
 

کولونوسکوپی وآمادگی های 

  معصومه میربیدختی تهیه کننده:

 دکتر رضا محمودی ویراست علمی: 

   89بازنگری خرداد  -واحد آموزش سالمت

 روش انجام کولونوسکوپی

کولونوسکوپی لوله قابل انعطاف وباا قاطاد دا و  

انگشت اشاره ومجهز به  وربین کوچک ومنبا  ناور 

است که از طدیق مقع  مشاه ه  اخل رو ه را امکاا  

پذید می کن  وتصوید ب ست آم ه را روی صاحا اه 

 نشا  می  ه .

قبل کولونوسکوپی عالیم دیاتی بیمار کنتدل می شو  

واز بیمار رگ گیدی انجام می شو  کاه  ر صاور  

بستدی بو    ر بخش بستدی با آنژیوکت ماناتاقال 

 واد  کولونوسکوپی می گد  .

بیمار به پهلوی چپ می خواب  وممکن است نیاز باه 

 تغیید وضعیت  ردین کولونوسکوپی باش .

انجام کولونوسکوپی با تجویز  اروهاا وضا  ر هاا 

شدوع می شو وبیمار  ر دین کولونوسکوپی فاق   ر  

 است.

گاهی  ر دین کولونوسکوپی به انجام نمونه باد اری 

ویا خارج کد   پولیپ نیاز می باش  که فااقا   ر  

است ونمونه جهت بدرسی به آزمایشگاه منتقل مای 

 شو  وجواب آ  معموال  و هحته بع  آما ه می شو .

باز کد   مجدای رو ه دین کولونوسکوپی نیااز باه 

  اخل کد   هوا به وسیله کولونوسکوپ  ار .

ممکن است بیمار ادساس نحخ یا  ر  شکمی کن  که  

می توان  ب و  نارادتی این گاز را دین کولونوسکوپی 

 .یا بع  آ   ف  نمای 

 

 

 عوارض کولونوسکوپی :

 کولونوسکوپی روش بی خطر است وعوارض آن غیر معمول است. 

پووولوویوو  کوو   خوندیزی ردن  ج ک خار ا  ی سی  ز محل بیوب ا

 معموال جزئی است.

ر پارگی یا سوراخ ش گی رو ه  ی غوویوو جدی ول ک  عارض  

رایج است ک  در صورت ب  وجودآمدن نیاز ب  جراحی اورژانس موی 
 باشد و درمان می شود.

سووکوووپووی  اروهای ض   ر  یا خواب آور  و ون ن کول حی در 

ممکن است عوارض داشت  باشد.ک  بهبودی کامل واز بین رفتن اثور 
 داروهای آرام بخش تا روز بعد کولونوسکوپی طول می کشد.

ت اولوویوو  نحخ و  ر  شکم  عا سا ی و  سکوپ ونو ن کول حی در 

 بعد کولونوسکوپی گاهی پیش می آید.

 در صورت بروز عوارض زیر حتما به پزشک اطالع دهید:

 درد شکمی 

 مدفوع خونی

 سرگیجه ضعف

 

 آدرس اینترنتی

 www.bohlool.gmu.ac.ir 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255950تلفن: 

 8811داخلی: 

http://www.gmu.ac.ir


 کولونوسکوپی چیست؟

کولونوسکوپی روش بسیار ایمنی برای دیدن روده بزرگ 

وبخش انتهایی روده کوچک است که با سایر   راست روده

 روش های تشخیصی قابل بررسی نیست.

 علت انجام کولونوسکوپی

کولونوسکوپی امکان مشاهده وتشخیص قسمت های ملتهب ، 

خونریزی دهنده وبافت های غیر طبیعی ، تومور ها پولیپ هاد 

روده را وامکان نمونه برداری وارسال به ازمایشگاه را فراهم می 

 کند. 

هنگامی که بیمار با مشکالتی در اجابت مزاج شکم درد 

خونریزی از مقعد یا کاهش وزن مراجعه می کندپزشک برای 

 .بررسی بیشتر کولونوسکوپی را  پیشنهاد می کند

 نکاتی که قبل از کولونووسکوپی باید دقت شود:

در صورت مصرف قرص آسپرین و وارفارین و سایر داروهای 

ضد انعقاد که احتمال خونریزی را به همراه دارد پزشک خود 

 را مطلع کنید.

در صورت ابتال به دیابت داروهای دیابت وانسولین را طبق 

 هماهنگی با پزشک معالج مصرف کنید.

داروهای فشارخون و قلبی ویا آرتروز و داروهای ضد تشنج را  

 طبق هماهنگی با پزشک معالج مصرف کنید.

 

داروهای حاوی آهن حداقل سه روز قبل کولونوسکوپی قطططع 

شود،زیرا آهن رنگ پوشش داخلی کولون را تغییر مطی دهطد 

 وتشخیص را مشکل می کند.

در صورت ابتال به ایدز و هپاتیت و حاملگی پزشک مطعطالطج و 

 متخصص کولونوسکوپی را مطلع کنید.

در صورت جراحی قبلی روی شکم و معده پزشک مطعطالطج را 

 مطلع سازید.

در خصوص حساسیت های دارویی پزشک معالج را مطططلطع 

 کنید.

حضور همراهی بیمار با توجه به اثرات داروهای آرام بخش کطه 

حین کولونوسکوپی استفاده می شود الزم است بیمار آن روز 

استراحت کند و از کارهایی که نیاز به هوشیاری کطامطل دارد 

 اجتناب کند.

فرم رضایت کولونوسکوپی با توجه بطه ضطرورت انط طام آن 

 وعوارض احتمالی تکمیل و انگشت شود.

روز قبل از کولونوسکوپی استحمام نموده و موهای ناحیه مقعد 

 را شیو نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمادگی قبل از کولونوسکوپی

پاک باش  “   قبل از کولونوسکوپی بای  رو ه ها کامال

تا پزشک بتوان  موار  غید عا ی را ببین  و بیمار بای  

قابال “    ملین مصدف کنا  و رو ه ا  کااماال

کولونوسکوپی خالی شو  که به همین منظور باایا  

 طبق  ستور زید عمل شو :

 و روز قبل کولونوسکوپی از مصدف غذاهای سحات 

ش ه و جام  مثل گوشت و بدنج ونا  دتی آ  و 

سوپ و شید و لبنیا  و دبوبا  و غذاهای نحااخ و 

 نوشی نی های گاز ار پدهیز نمایی .

مایعا  صاف ش ه از  و روز قبل کولوناوساکاوپای 

مصدف کنی  و از مصدف مایعا  به رنگ قادماز و 

 بنحش اجتناب کنی . 

مایعاتی که مجاز به مصدف آ  هستی  شاامال آب 

مدغ یا با گوشت ب و  چدبی میوه ب و  پادزچچاای 

 کم رنگ چ عسل وژله فاق  رنگ قدمز میباش .

روز قبل از کولونوسکوپی  ر ساعتهای هشت صبح چ 

بع از ظهد و هشت شب هادباار  و  4 واز ه ظهدچ 

  ع   قدص بیزاکو یل مصدف کنی .  

روز قبل کولونوسکوپی شش ع   پو ر پی روالکس 

بع از ظهد مصدف کنایا چ    6صبح تا 01را ازساعت 

هد بسته پو ر  ر چهار لیوا  آب دل کنی  و هد ربا  

 یک لیوا  مصدف کنی .

 ناشتا باشی .“  شش ساعت قبل کولونوسکوپی کامال


