
 

 الموجات فوق الصوتية ) السونار( 

 مركز األشعة التشخيصية 

 

تستخدم موجات  حيث  ةوغير مؤلم  ة آمن)غير اشعاعية(  هي تقنية تصوير  السونار( ) الموجات فوق الصوتية 

فوق صوتية عالية التردد للحصول على صور األعضاء واألنسجة الداخلية  للجسم عن طريق  

ينتج الجهاز موجات صوتيه على طول الجسم ويستخدم الصدى    .الصوتية فوق  لموجات ل مجس(المسبار)ال

يم ومراجعة الصور  طبيب اختصاصي األشعة  بتقي او ثالثية األبعاد ويقوم   ة المرتد في انتاج صور ثنائي

   وكتابة تقرير مفصل لها. 

العلوية   ألوعية الدموية ل  الموجات فوق الصوتية )الدوبلر(  يقّدم مركز التصوير التشخيصي خدمة تصوير

 . كما انها تستخدم لتقييم الدورة الدموية في الجسم  والسفلية 

 : الموعداإلجراءات والتحضيرات  الواجب اتباعها قبل 

  إلى   وجدت(  )إن  التأمين  وبطاقة  المدنية  الهوية  وبطاقة   المعالج  الطبيب   من  األشعة  فحص   طلب   إحضار  يرجى

  فحوصات   أي  من   إلخ.   ،  والفيديوهات   المدمجة  واألقراص   السابقة  الطبية   التقارير  إحضار   أيًضا  يرجى  الموعد. 

  صلة   ذات   ،  المقطعي(   والتصوير   المغناطيسي   بالرنين   والتصوير   السينية   األشعة  )مثل   لها  خضعت   سابقة 

 . القديمة بالفحوصات  الجديد  الفحص  لمقارنة  وذلك بالفحص 

 :التحضير

سيتم إعطاؤك تعليمات   وقت موعدك ،على نوع االختبار الذي ستخضع له. في للفحص    التحضير  يعتمد 

 . يرجى متابعتها بعناية من أجل الحصول على دراسة جيدة. للفحص الذي سيجرى لكخاصة 

 الموجات فوق الصوتية الشائعة كما يلي:  لفحص بعض اإلرشادات المتوقعة سيكون هناك  



شرب الماء أو عصائر  ساعات. ومع ذلك ، يمكنك    6  -   4من   سيطلب منك الصيام لمدة    البطن: فحص   •

قبل   أو زيت  أو زبدة  يحتوي على دهون  األلبان وأي طعام آخر  الحليب ومنتجات  الفاكهة. تجنب 

 . االختبار

 إذا كانت لديك أي مشكلة معينة تتعلق بالصيام ، فيرجى ذكرها للشخص الذي يقوم بحجز موعدك  •

لتقييم المثانة والبروستاتا عند الرجال والمثانة  بولية ممتلئة  المثانة  أن تكون المطلوب   :الحوضفحص   •

شرب حوالي لتر واحد من الماء واالمتناع عن    يطلب منك والرحم والمبايض عند اإلناث. لهذا ، س 

 . المثانهاستخدام الحمام لضمان امتالء 

 الحوض ، يجب اتباع مجموعتي اإلرشادات المذكورة أعاله. وفي حالة دراسة البطن  •

  زم تحضير محدد بالنسبة للموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية ، الخصيتين / كيس الصفن ال يلمالحظة:  

 . ، الموجات فوق الصوتية دوبلر للرقبة ، واألطراف ، والبطن ، والدراسات المعملية لألوعية الدموية 

 :الموعد يوم

الفحص حيث  دقيقة على األقل من    30التصوير التشخيصي قبل    مركز يرجى الوصول إلى استقبال  •

  15. سيؤدي عدم الحضور خالل  ان وجد   ودفع الرسوم يتيح ذلك متسعًا من الوقت لعملية التسجيل  

 . دقيقة من الموعد المحدد إلى إلغائه 

عن   • يقل عمره  الذي  المريض  على  الوصي  أو  األمر  ولي  على  مرافق    16يجب  يكون  أن  عاًما 

 للمريض. 

و • المجوهرات  خلع  منك  يُطلب  خاصة  قد  مالبس  ،  ارتداء  االستلقاء  منك  سيُطلب  الفحص.  قبل 

سيتم   أكثر وضوًحا.  بشكل  الكمبيوتر  الصورعلى شاشة  يمكن رؤية  خافتة حتى  اإلضاءة  وستكون 

وضع سائل هالمي )الجل( على منطقة الفحص المراد تشخيصه وسيقوم  طبيب أخصائي األشعة  

 . المسبار)المجس( ببطء فوق المنطقة المراد تصويرها وعرض الصور على الشاشةبتحريك 

إذا كنت ستجري دراسة األوعية الدموية ألطرافك ، فارتدي مالبس فضفاضة للسماح بالوصول إلى   •

. يُنصح بترك كل األشياء الثمينة في المنزل. سوف تستلقي على  بسهولة  أجزاء مختلفة من أطرافك

الفحص إل تغيير  طاولة  منك  يُطلب  قد   ، يتم فحصها  التي  المنطقة  واعتماًدا على   ، االختبار  جراء 

المنطقة حتى   على  الجل  الطبيب  الداخلية. سيضع  لألنسجة  أفضل  للحصول على صور  األوضاع 



يتمكن المسبار)المجس( من االنزالق بسهولة على بشرتك دون دخول أي هواء بينهما. أثناء االختبار  

 يب عن عالمات محددة وقد يأخذ قياسات معينة. ، سيبحث الطب 

بالنسبة لدراسات األوعية الدموية في األطراف العلوية والسفلية ، يرجى إبالغ الممرضة أو الفني   •

غسيل الكلى ، والطعوم االلتفافية    ، بأي عمليات جراحية حديثة ، واستئصال الثدي ، ووجود ناسور  

قياس الضغط الوعائي( في  العديد من األصفاد )الدراسات ، سيتم وضع  ، وما إلى ذلك. في بعض  

مواقع مختلفة على الطرف الخاص بك وستقوم القياسات يتم أخذه. بالنسبة لدراسات تدفق الدم الوريدي  

، سيتم تطبيق الضغط عن طريق عصر أطرافك باليد. من المتوقع درجة صغيرة من االنزعاج في  

 . مثل هذه االختبارات 

من أجل دراسة دوبلر الشريان السباتي والموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية ، سيتم إمالة رقبتك   •

 للخلف بزاوية للحصول على رؤية أفضل لألوعية / الغدة.

 دقيقة إلكمالها.  60إلى  30بشكل عام ، تستغرق االختبارات حوالي 

 :االختبار بعد

 ة في متابعة أنشطتك العادية بعد انتهاء االختبار. لك مطلق الحري و سيتم تنظيف الجل من بشرتك •

 سيتم إعالمك بموعد استالم نتائجك في مكتب االستقبال.  •

 تواصل معنا 

(965+) 1877 للمزيد من المعلومات أو إللغاء موعد أو تحديد موعد جديد ، يرجى االتصال بنا على  

 +(965) 6505 5011 اب  الواتس  أو (965+) 2221 6047   أو 7000, 7001 ،877

 

 

 

 

 


