
ســـاعات بعـــد الفحـــص هـــو امـــر الطبيعـــي.

• يجـــب اطـــاع الطبيـــب املعالـــج عـــى نتيجـــة فحـــص االكـــو )تخطيـــط صـــدى 
القلـــب(. 

• تكون نتيجة تخطيط الصدى جاهزة يف اليوم التايل إلجراء الفحص. 
يوم وتاریخ املراجعة:

اسم املريض:
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 االستعدادات التي تسبق تخطيط صدى القلب )اكو القلب( عرب املريء

: منبع
1شمـاره بازنگـری :

98/12/17تاریخ  بازنگری:

99/12/17تاریخ  بازنگری مجدد:

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

652107شماره شناسایی  :



ـــد اجـــراء فحـــص  ـــدة تصـــل إىل 24 ســـاعة بع ـــادة مل ـــادرًا عـــى القي ـــن تكـــون ق ل
ـــم. ـــة التنوي التخطيـــط بســـبب االســـتخدام املحتمـــل ألدوي

الرعاية الازمة بعد اجراء تخطيط صدى القلب )اكو القلب( عرب املريء

ـــاء  ـــل بعـــد االنته • يجـــب ان يبقـــى املريـــض صامئـــا ملـــدة 3 ســـاعات عـــى األق
ـــب(. ـــط صـــدى القل مـــن اجـــراء الفحـــص )تخطي

ـــوائل  ـــن الس ـــل م ـــرب القلي ـــدأ ب ـــص، اب ـــراء الفح ـــن اج ـــاعات م ـــد 3 س • بع
ـــم  ـــذايئ ناع ـــام غ ـــاع نظ ـــن اتب ـــكلة، يستحس ـــن أي مش ـــاين م ـــاردة، وإذا مل تع الب
ـــايل للفحـــص  ـــوم الت ـــن الي ـــداًء م ـــك ابت ـــوم الفحـــص. ميكن ـــس ي )مطحـــون( يف نف

ـــاد. ـــذايئ املعت ـــام الغ ـــودة اىل النظ الع

ـــص  ـــاء الفح ـــة اثن ـــة منوم ـــض بأدوي ـــن املري ـــم حق ـــاالت، يت ـــم الح • يف معظ
ـــاك  ـــروري أن يكـــون هن ـــك مـــن ال ـــب عـــرب املـــريء(، لذل ـــط صـــدى القل )تخطي
ـــوال  ـــض ط ـــى املري ـــب ع ـــا ويج ـــص. ك ـــوم الفح ـــض يف ي ـــق املري ـــخص يراف ش
ذلـــك اليـــوم تجنـــب قيـــادة الســـيارة او القيـــام بأعـــاٍل كالطبـــخ والتـــي يســـتخدم 

ـــادة. ـــا أدوات ح فيه

• احســـاس الخـــدر يف الحلـــق والشـــعور بالنعـــاس والقليـــل مـــن الضعـــف لعـــدة 

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

ـــل  ـــل قب ـــى األق ـــاعات ع ـــدة 5 س ـــا مل ـــون صامئ ـــض ان يك ـــى املري ـــب ع • يج
ـــط. ـــراء التخطي اج

ـــع، او  ـــة، او مـــن اضطـــراب البل ـــت تعـــاين مـــن اي مـــن األمـــراض املعوي • إذا كن
مـــن مشـــاكل يف فـــكك الســـفيل، او تتنـــاول اقـــراص الوارفاريـــن، او عانيـــت ســـابقا 
ـــعة يف  ـــاج باالش ـــت لع ـــد خضع ـــت ق ـــريء، او كن ـــدة او امل ـــزف يف املع ـــن الن م

ـــك.  ـــن ذل ـــاغ ع ـــا االب ـــك حت ـــك، يجـــب علي رقبت

ـــل  ـــك اجـــراء تحلي ـــن، يجـــب علي ـــراص الوارفاري ـــون اق ـــت ممـــن يتناول • إذا كن
PT INR يف اليـــوم الســـابق إلجـــراء فحـــص التخطيـــط وإبـــاغ القســـم بالنتيجـــة.

ــراء  ــدد إلجـ ــت املحـ ــفى يف الوقـ ــاب إىل املستشـ ــك الذهـ ــذر عليـ • إذا تعـ
ـــى  ـــباب، يرج ـــن االس ـــبب م ـــريء( ألي س ـــرب امل ـــب ع ـــط القل ـــط )تخطي التخطي
االتصـــال عـــى الرقـــم 05136004394 والطلـــب منهـــم الغـــاء موعـــدك. )كـــا 
ـــت  ـــص اذا كن ـــراء الفح ـــر إلج ـــت آخ ـــن وق ـــم تعي ـــب منه ـــك الطل ـــب علي ويج

ترغـــب بالحضـــور الحقـــا( 
ـــوم اجـــراء فحـــص التخطيـــط هـــو  • احضـــار مرافـــق معـــك اىل املستشـــفى يف ي

ـــر الزامـــي. ام
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