
  چیست؟ قلب اسکن

  

است که برای  تهاجمی غیر اسکن پرفیوژن قلب روشی

  این.بررسی خون رسانی به عضله قلب به کار می رود

اسکن اغلب در دو حالت استرس و استراحت به طور 

جداگانه مورد برسی قرار می گیرد و با مقایسه دو اسکن 

می توان ضایعات خونرسانی عضله قلب و همچنین 

مرحله استرس .انفارکتوس یا سکته قلبی را تشخیس داد

 .صورت می گیرد(استرس دارویی یا با ورزش)به دو طریق

 :ز  وممادگی برای اسکنتعیین نوع استرس ال-الف

 .این کار توسط پزشک معالج یا پزشک موسسه در اتاق معاینه صورت می گیرد

برای این کار قبل از گرفتن برگه مخصوص ممادگی باید با درخواست انجا  اسکن و با همه ی مدارک بیماری خود به اتاق 

وضعیت فیزیکی شما و مستندات مربوط به بررسی در صورتی که بر اساس در خواست پزشک معالج،.معاینه مراجعه کنید

های قلبی منعی برای مزمون ورزش نباشد،انجا  استرس با ورزش توصیه می شود،زیرا در این صورت مراحل بعدی سریعتر 

ولی در صورتی که مزمون ورزش برای شما ضرر داشته باشد،یا طبق نظر پزشک موسسه از دقت کافی .انجا  خواهد شد

باشد مرحله استرس به صورت دیگری با جایگزین نمودن تزریق بعضی داروهای خاص بجای مزمون ورزش برخوردار ن

برگه ممادگی انجا  اسکن بر .در صورت انتخاب استرس با دارو،داروی مذکور برای شما نسخه خواهدشد.انجا  می شود

 .اساس نوع استرس انتخاب شده ، در اختیار شما قرار میگیرد

 :قلب ای هسته اسکن انجام ایبر مهم نکات 

امادگی که قبل از اسکن قلب به شما داده می شود را مطالعه نمایید   لطفا به دقت تما  نکات مندرج در برگه         -

با این وجود اگر پس از مطالعه ی دقیق هنوز هم سوال یا . کلیه اطالعات مورد نیاز شما در این برگه ها اورده شده است

 .می توانید با شماره تلفن مرکز دربرگه راهنمای بیماران تماس حاصل فرماییدمشکلی دارید



در صورت تاخیر ممکن است نوبت .حتما در ساعت و زمان دقیق نوبت در مرکز اسکن قلب حضور داشته باشید        -

 .شما به نفر بعد واگذار شده و ممکن است باعث طوالنی شدن زمان مطالعه شما گردد

با توجه به استفاده از رادیودارو ، به هیچ وجه خانم های .) لطفا از اوردن بیش از یک نفر همراه خود داری فرمایید        -

 .(باردار و کودکان را به همراه نداشته باشید

 


