
ورزش تست

دچار كسي است،شودميقلبيدردوقتي استراحتقلبنوارممكن وضعيت در كه
شود، مي باشد،گرفته سمتطبيعي اين به پزشك باليني شك قلبباشداما رگهاي كه

زيادي حد تا ورزش تست انجام با موارد اين در دارند. گرفتگي مطلبايندرستيبيمار
مي عباروشن به نوارشود. نهفته تغييرات كه است آزموني ورزش تست ديگر ازرت را قلبي

مي آشكار فرد به شديد بدني فعاليت و ورزش سازد.طريق

ورزش: تست براي بيمار سازي آماده
است بهتر ورزش، حين در بيشتر رفاه ازجهت قبل و پوشيده راحت كفشي و لباس

ند انجام شديد فيزيكي فعاليت آزمايش، ازباشيد.ادهانجام است الزم ساعت3همچنين
نكشيد سيگار و بوده ناشتا بهقبل مبتال هستيد(چنانچه پسكيديابت بودن ناشتا ساعت

تغيير به نيازي و است كافي سبك غذاي يك صرف ندارد).انسولينمقداراز ديگروجود
مداخله داروهاي بعضي فعاليتآنكه افزايش از مانع كه را قلبي ورزشگر حين در قلب

(مانندمي (پروپرانولولشوند ورزش تست از قبل معين زماني فاصله در توصيه) پزشكبا
كرده قطع بايد قبال خود) باشيد.معالج

آزمايش: انجام روش
پزشك بيمارابتدا بيماريسواالتياز سابقه مورد راقلبيدر بيمار سپس و پرسيده

قرار قلب معاينه دهدمورد مراحلقلبنواروفشارخوننبض،.مي در سپس و آغاز در
اندازه مكرر بطور آزمون ميبعدي ثبت و پگيري قلبشوند. معاينه از بيمارس آزمون، جهت

قرار تردميل دستگاه روي بر گيردورزش دستگاه.مي الستيكياين صفحه يك بصورت
آن روي بر بيمار كه نقاله) چرخ (شبيه است غلطاني و تعادلمتحرك حفظ جهت و ايستاده

برود.هر راه آن روي بر حد3بايد در نوار شيب حدرصد2دقيقه آن حركت سرعت دودو

مي1.2 را آزمون يافت.اين خواهد افزايش ساعت در دستگاهتوانكيلومتر از استفاده با
داد.دوچرخه انجام نيز اي

ب تست اين صورتيدانجام متصلن را قلبي نوار به مربوط الكترودهاي فرد به كه است
ميمي او از و كهكنند حركتخواهند مخصوص دوچرخه يا نقاله تسمه سرعت با متناسب

حركت آرام دستگاه ميميكند.ابتدا سرعت بتدريج اما دادنكند ادامه براي فرد و گيرد
نقاله تسمه روي بايد ميآزمايش پيدا شيب دستگاه ايجادبدود.بتدريج حالتي و كند

ازمي دويدن حال در فرد كه ميشود پيدا دركند.عالسربااليي بيمار قلب نوار و حياتي ئم
مي كنترل مختلف مشخصشودحالتهاي ورزش حالت در آن امواج و قطعات تغييرات تا

شود.

تست: براي ورزش زمان مدت
قلب ضربان حداكثر و ورزش از معيني حد سن، اساس دستبر آن به بايد بيمار كه

ت آزمايش و شده مشخص وي براي ورزش شروع از پيش آنيابد خواهدا ادامه زمان
اعتمادترين قابل و كهيافت.بهترين است زماني به مربوط فعاليتبيمارنتيجه حداكثر به

غيرپيش تغيير بروز بدون شده قلببيني نوار يا باليني وضعيت در اين،برسدطبيعي و



به حدو10-12حدودا به قلب ضربان آزمون طي كه صورتي دارد.در نياز ورزش ددقيقه
ضربان85 حداثر از فرمولدرصد با (كه استاندارد بيمار"قلب محاسبه"220_سن
طبيعيمي آزمون برسد ميشود.) واقعاتلقي بيمار كه زمان هر در اين وجود با شود.

ورزش ادامه به قادر كرد درداحساس نظير باليني عالئم بعضي دچار چنانچه يا نيست
نفس تنگي سرگيجهشديدسينه، قلبو، نوار در عادي غير تغييرات يا شود، شديد سردرد

كند، افت خون فشار يا كند ميبروز قطع شود.آزمايش

ورزش: تست كاربرد
مي كه است آزموني ورزشي تست مجموع ودر گرفتگيها راتنگيتواند قلب عروق هاي

تصميم در را پزشك و دهد نشان حدي ياتا دادن انجام براي ديگراقداماتندادنگيري
ارزيابي)آنژيوگرافي(مانند مورد در تست اين ديگر پراهميت كاربردهاي از كند. راهنمايي

اف كهراديكارايي سكتهاست ميدچار قلبي بدنيهاي فعاليتهاي تحمل اصطالح به و شوند
طول در آنها ميدر قرار بررسي مورد گيرد.زمان

ورزش: تست از قبل هاي توصيه
باشيد.-١ داشته كافي استراحت ورزش تست انجام از قبل شب
بتراش-٢ را سينه قفسه موهاي و برويد د.يحمام
گرم-٣ آب دوش گرفتن كنيد.از خودداري ورزش تست انجام از قبل ساعت دو
ولي-� شود خورده سبك صبحانه ورزش تست انجام ورزش2براي تست از قبل ساعت

نباشد. پر معده
خود-	 با آبميوه يك خون قند مشكالت صورت بياورتدر د.يان

وديلتيازمپروپرانولول،مانندداروهاييمصرفصورتدر-

خودپزشكباقبلساعت24ازودارقطعجهتنيتروكانتين
.نماييدمشورت
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