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 ؟تنظير القولونل أحتاج لماذا
ية إيجابنتيجةحصلَت على  القولونألنكَ تنظيرلتحتاج

 .األمعاء خاللبرنامجفحصمن)زالتبرأثناءالدمظهور(
 

 القولون؟تنظيرهو ما
. لى شكل أنبوبع مرن ناظورفي بطانة األمعاء بإستخدام تخذ للنظر هو فحص يُ ون تنظير القول

 .القولون ناظوربـ مثبتة فيه ويعرف على آلة تصوير يحتوي 
للطبيب  يسمحإذ  .حوالالمعاءمن فتحة المخرج وناظورال ريمريتم ت

) خزعات( عيناتخذ أيتموقد .لنزيفتكون هي المسببة ليراتالتيقديالتغبرؤيةختصأوالممرضالم
 .هذهالتغييراتمنألي 

 
 ؟القولونتنظيرخضوعي ل قبلفعله يتوجب عليّ  ماذا

على صرف محتوى األمعاء  لمسهالتستعمال .معاء لأل  القويةمسهالتال بعضتناولسوفنطلبمنك
المسهالت  سيتمإرسال.معاءااللبطانةلحصولعلٮرؤيةواضحةكي نتمكن من ا

 .ويرفقها رسالة لموعدك مع الطبيبعبرالبريداليك

 إلىستدفعك المسهالت .المسهالتتناول جميعتبعنايةوأناإلرشاداتعتبن تاريضروالومن
أن  منالحكمة .حتى خلو األمعاء منها اإلسهالمعالمرحاضكثيراإستخدام

 .السفرأوالذهابإلٮالعملتجنبت حال تناولك المسهالت وأنبالقربمنالمرحاضٮبقت
 

 خرى؟األدويةاألحبوبأوتناولي ال ماذاعن
 :لناأننعرفمايليضروريالمن

 التي تتناولها، حبوبالنوع •

 ،الطبيك ريخأت •
 تنفس،أوالقلبالمشاكلفيتعاني منإن كنتَ علٮسبياللمثال،ويشمل ذلك؛ 

رأودواءفيالماضي؟دّ مختجاه  حساسيةمن  عانيتَ حساسيةأوأية لديكإن كانت  •
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 .لك تخاذترتيباتخاصةإمنهذا ننايمكّ س  .عنهذهالمعلوماتنسأل طبيبك  كيموافقتك فنطلبسو

ن يرالوارفإن كنت تتناول حبوب  السكريأوإن كنَت تعاني مننصائحخاصةسنزودك ب
)Warfarin( . 

 .لفحص، عليك أيقاف ذلك لمدة أسبوع قبل خضوعك لحبوبالحديدتناولتإذاكنت

 .دويةتناولك لأل عنالتغييراتفيللتنظيرالتقييم المسبق ءأثنا، رجاءاً ، اسأاللممرضة
 .ياً هاتفعند إتصالها بك التي تتناولهاالحبوب عنالممرضةسألكَ تسوف

 
 ؟القولون لتننظير لدى خضوعي شعربأيشيءسأهل

 .اإلسترخاءبوهذامنشأنهأنيجعلكتشعر .وريدكفيصغيرتشمإلدخاألنبوبوة  لتهدئتك سوفنقدملكحقن
 .الفحصبعدساعاتلبضعالفحص يمنعك من تذكرناأنأحيامهدئلل يمكن

كي نحصل على رؤية الفحص،أثناءئك، أمعافيهواءاً سنضع
 .المعدةتقلصات فيالمثل  الغازات عضآالمبقدتشعرب.بطانةاالمعاءةلجيد

فليس هناك االمعاءفارغة،ولكون.الذهابإلٮالمرحاضكما قد تشعر برغبة في
 .ءهواكما قد تقوم بتمرير .حدوث ذلكخطرمن

 .شعربالحرجتال

 . الى أمعائك اً هواءنمرر ألننا  هذامن الطبيعي أن يحدث 
 )من النسيج قطعة صغيرة( خزعةبأخذ الطبيبأوالممرضالمختصقد يرغب 

 .زائدة لحميةزالةإلفيالمختبرأولفحصها

 .فحص أدقصغيرةالنمو،مثاللبثورالتيتحتاجإلىنتوءاتهي الزوائد اللحمية

 .المرن ناظورالتمرر من خالل دقيقة بإستخدام أدواتيرمؤلمغعلى نحو  إجراء ذلك تمي
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 ؟الفحص إجراء يحدثبعدذاما
 .الى المنزل مغادرتكقبلتقريباً  ساعةلمدةالراحة ستحتاجإلى

يستقر ولكنعادةماغازاتالم وقد تشعر بآالاإلنتفاخ بشعورينتابك  قد
 .تمريرك للهواءبسرعةبمجردذلك

 . إيقافهابعد أدويةةيستئناف تناوألويمكنكإخضوعك للفحصبعديمكنكتناواللطعاموالشرابكالمعتاد

يبقى والمنزلشخص بالغ ومسؤول الٮيرافقكَ  أنفيجب ،هدئمفي حال وضعك تحت تأثير 
 .ساعة 24 ك لمدةمع

 .الفحصنتائجالذي تولى رعايتك الطبيبأوالممرضالمختصسيناقش ،ماً تستفيق تماعندما
 بسببل لهمقيما،يبعضاألحيانف، الناسال يتذكرحيث ، هذامكالمةهاتفيةيتبعوقد

 .المهدئريثتأ

ى خراً الموعداً آ، فقد نطلب منك أن تحضرزوائد لحميةخزعات أو في حال إزالتنا ألي 
 .الفحص لمناقشةنتائجأسبوع أو أكثر مضي العيادة الخارجية بعد

 
 أيمخاطراومضاعفات؟ هلهناك

إنتهاكي إجراء بما إنهومعذلك، .اً جداً آمناءاً جرإ ،بشكل عاميعد الفحص بتنظير القولون، 
وتشمل .مضاعفاتحدوثلمخاطرنسبة ضئيلة في طيه حملفإنه ي،مهدئضمنمنحيت

 :الرئيسيةمايليهمخاطر
 .الزائدة اللحميةمنه  تالذي أزيلموقعأو الالخزعةموقع مناً نزف •
 .بطانةاالمعاءبسيطاًل ضرراً أوتمزقاً  •

 حالة واحدة من بين حواليتحدث في ( اً جدادرةوالبدمنالتأكيدعلٮأنهذهالمضاعفاتن
معالجة لإجراءعمليةكون من الضروريينهفيالحاالتالشديدة،قداال إ). حالة 1,000

 .المشكلة

 :وتشماللمضاعفاتاألخرى 

 .مهدئالحساسية تجاه  •

 . اضطرابفيمعدلضرباتالقلبوالتنفس •

الحاجة الى  ذلك نيقديعو.بنجاحالقولون  إكمال تنظير ، يتعذرالحاالتالقليل من في
هذا معك في حال بيبالطأوسوف يناقش الممرض المختص  .خرآلفحص كخضوع

 .حدوث ذلك
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 ؟فحصالمعاً دمقُ المضيلم أرغْب بنإيحدث ماذا
 .مععائلتكذلكوقد تبغي مناقشة.اً مامتاليك يعودفحصالمعدماً قرارالمضيقُ 

 .القولون خضوعهم لتنظيرعلٮالتبرزأثناء الدمظهورالذين يعانون من  معذلك،نودأننشجعالناس

اً عددهناك نبأوجدناسرطاناألمعاء،من بالفعل يعانون  منالناسعددقليلجداً هناك وكون
 . في أمعائهمغيرخطيرةأخرٮاً أمراضأو زوائد لحمية من  قد عانواأكبرمناالشخاص

طبيبك  إلىرسالة  كتبنفسوف القولون،الخضوع لتنظيرالتريدن قررَت بأنكإ
 .بذلك المهإلع)GP(العمومي 
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ما تم سرطاناألمعاءعندعلٮوا تغلبأشخاص 10 من بين 9حوالي
 .ك لموعد تنظير القولونفيوقتمبكر،لذايرجٮحضوركشفه

 :الممرضةة التي ترغب بطرحها علٮسئلأدناه األ دّون
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 نصائحصحيةلمنعسرطاناألمعاء
، في فيالنظامالغذائياً تغييرحداث إ يكونقد. ئهمأمعافي منمشاكلأحياناً معظمالناسيعاني 

 .عملههو كل ما يتطلب  بعض األحيان،
 
 

 :نفسكل النصائحالتاليةجرب بعض من

 .في اليوم الواحدوالخضرواتاكهةالفحصصمن 5تناول .1
 . الحبوبوالبقولالطحين األسمرووجبات تناواللكثيرمناألليافمثلخبز .2
 .اللحومالحمراءتناول الكثير من تال .3
 .الواحد مراتفياألسبوع خمس،نصفساعةمدة مارس الرياضة .ــاً نينشطاًأكثر بدكنْ  .4

 .شكل طبيعيبالتبرزعلٮكساعديذلك أنمعرفةيدهشكقد
 الكحولوأمتنع عن تناول .معقولالحدودت الكحولية ضمن ابوشرمالتناول  .5

 .نتعاشعلى اإلكبدكذلك ساعدكي يليوميين في األسبوع
 .توقفعنالتدخين .6
وال تشعر بالحرج من . حاالت تبرزكالتغييراتفيرقبت .7

 .تبرزكعاداتبشأن  لديكأيمخاوفتكاننإطبيبكمراجعة
 10 بين من 9حيثإنموعدتنظير القولون  يرجٮحضور .8

 .فيوقتمبكرما تم كشفهسرطاناألمعاءعندعلٮتغلبواأشخاص
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 للتنظيرالمسبق لتقييمعن ارستفسالإل
 7624 277 0141: هاتف

 تنظيرالقولون موعد عن ستفسارلإل
 4067 211 0141: هاتف

 
 

بريل للمكفوفين أو على  في الحصول على هذه المعلومات بطريقةإذا رغبت 
 :شكل كاسيت تسجيل صوتي، الرجاء اإلتصال بـ
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