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  (cystoscopyציסטוסקופיה ) לקראת

 מידע להורים

  (cystoscopy) قبيل تنظير المثانة

 معلومات لألهل

 المعلومات بصيغة المذكر، لكنها موجهة لألوالد والبنات على السواء صياغةتمت

  األعزاء،حضرات األهل 

  من المزمع إجراء تنظير المثانة البولية البنكم.

  نأمل بأن تساهم المعلومات التي بين يديكم في إعدادكم للفحص، وأن تساعدكم وتساعد ابنكم بالحضور هادئين ومستعدين. 

 ما هو تنظير المثانة؟

  اإلحليل والمثانة البولية. داخل أنبوب  النظرهو فحص تشخيصي غزوي يتيح إمكانية 

خالل الفحص، باإلمكان تشخيص الحاالت المرضية واالضطرابات في الجهاز البولي، مثل: تضيق المسالك البولية، أسباب تكرار 

  وغيرها. )هيماتوريا( االلتهاب في المسالك البولية، أسباب الحرقة عند التبول، أسباب وجود الدم في البول 

 العالجات خالل الفحص، عند الحاجة. باإلمكان إجراء 

 لماذا يتم إجراء الفحص؟

، التهابات متكررة، اضطرابات في تدفق البول، االستعداد للعمليات الجراحية في )هيماتوريا( الحاالت األساسية هي: دم في البول

  بعد زرع الكلية. )ستانت( المسالك البولية، متابعة ما بعد الجراحة، إخراج الدعامة 

 كيف يتم إجراء الفحص؟

يتم الفحص تحت التخدير الكلي. من أجل ذلك، يتم في البداية إدخال حقنة وريدية، يتم من خاللها حقن المادة المخدرة. )حتى هذه 

 المرحلة، بإمكانكم المكوث إلى جانب ابنكم(. بعد أن ينام الطفل، يقوم الطبيب بإدخال أنبوب رفيع بداخلة ليف ضوئي )منظار( عن

طريق اإلحليل )في طرف القضيب لدى األوالد وفي فتحة المهبل لدى البنات(، حيث باإلمكان بواسطته فحص المثانة البولية والمسالك 

  البولية السفلى، وتشخيص المشاكل ومعالجتها بما يتالءم. 

  من طفل آلخر.  وتختلف نحو نصف ساعة هي المدة التي من المتوقع أن يستغرقها الفحص

 يتم االستعداد للفحص؟ كيف

 ساعات عن الشراب الصافي/ الرضاعة، لكي يكون باإلمكان إجراء التخدير.  4ساعات عن الطعام و  6يجب الحضور بعد صوم لمدة 

 ، يرجى أن تحضروا معكم: إلينا عند حضوركم

 بكتيريا البول الذي تم إجراؤه في صندوق المرضى، قبل تاريخ الفحص المحدد بأسبوع. في حال تم اكتشاف  نتائج فحص زرع

  وجود تلوث في الزرع، يجب إبالغنا قبل حضوركم إلجراء الفحص، من أجل معالجة الموضوع بما يتالءم. 

  كتاب توجيه مفّصل من الطبيب المعالج في العيادة الجماهيرية )إذا تم توجيهك من قبل طبيب في معهد المسالك البولية لألطفال

  في "شعاري تصيدق"، فال حاجة لكتاب التوجيه(. 

  .التزام مالي، من صندوق المرضى الذي يؤمن الطفل، من أجل إجراء الفحص  
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 سيرورة الفحص:

إلى المركز الطبي، عليكم التوجه إلى الطابق السادس في مستشفى األطفال، إلى كاونتر سكرتارية عيادة المسالك البولية عند وصولكم 

  في العيادة.  اتفتح له ملفسلألطفال. ستقوم السكرتيرة بالتعرف على الطفل و

الفحص، وستجري مختلف التقييمات وتقيس ضغط  ستقوم ممرضة باستقبالكم في وحدة التسرير النهاري لألطفال، سترشدكم قبيل إجراء

  الدم، النبض، وتيرة التنفس، درجة الحرارة ومستوى األلم. 

  على الموافقة على إجراء الفحص والموافقة على التخدير. التوقيع ، بعد شرح قصير، منكم طبيبسيطلب 

  األطفال، المالصقة لعيادتنا، بتجهيز ابنكم بهدف التقليل من المخاوف أو الرهبة المتوقعة.  قبيل الفحص، سيقوم طاقم مدرسة قسم

 قبل الفحص، سيقوم الطفل باستبدال مالبسه بمالبس خاصة. 

 في المرحلة التي ينام فيها ابنكم، سيطلب منكم الخروج من الغرفة واالنتظار في الخارج إلى حين انتهاء الفحص. 

 

 بعد الفحص:

 سيتم نقل ابنكم إلى غرفة اإلنعاش المالصقة لغرفة الفحص.

  إلى المنزل.  ةعودالتبين أن حالته الصحية مستقرة وتسمح بحين ييتم التسريح فقط بعد أن يقوم ابنكم بالشرب وتناول الطعام، و

 للفترة المناسبة بعد انتهاء الفحص.  من المفضل أن تحضروا له معكم طعاما يحبه

 خالل اليوم التالي للفحص، يجب على الطفل البقاء على مقربة من شخص بالغ ومسؤول. 

  .يحصل هذا الشعور في أعقاب انقباض ال إرادي في من الممكن أن يشعر ابنكم بالحاجة للتبول بوتيرة أعلى وأكثر استعجاال

 السوائل خالل الفحص. المثانة البولية بعد تنظير المثانة وفي أعقاب امتالء المثانة البولية ب

  .من الظواهر الشائعة األخرى الحرقة عند التبول 

  من الممكن أن تستمر هذه األعراض لمدة يوم أو يومين بعد الفحص. 

  .من الممكن ظهور دم خفيف في البول لمدة عّدة أيام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5645658-02 تسرنا اإلجابة على أي استفسار، عبر الهاتف رقم

 مع تمنياتنا بالشفاء التام

  قسم المسالك البولية لألطفال في مستشفى ويلف لألطفال "شعاري تصيدق"

 التشديد على اإلكثار من الشرب والتبول بوتيرة عالية، من أجل تفادي التلوث في المسالك البولية يجدر

 في الحاالت التالية، توجه لتلقي العالج الطبي المستعجل بعد الفحص:

  درجة مئوية 38ارتفاع درجة الحرارة إلى ما يزيد عن 

 ساعات 8البول، عدم القدرة على التبول، لمدة تزيد عن  انحسار 

 ظهور ُكتل دموية في البول أو نزيف جدي متواصل 

 


