
 

 

 
 المستشفى السلطاني

 قسم الطب النووي 
 

 العظامفحص 

 ( للمريض  معلومات )ورقة

  ؟الطب النوويكيف يعمل 
في تقييم وظائف   فحوصات الطب النووي تساعد

لك فهي تختلف عن فحوصات األشعة  اعضاء الجسم، لذ
األخرى التي تقوم بإظهار صور تشريحية مجردة 

 ألعضاء الجسم. 
في بداية إجراء الفحص ، سوف يتم حقن المريض 
بحقنة من مادة مشعة. عندما تصل هذه المادة الى  

المنطقة الصحيحة في الجسم، سوف يتم التقاط صور 
 للمريض بواسطة جهاز خاص يسمى كاميرة  جاما.   

 العظام فحص  
فحص العظام لتحديد األضرار التي قد تلحق   يستخدم

بعض األمراض )مثل السرطان(   بالعظام، وتقييم انتشار

 إلى العظام، وتشخيص أمراض ومشاكل العظام األخرى

 مثل العدوى والكسور.

إظهار وتشخيص مشاكل العظام مكن لفحص العظام ي

   لظهورها في األشعة العادية.في وقت سابق 

 خطوات الفحص: 
 . يشمل الفحص جزئين مختلفين -
الجزء الثاني فقط من يحتاج بعض المرضى إلى  -

الطب النووي  الفحص، وهذا األمر يقرره اختصاصي 
 قبل بدء عملية الفحص. 

 :1الجزء 
وف يطلب منك فني األشعة االستلقاء على سرير س -

  الوريد )في  فياعطاؤك حقنة يتم جهاز التصوير، وس
مادة ال من كمية صغيرةتحتوي على  أواليد( الذراع
 .المشعة

ويستغرق حوالي  ،مباشرة ةبعد الحقنتصوير دأ السيب -
 .دقائق 10

بعد ذلك، سيطلب منك االنتظار لمدة ساعتين قبل أن   -
 . يبدأ الجزء الثاني

 :2الجزء 
ة، سيطلب منك الحقن حوالي ساعتين من إعطائك بعد -

جهاز التصوير مرة أخرى، ولكن  سرير أن تستلقي على 
دقيقة تقريبا في هذه المرة، يتم فيها تصوير   30لمدة 

 الجسم كامال.
من التصوير، سيتم عرض الصور   بمجرد االنتهاء -

يقرر أخذ   الطب النووي، الذي قدعلى اختصاصي 
 صور إضافية إذا ما لزم األمر.

 

 ماذا يمكنك أن تفعل بعد الفحص؟
يمكنك بعد هذا الفحص استئناف األنشطة العادية في   -

 اليومية، فال يوجد هناك أي آثار جانبية معروفة .حياتك 
 سيتم إرسال تقرير الفحص إلى طبيبك.  -
سيتم طرح المادة المشعة إلى خارج الجسم عن طريق   -

ساعة. لذلك، ينصح المريض   24البول على مدى 
ة يوم بعد الفحص بشرب كميات كبيرة من الماء لمد

 ة. ص الجسم من المادة المشعيتخلللمساعدة في 
 

 اإلعداد لهذا الفحص:  
 المريض.  جسم إزالة جميع المعادن من -
أن ال يكون المريض قد أخذ مادة الباريوم أو اليود   -

 خالل اليومين السابقين للفحص. 
اء بعد حقنة المادة المشعة، وذلك  شرب الكثير من الم -

 . للحصول على صور أكثر جودة
االستلقاء  يجب أن يكون المريض في حالة تسمح له ب -

 . دقيقة  30لمدة ال تقل عن  بدون حركة  على ظهره 
 

 للمرضى اإلناث:  
إذا كنت حامال؛ عليك إبالغ موظف األشعة بذلك قبل   -

 جسمك. أن يتم حقن المادة المشعة في
لألمهات المرضعات؛ يرجى الرجوع للموظف   -

 المختص لمزيد من التعليمات حول الفحص. 
 

 
 
 

 

 

  

الخاص بك في يوم   العظامتم تحديد موعد اجراء فحص 
 ____________  الساعة ______ 

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول الفحص،  
أو إذا كنت بحاجة إلى إلغاء أو إعادة جدولة موعدك، 

النووي على هاتف رقم  يرجى االتصال بقسم الطب 
24627069 . 

يقع قسم الطب النووي في الطابق األرضي في مركز  
 األورام. 

يرجى الحضور الى قسم الطب النووي في االستقبال  
 دقيقة من الموعد المحدد. 15قبل 
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