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 خیز بلی  آیا سابقه عول جزاحی داریذ؟  -1

آیا سابقه جزاحت ٍ ٍرٍد ضی فلشی در چطن یا سایز قسوت های بذى ضوا ٍجَد  -2

 دارد؟

زی قلب، پزٍتشگَش، بخیه فلشی، پالتیي طخارجی)تزکص، باآیا در بذى خَد جسن  -3

 خیز بلی  ٍ...( داریذ؟ 

 خیز بلی  آیا هبتال به بیواری خاصی هستیذ؟  -4

 خیز بلی  آیا سابقه رادیَتزاپی یا ضیوی درهاًی داریذ ؟   -5

 خیز بلی  آیا سابقه آلزصی )حساسیت( داریذ؟  -6

  کذام اس سؤاالت فَق در هَرد آًها تَضیح دهیذدر صَرت هثبت بَدى پاسخ هز 

)ًَع ٍ سهاى جزاحی، ًَع ٍ هحل جسن خارجی، ًام بیواری ٍهذت آى، ًَع حساسیت، 

 سهاى رادیَتزاپی یا ضیوی درهاًی(

 

 (MRIضزح حال در هَرد )علت درخَاست 
 
 

 

 

 

لطفًا توصیه های ارایه شذه در پشت صفحه را با 

 دقت مطالعه فرماییذ.

 

 

 

ٍ در تبریخ  َاة دّیذ  ِ فزهبئیذ. ........... سبػت ........... لطفبً سؤاالت سیز را ثب دلت ج ِ ثخص ام. آر. آی هزاجؼ  ث

ِ سبػت اًجبم ام. آر. آی ُ ضذُ سبػت پذیزش ضوب هی ثبضذً   .ٍلت داد

 32914011بخش ام. آر. آی     تلفه:  -بیمارستان شهید صدوقی -خیابان بزرگمهر -اصفهان



 لطفبً نکبت و توصیه هبی سیز را بب دقت مطبلعه و به آنهب عمل نمبییذ:

ّیچگًَِ ػبرضِ ای هتَجِ  Xثب ام. آر. آی ثِ ػلت ػذم استفبدُ اس اضؼِ  ی( در تصَیزثزدار1

 ثیوبر ًوی ثبضذ.

ثبتَجِ ثِ ٍجَد هیذاى هغٌبطیسی لَی دراتبق ام. آر. آی ّوزاُ داضتي اجسبم فلشی هی تَاًذ ( 2

ء فلشی ثبػث اختالل در تصَیزثزداری ضذُ ٍحتی خطزًبن ثبضذ لذا اس ّوزاُ داضتي ّزگًَِ ضی

ًظیز ولیذ ٍ سبػت، جَاّزات، سوؼه، دًذاى هصٌَػی هتحزن، سٌجبق ٍ غیزُ خَدداری 

 فزهبئیذ.

اى هغٌبطیسی ام. آر. آی هی تَاًذ ثبػث آسیت دیذى وبرت ّبی اػتجبری ٍسین وبرت ( هیذ3

 تلفي ّوزاُ ضَد.

استفبدُ اس لجبس ّبی دارای لطؼبت فلشی ًظیز دووِ فلشی یبسیپ در اتبق ام. آر. آی هوٌَع ( 4

 است ٍثب لجبس ّبی یىجبر هصزف هَجَد در ثیبرستبى اًجبم خَاّذ ضذ.

ام.  م آرایطی صَرت ٍ چطن ٍصل هَ ثِ ػلت اثز ًبهطلَة ثِ ویفیت تصبٍیز( استفبدُ اس لَاس5

 آر.آی هجبس ًوی ثبضذ.

( ولیِ سَاثك لجلی خَد اس لجیل ػىس ّبی ام. آر.آی ٍسی تی اسىي، رادیَگزافی ّبی لجلی، 6

 سًََگزافی ّبرا حتوبً ّوزاُ داضتِ ثبضیذ.

 پذیزش را هطلغ فزهبیٌذ.( خبًن ّبی هحتزم در صَرت ثبردار ثَدى هسئَل 7

دلیمِ( الشاهی  22ثبتَجِ ثِ ایٌىِ ثی حزوت ثَدى ثیوبردر طَل سهبى اًجبم ام، آر، آی )حذٍد( 8

هحیط ّبی ثستِ لبدر ثِ ثی  تطٌج ٍ یب تزس اس لجیل درد، دلیل اس هی ثبضذ در صَرتیىِ ثِ ّز

 را هطلغ فزهبئیذ. شیزحزوت هبًذى ًیستیذ هسئَل پذ

سبل هی ثبضذ، حتوبً در ٌّگبم ًَثت دّی هسئَل پذیزش را هطلغ  7ووتز اس  ثیوبر( اگز سي 9

 فزهبئیذ.

هیىز( یب )پزٍتشگَش هیبًی( هی ثبضٌذ جذاً اس هزاجؼِ  سوِ دارای ثبطزی للجی )پیثیوبراًی  (12

 ثِ هزوشخَدداری ًوبیٌذ.

( ثیوبراى  ثستزی در ثخص  ّب در MRIثیوبر هحتزم  ثب تَجِ ثِ ایي وِ تصَیز ثزداری  ) (11

ایي وِ ثب صجز ٍ  اسسبػت طَل ثىطذ . 2اٍلَیت  هی ثبضذ ، هوىي است  سهبى  اًتظبر  ضوب  تب 

 حَصلِ  هب را در خذهت رسبًی   یبری هی ًوبییذ سپبسگشارین.
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