عيادة الشعة
باد زيجيبرج
إل فوس ،د .طبيب فرانك فيزنر
أطباء للشعة التشخيصية

معلومات حول
الشعة المقطعية

حدد لك طبيبك موعداا من أجل عمل
الشعة المقطعية .وبالطبع فإنك ترغب الن في معرفة ما سيحدث لك .امرا
واضح مقدما :الشعة المقطعية ،واختصارها  ،CTهي واحدة من أكثر طرق
الفحص المؤكدة في يومنا هذا .فهي غير معقدة ول تسبب آية آلم .تعمل أشعة
 CTمن خلل نظام أشعة سينية يدور حول جسمك وخلل ذلك يقوم بالتقاط
صور مقطعية
لجسمك .ثم يتم تحويل هذه الصور في جهاز كمبيوتر إلى ما يسمى بصور
النتائج .بشكل أبسط :تننشئ أشعة  CTصورا ا شرائحية لجسمك من الداخل،
وهذه الصور يتم تجميعها لحقا على جهاز كمبيوتر لتصبح صورة كاملة.
ومن خلل أشعة  CTيمكن تصوير جسمك من الداخل بشكل موثوق ودقيق للغاية ،ومن ثمم تقييمه.
لماذا ل يتم ببساطة الكشف بالشعة السينية؟
بخلف طريقة الشعة السينية البسيطة ،فإنه يمكن للشعة  CTالتعرف على أدق التغيرات بشكل مبكر للغاية .ومن خلل ذلك يصبح العلج
بالطبع أسهل ،وفرص الشفاء أكبر .علوة على ذلك ،يمكن باستخدام أشعة  CTتصوير أجزاء الجسم بشكل ثلثي البعاد ،بحيث يتم أيضاا
تمييز المناطق المتراصة خلف بعضها بشكل
دقيق.
كيف تعمل الشعة المقطعية؟
خلل إجراء أشعة  CTيتم الستلقاء على طاولة فحص مريحة ،ويتم تحريك هذه الطاولة ببطء شديد عبر فتحة الجهاز .وفي الوقت نفسه،
يدور أنبوب الشعة السينية داخل الجهاز حول طاولة الفحص ويلتقط صور الشعة السينية خلل ذلك.
وبهذه الطريقة ،يمكن لشعة  CTالكشف على أجزاء كبيرة من جسمك خلل الفحص .في المعتاد يتم فحص إحدى مناطق الجسم  -على
سبيل المثال ،منطقة البطن أو الرأس .ومن ثم م يتم تحويل القيم المقاسة إلى صور بطريقة حاسوبية معقدة .وتكون عبارة عن صور مقطعية
للطبقات الرقيقة جداا لجسمك من الداخل .وهكذا يتم أيضاا في معظم الحالت التعرف على التطورات الدقيقة للمرض .بعد الفحص يمكن
بمساعدة معالجة الكمبيوتر إنشاء صور ثنائية البعاد أو حتى ثلثية البعاد لجميع مستويات الجسم.

اقلب الورقة من فضلك!

:أوقات التحدث
الثنين-الجمعة من الساعة -8.00
12.00
الثنين ،الثلثاء ،الخميس من
الساعة 18.00 - 15.00
وبحسب التفاق

: info@radiologieبريد إلكترونيsegeberg.de
www.radiologie-segeberg.de
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 .2صفحة نشرة معلومات أشعة  CTإصدار 2016-02-11
كيف يتم الفحص؟
أثناء الفحص ستخضع للشراف من قببل فريق أشعة  CTيمتاز بالخبرة ويمكنك ،عند الضرورة ،التواصل معه من خلل تجهيزة تحدث
نمر بك بة داخل الجهاز .حاول الهدوء والسترخاء على طاولة الفحص ،وانتبه إلى تعليمات فريق أشعة  .CTوهذا كل ما عليك فعله .يستغرق
الفحص من  5إلى  15دقيقة  -على حسب منطقة الجسم التي يتم فحصها.
نظرا لن فتحة الجهاز واسعة وغير عميقة،
وعلى كل حال فإن زمن القياس الفعلي يبلغ بضع ثوان فقط .أثناء الفحص ،لن تشعر بضيق ،ا
كما ترى في الصور .للتمكن من تصوير نطاق الجسم بدقة ،فإنك تأخذ قبل بعض الفحوصات وسي ا
طا لظهار التباين عن طريق الشرب و /
أو عن طريق الوريد.
ل يسبب وسيط التباين في الغالب أية مشاكل .ربما تشعر بحرقان ،ولكنه يتلشى بسرعة .في حالت نادرة للغاية ،يمكن أن يحدث غثيان
مؤقت ،أو حكة أو طفح جلدي ،والكثر ندرة هو حالت عدم التحمل البالغة.
ير رجى التحدث مع طبيبك قبلها عن أنواع الحساسية لديك إن وجدت! ،وأبلغ فريق أشعة  CTمن فضلك إذا شعرت بعد الرتياح أثناء
إجراء الفحص.
ما الذي يجب عليك فعله؟
للحصول على نتيجة اختبار مثالية ،فإن مساعدتك مهمة:
هل لديك  /تأخذ:
ل

نعم

فرط في نشاط الغدة الدرقية؟
تلف كلوي؟
حساسية معروفة تجاه وسيط التباين؟
حمل؟
أدوية سكري )ميتافورمين(؟
التهاب كبدي  /فيروس نقص المناعة البشرية؟
ورم البلزماويات/ورم القواتم/الوهن العضلي الوبيل
مانع تجلط الدم )ماركومار أو ما شابه؟(
ماذا يحدث بعد الفحص؟
بعد الفحص ،يمكنك ارتداء ملبسك مرة أخرى ،ونقوم نحن بتحليل صور أشعة  .CTيستغرق ذلك في بعض الحيان وقتاا طويل جداا:
تحليل الصور ،و معالجة الصور ،والعروض الديناميكية ،وإنشاء التقرير ،وإدخال النتائج المرجعية وما إلى ذلك قد يستغرق ما يصل إلى
ساعتين! وبطبيعة الحال ،سوف يخبرك طبيب الحالة  /طبيب السرة بالنتيجة ويناقشها معك بالتفصيل.
يتم تسليمك الصور )في المعتاد على أسطوانة  (CDبعد الفحص بحوالي  20دقيقة

هام :احتفظ بصورك  /أسطوانة  CDفي مكان آمن )قم بعمل نسخة منها عند اللزوم( .عمل نسخ أخرى تالية يكون مقابل
شكرا.
رسوم.
ا

ل تنس التوقيع!!

________________________

السم/التوقيع

___________________

الطبيب/الطبيبة

____________

المكان ،التاريخ

أقر من خلل ذلك بأنني استعلمت بقدر كاف عن طبيعة ومسار الفحص .وقد أتيحت لي الفرصة لطرح السئلة ،وتمت الجابة عليها بشكل مفهوم.

