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كل ما تحتاجه معرفته عن
PET– CT تصوير القلب بتقنية

قبل

• اتبعوا حمية عالية البروتين وقليلة 
الكاربوهيدرات قبل 24 ساعة من موعدكم

• االمتناع عن تناول الطعام والشرب 
(باستثناء الماء) قبل 6 ساعات على اقل 

من الفحص. حاولوا شرب أكبر كمية ممكنة 
من الماء.

• يمكنكم االستمرار بتناول أدويتكم بشكل 
اعتيادي إال في حال طلب الطبيب غير ذلك. 

يطلب من مرضى السكري التوقف عن 
تناول أدوية السكري قبل 12 ساعة من 

الفحص وإيقاف انسولين قبل 4 ساعات 
من وقت الموعد.

• الرجاء الحضور قبل 1 ساعة من موعدكم.

• قد يطلب الطبيب بعض الفحوصات 
المخبرية قبل الفحص في حال الضرورة.

• من الطبيعي أن يتم حقن بعض ادوية 
المشعة في الوريد للحصول على أفضل 

دقة للصورة، ولذلك يتم وضع حقنة في 
الوريد لحقن تلك ادوية.

أثناء الفحص
أقل وقت فحص

128 شريحة

التصوير بتقنية PET-CT هو أسلوب متطور يمزج ما بين تقنيتين للتصوير في 
أداة واحدة وهما: التصوير المقطعي البوزيتروني (PET) والتصوير المقطعي 
بالكمبيوتر (CT). هذه التقنية تستطيع تشخيص أي مشاكل في القلب على 
المستوى الخلوي وتقدم تقدير� أفضل للحالة الطبية وأمراض القلب إضافة 

ل¦ورام السرطانية وااللتهابات وغيرها. كما نقدم خدمات تصوير ا�ورام 
.PET-CT بتقنية

بعد

•  الرجاء شرب كمية كافية من الماء بعد 
حقن ادوية المشعة، فإفراغ المثانة 
بشكل منتظم يساعد على تخفيف 

التعرض ل´شعة ويجعل الصورة أكثر 
وضوح¶.

• يستغرق التصوير حوالي 20 - 45 دقيقة 
بحسب هدف الفحص، خالل هذه الفترة 

سيضعكم خبير التصوير على طاولة 
الفحص ويطلب منكم الثبات أو حبس 

أنفاسكم.

•  بإمكانكم طرح أي أسئلة ترغبون بها 
على خبير التصوير.

•  يستغرق الفحص ما بين 3 - 4 ساعات، 
يفضل اصطحاب فرد من العائلة 

لمرافقتكم. لكن يمنع اصطحاب اطفال 
والحوامل.

• يتم فحص مستوى السكر في الدم 
لديكم قبل الفحص.

• من الممكن إعطاء الغلوكوز، بحسب 
نوع الفحص.

• بعد حقن ادوية المشعة، سيطلب 
منكم الراحة لمدة 45 - 60 دقيقة ويمنع 

الحركة بكل أشكالها لمنع ادوية 
المشعة من التكدس في العضالت.

•  بإمكانكم المغادرة فور انتهاء الفحص وإزالة حقنة الوريد.
•  بالنسبة للمرضعات يجب االنتظار 24 ساعة قبل استئناف اÄرضاع.

•  سيشرف فريق من أطباء القلب وخبراء التصوير الشعاعي على تحليل صوركم التي 
ينتجها برنامج الكمبيوتر وإعالمكم بالنتيجة.

•  سيشرف فريق من أطباء القلب وخبراء التصوير الشعاعي على تحليل صوركم التي 
ينتجها برنامج الكمبيوتر وإعالمكم بالنتيجة.

•  سيتم مشاركة النتيجة مع طبيبكم الذي قام بتحويلكم لمناقشة النتائج معكم.
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كل ما تحتاجون معرفته عن
التصوير المقطعي للقلب بالكمبيوتر

تغلبوا على أمراض القلب بالتشخيص المبكر، الجلطات القلبية هي أول 
عالمة على امراض القلب. تصوير القلب المقطعي باستخدام الكمبيوتر 

هو فحص ال تداخلي يستطيع تشخيص االنسدادات أو التشوهات في 
الشرايين التاجية وتوفير رؤية داخل ا�وعية الدموية في القلب.

كما نقدم خدمات التصوير المقطعي العام.

قبل

• طبيبكم سيحدد موعد الفحص 
ويزودكم بالتوجيهات والتحضير للفحص.

• ستقدم لكم ممرضة المساعدة خالل 
يوم الفحص.

• سيتم وضع حقنة وريدية في ذراعكم 
�دخال وسيط ا�شعة من أجل تصوير 

الشرايين التاجية.

بعد

القلب كامًال في نبضة واحدةأثناء الفحص
جرعة صغيرة من ا�شعاع

وقت أقل للفحص

•  سيتم وضعكم داخل جهاز التصوير، 
وتوجيهكم للتنفس وحبس النفس.

•  أثناء الفحص ستشعرون بالطاولة 
تتحرك لداخل الجهاز، وسيجري خبير 

ا�شعة المتخصص عملية التصوير.

•  ال يستغرق الفحص أكثر من حبس 
نفس واحد، لكن التحضير للفحص

قد يصل إلى 30 دقيقة.

•  يمكنكم المغادرة بعد انتهاء الفحص وإزالة الحقنة الوريدية.
•  سيقوم فريق أطباء القلب بتحليل صور الفحص.

•  سيتم مشاركة النتائج مع طبيبكم ليناقش النتائج معكم.
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 التصوير المقطعي القلبي
SPECT بتقنية



التصوير المقطعي بتقنية SPECT (التصوير المقطعي المحوسب بإصدار كل ما تحتاجون معرفته حول
فوتون واحد) هو أحد االختبارات المعيارية ا�هم للمرضى المشتبه 

بإصابتهم بمرض الشريان التاجي. وهو فحص للتأكد من كفاية نقل الدم 
في الشريان التاجي، ويستعمل الفحص كمية صغيرة من المواد المشعة 

التي ال تضر بالجسم وكاميرا بأشعة غاما اللتقاط الصور للقلب، مما يساعد 
في عملية التشخيص والعالج.

SPECT التصوير المقطعي القلبي بتقنية

قبل

أثناء الفحص

تحسين جودة الصور
جرعة إشعاعية قليلة

فحص سريع

بعد

•  سيتم وضع حقنة وريدية في ذراعكم 
لحقن المواد المشعة وا�دوية التي 

ستساعد على تصوير عضالت القلب، 
ويتم إجراء اختبار الجهد بواسطة البساط 

الكهربائي أو ا�دوية.

•  بعد اختبار الجهد، سيتم وضعكم 
على طاولة الفحص وتوجيهكم للبقاء 

دون حركة.

•  يتم إجراء التصوير من قبل أخصائي 
التصوير.

•  يستغرق التصوير حوالي 10 دقائق لكل 
جلسة، لكن الفحص كامًال يستمر حوالي 

6 - 8 ساعات بسبب التصوير بعد اختبار 
الجهد وبعد الراحة.

•  يمكنكم المغادرة بعد انتهاء الفحص وإزالة الحقنة الوريدية.
•  سيعمل فريق أطباء القلب لدينا على تحليل الصور التي ينتجها الكمبيوتر.

•  سيكون هناك بقايا من النظار المشعة بعد الحقنة لحوالي 24 ساعة، لذلك ننصح 
بعدم االقتراب من الحوامل أو ا�طفال فور° بعد العملية، في حال كانت المريضة 

مرضعة يجب عدم إرضاع الطفل بعد الفحص.

•  الرجاء تخصيص يوم كامل للفحص، حتى لو كان يستغرق وقتµ أقل من ذلك.

•  طبيبكم سيحدد موعد الفحص 
ويزودكم بالتوجيهات والتحضير للفحص.

• اتجنبوا أي مشروبات غازية أو تحتوي على 
الكافيين مثل القهوة والشاي والشوكوال 

والكوال قبل 24 ساعة من يوم الفحص.

• يجب إيقاف أي أدوية من ضمن حاصرات 
مستقبالت البيتا وحاصرات قنوات 

الكالسيوم (CCB) والنترات قبل 24 ساعة 
من موعد التصوير.
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التصوير با�شعة السينية

التصوير باستخدام ا�شعة السينية هو 
فحص طبي خال من ا�لم يجريه ا�طباء 

لمساعدتهم في تشخيص وعالج مختلف 
الحاالت الطبية. في المعهد الوطني 

للقلب فإن أغلب فحوصات ا�شعة 
السينية هي تصوير الصدر با�شعة 

السينية، حيث يظهر هذا الفحص صور� 
للقلب والرئتين والقصبة الهوائية

وا�وعية الدموية إضافة لعظام العمود 
الفقري والصدر.

كل ما تحتاجون معرفته عن
التصوير با�شعة السينية

والموجات فوق الصوتية

تقنية تصوير تقليدية بتأثير ممتاز، إذ تعتبر ا�شعة السينية والموجات فوق 
الصوتية من أبسط طرق تصوير أعضاء الجسم البشري، وتقدم هذه الصور 

ل�طباء التشخيص ا�ساسي لتحديد العالجات لمختلف حاالت القلب.

الموجات
فوق الصوتية.

التصوير بالموجات فوق الصوتية والذي 
يعرف أيضª باسم "سونوغراف" هو فحص 

يتم فيه تعريض جزء من السجم 
لموجات صوتية عالية التردد لعرض صورة 
ل³عضاء داخل الجسم، وكما يشير االسم 

فإن هذا الفحص يستعمل مبادئ موجات 
الصوت ·نتاج الصورة بدون أي إشعاع (كما 

في ا�شعة السينية). ويتم التقاط صور 
الموجات فوق الصوتية في نفس اللحظة 
حيث تظهر بنية وحركة ا�عضاء الداخلية 

وتدفق الدم في الجسم، وهي اختبار 
طبي غير تداخلي يساعد الطبيب على 

تشخيص وعالج الحاالت الطبية.

التطور في تقنيات الموجات فوق الصوتية 
مكننا من الوصول إلى صور ثالثية ا�بعاد، 

ويقدم المعهد الوطني للقلب هذه 
الخدمة. صورة الدوبلر بالموجات فوق 

الصوتية قد تكون جزء� من الفحص لتقييم 
حركة الدم في الشرايين الرئيسية وا�وردة 

في الصدر واليدين والرجلين والرقبة.
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كل ما تحتاجون معرفته عن
تصوير القلب بالرنين المغناطيسي

فحص خال من أي أشعة وغير تداخلي يستعمل الحقل المغناطيسي 
وموجات الراديو. ويعمل تصوير القلب بالرنين المغناطيسي (MRI) على 
تكوين صور متحركة وثابتة مفصلة للقلب وا�وعية الدموية الرئيسية. 

يساعد هذا الفحص على الكشف عن بنية ووظائف القلب ويسمح بتقييم 
حالة القلب. كما نوفر كذلك الفحص العام بالرنين المغناطيسي.

أثناء الفحص
قبل

بعد

• ُيطلب من المريض ارتداء مريول المشفى

•  يتم التأكد من عدة أشياء قبل البدء بتصوير 
الرنين المغناطيسي، ومنها االستفسار عن أي 

عمليات جراحية سابقة للمريض أو أي أجهزة 
أو قطع معدنية مزروعة داخل الجسم. يمكن 

السماح لمعظم ا¡جهزة الطبية وليس 
جميعها باالقتراب من آلة التصوير بالرنين 
المغناطيسي، مثل أجهزة تنظيم ضربات 

القلب المناسبة.

• ال يسمح باستهالك الكافيين أو حاصرات 
البيتا قبل 24 ساعة من الفحص.

• يتم وضع حقنة أو اثنتين بحسب الحاجة 
في ذراعي المريض اليمنى واليسرى لحقن 

ا¡دينوسين أو الدوبوتامين.

• يجب توقيع ورقة ا²ذن وإكمالها.

• يجب توضيح الحالة المادية للمريض قبل 
الفحص.

•   يستغرق الفحص عادة ما بين 45 - 90 
دقيقة بحسب عدد الصور المطلوبة.

•  تصدر آلة الرنين المغناطيسي العديد 
من ا¡صوات والضوضاء، لذلك توضع 
سماعات في أذني المريض لالستماع 

للموسيقى خالل الفحص.

•  يتوجب على المريض البقاء ثابت¸ خالل 
فترة الفحص، فأي حركة قد تخل بجودة 

الصور.

•  سيقدم أخصائي التصوير توجيهاته 
حول التنفس وحبس النفس لفترات 

تترواح ما بين 10 - 15 ثانية. ويكرر ذلك 
عدة مرات.

•   قد يتم حقن مادة الغادولينيوم من 
خالل الحقنة الوريدية.

•  يمكن للمريض المغادرة إلى منزله أو العودة إلى الجناح بعد اكتمال الفحص وإزالة 
الحقنة الوريدية.




