-

خًْزیشی هؼذٍ (استفزاؽ خًْی یا هطاُذٍ خْى
در هذفْع کَ ػاهلص خًْزیشی دستگاٍ گْارش

آودوسکوپی چیست؟

هی
ػبارت آًذّسکْپی بَ رّش هطاُذٍ کزدى لسوتی اس
داخل بذى اضارٍ دارد .دستگاٍ گْارش فْلاًی ضاهل
هزی ،هؼذٍ ّ دّاسدَُ ّ ابتذای رّدٍ ی کْچک هٌتمل هی

آودوسکوپی
کدD/08 :

کٌذ.
هتخصص گْارش بزای تطخیص ّ در بزخی هْارد بزای
درهاى هطکالت دستگاٍ گْارش فْلاًی اس آًذّسکْپی
دستگاٍ گْارش فْلاًی استفادٍ هی کٌذ.
آًذّسکْپ یک لْلَ بلٌذ ّ اًؼطاف پذیز باریک است کَ در
اًتِایص یک دّربیي ّ هٌبغ ًْر لزار دارد .با تظین دکنٍ
ُای کٌتزل رّی آًذّسکْپ هتخصص هی تْاًذ بَ راحتی
ایي دستگاٍ را بزای هؼایٌَ ی هخاط دستگاٍ گْارش
ُذایت کٌذ .تصْیز بَ طْر ُوشهاى رّی یک هاًیتْر ًوایص
دادٍ هی ضْد.

باضذ).

خًْزیشی

را

هی

تْاى

ى
حی

آًذّسکْپی درهاى کزد.
-

هطکالت بلغ

-

بزداضتي جسن خارجی (جسوی کَ بلؼیذٍ
ضذٍ باضذ)

قبل از اوجام آودوسکوپی چه آمادگی هایی الزم
است؟
صزف ًظز اس دلیل آًذّسکْپی بایذ بزای آهادٍ ضذى بزای
آسهایص هزاحلی طی ضْد.
 - 1هطْرت با پشضک  :لیستی اس توام دارُّایی کَ
هصزف هی کٌیذ اػن اس دارُّای ضیویایی یا
هکول گیاُی ّ حساسیت ُای دارّیی یا بَ
هْاد دیگز را در اختیار پشضک هؼالج خْد لزار
دُیذ .هوکي است اس ضوا خْاستَ ضْد لبل اس
اًجام آسهایص هْلتا هصزف بزخی دارُّا هثل
اًسْلیي یا دارُّای ضذ اًؼماد خْى را هتْلف
ت سالهت للب ،ریَ
کٌیذ .تین هؼالج بایذ اس ّضؼی
یا ُز بیواری دیگز کَ بَ تْجَ ّیژٍ ًیاس دارد
اطالع پیذا کٌٌذ .لبل اس اًجام ایي آسهایص بایذ در
هْرد هصزف دارُّای دیابت ّ ضذ اًؼماد با
پشضک خْد هطْرت کٌیذ.

آودوسکوپی به چه دالیلی اوجام می شود؟

سایت آموزش به بیمار بیمارستان ولیعصر (عج)
http:/www.bums.ac.ir/valiasr/fa/education

 - 2کسب آهادگی بزای اًجام آًذّسکْپی لبل اس

آًذّسکْپی دستگاٍ گْارش فْلاًی بَ ارسیابی ّ تطخیص

اًجام آًذّسکْپی در هْرد بایذُا ّ ًبایذُای

هطکالت هختلف اػن اس بلغ دردًاک ،درد هؼذٍ ّ ضکن،

آهادٍ

گْارش

خًْزیشی ،سخن ُا ّ تْهْرُا کوک هی کٌذ.

دستْرالؼول ُایی بَ ضوا دادٍ هی ضْد ،کاهال

ساسی

دستگاٍ

فْلاًی

-

ًاراحتی در لسوت فْلاًی ضکن

ایي دستْرالؼول ُا را هطالؼَ ّ رػایت کٌیذ 8 .تا

-

رفالکس هؼذٍ

 10ساػت لبل اس اًجام آًذّسکْپی ًبایذ چیشی

-

حالت تِْع ّ استفزاؽ طْالًی

بخْریذ یا بٌْضیذ .غذای داخل هؼذٍ جلْی دیذ

آًذّسکْپ را هی گیزد ّ ُوچٌیي هْجب

اػضای خاًْادٍ یا دّستاى خْد بخْاُیذ ضوا را بَ هٌشل

استفزاؽ هی ضْد .آًذّسکْپی دستگاٍ گْارش

ببزًذ.

فْلاًی را هی تْاى در بیوارستاى ،هزاکش
تخصصی جزاحی سزپایی یا در هطب اًجام داد.
اس ضوا خْاستَ هی ضْد فزم رضایت آسهایص را
اهضا کٌیذ.
حیه اوجام آودوسکوپی چه اتفاقی می افتد؟
ایي رّش هؼوْال  10تا  20دلیمَ طْل هی کطذ .در
آًذّسکْپی بیوار بَ سوت چپ هی خْابذ .حیي اًجام
آسهایص پشضک بزای راحتی ضوا الذاهات السم را اًجام
هی دُذ .فطار خْىً ،بض ّ سطح اکسیژى خْى بَ دلت
کٌتزل خْاُذ ضذ .بزای راحتی ضوا یک دارّی بیِْضی

پشضک بزای هطاُذٍ ،تطخیص ّ درهاى ُزگًَْ هطکل

بَ صْرت ّریذی بَ ضوا تشریك هی ضْد .ایي دارّ ضوا را

داخل دستگاٍ گْارش اس آًذّسکْپی استفادٍ هی کٌذ.

بَ اًذاسٍ کافی ُْضیار ًگَ هی دارد تا بتْاًیذ با پشضک

در بزخی هْارد السم است بزای بزرسی ُای بیطتز ًوًَْ

ُوکاری کٌیذ ّ در ػیي حال دردی را حس ًکٌیذ.

بزداری یا بیْپسی صْرت گیزد.

هوکي است اس ضوا خْاستَ ضْد یک اسپزی بی حس
کٌٌذٍ را در گلْیتاى لزلزٍ کٌیذ تا آًذّسکْپی هْجب

بعد از آودوسکوپی چه اقداماتی اوجام می شود؟

ًکَ حیي آًذّسکْپی دُاى
ًاراحتی ضوا ًطْد .بزای ای

بؼذ اس اًجام آًذّسکْپی بزای رفغ اثز دارّی بیحسی بَ

باس بواًذ اس یک ّسیلَ ی باسکٌٌذٍ دُاى استفادٍ هی

اتاق ریکاّری بزدٍ هی ضْیذ .در ایي سهاى ًتیجَ آسهایص ّ

کٌٌذّ .لتی کاهال آهادٍ ضذیذ ،هتخصص بَ آراهی

اطالػات هْرد ًیاس بَ ضوا گفتَ هی ضْد.

آًذّسکْپ را در دستگاٍ گْارش حزکت هی دُذ.
ٌُگاهی کَ آًذّسکْپ بَ آراهی ّارد دُاى هی ضْد،

در هْرد خْردى ّ آضاهیذى بؼذ اس آسهایص ّ اس سزگزفتي

ُْا هْجب هی ضْد پشضک بَ راحتی داخل هؼذٍ را

فؼالیت ُای هؼوْل دستْراتی بَ ضوا دادٍ هی ضْد.

هطاُذٍ کٌذ.

هطکالت جشئی هثل گلْدرد خفیف ،آرّؽ سدى یا کزاهپ
ظزف کوتز اس  24ساػت بزطزف هی ضًْذ.
بزای بَ دست آّردى ُْضیاری کاهل خْد بایذ هابمی رّس
را استزاحت کٌیذ .یؼٌی ًبایذ راًٌذگی کٌیذ ّ اس یکی اس

