مراقبتهای بعد از انجام ERCP
چیست؟

مرکزآموزشی ژپوهشی و ردمانی اقئم(ع(

 -بعد از انجام کار تا بازگشت

واحدآموزش هب بیمار و خانواده

رفلكس اوق زدن (رفلكس گگ)
حدودا  2ساعتزمان بازگشت بی حسی گلو .ناشتا بمانید.

کلینیک پرستاری آموزش سالمت واقع در درمانگاه مرکزی

 -به منظور کاهش قرمزی گلو ،سرم نرمال سالین گرم

بیمارستان قائم (عج) اتاق  41با کادری مجرب همه روزهای هفته

غرغره نمایید.

به جز یکشنبه و پنج شنبه از ساعت  03:8تا  443:8بصورت رایگان

-حتما تا  8ساعت بعد از آندوسكوپی ادرار کنید.

آماده پاسخگویی به سواالت شما می باشد.

-بعد از  ERCPممكن است برای مدتی احساس نفخ ،

استفاده کنید .در روزهای بعد می توانید رژیم غذایی عادی

) (ERCPچیست و چه مواردی را

قبل از انجام آن باید رعایت کنیم؟

خشكی گلو ،گرفتگی صدا و گلو درد خفیف داشته باشید.
 6 -ساعت پس از آن می توانید از مایعات یا غذای سبک

آیا می دانید ای آر سی پی

مددجو و همراه گرامی

با شناسه پیگیری که در خالصه پرونده یا برگه آزمایش
است می توانید کلیه آزمایشات معوقه را از طریق آدرس

خود را مصرف نمایید.

زیر پیگیری کنید
https://labresult.mums.ac.ir/

 در صورت درد در هنگام بلع یا حرکت دادن گردن ،کاهشبا رویكرد خودمراقبتی و آموزش به مددجو

فشارخون ،دردشانه ،درد پشت یا شكم ،سیانوز (کبودی
ناخنها یا مخاط دهان) یا تب و لرز به پرستار یا پزشک حتما

منبع3

تاریخ ویرایش :بیست فروردین0011

اطالع دهید.
1.https://medlineplus.
2.https://www.clinicalkey.com
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تاریخ بازنگری :بیست فروردین 0011
کد بازنگری110 :

مددجوی گرامی این برگه آموزشی ،حاوی نکاتی جهت

آمادگی های الزم قبل از انجام تست چیست؟

حین انجام  ERCPچه اتفاقی میافتد؟

افزایش آگاهی شما در رابطه با انجام  ERCPیا

-برای به حداقل رساندن رفلكس اوق زدن (رفلكس گگ) و

آندوسکوپی مجاری صفراوی و مراقبتهای قبل و بعد از

بی حسی گلو ،از اسپری بی حس کننده استفاده میشود.

انجام آن است  .امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده ،

 -ابتدا بر روی تخت در وضعیت خوابیده به پهلوی چپ با

هر چه سریعتر سالمت خود را بازیابید.

ای آر سی پی ( )ERCPچیست؟
یک روش آندوسكوپی پیشرفته که جهت بررسی مجاری
صفراوی داخل یا خارج کبد و مجاری انكراس(لوزالمعده)
انجام میشود.
 ERCPچگونه انجام میشود؟
آندوسكوپ از طریق دهان وارد و به مجاری صفراوی

زانوی خمیده قرار گرفته وسپس به وضعیت خوابیده به
  8تا 01ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشید . -هرگونه حساسیت داروئی یا غذایی به ویژه حساسیت به ید

و غذای دریایی یا ماده حاجب ید دار را به پرستار یا پزشک

شكم تغییر وضعیت داده میشوید.
 در طی انجام عمل قادر به صحبت کردن نخواهید بود امامشكلی در نفس کشیدن نخواهید داشت.
 -یک آنژیوکت به دست شما تعبیه شده و داروهایی به

خود گزارش دهید.
 پزشک را در جریان داروهایی که مصرف می کنید ،قراردهید (به خصوص داروهای ضد انعقادی مانند آسپرین،

منظور آرامش و شل شدن عضالت دستگاه گوارش از طریق
آنژیوکت تزریق میگردد.

پالویکس ،وارفارین و ریوارکسابان).

 -پزشک لوله باریكی از طریق آندوسكوپ وارد مجاری

 -پزشک را در جریان بیماریهایی که دارید  ،قرار دهید (به

صفراوی خواهد کرد و از طریق آن ماده حاجب را به داخل

خصوص تب یونجه-آسم ).

مجرای صفراوی تزریق کرده و از قسمتهای مختلف

-0بررسی علل یرقان (زردی) انسدادی یا درد مداوم

 -قبل از انجام  ERCPادرار کنید زیرا داروها باعث احتباس

عكسبرداری خواهد کرد.

شكمی که همراه با اختالالت پانكراس(لوزالمعده) یا صفرا

ادراری می شود.

باشد ،استفاده میگردد.

 -جواهرات ،لنز های تماسی ودندانهای مصنوعی را خارج

-1برداشتن سنگهای صفراوی که در مجاری اصلی گیر

نمایید.

رسیده ،سپس تزریق ماده حاجب از طریق آندوسكوپ
انجام و تصویر برداری میشود.

 ERCPدر چه مواردی انجام میشود؟

کرده باشند.

-3گشاد کردن تنگیهای مجاری صفراوی با قرار دادن
بالون یا گذاشتن استنت(فنر)

1

 -جوا

آزمایش خون ( )PT, PTTو سایر مدارک موجود

را حتما با خود همراه داشته باشید.
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