
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چیست؟  استرس بدون تست کاربرد موارد

 ایي دارًذ خزخطزی  تارداری کِ هادراًی اغلة

 اجزای اعر هوکي ٍ دٌّذ هی اًجام را زغر

 دالیل تاشذ.. ضزٍری آى  ّفسِ در تار دٍ یا ّفسگی

 :اس عثارزٌذ زغر ایي اجزای احسوالی

 جٌیي حزکاذ کاّش 

 ِتارداری رفسي دعر اس ی عاتق 

 ّا خیچیذگی تا ّوزاُ چٌذقلَ تارداری 

 جفر غیزعادی عولکزد 

 تاال، خَى فشار )دیاتر، هادر ّای تیواری 

 (قلة تیواری ٍ زیزٍئیذ، تیواری لَخَط،

 هَعذ اس ّفسِ )دٍ گذشسِ هَعذ اس ّای تارداری 

 (تاشذ گذشسِ سایواى

 جٌیي رشذ تا احسوالی هشکالذ 

 کن یا سیاد تغیار آهٌیَزیک هایع 

 تارداری هغوَهیر  
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 چگونه تست بدون استرس انجام  میشود؟

 

 ًذارد ٍجَد خاطی گیآهاد آسهایش ایي تزای . 

 تزد. هی سهاى دقیقِ تیغر 

 تیذار را اٍ کِ اعر السم تاشذ، خَاتیذُ تچِ اگز 

  کزدى(. حزکر یا آتویَُ ًَشیذى )تا کٌیذ

 طزف تِ خَاتیذُ ٍ ًشغسِ ًیوِ ٍضعیر در هادر 

 . گیزد هی قزار چح

 خَعر رٍی کِ ای )قطعِ  دعسگاُ خزٍج عدظ 

 صل تِ شذى آغشسِ اس خظ گیزد( هی قزار شکن

 ضزتاى کِ قغوسی در کوزتٌذ زَعط هخظَص

 ار قز شَد، هی شٌیذُ ٍاضح تظَرذ جٌیي قلة

 . گیزد هی

 

 

 

 

 مرکس اموزشی درمانی کوثر

تی  –اس  –آزمایش  ان  موضوع:  

تست بدون استرس    
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آزمایش  ان – اس – تی                  

)  NST تست بدون استرس یا (  
 

 ّایآسهایش اس یکی زی – اط – اى  آسهایش

 تِ کِ اعر عَم ی هاِّ عِ در تارداری هعوَل

 قلة ضزتاى هیشاى جٌیي، عالهر  تزرعیَرهٌظ

 هی گیزی اًذاسُ را خَردى زکاى ٌّگام در جٌیي

 .کٌذ

 زی – اط – اى زغرًام اس کِ طَرّواى

 یا  اعسزط تاعث ًثایذ آسهایش ایي خیذاعر، 

 آسهایش ایي شَد. درًٍساى فزسًذ یا شوا ًگزاًی

 جٌیي دیذى آعیة تاعث ٍ اعر ایوي ٍ غیززْاجوی

 اًجام ّن   NSTآسهایش ٌذچ اگز حسی شَد. ًوی

. ذرع ًوی فزسًذزاى ٍ شوا تِ آعیثی ًیش دّیذ

 د

 

 اطالعازی آٍردى فزاّن  آسهایش ایي اس ّذف

 اس کِ اعر فزسًذزاى تِ رعاًی اکغیضى ی درتارُ

 تِ آى ٍاکٌش چگًَگی ٍ قلة زدش تزرعی طزیق

 .شَد هی اًجام حزکازش

 اًجام کاردیوتوکوگرافی دعسگاُ تا آسهایش ایي

  تزرعی را جٌیي قلة زدش کِ هاشیٌی شَد، هی

 حزکاذ احغاط تا ّوشهاى  زغر، ایي در کٌذ. هی

 قلة ضزتاى زعذاد  شذى عزیع هادر، زَعط جٌیي

 .شَد هی هشخض  جٌیي

 

 

 

 چْارم ٍ تیغر ی ّفسِ اس خظ هعوَالً آسهایش ایي

 را جٌیي قلة ضزتاى زغییزاذ ٍ شَد هی اًجام تارداری

 اعسزاحر حالر اس جٌیي حالر زغییز ٍ کٌذ هی تزرعی

 گیزد هی ًظز سیز را فعال تِ

 ٍاکٌش چگًَگی ّغسیذ، سایواى هزاحل در اگز یا 

 درعر کٌذ. هی تزررعی را ّا اًقثاع ٌّگام فزسًذزاى

 فعال کِ سهاًی ًیش جٌیي ةقل شوا، قلة ضزتاى هثل

 کٌذ کار زز عزیع تایذ اعر،

 کزد، زَطیِ را دیگزی زی( – اط – اى ) ششکخ اگز

 سیزا ًشَیذ. ًگزاى اطالً ٍ کٌیذ عَال را آى علر

 هعٌا ایي تِ آسهایش اٍلیي در غیزهعوَل ی ًسیجِ

 رٍعر. رٍتِ هشکلی تا ضزٍرزاً درًٍساى فزسًذ کِ ًیغر

 زکاى آسهایش ٌّگام ٍ تاشذ اب خَ اٍ دارد اهکاى

 .  ًخَرد
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