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  تنظير القصبات                              
                        

  مالحظة!

  ختبار.لالتحضير اللمعلومات عن دقيقة لالمرجو قراءة 
 

  ما هو تنظير القصبات؟

تنظير القصبات هو فحص للرئتين. يتم إدخال أنبوب رفيع ومرن من خالل الفم أو األنف. عند تنظير القصبات، يمكن 

 .اكتشاف أمراض الجهاز التنفسي والرئتين وأخذ عينات مختلفة إذا لزم األمر

 

  االستعدادات لالختبار

الختبار، أي عدم تناول الطعام أو الشرب أو مضغ إجراء ا الثانية عشرة ليال قبلمن الساعة ابتداء يجب عليك أن تصوم 

  العلكة أو التنشق أو التدخين.

  

 

  األدوية وغيرها من األمراض

ملها ، وحول األمراض التي تعاني منها مثل الذبحة الصدرية ، وفشل تعليك تزويدنا بمعلومات حول األدوية التي ال تح• 

  أثير على اختيار اإلجراء.تالقلب ، واضطرابات النزيف ، ألن كل هذا قد يكون له 

 بة بالتهاب القلب (على سبيل المثال إذا كنت تعاني من أمراض القلب واألوعية الدموية مما يزيد من خطورة اإلصا• 

 الصمام) ، يجب عليك االتصال بنا ألنك قد تحتاج إلى مضادات حيوية قبل إجراء االختبار.اعتالل ،جراحة صمام القلب /   

 

  األدوية التي تؤثر على فترة النزيف:

      أو Xareltoغزاريلتو  الدم مثال تميعإذا كنت تستخدم أدوية • 

  .قبل االختبارفيجب عليك التوقف عن تناولها يومين  ،Albyl-E إ- البيل أو Eliquis إليكيس أو Pradaxa بردكسا 

  

في مختبرنا.  تخثر الدمINR  أيام قبل االختبار ويجب فحص  3إيقافه  عليك، ف Marevan مارفان  إذا كنت تستخدم• 

قسم ب االستقباالت ذلك عند توجهك إلى منضدةب رخبااإلعلى األقل قبل اجراء االختبار ولذلك يجب عليك الحضور ساعة 

  العيادة الطبية.

العيادة ألجل بولكن اتصل ،  Marevanالمارقان إذا أجريت عملية زرع صمام قلب ميكانيكي ، فال تتوقف عن استخدام • 

 .التقييم  
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  ذاتهاالختبار 

  نا.هتحصل على مالبس المستشفى س• 

  مرفوع.في وضع ك دوجستستلقي على السرير • 

  .يتم إبعادهااألسنان المتحركة القابلة لإلزالة  • 

  تحصل على أدوية تثبيط السعال والمسكنات.س• 

  من السعال. ما االختبار ليس مؤلم ، لكن البعض يحصل عندهم شيئا• 

  البكتيرية).(عينة األنسجة أو العينة حسب االكتشاف يتم أخذ عينات مختلفة أثناء الفحص، • 

 دقيقة. 20إلى  10يستغرق االختبار من • 

 

  بعد االختبار •

  بسبب األدوية المهدئة، يجب عليك االستلقاء واخد قسط من الراحة لبضع ساعات بعد اداء االختبار. •

  الفحص (ألنك تحصل على تخدير في الحلق).على ساعات  3مرور ال تأكل أو تشرب قبل  •

  .تي تليساعة ال 24لمدة يجب عليك عدم قيادة السيارة  •

  جابة.اإلسيتم إخطار طبيب اإلحالة بنتيجة الفحص بمجرد توفر  •

بتنظير الشعب الهوائية، ولكن  تصديق خطي يُأكد حضورك للقيام الحصول على فيمكنك دعت الضرورة لذلك،إذا  •

 اإلجازة المرضية من قبل طبيب المستشفى. تحريرلن يتم 

  

  مضاعفات

  مضاعفات بعد تنظير القصبات نادرا ما تحصل •

  عابر.شيء بعد أخذ العينات، وهذا دم مخلوط بالمخاط سعل تفي بعض األحيان قد   •

 بطبيب الحراسة بالقسم الطبي،  عليك االتصال بعد عودتك إلى المنزل ،ساءت حالتك إذا      •
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