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  تست ورزش
  تست ورزش چيست؟

وقتي كسي دچار درد قلبي مي شود ممكن است نوار قلب چيز خاصي را نشان ندهد اما شك باليني 
تست ورزش پزشك به اين سمت است كه رگ هاي قلب بيمار گرفتگي دارند. در اين موارد با انجام 

صحت و سقم اين مطلب روشن مي شود با اين تست مي توان دريافت كه قلب شما هنگاميكه سخت 
كار مي كنيد(فعاليت بيشتري داريد) چقدر مي تواند خوب كار كند.با اين تست مشكالتي كه هنگام 

  استراحت آشكار نيستند، مشخص مي شود.
  آمادگي قبل از تست ورزش

نگام تست ورزش، لباس و كفش راحتي بپوشيد و الزم است قبل از انجام جهت رفاه بيشتر در ه-1
يك ساعت قبل از تست بايد ناشتا باشيد اين مسئله از -2آزمايش، فعاليت بدني شديد انجام نداده باشيد.

بروز حالت تهوع به هنگام ورزش شديد جلوگيري مي كند(چنانچه مبتال به ديابت هستيد يك ساعت 
  از صرف يك غذاي سبك كافي است و نياز به تغيير مقدار انسولين وجود ندارد).ناشتا بودن پس 

  اگر بيمار سيگاري است حداقل سه ساعت قبل از تست سيگار نكشد.-3
بعضي از داروها مانع از افزايش فعاليت قلب در حين ورزش مي شوند مثل پروپرانولول، متوپرولول، -4

براين الزم است از پزشك خود در مورد داروها سوال نمائيد. وليكن بيزوپرولول، ديلتيازم ، اتنولول بنا
  باقي داروهاي مربوط به فشار خون طبق نظر پزشك مصرف شود.

  درصورت ابتال به ديابت داروهاي قند خون خورده نشود و بعد از انجام تست مصرف شود.-5
  را بتراشيد. روز قبل از تست ورزش حتما دوش بگيريد و آقايان موهاي سينه خود-6

تست ورزش معموال در بيمارستان يا مركز پزشكي انجام مي شود.در ابتدا نبض، فشار خون و نوار قلب 
بيمار گرفته و ثبت مي شود و الكترودهاي مربوط به نوار قلبي روي سينه بيمار قرار داده مي شود.يك 

الكترودها به وسيله سيم هايي بازوبند هم بر روي بازوي بيمار جهت گرفتن فشار خون وصل مي شود. 
  به يك دستگاه كامپيوتري وصل مي باشد.
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دستگاه تست ورزش شبيه دستگاه تردميل است اين دستگاه بصورت يك صفحه الستيكي متحرك و 
غلطاني است كه بيمار بر روي آن ايستاده و جهت حفظ تعادل بايد بر روي آن راه برود. طريقه راه رفتن 

بيمار آموزش داده مي شود و به بيمار گفته مي شود كه چگونه از نرده حمايت روي تسمه متحرك به 
  كننده استفاده نمايد.

در ابتدا دستگاه آرام حركت مي كند و گام برداشتن شروع مي شود سپس به تدريج بر سرعت و شيب 
د دقيقه تسمه اضافه مي شود و گام برداشتن براي بيمار كم كم سخت مي شود. فشارخون بيمار هرچن

كنترل مي شود تغييرات نوار قلب نيز به دقت تحت نظر و مراقبت قرار خواهد گرفت.در صورت نداشتن 
 ناراحتي تست تا انتها ادامه مي يابد.

 چه زماني تست ممكن است متوقف شود؟
در هر زمان كه بيمار احساس كند كه قادر به ادامه ورزش نيست.-1  
تنگي نفس مفرط، سرگيجه و يا سردرد شديد.درد و ناراحتي در قفسه سينه، -2  
تغييرات غير عادي در نوار قلب بروز كند و يا فشار خون افت كند.-3  

 مراقبت هاي بعد از انجام تست ورزش
بعد از اتمام تست ورزش به بيمار كمك مي شود تا روي تخت و يا روي صندلي بنشيند، بهتر است 

بيمار نوار قلب و فشار خون گرفته خواهد شد.بيمار دراز نكشد.در مدت استراحت از   
الكترودها از سينه بيمار جدا شده و به وي توصيه مي شود حداقل نيم ساعت در محدوده محل تست 

ساعت بعد از تست ورزش از گرفتن دوش آب سرد و يا  5-4ورزش استراحت نمايد. همچنين بيمار بايد 
اري كند.در مجموع تست ورزش آزموني است كه مي حمام با آب داغ و خوردن غذاهاي سنگين خودد

تواند گرفتگي ها و تنگي هاي عروقي قلب را تا حدي نشان دهد و پزشك را در تصميم گيري براي 
 انجام دادن يا ندادن اقدامات ديگر راهنمايي كند.
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