
  آشنایی با

میالدی ، علیرغم  1895در سال    پس از کشف اشعه 

ابداع ابزار ها و روش های تصویربرداری پیشرفته از جمله 

رادیوگرافی ساده،  سونوگرافی ، سی تی اسکن می توان 

به عنوان انقالبی دیگر در دانش تصویربرداری   به  

ش بسیاری پزشکی اشاره نمود. توانایی این روش در نمای

 در پیش روی، دنیای جدیدی را از اعضا و بافت های بدن

 رشته های پزشکی گشوده است.  متخصصین

 

  امتیازات روش 

و سایر تشعشعات خطرزا بوده   فاقد اشعه   

 بنابراین انجام آن کامالً بی خطر است.

می ( آنژیوگرافی با استفاده از )  در روش  

تن لوله در رگ و حتی گاهی بدون توان بدون گذاش

تزریق ماده حاجب بهترین تصاویر را از سرخرگها و 

 سیاهرگها بدست آورد.
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با کیفیتی  بررسی قلب با استفاده از  

مناسب قابل انجام است اما هنوز برای بررسی 

می سی تی آنژیوگرافی روش بهتری  ،عروق قلب

 .باشد

 و زردپی ها، هادر تصویربرداری از رباط   

عضالت و مغز استخوان منحصر به فرد و بی نظیر 

 است.

در تفکیک و  قدرت غیر قابل انکار  

تشخیص بافت های نرم مختلف طبیعی و غیر 

 طبیعی ، با تزریق ماده حاجب دو چندان می شود. 

انرژی کمی به بدن وارد می      خطرات 

قوی، انجام ) آهنربا(  سازد ولی به علت وجود مگنت

 .گرددبیماران زیر انجام نمی  جهت   

پیس ) بیمارانی که دارای ضربان سازهای قلبی 

 هستند.( میکر

تراشکاران و افرادی که به جهت سروکارداشتن با  

تراشه فلزات ممکن است در سر وصورت آنها 

 پلیسه های فلزی وجود داشته باشد.

 دارند.ترکش های جنگی شان رزمندگانی که در بدن 

افرادی که کلیپس های جراحی برای بستن آنوریسم  

 دارند.
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پیوند  افرادی که وسایل کمک شنوایی دارند و یا 

 حلزون گوش انجام داده اند.

افرادی که در زمان قرار گیری در مکان های تنگ و  

 .باریک دچار حمالت هراس و اضطراب می شوند 

 ند.اصطالحاً به این افراد کالستروفوب می گوی

افرادی که نورواستیموالتور دارند:  این ابزار جهت  

تحریک و کنترل عضالت اندام ها در فلج های عضالنی 

 و بیماران قطع نخاع مورد استفاده قرار می گیرند.

 توجه

حافظه کارت های اعتباری مغناطیسی در میدان  

 شود. پاک می مغناطیسی 

برانکارد، واکر ورود کلیه اجسام فلزی )عصا، ویلچر،  

ساعت و غیره ...( به درون اتاق مگنت ام آر آی ممنوع 

وروداجسام فلیزی به اتاق مگنت می تواند  می باشد.

 امنیت بیمار و همچنین دستگاه را به خطر بیندازد.

  آمادگی های  

. ندارد، لذا بی حرکت و آرام باشیددردی  هیج  

خواهد شد. حرکات اضافی شما موجب خرابی تصاویر 

از حرکت تخت و صدای دستگاه هراس به خود راه 

 ندهید.

 هستند و در اتاق  کارشناسان رادیولوژی مواظب شما 
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دیگر از طریق دوربین شما را تحت نظر دارند پس نگران 

 نباشید.

با تزریق، دارو از طریق   در صورت داشتن   

سرنگ به داخل رگ دست شما در روی تخت تزریق 

 ناشتا باشید.  ساعت قبل از   4-6، می شود

از ناحیه سر و گردن دارید از آرایش چشم   اگر  

خودداری کنید زیرا مواد آرایشی حاوی فلزاتی مانند 

ترکیبات آهن و نیکل هستند که می توانند سبب 

 خرابی تصاویر شوند.

تا زمانی که هرگونه آتل فلزی به اندام های شما وصل  

 داخل شوید.  تاق است نباید به ا

برای راحتی بیشتر قبل از  به علت طوالنی بودن   

 ادرار خود را تخلیه کنید.  وارد شدن به اتاق 

 لگن که نیاز به مثانه پر دارد.  بجز در مواردی مثل 

جهت اطمینان از نبود فلز در لباس بیمار، تهیه و  لباس  

 ضروری می باشد. یک بار مصرف

لطفاً برای تشخیص بهتر ، شرح حال کامل و واضح در  

 برگه شرح حال نوشته شود. 

تمامی  سعی ما بر این است که تصویربرداری از شما در  

زمان تعیین شده انجام شود ولی ممکن است عواملی 

 بیمارن  مراجعه   دستگاه ، موقت  اشکاالت   از قبیل
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یا تهیه تصاویر اضافی برای بیماران قبل  اورژانسی و

شما به تاخیر بیافتد، لذا   از شما ،گاهی زمان  

خونسردی خود را حفظ کرده و وسایلی مانند 

جدول ، مجله و ... را برای مشغول کردن خود همراه 

 داشته باشید.

لطفاً برای آمادگی بهتر نیم ساعت قبل از زمان  

 داشته باشیدحضور  تعیین شده در بخش 

 بیمارگرامی

به مرکز ما معرفی  پزشکی که شما را جهت 

نموده است حتماً خواهان سالمتی شماست پس 

سعی کنید تا با همکاری کامل ، تصاویری از شما 

گرفته شود که بتواند در تشخیص بیماری شما کمک 

کننده باشد ، تمام سعی ما براین است تا تصاویری 

از بهترین کیفیت برخوردار که از شما می گیریم 

باشد و از خداوند می خواهیم تا این تصاویر بدون 

 هرگونه ضایعه و پیام آور تندرستی برای شما باشد.

 با آرزوی سالمتی و تندرستی برای شما 

1398 

5 

 بنیاد قلب فارس 

 بیمارستان کوثر

 آشنایی با ام آر آی

 
 تهیه و تنظیم :  گالره ناصری

 -PF- RAD 0101شماره سند: 
 12/05/1398تاریخ بازنگری: 

 علیرضا کیانی تایید کننده : دکتر
 

 منبع :مبانی ام آر آی ترجمه و گردآوری 

 ام آر آی در یک نگاه ترجمه مازیار مهدوی

 

  بیمارستان كوثر -بنیادقلب فارس  -بعد از پل زیر گذر  -خیابان قصردشت  -آدر س : شیراز 
  55917 - 796بیمارستان كوثر : صندوق پستي  : 

   071-36250500نمابر:       36141000-071تلفن : 
 . - . 


