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 הכנה לבדיקה אורודינאמית
 הנחיות להורים

 

 أيها األهل الكرام،

 طفلكم مدعو الى فحص ديناميكية الجهاز البولي في عيادة المسالك البولية لدى األطفال. 

 مستعدين للفحص، ننصحكم بقراءة هذه الورقة بعناية.لكي تصلوا 

 البولي؟ الجهاز ديناميكية فحص هو ما 

 إنه فحص لمقاييس مختلفة في الجهاز البولي بهدف تشخيص العوامل التي تؤدي الى صعوبة في أداء الجهاز البولي لدى طفلكم. 

 يقّيم البحث أداء المسالك البولية السفلية بواسطة أجهزة متقدمة.

 البولي؟ الجهاز ديناميكية لفحص يخضع من 

 ل ومن اضطرابات في التحكم بالبول.األشخاص الذين يعانون من مشاكل صعبة في التبوّ 

 الفحص سير: 

 يقوم الطفل بالتبّول داخل حاوية قياس. – قياس مجرى البول

  أكواب قبل ساعة من الفحص. 4وما فوق بشرب  12 جيلُيطلب من األطفال من 

 ساعات من  4، قد ُيستخدم تخدير خفيف ولذلك توجد حاجة للحضور في حالة صوم قبل 12 جيل أما لدى األطفال دون

 الفحص.

  .كي تكون مثانة البول ممتلئة، ننصحكم باالمتناع عن الدخول الى الحمام قبل حوالي ساعتين من الفحص 

 .دورجب إبالغنا عند حجز العاًما وتوجد حاجة الى تخدير خفيف من أجل تعاونه، ي 12مهم: إذا كان عمر طفلكم فوق 

مثانة وأنبوب رفيع إضافي الى فتحة الشرج. الللقيام بهذا، يتم إدخال أنبوب صغير ورفيع داخل  – في مثانة البول اتفحص الضغوط

الصقات على  3توضع األنبوب الموجود في المثانة يستخدم لتعبئة مادة التباين المحلولة بالماء )تسمح لنا هذه المادة بإجراء التصوير(. 

منطقة الحوض وتستخدم كمجسات لفحص قوة انقباضات عضالت الحوض. خالل الفحص، ُيطلب من الطفل اإلبالغ عما يشعر به، ومتى 

 يشعر بالحاجة الى التبّول. 

 عند انتهاء التعبئة، ُيطلب من الطفل التبّول الى داخل حاوية قياس كما في بداية الفحص. 

 بالفحص؟ تبطةمر مخاطر توجد هل 

 اإلكثار من الشرب.  معقد تحدث حرقة خفيفة عند التبّول قد تستمر عدة ساعات، وتختفي 

 اإلكثار من الشرب. معنادر، ويختفي عادة  –نزيف في البول 
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نادرة. من أجل تجنب احتمال تطّور عدوى،  –عدوى في مسالك البول 

 سيحصل طفلكم قبل الفحص على جرعة واحدة من المضادات الحيوية. 

 

 للفحص التحضير: 

 استمارة التزام من صندوق المرضى. .1

 طة(يحتى أسبوعين قبل الفحص. )ال يمكن إجراؤه إذا كانت العدوى نش –بول محتلنة  مستنبتنتيجة فحص  .2

 ى من قبل الممرضة قبل بدء الفحص.ُتعط -مضادات حيوية .3

 مين من الفحص. ويجب إيقاف تناول األدوية المضادة للكولين )نوبيتروبن، دتروزيتول( قبل ي .4

 

 توصيات: 

الفحص قبل حضوركم. قبل الفحص، ستقوم ممرضة بإرشادكم مجدًدا حول إجراء الفحص. إذا كان طفلكم  بخصوصتحدثوا مع طفلكم 

كس وما يخبز، كورنفل محلى الحليب )معدان(،ه الطعام الذي يحبه ليتناوله بعد الفحص. )يمكننا أن نقدم له في حالة صوم، أحضروا ل

 شابه، إذا نسيتم...(

 ُينصح بإحضار لعبة أو كتاب أو تابليت أو أي شيء يحبه طفلكم.

 ُيمنع دخول النساء الحوامل الى غرفة الفحص. 
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