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ما هي؟ 
ي عيادة طبيبك. قد تحتاج إلجراء 

ة من الجلد بهدف فحصها، ويتم هذا اإلجراء عادة �ف خزعة الجلد هي إجراء رسيــــع وبسيط تتم عن طريقه إزالة عينة صغ�ي
خزعة الجلد لمساعدة طبيبك عىل تشخيص أمراض معينة كرسطان الجلد أو اإلنتان أو أي مرض جلدي آخر. 

ي علم األمراض بفحصها وإرسال تقرير بصددها إىل طبيبك. تشمل أنواع خزعة الجلد:
سيتم إرسال العينة المأخوذة منك إىل المعمل حيث سيقوم أخصا�ئ

ة من الجلد.	  خزعة بالكشط – يستخدم الطبيب أداة تشبه شفرة الحالقة إلزالة عينة صغ�ي
ي عملها المثقب.	 

خزعة بالتثقيب – يأخذ الطبيب عينة من نسيج الجلد مستخدًما أداة تشبه �ف
الخزعة االستئصالية – يتم إزالة جزٍء غ�ي طبيعي من الجلد، كالرسطان مثال، مع كمية من الجلد المحيط به.	 

 بعد إجراء خزعة الجلد.
ً
قد يتطلب إجراء القطب أحيانا

ما المطلوب منى القيام به قبل اإلجراء؟
ء استعداًدا لإلجراء. ي

ال تحتاج للقيام بأي �ش

 ماذا سيحدث؟          
ط أو موس( إلزالة جزء صغ�ي من النسيج من المنطقة. وستكون  ة )كمرسش سيعطيك الطبيب مخدًرا موضعًيا لتخدير المنطقة، وسيستخدم أداة معدنية صغ�ي

النتيحة متاحة بعد أسبوع تقريبا.
ي بعض األحيان لخياطة الجرح ومساعدته عىل االلتئام. سيناقش معك طبيبك العام كيفية العناية بالجلد بعد الخزعة وقد يطلب منك 

قد تحتاج إىل قطب �ف
العودة لمناقشة النتائج وإزالة أي قطب.

 ماذا علّي أن أتوقع بعد ذلك؟          
ي موقع االستئصال.

ال يوجد أي آثار الحقة لهذا اإلجراء ، ويمكنك تناول مسكنات األلم المتاحة دون وصفة طبية إذا شعرت بألم �ف

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
سيقوم طبيبك العام بمناقشتك بما ينطوي عليه إجراء خزعة الجلد وكيفية العناية بالجلد بعد الخزعة. سيعطيك الطبيب مخدًرا موضعًيا لتخدير المنطقة، 

ي بعض األحيان لخياطة الجرح ومساعدته 
ط أو موس( إلزالة جزء صغ�ي من النسيج من المنطقة. وقد تحتاج إىل قطب �ف ة )كمرسش وسيستخدم أداة معدنية صغ�ي

عىل االلتئام. وستكون النتيجة متاحة بعد أسبوع تقريًبا.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟
ي مقابلتك مرة أخرى ح�ت يناقش معك نتائج الخزعة. وقد يحتاج كذلك إلزالة القطب. كما وسيعمل طبيبك العام عىل ترتيب مواعيد 

غب طبيبك العام �ف س�ي
مراجعة طبية إذا كنت بحاجة لها.

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
ف بمنطقة إجراء الخزعة بحسب توصيات طبيبك العام. وتحدث إىل طبيبك العام إذا شعرت بأي قلق. حاول أال تقلق وداوم عىل إشغال نفسك بينما أنت  اع�ت

تنتطر النتائج لتشتيت مخاوفك. 

ما هي أنواع الدعم المتاحة لي؟
ي عيادة ليفربول

قسم األمراض الجلدية �ف
ي 

. يقدم الفريق المتخصص �ف ف ي عيادة ليفربول مجموعة واسعة من الخدمات الجلدية عىل يد أطباء الجلدية المتخصص�ي
يقدم قسم األمراض الجلدية �ف

ي الوالدة إىل كبار السن والنساء الحوامل. اطلب من طبيبك العام إحالتك. األمراض الجلدية الشائعة والنادرة العالج لجميع األعمار، من األطفال حدي�ث

خزعة الجلد
ة معلومات عن إجراء صحي ن�ش
ي مارس/آذار 2020

صدرت �ف



هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��
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خزعة الجلد

أين يمكنني معرفة المزيد؟
 	betterhealth.gov.au :قناة الصحة األفضل – الخزعة

؟ ي ماذا سيحدث لعينة الخزعة الخاصة �ب

هل سأشعر باأللم؟

ك هذا اإلجراء ندبة؟ هل سي�ت

م�ت سأعرف النتيجة؟

؟ ي ي يمكن أن طرحها عىل طبي�ب
ما هي األسئلة ال�ت

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/biopsy
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/biopsy

