المستشفى السلطاني
قسم الطب النووي

فحص نزيف الدم من الجهاز الهضمي
(ورقة معلومات للمريض)
كيف يعمل الطب النووي؟
فحوصات الطب النووي تساعد في تقييم وظائف
اعضاء الجسم ،لذلك فهي تختلف عن فحوصات األشعة
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.
فحص نزيف الدم من الجهاز الهضمي
يستخدم هذا الفحص لمعرفة وتحديد مكان النزيف في
البطن ،وذلك من أجل اتخاذ قرار العالج المناسب،
وتحديد ما اذا كان المريض بحاجة الى تدخل جراحي أو
عالج بواسطة األدوية.
خطوات الفحص:
 عند وصولك لقسم الطب النووي ،سوف تتلقى فيالبداية حقنة من مادة غير مشعة في الوريد (في الذراع
أواليد) .هذه المادة وظيفتها تهيئة خاليا الدم الحمراء
وجعلها مستعدة الستقبال المادة المشعة.
 سوف تنتظر بعد ذلك حوالي 20دقيقة ،ثم تستلقيعلى سرير التصوير ،ويتم اعطاؤك حقنة أخرى تحتوي
على كمية صغيرة من المادة المشعة التي سيتم حقنها في
الوريد .هذه المادة المشعة سترتبط بخاليا الدم الحمراء،
بحيث تعمل كعالمة أو دليل يمكن بواسطتها مشاهدة
الخاليا أثناء الفحص.
 سيتم إجراء الجزء األول من التصوير (التصويرالديناميكي) والذي سيستغرق  60دقيقة ،ثم يتبعه بعد
ذلك الجزء الثاني اللتقاط (الصور الثابتة) لمدة  5إلى
 10دقائق.
 بعد االنتهاء من التصوير ،سيتم عرض الصور علىاختصاصي الطب النووي الذي سيقرر الحاجة إلى أخذ
صور إضافية في أوقات متأخرة ،بعد  4ساعات  ،وبعد
 24ساعة.
ماذا يمكنك أن تفعل بعد الفحص؟
يمكنك بعد هذا الفحص استئناف األنشطة العادية في
حياتك اليومية ،فال يوجد هناك أي آثار جانبية معروفة .
سيتم إرسال تقرير الفحص إلى طبيبك.

اإلعداد لهذا الفحص:
 إزالة جميع المعادن من جسم المريض. يجب أن يكون المريض في حالة تسمح له باالستلقاءعلى ظهره بدون حركة لمدة ال تقل عن  30دقيقة.
للمرضى اإلناث:
 إذا كنت حامال؛ عليك إبالغ موظف األشعة بذلك قبلأن يتم حقن المادة المشعة في جسمك.
 لألمهات المرضعات؛ يرجى الرجوع للموظفالمختص لمزيد من التعليمات حول الفحص.

تم تحديد موعد اجراء فحص نزيف الدم من الجهاز
الهضمي الخاص بك في يوم ____________
الساعة ______
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول الفحص،
أو إذا كنت بحاجة إلى إلغاء أو إعادة جدولة موعدك،
يرجى االتصال بقسم الطب النووي على هاتف رقم
.24627069
يقع قسم الطب النووي في الطابق األرضي في مركز
األورام.
يرجى الحضور الى قسم الطب النووي في االستقبال
قبل  15دقيقة من الموعد المحدد.

