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ملاذا هذه املطوية؟

لقد شاركت في الفحص العام لسرطان القولون.

وعثرنا على دم في البراز

هناك أسباب مختلفة قد تؤدي إىل وجود الدم يف الرباز. قد يرجع السبب إىل السالئل أو رسطان القولون.

يُحتاج إلى فحص الحق في المستشفى

سيتم فحص املعي الغليظ يف املستشفى. تقرأ يف هذه املطوية املزيد عن الفحص الالحق.

هل ما تزال لديك أسئلة بعد قراءة هذه المطوية؟

إذن فاتصل بطبيب العائلة أو راجع موقع  www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl يف اإلنرتنت.
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الفحص يف خمس خطوات

رسالة النتيجة وفيها موعد  
تلقيت مع هذه املطوية رسالة تجد فيها نتيجة الفحص العام.

تجد يف هذه الرسالة موعداً للحديث األويل يف املستشفى.

كام أنه ميكنك طرح أسئلة أخرى عىل طبيب العائلة.

تقرأ يف الرسالة املرفقة بهذه املطوية معلومات حول ما 

يجب عليك أخذه معك إىل املستشفى.

سيستغرق الحديث األويل حوايل نصف ساعة.

االتصال بطبيب العائلة  
يحتاج املستشفى إىل بياناتك الطبية ولكنه ال تحصل عليها 

من تلقاء نفسه. لهذا فريجى االتصال بطبيب العائلة من أجل 

طلب بياناتك الطبية. تحرض بهذه البيانات إىل املستشفى.

الحديث األويل يف املستشفى  
يكون لك يف املستشفى حديث أويل مع أحد األطباء أو املمرضني حول فحص التنظري. تتحدث عن بياناتك الطبية ضمن أمور أخرى. 

سيسألك الطبيب أو املمرض ما إن كان هناك من أفراد العائلة من أصيب برسطان القولون. تتحدث خالل الحديث عام إن كان فحص 

تنظري القولون ممكنا وما إن كان له جدوى. فهذا متعلق بصحتك بني أمور أخرى. ويعطى لك مزيد من املعلومات حول فحص التنظري. 

ثم يحدد يف الختام موعد إلجراء تنظري القولون.
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ستتلقى املزيد من املعلومات حول التحضري يف البيت خالل 

الحديث األويل. وسُتعطى لك وصفة خاصة متكنك من 

الحصول عىل السائل املحفز لإلسهال من الصيدلية.

تتلقى نشوة

ينزعج الكثري من الناس إلدخال املنظار الداخيل. كام أن دفع املنظار يف املعي الغليظ قد يسبب يف األمل، ال سيام يف 

منعرجات املعي. لهذا بإمكانك أن تتلقى منّوماً خفيفاً ومسّكناً. ويسمى ذلك بنشوة. سيقدم إليك توضيح له خالل 

الحديث األويل.

يستغرق فحص التنظري حوايل 30 إىل 45 دقيقة.

اإلعداد يف البيت  
من املهم خالل فحص التنظري أن يكون معيك نظيفا وفارغا. 

يستطيع الطبيب آنذاك أن يفحص املعي الغليظ بدون أية 

مشاكل. لهذا السبب ترشب مسبقاً يف البيت سائالً محفزاً إلسهال. 

بعد ذلك تضطر إىل الذهاب كثريا إىل املرحاض ومن املمكن أن 

تصاب بتشنجات معوية.

فحص التنظري يف املستشفى  
الهدف من فحص التنظري هو فحص الجهة الداخلية من املعي الغليظ. ويستعني الطبيب إلجراء الفحص بجهاز يُسمى باملنظار 

الداخيل أو اإلندوسكوب. وهو أنبوب مرن بسامكة تقارب سامكة اإلصبع. يدفع الطبيب املنظار بحذر عرب رشجك يف املعي. يف 

طرف املنظار الداخيل هناك كامريا صغرية ذات مصباح. يتمكن الطبيب من الرؤية من خاللها ما إذا وجدت سالئل يف املعي.
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ماذا يحدث عندما يرى الطبيب سليلة؟

عندما يرى الطبيب سليلة خالل فحص التنظري ميكن له يف أغلبية األحوال استئصالها يف الحني. وكذلك من املمكن أن يُخرج الطبيب 

قطعة صغرية جداً من باطن املعي الغليظ للمزيد من الفحص. يتم فحص السليلة أو قطعة نسيج املعي يف املخترب بعد فحص 

التنظري. هذا رضوري ملعرفة ما إذا كنت مصاباً برسطان القولون. كام أنه ميكن الكشف عن وجود مرض آخر يف األمعاء، مثال التهاب 

املعي. ستتلقى النتيجة بعد أسبوع تقريباً.

تكاليف الفحص الالحق

ال يشكل الحديث األويل وتنظري القولون جزءا من الفحص العام. تخضع تكاليفه لتأمني الصحة الخاص بك. من املمكن أال يكون 

لرشكة التأمني الخاص بك اتفاق مع املستشفى التي حددت املوعد معها. يف هذه الحالة ال تعوض رشكة تأمني الصحة الخاص بك 

عن التكاليف بأكملها. إذا كانت لديك أسئلة حول التعويض عن التكاليف، يرجى االتصال برشكة تأمني الصحة الخاص بك قبل 

الذهاب إىل املوعد.
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املضاعفات خالل إجراء فحص التنظري

 قد ينشأ نزيف عند استئصال السليلة. يف حالة نشأة نزيف خالل فحص التنظري ميكن للطبيب يف كثري من األحيان أن يوقفه 	 

خالل فحص التنظري.

هناك احتامل صغري جداً يف حدوث ثقب يف القولون. وهو عبارة عن ثقب أو متزق يف املعي الغليظ. هذا نادر جداً.	 

 ميكن للرباز أن ينتهي يف تجويف البطن بسبب ثقب أو متزق يف املعي الغليظ. وقد يؤدي ذلك إىل التهاب الصفاق وهو الغشاء 	 

املصيل لتجويف البطن.

يحدث خالل 1000 فحص تنظري يف املتوسط مضاعفتان خطريتان. هناك احتامل ضعيف جدا للوفاة عىل إثر عملية تنظري القولون.

تجد مزيداً من املعلومات حول ذلك عىل موقع www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl  يف اإلنرتنت تحت 

عنوان ‘Wel of niet meedoen?’ )املشاركة أو عدم املشاركة؟(

الشكاوى بعد فحص التنظري

من املمكن أن تكون لك الشكاوى بعد فحص التنظري، مثل أمل البطن أو تشنجات معوية أو الشعور باالنتفاخ أو الغازات. أو قد يسيل 

بعض املخاط والسائل من الرشج وإذا كان الطبيب قد استأصل إحدى السالئل أو عينة من نسيج املعي فمن املمكن أن ترى قليالً 

من الدم. ميكن أن يحدث ذلك لغاية أسبوعني بعد فحص التنظري. غالبا ما يختفي النزيف بعد بضعة أيام.

متى تتصل باملستشفى؟

إذا كنت تفقد الكثري من الدم أو بقي النزيف ملدة أطول من بضعة أيام، أو إذا أصابتك الحمي أو اشتدت أعراض البطن، 

فعليك االتصال باملستشفى الذي تكلفت بإجراء فحص التنظري. يجب الذهاب إىل قسم املستعجالت خارج ساعات العمل.
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ما قد تكون نتيجة فحص التنظري؟

مل يعرث الطبيب عىل أية سالئل  
ينشأ رسطان القولون ببطء كبري. لهذا فال حاجة إىل املشاركة يف الفحص العام ملدة عرش سنوات 

بعد فحص التنظري. بعد ذلك ستتلقى دعوة جديدة للمشاركة فيه.

عرث الطبيب عىل سليلة واحدة.  
سيستأصل الطبيب السليلة. أنت لست مصاباً برسطان القولون. يتحدث الطبيب معك عن 

املتابعة. مبا أن رسطان القولون ينشأ ببطء كبري فال حاجة إىل املشاركة يف الفحص العام ملدة عرش 

سنوات بعد فحص التنظري. بعد ذلك ستتلقى دعوة جديدة للمشاركة فيه.

عرث الطبيب عىل سليلة كبرية واحدة أو أكرث.  
سيستأصل الطبيب السالئل. من املهم مراقبة ما إذا تطورت سالئل جديدة يف املعي الغليظ. لهذا 

سيجرى لك فحص تنظري جديد بعد ثالث أو خمس سنوات.

عرث الطبيب عىل رسطان القولون.  
سيتحدث الطبيب معك عام هو العالج األفضل.

مبارشة بعد فحص التنظري ستسمع ما رآه الطبيب. إذا استأصل الطبيب سالئل أو عينة من باطن املعي من أجل فحصها يف املخترب، 

ستتلقى النتيجة بعد أسبوع تقريباً. ميكن أن تكون النتيجة واحدة من أربع:
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ما هو االحتامل يف الحصول عىل هذه النتائج بعد 
فحص التنظري؟

من كل 2000 شخص يرسلون اختبار الرباز ال يحتاج 1900 منهم إىل الفحص الالحق. 100 شخص بحاجة إىل فحص التنظري:

100 شخص بحاجة إىل 

فحص التنظري

26 من كل 100 شخص

 ليست لهم سالئل

24 من كل 100 شخص

 لهم سليلة صغرية واحدة

42 من كل 100 شخص

 لهم سليلة كبرية واحدة أو أكرث

8 من كل 100 شخص

يصابون برسطان القولون.

شخص

 ال يحتاجون إىل 

فحص الحق

1.900
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اذهب إىل طبيب العائلة إذا عانيت من شكاوى يف األمعاء

هناك احتامل صغري أن تكون لك سالئل أو رسطان القولون إمنا ال يُعرث عليها خالل فحص التنظري. هل مل يعرث عىل يشء ولكنك تشيك 

من أعراض قد تكون لها عالقة برسطان القولون؟

عىل سبيل املثال ترى الدم يف الرباز؟	 

أو تعاين من اإلمساك أو اإلسهال خالل مدة طويلة بدون سبب واضح؟	 

يف هذه الحالة حدد موعداً مع طبيب العائلة.
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املزيد من املعلومات

للمزيد من املعلومات حول الفحص العام راجع موقع

www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl

إذا كانت لديك أسئلة أو نصائح أو شكايات حول الفحص العام يرجى االتصال باملنظمة الفاحصة يف املنطقة حيث تسكن. تجد رقم 

الهاتف يف الرسالة املرفقة بهذه املطوية أو عىل موقع املنظمة الفاحصة. تقوم املنظمة الفاحصة بتنظيم الفحص العام نيابة عن 

الحكومة.

إذا كانت لديك أسئلة عن صحتك يرجى التوجه بها إىل طبيب العائلة أو طرحها عىل املستشفى.

للمزيد من املعلومات حول رسطان القولون راجع موقع

www.mlds.nl/darmkanker
www.kanker.nl/darmkanker

www.darmkankernederland.nl
www.thuisarts.nl/darmkanker

تم إيالء عناية كبرية لهذه املطوية. ال ميكنك اعتامده كمصدر ألي حق.
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