
 

 اکوکاردیوگرافی

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفي: 

دانایی توانایی است ، بنابراین 
بیشتر بیاموزید و بیشتر 

    .زندگی کنید

 منبع:پرستاری برونرودارث

اکوکاردیوگرافی )اکوی قلبی( چه چیسی را 

 وشان می دهد ؟

 

  اًذازُ ٍ شکل قلة  

  ًحَُ عولکرد کلی قلثی  

ضعف دیَارُ یا تخشی از قلة ٍعذم   

 کارکرد صحیح آًْا

  هشکالت دریچِ ای قلثی  

  ٍجَد لختِ خَى در قلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هْیي رهضاًی تْیِ کٌٌذُ:

 خاًن دکترشْرزاد هحسٌی )هتخصص قلة ٍعرٍق( ٍیراست علوی : 

  81اردیثْشت  -ٍاحذآهَزش سالهت

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفي: 

 8555داخلی:                        



 

 

   

 

 

 

 اکوکاردیوگرافی )اکوی قلبی( چیست ؟ 

 

اکَکاردیَگرافی کِ تحت عٌَاى تست اکَی قلثی 

ّن ًاهیذُ هی شَد، تستی است کِ در آى تاا        

استفادُ از اهَاج صَتی تصاٍیر هتحرکی از قلاة  

تشکیل هی شَد  کِ تِ پسشک شوا درتشخیاص  

هشکالت قلثی یا چگًَگی عولکرد قلة کاواک   

ترای اًجام اکَی قلثی ًیازی تِ تستاری  .  هی کٌذ

 در تیوارستاى ٍجَد ًذارد .  

اًجام اکَی قلثی درد ًذاشتِ ٍ عول جراحی ّان  

                                             .ًوی تاشذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ممکه است اوجام اکوکاردیوگرافی در شرایط زیر 

 :ضروری باشد

 

     ٌّگاهی کِ دارای صذاّایی غیرطثیعی قالاثای

 .ّستیذ

      ٌّگاهی کِ دچار درد قفسِ سیٌِ غایارقااتال

  تَجیِ ّستیذ

   ٌّگاهی کِ دچار یک ًقص هادرزادی قلثی های

 تاشیذ 

 شذُ ایذ حولِ قلثی ٌّگاهی کِ دچار . 

 ّستیذ ٌّگاهی کِ دچارتة رٍهاتیسوی . 

   ٌّگاهی کِ دچار تٌگی ًفس غیر قاتل تَجیِ تاا

  هسائل ریَی ّستیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکوکاردیوگرافی )اکوی قلبی( چگووه صورت 

 می گیرد ؟

         شوا تررٍی یک تخت تِ پْلَ یا پشات های

 . خَاتیذ

    پسشک شل هخصَصی را تررٍی یک پرٍب های

ریسد ٍ آى را رٍی ًاحیِ سیٌِ ی شوا حرکت هی 

 .دّذ

       ٍ اهَاج هاٍرا صَت تصاٍیری را از قلة شاواا

کاٌاٌاذ.       دریچاِ ّاای آى ایاجااد های             

دراکَکاردیَگرافی از اهَاج اشعِ ایکس استفادُ 

 . ًوی شَد

    حرکات قلثی شوا تر رٍی یک صفحِ ٍیذیَیای

 . هشاّذُ هی شَد

 در طَل تست شوا ًیس هی تَاًیذ ٍیذئَ را تثیٌیذ  

   دقیقِ زهاى  25تا  80ایي تست اغلة تِ کوتر از

 . ًیاز دارد

   درد ٍ عَارض جاًثی ًذارد . 

     پسشک شوا در هَرد ًتایج آى تا شوا صحاثات

 . هی کٌذ

 

 

 

 

 


