
 

 

 

 

 القلب  إجهاداختبار ارشادية ألداء  ليماتتع القعنوان الم

 م.م. صفد رياض عصام الكاتب

 

 هذا يقيس ي. إذالقلب المجهود اختبار أو القلب اختبار أو التمرينات باختبار أيضا  إن هذا االختبار يسمى 

 الدموية وعيةاأل في يوجد قد الذي االنسداد يوضح ماك الضغوط من مجموعة تحت القلب أداء االختبار

ي المشجهاز  على التمرينات بعضطلب منه تأدية يس أو للمريض الدواء تقديم يتمخالل االختبار س

 بواسطة ختباراال إلجراء الطبيب من قبلديد الموعد بدأ االختبار بتحوي .التمرينات دراجة على ك أوالمتحر

 الدواء والتمرينات. 

 االرشادية: التعليمات 

 االختبار إلجراء المحدد التوقيت في الوصول على احرص( 1

 االختبار أداء يستغرقبا  في المستشفى وتقري ساعتين مدةك ستستغرق أن العلم عم مواعيدك جدول رتب

 .تقريبا   واحدة ساعة

 ( أحضر تجهيزاتك معك 2

 التحرك يمكنك حتى فضفاضة ومالبس المخصصة المشي أحذية راحضألداء االختبار يتوجب عليك إ

 .بالمستشفى الخاص الرداء ارتداء يمكنك ، كمابسهولة

 ( التغذية والتروية3

 تشرب ال ولكن الماء، شرب يمكنكر واالختبا إجراء قبل ساعات أربع لمدة الجافة األطعمة لكتأ ال

 توجد ماك الكافين منزوعة والقهوة العادية القهوة في لكافينا مادة توجدم. )الكافي مادة على تحتوي التي السوائل

 والمرطبات(.  والتةكوالشو الشاي في

 ( التدخين 4

 يؤثر أن الممكن فمن، األقل على ساعات أربع بمدة االختبار إجراء قبل التبغ تستخدم أو تدخن ال

 .االختبار نتائج على التدخين

  

 مقاالت الصحة االلكترونية 



 

 

 

 ( األدوية5

 واألدوية د من أن هذه القائمة تضم جميع الوصفات الطبيةكتأو احضر قائمة باألدوية التي تتناولها

الخاصة  األدوية من أي تناول ينبغي نكا إذا عما الطبيب اسألو ات واألعشاب الطبية التي تتناولهوالفيتامينا

 .فقط الماء من برشفات األدوية، مع مراعاة تناول االختبار إلجراء المحدد اليوم صبيحة بك

  لتخفيف ألم الصدر. –عند الحاجة  –يمكن استخدام أقراص أو بخاخة "نتروجلسرين" 

 االختبار أثناء( 6

 المستشفى رداء أو التمرينات مالبس وارتداء مالبسك تغيير منك سيطلب.  

 حلق يلزم  قد للرجال، وبالنسبة .القلب نبضات معدل لقياس صدرك على الصغيرة المجسات توضع 

 .الصدر شعر

 القلب نبضات ومعدل الدم ضغط قياس ويتم .ذراعك على الدم ضغط رباط لف يتم.  

 الصدر في ألم أو التنفس في صعوبة أي من تعاني آنت إذا الفور على األطباء فريق أخبر. 

 

 ( إجراء االختبار:7

 ء:لدواا بواسطة القلبإجهاد  اختبار إلجراء

 ذراعك في وريدية حقنة تعليق يتم. 

 الحقنة هذه خالل من قلبك على يضغط الذي الدواء حقن يتم.  

 االختبار ينتهي القلب، لنبضات معين معدل إلى الوصول عند. 

 :التمرينات بواسطة المجهود مع القلب اختبار إلجراء

 التمرينات دراجة وبكر أو المشي جهاز على المشي تمرين أداء. 

 الدقائق من عدد بعد تدريجية بصورة االختبار صعوبة تشتد. 

 االختبا ينتهي ،النبضات من معين معدل إلى القلب وصول أو الشديد التعب عند 

 الفحص بعد ما( 8

 لدقائق واالستراحة الجلوس منك سيطلب.  

 العادي نشاطك إلى تعود سوف المنزل، إلى العودة عند.  

 معك النتائج هذه الطبيب يناقش وسوف .طبيبك إلى الفحص جنتائ إرسال يتم سوف. 

 

 أسئلة أية لديك انتك أو مخاوف أية ساورتك إذا الممرضة أو الطبيب إلى تحدث
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