
 

 

 به نام خدا

 نجات و سرطان کردن پیدا  کولونوسکوپی ساده ترین راه برای

 از اطالع  برای موثر و آسان نسبتا روش یک. است ها انسان جان

 بردن بین از و خود های نگرانی کاهش. است بزرگ روده سرطان

 .است سردرگمی

 

مشاهده  یاست که برا یدستگاه آندوسکوپ کی یکولونوسکوپ

بافت ملتهب، زخم و  صیراست روده با هدف تشخ روده بزرگ و

 یها پیپول صیتشخ ایبافت روده  یو سرطان یعیرطبیرشد غ

که به طور مکرر و بدون  یمارانی. البته در بشود یاستفاده م یا روده

خون در مدفوع،  نددر اجابت مزاج مان یعلت مشخص با مشکالت

 ایزن و مکرر، درد شکم، کاهش و یناگهان بوستیاسهال و 

 یبرا یانجام کولونوسکوپ شوند یشدن مدفوع مواجه م کیبار

 .می باشد  یبزرگ ضرورروده  یماریب ایسالمت  دیتائ
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 کولونوسکوپی برای چه کسانی الزم است؟

 سال 05 یافراد باال        -      

 یالتهاب یهایماریکه در خانواده شان سابقه ب یافراد  -

 سرطان روده دارند. ایروده 

هفته  کیاز  شیب بوستی ایکه دچار اسهال  یافراد  -

 شوند.

 شوند. یکه متوجه وجود خون در مدفوع م یافراد -

 روده دارند. پیکه سابقه پول یافراد -

 یالزم است به صورت دوره ا یپزشک، گاه صیبه تشخ بنا

 انجام شود. یکولونوسکوپ

 کولونوسکوپی انجام برای قبلی آمادگی

لونوسکوپی انجام دهد باید از یکی دو خواهد کو بیماری که می

روز قبل از انجام آن فقط مایعات بخورد چراکه برای مشاهده 

بزرگ، جامدات باید از دستگاه گوارش با داشتن یک  کامل روده

 رژیم غذایی مایع از یک تا سه روز قبل از انجام کولونوسکوپی

 نروغ شان مصرف خالی شود. البته برخی متخصصان به بیماران
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کرچک یا پودرهای خاصی را نیز قبل از انجام کولونوسکوپی 

 کنند. توصیه می

شب قبل از کولونوسکوپی، استفاده از مسهل و یا تنقیه و شیاف 

الزم است.مسهل دارویی است که مدفوع را شل می کند و اجابت 

 مزاج را افزایش می دهد.

باید استفاده نکه رنگ قرمز، آبی یا بنفش داشته باشد مایعی از هر  

همچنین پزشک ممکن است به طور موقت داروهای رقیق کرد 

  کننده خون را متوقف کند

 

 : یکولونوسکوپ یدر ط

داده خواهد شد  ،اگر   یهوشیو ب یآرام بخش  ادیاحتمال ز به

 ،  نمونه   دینیبب یپزشک  در داخل روده بزرگ  مورد مشکوک
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  یخواهد فرستاد تا  مورد بررس شگاهیآزما کیکرده و به  یبردار

ممکن است در   یسرطان یها یها پیاز پول ی. بعض ردیقرار گ

بروند ،  مدت زمان  نیبه طور کامل  از ب یکولونوسکوپ یط

 است . قهیدق 05-05حدود  یکولونوسکوپ

 : یاز کولونوسکوپ پس

 شودیم زیکه تجو یبا آرام بخش  قهیدق 05-05حدود  نیاز ا بعد

شما  یبرا یهوشیب یکرد . از آنجا که دارو دیخواه استراحت

 . دیکن یرانندگ دیشده است نبا زیتجو

 یگاه یکولونوسکوپ از بعد هیاول یساعتها در نفخ و شکم درد

 ساعت دو تا کی ماریب باشد الزم که است ممکن. دیآ یم شیپ

امکان وجود دارد که   نیا .باشد کینیکل در تست نیا از بعد

بعلت  نیکه ا دیخون در اجابت مزاج خود شو یر کممتوجه مقدا

 یاست ، به خصوص اگر دکتر با کولونوسکوپ  یکولونوسکوپ

خون در مدفوع   یادیرا برداشته باشد . اگر شما مقدار ز پیپول

با پزشک  دیتب داشت ایدرد شکم مداوم  یاگر  دارا ای، و  دید

 دیریتماس بگ

 یبهبود

 آرامبخش تا روز بعد  یرفتن اثر دارو نیو از ب ماریکامل ب یبهبود
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 کشد. یطول م

 دچار حاالت و عوارض  یکه بعد از انجام کولونوسکوپ یمارانیب

 بالفاصله به پزشک خود اطالع دهند: دیشوند با ریز

 یدرد شکم -

 تب -

 یمدفوع خون -

 جهیسرگ -

 ضعف -
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 انزلیبندربیمارستان شهید بهشتی 

 سکوپیومراقبت قبل وبعد از کلون

 

سیده معصومه -مریم ضیایی فردتهیه کننده : 

 سادات/کارشناس پرستاری

سال و بیماران التهاب روده  05گروه هدف : افراد باالی 

 وسرطان روده

 89زمستان 

 بازنگری پاییز 

 : مددخواهآموزش به 
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