
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوقانیآنذوسکوپی  

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 ّوزاّی داضسِ تاضیذ

ساػر تؼذ آًذٍسکَخی تا ضوا  24ّوزاّی ضوا زا هذذ 

 تواًذ

 روش انجام انذوسکوپی
یِ هی زؼثیذی جْر زشریك دارٍ تزای ضواک راُ ٍری

 .ضَد

هی اسدزی تی حس کٌٌذُ هَضؼی در حلك ضوا سدُ 

 .ضَد

جْر ارام کزدى ضوا هوکي اسر اس آرام تخص 

 .اسسفادُ ضَد

 ضوا تِ خْلَی چح هی خَاتیذ

خشضک ضوا دسسگاُ آًذٍسکَج را اس دّاى ضوا 

 .ػثَر هی دّذ ٍاس طزیك هزی خاییي هی تزد

خشضک اس اسکَج جْر تزرسی داخل هزی ٍهؼذُ 

ٍدٍاسدِّ ضوا اسسفادُ هی کٌذ ًٍوًَِ ًیش هوکي 

 .گزفسِ ضَداسر 

 بعذ انجام آنذوسکوپی  

 ساػر راًٌذگی  24تِ ػلر دریافر ارام تخص زا

 .ًکٌیذ

 زا سهاًی کِ اثز دارٍّا یی کِ دریافر کزدُ ایذ اس

تیي ًزٍد لطار خَى ضزتاى للة زٌفس ٍسطح 

 .اکسیضى خَى ضوا تزرسی هی ضَد

ام ضَد هی زَاًیذ سهاًی کِ تی حسی گلَی ضوا زو

 چیشی تخَریذ
 

 اس تخص ٍخشضک هؼالج در هَرد ایٌک چِ سهاًی

 .هی زَاًیذ جَاب ًوًَِ آهادُ اسر سَال تدزسیذ

 

 شما نیاز به مراقبت پسشکی داریذ اگر:
 گلَدرد تیص زز اس یک رٍس طَل تکطذ

 تلغ هطکل داضسیذ

ضما ویاز بٍ مراقبت پسضکی فًری داریذ در 

 صًرت:

 تزٍس زة

اسسفزاؽ خًَی یا اسسفزاغی کِ تِ ًظز هی رسذ 

 لَّْای  تاضذ.

 هذفَع خًَی سیاُ رًگ ٍیا لیزی رًگ

 گلَدرد ضذیذ یا ًذاضسي زَاى تلغ غذا

 زٌفس سخر 
 : آدرس يب سایت

www.gmu.ac.ir  

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفه: 

 1188بخص داخلی یک : 

  معصومه میربیدختی تهیه کننده:

 سًپريایسر آمًزش سالمت ویراست علمی: 

  3/10/97تاریخ بازوگری :

 



 

.ّز گًَِ اخسالل خًَی کِ داریذ 

ّزگًَِ جزاحی لثلی کِ داضسیذ 

 ّز هطکل خشضکی لثلی 

تارداری 

 خطرات وعوارض :

تِ طَر کلی ایي رٍش تی خطز هی تاضذ تا ایي حال 

 هطکالزی هوکي اسر رخ دّذاس جولِ

ػفًَر 

خًَزیشی 

ٍاکٌص حساسیسی تِ دارٍّا 

ُسَراخ یا خارگی درهزی ، هؼذُ یا رٍد 

  آمادگی قبل انجام آنذوسکوپی

دسسَر خشضک هزتَط تِ ًخَردى هَاد غذایی را رػایر 

ساػر لثل اس آًذٍسکَخی تایذ  6کِ هؼوَال اس   کٌیذ

 کاهال ًاضسا تاضیذ. 

اس خشضک خَد درهَرد زَلف یا اداهِ هػزف دارٍّایی 

کِ هززة هػزف هی کٌیذ سَال کٌیذ در غَرزی کِ 

دارٍی رلیك کٌٌذ خَى هػزف هی کٌیذ ایي هَضَع 

 اّویر تیطسزی دارد

 

 آنذوسکوپی فوقانی

آًذٍسکَخی فَلاًی رٍضی اسر کِ اس آى جْر هطاّذُ 

 .ص فَلاًی دسسگاُ گَارش اسسفادُ هی ضَدخت

 بخش فوقانی دستگاه گوارش شامل:
 :هزی

ٍهایؼاذ را اس حلك ضوا تِ هؼذُ هی لَلِ ای کِ غذا 

 رساًذکِ تِ آى هزی هی گَیٌذ

 :معذٌ

 گَیٌذ.هی ديازدٍَآى لسور اتسذایی رٍدُ تاریک کِ  تِ 

در ایي رٍش خشضک ضوا یک لَلِ تاریک ٍلاتل اًؼطاف را 

دّذ ٍاس هزی تِ هؼذُ داخل اس طزیك دّاى زاى ػثَر هی 

 .هی ضَد

چسثیذُ اسر ػکس یک دٍرتیي کَچک تِ اًسْای لَلِ 

ّا تا دٍرتیي تز رٍی هاًیسَری کِ درداخل ازاق 

 اًذٍسکَخی ًػة ضذُ اسر ًوایص دادُ هی ضَد.

 

زکِ ّایی  درطی اًجام آًذٍسکَخی ، خشضک هوکي اسر

اس تافر را جْر فزسسادى تِ آسهایطگاُ ٍتزرسی 

هیکزٍسکَخی تافر ضوا ًوًَِ تزداری کٌذ ٍدر ظزف 

 .هخػَظ جْر ارسال تِ خازَلَصی لزار دّذ

خشضک هوکي اسر جْر زطخیع سزطاى تخص فَلاًی 

دسسگاُ گَارش ٍّوچٌیي جْر خیذا کزدى ػلر 

 :هطکالذ دیگز هاًٌذ

 درد هؼذُ

 سَسش سزدل

 یا هطکل ٌّگام تلغ درد

 ػلر زَْع ٍاسسفزاؽ

 خًَزیشی اس هؼذُ

 اًجام دّذ    سخن هؼذُ

وپی شما بایذموارد زیر را قبل انجام آنذوسک

 و اطالع دهیذ :  بذانیذ
َخاظ ر گًوٍ الرشی یا حساسیت بٍ داريی 

َر گًوٍ داريیی کٍ مصرف می کىیذ: 

يَر داريیی  ضامل يیتامیه َا ، قطرٌ َا ی چطمی ، کرم 

استفادٌ می کىیذ يیا مصرف کٍ بذين وسخٍ پسضک 

 يارفاریه يآسپریه 

 
 


