
 

 األشعة التناظرية 

 

 ساعات   6الصوم لمدة ال تقل عن   •

 يجب اخبار العاملين في قسم األشعة عند وجود حساسية أو ربو لدى المريض.  •

الجسم  االلتزام بتعليمات ما بعد الصبغة خاصة شرب كميات كافية من المياه ألن  •

 طريق البول.   عن يتخلص من الصبغة 

 عدم لبس الحلي والمجوهرات و المعادن  •

 ماهو الجاستروجروفين؟

 

 ماهي كبريتات الباريوم؟ 

 

تشخيص أو الكشف عن المشاكل الموجودة  يستخدم في 

في المريء والمعدة واألمعاء حيث أنه عامل التباين في  

 الحصول على صورة واضحة ألجزاء 

 الجسم المختلفة. 

قابلة للذوبان في الماء و اليود   تشبه الماء تتكون من اليود مادة 

حيث يجب تناول كمية كافية من الصبغة قبل الفحص وذلك يتيح   

للصبغة النزول في جسم المريض من المعدة إلى األمعاء  

الغليظة مرورًا باألمعاء الدقيقة. في معظم األوقات يتم االكتفاء  

بتناول الصبغة في غرفة الفحص قبل البدء باألشعة التناظرية  

 . وهذا لتشخيص المعدة فقط 

 ماهي األشعة التناظرية؟ 

 تصوير حي لألعضاء الداخلية للجسم بواسطة تعريض ثابت لألشعة السينية 

 تستخدم صبغة إلظهار األعضاء الداخلية أثناء عملها 

 

استخداماتها الشائعة؟ ماهي   
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؟ماهي الصبغة  

ى بالمواد المتباينة.مأنسجة الجسم وتس يهي مادة تمتص األشعة بصورة أعلى من باق  

 

 

 عمله قبل الفحص؟ ما الذي يجب 

 يجب التأكد من عدم وجود حساسية أو ربو لدى المريض و أن تحاليل الكلى سليمة. 

 ماهي تحضيرات الفحص؟

 وجود حساسية من الصبغة و الحمل يجب عدم إجراء الفحص في حال حدوث 

 

 ماهي موانع الفحص؟



 

ةاألشعة التناظريفحوصات   

 ؟ماذا يجب علي أن أفعل قبل الفحص

 ملين )كيس واحد( لمدة ثالثة أيام.تناول  •

تناول األكل الخفيف مثل الشوربة والزبادي وتجنب اللحوم ثالثة   •

 .أيام قبل الفحص

 .عدا شرب الماء ما ساعات قبل موعد الفحصالصيام لمدة ثمان  •

 

 ما الذي ينبغي عمله بعد الفحص؟

 . اإلكثار من السوائل بعد الفحص •

 الفحص؟قبل  ما الذي ينبغي عمله

 . )الدورة الشهرية( ة بعد الطهاري إتصال جنسي أ عدم حصول •

 .ب عالجها قبل الموعدجي ةإذا كان يوجد إلتهابات أو إفرازات مهبلي •

 ما الذي ينبغي عمله بعد الفحص؟

 .مسكن عند الحاجة بعد الفحص تناول •

 الذهاب إلى الطورائ. البد من في حال وجود نزيف شديد •

 حقنة الباريوم الشرجية

 تصوير الرحم 

 تصوير المثانة واإلحليل اإلفراغي 

الفحص؟قبل  ما الذي ينبغي عمله  

   .أيام 3عمل فحص مزرعة البول في المختبر قبل الموعد ب  •

 ما الذي ينبغي عمله بعد الفحص؟.

 .اإلكثار من تناول السوائل •


