
 

 آنژیوگرافی 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 

 :آنژیوگرافی جواب 

پظ اس آوضیًگزافی ي سمان تزخیص ،خًاب آوضیًگزافی وهٍ  

 .ؽامل عی دی ي گشارػ اعت تٍ تیمار دادٌ می ؽًد

تا تیما یا َمزاَان تًعط پشؽه مؼالح در مًرد یهافه هٍ      

 .َای آوضیًگزافی صحثت ي تًضیح دادٌ می ؽًد

ادامٍ درمان در سمان تزخیص تًعط پزع ار مهزتهً هٍ       

 .تًضیح دادٌ می ؽًد

 

عاػت تؼذ اس مزخص ؽهذن، مهی      48 تا 24 -

تًاویذ پاوغمان را تزداؽ ٍ ي ديػ تگیزیذ يلهی  

تا تزمیم وامل سخم، در يان یا داخهل مهمها       

 .وىؾیىیذ ي محل آوضیًگزافی را لیف وىؾیذ

خًردن مایؼات تٍ دفغ مادٌ ماخة اس تذن ؽما 

 .ومه می وىذ 

ممىه اعت َمان ريس مزخص ؽذٌ ي یها تهز         

اعاط تصمیم پشػ چىذیه ريس در تیمارع هان  

 تغ زی ؽًیذ 

در َف ٍ ايل اس اودا  فؼالیت ؽذیذ ي تزداؽ ه  

  اخغا  عىگیه اخ ىاب وماییذ.

 

 چه زمانی به پسشک مراجعه کنیم؟

در صًرت تزيس َز یه اس ؽزایط سیز تٍ پشؽهه  

 خًد مزاخؼٍ وىیذ:  

   در وامیٍ ای وٍ آوضیًگزافی اس  زیك آن اودا

ؽذٌ اعت، خًوزیشی ، وثًدی خذیذ یا تهًر   

 مؾاَذٌ وماییذ.

      ٌاگز در محل يريد وات ز خًوزیشی مؾهاَهذ

وزدیذ، آن مىطمٍ را فؾار دادٌ ي تا ايرصاوهظ    

 .تماط تگیزیذ

              در محل يريد واته هز امغهاط درد ي یها

 عىگیىی وىیذ.  

  ػالئم ػفًوت ؽامل : لزمشی، تزؽح ي یا تة را

 .داؽ ٍ تاؽیذ 

  

 عشرت جوعیتی -ههین رهضانی  تهیه کننذه:

 خانن دکترشهرزاد هحسنی )هتخصص قلب وعروق( ویراست علوی : 

  81اردیبهشت  -واحذآهوزش سالهت
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 آنژیوگرافی چیست؟

آوضیًگزافی یه ريػ تؾخیصی اعت وٍ تٍ مىظًر مؾخص 

ؽذن يضؼیت رگُا اس وظز تىگی ي یا گزف گی آوُا اودا  می 

گیزد. ػمل آوضیًگزافی تحت یه تی مغی مًضؼی مؼمهً    

اس وامیٍ وؾالٍ ران ي یا ؽزیان دعت اودا  می پذیزد. تیمار  

در تما  مذت ػمل تیذار تًدٌ  ي تایغ ی در سمهان اوهدها         

ػمل تا پشؽه َمىاری  س  را تىمایذ تا ػمل تهٍ رامه هی      

 اودا  ؽًد 

 چرا آنژیوگرافی هی شوین؟

آوضیًگزافی یىی اس تُ زیه ي لطهؼهی تهزیهه ريػ َهای            

 تؾخیص در تیماری َای ػزيق وزيوز اعت.

 آهادگی های قبل از انجام آنژیوگرافی

واؽ ها   آوضیًگزافیعاػت لثل اس اودا   12الی  8تایغ ی  -1

 .تاؽیذ

اگز وارعایی ولیٍ داریذ يیا دیالیش می ؽًیذ، پشؽهه را     -2

 مطلغ عاسیذ.

در صًرت مث ال تًدن تٍ تیماری لىذ خًن، اس خهًردن       -3

داريَای پاییه آيروذٌ لىذ خًدداری وماییذ ي در صهًرت        

 تشریك اوغًلیه م ما تا پشؽه خًد مؾًرت وىیذ.

 داريَای للثی خًد را مطاتك مؼمًل میل وىیذ. -4

ريس لثهل اس     4داريَای ضذاوؼمادی ماوىذ يارفاریه را اس  -5

 ػمل تا َماَىگی پشؽه خًد لطغ وىیذ.

ريس لثل اس آوضیًگزافی تٍ مما  رف ٍ ي مًَای وؾالٍ ران  -6

 را ت زاؽیذ.

اغهلهة      آوضیًگهزافهی  ػمل آیا انجام آنژیوگرافی خطر دارد؟ 

ممىه اعت تا ػًارضی مهاوهىهذ:    “  خطزوان ویغت يلی وذرتا

تی وظمی ضزتهان لهلهة،      خًومزدگی ي خًوزیشی در محل، 

وارعایی ولیًی، ياوىؼ مغاعی ی  ي درد لفغهٍ عهیهىهٍ.       

 روش انجام آنژیوگرافی چگونه است؟

ؽما تٍ پؾت ريی تخت آوضیًگزافی دراس می وؾیذ. ديرتیه           -1

اؽؼٍ ایىظ تٍ دير عیىٍ ي عز ؽما چزخیذٌ ي اس سيایای                   

 .گًواگًن ػىظ می گیزد

محل يريد وات ز وٍ تز ريی دعت ي یا وؾالٍ ران اعت،                 -2

تًعط محلًل َای ضذ ػفًوی تمیش ؽذٌ ي مدم ومی مادٌ تی            

مظ وىىذٌ در آن تشریك می ؽًد. ممىه اعت تزیذگی                 

 .وًچىی تًعط پشؽه در ایه مىطمٍ ایداد ؽًد

عپظ تًعط پزع ار اس ؽما یه  یه يریذی )ري( گزف ٍ            -3

می ؽًد. ممىه اعت یه داريی آرامؼ تخؼ تٍ ؽما تشریك             

 .ؽًد. اس ایه ري، داريَا ي عز  ویش تٍ ؽما تشریك می ؽًد

مال یه لًلٍ پالع یىی وًچه )ؽیت( داخل ؽزیان ؽما           -4

لزار دادٌ می ؽًد. یه وات ز یا لًلٍ تلىذ اس داخل ایه ؽیت                

ػثًر وات ز وثایذ    ػثًر وزدٌ ي تٍ عمت للة َذایت می ؽًد.          

تاػث درد ؽًد. اگز امغاط درد می وىیذ، پشؽه خًد را آگاٌ            

 .عاسیذ

تشریك می   ػزيق وزيوز اس داخل وات ز مادٌ ماخة تٍ داخل         -5

ؽًد. َىگا  تشریك ممىه اعت ؽما امغاط گزما یا گز                 

گزف گی داؽ ٍ تاؽیذ. يلی َز وًع امغاط درد یا عىگیىی را             

 .تٍ پشؽه اػال  وماییذ

در میه اودا  آوضیًگزافی ممىه اعت اس ؽما چىذ وار                -6

 خًاع ٍ ؽًد 

تٍ ػىًان مثال: وفظ ػمیك تىؾیذ، وفظ خًد را وگٍ داریذ،              

عزفٍ وىیذ ي یا مًلؼیت دعت خًد را تغییز دَیذ. در                    

آوضیً، الى زيدَای ريی عیىٍ تزای ثثت وًار للة تٍ ؽما            سمان

اودا  آوضیًگزافی مذيد یه عاػت  ًل می            يصل َغ ىذ. 

 .وؾذ وٍ ؽامل مزامل لثل ي تؼذ اس آن ویش می تاؽذ

 بعد از انجام آنژیوگرافی چه باید کرد؟

پایان می یاتذ، لًلٍ تلىذ اس داخل           آوضیًگزافیَىگامی وٍ    

وؾالٍ ران یا مچ دعت خارج ؽذٌ ي محل آوضیًگزافی تٍ                

مذت وًتاَی تحت فؾار لزار می گیزد تا خًوزیشی م ًلف            

ؽًد. عپظ آن وامیٍ پاوغمان ؽذٌ ي یه ویغٍ ؽىی ريی            

 پاوغمان گذاؽ ٍ می ؽًد. 

عپظ ؽما را تزای ا میىان اس ػذ  خًوزیشی دلایمی در               

  .اتاق ریىايری وگٍ می داروذ

اگز ؽزایط تیمار مغاػذ تاؽذ تٍ اتاق اصلی خًد در تخؼ              

 مى مل می ؽًیذ

 عاػت اس تخت خارج وؾًیذ. 24تُ ز اعت تا 

عاػت ريی وامیٍ پاوغمان ؽذٌ وگٍ          6ویغٍ ؽىی را تا       

 داریذ.

پاَای خًد را اس وامیٍ وؾالٍ ران خم وىىیذ، يلی اوگؾ ان ي             

مچ پا را مزوت دَیذ تا خزیان خًن تُ ز اودا  ؽًد ي اس                 

 ایداد لخ ٍ خلًگیزی ؽًد.

 َمچىیه اس آيیشان وزدن پا تٍ مذت  ً وی خًدداری وىیذ.
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