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  تنظير القولون

 

  :هامةمعلومات مالحظة! 

  

أو أنه ال  ختبارإجراء اال            . سوء التفريغ يمكن أن يعني أنه ال يمكنالفقرة الخاصة بذلك راجع –إفراغ األمعاء قبل اإلجراء  عليكيجب     • 
   فائدة منه.

  .الفقرة الخاصة بذلك راجع - ختبارقبل االاألخيرة أيام  5 يالغذائي فإجراء بعض التغييرات في نظامك يجب  •
 .الفقرة الخاصة بذلكراجع  - فترة راحة دون تناولها إلى  ةحاجكون بلدم، فقد تتميع اإذا كنت تستخدم أدوية  •

 

  ما هو تنظير القولون؟

لمرء تغيرات في المستقيم والقولون واألورام أو قد تطرأ عند اتنظير القولون هو فحص المستقيم والقولون. يتم إدخال أنبوب مرن عبر المستقيم. 

  .نهاكشف عن يالغشاء المخاطي يمكن الحميات في 

 

  ختباراالستعدادات لال

  إفراغ: انظر الصفحة األخيرة. .1

 األخيرة الطعام والشراب: انظر الصفحة. 2

  

  أخرى أمراضواألدوية 

ملها، وكذلك األمراض مثل الذبحة الصدرية، وفشل القلب أو اضطرابات النزيف، ألن هذا قد تاألدوية التي ال تح عنمعلومات أن تعطينا يجب عليك 

 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  •

  جراء.اإلقبل  ل بنااتصعليك اال، فEfientإيفيينت / Brilique   بريليك/ Plavix الفيكسب إذا كنت تستخدم •

  بيومْين. قبل اإلجراء عليك إيقافه، Pradaxa برادكسا/ Eliquis إيليكس/ Xarelto غزارلطو إذا كنت تستخدم •

 الحضوريجب عليك  ذافي مختبرنا. ل )INR(تخثر الدم اإلجراء ويجب فحصقبل أيام  3إيقافه عليك ، فMarevanمريفان  إذا كنت تستخدم  •

  لعيادة الطبية الخارجية.توجهك لمنصة االستعالمات با بذلك عندر باخاإلو ختباراالقبل على األقل ساعة 

وتعويضه  Marevanمارفان  بديل دواءتلتخطيط لل الخارجيةالطبية بعيادة  عليك االتصال، فصمام قلب ميكانيكيزرع  لعمليةت خضعت إذا كن •

 .مقدًما .Fragmin فراغمين بدواء

 

  ذاته ختباراال

ومسكن، فستحصل عليه. لذلك،  هدئ. إذا كنت بحاجة إلى دواء مختبارمزعج أثناء االغاز دقيقة. قد تشعر بألم  45إلى  15من  ختباراال غرقستي

 ذراع.الفي / قُني تركيب الكانيوالل لموعد المحدد وذلكا قبلدقيقة  20 حضريجب أن ت

  

  الختباربعد ا

الذي  يومالبعد الفحص. ال يمكنك قيادة السيارة في  انساعت إلى ساعة واحدةفي القسم بقاء مستريحا دواء مهدئ، فيجب عليك المدُك بإذا تم 

  لالختبار. تخضع فيه



النتائج ب الذي أحالك الطبيب سيتوصلعينات أنسجة ف ما إذا أخذت لكإوفي غضون بضعة أيام.  ختباربنتائج اال ذي أحالكسيتم إبالغ الطبيب ال

  أسابيع. 6- 4بعد 

 .أحضر معك الزاد (علبة الطعام) الذي يمكنك تناوله بعد االختبار

 

  مضاعفات؟

نادراً ما و. غشاء المخاطيجرح صغير في ال فيحدث، لحميةال استئصالتم يألنسجة أو لتنظير القولون. عندما تؤخذ عينات د نع اعفاتا ما تحصل مضنادر

  .النزيف وحده يتوقفوفي العادة . ختبارأيام بعد اال 4- 3 هذا خالليحدث النزيف، ولكن قد يحدث 

   00 50 22 23 المستشفى، اتصل علىبفي العيادة الطبية هنا  الحراسة بطبيبك أو طبيباألمعاء، فاتصل  إذا كنت تشك في حدوث تلف في جدار

  

  .بحضورك إلجراء هذا الفحص إثبات خطي، لكن يمكنك الحصول على المستشفىطبيب بخصوص الفحص الذي أجريت ال يحرره اإلجازة المرضية 

 

  قبل تنظير القولون تفريغ

  .معي فارغاال كونمهم أن يف، ختبارأثناء االبشكل أفضل مخاطية لألمعاء من أجل رؤية األغشية ال

 ! العلبة الموجودة في تعليماتوصفة طبية). ال تتبع ال تباع دونتفريغ مادة من الصيدلية ( Picoprep بيكوبريب أو CitraFleet تري سيترات فليتشت 

  على هذه الصفحة.الموجودة اتباع تعليماتنا  يجب

  

 لكألن ذ ختباراال األخيرة قبل أيام 5 التوت فيالكامل / بذور الكتان وبذور التوت / الفاكهة / القمح حبوب بأقراص الحديد وخبز يجب عدم تناول : مالحظة

  .معيال اختبارنا يلقد يعقد ع

  

  :قبل االختباريوم 

شرب السوائل الصافية (الماء، العصير، القهوة، الشاي، المياه ا، فقط شيئاتأكل  أالخفيفة في الصباح الباكر. بقية اليوم يجب  فطوريمكنك تناول وجبة 

 األسود وعصير الكشمش blåbærsaft عنب األحراشعصير ، وتجنب أيًضا يافلاالاللب و منتجات األلبان والعصائر مع تجنبالمعدنية، المرق). 

solbærsaft المحتويات المعوية.في تلوين  حدثألنه ي  

  

  :اظهر 12قبل الساعة  ختبارإذا كنت ستخضع لال

  الختبارقبل ايوم  ما بين الساعة الثانية ظهرا والساعة الرابعة بعد الظهر األولى الجرعة تناولت

  ختباريوم قبل اال ما بين الساعة الثامنة مساءا والساعة العاشرة مساءا الثانيةالجرعة  تناولت

  ظهراً: 12إذا كنت ستخضع للفحص بعد الساعة 

  ختباريوم قبل االما بين الساعة الثامنة مساءا والساعة العاشرة مساءا  األولى الجرعة تناولت

  إجراء االختبار يتم فيهسصباح اليوم الذي  الثانيةالجرعة تناول ت

  

  :األولى الجرعة

  . اشرب السائل.خليط عكراال عندما يبدو دقائق. 3- 2لمدة  قم بالتحريكالماء البارد.  مل من 1.5 فيهكوب باألول الجرعة كيس  ىمحتو اخلط

  .الثانية الجرعة حينحتى الصافي من السائل  اتلتر 3- 2شرب ا

  

  :الثانيةالجرعة 

  .األولى للجرعةبالنسبة  تم وصفهخذ كما تأ

  .الصافيمن السائل  اتلتر 3- 2 بعدها شرباثم 

  

  فحصيوم ال

 .خباراالحين  حتى ائل الصافيالسمن  قدرا وافرااشرب 

 


