
 

  

 كولونوسكوپي

سازُ ززيي راُ تزاي خيسا كززى سزطاى ًٍداذ اًساى ّا  

اسر . يك رٍش ًسثساً آساى ٍ هؤثز تزاي اطالع اس 

. كاّص ًگزاًي ّاي ذَز ٍ اس  سزطاى رٍزُ تشرگ اسر

 تيي تززى سززر گوي اسر .

 كاربرد :

 ُتزرسي تزٍس سزطاى رٍزُ تشرگ ٍ راسر رٍز 

  تزرسي زليل ٍخَز ذَى زر هسفَع يا ذًَزيشي راسر

 رٍزُ 

  تزرسي زليل زيزُ يا سياُ رًگ تَزى هسفَع 

 تزرسي زليل اسْال هشهي 

 تزرسي زليل كن ذًَي كوثَز آّي 

  تزرسي زليل زرز طَالًي هسذ غيز قاتل زَضيح زر

 ًاحيِ ضكن 

  ُهؼيٌِ يا زرهاى تيواريْاي السْاتي رٍز 

 زطريع ٍ ًوًَِ تززاري اس سذن ّا ، ٍ زَهَرّا 

 كولونوسكوپ چيست ؟

قاتل اًؼطاف اسر ٍ اس  ايي ٍسيلِ تِ ضــكل لَلِ اي

طزيق هقؼس تِ زرٍى رٍزُ ي تشرگ ضوا ٍارز هي ضَز. 

لِ يك هٌثغ ًَري زارز كِ زػاٍيز را اس زاذل ايي لَ

رٍزُ ي تشرگ تز رٍي غفحِ ي ًوايطگز هٌسقل 

هيكٌس ٍ تِ خشضك اخاسُ هيسّس زا زاذل رٍزُ تشرگ 

 .را هطاّسُ كٌس 

 

 كولون كجاست ؟

كَلَى آذزيي ترص اس رٍزُ اسر كِ تِ آى رٍزُ ي 

تشرگ ًيش هي گَيٌس . فيثزّا ٍ غذاي ّضن ضسُ تؼس 

كَچك  تِ رٍزُ اس ػثَر اس هزي ، هؼسُ ٍ رٍزُ ي 

تشرگ هي رسـس . زر رٍزُ ي تشرگ آب ، اهالح ٍ 

تقيِ ي هَاز غذائي خذب هيطَز ٍ هسفَع قثل اس 

 َز .زفغ زر قسور اًسْايي رٍزُ اًثار هي ض

 لونوسكوپيوآمادگي هاي قبل از ك

 

ّزچِ رٍزُ زويشزز تاضس كَلًََسكَخي زقيقسز ٍ سزيؼسز 

اًدام ضسُ ٍ تزاي ضوا راحر زز ذَاّس تَز . ضوا السم 

اسر تِ زسسَراذ خشضك ٍ خزسسار ذَز ػول ًواييس، زا 

 رٍزُ ي ضوا اس هسفَع ذالي ضَز .

 

  ) اس زٍ رٍس ، رصين هايؼاذ )سَج ٍ هايؼاذ فزاٍاى

هػزف ًوائيس، ايي رصين ُ زرليِ ي هسفَع كوك هي 

 كٌس.

  ٍ هَاز غذائي سٌگيي ٍخاهس هثل ًاى ، تزًح ، هاكارًٍي

 غيزُ هػزف ًكٌيس .

  طثق زسسَر خشضك خَزر خيسرٍالكس )زؼساز طثق

زسسَر ( را زر آب حل ًواييس ٍ اس رٍس قثل اس اًدام 

ساػر هػزف كٌيس. تزاي  4كَلًََسكَخي ظزف هسذ 

زقيقِ يك ليَاى اس هحلَل  51ايي هٌظَر السم اسر ّز 

 هػزف ضَز.

 

 

 

 

 

 

  ضة قثل اس كَلًََسكَخي طثق زسسَر خشضك

هزتَطِ زٍ ػسز قزظ هسْل ) تيشاكَزيل( تا ّن 

هػزف ًواييس. اگز هثسال تِ اسْال هشهي هي تاضيس، 

 السم ًيسر .

 44  ػسز 4ساػر قثل اس اًدام كَلًََسكَخي طثق 

 قزظ زايوسيكَى خَيسُ ضَز.

  زر غَرزيكِ آسدزيي يا ٍارفاريي هػزف هيكٌيس

تا ًظز خشضك السم اسر يك ّفسِ قثل اس ػول اس 

 ذَرزى آًْا اخسٌاب كٌيس .

  ساػر ًاضسا  8السم اسر رٍسهزاخؼِ حساقل

 تاضيس،

  قثل اس هزاخؼِ زر هٌشل اسسحوام كٌيس ٍ ًظافر

َخي ضزٍري ًاحيِ ي هقؼس رٍس قثل اس كَلًََسك

  اسر .

  ُقثل اس اًدام كَلًََسكَخي ، ضسسطَي رٍز

 )اًوا( تزاي ضوا اًدام ضَز .

  ِزر رٍس اًدام هؼايٌِ حسواً يك ًفز ّوـزاُ زاضس

  تاضيس .
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 مركس آموزشي درماني امام خميني )ره(

 

 كولونوسكوپي

 بخش جراحي مردان
 

 

 

 

 

 

 

 : اقدامات پس از انجام كولونوسكوپي

 

  خس اس كَلًََسكَخي اس ضوا هي ذَاٌّس زا هسزي زر

ساػر  5هحل اًودام كَلًََسكَخي تواًيس. زقزيثاً 

 تؼس اس ػول اثز زارٍّا زا حسٍزي كاّص هي ياتس .

  ضوا هوكي اسر تزاي هسذ چٌس ساػر تؼس اس

ضيس آسهايص ، زچار ًفد ضكن يا احساس زفغ گاس تا

كِ ايي خسيسُ تِ سزػر تا ػثَر گاس اس ضكن تزطزف 

 هي ضَز.

  تيوار خس اس آسهايص تايس تزاي خايگشيي كززى

هايؼاذ زفغ ضسُ زر طَل آهازُ ساسي رٍزُ تشرگ ، 

 هايؼاذ فزاٍاى ، تٌَضس.

  ساػر 44تْسز اسر خس اس خاياى كَلًََسكَخي زا

 غذاي ًفاخ هيل ًطَز.

 

تب ، مدفوع سياه اگر شما درد شديد شكم ، 
رنگ يا نفخ شكم ) طوري كه شكم به تدريج 
 بزرگر شود( داشتيد با پزشك خود تماس بگيريد.

 

 

 

 

 كولونوسكوپي : اقدامات حين انجام

  اس ضوا زرذَاسر ذَاّس ضس كِ خيزاّي ذَز را

 ذارج ًواييس ٍ اس لثاس هرػَظ اسسفازُ كٌيس.

  آراهص ٍ زسكيي ، زاذل رگ ضوا زارٍّايي خْر
 زشريق هيطَز.

تِ سور چح زراس ذَاّيس كطس.  زر طَل هؼايٌِ، ضوا تِ

خشضك ضوا كَلًََسكَج آغطر تِ صل را تِ آراهي اس 

طزيق هقؼس ٍارز ركسَم ٍ رٍزُ تشرگ ذَاّس كزز.هوكي 

َّا تِ زاذل رٍزُ  خوح ، اسر تزاي هطاّسُ تْسز ، زَسط

ايي سهاى هوكي اسر زچار زرز يا ّا زشريق ضَز كِ زر 

كِ كَلًََسكَج تيزٍى  احساس زفغ گاس ضَيس. سهاًي

كطيسُ هي ضَز هؼوَالًزواهي رٍزُ تشرگ زا هحل ازػال 

تِ رٍزُ كَچك تِ زقر تزرسي ضسُ اسر كِ ايي خزٍسِ 

طَل هي كطس هگز زر ضزايط كِ تز  زقيقِ 06الي  51تيي 

 ًثاضس. حسة ضزٍرذ رؤير زوام رٍزُ تشرگ السم

   اگز خشضك ضوا ًاحيِ ي هطكَكي را يافر ، هوكي

اسر يك ترص يا ّوِ ي آى را ذارج كٌس ٍتِ 

آسهايطگاُ تفزسسس. يك آسية ضٌاس تافر را سيز 

هيكزٍسكَج آسهايص هيكٌس، زا سزطاى يا زيگز 

 تيواريْاي احسوالي را زطريع زّس . 

   غَرذ ًوًَِ تززاري ، هوكي اسر هقساري ذَى زر

سياز  "اس  هقؼس ذارج ضَز ، ايي ذًَزيشي هؼوَالً 

 .ًيسر 

 

 

4 5 


