تست ورزش چیست؟
یک رٍش تیوار یاتی غیز تْاجوی
تاثیز ٍرسش تز قلة است.

جْت تزرسی

دالیل انجام تست ورزش چیست؟
جْت تؼییي ػلت درد قفسِ سیٌِ ،ظزفیت ٍ
تَاًوٌذی قلة در اًجام ٍرسش ،تؼییي اختالالت
ریتن قلة طی ٍرسش ٍ یا دالیل دیگزی کِ پشضک
اًجام ایي تست را درخَاست کٌذ.

آنچه باید از تست ورزش بدانید:

آمادگیهای الزم قبل از انجام تست ورزش

هوکي است هٌجز تِ خستگی ضوا ضَد .ضوا طی
اًجام تست ٍرسش رٍی دستگاّی تِ ًام تزدهیل راُ
رفتِ ٍ سپس در هزاحل تؼذ تایذ تذٍیذ ٍ تا استفادُ
اس الکتزٍدّایی کِ رٍی سیٌِ ضوا چسثاًذُ هی
ضَد قثل حیي ٍ تؼذ اس تست ٍرسش اس ضوا ًَار
قلة ٍ فطار خَى گزفتِ ضذُ ٍ تؼذاد ضزتاى قلة
ضوا ثثت هی ضَد  .هؼوَال" تا سهاًی کِ ضزتاى قلة
تِ تؼذاد هَرد ًظز تزسذ اداهِ هی یاتذ هگز ایٌکِ
دچار درد قفسِ سیٌِ یا افشایص تسیار سیاد
فطارخَى ضَیذ تست هتَقف هی ضَد.

چیست؟

بعد از انجام تست ورزش وضعیت شما به مدت  10تا 15
دقیقه و تا زمانی که ضربان قلب به میسان اولیه
برگردد کنترل می شود.

شب قبل از تست ورزش:

دٍش تگیزیذ.
غذای سثک ٍ کن چزتی تخَریذ .

استزاحت کافی داضتِ تاضیذ.
در روز انجام تست ورزش:

اس  3ساػت قثل اس تست اس کطیذى سیگار ٍ هصزف
هطزٍتات الکلی خَدداری کٌذ.
هَاد هحزک هثل قًَُْ ،سکافِ ٍچای هصزف ًکٌیذ .
صثحاًِ کن حجن ٍ سثک تخَریذ .
لثاس ٍ کفص راحت تپَضیذ.
لثاس تایذ جلَتاس تاضذ.

اداهِ یا قطغ دارٍّای هصزفی تاى را اس پشضک هؼالج
خَد تپزسیذ.
هثتالیاى تِ آسن  ،اسپزی ٍ دارٍّای خَد را تِ
ّوزاُ داضتِ تاضٌذ تا در صَرت لشٍم استفادُ ضَد.

در صَرت هصزف دارٍی
 24ساػت
سیلذًافیل سیتزات ٍ یا ٍیاگزا طی
گذضتِ حتوا" تِ پشضک اطالع دّیذ .

بعد از تست ورزش

 ،جَاب تست تِ صَرت

کتثی کِ تَسط پشضک هتخصص قلة ٍ ػزٍق
تفسیز ضذُ است تِ ضوا دادُ هی ضَد  .تؼذ اس
تست السم است هذتی استزاحت کٌیذ ٍ سپس
فؼالیت ّای رٍساًِ را اس سز گیزیذ.

دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی
درمانی شهید بهشتی
بیمارستان سوم شعبان دماوند

تست ورزش

لطفا" در صَرت تزٍس ّز کذام اس ػالین ًظیز درد
قفسِ سیٌِ ،تپص قلة ،سزگیجِ ٍ تٌگی ًفس ٍ یا
احساس ًاراحتی تِ تکٌسیي یا پشضک اطالع دّیذ
چَى هوکي است ًیاس تِ قطغ تست ٍرسش تاضذ .

آدرس :
دماوند
)
پرستودانشگاه آزاد
(
جیالرد ،جنب سینما
www.sdmc.sbmu.ac.ir
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