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 برامج الفحص الصّحي

 أم الدم األبھریة البطنیة
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 األبھر 
 وفیھ أم الدم

 فحص أم الدم األبھریة البطنیةأم الدم األبھریة البطنیة 
Abdominal aortic aneurysm (AAA) screening 

 عاماً فأكثر 65الوطنیة للرجال الذین أعمارھم فحص مجاني من ھیئة الخدمات الصحیة 
A free NHS check for men aged 65 and over 

(Arabic) 
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 ھذه النشرة موّجھة لمن؟

 65یبلغون من العمر تقدم ھذه النشرة معلومات عن فحص أم الدم األبھریة البطنیة للرجال الذین 
 عاماً فأكثر.

 
وتتناول معنى أم الدم األبھریة البطنیة وما الذي یحدث عندما تذھب إلجراء الفحص الصحي. 

 ُتساعدك ھذه النشرة على اتخاذ القرار إذا كنت ترید إجراء الفحص.
 

  ُیعّد فحص أم الدم األبھریة البطنیة فحًصا بسیًطا بالموجات فوق الصوتیة. 

 الذین ُیمكن فحصھم؟من 
 عاماً. 65تدعو ھیئة خدمات الصحة الوطنیة جمیع الرجال إلجراء الفحص عند بلوغھم سن 

 ؟ 65ماذا عن الرجال الذین تجاوزوا سن الـ 
دون إجراء الفحص من قبل االتصال بدائرة الخدمات  65یمكن للرجال الذین تجاوزوا سن الـ 

  المحلیة للترتیب للفحص. 

 الدم األبھریة البطنیة؟ما ھي أم 
األبھر ھو الوعاء الدموي الرئیسي الذي یمد جسمك بالدم. ویمتد من القلب إلى األسفل عبر الصدر 

 والبطن.
 

ُیصبح جدار األبھر في البطن أكثر ضعًفا عند بعض األشخاص مع تقدمھم في السن. وعند ذلك 
 یمكن أن یبدأ بالتمدد وتشكیل أم الدم األبھریة البطنیة.

 
  عاماً فأكثر.  65ھذه الحالة ھي أكثر شیوعاً لدى الرجال الذین یبلغون من العمر 
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 ھل أم الدم األبھریة البطنیة خطیرة؟

نادرة لكن من الممكن أن تكون خطیرة للغایة. عندما یتمدد جدار األبھر إن أمھات الدم الضخمة 
 100من كل  85فإنھ یصبح أضعف ومن الممكن أن یتمزق مسبباً نزیفاً داخلیاً. یموت ما نسبتھ 

 شخص تقریباً عندما تتمزق أم الدم لدیھم.
 

ولكن یبقى من المھم أن نعرف إذا كان األبھر أكبر قلیالً فقط من حالتھ الطبیعیة فال یعد خطیراً. 
 بوجوده لكي نتحقق مما إذا كانت أم الدم مستمرة في الزیادة.

 لماذا یعد الفحص مھماً؟
عادًة، إذا كان لدیك أم دم فإنك لن تالحظ وجود أیة أعراض. ھذا یعني أنك لن تتمكن من معرفة ما 

 ء مختلف.إذا كانت لدیك أم دم، ولن تشعر بأي ألم، وربما لن تالحظ أي شي
 

نحن نقدم الفحص حتى نتمكن من العثور على أمھات الدم في وقت مبكر ونقوم بمراقبتھا أو 
 عالجھا. ھذا یقلل كثیراً من احتمالیة أن تتسبب أم الدم بمشاكل خطیرة.

 
الطریقة األسھل لكي تعرف ما إذا كان لدیك أم دم ھي إجراء فحص لبطنك بالموجات فوق 

  الصوتیة.

4 



 أم الدم األبھریة البطنیةبرنامج فحص 

 

 

 
  مدى شیوع ھذه الحالة؟ما 

 رجل تم فحصھم لدیھ أم الدم األبھریة البطنیة. 70إن واحداً من كل 

 من األكثر عرضًة للخطر ؟

الرجال أكثر عرضًة لإلصابة بأم الدم األبھریة البطنیة من النساء بستة أضعاف ولذلك ال 
ي للنساء. وتزداد احتمالیة اإلصابة بأم   الدم مع التقدم في السن.یقدم ھذا الفحص الصحِّ

 كما أن احتمال إصابتك بأم الدم األبھریة البطنیة یزداد في الحاالت التالیة:

 إذا كنت مدخناً أو سبق لك أن كنت مدخناً. •

 إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم. •

 إذا كان أخوك أو أختك أو أحد والدیك لدیھ أو كان لدیھ أم الدم األبھریة البطنیة •

 

 سیحدث عندما أذھب للفحص؟ماذا 
إننا نستخدم فحصاً بسیطاً بالموجات فوق الصوتیة كالذي نقدمھ للنساء الحوامل. وھو فحٌص سریٌع 

 دقائق. 10جداً وعادًة ما یستغرق أقل من 
 

سنقوم في العیادة بالتأكد من التفاصیل الخاصة بك وبتفسیر نتائج الفحص وسنعطیك الفرصة لتسأل 
 ادر إلى ذھنك.أي أسئلة قد تتب

 
سنطلب منك االستلقاء ورفع قمیصك أو فك أزراره. لن تحتاج إلى خلع مالبسك. سنضع مادًة 

ثم نمرر مستشعر الفحص على بشرتك. سیظھر الفحص صورًة لألبھر  ھالمیًة باردًة على بطنك.
 على الشاشة وسنقوم بقیاسھا.

 
  العام. كلطبیب سنعلمك بنتیجتك مباشرًة وسنرسل نسخًة لك أیضاً 
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  معلوماتك الشخصیة

 یجب إعطاء موافقتك على ما یلي:

 أن یتم فحصك .1
 برنامج الفحص كي نقدم خدمًة آمنة أن ُتستخدم معلوماتك الشخصیة من قَِبل .2

بموجب القانون، یتعین على ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة التي نعمل كلنا لدیھا احترام 
خصوصیتك وإبقاء كامل معلوماتك بأمان. یحدد دستور ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة 

الكیفیة التي ینبغي على دائرة الصحة الوطنیة أن تتعامل بھا مع سجالتك كي تحمي 
ین تضمن الحفاظ على السریة. خصوصیتك. كما أن ھناك قوان
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 ھناك أربع نتائج محتملة: 

 طبیعي
 

سم فھذا یعني أن األبھر لیس متضخماً (ال یوجد أم  3 إذا كان عرض شریانك األبھر أقل من
دم) معظم الرجال نتائجھم طبیعیة. ال حاجة بعد ذلك للعالج أو المتابعة. لن ندعوك لفحص أم 

 الدم األبھریة البطنیة مجدداً.
 

 أم دم صغیرة
 

فأنت تعاني من أم دم صغیرة. سم  4.4سم و  3 بینإذا كان عرض شریانك األبھر یبلغ ما 
شھراً لمعرفة ما إذا كانت أم الدم  12ندعو من لدیھم أم دم صغیرة إلعادة الفحص كل 

 مستمرة في الزیادة.
 

 

 أم دم متوسطة
 

فلدیك أم دم متوسطة. ندعو  سم 5.4سم و  4.5 بینإذا كان عرض شریانك األبھر یبلغ ما 
شھور لمعرفة ما إذا كانت أم الدم مستمرة في  3 من لدیھم أم دم متوسطة إلعادة الفحص كل

 الزیادة.
 

 

 أم دم كبیرة
 

تبلغ نسبة فأنت تعاني من أم دم كبیرة.  سم أو أكثر 5.5إذا كان عرض شریانك األبھر یبلغ 
نعطي لمن لدیھم أم دم كبیرة  رجل یتم فحصھم فقط. 1000من كل  1من لدیھم أم دم كبیرة 

موعداً مع فریق متخصص إلجراء المزید من الفحوصات والتحدث حول العالج المحتمل 
  الذي عادًة ما یكون إجراًء جراحیاً.
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 ماذا سیحدث إذا كان لدي أم دم صغیرة أو متوسطة؟

مراقبة حجم أم الدم ألنك قد تحتاج إلى عالج لن تحتاج إلى عالج في ھذه المرحلة. لكن من المھم 
إذا ازداد حجمھا. معظم أمھات الدم تكبر ببطء شدید، ولذلك لن یحتاج الكثیر ممن لدیھم أم دم 

 صغیرة أو متوسطة إلى العالج أبداً.
 

سندعوك للعودة إلجراء فحوصات سنویة إذا كان لدیك أم دم صغیرة أو كل ثالثة شھور إذا كان 
 دم متوسطة.لدیك أم 

 
سنقدم لك االستشارة حول خفض احتماالت زیادة حجم أم الدم. قد یرغب طبیبك العام في إعطائك 
 أیضاً أقراصاً أو أن یراجع أي أدویة تتناولھا حالیاً. یمكن أیضاً أن یرغب بالتحقق من ضغط دمك.

 ماذا سیحدث إذا كان لدّي أم دم كبیرة؟
إلى فریق مختص. والذي سوف ُیجري لك بعض االختبارات إذا وجدنا أم دم كبیرة فسنحولك 

اإلضافیة وسیناقش االختصاصي معك العالج المحتمل، والذي عادًة ما یكون إجراًء جراحیاً یتم 
 الترتیب لھ خالل بضعة أسابیع إذا قررت أنك ترید الخضوع لھ.

 
ف عن القیادة والتحقق من قد تحتاج خالل فترة وجود أم دم أبھریة بطنیة غیر معالجة إلى التوق

 التأمینات المتعلقة بالصحة كتأمین السفر.
 

ي فعاالً للغایة. ھناك مخاطر  عادًة ما یكون عالج أمھات الدم المكتشفة عن طریق الفحص الصحِّ
 للعالج سیشرحھا االختصاصي لك بالتفصیل.

 
  ال یخضع كل من لدیھ أم دم كبیرة إلجراءات جراحیة.
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 المخاطر؟ماھي 

 ال یوجد مخاطر للفحص نفسھ.
 

شخص تم فحصھم إلجراءات جراحیة إلصالح أم  1000شخصاً من كل  54وعادًة ما یخضع 
من العمل  54الدم في نھایة المطاف. في المتوسط، ال ینجو واحد من ھؤالء األشخاص الـ 

 ون عالج.الجراحي مع أن أم الدم لدیھ ربما لم تكن لتنفجر أبداً لو أنھا تركت د
 

 لكنھ أفضل طریقة للوقایة من ھذه الحالة. ال یلغي الفحص بشكل كامل احتمالیة انفجار أم الدم
 ھل سیكتشف فحص أم الدم األبھریة البطنیة مشاكل أخرى؟

ال. الفحص مخصص فقط لمعرفة ما إذا كان لدیك أم الدم األبھریة البطنیة. وال ینظر في أي 
 من احتمال وجود أي مشكلة طبیة ینبغي علیك التحدث مع طبیبك العام. مشاكل أخرى. إذا كنت قلقاً 

 ما ھي درجة موثوقیة الفحص؟
ُیعتبر الفحص المستخدم للكشف عن أمھات الدم موثوًقا للغایة. ال یوجد فحص فعال بشكل كامل 

 لكن من النادر جداً لرجل نتیجتھ طبیعیة أن یطور أم دم كبیرة.
 

ال یتمكن الشخص الذي یجري الفحص من رؤیة األبھر بشكل واضح. ھذا لیس في بعض األحیان 
  أمراً مقلقاً وسیطلبون منك إجراء فحص آخر، عادةً ما یُجرى في یوم مختلف.
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  أین ُیمكنني العثور على مزید من المعلومات؟

صفحة یمكن لمن یریدون المزید من المعلومات قبل أن یقرروا إجراء الفحص زیارة  •

ة  مساعدة المریض في اتخاذ قرار فحص أم الدم األبھریة البطنی

www.nhs.uk/aaadecisionaid  

 

إذا وّجھت إلیك دعوة إلجراء الفحص، فسوف تجد رقم الھاتف الخاص بخدمة الفحص  •

 المحلیة في خطاب الموعد الخاص بك

 

یمكن معرفة تفاصیل االتصال بالخدمة المحلیة عبر الرابط اإللكتروني  •

www.nhs.uk/aaa 0300 4224468 أو من خالل االتصال برقم الھاتف 

 

كما یمكن معرفة المزید من المعلومات حول برنامج فحص أم الدم األبھریة البطنیة  •

 الخاص بھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة عبر الرابط اإللكتروني
www.nhs.uk/aaa 

 

مؤسسة الدورة الدمویة ھي مؤسسة خیریة تدعم األشخاص المصابین بأمراض األوردة  •

والشرایین، المعروفة باألمراض الوعائیة، بما في ذلك أمھات الدم األبھریة البطنیة. 

یمكنك معرفة المزید من المعلومات عبر الموقع اإللكتروني 

www.circulationfoundation.org.uk 

 

 كما یمكنك أیضاً التحدث مع طبیبك العام •
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