
 

 

 
 المستشفى السلطاني

 قسم الطب النووي 
 

              تهوية واإلرواء للرئةالفحص 

 ( للمريض  معلومات )ورقة

  ؟الطب النوويكيف يعمل 
فحوصات الطب النووي تساعد في تقييم وظائف  

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

 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 التهوية واإلرواء للرئة 

اإلرواء للرئتين هو إظهار  التهوية / الغرض من فحص 

في   استخدامه الرئتين، ويتم إلى الدم والهواء إمدادات

في    الدم رئوي )تجلط نسدادإ حالة االشتباه بوجود

 .الرئتين( شرايين

كما يستخدم الفحص ايضا في تقييم وظيفة الرئة، وهو  

بهذا يساعد الجراحيين قبل القيام بعملية استئصال الرئة  

 منها. او جزء 

 خطوات الفحص: 
 على مرحلتين:  يتم فحص الرئة سوف

 المرحلة األولى )فحص اإلرواء(:
  عند وصولك إلى قسم الطب النووي، سيطلب منك -

  صغيرة ثم يتم حقن كمية سريرالفحص، على االستلقاء
 أواليد.  الذراع في منطقة  الوريد في  من المادة المشعة

توزيع يتم أخذ صورللرئتين، يظهرفيها  بعد ذلك سوف -
 لرئتين. الدم على األجزاء المختلفة ل 

 دقيقة.   15يستغرق التصوير حوالي  سوف -
بعد االنتهاء من التصوير، سيتم عرض الصور على   -

اختصاصي الطب النووي الذي سيقرر بدء المرحلة  
 الثانية من الفحص. 

 المرحلة الثانية )فحص التهوية(:
  هذا الفحص في يوم مختلف، وذلك للحصولسيتم  -

 صور لتهوية الرئتين. على
 من صغيرة كمية تتنفس أن منك يطلب سوف -

 الذي سيدخل الى الرئتين. الغازالمشع
رئتيك،  في الغاز من يكفي أن تحصل على ما بمجرد -

والذي سيستغرق   أخذ صور للرئتينالفنيون ب يبدأسوف 
 دقيقة تقريبا. 15حوالي

 

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

 آثار جانبية معروفة. حياتك اليومية فال يوجد هناك
 سيتم إرسال تقرير الفحص إلى طبيبك.

 
 اإلعداد لهذا الفحص:  

مريض ال داعي ألي تحضيرات للفحص من قبل ال -
 قبل الفحص. 

ساعة   24إن لم يكن لدى المريض أشعة للصدر خالل  -
سيتم إرسال المريض لعمل  الرئة؛ فإنه  قبل فحص

 هوية / اإلرواء. تعد اكتمال فحص الب األشعة
 

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

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

 المختص لمزيد من التعليمات حول الفحص. 
 
  

  التهوية واإلرواء للرئةتم تحديد موعد اجراء فحص 
الخاص بك في يوم ____________  الساعة  

 ______ 

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

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  
 دقيقة من الموعد المحدد. 15قبل 
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