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تصویر االوعیة/ 
 الصورة الوعائیة
Angiography/ 
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Abbotsford-Regional Hospital 604-851-4866

Floor, Fraser Wing ndMedical Imaging 2 
32900 Marshall Road, Abbotsford 

Burnaby Hospital 604-434-4211
Floor rdMedical Imaging, 3 

3935 Kincaid Street, Burnaby 

Jim Pattison Outpatient Care 604-533-3308
and Surgery Centre Ext. 63926

Floor ndImaging, 2 Medical 
Street, Surrey th1409750  

Lions Gate Hospital  604-984-5775
Medical Imaging, Lower Level 

Street, North Vancouver th15231 East  

Richmond Hospital  604-278-9711
Medical Imaging, Main Floor 

7000 Westminster Hwy, Richmond  

Royal Columbian Hospital  604-520-4640
Medical Imaging, Columbia Tower 

330 E. Columbia Street, New Westminster 

St. Paul’s Hospital  604-806-8006
Floor, Providence Building nd, 2ImagingMedical  

1081 Burrard Street, Vancouver 
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 بنفسي في المنزل؟ كیف یمكنني االعتناء
بادر بمتابعة تناول االدویة االعتیادیة الخاصة بك ما لم 

 یطلب من الطبیب عكس ذلك.   
 االكثار من تناول السوائل.

 العودة الى نظامك الغذائي الطبیعي.
ممارسة أي تمارین ریاضیة أو رفع أي ثقل لمدة  عدم

 یومین على االقل.     
االقل  ساعة على ۲٤التدخین لمدة  عدم

اإلتصال بالطبیب الذي طلب ھذا االجراء وترتیب موعد 
 للمتابعة.

 متى یمكنني طلب المساعدة؟
، یجب في حال الحظت وجود نزیف في منطقة الجرح

 علیك: 
 االستلقاء. •
 ۱الضغط جیداً على منطقة تبعد عن مكان النزیف بـ  •

 دقیقة.۱٥سنتمتر (بوصة واحدة) ولمدة  ۲أو 
النزیف یرجى االتصال بالرقم  وفي حال لم یتوقف •

۹۱۱. 
في حال كان لدیك اي من ھذه العوارض یرجى االتصال 

 بطبیبك فوراً : 
 اي تغییر في لون او حرارة منطقة الجرح -
 نزیف في منطقة الجرح -
تغیر لون الذراع او الید او الساق  تخدیر أو برودة أو -

 في المكان الذي تم فیھ إدخال القثطار
یة ئودرجة م ۳۸٫٥الكثر من  تعدي حرارة الجسم-

 فھرنھایت) ۱۰۱(
 ۸۱۱  ھیلث لینك بي سي (الرابط الصحي في بي سي)

 استفسارات او اسئلة اي لدیك كان حال في الرقم بھذا االتصال یرجى
 كان. وقت أي وفي

ساعة. تتوفر ھذه الخدمة  ۲٤رقم ھیلث لینك بي سي متوفر على مدار 
 لفظ لغتك باللغة االنجلیزیة لغة. للحصول على مترجم، یمكنك ۱۳۰في 

  واالنتظار للتحدث مع المترجم.

Arabic 



 یتبع... تصویر االوعیة/ الصورة الوعائیة

 العملیة؟ ھذه بعد یحدث ماذا
 ضغطوبال (االنبوب) القثطار بسحب االشعة طبیب یقوم
 اي لتجنب وذلك القثطار ادخال مكان المنطقة على

 للضغط. جھاز او ضمادات نستخدم وقد نزیف
 اءاالعتن یتم بحیث االنعاش غرفة الى بنقلك سنقوم

 نبی االنعاش مدة تترواح الممرض/ة. قبل من بصحتك
 مت التي المنطقة بحسب وذلك ساعات ست الى ساعتین
 الطبي. اإلجراء ھذا وطبیعة الیھا القثطار ادخال

 مضاعفات؟ او مخاطر اي ھناك ھل
 بعض حدوث احتمال ھناك طبي، إجراء كأي

 في جرح أو ثقب حدوث عند عام وبشكل المضاعفات،
 عدوى. حدوث احتمال ھناك الجلد

 متوقعة: الغیر المضاعفات وتشمل
 الشق مكان في التھاب او نزیف -
 االوردة او الشرایین في تخثر او انسداد او نزیف -

  جسمك من اخر مكان أي في أو فحصھا تم التي
 االشعة صباغ  تجاه حساسیة -
 جداً. نادرة ولكنھا بحیاتك تھدد مضاعفات تحدث قد

 ؟ الجرح بمنطقة االعتناء یمكنني كیف
 من یوم بعد الجرح منطقة عن الضمادة ازالة یمكنك
  الطبي. اإلجراء عمل
 الضمادات. ازالة بعد االستحمام كیمكن

 الوعائي؟ التصویر عملیة أثناء یجري ماذا
 العطاء وذلك الذراع اوردة بأحد وریدي محقن ادخال یتم
 دعت واذا اءاالجر ھذا یتسببھ قد الذي االلم مسكن أي

 ذلك. الى الحاجة
 الى الدم وضغط القلب مراقبة جھاز تشبیك یتم كما

 جسمك.
 منطقة لتجمید وذلك مخدر بحقن االشعة طبیب یقوم 

 مرن (أنبوب قثطار ادخال یتم بحیث المعصم او الفخذ
 ودقیق). طویل
 نطقةم في الجلد في صغیر شق بعمل االشعة طبیب یقوم
 المعصم. او الفخذ

 برع الشریان او الورید في (االنبوب) القثطار وضع یتم
 ا.فحصھ یجب التي المنطقة في تحریكھ ویتم الشق ھذا
 طریق عن الجسم في مرات عدة االشعة صباغ حقن یتم

 التصویر. عملیة خالل القثطار
 مؤلمة؟ الوعائي التصویر عملیة ھل
 المخدر. حقن عملیة خالل حریق أو بلسعة تشعر قد

 مراال استدعى اذا لأللم مخفف أو بمسكن یدكتزو یمكننا
 لذلك.

 يف الصباغ حقن عند الوجھ في حرارة او بالدفئ تشعر قد
 حال في اعالمنا یرجى لذا طبیعي. أمر وھذا جسمك

 االجراء. ھذا خالل وقت اي في انزعاجك
بعد عملیة التصویر الوعائي، قد تشعر بالتكدم في 

القثطار (االنبوب) الیھا.المنطقة التي تم فحصھا وادخال 

ما ھو تصویر األوعیة؟ 
 واالوردة الشرایین فحص عملیة ھو األوعیة تصویر

 ةظلیل مادة حقن خاللھا یتم السینیة االشعة باستخدام
 الشرایین رؤیة على للمساعدة جسمك في (صباغ)
 الصورة العملیة ھذه وتسمى واضح. بشكل واالوردة
 الوعائیة.

 الوعائیة؟ بالصورة یقوم من
 طبیب (وھو الوعائیة بالصورة االشعة طبیب یقوم

 الموجھ). التصویر اجراءات في متخصص
 األصدقاء؟ او االقارب أحد اصطحاب یمكنني ھل

 قبل معك البقاء االصدقاء او االقارب ألحد یمكن نعم،
 عملیة أثناء البقاء یمكنھم ال ولكن التصویر، عملیة وبعد

 السالمة على للمحافظة كوذل الغرفة في التصویر
 ظاراالنت بمكان إعالمك سیتم كما بالتعلیمات. والتقید

 عائلتك. الفراد المخصص
 االجراء؟ ھذا قبل یحدث ماذا

یقوم قسم التصویر الطبي باالتصال بك وتزویدك 
 باالرشادات المحددة وكیفیة االستعداد لھذا االجراء.

یجب ان یكون برفقتك "شخص بالغ" من أجل 
 مصاحبتك أو إعادتك بالسیارة الى المنزل بعد العملیة.

في حال كان لدیك اي اسئلة حول ھذا االجراء، یمكنك 
 التواصل مع طبیب االشعة قبل عملیة التصویر.   

 التصویر؟ مدة تستغرق كم
یتم ابالغك من قبل طبیب االشعة بالوقت الذي یستغرقھ 

الى المنزل ھذا االجراء. عندما تصبح جاھزاً للذھاب 
  سوف یتم االتصال بالشخص الذي یرافقك.


