
 
و   .  7 سر  سنجاق  عینک،  بپوشید  را  بیمار  مخصوص    لباس 

 لوازم اضافه را خارج کنید 
نخواهد کرد    .  8 به شما  و ترس کمکی  اضطراب  توجه کنید 

حسی   بی  با  که  است  دردي  بی  روش   آنژیوگرافی  که  چرا 
 شود موضعی انجام می 

نمایید مانند آسپیرین و  .داروهایی که در منزل استفاده می   . 9
در خصوص زمان قطع آن  وارفارین را به همراه داشته باشید و  

 .  کنید  مشورت   با پزشک 

 حین آنژیوگرافی 
 در   انجام   لب   کت   یا   کاتترگذاري   آزمایشگاه   آنژیوگرافی 

  وصل  قلبی   مانیتورینگ  دستگاه  یک  به  شما  و  شد  خواهد 
خواهید    . شد   خواهید  دریافت  آرامبخش  داروي  مقداري 

 کرد تا در طول آنژیوگرافی آرام باشید 

   ًمحل ورود کاتتر (سوزن مخصوص آنژیوگرافی) که اکثرا
در   گاهی  و  ران  کشاله  محلول    دست در  توسط  است 

شما   بدن  روي  سپس  و  شده  داده  شستشو  ضدعفونی 
می  بی    گردد. پوشیده  ماده  ناحیه  آن  در  پزشک  سپس 

کرد،(    خواهد  تزریق  موضعی  کننده  عدم  حس  جهت 
و احساس   بیدار    لی دردي  آنژیوگرافی  طول  در  شما 

بود.)  به سمت    خواهید  و  وارد  سرخرگ  طریق  از  کاتتر 
 . قلب فرستاده می شود 
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استفراغ،     و  تهوع  احساس  حاجب  ماده  تزریق  هنگام  مواردي  در 
می  دست  بیمار  به  گرمی  یا  موقت  سرعت  برافروختگی  به  که  دهد 

 شود برطرف می 

 قبل از آنژیوگرافی   آمادگی و آگاهی هاي   
آنژیوگرافی،    6-8حدود   .۱ انجام  از  قبل    گونه هیچ نباید  ساعت 

   نوشیدنی و خوراکی مصرف شود 
و   .۲ ران  کشاله  موهاي  و  رفته  حمام  به  آنژیوگرافی  از  قبل  روز 

 باالي قفسه سینه و زیربغل را بتراشید قسمت  

دستور  .۳ به  قبل  بنا  شب  روز  پزشک  صبح  در    یا  آنژیوگرافی، 
شو  بستري  حیاتی  د. ی بیمارستان  عالئم  آزمایش کنترل  هاي  ، 

تکمیل  ،نوار قلب و عکس قفسه سینه ،  )CBC- PT- PTTخون ( 
حین   در  احتمالی  ازخطرات  آگاهی  براي  نامه  رضایت  فرم 

 انجام می گیرد.   آنژیوگرافی 
دارویی،   .٤ حساسیت  گونه  هر  ید  سابقه  حاوي  حاجب  ماده 

به غذاهاي دریایی غذایی    غذایی   حساسیت   خصوصا حساسیت 
خصوص   در  پزشک  که  دهید  اطالع  خود  پزشک  به  حتماً  را 

از  قبل  خاص  اقدامات  یا  دارو  گیري    تزریق  تصمیم  آنژیوگرافی 
 . کند 

صورتیکه    .٥ می در  دیالیز  یا  و  دارید  کلیه  حتماً  نارسایی  شوید 
 پزشک را مطلع سازید 

اگر مبتال به دیابت هستید، با پزشکتان درباره نحوه مصرف غذا،   .٦
آنژیوگرافی   از  قبل  انسولین  و  خون  قند  آورنده  پایین  داروهاي 

     صحبت کنید. 

 
 

  
 

  

اشعه    آنژیوگرافی    از  استفاده  با  بوده که  یک روش تشخیصی  صرفاً 

قلب   عروق  بررسی  براي  و  انسداد    ) کرونر ( ایکس  میزان  تعیین  و 
در واقع به معنی  . شود باشد و منجر به باز شدن عروق نمی عروقی می 

هاي خونرسان قلب با استفاده از تزریق یک ماده  عکسبرداري از رگ 
(حاجب)  بررسی    رنگی  عروقبراي  انسداد  یا  شدگی    باشد. می   تنگ 

کارکرد    هاي داخلی قلب، نحوه پمپاژ کردن قلب، شکل قلب و قسمت 
 هاي قلبی نیز قابل بررسی می باشد. صحیح دریچه 

انجام   نیست  آنژیوگرافی  براي  بیهوشی  به  شروع    ؛ نیاز  از  قبل  گاهی 
پرستار کشاله ران شما را (یعنی    شود. کار یک آرامش بخش داده می 

کرد. سپس   خواهد  وارد شود) ضدعفونی  کاتتر  است  قرار  که  جایی 
پزشک در آن ناحیه ماده بی حس کننده موضعی تزریق خواهد کرد،  

نمی  احساس  را  دردي  دیگر  ترتیب  طول  بدین  در  شما  و  کنید 
طول مدت آنژیوگرافی بسته به شریان    آنژیوگرافی بیدار خواهید بود. 

بین   است، ولی معموالً  متفاوت  بررسی  دقیقه طول    45تا    15مورد 
 ساعت زمان میبرد.   3تا  2آماده سازي روي هم رفته  اما با    کشد. می 
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نژیوگرافی عروق  آ

 قلبی 

 32342000-13:تلفن

    1398تهیه و تنظیم :دفتر آموزش سالمت ،پاییز 

   منبع:

  و   ICU ,CCU  بخش  در   ویژه  پرستاري  مراقبت  مرجع  کتاب

 عسگري  دکتر دیالیز،

 پرستاري داخلی جراحی برونر سودارث

     از بعد  می   آنژیوگرافی روز  و  بوده  ترخیص  قابل  توانید  بیمار 
است.   بالمانع  استحمام  و  باشد  داشته  را  معمول  ما  ا فعالیت 

روز از نشستن در وان یا لگن خودداري    3-4شود تا  توصیه می 
 کنید. 

 3-2    زیاد و  برندارید  بار سنگین  انجام ندهید،  روز کار سنگین 
 ندارد. اما کارهاي معمول منعی  خم و راست نشوید. 

  ورزش ا انجام  اجسام  ز  دادن  هل  و  کشیدن  و  سنگین  هاي 
دویدن،   اید)،  شده  آنژیوگرافی  دست  رگ  از  اگر  (بخصوص 
هفته   یک  تا  سرازیري  یا  سرباالیی  رفتن  راه  یا  و  کوهنوردي 

کنید  نیز    خودداري  آن  از  و  وپس  ورزش  شروع  خصوص  در 
 . کنید مشورت    پزشک   با فعالیت سنگین  

 :ی آنژیوگراف  وارض ع  
 عوارض سبب بندرت  ه ب    اما  باشد یم  خطری ب   عموماً  روش  این

خونریز  یخونمردگ  محل يو  واکنش کشاله در  ایجاد   ران، 
 ي کلیو  ی قلب ، نارسای  ضربان ینظم  ی ب   ی ، حساسیت 
 . میشود 

 
  
  
 

 
 

     آنژیوگرافی حین  نظیر  در  اقداماتی  و  داده  گوش  پزشک  به 
نفس عمیق (مانند بو کردن گل) و سرفه متوالی بصورت  کشیدن 

محکم  تک و  دهید .  ... تک  انجام  سرخ  ،  را  احساس  است  ممکن 
باشید که   قلب کنید، توجه داشته  یا تپش  شدن، تهوع مختصر 
احساس   آنها  وقوع  صورت  در  پس  اند.  عادي  احساسات  این 

 نگرانی نکنید. 
  کاتتر و راه وریدي برداشته خواهد شد و  عد از انجام آنژیوگرافی  ب

م  پرستار   یا  پزشک  خونریزي،  گونه  هر  از  جلوگیري  حل  براي 
میدهند  فشار  ارامی  به  را  اتاق  15تا 20حدود کاتتر  در  دقیقه 

 مانید تا خونریزي کنترل گردد. بهبودي می 

  آن  م روي  شن  کیسه  و  شده  پانسمان  کاتتر  ورود  حل 
پا  قرارمی  دادن  حرکت  از  خونریزي  از  جلوگیري  براي  گیرد. 

رگ   از  خونریزي  باعث  شدید  تحریک  زیرا  کنید  خودداري 
 . گردد می 

آنژیوگرافی  از  حرکت   د   پس  و  داغی  و  گرمی  احساس  صورت  ر 

است   ممکن  چون  کنید  خبر  را  پرستار  سریعاً  عمل،  محل  در  مایع 
 محل آنژیوگرافی خونریزي کرده باشد.                  

  .براي دفع ماده حاجب مایعات زیاد بنوشید 
  توانید با نظر پزشک و پرستار پانسمان خود را خارج  روز بعد می

خاص در رابطه با نتیجه آنژیوگرافی راه    و در صورت عدم مشکل 
 بروید. 

 
 
 
 

 
 

 


