استرس اوَ چیست؟
در استرس اوَواردیَگرافی تا ٍرزش ٍ یا تسریك دارٍی
دٍتَتاهیي ضرتاى للة را افسایص هی دٌّذ تا تا ایي وار پاسخ
للة را تِ افسایص وار تیطتر ( افسایص ضرتاى للة ٍ اًمثاض
ضذیذتر) ارزیاتی وٌٌذ .

تَجِ

آهادگی ّای الزم جْت استرس اوَ
 تیوار ًاضتا تاضذ.

در صَرت ترٍز ػالئن زیر سریغ پسضه را

 حتوا یه ًفر ّوراُ داضتِ تاضذ.

ه لغ سازیذ :

 در هَرد آلایاى هَّای سیٌِ ٍ ضىن تراضیذُ ضَد.

 درد یا ًاراحتی در فه یا لفسِ سیٌِ

 ولیِ هذارن پسضىی ( خالصِ ی پرًٍذُ ،جَاب تالیَم اسىي،
ًَارللة ،آًژیَگرافی ٍ ّ )..وراُ آٍردُ ضَد.
 در صَرتی وِ دارٍّای زیررا هصرف هیىٌیذ در هوَرد لو وغ

 تٌگی ًفس
 سیاّی رفتي چطوْا

آًْا از  84ساػت لثل تا پسضه خَد هطَرت وٌیذ:

رٍش اًجام وار

پس از پایاى تست ٍ تْثَدی ػَارض ،تا

اتتذا یه آًژیَوت در تازٍی ضوا لرار دادُ هیطَد.

ًین ساػت در اتاق تحت ًظر لرار

تا لیذ ّای هختلفی وِ تِ لفسِ ی سیٌِ ی ضوا هوتوصول ضوذُ

 .1آتنولول

است ضرتاى للة ضوا تررسی ٍ ػالئن حیاتی چه هیطَد.

 .2آمیلودیپین
 .3پروپرانولول

پس از اًجام اوَ واردیَگرافی در زهواى اسوتوراحوت ،توسریوك

 .4سوتالول

دارٍی دٍتَتاهیي ضرٍع هیطَد.

 .6کارودیلول
 .7متورال

هیگیریذ .

 .8ایسوسورباید
 .9نیتروکانتین

 .5دیلتیازم

تا تسریك تذریجی دارٍ ضرتاى للة افسایص پیذا وردُ ّوسهاى
اوَواردیَگرافی تؼول هی آیذ ٍ تا تصاٍیر رخیرُ ضذُ در زهاى
استراحت ٍ زهاى تسریك دارٍٍ ،ضؼیت للة ضوا هَرد همایسوِ
ٍ تررسی لرار هی گیرد.
در زهاى اًجام تست ،فطارخَى ٍ ضرتاى لولوة ضوووا هوذاٍم
هَرد پایص لرار هیگیرد.

ػَارض استرس اوَ

پس از پایاى اوَ ،تِ تذریج ضرتاى للة توِ حوالوت ػوادی تواز

 افسایص گرها ٍ ترافرٍختگی

هیگردد .

 افسایص فطارخَى هَلت
 افسایص ٍ ًاهٌظوی ضرتاى للة
 سردرد
 حولِ ٍ ایست للثی در هَارد ًادر

تهیه کننده  :کارشناس پرستاری مائده احمد پور
زیر نظر :خانم دکتر فرحناز نیک دوست
خانم دکتر حکیمه صادقیان و خانم دکتر آتوسا مصطفوی
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