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FICHE EXPLICATIVE PONCTION/BIOPTIE EN ARABE 

 

     

 الوخد باالبرة                                
 

I. الخد عٌنة من الكبد 

 فً حاالت كثٌر من علوم فحص الكبد ٌتطلب االمر افضل

 فحص طبً لمعرفة السبب فً تطور و مخاطر تقدم هدا المرض

 المحتمل و تقرٌر العالج االكثر اٌالما.                                 

 * ما هو هذا :                                                               

 الفحص الطبً ٌتطلب ان ٌكون الشخص ممددا على ظهره او على

  جانبه االٌسر. الطبٌب ٌدخل ابرة بنجح تحت الجلد ٌاخد و عٌنة

 من الكبد من خالل الجلد و بواسطة ابرة بطول ملم 1او ملم 2 عرضا.

ٌستمر ال اال لنصف ثانٌة   .                                     اخد العٌنة 

 * اي تحضيرات :                                                                

 ٌجب عدم اخد اي دواء ٌعدل من سٌولة  الدم قبل 10 اٌام من بدء

 الفحص الطبً . كذلك االمر سٌتم اجراء فحص للدم و صورة      

 اشعاعٌة للكبد قبل بدء اخد هذا العٌنة .                                 

 ٌجب ان ٌتوقف عن الطعام قبل ستة ساعات قبل بدء  هذا        

 الفحص و  ٌمنع اخد اي شًء اخر : حلوٌات ، مشروبات ، ماعدا     

 قلٌال من الماء و من الضروري التوقف عن التدخٌن .               
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 * االستشفاء :                                                                

 ٌدوم االستشفاء   لٌوم او لمدة 24 ساعة اذا راى الطبٌب ان امر

 ٌتطلب ذلك                                                                      

 * بعد اجراء فحص اخد العينة                                              

 ٌجب ان ٌبقى الشخص فً السرٌر لمدة 6 ساعات       

 اول ساعتٌن ٌجب ان ٌكون على الجهة الٌمنى مع مراقبة        

 مستمرة من الممرضة لفحص النبض ، الضغط و الشراٌٌن   

 اذا شعر المرٌض بظهور الم فً الكبد او فً كتفه االٌمن

 عندها ٌجب اشعار الممرضة                                              

   الضمادات ممكن تحٌٌدها فً الٌوم الثانً دون ترك اي اثر للجرح

 عدم آخد اي دواء لسٌالن الدم فً غضون عشرة اٌام من نهاٌة هذا الفحص.

 * فً حال الحصول  على  موافقة الخروج من المستشفى فً نفس

امرافقا  مع اي        الٌوم عند المساء ٌبقى المرٌض لمدة 20 دقٌقة 

 شخص فً المستشفى                                                          

 * ٌجب التجنب بقٌام اي جهد جسدي و مكشف بعد االنتهاء فورا         

 من هذا الفحص الطبً كذلك ٌجب ان ٌتجنب السفر الى اي بلد   فً 

  الخارج النه قد ال ٌجد العناٌة لمعالجته فً حال ظهور بعض التعقٌدات

 * اي تعقيدات :                                                                             

هً و : على سبٌل المثال           نادرا ما تحصل هذه التعقٌدات :

 * آلم مزعج ، نزٌف دم فً مكان وخد االبرة او تورم                   

 * فً االسبوع الذي ٌلً هذا االجراء الطبً فً حال الشعور بالم

 فً البطن او، تعب او، اصفرار و ارتفاع حرارة الجسم فً هذه الحالة
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 ٌجب استشارة الطبٌب و فً حال عدم وجود اي طبٌب   ؛ ٌرجى 

 االتصال برقم 15                                                                  

 *قبل الفحص الطبً سٌطلب من المرٌض التوقٌع على استمارة

 آلموافقة .                                                                                 

 * معلومات مفٌدة قبل الفحص الطبً .

           ال         هل تدخن                                         نعم * 

             ال        حساسٌة ؟                                   نعم  * هل عندك 

             ال        هل تاخد دواء ضد ؟ تجمٌد الدم                       نعم * 

              ال          هل عندك جهاز تبدٌل اسنان ؟                      نعم * 

             ال          هل عندك مشكلة تجمد الدم ؟                        نعم * 

              ال         هل عندك مشكلة فً القلب او فً جهاز ؟التنفس    نعم * 

              ال         هل عندك ماء الزرقاء فً العٌون ؟                  نعم * 

              ال         هل عندك حرارة الٌوم ؟                              نعم * 

    ال        للنساء : هل انت حامل ؟                               نعم * 

        ال          للرجال : هل عندك مشكلة البروستات ؟             نعم * 

 


