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ملعلومات ولذلك حيتا
 إلعداد التقرير الطيب
 الطبيب يرجى إحض

  أل؟
ق بتصويرك على تق
دا أوضحت لك كل 
ي تعليق  أو اقرتاح م
هذا  التصوير كثرية
حلضور يف املوعد احملد
 . ميكنك ترك األشي
تتحمل أي مسئولية 

  واعيد حسب
  يمكننا ذلك  ال

  طارئة.

  لتصوير؟
اجتة على كثري من امل
 مزيد من الوقت 
ة يف يوم موعدك مع

   استالم األشعة .

آخر فمن تسأال 
رح أي سؤال يتعلق
ن هذه اإلرشادات قد
  كما إننا نرحب بأي
 لكم. إن مواعيد ه

التمكن من احلعدم 
 املوعد بوقت كاف 
ن إدارة األشعة ال تت

  شياء الثمينة.

ننا نحاول ضبط المو
ن مسبقا ولكن أحيانا 
ا نخدم الحاالت الطا

  

  
  

ماذا عن نتيجة ا
حتتوي هذه الصور النا
ستشاري األشعة إىل
كنك  استالم النتيجة
بطاقة السكانية  عند 

 

ذا كان لديك سؤا
ك مطلق احلرية بطر
ألشعة. نأمل أن تكون
ذا التصوير.   علق 
جل حتسني خدماتنا
عيدة، لذا يف حالة ع
رجى االتصال إللغاء

ثمينة مبنزلك  كما إن
حالة فقدانك هلذه األش

 
بالرغم من أنن

الوقت المعلن  
ألننا  
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  أخي املريض 
باستخدام  هذه اإلرشادات سوف تزودك مبعلومات عن تصوير

  .   فوق الصوتية املوجاتجهاز 
لكي تكون على علم مسبق ملا سوف حيدث لك عندما تزور 

  .املستشفى من اجل هذا التصوير
  

  طبيعة هذا التصوير؟ ما هي
  

أنا جهاز املصدر للذبذبات فوق الصوتية يستخدم كثريا يف 
تشخيص معظم احلاالت املرضية و متابعة مراحل تطور األجنة و 
هذا اجلهاز ميكنه تكوين صورا من أعضاء جسم اإلنسان و بدون 

و بالك باستخدام الرتدد العايل أستخدم األشعة السينية.  
للموجات فوق الصوتية تستطيع هذه املوجات اخرتاق جسم 
اإلنسان وينعكس الصوت عندما يصل إىل أعضاء اإلنسان 
الداخلية، ويشاهد هذا الصدى على هيئة صورة تفسر من قبل 
الطبيب أو اختصاصي األشعة هلذا التصوير.   مث إن هناك العديد 

نسان ميكن استخدام هذا اجلهاز يف اكتشاف من أعضاء جسم اإل
مرضى الكبد و املرارة و الكلى و البنكرياس و وأعضاء احلوض 
ومراقبة معظم حاالت احلمل و ميكن معرفة وضعية اجلنني و 
املشيمة و ميكن معرفة عمر اجلنني و هو داخل بطن أمة.   سوف 

قة املراد يقوم املصور أو الطبيب بوضع مادة من اجللي على املنط
تصويرها، مث يقوم بتحريك ذراع املصدر للذبذبات فوق الصوتية  

  املنطقة املراد تصويرها.  

  هل من مضاعفات بعد هذا التصوير؟
كال ال توجد  أي مضاعفات ميكنك تناول طعامك اليومي املعتاد 

  بعد االنتهاء من هذا التصوير.
  

  كم من الوقت يستغرق هذا التصوير؟
دقيقه ولكن يف  20إىل  10من رق هذا التصوير عادة ما يستغ

خيتلف مدة التصوير على حسب احلالة املرضية  بعض احلاالت 
ا املريض .   اليت يعاين 

  

هل حيتاج املريض لتحضري خاص بالنسبة للتغذية 
  قبل التصوير؟

نعم من املهم جدا أن تتابع اإلرشادات املرفق يف ورقة موعدك.   
حص املرارة أو الكبد جيب على املريض فإذا كان التصوير لف

ساعات قبل موعد التصوير و ميكن  8االمتناع عن اآلكل ملدة 
والكلى  لرحموإذا كان التصوير لفحص ااملاء فقط , مواصلة شرب 

فيجب مع املريض اإلكثار من السوائل اىل حد امتالء املثانة كما 
وميكن إجناز  جيب أن يكون املريض حمصورا قبل و أثناء التصوير . 

 6او  4ذلك باإلكثار من شرب السوائل مبا يعادل نصف لرت (
أكواب كبرية احلجم قبل ساعة من موعد التصوير). أنا أسباب 
جناح تصوير احلوض يعتمد على كميتة حجم السوائل داخل املثانة 
وهي ممتلئ.   و كلما طبق املريض اإلرشادات املعطى له كلما زاد 

شعة املاخودة للمريض وهذا يسهل يف تشخيص من جودة صورة األ
حالة املريض أو مشكلته اليت يعين منها.   فالرجاء من املرضى أتباع 

  التعليمات املرفقة مع أوراق املواعيد.

  ما هي اخلدمات التي يقدمها موظف االستقبال لك؟

عندما تصل إىل قسم األشعة سوف يستلم موظف االستقبال ورقة 
ا املوعد منك و سو  ف يتم إرشادك إىل  الغرفة اليت سيجرى 

الفحص و سيطلب منك اجللوس جبانبها و االنتظار قليال حىت 
تستدعي إىل غرفة التصوير عند إعدادها، ومن احملتمل أن يكون 
هناك تأخري قبل بداء  التصوير. كما ميكنك االحتفاظ بأمتعتك و 

هرات وذلك ممتلكاتك طوال الوقت. حنن ننصحك خبلع مجيع اجملو 
ا أو إتالفها أثناء التصوير.  و رمبا يكون هناك تأخري و  لعدم فقد
ذلك بسبب اختالف حالة املريض أثناء التصوير و لدى خيتلف 

ميكنك إحضار أي كتاب لقراءته خالل  الوقت املستغرق معهم.
  .فرتة انتظارك وعندما ينتهي تصويرك ميكنك مغادرة املستشفى

  

  هذا التصوير ؟هل هناك خطر من 
كال ال توجد أي خطورة.  وبالنسبة حلالتك يعتقد طبيبك بأن هذا 

  التصوير هو األنسب   لتشخيص حالتك املرضية. 

  ماذا يطلب من املريض أثناء التصوير؟
سوف يطلب من املريض أن يستلقي على الطاولة حىت يتمكن 
املتخصص يف هذا التصوير من تصوير العضو املراد تصويره 
مبساعده مادة  اجللي اليت سوف توضع على نفس املنطقة املراد 
تصويرها، و سوف تكون الغرفة قليلة اإلضاءة لكي يتمكن 

لك يطلب الطبيب من اختيار الصورة بوضوح و دقة تامة و كذ
الطبيب أو االختصاصي األشعة من تغيري وضعية استلقاء املريض 
إىل عدة مواضع أثناء التصوير و من احملتمل أن يطلب من املريض 

  وقف التنفس ألخد صورة أفضل للعضو املراد تصويره. 
 


