
                                                                                                                                            

 

 

 درمانمعاونت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سالمت

 

 شناسناهم و استاندارد خدمت
 

  بیهوشی ردرجاحی قلب
بیماری قلبی بیماران با سابقه   و 

 



 

 1398  پاییز

 



                                                                                                                                            

 

 

 تدوین:  تنظیم و

 

 عضوهیات علمی  رییس انجمن بیهوشی قلب ایران، فلوشیپ بیهوشی قلب، د:دکتر علیرضا جهانگیری فر

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 فلوشیپ بیهوشی قلب، عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران: دکتر بهرنگ نورعلیشاهی 

 فلوشیپ بیهوشی قلب، عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان: لی جباریدکترع 

 دانشگاه علوم  عضوهیات مدیره انجمن بیهوشی قلب ایران، فلوشیپ بیهوشی قلب،ی: دکتر محمد شیروان

   پزشکی بقیه اهلل

 عضوهیات عضوهیات مدیره انجمن بیهوشی قلب ایران،  فلوشیپ بیهوشی قلب،: دکتر سید حسین مشتاقیون

 علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد

 فلوشیپ بیهوشی قلب، عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر :دکترعبدالرسول انوری پور 

 فلوشیپ بیهوشی قلب، سازمان تامین اجتماعی تهران،بیمارستان میالد :دکترعلی شاه عباسی 

 

 

 

 

 

 

 تحت نظارت فنی:

 اهای سالمتگروه  استانداردسازی و تدوین راهنم

 دفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعرفه سالمت

 

 ، فرانک ندرخانی، بهزاد کالنتریدکتر 

  مرجان مستشارنظامی دکترمریم خیری،

 



                                                                                                                                            

 

 

 مقدمه:

هت انجام بیهوشی ج اعمال جراحی قلبی بسیار پیچیده بوده و ماهیت آن با بیهوشی درسایر اعمال جراحی متفاوت می باشد بیهوشی در

این  د.باشکلیه اقدامات تشخیصی و درمانی در مبتالیان به بیماریهای قلبی سرشتی و اکتسابی، مستلزم کسب مهارت و تجربه کافی می 

از جمله ایران، دوره های تکمیلی در این خصوص گذاشته شده تا سطح  خصوصیت منجر به آن گردیده که در اغلب کشورهای دنیا و

امروزه در عموم کشورهای دنیا، خدمات بیهوشی در  نتیجه بیماران نیز از آن منتفع گردند. در یافته و خدمت ارتقا دانش افراد ارایه دهنده

این گروه از بیماران، توسط افرادی ارایه می گردد که دارای مدرک فلوشیپ بیهوشی قلب یا معادل آن باشند. در کشور ما نیز سالهاست 

 با نیازهای این حوزه تربیت می گردد.  بیهوشی قلب، متناسب که نیروی کارآمد و متخصص فلوشیپ

های ویژه را در حیطه جراحی فلوشیپ بیهوشی قلب یا متخصص بیهوشی مورد تایید انجمن بیهوشی قلب، خدمات بیهوشی و مراقبت

استاندارد حاضر به توضیح شرایط  نماید.های ویژه پس از عمل ارایه میقلب، از زمان ویزیت پیش از عمل، تا ترخیص از بخش مراقبت

 الزم جهت ارایه این گونه خدمات پیشرفته و افراد صاحب صالحیت دراین زمینه می پردازد.

 

 :الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی

 و بیماران با سابقه بیماری قلبی جراحی قلب سازی خدمت بیهوشی در استاندارد

 

 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

سازی بیمار پیش از عمل، بیهوشی و مدیریت بیمار در اتاق عمل و مدیریت شامل ویزیت و آمادههای ویژه ت بیهوشی و مراقبتخدما

 باشد.های ویژه پس از عمل میروند بهبودی بیمار در بخش مراقبت

ک قلب، مدیریت هموستاز، کنترل راه مدیریت همودینامیک، برقراری مانیتورینگ تهاجمی و غیر تهاجمی، تصویر سازی اکوکاردیوگرافی

      هوایی و مدیریت درد پس از عمل، از جمله وظایف سرویس بیهوشی قلب است. 

 

 ج( اقدامات یا پروسیجرهای ضروری جهت درمان بیماری:

 انجام بیهوشی در بیمار کاندید عمل جراحی قلب -

 انجام بیهوشی در بیمار قلبی کاندید اعمال جراحی غیر قلبی -

 جهت بیماران قلبی Procedureدر اتاق  Sedationام بیهوشی و انج -

 آر آی و اکوکاردیوگرافی، به ویژه جهت کودکان دچار بیماریهای قلبی لب، امبیهوشی در بخشهایی نظیر کت -

 های ویژه پس از عمل جراحی قلبی و غیر قلبیویزیت بیماران قلبی در بخشهای مراقبت -

اساس استاندارد ابالغی وزارت  بر های ویژه پس از جراحی قلبه مری در اتاق عمل یا بخش مراقبتانجام اکوکاردیوگرافی از را -

 بهداشت

 حین عمل یا به صورت مشاوره …ده قلبی و متری مغزی و سوماتیک، برونمانیتورینگ پیشرفته شامل اکسی -

 رت مشاورهصوتعبیه الین شریانی، ورید مرکزی و کاتتر دیالیز وریدی حین عمل یا به  -

 

 



                                                                                                                                            

 

 

 (: مشترک بین عموم بیماران) خدمات پایه 

 .تحویل و انتقال بیمار به اتاق عمل 

 .مانیتورینگ پایه و تهاجمی و تفسیر آن 

 .القا و حفظ بیهوشی 

 .مدیریت مایعات وریدی 

 .مدیریت همودینامیک 

 .مدیریت اختالالت خونی و انعقادی 

 

  (:زحسب نیاخدمات ویژه )در برخی بیماران بر 

 انیتورینگ پیشرفته همودینامیک، تعبیه کاتتر شریان ریویم 

 مدیریت بیهوشی در اعمال جراحی مجدد، رفع چسبندگی، جراحی مشترک قلبی و غیر قلبی 

 هیپوترمی القا شده، هیپوتانسیون القا شده 

  توقف کامل یا نسبی گردش خونTCA 

 بهداشت بر اساس استاندارد ابالغی وزارت اکوکاردیوگرافی از راه مری 

  مدیریت بیهوشی و راه هوایی در صورتTEE توسط سایر سرویسها 

  برقراری یا مدیریتECMO 

 مانیتورینگ و تفسیر اکسی متری مغزی و بافتی 

 برقراری و مدیریت بالون پمپ 

 مدیریت بیهوشی پس از پمپ طوالنی 

 Autologous Blood Transfusion, Cell Salvage 

  تفسیرROTEM ی سنجش انعقادیهایا سایر تست 

 

 ی قبل از انجام پروسیجرارزیاب 

 ویزیت بیماران کاندید عمل انتخابی در کلینیک بیهوشی قلب یا به صورت مشاوره -

 لیست تحویل بیمار از بخش بر اساس چک -

 بررسی مشخصات و پرونده بیمار، رضایتنامه و رزرو فرآورده و انتقال به اتاق عمل -

 رسانیدن ریسک عملسازی بیمار و به حداقل آماده -

 تعدیل داروهای مصرفی -

 های خونی و صناعی مورد نیازرزرو فرآورده -

 های مورد نیازها و درخواست آزمایشانجام مشاوره -



                                                                                                                                            

 

 

 در صورت نیاز زداییو استرس Pre Medتجویز  -

 

 ارزیابی حین  انجام پروسیجر 

 ارسازی و چک مجدد اتاق عمل، تجهیزات و داروها پیش از ورود بیمآماده -

 برقراری مانیتورینگ ابتدایی -

 القای بیهوشی و تکمیل دسترسی عروقی و مانیتورینگ پیشرفته -

- Time out  شامل چک مجدد بیمار وplan بیهوشی، جراحی و پمپ، قبل از برش پوست 

 اداره بیهوشی حین عمل -

 مللیست انتهای عمل و مرور شرایط انتقال بیمار از اتاق ع مرور عمل و کنترل چکبررسی  -

 های پس از عمل جراحی قلب بر اساس پروتکل انتقالانتقال بیمار به بخش مراقبت -

 

 ارزیابی بعد از انجام پروسیجر 

 نظارت بر انتقال ایمن بیمار از اتاق عمل -

 پس از عمل جراحی قلب بر اساس چک لیستویژه های تحویل بیمار به بخش مراقبت -

 بیمار پس از عملروزانه ویزیت  -

 

 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطهارائه  و (Orderاحب صالحیت جهت تجویز )ه( افراد ص

 عنوان تخصص ردیف

تعداد موردنیاز به طور 

استاندارد به ازای 

 ارائه هر خدمت

میزان 

تحصیالت 

 مورد نیاز

سابقه کار و یا دوره 

آموزشی مصوب در 

 صورت لزوم

 نقش در فرایند ارائه خدمت

1 

بیهوشی فلوشیپ * 

/ متخصص قلب

 بیهوشی

 دو نفر به ازای هر 1

 اتاق عمل قلب

شیپ/ فلو

 تخصص

بر اساس لیست 

ابالغی انجمن فلوشی 

 بیهوشی قلب

نظارت درمانی در ، مشاوره قبل از پروسیجر

، درمان عوارض احتمالی، حین پروسیجر

 مراقبتهای الزم تا قبل از ترخیص

فلوشیپ مذکور دسترسی به ا فلوشیپ بیهوشی قلب می باشد و در صورت عدم بدر بیهوشی جراحی های قلبی، ارائه خدمت  * اولویت

 تائید معاونت درمان دانشگاه می باشد بوده و مورد بیهوشی قلبکه دارای سابقه فعالیت حوزه  بیهوشی ینارائه خدمت توسط متخصص

 .امکانپذیر است

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

 

 

 ارائه کننده خدمت: اعضای تیم ( برای سایر( عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز )استانداردز

 ردیف
عنوان 

 تخصص

تعداد موردنیاز به طور 

استاندارد به ازای ارائه 

 هر خدمت

میزان تحصیالت 

 مورد نیاز

سابقه کار و یا دوره 

آموزشی مصوب در 

 صورت لزوم

 نقش در فرایند ارائه خدمت

1 
تکنسین 

 بیهوشی

نفر به ازای هر اتاق  1

 عمل قلب

حداقل کارشناسی 

 یهوشیب

ماه دوره  ۶حداقل 

 آموزشی بیهوشی قلب

کمک در آماده کردن بیمار در زمان نیاز به 

 بیهوشی و اداره عوارض احتمالی

 

  :و مکان ارائه خدمت( استانداردهای فضای فیزیکی ح

 اتاق عمل استاندارد قلب 

 اتاق عمل جنرال مجهز به مانیتورینگ تهاجمی و پیشرفته 

  ریکاوریاتاق پروسیجر به همراه 

 نیازمند به  بخشهایRemote Anesthesia مجهز به ملزومات استاندارد و متناسب 

 

  :ط( تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت

 ماشین بیهوشی 

 ریوی و -پمپ بای پس قلبیECMO 

 عضالنی شامل -مانیتورینگ عصبیSSEP, VEP  

 ینامیکمانیتورینگ استاندارد قلبی و مانیتورینگ پیشرفته همود. 

 دستگاه اکسی متری بافتی 

 دستگاه عمق بیهوشی 

 های مریدستگاه سونوگرافی با پروب مناسب برای ورید مرکزی و اکوکاردیوگرافی به همراه پروب. 

  دستگاهABG 

 دستگاه Autologous Blood Transfusion  نظیرCell Saver 

  دستگاهACT دستگاه ،ROTEM  یاTEG دستگاه ،Platelete Function Test 

 دستگاه پیس میکر دو حفره ای و یک حفره ای 

 دفیبریالتور به همراه پدل اکسترنال، اینترنال و پد پوستی، اطفال و بزرگسال 

 تخت انتقال، مانیتورینگ پرتابل، ونتیالتور پرتابل 

 بالون پمپ 

 پرفیوزر، پمپ انفوزیون 

 



                                                                                                                                            

 

 

 ی( داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:

 میزان مصرف )تعداد یا نسبت( اقالم مصرفی مورد نیاز دیفر

 هداری بیهوشیگن طبق استاندارد القا و داروهای بیهوشی 1

 درمانی های اینوتروپ و وازواکتیو طبق استانداردودار داروهای اورژانس و حیاتی 2

 طبق پروتکل تجویز مایع وریدی حجمی انفوزیون انواع 3

 ا عدد مرکزیانواع کاتتر وریدی  4

 عدد 1 انواع کاتتر شریانی 5

 یک ست کامل انواع ماسک و لوله تراشه ۶

 یک ست ست سرم و خون و لوله رابط 7

 یک ست ست استریل تعبیه کاتترها 8

 عدد 10 انواع سرنگ 9

 عدد 1 دفیبریالتور پد 10

 عد 5 انواع چسب و پد 11

 مورد 5 پانسمان کاتترها 12

 عدد 1 ن ریویکاتتر شریا 13

 عدد 1 نخ بخیه 14

 ز استانداردوطبق د هپارین و ضد انعقادها 15

 ز استانداردوطبق د پروتامین و عوامل کمک انعقاد 1۶

 ا جفت متری و عمق بیهوشیپروب اکسی 17

 عدد Cell Saver 1های اتصاالت و کیسه 18

 

 :( استانداردهای ثبتک

 ی درج خواهد شد.کلیه خدمات بیهوشی در برگه بیهوش 

 گردد.بیهوشی در اتاق عمل قلب، در برگه بیهوشی ویژه قلب ثبت می 

 شودپروسیجرها، در برگه شرح عمل مکتوب می. 

 

 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ن

 عنوان تخصص ردیف
میزان 

 تحصیالت

مدت زمان مشارکت در 

 فرایند ارائه خدمت
 خدمت نوع مشارکت در قبل، حین و بعد از ارائه

1 
بیهوشی فلوشیپ * 

 / متخصص بیهوشیقلب

شیپ/ فلو

 تخصص
 ساعت 10الی  2از 

، نظارت درمانی در حین پروسیجر، مشاوره قبل از پروسیجر

 مراقبتهای الزم تا قبل از ترخیصدرمان عوارض احتمالی، 

 

 



                                                                                                                                            

 

 

  ( مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:س

 دید پزشک معالج متفاوت است.حیط بیمار و صالبرحسب شرا

 

 : ( موارد ضروری جهت آموزش به بیمارع

 مصاحبه با بیمار و همراه بیمار، توضیح الزم درمورد عمل جراحی، بیهوشی، تبعات آن و عوارض احتمالی، : ویزیت قبل از عمل

 .آگاهانه مکتوب ارایه فرم رضایت

 یهوشی و دوران پس از عمل بصورت شفاهینامه، روند ب مرور رضایت: روز عمل. 
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 ردیصورت پذ شیرایو ستیبایم یباشد و بعد از اتمام مهلت زمان یسال م 2راهنما از زمان ابالغ به مدت  نیاعتبار ا خیتار. 


