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مراجعین محترم از اینکه بیمارستان کوثر را به عنوان مرکز درمانی خود انتخاب نموده اید از شما متشکریم و به شما خیر مقدم می 

مطالب درج شده را به دقت مطالعه فرمائید تا شرائط و چگونگی گوئیم، لطفا پیش از امضای این اطالعیه و فرم رضایت نامه ی پیوست، 

انجام، مزایا، معایب، روشهای جایگزین و عوارض احتمالی این اقدام تشخیصی/ درمانی برای شما روشن شود و بتوانید با آگاهی کامل 

جود هرگونه سوال در این رابطه می توانید در رابطه با نحوه ادامه درمان خود در این مرکز تصمیم گیری نمائید. همچنین در صورت و

 پاسخ را از پزشک معالج خود جویا شوید.

پس از مطالعه ی این متن و آگاهی به شرائط و عوارض، در صورت رضایت برای انجام آنژیوگرافی، شما بایستی در پائین این برگه و 

ن برگه و رضایت نامه به معنای مطالعه کامل و آگاهی و قبول برگه رضایت آگاهانه )رضایت و برائت( را امضا نمائید. امضای ذیل ای

عوارض محتمل و مزایا و معایب این اقدام درمانی است. در صورت وجود هرگونه سوال در این رابطه و یا نیاز به اطالعات بیشتر می 

خودرا تخصصی درمانی پاسخ سواالت تماس حاصل نموده و  آمادگی بخشتوانید در ساعات اداری با مسئول آموزش به بیمار و اتاق 

 دریافت نمائید.

بیمارستان کوثر تضمین می نماید که در انجام کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی خود، از کادر درمانی متخصص و توانمند و دارای 

ترین تجهیزات و وسائل مدارک و صالحیت حرفه ای در رشته مربوطه استفاده نموده و کلیه اقدامات تحت نظارت و دقت کامل و با به

انجام خواهد شد. همچنین بیمارستان تضمین می نماید که کلیه اطالعات شخصی و درمانی شما در این مرکز و در اختیار، ممکن 

 بصورت کامال محرمانه نگهداری خواهد شد.

ری از رگ های خونرسان قلب با استفاده وگرافی عروق کرونر یک روش تشخیصی/ مداخله ای است و به معنی عکسبردایآنژ؟ آنژیوگرافی چیست

از تزریق یک ماده رنگی مخصوص )ماده حاجب( می باشد، با این روش پزشک از میزان و کیفیت گرفتگی رگ های خونرسان به ماهیچه های قلب 

لباس مخصوص ورود به اتاق رم وصل شد، پس از اینکه برای شما سو  شما باید به اتاق آمادگی مراجعه نمودهشما آگاهی می یابد. در روز آنژیوگرافی 

منتظر می شوید تا نوبت آنژیوگرافی شما فرا برسد. در این هنگام به همراه یک پرستار به بخش آن نمائید. پس از می آنژیوگرافی )کت لب( را به تن 

مخصوص  تختشما را بر روی  (کت لبافی)آنژیوگرآنژیوگرافی هدایت می شوید و در آنجا مشخصات شما کنترل می شود. پس از آن پرسنل اتاق 

به شما متصل می شوند. غالبا از طریق یک سوزن اندکی داروی فشارخون اشعه ایکس می خوابانند و دستگاه های نمایشگر وضعیت قلبی و کنترل 

به شما تزریق می شود. لذا در طول انجام آنژیوگرافی شما کامال  (کتتروسیله آنژیوگرافی)بیحسی موضعی به منظور عدم احساس درد در ناحیه ورود 

ی هوشیار خواهید بود اما هیچ گونه دردی را احساس نخواهید نمود. بی حسی شما چند ساعت پس از پایان کار از بین خواهد رفت. بعد از بی حس

یجاد نموده و یک  غالِف نرم )شیت( را وارد محل بریدگی موضعی پزشک متخصص یک برش بسیارکوچک را بر روی کشاله ران یا مچ دست شما ا

میلیمتر )به نام کتتر( وارد رگ )کشاله ران یا مچ دست (  شما  2می نماید سپس از مسیر این غالف یک تیوب پالستیکی بلند و منعطف به قطر 

کی تند یا کند شدن ضربان قلب خودرا احساس کنید شده و به آرامی به سمت قلب شما هدایت می شود. در طی این مراحل ممکن است تنها اند

مراحل ورود کتتر به درون بدن و نهایتا  ،ولی هیچ گونه احساس درد یا ناراحتی نخواهید داشت. در طول این مدت می توانید در نمایشگر کنار تخت

ایکس ماده ای به نام ماده حاجب )کنتراست( مداوما به  های قلب شما توسط اشعهور ایجاد تصویر از گرفتگی های رگقلب خودرا دنبال کنید. به منظ

درون رگ شما تزریق می شود. تزریق این ماده ممکن است اندکی احساس گرما در شما ایجاد نمایدکه چند ثانیه  استمرار خواهد داشت و ممکن 

این  ،اندکی احساس درد در قفسه سینه خود نمائیدممکن است در طی انجام این اعمال شما  .نیز منتقل شود تاناست این احساس به کشاله ران

مراحل انجام آنژیوگرافی از زمان  موضوع به هیچ وجه نباید باعث نگرانی شما شود اما بهتر است در صورت بروز این حس پزشک خودرا مطلع نمائید.

 بطول بیانجامد. ساعت1حداکثردقیقه تا  20شروع تا پایان می تواند بین 

هرچند اقدامات تشخیصی غیر مداخله ای دیگری  نیز برای بررسی بیماری های قلبی وجود دارد اما هیچ ؟ مزایائی دارد آنژیو گرافی چه

ی یک به دقت آنژیو گرافی نمی تواند پزشک شما را در جریان وضعیت عروق شما قرار دهد. آنژیوگرافی یکی از دقیق ترین روش های تشخیص بیمار

ش اطالعات کاملی در رابطه با فشار خون داخل قلب شما و کیفیت کارکرد دریچه ها و قدرت پمپاژ قلب تان در اختیار عروق قلب است. در این رو
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پزشک قرار می گیرد. همچنین این روش  مقدار و محل گرفتگی رگ های قلب را به خوبی نمایش می دهد. این روش نیاز به بیهوشی ندارد، گاهی 

یک آرام بخش به شما داده می شود. مدت زمان انجام این روش زیاد طوالنی نیست و بسته به  الحدید پزشک،، در صورت صپیش از شروع کار

پس از انجام آنژیوگرافی و تهیه گزارش آن، پزشک شما قادر خواهد بود برنامه  دقیقه زمان ببرد. 60تا  20ت بین وضعیت رگ مورد بررسی ممکن اس

 بیشتری انتخاب و طراحی کند.درمانی شما را با اطمینان بسیار 

مطالب درج شده در رابطه با معایب یا عوارض آنژیوگرافی در اطالعیه حاضر، مستخرج از معایب و عوارض محتمل این روش چیست؟ 

  ن خواهد بود.منابع و شواهد علمی بین المللی است و فارغ از اینکه در چه بیمارستانی و توسط چه پزشکی انجام شود  در همه جا  کامال  یکسا

شما خواهد بود  خونریزی و خون مردگی در محل زخم حاصل از ورود ابزار آنژیوگرافی به داخل بدنمعمول ترین عارضه بعد از انجام آنژیوگرافی 

ه باشد. همچنین )کشاله ران یا مچ دست( این عارضه به هیچ عنوان عارضه مهمی نیست اما ممکن است برای چند روز با اندکی درد و ناراحتی همرا

پیشگیری نمائید.)این نکات در زمان مناسب در بیمارستان به شما  بروز عفونت در محل این زخمالزم است که شما با رعایت نکات ایمنی الزم از 

در موارد اندکی مشاهده شده است لذا در صورت اطالع از وجود هرگونه  واکنش های ناشی از حساسیت به ماده حاجببروز  آموزش داده می شود.(

عوارض جدی ناشی از انجام آنژیوگرافی بسیار نادر هستند؛ این عوارض از لحاظ  حساسیت به مواد تزریقی یا داروئی حتما پزشکتان را مطلع فرمائید.

 ده شده است. یکی از ریسک های بسیار نادر در طی آنژیوگرافی ریسک بروزمورد انجام آنژیوگرافی مشاه 1000آماری کمتر از یک مورد در هر 

محتمل است بسیار نادر اما نیز جزء موارد  حمله قلبیشماست که ممکن است منجر به جراحی ترمیم رگ شود. همچنین بروز  پارگی در سرخرگ

  .کنترل و اقدام سریع در این موارد حتی در صورت بروز قابل انجام استو با توجه به امکانات بیمارستان کوثر  که بسیار به ندرت مشاهده شده است

 الستیسایر اقدامات درمانی که ممکن است در رابطه با تکمیل آنژیوگرافی برای شما ضرورت یابد عبارتند از تزریق خون، بیهوشی یا انجام آنژیوپ

فوق برای هر بیمار با توجه به سابقه نوع بیماری زمینه ای و سایر موارد فردی می  به یاد داشته باشید که موارد و خطرات. )درمان با بالون و فنر(

 تواند اندکی متفاوت باشد که پزشک شما بنا به ضرورت می تواند این موارد را بطور خصوصی با شما در میان بگذارد.

نیز برای بررسی وضعیت رگ های  روش های تشخیصی دیگریی برای این اقدام تشخیصی وجود دارد؟ روش های جایگزینآیا 

ین اقدام شما وجود دارند که البته هیچ یک به دقت آنژیوگرافی نیستند و همگی اطالعات ناقصی را ارائه می نمایند بطور حتم اگر پزشک معالج شما ا

برنامه درمانی  ا، امکان طراحی و انتخابیر روش هرا به شما پیشنهاد داده است معتقد بوده که با توجه به وضعیت فعلی شما و بر اساس نتایج سا

 ست.شما مقدور نی

سابقه هرگونه بیماری )بویژه بیماریهای انعقاد خون و یا عمل قلب(، حاملگی، حتما پزشک خودرا از  آمادگی ها قبل از انجام آنژیوگرافی :

جهت آزمایشات  گرافیروز قبل از انجام آنژیو میان بگذارید. ، مطلع سازید و داروهای مصرفی خود را با وی درحساسیت به دارو یا مواد غذائی خاص

استحمام کنید و موهای زائد کشاله ران ، قفسه سینه، زیربغل و دستان خودرا تکمیلی و تشکیل پرونده مراجعه فرمائید. عصر روز قبل از آنژیوگرافی 

 در غیر اینصورت نوبت شما ممکن است کنسل شود. بتراشید

. البته داروهای خودرا تا قبل از نباید حداقل از شش ساعت قبل از انجام آنژیوگرافی هیچ گونه غذا یا مایعاتی را مصرف کنیدشما به هیچ عنوان 

 صرفقطعِ متنها آنژیوگرافی قطع نکنید ، مصرف داروهای روزانه شما طبق نظر پزشک در صبح روز انجام آنژیوگرافی با اندکی آب بالمانع است، 

از  با هماهنگی و دستور پزشک معالجتان الزامی است. روز قبل و قرص قند خون )متفورمین( از یک روز قبل از آنژیوگرافی 4قرص وارفارین از 

 ی را )فرم آمادگ پوشیدن زیورآالت و بکاربردن لوازم آرایش در روز آنژیوگرافی اکیدا خودداری کنید و دندان مصنوعی خودرا حتما خارج نمائید.

از شما  اید را مطالعه نموده عمومیِ مرتبط با چگونگی، مزایا، عوارض و آمادگی های آنژیوگرافی از اینکه با صبر و حوصله و دقت مطالب

به یاد داشته باشید که پزشک شما موظف است در صورت لزوم و با توجه به وضعیت بیماریتان یا وجود شرائط اختصاصیِ  ، تشکریمم

در صورت تمایل به انجام آنژیوگرافی  لذا خواهشمندیم پس از کسب اطالعات کامل، رائه دهد.ات تکمیلی تر را به شما شما، توضیحا

 ذیل این برگه و فرم رضایت نامه پیوست ،پزشک معالجتان در بیمارستان کوثر با اطالع از کلیه مفاد این برگه و توضیحات اختصاصیِ

 نمائید. آرزوی ما بهبودی سریع و کامل شماست.آنرا همراه با اثرانگشت، امضا 
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