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 نكاتي كه پزشک بايد به بيمار بگويد
پزشک هدف از انجام کولونوسکوپی را به بیمار بگوید و اینکهه او   
تنها قصد بررسی روده بزرگ فرد را دارد. با این کهار بیمهار  هی          

 .تواند ناراحتی های آز ون را تحمل کند
سهها ق ق ههل از     24الههی    42پزشههک بههه بیمههار بگویههد کههه         

کولونوسکوپی، باید  ایعات بنوشد و از شب ق ل چهیزی نوهورد.         
این کار با ث کاهش ذرات غذایی در روده بهزرگ  هی شهود و             

 .پزشک به راحتی  ی تواند دیواره داخلی آن را بررسی کند
پزشک به بیمار بگوید که دسهتگاه کولونوسهکوح حهاوی  هوارد         

 .لیزکننده اسق تا به راحتی و با درد کمتری از  قعد   ور کند

 طراحی و چاح: روابط  مو ی بیمارستان آتیه
 شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید داد ان  آدرس بیمارستان: تهران،

 44342224تلفن داخلی بوش آندوسکوپی:
 44348تلفن بیمارستان: 
 44048088فاکس بیمارستان: 

 www.atiehhospital.irسایق بیمارستان: 

 



 

 آزمايش كولونوسكوپي براي بررسي روده بزرگ

 مقدمه 
روش کولونوسکوپی برای بررسی دیواره داخلی رکتهوم رراسهق رودهو و           

  .کولون رروده بزرگو استفاده  ی شود
یکی از روش های تشویص بیماری های روده بزرگ خصوصها سهرطهان      
روده بزرگ، آز ایش کولونوسکوپی  ی باشد که توسط پزشک  توهصهص   
گوارش انجام  ی گیرد. در طی این آز ون بنا بهه صهدحهدیهد پهزشهک            
 توصص، بیمار بیهوش  ی شود و نتایج حاصل از این آز هون بهر روی       

  صفحه  انیتور کا پیوتر نمایش داده  ی شود.

کولونوسکوپی عالوه بر بررسی علت درد شکم، خونریزی مقعد،         

 آز ونی و دیگر مشکالت روده ای، به عنوان  اسهال، یبوست

 برای تشویص سرطان روده بزرگ نیز  ورد استفاده قرار  ی گیرد.
کولونوسکوح دستگاهی اسق که از یک لوله قابل انعطاف با قطری به اندازه             
یک انگشق و طول حدود یک و نیم  تر تشکیل شده و به یک  ن ع نوری                  
برای دیدن درون روده بزرگ و یک دوربین بسیار کوچک ویدیوئی که برای              

 تصویربرداری از روده  ورد استفاده قرار  ی گیرد  جهز  ی باشد.
کولونوسکوح از راه  قعد وارد روده بزرگ  ی شود و درون آن را روی                    

 صفحه  انیتور نشان  ی دهد.
و  ها، تو ورها، نقاط دچار خونریزی      کولونوسکوپی ا کان تشویص پولیپ    

 در روده بزرگ را به پزشک  عالج  ی دهد. التهاب
 

 ... براي انجام كولونوسكوپي

سعی کنید  برای کولونوسکوپی آ ادگی کا ل داشته باشید. ق ل از انجام               -8
این آز ون،  ایعات زیادی  صرف کنید و از  صرف غذاهایی غیر از  ایعات              

 .جداً پرهیز کنید
سعی کنید برنا ه خود را طوری تنظیم کنید که یک روز ق ل از انجام                   -4

کولونوسکوپی، در  نزل استراحق کنید و سر کار نروید. همچنین برنا ه                
 .غذایی تان را طوری تنظیم کنید که چند بار اجابق  زاج داشته باشید

از هر ز انی که پزشک به شما توصیه کرد، دیگر غذا نوورید. فقط                    -2
 ایعات را، آن هم تحق نظر پزشک استفاده کنید. اغلب پزشکان، خوردن را              

 .از چند سا ق ق ل از کولونوسکوپی  منوع  ی کنند

اگر تنقیه توسط پزشک تجویز شد حتما انجام دهید. تنقیه سبب     -4

 .می شود تا باقیمانده غذاها از روده بزرگ پاک شود

موارد باال، روده بزرگ خالی می شود و پزشک به راحتبی     با ر ایق  -5

 .می تواند طی آزمایش کولونوسکوپی، آن را بررسی کند

در نظر داشته باشید که بعد از اتمام آزمایش کولونوسکوپی، اجبازه    -8

رانندگی به فرد داده نمی شود. پس سبعی کنیبد همبراه دوسبت یبا             

 .خانواده خود به بیمارستان مراجعه کنید و با او به منزل برگردید

  

استراحق بعد از آز ایش کولونوسکوپی فرا وش نشود رهمان           -3
 . یزانی که پزشک دستور داده اسق

 

 تذكر

برخی از موادی که برای آمادگی روده به کار می روند، طعم            

بسیار بدی دارند. سعی کنید یک نوشیدنی به همراه داشته           

باشید تا در صورتی که پزشک اجازه داد، بالفاصله پس از              

 .مصرف آن ماده، بنوشید

کارهایی که باید قبل از کولونوسکوپی انجام داد، تا حدی             

شکل مدفوع را از حالت طبیعی خود خارج می کنند. پس             

داشتن اسهال قبل از کولونوسکوپی، طبیعی است و جای            

 نگرانی ندارد.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=186986
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=186986
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=178241
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=190403
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=159211
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=157428
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=112312
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=185613
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=157119
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=207498

