
 إجراءات وتعليمات قسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي 

 فحص الطب النووي للقلب

 

 

 

 

 ات:مالحظـ
 17285031أو  17285101إذا لم تتمكن من الحضور، الرجاء االتصال على الرقم  •
سوف يلغي النظام االلكتروني طلب الموعد وبناء عليه    بتأجيله،في حال عدم حضور المريض لموعده ولم يقبل  •

 .مراجعه طبيبه الدخال طلب جديد له يتوجب على المريض 
 .من موعده ساعةعلى المريض االلتزام بوقت الموعد المحدد له والحضور قبل نصف  •
  http://www.moh.gov.bh/eServices/Radiology  اإللكترونييمكنكم زيارة الموقع  •

 الرجاء إتباع التعليمات التالية للقيام بهذا الفحص 

 .قبل موعد التصوير ساعات 4يجب االمتناع عن األكل والشرب لمدة  •

الشاي، الكوال والبيبسي( قبل يوم  يجب االمتناع عن شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين )القهوة،   •
 واحد من الفحص. 

 إذا كان المريض يعاني من ضيق التنفس، يرجى إخطار موظف الطب النووي بذلك.  •

 يجب إبالغ موظف الطب النووي إذا كنت حامل أو تشكين في ذلك أو مرضعة وذلك قبل الفحص.  •

 ال والنساء. يرجى حالقة منطقة الصدر للرجال مع تجنب وضع الكريمات للرج  •

 الرجاء إحضار وصفة األدوية في يوم الموعد. •

، قبل يوم واحد  Tenormin، Carvetilor، Concorمثل    B-Blockersيجب التوقف عن تناول أدوية   •
 من الفحص. إذا لم يتعرف المريض على نوعية الدواء يرجى مراجعة الطبيب. 

 لمدة يومين قبل الفحص.  aminophyllineيجب التوقف عن تناول دواء  •

 يجب االمتناع عن تناول أدوية النترات مثل )أسمو أو أسورديل( في يوم الفحص.  •

 الرجاء إحضار التقارير السابقة أو تخطيط القلب إن وجد.  •

 يجب على المريض اصطحاب مرافق معه يوم الفحص.  •

 حليب مع قطعة شوكوالتة أو سندويش جبن مع زبدة أو سندويش بيض بالجبن. الرجاء إحضار نصف لتر  •

 يستغرق الفحص ثالث ساعات أو أكثر.  •



Procedures and instructions of the radiology department at 

Salmaniya Medical Complex 

Myocardial Perfusion 

 

 

 

Notes: 

• If you are unable to attend, please call 17285101 or 17285031 . 

• 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 

Follow these instructions to do this examination: 

• No food or drink for 4 hours before the examination. 

• Stop taking food and beverages that contain caffeine (coffee, tea, Coca-Cola 

and Pepsi) one day before the study. 

• Patients with bronchial asthma should inform the Nuclear Medicine staff. 

• Pregnant and lactating females should inform Nuclear Medicine staff before               

examination. 

• Male patients should shave the chest area for the examination and lotions 

should be avoided for males and females. 

• Kindly bring the prescribed medicine with you 

• Patients taking B-Blockers (Tenormin, Carvetilor, Concor, etc.) should be 

discontinued one day before the study. 

• Patients taking long acting aminophylline should be discontinue two days 

before the study. 

• Do not take any nitrates (Isordil, Ismo) drugs on your examination date 

• Kindly bring old reports (ECG, etc.). 

• One relative should accompany along with the patient. 

• Kindly bring with you half liter of milk with one piece of chocolate or cheese 

sandwich with butter or egg sandwich with cheese. 

• At least three hours takes to complete your examination. 


