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 بسمه تعالي
 

  
  :مقدمه

  
از حدود سي سال رشته جراحي قلب  ،ر تاريخچه جراحي قلب و عروق در ايران ذكر شده استور كه دطهمان

 با انجام اعمال تعويض دريچه هاي قلبي و تدريجاٌ بر روي باي پس عروق كرونري ،پيش در چند مركز استان
. شته استجراحي قلب با سرعت بيشتري پيشرفت دارشته ،در مقايسه با اكثر رشته هاي پزشكي . آغاز شد

 زام مي شدند كهـور اعـ به خارج از كش. . ..روق و ـب و عـاري هاي مادرزادي قلـي كه جهت درمان بيمـبيماران
بتدريج در مراكز . عالوه بر صرف هزينه هاي سنگين با معضالت و مشكالت بسياري در غربت مواجه بودند

 ،د و امروزه  شاهد هستيم با پيشرفت اين رشتهخاصي اعمال جراحي بيماري هاي مادرزادي قلب و عروق شروع ش
بيماري در اين زمينه به خارج اعزام نمي شود و همگام با آن ترميم دريچه هاي قلب و اخيراٌ اعمال اندووسكوالر 
كه برروي بيماريهاي عروق بزرگ و آئورت انجام مي شود حداقل در تهران و چند شهر بزرگ شروع و تثبيت 

استفاده مي شود از جراحي هاي پيچيده براي درمان كه  هيبريدمگام با كشورهاي اروپائي اعمالاخيراٌ ه. شده است
 مجلس شوراي ،با نگاهي منصفانه بايد ضمن تقدير از مسئولين ديربط وزارت متبوع. شروع شده استتهران در 

از كليه جراحان بزرگوار  و دارزي كه كمك شاياني در اين روند رو به رشد داشته انمحترم اسالمي و هيئت امناء 
 خصوصاٌ جراحاني كه با صرف وقت و انرژي فراوان و تقبل دشواري ها و زحمات بسيار ،قلب و عروق ايران

كشور و شركت در برنامه هاي ازبه خارج  با مسافرت هاي متعدد  همت نمودهجهت گذراندن دوره هاي آموزشي
 به ارتقاء و گسترش هرچه بيشتر ، از كشور و اساتيد خارجيارجاساتيد برجسته ايران در خعلمي و يا دعوت از 

 رشته جراحي قلب و عروق  در بايد اذعان نمود كه با حمد و سپاس خداوند متعال،كمك مي نماينداين رشته 
كه اساتيد مدعو در بازديد از مراكز جراحي قلب كشور و يم همگام با اكثر كشورهاي پيشرفته جهان قدم برمي دار

اميد .  به اين امر معترفند نيزمشاهده اعمال پيچيده اي كه در اين زمينه در مراكز جراحي قلب صورت مي گيردبا 
  .است كه به فضل الهي گام هاي بعدي استوارتر و مورد قبول درگاه حق تعالي قرار گيرد

  
  

  
  



  
  :تاريخچه جراحي قلب و مروري بر روند آموزشي و آينده آن

  
  

 هجري شمسي در ايران و شروع آموزش مستقل رشته 1350 و 1340 بين سال هايحي قلب ايجاد بخش هاي جرا
جراحي قلب در دهه پنجم و ششم هجري شمسي در مراكز جراحي قلب ايران و گسترش اين بخش ها در زمينه 

 لزوم بازنگري در برنامه هاي آموزشي جراحي ،آموزش جراحي قلب بخصوص از دهه ششم و هفتم هجري شمسي
 مركز آموزشي )ده(10) 1388(در حال حاضر . قلب بخصوص درزير شاخه هاي جديد اين رشته را ايجاب مي نمايد

  . جراحي قلب در كشور وجود دارد
يشرفت هاي علمي روز ي آموزشي متناسب با پبخش ها كمي و كيفي آموزش نوين جراحي قلب نياز به گسترش 

همزمان با آن الزم است در برنامه آموزشي چه از نظر . رد نظر را داردبا امكانات و وسايل موكشور دنيا و نياز 
 چارچوب برنامه ،بر اين اساس.  صورت گيرد، تجديد نظر اساسي،محتواي دروس و چه از نظر روش آموزش
  . آموزشي جراحي قلب تهيه و تدوين مي گردد

 .د نقائص و كمبودهاي آن را جبران نماينداميد است همكاران محترم و صاحبنظران با رهنمودها و پيشنهادات خو

  
  :انگليسي  و به فارسيدورهعنوان 

  
  Cardiovascular Surgery      جراحي قلب و عروق

  
 

  : دورهتعريف
  

 متخصصصين رشته جراحي عمومي ،دوره آموزشي جراحي قلب و عروق دوره اي است كه دانش آموختگان آن
 جهت تشخيص و درمان بيماري هاي ،دوره آموزشي فوق تخصصي سال 3هستند كه پس از طي نمودن حداقل 

ديگري كه منجر هاي   بيماري هاي مادرزادي قلب و بيماري،عروق كرونر ، بيماري هاي آئورت،دريچه اي قلب
طول اين دوره .  اقدام خواهند نمود، و نياز به دخالت جراحي دارنددبه گرفتاري قلب و عروق بزرگ شده ان

  .است سال 3آموزشي 
  
  



  
  :تاريخچه و سير تكاملي جراحي قلب در جهان

  
 امكان انجام اعمال جراحي بزرگ فراهم شد و همين امر باعث شد ، با پيدايش اتر و كلروفرم،در اواسط قرن نوزدهم

 ,  جراحـي از شيكـاگو بنـام دكتر1893در دهـم جـوالي . تا تفكـر ترميـم زخم هـاي تـرومايـي قلـب تقويـت گـردد

Daniel Hale Williams1896در سـال .  ساله را ترميم كرد ولي بيمار فوت كـرد24قلب يك جوان  تروماي 
اولين عمل آمبولكتومي .  ساله را ترميم كرد و بيمار زنده ماند22زخم تروماي قلب يك مرد ,Ludwig Rhen دكتر

برداشتـن پريكـارد سخـت در . م شـد انجـا, Friedrich Trendelenburg تـوسـط دكتر 1908ريوي  در سـال 
constrictive pericarditis , اولين بار توسط دكتر Rhen و دكتر Zaurbruch1910در سـال .  معرفي شـد 

 1914وي در سال . و شريان كرونر ارتباط برقرار كند سعي كرد بطور غير مستقيم بين آئورت نزوليCarnel دكتـر 
اولين والووتومي موفق دريچه پولمونر در . با روش هاي گوناگون را مطرح نمودفرضيه ايست قلبي و جريان خون 

 و Charles Hufnazel, ر ـ دكت1950در اوايل . دـ انجام شThomas Holmesر ـدكت طـ توس1947ر ـدسامب
M. Campbellدــــــــــــرار دادنـگ قـي سـزولـورت نـوعي را در آئـه مصنـن دريچـانه اوليـور جداگـ بط .
,John Streiderق ـــــــــوفـور مـت بطـوانسـ ت1937ال ـ در سDuctus Arterissousدر سال .  را قطع كند

  .  ساله انجام داد12 در استكهلم عمل ترميم كوآركتاسيون را در يك پسر Crafoord دكتر 1944
م دكتر ـاد خانـ پيشنههـ و بAlfred Blalockر ــط دكتـ توس1944ال ـ در سBlalock-Taussigت ـانـ ش

,Helen Taussig با آناستوموز شريان ساب كالويس شريان ريوي در يك شيرخوارمبتال به تترالوژي فالوت در 
براي اولين بار در ذهن ) ماشين قلب و ريه( CPB تفكر ساخت دستگاه . بيمارستان دانشگاهي جان هاپكينز انجام شد

تالش هايي در اين زمينه انجام شد به علت وقوع .  شكل گرفت1930 در سال John Gibbonدكتر جواني بنام 
 مجدداٌ تحقيقات خود را شروع كرد و با توماس Gibbonكتر د جنگجنگ جهاني دوم اين كار رها شد ولي بعد از 

 مالقات كرد و او به گيبون قول همكاري براي ساختن يك ماشين قلب و ريه جديد را IBMواتسون رئيس شركت 
 با اين ماشين Gibbon شروع به طراحي و ساخت ماشين جديد كردند و IBM مهندس از شركت ششسپس . داد

 كوچك بودن اكسيژناتور آن بود كه براي كار برد روي ،مشكل ماشين جديد. جديد مدتها روي سگ ها عمل كرد
  .  موفق به ساخت يك اكسيژناتور بزرگتر شدIBMبتدريج شركت . انسان مناسب نبود

 premium از نوع ASD با استفاده از ماشين قلب و ريه موفق شد Clarence Dennis دكتر 1951 آوريل 6در 
  .  ساله ببندد ولي بيمار از پمپ جدا نشد و فوت كرد5را در يك كودك 

  



  
  :تاريخچه و سير تكاملي جراحي قلب در جهان

  

  . راي باي پس كردن قلب راست بكار گرفت دستگاه قلب و ريه مصنوعي خود را بGibbon دكتر 1953در فوريه 
 دستگاه قلب و ريه مصنوعي بطور موفقيت آميزي جهت باي پس كردن قلب چپ و ترميم 1952در جوالي سال 

 يك ASD موفق شد John Lewis دكتر 1952در دوم سپتامبر .  بكار گرفته شد Dodrillميترال توسط دكتر
  . با كمك هيپوترمي تمام بدن و بدون پمپ و اكسيژناتور ترميم نمايد ساله را با ديد مستقيم فقط 5دختر بچه 
 ماهه به وزن 15 يك دختر ASD در بيمارستان جفرسون در فيالدلفيا تالش كرد تا Gibbon دكتر 1953در فوريه 

در  ديده نشد و كودك ASDدر موقع عمل .  پوند را با استفاده از ماشين قلب و ريه مصنوعي خود ترميم كند11
  .  داشته استLarge PDAبعداٌ در اتوپسي مشخص شد كه كودك يك . اتاق عمل فوت كرد

اين بيمار بهبود پيدا كرد و .  ساله كرد18 در يك خانم ASD اقدام به بستن Gibbon دكتر 1953،در ششم ماه مي 
  . و ريه بطور موفق درمان شد با استفاده از ماشين قلب Gibbonبه اين ترتيب او اولين بيماري بود كه توسط دكتر 

 دو بار ديگر اقدام به جراحي قلب با استفاده از ماشين قلب و ريه كرد كه هر Gibbon  دكتر 1953در ماه جوالي 
  . دو بيمار در اتاق عمل فوت شدند و بعد از آن  شديداٌ دچار افسردگي شد و كار با ماشين قلب و ريه را كنار گذاشت

و همكارانش براي اولين بار اقدام به معرفي يك تجربه آزمايشگاهي براي ايست قلبي با  Melrose 1955در سال 
  .بكار بردن كلروپتاسيم كردند

 جراحي قلب باز و جراحي بيماري هاي 1953بطور كلي بعد از ساخته شدن ماشين قلب و ريه مصنوعي در سال 
  : ن ذكر مي شوندمادرزادي قلبي به سرعت رو به پبشرفت گذاشت كه نمونه هاي آ

الزم به ذكر است كه قبل از استفاده از ماشين قلب و .  كردVSD اقدام به بستن Lillehei دكتر 1953 در سال -
 تحت عمل cross-circulation بيمار مبتال به بيماري هاي مادرزادي قلب را با تكنيك Lillehei 25 دكتر ،ريه

 ضايعات مختلف مادرزادي قلبي را در سال هاي John Kirklinتر دك. جراحي قرار داد و اغلب موفقيت آميز بود
 با استفاده از ماشين قلب و ريه ترميم نمود و يكي از پيشگامان جراحي قلب بخصوص در بيماري هاي 1956 و 1955

  .مادرزادي قلبي به حساب مي آيد
 . نمودAtrial –Switch  با تكنيك-TGA  D اقدام به ترميم Senning دكتر  1959 در سال -

  .كرد Coronary arteriovenous Fistula  اقدام به ترميمSwan دكتر 1959 درسال -

  
  



  
  :تاريخچه و سير تكاملي جراحي قلب در جهان

  

  . كردEbstein اقدام به ترميم آنومالي Hardy دكتر 1964 در سال -
  .ترزي پولمونر نمود اقدام به ترميم تترالوژي فالوت همراه با آRoss دكتر 1966 در سال -
  . كردTruncus arteriosous با استفاده از اكوگرافت آئورت اقدام به ترميمMcGoon دكتر 1967 در سال -
  . اقدام به تصحيح فيزيولوژيك آترزي تريكوسپيد كردFontan دكتر 1968 در سال -
زمان با وي دكتر ـ كه هم نمودSubaortic Tunnel Stenosis اقدام به ترميم Kono دكتر 1975 در سال - 

  .هوشنگ راستان از ايران هم تكنيك خود را در مورد ترميم تنگي مسير خروجي بطن چپ ارائه و معرفي نمود
 Arterial- Switch باعمل D-TGA از كشور برزيل اقدام به ترميم آناتوميك Jatene دكتر 1975 در سال -

 را شرح داد و خود نيز عمل D-TGA كرونر در  آناتوميMagdi Yacoubهمزمان با وي دكتر . نمود 
Arterial- Switchرا ادامه داد .  

  . كردHypoplastic Left Heart  مرحله اي اقدام به ترميم3-2در يك عمل Norwood  دكتر1983 در سال -
  . اقدام به اولين پيوند قلب در اطفال نمود Baily دكتر 1985 در سال -
  . انجام شدHarken توسط دكتر 1960ئورت در سال  اولين تعويض موفق دريچه آ-
 و همكارانش در تورنتوي كانادا براي تعويض Heim Becker هموگرافت آئورت براي اولين بار توسط دكتر -

  .دريچه ميترال استفاده شد
  . مورد استفاده قرار گرفت1965 در سال Carpentier گزنوگرافت براي اولين بار توسط دكتر -

 تفكر درمان بيماري ، پيشرفت در زمينه درمان بيماري هاي مادرزادي قلبي و بيماري هاي دريچه اي قلبهمزمان با
 دكتـر 1946 بطوريكـه در سـال ،ل گـرفتـاده از تكنيـك هاي جراحـي شكـانسـداد شراييـن كرونـر با استـف

Arthur Vienberg،به كانالي در سطح ميوكارد جراح كانادايي سعي كرد با اتصال شريان پستاني داخلي ، 
  .خونرساني ميوكارد را بهبود ببخشد

 . و همكارانش انجام شد Longmire اولين آندآرتركتومي عروق كرونر توسط -

  
  
  
  
  



  
  :و سير تكاملي جراحي قلب در جهانتاريخچه 

  
 در Sones & Shirey توسـط 1962 آنـژيـوگرافـي عـروق كرونـر بطـور انتخابـي بـراي اوليـن بـار در سـال -

Cleaveland Clinicانجام گرفت .  
اين كار توسط .  براي اولين بار شريان پستاني داخلي به شريان كرونر چپ يك سگ آناستوموز شد1952 در سال -

 . انجام شدVladimir Demikhov دكتر

  .نجام شد اGoetz جراحي موفق باي پس عروق كرونر در انسان توسط دكتر 1960 در دوم ماه مي -
 گزارش كرد كه شريان پستاني داخلي را Kalessov در جريان جنگ سرد يك جراح روسي بنام 1967 در سال -

  ).در قلب در حال ضريان. (  بيمار آناستوموز كرده است6به شريان كرونر قلب در 
 شروع ،كليولند در كلينيك Rene Favalaro استفاده از وريد سافن براي باي پس عروق كرونر توسط دكتر -

  )1967.(شد
 W. Dudlyر ـط دكتـوسـ تMilwaukee در 1969ال ـراحي باي پس كرونر به شكل امروزي در سـ ج-

Johnsonشروع گرديد .  
 اقدام ، و همكارانDenton Cooley بعد از ابداع ماشين قلب ريه مصنوعي براي اولين بار دكتر 1956 در سال -

 و همكاران براي Denton Coeleyدر همان زمان دكتر  .  ميوكارد كردند بعد از انفاركتوسVSDبه ترميم 
اولين بار رزكسيون آنوريسم بطني بعد از انفاركتوبس ميوكارد با استفاده از ماشين قلب و ريه  مصنوعي را گزارش 

  . كردند
استفاده از ماشين  و بدون Clamp &Saw و همكارانش توانستند با استفاده از تكنيك Beck دكتر 1944در سال 

  .)قلب و ريه آنوريسم بطن چپ را بطور موفقيت آميز بردارند
همراه و همگام با پيشرفت هاي فوق الذكر تصور پيوند قلب نيز شكل گرفت و پيشرفت هايي به شرح ذيل حاصل 

  :شد
 پيوند ،كاگو در دانشگاه شيCharles Guthrie و دكتر  Alexis Carrel  براي اولين بار دكتر 1905در سال 

  .قلب و ريه ها را در سگ گزارش كردند
 در Orthotopic پيوند قلب ، سال ها پيش از ابداع ماشين قلب و ريه مصنوعي،Vladimir Demikhov  دكتر

  .سگ را تشريح كرد
  . توضيح داده شدShamway و Lowerتكنيك جراحي پيوند قلب به صورت امروزي اولين بار توسط 
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در .  انجام شدMississipi و همكاران در دانشگاه  Hardyام پيوند قلب در انسان توسط دكتراولين تالش براي انج
 از قلب يك شامپانزه بزرگ استفاده شد ولي گيرنده بدليل رد پيوند سريع ،آن زمان چون دهنده انساني وجود نداشت

  .فوت شد
 در شهر  كيپ تاون آفريفاي Groote Schuar در بيمارستان 1967نسان به انسان در سوم دسامبر اولين پيوند قلب ا

 روز بعد از پيوند 18 ساله بود كه 54گيرنده پيوند يك مرد .  انجام شدChristian Barnardجنوبي توسط دكتر 
  .فوت شد

 در شهر Adrian Kantrowitzكتر  توسط د1967دومين پيوند قلب با استفاده از يك دهنده انساني در سال 
  . ساعت اول فوت شد24نيويورك انجام شد ولي بيمار بدليل خونريزي در 

.  روز بعد از فوت اولين بيمارش بود12 دكتر برنارد دومين پيوند قلب خود را انجام داد كه ,1968در دوم ژانويه 
  .دومين بيمار چند ماه بيشتر زنده نماند

  . عمل پيوند قلب در سراسر جهان انجام شد99 ،از انجام پيوند قلب توسط دكتر برنارددر طول اولين سال بعد 
 تالش براي انجـام پيوند قلـب و ريه همزمـان توسـط دكتر 1981براي اوليـن بار در دانشـگاه استانفـورد و در سـال 

Reitzهمكاران شروع گرديد  و.  
 در سويس كشف شد و در سال Sandozدر آزمايشگاه ) سيكلوسپورين (Cyclosporine داروي 1970در سال 

  . اين دارو در دانشگاه استانفورد براي استفاده از رد پيوند معرفي گرديد1980
  . و همكاران انجام شدHandy توسط 1964 سال Juneاولين پيوند ريه در يازدهم ماه 

  . توضيح داده شدHarkenكتر  توسط د1958 در سال Intra aortic counter pulsationمفاهيم اوليه 
 بيمار 3 و همكاران براي اولين بار كاربرد موفق بالون پمپ داخل آئورتي را در Kantrowitz دكتر 1963در سال 

  .گزارش كردند
  . براي اولين بار كاربرد موفق قلب مصنوعي را قبل از پيوند قلب گزارش كردDenton Cooleyدكتر

 و Devries توسط UTAH براي اولين بار در دانشگاه 1982در سال ) Jarvik-7( پيوند قلب مصنوعي دائمي 
  .همكاران گزارش شد
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 و دكتـر Denton Cooley و دكتـر Michel De Bakey شامـل دكتـر Houston گـروه 1950در اواخـر سـال 
Stanley Craw fordآئورت ،اعمال جراحي آنوريسم هاي آئورت صعودي ، و ساير همكارانشان

  .توراكوآبدومينال را را شروع كردند،نزولي
  . اولين عمل جراحي آنوريسم قوس آئورت توسط گروه هوستون انجام شد1957در سال 

  . معرفي شدDe Bono Bentall توسط  Bentall عمل 1968 در سال 
  .  آئورت نزولي و شكمي رونق گرفت براي درمان آنوريسمStent كاربرد 1990 در سال 

تالش ها براي پيشرفـت و تكـامل در جـهت ارائه روش هاي نويـن جراحـي براي درمان بيمـاري هاي قلبـي مختلـف 
 جراحان و دانشمنـدان كشور ما هم سهمـي در پيشبـرد و تكامل روش هاي درمانـي ،اميدواريم پزشكان. دارد ادامـه

 اين مهم مانند دانشگاههاي معتبر دنيا با گسترش كمي و كيفي آموزش .راعات جديد داشته باشندجراحـي و ابداع و اخت
 .هاي فوق تخصصي در اين زمينه مقدور خواهد بود
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  : تهران ،)ره(تاريخچه جراحي قلب در بيمارستان امام خميني

  

 تخت در 2 با انجام اعمال جراحي قلب بسته به صورت موردي با اختصاص ،رت تخصصيجراحي قلب در ايران به صو
 دكتر ، به بعد توسط آقايان دكتر ميرعالء1335تقريباٌ از سال ) پهلوي سابق) ( ره(بخش داخلي بيمارستان امام خميني 

 افزايش يافت و 4احي قلب به چند سال بعد تعداد تخت هاي جر.  دكتر بهروش و دكتر كاظمي آغاز گزديد،شفيع زاده
اولين عمل جراحي قلب باز بدون استفاده از ماشين قلب و . آقاي دكتر اعتبار مواردي از اعمال قلب بسته را انجام مي داد

در سال .  توسط آقاي دكتر ميرعالء براي ترميم ارتباط بين دو دهليز بود1341ريه و با استفاده از سرد كردن بدن در سال 
 استفاده از دستگاه قلب و ريه مصنوعي ابتدا اعمال قلب باز بر روي سگ شروع شد و پس از رفع نواقص بر روي  با1340

 تخت مخصوص بيماري 30 يك بيمارستان با 1342در ارديبهشت سال . انجام شدASD ساله براي ترميم 15يك بيمار 
زير نظر بخش قلب بيمارستان امام هاي قلبي و جراحي قلب در شاهدشت كرج تاٌسيس شد كه بخش قلب آن 

 نفر جراح و يك نفر متخصص بيهوشي از بخش 2هر هفته روزهاي سه شنبه . اداره مي شد) پهلوي سابق) ( ره(خميني
 قسمت جراحي قلب بيمارستان شاهدشت به بيمارستان 1355در سال ( قلب بيمارستان امام خميني به آنجا اعزام مي شدند

در اواخر دهه چهل بخشي بنام بخش جراحي قلب و ريه در مكان فعلي بخش جراحي قلب .ل يافتانتقا) ره(امام خميني
در سال .  دكتر عاملي و دكتر رهبر بودند، دكتر مبرهن،تاٌسيس شد و اساتيد اين بخش در آن زمان آقايان دكتر اعتبار

 جراحي قلب به صورت بخش مستقل منتقل شد و بخش) دكتر اقبال( بخش جراحي توراكس به بيمارستان وليعصر1354
بين سال هاي .  شدنده دكتر مير سپاسي و دكتر عسگريه به جراحان قلب اضاف، آقايان دكتر مشيري،درآمد و اساتيد ديگر

 اعمال جراحي قلب بسته و اعمال جراحي ترميم و تعويض دريچه اي قلب و ترميم بعضي از نقائص مادرزادي 50-60
اولين .  باي پس كرونري شروع شد69 دامنه اعمال جراحي قلبافزايش يافت و از سال 68-60ال از س. قلب انجام مي شد

 پيوند قلب در اين مركز انجام 62 انجام شد و تا كنون 1378پيوند قلب بخش جراحي قلب بيمارستان امام خميني در سال 
 مورد 8تان امام خميني انجام شد و تا كنون  در بخش جراحي قلب بيمارس1378اولين پيوند ريه ايران در سال . شده است

 بانك 1373در سال . پيوند ريه توسط جراحان محترم توراكس با همكاري جراحان قلب اين بخش انجام شده است
حال حاضر يكي سيس شد كه در  مرحوم دكتر سيد حميد ميرخاني تاهموگرافت بيمارستان امام خميني با همت و تالش

 در Rossاولين عمل جراحي .  تهيه و تاٌمين هموگرافت براي مراكز جراحي قلب كشور مي باشداز مراكز مهم و اصلي
 در بخش جراحي قلب بيمارستان امام Ross عمل جراحي 180 در اين مركز انجام شد و تا كنون حدو 1379سال 

  . انجام شده است)ره(خميني
اني و دكتر محمد ـ و تالش دكتر سيد حميد ميرخ با همت، به صورت مستقل1379بخش جراحي قلب اطفال در سال 

 اولين بخش جراحي ،بخش جراحي قلب بيمارستان امام خميني. علي نوابي شيرازي و دكتر حسن رادمهر تاٌسيس شد
 مركز آموزشي جراحي قلب وجود دارند 8در حال حاضر در ايران قلب دانشگاهي دركشور به هنگام تاٌسيس بوده است 

 بيمارستان مركز قلب ، بيمارستان شريعتي تهران، )ره( بيمارستان امام خميني،تان قلب شهيد رجائي ايرانكه شامل بيمارس
  . كرمانشاه و اصفهان مي باشد- تبريز- شيراز-تهران م مشهد
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  : تهران ،تاريخچه جراحي قلب در بيمارستان قلب شهيد رجائي
  

 بعضي از اين بيماران براي درمان به خارج ،انيم در كشور ما افرادي كه از بيماري قلبي رنج مي بردندبد نيست بد
خوشبختانه . از كشور سفر مي كردند و آنهايي كه در فقر نسبي بسر مي بردند در اثر بيماري قلبي از بين مي رفتند

پزشكان زحمتكش ايراني اين بار گران را از دوش از سالها پيش ديگر نيازي به اين امر نيست زيرا دستان تواناي 
 بايستي ازجناب پرفسور يحيي عدل ،از جراحان پيشگامي كه به اين امر  اقدام نمودند.  اين قشر از جامعه برداشت

ش آقـاي دكتر شيخ در ـار در بخـر اعتب آقاي دكت1346-1349در سال . و آقاي دكتر جواد هيئت نام برد
 1349عمل هاي قلب را انجام مي دادند و در سال ) پهلوي يا هزار تختخواب سابق ( )ره(يــينـام خمارستان امبيم

 1350ال ـدر س. دـن مركز انجام دادنـآقاي دكتر شفيـع زاده و آقاي دكتر بهروش اولين عمل قلب باز را در همي
ن بزرگترين مركز قلب در خاورميانه كه در آن زما) ملكه مادر سابق( يـد رجائـب شهيـان قلـارستـ بيم-رانـدر اي

ط آقاي دكتر خوانساري روي بيمار دريچه اي به نام عبداهللا نوري با ـب باز توسـل قلـد و اولين عمـاح شـود افتتـب
: عبارتند ازاساتيدي كه در راه اندازي عمل هاي قلب باز و بسته در اين مركز فعاليت داشتند. موفقيت انجام شد
 -يـ آقاي دكتر منوچهر عطاي-تـ آقاي دكتر سياوش تربي-اريـآقاي دكتر خوانس-گ راستـان آقاي دكـتر هوشن
 فعاليت 60 آقاي دكتر فردين كه تا دهه - - آقاي دكتر صفويان–ق ـاي دكتر مطلـ آق-ز آذرـآقاي دكتر هرم

 محمد باقر  آقاي دكتر- آقاي دكتر كمال رئيسي-آقاي دكتر محمد علي يوسف نيا: داشتند و پس از آن
 در آن زمان در ايران نيز مانند ساير نقاط دنيا اين امر كمي با دشواري شروع شد و مانند امروز دستگاه ها .طباطبائي

مدرنيزه نبودند ولي پيگيري و عالقمندي و سعي و كوشش پزشكان اين مركز باعث شد كه بخش بزرگي از 
ه باشد بطوريكه پس از سال هاي بعد از انقالب تعداد زيادي گسترش جراحي قلب اين مرز و بوم را به همراه داشت

از رزيدنت هاي جراحي قلب در اين مركز آموزش ديدند كه در حال حاضر در مناطق مختلف كشور عزيزمان در 
اين مركز امروزه گسترش بيشتري يافته و داراي رشته هاي فوق تخصصي گوناگوني شده . حال فعاليت هستند
 .ا صورت مي گيردـي در آنجـي وسيعـ كار آموزش،يـر از كار درمانـاضر غياست و در حال ح

  
  
  
  



  
  :تاريخچه وسيرتكاملي دوره در ايران 

  

  :تاريخچه جراحي قلب در تبريز
  

زيرا راه . تاريخچه جراحي قلب در تبريز ، با تاريخچه فعاليت استاد پروفسور عباسقلي دانشور پيوند خورده است 
ل جراحي قلب ـ اعم از اعمال بسته يا عمل قلبي باز ـ توسط ايشان در تبريز پي گيري و راه اندازي و شروع عم
 مقدمات اعمال 1345 ـ 48شواهد و اطالعات نشان مي دهد كه آقاي دكتر دانشور در سالهاي . اندازي شده است 

 و آموزش كادر در آن مراكز و  جراحي قلب را در تبريز شروع نموده اند و با ارتباط با مراكز جراحي قلب آمريكا
. اينكار ادامه يافته است ) آقاي  گاردنر و خانم يونانف(استفاده مستقيم از كادر اطاق عمل و پرستاري بخش آنها 

بعد از تمهيدات  . انجام مي گرفته است "سگ ها"فعاليت آماده سازي تيم براي عمل قلب باز ، ابتدا با استفاده از 
 و پرستاري بخش و گروه  ICUركنان در رده هاي گوناگون اعم از اطاق عمل ، پمپ ،فراوان و آموزش كا

بيهوشي ، خون ، گروه داخلي ، آزمايشگاه ، گروه استريليزاسيون و تهيه تجهيزات مورد لزوم در آن تاريخ ، كه 
 حاصل شده ، 1348يماه آمادگي براي انجام اولين عمل قلب باز در آذر و د. حقيقتاً كار طاقت فرسائي بوده است

، و غيرهنترل ضربان قلب ك اندام ها و" ادم"و بيماري بعد از بستري يك ماهه در بخش و دارو درماني براي كنترل 
 تحت عمل جراحي قلب باز ـ و تعويض دريچه ميترال با استفاده از دريچه مكانيكي 15/10/1348نهايتاً در تاريخ 

 در سال اي خود از بيمارستان مرخص شده است  با انجام عمل فوق اين مركزبيمار فوق با پ. قرار گرفته است 
و  (ICU) مراقبت هاي ويژه در خاورميانه با داشتن بخش اولين موسسه ويژه جراحي قلب  به عنوان1348
شهرت  "كات كاردياك"و الكترونيك و  آزمايشگاههاي گازهاي خوني ،(CCU) مراقبتهاي قلبي هاي بخش
 از آن فعاليت مركز جراحي قلب تبريز بصورت دوره اي تداوم يافته و در راه اندازي بخش هاي بعد. يافت 

 و دانشگاههاي جهان نيز ارتباط فعال اين بخش با دنياي علم. جراحي قلب در شيراز و اهواز هم مساعدت داشته اند
ارج ـش خـت بخـد از حالـز، اين واح با تقويت نيروي انساني مركز جراحي قلب تبري1372بعد از سال . داشته اند

.  گرديد "شهيد مدني ...  آيت ا" تختخوابي 200ان ـل به بيمارستـرش آن تبديـت و گستـد و با ادامة فعاليــش
 ، بيهوشي قلب ، پمپ ، جراحي قلب و قلب Interventionو  EPS فعاليت هاي علمي در حوزه داخلي قلب 

. و به يكي از قطب هاي محكم علمي قلب كشور تبديل شد . قاء پيدا كرد شديداً ارت كودكان و پرستاري قلب
 هم در آن راه اندازي شده  Interventionبگونه اي كه عالوه بر دستياران داخلي قلب و جراحي قلب ، فلوي 

.  ماند دانشور انجام شد كه بيمار براي چند ساعت زندهي اولين پيوند قلب در تبريز توسط پروفسور عباسقل.است
قلب انجام شد كه بيمار تا سه ماه بعد از عمل بعد از آن توسط دكتر سنجريان بعد از آن در شيراز يك مورد پيوند 

  ت ـپيشرف. دـاران فوت نمودنـد كه هر دو مورد بيمـام شـدر ضمن دو مورد پيوند قلب ريه در شيراز انج. زنده ماند



  
  

توسط آقاي دكتر محمد حسين ماندگار و گروه جراحي قلب بيمارستان پيوند قلب در ايران با شروع و تداوم آن 
 100در اين مركز تا كنون حدود . دكتر شريعتي تهران كه وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران است مي باشد

 بدنبال ادامه. بيمارستان شريعتي يكي از مراكز فعال آموزشي جراحي قلب مي باشد. مورد پيوند قلب انجام شد
 در يك بيمار )ره( اولين پيوند قلب موفقيت آميز در بيمارستان امام خميني،انجام پيوند قلب در بيمارستان شريعتي

زنده ل ـ ماه بعد از عم8ار تا ـه اين بيمورت گرفت كـ ساله ص7ودك ـ ساله انجام شد و پس از آن روي يك ك30
پيوند ريه و پيوند قلب و ريه هم .  استانجام گرفتهمام خميني ب در بيمارستان اـوند قلـ پي62 دداـون تعـتا كن. ماند

  .  مورد پيوند موفقيت آميز ريه انجام شده است8در بيمارستان امام خميني شروع شد و تا كنون 
ورت ـار يزد صـفشاان ـران اصفهان و بيمارستـان شهيد چمـت آميز در بيمارستـب موفقيـد قلـدادي پيونـتع
 ، در حال حاضر مراكز فعال پيوند قلب، مورد در بيمارستان افشار يزد15حدود ) د پيوند قلب مور15( هـرفتـگ

 و مسيح دانشوري در تهران و بيمارستان هاي افشار يزد و شهيد )ره( امام خميني-بيمارستان هاي دكتر شريعتي
  .چمران اصفهان مي باشند



  
  :داليل نياز به اين دوره 

  

  :ندازي يا تداوم تربيت دستيار در اين دوره مورد نياز استبنا به داليل زير راه ا
  

 درصدي بيماري هاي مادرزادي قلب در كشور در 1افزايش شيوع بيماري هاي قلبي و عروقي اكتسابي و شيوع 
 اين بيماري ها باالترين بار بيماري ها را دركشور بيماري هاي قلبي دارد و مهمترين علت مرگ را( حال حاضر

 ).تشكيل مي دهند

  .افزايش جمعيت و باال رفتن ميانگين سن جمعيت كشور -
 ، از جمله بيماري هاي مادرزادي قلبي،افزايش جراحي هاي قلب و گسترش دامنه اعمال جراحي -

  ترميم دريچه هاي قلب در كشور،آندووسكوالر

ي هاي مادرزادي قلبي بخصوص در دوره نوزادي و قابليت فراهم كردن امكانات براي درمان بموقع بيمار -
  .شيرخواري

  .برطرف كردن كمبود هاي خدمات فوق تخصصي جراحي قلب در كشور -
 ،استفاده بهينه از امكانات موجود در كشور و ايجاد بستر مناسب براي ارائه آموزش بهتر و ارائه خدمات درماني -

 .آموزشي و پژوهشي پيشرفته تر

  با پيشرفت دانش و فن آوري در دنيانياز همگاني -

  .كارآيي باالتر و عوارض كمتر با آموزش اختصاصي در قسمت هاي مختلف جراحي قلب -
  .نيازهاي جامعه و افزايش در خواست هاي مردم ،باال رفتن دانش و سطح آگاهي عمومي -

ش و دسترسي بيشتر جمعيت  افزايش نيروي انساني در حوزه درمان و آموز،فراگير شدن خدمات بيمه اي -
 .كشور به پزشك و مراكز درماني

  . سال آموزش مداوم جراحي قلب در مراكز جراحي قلب اروپا و آمريكا60سابقه بيش از  -



  
  :ده سال آينده در اين دوره در متخصصحدود نياز به تربيت  -
  

 با ، و عروق در نظر بگيريم يك نفر فوق تخصص جراحي قلب، هزار نفر از جمعيت250چنانچه به ازاي هر 
 نفر 150خروجي ها حدود نياز  درصدي جمعيت كشور و محاسبه 5/1 ميليوني كشور و رشد 70عنايت به جمعيت 

 جراح قلب و عروق در مراكز 200جمن جراحان قلب ايران حدود ندر حال حاضر بر اساس آمار ا. خواهد بود
مركز آموزشي در كشور جراح قلب و عروق تربيت مي  10دانشگاهي و خصوصي كشور اشتغال دارند و در 

 جايگزين نمودن ، برنامه ريزي ها بيشتر بر بهبود كيفيت خدمات، سال آينده10با اين حساب بهتر است تا . شوند
ز ـه ها متمركـب كودكان و ساير زير شاخـت جراح قلـافرادي كه به هر دليل از سيستم خارج مي شوند و تربي

   ،د مي شود براي حفظ تعادل در كشورـ تاكي، حساببا اين. دـباش
 .پذيرش نشود) يك دستيار براي هر مركز( ساالنه بيش از ده الي پانزده دستيار -1

 كميته راهبردي رشته و انجمن جراحان ،جرح و تعديل اين تعداد به عهده هيات ممتحنه جراحي قلب و عروق -2
 .قلب و عروق باشد

 .جد حداقل هاي مندرج در اين برنامه نيستند از برنامه تربيت دستيار حذف گردند دانشگاه هايي كه وا-3



  
                                           Philosophy (Beliefs & Values) ) :ارزش ها و باورها(فلسفه 

  
  :در اين برنامه بر ارزش هاي زير تاكيد مي شود

   استفاده از آخرين اطالعات روز دنيا-
و استقالل ملي  ، بهره گيري از آخرين فناوري هاي مرتبط با جراحي قلب با در نظر گرفتن اولويتهاي ملي-

  فرهنگ جاري جامعه
  تفكر سالمت محور -
  رعايت اخالق حرفه اي -
 مذهب و طبقه ، جنس،ارائه خدمات تخصصي به جامعه مطابق با آخرين توان علمي و عملي و فارغ از سن -

  اجتماعي
 حين و بعد از عمل جراحي تا دوران ، آماده سازي قبل، در تمام مراحل از تشخيص،ئوليت پذيري جراحمس -

  .نقاهت
   اجتماعي بيمار-تاكيد بر توانائي جراح بر درك موقعيت اقتصادي -
  تاكيد بر خودآموزي مداوم -

  
  

                                                                                            :Mission):ماموريت(رسالت
  

ه ـكارآمد و متعهـد است كه در حيـط ، توانمند،جراحاني آگاه به علم روز تربيت ،ماموريت اصلي اين دوره
 آموزشي و ، درماني،در زمينه هاي مختلف تشخيصي به ارائه خدمات فوق تخصصي  عروق وجراحي قلب

  .براي ارتقاء دانش جراحي قلب در ايران تالش مي كنند مي پردازند و پژوهشي به جامعه

  
  

  
  
  



  
                                                                                           :Vision):چشم انداز(دورنما

  
دست يافته و در  سال آينده در زمينه هاي مختلف جراحي قلب به استانداردهاي جهاني 10انتظار آن است كه در 

  با نيازهايسبتنامروز فن آوري و با دانش و عروق سطح منطقه جزء رتبه هاي اول باشيم و در ارائه جراحي قلب 
 . با بهترين و پيشرفته ترين كشور ها در رقابت باشيمكشور

  
   :                                                                 Expected outcomes :پيامد هاي مورد انتظار

  
  :انتظار مي رود دانش آموختگان اين دوره در پايان دوره قادر باشند

  

ر و مناسب ـ موث ارتباط،اريـ مديران نظام سالمت و مراكز مددك، اعضاي تيم سالمت، همراهان،با بيماران •
 .نمايندحرفه اي برقرار

ر پرونده اده يافته هاي مثبت و تشخيص را دخيص دبا اخذ شرح حال و انجام معاينات تخصصي بيماري را تش •
 .بيماران ثبت نمايند

 .رويكرد مناسب درماني را انتخاب و آنرا بكار گيرند براي بيماران •

 .راهكارها و اقدامات پيشگيري كننده را به مسئولين نظام سالمت ارائه نمايند •

 .قات در مجالت معتبر مشاركت نماينددر تدوين پيشنهادات پژوهشي انجام پژوهش ها و نشر نتايج تحقي •

 نتايج تحقيقات خود را در مجامع علمي ملي و بين المللي ارائه نمايند •

 .جهت آموزش رده هاي مختلف اقدام نمايند •

 در انجام كليه وظايف خود اخالق حرفه اي را رعايت نمايند •

  
  
  
  

  
  
  
  



                                                                        :Roles:دانش آموختگان در جامعه نقش هاي
  

 پيشگيري - پژوهشي-آموزشي-مشاوره اي-بتيق مرا- درماني-دانش آموختگان در اين دوره در نقش هاي تشخيصي
 .و مديريتي در جامعه ايفاي نقش مي نمايد

  

                                                                      :Tasks: حرفه اي دانش آموختگانيفاوظ
 ضمن رعايت اخالق حرفه اي وظايف زير را در جامعه به ،وظايف حرفه اي دانش آموختگان اين دوره به تفكيك هر نقش

  :عهده خواهند داشت
  : درماني و مراقبتي،در نقش تشخيصي

  مديران نظام سالمت و مركز مددكاري،المت اعضاي تيم س، همراهان،برقراري ارتباط مناسب و موثر حرفه اي با بيماران •

 اخذ شرح حال تخصصي و انجام معاينات تخصصي و ثبت يافته ها در پرونده بيماران •

 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي و ثبت موارد مثبته در پرونده بيماران •

 انجام اقدامات تشخيصي مجاز مندرج در اين برنامه •

 براي بيمارانزم  ال هاي تخصصيمشاورهدرخواست  •

  و حمايتي يا درمان مكمل تجويز منطقي دارو، تسكيني، جراحي،مشخص كردن رويكرد درماني مناسب اعم از درمان داروئي•

 آماده سازي بيماران جهت اعمال جراحي •

 انجام جراحي ها و اقدامات درماني مندرج در اين برنامه. •

 ين برنامهتجويز درمان هاي توانبخشي و حمايتي مندرج در ا  •

  حين و پس از جراحي،انجام مراقبت هاي قبل •

  :مشاوره ايدر نقش 
   مديران نظام سالمت و سازمان ها و مراجع قانوني ، همكاران، همراهان،ارائه مشاوره هاي تخصصي به بيماران •

  :آموزشيدر نقش 
  ر صورت نياز  جامعه و دانشگاهيان د، اعضاي تيم سالمت،همراهان ،آموزش به بيمارانارائه  •
   مشاركت در تدوين راهنماها و دستور العمل هاي آموزشي در صورت نياز •
   آموزش مادام العمر •

  :پژوهشيدر نقش 
   مشاركت در پژوهش هاي كشوري در زمينه تخصصي مربوطه •
   گزارش بيماري هاي مرتبط با حيطه تخصصي به نظام ثبت اطالعات سالمت •
   مجامع علمي ملي و بين المللينتايج تحقيقات بهارائه  •

  :مديريتيدر نقش 
   رهبري تيم جراحي قلب •
   در واحدهاي تخصصي مرتبط در صورت نياز پذيرش مسئوليت مديريتي •
   مشاركت در سياست گذاري هاي مرتبط با دوره با نظام ارائه خدمات •



  
  :توانمندي هاومهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار

Expected Competencies& Procedural Skills:  
  

  )General Competencies (:توانمندي ها: الف
  

  :گرد آوري و ثبت اطالعات
 برقراري ارتباط موثر حرفه اي  •

 احذ شرح حال تخصصي •

 ارزيابي و معاينه تخصصي بيماران •

 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي •

  ثبت اطالعات و تنظيم مدارك پزشكي،تشكيل پرونده •

  : تشخيص و تصميم گيري براي بيمار،ل بالينياستدال
  
 

  و الكتروليت هاCTangio،  MRI، MRA، ABG  ، كاتتريزاسيون،آنژيو گرافي ،تفسير آزمايشات پاراكلينيكي نظير اكوكارديوگرافي •

 ادغام يافته هاي باليني و پاراكلينيكي •

 استنتاج و قضاوت باليني •

 تشخيص بيماري •

  مساله بيمارتصميم گيري باليني جهت حل •

  :)Patient Management( اداره بيمار
 )care Patient(مراقبت از بيمار  •

 )orderنوشتن نسخه دارويي و ( تجويز منطقي دارو  •

 درماني و اجراي آن براي بيمار ،انتخاب مناسب ترين رويكرد تشخيصي •

 درخواست و ارائه مشاوره پزشكي •

 ايجاد هماهنگي هاي الزم و ارجاع بيمار •

 ش بيمارآموز •

 پيگيري بيمار •
  :توانمندي هاي ديگر

  پژوهش •
  رهبري و مديريت•
  ارائه مشاوره هاي تخصصي •
  حمايت و دفاع از حقوق بيماران •
  طبابت مبتني بر شواهد •
  استفاده از رايانه و جستجوي اطالعات علمي در منابع الكترونيكي •
  پايش سالمت جامعه •
  . اكثر توانمندي هاي فوق را كسب و در مقاطع باالتر برآن ها مسلط خواهند شد،ي خوددستياران در طول دوره تخصص: تذكر 

  



  پروسيجرها  مشاهده  مشاركت  انجام مستقل
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Vein harvest
LIMA harvest
Sternotomy 
Sternal closure
Tracheostomy
Tracheal tube( nasal/oral) 
Central venous catheter insertion
Cannulation for CPB
CABG 
Valve replacement 
Valve repair 
IABP insertion 
VSD closure 
ASD closure 
PDA closure
Femoral Cannulation for CPB 
Axilary Cannulation 
Coarctation repair
Systemic to PA Shunt 
Pleural Tap
Gleen Shunt
Pericardial drainage  
Aortic root replacement 
LV Aneurysm Repair
Aortic root enlargement
Redo sternotomy
Pericardiectomy
Redo CABG 
Aortic dissection repair 
Redo valve surgery
Complex valve repair
Radial Artery harvesting
Periteonal dialysis catheter insertion
Assist devices management
Heart Transplant 
TOF repair
Aortic Aneurysm
PS(valvular)
Cardiac Tumors
Pulmonary Embolectomy
Complex congenital Heart diseases
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  ) :درماني–ات تشخيصي اقدام(مهارت هاي پروسيجرال: ب
  

حـسب  دفعات ذكر شده در اين جدول براي يادگيري است و دفعات انجام هر اقدام در طول دوره محدوديتي ندارد و بر    :تذكر
   .كادر در صورت نياز قابل گسترش است. نياز خواهد بود
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  :اسامي رشته ها يا دوره هاي كه با اين دوره تداخل عملي دارند 
  .نجام برخي اقدامات تشخيصي و درماني با دوره ها و رشته هاي زير همپوشاني دارداين دوره در ا

  راديولوژي-جراحي توراكس - بيهوشي قلب-كودكان كارديولوژي -نكارديولوژي بزرگساال •

خواهند  اقدامات با انجام مشاوره و يا به شكل تيمي انجام ،نياز به بهره گيري از تخصص هاي ديگر در موارد ،بديهي است 
  .شد

                                                              :Educational Strategies:راهبردهاي آموزشي 
  :در اين برنامه بر راهبردهاي آموزشي زير تاكيد شده است

 تلفيقي از دانشجو و استاد محوري •

 يادگيري مبتني بر حل مشكل •

 ) بخش- اتاق عمل-درمانگاه( ييادگيري مبتني بر واحدهاي بيمارستان •

 يادگيري مبتني بر وظايف حرفه اي •

  
  Teaching & Learning Methods    ) :روش هاي ياددهي و يادگيري (ي آموزش و فنونروش ها

 
 : مي شود در اين دوره عمدتاٌ از روش ها و فنون آموزشي زير استفاده •

 ) Joint Cardiac Conferenceريپورت و  مورتاليتي - موربيديتي-CPC(كنفرانس هاي بيمارستاني  •

 سمينارهاي دوره اي •

 Text book readingژورنال كالب و  •

 )سخنراني( كالس هاي منظم تئوري درون بخشي و بين بخشي برگزاري  •

 برگزاري كارگاه هاي آموزشي در كنار كنگره ها. بحث در گروه هاي كوچك •

 آموزش درمانگاهي •

 آموزش در اتاق عمل •

 هيگزارش صبحگا •

  مشاوره هاي آموزشي-)آموزش بر بالين بيمار( راند و گراند راند •

• Case presentation 
 و روش ها و فنون ديگر آموزشي بر حسب اهداف آموزشي •

  
  
  



  

    :ساختار كلي دوره آموزشي 
  مدت زمان   اقدامات-محتوي  بخش،واحد يا عرصه آموزش

جراحي قلب )  اتاق عمل- درمانگاه-بخش(
  ل و كودكانو عروق بزرگسا

 

 انجام - انجام مشاوره هاي پزشكي-ويزيت بيماران بستري و سرپائي
 آماده سازي بيماران براي اعمال -پروسيجرهاي تشخيصي و درماني

 شركت در برنامه هاي - انجام اعمال جراحي مرتبط-جراحي
كشيك يا آنكالي و شركت در كليه برنامه هاي آموزشي و پژوهشي 

 مراقبت از -اق عمل طبق برنامه تنظيمي بخشبخش، درمانگاه و ات
  بيماران قبل، حين و بعد از اعمال جراحي

 ماه با احتساب 30
  مرخصي هاي قانوني

  
  

)ICUجراحي قلب ( C ICU    آشنايي با تجهيزاتICU، نوشتن دستورات پزشكي و تنظيم 
   پيگيري هاي الزم و كار با ونتيالتور،پرونده

  ا ماه
  )يكماه(

 شناخت دستگاه و اجزاء آن و شركت در – CPBآشنايي با اصول Pump (CPB  (وژن قلبواحد پرفي
  CPBچرخش 

   هفته2
  

   هفته2   و شريانيCVPآشنايي با اصول بيهوشي و لوله گذاري و گرفتن  Cardiac Anesthesiaبخش  
  

  ويوهاي مختلف و تفسير تصاوير و آشنايي با اصول اكو  Echocardiographyبخش 
  

 2ول دوره و در ط
  هفته اختصاصي

مجموعه جراحي قلب با هماهنگي با بخش 
  راديولوژي

   و نتايج تفسير تصاويرMR ،آشنايي با اصول سي تي
  

  در طول دوره
  

 هفته اختصاصي و در 2   قلب و عروقآنژيوگرافي آشنايي با اصول  )Cath-lab(بخش آنژيوگرافي 
  طول دوره

  و موارد اورژانس قلبيCCUآشنايي با مراقبت هاي  CCUبخش 

  
  در طول دوره  و

   هفته اختصاصي2 
آشنايي با نحوه كار بخش هاي ديگر و فيلد هاي خاص بخش هاي   *انتخابي

  ديگر بر حسب نياز دستيار و موافقت بخش
   ماه5/2

    انجام كارهاي تحقيقاتي هدفمند و نظارت شده  عرصه هاي تحقيقات

  در طول دوره
  

  :توضيحات
  : در طول دوره مدت مربوط به بخش هاي اصلي ضروري استدستياران
 .هر روز در راندهاي كاري يا آموزشي بخش حضور پيدا نمايند •

 .حداقل هفته اي دو روز در درمانگاه حضور فعال داشته باشند •

 .و حداقل سه روز در هفته نيز در اتاق عمل حضور داشته باشند  •

 .عهده بخش يا گروه آموزشي خواهد بودتعيين زمان بخش هاي چرخشي برحسب نياز ب 



 جراحي - ترميم دريچه- جراحي آندوواسكوالر-دستياران مي توانند در طول دوره خود يكي از دوره هاي آموزش جراحي قلب كودكان 
قت رئيس  جراحي توراكس و جراحي عروق و دوره هاي مورد نياز ديگر را بر حسب انتخاب دستيار و مواف– Animal Labبا تهاجم كم 

  . در يكي از مراكز آموزش مورد تائيد بگذراند،بخش
  

  :عناوين دروس
Contents 
Volume ١ 
I. GENERAL CONSIDERATIONS 
١: Anatomy, Dimensions, Terminology and Imaging Techniques 
٢: Hypothermia, Circulatory Arrest, and Cardiopulmonary Bypass 
٣: Myocardial Protection during Operations with Cardiopulmonary Bypass 
٤: Anesthesia for Cardiovascular Surgery 
٥: Postoperative Care 
٦: The Generation of Knowledge from Information, Data, and Analyses 
II. ISCHEMIC HEART DISEASE 
٧: Stenotic Arteriosclerotic Coronary Artery Disease 
٨: Left Ventricular Aneurysm 
٩: Postinfarction Ventricular Septal Defect and Free Wall Rupture 
١٠: Mitral Regurgitation from Ischemic Heart Disease 
III. ACQUIRED VALVULAR HEART DISEASE 
١١: Mitral Valve Disease w/ or w/o Tricuspid Valve Disease 
١٢: Aortic Valve Disease 
١٣: Combined Aortic and Mitral Valve Disease with or without Tricuspid Valve Disease 
١٤: Tricuspid Valve Disease 
١٥: Infective Endocarditis 
IV. CONGENITAL HEART DISEASE 
١٦: Atrial Septal Defect and Partial Anomalous Pulmonary Venous Connection 
١٧: Total Anomalous Pulmonary Venous Connection and Congenital Pulmonary Venous Stenosis 
١٨: Cor Triatriatum 
١٩: Unroofed Coronary Sinus Syndrome 
٢٠: Atrioventricular Septal Defect 
٢١: Ventricular Septal Defect 
٢٢: Congenital Aneurysm of the Sinus of Valsalva 
٢٣: Patent Ductus Arteriosus 
٢٤: Tetralogy with Pulmonary Atresia (Tetralology of Fallot) 
٢٥: Pulmonary Stenosis and Intact Ventricular Septum 
٢٦: Pulmonary Atresia and Intact Ventricular Septum 
٢٧: Tricuspid Atresia and the Fontan Operation 
٢٨: Ebstein's Malformation 
٢٩: Truncus Arteriosus 
٣٠: Aortopulmonary Window 
٣١: Origin of the Right or Left Pulmonary Artery from the Ascending Aorta 
٣٢: Congenital Anomalies of the Coronary Arteries 
٣٣: Congenital Aortic Stenosis 
٣٤: Coarctation of the Aorta and Interrupted Aortic Arch 
٣٥: Aortic Atresia and Other Forms of Hypoplastic Left Heart 
٣٦: Congenital Mitral Valve Disease 
٣٧: Vascular Rings and Slings 
٣٨: Complete Transposition of the Great Arteries 
٣٩: Double Outlet Right Ventricle 



٤٠: Double Outlet Left Ventricle 
٤١: Atrioventricular Discordant Connection and Congenitally Corrected Transposition of the Great 
Arteries 
٤٢: Double Inlet Ventricle and Atretic Atrioventricular Valve 
 
 
 
٤٣: Anatomically Corrected Malposition of the Great Arteries 
٤٤: Atrial Isomerism 
V. OTHER CARDIAC CONDITIONS 
٤٥: Cardiac Rhythm Disturbance 
٤٦: Cardiac Trauma 
٤٧: Cardiac Tumors 
٤٨: Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy 
٤٩: Heart Failure 
٥٠: Pericardial Disease 
VI. DISEASES OF THE THORACIC ARTERIES AND VEINS 
٥١: Acute Traumatic Aortic Transection 
٥٢: Acute Aortic Dissection 
٥٣: Chronic Thoracic and Thoracoabdominal Aortic Disease 
٥٤: Diseases of the Pulmonary Arteries 
٥٥: Diseases of the Systemic Veins 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ):به تفكيك هر بخش( ها بپردازندنعناوين مباحثي كه بايد دستياران در بخش هاي چرخشي به آ
   بخش اكوكارديوگرافي*
  آشنايي با اصول آنژيوگرافي و ويوهاي مختلف) cat lab(بخش آنژيوگرافي قلب  *
  CCU بخش *
   بخش جراحي توراكس*
   بخش جراحي عروق*

  

  :ازدستياران)Professionalism( انتظارات اخالق حرفه اي -21
  :ين رشته انتظار مي روداز دستياران و دانش آموختگان ا

   در حوزه نوع دوستي-الف
 .منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند )1
 .مختلف عدالت را رعايت كننددر مواجهه با بيماران  )2
 .رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشندبا بيماران به تمام ابعاد جسمي، در برخورد  )3
 .رف نماينددر تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي ص )4
 . به خواسته ها و آالم بيماران توجه داشته باشند )5
 . منشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده و از آن دفاع كنند ) 6

   در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت-ب
  .نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند )1
 .به سواالت بيماران پاسخ دهند )2
 .بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان  قرار دهنداطالعات مربوط به وضعيت  )3
 .و با اعضاي تيم سالمت تعامل داشته باشند همكاران پرهيز نمايند از دخالتهاي بي مورد در كار )4
 . در تمامي مراحل مراقبت و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمايند )5
 . اني از بيماران اجازه بگيرندبراي مصاحبه، انجام معاينه و هر كار تشخيصي درم ) 6
در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري و نيز بهبود كيفيت زندگي به طور مناسب به     )7

 .بيماران آموزش دهند
   در حوزه شرافت و درستكاري-ج

  .راستگو باشند )1
 . درستكار باشند )2
 رازدارباشند )3
 رعايت نمايند حريم خصوصي بيمار را  )4

   در حوزه احترام به ديگران-د
 .  به عقايد، آداب ، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند )1
 . نام و مشخصات وي را با احترام ياد كنندبيمار را به عنوان يك انسان در نظر گرفته ،  )2



 . به وقت بيماران احترام گذاشته و نظم و ترتيب را رعايت نمايند )3
 .،همكاران و كادر تيم درماني احترام بگذارندبه همراهان بيمار )4
 .وضعيت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد )5
  

 
 در حوزه تعالي شغلي -ه

  .انتقاد پذير باشند )1
 .، در موارد الزم مشاوره و كمك بخواهندمحدوديت هاي علمي خودرا شناخته )2
 .به طور مستمر،دانش و توانمنديهاي خود را ارتقاءدهند )3
 .  تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهنداقدامات )4
 . استانداردهاي تكميل پرونده پزشكي و گزارش نويسي را رعايت كنند )5

  . و نظارت مستمر بر عملكرد دستياران استRole modeling ،شيوه اصلي آموزش اخالق حرفه اي: توضيح
 

                            :References:ه از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا استكه با استفادمنابع درسي 
 

 : كتب اصلي-الف
  

- Cardiac Surgery text book (Kirklin) 

- Cardiac Surgery in the adult (Edmond Kohn) 

- Surgery for congenital heart disease (Stark,Deleval) 

- Comprehensive Congenital Cardiac Surgery (Jonnas) 
 

 

 : مجالت اصلي-ب
 

- Journal of Cardiothoracic Surgery 

- Annals of Thoracic Surgery 

- European Journal of Cardiothoracic Surgery 

- Pediatric Cardiology 

- Asian Annals of Thoracic Surgery 

- The Journal of Iranian Society of Cardiac Surgeons 

  
 ،منابع آزمون ها بر اساس آئين نامه هاي موجود ، آزمون هاي ارتقاء و پاياني انجام مي شود،در مواردي كه طبق مقررات) 1

  .توسط هيئت ممتحنه دوره تعيين خواهد شد و منابع ذكر شده در اين صفحه راهنمايي است براي اجراي اين برنامه
  .سخه چاپ شده در دسترس است منظور آخرين ن،در مورد كتب) 2
  . منظور مجالتي كه در طول دوره دستياري منتشر مي شوند،در مورد مجالت) 3
  



 
 
 
 
 
 
 

  
  :Student Assessment              :ارزيابي دستيار

  
  :(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف

  

 :براي ارزيابي دستياران اين دوره از روش هاي زير بهره گرفته مي شود

  ن كتبي چند گزينه اي درون بخشيآزمو •
  آزمون شفاهي •
• Dops 
  درجه 360 •
 Logbook ارزيابي •
  

  :(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي: ب 
   ارزيابي مستمر•
   بار آزمون كتبي درون بخشي3 تا 2 ساالنه •
   ارزيابي پاياني•

  
  :شرح وظايف دستياران

مواردي كه گروه بر آن تاكيد مي نمايد .  هاي مربوطه آورده شده استشرح وظايف قانوني دستياران در آئين نامه
  : عبارتند از

 بيمارانروزانه ويزيت  -

 انجام مشاوره هاي فوق تخصصي -

  كنفرانس يا ژورنال كالب در طول دوره5ارائه  -

 شركت در برنامه هاي آنكالي -

 مشاركت در پروژه هاي تحقيقاتي و انجام كار پايان نامه -

 پ يك مقاله پژوهشي در طي دوره در يكي از مجالت معتبر داخلي يا خارجيپذيرش يا چا -



  شركت در برنامه هاي آموزشي و پژوهشي طبق برنامه تنظيمي -

  
  

  

   )  :رتبه –گرايش –تعداد (حداقل هيئت علمي مورد نياز 
  يك نفر استاد يا دو نفر دانشيار  -
  استاديار سه تا چهارنفر -
يا  ، آندوواسكوالر، جراحي هاي كم تهاجمي،جراحي قلب كودكان: مركز يك گرايش نظيرپيشنهاد مي شود در هر  -

  . پيگيري شودHybridجراحي هاي 
  

   :براي اجراي برنامه مورد نياز دوره ديده يا آموزش ديدهكاركنان 
  متخصص پمپ قلب

   جراحي قلب و عروقICUپرستار آموزش ديده 
  

   :فضاهاي تخصصي مورد نياز
 - بـقل CICU- ICU –ب ـي قلـل جراحـاق هاي عمـ ات-ريـ بخش هاي بست-روقـب و عـي قلـ جراحاهـدرمانگ

 -  بخش و اتاق عمل جراحي قلب كودكان-CCU – Animal Lab بخش – cath lab( ش آنژيو گرافي قلبـبخ
 بخش جراحي - بخش بيهوشي قلب- بخش اكوكارديوگرافي-ندوواسكوالرآبخش يا واحد جراحي عروق و 

 رايانه و دسترسي آسان به اينترنت و ساير امكانات و فضاهاي عمومي - كتابخانه مجهز به ژورنال هاي اصلي-توراكس
  آموزشي

  

   : در سال مورد نيازي هاي اصليتعداد بيمار حداقل تنوع و
  :در مركزي كه دستيار جراحي قلب و عروق تربيت مي شود بايستي بيماري هاي زير موجود باشد

  مورد در سال500    هاي عروق كرونريبيماري  -1

  مورد در سال200      بيماري هاي دريچه اي -2

  مورد در سال150    بيماري هاي مادرزادي قلب -3

   مورد در سال100    اعمال جراحي ديگر قلب و عروق -4
  

   : براي تربيت يك دستيار وروديتعداد تخت مورد نياز

   ICU تخت 8-4 -



   Post ICU تخت 8-4 -
   تخت بخش8 -

  

 :جهيزات تخصصي وكمك آموزشي مورد نيازت

   آنيژهدستگاه ماشين قلب و ريه و ضمائم و -
 دستگاه اكو براي - بزرگسال و اطفال براي اتاق عملTEEهاي  روبپدستگاه اكو كار ديوگرافي همراه با   -

  هاICUبخش و 

 ACTدستگاه   -

  و آزمايشات ضروري در بخش جراحي قلبBlood Gasدستگاه انجام  -

  آئورتيپ داخلمپاه بالن دستگ  -

  Assist Devicesدستگاه كمك قلب   -

 هز در اتاق عملجماشين بيهوشي م  -

 ها ICUونتيالتورهاي متعدد براي   -

 ابزارهاي مختلف انجام اعمال جراحي قلب -

 و هموفيلتر) وسايل مصرفي(اتور رژناكسي  -

 مانيتورينگ مجهز در اتاق عمل -

 تور مركزيها با مانيICU مانيتورينگ مجهز در   -

- Tele monitoring براي بيماران بستري در بخش  

- Cell saverدر اتاق عمل  

 دوسكوپيكآن و Minimally Invasiveتجهيزات و دستگاه هاي مخصوص انجام اعمال   -

  كردن وريد به روش آندوسكوپيك Harvest و دستگاه هاي مخصوص انجام اعمالتجهيزات  -

  Hybridنجام اعمال  در اتاق عمل و امكان اC-Armوجود  -

  ي پرتابل براي بخش و اتاق عملژدستگاه راديولو -
 انواع فيلم ها و نرم افزارهاي آموزشي -

 دوربين مدار بسته جهت فيلمبرداري از عمل و تماشاي عمل از مسير تلويزيون در اتاق عمل -

  ماه در اواخر دوره6-3تعيين دوره هاي آموزشي خارج از كشور براي هر دستيار  -

 كتور و اتاق كنفرانسژو پروويدئ -

  كامپيوتر و بانك اطالعات و فعال بودن اينترنت -
  



  
  
  
  

  

  : مورد نياز  و تخصص هايشته هاي تخصصير

 كارديولوژي بزرگسالرشته  ‐

 كارديولوژي اطفالرشته  ‐

 بيهوشي قلبمتخصص  ‐

 . در صورت وجود قلب در زمينه جراحي قلب بزرگسال و اطفالICUمتخصص  ‐

  و بزرگسالكودكانست اكو كارديوگرافي ‐

 الكتروفيزيولوژيست و -جراح عمومي-گوارش-پولمونولوژي- نفرولوژي- پاتولوژي- راديولوژي-متخصص عفوني ‐
 - كـدندانپزش-ستـفيزيوتراپي-كـروانپزش-تـ نورولوژيس– ذيهـتغمتخصص  -مـ درون ريز و متابوليسددـمتخصص غ

   داخلي- جراح عروق -جراح توراكس
  ). براي بزرگساالن و كودكان استكليه موارد فوق(

 :معيارهاي دانشگاههائيكه مجاز به اجراي برنامه هستند
 

  دانشگاه هايي مجاز به تربيت دستيار در دوره جراحي قلب و عروق مي باشند كه واجد معيارهاي زير باشند
 . سال در جراحي قلب و عروق فعاليت داشته باشند10حداقل  -1

 . دوره فارغ التحصيل داشته باشند5 تربيت نمايند و حداقل در رشته جراحي عمومي متخصص -2

 .واجد حداقل هاي مندرج در اين برنامه باشند -3

 .واجد مقاالت و سخنراني هاي علمي مورد تائيد هيات بورد باشند -4

  
  

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  :گزارشمنابع مورد استفاده براي تهيه اين 
  
   كوريكولوم جراحي قلب-
 )388-398ص (  بخش جراحي قلب و عروق -)ره( امام خميني تاريخچه مجتمع بيمارستاني-

  
 انجمن جراحان قلب ايران تشكيل شد كه ضمن تحليل جامع اين رشته و  توسط مخصوص اي كميته،با توجه به اهميت موضوع

اه اطالعات در گزارش نهايي به همر  چشم انداز دقيقي از آينده اين رشته،همسايههاي مقايسه با كشور هاي خارجي و كشور 
  .مبسوط تقديم خواهد شد

  با احترام 
  دكتر شيرزاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  : قلب ايرانفعاليت هاي انجمن جراحان 


