
 
 آموزش به بیمار، حین بستريدستورالعمل و راهنماي  پرستاري جهت 

 استخوان تراکم تست

تست  صیو ترخ یبستر نیح ماریاست آموزش ب یالزام مار،یو آموزش ب یبا توجھ بھ دستورالعمل جامع خودمراقبت مارستانیب یھمکار محترم پرستار

 ردیانجام گ ریز یدستورالعمل و حداقل محتوا نیطبق ا تراکم استخوان

 آمادگی هاي قبل از انجام آزمون 

  نمایید که مورد اطمینان پزشک باشد.مرکزي را انتخاب 

 .جهت تعیین نوبت انجام تست با دفترچه بیمه و درخواست پزشک به مرکز انجام تست مراجعه نمایید 

 .در زمان تعیین شده و سی دقیقه زودتر در مرکز حاضر باشید 

 .استرس و اضطراب نداشته باشید  

 باشد و ضرري ندارد. بنابراین رود بسیار جزئی میمیاي که بکار شود اما مقدار اشعهمیاستفاده  تراکم استخوان گیريگرچه از اشعه ایکس براي اندازه

 توان از آن حتی در کودکان و خانمهاي حامله هم در صورت نیاز استفاده نمود بدون اینکه خطري متوجه آنها باشدمی

 د باید قبل از انجام اسکن درآورده شوندهایی که داراي اشیاء یا تکمه هاي فلزي هستنلباس. 

 براي انجام تست سنجش تراکم استخوان نیاز به آمادگی خاصی وجود ندارد 

 :مدارك زیر را در زمان انجام تست به همراه داشته باشید 

 پزشک درخواست  •

 و یا هر دو  نامه بیمه، معرفی دفترچه •

 

  آزمونآمادگی هاي حین انجام 

  این کار براي مستقیم شدن قسمت  .شودمیها گذاشته شود، یک بالش مربع شکل در زیر رانمیوقتی توده استخوانی در ستون فقرات اندازه گیري

 پذیرد. میپایینی ستون فقرات ممکن صورت 

  دهد توجه کنید.میهاي تکنسینی که این آزمون را انجام ید و به توصیهحرکت باشبی آزمایشحین انجام  

 هاي اسکن، در اینجا هیچگونه تونلی وجود ندارد که بیمار به داخل آن برود. بر خالف سایر دستگاه 

  ي خود ندارید.هالباس به تعویضنیازي 

 .اگر شئی فلزي در بدن خود دارید پزشک مسئول مرکز را مطلع نمایید 

 کندبه تسهیل آزمایش کمک میبا پزشک  شماراه نیست ولی همکاري مخاصی هبا درد  آزمایش. 

  کشد.میدقیقه طول  20تا  10این تست در حدود 

 گیردمیهیچ تزریقی در این آزمایش انجام ن. 
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 دستورالعمل و راهنماي  پرستاري جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص 

 استخوان تراکم تست

 گیري بعد از انجام تراکم استخوانپی 

 کندمیگزارش صورت مکتوب به شما به را و نتایج بررسی را  تست تراکم استخوانرادیولوژي  پزشک متخصص . 

  کنید صحبت ي که تست را انجام دادید،با مرکزو زمان آن در مورد چگونگی دریافت نتایج. 

 به نزد پزشک  سنجش تراکم استخوان، به منظور تصمیم گیري براي ادامه درمان با برگه گزارش  ي که آزمایش را انجام دادیدبعد از دریافت جواب از مرکز

 .بروید معالج خود

 پی گیر درمان خود باشید.در صورت نیاز به درمان و یا آزمایش هاي بیشتر ، 

 آزمایش اطالعات کسب کنید و با افرادي که در این زمینه اطالعاتی ندارند مشورت نکنید.نتایج  از پزشک خود در مورد 

 ًن مرکزي که تست قبلی را انجام دادید مراجعه نمایید.نیاز به انجام تست داشتید به هما در صورتی که مجددا 

  باشد اصرار به تکرار تست در فواصل کوتاه ننمایید.میروند درمان پوکی استخوان طوالنی 
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