
 

 السينية   األشعة 
 مركز األشعة التشخيصية 

 

هذا االختبار يستخدم   إن اختبار تصوير شائع االستخدام يستخدمه األطباء لرؤية ما بداخل جسمك.  و األشعة السينية ه

في   فهي تساهم وتساعد المحتملة تفوق المخاطر في معظم الحاالت.  هاألشعة المؤينة ، إال أن فوائد نوع من أنواع 

 . العديد من الحاالت الطبية وعالج  مراقبةتشخيص و

 (: OPG  – ألشعة السينية لألسنان ) التصوير الشعاعي البانُورامي  ا

تُظهر فمك    اشعاعية منخفضةجرعة ذات ( وهي OPGألسنان أيًضا باسم تقويم العظام )أشعة اتُعرف  •

بالكامل في صورة واحدة. هذه األشعة السينية مفيدة ألطباء األسنان للحصول على نظرة تفصيلية لمشاكل  

 األسنان الفردية.  

 . كما هو الحال مع األشعة السينية األخرى ، ال يلزم تحضير خاص لهذه األشعة  •

ا لألسنان. سيطلب منك اختصاصي  يتم التصوير اإلشعاعي البانُوراِمّي بجهاز أشعة سينية مصمم خصيصً  •

األشعة الوقوف أمام الجهاز وتوجيه رأسك باتجاه الوتد وسيقوم بتعديل ارتفاعها بحيث تكون مريحة لك.  

  لتثبيت أسنانك( الوتد  سيُطلب منك أن تعض بلطف على الوتد والذي يحتوي على حفرة )أعلى وأسفل 

من اإلصابة بأية عدوى.    تكالتخلص منه ، وذلك لحماي األمامية. سيتم تغطية الوتد بغطاء بالستيكي يمكن

حولك ببطء أثناء التقاط الصورة. من   سيتحرك الجهازسيُطلب منك وضع لسانك مالمًسا لسقف فمك. 

الضروري أن تحافظ على ثباتك قدر اإلمكان للحصول على صورة جيدة. يمكن أن تتسبب أي حركة في  

 ى. تشويش الصورة واعادة األشعة مرة أخر

 :اإلجراءات الواجب اتباعها قبل الموعد

 يرجى إحضار  طلب فحص األشعة من الطبيب المعالج والبطاقة المدنية وبطاقة التأمين )إن وجدت(. 

 :التحضير

 .عادة ، ال يلزم تحضير محدد لألشعة السينية  •



من بداية  أيام  10خالل   االنجابيةفي الفئة العمرية لجميع النساء  من األفضل اجراء فحص األشعة السينية  •

 الدورة الشهرية. 

 يوم الموعد: 

دقيقة على األقل من الموعد المحدد    20 -  15ل  يرجى الحضور إلى إستقبال مركز األشعة التشخيصية قب •

 للفحص حيث يتيح الكثيرمن الوقت لعملية تسجيل بياناتك.  

 .عاًما برفقة ولي أمره أو الوصي عليه 16 يجب أن يحضر المريض الذي يقل عمره عن •

في حال وجود أي عمليات زراعة أو عمليات جراحية   صاصي األشعة يرجى إبالغ موظف االستقبال/ اخت •

،   احتمال للحمل  أو في حال وجود حمل سابقة شملت أي نوع من أنواع الزراعة، أو في حالة وجود حمل. 

 استمارة الموافقة على عمل األشعة.   ملء طلب منك فإنه سي

باإلضافة إلى ذلك ، قد    .مالبس خاصة للفحص  في بعض فحوصات األشعة السينية ، سيُطلب منك ارتداء •

الصور   يُطلب منك أيًضا إزالة المجوهرات أو النظارات أو أطقم األسنان أو أي أشياء معدنية قد تتداخل مع

. يتم توفير خزائن لتخزين متعلقاتك أثناء التقاط األشعة السينية. يُنصح بترك  تصويرها المراد   في المنطقة

 المنزل.جميع األشياء الثمينة في 

لألشعة السينية. سيُطلب منك الوقوف أو الجلوس أو االستلقاء  يتك حول وضع متعلقة سيتم اعطاءك ارشادات  •

والتي    )الكاميرا(   السينية جهاز األشعةمن ألشعة لإللتقاط ا مزودة بأجهزة استشعارولوحة مخصصة   على

مختلفة لنفس   ومتعددة  ضعيات يتم أخذ و. عادة ،  عضاء الجسم التي اخترقتها األشعةأل تشكل عليه صور  

الجزء من الجسم. من المهم جًدا أن تبقى ساكنًا جًدا للحصول على صور واضحة. بالنسبة لبعض األشعة  

 السينية ، قد يُطلب منك حبس أنفاسك للحصول على صورة جيدة. 

سيتم إعطاؤك لباس مصنوع من الرصاص للوقاية من  فإنه  ،إشعاعية بما أن الجهاز يحتوي على جرعة  •

 . اعتماًدا على المنطقة التي يتم تصويرهااإلشعاع 

 دقيقة إلكمالها.  20إلى   10حوالي   فحص األشعة السينية  بشكل عام ، يستغرق

 :بعد االختبار

 واستئنافهايمكنك العودة إلى ممارسة أنشطتك المعتادة    ،األشعة  عند االنتهاء من فحص  •



الخاصة بك وإعداد تقرير بشأنها. سيتم   صور األشعة سيقوم األطباء المتخصصون باألشعة لدينا بتقييم   •

. وبالنسبة  تزويدك بقرص مضغوط يحتوي على صور األشعة السينية ، إلى جانب نسخة ورقية عن تقريرك

( أو  (DICOMواالتصاالت   رقمي الارسال الصورة عن طريق النظام  ، سيتم  البانوراميةألشعة األسنان 

 .إعطاؤك قرًصا مضغوًطا بعد إجراء االشعة لتقّدمه لطبيبك

، والتي ستحتاج إلى    يرجى الذهاب إلى مكتب االستقبال للحصول على بطاقة استالم التقرير الخاصة بك  •

م    12:00تقديمها مع بطاقة هويتك المدنية لتحصل على نتائجك. يتم استالم تقاريرنا بشكل عام بين الساعة 

 م    2:00 –

 تواصل معنا 

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

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

 

 

 

 

 


