قلب و فشارخو درحتی ورزش  ،حاصت
فعالیت بیشرس قلب است .
تست ورزش قلب یا استرس

تستت و یتا

بنابسای درحتی ورزش  ،خودقلتب ازهمت

تست تحمت ورزش  ،یکت از مهمرتسی

اعضاء بد  ،ایازبت اکستیژ وخواسستاا

روشتتها تشخیص ت غیستهتتایم بتتسا

بیشتتترس دارد و زمتتتاا کتتت رگهتتتا

بسرست بیمتتار شتتسیااها عضتتل قلتتب
عسوق کسواس) م باشد.

کسواسقلب دچار تنگ هسترند از عهتد
ای کار بس ام آیند و قلتب دچتار کمبتود
ختتو رستتاا و کمبتتود اکستتیژ شتتد و
مرعاقب آ شخص دچار درد قفست ستین
م شود .در ای شسایط تغییساتت در اتوار
قلب  ،فشار خو و ضسبا قلب ایجاد مت
شود ک بیمار را آشکار مت ستازد.ایت
موضو اسا
است.

باتوی ب اینکت درشتسو بیمتار تنگت
عسوق قلب  ،غالباً عالئم تنگ ویا ااستداد
شسیااها قلب درحالت اسرساحت  ،بتسرو
اوارقلتتب چنتتدا آشتتکار امتت گتتسدد ،
بهرساستتت بتتسا

بسرستت دقیتت تتتس و

آشکارشد تغییسات اهفر  ،قلب درشسایط
فعالیت و اسرس قسارگیسد .

ب ویود آمد تست ورزش

غیستهتتایم استتت کتت تغییتتسات اهفرتت
اوارقلتتب درزمتتا استترساحت را ازطسیتت
ب قلب فسد

آشکار م سازد .

چگونه باید آماده شویم؟

هنگام ک شخص شسو بت ورزش مت

قبل از تست ورزش باید به نکها

اماید عضالت و ایازبیشرس ب اکسیژ

زیر توج فرمائید:

و خو رساا داراد لذا قلتب مجبوراستت

 .1داروها قلب و فشار را با اظس پاشک

تندتسو بیشرس کارکند کت افتاای

ضتسبا

ایندرال -آتنولول -مرورال -ایرسوکااری -

معمول تس است .

زیسزباا  -دیلریازیم)

هنگام تست ورزش بیمار بمتدت  6تتا 15

 .۴بیمارا دیابر توی داشر باشتند کت

دقیق تحت فعالیت مداوم و پیشسواد قسار

در مورد قطع دارو قند خود (تاریقت یتا

م ت گیتتسد و پ ت

از هتتس  3دقیق ت متتورد

خوراک ) با پاشتک معتال ختود مشتورت

ارزیاب قسار م گیسد .

امایند.
 .3در مورد آقایا تساشید موها ستین
ضسور م باشد .
. ۲شب قب از مسایع یهت ااجام تستت
ورزش حرماً اسرحمام امایید.
 .5یک عدد حول کوچک همسا بیاورید.
 . 6حداق تتا دو ستاعت قبت از شتسو
تست ورزش از ختورد غتذا ،اوشتیدا و

بتت عبتتارت دیگستستتت ورزش آزمتتوا

تحمی فعالیت بدا و اسرس

تست ورزش قطع امایید( .داروهای اظیس:

 – ۴تسدمیتت

معتتال ختتود  ۴۲الت  ۲۴ستتاعت قبت از

کتت روش دوم در ایتتسا

مواد محسک و اسرعمال دخاایات خوددار
امایید.
 .7قبتت از ااجتتام تستتت ابایتتد فعالیتتت
فیایک شدید داشر باشید.
 .۴لباستتها گشتتاد و راحتتت بپوشتتید و
خاامها بایتد پیتساه و بلتوز کت دکمت
های

در یلتو آ قتسار دارد همتسا بتا

شلوار بپوشند.

انواع تست ورزش :
دو او تست ورزش ویود دارد :
 -1دوچسخ ثابت

پ

ازگسفر شسح حال اقدام ب اتصتال

سیم ها مسبوط ب دسرگا ثبت اوارقلتب
درحتتال فعالیتتت توستتط چستتب هتتا
(الکرسودهتتا) بتتس رو ستتین

مخصتتو

وپشتتت شتتاا بیمتتار  ،وبازوبنتتد دستترگا
فشارخو  ،بیماربا سسعرها تعیتی شتد
وشتتیب بساام ت ریتتا شتتد در زمااهتتا
تعسیف شد مسحل ب مسحل بس رو یتک
تسم اقال مرحسک یا تسدمیت شتسو بت
قدم زد (ویتا دوچسخت ثابتت) و فعالیتت
امود و دائمتاً اوارقلتب کامت  ،ضتسبا ،
فشارخو و وضعیت عموم بیمار ثبتت و
ضبط و تحت اظسدقی قسار مت گیتسد .
تا زماا کت بت حتد متورد اظتس و معتی
اسبت ب س هس بیمتار  ،میتاا افتاای
ضسبا قلب  ،تغییسات قاب توی در امواج
اوارقلب و حال عموم بیمار دست یابند .
ستتتتپ

درهسمسحلتتت از تستتتتت کتتت

بیماراحستتا

درد واتتاراحر امایتتد ویتتا

تغییسات مهم دراوارقلتب ایجتاد شتود ویتا

پ

دست یاب ب میاا معتی ضتسبا قلتب

ورزش درهمتتا مکتتا مسایعت تتتا بتتسا

اسبت ب س بیمار  ،تست را پایتا داد و

ااجام ای تست راهنمای وآماد گسداد .

چند دقیق شما م اشینید یتا دراز

تا بسگشت میاا ضسبا قلب  ،فشتارخو

در طووو تسووت ورزش چووه

م کشید و ضسبا قلب و فشار ختو

و تغییسات اوارقلب و حال عموم بیمار ب
وضعیت اولی و عاد بیمار تحت اظسقتسار
م گیسد.

اتفاقی رخ می دهد ؟
 شما ب یک دسرگا مرص م شتوید

در صورت ک ب هس دلی بیمتار قتادر بت
ااجام فعالیت و ورزش اباشد بتسا ایجتاد

می ) قدم م زاید.

فشار ب قلتب مت تتوا ازتاریت بسخت

بوسیل ست تت آاژیتو  ،وضتعیت عتسوق

چه تجهیزاتی به کار می رود؟

* راهنمای مراجعین *

دستترگا الکرسوکتتاردیوگساف (اتتوار قلتتب )
ضسبا قلب و امواج قلب شما را در یک اتوار

متتسایعی محرتتسم بمنظتتور ااجتتام تستتت
ورزش قلتب  ،ابرتتدا بایستتر بت پاشتتکا

ای تسم دارا سطح شیبدار است کت

مرخصص قلب مسایعت و یتا بتا دردستت

شما احسا

م کنیتد از تپت ا مالیتم

داشر درخواست مشاور قلب (فسم اریا )

باال م روید.

اوبت تست بت درمااگتا تخصصت قلتب
مسایع وپ

ازدریافت اوبت ب واحد تست

 تنف

شما.

م کنید

شسیاا قلب بسرس گسدد

ازمرخصص قلتب یهتت اختذ

 ضسبا قلب شما .

شما.
 میاا خسرگ ک شما احستا

اکوکتتاردیوگساف قلتتب و یتتا عکستتبسدار

و درصورت لاوم با دسرور ااجام ای اتو

کنتر می شود ؟

 الکرسوکاردیوگسام (اتوار قلتب یتا)ECG

م شود با اسرفاد ازا اسک هسر ا ویا

تست قلب

در طو تست چه چیزهایی

گروه هدف :مراجعین

 فشار خو شما.

ازداروها وثبت تغییسات ک در قلتب ایجتاد

ازسایسپاشکا ب مرخصصی قلب مسایع

بیمارستان شهید عارفیان

شما چک م شود .

تا قلب شما کنرسل شود.
 شما ب آهسرگ رو تسم اقال (تسد

از آهسر کتسد فعالیتت  ،بتسا

مرکز بهدا ری شمالغرب

 ممک است از شما خواسر شتود کت
بسا دو دقیق داخ یک لولت افت
بکشید.
 هس وقت ک بخواهید شما مت تواایتد
تست را قطع کنید.

یا الکرسوکتاردیوگسام  ECGثبتت مت کنتد .
سیمهاو الکرسودهای ب قفس سین  ،بازوها و
شاا شما وص م گسداد  .سیمها ب دسرگا
اوار قلب مرص م شود.
ممک استت اادیتک اتمتام تستت ،شتما از
طسی یک وستیل دهتاا افت بکشتید تتا
هوای را ک م دمید را ااداز گیس کنند.

تهیه و تنظیم :
سوپروایزر آموزشی
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