
 
 

 

 (CEVUS)التحضيرات لتصوير المثانة باالتجاه العكسي يواسطة االلتراساوند 

 

ارتداد البول من المثانة الى الكلي بعكس اتجاه مجرى )تصوير المثانة هو الفحص المعمول به لفحص وجود ارتداد  ●

بدون الحاجة ( االلتراساوند)يجرى هذا الفحص في قسم الموجات الفوق صوتية (. من الكلى الى المثانة البول الطبيعي

 .الى التعرض الى االشعة السينية، باستخدام مادة ملونة تحتوي على فقاقيع صغيرة من الهواء مخصصة لهذا الفحص
 .عترف بها في البالد والعالميحظى هذا الفحص على اعتراف كامل من المؤسسات الطبية والصحية الم ●
 .يتكون طاقم العمل من طبيب متخصص لتصوير األطفال، ممرضة وفني اشعة ●
  .يطلب من والدي الطفل التواجد اثناء الفحص حتى وان كانت االم حامل نظرا لعدم وجود أشعة بهذا الفحص ●

 

 كيفية اجراء الفحص؟

 .الى مثانة الطفل( بربيج)بالمرحلة األولى من الفحص، تقوم الممرضة بإدخال قسطار  .1
 .بعد ادخال القسطار يجرى فحص التراساوند عادي للكلى والمثانة .2
 .بالمرحلة الثالثة، يتم ملئ المثانة بمحلول ملحي طبي مخلوط بمادة ملونة عن طريق القسطار .3
لى والمثانة ومسحها بالتناوب ألجل التأكد من عدم ارتداد المادة الملونة من المثانة نستمر بعملية تصوير االلتراساوند للك .4

 .الى الكلى
األطفال الصغار )بانتهاء الفحص يطلب من الطفل التبول على السرير، ويتم تصوير االحليل باستخدام االلتراساوند  .5

 (.والرضع يتبولون بدون سابق انذار
 .دقيقة 15-10مدة الفحص تتراوح ما بين  .6

 
األطفال بعمر ما فوق السنة بدون امراض معروفة يمكن اجراء الفحص لهم عن طريق اعطائهم تخدير بسيط، وهذا  ●

 .يسهل على طاقم العمل والطفل واالهم من ذلك ان الطفل ينسى اغلب ما حدث بهذا الفحص
بانتهاء الفحص مع التخدير الخفيف، يجب االنتظار حتى يصحو الطفل ويعود الى طبيعته وارساله الى البيت من قبل  ●

 (.ما بين ساعة الى ساعتين)طاقم العمل 
 .يجب مراقبة الطفل خالل هذا اليوم من قبل شخص بالغ، والحرص على اعطاؤه ماء للشرب أكثر من المعتاد ●
هاتف، تابلت مع فيلم او اغنية او )لعبة يحبها الطفل / س إضافية ومناديل مبللة وأي دمية يفضل وينصح بإحضار مالب ●

 .واالهم من ذلك التحلي بالصبر( أي شيء يهدئ الطفل
 .عدم نسيان إعطاء الطفل المضاد الحيوي باليوم السابق للفحص، يوم الفحص ويوم بعد الفحص ●

 (الروشيتة)التوجه لطبيب األطفال ألخذ الوصفة المناسبة  الرجاء. مرات باليوم 3اسم المضاد سيفورال،  -
 .إذا كان لدى الطفل حساسية لهذا الدواء، يرجى استشارة الطبيب حول المضادات الحيوية البديلة -

o  في حالة ارتفاع حرارة الطفل خالل أسبوع الفحص يجب استشارة الطبيب او االتصال بقسم االشعة

 .لحجز موعد اخر واالستفسار إذا كان هناك حاجة
 2دقيقة الى مكاتب االشعة الطابق  20يجب الحضور قبل الفحص بـ . L4450هتحيفوت /التغطية المالية/رمز التحويلة ●

 .مع تحويلة من الطبيب وورقة الهتحيفوت المناسبة
 .العائلة/في حالة ارتفاع حرارة الطفل او ظهور دم بالبول بعد الفحص، يرجى التوجه لطبيب األطفال ●
 .او عن طريق الفاكس حسب طلبكم( بواسطة نظام اوفيك)النتيجة النهائية للفحص ترسل للطبيب المحول  ●
 .02-6555514لمزيد من األسئلة يمكنكم االتصال بنا على الرقم التالي  ●

 
 مع اطيب التمنيات بدوام الصحة والعافية

 


