ســاعات بعــد الفحــص هــو امــر الطبيعــي.

• يجــب اطــاع الطبيــب املعالــج عــى نتيجــة فحــص االكــو (تخطيــط صــدى
القلــب).
• تكون نتيجة تخطيط الصدى جاهزة يف اليوم التايل إلجراء الفحص.

يوم وتاریخ املراجعة:
اسم املريض:

منبع :

کلینیک پرستاری آموزش سالمت ( شنبه تا 5شنبه  -از ساعت  10الی ) 12
شماره تماس 36004612 :
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شمـاره بازنگـری :

1

تاریخ بازنگری:

98/12/17

تاریخ بازنگری مجدد:

99/12/17

شماره شناسایی :

652107

االستعدادات التي تسبق تخطيط صدى القلب (اكو القلب) عرب املريء

االستعدادات التي تسبق تخطيط صدى القلب (اكو القلب) عرب املريء

• يج ــب ع ــى املري ــض ان يك ــون صامئ ــا مل ــدة  5س ــاعات ع ــى األق ــل قب ــل
اجــراء التخطي ــط.

• إذا كن ــت تع ــاين م ــن اي م ــن األم ـراض املعوي ــة ،او م ــن اضط ـراب البل ــع ،او
مــن مشــاكل يف فــكك الســفيل ،او تتنــاول اق ـراص الوارفاريــن ،او عانيــت ســابقا
م ــن الن ــزف يف املع ــدة او امل ــريء ،او كن ــت ق ــد خضع ــت لع ــاج باالش ــعة يف
رقبت ــك ،يج ــب علي ــك حت ــا االب ــاغ ع ــن ذل ــك.
• إذا كن ــت مم ــن يتناول ــون اق ـراص الوارفاري ــن ،يج ــب علي ــك اج ـراء تحلي ــل
 PT INRيف اليــوم الســابق إلج ـراء فحــص التخطيــط وإبــاغ القســم بالنتيجــة.
• إذا تعـــذر عليـــك الذهـــاب إىل املستشـــفى يف الوقـــت املحـــدد إلجـــراء
التخطي ــط (تخطي ــط القل ــب ع ــر امل ــريء) ألي س ــبب م ــن االس ــباب ،يرج ــى
االتص ــال ع ــى الرق ــم  05136004394والطل ــب منه ــم الغ ــاء موع ــدك( .ك ــا
ويج ــب علي ــك الطل ــب منه ــم تعي ــن وق ــت آخ ــر إلجــراء الفح ــص اذا كن ــت
ترغ ــب بالحض ــور الحق ــا)
• احض ــار مراف ــق مع ــك اىل املستش ــفى يف ي ــوم اج ـراء فح ــص التخطي ــط ه ــو
ام ــر الزام ــي.
1

ل ــن تك ــون ق ــاد ًرا ع ــى القي ــادة مل ــدة تص ــل إىل  24س ــاعة بع ــد اج ـراء فح ــص
التخطي ــط بس ــبب االس ــتخدام املحتم ــل ألدوي ــة التنوي ــم.
الرعاية الالزمة بعد اجراء تخطيط صدى القلب (اكو القلب) عرب املريء

• يج ــب ان يبق ــى املري ــض صامئ ــا مل ــدة  3س ــاعات ع ــى األق ــل بع ــد االنته ــاء
م ــن اج ـراء الفح ــص (تخطي ــط ص ــدى القل ــب).
• بع ــد  3س ــاعات م ــن اجــراء الفح ــص ،اب ــدأ ب ــرب القلي ــل م ــن الس ــوائل
الب ــاردة ،وإذا مل تع ــاين م ــن أي مش ــكلة ،يستحس ــن اتب ــاع نظ ــام غ ــذايئ ناع ــم
(مطح ــون) يف نف ــس ي ــوم الفح ــص .ميكن ــك ابت ــدا ًء م ــن الي ــوم الت ــايل للفح ــص
الع ــودة اىل النظ ــام الغ ــذايئ املعت ــاد.
• يف معظ ــم الح ــاالت ،يت ــم حق ــن املري ــض بأدوي ــة منوم ــة اثن ــاء الفح ــص
(تخطي ــط ص ــدى القل ــب ع ــر امل ــريء) ،لذل ــك م ــن ال ــروري أن يك ــون هن ــاك
ش ــخص يراف ــق املري ــض يف ي ــوم الفح ــص .ك ــا ويج ــب ع ــى املري ــض ط ــوال
ذلــك اليــوم تجنــب قيــادة الســيارة او القيــام بأعــا ٍل كالطبــخ والتــي يســتخدم
فيه ــا أدوات ح ــادة.

•

احســاس الخــدر يف الحلــق والشــعور بالنعــاس والقليــل مــن الضعــف لعــدة
2

