
 آنژیوگرافی قلب :
رمی ررررررررررررررررر راهی  رری یرت رمیخ روش  آنژیوگرافی 

رشررررررررر اطالعاترمامل رجه رمشخصرنمودنرمحی 

ردهی  رررررررررررررررررر رمی  رلیلیمی  رهیات روگ میزانرگرفتگ 

ر یارررررررررررر آنژیوگراف رب رپزشکرشمارممکرم رمیدی 

رهیایی ررررررررررررررر ردومیان بروه رنمای رم رآیارشمارنیازربی 

 ماند رجراح ریاردومانرداوشی رداوی ریارریر؟

 

 نکات قبل از آنژیوگرافی:
 لم رازرپذیر ردوربیماوهتانرموهاترزائ رب نرواررررررررر

 ازرناحی رنافر ارزانوردورهرردشرپار راشی هرشود 

 هاع رلمی ررررر3هاع رلم رغذای رجام رشرازررررررررر8ازرر

 مایعاترمی رنکدی  

 

 دورهدگامرمراجع رملی رم اوکرپزشک رازرلمیی ررررررررر

نواورللب،رعکسرلفس رهید ،راموترللب،ر سی ررررررررر

 شوز رشرآزمایشاتروارب رهمراهرداشت رباشی  

 

 وج رمدی راهترسرشراض رابرب رشمارمیمیکی ررررررررررر 

ربی ررررررررررررر روش  نخواه رمردرچرارم رآنژییوگیرافی 

رمی رررررررررررر دودتراه رم ربارب رحس رموضع رانجیام

 شود 

 رییکررررررررررررر رمیعیمیوک براترا صالرهرمرشر زویقرداوش

 وگرازرشمارگرفت رم رشود 

 

 رزانیورررررررررررررر رش نمضروشترپا،رنمضرلوزکرپا،رپش رپیا

 مدترلرشرعالم رزدهرم رشود 

 ردادهرررررررررررررررررررررررر رآوامیمیخی  رشیمیا ربی  ب ردهتوورپزشک

 م رشود 

 حین آنژیوگرافی:

 مح رشوشدرهوزنرمخصوصرآنژیوگراف رم رررررر

معموکروشترمشال روانراه ر وهطرمحیلیولررررررررر

 ض رعفون رشستشوردادهرم رشود 

 ربیارررررررررر پزشکرمح رشوشدرهوزنرآنژیوگراف روا

داوشترب رحس رموضع ،رب رحسرم رنمای رررررررر

 شرلول رمربوط روارشاودروگرم رنمای  

 رنیفیسرررررررررررر ممکنراه رازرشماررواهت رشودرمی 

رمیاوررررررررررررر رودروارنگ رداوی رشریارهرف رمدی ،رایین

باعثررررم رشودرمیفی رفیلخرآنیژییوگیرافی ررررررررررررر

 شمارم لوبر ررشود 

 رررررررر ررررررر51بع رازرانجامرآنژیوگراف رحی شد ر02 یا

دلیق ردورا اقربهمودترم رمانی ر اررونیرییزترررررررررر

مدترلرگردد رمح رانجامرانژیوگراف رپانسمانررررررر

رگیییرد رررررررررررررر رمی  ش هرشرمیس رشنروشترآنرلراو

رحیرمی ررررررررررررر راز براترجلوگیرترازرریونیرییزت

رشی یی ررررررررر مردنررودداوترمدی ،رزیرار حرک

 باعثررونریزترازرپارم رشود 

 رهی رررررررررر دورنهای رشماردوربخ رآنژیوگراف ریا

 ه ریورربررم رگردی  



 بعد از آنژیوگرافی:
ممکنراه ربع رازرآنژیوگراف ردچاوراحساسرزیادرییاررررررررر

رشرررررررررررررررررر رگیرمی  رش مخرش نرضربانرللب،رگیرگیرفیتیگی 

رحیالی رررررررررررر لرمزت،ر هوعراهتفراغ،رروابرآلودگ ریارب 

 شوی  

رشررررررررررر رمیایی  دورصووتراحساسرگرم رشردودر،رحرمی 

ردوررررررررررررررررر روا رپیرهیتیاو رفیووا احساسرریس ردورمح رعم 

جریانرلراوردهی ،رچونرممکنراه رمح ررونیرییزترررررررررر

رشررررررررررر رحسی  ربی  مردهرباش  رهررگون راحساسرمررت ،

 گزگزرش نرپارواراطالعردهی  

رغیذارررررررررررررررر3 ارررر0 رریوودن راز هاع ربع رازرآنژیوگیرافی 

ربیارررررررر بپرهیزی  رهپسربارنظاوترپرهتاورمصرفرماییعیات

رمیوادررررررررررررررر مق اورمخروارشرشعرمدی رشرردورصووتر حمی 

 جام رواربخووی  

 پس از ترخیص:
رشرررررررررر امثرربیماوانرصمحربع رازرآنژیوگراف رمررصرهستد 

رآنیانررررررررررررررر ردومیان روشنی  فقطربیماوان رم ربای رجه رادام 

 ال امرشود،ربسترترم رشون  

ردش ررررررررررررر رش فرداتر رریصرپانسمانرمح رعم ربیرداشیتی 

رشرررررررررررر بگیری رشرازرلحاظررونمردگ رمح رواربروه رمدیی 

  اریکرهفت ردورشانرحمامرن اشت رباشی  

ربی رررررررررررررررر رریود ممودترمشال روانرطمیع راه رشر اردشرهفتی 

 رودرروبرم رشود 

رپیا،ررررررررررر دورصووترشجودرمشکالترحرمت ردورانیگیشیتیان

رونریزترشر وومرپارشرهردترآنرب رنزدیکر رینرمیحی ررررر

 دورمان رمراجع رمدی  

 مدم ر:
ر رررررررررررررررررررر ر، ر  ر، ر،رررر5388فردشه ر،رور،راشرف ر،رحرشر یقی یسی  )

 آنژیوگراف ربراترپرهتاوانر،ر هرانر،رهمای 

 
 15532224-3شماره تلفن بیمارستان :

 نکاترلاب ر وج ربراترشمارم دجوترمحترمر:

 ر-5

 ر-0

 بسم ر عال 

 
 دانشگاهرعلومرپزشک رشرر ماتربه اشت رشردومان رگیالن

 کهیجانربیماوهتانردمتررپیرشز
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 آموزش به مددجو

  بیمارستان دکتر پیروزکمیته آموزشی
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