
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 كولونوسكوپي
ايه ريش امكبن مطبَدٌ مستشيم  ثشتص َتب     

 مششلف ريدٌ ثشرگ را ثٍ دشضك مي دَد. 

در ايه ريش يك لًلٍ ثلىد ي سيزيجتب  ثتب اتشبمز    

بحمٍ ميؼد يارد ريدٌ ثشرگ ضدٌ ي طجق اوگطز اس و

ومبس دشضك جُز ثزرسي ريدٌ ثٍ جلً راوتدٌ متي   

 ضًد. 

اس ايه طزيق امكبن ثزداضشه ومًوٍ، خبرج كتزدن  

دًلمخ َب  ريدٌ ومش مي ثبضد. ايه ريش حتداكرز  

 يك سبػز طًل مي كطد. 

قجل اس ايه كبر ريدٌ َب  ضمب ثبيد كتبم  ختبلي ي   

سيتز را كتبم   رػبيتز     دبك ثبضد دس ثبيد وكتبر 

 كىمد. 

سبػز قجل اس كًلًوًسكًدي رصي  مبيؼبر  48اس  -1

صبف ضدٌ ثٍ ميدار سيبد مصزف كىمتد. سستًح   

صبف كزدٌ ، آة ممًٌ ، آة متزؽ صتبف كتزدٌ ،    

 آثگًضز صبف ضدٌ ( 

اس مصزف ضتمز ، لجىمتبر ، ممتًٌ ، آة َتًي  ي      -2

َزگًوٍ غذا خًددار  ضًد. س يلي ممشًان اس آة ، 

 چب  اسشفبدٌ كزد (  ضزثز ي

ػتتدد قتتزظ  4ثستتشٍ دتتًدر دمتتدري كس ي  6 -3

 ثمشاكًديل اس داريخبوٍ سُمٍ فزمبيمد .

     َز ثسشٍ دًدر دمدري كس داختل يتك لمشتز آة    -4

 لمًان آة( حل ضًد.  5س

صجح ريس قجل اس كًلًوًسكًدي ثٍ فبصلٍ َز  8اس  -5

وم  سبػز يك لمًان اس محلًل دمدري كس ممل 

 ضًد. 

ػتدد   4قجتل اس كًلًوًستكًدي  ضتت   8سبػز  -6

قزظ ثمشاكًديل ممتل ضتًد.   سدتس اس اسمتب      

 محلًل دمدري كس(

    سب حد سحمل آة ، چب  ي ضزثز مصتزف ضتًد    -7

سَز چيدر مبيؼبر ثمطشز  طي ايه مدر مصزف 

ضتتًد آمتتبدگي مىبستتت ستتز  جُتتز او تتب    

 11كًلًوًسكًدي خًاَمتد داضتز( اس ستبػز    

س ضتتت قجتتل اس كًلًوًستتكًدي ستتب صتتجح ري   

 كًلًوًسكًدي وبضشب ثبضمد.   

اگز داريَب  اد اوؼيبد مرل يارفبريه ، داريَب   -8

قلجي ، ريً  ، اد فطتبر ختًن ، اتد سطتى  ،     

ديبثز ي . . . مصزف مي كىمد ايه داريَب را طجق 

ريال قجل مصتزف كىمتد ي حشمتب  دشضتكبن را در     

 جزيبن ثگذاريد

اگز سبثيٍ ثممبر  قلجي داريد ي دشضكبن سًصمٍ   -9

كزدٌ اود قجل اس كطتمدن دوتدان آوشتي ثمًسمتك     

مصزف كىمد حشمتب  ثتٍ دشضتك كًلًوًستكًدي     

 كىىدٌ اط ع دَمد  

اگز اس قزظ آَه اسشفبدٌ مي كىمد اس يك َفشٍ  -11

 قجل اس او ب  ايه كبر داري را قطغ كىمد. 

داريَتتبيي مرتتل آستتذزيه ، ايجتتًثزيفه ،ستتبيز  -11

، داريَب  يجًستز سا مرتل   داريَب  اد الشُبثي

كدئمه ي لًمذزاممد ي ديكلًفىبك را چىد ريس قجتل  

اس او ب  ايه كبر قطتغ كىمتد مگتز مصتزف آن     

 الشامي ثبضد ي در امه دشضك را مطلغ كىمد.  

اگز قج    كًلًوًسكًدي او ب  دادٌ ايد حشمتب      -12

 جًاة آن را ثٍ دشضك خًد وطبن دَمد.

 زاضمد. مًَب  اطزاف ميؼد را سممش ثش  -13

  .داضشه َمزاٌ الشامي اسز -14

ثب ايه   12-9ر صًرر داضشه سًال اس سبػز د 

ثشص  4321111-8ضمبرٌ سمبس ثگمزيد 

 اسكًدي    

در حمه او ب  كًلًوًسكًدي مًارد سيتز را  

  :رػبيز كىمد

ري  سشز كًلًوًسكًدي آرا  ثٍ ستمز چتخ    -1

دراس كطمدٌ ي ساوًَب را خ  كىمد. دشضك لًلٍ را 



 

  

يارد ريدٌ ثشرگ مي كىد ي اس داخل لًلٍ اس ميؼد 

ًَا ػجًر دادٌ مي ضًد سب ريدٌ ثشرگ كبم   ثتبس  

 ضًد. 

در اثشدا  كبر احسبس دُز  ي فطتبر در ضتك     -2

مي كىمد ي گبس اس ريدٌ دفغ مي كىمد كٍ اس ايته  

ثبثز وگزان وجبضمد چًن دشضك ي دزسشبر ػلز 

 ايه مسئلٍ را مي داوىد. 

ر احسبس دفغ دمدا كىمد ممكه اسز در اثشدا  كب

 يلي چًن ريدٌ خبلي اسز مطكلي دمص ومي آيد.

 ثؼد اس او ب  كًلًوًسكًدي:  

دقميتتٍ ري  سشتتز دراس   11آرا  ثتتٍ متتدر  -1

ثكطمد ممكه اسز َىًس احسبس وفت  ي درد  

خفمف در ضك  ثكىمد كٍ ايه ػ ئ  خملي سيد 

 رفغ   مي ضًد. 

اگز داري  آرا  ثشص اسشفبدٌ كزدٌ ايد اس 

برَبيي كٍ ومبس ثٍ سمزكش دارد ي يب راوىدگي ك

 اجشىبة كىمد.

در صًرر ثزيس ػ ئ  سيز فًرا  ثٍ دشضك مزاجؼتٍ  

 كىمد: 

سفز ضدن ضك   -3اسشفزاؽ  -2ست ي لزس  -1

خًوزيش  اس ميؼد ثٍ  -5درد ضديد ضك   -4

 قبضق سًح خًر   3-4ميدار 

* وكشٍ: خًوزيش  اس ميؼد ممكه اسز سب چىد ريس 

ًلًوًسكًدي ثزيس كىد كٍ ميدارش ثسمبر ثؼد اس ك

 ك  اسز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مًسسٍ خدمبر درمبوي الجزس                 

 

 ثب آرسي  ست مشي ي متًفيمز   
 
 
 

 

 پمفلت آموزشي

 سكوپيكولونو
 

 

 

 

 سوبن داخلي ثشص سُمٍ كىىدٌ :        
 96ارديجُطز ثبسوگز :                
 

 

 

 سىظم : ياحد آمًسش                      


