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مرحبًا، أنا اسمي كيرا وأود أن أخبركم كل 
شيٍء عن الّصور التشخيصيّة التي أجريتها.



عندما كنت مريضًة جداً أجريت العديد من الفحوصات 
املختلفة كاملوجات فوق الصوتية، التصوير املقطعي باإلصدار 

البوزيتروني(PET) ، التصوير املقطعي(CT) ، و التصوير 
. (MRI)بالرنني املغناطيسي



الّصور التشخيصيّة هي طريقة آمنة للنظر داخل 
جسمي للتأكد من أنني بخير.



أنا ال أستطيع أن آكل أي شيء قبل إجراء الّصور 
التشخيصيّة. أّمي تقول أن باسطاعتي تناول البيتزا 

من بعد اجراء الفحوصات. 



يُسّمى هذا الفحص باملوجات فوق 
الصوتية. أعتقد أنه يشبه الروبوت. 



يضع أخّصائي األشّعة ِجل على بَطني حتى يتمكن 
جهاز املوجات فوق الصوتية من رؤية ما في الداخل. 



تُصدر اآللة صوتاً يقوم باالرتداد بداخلي 
ألجل تكوين صورة. 



إن املوجات فوق الصوتية آمنة للغاية، 
هناك شخص يهتم بي كل الوقت.



يسّمى هذا الفحص التصوير املقطعي باإلصدار 
البوزيتروني (PET). أعتقد أنه يشبه كعكة دونات كبيرة.



بالنسبة لفحص ال PET، يقوم 
أخّصائي األشّعة بوضع سّكر 
خاص في األنبوب الخاص بي 

ومن ثم علي االنتظار. 



يتم استخدام األنبوب الخاص بي مرة أخرى ليجعلني 
أشعر بالنعاس و هذا يساعدني على أن ابقى ساكنا. 



يمكن لفحص الPET أن 
يرى السكر املحقون 
بداخلي لخلق صورة. 



إن فحص ال PETآمن 
للغاية، هناك شخص 
يهتم بي كل الوقت. 



 . (CT)يُسّمى هذا الفحص بالتصوير املقطعي
إن لديه ثقب يشبه الدونات ايضاً.



يطلب مني أخّصائي األشّعة أن أرقد ساكناً مثل 
الصخرة. تصدر آلة التصوير املقطعي صوت " ڨرررر".



تستخدم آلة التصوير 
املقطعي األشعة الّسينية 

للنظر بداخلي و خلق صورة. 



 إن التصوير املقطعي آمن للغاية، 
و هناك شخص يهتم بي كل الوقت. 



يُسّمى هذا الفحص التصوير بالرنني 
املغناطيسي(MRI) . لديه ثقب يشبه الدونات ايضاً!



إن صوت التصوير بالرنني املغناطيسي عاٍل 
جداًّ، و يستغرق وقتاً طويالً و أحتاج أن أبقى 
ثابتاً طوال الوقت. ما الذي يمكن أن يساعدني؟



القليل من النوم يمكن أن يساعدني! يعطيني الطبيب 
كمامة، ال أحب الرائحة لكنها تجعلني أشعر بالنّعاس.



يستخدم التصوير بالرنني 
املغناطيسي مغناطيسات قوية 
للنظر بداخلي وتكوين صورة.



التصوير بالرنني املغناطيسي آمن 
للغاية، هناك شخص يهتم بي كل الوقت. 



ينظر الطبيب إلى فحوصاتي للتأّكد من أنني 
بخير. اآلن تم االنتهاء من الّصور التشخيصيّة 

الخاصة بي، هل تعلم حان وقت ماذا؟ 



حان وقت البيتزا! ما هو الطعام 
الذي تحب تناوله من بعد االنتهاء 

من الّصور التشخيصيّة.


