
 إجراءات وتعليمات قسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي 

 
 فحص الطب النووي للعظام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ات:مالحظـ
 17285031أو  17285101إذا لم تتمكن من الحضور، الرجاء االتصال على الرقم  •
سوف يلغي النظام االلكتروني طلب الموعد   بتأجيله،في حال عدم حضور المريض لموعده ولم يقبل  •

 له. طلب جديد  إلدخالوبناء عليه يتوجب على المريض مراجعه طبيبه 
 .من موعده ساعةله والحضور قبل نصف على المريض االلتزام بوقت الموعد المحدد  •
  http://www.moh.gov.bh/eServices/Radiology  يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني •

 

 الرجاء إتباع التعليمات التالية للقيام بهذا الفحص 

 .من الموعد ألخذ حقنة المادة المشعة ساعات ثالثقبل إلى وحدة الطب النووي  الحضوريجب عليك   •

 .ساعات من أخذ الحقنةيبدأ التصوير بعد ساعتين أو ثالث  •

 .هذا الفحص ال يحتاج أن تكون صائما •

 .إذا كنت حامل أو تشكين في ذلك يجب إبالغ موظفي القسم قبل الفحص  •

 ساعة.  24كنتي أم مرضع، فعليك إيقاف الرضاعة لمدة  إذا •

 .يجب شرب كمية وافرة من الماء قبل وبعد الفحص  •

وبعد الفحص ومن ثم سحب السيفون أكثر من مرة للتخلص من يجب عليك تفريغ المثانة عدة مرات قبل  •

 .المادة المشعة

من إعطائك الحقنة وفي حالة عدم الحضور  بعد ساعتينيجب عليك الرجوع إلى وحدة الطب النووي  •

 .يعتبر الفحص غير مكتمل 



Procedures and instructions of the radiology department 
at Salmaniya Medical Complex 

 
Bone Scan 

 
Please follow these instructions to do this examination 

• You need to come to the nuclear medicine unit 3 hours before your 

appointment to get an injection of radioactive material. 

• The examination will start two or three hours after the injection. If you do 

not return to the nuclear medicine unit, the examination will be considered 

as incomplete. 

• This examination does not need to be fasting. 

• If you are pregnant, you should inform the staff before the examination. 

• If you were breast-feeding, you should stop breastfeeding for 24 hours.  

• Drink plenty of water before and after the examination. 

• You have to empty your bladder frequently before and after the 

examination and flush the toilet more than once to get rid of the 

radioactive material. 

• Scanning will be done after 2 hours post injection. 

 
 

 

 

 

Notes : 

• If you are unable to attend, please call 172845101 or 17285031. 

• You should adhere to your appointment time and attend 30 minute prior 

to the appointment time.  

• In case of not attending the appointment without prior cancelation, the 

electronic request will be canceled automatically by the system and the 

patient will have to go back to the referring physician to generate a new 

request.  

• You can visit the website   http://www.moh.gov.bh/eServices/Radiology 


