
 

 

 به نام خدا

 ،یدرون مر توان یاست که توسط آن م یا لهیندوسکوپ، وسا

 دنیکش یبرا ییها لوله یدارا  که را مشاهده نمود عشر یمعده و اثن

درون معده به خارج، فرستادن هوا به داخل معده و بادکردن  عیما

از بافت معده  یبردار نمونه یبرا یخاص لیآن و عبور دادن وسا

 .باشند یم

علل  یبررس یراه برا نیدتریو مف نیتر قیدق ،یندوسکوپا شیآزما

 ش،یآزما نی. اباشد یبه خصوص معده م یمشکالت گوارش

و سرطان معده بوده و  یگوارش یها زخم صیراه تشخ نیبهتر

 باشد. یم دیمف اریمعده بس یعفونت باکتر صیتشخ یبرا نیهمچن

 

 اقدامات قبل از اندوسکوپی

باشد، اگر قرار  یمعده شما خال ،یدوسکوپناالزم است در هنگام 

 بعد از خوردن  دیدر صبح انجام شود، شما با یندوسکوپااست 
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و به صورت  دینخور یندوسکوپاتا هنگام  یزیچ چیه گریشام، د

در بعدازظهر انجام  یندوسکوپا. اگر هم قرار است دیناشتا باش

 گرید د،ینمود لیصبحانه سبک م کی نکهیا زبعد ا دیشود، شما با

 . دینخور یندوسکوپاتا هنگام  یزیچ چیه

 معده یندوسکوپاانجام  وهیش

در هنگام  دارد ازیوقت ن قهیفقط به چند دق یندوسکوپاانجام    

ندوسکوپ به سمت گلو، ممکن است شما اداخل کردن نوک 

 . باشد یم یعیواکنش طب کی نیکه ا دیدوبار آروغ بزن یکی

سمت  یراحت بوده و بر رو دیا باشم ،یندوسکوپاانجام  یبرا

کننده  حس یب یاسپر کیشما  یگلو به.دیچپ خود دراز بکش

 .دیاحساس نکن یزیشود تا چ یزده م

شما قرار  یدندان ها نیقطعه کوچک محافظ در ب کی نیهمچن

 یبیشما آس یکه دندان ها شودیکار باعث م نیشود. ا یداده م

 سکوپ صدمه نزنند.ندواشما هم به  یدندان ها زیو ن ندینب

 

2 

زبان  یندوسکوپ را رواپزشک، سر  د،یکه شما آماده بود یوقت

که  خواهد یو از شما م برد یشما قرار داده و آن را به سمت گلو م

ندوسکوپ داخل اباز شده و  یکار، مر نیبا ا د،یآن را قورت ده

 .رود یو معده م نییشود و سپس به سمت پا یآن م

پرستار دائما مراقب شما خواهد بود و با  کیمدت،  نیا یط در

 رونیشود، ب یساکشن، بزاق شما را که در دهانتان جمع م کی

 .  کشد یم

لوله که در  کی قیندوسکوپ وارد معده شد، از طراکه سر  یوقت

شود تا مشاهده داخل آن بهتر  یندوسکوپ قرار دارد، معده باد ما

 انجام شود.

 

، پزشک ممکن است اقدام به صورت مشاهده موارد مشکوک در

کار، کامال بدون درد  نیکه ا دینمااز بافت معده  یبردار نمونه

 دهیکش رونیندوسکوپ به باکار پزشک تمام شد،   یوقتد باش یم

 شود.یم
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 معده یندوسکوپاانجام  نیمشکالت ح

شما  یممکن است برا ریاشکاالت ز ،یندوسکوپاانجام  یط در

 شود: جادیا

 احساس فشار در گلو 

 در شکم یاحساس ناراحت 

 یکه به داخل معده فرستاده م ییزدن آروغ )به خاطر هوا 

 .( شود

 اقدامات پس از اندوسکوپی

ساعت  کیحدود  یندوسکوپاپس از  ماریاحتماالً  الزم است تا ب

برود.  نیبخش از ب آرام ایو  یحس یب یاستراحت کند تا اثر دارو

به  ییبه تنها تواند یکرده باشد، نم افتیدربخش  آرام ماریاگر ب

 کند. یرا همراه یو یحتماً فرد دیخانه بازگردد و با

 عوارض

پس  یاست و احتمال بروز عوارض جد منیمعموالً ا یندوسکوپا

 ستیدر اکثر موارد دردناک ن یندوسکوپا است نییاز انجام آن پا

 ای شوند یضمه مکه دچار سوءها یمانند زمان باًیتقر مارانیو اکثر ب

 . کنند یم یاحساس ناراحت یتنها اندک کند، یدرد م شانیگلو
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  بندرانزلیبیمارستان شهید بهشتی 

وپی وندوسکا  

 آناقدامات حین وبعد از 

 
سیده معصومه -مریم ضیایی فردتهیه کننده : 

 سادات/کارشناس پرستاری

چون  یعالئم یبا دردمعده که دارا مارانیبگروه هدف : 

قابل کنترل،  ری، تهوع و استفراغ غ ییاشتها یکاهش وزن، ب

   دارند خانوادهسابقه سرطان معده در  ای ،یکم خون

 8931تابستان 

 8931بازنگری پاییز 

 : مددخواهآموزش به 
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