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هل تتعاطى أي من هذه األدوية؟

•   فاران Waran، أبيكومارول Apekumarol، ماركومار Marcumar  أو فارفاين Warfain؟ عندها يجب 

عليك أ تقوم يف موعد ال يتعدى 7 أيام قبل موعد الفحص 

بالتواصل معنا وذلك لتوقيف استخدام الدواء. كام يجب أن تقوم بتسليم عينة دم )فحص الربوثرومبني          

PK -prov( يف اليوم السابق للفحص يف مركز أخذ العينات يف مستشفى منطقة انجرييد. تواصل معنا للحصول 

عىل خطاب تحويل إىل مركز أخذ العينات. ستعرث عىل معلومات التواصل يف الصفحة األخرية من هذا الكتيب.

•   بالفيكس Plavix، تيكليد Ticlid، كلوبيدوجريل Clopidogrel، ايفيينت Efient أو بريلليك Brillique؟ 

عندها يجب عليك أن تقوم يف موعد ال يتعدى 5  أيام قبل موعد الفحص بالتواصل معنا وذلك لتوقيف استخدام 

الدواء.

•   اكساريلتو Xarelto، ايليكويس Eliquis، ليكسيانيا Lixiana أو براداكسا Pradaxa؟ عندها يجب عليك أ 

تقوم يف موعد ال يتعدى يوم واحد قبل موعد الفحص بالتواصل معنا وذلك لتوقيف استخدام الدواء.

•   ترومبيل Trombyl، فراجمني Fragmin، كليكسان Klexane أو أينوهب Innohep؟ عندها يجب أن متتنع 

عن تعاطي الدواء يف نفس اليوم الذي تجري فيه الفحص..

أدوية الحديد
توقف عن تعاطي أدوية الحديد 7 أيام قبل موعد الفحص.

اإلنسولني
إذا كنت تعاين من مرض السكري الذي يعالج باإلنسولني فيجب أن تقوم بتبليغنا عن ذلك. يتم يف أغلب األحيان 

عمل الفحوصات للشخص الذي يعاين من مرض السكري يف وقت مبكر من اليوم.

األدوية األخرى
يجب أن تتعاطى األدوية األخرى كاملعتاد حتى يوم الفحص، عىل أي حال يجب أن تتعاطاها خالل فرتة ال تقل 

عن ساعتني قبل موعد الفحص.

األدوية املخففة لألوجاع / األدوية املهدئة وسياقة السيارة
يف بعض األحيان ميكن أن يلزم إعطاء أدوية مهدئة و / أو مخففة لألوجاع خالل يوم الفحص. بعد ذلك ال يسمح 
لك قيادة السيارات ملدة 24 ساعة. لذلك فمن املهم أن تخطط قبل أن تحرض إلينا كيف سيتم توصيلك إىل املنزل 

بعد الفحص.

الوصفات الطبية
عند تنظري القولون السيني وتنظري القولون: بإمكانك جلب أدويتك التي توصف لك بوصفة طبية من أقرب 

صيدلية يف موعد ال يتعدى 7 أيام قبل موعد الفحص.

راجع األدوية التي تتعاطاها

أيام قبل

أيام قبل

 قبل
 يف

  نفس 
اليوم
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 أهال وسهال بك يف مستشفى منطقة انجرييد
ستتعرف يف هذا الكتيب عىل األشياء التي يجب أن تفعلها ليك تتأهب قبيل فحص التنظري 

الداخيل الذي ستخضع له لدينا.

راجع يف خطاب االستدعاء الذي حصلت عليه ما هو الفحص الذي ستخضع له. اقرأ بعد 

ذلك محتويات الفقرة التي تتعلق بك.

 اقرأ أيضا بدقة محتويات الفقرة التي تحمل عنوان راجع األدوية التي تتعاطاها 

"Se över dina läkemedel" – يرسي هذا عىل الجميع.

الفهرس

الفهرس

3 راجع األدوية التي تتعاطاها  

5 التنظري الهضمي العلوي  

6 تنظري القولون السيني  

7 تنظري القولون   

الكسابون                            8

بيكوريب                            10

تواصل معنا               12     
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التنظري الهضمي العلوي
إن التنظري الهضمي العلوي هو فحص للمريء وكيس املعدة واالثنا 

عرشي. يتم عمل الفحص مبساعدة أداة معكوفة تسمى املنظار 
الداخيل. يتم إدخاله إىل كيس املعدة عرب الفم.

يتم خالل الفحص التدقيق عىل غشاء املعي وميكن أخذ عينات وتنفيذ 
مختلف أشكال املعالجة عند اللزوم.

إذا أرت معرفة املزيد عن التنظري الهضمي العلوي فبإمكانك قراءة 
.)Vårdguiden 1177( 1177 معلومات عن ذلك يف دليل الرعاية

ملاذا يتم عمل التنظري الهضمي العلوي؟
هناك العديد من األسباب التي تجعل طبيبك يريد القيام بعمل التنظري الهضمي العلوي. ميكن أن يتعلق 

األمر عىل سبيل املثال بأنك تعاين من حموضة أو صعوبة يف البلع أو شعور بالغثيان والتقيؤ وأوجاع يف 
املعدة وانخفاض يف الوزن أو أنك تعاين من حساسية تجاه بعض أنواع الطعام.

وليك تكون نتيجة الفحص جيدة فمن املهم جدا أن يكون كيس املعدة فارغا متاما. لذلك ال يسمح لك 
تعاطي الطعام الثابت 6 ساعات قبل عمل الفحص وأن ال ترشب السوائل ساعتني قبل الفحص.

ميكن أن تستثنى األدوية من ذلك – أنظر ما هي األمور التي ترسي بالنسبة لألدوية عىل ص 2.

كيف يتم عمل الفحص
يتم إعطاءك تخدير موضعي )رشاش( يف تجويف الفم قبل الفحص، مام يسهل من إجراء الفحص.

يستغرق الفحص بضعة دقائق. خالل عمل التنظري الهضمي العلوي ميكن أن يتم أخذ عينات من األغشية 
املخاطية. يف هذه الحالة يتم اعطاءك معلومات عن ذلك.

يف أغلب األحيان يكون بوسعك مغادرة املستشفى مبارشة بعد انتهاء الفحص. ولكن ال يسمح لك أن 
 تتعاطى الطعام أو الرشاب أو تعاطي أي أدوية قبل مرور ساعة واحدة عىل األقل بعد الفحص. يعود سبب 

ذلك إىل أن التخدير املوضعي الذي تم اعطاءه لك يف الحلق ميكن أن يزيد من خطر البلع الخاطئ.

املضاعفات واملخاطر
يف بعض األحيان ميكن أن تشعر باضطراب يف الحلق بعد عمل فحص التنظري الهضمي العلوي. إن هذا 

اليشء طبيعي ويختفي بعد بضعة أيام. هذا وإن املضاعفات الناجمة التنظري الهضمي العلوي نادرة 
الوقوع.

عن التنظري الهضمي العلوي 

Gastroskopi عىل 1177
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مبساعدة التنظري الهضمي العلوي ميكن فحص كل من املرئ )1(، كيس املعدة 
Ill)2( والجزء العلوي من االثنا عرشي.
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تنظري القولون 
إن تنظري القولون السيني هو فحص للمعي الغليظ. يتم عمل الفحص 

باستخدام يتم عمل الفحص مبساعدة أداة معكوفة. يتم إدخال هذه األداة 
يف املعي عن طريق فتحة الرشج.

يقوم الفاحص بالتدقيق عىل األغشية املخاطية للمعي ويأخذ/تأخذ عينات 
وينفذ العديد من أشكال املعالجة إذا تطلب األمر. 

إذا أردت معرفة املزيد عن تنظري القولون فبإمكانك أن تقرأ معلومات عىل 
.)Vårdguiden 1177( 1177 قراءة معلومات عن ذلك يف دليل الرعاية

ملاذا يتم عمل تنظري القولون ؟
ميكن أن يعود سبب عمل فحص تنظري القولون مثال عمل تحقيق عن انخفاض قيم الدم، تغري يف عادات 

الرباز، تحقيقات عن حاالت اإلسهال، أورام حميدة او اشتباه بوجود ورم.

كيف يتم عمل الفحص
من املعتاد أن يستغرق الفحص 30 – 60 دقيقة.

خالل تنظري القولون يحتاج القائم عىل الفحص إىل نفخ هواء يف املعي ليك يتمكن من الرؤية بصورة أفضل. 
يف بعض األحيان يؤدي ذلك إىل شعور املرء بانتفاخ البطن وميكن أن يشعر بانزعاج أو أمل.

من املعتاد أن تتمكن من مغادرة املستشفى مبارشة بعد الفحص وبإمكانك تعاطي الطعام والرشاب كام 
تريد. إذا كان قد تم إعطاءك دواء مهدئ أو مخفف لألوجاع فستحتاج إىل االسرتاحة لدينا حوايل ساعة 

واحدة بعد الفحص.

بإمكانك أن تتعاطى األدوية كاملعتاد بعد الفحص، إال إذا كنت قد حصلت عىل توصية بشكل يخالف ذلك.

املضاعفات واملخاطر
من النادر جدا حدوث مضاعفات ناجمة عن تنظري القولون.

هناك خطر بسيط متزايد لوقوع نزيف أو حدوث خرق يف املعي )انثقاب(. راجع عيادة الطوارئ إذا شعرت 
بآالم شديدة يف البطن بعد عودتك إىل املنزل أو إذا أصبت بنزيف شديد عند تفريغ األمعاء. 

عن تنظري القولون السيني 

Koloskpi عىل 1177
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تنظري القولون السيني
إن تنظري القولون السيني هو فحص للجزء السفيل من املعي الغليظ. 
يتم عمل الفحص باستخدام يتم عمل الفحص مبساعدة أداة معكوفة. 

يتم إدخال هذه األداة يف املعي عن طريق فتحة الرشج.

يقوم الفاحص بالتدقيق عىل األغشية املخاطية للمعي ويأخذ/تأخذ 
عينات وينفذ العديد من أشكال املعالجة إذا تطلب األمر. 

إذا أردت معرفة املزيد عن تنظري القولون السيني فبإمكانك أن تقرأ 
 معلومات عىل قراءة معلومات عن ذلك يف دليل الرعاية 1177

.)Vårdguiden 1177( 

ملاذا يتم عمل تنظري القولون السيني؟
عىل سبيل املثال يعود سبب عمل تنظري القولون السيني إىل وجود دم يف الرباز أو تغري يف عادات 

الرباز أو اشتباه بوجود ورم.

كيف يتم عمل الفحص
االستعدادات باستخدام كليكس :KLYX قبل الفحص يجب أن يتم تفريغ محتويات الجزء األسفل 

من املعي الغليظ مبساعدة مادة ُمسهلة. من املهم أن يكون املعي مفرغ متاما ليك يحصل القائم 
عىل الفحص عىل صورة واضحة لألغشية املخاطية. م

لذلك يجب أن تتعاطي حقنتي كليكس KLYX )حقنة رشجية( قبل حضورك إىل الفحص.                          
1. حقنة كليكس  KLYX يف األمسية السابقةللفحص.  

2. حقنة كليكس KLYX يف صباح نفس اليوم الذي ستخضع فيه للفحص. يسمح لك أن   
تأكل وترشب كاملعتاد.

املضاعفات واملخاطر
من النادر جدا حدوث مضاعفات ناجمة عن تنظري القولون السيني.

يراود البعض شعور باالنتفاخ واألمل أو انزعاج محري يف البطن بعد الفحص. إن هذه العوارض 
طبيعية جدا وتختفي بعد بضعة أيام. 

إذا أصبت مبعاناة قاسية عليك أن تتجه إىل عيادة الطوارئ.

عن تنظري القولون السيني 

Sigmoideoskopi عىل 1177
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 قبل
 3. يف اليوم السابق للفحص

 يف اليوم السابق للفحص ال يسمح لك أن تتناول سوى املرشوبات الشفافة واالمتناع متاما عن األطعمة 
الصلبة. 

عليك أن ترشب ما ال يقل عن 3 ليرتات من الرشاب الشفاف خالل اليوم )حوايل 1 – 2 كوب/ساعة(.
اقرأ محتويات خطاب االستدعاء الذي وصل اليك ما هو موعد عمل الفحص بالنسبة لك )قبل الظهر أو 

بعد الظهر( واتبع من ثم اإلرشادات التي ترسي بالنسبة لفرتة قبل الظهر أو لفرتة بعد الظهر كام هو 
مبني أدناه.

 ما هو املوعد خالل اليوم الذي ستخضع فيه للفحص؟

 قبل الظهر
الساعة 07.30 – 12.00

إذا كنت ستخضع للفحص قبل الظهر افعل ما ييل يف 
اليوم السابق:
الساعة 08.00

Toilax تناول قرصني من أقراص التويالكس
الساعة 14.00

امزج كيسني من الكسابون Laxabon  يف 2 ليرت من املاء 
البارد وارشب كل الكمية خالل ساعة واحدة.

الساعة 20.00
امزج كيسا واحدا من الكسابون Laxabon  يف 1 ليرت من 

املاء البارد وارشب كل الكمية خالل ساعة واحدة.
Toilax تناول قرصني من أقراص التويالكس

بعد الظهر
الساعة 12.30 – 16.00

إذا كنت ستخضع للفحص بعد الظهر افعل ما ييل يف 
اليوم السابق:

الساعة 08.00
Toilax تناول قرصني من أقراص التويالكس

الساعة 18.00
امزج كيسني من الكسابون Laxabon  يف 2 ليرت من 

املاء البارد وارشب كل الكمية خالل ساعة واحدة.
الساعة 20.00

امزج كيسا واحدا من الكسابون Laxabon  يف 1 ليرت 
من املاء البارد وارشب كل الكمية خالل ساعة واحدة.

Toilax تناول قرصني من أقراص التويالكس

قبل الظهر
الساعة 07.30 – 12.00

إذا كنت ستخضع للفحص قبل الظهر افعل ما 
ييل يف يوم الفحص:

يف موعد ال يتعدى الساعة 06.00
امزج كيسا واحدا من الكسابون Laxabon  يف 
1 ليرت من املاء البارد وارشب كل الكمية خالل 

ساعة واحدة.
Toilax خذ معلق املستقيم تويالكس

بعد الظهر
الساعة 12.30 – 16.00

إذا كنت ستخضع للفحص بعد الظهر افعل ما ييل 
يف يوم الفحص:

الساعة 08.00 
امزج كيسني من الكسابون Laxabon  يف 2 ليرت 

من املاء البارد وارشب كل الكمية خالل ساعة 
واحدة.

Toilax خذ معلق املستقيم تويالكس

4. يف يوم الفحص

 اتبع اإلرشادات السارية بالنسبة ملوعد الفحص قبل الظهر أو بعد الظهر.
يسمح لك تناول مرشوبات شفافة حتى موعد الفحص.

يف أي موعد خالل اليوم ستخضع خالله للفحص؟

 يومني
 

 يف
  نفس 
اليوم
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إىل الشخص الذي سيتناول

الكسابون

من املهم جدا أن يكون املعي نظيفا متاما وفارغ ليك تصبح نتيجة الفحص جدية. إذا كان هناك 
محتويات باقية يف املعي فيمكن أن تخفي التغريات املرضية وعندها ستضطر إىل إعادة الفحص 

من جديد. عندما يكون املعي نظيفا متاما ميكن أن يستغرق الفحص فرتة أقرص وبذلك يقل الشعور 
باإلزعاج.

نصائح وحيل
ال تتواىن عن رشب كميات وفرية من املرشوبات الشفافة قدر اإلمكان قبل أخذ الكسابون وبعد ذلك. 
إن ما نقصده باملرشوبات الشفافة هو املاء والحساء بدون قطع والعصري بدون لب الفواكه والرشاب 

والقهوة والشاي بدون حليب. ال تتواىن عن رشب مرشوبات ساخنة مع السكر أو العسل فيها إذا 
شعرت بالربودة أو أصبت بالصداع. ال تتواىن عن مص أقراص الحلق خالل الفرتة التي ترشب فيها 

الكسابون. يستحسن أن متص حبة للحلق خالل فرتة رشب الكسابون.

من املهم جدا أن تتبع اإلرشادات بدقة كام هو مبني يف البنود 1 – 4 هنا.

1. قبل الفحص بأسبوع واحد
إذا كنت تعالج بأقراص الحديد فيجب أن تتوقف عن تناولها يف موعد ال يتعدى 7 أيام قبل الفحص. 

عليك أن متتع عن تناول املواد الغذائية التالية يف آخر أسبوع قبل املعالجة :
األطعمة التي تحتوي عىل كميات وفرية من األلياف، مثل خبز الحبوب الكاملة، خليط   •     

الحبوب والفواكه املجففة )موسيل(، نخالة القمح وبذر الكتان.
الكيوي، الحمضيات، توت العليق األحمر، العنب  •     

الخرضوات ذان القشور الصلبة أو البذور، مثال الطامطم، البقوليات، الزيتون والذرة  •     
املكرسات وحبوب الكينوا  •     

الهليون  •     
بصورة عامة ميكن أن تأكل كاملعتاد.

     
2. قبل الفحص بيومني

ال يسمح لك أن تأكل سوى املواد الغذائية السائلة مثل الشوربات والحساء والكمبوت واللنب املخرث 
واللنب الزبادي.

أيام قبل

أيام قبل
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3. يف اليوم السابق للفحص 
 يف اليوم السابق للفحص ال يسمح لك أن تتناول سوى املرشوبات الشفافة واالمتناع متاما عن األطعمة 

الصلبة. 
عليك أن ترشب ما ال يقل عن 3 ليرتات من الرشاب الشفاف خالل اليوم )حوايل 1 – 2 كوب/ساعة(.

اقرأ محتويات خطاب االستدعاء الذي وصل اليك ما هو موعد عمل الفحص بالنسبة لك )قبل الظهر أو 
بعد الظهر( واتبع من ثم اإلرشادات التي ترسي بالنسبة لفرتة قبل الظهر أو لفرتة بعد الظهر كام هو 

مبني أدناه.
ما هو املوعد خالل اليوم الذي ستخضع فيه للفحص؟

 يومني
 قبل 

قبل الظهر
الساعة 07.30 – 12.00

إذا كنت ستخضع للفحص قبل الظهر افعل ما ييل يف 
اليوم السابق:

الساعة 08.00
Toilax تناول قرصني من أقراص التويالكس

الساعة 14.00
امزج كيسا من بيكوريب Picoprep يف 150 ملليرت 

من املاء البارد. حرّك 2 – 3 دقائق وارشب.
الساعة 20.00

امزج كيسا من بيكوريب Picoprep يف 150 ملليرت 
من املاء البارد. حرّك 2 – 3 دقائق وارشب.

Toilax تناول قرصني من أقراص التويالكس

بعد الظهر
الساعة 12.30 – 16.00

إذا كنت ستخضع للفحص بعد الظهر افعل ما ييل يف 
اليوم السابق:

الساعة 08.00
Toilax تناول قرصني من أقراص التويالكس

الساعة 18.00
امزج كيسا من بيكوريب Picoprep يف 150 ملليرت من 

املاء البارد. حرّك 2 – 3 دقائق وارشب.
الساعة 20.00

امزج كيسا من بيكوريب Picoprep يف 150 ملليرت من 
املاء البارد. حرّك 2 – 3 دقائق وارشب.

Toilax تناول قرصني من أقراص التويالكس

 يف
  نفس 
اليوم

4. يف يوم الفحص
اتبع اإلرشادات السارية بالنسبة ملوعد الفحص قبل الظهر أو بعد الظهر.

يسمح لك تناول مرشوبات شفافة حتى موعد الفحص.

يف أي موعد خالل اليوم ستخضع خالله للفحص؟

قبل الظهر
الساعة 07.30 – 12.00

إإذا كنت ستخضع للفحص قبل الظهر افعل ما ييل 
يف يوم الفحص:

الساعة 06.00
Toilax خذ معلق املستقيم تويالكس

بعد الظهر
الساعة 12.30 – 16.00

إذا كنت ستخضع للفحص بعد الظهر افعل ما ييل يف يوم 
الفحص:

يف موعد ال يتعدى الساعة 06.00 
امزج كيسا من بيكوريب Picoprep يف 150 ملليرت من 

املاء البارد. حرّك 2 – 3 دقائق وارشب.
الساعة 06.00

Toilax خذ معلق املستقيم تويالكس
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أيام قبل

أيام قبل

إىل الشخص الذي سيتناول
بيكورب

إن بيكورب هو دواء مسهل تأخذه لتنظيف األمعاء قبل الفحص الذي ستخضع له.
من املهم جدا أن يكون املعي نظيفا متاما وفارغ ليك تصبح نتيجة الفحص جدية. إذا كان هناك 
محتويات باقية يف املعي فيمكن أن تخفي التغريات املرضية وعندها ستضطر إىل إعادة الفحص 

من جديد. عندما يكون املعي نظيفا متاما ميكن أن يستغرق الفحص فرتة أقرص وبذلك يقل الشعور 
باإلزعاج.

نصائح وحيل
ال تتواىن عن رشب كميات وفرية من املرشوبات الشفافة قدر اإلمكان قبل أخذ بيكورب وبعد ذلك. 

إن ما نقصده باملرشوبات الشفافة هو املاء والحساء بدون قطع والعصري بدون لب الفواكه والرشاب 
والقهوة والشاي بدون حليب. ال تتواىن عن رشب مرشوبات ساخنة مع السكر أو العسل فيها إذا 
شعرت بالربودة أو أصبت بالصداع. ال تتواىن عن مص أقراص الحلق خالل الفرتة التي ترشب فيها 

بيكورب. يستحسن أن متص حبة للحلق خالل فرتة رشب بيكورب.

من املهم جدا أن تتبع اإلرشادات بدقة كام هو مبني يف البنود 1 – 4 هنا.

1.قبل الفحص بأسبوع واحد

إذا كنت تعالج بأقراص الحديد فيجب أن تتوقف عن تناولها يف موعد ال يتعدى 7 أيام قبل الفحص. 
عليك أن متتع عن تناول املواد الغذائية التالية يف آخر أسبوع قبل املعالجة :

األطعمة التي تحتوي عىل كميات وفرية من األلياف، مثل خبز الحبوب الكاملة، خليط   •
الحبوب والفواكه املجففة )موسيل(، نخالة القمح وبذر الكتان.

الكيوي، الحمضيات، توت العليق األحمر، العنب  •
الخرضوات ذان القشور الصلبة أو البذور، مثال الطامطم، البقوليات، الزيتون والذرة  •

املكرسات وحبوب الكينوا  •
الهليون  •

بصورة عامة ميكن أن تأكل كاملعتاد.

2. قبل الفحص بيومني

ال يسمح لك أن تأكل سوى املواد الغذائية السائلة مثل الشوربات والحساء والكمبوت واللنب املخرث 
واللنب الزبادي.
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Foto: Bert Leandersson

إذا كانت توجد لديك تساؤالت أو إذا جابهت مشكالت فال تتواىن عن التواصل معنا يف 
عيادة الجراحة. بإمكان االتصال بنا هاتفيا أيام االثنني – الجمعة من الساعة 07.00 – 

16.00. اترك رسالة صوتية وسنتصل بك هاتفيا.

يف املواعيد األخرى بإمكانك االتصال هاتفيا بدليل الرعاية 1177 أو زيارة 
se1177.seاملوقع

اعرث إلينا

هاتف


