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 نکات آموزشی در مورد کولونوسکوپی

 کولون کجاست؟

کولون آخرین بخش دسنگاه گوارش است که به آن روده بزرگ نیز گفته می شود. فیبرها و غذاهای هضم شده 

 د. نبه روده بزرگ می رس ز عبور از مری، معده و روده کوچکبعد ا

 

در روده بزرگ آب، امالح و بقیه مواد غذایی جذب می شود و مددفو  ببدا از دفدر در ب دنت انت دایی روده   

 رکتوم( انبار می شود.

 کولونوسکوپ چیست؟

 وارد می شدود. ایدن لولده یدک طریق مقعد به درون روده بزرگ این وسیله به شکا لوله بابا انعطاف است و از

        منبر نوری دارد که تصاویر داخا روده بزرگ بدر روی فدف ه ننایردگر منتقدا مدی کندد و بده ازشدک اجدازه 

  دبت مراهده کند.امی دهد تا داخا روده بزرگ را ب

  راندانرگاه علوم ازشکی و خدمات ب داشتی درمانی ت

مدیریت امور ارستاری  –معاونت درمان   

 بینارستان امام خنینی  ره(
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 کولونوسکوپی چیست؟

کولونوسکوای هم در جنبه ترخیصی و  هم درمانی به کار می رود. این مجنوعه آموزشدی بده شدنا روش کدار، 

 فواید، خطرات و عوارض احتنالی کولونوسکوای را به طور ساده شرح می دهد.

 کولونوسکوپی تشخیصی: 

اولید،، الت داب، روده بزرگ از جنله زخم،  کولونوسکوای در ترخیص علت بیناری های مختلف و خونریزی

 سرطان روده بزرگ نقش م نی دارد.عفونت و

 کولونوسکوپی درمانی: 
برداشتن هنوروئید  شی از ولولوس  ایچ خوردگی روده(،شاما برداشتن اولی،، کنترل خونریزی، رفر ان داد نا

 بواسیر( و گذاشتن استنت می باشد.

 آمادگی های قبل از کولونوسکوپی: 

تنیز باشد. شنا الزم است به دستورات ازشک و ارستار خود عندا  ی، روده بزرگ بایدکولونوسکوابرای انجام 

 ننائید، تا روده شنا از مدفو  خالی شود؛ این دستورات شاما موارد زیر می باشد:

 .از سه روز ببا از کولونوسکوای رژیم نرم داشته باشید 
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 ام کولونوسدکوای توسدم متخصدص انجداجدازه   ،در فورت ابتال به بیناری خاص یا بیناری های بلبی

  وشی ضروری است که بای تی بطور کتبی انجام شود.بلب و بی

 ب دوه( مصدرف ننائیدد. ایدن رژیدم بده آمدادگی  -چای -آب میوه -از دو روز ببا، رژیم مایعات   آب

 کولون کنک می کند.

 ف نکنید.مواد غذایی سنگین و جامد مثا نان، برنج، ماکارونی، میوه ، گوشت و شیر مصر 

 ی مانند آسپرین، داروهای بلبی و دیابت ...  مصدرف مدی کنیدد، آندرا بده ازشدک یدر فورتی که دارو

 اطال  دهید.

 روز قبل از کولونوسکوپی:

  با نظر ازشک خود مصرف کنید. ،فبح دو عدد برص بیزاکودیا 6ساعت 

 4 اخا یک لیتدر آب حدا کدرده و ب ته اودر ایدروالکس از داروخانه ت یه کنید. از  فبح هر ب ته را د

 دبیقه یک لیوان از م لول را بنوشید. 51هر 

  بعد از ظ ر دو عدد برص بیزاکودیا مصرف کنید. 6ساعت 

  میوه میل نمائید.تشنگی می توانید آب، چای و یا آباحساس در فورت 

 صبح روز بعد ناشتا به بخش آندوسکوپی گوارش مراجعه نمائید.

در فورت ضرورت و به فالحدید ازشکتان منکن است روز ببا ویدا بعدد در بخدش ب دتری شدوید و ببدا از  

 انجام کولونوسکوای، ش تروی روده  یا آمادگی های الزم برایتان انجام شود.

 آیا بعد از کولونوسکوپی احتیاج به بستری شدن داریم؟

 ه خانه خواهید رفت. ممکن است پزشکان و پرستاران برای بعد از پایان آزمون ب ین روش سرپایی است. یعنی شماا

 آرامش بیمار از تزریق مواد آرامبخش و خواب آور استفاده کنند که شاید نیازمند  بستری شدن داشته باشید، بنابراین 
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 .اشدهم نبوانجام کارهای دقیق  داشتن همراه الزم می باشد. بیمار ممکن است یک یا چند روز قادر به رانندگی 

 حین کولونوسکوپی:

 .شنا باید به ا لوی چ، دراز کریده و زانوها را داخا شکم جنر کنید 

  ببا از شرو  کار بر ح ب نیاز و ت نا شنا و هنچنین فالحدید ازشک به شنا م کن یدا آرامدبخش

 داده می شود.

 ایدن طبیعدی د وارد می شود، شنا منکن است اح اس دفر ننائیدداز طریق مقع وبتی لوله آندوسکوپ .

است. اما اگر اح اس فرار کردید، به ازشکتان اطال  دهید. او می تواندد ج دت آرامدش بده شدنا دارو 

 تزریق کند.

  اگر ازشک شنا ناحیه مرکوکی را مراهده کند، منکن است یک بخش یا هنه آن را خارج کند و بده

مدی کندد، تدا بینداری هدای آزمایرگاه بفرستد. یک آسیب شناس، بافت را زیر میکروسکوپ آزمایش 

 احتنالی را ترخیص دهد.

 ادس از  ،گاهی روده بزرگ کامال تنیز ننی شدود، در ایدن فدورت منکدن اسدت کده کولونوسدکوای

 آمادگی مناسب تکرار گردد.

  د خارج شود، این خدونریزی معندوال مقداری خون از مقع در فورت انجام ننونه برداری منکن است

 نی باشد.زیاد نی ت و جای نگرانی ن

 بعد از کولونوسکوپی:

 .شنا می توانید هنان روز به خانه بروید، اما نیاز به هنراه خواهید داشت، نباید رانندگی کنید 

  ازشک شنا منکن است ایرن اد کند که در هنان روز استراحت کنید و آرامش داشته باشید تدا اردرات

 .داروهای آرامبخش از بین برود
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  شنا انجام شده اسدت، آن ننونده را بده بخدش اداتولوژی ت ویدا داده و بعدد از اگر ننونه برداری برای

نتیجه آزمایش را به ازشک خود اطال  دهید تدا ادامده  هفته جواب حاضر می شود. الزم است 2حدود 

 درمان انجام گیرد.

 بعضی از بیناران منکن است در معاینات بعدی ج ت اطنینان از اینکده مردکالت جدیدد ایجداد نردده 

 .باشد، به کولونوسکوای مجدد نیاز داشته باشند

 بیمار گرامی لطفا در صورت مشاهده عالئم زیر به پزشک خود مراجعه کنید:

د، تب یا نفخ شکم ) طوری که شکم به ید شکم، خونریزی ادامه دار از مقعدرد شد پس از انجام کولونوسکوپی اگر شما

 .و یا به بیمارستان مراجعه نمایید اس بگیریدتدریج بزرگتر شود( داشتید، با پزشک خود تم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


