
ط    شرح مبسّ

يظة  غل ل ا األمعاء  لقولون)تنظير   (ا

 معهد أمراض الجهاز الهضمي

 الخضيرة -يافةالطبي هلل المركز 

 



 ?ما هو تنظير األمعاء الغليظة

هو إجراء طبي يقوم به طبيب لفحص األمعاء •

 .الغليظة

يُدخل الطبيب أنبوباً دقيقا عن طريق فتحة •

مزوًدا في طرفه بكاميرا ( المنظار)الشرج 

وإضاءة، حيث يتيح النظر مباشرة الى األمعاء 

 .  لتشخيص األمراض وللمعالجة

يتم إجراء هذا الفحص فقط بعد  إذن المريض •

 .وموافقته المسبقة

 



 :يتم الفحص كيف

قبل البدء بالفحص يتم اعطاء المريض •

 .حقنة للتخدير عن طريق الوريد

 

 .يستلقي المريض على جانبه األيسر•

 

بعد تخدير المريض يتم ادخال المنظار عن •

 .طريق فتحة الشرج

 



 :أثناء الفحص

دقيقة إلتمامه،  30-15يستغرق الفحص عادة •

 .وأحياناً قد يستغرق أكثر من ذلك

خالل الفحص تتم مراقبة المريض، التنفس •

 .ودقات القلب

وفق الحاجة يتم إدخال أدوات عمل طبية عن •

أو األنبوب للمساعدة في  العالج طريق 

 .التشخيص

يحصل  -بعد االستفاقة والتعافي من الفحص•

 .المريض على تقرير طبي يفّصل النتائج



 :استعماالت المنظار الطبية

 خزعات/أخذ عيّنات•

 استئصال األورام الحميدة•

 معالجة أنواع النزيف بواسطة الكي•

 استخراج االجسام الخارجية العالقة•

 توسيع االنسدادات والمناطق الضيقة•

 معدنيداعم ادخال •

 وأشياء عديدة أخرى•

 

 



 :مضاعف ومخاطر

المضاعفات نادرة عادة، ولكن ممكن أن تحدث 

 :ويجب معرفتها قبل الموافقة على الفحص

 االم وانتفاخ في البطن•

أو تمّزق في الجهاز الهضمي نزيف حاّد  •

 جراحية طارئةوالذي قد يستدعي عملية 

 حساسية ألدوية التخدير•



 ?كيفية االستعداد للفحص

 
يجب تنظيف األمعاء جيدا عن طريق استعمال •

 –وصفات طبية تساعد على تسهيل االخراج

يجب تناول هذه الوصفات حسب التعليمات 

   المرفقة لها

ساعات  4يجب االمتناع كليا عن تناول الطعام •

 .قبل الفحص على األقل

يجب القدوم الى المعهد مع شخص مرافق، •

 ليصحبك بعد االنتهاء من الفحص

ساعة بعد اجراء  12تُمنع السياقة لمدة •

 .الفحص

 



 ...  استعدادات أخرى للفحص

ضرورة التواصل مع الطبيب المعالج لكل مريض •

يتناول أدوية لتمييع الدم للتنسيق حول المدة 

الزمنية التي يجب فيها عدم تناول الدواء قبل 

 .الفحص

كل مريض يمتلك جهاز تنظيم دقات القلب يجب •

التنسيق مسبقاً مع المعهد ومع طبيب القلب 

 .المعالج

عاماً، أو الذين ليس  18المرضى دون سن ال •

  -بإمكانهم قانونيا التوقيع على موافقة مسبقة

المريض وكيل /يجب حضور األهل أو وصي

 .للتوقيع مكانه

 


