
EGD

EGD – Vietnamese

Hãy gọi cho chúng tôi 
ngay nếu quý vị có một 
trong các triệu chứng sau 
đây trong 7 ngày tới:

• Bị đau bụng, đau ngực 
hoặc đau vai bất thường

• Ói mửa ra máu

• Đi tiêu ra phân đen

• Liên tục buồn nôn hoặc 
ói mửa

• Bị sốt trên 100°F (37.8°C)

• Khó nuốt

Bác sĩ của quý vị là:

              

• Quý vị có thể ăn uống và dùng thuốc men trở lại như bình thường. 

• Vì sự an toàn của quý vị và an toàn cho người khác:

 – Đừng lái xe hôm nay. Làm như vậy là phạm pháp.

 – Đừng uống rượu hôm nay.

Kết Quả Thử Nghiệm Của Quý Vị
 � Kết quả thử nghiệm của quý vị bình thường.
 � Đã lấy mẫu sinh thiết (mẫu mô). Kết quả thử nghiệm sẽ được gửi đến 
quý vị trong khoảng 2 tuần.

 �          cục bướu đã được cắt bỏ. Kết quả thử nghiệm sẽ được gửi đến 
quý vị trong khoảng 2 tuần.

 � Một u nang (ứ dịch) đã được lấy mẫu để thử.
 � Chỗ bị chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu đã được điều trị.
 � Quý vị đã được giải phẫu cắt cơ thắt (cắt vào ống mật hoặc cơ vòng 
ống dẫn tụy).

 � Trong 7 ngày tới, đừng uống thuốc giảm đau như aspirin hoặc thuốc 
loãng máu như ibuprofen (Advil, Motrin) hoặc naproxen (Aleve, 
Naprosyn). Quý vị có thể uống acetaminophen (Tylenol).  

 � Làm lại thử nghiệm này (                    ) 
trong               tuần/tháng/năm.

 �                    

Có Thắc Mắc?
Hãy gọi cho chúng tôi ở số 206-598-4377 vào những ngày thường từ  
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Sau giờ làm việc và vào ngày lễ và ngày 
cuối tuần, hãy gọi cho Đường Dây Chăm Sóc Cộng Đồng tại Trung 
Tâm Y Khoa Harborview, số 206-744-2500.

Giáo Dục Bệnh Nhân
Trung Tâm Điều Trị Hệ Tiêu Hóa

Các hướng dẫn sau cuộc thử nghiệm của quý vị
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EGD 
Instructions for after your test 

• You can resume your usual diet and medicines.  

• For your safety and the safety of others: 
– Do not drive today. It is against the law. 

– Do not drink alcohol today. 

Your Test Results 
 The results of your exam were normal. 

 Biopsies (tissue samples) were taken. Results will be sent to you in 
about 2 weeks. 

       polyps were removed. Results will be sent to you in about 
2 weeks. 

 A cyst (collection of fluid) was sampled. 

 An area of bleeding or potential bleeding was treated. 

 You have had a sphincterotomy (an incision into the bile duct or 
pancreatic duct sphincter). 

 For the next 7 days, do not take pain medicines such as aspirin or 
blood-thinning medicines such as ibuprofen (Advil, Motrin) or 
naproxen (Aleve, Naprosyn). It is OK to take acetaminophen 
(Tylenol).  

 Repeat this test (                                                            ) in 
            weeks/months/years. 

       

 

Patient Education 
Digestive Disease Center 

Call us right away if you have 
any of these symptoms in the 
next 7 days: 

• Unusual abdominal pain, 
chest pain or shoulder 
pain 

• Vomiting red blood 

• Having black stool 

• Ongoing nausea or 
vomiting 

• A fever higher than 100°F 
(37.8°C) 

• Difficulty swallowing 

 

 

Your doctor was: 

      

 

 

 
Digestive Disease Center 

Box 356160 
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195 

206-598-4377 

Questions? 

Call us at 206-598-4377 weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. After 
hours and on holidays and weekends, call the Community Care 
Line at Harborview Medical Center, 206-744-2500.  
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