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 : تعزیف

جوی است کِ چگًَگی تست ٍرزش یک رٍش غیر تْا

کار قلة را تِ ٌّگام فعالیت ًطاى هی دّذ. زیرا تِ ٌّگام 

ًیاز تِ خًَرساًی ٍٍرزش قلة از ّوِ اعضا فعالتر تَدُ 

 تیطتری دارد. 

ی ّستٌذ از عْذُ ایي رگْای قلة دچار تٌگاها زهاًی کِ 

ٍ ایي تغییرات در ًَار قلة تیوار هطخص  یٌذ.کار تر ًوی آ

هی ضَد. ایي تست تا تَجِ تِ درخَاست پسضک هعالج 

 صَرت هیگیرد. 

تیوار در تست ٍرزش تر رٍی تردهیل)غلتک( راُ هی رٍد. 

دُ ٍلی هوکي است تاعث خستگی ضوا ایي اقذام درًاک ًثَ

در ایي رٍش در حالی کِ فعالیت قلة از طریق ًَار ضَد.

قلة ضثط هی ضَد ٍ فطار خَى ًیس اًذازُ گیری هی ضَد، 

ضوا تر رٍی غلتک در حضَر کارضٌاس هتخصص قذم زدُ 

 دقیقِ سرعت ٍ ضیة غلتک افسایص هی یاتذ.  3کِ ّر 

 

 

 درد قفسِ سیٌِ ، تٌگی ًفس، سرگیجِ،اگر حیي تست دچار 

اعالم کٌیذ تا تا ًظر کارضٌاس ضذیذ  تگی پا، خسگرفتگی 

 هرتَطِ تست ٍرزش قطع گردد.

 آمادگی قبل از انجام تست ورزش :

قثل از اًجام تست ٍرزش حوام کٌیذ. الثتِ ترای اقایاى الزم 

است قثل از حوام هَّای سیٌِ ٍ پْلَی چپ کاهال کَتاُ 

 گردد)تاهاضیي( .

حجن هیل  صثح رٍزی کِ ًَتت داریذ صثحاًِ سثک ٍ کن

 . ًوائیذ) ًاضتا ًثاضیذ(

تِ رٍز ٍ ساعتی کِ ًَتت داریذ دقت کٌیذ ٍ درست ٍ تِ 

هَقع هراجعِ ًواییذ، چَى تاخیر ضوا تاعث هعطلی خَدتاى ٍ 

 یا هَکَل ضذى ًَتت تِ رٍز دیگری هی ضَد.



 ضة قثل استراحت کافی داضتِ تاضیذ. 

کفص ٍ لثاس راحت جْت اًجام تست ٍرزش تِ ّوراُ 

 ضتِ تاضیذ.دا

 آتویَُ تِ ّوراُ داضتِ تاضیذ تا پس از اًجام تست هیل کٌیذ.

از دٍرٍز قثل از هصرف سیگار ٍ ّرگًَِ دخاًیات اجتٌاب 

 در تیواراى دیاتتی اًسَلیي ًَتت صثح تسریق ًطَد. ضَد.

در صَرت هصرف دارٍّای زیر، تایذ هصرف آًْا را طثق 

هعالج اجازُ آى را تَضیح قطع ًوائیذ، هگر ایٌکِ پسضک 

 ًذادُ تاضذ:

 

 

 نام دارو

 پرٍپراًَلَل

 هتَرال

 آتٌَلَل

 دیلتیازم

 

 ایسٍسَرتایذ

 ًیترٍگیلیسیریي

 کارودیلول

زمان 

 قطع دارو

 

 روز قبل2از

 

 روز قبل 1از

 بعدازانجام تست ورزش:

دقیقِ تحت کٌترل ّستیذ ٍ فطار خَى ٍ ًَار 01-01حذٍد

 قلة از ضوا گرفتِ هی ضَد.

ساعت تعذ از تست ٍرزش فعالیت ضذیذ ًذاضتِ تاضیذ  2-0تا

 ساعت تعذ از تست دٍش آب گرم ًگیریذ. 2ٍ تا

ساعت قرار  3-2در هعرض َّای تسیار گرم ٍ سرد تا 

 ًگیریذ.

 توضیحات :

ذ نین ساعت قبل اس ساعت هقزر به واح

( هزاجعه و فزم پذیزش)درهانگاه، طبقه دوم بیوارستاى

 کنیذ.هزبوطه را دریافت 

اگز به دلیلی نوی توانیذ طبق نوبت خود هزاجعه 

نواییذ بایذ قبال اطالع دهیذ. )در ساعات اداری به 

 ( 973، داخلی37تا 95539733ضواره 
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