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RADIOLOGY DEPARTMENT (قسم األشعة)  

Patient Information (معلومات المريض) 

 

حجز موعد في قسم 
األشعة إلجراء فحص 

 باألشعة السينية

Arabic 

 : لماذا ُيعد حجز موعد إلجراء فحص باألشعة السينية أمًرا ضرورًيا
مستمر ُتعد المواعيد أمًرا ضرورًيا بالنسبة إلينا للحفاظ على التدفق ال

ُيعد مستشفى . للمرضى أصحاب الحاالت غير العاجلة عبر قسم األشعة
دنيدن فريًدا من نوعه حيث أنه يوفر لمرضى الممارس العام إمكانية 

إننا نؤمن بأهمية . الوصول إلى مرفق الفحص باألشعة السينية لدينا
 . حصول األشخاص على هذه اإلمكانية

طبيب )سيقوم اختصاصي األشعة . جى عدم سؤال الموظفين عن النتيجةُير :نتائج الفحص باألشعة السينية
سيستغرق هذا الجزء من اإلجراء . بإرسال تقرير إلى ممارسك العام( متخصص في التشخيص باألشعة السينية

 .اتصل بممارسك العام بعد هذا الوقت لمعرفة النتائج. أيام على األقل 10

بناًء على نوع الفحص، قد ُيطلب منك ارتداء رداء . عداداتال يتطلب األمر أي است :االستعدادات

 .المستشفى ونزع بعض المجوهرات

أيام أو إذا  7ُيرجى االتصال بقسم األشعة إذا ظهرت عليك أي أعراض لإلنفلونزا خالل آخر  العدوى والوقاية

 .ساعة 48كنت تعاني من القيء أو اإلسهال خالل آخر 

 .دقيقة لزيارتك بأكملها 45أو  30_________ُيرجى ترك  :الوقت

)    ( ___________ إذا كنت غير قادر على الحضور في موعدك، ُيرجى االتصال بالرقم 
 .لتحديد موعد آخر
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كيفية االستعداد 
 للفحص

  Arabicالعربية

 . ُيرجى اتباع هذه التعليمات بدقة

 ممنوع تناول أي طعام مدة أربع ساعات قبل الفحص . 

 يمكنك االستمرار في شرب الماء . 

 يمكنك االستمرار في تناول أدويتك على النحو المعتاد . 

 :من المهم أيًضا مالحظة التالي

 ُيرجى االتصال بنا هاتفًيا لمناقشة تشعر بالقلق بشأن موعدكو  إذا كنت مريًضا بالسكر ،
 .الخيارات

 شعة قبل الفحص، ُيرجى إخبار موظفي قسم األفي حالة الشك في وجود حمل. 
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كيفية االستعداد 
 لفحص الحوض

Arabic 

 .يجب أن تكون المثانة ممتلئة: ليتمكن الطبيب السريري من فحص أعضاء الحوض بدقة

 : يجب عليك القيام بما يلي في المنزل قبل الموعد :لضمان أن تكون المثانة ممتلئة

  ل شرب الماء  من السوائل( 1)إلى لتر كامل )½( اشرب من نصف لتر الصافية، وُيفضَّ
   .قبل وقت الفحص بساعة

 ُيرجى عدم الذهاب إلى المرحاض . 

ُيرجى الذهاب إلى قسم  :إذا كان لديك أي مشكلة في القيام باألشياء المذكورة أعاله في المنزل
أو يمكنك )وسنقدم إليك الماء لتشربه ( ساعة¼ 1)دقيقة  15األشعة، قبل وقت موعدك بساعة و

 (. ضار سوائلك الصافية لتشربهاإح

لن نتمكن من بدء إجراء الفحص وسيتم تأجيل موعدك إلى  :في حالة عدم تنفيذك هذه التعليمات
 . يوم آخر

  .يمكنك االستمرار في تناول أدويتك على النحو المعتاد
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