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التصوير الشعاعي للمريء بالباريوم  ،يتم إجراؤه من أجل البحث في صعوبة البلع أو شعور حس اإلنغالق في البلعوم بسبب المواد الغذائية.
يكشف عن المشاكل مثل ضيق المريء  ،القرحات  ،فتق المعدة وما شابه من مشاكل أو مشاكل الحركة خالل مرور الغذاء من المريئ.
التصوير الشعاعي للمريء بالباريوم يتم في قسم األشعة  ،عليكم بعدم تناول الطعام أو شرب أي شي على األقل قبل  6ساعات من التصوير.
عليكم الوقوف أمام جهاز األشعة وسيتم منكم طلب شرب الباريوم و سائل أبيض خاص .هذه المادة ستجعل المرئ مرئي .لرؤية حركات
عضالت المريء يمكن إعطاؤك قطعة من الخبز والسكريات لتأكلها .بعد أيام قليلة من اإلختبار يكون لون البراز بلون الطباشير  ،هذا غير
مضر وسببه الباريوم.
عليكم بإستهالك كمية كبيرة من السوائل بعد المداخلة لمدة يومين او ثالث لكي ال ُتصابوا باإلمساك.

متى ؟






عسر الهضم
ألم أثناء البلع
هروب الحمض الى المريء
الشبهة في وجود ثقب أو تمزق
تقييم قبل العملية
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ما هي الحاالت التي تستلزم عدم إجراء هذا التطبيق؟
الدخول الى الجسم ( هروب الطعام الى القصبة الهوائية أثناء البلع).
المواد المستعملة من اجل هذا اإلجراء
أكثر مادة يتم إستخدامها هي " الباريوم".

تجهيز المريض للتصوير





إعطاء معلومات للمريض.
التحقيق في الحمل.
تجهيز المريض بشكل عام ونفسي ومبادئ اإلجراء.
يجب أن تكون المعدة فارغة حيث سيتم ابتالع كيس الباريوم.

العملية – تصوير الفيلم
يتم تصوير المريء بشكل كامل والمريض في وضع واقف على قدميه و يبلع خليط الباريوم المجهز.
في العادة يتم أيضا ً تصوير المعدة واإلثنا عشر.
بعد التصوير
بعد التصوير يجب تنبيه المريض بخصوص اإلمساك وتوصيته بشرب الماء بكثرة.
المضاعفات
هروب خليط الباريوم الى القصبة الهوائية.
تسرب الباريوم في المرضى الذين يعانون من ثقب.

أقبل بتطبيق المداخلة  /العالج الذي تم تعريفه في هذا النموذج.
إسم – لقب المريض ...................................................................... :
التاريخ  /الساعة .......................................................................... :
التوقيع ...................................................................................... :
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الطبيب الذي قام بإعطاء المعلومات
اإلسم – اللقب ............................................................ :
التاريخ  /الساعة ........................................................ :
التوقيع والختم ........................................................... :
الشاهد على انه تم إعطاء معلومات للمريض و  /أو تم هذا اإلجراء بشكل شفوي للمرضى الذين ال يجيدون القراءة والكتابة :
اإلسم – اللقب ...................................................................... :
الهاتف .............................................................................. :
التاريخ  /الساعة .................................................................. :
العنوان .............................................................................. :
التوقيع .......................... :
من أجل المرضى الذين ليست لديهم كفاءة قانونية :
يتم التعبئة من طرف ولي  /الوصي القانوني للمريض
اإلسم – اللقب .............................................................................. :
التاريخ  /الساعة .......................................................................... :
الهاتف ...................................................................................... :
التوقيع ..................................................................................... :
العنوان ..................................................................................... :
أتراجع عن الموافقة التي قدمتها من أجل تطبيق المداخلة  /العالج المذكور في هذه اإلستمارة  ،و انا على وعي بجميع اآلثار السلبية
والمخاطر التي قد تحدث.
إسم – لقب المريض .............................................................................. :
التاريخ  /الساعة .................................................................................. :
التوقيع ............................................ :
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