
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بیمار عزیز 

در ایي . ضوا کاًذیذ اًجام آًذٍسکَخی ّسسیذ 

اًعغاف خذیز تزای رٍیر  لَلِآسهَى اس یک 

هسسمین ساخسواى داخلی هزی ٍ هعذُ ضوا 

گاّی اس عزیك آًذٍسکَج . اسسفادُ هی ضَد 

یا ززضحاذ را اس هزی  هی زَاى اجسام خارجی ٍ

ًوًَِ تزداری اًجام ٍ یا هعذُ ساکطي کزد ٍ یا 

 . داد

ایي آسهَى زحر تی حسی هَضعی یا داخل 

ٍریذی درتخص آًذٍسکَخی تیوارسساى صَرذ 

 .هی گیزد 

 

 :قبل از آزمون 

السم اسر رضایر ًاهِ هزتَط تِ اًجام  -

 .خزٍسیجز را اهضاء ًواییذ 

 . ساعر لثل اس آسهَى ًاضسا تاضیذ 8-6 -

لثل اس آسهَى دًذاى ّای هصٌَعی ٍ  -

 .جَاّزاذ خَد را خارج ًواییذ 

اس دارٍّای آرام تخص تزای کاّص  -

تزای زحول تْسز هسکي اضغزاب ٍ اس 

 .ضوا اسسفادُ خَاّذ ضذ  آًذٍسکَخی

تْذاضر دّاى را رعایر کٌیذ سیزا لَلِ  -

آًذٍسکَج اس دّاى تِ سور هزی ٍ 

 .هعذُ ّذایر خَاّذ ضذ 

لثل اس آسهَى تایذ هثاًِ خَد را زخلیِ  -

 .کٌیذ 

عالئن حیازی ضوا کٌسزل ٍ ثثر خَاّذ  -

 .ضذ 

 :حیه اوجام آزمون  -

  ضَد لثاس ّایاس ضوا خَاسسِ هی  -
خَد را درآٍریذ ٍ گاى تیوارسساى را تِ 

 .زي کٌیذ 

 

در صَرذ لشٍم اس هسکي ّای  -

زشریمی تزای اًجام تذٍى درد 

 .آًذٍسکَخی اسسفادُ هی ضَد 

ضوا تز رٍی زخر آًذٍسکَخی در  -

ٍضعیر خَاتیذُ تِ خْلَی چح لزار 

 .خَاّیذ گزفر 

ضوا تِ عَر هَضعی  دّاى ٍ حلك -

زَسظ هحلَل لیذٍکائیي یا سایز 

کٌٌذُ تی حس ّای تی حسی اسدزی 

ایي کار تزای کاّص . خَاّذ ضذ 

 . رفلکس اق سدى اًجام هیطَد 

گاّی تزای دیذى تْسز هعذُ ، همذاری  -

َّا تِ داخل هعذُ زشریك خَاّذ ضذ 

کِ هوکي اسر ضوا احساس خزی در 

 .هعذُ کٌیذ 

خس اس زکویل ضذى آسهَى ، َّای  -

 اضافی ٍ ززضحاذ لَلِ گَارش اس

آًذٍسکَج خارج  عزیك دسسگاُ

  . خَاّذ ضذ 

 
 



 

  

 :پس از آزمون 

زا سهاى تزگطر رفلکس اق سدى ، اس  -

خَردى ٍ آضاهیذى هَاد غذایی 

 .خَدداری کٌیذ 

تِ هٌظَر کاّص ًاراحسی گلَ هوکي  -

اسر تزای ضوا لزظ هسکي زجَیش 

 .ضَد 

تزای رفع گلَ  هصزف هایعاذ ٍلزماس  -

 . درد هی زَاًیذ اسسفادُ کٌیذ 

 

دارٍّای خَاب آٍر هوکي اسر  -

هخسصزی هَجة خَاب آلَدگی ٍ 

زَصیِ . کاّص َّضیاری ضوا تطَد 

ذگی هی ضَد زا َّضیاری کاهل اس راًٌ

 .خَدداری کٌیذ 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با آرزيی سالمتی ي بهبًدی   

 

 

داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بهداشتی 

 درماوی قسيیه 

 مرکس آمًزشی درماوی يالیت

 آندوسکوپی

 
 

 دفتر پرستاری

 ياحد آمًزش

 راهىمای آمًزش بیماران

 


