ERCP

 ERCPچیست؟
ًَ ERCPػی اس آًذٍسکَپی است کِ جْت ارسیاتی هجاری غفزاٍی ٍ لَسالوؼذُ هَرد استفادُ قزار هی گیزد .لَلِ آًذٍسکَج اس طزیق دّاى ٍارد هی ضَد ٍ تِ آراهی در گلَی ضوا ٍ در هزی ٍ هؼذُ ٍ دٍاسدِّ حزکت دادُ
هی ضَد تا سهاًی کِ تِ ًقطِ ای تزسذ کِ در آًجا هجاری اس پاًکزاس ٍ کیسِ غفزا در دٍاسدِّ تخلیِ هی ضَد .تا تَجِ تِ ایي کِ دستگاُ آًذ ٍسکَپی تِ طَر کاهل ضذ ػفًَی هی ضَد ،اهکاى اًتقال ػفًَت ٍ تیواری اس طزیق
آًذٍسکَپی ٍجَد ًذارد.

کارتزدّای  ERCPضاهل هَارد سیز هی تاضذ:




خارج کزدى سٌگْای هجزای غفزاٍی ٍ هجزای پاًکزاس
گطادکزدى تٌگی ّای خَش خین هجزای غفزاٍی ٍ هجزای پاًکزاس
تؼثیِ استٌت (لَلِ کَچک ٍ تاریک فٌزی) در تٌگی ّای خَش خین یا تذخین هجزای غفزاٍی

آهادگی ّای قثل اس :ERCP
 .1السم است ضة قثل ضام سثک تخَریذ .
 .2تِ هذت  8ساػت قثل اس ًERCPاضتا تاضیذ.
 .3در تذٍ ٍرٍد رضایت ًاهِ تزای اًجام ERCPرا اهضا ًوَدُ ٍ تحَیل هٌطی هزکش ًوائیذ.
 .4توام هذارک پشضکی را در رٍس ّERCPوزاُ داضتِ تاضیذ.
 .5اًجام ٍ ّوزاُ داضتي هطاٍرُ قلة در تیواراى دارای هطکالت قلثی ٍ سٌیي تاالی  55سال
 .6اًجام ٍ ّوزاُ داضتي هطاٍرُ ریِ در تیواراى ریَی تا ساتقِ آسن ٍ تٌگی ًفس
 .7اًجام ٍ ّوزاُ داضتي هطاٍرُ پشضک قاًًَی جْت اخذ رضایت آگاّاًِ اس تیوار ٍ ّوزاُ(در غَرت اًجام اقذاهات ضزٍری ٍ خاظ تا ًظز پشضک )
 .8جَاب آسهایطات درخَاستی پشضک را ّوزاُ داضتِ تاضیذ.
 .9درغَرت داضتي دًذاى هػٌَػی آى را خارج ًواییذ.
 .15حتواً یک ًفز ّوزاُ داضتِ تاضیذ.
 .11درخَاست کتثی  ERCPرا ّوزاُ داضتِ تاضیذ.
 .12پشضک هؼالج خَد را اس کلیِ تیواری ّایی کِ داریذ ٍ ّوچٌیي توام دارٍّایی کِ هػزف هی ًواییذ  ،حتی هَاردی کِ تِ ًظز ضوا تی اّویت ّستٌ ذ هطلغ ساسیذ .تِ خػَظ اگز ساتقِ ای اس حساسیت تِ هَاد حاجة
رادیَلَصی ٍ دارٍّای تیَْضی داریذ حتواً اطالع دّیذ.
 .13درغَرت استفادُ اس دارٍّای رقیق کٌٌذُ خَى ٍ دارٍّای ضذ اًؼقاد هاًٌذ  :آسپزیي  ،پالٍیکس ٍ ،ارفاریي حتواً پشضک را هطلغ ساسیذ.
 .14چٌاًچِ تِ طَر هزتة اس دارٍّای آراهثخص یا احیاًا هَاد هخذر استفادُ هیٌواییذ حتوا تِ پشضک تیَْضی اطالع دّیذ.
 .15هػزف دارٍّای کٌتزل قٌذ در تیواراى دیاتتی تایذ تا ًظز پشضک تاضذ .سیزا هوکي است ًیاس تِ قطغ یا کن ضذى آى تاضذ.
 .16درغَرتی کِ تاردار ّستیذ حتواً پشضک را هطلغ ساسیذ سیزا اضؼِ ایکس هیتَاًذ تاػث ًاٌّجاری جٌیي ضَد.

هزاقثت ّای تؼذ اس :ERCP
 .1ضوا در قسوت تستزی آًذٍسکَپی تِ هذت  24ساػت یا تیطتز طثق ًظز پشضک هؼالج تحت هزاقثت خَاّیذ تَد .
 .2پشضک در اٍلیي فزغت ضوا را ٍیشیت ًوَدُ ٍ دستَرات السم تَسط پزستار تزای ضوا اجزا خَاّذ ضذ.
ً .3اراحتی هؼوَل پس اس ایي آسهایص داضتي احساس ًفخ تِ ػلت ٍارد کزدى َّا تِ ٍسیلِ دستگاُ هی تاضذ کِ تا رفتي تِ سزٍیس تْذاضتی سزیؼاً تزطزف خَاّذ ضذ.
 .4سهاًی کِ رفلکس تلغ ( تَاًایی قَرت دادى پس اس تیَْضی ) تزگطت ضوا هی تَاًیذ تا ّواٌّگی پزستار ٍ طثق دستَر پشضک ًَضیذى هایؼات ٍ در غَرت داضتي تحول  ،خَردى غذاّای ًزم ٍ سثک را ضزٍع ًواییذ.
 .5تؼذ اس رفتي آثار تیَْضی تِ طَر کاهل  ،تا اجاسُ پشضک ٍ تِ کوک ّوزاُ هیتَاًیذ اس تخت خارج ضَیذ ٍ راُ تزٍیذ.
 .6تا دستَرات دارٍیی ٍ غالحذیذ پشضک هزتَطِ هزخع هیگزدیذ .
 .7تؼذ اس اًجام آًذٍسکَپی اگز دچار هطکلی ًظیز خًَزیشی  ،درد تیص اس حذ ضکن  ،تَْع ٍ استفزاؽ ٍ یا تة ٍ لزس ضُذیذ ،
ّزچِ سزیؼتز تا پشضک هزتَطِ یا تخص آًذٍسکَپی تِ ضوارُ  84952317تواس تگیزیذ ٍ یا تِ اٍرصاًس تیوارستاى ضزیؼتی هزاجؼِ ًواییذ.
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