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 (ERCP)نکات آموزشی  در کوالنژیوگرافی رتروگراد

 

 

 

 

 

کالًضیَگزافی رتزٍگزاد  )کَالًضیَگزافی، تصَیز تزداری اس هجاری صفزاٍی ٍ پاًکزاط اس طزیك آًذٍعکَج 

در ایي ػول، هادُ حاجة اس طزیك یک لَلِ لاتل اًؼطاف کِ تِ آى .  هی تاؽذERCP)یا تطَر اختصار 

 . آًذٍعکَج گفتِ هی ؽَد تِ داخل کیغِ صفزا ٍ غذُ پاًکزاط تشریك ٍ عپظ تصَیز تزداری اًجام هی گیزد

ایي ػول در ٍاحذ . اًجام هی ؽَدERCPّوچٌیي خزٍج عٌگ صفزاٍی ٍ گذاؽتي اعتٌت اس طزیك 

 .آًذٍعکَپی اًجام هی ؽَد ٍ هوکي اعت کِ تیؼ اس یک عاػت تطَل تیاًجاهذ

 :قبل از آزمون

 اها اس ًیوِ ؽة لثل اس آسهَى تایذ اس . رٍس لثل اس ػول ؽوا هی تَاًیذ رصین هؼوَلی خَد را حفظ کٌیذ

 .خَردى ٍ آؽاهیذى هَاد غذایی اجتٌاب کٌیذ

 داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهات تْذاؽتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزعتاری–هؼاًٍت درهاى 

(رُ)تیوارعتاى اهام خویٌی   
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 دارٍّای هصزفی خَد را طثك ًظز پشؽک خَد اداهِ دّیذ. 

  لثل اس آسهَى فزاهَػ ًکٌیذ کِ هثاًِ خَد را تخلیِ کٌیذ، سیزاERCPهَجة احتثاط ادرار هی ؽَد . 

 :حین انجام آزمون

 در حیي اًجام آسهَى فؾار . ؽوا تز رٍی یک تخت رادیَگزافی در ٍضؼیت طالثاس لزار خَاّیذ گزفت

تزای ایٌکِ در طی ػول کوتز احغاط ًاراحتی کٌیذ تزای ؽوا یک . خَى، ًثض ؽوا کٌتزل خَاّذ ؽذ

 .آراهثخؼ تجَیش خَاّذ ؽذ

  تزای تی حغی در ًاحیِ دّاى ٍ گلَ، یک دارٍی تی حظ کٌٌذُ کِ هوکي اعت هشُ تلخی داؽتِ تاؽذ

 .را تِ داخل گلَی ؽوا اعپزی خَاّذ ؽذ

  تِ دلیل ایٌکِ در  اثز تی حغی لذرت تلغ ؽوا هختل خَاّذ ؽذ، لذا تَعط یک عاکؾي تزؽحات تشاق

 .ؽوا عاکؾي خَاّذ ؽذ

 تزای تاس ًگِ داؽتي دّاى ٍ حفاظت اس دًذاًْای ؽوا اس یک هحافظ دّاًی اعتفادُ هی ؽَد. 

  در طی اًجام ػول، ؽوا لادر تِ صحثت کزدى ًخَاّیذ تَد، اها هؾکلی در ًفظ کؾیذى ًخَاّیذ

 .داؽت

  اس طزیك یک آًضیَکت کِ تز رٍی دعت تؼثیِ هی ؽَد، دارٍّایی تِ هٌظَر آراهؼ ٍ ؽل ؽذى

 .ػضالت دعتگاُ گَارػ دریافت خَاّیذ کزد

  ٍ پشؽک لَلِ تاریکی اس طزیك آًذٍعکَج تِ عوت هجاری صفزاٍی ٍ پاًکزاط ّذایت خَاّذ کزد

اس طزیك آى هادُ حاجة را تِ داخل هجزای صفزاٍی تشریك کزدُ ٍ تِ عزػت چٌذیي ػکظ اس سٍایای 

 .هختلف تْیِ خَاّذ کزد
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 عپظ تِ آراهی لَلِ آًذٍعکَج اس . تؼذ اس ػکغثزداری در صَرت ًیاس ًوًَِ تافتی ًیش تْیِ خَاّذ ؽذ

 . راُ َّایی دّاًی خارج خَاّذ ؽذ

 : پس از آزمون

 در طی ػول، فؾار خَى ٍ ًثض ؽوا تِ طَر هزتة ٍ تزای چٌذ عاػت کٌتزل خَاّذ ؽذ. 

 تؼذ اس ایٌکِ . تا سهاًی کِ پشؽک ٍ پزعتار اجاسُ تِ ؽوا ًذادُ اًذ اس خَردى ٍ آؽاهیذى خَدداری کٌیذ

پشؽک ٍ پزعتار اجاسُ خَردى ٍ آؽاهیذى تِ ؽوا دادًذ، هی تَاًیذ اس هایؼات ٍ یا غذای عثک اعتفادُ 

 .کٌیذ

 در صَرت تزٍس درد ؽکن یا تة ٍ ػالئن دیگز ًیاس تِ تغتزی ؽذى ٍ الذام السم خَاّذ تَد. 

 تؼذ اس آسهَى هوکي .  در رٍسّای تؼذ هی تَاًیذ اس رصین غذایی لثل اس آسهَى تزخَردار تاؽیذ"هؼوَال

 .اعت کِ دچار آسردگی گلَ ؽَیذ کِ تزای چٌذ رٍس لاتل اًتظار اعت

 در صَرتی کِ لادر تِ دفغ ادرار خَد ًثَدیذ ٍ یا دچار لزس، درد ؽکن، تَْع ٍ اعتفزاؽ ؽذیذ، حتوا" 

 .تِ پشؽک ٍ پزعتار خَد اطالع دّیذ

 

 

 

 

 

 


