
 اکوی قلب چیست؟
روش تشخیصی است که جهتت کت ته  ته             

پزشه  ه منظور تشخیص مشکالت قلبی ش ا       

و نیز چگونگی ع لکرد قلب  ه کار متی رود              

 رای انجام اکوی قلب نیازی  ه  ستری شتن           

 در  ی ارستا  وجود ننارد  

 

 

 

 

 

 

 در چه شرایطی اکوی قلب ضروری است؟

  هنگامی که دچار ح له قلبی شنه این 

           هنگامی که دچار درد قفسه سینه غتیتر

 قا ل توجیه هستین 

          هنگامی که دچار نقص هتای متادرزادی

 قلبی می  اشین 

  هنگامی که دچار تب روماتیس ی هستین 

          جهت  ررسی وضعیت ع لکتردقتلتب در

اختالالتی مثل تورم اننام تحتانی، تنگتی       

نفس در هنگام فعالیت، طپش قتلتب و           

 فشارخو  و        

 اکوی قلب چگونه انجام می شود؟

ش ا  ر روی یه تخت  ه پهلوی چپ یتا پشتت              

دراز می کشین و پزشه ژل مخصوصی را  ر روی          

یه وسیله میریزد و آ  را روی ناحیه سینته ای            

 ش ا حرکت می دهن 

امواج ماورای صوت تصویری را از قلتب شت تا و              

دریچه های آ  ایجاد می کنن و حرکت قلبی ش ا 

 ر روی یه صفحه وینئویی مشاهنه می شود  در          

 طول تست ش ا نیز می توانین وینئو را  بینین 

دقیقه زما  می  رد و  51تا  02این ع ل ک تر از  

درد و عوارض جانبی ننارد و پزشه ش ا در مورد          

 نتایج آ   ا ش ا صحبت می کنن 

 اکوی قلب چه چیزی را نشان می دهد؟
 اننازه و شکل قلب 

 نحوه ع لکرد کلی قلب 

               ضعف دیواره یا  خش از قتلتب و عتنم

 کارکرد صحیح آ 

 مشکالت دریچه ای قلب 

 وجود لخته خو  در قلب 

           وجود و یا عنم وجود مایع در فضای دور

 قلب

 سوراخ در دیواره  ین حفرات قلب 

 

 آمادگی های قبل از اکو:

 نیازی  ه ناشتا  ود  نیست 

دک ه های پیراهنتا  را  از کنین و  ه پتهتلتوی     

 چپ روی تخت دراز  کشین 



 مراقبت های بعد از اکو:
چو  اکوی قلب یه روش سرپایی است پس از         

آ  می توانین  ه منزل  روین و مراقبت ختاصتی           

نیاز ننارین و می توانین فعالیت های روزانه خود         

را از سر  گیرین و اگر هم که  ستری هستتتیتن              

پس از ات ام اکوی قلب می توانین  ته کت ته             

 پرسنل  ه  خش خود  ازگردین 

 اکوی قلب از طریق مری چیست؟
 رای تشخیص دقیق مشکالت قلبی در  عتضتی         

مواقع اکوی قلب از طریق مری انجام می شتود        

که  ا توجه  ه مجاورت قلب و متری تصتاویتر              

شفافی از قلب  ه دست می آین که  خصوص در          

تشخیص اختالالت آئورت در اختالل ع تلتکترد         

 دریچه های مصنوعی مفین است 

 روش انجام اکوی قلب از طریق مری :
پزشه یه لوله را  ه آرامی در هنگام  لع  ه 

 پایین گلوی ش ا  ه داخل مری می فرستن 

امواج صوتی تصاویر مشا ه آنچه که گفته شن 

ایجاد می کنن و پس از پایا  تست پزشه  ه 

 آرامی لوله را  ه  یرو  می کشن 

در این حین م کن است ش ا احساس سرفه 

 کنین 
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