
 بعد از كولونوسكوپي:

 شما مي توانيد همان روز به خانه برويد.اما نياز به همراه خواهيد داشت.

پزشك شما ممكن است پيشنهاد كند كه در همان روز استراحت كنيد و آرامش                    

 داشته باشيد تا اثرات داروهاي آرام بخش از بين برود.

اگر نمونه برداري براي شما انجام شده است، الزم است نتيجه ي آزمون را به                       

 پزشك خود نشان دهيد تا ادامه ي درمان انجام گيرد.

بعضي از بيماران ممكن است جهت اطمينان از اينكه مشكالت جديد ايجاد نشده             

 باشد، به كولونوسكوپي مجدد نياز داشته باشند .

 در صورت مشاهده ي عالئم زير به پزشك خود مراجعه كنيد:

اگر شما درد شديد شكم، تب يا نفخ شكم )طوري كه شكم به تدريج بزرگتر                      

 شود( داشتيد ، با پزشك خود تماس بگيريد.

 

وقتي لوله ي قابل انعطاف از طريق مقعد وارد  مي شود، شما                    

ممكن است احساس دفع نمائيد. اين طبيعي است. اما اگر احساس  

فشار كرديد، به پزشكتان اطالع دهيد، او مي تواند جهت آرامش به             

 شما دارو تزريق كند.

اگر پزشك شما ناحيه مشكوكي را يافت، او ممكن است يك بخش             

يا همه ي آن را خارج كند و به آزمايشگاه بفرستد، يك آسيب شناس              

بافت را زير ميكروسكوپ آزمايش مي كند، تا سرطان يا ديگر                  

 بيماري هاي احتمالي را تشخيص دهد.

 بعد از پايان كار، پزشك وسيله ي مشاهده را   خارج  مي كند.

كولونوسكوپي روش خيلي ايمني است كه مي تواند زندگي را               

نجات دهد. اما ممكن است خطراتي داشته باشد ولي منافع آن                 

براي شما بيشتر است گاهي روده بزرگ كاماًل تميز         نمي شود.                    

 در اين صورت ممكن است، كولونوسكوپي  انجام نشود.

در صورت انجام نمونه برداري، ممكن است مقداري خون از مقعد            

 خارج شود، اين خونريزي معموال زياد نيست.
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 كولونوسكوپي چيست؟

سرطان روده بزرگ يكي از شايعترين سرطان ها در ميان مردان             

و زنان است و مي تواند چند نفر از افراد خانواده را نيز مبتال                 

كند.كولونوسكوپي روش رايجي است كه به پزشك اجازه                  

مي دهد، سرطان روده بزرگ را در مرحله اوليه تشخيص داده و          

آن را درمان نمايد. سرطان كولون معمواًل در ابتدا به صورت              

زائده به نام پوليپ مشاهده مي شود كه داخل روده ي بزرگ                

آويزان است .همه ي پوليپ ها سرطاني نيستند، اما آنها بايد               

خوب بررسي و مشاهده شوند. سرطان روده ي بزرگ با عالئم            

خون در مدفوع )مدفوع سياه ياخيلي تيره( و تغيير در عادات            

 دفعي مشخص مي شود.

كولونوسكوپي در تشخيص بيماريهاي ديگر روده ي بزرگ            

مانند عفونت ها يا التهاب مزمن  روده ي بزرگ نيز به كار                         

مي رود . اين بيماري ها مي توانند تبديل به سرطان روده ي                 

بزرگ شوند. اين مجموعه آموزشي به شما روش كار، فوايد،             

خطرات و عوارض احتمالي كولونوسكوپي را شرح                           

 خواهد داد.

 

لوله اي وارد روده ي بزرگ شما  مي شود. اين لوله يك منبع نوري دارد كه                    

تصاوير را از داخل روده ي بزرگ بر روي صفحه ي نمايشگر منتقل مي كند و           

 به پزشك اجازه مي دهد تا داخل روده ي بزرگ را مشاهده كند.

 كولون كجاست؟

كولون آخرين بخش از روده است كه به آن روده ي بزرگ نيز مي گويند.                     

فيبرها و غذاي هضم شده بعد از عبور از مري، معده و روده ي كوچك به                     

روده ي بزرگ مي رسد. در روده ي بزرگ آب، امالح و بقيه ي مواد غذايي                  

 جذب مي شود . مدفوع قبل از دفع در قسمت انتهايي روده انبار مي شود.

 قبل از كولونوسكوپي:

براي كولونوسكوپي، روده ي بزرگ بايد خيلي تميز باشد.شما الزم است به             

دستورات پزشك و پرستار خود عمل نمائيد، تا روده ي شما از مدفوع                       

 خالي شود.

 اين دستورات از دو روز قبل شروع مي شود و شامل:

ساعت قبل از انجام كولونوسكوپي فقط مايعات مثل سوپ صاف شده،              04

آب كمپوت، آب ميوه و ميتوان از سفيده تخم مرغ آب پز يا ژله ميوه نيز                       

 استفاده كرد.

بعدازظهر يك شيشه روغن كرچك ميل نمائيد. و ساعت        0روز اول: ساعت  -

 عدد قرص بيزاكوديل. 2بعدازظهر  6

بعدازظهر يك شيشه روغن كرچك ميل           0روز دوم: ساعت        -

عدد قرص بيزاكوديل يا مي توانيد        2بعدازظهر    6نمائيد. و ساعت    

ليوان آب حل كرده و هر نيم          4بسته پودر پيدروالكس را در          0

 ساعت ميل كنيد.

 سپس صبح،ناشتا به درمانگاه مراجعه نمائيد. -

در صورت ضرورت و به صالحديد پزشكتان ممكن است روز              

قبل در بخش داخلي بستري شويد و قبل از انجام                            

 كولونوسكوپي، شستشوي روده برايتان انجام شود.

آيا بعد از كولونوسكوپي نياز به بستري شدن 

 داريم؟

اين روش سرپايي است. يعني شما بعد از پايان آزمون به خانه                  

 خواهيد رفت.

 حين كولونوسكوپي:

 از شما درخواست خواهد شد يك لباس مخصوص بپوشيد.

 شما بايد به پهلوي چپ دراز بكشيد.

كولونوسكوپي معموالً  دردناك نيست، اما شما ممممكمن اسمت،       

در طول انجام اين كمار داروهمايمي          كمي ناراحتي را تجربه كنيد. 

 جهت آرامش و تسكين داخل رگ شما تزريق مي شود.

 


