هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم(ع(
کلیٌیک پشستاسی آهَصش سالهت ٍاقع دس دسهاًگاُ هشکضی

واحد آموزش هب بیمار و خانواده

بیواسستاى قائن (عج) اتاق  41با کادسی هجشب ّوِ سٍصّای ّفتِ
بِ جض یکطٌبِ ٍ پٌج ضٌبِ اص ساعت  03:8تا  443:8بصَست سایگاى

یک آسیة ضٌاس تافت سا صیش هیكشٍسكَج آصهایص کشدُ

آهادُ پاسخگَیی بِ سَاالت ضوا بصَست حضَسی یا غیش حضَسی با

تا تذخیوی یا دیگش تیواسی ّای احتوالی سا تطخیع دّذ.

ضواسُ ( 884-:0841884ساعت  44تا  41پاسخگَیی تلفٌی) هی باضذ.

کَلًََسکَپی چیست؟
(با پَدس پگ یا پیذسٍالکس)

تعذ اص پایاى کاس پضضک لَلِ سا خاسج هیکٌذ .دس صَست اًجام
ًوًَِ بشداسی ،هوکي است هقذاسی خَى اص هقعذ خاسج ضَد،

ایي خًَشیضی هعوَال صیاد ًیست.
گاّی سٍدُ بضسگ کاهال تویض ًوی ضَد ،دس ایٌصَست هوکي است
کَلًََسکَپی اًجام ًطَد

هذدجَ ٍ ّوشاُ گشاهی

تا ضٌاسِ پیگیشی کِ دس خالغِ پشًٍذُ یا تشگِ آصهایص
است هی تَاًیذ کلیِ آصهایطات هعَقِ سا اص عشیق آدسس
صیش پیگیشی کٌیذ

ًکتِ هْن 3دس غَستی کِ تِ تیواسیّایی هثل ّپااتایات یاا

https://labresult.mums.ac.ir/

ایذص هثتال ّستیذ یا احتوال آى سا هیدّیذ ،حتواً پایاص اص
اًدام کَلًََسكَپی ایي هَاسد سا تِ پاضضاک خاَد اعاال

تا سٍیكشد خَدهشاقثتی ٍ آهَصش تِ هذدخَ

دّیذ؛ چشا کِ پضضكاى تِ هٌظَس پیطگیشی اص اًتاااال ایاي
تیواسی ّا اص یک فشد تِ فشد دیگش ،تشای هثتالیاى تاِ ایاي
تیواسی ّا اص اًذٍسكَج ّای هاخاػاَظ ایاي تایاوااساى
استفادُ هی کٌٌذ.
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هٌبع3
تاسیخ ٍیشایص :تیست فشٍسدیي0011
1.https://medlineplus.
2.https://www.clinicalkey.com
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تاسیخ تاصًگشی :تیست فشٍسدیي 0011
کذ تاصًگشی110 :

هذدجَی گشاهی ایي بشگِ آهَصضی ،حاٍی ًکاتی

آهادگی بشای اًجام کَلًََسکَپی ضاهل چِ هوَاسدی

کَلًََسکَپی بِ چِ طشیقی اًجام هیضَد؟

جْت افضایص آگاّی ضوا دس سابطِ با اًجام

است؟

اص ضوا هیخَاٌّذ تش سٍی تخت هخػَظ دساص تكطیذ.

کَلًََسکَپی با پَدس پگ یا پیذسٍالکس ٍ هشاقبتْای

**دس هذت آهادگی لثٌیات (ضیش ،هاست ٍ دٍغ) ٍ هَاد غزایی

ضوا تایذ تِ پْلَی چپ دساص بکطیذ ٍ صاًَّا سا داخل ضكن

قبل ٍ بعذ اص اًجام آى است  .اهیذٍاسین با سعایت

سٌگیي ٍ خاهذ هاًٌذ ًاى ،تشًح ٍ هاکاسٍتی سا استفادُ ًكٌیذ

خوع کٌیذ.

ًکات رکش ضذُ ّ ،ش چِ سشیعتش سالهت خَد سا

دس عَؼ سطین عزایی ضاهل سَج غاف ضذُ ،چای ،آب ،آب

باصیابیذ.

هیَُ تذٍى رسات خاهذ تاضذ.آب َّیج ٍ آب ٌّذٍاًِ هصشف
ًکٌیذ.

کَلَى کجاست؟
کَلَى آخشیي تخص اص سٍدُ است کِ تِ آى سٍدُ تاضس
ًیض هی گَیٌذ .فیثشّا ٍ غزاّای ّضن ضذُ تعذ اص عثَس اص

تاضذ .تا غالحذیذ پضضک خْت آهادگی اص پاَدس هاٌایاضیان

هشی ،هعذُ ٍ سٍدُ کَچک تِ سٍدُ تضس
سٍدُ تضس

پضضک تِ ضوا هسکي یا آساهبخص دادُ هی ضَد.
ٍقتی لَلِ قاتل اًعغاف اص عشیق هاعذ ٍاسد هی ضَد ،ضوا
هوكي است احساس دفع ًواییذ ،ایي عثیعی است .اها اگش

** تشای اًدام کَلًََسكَپی ،سٍدُ تضس

های سساذ .دس

قثل اص ضشٍ کاس تش حسة ًیاص ٍ تحول ضوا ٍ غالحذیذ

تایذ خیلی تاوایاض

احساس فطاسکشدیذ؛ تِ پضضكتاى اعال دّیذ.

سَلفات یا پَدس پیذسٍالکس (پگ) استفادُ هی ضَد.

آب ،اهالح ٍ تایِ هَاد غزایی خزب هی ضَد ٍ

هذفَ قثل اص دفع دس قسوت اًتْایی سٍدُ اًثاس هی ضَد.

ًحَُ آهادگی با پَدس پگ یا پیذسٍالکس بذیي صوَست

کَلًََسکَپی چیست؟

هی باضذ3

کَلًََسكَپی سٍضی تشای تشسسی ٍ آصهاایاص قساوات
تحتاًی دستگاُ گَاسش است .کَلًََسكَج لَلِ ای قاتال
اًعغاف است ٍ اص عشیق هاعذ تِ دسٍى سٍدُ تضس

ضاواا

دٍ سٍص قبل اص کَلًََسكَپی دٍ تستِ پَدس پگ یا پیذسٍالکس
سا تا  8لیَاى آب ( 1لیتش) حل کٌیذ ٍ ّش ًیان سااعات یاک

ٍاسد هی ضَد.

لیَاى اص آى تٌَضیذ ٍ اص ساعت  00ضاة تاا غاثاز چایاضی

دسغَستی کِ ضوا خًَشیضی اص هاعذ ،یثَست تاصُ ایادااد

ًٌَضیذ.

ضذُ یا ّوشاُ تا کاّص ٍصى ،تیشٍى صدگی هخاط سکاتاَم،
اسْال عَل کطیذُ تیطتش اص یک هاُ ٍ ساتاِ خااًاَادگای
سشعاى سٍدُ تضس

داضتِ تاضیذ تا غاالحاذیاذ پاضضاک

خْت تطخیع یا دسهاى تیواسی کَلًََسكَپی هی ضَیذ.

1

دٍستیٌی کِ تِ سشآًذٍسكَج هتػل است ،تػاٍیش دسٍى
دستگاُ گَاسش ضوا سا دس یک غفحِی ًوایطگش (تلَیضیَى
هخػَظ) ًطاى هیدّذ و به پسشک اجازه میدهد تا داخل

سٍص قبل اص کَلًََسكَپای اص سااعات  00ضاة تاا صهااى

روده بسرگ را مشاهده کند .اعالعات حاغلِ ثثت ٍ ضثظ
هیضًَذ.

 8صبح تا  5بعدازظهر

 5بعدازظهر تا  9شب

اگش پضضک ضوا ًاحیِ هطكَکی سا یافت هوكي است یک

هر یک ساعت یکک

پودر حل شده پیدروالکس

تخص یا ّوِ آى سا خاسج کٌذ ٍ تِ آصهایطگاُ تفشستذ.

لیوان مایعات

هر نیم ساعت یک لیوان
2
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