
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 مری مانومتری

مانومتری مری الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

 

 راقبت های قبل از انجام مانومتریم ❖

 فهرست کاملي از داروهايتان را در روز عمل به همراه داشته باشيد. شما مي توانيد شيشه هاي داروهايتان را به همراه خود بياوريد.  ✓

  استرس و اضطراب نداشته باشيد. ✓

در زمان آزمايش مصرف دارو اجازه ساعت قبل از عمل، مصرف داروهاي موثر بر حرکت دستگاه گوارش مانند متوکلوپراميد قطع شود، مگر آنکه پزشک  24 ✓

 به شما توصيه کرده باشد.  را

 ساعت قبل از عمل، از مصرف داروهاي خواب آور اجتناب کنيد.  24 ✓

 اره ايجاد تغييرات الزم در رژيم روزانه مشورت کنيد. اگر انسولين مصرف مي کنيد، با پزشکتان درب ✓

 اگر داروهاي قلبي يا داروهاي ضد فشار خون )فشار خون باال( مصرف مي کنيد، آنها را همراه با جرعه اي آب مصرف کنيد.  ✓

  اندوسکوپي را به همراه داشته باشيد.و خون و عکس برداري  هرگونه اطالعاتي را که ممکن است پزشک نياز داشته باشد، از جمله جواب آزمايشهاي ✓

 .بيماريهاي ديگر يا حساسيت دارويي پزشک را مطلع نماييد، ريوي–در صورت ابتال به بيماريهاي قلبي  ✓

است که در جهت دستيابي به بهترين نتايج ممکن، مهم . ساعت قبل از انجام مانومتري از خوردن يا آ شاميدن هر گونه غذا يا مايعات اجتناب نماييد 6از  ✓

 .روز قبل از عمل، بعد از نيمه شب هيچ غذا و نوشيدني مصرف نشود، مگر اينکه عمل شما براي بعد از ظهر برنامه ريزي شده باشد

آب،  :دباشموارد ذکر شده مي شاملمايعات  ساعت قبل از زمان عمل ادامه دهيد. 6اگر عمل شما در بعد از ظهر باشد، مي توانيد نوشيدن مايعات را تا   ✓

 که قرمز يا نارنجي نباشد. يي آب سيب، آب مرغ يا آب گوشت بدون تکه هاي گوشت، قهوه يا چاي بدون شير يا خامه، شربت ها

 با مراجعه به مرکز انجام مانومتري زمان انجام آزمايش و آمادگي هاي قبل از تست را تعيين و سوال کنيد. ✓

 در مرکز حضور بهم رسانيد.، آزمايشجهت انجام تعيين شده  نيم ساعت قبل از زمان ✓

 مراقبت حین انجام مانومتری ❖

 توانيد ان را بپوشيد به پرستار خود اطالع دهيد تا به شما کمک کند.ميشود در صورتي که نميبه شما لباس مخصوص بيمارستان داده  ✓

 به منظور تزريق دارو در طول عمل، در بازويتان کار گذاشته شود وريديسوزن يک  ✓

 .شودميمنجر به تسهيل روند آزمايش با پزشک  شماراه نيست ولي همکاري ممانومتري با درد خاصي ه ✓

شود و بيشتر افراد بسرعت به مياحساس ناراحتي نماييد ولي بايد بدانيد که اين احساس پس از چند دقيقه برطرف ميممکن است در زمان ورود لوله ک  ✓

  .کنندمياين وضعيت عادت 

 .طبيعي استايجاد بروز حالت تهوع يا احساس سرفه بدنبال ورود لوله به حلق بسيار نادر بوده و در صورت  ✓

د تا حرکات دودي مري و يهوشيار باش کامالا  شماشود زيرا الزم است ميبراي انجام مانومتري از هيچگونه داروي آرامبخش يا بيهوش کننده استفاده ن ✓

 .گيردرد بررسي قرار مري به دقت مو دريچه پاييني

 .با قدرت بلع نماييد آن را شود کهميآب وارد دهان شما شده و از شما خواسته ميبراي انجام تست بطور متناوب مقادير ک ✓

ن هم شود که تنها در صورت درخواست پزشک عمل بلع انجام شود به اين ترتيب مانومتري شما زودتر و دقيقتر انجام خواهد شد و تفسير آميتوصيه  ✓

 .گيردميتوسط تيم پزشکي ما راحت تر انجام 

 خونسردي خود را حفظ نماييد و با تيم درماني خود همکاري کنيد. ✓

کنيم که در حين مانومتري از بلع مکرر آب دهان خود يا صحبت کردن اجتناب نماييد و تنها با اشاره و درخواست پزشک عمل بلع دهاني ميتوصيه   ✓

 .انجام شود
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 بعد از انجام مانومتری راقبت هایم ❖

 .پس از پايان مانومتري لوله از بيني شما خارج شده و شما مرخص خواهيد شد ✓

 .ديد بعد از انجام مانومتري به کار هاي روزانه خود بپردازيتوانميشما  ✓

 .خوردن و آشاميدن بالفاصله پس ازمانومتري مجاز است ✓

 توانيد رژيم قبلي خود را ادامه دهيد.ميآزمايش تغيير داديد اگر رژيم غذايي خود را با نظر پزشک قبل از انجام  ✓

 توانيد مجددا مصرف کنيد.ميداروهايي که به علت انجام آزمايش قطع کرده بوديد را  ✓

 بهه پس از پايان مانومتري اطالعات حاصل توسط پزشک فوق تخصص گوارش واحد مانومتري تفسير شده و نتيجه نهايي آن حداکثر ظرف مدت يک هفت ✓

 شود.ميتحويل داده شما 

 .بعد از دريافت جواب از اين مرکز ، به منظور تصميم گيري براي ادامه درمان با برگه گزارش مانومتري به پزشک معالج خود مراجعه نماييد ✓

 از نشان دادن جواب آزمايش به افرادي که اطالعات کافي ندارند خودداري نماييد. ✓

 

 زمان مراجعه بعدی ❖

، به منظور تصميم گيري براي ادامه درمان با برگه گزارش مانومتري به نزد پزشک معالج خود  ي که آزمايش را انجام داديددريافت جواب از مرکزبعد از  ✓

 .مراجعه نماييد

ه کردن آب نمک که کامال طبيعي بوده و با غرغر ي شما وجود داردجسم خارجي در گلو کنيد شما ممکن است بعد از مانومتري بطور موقت احساس ✓

 .در صورت ادامه اين احساس در گلو يا هر حالت غير عادي ديگر به پزشک اطالع دهيد .شودميبرطرف 
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