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 القولون السيني المرن منظار
 

 القولون السيني المرن؟ منظار ما هو 
 

 

 
 هو المرن السيني القولون منظار
جزءًا من  يشمل طبي فحص

 أيضًا ةالمعروف) األمعاء السفلية
 أوالسفلية  الغليظة  باألمعاء
 الطبيب ييجر( . السيني القولون

 بأنبوب مستعينًا الفحص هذا
( داخلي منظار) مرن خاص
 وآلة صغير بضوء ومزود
 داخل لمعاينة طرفه عند تصوير
 .  والمستقيم القولون

 

 
 القولون السيني المرن؟ منظار ليتم االستعداد كيف 

 :  الفحصإجراء هذا قبل  إتباع الخطوات التالية جدًامن المهم 
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ولكن في حال تم عند إجراء هذا الفحص.  المريض يتم تخديرنادرًا ما  •
، عليك أن تستعين بشخص راشد ومسؤول ليرافقك إلى المنزل تخديرك

 ويعتني بك.

يستطيع معظم للفحص.  المحددعليك أن تأخذ إجازة من العمل في اليوم  •
 األشخاص العودة إلى مزاولة عملهم في اليوم الذي يلي الفحص.

 وتنظيفها األمعاء تفريغحول كيفية ت الالزمة التعليماالطبيب  سيمنحك •
 تأكد من اتباع هذه التعليمات(. غالب األحيانفي عبر إجراء حقنة شرجية )

 أن تكون األمعاء فارغة. يجبألنه 

ضغط أو القلب، يوم الفحص جميع األدوية التي تتناولها عادة لعالج تناول  •
 الدم، أو التنفس.

إذا كنت بحاجة إلى تناول خضوع للفحص اتصل بالطبيب األخصائي قبل ال •
 األسنان.  الحيوية إلجراء فحوصات أو عالج المضادات

 األسيتيل حمض مثلإذا كنت تتناول أدوية مسيلة للدم تحدث مع طبيبك  •
 على تحتوي التي العقاقير من وغيرها ،(®األسبرين) ASA ساليسيليك
 . الوارفرين أو ®األسبرين

  . عاني من حساسية تجاه أدوية معينةإذا كنت تما  طبيبك أبلغ •

 . األدوية التي تتناولها بجميع قائمةيوم الفحص  معك أحضر •

   .الثمينة إلى المستشفىالمقتنيات  إحضارالمجوهرات أو  لبس عدم •

  . الفحص يوم رةالمعّط المستحضرات استعمال عدم •



3 

د موعساعة على األقل من  27الرجاء االتصال بالطبيب األخصائي قبل  •
هذا منح موعدك إلى سيتيح لنا إلغائه.  اضطررت إلىفي حال  الفحص

 مريض آخر. 

 ؟يوم الفحص إلى أين أتوجه

قبل الموعد المحدد سيتم تزويدك باسم الطبيب األخصائي وتاريخ الفحص ومكانه وزمانه 
 إيجاد مكان إليقافجرائه. احرص على أن يكون لديك متسعًا من الوقت لتتمكن من إل

  ك قبل حلول موعدك ألن مواقف السيارات محدودة.سيارت

 
 ؟ الفحصيحدث أثناء ماذا 

  التخدير، ولكن في حال عادة يستلزم القولون السيني المرن ال منظار إن
عند اللزوم  لحقنك ذراعك في حقنة وريديةسيتم وضع دعت الحاجة لذلك، 
 .على االسترخاء مساعدتكو لمباألدوية المسكنة لأل

 الشرج(يب األخصائي المنظار في المستقيم )يدخل الطب. 

 رؤية بطانة األمعاء بشكل  ليتمكن من الهواء في األمعاء الطبيب يضخ
قد يتحول الهواء ويسبب ذلك تقلصات أو ألم بسيط في البطن.  قد. أفضل

 رغبة في التبرز.إلى غازات مؤلمة أو يثير ال

  دقائق تقريبًا.  5يستغرق الفحص 
 

 انتهاء الفحص؟ ماذا يحصل بعد 

  لفترة زمنية قصيرة في غرفة اإلفاقة. قد تشعر  تخديرك، ستوضعفي حال تم
الهواء الذي تم ضخه سبب ذلك بحاجة ماسة إلى التبرز أو إخراج الغازات. و

الغازات. من المفترض أال  إخراج الرجاء محاولةفي أمعائك خالل الفحص. 
 طوياًل. يدوم هذا اإلحساس 

 أن يرافقك إلى المنزل بعد راشد ومسؤول مكن لشخص يرك، في حال تم تخدي
في حال لم يتم تخديرك، يمكنك ودقيقة من انتهاء الفحص.  55إلى  03

 .على الفور المغادرة
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  غزير  بنزيف أصبتطوارئ في حال للأو توجه إلى أقرب مركز  بطبيبكاتصل
 . في المعدةحاد أو انتفاخ شديد ألم أو 

 

 ؟ اذا يفترض بي أن أعرفمفي حال تم تخديري، 
 ي بك. نإلى المنزل ويعت يصطحبكلمسؤول راشد وشخص ينبغي عليك أن تستعين ب

 إلى يرافقك يوم موعدكإلى المنزل أن  سيصطحبكعلى الشخص الذي  يتعين 
في الطابق التاسع من مبنى فيكتوريا في مقر الكائنة وحدة الجهاز الهضمي 
 فترة طوال المستشفى يالزم أن عليه بكما يج. VG مستشفى فيكتوريا العام

 .للفحص خضوعك

 يمكنك أن كما ال العودة إلى المنزل سيرًا على األقدام أو بواسطة الحافلة.  عدم
ر على إذا كنت برفقة شخص راشد ومسؤول قاد إالتستقل سيارة أجرة 

 . مساعدتك عند الضرورة

 خالل األربع من األهمية  جانبعلى التوقيع على أي أوراق قانونية أو  عدم
 . للفحص وعشرين ساعة التالية

 للفحص الكحول خالل األربع وعشرين ساعة التالية شرب عدم . 

 ثقيلة خالل األربع وعشرين ساعة معدات قيادة السيارات أو تشغيل أي  عدم
 للفحص. التالية

 للفحص توفير الرعاية لآلخرين خالل األربع وعشرين ساعة التالية عدم  . 

 هذا الفحص؟ حول ماذا يفترض بي معرفته

 

 درجة متدنية جدًا من الخطورةعلى إجراء بسيط هو القولون السيني المرن منظار إن 
كافة الفحوصات  ، ولكن على غرارالسيما إذا ما تم إجراؤه على يد أخصائي متمرن

   هناك بعض األمور التي يجب االطالع عليها:األخرى، الطبية 
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 آالف 03ل ثقب )مزق( في جدار األمعاء هو واحد من أصل  إن احتمال حصو 
ة إلصالح يإجراء عملية جراحوفي هذه الحالة، قد يضطر الطبيب إلى . احتمال
 . الثقب

 هو واحد من  )خزعة( إن احتمال حصول نزيف ناجم عن اخذ عينة من األنسجة
طلب يتوقف النزيف من تلقاء نفسه ولكنه قد يت قد. احتمالآالف  03أصل 

 .  عالجًا إضافيًا

  إن احتمال اإلصابة بعدوى ناجمة عن المعدات المستخدمة خالل الفحص هو
. لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت مماثلة في احتمال مليون 0،1واحد من أصل 

 .  حتى اآلنكندا 

 أو أمراض القلب أو  األدوية المسكنةناجمة عن  مشكلةيواجه بعض المرضى  قد
واجهت في بالغ الطبيب األخصائي إذا كنت قد . الرجاء إن منهاالتي يعانوالرئة 

في أو عدم الراحة  يشعر البعض باأللمقد . مشاكل من هذا النوعالماضي أي 
 ةفي موقع الحقن وجود ورم بسيطكما قد يالحظ البعض . ةالوريدي ةالحقن موضع
ل األسابيع زول بشكل تلقائي خاليألنه س ة، هذا أمر ال يدعو إلى القلقالوريدي

 القليلة التالية.

  ،الفحص ألسباب تقنية، أو في حال لم يتم  إتمامقد يتعذر في بعض األحيان
 قبل الفحص.  الكافيتنظيف األمعاء بالشكل 

أو الممرضة، أو \مخاوف، الرجاء إبالغ الطبيب المعالج و كانت لديك أسئلة أوإذا 
 بالطبيب األخصائي. نحن هنا لمساعدتك.  االتصال

 
 



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!
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www.cdha.nshealth.ca
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 هل تبحث عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالصحة؟
كتب، وأشرطة فيديو، ومقاالت صحفية ومعلومات صحية عبر للحصول على اتصل بالمكتبة العامة المحلية 

الموقع التالي:  يرجى زيارةفي نوفا سكوشا، المتوفرة المكتبات العامة  قائمةلى لالطالع عاالنترنت. 
www.publiclibraries.ns.ca 

 
 الخالية من التدخين والعطور. البيئةتشجع كابيتال هيلث 

 . شكراً!المعطّرةالرجاء عدم استخدام المستحضرات 

 
  سكوشا نوفا، ثكابيتال هيل

www.cdha.nshealth.ca  
تقوم . وهي ليست معدة لتكون أو وتثقيفيةمخصصة ألهداف إعالمية  النشرةلمعلومات الواردة في هذه إن ا

 الطبية.   المشورةالرعاية الصحية أو  مقام
 

 ، الرجاء االتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بك.كانت لديك أسئلةإذا 
 .2013و في يولي WI85-1478رقم  مراجعة هذه الوثيقةتمت 
 سنوات.  3تحديث المعلومات الواردة في هذه النشرة كل  ينبغي




