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0649978710

لمعلومات اضافية الرجاء التصال :

 prof.fabio gaj 

Telefono: 335-6524037

E-mail: fagaj@tin.it
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فوائد المعاينة ؟

 المعاينة البروكتولوجيية تهدف الى

 تحديد الضطرابات والمراض المتعلقة

.بالمستقيم والشرج

 تعتبر ايضا وسيلة مهمة للجراء

,الوقائي

 ويفحص الشخاص ما فوق الربعين

 عاما, ويمكن ايضا للشخاص ما تحت

 هذا السن اذا وجد حالت اورام في

 االطبيب البروكتولوجي(شرجي) عند*

 اللزوم  يستطيع ان يطلب عمل تحاليل

 تشخيصية من درجة اولى: تنظير

الشرج؛

او درجة ثانية: تنظير القولوننو؛

 وايضا من الدرجة الثالثة: تصوير 

.اشعاعي تبرزي

 ل تلزم التحضيرات لهذه التحاليل عدا*

.نظافة الماكن الحساسة

ما هو القولون-بروكتولوجي؟

قولونبروكتولوجي هو فرع منلل  

 فروع الطب الذي يتخصص في

.دراسة الشرج والمستقيم

 يجب زيارة الطبيب في حال وجود

:العراض التالية

نزيف؛-

الم عند منطقة الشرج؛-

الحكة؛-

افراز التهابية؛ -

 الشعور بثقل عند-

منطقة

كيف يتم الفحص ؟

 المرحلة الولى تتكون من مقابلة بين

 الطبيب والمريض يتم فيها الستفسار

 عن العراض والسباب التي حثت

.المريض على طلب المعاينة

 في المرحلة الثانية يتم فحص حالة

 فتحة الشرج حيث يطلب من المريض

 ان يستلقي على جنبه اليسر بينما

 تكون ركبتيه مثنيتين وقريبتين من الصدر

( 1توضيح.  بهدف معاينة المنطقة (

.المقصودة

 

ماذا بعد ذلك ؟

ي اساسية
 تعتبر المعاينة من قبل الخصائئ

 لتأطبر المشكلة وهامة لتوجيه المريض لعمل
ي مرحلة

ي تفيد فف
 الفحوصات اللزمة التل

 التشخيص ومن ثم اختيار العلج النسب ما
ف : بير

استخدام الأدوية؛ *

عملية جراحية؛ *

 اعادة تاهيل قاع الحوض عن طريق *

 تمارين تتم تحت اشراف متخصص

.الذي يحدد نوعية هذا التمارين

  

 اي امراض قد تسبب هذه
العراض ؟

الُخراجةو النّاسور؛     -

؛  ي جر شق شش - 

- الباسور 

ي المستقيم وبوليب؛
 - اورام فف

–تدلي اعضاء قاع الحوض؛ 

از- .سلس البر
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