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Cystoscopy

اإر�شادات تنظري املثانة
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اإجراء  �ضرورة  البولية  امل�ضالك  طبيب  يقرر  عندما 

عملية تنظري املثانة فاإنه �ضيقوم بذلك لعدة اأ�ضباب 

منها:

وفح�ص  للمثانة  الداخلي  اجلدار  على  •الك�ضف  	
الأن�ضجة الداخلية للتاأكد من عدم وجود اأن�ضجة 

غري طبيعية.

والتي  املثانة  اأن�ضجة  من  عينات  باأخذ  •القيام  	
طبيعي  غري  ب�ضكل  تنمو  خاليا  على  حتتوي  قد 

واإر�ضالها اإىل املخترب لدرا�ضتها وحتديد نوعها.

•القيام بكّي اأماكن النزيف داخل املثانة.  	
املو�ضعي  التخدير  حتت  الربو�ضتاتا  •فح�ص  	

والعام.

•وعادة ما يقرر الطبيب خطة العالج امل�ضتقبلية  	
بعد اأن تظهر نتائج الفح�ص املخربي.
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مقـــــــدمة

كيف جترى عملية املنظار للمثانة؟

ما هي الإجراءات املتبعة قبل اإجراء 

عملية املنظار للمثانة؟

الن�شاطات

الوظائف البولية

املحتوى
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وظائف الإخراج

النظافة ال�شخ�شية

التدخني

الأدوية

ماذا بعد اخلروج من امل�شت�شفى؟

املتابعة

تذكري بخطة العالج

تذكري 

بخطة العالج
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مقدمة:

ُتعرف املثانة عند كثري من النا�ص كخزان البول وهي عبارة عن كي�ص ع�ضلي 

لتخزين البول الذي تنتجه الكليتان، ويت�ضل باملثانة احلوالب التي تنقل البول 

من الكلى اإىل املثانة، ويف اأ�ضفل املثانة توجد فتحة جمرى البول. ت�ضتوعب 

املثانة الطبيعية عند الإن�ضان البالغ حوايل ن�ضف لرت من البول.
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الأورام  هذه  تكون  وعادًة  الطبقات  هذه  من  اأي  يف  الأورام  تظهر  وقد 

�ضطحية يف الغ�ضاء املبطن للمثانة وهي �ضهلة العالج وميكن ا�ضتئ�ضالها 

عن طريق املنظار ويتبع ذلك كي املنطقة التي ا�ضتاأ�ضل منها الورم. هذه 

والنمو  الظهور  على  القدرة  لديها  الأورام 

عن  املثانة  فح�ص  فاإن  لذلك  اأخرى  مرة 

غاية  يف  اأمر  دورية  ب�ضورة  املنظار  طريق 

هذه  منو  اأو  وجود  عن  للتحري  الأهمية 

الأورام داخل اأن�ضجة املثانة وحماولة احلد 

من منوها داخل الطبقات العميقة للمثانة.

تتاألف املثانة من ثالث طبقات:

1.طبقة الغ�ضاء املبطن للمثانة

2.طبقة الأوعية الدموية

3.طبقة الع�ضالت



عن  املنظار  باإدخال  البولية  امل�ضالك  طبيب  يقوم 

اأو  املو�ضعي  التخدير  حتت  البول  جمرى  طريق 

الن�ضفي اأو الكامل، وهذا املنظار عبارة عن اأنبوب 

الطبيب  لتمّكن  به  تت�ضل  مكربة  عد�ضة  ذا  رفيع 

من فح�ص املثانة من الداخل بدون عمل اأي فتح يف 

اجل�ضم. وت�ضتغرق عملية املنظار املثاين قرابة ال�ضاعة.

كيف جترى عملية املنظار للمثانة؟

املنظار  اإج��راء  موعد  قبل  املعالج  الطبيب  باإعالم  تقوم  اأن  جدًا  ال�ضروري  من 

من  الطبيب  يتمكن  لكي  الورفارين  اأو  الأ�ضربين  مثل  للدم  اأي مميعات  بتناولك 

منعك عن تناولها قبل العملية بوقت كاٍف.
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اأواًل : التخدير املو�ضعي:

خالل  مو�ضعي  خمدر  بو�ضع  الطبيب  ويقوم  ت�ضخي�ضي  لغر�ص  ذلك  يتم 

الإحليل وبعد ذلك يتم و�ضع املنظار خالل الإحليل للت�ضخي�ص وي�ضتطيع الطبيب 

روؤية املثانة كذلك من خالل املنظار.

ويف حالة وجود اأورام اأو ت�ضخم يف غدة الربو�ضتاتا عند الرجال اأو ح�ضوات 

فاإن الإجراء العالجي يتم يف يوم لحق حتت البنج الن�ضفي اأو العام.

بعد  امل�ضت�ضفى  ويغادر  احلالة،  هذه  يف  �ضائمًا  يكون  اأن  املري�ص  يحتاج  ل 

املنظار مبا�ضرة.

اأ�ضبوعني  اإىل  اأيام  ملدة ترتاوح من عدة  البول  يوجد دم يف  اأن  املتوقع  من 

قدرة  عدم  حالة  ويف  املاء  من  كثري  ب�ضرب  املري�ص  وين�ضح  املنظار  بعد  من 

املري�ص على التبول بعد املنظار مع الإح�ضا�ص بالرغبة يف ذلك فاإنه يجب 

عليه العودة للم�ضت�ضفى كما يجب عليه العودة عند ارتفاع 

درجة احلرارة.

بعد  مبا�ضرة  الطبيعي  ن�ضاطه  ممار�ضة  للمري�ص  ميكن 

املنظار.

1
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اليوم الأول:

الدخول  اإجراءات  فيه  �ضتجرى  والذي  املنظار  عملية  ي�ضبق  الذي  اليوم  هذا 

للم�ضت�ضفى، و�ضيقوم فريق التمري�ص الذي �ضي�ضرف على ا�ضتقبالك يف جناح 

التنومي وعلى جمع املعلومات الطبية اخلا�ضة بحالتك واأخذ القيا�ضات احليوية 

جل�ضمك )ال�ضغط، والنب�ص، واحلرارة(.

يراها  التي  العالج  بالك�ضف عليك و�ضرح خطة  املعالج  الطبيب  �ضيقوم  كذلك 

منا�ضبة لك. و�ضوف يطلب منك الطبيب التوقيع على املوافقة باإجراء املنظار 

املثاين لك والتي �ضيجريها يف اليوم التايل.

ومن الإجراءات املتبعة قبل اأي عملية يو�ضي 

�ضيء  اأي  تناول  من  مبنعك  التخدير  طبيب 

عن طريق الفم قبل العملية بثماين �ضاعات، 

و�ضوف ت�ضاعدك اأخ�ضائية التثقيف ال�ضحي 

على فهم هذه الإجراءات قبل عملية املنظار 

املثاين وتزودك باملعلومات ال�ضحية الالزمة 

حتى يوم خروجك من امل�ضت�ضفى.

ثانيا : البنج الن�صفي اأو الكامل .

يتم عمل املنظار بنف�س الطريقة بالإ�ضافة اإىل الإجراءات التالية: 
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2
اليوم الثاين:

�ضوف  ثم  جيد  ب�ضكل  بال�ضتحمام  تقوم  اأن  يجب  العمليات  لغرفة  التوجه  قبل 

تتلقى جرعة من العالج املهدئ قبل ذهابك لغرفة العمليات. 

�ضوف  املثاين  املنظار  عملية  من  النتهاء  بعد 

تالحظ وجود اأنبوب داخل جمرى البول لي�ضاعدك 

على التخل�ص من الدم الذي يتجمع داخل املثانة. 

ثم ترجع عادًة اإىل غرفتك مبجرد اأن ت�ضحو من 

التخدير.

يف  البول  بت�ضريف  اخلا�ص  الأنبوب  بقاء  ي�ضتمر 

مكانه اإىل اأن يرى الطبيب اأنك ل�ضت بحاجة اإليه. 

امل�ضوؤول  التمري�ص  طاقم  باإعالم  تقوم  اأن  يجب 

عنك عند اإ�ضابتك باأي اأمل يف منطقة املثانة.

ال�ضوائل  من  بدءًا  للغرفة  عودتك  عند  تدريجي  ب�ضكل  الطعام  تناول  ميكنك 

اخلفيفة حتى الوجبة الطبيعية، و�ضيبقى املحلول املغذي موجودًا اإىل حني التاأكد 

من قدرتك على تناول ال�ضوائل ب�ضكل جيد.

�ضيقوم الطبيب املعالج باملرور عليك واإخبارك عن نتائج املنظار والطمئنان على  

حالتك ال�ضحية.

وف 

اعدك 

على التخل�ص من الدم الذي يتجمع داخل املثانة. 

حو من 

يف  البول  ريف 

إليه. 

ؤول 
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اليوم الرابع:

تهمك  التي  املعلومات  جميع  على  حت�ضل  �ضوف 

بخ�ضو�ص متابعة حالتك يف امل�ضتقبل، وقبل اأن تتم 

اإجراءات اخلروج من امل�ضت�ضفى �ضوف حت�ضل على 

العالجات الالزمة وبطاقات املواعيد مع طبيبك.

اليوم الثالث:

يف هذا اليوم من املتوقع اأن يعود لون البول اإىل طبيعته ويف هذه احلالة 

يطلب الطبيب من املمر�ص �ضحب اأنبوب ت�ضريف البول و�ضوف يطلب منك 

املمر�ص اأن تقوم بتجميع البول الذي تنتجه يف علبة 

خا�ضة لقيا�ص كمية البول التي يفرزها ج�ضمك.

نتائج  مبراجعة  الطبيب  يقوم  اأي�ضًا  اليوم  هذا  ويف 

التحاليل اخلا�ضة بك واحل�ضول على نتائج فح�ص 

الأن�ضجة ويقرر الطبيب اخلطوة القادمة من عالجك 

بناًء على هذه النتائج ويقوم ب�ضرحها لك.

13
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من الطبيعي اأن يكون لديك �ضعور دائم بالتبول لب�ضعة اأ�ضابيع بعد اإجراء جراحة ا�ضتئ�ضال 

ورم املثانة با�ضتمرار، وقد يكون هناك اأي�ضًا �ضعور بحرقان يف البول و�ضرب �ضوائل كثرية 

وتفريغ املثانة با�ضتمرار �ضيحد من هذا احلرقان و�ضتعود وظائف البول اإىل طبيعتها بعد 

ب�ضعة اأ�ضابيع.

البول وخ�ضو�ضًا  بالبول ويف بع�ص احلالت قد جتد دمًا متجلطًا يف  قد يكون هناك دم 

بعد �ضقوط الق�ضرة عن اجلرح، و�ضرب كمية كبرية من 

ال�ضوائل �ضيزيل اأي اآثار للدم يف البول. 

حرقان �ضديد اأثناء التبول وحرارة مرتفعة قد ت�ضري اإىل 

باأخ�ضائي  الت�ضال  منك  يرجى  باملثانة،  التهاب  وجود 

الأمرا�ص البولية اأو طبيبك مبا�ضرة.

ا�ضتاأنف مزاولة ن�ضاطاتك املعتادة على مر الأيام املقبلة، جتنب 

حمل الأ�ضياء الثقيلة )اأي �ضئ يزيد وزنه عن 2 كيلو جرام( 

ملدة اأ�ضبوعني بعد اإجراء العملية )لأن مثل هذه الأ�ضياء ميكن 

اأن حتدث نزيفًا(.

يجب جتنب ال�ضفر اأو اأي ن�ضاط متعب اإىل اأن يخلو البول من 

اأي اآثار للدم ملدة اأ�ضبوع على الأقل. وميكن ا�ضتئناف الن�ضاط 

اجلن�ضي بعد اأ�ضبوعني من اإجراء العملية.

الن�شاطات::

الوظائف البولية:
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هناك  ولكن  املعتادة  اأدويتك  تعاطي  يف  ت�ضتمر  �ضوف 

ولو  اجلراحة،  بعد  النزيف  من  تزيد  التي  الأدوية  بع�ص 

بطبيبك. الت�ضال  منك  نرجو  اأ�ضئلة  اأي  لديك  كان 

وظائف الإخراج:

عادة ما ت�ضتعيد وظائف الإخراج طبيعتها بعد اأن ت�ضتعيد

 ن�ضاطك وقدرتك على الأكل.

 .. ملنّي  تاأخذ  اأن  املمكن  تتربز ومن  نف�ضك كي  ال�ضغط على  جتنب 

والإكثار من تناول اخل�ضار الورقية والفواكه

النظافة ال�ضخ�ضية:

ي�ضمح لك باأخذ د�ص اأو ال�ضتحمام كما ت�ضاء.

التدخني:

الأدوية:

تناول  امل�ضت�ضفى، وميكنك  بعد خروجك من  لأي م�ضكن قوي  عادة ل حتتاج 

Acetaminophen Tylenol TM  عند ال�ضعور باأمل وعدم ارتياح.

هناك ارتباط وثيق بني التدخني و�ضرطان املثانة، واإن كنت مدخنًا 

فمن الأف�ضل اأن تبذل كل جمهودك لوقف التدخني

الآن وفورًا.
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فى؟ ت� فى؟فى؟فى؟ماذا بعد اخلروج من امل� ت�ت�ت� ماذا بعد اخلروج من امل�ماذا بعد اخلروج من امل�ماذا بعد اخلروج من امل�ماذا بعد اخلروج من امل�ماذا بعد اخلروج من امل�ماذا بعد اخلروج من امل�ماذا بعد اخلروج من امل�ماذا بعد اخلروج من امل�ماذا بعد اخلروج من امل�ماذا بعد اخلروج من امل�
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ماذا بعد اخلروج من امل�ضت�ضفى؟

يجب اأن تقوم باتباع التعليمات التالية:

اأ�ضبوع اإىل  •ميكنك القيام باملعا�ضرة الزوجية ب�ضكل طبيعي بعد مرور  	
اأ�ضبوعني.

عن  تتوقف  ول  رم�ضان  �ضهر  خ��الل  طبيعي  ب�ضكل  ال�ضيام  •ميكنك  	
ال�ضيام اإل اإذا اأو�ضى الطبيب املعالج بذلك.

يجب اإعالم الطبيب عند حدوث اأي من العالمات التالية:

• درجة مئوية(. ارتفاع يف درجة احلرارة )3٨	

•انحبا�ص يف البول. 	
•اأمل �ضديد يف منطقة اأ�ضفل البطن. 	

•ظهور دم ب�ضكل �ضديد ي�ضتمر لأكرث من يومني. 	

يجب اأن تعلم اأن املنظار املثاين ل ي�ضبب اأي �ضرر على املنطقة التنا�ضلية 

تعي  اأن  العقم، كذلك يجب  اأو  ال�ضعف اجلن�ضي  املنظار يف  يت�ضبب  ول 

اأيام  لعدة  املنظار  بعد  التبول  اأثناء  النزعاج  من  ب�ضيء  �ضت�ضعر  باأنك 

وهذا اأمر طبيعي و�ضوف يختفي هذا النزعاج تدريجيًا.




