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 وحدة إجراءات الجھاز الھضمي   تنظیر القولون
 الفحص ینقذ األرواح

إذا كنت تبلغ من العمر . سرطان القولون والمستقیم ھو ثاني األمراض السرطانیة الرئیسیة المؤدیة للوفاة في الوالیات المتحدة
  .عاًما أو أكبر، أو كان لدیك تاریخ عائلي لإلصابة بالسرطان، فإن إجراء فحص القولون والمستقیم یمكن أن ینقذ حیاتك 45
 .كثیًرا ما یبدأ سرطان القولون والمستقیم بنمو كتلة غیر سرطانیة تُسمى بالسلیلة وتكون داخل المستقیم أو القولون •

 .حتى تُستأصل قبل أن تتحول إلى سرطان ،السالئلیُمكن لتنظیر القولون اكتشاف  •
بإمكان تنظیر القولون أیًضا الكشف عن وجود سرطان بالقولون والمستقیم مبكًرا بینما ال تزال ھناك  •

 .فرص جیدة للشفاء

 ما ینبغي إحضاره: لفحصكاالستعداد 
استقالل یمكنك . لیقودك إلى المنزل) عاًما أو أكبر 18(شخص بالغ  •

سیارة أجرة، أو وسیلة مواصالت طبیة، أو حافلة فقط إن كان ھناك 
 . شخص بالغ یستقلھا بصحبتك بعد الزیارة

كل األدویة التي تتناولھا، حتى األدویة التي تُصرف بدون  •
 وصفة طبیة والفیتامینات والمكمالت الغذائیة 

 بطاقتك التأمینیة •

 األدویة
 :على األقل من الفحص إذا كنتقبل أسبوع اتصل بطبیبك للحصول على تعلیمات بشأن تناول الدواء 

 تتناول أدویة لعالج داء السكري •

 خضعت لعملیة استبدال صمام في القلب •

أو بریلینتا  ،)Plavixبالفیكس (تتناول أدویة مثل  •
)Brilinta(، ) أو أجرینوكسAggrenox( أو أي ،

 مضادة للصفائح الدمویةأدویة أخرى 

) (وارفارین Coumadinكومادین (تتناول أدویة مثل  •
(Warfarin)، ) أو زاریلتوXarelto(،  أو براداكسا

)Pradaxa(، ) أو إلیكویسEliquis(، ) أو سافایساSavaysa( ،
 أو أي أدویة أخرى مضادة للتجلط 

 تواصل تناول األسبرین، ما لم تتلَق تعلیمات بغیر ذلك •

 لتجھیز األمعاء )MiraLAXمیراالكس (محلول 
 قبل خمسة أیام من فحصك

 . اقرأ ھذه التعلیمات.  اشتِر ھذه األدویة الخاصة بتجھیز أمعائك من الصیدلیة المحلیة وراجع التعلیمات

جالیكوالكس أو   ،رام)ج MiraLAX ( )238میراالكس (أونصات من محلول  8.3اشتِر زجاجة حجمھا  •
)Glycolax( 3350، أو جلیكول عدید اإلیثیلین )Polyethylene glycol, PEG ( 
  )االسم العام للمحلول(

 ، أو أي مشروب ریاضي آخر )Gatoradeجاتورید (أونصة من مشروبات  64اشتِر  •
 )لیس لونھ أحمر أو أرجوانیًا(

 )الُملینة Dulcolax)( دولكوالكس  أقراص(مجم  Bisacodyl 5)(بیساكودیل  اشتِر أقراص •

  .إذا لم یكن قولونك نظیفًا، فقد یُلغى لفحص. یجب أن ینُظف القولون من جمیع المواد الصلبة حتى یتمكن الطبیب من الرؤیة بوضوح

 قبل ثالثة أیام من فحصك
تتناول أي فواكھ أو خضراوات نیئة، أو أي بذور أو أال  ینبغي •

 .مكسرات أو منتجات ألبان
 أوقف تناول مكمالت الحدید واأللیاف  •
 خطط لرحلة العودة إلى المنزل •

 قبل یومین من فحصك
  .تتناول أي فواكھ أو خضراوات نیئة، أو أي بذور أو مكسرات أو منتجات ألبانأال  ینبغي •

 

 قولونیة سلیلة 
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 االستعداد للفحص: تنظیر القولون
 قبل یوم من فحصك

 ابدأ في اتباع نظام غذائي قائم على السوائل الصافیة في الصباح .  ال تتناول أي أطعمة صلبة

، )الدجاج أو اللحم(الحساء الصافي  :تتضمن األمثلة على السوائل الصافیة ما یلي •
، ومشروبات )دون حلیب أو ُمبیض(والماء، وعصیر التفاح، والقھوة أو الشاي 

 .الصلبةیمكنك تناول الحلوى . ، والمصاصات)Gatoradeجاتورید (

أو السوائل أكواب من الماء  8تناول ما ال یقل عن  •
 .الصافیة لتحافظ على ترطیب الجسم

 .ال تشرب أي سوائل حمراء أو قرمزیة اللون •

 ظھًرا من الیوم السابق لفحصك 12في الساعة 
 (Dulcolax)) (ملین دولكوالكس Bisacodylبیساكودیل ( تناول قرصین من •

 .غّطِ اإلبریق وضعھ في الثالجة. في إبریق كبیر) Gatorade) كاملةً مع جاتورید (MiraLAXمیراالكس (اخلط زجاجة  •

 في الساعة السادسة مساء الیوم السابق لفحصك
 ابدأ ُشرب محلول تجھیز األمعاء.  ال تتناول أي أطعمة صلبة

میراالكس من خلیط ) أونصات 8(كوب  1اشرب  •
)MiraLAX ( دقیقة 15كل 

علیك االنتھاء . حتى ینتھي نصف المحلولافعل ھذا  •
 .من الخلیط خالل ساعتین

 . فسوف تشربھ في الصباح. غّطِ النصف اآلخر من الخلیط وضعھ في الثالجة •

دقیقة  15كل ) أونصات 6(كوب  ¾دقیقة وابدأ في شرب  30إذا تقیأت، فانتظر  •
 .حتى تنتھي من نصف الزجاجة

   نصائح
 . اشرب الجرعة سریعًا •

 . الشُرب باستخدام شفّاطة حاول •

 .اشطف فمك بالماء أو غسول الفم •

 .مص حلوى صلبة •

 ساعات من فحصك 5قبل 

  .ناول الدواء الذي وافق علیھ طبیبكت •
 .یمكنك تناول األسبرین، أو دواء ضغط الدم، أو بریدنیزون أو غیره من الستیرویدات •

انتِھ من .  دقائق حتى تصبح الزجاجة فارغة 15، بمعدل كوب واحد كل )الزجاجةنصف () MiraLAXمیراالكس (تناول ما تبقى من خلیط  •
 .من المھم أن یصبح القولون نظیفًا بأقصى قدر ممكن حتى یكون الفحص ناجًحا. ال تتجاھل ھذه الخطوة. المحلول خالل ساعتین بعد بدء الشرب

 . احقد تحتاج إلى أن تستیقظ مبكًرا جًدا إذا كان موعد الفحص الصب •

 .ینبغي أن یكون برازك سائًال صافیًا أصفر اللون •

 ساعات من فحصك 2قبل 
 
 
 
 
 
 
 
 

  احضر إلى مكان الفحص قبل ساعة من موعدك. ال تتناول أي طعام أو شراب وإال فسیُلغى فحصك.

  Center for Care and Discovery (CCD) 7th Floorمركز  :Hyde Parkموقع  �
5700 South Maryland Ave, Chicago, IL 60637  (773) 702-8402 

 Tinley Park: Ingalls Family Care Center, Entrance Cموقع  �
6701 West 159th Street Tinley Park, IL 60477 (708) 429-0222 

 River East : UChicago Medicine River Eastموقع �
355 East Grand Ave, Chicago, IL 60611 (888) 824-0200 

  South Lagrange Road : Orland Park 14290موقع �
Orland Park, IL 60462 (773) 834-9445 

 


