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 انتبه!

 تحضير خاص

 

 

حيث أنه يمكن أن تكون نتيجة الفحص  بتناول الكافايين.ساعة قبل الفحص  24ال يسمح لك 

 غير موثوقة بسبب الكافايين.

 

 أي ال يسمح بتناولها:أمثلة على منتجات تحتوي على الكافايين 

 .)القهوة )كذلك الخالية من الكافايين 

 .)الشاي )جميع األنواع 

 .)الكوال )بدون أي نوع 

 .الشوكوالته أو الحليب بالشوكوالته او المنتجات األخرى التي تحتوي على الشوكوالته 

 .)مشروب الطاقة )مثل ريد بول 

 .الباراسيتامول الذي يحتوي كافايين 

 

يسمح لك في صباح الفحص بتناول إفطار خفيفا في المنزل، مثل بسكويتة وقدحا من العصير. 

 الكافايين.يسمح لك بتناول  الكما 

 

 إذا أكلت أو شربت على الرغم من ذلك شيئا يحتوي على الكافايين، ال يمكن أن يتم الفحص.

 حة االنتظار من أجل موعد جديد.يتم وضعك من جديد على الئ



 

  

 مقدمة

 

 لديك قريبا موعد من أجل التصوير الومضاني لعضلة القلب. تقرأ في هذا المنشور المزيد حول ذلك.

 

 

 هدف البحث

 

يمنح التصوير الومضاني لعضلة القلب معلومات حول تدفق الدم وحركة الجدران ووظيفة ضخ عضلة 

 قلبك بعد الجهد وأثناء الراحة.

 

 
 التحضير

 

  ساعة قبل الفحص بتناول الكافايين.  24يمكن ان يؤثر الكافايين على نتيجة الفحص. ال يسمح لك

 للمزيد من المعلومات: أنظر اإلطار الرمادي في مقدمة المنشور.

  يمكن أن تؤثر بعض األدوية على نتيجة هذا الفحص. يخبرك أخصائي أمراض القلب أو طبيبك

األدوية ال يسمح لك باستخدامه مؤقتا.يجب عليك من أجل جميع األسئلة حول المعالج أي من 

استخدامك لألدوية االتصال بالعيادة الخارجية لالخصائي المعالج الخاص بك. خذ هذه األدوية معك 

 إلى المستشفى لكي يمكنك تناولها بعد الفحص مباشرة.

  إذا كنت تستخدمpersantin (dipyridamol يجب عليك ،) ساعة  48التوقف عنه قبل

 من الفحص. اتصل من أجل ذلك باألخصائي المعالج الخاص بك.

  يسمح لك في صباح الفحص بتناول إفطار خفيف، مثل بسكويتة وقدحا من العصير. انتبه: ال يسمح

 لك اآلن كذك بتناول الشاي أو القهوة أو الكوال أو الحليب بالشوكوالته أو مشروب الطاقة.

 ثناء الفحص قيادة دراجة هوائية واستخدام جهاز مشي. ننصحك لذلك بارتداء ماليس يجب عليك أ

 وأحذية مريحة.

 .ننصحك بعدم ارتداء سالسل في يوم الفحص ألنها ستشكل إعاقة 

 .خذ أدويتك أو علب أدويك معك إلى الفحص 

 غك إذا كنت مصابا بداء السكري اتصل عندئذ مسبقا بقسم الطب النووي. يتم عندئذ إبال

 بالتحضيرات الضرورية الالزمة.

 

 الحمل أو الرضاعة الطبيعية

إذا كنت حامال أو تظنين أنك حامل أو كنت تمنحين الرضاعة الطبيعية اتصلي عندئذ مسبقا بقسم الطب 

 النووي. يتم عندئذ إبالغك إن كان الفحص سيجري أم ال.

 

 



 

  

 الفحص

 

 الشعور

يمكنك توقعه من عدم الراحة أو األلم عند إجراء فحص لك. لكن نحاول بأفضل ما يمكن اإلشارة إلى ما 

يشعر كل شخص على الرغم من ذلك به بطريقته الخاصة. أبلغنا إن كنت متخوفا من شيء أو كنت غير 

 مطمئن، يمكننا عندئذ األخذ بذلك بعين االعتبار بشكل إضافي.

 

 فحص الجهد

راعك. ثم تذهب إلى غرفة أخرى، حيث يطلب يدخل موظف طب نووي قسطارا وريديا في وريد في ذ

الموظف منك تعرية النصف األعلى من جسمك. إذا كنت ترتدين حمالة صدر، يمكنك البقاء مرتدية لها. 

 على صدرك قبل عمل تخطيط القلب. ECGيضع الموظف لصقة 

غط دمك حيث تتم مراقبة نبض قلبك. يتم كذلك قياس ض ECGتكون أثناء فحص الجهد مربوطا بشاشة 

 لعدة مرات أثناء الفحص.

 

يبدأ فحص الجهد بفحص دراجة هوائية. إذا لم تكن قادرا على ركوب الدراجة الهوائية، تُمنح دواء 

(persantin  أوregadenoson عبر القسطار الوريدي. يوسع هذا الدواء الشرايين التاجية و )

 ويجعل الجهد الجسدي يستمر أكثر.

 

حقن كمية قليلة من  regadenosonأو  perstatinهد األقصى أو بعد منح يتم أثناء في لحظة الج

السائل المشع عبر القسطار الوريدي في ذراعك. ال تالحظ شيئا من ذلك. يجب عليك بعد حقن هذا 

 السائل االستمرار بقيادة الدراجة الهوائية لمدة دقيقة واحدة في فحص الدراجة الهوائية.

 

لقلب للسائل المشع يتم بشكل أمثل، يجب عليك االنتظار نصف ساعة لغرض جعل امتصاص عضلة ا

 على األقل قبل أخذ الصور باستخدام كاميرا جاما.

تُمنح في هذه الفترة قدحا من الحليب وقطعة من كعك اإلفطار مع الزبدة. يؤدي ذلك إلى أال تشوش 

التصوير. يمكنك عمل ذلك فقط عند المرارة واألمعاء الصورة. ثم يجب عليك شرب قدحين من الماء قبل 

 طلب الموظف ذلك منك.

 

 يستغرق أخذ الصور نصف ساعة تقريبا. يكون النصف األعلى من جسمك عاريا أثناء عمل الصور.

 

نصيحة: ارتد في يوم الفحص مالبس يكون كميها واسعين. حيث يتم وضع قسطار وريدي في ذراعك 

 ل بعض الشيء.ويمكنك خلع المالبس وارتدائها بشكل أسه

 

 



 

  

 
 

 الجهاز الذي يتم عمل الصور من خالله.

 

 فحص الراحة

يتم إجراء فحص الراحة بعد عدد من الساعات بعد صور الجهد. يحدث ذلك بنفس طريقة فحص الجهد، 

 لكن بدون فحص دراجة هوائية.

وماء قبل أجراء تتم إزالة القسطار الوريدي بعد حقن السائل المشع. كما تٌمنح حليبا وكعكة إفطار 

 التصوير.

 

 ساعات تقريبا. تبقى في المستشفى خالل هذا الوقت. 5يستغرق الفحص 

 يجري موظف طب نووي الفحص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 كاميرا جاما

يسمى الجهاز الذي يتم عمل الصور من خالله بكاميرا جاما. ال تستلقى في نفق. يمكن من خالل السائل 

 ما.المشع جعل قلبك مرئيا لكاميرا جا

 السائل المشع ليس خطرا على محيطك.

 من المهم أثناء عمل الصور أن تكون تستلقي بسكون وأن تتنفس بهدوء.

  www.asz.nlيمكنك كذلك العثور على المزيد من المعلومات على موقع قسم الطب النووي على 

 

 

 بعد الفحص

 

 ساعة. 24خالل  يختفي السائل المشع من جسمك

 تناقش النتيجة معك.\يتم إرسال نتيجة الفحص إلى األخصائي الخاص بك والذي طلب الفحص. ويناقش

 

 

 في الختام 

 

نبذل جهدما لمساعدتك في الوقت المحدد بقدر اإلمكان. نرجو منك لذلك الحضور في الوقت المحدد من 

 أجل الفحص.

هاتفيا بأسرع وقت ممكن. يمكن عندئذ إلغاء السائل المشع إذا لم تستطع الحضور، يرجى االتصال بنا 

 الذي تم طلبه لك.

 

هل لديك أسئلة بعد قراءة المنشور؟ اتصل عندئذ بال تردد من اإلثنين حتى الجمعة ما بين الساعة  

 . تسعدنا مساعدتك أكثر.0786523290بقسم الطب النووي، موقع دوردوايك  08.00-16.30

 

  

http://www.asz.nl/
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