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چیست؟  (الکتروانسفالوگرام)نوار مغس

 

ًَارهغش ثبت فعالیتْای الکتزًٍیکی هغش اًساى ٍ بزرسی الگَی اهَاج هغشی است کِ بزای ارسیابی کارکزد هغش در بعضی 

اسبیواریْا هَرداستفادُ قزارهی گیزد 

ًَارهغش بزای ارسیابی بیواراى هبتال بِ تشٌح ، گیدی، ٍکاّش سطح َّشیاری ، ضزیِ سز ٍدیگز شزایطی کِ هوکي است بِ 

ّوچٌیي ایي ٍسیلِ بزای کوک بِ تشخیض بعضی اس .علت اختالل درکارکزد هغش ایداد شًَذ درخَاست هی گزدد

ٍ یا اختالل کارکزد هغشی اٍ هی شًَذ هفیذ (هثل بیواری فزاهَشی)بیواریْای هغشی کِ باعث بذتز شذى کارکزد رٍاًی فزد

گاّی دربیواریْای کلیَی ٍ یاکبذی شذیذ ًیش کِ باعث اختالل کارکزد هغشی هی شًَذ هی تَاى اسایي ٍسیلِ .هی باشذ

. استفادُ کزد

: آمادگی و شرایط الزم برای انجام نوار مغس

 رٍس قبل اس اًدام ًَارهغش فزد بایذ استحوام ًوایذ. 

   گاّی بزای اًدام ًَارهغش پششک تَطیِ هی کٌذ کِ فزد چٌذیي ساعت ًخَابذ ٍ درشزایط کن خَابی

 داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هعاًٍت درهاى 

 بیمارستان سینا
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بزای اًدام تست هزاخعِ کٌذ، ایي حالت کِ بیشتز در هبتالیاى بِ بیواری طزع ٍ گاّی در سایز اختالالت تَطیِ هی شَد ، 

. باعث هی گزدد کِ اختالل بِ طَر ٍاضح تزی در ًَار هغش ی خَدراًشاى دّذ

نوارمغس یاالکتروانسفالو گرام چگونه انجام می شود؟ 

گزچِ بزای .درحالیکِ بیوارًشستِ یابزرٍی تخت خَابیذُ است،تکٌسیي الکتزٍدّای کَچکی را بِ سز اٍ ٍطل هی کٌذ

اًدام ایي تست ًیاسی بِ تزاشیذى هَی سز ًیست ٍلی سزبایذ کاهال تویش بَدُ ٍ هحلی کِ الکتزٍد قزار هی گیزد اس ّزگًَِ 

هوکي است اس صل هخظَص در هحل اتظال الکتزٍد استفادُ شَدتا اهَاج هغشی بِ راحتی بتَاًٌذ .چزبی  اضافِ پاک باشذ

. تَسط آًْا دریافت شًَذ

در ٌّگام .پس اس دریافت اهَاج تَسط الکتزٍدّا ، آًْا بِ هاشیي پلی گزاف فزستادُ شذُ ٍ بزرٍی کاغذ ثبت هی شًَذ

اًدام ًَارهغش ، تکٌسیي هوکي است اس شوا بخَاّذ چشوْای خَدراباس ٍ یابستِ کٌیذ ٍیا ایٌکِ بِ سزعت ًفس بکشیذٍیا 

در هَارد خاص ًیش اًدام ًَارهغش حتی .گاّی فزددر هقابل ًَردرخشاى ٍ چشوک سى قزار هی گیزد.تٌفس عویق اًدام دّیذ

  .پس اس بِ خَاب رفتي بیوار اداهِ هی یابذ 

 

در هَاردی کِ ًَارهغش بزای کَدکاى اًدام هی شَد گاُ ًیاس است کِ بِ دستَر پششک بزای کَدک دارٍ تدَیش شَدتا 

ّوکاری السم راداشتِ باشذ اس ٍی خَاستِ هی شَد چشوْارا کاهال ببٌذد ٍ پلک ًشًذ ٍ آب  در طَرتیکِ کَدک.بخَابذ

 .دّاى را بِ آراهی فزٍ بزد
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آیا انجام نوارمغس بر ای انسان خطردارد؟ 

هثال دراثزًَردرخشاى ٍ چشوک سى ٍ )ایي آسهایش کاهال ایوي بَدُ ٍ فقط گاّی درافزاد هبتال بِ طزع دراثز تحزیک هغش 

. هی تَاًذ باعث تشٌح شَد(یا تٌفس ّای عویق ٍ سزیع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


