
 آنژیوگرافی چیست؟
رٚؼی از تصٛیر ترداری از عرٚق خٛ٘ی 

لعٕت ٞای ٔختّف از خّٕٝ لّة 

،وّیٝ ٞا،ٔغس ،وارٚتیذ ٚ..وٝ تا اظتفادٜ 

از اؼعٝ ایىط ٚ ٔادٜ حاخة ا٘داْ ٔی 

. ؼٛد  

 

 چرا آنژیوگرافی می شویم؟

آ٘صیٌٛرافی یىی از تٟتریٗ ٚ لطعی تریٗ رٚغ ٞای تؽخیص 

ورٚ٘ر اظت.در تیٕاری ٞای عرٚق   

 

 یادگی های قبل از انجام آنژیوگرافآم

ظاعت لثُ  6تا  4ؼة لثُ از آ٘صیٌٛرافی دٚغ ٌرفتٝ ٚ از  -1

 .٘اؼتا تاؼیذ آنژیوگرافیاز ا٘داْ 

اصی اٌر ظاتمٝ دیاتت یا ٘ارظایی وّیٝ داریذ ٚیا دارٚی خ-2

 اظتفادٜ ٔی وٙیذ پسؼه را ٔطّع ظازیذ.

صثح رٚز آ٘صیٌٛرافی دارٚٞای ا٘عِٛیٗ،ٞپاریٗ،ٌّی تٍٙالٔیذ -3

ٚ ٔتفٛرٔیٗ را لطع وٙیذ.ٚارفاریٗ ٘یس تا تٛخٝ تٝ خٛاب آزٔایػ 

PT .طثك دظتٛر پسؼه از چٙذ رٚز لثُ لطع ؼٛد ٚ 

اٌر ِٙس تٕاظی، عیٙه، ظٙداق ٚ یا طال تا خٛد تٝ ٕٞراٜ -4

 .داریذ، آٖ را تٝ پرظتار ٚ یا تخػ ٔرتٛطٝ تحٛیُ دٞیذ

زدٚدٖ ٔٛٞای زائذ )٘احیٝ زٞار،پاییٗ ٘اف تا ٚظط راٖ در ٞر -5

  دٚ طرف(

 ٘ٛار لّة ٚ اوٛواردیٛ ٌرافی.-6

 دفترچٝ تیٕٝ ٕٞراٜ داؼتٝ تاؼیذ. -8

 آیا انجام آنژیوگرافی خطر دارد؟

ٕٔىٗ اظت  ندرتااغّة خطر٘ان ٘یعت ِٚی  آنژیوگرافیعُٕ 

 صذٔٝ تٝ عرٚق، سکته مغزی، حمله قلبیعٛارضی ٔا٘ٙذ تا 

 ٚ...ٕٞراٜ تاؼذ. آریتٕی،

 ع آنژیوگرافیانوا

آ٘صیٌٛرافی تٝ دٚ صٛرت از طریك وؽاِٝ راٖ ٚ ٘یس از طریك ؼریاٖ 

 دظت لاتُ ا٘داْ اظت. 

 روش انجام آنژیوگرافی چگونه است؟

 

ؼٕا تٝ پؽت رٚی تخت آ٘صیٌٛرافی دراز ٔی وؽیذ. دٚرتیٗ -1

یای ٌٛ٘اٌٖٛ  اؼعٝ ایىط تٝ دٚر ظیٙٝ ٚ ظر ؼٕا چرخیذٜ ٚ از زٚا

 .عىط ٔی ٌیرد

ٔحُ ٚرٚد واتتر وٝ تر رٚی دظت ٚ یا وؽاِٝ راٖ اظت، تٛظط -2

ٔحَّٛ ٞای ضذ عفٛ٘ی تٕیس ؼذٜ ٚ حدٓ وٕی ٔادٜ تی حط 

وٙٙذٜ در آٖ تسریك ٔی ؼٛد. ٕٔىٗ اظت تریذٌی وٛچىی تٛظط 

 .پسؼه در ایٗ ٔٙطمٝ ایداد ؼٛد

ظپط تٛظط پرظتار از ؼٕا یه الیٗ ٚریذی )ري( ٌرفتٝ ٔی -3

 ارٚی آرأػ تخػ از طریك ٚریذ تٝ ؼٕا ؼٛد. ٕٔىٗ اظت یه د

٘یس ظرْ تسریك ؼٛد تا تاعث آرأؽتاٖ ٌردد. از ایٗ طریك دارٚٞا ٚ 

 .تٝ ؼٕا تسریك ٔی ؼٛد

حاَ یه ِِٛٝ پالظتیىی وٛچه )ؼیت( داخُ ؼریاٖ ؼٕا لرار -4

دادٜ ٔی ؼٛد. یه واتتر یا ِِٛٝ تّٙذ از داخُ ایٗ ؼیت عثٛر وردٜ ٚ 

عثٛر واتتر ٘ثایذ تاعث درد ؼٛد. اٌر  ؼٛد. تٝ ظٕت لّة ٞذایت ٔی

 .احعاض درد ٔی وٙیذ، پسؼه خٛد را آٌاٜ ظازیذ

تسریك ٔی  عروق کرونراز داخُ واتتر ٔادٜ حاخة تٝ داخُ -5

ؼٛد. ٍٞٙاْ تسریك ٕٔىٗ اظت ؼٕا احعاض ٌرٔا یا ٌر ٌرفتٍی 

 ْداؼتٝ تاؼیذ. ِٚی ٞر ٘ٛع احعاض درد یا ظٍٙیٙی را تٝ پسؼه اعال

 .ٕ٘اییذ

در حیٗ ا٘داْ آ٘صیٌٛرافی ٕٔىٗ اظت از ؼٕا چٙذ وار خٛاظتٝ -6

٘فط خٛد را ٍ٘ٝ داریذ، ؼٛد تٝ عٙٛاٖ ٔثاَ: ٘فط عٕیك تىؽیذ، 

آ٘صیٛ،  در زٔاٖ .ظرفٝ وٙیذ ٚ یا ٔٛلعیت دظت خٛد را تغییر دٞیذ

 اِىترٚدٞای رٚی ظیٙٝ ترای ثثت ٘ٛار لّة تٝ ؼٕا ٚصُ ٞعتٙذ.

تیٕار ٍٞٙاْ آ٘صیٌٛرافی ٞٛؼیار تٛدٜ ٚ تٕاْ ٔراحُ را ٔی تٛا٘ذ 

ا٘داْ آ٘صیٌٛرافی حذٚد یه ظاعت طَٛ ٔی وؽذ  .ٔؽاٞذٜ ٕ٘ایذ

 .ؼأُ ٔراحُ لثُ ٚ تعذ از آٖ ٘یس ٔی تاؼذوٝ 

 بعد از انجام آنژیوگرافی چه باید کرد؟

پایاٖ ٔی یاتذ، ِِٛٝ تّٙذ از طریك وؽاِٝ  آنژیوگرافیٍٞٙأی وٝ  –

تٝ ٔذت وٛتاٞی ؼذٜ ٚ ٔحُ آ٘صیٌٛرافی  راٖ یا ٔچ دظت خارج

تحت فؽار لرار ٔی 

 ٌیرد.
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 تهیه کننده: 

 )کارشناس پرستاری( مهین رمضانی اول
 ویراست علمی: 

 سوپروایسر آموزشی، سوپروایسر آموزش سالمت

 

ظپط ؼٕا را ترای اطٕیٙاٖ از عذْ خٛ٘ریسی دلایمی در اتاق  –

اٌر ؼرایط تیٕار ٔعاعذ تاؼذ تٝ اتاق  .ریىاٚری ٍ٘ٝ ٔی دار٘ذ

 ذیٔٙتمُ ٔی ؼٛ تخػاصّی خٛد در 

ٕٔىٗ اظت ٕٞاٖ رٚز ٔرخص ؼذٜ ٚ یا تر اظاض تصٕیٓ -

 .چٙذیٗ رٚز در تیٕارظتاٖ تعتری ؼٛیذپسؼه 

خٛردٖ ٔایعات تٝ دفع ٔادٜ حاخة از تذٖ ؼٕا وٕه ٔی  –

 .وٙذ

رٚز تعذ از ترخیص ٔی تٛا٘یذ حٕاْ وٛتاٞی داؼتٝ تاؼیذ ِٚی  –

تا ترٔیٓ وأُ زخٓ در ٚاٖ یا داخُ حٕاْ ٘ٙؽیٙیذ ٚ ٔحُ 

 آ٘صیٌٛرافی را ِیف ٘ىؽیذ.

ذ ٚ ترداؼتٗ اخعاْ ظٍٙیٗ فعاِیت ؼذیا٘داْ از  در ٞفتٝ اَٚ–

 .اختٙاب ٕ٘اییذ

 چٝ زٔا٘ی تٝ پسؼه ٔراخعٝ وٙیٓ؟

در صٛرت ترٚز ٞر یه از ؼرایط زیر تٝ پسؼه خٛد ٔراخعٝ -

 :وٙیذ

در ٘احیٝ ای وٝ آ٘صیٌٛرافی از طریك آٖ ا٘داْ ؼذٜ اظت، -

 .خٛ٘ریسی، وثٛدی خذیذ یا تٛرْ ٔؽاٞذٜ ٕ٘اییذ

 .ظٍٙیٙی وٙیذ در ٔحُ ٚرٚد واتتر احعاض درد ٚ یا-

 .عالئٓ عفٛ٘ت ؼأُ: لرٔسی، ترؼح ٚ یا تة را داؼتٝ تاؼیذ-

در رً٘ ٚ حرارت وؽاِٝ راٖ ٚ یا دظت وٝ از طریك آٖ -

 .آ٘صیٌٛرافی صٛرت ٌرفتٝ اظت، تغییری رخ دٞذ

اٌر در صٛرت ترٚز درد پّٟٛ ،ؼىٓ،لفعٝ ظیٙٝ یا تٍٙی ٘فط -ز

آٖ ٔٙطمٝ را فؽار در ٔحُ ٚرٚد واتتر خٛ٘ریسی ٔؽاٞذٜ وردیذ، 

 .دادٜ ٚ تا اٚرشا٘ط تٕاض تٍیریذ

  جواب آنژیوگرافی:

 پط از آ٘صیٌٛرافی ٚ زٔاٖ ترخیص ،خٛاب آ٘صیٌٛرافی وٝ ؼأُ-1

CD .ٌسارغ اظت تٝ تیٕار دادٜ ٔی ؼٛد ٚ 

تا تیٕا یا ٕٞراٞاٖ تٛظط پسؼه ٔعاِح در ٔٛرد یافتٝ ٞای -2

 آ٘صیٛ ٌرافی صحثت ٚ تٛضیح دادٜ ٔی ؼٛد.

ادأٝ درٔاٖ در زٔاٖ ترخیص تٛظط پرظتار ٔرتٛطٝ تٛضیح -3

  دادٜ ٔی ؼٛد.
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