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  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگي  

   سوپروایزر ام آر آي   زهرا نجفی   تهيه كننده

    مسئول بهبود کیفیت  محسن گنجی  تاييد كنندگان
    مدیریت پرستاري  شهال اندامی 

    مسئول فنی رادیولوژي   دکتر کاظم اللهیاري   تصويب و ابالغ كننده
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  2/99  تاريخ بازنگري بعدي
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  فهرست اقدامات نيازمند بيهوشی

  

  

  

  

                                                                             ردیف
 اقدامات

 بیمارانی که داراي حرکات غیر ارادي هستند  1

 ماندگی ذهنی می باشندبیمارانی که دچار عقب   2

 اطفالی که قادر به انجام دستورالعمل هاي الزم حین تصویربرداري نیستند  3

 هستند و اجازه انجام آزمون را نمی دهند PHOBIAبیمارانی که دچار   4

  بیماران بزرگسالی که قادر به انجام دستورالعمل هاي الزم حین تصویربرداري نیستند  5

  .کلیه موارد فوق فقط با درخواست پزشک معالج قابل انجام می باشند الزم به ذکر است 
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  ام آر آي ساده
يكي از بي خطرترين انواع تصويربرداري كه بيمار را داخل ميدان مغناطيسي قرار مي دهيم و با فرستادن صوت راديويي  :تعريف ام ار آي

  ..ايجاد تصوير مي كنيم

  ندارد :عوارض احتمالي 

  بيمار آمادگي
Ø  ندارد: دستورات تغذيه اي 
Ø  ندارد : تداخالت دارويي 
Ø ساير اطالعات : 

 .شرح حال كامل و درستي از سوابق بيماري خود به مسئول پذيرش ارائه دهيد •
مدارك در روز مراجعه عالوه بر پرونده بيمار سوابق بيماري ازقبيل سي تي اسكن ،سونوگرافي،راديوگرافي،ماموگرافي ،پاتولوژي و ساير  •

 .مرتبط بخصوص شرح عمل جراحي را همراه خود داشته باشيد 
خواهشمند است قبل ازپذيرش با توجه به وزن دقيق بيماراز انجام پذير بودن تصويربرداري اطمينان حاصل نماييدسپس نسبت به انتقال  •

 .بيمار به بخش ام ار آي اقدام نماييد
ش هاي بستري و همچنين بيماران سرپايي خواهشمند است بعد از اعالم درخواست جهت با توجه به تراكم درخواست  ام آر آي از  بخ  •

 . فراخوان نهايت همكاري را با بخش ام آر اي داشته باشيد
.( خودداري نماييد ) اتاق تصويربرداري( از ورود كليه وسايل واشياء فلزي بخصوص گوشي تلفن همراه وكارت هاي اعتباري به اتاق مگنت   •

  )همراهان محترم  بويژه
 .  اطالع دهيد قبل از پذيرشموارد خاص كه نيازمند جوابدهي به صورت فوري مي باشد  •
  .د صندوق، الزامی استيل برگه رسي، تحوو گزارش تصويربرد اري افت عکسيجهت در •

 
Ø   ندارد  :دستورات و مراقبت هاي پس از آزمون  
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  با تزريقام آر آي 

  

  

يكي از بي خطرترين انواع تصويربرداري كه بيمار را داخل ميدان مغناطيسي قرار مي دهيم و با  :تعريف ام ار آي با تزريق 
ق در داخل ين تزريوجود دارد که اق ياز به تزريص بهتر نيگاهی جهت تشخ .فرستادن صوت راديويي ايجاد تصوير مي كنيم

  .باشد خطر می شود و داروی مورد استفاده، حاجب نام دارد که بی مار انجام میياهرگ بيس
  

  داردن :عوارض احتمالي 
  

  آمادگي بيمار
Ø  دستورات تغذيه اي: 
 )حتي در مورد اطفال از نوشيدن آب و شير خودداري شود( ساعت قبل ناشتا باشيد  ۲چنانچه ام آر آي با تزريق داريد  •
Ø ندارد : تداخالت دارويي  
Ø ساير اطالعات : 
سال وافراد با سابقه  ۵۰چنانچه ام آر آي با تزريق داريد انجام آزمايش كراتينين قبل از انجام ام آرآي براي افراد باالي  •

نين آنها باال باشد بايد حتماً  با بيماراني كه ميزان كراتي.(نارسايي كليوي وباسابقه شيمي درماني و راديوتراپي ضروري است 
پزشك معالج و پزشك نفرولوژيست مشورت و اجازه كتبي ايشان را جداگانه به همراه داشته باشنددرغير اينصورت 

 )تصويربرداري بيمارلغو خواهد شد
 .چنانچه ام آر آي با تزريق داريد لطفا هر نوع حساسيت غذايي يا دارويي را از قبل حتما اطالع دهيد •
در روز مراجعه عالوه بر پرونده بيمار سوابق بيماري ازقبيل سي تي اسكن ،سونوگرافي،راديوگرافي،ماموگرافي ،پاتولوژي  •

 .و ساير مدارك مرتبط بخصوص شرح عمل جراحي را همراه خود داشته باشيد 
اطمينان حاصل  خواهشمند است قبل ازپذيرش با توجه به وزن دقيق بيماراز انجام پذير بودن تصويربرداري •

 .نماييدسپس نسبت به انتقال بيمار به بخش ام ار آي اقدام نماييد
بخش هاي بستري و همچنين بيماران سرپايي خواهشمند است بعد از  سايربا توجه به تراكم درخواست  ام آر آي از   •

 . اعالم درخواست جهت فراخوان نهايت همكاري را با بخش ام آر اي داشته باشيد
) اتاق تصويربرداري( از ورود كليه وسايل واشياء فلزي بخصوص گوشي تلفن همراه وكارت هاي اعتباري به اتاق مگنت   •

  )بويژه همراهان محترم .( خودداري نماييد 
  
Ø  ام ار آي اگر شما تصويربرداري با تزريق داريد و پس از ترك بخش  : دستورات و مراقبت هاي پس از آزمون 

 .پرستار و پزشك را مطلع نماييدشديد سريعاٌ  حاداز خفيف تا ... دچار عوارض پوستي ، تنفسي و
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MRCP  
  .می نامند  MRCPتصویربرداري از سیستم صفراوي  بدون تزریق ماده حاجب را اصطالحا  :  MRCPتعریف 
  

  ندارد:  عوارض احتمالی
  

  آمادگی بیمار
  

Ø دستورات تغذیه اي : 
 . ساعت قبل از مصرف شیر ولبنیا ت وتخم مرغ و شیرینی و خوراك چرب خودداري شود  24از   •
 )آب و مایعات مصرف نشود.( ساعت قبل ناشتا باشید  8از  •
 .همراه بیاورید ) بدون تکه هاي آناناس(بجز افراد دیابتی بقیه یک آب آناناس کوچک بدون پالپ   •

 
Ø ندارد :  تداخالت دارویی 

 
Ø سایر اطالعات  : 
مگر در (یک ساعت قبل از ورود به دستگاه در بخش ام آر آي آمپول هیوسین به صورت عضالنی به شما تزریق خواهد شد  •

 )بیماران مبتال به آب سیاه چشم یا گلوکوم
ژي ومدارك مربوط به در روز مراجعه عالوه بر پرونده بیمار سوابق بیماري ازقبیل سی تی اسکن ،سونوگرافی،رادیوگرافی ،پاتولو •

ERCP  و سایر مدارك مرتبط بخصوص شرح عمل جراحی را همراه خود داشته باشید. 
خواهشمند است قبل ازپذیرش با توجه به وزن دقیق بیماراز انجام پذیر بودن تصویربرداري اطمینان حاصل نماییدسپس نسبت  •

 .به انتقال بیمار به بخش ام ار آي اقدام نمایید
تراکم درخواست  ام آر آي از  سایر بخش هاي بستري و همچنین بیماران سرپایی خواهشمند است بعد از اعالم  با توجه به  •

 . درخواست جهت فراخوان نهایت همکاري را با بخش ام آر اي داشته باشید
) صویربردارياتاق ت( از ورود کلیه وسایل واشیاء فلزي بخصوص گوشی تلفن همراه وکارت هاي اعتباري به اتاق مگنت  •

  )بویژه همراهان محترم .( خودداري نمایید 
  
Ø  ندارد:  دستورات و مراقبت هاي پس از آزمون 
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  شكم و لگن با و بدون تزريق                                   

  .بررسي بافت اعضاي داخل شكم و لگن به كمك تصويربرداري ام آر آي انجام مي شود :  تعريف ام ار آي شكم و لگن
  

  مشكالت تنفسي از خفيف تا شديد:  عوارض احتمالي
  

  آمادگي بيمار
Ø دستورات تغذيه اي : 

 )از نوشيدن آب و شير خودداري شود حتي در مورد اطفال . ( ساعت قبل ناشتا باشيد ۶ •
 .ه میشوديساعت قبل توص ۴۸-۲۴چرب از و ن يعدم مصرف غذاهای سنگ •
Ø ت يفيروده سبب افت کورا وجود اهن در معده يز.هن قطع شودآمصرف قرص  ام آر آي ش از انجاميساعت پ ۲۴:  تداخالت دارويي

 .ر میشوديتصاو
 
Ø ساير اطالعات : 
سال وافراد با سابقه نارسايي كليوي وباسابقه شيمي درماني  ۵۰براي افراد باالي  انجام آزمايش كراتينين قبل از انجام ام آرآي با تزريق •

بيماراني كه ميزان كراتينين آنها باال باشد بايد حتماً  با پزشك معالج و پزشك نفرولوژيست مشورت و .(و راديوتراپي ضروري است 
 )تصويربرداري بيمارلغو خواهد شد اجازه كتبي ايشان را جداگانه به همراه داشته باشنددرغير اينصورت

 .لطفا هر نوع حساسيت غذايي يا دارويي را از قبل حتما اطالع دهيد چنانچه ام آر آي با تزريق داريد •

در روز مراجعه عالوه بر پرونده بيمار سوابق بيماري ازقبيل سي تي اسكن ،سونوگرافي،راديوگرافي،ماموگرافي ،پاتولوژي و ساير مدارك  •
 .وص شرح عمل جراحي را همراه خود داشته باشيد مرتبط بخص

انجام ام آر آي لگن با و بدون تزريق كه در برخي موارد تشخيصي نياز به تزريق ژل در واژينال مي باشد، تزريق ژل فقط براي خانمهاي  •
 .متاهل امكان پذير است

تصويربرداري اطمينان حاصل نماييدسپس نسبت به انتقال  خواهشمند است قبل ازپذيرش با توجه به وزن دقيق بيماراز انجام پذير بودن •
 .بيمار به بخش ام ار آي اقدام نماييد

بخش هاي بستري و همچنين بيماران سرپايي خواهشمند است بعد از اعالم درخواست، ساير با توجه به تراكم درخواست  ام آر آي از  •
 .يدجهت فراخوان نهايت همكاري را با بخش ام آر اي داشته باش

.( خودداري نماييد ) اتاق تصويربرداري( از ورود كليه وسايل واشياء فلزي بخصوص گوشي تلفن همراه وكارت هاي اعتباري به اتاق مگنت •
 )بويژه همراهان محترم 

  
Ø   دچار عوارض پوستي ،  ام ار آي اگر شما تصويربرداري با تزريق داريد و پس از ترك بخش :دستورات و مراقبت هاي پس از آزمون

 ..پرستار و پزشك را مطلع نماييدشديد سريعاٌ  حاداز خفيف تا ... تنفسي و
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  ام آر آي با بيهوشي

  

ام ار آي یکی از بی خطرترین انواع تصویربرداري است و در صورتیکه بیمار در مکانهاي تنگ و  :  تعریف ام ار آي با بیهوشی
باریک دچار هراس و اضطراب و یا لرزش می گردد و یا حتی به دلیل درد نمی تواند مدت زیادي بی حرکت بماند ام آر آي تحت  

  .بیهوشی انجام می شود
  

  خفیف تا شدیدمشکالت تنفسی از :  عوارض احتمالی
  

  آمادگی بیمار
Ø  دستورات تغذیه اي: 
  .ساعت قبل ناشتا باشید 4ساعت قبل، در اطفال زیر سه سال از  8در بزرگساالن از  •
 .از نوشیدن آب و شیر خودداري شود حتی در مورد اطفال  •
Ø  بیماران مبتال به مشکالت تنفسی و قلبی مصرف می کنند  و داروهاي خاص و یا مواد  داروهایی که :تداخالت دارویی

 ).در صورت مصرف حتما ما را از این امر مطلع سازید( مخدر 
Ø سایر اطالعات : 
سال وافراد با سابقه نارسایی کلیوي وباسابقه  50براي افراد باالي  انجام آزمایش کراتینین قبل از انجام ام آرآي با تزریق •

بیمارانی که میزان کراتینین آنها باال باشد باید حتماً  با پزشک معالج و پزشک .(شیمی درمانی و رادیوتراپی ضروري است 
 )صویربرداري بیمارلغوخواهد شدنفرولوژیست مشورت و اجازه کتبی ایشان راجداگانه به همراه داشته باشنددرغیراینصورت ت

 .در صورت ابتال به تشنج و سرماخوردگی و تب و ترشحات گلو و بیماري قلبی و فشار خون و دیابت به بخش اطالع دهید •
 .حتماً درخواست انجام ام آر آي با بیهوشی توسط پزشک در نسخه قید شده باشد •
 . اطفال لباس راحت و بدون فلز بپوشند   •
عالوه بر پرونده بیمار سوابق بیماري ازقبیل سی تی اسکن ،سونوگرافی،رادیوگرافی،ماموگرافی ،پاتولوژي و  در روز مراجعه •

 .سایر مدارك مرتبط بخصوص شرح عمل جراحی را همراه خود داشته باشید 
نماییدسپس خواهشمند است قبل ازپذیرش با توجه به وزن دقیق بیماراز انجام پذیر بودن تصویربرداري اطمینان حاصل  •

 .نسبت به انتقال بیمار به بخش ام ار آي اقدام نمایید
) اتاق تصویربرداري( از ورود کلیه وسایل واشیاء فلزي بخصوص گوشی تلفن همراه وکارت هاي اعتباري به اتاق مگنت •

  )بویژه همراهان محترم .( خودداري نمایید 
  
Ø  پس از تصویربرداري تا ریکاوري کامل بیمار در بخش ام آر آي می ماند :  دستورات و مراقبت هاي پس از آزمون. 
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  MRMام آر مامو 
نه را به طور کامل یآناتومی وساخت بافت پستان طوري است که اجازه می دهد س  ):ام ار آي ازپستانها ( MRMتعریف
  .پستان را به صورت کامال مجزا بررسی کردرات بافت یین روش می توان تغیبا ا د وگر قستهاي بدن بررسی کریودور از د

  
  ندارد :عوارض احتمال 

  
  آمادگی بیمار

Ø  دستورات تغذیه اي: 
 ).از نوشیدن آب و شیر خودداري شود ( ساعت قبل ناشتا باشید  •
Ø ندارد:  تداخالت دارویی 
Ø سایر اطالعات : 
 . قاعدگی انجام می شود 7 -14در مورد بیمارانی که قاعدگی منظم دارند  بین روز  •
 .در مورد افراد یائسه محدودیت زمانی وجود ندارد •
سال وافراد با سابقه نارسایی کلیوي وباسابقه  50براي افراد باالي  انجام آزمایش کراتینین قبل از انجام ام آرآي با تزریق •

بیمارانی که میزان کراتینین آنها باال باشد باید حتماً  با پزشک معالج و پزشک .(راپی ضروري است شیمی درمانی و رادیوت
 )نفرولوژیست مشورت و اجازه کتبی ایشان را جداگانه به همراه داشته باشنددرغیر اینصورت تصویربرداري بیمارلغو خواهد شد

 .ایی یا دارویی را از قبل حتما اطالع دهیدلطفا هر نوع حساسیت غذ چنانچه ام آر آي با تزریق دارید •

در روز مراجعه عالوه بر پرونده بیمار سوابق بیماري ازقبیل سی تی اسکن ،سونوگرافی ،رادیوگرافی،ماموگرافی ،پاتولوژي و  •
 .سایر مدارك مرتبط بخصوص شرح عمل جراحی را همراه خود داشته باشید 

دقیق بیماراز انجام پذیر بودن تصویربرداري اطمینان حاصل نماییدسپس  خواهشمند است قبل ازپذیرش با توجه به وزن •
 .نسبت به انتقال بیمار به بخش ام ار آي اقدام نمایید

بخش هاي بستري و همچنین بیماران سرپایی خواهشمند است بعد از سایر با توجه به تراکم درخواست  ام آر آي از  •
 .را با بخش ام آر اي داشته باشید اعالم درخواست، جهت فراخوان نهایت همکاري

) اتاق تصویربرداري( از ورود کلیه وسایل واشیاء فلزي بخصوص گوشی تلفن همراه وکارت هاي اعتباري به اتاق مگنت •
  )بویژه همراهان محترم .( خودداري نمایید 

  
Ø   دچار  ام ار آي ترك بخش اگر شما تصويربرداري با تزريق داريد و پس از :دستورات و مراقبت هاي پس از آزمون

 .پرستار و پزشك را مطلع نماييدشديد سريعاٌ  حاداز خفيف تا ... عوارض پوستي ، تنفسي و
  



   

١٢ 
 

  

  آنژيوكليه ام آر                              
به  تهاجمی است کهو یک روش نسبتاٌ  ه ها بکار می رودیبرداري عروق خونی در کلیربراي تصو :تعریف ام آر آنژیوگرافی کلیه ها  

  .از موارد پزشکی کمک می کند  عضیب  و درمان  صیتشخ  جهت  پزشکان
  

   ندارد : عوارض احتمالی
  

  : جهت انجام ام آرآنژیو کلیه ها با و بدون تزریق آمادگی بیمار
  
 :دستورات تغذیه اي  

 ).آب و مایعات مصرف نشود(قبل ناشتا باشید ساعت  3شب قبل از تصویربرداري مایعات فراوان بنوشید و در روز مراجعه از  •
Ø ندارد : تداخالت دارویی  
Ø سایر اطالعات  : 
سابقه نارسایی  سال وافراد با 50انجام آزمایش کراتینین قبل ازانجام ام آرآي براي افراد باالي  چنانچه ام آر آي با تزریق دارید •

بیمارانی که میزان کراتینین آنها باال باشد باید حتماً با پزشک معالج و .(کلیوي وباسابقه شیمی درمانی و رادیوتراپی ضروري است 
پزشک نفرولوژیست مشورت و اجازه کتبی ایشان را جداگانه به همراه داشته باشنددرغیر اینصورت تصویربرداري بیمارلغو خواهد 

 )شد
 .از قبل حتما اطالع دهید لطفا هر نوع حساسیت غذایی یا دارویی را چنانچه ام آر آي با تزریق دارید •
در بنابراین  با ماده حاجب شوندMRI آزمون د ممکن است مانع انجام دادنیا کبدي شدیوي یهاي کلیماریل بیط از قبیبعضی شرا •

 .صورت داشتن کلیه پیوندي اطالع دهید
در روز مراجعه عالوه بر پرونده بیمار سوابق بیماري ازقبیل سی تی اسکن ،سونوگرافی،رادیوگرافی،ماموگرافی ،پاتولوژي و سایر  •

 مدارك مرتبط بخصوص شرح عمل جراحی را همراه خود داشته باشید 
طمینان حاصل نماییدسپس نسبت خواهشمند است قبل ازپذیرش با توجه به وزن دقیق بیماراز انجام پذیر بودن تصویربرداري ا •

 .به انتقال بیمار به بخش ام ار آي اقدام نمایید
با توجه به تراکم درخواست  ام آر آي از  سایر  بخش هاي بستري و همچنین بیماران سرپایی خواهشمند است بعد از اعالم   •

 . درخواست جهت فراخوان نهایت همکاري را با بخش ام آر اي داشته باشید
خودداري ) اتاق تصویربرداري( از ورود کلیه وسایل واشیاء فلزي بخصوص گوشی تلفن همراه وکارت هاي اعتباري به اتاق مگنت  •

  )بویژه همراهان محترم .( نمایید 
 .و شکم را اصالح نمایید  موهاي ناحیه قفسه سینهام آر آي بدون تزریق ً در موارد  آقایان محترم لطفا •

  
Ø  اگر شما تصويربرداري با تزريق داريد و پس از ترك بخش ام ار آي دچار عوارض پوستي  : مراقبت هاي پس از آزموندستورات و

 ..از خفيف تا حاد شديد سريعاٌ پرستار و پزشك را مطلع نماييد... ، تنفسي و
.  



   

١٣ 
 

  MRUآي كليه ام آر

ها و چگونگي ترشح ادرار و جهت بررسي عملکرد کليه ها ، وضعيت گردش خون کليه  ):ام ار آي از کلیه ها ( MRUتعریف
  . همچنين وجود تومورها و انتشار آنها به قسمت هاي مجاور از طريق مشاهده کليه ها ، حالب و مثانه بکار گرفته مي شود

  
  ندارد:  عوارض احتمالی

  
  آمادگی بیمار
  
Ø دستورات تغذیه اي : 
ساعت قبل ناشتا  8بنوشید و در روز مراجعه از میل شودو مایعات فراوان ) سوپ(شب قبل از تصویربرداري شام سبک •

 ).آب و مایعات مصرف نشود(باشید 
Ø ندارد:  تداخالت دارویی 
Ø سایر اطالعات : 
 .در صورت داشتن كليه پيوندي يا نارسايي كليه اطالع دهيد •
سابقه نارسايي كليوي وباسابقه سال وافراد با  ۵۰انجام آزمايش كراتينين قبل از انجام ام آرآي با تزريق براي افراد باالي  •

بيماراني كه ميزان كراتينين آنها باال باشد بايد حتماً  با پزشك معالج و .(شيمي درماني و راديوتراپي ضروري است 
پزشك نفرولوژيست مشورت و اجازه كتبي ايشان را جداگانه به همراه داشته باشنددرغير اينصورت تصويربرداري 

 )بيمارلغو خواهد شد
 .نچه ام آر آي با تزريق داريد لطفا هر نوع حساسيت غذايي يا دارويي را از قبل حتما اطالع دهيدچنا •

در روز مراجعه عالوه بر پرونده بيمار سوابق بيماري ازقبيل سي تي اسكن ،سونوگرافي،راديوگرافي،ماموگرافي ،پاتولوژي و  •
 .باشيد  ساير مدارك مرتبط بخصوص شرح عمل جراحي را همراه خود داشته

خواهشمند است قبل ازپذيرش با توجه به وزن دقيق بيماراز انجام پذير بودن تصويربرداري اطمينان حاصل نماييدسپس  •
 .نسبت به انتقال بيمار به بخش ام ار آي اقدام نماييد

از اعالم  با توجه به تراكم درخواست  ام آر آي از بخش هاي بستري و همچنين بيماران سرپايي خواهشمند است بعد •
  .درخواست، جهت فراخوان نهايت همكاري را با بخش ام آر اي داشته باشيد

 
) اتاق تصويربرداري( از ورود كليه وسايل واشياء فلزي بخصوص گوشي تلفن همراه وكارت هاي اعتباري به اتاق مگنت •

  )بويژه همراهان محترم .( خودداري نماييد 
 .  اطالع دهيد قبل از پذيرشفوري مي باشد  موارد خاص كه نيازمند جوابدهي به صورت •
 .د صندوق، الزامی استيل برگه رسي، تحوو گزارش تصويربرد اري افت عکسيجهت در   •

  
Ø  اگر شما تصويربرداري با تزريق داريد و پس از ترك بخش ام ار آي دچار عوارض   :دستورات و مراقبت هاي پس از آزمون

 ..از خفيف تا حاد شديد سريعاٌ پرستار و پزشك را مطلع نماييد... پوستي ، تنفسي و
  



   

١۴ 
 

MR Entrography )انتروگرافي(
  .انتروگرافي گويندبررسي روده باريك را :)انتروگرافي(  MR Entrographتعريف

  
  ندارد :عوارض احتمالي 

  
  آمادگي بيمار

Ø  دستورات تغذيه اي: 
 .ميل شودسوپ سبك  شب قبل •
 .ساعت قبل از مراجعه ناشتا باشيد ۱۲ •
دقيقه يك ليوان در  ۱۰ليوان و سپس هر  ۳- ۲ابتدا (  .ليتر آب حل شود ۱.۵در  PEGدر روز مراجعه در بخش ام ارآي دوبسته پودر  •

 )دقيقه ميل شود  ۴۵طول
 .ميل شود ) ديميترون كه همان اندانسترون است (   Demitronساعت قبل از تصويربرداري يك عدد قرص  ۲تا ۱ •

 
Ø  ندارد :تداخالت دارويي 

 
Ø ساير اطالعات : 

سال وافراد با سابقه نارسايي كليوي وباسابقه شيمي  ۵۰براي افراد باالي  تزريقانجام آزمايش كراتينين قبل از انجام ام آرآي با  •
بيماراني كه ميزان كراتينين آنها باال باشد بايد حتماً  با پزشك معالج و پزشك نفرولوژيست .(درماني و راديوتراپي ضروري است 

 .)نصورت تصويربرداري بيمارلغو خواهد شدمشورت و اجازه كتبي ايشان را جداگانه به همراه داشته باشنددرغير اي
 .لطفا هر نوع حساسيت غذايي يا دارويي را از قبل حتما اطالع دهيد چنانچه ام آر آي با تزريق داريد •
 .و آهسته تزريق مي شود و بالفاصله بيمار و ارد دستگاه مي شود  IVقبل از ورود بيمار آمپول هيوسين به صورت •
 .انجام ميشود ماده حاجبن بدون تزريق و سپس با تزريق ابتدا ام آر آي شكم و لگ  •

در روز مراجعه عالوه بر پرونده بيمار سوابق بيماري ازقبيل سي تي اسكن ،سونوگرافي،راديوگرافي ،پاتولوژي و ساير مدارك مرتبط  •
 .بخصوص شرح عمل جراحي را همراه خود داشته باشيد

قيق بيماراز انجام پذير بودن تصويربرداري اطمينان حاصل نماييدسپس نسبت به خواهشمند است قبل ازپذيرش با توجه به وزن د •
 .انتقال بيمار به بخش ام ار آي اقدام نماييد

با توجه به تراكم درخواست  ام آر آي از ساير بخش هاي بستري و همچنين بيماران سرپايي خواهشمند است بعد از اعالم درخواست،  •
 .ا با بخش ام آر اي داشته باشيدجهت فراخوان نهايت همكاري ر

خودداري نماييد ) اتاق تصويربرداري( از ورود كليه وسايل واشياء فلزي بخصوص گوشي تلفن همراه وكارت هاي اعتباري به اتاق مگنت •
  )بويژه همراهان محترم .( 
  
Ø   ترك بخش ام ار آي دچار عوارض پوستي ، اگر شما تصويربرداري با تزريق داريد و پس از  :دستورات و مراقبت هاي پس از آزمون

  .از خفيف تا حاد شديد سريعاٌ پرستار و پزشك را مطلع نماييد... تنفسي و

  



   

١۵ 
 

  ام آر آي هيپوفيز
  بررسي غده هيپوفيز  به كمك تصويربرداري ام آر آي:  ام آر آي هيپوفيز تعريف

  
  ندارد:  عوارض احتمالي

  
    آمادگي بيمار

Ø  دستورات تغذيه اي: 
 )از نوشيدن آب و شير خودداري شود حتي در مورد اطفال . ( ساعت قبل ناشتا باشيد  ۲ از •
Ø ندارد:  تداخالت دارويي 
Ø ساير اطالعات : 
 .ارائه آزمايشات هورموني به مسئول پذيرش الزامي ميباشد •
 . همراه داشتن ام ار آي قبلي الزامي است  •
سال وافراد با سابقه نارسايي كليوي وباسابقه شيمي  ۵۰براي افراد باالي  تزريقانجام آزمايش كراتينين قبل از انجام ام آرآي با  •

بيماراني كه ميزان كراتينين آنها باال باشد بايد حتماً  با پزشك معالج و پزشك نفرولوژيست .(درماني و راديوتراپي ضروري است 
 .)نصورت تصويربرداري بيمارلغو خواهد شدمشورت و اجازه كتبي ايشان را جداگانه به همراه داشته باشنددرغير اي

 .لطفا هر نوع حساسيت غذايي يا دارويي را از قبل حتما اطالع دهيد چنانچه ام آر آي با تزريق داريد •

در روز مراجعه عالوه بر پرونده بيمار سوابق بيماري ازقبيل سي تي اسكن ،سونوگرافي،راديوگرافي ،پاتولوژي و ساير مدارك مرتبط  •
 .رح عمل جراحي را همراه خود داشته باشيدبخصوص ش

خواهشمند است قبل ازپذيرش با توجه به وزن دقيق بيماراز انجام پذير بودن تصويربرداري اطمينان حاصل نماييدسپس نسبت به  •
 .انتقال بيمار به بخش ام ار آي اقدام نماييد

نين بيماران سرپايي خواهشمند است بعد از اعالم درخواست، با توجه به تراكم درخواست  ام آر آي از ساير بخش هاي بستري و همچ •
 .جهت فراخوان نهايت همكاري را با بخش ام آر اي داشته باشيد

خودداري ) اتاق تصويربرداري( از ورود كليه وسايل واشياء فلزي بخصوص گوشي تلفن همراه وكارت هاي اعتباري به اتاق مگنت •
  )بويژه همراهان محترم .( نماييد 

  
Ø  اگر شما تصويربرداري با تزريق داريد و پس از ترك بخش ام ار آي دچار عوارض :  دستورات و مراقبت هاي پس از آزمون

  .از خفيف تا حاد شديد سريعاٌ پرستار و پزشك را مطلع نماييد... پوستي ، تنفسي و

  

  



   

١۶ 
 

  ام آر اي پروستات
 

 

  

  

  تصويربرداري ام آر آيبررسي غده پروستات به كمك :  ام آر آي پروستاتتعریف 
  

  ندارد : عوارض احتمالی
  

  آمادگی بیمار
  
Ø ندارد : دستورات تغذیه اي 

 
Ø ندارد:  تداخالت دارویی 
 
Ø سایر اطالعات: 
 .دييقبل از انجام کار حتماً مثانه خود را خالی نما •
 .ديان بگذاريساز را در جر در صورت مشکل کنترل ادرار، حتماً قبل از انجام کار، آماده •
 .داشتن مدارک قبلی الزامی است  به همراه •
سال وافراد با سابقه نارسايي كليوي وباسابقه  ۵۰براي افراد باالي  انجام آزمايش كراتينين قبل از انجام ام آرآي با تزريق •

لج و پزشك بيماراني كه ميزان كراتينين آنها باال باشد بايد حتماً  با پزشك معا.(شيمي درماني و راديوتراپي ضروري است 
نفرولوژيست مشورت و اجازه كتبي ايشان را جداگانه به همراه داشته باشنددرغير اينصورت تصويربرداري بيمارلغو خواهد 

 .)شد
 .لطفا هر نوع حساسيت غذايي يا دارويي را از قبل حتما اطالع دهيد چنانچه ام آر آي با تزريق داريد •

سوابق بيماري ازقبيل سي تي اسكن ،سونوگرافي،راديوگرافي،ماموگرافي ،پاتولوژي و ساير در روز مراجعه عالوه بر پرونده بيمار  •
 .مدارك مرتبط بخصوص شرح عمل جراحي را همراه خود داشته باشيد

خواهشمند است قبل ازپذيرش با توجه به وزن دقيق بيماراز انجام پذير بودن تصويربرداري اطمينان حاصل نماييدسپس  •
 .بيمار به بخش ام ار آي اقدام نماييد نسبت به انتقال

با توجه به تراكم درخواست  ام آر آي از ساير بخش هاي بستري و همچنين بيماران سرپايي خواهشمند است بعد از اعالم  •
 .درخواست، جهت فراخوان نهايت همكاري را با بخش ام آر اي داشته باشيد

) اتاق تصويربرداري( همراه وكارت هاي اعتباري به اتاق مگنت از ورود كليه وسايل واشياء فلزي بخصوص گوشي تلفن •
  )بويژه همراهان محترم .( خودداري نماييد 

  
Ø دچار عوارض  ام ار آي اگر شما تصويربرداري با تزريق داريد و پس از ترك بخش : دستورات و مراقبت هاي پس از آزمون

  ..پرستار و پزشك را مطلع نماييدشديد سريعاٌ  حاداز خفيف تا ... پوستي ، تنفسي و



   

١٧ 
 

  

 )M.R.S اسپكتروسكوپي(  
   

در داخل بدن پی برد که به  عاتيی آن می توان به محتوای داخلی ضاله يژه می باشد که به وسيربرداری ويک روش تصوي :M.R.Sتعريف 
  . شود ز گفته میير تهاجمی نيغن روش ، نمونه برداری يا

  ندارد :عوارض احتمالي 

  آمادگي بيمار
Ø  ندارد: دستورات تغذيه اي 
Ø  ندارد : تداخالت دارويي 
Ø ساير اطالعات : 

ربرداری ي، به مرکز تصو همدارک پزشکی مربوطه يست با در دست داشتن کليماران می بايکار فوق تخصصی اسپکتروسکوپی ، ب توجه به با •
حات مربوط به آمادگی های قبل از يه توضيپزشک متخصص ، کل شان توسطيق پرونده ی پزشکی اياز مطالعه ی دق مراجعه کرده تا پس

 . شان داده شودياسپکتروسکوپی به ا انجام ام آر
سپس نسبت به انتقال  خواهشمند است قبل ازپذيرش با توجه به وزن دقيق بيماراز انجام پذير بودن تصويربرداري اطمينان حاصل نماييد •

 .بيمار به بخش ام ار آي اقدام نماييد
بخش هاي بستري و همچنين بيماران سرپايي خواهشمند است بعد از اعالم درخواست ساير با توجه به تراكم درخواست  ام آر آي از    •

 . جهت فراخوان نهايت همكاري را با بخش ام آر اي داشته باشيد
 .خودداري نماييد ) اتاق تصويربرداري( نت از ورود كليه وسايل واشياء فلزي بخصوص گوشي تلفن همراه وكارت هاي اعتباري به اتاق مگ  •

  )بويژه همراهان محترم ( 

 
Ø   ندارد  :دستورات و مراقبت هاي پس از آزمون  
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DW-MRI )ديفيوژن(  

  

  

  

  

  

از حالت قتر پس يا بطور دقيون است، يی از مغز بالفاصله پس از انفارکسربرداريدر تصو DW-MRI ن کاربرديتر جيرا :DW-MRIتعريف 
های سالم استفاده  ز دادن از بافتيی تمت براين خاصيتوان از ا و میشود  شتری میيگنال بيدارای شدت سده يبافت صدمه دسکمی که يا

نومای يهای کارس ا پژوهشيص تومورهای لوزالمعده و ياست، از جمله تشخ ز داشتهيگری نيکاربردهای د DW-MRIن، يگذشته از ا.کرد
 .......و کبدی

  
  ندارد :عوارض احتمالي 

  بيمارآمادگي 
Ø  ندارد: دستورات تغذيه اي 
Ø  ندارد : تداخالت دارويي 
Ø ساير اطالعات : 

در روز مراجعه عالوه بر پرونده بيمار سوابق بيماري ازقبيل سي تي اسكن ،سونوگرافي،راديوگرافي،ماموگرافي ،پاتولوژي و ساير مدارك  •
 .مرتبط بخصوص شرح عمل جراحي را همراه خود داشته باشيد 

 .فقط در صورتيكه پزشك معالج در پرونده و يا نسخه بيمار نوشته باشد توسط بخش انجام مي شود DWIدستور  •
، تزريق ژل فقط براي در برخي موارد تشخيصي نياز به تزريق ژل در واژينال مي باشدكه  DWI+  انجام ام آر آي لگن با و بدون تزريق •

 .خانمهاي متاهل امكان پذير است
ازپذيرش با توجه به وزن دقيق بيماراز انجام پذير بودن تصويربرداري اطمينان حاصل نماييدسپس نسبت به خواهشمند است قبل  •

 .انتقال بيمار به بخش ام ار آي اقدام نماييد
بخش هاي بستري و همچنين بيماران سرپايي خواهشمند است بعد از اعالم درخواست ساير با توجه به تراكم درخواست  ام آر آي از    •

 . هت فراخوان نهايت همكاري را با بخش ام آر اي داشته باشيدج
خودداري ) اتاق تصويربرداري( از ورود كليه وسايل واشياء فلزي بخصوص گوشي تلفن همراه وكارت هاي اعتباري به اتاق مگنت   •

  )بويژه همراهان محترم .( نماييد 

 
Ø   ندارد  :دستورات و مراقبت هاي پس از آزمون  


