مديريت درمان استان گيالن
بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) رشت
واحد كنترل و نظارت بر اجرای استانداردهای مدیریتی و اعتباربخشی

آنژیوگرافی كرونر چيست :

عمیم و ط النی رمک می رند دیاسرافم پایی تر رس ره و سراخ مان قلرب

یک روش بسیار ارزنده برای تشخیص و بررسی شررایی ررونررف سیسر

به ر دیده ش د .اضطراب خ د را بیان رنید.

های شریانی -وریدی ررونر و باز ب دن عروق ررونر است.در ای روش ماده
حاجب از راه ورید به ص رت ان خابی به شرایی ررونرر ترریرم مری شر د.
ن ک رات ر تحت هدایت سل روسک پی در شرایی ررونر راست و چپ قررار
داده می ش د و ماده حاجب هم زمان برا تور یر بررداری رادی فراسیرک برا
دست ترریم می فردد .برای بررسی شدت تنگیف هر یک از شرایی ررونرر

آنژیوگرافی كرونر
كد مدرك 96 - TR-R-03 :

معم ال از چند زاویه بررسی می ش د .به ای ترتیب اطالعات مهمری بررای

مراقبت پس از آنژیوگرافی :
ای روش تشخیوی  05-50دقیقه ط

می رشدف بیمرار 5 - 6سراعت در

بس ر می ماند .با اعما سشارم ضعی بر محل ورود رات ر هم س از ( ت قر
خ نریری)  25-20دقیقه برقرار می ش د .راه رس

و ترخیص پرس از ایر

مدت(  5 - 6ساعت)بالمانع است.

اخذ تومیم پیرام ن درمان جراحی یرا ررات ری( براو ن یرا اسر نت و  ) ...عوارض احتمالی پس از آنژیوگرافی:
بدست می آید .تنگی بیش از  %05از نظرر هم دینرامیکی مهرم اسرت و از وارنش آورژیک به ماده حاجب ید دار رره برا عالیمری ماننرد رهیررف اسرت
اسرایش مطل ب خ نرسانی به می رارد در طی ورزش جل فیری می رند.

سشارخ نف ته عفاس فراغف برادیکاردی( اسرت ضرربان قلرب زیرر  65ترا) یرا

شمارة ويرايش 00 :

احساس فرمای شدید م عاقب ترریم بروز می نماید .سر زش و خر نریری

صفحه 1 – 1 :

دررم ر از  % 25بیماران روی می دهد .دردهای آنژینی ممک است بر اثرر

ورود به سيستم  :ارديبهشت 96

جایگرینی ماده حاجرب بره جرای خر ن برروز پیدارنرد رره سربب ایجراد

***************************************

هیپ رسی قلبی و درد فردد.
آموزش های مربوط به پس از ترخيص :
در ص رت خ نریری تازه یا اسرایش ور در محل رات رفذاریف تبف اسررایش
حساسیتف سرخیف ترشح و درد در محل جافذاری رات ر ف رنر

پریردفیف

سردیف ررخ ی در اندامی ره روی آن عمل انجا شرده بره پرشرک خبرر
چه موارد آموزشی قبل از آنژیوگرافی باید بدانيد ؟

دهید .افر بخیه دارید باندِرشی بپ شید .روز پس از آنژیر فراسی مری تر ان

 8-21ساعت قبل از آنژی فراسی ناش ا باشرید.برای مردت حردود  1سراعت دوش فرست .به راست تا  58سراعت از وان اسر فاده نشر د .داروهرا طبرم
باید روی تخت سف ی دراز بکشید .از یرک آرا بخرش مالیرم یرا م سر دس ر پرشک اس فاده ش د .در روز تررخیص راننردفی نکنیردف از شرخص
داخل وریدی برای شما اس فاده خ اهد شرد.در حری آنژیر فراسی ممکر
تهيه و تنظيم :مريم غياثمند.كارشناس ارشد پرستاری ويژه
بخش CCU
( زير نظر واحد آموزش )

دیگری برای بردن به منر رمرک بگیریرد 8-15 .سراعت هیگگ نره ررار

است احساس تپش در قفسه سینه داش ه باشیدف در ای هنگا باید سررسه سخت و نافهانی انجرا ندهیرد.با تغییرر در شری ه زنردفی از قبیرل تررک
ررده یا نفس عمیم بکشید .خو صا پس از ترریم ماده حاجب سررسه مری سیگارفپایی آوردن رلس رو خ نفتغییرات تغذیه ایفشروع طرح ورزشری
ت اند ری م های نابجای قلبی در حری آنژیر فراسی را حرذن رنرد .ترنفس و راهش وزن خطر پیشرست بیماری و ع ارض آن را رم نمایید.

