
 

 

 

 :خطزّای احتوالی تزًٍکَسکَپی 

ٍ در ول اًجبم  (%5ووتز اس )ایي ػَارض فَق الؼبدُ ون ّستٌذ 

 .ثزًٍىَسىَپی یه الذام هغوئي تلمی هی ضَد 

وِ ثب سدى اسپزی ثی حس وٌٌذُ : سزفِ ٍ ػذم احسبس راحتی(1

 .ٍ یب استفبدُ اس دارٍّبی آرام ثخص ثِ حذالل هی رسذ

در عی ثزًٍىَسىَپی ثِ چٌذیي ػلت هوىي : وبّص اوسیژى(2

است هیشاى اوسیژى خَى ون ضَد ٍلی ایي افت سیبد ًیست ٍ 

ثذٍى الذام خبصی ثز عزف هی ضَد ٍلی در صَرتی وِ افت 

اوسیژى ثیص اس حذ اًتظبر ضذ پشضه ثزًٍىَسىَپی را هتَلف 

 .خَاّذ وزد تب هیشاى اوسیژى ضوب اصالح ضَد 

اگز ًوًَِ ثزداری اس ریِ ٍ یب هجبری َّایی ضوب :خًَزیشی (3

اًجبم ضذُ ثبضذ هوىي است پس اس اتوبم ثزًٍىَسىَپی در داخل 

خلظ خَد خَى هطبّذُ ًوبییذ وِ اهزی عجیؼی است ٍ خَد ثِ 

 .خَد لغغ هی ضَد ٍ الذام خبصی السم ًوی ثبضذ

هوىي است در عی ًوًَِ ثزداری اس : ًطت َّا ثِ داخل ریِ (4

هجبری َّایی ٍ ریِ، اصغالحب ریِ ضوب پٌچز ضَد ٍ هٌجز ثِ 

ٍرٍد َّا ثِ داخل ثبفت ریِ ٍ فضبی جٌجی ضَد وِ ایي اهز ثسیبر 

ًبدر است ٍلی در صَرت ایجبد ضذى ثب تؼجیِ یه لَلِ لفسِ 

 .سیٌِ ایي َّای اضبفی خبرج خَاّذ ضذ

 

 

 

 پس ا ستزًٍکَسکَپی چِ رخ هی دّذ؟

پس اس اتوبم ثزًٍىَسىَپی ثیوبر ثِ هذت یه سبػت یب ثیطتز  (1

. تحت ًظز خَاّذ ثَد  تب اثز دارٍّبی آرام ثخص ثز عزف ضَد

 دلیمِ عَل هی وطذ تب خبصیت ثی حس 60 تب 30حذالل 

وٌٌذگی دارٍّبی استفبدُ ضذُ در ًبحیِ گلَ ، حلك ٍ ثیٌی ثز 

 .در ایي فبصلِ ًجبیذ چیشی ثخَریذ ٍ یب ثیبضبهیذ .عزف ضًَذ 

پس اس ثزًٍىَسىَپی ایي هَارد هوىي است دیذُ ضَدوِ هْن (2

گلَ درد ، :ًوی ثبضٌذ ٍ ثذٍى الذام خبصی ثزعزف هی ضًَذ 

گزفتگی ٍ خطًَت صذا ، سزفِ ، درد ػضالًی ، تت تٌگی ًفس ٍ 

ٍلی در صَرتی وِ ضذت در سیٌِ ٍ تٌگی ًفس سیبد .درد سیٌِ 

ضذ ٍ یب خًَزیشی ثیص اس چٌذ لبضك غذا خَری اداهِ پیذا وزد 

حتوب ثِ پشضه هؼبلج خَد اعالع دّیذ تب الذاهبت تطخیصی ٍ 

 .درهبًی السم صَرت گیزد

حتوب السم است فزدی وِ ثتَاًذ وبرّبی ضوب را پیگیزی وٌذ (3

 .ثِ ػٌَاى ّوزاُ حضَر داضتِ ثبضذ

جَاة ًوًَِ ّبی ثزداضتِ ضذُ اس ریِ ضوب در ثزًٍىَسىَپی (4

 ّفتِ آهبدُ خَاّذ ضذ ٍ السم است وِ پس اس 1 سبػت تب 72عی 

گزفتي جَاة آسهبیطبت ، آًْب را ثِ رٍیت پشضه هؼبلج خَد 

 .ثزسبًیذ
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اهزٍسُ ثب پیطزفت ػلَم پشضىی ثسیبری اس ثیوبری ّب ثب استفبدُ اس 

یىی اس ایي .ٍسبیل هختلف ثِ سزػت تطخیص دادُ هی ضًَذ

 .اثشارّب ثزًٍىَسىَح هی ثبضذ

ثزًٍىَسىَپی ػجبرت است اس ثزرسی هسیز ػجَر َّا ثِ داخل ریِ 

ایي آسهبیص سهبًیىِ دیذى .تَسظ دستگبُ ًوبیطگز هجبری َّایی

داخل هجبری َّایی ضوب ثزای پشضه هْن ثبضذ ، اًجبم هی گزدد 

تب ثذیٌَسیلِ ثتَاًذ ًوًَِ وبفی ٍ السم جْت ثزرسی تزضحبت 

ریَی ٍ یب ثبفت ریِ ضوب را ثزای الذاهبت تطخیصی ٍ درهبًی تْیِ 

در عی آسهبیص ثزًٍىَسىَپی یه لَلِ ًبسن لبثل اًؼغبف .ًوبیذ

ثِ ًبم ثزًٍىَسىَح اس عزیك سَراخ ثیٌی ضوب ٍ یب اس عزیك دّبى 

ٍارد حلك ضوب ضذُ ٍ سپس ثب احتیبط ثِ داخل هجبری َّایی 

در ًَن ثزًٍىَسىَح یه دٍرثیي وَچه .ریِ ّذایت هی ضَد

ٍجَد دارد وِ اهىبى فیلن ثزداری ٍ ػىس ثزداری را دارد ٍ لبدر 

 ثِ CDاست وِ ولیِ تصبٍیز را ثِ صَرت ضجظ ضذُ ٍ در لبلت 

 .ضوب ارائِ هی دّذ

 چزا تزًٍکَسکَپی السم است ؟

اثتال ثِ ّز یه اس اختالالت سیز هی تَاًذ دلیل اًجبم 

 :ثزًٍىَسىَپی ثبضذ

ثزای گزفتي ًوًَِ ثبفتی ٍ یب ثزرسی تزضحبت ریَی : ػفًَتْب(1

در صَرت هغزح ثَدى ثیوبری ػفًَی تْذیذ وٌٌذُ حیبت ثزای 

 ثیوبر

ثزای ثزرسی ّبی تطخیصی ثیطتز در صَرت رٍیت :لىِ ریَی(2

ضذى لىِ ای در ولیطِ سبدُ لفسِ سیٌِ یب سی تی اسىي جْت 

 .اثجبت یب رد وزدى هطىالتی ًظیز ثذخیوی ، ػفًَتْب ٍ یب التْبثبت

در صَرت : رٍی ّن خَاثیذى توبم یب لسوتی اس یه ریِ(3

هسذٍد ضذى هجبری َّایی ثِ خبعز ٍجَد جسن خبرجی، تَهَر 

 .ٍ یب تزضحبت غلیظ جْت رفغ اًسذاد ٍ یب گزفتي ًوًَِ ّبی السم

در صَرت ٍجَد خلظ آغطتِ ثِ خَى ٍ یب خًَزیشی : خًَزیشی(4

ضذیذ اس دستگبُ تٌفس خَد جْت یبفتي دلیك هحل خًَزیشی ٍ 

 .وٌتزل خًَزیشی

در صَرت ٍجَد تٌفس صذادار ٍ : صذاّبی غیز عجیؼی تٌفسی(5

خطي ٍ هغزح ثَدى احتوبل تٌگی هجبری َّایی فَلبًی ٍ 

 .حٌجزُ جْت ثزرسی عٌبثْبی صَتی ٍ ثبفتْبی اعزاف

 آهادگیْای السم لثل اس اًجام تزًٍکَسکَپی

  ِدر تیواراًی کِ اس طزیك لَلِ هعذُ تغذیِ هی شًَذ ، تغذی

اس چٌذیي ساعت لثل اس اًجام تزًٍکَسکَپی هتَلف      

 .هی شَد

         سایز تیواراى اس ًیوِ شة تِ تعذ ًثایستی غذا تخَرًذ

 .( ساعت ًاشتایی السم است8حذالل  )

  خَردى دارٍّا تا حذالل حجن آب ٍ یا استفادُ اس اسپزی

ّای تجَیشی تالهاًع است ٍ تایستی طثك دستَر استفادُ 

 .شًَذ

 دًذاًْای هصٌَعی خارج گزدد. 

 استعوال دخاًیات در ایي فاصلِ سهاًی هوٌَع است. 

  اس آًجا کِ لثل اس اًجام تزًٍکَسکَپی تزای جلَگیزی اس

تزٍس سزفِ، تَْع ٍ استفزاغ  حیي تزًٍکَسکَپی، اسپزی 

تی حس کٌٌذُ در داخل  تیٌی ٍ حلك شوا پاشیذُ         

هی شَد ٍ یا دارٍی تی حس کٌٌذُ را استٌشاق هی کٌیذ 

هوکي است السم تاشذ یک دارٍی آرام تخش ضعیف جْت 

 .تحول تْتز تزای شوا تجَیش شَد

 

 در طی تزًٍکَسکَج چِ اتفاق هی افتذ؟

پشضه هؼبلج ضوب در ّز هزحلِ اس اًجبم ثزًٍىَسىَپی 

ضوب رٍی تختی دراس . تَضیحبت السم را ثِ ضوب خَاّذ داد

خَاّی وطیذ در حبلیىِ سیز سزتبى ووی ثلٌذ ضذُ است ٍ 

ثزًٍىَسىَح اس عزیك سَراخ ثیٌی ٍ یب دّبى ٍارد گلَی 

ضوب هی ضَد ٍ آرام آرام اس پطت حلك ٍ اس هیبى عٌبثْبی 

صَتی ٍارد هجبری َّایی ضوب خَاّذ ضذ ٍ در ایي سهبى 

عٌبثْبی صَتی ٍ هجبری َّایی تَسظ دارٍ ثی حس 

ضوب در ایي هزاحل ثذٍى ایٌىِ دچبر اضغزاة .خَاّذ ضذ

ضَیذ آرام ٍ اس عزیك ثیٌی ًفس ثىطیذ تب اوسیژى وبفی 

ّز ًَع هبیؼی وِ داخل دّبى ضوب ٍارد . ٍارد ریِ ضوب گزدد

ضبیذ ثِ خبعز ثی حس ضذى هَضؼی . ضذ را لَرت دّیذ

احسبس وٌیذ وِ لبدر ثِ ثلغ ًوی ثبضیذ ٍلی هغوئي 

ثبضیذ وِ ثِ خبعز ٍضؼیت سز ضوب در رٍی تخت ولیِ 

تزضحبت داخل دّبى ضوب ثب لَرت دادى اس دّبى خبرج 

ثب ٍارد ضذى لَلِ ثِ داخل هجبری َّایی ، . خَاّذ ضذ

احسبس تٌگی ًفس خَاّیذ وزد ٍلی ًگزاى ًجبضیذ ٍ 

هغوئي ثبضیذ وِ توبم ػالئن حیبتی اس جولِ اوسیژى ، 

ضزثبى للت ٍ تٌفس ضوب تَسظ دستگبُ ًطبى دادُ       

هی ضَد در صَرتی وِ ثِ تَضیحبت پشضه هؼبلج خَد 

 1 دلیمِ تب 30گَش فزا دّیذ اًجبم ثزًٍىَسىَپی حذٍد 

سبػت عَل هی وطذ الجتِ ایي سهبى  ثستِ ثِ ًَع وبر 

تطخیصی ٍ درهبًی وِ ثزای ضوب ثزًبهِ ریشی ضذُ است  

 .هتغیز خَاّذ ثَد 


