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 وشان را چیسی چٍ قلبی( )اکًی اکًکاردیًگرافی

 ؟ دَد می

 

  ُقلة شکل ٍ اًذاز  

  َُقلثی کلی عولکرد ًح  

  صحیح کارکرد ٍعذم قلة از تخشی یا دیَارُ عفض 

 آى

  قلثی ای دریچِ هشکالت  

  قلة در خَى لختِ ٍجَد  

 

 



 

 اکًکاردیًگرافی )اکًی قلبی( چیست ؟

 

 ّن قلثی اکَی تست عٌَاى تحت کِ اکَکاردیَگرافی

 از استفادُ تا آى در کِ است تستی شَد، هی ًاهیذُ

 . شَد هی تشکیل قلة از هتحرکی تصاٍیر صَتی اهَاج

 تیوارستاى در تستری تِ ًیازی قلثی اکَی اًجام ترای

 عول ٍ ًذاشتِ درد قلثی اکَی اًجام . ًذارد ٍجَد

 کِ است تستی اکَکاردیَگرافی . تاشذ ًوی ّن جراحی

 هشکالت تشخیص هٌظَر تِ شوا سشکپ تِ کوک جْت

.رٍد هی تکار قلة عولکرد چگًَگی یا شوا قلثی  

 

 زیر شرایط در اکًکاردیًگرافی اوجام است ممکه

 :باشد ضريری

 

  قلثی غیرطثیعی صذاّایی دارای کِ ٌّگاهی 

 .ّستیذ

  تَجیِ غیرقاتل سیٌِ قفسِ درد دچار کِ ٌّگاهی 

 . ّستیذ

  هی قلثی هادرزادی ًقص یک دچار کِ ٌّگاهی 

  تاشیذ

  ایذ شذُ قلثی حولِ دچار کِ ٌّگاهی . 

  ّستیذ رٍهاتیسوی دچارتة کِ ٌّگاهی . 

 

اکًکاردیًگرافی )اکًی قلبی( چگًوٍ صًرت می 

 گیرد ؟

 خَاتیذ هی پشت یا پْلَ تِ تخت یک تررٍی شوا . 

 ریسد هی پرٍب یک راتررٍی هخصَصی شل پسشک ٍ 

 .دّذ هی حرکت شوا ای سیٌِ ًاحیِ رٍی را آى

 دریچِ ٍ شوا قلة از را تصاٍیری صَت هاٍرا اهَاج 

 اهَاج از دراکَکاردیَگرافی . کٌٌذ هی ایجاد آى ّای

 . شَد ًوی استفادُ ایکس اشعِ

 ٍیذیَیی صفحِ یک رٍی تر شوا قلثی حرکات 

 . شَد هی هشاّذُ

 ًوَد تْیِ تَاى هی را عکس یا ٍیذیَ ًَار یک . 

 تثیٌیذ را ٍیذئَ تَاًیذ هی ًیس شوا تست طَل در . 

 ًیاز زهاى دقیقِ 20 تا 15 از کوتر تِ اغلة تست ایي 

 . دارد

 ًذارد جاًثی عَارض ٍ درد تست ایي . 

 هی صحثت شوا تا آى ًتایج هَرد در شوا پسشک 

 . کٌذ


