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مقدمه و تعاریف -بخش اول

مقدمه

شناخته دنیا مطرح و به صورت اپیدمی جهانی ترین علت مرگ ومیر در  دهه گذشته بیماری های قلبی عروقی به عنوان مهم در   

بوده  (1DALYsمیلیون از کارافتادگی ) 293 میلیون مرگ و 16بیماری های قلبی عروقی عامل  2010درسال (1،2،3)شده است.

 (3)گزارش شده است.  DALYs از موارد %11 و از مرگ ها %30بیماری های قلبی عروقی علت  ،آمار همینطبق  است.

شگیری از عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی و مراقبت های درمانی وقایع وابسته به در سال های اخیر، در راستای اقدامات پی   

اما با توجه به افزایش میانگین سن کلی در جوامع و افزایش  این گروه از بیماری ها به صورت قابل توجه کاهش داشته است. 2سن

در این راستا بیماری عروق کرونر به  (4،3،2،1)ته است. امید به زندگی، شیوع کلی بیماری های قلبی عروقی در جهان افزایش یاف

عنوان شایع ترین بیماری قلبی در بزرگساالن اهمیت ویژه ای دارد. بیماری های عروق کرونر براساس پاتولوژی زمینه ای به انواع 

 (4،3) زیر تقسیم می شوند:

 بیماری مزمن قلبی عروقی 

  شامل( 3سندرم های حاد کرونریEMI ST-  4UA  - 5NSTEMI )

 مرگ ناگهانی 

اثر انسداد کامل یک رگ  ، درنامیده می شود STEMIکه اصطالحاً  نوار قلبی همراه باشد در STبا باال رفتن قطعهکه سکته قلبی 

این فرم وخیم ترین تظاهر سندرم حاد کرونری و تهدید کننده حیات می باشد.  (3).هددرخ می لخته خونی  اصلی کرونر به وسیله

تشخیص وشروع درمان آن باید با از عوارض و مرگ و میر آن نقش دارد،  زمان شروع درمان در پیشگیریاتوجه به این که ب

(1،4،5)سرعت انجام شود. 

هستند و در سال های  STبا باال رفتن قطعههمراه قلبی  حاد موارد از سکته %25-40 تقریباًطبق آخرین آمارهای منتشر شده جهانی 

ن آن از روش فارماکولوژیک به روش عمدتاً مکانیکال تغییر یافته که این موضوع به همراه پیشرفت های ایجاد شده در اخیر درما

 (5و4)درمان دارویی باعث کاهش قابل توجه در میزان مرگ ومیر آن شده است.

( به پرفیوژن ریدر عروق بسته شده ) برقراری مجدد جریان خون  STEMIبیمار مبتال به سکته قلبی از نوع  درمان استاندارد برای

، کاهش بروز نجات میوکارد در معرض خطر هدف از این درمان جلوگیری از نکروز میوکارد و (6و1). فوری می باشد صورت

یدار با توجه به این که عملکرد سلول های قلبی درصورت انسداد پا (9و8و7و5).می باشدافزایش طول عمر بیمار  و نهایتاً نارسایی قلبی

برقراری مجدد جریان خون در منطقه انفارکت  رگ درگیر کاهش می یابد، شروع سریع درمان با رعایت استانداردهای درمانی و

(4،3،2)الزامی است.

1 Disability Adjusted Life Years 
2 Age specific events 
3 STEMI: ST Elevation Myocardial Infarction 
4 Unstable Angina 
5 NSTEMI: Non ST Elevation Myocardial Infarction 
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سلسله اقدامات ضروری برای درمان مناسب سکته حاد قلبی، باید به صورت زنجیره ای و مرتبط با هم تعریف شوند و بطور خالصه 

 (4،3)ر می باشند:به شرح زی

  آموزش دقیق ودرست به جامعه برای درک عالیم سکته قلبی و تماس زود هنگام با سیستم درمانی -

 هماهنگی سیستم اورژانس برای اقدامات درمانی به موقع قبل از بیمارستان -

 مجهزانتقال بیمار مطابق با استانداردها به مراکز  -

با رعایت استانداردهای زمانی توسط یک تیم مجرب در بیمارستان انجام اقدامات درمانی ری پرفیوژن -

جهت انجام  در صورت وجود امکانات الزمانجام می شود.  6دو روش فیبرینولیز و آنژیوپالستی اولیهبا  ری پرفیوژن

لی که فیبرینولیز در حا (9و8و7و6و5) .وجود ندارد ترومبولیتیکهیچ اندیکاسیونی برای درمان  تقریباً آنژیوپالستی اولیه

با وجود نادر بودن شود که این عارضه خونریزی  خطرباعث افزایش می تواند  ،کنترااندیکاسیون هایی دارد که در صورت وجود

ارجحیت درمان آنژیوپالستی اولیه نسبت به ترومبولیز را در کاهش عوارض،  متعددمطالعات بالینی  (5و4و3).( مهم می باشد%1 ود)حد

در  Flow grade III  7TIMIبه طوری که  احتمال رسیدن به (6،7،8،9 )و مرگ ناشی از بیماری ثابت کرده است. سکته مجدد 

(10)ی داری از روش ترومبولیز بیشتر است.نروش آنژیوپالستی اولیه به طور مع

درنظر گرفتن ولی با تراپی دارد  کیآنژیوپالستی اولیه هزینه باالتری نسبت به ترومبولیت اگرچه در نگاه اجمالی به نظر می رسد

 ( 7)زیر این روش کامالً هزینه اثر بخش می باشد: موارد

 ی که بعد از گرفتن ترومبولیتیک نیاز به اینترونشن پیدا می کنندتعداد بیماران

 طول مدت بستری بیشتر در درمان با ترومبولیتیک ها

 وقوع بیشتر نارسایی قلبی

از دست رفتن عضله قلبی و میزان  ؛های ری پرفیوژن هر چقدر زمان ایسکمی طوالنی تر شود وشباید توجه داشت در هر یک ازر

(5،6،7،8). مصداق عینی پیدا می کند« 8زمان عضله است»باالتر می رود و جمله احتمال مرگ 

پزشکی مجرب، امکانات ارائه  با توجه به اهمیت رعایت زمان در درمان سکته حاد قلبی، باید عالوه بر تجهیز مراکز و تامین تیم

دلیل  بروز و ه روز در هفته همزمان با هماهنگی اورژانس پیش بیمارستانی فراهم باشد. ب 7ساعته و  24تمام وقت خدمات به صورت 

سیاست توزیع عادالنه خدمات درمانی و افزایش پوشش آن  یابی به در راستای دستمرگ و میر باالی سکته حاد قلبی در کشور و 

تمام آن به توسعه در نظام ارجاع خدمات سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به استانداردسازی خدمات و 

آن نموده است. و اجرای مفاداین شناسنامه  تدوین از  طریق مناطق کشور

تعاریف

ST  (STEMI)سکته قلبی با باال رفتن قطعه  .1
 م مشخصه ایسکمی حاد میوکارد همراه باال رفتن پایدار قطعه : سندروم بالینی با عالیتشخیص اولیهST   یاLBBB نظر ه که ب

 می رسد جدید باشد
 :سندروم بالینی با عالیم مشخصه ایسکمی حاد میوکارد همراه باال رفتن پایدار قطعه  تشخیص نهاییST  یاLBBB نظر ه که ب

وز میوکاردهمراه با  آزاد شدن بیومارکرهای نکر ؛می رسد جدید باشد

6PPCI: Primary Percutaneus Coronary Intervention 
7 Thrombolysis In Myocardial Infarction 
8 Time is Muscle 
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 باالرفتن قطعهST :باالرفتن جدید قطعه در غیاب هایپرتروفی بطن چپ یا بلوک شاخه ای چپ، تشخیصیST   در محل نقطه

J   9بر اساس آخرین گایدالین در دو لید مجاورAHA ی استتشخیص.

ای زیر:از طریق روش ه STEMIباز گرداندن جریان خون به میوکارد ایسکمیک در بیمار  پرفیوژن: ری .2

 :روشی که در آن بیمار  آنژیوپالستی اولیهSTEMI شود و انسداد در رگ مربوطه  لب برده می به کت نسصورت اورژاه ب
گردد. برطرف می به روش مکانیکال

 :شودبرطرف  انسداد در رگ کرونر می شود سعی ،در این روش با کمک داروهای لیز کننده لخته فیبرینولیز.

 Rescue PCI : همچنان درد قفسه سینه و یا باال  ترومبولیتیکدقیقه پس از دریافت  90آنژیوپالستی در بیماری که انجام
میزان اولیه در نوار قلب دارد. %50بیش از  STماندن قطعه 

3. no reperfusion :بیماران در گروه  ،های فوق صورت نگیرد پرفیوژن به یکی از روش درصورتی که ریno 

reperfusion براساس شرایط انجام می شودواقدامات درمانی دارویی  گیرند قرار می.

در این شناسنامه منظور از درمان دارویی عدم استفاده از آنژیوپالستی اولیه یا ترومبولیتیک  درمان های دارویی: .4

است. STEMIتراپی برای بیمار مبتال به 

زمان های مهم در ارائه خدمت آنژیوپالستی اولیه: .5

 First Medical Contact Time  :اولین ویزیت بیمار توسط پزشک یا تیم پزشکی زمان  

 First ECG Time :زمان اخذ اولین نوار قلب پس از ورود به بیمارستان

 :STEMI ECG Time زمان اخذ اولین نوار قلبی که تشخیصSTEMI  کند را تایید می.

 :STEMI Verification Time  زمان تشخیص STEMI اورژانس مستقر در توسط پزشک

 :Door To Device Time  فاصله زمانی بین ورود بیمار دچارSTEMI ارائه  به یک بیمارستان با قابلیت

( تا عبور وایر از ضایعه کرونری مسوول سکته قلبی Door Time)10اولیهخدمت آنژیوپالستی 

(DeviceTime)

خدمات را به صورت تمام وقت  که متعهد می شودستی اولیه ارائه خدمت آنژیوپال بیمارستان با قابلیت: 247بیمارستان  .6

روز در هفته ارائه نماید. 7 و ساعته 24

صورت غیر قابل برگشته عدم وجود عالیم حیاتی ب مرگ: .7

9American Heart Association 
.زمانیست که بیمار کادر درمانی را از عالیم خود مطلع می سازد Door timeدر بیماران بستری 10
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مشخصات فنی خدمت –بخش دوم 

عنوان دقيق خدمت

 :یرز یدرمان های گزینهبا  ST  (STEMI)قطعه صعود با حادقلبی های سکته درمان

  آنژیوپالستی اولیهPrimary PCI (درمان انتخابی گزینه) 

 تراپی ترومبولیتیک  (thrombolytic therapy) اولیه آنژیوپالستی درصورت نبود امکانات

تعریف و تشریح خدمت مورد بررسي

 :اولیه آنژیوپالستی -الف

 قطعه صعود با قلبی حاد سکتهمبتال به  بیمار در شده مسدود رگ در خون جریان مجدد برقراری جهت اورژانس مداخله روش یک 

ST (STEMI )آن در کهاست  ترومبولیتیک دخالت دونب (پرکوتانئوس) پوست راه از مکانیکال تکنیک یک روش این .باشد می 

اس آخرین یا داروهای ضد پالکت جدیدتر براس کلوپیدوگرل آسپیرین، لودینگ دوز با درمان تحت همزمان طور به معموالً بیمار

.گیرد می قرار 11کواگوالن آنتی و گایدالین ها

 :باشد می زیر مراحل شاملو  شود می انجام ها تکنسین و پرستاران کاردیولوژیست، پزشکان از متشکل تیمی توسط پروسه این

1. Percutaneous access: یالراد شریان طریق از شایع کمتر صورته ب و) فمورال شریان طریق از شریانیی دسترس 

.گیردمی انجام  Introducer needleبوسیله که( براکیال یا

درشریان  introducer sheath   قراردادن .2

 وضعیت و محل رویت منظور به رادیواپک ماده تزریق آن دنباله ب و (guiding catheter) کاتتر گایدینگ عبور .3

کرونری ضایعه

هلخت ازتشکیل جلوگیری جهت کواگوالن از آنتی استفاده .4

انسداد محل از و عبورآن وایر گاید هدایتانتخاب و  .5

استنت و  بالونانتخاب ، کرونر عروق ضایعه اندازه تخمین و گیری اندازه .6

ترومبکتومی از استفاده .7

وایر گاید روی از بالون هدایت .8

شود می رگ دیواره به پالک شدن فشرده باعث که بالون( inflate)  انبساط .9

رگ درون استنت تعبیه .10

ترومبولیتیک تراپی:   -ب

AHAبا دوز توصیه شده براساس آخرین گایدالین 11
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شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد قلبی -  ویرایش دوم

 با روش این در .باشد می تراپی ترومبولیتیک بعدی درمانی گزینه ،خدمات آنژیوپالستی اولیه  نبودن دسترس در صورت رد
 .شودبرطرف   کرونر رگ در انسداد، تالش می شود لخته کننده لیز داروهای کمک

(: 2و 1مارهجدول ش) شوند می تقسیم دسته دو به ترومبولیتیک داروهای
برای فیبرین شامل: اختصاصیغیر داروهای .1

 فشارخون افت، خونریزی شامل آن عوارض .شود می تجویز دقیقه 60 طی در واحد میلیون 5/1 دوز با :استرپتوکیناز 
.باشد می آلرژیک های واکنش و

 شامل: اختصاصی برای فیبرین داروهای .2

 آلتپالز (Alteplase :)با و کند می ایجاد کمتری فیبرینوژن تخلیهصی بودن برای  فیبرین اختصا دلیله ب دارو این 
 نسبت بهارجحیت بالینی آن . است همراهتوکیناز نسبت به استرپ کمتری فشارخون افت و آلرژیک های واکنش

همچنین برقراری  سال ودر سکته های قدامی و 75کاهش مورتالیته به خصوص در افراد زیر  استرپتوکیناز به دلیل
TIMI FLOW زیر است:  صورت به آن دوز. می باشد باالتر

o میلیگرم 15 بولوس
o انفوزیون mg/Kg  75/0 (گرم میلی 50 حداکثر) دقیقه 30 برای
o انفوزیون mg/Kg 5/0 (گرم میلی 35 حداکثر) یبعد دقیقه 60 برای 

 رتپالز (Reteplase) ی معادل نتایجبالینی مطالعات و براساس هاست  ترومبولیتیک: داروی دیگری از دسته 
دقیقه تجویز می شود. 30واحدی وریدی است که به فاصله  10دوز آن به صورت دو بولوس  .دارد زآلتپال

 تنکتپالز (Tenecteplase)تبدیل کرده  ارجحآن را به داروی  ،تر امکان تجویز سریع و آسان : عوارض کمتر و
 35، کیلوگرم 60میلی گرم برای وزن کمتر از  30) 12.تبراساس وزن اسبولوس وریدی تزریق است. دوز آن یک 

میلی گرم برای وزن  45  ،کیلو گرم 79الی  70میلی گرم برای وزن  40، کیلوگرم 69الی  60میلی گرم برای وزن 
 باالتر( کیلو گرم و 90میلی گرم برای وزن  50کیلوگرم و 89الی  80

می باشد. mg/Kg 5/0کیلوگرم  60ز بولوس دارو، برای بیماران با وزن بیش از وبه طور خالصه می توان گفت د12
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شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد قلبی -  ویرایش دوم

اقدامات الزم

قبل از ارائه خدمت

  دیده :هر روش ممکن با مراجعه به موقعخصوص عالیم سندرم حاد کرونری و  درعمومی آموزش 

ین عدد در طی و ا ساعت از شروع عالیم مراجعه پزشکی ندارندیکی دو تا  معموالً STEMIبیماران مبتال به شده است 

به خاطر تصورات اشتباه از نوع درد سکته قلبی یا بروز تظاهرات  والًممعسال گذشته تغییر اندکی داشته که  10

غیراختصاصی می باشد.

  مبتال به روش ارجح مراجعه بیمار  نحوه انتقال به بیمارستان:آموزش عمومی در موردSTEMI  به بیمارستان

ی باید به افراد در معرض خطر آموزش داده شود با شناسایی مراکز مجهز به امکانات از طریق اورژانس می باشد ول

واجد شرایط بیمارستان نزدیک ترین ه سریع ترین روش ممکن خود را به بدرمانی، درصورت عدم دسترسی به اورژانس 

.برسانند

 ان مبتال به سندرم حاد پیش بیمارستانی و تامین تجهیزات مناسب انتقال بیماریش ظرفیت اورژانس افزا

پروتکل برخورد با بیمار مبتال به سندرم حاد  -1می بایست در برنامه کاری دانشگاه ها منظور شود )پیوست  کرونری:

کرونری(

 به مراکز منتخب سندرم حاد کرونری برای انتقال بیماران مبتال به  با اورژانس پیش بیمارستانی  هماهنگی محلی

تجهیز شده

 و آماده سازی آن ها برای ارائه  247ادی بیمارستان در هر استان به عنوان بیمارستان انتخاب تعد

زیر:به شرح  خدمت آنژیوپالستی اولیه به صورت تمام وقت

o  با استانداردهای مورد تایید  با تجهیزات مناسب وفعال بیمارستان باید دارای حداقل یک بخش کت لب

 معاونت درمان باشد.

o رییس عهده هاین کمیته ب ریاست. شود تشکیل قلبی های سکته عنوان تحت ای کمیته باید بیمارستان هر در 

.گردد می انتخاب بیمارستان رییس توسط است، کاردیولوژیست اینترونشنال یک که دبیرآنبوده،  بیمارستان

o های اول  را در اولویت باید با فرایند آنژیوپالستی اولیه آشنا شوند و آنمنتخب  کلیه اجزای مدیریتی بیمارستان

قرار دهند.

o هفته در وزر  7و  ساعته 24پوشش  جهت کاردیولوژیست اینترونشنال کافی تعداد به بایست می بیمارستان 

 بیمارستان( قلبی های سکته کمیته تشخیص )به باشد. داشته

o  تمام افراد  وکند ستفاده ا 247سکته قلبی ارائه خدمات آنژیوپالستی اولیه از کد باید برای منتخب بیمارستان

.آشنا باشند فرآیند اجرایی آن می بایست با 13درگیر در آنژیوپالستی اولیه

o  که  از زمانی دقیقه 30یا متعهد شود ظرف پزشک اینترونشنال کاردیولوژیست باید در بیمارستان مقیم باشد

.مطلع می شود در بیمارستان حاضر گردد

ی خدماتی بیمارستانهاپرستاران و نیرو، طب اورژانس، بیهوشی ،جراحی قلب ،متخصصین قلب13
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o بیمارستان مقیم باشندکت لب در  ار و یک نفرتکنسین( می بایست)یک نفر پرست دو نفر پرسنلحداقل..

oو تکنسین باید با مسایل  داشته باشد کت لب یا آی سی یو باید سابقه دو سال کار در سی سی یو، پرستار

تکنیکال دستگاه کت لب آشنایی کامل داشته باشد.

o و سپس  ترجیحاًدر سال اول اجرای برنامه )و هردو پرسنل باید دوره احیای قلبی پیشرفته را گذرانده باشند

.اصول کار با دستگاه بالن پمپ آشنا باشند اب (حتماً

o ویژه ه به تعداد کافی و ب مورد نیاز یه تجهیزاتکلسرپرستار کت لب موظف است هر روز صبح از وجود

 .استوک کامل استنت های دارویی و غیر دارویی اطمینان حاصل کند

oآنژیوپالستی مورد  11مورد آنژیوپالستی در سال انجام دهد و از این تعداد باید  75د حداقل اینترونشنیست بای

 باشند.اولیه 

o پایان در) .شود انجام اولیه آنژیوپالستی مورد 36 حداقلساالنه  باید طرح در کننده شرکت های بیمارستاندر 

(طرح ادامه جهتو  اول سال

 ترومبولیتیکآنژیوپالستی را ندارند، اطمینان از وجود داروی  در بیمارستان هایی که شرایط انجام

 مناسب الزامی است.

در حين خدمت

  :معاینه سریع با در نظر  اخذ شرح حال دقیق وشامل تریاژ سریع و مناسب بیماران مبتال به سندرم حاد کرونری

طبق زمان  ECGگرفتن  ری پرفیوژن و اندیکاسیون های کنترا داشتن استاندارد زمانی از جهت تعیین اندیکاسیون و

استاندارد

 بالفاصله بعد از تایید تشخیص، باید در بیمارستان هایی که قادر به ارائه خدمات آنژیوپالستی اولیه نیستند ،

داروی فیربیولیتیک )ترجیحاً از نوع اختصاصی برای فیبرین( برای بیمار تجویز شود. 

 نظر  در توان می را جداگانه مسیر دو کد شدن فعال برای :الستی اولیهبرای انجام آنژیوپ 247 فعال کردن کد

گرفت:

 به ورود از پس کند می مراجعه بیمارستان اورژانس به خود همبتال به سندرم حاد کرونری ک یمارب :اول روش -1
 به اورژانس پزشک شک صورت رد. شود می گرفته قلب نوار او از وشود  می منتقل اورژانس بخش به تریاژ

STEMI ایو  اورژانس طب متخصص یا قلبدستیار  یا مقیم قلب متخصص توسط وقت اسرع در باید بیمار 
 و بگیرد تماس اینترونشنیست با باید نمود تایید را تشخیص نیز او که صورتی در .شود ویزیت داخلی متخصص

.نماید فعال را قلبی سکته کد همزمان

 پیش پروتکلراساس بتریاژ بیمار  شوند منتقل میاورژانس  ستمسی با که بیمارانی مورد در دوم: روش -2
(1شماره  . )پیوستشودنجام می ا بیمارستانی

  247تا فعال کردن کد  زمان ورود بیمار به بیمارستان ست کها ضروری تذکر مهم:

 Door To Code Time و زمان دقیقه  10 متر ازکDoor To Device  باشددقیقه  90کمتر از.

 اولیه آنژیوپالستی برای الزم امکانات تامین سریع جهت کشیک سوپروایزر به عاطال
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  هر قلبی های سکته کمیته روش مصوب اساس بر مقیم تکنسین و پرستار ،اینترونشنیست شامل اینترونشن تیماطالع به 

بیمارستان

 دستگاه و مونیتور با پرستار یا پزشک یهمراهبیمار باید با  انتقال) پرونده تشکیل لب حین کت به بیمار سریع انتقال 

شوند( فرستادهوی  همراه باید احیا وسایل و وآمبوبگ شودانجام  الکتروشوک

  که درصورتی کافیست. بیمار خود از اًصرف تبرائ و رضایت اخذ ندارد. ضرورتی مالی تاییدیهبرای انجام آنژیوپالستی 

رد.ندا نیاز رضایتی گونه یچ؛ هنباشد هوشیار بیمار

 گاواژ داروها این قلبی ایست با بیماران در) مبوالنسآ یا اورژانس پزشک توسط گایدالین براساس  اولیه تجویزداروهای 

(شوند می

  مراقبت های پس از مداخله مطابق گایدالین علمی وانجام آنژیوپالستی اولیه

 ر کمیته سکته حاد قلبی بیمارستانتکمیل فرم ثبت اقدامات و زمان های مهم توسط افراد مسوول تعیین شده د

 هماهنگی الزم برای تامین تخت سی سی یو به منظور انتقال بیمار پس از انجام آنژیوپالستی اولیه  توسط سوپروایزر

مرتبط با خدمت

  توسط بیمارستانتامین پرسنل مجرب دوره دیده

 و پیراپزشکی مرتبط با خدمت  اطمینان از بازآموزی مستمر تیم پزشکی

  تامین و پشتیبانی مناسب تجهیزات مورد نیاز

  )تامین زیرساخت مناسب برای ثبت اطالعات خدمت )کامپیوتر متصل به شبکه ملی سالمت

 نیاز مورد های کالیبراسیون انجام و ها دستگاه روتین کیفی کنترل

 کیفی های کنترل انجام یا و وتینر کیفی کنترل به مربوط های داده مرور و ها دستگاه کیفی کنترل بر ای دوره نظارت 

تکنیکی استانداردهای با تطبیق و ای دوره صورت به خاص

  آموزش بیمار و همراهان وی درخصوص مراقبت های پس از خدمت و پیگیری درمان

 کیفیت ارائه خدمات مطابق با استانداردهاو بهبود  مدیریت فرایند
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14 

فلوچارت فرایند كار جهت ارائه خدمت

 

 

 

 

 
خیر

خیر

 بلی

ورود به انتقال بیمار به کت لب و ثبت زمان 

توسط پرستار کت لب کت لب

و  دون اتالف زماناولیه ب انجام آنژیوپالستی

توسط پرستار کت  Device timeثبت زمان 

لب

CCUانتقال بیمار به 

فیبرینولیتیک تراپی

بلی

ثبت اطالعات در سامانه 

انتقال بیمار به 

247بیمارستان 

درمان مناسب بسته به 

 مورد

توسط پزشک ارشد مقیم 247 فعال کردن کد

بلی

First medical 

contact to Device 

time < 120 min 

خیر

مراجعه بیمار به بیمارستان از طریق 

یا مراجعه مستقیم خود بیمار  اورژانس

اورژانس به

تایید شد؟ STEMIتشخیص 

توسط متخصص داخلی/قلب/طب اورژانس یا رزیدنت قلب ECGتفسیر

اورژانس در ECG انجام

دارای کت  یا بیمارستانآ

 لب است؟

 247بیمارستان یا آ

؟است

بلی

خیر

ارسال اطالعات به کت لب

آیا کت لب 

بیمارستان در این 

ساعت فعال است؟

خیربلی

 بیمار با وجودChest 

pain   و تشخیص اولیه سکته

( بایستی ESI LEVEL 2)   قلبی

دقیقه توسط  10حداکثر در مدت 

متخصص مقیم اورژانس یا پزشک 

اورژانس ویزیت شود.

 بیمار با تشخیص اولیه سکته

 ESIقلبی با عالیم حیاتی ناپایدار )

LEVEL 1 ضروری است سریعا )

به اتاق احیا منتقل گردد و بالفاصله 

مورد توسط پزشک اورژانس 

ارزیابی و معاینه قرار گیرد

  Door timeزمان / ثبت  تریاژ بیمار و تکمیل فرم تریاژ بیمارستانی توسط پرستار
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خدمت( orderفرد/ افراد صاحب صالحيت جهت تجویز ) 

 کاردیولوژیست اینترونشنال 

 کاردیولوژیست( وعروق قلب متخصص(

  قلبدستیار 

 اورژانس طب متخصص 

 داخلی متخصص

مدت اقامت استاندارد در بخش هاي مختلف بستري 

مدت اقامت کلی در بیمارستان )شامل  سی سی یو و بخش بستری(  مطابق جدول شماره 6 حداقل  5-3 روز خواهد بود ولی بطور 

کلی بر اساس شرایط کلی جسمی و عوارض مربوط به هر بیمار،  براساس نظر پزشک معالج تعیین می شود. 

حقوق اختصاصي بيماران مرتبط با خدمت دریافتي  )با تاكيد بر عوارض جانبي مرتبط 

با خدمت دریافتي(:

1. محرمانه بودن اطالعات پزشکی اخذ شده از بیمار 

2. توضیح مراحل انجام کار 

3. بررسی دقیق اندیکاسیون وکنترااندیکاسیون ها 

4. پاسخ به پرسش های احتمالی بیمار وهمراهان بیمار 

5. ارائه تصاویر خدمت وگزارش کتبی خدمت 

6. ارائه توصیه های الزم در ارتباط با خدمت پس از ترخیص

7. مراقبت از مدارک بیمار 

جمع بندی و نتیجه گیری 
با توجه به این که آنژیوپالستی اولیه بهترین انتخاب درمانی برای بیماران مبتال به سکته قلبی با باال رفتن قطعه ST می باشد، 
گسترش این خدمت در کشور ضروری و جزء اولویت هاست که با رعایت  نظام سطح بندی در توزیع عادالنه منابع سالمت، 

موجب کاهش مرگ و میر بیماری خواهد شد.  
این هدف با اتخاذ سیاست های زیر قابل اجرا خواهد شد:  

 به کارگیری سیاست آمایشی در مورد پراکندگی جغرافیایی  مراکز ارائه خدمت درمان اولیه سکته های قلبی  

 بومی سازی و تطبیق  راهنماهای مرجع بالینی انجام خدمت مناسب و متناسب با شرایط و  امکانات کشوری 

 استقرار نظام انتقال و ارجاع بیماران نیازمند دریافت خدمات مناسب  

 استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مراکز غیر دولتی  دارای شاخص های علمی و درمانی و زیرساخت های معین و 

تعریف شده برای دستیابی به اهداف درمانی مناسب

 استقرار سامانه متمرکز ثبت خدمت در مرکز ارائه خدمت برای  ارائه درمان اولیه سکته های قلبی  

 تعیین تعرفه خدمت درمان اولیه سکته های قلبی توسط وزارت بهداشت با تصویب شورای عالی بیمه 

 لحاظ نمودن پوشش خدمت در بسته بیمه خدمات سالمت 

 اطالع رسانی جامع و هدف مند قابل درک برای جمعیت هدف گیرنده خدمات  

 فراهم نمودن اطالعات عمومی روشن برای بیماران درباره همه جنبه های فرایند ارائه خدمت در مراکز درمانی
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 247بیمارستان 

 عنوان تحت ای کمیته بایدروز در هفته مدیریت درمان سکته حاد قلبی،  7ساعته و  24مجری برنامه  بیمارستان هر در

 اینترونشنال یک که دبیرآنبوده،  بیمارستان رییس عهده هاین کمیته ب ریاست. شود تشکیل قلبی های سکته

وظایف این کمیته به شرح زیر  است: .گردد می انتخاب بیمارستان ییسر توسط است، کاردیولوژیست

o  با هماهنگی معاونت درمان  2دستیابی به الزامات برنامه مطابق چک لیست ارزیابی شماره تنظیم برنامه عملیاتی

دانشگاه 

oستانامضای تفاهم نامه با معاونت درمان دانشگاه به منظور تعهد به حسن اجرای برنامه در بیمار

oتامین تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده متناسب برای اجرای برنامه با هماهنگی معاونت درمان دانشگاه

o تهیه ابالغ مسوولیت افراد مسوول اجرای برنامه در بیمارستان

oمطابق با الزامات بخش مشخصات فنی این دستورالعمل درگیر در آنژیوپالستی اولیهف پرسنل یابالغ شرح وظا

o فرآیند اجرایی پذیرش، تریاژ سریع و هماهنگی دریافت خدمات مدیریت درمان و تصویب و ابالغ طراحی

اهنگی مسوول مدیر بیمارستان و هم معاون درمان یا لیت رئیس بیمارستان، نظارتوسکته حاد قلبی با مسو

 23یستل کاردیولوژاورژانس و اینترونشنا

o مطابق طرح  115وره های آموزشی برای تکنسین های اورژانس هماهنگی با اورژانس محلی و برگزاری د

این دستورالعمل  4درس پیوست شماره 

o با نحوه اجرای آن در بیمارستان و اطمینان از آشنایی کلیه پرسنل  247تدوین فرآیند اعالم کد

o وره ویژه ده )بعمل این دستورال 4مطابق پیوست شماره  درگیر در آنژیوپالستی اولیهاطمینان از آموزش پرسنل

( ار با دستگاه بالن پمپاصول ک واحیای قلبی پیشرفته 

o کنترل کیفی روتین دستگاه ها و انجام کالیبراسیون های مورد نیازطراحی فرآیند

o نظارت دوره ای بر کنترل کیفی دستگاه ها و مرور داده های مربوط به کنترل کیفی روتین و یا انجام کنترل

صورت دوره ای و تطبیق با استانداردهای تکنیکیهای کیفی خاص به 

oتامین زیرساخت پشتیبانی سامانه ثبت، نظارت بر ثبت و گزارش دهی و ارزیابی شاخص های مدیریتی  برنامه

o تدوین و اجرای فرآیند رضایت سنجی مراجعین و ارزیابی گزارش های دوره ای آن

oدرخصوص مراقبت های پس از خدمت و پیگیری درمان  طراحی و اجرای فرایند آموزش بیمار و همراهان وی

دریافت خدمات قرار گیرند. های اول  لویت به سکته حاد قلبی در اوبه طوری که پذیرش بیمار مبتال23

مسوولیت نظارت بر اجرای دستورالعمل فنی برنامه، رعایت زمان های مهم، بررسی دالیل ترومبولیتیک تراپی یا             

No reperfusion دربیمارستان 247 24 و ثبت اطالعات در سامانه،  به عهده دبیر کمیته سکته حاد قلبی بیمارستان است.  

وی باید گزارش های دوره ای مشکالت مشاهده شده را در جلسه کمیته بیمارستانی مطرح نموده، اقدامات اصالحی و پیشگیرانه را 

به تصویب کمیته برساند و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
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ثبت و گزارش دهي

کته های حاد قلبی در کشور، به منظور برآورد مقیاس های مورد نیاز جهت نظر به اهمیت وجود نظام ثبت و گزارش دهی درمان س

در STEMI مدیریت درمان اطالعات  ، سامانه ثبت و گزارش دهیبهبود درمان مناسب سکته حاد قلبی برنامه ریزی در جهت

این از هدف  .ه استشد طراحی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری واحد فناوری اطالعات وزارت متبوع 

   می باشد.   STسامانه ثبت اطالعات درمان اولیه بیماران سکته حاد قلبی با افزایش ارتفاع قطعه

موظف به  نژیوپالستینبوده و کلیه بیمارستان های دارای بخش آ 247ثبت و گزارش دهی محدود به بیمارستان های مجری برنامه 

 تکمیل فرم هستند.

نحوه تکمیل فرم

بیمارستان کت لب بخش باید در اورژانس و پرونده بیمار ثبت شود و فرم کاغذی  دراید ب( 3)پیوست شماره فرم عات این اطال

 موجود باشد. 

فرم در اورژانس تکمیل و به امضای پزشک مسوول بیمار می شوند،   No reperfusionبرای بیمارانی که کاندید ترومبولیز یا 

ات کلیه بیماران اعم از بیمارانی که به کت لب اعزام می شوند یا ترومبولیتیک دریافت می کنند، باید اطالعدر اورژانس می رسد. 

 برسد.  مسوول کت لبپزشک اینترونشنیت ضای امتایید و در کت لب تکمیل شود. فرم باید به 

طالعات کلیه بیماران پرستار کت لب موظف است از تکمیل کلیه بخش های فرم کاغذی توسط پزشک مسوول و دریافت ا

STEMI  .از اورژانس اطمینان حاصل نماید

بیمار کاندید  247بعد از فعال شدن کد برای بیمار انجام نشود و یا   PPCIبه هر دلیلی توضیح: درصورتی که •

به طوری که  پرونده بیمار درج شود نوع درمان انتخابی و توضیحات مربوطه باید درآنژیوپالستی نباشد؛ 

 .قابل استخراج و ثبت در سامانه باشدکت لب ات در اطالع

و توسط  پرستاربا نظارت  می بایست شدهکمیل اطالعات فرم از طریق پرونده بیمار یا شرح حال بیمار تکیمل می شود. فرم ت

 شود:  ثبت به نشانی زیر  STEMIمدیریت درمان سامانه در  منشی بخش کت لب

http://247.behdasht.gov.ir/Login.aspx

انی مطرح و بررسی شود.نده بیمار ثبت و در کمیته بیمارست، دالیل آن باید در پرو247درصورت عدم انجام آنژیوپالستی اولیه در مرکز 24
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ضمیمه باشد. STEMIفرم کاغذی تکمیل شده باید به پرونده کلیه بیماران 

دستورالعمل تکمیل سامانه

اطالعات فردی و پذیرش بیمار(:قسمت اول فرم )-الف

Demographic data 

سایر اطالعات وی شامل نام ونام خانوادگی، جنسیت و تاریخ تولد نمایش  GETنتخاب و ا با ورود کد ملی بیماردر این قسمت، 

برای اتباع خارجی بجای کد ملی از شماره گذرنامه استفاده و سایر مشخصات وی را وارد نمایید. داده خواهد شد.

 National code      ……………  GET

ه و سایر اطالعات را وارد کنید درصورتی که اتباع دارای شماره گذرنامه نباشند به برای اتباع خارجی از شماره گذرنامه استفاد

عدد صفر استفاده شود. 10صورت قراردادی از 

 First name

 Last name

 Gender              Male         Female

 Birth Date

Admission 

 Medical Record Number : شماره پرونده بیمار

 Patient Presentation:  نحوه مراجعه بیمار

- inpatient               بیمار بستری

- referral patient     بیمار ارجاعی از سایر مراکز درمانی

- self-transport       مراجعه شخصی

- EMS to PCI hospital  نتقال از طریق آمبوالنس به بیمارستان ارائه دهنده خدمات آنژیوپالستی    ا

 Attending Physician MD Number   شماره نظام پزشکی پزشک معالج 

 Attending Physician (First name)     نام پزشک معالج

 Attending Physician (Last name)    پزشک معالجخانوادگی نام    

 Onset of symptoms     )زمان شروع عالیم )شامل تاریخ، ساعت و دقیقه 

 ودن زمان عالیم از گزینه درصورت نامشخص بNot Available   .استفاده بفرمایید

 First Medical Contact   و دقیقه( )شامل تاریخ، ساعت ا  تیم پزشکیویزیت بیمار توسط پزشک یاولین  زمان

  درصورت نامشخص بودن زمان،  از گزینهNot Available   .استفاده بفرمایید

 Time of ECG in Ambulance یقه(نجام الکتروکاردیوگرافی در آمبوالنس )شامل تاریخ، ساعت و دقزمان ا

  درصورت نامشخص بودن زمان، از گزینهNot Available   .استفاده بفرمایید

 Admission Time (Door Time)  شامل تاریخ، ساعت و دقیقه( پذیرش بیمار در بیمارستانزمان(
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می است.اطالعات زمان پذیرش بیمار در بیمارستان الزا

.زمانیست که بیمار کادر درمانی را از عالیم خود مطلع می سازد Door timeدر بیماران بستری توضیح: 

قسمت دوم فرم ) اطالعات پزشکی(: -ب

Verifying ECG 

 اطالعات این بخش براساس گزارش پزشک بررسی کننده الکتروکاردیوگرام بیمار، در سامانه انتخاب می شود. 

 Anterior ST Elevation (V1-V6)     
 Lateral ST Elevation (I, aVL)      
 Inferior ST Elevation (II, III, aVF) 
 Left bundle block / ventricular paced rhythm       
 Posterior ST Elevation      
 RV infarction 

Initial Reperfusion Therapy 

مان انتخابی بیمار بوده، انتخاب فقط یکی از گزینه های زیر امکان پذیر است: این بخش شامل نوع در

 Transfer to Cath lab 

 Only Fibrinolysis  
 No Reperfusion:        

ه موارد زیر فعال می شود، یکی از آنها را براساس فرم تکمیل شد Transfer to Cath labدرصورت انتخاب گزینه  -الف
 کاغذی انتخاب کنید: 

      Primary PCI             Rescue PCI        None  

:داروی مورد استفاده به شرح زیر مشخص شود وعلت انجام آن  Only Fibrinolysisدرصورت انتخاب گزینه  -ب

           Alteplase    Reteplase    Tenecteplase     Streptokinase 

در این بخش درج می شود. )شامل تاریخ، ساعت و دقیقه(انجام اولین تزریق دارو زمان 

:اید مشخص شودراساس موارد زیر بعلت آن ب No Reperfusionدرصورت انتخاب گزینه  -ج
 Delayed presentation12-24 h without symptom    
 Delayed presentation> 24 h regardless of symptom (except than cardiogenic shock) 
 Died before reperfusion 
 Suspicious for irreversible neurologic injuries 
 Co-morbid conditions       explain: ………. 
 Patient preference 
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 Not applicable

In Hospital Time Intervals 

. وارد سامانه می شوداطالعات پرونده بیمار، اطالعات زمان های مهم براساس 
 First hospital ECG     یقه()شامل تاریخ، ساعت و دق بیمارستان الکتروکاردیوگرافی در اولین زمان انجام

  درصورت نامشخص بودن زمان عالیم از گزینهNot Available   .استفاده بفرمایید

 STEMI ECG    اعت و دقیقه()شامل تاریخ، س تشخیصی برای سکته حاد قلبی زمان انجام الکتروکاردیوگرافی

  درصورت نامشخص بودن زمان عالیم از گزینهNot Available   .استفاده بفرمایید

 STEMI Verification  ه()شامل تاریخ، ساعت و دقیقزمانی که پزشک تشخیص قطعی را تایید می کند      

 247 Code Time              )زمان اعالم کد 25247 )شامل تاریخ، ساعت و دقیقه

 Arrival at Cath Lab       شامل تاریخ، ساعت و دقیقه( ورود بیمار به کت لب زمان(

 Device Time   شامل تاریخ، ساعت و دقیقه(عبور وایر )زمان                    

Cath Lab Data 

ذی توسط پزشک معالج تکمیل بفرمایید:این قسمت را براساس اطالعات تکمیل شده فرم کاغ اطالعات 

 Intervention performed      PCI          Bypass surgery     PCI + Bypass surgery     none
 Infarct related artery (IRA): LM    LAD    LCX     RCA    Graft     diagonal   Ramus   OM   PDA   PLB
 Stent Thrombosis           yes      no

 Initial TIMI grade flow in IRA       0     1      2        3

 Final TIMI grade flow in IRA        0     1      2        3

Additional treatments from symptom onset to coronary intervention 

شده باشد را براساس اطالعات تکمیل شده فرم کاغذی اطالعات این قسمت که ممکن است برای برخی بیماران انجام 
 توسط پزشک معالج تکمیل بفرمایید.

 Transvenous pacemaker  

 Ventilator Support  

 IABP/LVAD/Impella  

 Cardioversion/Defibrillation 

 Inotropes  

 External Pacemaker  

 CPR  

 گزارش گیری فرم ثبت و گزارش دهی شاخص های مدیریتی

این شاخص ها باید به فواصل زمانی مشخص از سامانه گزارش گیری و در سطح بیمارستان به کمیته بیمارستانی و در سطح معاونت 

 درمان دانشگاه به سطوح مدیریتی دانشگاه ارسال شود: 

الزامی است 247ثبت کد تایم فقط برای بیمارستان های   25
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هر مرکز در ماه و سال  STتعداد کل موارد سکته حاد قلبی با افزایش ارتفاع قطعه  -1

پالستی اولیه هر مرکز در ماه و سالتعداد موارد آنژیو -2

به تفکیک جنسیت هر مرکز در ماه و سال   STموارد سکته حاد قلبی با افزایش ارتفاع قطعه میانگین سنی   -3

ر مرکز در ماه و سال ه  STموارد سکته حاد قلبی با افزایش ارتفاع قطعه توزیع جنسی  -4

بیمارستان دارای خدمات آنژیوپالستی اولیه هر سه ماه یک بار آمار مقایسه ای میانگین زمان شروع درد تا ورود به -5

در بیماران دریافت کننده آنژیوپالستی اولیه هر مرکز هر سه ماه یک بار Door To Device Timeمیانگین زمان  -6

بارتراپی هر مرکز هر سه ماه یک  ترومبولیتیکآمار مقایسه ای آنژیوپالستی اولیه، آنژیوپالستی نجات دهنده و  -7

هر مرکز هر سه ماه یک بار  STدر بیماران سکته حاد قلبی با افزایش ارتفاع قطعه داخل بیمارستانی  درصد مورتالیته -8

به تفکیک انواع آن در هر مرکز سه ماه یک بار   STسکته حاد قلبی با افزایش ارتفاع قطعه آمار مقایسه ای  -9

هر مرکز در ماه و سالارستان با درصد مراجعه با آمبوالنس آمار مقایسه ای درصد مراجعه مستقیم بیمار به بیم -10

آمار مقایسه ای درصد مراجعه بیماران به بیمارستانهای واجد شرایط آنژیوپالستی اولیه و بیمارستان های بدون قابلیت  -11

آنژیوپالستی اولیه هر دانشگاه هر سه ماه یک بار

هر مرکز در ماه و سالتعداد موارد بدون انجام ری پرفیوژن به تفکیک علت  -12

به صورت ماهیانه   STسکته حاد قلبی با افزایش ارتفاع قطعه  به کل مواردنسبت تعداد موارد بدون انجام ری پرفیوژن  -13

پایش و ارزشيابي

 بخش پیش بیمارستانیهای ارزیابی  معیار -الف

( توسط تکنسین first medical contact) اورژانس  با سیستم ،آیا زمان تماس بیمار با شکایت درد حاد قفسه سینه .1

اورژانس پیش بیمارستانی ثبت می شود؟

آیا بیمار با درد حاد قفسه سینه به نزدیکترین بیمارستان معین منتقل می شود؟ .2

( در آمبوالنس موجود است؟defibrillatorآیا دستگاه دفیبریالتور ) .3

در آمبوالنس وجود دارد؟ STEMIآیا امکان تشخیص  .4

تم انتقال داده های بیمار به سیستم دیسپچ مرکزی وجود دارد؟آیا سیس .5

آیا دارو درمانی اولیه در آمبوالنس انجام می شود؟ .6

تعداد موارد اثبات آیا شاخص های زیر هر ماه ثبت و گزارش دهی می شود: تعداد موارد بیمار با درد حاد قفسه سینه،  .7

میزان مرگ و میر پیش بیمارستانی مراجعین با عالیم درد قفسه سینه، شده سکته حاد قلبی یا سندرم حاد کرونری از بین 

سینه و موفقیت/ عدم موفقیت احیا بیمار با درد حاد قفسه سینه، موارد نیاز به احیا در بیمار درد حاد قفسه

 بخش اورژانسهای ارزیابی  معیار -ب

پذیرش  یا مراجعه شخصی( اورژانساعی توسط سیستم به بیمار با درد حاد قفسه سینه )ارج 247آیا اورژانس بیمارستان  .1

می دهد؟

آیا زمان ورود بیمار به بیمارستان توسط پرستار تریاژ ثبت می شود؟ .2

آیا زمان شروع درد بیمار تا رسیدن بیمار به بیمارستان توسط پرستار تریاژ/اورژانس پرسش و ثبت می شود؟ .3
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به بخش کت لب/ مراقبت های ویژه قلبی در اورژانس موجود و در  STEMIیند پذیرش و انتقال بیمار آفلوچارت فرآیا  .4

روی تابلوی اعالنات نصب شده است؟ محلی مناسب و قابل رویت بر

در بیمارستان موجود است؟ STEMI/247آیا کد  .5

؟مطابق استانداردهای تشخیص و درمان انجام می شود STEMIآیا سیستم فعال کردن کد سکته قلبی برای بیمار  .6

دسترسی مناسب به  (روز درهفته 7ساعته و  24بخش اورژانس در تمام اوقات شبانه روز و در تمامی روزهای هفته ) .7

؟داردمتخصص قلب اینترونشنیست 

؟آیا اقدامات دارویی اولیه برای بیمار سکته حاد قلبی به موقع اجرا و در پرونده ثبت می شود .8

توسط  247زمان اعالم کدفعال می شود و  247/کد کد سکته قلبیمکن آیا در حداقل زمان م STEMIدر صورت اثبات  .9

شود؟پرستار اورژانس ثبت می

در حداقل زمان ممکن انجام می شود؟ انتقال بیمار به کت لبآیا  .10

پرسنل مربوطه در مورد چگونگی برخورد با بیمار ه توجیهی برای آشنایی در بخش اورژانس یک کتابچه/ مجموعآیا  .11

؟لبی موجود استسکته حاد ق

به بیماران بستری و همراهانشان توضیحات مناسب و قابل درک در مورد بیماری، نوع مراقبت درنظرگرفته شده، آیا  .12

؟شود های جایگزین، پیامدهای احتمالی ناشی از درمان ارائه می روش

فیت و کمیته مرگ و میر آیا شاخص های زیر هر ماه در اورژانس ثبت و توسط مسئول اورژانس به کمیته بهبود کی .13

؟بیمارستان گزارش می شود

oاورژانس( در بیماریزان مرگ و میر داخل بیمارستانی )مSTEMI

oبرای بیماران ءموارد اعالم کد احیا STEMI

oءموفقیت/ عدم موفقیت احیا

بخش آنژیوپالستی )کت لب(های ارزیابی  معیار -ج

کت لب ثبت می شود؟آیا زمان رسیدن بیمار به کت لب توسط پرستار  .1

توسط پرستار  Door-To-Device - Time های ثبت شده در پرونده بیمار آیا زمان با در نظر گرفتن و محاسبه زمان .2

محاسبه و ثبت می شود؟ STEMIکت لب برای بیمار 

؟ اشدبه صورت شبانه روزی در دسترس می ب)آزمایشگاه، خدمات دارویی و ...(  آیا خدمات پشتیبانی بخش کت لب .3

بیماران در بخش کت لب وجود دارد؟ آیا امکانات و تجهیزات مناسب برای دستیابی به اهداف مراقبتی .4

لینی همراه با گزارش باسیستم در بخش کت لب برای بازبینی و ارائه گزارش تصاویر توسط یک تصویربردار یک  آیا .5

وجود دارد؟ ساعت 24 حداکثر ظرف

کت لب از آماده، کامل و به روز بودن داروها و امکانات مورد نیاز آنژیوپالستی، مستندات پرستار مسئول آیا طبق  .6

؟اطمینان حاصل می نماید

ه تدوین استاندارد رعایت شده استانداردهای فضای فیزیکی بخش کاتتریزاسیون مطابق جداول موجود در شناسنامآیا  .7

است؟

دقیقه( در کت  90کمتر از  Door-To-Device - Timeدارد آیا اینترونشنیست در زمان مناسب )با رعایت زمان استان .8

لب حاضر می شود؟
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فرم کاغذی ثبت و گزارش دهی درمان سکته قلبی توسط پرستار/ منشی کت لب و پزشک اینترونشنیست تکمیل آیا  .9

؟شده و به امضای پزشک مسئول کت لب می رسد

الکترونیکی مربوطه ثبت می شود؟ نهاطالعات فرم ثبت مطابق راهنمای تکمیل فرم در ساماآیا  .10

ان جایگزین در پرونده ثبت می شود؟نوع درم علت عدم انجام ودر صورت عدم انجام آنژیوپالستی برای بیمار، آیا  .11

(CCUبخش مراقبت های ویژه قلبی ) های ارزیابی  معیار -د

یرش به موقع می دهد؟آیا بخش مراقبت های ویژه قلبی به بیماران سکته قلبی ارجاعی از کت لب پذ .1

ضور ( از حروز در هفته 7ساعته و  24بخش مراقبت های ویژه قلبی در تمام اوقات شبانه روز و در تمامی روزهای هفته ) .2

متخصص قلب مقیم برخوردار است؟

پرسنل موزشی پرستار/ سایی های شناسایی شده در برنامه آاقدامات اصالحی به منظور رفع نارموجود، مستندات آیا طبق  .3

درمانی و یا کمبود/نواقص تجهیزات و نیروی انسانی مرتبط با تشخیص و درمان بیمار سکته حاد قلبی توسط مسئول 

اقبت های ویژه قلبی انجام می گیرد؟بخش مر

ثبت و به کمیته بهبود کیفیت و کمیته مرگ و میر  STEMIآیا شاخص های زیر به صورت هر ماه یکبار برای بیماران  .4

عوارض بیماری/  -میزان مرگ و میر بیمار  -)میزان بهبودی و ترخیص از بیمارستان ؟ ان گزارش می شودبیمارست

عوارض جانبی درمان(

)وجود و درجه  آیا در زمان ترخیص بیمار از بخش مراقبت های ویژه قلبی، ارزیابی خطر بیمار از نظر عوارض بیماری .5

م می شود؟انجا نارسایی قلبی، میزان عملکرد عضله قلب(

و توضیحات مربوطه به بیمار داده تعیین زمان پیگیری بعدی  ،آیا در زمان ترخیص بیمار از بخش مراقبت های ویژه قلبی،  .6

می شود؟
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كرونري  پروتكل پيش بيمارستاني برخورد با سندرم حاد الف:-1پيوست 

 

 

 

 

 

 پروتکل بالینی 

(ACSبیمار با احتمال سندرم حاد کرونری)

ارزیابی صحنه/ارزیابی اولیه بیمار

شرح حال و معاینه متمرکز/چک عالئم حیاتی 

اولیه بیمار

هوشیار

لیب

 خیر
/مراجعه به AEDاتصال به 

الگوریتم افت سطح 

)مشاوره  10-50/ شیاریهو

ی پزشکی( تلفن

 (CBRاستراحت مطلق)-1

 اکسیژن درمانی-2

 آسپرین-3

4-IV LINE & Serum N/S KVO

5-NTG

 کرونری:احتمال سندرم حاد  با بیمارعالیم 

* درد یاااا احسااااس نااااراحتی در قفساااه ساااینه و یاااا اپیگاساااتر، فاااک      

تحتانی، گردن، بازوها، شانه ها،  پشت قفسه سینه

 *درد تیپیک: درد فشارنده، له کننده، خنجری

*عالیاااام همااااراه: کوتاااااهی یااااا تنگاااای نفااااس، تعریااااق، تهااااوع،      

)ممکااان اسااات عالیااام هماااراه بااادون درد وجاااود     اساااتفراغ، ضاااعف 

(داشته باشد

 بررسی وضعیت:

             *هوشاااایاری: بیمااااار دچااااار هاااار گونااااه افاااات سااااطح هوشاااایاری     

ماای بایساات از نظاار آریتماای هااای کشاانده و سااایر علاال افاات سااطح         

هوشیاری بررسی گردد.

 اقدامات:

(: در بیمااااران مشاااکوک باااه ساااندرم حااااد    CBR*اساااتراحت مطلاااق) 

محااادودیت کامااال فعالیااات شاااامل راه رفاااتن بایاااد انجاااام     ،کروناااری

 پذیرد، کنترل استرس بیمار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 3-5*اکساااایژن درمااااانی:در تمااااام بیماااااران بایااااد اکساااایژن بااااا دوز  

لیتااااار باااااا کاااااانوالی بینااااای تجاااااویز گاااااردد. در صاااااورتی کاااااه   

4%9<2SO ماسااااااک  تر مانناااااادمااااااوثراز روش هااااااای  ، باشااااااد

 .استفاده شود SO2<%95تا رسیدن  به صورت 

کاااه جهااات مشاااکل اخیااار، آساااپرین باااا دوز    *آساااپرین: در بیمااااری  

یااااا یااااک  80دو عاااادد آسااااپرین  ،مناسااااب دریافاااات نکاااارده اساااات

میلااای گااارم مااای بایسااات باااه صاااورت جویااادنی    325عااادد آساااپرین  

 تجویز گردد. 

ماااوارد مناااع مصااارف آساااپرین:  ساااابقه حساسااایت باااه آساااپرین،         -

 و حمله حاد آسم  خونریزی فعال گوارشی )نه سابقه آن(

*IV lineورتی کاااه :در صاااIV     گااارفتن تاااوخیر طاااوالنی مااادتی در

مااای بایسااات قبااال از   ،روناااد درماااان یاااا انتقاااال بیماااار ایجااااد ننمایاااد  

تااااا در صااااورت   از بیمااااار گرفتااااه شااااود  TNG،IV lineتجااااویز 

نرماااال ساااالین باااه صاااورت تزریقااای    cc250 ،باااروز افااات فشاااارخون 

 تجویز شود.

*NTG  :3  هااار  دقیقاااه زیااار زباااانی گذاشاااته شاااود قبااال از   5دوز هااار

مصااارف ماااوارد مناااع مصااارف شاااامل:   .فشاااارخون چاااک شاااود  ،دوز

تاداالفیااااال در دو روز گذشاااااته یاااااا سااااایلدنافیل در روز گذشاااااته،     

متااااااار از ک mmHg 30یاااااااا  >mmHg 90 فشاااااااار سیساااااااتولیک

>50HR و سطح پایه فشارخون بیمار

در اولاااااین  ،*مانیتوریناااااگ: در صاااااورت دسترسااااای باااااه ماااااانیتور  

 AEDدر صاااورتی کاااه   .فرصااات ممکااان بیماااار مانیتوریناااگ شاااود   

بایاااد باااا کابااال مانیتوریناااگ بیماااار را ماااانیتور      ، در دساااترس باشاااد 

متصاااال   AEDپااااد  ، دیااااس ریتماااای  کاااارد و در صااااورت بااااروز 

 گردد.

تقال:حین ان

 مونیتورینگ بیمار در صورت دسترسی -1

: وضعیت  BPوضعیت نیمه نشسته، افت :نرمال BPوضعیت بیمار حین انتقال -2

خوابیده به  پشت

دقیقه( 5ارزیابی ثانویه بیمار )چک عالئم حیاتی هر  -3

(بیمار به دقت تحت کنترل و بررسی مکرر قرار گیرد) ارزیابی مداوم بیمار -4

 )پس از چک کردن عالئم حیاتی بیمار(  NTG جویزادامه ت-4

پس از  ،در محل یا آمبوالنس ECGبه وسیله  STEMIدر صورت امکان اثبات -5

 هماهنگی با بیمارستان واجد شرایط آنژیوپالستی اولیه منتقل می شود.

مشاوره با پزشک در صورت نیاز-1

 اخذ پذیرش-2

انتقال به روش صحیح-3

rezaei-mo
Highlight
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