
 

 

 
 المستشفى السلطاني

 قسم الطب النووي 
 

على الرضاعة  النووي تأثير فحوصات الطب 

 الطبيعية لألطفال 

 ( للمريض  معلومات )ورقة

  ؟الطب النوويكيف يعمل 
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. 

 
 الطبيعية والرضاعة النووي الطب
  معظم بعد الطبيعية الرضاعة لوقف حاجة هناك ليست

المادة المشعة التي تحقن   ألن النووي الطب فحوصات
 . ومعاألم لألم المرضعة ال تصل غالبا الى حليب

 بعض في المستخدمة )المتتبعة( المواد  ذلك،فإن
قد تصل الى حليب األم في بعض األحيان.   الفحوصات

  الرضاعة وقف إلىبعض األمهات تضطر قدلهذا 
وذلك حفاظا على صحة الطفل   الوقت من لفترة الطبيعية

 الرضيع من المواد المتتبعة.
بشرح  سوف يقوم أحد التقنيين في قسم الطب النووي

هذا الموضوع لألم المريضة بشكل أكثر تفصيال، 
 وقفببلغها إن كان من الضروري أن تقوم وسي

وكم هي المدة   ،بعد الفحص لطفلها الطبيعية  الرضاعة
تتوقف فيها الرضاعة، ومتى يمكنها أن التي ينبغي أن 

 تستأنف الرضاعة. 
الفحص يتطلب ايقاف الرضاعة الطبيعية   كان إذا

للرضيع، ففي هذه الحالة على األم أن توافق على ايقاف 
الرضاعة قبل بداية الفحص؛ وفي حالة عدم موافقتها 

 سيتم الغاء الفحص.
 

 عن التوقف الالتي ينبغي لهن لألمهات إرشادات
 الطبيعية  رضاعةال
 الفحص.   بدء قبل الطفل بشكل طبيعي . إرضاع1
  من خراج الحليبإاألم أن تقوم ب  على  الفحص، . بعد2

 عادةتقوم فيها  التي األوقاتنفس  في الثديين كال
وعليها أن تقوم بتكرار هذه العملية . رضاع الطفلإب

 حتى تنتهي المدة المحددة لوقف الرضاعة. 
الذي تخرجه من   الحليب  من تخلصعلى األم أن ت. 3

 . لطفلها التعطيهثدييها، وأن 

انتهاء المدة المحددة لوقف الرضاعة ، بإمكان  . بعد4 
 .  األم أن ترجع للرضاعة بشكل طبيعي

 
للطفل الرضيع أثناء وقف الرضاعة  التغذية بدائل

 الطبيعية
كان بإمكان األم أن تقوم باخراج الحليب من ثدييها  إذا -

أن تفعل ذلك على أن تقوم بحفظ  فلهاقبل بداية الفحص، 
لكي تعطيه لطفلها في فترة إيقاف  الثالجة في الحليب

 الرضاعة. 
  بدالالحليب المركب )الفورمال(  يمكن لألم أن تستخدم -

 خالل فترة ايقاف الرضاعة.  الثدي حليب من
ت فترة ايقاف الرضاعة قصيرة بحيث تتطلب كان إذا -

ي هذه الحالة بإمكان األم  رضاعة واحدة فقط، فف تفويت
  عطي طفلها ماءا فقط ، ولكن بعد ان يتم غليه ثمأن ت

 أخرى. مرة تبريده
 

 لإلشعاع     خطر تعرض الطفل
  شعاعصغيرة من اإل  كميةلفي الغالب يتعرض الطفل 

تخرج  حتىناتج عن حمل األم لطفلها؛ ويستمر ذلك 
مكان( اإلب كان المادة المشعة من جسم األم. لذلك )إذ

  لفترات وثيق بشكلينبغي لألم أن تتجنب حمل الطفل 
  بعد األولى الست الساعات  خالل الزمن من طويلة

 .  الفحص
 
  الطب تقني مع التحدث  ،يرجى أسئلة  ةأي لديك  كان إذا*

 بدء الفحص. قبل طبيبك أو النووي
  لتعطينا موافقة استمارة على التوقيع منك يطلب سوف*

 . بالفحص للقيام اإلذن
 

اسم الفحص الذي ستتعرض له المريضة :  -
 __________________________ 

 

 
هل هناك حاجة إلى وقف الرضاعة الطبيعية بعد -

 ال       نعم         الفحص:       
 

مدة ايقاف الرضاعة )إن وجدت( :  _____    -
 ساعة / يوم

  الرضاعة إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول
،يرجى االتصال   النووي الطب فحص بعد الطبيعية

 . 24627069بقسم الطب النووي على هاتف رقم 

 
 

 




