إجراءات وتعليمات قسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي
األشعة المقطعية للصدر والبطن والحوض (صباحاً)
الرجاء اتباع تعليمات التحضير التالية
•
•

•
•
•
•
•

يجب االمتناع عن األكل والشرب لمدة  6ساعات
يجب شرب المحلول حسب التعليمات التالية:
• قنينة واحدة الساعة  9مساءا ليلة موعد الفحص.
• شرب القنينة الثانية قبل موعد الفحص بساعة واحدة.
يجب عمل فحص لوظائف الكلى قبل موعد التصوير وذلك عن طريق الدكتور المعالج في العيادة.
الرجاء اعالم فني التصوير إذا كنت تعاني من قصور في وظائف الكلية أو الربو أو عند وجود حساسية
للصبغة أو لبعض األدوية أو الطعام.
في حال عدم حضور المريض لموعده ولم يقبل بتأجيله ،سوف يلغي النظام االلكتروني طلب الموعد
وبناء عليه يتوجب على المريض مراجعه طبيبه إلدخال طلب جديد له.
على المريض االلتزام بوقت الموعد المحدد له والحضور قبل نصف ساعة من موعده.
إذا كانت لديك استفسارات بخصوص الفحص ،الرجاء االتصال بوحدة التصوير المقطعي في أيام
العمل الرسمية على األرقام التالية 17284034 :أو 17284010

مالحظـات:
• على الحوامل أو الشاكين من حملهن إخطار مكتب االستقبال.
• إذا لم تتمكن من الحضور ،الرجاء االتصال على الرقم  17284748أو .17284005
• يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني http://www.moh.gov.bh/eServices/Radiology

Procedures and instructions of the radiology
department at Salmaniya Medical Complex
CT Scan for Chest, Abdomen and Pelvis (Morning)
Follow these preparation instructions
•
•

•
•
•
•

•

No food or drink for at least 6 hours before the examination.
Oral contrast must be taken as described below:
• One bottle to be taken at 9:00 pm the night of the examination.
• The second bottle to be taken one hour before the examination.
Renal function test (Creatinine test) must be done before the
appointment by the referral doctor.
Notify the staff if you have renal impairment, asthma or any allergy to
the IV contrast, food or medicine before your examination.
You should adhere to your appointment time and attend 30 minutes
prior to the appointment time.
In case of not attending the appointment without prior cancelation, the
electronic request will be canceled automatically by the system and the
patient will have to go back to the referring physician to generate a new
request.
If you have any enquiries regarding your examination, please call the
CT scan unit on 17284034 or 17284010 in working days only.

Notes:
•

Please inform the reception office if you are suspicious regarding
pregnancy.
• If you are unable to attend, please call 17284005 or 17284748.
• You can visit the website http://www.moh.gov.bh/eServices/Radiology

