در ﺧﺎﻧﮫ ﭼﮕوﻧﮫ از ﺧودم ﻣراﻗﺑت ﮐﻧم؟
ﻣﺻرف داروھﺎی ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺧود را از ﺳر ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻣﮕر
آنﮐﮫ ﭘزﺷﮏ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور دﯾﮕری داده ﺑﺎﺷد.
ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻧوﺷﯾد.
رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺧود را در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺣداﻗل ﺑﮫ ﻣدت دو روز ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ ﺳﺧت ﯾﺎ ﺑﻠﻧد
ﮐردن اﺟﺳﺎم اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد.
ﺣداﻗل ﺑﮫ ﻣدت  24ﺳﺎﻋت ﺳﯾﮕﺎر ﻧﮑﺷﯾد.
ﺑﺎ ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﻋﻣل آﻧژﯾوﮔراﻓﯽ را ﺗﺟوﯾز ﮐرده اﺳت ﺑرای
وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻌدی ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧم؟
اﮔر در ﻣﺣل ورود ﻟوﻟﮫ آﻧژﯾوﮔراﻓﯽ )ﺳوﻧد( ﻣﺗوﺟﮫ
ﺧوﻧرﯾزی ﺷدﯾد:
• روی زﻣﯾن دراز ﺑﮑﺷﯾد.
• ﺑﮫ ﻣدت  15دﻗﯾﻘﮫ ﺣدودا ً  1ﺗﺎ  2ﺳﺎﻧﺗﯽﻣﺗر ) 1اﯾﻧﭻ( ﺑﺎﻻﺗر
از ﻣﺣل ورود ﻟوﻟﮫ را ﻣﺣﮑم ﻓﺷﺎر دھﯾد.
• اﮔر ﺧوﻧرﯾزی ﻣﺗوﻗف ﻧﺷد ،ﺑﺎ  9-1-1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
در ﺻورت ﻣﺷﺎھدهی ھرﯾﮏ از ﻣوارد زﯾر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ
ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
-

ھر ﺗﻐﯾﯾری در رﻧﮓ ﯾﺎ دﻣﺎی ﻣﺣل ورود
ﺧوﻧرﯾزی از ﻣﺣل ورود
ﺑﯽﺣﺳﯽ ،ﺳرﻣﺎ ،ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ در ﺑﺎزو ،دﺳت ،ﯾﺎ ﭘﺎ در
ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺳوﻧد وارد ﺷده ﺑود
ﺗب ﺑﯾش از  38/5درﺟﮫی ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ) 101درﺟﮫی
ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت(

ھﻠثﻟﯾﻧﮏ ﺑﯽﺳﯽ

ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎ

604-851-4866

Abbotsford-Regional Hospital

604-434-4211

Burnaby Hospital

604-533-3308
Ext. 63926

Jim Pattison Outpatient Care
and Surgery Centre

604-984-5775

Lions Gate Hospital

604-278-9711

Richmond Hospital

604-520-4640

Royal Columbian Hospital

604-806-8006

St. Paul’s Hospital

604-588-3308

Surrey Memorial Hospital

604-822-7076

UBC Hospital

604-875-4111

Vancouver General Hospital

Medical Imaging 2nd Floor, Fraser Wing
32900 Marshall Road, Abbotsford
Medical Imaging, 3rd Floor
3935 Kincaid Street, Burnaby

Medical Imaging, 2nd Floor
9750 140th Street, Surrey

Medical Imaging, Lower Level
231 East 15th Street, North Vancouver
Medical Imaging, Main Floor
7000 Westminster Hwy, Richmond
Medical Imaging, Columbia Tower
330 E. Columbia Street, New Westminster

Medical Imaging, 2nd Floor, Providence Building
1081 Burrard Street, Vancouver
Medical Imaging, 1st Floor, Lower Level
13750 96th Avenue, Surrey
Medical Imaging, Main Floor
2211 Westbrook Mall, Vancouver

Interventional Radiology, Jim Pattison Pavilion Ext 68612
Station 4, Ground Floor
855 West 12th Avenue, Vancouver
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ھر ﮔﺎه ﭘرﺳش ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ داﺷﺗﯾد ،ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ھﻠثﻟﯾﻧﮏ ﺑﯽﺳﯽ 24
ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺑﺎز اﺳت .دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ  130زﺑﺎن .ﺑرای درﺧواﺳت ﻣﺗرﺟم ،ﻧﺎم
زﺑﺎن ﺧود را ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮕوﯾﯾد .آﻧﮕﺎه ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم روی
ﺧط ﺑﯾﺎﯾد.
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آﻧژﯾوﮔراﻓﯽ/آﻧژﯾوﮔرام
Angiography/
Angiogram

آﻧژﯾوﮔراﻓﯽ ﭼﯾﺳت؟
آﻧژﯾوﮔراﻓﯽ ﺷﯾوهای ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﮫی ﺳرﺧرگھﺎ و
ﺳﯾﺎھرگھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘرﺗوھﺎی اﯾﮑس اﺳت .ﺑرای
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ دﯾده ﺷدن ﺳرﺧرگھﺎ و ﺳﯾﺎھرگھﺎ ،ﯾﮏ رﻧﮓ
ﭘرﺗو اﯾﮑس )ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻧﺗراﺳت( ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر
آﻧژﯾوﮔرام ﻣﯽﮔوﯾﻧد.

ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب و ﻓﺷﺎر ﺧون وﺻل
ﻣﯽﮐﻧﯾم.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آﻧژﯾوﮔرام را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد؟
اﯾن ﮐﺎر ﺗوﺳط ﯾﮏ رادﯾوﻟوژﯾﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود )ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎ
ﺗﺧﺻص در ﺷﯾوهھﺎی ﻋﻣل ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎ ھداﯾت ﺗﺻوﯾر(.

رادﯾوﻟوژﯾﺳت داروی ﺑﯽﺣﺳﯽ را ﺑرای »ﺑﯽﺣس ﮐردن« ﺑﮫ
ﻧﺎﺣﯾﮫای از ﮐﺷﺎﻟﮫی ران ﯾﺎ ﻣﭻ دﺳت ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در
آﻧﺟﺎ ﻟوﻟﮫای ﻧﺎزک ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳوﻧد )ﮐﺎﺗﺗر( ﻗرار داده ﺧواھد ﺷد.

آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﯾﺎ دوﺳﺗﯽ را ھﻣراه ﺧود ﺑﯾﺎورم؟
ﺑﻠﮫ ،ھﻣراھﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﻋﻣل ھﻣراه ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﺷﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل اﯾﻣﻧﯽ و طﺑﻖ ﻣﻘررات ،آنھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد
در ﺣﯾن ﻋﻣل داﺧل اﺗﺎق ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھﯾم ﮔﻔت ﮐﮫ
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﮐﺟﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﻧد.
ﻗﺑل از ﻋﻣل آﻧژﯾوﮔرام ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد؟
ﺑﺧش ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھﻧد ﮔرﻓت و
دﺳﺗورھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑرای اﯾن
ﻋﻣل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھﻧد داد.
ﺑﺎﯾد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻻزم را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﭘس از ﻋﻣل ،ﯾﮏ »ﻓرد
ﻣﺳﺋول« ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﺳﺎﻧد ﯾﺎ راﻧﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﮭده
ﺑﮕﯾرد.
در ﺻورت داﺷﺗن ھرﮔوﻧﮫ ﺳؤاﻟﯽ درﺑﺎرهی اﯾن ﻋﻣل ،ﻗﺑل از
آن از رادﯾوﻟوژﯾﺳت ﺑﭘرﺳﯾد.
اﯾن ﻓراﯾﻧد ﭼﻘدر طول ﻣﯽﮐﺷد؟
رادﯾوﻟوژﯾﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل ﭼﻘدر طول
ﺧواھد ﮐﺷﯾد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﺎ ﺑﮫ
ﻓردی ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎس ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردهاﯾد اطﻼع ﺧواھﯾم داد.

آﻧژﯾوﮔراﻓﯽ/آﻧژﯾوﮔرام

در ﺣﯾن آﻧژﯾوﮔرام ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد؟
ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳرﻧﮓ ورﯾدی داﺧل ﺑﺎزوی ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔذارﯾم ﺗﺎ در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﺳ ّﮑن و ﺳﺎﯾر داروھﺎ را ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑدھﯾم.

رادﯾوﻟوژﯾﺳت ﺑرش ﮐوﭼﮑﯽ در ﭘوﺳت ﮐﺷﺎﻟﮫی ران ﯾﺎ ﻣﭻ
دﺳت اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد.
ﺳوﻧد از طرﯾﻖ اﯾن ﺑرش وارد ﯾﮏ ﺳرﺧرگ ﯾﺎ ﺳﯾﺎھرگ
ﻣﯽﺷود .ﺳوﻧد ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺑدن ھداﯾت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
آزﻣﺎﯾش ﺷود.
از طرﯾﻖ ﺳوﻧد ﭼﻧدﯾن ﻣرﺗﺑﮫ رﻧﮓ ﭘرﺗو اﯾﮑس ﺗزرﯾﻖ
ﻣﯽﺷود و در ھﻣﺎن ﺣﺎل ﻋﮑسھﺎی ﭘرﺗو اﯾﮑس ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﯽﺷود.
آﯾﺎ درد ھم دارد؟
در ﺣﯾن ﺗزرﯾﻖ داروی ﺑﯽﺣﺳﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﺣﺳﺎس ﺳوزش
ﯾﺎ ﮔزش ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم از داروھﺎی ﻣﺳ ّﮑن
ﯾﺎ آرامﺑﺧش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم.
ﻣﻣﮑن اﺳت در ھﻧﮕﺎم ﺗزرﯾﻖ رﻧﮓ ﭘرﺗو اﯾﮑس اﺣﺳﺎس ﮔرﻣﺎ
ﯾﺎ ﺑراﻓروﺧﺗﮕﯽ ﻟﺣظﮫای ﺑﮑﻧﯾد .اﯾن ﺣﺎﻟت طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .ﺣﺗﻣﺎ ً
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ھر زﻣﺎﻧﯽ از اﯾن ﻋﻣل اﺣﺳﺎس
ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی داﺷﺗﯾد ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد.

ﺑﻌد از ﻋﻣل ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد؟
رادﯾوﻟوژﯾﺳت ﺳوﻧد را ﺑرﻣﯽدارد .ﻣﺎ ﺑر ﻣﺣل ﺳوﻧد ﻓﺷﺎر
وارد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗﺎ ھر ﮔوﻧﮫ ﺧوﻧرﯾزی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾم.
ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺑﺎﻧد ﯾﺎ اﺑزاری ﺑرای ﻓﺷﺎر آوردن اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾم.
آﻧﮕﺎه ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﺧش رﯾﮑﺎوری ﻣﯽﺑرﯾم ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﺎری در
آﻧﺟﺎ از ﺷﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﺧواھد ﮐرد .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل ورود ﺳوﻧد
و داﻣﻧﮫی ﻋﻣل ،ﺷﻣﺎ ﺑﯾن  2ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋت در ﺑﺧش
رﯾﮑﺎوری ﻣﯽﻣﺎﻧﯾد.
آﯾﺎ ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﺧطر ﯾﺎ ﻋوارﺿﯽ وﺟود دارد؟
ﻣﺎﻧﻧد ھر ﻋﻣل ﭘزﺷﮑﯽ دﯾﮕری ،اﺣﺗﻣﺎل ﻋﺎرﺿﮫ وﺟود
دارد .ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﭘوﺳت ﺳوراخ ﯾﺎ ﺑرﯾده ﻣﯽﺷود ،اﺣﺗﻣﺎل
ﻋﻔوﻧت وﺟود دارد.
ﻋوارض ﻏﯾرﻣﻧﺗظره ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣوارد ﺑﺎﺷد:
 ﺧوﻧرﯾزی ﯾﺎ ﻋﻔوﻧت در ﻣﺣل ورود ﺧوﻧرﯾزی ،اﻧﺳداد ،ﯾﺎ ﻟﺧﺗﮫ ﺷدن در ﺳرﺧرگھﺎ ﯾﺎﺳﯾﺎھرگھﺎی ﺗﺣت آزﻣﺎﯾش ﯾﺎ در ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﺑدن
 واﮐﻧش ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ ﺑﮫ رﻧﮓ ﭘرﺗو اﯾﮑسﻋوارض ﻣرﮔﺑﺎر ھم ﻣﺣﺗﻣل ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧدرت رخ
ﻣﯽدھﻧد.
ﭼﮕوﻧﮫ از ﻣﺣل ورود ﺳوﻧد در ﺑدن ﺧود ﻣراﻗﺑت ﮐﻧم؟
روز ﭘس از ﻋﻣل ،ﺑﺎﻧد را از روی ﻣﺣل ورود ﻟوﻟﮫ
ﺑردارﯾد.
ﭘس از ﺑرداﺷﺗن ﺑﺎﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد دوش ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭘس از اﻧﺟﺎم اﯾن ﻋﻣل ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣﺣل ورود ﺳوﻧد ﮐﻣﯽ
درد ﯾﺎ ﮐﺑودی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

اداﻣﮫ در ﭘﺷت ﺑرﮔﮫ

