انواع تست ورزش :
دو نوع تست ورزش وجود دارد :


دوچرخه ثابت

 تردمیل که روش دوم در ایران معمول تر است .

دست یابی به میزان معین ضربان قلب نسبت به سن
بیمار  ،تست را پایان داده و تا برگشت میزان ضربان
قلب  ،فشارخون و تغییرات نوارقلب و حال عمومی بیمار

هنگام تست ورزش بیمار بمدت  6تا  15دقیقه تحت

به وضعیت اولیه و عادی بیمار تحت نظرقرار می گیرد.

فعالیت مداوم و پیشرونده قرار می گیرد و پس از هر 3

در طول تست چه چیزهایی کنترل می شود ؟

دقیقه مورد ارزیابی قرار می گیرد .
پس ازگرفتن شرح حال اقدام به اتصال سیم های
مربوط به دستگاه ثبت نوارقلب درحال فعالیت توسط
چسب های مخصوص (الکترودها) بر روی سینه وپشت
شانه بیمار  ،وبازوبند دستگاه فشارخون  ،بیماربا
سرعتهای تعیین شده وشیب برنامه ریزی شده در
زمانهای تعریف شده مرحله به مرحله بر روی یک
تسمه نقاله متحرک یا تردمیل شروع به قدم زدن (ویا
دوچرخه ثابت) و فعالیت نموده و دائماً نوارقلب کامل ،
ضربان  ،فشارخون و وضعیت عمومی بیمار ثبت و
ضبط و تحت نظردقیق قرار می گیرد  .تا زمانی که
به حد مورد نظر و معین نسبت به سن هر بیمار ،
میزان افزایش ضربان قلب  ،تغییرات قابل توجه در
امواج نوارقلب و حال عمومی بیمار دست یابند  .سپس
درهرمرحله از تست که بیماراحساس درد وناراحتی
نماید ویا تغییرات مهم درنوارقلب ایجاد شود ویا

 ضربان قلب شما.
 تنفس شما.
 فشار خون شما.
 الکتروکاردیوگرام (نوار قلب یا )ECGشما
 میزان خستگی که شما احساس می کنید

تهیه وتنظیم :
واحد آموزش به بیمار
بیمارستان شهید عارفیان ارومیه
سال 1401

قلب و فشارخون درحین ورزش  ،حاصل فعالیت بیشتر

 .1تساات ورزش قطاا نماییااد( .داروهااایی نظیاار:
ایندرال -آتنولول -متورال -نیتروکانتین-

قلب است .

زیرزبانی -دیلتیازیم)

ورزش  ،یکااای از مهمتااارین روشاااهای تشخیصااای

بنابراین درحین ورزش  ،خودقلب ازهمه اعضاا بادن ،

 .۲بیماران دیابتی توجه داشته باشند که در مورد قطا

غیرتهاجمی برای بررسی بیماری شریانهای عضاله قلاب

نیازبه اکسیژن وخونرسانی بیشاتری دارد و زماانی کاه

داروی قند خود (تزریقی یا خوراکی) باا پزشاک معاال

عروق کرونر) می باشد.

رگهای کرونرقلب دچار تنگی هستند از عهاده ی ایان

خود مشورت نمایند.

کار بر نمی آیند و قلاب دچاار کمباود خاون رساانی و

 .3در مورد آقایان تراشیدن موهای سینه ضروری می

تست ورزش قلب یا استرس تسات و یاا تسات تحمال

کمبود اکسیژن شاده و متعاقاب آن شاخ

باتوجه به اینکه درشروع بیماری تنگی عروق قلب  ،غالباً
عالئم تنگی ویا انسداد شریانهای قلب درحالت استراحت
 ،برروی نوارقلب چندان آشاکار نمای گاردد  ،بهتراسات
برای بررسی دقیق تار و آشکارشادن تغییارات نهفتاه ،

دچاار درد

باشد .

قفسه سینه می شود .در این شارایط تغییراتای در ناوار

. ۴شب قبل از مراجعه جهت انجام تست ورزش حتماً

قلبی ،فشار خون و ضربان قلاب ایجااد مای شاود کاه

استحمام نمایید.

بیماری را آشکار می سازد.این موضوع اساس به وجاود

 .5یک عدد حوله کوچک همراه بیاورید.

آمدن تست ورزش است.

 . 6حداقل تا دو ساعت قبل از شروع تسات ورزش از

به عبارت دیگرتست ورزش آزمونی غیرتهااجمی اسات
که تغییرات نهفته نوارقلب درزمان استراحت را ازطریاق
تحمیل فعالیت بدنی و استرس به قلب فرد آشکار مای
سازد .

قلب درشرایط فعالیت و استرس قرارگیرد .

چگونه باید آماده شویم؟

هنگامی که شخ شروع به ورزش می نماید عضالت
وی نیازبیشتری به اکسیژن و خون رسانی دارند لذا قلب
مجبوراست تندترو بیشتر کارکند که افزایش ضربان

قبل از تست ورزش باید به نکاا

زیا توجاه

ف مائید:

داروهای قلبی و فشار را با نظر پزشک معاال خاود ۲۴
الی  ۴۸ساعت قبل از

خااوردن غااذا ،نوشاایدنی و مااواد محاارک و اسااتعمال
دخانیات خودداری نمایید.
 .7قبل از انجام تست نبایاد فعالیات فیزیکای شادید
داشته باشید.
 .۸لباسهای گشاد و راحت بپوشید و خانمها باید
پیراهن و بلوزی که دکمه هایش در جلوی آن قرار
دارد همراه با شلوار بپوشند.

