
1 
 

 

 

 

 مری چیست؟ ی اکو

 

تصممی   ،عالوه بر اکو ساده ،ممکن است پزشک قلب ،تربرای دستیابی به تصویر واضح تر و تشخیص دقیق

به انجام اکوکاردیوگرافی از طریق مری بگیرد، که در ایمن رو  پزشمک پمروک اکمو را کمه شمویه پمروک 

به همین دلیل به اکو  .پردازدوکاردیوگرافی مینماید و به انجام اکآندوسکوپی است، از دهان وارد مری می

 .کاردیوگرافی مری معروف است

د، تصاویر  با کیفیمت و وضموب بیشمتری بدسمت نامواج اولتراسوند از بافت مقاوم کمتری عوور می کن چون

همای ممادرزادی، عنمالنی و یک رو  بما ارز  در تشمخیص انموای بیمماری اکوی مری، آید. بنابراینمی

 ی قلب و بررسی وجود لخته و توده های قلوی می باشد.دریچه ا

هرانکی و خدمات بهداشتی درمانی تدانشگاه علوم پزش  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

 بیمارستان امام خمینی )ره(
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بررسی دریچه های تعویه شده به رو  جراحی اعم  از دریچمه همای  فلمزی،  از این رو ،جهت بخصوص 

 دقیقه طول می کشد. 02تا  02بافتی و غیره استفاده می شود. انجام اکو مری حدود 

 توجهات الزم قبل از اکو از راه مری:

 ناشتا باشید. ،اعت قولس 6از  شما باید 

  در صورت داشتن سابقه اختالل در بلع، خونریزی معده، بیماری های ثابت شمده ممری و معمده، اعممال

 جراحی مری و معده و پرتو درمانی به پزشک یا پرستار اطالی دهید.

 حتماً  اطالی دهید. ،در صورت داشتن سابقه آس  و مصرف اسپری درمانی 

 تشنج و مصرف داروهای ضد تشنج، پزشک را مطلع کنید. در صورت داشتن سابقه 

 به پزشک اطالی ،لیدوکایین) بی حس کننده موضعی(  به در صورت سابقه حساسیت دارویی بخصوص

 دهید.

 .شما باید دندان مصنوعی و پروتزهای دندانی قابل برداشت را قول از شروی کار از دهان خارج کنید 

 اجمی است، الزم اسمت قومل از انجمام آن رضمایت ناممه و و  نیمه تهبه اینکه اکو مری یک ر با توجه

 نامه کتوی مربوطه را مطالعه و امناء نمایید.برائت

 اقدامات حین انجام اکو از طریق مری:

 )توسم  پرسمتار برقمرار  ، برای تزریق د اروهای مورد لزوم مثل آراموخش،یک راه وریدی ) آنژیوکت

 شود.می

 حس شمود. ایمن کمار از راه دهان و کمتر شدن احساس تهوی، حلق شما باید بی ابتدا جهت عوور پروک

در مرحله اول توس  لیدوکائین که توس  پزشک در حلق شما ریختمه شمده و شمما بایمد آن را قمورت 

شمود د انجام می شود و در مرحله دوم اسپری لیدوکائین) بیحس کننده( در ته حلق شما پاشیده می یده

 بدین ترتیب تحمل و همکاری شما در حین کار بیشتر خواهد شد.
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 .برای شما اکسیژن از طریق بینی گذاشته می شود 

 بطور مداوم ضربان قلب شما کنترل می شود و درصد اکسیژن خون از  ،در حین انجام اکو از طریق مری

 .طریق دستگاه کوچکی که به انگشت دست شما وصل می شود، کنترل می گردد

 شما باید روی تخت به پهلوی چپ بخوابید و دست های خود را در کنمار بمدنتان  ،برای انجام اکو مری

 قرار دهید.

  یک وسیله پالستیکی در دهان شما قرار می دهند که از افتادن زبان به ته حلمق و ایجماد مشمکل تنفسمی

 برای شما جلوگیری می کند.

 بایسمتی  ،تمی پمروک را بمه دهمان شمما وارد ممی کننمدبخصموص وق ،در تمام مراحل اکو از طریق مری

 با همکاری و تحمل  شما، پزشک بهتر می تواند به کار خود بپردازد. .خونسرد و آرام باشید

 ارج شود.شما می توانید از طریق بینی نفس بکشید و اجازه دهید ترشحات دهان از گوشه لب خ 

 راموخش طوق دستور پزشک برای شمما وهای آبرای شما مشکل باشد،دار در صورتی که  تحمل پروک

 تزریق می گردد.

 اقدامات پس از اکو از طریق مری:

 دقیقمه تما یمک سماعت در آنجما 54شوید و معمموالً  به اتاق ریکاوری منتقل می ،بعد از انجام اکو مری     

 می مانید تا اثرات داروهای مصرف شده برطرف شود.

 ممی توانیمد  ،حلق شما بر طمرف شمده باشمد یتیکه بی حسحدود یک ساعت پس از اکو مری در صور

 خوردن مایعات را شروی کنید.

  ساعت احساس ناراحتی مختصری در حلق داشته باشند. 05ممکن است بعنی بیماران تا 

 .اگر سرگیجه داشتید حتماً پزشک را مطلع فرمائید 


