
 نوارمغزچیست؟●

برای ارزیابی کاارکرد مغاز در   است که  نوار مغز ثبت فعالیت الکترونیکی مغز انسان و بررسی الگوی امواج مغزی

 گیرد.  میبعضی از بیماریها مورد استفاده قرار

 شود؟ می درخواست مقاصدی چه نوارمغزبرای●

ضربه سر و دیگر شارایطی کاه    هوشیاری، سطح وکاهش تشنج،گیجی مبتالبه بیماران ارزیابی نوارمغزبرای

ممکن است، بعلت اختالل در کارکرد مغز ایجاد شوند، درخواست می گردد. همچنین این وسیله برای کمک 

به تشخیص بعضی از بیماریهای مغزی که باعث بدتر شدن کارکرد روانی فرد )مثل بیماری فراموشای ( و یاا   

باشد. گاهی در بیماریهای کلیوی و یا کبدی شدید نیز که باعاث  اختالل کارکرد مغزی او می شوند مفید می 

 اختالل کارکردمغزی می شوند، می توان از این وسیله استفاده کرد. 

 غز :نوارم انجام برای الزم وشرایط آمادگی●

.فقط روز قبال فارد بایاد    نیاز نمای باشاد   خاصی مورد در بسیاری از موارد برای انجام نوار مغز آمادگی

و در  چندین سااعت نخواباد  گاهی برای انجام  نوار مغز  پزشک توصیه می کند که فرد  استحمام نماید.

این حالت که بیشتر در مبتالیاان باه بیمااری صار  و      ،شرایط کم خوابی برای انجام تست مراجعه کند

ار مغزی خاود  گاهی در سایر اختالالت توصیه می شود، باعث می گردد که اختالل بطور واضح تری در نو

 را نشان دهد.

 ؟انجام می شود چگونه نوارمغزیاالکتروانسفالوگرام●

. کناد  می سراووصل رابه کوچکی الکترودهای است،تکنسین خوابیده تخت یابرروی نشستهبیمار درحالیکه

کاامال  تمیاز باوده و محلای کاه       بایدولی سر ن موی سرنیستتراشیدبه  این تست نیازی انجام برای گرچه

الکترود قرار می گیرد از هرگونه چربی اضافه پاک باشد. ممکن است از ژل مخصوص در محل اتصال الکترود 

 اساااتفاده شاااود تاااا اماااواج مغااازی براحتااای بتوانناااد توساااط آنهاااا دریافااات شاااوند.      

           آنها به ماشین پلای گاراف فرساتاده شاده و بارروی کاتا  ثبات        ،پس از دریافت امواج توسط الکترودها

تکنسین ممکن است از شما بخواهد چشمهای خود را باز و یا بسته کنید و یا اینکاه باه سارعت     ،می شوند. در هنگام انجام نوار مغز

رار می گیرد. در موارد خاص نیاز انجاام   نفس بکشید و یا تنفس عمیق انجام دهید. گاهی فرد در مقابل نور درخشان و چشمک زن ق

در مواردی که نوار مغز برای کودکان انجام می شود گاه نیااز اسات کاه باه     نوار مغز حتی پس از به خواب رفتن بیمار ادامه می یابد.

                    از وی خواساته  داشاته باشاد  دستور پزشک برای کودک دارو تجاویز شاود تاا بخواباد .در صاورتیکه کاودک همکااری الزم را        

 .می شودچشمها راکامال ببندد پلک نزند و آب دهان را به آرامی فرو برد 

 خطردارد؟ انسان نوارمغزبرای آیاانجام●

 وچشامک  مثال دراثرنوردرخشان)  مغز دراثرتحریک صر  درافرادمبتالبه گاهی وفقط بوده آزمایش،کامال ایمن این

 تنفسهای عمیق و سریع ( می تواند باعث تشنج شود. ویا زن


