
Ref: 2016F1029 © GOSH NHS Foundation Trust October 2016 

 نشرة معلومات األسرة –مستشفى جريت أورموند ستريت 

Upper GI contrast study (including barium 

meal, barium swallow or barium follow through 
studies) 

بما في ذلك وجبة ) راسة تباين الجهاز الهضمي العلويد

 (الباريوممتابعة ، ابتالع الباريوم أو دراسات  bariumالباريوم

 

دراسات تباين الجهاز الهضمي العلوي التي تشمل وجبة الباريوم، ابتالع الباريوم المعلومات هذه  نشرةتوضح 
مستشفى جريت يخضع طفلكم لهذا اإلجراء في وماذا تتوقع عندما أو دراسات متابعة الباريوم، ما تتضمنه 

الجهاز المستخدمة لفحص  التباينمن دراسات  مختلفةالنواع األ تفسر إنها . (جوش) أورموند ستريت
 .الهضمي العلوي

 دراسة تباين الجهاز الهضمي العلويماهي 

 . )إكس( على األشعة السينية جليّايظهر الذي الباريوم يدعى اللون  أبيضكثيفا  سائال يةالتبايندراسات الستخدم تعادة ما 
أيضا،  ،يظهروهذا   .الفلفلي النعناعبله طعم أشبه ولكن  الباريوم بدال منشبيها بالماء  شفافا في بعض األحيان سائالونستخدم 

لمريء )أنبوب ل التفصيلية دراسةالألغراض ع التباين وجبات التباين وبل يتصويرالفحص ال ستخدميو   على األشعة السينية.
 الغذاء( والمعدة. 

 في الجهاز الهضمي.  خللالم لتشخيص جميع أنواع ويستخد . جودة عملهظهار الهضمي إل طفلكم جهازيتم إدخال السائل إلى 
 األمعاء الدقيقة.  يأساسبشكل )أنبوب الغذاء( والمعدة، ولكن  طفلكمإلظهار مريء المتتابعة  التصويري الفحص جراءاتإوتستخدم 

 .بها شتبهوالمشكلة الم تهتغذيطريقة ، طفلكمالطبيب على عمر  يطلبه الذينوع الفحص يعتمد 

 هل هناك أية بدائل؟ 

أن تظهر واألشعة السينية  ultrasound والموجات فوق الصوتية CTمثل االشعة المقطعية  وسائل التصويرأنواع مختلفة من تستطيع 
وضع ل الباريومباستخدام  التصوير وتستخدم نتائج فحص . هعمل طريقة تبيانتستطيع ال الهضمي، ولكن  طفلكم جهازحجم وشكل 

 . طفلكمعالج  ةخط

 طفلكمموعد  رسالة ونعندما تتلق

لمواعيد في قسم المرضى الدوليين الرجاء إبالغ فريق اف،  لكم المحدد الموعد اإللتزام بحضورعلى  ينغير قادر مإذا كنت
الكثير من األطفال  ألن الموعد إلى طفل آخر على قائمة االنتظار. عطيفي بعض األحيان، يمكننا أن ن . IPP والخصوصيين

ملف غلق متتاليين فإننا سنموعدين الموعد أو لم يحضر الطفل  إذا ألغي تبين أنه رسم لوائحعلينا بحاجة إلى خدماتنا، كان يافعين وال
 سنبلغ طبيبهم اإلستشاري في جوش.اإلحالة و

 يوم فحص التصوير

http://www.gosh.nhs.uk/medical-conditions/procedures-and-treatments/your-child-is-having-a-ct-scan/
http://www.gosh.nhs.uk/medical-conditions/procedures-and-treatments/ultrasound-scans/
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و يجب أن يشرب فقط السوائل الشفافة، مثل شراب السكواش  التصوير وجبة اإلفطار صباح يوم فحص طفلكمول ينبغي أالا يتنا
إلمتناع عن تناول أي طعام لمدة ساعتين ا.  ينبغي على األطفال األصغر سنا علىاألقل بساعة واحدة المخفف أو الماء قبل الفحص

إلى ثالث ساعات قبل الفحص.  أما األطفال الرضاع الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية أو بزجاجة الرضاعة فينبغي أن يتوقفوا عن 
 الصور المأخوذة.جودة نوعية الرضاعة لمدة ساعة على األقل قبل الفحص.  وهذا يضمن 

حتى نتمكن من استخدامه إلعطاء سائل التباين. وإذا  معة أو كوب مفضل، فيرجى إحضاره معكزجاجة رضا طفلكمإذا كان لدى 
يتلقى تغذيته عبر أنبوب التغذية  طفلكم، فقد نستخدمه لحقن سائل التباين. أما إذا كان NGالمعدي  -األنبوب األنفي طفلكمكان لدى 

 المعدي، قد نستخدمه إلدخال سائل التباين.

 .طفلكمفي الوقت المحدد المذكور في رسالة موعد  قسم األشعةالرجاء الوصول إلى 
 

استخدام األشعة السينية )إكس(.  في مثل هذه الحاالت، فإن القانون يحتم علينا أن نسأل أية  نجريهاالتي يتضمن العديد من الدراسات 
ض إلشعاع ال لزوم له.   12فتاة فوق سن ال  سنسأل عن إمكانية أن تكون حامال.  والغرض من ذلك هو حماية الجنين من التعرا

إلى غرفة التصوير.   األطفالصوصا إذا كنا يخططن لمرافقة إذا كنا حامالت، خ الرعاية من مقدمات نأيضا األمهات أو غيره
 بدال منك. اإلشعاعي أثناء فحص التصوير طفلكمنقترح عليك، إذا كنت حامال، إحضار عضو آخر من األسرة  ليتواجد مع 

وينبغي نزع  . (تي شيرتأو ) الداخلية بفانلتهاإلحتفاظ  هولكن يمكن أثناء إجراء الفحصإلى ارتداء ثوب المستشفى  طفلكم يحتاجس
مالتي ت   فال الصغارمالبس األط ابات معدنيةأزرار ب زما ومن  مضللة. ائج نت ستعطيتظهر على األشعة السينية، وألنها س أو سحا
 .فل()على مالبس الط في حالة انسكاب سائل التباين الستخدامهاإلضافية جلب بعض المالبس ا المستحسن

  اإلشعاعي فحص التصوير

الحرية في  طفلكمعطي سنالباريوم و محلولخلط فسنقوم بستخدم الباريوم، سنكنا إذا  . خالل فحص التصوير طفلكمالبقاء مع  ميمكنك
طلب نس ول،حلمالخلط  حين يتم  والشوكوالته. أوالفراولة أالموز  :اتلدينا عادة اختيار . تها للمحلولإضافالنكهة التي يريد اختيار 

 مأنت ونتستطيع  أخذ بعض الصور باألشعة السينية.ب القيام أثناء المحلولعلى سرير الفحص وشرب كل  اإلستلقاء طفلكممن 
 دقيقة. 20حوالي عادة هذا الفحص يستغرق  الصور على الشاشة.  اهدةشم طفلكمو
 

 متابعة فقط الدراسات 

نتظار لفترة من الوقت بعد نتظار في صالة اإلاإلعادة  مطلب منكفسن، تال للفحص األولسيخضع لفحص تصويري  طفلكمإذا كان 
 أخذتم ي وحين عبر المعدة إلى األمعاء الدقيقة. السائل مرور من أجل ر وقتا طويال نتظأن نحاجة إلى ب سنكون  سائل التباين. تناول

قوم أخصائي يس . الغليظة طفلكمأمعاء  إلىسائل التباين  صلينتظار مرة أخرى حتى اإل مطلب منكنقد فألمعاء الدقيقة، لالصور 
صور  من أجل الحصول علىاألمعاء،  ثتايالفصل جميع  طفلكمالضغط بلطف على بطن ب يقوم، وربما فيةإضا صور بأخذ األشعة
 طولعلى ذلك  ويعتمد . وثالث ساعات ساعةما بين  ةتابعلماعادة ما يستغرق فحص تصوير  . دقيقة تفاصيل تحوي واضحة
 األمعاء.المنطقة المستهدفة في إلى صول ولل التباينسائل  هيستغرقالذي الوقت 

 األشعاعي التصويربعد فحص 

وسيكون بوسعكم  الذهاب إلى  . عند اإلنتهاء من أخذ ما يكفي من الصور همالبس اءمن السرير وأرتد النهوض طفلكميستطيع س
 نتائج الفحصتقرير حول طبيب األشعة بإرسال سيقوم  . أخرىتصويرية  اتأو فحوصاختبارات  ةأي هناك تكنلم إذا المنزل 

 .طفلكم لمشرف علىالطبيب ل

 مخاطر؟  ةهل هناك أي

 علىلذلك يجب  . فحصبعض اإلمساك في األيام التي تلي الحدوث قد يسبب  ،ولكن ؛طفلكم يتناولهاالباريوم مع أي أدوية ال يتداخل 
، ولكن هذا أمر طبيعي من الجسم الباريومأثناء خروج إلى اللون األبيض  طفلكمبراز ميل قد ي  الكثير من السوائل.تناول  طفلكم
 تماما.

 لى المنزل إ تذهب عندما
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منع لمن الجهاز الهضمي والتباين سائل  للتخلص من بعد الفحص تالييناليومين الفي الكثير من السوائل شرب  طفلكمعلى يجب 
تستخدم األشعة السينية اإلشعاع، ولكن كمية اإلشعاع التي تستخدم في مجموعة واحدة من الصور منخفضة  أي إمساك.حدوث 

يتم احتساب مقدار األشعة السينية بحيث يمكن اتخاذ أفضل كذلك، مقارنة مع اإلشعاع الذي تتعرض له من البيئة التي نعيش فيها.  
 صورة باستخدام الحد األدنى من اإلشعاع.

 

 

 أسئلة، ةكان لديك أيإذا 
 األشعةبقسم تصال هاتفيا يرجى اإل

 8615 7829 020: رقمالهاتف  على
 
 
 

ع المعلومات  :جما
 ." Child and Family Information Group مجموعة معلومات الطفل واألسرة" بالتعاون مع" Radiology department قسم األشعة "
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