
 قسم في الفحص هذا إجراء وسيتم. الصوتية فوق بالموجات تصوير إلجراء طفلك الطبيب أحال لقد

 مستشفى  في األرضي الدور في( السينية األشعة  أو األشعة قسم أيًضا عليه يُطلق) التصوير 

Royal Hospital for Children . 

الصوتية؟  فوق بالموجات للتصوير الخضوع قبل خاصة تحضيرات أي إلى أحتاج هل

 تكون حتى الفحص لهذا الخضوع قبل ممتلئة الطفل مثانة تكون أن يجب •

 .أكثر الرؤية اتضحت ممتلئة، المثانة كانت وكلما. سهلة الرؤية

 -:التالية الكميات بشرب طفلك ننصح

.الموعد  قبل طبيعي بشكل إطعامه فيُرجى النونية، استخدام على مدرب غير  طفلك كان إذاالرضيع 

 ليس) مخفف عصير  أو الماء أو األلياف من  الخالية السوائل من لتر ربع شرب الطفل من اطلبأعوام  6 من األصغر األطفال

.دقيقة 30 بمقدار للفحص الخضوع قبل( غازيًا مشروبًا

 مخفف عصير أو الماء أو األلياف من الخالية السوائل من  لتر نصف شرب طفلك من اطلبعاًما  11-6 من األطفال

.ساعة بمقدار للفحص الخضوع لقب( غازيًا مشروبًا ليس)

 مخفف عصير أو الماء أو األلياف من الخالية السوائل من  لتر نصف شرب طفلك من اطلبعاًما  16-12 من األطفال

.ونصف ساعة بمقدار للفحص الخضوع قبل( غازيًا مشروبًا ليس)

 الصوتية؟ فوق بالموجات التصوير ما

 سماع البشر  يستطيع ول . الصوتية الموجات باستخدام لجسدك الصور من مجموعة الصوتية  فوق بالموجات التصوير يلتقط

 بدون الظالم في الطيران في الخفافيش وتستخدمها سماعها، الكالب مثل لحيوانات يمكن بينما الصوتية، الموجات هذه

 "الدغدغة فحص" الصوتية فوق بالموجات التصوير  على يُطلق. عائق أي في الرتطام

 شاشة  على صوًرا ويعرض الطفل جسد من أجزاء على الجهاز تسليط يتم ! قليالً  الطفل يدغدغ قد لكنه ألم، أي يسبب ل ألنه

 ثابت بشكل مستلقيًا الطفل يكون أن ويجب فقط،  دقيقة 20 إلى 10 من  الفترة وتتراوح طويالً، وقتًا يستغرق ول. الكمبيوتر

 .جيدة صورة للتقاط كالصنم

 .الصوتية فوق بالموجات التصوير  في اختصاصي أو  طبيب الفحص وسيجري

 التصوير  فريق

:يلي مما  الفريق يتكون 

 الستقبال  فريق •

 الصحية  الرعاية دعم مجال  في العاملون •

 التقارير  ويكتبون الفحص يجرون الذين الصوتية  فوق  بالموجات التصوير في  الختصاصيون •

 التقارير  ويكتبون الفحص يجرون الذين( السينية باألشعة المختصون األطباء) باألشعة  التصوير في  الختصاصيون •

معلومات

(Information About Your Child’s Ultrasound scan – Full Bladder – Arabic) 



 إيقافها؟  ينبغي فهل أدوية، أو أقراًصا يتناول الطفل كان إذا

 .طبيعي بشكل األدوية  استكمال فيجب  طبية، بوصفة أدوية  يتناول  طفلك كان إذا ل،

للفحص؟  الطفل خضوع قبل به العمل فريق إخبار يجب ما هناك هل

 .خاصة متطلبات أي إلى يحتاج الطفل كان إذا إخبارنا يُرجى

الفحص؟ هذا يتضمنها التي  اإلجراءات ما

 ل حتى  ثيابه  على الورقية المناشف بعض ونضع. بشرته على الصوتية  فوق  بالموجات خاص هالم لوضع ثيابه ورفع السرير على الستلقاء طفلك من سنطلب
 .غسلها عند بسهولة الثياب  عن ينزل ألنه تقلق فال الخطأ، طريق عن ثيابه الهالم أصاب وإذا . الصوتية فوق بالموجات الخاص الهالم من تتسخ

 وهي . ألًما تسبب ل  فهي! السحرية العصى  األداة هذه وتشبه . اإلشارة محّول تُدعى أداة باستخدام الطفل بشرة على الصوتية  فوق بالموجات الخاص الهالم نشر يتم
 بإخبار الفحص يجري الذي الختصاصي وسيقوم. الكمبيوتر باستخدام التلفزيون  شاشة إلى الصورة إرسال على الصوتية فوق الموجات تساعد كاميرا عن عبارة
 الجهاز) جهازه على المفضل برنامجه مشاهدة لطفلك يُمكن ص،الفح أثناء وفي. للغاية سهل الفحص وهذا. السرير على عليها الستلقاء يجب التي بالجهة طفلك

 .المفضلة دميته احتضان أو( الهاتف أو اللوحي

الفحص؟ يستغرقها التي المدة ما

 قد  أنه إل ،المواعيد لستيفاء جهدنا قصارى نبذل أننا  رغم. دقيقة 12 إلى 10 من يستغرق عادة لكنه الجسد، من  فحصه يتم  الذي الجزء حسب الفترة تختلف

 .ذلك حدوث حال في  وسنخبرك. الطوارئ حالت مرضى  بسبب تأخيرات تحدث

 الفحص؟ هذا في الموجودة المخاطر ما

 .تماًما آمن الصوتية  فوق بالموجات التصوير  فحص

طفلي؟  مع الحضور يُمكنني هل

 حجرة في ألعاب منطقة توجد. أيًضا إحضارها فيُمكنه مفضلة، دمية  لديه كان وإذا. معه الحجرة إلى بالدخول المستشفى إلى الطفل يرافق شخص ألي سيُسمح
 .اآلخرين األطفال أو األبناء مع الصوتية فوق بالموجات التصوير غرفة خارج  البقاء يريد الوصي أو الوالد كان إذا النتظار

 الفحص  انتهاء بعد

 .طبيعي بشكل والشراب الطعام تناول  كلطفل ويمكن المنزل  إلى التوجه يمكنك الفحص، انتهاء بمجرد

 النتيجة؟  على  سأحصل متى

 .بالنتائج إلخبارك طفلك أحال الذي الشخص هذا وسيرتب. الفحص إلجراء طفلك أحال الذي الشخص إلى بالنتائج سنرسل 

 أخرى؟ أسئلة لديك هل

 النصيحة  تريد  كنت إذا معنا  تواصل •

 معك  قيم شيء أي  تحضر ل •

 لموعد الترتيب  فيمكننا الموعد، بهذا الوفاء تستطيع  ل كنت إذا ممكن وقت  أسرع في معنا  تواصل
 .آخر  لشخص موعدك ومنح  لك آخر

 االتصال  لمركز الهاتفي الرقم

0800 0560103 

www.nhsggc.org.uk 

https://www.whatwhychildreninhospital.org.uk/ultrasound 
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