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 منظار القولون 
 VG مستشفى فيكتوريا العام

 
 ما هو منظار القولون؟

 

 
 طبي إجراء هو القولون منظار
 الغليظة األمعاء لفحص

المصارين ب أيضًا المعروفة)
 يجري(. القولونالغليظة أو 

 مستعينًا الفحص هذا الطبيب
 منظار) مرن خاص بأنبوب
 بضوء طرفه عند مزود( داخلي
 أي عن بحثًا تصوير وآلة صغير

 من الداخلي الجزء في تغييرات
 .الغليظة األمعاء
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 القولون؟ منظارل كيف يتم االستعداد
 إتباع الخطوات التالية قبل إجراء هذا الفحص:  جدًامن المهم 

   تستعين بشخص راشد ك أن ، عليتّم تخديركفي حال
 ومسؤول ليرافقك إلى المنزل ويعتني بك.

 األدوية عند استعمال ب في أخذ إجازة من العمل قد ترغ
كما . اوتنظيفه اهتفريغالتي تساعد على  الملينة لألمعاء

. يستطيع يوم الفحصإجازة من العمل  أخذيك لعيتعين 
معظم األشخاص العودة إلى مزاولة عملهم في اليوم 

  .  التالي للفحص

   جراء هذا الفحص  إلأن تكون أمعاؤك خالية.  يجب
سوائل التي الصلبة والمواد األمعاء من التفريغ نبغي ي

وفي . صعبًاأمرًا جدران القولون  رؤية تجعليمكن أن 
  لن تكون بالطريقة الصحيحةاألمعاء  تفريغلم يتم حال 

. مام الفحصإتقد يتعذر  أونتيجة الفحص بالدقة المطلوبة 
  األمعاء الطبيب التعليمات الالزمة لتنظيف سيمنحك

  نرجو منك التقيد بها.

  ليترات )ربع غالون( من السوائل  4إلى  3اشرب من
  المشروبات الرياضية )غير الحمراء الماء مثل الصافية

 الفاتحةذات األلوان اللون(  المشروبات الغازية 
(  الشاي سواهاو    سفن أبجعة الزنجبيل)سبرايت  
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مرق اللحم أو الدجاج )من دون حليب(  عصير التفاح أو 
ن يا إلى جانب السائل المخصص لتلي  هذصافيال

  . قدر اإلمكان هذا في تنظيف أمعائكاألمعاء. سيساهم 

  موعد قبل  الفوشار )بوبكورن(امتنع عن تناول البذور أو
 أسبوعين. الفحص ب

  الصافيةالسوائل سوى  يوم الفحصال تشرب. 

  إذا كنت مصابًا بداء السكري وحالتك مع طبيبك  تحدث
قد ف  أو الخضوع للعالج باألنسولين\تتطلب تناول دواء و

كيفية تناول هذه  حولخاصة  تعليماتحالتك تستدعي 
تأكد أيضًا من إحضار لوازم الفحص. إجراء األدوية قبل 

     تحليل الدم يوم موعدك.

  ضغط الدم  أو التنفس في اليوم  تناول كافة أدوية القلب
 المحدد للفحص. 

  إذا كنت بحاجة إلى تناول المضادات الحيوية إلجراء
اتصل بالطبيب األخصائي فاألسنان   عالجلفحوصات أو 

 قبل الخضوع للفحص. 

  إذا كنت تتناول أدوية مسيلة للدم مثل تحدث مع الطبيب
ا   وغيره®()األسبرين ASAحمض األسيتيل ساليسيليك 

 . أو الوارفرين® حتوي على األسبرينمن العقاقير التي ت
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  أبلغ طبيبك ما إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أدوية
   معينة.  

  الرجاء إحضار االستبيان الصحي الذي وصلك عبر
   البريد.

  بجميع األدوية التي  قائمة يوم الفحص معك أحضر
  تتناولها.  

 الثمينة إلى تنيات لبس المجوهرات أو إحضار المق عدم
 .  المستشفى

 عدم استعمال المستحضرات المعّطرة . 

 ساعة على  27صائي قبل الرجاء االتصال بالطبيب األخ
اضطررت إلى إلغائه. لفحص في حال اموعد األقل من 

 .سيتيح لنا هذا منح موعدك إلى مريض آخر

 إلى أين أتوجه يوم الفحص؟

كانه اريخ الفحص ومسيتم تزويدك باسم الطبيب األخصائي وت
احرص على أن يكون لديك  جرائه.وزمانه قبل الموعد المحدد إل

لتتمكن من إيجاد مكان إليقاف سيارتك قبل حلول من الوقت متسعًا 
 . موعدك ألن مواقف السيارات محدودة
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  ماذا يحدث أثناء الفحص؟ 
 توضع حقنة وريدية في ذراعك.  

 ر الوريد من المحتمل حقنك بدواء مسكن لأللم عب
  .قبل البدء بالفحص لمساعدتك على االسترخاء

  .)ُيدخل األخصائي المنظار في المستقيم )الشرج 

  يضخ الهواء في األمعاء ليتمكن من رؤية بطانة األمعاء
بشكل أفضل. قد يسبب ذلك تقلصات أو ألم بسيط في 
البطن. وقد يتحول الهواء إلى غازات مؤلمة أو يثير 

 .الرغبة في التبرز

  )قد يرغب الطبيب في استئصال سليلة )راجع القسم التالي
لفحصها. إن هذا  )خزعة( أو أخذ عينة من أحد األنسجة

  اإلجراء غير مؤلم وال يدعو للقلق.

 توّقع قضاء ما . على األكثر دقيقة 06 يستغرق الفحص
 دقيقة في غرفة اإلفاقة.   54و 06يتراوح بين 

 

 ؟ ُتستأصلولم  لمعوية()البوليبات ا ما هي السليالت

  جدران  تنمو فيزوائد لحمية صغيرة إن السليالت هي
 أشبه بالفطر(. يكون شكلهااألمعاء )وغالبًا ما 

  اثناء تنظير  رؤيتها عندغالبًا ما يتم استئصال السليالت
في حال عدم استئصالها  يمكن أن تسبب نزيفًا و. القولون

 .  أو تتحول إلى خاليا سرطانية
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 السليالت؟  ستأصلت  كيف 
 عبر لّف سلك  القولون تنظيرأثناء السليالت  ُتستأصل

 حول السليلة. كهربائي 

  إن عملية استئصال السليالت أو أخذ عينة من األنسجة
نهايات على  ال يحتوياألمعاء  داخلليست مؤلمة ألن 

 .عصبية

 
  ماذا يحصل بعد انتهاء الفحص؟ 

  نتيجة الغازات اجللتبرز أو إخر ماسةتشعر بحاجة قد 
الرجاء ضخه في أمعائك خالل الفحص.  تّمالهواء الذي 

لن يدوم اإلحساس  فهذا الغازاتهذه إخراج  محاولة
 طوياًل. 

  دقيقة في غرفة  54و  06 قضاء ما يتراوح بينبعد
والشخص الذي  سائقك"اإلفاقة  يمكنك المغادرة برفقة "

  .سيعتني بك

  هذا محاوالت التبرز األولى. خالل بقعًا من الدم  تالحظقد
السيما إذا ما تم استئصال سليلة أو أخذ عينة  أمر طبيعي
كان النزيف حادًا واستمر  في حالة. ولكن من األنسج

اتصل بطبيبك إحساس بالدوار   صاحبه  أو لفترة طويلة
 . طوارئللالمعالج أو توجه إلى أقرب مركز 
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 خضعت للتخدير، ماذا يفترض بي أن أعرف؟ 
 إلى  ليصطحبكشخص راشد ومسؤول عليك أن تستعين ب

 . المنزل ويعتني بك

 إلى المنزل أن  طحبكسيصالذي  على الشخص يجب
في الطابق التاسع من الجهاز الهضمي يرافقك إلى وحدة 

 ويجبفي مقر مستشفى فيكتوريا العام. مبنى فيكتوريا 
المستشفى طوال فترة خضوعك  الزمعليه أيضًا أن ي

   للفحص.

 العودة إلى المنزل سيرًا على األقدام أو بواسطة  عدم
كنت  إال إذايمكنك أن تستقل سيارة أجرة ال كما الحافلة. 

ر على مساعدتك عند قاد ومسؤول شخص راشدبرفقة 
 . الضرورة

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

 الكحول خالل األربع وعشرين ساعة التالية شرب عدم 
 .للفحص

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

 توفير الرعاية لآلخرين خالل األربع وعشرين ساعة  عدم
 .  للفحص التالية
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 هذا الفحص؟ حول رفتهمعماذا يفترض بي 

درجة متدنية على  إجراء بسيطمنظار المعدة هو عبارة عن إن 
على يد أخصائي إذا ما تم إجراؤه السيما  جدًا من الخطورة

هناك األخرى  الطبية ولكن على غرار كافة الفحوصات متمرن  
    بعض األمور التي يجب االطالع عليها:

  هو واحد ألمعاء جدار اإن احتمال حصول ثقب )مزق( في
وفي . احتمال 0666إلى واحد من أصل  0666 من أصل

ة يإجراء عملية جراحهذه الحالة  قد يضطر الطبيب إلى 
 . إلصالح الثقب

  هو استئصال سليلة إن احتمال حصول نزيف ناجم عن
أما احتمال حصول  .466إلى  066 واحد من أصل

من  نزيف ناجم عن أخذ عينة من أحد األنسجة فهو واحد
يتوقف النزيف من تلقاء نفسه ولكنه قد  قد. آالف 06أصل 

 .  عالجًا إضافيًايتطلب 

  إن احتمال اإلصابة بعدوى ناجمة عن المعدات المستخدمة
لم . احتمال مليون 0،1خالل الفحص هو واحد من أصل 

   .  حتى اآلنيتم اإلبالغ عن أي حاالت مماثلة في كندا 
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  ما بين ية السليالت الصغيرة نسبة اإلخفاق في رؤتتراوح
بالشكل %  السيما إذا لم يتم تحضير األمعاء 06إلى  4

 .الكافي

  ناجمة عن األدوية  مشكلةقد يواجه بعض المرضى
المسكنة أو أمراض القلب أو الرئة التي يعانون منها. 

الرجاء إبالغ الطبيب األخصائي إذا كنت قد واجهت في 
قد يشعر البعض باأللم  الماضي أي مشاكل من هذا النوع.

أو عدم الراحة في موضع الحقنة الوريدية. كما قد يالحظ 
في موقع الحقنة الوريدية  هذا  وجود ورم بسيطالبعض 

أمر ال يدعو إلى القلق ألنه سيزول بشكل تلقائي خالل 
  األسابيع القليلة التالية.

 الفحص ألسباب تقنية  أو  إتمام قد يتعذر في بعض األحيان
 قبل الفحص.  الكافيحال لم يتم تنظيف األمعاء بالشكل في 

  للدم إلى مضاعفة األدوية المسّكنة والمسّيلة يمكن أن تؤدي
نوصيك بعدم تناول هذه األدوية على مدى . حدة النزيف

السيما إذا ما تم استئصال سليلة  أسبوع كامل بعد الفحص
 أو أخذ عينة من أحد األنسجة.  
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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

Prepared by: GI Unit, QEII, Halifax (English version WI85-0211)
Illustrations by: LifeART Super Anatomy 1 Images, Copyright © 1994, TechPool Studios Corp. USA

Designed by: Capital Health Library Services, Patient Education Team
Printed by: Dalhousie University Print Centre

The information in this brochure is provided for informational and educational purposes only.
The information is not intended to be and does not constitute healthcare or medical advice.

If you have any questions, please ask your healthcare provider.

AR85-1479 Created July 2013
The information in this pamphlet is to be updated every 3 years.

أو\ة أو مخاوف، الرجاء إبالغ الطبيب المعالج وإذا كانت لديك أسئل
 الممرضة، أو االتصال بالطبيب األخصائي. نحن هنا لمساعدتك. 

 

 هل تبحث عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالصحة؟
اتصل بالمكتبة العامة المحلية للحصول على كتب، وأشرطة فيديو، ومقاالت صحفية 

الع على قائمة المكتبات العامة المتوفرة في ومعلومات صحية عبر االنترنت. لالط
 www.publiclibraries.ns.caنوفا سكوشا، يرجى زيارة الموقع التالي: 

 
 تشجع كابيتال هيلث البيئة الخالية من التدخين والعطور. 

 ! ة. شكراًرء عدم استخدام المستحضرات المعطّالرجا 
 
  نوفا سكوشاكابيتال هيلث، 

 www.cdha.nshealth.ca  
 

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة مخصصة ألهداف إعالمية وتثقيفية. وهي 
 ليست معدة لتكون أو تقوم مقام الرعاية الصحية أو المشورة الطبية.  

 الرجاء االتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بك.إذا كانت لديك أسئلة، 
 

 .2013في يوليو  WI85-1479رقم  مراجعة هذه الوثيقةتمت 
 سنوات.  3ينبغي تحديث المعلومات الواردة في هذه النشرة كل 
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