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  تست ورزش                                                                                                 :آموزش عنوان

 
  .دردناك نیست ، فقط ممکن است ایجاد خستگی کند معموالً. این روش براي تشخیص گرفتگی رگهاي قلب به کار میرود 

قبل ، حـین و بعـد از انجـام تسـت ورزش از     . دمیل راه برویدبزنید یا روي دستگاهی به نام تر شما در طول تست ورزش باید روي دوچرخه رکاب
پزشک نشان میدهد کـه قلـب شـما چگونـه بـا       مقایسه ي نتایج نوار قلب ، نبض و فشار خون به.  شما نوار قلب ، فشارخون و نبض گرفته می شود

  .افزایش فعالیت می تواند کار کند
  :آمادگی الزم قبل از انجام تست ورزش

  .شب قبل، از خوردن غذاي سنگین خودداري کنید -1
 .شب قبل از انجام تست، استراحت کافی داشته باشید -2

 .از سیگار و مواد محرك استفاده نکنید -3

 .شما با نظر پزشک باشدادامه یا قطع داروهاي مصرفی  -4

 .موهاي قفسه سینه در مردان الزم است تراشیده شود -5

 .استفاده از سینه بند محکم و سفت در خانمها الزامی است -6

 .لباس شما باید جلو باز باشد -7

  :مراقبتهاي حین انجام تست ورزش
  ممکن است بعضی از شما شرایط دویدن را از نظر فیزیکی یا پزشکی نداشته باشید -
از شما ممکن است قبل از تست ورزش، دارویی بخورید که روي نتیجه ي تست اثر گذار باشد، ممکن است روز قبـل از انجـام    بعضی -

 برخی از داروهاي مصرفی با نظر پزشکتان قطع شود ,تست

تکنسین ابتدا فشار خون و نبض شما را کنترل می کند ، سپس الکترودهایی را روي سینه و شکم شما وصـل مـی نمایـد و کـاف فشـار       -
 .سنج را بر بازوي شما می بندد تاضمن تست ورزش بتواند از شما نوار قلب و فشار خون بگیرد

میشود سرعت را ه رفتن خود را افزایش دهیـد تـا ضـربان قلـب شـما      رفتید از شما خواسته  هبعداز اینکه آهسته بر روي نوار متحرك را -
 .افزایش یابد

  : خطرات و عوارض 
الزم است شما این عالئم را .این روش خیلی ایمن است اما در موارد نادر ممکن است ضمن انجام تست یا مدتی پس از آن احساس ناراحتی کنید 

  .یدبدانید تا هنگام بروز آن پزشکتان را باخبر کن
ش قلب و افت فشار خون و درد در یجه ،طپتنگی نفس ، درد قفسه ي سینه ، درد بازو، سرگ ,ممکن است در طی انجام تست ، شما دچار خستگی

ممکـن اسـت توسـط پزشـکی کـه ایـن       . در اینصورت حتما به پزشکتان اطالع دهید، چون ممکن است نیاز به قطع ورزش باشد . ناحیه پاها شوید 
  .ظر ایشان انجام می شود به کمک فوري احتیاج داشته باشیدتست تحت ن

  : مراقبتهاي بعد از تست ورزش
  تست ورزش یک روش سرپایی است ، یعنی شما میتوانید بعداز پایان تست ورزش به منزل بروید  •
  .بعد از تست الزم است مدتی استراحت کنید ، سپس می توانید فعالیتهاي روزانه تان را از سر بگیرید •
  .بعد از انجام تست از حمام داغ صرفنظر کنید، چون باعث افت فشار خون می شود - •

 

دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات 

،درماني  هبداشيت
 هتران


