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لقد طلب اختصاص ي جراحة تقويم العظام تصوير أحد مفاصلكم بالرنين املغناطيس ي ،ويتضمن ذلك حقن سائل في املفصل والتقاط صور تفصيلية للجاا
ياودنا بمعلومات إضافية مفيدة (مثل معرفة ما إذا كان هناك تماقات في هياكل ألانسجة الرخوة داخل املفصل) والتي ال يمكننا
الداخلية منه .ومن شأن ذلك أن ِّ
معرفتها من ألاشعة وحدها.
ُيرجى مراعاة ما يلي :ينبغي لكم عدم قيادة السيارة بأنفسكم عقب إلاجراء.
ثمة مرحلتان لالختبار:
 )1حقن املفصلُ .يجرى ذلك في غرفة تحتوي على جهاز أشعة سينية أو موجات فوق صوتية .وتستغرق عملية الحقن ذاتها بضع دقائق؛ غير أنكم قد تمكثون
ُ
في الغرفة ملدة  20-15دقيقة ،حتى يتسنى لنا استكمال استبيان السالمة وإعداد ألاجهاة .وستلتقون بطبيب أو اختصاص ي ألاشعة حيث تتاح لكم فرصة
طرح أي أسئلة تدور في خاطركم.
وسيطلب منكم اختصاص ي أو طبيب ألاشعة الرقاد على منضدة ألاشعة السينية أو املوجات فوق الصوتية وتعرية املنطقة املحيطة باملفصل ،ثم يباشر
وجعا ً
الاختصاص ي أو الطبيب تنظيف الجلد واستخدام مخدر موضعي لتخدير هذه املنطقة .وقد يبدو هذا إلاجرا م ً
بوخا
نوعا ما في البداية ،وقد تشعرون
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ً
لبضع دقائق .يقوم الطبيب أو الاختصاص ي بعد ذلك بتمرير إبرة دقيقة في املفصل مسترشدا باألشعة السينية أو املوجات فوق الصوتية ،ويحقن سائال ما
ً
ً
صحيحا في املفصل ولايادة حجم املفصل ذاته؛ حيث ننقلكم بعد ذلك إلى غرفة جهاز الرنين
(مادة التباين  -صبغة) للتحقق مع إدخال إلابرة إدخاال
سرير متحرك.
املغناطيس ي على كرس ٍي أو ٍ
 )2التصوير بالرنين املغناطيس ي.
قبل إجراء التصوير بالرنين املغناطيس ي
ً
حرصا على سالمتكم ولتفادي حضوركم دون جدوى ،من ألاهمية لكم استكمال استبيان قائمة مراجعة سالمة التصوير بالرنين املغناطيس ي املرفق.
ُيرجى اصطحاب الاستبيان معكم عقب استكماله .وإذا كان لديكم أي أسئلة عن مدى مالءمة التصوير بالرنين املغناطيس ي لكمُ ،يرجى الاتصال بالقسم
ُ(يرجى الرجوع إلى بيانات الاتصال الواردة في الصفحة الخلفية).
تصوير بالرنين املغناطيس ي إذا كان جسمكم يتضمن ًأيا من ألاجهاة التالية:
ال يمكنكم إجرا
ٍ
ُ
نظم ضربات القلب
• م ِّ
•

قوقعة (أذن) ماروعة

•

مشبك معدني للوعية في املخ

•

أجاا معدنية في العين

•

أجاا ميكانيكية معينة ماروعة في الجسم

داء السكري
إذا كنتم من املصابين بدا السكريُ ،فيرجى مواصلة تناول أدويتكم املعتادة.
املرض ى من إلاناث
ً
ُ
أنك ربما تكونين كذلك (يرجى الرجوع إلى بيانات الاتصال الواردة في الصفحة الخلفية).
ُيرجى الاتصال بالقسم إذا ِّ
كنت حامال أو تعتقدين ِّ
ُيرجى الاتصال بالقسم في حال الرضاعة الطبيعية؛ إذ قد يلام حقن املريضة بمادة تباين (الصبغة) ،وهو ما يؤدي لعدم القدرة على إلارضاع الطبيعي ملدة
ً
 24ساعة عادة عقب إجرا التصوير بالرنين املغناطيس ي.
هل ينبغي لي الاستعداد؟
ال ،ليست هناك استعدادات خاصة.
يمكنكم تناول الطعام والشراب كاملعتاد وتناول أي أدوية موصوفة لكم ،ما لم يخبركم الطبيب بخالف ذلك.

قد نطلب منكم تغيير مالبسكم وارتدا مئزر املستشفى ،وربما نطلب منكم إزالة أي تركيبات أسنان أو مجوهرات أو سماعات أذن أو دبابيس شعر أو
مساحيق تجميل للعينين.
ُ
اض قيمة معكم في مكان إجرا ألاشعة.
يرجى عدم اصطحاب أي أغر ٍ
التصوير بالرنين املغناطيس ي
ً
سنطلب منكم الرقاد على أريكة مريحة ،ثم ننقلكم إلى الجهاز املغناطيس ي .وسنطلب منكم إبقا جسمكم ساكنا ً
تماما.
لن تشعروا بأي إزعاج ،ولكنكم قد تسمعون بعض الطنين أو أصوات النقر أثنا التصوير ،وهي غير ضارة على إلاطالق.
سيكون بمقدور اختصاص ي ألاشعة الذي يتولى تشغيل جهاز ألاشعة رؤيتكم وسماعكم طوال عملية التصوير ،كما نوفر لكم جرس إنذار يمكنكم الضغط عليه في
حال وقوع أي مشكلة وسيتواصل معكم اختصاص ي ألاشعة.
مدمج لالستماع إليه أثنا إجرا التصوير.
قرص
ويمكنكم إحضار ٍ
ٍ
ما املدة التي يستغرقها التصوير؟
قد يستغرق التصوير مدة تتراوح ما بين  30دقيقة إلى ساعتين .ويمكنكم املغادرة على الفور عقب إجرا التصوير بالرنين املغناطيس ي.
ما املخاطر أو املضاعفات املترتبة على هذا إلاجراء؟
ً
ً
ونادرا ما تحدث
واحد أو نحو ذلك.
يوم
ٍ
جرت العادة على أن يكون هناك كدمة بسيطة في موضع الحقن ،وقد تصبح هذه املنطقة لينة أو يابسة نوعا ما ملدة ٍ
تفاعالت عكسية مع املخدر أو السائل الذي ُيحقن به املريض ،على الرغم من أنها تظهر على الفور في حال حدوثها (بينما ما تاالون مع الطبيب).
ضئيل بحدوث عدوى في املفصل (تشير الدراسات إلى أن احتمال حدوث ذلك يبلغ  1في كل  1000حالة)ً ،
ٌ
ٌ
علما بأننا نتخذ إلاجرا ات املالئمة ملنع
احتمال
وثمة
ً
حدوث العدوى .وفي حال حدوثها ،فإنها عادة ما تظهر بعد بضعة أيام من إلاجرا ؛ حيث يصبح املفصل أكثر إيالما من املعتاد وربما تعانون من بعض القصور في
الحركة وقد تصير منطقة املفصل ساخنة وملتهبة .ومن املمكن أن تشعروا ً
أيضا بأنكم على غير ما يرام وتصابون بالحمى .إذا اعتقدتم بوجود عدوى في املفصل،
فينبغي لكم الحضور إلى قسم الحوادث والطوارئ في منطقتكم أو املمارس العام على الفور ،أو الاتصال بخط املساعدة التابع لهيئة الخدمات الصحية
لتصوير بالرنين املغناطيس ي للمفصل.
الوطنية املتاح على مدار اليوم ( )NHS 24وإبالغهم بأنكم قد خضعتم
ٍ
عقب إلاجراء
ينبغي لكم عدم قيادة السيارة عقب إلاجرا والترتيب الستقالل وسيلة انتقال أخرى (مثل طلب مرافقتكم من أحد ألاقارب أو ألاصدقا الذين يستطيعون
توصيلكم إلى املنزل) ،وقد تشعرون عقب إلاجرا بأن املفصل ليس على طبيعته بدرجة طفيفة ،وقد يستمر ذلك إلى أن يقوم الجسم بتصريف كل السائل الذي
ُحقن به املفصل .ونوصيكم بعدم قيادة السيارة أو ممارسة أي تدريبات ملدة  24ساعة عقب إلاجرا .
متى أعرف النتيجة؟
ٌ
ٌ
سيقوم طبيب ألاشعة (طبيب متخصص) بمراجعة صور ألاشعة وإرسال النتائج إلى الشخص الذي أحالكم إلجرا هذا الاختبار ،والذي سيتخذ بدوره ما يلام من
ترتيبات إلبالغكم بالنتائج.
هل لديكم أسئلة أخرى؟
ُيرجى الاستفسار من أحد أفراد فريق العمل بقسم التصوير.
في املوعد
ُيرجى
•
•

اض قيمة معكم
عدم اصطحاب أي أغر ٍ
الاتصال بنا عند الحاجة إلى املشورة

لشخص آخر.
موعد آخر لكم وتقديم هذا املوعد
وقت ممكن إذا لم يكن بوسعكم حضور املوعد  -يمكننا ترتيب
ُيرجى إخبارنا في أقرب ٍ
ٍ
ٍ
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