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اعضای کمیته و دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

آقای دکتر سعید نمکی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های 

غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آق�ای دکتر باقر الریجانی؛ معاون آموزش��ی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و نائ��ب رئیس کمیته ملی 

پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر علیرضا رئیسی؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو کمیته ملی پیشگیری 

و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر رضا ملک زاده؛ معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو کمیته ملی 

پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر محمدرضا ش�انه س�از؛ سرپرس��ت سازمان غذا و دارو، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی و عضو 

کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر قاس�م جان بابایی؛ معاون درمان وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی و عضو کمیته ملی پیشگیری 

و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر کامل تقوی نژاد؛ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو  کمیته 

ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر محس�ن اس�دی الری؛ مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو دبیرخانه 

ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر فرش�اد فرزادفر؛ رئیس مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر پژوهش��گاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه 

علوم پزشکی تهران و عضو دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر حمیدرضا جمشیدی؛ عضو دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران

آقای دکتر علی اکبر حقدوست؛ عضو دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران

آقای دکتر علیرضا دالوری؛ عضو دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران

آقای دکتر افش�ین اس�توار؛ سرپرس��ت دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر و عضو دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل 

بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر رامین حشمت؛ عضو دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران

آقای دکتر امیرحسین تکیان؛ عضو دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران

خانم دکتر نیلوفر پیکری؛ دبیر و عضو دبیرخانه ملی پیش��گیری و کنترل بیماری های غیرواگیر جمهوری اس��المی 

ایران
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چارچوب ملی ارائه خدمت در بیماری های عرق کرونر
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با همکاری:
مشاوران علمی)به ترتيب حروف الفبا(:

دکتر محمد اسدپور پیرانفر، دکتر نیلوفر پیکری، دکتر مجتبی ساالری فر، دکتر صدف قاجاریه سپانلو، دکتر طاهره 
س��ماوات، دکتر معصومه صادقی، دکتر نضال صراف زادگان، دکتر س��یف اهلل عبدی، فاطمه کش��وری، دکتر علیرضا 
مهدوی هزاوه، دکتر مهدی موسوی، دکتر فریدون نوحی، دکتر حسن نوری ساری، دکتر حسن واعظی، دکتر شیوا 
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پیغمبری،  دکتر حمیدرضا جوادی،  دکتر مهدی حس��ن زاده،   دکتر علیرضا خس��روی، دکتر امیر فرهنگ زند پارسا، 
دکتر س��ید هاشم سزاوار،  دکتر نیلوفر سمیعی، دکتر س��ید مصطفی سید حسینی،  دکتر داود کاظمی صالح،  دکتر 
ناهید صالحی،   دکتر حمید صانعی،   دکتر مرتضی صافی،  دکتر صمد غفاری،  دکتر هما فال س��لیمان، دکتر نس��رین 
فدک کار،  دکتر ایرج فیروزی، دکتر حس��ین فرش��یدی،  دکتر فرش��اد فرزادفر،   دکتر آرش قلوبی، دکتر پیرحسین 
کولیون��د، دکت��ر بابک گرایلی،  دکتر محمدرضا گنجی،  دکتر مجید ملکی،  دکتر خلیل محمودی، دکتر رضا میری، 
دکتر ابراهیم نعمتی پور، دکتر سیامک واحدی،  دکتر هانی هراتی، دکتر روح اهلل همتی، دکتر شهرام همایون فر،  دکتر 
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بیانیه رئیس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

با توجه به گس��ترش بیماری های غیرواگیر در کشور جمهوری اسالمی ایران که ناشی 
از گس��ترش عوامل خطر مرتبط اس��ت، نیاز به اقدام و انجام مداخالت موثر ضروری به 
نظر می رس��د، اجرای” طرح تحول نظام س��المت “ ضمن آن که دریچه های جدیدی 
از امید برای بهبود وضعیت س��المت مردم و کاهش بار مالی ناش��ی از بیماری ها را به 
روی مس��ئوالن نظام س��المت گش��ود، این موضوع را بیش از پیش یادآور نمود که امر 
پیش��گیری از گس��ترش عوامل خطر، به مراتب مناسب تر و با اهمیت تر از پرداختن به 
مداخالت درمانی گران قیمت، پیچیده و گاهاً غیرقابل گس��ترش به بخش های محروم 

و دوردست کشور است.
بنا به ضرورت های پیشگفت و با توجه به تعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان جهانی بهداشت 
درخصوص کاهش مرگ های زودهنگام ناش��ی از بیماری های غیرواگیر تا س��ال 2025 ، کمیته ملی پیش��گیری و 
کنترل بیماری های غیرواگیر به منظور ایجاد هماهنگی های درون و برون بخشی وزارت بهداشت با سایر وزارتخانه ها 

و متولیان مرتبط با کاهش عوامل خطر و بیماری های غیرواگیر، ضرورتی بود که به یاری خداوند به انجام رسید.
با سپاس از زحمات برادر ارجمند جناب آقای دكتر سيد حسن قاضی زاده هاشمی  اکنون که با هماهنگی 
جناب آقای دکتر باقر الریجانی، نائب رئیس محترم کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماري هاي غیرواگیر و زحمات 
و پیگیری های مجدانه جناب آقاي دکتر محمد آقاجاني) رئیس محترم  کارگروه ملي ارائه خدمات عروق کرونر( و 
همکاران ایشان در معاونت درمان ، چارچوب ملی ارائه خدمت در بیماری های عروق کرونر تدوین گردیده، امیداست 
با جلب مشارکت و همکاری های بین-بخشی مسئولین و متولیان ارشد نظام و ابالغ آن به زیر مجموعه های مرتبط، 
گام های اجرایی الزم به منظور پیش��گیری، تش��خیص و درمان به موقع بیماری های عروق کرونر و عوامل خطر آن 
و همچنین انجام مناسب خدمات پیش بیمارستانی، بیمارستانی و باز توانی بیماری های عروق کرونر برداشته شود.

بدین وس��یله از زحمات تمامی دس��ت اندرکاران این کارگروه و نیز همه اساتید و همکارانی که به نحوی از نظرات و 
پیشنهادات آنها در تدوین متن حاضر استفاده شده است تقدیر و تشکر می نمایم. امیداست با عنایت خداوند متعال 
و پیگیری و مش��ارکت کلیه ذی نفعان و بخش های مرتبط، بتوان بر اس��اس اهداف تنظیم ش��ده این چارچوب ، به 
میزان واضح و قابل توجهی، از بار بیماری های قلبی عروقی در کشور کاهش داد و  با ارائه خدمات به موقع، مناسب 

و با کیفیت از مرگ و میر و ناتوانی ناشی از این دسته از بیماری ها  کاست.

دكتر سعيد نمکی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و 

رئیس کمیته ملي پیشگیري و
 کنترل بیماري هاي غیرواگیر
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کارگروه های کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

از ملزومات پوشش همگانی سالمت و توسعه پایدار در کشور، مدیریت و رهبری مؤثر و عملکرد سریع و مناسب در 
س��طوح ملی و فروملی در کشور به منظور پیش��گیری و کنترل بیماری های غیرواگیر است. بر همین اساس، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر ایران را به منظور سیاستگذاری 
در سطح ملی، برنامه ریزی، جلب مشارکت ذی نفعان و همکاری های درون بخشی و بین بخشی و هدایت مداخالت 
مبتنی بر اولویت تش��کیل داد.  این کمیته س��ند ملی ایران را مبتنی بر برنامه عمل جهانی و اولویت های کش��ور به 
منظور پیش��گیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر آن از س��ال 1394 تا 1404 تدوین نمود. این س��ند 
دارای 13 هدف ملی که بر عوامل خطر اصلی ش��امل مصرف دخانیات، رژیم غذایی ناس��الم، عدم فعالیت فیزیکی و 
مصرف الکل، چهار دس��ته بیماری که عبارتند از بیماری های قلبی –  عروقی، س��رطان ها، بیماری های مزمن ریوی، 

دیابت و اولویت های دیگر کشور مانند حوادث ترافیکی متمرکز است.
کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر به منظور اجرایی ساختن سند ملی، کارگروه های ملی را مبتنی 

بر اهداف یاد شده در سال 1394 تشکیل داد.

هماهنگ کنندگان کارگروه های کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در سال 1394

معاون آموزشی و هماهنگ کننده کارگروه بیماریهای غیرواگیر با تمرکز رب دیابت و عوامل خطر متابولیکجناب آاقی دکتر الریجانی

شت  و هماهنگ کننده کارگروه عوامل خطر مرتبط با سبک زندگیجناب آاقی دکتر  سیاری معاون بهدا

معاون تحقیقات و فناوری و هماهنگ کننده کارگروه بیماریهای غیرواگیر با تمرکز رب سرطانجناب آاقی دکتر ملک زاده

روقی و پیشگیری  ازحوادث رتافیکیجناب آاقی دکتر  آاقجانی معاون ردمان و هماهنگ کننده کارگروه  اهی  بیماریهای غیرواگیر با تمرکز رب بیماریهای قلبی-ع

معاون و رئیس سازمان غذا و دارو و هماهنگ کننده کارگروه غذا و داروجناب آاقی دکتر دیناروند

هماهنگ کننده کارگروه  تعامالت بین بخشیجناب آاقی دکتر دالوری

ف سند ملیجناب آاقی دکتر فرزادفر هماهنگ کننده کارگروه پایش پیشرفت دستیابی هب اهدا

در س��ال 1396، با تش��کیل معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر ایازی، 
معاون اجتماعی وقت، به عنوان هماهنگ کننده کارگروه تعامالت بین بخشی و اجتماعی سازی پیشگیری و کنترل 
بیماری ه��ای غیرواگیر در کمیته ملی فعالیت داش��تند. در گذر زمان و با توجه به عضویت ش��خصیت حقوقی افراد 
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هماهنگ کنندگان برخی کارگروه ها تغییر کرده و همچنین کارگروه های جدیدی به مجموعه کمیته ملی پیشگیری 
و کنترل بیماری های غیرواگیر، مبتنی بر نیاز کشور، افزوده شدند.

هماهنگ کنندگان کارگروه های کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در سال 1398

معاون آموزشی و هماهنگ کننده کارگروه بیماریهای غیرواگیر با تمرکز رب دیابت و عوامل خطر متابولیکجناب آاقی دکتر الریجانی

شت  و هماهنگ کننده کارگروه عوامل خطر مرتبط با سبک زندگیجناب آاقی دکتر رئیسی معاون بهدا

معاون تحقیقات و فناوری و هماهنگ کننده کارگروه بیماریهای غیرواگیر با تمرکز رب سرطانجناب آاقی دکتر ملک زاده

معاون ردمان و هماهنگ کننده کارگروه  پیشگیری  از حوادث رتافیکیجناب آاقی دکتر جان بابایی

معاون و سررپست سازمان غذا و دارو و هماهنگ کننده کارگروه غذا و داروجناب آاقی دکتر شاهن ساز

روقیجناب آاقی دکتر آاقجانی شتی، ردمانی شهیدبهشتی و هماهنگ کننده کارگروه بیماریهای قلبی، ع گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا رئیس دانش

هماهنگ کننده کارگروه بیماریهای غیرواگیر با تمرکز رب بیماریهای مزمن تنفسیجناب آاقی دکتر اقنعی

معاون رپستاری  و هماهنگ کننده کارگروه آموزش پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیرسرکار خانم دکتر حضرتی

هماهنگ کننده کارگروه  تعامالت بین بخشیجناب آاقی دکتر  دل پیشه

ف سند ملیجناب آاقی دکتر فرزادفر هماهنگ کننده کارگروه پایش پیشرفت دستیابی هب اهدا
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چارچوب ملی ارایه خدمت در بیماری های عروق کرونر
راهکاری برای دستیابی به اهداف سند ملي پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر

کش��ور جمهوری اسالمی ایران متعهد گردیده است که تا سال 2025، مرگ زودهنگام به علت بیماری های 
غیرواگی��ر را در جمعیت کش��ور به میزان 25 درصد کاهش دهد؛ تعهدی که برای اجرای آن نیاز به بس��یج 
منابع و امکانات وزارت بهداشت و همکاری سایر وزارتخانه ها، نهادهای عمومی و حتی بخش خصوصی است. 
در این راستا و در تیر ماه سال 1394، اولین »سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل 
خط��ر مرتبط« با حضور خانم دکتر مارگارت چن، مدیر کل محترم س��ازمان جهانی بهداش��ت و آقای دکتر 
عالء الوان، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، به امضای مقام محترم ریاست جمهوری، مقام محترم ریاست مجلس 
ش��ورای اس��المی، س��ه تن از معاونان رییس جمهور، نه نفر از وزرای دولت یازدهم و ریاست سازمان صدا و سیما رسید که شاید اولین 
مورد از این دست اسناد در تاریخ نظام سالمت کشور باشد. اکنون که کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر، مسوولیت 
سیاستگذاری های کالن در حوزه بیماری های غیرواگیر و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی را بر عهده گرفته است؛ انتظارمی رود 

اقدامات سریع و قاطع در راستای دستیابی به اهداف ذیل، صورت پذیرد.

اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در بازه زمانی 1394 تا 1404

هدف 1: 25% کاهش خطر مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی، سرطان، دیابت بیماری های مزمن ریوی 
هدف 2: حداقل 10% کاهش نسبی در مصرف الکل

هدف 3: 20% کاهش نسبی در شیوع فعالیت بدنی ناکافی
هدف 4: 30% کاهش نسبی در متوسط مصرف نمک در جامعه

هدف 5: 30% کاهش نسبی در شیوع مصرف دخانیات در افراد باالتر از 15 سال
هدف 6: 25% کاهش نسبی در شیوع فشار خون باال

هدف 7: ثابت نگهداشتن میزان بیماری دیابت و چاقی
هدف 8: دریافت دارو و مش��اوره )از جمله کنترل قند خون( توس��ط حداقل 70% از افراد واجد ش��رایط برای پیشگیری از حمله های 

قلبی و سکته مغزی
هدف 9: 80% دسترس��ی به تکنولوژی ها و داروهای اساس��ی قابل فراهمی ش��امل داروهای ژنریک مورد نیاز برای درمان بیماری های 

غیرواگیر در بخش های خصوصی و دولتی
هدف 10: به صفر رساندن میزان اسید چرب اشباع در روغن های خوراکی و محصوالت غذایی 

هدف 11: 20% کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی
هدف 12: 10% کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر

هدف 13: 20% افزایش دسترسی به درمان بیماری های روانی 

 بدین منظور، در کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر، کارگروه های متعددی در نظر گرفته شده است که هر یک از 
آن ها مسوولیت دستیابی به یک یا چند هدف موجود در »سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط« 
را ب��ر عه��ده دارند. این کارگروه ها ش��امل کارگروه دیابت و عوامل خطر متابولیک، كارگروه بيم�اری های قلبی و عروقی، کارگروه 
عوامل خطر مرتبط با سبک زندگی، کارگروه سرطان، کارگروه دارو/ مواد و صنایع غذایی، کارگروه عوامل خطر زیست محیطی، کارگروه 
سوانح و حوادث ترافیکی، کارگروه تعامالت بین بخشی و کارگروه پایش و ارزشیابی سند است. کارگروه بیماری های قلبی و عروقی، با 
توجه به مسؤولیت هایی که در راستای دستیابی به اهداف »سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط« 
دارد، اقدام به تدوین »چارچوب ملی ارایه خدمت در بيماری های عروق  كرونر« نمود تا با کمک آن بتواند برنامه های پیشگیری 
و درمان و بازتوانی را با رویکردی چند بخش��ی هماهنگ کند و دانش��گاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور را در راه 

رسیدن به اهداف مورد نظر یاری نماید. 
 

دكتر باقر الریجانی 
نائب رییس کمیته ملی پیشگیری 
و کنترل بیماری های غیرواگیر و 

رییس پژوهشگاه علوم غدد
 و متابولیسم 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
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بیانیه رئیس کارگروه ملي ارائه خدمات عروق کرونر

نظ��ر ب��ه ضرورت توجه همه جانبه ب��ه بیماری های غیرواگیر در راس��تای اهداف 9 گانه 
پیش��نهادی سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته 
ای متش��کل از خبرگان نظام س��المت به ریاس��ت مقام عالی وزارت، جن��اب آقای دکتر 
حسن  قاضی زاده هاشمی تشکیل و اقدام به تهیه نخستین سند ملی پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در س��طح کش��ور نمود.  از مجموع 13 هدف 
س��ند ملی پیش��گیری و کنترل بیماری های غیرواگیر، کاه��ش 25 درصدی مرگ و میر 
زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی، و دسترسی به دارو و مشاوره و تکنولوژیها و داروهای اساسی جزء اهداف 
مش��ترک معاونت درمان با س��ایر معاونت ها و ذینغعان و بس��یاری از اهداف نیز در حوزه پیشگیری و کنترل عوامل 
خطر بیماری های عروق کرونر بس��یار حائز اهمیت می باش��د. از آنجا که بیماری های ایسکمیک قلب به عنوان اولین 
علت مرگ و میر در کشور مطرح می باشد لذا حمایت تمامی مسئولین حوزه سالمت، سازمان ها و دانشگاه های علوم 

پزشکی جهت کاهش بار این دسته از بیماریها ضروری می باشد. 
مس��تند پیش رو ک��ه تحت عنوان چارچوب ملی ارائه خدم��ت در بیماری عروق کرونر ن��ام  دارد، به منظور برنامه 
ریزی هرچه بیش��تربرای کاهش مرگ و میر زودرس ناش��ی از بیماری های عروق کرونر و بهبود دسترسی و افزایش 
کیفیت و پوشش ارائه خدمات،  با بهره گیری از دانش صاحبنظران این حوزه تدوین گردیده است.  این کتاب دارای 
4 فصل اس��ت که در فصل اول در خصوص اپیدمیولوژی بیماری های عروق کرونر در ایران و جهان و عوامل خطر 
این بیماری و س��طوح پیش��گیری بررسی اجمالی ش��ده است. در فصل دوم، س��طوح مختلف ارائه خدمات، اهداف، 
استانداردها و راهبردها در حوزه ارائه خدمات بررسی و ضروریات بیان شده است. در فصل سوم در خصوص آموزش 
و در بخش چهارم در خصوص ظرفیت های پژوهشی بحث شده است. همچنین تفاهم نامه های همکاری بین بخشی 
وزارتخانه های همکار با وزارت بهداشت در راستای پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی و عوامل خطر مرتبط 

در پیوست مجموعه موجود است. 
امیداس��ت با  اتکال به خداوند منان و همت و تالش متخصصان حوزه س��المت و همکاری و مش��ارکت درون و بین 
بخشی شاهد رسیدن هر چه سریعتر به اهداف سند و کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در کشور 
عزیزمان باش��یم. در این جا الزم می دانم از همکاری و مش��ارکت تمامی اس��اتید و همکارانی که در تهیه و تدوین 
مجموعه حاضر ما را یاری کرده اند، تش��کر و قدردانی نمایم. همچنین از زحمات کلیه همکاران حوزه بهداش��ت و 
درمان دانش��گاه ها که با زحمات ش��بانه روزی خود در جهت بهبود س��المت مردم کشورمان تالش می کنند، تشکر 

نموده و سالمتی و توفیق روزافزون آنها را از خداوند بزرگ خواستارم.  

دكتر محمد آقاجانی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی شهید بهشتی و 
هماهنگ کننده کارگروه بیماری های 

قلبی، عروقی
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مقدمه و اپیدمیولوژی

در حال حاضر بیماری های قلبی عروقی اولین علت مرگ در جهان اس��ت. از 17/5 میلیون مرگ ناش��ی از بیماری های 
قلب��ی عروقی در س��ال 2012 ح��دود 7/4 میلیون مرگ به عل��ت بیماری های عروق کرونری بوده اس��ت)1(. بیش از 
س��ه چهارم مرگ های ناش��ی از بیماری های قلبی عروقی، در کشورهای با درآمد پایین و متوسط رخ می دهد. دسترسی 
به خدمات پزش��کی ضروری برای مدیریت بیماری های شایع قلبی عروقی، یک چالش کلیدی برای کشورهای با منابع 
کم و در منطقه مدیترانه ش��رقی اس��ت.  اگر چه بر اس��اس رفرانس های متفاوت، امارهای متفاوتی برای شیوع و مرگ 
و میر بیماریهای قلبی عروقی و ایس��کمیک قلب مطرح اس��ت،اما تمام این آمارها بر موضوع تاکید دارند که بیماریهای 

قلبی عروقی، اولین علت باربیماری و مرگ و میر را دارا است. )1( 
بیماری های قلبی عروقی، علت 10 درصد DALYs )میزان س��ال های ازدس��ت رفته به علت مرگ زودرس یا ناتوانی(، 
در کشورهای با درآمد کم و متوسط و 18 درصد DALYs در کشورهای با درآمد باال است )2(. بر اساس آمار جهانی 
ب��ار بیماری ها )Global burden of disease( در س��ال 2015، بیماری ه��ای قلبی عروقی اولین عامل مرگ و علت 
33/59 درصد کل مرگ ها در س��طح جهان هس��تند. از این تعداد مرگ، بیماری های ایسکمیک قلبی با 16/72 درصد 
باالترین آمار مرگ ها را دارا است )شکل شماره 1(. طبق این گزارش، میزان مرگ ناشی از بیماری های ایسکمیک قلب 
در جهان 142/15 مرگ در صد هزار نفر جمعیت اس��ت. در سال 2015 حدود 9 میلیون مرگ )8916000 مرگ( در 

جهان ناشی از بیماری های ایسکمیک قلب بوده است )2(.

Institute for Health Metrics and Evaluation GBD 2015

شکل شماره 1: مقایسه علل مرگ در جهان در سال 1990 و 2015
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طبق آمار س��ازمان جهانی بهداش��ت، 54 درصد مرگ های ناش��ی از بیماری های غیر واگیر در منطقه مدیترانه شرقی 
)Eastern Mediterranean Region( ناشی از بیماری های قلبی عروقی است)3(.  بر اساس این آمار، تخمین زده 
 )Gross Domestic Product( می شود که بیماری های قلبی، سکته مغزی و دیابت به تنهایی، تولید ناخالص داخلی
اکثر کش��ورهای با درآمد کم و متوس��ط این منطقه را بین 1 تا 5 درصد کاهش می دهد. بیماری های قلب و عروق در 
ایران علت 46 درصد کل مرگ ومیرها در سال 2012 بوده است )شکل شماره 2( و بیماری های ایسکمیک قلب به عنوان 
اولین علت مرگ ومیر در ایران شناخته شده است. همچنین بیشترین علت بار بیماری در کشور، مربوط به بیماری های 

قلبی عروقی و از همه شایع تر بیماری های ایسکمیک قلب است)3(. 

 شکل شماره 2: علل مرگ در ایران در سال 2012 گزارش سازمان بهداشت جهانی

بر اس��اس گزارش سیمای مرگ در سال 1390 در ایران، 46/12 درصد مرگ ها به علت بیماری های قلبی عروقی بوده 
اس��ت و س��کته قلبی با 19/7 درصد، باالترین آمار مرگ ناش��ی از بیماری های قلبی عروقی را تش��کیل داده است)4(.  
)ش��کل ش��ماره 3( بر اس��اس این گزارش، 10 علت اول مرگ در کل جمعیت ایران در س��ال 1390 به ترتیب: سکته 
قلبي، س�کته مغزي، حوادث مربوط به حمل ونقل، بيماری های قلبي ناش�ي از فشارخون، سایر بيماری های 
قلب�ي و عروق�ي، دیابت، بيماری های مزمن ریه و برنش )قلبي- ریوي(، س�رطان معده، س�ایر بيماری های 
قلبي، نارس�ایي كليه )نارسایي حاد و مزمن( بوده اس��ت )4(. برای مطالعه بیشتر در خصوص سکته حاد مغزی و 

استاندارد روش های تشخیص و درمانی به شناسنامه استاندارد خدمات درمان سکته حاد مغزی مراجعه شود.1
با ارائه خدمات مناسب و برنامه ریزی های دقیق انجام شده در کشورهاي با درآمد باال، میزان مورتالیتی بیماری های قلبی 

1-شناسنامه استاندارد مدیریت درمان سکته حاد مغزی، کمیته علمی درمان سکته حاد مغزی، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمستان 1394



20

فصل نخست

عروقی در طی س��ال های اخیر کاهش یافته اس��ت.  در کشور ما نیز در سال های اخیر، با پیشرفت های حاصل درزمینه 
تشخیص و درمان بیماری های قلبی عروقی در کشور، کاهش چشمگیری در نرخ بیماری های دریچه ای، روماتیسمی و 
مادرزادی قلب رخ داده اس��ت درحالی که بیماری های عروق کرونر به علت عوامل خطر مرتبط با تغییر ش��یوه زندگی و 
شهرنشینی و افزایش امید به زندگی و افزایش میانگین سنی جامعه، افزایش قابل توجهی داشته است و هزینه هنگفتی 
بر نظام سالمت کشور ما تحمیل می کنند)5(، درحالی که یکی از قابل پیشگیری ترین بیماری های غیر واگیر نیز به شمار 

می آیند)7-5(. 

شکل شماره 3: درصد علل مرگ از کل 10 علت اول مرگ در همه سنین رتبه بندی شده بر اساس میزان علت مرگ در 30 استان کشور در 
سال 1390

ی��ک واقعی��ت غیرقابل انکار این اس��ت که بی توجهی به این آم��ار و عدم انجام مداخالت به منظور پیش��گیری و درمان 
به موقع این دسته از بیماری ها، مخارج بسیار و عواقب سنگینی برای کشور خواهد داشت؛ بنابراین برنامه ریزی کالن و 

سرمایه گذاری در کشور به منظور پیشگیری تشخیص و درمان به موقع این بیماری ها موردنیاز است)7(. 
درپی پیش��رفت های مهم در کنترل بیماری های واگیر، در کش��ور ما نیز از سال های گذش��ته اقدامات خوبی )ازجمله 
اقدام��ات آموزش همگانی، ادغ��ام بیماریابی دیابت و فش��ارخون باال در نظام مراقبت های بهداش��تی اولیه( در جهت 
کنترل بیماری های غیر واگیر انجام گردید اما علیرغم تالش های فراوان، همانند س��ایر کش��ورها ما نیز ش��اهد افزایش 
روزافزون این بیماری ها در کش��ورمان بودیم لذا الزم بود که در راس��تای تعهدات ملی و جهانی خود و با بومی سازی و 
اجرای پیش��نهادات س��ازمان جهانی بهداشت اقدامات شایسته ای را در این راس��تا انجام دهیم. در همین راستا با اقداِم 
بس��یار شایس��تِه تشکیل کمیته ملی بیماری های غیر واگیر با ریاست وزیر محترم بهداشت و همت اعضا آن و مشارکت 
معاونت های وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، س��ند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل 
خطر مرتبط با آن در جمهوری اس��المی ایران در بازه زمانی 1394 تا 1404 تنظیم ش��د و به تصویب ش��ورای عالی 
سالمت کشور رسید. در این سند با لحاظ اهداف 9 گانه جهانی، متناسب با اولویت های ملی با تغییراتی اهداف 13 گانه 

نظام سالمت کشورمان تعیین گردید )شکل شماره 4(. 
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شکل شماره 4: اهداف 13 گانه سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر

کش��ور ما نیز متعهد اس��ت در راستای دس��تیابی به این اهداف، با برنامه ریزی و سیاست گذاری الزم، مداخالتي جهت 
کاهش ش��یوع و مرگ ومیر ناش��ي از بیماری های غیر واگیر و ازجمله بیماری های قلبی عروقی انجام دهد بدین منظور 
چارچوب ارائه خدمات در بیماری های عروق کرونر در راس��تای س��ند ملی بیماری های غی��ر واگیر تدوین و گردآوری 

گردید.
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مقایسه آمار ایران و جهان
بر اساس تخمین مطالعه بار جهانی بیماری ها )GBD(، بیماری های ایسکمیک قلب در سال 2013 باعث 8/1 میلیون 
مرگ در س��طح جهان و علت اصلی مرگ ومیر جهانی در میان مردان و زنان در س��ال 1990 و 2013 بوده اس��ت. بر 
اساس این مطالعه، بیماری های ایسکمیک قلب علت 4/3 میلیون مرگ در مردان و 3/8 میلیون مرگ در زنان در سال 

2013 در جهان بوده است که نسبت به سال 1990 افزایش یافته است)8( . )شکل شماره 5(

GBD(Global Burden of Disease) شکل شماره 5: مرگ ومیر جهانی بیماری های ایسکمیک قلب 1990 تا 2013 بر اساس مطالعه
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GBD 2015 شکل شماره 6: مقایسه آمار مرگ ومیر ایران و سایر کشورهای مدیترانه شرقی )مرگ در صد هزار نفر( بر اساس آمار سال

بر اس��اس آمار بار جهانی بیماری ها )GBD( در سال 2015 میزان مرگ ناشی از بیماری های ایسکمیک قلب در ایران 
222/54 مرگ در صد هزار نفر جمعیت اس��ت. تعداد مرگ ناش��ی از بیماری های ایس��کمیک قلب در سال 2015، در 
ایران 99427 نفر مرگ بوده که از این تعداد، 35618 مرگ در خانم ها و 63809 مرگ در آقایان رخ داده است. میزان 
مرگ ناشی از بیماری های ایسکمیک قلب در ایران در آقایان 268/24 مرگ در هر صد هزار نفر و در خانم ها 174 مرگ 
در هر صد هزار نفر است. این میزان در منطقه مدیترانه شرقی 269 مرگ در صد هزار نفر است)2(. )شکل شماره 6(
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شکل شماره 7: مقایسه شیوع بیماری های ایسکمیک قلب در ایران و سایر کشورهای مدیترانه شرقی )در صد هزار نفر( بر اساس آمار سال 
GBD 2015

بر اساس آمار بار جهانی بیماری ها )GBD( در سال 2015 میزان شیوع بیماری های ایسکمیک قلب در ایران 2370/83 
م��ورد در ص��د هزار نفر در دو جنس اس��ت که این میزان در خانم ها 1943/23 مورد در ه��ر صد هزار نفر و در آقایان 
2783/88 مورد در هر صد هزار نفر اس��ت. ش��یوع جهانی بیماری های ایسکمیک قلب 1662/57 مورد در صد هزار نفر 
در دو جنس اس��ت. این میزان در منطقه مدیترانه ش��رقی 2162 مورد در صد هزار نفر در دو جنس اس��ت)2(. )شکل 

شماره 7(
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GBD 2015 شکل شماره 8: مقایسه بار بیماری های ایسکمیک قلب در ایران و سایر کشورهای مدیترانه شرقی بر اساس آمار سال

بر اساس آمار بار جهانی بیماری ها )GBD( در سال 2015 میزان سال های ازدست رفته به علت مرگ زودرس یا ناتوانی 
)Disability adjusted life years( ناش��ی از بیماری های ایس��کمیک قلب در ایران در سال 2015 در هر دو جنس 
3879/34 سال در صد هزار نفر، در خانم ها 2736 سال در صد هزار نفر و در آقایان 4976 سال در صد هزار نفر است 
که این میزان در جهان 2452 سال در صد هزار نفر است. این میزان در منطقه مدیترانه شرقی 4864/9 سال در صد 

هزار نفر است)2(. )شکل شماره 8(
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شکل شماره 9: رتبه بندی بار بیماری در ایران برحسب بیماری ها و عوامل خطر مهم در مقایسه با سطح جهانی، کشورهای توسعه یافته و 
درحال توسعه در سال 2010  )بیماری های ایسکمیک قلب اولین علت بار بیماری در ایران است( )8(

شاخص های مرگ ومیر استانداردشده اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانی در منطقه EMRO نشان می دهد که 
 )Age-standardized mortality rate per 100,000 population( میزان مرگ ومیر استانداردشده بر اساس سن
بر اثر بیماری های قلبی عروقی در سال 2012 در ایران، 371 نفر در هر صد هزار نفر در مردان و 330 در هر صد هزار 
نفر در زنان ایرانی بوده که این میزان در کل جمعیت در هر دو جنس حدود 350 در صد هزار نفر بوده اس��ت)3و9(. 
این میزان مرگ ومیر در سال 2000 در ایران 462 به ازاء هر صد هزار نفر در مردان و 481 به ازاء هر صد هزار نفر در 
زنان بوده اس��ت که مقایسه این آمارها با سال 2012 نش��ان دهنده بهبود اوضاع بهداشتی درمانی در کشور است. آمار 

سایر کشورهای منطقه مدیترانه شرقی جهت مقایسه در جدول شماره یک نشان داده شده است)3و9(

مرگ ومير به ازاء هر 100000 نفر جمعيت در سال 2012 نام كشور

350ایران
445مصر
377یمن

338عربستان
157قطر

298امارات
187بحرین
226سودان

512افغانستان
421عراق
320ليبی

274پاكستان

WHO جدول شماره یک: میزان مرگ ومیر قلبی عروقی کشورهای مدیترانه شرقی در سال 2012 به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت بر اساس آمار



27

چارچوب ملی ارائه خدمت در بیماری های عروق کرونر

ش��یوع بیماری قلبی عروقی در ایران در مطالعات زیادی تعیین ش��ده اس��ت. بر اس��اس مطالعه ای در اصفهان، میزان 
مرگ ومیر بیماری های قلبی عروقی در جمعیت ایرانی 331 نفر در 100 هزار ش��خص س��ال در مردان و 203 نفر در 
100 هزار ش��خص سال در زنان برآورد شد.)10( بر اساس این مطالعه2، انسیدانس سکته های قلبی در مردان 352 در 
صد هزار نفر و در زنان 186 نفر در صد هزار نفر به دس��ت آمده و مرگ ناگهانی ناش��ی از بیماری های قلبی عروقی در 
مردان 220 نفر در صد هزار نفر و در زنان 104 نفر در صد هزار نفر است)10(. بر اساس مطالعه لیپید و گلوکز تهران 
شیوع بیماری قلب و عروق بر اساس نوار قلب 21/8% است )11(. طبق این مقاله شیوع بیماری قلبی عروقی در ایران 

بیشتر از کشورهای غربی و مشابه کشورهای خاورمیانه )Middle east( است)11(.
برآورد بار بیماری ها با محاس��به مجموع سال های ازدست رفته به علت مرگ ومیر )YLL( و ناتوانی )YLD( می تواند در 
تعیین اولویت های مش��کالت سالمت و تعیین مداخالت موردنیاز کش��ورمان مورداستفاده سیاست گذاران سالمت قرار 

گیرد )12(.
افزایش ش��یوع بیماری های غیر واگیر در کش��ور ما، همانند س��ایر کش��ورهاي درحال توس��عه، جامعه را با بار بیش��تر 
بیماری ه��ای غی��ر واگیر ازجمله بیماری ه��ای قلبي و عروقی مواجه می س��ازد، لذا نیاز به ایجاد س��اختاري جدید که 
بتواند با این معضالت نوپدید مقابله کند به ش��دت احس��اس می شود. افزایش امید به زندگي و شیوع باالي عوامل خطر 
بیماری های قلبي عروقي که ناش��ي از شیوه زندگي شهرنشیني و تغییرات اقتصادي اجتماعي است، سبب افزایش بروز 
بیماری های قلبي عروقي و به تبع آن افزایش مرگ گردیده اس��ت)12(. بر اساس تحلیل های حاصل از آمارهای سامانه 
ثبت سکته های قلبی در کشور )MI Registry( میانگین سن ابتال به سکته قلبی در کشور 61/2 سال با انحراف معیار 
13/4 س��ال اس��ت. میانگین سنی ابتال در مردان 59/6 سال و در زنان 65/4 س��ال و مرگ ومیر سکته قلبی در مردان 
تقریباً دو برابر زنان اس��ت )13(. بر اس��اس این گزارش، سکته حاد قلبی از نوع STEMI، درمجموع 75/8 درصد موارد 
سکته قلبی در کشور را به خود اختصاص می دهد و سکته حاد قلبی از نوع Non-NSTEMI 24/2 درصد موارد سکته 
قلبی را شامل می شود. طبق این آمار، میزان بروز سکته قلبی در هرماه در کشور بین 5 تا 13 درصد است که بروز در 

ماه های گرم سال کمتر و در ماه های سرد بیشتر است)13(. 
هرساله در ایاالت متحده امریکا در حدود 610000 نفر بر اثر بیماری های قلبی جان خود را از دست می دهند که معادل 
یک مرگ از هر 4 مرگ در این کش��ور اس��ت. شایع ترین ش��کل بیماری قلبی در آمریکا، بیماری عروق کرونر است که 
ساالنه عامل مرگ 370000 نفر است. در هرسال در حدود 735000 آمریکایی دچار حمله قلبی )ACS( می شوند که 
از این میزان 525000 مورد اولین حمله قلبی در فرد اس��ت)14(. بر اس��اس آمارهای انجمن قلب آمریکا، ساالنه 500 
هزار مورد س��کته حاد قلبی MI در ایاالت متحده آمریکا رخ می دهد. حدود 600 مورد در هر صد هزار نفر مرد و 200 

مورد در هر صد هزار نفر زن ساالنه دچار سکته حاد قلبی می شوند)15(.
بر اس��اس آمارهای س��ال 2014 انجمن قلب اروپا )ESC(، بیماری قلبی عروقی اولین عامل مرگ در اروپا اس��ت. بار 
بیماری ه��ای قلب��ی عروقی در اروپا همچنان باال باقی مانده اس��ت و به طور قابل مالحظه ای در بین کش��ورهای اروپایی 

متفاوت است )16(.
علیرغم کاهش میزان مرگ ومیر بیماری های قلبی عروقی به دنبال اصالح عوامل خطر قلبی عروقی، این بیماری ها عامل 

چهار میلیون مرگ در سال می باشند که این میزان معادل 50 درصد از کل موارد مرگ در اروپا است )16(.
2-Isfahan cohort study
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هزینه های اقتصادی بیماری های قلبی عروقی

هزینه های درمانی یک بیمار قلبی ش��امل دو بعد هزینه های روحی روانی و هزینه های مالی اس��ت. فارغ از هزینه های 
مالی که فرد به صورت مس��تقیم به سیس��تم درمانی پرداخت می کند، هزینه های غیرمس��تقیم ازجمله از دس��ت رفتن 
توانایی و کم شدن کارکرد فرد نیز به فرد و جامعه وارد می شود. فردی که در میان سالی دچار سکته قلبی می شود اگر 
این عارضه منجر به مرگ بیمار نش��ود، موجب از دس��ت رفتن توانمندی فردی می شود که برای آموزش این مهارت ها 
جامعه هزینه زیادی را پرداخت کرده اس��ت. س��کته کامل در ش��رایطی که فرد در اوج بازدهی اقتصادی باشد بار مالی 

زیادی ایجاد خواهد کرد و می تواند او را تبدیل به یک فرد با بازدهی کم کند )17(.
کل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بیماری های قلبی عروقی و سکته مغزی در سال 2009، در کشور آمریکا حدود 
312/6 میلی��ارد دالر تخمین زده ش��د که بیماری ه��ای قلبی )Heart disease( به تنهای��ی هزینه ای معادل 195/2 

میلیارد دالر داشته است )18(. )شکل شماره 10(
این هزینه ها شامل:

99/2 میلی��ارد دالر هزینه های مس��تقیم )اورژانس، مراقبت داخل بیمارس��تانی بیماران بس��تری، مراقبت های پس از 
ترخیص، هزینه های دارویی(

 96 میلیارد دالر هزینه های غیرمستقیم ازجمله از دست رفتن کارایی فرد به علت موربیدیته و مورتالیتی.
در مقایس��ه هزینه بیماری های قلبی با س��رطان در س��ال 2010، هزین��ه کل س��رطان ها 124/57 میلیارد دالر بوده 

است)18(.
در اروپ��ا کل هزین��ه تخمینی از بیماری ه��ای قلبی و عروقی 196 میلیارد دالر بوده اس��ت ک��ه 54 درصد مربوط به 
هزینه ه��ای مراقبت س��المت و 24 درصد مربوط ب��ه ازکارافتادگی بیماران و 22 درصد مرب��وط به هزینه مراقبت های 

غیررسمی )informal costs( بیماری های قلبی عروقی است )18(.

شکل شماره 10: هزینه های مربوط به بیماری های قلبی عروقی در ایاالت متحده در سال 2009
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به طورکل��ی بی��ش از 80 درص��د مرگ ومیر در اثر بیماری های قلبی در کش��ورهای فقیر و متوس��ط ازنظر درآمد روی 
می دهد. تعداد افرادی که هرس��اله برای درمان بیماری قلبی به بیمارس��تان مراجع��ه می کنند حدود 3/7 میلیون نفر 
است؛ این افراد به طور متوسط حدود 4/6 روز در بیمارستان می مانند. 12/4 میلیون نفر برای بیماری های قلبی هرساله 
به پزشک مراجعه می کنند. کل هزینه های اقتصادی بیماری های قلبی حدود 313 میلیارد دالر است که 192 میلیارد 

دالر آن هزینه درمان مستقیم و 121 میلیارد دالر آن هزینه های غیرمستقیم این بیماری را تشکیل می دهد) 17(. 

عوامل خطر بیماری های کرونر:

با توجه به فراوانی و اهمیت بیماری های عروق کرونر به عنوان ش��ایع ترین علت مرگ ومیر در جهان، آش��نایی با عوامل 
خطر ایجادکننده این بیماری ها جهت اقدامات پیشگیری و درمانی اهمیت فراوانی دارند. عوامل خطر این بیماری ها به 
دو دس��ته عمده، علل قابل تغيير و غير قابل تغيير تقسیم می شوند؛ عوامل خطر قابل تغییر بیماری های عروق کرونر 

را می توان به دو دسته عوامل خطر متابولیک و عوامل خطر رفتاری تقسیم بندی کرد.
عوامل خطر متابولیک شامل: فشارخون باال، چربی خون باال، قند خون باال، چاقی و افزایش وزن و عوامل خطر رفتاری 
شامل: استعمال دخانیات و الکل، تغذیه نامناسب، کم تحرکی است. توجه به افسردگی و استرس های اجتماعی به عنوان 

یک عامل خطر رفتاری حائز اهمیت است.
میزان مرگ منتسب به بیماری های ایسکمیک قلب به علت مجموع عوامل خطر رفتاری )الکل، دخانیات، تغذیه  >

نامناسب و تحرک بدنی کم( 162/74 مرگ در هر صد هزار نفر است )2(.
میزان مرگ منتس��ب به بیماری های ایس��کمیک قلب به علت مجموع عوامل خطر متابولیک )افزایش وزن، قند  >

خون باال، فشارخون باال و توتال کلسترول باال( 169/06 مرگ در صد هزار نفر است )2(.
عوام��ل غی��ر قابل تغیی��ر می ت��وان به س��ابقه فامیلی )ژنتیک( و س��ن اش��اره ک��رد. منظ��ور از تاریخچ��ه خانوادگی                                       
)family history(، س��ابقه بیماری قلبی عروقی زودرس )premature CVD( در مفهوم رخداد قلبی عروقی کشنده 

یا غیر کشنده و یا تشخیص بیماری قلبی عروقی در وابستگان درجه یک )مرد کمتر از 55 سال و زن کمتر از 65 سال( 
اس��ت که باید در بررسی ریسک بیماری قلبی عروقی مدنظر قرار گیرد. این افراد باید ازنظر هایپرکلسترولمی فامیلیال 

)familial hypercholesterolemia( هم بررسی شوند.
ب��ر اس��اس آمار جهانی ب��ار بیماری ه��ا )Global burden of disease( در س��ال 2015، میزان مرگ منتس��ب به 

بیماری های ایسکمیک قلب به علت تمامی عوامل خطر در ایران 23/06 مرگ در هر صد هزار نفر است )2(.
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میزان مرگ منتسب به هر یک از عوامل خطر در جدول شماره 2 ذکر شده است.

ف
مرگ در صد هزار نفر جمعیت در هر دو جنسمیزان مرگ منتسب به بیماری های ایسکمیک قلب به علت عوامل خطر مختلف در ایرانردی

41/23 مرگ در صد هزار نفرمیزان مرگ منتسب به بیماری های ایسکمیک قلب به علت  آلودگی هوا1

2)high BMI(  43/53 مرگ در صد هزار نفرمیزان مرگ منتسب به بیماری های ایسکمیک قلب به علت توده بدنی باال

3)high FBG(  38/84 مرگ در صد هزار نفرمیزان مرگ منتسب به بیماری های ایسکمیک قلب به علت قند خون باال

4)high SBP( 93/47 مرگ در صد هزار نفرمیزان مرگ منتسب به بیماری های ایسکمیک قلب به علت فشارخون باال

5)high total chol( 93/33 مرگ در صد هزار نفرمیزان مرگ منتسب به بیماری های ایسکمیک قلب به علت  چربی خون باال

1/8 مرگ در صد هزار نفرمیزان مرگ منتسب به بیماری های ایسکمیک قلب به علت الکل6

146/29 مرگ در صد هزار نفرمیزان مرگ منتسب به بیماری های ایسکمیک قلب به علت عوامل خطر تغذیه ای7

34/77 مرگ در صد هزار نفرمیزان مرگ منتسب به بیماری های ایسکمیک قلب به علت تنباکو8

23/41 مرگ در صد هزار نفرمیزان مرگ منتسب به بیماری های ایسکمیک قلب به علت سیگار9

10
میزان مرگ منتسب به بیماری های ایسکمیک قلب به علت  second hand smoker  )دود 

تحمیلی به افراد غیرسیگاری(
12/69 مرگ در صد هزار نفر

26/21 مرگ در صد هزار نفرمیزان مرگ منتسب به بیماری های ایسکمیک قلب به علت فعالیت فیزیکی کم11

جدول شماره 2: میزان مرگ منتسب به عوامل خطر بیماری های ایسکمیک قلب بر اساس گزارش 2015 بار جهانی بیماری ها

 IRAN در جدول ش��ماره 3 میزان ش��یوع برخی از عوامل خطر قابل تعدیل بیماری های عروق کرونر بر اساس مطالعه
STEPS Survey 2011 آمده است )19(. 

در هر دو جنسنتایج مطالعه در بزرگساالن سن 15 تا 64 سال

10/91مصرف تنباكو )درصد افرادی كه به صورت روزانه تنباكو مصرف می كنند(

89/15درصد افرادی كه كمتر از 5 واحد ميوه و سبزی در هرروز مصرف می كنند

(MET-minutes/week 600 40/12درصد افراد با فعاليت فيزیکی پایين )كمتر از

(BMI) (kg/m2) 25/34متوسط شاخص توده بدنی

(BMI ≥ 25) 48/24درصد افراد با اضافه وزن یا چاقی

(BMI ≥ 30) 16/84درصد افراد چاق

(SBP ≥140 /DBP ≥90)   19/01درصد افراد با فشارخون باال

(SBP ≥160 /DBP ≥100) 7/37درصد افراد با فشارخون باال

( BS ≥7 mmol/L)   13/79درصد افراد قند خون باال

(Total chol: mg/dl) 180/58متوسط كلسترول كلی خون باال

IRAN STEPS Survey 2011 جدول شماره 3: میزان شیوع برخی از عوامل خطر بیماری های عروق کرونر بر اساس مطالعه
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دخانيات:
سيگار:

مصرف سیگار علت عمده قابل پیشگیری مرگ در جهان است. سیگاری ها حدود 1 دهه امید زندگی کمتری نسبت به 
غیر سیگاری ها دارند. استفاده از سیگار، خطر بیماری های کرونر و سکته مغزی را 2 تا 4 برابر می کند.

سالیانه حدود 50 هزار مرگ در ایران به علت مصرف دخانیات رخ می دهد و پیش بینی می شود که مرگ ومیر دخانیات 
در طی 20 س��ال آینده به 200 هزار نفر در س��ال افزایش یابد)17(. چند موضوع نگران کننده در ارتباط با مصرف مواد 
دخانی در ایران وجود دارد؛ یک، کاهش س��ن ش��روع مصرف این مواد به خصوص مصرف قلیان در دو دهه گذش��ته در 

کشور و دیگری، افزایش شیوع مصرف این مواد به خصوص قلیان در زنان است.
ترک سیگار آثار سالمتی سریع و عمده ای دارد؛ برای افرادی که سیگار را در 30 سالگی ترک می کنند امید به زندگی 
مش��ابه افراد غیر سیگاری است. ترک سیگار در سنین باالتر نیز فواید سالمت قابل مالحظه ای دارد. بزرگساالنی که در 

سن 65 تا 70 سال سیگار را ترک می کنند امید به زندگی آن ها 2 تا 3 سال افزایش می یابد)21-20(. 

قليان:

 استعمال قلیان در سال های اخیر، روند فزاینده ای داشته و این روند در مقایسه با سیگار، به ویژه در نسل جوان و زنان 
افزایش معناداری یافته است. مطالعات مختلف در اکثر کشورهای جهان، اعم از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، 
نش��ان می دهد که میزان مصرف قلیان رو به افزایش است. اگرچه همچنان جنس مذکر در معرض خطر بیشتری برای 
تجربه قلیان و اعتیاد به آن اس��ت اما اختالف ش��یوع اس��تعمال قلیان بین دو جنس مذکر و مؤنث نسبت به استعمال 
سیگار کمتر است. به عنوان مثال، طبق آمار سال 1390 وزارت بهداشت، شیوع مصرف روزانه سیگار در بین مردان گروه 
سنی باالتر از 15 سال 21 درصد و در زنان 1 درصد و شیوع مصرف روزانه قلیان در مردان همین گروه سنی 5 درصد 

در برابر 2/5 درصد در زنان گزارش شده است.
ارائه برنامه های پیش��گیرانه مؤثر در حوزه کنترل دخانیات، یک اولویت اخالقی اس��ت. مؤثر بودن آموزش های مدرسه 
محور با رویکرد آموزش مهارت های زندگی در کاهش آغاز اس��تعمال دخانیات به اثبات رس��یده است. با توجه به اینکه 
طبق گزارش س��ازمان جهانی بهداش��ت، هر وعده مصرف قلیان، دودی معادل مصرف 5 تا 10 پاکت س��یگار )100 تا 
200 نخ( وارد ریه فرد می کند و میزان مواجهه با دود قلیان برای اطرافیان معادل 5 تا 10 س��یگار برآورد ش��ده است، 
لزوم اطالع رسانی در مورد خطرات مواجهه با دود قلیان برای اطرافیان به ویژه کودکان بسیار حائز اهمیت است )22(. 

مواد مخدر:
محققان بسیاری برای یافتن ارتباط بین مصرف تریاک و مشتقات، پدیده آترواسکلروز و بیماری های عروق کرونر تالش 
کرده اند. برخی مطالعات قبلی در جهان نشان داده اند که اعتیاد به مواد مخدر از 10 درصد در بیماران CABG تا 20 
درصد در بیماران MI متغیر بوده است. اگرچه در مورد اثر اعتیاد به مواد مخدر )مشتقات تریاک( بر روی بیماری های 
عروق کرونر، گزارش های متناقضی منتشرش��ده اس��ت، اما نتایج جدیدترین مطالعات در کش��ور حاکی از آن است که 
اعتیاد به مواد مخدر یک عامل خطر مس��تقل برای بیماری های عروق کرونر اس��ت) 23(. نتایج حاصل از یک مطالعه 
کوهورت 20 ساله نشان داد شایع ترین علت مرگ در افراد معتاد به اپیوم، بیماری های عروق کرونر بوده است. به عالوه 
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میزان مرگ ومیر استانداردش��ده برای بیماری های عروق کرونر در معتادان به اپیوم بیشتر از جمعیت عموم بوده است. 
اعتیاد به مواد مخدر در کش��ور ما نیز یک معضل چش��مگیر بهداش��ت عمومی اس��ت. از طرف دیگر بیماری مرتبط با 
درگیری عروق کرونر در لیس��ت باالترین علل مرگ ومیر و بیماری در ایران اس��ت. اعتیاد به مواد مخدر یک مخمصه 
عمده در خیلی از کش��ورهای جهان خصوصاً منطقه مدیترانه شرقی است. در ایران شیوع اعتیاد به مواد مخدر بیش از 
3 درصد عموم جمعیت را شامل می شود، لذا لزوم آموزش و اطالع رسانی عمومی در خصوص عوارض مصرف این مواد 
و طراحی مداخالت و برنامه ریزی برای پیشگیری از سوءمصرف و محدودیت دسترسی، توسط مدیران حوزه سالمت و 

جلب مشارکت و همکاری تمامی ذی نفعان بیش ازپیش احساس می شود)17و 22(.

افزایش فشارخون
فش��ارخون باال یکي از عوامل خطر در بروز بیماری عروق کرونر، نارس��ائی قلب، بیماری ه��ای عروق مغزی، بیمارهای 
عروق محیطی، نارس��ایی کلیه، فیبریالسیون دهلیزی، از دست رفتن عملکرد شناختی و افزایش بروز دمانس است. در 
بیماران 40 تا 70 س��اله هر 20 میلی متر جیوه افزایش فش��ارخون سیستولیک یا 10 میلی متر جیوه افزایش فشارخون 
دیاستولیک )در محدوده فشارخون سیتولیک بین 115 تا 185 میلی متر جیوه و فشارخون دیاستولیک بین 75 تا 115 

میلی متر جیوه(، ریسک بیماری قلبی عروقی تا 2 برابر افزایش می دهد.
ماهیت بی عالمت بودن بیماری، تش��خیص بیماری را به تأخیر می اندازد. نکته مهم در مورد بیماری پرفش��اری خون 
این اس��ت که از میان افراد فش��ارخونی شناخته ش��ده، تنها نیمی از آن ها تحت مداوا قرار می گیرند و از میان درمان 
شده ها حدود یک سوم آن ها از عوارض سکته مغزی و قلبی و نارسایی قلب محافظت می شوند. ذکر این مطالب اهمیت 

تشخیص و درمان زودهنگام بیماری پرفشاری خون را نشان می دهد )25-24(.
در بررس��ی عوامل خطر ایجادکننده بیماری های غیر واگیر در کش��ور در سال 1390، حدود 19 درصد افراد 15 تا 64 
سال، دارای فشارخون باال بوده اند. با افزایش سن، احتمال بروز فشارخون باال بیشتر می شود و در افراد باالی 60 سال 
از هر 2 نفر 1 نفر مبتال به فش��ارخون باال اس��ت. میزان شیوع کلی فشارخون باال در زنان بیشتر و میانگین سنی آن ها 
کمتر از مردان بوده است. به منظور پیشگیری و کنترل این بیماری، دستورالعمل کشوری کنترل و پیشگیری فشارخون 

باال تدوین و این برنامه باهدف پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه فشارخون باال در حال اجرا است )26(. 

اختالل چربي خون:
در سراس��ر جهان، کلس��ترول باال ساالنه سبب حدوداً 56% از بیماری های قلبی ایسکمیک و 18% موارد سکته مغزی 
می ش��ود که 4/4 میلیون مرگ در س��ال را در پی دارد. در کش��ورهای با درآمد باال سطوح متوسط کلسترول جمعیت 

به طورکلی در حال کاهش است، اما در کشورهای با درآمد کم تا متوسط، این سطوح بسیار متغیر است.
بر اس��اس رفرنس های موجود در کش��ور ایران، بروز 7 ساله هایپرکلسترولمی و هایپرتری گلیسیریدمی به ترتیب 37/4 
درصد و 28 درصد در مردان اس��ت)27(.  همچنین در مطالعه دیگر در س��ال 2011 ش��یوع دیس لیپیدمی در یکی از 
مناطق کش��ور ایران حدود 58/5 درصد بود. در مورد نقش تری گلیس��یریدها بر بیماری کرونر، اختالف نظر وجود دارد؛ 

هرچند به نظر می رسد سطح تری گلیسیرید غیر ناشتا، حوادث قلبی عروقی را پیش بینی می کند.
با توجه به اهمیت پیشگیری اولیه به واسطه درمان های دارویی در کاهش گاهاً 50 درصدی بروز سکته قلبی و مغزی و 
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همچنین اهمیت پیش��گیری ثانویه، الزم است بر اساس الگوریتم های موجود درمان اختالالت لیپید، صورت پذیرد که 
این درمان ها شامل درمان های دارویی، سبک زندگی شامل رژیم غذایی و فعالیت جسمانی می باشند.

دیابت:
80% اف��راد دیابت��ی در کش��ورهایی ب��ا درآمد کم تا متوس��ط زندگی می کنن��د. نرخ های رو به رش��د چاقی، پیری و 
شهرنش��ینی، احتماالً با اپیدمی دیابت مرتبط اس��ت. دیابت نوع دو، 90 درصد افراد مبتال به دیابت در جهان را ش��امل 
می ش��ود و در پی افزایش وزن بدن و عدم تحرک بدنی رخ می دهد. دیابت، جزو ریس��ک فاکتورهای اصلي بیماری های 

قلبی و سکته مغزی طبقه بندی می شود.
کشور ایران با داشتن 4/5 میلیون بیمار دیابتی )بالغین باالتر از 20 سال( در سال 2012 ازنظر فراوانی دیابت در رتبه 
سوم در بین کشورهای منطقه )WANA3( بود. طبق آخرین گزارش فدراسیون بین المللی دیابت، شیوع دیابت در ایران 
در سال 2014 برابر 8 میلیون و 300 هزار نفر است و پیش بینی می شود تا سال 2035 به این تعداد 2/5 میلیون نفر 
دیگر اضافه شوند. آمار بروز دیابت در ایران نشان می دهد سالیانه 18/9 نفر در هزار نفر دیابت نوع دوم در کشور ثبت 

می شود)28(. 

چاقی و افزایش وزن:
چاقی در سرتاس��ر جهان خصوصاً در کش��ورهای با درآمد کم تا متوسط در حال افزایش است؛ چاقی با افزایش ریسک 
قلبی عروقی و ابتال به دیابت همراه اس��ت. توزیع چربی نیز به عنوان ریس��ک فاکتور بیماری های عروق کرونر ش��ناخته 
می ش��ود به طوری که چاقی شکمی با ریس��ک باالتری در زنان و مردان همراه است و نسبت دور کمر به لگن )جانشین 

چاقی مرکزی یا شکمی( بیشتر، نشان دهنده ریسک مستقل بیماری های عروقی است )6(.
در بررس��ی که به منظور تعیین روند چاقی و اضافه وزن در بین س��ال های 1980 تا 2013 در جهان انجام شد، مشخص 
گردید که در طی این 33 سال هیچ کشوری کاهش معنی داری در چاقی نداشته و تعداد افراد دارای اضافه وزن و چاقی 
از 857 میلیون نفر در س��ال 1980، به 2/1 بیلیون در 2013 افزایش یافته اس��ت. بر طبق گزارش س��ازمان بهداش��ت 
جهانی، 44 درصد از بار بیماری دیابت، 23 درصد از بار بیماری های ایسکمیک قلبی، 7 تا 41 درصد از بار سرطان های 
خاص را می توان به اضافه وزن و چاقی نس��بت داد. در س��ال 2010 برآورد شد که چاقی و اضافه وزن، علت 3/4 میلیون 

مرگ، 3/9 درصد سال های ازدست رفته عمر و 3/8 درصد سال های تطبیق یافته با ناتوانی است )28(.
با آموزش به آحاد مردم در جهت اصالح ش��یوه زندگی )تغذیه س��الم و فعالیت بدنی منظم( و جلب حمایت و مشارکت 
س��ازمان ها و نهادهای مرتبط و تدوین قوانین و سیاست های مربوطه )مشاوره و مداخالت رفتاری، افزایش فعالیت های 

فیزیکی و حمایت های اجتماعی و روانی( می توان مشکالت مربوط به این معضل بهداشتی را کاهش داد )17(. 

 تغذیه نامناسب 
افزایش کالری و چربی موجود در رژیم غذایی، با افزایش عوارض قلبی عروقی در ارتباط اس��ت. نوشیدن نوشیدنی های 
ش��یرین شده با قند س��اده با خطر باالی بیماری های عروق قلب مرتبط است. ازجمله عادات تغذیه ای پیشنهادشده در 
س��طح جهانی برای کنترل بیماری های قلبی عروقی می توان به موارد زیر اشاره کرد: غذاهای دریایی )اسید چرب امگا 

3-West Asia and North Africa
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3(، عدم مصرف چربی ترانس، غالت کامل )کیفیت کربوهیدرات(، میوه و س��بزیجات، عدم مصرف چربی های اش��باع، 
مصرف آجیل و حبوبات، مصرف نمک کم تر )به دلیل ایجاد فشارخون(، اندازه های کوچک تر وعده های غذایی و مصرف 
کم نوش��ابه ها اش��اره کرد. اس��تفاده از رژیم غذایی DASH باعث کاهش واضح در فش��ارخون و عوارض قلبی عروقی 
می ش��ود. در مورد ارتباط بین فاکتورهای تغذیه ای در بیماری های عروق کرونر در ایران، مش��خص شده مصرف ماهی، 
چای و سبزیجات بر روی CAD اثرات حفاظتی دارند، درحالی که لبنیات پرچرب و روغن هیدروژنه باعث افزایش خطر 

بیماری های کرونر قلب می شود)29(. 

كم تحركی:
طبق آمار مرکز بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرگ ساالنه 3 میلیون و 200 هزار نفر 
در دنیا را به عدم تحرک جسمانی نسبت می دهند. از میان کشورهای مناطق مختلف، بدترین وضعیت تحرک جسمانی 

به ترتیب مربوط به کشورهای آمریکای شمالی، منطقه مدیترانه شرقی و پس از آن کشورهای اروپایی بوده است.
مطالعات نشان داده اند نشستن کمتر از 3 ساعت در روز، میزان امید به زندگی را حدوداً 2 سال افزایش می دهد. بیش از 
60 درصد افراد جهان فاقد فعالیت فیزیکی کافی هستند. کم تحرکی عامل 1/9 میلیون مرگ و 20 درصد از بیماری های 

قلبی عروقی در کل جهان است.
نتایج یک بررس��ی در س��ال 1390 در کشور نشان داد که 40 درصد جمعیت 15 تا 64 سال کشور کم تحرک هستند، 
به عبارت دیگر حدود 22 میلیون ایرانی کم تحرک اند. تدارک امکانات و تسهیالت موردنیاز برای انجام فعالیت جسمانی 
جامعه، عالوه بر پیش��گیری از بروز بسیاری از بیماری ها، س��بب منافع اقتصادی ویژه ای در کاهش هزینه مراقبت های 
پزش��کی، افزایش قدرت تولید و بهره وری و ش��رایط مناس��ب اجتماعی می گردد. آموزش های عمومی در سطح جامعه 
در مورد اهمیت و مزایای فعالیت جس��مانی و مضرات عدم تحرک، می تواند در کنار بسترس��ازی برای انجام ورزش های 

همگانی و فرهنگ پیاده روی در کاهش این ریسک فاکتور بسیار مفید می باشد)17(. 

آلودگی هوا: 

آلودگی هوا یکی از مهمترین مش��کالتی اس��ت که امروزه بش��ر با آن روبه رو اس��ت و به دلیل افزایش بی رویه فعالیت 
های صنعتی، مصرف س��وخت های فس��یلی و تراکم جمعیت در بعضی از شهرها روز به روز تشدید می شود. بر اساس 
آخرین گزارش بانک جهانی )در سال 2016(، خسارات ساالنه آلودگی هوا در کشور بالغ بر 30 میلیارد دالر برآورد شده 
است. مهمترین آالیند های هوا در کشور ذرات معلق )PM10  و PM2/5( می باشند. بر آورد می شود که با احتساب 
ریزگردها، جمعیتی بالغ بر 35 میلیون نفر، یعنی حدود نیمی از جمعیت کل کشور، در معرض درجاتی از آلودگی هوا 
هستند. با وجود مشخص بودن منابع آالیندگی هوا و اتفاق نظر در مورد بیشتر راهکارها، همچنان مشکل آلودگی هوا 
حل نش��ده باقی مانده اس��ت. انجام مداخالت موثر در این خصوص بیش از هر چیز نیازمند حمایت طلبی و مش��ارکت 
تمامی ذی نفعان و اطالع رس��انی عمومی است. جهت مطالعه بیشتر به "سند جامع حمایت طلبی کنترل آلودگی هوا 

و کاهش تبعات آن بر سالمت" مراجعه نمایید)30(.   

افسردگی و استرس های اجتماعی
فاکتوره��ای روحی اجتماعی مثل افس��ردگی، اس��ترس مزمن، اضطراب، انزوای اجتماعی و فق��دان حمایت اجتماعی، 
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ارتباط مثبتی با خطر بیماری عروق کرونر دارند. افسردگی حتی در افراد سالم نیز ریسک بیماری عروقی کرونر را تا 2 
برابر افزایش می دهد. افس��ردگی منجر به افزایش 2 برابری ریس��ک حوادث قلبی طی 1 یا 2 سال بعد از MI می گردد. 
امروزه در کنار س��رمایه های اقتصادی و فرهنگی س��رمایه دیگری به نام س��رمایه اجتماعی مطرح است که دربرگیرنده 
مفاهیمی همچون اعتماد، انس��جام اجتماعی، بخشش، رعایت هنجارها، مشارکت اجتماعی و همکاری و همیاری میان 
اعضای یک گروه یا جامعه اس��ت. حمایت اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های س��رمایه اجتماعی، از مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار بر س��المت شناخته شده است. بین سطوح پایین سرمایه اجتماعی و باال بودن مرگ ومیر عمومی و افزایش 
احتمال ابتال به انواع اختالالت روانی ارتباط وجود دارد. در مطالعات مختلف، ارتباط مثبت بین س��طوح باالی س��رمایه 
اجتماعی و کاهش بیماری های قلبی عروقی، کاهش مرگ ومیر ناشی از انواع سرطان ها و کاهش رفتارهای پرخطر مثل 

مصرف دخانیات نشان داده شده است )17(. 

پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

در نظام س��المت خدمات به س��ه سطح تقس��یم می شود و بر اساس این س��طح بندی، تخصیص منابع انسانی و بودجه 
صورت می گیرد.

1. برنامه های سطح اول )پيشگيری ابتدایی و اوليه(
ه��دف این برنامه ها، مبارزه با بیماری هایی اس��ت که می توان��د در آینده باری را بر جامعه تحمیل کند و معموالً تثبیت 

رفتارهای مناسب در جامعه و جلوگیری از پیدایش رفتارهای خطرزا را پیگیری می کند.
2. برنامه های سطح دوم )غربالگری(

تالش برای شناس��ایی بیماران در دوره نهفتگی بیماری و جلوگیری از پیش��رفت بیماری به  س��وی مرگ یا ناتوانی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت، به شرط آنکه امکان بیماریابی مناسب و ثانیاً اقدام مؤثر و به موقع برای درمان بیماران 

شناسایی شده انجام شود.
3. برنامه های سطح سوم )درمانی و توان بخشی(

تمامی فعالیت های تشخیصی، درمانی و توان بخشی را می توان در قالب برنامه های سطح سوم دسته بندی کرد. مشکل 
اصلی اغلب برنامه های سطح سوم، فقدان استانداردهای مدون مبتنی بر شواهد علمی در سطح کشور است )31(.

بیش��تر بیماری های قلبی عروقی به وس��یله اصالح عوامل خطر رفتاری از قبیل مصرف دخانیات، رژیم غذایی ناس��الم و 
چاقی، عدم فعالیت فیزیکی و مصرف الکل که مستلزم به کارگیری استراتژی های مبتنی بر جمعیت است، قابل پیشگیری 
هستند. افراد با بیماری های قلبی عروقی یا کسانی که در خطر باالی بروز بیماری های قلبی عروقی می باشند )به علت 
وجود یک یا بیش از یک فاکتور خطر از قبیل پرفش��اري خون، دیابت، اختالل چربي خون( نیازمند تش��خیص زودرس 

و درمان دارویی و مشاوره و آموزش جهت اصالح شیوه زندگی می باشند)1(. 
هزینه اثربخش ترین مداخله ای که توسط سازمان بهداشت جهانی برای اجرا حتی در کشورهای با درآمد کم شناسایی 
ش��ده است، پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی است. این پیشگیری شامل دو نوع مداخله فردی و مبتنی بر 
جمعیت اس��ت که توصیه ش��ده در ترکیب با یکدیگر برای کاهش بار بیماری های قلبی عروقی بکار گرفته شود. ایجاد 
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کلینیک های پیشگیری و ارتقاء سالمت جامعه محور باهدف ارزیابی و مدیریت عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در 
فرد و جامعه، مش��اوره و آموزش ش��یوه زندگی سالم، اجرا و پایش برنامه های ترک سیگار در جهت کاهش و پیشگیری 

از بیماری های کرونری به خصوص در افراد پرخطر جامعه )high risk population( نقش به سزایی ایفا می کند.
مثال هایی از مداخالت مبتنی بر جمعيت که برای کاهش بیماری های قلبی عروقی قابل اجراست )1(.شامل:

1. سیاست ها و برنامه های جامع در کنترل مصرف دخانیات و ترک سیگار
2. نظارت و تعیین استانداردهای مناسب برای غذای سالم4  )به خصوص فست فودها و غذاهای کنسروی(

3. مالیات گذاری به منظور کاهش تولید غذاهای با محتوای نمک، شکر و چربی باال
4. ساخت پیاده رو و مسیرهای دوچرخه سواری برای افزایش فعالیت فیزیکی

5. استراتژی ها و برنامه به منظور کاهش مصرف الکل
6. فراهم  سازی وعده غذایی سالم برای بچه ها

7. آموزش عمومی در جهت توانمندسازی جامعه در خصوص عوامل خطرساز بیماری های عروق کرونر
در س��طح فردی به منظور پیش��گیری از اولین حمله قلبی، مداخالت فردی مراقبت سالمت در افراد با خطر باالی قلبی 
عروقی که دارای حتی یک فاکتور خطر بس��یار جدی از قبیل پرفش��اري خون یا اختالل چربي خون هستند باید لحاظ 
ش��ود. این رویکرد )نس��بت به اقدامات با تأخیر و بعد از رویداد وقایع قلبی عروقی( بس��یار هزینه اثربخش تر است و در 

سیستم مراقبت های اولیه جوامع با منابع کم نیز قابل اجرا و میسر است )1(. 
با توجه به گذار بیماری ها از واگیر به غیر واگیر، نقش مردم از مراقبت از س��المت خود و اعضای خانواده رو به افزایش 
اس��ت به گون��ه ای که طبق برآورده��ا 65 تا 85 درصد تم��ام مراقبت ها از نوع خود مراقبتی اس��ت. حیطه های "خود 
مراقبتی" ش��امل ارتقاء س��المت، اصالح سبک زندگی، پیش��گیری از بیماری، خودارزیابی، حفظ سالمت، مشارکت در 
درمان و توان بخش��ی اس��ت )32(.  ش��واهد متقن حاکی از آن اس��ت که با ترویج و حمایت از خود مراقبتی، می توان 
پیش بینی صرفه جویی 7 درصدی را در هزینه های بهداش��تی ش��اهد بود. خود مراقبتی، هزینه مراقبت های سطوح پایه 

و تخصصی و همچنین پذیرش ضروری و غیرضروری سرپایی را کاهش می دهد )33(. 
در برنام��ه تحول نظام س��المت، برنامه مل��ی خود مراقبتی به عنوان پنجمین برنامه ملی تحول نظام س��المت در حوزه 
بهداش��ت طراحی و بسته خود مراقبتی در تاریخ 18 مهر 1394 از طرف معاون بهداشت برای اجرا ابالغ گردید. جهت 

مطالعه بیشتر در این خصوص به دستورالعمل اجرایی برنامه ملی خود مراقبتی مراجعه فرمایید )33(. 
طبق توصیه س��ازمان بهداش��ت جهانی، به منظور پیش��گیری ثانوی��ه از بیماری های قلبی عروقی در اف��راد با بیماری 
اثبات ش��ده شامل دیابت، درمان با داروهایی مثل آسپیرین، بتا بلوکرها، مهارکننده های آنزیم آنژیوتانسین و استاتین ها 

بسیار ضروري است )1(. 
مدیری��ت عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی )دیابت، فش��ارخون، اختالل چربی خ��ون، کم تحرکی، مصرف الکل و 
دخانیات( بر اس��اس کتاب های مجموعه مداخالت اساس��ی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه 
ایران " ایراپن "، دس��تورالعمل اجرایی و راهنمایی آموزش��ی ویژه بهورز/مراقب س��المت و پزشک است. جهت مطالعه 

بیشتر به کتب ذکرشده مراجعه شود 34(. 
انجام برنامه های بازتوانی س��اده و پیش��رفته در مراکز دولتی – خصوصی و حتی فرم های ساده انجام آن ها در منزل از 

4- نیروهای آموزش دیده بهداشت محیط در نظارت های فوق و اجرایی شدن آن نقش به سزایی ایفا می کنند.
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راه های شناخته ش��ده مؤثر در پیش��گیری است که در کشور ما هم در دس��ترس بیماران است و نتایج مفیدی از آن به 
اثبات رسیده است. فواید این مداخالت بسیار مستقل از همدیگر است ولی در ترکیب با هم و قطع هم زمان سیگار، از 

75 درصد وقایع عروقی مکرر جلوگیری می کنند )1(. 
در حال حاضر، مش�کالت بزرگی در اجرای این مداخالت به خصوص در س�طح مراقبت های اوليه س�المت 

وجود دارد.
• به عالوه اقدامات جراحی هزینه بر، گاهی برای درمان وقایع قلبی عروقی موردنیاز است. این اقدامات شامل:	
• جراحی بای پس عروق کرونر	
• بالون آنژیوپالستی	
• ترمیم و جایگزینی دریچه های قلبی	
• پیوند قلب	
• جراحی قلب مصنوعی	

وسایل و تجهیزات پزشکی برای درمان برخی بیماری های قلبی عروقی موردنیاز است. برخی از این وسایل شامل پیس 
میکرها، استنت ها و دریچه های مصنوعی می باشد)1(. 

علت عمده مرگ ناش��ی از حمالت س��کته حاد قلبی در س��اعات اولیه، آریتمی )فیبریالسیون بطنی( است که اهمیت 
انتقال س��ریع بیمار به بیمارس��تان را مطرح می کند. پروگنوز بیماران با حمله حاد کرونری، بس��ته به نوع سندرم حاد 
کرونری، وس��عت ایس��کمی، زمان مراجعه بیمار و شرایط زمینه ای بیمار متغیر اس��ت. آنچه اهمیت دارد این است که 
تش��خیص زودرس و انتقال س��ریع بیمار و به دنبال آن آغاز درمان صحیح اولیه تا زمان ری واسکوالریزاسیون مناسب 

نهایی، هرکدام از مراحل سهم بسیار مهمی در کاهش مورتالیتی در بیماران دارند)6(. 
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تعریف پوش��ش جهان��ی بهداش��ت Universal health coverage( : UHC (  بدان معنی اس��ت که همه مردم به 
خدمات بهداشتی موردنیاز خود بدون تحمل سختی و مشکالت مالی دسترسی داشته باشند و می بایست طیف کاملی 
از خدمات بهداشتی ضروری باکیفیت شامل ارتقاء سالمت، پیشگیری و درمان، توان بخشی و مراقبت تسکینی پوشش 
داده شود. سازمان جهانی بهداشت با کمک بانک جهانی، چارچوبی شامل 3 هدف زیر برای بررسی دسترسی به پوشش 
بهداشت جهانی در نظر گرفته  است که شامل: پوشش خدمات سالمت، حفاظت در مقابل خطرات مالی، پوشش عادالنه 

تمام جمعیت می باشد)34(. 
در راس��تای اهداف کمیته ملی پیش��گیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و با در نظر داش��تن مفهوم پوشش جهانی 
س��المت، اهداف، راهبردها و اس��تانداردهای چارچوب ملی ارائه خدمت بیماری های عروق کرونر به ش��رح ذیل تدوین 

گردید.

هدف اصلی)36(

 25 درصد کاهش در مرگ ومیر زودرس ناشی از بیماری های عروق کرونر تا سال 2025 در مقایسه با وضع موجود 

اهداف اختصاصی

1. 25 درصد کاهش در بروز، مرگ ومیر و ناتوانی )mortality and morbidity( ناش��ی از بیماری های عروق کرونر و 
عوامل خطر آن.

2. دسترس��ی و دریافت دارودرمانی و مش��اوره توس��ط حداقل 70% از افراد واجد شرایط به منظور پیشگیری و درمان 
بیماری های عروق کرونر

3. حداقل 80 درصد دسترس��ی به تجهیزات و داروهای اساس��ی موردنیاز برای تش��خیص و درمان بیماری های عروق 
کرونر در تمامی استان های کشور )ارتقاء پوشش کشوری خدمات پیشگیری و درمان بیماری های عروق کرونر( و توجه 

به حمایت مالی بیماران
4. بهبود سیستم ثبت و گزارش دهی، نظارت، پایش و ارزشیابی بیماری های عروق کرونر و عوامل خطر آن

5. توانمندسازی عمومی، خود مراقبتی و افزایش سواد سالمت افراد، سازمان ها و جامعه در خصوص بیماری های عروق 
کرونر و عوامل خطر آن

6. ارتقاء کیفیت مراقبت های پیش بیمارستانی )اورژانس 115(، بیمارستانی و بعد از بیمارستان )بازتوانی قلبی(

اهداف و راهبردها

هدف 1( 25 درصد كاهش در بروز، مرگ ومير و ناتوانی (mortality and morbidity) ناشی از بيماری های عروق 
كرونر و عوامل خطر آن.

راهبردها:
1. سیاست گذاری به شکل قانون، تفاهم نامه، آیین نامه در سطح هیئت دولت و شورای عالی سالمت برای اجرای شیوه 

زندگی قلب سالم
2. تدوین و تصویب قوانین و آیین نامه های موردنیاز منع مصرف دخانیات در اماکن عمومی و محل کار
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3. توسعه راهنماهای بالینی ملی و پروتکل های استاندارد تشخیصی و درمانی بیماری های عروق کرونر
4. تعیین استانداردهای تشخیص و درمان عوامل خطرساز مهم بیماری های عروق کرونر

5. مدیریت عوامل خطر بیماری های عروق کرونر بر اساس برنامه کشوری دیابت، فشارخون و برنامه ایراپن

هدف 2( دسترس�ی و دریافت دارودرمانی و مشاوره توسط حداقل 70% از افراد واجد شرایط به منظور پيشگيری و 
درمان بيماری های عروق كرونر

راهبردها:
 1 پیش بینی دارو ها و تجهیزات )مصرفی و سرمایه ای( موردنیاز برای پیشگیری و درمان بیماری های عروق کرونر

)STEMI 2. دسترسی به خدمات آنژیوپالستی اولیه برای حداقل 70 درصد افراد واجد شرایط درمان ) بیماران مبتال به

هدف 3( حداقل 80% دسترسی به تجهيزات و داروهای اساسی موردنياز برای تشخيص و درمان بيماری های عروق 
كرونر در تمامی اس�تان های كش�ور )ارتقاء پوشش كشوری خدمات پيشگيری و درمان بيماری های عروق كرونر( و 

توجه به حمایت مالی بيماران
راهبردها:

1. جلب حمایت ش��ورای عالی بیمه برای تصویب بیمه هزینه های درمانی بیماری های قلبی عروقی و عوامل خطرس��از 
آن به منظور حمایت مالی

2. تجهیز و گسترش بیمارستان های 247 واجد شرایط درمان سکته حاد قلبی بر اساس شناسنامه استاندارد خدمات
3. ایجاد پوشش بیمه برای داروهای ترومبولیتیک نوترکیب

4. سطح بندی استانداردها و خدمات پیشگیری، تشخیص و درمان عوامل خطرساز مهم و زمینه ساز بیماری های عروق 
کرونر در سطوح مختلف نظام سالمت

هدف 4( بهبود سيستم ثبت و گزارش دهی، نظارت، پایش و ارزشيابی بيماری های عروق كرونر و عوامل خطر آن
راهبردها:

1. تقویت بازبینی و گس��ترش نظام ثبت و گزارش دهی بیماری های عروق کرونر و تعریف دسترس��ی به گزارش های 
برنامه بر اساس شرح وظایف اجرایی نظارتی و مدیریتی

2. پایش و ارزشیابی ارائه خدمات و ارتقاء استانداردهای تعریف شده ارائه خدمات برای هر سطح از خدمات
3. بازبینی و گس��ترش نظام ثبت بیماری های عروق کرونر و تعریف دسترس��ی به گزارش های برنامه بر اس��اس ش��رح 

وظایف نظارتی و مدیریتی در سطوح مختلف
4. طراح��ی، اجرا و تقویت نظام ثبت و گزارش دهی عوامل خطر بیماری های عروق کرونر و دسترس��ی به گزارش های 

سطوح مختلف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و سطوح نظارتی و مدیریتی
5. طراحی، اجرا و تقویت نظام ثبت مرگ و دسترسی به روز به گزارش دهی مرگ ومیر ناشی از بیماری های عروق کرونر 

در سطوح مختلف
6. هدایت پژوهش های کاربردی در جهت تحقق اهداف برنامه
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ه�دف 5( توانمندس�ازی عموم�ی، خودمراقبتی و افزایش س�واد س�المت افراد، س�ازمان ها و جامع�ه در خصوص 
بيماری های عروق كرونر و عوامل خطر آن

راهبردها:
1. آموزش و اطالع رس��انی عمومی در مورد عوامل خطرس��از مهم بیماری های عروق کرونر )سبک زندگی سالم و خود 

مراقبتی(
2. آموزش و اطالع رسانی عمومی در خصوص عالئم بیماری های عروق کرونر و اهمیت زمان تشخیص و درمان به موقع

3. آموزش و اطالع رسانی به کارکنان بهداشتی درمانی در سطوح مختلف و تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی
 4. آموزش و اطالع رس��انی در خصوص س��بک زندگی س��الم و خود مراقبتی به بیماران قلبی و افراد در معرض خطر 

بیماری های عروق کرونر )مبتال به دیابت، فشارخون، دیس لیپیدمی، چاقی(
5. گس��ترش و حمایت از خدمات خود مراقبتی بر اس��اس دس��تورالعمل های اجرایی ابالغ شده از دفتر آموزش و ارتقاء 

سالمت
هدف 6 ( ارتقاء كيفيت مراقبت های پيش بيمارستانی )اورژانس 115(، بيمارستانی و بعد از بيمارستان )بازتوانی قلبی(

راهبردها:
1. تقویت زیرساخت های الزم برای تأمین منابع انسانی، مالی، تجهیزاتی و مدیریتی موردنیاز

2. بازنگری و اصالح س��اختار نظام ارائه خدمات بهداش��تی درمانی و تقویت سیس��تم ارجاع و هماهنگی بین س��طوح 
مختلف شبکه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در راستای نیازهای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های عروق کرونر

3. استانداردسازی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی )اورژانس 115(، بیمارستانی و بازتوانی
4. توسعه و تجهیز اورژانس پیش بیمارستانی

5. توسعه و تجهیز بیمارستان ها برای ارائه خدمات بازتوانی قلبی

پیامدهای مورد انتظار تا سال 2018

1. حداقل 25 درصد افزایش در تعداد بیمارستان های 247 واجد شرایط درمان ارجح سکته حاد قلبی
2. حداقل 25 درصد افزایش در دسترس��ی به تسهیالت و مش��اوره جهت پیشگیری و درمان بیماری های عروق کرونر 

در کل کشور نسبت به وضع موجود
3. حداقل 50 درصد افزایش در دسترسی به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در کل کشور نسبت به وضع موجود

4. حداقل 10 درصد افزایش در آموزش و اطالع رسانی عمومی نسبت به وضع موجود
5. توسعه برنامه ایراپن در کشور بر اساس امکانات و تجهیزات موجود

6. افزایش 50 درصدی آمبوالنس های مجهز به داروها و تجهیزات ضروری درمان اورژانس عروق کرونر )AED( نسبت 
به وضع موجود

7. حداقل 80 درصد دسترس��ی به داروهای ضروری پیش��گیری و درمان بیماری های عروق کرونر در کل کشور نسبت 
به وضع موجود

8. پوش��ش 100 درص��دی نظام ثبت کاغ��ذی برای بیماری های عروق کرونر و توس��عه حداقل 25 درصدی نظام ثبت 
الکترونیک
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9. حداقل افزایش 25 درصدی خدمات بازتوانی قلبی در بیمارستان های کشور نسبت به وضع موجود
10. اجرای تفاهم نامه های بین بخش��ی در جهت پیش��گیری و کنترل بیماری های عروق کرونر با مش��ارکت ذی نفعان 

مربوطه طبق پیوست موجود چارچوب کرونر

استانداردهای چارچوب ملی ارائه خدمات بیماری های عروق کرونر. )37(

افزایش 
دسترسی 
به خدمات

1. تمامی بيمارس�تان های كش�ور باید به درمان های ضروری بيماران عروق كرونر بس�ته به سطح بندی خدمات و 
تجهيزات مجهز باش�ند )در تمامی بيمارستان های كش�ور باید ترومبوليتيک استاندارد موجود باشد و ارزیابی و 

درمان به موقع و مناسب بيمار انجام شود. )با رعایت زمان استاندارد بعد از تماس فرد با سيستم درمانی(
2. در صورت دسترس�ی بيمار به بيمارستان دارای امکان آنژیوپالستی اوليه )بيمارستان 247(  باید زمان طالیی 
تعيين ش�ده )Door to Device( برس�د استاندارد درمان مطابق شناسنامه اس�تاندارد خدمت درمان سکته قلبی 

انجام شود.
3. حداقل 80 درصد مردم به خدمات اورژانس پيش بيمارس�تانی برای درمان و انتقال به موقع به مراكز بهداشتی 

درمانی تا سال 2018 دسترسی داشته باشند و این ميزان تا سال 2025 به 100 درصد افزایش یابد.
4. حداقل 50 درصد آمبوالنس های كل كش�ور تا سال 2018 به داروها و تجهيزات ضروری درمان اورژانس عروق 

كرونر و هم چنين AED مجهز باشند و این ميزان تا سال 2025 به حداقل 80 درصد افزایش یابد.

حمایت 
مالی

5. كميت�ه ملی پيش�گيری و كنترل بيماری ه�ای غير واگير با تعام�ل نزدیک با بيمه های س�المت ایران، تأمين 
اجتماعی و نيروهای مسلح و سایر بيمه های مرتبط تا سال 2018، حداقل 80 درصد تجهيزات مصرفی و داروهای 
موردنياز بيماری های ایسکميک قلبی و مغزی را در كل بيمارستان های كشور تحت پوشش بيمه قرار دهد و این 

درصد تا سال 2025 به 100 درصد برسد

ارتقاء 
كيفيت 
خدمات

6. وزارت بهداش�ت، سازمان بيمه سالمت و سایر ذی نفعان بين بخشی باید سياست هایی را تدوین، اجرا و پایش 
كنند كه منجر به كاهش شيوع عوامل خطرزای بيماری كرونری قلب در جمعيت و نيز منجر به كاهش نابرابری ها 

در خطر ابتال به بيماری قلبی می شود.
7. وزارت بهداش�ت، سازمان بيمه سالمت و سایر ذی نفعان بين بخشی باید سياست هایی را تدوین، اجرا و پایش 

كنند كه منجر به كاهش شيوع مصرف دخانيات گردد. )اجرای تفاهم نامه های بين بخشی(
8. پزش�کان و تم�ام گ�روه ارائه دهنده خدمت باید تم�ام افراد در معرض خط�ر ابتال به بيماری ع�روق كرونر را 
شناس�ایی و توصيه های جامع )ازجمله آموزش خود مراقبتی و س�بک زندگی س�الم( و درمان مناسب به منظور 

كاهش خطر بيماری را انجام دهند. )توسعه برنامه ایراپن و اجرای دستورالعمل های خود مراقبتی(
9. پزش�کان و تمام گروه ارائه دهنده خدمت باید تمامی افرادی كه به بيماری عروق كرونر مبتال هس�تند و هنوز 
دچار عالئم نشده اند را شناسایی و توصيه های جامع و درمان مناسب به منظور كاهش خطر بيماری را ارائه دهند.
10. اف�راد مبت�ال به عالئم حمله قلبی در حداقل زمان ممکن بعد از تماس با 115، مراقبت های الزم را از افرادی كه 

دوره های الزم را گذرانده  اند و به دستگاه دفيبریالتور )در صورت نياز بيمار( مجهز اند دریافت كنند.
11. اف�رادی ك�ه از حمله قلبی رنج می برند باید به طور تخصصی ارزیابی و در صورت نياز آس�پرین دریافت كنند، 

درمان ترومبوليز در صورت وجود اندیکاسيون باید در حداقل زمان ممکن برای بيمار آغاز شود.
12.  افراد مبتال به حمله قلبی درمان هایی دریافت كنند كه اثربخشی بالينی و هزینه اثربخشی آن ها اثبات شده 

است بدین ترتيب خطر مرگ و ناتوانی كاهش می یابد.
13. افرادی كه ش�دت یا تواتر آنژین قلبی در آن ها در حال افزایش اس�ت فوراً به متخصص قلب ارجاع ش�وند و 

به صورت اورژانسی مورد بررسی قرار بگيرند.
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14. باید ترتيبی اتخاذ گردد كه افراد مشکوک به نارسایی قلب، تحت ارزیابی های مناسب )ازجمله اكوكاردیوگرافی 
و الکتروكاردیوگرافی( قرار گيرند تا تش�خيص بيماری آن ها رد یا قطعی ش�ود. در بيمارانی كه تشخيص نارسایی 
قلب قطعی ش�ده اس�ت باید علت آن مش�خص و درمان هایی صورت گيرد كه عالئمشان تسکين و خطر مرگ و 

ناتوانی كاهش یابد.
15. گروه مراقبت كننده بيمار باید مطابق اس�تانداردهای خدمات توان بخشی و وضعيت بيمار، پروتکل هایی برای 
بيماران جهت ش�ركت در برنامه های توان بخش�ی قلب و بازگش�ت ب�ه زندگی عادی هنگام و بع�د از ترخيص از 

بيمارستان تدوین كنند.
16.  نظ�ام ثب�ت بيماران كرونری قلب باید توس�ط وزارت بهداش�ت تعریف ش�ود و درنهایت ب�ه تمام واحدهای 
ارائه دهنده خدمات از س�طح یک تا س�ه ارائه خدمت و در تمام بيمارس�تان ها اعم از دولتی، خصوصی و عمومی، 
غيردولتی، خيریه و ...تعميم پيدا كند. نظام ثبت یکی از ابزارهای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمان�ی برای پيگيری و نظارت ارائه خدمات خواهد بود و دانش�گاه ها می توانن�د این نظام ثبت را ابتدا به صورت 

كاغذی و در سال های بعد به شکل الکترونيکی اجرا كنند.
17. انتظار می رود سيستم ثبت یکپارچه بهداشتی و درمانی با شرایط ذیل موجود باشد:

• ورود اطالعات اوليه بيمار

• سيستم نوبت دهی اتوماتيک در زمان ارجاع افراد به پزشک و سطوح باالتر

• پسخوراند نتایج درمان به سطوح پایين تر
• تهيه داش�بورد گزارش از اقدامات كلينيکی وپاراكلينيکی انجام شده در سطوح مختلف و تعيين فوكال پوینت 

استفاده از این داشبوردها
• تهيه داش�بورد گزارش های ارزیابی عملکرد بهورز، پزش�ک و... برای فوكال پوینت های نظارتی، سيس�تم های 

آموزش مداوم

تشریح اهداف و راهکارهای ارائه خدمات ملی در جهت پیشگیری و کنترل بیماری

جهت ارتقاء کیفیت خدمات بیماران مبتال به س��ندرم های ایس��کمیک قلبی، در کلیه واحدهای خدماتی از مراکز اولیه 
بهداش��تی تا مراکز فوق تخصصی بایس��تی استانداردهای خدمات مشخص ش��ود تا افراد مبتال به سندرم حاد کرونر به 
باکیفیت ترین خدمات تش��خیصی و درمانی دسترس��ی داشته باشند. این استانداردها ش��امل: فضای فیزیکی مناسب، 
امکانات و تجهیزات متناس��ب با مرکز، داروهای الزم، نیروهای انس��انی کارآمد مجرب بس��ته به سطح مرکز و خدمات 

آزمایشگاهی متناسب با مرکز می باشد.

سطوح مراقبتي برنامه پیشگیري و درمان بیماری های قلبی عروقی

• سطح خدمات مراقبت هاي بهداشتي اولیه به عهده  گروه سالمت )پزشک خانواده( به  عنوان سطح اول پیشگیري 	
تحت نظارت معاونت بهداشتي مي باشد.

• س��طح خدمات تخصصی واقع در بیمارس��تان هاي دولتي/خصوصي و یا درمانگاه ها و پلی کلینیک های تخصصي 	
دولتي/خصوصي تحت نظارت معاونت درمان دانشگاه است.

• سطح خدمات فوق تخصصي به عنوان سطح سوم ارائه خدمات در بیمارستان هاي فوق تخصصی دولتي/خصوصي، 	
پل��ي کلینیک ه��ا و درمانگاه هاي فوق تخصصي، مراکز تحقیقات قلب و عروق انجام می ش��ود؛ این س��طح تحت 

نظارت معاونت درمان است. )شکل شماره 11(
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تحت نظارت معاونت 
 درمان دانشگاه

 

تحت نظارت معاونت 
 بهداشت دانشگاه

 عروق كرونر در نظام شبكه بهداشتي درماني كشور هايبيماريسطوح مراقبت 

 

ام بيمارستانهاي با قابليت انج -سطح سوم 
يخدمات فوق تخصص -آنژيوپالستي اوليه

بيمارستان جنرال  -سطح دوم 
)پلي كلينيك تخصصي -خصوصي/دولتي

پزشك خانواده، مراكز سالمت  -سطح اول
)يروستايي يا كلينيك خصوص/ جامعه شهري

خوراندپس  

خوراندپس مسير ارجاع  

و پايش 
 نظارت

 گزارش دهي

پايش و 
 نظارت

 گزارش دهي

پايش و 
 نظارت

 گزارش دهي

ريزي و برنامه
 هماهنگي

مسير ارجاع

شکل شماره 11: سطوح مراقبت بیماری های عروق کرونر در نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور

 شکل شماره 12: هرم سطوح ارائه خدمات بیماری های عروق کرونر
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خانه های بهداشت

این مراکز، با رعایت شرایط دسترسی جغرافیایی و فرهنگی به طور متوسط برای ارائه خدمات به حدود 1200 نفر )500 
تا 3500 نفر( راه اندازی شده است. طبق آمار، حدود 18000 خانه بهداشت در سراسر کشور جهت تحقق این موضوع 
وجود دارد. بر اس��اس ش��رایط فرهنگی و نوع وظایف در نظر گرفته شده برای بهورزان، معموالً دو بهورز )زن و مرد( در 
هر خانه بهداش��ت کار می کنند که بایس��تی مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی موردنیاز این جمعیت را ارائه دهند. در 

مراکز با جمعیت بیش از 1200 نفر، یک بهورز )ترجیحاً خانم( به نیروهای قبلی اضافه می شوند.
نکته قابل ذکر، بیان این مطلب اس��ت که طراحی فیزیکی و تجهیزات و نیروی انس��انی خانه های بهداشت باید با اهداف 
تشخیصی و درمانی بیماری های قلبی عروقی تطبیق یابد. در این راستا بهورزان باید به اهمیت بیماری های عروق کرونر 
و عوامل خطرس��از آن، نحوه برخورد با بیماران قلبی، آش��نایی اولیه با درمان های رایج بیماری های عروق کرونر و احیاء 
قلبی ریوی پایه و همچنین توان بخشی قلبی واقف باشند؛ در مورد نحوه آموزش و محتوای آموزشی بهورزان در فصل 

آموزش بحث خواهد شد.

وظایف خانه های بهداشت:
1. حضور نیروهای بهورز آموزش دیده درزمینه بیماری های عروق کرونر و عوامل خطر آن

2. شناسایی و ارجاع بیماران با عالئم درگیری عروق کرونر در منطقه تحت پوشش و تشکیل پرونده و ثبت مشخصات 
بیماران

3. شناسایی و غربالگری و ارجاع افراد مستعد به بیماری های عروق کرونر بر اساس ریسک فاکتورها
4. دسترسی به پزشک خانواده در کمترین زمان ممکن بر اساس ساختار تعریف شده و ارجاع به موقع بیماران

5.  همکاری با سطوح باالتر در نظارت بر فرایندهای ثبت و پایش
6. مشارکت در برنامه های بازتوانی قلبی بر اساس خدمات تعریف شده در سطح خانه های بهداشت

انتظار می رود بهورزان بر اساس نمودار ارزیابی خطر بروز حوادث قلبی عروقی طی 10 ساله آینده، )شکل شماره 13( 
جمعیت تحت پوشش خود را بررسی و بیماران با خطر نسبتاً زیاد و باالتر را ارجاع دهند )34(.  )جهت مطالعه بیشتر به 
کتاب مجموعه مداخالت اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران ایراپن “ دستورالعمل 

اجرایی و راهنمایی آموزشی ویژه بهورز/مراقب سالمت “ مراجعه شود.(
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شکل شماره 13: نمودار ارزیابی خطر: احتمال بروز حوادث کشنده و غیر کشنده قلبی عروقی طی 10 سال آینده
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مراکز جامع سالمت شهری و روستایی

این مراکز با رعایت ش��رایط دسترس��ی جغرافیایی و فرهنگی به طور متوسط برای حدود 8000 نفر )4000 تا 12000 
نفر( راه اندازی می شود.

ازنظر آماری حدود 7000 مرکز سالمت روستایی و شهری )با احتساب مراکز جنب شهری( در کشور وجود دارد. برای 
ایجاد مراکز ش��بانه روزی، وجود دو ش��رط )جمعیت بیش از 12 هزار نفر و فاصله محل استقرار آن مرکز تا اولین مرکز 

خدمات بستری بیش از نیم ساعت با خودرو( الزامی است )38(. 
این مراکز با نیروهای انس��انی شامل پزشک عمومی )پزش��ک خانواده( پرستار، کارشناسان تغذیه و روانشناسی، ماما و 
کارشناس��ان بهداشت محیط و حرفه ای مشغول ارائه خدمات هس��تند و احتمال مواجهه با بیماران قلبی در این مراکز 

باالتر از خانه بهداشت است.
بر اس��اس تعریف نظام س��المت، یک نفر پزش��ک به ازای جمعیتی حدود 4000 نفر تعریف شده است و به ازای هر 12 
تا 20 هزار نفر جمعیت تحت پوش��ش یک یا چند مرکز س��المت جامعه روس��تایی- ش��هری بسته به شرط دسترسی 
جغرافیایی یک کارش��ناس س��المت روان )با اولویت روانشناس��ی بالینی( و یک کارشناس تغذیه حضور خواهند داشت 
و به ازای هر 10 تا 20 هزار نفر جمعیت تحت پوش��ش یک کارش��ناس مدیریت خدمات بهداشتی، کارشناس بهداشت 
عمومی و یک پزش��ک عمومی با مدرک MPH  حضور خواهد داش��ت و به ازای هر 15 هزار نفر جمعیت تحت پوشش 

به شرط دسترسی جغرافیایی و دسترسی زمانی حداکثر نیم ساعت، یک نفر دندانپزشک در نظر گرفته شده است.
الزم به ذکر اس��ت که حدود 20 درصد از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی که ش��کایت از دردهای س��ینه دارند، 
احتمال ابتال به بیماری های عروق کرونر دارند که تش��خیص این موارد از س��ایر موارد غیر کرونری کشنده بسیار مهم 
است. این موضوع اهمیت پرداختن به بحث بیماری های عروق کرونر و ارائه دستورالعمل های بالینی را مشخص می سازد.

ش�رح وظایف خدمات مراكز جامع سالمت ش�هری روس�تایی ازنظر ارائه خدمت به بيماران 
مبتال به بيماری های عروق كرونر:

1. ارزیابی، تشخیص و آغاز درمان اولیه بیماران مبتال به سندرم های کرونری بر اساس دستورالعمل های بالینی
2. ارجاع بیماران قلبی به سطوح باالتر بر اساس دستورالعمل سطوح ارجاع

3. غربالگری و بیماریابی در جمعیت تحت پوشش
4. درمان و مراقبت از بیماران دیابتی، پره دیابتی، افراد مبتال به فشارخون باال و دیس لیپیدمی شناخته شده

5. ادامه درمان و مراقبت از بیماران شناخته شده در خصوص عوارض بیماری های ایسکمیک قلبی بر اساس دستورالعمل ها 
و بازخوردهای دریافتی از سطوح باال

6. آموزش به بیماران و خانواده های آنان، عموم مردم، کارکنان بهداشتی و رابطین بهداشت
7. جمع آوری و ثبت اطالعات و ارائه به سطوح باالتر

8. تکمیل پرونده های الکترونیکی بیماران
9. توان بخشی بیماران

10. همکاری در پروژه های پژوهشی کاربردی ابالغ شده از وزارت بهداشت )مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت 
بهداشت و شبکه تحقیقات قلب و عروق(
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11. همکاری در سیستم پایش و ارزشیابی توسط سطوح باالتر
12. سایر وظایف تعریف شده برای این مراکز بر اساس آخرین دستورالعمل مرکز مدیریت شبکه

وجود الگوریتم های تشخیصی و درمانی به روزرسانی شده ابالغ شده دانشگاه شامل موارد زیر الزامی است:
1. نحوه برخورد با بیماران مراجعه کننده با درد سینه و سکته حاد قلبی

2. نحوه برخورد با تاکی و برادی آریتمی های رایج حواشی سکته حاد قلبی
3. احیاء قلبی ریوی

بیمارستان های عمومی

با توجه به پهناور بودن کشور ایران و پراکندگی جغرافیایی جمعیتی، این امکان که در کلیه مراکز درمانی خدمت رسانی 
کامل برای تمامی ش��اخه های مختلف تخصصی وجود داش��ته باشد مقدور نیس��ت. در مورد خدمات درمانی مرتبط با 
اختالل حاد کرونری نیز در کلیه بیمارس��تان های کش��ور امکان دسترسی به بخش آنژیوگرافی، آنژیوپالستی و جراحی 
قلب باز وجود ندارد. بر اساس آمارهای مستند حدود کمتر از 15 درصد مجهز به بخش آنژیوگرافی و کمتر از 5 درصد 
مراکز، قابلیت انجام خدمت آنژیوپالستی اولیه به صورت 24 ساعت 7 روز در هفته )بیمارستان های 247( را در شرایط 

فعلی دارند.
بر اس��اس آمارهای موجود در ش��رایط فعلی و باوجود اجرای برنامه تحول س��المت کمتر 10 درصد این بیمارستان ها 

دارای متخصص قلب مقیم می باشند.
ازنظ��ر عالئم، بیماران مبتال به س��ندرم های حاد کرون��ر با یکی از تظاهراتSTEMI5,NSTEMI6, UA7 هس��تند. در 
صورت مراجعه گروه NSTEMI و UA به بیمارستان های عمومی درمان ها می توانند کامل بر اساس الگوریتم ها و گاید 
الین ها انجام ش��وند؛ چراکه در اغلب موارد نیازی به آنژیوگرافی اورژانس��ی نیس��ت و بیماران می توانند پس از درمان 
داروئی و پایدار ش��دن عالئم حیاتی، با هماهنگی پزش��ک متخصص سیستم جهت ادامه درمان تکمیلی در صورت نیاز 
به بیمارس��تان های مجهز به بخش آنژیوگرافی ارجاع داده ش��وند؛ اما در مورد گروه مراجعه کننده با STEMI بر اساس 
زمان مراجعه بیمار از ش��روع و آغاز عالئم و ش��رایط بالینی بیمار راهکارهای درمانی متفاوت خواهند بود. اگر بیمار به 
مرکز عمومی مراجعه داش��ته باش��د و امکان انتقال وی به مراکز با قابلیت primary pci  در عرض کمتر از 60 دقیقه 
بر اساس الگوریتم وجود نداشته باشند بایستی بر اساس الگوریتم و گاید الین های علمی درمان به واسطه فیبرنیولتیک 
آغ��از ش��ود و در صورت امکان انتقال بیمار به مرکز PCI capable  به فاصل��ه 60 دقیقه از زمان ورود بیمار به مرکز 
اولیه، بایستی با هماهنگی سیستم و پزشک بیمار سریعاً منتقل شود. )در شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان 

سکته حاد قلبی، پیوست این مجموعه، پروتکل ارجاع به مراکز 247 موجود است( )شکل شماره 14(

ش�رح وظایف بيمارس�تان های عمومی ازنظر نحوه برخورد و اقدامات درمان�ی برای بيماران 
مبتال به بيماری های عروق كرونر:

1. بررسی و تشخیص، مراقبت و ارائه درمان برای بیماران
2. پذیرش موارد بیماران ارجاع شده از مراکز بهداشتی و سطوح درمانی پایین تر تحت پوشش و ادامه درمان بیماران

ST 5-سکته قلبی با صعود قطعه
ST 6-سکته قلبی بدون صعود قطعه

7-آنژین ناپایدار
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3. پذیرش مستقیم بیماران از سطوح جمعیتی تحت پوشش بر اساس تقسیم بندی جمعیتی به واسطه اورژانس و ادامه 
درمان بیماران

4. قابلیت مانیتور بیماران و ارائه خدمات به بیماران در بخش اورژانس
5. بستری بیماران در صورت لزوم در بخش مراقبت های ویژه قلبی

6. قابلیت انجام آزمایش های تخصصی تشخیصی
7. قابلیت انجام خدمات رادیولوژی

8. قابلیت انجام تصویربرداری های تخصصی با رعایت س��طح بندی خدمات ش��امل: سی تی آنژیوگرافی، MRI، سونوی 
داپلر و اسکن هسته ای قلب

9. انجام مشاوره های تخصصی در زمینه های غیر قلبی
10. قابلیت ارجاع و هماهنگی جهت انتقال بیماران به مراکز تخصصی و فوق تخصص با قابلیت آنژیوپالستی

11. ارائ��ه خدم��ات درمانی و ارائه توصیه های الزم به صورت پس خوراند ارجاع به س��طوح اولیه درمانی برای پیگیری و 
مراقبت مناسب بیماران تحت پوشش.

12. جمع آوری اطالعات و داده ها و گزارش دهی به معاونت درمان دانشگاه ها )گسترش برنامه نرم افزار ثبت سکته های 
قلبی و بیماری های عروق کرونری و تهیه داشبورد اطالعات مدیریتی و نظارتی در دانشگاه ها(

13. اجرای گایدالین ها و بسته های آموزشی ابالغ شده
14. پیشنهاد طرح های پژوهشی در راستای بهبود کیفیت درمانی و برنامه ریزی های درمانی

15. مشارکت و همکاری در پروژه ای پژوهشی ابالغ شده از طرف معاونت درمان و مراکز تحقیقاتی قلب
16. ارائه خدمات بازتوانی به بیماران قلبی و عروقی

17. مشارکت و همکاری در پایش و نظارت

انتقال بيماران از مراكز درمانی بيمارستانی عمومی به مراكز مجهز به بخش های آنژیوگرافی:
ارجاع در این سطح، در سه حالت مختلف معموالً صورت می پذیرد.

1. جهت انجام  )Primary PCI )PPCI الزم اس��ت اول بیمار ش��رایط انتقال بر اس��اس الگوریتم را داشته باشند؛ که 
ش��امل مجه��ز بودن مرکز پذیرش دهنده به توانمندی های اس��تاندارد و قابلیت انج��ام PPCI  و رعایت فاصله زمانی، 
حداکثر 60 دقیقه جهت انتقال بین بیمارستانی باشند. در صورت دارا بودن این 2 شرط بیماران می توانند جهت انجام 

PPCI منتقل شدند.

2. جهت انجام Rescue PCI در مواردی که تزریق فیبرینولیتیک انجام شده ولی پاسخ موردنظر که به صورت کاهش 
عالئم و بهبودی بیش از 50% در قطعه های دارای ST elevation در نوار قلب است و یا در مواردی که بیماران دچار 
عوارضی چون ش��وک کاردیوژنیک، آریتمی پایدار و عالئم ماندگار و یا موارد منع تزریق فیبرنیولتیک باش��ند، بیماران 
بایستی در اولین فرصت توسط سیستم آمبوالنس مجهز و کادر مجرب، به مرکز معین با قابلیت PPCI ارجاع شوند.

3. ارجاع جهت انجام آنژیوگرافی به صورت elective  و سرپایی، بیماران هم می توانند به صورت سرپایی یا با هماهنگی 
داخل بیمارستان توسط آمبوالنس جهت ادامه پروسه درمانی ارجاع داده شوند.

جهت ارجاع بیماران در این سطح الزم است:
1- تعیین فرم های ارجاع استاندارد بین مراکز و تحویل به همه مراکز
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2- تعیین بیمارستان های معین به صورت دقیق طبق نظر معاونت درمان دانشگاه
3- امکانات ارتباط بین مراکز از طریق شبکه های اینترنتی

4- تجهیزات کامل آمبوالنس های سیستم ارجاع در این سطوح که شامل:
1. کادر مجرب

2. تخت استاندارد
3. داروهای آنتی آریتمی

4. داروهای مخدر و مسکن
AED 5. امکانات احیاء و

طراحی سیستم ارجاع جهت دستیابی و دسترسی به فرآیندهای تشخیص و درمانی تکمیلی:
بایستی همان گونه که در بخش های پیش ذکر شد، برای هر 10 مرکز سالمت شهری و روستایی بسته به جمعیت تحت 

پوشش پزشک متخصص قلب معین )آنکال( تعریف شود.
الزم اس��ت که در مراکز بر اس��اس صالحدید سیستم بهداشت و درمان دانشگاه مرکز معین بر اساس سطح بندی برای 

خدمات تکمیلی زیر تعریف شوند من جمله:
5- انجام اسکن هسته ای قلب

6- انجام سی تی آنژیوگرافی تشخیص برای آمبولی ریوی و سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر
7- سی تی آنژیوگرافی برای تشخیص دایسکشن آئورت

فرایند انتقال بيماران قلبی توسط اورژانس 
پس از تماس تکنسین با واحد پذیرش و دریافت اطالعات مربوط به بخش موردنیاز بیمار/ مصدوم )با توجه به داده های 
بانک اطالعاتی( تخت های بیمارس��تانی و تخصص اصلی موردنیاز بیمار/ مصدوم و نیز بعد مس��افت بیمارستان ها جهت 
اعزام بیمار/ مصدوم، به مرکز درمانی مناسب را تعیین و هماهنگی الزم را انجام می دهد. بدین منظور الزم است طرح 

ارجاع بیماران به صورت محلی تدوین و در اختیار کارکنان پذیرش قرار گیرد. )39(.
باید توجه داشت که نزدیک ترین مرکز درمانی الزاماً مناسب ترین آن نیست.

 برای تعیین بیمارستان مناسب در نظر گرفتن موارد زیر ضروری است:
وجود امکانات PPCI/ فیبرینولیتیک تراپی در بیمارستان مقصد >
فاصله مرکز درمانی از محل وقوع فوریت >
میزان وخامت حال بیمار >
نوع بیمه بیمار >
ش��رایط جوی، وضعیت ترافیک مس��یر و سایر مواردی که مرکز ارتباطات یا واحد 50-10 اولویت انتقال به مرکز  >

درمانی را مشخص نماید.
وجود ظرفیت پذیرش در مرکز درمانی >
اولویت بندی بین تخصص اصلی و سایر تخصص های موردنیاز بیمار/ مصدوم >

تبصره 1: انتخاب مرکز مناس��ب بر اس��اس شرایط مراکز درمانی و منابع موجود و با در نظر گرفتن موارد فوق بوده ولی 
رعایت تمام موارد الزامی نمی باش��د. به عنوان مثال در صورت عدم وجود تخصص الزم در بیمارس��تان های شهر، انتقال 
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بیمار به خارج ش��هر به جز در موارد خاص با تش��خیص مسئول اداره ارتباطات و تائید پزشک مشاور ضرورتی نداشته و 
بیمار باید به بیمارستان همان شهر منتقل گردد و در صورت نیاز به جابجایی بین بیمارستانی، طبق دستورالعمل های 

مربوطه انجام گردد.
در م��وارد انتق��ال بیمار ACS به مراکز دارای PPCI باید قبل از انتقال، مرکز ارتباطات به مرکز درمانی مربوطه اطالع 

دهد تا بخش آنژیوپالستی فعال گردد.
در موارد انتقال بیماران با تشخیص ACS در صورت وجود بیمارستان 247، انتقال بیمار به این مرکز در اولویت است. 

در انتقال به بیمارستان 247 رعایت دو مورد زیر الزامی است:
1- پرهیز از انتقال طوالنی به دلیل دور بودن مرکز درمانی

2- در نظر گرفتن شلوغی بیمارستان 247
بنابرای��ن می بایس��ت پروتکل نحوه انتق��ال بیماران به مراکز درمانی 247 به صورت محل��ی در مرکز مدیریت حوادث و 

فوریت های پزشکی تدوین و اجرا گردد.
 بیماران بدحال )99-10( )در حال احیا و  critically ill ( می بایست به نزدیک ترین مرکز درمانی )دولتی یا غیردولتی( 
انتق��ال یابند. در این موارد تکنس��ین موظف اس��ت ب��ه واحد پذیرش در م��ورد انتقال بیمار بدحال ب��ه مرکز درمانی 
اطالع رس��انی کن��د تا واحد پذیرش به مرک��ز مربوطه خبر داده و آن مرکز برای دریافت بیم��ار بدحال آمادگی الزم را 

داشته باشد.
تبصره 2: انتقال بیمار به مراکز درمانی غیردولتی و یا خارج محدوده به جز در موارد زیر ممنوع می باشد:

بیمار 10-99 >
وجود تفاهم نامه با دانش��گاه/ مرکز اورژانس تهران با رعایت تعرفه های دولتی در اورژانس و بخش بس��تری با در  >

نظر گرفتن رضایت بیمار
درمان عوارض ناش��ی از اقدامات درمانی پیشرفته )جراحی قلب، اس��تنت گذاری، کارگذاری پیس میکر و...( در  >

یک ماهه اخیر در مرکز غیردولتی با در نظر گرفتن مسائل Medico Legal رضایت بیمار و محدودیت های زمانی 
جهت انتقال به همان مرکز

انتقال جانبازان به ویژه جانبازان قطع نخاع به مراکز درمانی از پیش تعیین شده در همان شهر >
انتقال در مواردی که امکانات درمانی دارای زمان حیاتی )GOLDEN TIME( در مراکز دولتی موجود نیس��ت  >

با در نظر گرفتن رضایت بیمار و محدودیت های زمانی
موارد خاص با دستور رئیس اداره ارتباطات >

تبصره 3: انتقال بیمار/ مصدوم به مراکز غیردولتی با تعرفه دولتی )مشمول بند 2( فقط در صورتی مجاز است که اوالً 
بیمارس��تان مورد درخواس��ت در محدوده طرح ارجاع آمبوالنس مذکور قرار داشته باشد و ثانیاً درخواست بیمار توسط 
همراه در فرم گزارش مراقبت اورژانس PCR 115 به صورت کتبی درج گردیده و بااطالع و اجازه مرکز اعزام و راهبری 
آمبوالنس باشد و در آن واحد ثبت گردیده باشد. دریافت امضا و اثرانگشت )یا امضای الکترونیک( بیمار یا همراه بیمار، 

جهت انتقال بیمار به بیمارستان درخواستی الزامی می باشد.
درصورتی که به تش��خیص پزش��ک مشاور یا تکنس��ین، الزم است بیمار با آمبوالنس به بیمارس��تان اعزام شود و بیمار 
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درخواس��ت انتقال به بیمارس��تان های خارج از محدوده ارجاع یا بیمارستان های خصوصی دارد درصورتی که در انتقال 
بیمار به دلیل تأخیر ناشی از انتقال به مرکز دورتر باعث آسیب به بیمار نگردد، ضمن ضبط و ثبت مکالمه و درخواست 
علت عدم همکاری بیمار، تکنسین می بایست با هماهنگی مرکز اعزام راهبری آمبوالنس توصیه به استفاده از آمبوالنس 

خصوصی نماید.
درصورتی که به تشخیص پزشک یا تکنسین، انتقال بیمار به مرکز درمانی ضرورت دارد اما بیمار یا همراه وی علی رغم 
توصیه اکید کارکنان 115 از اعزام با آمبوالنس 115 امتناع ورزد، تکنسین موظف است از مرکز ارتباطات تعیین تکلیف 
نماید. در مورد بیماران اورژانس��ی که بیمار یا همراه وی اصرار به اس��تفاده از آمبوالنس خصوصی جهت انتقال به مرکز 
درمانی خاصی را دارند و این امر مخاطرات جانی برای بیمار دارد؛ می بایست در صورت ایجاد دیسپچ مشترک هماهنگی 

الزم جهت انتقال بیمار با آمبوالنس خصوصی از طریق دیسپچ مشترک صورت پذیرد.
در م��ورد بیم��اران بدحال که عدم انتقال با آمبوالنس با احتمال آس��یب به بیمار همراه اس��ت ولی بیمار یا همراه وی 
از انتقال با آمبوالنس 115 به هر دلیل امتناع می ورزد، می بایس��ت تکنس��ین مورد را به مرکز ارتباطات اطالع داده و 

درخواست ضابط قضایی یا پلیس نماید و ترک بیمار فقط با دستور مرکز ارتباطات امکان پذیر است.
در ضمن تشخیص هویت همراه بیمار/ مصدوم با ارائه کارت شناسایی معتبر و ثبت کد ملی قابل قبول است.

قابل ذکر است بیماران بدحال )کد 99-10( شامل هیچ کدام از موارد این تبصره نیست و با صالحدید تکنسین مسئول 
و اطالع به واحد پذیرش به اولین مرکز درمانی انتقال یابد. )مراتب انتقال اجباری بیمار از طریق مرکز هدایت و راهبری 

آمبوالنس با ضابط اجرایی “پلیس 110” هماهنگی شود.(

شکل شماره 14: فلوچارت ارائه خدمات بیماری عروق کرونر در سطح بیمارستانی
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 primary PCI  مراکز درمانی تخصصی با قابلیت انجام

 ،)STEMI( ب��ا توجه به اینکه روش ارجح و اس��تاندارد درمان بیم��اران مراجعه کننده با حمالت حاد ایس��کمی قلبی
 ،primary PCI می باش��د و با توجه به محدودیت تعداد مراکز ب��ا قابلیت انجام )primary PCI( آنژیوپالس��تی اولیه
طراحی دقیق و مناس��ب سیس��تم ارجاع از س��طح اولیه به بیمارس��تان عمومی قلب و در صورت دسترس��ی به موقع 
ب��ه بیمارس��تان های با توانایی PPCI  بس��یار اهمیت دارد. ازنظ��ر توانمندی potency برق��راری جریان خون مجدد           
  primary PCI در صورت رعایت استانداردهای ،STEM در عروق مبتال به انس��داد حاد، در ش��رایط )reperfusion(

این میزان حدود 100% اس��ت که در مورد داروهای ترومبولیتیک بس��ته به نوع دارو از 60% تا 80% می باشد؛ البته 
باید امکان ترومبولیتیک تراپی در تمام بیمارس��تان های س��طح کش��ور بخصوص بیمارس��تان های عمومی فاقد امکان 
آنژیوپالس��تی اولیه فراهم باشد. در صورت دسترسی به بیمارس��تان دارای امکان آنژیوپالستی اولیه در زمان استاندارد 
انجام خدمت مطابق شناس��نامه خدمات مدیریت درمان س��کته حاد قلبی، primary PCI، درمان ارجح و اس��تاندارد 
می باش��د و چنانچه دسترس��ی به این خدمت در زمان استاندارد با توجه به بعد مس��افت تا بیمارستان با قابلیت انجام 
primary PCI  بیش از زمان موردنظر می باش��د باید در اولین بیمارستان در دسترس داروی ترومبولیتیک را دریافت 

نماید.
جهت بهبود در ارائه خدمات درمانی و تش��خیص برای بیماران مراجعه کننده با سندرم بیماران کرونری حاد الزم است 
تس��هیالتی فراهم ش��ود )سیستم پیش بیمارستانی در دسترس و مجهز( که انتقال بیمار به مراکز با قابلیت آنژیوگرافی 
و آنژیوپالستی اولیه و در صورت نبود آن ها به بیمارستان های عمومی فراهم باشد. خوشبختانه در راستای طرح تحول 
س��المت و اجرای برنامه مدیریت درمان س��کته حاد قلبی در اکثر اس��تان های کشور بیمارس��تان های با قابلیت انجام     

primary PCI به صورت 24 ساعته و 7 روز در هفته )247( موجود می باشد.

جه��ت اطالع��ات کامل تر به شناس��نامه اس��تاندارد خدمات مدیریت درمان س��کته حاد قلبی، پیوس��ت این مجموعه 
مراجعه ش��ود)40(. در حال حاضر حدود 60 درصد بیمارستان های با قابلیت انجام primary PCI و حدود 80 درصد 
بیمارستان های 247 دارای متخصص قلب مقیم می باشند که انتظار می رود کلیه بیمارستان های 247 دارای متخصص 

قلب مقیم باشند.

Heart Excellency Center)مرکز عالی قلب-مرکز تخصصی قلب(

مجموعه ای از ش��رایط ذیل برای یک بیمارس��تان Cardiac Center of Excellence در نظر گرفته می ش��ود که بر 
اساس طبق تعریف انجمن قلب آمریکا تعدادی از آن ها به شرح ذیل است:

1. ارائه مراقبت جامع از بیماران قلبی با سیس��تم خوب سازمان یافته، خدمات، تسهیالت و گروه قلبی چند تخصصی و 
پزشکان باتجربه و آموزش دیده با تأکید بر کیفیت و پیامد.

2. استفاده از راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد و روش های استاندارد ارائه خدمت.
3. انجام و پشتیبانی از ایمنی بیمار، تحقیق، آموزش و پیشگیری.

4. دارا بودن کلیه فلوش��یپ های مرتبط با بیماری های قلبی و توانایی ارائه کلیه خدمات فوق تخصصی قلب و جراحی 
قلب
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5. قابلیت آموزش فلوشیپ در کلیه زمینه های فوق تخصصی قلبی عروقی
6. ارائه مراقبت بیمار محور و هماهنگ با درمان و مداخله متناسب با نیازهای فردی

7. دارا بودن مراکز تحقیقاتی قلب
انتظار می رود در چشم انداز 10 ساله حداقل 5 مرکز با تعاریف استاندارد تا سال 2025 وجود داشته باشد.

توان بخشی

با عنایت به افزایش روزافزون بیماری های ایسکمیک قلبی در کشور و پیدایش فن آوری های نوین در تشخیص و درمان 
آن ها نظیر PCI,CABG و مراقبت های ویژه برای بیماران MI، کوتاه شدن دوران بستری بیماران قلبی در بیمارستان ها 
)مانند بیماران MI و به ویژه کسانی که جراحی پیوند عروق کرونر انجام داده اند( ضرورت انجام مراقبت های توان بخشی 
قلبی- عروقی، ریوی بیش ازپیش احساس می شود. ایجاد این مراکز به صورت فراگیر و نظام مند، امری ضروری در ارائه 
خدمات بهینه و هدفمند در نظام س��المت می باشد. ازآنجایی که توان بخشی قلبی نیاز به مهارت متخصصان حرفه های 
مختلف بهداش��تی درمانی دارد، لذا هماهنگی بین بخش��ی، انجام کار گروهی سازماندهی ش��ده بر اساس شواهد علمی 
و س��اختار اجرایی هزینه اثربخش، به ش��دت موردنیاز کش��ور می باش��د. با توجه به طوالنی بودن روند درمان، پوشش 
بیمه ای مناس��ب جهت دسترس��ی بیماران به این خدمات می بایس��ت در نظام ارائه دهنده خدمات بهداش��تی- درمانی 
کش��ور لحاظ گردد. از طرفی اطالعات کافی و مهارت فنی اعضای گروه توان بخش��ی قلبی، امری ضروری است و نحوه 
پایش و ارزشیابی کارکنان این بخش نیز ضروری است. بدین ترتیب وجود یک برنامه استاندارد و مشخص توان بخشی 
قلبی- عروقی، ریوی کارا و مؤثر بر اس��اس ش��واهد بالینی ثابت شده )و متناسب با شرایط اجتماعی - اقتصادی مناطق 
کشور( که مورد تائید کارشناسان و متخصصان پیش کسوت این حوزه باشد، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

هم اکنون برای خدمات توان بخشی در سه فاز خدمات توان بخشی قلبی داخل بخش بستری، خدمات توان بخشی قلبی 
خارج بخش بستری و خدمات توان بخشی فاز نگه دارنده، راهنمای بالینی و استاندارد خدمات تعریف و تدوین شده است. 
برای اطالع از اس��تانداردها و راهنماهای بالینی موجود در خصوص خدمات توان بخشی به سایت دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین اس��تاندارد و تعرفه س��المت با آدرس http://hetas.health.gov.ir قسمت راهنمای طبابت بالینی تائید شده 

توسط این دفتر مراجعه فرمایید )41(. 
انتظار می رود در راس��تای اهداف چارچوب حاضر در تمام بیمارس��تان ها، خدمات توان بخشی قلب و عروق در محدوده 

تعریف شده بیمارستان بر اساس سطح بندی خدمات و استانداردها و راهنماهای بالینی موجود حمایت و ارائه گردد.

پایش و ارزشیابی و سازماندهی برنامه

پایش و ارزشيابی برنامه
در ط��ول عملیاتی نم��ودن اجرای این برنامه، ثبت اقدامات، گزارش دهی ها و بررس��ی و مطالع��ات و تحقیق هایی که 
درزمین��ه بیماری ه��ای عروق کرونر انجام می گردد، به عنوان قس��مت مهمی از پایش برنامه م��ورد کاربرد قرار خواهند 
گرفت. این بررس��ی ها به ما نش��ان خواهد داد که در اجرای کدام قس��مت های س��ند، نیاز به تالش بیش��تر و یا اصالح 
روش کار وجود دارد. ارزشیابی به عنوان بررسی های دوره ای از دستاوردهای کلی برنامه، کمک خواهد نمود که جایگاه 
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مداخالت برنامه را در برون دادها و نتایج برنامه ش��اهد باش��یم. پایش و ارزش��یابی می توانند تمام ابعاد برنامه را تقویت 
نمایند؛ برای این کار بایس��تی اس��تانداردها و شاخص های پایش و ارزشیابی به درستی و دقیق طراحی شده باشند. برای 
دس��تیابی به این هدف، بایست برای تک تک برنامه های پیشنهادی در این سند، استاندارد مربوطه توسط کارگروهی از 
 Primary PCI ذی نفعان مرتبط با آن برنامه تهیه گردد. یک نمونه مناسب و ارزشمند این استاندارد، استاندارد خدمت
پیوس��ت این سند می باشد. در یک استاندارد مناسب، همه ابعاد خدمت مانند نیروی انسانی، تجهیزات، فضای فیزیکی 

و اهداف موردنظر خدمت بیان می گردد.
در کنار اس��تانداردها، ش��اخص های عملکرد برنامه نیز در پایش و ارزشیابی موردنیاز می باشند. یک شاخص خوب، یک 
س��نجه نش��ان دهنده تغییر کمی و کیفی می باشد. شاخص هایی مانند نس��بت خدمات آنژیوپالستی اولیه به کل موارد 
انفارکتوس حاد قلبی در کشور می تواند تأثیر ایجاد و تقویت بیمارستان های 247 را در یک دوره زمانی در کشور نشان 

دهد.
اهداف هر برنامه س��ند نیز باید به خوبی و درس��تی تعریف گردد؛ این تعریف بدین معنی است که این مداخالت در طی 
چه دوره زمانی و با چه هزینه هایی اجرایی خواهد گردید. به عنوان مثال برای تقویت آنژیوپالس��تی اولیه نیاز به تجهیز 
آمبوالنس به دس��تگاه ثبت کننده و ارس��ال کننده نوار قلب بیمار وجود دارد. در این برنامه باید تعداد دستگاه موردنیاز 
به همراه آموزش های الزم برای اس��تفاده از آن ها به صورت عملیاتی پیش بینی گردد. حال با ش��فاف ش��دن این هدف، 

سنجش میزان موفقیت در دسترسی به آن آسان و ممکن خواهد بود.
در پایش و ارزش��یابی باید اس��تانداردهای ایمنی بیمار که مصوب س��ازمان بهداش��ت جهانی می باشد در تمام مراکز و 

سطوح ارائه خدمت مورد توجه و نظارت ویژه قرار گیرد.
بایست توجه نمود که شاخص های متعددی برای یک برنامه می توان طراحی کرد لکن شاخص هایی که درست انتخاب 
شده باشند، قابل اعتماد باشند و همچنین SMART  )اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دسترسی، مرتبط و دارای زمان 
معین( می توانند به خوبی برنامه را ارزش��یابی نمایند. ش��اخص های مناس��ب برای کشور این فرصت را فراهم می نمایند 
که بتوان دس��تاوردهای برنامه ها را با س��ایر کشورها نیز مقایسه نمود؛ بنابراین در انتخاب این شاخص ها نیاز به بررسی 

برنامه های سایر کشورها و شاخص های مرتبط آن ها نیز می باشد.
 برای ارزیابی موفقیت هر برنامه ملی نیاز به وجود یک سیستم ثبت اطالعات صحیح و به روز وجود دارد.

بهترین حالت این سیس��تم ثبت، ایجاد پتانس��یل واکشی اطالعات از سیستم اطالعات س��المت )HIS( بیمارستان ها 
می باش��د. در این حالت به دلیل ارتباط اطالعات با سیس��تم پرداخت، این اطالعات به صورت صحیح و بدون تأخیر در 
هر زمان قابل دسترسی می باشد؛ در فاصله زمانی که این امکان فراهم گردد، استفاده از نرم افزارهای ساده که داشبورد 

مدیریتی خوبی را دارا باشند به عنوان یک راه حل پیشنهاد می گردد.
سیس��تم گزارش دهی مناسب و استفاده از اطالعات برای دسترسی به هدف پایش و ارزشیابی مناسب، بایست حداقل 
هر فصل یک بار با تشکیل کارگروه های تخصصی، گزارش های دریافت شده از سیستم ثبت تحلیل گردیده و پس خوراند 
مناس��ب به ذی نفعان مرتبط داده ش��ود. طراحی چک لیس��ت ها و تکمیل آن ها طی بازدیدهای دوره ای از مراکز ارائه 

خدمت به ارتقاء خدمات مرتبط با بیماری های عروق کرونر در بیمارستان ها منجر می گردد.
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چالش ها:
در زمانی که امکان واکش��ی اطالعات از سیس��تم ثبت اطالعات س��المت بیمارس��تان ها وجود ندارد و نیاز به استفاده 
از نرم افزاره��ای وی��ژه و درنتیجه ورود مجدد اطالعات در س��امانه های جدید می باش��د. در این دوره زمانی بایس��ت با 
کارسنجی، افراد مسئول ثبت اطالعات به درستی انتخاب گردیده و برای اطمینان از صحت اطالعات ثبت شده، سیستم 
مناس��ب پیش بینی گردد. سیس��تم پایش و ارزش��یابی بایس��ت به صورت پایدار موردتوجه سیاس��ت گذاران قرار گیرد. 
همچنین بایس��ت در خصوص مقاومت های ایجادشده در برابر یک سیستم پایش و ارزشیابی مناسب، تمهیدات الزم را 

پیش بینی نمود.
فرصت های پيش رو:

برقراری یک سیس��تم پایش و ارزش��یابی مناسب، ارائه نتایج و گزارش های این سیستم در تمامی جلسات و همایش ها 
و ایج��اد هماهنگی بین سیس��تم های گزارش دهی موجود، منجر به تقویت س��امانه ها و نظ��ام گزارش دهی می گردد. 
همچنین تجهیز بیمارس��تان ها و توزیع امکانات متناس��ب با دریافت گزارش عملکرد آن ها، باعث تقویت هر چه بیشتر 

برنامه مدیریت بیماری های عروق کرونر کشور می گردد.
در جهت اجرایی نمودن این اقدامات پس از انتش��ار چارچوب، کارگروهی با عنوان کارگروه پایش و ارزش��یابی تشکیل 

خواهد گردید که هم زمان پیشرفت برنامه چارچوب، را رصد و گزارش خواهد نمود.

سازماندهی:
همان طور که در صفحات قبل در مورد سطوح ارائه خدمت توضیحات مبسوط داده شد الزم است سازماندهی و نظارت 

خدمات با لحاظ موارد ذیل در سطح ستاد مرکزی دانشگاه ها و معاونت های مربوطه انجام پذیرد.
• ارزیابی مراکز س��المت جامعه روستایی و شهری توسط معاونت بهداش��ت ازنظر نیروی انسانی و استانداردهای 	

تجهیزات سطح یک ارائه خدمت
• ارزیابی مراکز ارجاع بیمارستانِی دانشگاهی و در صورت لزوم بخش خصوصی توسط معاونت درمان ازنظر نیروی 	

انسانی و استانداردهای تجهیزات سطح دوم و سوم ارائه خدمات
• اطمینان از توجیه و آموزش ارائه دهندگان خدمات در کلیه سطوح ارائه خدمت )آموزش نیروی انسانی در کلیه 	

سطوح ارائه خدمات: این آموزش ها با همکاری فوکال پوینت علمی برنامه در خود دانشگاه یا هماهنگی با ستاد 
مرکزی وزارتی به صورت متمرکز انجام خواهد شد.(

• ابالغ اجراي برنامه برای پذیرش بیماران و ارائه پس خوراند به سطح اول در مراکز ارائه دهنده خدمت	
• تهیه نقشه سطوح ارجاع برای برقراری ارتباط سطوح اول ارائه خدمت و سطوح باالتر: فهرست خدمات تخصصی 	

و فوق تخصصي موردنیاز )شامل نشاني بیمارستان های عمومی و تخصصی و 247 /کلینیک- تلفن تماس و روز 
و س��اعات پذیرش( مي بایس��ت در کلیه سطوح ارجاعي تهیه و در اختیار گروه ارائه دهنده خدمت قرار داده شود 

تا در صورت نیاز به ارجاع با استفاده از این فهرست بیمار براي مراجعه راهنمایي شود.
• تهیه امکانات و پش��تیباني سخت افزاری و نرم افزاري و گزارش دهی برنامه توسط معاونت هاي بهداشت و درمان 	

)تذکر- نصب اولیه برنامه نرم افزاری های مرتبط گزارش دهی توس��ط س��تاد کش��وری و همراه با آموزش نیروی 
انس��انی انجام خواهد ش��د. خدمات پشتیباني و نظارت بر گزارش دهی و رفع مشکالت به عهده کارشناس IT با 
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هماهنگي کارشناسان معاونت هاي بهداشت و درمان دانشگاه است.(
• اطالع رسانی منطقه ای	
• تهیه فرم های یکسان ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف بهداشت و درمان )بهورز، پزشک خانواده و...(	
• تعیین فوکال پوینت بازدیدهای نظارتی در سطوح مختلف بهداشت و درمان	
• اعالم زمان بازدیدهای دوره ای	
• ارسال پس خوراند بازدیدها به مرکز و سطوح باالتر مدیریتی، نظارتی و آموزشی	
• نظارت بر اجرای برنامه های اصالحی جهت اجرای استانداردها، ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری	

                                ST(STEMI) تجارب سایر کشورها در حوزه درمان بیماران سکته قلبی با باال رفتن قطعه

بیماری ایس��کمیک قلب بیماری اس��ت که بار مالي زیادي را بر سیستم های بهداشتی درمانی وارد می کند. به طوری که 
پیش بینی می شود در کشورهای درحال توسعه تا سال 2020 بار مالی این بیماری ها تا 120 درصد افزایش یابد . علت 
این افزایش در تغییر شیوه زندگی افراد و افزایش شیوع ریسک فاکتورهای قلبی عروقی مثل دیابت، افزایش فشارخون، 
س��یگار و هیپرلیپیدمی می باش��د)42(. اما متأسفانه بیش��تر اطالعات ثبت شده در مورد س��ندرم حاد کرونر مربوط به 
جمعیت های کش��ورهای توسعه یافته اس��ت )43(. بسیاری از کشورها باهدف بهبود مراقبت، کاهش عوارض سکته حاد 
قلبی و دسترس��ی اکثریت بیماران به آنژیوپالستی اولیه، اقدام به تشکیل برنامه های کشوری جهت استقرار برنامه ملی 

درمان سکته های قلبی کردند که نتایج بعضی از آن ها در ذیل آمده است.

در س��ال 2008 برنامه Stent for life  )با ادغام EAPCI و EuroPCR( به عنوان یک ش��بکه غیرانتفاعی بین المللی 
متشکل از انجمن های قلب ملی و سازمان های همکار برای از بین بردن نابرابری ها برای دسترسی بیماران به یک درمان 
اس��تاندارد رواسکوالریزاسیون )revascularization( برای س��کته حاد قلبی )STEMI( شکل گرفت . این پروژه در 
حال حاضر به وس��یله 17 انجمن و کارگروه مرتبط قلب و عروق حمایت می ش��ود. اعضای آن شامل کشورهای بوسنی، 
بلغارس��تان، قبرس، مصر، فرانسه، یونان، ایتالیا، پرتغال، رومانی، صربس��تان، اسپانیا، تونس، ترکیه و اکراین می باشند. 
انجمن ه��ای همکار با stent for life  در حال حاضر متش��کل از انجمن قلب آرژانتی��ن، انجمن قلب و عروق امارات، 
انجمن قلب و عروق عربس��تان س��عودی، س��یبری، انجمن قلب و عروق مکزیک )SOCIME( و انجمن هندوس��تان 
)STEMI India( اس��ت. آنالی��ز اجرای پ��روژه Stent for life  در مناطق جغرافیایی مختلف نش��ان داده اس��ت که 
اجرای گایدالین ها به وسیله عوامل گوناگون تحت تأثیر قرار می گیرد، این فاکتورها بر اساس هر کشور و حتی مناطق 
جغرافیایی مختلف هر کش��ور متفاوت اس��ت و یک مدل خاص برای کلیه کش��ورها قابلیت اجرا ندارد؛ بنابراین قبل از 
اجرای این برنامه، هر کشور موظف به شناسایی و تسهیل رفع موانع و فاکتورهای دخیل در اجرای این برنامه و تطبیق 

گایدالین ها می باشد .
درنهایت بر اس��اس تجارب کش��ورهای موفق در این امر، س��ه هدف واقع بینانه در اجرای برنامه stent for life برای 

کشورهای شروع کننده این برنامه تعریف شده است که شامل موارد زیر می باشد:
1. آنژیوپالستی اولیه )primary PCI( باید برای بیش از 70 درصد تمام بیماران سکته فوق حاد قلبی با صعود قطعه 

)ST )STEMI به کاربرده شود.
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2. میزان آنژیوپالستی اولیه )primary PCI( باید به بیش از 600 مورد در هرسال در هر میلیون نفر جمعیت برسد.
 ST )STEMI( باید برای تمام بیماران س��کته فوق حاد قلب��ی با صعود قطعه )PCI( 3.  مراک��ز موجود آنژیوپالس��تی

آنژیوپالستی اولیه )primary PCI( انجام دهند و باید 24 ساعته 7 روز در هفته در دسترس باشند )43(. 
بر اساس توصیه های )stent for life( برای کشورهای هند، چین، آفریقای جنوبی و مکزیک که مرگ ومیر بیماری های 
قلب��ی عروقی آن ها در حال افزایش اس��ت و قصد ایجاد سیس��تم مراقبت از بیماران س��کته فوق ح��اد قلبی با صعود 
قطعه )ST )STEMI را دارند، به منظور ایجاد یک سیس��تم مراقبت مؤثر، مش��ارکت بین بیمارستان های ارجاع دهنده 
بیم��ار STEMI و بیمارس��تان های دارای آنژیوپالس��تی اولی��ه )primary PCI( و گروه EMS بس��یار حیاتی اس��ت                                        
)44-45(.  شناس��ایی موانع سیس��تم مراقبت سالمت برای دس��تیابی به تس��هیالت درمان ریپرفیوژن تراپی مناسب 
و به موق��ع، اس��تراتژی مؤثری برای بهبود کیفی��ت مراقبت بیمار STEMI در مناطق خاص می باش��د. نتایج حاصل از 
مطالعات پایلوت در کش��ورهای نوظهور نش��ان داده است که ساختن و ادغام زیرساخت های منطقه ای EMS در سطح 
ملی، پیش نیاز کلیدی برای حمایت دس��تیابی به اس��تراتژی pharmacoinvasive در مناطقی اس��ت که س��اختار 
آنژیوپالس��تی اولیه )primary PCI( در چارچوب زمانی اس��تاندارد در دسترس نمی باشد و یک مکانیسم برای انتقال 
بین بیمارس��تانی بیماران موردنیاز است. )51-52( همچنین آنژیوپالستی اولیه )primary PCI( باید به عنوان درمان 
ارجح در مناطق شهری که در فاصله نزدیک به امکانات کت لب قرار دارند و امکان انتقال به موقع بیمار به بیمارستان 

primary PCI 247 دارند لحاظ شود.

برای بیماران س��اکن در مناطق روس��تایی که در فاصله طوالنی از بیمارستان آنژیوپالستی اولیه )primary PCI( قرار 
دارند باید استراتژی pharmacoinvasive  در پیش گرفت؛ بدین معنی که ابتدا ترومبولیتیک تراپی شوند و به دنبال 
آن کاتتریزاسیون و PCI در خالل 3 تا 24 ساعت از دریافت ترومبولیتیک انجام شود. مشاهده شده است که آموزش 
عمومی و افزایش سواد سالمت بیماران STEMI دستیابی به اقدامات ریپرفیوژن را تحت تأثیر قرار داده است. ممیزی و 
نظارت و کنترل کیفیت در هر سطحی الزم است. با الهام گیری از مدل استنت برای زندگی )stent for life( به وسیله 
س��اختن سیس��تم مراقبت STEMI منطقه به منطقه، قسمت عمده ای از بیماران STEMI به درمان ریپرفیوژن تراپی 
مناسب در آینده نزدیک دسترسی خواهند داشت. این مدل تنها با همکاری و مشارکت تمام ذی نفعان و در نظر گرفتن 

شرایط محلی امکان پذیر می باشد )45-44(. 
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هدف آموزشی

توانمندس��ازی عمومی، خود مراقبتی و افزایش سواد س��المت افراد، سازمان ها و جامعه در خصوص بیماری های عروق 
کرونر و عوامل خطر آن

راهبردها:

1. آموزش و اطالع رس��انی عمومی در مورد عوامل خطرس��از مهم بیماری های عروق کرونر )سبک زندگی سالم و خود 
مراقبتی(

2. آموزش و اطالع رس��انی عموم��ی در خصوص عالئم بیماری های عروق کرونر و اهمیت زمان در تش��خیص و درمان 
به موقع

3. آموزش و اطالع رسانی به کارکنان بهداشتی درمانی در سطوح مختلف و تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی
4. آموزش و اطالع رس��انی در خصوص س��بک زندگی س��الم و خود مراقبتی به بیماران قلبی و افراد در معرض خطر 

بیماری های عروق کرونر )مبتال به دیابت، فشارخون، دیس لیپیدمی، چاقی(
5. گس��ترش و حمایت از خدمات خود مراقبتی بر اس��اس دس��تورالعمل های اجرایی ابالغ شده از دفتر آموزش و ارتقاء 

سالمت

آموزش:

جهت انجام هر عملی با کیفیت ایده آل، اولین و مهم ترین گام، شناخت صحیح از عمل و نحوه عملکرد می باشد. اولین 
و مهم ترین گام جهت افزایش و ارتقاء در ارائه خدمات قلبی به افراد س��طوح جامعه و بیماران قلبی، افزایش ش��ناخت 
افراد خدمت گیرنده و افراد ارائه دهنده خدمت می باشد. مهم ترین نقش را در افزایش شناخت، برعهده آموزش است. در 
این فصل به بررسی و بیان راهکارهای پیشنهادی جهت مشخص نمودن مخاطبین سیستم آموزش، محتوای آموزشی 

و راهکارهای آموزشی و الگوریتمی آموزشی پرداخته خواهد شد.

جمعیت هدف جهت آموزش:

عموم جامعه. �
� )high risk population( بیماران مبتال به قلبی و عروقی و گروه های پرخطر
ارگان های دولتی �
متصدیان و مسئولین مراکز عمومی و اماکن پرتراکم �
بهورزان شاغل در خانه های بهداشت �
پرستاران و سایر کادر درمانی غیرپزشک �
کارکنان اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی �
پزشکان عمومی �
پزشکان متخصص )ازجمله داخلی- طب اورژانس – قلب( �
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عناوین آموزشی برای جمعیت عمومی جامعه ازنظر بیماری های عروق کرونر

شناساندن بیماری های عروق کرونر )اهمیت، فراوانی، عوارض بیماری های عروق کرونر( �
آموزش عالئم بیماری های عروق کرونر �
آموزش ریسک فاکتورهای بیماری های عروق کرونر )فاکتورهای مستعد کننده و تشدیدکننده( و نحوه برخورد  �

با آن ها
آموزش در مورد نحوه برخورد اولیه با عالئم این بیماری ها که می تواند شامل: �

 درمان های اولیه داروئی توسط خود شخص	•
 انجام مانورهای اولیه درمانی	•
 آموزش در مورد نحوه مراجعه و دستیابی به مراکز درمانی	•

آموزش CPR مقدماتی �
آموزش در مورد کلیات و تنوع درمان های بیماری قلبی عروق کرونر )CABG، آنژیوپالستی و...( �

عناوین آموزشی برای افراد مبتال به بیماری های عروق کرونر:

عالوه بر آموزش های عمومی در موارد زیر آموزش الزم است:
آموزش بیشتر و تخصصی تر در مورد نوع بیماری های مبتال به فرد و عوارض، سیر و سرنوشت بیماری �
آموزش در مورد داروهای تحت درمان فرد )شامل: عوارض دارو، تداخل دارو و اهمیت دارو( �
ازجمله داروهای مهم که الزم است برای آن ها پمفلت های آموزشی تهیه شود، می توان به وارفارین، کلوپیدوگرول،  �

دیگوسین، داروهای خاص ضد آریتمی من جمله آمیودارون و... اشاره کرد.
آموزش بیش��تر در مورد عوامل تشدیدکننده بیماری و ریسک فاکتورهای مرتبط با بیماری )تهیه پمفلت های  �

آموزشی(
آم��وزش در مورد اهمیت و نوع پروس��یجر درمانی انجام ش��ده ب��رای فرد )جراحی بای پ��س، تعویض دریچه،  �

آنژیوپالستی و ...(
آموزش در مورد وسایل و ایمپلنت های احتمالی تعبیه شده برای بیمار )نحوه مراقبت، نحوه پیگیری( �
شامل: دریچه مصنوعی، ضربان ساز قلبی، دستگاه دفیبریالتور ICD و استنت. �
 آموزش در مورد اهمیت مراجعات و ویزیت های دوره ای �
آموزش در مورد زمینه ژنتیکی و فامیلی بیماریهای عروق کرونر و غربالگری در سطح اعضای خانواده �
آموزش CPR به اعضای خانواده بیمار و خود بیمار �
آموزش های الزم به بستگان فرد مبتال از نظر عوارض احتمالی بیماری و نحوه برخورد با آن �
آموزش به بیمار در مورد اهمیت شرکت در برنامه های بازتوانی قلبی �
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عناوین آموزشی برای ارگان های دولتی و مسئولین اماکن عمومی و پر ازدحام

با توجه به ازدحام جمعیتی در برخی اماکن و احتمال رخ دادن حمالت قلبی و با توجه به اینکه امکان دسترسی آنی به 
خدمات اورژانس در همه جا و همه لحظات امکان پذیر نیست الزم است ازنظر ارتقاء ارائه خدمات قلبی در مراکز عمومی 
با تعریف جمعیتی، تسهیالتی برای ارائه خدمات قلبی کرونری فراهم نمود. ازنظر مقوله آموزش الزم است به جز بحث 
آموزش های عمومی، در مراکز دولتی و مراکز با ازدحام جمعیتی که می تواند شامل: اماکن ورزشی، مرکز تجاری، مراکز 

خرید، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی باشد نکاتی رعایت شوند.
آموزش به مسئولین این مراکز جهت تهیه فضاهای مشخص و مناسب و از پیش تعیین شده، جهت ارائه خدمت  �

به بیماران مبتال به حمله عروق کرونر در موارد اورژانس: مجهز به کپسول اکسیژن، محتوای داروئی )آسپرین 
)CPR زیرزبانی، امکان دسترسی سریع به اورژانس، امکانات اولیه TNG و

تعیی��ن و مش��خص نمودن افرادی تح��ت عنوان کد احیاء ب��رای ارائه خدمات کرونری که این افراد بایس��تی  �
 CPR آموزش های��ی در حد آش��نایی با عالئم اولیه بیماری ه��ای عروق کرونر، برخورد اولی��ه و درمان اولیه و

مقدماتی و نحوه ارتباط با سیستم اورژانس را آموزش دیده باشند.
دسترسی داشتن این اماکن عمومی به dispatch های شوک و دستگاه که قابلیت تشخیص و درمان آریتمی ها  �

را به صورت خودبه خود دارند، جزء ایده آل های درمانی می تواند باشد.

عناوین آموزشی به بهورزان شاغل در خانه های بهداشتدر زمینه بیماریهای عروق کرونر

آموزش های الزم در مورد نحوه غربالگری بیماری های عروق کرونر �
آموزش های الزم جهت نحوه غربالگری در مورد ریسک فاکتورهای مساعدکننده بیماری عروق کرونر من جمله:  �

)دیابت - دیس لپیدمی- افزایش وزن - سیگار- افزایش فشارخون(
آموزش هایی در مورد نحوه تشکیل و تکمیل پرونده کرونر )شناخت و ثبت بیماران مبتال به بیماری های عروق  �

کرونر در جمعیت تحت پوشش(
آش��نا شدن با بیماری های مختلف عروق کرونر و عوارض آن ها و آشنایی با پروسیجرهای های مختلف درمانی  �

)شناخت نسبی در مورد جراحی بای پس کرونر، آنژیوپالستی، جراحی تعویض دریچه و ...(
آش��نایی ب��ا داروهای مختلف قلبی ش��ایع و عوارض، تداخ��ل آن داروها از جمله کلوپیدگ��رول – وارفارین –  �

دیگوکسین
آموزش در مورد نحوه برقراری ارتباط با کارکنان اورژانس در مواقع لزوم و ارتباط با پزشکان معین تعریف شده �
آشنایی با تنوع implant های قلبی )شامل: دریچه مصنوعی، ضربان ساز، دستگاه دفیبریالتور( و نحوه مراقبت   �

از افراد دارای این لوازم
� CPR آشنایی با

محتوای آموزشی به سیستم پرستاری و اورژانس و سایر گروه های درمانی غیرپزشک
به جز آگاهی و آموزش های عمومی موارد زیر الزم است:

آموزش های تخصصی الزم جهت نحوه برخورد اولیه بیماران مبتال به حمالت قلبی کرونری و احیاناً ایست قلبی �
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آموزش های تخصصی الزم جهت شناخت و نحوه برخورد با آریتمی های شایع حواشی حمالت حاد کرونری �
آموزش های الزم جهت نحوه کارکردن با دستگاه شوک و به کار بردن اکسترنال پیس متصل به دستگاه �
نحوه صحیح انتقال بیماران قلبی کرونری �
آموزش در مورد نحوه تماس و ارتباط با مرکز معین و پزشکان معین �
آموزش CPR پیشرفته )برای کادر اورژانس و پرستاران( �

عناوین آموزشی برای پزشکان عمومی:

آموزش های الزم جهت نحوه برخورد با اورژانس های کرونری قلب، آریتمی های قلب، نحوه تجویز داروها �
آموزش های الزم جهت برگزاری کالس ها و دوره های آموزش��ی برای سطوح پایین تر در مورد ریسک فاکتورها  �

و بیماران قلبی کرونری
آموزش های الزم جهت مدیریت مراکز درمانی و نظارت بر سطوح درمانی پایین تر �
آموزش CPR پیشرفته �
شناخت کامل درمان های مختلف قلبی، درمان های دارویی مختلف تخصصی و تجهیزات مختلف قلبی �

عناوین آموزشی برای پزشکان متخصص:

آشنایی با داروها و درمان های جدید بیماران، بازخوانی الگوریتم های درمانی جدید �
آموزش های مدیریتی جهت نظارت و برقراری مناسب ارتباط بین سطوح درمانی پایین تر �
آموزش های مرتبط به انجام تحقیق، پژوهش و جستجوی مقاالت �
بازنگری کاریکولوم آموزشی قلب و عروق �

راهکارهای آموزشی

الف: آموزش عمومی

ب: آموزش گروه ارائه دهنده خدمت
 جهت ارائه آموزش به سطوح مختلفی که در قبل به آن اشاره شد از طرق مختلف می توان وارد عمل شد. برای آموزش 
به جمعیت عمومی و افراد مبتال در جامعه بایستی یک ارتباط بین نهادها و ارگان های مختلف صورت پذیرد و بر اساس 
محتوای آموزش تائید ش��ده از س��مت واحد مرتبط در وزارت بهداشت، به واسطه ارگان های مختلف آموزش ارائه شود، 

در این مرحله به بیان برخی مسیرهای آموزشی و راه های آموزشی پرداخته خواهد شد.

آموزش وپرورش:
با توجه به اهمیت باالی ارتقاء سطح اطالعات عمومی جامعه نسبت به شناخت بیماری های عروق کرونر و عالئم آن ها 
و نحوه برخورد با آن ها و آشنایی و برخورد با ریسک فاکتورهای بیماری های عروق کرونر الزم است تمهیداتی اندیشیده 
ش��ود تا این افزایش آگاهی و دانش از س��طوح پایه به افراد و خانواده ها آموزش داده شود. الزم است در دروس مقاطع 
ابتدائی در مورد اهمیت ریس��ک فاکتورهایی چون دیابت، چربی باال، سیگار، افزایش فشارخون و مصرف نمک مطالبی 

آورده شود.
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در س��طوح باالتر مدارس در مورد اهمیت شیوع و عوارض بیماری های عروق کرونر در مورد عالئم بیماری های کرونر و 
اقدامات اولیه درمانی آموزش داده ش��ود. الزم اس��ت در این مقاطع تحصیلی در مورد نحوه برقراری ارتباط و تماس با 
اورژانس و واحدهای درمانی نیز آموزش داده ش��ود. جهت اطمینان از آموزش توصیه می ش��ود در طی آزمون هایی این 
مطالب از دانش آموزان، پس خوراند گرفته ش��ود و مانورهای عملی هم من جمله احیاء اولیه و مقدماتی در کارگاه ها و 

دروس خارج برنامه آموزش داده شوند.

صداوسيما:
با توجه به اهمیت رسانه ملی در امر آموزش و ارتقاء دانش جمعیت عمومی کشور الزم است با هماهنگی واحد آموزش 
و ارتقاء سالمت وزارت بهداشت، برنامه های آموزشی به صورت تیزرهای تبلیغاتی در مورد آشنایی با ریسک فاکتورهای 
قلبی من جمله )شناخت ریسک فاکتورها، اهمیت و نقش آن ها و نحوه برخورد با آن ها( و برنامه هایی در مورد آموزش 
بیماری های کرونر، عالئم و عوارض و نحوه برخورد اولیه با آن ها تهیه شود. این سری برنامه ها می توانند در بین و قبل 

برنامه های پرمخاطب، قبل از پخش فیلم ها در سینما و قبل فیلم های سینمایی خانگی پخش گردد.

وزارت راه و سيستم حمل ونقل:
با هماهنگی انجام شده با وزارت بهداشت، برنامه های آموزشی تهیه شوند که در مسیرهای حرکتی مانند اتوبوس، مترو، 

قطارهای بین شهری و سیستم هواپیمایی، جهت مسافران پخش شوند.

وزارت علوم و دانشگاه ها:
جهت آش��نا نمودن دانش��جویان رش��ته های غیرپزش��کی با یماری های قلبی و نحوه برخورد با عالئم قلبی و ریس��ک 
فاکتوره��ای قلبی، می توان واح��دی به نام CPR و کارگاه بیماری های قلبی در کن��ار دروس اختیاری با امتیاز مثبت 
تعریف نمود. به واس��طه جهاد دانش��گاهی و ارگان ها و سازمان های دانشجویی هم می توان به صورت هدفمند به آموزش 

دانشجویان و عموم در مورد شناسایی و برخورد با بیماری های کرونری و ریسک فاکتورهای آن پرداخت.

مؤسسات فرهنگی:
با هماهنگی نهادهای فرهنگی می توان جلسات آموزشی در مساجد و سایر نهادهای فرهنگی باهدف آموزش بیماری های 
کرونری و نحوه برخورد با عالئم و دوره های مقدماتی احیاء قلبی ریوی برگزار نمود. اقدام دیگر به کارگیری بخش��ی از 

روزنامه ها و مجالت عمومی جهت ارائه آموزش می باشد.

راهکارهای آموزش به گروه های ارائه دهنده خدمت:

الزم اس��ت دوره های آموزش��ی مدرن و دوره هایی برای بهورزان، پرس�تاران و س�ایر كادر غيرپزشک و كاركنان 
اورژانس پيش بيمارس�تانی و بيمارس�تانی توس��ط برنامه ریزی دانشگاه های علوم پزش��کی تابعه برقرار شود و در 
طی این دوره ها مفاد آموزش��ی الزم به صورت تئوری و عملی ارائه ش��د و در پایان به واس��طه آزمون و صدور گواهینامه 
ش��رکت، صرفاً به افرادی اجازه ادامه خدمت داده ش��ود که قادر به دریافت گواهینامه ها ش��ده باشد؛ الزم است که این 
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گواهینامه های بیماری های عروق کرونر، دارای تاریخ اعتبار  باشند.
همکاران پزش�ک عمومی؛ الزم اس��ت با برنامه ریزی های انجام شده به واسطه وزارت بهداشت و بخش آموزش مدون 
پزش��کان عمومی در کنار س��ایر آموزش های سالیانه، کارگاه هایی تحت عنوان کارگاه بیماری های عروق کرونری شامل 
)آموزش عالئم، نحوه برخورد با عالئم، الگوریتم های درمانی و تش��خیصی، درمان های جدید، آش��نایی با اریتمی ها و 
تفسیر نوار قلب، CPR پیشرفته( برگزار شوند. الزم است بخشی از امتیاز دوره های بازآموزی پزشکان عمومی مختص 
این کارگاه ها باش��ند. برای همکاران پزش��ک عمومی الزم است دوره های آموزش��ی مدیریتی و متدهای research و 
تحقیق نیز برگزار شود. بسته های آموزشی شامل: CD های آموزشی و مجالت علمی بایستی برای پزشکان در دسترس 

باشند.
پزشکان متخصص )متخصص داخلی، متخصصين طب اورژانس و متخصصين قلب(؛ الزم است به عنوان بخشی 
از امتیازات س��الیانه که توس��ط شرکت در کنگره های سالیانه به دس��ت می آید، سهمی تعلق به شرکت در کارگروهای 
کرون��ری اختص��اص یابد که این کارگاه ها می توانند ش��امل: نحوه برخورد با آریتمی ها، تازه ه��ای قلب کرونر، تازه های 

فیبرنیولتیک تراپی، primary PCI و مروری بر گاید الین های جدید کرونر، آریتمی، فشارخون و ادم ریه باشند.
ارسال نشریات و مجالت علمی و CD های نوین آموزشی درزمینه  کرونر به مراکز متخصص الزم است.

ارسال الگوریتم های درمانی و تشخیصی برای مراکز درمانی ضروری است.
• این آموزش ها برای کلیه گروه های ارائه دهنده خدمت باید به صورت دوره ای تکرار شود.	

الگوریتم های الزم جهت تهيه و ارائه به مراكز درمانی:
• الگوریتم نحوه برخورد با درد سینه	
• 	)cath lab و مراکز غیر مجهز به cathlab در مراکز مجهز به( STEMI الگوریتم نحوه برخورد با بیمار مبتال به
• ارائه الگوریتم درمان با فیبرینولیتیک	
• الگوریتم نحوه انتقال بیمار در اورژانس پیش بیمارستانی و بین بیمارستانی	
• 	)UA یا NSTEMI( الگوریتم درمان بیماران با سندرم حاد کرونری به صورت
• 	CPR الگوریتم
• الگوریتم درمانی آریتمی ها )VF، VT، برادی آریتمی و آسیستول(	
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اهميت و ضرورت پژوهش
پژوهش برای رصد کردن بار بیماری ها و عوامل خطر آن ها و بررس��ی هزینه اثربخش��ی مداخالت مؤثر امری ضروری 
اس��ت. پژوهش برای نیازس��نجی و اولویت بندی حیطه هایی از س��المت که به ارتقاء نیاز دارند و حیطه هایی از سالمت 
که نیازمند تدوین و ارائه سیاس��ت ها و خدمات جدید هس��تند، ضرورت دارد. پژوهش نقش بسیار مهمی در تضمین و 
کنترل اثربخش��ی سیاس��ت ها در س��طوح مختلف ملی و فرو ملی ایفا می کند. اهمیت سیاست گذاری مبتنی بر شواهد 
)Evidence based( امری بدیهی اس��ت، به ویژه درصورتی که سیاس��ت های جدید در دست تدوین و اجرا باشند. در 
چهارچوب ملی ارائه خدمات در حیطه بیماری های قلبی و عروقی نیز پژوهش، جزء جدایی ناپذیر اس��ت که این فصل 
به آن اختصاص دارد. هدف کلی از فعالیت های پژوهشی درزمینه بیماری های عروق کرونر، کاهش خطر ابتال و کنترل 

عوارض بیماری های عروق کرونر و کاهش مرگ ومیر بیماری و کاهش بار بیماری است.

راهبردهای پژوهشی در چارچوب ملی ارائه خدمت برای بیماری های عروق کرونر

به طورکلی، پژوهش در این چارچوب را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
1( پژوهش های کاربردی در جهت تحقق اهداف برنامه:

 این دسته از پژوهش ها را می توان در حیطه های زیر طبقه بندی کرد:
1. هدایت پژوهش های کاربردی جهت تعیین بار بیماری های قلبی عروقی و کرونری در کشور

2. هدایت پژوهش های کاربردی جهت بررس��ی روند ش��یوع عوامل خطرساز مهم و زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی 
و کرونری

3. هدایت پژوهش های کاربردی جهت بررس��ی روند ش��یوع بیماری های قلبی عروقی و کرونری به تفکیک استان های 
کشور

4. هدای��ت پژوهش ه��ای کارب��ردی جه��ت بررس��ی عل��ل افزای��ش ش��یوع زودرس بیماری ه��ای ع��روق کرون��ر                                                    
)premature CAD( و نقش عوامل خطر قابل تعدیل خصوصاً عوامل خطر تغذیه ای ش��امل فس��ت فود و مواد مخدر 

صنعتی و غیر صنعتی
5. هدایت پژوهش های کاربردی در جهت بررسی میزان دستیابی به اهداف اختصاصی برنامه ها

6. هدایت پژوهش های کاربردی جهت تعیین فاصله وضعیت موجود تا چشم انداز مطلوب برنامه در سند ملی بیماری های 
غیر واگیر

7. هدایت پژوهش های کاربردی در جهت ارزشیابی اثربخشی و هزینه اثربخشی برنامه ها
8. هدایت پژوهش های کاربردی در جهت ارزیابی عملکرد و آگاهی و نگرش کارکنان ارائه دهنده خدمت

9. هدایت پژوهش های کاربردی در جهت بررسی کیفیت و صحت ثبت و گزارش دهی خدمات در سطوح مختلف
10. هدایت پژوهش های کاربردی در جهت ش��ناخت نابرابری بروز و ش��یوع بیماری عروق کرونر در ش��هرها، نژادها و 

قومیت های مختلف کشور و طراحی مداخالت بر اساس آن ها
11.  هدای��ت پژوهش های کاربردی در جهت میزان دریافت خدمات بهداش��تی درمانی و مش��اوره و آموزش درزمینه 

خدمات پیشگیری و درمانی و کیفیت درمان ها
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12. هدایت پژوهش های کاربردی در جهت شناسایی شکاف موجود در ارائه خدمات بهداشتی درمانی در کشور
این دس��ته از پژوهش ها در بس��تر چهارچوب ملی ارائه خدمت پیش بینی و در قالب مراحل پایش و ارزش��یابی برای 

مجموعه تعریف و اجرا می شوند.
2( پژوهش در حیطه های علوم پایه، بالینی که به هدف تولید علم و ش��واهد برای سیاست گذاری کالن و نه 

فقط ارزشیابی تحقق اهداف برنامه طراحی شده باشند.
پژوهش درزمینه  بیماری های عروق کرونر، باید تمام جنبه های این بیماری ها را شامل شود: �
علوم پایه: مولکولی، سلولی، بافتی، مطالعات حیوانی و ژنتیک �
علوم بالینی: درزمینه مراقبت از بیماران و بررسی مداخالت درمانی و ارزیابی و پایش با رویکرد چند رشته ای �
مطالعات جمعیت شناختی و اقتصادی در حوزه سالمت و بهداشت عمومی �
بررسی هزینه و فایده هر خدمت، عوارض دارویی و خدمات مختلف تشخیصی درمانی �
انتظار می رود تا سال 2025 بررسی دقیقی از وضعیت بیماری عروق کرونر از پراکندگی و اختالف بروز و شیوع  >

این بیماری در ش��هرها و اس��تان های مختلف در نژادها و قومیت های مختلف انجام شود؛ و تفاوت میزان دریافت 
خدمات بهداشتی ازجمله مشاوره ها و درمان ها و کیفیت درمان و شناسایی )شکاف های( موجود در ارائه خدمات 
بهداش��تی در نقاط مختلف کش��ور، تعیین مداخالت و مدل های ارائه خدمت )مدلین��گ ارائه خدمت( و ارزیابی 

مداخالت مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد.

ساختار اجرایی پژوهش در چهارچوب ملی ارائه خدمات قلبی عروقی

در رأس این س��اختار، کمیته راهبردی برای هدایت پژوهش قرار دارد. اعضای این کمیته متش��کل از معاونت بهداشت، 
معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت درمان از وزارت بهداش��ت، اعضای کمیته ملی پیش��گیری و کنترل بیماری های 
غیر واگیر، مجریان چهارچوب ارائه خدمات و اعضای هیئت علمی شناخته ش��ده ازنظر بین المللی در دانش��گاه های علوم 
پزش��کی و پژوهش��کده ها و مراک��ز تحقیقاتی و انجمن های مرتبط ب��ا حیطه قلب و عروق خواهد ب��ود که با تازه ترین 
پژوهش ها در حیطه بیماری های عروق کرونر آش��نایی داشته باش��ند. این کمیته ها همچنین باید در سطح دانشگاه ها 

موجود باشد.
مأموریت کمیته راهبردی به شرح زیر است:

بررسی زمینه های تحقیقاتی موجود در دنیا درزمینه بیماری های عروق کرونر و تدوین نسخه اولیه نقشه راه �
بررسی وضعیت موجود در کشور درزمینه تحقیقات کرونر �
تعیین کمبودهای پژوهشی ایران در حیطه بیماری های عروق کرونر �
تعیین اولویت های پژوهشی و انجام مطالعات بر اساس آن �
بررسی نظام ثبت و گزارش دهی و راه های افزایش صحت و کیفیت ثبت اطالعات در سطوح مختلف �
بررسی زیرساخت ها و تخصیص بودجه های موجود در کشور �
بررسی پایش عملکرد و ارائه خدمات در سطوح مختلف در کشور �
جذب کمک های مالی از منابع گوناگون و راهنمایی افراد سرمایه گذار درزمینه تحقیقات �
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تعیین لیس��ت جامعی از پژوهش های علوم پایه، بالینی و نظام س��المت مرتبط ب��ا بیماری های عروق کرونر و  �
اجرای آن ها در طول سال های باقی مانده از سند چشم انداز به نحوی که پاسخگوی نیازهای سیاست گذاران نظام 

سالمت، مدیران اجرایی، محیط های آموزشی کشور و سایر پژوهشگران باشد.
درنهایت می باید یک دیکش��نری از داده های جمع آوری ش��ده تهیه شود و در دسترس همگان قرار گیرد. کمیته موظف 
اس��ت برای ارسال پروپوزال فراخوان اعالم کند. دانش��جویان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگران می توانند با 
اس��تفاده از یک قالب طراحی ش��ده، پروپوزال های خود را به معاونت پژوهشی دانشگاه متبوع خود ارسال کنند. پس از 

تصویب شورای پژوهشی دانشگاه، پروپوزال ها برای تائید نهایی به کمیته راهبردی ارسال خواهد شد.
مطالعاتی که در قالب پروپوزال ها طراحی می شوند را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

مطالعاتی که بر مبنای داده های جمع آوری شده و موجود در چهارچوب قابل اجرا هستند. این مطالعات به بودجه زیاد 
و زیرساخت جدید نیاز ندارند.

مطالعاتی که مستلزم طراحی و اجرای پروژه هایی جدید در بستر چهارچوب موجود هستند. بودجه الزم برای  �
این مطالعات ممکن است از منابع مختلف ازجمله دانشگاه های علوم پزشکی و پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی 

تأمین شود.

پایش پژوهش

کمیته راهبردی پژوهش همچنین مأموریت دارد طرح های پژوهش��ی تصویب ش��ده و به اجرا درآمده را پیگیری کند و 
با تقویت Translational Research، نقش مهمی در ترجمان پژوهش به دانش و دستورالعمل و سیاست گذاری در 

سطح کالن بر عهده گیرد.
 نهایتاً، فرآیندی طراحی می شود که برترین طرح های پژوهشی انتخاب شده و از پژوهشگران برتر در این حیطه قدردانی به عمل آید.
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پیوست ها
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پیوست شماره 1: تفاهم نامه ها، همکاران برون بخشی و انتظارات

همکاران بین بخشی:

• وزارت آموزش وپرورش	
• وزارت ورزش و جوانان	
• وزارت کار و رفاه اجتماعی	
• وزارت اقتصاد و دارایی	
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی	
• وزارت کشاورزی	
• وزارت صنعت، معدن و تجارت	
• سازمان حفاظت از محیط زیست	
• سازمان صداوسیما	
• وزارت راه و شهرسازی	
• وزارت کشور	
• وزارت نیرو	
• سازمان ملی استاندارد ایران	

اهداف تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی:

1. بازبینی سیاست های کالن مسکن و شهرسازي براي توسعه تحرک بدنی
2. بازبینی سیاست های کالن شهرسازي باهدف کاهش آالینده های محیط ) هوا، آب، خاک(

3. تأمین زیرس��اخت الزم براي رفت وآمد ایمن و فعال با تمرکز بر گروه های ناتوان جس��می حرکتی )ازجمله بیماران 
نارسایی قلبی و...(

4. پیش بیني مسیرهاي امدادي شهري و جاده اي و تأکید بر گسترش آن ها باهدف انتقال سریع بیماران قلبی به مراکز 
واجد شرایط درمان

5. فراهم س��ازی زمینه مش��ارکت حداکثري کارکنان و مخاطبان در فعالیت های ورزش��ی با هماهنگی وزارت ورزش و 
جوانان

اهداف تفاهم نامه با وزارت کشور:

1. اجرای تعهدات قانونی مرتبط مندرج در قانون هوای پاک در حیطه اختیارات و وظایف وزارت کشور
2. تقویت اجرای مقررات منع مصرف دخانیات در اماکن عمومی

3. تشدید مبارزه با قاچاق مواد دخانی و نوشیدنی های الکلی )به عنوان عامل خطر بیماری های قلبی عروقی(
4. تأمین بودجه و حمایت مالی از اس��تقرار و اجرای س��ند پیشگیری از مصرف الکل )به عنوان عامل خطر بیماری های 

قلبی عروقی(
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5. استفاده حداکثری و بهینه از کلیه اماکن ورزشی دولتی و اماکن با قابلیت فعالیت ورزشی، با مدیریت وزارت ورزش 
و جوانان به منظور توسعه مشارکت مردم و کاهش کم تحرکی در آنان

6. فراهم س��ازی زمینه مش��ارکت حداکثری کارکنان و مخاطبان در فعالیت های ورزش��ی با هماهنگی وزارت ورزش و 
جوانان

اهداف تفاهم نامه با وزارت اقتصاد و دارایي:

1. وضع و اعمال مالیات متناسب با آسیب زایی مواد دخانی
2. ارائه مشوق یا تنبیهات مالیاتی هدفمند کاالها و خدمات مرتبط با پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و قلبی 

junk food عروقی شرکت های تولید نوشابه
3. کمک به جهت دهی منابع ناشی از قانون هدفمندی یارانه ها به سمت عوامل حفاظت کننده سالمت و کاهش عوامل 

خطر بیماری های غیر واگیر و قلبی عروقی
4. استفاده حداکثری و بهینه از کلیه اماکن ورزشی دولتی و اماکن با قابلیت فعالیت ورزشی با مدیریت وزارت ورزش 

و جوانان به منظور توسعه مشارکت مردم و کاهش کم تحرکی در آنان
5. فراهم س��ازی زمینه مش��ارکت حداکثری کارکنان و مخاطبان در فعالیت های ورزش��ی با هماهنگی وزارت ورزش و 

جوانان

اهداف تفاهم نامه با وزارت نیرو:

1. امکان استفاده از قبض های شهری و روستایي جهت انتقال پیام های بهداشتي در خصوص بیماری های قلبی عروقی
2.  استفاده حداکثری و بهینه از کلیه اماکن ورزشي دولتي با مدیریت وزارت ورزش و جوانان به منظور توسعه مشارکت 

مردم و کاهش کم تحرکي در آنان
3.  فراهم س��ازی زمینه مش��ارکت حداکثری کارکنان و مخاطبان در فعالیت های ورزش��ي با هماهنگي وزارت ورزش و 

جوانان
4. اس��تفاده از حداکثر ظرفیت ممکن جهت جایگزینی س��وخت های هیدروکربنی ب��ا منابع جایگزین به منظور کاهش 

آلودگی هوا )استفاده از انرژی های سالم جایگزین به جای سوخت هیدروکربن(

اهداف تفاهم نامه با وزارت آموزش وپرورش:

1. بهبود دانش، نگرش، مهارت ها و رفتارهای دانش آموزان در مورد عوامل خطر بیماری های غیر واگیر
2. آموزش مربیان/معلمان و مشاوران مدارس درزمینه آشنایی با بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط، مهارت های 

زندگی
3. توس��عه و تقویت برنامه ورزش صبحگاهی مدارس، تقویت زیرس��اخت های مدارس ب��رای ارتقاء تحرک بدنی دانش 

آموزان
4. تقویت و اعمال مقررات بهداشتی بوفه مدارس، شامل تدارک میان وعده ها و غذاهای سالم )میوه و لبنیات کم چرب(

5. گنجاندن آموزش مهارت های خود مراقبتی و پیش��گیری از بیماری های غیر واگیر در برنامه درس��ی. آموزش اصالح 
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شیوه زندگی )چاقی، مصرف سیگار، کم تحرکی(، آموزش مضرات مصرف تنباکو و الکل، آموزش آشنایی با عوامل خطر 
قلبی عروقی )فشارخون، دیابت، چاقی( به عنوان پیامد شیوه زندگی ناسالم

6. تأمین و توزیع مکمل های ریزمغذی برای دانش آموزان در گروه های آسیب پذیر.
7. غربالگری چاقی، دیابت بیماری های قلبی در معاینات دوره ای دانش آموزان در پایگاه های سنجش سالمت

8. برگزاری کارگاه های آموزش��ی نح��وه اندازه گیری عالئم حیاتی، عالئم بیماری قلبی، نح��وه برخورد صحیح با بیمار 
س��ندرم ح��اد کرونر و نحوه انتقال بیمار، احی��اء قلبی عروقی مقدماتی، نحوه مراقبت بیماران قلبی )آش��نایی با برنامه 

بازتوانی قلبی و فعالیت های ورزشی بعد از بیماری(

اهداف تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزي:

1. اتخاذ سیاست انقباضی در خصوص کشت دخانیات
2. اتخاذ سیاست های تشویقی برای ارائه میوه و سبزی ارزان قیمت و سالم به بازار )افزایش تولید/کاهش قیمت(

3. حمایت از ایجاد تعاونی های بازاریابی و فروش محصوالت کشاورزی به منظور حذف واسطه ها
4. مش��ارکت در ارتقاء کیفیت سموم و وضع اس��تاندارد کودهای کشاورزی و کنترل استفاده از آن ها توسط کشاورزان 
باهدف رفع آلودگی آب وخاک و محصوالت کش��اورزی و عرضه س��موم و کودهای شیمیایی مجاز و ممانعت از استفاده 

از سموم و کودهای غیرمجاز
5. تدوین برنامه ارتقاء ش��اخص های کیفیت بهداش��تی فراورده های غذایی بر مبنای سیاس��ت نظارت بر سالمت غذا از 

مزرعه تا سفره و اجرای آن با مشارکت کلیه ذینفعان
6. تقویت سازوکارهای مناسب تشویقی و حمایتی جهت تولید غذاهای ارگانیک و محصوالت گواهی شده

7. حمایت از افزایش تولید و مصرف کودهای زیستی و آفت کش های بیولوژیکی
8. استفاده از فناوری های جدید در تولید، نگهداری و توزیع و نظارت بر مواد غذایی

9. تقویت تولید و پرورش ماهی و ایجاد تسهیالت برای در دسترس قرارگرفتن آن ها برای عموم

اهداف تفاهم نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت:

1. اقدام در جهت محدودیت واردات مواد دخانی
2. اعمال استاندارد تولید و واردات مواد دخانی با همکاری سازمان ملی استاندارد

3. تش��ویق و حمایت صنایع تولیدکننده وس��ایل خود مراقبتی مقرون به صرفه )ترازو، فشارس��نج و قند س��نج( و لوازم 
ورزشی و تحرک بدنی

4. تشدید نظارت ها بر رعایت استانداردهای روغن خوراکی و شکر و نمک از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد 
غذایی

5. حمایت از برنامه کاهش تدریجی میزان قندهای ساده، نمک، روغن و سایر عوامل خطرزای تغذیه ای در محصوالت 
غذایی

6. ارتقاء برچسب گذاری تغذیه ای محصوالت غذایی
7. نظارت دقیق بر استانداردهای سالمت کاالی تولیدی و وارداتی )ازنظر برچسب محتوا و مواد خطرزای قلبی عروقی(
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8. هماهنگی سیاست ها و فرایندهای تنظیم بازار با سیاست های امنیت غذا و تغذیه
9. تعامل با وزارت بهداش��ت و وزارت جهاد کش��اورزی در تدوین، اجرا و پایش سیاس��ت های واردات دانه های روغنی و 

روغن خام
10. ارتقاء کمی و کیفی نظارت بر حمل ونقل بهداشتی روغن های خوراکی وارداتی از مبادی ورودی کشور

11. بازنگری و تقویت قوانین و استانداردهای ملی مواد غذایی و بسته بندی مواد غذایی
12. سیستم ثبت و اطالع رسانی انواع سم و مواد شیمیایی و مواد غذایی

13. ارتقاء و تأمین سالمت روان کلیه کارکنان تحت پوشش وزارت متبوع از طریق همکاری با مراکز سالمت روان تحت 
پوشش دانشگاه های علوم پزشکی )جهت مدیریت استرس به عنوان یک عامل خطر قلبی عروقی(

اهداف تفاهم نامه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي:

1.  هدایت فضای رس��انه های کش��ور برای افزایش آگاهی، نگرش، مهارت ها و رفتارهای مرتبط با پیش��گیری و کنترل 
بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مشترک آن ها

2. برقراری مشوق هایی برای رسانه های فعال درزمینه تفاهم نامه
3. استقرار و اعمال سیاست های محدودکننده تبلیغ کاالها و خدماتی که موجب افزایش بیماری های غیر واگیر می شوند

4. حمایت کامل از کتب و نش��ریات و تولیدات هنری مرتبط با ارتقاء س��المت روان، بیماری های غیر واگیر، حوادث و 
اعتیاد و تشویق محصوالت برتر در این زمینه ها

5. تدوین و اس��تقرار سیاس��ت های خبرگزاری ها در تهیه، تولید و انتش��ار خبرهای مربوط سالمت )شامل انتخاب خبر 
مناسب برای جامعه و وزن دهی به خبرهای متفاوت( با همکاری کمیته غیر واگیر وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور
6. ممانعت از اشاعه رفتارهای ناسالم در محصوالت فرهنگی و فیلم ها و سریال ها بخصوص در مورد مصرف محصوالت 

دخانی
7. توسعه گردشگری و تفریحات جامعه به ویژه برای اقشار آسیب پذیر مانند بیماران مزمن و معتادین

8. استفاده حداکثری و بهینه از کلیه اماکن ورزشی دولتی و اماکن با قابلیت فعالیت ورزشی با مدیریت وزارت ورزش 
و جوانان به منظور توسعه مشارکت مردم و کاهش کم تحرکی در آنان

9. فراهم س��ازی زمینه مش��ارکت حداکثری کارکنان و مخاطبان در فعالیت های ورزش��ی با هماهنگی وزارت ورزش و 
جوانان

اهداف تفاهم نامه با وزارت ورزش و جوانان:

1.  بهبود دانش، نگرش، مهارت های منابع انس��انی و رفتارهای جوانان باهدف پیش��گیری از مصرف دخانیات و الکل و 
مواد مخدر، کاهش کم تحرکی بدنی و افزایش مصرف میوه و سبزی و تفریحات مناسبتی

2.  ارائه مش��وق هایی برای توس��عه فضا و تجهیزات به منظور ارتقاء ورزش همگانی )ورزش در محالت، مهدکودک ها، 
پیش دبستانی ها و باشگاه های خرد(

3. توسعه برنامه های اوقات فراغت جوانان باهدف ارتقاء تحرک بدنی
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4. حمایت از توسعه بازی های بومی، محلی و رشته های ورزشی پرطرفدار
5. هم��کاری جهت رص��د )Surveillance( عوامل خطر رفت��اری بیماری های غیر واگیر در جوان��ان از طریق اجرای 

پیمایش ها
6. گسترش فضاهای ورزشی اختصاصی بانوان و ترویج ورزش با محوریت خانواده

7. ارتقاء وضعیت سالمت و ایمنی مکان های ورزشی و تفریحی
8. توسعه برنامه های ورزشی برای اقشار آسیب پذیر )بیماران دچار نارسایی قلبی و ...(

9. حمایت از توسعه باشگاه های خرد تخصصی سالمت محور

اهداف تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد ایران

1. تدوین و بازنگری استانداردهای ملی جدید در تولید، بسته بندی و نگهداری، توزیع و عرضه فراورده های غذایی شامل 
برچسب گذاری )nutritional fact( مواد غذایی به منظور اطالع مشتری از محتوای هر محصول غذایی

2.  همکاری در توسعه خدمات و ایجاد شبکه بین آزمایشگاهی وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد
3. اس��تفاده از ظرفیت ه��ای طرفین تفاهم نامه جهت کنترل و نظارت بر عرض��ه فراورده های دارای مجوزهای قانونی و 

استاندارد اجباری
4. هماهنگی و همکاری در تدوین استانداردهای صنایع غذایی

اهداف تفاهم نامه با سازمان حفاظت محیط زیست

1. تشدید اقدامات برای اجرایی سازی قانون هوای پاک
2. حمایت از برنامه های آموزش حفاظت در برابر آالینده های هوا، آب وخاک در سطح جامعه

3. تشدید اعمال قانون در برابر صنایع آالینده
4. مالحظات مرتبط با کاهش بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر آن ها در صدور مجوز تأسیس صنایع

5. استفاده حداکثری و بهینه از کلیه اماکن ورزشی دولتی و اماکن با قابلیت فعالیت ورزشی با مدیریت وزارت ورزش 
و جوانان به منظور توسعه مشارکت مردم و کاهش کم تحرکی در آنان

6. فراهم س��ازی زمینه مش��ارکت حداکثری کارکنان و مخاطبان در فعالیت های ورزش��ی با هماهنگی وزارت ورزش و 
جوانان

اهداف تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

1. تدوین برنامه خدمات ترک دخانیات و الکل
2. تدوین برنامه پوشش غربالگری فشارخون باال، دیابت و هیپرلیپیدمی

3. ارتقاء خدمات س��المت و توان بخشی برای بیماران روانی سوءمصرف مواد مخدر، بیماری های مزمن تنفسی، دیابت، 
سرطان، بیماری های قلبی عروقی

4. تدوین بسته خدمات مشاوره افزایش تحرک فیزیکی و تناسب اندام
5. فراهم آوری بیمه اجتماعی برای پیشگیری پایه و خدمات بهبود سالمت به خصوص برای اقشار آسیب پذیر
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6. تسهیل دسترسی اقشار آسیب پذیر به مواد غذایی سالم بر اساس سبد مطلوب غذایی
7. هدفمندس��ازی یارانه های غذایی در جهت تأمین ریزمغذی ها )س��بزی، میوه، گوش��ت، ش��یر و لبنیات( در اقش��ار 

کم درآمد )دهک 3 تا 5(
8. التزام کارفرمایان برای اجرای برنامه های ترویج فعالیت بدنی، توان بخشی، تغذیه سالم و پیشگیری از مصرف دخانیات

9. استفاده حداکثری و بهینه از کلیه اماکن ورزشی و اماکن با قابلیت فعالیت ورزشی و توسعه ورزش همگانی

اهداف تفاهم نامه با سازمان صداوسیما :

1. ممانعت از اش��اعه رفتارهای ناس��الم )مصرف دخانیات، junk food وکم تحرکی( در محصوالت فرهنگی و فیلم ها و 
سریال ها

2. پخش رایگان تیزهای کوتاه و اثربخش در حین پخش فیلم ها و سریال های پرمخاطب در خصوص شیوه زندگی سالم
3. آموزش عمومی شامل آموزش کمک های اولیه، شیوه های صحیح برخورد با بیماران اورژانس قلب )اقدامات حیاتی، 
روش های حمل صحیح بیمار، بایدها و نبایدها(، عالئم بیماری های عروق کرونر و اهمیت زمان در مراجعه به موقع جهت 

تشخیص و درمان، همچنین عوامل خطر مربوطه خصوصاً عوامل خطر تغذیه ای
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متن تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی
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پیوست شماره 2: فضای فیزیکی، تجهیزات و نیروی انسانی سطوح مختلف ارائه خدمت:

خانه بهداشت

استانداردهای خانه های بهداشت:
فضای فیزیکی: بر اس��اس تعاریف موجود برای خانه های بهداش��ت و کسب استانداردهای ارائه خدمات اولیه به  �

بیماران حاد کرونری
� )BMI تجهیزات: گوشی، فشارسنج، ترازو، متر )جهت بررسی نمایه توده بدنی
داروها: آس��پرین 325 میلی گرم، نیتروگلیس��یرین فرم زیرزبانی 0/4 میلی گرم، قرص کاپتوپریل 50 میلی گرم  �

)برای اس��تفاده زیرزبانی در مواردیکه فش��ارخون بیمار باال اس��ت طبق پروتکل فشارخون و حمالت کرونری(، 
کپسول اکسیژن

الزم است داروهای قبلی این مراکز مورد بازبینی قرار گیرد و برخی داروها مانند آداالت )نیفیدپین( سریع االثر  �
که در کریز های فشارخون استفاده می شود از داروهای اورژانس حذف شود.

تعیین پزشک عمومی معین که 24 ساعته در دسترس باشد: جهت امکان تماس توسط بهورزان با ایشان جهت  �
تعیین تکلیف و تصمیم گیری در موارد اورژانسی

دسترس��ی به آمبوالنس هایی ک��ه بتواند بیمار را خیلی فوری به مراکز بهداش��تی درمانی مجهز منتقل کند و  �
آموزش کارکنان انتقال دهنده بیمار

جلب مشارکت سازمان هایی که بتوانند جاده ها را برای انتقال سریع بیمار آماده کنند. �

وظایف نيروهای بهورز:
نیروهای بهورز، بر اس��اس آموزش های دیده ش��ده که در فصل آموزش به آن اشاره خواهد شد و دریافت گواهی قابلیت 
ارائه خدمات قلبی در خانه های بهداشت و کسب آموزش های الزم، مشغول به کار خواهند شد و به ارائه خدمات مرتبط 

با این مراکز خواهند پرداخت.
در م��ورد نحوه برخورد ب��ا افراد مراجعه کننده با عالئم قلبی در صورت مطابقت داش��تن عالئم با معیارهای کرونری بر 
اساس شناخت  افراد بهورز طبق آموزش های دیده شده، در صورت نداشتن منع تجویز، درمان های اولیه همچون تجویز 
آس��پرین و قرص زیرزبانی انجام ش��ده و طبق صالحدید بهورزان مرکز و با هماهنگی پزش��ک معین، بیماران به وسیله 
وس��ایل ش��خصی و یا اورژانس به مراکز با سطوح درمانی باالتر، منتقل خواهند شد؛ در مواقع لزوم جهت تصمیم گیری 
درمان��ی امکان تماس و برقراری ارتباط با پزش��کان عمومی معین وج��ود دارد. نکته مهم، ایجاد و پر کردن پرونده های 
بیماران قلبی عروقی و کرونری می باشد که شامل: ثبت مشخصات بیمار در بدو ورود و ثبت درمان های انجام شده، ثبت 
بیمار در فرم مراقبت و بررس��ی و ثبت دوره ای مراجعات بیماران جهت پیگیری درمان اس��ت. همکاران بهورز بایس��تی 
اطالعات��ی نس��بی در مورد بیماری های قلبی عروقی، درمان های مختلف قلب��ی، تجهیزات درمانی قلبی)device های 

مختلف( در خانه بهداشت ، عوارض و احتیاطات دارویی داشته باشند.
از وظایف مهم دیگر این مرکز، آموزش به جمعیت عمومی تحت پوش��ش توس��ط بهورزان در مورد ریسک فاکتورهای 



87

چارچوب ملی ارائه خدمت در بیماری های عروق کرونر

بیماری های عروق کرونر و شناساندن عالئم و اهمیت بیماری عروق کرونر و نحوه برخورد اولیه با عالئم است که البته 
در فصل آموزش در مورد محتوای آموزشی و راهکارهای آموزشی در این سطح پرداخته خواهد شد.

از دیگر وظایف همکاران بهورز می توان به توانایی انجام احیاء قلبی ریوی پایه )Basic CPR( شامل: ماساژ قلب و کار 
با آمبوبگ، تجویز داروهای مجاز برای بهورز از قبیل آسپرین، قرص زیرزبانی بر اساس دستورالعمل ها، توانایی هماهنگی 

با سیستم ارجاع و کادر اورژانس 115، توانایی در انتقال و جابه جایی صحیح بیماران قلبی اشاره کرد.

خدمات داروها تجهيزات پزشکی
سطح 
ارائه 
خدمت

شناسایی و ارجاع بيماران با عالئم درگيری عروق كرونر
شناسایی و غربالگری و ارجاع افراد مستعد به بيماری های 

عروق كرونر بر اساس ریسک فاكتورها
شناس�ایی بيماران مبتال به بيماری های كرونری در منطقه 

تحت پوشش و تشکيل پرونده كرونری
توانای�ی دسترس�ی به پزش�ک عموم�ی و ارج�اع به موقع 

بيماران
 )Basic CPR( توانای�ی انج�ام احي�اء قلبی ری�وی پای�ه
ش�امل ماس�اژ قلب و كار با آمبوبگ، تجویز داروهای مجاز 
ب�رای به�ورز از قبيل آس�پرین، قرص زیرزبانی بر اس�اس 

دستورالعمل ها
توانایی هماهنگی با سيستم ارجاع و كادر اورژانس 115

توانایی در انتقال و جابه جایی صحيح بيماران قلبی
ایجاد و پر كردن پرونده های بيماری قلبی، عروقی و كرونر

آموزش به جمعيت عمومی
همکاری در فرایندهای ثبت و پایش

مش�اركت در برنامه ه�ای بازتوان�ی ب�ر اس�اس خدم�ات 
تعریف شده در سطح خانه های بهداشت

 325 آس�پرین 
ميلی گرم

گوشی و فشارسنج

ت
خانه های بهداش

ین  گليس�ير و نيتر
 0/4 زیرزبان�ی  ف�رم 

ميلی گرم
متر و ترازو

 50 كاپتوبریل  ق�رص 
ميلی گرم

كپسول اكسيژن

جدول شماره 3: تجهیزات و خدمات خانه بهداشت
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مراکز جامع سالمت شهری و روستایی

حداقل اس�تانداردهای مراكز سالمت جامعه شهری روس�تایی برای بيماران مبتال به بيماری 
عروق كرونر

فضای فیزیکی مناس��ب و منطبق بر استانداردهای مراکز بهداشت که شامل حداقل هایی چون محل پذیرش و  �
نوبت دهی، سالن انتظار مناسب، اتاق معاینه پزشک، فضای مناسب برای گرفتن الکتروکاردیوگرام، اتاق مناسب 
با شرایط استاندارد برای احیاء بیمار قلبی عروقی، تجهیزات مرتبط مثل ترالی کد، سرویس بهداشتی مناسب، 
اتاق استراحت کارکنان، استراحت پزشک، اتاق تزریقات، اتاق بستری موقت )جهت تحت نظر گرفتن بیمار( و...

بر اس��اس تعاریف سیستم نظام س��المت، به ازای هر 10000 نفر، دو تخت بستری موقت زن و مرد )با اقامت  �
کمتر از 6 ساعت(، برای مراکز سالمت جامعه روستایی – شهری شبانه روزی تعریف شده است.

تجهيزات موردنياز:
تجهیزات اداری: تابلوهای اطالع رسانی در محل ورود مراجعین، حداقل یک رایانه برای پذیرش مرکز، چاپگر، تجهیزات 
مربوط به برقراری ش��بکه داخلی و اتصال به اینترنت، تلفن نمابر، میز و صندلی محل انتظار بیماران به تعداد کافی با 

گرمایش و سرمایش مناسب، آب سردکن، لیوان یک بارمصرف، تلویزیون برای پخش پیام های سالمت.
تجهیزات آموزشی: کالس درس، میز و صندلی، وایت برد، دستگاه اسالید یا اورهد، کامپیوتر، ویدیو پروژکتور، تلویزیون، 

ویدیو پوستر، دستگاه پخش دی وی دی، ماکت های آموزشی سی دی های آموزشی و کتابچه های آموزشی و ...
تجهیزات پزش��کی: تجهیزات پزش��کی عمومی: فشارس��نج، گوشی، ترازو، قد س��نج با متر نمودارهای نمایه توده بدنی 

)BMI( وسایل معاینه نورولوژی، افتالموسکوپ و قطره چشمی، گلوکومتر، النست پنبه الکلی، سرنگ.
تجهیزات مرتبط با خدمات قلبی: دس��تگاه الکتروکاردیوگرام، کپسول اکسیژن، دستگاه الکتروشوک، پدهای مربوط به 
external pace  و داروه��ای موردنی��از برای درمان و احیاء بیماران مبتال به س��ندرم های حاد کرونری )ترالی مجهز 

)CPR جهت
)دستگاه ها و ابزارهای ذکرشده بایستی هر 6 ماه یک بار کالیبره شوند.(

دستگاه الکتروکاردیوگرام: با توجه به اینکه یکی از راه های اصلی شناخت و افتراق انواع سکته حاد قلبی از نوع  �
STEMI/NSTEMI و آریتمی های قلبی از طریق نوار قلب است، آموزش نحوه صحیح گرفتن الکتروکاردیوگرام 

و تفس��یر اولیه و ش��ناخت نوار قلب نرمال و تغییرات ECG در س��کته های قلبی و آریتمی های کشنده بسیار 
ضروری اس��ت، چراکه این موارد نیاز به اقدام اورژانس دارند. آش��نایی با خطاهای تکنیکال الکتروکاردیوگرام و 

رفع آن ها و برطرف کردن ایرادات جزئی دستگاه برای کارکنان ضروری است.
دس��تگاه الکتروش��وک: با توجه به اینکه ش��ایع ترین علت مورتالیتی در بیماران مبتال به حمالت حاد کرونری  �

 DC در س��اعات اولیه تاکی آریتمی های قلبی هس��تند و از طرفی این تاکی آریتمی ها با احتمال خیلی باال به
shock پاس��خ می دهند الزم است کادر درمانی آش��نایی کامل با نحوه برخورد با تاکی آریتمی های خطرناک 

قلبی محتمل با سندرم های حاد کرونری که شامل VT, VF می باشند را داشته باشند؛ بنابراین وجود دستگاه 
شوک بای فازیک استاندارد در کلیه مراکز شهری و روستایی ضروری است این دستگاه ها بایستی قابلیت ثبت 
استریپ و نصب پدهای مربوط به pace  اکسترنال را داشته باشند. آموزش نحوه کار کردن صحیح با دستگاه 
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و توانایی در برطرف کردن ایرادات کلی و اولیه دس��تگاه برای کادر پزش��کی و پرس��تاری و ماما مرکز بهداشت 
سالمت و گروه سالمت مرکز ضروری و الزامی است.

پدهای pace  اکسترنال: با توجه به اینکه در طی حمالت MI احتمال برادی کاردی پایدار که همو دینامیک  �
بیمار را مختل کنند وجود دارد و گاهی عدم پاسخ به درمان های دارویی اولیه مثل آتروپین و آدرنالین را شاهد 
هس��تیم، دس��ته ای از بیماران نیازمند تعبیه pace.maker  موقت قلب }اکس��ترنال{ می شوند. از آنجاییکه 
امکان دسترسی سریع برای درصد قابل توجهی از این بیماران به بخش های آنژیوگرافی در مراکز مجهزتر جهت 
تعبیه TPM )tempormy.pace.maker( وجود ندارد، الزم است کلیه مراکز درمانی جهت رفع این مسئله 
مجهز به پدهایی باشند که قابلیت نصب بر روی دستگاه های الکتروشوک با قابلیت external pacing را دارا 
هستند آگاهی در مورد نحوه نصب و اندیکاسیون های نصب pace. marker ها برای کادر پزشکی و پرستاری 

و مامایی ضروری است.

 داروهای موردنياز این مركز:
 از آنجایکه درمان های داروئی س��هم عمده ای از درمان و کاهش مورتالیتی و پیش��گیری از عوارض را بیماران مبتال به 
س��ندرم های حاد کرونر دارن��د، در کنار آموزش های علمی و عملی الزم برای کادر درمانی مرکز الزم اس��ت داروهایی 
متناس��ب با نوع خدمات درمانی ارائه ش��ده در این مرکز در دسترس باشند. در حال حاضر امکان تزریق فیبرینولیتیک 
در این مراکز به طور روتین برای بیماران STEMI وجود ندارد و امکان مونیتورینگ نیز نیست، اما جهت کاهش وقوع 
عوارض و افزایش پاس��خ درمان های ثانویه در مراکز باالتر )که می تواند ش��امل تزریق فیبرنیوتیک یا آنژیوگرافی باشد(، 
وجود داروهای ذیل در کلیه مراکز درمانی بهداش��تی، ضروری می باش��د: آسپرین، کلوپیدوگرول، هپارین، Pearl های 
TNG، آتورواس��تاتین، بتابالکرهای کاربردی من جمل��ه متورال و پروپرانولول )خوراکی(، داروهای کنترل فش��ارخون 

)کاپتوپری��ل و لوزارتان(. برخی داروهای ضد آریتمی از قبیل )آمی��ودارون، لیدوکائین و آتروپین، اپی نفرین و نور اپی 
نفرین( نیز وجودش��ان ضروری اس��ت و آشنایی با نحوه تجویز، اندیکاسیون های تجویز و موارد منع تجویز این داروها، 

در بیماران مبتال به سندرم های کرونری برای کارکنان درمانی مراکز ضروری است.
طراحی برنامه های نظارتی از س��وی سیستم بهداشتی درمانی دانشگاه ها که این مراکز زیرمجموعه آن ها می باشند، 
برای نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها و همچنین بررس��ی و کنترل میزان آگاهی کادر بهداش��تی درمانی مراکز و نحوه 

حفظ و نگهداری تجهیزات ضروری است.

حداقل كاركنان موردنياز این مراكز )مراكز سالمت جامعه روستایی و شهری(:
پزش��ک عمومی دوره دیده )پزش��ک خانواده( که به صورت تمام وقت در مرکز حضور داش��ته باش��د. )در مراکز  �

شبانه روزی(
پرستار تمام وقت )در مراکز شبانه روزی(/ بهیار �
کاردان/کارشناس مراقبت سالمت �
ماما �
کارشناس تغذیه �
کارشناس روانشناسی بالینی �
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کارشناس آزمایشگاه �
مسئول پذیرش و ثبت )آمار و مدارک پزشکی( �
تعیین پزشک متخصص قلب آنکال برای مرکز �
• ب��ا توج��ه به اینکه جهت برخ��ی تصمیم گیری های درمانی و ی��ا ارجاع برای بیماران مبتال به س��ندرم های حاد 	

ایسکمیک کرونر نیاز به مشاورهای تخصصی قلب می باشد: این امکان )پزشک متخصص قلب آنکال برای مرکز( 
بایستی در مرکز حضور داشته و تعریف  شده باشد که پزشکان عمومی این مراکز قابلیت و امکان دسترسی تلفنی 

و اینترنتی با پزشک متخصص قلب آنکال تعریف شده را داشته باشند. 
شرح وظایف:

1. تماس و راهنمایی پزشکان عمومی
2. هماهنگی انتقال و پذیرش بیماران

3. ویزیت های دوره ای تخصصی
4.  بازدیدهای دوره ای از مراکز سطوح پایین تر درمان

5. برگزاری کالس های آموزشی برای کارکنان اورژانس کادر درمان و پزشکان عمومی
برگزاری کالس های آموزشی برای کارکنان اورژانس کادر درمان و پزشکان عمومی

در دسترس بودن سيستم ارجاع:
حضور نیروهای آموزش دیده اورژانس 115 و در دس��ترس بودن آن ها، آمبوالنس مجهز، مش��خص بودن مراکز پذیرش 

دهنده، امکانات تماس تلفنی و اینترنتی با پزشک متخصص قلب آنکال نیز از نیازهای این مراکز می باشد.
 در مورد سیستم انتقال و ارجاع به صورت جداگانه بحث خواهد شد.

شرح وظایف كاركنان مراكز سالمت روستایی و شهری

پزشک عمومی دوره دیده )پزشک خانواده(:
1. تشخیص، ارزیابی و آغاز درمان بیماران مبتال به سندرم های کرونری بر اساس دستورالعمل های بالینی

2. تشخیص و درمان آریتمی های حاد قلبی با درمان های داروئی و دستگاه الکترو شوک
3. تش��خیص و درم��ان افراد در معرض خط��ر بیماری های عروق کرونر )افراد مبتال ب��ه دیابت، اضافه وزن چاقی، دیس 

لیپیدمی، فشارخون باال و مصرف سیگار و ...(
4. قابلیت و توانایی برقرار ارتباط با س��طوح باالتر درمانی پزش��ک متخصص قلب آنکال، از طریق سیستم های تلفنی و 

اینترنتی جهت تائید تشخیص بیماری و تصمیم گیری برای برخی درمان ها و هماهنگی برای ارجاع
5. ارجاع بیماران مبتال به سندرم های حاد کرونری به مراکز درمانی با سطوح باالتر

6. آموزش بیماران و خانواده های آن ها، عموم مردم تحت پوشش، کادر درمانی مرکز و رابطین بهداشتی
7. ادامه درمان و مراقبت از عوارض و بررس��ی بیماری ها بر اس��اس دس��تورالعمل های بالینی و بازخوردهای دریافتی از 

سطوح باالتر
8. جمع آوری و نظارت بر ثبت اطالعات بیماران در نرم افزار ثبت بیماری های عروق کرونر

9. همکاری در طرح های پژوهشی
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10. نظارت بر کارکنان، داروها و تجهیزات مرکز
11. شرکت در دوره های آموزشی تئوری و عملی )دوره های بازآموزی( مخصوص پزشکان عمومی کشوری و دانشگاه ها 

و...

پرستار:
1. توانایی تشخیص بیمار حاد کرونری )در تریاژ بیمار کمک کند( و تفسیر اختالالت نوار قلب و آریتمی های شایع

2. توانایی انجام و مدیریت CPR )احیاء قلبی و ریوی(
3. آشنایی و توانایی تجویز داروهای قلبی و ضد آریتمی

4. اجرا مدیریت برنامه غربالگری و شناسایی بیماران در جمعیت تحت پوشش
5. تهیه و تدوین /همکاری در تهیه مطالب آموزشی

6. اجرای برنامه های آموزشی برای جمعیت تحت پوشش و بیماران
7. آموزش بیماران و خانواده های آن ها

8. ثبت اطالعات
9.   ارائه گزارش به مسئوالن مربوط به مراکز بهداشتی سطوح باالتر

10. شرکت در دوره های بازآموزی

كارشناس تغذیه:
1. تغذیه درمان��ی از طری��ق ارزیابی وضع تغذیه و خصوصیات آنترو پومتریک و با مطالعه از س��وابق بیماری، یافته های 

تشخیصی و درمانی بیمار با تنظیم برنامه  تغذیه ای مناسب برحسب شرایط سنی، جنسی، وضعیت سالمت بیمار
2. آموزش های فردی و گروهی برای بیماران و خانواده های آن ها و عموم مردم

3. کمک به آموزش کارکنان بهداشتی درمانی درباره اصالح عادت ها و روش های غذایی و تنظیم رژیم غذایی به صورت 
چهره به چهره و برگزاری کالس و سخنرانی

4. همکاری در تهیه مطالب آموزشی موردنیاز، اسالید، پوستر و یا کتابچه ...و آموزش و ارائه مطالب
5. گزارش دهی و ثبت اطالعات بیماران و اقدامات انجام شده در فرم یا نرم افزار مرتبط به ثبت بیماری های عروق کرونر

آزمایشگاه مركز:
بر اس��اس پروتکل های موجود انجام تعدادی از آزمایش��ات در مراکز بهداش��تی س��طوح اول توسط سیستم آزمایشگاه 
امکان پذیر است من جمله )آزمایشات مربوط به دیابت، چربی خون، بیماری های عفونی خاص و ...(. در مورد آزمایشات 
تش��خیصی بیماری ه��ای حاد کرون��ر )CPK، CKMB و تروپونین( ب��ا توجه به فقدان حض��ور متخصص قلب در این 
مراکز و عدم امکان تحت نظر گرفتن و مونیتورینگ بیماران قلبی در این مراکز، برای این گونه تس��ت های تش��خیصی و 
پروگنوس��تیک لزوماً نیازی به تجهیز آزمایش��گاه های مراکز سالمت جامعه روستایی و شهری نیست و در صورت شک 

تشخیصی قوی باید بیمار بالفاصله به نزدیک ترین بیمارستان اعزام شود.
با توجه به س��هم فراوان ریس��ک فاکتورهایی چون دیابت و دیس لپیدمی در ایج��اد بیماری های کرونری قلبی، انجام 
آزمایش��ات اولیه غربالگری و تش��خیص این اختالالت خونی با کیت های اس��تاندارد و بر اساس پروتکل های استاندارد 

ضروری است و می تواند سهم مهمی در پیشگیری و درمان بیماران کرونر داشته باشند.
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ازآنجاکه بعضی تصمیمات جهت آغاز درمان و ارجاع بیماران مراجعه کننده با حمله حاد کرونری نیاز به نظر متخصص 
قلب دارد، بایستی از طریق سیستم های ارتباطی چون: تلفن، نمابر، اینترنت و ... با همکاری و هماهنگی مراکز تخصصی 
دانشگاه برای هر 10 مرکز بهداشتی/ خانه بهداشت )بسته به جمعیت تحت پوشش(، یک متخصص قلب به عنوان آنکال 
تعریف نموده که در مواقع نیاز از طریق راه های ذکرش��ده امکان برقراری ارتباط فراهم ش��ده و تصمیم گیری الزم و با 

کیفیت باالتر جهت آغاز درمان یا انتقال صورت پذیرد.

خدمت دارو تجهيزات پزشکی
سطح 
ارائه 
خدمت

تش�خيص، ارزیابی و آغاز درمان بيماران 
مبتال به س�ندرم های كرونری بر اس�اس 

دستورالعمل های بالينی
ارج�اع بيماران قلبی به س�طوح باالتر بر 

اساس دستورالعمل سطوح ارجاع
غربالگری و بيماریاب�ی در جمعيت تحت 

پوشش
درم�ان و مراقبت از بيم�اران دیابتی، پره 
دیابتی، اف�راد مبتال به فش�ارخون باال و 

دیس ليپيدمی شناخته شده
ادامه درم�ان و مراقبت از بيمار و عوارض 
تأخيری بيماری های ایس�کميک قلبی بر 
اس�اس دس�تورالعمل ها و  بازخورده�ای 

دریافتی از سطوح باال
آموزش ب�ه بيم�اران و خانواده های آنان، 
عموم مردم، كاركنان بهداشتی و رابطين 

بهداشت
جم�ع آوری و ثبت اطالعات جهت ارائه به 

سطوح باالتر
تکميل پرونده های الکترونيکی بيماران

توان بخشی بيماران
پژوهش�ی های  پروژه ه�ای  در  هم�کاری 
كارب�ردی ابالغ ش�ده از وزارت بهداش�ت 
)مرك�ز مدیری�ت بيماری های غي�ر واگير 
وزارت بهداشت و ش�بکه تحقيقات قلب 

و عروق(
همکاری در سيس�تم پایش و ارزش�يابی 

توسط سطوح باالتر
سایر وظایف كلی مراكز

تجهيزات ترالی احياء 
شامل داروهای: 

)اپی نفرین، 
آتروپين، ليدوكایين، 
آميودارون تزریقی، 
هپارین، آب مقطر(
داروهای خوراكی 
شامل: آسپرین، 
كلوپيدوگرول، 

 TNG های Pearl
آتورواستاتين، 

بتابالكرهای كاربردی 
من جمله متورال و 

پروپرانولول، داروهای 
كنترل فشارخون 

)كاپتوپریل و 
لوزارتان(.

تجهيزات پزش�کی عمومی: فشارسنج، 
مت�ر  ب�ا  ق�د س�نج  ت�رازو،  گوش�ی، 
 )BMI( نموداره�ای نمای�ه توده بدن�ی
وسایل معاینه نورولوژی، افتالموسکوپ 
و قطره چشمی، گلوكومتر، النست پنبه 

الکلی، سرنگ و ...

ت جامعه شهری و روستایی
مراكز سالم

تجهي�زات مرتب�ط ب�ا خدم�ات قلبی: 
دس�تگاه  الکتروكاردیوگرام،  دس�تگاه 
الکتروشوک، كپسول اكسيژن، پدهای 
مرب�وط ب�ه external pace و داروهای 
موردني�از برای درم�ان و احياء بيماران 

مبتال به سندرم های حاد كرونری
،CPR ترالی مجهز جهت

مهي�ا ب�ودن الگوریتم های تش�خيصی 
ابالغ شده  به روزرس�انی ش�ده  درمانی 
توسط وزارت بهداشت جهت ارائه بهتر 

خدمات به بيماران قلبی عروقی

جدول شماره 4: مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
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بیمارستان های عمومی

حداقل استانداردهای بيمارستان های عمومی:

فضای فيزیکی:
 کلیه امکانات و شرایط عمومی که برای یک بیمارستان تخصصی تعریف شده است را بایستی این مرکز دارا باشند؛ که 

ازنظر ارائه خدمات قلبی ذکر برخی از آن ها الزم است.
 موقعیت مناسب جغرافیای ازنظر دسترسی برای جمعیت تحت پوشش �
دارا بودن بخش های تخصصی مختلف و امکان ارائه خدمت در رشته های تخصصی پایه �
دارا بودن فضای مناسب برای درمانگاه های تخصصی مختلف من جمله قلب و عروق �
دارا بودن اورژانس اس��تاندارد متناس��ب با بیمارستان و جمعیت تحت پوشش )تخت مجهز به مانیتور به تعداد  �

کافی بر اساس استانداردهای تعریف شده(
دارا بودن بخش های مراقبت ویژه )CCU( دارای اس��تاندارد امکاناتی و تعداد تخت متناس��ب با تعداد جمعیت  �

تحت پوشش
اتاق احیاء استاندارد در بخش اورژانس �

تجهيزات:
امکانات و تجهیزات اداری و آموزشی بایستی بر اساس استاندارهای تعریف شده بیمارستانی باشند.

- تجهیزات پزش��کی: ازنظر تجهیزات و امکانات مربوط به ارائه خدمات قلبی این مراکز بایس��تی امکانات ذیل را داشته 
:)extenel pace باشند )عالوه بر امکانات عمومی ارائه خدمات قلبی شامل دستگاه نوار قلب، دستگاه شوک، پدهای

1. دستگاه اکوکاردیوگرافی
2. دستگاه تست ورزش

3. دستگاه هولتر فشارخون
4. دستگاه هولتر نوار قلب

5. امکانات رادیولوژی ش��امل دس��تگاه X Ray جهت انجام گرافی های الزم و س��ایر امکانات تش��خیصی بر اس��اس 
استانداردهای تعریف شده سطح بندی خدمات

6. تجهیزات ccu ش��امل تخت اس��تاندارد، دس��تگاه های مرتبط در بخش ccu من جمله پمپ ه��ای انفوزیون، امکان 
مانیتورینگ و دستگاهای مانیتورینگ پرتابل.

7. دس��تگاه های نمابر و سیس��تم های اینترنتی و ش��بکه ای داخل مرکز جهت دسترس��ی به اطالعات بیماران و ارسال 
اطالعات بیماران جهت برخی تصمیم گیری های درمانی و ارجاعی

8. داروخانه مجهز به داروهای استاندارد و ضروری
9. آزمایشگاه استاندارد
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داروها:
ازنظر درمانی برای بیماران مبتال به بیماری های عروق کرونر، وجود داروخانه مجهز در مرکز ضروری و الزامی است.

برای بیماران مراجعه کننده با تش��خیص STEMI در مراکز عمومی بر اس��اس گایدالین، در صورت نداشتن منع تجویز 
)کنترااندیکاس��یون(8، بایس��تی درمان فیبرینولیتیک شروع ش��ود. این دارو باید به تعداد کافی در دسترس باشند )که 
می توانند شامل: استرپتوکیناز9، آلتپالز و رتپالز و تنکتپالز )بر اساس پروتکل کشوری باشند(. داروهایی چون هپارین، 
انوکساپارین، سرم TNG، کلوپیدگرول، وارفارین، دیگوکسین، داروهای مختلف فشارخون و مرتبط برای درمان نارسایی 

قلبی بایستی فراهم و دردسترس باشند.
برخی داروهای خاص کنترل آریتمی و فشارخون من جمله: اسمولول، البتالول، آدنوزین، وراپامیل بایستی فراهم باشند.

با توجه به امکان بروز عوارض ترومبولیتیک تراپی ازجمله خونریزی، داروهای خنثی کننده و فراورده های خونی بایستی 
فراهم و در دس��ترس باش��ند من جمله packed Cell، کرایو، FFP، فراورده های پالکتی، ویتامین k فرم iv، پروتامین 

سولفات و به طور خالصه دسترسی به بانک خون.

كاركنان الزم برای این مراكز:
پزشک متخصص قلب قابل دسترس در کلیه ساعات شبانه روز �
حضور پزشکان متخصص غیر قلب �
� ccu کادر پرستاری دوره دیده برای بخش های ویژه من جمله
کادر مجرب آزمایشگاه �
کادر مجرب داروخانه �
کادر مددکاری �
کادر اورژانس مجرب و آموزش دیده �
سایر نیروهای الزم در مراکز بیمارستانی بر اساس استانداردها �

كادر پزشکان متخصص
جه��ت بهب��ود خدمت رس��انی در بیم��اران مراجعه کنن��ده ب��ه ای��ن مراک��ز ب��ا تش��خیص حمل��ه ح��اد قلب��ی                                                                        
)ACS )Acute Coronary Syndrom الزم اس��ت که پزش��کان متخصص بر اس��اس دس��تورالعمل های موجود و 

گایدالین های علمی عهده دار درمان ش��وند و تصمیم گیری های الزم جهت آغاز درمان با فیبرنیولتیک یا ارجاع، برای 
بیماران STEMI را انجام دهند. )تزریق و تجویز درمان باید با هماهنگی پزش��ک متخصص قلب مقیم و در نبود قلب 
مقی��م به ترتی��ب آنکال قلب، مقیم داخلی یا آنکال داخلی باش��د و تزریق دارو با اطالع و هماهنگی با ایش��ان صورت 
پذی��رد(. با توجه به اینکه در برخی م��وارد برای بیماران جهت تزریق داروهای فیبرنولیتیک کنترااندیکاس��یون وجود 
دارد و یا گاهاً به دلیل عدم پاس��خ مناس��ب پس از دریافت داروهای فیبرینولیتیک، الزم می شود که تعدادی از بیماران 
به صورت اورژانس به مراکز مجهز به بخش های آنژیوگرافی و آنژیوپالس��تی ارجاع داده ش��وند. به دالیل ذکرش��ده الزم 
اس��ت که بیمارس��تان هایی به صورت مراکز معین PCI برای بیمارس��تان های عمومی تعریف شوند که در مواقع لزوم با 

8- در شناسنامه استاندارد مدیریت درمان سکته حاد قلبی )پیوست( ذکر شده است
9- قابل توجه است که استرپتوکیناز جهت درمان سکته حاد قلبی به زودی با داروهای جدیدتر و مؤثرتر جایگزین خواهد شد. 
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هماهنگی پزشک متخصص قلب مرکز و کادر اداری بیماران در اولین فرصت توسط کادر اورژانس مجرب و با امکانات 
مجهز ارجاع شوند.

)CAD وظایف پزشک متخصص مركز: )جهت اقدامات درمانی برای بيماران مبتال به
1. درمان و مراقبت بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر

2. ارزیابی عوارض بیماری ها
3. مشاوره با سایر متخصصین مرکز در صورت لزوم

4. ارجاع بیماران به مراکز PCI.capable در صورت نیاز
5. همکاری درزمینه  آموزشی

6. پوشش آنکالی جهت راهنمایی پزشکان عمومی مراکز درمانی و خانه های بهداشت )سطوح پایین تر درمان(
7. شرکت در برنامه های بازآموزی سراسری و مرتبط به دانشگاه

8. ثبت اقدامات درمانی انجام شده برای بیماران و ارائه بازخورد به مراکز اولیه درمانی
9. نظارت دقیق بر بخش های ویژه

10. نظارت دقیق بر ثبت اطالعات بیماران عروق کرونر

كادر پرستاری:
پرس��تاران بخش های ویژه بایس��تی در دوره های تکمیلی و آموزشی شرکت و آموزش دیده باشند. این کارکنان بایستی 
قابلیت و دانش نحوه برخورد با سندرم های کرونری، ادم حاد ریوی، انواع آریتمی ها، احیاء قلبی ریوی، تفسیر نوار قلب، 
تعبیه ش��وک اکسترنال، نحوه کار با دس��تگاه الکتروشوک، نحوه برخورد با عوارض داروئی و خونریزی های حاد گوارش 

را آگاه باشند.
با توجه به احتمال لزوم ارسال نوار قلب و تراسه  های قلبی به سایر مراکز، بایستی امکانات نمابر و اینترنت در بخش های 
ویژه بیمارس��تان فراهم باشد و نحوه اس��تفاده از این امکانات نیز برای کادر پرستاری مشخص باشد. جهت به روز بودن 
اطالعات کادر پرس��تاری و منطبق بودن عملکرد ایش��ان با پروتکل های جدید، الزم اس��ت کادر پرستاری هم همچون 
کادر پزش��کی و متخصص در دوره های بازآموزی سراس��ری و دانشگاهی به طور دوره های مدون و مرتب شرکت کرده و 
این حضورها بایس��تی توسط سیستم درمانی و آموزشی دانش��گاه پایش شوند و ادامه کار آن ها منوط به گذراندن این 

دوره ها و دریافت گواهینامه باشد.

داروخانه:
فراهم کردن داروهای موردنیاز برای درمان های اورژانس قلبی شامل: فیبرینولتیک ها، ضد انعقاد و ضد آریتمی �
فراهم کردن داروهای موردنیاز برای درمان بیماران قلبی �
ثبت و گزارش دهی عوارض جانبی دارویی به معاونت درمان و بهداشت دانشگاه و وزارتخانه �
برقراری ارتباط با همکاران متخصص مرکز جهت فراهم س��ازی داروهای جدید بر اس��اس پروتکل های درمانی  �

جدید
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آزمایشگاه:
انجام آزمایشات پایه تشخیصی بر اساس پروتکل ها و دستورالعمل ها �
قابلیت انجام آزمایش��ات تش��خیصی ب��رای بیماری های ح��اد کرونری در کلیه س��اعات ش��بانه روز من جمله  �

)CPK,CKMB تروپونین( با روش های استاندارد.
قابلیت انجام آزمایش PTT, PT. INR, D. Dimer با روش های استاندارد �
قابلیت هماهنگی برای تهیه فراورده های خونی به صورت اورژانس در کلیه س��اعات ش��بانه روزی و دسترسی به  �

بانک خون

سایر تجهيزات و خدمات پزشکی این مراكز:
وجود دستگاه اکوی مناسب و دستگاه تست ورزش از ضروریات این مراکز می باشد �
جهت بهبود پروس��ه درمانی و تش��خیص بیماران قلبی وجود دس��تگاه های هولتر نوار قلب و هولتر فشارخون  �

مفید است.
ب��ا توج��ه به نیاز به CT.SCAN  جه��ت برخی تصمیم گیری های درمانی و پیگیری، الزم اس��ت که در مراکز  �

بیمارس��تانی امکان دسترسی به CT.SCAN  فراهم باشد )مراکز تصویربرداری با تعریف سطح بندی مشخص 
باشند و در دسترس باشند(

با توجه به نیاز به بخش اس��کن هسته ای جهت اقدامات تش��خیصی بیماران عروق کرونر با رعایت سطح بندی  �
توسط سیستم دانشگاه، دسترسی به این مراکز فراهم باشد

سيستم ارجاع:
بایس��تی مراکز س��طوح پایین تر درمانی تحت پوشش )مراکز سالمت( تحت پوش��ش پزشکان متخصص قلب  �

بیمارستان ها مشخص شوند.
بایستی بیمارستان های معین مجهز به بخش های آنژیوگرافی برای این مراکز مشخص شود. �
بایستی کادر اورژانس مجرب و با امکانات مجهز جهت انتقال بیماران فراهم شوند. �
بایستی امکانات ارسال اطالعات از طریق اینترنت و نمابر فراهم شوند. �
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خدمت دارو تجهيزات پزشکی
سطح 
ارائه 
خدمت

و  مراقب�ت  تش�خيص،  و  بررس�ی 
ارائ�ه درمان برای بيماران در س�طح 

تخصصی
پذی�رش موارد بيماران ارجاع ش�ده 
از مراكز بهداش�تی و سطوح درمانی 
پایين تر تحت پوشش و ادامه درمان 

بيماران
پذیرش مس�تقيم بيماران از سطوح 
جمعيت�ی تحت پوش�ش بر اس�اس 
به واس�طه  جمعيت�ی  تقس�يم بندی 

اورژانس و ادامه درمان بيماران
ارائ�ه  و  بيم�اران  مانيت�ور  قابلي�ت 
خدمات به بيماران در بخش اورژانس
بس�تری بيماران در ص�ورت لزوم در 

بخش مراقبت های ویژه قلبی
قابلي�ت انجام آزمایش�ات تخصصی 

تشخيصی
قابليت انجام خدمات رادیولوژی

تصویربرداری ه�ای  انج�ام  قابلي�ت 
رعای�ت س�طح بندی  ب�ا  تخصص�ی 
خدمات: شامل: سی تی آنژیوگرافی، 
MRI، سونوی داپلر و اسکن هسته ای 

قلب
تخصص�ی  مش�اوره های  انج�ام 

درزمينه های غير قلبی
قابلي�ت ارج�اع و هماهنگ�ی جهت 
انتقال بيماران ب�ه مراكز تخصصی و 
فوق تخصص با قابليت آنژیوپالستی

ارائ�ه  و  درمان�ی  خدم�ات  ارائ�ه 
توصيه های الزم به صورت پس خوراند 
ارجاع به س�طوح اوليه درمانی برای 
پيگيری و مراقبت مناس�ب بيماران 

تحت پوشش.
و  داده ه�ا  و  اطالع�ات  جم�ع آوری 
گ�زارش ده�ی ب�ه معاون�ت درمان 

دانشگاه ها.
اج�رای گایدالی�ن ه�ا و بس�ته های 

آموزشی ابالغ شده
در  پژوهش�ی  پيش�نهاد طرح ه�ای 
راس�تای بهب�ود كيفي�ت درمان�ی و 

برنامه ریزی های درمانی
مش�اركت و هم�کاری در پروژه های 
پژوهش�ی ابالغ شده از طرف معاونت 

درمان و مراكز تحقيقاتی قلب
ارائ�ه خدم�ات بازتوانی ب�ه بيماران 

قلبی و عروقی
مش�اركت و هم�کاری در پای�ش و 

نظارت

)اس�ترپتوكيناز،  فيبرینوليتيک 
آلتپالز،

 رتپالز، تنکتپالز(
هپارین، انوكساپارین، وارفارین

TNG سرم
كلوپيدگرول
دیگوكسين

فش�ارخون  مختل�ف  داروه�ای 
خوراكی

كنترل  تزریقی  داروه�ای  برخی 
آریتم�ی و فش�ارخون من جمله: 
اس�مولول، البتال�ول، آدنوزی�ن، 

وراپاميل بایستی فراهم باشند.
و  خنثی كنن�ده  داروه�ای 
بایس�تی  خون�ی  فراورده ه�ای 
باش�ند  دس�ترس  در  و  فراه�م 
من جمل�ه packed Cell، كرای�و، 
پالكت�ی،  فراورده ه�ای   ،FFP
ویتامي�ن k ف�رم iv، پروتامي�ن 
خالص�ه  به ط�ور  و  س�ولفات 

دسترسی به بانک خون.
*كلي�ه داروه�ای س�طوح قبلی 

بایستی فراهم باشد.

دستگاه نوار قلب دستگاه 
شوک، پدهای 

) extenel pace
دستگاه اكوكاردیوگرافی

دستگاه تست ورزش
دستگاه هولتر فشارخون

دستگاه هولتر نوار قلب
X Ray دستگاه

دستگاه سونوگرافی با قابليت 
داپلر

تجهيزات ccu شامل تخت 
استاندارد، دستگاه های 

مرتبط در بخش ccu من جمله 
پمپ های انفوزیون، قابليت 
مونيتورینگ بر بالين بيمار 
و دستگاهای مونيتورینگ 

پرتابل
دستگاه های نمابر و 

سيستم های اینترنتی و 
شبکه ای

داروها و داروخانه مجهز
آزمایشگاه استاندارد

بيمارستان های عمومی

جدول شماره 5: بیمارستان های عمومی
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پیوستها

سیستم ارجاع:

بر اس��اس آمارهای موجود حدود 841 پایگاه ش��هری اورژانس پیش بیمارستانی، 1351 پایگاه جاده ای اورژانس پیش 
بیمارس��تانی در کش��ور موجود می باش��د. همچنین 21 مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی در کش��ور واجد 
اورژانس هوایی می باش��ند. به دلیل ش��رایط خاص کش��ور ازنظر پراکندگی جمعیتی و وضعیت جغرافیایی امکان ارائه 
خدمات با تجهیزات اس��تاندارد و بر اساس الگوریتم های استاندارد در کلیه سطوح جامعه امکان پذیر نیست و به همین 
منظور س��طح بندی خدمات در س��طوح مختلف بر اس��اس امکانات موجود آن مراکز صورت می پذیرد؛ اما به این جهت 
که کلیه س��طوح، از س��طوح اولیه درمانی تا بیمارس��تان های عمومی و تخصصی قابلیت دستیابی به اقدامات استاندارد 
درمانی قلبی )آنژیوگرافی( و )دس��تیابی به خدمات فوق تخصصی( را داشته باشند، سیستم ارجاع تعریف شده است که 
بر اس��اس طراحی اس��تانداردهای ارجاع و انتقال بیماران، این حلقه های درمانی در س��طوح مختلف به یکدیگر مرتبط 

شوند و حالت گسسته نداشته باشند.
جهت ارتقاء سیستم ارجاع بیماران، اولین گام ارتقاء دانش و شناخت جمعیت تحت پوشش و سیستم های درمانی است 

که در فصل آموزش به آن اشاره خواهد شد.
اولین س��طح در سیس��تم ارجاع، انتقال بیماران از س��طوح مختلف جامعه )منازل، اماکن عمومی( به س��طوح مختلف 

درمانی )مراکز بهداشتی، بیمارستان عمومی، بیمارستان تخصصی( است.
در این س��طح آموزش افراد جامعه جایگاه ویژه ای دارد. آموزش در مورد ش��ناخت عالئم، نحوه برخورد اولیه با عالئم، 
نحوه تماس با سیستم های درمانی و اورژانس، نحوه انتقال بیماران قلبی توسط همراهان به مراکز می باشد که در بحث 

آموزش بحث خواهد شد.
در مورد اینکه چه زمانی بیماران توس��ط وسیله نقلیه ش��خصی خودشان به مراکز مراجعه کنند و یا منتظر جابه جایی 
به واس��طه اورژانس شوند، زمان بندی بر اس��اس بار ترافیک تعریف شده که در حال حاضر زمان انتظار 20 دقیقه مطرح 

است.
جهت ارتقاء كيفيت خدمت در انتقال بيماران در این سطح از ارجاع توسط سيستم اورژانس 115:

* شناخت کافی کارکنان اورژانس از عالئم قلبی و تظاهرات مختلف و آشنایی کامل با نحوه برخورد با حمالت قبلی
* حق انتخاب و تصمیم گیری برای انتقال بیماران قلبی به مراکز با حداکثر قابلیت ارائه خدمت برای بیماران قلبی

* مجهز بودن آمبوالنس های این سیستم به دستگاه شوک، AED و لوازم احیاء.
* دارا بودن حداقل داروهای الزم برای درمان حمالت قلبی: آس��پیرین، قرص های TNG، داروهای ضد فش��ارخون و 

داروهای احیاء
* تسهیالت عبوری از ترافیک الزم می باشد.

به صورت ایده آل الزم است که:
1. محدوده ای پوشش��ی اس��تاندارد برای گروه های اورژانس برای بیماران قلبی تعریف شود )ازنظر پراکندگی جمعیت، 

پراکندگی جغرافیایی و برآیند ترافیکی منطقه( در ساعات مختلف شبانه روز
2. محدوده های درمانی معین قلبی برای سیس��تم اورژانس در صورت امکان تعیین ش��ود )برای مثال در صورت وجود 
چند بیمارستان در محدوده آمبوالنس های اورژانس در سطح شهر، مشخص شدن مراکز درمانی با قابلیت خدمت رسانی 
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حداکثر قلبی(
3. ارتقاء تجهیزات و آموزش شناخت کارکنان و آمبوالنس این مجموعه

4. آموزش عموم در مورد ش��ناخت عالئم، نحوه برخورد اولیه با عالئم، نحوه تماس با سیس��تم های درمانی و اورژانس، 
نحوه انتقال بیماران قلبی توسط همراهان به مراکز

ارجاع داخل سیستم درمانی:
ارجاع از سطوح اولیه بهداشتی درمانی )مراکز سالمت و خانه های بهداشت به بیمارستان های عمومی و تخصصی(:

تعریف مراکز معین درمانی بس��ته به پراکندگی و ش��رایط جمعیتی و جغرافیایی آن منطقه، بایستی مشخص شود که 
مرکز درمانی تخصصی و بیمارستان تحت پوشش دهنده کدام می باشد.

امکان دسترسی و تماس با پزشکان متخصص قلب آنکال برای پزشکان عمومی بر اساس لیست آنکال تعریف شده و در 
دسترس جهت تصمیم گیری درمانی و تعیین تصمیم ارجاع و انتقال بیماران

امکان دسترسی سیستم اورژانس و پزشک متخصص قلب معین در مسیر انتقال )تماس تلفنی و اینترنتی(
وجود و دسترسی به سیستم اورژانس و آمبوالنس جهت انتقال

)در دسترس بودن. مجهز بودن، دارا بودن تجربه و دانش کافی کارکنان اورژانس(
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The NSF for Coronary Artery Diseases

Strategies:

1. Reinforcement and Development of Heart registery and surveillance system

2. Monitoring and Evaluation of Heart care services

3. Planning  and Implementation of integrated Death and Heart Disease 

4. Planning and Implementation of Integrated Heart services registery system from Emer-

gency to patint follow up 

Strategic Objectives 5 : Public empowerment on coronary artery diseases 

Strategies:

1. Public Education and training for Heart risk factors

2. Service Provider Education and training for Heart risk factors

3. Patient Education and training for Heart risk factors

4. Development of self care services in heart Disease

Strategic Objectives 6 : Improving quality of pre-hospital and hospital care.  

Strategies:

1. Reinforcement of substructures 

2. Review and Reform of prehospital care 

3. Standardization of prehospital services

4. Development and tooling hospitals for Heart Rehabilitation

 Conclusion
The National Service Framework represents a determined agenda for CAD, applying the 

principles set out in the NHS Plan to health system. This will drive up health services cover-

age and quality of care and help to promote present service.
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Strategic Objectives 1 : 25% reduction in:  mortality and morbidity of coronary heart dis-

ease and incidence of coronary heart disease and risk factors.

Strategies:

1.Policymaking in the ministery of Health and medical education for Healthy Heart life 

style 

2.Implementation of prohibiting smoking in public places

3.Development of national guidelines and standard treatment protocols

4.Defining national criteria for diagnosis of main risk factors

5.Implementation of IRAPEN for risk factor management 

Strategic Objectives 2 : At least 70% access to medication and counseling for the preven-

tion of coronary heart disease

Strategies:

1. Predicting drugs and medical instruments for prevention and diagnosis of coronary 

artery disease

2. Providing access to Primary PCI for at least 70% of ST Elevation Myocardial Infarctin 

Patients

Strategic Objectives 3 : At least 80% access and provision of essential drugs and equip-

ment for the diagnosis and treatment of coronary artery disease in all provinces

Strategies:

1.Advocating in supreme council of Insurance for financial supporting 

2. Development and tooling of 247 Hospitals 

3. Insurance coverage for new combinant thrombolityc drugs

4. Rationalization of Heart disease services in National Health network 

Strategic Objectives 4 : Improve registry and surveillance system of coronary heart dis-

ease and risk factors 
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This document includes four chapters.(101 pages) The first chap-
ter is the preface and the epidemiological aspect of this Disease. 
In this chapter, the main risk factors like tobacco, high blood pres-
sure, obesity and low physical activity  and preventive programs 
and economical aspects are discussed.
The second chapter is the service framework for this disease. 
This framework includes all Health network levels including health 
House, health centres, general hospitals and Heart Specialised 
Hospitals. For each level manpower, drugs and instruments and 
activities are well defined.
The Third chapter is about the training and education . based on 
the need assessment different forms of training including public 
awareness and service provider education are forecasted.

The fourth chapter discusses the research area about the coronary artery diseases. The 
applicability of the results are the  important note in these researches.
The appendices include the role of other sectors and the expectations of the health sector 
from them )including,  Ministry of Roads & Urban Development, , Ministry of Mine, Indus-
try & Trade, Ministry of Interior,  National Standard Organization, Ministry of Youth Affairs 
& Sports, Ministry of Education , Ministry of Culture & Islamic Guidance,  Ministry of La-
bour & Social Welfare, Ministry of Agriculture, Ministry of Energy, Ministry of Economic 
Affairs & Finance, department of environment and Islamic republic of Iran Broadcasting(.
Also the  substructures that are necessary for the implementation of program in the Na-
tional Health Network are discussed.

Six strategic objectives were set to reach the “25% reduction in the risk of premature death 

from cardiovascular disease, cancer, diabetes, chronic lung disease” as below:

Strategic Objectives 1 : 25% reduction in:  mortality and morbidity of coronary heart disease 

and incidence of coronary heart disease and risk factors.

Strategic Objectives 2 : At least 70% access to medication and counseling for the prevention 

of coronary heart disease

Strategic Objectives 3 : At least 80% access and provision of essential drugs and equipment 

for the diagnosis and treatment of coronary artery disease in all provinces

Strategic Objectives 4 : Improve registry and surveillance system of coronary artery disease 

and risk factors 

Strategic Objectives 5 : Public empowerment on coronary artery diseases 

Strategic Objectives 6 : Improving quality of pre-hospital and hospital care. 
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of coronary heart disease and risk factors,At least 70% access to medication and coun-

seling for the prevention of coronary heart disease, At least 80% access and provision of 

essential drugs and equipment for the diagnosis and treatment of coronary heart disease in 

all provinces,Improve registry and surveillance system of coronary artery disease and risk 

factors , Public empowerment on coronary heart diseases ,Improving country coverage of 

prevention and treatment services of coronary heart disease and Improving quality of pre-

hospital and hospital care.

Steps taken to prepare this policy document are as below:

1. The issue that necessitates the development of a policy document was defined.

2. Deputy of treatment was assigned as the responsible person to prepare the Iranian na-

tional service framework on Coronary Heart Disease.

3. A working group was formulated including the most well-known Heart specialists and ex-

perts.

4. Head of Disease Management in the curative affairs deputy  was appointed to co-ordinate 

the policy development process.

5. The policy development process was established.

6. Literature including all relevant national and international policy documents, annual and 

status report was reviewed.

7. The zero version of the Iranian National Service Framework on Coronary Heart Disease 

was drafted.

8. Draft policy was reviewed in monthly meetings.

9. Revised policy draft was circulated to key stakeholder.

10. Iranian National service framework on Coronary Heart Disease was submitted to the 

responsible authority)Head of Non communicable disease committee ( within the Ministry 

of Health.

11. Passing the referee sessions with minor revision it was formally adopted by the Deputy 

of treatment and approved by the Minister of Health & Medical Education.

12. Iranian National Service Framework on Coronary Heart Disease was published and 

communicated with universities  of medical science for implementation.



109

The NSF for Coronary Artery Diseases

National Facts:
 The first causes of death according to the mortality profile in the Islamic Republic of Iran in 

2011 is myocardial infarction ( 19.70% of total death).Based on this report the first  causes of 

death in Iran are :Myocardial infarction, Stroke,Road injury,Hypertension, Diabetes mellitus 

and Cancers. The prevalence of cardiovascular diseases is due to sedentary lifestyles and 

common risk factors, such as hypertension , diabetes and hypercholesterolemia . I.R.IRAN  

has developed many programs for controlling this disease.These programs are preventive 

approach for main risk factors, training specialists, procurement of necessary instruments 

and developing special heart sections in hospitals.

Iranian National Service Framework on Coronary Artery Disease
For each target, the Ministry of health & medical education become responsible to prepare 

a service frame work.

This document shows main road plan of the country. The target of this plan will be 25% 

reduction in premature deaths from coronary heart disease by 2025.The specific objec-

tives are 25% reduction in:  mortality and morbidity of coronary heart disease and incidence 
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Iran’s Specific Targets
Target 10:  Zero trans fatty acid in food & oily products 

Target 11: 20% Relative reduction in mortality rate due to traffic injuries

Target 12: A 10% relative reduction in mortality rate due to drug abuse 

Target 13: 20% increase in access to treatment for mental diseases

In this regards, National Action Plan of Iran for Prevention & Control of Non-Communicable 

Disease and related risk factors developed and signed by all members of the supreme coun-

cil of health & food safety.

Global Facts: 
The cardiovascular Disease  are the number 1 cause of death globally: more people die 

annually from CVDs than from any other cause. An estimated 17.5 million people died from 

CVDs in 2012, representing 31% of all global deaths. Of these deaths, an estimated 7.4 

million were due to coronary heart disease and 6.7 million were due to stroke . Over three 

quarters of CVD deaths take place in low- and middle-income countries.It is estimated that 

54% of deaths from noncommunicable diseases in the Eastern Mediterranean Region are 

due to cardiovascular diseases.It is estimated that cardiovascular disese, stroke and Diabe-

tes reduces GDP of these countries between 1 to 5 percent.

Institute for Health Metrics and Evaluation GBD 2015
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Introduction
Following the Declaration on Non-communicable Diseases )NCDs( adopted by the UN Gen-

eral Assembly in 2011, and calling for a  25% reduction in premature mortality from non-

communicable diseases by 2025 by the World Health Assembly in May 2012, nine voluntary 

global targets were set to combat global mortality from the four main NCDs, accelerating 

action against the leading risk factors for NCDs and strengthening national health system 

responses at global level.

Inline with the global targets, Implementing policies that are health promoting, mandate in-

terventions to prevent exposure from harm and provide quality care was the reasons behind 

preparing the “National Action Plan for Prevention & Control of Non- Communicable Disease 

and related risk factors in the Islamic republic of Iran, 2015-2025”.

Based on comprehensive literature review, health surveys and research studies including 

National and Sub- national burden of disease)NASBOD( study in our country a comprehen-

sive situation analysis was done and 13 national target was adapted in Iran. 

National Targets for prevention and control of NCDs
Target 1: 25% reduction in the risk of premature death from cardiovascular disease, cancer, 

diabetes, chronic lung disease

Target 2: At least 10% relative reduction in alcohol consumption 

Target 3:  A 20% relative reduction in prevalence of insufficient physical activity

Target 4: 30% relative reduction in the average salt intake in the population

Target 5:  30% relative reduction in the prevalence of tobacco use in persons aged 15+ years

Target 6: 25% relative reduction in the prevalence of high blood pressure or contain the 

prevalence of raised blood pressure

Target 7: Halt the rates of diabetes and obesity

Target 8: At least 70% of eligible people receive drug therapy and counselling to prevent 

heart attacks and strokes 

Target 9:  An 80% availability of the affordable basic technologies and essential medicines, 

including generics in private and public sectors 
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