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  المساعدة؟ على الحصول یمكنني متى
 التالیة: الحاالت في بطبیبك االتصال یرجى

 درجة ۳۸٫٥ من الكثر الجسم حرارة تعدي •
 او بألم الشعور فھرنھایت)، ۱۰۱( یةئوم

  ارتعاش
 االختزاع مكان في االحمرار أو األلم في تزاید •

 او طوارئ مركز أقرب الى الذھاب یرجى
 باالعراض شعرت حال في ۹۱۱ بالرقم االتصال

 التالیة:
 التنفس في مفاجئ ضیق •
 الصدر في ألم •
 ضعف شدید•

 ۸۱۱ سي)ھیلث لینك بي سي (الرابط الصحي في بي 
یرجى االتصال بھذا الرقم في حال كان لدیك اي اسئلة او استفسارات وفي 

 .أي وقت كان
ساعة. تتوفر ھذه الخدمة في  ۲٤رقم ھیلث لینك بي سي متوفر على مدار 

لغة. للحصول على مترجم، یمكنك لفظ لغتك باللغة االنجلیزیة  ۱۳۰
واالنتظار للتحدث مع المترجم.

Arabic 



 

 یتبع...  اختزاع الكبد/اختزاع الكبد

  العملیة؟ماذا یحدث بعد ھذه 
یقوم الفریق الطبي بنقلك الى غرفة االنعاش بحیث 
تستلقي لمدة ساعة واحدة تحت المراقبة. یتم خاللھا 

مراقبة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومكان 
 .االختزاع

  ھل ھناك اي مخاطر او مضاعفات؟
آمناً، ونادراً ما  اً تعتبر عملیة اختزاع الكبد إجراء

 .تحدث أیة مضاعفات
وعموماً عند حدوث ثقب أو جرح في الجلد ھناك 

احتمال حدوث عدوى. وتشمل المضاعفات 
 :المحتملة

 نزیف في مكان الثقب -
 انھیار رئوي (استرواح صدري) -
  نزیف داخلي -
 اصابة في االمعاء او المرارة او الكلى -
 عدوى في البطن (التھاب الصفاق) -

یمكنك ان تسأل حول المخاطر قبل توقیع طلب 
 .فقةالموا

  متى یمكنني الحصول على نتائج االختزاع؟
یمكن أن یبلغك طبیب االشعة اذا كان ھناك ما یكفي 

 .من االنسجة لفحصھا
للحصول على نتائج االختزاع، یرجي االتصال 

بالطبیب الذي قام بطلب ھذا االجراء وترتیب موعد 
 .للمتابعة

 
 

  ماذا یجري قبل ھذا االجراء؟
الطبي باالتصال بك وتزویدك یقوم قسم التصویر 

 .باالرشادات المحددة وكیفیة االستعداد لھذا االجراء

  كم تستغرق مدة االختزاع؟
تستغرق مدة االختزاع ساعتین على االقل. یتم خاللھا 

الفحص الدقیق واالختزاع والتأكد من انك بصحة 
 .جیدة وجاھزاً للمغادرة

   ماذا یجري خالل عملیة االختزاع؟
طبیب االشعة الصورة الصوتیة او صورة یستخدم 

االشعة المقطعیة وذلك لتبیان مكان االختزاع 
والطریقة اآلمنة ألخذ العینة. یقوم الطبیب بحقن 
المخدر ویمكن أن تشعر بالضغط خالل ادخال 
االبرة. ستسمع صوت طقطقة خالل عملیة أخذ 
العینة. سنطلب منك حبس انفاسك وعدم الحركة 

العینة. عند االنتھاء، نقوم بسحب  خالل عملیة أخذ
 .اإلبرة وبالضغط على المنطقة الیقاف اي نزیف

  ھل عملیة اختزاع الكبد مؤلمة؟
قد تشعر بلسعة أو حریق خالل عملیة حقن المخدر. 

ال ینبغي أن تشعر بأي ألم عند إدخال االبرة. ولكن قد 
 .تشعر بالضغط واالنزعاج خالل عملیة أخذ العینة

 
 
 
 
 
 
 
 

 ا ھو اختزاع الكبد؟ م
اختزاع الكبد ھو أخذ عینة من نسیج الكبد باستخدام 

لتشخیص أي ركود  ابرة خاصة. یتم أخذ العینة 
ظاھر في أي من التحالیل التي كنت قد خضعت لھا 

(كالصورة الصوتیة وصورة االشعة، وصورة 
االشعة المقطعیة وتحالیل الدم). یساعد اختزاع 

الكبد في تشخیص اسباب الیرقان أو تشمع الكبد أو 
 التھاب الكبد الوبائي أو سرطان الكبد.           

 الكبد؟ من یقوم بعملیة اختزاع 
یقوم طبیب االشعة بعملیة اختزاع الكبد (وھو 

 طبیب متخصص في اجراءات التصویر الموجھ).    

 ھل یمكنني إصطحاب أحد االقارب أو االصدقاء؟ 
نعم، یمكن الحد االقارب او االصدقاء البقاء معك 
قبل وبعد عملیة التصویر، ولكن ال یمكنھم البقاء 

الغرفة وذلك للمحافظة أثناء عملیة التصویر في 
على السالمة والتقید بالتعلیمات. كما سیتم اعالمك 

 بمكان االنتظار المخصص الفراد عائلتك.

 ھل یجب التوقف عن تناول االدویة الخاصة بي؟ 
یتم اعالمك من قبل طبیبك بخصوص االدویة التي 
 یجب التوقف عن تناولھا قبل عملیة اختزاع الكبد.

"شخص بالغ" من أجل  یجب ان یكون برفقتك
مصاحبتك أو إعادتك بالسیارة الى المنزل بعد 

 .العملیة
 




