إجراءات وتعليمات قسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي
الرنين المغناطيسي للبطن والحوض والقلب وفحص زيادة مخزون الحديد
الرجاء اتباع تعليمات التحضير بدقة وذلك قبل الموعد بيومين
• يجب الصيام قبل الفحص لمدة خمس ساعات
• يجب عمل فحص لوظائف الكلى و  eGFRقبل موعد التصوير وذلك عن طريق الدكتور المعالج في
العيادة لجميع انواع فحوصات الرنين المغناطيسي.
• لفحص الرنين المغناطيسي لألمعاء الدقيقة ) (MREعلى المريض الحضور قبل ساعة واحدة وذلك
ألخذ صبغة ملونة عن طريق الفم.

مالحظـات:
•
•
•
•
•

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

Procedures and instructions of the radiology
department at Salmaniya Medical Complex
MRI Abdomen, MRE, Pelvis, Cardiac and IRON Overload
Please follow the instructions below
• Please fast at least for 5 hours prior the exam.
• Renal function test (Creatinine test + eGFR) must be done before the
appointment by the referral doctor for all type of MRI studies.

• Patients for MRE (MRI for small intestine) has to come one hour prior to
appointment for administrating an oral contrast.

Notes:
•
•
•
•

•

Please inform the reception office if you are suspicious regarding
pregnancy.
If you are unable to attend, please call 17284748 or 17284005.
You should adhere to your appointment time and attend 30 minute 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.
You can visit the website http://www.moh.gov.bh/eServices/Radiology

