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Chest X-ray
األشعة السينية على الصدر

A chest x-ray is a picture of your chest that 
shows your lungs, heart and bones of your 
chest and spine. This test is quick and 
painless, and is often done to check for 
breathing or heart problems.
If you are pregnant, or think you might 
be, tell the staff before the test.
Arrive on time for your test. The test takes 
about 15 minutes. Plan to be here about 30 
minutes.

During the Test
• You will need to remove clothing from 

your waist up and wear a hospital gown. 
Jewelry or piercings also need to be 
removed.

• X-rays may be taken from the front and 
sides. You will be told to take a deep 
breath and hold it when the x-rays are 
taken.
 Ì For the front x-ray, stand facing the 

x-ray board. Your arms are moved 
forward to move your shoulder blades 
apart or you may be asked to hold 
your arms up over your head.

 Ì For the side x-ray, stand with your 
left shoulder against the x-ray board 
with both arms raised above your 
head. This may be done with the right 
shoulder against the x-ray board also.

Test results are sent to your doctor. Your 
doctor will share the results with you.  
Talk to your doctor or nurse if you have 
any questions or concerns.

األشعة السينية على الصدر هي صورة لصدرك تُظهر 
رئتيك وقلبك وعظام صدرك وعمودك الفقري. هذا الفحص 
سريع وغير مؤلم، وغالبًا ما يتم إجراؤه للتحقق من مشاكل 

التنفس أو القلب.
إذا كنت امرأة حامل أو تعتقدين أنك حامل، فيُرجى إخطار 

طاقم العمل قبل االختبار.
يجب عليك الوصول في الوقت المحدد لخضوعك للفحص.
يستغرق الفحص حوالي 15 دقيقة. كن مستعًدا للبقاء هنا 

لمدة 30 دقيقة تقريبًا. 

أثناء إجراء الفحص
سيتطلب األمر خلع المالبس من الخصر إلى أعلى • 

وارتداء ثوب المستشفى. يجب أيًضا إزالة المجوهرات 
أو الحلقان.

يمكن التقاط صور باألشعة السينية من األمام • 
والجوانب. سيُطلب منك أن تأخذ نفًسا عميقًا وتحبسه 

عند التقاط األشعة السينية.
بالنسبة لألشعة السينية األمامية، قف في مواجهة  	

لوحة األشعة السينية. سيُطلب منك تحريك 
ذراعيك لألمام لتحريك لوحي الكتف أو قد يُطلب 

منك رفع ذراعيك فوق رأسك.
بالنسبة لألشعة السينية الجانبية، قف مع وضع  	

كتفك األيسر مقابل لوحة األشعة السينية مع 
رفع كال الذراعين فوق رأسك. يمكن القيام بذلك 

باستخدام الكتف األيمن مقابل لوحة األشعة السينية 
أيًضا.

سيتم إرسال نتائج الفحص إلى طبيبك. سيشارك طبيبك 
النتائج معك.  

يُرجى التحدث إلى الطبيب المعالج أو الممرضة إذا كانت 
لديك أية أسئلة أو مخاوف.


