
فشار خون و ضربان قلب و حـال  عمـومی بیمـار    
کنترل شـده و پـس از اطمینـان از ثبـات عالئـم      
قلبی وخوب بودن حال عمومی بیمار سـرم قطـع   

لبـاس بـه رخـتکن    شده و بیمـار جهـت تعـویض    
جـواب تایـپ شـده بـه بیمـار      . راهنمایی میشـود 

  .تحویل داده میشود

  :زیابی ایسکمی قلب آمادگی هاي الزم براي ار

از مصرف داروهائی که ضربان قلب را کم می  )1
سـاعت   48از ) با نظر پزشـک معـالج  (کنند  

ایـن داروهـا   . قبل ازتست خـود داري کننـد   
  :عبارتند از

پروپرانول ، متورال، دیلتیازیم ، آتنولول ، 
 .نیتروکانتین ، آمیلودیپین ، وراپامیل

میدن از خوردن وآشا ،ساعت قبل  6حداقل   )2
 خوداري نمایند و ناشتا باشد

 . .مدارك پزشکی قبلی را همراه داشته باشند )3
قبل از مراجعه به بخش  استحمام نموده  )4

 .شیو کنند وآقایان موهاي سینه را   
 . داشتن همراه براي بیمار الزامی می باشد  )5
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  :  تعریف مقدمه و 

 ه قلـب  ت براي ارزیابی حرکت دیواراین روش  تکنیکی اس   
صورت می  ، و سپس انجام اکوکاردیوگرافیدارو  با تزریقکه 

ــرد ــخیص     .گی ــراي تش ــدي ب ــل روش مفی ــین دلی ــه هم ب
است ومعیار هاي قلب بیماریهاي کرونري قلب با عملکرد بد 

تشخیصی بر پایه ارزیابی چشمی فرد انجام دهنده و با نمره 
کمی است وبا دقت بیشـتر   مهدهی سیگمانت ها به روش نی

بررسی عملکرد قلب را در مراحـل مختلـف فعـالیتی نشـان     
  میدهد، 

  : اهداف انجام استرس اکوکاردیوگرافی 

ارزیابی وجود  شدت ایسکمی میوکـارد و بررسـی    -1
و  AFدچـار  عضله زنـده قلبـی در بیمـاران     میزان

گرفتاري عروق کرونري ، جهت تصمیم براي انجام 
  .جراحی قلب

ــرعت  -2 ــبه س ــی ومحاس ــرد  بررس ــوه ي عملک  و نح
دریچه میترال و  ارزیابی شدت تنگی هاي دریچه 

  .اي که با عالئم بالینی همخوانی ندارد
ارز یابی حداکثر : بررسی عملکرد دیاستولیک  -3

یک ارزیابی کمی از  کهی میوکارد سرعت منف
 فراهم می کندقلب عملکرددیاستولیک 
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بررسی  وجود یا عـدم وجـود بیمـاري عـروق      -4
توانـائی انجـام تسـت     کرونـري  در بیمـارانی کـه   

:  ورزش معمولی را بـه  دالیـل مختلـف منجملـه    
. ندارد) مشکالت ارتوپدي ، سابقه سکته  مغزي (

از ..  ضربان قلب را افزایش می دهنـد ، لذا با دارو 
دوبوتامین به دلیل ایمـن بـودن   ، بین این داروها 

  .استفاده می شود
براي انجام استرس اکو، ابتدا یـک  :  روش کار

کاردیوگرافی  کامـل از بیمـار بعمـل مـی ایـد      اکو
وسپس طبق دستور کاردیولوژیست  دارو بوسیله 
سرم  شروع گردیده و در طول انجام استرس اکـو  
هـر سـه دقیقـه مقـدار دارو افـزایش مـی یابـد و        
همزمان فشار خون وضربان قلب کنتـرل شـده و   

وقتی دارو به انـدازه  . به پزشک اطالع داده میشود
شد وضربان قلبی بیمار نیز به حد الزم  الزم داده

خـرین تصـویر   آتسـت قطـع مـی شـود و     ،رسید 
برداري صورت می گیرد  وجـود یـا عـدم وجـود     

ارزیــابی مــی شــود و تغییــرات درعملکــرد قلــب 
نهایتا تشخیص بیماري ثبت شده و فرم گـزارش  

  . توسط پزشک تکمیل می گردد
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رافی استرس اکوکاردیوگ

 

 عفیفه خشکه بار خدایاري:  تهیه
  )سرپرستار واحد اکوکاردیوگرافی (

  خانم دکتر طوفان :تحت نظر 
  واحد آموزش پرستاري 

  )رپرستاآموزش (
درمانی و تحقیقاتی  ، مرکز آموزشی

  قلب و عروق شهید مدنی تبریز
 1392 زمستان 

 
 

به سیگاري ها توصیه می شود کـه بـه تـرك     :جه  تو

سیگار مبـادرت ورزنـد ، زیـرا نیکـوتین سـبب افـزایش       
ضربان قلب ، افزایش فشارخون و افزایش نیاز بافت قلب 

با مصرف سیگار ، توانایی خـون در  . به اکسیژن می شود
عوامل سرطان زاي دود . حمل اکسیژن کاهش می یابد 

  .آسیب می رساند نیز اسیگار به دیواره ي سرخرگه

ورزش منظم به کـاهش وزن وپـائین آوردن فشـار    
افـرادي کـه بطـور مـنظم     .  خون کمک مـی کنـد   

ــتري دارد    ــال  بیش ــد احتم ــداوم ورزش میکنن وم
ورزش   ، هـم چنـین   بتوانند سیگار را تـرك کننـد  

منظم خطـر ابـتال بـه بیماریهـاي عـروق کرونـر را       
  .کاهش میدهد 
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