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  مستقيميه سينية مفاغره
  

  .قابل لإلجراءغير الفحص  اقرأ بعناية المعلومات الواردة في الكتيب ألن عدم االستعداد يمكن أن يجعل
 

 

  ؟المستقيميه السينية مفاغرةال  ما هي 

قد يُظهر  المستقيم.هو فحص المستقيم والجزء السفلي من القولون. يتم إدخال أنبوب مرن عبر المفاغرة السينية المستقيميه  

  الغشاء المخاطي. لحميات فيأو (من حجم) أصغر تغييرات في المنطقة أو إزالة أورام الشخص 

  

  فحصللاستعدادات 

، والنوى بذور الكتان القمح الكامل (خبز أسمر)،لفحص وتجنب خبز ا قبل السوائل يومتكثر من شرب أن  نبغي لكي

  .فحصقبل الاألخيرة يام األ الخمسلتوت افي وا  هالبصغيرة للفواك

  

بحيث يتم إفراغ الجزء السفلي من األمعاء ويصبح باإلمكان مختبر الجهاز الهضمي  حقنة شرجية عندما تصل إلىنزودك ب

  .ةممكن طريقةرؤية األغشية المخاطية لألمعاء بأفضل 
 

  األدوية وغيرها من األمراض

 راضفي حالة وجود أم أعالمنا كذلك، وتناولهاال يمكنك تشكل لك حساسية والتي باألدوية التي علما  تحيطنا يجب عليك أن

  ، ألن هذا قد يؤثر على اختيار اإلجراء.دم مثل الذبحة الصدرية، وفشل القلب، واضطرابات نزيف

  

  النزيف فترةتنطبق االحتياطات التالية على األدوية التي تؤثر على 

  النزيف:فترة األدوية التي تؤثر على 

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

  أخرى.

  جراء.اإلقبل  ل بنااتصعليك االف ،Efient / إيفيينتBrilique / بريليك  Plavixبالفيكس  إذا كنت تستخدم •

  .بيومين قم بإيقافه قبل اإلجراء ،Pradaxa / برادكساEliquis/ إيليكس Xareltoغزارلطو  إذا كنت تستخدم •

في  )INR(تخثر الدم اإلجراء ويجب فحصقبل أيام  3إيقافه عليك ، فMarevan مريفان إذا كنت تستخدم  •

توجهك لمنصة االستعالمات  بذلك عندرهم باوإخ ختباراالقبل على األقل ساعة  الحضوريجب عليك  ذامختبرنا. ل

  الخارجية.لعيادة الطبية ل

 دواء خطيط تغييرلت الخارجيةالطبية مقدًما بعيادة  عليك االتصال، فصمام قلب ميكانيكي ت خضعت لعمليةإذا كن •

 .Fragminاغمينفر وتعويضه بدواء Marevanمارفان 
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  ذاته فحصال

   مزعج أثناء الفحص. غازدقيقة. قد تشعر بألم  30- 15تقريبا.  فحصال غرقيست

  فحصبعد ال

الذي  الطبيبيحصل إذا تم أخذ عينات من األنسجة، فو. بوعينأس 2- 1بعد  فحصبنتائج ال الذي أحالكسيتم إبالغ الطبيب 

  أسابيع. 6- 4 ى النتائج بعداحالك عل

  

  مضاعفات؟

غشاء جرح صغير في ال لحميات يحدثنسجة أو إزالة أعينات  أخد عندالمستقيميه،  السينية مفاغرةالمضاعفات  تقعنادراً ما 

  .لحاله يتوقف عادةو. فحصأيام بعد ال 4-  3ذلك  . نادراً ما يحدث نزيف، ولكن قد يحدثالمخاطي

  

العيادة الطبية هنا في المستشفى، ب الحراسة حدوث تلف في جدار األمعاء، اتصل بطبيبك أو طبيبشكوك ب اصابتكإذا 

  00 50 22 23 45اتصل على +

  

حضرت يوم الفحص، ولكن يمكنك الحصول على تصريح بأنك على اإلجازة المرضية  تحريرالمستشفى بال يقوم طبيب 

 لفحص.ا لهذا

 

 


