
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكي از روشهاي تشخيص در بيماريهاي قلبي تست 

ورزش مي باشد . توسط انجام اين تست تقاضاي 

اكسيژن قلب زياد شده و جريان خون عروق قلبي 

افزايش مي يابد در بيماران قلبي هنگام تست جريان 

ردن نيازهاي قلب خون عروق قلبي براي برآورده ك

كافي نيست در نتيجه عالئم بيماري قلبي ظاهر مي 

 شود .

 در موارد زير انجام اين تست توصيه مي شود :

اگر شما نشانه هايي از بيماري قلبي داريد  -1

 با علت نامشخص مانند درد قفسه سينه

به منظور تعيين ظرفيت و توانايي شما براي  -2

ابقه انجام عمليات فيزيكي در صورتي كه س

 ناراحتي قلبي داريد .

  40بيماران بدون عالمت كه سن باالي  -3

سال داشته و در معرض خطر بيماري قلبي قرار  

 دارند .

بررسي اقدامات درماني و دارويي كه  -4

 پزشك براي شما توصيه كرده است .

 روش انجام تست ورزش :

تست ورزش يك روش كامال بي خطر براي 

 بررسي وضعيت قلب و عروق شما مي باشد . 

براي انجام اين تست شما بايد روي يك سطح 

شيب دار راه برويد يا اينكه اين تست را از طريق 

كاب زدن انجام دهيد با حركت دو چرخه و با ر

شما بر روي سطح شيب دار سرعت حركت اين 

 سطح و همچنين شيب آن به تدريج زياد مي شود .

دقيقه طول مي كشيد در تمام  12اين تست به مدت 

مدت انجام تست پرستار و پزشك در كنار شما 

حضور دارند و مرتب نوار قلب و فشار خون و 

  نبض شما را چك مي كنند .

 

 

در موارد زير به پزشك يا پرستار اطالع دهيد اگر 

در هنگام تست ورزش احساس درد شديد قفسه 

سينه ، تنگي نفس شديد سرگيجه ، اضطراب شديد 

و يا عدم توانايي ادامه تست به شما دست داد حتما 

ن در اين موارد بايد انجام به پزشك اطالع دهيد چو

 تست ورزش متوقف شود .

 آماده سازي بيمار جهت انجام تست ورزش 

 قبل ازانجام تست رعايت نكات زير ضروري است:

شب قبل از انجام تست استراحت كافي  -1

 داشته باشيد 

روز انجام تست از مصرف قهوه ، چاي و  -2

 .الكل خودداري كنيد 

ن نخورديد و قبل از انجام تست ، غذاي سنگي -3

 ساعت قبل از آن چيزي مصرف نكنيد. 4

مصرف داروهاي گشاد كننده عروق قلب  -4

 2با دستور پزشك تا مثل نيتروگلستيرين 

 ساعت قبل از انجام تست قطع گردد . ساعت 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام تست  ساعت قبل از 2مصرف سيگار  -5

 ممنوع است .

از كفش و لباس راحت در اندازه مناسب  -6

 استفاده كنيد .

قبل از شروع تست درمورد مصرف  -7

 داروهاي خود با پزشك مشورت كنيد .

ايجاد هر گونه عالئم غير طبيعي مثل درد  -8

قفسه سينه و تنگي نفس را به پزشك اطالع 

 دهيد .

 توجه كنيد : 

تست توصيه مي شود و استراحت كافي بعد از انجام 

ساعت بعد از انجام تست حمام آب گرم ممنوع  2تا 

 مي باشد چون باعث كاهش فشار خون مي گردد .
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