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  ARABIC 

 ليفربول قسم أمراض الجهاز الهضمي، مستشفى

 فحص سرطان األمعاءل الوطني برنامجال

 ستشاة  اتتاايي لكشش  ن  وجود د  يي البرازالحاجة التنظير القولون دون 

 (DEPARTMENT OF GASTROENTEROLOGY, LIVERPOOL HOSPITAL 

NATIONAL BOWEL CANCER SCREENING PROGRAM  

POSITIVE FOBT DIRECT ACCESS COLONOSCOPY) 

 ةسالة معكومات لكمرضى

(PATIENT INFORMATION LETTER) 

 الزوائد)لكشف المبكر وكذلك كشف وإزالة زوائد ما قبل السرطان ا إتاحةينقذ األرواح من خالل األمعاء سرطان فحص 

كثير من ال ن أنيوفي ح .ي البرازفآثار دماء  ه تم العثور علىإلى أن مما يشيرالبراز الخاص بك إيجابي،  فحص(. اللحمية

أنه من النتيجة اإليجابية تعني إال سرطان األمعاء، ب ليسوا مصابين ةإيجابيلديهم البراز  فحصالذين تكون نتيجة الناس 

 .القولون لتنظير المستحسن الخضوع

بما أنك تستويي معايير السالمة، أنت مؤهل لكخضوع لتنظير القولون مباشر  دون الحاجة لحضوة استشاة  مسبقة مع 

 .ييااتتا

من المهم أن تتعرف على طبيعة اإلجراء، بما في ذلك إعداد األمعاء راء من قبل، جيسبق لك أن خضعت لهذا اإلإذا لم 

 .والسالمة والمخاطر المحتملة

 

 القولونتنظير 

COLONOSCOPY 

 رقيق مرنة من العيار ال ، حيث يتم إدخال أداة(القولون) اتنظير القولون هو فحص يعاين األمعاء الغليظة بأكمله

 .في فتحة الشرج( منظار القولون)فيها كاميرا 

 بعناية األمعاء األمعاء الدقيقة ويدرس إلى حيث تتصل ببرفق داخل األمعاء الغليظة كلها  بتسييرها يقوم الطبيب

 .الغليظة

 بر منظار القولون، إذا كان إذا كان هناك زوائد لحمية سوف تتم إزالتها باستخدام أدوات صغيرة يتم تمريرها ع

 .وإذا لزم األمر، يمكن الحصول أيضاً على الخزعات أو عينات من األمعاء الغليظة. من القيام بذلكمن اآل
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 التحضير لتنظير القولون

PREPARATION FOR COLONOSCOPY 

 من المهم أن تتبع التعليمات . جيداً  األمعاء نظير القولون، يجب أن يتم تطهيرت عند للحصول على رؤية واضحة

 .عتمد على نوعية إعداد األمعاءإذ أن نوعية اإلجراء ت نفسك بشكل كاف   وتعدّ  بدقّة

 يمكنك شراء مليّن لألمعاء من الصيدلية دون وصفة طبية. تعليمات المكتوبة إلعداد األمعاءنرفق أيضاً ال. 

  لخال للكشف عن وجود دم في البرازسوف تتصل بك الممرضة التي تشرف على المرضى الذين يخضعون 

 .خالل هذه العملية بأكملها وإلرشادكاأليام القليلة المقبلة لمناقشة اإلجراء وإعداد األمعاء بالتفصيل 

 

 القولونتنظير  هيي يتماليو  الذي 

(DAY OF COLONOSCOPY) 

  يوم الذي يجري فيه تنظير القولون، سوف تجتمع باالختصاصي الموجودالعند وصولك إلى وحدة التنظير في. 

 سوف تعطى تخديراً في الوريد، وسوف تكون نائماً خالل اإلجراء. 

  دقيقة تقريباً  ٥٤و ٠٢يستغرق تنظير القولون ما بين. 

  القولون، سوف تبقى لمدة ساعة إلى ساعتين حتى يزول تأثير التخديربعد تنظير. 

  للمتابعةوقبل مغادرتك وحدة التنظير سيقابلك االختصاصي لمناقشة النتائج وسيتم إعطاؤك تعليمات. 

 بعد  ساعة ٠٥ال يسمح لك بقيادة سيارة لمدة . يجب أن يكون بصحبتك شخص راشد مسؤول عند مغادرة الوحدة

 .قولونتنظير ال

  بالمجملساعات  ٦إلى  ٥ستبقى في وحدة التنظير لمدة ما يقارب. 

 

 مخاطر تنظير القولون

(RISKS OF COLONOSCOPY) 

 أطباء تلقوا تدريباً خاصاً في تنظير القولون يقوم به تنظير القولون إجراء آمن. 

  الخطر اإلجمالي من . إجراء الفحصإال أن هناك العديد من المخاطر التي تحتاج إلى معرفتها قبل الموافقة على

 :المضاعفات الرئيسية لتنظير القولون هي. ١٢٢٢في  ١حصول مضاعفات خطيرة هو تقريباً 

o ويمكن أن يحدث ذلك حتى بعد عدة أيام من تنظير القولون. نزيف وخاصة بعد إزالة الزوائد اللحمية. 

o  المرضى فقط وهو أكثر شيوعاً بقليل في  يحدث هذا في نسبة ضئيلة جداً من. جدار االمعاء( تمزق)ثقب

في كثير من الحاالت يمكن عالجه خالل تنظير القولون وبعدها يشفى جدار . حالة إزالة الزوائد اللحمية

 .لكن أحيانا قد تكون هناك حاجة إلصالح الضرر بالجراحة. األمعاء

o إصابة أو نزيف في الطحال. 

 و أ، (محتويات المعدة إلى الرئتين دخول) ن الشفطناك خطر صغير مالمخاطر الناجمة عن التخدير قليلة ولكن ه

 .ألدويةتجاه ااألوعية الدموية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، والحساسية  وأفي القلب  أزمة
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 إال أن هناك احتمال ضئيل. تنظير القولون هو األسلوب األكثر دقة للكشف عن سرطان األمعاء والزوائد اللحمية 

وهذا االحتمال أكبر بكثير إذا لم يتم إعداد األمعاء بشكل . من أال يتم اكتشاف الزوائد اللحمية أو سرطان األمعاء

 .جيد، لذلك من المهم أن تتبع تعليمات تحضير األمعاء بعناية

 الحق في عدد قليل من الحاالت، قد ال يتم إجراء تنظير القولون بنجاح، وقد تحتاج إلعادة إجرائه في وقت. 

 في وقت الحق اوأخيراً، إذا كان لديك زائدة لحمية كبيرة، يمكن ترتيب إجراء تنظير آخر للقولون إلزالته. 

 

 

 أةقا  االتاال

CONTACT DETAILS 

  للكشف عن وجود دم في البراز، ديانا سوف تتصل بك الممرضة التي تشرف على المرضى الذين يخضعون

 دال تترد. خالل هذه العملية ترشدكل خالل األيام القليلة المقبلة( 87384085أو  0407327290: موبايل)ستون أ

 . ئلةمن األس ما شئت في طرح

  يرجى إنالمناقبل تنظير القولون  لكحاول نكى استشاة ةؤية أتاائي  وقتيي أي أةدت إذا. 

 


