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Results  نتایج  
 ھستید. شما دچار فتق ھیاتال 

  .شما زخم گوارشی دارید 

  مری شده اید کھ بھ آن  آسیبو یا  شما دچار التھاب
 ازوفاژی میگویند.

 .مری شما گشاد شده بود 

 .باند لیگاسیون مری برای شما کار گذاشتھ شد 

 دارید.  _________شما 

 .نمونھ برداری انجام شد 
مراجعھ کنید. 2صفحھ بھ  *  * 

Follow up          یپیگیر  
  نیستبا متخصص گوارش  بھ پیگیرینیازی . 

 متخصص گوارش مراجعھ کنید____ھفتھ بھ  ظرف. 

Medications      داروھا 
  برای داروی آنتی اسید داده پزشک بھ شما نسخھ ای

تھیھ کرده و طبق دستور است. لطفا نسخھ خود را 
 مصرف نمایید.

 :رقیق اگر از داروی ضد انعقاد خون استفاده میکنید )
 این دارو را از تاریخ________شروع کنید.کننده) 

 مراقبت از خود در منزل
 بعد از بازگشت بھ منزل بقیھ روز را استراحت کنید. •
و یا احساس پر بودن متناوب ممکن است باد گلو، درد  •

 معده را داشتھ باشید کھ طبیعی است. 
روز دچار گلو درد، خارش در  2تا  1ممکن است بمدت  •

گلو و یا سرفھ خشک باشید.از قرص ھای مکیدنی استفاده 
 کرده یا با آب نمک گرم قرقره کنید. 

 یک اسپری از  شما یبرای بی حس کردن پشت گلو
 . موضعی استفاده شده است 

، مایعات غذا نخوریدکار این ساعت  پس از انجام  1تا 
ننوشید و یا آدامس نجوید. ھمینکھ بی حسی از بین 

 رفت، خوردن و نوشیدن مانعی ندارد.

  .داروی خواب آور بھ شما داده شده است
ساعت آینده کسی باید ھمراه شما  24تا  12در طول 

ساعت آینده  احساس خواب  24باشد. ممکن است در 
 .داشتھ باشیدآلودگی 

 ساعت آینده خواب آلوده نیستید: 24حتی اگر در  :
 نکنیدو با ماشین آالت کار  نکنید رانندگی. 
  ننوشیدمشروب الکلی. 
  مدارک رسمی را امضا نکنید و تصمیمات مھم

 .نگیرید

نزدیکترین اورژانس مراجعھ کنید: در صورت بروز ھر یک از موارد زیر بھ   

  C (101.3 F) 38.5تب و لرز -
 مشکل قورت دادن  -
 مشکل تنفسی  -

 6باال آوردن( استفراغ) کھ بعد از  -
 نیامده باشدساعت بند 

 درد قفسھ سینھ -

درد شکم کھ با گذشت زمان بھتر  -
  باشدنشده و یا بدتر شده 

مدفوع سیاه یا تیره -

 New Westminster GI Clinic  301 East Columbia Street, New Westminster 604-525-0155 
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