
 جهت اسکن قلب  سازی بیمارآماده
 

 

ای قلب همانند سازی برای اسکن هستهآماده

باشد ، با این سازی برای اسکن اکوی قلب میاماده

ساعت قبل از اسکن ۴۸تا  ۳۶تفاوت که بیمار باید 

از مصرف کافئین و سیگار خودداری کند و از نیمه 

شب قبل از آزمایش دیگر چیزی نخورد. عالوه بر 

این ، زنانی که باردار هستند یا ممکن است باردار 

ی شیردهی هستند باید به پزشک باشند یا در دوره

خود اطالع دهند. بیمار یک تزریق داخل وریدی 

خواهد داشت. به دلیل دو بخشی بودن این اسکن ، 

کشد و مراحل انجام کار چند ساعت طول می

شود یک کتاب یا فعالیت دیگری به توصیه می

 .همراه داشته باشید

 

 اسکن  توصیه های الرم جهت

 .اگر   شما باید کفش و لباس راحتی بپوشید

ی استنشاقی بدلیل آسم و یا هر بیماری اسپر

حتما به همراه داشته  ,تنفسی مصرف می کنید  

 نل را مطلع نمایید. و پرس

  در صورت امکان جواهرات و زینت آالت فلزی را

باید در خانه بگذارید یا قبل از آزمایش دربیاورید 

 .زیرا ممکن است با فرآیند تداخل داشته باشند

 2۴  ساعت قبل از آزمایشتان، از مصرف کافئین

)مانند قهوه ی بدون کافئین یا قهوه ی معمولی، 

ن چای سرد و گرم، نوشیدنی بدون الکل کافئی

دار، نوشیدنی انرژی زا، شکالت و داروهایی که 

و سیگار کشیدن ( …دارای کافئین هستند و

پرهیز کنید. ممکن است پزشکتان دستورالعمل 

 .های ویژه ای به شما بدهند

 

 ۴  ناشتا باشید . مگر  ,ساعت قبل از مراجعه

 مصرف داروهایی که لزومی به قطع آن نیست.

 

  فقط داروهایی که در لیست داروهای ذکر شده

 قطع شود .  ,می باشد 

 خوب است که بدانید :

به غیراز تزریق وریدی، بیشتر فرآیند های اسکن قلب بدون درد 

هستند و به ندرت ناراحتی یا عوارض جانبی خاصی ایجاد می 

 کنند

  برای شما آنژیوکت جهت تزریق ماده رادیواکتیو

 زده می شود.

  شما خواسته خواهد شد تا زمانی که خسته از

شوید یا دچار تنگی نفس شوید، به ورزش کردن 

 .ادامه دهید

  اگر به دلیل این که توانایی ورزش کردن ندارید به

شما دارویی داده شود تا جریان خون شما را افزایش 

دهد، ممکن است این دارو یک احساس دوره ای 

نفس ضعیف ت اضطراب، سردرگمی، تهوع، تنگی یا

همچنین ممکن است در  .برای شما به وجود بیاورد

قفسه ی سینه ی خود احساس ناراحتی داشته باشید. 

هر عالئمی که در اثر این فرآیند ایجاد شود، معموال با 

 .پایان تزریق از بین می رود



  مهم است در زمانی که تصویر در حال ثبت شدن

هسته ای است، ثابت بمانید. گرچه تصویر برداری 

به خودی خود دردی ایجاد نمیکند، ممکن است 

در اثر بی حرکتی یا ماندن در یک حالت خاص 

در حین تصویر برداری مقداری احساس ناراحتی 

 .داشته باشید

در صورتی که پزشک شما توصیه ی دیگری به شما نکند، 

بعد از اسکن هسته ای قلب ممکن است به فعالیت های 

اگر دستورات خاصی نیاز باشد،  طبیعی خود بازگردید.

کارشناس یا پرستار آن ها را قبل از ترک بخش پزشکی 

  هسته به شما می گوید

  ،از طریق فرآیند طبیعی واپاشی رادیواکتیو

مقدار اندک ماده ی رادیوترکر که در بدن 

شما وجود دارد، با گذشت زمان فعالیت 

 .رادیواکتیو خود را از دست می دهد

  است در ساعت های ابتدایی همچنین ممکن

یا روز تصویر برداری، از طریق ادار یا مدفوع 

دفع شود. همچنین شما باید طبق دستور 

کارشناسان پزشکی هسته ای برای دفع ماده 

 .ی رادیواکتیو مقدار زیادی آب بنوشید

 بعد از اسکن قلب چه بخوریم 

رژیم غذایی خاصی بعد از اسکن قلب نیاز نیست و شما می 

 د.توانید زندگی عادی خود را در پیش گیری

 

 

 آیا اسکن هسته ای قلب خطرناک است؟

اگر بیماری شریان کروناری داشته باشید، ممکن است   ---

در هنگام ورزش یا زمانی که برای تست ورزش دارو به 

شما داده میشود درد قفسه سینه ای احساس کنید. درحالی که 

نیاز باشد میتوانند به شما برای قلب شما پایش میشود، و اگر 

 .درد قفسه ی سینه تان دارویی بدهند

اگر به دلیل یافته های این تصویر برداری به یک مشکل   ---

قلبی تهدید کننده ی حیات مشکوک شوند، ممکن است 

متخصص قلب شما در همان روز مداخالت قلبی عروقی ای 

 .برای شما انجام دهد

به این دلیل که میزان ماده ی رادیوترکر اندک است،   ---

اقدامات تشخیصی پزشکی هسته ای بیمار در معرض تابش 

رادیواکتیو نسبتا کمی قرار می گیرد، که برای این اقدام 

تشخیصی قابل قبول است. بنابراین خطرات رادیواکتیو به 

 .نسبت فواید احتمالی آن بسیار اندک است

ی پزشکی هسته ای برای بیش از پنج اقدامات تشخیص  ---

دهه مورد استفاده قرار گرفته است، و به دلیل این مقدار کم 

تابش در طوالنی مدت عارضه ی جانبی شناخته شده ای 

 .نداشته است

 

 

 

 

 منبع :

دکتر  )وارض اسکن قلب برای اطرافیان به همراه تفسیر اسکن قلبع  ---

و فوق تخصص آنژیوپالستی  متخصص قلب و عروق محمدحسین نجفی

 (در تهران

دکتر محسن صادقی قهرودی مراقبت های قبل و بعد از اسکن )  ---

و فوق تخصص بالون  متخصص قلب و عروق دانشگاهاستادیار 

 (آنژیوپالستی و والوپالستی

 کی هسته ای بیمارستان شتحت نظارت پز  - ----
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