آمادگی های الزم قبل از انجام آندوسکوپی:

تسمٍ زعالی

آوذيسکًج اص داخل مشی ،معذٌ ي دياصدٍَ می گزسد ي خضضک می
زًاوذ تا دقر ایه قسمسُا سا تثیىذ .تٍ يسیلٍ ی آوذيسکًج ًَا تٍ

قثللل اص اومللاد آوذيسللکًخی ،معللذٌ تایللذ کللام خللالی تاضللذ .تیمللاس

داخل معذٌ ياسد می ضًد ایه تاعث تاص ضذن الیٍ َای معذٌ ضذٌ زا

تللٍ مللذذ  8سللاعر وثایللذ یللضی تخللًسد یللا تیاضللامذ.تیماس تایللذ

قسمر َای مخسلف آن تُسش دیذٌ ضًد .خضضک می زًاوذ تافر َای

مػللشه َشگًوللٍ داسي سا تللٍ اطلل ر خضضللک تشسللاوذ ي اص لللضيد

غیش طثیعی السُاتی ي خًوشیضی کٍ تٍ يسیلٍ ی عکس سادیًلًطی

مػللشه یللا عللذد مػللشه آن آگللاٌ ضللًد .تیمللاساوی کللٍ مطللکل

خًب دیذٌ ومی ضًد سا تثیىیذ .خضضک َمچىیه می زًاوذ يسایلی

دسیچللللٍ ای قلثللللی داسوللللذ ي الصد اسللللر قثللللل اص اقللللذاماذ

داوطگاٌ علًد خضضکی ي خذماذ تُذاضسی دسماوی آرستایمان غشتی

تشای گشفسه ومًوٍ ي کىسشل خًوشیضی اص داخل آوذيسکًج عثًس دَذ.

دوذاودضضللکی آوسللی تیًزیللک مػللشه کىىللذ ،اسمللا تایللذ ایلله

تیماسسسان اماد خمیىی(سٌ) وقذٌ

مًضًر سا تل ٍ اطل ر خضضلک تشسلاوىذ .لًن ممکله اسلر قثلل اص
اوماد آوذيسکًخی ویض مػشه آوسی تیًزیک الصد تاضذ.

اگش تیملاسی خاغلی م لل تیملاسی قلثلی ،سیلًی ي  ...داسیلذ اسملا

آوذيسکًخی دسسگاٌ گًاسش فًقاوی

خضضللک خللًد سا مکللل .کىیللذ .للًن ممکلله اسللر م ا للاذ
خاغی الصد تاضذ.

قثل اص اوماد آوذيسکًخی ،تشای

سااسسش تًدن تیماس مقذاسی

آسامثخص تٍ تیماس زضسیق میگشدد .تٍ َمیه علر خس اص اوماد
آوذيسکًخی زىُا قادس تٍ ساوىذگی وخًاَذ تًد .تىاتشایه داضسه َمشاٌ
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کمک کىىذٌ اسر.
زُیٍ کىىذٌ  :دکسش ضُشاد غفشی(مسخػع داخلی)

آندوسکوپی چیست؟

موارد استفاده از آندوسکوپی فوقانی:

نحوه ی انجام آندوسکوپی:

آوذيسکًج یک لًلٍ ی تاسیک ي اوعکاه خزیش تا ديستیىی تش یک سش

دس جشیان آوذيسکًخی تش اسة ضشایط م

خیذا ضذن ضایعاذ

قثلی تُثًدی
مىعکف ي خش وًس سا
تشای ایه خشيسیمش ضما تایذ زیًخیدواصک،

آن اسر .تشخی اص اوًار آوذيسکًخی ویاص تٍ آمادگی َای مخػًظ

غیش طثیعی اص آن ضایعاذ ومًوٍ تشداسی(تیًخسی) َم تعمل می

تثلعیذ کٍ تٍ آن آوذيسکًج گفسٍ می ضًد .دسسر قثل اص اوماد

خاک کشدن معذٌ یا سيدٌ داسد .لزا خضضک اص تیماسمی خًاَذ کٍ

آیذ ي یا گاَی اقذاماذ زطخیػی ي یا دس ماوی دیگش اوماد می

ایه خشيسیمش خضضک داخلی گلًی ضما سا تا مًاد تی اس

ضًد.

کىىذٌ ای تشای جلًگیشی اص عق صدن تی اس می کىذ .ممکه

م

خیص اص اوماد عمل یضی وخًسد یا وىًضذ ،یا مسُل زمًیض کىذ.

اسر تشای کمسش ضذن دسد ي ضل ضذن عض ذ تٍ ضما داسيی
آساد تخص دس طًل معایىٍ ي اوماد آوذيسکًخی دادٌ ضًد.دس
ایه اوماد ایه عمل تیماس تٍ خُلًی ح خًاتیذٌ( معمًال) ي
مهمترین موارد جهت انجام آندوسکوپی شامل:

آب دَان ي زشضحاذ گلًی خًد سا تیشين می سیضد ي تایذ اص

زًُر ي اسسفشاغ مذايد -دسد دس واایٍ ی فًقاوی

قًسذ دادن آب دَان اجسىاب کىذ.

ضکم (.محذيدٌ ی تاالزش اص واه) -سًصش سش دل کٍ
آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش :تشای آوذيسکًخی قسمر

واضی اص تشگطر اسیذ معذٌ تٍ مشی می تاضذي تا
ااساس سًصش دس گلً یا قفسٍ ی سیىٍ مطخع می

اتسذایی دسسگاٌ گًاسش  ،لًلٍ اوعکاه خزیشی اص ساٌ دَان تٍ داخل

ضًد -خًوشیضی معذٌ( يجًد اسسفشاغ خًوی یا يجًد

مشی ،معذٌ ي دياصدٍَ (ايلیه قسمر سيدٌ ی کً ک) فشسسادٌ می

خًن دس مذفًر تٍ غًسذ دف .مذفًر سیاٌ ي قیشی)-

ضًد زا ایه قسمر َا تشسسی ي تیماسیُایی م ل صخم مطخع

يجًد یافسٍ َای غیش طثیعی ي یا مطکًک دس عکس

ضًوذ .ممکه اسر گلً تا اسدشی تی اس کىىذٌ مًضعی تیحس

دس سادیًگشافی -اضکال دس تل (.گیش کشدن غزای جامذ

ضًد یا ایه کٍ داسيی خًاب آيس ضعیفی تشای فشد زمًیض ضًد.

یا مایعاذ دس مشی) -خاسج کشدن جسم خاسجی اص

آوذيسکًخی معمًال اذيد  41دقیقٍ طًل می کطذ .می زًان مًق،.

دسسگاٌ گًاسش -تشای تشسسی ضایعاذ قثلی ي خیگیشی

آوذيسکًخی ومًوٍ َایی سا َم تشای تشسسی ي زمضیٍ ي زحلیل دس

آوُا اص و ش سيوذ تُثًدی ي گسسشش آوُا م ل خًلیح،

آصمایطگاٌ اص دسسگاٌ گًاسش تشداضر.

زًمًس یا صخم

