
 

  اسکن قلب

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 

 توجه ههن:   

ثِ هٌظَر ػذم ثزٍس خطب در کیفیت ٍ حفظ دلت          

اسکي ثزای هزحلِ استزاحت اس ّوبى لجبس سیزی 

کِ در هزحلِ استزس استفبدُ کزدُ ایذ در هزحلِ 

دٍم ًیش استفبدُ ًوبییذ.هخػَغب ثبًَاى گزاهی         

 ایي ًکتِ را رػبیت ًوبیٌذ.

 

 نکات قابل توجه پس از اسکن قلب:

 2اس هَاجِْ ثب خبًن ّبی ثبردار ٍ کَدکبى سیز                .1

سبػت پس اس اًجبم اسکي اجتٌبة          24سبل تب   

 کٌیذ.

سبػت اس ضیز      11. در غَرت ضیز دّی تب          2

 دادى ثِ ًَساد اجتٌبة کٌیذ.

 24هتز ثب اطزافیبى در هذت         2. حفظ فبغلِ     3

سبػت پس اس اسکي، ثزای رػبیت ایوٌی اطزافیبى        

 کبفی است.

 

 د( هرحله انجام اسکن در فاز استراحت:

ثزای اسکي للت در هزحلِ استزاحت ًیبس ثِ            

لطغ دارٍ ٍجَد ًذارد، ٍلی ًیبس است کِ ثِ             

سبػت ًبضتب ثَدُ ٍ غذای چزة         4تب    2هذت  

 ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضیذ. )ّوبًٌذ هزحلِ استزس(

 سبػت خَاّذ ثَد( 3تب  2)حذٍدا 

 

در هجوَع کلیِ هزاحل اًجبم اسکي اس سهابى      

ٍرٍد ثِ هَسسِ پشضکی ّستِ ای تب تکاوایال    

اسکي هزحلِ اٍل ٍ خزٍج اس هَسسِ در حاذٍد  

 سبػت ثِ طَل خَاّذ اًجبهیذ.  6تب 4

 

 

 

 

   هجتثی هیزانی -ههین رهضانی تهیه کننذه:

 خانن دکتزشهزساد هحسنی )هتخصص قلة وعزوق( ویزاست علوی : 

  81اردیثهشت  -واحذآهوسش سالهت

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 

 8555داخلی:                        



 

 

   

 

 

 

 اسکن قلب:

اسکي پزفیَصى للت یک رٍش غیز تْبجوی است کاِ     

 ثزای ثزرسی خَى رسبًی للت ثِ کبر هیزٍد.

 هزاحل انجام کار جهت اخذ نوتت اسکن:

. ّوزاُ داضتي دفتزچِ ثیوِ ثیوبر ٍ هزاجؼِ ثِ ٍاحذ  1 

 پذیزش ٍ تحَیل ثزگِ آهبدگی جْت اًجبم اسکي 

. تحَیل ًبم دارٍّبی هػزفی ثیوبر ثِ هسئَل ٍاحاذ   2 

پذیزش جْت تػوین گیزی اداهِ یب لطغ دارٍ لاجال       

 اسکي

نکات ههن پس اس تعیین وقت و نووتوت انوجوام       

 اسکن :

. در غَرت داضتي اسکي ثب دارٍ، دارٍ ثازای ضاواب         1

 ًسخِ ضذُ کِ ثبیذ در اسزع ٍلت تْیِ ٍ تحَیل گزدد.  

 حضَر ثِ هَلغ در ثخص هزثَطِ لجل اس اسکي .2

 . ّوزاُ داضتي همذاری ًبى، کزُ ٍ ضیز3

. اس آٍردى ثیص اس یک ًفز ّوزاُ، خَدداری فزهبییذ.  4

 )ٍرٍد اطفبل ٍ خبًن ّبی ثبردار هوٌَع است(. 

 هراحل انجام اسکن قلب:

 الف( هزحله استزس :

اثتذا تَسط هتخػع للت ٍ ػزٍق هؼبیٌِ ضذُ سپاس  

ثز اسبس تػوین پشضک اس دٍ رٍش استزس ثب ٍرسش ٍ 

 یباستزس ثب دارٍ  ثزای اًجبم اسکي ، استفبدُ هی ضَد.         

                                                                  

                                       

           

 استرس با دارو: 

ایي دارٍ کِ هخػَظ اًجبم اسکي للات اسات تاَساط         

پزستبر ثِ غَرت آّستِ ثؼذ اس اًجبم رگ گیزی ثِ ضاواب   

 دلیمِ( 22تب  15تشریك خَاّذ ضذ. )حذٍدا 

 استرس با ورزش: 

در حضَر پشضک ثز رٍی دستگبُ تزدهیل لزار گازفاتاِ ٍ      

حیي ٍرسش ٍضؼیت کبرکزد للت ضوب تاَساط پاشضاک       

دلیمِ فطبر خَى ضوب اًذاسُ گیزی خَاّاذ   3کٌتزل ٍ ّز 

 ضذ.

 توجه:

چٌبًچِ درحیي ٍرسش ٍالؼب احسبس کزدیذ لبدر ثِ اداهاِ  

ًجَدُ ٍ یب دچبر درد لفسِ سیٌِ، تٌگی ًفس ، سزگیجِ ٍ   

سزدرد ضذُ ایذ، ثب درخَاست ضوب ثاففابغالاِ حازکات         

 دستگبُ هتَلف خَاّذ ضذ.

 ب( هزحله انتظار تا شزوع اسکن:

دلیمِ ثؼذ اس اًجبم استزس، هی ثبیست طجك دساتاَر    15

دادُ ضذُ تَسط پزستبر ًبى ، کزُ ٍ ضیزی را کِ ثب خاَد    

 ثِ ّوزاُ آٍردُ ایذ، هیل ًوبئیذ.  

 

ایي ٍػذُ غذایی ثِ خزٍج رادیَدارٍی اضبفی، اس 

کجذ ٍ کیسِ غفزای ضوب کوک خَاّذ ًاواَدٍ   

 ثبػث افشایص کیفیت تػَیز اسکي هی گزدد. 

پس اس تشریك رادیَدارٍ ٍ پیص اس ضزٍع اساکاي   

للت، ٍجَد یک تأخیز سهبًی هٌبست )در حذٍد  

سبػت( ضزٍری است.در ایي هزحلِ ثبیاذ     3تب  1

اس ًشدیک ضذى طَالًی هذت، )فبغلِ کن تز اس    

هتز( ثِ پزسٌل ثخص ٍ ّاوازاّابى دیاگاز            2

 خَدداری کٌیذ.

در غَرتی کِ ًیبس ثِ پزسیذى سااالای داریاذ،      

لطفب ایي کبر تَسط ضخع ّوزاُ ضوب اًاجابم     

 .ضَد

 ج( هزحله انجام اسکن :

در اتبق اسکي ثب کوک ّوزاُ خَد ٍ ّوکبر هحتزم                

طبق ثبس    ثز رٍی تخت دستگبُ در حبلت         تػَیزثزداری

خَاثیذُ ٍ دست ّبی خَد را ثبالی سز خَد جوغ هی             

 کٌیذ.

 توجه:

دلیمِ طَل هی کطاذ،   15الی  12ایي هزحلِ کِ حذٍد 

ثذى ثبیذ در حبلت ثی حزکت لزار گیزد، جبثجاب ضاذى،     

تکبى دادى دستْب، سزفِ یب ػطسِ کزدى، ٍ حتی ًافاس   

ػویك کطیذى، ثِ خبطز جبثجب کزدى هَلؼیت للات در    

فضبی لفسِ سیٌِ، تػَیز ًْبیی للت را هخذٍش کازدُ  

 ٍ سجت ثزٍس خطبّبی تطخیػی هی ضَد.

                                                                     

: 

 


