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  تنظير المعدة
 

  مالحظة!

  ختباراقرأ بعناية معلومات التحضير لال

  
  ؟ تنظير المعدة ما هو

كشف االختبار من كن مَ يُ قد المعدة هو فحص المريء والمعدة والجزء العلوي من االثني عشر. يتم إدخال أنبوب مرن عبر الفم. تنظير 

  المرضية أو أخذ عينات من األنسجة. عالج الحاالتكما يمكن  ،التغيرات في األغشية المخاطية

  

 ؟ )السيلياك الزالقي/الداء ( الداء البطني مرض

إجراء قبل أسابيع على األقل  6 لمدة توي على الغلوتينيح طبيعيغذاء مرض السيلياك، فيجب أن تأكل توضيح حالة كجزء من  ختبارإذا تم اال

 على الغلوتين.محتملة ردود فعل  الفحص للكشف عن 

  

  .ختبارخاليًا من الغلوتين قبل اال غذاءتناول فعليك ،  سيلياكللعالجي نظام غذائي بعد اتباع سنوية عن مراجعة طبية عبارة  االختبار كان إذا

  ، اتصل بنا!عندك شكإذا 

 

  فحصاالستعدادات لل

ساعتين  حتىواحد ماء  أسيمكنك شرب كساعات.  6خالل  ئاشييجب عليك أال تتناول  هالفحص. هذا يعني أن قبلساعات  6الصيام عليك 

  ذا كنت عطشاًنا.اإلختبار إقبل 

  

  األدوية وغيرها من األمراض

  بما أنل القلب أو اضطرابات النزيف، ملها، وكذلك األمراض مثل الذبحة الصدرية، وفشتعليك تزويدنا بمعلومات حول األدوية التي ال تح

 هذا قد يؤثر على اختيار اإلجراء.

  

  النزيف:فترة األدوية التي تؤثر على 

  

  أخرى. تعليماتإذا لم تتلق أي  ختبار، فيمكنك االستمرار في ذلك حتى يوم اال Albyl-E ألبيل ـ إ إذا كنت تستخدم  •

  .االختبار قبل إجراء ل بنااتصعليك اال، فEfientإيفيينت / Brilique بريليك  / Plavixبالفيكس  إذا كنت تستخدم •

  قبل اإلجراء.يومين يقافه فعليك إ،  Pradaxa برادكسا/ Eliquisإيليكس / Xareltoغزارلطو  تستخدمإذا كنت  •

 في مختبرنا.  )INR(تخثر الدم يجب فحصكما اإلجراء قبل أيام  3إيقافه عليك ، فMarevanمريفان  إذا كنت تستخدم  •

  لعيادة الطبية الخارجية.منصة االستعالمات لما تتوجه إلى  بذلك عندرباخالوإ ختباراالقبل على األقل ساعة  الحضورعليك ف  ذال

 Marevan مارفان غيير دواءتللتخطيط ل الخارجيةالطبية عيادة الب عليك االتصال، فصمام قلب ميكانيكي ت خضعت لعمليةإذا كن •

 .مقدًما Fragminفراغمين وتعويضه بدواء
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  األدوية المثبطة للحمض.

،  Nexium)/ نيكسيوم  Losec(ولوزيك   ، Esomeprazol، إيسومبرازول  Omeprazoleمثل أوميبرازول 

  ، Lanzo)(النزو  Lanzoprazole) أو النزوبرازول Somac( سوماك   Pantoprazoleبانتوبرازول  ،  Esomeprazolإيسومبرازول

  أيام قبل إجراء االختبار ما لم تحصل على تعليمات أخرى. 7يجب   التوقف عن تناولها 

  

   مثل H2أدوية أخرى تثبط األحماض، تسمى حاصرات 

  ، Zantac  زانطاك و Pepcidبيبسيد ،  Tagamet تاغميت

  .جراء االختبارا قبليومين عن تناولها توقف اليجب 

  

  ذاته ختباراال

  تقييمه من قبل الطبيب المعالج. يتمفسعن طريق الوريد،  سكندقائق. إذا كنت بحاجة إلى دواء م 10إلى  5من  هذا االختبار في العادةستغرق ي

  

  ختباربعد اال

اجراء  . ال يمكنك قيادة السيارة في يومختبارساعات بعد اال 2-1لمدة تتراوح بين  ، فيجب عليك الراحة في القسمسكندواء م حصلت علىإذا 

  .هذا الفحص

.  

  .ختباروجيزة من االتخدير موضعي في حلقك، فيمكنك العودة إلى المنزل بعد فترة حصلت على إذا 

  

  .أي على نحو خاطئ "المقلوبببتالع "الجنب اتقبل األكل أو الشرب لت الختباردقيقة بعد ا 60-30عليك االنتظار لمدة يتحتم 

  

النتيجة  احالكيتلقى الطبيب الذي فسأخذ عينات من األنسجة، إذا تم في غضون بضعة أيام.  هذا الفحص بنتائجل ذي احالكسيتم إبالغ الطبيب ال

  .تقريبا أسابيع 6-4بعد 

  

  .حصالف حضورك إلجراءبتصريح طبيب المستشفى، لكن يمكنك الحصول على من قبل  جراء الفحصمرضية ليوم اإلجازة تحرير ال يتم 

  

  مضاعفات؟

في العيادة الطبية  الحراسة تصل بطبيبك أو طبيبابعد عودتك إلى المنزل، استاءت حالتك تنظير المعدة. إذا جراء مضاعفات نادرا ما تحصل 

  المستشفى.بهنا 

  00 50 22 23.فهاتال

  

 


