الموجات فوق الصوتية
Ultrasound
الموجات فوق الصوتية هي عبارة عن فحص يستخدم
الموجات الصوتية للنظر إلى أجزاء من جسمك .ولن
تسمعوا األصوات ،لكن الصور ستظهر على الشاشة .ال
يعتبر جهاز الموجات فوق الصوتية من أجهزة األشعة
السينية ،كما إنه ال يسبب أي ألم .يُرجى مراجعة هذه
التعليمات قبل خضوعك للفحص لمعرفة ما عليك القيام به
للتحضير للفحص.
يجب عليك الوصول في الوقت المحدد لخضوعك للفحص.
يستغرق هذاالفحص ما بين  20إلى  40دقيقة.

أثناء إجراء الفحص

	•سوف ترتدي ثوب المستشفى وتستلقي على الطاولة.
	•سيوضع جل دافئ على سطح جلدك .سيتم تحريك
عصا ،تسمى محول اإلشارة ،ذهابًا وإيابًا عبر جلدك
على الجل اللتقاط الصور.
	•قد يتعين عليك حبس أنفاسك عند التقاط بعض الصور.
	•سيراجع العاملون الصور قبل عودتك إلى المنزل.
ويمكن التقاط المزيد من الصور إذا لزم األمر.

يُرجى اتباع هذه التعليمات اإلضافية إذا تم
وضع عالمة عليها
إذا كان الهدف من فحصك هو النظر إلى جزء معين من
جسمك ،فيُرجى اتباع التعليمات اإلضافية الموضوع عليها
عالمة:
 منطقة البطن
	•ال يجب عليك تناول الطعام أو الشرب لمدة  6إلى
 8ساعات قبل إجراء الفحص.
 الغدة الدرقية
	•الرجاء خلع أي مجوهرات قد تكون حول عنقك.
	•ألنه ستوضع منشفة ملفوفة خلف رقبتك أثناء
الفحص.

An ultrasound is a test using sound waves
to look at parts of your body. You will not
hear the sounds, but pictures will show up
on the screen. An ultrasound is not an x-ray
and does not cause pain. Review these
instructions before your test so you know
what you need to do to prepare for your test.
Arrive on time for your test. This test takes
20 to 40 minutes.

During the Test

You will wear a hospital gown and lie on
a table.
Warm gel is put on your skin. A wand,
called a transducer, is moved back and
forth across your skin in the gel to take
the pictures.
You may need to hold your breath for
some of the pictures.
The staff checks the pictures before you
go home. More pictures may be taken if
needed.

•
•

•
•

Follow These Extra
Instructions if Marked

If your test is to check a certain part of your
body, follow the extra instructions marked:
 Abdominal
• Do not eat or drink for 6 to 8 hours
before the test.
 Thyroid
• Remove any jewelry around your
neck.
• A rolled up towel is placed behind
your neck during the test.

Ultrasound. Arabic.

healthinfotranslations.org
 Breast
• If you or your doctor felt a lump in
your breast, you will be asked to point
to it.
• The test can show if the lump is solid
or filled with fluid, called a cyst.
 Scrotum or Testicle
• You may need to stand up for some of
the pictures.
• You may be asked to push as if you
are having a bowel movement.
 Pelvis
• You must drink 32 ounces or 1 liter of
water for this test, so your bladder will
be full.
• Finish drinking the water 1 hour
before your test.
• During the test, pictures will be taken.
• You will be asked to go to the
bathroom to empty your bladder.
More pictures are taken.
• Female: A second part of the test
may be done with your feet up in
stirrups. A probe will be put into your
vagina to take more pictures. The
probe will then be removed.

After the Test
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 الثدي

،ت أنت أو طبيبك بوجود ورم في ثديك
ِ 	•إذا شعر
.فسيُطلب منك اإلشارة إليه
	•يمكن أن يُظهر االختبار ما إذا كانت الكتلة صلبة
.أو مملوءة بسائل يُطلق عليه الكيسة
 كيس الصفن أو الخصية

.	•قد يتعين عليك الوقوف عند التقاط بعض الصور
	•قد يُطلب منك الدفع (الحزق) كما لو كنت تقوم
.بالتغوط
 الحوض
لترا واحدًا
ً  أوقية أو32 	•يجب عليك أن تشرب
 حتى تكون،من الماء عند الخضوع لهذا الفحص
.مثانتك ممتلئة
	•يجب االنتهاء من شرب الماء قبل ساعة من
.الفحص
. سيتم التقاط الصور،	•أثناء الفحص
	•سيُطلب منك الذهاب إلى الحمام للتبول وتفريغ
. سيتم التقاط المزيد من الصور.المثانة
 يمكن إجراء الجزء الثاني من الفحص:	•اإلناث
 سيتم وضع.مع رفع قدميك وسندهما على حامل
مجس على منطقة المهبل اللتقاط المزيد من
ّ
.المجس
 سيتم بعد ذلك إزالة.الصور
ّ

بعد الفحص

Return to your normal activities.
Test results are sent to your doctor. Your
doctor will share the results with you.

.	•يمكنك العودة إلى أنشطتك العادية
 سيشارك طبيبك.	•سيتم إرسال نتائج الفحص إلى طبيبك
.النتائج معك

Talk to your doctor or nurse if you have any
question or concerns.

يُرجى التحدث إلى الطبيب المعالج أو الممرضة إذا كانت
.لديك أية أسئلة أو مخاوف

•
•
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