
 

 آندوسکوپی فوقانی

 بخش داخلی یک 

  0011بازنگری —واحد آموزش سالمت

 

 روش انجام اندوسکوپی

 ک راه وریدی جهت تزریق دارو برای شما  ی

 تعبیه می شود.

  اسپری بی حس کننده موضعی در حلق شما

 زده می شود.

  جهت آرام  کردن شما ممکن است از آرام

 بخش استفاده شود.

 .شما به پهلوی چپ می خوابید 

  پزشک شما لوله ی آندوسکوپ را از دهان

شما عبور می دهد واز طریق مری پایین می 

 برد.

  پزشک از اسکوپ جهت بررسی داخل مری

ومعده ودوازدهه شما استفاده می کند و 

 نمونه نیز ممکن است گرفته شود.

 بعد انجام آندوسکوپی  

  ساعت  40به علت دریافت  آرام بخش تا

 رانندگی نکنید.

  تا زمانی که اثر داروهایی که دریافت کرده

اید از بین نرود، فشار خون ضربان قلب، 

تنفس و سطح اکسیژن خون شما بررسی 

 می شود.

  از بخش وپزشک معالج در مورد اینکه چه زمانی

 .جواب نمونه آماده است سوال بپرسید

 شما نیاز به مراقبت پزشکی دارید اگر:

 گلودرد بیش تر از یک روز طول بکشد 

 بلع مشکل داشتید 

  شما نیاز به مراقبت پزشکی فوری دارید در

 صورتی که عالیم زیر را داشته باشید:

 بروز تب 

  استفراغ خونی یا استفراغی که به نظر می رسد

 قهوه ای  باشد.

 مدفوع خونی سیاه رنگ ویا قیری رنگ 

 گلودرد شدید یا نداشتن توان بلع غذا 

  تنفس سخت 

 آدرس وب سایت: 

www.bohlool.gmu.ac.ir  

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003455150تلفن: 
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 آندوسکوپی فوقانی 

فوقانی روشی است که از آن جهت مشاهده  آندوسکوپی

 بخش فوقانی دستگاه گوارش استفاده می شود.

ی باریک و قابل  شما یک لوله در این روش پزشک

انعطاف را از طریق دهان تان عبور می دهد واز مری به 

 معده داخل می شود.

یک دوربین کوچک به انتهای لوله چسبیده است 

عکس ها با دوربین بر روی مانیتوری که در داخل اتاق 

 آندوسکوپی نصب شده است نمایش داده می شود.

 بخش فوقانی دستگاه گوارش شامل:

لوله ای که غذا و مایعات را از حلق شما به معده می   مری:

 رساندکه به آن مری می گویند.

عوو توخالی  عوالنی و حییمی از لوله گوارش است معده : 

نقش گوارش شیمیایی را بر عهده دارد. محفظه معده از باال   که

 شود.  به مری و از پایین به دوازدهه مربوط می

قسمت ابتدایی روده باریک که  به آن دوازدهه دوازدهه: 

 میگویند.

 
 

درطی انیام آندوسکوپی   پزشک ممکن است تکه 

هایی از بافت را جهت فرستادن به آزمایشگاه و 

بررسی میکروسکوپی بافت شما نمونه برداری کند و 

در ظرف مخصوص جهت ارسال به پاتولوژی قرار 

 دهد.

پزشک ممکن است جهت تشخیص سرطان بخش 

فوقانی دستگاه گوارش و همچنین جهت پیدا کردن 

  :علت مشکالت دیگر مانند

 درد معده 

 سوزش سردل 

 درد یا مشکل هنگام بلع 

 علت تهوع واستفراغ 

 خونریزی از معده 

 زخم معده 

 آندوسکوپی را انجام دهد. 

قبل انجام آندوسکوپی شما باید موارد زیر را 

 بدانید و اطالع دهید : 

 خاص هر گونه آلرژی  یا حساسیت به داروی

 :هر گونه دارویی که مصرف می کنید

شامل ویتامین ها ، قطره ها ی چشمی ، ویا هر دارویی  

که بدون نسخه پزشک استفاده می کنید و یا مصرف 

 آسپرین و وارفارین

 هر گونه اختالل خونی که دارید.

 هرگونه جراحی قبلی که داشتید.

 هر مشکل پزشکی قبلی 

 بارداری

 خطرات و عوارض :

به طور کلی این روش بی خطر می باشد با این حال 

 مشکالتی ممکن است رخ دهد از جمله: 

 عفونت

 خونریزی

 واکنش حساسیتی به داروها

 سوراخ یا پارگی درمری ، معده یا روده

 آمادگی قبل انجام آندوسکوپی 

دستور پزشک مربوط به نخوردن مواد غذایی را رعایت 

ساعت قبل از آندوسکوکوپکی  6کنید که معموال از  

 ناشتا باشید. “ باید کامال

از پزشک خود درمورد توقف یا ادامه مصرف داروهایی 

که مرتب مصرف می کنید سوال کنید در صورتی 

که داروی رقیق کنند خون مصرف می کنید این 

 موضوع اهمیت بیشتری دارد.

 همراهی داشته باشید. 
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