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  أخي املريض 
هذه اإلرشادات سوف تزودك مبعلومات عن تصوير جهاز الرنني املغناطيسي.   
لكي تكون على علم مسبق ملا سوف حيدث لك عندما تزور املستشفى من 

  اجل هذا التصوير.
  

  ؟MRIما معىن هذا االختصار 
هذا االختصار يعين جهاز الرنني املغناطيسي، إن األساس يف كيفية عمل هذا 

لى تعريض أنويه اخللية املوجودة يف اجلسم لتيار مغناطيسي مع اجلهاز يعتمد ع
موجات صوتيه فينتج عن ذلك خروج مؤثرات معينة من هذه األنوية ختتلف 
حسب نوع اخلاليا. و باستخدام تقنية الكومبيوتر يف هذا التصوير ميكن حتليل 

ة دقيقة و هذه املؤثرات املختلفة الصادرة من أنويه اخلاليا و احلصول على صور 
واضحة املعامل على شاشة الكومبيوتر و ميكن بعد ذلك تسجيل هذه الصورة 

  على فيلم األشعة أو شريط كومبيوتر.      
  

خيتلف مبدأ عمل هذا اجلهاز اختالفا كليا عن مجيع األجهزة املعروفة حاليا و 
إن جهاز الرنني املغناطيسي ال  ستخدم يف جمال التشخيص باألشعة.امل

مل أشعة اكس على اإلطالق وبذلك ميكن تاليف مجيع األضرار اجلانبية يستع
  الناجتة عن تعرض املريض لإلشعاع.

  

  مدا عن شكل جهاز الرنني املغناطيسي؟ 
أن هذا اجلهاز يستخدم مغناطيس كبري احلجم ويف الوسط توجد فتحة على 

إلضافة إىل هيئة انبوب و طاولة يف الوسط لالستلقاء عليها أثناء التصوير با
أجهزة الكومبيوتر.    إن حجم االنبوب طويل لكي يغطي حجم جسم 
اإلنسان العادي. أما إذا كان تصويرك من آجل األطراف سوف يكون نصف 

إن هذا االنبوب واسع بعض الشيء وبه إنارة كافيه  جسمك خارج االنبوب.
  لتصوير.  ومير بداخله تيار من اهلواء ولكي تشعر بالراحة التامة أثناء ا

  
  

  هل هناك أي نوع من اخلطورة؟
هناك حبوث كثرية و مجيعها أثبتت عدم وجود أي من املخاطر أثناء تعرض  

جسم اإلنسان إىل جمال مغناطيسي مع املوجات الصوتية.    وعلى الرغم من 
  قوة اجملال املغناطيسي املستخدم يف هذا التصوير.

  
احلاالت مثل ضابطة إيقاع القلب توجد هناك خطورة عملية على بعض 

).(Pacemaker      هلذا  السبب هناك بعض املرضى ال ميكن تصويرهم
أو إدخاهلم داخل غرفة جهاز الرنني املغناطيسي.   و من اجل ذلك هناك 
بعض األسئلة جيب عليك اإلجابة عليها قبل دخولك هذا اجلهاز و ذلك من 

  اجل سالمتك وجيب عليك توقيع هذه االستمارة.
  

الرنني  هل ميكن االستفادة من التصوير جبهاز
  املغناطيسي؟

إن هذا اجلهاز يعطي صورة و واضحة جدا و دقيقة املعامل مما يساعد يف 
تشخيص األمراض مبكرا وبصورة دقيقة جدا.    وهو ذو أمهية خاصة يف 
فحص املخ و النخاع الشوكي و بواسطته ميكن احلصول على صور خمتلفة 

أخر.     كذلك فانه األشكال و هو ماال ميكن احلصول عليها من أي جهاز 
يستعمل لباقي أعضاء اجلسم مثل الصدر و البطن و األطراف. وكل هذا 
جينب املريض من التعرض للعمليات اجلراحية أو الفحوصات الطبية. و بالنسبة 
حلالتك يعتقد طبيبك بأن هذا التصوير هو اال نسب يف تشخيص حالتك 

  املرضية.
  

    كم من الوقت يستغرق هذا التصوير؟
  دقيقة. 30إلى  15مابين ادة يستغرق ع
  

  هل يعد هذا التصوير مؤملا؟
 كال.

 

 
هل يتم إدخال املريض إىل غرفة التصوير مباشرة 

  عندما يصل لقسم األشعة ؟
جيب أن يدخل املريض خالل نصف ساعة من وقت موعده ولكن تذكر 

هناك بعض احلاالت الطارئة ولذلك جيب عليك االنتظار أطول.   
  إحضار أي كتاب لقراءته فرتة انتظارك.ميكنك 

  

  هل أحتاج إىل حقنة يف الوريد؟
يف أغلب األحيان ال ولكي حنصل على معلومات أكثر عن هذا التصوير 

  يطلب استشاري األشعة حقنة يف الوريد، وعادة ما تعطى يف الذراع.
  

  هل من مضاعفات بعد هذا التصوير؟
املكان فور االنتهاء من ال توجد أي مضاعفات وميكنك مغادرة 

  التصوير.  كيف أتصرف إذا شعرت بعدم الطمأنينة من هذا التصوير؟
الرجاء االتصال بتقين األشعة وهو بدورة سوف يكون سعيدا من أجل 

  مساعدتك.     وحنن نرحب بأي استفسار حول هذا التصوير.
  

   تذكر دائما: إن هذا اجلهاز هو أفضل جهاز لتشخيص حالتك املرضية.
ذا اجلهاز كثرية و بعيدة، لذلك يف حالة عدم  إن مواعيد التصوير 
التمكن من احلضور يف املوعد احملدد يرجى االتصال إللغاء املوعد بوقت  

  كايف.
  

  ماذا عن نتيجة التصوير؟
إن هذه الصور الناجتة حتتوي على كثري من املعلومات ولذلك حيتاج 

وبعد ذلك   عداد التقرير الطيب. الوقت إلاستشاري األشعة إىل مزيد من 
ميكنك  استالم النتيجة يف يوم موعدك مع الطبيب يرجى إحضار البطاقة 

  السكانية  وقت استالم األشعة و شكرا.


