
. إعالم المريض ومناقشته حول المنافع والمضار المترتبة على 3

 إجراء التصوير المقطعي.

2من  1الصفحة   

 التصوير المقطعي المحوسب

 http://rpop.iaea.org التأكد من أّن إحاالت التصوير مناسبة

. إّن النقاش مع طبيب األشعة قد ُيساعد علىى تىعى يى  عىمىلىيىة تىبىريىر إجىراء 2

 التصوير المقطعي وعلى تقليل الصور غير المفيدة.

. ابَق على اّطالع على المعايير المناسبة والدالئل المرجعية لإلحالة للتصوير الىمىقىطىعىي 4

 واستخدمها في ممارستك اليومية.

 المضار
 المنافع

 طرق التصوير التشخيصي:

http://www.imagingpathways.health.wa.gov.au/includes/

index.html 

http://www.acr.org/ac 

 . تجّنب التصوير المقطعي غير المناسب وذلك بأن تسأل نفسك:1

 أ. هل قُمُت بإجراء تصوير مقطعي من قبل؟ 

 ب. هل أنا بحاجة للتصوير المقطعي؟ 

 جـ. هل أنا بحاجة إليه اآلن؟ 

 هـ. هل شرحُت للطبيب مشكلتي السريرية بشكل جيد؟ 

 للحصول على المزيد من المعلومات:

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/InformationFor/HealthProfessionals/6_OtherClinicalSpecialities/

referring-medical-practitioners/index.htm 

 تتم بشكل مناسب  CTفحوصات الـإحاالت الآللئ العشر: لجعل 

http://www.rcr.ac.uk/content.aspx?PageID=995 

 : تحقيق أفضل استفادة من األشعة السريرية. الكلية الملكية لألشعة iReferُمقَتبس من: 

http://www.rcr.ac.uk/content.aspx?PageID=995 

 ملصقات ذات صلة!

 الآللئ العشر:الوقاية اإلشعاعية للمرضى في التصوير المقطعي المحوسب
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-ct-

radiation-protection-ar.pdf 
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. ُيَعّد تكرار التصوير المقطعي للمريض بغىرض اخىتىصىار الىوقىت 11

 لعدم جاه ية أو توفُّر الصور السابقة إجراء غير جيد.

. ِاحرص بشكل خاص على َتَجنُّب أي فحوصىات غىيىر مىنىاسىبىة لى طىفىال. 6

بعض األنسجة عند األطفال أكثر حساسية اتجاه التأثر باألشعة المؤينة وبىمىا 

 أّن فترة حياتهم المتوقعة أطول فمن الممكن أن تظهر آثار سرطانية. 

. قُم باستشارة طبيب األشعة/الىفىيى يىائىي الىطىبىي واحصىل 5

 على المعلومات من المواقع:

 https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/

Content/InformationFor/

HealthProfessionals/6_OtherClinic

alSpecialities/referring-medical-

practitioners/index.htm 

 www.rpop.iaea.org 

. إذا كانت المرأة في عمر اإلنجاب يجب سؤالها عىن احىتىمىال 8

 كونها حامل.

. في حين أّن خطر اإلصابة بالسرطان بسبىب الىتىعىرض لى ىشىعىة 7

المقطعية منخفض جداً، توجد أدلة بأّن تكرار التصوير المقطعي من 

 شأنه  يادة الخطر قليالً في األطفال.

 

قىىىلعىىىل عىىىدد الىىىفىىىحىىىوصىىىات 

 المقطعية، خصوصاً ل طفال.

2من  2الصفحة   

 التصوير المقطعي المحوسب

 التأكد من أّن إحاالت التصوير مناسبة

 تتم بشكل مناسب  CTفحوصات الـإحاالت الآللئ العشر: لجعل 

http://rpop.iaea.org 

. حاول التحايل على رغبة المريض بإجراء الىتىصىويىر وتىجىنىيىبىه 9

 التعرض ل شعة إذا شعرت أّن هذا التصوير غير ضروري.

الجرعة اإلشعاعية الفّعالة الناتجىة عىن صىورة لىلىصىدر بىجىهىا  الىتىصىويىر الىمىقىطىعىي 

 صورة للصدر بجها  التصوير العادي. 511المحوسب قد تكافئ الجرعة الناتجة عن 

ُيَعّد التصوير المقطعي المحوسب من أكثر اإلجراءات مساهمة في الجىرعىة اإلشىعىاعىيىة 

 التي يتلقاها المرضى من جراء التصوير التشخيصي.

 صورة  للصدر 1

  ≈ بجها  التصوير المقطعي

أخبببببريببنببي مببن فضببلبب    ببل 

سببببق وأتببريبتص أر تصببويببر 

 مقطعي مؤخراً؟
دكتور من فضبلب    بل 

تبببعبببتبببقبببد أّنبببي ببببحببباتبببة 

لتصوير مبقبطبعبي تبديبد 

للصدر؟ فقط لكبي أتبأكبد 

 أّني بصحة تيدة.

كال يا سيدتي. أنبا أعبتبقبد 

فعالً أّن  ذه الصورة لبن 

تبقبدل لب ص أر مبعبلبومببات 

مبببفبببيبببدة عبببن حبببالبببتببب  

 الصحية.

 ملصقات ذات صلة!

 الآللئ العشر:الوقاية اإلشعاعية للمرضى في التصوير المقطعي المحوسب
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-ct-

radiation-protection-ar.pdf 

 صورة  للصدر 511

 بجها  التصوير العادي
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