
 أخي املريض 
 

 واالثينهذه اإلرشادات سوف تزودك مبعلومات عن التصوير الظليل للمعدة 
عشر. ولكي تكون على علم مسبق ملا سوف حيدث لك عند زيارتك  

  للمستشفى لعمل هذا التصوير ، نقدم لك هذا الشرح املبسط عنه.
  

 ؟Barium Mealما معىن كلمة باريوم ميل
  

ا املريض أثناء بيضاء اللون هلا طعم الفراولة يشرالباريوم هي مادة سائلة 
ثىن عشر ،  وذلك حىت حيصل الطبيب على صورة تصوير املعدة واإل

أفضل كما يطلب منك أخذ كمية قليلة  من البودرة اليت سوف تكون 
بعض الغازات يف املعدة ومن مث يطلب منك الدوران على طاولة األشعة 

ادة الباريوم . مث يطلب منك تغيري وضعية لتعجيل تلوين جدار املعدة مب
جسمك ليقوم الطبيب مبراقبة تلفاز األشعة الختيار الصور املطلوبة وقد 
يطلب منك التوقف عن التنفس يف بعض األحيان ملدة قصرية  من 

  الوقت. 
ورمبا تعطى حقنة بالذراع السرتخاء عضلة املعدة  واليت  سوف ينتهي 

  دقيقة . 3مفعوهلا بعد .
  

 كم من الوقت يستغرق التصوير؟
  

  دقيقة إىل  نصف ساعة فقط . 15يستغرق التصوير من 
  

 هل يعد هذا التصوير مؤملا؟
  

 كال ال يتعرض املريض إىل أي أمل يذكر.

 هل حيتاج املريض لتحضري خاص قبل التصوير؟

 
نعم فمن املهم جدا أن تكون املعدة خالية من أي طعام أثناء  هذا 

جناحه.      أما إذا كنت تتناول دواء معينا فمن املهم  التصوير لضمان
إحضاره معك وميكنك تناوله بعد االنتهاء من هذا الفحص .  كما 
يطلب منك قبل يوم واحد من موعد التصوير أن تتناول وجبات خفيفة 
و االمتناع عن تناول الطعام بعد الساعة العاشرة مساء هذا إذا كان 

 موعدك يف الصباح.
  

إذا كان موعدك يف املساء فيجب االمتناع عن تناول الطعام بعد أما 
صباحا.    وميكنك تناول وجبة  خفيفة قبل ذلك الوقت  8الساعة 

بشرط أن تكون خالية من األلياف كالبقول ،  اخلضروات ،  احلبوب ، 
 ....... اخل.

 هل أنت مصاب مبرض السكري ؟
 

ي يف الصباح ولكن ليس حنن عادة نعطي مواعيد مبكرة ملرضى السكر 
  لكل احلاالت.

  -اتبع اآليت يف حال تناولك للحبوب أو أخذك حلقن األنســولني :
 

تناول نصف اجلرعة اليت تتناوهلا عادة يف املساء  وامتنع    - :الحبوب
  ليلة التصوير. -عن األكل والشرب بعد منتصف الليل 

وهلا بعد االنتهاء من امتنع عن تناول احلبوب اليت تأخذها يف الصباح وتنا
  التصوير مباشرة .

 
  امتنع عن األكل والشرب بعد منتصف ليلة املوعد. :_ ألنسولينا

امتنع عن أخذ جرعة الدواء صباحا (قبل التصوير) و أحضرها معك 
   للمستشفى مع وجبة الفطور لتناوهلا بعد االنتهاء من التصوير.

ذية ميكن االتصال إذا كان لديك سؤال خاص حول الغذاء أو التغ

  .17285575بقسم التغذية على رقم 
  

 ما هي اخلدمات التي يقدمها موظف االستقبال لك؟
 

عندما تصل إىل قسم األشعة سوف يتم إرشادك إىل  الغرفة اليت 
ا الفحص، و قبل الفحص سيطلب منك تغيري مالبسك،  سيجرى 

عند دعي إىل غرفة األشعة مبالبس بيضاء قطنية.   وسوف تست
. ( خيتلف الوقت املستغرق يف التصوير من مريض آلخر على إعدادها

 حسب حالته املرضية ) . 
  

ميكنك االحتفاظ بأمتعتك و ممتلكاتك طوال الوقت ، كما ننصحك 
ا أو إتالفها أثناء التصوير.   خبلع جموهراتك لتاليف فقدا

هي ميكنك إحضار أي كتاب لقراءته خالل فرتة انتظارك وعندما ينت
 تصويرك ميكنك مغادرة املستشفى.

 
  هل أحتاج إىل حقنة يف الوريد؟

 
  يف أغلب األحيان ال.

 
  هل هناك خطر من األشعة ؟

 
لقد صمم هذا اجلهاز مبواصفات عالية من حيث احلماية من خماطر 
اإلشعاع  . ويتم استخدام أقل ما ميكن من األشعة مبا يناسب احلالة 
حبيث حنصل على صور واضحة ومعربة.    وبالنسبة حلالتك يعتقد 

  طبيبك بأن هذا التصوير هو األنسب   لتشخيص حالتك املرضية.   
  

  هذا التصوير؟هل من مضاعفات بعد 
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  تسأل؟

صويرك على تقني 
ضحت لك كل ما 
ق  أو اقتراح من 
ة كثيرة و متباعدة 
عد المحدد يرجى 
ك األشياء الثمينة 
مسئولية في حالة 

ت المحدد لكل 
تكون لها األولوية 

   بعض الوقت.

    -  
  بحرين.

17285538  
 

سؤال آخر فمن ت

ي سؤال يتعلق بتص
ه اإلرشادات قدا أوض
 إننا نرحب بأي تعليق

إن المواعيد المعطاة  
من الحضور في الموع

يمكنك ترك  ت كاف .
شعة ال تتحمل أي م

 .  

بالمواعيد حسب الوقت
حاالت الطارئة والتي تك
 يؤخر موعد تصويرك 

 ن املراسلة:
 

 الطبي، قسم األشعة 
المنامة، الب - الصحة 

– 17284005 -
17284084ساعة 

www.health. 

إذا كان لديك س

لق الحرية بطرح أي
نأمل أن تكون هذه   

هذا التصوير.   كما 
  خدماتنا لكم. سين

ي حالة عدم التمكن م
 إللغاء الموعد بوقت
  كما إن إدارة األش
 لهذه األشياء الثمينة 

من أننا نحاول التقيد با
ال  أن هنالك بعض الح
عملية التصوير مما قد 

عنوا

مجمع السلمانية
وزارة ، 12ص ب 

17284000هاتف:
على مدار الس
gov.bh

من 
ك 
عود 

يارة 

تاج 

 
لك مطل
 األشعة.
يتعلق به
أجل تحس
، لذا في
االتصال
بمنزلك 
فقدانك 

 
بالرغم من
موعد إال 
في عم

 
 
 
 
 
 
 

رقم اله

األمعاء بعض الوقت م
.  ميكنك تناول طعامك
رب من السوائل لكي تع

 منك عدم قيادة السيا

املعلومات ولذلك حيتا
  لتقرير الطيب.  
  طبيب فريجى 

.  

ت ولكن قد تستغرق 
جع إىل حالتها الطبيعية
 منك تناول كمية أكرب

  صورة طبيعية. 
 الوريد سيطلب نة يف

. 

  لتصوير؟

اجتة على كثري من ا
يد من الوقت إلعداد الت
 يف يوم موعدك مع الط
ة  عند استالم األشعة .

ال ال توجد مضاعفات
وم إىل يومني  حىت ترج
عتاد ،  كما سيطلب 
ألمعاء ألداء وظيفتها بص
ذا ما مت إعطاؤك حقن
حىت يزول مفعول احلقنة.

ماذا عن نتيجة ال

توي هذه الصور النا
ستشاري األشعة إىل مزيد
ميكنك  استالم النتيجة 
حضار البطاقة السكانية
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