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  کولونوسکوپی
شما در مورد کولونوسکوپی هایپرسش پاسخ به  

 
 کولونوسکوپی چیست؟

به نام کولونوسکوپ، پوشش داخلی راست  مخصوصیدهد تا با استفاده از ابزار می امکانکولونوسکوپی روشی است که به کولونوسکوپیست 

. بزرگ را ببیند یروده و روده  

شما عکس و فیلم ی تا کولونوسکوپیست بتواند از روده شدهبه یک سر آن متصل  کوچکیدوربین  است کهانعطاف پذیر  ایکولونوسکوپ لوله

.خارج کردها را و پولیپ برداریاز بافت نمونهتوان کولونوسکوپی، می حین انجام. بگیرد  

زمان دقیقه  ۴۵تا  ۲۰شود و معموالً م میانجا( آموزش دیده است برای انجام کولونوسکوپی ی کهپزشک) فرایند توسط کولونوسکوپیستاین 

.بردمی  
.به دقت تحت نظر خواهید بود پیش از انجام کولونوسکوپی، حین، و پس از آن، شما  

 
از کولونوسکوپی پیش  

  ساعته در بیمارستان آمادگی داشته باشید ۳تا  ۲برای حضور . 
 مخصوصی بپوشیدشود که لباس از شما خواسته می . 
  کندشما را تکمیل و عالئم حیاتی شما را اندازه گیری می پذیرش یپیشینهیک پرستار . 
  شود فهرست داروهای مصرفی خود را ارائه کنیددرخواست میاز شما . 

  تزریق داخل وریدی محلیک پرستار (IV ) کندآماده میآرام بخش و مسکن  استفاده ازرا برای. 

 دهد؟ین انجام پولونوسکوپی چه روی میح

  بردمی پیش ی بزرگرودهو آن را در طول  کردهکولونوسکوپیست کولونوسکوپ را وارد راست روده . 
 احساس فشار خفیف یا گرفتگی . شود تا برای ایجاد دید بهتر فضای داخل روده را بازتر کندداخل کولونوسکوپ هوا فرستاده می

 . طبیعی استحین انجام پولونوسکوپی عضالت 
  به جستجوی هر شود که در آن کولونوسکوپیست بزرگ به یک مانیتور ویدئویی فرستاده می يو روده رودهراستتصاویر پوشش

 . کوچکی از بافت دیواره روده است یزایدهپولیپ . پردازدچیز غیرمعمول، مانند پولیپ می

 یا ( بیوپسی)برداری ممکن است نیاز به نمونه. سرطانی شوندممکن است  هااز آن رشد کنند و برخی کندتوانند بسیار ها میپولیپ

 .فرایند دردناک نیست این. باشد( پلیپکتومی)برداشتن پولیپ 

 شودمی به آزمایشگاه فرستاده بررسییا پولیپ برای  ی بافت()نمونه سپس بیوپسی. 

 ؟دهدروی میاز کولونوسکوپی چه  پس

  توانید رانندگی کنیدتا روز بعد نمیشما . خانه همراهی کند تابخواهید شما را  فرد بالغاز یک . 
  تجهیزات، لوازم و شود تا روز بعد از کار با توصیه می. آلوده باشیدرسید خوابپس از پولونوسکوپی وقتی به خانه میممکن است

 . و نوشیدن الکل خودداری کنید ،امضای اوراق قانونی
 های که تیم مراقبتداروهای معمول خود را از سر بگیرید، مگر اینده از استفارژیم غذایی و  توانید، میپس از کولونوسکوپی

 . دستور دیگری بدهد محل زندگیتانبهداشتی 

  استراحت و دفع هر چه زودتر گاز اهمیت . شود عضالت یا گرفتگی/نفخ و موجب احساساز عمل  پسهوای داخل روده ممکن است

 .ایدانجام دادهف نشد، به بخش اورژانس مراجعه کنید و بگویید کولونوسکوپی اگر این ناراحتی افزایش یافت یا برطر. دارد

 
 کولونوسکوپی خود بدانم؟ ینتیجهچه چیزی باید در مورد 

محل های بهداشتی ، تیم مراقبتکولونوسکوپیسپس، تقریباً دو هفته پس از . گیرددر اختیار شما قرار مینتایج اولیه پیش از ترک بیمارستان، 

این . دندهپاسخ می هایتانپرسشبه  آگاه کرده و طور کامل از نتیجهکنند، شما را بهطی تماسی که برای پیگیری با شما برقرار می ،شما زندگی

 .نتایج در اختیار پزشک شما نیز قرار خواهد گرفت
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های تیم مراقبت. باید غربالگری دوباره انجام شودزمان کند که چه کولونوسکوپی طبیعی باشد، تاریخچه خانوادگی شما تعیین میی نتیجهاگر 

 .محل زندگی شما زمان غربالگری بعدی را به آگاهیتان خواهند رساندبهداشتی 

 

 ؟انجام دهندچه کسانی باید کولونوسکوپی 

 :با شرایط زیرشود، از جمله افرادی سال توصیه می ۷۴افراد تا سن  ی()همه کولونوسکوپی برای

 آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع  غیرطبیعی ینتیجه(FIT) ،؛ یا 
 یا،  ؛سرطانی استپولیپ پیش ایگونهآدنوم  .شخصی آدنوم یسابقه 
 یا، ؛(یا فرزند ،، خواهر و برادرپدر و مادر)یکی از بستگان درجه یک سالگی در  ۶۰ی بزرگ پیش از تشخیص سرطان روده* 

 تن از بستگان درجه یک در هر سنی بزرگ در بیش از یک تشخیص سرطان روده*. 

 پیشسال  ۱۰یا  سالگی ۴۰از  توانرا میدارند، غربالگری کولونوسکوپی  ی بزرگسرطان رودهابتال به خانوادگی  یبرای کسانی که سابقه*

 .  آغاز کرد –تر است هر کدام که پایین – ترین فرد مبتال در میان بستگان درجه یکسرطان در جواناز سن تشخیص 

 آیا کولونوسکوپی خطری دارد؟

.احتمال ضعیفی از بروز عوارض بر اثر کولونوسکوپی وجود دارد، درمانی روندمانند هر   

استفاده از داروهای سازی روده یا تواند شامل واکنش به آمادهعوارض میاین . شودی جدی مینفر دچار عارضه ۵نفر، حدود  ۱۰۰۰از هر 

 .یا سوراخ شدن روده باشد/ا ریوی، عفونت، خونریزی روده و، مشکالت قلبی یبخشآرام

 ،کولونوسکوپیتکرار خون، بستری در بیمارستان،  تزریقآنتی بیوتیک، مصرف  نظیر هاییبه درمان، ممکن است عوارضدر صورت بروز 

این . ناهنجاری قابل توجه وجود داردیک بروز همچنین خطر . است ۱۴۰۰۰/۱ اثر کولونوسکوپی کمتر از برخطر مرگ . یا جراحی باشد

.دهدمورد رخ می ۱۰/۱عارضه در کمتر از   

با این حال، تحقیقات نشان . نداشته باشندبر امید به زندگی یا کیفیت زندگی اثری ایجاد نکنند یا  عالمتیها ممکن است هرگز برخی از سرطان

.شناسایی و درمان شودهر چه زودتر روده باید هستند و سرطان  رسانآسیب رودههای دهد که بیشتر سرطانمی  

 

 

 

  تماس با ما
BC Cancer Colon Screening  

801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1 
 

:تلفنشماره  1-877-702-6566   
 screening@bccancer.bc.ca :آدرس ایمیل 

www.screeningbc.ca/colon :وبسایت 

 

 

 

 

 

 

 

و از استفاده و افشای  گردآوریقانون آزادی اطالعات و حفاظت از حریم خصوصی  موارد مرتبط،قانون حفاظت از اطالعات شخصی و در  طبقاطالعات شخصی شما 

در اختیار پزشکان برای مدیریت تضمین کیفیت استفاده خواهد شد و  از آن ، وپذیر استتنها تحت این قوانین امکانن اطالعات ایاستفاده از . شودغیرمجاز محافظت می

 .ی خدمات بهداشتی قرار خواهد گرفت یا با حکم قانون افشا خواهد شددهندهارائه
وست برادوی،  ۶۸۶ - ۸۰۱: آدرس)مطرح کنید ، غربالگری سرطاناجراییمدیر  با یدنتوارا می مرکز سرطان بی سیآوری اطالعات توسط گرد پیرامون پرسشهرگونه 

 ، V5Z 1G1ونکوور، بی سی، 
screening@bccancer.bc.caیا آدرس ایمیل  www.screeningbc.caسایت:وب  
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