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 .  (17טופס )  لتزام بالدفعاالنموذج  وكذلك مرافق، بطاقة هوية،  : ور مع يجب الحض 

   شرح حول الفحص:

   بكاميرا في نهايته إلى القولون. ومرن رفيع أنبوب  بإدخال، تنظير القولونيقوم الطبيب خالل فحص 

تُعطى  ، لذلك أللما يسبب االنتفاخقد مما  – هميتضخ أجل من ، يتم حقن الهواء في تجويف األمعاء  أثناء االختبار

 . المهدئات ومسكنات األلم عن طريق الوريد

 (.األورام: مثل) األمراضلوحظ وجود القولون بالكامل في حالة ، يتم فحص أثناء الفحص

 من االكتشافات أو قصها أو تمييزها(.  يمكن أخذ عينات -يمكن إجراء عمليات مختلفة )حسب الحجم والموقع والشكل 

  ، نزيف( نادرة للغاية.المضاعفات التي تلي االختبار )ثقب

  حوالي نصف ساعة في المتوسط. تتراوح مدة اإلقامة في المعهد بين ساعتين وثالث ساعات. ختبارااليستمر 

  ساعات بعد الخروج من المعهد. 6-8لمدة القيادة  المريض من يمنعمجري الفحص مواد للتخدير، بسبب إعطاء 

  
   طريقة التحضير للفحص:

  لقولون.: النظام الغذائي وتطهير اايةفي امرين مهمين للغ االهتمام، يجب أن ح الفحصولنجا  لكي تكون جاهًزا لالختبار

 .أثناء الفحص يجب أن يرى الطبيب تجويف األمعاء بوضوح -من المهم تنظيف القولون جيًدا 

، ، فلن يتمكن الطبيب من رؤية جميع النتائجعلى محتوى برازي القولون حتويي" و"متسخ تجويف الداخليإذا كانت ال

 وسيتعين عليه إيقاف االختبار ودعوة المريض إلعادة الفحص. 

   :غذائي حمية  .1

 يومين قبل الفحص  يوم قبل الفحص  في يوم الفحص 

وائل  يسمح بشرب الس
 الصافية فقط: 

ماء محلى، شاي، شرب 

،  ةاعصير فواكه مصف

 . ة طازجةبورش

 )ممنوع القهوة( 

 

 موح سم ممنوع  مسموح  ممنوع 

،  الخضروات ،الفواكه
 ،  الخبز األسود

  ،دقيق الشوفان ،الحبوب
،  الذرة ،لحم البقر

 ، المكسرات
  ، )פרג( الخشخاشبذور

الحبوب  ، البقوليات
 والهالم. דגנים()

 خبز ابيض،

 منتجات األلبان،

 ، شوربةبيض

،  ، سمكةطازج

، أرز  ، باستادجاج

  ، عصائرأبيض

فواكه وخضروات  

 شاي. ،، ماءمصفاة

،  الخضروات ،الفواكه
 ،  الخبز األسود

  ،دقيق الشوفان ،الحبوب

،  الذرة ،لحم البقر

 ، المكسرات

  ، )פרג( الخشخاشبذور

الحبوب  ، البقوليات

 والهالم. דגנים()

 خبز ابيض،

 منتجات األلبان،

 ، شوربةبيض

،  ، دجاج، سمكةطازج

، ، أرز أبيضباستا

فواكه   عصائر

، وخضروات مصفاة

 شاي. ،ماء

   : تنظيف القولون .2

من المهم أن تعرف: تناول منظفات األمعاء سوف يتسبب في حركات األمعاء المتعددة واإلسهال(. يجب أخذ وصفة طبية )

   . قّسم الزجاجة إلى جزأين بحيث يحتوي كل جزء على لتر ونصف من السائل.Meroken خذألمن طبيب األسرة 

 يومين قبل الفحص  يوم قبل الفحص  في يوم الفحص 

يجب أخذ الجرعة الثانية 
- 6قبل *  Merokenمن 

ساعات من موعد   4
 . االختبار

  

 : قبل االختبار بساعتين

الصوم المطلق )ممنوع 
 الشرب مطلقاً(. 

 

 Merokenيجب أن تؤخذ الجرعة األولى من 

 ساعة قبل االختبار. 18-12

 

توقف عن األكل من اللحظة التي تتناول فيها  

 الجرعة األولى حتى موعد االختبار.

 

 !!ماء أثناء التحضيرمن المهم شرب الكثير من ال

يجب على المرضى الذين  
  يعانون من اإلمساك المزمن 

دواء  ن تناول حبتين م 
Laxadin   قبل النوم

 بيومين قبل االختبار. 
  اإلخراج طبيعي إذا كانت )

فال داعي ألخذ   -
Laxadin .) 
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لكن نجاح و، المطلوبة ، فإننا ندرك أنه من الصعب االستيقاظ مبكًرا ألخذ المكوناتإذا تم إجراء االختبار في الصباح الباكر

على ذلك.  لياك ر وجودة تنظيف األمعاء يعتمداناالختبا  

  شفافة ومائية )مثل الماء(.  إفرازات -النتيجة النهائية للتحضير 

 ئلة دارجة قبل وخالل الفحص: أس

، ونحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الوقت المخطط لبدء االختبار هو وقت تقريبي •

، ولكن ضع في اعتبارك أن هذه اختبارات جائرة  الجدول الزمني كما هو مخطط له

 يكون هناك تأخير.وبالتالي قد 

   الفحص. يتم ، لنرافقبرفقة مرافق! بدون وجود الم حصللفال بد من الحضور  •

   ، سيقوم طاقم التمريض بإعدادك لالختبار في غرفة خاصة بالمعهد.قبل بدء االختبار •

مغادرتك إلى غرفة االنتظار بعد  لحظة وحتى بدء الفحص،قبل لك لممرضة  ا من لحظة استقبال •

 ساعة.  وحتىدقيقة   45  ما بينالمدة عادة تقدر هذه  ، )اللوبي( االختبار

بأي حال من األحوال من التواجد في غرفة الفحص أو غرفة اإلنعاش )وفقًا   مرافقلن يتمكن ال •

 .ن وسالمة الفحص(من أجل الحفاظ على خصوصية المرضى اآلخري  -لقانون حقوق المريض 

 .عاش ترة الفحص واالنتيكون المريض تحت متابعة الطاقم الطبي والتمريضي طوال ف •

على استمارة موافقة لالختبار )نفس   كتوقيعطلب ب طاقم، سيقوم القصيرةبفترة  فحص قبل ال •

 النموذج الذي تلقيته مع نماذج اإلعداد(.

   يسر.فحص خالل النوم على الجانب األراء ال إجيتم  •

   يتم إعطاء مواد التخدير من خالل الوريد. •

مسار االختبار  ، وال يتذكر معظمهمدقائق 10-15لمدة ى أغلب المرضيتم تخدير ، أثناء االختبار •

 على اإلطالق )التخدير ليس تخديًرا عاًما!(. 

، ثم  ة اإلنعاش، وبعدها تتعافى من خالل االستلقاء في غرفدقيقة 20يستمر االختبار حوالي   •

 االختبار.  نتائج، حتى يخرج الطبيب لفحصك ويعطيك الجلوس لمدة ساعة أخرى

ال  -بالطبع مع شخص مرافق فقط  -المنزل بتحريرك الى الطبيب  سيقوم، نتائج الفحص بعد تلقي  •

 الطبيب.تحريرك من قبل و  جالنتائ تغادر المعهد قبل تلقي 

   الفحص. دة يكون حتى ساعتين بعد عياار في النتظاال •

 .دما تبدأ الصيامالعالج عنأخذ توقف عن  -إذا كنت تعالج من مرض السكري  •

استشر طبيبك بشأن إيقافها. )وفقًا إلرشادات  -إذا كنت تتناول مضادات التخثر أو جلطات دموية  •

ولكن بموافقة الطبيب المعالج   -، يجب إيقافه قبل أسبوع من االختبار عيادة الجهاز الهضمي

 فقط(.

   حص.أيام من الف  3قبل   – الحديد و  3ميغا دوية أوأيجب إيقاف  •

  
  6280001-04 ,(موديعين )  077-3600400:  تفسارات يمكن االتصال علىاو اس أسئلةي أل

 ( باقة الغربية )

 منى لكم الصحة والسالمة...  نت 

  جاسترو كلينيكقم طا


