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فغر المعدة باالشعة عن 
لمعدة اطریق الجلد/ فتحة 

واالمعاء
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Gastrostomy/ Gastrojejunostomy 
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  مضاعفات؟ او مخاطر ایة ھناك ھل
 بعض حدوث المحتمل من طبي، إجراء كأي

 المضاعفات ھذه تقلیل على نحرص المضاعفات.
 وصحتك االجراء لمراقبة االشعة استخدام عبر

  العملیة. ھذه متابعة خالل
 المحتملة: المضاعفات وتشمل

 في االنبوب ادخال یتم عندما نزیف حدوث -
  الجلد

  االنبوب حول عدوى او التھاب -
 أللما من تتسبب ما وعادةً  التنفس في صعوبة -

  وصفھا یتم التي االالم مسكنات أو
 او الكبد متل االخرى االعضاء في ثقب -

  الغلیظة االمعاء
 (التھاب البطن جوف في شدید التھاب -

  یحدث ما نادراً  -الصفاق)

 المساعدة؟ طلب یمكنني متى
 االخصائي الطبیب او طبیبك مع التواصل یرجى

 التالیة: بالعوارض شعرت حال في
 درجة ۳۸٫٥ من الكثر الجسم حرارة تعدي •

 فھرنھایت) ۱۰۱( یةئوم
 االنفلونزا،  لعوارض الشبیھة العوارض •

 ارتعاش أو ألم كالحمى،
 االنبوب مكان في االحمرار او االلم في تزاید •
 االنبوب حول تسرب •
 انسداد االنبوب•

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

 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...  فغر المعدة باالشعة عن طریق الجلد/ فتحة للمعدة واالمعاء

لى ایقوم طبیب األشعة بشق الجلد وإدخال االنبوب 
المعدة. وفي حال كنت بحاجة الى إستخدام انبوب 
الفغر (انیوب جي جاي) سیتم ادخال االنبوب الي 

  .االمعاء الدقیقة
عندما یتم وضع االنبوب في المكان الصحیح، نقوم 

  .بسحب االنبوب االنفي
یتصل انبوب الفغر (انبوب جي) أو أنبوب جي 
اجة جاي  بجھاز خاص مقفل ثابت في الجلد. ال ح

 للغرزات.

  ھل ھذه العملیة مؤلمة؟
قد تشعر باللسعة أو الحریق خالل عملیة حقن 

المخدر. لذا یرجى اعالمنا في حال كنت تشعر بأي 
ألم.  یمكننا تزویدك بمسكن أو مخفف لأللم اذا 

 .استدعى االمر لذلك

  ماذا یحدث بعد ھذا االجراء؟
حیث بیقوم الفریق الطبي بنقلك الى غرفة االنعاش 

یتم االعتناء بصحتك من قبل الممرض/ة. قبل 
مغادرتك، سوف یتم تزویدك بالمعلومات الالزمة 
حول كیفیة االعتناء باالنبوب. كما سیتم اعطاؤك 

تعلیمات حول المتابعة مع طبیب االشعة او طبیب 
 العائلة.

 

  ھل یمكنني اصطحاب أحد االقارب او األصدقاء؟
االصدقاء البقاء معك قبل  نعم، یمكن ألحد االقارب او

وبعد االجراء، ولكن ال یمكنھم البقاء أثناء العملیة في 
الغرفة وذلك للمحافظة على السالمة والتقید 

بالتعلیمات. كما سیتم إعالمك بمكان االنتظار 
 .المخصص الفراد عائلتك

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

 االرشادات المحددة وكیفیة االستعداد لھذا االجراء.ب

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

 العملیة.

  كم تستغرق مدة االجراء؟
تختلف حالة كل شخص، ولكن بشكل عام تتراوح 

مدة االجراء بین ساعة ونصف الساعة وقد تصل الى 
 .للتعافيساعتین 

  ماذا یحدث أثناء ھذا االجراء؟
اوالً، نضع أنبوب صغیر یسمى أنبوب أنفي معدي 

(أو أنبوب إن جي) یدخل عن طریق االنف عبر 
 .المعدة

وندفع بلطف الھواء في االنبوب الى المعدة، مما 
یساعد بتوضیح الرؤیة عبر الجھاز التنظیري (وفي 

ي للمنطقة التبعض االحیان عبر الصورة الصوتیة) 
 . یجب وضع االنبوب فیھا

عندما یتم تحدید مكان وضع االنبوب وتنظیف جدار 
البطن. یقوم طبیب االشعة بحقن المخدر لتجمید الجلد 

 . ویتم ادخال االنبوب
 

  ما ھو فغر المعدة باالشعة عن طریق الجلد؟
ھو اجراء یتم خاللھ إدخال أنبوب خاص یسمى 

الى المعدة عن طریق أنبوب الفغر (انبوب جي) 
 .جدار البطن باستخدام االشعة لتوجیھ ھذا االجراء

 : ویستعمل ھذا االنبوب لسبب واحد أو أكثر
إدخال االدویة أو المواد الغذائیة السائلة مباشرة  •

 .المعدة ىال
تصریف عصارة وسوائل المعدة الناتجة عن  •

 .االنسداد

ما ھي فتحة المعدة واالمعاء باالشعة عن طریق 
 الجلد؟

ھي عملیة مشابھة الى فغر المعدة ولكن تختلف 
عنھا في مكان ادخال االنبوب (الذي یسمى أنبوب 
فتحة المعدة أو أنبوب جي جاي)، فبدالً من ادخالھ 

الى المعدة، یتم ادخالھ الى االمعاء الدقیقة عبر فتحة 
 .في جدار البطن

یتم وضع ھذا االنبوب في حال كان ھناك تخوف 
عصارة المعدة الى المريء أو تنفس ھذه من تدفق 

 .العصارة من قبل المریض

  من یقوم بھذا االجراء؟
یقوم طبیب االشعة بھذا االجراء (وھو طبیب 

 .متخصص في اجراءات التصویر الموجھ)
 


