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تنظير القولون
هو اجراء طبي الهدف منه تشخيصي أو عالجي يقوم 

به طبيب اختصاص في أمراض الجهاز الهضمي عن طريق 
إدخال منظار خاص داخل الجسم يرسل صورا الى شاشة 
تلفزيونية ملحقة بالجهاز لغرض معاينة المرض داخل 

القولون.



الهدف منه:
• تشخيصي

1/ تشخيص احلالة املرضية عن طريق املعاينة املباشرة للقولون.
2/ ميكن أخذ خزعة )عينة نسيجية( لغرض التشخيص النسيجي 

للمريض مباشرة عن طريق املنظار.
3/متابعة احلالة املرضية والتمثل للشفاء.

• عالجي
.)polyp(1/ استئصال سليلة زائدة

2/ ايقاف نزف االوعية الدموية الداخلية.
االماكن المستهدفة في تنظير القولون:

اجلزء السفلي من اجلهاز اهلضمي وهي فتحة الشرج، املستقيم، 
القولون النازل، القولون املستعرض، القولون الصاعد، االعور، 

الدقاق النهائي )اجلزء االخري من االمعاء الدقيقة(.
التحضيرات الالزمة قبل اجراء التنظير:

* مقابلة مع الطبيب املختص لغرض تقييم ضرورة االجراء 
وطريقته وموعده.

*  يتناول املريض سوائل فقط وملدة يومني )عصري بدون 
حبيبات، ماء فقط، مشروبات غازية(.

* يستعمل املريض ملني قوي )ادوية ملينة او حقنة شرجية(.

تنظير القولون



* يبلغ املريض طبيبه بكل االدوية اليت يتعاطاها مثل »االدوية 
املسيلة للدم، أدوية الضغط، السكري، القلب«.

* يبلغ املريض طبيبه اذا كان يعاني من حساسية جتاه ادوية 
حمددة.

*توقيع استمارة االقرار باملوافقة على إجراء املنظار.
* احلضور للمكان احملدد يف املوعد احملدد.

معلومات مهمة قبل اجراء التنظير:
م��رت��اح��ا  ليبقى  ال���وري���د  يف  م��ه��دئ  دواء  ل��ل��م��ري��ض  *س��ي��ع��ط��ى 
والتعاون  ومسرتخيا.. لكن سيبقى يقظا وقادرا على االستجابة 

مع الفريق الطيب.
* سيطلب من املريض التمدد على اجلانب األيسر مع ثين الورك 

والركبة.
* يستمر الفحص حوالي مدة 30 دقيقة.

معلومات مهمة بعد اجراء التنظير:
مبعلومات  امل��ري��ض  ي��زود  حتى  امل��ع��اجل  الطبيب  م��ع  التنسيق   *

النظام الغذائي.
* جتنب اإلجهاد وقيادة السيارة وقضاء بقية اليوم مسرتخي.

نتائج  ملناقشة  امل��ع��اجل  الطبيب  م��ع  املراجعة  مبوعد  االل��ت��زام   *
املنظار.

المضاعفات التي تستدعي اهتماما بعد إجراء التنظير:
1-  أمل شديد يف البطن.

2-  ارتفاع درجة احلرارة عن 38.5 درجة مئوية.
3-  النزيف الذي يظهر مع الرباز.


