
 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای بیمار 

 تست ورزش 

 واحد آموزش سالمت به بیمار

 بیمارستان قدس پاوه

 مراقبت های حین تست ورزش 

الکترودهای دستگاه از طررقرپ  را هرای            

هااقت کنناه جرقان الکترقکر  ررر یوی          

قفسه سینه ، دست ها و  راهرا قررای  ر                

گیرنا و رازورنا دستگاه فشایخون نیر  ررر          

یوی رازو رسته    شود که هر چنا دقیقره         

راد شاه و فشای  ختصری یوی رازو اقراراد          

   کنا.  ریستای  سئول تست ویزش ارتاا        

فشای خون و نبض شما یا کنترل    کنا ،          

سپس الکترودها یا یوی سینه و شکم وصل        

   نماقا و فشایسنج یا رر ررازوی شرمرا             

رسته تا ضمن تست ویزش دستگاه ره طروی     

خودکای رتوانا از شما نوای قلب و فشای خون        

رگیرد.  دی حین اناام تست رعا از اقن کره            

آهسته رر یوی نوای  تحرک یاه افتادقا ، هر   
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    قارا.  

اقن یوش  عموال قک تست ر  خطر است ،     

ا ا دی  واید نادی  مکن است ضمن انرارام          

تست قا  ات   س از آن احساس نایاحتر          

 کنیا.  

اقن یوش  عموال قک تست ر  خطر است ، ا ا دی  رواید نرادی                  

 مکن است ضمن اناام تست قا  اتر   رس از آن احسراس                  

نایاحت  کنیا. الزم است شما عالئم  هم یا راانیا  تا هنگام ررروز               

 آن   شک خود یا خبر کنیا.:

درد قفسه سینه ، تپش قلب ، سرگیجه و تنگی  

نفس یا احساس ناراحتی به پرستار یا پزشک 

 اطالع دهید، چون نیاز به قطع تست ورزش باشد. 

 مراقبت های بعد از تست ورزش 

                تست ویزش قک یوش تشخیص  است کره رره صروی

سر اق  اناام    شود ف    توانیا رعا از  اقران تسرت              

 ویزش ره  ن ل رروقا.  

            جواب تست ره صوی  کتب  که توسط   شک  تخصر

 قلب و عروق تفسیر شاه است ره شما داده    شود. 

               رعا از تست الزم است  ات  استراحت کنیا و سرپرس

   فعالیت های یوزانه یا از سر رگیرقا. 
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 تست ورزش چیست ؟ 

تست ویزش ، دی واقع قک یوش ریمای قار  جهرت           

رریس  تاثیر ویزش رر قرلرب اسرت. اقرن اقراام                 

تشخیص  ره رریس  کل  سال ت قلب     ردازد .         

دی واقع قک یوش را ایزش ررای رریس  وضرعریرت      

قلب و اطمینان از سال ت یگ های قلب دی حیرن           

 فعالیت و استرس ناش  از ویزش    راشا.  

 دالیل انجام تست ورزش چیست ؟ 

جهت تعیین علت دید قفسه سینه ، ظررفریرت و             

توانمنای قلب دی اناام ویزش و فعالیت ،  ریر ان           

 ناسب ویزش دی افرادی که ررنا ه ی ویزش  یا ره   

تازگ  شروع کرده انا و همچنین تعیین اختالال         

یقتم قلب دی ط  ویزش و فعالیت ره کای    یود .            

البته  مکن است دالقل دقگری هم وجود داشرتره          

 راشا که   شک اناام اقن تست یا دیخواست کنا.  

 آن چه راقا از تست ویزش راانیا :  

اناام تست ویزش  مکن است  نار ره خسترگر           

شما شود. شما  دی طول تست ویزش رراقرا یوی        

دستگاه  ره نام ترد یل ارتاا یاه یفته و سپس دی      

 راحل رعا راوقا. را استفاده از الکترودهاق  که ررا           

قک کارل ره شما وصل    شود قبل ، حین .و رعا             

 از اناام تست ویزش از شما نوای قلب و فشای خون 

گرفته شاه و تعااد ضرران قلب شما ثبت    شود.  رقراقسره ی                  

تغییرا  نوای قلب ، نبض و فشایخون شما ره   شکتان نشران  ر                

 دها که قلب شما را اف اق  فعالیت ، چگونه کای    کنا.  

 آمادگی الزم قبل از انجام تست ورزش 

 شب قبل از انجام تست ورزش : 

   .دوش رگیرقا 

  .غذای سبک و کم چرب رخویقا 

   .استراحت کاف  داشته راشیا 

 در روز انجام تست ورزش : 

 ساعت قبل از تست :  3از 

 .از کشیان سیگای و  صرف  شرورا  الکل  خوددایی کنیا 

   .واد  حرک  ثل قهوه ف نسکافه و چای  صرف نکنیا  

 6  .ساعت قبل از تست ، صبحانه کم حام و سبک رخویقا 

 .لباس و کف  یاحت و  ناسب ررای تست ویزش رپوشیا 

   .لباس شما راقا از جلو راز راشا 

              ادا ه قا قطع دایوهای  صرف  تان یا از  ر شرک

  عالج خود رپرسیا. 

               بتالقان ره آسم راقا دایوها و اسرپرری خرود یا 

همراه داشته راشنا تا دی صوی  ل وم اسرترفراده            

 کننا.  

           دی صوی   صرف دایوی سیلانافیل سیتررا  قرا

ساعت گذشته ، حتما رراقرا  رره              60وقاگرا ط    

  شک اطالع داده شود. چون گاه  دی ط  اناام          

تست ویزش ررای کاه  دید قفسه سریرنره از             

دایوی نیتروگلیسیرقن استفاده  ر  شرود کره            

 صرف هم  ان آن را وقاگرا    توانا  نرارر رره           

 کاه  شاقا فشایخون شود. 


