
 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای بیمار 

 اکو قلب 

 واحد آموزش سالمت به بیمار

 بیمارستان قدس پاوه

توصیه های بعد از انجام اکوی 

 قلب  

           اکو یک روش سرپایی است ، یعنع عی

شما می توانید بند از پایان اکعو بع             

م زل بروید یا در صورتی ک  بستعر         

 هستید ب  بخش خود بازگردید.  

            بند از انجام اکو ب  مراقبعت خعاصعی

نیاز ندارید و می توانید فنالیت هعا          

روزان  خود را طبق نظر پزشک از سر         

 بگیرید.    

           پزشک شما تصاویر مربوط ب  عضل

قلب ، دریچ  ها ، ساختار و عمعلعدعرد           

قلب را رو  صفح  می بی د ، تجزی  و         

تحلیل کرده و نتیج  را گعزارش معی          

 ک د.  

          شما یا بستگانتان می توانید در معورد

جزئیات نتایج و وضنیت قلعبعتعان در          

 فرصت م اسب با پزشک صحبت ک ید.
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 اکوی قلب چیست ؟ 

اکو  قلب یا اکو کعاردیعوگعرافعی یعک تسعت                

تشخیصی  بی خطر و بدون درد است ک  توسع            

دستگاهی شبی  دستگاه سونوگرافی انعجعام معی          

 شود.   

دستگاه اکو امواج صوتی را با فرکانس باال ب  قلب          

فرستاده ، بازتاب ها  این امواج را دریافت کرده ،       

آن را ب  امواج الدتریدی تبدیل می ک د و سپعس           

امواج دریافتی را ب  صورت تصویر رو  صفح  ا          

 شبی  تلویزیون نمایش می دهد.  

پزشک در حین انجام اکو  قلب تصعاویعر را در           

برخی مواقع ثبت نموده و اندازه گیر  ها  الزم          

را انجام می دهد ف همچ ین در صورت لزوم می          

تواند بخش هایی از تصاویر را رو  کاغذ  یا تمعام            

( م تقل        CDمراحل اکو را رو  لوح فشرده  )          

 و ذخیره نماید.  

 اکوی قلب چه چیزهايي را نشان مي دهد ؟ 

اکو  قلب ، طبینی یا غیر طبینی بعودن معوارد            

 زیر را نشان می دهد :  

 وضنیت و اندازه حفرات قلب  4

 شدل و عملدرد حرکت دریچ  ها   -

پزشک با تحلیل نتایج اکو  قلب می تواند نحوه پمپاژ و جریعان          

خون داخل قلب را تفسیر نموده و اختالالت قلب را تشعخعیع             

 دهد.  

 

 چه آمادگي هايي قبل از اکو الزم است ؟ 

 

 قبل از انجام اکو دوش بگیرید.   .1

 پیراهن جلو باز بپوشید.  .6

 نیاز  ب  ناشتا بودن نیست .  .8

در صورت زیاد بودن موها  سی   بهتر است قبل از اکو            .0

 تراشیده شود. 

اطالعاتي در مورد نحوه انجام اکوی 

 قلب  

         ب  شما گفت  می شود دکم  پیراه تعان را

باز ک ید و رو  تخت ب  پهلو  چع  دراز     

 بدشید.  

              با استفاده از ژل مخصوصی کع  بعر رو

ابزار متصل ب  سیم اکوکاردیوگرافعی معی         

مال د انتقال امواج صوتی بین قلب شمعا و          

دستگاه صورت می گیرد و پزشک تصاویعر        

 را بررسی و ثبت می ک د.  

             در حین اکو پزشک از شما می خواهد بع

طور مت اوب ب  پهلو  چ  بعرگشعتع  یعا        

 نفس خود را نگ  دارید.  

       دقیق   64تا  11انجام اکو  قلب در حدود

 طول می کشد.  

           اکو تست بی خطر  است با این حال اگعر

در حین اکو احساس ناراحتعی کعردیعد ،            

 اطالع دهید.  

             الزم است قبل از بل د شدن از تعخعت ژل

هایی را ک  رو  سی     شما باقی معانعده    

 با دستمال کاغذ  پاک ک ید.  


