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تصوير بالرنين املغناطيس ي (.)MRI
لقد أحالكم الطبيب املتابع لكم إلجراء
ٍ
ما هو التصوير بالرنين املغناطيس ي؟
ً
ً
ً
يستخدم التصوير بالرنين املغناطيس ي حقال مغناطيسيا قويا وجهاز حاسوب للحصول على صورة لألجزاء الداخلية من الجسم.
قبل إجراء التصويربالرنين املغناطيس ي
ً
حرصا على سالمتكم ولتفادي حضوركم دون جدوى ،من األهمية لكم استكمال استبيان قائمة مراجعة سالمة التصوير بالرنين املغناطيس ي املرفق.
ُيرجى اصطحاب االستبيان معكم عقب استكماله .وإذا كان لديكم أي أسئلة عن مدى مالءمة التصويربالرنين املغناطيس ي لكمُ ،يرجى االتصال بالقسم
ُ(يرجى الرجوع إلى بيانات االتصال الواردة في الصفحة الخلفية).
ال يمكنكم إجراء تصو ٍير بالرنين املغناطيس ي إذا كان جسمكم يتضمن ًأيا من األجهزة التالية:
•

ُ
نظم ضربات القلب
م ِّ

•

قوقعة (أذن) مزروعة

•

مشبك معدني لألوعية في املخ

•

أجزاء معدنية في العين

•

أجزاء ميكانيكية معينة مزروعة في الجسم

داء السكري
إذا كنتم من املصابين بداء السكريُ ،فيرجى مواصلة تناول أدويتكم املعتادة.
املرض ى من اإلناث
ً
ُ
أنك ربما تكونين كذلك (يرجى الرجوع إلى بيانات االتصال الواردة في الصفحة الخلفية).
ُيرجى االتصال بالقسم إذا ِّ
كنت حامال أو تعتقدين ِّ
ُيرجى االتصال بالقسم في حال الرضاعة الطبيعية؛ إذ قد يلزم حقن املريضة بمادة تباين (الصبغة) ،وهو ما يؤدي لعدم القدرة على اإلرضاع الطبيعي ملدة  24ساعة
ً
عادة عقب إجراء التصوير بالرنين املغناطيس ي.
هل ينبغي لي االستعداد؟
نعم .يجب عدم تناول أي طعام أو شراب ملدة  4ساعات قبل التصوير.
قد نطلب منكم تغيير مالبسكم وارتداء 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 إجراء التصوير.
يرجى عدم اصطحاب أي أغر ٍ

ما الذي يحدث أثناء التصوير؟
ً
سنطلب منكم الرقاد على أريكة مريحة ،ثم ننقلكم إلى الجهاز املغناطيس ي .وسنطلب منكم إبقاء جسمكم ساكنا ً
تماما.
لن تشعروا بأي إزعاج ،ولكنكم قد تسمعون بعض الطنين أو أصوات النقر أثناء التصوير ،وهي غير ضارة على اإلطالق.
سيكون بمقدور اختصاص ي األشعة الذي يتولى تشغيل جهاز األشعة رؤيتكم وسماعكم طوال عملية التصوير ،كما نوفر لكم جرس إنذار يمكنكم الضغط عليه في
حال وقوع أي مشكلة وسيتواصل معكم اختصاص ي األشعة.
مدمج لالستماع إليه أثناء إجراء التصوير.
ويمكنكم إحضار ٍ
قرص ٍ
ما املدة التي يستغرقها التصوير؟
قد يستغرق التصوير مدة تتراوح ما بين  30دقيقة إلى ساعتين.
متى أعرف النتيجة؟
ٌ
ٌ
متخصص) بمراجعة صور األشعة وإرسال النتائج إلى الشخص الذي أحالكم إلجراء هذا االختبار ،والذي سيتخذ بدوره ما يلزم من
(طبيب
سيقوم طبيب األشعة
ترتيبات إلبالغكم بالنتائج.
هل لديكم أسئلة أخرى؟
ُيرجى طرحها على اختصاص ي األشعة في قسم التصوير بالرنين املغناطيس ي قبل التصوير أو أثنائه.
في املوعد
لشخص آخر.
موعد آخر لكم وتقديم هذا املوعد
وقت ممكن إذا لم يكن بوسعكم حضور املوعد  -يمكننا ترتيب
ُيرجى إخبارنا في أقرب ٍ
ٍ
ٍ
ُيرجى الحضور في املوعد ً
تماما عند إجراء التصوير.
اتصلوا بنا عند الحاجة إلى املشورة.
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