
  

ــب  ــر والطبيـ ــايئ التصويـ ــن أخصـ ــادرة مـ ــار إذن املغـ ــك انتظـ ــم عليـ القسـ

املعالـــج. 

بعد التصوير :

• ميكنكـــم مغـــادرة القســـم بعـــد التصويـــر والحصـــول عـــى إذن للمغـــادرة 
ـــم.  ـــؤيل القس ـــن مس م

ـــل  ـــة مث ـــار جانبي ـــه أي آث ـــس ل ـــه لي ـــادة بعـــد هـــذا الفحـــص ألن ـــك القي • ميكن
ـــاض الوعـــي. الدوخـــة أو انخف

• عـــادًة بعـــد يـــوم واحـــد مـــن إجـــراء التصويـــر ميكنكـــم الحصـــول عـــى 
النتيجـــة، اتصلـــوا  باألرقـــام التاليـــة ملزيـــد مـــن املعلومـــات : 
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خالل تصوير العظام النووي:

ـــووي  ـــام الن ـــر العظ ـــن تصوي ـــة األوىل م ـــذ املرحل ـــم تنفي ـــان، يت ـــض األحي يف بع

ـــوايل 3  ـــد ح ـــدث بع ـــايس يح ـــر األس ـــن التصوي ـــدواء ، لك ـــن ال ـــد حق ـــارشة بع مب

ـــدة  ـــادة املشـــعة لتتمكـــن العظـــام خـــالل هـــذه امل ـــن امل ـــن حق إىل 4 ســـاعات م

مـــن امتصـــاص املـــادة املشـــعة بشـــكل جيـــد. خـــالل هـــذه املـــدة، ميكنكـــم البقـــاء 

ـــزل و  ـــن ، أو الذهـــاب إىل املن ـــة االنتظـــار بعـــد الحقـــن مـــع مـــرىض آخري يف غرف

ـــم.  ـــم القس ـــدده طاق ـــذي ح ـــر ال ـــت التصوي ـــودة يف وق الع

ـــراغ  ـــى اف ـــوا الســـوائل واحرصـــوا ع ـــادة، ارشب ـــام لل ـــرة امتصـــاص العظ ـــاء ف أثن

ـــل الذهـــاب إىل  ـــة بشـــكل كامـــل قب ـــراغ املثان ـــة باســـتمرار، وتأكـــدوا مـــن اف املثان

ـــا للحصـــول عـــى صـــورة أفضـــل. ـــرا جام كام

ـــا  ـــرا جام ـــتلتقط كام ـــر، وس ـــى الرسي ـــتلق ع ـــر اس ـــة التصوي ـــول غرف ـــد دخ عن

ـــمك. ـــن جس ـــرب م ـــا بالق ـــق وضعه ـــن طري ـــمك ع ـــام جس ـــع عظ ـــور جمي ص

يجـــب ان يبقـــى الجســـم دون تحـــرك أثنـــاء تصويـــر الجســـم ، ويســـتغرق تصويـــر 

مســـح العظـــام مـــا بـــن 20 و 30 دقيقـــة.

ـــادرة  ـــك ملغ ـــل لذل ـــدة مراح ـــى ع ـــص ع ـــراء الفح ـــب إج ـــان يج ـــض األحي يف بع
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واســـتهالك الســـوائل يتـــم اخراجهـــا مـــن الجســـم. يفـــرز الجســـم 20-30 ٪ 

ـــن. ـــد الحق ـــاعات بع ـــون 3 س ـــة يف غض ـــادة املحقون ـــن امل م

التحضرات قبل التصوير : 

• ال يوجـــد تحضـــرات خاصـــة قبـــل تصويـــر العظـــام النـــووي وســـتكون قـــادًرا 
عـــى اتبـــاع نظامـــك الغـــذايئ والىـــوايئ املعتـــاد. 

ـــار أحـــد أعضـــاء  ـــل ، يجـــب اخب ـــت مشـــكوكة الحم ـــالً أو كن ـــت حام • إذا كن
ـــك. ـــة ل ـــات الالزم ـــم التعلي ـــق العـــالج لتقدي فري

ـــاعة  ـــدة 12 س ـــة مل ـــة الطبيعي ـــن الرضاع ـــف ع ـــض التوق ـــى املري ـــب ع • يج
ـــعة. ـــادة املش ـــن امل ـــد حق ـــل بع ـــى األق ع

ـــاعة ،  ـــل 48 س ـــن قب ـــادة  تباي ـــع م ـــعاعي م ـــر ش ـــراء تصوي ـــت بإج • إذا قم
ـــالج . ـــق الع ـــاء فري ـــالم أعض ـــك اع علي

• يجب أال يكون لديك تصوير مع مادة تباين  48 ساعة قبل التصوير .
• احـــروا معكـــم جميـــع الســـجالت الطبيـــة الســـابقة عندمـــا تأتـــون إلجـــراء 

التصويـــر.

ما هو تصوير العظام النووي؟ 

معظـــم املـــرىض الذيـــن يعانـــون مـــن آالم املفاصـــل والعظـــام ، العـــدوى ، هجـــرة 

الخاليـــا الرسطانيـــة يف العظـــام  ومـــا إىل ذلـــك يحالـــون إىل تصويـــر العظـــام 

النـــووي. ميكـــن لتصويـــر العظـــام النـــووي تحديـــد منشـــا هـــذا األمل الـــذي ميكـــن 

ان يكـــون كـــرسا )غـــر مـــريئ باألشـــعة الســـينية( أو غـــره مـــن املشـــكالت التـــي 

ـــخ..  ـــاب املفاصـــل ، إل ـــاب املفاصـــل ، الته ـــة ، العـــدوى ، الته تســـببها الصدم

هـــذه التقنيـــة ميكـــن أن تكشـــف أيًضـــا عـــن وجـــود ورم خبيـــث أو هجـــرة ورم 

خبيـــث يف العظـــام. 

هل تحتوي هذه التقنية عى مخاطر؟

تدخـــل هـــذه التقنيـــة كميـــة صغـــرة جـــدا مـــن املـــواد املشـــعة اىل مجـــرى 

ـــالث  ـــدة ث ـــام مل ـــطء يف العظ ـــم بب ـــد وتراك ـــن يف الوري ـــق الحق ـــن طري ـــدم ع ال

ـــأمل بســـيط  ـــد تشـــعر ب ـــة ، ق ـــع أي حقن ـــال م ـــو الح ـــا ه ـــاعات. ك ـــع س إىل أرب

ـــة . ـــول رأس الحقن ـــة دخ يف لحظ

املـــواد املشـــعة مـــع مـــرور الوقـــت )نصـــف عمرهـــا قصـــر وحـــوايل 6 ســـاعات( 

   تصوير العظام النووي   
املقدمة : 

ـــة  ـــات عام ـــم مبعلوم ـــط لتزويدك ـــم فق ـــن ايديك ـــرة ب ـــذه الن ـــا ه ـــد وضعن لق

ــئلة  ــكوك أو اسـ ــم أي شـ ــووي. إذا كانـــت لديكـ ــام النـ ــر العظـ ــول تصويـ حـ

ـــن استشـــارة  ـــدوا م ـــرة ، تأك ـــة غـــر مدرجـــة يف هـــذه الن محـــددة يف أي مرحل

ـــج. ـــق املعال ـــاء فري ـــد أعض أح

ما هو قسم الطب النووي؟

ـــج مـــن مـــادة  ـــا اســـتخدام مزي ـــم فيه ـــر يت ـــووي هـــو وســـيلة للتصوي الطـــب الن

ـــم  ـــد ويت ـــر الوري ـــمك ع ـــب جس ـــذا املرك ـــل ه ـــة. يدخ ـــادة كيميائي ـــعة وم مش

التقـــاط االشـــعة الخارجـــة مـــن الجســـم عـــن طريـــق جهـــاز خـــاص يســـمى 

ـــف  ـــل وتضع ـــة تتحل ـــادة املحقون ـــًرا اىل ان امل ـــا(. نظ ـــرا جام ـــا )كام ـــرا جام كام

ــون  ــرج يف غضـ ــة وتخـ ــرة طويلـ ــم لفـ ــى يف الجسـ ــي ال تبقـ ــتمرار ، فهـ باسـ

ســـاعات. افضليـــة تقنيـــات الطـــب النـــووي عـــى صـــور األشـــعة هـــي أنـــه 

ميكنهـــا أن تطلعنـــا عـــى األداء الســـليم اوغـــر الســـليم للعضـــو.
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