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هاي سريع در سال انجام شده است و پس از آن پيشرفت 200گوارش به مدت بيش از آندوسكوپي دستگاه  مقدمه و هدف:
  تكنولوژي آندوسكوپي منجر به تغييرات مهمي در تشخيص درمان بسياري از 

هاي مري، معده يا دوازدهه كولون و ... ، هاي دستگاه گوارش شده است. كاربرد اين روش براي تشخيص ناهنجاري بيماري
-باشند، بهها عالوه براينكه يك روش تشخيصي كمكي ميالتهابي نئوپالستيك يا عفوني حائز اهميت است. اين روشفرآيندهاي 

  اي براي غربالگري سرطان نيز كاربرد دارد. در اين مطالعه عنوان وسيله
ارزيابي عملكرد پرستاران  شود اشاره شده است. هدف از اين مطالعههاي آندوسكوپي ارائه ميهاي پرستاري كه در روشمراقبت

  باشد.ها و آموزش به بيمار قبل، حين و بعد از آندوسكوپي ميدر ارائه مراقبت

ها و منابع معتبر داخلي و خارجي باشد كه با جستجو در سايتمقاله حاضر يك مطالعه مروري سيستماتيك مي روش اجرا:
  حاصل شده است.

ش هاي آندوسكوپيك ،نقش وعملكردپرستاران طي اين پروسيجرها بررسي گرديد. مطالعات مختلف در رابطه با رو ها:يافته
اي براي غربالگري عنوان يك روش تشخيصي و همچنين وسيلهطبق مطالعات انجام شده در دهه اخير، استفاده از آندوسكوپي به

-وپي دستگاه گوارش مطرح ميهاي مجاري گوارشي افزايش چشمگيري داشته است. از جمله مباحثي كه در آندوسكبدخيمي

بيوتيك تراپي و استفاده از باشد، كنترل عوارض عفوني و خطرات ناشي از آندوسكوپي است كه با اقدامات مناسب نظير آنتي
طور چشمگير اين خطرات را كاهش داد. شود مي توان بههايي كه به بيمارداده ميهاي پيشگيري از انتقال عفونت و آموزشروش

را هاي همراه با آن توان ميزان شكست معاينات و هزينههاي آندوسكوپيك، ميعات با آموزش بيماران قبل از روشطبق مطال
مندي او را افزايش و از اين طريق ميزان اضطراب را نيز كاهش توان رضايتكاهش داد عالوه بر آن با افزايش اطالعات بيمار مي

  داد.

تواند باعث تسهيل و بهبود روند هاي الزم به بيمار مياي پرستاري مناسب و آموزشهارائه مراقبت گيري:بحث و نتيجه
هاي آندوسكوپيك شده و ميزان شكست اين معاينات را كاهش دهد. رضايت بيماران تحت آندوسكوپي را افزايش داده و روش

ها، وضعيت سالمتي خصوص سرطانش بهبا ارتقاء آگاهي و نگرش بيمار و تشخيص صحيح و زود هنگام اختالالت دستگاه گوار
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  بيمار را بهبود بخشيده و از تحميل
  هاي گزاف به بيمار و جامعه پيشگيري شود.هزينه 

  پرستاري، عملكرد پرستاران، آندوسكوپي كلمات كليدي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


