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 چه رخ می دهدآندوسکوپی در طول

. براي انجام اندوسکوپی آرامش خود راحفظ و به سمت چپ دراز بکشید
. به گلوي شما یک اسپري بی حس کننده زده میشود تا چیزي احساس نکنید
 . این کار باعث میشود که دندانهاي شما آسیب نبیند .ممکن است یک قطعه کوچک محافظ در بین دندانهاي شما قرار داده شود
ید و سپس وقتی شما آماده بودید ،پزشک سر اندوسکوپ را روي زبان شما قرار داده و آن را به طرف گلو می برد و از شما می خواهد که آن را قورت ده

به سمت پایین و معده می رود .
اکشن بزاق شما را که در داخل دهانتان جمع شده ساکشن میکند .یک پرستار دائما مراقب شما خواهد بود و با یک س
. گاهی پزشک اقدام به نمونه برداري از بافت معده (بیوپسی )می کند و درد ندارد
 میشو در طی اندوسکوپی ممکن است احساس فشار در گلو و ناراحتی در شکم و زدن آروغ (به خاطر هوایی که داخل معده جهت مشاهده دقیق فرستاده

.شوید که این واکنش ها طبیعی است)

 آندوسکوپی پس از

( معموال یک ساعت) الزم است ساعاتی پس از اندوسکوپی در بیمارستان و یا محل اندوسکوپی تحت نظر باشید
 می کند پرستار شما فشار خون شما و ضربان قلب به طور مکرر چک.
 می کند .شما را کنترل پرستار شما همچنین حالت تهوع
پرهیز کنید .خوردن و نوشیدن تا زمانی که حالت تهوع خود بازگشته استاز ،
. ممکن است پس از تست احساس بی حسی و درد کم در گلو و احساس کسل بودن بکنید
 را داشته باشد. همچنین ممکن است احساس براي یک زمان کوتاه کمی پف کرده. صداي شما ممکن است خشن کمی صدا، و شما ممکن است سرفه

دهید باید به دکتر خود گزارش چیز راچه

: دهیددکتر یا پرستار خود اطالعبهبالفاصلهرا داشتیداگر شما تجربه هر یک از موارد زیر
 درد شدید و یا مداوم شکم
 سیاه یا سفیدو خونریزي مدفوع
 تهوع و استفراغ
 تب شدید

ید تهیه کنراچگونه نتایج آزمون خود
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