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 برونکوسکوپی چیست؟

 

. 

را ) حنجره، تراشه، برونش( توسط یک وسیله کوچک و باریک به  برونکوسکوپی، امکان معاینه مجاری تنفسی

  نام برونکوسکوپ فراهم می سازد.

مککی توانکک  هککر نونککه تناککی و یککا ا    ککی را در پزشککک 

مجرای تنفسی توسط دوربینی که به ان های وسکیله نبک  

 ش ه است ، مشاه ه نمای .

هراندانشااه علوم پزشکی و   مات به اش ی درمانی ت  

م یریت امور پرس اری  –معاونت درمان   

 بیمارس ان امام  مینی )ره(
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و یا اجسام  ارجی و یا  ای تنفسی نمونه برداری کن پزشک می توان  از بافت مجر ،همچنین توسط این وسیله

 ترشحات موجود در مجرای تنفسی را  ارج سازد.

 برونکوسکوپی:قبل از آمادگی 

 ساعت قبل از آزمون  42از  وردن و آشامی ن  ودداری کنی . از تقریبا  ،از هشت ساعت قبل از آزمون

 از نوشی نی های حاوی ا کل اس فاده نکنی .

  مبنوعی،  نزهای تماسی و جواهرات  ود را  ارج کنی .دن انهای 

  ،داروهای تجویز ش ه را طبق نظر پزشک  ود مبرف کنی .) چنانچه داروهای فشار  ون، دیابت

 به پزشک  ود اط ع دهی . تشنج، آسپرین، وارفارین و دارهای قلبی اس فاده می کنی  ح ماً

 بی حس کنن ه اس فاده می شود. این کار به پیشرفت برای بی حسی نلو از  ،ب فاصله قبل از آزمون

 برونکوسکوپ به دا ل تراشه کمک می کن .

 برای شما از آرامبخش اس فاده شود، دریافت آرامبخش به حفظ آرامش  ،ممکن است که قبل از آزمون

 شما حین جانذاری برونکوسکوپ کمک  واه  کرد.

 برونکوسکوپی:حین انجام 

  بطول می انجام . شما در وضعیت به پشت یا نیمه نشس ه قرار  واهی  نرفکت.  دقیقه 06-06این آزمون

بع  از تاثیر داروهای بی حسی، برونکوسکوپ از طریق بینی و  یا دهان بکه دا کل مجکرای تنفسکی شکما 

مق ار کمکی داروی بکی حکس کننک ه بکه منظکور  ،ه ایت  واه  ش . توام با جلو ران ن برونکوسکوپ

 س کردن ممکن است به دا ل مجرای تنفسی اسپری شود.کاهش سرفه و  س  

  توسط برونکوسکوپ از مجاری تنفسی بزرگ ) برونش ها( عکس بکرداری  واهک  شک . شکما ممککن

 است در حین برونکوسکوپی دچار ناراح ی شوی ، فراموش نکنی  که بای  آرامش  ود را حفظ نمایی .
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  طریق دهان وارد می شود شما بای  دم و بازدم را از طریق توجه داش ه باشی  زمانی که برونکوسکوپ از

 بینی و با دهان باز تمرین کنی .

   در  اتمه کار زمانی که پزشک معاینه دس ااه تنفسی را تکمیل کرد برونکوسکوپ  را  ارج  واه

 سا ت.

 پس از آزمون:

  ،سکاعت بعک  از انجکام  1-4برای اینکه شکما احسکار راح کی کنیک ، زیکر سکر شکما بکام آورده مکی شکود

 برونکوسکوپی به دقت کن رل  واهی  ش .

  تا زمانی که اثر بی حسی از بین نرف ه است و پزشکک و پرسک ار بکه شکما اجکازه نک اده اسکت از  کوردن و

 آشامی ن و یا مبرف داروهای  وراکی اج ناب کنی .

  ایکن عارضکه ببکورت ناهی ممکن است که به طور موقت دچار نرف ای ص ا و یا نلکو درد شکوی  ککه

 موقت بوده و کم کم برطرف می شود.

 .ب فاصله بع  از آزمون ممکن است که یک عکس از قفسه سینه شما نرف ه شود 

  ساعت بع  از برونکوسکوپی از اس عمال د انیات پرهیز کنی ) اس عمال د انیات ممکن است  0-8به م ت

 سب  تحریک سرفه و  ونریزی شود(.

 با دفع ترشحات  ونی بیش از ح ، مشکل در نفس کشی ن،  س  س و درد  در صورت بروز سرفه 

 ًبه پزشک  ود اط ع دهی . قفسه سینه، فورا 


