تا آسصٚی ػالٔتی تشای  ٕٝٞتیٕاساٖ٘،ىات آٔٛصؿی صیش ت ٝؿٕا

وگزافی :
روشانجامآنژی

وٕه ٔی وٙذ تا دس ٔٛسد آ٘ظیٌٛشافی لّثثیـتش تذا٘یذ:

تذ٘ثاِتجٛیصداسٞٚا یآسأثخؾ،

آنژیوگزافیچیست؟

ػٛاسض جذ ی ٚخطش٘ان ٌشچ ٝتغیاس ٘ادس ٞؼتٙذ  ٚدس وٕتشاص
یٔاساٖ سخ ْ ی د ٜد .أا احتٕاَ ٚلٛع آٟ٘ا ٚجٛد
1تا 2دسصذ ب
یدسدوٙٙذ ٛٞیاٌا ٜی
ب

داسٞٚایبیٛٞؽیتٟةیٔاساٖ ،فؼاَیتآ٘ظیٌٛشافیتاٚاسد وشدٖ
ع

ٚػایُ ٚتجٟیضات اص طشیك

ی ٞؼتٙذ :
داسد وٝؿأُ ٔٛاسد ص س
 آعیب ت ٝتافت لّة ٚدسیچٞ ٝای آٖ

یاٞشيیا

 خطشات ٔغضی تذَیَ اسػاَ ِخت ٝتٔ ٝغض

آ٘ظیٌٚشافیسٚؽیاػتىٟثٟىٕىآ٘ٛضغیتةیٔاسا٘مّةیاص٘ظشداؿتٙت

ػشخشٌٟایٔختّفآغاصْیؿٛد .

یی
 احتٕاَ ٚلٛع خ٘ٛش س

ً٘یػشٚقیٔٚـىالتذس یچٟا یٔـخصٓیؿٛدٚسٚؿمطغیٚاػتا٘ذاس

تاٚاسدؿذ٘ثٟمّثثشسعیٞایالصٔثاتضس یلٕٛادسً٘یٚاخزفـاسحفشا

 أىاٖ ا یجاد آعیب دس ػشٚق دػت ٚپا ای ػشٚقی و ٝدس

دتشایتشسعیآ٘اتْٛیٚفیص یِٛٚط یلّثٛػشٚلٓیتاؿذ .
ا٘جأای٘ثشسعیٖیاصت ٝیوشٚصتؼتش یؿذ٘ذاسدٔٚؼٕٛالًبیٔاستذ٘ٚؼاس

ٔؼیشا٘جاْ آ٘ظیٌٚشافی ٞؼتٗد.

تٛا٘ذاصًٞیس یٌاصٞا یخٖٛیتٟا٘جأٓیسػذ .
پؼاصخاتٕٝآ٘ظیٌٚشافی،

یٔاستٟش یواٚس یٔٙتمّٓیؿٛد .
ب

ػپؼثاتٛجٟثٟٛضغیتٟٛؽیاس یتٟثخـٕشتٛط ٝا٘تمآِییاتذ .

ی ٘ظٓی دس ضشتاٖ لّة
 ب
یی
 ػف٘ٛتٟای س ٚ

 جاتجا ؿذٖ ٚعیِ ٝتىاسسفت ٝدسلّة

یٔاسػتإ٘شخصٓیؿٛد .
ضٟایخاصاصب

 حؼاػیت تٔ ٝاد ٜسٍ٘ی،داسٞٚای تیٟٛؿی  ٚدػتٍاٟٞای
ت ٝواس سفتٝ

یٔاس
 احتٕاَ ٔشي ب

علت لشوم انجام آنژیوگزافی :
د ٚػّت ػٕذ ٜتشای ا٘جاْ آ٘ظیٌٛشافی لّثی لاتُ روش اػت.
 .Aعلت تشخیصی  :تـخیص دلیك تیٕاسی لّثی ٚاطالع اص
ٚضؼیت حفشات،دسیچٞ ٝا ٚػشٚق لّة ت٘ ٝحٛیىٝ
جضئیات ػاختٕا٘ی ٚفؼاِیت تخٛتی ٔـخص ٔی ؿٛد،
ٚآٌاٞی الصْ سات ٝپضؿىاٖ فٛق تخصص لّة ٚیا جشاح
لّة تشای دسٔاٖ تیٕاس اسائٔ ٝی وٙذ.
 .Bعلل درمانی :دسٔاٖ تؼیاسی اص تیٕاسیٟای ػاختٕا٘ی لّة
ٔی تٛا٘ذ دسحیٗ ا٘جاْ آ٘ظیٌٛشافی لّثی ا٘جاْ

عوارضوخطزاتاحتمالی
 .1ایجادوثٛد ی ٚخٕ٘ٛشديی دس ٔحُ  ٚاطشاف ٘اح

یٜ

ا٘جاْآ٘ظیٌٚشافی و ٝتا چٙذسٚص تاقی ْی ٔا٘ذ.
 .2صخٓ وٛچه حاصُ اص ا٘جاْ

آ٘ظیٌٛشافی ؤ ٝی

تٛا٘ذٔختصشی دسد٘ان تاؿذ.
 .3حػاعیتٟا ی پٛػتی ،لشٔضی،وٝیس ٚ ،خاسؽ ت ٝد َیَ
تضسیق ٔٛادسً٘ی ؤ ٝؼٕٛال صٚد ٌزسٔی تاؿٙذ

وگزافی :
مزاقبتهایپساسآنژ ی

تٟتشاػت پا٘ؼٕاٖ ٔحُ آ٘ظیٌٛشافی تا  36ػاػت تالی تٕا٘ذ.
پا٘ؼٕاٖ ٔجذد الصْ ٘یؼت.
تایدتؼ ٛیضـٛد .پؼاص

أااٌشایٖجا٘ؼٕا٘آِٛدٞـذ
36

ػاػتپا٘ؼٕا٘ثشداؿتٟٓیؿٛدٚتاآتٛصاتٖٛیأٛادضذػفٖٛیوٙٙذٜ
تٓیصْیٌشدد  .چٙا٘چٔ ٝحُ صخٓ خ٘ٛشیضی داؿت تایذ آٖ سا تا
ٌاص تٕیض فـاس دٞیذ تا خ٘ٛشیضی ٔتٛلف ؿٛد ِٚی دس صٛست
ادأ ٝخ٘ٛشیضی تٟپضؿىٕشاجؼٟـٛد.

تٛصیٔ ٝی ؿٛد

آٔادٌی ٞای الصْ تشای ا٘جاْ آ٘ظیٌٛشافی

دػتیاپا یٔٛسد٘ظشتاچٙذػاػتةیحشوتٍٟٙذاؿتٟـٛد .
وٛدواٖ تضسٌتش ٔی تٛا٘ٙذ فؼاِیت ٔؼِٕٛی خٛد سا اص سٚص تؼذ
ؿشٚع وٙٙذ.أا تٟتشاػت تا یه ٞفت ٝاص ا٘جاْفؼاَیتؼًٙیٖاجتٙاب
ٕ٘ایٙذ.

ٔ صشف غزاٞایجأذاص 8ػاػت  ٚؿیش اص

 4ػاػت

لثالصآ٘ظیٌٚشافیٕٕٛٙع اػت.

ٔ صشف داسٞٚای ٚاسفاسیٗ ٚآػپشیٗ چٙذسٚص پیؾ اص

مرکس آموزشی درمانی نمازی
واحذآموزشضمنخذمت

آ٘ظیٌٛشافی تصٛست ٔٛلت ٚتا ٘ظشپضؿه لطغ ٔی ؿ٘ٛذ.

چٙا٘چٟثشایدسٔا٘ةیٔاسٚعیِٟا یدسلّثىاسٌزاس یؿٛدتاتٛجٟثٟٙظشپض
ؿهتایذ تایوٕاٞا٘جأفؼاَیتٟا یبیٔاسٔحذٚدؿٛدٚبیٔاساصضشتٟٟا ٚ
تشخٛسدٞایفیص ینیٔحفٛظثٕا٘ذ .

 ػایش داسٞٚای لّثی تا سٚص آ٘ظیٌٛشافی ت ٝطٛس ٔؼَٕٛ
ٔصشف ٌشدد.

 چٙا٘چ ٝتیٕاس دچاس تة  ،ػشٔاخٛسدٌی ،یا تیٕاسیٟای
ػف٘ٛی ٔی تاؿذ حتٕاً لثُ اص آ٘ظیٌٛشافی تا پضؿه

درمانذرداحتمالیدرمحآلنژ یوگزافی:

آنژیوگرافی وکاتتریساسیون قلبی کودکان
ونوجوانان

دسٔیاٖ تٍزاسیذ.

اصاػتاْی٘ٛف ٓٙیتٛا٘ثشا یواٞـذسداػتفادٞىشد .

تغذیه:

منبع:

سطیٔغزا یی ٔؼِٕٛیاص ٕٞا٘شٚصا٘جاْ آ٘ظیٌٚشافییااصسٚصتؼذ ؿشٚع ٔی
ؿٛد.

دریافت جواب آنژیوگزافی
تالفاصّ ٝپغ اص آ٘ظیٌٛشافی ،پاوتٕذاسوٌٛضاسؿآ٘ظیٌٚشافی،تٛػط
ٔٙـی تخؾ آ٘ظیٌٛشافی ت ٝؿٕا تحٛیُ ٔی ؿٛد .دسصٛست آٔادٜ
٘ثٛدٖ ٌضاسؽ ٚیا ِض ْٚتشسػی تیـتش فیّٓ آ٘ظیٌٛشافی ،دٞٚفتٝ
پغ اص

آ٘ظیٌٚشافیثا ٔٙـی تخؾ

تٕاعٌشفتٝ

ٚدسصٛستآٔادٞثٛدٍ٘ضاسؿجٟتذسیافتجٛاتثٟثخـآ٘ظ یٌٚشافیٔشاجؼٝ
ٕ٘اییدضٕٙاً یوتادٞٚفتٟپؼاصا٘جأآ٘ظ یٌٚشافیتادسدػتذاؿتٙجٛاتثٝ

اینجانب  ..................ولی بیمار .......................
موارد فوق را مطالعه کردم و با اطالع به مراقبت ها وعوارض احتمالی با
انجام آنژیوگرافی موافق می باشم .
امضاء:
تاریخ :

ساعت:

PT-HO-243
تهیه کننذه :اشرف معماریساده کارشناس ارشذ مراقبتNICU
استاد علمی :اقایدکترحمیدآموزگارفوقتخصصقلبکودکان
آقای دکترمحمذرضا ادرکی فوق تخصص قلب کودکان

ػآِ  ٚػشتّٙذ تاؿیذ.
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