
نأمل أن تكون ھذه اإلرشادات قد أوضحت لك العديد من 
أو اقتراح من أجل .   كما إننا نرحب بأي تعليق  مضالغوا

  تحسين خدماتنا لكم.
بالرغم من أننا نحاول ضبط المواعيد حسب الوقت 

ذلك ألننا نخدم  المعلن مسبقا ولكن أحيانا ال يمكننا
  الحاالت الطارئة
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أختي المريضة ھذه اإلرشادات سوف تزودك بمعلومات 



عن تصوير قنوات فالوب والرحم. لكي تكوني على علم 
مسبق لما سوف يحدث لك عندما تزورين المستشفى من 

  اجل ھذا التصوير.
  

  ؟HSG اختصارماذا يعني 
ھذا االختصار يعني (تصوير  ظليل للرحم و لقنوات 

  فالوب.
مادة أو صبغة ملونة داخل قناة المھبل  يتم التصوير بإدخال

بواسطة أنبوب خاص لھذا التصوير ثم تدفع ھذه المادة من 
  خالل عنق الرحم.

يقوم طبيب األشعة أو طبيب أمراض النساء بمساعدة فني 
  األشعة في تصوير ھذا الفحص.

  سوف يطلب من المريضة 
االستلقاء على طاوله األشعة حتى يقوم الطبيب بإدخال 

وب صغير الحجم داخل المھبل إلى أن يصل إلى عنق أنب
  الرحم.

  ربما تشعرين بعدم االرتياح لمدة قصيرة ولكن بدون آلم.
  

عندما يوضع األنبوب يتم إدخال المادة الملونة من خالله 
الوب فتقوم فإلى أن تصل إلى الرحم و من ثم إلى قنوات 

  المادة الملونة بصبغ جدار الرحم و القنوات.
ثناء التصوير يطلب منك بعض األحيان التوقف عن وفي أ

التنفس.     و عندما يسحب األنبوب منك سوف يعطى لك 
فوطة صحية الحتمال أصابتك بنزيف قليل من عنق 

  الرحم.
 
 

  متى يمكن للمرأة أن تقوم  بھذا التصوير؟
ال يتم تصوير المرأة أثناء الحمل أو الشك في ذلك أو إذا 

  ة الشھرية.كانت في فترة الدور

  بعد الدورة الشھرية مباشرة. ويتم التصوير ما
يرجى الحضور إلى قسم األشعة في بداية الدورة الشھرية 

  موعد لھذا التصوير. ألخذ
مالحظه: يجب على المرأة عدم معاشرة الزوج بعد انتھاء 

  الدورة الشھرية و ذلك لتجنب تصويرك وأنت حامل.
 

    ؟كم من الوقت يستغرق ھذا التصوير
  عادة يستغرق نصف ساعة.

 
  ھل يعد ھذا التصوير مؤلما؟

كال ولكن من المحتمل أن تشعري بعدم الراحة لفترة 
  قصيرة أثناء التصوير.

  
  ھل تظھر أي مضاعفات بعد انتھاء التصوير؟

من المحتمل أن تنزفي قليال من الدم والى مدة يوم أو 
ألم يومين بعد ذلك الفحص و يحتمل أن تشعري بقليل من 

بمستوى ألم الدورة الشھرية لعدة ساعات بعد انتھاء ھذا 
  التصوير.

  
  ھي الخدمات التي يقدمھا موظف االستقبال لك؟ ما

قسم األشعة سوف يتم إرشادك إلى   إليعندما تصلي 
الغرفة التي سيجرى بھا الفحص، و قبل الفحص سيطلب 

ثم يطلب منك  قطنيةمنك تغيير مالبسك، بمالبس بيضاء 
  بول قبل  بدء الفحص.  الت
  كما يمكنك االحتفاظ بأمتعتك و ممتلكاتك طوال الوقت. 

وسوف تستدعي إلى غرفة األشعة عند ترتيبھا، ومن 
  المحتمل أن يكون ھناك بعض التأخير قبل التصوير.

 
 
 

  من التي تستفيد من ھذا الفحص؟
ھناك الكثير من النساء اكتشف من خالل ھذا الفحص أن 

  يشعرن بحساسية من ھذا التصوير.   
لذلك سنبدل قصارى جھدنا من اجل جعل ھذا التصوير في 

  صورة حسنة و مطمئنة.
وسوف يسمح  لطبيبات األشعة و فنيات األشعة فقط 
بأجراء ھذا الفحص، ويعد ھذا التصوير من الفحوصات 

لم تتوفر  المھمة في تشخيص حاالت عديد للنساء الالتي
  لھن فرصة الحمل.

  
  ھل ھناك خطر من األشعة ؟

لقد صمم ھذا الجھاز بمواصفات عالية من حيث الحماية 
من مخاطر اإلشعاع  . ويتم استخدام أقل ما يمكن من 
األشعة بما يناسب الحالة بحيث نحصل على صور 
واضحة ومعبرة.  وبالنسبة لحالتك يعتقد طبيبك بأن ھذا 

ثر مناسبة لتشخيص حالتك المرضية و التصوير ھو األك
التعرف عليھا.   وطبيبك ھو اعرف الناس  بھذا التصوير 

  لذلك عليك الثقة به.
  

  ماذا عن نتيجة التصوير؟
إن ھذه الصور الناتجة تحتوي على الكثير من المعلومات 

 إلعدادولذلك يحتاج استشاري األشعة إلى وقت كاف 
ك  استالم النتيجة في يوم التقرير الطبي.   وبعد ذلك  يمكن

موعدك مع الطبيب بالبطاقة السكانية في وقت استالم 
  األشعة و شكرا.

  
  إذا كان لدي سؤال آخر فمن أسأل؟

لك مطلق الحرية بطرح أي سؤال يتعلق بتصويرك إلى 
 فني قسم األشعة.


