مرحبا بكم في قسم الشعة المغناطيسية
اسم المريض ____________________________________________:
لقد قمنا بحجز موعد لك للتصوير المغناطيسي
_______ ________________/الساعة _______

من__________________

خلل التصوير المغناطيسي من الممكن لبعض المعادن والجسام الغريبة أن تسبب خطر  ,خلق
اضطرابات أو تخريب الماكينة في ذلك المجال المغناطيسي القوي  .وبسبب ذلك نرجوا منك تعبئة
 .الطلب واعادته في نفس الوقت مع وقت الفحص
هل لديك أو كان لديك من اي من التالي :
جهاز تنظيم دقات القلب/أنابيب منظم دقات
القلب
صمام قلب صناعي
أنسولين أو مضخة اللم
مفصل صناعي داخل أو وسط الذن
مقاطع جراحية في الرأس  ,الجسم أو أحد
أعضائه
مفصل صناعي ,معادن أو قنوات في الجسم
)منشط للعصب  ,الواح معدنية  ,شظايا ,رصاصات
) الخ
أوشام أو تصبغات دائمة في الوجه
دعامات معدنية في الوعية الدموية  ,المعدة ,
 ...القنوات الصفراوية  ,المسالك البولية الخ

اذا يوجد  ,متى وأين تعم عمله
نعم ل
نعم
نعم
نعم
نعم

ل
ل
ل
ل

نعم ل
نعم ل
نعم ل

وزنك _____ كغم طولك ______ سنتمتر
في حال عندك حمى )حرارة( على الفحص  ,اتصل بقسم الشعة
المجوهرات  ,الحلق  ,المكياج  ,طلء الظافر و منتجات تصفيف الشعر يجب ازالتها قبل تأتي الى
 .الفحص
 .لزقات اللم يجب ازالتها قبل الفحص
لولب منع الحمل ,قمطة التعقيم ل تسبب إي عائق للفحص-
للنساء
هل أنتي حامل او تشتبهي
بان تكوني حامل
التاريخ

نعم

ل

التوقيع

اذا أجبت بنعم على أي من السئلة السابقة أو كان شيء غير واضح لك أبلغ قسم التحويل أقصاه
.قبل يومين عمل من موعد الفحص
 .في حال كان موعد الفحص غير مناسب لك اتصل مع قسم الشعة
هاتف رقم  06-7862180أو  06-7862175أقصاه يومين عمل قبل الموعد المحجوز
.نحن نضع رسوم على عدم الغاء الموعد  ,هذا التحديد طبقا لقانون رسوم العملء

التصوير المغناطيسي للمفاصل
) الورك  ,الركبة ,الكاحل ,اليد والمعصم الخ (
قم بالتسجيل في مكتب استقبال قسم الشعة
الفحص ل يستلزم أي تحضيرات

عمليية التصوير
خلل الفحص سوف تستلقي في قناة مضيئة و مهوية جيدا
يتم سماع صوت طرق عالي خلل عملية التصوير و لجل ذلك تحصل على سماعات اذن  ,عبر
السماعات بامكانك الستماع الى الراديو ,خلل بعض الفحوصات يتم اعطاء المادة المظللة للشخص
 .عن طريق الشريان  ,الفحص يستغرق من نصف ساعة الى ساعة

ملحظة
هل عندك قرص سي دي عليه صور تصوير مغناطيسي سابقة  ,لطفا احضره معك الى الفحص

