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ما ھو المسح النووي لعضلة القلب ؟
یوفر الطب النووي معلومات عن حالة الجسد التي تساعد في عملیة التشخیص والعالج عن طریق استخدام 
ضئیلھ من عنصر مشع یساعد علي التقاط صور ألماكن مختلقة بالجسد علي حسب نوع الفحص المطلوب.

المسح النووي لعضلة القلب ھو جزء من الطب النووي الذي یساعد علي تحدید كفائھ األمداد الدموي 
لعضلة القلب .واحیانا یسمي بمسح الثالیم.

االستعدا لعملیة المسح النووي
من فضلك قم باالستعداد لعملیھ الفحص النووي كما ھو مبین باالسفل وھذا 

لزیاده كفائھ الفحص  النووي وتجنب اي تأخیر.
المنبھات)الكافیین( , الطعام والشراب

یمكن للمنبھات)الكافیین( بأنواعھا ان تأثر علي نتائج الفحص النووي عن طریق التفاعل مع بعض االدویة 
المستخدمھ في عملیھ الفحص النووي لعضلھ القلب.

خالل ال24 ساعة التي تسبق عملیھ الفحص النووي من فضلك أمتنع تماماعن اي منبھات او  مشروبات 
التي تحتوي علي ماده الكافیین مثل:

الشاي و القھوه. وھذا یشمل الشاي االخضر و الشاي والقھوه منزوعھ الكافیین ألنھا تحتوي علي كمیھ 	 
قلیلھ من المنبھات. 

الشكوالتھ ومشروب الشكوالتھ	 
المشروبات الغازیھ مثل الكوكا كوال ومشوبات الطاقھ او المشروبات الریاضیھ التي تحتوي علي ماده 	 

الكافیین )من فضلك اقرأ النشره علي العلبھ(.
مسكنات األلم وأدویھ نزالت البرد التي تحتوي علي ماده الكافیین.	 

یمكنك الحصول علي اي مشروب أخر الیحتوي علي ماده الكافیین مثل الماء , الحلیب ,عصائر الفاكھھ , 
وحلیب الصویا او اي أعشاب طبیھ التحتوي علي ماده الكافیین. 

ساعتین قبل الموعد:

تجنب األطعمھ الصلبة والجافة	 
اشرب المشروبات النقیة الخالیھ من الرواسب	 

یمكن تناول الطعام بعد أنتھاء الجزء األول من الفحص لذا یمكنك أن تجلب وجبھ خفیفھ معك.
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األدویة وأجھزة األستنشاق
یرجى العلم بأنھ الیمكن البدء في عملیة الفحص قبل معرفة جمیع األدویة التي یتناولھا المریض وھذا یساعد 

علي معرفھ أنسب طریقھ لعملیھ الفحص. 

عند قدومك لعملیة الفحص یرجي إحضار قائمة بجمیع األدویة المعطاة وھذا یشمل أي بخاخ او أي أدویة 
رذاذیة او أي أدویھ تم الحصول علیھا من الصیدلیھ بدون وصفة طبیة.

في حالھ عدم أمكانیة جلب قائمة بأسماء األدویة رجاء إحضار جمیع األدویة معك في علبتھا األصلیة. 

أذا إحتجت الي تناول بعض األدویھ في موعدھا خالل عملیة المسح فبرجاء جلبھا معك.

دیبیردمول ) اللذي یسما ایضاً اساسنتین او برسنتین ( اذا كنت تتناول ھذا الدواء , یجب توفیف تناول الدواء 
48 ساعة قبل عملیة المسح النووي. و سنناقش ھذا االمرمعك عند حجز الموعد.

یمكن إستخدام جمیع األدویة االخري كالمعتاد.

مرض السكري
انت ال تحتاج الى تغیر نظام اكلك او عالجك. الرجاء احضار اي دواء او طعام ممكن تحتاج إلیھ. 

المالبس
من فضلك ارتدي مالبس مریحة لتمكننا من تركیب لصقات تخطیط القلب و جھاز الضغط. یفضل إرتداء 
السروال حیث سیطلب منك عمل بعض التمارین الخفیفة، كما یفضل إرتداء حذاء مریح أو حذاء الریاضة.

األطفال
الرجاء عدم احضار األطفال معك الي قسم الطب النووي لمنع تعرضھم لألشعاعات.

المرضى السیدات
اذا كنت حامال او تتوقعین بأن تكوني حامال فیرجى اخطارنا قبل البدء بعملیة الفحص ألن أي كمیھ من ألشعاع 

حتي ولوكانت قلیلة یمكن ان تؤذي الجنین.

أذا كنت مرضعة فیمكنك اجراء المسح النووي ولكن یفضل بأن تقومي بأخطارنا قبل القدوم للفحص.
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ما الذي یحدث خالل عملیة المسح النووي ؟
قبل البدء بعملیة المسح النووي سنقوم بمراجعة تاریخك المرضي وجمیع األعراض حتي نتمكن من أختیار 

الطریقة المناسبھ للفحص. سوف نقوم بشرح جمیع خطوات عملیة المسح و األجابھ عن كافھ التساؤالت 
المطروحة. 

سوف نقوم بتركیب أنبوب صغیر بالورید في الید حتي یمكننا من أعطائك االدویة الالزمھ لعملیھ الفحص من 
خاللھ. وأعتمادا علي حالتك الصحیة یمكننا ان نطلب منك ان تقوم ببعض التمارین لمده4  الي 6 دقائق. أذا 

كان الیمكنك ادْاء ھذه التمارین فال تقلق فیمكننا البدء بعملیة المسح بدونھا. 

في خالل ھذه المرحلة من الفحص سوف نقوم بأعطائك دواء لتحضیر القلب لعملیة المسح. ھذا الدواء یمكن 
ان یكون لھ بعض األثار الجانبیة التي تدوم لعدة دقائق مثل: صعوبة بالتنفس او الشعور بدفء في الجسم. ثم 

سوف نقوم بأعطائك المادة المشعة لتمكننا من ألتقاط صور للقلب

المسح لألول 
یتم عمل الفحص النووي علي سریر او كرسي مائل. سوف نطلب منك عدم التحرك مع تثبت الذراعین 

ووضعھما بعیدا عن منطقھ الصدر. سوف یتم وضع الماسح الضوئي بالقرب من منطقھ الصدر قبل عملیھ 
المسح. عملیھ المسح تستغرق حوالي ال 15 دقیقھ.  

عملیھ المسح ال تسبب اي ازعاج و الجھاز المستخدم في عملیھ المسح عادة ھادئ. في خالل عملیھ المسح 
الیكون الجسم محاط باي أجھزه مغلقة و الفریق الطبي سیكون قریب منك طوال عملیھ المسح.

المسح الثاني
حسب تاریخك المرضي و نتائج المسح األول نقوم عادةً بعمل مسح ثاني بعد حصولك علي مدة راح مابین 

الساعة والنصف الي الساعتین والنصف. مقارنة صور المسح األول مع صور المسح الثاني من شأنھ توفیر 
معلومات أضافیة عن حالھ القلب.

بأمكانك األستراحة بین الفحصین األول و الثاني او الحصول علي مشروب او وجبة خفیفة. بعد عمل المسح 
الثاني والتقاط الصور االزمة ومراجعتھا سیقم احد العاملین من الفریق الطبي بأخبارك بأنتھاء عملیھ الفحص.

عملیھ المسح علي یومین
یمكن ان نطلب من بعض المرضي اعتمادا علي الحالة الشخصیھ والمرضیھ بعمل الفحص النووي علي 

یومین منفصلین. وھذا للتأكد من تعرض المریض ألقل درجة ممكنھ من األشعاع. 

اذا كانت ھذه ھي الطریقھ األنسب الیك فسوف نعلمك بھذا وقت أخذ الموعد. كل زیاره لقسم الطب النووي 
ستسغرق مابین ال 60 الي 90 دقیقة.
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ماھي المخاطر المصاحبھ لعملیھ المسح النووي
یتمیز المسح النووي لعضلھ القلب بتاریخ أمن من األستخدام. ولكن كمعظم الفحوصات واألجراءات الطبیة 

یوجد قلیل من المخاطر المتعلقة. الفریق المختص سیقوم بتقییم حالتك وتاریخك المرضي للتأكد من أن 
فوائد المسح النووي اكثر من المخاطر المتعلقھ بھ. 

المخاطر العامة
یوجد نسبة قلیلھ من المخاطر المصاحبھ لألدویھ و التمارین الالزمھ لعملیھ المسح النووي مثل عدم انتظام 

ضربات القلب او السكتة القلبیة. مخاطر األزمة القلبیة ھي واحد في ال 20000 حالة.  احتمالیة الوفاه 
ایضا تقدر ب واحد في ال 20000 حالة.

اذا كان یمكنك السیر بسرعة متوسطة لمده6  دقائق دون اي مشاكل فأن المخاطر المصاحبھ لعملیة المسح 
ستكون اقل. سوف نقوم بأكتشاف اي مخاطر مصاحبة للتمارین الریاضیھ قبل البدء بعملیھ المسح واألجابھ 

علي كافة استفساراتك.

المخاطر المتعلقھ باألشعاع
المواد المستخدمة في عملیھ المسح النووي تنتج كمیھ ضئیلة من األشعاعات مثل التي تنتج عن أستخدام 

األشعة المقطعیة.

أحتمالیة األصابة بمرض السرطان نتیجة األشعاعات الناتجھ عن عملیة الفحص النووي صغیرة وال تتعدي 
الواحد في 10,000 حالة او واحد في ال 1,000. ھذا األحتمال ھو ضئیل بالمقارنة یأحتمالیة األصابة 

بمرض السرطان بصفة عامة. نحن مستعدین لألجابة عان كافة التساؤوالت بخصوص ھذا.
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كم تستغرق عملیة الفحص النووي ؟
أذا كان سیتم عمل المسح النووي علي یوم واحد فتوقع التواجد في القسم ما بین ثالث الي خمس ساعات 

وھذا یشمل أوقات الراحة كما ھو مبین باألسفل: 

سوف نقوم أوال بمراجعة تاریخك 
المرضي وشرح أجراءات األختبار 

واألجابة عن كافة األستفسارات 
المتعلقة من ثم تأھیلك للمسح األول. 

معلومات عن الدفع
یجب دفع التكالیف المستحقة عند 

موعد الفحص. نحن نفبل الدفع نقدأ 
او بالكارت او عن طریق صك 
تابع لبنك بأنجلترا. یرجى العلم 

أننا النقبل الكارد التابع ألمریكن 
اكسبرس. اذا كان دفع المستحقات 

المالیة سیتم عن طریق طرف ثالث 
مثل شركة تأمین او سفارة برجاء 

أحضار خطاب او رقم الضمان. في 
حالة عدم أحضار خطاب الضمان 

سنقوم بالطلب منك باألتصال 
بالسفارة او شركة التأمین قبل البدء 

بعملیة الفحص. 

 سوف نقوم بأرسال جمیع
نتائج الفحوصات الي 

 األستشاري المتابع للحالة 
في خالل یوم عمل واحد.

قبل المسح األول یمكن ان نقوم بعمل 
أختبار یمتد لمدة 45 دقیقة.  

یستغرق كل مسح مابین 
ال 15 الي 20 دقیقة.

سوف تحتاج الي فترة راحة مابین 
الساعة والنصف الي الساعتین 
والنصف بین كل عملیة مسح.

ینتھي الفحص بعد األنتھاء من 
فحص الصور التي تم ألتقاتھا 

خالل عملیات المسح. 

التحضیرات االزمة

الراحة

المسح األول

فترة راحة

المسح الثاني
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ما الذي یحدث بعد عملیة المسح ؟
یمكنك مباشرة نشاطك الیومي بشكل طبیعي عقب األنتھاء من الفحص. الیوجد أثار جانبیة دائمة لعملیة 
الفحص  وسیمكنك تناول الطعام والشراب بصورة طبیعیة. سوف یمكنك قیادة السیارة بصورة طبیعیة 

عقب األ نتھاء من الفحص.

سنقوم بأقصي جھدنا باأللتزام بمیعاد الفحص. ولكن أحیانا یكون ھناك بعض التأخیر الناتجك عن بعض 
المشاكل التقنیة

التواصل بمن یعیشون معك في المنزل
المادة المشعة المعطاة تستمر باصداركمیة قلیلة من االشعاع,لتجنیب االخرین من التعرض لالشعاع نقترح 

االلتزام بالتدابیر التالیة:االطفال الذین اقل من 11سنة والنساء الحوامل في المنزل

 السفر بعد الفحص
ھناك كمیة بسیطة من االشعاع في جسمك قد تتمكن بعض االجھزة من رصدھا كاجھزة المطار مثًال. اذا كنت 

ستسافر بعد مدة وجیزة من الفحص بامكاننا تزویدك برسالة ألمن المطار ألعالمھم عن النسبة في جسمك.

التقارب یعني مسافة اقل من 1 م الفترات القصیرة للمسافات المتقاربة یسمح بھا كما ھو موضح اعاله. 
ال مشكلة بان تكون ابعد من 1م من اي شخص بأي وقت بعدالفحص )كل االنواع(

 الثالیوم  التكنیتیوم المادة المستخدمة:

 3 ایام 24 ساعة تجنب التقرب لمدة طویلة:

 3 ساعات  لكل یوم من االیام  30 دقیقة اقصى فترة تقرب:
الثالثة الالحقة

 الثالیوم  التكنیتیوم المادة المستخدمة:

 اقل من شھر بعد الفحص اقل من اسبوع واحد بعد الفحص رسالة في حالة السفر:
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 الوصول الى قسم الطب النووي 
مستشفى رویال برومبتون بحدود 15 دقیقة مشي من محطة مترو االنفاق ساوث كنزنكتن على خط )سیركل 

االصفر(او )دكستركت االخضر(او )بیكادلي االزرق الغامق(كذلك ھناك العدید  من الباصات.

ستزود بخارطة للمنطقة عندما تحجز الموعد للحصول على معلومات اضافیة ارجو زیارة الموقع التالي:

www.rbht.nhs.uk/brompton-directions

الرجاء الوضع باالعتبار عدم وجود موقف سیارات خاص بالمستشفي وكذلك ماماكن قیلة ومحدودة بالمنطقة.

عند وصولك للمستشفي في شارع سیدني اتبع األشارات للمصعد. اذھب للطابق الثالث ثم اتبع األشارات 
الي لو احتجت الي Nuclear Medicine Department مساعدة اسأل مكتب األستقبال وسیرافقك عامل 

لمساعدتك.

من الذي یمكنني األتصال بھ لمعلومات اضافیة ؟
لو كان لدیك اي استفسار ارجو األتصال بالرقم التالي: 8884 7351 020

 لو ارت األتصال بقسم الطب النووي اتص بالرقم التالي: 8666 7351 020

لو كان لدیك سوال طبي لفحص المسح النووي لعضلھ القلب الرجاء ترك رسالة للرقم التالي: 8667 7351 020

 nmadvice@rbht.nhs.ukسنتصل بك بأقرب فرصة كذالك بامكانك ارسال رسالة الكترونیة علي العنوان التالي
:

www.rbht.nhs.uk/nuclear-medicine :بامكانك الحصول علي معلومات للمسح النووي



لو كان لدیك اي موضوع ترید مناقشتھ بخصوص الخدمات بالمستشفي ووجدت صعوبة في 
التواصل مع المختص القائم براعیتك بامكانك االتصال بPALS علي الرقم التالي:

 Pals@rbht.nhs.uk  020 7349 7715او البرید االلكتروني
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