
  :بيمار عزيز 

ورزش يك روش غير تهاجمي است  تست آزمون 

كه در باره عملكرد قلب شما اطالعات مفيدي را 

  .ارائه مي دهد 

در اين روش همچنان كه شما فعاليت فيزيكي بر  

روي تسمه چرخان انجام مي دهيد از شما نوار قلب 

و فشار خون شما  گرفته خواهد شد و ضربان قلب

  .ثبت خواهد شد و كنترل

 توصيه هاي قبل از تست ورزش

شب قبل از انجام تست ورزش استراحت كافي  -  ۱

  .داشته باشيد

  .حمام برويد و موهاي زائد قفسه سينه رابرداريد - ۲

از گرفتن دوش آب گرم دو ساعت قبل ازانجام  - ۳

  .تست ورزش خودداري كنيد

انجام تست ورزش صبحانه سبك خورده  براي -۴

ساعت قبل از تست ورزش معده پر  ۲شود ولي 

  .نباشد

صورت مشكالت قند خون يك آبميوه با  در - ۵

  .خودشان داشته باشند

متورال و نيتروكانتين و  داروهاي مثل ايندرال -۶

  .با اجازه پزشك از روز قبل قطع شود... اتنولول و

  .باشيديك نفر همراه داشته  -۷

از مصرف مواد محرك مثل قهوه و سيگار  -۸

  .خوداري شود

ساعت قبل  ۴۸از مصرف هر نوع داروي مسكن  _۹

  .از انجام تست خودداري نمائيد

  .يك حوله به همراه داشته باشيد -۱۰

  حين انجام آزمون

انجام آزمون در يك اتاق مخصوص صورت خواهد 

  براي شروع آزمون شما .گرفت 

اين . تسمه چرخان قرار خواهيد گرفت بر روي يك 

پروسيجر در مراحل مختلف صورت مي گيرد و 

سرعت و شيب تسمه چرخان هر سه دقيقه يكبار 

  .افزايش مي يابد 

از خم شدن بر روي نرده هاي تسمه چرخان 

  .خودداري كنيد 

  



دقيقه زمان نياز دارد بعد از  ۴۵اين آزمون حدود 

يا زماني كه ضربان  دقيقه از انجام آزمون ۱۰ – ۱۵

  قلب شما در محدوده خاصي قرار گرفت و يا عالئمي 

مانند درد قفسه سينه ، خستگي مفرط ، افت فشار 

  خون يا افزايش بيش از حد 

ضربان قلب در شما بروز كرد ، آزمون را متوقف 

  .خواهند كرد 

هرگونه عالئمي مانند درد قفسه سينه ، تنگي  -

نفس ، ضعف يا سياهي رفتن چشم را فورا بايد به 

  .اطالع دهيد  پرستار ياپزشك مربوطه

  پس از آزمون

 ۱۰حياتي شما هر  بعد از آزمون نوار قلب و عالئم -

  .دقيقه كنترل خواهد شد  ۵ –

 ۵تا  ۳به منظور پيشگيري از سرگيجه ، به مدت-

   تستدقيقه بعد از آزمون 

. پياده روي روي تسمه خواهيد پرداخت  ورزش

سپس كم سرعت تسمه كاهش خواهد يافت تا 

  . اينكه از حركت مي ايستد 

در نهايت الكترود ها از بدن شما خارج و ژل 

  .الكترود پاك خواهد شد 

. به نفس نفس بيافتيد ممكن است عرق كنيد و  -

بروز تعريق زياد ، پوست سرد و مرطوب ، تنگي 

شديد غير طبيعي است  نفس شديد و تاكي كاردي

خود  پرستار يا پزشك مربوطهبروز به  صورتو در 

  .د دهيطالع ا

نتايج آزمون به صورت كتبي به شما ارائه خواهد  -

  .شد

  

  

  

  FO-TR-۰۷ :شماره سند

    A:ويرايششماره                                         

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

 بداندورزش  در موردتست  آنچه بيمار بايد

  

  احد آموزشو

  بيمارستان سيدالشهداء

  

دقيقه زمان نياز دارد بعد از  ۴۵اين آزمون حدود 

يا زماني كه ضربان  دقيقه از انجام آزمون ۱۰ – ۱۵

  قلب شما در محدوده خاصي قرار گرفت و يا عالئمي 

مانند درد قفسه سينه ، خستگي مفرط ، افت فشار 

  خون يا افزايش بيش از حد 

ضربان قلب در شما بروز كرد ، آزمون را متوقف 

  .خواهند كرد 

هرگونه عالئمي مانند درد قفسه سينه ، تنگي  -

نفس ، ضعف يا سياهي رفتن چشم را فورا بايد به 

  .اطالع دهيد  پرستار ياپزشك مربوطه

  پس از آزمون

 ۱۰حياتي شما هر  بعد از آزمون نوار قلب و عالئم -

  .دقيقه كنترل خواهد شد  ۵ –

 ۵تا  ۳به منظور پيشگيري از سرگيجه ، به مدت-

   تستدقيقه بعد از آزمون 

. پياده روي روي تسمه خواهيد پرداخت  ورزش

سپس كم سرعت تسمه كاهش خواهد يافت تا 

  . اينكه از حركت مي ايستد 

در نهايت الكترود ها از بدن شما خارج و ژل 

  .الكترود پاك خواهد شد 

. به نفس نفس بيافتيد ممكن است عرق كنيد و  -

بروز تعريق زياد ، پوست سرد و مرطوب ، تنگي 

شديد غير طبيعي است  نفس شديد و تاكي كاردي

خود  پرستار يا پزشك مربوطهبروز به  صورتو در 

  .د دهيطالع ا

نتايج آزمون به صورت كتبي به شما ارائه خواهد  -

  .شد

  

  

  

  FO-TR-۰۷ :شماره سند

    A:ويرايششماره                                         

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

 بداندورزش  در موردتست  آنچه بيمار بايد

  

  احد آموزشو

  بيمارستان سيدالشهداء

  

دقيقه زمان نياز دارد بعد از  ۴۵اين آزمون حدود 

يا زماني كه ضربان  دقيقه از انجام آزمون ۱۰ – ۱۵

  قلب شما در محدوده خاصي قرار گرفت و يا عالئمي 

مانند درد قفسه سينه ، خستگي مفرط ، افت فشار 

  خون يا افزايش بيش از حد 

ضربان قلب در شما بروز كرد ، آزمون را متوقف 

  .خواهند كرد 

هرگونه عالئمي مانند درد قفسه سينه ، تنگي  -

نفس ، ضعف يا سياهي رفتن چشم را فورا بايد به 

  .اطالع دهيد  پرستار ياپزشك مربوطه

  پس از آزمون

 ۱۰حياتي شما هر  بعد از آزمون نوار قلب و عالئم -

  .دقيقه كنترل خواهد شد  ۵ –

 ۵تا  ۳به منظور پيشگيري از سرگيجه ، به مدت-

   تستدقيقه بعد از آزمون 

. پياده روي روي تسمه خواهيد پرداخت  ورزش

سپس كم سرعت تسمه كاهش خواهد يافت تا 

  . اينكه از حركت مي ايستد 

در نهايت الكترود ها از بدن شما خارج و ژل 

  .الكترود پاك خواهد شد 

. به نفس نفس بيافتيد ممكن است عرق كنيد و  -

بروز تعريق زياد ، پوست سرد و مرطوب ، تنگي 

شديد غير طبيعي است  نفس شديد و تاكي كاردي

خود  پرستار يا پزشك مربوطهبروز به  صورتو در 

  .د دهيطالع ا

نتايج آزمون به صورت كتبي به شما ارائه خواهد  -

  .شد

  

  

  

  FO-TR-۰۷ :شماره سند

    A:ويرايششماره                                         

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

 بداندورزش  در موردتست  آنچه بيمار بايد

  

  احد آموزشو

  بيمارستان سيدالشهداء

  


