
 تنظير القولون
لتثقيفيـــــة ا ة  لنشــر ا



تنظير القولون يتيح لطبيبك رؤية
بطانة األمعاء الغليظة )المستقيم 

و القولون(. باستخدام أنبوب مرن رقيق 
)المنظار( يمكن لطبيبك ان يفحص 

القولون من الداخل ويتأكد من عدم 
وجود مشاكل مثل األورام والزوائد.  ما هو تنظير القولون؟



بعض الحاالت قد يسمح لك بمواصلة استخدامهم. 

إذا كنت من مرضى السكري، من فضلك اسأل طبيبك 
إذا كان ينبغي لك أن تأخذ األنسولين و / أو حبوب السكر 

الخاصة بك قبل االختبار. 

يسمح لك ان تأخذ أدوية ضغط الدم وامراض القلب 
كالمعتاد صباح يوم االختبار. 

إذا كنت تأخذ  اي نوع من  الحبوب  في الصباح، اشرب فقط 
رشفة صغيرة من الماء لمساعدتك على االبتالع. 

•   ال تأخذ أي مضادات للحموضة. 

 •   أحضر معك قائمة بجميع الوصفات الطبيه واألدوية التي 
        تم  شراؤها من  الصيدلية و  تتناولها. 

 •   أحضر معك جميع السجالت الطبية وأفالم األشعة 
        السينية التي تتعلق بالمشكلة الحالية الخاصة بك. 

 •   تأكد من أن  يحضر معك شخص بالغ لكي يتمكن من أن 
         يأخـــذك للمنزل بـعـــد اإلنتهاء مــن  التنـــظير . األدويــــة

         المستخدمة أثناء إجراء الفحص ال تزول من  الجسم لعدة 
         ساعات لذا لن تكون قادر على السياقة .إذا كنت تستخدم 
         المواصالت العامة، )مثل سيارات األجرة ،او الحافلة(، سوف 

        تكون  بحاجة كذلك لمساعدة  للوصول الى المنزل.

 •   يرجى اتباع التعليمات التي قدمناها لك على ورقة         
         منفصلة عن كيفية تنظيف  القولون بإستخدام 

        المسهالت الموصوفة لك.

كيف يمكن اإلستعداد 
لتنظير القولون ؟

لضمان نجاح التنظير، ينبغــــي أن يكون القولون نظيفا 
تماما، لذلك سيقوم طبيبك باعطائك بعــــض االرشادات 

لمساعدتك على تنظيف القولون قبل موعد التنظير. مراحل 
التطهيرتعني عادة اتباع الخـــطوات التالية:

•   في اليوم السابق لموعد تنظير القولون  يمكنك فقط
        تناول السوائل الصافية تلك التي ترى من خاللها ، )مثل

        الشوربة وعصير العنــــــــب األبيض وعصير الــــــتفاح(.
        ويجب عليك االمتناع عـــــــن تناول منتجــــــات االلبان 

        و المشروبات الغازية و المشروبات حمراء اللون

•   أخبر طبيبك إذا كان  ..... 
اذا كان لديك أي مشاكل مثل الحساسيه او أمراض القلب 

أو الرئه

اذا كنتي او تعتقدين أنك قد تكونيين  حامل 

اذا قمت بفحص التنظير في الماضي، وإذا كان لديك 
مشاكل مع الدواء أو الصبغة المستخدمة. 

اذا كان طبيب أسنانك يقوم بوصف المضادات الحيويه لك 
قبل أي اجراء طبي

إذا كنت تأخذ ادوية لسيولة و ترقيق الدم، )مثال، 
الهيبارين، الكومادين أو بالفيكس أو مركبات األسبرين(،  

يجب التوقف عن تناول هذه الحبوب لعدة أيام، ولكن في 



ماذا سيحدث خالل فحص 
القولون بالمنظار؟ 

 • عندما تأتي لتنظير القولون، الطبيب  سوف يتحدث إليكم 
     عن االختبار وسيقم باإلجابة على أي من األسئلة التي تدور 
     في بالك. يجب أن تعرف لماذا كنت تواجه فحص القولون 

    بالمنظار وتفهم العالج والخيارات والمخاطر المحتملة. 

 • سوف يطلب منك ارتداء ثوب المستشفى ويطلب منك إزالة 
     النظارات، والعدسات الالصقة أو األسنان الصناعية. وسيتم 

     وضع انبوبة في الوريد لك و التي يمكن من  خاللها 
     استخالص الدم للدراسات المخبرية. قد تتلقى المضادات 

    الحيوية عن طريق الوريد. 

 • سوف يطلب منك التوقيع على استمارة الموافقة والتي 
    تعطي الطبيب إذن للقيام بهذا االختبار. 

 • سيتم نقلك على نقالة إلى غرفة الفحص. سيتم وضع 
     جهازضغط الدم على ذراعك أو ساقك. وسيتم وضع 

     مشبك صغير للقياس على إصبعك. وهذه تقوم بالسماح     
     للممرضة من فحص ضغط الدم ومعدل ضربات القلب     

   أثناء االختبار. 

• سوف يطلب منك االستلقاء على جانبك األيسر و 
     سوف يعطيك الطبيب الدواء من خالل االنبوبة التي وضعت 

    لك  مسبقا في كف اليد ليجعلك تسترخي و  تنعس.

 • عندما تنعس و تنام، سوف يقوم الطبيب بفحص سريري 
    للمستقيم و ذلك للتحقق من وجود أية مشاكل. 

 • بعد ذلك، سوف  يقوم الطبيب بأدخال أنبوبة رقيقة، 

تنظـــير القــولون

     مرنة)المنظار( في المستقيم وبلطف سيقوم بتحريك 
     المنظار من خالل القولون الخاص بك. و بينما يقوم الطبيب 

     بتحريك المنظار، سيقوم بضخ الهواءإلى القولون. حيث 
     يفتح الهواء القولون الخاص بك ويجعل من االسهل 

     للطبيب تمرير المنظار بأمان. قد تشعر ببعض التقلصات
    المعوية او المغص اثناء ضخ الهواء

 
 • بمجرد أن يصل المنظار مسبقا نهاية القولون، سيتم سحب 

     المنظار ببطء،والنظر في بطانة القولون للتأكد من عدم 
    وجود مشاكل االختبار قد يستغرق من20 إلى 60 دقيقة. 

ما هي العالجات التي يمكن 
القيام بها أثناء فحص 

القولون بالمنظار؟ 
 • الخزعة:  إذا كان طبيبك يعتقد أن مساحة من بطانة 
     القولون الخاص بك تحتاج إلى أن ينظر إليها بشكل وثيق 

    فانه سياخذ عينة صغيرة )خزعة(و يتم إرسال هذه 
   العينة إلى المختبر لفحصها. 

• الكي: إذا إكتشـــف الطبـــيـــب وجــــود نــزيف  فأنه 
      يمــــكن  السيـــطرة علـــيه من خالل اضـــــافة  أدوية 

    عن  طريق المنظار مباشرة إلى منطقة النزيف. يمكــن 
    للطبيب أيضا إدراج سلك صغير ساخن من خالل المـنظار 



بعد فحص القولون بالمنظار 

خالل ال 24 ساعة القادمة 

 • سوف يتم نقلك إلى منطقة االنعاش. سيتم  مالحظة 
     ضغط دمك ومعدل ضربات القلب حتى تستيقظ وقد 

    تستغرق حوالي 30 إلى 90 دقيقة. 

 • بعد إزالة الحقنة الوريديه، سوف تعطيك الممرضة تعليمات 
     مكتوبة عند خروجك من  المستشفى للمنزل. وسيقوم 
    الطبيب بالتحدث إليكم قبل خروجك من  المستشفى. 

 • قد يكون لديك بعض التشنج أو االنتفاخ من الهواء الذي تم 
    وضعـــه في األمـــعاء الغليـــظة مـــسبقا. هــــذا ينبغي 

     أن يزول مع مرور الغاز من  فتحة الشرج. يجب أن تكون قادرا 
     على تناول الطعام بعد االختبار، ولكن قد يجعلك الطبيب 

    تتقيد بنظام غذائي وأنشطة خاصة بك لبقية اليوم. 

 • حتى إذا كنت تشعر بأنك مستيقظا تماما، ستكون قدرتك 
     على الحكم وردود االفعال الخاصة بك بطيئة. سوف لن 

     تكون قادرا على الخروج من المستشفى مالم يكون  احد 
     البالغين في رفقتك للمنزل . مرة أخرى، فإنك لن تكون قادرا 

    على القيادة. 

    وأيقاف النزيف  عن طريق المعالجة الحرارية )الكي(. لن 
   تشعر أثناء ذلك بأي ألم 

 • إزالة الزائدة اللحمية: إذا تبين للطبيب وجود اورام 
    حميدة على بطانة القولون،فانه  قد يتمكن من إزالتها. 

    االورام الحميدة تختلف في الحجم من نقطة صغيرة 
     لعدة بوصــات. معــــظم الزوائد هي غــــير سرطانية 

     ولكن الطبيب ال يمكن أن يحدد نظريا الورم الغير سرطاني 
     من الورم السرطاني. لهذا السبب، يقوم الطبيب بأزالة 

     االورام ، ثم يتم إرسالها إلى المختبر إلجراء مزيد من 
     االختبارات. إزالة االورام الحميدة هو وسيلة هامة لمنع 

    سرطان القولون.
• سوف تحتاج للراحة بهدوء حتى اليوم التالي. 

 • بعد االختبار، قد تشعر بانتفاخ في منطقة البطن و سيتكرر 
     تمرير الغاز من  فتحة الشرج. وهذا أمر طبيعي وسوف يزول 

    في غضون ساعات قليلة. 

 • قد تستأنف النظام الغذائي  العادي الخاص بك واألدوية 
    بعد العملية. 

 • ال تقود السيارة ، وال تشغل أي نوع من االالت التي تحتاج الى 
    قدر عالي من التركيز

• ال تأخذ الحبوب المنومة/ الحبوب المهدئة



هل تقدم عملية تنظير 
القولون حماية مطلقة ضد 

سرطان القولون؟ 

بعد تنظير القولون استدع 
الطبيب اذا شعرت:

 • على الرغم من أن فحص تنظير القولون يساعد على 
     كشف  االورام الحميدة و الخبيثة في معظم الوقت، اال 

     ان هناك نسبة 5٪ من احتمال عـــدم اكتشـــاف االورام 
     الصغيرة الحجم  و  التي ال  يتجاوز  حجمها  واحد سنتيميتر 

    في الحجم حتى مع أفضل األيادي. 

• حصولك على نتيجه سلبيه من فحص تنظير القولون، 
     تعني ان احتمال اصابتك بسرطان القولون خالل السنوات 

     العشر القادمه ضئيل للغايه، لكنه غير معدوم، ولكن 
     الحماية ليست مطلقة. أن  تواجد اعراض جديدة أو مزعجة 

     بصورة مستمرة حتى بعد الحصول على نتيجة سلبية من  
     فحص القولون تحتم  على المريض ان يتقدم للحصول 

    على عناية طبية. 

• بألم  شديد 
• بالقيئ 

• استفراغ أو تقيؤ الدم 
• بقشعريرة وحمى فوق 38 درجة مئوية 

ما هي المضاعفات الجانبية 
المحتملة لتنظير القولون؟ 
 • قد يتشكل نتوء او انتفاخ في  المكان الذي وضعت فيه  
     الحقنة الوريدية اثناء الفحص. وقد يستمر لعدة أسابيع. 

     وسوف تحتاج إلى استدعاء الطبيب إذا وجدت احمرار أو ألم 
     أو تورم في هذه اليد أو الذراع  واذا استمرت هذه  االعراض 

    ألكثر من يومين. 

• عندما يتم إزالة االورام الحميدة، قد يحدث نزيف 
     عادة ما يكون قليال بحيث يمكن السيطرة عليه بسهولة. 

     في حاالت نادرة، قد يحتاج المريض بصورة ضرورية الى نقل 
    الدم أو عملية جراحية طارئة . 

 • ثقب: قد يحث تمزيق أو ثقب في جدار القولون  وهذا من     
    النادر جدا، ولكن قد تتطلب جراحة. 
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