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 تست ورزش
 

6931مهر ماه : تاریخ بازنگری   

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

 .می گیرد 

در صورتی که بیمار حین انجام تست ورزش 

مشکلی نداشت مراقبت های بعد از انجججام   

تست ورزش به بیمار توضیح داده  می شجود  

 : از قبیل 

دقیقه بعد از انجام تست    03الی  51بیمار حدود *

 .ورزش استراح  کند

بیمار بالفاصله بعد از انجام تس  با هوای سرد یتا  * 

 .گرم در ارتباط نباشد 

بیمار بالفاصله بعد از انجام تس  از دوش گرفتت   * 

 .با آب گرم خوداری کند 

در صورت درد قفسه سینه ، سر درد ، سرگیتجته   * 

 .بعد از انجام تس  به پزشک خود اطالع دهد 

: کتتانتتاگ تتتلتتاتترام بتتیتتمتتارستتتتتا                  *

@zahrayemarziye 

5 4 

 .موهای سینه آقایا  باید کوتاه شده باشد*

خانم ها لباس نخی جلو باز و شلوار پوشیده باشنتد  * 

و در دورا  قاعدگی جه  انجام تس  ورزش اقتدام    

 .نکنند 

یک  عدد حوله و آب میوه و یک نفر همتراه آورده    * 

 .شود 

قبل از انجام تس  ورزش استراح  کافی داشتتته     * 

باشند و در صورت مشکالت پا از کتفتو ورزشتی        

 .مناسب استفاده کنند 

به بیمار توضیح داده می شود که تس  باید کامتل  * 

باشد ولی در صورت تنای نفس ، درد قفسه سینه ،   

عدم تعادگ ، سرگیجه ، خستای و عدم تحمل اطالع 

 .دهد 

پس از اتمام کار در پایا  مجدداً فشار خو  بیمتار  * 

 .گرفته شود 

در صورت تغییرات نوار قلب ، درد قلب ، تنای *

نفس ، باال یا پایی  بود  فشار خو  ، پایی  افتاد  

ضربا  قلب بالفاصله تس  ورزش قطع می گردد  و 

بسته به شرایط بیمار و با دستور پزشک قرص زیر 

 زبانی و اکسیژ  داده می شود و بیمار تح  نظر قرار 
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برگه ای  به بیمار  داده می شود که آماادگای     

های  الزم در آن ذکر شده اسا    شااما          

 :موارد  زیر اس  

قبل از انجام تس  در منزگ دوش گرفته شتده و    *  

 چربی بد  کامالً شسته شود 

داروهای قلبی از قبیل دیلتیتازم ،پتروپترانتولتوگ        * 

، آتنولوگ، متوراگ،وراپامیل، نیتروکانتتیت     (  ایندراگ) 

ساع  قبتل قتطتع       84با نظر پزشک یک روز  الی 

 .شود 

بیمارا  دیابتی توجه داشته باشند قبل از قتطتع       *

داروی قند خود تزریقی یا خوراکی خود با پتزشتک    

 .مشورت نمایند 

حداقل  دو ساع  قبل از تس  ورزش از ختورد     * 

 .غذای کامل وسنای  خوداری شود 

ساع  قبل از انجام تست      48از مصرف دخانیات *

 .ورزش خوداری شود 

از مصرف چای ،الکل ، قهوه، کافئی  قبل از انجتام  * 

 .تس  ورزش خوداری شود 

از موارد  دیار استفاده شایع  تس  ورزش  ارزیتابتی      

احتماگ  تنای  رگ های خو  رسا  قلب می باشد ، 

همچنی   بررسی ظرفی  فعالی   دربیمارا   سکتته   

قلبی و یا نارسایی قلبی جه   کمک بته تتنتظتیتم         

درما  دارویی  و تجویز مقدار  فعالی   قابل انتجتام     

برای  بیمار می باشد ضمناً  بررسی  نیاز به  انتجتام        

آنژیوگرافی دربیمارا   باشک  به درد سینه با احتماگ  

 .گرفتای رگ های خو  رسا  قلب می باشد 

ای  تس  به صورت سرپایی  انجام شده  ونتیتازمتنتد     

مثالً براساس  نظر پتزشتک      . آمادگی  قبلی می باشد 

ونتیجه ای که مورد نظر  اس  امکا   دارد داروهتای  

مصرفی  بیمار قطع  شده ویا تس  ورزش  بتا ادامته     

 مصرف دارو انجام شود در صورت نیاز به تس  ورزش  

یکی از روش ها ی تشخیصی دربیمارانی  که دچار  

حمالت تپو  قلب ،  سرگیجه ،  سنکوب حی   یا  

بعداز انجام ورزش ، دردهای قفسه  سینه می شوند  

.انجام تس   ورزش  زیر نظر پزشک قلب می باشد    

درای  تس  بیمار  روی نقاله تردمیل  تند  راه رفتته  

و همزما  با آ   نوار قلب  به صورت مداوم گترفتتته     

می شو د ، سرع  و شیب  دستااه طبق  دستتتور       

پزشک تغییر کرده افزایو داده می شود ، ضتمتنتاً      

درصورتی که بیمار قادر به ادامه ی تس  نباشد  یتا    

دچار  درد سینه و تغییرات  نوار قلتب شتده و یتا           

درایت   .  تپو قلب رخ دهد   تس  خاتمه  می یابد   

حال  پاسخ  بد  به  ورزش و ای   که آیا ریتم  قلب 

تغییر کرده  و در صورت ایجاد نامنظمی ریتم  قلتب  

،  نوع آ  به  چه شکلی می باشد مورد ارزیابی قترار    

 . می گیرد 


