
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وآمادگی های آن کولونوسکوپی

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 

 روش انجام کولونوسکوپی
کَلًََعکَخی لَلِ قاتل اًؼطاف ٍتا قطز حسٍز اًگؾر اؽارُ 

ٍهدْش تِ زٍرتیي کَچک ٍهٌثغ ًَر اعر کِ اس طزیق هقؼس 

اهکاى خذیز هی کٌس ٍزقَیز تسعر  هؾاّسُ زاذل رٍزُ را

 آهسُ را رٍی ففحِ ًؾاى هی زّس.

قثل کَلًََعکَخی ػالین حیازی تیوار کٌسزل هی ؽَز ٍاس 

تیوار رگ گیزی اًدام هی ؽَز کِ زر فَرذ تغسزی تَزى 

زر ترؼ تغسزی تا آًضیَکر هٌسقل ٍاحس کَلًََعکَخی هی 

 گززز.

اس تِ زغییز تیوار تِ خْلَی چح هی ذَاتس ٍهوکي اعر ًی

 ٍضؼیر زرحیي کَلًََعکَخی تاؽس.

اًدام کَلًََعکَخی تا زدَیش زارٍّا ٍضسزرزّا ؽزٍع هی 

 ؽَزٍتیوار زر حیي کَلًََعکَخی فاقس زرز اعر.

گاّی زر حیي کَلًََعکَخی تِ اًدام ًوًَِ تززاری ٍیا 

اعر ًٍوًَِ  زکِ فاقس زر ًیاس هی تاؽس ذارج کززى خَلیح

ِ آسهایؾگاُ هٌسقل هی ؽَز ٍخَاب آى خْر تزرعی ت

 هؼوَال زٍ ّفسِ تؼس آهازُ هی ؽَز

تاس کززى هدزای رٍزُ حیي کَلًََعکَخی ًیاس تِ زاذل 

کززى َّا تِ ٍعیلِ کَلًََعکَج زارز هوکي اعر تیوار 

احغاط ًفد یا زرز ؽکوی کٌس کِ هی زَاًس تسٍى ًاراحسی 

 .س را حیي کَلًََعکَخی یا تؼس آى زفغ ًوایسایي گا

 

 

 

 
 

 ػَارك کَلًََعکَخی :
ٍػَارك آى غیز هؼوَل ذطز اعر  کَلًََعکَخی رٍػ تی

 اعر 

ذًَزیشی اس هحل تیَتغی یا ذارج کززى خَلیح کِ هؼوَال 

 خشئی اعر

خارگی یا عَراخ ؽسگی رٍزُ کِ ػارضِ خسی ٍلی غیز رایح 

ًیاس تِ خزاحی اٍرصاًظ  آهسىاعر کِ زر فَرذ تِ ٍخَز

 هی تاؽس ٍزرهاى هی ؽَز.

زارٍّای ضس زرز یا ذَاب آٍر زر حیي کَلًََعکَخی هوکي 

زاؽسِ تاؽس.کِ تْثَزی کاهل ٍاس تیي رفسي اثز  ػَارك اعر

 زارٍّا ی آرام ترؼ زا رٍس تؼس کَلًََعکَخی طَل هی کؾس

زرز ؽکن زر حیي کَلًََعکَخی ٍعاػاذ اٍلیِ تؼس  ًفد ٍ

 .کَلًََعکَخی گاّی خیؼ هی آیس

 زر فَرذ تزٍس ػَارك سیز حسوا تِ خشؽک اطالع زّیس

 زرز ؽکوی 

 هسفَع ذًَی

 عزگیدِ ضؼف
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 کولونوسکوپی چیست؟

کَلًََعکَخی رٍػ تغیار ایوٌی تزای زیسى رٍزُ تشرگ 

ٍترؼ اًسْایی رٍزُ کَچک اعر کِ تا عایز  راعر رٍزُ

 .ػ ّای زؾریقی قاتل تزرعی ًیغرٍر

 کَلًََعکَخیػلر اًدام 

ای ی اهکاى هؾاّسُ ٍزؾریـ قغور ّکَلًََعکَخ

ای غیز طثیؼی ، زَهَر ّا هلسْة ، ذًَزیشی زٌّسُ ٍتافر ّ

ا ٍاهکاى ًوًَِ تززاری ٍارعال تِ ز رٍزُ رخَلیح ّا

  .اسهایؾگاُ را فزاّن هی کٌس

ٌّگاهی کِ تیوار تا هؾکالزی زر اخاتر هشاج ؽکن زرز 

ک تزای ٍسى هزاخؼِ هی کٌسخشؽذًَزیشی اس هقؼس یا کاّؼ 

 .خیؾٌْاز هی کٌس را تزرعی تیؾسز کَلًََعکَخی 

 ًکازی کِ قثل اس کَلًٍََعکَخی تایس زقر ؽَز:

زر فَرذ هقزف قزؿ آعدزیي ٍٍارفاریي ٍعایز زارٍّای 

ضس اًؼقاز کِ احسوال ذًَزیشی را تِ ّوزاُ زارز خشؽک 

 ذَز را هطلغ کٌیس.

زارٍّای زیاتر ٍاًغَلیي را طثق زر فَرذ اتسال تِ زیاتر 

 کٌیس.شؽک هؼالح هقزف ّواٌّگی تا خ

زارٍّای فؾارذَى ٍقلثی ٍیا آرززٍس ٍزارٍّای ضس زؾٌح  

 کٌیس.را طثق ّواٌّگی تا خشؽک هؼالح هقزف 

 

قطغ زارٍّای حاٍی آّي حساقل عِ رٍس قثل کَلًََعکَخی 

آّي رًگ خَؽؼ زاذلی کَلَى را زغییز هی ّس ؽَز،سیزا 

 ٍزؾریـ را هؾکل هی کٌس.

دازیر ٍحاهلگی خشؽک هؼالح زر فَرذ اتسال تِ ایسس ٍّ

 کَلًََعکَخی را هطلغ کٌیس.ٍهسرقـ 

زر فَرذ خزاحی قثلی رٍی ؽکن ٍهؼسُ خشؽک هؼالح را 

 هطلغ عاسیس.

شؽک هؼالح را هطلغ خزر ذقَؿ حغاعیر ّای زارٍیی 

 کٌیس.

ؼ ا زَخِ تِ اثزاذ زارٍّای آرام ترضَر ّوزاّی تیوار تح

کِ حیي کَلًََعکَخی اعسفازُ هی ؽَز السم اعر تیوارآى 

رٍس اعسزاحر کٌس ٍاس کاّایی کِ ًیاس تِ َّؽیاری کاهل 

 زارز اخسٌاب کٌس.

فزم رضایر کَلًََعکَخی تا زَخِ تِ ضزٍرذ اًدام آى 

 ٍػَارك احسوالی زکویل ٍاًگؾر ؽَز.

ثل اس کَلًََعکَخی اعسحوام ًوَزُ ٍهَّای ًاحیِ رٍس ق

 هقؼس را ؽیَ ًواییس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 آهازگی قثل اس کَلًََعکَخی

قثل کَلًََعکَخی تایس رٍزُ ّا کاهال خاک تاؽس زا خشؽک تسَاًس 

هَارز غیز ػازی را تثیٌس ٍتیوار تایس هلیي هقزف کٌس ٍرٍزُ اػ 

کِ تِ ّویي هٌظَر تایس طثق  کاهال قثل کَلًََعکَخی ذالی ؽَز

 :ؽَززعسَر سیز ػول 

 اس هقزف غذاّای عفر ؽسُ خیرٍس قثل کَلًََعکَزٍ 

ػ ٍعَج ٍؽیز آهثل گَؽر ٍتزًح ًٍاى حسی  ٍخاهس

ٍلثٌیاذ ٍحثَتاذ ٍغذاّای ًفاخ ًٍَؽیسًی ّای گاسزار 

 خزّیش ًواییس.

ؽسُ اس زٍ رٍس قثل کَلًََعکَخی هقزف کٌیس  هایؼاذ فاف

 ٍاس هقزف هایؼاذ تِ رًگ قزهش ٍتٌفؼ اخسٌاب کٌیس

آب هزؽ یا تا  ّغسیس ؽاهل آىهایؼازی کِ هداس تِ هقزف 

،چای کن رًگ ، ػغل ى چزتی هیَُ تسٍى خزسگَؽر تسٍ

 .ٍصلِ فاقس رًگ قزهش هیثاؽس

رٍس قثل اس کَلًََعکَخی زر عاػسْای ّؾر فثح ، زٍاسزُ 

 تؼساس ظْزٍّؾر ؽة ّزتار   زٍ ػسز قزؿ 4ظْز 

   تیشاکَزیل هقزف کٌیس. 

رٍس قثل کَلًََعکَخی ؽؼ ػسز خَزر خیسرٍالکظ را 

تؼساس ظْزهقزف کٌیس  ّز تغسِ  6فثح زا 10اسعاػر 

َزرزرچْار لیَاى آب حل کٌیس ٍّز رتغ یک لیَاى هقزف خ

 کٌیس.

 . ؽؼ عاػر قثل کَلًََعکَخی کاهال ًاؽسا تاؽیس


