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الأ�ضعة 

الت�ضخي�ضية

تعترب فحو�ضات الأ�ضعة الت�ضخي�ضية يف جمال الرعاية الطبية من اأهم مقومات 

اأنها تعتمد اعتمادا كليًا على ا�ضتخدام تقنية  الت�ضخي�ض الطبي ال�ضليم . حيث 

الأ�ضعة املوؤينة لعمل خمتلف الفحو�ضات الطبية .  فالأ�ضعة الت�ضخي�ضية كبقية 

املهن الطبية مل�ضاعدة ، ت�ضهم يف اإتخاذ العديد من القرارات الطبية التي من �ضاأنها 

الت�ضخي�ضية  الأ�ضعة  :اإ�ضتخدام  �ضمنها  من  والتي  للمري�ض  العالج  ر�ضم خارطة 

لت�ضخي�ض ومتابعة حالت املر�ضى قبل وبعد اإجراء العمليات اجلراحية  ملختلف 

اأع�ضاء اجل�ضم ومنها حالت الك�ضور مبختلف درجاتها واأماكنها ، الأورام ال�ضرطانية 

ودرجة انت�ضارها باجل�ضم ، الأمرا�ض الع�ضبية ، اأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي والبويل 

والع�ضلي يف ج�ضم الإن�ضان .

تتعدد الفحو�ضات الإ�ضعاعية للمر�ضى بتعدد احلالت الطبية ابتداء من فحو�ضات 

التح�ضري  من  قدرًا  تتطلب  التي  اخلا�ضة  الأ�ضعة  فحو�ضات  اإىل  العامة  الأ�ضعة 

وذلك بخالف الأ�ضعة العامة .

فحو�ضات الأ�ضعة العامة ت�ضمل على الت�ضوير ال�ضعاعي ملختلف الأع�ضاء يف ج�ضم  

الإن�ضان ومنها : اأ�ضعة الهيكل العظمي ، اجلهاز اله�ضمي ، اجلهاز الع�ضبي مبا فيه 

العمود الفقري واجلهاز البويل واجلهاز التنف�ضي .

اأي  اإجرائها يف  التح�ضريات وميكن  العديد من  الفحو�ضات  تلك  تتطلب  عادة ل 

وقت. وباإ�ضتخدام هذا النوع من الفحو�ضات الإ�ضعاعية ميكن ت�ضخي�ض العديد من 

الأمرا�ض ومنها ، التهابات املفا�ضل ، الك�ضور باأنواعها ، التهابات الرئتني واجليوب 

الأنفية ، انزلقات العود الفقري وتاأثريها على الع�ضب احلركي  .

اأما فحو�ضات الأ�ضعة اخلا�ضة والتي تت�ضمن فحو�ضات الأ�ضعة 

املقطعية )Computed Tomography )CT(( ، الرنني املغناطي�ضي 

)Magnetic Resonance Imaging )MRI((  ال�ضونار )US( بالإ�ضافة اإىل 

الأ�ضعة با�ضتخدام ال�ضبغة )Fluoroscopy Examinations( فتلك الأنواع 

املر�ضية   احلالت  من  العديد  ت�ضخي�ض  يف  كبري  ب�ضكل  ت�ضاهم  الفحو�ضات  من 

لالأح�ضاء الداخلية جل�ضم الإن�ضان ومنها فحو�ضات الأ�ضعة ثالثية الأبعاد لأغ�ضية 

الرئي�ضية  الدموية  الأوعية  فيها  ال�ضدر مبا  ، فحو�ضات  ال�ضوكي  والنخاع  الدماغ 

التي تغذي القلب ، فحو�ضات اجلهازين اله�ضمي والبويل وت�ضخي�ض العديد من 

الأورام اأن وجدت يف تلك الأع�ضاء .

يف اخلتام فاإن فحو�ضات الأ�ضعة الت�ضخي�ضية باأنواعها تعترب �ضالح ذو حدين فهي 

ت�ضاهم ب�ضكل كبري وفعال يف الت�ضخي�ض ال�ضليم حلالة املري�ض وتكون قرارًا فا�ضاًل 

لإجراء اأي عملية جراحية من عدمه. من ناحية اأخرى فاإن عمل تلك الفحو�ضات 

ب�ضكل متكرر من غري حاجة قد ي�ضبب يف تعر�ض اجل�ضم لكميات من الإ�ضعاع قد 

الأ�ضعة  فحو�ضات  لعمل  املعالج  الطبيب  فبا�ضت�ضارة   . م�ضتقباًل  �ضلبًا  عليه  توؤثر 

املختلفة تعترب من اخلطوات ال�ضرورية واملهمة لتجنب اأي خماطر جانبية للفح�ض 

الإ�ضعاعي . مع متنياتنا للجميع بدوام ال�ضحة والعافية . 
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