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 گونھ خطر یا عوارضی وجود دارد؟آیا ھیچ
مانند ھر عمل پزشکی دیگری، احتمال عارضھ وجود 

با استفاده از پرتو ایکس فرایند انجام عمل را دارد. ما 
گیریم و وضعیت سالمتی شما از نزدیک زیر نظر می

کنیم تا را در حین عمل و پس از آن بررسی می
 احتمال بروز عوارض را کاھش دھیم.

 تواند شامل این موارد باشد:عوارض غیرمنتظره می
 خونریزی در محل ورود لولھ در پوست -
 محل لولھ عفونت در اطراف -
دشواری تنفس کھ بھ طور معمول ناشی از درد یا  -

 داروھای آرامبخش است
سوراخ شدن اندامھای نزدیک بھ محل عمل مانند  -

 کبد یا روده بزرگ
کھ از  -ی شکمی (پریتونیت) عفونت در حفره -

عوارض دیگر شدیدتر است اما بھ ندرت پیش 
 آیدمی

 چھ زمانی درخواست کمک کنم
درنگ ک از موارد زیر شدید، بیاگر متوجھ ھر ی

 پزشک خود را ببینید:
ی سانتیگراد درجھ 5/38تب بیش از  •

 ی فارنھایت)درجھ 101(
ھای شبھ انفلوانزا مانند تب، بدن درد، و عالمت •

 لرز
 شدیدتر شدن درد یا سرخی در محل ورود لولھ •
 نشت در اطراف لولھ •
 مسدود شدن راه لولھ•

1-1-8 یسیب نکیلھلث
24 یسیب نکیل. ھلثدیریتماس بگ د،یداشت ینگران ایھر گاه پرسش 

درخواست مترجم، نام  یزبان. برا 130بھ  یساعتھ باز است. دسترس
یمترجم رو کی تا دیبمان. آنگاه منتظر دییبگو یسیزبان خود را بھ انگل

 .دیایخط ب

Farsi 



 

 ادامھ در پشت برگھ  ی/ گاستروژژنوستوم یولوژیبا راد کیآندوسکوپ یگاستروستوم

رادیولوژیست برش کوچکی در پوست شکم ایجاد 
فرستد. اگر کند و لولھ را از آنجا بھ درون شکم میمی

ی گذارند، آن را بھ درون رودهمی GJبرای شما لولھ 
 فرستند.کوچک شما می

ھنگامی کھ دستگاه در محل صحیح خود قرار گیرد، 
 داریم.را بر می NGلولھ 
گاه مخصوصی بھ با کمک دست GJیا لولھ  Gلولھ 

شود. برای این کار نیازی بھ پوست شما وصل می
 بخیھ کردن نیست.

 آیا درد ھم دارد؟
حسی، ممکن است احساس در حین تزریق داروی بی

توانیم از سوزش یا گزش کنید. اگر نیاز باشد، می
بخش استفاده کنیم. بھ طور داروھای مسّکن یا آرام

بھ بازوی شما  معمول این داروھا را از طریق سرم
کنیم. اگر درد دارید، بھ ما بگویید تا داروی تزریق می

 مسّکن بھ شما بدھیم.

 افتد؟بعد از عمل چھ اتفاقی می
بریم کھ پرستاری در شما را بھ بخش ریکاوری می

 آنجا از شما مراقبت خواھد کرد.
قبل از ترک بیمارستان، بھ شما اطالعات الزم برای  

را خواھیم داد. ھمچنین  طرز مراقبت از لولھ
ھای بعدی با دستورھای الزم برای پیگیری

تان را بھ شما رادیولوژیست یا پزشک خانوادگی
 خواھیم داد.

 

 اورم؟یرا ھمراه خود ب یدوست ای شاوندیخو توانمیم ایآ
قبل و بعد از عمل ھمراه  توانندیھمراھان شما م بلھ،

ا ھو طبق مقررات، آن یمنیا لیشما باشند. البتھ بھ دال
در ھنگام عمل داخل اتاق باشند. ما بھ شما  توانندینم

  توانندیخانواده کجا م یگفت کھ اعضا میخواھ
 .منتظر بمانند

 افتد؟یم یاز عمل چھ اتفاق قبل
و  ردیگیبا شما تماس م یپزشک یربرداریتصو بخش

 یسازآماده یدر مورد چگونگ یدستورات مشخص
 عمل بھ شما خواھند داد. نیا یبرا

باید ھماھنگی الزم را انجام دھید تا پس از عمل، یک 
شما را بھ خانھ برساند یا رانندگی شما » فرد مسئول«

 را بھ عھده بگیرد.

 کشد؟این عمل چقدر طول می
ھر فردی متفاوت از دیگری است، اما بھ طور کلی 

ساعت  2و تا  ساعت،تا یک و نیم  1انجام عمل حدود 
 کشد.نیز ریکاوری طول می

 افتد؟در ھنگام عمل چھ اتفاقی می
 ای معده-ی بینیی کوچکی بھ نام لولھنخست لولھ

)NG tubeتان ) از طریق بینی شما بھ درون معده
 شود.فرستاده می

تان ما بھ آرامی ھوا را از طریق یک لولھ وارد معده
شود کھ بتوانیم بر روی دستگاه کنیم. ھوا باعث میمی

ی مورد فلوروسکوپی (و گاھی با سونوگرافی) ناحیھ
 نظر را ببینیم تا بھترین جا برای گذاشتن لولھ 

 را پیدا کنیم.
ھنگامی کھ بھترین جا برای گذاشتن لولھ انتخاب شد، 

کنیم. رادیولوژیست داروی شکم شما را تمیز می پوست
ای از پوست ناحیھ» حس کردنبی«حسی را برای بی

  کند.شود بھ شما تزریق میکھ لولھ وارد می

 گاستروستومی آندوسکوپیک با رادیولوژی چیست؟
گاستروستومی آندوسکوپیک با رادیولوژی نوعی 
بھ  ایعمل پزشکی است کھ با ھدایت پرتو ایکس، لولھ

) از طریق پوست Gنام لولھ گاستروستومی (لولھ 
 شود.ناحیھ شکم وارد معده می

این لولھ برای یک یا چند منظور زیر وارد معده 
 شود:می
برای وارد کردن مستقیم داروھا یا غذاھای  •

 بھ درون معده. رژیمی
برای خارج کردن مایعاتی کھ در اثر ھر گونھ  •

 انسداد در معده جمع شده است.

گاستروژژنوستومی پرکوتانیوس با رادیولوژی 
 چیست؟

گاستروژژنوستومی پرکوتانیوس عملی مشابھ عمل 
توصیف شده در باالست، با این تفاوت کھ لولھ (کھ بھ 

شود) در می گفتھ G Jآن لولھ گاستروژژنوستومی یا 
 شد، نھ در معده.ی کوچک وارد میروده
ی گاستروژژنوستومی را ھنگامی وارد بدن لولھ
کنند کھ نگران راه یافتن معکوس مایعات درون می

 ھا بھ مجاری تنفسی باشند.معده بھ مری یا ورود آن

 دھد؟کسی این عمل را انجام می چھ
شود این کار توسط یک رادیولوژیست انجام می

ھای عمل پزشکی با (پزشکی با تخصص در شیوه
 ھدایت تصویر).

 


