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 50803255150تلفن: 

 :آنژیوگرافی جواب 

پس از آنژیوگرافی و زمان ترخیص ،جواب آنژیوگرافی که  

 .شامل سی دی و گزارش است ب  بیمار داده می شود

با بیما یا همراهان توسط پزشک معالج در مورد یهافه ه  

 .های آنژیوگرافی صحبت و توضیح داده می شود

ادام  درمان در زمان ترخیص توسط پرس ار مهربهو ه   

  .توضیح داده می شود

 

خوردن مایعات ب  دفع ماده حاجب از بدن شما کهمهک 

 .می کند 

ممکن است همان روز مرخص شده و یها بهر اسها  

 تصمیم پزش چندین روز در بیمارس ان بس ری شوید 

در هف   اول از انجام فعالیت شدید و برداش ن اجسهام  

  سنگین اج ناب نمایید.

 آیا انجام آنژیوگرافی خطر دارد؟ 

“ اغلب خطرناک نیسهت ولهی نهدرتها آنژیوگرافیعمل 

 ممکن است با عوارضی مانند: 

بی نظمی ضربان قلب، خونمردگی و خونریزی در محل، 

نارسایی کلیوی، واکنش حساسی ی  و درد قفس  سین . 

 همراه باشد.
 

 چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟

ر صورت بروز هر یک از شرایط زیر ب  پهزشهک خهود د

 مراجع  کنید:  

  در ناحی  ای ک  آنژیوگرافی از  ریق آن انجام شهده

است، خونریزی ، کبودی جدید یها تهورم مههاههده 

 نمایید.

  اگر در محل ورود کات ر خونریزی مهاهده کردید، آن

 .منطق  را فهار داده و با اورژانس تما  بگیرید

   .در محل ورود کات ر احسا  درد و یا سنگینی کنید 

   عالئم عفونت شامل : قرمزی، ترشح و یا تب را داش ه

 .باشید 

در رنگ و حرارت کهال  ران و یا دس ی ک  از  ریق آن 

  .آنژیوگرافی صورت گرف   است، تغییری رخ دهد

در صورت بروز درد پهلو، درد شکم، درد قفس  سین  یها 

 تنگی نفس

  

 عشرت جمعیتی -مهین رمضانی  تهیه کننده:

 خانم دکترشهرزاد محسنی )متخصص قلب وعروق( ویراست علمی : 

  8055بازنگری  -واحدآموزش سالمت
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 آنژیوگرافی چیست؟

آنژیوگرافی یک روش تهخیصی است ک  ب  منظور مهخص 

شدن وضعیت رگها از نظر تنگی و یا گرف گی آنها انجام می 

گیرد. عمل آنژیوگرافی تحت یک بی حسی موضعی معمهو  

از ناحی  کهال  ران و یا شریان دست انجام می پذیرد. بیمار 

در تمام مدت عمل بیدار بوده  و بایس ی در زمهان انهجهام 

عمل با پزشک همکاری  زم را بنماید تا عمل به  راحه هی 

 انجام شود .

 چرا آنژیوگرافی می شویم؟

آنژیوگرافی یکی از به رین و قطهعهی تهریهن روش ههای 

 تهخیص در بیماری های عروق کرونر است.

 آمادگی های قبل از انجام آنژیوگرافی

ناش ها  آنژیوگرافیساعت قبل از انجام  11الی  8بایس ی  -1

 .باشید

اگر نارسایی کلی  دارید ویا دیالیز می شوید، پزشهک را  -1

 مطلع سازید.

در صورت مب ال بودن ب  بیماری قند خون، از خهوردن  -3

داروهای پایین آورنده قند خودداری نمایید و در صهورت 

 تزریق انسولین ح ما با پزشک خود مهورت کنید.

 داروهای قلبی خود را مطابق معمول میل کنید. -4

روز قبهل از  4داروهای ضدانعقادی مانند وارفارین را از  -5

 عمل با هماهنگی پزشک خود قطع کنید.

روز قبل از آنژیوگرافی ب  حمام رف   و موهای کهال  ران  -6

 را ب راشید.

 

 روش انجام آنژیوگرافی چگونه است؟

شما ب  پهت روی تخت آنژیوگرافی دراز می کهید. دوربین -1

اشع  ایکس ب  دور سین  و سر شما چرخیده و از زوایای 

 .گوناگون عکس می گیرد

محل ورود کات ر ک  بر روی دست و یا کهال  ران است، -1

توسط محلول های ضد عفونی تمیز شده و حجم کمی ماده بی 

حس کننده در آن تزریق می شود. ممکن است بریدگی 

 .کوچکی توسط پزشک در این منطق  ایجاد شود

سپس توسط پرس ار از شما یک  ین وریدی )رگ( گرف   -3

می شود. ممکن است یک داروی آرامش بخش ب  شما تزریق 

 .شود. از این رگ، داروها و سرم نیز ب  شما تزریق می شود

حال یک لول  پالس یکی کوچک )شیت( داخل شریان شما  -4

قرار داده می شود. یک کات ر یا لول  بلند از داخل این شیت 

عبور کات ر نباید  عبور کرده و ب  سمت قلب هدایت می شود.

باعث درد شود. اگر احسا  درد می کنید، پزشک خود را آگاه 

 .سازید

تزریق می  عروق کرونراز داخل کات ر ماده حاجب ب  داخل -5

شود. هنگام تزریق ممکن است شما احسا  گرما یا گر 

گرف گی داش   باشید. ولی هر نوع احسا  درد یا سنگینی را 

 .ب  پزشک اعالم نمایید

در حین انجام آنژیوگرافی ممکن است از شما چند کار -6

 خواس   شود 

ب  عنوان مثال: نفس عمیق بکهید، نفس خود را نگ  دارید، 

سرف  کنید و یا موقعیت دست خود را تغییر دهید. در 

آنژیو، الک رودهای روی سین  برای ثبت نوار قلب ب  شما  زمان

انجام آنژیوگرافی حدود یک ساعت  ول می ..وصل هس ند.

  کهد ک  شامل مراحل قبل و بعد از آن نیز می باشد

 بعد از انجام آنژیوگرافی چه باید کرد؟

پایان می یابد، لول  بلند از داخل  آنژیوگرافیهنگامی ک  

کهال  ران یا مچ دست خارج شده و محل آنژیوگرافی ب  

مدت کوتاهی تحت فهار قرار می گیرد تا خونریزی م وقف 

شود. سپس آن ناحی  پانسمان شده و یک کیس  شنی روی 

 پانسمان گذاش   می شود. 

سپس شما را برای ا مینان از عدم خونریزی دقایقی در  

  .اتاق ریکاوری نگ  می دارند

اگر شرایط بیمار مساعد باشد ب  اتاق اصلی خود در بخش 

 من قل می شوید

 ساعت از تخت خارج نهوید. 14به ر است تا 

ساعت روی ناحی  پانسمان شده نگ   6کیس  شنی را تا 

 دارید.

پاهای خود را از ناحی  کهال  ران خم نکنید، ولی 

انگه ان و مچ پا را حرکت دهید تا جریان خون به ر 

 انجام شود و از ایجاد لخ   جلوگیری شود.

همچنین از آویزان کردن پا ب  مدت  و نی خودداری 

 کنید.

ساعت بعد از مرخص شدن، مهی تهوانهیهد  48 تا 14 -

پانسمان را برداش   و دوش بگیرید ولی تا ترمیم کهامهل 

زخم، در وان یا داخل حمام ننهینید و محل آنژیوگرافی 

 .را لیف نکهید
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