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

معلومات حول
التصوير بالرنين المغناطيسي
قبل الفحص:
على الرغم من أن جميع المستشفيات والعيادات الطبية لها أساليبها الخاصة ،إل أنه ل يزال هناك عدد من النقاط المتماثلة في كل
عملية تصوير بالرنين المغناطيسي:
سيططلب منك ارتداء ملبس مريحة دون أزرار معدنية أو سحاابات ،نظرا لنه ل يجوز اصطحاب أجسام معدنية في غرفة
الفحص .ربما تضطر إلى تبديل ملبسك بقميص مريح لغرف العمليات.
اترك المجوهرات وأغراض الزينة والطراف الصناعية والبطاقات المصرفية جانبا .ل تنس أيضا إخبار طبيبك في حالة وجود
حمل.
إذا كنت تستخدم جهازا ا لتنظيم ضربات القلب ،أو شريحة معدنية ،أو مسمارا أو أية زرعات معدنية ،أو تعرضت لصابة خلل
تأدية الخدمة العسكرية ،أو طمركب لك صمام قلب اصطناعي أو استخدمت مشبكا لتمدد الوعية الدموية أو كنت تعمل في مجال
صناعة المعادن ،فينبغي عليك إبلغ طبيبك أو فنية/فني الشعة التقنية الطبية ) (MTRAبهذه المعلومات .إذا تعرضت أجزاء
معدنية في جسمك للمجال المغناطيسي ،فإنها قد تسبب عدم الرتياح أو حدوث إصابات.
مع بعض فحوصات الرنين المغناطيسي يجب استخدام وسيط تباين .وهو عبارة عن وسيط سائل يطس لهل العرض المرئي للجهزة
و/أو الوعية الدموية في جسمك .بعد الفحص ،يتخلص الجسم من هذا الوسيط عن طريق البول .في حالت نادرة جدا يمكن أن
يتسبب في ظهور أعراض حساسية طفيفة )حكة جلدية ،صداع ،غثيان لفترة قصيرة( .تعتبر حالت عدم التحمل البالغة استثناء
مطلق ا .سوف تساعدك فنية/فني الشعة لتخاذ الوضع الصحيح على طاولة المريض .يتم استخدام لفيفة استقبال للرنين
المغناطيسي من أجل التقاط صور من جسمك ،وتوضع حول جزء الجسم الخاضع للفحص ،على سبيل المثال بجانب كتفك أو
ركبتك .وبعد ذلك يتم إدخالك في نفق الجسم المغناطيسي.

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

في لندراتسبارك 8
باد زيجيبرج 23795
هاتف 04551/9930676
فاكس 9932780-04551
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أثناء الفحص
سيتم تحريك طاولة المريض ،التي ترقد عليها طوال فترة الفحص ،إلى داخل نفق التصوير ببطء .تغادر فنية/فني الشعة غرفة
الفحص ،ولكنها تظل على تواصل دائم معك عبر تجهيزة تحدث .استرخ وارقد بهدوء قدر المكان .علوة على ذلك يطتاح لديك
مفتاح طوارئ في متناول يدك ،ويمكنك من خلله التواصل مع فنية/فني الشعة ،في حالة عدم شعورك بالرتياح.
تتوقف فترة الفحص على نوعية الفحص المعني .قد تستغرق كل عملية مسح ما يصل إلى  10دقائق .يستغرق الفحص بالكامل ما
بين  15و  40دقيقة .يتم في المعتاد خلل هذه الفترة التقاط عشرات الصور.
أثناء الفحص سوف تسمع على فترات محددة ضجيج طرق عا .ل  .في تلك اللحظة يتم التقاط الصور وينبغي أل تتحرك .في المعتاد
ستقوم فنية/فني الشعة قبل الفحص بتسليمك سدادات خاصة للذن أو سماعات رأس من أجل تخفيف الضجيج وجعل الفحص
مريحا قدر المكان .بعد المسح يطسمح لك بارتداء ملبسك مرة أخرى ،ويتم تسليمك الصور )عند اللزوم على أسطوانة  (CDبعد
الفحص بحوالي  20دقيقة
هام :احتفظ بصورك  /أسطوانة  CDفي مكان آمن )قم بعمل نسخة منها عند اللزوم( .عمل نسخ أخرى تالية يكون بمقابل مادي.
شكرا.
فريق العيادة

هام ،يررجى الملء!
ل

نعم

جهاز لتنظيم ضربات القلب؟
صمام قلب اصطناعي؟
عضو اصطناعي للمفصل؟
التهاب كبدي؟
فيروس نقص المناعة البشرية؟
حمل؟
مميعات الدم )ماركومار أو ما شابه(؟

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.

