تنظيرالقولون

وحدة إجراءات الجھاز الھضمي

Center for Care and Discovery (CCD), 7th Floor
الھاتف5700 S. Maryland Ave, Chicago, Illinois 60637 | 773.702.8402 :

التحضير
وكيفية
أساسية
حقائق

���
لتجھيز
لتناول محلول MiraLAX
ينقذ���
الفحص

للفحص
تھيئتك

سرطان القولون والمستقيم ھو ثاني األمراض السرطانية المميتة في
الواليات المتحدة.
إذا كنت تبلغ من العمر  50عامًا أو أكبر أو كان لديك تاريخ عائلي
من اإلصابة بالسرطان ،فإن إجراء فحص القولون والمستقيم يمكن
أن ينقذ حياتك .وإليك كيف يمكن أن يحدث ذلك...
 يبدأ سرطان القولون والمستقيم عاد ًة بنمو
كتلة غير سرطانية ُتسمى بالسليلة وتكون
داخل المستقيم أو القولون.

يجب أن ي ُنظف القولون من جميع
المواد الصلبة حتى يتمكن الطبيب من
الرؤية بوضوح.
نظي ً
فا،فقديتم
قولونك
إذا لميكن
إلغاءالفحصالخاصبك.
ستحتاج إلى صرف أدوية تجھيز
األمعاء من صيدليتك المحلية.
)انظر القائمة أعلى الصفحة (.2

 يُمكن إلجراء تنظير القولون أن يكشف عن وجود
ھذه السالئل حتى يتم استئصالھا قبل أن تتحول إلى سرطان.
 ويُمكنه أيضًا أن يكشف عن وجود سرطان بالقولون والمستقيم

مايجب أنتحضره معكإلىالفحص
 نموذج مكتمل للتاريخ الصحي
 شخص بالغ )يبلغ من العمر  18عامًا أو أكبر( ليوصلك
إلى المنزل .بعد زيارتك ال يمكنك أن تستقل سيارة أجرة أو
وسيلة نقل طبية أو حافلة إال بصحبة أحد األشخاص
 بطاقة التأمين
 كل األدوية التي تتناولھا حتى األدوية التي ُتصرف بدون وصفة
طبية والفيتامينات والمكمالت الغذائية

���
اتصل بطبيبك للحصول على تعليمات تناول الدواءقبلأسبوع من
فحصك على األقل إذا كنت:
 تتناول أدوية لعالج مرض السكري
 خضعت لعملية استبدال صمام في القلب
 تتناول أدوية مثل كومادين )وارفارين( Coumadin
) (Warfarinأو زاريلتو ) (Xareltoأو براداكسا
) (Pradaxaأو إليكويس ) (Eliquisأو سافايسا )(Savaysa
أو أي أدوية أخرى لتمييع الدم
 تتناول أدوية مثل بالفيكس ) (Plavixأو بريلينتا ) (Brilintaأو
أجرينوكس ) (Aggrenoxأو أي أدوية أخرى مضادة
للصفائح الدموية

احضرإلى مكانالفحصقبل ساعة من موعدك
نترنتعلىhttp://www.uchospitals.edu/visitor/directions :
�
القيادةمتاحةعبر ا
توجيھات
خدمة المعرفة الصحية والترجمة المقدمة بلغة بسيطة التي توفرھا إدارة Diversity, Inclusion and Equity 1.23.17
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����
تنظيرالقولون محلول
���
لتجھيز

للفحص
السابق
اليوم

قبلالفحصبـ5أيام

ظھرا:
فيالساعة 12
ً

 راجع تعليمات تناول محلول تجھيز األمعاء

 تناول قرصين من بيساكوديل )) (Bisacodylدولكوالكس المُلينة(

اشتر زجاجة حجمھا  8.3أوقيات من محلول MiraLAX
ِ  
) 238غرام( أو جاليكوالكس أو جليكول عديد اإليثيلين
(Polyethylene glycol, PEG) 3350
)االسم العام للمحلول(

 اخلط زجاجة محلول  MiraLAXبالكامل مع مشروب جاتوريد في
إبريق كبيرِّ .
غط اإلبريق وضعه في الثالجة.

اشتر  64أونصة من مشروب جاتوريد أو أي مشروب رياضي
ٍ  
آخر )ليس لونه أحمر أو أرجواني(
اشتر أقراص بيساكوديل ) 5 (Bisacodylملليغرام )أقراص
ِ  
دولكوالكس المُلينة(

قبلالفحصبـ3أيام
 ابدأ في اتباع نظام غذائي قليل البقايا )انظر صحيفة التعليمات(
 أوقف تناول مكمالت الحديد واأللياف

 اشرب كوبًا ) 8أونصات( من خليط  MiraLAXكل  15دقيقة حتى
ينتھي نصف اإلبريق.
ِّ  
غط النصف اآلخر من الخليط وضعه في الثالجة .ستشرب ھذا في
صباح الغد.
 إذا تقيأت ،فانتظر  30دقيقة وابدأ في شرب ¾ كوب
) 6أونصات( كل  15دقيقة حتى تنتھي من نصف الخليط.

قبلالفحصبـ 5إلى 6ساعات

 خطط لوسيلة إليصالك إلى المنزل

 تناول الدواء المُصرح به من قبل الطبيب.

بيومين
قبلالفحص

 ال بأس من تناول األسبيرين وأدوية ضغط الدم والبريدنيزون
والستيرويدات األخرى.

  استمر في اتباع النظام الغذائي قليل البقايا

للفحص
السابق
اليوم
الصافيةفي الصباح
السوائل
ابدأفياتباعنظامغذائيقائمعلى
 اشرب  8أكواب من الماء أو السوائل الصافية خالل اليوم بأكمله.

با
 اشرب ما تبقى من خليط ميراالكس )نصف الزجاجة(.اشربكو ً
الخليط��
ينتھي���.انته من
)8أونصات( كل 10دقائقحتى
ساعتينبعد أنتبدأفيشربه.
 ال تتخط ھذه الخطوة .من المھم أن يصبح القولون نظي ًفا بأقصى قدر
ممكن حتى يكون الفحص ناجحً ا.

� تتناول أي طعام صلب.
 
� تشرب أي سوائل حمراء أو أرجوانية اللون.
 


في السادسة مسا ًء:

يُمكن أن تتناول المرق الصافي )دجاج أو لحم بقري( والماء
وعصير التفاح ومشروب جاتوريد والحلوى المثلجة والقھوة
أو الشاي )بدون إضافة حليب أو مبيض( .ويمكنك أيضًا أن تمص
الحلوى الصلبة.

نعم

الصافيةحتى 3ساعات
السوائل
القائمعلى
الغذائي
استمرفيالنظام
 
قبل موعدالفحص.
 قد تحتاج أن تستيقظ مبكرً ا إذا كان موعد الفحص الخاص بك
في الصباح.
 ينبغي أن يكون برازك سائال شفافا أصفر.

�

بساعتين�:تأكل أوتشرب أيشيء.
قبلالفحص
يمكن أنيتمإلغاءالفحص إذاأكلت أوشربت أيشيء.
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اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ ﻗﻠﯾل اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ
وﺣدة إﺟراءات اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲ
اﺑدأ اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ ﻗﻠﯾل اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ ﻗﺑل اﻟﻔﺣص اﻟﺧﺎص ﺑك ﺑﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم .ﯾﺣد اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ ﻗﻠﯾل اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣن اﻷﻟﯾﺎف واﻷطﻌﻣﺔ اﻷﺧرى
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب اﻧﺗﻘﺎل اﻟطﻌﺎم داﺧل ﺟﺳﻣك ﺑﺳرﻋﺔ أﻛﺑر.
إن اﻷطﻌﻣﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ ﺗﻘﻠل ﻣن ﺣﺟم اﻟﺑراز اﻟﺧﺎص ﺑك وﻣن ﻣﻌدل ﺣرﻛﺔ اﻷﻣﻌﺎء ﻟدﯾك .وھذا اﻷﻣر ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺳﮭل ﻓﺣص ﻗوﻟوﻧك
أﺛﻧﺎء إﺟراء ﺗﻧظﯾر اﻟﻘوﻟون .وﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋد اﻷطﻌﻣﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ أﯾ ً
ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻹﺳﮭﺎل وﺗﻘﻠﺻﺎت اﻟﺑطن.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟطﻌﺎم

اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧك
ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ

اﻟﺣﻠﯾب وﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻷﻟﺑﺎن

اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧك
ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ
• اﻵﯾس ﻛرﯾم ﺑﺎﻟﻣﻛﺳرات أو اﻟﺑذور
• اﻟﺟﺑن ﺑﺎﻟﻣﻛﺳرات أو اﻟﺑذور
• اﻵﯾس ﻛرﯾم
• ﺣﻠﯾب اﻟﺑﻘر
• اﻟزﺑﺎدي أو اﻟزﺑﺎدي ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﮭﺔ
• اﻟﺟﺑن
• اﻟﻛرﯾﻣﺔ

اﻟﻣﺷروﺑﺎت

• اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻌﺑﺄة
• اﻟﻘﮭوة واﻟﺷﺎي )ﺑدون ﻛرﯾﻣﺔ أو ﺣﻠﯾب(
• اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ
• ﻋﺻﯾر اﻟﺗﻔﺎح

• أي ﻣﺷروب ﺑﺎﻟﻠب أو اﻟﺑذور ،ﻣﺛل ﻋﺻﯾر
اﻟﺑرﺗﻘﺎل أو اﻟﺟرﯾب ﻓروت.
• ﻋﺻﯾر اﻟﺑرﻗوق اﻟﻣﺟﻔف
• اﻟﻣﻛﻣﻼت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ذات اﻷﻟﯾﺎف

• ﻋﺻﯾر اﻟﻌﻧب اﻷﺑﯾض
• ﻋﺻﯾر اﻟطﻣﺎطم
• ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ )ﺑدون ﻟب وﻟﯾﺳت ﺣﻣراء أو
أرﺟواﻧﯾﺔ اﻟﻠون(
• ﻣﺷروﺑﺎت  Kool-Aidأو ) Hi-Cﻟﯾﺳت
ﺣﻣراء أو أرﺟواﻧﯾﺔ اﻟﻠون(
• ﻣﺷروب ﺟﺎﺗورﯾد أو ﺑﺎورﯾد
• ﻣﺷروﺑﺎت ) Crystal lightﻟﯾﺳت ﺣﻣراء أو
أرﺟواﻧﯾﺔ اﻟﻠون(
 .University of Chicago Medicine Gastroenterology Procedure Unitﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗرﺟﻣﺔ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ إدارة Diversity, Inclusion and Equity Department 6.28.17
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اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ ﻗﻠﯾل اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ
وﺣدة إﺟراءات اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟطﻌﺎم

اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧك
ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ

اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧك
ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ

اﻟﺧﺑز وﺣﺑوب
اﻹﻓطﺎر واﻟﻧﺷوﯾﺎت

• اﻟﺧﺑز اﻟﻣﺻﻧوع ﻣن اﻟدﻗﯾق اﻟﻣﻌﺎﻟَﺞ أو اﻟﻠﻔﺎﺋف
أو ﺧﺑز اﻟﺑﺎﺟل أو ﻓطﺎﺋر اﻟﻣﺎﻓن اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ أو
اﻟﺧﺑز اﻟﺑﻠدي أو اﻟﺑﺳﻛوﯾت أو ﻓطﺎﺋر اﻟﻣﺎﻓن
)ﺑدون ﻣﻛﺳرات أو ﺗوت( أو اﻟﻣﻘرﻣﺷﺎت أو
اﻟﺑﺎن ﻛﯾك أو ﻛﻌك اﻟواﻓل أو اﻟﻣﻌﺟﻧﺎت

• أﻧواع اﻟﺧﺑز وﺣﺑوب اﻹﻓطﺎر واﻟﻣﻌﻛروﻧﺔ
اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺑوب اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
• دﻗﯾق اﻟﺷوﻓﺎن
• ﺟراﻧوﻻ

• ﺣﺑوب اﻹﻓطﺎر اﻟﻣﻌﺎﻟَﺟﺔ اﻟﻣطﺑوﺧﺔ واﻟﺑﺎردة
ﻣﺛل اﻟذرة اﻟﻣﺟروﺷﺔ ،طﺣﯾن اﻟﻔﺎرﯾﻧﺎ ،ﻛرﯾﻣﺔ
اﻟﻘﻣﺢ أو اﻷرز ،دﻗﯾق اﻟﺷوﻓﺎن اﻟﻣﻧﻘﻰ ،ﺣﺑوب
اﻹﻓطﺎر  ،Cheeriosﺣﺑوب اﻹﻓطﺎر
 ،Corn Chexﺣﺑوب اﻹﻓطﺎر
 ،Cornflakes ،Rice Chexﺣﺑوب
اﻹﻓطﺎر  ،Rice Krispiesﺣﺑوب اﻹﻓطﺎر
Special K

• ﻣﻘرﻣﺷﺎت ﺟراھﺎم

• اﻟﺑطﺎطس )ﺑدون اﻟﻘﺷر(

• اﻷرز اﻟﺑﻧﻲ أو اﻷرز اﻟﺑري

• اﻟﺑطﺎطﺎ )ﺑدون اﻟﻘﺷر(

• ﺑذور اﻟﻘﻣﺢ

• اﻷرز اﻷﺑﯾض

• اﻟ ﱡﻧﺧﺎﻟﺔ

• اﻟﻣﻌﻛروﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟَﺟﺔ

• اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻣﺑرﻋم

• أي أﻧواع ﺧﺑز أو ﺣﺑوب إﻓطﺎر أو ﻣﻘرﻣﺷﺎت
أو ﻣﻌﻛروﻧﺔ ﻣﺣﺿرة ﺑﺎﻟﺑذور أو اﻟﻣﻛﺳرات
أو ﺟوز اﻟﮭﻧد أو اﻟﻔواﻛﮫ اﻟﻧﯾﺋﺔ أو اﻟﻣﺟﻔﻔﺔ
ﻓوق اﻟﻣﻧﺗﺞ أو داﺧﻠﮫ )ﻣﺛل ﺧﺑز اﻟﺑﺎﺟل
ﺑﺎﻟﺑذور(
• ﺧﺑز اﻟذرة

• اﻟﺷﻌﯾر
• ﻗﺷر اﻟﺑطﺎطس

 .University of Chicago Medicine Gastroenterology Procedure Unitﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗرﺟﻣﺔ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ إدارة Diversity, Inclusion and Equity Department 6.28.17
اﻟﺻﻔﺣﺔ  7ﻣن 4

اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ ﻗﻠﯾل اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ
وﺣدة إﺟراءات اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟطﻌﺎم
اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ

اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧك
ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ
• اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ اﻟﻣﻌﻠﺑﺔ أو اﻟﻣطﺑوﺧﺔ ﺑدون اﻟﻘﺷر أو
اﻟﺑذور )اﻟﺧوخ واﻟﻛﻣﺛرى واﻟﻣﺷﻣش واﻟﺗﻔﺎح(
• ﺻﻠﺻﺔ اﻟﺗﻔﺎح

اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧك
ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ
• اﻟﺛﻣﺎر اﻟﻧﯾﺋﺔ )ﻻ ﺑﺄس ﻣن اﻟﻣوز(
• اﻷﻧﺎﻧﺎس ،اﻟﺑرﺗﻘﺎل ،ﻗطﻊ اﻟﺟرﯾب ﻓروت،
ﺧﻠﯾط اﻟﻔواﻛﮫ اﻟﻣﻌﻠﺑﺔ

• اﻟﻣوز اﻟﻧﺎﺿﺞ

• اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ اﻟﻣﺟﻔﻔﺔ

• ﺻﻠﺻﺔ اﻟﺗوت اﻟﺑري اﻷﺣﻣر اﻟﮭﻼﻣﻲ

• ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺗوت واﻟﺷﻣّﺎم
• ﺻﻠﺻﺔ اﻟﺗوت اﻟﺑري اﻷﺣﻣر اﻟﺻﺣﯾﺢ
• اﻷﻓوﻛﺎدو
• ﺟوز اﻟﮭﻧد

اﻟﺧﺿروات

• اﻟﺧﺿروات ﺑدون ﺑذور اﻟطﺎزﺟﺔ واﻟﻣﻌﻠﺑﺔ
واﻟﻣﺟﻣدة واﻟﻠﯾﻧﺔ واﻟﻣطﺑوﺧﺔ ﺟﯾ ًدا.
)ﺧﺿروات اﻟﺟزر واﻟﻔول اﻷﺧﺿر واﻟﺑﻧﺟر
اﻟﻣﻘ ﱠﺷرة(
• ﻋﺻﯾر اﻟﺧﺿروات اﻟﻣُﺻ ﱠﻔﻰ
• ﺻﻠﺻﺔ اﻟطﻣﺎطم اﻟﻣُﺻ ّﻔﺎة )أزل اﻟﻠب
واﻟﺑذور(

• ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺿروات اﻟﻧﯾﺋﺔ ،ﻣﺛل اﻟﺧس أو
اﻟﺑﺻل أو اﻟﻛرﻓس أو اﻟﺧﯾﺎر أو اﻟﻣﺷروم
أو اﻟﺑﺻل اﻷﺧﺿر.
• اﻟﺧﺿروات ذات اﻟﺑذور
• اﻟﺧﺿروات اﻟﻣطﺑوﺧﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﻠﯾﻔﯾﺔ
ﻣﺛل :اﻟﺧرﺷوف واﻟﮭﻠﯾون واﻟﻔول اﻷﺧﺿر
واﻟﺑروﻛﻠﻲ وﻛرﻧب ﺑروﻛﺳل واﻟﻛرﻧب
واﻟﻘرﻧﺑﯾط واﻟﻛرﻓس واﻟذرة واﻟﺑﺻل
واﻟﺧﯾﺎر واﻟﺑﺎذﻧﺟﺎن واﻟﻣﺷروم واﻟﺑﺻل
واﻟﺑﺎزﻻء )اﻟﺑﺎزﻻء اﻟﺧﺿراء( واﻟﻔﻠﻔل
واﻟﻣﻠﻔوف اﻟﻣﺧﻠل واﻟﺳﺑﺎﻧﺦ واﻟطﻣﺎطم
واﻟﻘرع اﻟﺻﯾﻔﻲ واﻟﻘرع اﻟﺷﺗوي واﻟﻛوﺳﺔ.
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اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ ﻗﻠﯾل اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ
وﺣدة إﺟراءات اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟطﻌﺎم
اﻟﻠﺣوم وﺑداﺋﻠﮭﺎ

اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧك
ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ

اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ
ﯾﻣﻛﻧك ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ

• اﻟﻠﺣوم اﻟﻠﯾﻧﺔ اﻟﻣطﺑوﺧﺔ ﻣن اﻟﺳﻣك
واﻟدواﺟن واﻟﻠﺣم اﻟﺑﻘري وﻟﺣم اﻟﺧروف
وﻟﺣم اﻟﺧﻧزﯾر وﻟﺣم ﻓﺧذ اﻟﺧﻧزﯾر وﻟﺣم
اﻟﻌﺟل

• اﻟﻠﺣوم ﻏﯾر اﻟﻠﯾﻧﺔ ﻣﺛل ﺷراﺋﺢ اﻟﻠﺣم ﻣﻊ
اﻟﻌظم أو ﺷراﺋﺢ ﻟﺣم ﺿﻠوع اﻟﺧﻧزﯾر

• اﻟﺑﯾض
• اﻟﺗوﻓو
• ﺳﻣك اﻟﺗوﻧﺔ
• زﺑدة اﻟﻔول اﻟﺳوداﻧﻲ اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ أو ﻏﯾرھﺎ
ﻣن زﺑدة اﻟﻣﻛﺳرات اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ
• اﻟﻧﻘﺎﻧق )ﻓﻘط إذا ﻗﻣت ﺑﻧزع اﻟﺟﻠد(
• ﻓطﺎﺋر اﻟﺳﺟق أو ﺳﺟق اﻹﻓطﺎر
ﻣﻧزوع اﻟﺟﻠد

أﺧرى

• اﻟﻠﺣوم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻏﺿﺎرﯾف
• اﻟﻧﻘﺎﻧق ﻏﯾر ﻣﻧزوﻋﺔ اﻟﺟﻠد
• اﻟﺳﻼﻣﻲ ،ﻗطﻊ ﺑﺎردة
• ﺑداﺋل اﻟﻠﺣوم اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺑوب
اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻣﻛﺳرات أو اﻟﺑذور
• اﻟﺑﻘوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺟﻔﻔﺔ ،اﻟﺑﺎزﻻء ،اﻟﻌدس
• زﺑدة اﻟﻔول اﻟﺳوداﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ
ﻗطﻊ اﻟﻔول اﻟﺳوداﻧﻲ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن زﺑدة
اﻟﻣﻛﺳرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ
اﻟﻣﻛﺳرات

• اﻟﻣﻠﺢ واﻟﺳﻛر

• اﻟﻔﻠﻔل

• اﻷﻋﺷﺎب واﻟﺗواﺑل اﻟﻣطﺣوﻧﺔ أو اﻟﻣﺑﺷورة

• ﺗواﺑل اﻟﺑذور

• اﻟﺧل

• اﻟﺑذور واﻟﻣﻛﺳرات

• اﻟﻛﺎﺗﺷب واﻟﻣﺳطردة

• ﺟوز اﻟﮭﻧد

• ﺻوص اﻟﺻوﯾﺎ

• اﻟﻔﺷﺎر

• اﻟﺟﯾﻠﻲ )ﻟﯾس أﺣﻣر أو أرﺟواﻧﻲ اﻟﻠون
واﻟذي ﻻ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺑﻰ أو اﻟﻣواد
اﻟﺣﺎﻓظﺔ(

• اﻟﻣرﺑﻰ واﻟﻣواد اﻟﻣﺣﻔوظﺔ
• اﻟﻣﺧﻠل واﻟزﯾﺗون
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ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺑﺧﺻوص اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺳواﺋل
اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ وﺑﺧﺻوص ﻣﺣﻠول ﺗﺟﮭﯾز اﻷﻣﻌﺎء

وﺣدة إﺟراءات اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲ

ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻛﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣﻠول ﺗﺟﮭﯾز اﻷﻣﻌﺎء اﻟﺧﺎص ﺑك.
ﯾﻣﻛن إﻟﻐﺎء اﻹﺟراء اﻟﺧﺎص ﺑك إذا ﻛﺎن ﻗوﻟوﻧك ﻏﯾر
ﻧظﯾف أو إذا ﻛﻧت ﻗد أﻛﻠت أو ﺷرﺑت ﺷﯾ ًﺋﺎ ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻟﮫ.

أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺳواﺋل اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ
•

اﻟﻣﺎء

•

ﻣرق اﻟدﺟﺎج أو اﻟﻠﺣم اﻟﺑﻘري

•

اﻟﺷﺎي واﻟﻘﮭوة )ﺑدون ﻛرﯾﻣﺔ أو ﻣﻧﺗﺟﺎت أﻟﺑﺎن(

•

ﻻ ﺗﺗﻧﺎول أي ﺳواﺋل ﻟوﻧﮭﺎ أﺣﻣر أو أرﺟواﻧﻲ

•

اﻟﺣﻠوى اﻟﺟﯾﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﺑدون ﻓﺎﻛﮭﺔ

•

ﺟﺎﺗورﯾد أو اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻷﺧرى )ﻟﯾس ﻣﺷروﺑﺎت "اﻟطﺎﻗﺔ"(

•

ﻣﺷروﺑﺎت  Kool-Aidأو Crystal Light

•

اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ )ﺳﻔن أب ،ﺑﯾرة اﻟزﻧﺟﺑﯾل(

•

اﻟﻌﺻﺎﺋر )اﻟﺗﻔﺎح ،اﻟﻌﻧب اﻷﺑﯾض ،اﻟﺗوت اﻟﺑري اﻷﺑﯾض(

•

اﻟﺣﻠوى اﻟﻣﺛﻠﺟﺔ )ﺑدون ﺷرﺑﺎت أو ﻗطﻊ ﻓﺎﻛﮭﺔ أو ﻛﺗل ﻓﺎﻛﮭﺔ(

•

اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ اﻟﻣﺛﻠﺟﺔ ،اﻟﺣﻠوى اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠﺟﺔ

ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺑﺧﺻوص ﺷرب ﻣﺣﻠول ﺗﺟﮭﯾز اﻷﻣﻌﺎء
•

ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣذاق ﻣﺣﻠول ﺗﺟﮭﯾز اﻷﻣﻌﺎء أﻓﺿل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ً
ﺑﺎردا أو ﻣﺑ ّر ًدا ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺟﺔ.

•

اﺷرب ﻛﺎﻣل اﻟﺟرﻋﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ً
ﺑدﻻ ﻣن ارﺗﺷﺎﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ

•

ﺣﺎول أن ﺗﺷرب ﻣﺣﻠول ﺗﺟﮭﯾز اﻷﻣﻌﺎء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺎﺻﺔ

•

اﺷطف ﻓﻣك ﺑﺎﻟﻣﺎء أو ﺻودا راﺋﻘﺔ أو ﻏﺳول ﻓﻣوي ﺑﻌد ﺷرب ﻣﺣﻠول ﺗﺟﮭﯾز اﻷﻣﻌﺎء.

•

ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﻣص اﻟﺣﻠوى اﻟﺻﻠﺑﺔ أو اﻟﻣﺻﺎﺻﺎت )ﻏﯾر ذات اﻟﻠون اﻷﺣﻣر أو اﻷرﺟواﻧﻲ(

إذا ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺄﻛ ًدا أي اﻷطﻌﻣﺔ أو اﻟﺳواﺋل ﯾﻣﻛﻧك أو ﻻ ﯾﻣﻛﻧك ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ،ﺗﺣدث إﻟﻰ طﺑﯾﺑك.
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