
: آب بنوشد پیشنهاد میگردد فرزندتان طبق جدول زیر  

 اگر طفل شما هنوز پوشک میپوشد، طبق معمول به آنها غذا یا شیر بدهید. نوزادان 

سال 6کودکان زیر  پیش از    دقیقه 30مایع شفاف، آب با آبمیوه مخلوط شده در آب )گازدار نباشد(  نیم پاینت خواهشمند است  

 اسکن به فرزندتان بدهید.  

ساله 11تا  6کودکان  یک  ، آب یا آبمیوه مخلوط شده با آب )گاز دار نباشد( یک پاینت مایع شفافخواهشمند است به فرزند خود   

د. پیش از اسکن بدهی ساعت  

سال 16تا  12کودکان  1.5 ، آب یا آبمیوه مخلوط شده با آب )گازدار نباشد(یک پاینت مایع شفافخواهشمند است به فرزند خود   

پیش از اسکن بدهید. ساعت   

مثانه پُر –اطالعاتی در مورد اسکن سونوگرافی فرزندتان  

 آیا جهت آمادگی برای اسکن سونوگرافی باید کار خاصی انجام دهم؟ 

داشته باشد زیرا در ضمن فرزندتان باید برای انجام این اسکن مثانه پُر  •
 مانند یک پنجره است.  هر چه مثانه پُرتر باشد ما بهتر میتوانیم ببینیم!

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

 اسکن سونوگرافی چیست؟  

نمیتوانند این  یک سری عکس هایی از بدن شما با استفاده از امواج صوتی می گیرد.  انسان ها  اسکن سونوگرافی 

امواج صوتی را بشنوند.  حیواناتی مانند سگ ها میتوانند صدای آنها را بشنوندو خفاش ها از آنها برای پرواز در  

نامیده  "تست قلقلک"  تاریکی بدون اینکه به چیزی برخورد کنند، استفاده مینمایند.  اسکن سونوگرافی گاهی اوقات

ا شاید کمی غلغلک بدهد!  این اسکن به قسمت هایی از بدن شما نگاه میکند و  میشود، زیرا به شما آسیب نمیرساند ام

و شما باید   –دقیقه   20تا   10فقط حدود  –میتوانید تصاویر را روی صفحه کامپیوتر ببینید.  مدت زیادی طول نمیکشد 

 مانند یک مجسمه بدون حرکت دراز بکشید تا عکس های دوست داشتنی بگیریم.  

.نوگرافی یا دکتر اسکن را انجام میدهدیک متخصص سو  

 تیم تصویربرداری

 اعضای تیم ما:

 کارکنان پذیرش  •

 شاغلین حمایتی مراقبت بهداشتی •

متخصصین سونوگرافی که اسکن ها را انجام میدهند و گزارش تهیه میکنند •

گزارش تهیه متخصصین رادیولوژی )پزشکان عکس برداری( افرادی که اسکن ها را انجام میدهند و  •
 میکنند

ارجاع نموده است که   اسکن سونوگرافیفرزند شما را پزشک تان جهت انجام 
)که رادیولوژی یا بخش عکسبرداری نامیده میشود( در   بخش تصویربرداریدر 
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 انجام میگیرد.



 اگر فرزند من قرص یا دارو مصرف میکند آیا باید آنها را قطع کنم؟ 

 خیر.  اگر فرزند شما داروهای تجویزی مصرف میکند، باید به مصرف آن به طور معمول ادامه دهد. 

 آیا چیزی وجود دارد که قبل از انجام اسکِن فرزندم به کارکنان بگویم؟ 

 لطفأ اگر فرزندتان شرایط خاصی دارد به ما اطالع دهید. 

 اسکن شامل چه مواردی میباشد؟ 

تش بزنیم.  مقداری حوله  از کودک شما میخواهیم روی تخت دراز بکشد و دگمه های لباسش را باز کند تا بتوانیم ژله مخصوص سونوگرافی را روی پوس
ن خیلی راحت پاک کاغذی را داخل لباسش میگذاریم تا ژله سونوگرافی اشتباهی روی  لباسش نریزد.  اگر ژله به اشتباه روی لباس آنها رفت، نگران نباشید چو

 میشود.   

این  اصأل دردناک نیست.  کنند.  انگار عصای جادویی است! ژله سونوگرافی را با استفاده از یک قطعه کوچک ابزار به نام مبدل روی تمام پوست پخش می
نجام میدهد دوربینی است که به امواج صوتی سونوگرافی کمک میکند تا با کمک کامپیوتر به تصویر روی صفحه تلویزیون تبدیل شوند.  شخصی که اسکن را ا

ت. به کودک شما میگوید که از کدام طرف روی تخت دراز بکشد.  بسیار آسان اس  

بغل کند.  در طول اسکن، کودک شما میتواند برنامه مورد عالقه خود را در دستگاه خود )تبلت یا تلفن( تماشا کند یا خرس عروسکی مورد عالقه خود را  

 چقدر طول میکشد؟ 

چه ما تمام تالش خود را میکنیم تا سر وقت  دقیقه طول میکشد.  اگر  20تا  10بستگی به این دارد که کدام قسمت از بدنشان اسکن شود، اما معموأل بین 
 مراجعین را ببینیم ولی گاهی اوقات در صورت وجود بیماران اضطراری تأخیر رخ خواهد داد.  در اینصورت به شما اطالع خواهیم داد. 

 خطرات چیست؟ 

 سونوگرافی یک معاینه بی خطر است. 

 آیا میتوانم بهمراه فرزندم وارد شوم؟ 

.  اگر  شما را به بیمارستان بیاورد میتواند با او وارد اتاق شود.  اگر آنها یک اسباب بازی نرم مورد عالقه دارند، میتوانند با خود بیاورند  هر کسی که فرزند
ه بازی وجود دارد. یکی از والدین یا قیم بخواهد به همراه سایر خواهران و برادران یا کودکان خارج از اتاق سونوگرافی بمانند، در اتاق انتظار یک محوط   

 پس از انجام اسکن 

 به محض اینکه اسکن تمام شد، میتوانید به خانه بروید و فرزندتان میتواند مانند قبل غذا بخورد و آشامیدنی صرف کند.  

 چه وقت از نتیجه اسکن مطلع میگردم؟ 

مینمائیم.  ارجاع دهنده شما ترتیب میدهد تا نتیجه را باطالع شما برساند. ما نتیجه را برای شخصی که فرزند شما را برای آزمایش معرفی کرده، ارسال   
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 آیا سؤال دیگری هست؟ 

در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس بگیرید  •

هیچگونه اشیاء قیمتی همراه خود نیاورید •

ما   –اگر نمیتوانید این قرار مالقات را نگه دارید، در اسرع وقت با ما تماس بگیرید 
میتوانیم یک قرار دیگر برای شما تنظیم کنیم و قرار شما را به شخص دیگری بدهیم.

شماره تلفن مرکز تماس 

0800 0560103 

www.nhsggc.org.uk 

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