
  برونکوسکوپی

 مکک به پزشک آن طی که است عملی پیبرونکوسکو

 و برونش ، تراشه ، حنجره داخل باریک وسیله یک

 تشخیص برای برونکوسکوپی.  بیند می را ها ریه

 یا جسم یک کردن خارج یا هوائی راههای مشکالت

 . میشود انجام هم هوائی راههای از توده

  برونکوسکوپی انواع

 دارای هک فیبراپتیک یا انعطاف قابل برونکوسکوپ.. 1

 هوائی راههای داخل که نورانی باریک و و بلند لوله

 آن با را ریه داخل تواند پزشک می و میشود دیده

 بدهد مانور

 رد که انعطاف قابل غیر یا ریجید برونکوسکوپ. ۲ 

 . میشود عمل انجام اتاق

 برونکوسکوپی انجام دالئل 

 خونریزی:  مثل تنفسی راههای مشکالت تشخیص *

 ریوی بیماریهای بعلت التهاب یا تنفس سخت ،

 یس اینکه به توجه با ، بافتی های نمونه برداشتن *

 می نشان را داری مشکل نواحی یا گرافی اسکن تی

 . دهند

 سرطانی سلولهای توسعه میزان و سرطان تشخیص *

 ریه در

 راههای گرفتگی باعث که اجسامی کردن *خارج

 .  شده است هوائی

 ریه خونریزی کنترل *

 برونکوسکوپی از قبل آمادگی

 بخصوص میکند مصرف بیمار که داروهائی کنترل*

 مصرف صورت در که خون های کننده رقیق

 قبل ساعت۲۲ باید سپرینآ یا وارفارین مثل داروهایی

 .شود قطع برونکوسکوپی انجام از

 شمارش) CBC خون سی بی سی آزمایش انجام*

 بی ای شریانی خون گازهای و(  خونی گلبولهای

 ( ABG) جی

از انجام  قبل ساعت ۸ از بیمار بودن ناشتا*

 یا مصنوعی دندانهای کردن خارج برونکوسکوپی

 چشمی لنزهای

  بیمار همراه و بیمار از نامه رضایت گرفتن*

 برونکوسکوپی انجام مراحل

 پشت به تخت ،روی مسئول پرستار راهنمایی با*

 . کشید می دراز

 ،یک برونکوسکوپ باریک لوله کردن وارد برای*

 برای و. گردد می اسپری دهانتان در کننده بیحس

 پالس) گر حس یک کار حین در سالمتی کنترل

 تا گردد می وصل بیمار انگشتان به( متر اکسی

  شود داده نمایش بدن اکسیزن و قلب ضربان

 تاس ممکن برونکوسکوپی حین در کار راحتی برای*

 . شود تزریق بیمار به کننده شل داروی یک

 را برونکوسکوپ کردن رد مخصوص دهانی لوله*

 . گذاریم می او دهان داخل

 دهان یا بینی راه از پزشک توسط برونکوسکوپ*

 . میشود هدایت تنفسی مجرای داخل به بیمار

 این اگر که دهید تذکر بیمار به کار انجام از قبل *

 بینی راه از باید بیمار شود انجام دهان راه از کار

 . بکشد نفس باز دهان با یا نماید تنفس

 جمع ریه شستشوی از حاصل نمونه نیاز صورت در*

 می ارسال آزمایشگاه به بیمار همراه توسطو  آوری

  شود

 ای بزرگ تنفسی مجاری از برونکوسکوپی توسط *

 .  میشود گرفته عکس برونشها

 



 برونکوسکوپی از بعد اقدامات

 . شود می خارج بیمار دهان از دهانی لوله*

 . شود می آورده باال کمی بیمار تخت سر* 

 است ممکن برونکوسکوپی عوارض بررسی برای*

 شود گرفته ها ریه از عکس

 

 

 .نخورید غذا برونکوسکوپی از بعد ساعت دو تا *

 یا خونی ترشحات دفع یا سرفه بروز صورت در*

 قفسه درد و خس خس یا کشیدن نفس در مشکل

 .دهید اطالع پزشک به فوری سینه

 کی برونکوسکوپی از بعد سالمتی کنترل برای *

 یم وصل بیمار انگشت به( متر اکسی پالس) گر حس

 ودش داده نمایش بدن اکسیزن و قلب ضربان تا گردد

 .باشد بررسی تحت و

 ای گلو در درد احساس برونکوسکوپی از بعد چنانچه*

 یبزود و نیست نگرانی جای باشید داشته تب کمی

 . گردد می برطرف

 سپس و نرم غذای توانید می ساعت دو از بعد *

 .نمایید استفاده معمولی

 سپیرومتریا 

  را عینی اطالعات که است ریوی تست ترین رایج

 .دهد می دست به بیمار ریوی وضعیت باره در
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