سیستوسکوپی

آیا تا تَ حال ػوا ّ یا اطزافیاًتاى تزای تؼخیؾ ّ یا
هؼکالت هثاًَ ّ

درهاى

هجزا،

پیؼٌِاد طیظتْطکْپی ػذٍ اطت؟
تعزیف :طیظتْطکْپی هتؼکل در دّ کلوَ Cystoتَ
هعٌای هثاًَ ّ Copyتَ هعٌای دیذى هی تاػذ.
هْارد کارتزد طثظتْطکْپی:
:هاًٌذهثاًَ تؼخیؾ هؼکالت ّ تیواریِای۱-
تْهْرُا ،طٌگ ،دیْرتیکْل ،التِاب (تخـْؽ در

تؼخیؾ طیظتیت

تیٌاتیٌی)

کزدى طٌگ ُای کْچک هثاًَ هجزا ،تشریك دارّ

اًجام طیظتْطکْپی ضذعفًْی هی گزدد ّ پْػاًذى پاُا

در هثاًَ عـثی ّ طیظتیت تیٌاتیٌی

تا پارچَ ُای هخـْؽ اطتزیل اًجام هی ػْد

-۵تزرطی

از سیستوسکوپی چه می دانید؟

خًْزیشی

-۴درهاى تیواریِایی چْى ،تٌگی هجزا ،خارج

ضذعفًْی

ُای هثاًَ،

طالهت هثاًَ در

سهاى

جزاحی

ُای لگٌی هاًٌذ جزاحی ُای رحن،درهاى تی اختیاری

ًْ-ع تی حظی :هعوْالً هْضعی ّ تا اطتفادٍ اس ژل

ادراری ،رّدٍ ای

لیذّکاییي هی تاػذ کَ اسطزیك هجزا ّتاطزًگ تذّى

ً-۶وًَْ تزداری اس هثاًَ ّ هجزا

طْسى اًجام هیؼْد ّلی گاُاً اس تی حظی عوْهی ّ یا

-۷خارج کزدى لْلَ داتل جی یا لْلَ ُای حالة تعذ اس

تی حظی اس طزیك ًخاع ( ُ )spinal Anesthesiaن

اًجام عول جزاحی لثلی.

لاتل اًجام اطت.

طریقه انجام سیستوسکوپی

ًکتَ :در سهاى اًجام طیظتْطکْپی علیزغن اًجام تی

تعذ

اس

تؼخیؾ پشػک ارّلْژی هثٌی

تز

پارگی ،فیظتْل (راٍ یافتي هثاًَ تَ تافتِای اطزاف هثل

اًجام طیظتْطکْپی ایي عول هی تْاًذ تـْرت عول

رّدٍ ،رحن ّ…)

طزپایی در هطة یا اتاق عول اًجام گیزد .کَ در غالة
هْارد تـْرت طزپایی ّ تا تی حظی هْضعی اًجام

-۲تؼخیؾ هؼکالت هجزا یا پیؼاتزاٍ هاًٌذ:

تٌگی هجزا ،دیْرتیکْل هجزا ،در تؼخیؾ تی اختیاری
ادرار ،تْهْر ،طٌگ
-۳تؼخیؾ تیواریِای پزّطتات ،تشرگی پزّطتاتّ
فؼار آى تز هجزا ّ اًظذاد هجزا

کٌٌذٍ،

آلت

تٌاطلی

جِت

هی پذیزد.
تیوار پض اس هزاجعَ ،لثاص خْد را تعْیض ّ لثاصاتاق عول هی پْػذ ّ طپض رّی تخت هخـْؽ دراس
هی کؼذ تَ طْریکَ پاُای تیوار در هحل خاؿی تَ
حالت تاس لزار هی گیزد تا هعایٌَ تَ راحتی اًجام گیزد.
در ایي هزحلَ تا اطتفادٍ اس تتادیي یا طایز هحلْل ُای

حظی هْضعی ،هختـز درد ّجْد دارد ّلی ایي درد
لاتل تحول هی تاػذ ّ در ؿْرت ػل تْدى تیوار ،ایي
درد تَ هیشاى لاتل تْجِی کاُغ هی یاتذ.
طیظتْطکْپ ّطیلَ ای اطت فلشی ،لطز چٌذ هیلیوتز کَ
حاّی لٌش تا تشرگٌوایی چٌذیي تزاتز ،هٌثع ًْر طزد ّ
هحل ّرّد ّ خزّج هایع اطتزیل جِت دیذ تِتز در
سهاى

اًجام طیظتْطکْپی .طیظتْطکْپ هیتْاًذ

ریجیذ(غیزلاتل اًعطاف) یا هٌعطف تاػذ .تعذ اس ّارد
ػذى

آُظتَ

دطتگاٍ طیظتْطکْپی تَ

هجزا،

عول طیظتْطکْپی ػاهل تزرطی ًمطَ تَ ًمطَ هجزای

ادراری ،پزّطتات در آلایاى ،هثاًَ در تواهی ططْح ّ

-طْسع ادرار:هعوْالً گذرا تْدٍ ّ تا هـزف سیاد

سّایا ،آغاس هی ػْد .ایي یافتَ ُا را هی تْاى تْطط

هایعات رفع هی گزدد.

تکٌْلْژی اًتمال تـاّیز ،هؼاُذٍ ُوشهاى تیوار فزاُن

-عفًْت ادرار:هعوْالً خفیف ّ تیؼتز عفًْت هثاًَ هی

ًوْد.

تاػذ .کَ تا هـزف آًتی تیْتیک رفع هی گزدد.

ًکتَ :طْسع ادرارّ احظاص پزی هثاًَ ّ هختـز
خًْزیشی در سهاى اًجام طیظتْطکْپی طثیعی اطت ّ

دااگشنه علىم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني قم

تْؿیَ ُای تعذ اس عول طیظتْطکْپی

هؼکل خاؿی ایجاد ًوی ًوایذ.
تعذ اس تزرطی کاهل هثاًَ ّ هجزا ّ در ؿْرت لشّم
اًجام ًوًَْ تزدای اس هثاًَ ّ یا تاس کزدى تٌگی ُای
هجزا ،دطتگاٍ طیظتْطکْپ اس هجزا خارج هی ػْد ّ
عول تَ پایاى رطیذٍ ّ تعذ اس هذتی اطتزاحت تیوار در

الف -هـزف سیاد هایعات
ب-اطتزاحت

ج-هـزف دارّیی تجْیش ػذٍ تْطط پشػک اّرّلْژی

تخت ،تیوار لاتل تزخیؾ هی تاػذ.
د-هزاجعَ در ؿْرت تْرس عالئن سیز:
ًکتَ :در ؿْرت اطتفادٍ اس تیِْػی عوْهی یا ًخاعی
تیوار اتتذا تَ تخغ هٌتمل ػذٍ ّ در ؿْرت طثیعی

خًْزیشی ػذیذ ّ هذاّم تعذ اس گذػت چٌذ رّس ،تة ّ

تْدى عالئن حیاتی تعذ اس چٌذ طاعت تزخیؾ هی ػْد.

لزس ،عالئن ادراری هاًٌذ :طْسع ادرار ،تکزار

عوارض بعد از عمل سیستوسکوپی

سیستوسکوپی

ادرارّ تْی تذ ادرار ،عذم تْاًایی در ادرار کزدى
(احتثاص ادرار ّ…)

خًْزیشی  :هعوْالً گذرا ّ خفیف تْدٍ ّ تا هـزفسیاد هایعاتّ اطتزاحت رفع هی گزدد.

واحد آموزش به بیمار

