فريق عمل األشعة – المجموعة الطبية
مستشفى األحمدي
" اإلرتقاء دائما ً بخدماتنا"

المحتويات ( يرجى الضغط على الفحص المطلوب)
نقاط عليك معرفتها قبل عمل األشعة
كن أمنا ً قبل فحص الرنين المغناطيسي
األشعة المقطعية الفحوصات بدون صبغة
األشعة المقطعية الفحوصات بالصبغة
فحص األشعة المقطعية للبطن والحوض
التصوير الرقمي ألشعة الثدي
فحص هشاشة العظام
بلعة الباريوم
فحص الجهاز الهضمي العلوي عن طريقة الصبغة
فحص األمعاء الدقيقة عن طريق الصبغة
فحص الجهاز الهضمي السفلي (القولون) باألشعة الملونة عن طريق حقنة شرجية
فحص المسالك البولية باستخدام الصبغة
فحص مجرى البول باألشعة الملونة
فحص الرحم بالصبغة

األشعة المقطعية
الفحوصات بدون صبغة

تعريف األشعة المقطعية:
هــو مجموعــة مــن صــور األشــعة الســينية التــي تؤخــذ مــن زوايــا مختلفــة ،ويتــم التعامــل مــع الصــور
بالكمبيوتــر إلخــراج صــور مقطعيــة للعظــام واألنســجة بالجســم.
يقــوم طبيــب األشــعة بفحــص هــذه الصــور ،وقــد يقــوم بعمــل صــور اضافيــة اقتباســ ًا مــن الصــور
األصليــة باســتخدام الكمبيوتــر لتوضيــح صــور الجســم مــن زوايــا أخــرى.
في بعض الحاالت يتم تجميع تلك الصور لعمل صورة ثالثية األبعاد.
إن األشــعة المقطعيــة تســتطيع أن تعطــي معلومــات أكثــر بكثيــر مــن األشــعة الســينية ،كمــا أن
لألشــعة المقطعيــة اســتخدامات عديــدة ويمكــن أن تســتخدم لــكل اجــزاء الجســم تقريبــ ًا.

خدمات األشعة

مستشفي األحمدي  -المجموعة الطبية
شركة نفط الكويت

ما هي أنواع الفحوصات التي يمكن عملها؟
الجمجمــة ،المــخ ،الجيــوب األنفيــة ،العيــن ،األذن الداخليــة والوســطى ،األطــراف العلويــة والســفلية ،العمــود
الفقــري ،الصــدر والبطــن والحــوض.

كيفية التحضير لألشعة المقطعية؟
فــي العمــوم ليــس هنــاك تحضيــر للمرضــى الذيــن يقومــون بعمــل فحوصــات بــدون صبغــة ويتــم الفحــص بنــاء
علــى المواعيــد المحــددة.

كيفية التحضير لألشعة المقطعية لألطفال:
التخديــر :بالنســبة لألطفــال غيــر المتعاونيــن فــإن األشــعة تتــم تحــت التخديــر الكامــل أو المهدئــات وذلــك بعــد
التنســيق مــع طبيــب التخديــر والجنــاح الخــاص بالمريــض.
فــي هــذه الحالــة ال يتنــاول الطفــل أي شــيء لمــدة  6ســاعات قبــل التخديــر .البــد مــن توقيــع ولــى أمــر الطفــل علــى
الموافقــة علــى اجــراء الفحــص بهــذه الطريقة.
إن تحديد موعد األشعة متوقف على توفر التخدير.

خطوات الفحص:
		 قــد يطلــب منــك خلــع بعــض المالبــس ولبــس ثــوب خــاص بالمستشــفى وكذلــك نــزع أي معــادن بالجســم
.1
مثــل الحــزام أو المجوهــرات التــي قــد تؤثــر علــى جــودة صــور األشــعة.
 		.2ســيطلب منــك االســتلقاء علــى الطاولــة الخاصــة بالجهــاز والتــي ســوف تتحــرك ببــطء إلــى داخــل الجهــاز
لتغطيــة المنطقــة المطلــوب فحصهــا.
		.3

البد من عدم الحركة أثناء الفحص ألن الحركة ستؤدي إلى تشويش الصور.

		.4

قد يأخذ الفحص من  15إلى  30دقيقة إلكماله.

 		.5في بعض األحيان قد يتم حقنك بالصبغة إذا لزم األمر وبعد اتخاذ التدابير الالزمة.

تحذير:
بالنســبة للســيدات البــد مــن اخبــار تقنــي األشــعة بموعــد آخــر دورة شــهرية وكذلــك البــد مــن إخبــاره إذا كان
هنــاك احتماليــة لوجــود حمــل.

مالحظات:
		 غير مسموح لألقارب بالتواجد داخل غرفة الفحص.
.1
 		.2نتيجــة الفحــص مــن صــور وتقاريــر ســتكون بملــف المريــض اإللكترونــي فــي موعــد ال يتجــاوز األســبوع
مــن تاريــخ الفحــص.

األشعة المقطعية
الفحوصات بالصبغة

تعريف األشعة المقطعية:
هــو مجموعــة مــن صــور األشــعة الســينية التــي تؤخــذ مــن زوايــا مختلفــة ،ويتــم التعامــل مــع
الصــور بالكمبيوتــر إلخــراج صــور مقطعيــة للعظــام واألنســجة بالجســم.
يقــوم طبيــب األشــعة بفحــص هــذه الصــور ،وقــد يقــوم بعمــل صــور اضافيــة اقتباسـ ًا مــن الصور
األصليــة باســتخدام الكمبيوتــر لتوضيــح صــور الجســم مــن زوايــا أخرى.
في بعض الحاالت يتم تجميع تلك الصور لعمل صورة ثالثية األبعاد.
إن األشــعة المقطعيــة تســتطيع أن تعطــي معلومــات أكثــر بكثيــر مــن األشــعة الســينية ،كمــا أن
لألشــعة المقطعيــة اســتخدامات عديــدة ويمكــن أن تســتخدم لــكل اجــزاء الجســم تقريبـ ًا.

خدمات األشعة

مستشفي األحمدي  -المجموعة الطبية
شركة نفط الكويت

ماهي أنواع الفحوصات التي يمكن عملها؟
المــخ والعيــن والرقبــة ،األطــراف العلويــة والســفلية ،العمــود الفقــري،
الصــدر والبطــن والحــوض.

لماذا يتم عمل فحوصات األشعة المقطعية؟
قــد يطلــب الطبيــب المعالــج فحــص األشــعة المقطعيــة بالصبغــة
لمســاعدته فــي تشــخيص أمــراض العظــام مثــل األورام أو الكســور،
ولتحديــد موضــع الــورم ،االلتهــاب ،الجلطــة الدمويــة أو أي قصــور .كذلك
لتحديــد أمــراض كالســرطان ،نتــوءات الرئــة أو أورام الكبــد وكذلــك
لتحديــد اإلصابــات الداخليــة والنزيــف الداخلــي.

متطلبات قبل إجراء الفحص:

فــي هــذه الحالــة ال يتنــاول الطفــل أي شــيء لمــدة  6ســاعات قبــل التخديــر.
البــد مــن توقيــع ولــى أمــر الطفــل علــى الموافقــة علــى اجــراء الفحــص
بهــذه الطريقــة.

سيتم طلب بعض المعلومات من استقبال قسم األشعة:
		 يرجــى اإلبــاغ عنــد وجــود حساســية مــن :المــواد المحتويــة علــى
أ.
اليــود ،أي عقاقيــر ،مــواد غذائيــة.
ب .تاريخ مرضي ألزمات ربو.
ت .ردود فعــل أو مضاعفــات مــن اســتعمال الصبغــة فــي فحــوص
ســابقة ،حيــث ســيقوم القســم بتوفيــر العقاقيــر التــي تقلــل مــن
فــرص أي مــن هــذه المضاعفــات عنــد حقنــك بالصبغــة.
ث .إذا كان لديك مشاكل بالكلية أو تاريخ مرضى ألورام سرطانية.
		 إذا كنــت ســيدة فــي عمــر اإلنجــاب يجــب ابــاغ قســم األشــعة
ج.
بموعــد أخــر دورة شــهرية واحتماليــة وجــود حمــل.

إن تحديد موعد األشعة متوقف على توفر طبيب التخدير.

 .1تحديد موعد األشعة المقطعية:

 .3اثناء الفحص:

 .2وظائف الكلية:
قــد تتطلــب حالتــك الصحيــة اجــراء الفحــص مــع حقــن الصبغــة بالوريــد،
لــذا يجــب التأكــد مــن أن وظيفــة الكلــى طبيعيــة مــن خــال فحــص دم
مخبــري يطلبــه طبيبــك المعالــج ،يوضــح نســبة الكرياتينيــن فــي الــدم،
وبشــرط أال تزيــد مدتــه أو تاريخــه عــن شــهرين.
عنــد االضطــرار لعمــل الفحص-رغــم وجــود خلــل مهــم فــي نتائــج
وظيفــة الكلى-ســنقوم بأخــذ موافقــة بالتنســيق مــع المريــض والطبيب
المعالــج واتبــاع بروتوكــوالت خاصــة كفيلــة بحمايــة الكليــة عنــد الحقــن
بالصبغــة.

		
.1

قــد يطلــب منــك خلــع بعــض المالبــس ولبــس ثــوب خــاص
بالمستشــفى وكذلــك نــزع أي معــادن بالجســم مثــل الحــزام أو
المجوهــرات التــي قــد تؤثــر علــى جــودة صــور األشــعة.

		
.2

ســيطلب منــك االســتلقاء علــى الطاولــة الخاصــة بالجهــاز والتــي
ســوف تتحــرك ببــطء إلــى داخــل الجهــاز لتغطيــة المنطقــة
المطلــوب فحصهــا.

		
.3

ســيتم توصيــل جهــاز حقــن الصبغــة بالوريــد فــي اليــد أو الســاعد.
أثنــاء الحقــن ستشــعر بمــرور مــادة دافئــة بيــدك وذلــك أمــر ال
يدعــو للقلــق .ســتكون الممرضــة بجــوارك اثنــاء الحقــن.

		
.4

البــد مــن عــدم الحركــة أثنــاء الفحــص ألن الحركــة ســتؤدي إلــى
تشــويش الصــور.

		
.5

قد يأخذ الفحص من  15إلى  30دقيقة إلكماله.

بعد الفحص:
		
أ.

تســتطيع العــودة الــى نشــاطك ووظائفــك الطبيعيــة فــور االنتهــاء
مــن الفحــص.

إذا كنــت تتنــاول عقــار الميتفورميــن (جلوكوفــاج) يجــب ايقــاف تنــاول
ذلــك العقــار يــوم الفحــص ومراجعــة طبيبــك بعــد الفحــص للوقــوف علــى
نتائــج تحاليــل وظائــف الكليتيــن بعــد الصبغــة وذلــك لتقييــم العــودة
لتنــاول عقــار الجلوكوفــاج مـ ً
ـرة أخــرى أو اســتبداله بــدواء آخــر.

ب.

البــد مــن تنــاول  6 - 5أكــواب مــاء أو ســوائل يوميــ ًا لمــدة يوميــن
بعــد الفحــص إلزالــة الصبغــة مــن الــدورة الدمويــة.

		
جـ.

احتفــظ بالالصــق الطبــي فــوق موضــع الحقــن لمــدة  6 - 4ســاعات
بعــد الفحــص ثــم قــم بإزالتــه.

يوم الفحص:

تحذير:

 .3تعليمات لمرضى السكر:

 .1البــد أن تتوقــف عــن تنــاول الطعــام والشــراب لمــدة خمس
ســاعات قبــل الفحص.

بالنســبة للســيدات البــد مــن اخبــار تقنــي األشــعة بموعــد آخــر دورة
شــهرية وكذلــك البــد مــن إخبــاره إذا كان هنــاك احتماليــة لوجــود حمــل.

 .2كيفية التحضير لألشعة المقطعية لألطفال:

مالحظات:

بالنســبة لألطفــال غيــر المتعاونيــن فــإن األشــعة تتــم تحــت التخديــر
الكامــل أو المهدئــات وذلــك بعــد التنســيق مــع طبيــب التخديــر والجنــاح
الخــاص بالمريــض.
1
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غير مسموح لألقارب بالتواجد داخل غرفة الفحص.

		
.2

نتيجــة الفحــص مــن صــور وتقاريــر ســتكون بملــف المريــض
اإللكترونــي فــي موعــد ال يتجــاوز األســبوع مــن تاريــخ الفحــص.

األشعة المقطعية

فحص األشعة المقطعية للبطن والحوض

تعريف األشعة المقطعية:

هــو مجموعــة مــن صــور األشــعة الســينية التــي تؤخــذ مــن زوايــا مختلفــة ،ويتــم التعامــل
مــع الصــور بالكمبيوتــر إلخــراج صــور مقطعيــة للعظــام واألنســجة بالجســم.
يقــوم طبيــب األشــعة بفحــص هــذه الصــور ،وقــد يقــوم بعمــل صــور اضافيــة اقتباس ـ ًا
مــن الصــور األصليــة باســتخدام الكمبيوتــر لتوضيــح صــور الجســم مــن زوايــا أخــرى.
في بعض الحاالت يتم تجميع تلك الصور لعمل صورة ثالثية األبعاد.
إن األشــعة المقطعيــة تســتطيع أن تعطــي معلومــات أكثــر بكثيــر مــن األشــعة الســينية،
كمــا أن لألشــعة المقطعيــة اســتخدامات عديــدة ويمكــن أن تســتخدم لــكل اجــزاء
الجســم تقريبــ ًا.

خدمات األشعة

مستشفي األحمدي  -المجموعة الطبية
شركة نفط الكويت

يوم الفحص:
 		.1البــد أن تتوقــف عــن تنــاول الطعــام والشــراب لمــدة خمــس ســاعات
قبــل الفحــص.
		 يحضــر المريــض إلــى قســم االشــعة ســاعتان قبــل الفحــص وذلــك
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لشــرب الصبغــة لتلويــن الجهــاز الهضمــي .ســيكون طعــم الصبغــة
مستســاغا ويجــب تنــاول كل الكميــة المعــدة لذلــك.

كيفية التحضير لألشعة المقطعية لألطفال:

ماهي األعضاء التي يمكن رؤيتها (فحصها)؟
األعضــاء الداخليــة مثــل الكبــد ،البنكريــاس ،المعــدة ،األمعــاء ،الكليتيــن،
الغــدد الليمفاويــة ،المثانــة ،الرحــم ،المبايــض ،والقولــون .غالبًــا مــا يطلــب
الطبيــب المعالــج عمــل فحــص بالموجــات فــوق الصوتيــة للبطــن أو ً
ال ،وعلــى
ضــوء نتيجــة الفحــص ،قــد يطلــب الطبيــب المعالــج فحــص البطــن والحــوض
باألشــعة المقطعيــة الســتكمال التشــخيص.

		 بالنســبة لألطفــال غيــر المتعاونيــن فــإن األشــعة تتــم تحــت التخدير
الكامــل أو المهدئــات وذلــك بعــد التنســيق مــع طبيــب التخديــر
والجنــاح الخــاص بالمريــض.
		 فــي هــذه الحالــة ال يتنــاول الطفــل أي شــيء لمــدة  6ســاعات قبــل
التخديــر .البــد مــن توقيــع ولــى أمــر الطفــل علــى الموافقــة علــى
اجــراء الفحــص بهــذه الطريقــة.
		 إن تحديد موعد األشعة متوقف على توفر طبيب التخدير.

اثناء الفحص:
		.1

متطلبات قبل اجراء الفحص:
 .1تحديد موعد األشعة المقطعية:

سيتم طلب بعض المعلومات من استقبال قسم األشعة
		 يرجــى اإلبــاغ عنــد وجــود حساســية مــن :المــواد المحتويــة علــى اليــود،
أ.
أي عقاقيــر ،مــواد غذائيــة.
ب .تاريخ مرضي ألزمات ربو.
ت .ردود فعــل أو مضاعفــات مــن اســتعمال الصبغــة فــي فحــوص ســابقة،
حيــث ســيقوم القســم بتوفيــر العقاقيــر التــي تقلــل مــن فــرص أي مــن
هــذه المضاعفــات عنــد حقنــك بالصبغــة.
ث .إذا كان لديك مشاكل بالكلية أو تاريخ مرضى ألورام سرطانية.
		 إذا كنــت ســيدة فــي عمــر اإلنجــاب يجــب ابــاغ قســم األشــعة بموعــد
ج.
أخــر دورة شــهرية واحتماليــة وجــود حمــل.

 .2وظائف الكلية:
قــد تتطلــب حالتــك الصحيــة اجــراء الفحــص مــع حقــن الصبغــة بالوريــد ،لــذا
يجــب التأكــد مــن أن وظيفــة الكلــى طبيعيــة مــن خــال فحــص دم مخبــري
يطلبــه طبيبــك المعالــج ،يوضــح نســبة الكرياتينيــن فــي الــدم ،وبشــرط أال
تزيــد مدتــه أو تاريخــه عــن شــهرين.
عنــد االضطــرار لعمــل الفحص-رغــم وجــود خلــل مهــم فــي نتائــج وظيفــة
الكلى-ســنقوم بأخــذ موافقــة بالتنســيق مــع المريــض والطبيــب المعالــج
واتبــاع بروتوكــوالت خاصــة كفيلــة بحمايــة الكليــة عنــد الحقــن بالصبغــة.

 .3تعليمات لمرضى السكر:
إذا كنــت تتنــاول عقــار الميتفورميــن (جلوكوفــاج) ،يجــب ايقــاف تنــاول ذلــك
العقــار يــوم الفحــص ومراجعــة طبيبــك بعــد الفحــص للوقــوف علــى نتائــج
تحاليــل وظائــف الكليتيــن بعــد الصبغــة وذلــك لتقييــم العــودة لتنــاول عقــار
الجلوكوفــاج مـ ً
ـرة أخــرى أو اســتبداله بــدواء آخــر.
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قــد يطلــب منــك خلــع بعــض المالبــس ولبــس ثــوب خــاص
بالمستشــفى وكذلــك نــزع أي معــادن بالجســم مثــل الحــزام أو
المجوهــرات التــي قــد تؤثــر علــى جــودة صــور األشــعة.
سيطلب منك شرب كوب آخر من الصبغة (حوالي 200مل).
ســيطلب منــك االســتلقاء علــى الطاولــة الخاصــة بالجهــاز والتــي
ســوف تتحــرك ببــطء إلــى داخــل الجهــاز لتغطيــة المنطقــة
المطلــوب فحصهــا.
ســيتم توصيــل جهــاز حقــن الصبغــة بالوريــد فــي اليــد أو الســاعد.
أثنــاء الحقــن ستشــعر بمــرور الصبغــة الدافئــة بيــدك وذلــك أمــر ال
يدعــو للقلــق .ســتكون الممرضــة بجــوارك اثنــاء الحقــن.
البــد مــن عــدم الحركــة أثنــاء الفحــص ألن الحركــة ســتؤدي إلــى
تشــويش الصــور.
قد يأخذ الفحص من  15إلى  30دقيقة إلكماله.

بعد الفحص:
أ 		.تســتطيع العــودة الــى نشــاطك ووظائفــك الطبيعيــة فــور االنتهــاء
مــن الفحــص.
ب .البــد مــن تنــاول  6 – 5أكــواب مــاء أو ســوائل يوميـ ًا لمــدة يوميــن بعــد
الفحــص إلزالــة الصبغــة مــن الــدورة الدمويــة.
جـ 		.احتفــظ بالالصــق الطبــي فــوق موضــع الحقــن لمــدة  6 – 4ســاعات
بعــد الفحــص ثــم قــم بإزالتــه.

تحذير:
بالنســبة للســيدات البــد مــن اخبــار تقنــي األشــعة بموعــد آخــر دورة
شــهرية وكذلــك البــد مــن إخبــاره إذا كان هنــاك احتماليــة لوجــود حمــل.

مالحظات:
 		.1غير مسموح لألقارب بالتواجد داخل غرفة الفحص.
		 نتيجــة الفحــص مــن صــور وتقاريــر ســتكون بملــف المريــض
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اإللكترونــي فــي موعــد ال يتجــاوز األســبوع مــن تاريــخ الفحــص.

ما هو فحص أشعة الثدي (املاموجرام)؟
فحص أشعة الثدي
هو عبارة عن الدراسة
الداخلية ألنسجة الثدي
بإستخدام األشعة
السينية.

هناك نوعان من فحص أشعة الثدي :

 .1الفحص الدوري ألشعة الثدي.
 .2الفحص التشخييص ألشعة الثدي.

 .1الفحص الدوري ألشعة الثدي:

هو فحص للثدي بإستخدام األشعة السينية للّوايت ال توجد لديهن أي أعراض .
تحسسها باللمس من قبل املريضة أو الطبيب املعالج .إن
الغرض من الفحص الدوري ألشعة الثدي هو اإلكتشاف املبكر ألورام صغرية جدا ً ال ميكن ّ
إكتشاف األورام الصغرية يف مراحلها املبكرة يزيد فرص نجاح العالج .الفحص الدوري ألشعة الثدي يجرى عادة لجميع السيدات من سن األربعني وما
فوق وبصفة سنوية.

ألي مدى ميكن اإلعتامد عىل الفحص الدوري ألشعة الثدي ؟

يعترب الفحص الدوري ألشعة الثدي األكرث فعالية يف اكتشاف األورام الرسطانية مبراحلها املبكرة ولكن مثله مثل غريه من الفحوصات ،ال يعترب مثالياً،عىل
سبيل املثال بعض األورام الرسطانية من الصعب جدا ً أن ت ُرى عن طريق أشعة الثدي ،والبعض األخر وعىل الرغم من وجودها ال ميكن اكتشافها عن
طريق فحص أشعة الثدي ،فال يتمكن إختصايص األشعة من إكتشاف األورام (قد يحدث هذا أحياناً بغض النظر عن خربة إختصايص األشعة).

 .2الفحص التشخييص ألشعة الثدي:

يستخدم الفحص التشخييص إذا ُوجدت أعراض للسيدات مثل (وجود كتلة – أمل يف الثدي – إفرازات الحلمة – أو للسيدات الاليت لديهن تغري مشبوه
لوحظ يف الفحص الدوري ألشعة الثدي).

متى يجب اجراء الفحص الدوري ألشعة الثدي؟

هناك الكثري من التساؤالت حول متى وكم مرة يجب عمل الفحص الدوري ألشعة الثدي .حاليا ً،التوصية بأن تقوم السيدة بعمل الفحص الدوري
ألشعة الثدي سنوياً إبتدا ًء من سن األربعني.
إذا ك ِ
ُنت من اللوايت يواجهن خطر اإلصابة برسطان الثدي مع وجود تاريخ أرسي باإلصابة بالرسطان (ثدي أو مبيض) أو سبق تعرضك للعالج اإلشعاعي
يف منطقة الصدر ،ف ُينصح بعمل فحص أشعة الثدي الدوري يف سن أصغر (غالباً بداي ًة من سن الثالثني) ومع ذلك يجب مناقشة هذا املوضوع مع
الطبيب املعالج.

الكشف عن أورام الثدي
معلومات هامة يجب معرفتها عن فحص أشعة الثدي:

•

العثور عىل أورام الثدي يف وقت مبكر يقلل من خطر الوفاة من هذا املرض بنسبة  30% 25-أو أكرث من ذلك .يجب عىل
السيدات أن يخضعن لفحص أشعة الثدي الدوري من سن األربعني أو بسن أصغر لللوايت لديهن نسبة عالية للتعرض
لرسطان الثدي.

•

ال تقلقي ،فإن فحص الثدي بواسطة الجهاز هو إجراء رسيع (حوايل  20دقيقة) واملزعج بالفحص هو الشعور بعدم اإلرتياح
لدى معظم السيدات ،يعترب إجراء الفحص آمناً ،وكم ّية التعرض لإلشعاع محدودة.

•

احصيل عىل النوعية األفضل :اسأيل دامئاً عن نوعية الجهاز املستخدم يف الفحص .جهاز فحص أشعة الثدي الرقمية تعترب
األفضل ألنها تنتج صور عالية الجودة ،يوجد لدى مستشفي األحمدي جهاز فحص رقمي ذو مساحة كاملة.

•

يعترب فحص أشعة الثدي األداة األقوى عاملياً للكشف عن أورام الثدي .بالرغم من ذلك ،فإن فحص أشعة الثدي قد يخطئ
بنسبة  20%يف كشف األورام الرسطانية ،وذلك ببساطة ألن هذه األورام تكون غري مرئية عند عمل هذا الفحص .هناك
أدوات مهمة أخرى مثل فحص الثدي الذايت ،فحص الثدي اكلينيكياً وهناك أيضاً فحص بإستخدام املوجات الفوق صوتية
(سونار) أو فحص الرنني املغناطييس وهذه الفحوصات ممكن ويجب استعاملها كأدوات فحص مكملة ومساندة ولكن ال
يوجد بديل عن فحص أشعة الثدي.

•

النتيجة الغري اإلعتيادية والتي تتطلب فحوصات أخرى التعني دامئاً أن لديك رسطان ثدي.

جهاز فحص أشعة الثدي

(شركة هولوجك -موديل سيلينا) مستشفي األحمدي

نصائح لعمل فحص أشعة الثدي
• اعميل الفحص يف عيادة متخصصة يف فحص أشعة الثدي ،وتجري
الكثري من فحوصات أشعة الثدي يومياً.
• إذا ِ
كنت مقتنعة من جودة العيادة ،واصيل الذهاب إليها بصورة
دورية حتى يتم عمل مقارنة مع فحوصات أشعة الثدي من سنة
إىل أخرى.
• إذا ذهبت إىل أي عيادة ألول مرة ،اجلبي معك قامئة بأماكن
فحوصات أشعة الثدي السابقة ونتائج العينات وأي عالجات
أخرى عملت لك من قبل للثدي .إذا عملت فحص أشعة الثدي
مبراكز أخرى ،يجب عليك الحصول عىل صور ونتائج فحوصات
أشعة الثدي تلك وتقدميها إىل املركز الجديد (أو يتم إرسالها إىل
املركز الجديد) حتى يتسنى للمركز الجديد مقارنتها مع فحص
أشعة الثدي الجديدة.
• يف يوم الفحص ،الرجاء التأكد من إزالة شعر اإلبط ،وعدم وضع
مزيل العرق ،أو مزيل الروائح ألن بعض هذه املنتجات قد تحتوي
عىل مواد من املمكن أن تظهر عىل صور األشعة كنقط بيضاء.
• قد يكون من األفضل لبس بنطلون أو تنورة حتى يتسنى إزالة
الجزء العلوي من املالبس والصدرية بسهولة لعمل فحص أشعة
الثدي.

كيفية عمل فحص
أشعة الثدي؟
عادة يستغرق فحص أشعة الثدي حوايل  20دقيقة.
عند حضورك إىل غرفة فحص أشعة الثدي تقوم فنية األشعة
برشح الفحص لك ،وسوف يتم أخذك إىل مكان مخصص لخلع
مالبسك العلوية (لبسك بلوزة ،بنطلون أو تنورة يعترب مثايل)
ومن ثم سوف توفر لك ثوب خاص باملستشفى ،عليك إبالغ
الفنية عن إحتامل الحمل أو وجود أي زراعات يف الثدي.
سوف تكونني ِ
أنت والفنية لوحدكام يف الغرفة طوال الفحص.
عند عمل فحص أشعة الثدي ،سوف يتم ضغط الثدي بني
لوحتني متصلتني لجهاز فحص أشعة الثدي ،اللوحة (العلوية)
من البالستيك واللوحة (السفلية) إلستقبال األشعة ،تقوم الفنية
بضغط الثديني حتى متنع الحركة ،وحتى تجعل طبقة أنسجة
الثدي أرق.
إن تقنية الضغط تقلل من كمية األشعة ،تزيد الوضوح ،وتجعل
الصورة حادة .بالرغم من إن عملية ضغط الثدي تعترب غري
مريحة ومؤملة لبعض السيدات ،ولكنها تستمر لثوانٍ معدودة،
وهي رضورية للحصول عىل صور جيدة .إن وقت فحص أشعة
الثدي كاملة تستغرق حوايل  20دقيقة.

• إذا كنت ال تزالني تحيضني ،فاألفضل عدم أخذ موعد فحص أشعة
الثدي قبل الحيض بأسبوع ،بدال من ذلك خذي موعدا ً عندما ال
يكون الثدي متورم أو حساس لتقليل اإلنزعاج والحصول عىل
صور جيدة ،فاألفضل أخذ املوعد بعد أسبوع من الدورة الشهرية.
• يجب اإلبالغ دامئاً عن أية أعراض أو مشاكل بالثدي لديك إىل
فنية األشعة .كوين جاهزة لرشح التاريخ الطبي مثل أي عمليات،
إستخدام الهرمونات أو وجود أي أورام رسطانية لديك أو يف
العائلة .أيضاً تحديث مع دكتورك أو املمرضة عن أي نتائج جديدة
أو مشاكل يف ثدييك قبل عمل فحص أشعة الثدي.
• قبل عمل أي فحص باألشعة أخربي فنية األشعة إن كنت ترضعني
أو إحتاملية أن تكوين حامل.
• كوين عىل إتصال مع الدكتور املعالج بخصوص نتائج فحص أشعة
الثدي.

لدينا جهاز فحص رقمي ذو مساحة كاملة ألشعة الثدي والذي
يظهر الصور بطريقة رقمية ،والتي تدرس عىل جهاز كمبيوتر،
ويتم قراءتها من قبل دكتور األشعة.
إذا عملت فحص أشعة الثدي سابقاً ،رجا ًء تأكدي من جلبها
عند حضورك يف يوم عمل فحص أشعة الثدي ،حتى يتس ّنى
مقارنة القدمية مع الجديدة .وينصح دامئاً عمل فحص أشعة
الثدي يف نفس مركز.

تقرير فحص أشعة الثدي
إن كلية األشعة األمريكية( )ACRقد ط ّورت معيارا ً يف
رشح نتائج فحص أشعة الثدي .يف هذا
النظام ،أعطيت النتائج رقم مربمج (من صفر إىل ستة)
يسمى هذا النظام تقرير تصوير الثدي ونظام البيانات
( )BI-RADSوعاد ًة يتم ذكر هذا الرقم املربمج يف إستنتاج
تقريرك.

تقرير تصوير الثدي
ونظام البيانات
التقييم غري كامل
الفئة ( :)0تقييم صوري إضايف و /أو الحاجة للمقارنة
مع فحوصات أشعة الثدي القدمية
يعنى ذلك إمكانية وجود خلل وال ميكن رؤيته بصورة
واضحة أو التعرف عليه وهناك الحاجة لعمل فحوصات
أكرث .مثال عىل ذلك ،عمل ضغط عىل جزء معني صغري،
أوضاع تكبريية ،عمل أوضاع خاصة لفحص أشعة الثدي أو
عمل فحص باملوجات فوق الصوتية (السونار).
كام يعني أيضاً اإلقرتاح لعمل مقارنة مع فحوصات أشعة
الثدي القدمية لرؤية أي تغريات يف املنطقة مبرور الزمن.

التقييم كامل
الفئة ( :)1سلبي

يف هذه الحالة ال يوجد خلل كبري لذكره ،الثديني يظهران متشابهني
(يكونان متناظرين) مع عدم وجود كتل ،تشوهات أو تكلسات مشبوهة.
يف هذه الحالة السلبية تعني ال وجود ألي سوء.

الفئة ( :)2نتائج حميدة (غري رسطانية)

تكون هذه أيضاً نتيجة سلبية لفحص أشعة الثدي ولكن الدكتور كاتب
التقرير يفضّ ل وصف ما يعرث عليه والتي تع ّرف عىل إنها أورام حميدة،
مثل التكلسات الحميدة والعقد اللمفاوية الثديية .وذلك حتى يطمنئ
أن من يرى صور فحص أشعة الثدي ال يسئ قراءة هذه النتائج الحميدة
وكأنها غري ذلك .إن هذه النتائج تسجل يف تقرير تصوير أشعة الثدي
حتى يتم مقارنتها مع تصوير أشعة الثدي املستقبلية.

الفئة ( :)3العثور عىل أورام رمبا تكون حميدة ،يقرتح املتابعة يف
إطار زمني

النتائج يف هذه الفئة تكون فرصتها جيدة (أكرث من  )98%أن تكون
األورام حميدة (ليست رسطان) .النتائج ليست متوقعة أن تتغري مع مرور
الوقت .لكن ألنها مل تثبت أنها حميدة فمن املفيد متابعة أي تغري يحصل
مع مرور الوقت عيل هذه املنطقة املثرية للقلق .يجب إعادة عمل أشعة
الثدي للمتابعة خالل ستة أشهر وبصفة دورية حتى يتم التأكد من أن
النتيجة مستقرة (عادة مدة سنتني عىل األقل).

الفئة ( :)4شكوك غري طبيعية -يجب وضع أخذ عينة (خزعة) يف
اإلعتبار

النتائج ال تبدو رسطان مؤكد ولكن من املمكن أن تكون رسطان ،دكتور
األشعة مهتم كفاية لتوصية أخذ عينة (خزعة).

الفئة ( :)5تخمني قوي بوجود ورم خبيث -يجب إتخاذ اإلجراء
املناسب

النتائج تبدو كرسطان ووجود فرصة عالية (عىل األقل  )% 95عىل كونها
رسطان ،أخذ عينة (خزعة) مطلوبة وبقوة.

الفئة ( :)6ثبت وجود ورم خبيث من العينة املأخوذة (خزعة)
 -اإلجراء املناسب يجب إتخاذه

هذه الفئة تستعمل فقط يف النتائج من فحص أشعة الثدي التي سبق أن
ثبت وجود رسطان عن طريق أخذ عينة (خزعة) سابقاً.

فحوصات أخرى ممكن
طلبها لك
بعض السيدات (حوايل واحدة من عرشين سيدة تم فحصها)
يتم إستدعاؤها ثانية ألن رؤية فحص أشعة الثدي تستدعي عمل
فحوصات أخرى ،ال تُصايب باإلندهاش إذا إستدعيناك ثاني ًة وظهرت
النتائج غري مقلقة.
 .1أوضاع إضافية لفحص أشعة الثدي – تسمى التكبري أو أوضاع
جانبية ممكن أن يطلبها دكتور األشعة.
 .2يف بعض األحيان يطلب دكتور األشعة عمل فحوصات باملوجات
فوق الصوتية (سونار) يف نفس اليوم أو يوم آخر لتقييم منطقة
معينة يف ثديك ،إذا طلب تصوير باملوجات فوق الصوتية
(سونار) فال تقلقي ،فهو إلكامل الفحص عادةً.
• التصوير باملوجات فوق الصوتية(السونار) ميكن بناء صورة
لداخل الثدي مبساعدة مسبار صغري ُيسك باليد ويتم ضغطه
عىل سطح الجلد ،ميكن تحريك املسبار عىل الجلد لرؤية الثدي
بزوايا مختلفة ،تظهر الصورة عىل الشاشة ويتم حفظها لعمل
دراسات الحقة.
• ال توجد مخاطر معروفة للتصوير باملوجات فوق الصوتية
ويعترب الفحص آمن.
• ال توجد حاجة ألي ترتيبات مسبقة لعمل التصوير باملوجات
فوق الصوتية.

• أثناء عمل فحص باملوجات فوق الصوتية
أ .سوف تكون لك خصوصية كاملة يف غرفة الفحص مع فنية
مساعدة لفحص املوجات فوق الصوتية .سوف يتم إقفال الباب
يف جميع األوقات ،سوف تطلب منك فنية مساعدة لفحص
املوجات فوق الصوتية أن تخلعي مالبسك من الخرص لألعىل،
وتطلب منك أن تستلقي عىل الرسير ،سوف يتم تغطية ثدييك
مبالءة خاصة وعندما تكونني جاهزة سوف تقوم املساعدة
بإستدعاء دكتور األشعة.
ب .سوف يستعلم دكتور األشعة عن مشاكل ثدييك بصورة عامة،
وبينام تكونني مستلقية عىل الرسير سوف يتم فحص ثدييك
بواسطة املوجات فوق الصوتية للتأكد من عدم وجود أي كتل.
ج -سيتم وضع جل عىل الثدي ،إن هذا الجل يساعد عىل حركة
املسبار ويوفر صورة واضحة ،سوف يتم خفض الضوء يف غرفة
الفحص وذلك لضامن رؤية الصورة عىل الشاشة بصورة أوضح.
د -سوف يكون دكتور األشعة بجانبك ويحرك املسبار ببطء عىل
جلدك خالل رؤية الصور عىل الشاشة .سوف يتم حفظ بعض
الصور املختارة حتى يتم رؤيتها الحقاً.
هـ -عند االنتهاء سوف يتم مسح الجل وتكونني جاهزة إلرتداء
مالبسك.
و -مدة الفحص قد تستغرق من  10 – 5دقائق.
 .3إذا وجد أي شك أو وجدت منطقة محددة بالثدي تسبب القلق
لدكتور األشعة ،فمن املمكن عمل فحص الرنني املغناطييس
للثدي ملزيد من التقييم ،سوف يتم عمل الرتتيبات من قبل
الطبيب املعالج.
 .4وأخريا ً للحصول عىل إجابة قاطعة بخصوص أي خلل ما يف
منطقة معينة ينبغي أخذ عينات من أنسجة الثدي ودراستها.

فحص الثدي باملوجات فوق الصوتية (سونار)
فحص تصوير الثدي باستخدام جهاز الرنني املغناطييس

كيفية عمل الفحص
الذايت للثدي؟

عند النظر يف املرآة يجب عىل السيدة
أن تبحث عن:

إن الغرض من عمل الفحص الذايت للثدي هو معرفة السيدة للملمس
الطبيعي للثدي والقدرة عىل التعرف عىل أي تغيريات تحدث للثدي
مستقب ًال ،يتكون عمل الفحص الذايت للثدي من خطوتني أساسيتني:
.الفحص النظري والجسدي

أ -الفحص النظري
للتجهيز لعمل الفحص النظري ،عىل السيدة:
•

الوقوف أمام مرآة
وتكون املنطقة العليا
للجسم عارية.

•

وضع إضاءة جانبية
بدل أن تكون علوية
وذلك للتمكن من
التفريق بوجود أي
خلل.

يجب عىل السيدة أن تفحص الثدي:
•

عندما تكون الذراعني
مسرتخيتني عىل
الجانب.

•

عندما تكون الذراعني
مرفوعتني إىل األعىل.

•

وضع الكفني مسطحتني
عىل جانبي الوركني
والضغط ألسفل.

•

التفاوت يف حجم الثديني.

•

التغيريات يف شكل الثديني مثل التورم أو التجعد.

•

تغريات يف اللون ،الشكل ،احمرار ،تهيج ،أو وجود أوردة
دموية بارزة يف الثدي التي غالباً ما ترتافق مع وجود
أورام.

•

إفرازات من الحلامت وبقع بيضاء عىل الحلامت،
والقروح التي ال تلتئم بشكل صحيح.

•

الجلد الشبيه «بقرش الربتقال» (تكون متورمة وبراقة
مع وجود مسامات عميقة وكبرية) والتي عاد ًة تكون
مرتبطة مع القنوات اللمفاوية املسدودة.

•

حلمة مسطحة ،مقلوبة أو مرتاجعة ،خصوصاً إذا كان
ذلك تطور جديد ،أو عندما تصبح الحلمة مقلوبة عند
ميالن السيدة بجسدها إىل األمام.

ب .الفحص الجسدي:
إستلقي عىل ظهرك وضعي وسادة تحت كتفك األمين ،ضعي ذراعك
األمين خلف رأسك وإستخدمي راحة األصابع الثالث الوسطى لليد
اليرسى لفحص الثدي األمين ،لفحص الثدي األيرس ضعي الوسادة
تحت الكتف األيرس وإستخدمي اليد اليمني لفحص الثدي األيرس.
(تأكدي من أن تكون أصابعك مسطحة دامئاً).

تأكدي بأن تغطي كل الثديني واملنطقة الخارجية (اإلبطني)،
إضغطي الحلمة باستخدام أصابع السبابة واإلبهام وإبحثي
عن أي إفرازات.

الفحص يجب أن يشمل املنطقة
الكلية للثدي مع منطقة تحت
اإلبطني إىل أعىل الصدر من
الرتقوة إىل أسفل الثدي ومن
اإلبطني إىل عظمة الصدر.

يف جميع الطرق الثالث ،يجب عىل السيدة:

•
•

يجب عمل فحص للمنطقة
بأكملها ثالث مرات ،مرة ضغط
خفيف ،مرة ضغط متوسط،
ومرة ضغط قوي.

•
•

اختاري واحدة من الطرق التالية :

أ -خطوط عمودية .ب -خطوط من الخارج إيل الحلمة.
ج -خطوط دائرية متحدة املركز.

أ
ج

ب

عمل فحص باللمس املنهجي والحذر للثدي باستخدام
أصبعني أو ثالثة مع مد اإلبهام.
استعميل راحة األصابع الحساسة عندما تكون
ممدودة .ألن أطراف األصابع تكون أقل حساسية
واألظافر الطويلة تعرقل حركة اليد.
كوين حذرة بأن ال تضغطي عىل الثدي بني أصابعك
حتى ال ينتج عنه شعور بوجود كتلة ال وجود لها أصالً.
تحسيس ثدييك عندما تكونني واقفة أو جالسة تحت
الدش ،هذه أسهل طريقة لتحسس الثدي عندما يكون
جلد ثدييك مبلل وسلس.

ما الذي تبحثني عنه:

• أي تغريات يف إتجاه إحدى الحلامت.
• أي إفرازات أو دم يخرج من الحلامت.
• أي تغريات يف اللون حول إحدى الحلامت.
• أي تغريات يف درجة حرارة الجلد.
• أي تغريات يف الشكل ،السامكة أو الحجم يف الجزء
العلوي أو السفيل للثدي.
• ورم أو إنتفاخ يف الثدي أو املنطقة الخارجية.
• أي تجاويف أو تجاعيد يف الجلد.

العوامل التي تساعد عىل الكشف املبكر لرسطان الثدي:
•

الفحص الذايت الدوري للثديني شهرياُ ابتداء من سن  20سنة.

•

فحص أشعة الثدي الدوري للسيدات فوق سن األربعني املوىص به من قبل
املعهد القومي للرسطان وكلية األشعة األمريكية وللسيدات يف سن الثالثني الاليت
لديهن مخاطر أكرث لوجود تاريخ عائيل لرسطان الثدي أو للّوايت أخضعن لعالج
إشعاعي للصدر يف املايض.

•

اذا وجدت أي تغريات إستشريي دكتورك عىل الفور.

الرموز النوعية للتوعية بالثدي:

يوجد هناك رموز نوعية للتوعية بالثدي يجب أن تتذكرها كل
السيدات:

•

اعريف ما هو طبيعي بالنسبة لك.

•

انظري وإمليس ثدييك.

•

إعريف عن ماذا تبحثني (أورام  -أمل – إفرازات من الحلامت
أو أشياء أخرى غري عادية).

•

أبلغي دكتورك عن أي تغريات فورا ً.

يوجد هناك أسباب عديدة للتغريات يف الثدي ،معظمها
غري مؤذية ولكن يجب فحصها كلها مبا أن هناك
إحتامل صغري بأن تكون أو لها عالقة بالرسطان.
إن التوعية بالثدي وعمل فحص أشعة الثدي بشكل دوري معاً ،يوفران لك أفضل
فرصة للكشف املبكر عن رسطان الثدي.

مقدار التعرض لألشعة من فحص أشعة الثدي :

إن أجهزة فحص أشعة الثدي الحديثة تستعمل جرعات منخفضة من اإلشعاع إلنتاج صور
ذات جودة عالية (عادة حوايل  0.1إىل  0.2راد لكل صورة) األجهزة القدمية لفحص أشعة
الثدي تستخدم جرعات إشعاعية عالية مام أدى للقلق من مخاطر األشعة.
إن كثريا ً من الناس يشعرون بالقلق من مقدار التعرض لألشعة ،لكن مستوى اإلشعاع من
فحص أشعة الثدي اليوم ال يزيد من مخاطر رسطان الثدي للسيدات الاليت يقمن بعمل
فحص أشعة الثدي بشكل دوري.

إحصائيات مهمة :

 % 10من السيدات الاليت عملن فحص أشعة الثدي من املمكن أن يطلب لهن فحوصات
أخرى ،من هؤالء املرىض فقط  % 10 8-يطلب منهن عمل خزعة .حوايل  80%من نتائج
فحوصات الخزع من املمكن أن ال تكون رسطانية.

أعد بالتعاون مع وحدة تعزيز الصحة.
 -مستشفى األحمدي
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