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 المرارية والبنكرياس  واتمنظار القن
 

 المرارية والبنكرياس؟  القنواتما هو منظار 
والمرارة وقناة البنكرياس. يجري  الصفراوية المشتركة يشمل القناةطبي فحص هو 

  مرن مزود عند طرفه بضوء.  فحص بواسطة أنبوبالطبيب هذا ال
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قبل الخضوع لمنظار  اتخاذهاالواجب  الترتيباتما هي 
 المرارية والبنكرياس؟  القنوات

 أن تستعين بشخص  يجب، لذاي هذا الفحص خضوعك للتخدير. يستدع
في و راشد ومسؤول ليصطحبك إلى المنزل ويالزمك لغاية اليوم التالي. 

بالطبيب األخصائي ألننا قد  يجب االتصال ، ن هذا ممكنا  لم يكحال 
 . إلى إلغاء الفحص نضطر

 إلجراء تحليل دم ترتيب موعد لك األخصائيالطبيب  يتولى. 

 يسمح  قدبعد منتصف الليل. تناول األطعمة أو شرب السوائل  عن إمتنع
المشروبات الصافية قبل الساعة الثامنة صباحا  إذا  بتناول طبيبكلك 

 كان موعد الفحص بعد الظهر.

  التي تتناولهااألدوية والعقاقير بجميع أحضر معك إلى المستشفى قائمة. 

  تعاني منها.قد أي حساسية بأبلغ طبيبك 

  ك ضغط الدم أو التنفس، يمكنأو القلب  لعالجإذا كنت تتناول أدوية
 في اليوم المعين للفحص.أخذها 

 باألنسولين،  للعالج تخضعري أو إذا كنت تتناول دواء خاصا  بداء السك
بهذا  الالزمةاإلرشادات لمنحك الطبيب األخصائي  يجب مراجعةف

 .الشأن

   ساليسيليك األسيتيل حمض مثللة للدم، إذا كنت تتناول أدوية مسي ASA 
أو  ®التي تحتوي على األسبرين العقاقيروغيرها من (، ®)األسبرين



 

 3 

 الالزمةاإلرشادات لمنحك ي األخصائ الطبيب يجب مراجعةفرين، الوارف
 .بهذا الشأن

  عالجإذا كنت بحاجة إلى تناول المضادات الحيوية إلجراء فحوصات أو 
 األخصائي قبل الخضوع للفحص. بالطبيب يجب االتصالف، األسنان

 لنتمكن من الفحص هذا إلغاء في حال اضطررت إلى بنا االتصال  الرجاء
 مريض آخر.منح موعدك إلى 

 إلى المستشفى. الثمينة المقتنياتجوهرات أو إحضار الم لبس عدم 

 ة. ر المعط   المستحضرات استعمال عدم الرجاء  

 
 الفحص؟  جرىي  أين 

  األخصائي قبل التسجيل. الطبيب طلبهيجب إجراء تحليل الدم الذي 
  يقع مكتب التسجيل في وحدة الجهاز الهضمي في الطابق التاسع من

 .  Victoria General فيكتوريا العام مستشفىمقر مبنى فيكتوريا، في 
 

 الفحص؟ جرىي  كيف 
  مساعدتك على ل ذراعك األيمنفي دواء مهدئ  بحقنيبدأ الفحص

  فضال  عن دواء مسكن لأللم. ،االسترخاء
 مخد ربمحلول  رش حلقك يتم  الغرغرة أو ُيطلب منك  قد . 
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 عشري  االثنيالمعي و  ومعدتك فمكعبر  بإدخال أنبوب مرنالطبيب  يقوم
 قد تشعروالمرارة وقناة البنكرياس.  المشتركة الصفراويةوصوال  إلى القناة 

 األنبوب عبر الحلق.  تمريرخالل  برغبة في التقيؤ
  األشعة ب لتصويرثم يبدأ ااألنبوب  عبر مادة مشعةيتم بعدها حقن

والمرارة وقناة  الصفراوية المشتركةالقناة  معاينةهذه الصور  تتيح. السينية
لقنوات الفتحة المشتركة  إحداث شق صغير في من المحتملنكرياس. الب

 . الكبد والبنكرياس
   . يستغرق هذا الفحص ساعة تقريبا 

 

 الفحص  إجراءبعد 
 ضغط دمك ونبضك. قياسبالممرضة  تقوم 
  الفحص.إجراء تقريبا  على ساعتين مرور يمكنك العودة إلى المنزل بعد 
 االمتناع عن األكل والشرب إلى أن  يجب، نظرا  لخضوعك لتخدير الحلق

بشكل طبيعي. قد ال تتمكن من ذلك إال بعد  البلعتستعيد القدرة على 
 الفحص.  إجرائكمرور ساعتين على 

 المنزلقبل عودتك إلى  ةالوريدي ةتنزع الممرضة الحقن. 
 السوائل الصافية )الشاي أو القهوة الخالية من الحليب أو  ال تشرب سوى

 تفاح( خالل الساعات المتبقية من النهار.  عصير ال
 نظامك الغذائي   العودة إلى متى ستتمكن منالمعالج  طبيبك إسأل

 الطبيعي.  
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  العوارض  عند ظهورطوارئ للالمعالج أو بأقرب قسم  بطبيبكاتصل
، غثيان، تقيؤ أو براز رجفانالتالية: ألم في البطن، ارتفاع في الحرارة، 

  اسود. 
 

 ير: بعد التخد
 المنزل ويعتني  إلىأن تستعين بشخص راشد ومسؤول ليصطحبك  يجب

 بك. 
 إلى المنزل أن يحضر إلى وحدة  الذي سيرافقكعلى الشخص  يتعي ن

 الجهاز الهضمي في الطابق التاسع من مبنى فيكتوريا الصطحابك.  
 يمكنك  الحافلة. كما ال على متنإلى المنزل سيرا  على األقدام أو  ال تعد

ة شخص راشد ومسؤول قادر على قأن تستقل سيارة أجرة إال إذا كنت برف
 مساعدتك عند الضرورة.

 
خضوعك خالل األربع وعشرين ساعة التي تلي 

 : للتخدير
 ثقيلة.المعدات القيادة السيارات أو تشغيل  عدم  
 الكحول.  عدم شرب 
 عدم توفير الرعاية لآلخرين. 
  ونية أو على جانب من األهمية. التوقيع على أوراق قانعدم  

 



 

 6 

منظار التي يمكن أن تحدث نتيجة مضاعفات ما هي ال
 الصفراوية والبنكرياس؟  القنوات

  إذا  يتحمله المرضى جيدا  الصفراوية والبنكرياس هو إجراء  القنواتمنظار
ما تم تنفيذه على أيدي أطباء مدربين ويتمتعون بخبرة واسعة في هذه 

عي دخول مضاعفات تستد من المحتمل حدوث رغم أنهالتقنية. 
 .  أنها غير شائعةال ، إالمستشفى

  األمراض التقاط المضاعفات التهاب البنكرياس، هذه يمكن أن تشمل
 ثقب )مزق( في األمعاء ونزيف. حدوث ، المعدية

  عند خضوعهم للتخدير ردة فعليمكن أن يعاني بعض المرضى من . 
  الفحص ألسباب تقنية.  امإتمقد يتعذر في بعض األحيان 
 سيناقش ونتائجه ألسباب الفحص تبعا  خطورة الفحص نسبة  تتفاوت .

 الطبيب المعالج هذه المسائل معك قبل إجراء الفحص. 
 

 .أو الممرضةف، الرجاء إبالغ الطبيب مخاو كانت لديك أسئلة أوإذا 
 نحن هنا لمساعدتك.
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 ملحوظات: 
         

 
         

 
         

       
 هل تبحث عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالصحة؟

كتب، وأشرطة فيديو، ومقاالت صحفية للحصول على اتصل بالمكتبة العامة المحلية 
في المتوفرة المكتبات العامة  قائمةعلى  لالطالع ت. االنترن على تتعلق بالصحةومعلومات 

 www.publiclibraries.ns.caالموقع التالي:  يرجى زيارةنوفا سكوشا، 
 

 الخالية من التدخين والعطور. البيئةتشجع كابيتال هيلث 
 . شكرا !المعط رةالرجاء عدم استخدام المستحضرات 

 
 سكوشا نوفا، ثكابيتال هيل

awww.cdha.nshealth.c 
. وهي ليست معدة ثقيفيةتو مخصصة ألهداف إعالمية  النشرةهذه إن المعلومات الواردة في 

 الطبية. المشورةالرعاية الصحية أو  تقوم مقاملتكون أو 
 ، الرجاء االتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بك.كانت لديك أسئلةإذا 

 
 .3102في يوليو    WI85-1476رقم  مراجعة هذه الوثيقةتمت 

 سنوات.  2كل  النشرةينبغي تحديث المعلومات الواردة في هذه 

http://www.publiclibraries.ns.ca/
http://www.cdha.nshealth.ca/
http://www.cdha.nshealth.ca/




Looking for more health information?
Contact your local public library for books, videos, magazine articles, and online health information. 

For a list of public libraries in Nova Scotia go to www.publiclibraries.ns.ca

Capital Health promotes a smoke-free and scent-free environment.
Please do not use perfumed products. Thank you!

Capital Health, Nova Scotia
www.cdha.nshealth.ca
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