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                     GT-PA-120کد سند :

 واحد آموزش سالمت 

 0011بهار 

 05056451-56:تلفن تماس 

 مراقبت های بعد از انجام تست ورزش:

  تست ورزش یک روش سر پایی است، یعنی

شما می توانید بعد از پایان تست ورزش به 

 منزل بروید.

  .بعد از تست الزم است مدتی استراحت کنید

سپس می توانید فعالیتهای روزانه تان را از سر 

 بگیرید.

  بعد از انجام تست از حمام داغ صرفنظر کنید

 .چون باعث افت فشار خون می شود

 

 

مدارک الزم جهت انجام تست بیمارستان 

 امام خمینی)ره(:

  دستور پزشک مبنی بر انجام تست ورزش 

  تهیه دو برگ کپی از برگه اول دفترچه بیمه و

 تهیه قبض از پذیرش

 

 

 05056451-56شماره تلفن : 

 

 

 

 

 

 منابع :

سودارث قلب و عروق با تائید متخصصان -برونر

 بیمارستان

 تست ورزش
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  در مدت انجام تست، عالیم احتمالی، نوار قلب و

همچنین فشارخون فرد در فواصل منظم ثبببت   

 می شود.

  :آمادگی های قبل از تست ورزش 

             داروهای کاهنده ضربان قبلبب از قبببیبل

پروپرانولول، متوپرولول، آتنولول، دیلتیازیم و...   

 ساعت قبل از تست ورزش قطع نمایید. 24 –42

  ساعت قبل از تست  24  –42داروی نیتروکانتین

 قطع شود.

            داروهای فشار خون مصبر  و در صبورت

 فشارخون باال اطالع داده شود.

   صبحانه یا ناهار سبک در وعده قبل تست میبل

 شود.

 .از سیگار و مواد محرک استفاده نکنید 

   در مورد آقایان تراشیدن موهای سینه ضبروری

 می باشد.

     شب قبل از مراجعه جهت انجام تست حبتبمبا

 استحمام نمایید.

     لباس بیمار باید گشاد و راحت بوده و خانبمبهبا

باید پیراهن و بلوزی که دکمه هایش در جلبوی  

 آن قرار دارد همراه با شلوار بپوشند. 

   بیماران دیابتی توجه داشته باشند که در مبورد

قطع داروهای قند خون )تزریقی یا خوراکی( ببا    

 پزشک معالج خود مشورت نمایند.

    نیم ساعت قبل از انجام تست چای یا سیبگبار

 مصر  نشود.

 :عالیم حین تست ورزش 

  برخی از این عالیم که حتما در صورت بروز باید

به فرد انجام دهنده تست اطالع داده شبونبد،     

 عبارتند از:

 درد سینه 

 تنگی نفس 

 سرگیجه 

 تپش قلب 

 عوارض تست ورزش 

   عوارض این تست کم بوده و موارد مرگ و میبر

می باشد؛ ولی در صورت بی  000111گزارش شده 

دقتی در زمان انجام تست احتمال افبتبادن و     

آسیب دیدن نیز وجود دارد. همچنین در موارد  

بسیار نادر ممکن است فرد دچار درد قبلبببی    

شدید و یا اختالالت ریتم قلب شود که تسبت    

 قطع شده و مداخالت درمانی انجام خواهد شد. 

 تست  ورزش چیست؟ 

تست ورزش، اطالعاتی را در مورد چگونگی عملکبرد  

قلب در حین فعالیت فراهم می کند. درصد حساسیت  

% می باشد، به این معنی که احتبمبال    66تست ورزش 

دارد درصدی از بیماران تست ورزش قادر به تشخیص 

 تنگی های عروق کرونر نباشد.

 تست ورزش چگونگی انجام می شود؟

       در این تست که حدود بیست دقیبقبه طبول

میکشد، ابتدا مانند گرفتن یک نوار قلب ساده، 

سیم هایی از طریق چسب های مخصوص ببه    

بدن متصل می شود و سپس فرد روی تردمیبل  

 قرار گرفته تا تست آغاز شود.

       در حین تست ورزش، از طریق سبیبم هبای

متصل شده به بدن، ضربان قلب و تغبیبیبرات    

 الکتریکی آن توسط دستگاه ثبت می شود.

  با شروع تست ورزش، فرد باید روی تردمیل به

 آهستگی قدم بردارد.

  در پایان به تدریج، سرعت دستگاه کاهش پیدا

 کرده و سپس متوقف می شود.

   در هر لحظه از انجام تست امکان خاتمه تسبت

 و توققف دستگاه وجود دارد.


