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מאת יהודה אביצור

 MRI  - מגנטית  תהודה  באמצעות  דימות 
הוא סוג של סריקה לא־פולשנית המשמשת 
שימוש  ללא  בגוף  פנימיים  אברים  להצגת 
בקרני רנטגן, למטרות אבחון רפואי, חקר 

המוח, פסיכיאטריה, מחקר ביולוגי ועוד. 
 ,)Magnetic  Resonance Imaging(  MRIה־
אין   ,CT וסריקת  רנטגן  מצילום  בשונה 
הודות  מתקבלת  הדימות  בקרינה.  שימוש 
השדה  במיוחד.  חזק  מגנטי  בשדה  לשימוש 
המגנטי משפיע על שינוי הספין1 של אטומי 
לאחר  האדם.  ברקמות  שנמצאים  המימן 
דו  תמונה  לקבל  אפשר  התוצאות  ניתוח 
ממדית או תלת ממדית של האזור שנסרק. 

MRI רואים רק רקמות רכות: לא  בתמונת 
העצם.  מוח  את  רק  אלא  עצמות  רואים 
דוגמאות לשימושים שכיחים בדימות: איתור 
נפוצה,  טרשת  של  אבחון  במוח,  גידולים 
הערכת מצב מיניסקוסים בברכיים ודימות 
נוסף  יתרון  השדרה.  בעמוד  דיסק  פריצת 
של ה־MRI הוא היכולת לראות מימצא )כגון 
)חלוקה  מחצית   - מבט  נקודת  מכל  גידול( 
לשמאל ימין(, חזיתי )קדמי-אחורי(, אופקי 

)עליון-תחתון( או בשחזור תלת־ממדי.

 היערכות במרכז 
הרפואי ברזילי

מבעוד  נערכו  ‘ברזילי’,  הרפואי  במרכז 
נציגי   .MRIה־ מכשיר  של  לקבלתו  מועד 
 RSNA לתערוכת  נסעו  הרפואי   המרכז 
 -  )Radiologists  Society of North America(
שנערכה  בתחום  ביותר  הגדולה  התערוכה 
בארצות הברית בכדי ללמוד אודות המכשיר 

והסביבה שלו.
אחידים  נהלים  עדיין  קיימים  ולא  מאחר 
במשרד הבריאות בנושא בטיחות העובדים 
בסביבת MRI, הוחלט במרכז לערוך סיורים 
כדי  יותר,  ותיקים  אחרים,  חולים  בבתי 
הבטיחות  להיבטי  בנוגע  מניסיונם  ללמוד 
בתפעול, בתחזוקה, בטיחות הנבדק והעובד 

בסביבת העבודה של המכשיר.
הסיורים כללו בין השאר את המרכז הרפואי 

‘רבין’, ‘אסף הרופא’ ו’הדסה עין כרם’.
ליקטנו את המידע הנדרש גם מבתי חולים 

בעולם וממאמרים אקדמאיים שמצאנו.
החל  הלבטים  מפורטים  להלן  בכתבה 
משלב התכנון, הפתרונות, היבטי הבטיחות 

1. ספין - תנע זוויתי פנימי הקשור לחלקיקים

והנבדק  העובדים  בריאות  על  והשמירה 
שאומצו במרכז הרפואי ‘ברזילי’.

בטיחות

בשימוש  בטיחות  על  מדברים  כאשר 
במכשירי MRI מתייחסים לשלושה מעגלים 

של אנשים הנמצאים בסביבת המיכשור:
הבאים  עצמאיים  חולים   - ראשון  מעגל 

במגע ישיר עם עוצמת השדה המגנטי. 
צוות  או  עובדים  של  הנגישות   - שני  מעגל 
מפעילים,  רנטגנאים,   - הסובב  מהמעגל 
ושירותים  תחזוקה  ועובדי  מהנדסים 
אחרים, כגון רופאים ואחיות, עובדי ניקיון 
בחדר  להימצא  יכולים  או  הנמצאים  וכו’ 

הבדיקה.
מעגל שלישי - הציבור הרחב שמוגדר כבעל 
לב,  קוצב  בגופם  שמושתל  אנשים   - סיכון 

מתכות וכיו”ב.
המגנטי  השדה  עוצמת  את  למדוד  ניתן 
או  טסלה2  של  ביחידות  במכשיר  המתפתח 

גאוס כאשר 10,000 גאוס = 1 טסלה. 
עוצמת השדה המגנטי המתפתחת במיכשור 
עם הפעלתו היא עצומה ונעה מ־0.5 טסלה 
של  המגנטי  השדה  עוצמת  טסלה.   3.00 עד 
כדור הארץ היא T 0.00005. כלומר: עוצמתו 
של השדה המגנטי המתפתח במיכשור בעת 

2. טסלה )T( יחידת מדידה ע”ש פיזיקאי בשם זה, 

להעברת זרם חשמלי בשיטת זרם חילופין 

הבדיקה היא פי 30,000 ויותר מעוצמת כוח 
המשיכה המגנטי של כדור הארץ כולו. 

המכשיר עובד 24 שעות ביממה ללא הפסקה, 
גם בשעות בהן לא מתבצעת פעילות בחדר 
של  המגנטי  הכוח  לעוצמת  במכשיר.  ו/או 
אביזרים  גם  הרסני.  אפקט  יש  המכשיר 
וכו’  שיער  מהדקי  מהדקים,  כמו  קטנים 
עלולים להפוך לנשק קטלני בחדר, שכן הם 
עלולים לעוף במהירות של 64 קמ”ש, כאשר 
T 1.5. אביזרים  מופעל מכשיר בעוצמה של 
יותר  גדולה  במהירות  יעופו  יותר  גדולים 
קטלנית.  להיות  עלולה  באנשים  ופגיעתם 
רק  הבדיקה  חדר  לתוך  להכניס  ניתן  לכן, 
אביזרים וציוד, כולל אלה המצויים על לבוש 
המגנטי  מהכוח  מושפעים  שאינם  האדם, 

כמו נחושת, אלומיניום, פלסטיק וכו’. 
חפצים  לחדר  להכניס  אסור  מקרה  בכל 

מבלי שנתקבל אישור מטכנאי אחראי.
מוגדר   MRIה־ מכשיר  ממוקם  בו  החדר 
לצורך  המגנט.  עוצמת  בשל  סכנה”  כ”איזור 
היערכות  נדרשת  תחזוקה,  פעולות  ביצוע 
סכנה  אזורי  להגדיר  נדרש  לכן  מוקדמת. 
ושיטת  אחראים  כניסה,  מורשי  ברורים, 

עבודה.

תאונות שהתרחשו בחו”ל

מספר תאונות, חלקן טרגיות, התרחשו בארה”ב 
 2001 בשנת   .MRI במיכשור  בדיקות  בעת 
נהרג ילד בן 6 בשעה שעבר בדיקות רפואיות, 

ניהול הבטיחות בעבודה     עם דימות תהודה מגנטית

-------------
הרפואי  במרכז  הבטיחות  על  ממונה  הוא  הכותב 
הבטיחות  על  הממונים  ארגון  ויו”ר  ‘ברזילי’, 

והגיהות בישראל
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מפגיעת בלון חמצן שעף מידיו של הרופא ופגע 
אישה  תבעה   2003 בשנת  הילד.  של  בראשו 
הבדיקות  שבעת  בטענה  החולים,  בית  את 
הרפואיות הועף בלון חמצן ופגע בגבה. בשנת 
1992 נפטרה חולה בת 74 בשל שטף דם במוח 
שנגרם בתזוזה של קליפ רפואי שהיה במוחה 

בשל השפעת השדה המגנטי. 

תחזוקת MRI - חלוקה 
לאזורי עבודה והרשאות

מורשה  ככלל,   - כניסה  מורשה  הגדרת 
אחראי  טכנאי  הוא   MRI לחדר  כניסה 
איש  הוא  אם  בין  אחר,  אדם  כל  בלבד. 
 MRI לחדר  להיכנס  יוכל  מטופל,  או  צוות 
ופיקוח  ליווי  תוך  אחראי,  טכנאי  באישור 
אישי של הרנטגנאי ויצירת קשר עין תמידי, 
ובלבד שקיבל הדרכה מתאימה והרנטגנאי 
את  מילא  האדם  כי  מוודא  האחראי 
יכול  אכן  ושהמטופל  הנדרשים  הטפסים 
הנדרשות.  המגבלות  תחת  לחדר  להיכנס 
כאמור: לא ייכנס אדם לחדר המגנט, אלא 
אם הודרך, קיבל אישור מרנטגנאי אחראי 
ונמצא בפיקוח מתמיד ושמירה על קשר עין 
בכל  נקט  האחראי  והרנטגנאי  עמו,  רצוף 
כניסה  לוודא  בכדי  הנדרשים  האמצעים 

בטוחה של אדם לחדר המגנט.

 :)ZONE I( 1 אזור
לציבור הרחב,  חופשי  נגיש באופן  זה  אזור 

יחידת  לסביבת  מחוץ  כלל  בדרך   הוא 
.MRIה־

האנשים  כל  עוברים  הזה  האזור  דרך 
מסיבה   MRI ליחידת  להגיע  אמורים  אשר 

כלשהי.
ברורים  הכוונה  בשלטי  ישולט  זה  אזור 

ושלטי אזהרה בשלוש שפות לפחות.

 :)ZONE II ( 2 אזור
)נגישות   1 אזור  בין  מעבר  הוא  זה  אזור 
ביקורת  )אזורי  ו־4   3 לאזורים  חופשית( 

קפדנית(. 
המעבר בין אזור 1 ל־2 מתבצע בפיקוח של 

מזכירה.
של  צוות  אנשי  כלל,  בדרך  הזה,  באזור 
הנבדקים,  את  פוגשים   MRI יחידת 
ההתנהגות  נוהלי  את  להם  מסבירים 
בשטח של היחידה, שואלים אותם שאלות 
רפואית  מבחינה  לבדיקה  רלוונטיות 
שימוש  בעבר,  ניתוחים  רקע,  )מחלות 
ומינהלתית  וכו׳(  רפואיים  במכשירים 

)אישור כספי, ביטוח וכו׳(. 
ואביזריו  בגדיו  מכל  מתפשט  הנבדק   �
הבגדים  בד.  חלוק  ומקבל  זה  באזור 

 .)Locker( יופקדו בתא אישי
פיקוח  תחת  באזור  מסתובבים  נבדקים   �
 MRI צוות  אנשי  של  מתמיד  עין  וקשר 

)אזור התאוששות - אזור 2 באיור(.
ברורים  הכוונה  בשלטי  ישולט  זה  אזור   �

ושלטי אזהרה בשלוש שפות לפחות.

 :)ZONE III( 3 אזור
גישה חופשית לאנשים  זהו האזור שבו אין 
אשר  ציוד  או  פרו־מגנטיים  חומרים  עם 
למוות  או  חמורה  לפציעה  לגרום  עלולים 
כתוצאה מאינטראקציה בין חומרים לשדה 

המגנטי.
אנשים הנכנסים לאזור הנ”ל יהיו בהשגחה 

 .MRIמתמדת של צוות יחידת ה־
הנבדק  את  שואל  הרנטגנאי  הנ”ל  באזור 
על  ומסביר  מתכות  על  רלוונטית  שאלות 

נוהלי ההתנהגות בשטח היחידה. 
מאחר  מיוחד  בסימון  יסומן  האזור   �
דלת  להצבת  מתאים  פיזי  מיקום  ואין 
יחידת  עבור  המבנה  בנהלים.  כנדרש 
ברזילי  הרפואי  במרכז  שנבנה   MRIה־
ובפועל  באיור  המוצגת  מהתכנית  שונה 
המבנה עבר התאמות בהתאם לאילוצים 

בשטח.
רנטגנאי  באחריות  היא  לחדר  הכניסה   �
צוות  מאנשי  מי  או  אחראי,   MRI

.MRIרנטגנאים מפעילים מורשים ב־
על  חתימה  בטיחות,  הדרכת  לאחר   �
הפעולות  כלל  וביצוע  נדרשים  טפסים 
הזהירות  אמצעי  ונקיטת  הנדרשות 
הנדרשים, הנבדק נכנס - בליווי רנטגנאי 

אחראי - אזור 4.
מתבצע   4 לאזור   3 אזור  בין  המעבר   �
MRI אחראי,  בפיקוח מלא של רנטגנאי 
מפעילים  רנטגנאים  צוות  מאנשי  מי  או 

.MRIמורשים ב־

 :)ZONE -IV ( 4 אזור
ומפעיל שדה  זהו אזור שבו ממוקם המגנט 

מגנטי חזק.
בשלוש  אזהרה  בשלטי  ישולט  האזור   �
באור  בסימון  צורך  אין  לפחות.  שפות 
קרינה  ואין  היות  הדלת  מעל  אדום 
היא  האלקטרומגנטית  והקרינה  מייננת 
מופעלת  ולא  ורציפה,  ממושכת  קרינה 

רגעית.
ונמצאת  נעולה  תמיד  זה  באזור  הדלת   �

בשליטת טכנאי אחראי בלבד.
מתמדת  השגחה  תחת  יימצא  הנבדק   �
וקשר עין מתמיד של טכנאי מפעיל דרך 

החלון.
לב  )דום  הנבדק  מצוקת  של  במקרה   �
צוות  להזעיק  הרנטגנאי  על  נשימה(  או 
ולהוציא  החייאה  לשם  מוסמך  רפואי 
פעולת  המגנט.  מחדר  הנבדק  את  מיד 

ההחייאה תתבצע מחוץ לאזור 4.

הוראות בטיחות כלליות 
לעובדים ולצוות 

 2 אזור  הסכנה,  לאזורי  עובד  ייכנס  לא   �
בכלל,   )ZONE IV(  4 אזור   -  )ZONE II(

ניהול הבטיחות בעבודה     עם דימות תהודה מגנטית

סידור אופציונלי של מיתקן MRI וסביבתו, מבוסס על תכנית של חברת ‘פיליפס’ בחו”ל

מלתחה 
נבדקים/
המתנה

 דוגמה למיתקן MRI - חלוקה לאזורים

כניסה למיתקן
אזור 1

אזור 1

קבלה

אזור 2

אזור 4

מגנט

אזור 3

חדר בקרה

חדר 
מחשב
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 ZONE(  4 אזור  המגנט  ולחדר 
הודרך  אם  אלא  בפרט,   )IV
אודות הסיכונים, קיבל אישור 
ונמצא  אחראי  מטכנאי 
עין  וקשר  מתמיד  בפיקוח 
האחראי  הטכנאי  עם  תמידי 
ובלבד שהטכנאי האחראי נקט 
בכל האמצעים הנדרשים בכדי 
לוודא כניסה בטוחה של אדם 

לחדר המגנט.
לאחר  המגנט  לחדר  כניסה   �
השגרתיות  הפעילות  שעות 
תתבצע  שבת   - שישי  ובימי 
עם  מוקדם  תיאום  לאחר 
ותחת  באישורו  ראשי,  טכנאי 

פיקוחו בלבד.
כי  לוודא  מחלקות  מנהלי  באחריות   �
הסיכונים,  אודות  הדרכה  קיבלו  עובדיהם 
מכירים את דרישות נוהל זה ואת השילוט 

.MRIוסמלי האזהרה בשטח ה־
ציוד  עם  לעבוד  מוחלט  איסור  חל   �
על  חובה  חלה  המגנט.  בחדר  מתכתי 
עם  בהתאם  להיערך  מחלקות  מנהלי 
כלי עבודה, ציוד מגן אישי, ציוד וערכות 
עבודה אל מגנטיות המותאמות לביצוע 

.MRI עבודה בסמיכות למכשיר
או  שרשרת  לענוד  מוחלט  איסור  חל   �

צמידים או לשאת גוף מתכתי כלשהו.
ישנה מגבלת כניסה על עובד אשר בגופו   �
או  מתכתי  כתר  או  שיניים  מושתלים 
קוצב לב או מסתם לב מתכתי. העובד 

חייב לדווח על כך לממונים עליו במיידית, ולמצוא את ההתאמות 
והפתרונות העדכניים ביותר, שכבר נמצאים בבתי החולים עבור 
מורשה  מעובדיהם  מי  לוודא  מנהלים  על  חובה  חלה  העובדים. 

להיכנס לאזורי הסכנה 4-2 ומי לא. 
חובה על הרנטגנאי האחראי במשמרת, לוודא נעילת חדר המגנט   �

לאחר שעות הפעילות.
עבודות  וניקיון,  תחזוקה  עבודות  ומשקי,  רפואי  ציוד  אספקת   �
אחרת  עבודה  וכל  אלה   - רפואית(  הנדסה  ו/או  טכני  שירות 
אחראי  רנטגנאי  מול  מלא  בתיאום  יבוצעו   - שגרתית  שאיננה 

בשעות קבועות ובסידור עבודה מותאם.
באישור  רק  לחדר  גלגלים  כסא  ו/או  אלונקה  כניסת  תותר   �

.MRI רנטגנאי אחראי ובלבד שיהיו מותאמים לחדרי
כל ציוד רפואי לרבות עגלות, ערכות, עמודי עירוי וכיוצא באלה   �

.MRI יותאמו לחדרי

לבוש וציוד מגן אישי

כי  המגנט  לחדר  כניסתו  טרם  לוודא  העובד  על  חובה  חלה   �
בגדיו אינם נושאים חלקים מתכתיים לרבות: חגורות, אביזרים, 

אבזמים וכיוצא באלה.
טרם  לוודא  החובה  עליו  חלה   - בטיחות  נעלי  לו  שסופקו  עובד   �
מגן  כיפת  כוללות  אינן  הבטיחות  נעלי  כי  המגנט  לחדר  כניסתו 

ממתכת או גופים מתכתיים מברזל.
באטמי  יצטיידו   3 באזור  העובדים   MRIה־ מכשיר  פעולת  בזמן   �
מפעולת  הנוצר  הסביבתי  הרעש  להפחתת  פעמיים,  חד  אוזניים 
המכשיר. המפעיל הטכנאי יוודא טרם ההפעלה כי הנבדק נושא אטמי 

אוזניים חד פעמיים או אוזניות להגנה מפני רעש.
התאמה נוספת ומחמירה )שנעשתה בבי”ח ברזילי(: בגדי העבודה   �
למנוע  בכדי  כיסים,  ללא  יהיו  והטכנאים  המפעילים  צוות  של 

מתכתי  ציוד  השארת  אפשרות 
בכיס.

שילוט ואמצעי 
בטיחות נוספים

יימצא   )4 )אזור  הבדיקות  בחדר 
עוצמת  מפני  המזהיר  שילוט 
החובה  את  מזכיר  המגנטי,  שדה 
לבדוק קיומו של ציוד אשר יכול 
המגנטי  מהשדה  מושפע  להיות 
של  חירום  להפסקת  כפתור  וכן 
הכפתור  הפעלת  הציוד.  פעולת 
של  דעתו  שיקול  פי  על  תיעשה 
בהם  במקרים  הציוד  מפעיל 
חפצים  כאשר  או  שריפה  פורצת 
המגנט  בהשפעת  עפים  בחדר  שנשכחו 

ומסכנים את הנבדק.

סיכונים נוספים

כמו  אינרטי  גז  ידי  על  מקורר  המגנט  גוף 
לדלוף  שעלול  קריאוגני3.  גז  זהו  הליום. 

במקרה של תקלה.

כללי התנהגות

בעבודה  להתרכז  נדרש   MRIה־ צוות   ✔
להתנהג  יש  דעתם,  את  להסיח  אין   -
לב  בתשומת  לעבודה  החברים  עם 

ובאדיבות.
פנויים  להשאיר מעברים  יש   - וציוד ממעברים  כלים  לסלק  יש   ✔

וחופשיים, להתמודדות עם אירוע חריג.
מבחינת הטכנאי האחראי והמפעיל - כל אדם באשר הוא מוגדר   ✔
כאדם זר. עליו לקבל את ההדרכה המתאימה ויינקטו לגביו כל 

דרישות הבטיחות טרם כניסתו לחדר המגנט.
אדם לא יבצע עבודה שאינו מוסמך לבצע. פעולות תיקון ותחזוקה   ✔
של המכשיר יבוצעו ע”י טכנאי מוסמך מטעם היצרן/ הספק, כל 
עובדים  ע”י  יבוצעו  המגנט  חדר  בתוך  ואחרות  תחזוקה  עבודת 
מוסמכים שקיבלו הרשאה מאת הרנטגנאי הראשי לכניסה לחדר 

ולביצוע העבודה תוך תיאום מקדים.

קליטת עובד חדש

עובד חדש לא יחל את עבודתו במכון הרנטגן בכלל, ובמכון ה־  �
MRI  בפרט, אם לא נתקיימו לפחות שלושת התנאים הבאים:

בוצעו בדיקות רפואיות לעובד חדש כנדרש.  �
מפני  להגנה  כנדרש  אישי,  מיגון  ואמצעי  הדרכה  לעובד  סופקו   �

סיכונים הכרוכים בעבודתו.
בגופו  יש  האם  לפרט  עליו  בו  מתכות  שאלון  על  יחתום  העובד   �

מתכות )כגון פלטינות וכיו”ב(.
ופעולות שעבר  שינוי במצב בריאותו  כל  על  לדווח  עובד מחויב   �
כתרים  אורטופדיים,  )ניתוחים  בגוף  במתכות  שימוש  עם  גופו 

ושתלים בשיניים, סלילים, תומכי כלי דם, קוצבי לב, ועוד.

3.  גזים קריאוגניים הם חומרים אשר טמפרטורת הניזול שלהם נמוכה במיוחד. נהוג 

להתייחס ל־oC 100)-( כאל נקודת מעבר בין חומרים אחרים לחומרים קריאוגניים. 

גזים קריאוגנים הם: חמצן, חנקן, ארגון, הליום, מימן, ומתן

חדר הבקרה

MRIמבט מחדר הבקרה למיתקן ה־
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כיבוי אש וחירום

אל־ מטפים  יימצאו  במכון   �
לחדרי  ייחודיים  מגנטיים 
שני  יימצאו  בנוסף,   .MRI
בארון  אל־מגנטיים  מנ”פים 
חירום סמוך, ועגלת החייאה 
ל־ מותאם  בציוד  מאובזרת 

.MRI
נוהל  ולקיים  להקים  חובה   �
לשירותי  מסודר  חבירה 

כבאות בעת אירוע.
מחוץ  חירום  לחצן  קיים   �
לחדר המגנט ובתוכו. לחיצה 
פעולת  את  מפסיקה  עליו 
כל  את  ומשחררת  המגנט 

ההליום שמקרר את המערכת. בכדי להחזיר את המגנט לפעולה 
נדרש למלא הליום מחדש, לכייל ולכוון את המערכת ע”י היצרן. 
של  ובהוצאות  עבודה,  בשבוע  המסתכם  הפסד  להיגרם  עלול 
ובמתן  האלקטיביים  המוזמנים  בתור  עיכוב  ש”ח,  אלפי  מאות 

שירות לנבדקים.

  MRIהתאמה לבדיקה ב־

התאמות  תוך   MRIב־ לבדיקה  מתאים  אדם  כל  כמעט  כיום 
מיוחדות. בעבר לא היה ניתן לבדוק בעלי קעקועים. כיום יש שיטות 
המאפשרות לבדוק גם בעלי קעקועים. במקרים כאלה, יש להזהיר 
הבדיקה.  את  ולהתאים  הקעקוע,  של  מהתחממות  הנבדקים  את 
במקרי חירום )טראומה( השלב הראשון הוא CT ולא MRI, במקרים 
בהם בגוף הנבדק מצויים קליעים או רסיסי מתכת לרבות פלטינות 

.MRI הוא לא יעבור בדיקת
כיום ניתן, בהחרגה, לבצע את הבדיקה 
גם כאשר יש לנבדק קוצב לב. הבדיקה 
נעשית תוך שימוש במיכשור השולט על 
קצב הלב ובמעקב צמוד של קרדיולוג. 
ניתוחיות,  לדווח על סיכות  על הנבדק 
תומכנים  סטנטים, רסיסים או שתלים 

מתכתיים לפני הבדיקה. 
לבעלי כתרים ושתלים בשיניים נדרשת 
הבודק  מומחה  רופא  של  דעת  חוות 
השתל/הכתר  האם  לגופו,  מקרה  כל 
ייפגע או לא במהלך הבדיקה ואם ניתן 

הבדיקה מתבצעת. 
בנשים  גם  הסריקה  את  לבצע  מותר 
הרות, מהשבוע ה־15 להריונן באישור 
רופא גינקולוג. ניתן לבצע את הסריקה 

גם בעוברים ובתינוקות.
להיבדק  יכולים  שאינם  חריגים  ישנם 
קבוע  איפור  בעלי  כמו  מקרה  בשום 

בעיניים.
יתושאל  הנבדק  הבדיקה  לביצוע  עד 
ארבעה תשאולים: האחד, תשאול טלפוני 
בעת הפנייה לקביעת התור. השני, תשאול 
ע”י המזכירה בעת קליטת הנבדק במכון. 
לאחר  טכנאי  ע”י  תשאול   - השלישי 
אותם  ואחסן  בגדיו  את  השיל  שהנבדק 
בתוך ‘לוקר’. והאחרון תשאול ע”י טכנאי 

ראשי טרם הכניסה לחדר המגנט.
גם  הנבדק  יקבל  תשאולים  באותם 
טופסי הדרכה והצהרה בנושא בטיחות 

ערבית,  )אנגלית,  בשפתו 
ואמהרית(  עברית  רוסית, 

ויחתום עליהם.
מכל  יתפשט  במיתקן  עובד 
בחדר  ואביזריו  בגדיו 
לחדר  כניסתו  טרם  ההלבשה 
חפציו  כל  את  ויפקיד  המגנט 
אישית,   )Locker( בארונית 
)ללא  לו  שיסופק  חלוק  ילבש 
טכנאי  ע”י  וייבדק  כיסים( 

ראשי.
המילוט,  דרכי  הסיכונים, 
הציוד המשקי והרפואי יסומנו 

וישולטו בהתאם.

אופן הבדיקה

וסגורה. במהלך  גלילית ארוכה  מכשיר ה־MRI  בנוי בצורת תעלה 
תוך  אל  אוטומטי  באופן  שנעה  מיטה  על  שוכב  הנבדק  הבדיקה 
המכשיר. לאחר מכן, בדרך כלל, הנבדק נשאר לבדו בחדר. הרנטגנאי 
יכול לצפות בו באמצעות טלוויזיה במעגל סגור. הנבדק יכול לשוחח 
עם הרנטגנאי במהלך הבדיקה דרך אינטרקום. בתוך הגליל מותקן 
שמאפשר  אקראית,  לחיצה  למניעת  מגן  מכסה  עם  מצוקה,  לחצן 
בממוצע,  דקות   30 עד  הסריקה  משך  מצוקה.  על  להתריע  לנבדק 
שהתמונה  כדי  מיותרות  מתזוזות  להימנע  הנבדק  על  ובמהלכה 

המתקבלת לא תהיה מטושטשת.
נשמע  סדרה  כל  ביצוע  בזמן  סדרות.  מכמה  מורכבת  הסריקה 
לראשו  לחסוך מהנבדק את הרעש מצמידים  כדי  אופייני.  רעש 
משך  לוואי.  השפעות  לה  ואין  מכאיבה  אינה  הבדיקה  אוזניות. 
קלאוסטרופוביים  מטופלים  אי־נוחות.  לעתים  גורם  הבדיקה 
חוששים להיכנס למכשיר הסגור, אך ברוב המקרים מאפשרים 
ליד  לשבת  לחבר  או  משפחה  לקרוב 
)סריקות  מהבדיקות  בחלק  הנבדק. 
ובחלק  הבטן  חלקי  של  המוח,  של 
מוזרק  השדרה(  עמוד  מסריקות 
חומר ניגוד )גדוליניום( לתוך הווריד, 
לא  כדי  הסריקה,  סוף  לקראת 

להשפיע על התוצאות.

היתרונות

פני  על  משמעותיים  יתרונות   MRIל־  �
אמצעי דימות שכיחים אחרים ברפואה, 
אולטרה־סאונד  רנטגן,  צילומי  כגון 
ומיפוי. יתרונו הגדול הוא יכולת הפרדה 
לקבל  המאפשרת  מצוינת,  מרחבית 
תמונה ברורה ומפורטת והיכולת לזהות 

גם תסמיני מחלה קטנים בגוף. 
קרינה  על  מבוססת  אינה  הבדיקה   �
המוזרק  הניגוד  וחומר   CT כמו  מייננת 
גורם לתגובה אלרגית  )גדוליניום( אינו 

 .(CT כמו היוד המוזרק בבדיקות(
אין מגע בנבדק.  �

גבוהה  באיכות  רקמות  בין  � האבחנה 
מאוד.

שגרת החיים של הנבדק אינה נעצרת   �
- לא נדרש אשפוז, אין הכנות מקדימות 
הנבדק  הסריקה  ולאחר  משמעותיות 

הולך הביתה.
אין צורך במלווה. �  � דלת הכניסה לאזור 4

חדר ההתאוששות )אזור 2(

דלת הכניסה לחדר ה־MRI, לידה יהודה אביצור


