FibroScan
معلومات للمرضى

س :ما هو FibroScan؟
 FibroScanهو فحص بسيط لمعرفة مقدار إصابتك
التليف.
(بتليف) الكبد .استفحال الندب يدعى
بتندب
ّ
ّ
ّ
 FibroScanيشبه التصوير بالموجات الفوق صوتية .ومع ذلك
بدال من إستخدام موجات صوتية عالية التردد لصنع صورة متل ما
ً
فوق صوتية ،يستخدم  FibroScanسلسلة من الموجات الصوتية
القصيرة والنبضية ذات الترددات المنخفضة لقياس صالبة الكبد.
بدال من صورة والتي تُ طلع
تظهر النتيجة على شكل رقم أوعالمة ً
التندب الذي أصاب كبدك.
الطبيب على مدى
ّ
 - Arabicالعربية
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هذه المبادرة التعليمية ُمدعمة من ِق َبل  .IC-HEPو ُ IC-HEPمدعمة ِ
بم َنح تعليمية من .AbbVie & Gilead

س :ما هي فوائد FibroScan؟
• ستقدم الصورة لطبيبك معلومات إضافية حول حالة
كبدك وتساعدهم على تخطيط أفضل عالج لك.
ً
وسهال في عيادة طبيبك.
سريعا
• يمكن للفحص أن يكون
ً
• لن تحتاج إلى أي حقن أو تخدير.
• يمكنك العودة إلى المنزل أو العمل.

س :هل هناك أية مخاطر؟
ليس هناك من آثارجانبيةآثارج انبية لفحص FibroScan
ً
آمنا عليك القيادة والعودة إلى العمل
وبعد اإلجراء سيكون
ومزاولة النشاطات اليومية المعتادة .ولكن نوصيكي بأنه
حامال.
ليس عليكي القيام بهذا الفحص إذا كنت
ً
إذا كان لديك جهاز ناظم لدقات القلب عليك أن تخبر
مختصك الصحي.
ً
ً
صعبا الحصول على عالمة
أيضا أن يكون
من الممكن
للتليف باستخدام  FibroScanلألشخاص الذين
دقيقة
ّ
يبلغ قياس خصرهم أكثر من  100سم.

س :ما الذي يحدث خالل الفحص؟

س :هل أنا بحاجة للتحضير للفحص؟
الرجاء أن تضمن عدم تناولك أي شيء من الطعام ساعتين
ً
مصابا بمرض السكري أو لو GP
قبل موعدك إال إذا كنت
ً
أيضا
(طبيب العائلة) طلب منك أن ال تصوم .يجب عليك
تناول أية أدوية موصوفة كالمعتاد .يمكنك تناول رشفات
من الماء.

علي إعطاء موافقتي؟
س :هل ّ
توقع على أي شيء ولكن  GPسيتناقش
لست بحاجة أن ّ
معك بخصوص الفحص قبل الموعد ويحصل منك
ً
ً
قانونيا .عند
مطلبا
على موافقة شفهية .يعتبر هذا األمر
حضورك الموعد سيناقش مختص صحي مؤهل معك
لوبدلت رأيك في أي وقت بخصوص
اإلجراء مرة ثانية.
ّ
الفحص الرجاء أن تخبر مختصك الصحي بذلك.

س :كيف ومتى أحصل على نتيجتي؟
لن يستطيع المختص الصحي الذي يجري لك فحص
 FibroScanأن يناقش معك النتيجة في موعدك ألنها
تحتاج إلى أن يتحقق منها أخصائي الكبد؟ سيعطيك GP
النتيجة في موعدك القادم.

سيجري الفحص مختص صحي مؤهل وسيشرح اإلجراء
سيطلب منك أن
ويجاوب على أية أسئلة قد تكون لديكُ .
تستلقي على ظهرك وذراعك اليمنى مرفوعة فوق رأسك.
ويتم وضع مادة الجل على جلدك في الجانب األيمن.
ويضغط على جهاز استشعاري صغير محمول باليد على
ُ
سطح جلدك .وتسمح مادة الجل لموجات صوتية نابضة
أن تمر عبر الكبد بسهولة أكبر .وتُ مسح مادة الجل في
نهاية اإلجراء.

المدة التي تأخذها هي  15دقيقة
ولكن الرجاء أن تخصص من  30إلى
 40دقيقة لموعدك.

نحن نرحب بإحضارك
لصديق أو قريب.

