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التصوير املقطعي (التهيئة بمحلول جاستروجرافين)
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لقد أحالكم الطبيب املتابع لكم إلجراء تصوير مقطعي؛ ومن املقرر إجراء ذلك في قسم التصوير (والذي ُيعرف ً
أيضا باسم قسم األشعة أو قسم األشعة السينية).
ما هو التصوير املقطعي؟
ُيقصد به التصوير املقطعي باستخدام الحاسوب.
ُ
ُويجرى التصوير املقطعي عن طريق التقاط مجموعة من الصور للجسم باستخدام األشعة السينية؛ حيث تظهر الصور مقاطع عرضية أو شرائح للجسم .ويجمع
الحاسوب هذه الصور ً
معا ويعرضها على الشاشة؛ ومن ثم يعرض التصوير املقطعي ً
صورا تفصيلية لألجزاء الداخلية من الجسم.
ّ
اختصاصيي األشعة إجراء التصوير.
يتولى أحد
فريق التصوير
يتألف فريق التصوير من:
•

موظفي االستقبال

•

موظفي دعم الرعاية الصحية

•

املمرضين/املمرضات
ّ
اختصاصيي األشعة الذين ُيجرون الفحص

•

أطباء األشعة الذين ُي ّ
عدون التقارير الخاصة بالفحص

•

هل أحتاج إلى أي استعدادات خاصة قبل إجراء التصوير املقطعي؟
التهيئة الكاملة
لقد أرسلنا لكم زجاجة من محلول جاستروجرافين (محلول ُم ّلين) إلفراغ أمعائكم.
يجب مزج زجاجة جاستروجرافين مع  500مل من املاء أو العصير وشربها قبل إجراء التصوير املقطعي بنحو ساعة ونصف.
وسنقدم لكم ً
مزيدا من محلول جاستروجرافين عند وصولكم إلى القسم.
ُيحظر تناول أي ملينات أخرى.
ُ
ً
مريضا بداء السكري أو أتناول األقراص أو العالج ،فهل ينبغي لي التوقف عن تناولها؟
إذا كنت
ال .إذا كنتم تتناولون أدوية بوصفة طبية ،فينبغي لكم مواصلة تناولها كاملعتاد.
هل هناك ما أحتاج إلى إبالغه للعاملين باملستشفى قبل إجراء الفحص؟
ً
أنك ربما تكونين حامال.
ُيرجى إبالغنا إذا ِ
كنت تعتقدين ِ
وفي جميع األحوالُ ،يرجى إبالغنا إذا كنتم مصابين بالربو أو أي أنواع حساسية أو سبق لكم التعرض ملشكلة ّ
جراء الحقن بصبغة األشعة السينية أو الفحص في املا�ضي.
ما الذي أرتديه؟
يتوقف ذلك على الجزء املطلوب فحصه من الجسم ،فقد نطلب منكم خلع بعض املالبس وارتداء مئزر الفحص .وإذا كان األمر كذلك ،فيمكنكم تغيير مالبسكم في
كابينة تغيير املالبس قبل التصوير .وسنخبركم بذلك عند وصولكم.
إذا كان بوسعكم ارتداء مالبس فضفاضة ال تحتوي على أي مثبتات معدنية َ
كالس َّحابات واألزرار واإلبزيمات ُ
والعرى ،فقد يوفر ذلك عليكم الحاجة إلى تغيير مالبسكم
وارتداء مئزر املستشفى.
وربما ترغبون في إحضار مئزر النوم معكم الرتدائه فوق مئزر الفحص عند االنتقال من كابينة تغيير املالبس إلى غرفة التصوير.
ما الذي يشتمل عليه الفحص؟
يشبه املاسح الضوئي كعكة محالة كبيرة ،وال يكون ماسح التصوير املقطعي ً
مغلقا على النقيض من بعض أجهزة التصوير األخرى.

صور ملختلف أجزاء الجسم.
كل ما عليكم هو الرقاد دون أي حركة على األريكة؛ حيث تتحرك األريكة إلى الخلف واألمام من خالل فتحة دائرية كبيرة للسماح بالتقاط ٍ
مزيد من االختبارات والفحوصات.
ومن شأن ذلك أن يساعد الطبيب في تشخيص الحالة أو اتخاذ قرار بشأن إجراء ٍ
هل يتم حقني؟
قد يحتاج بعض املر�ضى إلى محقنة في الوريد في الذراع ،وهي مادة تباين األشعة السينية (صبغة عديمة اللون) .ويتيح ذلك لطبيب األشعة (طبيب متخصص) رؤية
األعضاء واألوردة املوجودة في الجسم بصورة أوضح.
إذا كنتم بحاجة إلى هذه املحقنة ،فسيشرح لكم اختصا�صي األشعة ذلك وقت إجراء الفحص.
ما املدة التي يستغرقها الفحص؟

ً
يعتمد ذلك على الجزء الذي يجري تصويره؛ غير أن األمر يستغرق عادة من  10إلى  20دقيقة .ومع ذلك ،ينبغي لكم التخطيط للمكوث في القسم ملدة تتراوح من ساعة
إلى ساعة ونصف.
وعلى الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا لاللتزام بمواعيدنا ،إال أنه قد يقع بعض التأخير نتيجة وجود املر�ضى ذوي الحاالت الطارئة .وسنحرص على إبالغكم في هذه
الحالة.

ما هي املخاطر؟
ً
يستخدم التصوير املقطعي اإلشعاع كما هي الحال في األشعة السينيةُ .ويعد مستوى اإلشعاع املستخدم ضئيال للغايةُ ،ويعتقد بأن مزايا الفحص تفوق أي مخاطر.
شخص معي؟
هل يمكنني اصطحاب
ٍ

يمكنكم اصطحاب أحد أصدقائكم أو أقاربكم معكم؛ إال أننا لن نسمح لهم بدخول غرفة التصويرُ .يرجى العلم بأننا قد نطلب منهم االنتظار في صالة االستقبال
الرئيسية.
بالغ برفقتكم؛ إذ ال تتوفر لدينا مرافق رعاية األطفال.
إذا احتجتم إلى اصطحاب أطفالكمُ ،فيرجى التأكد من وجود
ٍ
شخص ٍ
بعد إجراء الفحص
في معظم األحوال ،يمكنكم العودة إلى املنزل عقب انتهاء الفحص مباشرة .وإذا خضعتم للحقن ،فقد نطلب منكم االنتظار ملدة  10دقائق قبل مغادرة القسم؛ وذلك
للتأكد من أنكم على ما يرام وعدم وجود دالئل على أي ّ
رد فعل تحس�سي تجاه الحقن.
يمكنكم تناول الطعام والشراب بصورة طبيعية ومزاولة أنشطتكم املعتادة عقب الفحص مباشرة.
وخضوعك للحقن بعدم مباشرة الرضاعة الطبيعية ملدة  24ساعة.
نوصيك في حالة الرضاعة الطبيعية
ِ
ِ
متى أعرف النتيجة؟
ُ
ً
تقريرا بالنتيجة إلى الشخص الذي أحالكم إلجراء االختبار ،والذي سيتخذ بدوره ما يلزم من ترتيبات إلبالغكم بالنتائج.
سنرسل
هل لديكم أسئلة أخرى؟
ُيرجى االستفسار من أحد العاملين في الفريق املعني بقسم التصوير.
في املوعد
ُيرجى
•

عدم اصطحاب أي أغراض ّ
قيمة معكم
ٍ

•

االتصال بنا عند الحاجة إلى املشورة

لشخص آخر.
موعد آخر لكم وتقديم هذا املوعد
ُيرجى االتصال بنا في أقرب وقت إذا لم يكن بوسعكم حضور املوعد  -يمكننا ترتيب
ٍ
ٍ
رقم هاتف مركز االتصال
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