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 دهيچک

درحال . قلب و عروق در کشور است یتخصص یرشته  یت کنونیت از وضعیل موقعیتحلک یحاضر  یمطالعه 

مورد  28962، یقلب یها یماریبه علت ب یمورد بستر 3.568ت، یکصد هزار نفر جمعیهر  یبه ازاساالنه حاضر 

پس  یبا یمورد جراح 868.ضربان ساز و  یه یمورد تعب 85، تا یاخالت کرونرمورد مد 81ون کرونر، یزاسیکاتتر

کت  168و  (نفر 311درمجموع حدود ) پزشک متخصص قلب 2نفر،  811111هر  ین به ازایهمچن. شود یانجام م

 .آمار کامل تر در متن گزارش وجود دارد .لب وجود دارد

دانشگاه کشور  .قلب در  یداخل یار فوق تخصصیدست 89و  دانشگاه 83در  یار تخصصیدست 811ش از یساالنه ب

رش دانشجو دارند که تعداد آنها در یپ مختلف هم ساالنه پذیو فلوش یفوق تخصص یرشته ها. شوند یرفته میپذ

  .ش استیحال افزا

عالوه . وجود دارد یید رجایدر مرکز قلب شه( یقاتیمرکز تحق 3با )قلب و عروق  یها یماریب یک پژوهشکده ی

قلب و عروق به  یتخصص یه ینشر 8. در کشور وجود دارد( ر مصوبیا غیمصوب )قات یمرکز تحق 81بر آن حدود 

 یسیانگل یمقاله  8833فارس و  یمقاله  8839ش از یب یرانیپژوهشگران ادر مجموع، . شود یمنتشر م یسیزبان انگل

د علم را در شاخه یاز سهم تول% 85ه اند و حدود منتشر کرد یمقاله در مجالت خارج 81.1و  یات داخلیدر نشر

 .به خود اختصاص داده اند یعلوم پزشک یها

و  یش منابع علمیرسد افزا یتر الزم است؛ اما به نظر م ی، انجام مطالعات تخصصیاز سنجیت و نیکفا یابیارز یبرا

  .است یاز جدیرشاخه ها مورد نیدر تمام ز یتخصص
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 مقدمه  -1

 

 ان مسالهيب – 1-1

و کشور  یجهان یها یماریجاد بار بیکه در  ا یو نقش یعروق – یقلب یها یماریت بیست که از اهمین یوزه کسامر

مرگ و  یجاد کننده ین عوامل ایاز مهم تر یکی، ها یمارین گروه از بیا. کنند، آگاه نباشد یم یمختلف باز یها

عمر به علت  یاز دست رفته  یزان سال هایم نیشتری، بیصنعت یدر کشور ها. ا هستندیدن یشتر کشور هایدر ب یناتوان

 یها یماریب. است یعروق – یقلب یها یماریمربوط به ب  [DALY (Disability Adjusted Life Year)] یناتوان

ها  یمارین بیل ایکه به دل یاز افراد یمیباً نیتقر. است ییکایمرگ در زنان و مردان آمر یقلب علت اصل یکرونر

از  یمیش از نیب. ردیگ یآنها صورت نم یمارستان برایدر ب یخاص یا درمانی یصیچ اقدام تشخی، هکنند یفوت م

 یعروق – یقلب یها یماریز بیران نیدر ا. ونددیپ یسال و باالتر به وقوع م 5.در سن  CADمربوط به  یمرگ ها

را  به خود اختصاص داده  DALYر ن مقدایدر مجموع، به لحاظ رتبه، دومو  ین علت ناتوانین علت مرگ و سومیمدو

ند یان فرایم که در جرین نکته توجه کنیشود که به ا یآشکارتر م یزمان یعروق – یقلب یها یماریت بیاهم .اند

در  یمرگ و ناتوان یامل اصلوعجزو ها  یمارین بی، امروزه ا(epidemiologic transition)ک یولوژیدمیگذار اپ

. ، شده اند(دندید یب میآس یعفون یها یماریشتر از بیش بیپ یکه تا چند)ا یر دنیقدرحال توسعه و حتا ف یکشورها

ن حال صدمات یاست و درع یافته و غنیتوسعه  ین ها از ساکنان کشورهاین سرزمید مردمان ایاز تقل ین امر ناشیا

 .آورد ین کشورها وارد میرا به ا یشتریب

ها  یمارین بیش رفته از مدت ها قبل به مبارزه با ایپ یشت که کشورهاز توجه داین نکته نید به ایگر، بایاز طرف د

از آن برداشته اند؛  یناش یها یو عوارض و ناتوان یقلب یها یماریدر کاهش بروز ب یموثر یپرداخته اند و گام ها

کاهش % 25ه گذشت یدهه  یاالت متحده طیدر ا یعروق – یقلب یها یماریمرتبط با ب یآمار مرگ ها به عنوان مثال

 یریشگیها باشد، ازجمله اقدامات پ یمارین بیت ایریشرفت در امر مدیتواند به علت پ ین موضوع میافته است که ای

شود  ین مشاهده میبا وجود ا. یمداخله ا یولوژیکارد یموجود در روش ها یشرفت هایه توسط پزشکان و پیاول
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ن مساله یاثبات ا یبرا. شوند ین کشور محسوب میدر ا یاشتبهد یها هنوز هم جزو مشکالت عمده  یمارین بیکه ا

االت متحده یدر ا یمارستانیب یها( جریپروس)از فراروش  یمیش از نیبت اشاره کرد که امروزه ین واقعیتوان به ا یم

 CABGبرابر،  8عروق کرونر  یوگرافیزان آنژی، م8993تا  8939از سال  .مربوط است کرونر یها یماریبه درمان ب

ش یافزا یاالت متحده نشان دهنده یگزارش شده از نقاط مختلف ا یآمار ها. برابر شده است PCI 869برابر و  368

 .است یعروق -یمختلف قلب یقابل توجه در فراروش ها

ن یاز جمله مهم تر یعروق – یقلب یها یمارین بحث نگاه شود، بیکه به ا یباتوجه به موارد فوق، از هر منظر

 ی، جنسی، سنیاجتماع – یاقتصاد یر گروه هایباشند که در تمام ز یران میا یدرمان – یبهداشت یامانه مشکالت س

ت ین وضعیین، تعیبنابرا .باشند یکشور، قابل مشاهده و گزارش م ییو روستا یو در تمام جوامع شهر یو نژاد

ن یز براورد ایزات و منابع و نی، تجهیانمنابع انس (needs assessment) یاز سنجی، ن(situation analysis)موجود 

ن یا. باشد یم یژه ایت ویاهم یطه، داراین حیدر ا یپژوهش یت هایو فعال یتخصص ین آموزش هایمنابع و همچن

از ید فراتر از نی، شایقلب یها یماریرا درمورد ب یتخصص یاطالعات یل بانک هایو تشک یزیامر، لزوم بحث مم

اد مراکز خدمات یز یگر، پراکندگید یاز سو. سازد ی، آشکار مینیگر علوم بالید یها از شاخه یاریمربوط به بس

ن مشکالت، به یغلبه بر ا ید که براینما یم ییرا دچار مشکالت اجرا یزین ممی، ایقلب یها یماریب یبرا یرسان

ن جاست یجالب ا.باشد یمدر کشور موجود ن یین سامانه هایمتاسفانه، چن. باشد یاز میثبت اطالعات ن یسامانه ها

مناسب و نظام ثبت اطالعات، هنوز  یرساختار هایز، به رغم دارابودن زیافته نیسعه تو یاز کشورها یم برخیکه بدان

 یناش یبه عالوه، مشکالت فرهنگ .ا اشاره نمودیتوان به استرال یان مین میاز ا. کنند یاز مینه احساس نین زمیهم در ا

ح را از یاست که کسب و ثبت اطالعات صح یمزبور در سطح کشور، خود بار مضاعف یارساخت هیاز عدم وجود ز

 .سازد یسراسر کشور دچار مشکل م

 یزیر محترم ممیدبقلب و عروق و با توجه به درخواست  یرشته  یزیت بحث ممیل اهمین موارد، به دلیا یبا همه 

ار مهم است که ین نکته بسیذکر ا. ده استیبه انجام رسن کار ی، اییدکتر طباطبا ی، جناب آقایعلوم پزشک یتوسعه 

خداوند، کسب  یاریده، بلکه تازه آغاز گشته و به ین کار به اتمام نرسیران، ایقلب و عروق ا ید انجمن علمیاز د

جاد یا یت، حرکت به سویمد نظر است و درنها یمناسب اطالعات در مراحل بعد یق تر و به روز رسانیاطالعات دق

ن ید است ایام. دهد یل میرا تشک یزین ممیا ییمستقل و خودکفا هدف نها یاطالعات یظام ثبت و سامانه ک نی

نظام سالمت جامعه را فراهم  یبرشواهد وموجبات ارتقا یمبتن یها یاست گذاریس یباشد در راستا یتالش، گام

 .   سازد
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 بررسي متون  -2-1

 

عروقی، ثبت اطالعات و تنظیم گزارش های مرتط با  –اری های قلبی همان گونه که ذکر شد، به دلیل اهمیت بیم

استفاده از تجربیات سایر . درمانی مرتبط در جامعه، بسیار ضروری است –وضعیت بیماری و خدمات بهداشتی 

کشورها و جامعه ی بین المللی، می تواند پژوهشگران و سیاست گذاران را در آشنایی بیشتر از موضوعات مطروحه 

کامل و جامع،  جستجو درمنابع نشان می دهد که اطالعات نسبتاً. دیدگاه های و زوایای دید متفاوت، یاری نماید و

ا بانک یاز کشورها  یاریبس. بیشتر درمورد کشورهای توسعه یافته ای مانند ایاالت متحده و یا بریتانیا وجود دارد

ت الزم یا اگر دارند، از کفایمده در کشورشان ندارند به عمل آ یدرمان – یصیاز اقدامات تشخ یخاص یاطالعات

ز صادق یا نیشرفته، مانند استرالیپ یدرمان – یبهداشت یبا سامانه  یین امر درمورد کشورهایا. باشد یبرخوردار نم

آن )درمانی درجامعه ی جهانی  –در این بخش، به طور بسیار مختصر به وضعیت خدمات بهداشتی . (15)است 

 .، اشاره می گردد(در آمارها آمده استگونه که 

 

 (28 ,18 ,16 ,3 -1) اياالت متحده  -1-2-1

،بار اصلی DALYاست وبراساس شاخص  ییکایمرگ در زنان و مردان آمر یقلب علت اصل یکرونر یها یماریب

 یها فوت م یماریبن یل ایکه به دل یاز افراد یمیباً نیتقر. بیماری های غیر واگیر را در این کشور تشکیل می دهد

 یاز مرگ ها یمیش از نیب. ردیگ یآنها صورت نم یمارستان برایدر ب یخاص یا درمانی یصیچ اقدام تشخیکنند، ه

 یدو دهه  یکا اعالم کرده که طیانجمن قلب آمر. ونددیپ یسال و باالتر به وقوع م 5.در سن  CADمربوط به 

ن ین، ایبا وجود ا. حادث شده است یعروق – یقلب یها یماریز با یدر نرخ مرگ ناش یگذشته، افت قابل مالحظه ا

 یاطالعات نشان دهنده . ن کشور شامل بوده استیدر ا 2118از کل موارد مرگ را در سال % 8165ها علت  یماریب

االت متحده یدر ا یعروق – یقلب یها یماریمرتبط با ب یآمار مرگ ها. باشد یکمبود در تعداد پزشکان متخصص م

ها  یمارین بیت ایریشرفت در امر مدیتواند به علت پ ین موضوع میافته است که ایکاهش % 25گذشته  یدهه  یط

 یموجود در روش ها یشرفت هایه توسط پزشکان و پیاول یریشگیباشد، که از این جمله می توان به اقدامات پ

 یماریاالت متحده به به درمان بیدر ا یستانماریب یاز فراروش ها یمیش از نیب. مداخله ای اشاره کرد یولوژیکارد

عروق  یوگرافیزان آنژی، م8993تا  8939گزارش های موجود نشان می دهند که از سال . کرونر مربوط می شود یها
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االت متحده یگزارش شده از نقاط مختلف ا یآمار ها. برابر شده است PCI 869برابر و  CABG 368برابر،  8کرونر 

 ینسب ی، فراوان8-8در نمودار . است یعروق-یمختلف قلب یش قابل توجه در فراروش هایزااف ینشان دهنده 

گر مورد یکدیک اندام هدف، با یبه تفک 2113االت متحده در سال یا یانجام شده در مراکز درمان یفراروش ها

اعمال  یبا روش ها یتیتفاوت قابل اهم یعروق – یقلب یواضحاً مشخص است که روش ها. سه قرار گرفته اندیمقا

 . ر اندام ها داشته اندیشده در سا

ک سن و یبه تفک) 8993ن کشور در سال یا یو درمان یصیتشخ یآمار مربوط به فراروش ها 8-8در جدول 

 . ذکر شده است 2118ن آمار در سال یا 8-2و در جدول ( آن سال یپزشک یسه با مجموع فراروش هایدرمقا

 یجراحان قفسه  یاالت متحده، اطالعات به دست آمده از جامعه یدر ا  یجراح یدرمورد اطالعات فراروش ها

 .آورده شده است 8-8در جدول  2111ن کشور در سال یا ینه یس

 

 

در  یتخصص یر  رشته هایسا یقلب و عروق در مقابل فراروش ها یفراروش ها یسه اینمودار مقا( 8-8نمودار 

 (2)االت متحده یدر ا یالدیم 2113سال 
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االت یدر ا یالدیم 8993قلب و عروق در سال  یرشته  یدرمان -یصیمهم تشخ یفراروش ها یفراوان(  8-8جدول 

 (2) یسن یک گروه هایانجام شده در همان سال، به تفک یپزشک یفراروش ها یسه با تعداد کلیمتحده در مقا

Total 

Number of procedures in age category in 
thousands (Percent of all medical 

procedures) 
 

80+ 65-79 45-64 18-44 1-17 <1 

405,000 
139 
(2.9) 

246 
(3.1) 

   
20 

(0.5) 
Diagnostic ultrasound of heart 
(echocardiogram) 

3,851,000 
353 
(7.4) 

1,688 
(21.1) 

1,541 
(23.3) 

269 
(5.0) 

  
Diagnostic cardiac catheterization, 
coronary arteriography 

665,000  
383 
(4.8) 

282 
(4.3) 

   
Coronary artery bypass graft 
(CABG) 

519,000  
261 
(3.3) 

258 
(3.9) 

   
Percutaneous transluminal 
coronary angioplasty (PTCA) 

439,000  
256 
(3.2) 

183 
(2.8) 

   
Extracorporeal circulation auxiliary 
to open heart procedures 

383,000 
162 
(3.4) 

221 
(2.8) 

    

Cardiac pacemaker or 
cardioverter/defibrillator 
procedure 

 

 

االت یدر ا یالدیم 2118قلب و عروق در سال  یرشته  یدرمان -یصیمهم تشخ یفراروش ها یفراوان( 8-2جدول 

 (2)در همان سال انجام شده یپزشک یفراروش ها یسه با تعداد کلیمتحده در مقا

% of Total 
Total Number of 

Procedures 
All-Listed Procedures, 2003 

100 13,136,000 All the Medical discharges 

6.5 854,000 
Diagnostic cardiac catheterization, coronary, 
arteriography 

3 400,000 Percutaneous coronary angioplasty (PTCA) 

2.7 353,000 Diagnostic ultrasound of heart (echocardiogram) 

2 264,000 
Insertion, revision, replacement, removal of cardiac 
pacemaker or cardioverter/defibrillator 

 3.8 500,000 Coronary artery bypass graft 

0.8 100,000 Pediatric heart surgery 

0.1 9,000 Heart Transplantation 
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 (16)االت متحده یقلب در ا یجراح یفراروش ها( 8-8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که تحت فراروش ها و  یمارانی، تعداد ب(1)ن کشوریا یآمار  بهداشت یکا و مرکز ملیطبق آمار انجمن قلب آمر

مار یب 3285111به  5333111از )ش داشته است یافزا% 88، .211تا  .899قلب قرار گرفته اند از سال  یاعمال جراح

 :برد یر پیتوان به موارد ز ین مراکز، میا یبه آمارها یبا نگاه(. در سال

        یت بوده که در سال هاینفر  جمع 81111نفر در هر  8362 92-8991در آمار سال  PCIمقدار موارد  -

 .رشد داشته است% 51ده و درواقع ینفر رس  5962به  2112 -3

 92-8991 یت در سال هاینفر جمع 81111نفر در هر  8368حدود از  CABG یماران تخت عمل جراحیب -

نفر  2562به حدود  3– 2112 ید و پس از آن تا سال هایرس 91 – .899 ینفر در سال ها .816به حدود 

 .افتیکاهش 
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نفر به  28نفر و در زنان از  18نفر به  5868زان یدر مردان از م PCIساله، تعداد موارد  85 یبک دوره  یط -

 5865ان از یزان ها در آقاین می، اCABGدر مورد . ش داشته استیت افزاینفر جمع 81111نفر در هر  8163

 .افته استیل یت تقلینفر جمع 81111نفر نفر در هر  .886به  8168نفر و در خانم ها از  8161نفر به 

ن یافته که ایاهش ک 811نفر در  865به  368سال از  85ن یا یط CABGاز  یناش یمارستانینرخ مرگ ب -

 .زان ثابت بوده استین می، اPCIدرمورد . ار بارز استیکاهش، مخصوصاً در مورد زنان بس

 PCI (1)  و  يوگرافيآنژ

افته یدر سال کاهش  8885111به  88.8111از  یون قلبیزاسی، تعداد موارد کاتتر.211تا  .899از سال  -

 .است

سال بوده  5. یآن در افراد باال% 51آن در مردان و % 5.ه انجام شد ک PCIمورد  8888111، .211در سال  -

 .  است

 .بوده است ییماران دارویاستفاده شده در ب یاز استنت ها% .3، .211درسال  -

 

االت یدر ا 2113تا  8993 یسال ها یط یوپالستیآنژ/یوگرافیآنژ یرات حاصل در فراوانییتغ یبررس( 8-3جدول  

 (2)خطر درمعرض  یمتحده در دوگروه سن

Age Group 
 65 – 84 yrs 45 – 64 yrs 

cumulative 
growth (%) 2007 1997 cumulative 

growth (%) 2007 1997 

-11% 656000 738000 11% 641000 578000 

Diagnostic cardiac 
catheterization, coronary 
arteriography (diagnostic 
procedure to explore the 
functioning of the heart)  

16% 332000 286000 30% 320000 247000 

PTCA (percutaneous 
transluminal coronary 
angioplasty, procedure involving 
use of a balloon-tipped catheter 
to enlarge a narrowed artery) 
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تا  35 یدر دو گروه سن PCIز یون و نیزاسیو کاتتر یوگرافیآنژ یریزان به کارگیکه در م یراتیی، تغ8-3در جدول 

، (سال 5.تا  35مخصوصاً افراد )هستند  یقلب یجرهایهدف عمده در پروس یسال، که گروه ها 15تا  5.سال و  5.

 ین روند رشد منفیمشخص است که در افراد مسن تر، ا. نشان داده شده است 2113تا  8993 یده ساله  یدوره  یط

 یاریبس یت خدمات درمانیت و کمیفیشرفت کین باشد که با پید به علت ایداشته است که شا یب کندتریا شیبوده 

مذکور انجام شده  یجرهایشان پروسیقبل از آن برا یشده اند، در سال ها یقلب یها یماریر بیکه درگ یاز افراد

ر یغ یو درمان یصیتشخ یافت فراروش هایون دریکاسیکه اند یشتر افرادین که بیدرمجموع، به علت ا. است

 .افته استیش ین فراروش ها افزایا ینسب یسال قرار داشتند، فراوان 5.تا  35 یرا داشته اند در گروه سن یجراح

ها نسبت به فراروش  ن فراروشیر درصد رشد ایاخ یسال ها ین احوال، طیا یم با همه ین جاست که بدانیجالب ا

 (. 8 – 5نمودار)دهد  یم را نشان یر اندام ها نرخ رشد کمتریسا یها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر  اندام هایسه با سایقلب و عروق در مقا یتخصص یدرصد رشد فراروش ها(  8-2نمودار 
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که در روش  یکند که با وجود رشد اندک یقبل مشخص م ینمودار فوق با اطالعات مندرج در جدول ها یسه یمقا

هنوز رده  یقلب یها یماریر مشاهده شده، بیاخ یدر سال ها ر روش هایسه با سایقلب و عروق در مقا یتخصص یها

را به خود اختصاص  یدرمان – یصیتشخ ینه هایرا داشته اند و مقام اول هز یمارستانیب یت فراروش هایاول اهم ی

جر ها ین پروسیدر واقع، تعداد ا. ها در جامعه داللت دارد یمارین بیا یت فوق العاده ین امر، بر اهمیداده اند که ا

ن که یضمن ا. ت آن در جامعه نگذاشته استیبر کاهش اهم یریز تاثیاد بوده که مقدار رشد کمتر آن نیآن قدر ز

 .باشد یها در جامعه م یمارین بیزان بروز ایت، باال بودن مین اهمیا یم علت اصلیفراموش نکن

 

 (1)قلب  يجراح

پس عروق  یمورد با 331111مار  یب 258111 یکا بر روی، در آمر.211شود که در سال  ین زده میتخم -

 یجامعه  یافته هاین آمار بر اساس یا. دهد یکاهش نشان م 8991کرونر انجام شده است که نسبت به سال 

 .ز شده استیکمتر ن 2111بوده است که در سال  2113مورد در سال  83.881کا یجراحان قلب آمر

به وقوع  ینیجن یص مادرزادیم نقایترم یمورد جراح  13238، 2111سال  یتا انتها 2115سال  یاز ابتدا -

 . زان را داشته استین میشتریب PDAم  یان، ترمین میوسته که از ایپ

مارستان یب 258االت متحده در یدر ا. ده استیوند قلب به انجام رسیمورد پ 28.8، یالدیم 2111در سال  -

 یز انجام میوند قلب را نیمارستان کار پیب .82ان، یم نیرسد که از ا یوند اعضا به انجام میپ یاعمال جراح

 .دهند

 ییایک سن و جنس و مکان جغرافی، به تفک.211در سال  یعروق – یقلب یروش ها ینسب ی، فراوان8-5در جدول 

 .ذکر شده است

% 81 درحدود  CABGسال، میزان انجام جراحی  5درمجموع، آمار ها نشان داده اند که در ایاالت متحده، طی 

 (5). کاهش یافته است

از % 15شود که حدود  یه میاالت متحده تعبیدر ا یهزار دستگاه ضربان ساز قلب 811ش از یبه طور متوسط، ساالنه ب

با  % 8962ن است و حدود یر روش ها، مرگ بارترین سایجر از بیپروس  ن یا .(3)سال است  5. یآن در افراد باال

 .(2). وده استهمراه ب یمارستانیمرگ داخل ب
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در  ییایک سن و جنس و مکان جغرافی، به تفک.211در سال  یعروق – یقلب یفراروش ها یفراوان( 8-5جدول 

 (1)االت متحده یا

 

 

 

 

 

 

 

 

، CABGمورد  PCI ،331111مورد  8888111، حدود .211ذکر کرده اند که در سال  (5,16) یگریمنابع د

ضربان  یه یمورد تعب 381111التور و یبریدف یه یمورد تعب883111ونر، کر یصیتشخ یوگرافیمورد آنژ 8885111

 .ده استیاالت متحده به انجام رسیدر ا( کریس میپ)ساز 

نفر در هر  3363 یعنی)ل داده اند ین کشور تشکیرا در ا یبستر 889111علت  یقلب یص مادرزادی، نقا2113در سال 

تا 8993 ین سال هایب. بوده اند VSDو  ASD یعات حاویارد ، ضان مویک سوم ایش از یکه ب(تینفر جمع 811111

مورد مقام  1.811با   ییبه تنها ASDان، ین میرشد داشته است که از ا% 2165ص ین نقایبه علت ا یموارد بستر 2113

 (1). اول را داشته است

 

 (16,2)نه ها يهز 
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درصد از  563و  569، 8861ب یاسکوالر به ترتسربروو یها یماریقلب و ب ییک فلب، نارسایسکمیا یها یماریب

ب یماران به ترتیخود ب ینه براین هزیا.به خود اختصاص داده اند 2113مه را در سال یب یشرکت ها یپرداخت ها

 .درمان یپرداخت یدرصد از سراانه  2268و  8263، 8968عبارت بود از 

 . آورده شده است یالدیم 2181سال  ین آنها برایمو تخ 2113سال  ینه ها براین هزیاز ا یر، برخیدر جداول ز

 2113در سال  یقلب یفراروش ها یمارستانیمارستان و مرگ داخل بیب ینه ین هزیانگیم( 8-.جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ون دالریلیب) 2181در سال  یمغز یو سکته  یقلب یها یماریب ینه هاین هزیتخم( 8-3جدول 
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ها در  یماریر بیسه با سایدر مقا یقلب یها یماریص و درمان بیده در امر تشخصرف ش ینه هایهز( 8-1جدول 

 (2) 2113تا  8993 یسال ها یاالت متحده طیا

 

total inflation-adjusted 
hospital costs in billions:  

2007 dollars 
percent of total costs 

average 
annual 
growth 

1997 2002 2007 1997 2002 2007 1997-2007 

All body systems and 
condition categories 

$222.4 $298.5 $343.9 100.0% 100.0% 100.0% 4.5% 

Circulatory 57.1 74.3 74.6‡ 25.7 24.9 21.7 2.7 

Injury and poisoning 23.0 31.0 37.2 10.4 10.4 10.8 4.9 

Digestive 20.8 29.0 32.0 9.4 9.7 9.3 4.4 

Respiratory 22.7 28.7 31.1 10.2 9.6 9.0 3.2 

Neoplasms 19.3 24.2 28.2‡ 8.7 8.1 8.2 3.9 

Musculoskeletal 11.8 18.6 26.8 5.3 6.2 7.8 8.5 

Pregnancy and 
childbirth 

12.2 16.1 18.8 5.5 5.4 5.5 4.4 

Perinatal (newborns) 9.7 11.8 15.5 4.4 4.0 4.5 4.8 

Infectious and parasitic 6.6 7.9 15.3 3.0 2.6 4.4 8.8 

Genitourinary 8.1 11.0 13.5 3.6 3.7 3.9 5.3 

Mental 7.9 11.7 12.2‡ 3.6 3.9 3.5 4.4 

Endocrine 5.8 9.4 10.0‡ 2.6 3.1 2.9 5.6 

Symptoms 6.9 9.5 9.5‡ 3.1 3.2 2.8 3.2 

Nervous 3.9 5.7 6.7 1.8 1.9 2.0 5.6 

Skin 2.4 3.6 4.8 1.1 1.2 1.4 7.2 

Blood 1.8 2.9 3.5 0.8 1.0 1.0 6.7 

Congenital 2.0 2.6‡ 2.8‡ 0.9 0.9 0.8 3.5 

 

ن زده شده یون دالر تخمیلیب 88368برابر  2181ک قلب در سال یسکمیا یها یماریم بیرمستقیم و غیمستق ینه هایهز

 .ون دالر بوده استیلیب .26قلب بالغ بر  یص مادرزادینقا ینه  هایهز .211در سال . است

اعم از تهاجمی یا غیر )لبی سال، هزینه های پروسیجرهای ق81نشان می دهد که ظرف  (19)مطالعات کانادایی ها 

 .دو برابر شده است( تهاجمی
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 پزشکان متخصص

ت در ینفر جمع 811111هر  یست به ازایولوژینفرکارد 5699، 2111، در سال (ACC)کا یطبق آمار انجمن قلب آمر

 (7 ,16). ابدیش یافزا 2115نفر در سال  658.د به یشد با ینیش بین کشور وجود داشته است که پیا

 

 (18)اروپا  يآمار کل -2-2-1

نفر  5135عبارت بود از  ییکشور اروپا 29ون نفر دریلیک میدر هر  یقلب یفراروش ها ینی، تعداد تخم.211در سال 

دوز . کریس میپ یه یتعب ینفر برا 981و  یاستنت گذار ینفر برا .PCI ،18 ینفر برا 8588کرونر،  یوگرافیآنژ یبرا

 (27) .ورتیس -نفر 23111برابر بود با جامعه  یبرا یافتیدر یاشعه 

 

 (6)  هندوستان -1-2-1

ک یهر  یمورد به ازا .38باً معادل یرسد که تقر یدر هندوستان به انجام م CABGمورد  511111انه حدود یسال

 . شود یت میون نفر جمعیلیم

 

 (17)  عربستان -3-2-1

عمل جراحی صورت پذیرفته  3111ین کشور، بیش از به ا CABGادعا می شود که از زمان ورود تکنولوژی انجام 

 PRINCE)مهم ترین این مراکز . مرکز اصلی برای انجام جذاحی و خدمات قلبی در این کشور وجود دارد 3. است

SULTAN CENRE) 8.1 ،21تا  85ساالنه حدود . کت لب و یک مرکز تحقیقات دارد 5اتاق عمل و  3تخت 

عمل پیوند  21تا کنون . همایش تخصصی برگزار می شود 2-8ن به چاپ می رسد و مقاله ی پژوهشی از این پزشکا

مرکز دیگر مخصوص بیماران قلبی در این کشور وجور دارد که  8 .قلب در عربستان سعودی به انجام رسیده است

 .ظاهراً به لحاظ امکانات کمی و کیفی با مرکز مذکور قابل مقایسه نمی باشند

 

 (21)بالروس  -5-2-1
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جدول )گردد  یاالت متحده در همان سال بسنده میسه با آمار این کشور درمقایا یجهت اختصار، به ذکر آمار کل

9-8) 

 

 (نفر 811111در هر ) 2113االت متحده در سال ید با ایسف یه یروس یمهم قلب یفراروش ها یسه یمقا( 8-9جدول 

 

 (26 ,25 ,4,10)ا يتانيبر -3-2-1

تا  2111 یسال ها یط یقلب یدرمان – یصیتشخ یاز فراروش ها یبرخ ینسب یاجمال به فراوان، به 8-81در جدول 

 :اشاره شده است 2115

 2115تا  2111 یسال ها یا طیتانیدر بر یصیتشخ یآمار فراروش ها( 8-81جدول 

 

 

 

 

 

 

 

PMP: per million population 
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 يوپالستيو آنژ ياعمال جراح

عمل  29111ن سال حدود یدر ا. نده داشتیروند افزا 2118تا  8998از سال  UKر د CABG یها یتعداد جراح

گذشته  ینسبت به دهه  PCIتعداد موارد . ن روند متوقف شده استید و پس از آن، ایبه انجام رس CABG یجراح

تا  81 یوپالستیآنژ به بعد، تعداد موارد .211البته از سال . ده استیرس 2111در سال  38111برابر شده و به حدود  3

ن روش را مورد یا یمنیو ا یج دو مطالعه که اثربخشیشتر مربوط است به انتشار نتایکاهش داشته است که ب% 85

 . ن کاهش وجود داشته استیز ایاالت متحده نیدر ا. د قرار داده اندیترد

 ایتانیمتعاقب آن در بر یج درمانیو نتا یصیتشخ یوگرافیآنژ( 8-88جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2115تا  2111 یسال ها یا طیتانیدر بر PCIرات ییروند تغ( 8-8نمودار 
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گر یکدیآنها با  یسه یو مقا PCI ،CABGموارد  ی، به بررس8-3و  8-8 یو نمودارها 8-88و  8-82در جداول

 .دهیمورد اشاره واقع گرد 8-83در جدول  CABGن موارد یهمچن. پرداخته شده است

ن رشد در حال حاضر یداشت که ا 2115تا  2111 یسال ها یدرصد ط 21تا  85برابر  یرشد PCIام ا، انجیتانیدر بر

 .است 8به  3-8حدود  CABGبه  PCIنسبت . ده استیدرصد در سال رس 82-81به حدود 

 ایتانیدر بر .211تا  8998 یسال ها یو موارد وابسته ط PCI ینسب یفراوان( 8-82جدول 

 

Number of 
intervention 

centres 

Total PCI 
interventions 

Rate per million 
Annual 

increase 
(%) 

Mortality (%) 

1991 52 9,933 174 
 

0.48 

1992 52 11,575 203 16.5 0.71 

1993 53 12,937 227 11.8 0.59 

1994 54 14,624 256 13.0 0.60 

1995 54 17,344 304 18.6 0.69 

1996 53 20,511 359 18.1 0.72 

1997 58 22,902 402 11.7 0.89 

1998 61 24,899 437 8.7 0.80 

1999 63 28,133 494 13.0 0.61 

2000 66 33,652 590 20.0 0.70 

2001 64 38,992 664 12.5 0.75 

2002 64 44,913 759 14.3 0.54 

2003 73 53,261 894 17.8 0.53 

2004 77 62,780 1,050 17.4 0.56 

2005 83 70,142 1,165 11.0 0.59 

2006 91 73,692 1,216 4.4 0.74 

 

 

 

 

 

 

 (25)ا یتانیدر بر 2113تا  8998 یسال ها یط CABGدرمقابل  PCIرات ییروند تغ یسه یمقا( 8-3نمودار 
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 در اسکاتلند 2115تا  8995 یسال ها یکرونر قلب ط یها یماریمداخالت مربوط به ب( 8-88جدول 

Year )ending March 31
st
( CABG Angioplasty Angiography 

1995/96 2,708 1,364 10,555 

1996/97 2,719 1,692 11,425 

1997/98 2,698 1,941 12,679 

1998/99 2,613 2,358 12,762 

1999/00 2,867 2,525 12,055 

2000/01 2,832 2,919 13,191 

2001/02 2,734 3,369 13,421 

2002/03 2,787 3,817 13,721 

2003/04 2,640 4,143 13,838 

2004/05 2,417 4,794 15,255 

 

 ایتانیدر بر 2118تا  8993 یسال ها یط CABGموارد ( 8-83 جدول

 

Coronary artery 
bypass surgery 

(CABG) 

CABG with 
another 

procedure 

Procedure 
without CABG 

Total 
Total 

annual% 
increase 

Total 
mortality 

(%) 

1977 2,297 584 159 3,040 
 

9.3 

1978 2,653 537 155 3,345 10.0 7.5 

1979 2,918 620 150 3,688 10.3 8.4 

1980 4,057 802 152 5,011 35.9 6.1 

1981 5,130 839 154 6,123 22.2 5.8 

1982 6,008 1,224 171 7,403 20.9 5.2 

1983 8,332 1,111 174 9,617 29.9 4.8 

1984 9,433 1,120 170 10,723 11.5 3.6 

1985 10,667 1,133 220 12,020 12.1 3.8 

1986 10,767 1,243 244 12,254 1.9 3.8 

1987 11,521 1,299 283 13,103 6.9 3.6 

1988 11,113 1,306 235 12,654 -3.4 3.8 

1989 12,648 1,342 197 14,187 12.1 3.4 

1990 14,431 1,536 178 16,145 13.8 3.7 

1991 15,659 1,710 169 17,538 8.6 3.9 

1992 19,241 1,963 194 21,398 22.0 3.5 

1993 21,031 2,037 206 23,274 8.8 3.4 

1994/95 22,056 2,282 175 24,513 5.3 3.5 

1995/96 22,475 2,362 123 24,960 1.8 4.3 

1996/97 22,160 2,078 361 24,599 -1.4 3.8 

1997/98 25,639 2,433 126 28,198 14.6 3.3 

1998/99 25,083 2,568 613 28,264 0.2 3.1 

1999/00 24,733 2,641 462 27,836 -1.5 3.0 

2000/01 25,127 2,881 447 28,455 2.2 3.1 

2002/03 25,277 3,333 374 28,984 0.9 2.8 
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 مارستانيشده در ب يماران بستريب

مورد  2158.1در انگستان گزارش شده که  CHDبه علت  یمارستانیرش بیمورد پذ 3212.5،  حدود .211در سال 

 یل میزنان را تشک% 2در مردان و  یاز کل موارد بستر% 3ن تعداد، حدود یا. سال بوده است 35ر یآن در افراد ز

 .افته استیش یافزا% 88ن کشور یسال گذشته در ا . یط CHD به علت یتعداد موارد بستر. دهد

 

 (کريس ميپ)ضربان ساز 

 یرا نسبت به سال ها یش اندکیه شده است که افزایا تعبیتانیدر بر .211مورد ضربان ساز در سال  31111ش از یب

ر یر است که نسبت به متوسط ساون نفیلیک میهر  یمورد به ازا 11.باً برابر ین مقدار تقریا. دهد یقبل از آن نشان م

 .، کمتر است(ونیلیمورد در م 131) ییاروپا یکشورها

 

 افراد متخصص

ر امر خدمت یکه درگ یدر تعداد افراد یقابل مالحظه ا یداد کسر یمنتشر شد که نشان م ی، گزارش2112در سال 

نفر 81صورت که مشخص شد تقریباً  نیبه ا. ، وجود دارد(در تمام سطوح)هستند  یعروق – یماران قلبیبه ب یرسان

متخصصان امور خدمات بهداشتی این طور پیشنهاد . متخصص قلب به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت وجود داشت

افزایش یابد که این تعداد به علت  2181نفر در سال  25و سپس به  21کرده اند که این تعداد باید به طور ضربتی به 

هرچند که این تعداد نیز هنوز بسیار کمتر از .  فاده از روش های پیشرفته تر می باشدافزایش میزان خدمات و است

پس از آن  (12). می باشد( نفر متخصص به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت 33با تعداد )برخی کشورهای اروپایی 

 25نفر در ولز و  38سکاتلند، نفر در ا 31ست در انگلستان، یولوژیکارد  355، 2115در سال . افتیش ین تعداد افزایا

را  یدرصد 51ش یباشد و افزا یون نفر میلیمتخصص در هر م 85باً برابر یشاغل بوده اند که تقر یرلند شمالینفر در ا

نسبتاً معدود در  یک در مراکز تخصصیوتوراسیجراح کارد 255ن حدود یهمچن. دهد ینشان م 8999نسبت به سال 

 .اندا مشغول بوده یتانیسراسر بر
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 نهيهز

عروق وجود داشته که نسبت به سال  – یقلب یها یماریمربوط به ب یون نسخه یلیم 285باً  ی، تقر.211در سال 

ون پوند بوده یلیب 869ن داروها بالغ بر یا ینه یهز. دهد یش نشان میبرابر افزا 3، .891و نسبت به سال % 1، 2115

نه ها مرتب در حال ین هزید و ضد فشارخون، ایپیل یکت، آنتپال یآنت یش مصرف داروهایاست و به علت افزا

 .ش استیافزا

 

 ن منابع در انگلستانيتخم

و  یصیتشخ یاز نظر استفاده از فراروش ها یآمار کمتر ییاروپا یر کشورهایسه با سایاز گذشته، انگلستان در مقا

 2ن ی، بیون قلبیزاسیو کاتتر یصیتشخ یرافوگی، تعداد موارد آنژییمختلف اروپا یدر کشورها. داشته است یدرمان

خود را  ین هایز تخمیانگلستان ن. باشد یم یون عروقیزاسیبرابر تعدا موارد رواسکوالر( 262بطور متوسط، ) 265تا 

 یم ینیش بیلذا پ. بنا نهاده است یو جراح یمداخله ا یدرمان ین موارد نسبت به روش هایدوبرابر بودن ا یبرمبنا

ک یهر  یبه ازا یصیتشخ یوگرافیون و آنژیزاسیکاتتر( مورد 8351حداکثر تا )مورد  8811حداقل به  شود ساالنه

 .از باشدین کشور نیت در ایون نفر جمعیلیم

ت یون نفر جمعیلیک میهر  یآن به ازا ینیگزیمورد جا 811کر و یس میپ یه یمورد تعب 351شنهاد شده که ساالنه یپ

 .باشد یاروپا م انجام شود؛ که معادل متوسط

 ینوبت و برا 111-311حدود  یوگرافیآنژ یتوان درنظر گرفت که ساالنه، برا ین اطالعات، میبا استفاده از ا

PPM  وICD 811 توان از  یالبته از آنجا که به طور کامل نم. باشد یاز میت، نیو نفر جمعیلیک میهر  ینوبت به ازا

 یجامعه خلل یاز واقعیبه ن یید درنظر گرفته شود تا در پاسخ گویر باین مقادیمازاد برا% 85منابع استفاده کرد، حدود 

کر درنظر یس میپ ینوبت برا 881ون و یزاسیکاتتر ینوبت برا 951 – 181ن امر، در سال یبا احتساب ا. وارد نشود

در هر  PPM-ICD ینوبت برا 1 – .و کت و  یوگرافیآنژ ینوبت برا 22-83گرفته شده است که در هفته معادل 

 . باشد یت میون نفر جمعیلیم

 

 :با استفاده از اطالعات به دست آمده از مطالعات می توان پیشنهاد کرد که
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 .هزار نفر جمعیت نیاز است 11.تا  351به یک کت لب برای انجام کاتتریزاسیون تشخیصی به ازای هر  -

 .است میلیون نفر جمعیت نیاز 865تا  868به ازای هر   EP labبه یک  -

 851در صورتی که کاتتریزاسیون و تعبیه پییس میکر در یک مرکز انجام شود، به یک البراتوار به ازای هر  -

 .هزار نفر جمعیت نیاز می باشد 311تا 

به نظر می رسد علت این نتیجه گیری این باشد که متمرکز بودن این مراکز به دالیل مختلف باعث افزایش بار 

 .ذا به صورت سینرژیستیک، نیاز به این محل را افزایش می دهدکاری آنها می شود و ل

 

 ایتانیدر بر 2181در سال  یمداخله ا یولوژیکارد ینیت تخمیوضع( 8-85جدول 

 
PMP: per million population 

 

 یر میبه شرح ز 2181سال  یشده برا ینیش بیپ یزان امکانات تخصصیدرمجموع، با توجه به اطالعات موجود، م

 :شدبا

 .ونیلیمورد در م 5511تا  5811ن یب یصیتشخ یوگرافیآنژ -

 .ونیلیمورد در م 2151متعاقب آن، حدود  PCIو  یوگرافیآنژ -

 .ونیلیمورد در م 8111متعاقب آن در نوبت جداگانه، حدود  PCIو  یوگرافیآنژ -

 .ونیلیمورد در م 211تا  831حدود  ICD یه یتعب -
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 .ونیلیدر ممورد  951تا  321حدود  PPM یه یتعب -

 .ونیلیمورد در م 2.1تا  831ن یک بیولوژیزیر مداخالت الکتروفیسا -

 :شنهاد شده استیر پی، موارد زیدرمورد اهداف مربوط به بخش خدمات درمان

 .ده انجام شودیجرتوسط حداقل دو متخصص آموزش دیپروس 511ش از ید ساالنه بیدر هرکت لب با -

 .ون در سال انجام دهدیزاسیمورد کاتتر 811د حداقل یهر متخصص با -

جر توسط حداقل دو فرد یمورد پروس 211د ساالنه حداقل یشود با یانجام م PCIکه در آنها  ییدر واحدها -

 .ده انجام شودیآموزش د

 .در سال انجام دهد PCIمورد  35د حداقل یهر متخصص با -

 .درسال انجام دهند PCIمورد  825د حداقل ینند بایب یآموزش م یمداخالت قلب یکه برا یافراد -

 یرو) PCIمورد  8، یصیتشخ یوگرافیمورد آنژ 5د به طور متوسط یدر البراتورها با یدر هرنوبت کار -

 3برابر  یهرنوبت کار. ردیانجام پذ CRT یه یک مورد تعبیکر و یس میپ یه یمورد تعب 8-2، (ک رگی

 .شود یا بعد از ظهر آغاز میساعت است و در صبح 

 یوگرافیهفته، آنژ 1( ر اورژنسیموارد غ)ست یولوژیمالقات کارد یمار برایزمان انتظار ب ن حداکثریهمچن -

 .ماه در نظر گرفته شده است 8متعاقب  PCIو  یوگرافیهفته و آنژ 88 یصیتشخ

 

شده  ینیش بیمقدار مواردپ. ابدیا حتا کاهش یآن ثابت بماند  ینسب یشود که فراوان ی، حدس زده میدرمورد جراح

 .باشد یون میلیمورد در م 8811تا  951حدود  CABG یبرا

کالج سلطنتی پزشکان و انجمن قلب بریتانیا این گونه توصیه کرده اند که برنامه ی کاری پزشکان باید با منظور 

کردن تعداد مشخصی از جلسات کاری تنظیم شود و نباید بیش از یک جلسه ی کاری در کت لب برای پزشکانی 

جلسه ی کاری به ازای هر  81تا  23درمجموع، . درمانی ثانویه کار می کنند در نظر گرفته شود که در یک مرکز

 865یک میلیون نفر جمعیت برای یک کت لب پیش بینی می شود؛ اگر فرض شود که هر پزشک به طور متوسط 

 .نفر نیاز خواهد بودپزشک به ازای هر یک میلیون  21تا  .8جلسه ی کاری در هفته در کت لب مشغول باشد، به 

 

 (22 ,20 ,19 ,14-11 ,9-7) ين الملليمتخصص در سطح ب يرويآمار پزشکان و ن -7-2-1
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باشند و  یافته میتوسعه  یکشورها یدرمان – یبهداشت یت هایجزو اولو یعروق – یقلب یها یمارین که بیبه رغم ا

مناسب وجود دارد، کمبود پزشکان متخصص در ت یفیخدمات با ک یه یارا یمتخصص برا یرویا نین نقاط دنیدر ا

نه ین زمیاز در ایز محسوس است و احساس نین کشور ها نیقلب حتا در ا یو جراح یولوژیمختلف کارد یشاخه ها

کاهش داده بود؛ % 81زان یرا به م یان پزشکیرش دانشچویزان پذیستم، کانادا میدر اواخر قرن ب. به شدت وجود دارد

 یرا برا ییت هایز محدودیا نیتانین بریهمچن. ن کشور احساس شودیشد کمبود پزشک در ان امر موجب یکه ا

 . ز شدیمتخصص در آنجا ن یقرار داد که سبب کمبود جد یپزشک یرش در رشته یپذ

 

 (تیون نفر جمعیلیک میهر  یبه ازا) ییاروپا یاز کشورها یست ها در برخیولوژیتعداد کارد( 8-5جدول 

 

 ینفر به ازا 5ش از یونان، بیاالت متحده، ژاپن، مجارستان و یزان پزشکان متخصص قلب در اید، مطبق آمار موجو

کا و ژاپن قابل قبول است؛ اما یدر آمر یت خدمات بهداشتیفین امر با توجه به کیا. ت استیکصدهزار نفر جمعیهر 

که درحال  ین نحو که پزشکانیباشد؛ به ا یمشکالت یه شده دارایرسد آمار ارا یونان به نظر میدرمورد مجارستان و 

ز به صورت یا نیتالین مشکل درمورد ایا. ستند هم جزو آمار ذکر شده اندین کشورها مشغول کار نیحاضر در ا
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ز جزو متخصصان آورده یکنند ن یکار م GPکه به صورت  ین شکل که آمار متخصصانیوجود دارد، به ا یگرید

 .شده است

درمورد کانادا، همان . باشد یت مینفر جمع 811111 ینفر به ازا .26دا، تعداد متخصصان برابر درمورد آلمان و کانا

ن تعداد کم به یرش دانشجو بوده است؛ اما در آلمان، ایل کاهش تعداد پذیطور که ذکر شد، کاهش متخصص به دل

ف یاز وظا یاریلمان بسدر آ. ن کشور وجود داردیا یدرمان – یاست که در نظام بهداشت یفیل شرح وظایدل

ن باشد که تعداد متخصصان ید مناسب تر این شایبنابرا. ردیپذ یانجام م یمتخصصان قلب توسط متخصصان داخل

 .مییفزاین فهرست بیز به ایرا ن یداخل

 ین تعداد میشتریب یا دارایتالیت و اینفر جمع 811111هر  ین تعداد به ازایکمتر یدرمورد جراحان قلب، آلمان دارا

ن یدر ا یقلب یها یماریب ینروژ و سوئد تعداد جراحانشان به نسبت باال است که احتماالً به خاطر بار باال. باشد

ن یا یه یکه در ته یکیدهد که صرف نظر از مشکالت متدولوژ یدرمجموع، آمارها نشان م. باشد یکشورها م

 .ن کشورها داشته استیدر ا یقلب یها یماریبا بار ب یمیآمارها وجود داشته، تعداد جراحان در کشورها ارتباط مستق

ت ین رشته کفای، تنها پرداختن به تعداد متخصصان ایماران قلبیر در امر درمان بیدرگ یانسان یروین یابیارز یبرا

ماران سروکار دارند و بار درمان ین بیکه به هر نحو با ا یپزشکان و افراد یه یمناسب تر آن است که کل. کند ینم

توانند عبارت باشند از پزشکان متخصص  ین پزشکان میا. ز در آمار آورده شوندیکشند ن یماران را به دوش مین بیا

در  یکشورها، به هر شکل یکه بسته به نظام درمان یر افرادیابت و سای، متخصصان غدد و دی، پزشکان عمومیداخل

 .لندین مساله دخیا

ن افراد ید ایاست که عا ییر گذار است، درامد و مشوق هایک کشور تاثیر که  در تعداد پزشکان د یگرید یمساله 

ش تعداد پزشکان باعث کاهش درامد خواهد شد و یباشد، افزا fee forمثالً اگر نظام پرداخت به صورت . شود یم

 .گردد یجامعه م یازهایبه ن یین امر مانع پاسخ گویا

 یدرمان – ینظام بهداشت ییش توانایافزا یک الزام برایماران ین بیص و درمان ایک در تشخیتکنولوژ یازهاین نیتام

در سطح کالن و  یبهداشت یها یاست گذاریمناسب در س یها یریم گید با تصمین مساله بایا. جوامع است

 سته و بهیک به طور شایتکنولوژ یازهایالزم را در جامعه راهم آورند تا ن یرساختارهایالزم، ز یص منابع مالیتخص

ن تعداد کت یشتریا بیاالت متحده، ژاپن، سوئد، آلمان و استرالیمانند ا ییبه عنوان مثال، کشورها. ن شوندیروز، تام

 یتوسعه  یبرا یت خاصین کشورها محدودیدر ا. ت دارندینفر جمع 811111به نسبت هر  PCIانجام  یلب را برا
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مانند فنالند، نروژ، دانمارک و کانادا به علت داشتن  ییگر، کشورهایاز طرف د. منابع در سطح کالن وجود ندارد

ونان و مجارستان هستند که یهم مانند  ییکشورها. شان کمتر استینه، تعداد کت لب هاین زمیدر ا ییت هایمحدود

. نه ندارندین زمیص منابع در ایتخص یبرا یمشخص یاست گذاریچ سیکت لب دارند و درمجموع، ه یتعداد کم

جالب  ینکته . ز هستندیخود ن یدرامد سرانه  یو کم بودن نسب یت در منابع مالیمحدود یرها داران کشویالبته ا

در آن نسبتاً کم است و هم درامد  یقلب یها یماریکه هم بار ب)ونان ین است که تعداد کت لب هاب یتوجه ا

 یلیخ( دارد ییباال یم درامد سرانه اد است و هیدر آن ز یقلب یها یماریکه هم بار ب)نسبت به کانادا ( دارد یکمتر

 .ن کشور داللت داردیمناسب در ا یها یاست گذارین امر بر عدم وجود سیا. ستیکمتر ن

 983االت متحده با یو ا( تینفر جمع 811111هر  یعدد به ازا .168) 358قلب، ژاپن با  یجراح یدرمورد واحد ها

عدد  .162)مرکز  28ز با داشتن یسوئد ن. ن تعداد را دارندیشتریب، (تینفر جمع 811111هر  یعدد به ازا 1685)واحد 

اتاق  ینسب یاست که فراوان ییآلمان از جمله کشورها. است ییآمار باال یدارا( تینفر جمع 811111هر  یبه ازا

مراکز و  تعداد. باشد ین کشور میدر ا یوپالستین امر به علت باالبودن موارد آنژیا. آن نسبتاً اندک است یعمل ها

. ر کشورها استین تر از ساییپا( همانند تعداد کت لب ها)ز یونان و مجارستان نیقلب در  یعمل جراح یاتاق ها

. ن گزارش شده استیرین کشورها باالتر از سایپزشکان متخصص در ا ینسب یهمان گونه که قبالً ذکر شد، فراوان

شتر در جهت یب یکم درامد، سرماه گذار یکه در کشورهان مساله باشد یا یشنهاد دهنده یتواند پ ین امر میا

 .یزات و امکانات وارداتیت شده در داخل است تا تجهیترب یانسان یرویش نیافزا

 یماران اثر میب یتقاضا یاست که رو یز از جمله عواملیمه ها نیت بیص و درمان و حمایتشخ ینه هایپرداخت هز

 یاقدام نم یبه راحت یمراجعه به مراکز درمان یستند برایمه نیکه ب یه افراداالت متحدیبه عنوان مثال، در ا. گذارد

 .ندینما

 

 :از کشورشان به متخصصان قلب پرداخته اند؛ که عبارتند ازین نی، به تخمیمل یاز سازمان ها یبرخ

 تینفر جمعون یلیک میهر  ینفر به ازا 31و هلند  51، نروژ 211ونان ی، 11، فرانسه 31، دانمارک 31ک یبلژ

 

 (19)کانادا 
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ت، ینفر جمع 811111هر  یبرا. نفر بوده است 22.3ن آمارها برابر ین کشور طبق آخریتعداد متخصصان قلب در ا

جراح قلب  1611ست، یولوژیزیالکتروف 1683ست، ینترونشنیا .163ست، یولوژینفر کارد 2611ن تعداد برابر است با یا

 .قلب یهوشیمتخصص ب 8613و 

 (8)سنگاپور

ش به یافزا% 81با  .211ن مقدار در سال ینفر بوده که ا 18، 2118سنگاپور در سال  یست هایولوژیتعداد کل کارد

 . ده استینفر رس 811

 (23 ,5) يولوژيدر کارد يهسته ا يپزشک -5-2-1

 

 ايآس

ن یدر ا یسته اه یپزشک یصیجر تشخیون پروسیلیم .86دهد که ساالنه حدود  ینشان م 2112آمار ژاپن در سال 

ن یپس از استخوان دوم یقلب یجرهایپروس. یولوژیهزار مورد مربوط است به کارد311رسد که  یکشور به انجام م

 .د در ژاپن استییونوکلیراد یعلت انجام اسکن ها

تا  2111که از سال  یدا کرده، به نحویپ یادیرشد ز یهسته ا یپزشک ی، استفاده از روش هایجنوب یدر کره 

مورد در سال  59929)دوبرابر شده است  یولوژین روش ها اتفاق افتاده و اسکن کاردیش در تعداد ایافزا 81، 2112

2112.) 

وژن یآن مربوط بود به اسکن پرف% 91مورد بود که  15111، یهسته ا یولوژیکارد ی، کل روش ها2112در سال 

 .وکاردیم

. مورد بوده است 81111و سنگاپور  82111، پاکستان 85111در هند  یهسته ا یولوژیکارد یتعداد موارد روش ها

مرکز  32در سراسر هند، تنها . سال قبل از آن، دو برابر شده است 5-3ر در پاکستان و سنگاپور نسبت به ین مقادیا

 .باشد یعدد م 5و در سنگاپور  81تعداد مراکز در پاکستان . وجود دارد یهسته ا یپزشک

 

 اروپا
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 CT ستم یس 8862و  PETدستگاه  MRI ،168دستگاه  361ت در اروپا، یون نفر جمعیلیک میهر  یدرمجموع، برا

SCAN مورد  52131111ساالنه حدود . وجود داردECG ،88111111 8.98111و  یرتهاجمیجر غیمورد پروس 

و  یهسته ا یپزشک% MRI ،9 %CT ،81% 8، یرتهاجمیغ یاز روش ها. شود یدر اروپا انجام م یمورد روش تهاجم

رشد داشته است که % 8863حدود  2112تا  8991ن روش ها از سال یموارد انجام ا. باشد یم یوگرافیاکوکارد% 31

زان رشد را ین میو کمتر% 2.63ا با یتانین رشد را در اروپا، بریشتریب. بوده است% 81زان ین میاالت متحده ایدر ا

 . داشته است% 568فرانسه با 

 نيالت يکايآمر

است و ساالنه  یهسته ا یدپارتمان پزشک 311 یت، دارایون نفر جمعیلیم 311ش از یکشور و ب 21ن منطقه با یا

 .شود یتوسط آنها انجام م یقلب یصیجر تشخیون پروسیلیم میحدود ن

 

5-2-1- Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR) (24) 

 88131ن اطالعات گزارش شده، یبه وجود آمده که آخر CMR ر درمورد استفاده ازیک نظام ثبت فراگیدر اروپا، 

 یبرا% 82ن تعداد، یاز ا. موارد اطالعات به دست آمده مناسب بوده است% 91ش از یدر ب. دهد یمورد را نشان م

 یها یماریاز ب یسک ناشین رییتع یبرا% 88زنده بودن بافت و  یبررس یبرا% CMP ،85ت و یوکاردیم یبررس

 . ده استینجام رسکرونر به ا
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 روش کار  – 2

قات علوم یتحق ینه یدر زم (survey)ش یمایک پیاست که در در غالب  یفیتوص یک مطالعه ین مطالعه، یا

 .ردیگ یانجام م (Health System Research) یبهداشت

 

 پژوهش يجامعه  -2-1

اعم از خصوصی، )و غیر دولتی ( ا درمانیاعم از آموزشی ی)جامعه ی مورد مطالعه، کلیه ی بیمارستان های دولتی 

همچنین . می باشد( و انتظامی  خیریه، بیمارستان های وابسته به تامین اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی و مراکز نظامی

 .کلینیک های تخصصی قلب و عروق در سطح کشور نیز تحت مطالعه قرار خواهند گرفت

 

 اطالعات يروش و ابزار جمع آور -2-2

 اطالعات يجمع آور يروش ها -2-2-1

 :ر به کار گرفته شده استیز یوه هایاطالعات، ش یجمع آور یبرا

 :ده استیر به انجام رسین امر، اقدامات زیا یبرا. استفاده از اطالعات موجود: الف

 ؛رانیقلب و عروق ا یمستندات موجود در انجمن علم -8

 صاحب نظران؛مصاحبه با  -2

 .داخلی یا خارجی یات علمیمستندات منتشر شده در نشر -8

مخصوص درحال  یاز از سطح کشور با استفاده از فرم هاین کار، اطالعات مورد نیا یبرا. يدانيم يمشاهده : ب

است مرکز مورد نظر هماهنگ شده، پس از کسب اجازه، فرم جمع ین منظور، از قبل با ریا یبرا. است یجمع آور

الزم از طرف دفتر انجمن قلب  یها یریگیاخذ پاسخ، پ یشود و برا یمارشان قرار داده یاطالعات در اخت یآور
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ده و جمع یاز استان ها به انجام رس یاز مراکز شهر تهران و برخ ین کار درمورد تعدادیتا کنون ا. شود یانجام م

 .اطالعات در حال انجام است یآور

 .و مستندات اینترنتیشامل بانک های اطالعاتی پزشکی   .کيجستجو در منابع الکترون –پ 

 

 اطالعات يابزار جمع آور -2-2-2

در اختیار انجمن قلب و عروق  محترم یرخانه یدب یکه از سو) یزیمم یف شده برایتعر یبا استفاده از شاخص ها

پس از بحث و تبادل نظر با افراد . فرم هایی جهت اخذ اطالعات از مراکز درمانی تهیه گردیده است( قرار داده شده

با توجه به تفاوت . حب نظر در انجمن، مواردی از این شاخص ها حذف و موارد دیگری به آنها اضافه گردیدصا

. های موجود بین مراکز آموزشی و غیر آموزشی، دو فرم مجزا برای هریک از این مراکز درنظر گرفته شده است

 .ت گزارش ارائه شده اندسنمونه ای از این فرم ها در پیو

 

   مونه گيريروش ن -1-2

به عبارت دیگر، همه ی مراکز درمانی، به شیوه ای که ذکر شد، تحت . این مطالعه به روش سرشماری انجام می شود

 .بررسی قرار خواهند گرفت

 

 تجزيه و تحليل اطالعات -3-2

 .ی گرددبرای دسته بندی و ارایه ی نتایج، از شاخص های آمار توصیفی و جداول و نمودارهای مرتبط استفاده م

 يمالحظات اخالق -5-2

شود، اما  یح داده میتوض یبه روشن یمسووالن مراکز درمان یمطالعه برا یو کاربردها یزیهرچند که اهداف مم

 .ن امر محترم شمرده خواهد شدیکند، ا یاطالعات خوددار یه یاز ارا یچنان چه مرکز
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 افته هاي – 1

 پزشکان متخصص -1-1

 55 قلب و عروق، یمتخصص داخل 8311 بیش ازدرحال حاضر، تخمین زده می شود که ت مستندابا استفاده از  

 31 ،یولوژیزینترونشنال الکتروفیپ ایفلوش 85، یولوژینترونشنال کاردیپ ایفلوش 881، یوگرافیپ اکوکاردیفلوش

 31ان را ریت ایچنان چه جمع  .جراح قلب در کشور وجود دارند 211و قلب کودکان یها یماریفوق تخصص ب

نفر  2: ت عبارت است ازیکصدهزار نفر جمعیهر  یبه ازام، تعداد متخصصان یریون نفر درنظر بگیلیم

پ ینفر فلوش 1615، یولوژینترونشنال کاردیپ ایفلوش 1689، یوگرافیپ اکوکاردینفر فلوش 1611ست، یولوژیکارد

ن افراد در سطح یا یپراکندگ .نفر جراح قلب 1629نفر متخصص قلب کودکان و  168، یولوژیزینترونشنال الکتروفیا

، به جراحی متخصصان یفراوان.مینیب یبزرگ م ین تجمع را در تهران و شهرهایشتریباشد و ب یکنواخت نمیکشور 

 .آورده شده است 8شماره ی نمودار رک استان ها دیتفک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلف یقلب دراستان ها یمتخصصان جراح یفراوان ( 8-8نمودار
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 قلب و عروق يها يماريبوابسته به  يرشته ها يآموزش تخصص -2-1

 

 قلب و عروق يداخل يتخصص يرشته  -1-2-1

 – 8: شود یب و عروق به دو روش انجام مقل یها یماریب یدر رشته داخل یار تخصصینش دستیدرحال حاضر، گز

پس از  یار فوق تخصصیدست رشیپذ -2؛ یعموم یم پس از اتمام دوره یبه طور مستق یار تخصصیرش دستیپذ

 .یداخل یها یماریب یتخصص یاتمام دوره 

 یاعالم شده از سو یه ین سهمیطبق آخر. شوند یرفته میپذار یدست 811حدود  در روش اول، به طور متوسط ساالنه

رش یت پذیصالح یدانشگاه دارا 83، یدانشگاه علوم پزشک 81ن ی، از بیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

اصفهان، اهواز،  یعلوم پزشک یدانشگاه ها: ازن دانشگاه ها عبارتند یا. باشند یم یتخصص ین رشته یار در ایدست

الن، یکرمان، کرمانشاه، گ همدان، ،راز، مشهدی، شیدبهشتیز، تهران، شهی، تبر(یید رجایمرکز قلب شه)ران یا

 یماریب ین مرکز آموزشیرد و بزرگتریپذ یار را میدست 25ساالنه  یید رجایمرکز قلب شه .(عج)ه اهلل یمازندران و بق

 .رود یدر کشور به شمار م یقلب یها

تهران، ایران، شیراز، اصفهان )دانشگاه علوم پزشکی  5نفر به طور ساالنه در  89در روش دوم، در حال حاضر 

سال، به تنهایی بزرگتری  دستیار فوق تخصصی در .مرکز قلب شهید رجایی با پذیرش . پذیرفته می شوند( وتبریز

 .ش داده شده استیافته ها نماین یا یع فراوانی، توز2در نمودار  .مرکز آموزشی از این حیث نیز می باشد

 

 قلب يداخل يمربوط به رشته ها( پيفلو ش) يليتکم يتخصص يدوره ها -2-2-1

تهران،  یعلوم پزشک یدر دانشگاه هانفر است که  89ن رشته، یا یرش ساالنه یپذ: يولوژينترونشنال کارديا( الف

 1با  یید رجاین سهم مربوط است به مرکز قلب شهیباالتر. ردیپذ یز صورت میاصفهان و تبر، ید بهشتیران، شهیا

 .دانشجو در سال

ن ینفر از ا . ییبه تنها یید رجایشوند که مرکز قلب شه یرفته مین رشته پذینفر در ا 9ساالنه : يوگرافياکوکارد( ب

 .شوند یرفته میتهران پذ یمانده در دانشگاه علوم پزشکینفر باق 8. دهد یه را به خود اختصاص میمسه
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نفر است که در دانشگاه های تهران، ایران و شهید  9سهمیه ی ساالنه ی این رشته : اينترونشنال الکتروفيزيولوژي( پ

تعداد را به خود اختصاص داده است که  نینفر از ا 3مرکز قلب شهید رجایی . بهشتی این امر صورت می گیرد

 .ن تعداد استیشتریب

 .نفر در این رشته و فقط در مرکز قلب شهید رجایی پذیرفته می شوند 2: نارسايي قلب( ت

نفر و تنها در مرکز قلب شهید رجایی پذیرفته می  2در این رشته نیز  :بيماري هاي مادرزادي قلبي در بالغين( ث

 . شوند

 .ده شده استیر کشیبه تصو  2 یدر نمودار شماره  افته هاین یا

 

 دستياري فوق تخصصي بيماري هاي قلب کودکان -1-2-1

تهران، شهید بهشتی، ایران، : نفر از متخصصان کودکان در این رشته ی فوق تخصصی و در دانشگاه های 3ساالنه 

 . ن تعداد را می پذیرد که بیشترین تعداد استنفر از ای 8مرکز قلب شهید رجایی . شیراز و اصفهان پذیرفته می شوند

عالوه بر این، از میان پزشکان فوق تخصص، یک نفر برای آموزش در فلو شیپ اینترونشنال کاردیولوژی و یک نفر 

 .نیز فلوشیپ الکتروفیزیولوژی پذیرفته می شوند که هردو رشته در مرکز قلب شهید رجایی دایر است

 

 قلب يجراح يفوق تخصص ياريدست -3-2-1

: ین رشته در دانشگاه هایا. ن رشته شوندیتوانند وارد ا یم یعموم یالن جراحینفر از فارغ التحص 28در سال، 

رش مربوط است ین سهم پذیشتریز و کرمانشاه وجود دارد و بیراز، اصفهان، مشهد، تبرین، شاری، ایدبهشتیتهران، شه

 .نفر .به مرکز قلب شهید رجایی با 

 قلب يهوشيپ بيلوشف -5-2-1

متخصصان نفر از  81شود و در سال،  یه میراز ارایران و شیا یعلوم پزشک یدر دانشگاه ها یلیتکم ین رشته یا

 .نفر پذیرش دارد 1مرکز قلب شهید رجایی ساالنه . بیهوشی می توانند وارد این رشته شوند
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 دانشجو در برخی از رشته های فوق تخصصی و فلوشیپ یافته های مقایسه ای پذیرش (3 - 2نمودار 
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 يمراکز درمان -1-1

حتا . باشند یخدمات مربوط به قلب و عروق م یارائه دهنده  یو خصوص یدولت یمارستان هایباً تمام بیتقر

 پزشک یز داراین( یا چشم پزشکیمربوط به زنان  یمارستان هایمثل ب) یر عمومیغ یفوق تخصص یمارستان هایب

-8 یدرجدول شماره . ه شده در آنها متفاوت استیت خدمات ارایت و کمیفیباشند؛ اما ک یمشاور قلب و عروق م

. و نیز نوع بیمارستان ها ذکر شده است یعلوم پزشک یدانشگاه هابیمارستان ها، به تفکیک ، اطالعات مربوط به 8

اشاره ، در آنها موجودقلبی  یامکانات تخصص کشور ومهم  یمارستان هایاز ب یبرخ، به 8-2در جدول شماره ی 

 .است گردید

 

 و نوع یعلوم پزشک یدانشگاه هابیمارستان های کشور به تفکیک ( 8-8جدول 

تعداد کل  

 بیمارستان ها
 دانشگاهی

تأمین 

 اجتماعی
 خصوصی

ر یوابسته به سا

 سازمان ها

 1 1 2 10 14 اردبیل

 0 1 0 6 7 بابل

 1 1 1 6 9 بیرجند

 4 0 2 7 13 ربوشه

 0 0 1 7 8 چهارمحال و بختیاری

 10 10 3 32 55 اصفهان

 5 5 2 31 43 آذربایجان شرقی

 6 12 1 37 56 فارس

 0 0 0 2 2 فسا

 1 7 1 20 29 گیالن

 1 4 2 14 21 گلستان

 0 0 0 3 3 گناباد

 4 1 2 16 23 همدان

 5 2 1 14 22 هرمزگان

 0 2 0 8 10 ایالم

 7 29 7 25 68 ایران

 0 0 0 2 2 جهرم
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 0 1 0 7 8 کاشان

 5 2 3 14 24 کرمان

      8-8جدول  یادامه 

 2 2 2 19 25 کرمانشاه

 15 6 3 29 53 خراسان رضوی

 13 4 4 29 50 خوزستان

 2 0 0 5 7 کهگیلویه و بویر احمد

 1 0 2 12 15 کردستان

 1 4 3 14 22 لرستان

 1 0 3 12 16 مرکزی

 0 5 5 20 30 مازندران

 2 2 2 6 12 قزوین

 2 0 0 7 9 قم

 0 0 0 3 3 رفسنجان

 0 0 0 4 4 سبزوار

 0 0 1 6 7 سمنان

 26 14 6 16 62 شهید بهشتی

 1 0 0 2 3 شاهرود

 1 0 1 12 14 سیستان و بلوچستان

 6 12 2 14 34 تهران

 2 3 1 23 29 آذربایجان غربی

 2 4 1 13 20 یزد

 0 0 0 3 3 زابل

 1 0 2 8 11 نزنجا

 1 0 1 6 8 بجنورد

 129 134 67 524 854 جمع کل
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 موجود در آنها یمارستان ها و امکانات تخصصیب  ( 8-2جدول 

University/ Hospital Province Cardiac 

Surgery 

Invasive/ 

Intervention 

Cath-

lab 

Tehran University of Medical Sciences/  Imam 

Khomeini Hospital   

Tehran * × 1 

Tehran University of Medical Sciences/ Shariati 

Hospital 

Tehran * × 4 

Tehran University of Medical Sciences/  Tehran 

Heart  Center 

Tehran * × 5 

Shaheed Beheshti  University of Medical Sciences/  

Moddares Hospital  

Tehran * × 2 

Shaheed Beheshti University of Medical Sciences/ 

Taleghani Hospital  

Tehran - × 1 

Iran University of Medical Sciences/ Shaheed Rajaie 

Cardiovascular Medical Center  

Tehran * × 10 

Baghiatallah University of Medical Sciences/ 

Baghiatallah Hospital 

Tehran * × 2 

Baghiatallah University of Medical Sciences/ 

Jamaran  Heart Hospital  

Tehran * × 1 

 ShahedUniversity /Khatamolanbia Hospital  Tehran * × 1 

 Shahed University /Mostafa Khomeini Hospital  Tehran - × 1 

Army University of Medical Sciences/ Be, sat 

Hospital 

Tehran * × 3 

Oil Company Hospital   National   Iranian 

 

Tehran * × 2 

Day Hospital 

 

Tehran * × 3 

Mehr Hospital 

 

Tehran * × 1 

Pars Hospital 

 

Tehran * × 1 

 Atieh Hospital 

 

Tehran * × 1 

Kasra Hospital Tehran * × 1 

Tehran Pars Hospital Tehran - × 1 

Sasan Hospital Tehran * × 1 

Sajjad Hospital  Tehran - × 1 
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Mehrad Hospital  Tehran * × 1 

Milad Hospital  Tehran * × 1 

Shaheed Lavasani Hospital  Tehran * × 1 

Isfahan University of Medical Sciences/  Shaheed 

Chamran Hospital 

Isfahan * × 4 

Sepahan Hospital Isfahan × * 1 

Yazd University of Medical Sciences/Afshar Hospital    Yazd × * 1 

Kerman University of Medical Sciences/ Shafa 

Hospital 

Kerman × * 1 

Javadolaemeh Hospital 

 

Meshhad * × 1 

Meshhad University of Medical Sciences/  Ghaem 

Hospital 

 

Meshhad * × 1 

Meshhad University of Medical Sciences/  Emam 

Reza Hospital 

 

Meshhad * × 1 

Sistan Balochestan University of Medical Sciences/ 

Khatamol Anbia Hospital 

 

Zahedan * × 1 

Tabriz University of Medical Sciences/ Shaheed 

Madany hospital 

 

Tabriz * × 2 

Shams Hospital 

 

Tabriz * × 1 

Shiraz University of Medical Sciences/ Namazi 

Hospital 

 

Shiraz * × 2 

Shiraz University of Medical Sciences/ Shaheed 

Faghihe Hospital 

 

Shiraz * × 1 

Dena Hospital 

 

Shiraz * × 1 

Ordibehesht Hospital 

 

Shiraz * × 1 

Jondi Shapour University of Medical Sciences/ 

Golestan Hospital 

 

Ahvaz * × 2 

Mehr Hospital 

 

Ahvaz * × 2 

Hamedan University of Medical Sciences/  Ekbatan  

Hospital 

 

Hamedan - × 1 

Kermanshah University of Medical Sciences/Iman Ali 

Hospital 

 

Kermanshah * × 1 

Lorestan University of Medical Sciences/  Shaheed 

Madani Hospital 

 

Lorestan - × 1 
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Lorestan University of Medical Sciences/  Emam 

Khomeini  Hospital 

 

Lorestan - × 1 

Oromieh University of Medical Sciences/  Taleghani  

Hospital 

Oromieh * × 1 

Zanjan University of Medical Sciences/  Shaheed 

Beheshti Hospital 

 

Zanjan - × 1 

Gilan  University of Medical Sciences/ Heshmat 

Hospital 

Gilan * × 1 

Golsar Hospital 

 

Gilan * × 1 

Mazandaran University of Medical Sciences/ Hazrat 

Fatemeh Hospital 

Mazandaran × × 1 

Shafa Hospital 

 

Mazandaran * × 1 

Vali Asr Hospital 

 

Ghom - × 1 

     

 

دانشگاه علوم  38بیمارستان به  521بیمارستان در سطح کشور وجود دارد که بیش از  151درمجموع، بیش از 

دانشگاه واجد بخش های  21. دانشگاه اطالعات مربوط را ارایه کرده اند 89از این میان، .تعلق دارند پزشکی کشور

به جز دو  .ش های داخلی را ارسال کرده اندکاتتریسم و آنژیوگرافی و جراحی قلب  نبوده اند و فقط آمار بخ

اطالعات ارایه شده در . بیماستان خصوصی، تقریباً تمام بیمارستان های خصوصی از ارایه ی آمار خودداری کرده اند

 .مرکز بیمارستانی اخذ گردیده است ..2این گزارش از 

نفر در  882193و   CCUسال در نفر طی یک  255.53و داخلی نشان می دهد که تعداد  CCUآمار بخش های 

 811111نفر در  3.563و  85363ب برابر یبوده اند؛ که به ترت بخش های داخلی قلب به علت بیماریهای قلبی بستری

 .باشد یت مینفر جمع

 .ذکر شده است یعلوم پزشک یک دانشگاه هایمارستان ها به تفکیدر ب ی، آمار بستر8-8 یدر جدول شماره 



45 

 

 ک دانشگاه هایقلب و عروق به تفک یژه یو یو مراقبت ها یداخل یدر بخش ها یربست( 8-8جدول 

 دانشگاه
جمعيت تحت پوشش 

 1153دانشگاه در سال 

بستري در 
CCU 

در  يانه بستريبروز سال

CCU در صدهزار نفر 

بستري در 

 بخش

در  يانه بستريبروز سال

 بخش در صدهزار نفر

 684 1231369 اردبيل
55.54793 

4242 
344.4946 

 1505 470353 بابل
319.9724 

2613 
555.5402 

 337 646308 بيرجند
52.14232 

3341 
516.9362 

 3589 866355 چهارمحال وبختياري
414.2644 

3391 
391.41 

 4342 4221900 اصفهان
102.8447 

6143 
145.5032 

 14790 3624046 آذربايجان شرقي
408.1074 

10601 
292.5184 

 21715 3984807 فارس
544.9448 

18815 
472.1684 

 1181 194421 فسا
607.4447 

3830 
1969.952 

 1593 2416089 گيالن
65.933 

6166 
255.2058 

 8046 1634019 گلستان
492.4055 

2577 
157.7093 

 809 111208 گناباد
727.4656 

1044 
938.7814 

 1453 1701638 همدان
85.38831 

5771 
339.1438 

 هرمزگان
1442117 -  

6332 
439.0767 

 1815 550727 ايالم
329.5644 

5903 
1071.856 

 71979 6033917 ايران
1192.907 

28149 
466.5129 

 1905 204040 جهرم
933.6405 

3560 
1744.756 

 3935 397122 کاشان
990.8794 

59601 
15008.23 

 10541 2424196 کرمان
434.8246 

1818 
74.99394 

 4569 1885248 کرمانشاه
242.3554 

5199 
275.7727 

 10960 5373454 خراسان رضوي
203.9656 

22950 
427.0996 
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 8806 4322620 خوزستان
203.719 

6518 
150.7882 

 1470 642797 کهگيلويه وبويراحمد
228.6881 

293 
45.58204 

 2658 1446457 کردستان
183.7594 

1400 
96.78822 

 5935 1361052 مرکزي
436.0598 

2752 
202.1965 

 15509 2479762 مازندران
625.4229 

16013 
645.7475 

 3816 1160142 قزوين
328.9253 

3060 
263.7608 

 4337 1066664 قم
406.5948 

2081 
195.0942 

 1133 193524 سبزوار
585.4571 

2526 
1305.264 

 2278 358675 سمنان
635.1154 

1565 
436.3282 

 13198 4563485 شهيد بهشتي
289.2088 

37712 
826.386 

 1867 239558 شاهرود
779.352 

2665 
1112.465 

 161 2074306 سيستان و بلوچستان
7.761632 

2593 
125.0057 

 9285 3164565 تهران
293.4053 

33032 
1043.809 

 13090 2908186 آذربايجان غربي
450.1088 

9826 
337.8738 

 722 412776 زابل
174.9133 

1292 
313.0027 

 2572 968921 زنجان
265.4499 

5799 
598.5008 

 3066 818078 بجنورد
374.7809 

1705 
208.4153 

 255657 71532064 جمع کل
357.402 

332897 
465.3815 

 

 

 ها( جريپروس)فراروش  -3-1

وش رن مطالعه فرایان آنها، در ایاز م. وجود دارند یماران قلبیبه ب یخدمات درمان یه یدرارا یمتفاوت یجر هایپروس

 :ر مورد نظر بوده اندیز یها
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دراطفال،  Device Closure پولمونر، /، والوپالستی دریچه ی میترال(PCI)آنژیوگرافی و کاتتریسم، آنژیوپالستی 

 ، اکو مری، جراحی بای پس کرونر، جراحی دریچه ایCRT ، تعبیه یPPM تعبیه ی TPM ، تعبیه یICDتعبیه ی 

(CABG) جراحی نقایص مادرزادی ،(Congenital) آزمایش های الکتروفیزیولوژی ،(EPS)  ا بدون یباablation  ،

 .MR angiography اسکن رادیوایزوتوپ، سی تی آنژیوگرافی کرونر، اکو جنین و 

به آن  2از مطالعات گذشته، تعداد تقریبی برخی از این روش ها در سال، قابل تخمین است که در جدول شماره ی 

 .اشاره شده است

 

 آنها در سال یبیو تعداد تقر انماریمورد استفاده در درمان بک یولوژیکارد یها (پروسیجر) فراروش ( 8-3ل جدو

 تيدر صدهزار نفر جمع ينسب يفراوان مطلق يفراوان فراروش

 1681 32 تعداد کت لب

 289629 8.3515 آنژيوگرافي عروق کرونر

 .816 88189 آنژيوگرافي کرونر و کاتتريسم راست و چپ

 8693 8812 (بالغين)کاتتريسم راست و چپ 

 85.9 2623 (congenital)کاتتريسم راست و چپ 

 82631 1383 آنژيوگرافي عروق محيطي

PTCA    بدونstent 8333 3693 

PTCA   باstent 81688 82183 دارويي 

PTCA    بدونstent 83691 81319 دارويي 
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PTMC 932 8689 

 8638 8288 يطيآنژيوپالستي عروق مح

 1623 813 (بزرگساالن)والولوپالستي پولمونر

 1622 853 (اطفال)والولوپالستي پولمونر

 1682 13 (اطفال)ورت ئوالولوپالستي آ

 1628 8.1 با امپالتزر  ASDبستن 

 1635 882 با امپالتزر  PDAبستن

 1682 15 با کويل  PDAبستن

EPS 8398 2688 

EPS+ Ablation 8553 2622 

Tilt Table Test 819 1623 

 1693 251. پيس ميکر موقت

 8681 2229 پيس ميکر دايم

ICD 589 1633 

 CRT)) 211 168پيس سه حفره اي 

ICD  سه حفره اي(CRTD) 19 1688 
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 مورد استفاده در سال یجراح یفراروش ها( 8-5جدول 

 تيدر صدهزار نفر جمع ينسب يفراوان مطلق يفراوان فراروش

 2631 8.31 تعويض دريچه ميترال

 1682 223 ترميم دريچه ميترال

 8688 929 تعويض دريچه آئورت

 1632 518 تعويض همزمان دريچه آئورت و ميترال

 1623 811 تعويض همزمان دريچه آئورت وميترال و تريکوسپيد

 3658 8851 جراحي قلب باز جهت بيماريهاي قلبي مادرزادي

 2693 2153 جهت بيماريهاي قلبي مادرزاديجراحي قلب بسته 

 32983 .8688 ( CABG)پيوند عروق کرونر

CABG Redo 881 1633 

Valvular  Redo 282 1688 

 2613 8321 تعويض دريچه+ پيوند عروق کرونر 
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 يپژوهش يت ها و دست اوردهايفعال -5-1

 

 قلب و عروق  يقاتيمراکز تحق -1-5-1

 مرکز قلب شهيد رجايي

ین مرکز، قدیمی ترین و بزرگ ترین مرکز تخصصی آموزشی، پژوهشی و درمانی ایران است و از همان ابتدای ا

این مرکز از سوی وزارت  8832در سال . هم زمان فعالیت های پژوهشی خود را نیز آغاز نمود( 8855سال )تاسیس 

 یموسس پژوهشکده شهید رجایی  در حال حاضر، مرکز قلب. بهداشت، به عنوان یک مرکز مستقل شناخته شد

 :عبارتند ازن مراکز یا .باشد یممرکز تحقیقاتی  3دارای ران است که یقلب و عروق ا

 مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب 

 مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی 

 مرکز تحقیقات بیماری های دریچه ای قلب 

  عروقی -مرکز تحقیقات مداخالت قلبی 

 .طرح تحقیقاتی در این مرکز ثبت شده است 811ر در حال حاضر، بالغ ب

مقاله در مجالت  21نشان می دهد که تنها در آن سال، پژوهشگران مرکز موفق شدند  8813آمار ثبت شده در سال 

مجالت داخل  بهمقاله  88که تنها یک مقاله از این )  ISIمقاله در مجالت نمایه شده در  88و  ISIنمایه نشده در 

  .، چاپ شده است(ه شده بودارای کشور

پایان نامه ی پژوهشی از مرکز ثبت شد و نیز یک  88کتاب منتشر کردند،  8، همچنین پژوهشگران مرکز 13درسال 

نفر از اعضای هیات علمی مرکز به رتبه ی سوم جشنواره ی رازی دست یافت و درمجموع، مرکز به عنوان رتبه ی 

   . اول مراکز پژوهشی انتخاب شد

 

 رکز تحقيقات قلب و عروق اصفهانم
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مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، یکی از مراکز همکار سازمان بهداشتی جهانی برای پژوهش و آموزش در 

این . زمینه پیشگیری، کنترل و بازتوانی بیماریهای قلبی و عروقی برای بیماران قلبی، در منطقه مدیترانه شرقی است

 یبا هدف انجام پژوهش در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی و ارتقا 88.5مرکز فعالیت خود را در سال 

هدف کلی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان استفاده از فن آوری موجود در انجام پژوهشهای .سالمت آغاز کرد

 .است پزشکی جامعه نگر، تولید نتایج کاربردی، و کمک به پیشبرد دانش انسان در گستره علوم-زیست

هدف این مرکز، کمک به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، و سایر عرضه کنندگان خدمات سالمت در اجرای برنامه 

شعار . عروقی و عوامل خطر ساز مرتبط با آنهاست-هایی برای پیشگیری، کنترل و درمان بیماریهای قلبی

ز تنها با به کار گیری یافته های معتبر مرکزتحقیقات قلب و عروق اصفهان این است که ارتقای سالمت در جامعه ج

 . های بهداشتی و تمامی تصمیم گیریهای مرتبط در این عرصه محقق می گردد پژوهشی در سیاست

 . مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان در شهر تاریخی اصفهان در استانی با همین نام در کشور ایران واقع شده است

عروقی در گستره های علوم بالینی و پایه -ی، مدیریت، و کنترل بیماریهای قلبیاولویتهای پژوهشی این مرکز پیشگیر

 .است

 :ده واحد پژوهشی مستقل در مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان فعالیت می کنند

واحد ارزیابی و  - عروقی در زنان-واحد بیماریهای قلبی -واحد بازتوانی قلبی - واحد تحقیقات علوم پایه -

واحد پیشگیری از  - واحد پژوهشهای تغذیه ای - واحد بهداشت روان -د بیماران در معرض خطرواح -نظارت

 واحد کنترل دخانیات -واحد پایش بیمارهای غیر واگیر -بیماریهای قلبی از زمان کودکی

ن مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان با همکاری مراکز دانشگاهی و علمی خارجی در حال انجام چند پژوهش بی

 :از پژوهشهای گفته شده می توان به این موارد اشاره کرد. المللی است

 شناسایی ژنهای مرتبط با سکته قلبی زودرس در ایران، با همکاری دانشگاه ییل در ایاالت متحده امریکا -

از لحاظ  ارزیابی بیماران - مطالعه پیشگیری از عود سکته های قلبی و مغزی، با همکاری سازمان بهداشت جهانی -

مطالعه همه گیر شناختی آینده نگر  - کم خونی قلبی قبل از عمل جراحی، با همکاری دانشگاه مک مستر در کانادا

بررسی زایبن به عنوان داروی کمکی در ترک سیگار به  - در شهر و روستا با همکاری دانشگاه مک مستر در کانادا

مداخله مدرسه محور و مرتبط با جامعه برای  - دانشگاهی مک گیلدنبال نشانگان حاد کرونر، با همکاری بیمارستان 

 .پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر ا ز دوران کودکی با همکاری سازمان بهداشت جهانی
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مقاله در مجله های معتبر داخلی و خارجی به چاپ  811مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان تا کنون بیش از 

 .رسانده است

 

 انمرکز قلب تهر

ک گروه از پزشکان و دانش پژوهان یشامل شروع به کار نموده و  8818از سال قات مرکز قلب تهران ، یبخش تحق

قلب و علوم  یجراح نه قلب ،یدر زم یپژوهش یبا برنامه ها. باشد  ینه قلب و عروق میمند به پژوهش در زم عالقه 

پزشکان . فا کند یا یقلب یهایماریمشارکت در مبارزه با ب د علم ویکند نقش خود را در تول ین بخش تالش میه ، ایپا

ستم یتا س یقلب و عروق یهایماریو درمان ب یریشگیشامل پ یپژوهش یت برنامه هاین مرکز هدایو دانش پژوهان ا

. ساختمان مرکز قلب تهران قرار دارد  U3 و U2 ن بخش در طبقاتیا. قلب را به عهده دارند  یکیت مکانیحما یها

ک دامپزشک ، متخصص آمار و یو  یو پزشک عموم یهوشین متخصص قلب ، جراح قلب ، متخصص بیدچن

ن بخش شامل دو واحد مجزا ، اما یا.کنند یت میقات فعالیدر بخش تحق یز چند منشیو ن یولوژیدمیمتخصص اپ

  . ردیگ یه را در بر میو پا ینیپژوهش بال یباشد که واحدها یمربوط به هم م

 ینیقات بالید تحقواح : الف

با تالش . باشد  یبخش م (database ) یستم داده هایس یواحد سازمانده ین واحد سازماندهیا یت اصلیمسئول

به همراه مشاوره  یمشهور در سطح جهان یستم داده هایر سین واحد ، مطالعه سایاد و خالصانه کارکنان ایارزیبس یها

م یو تنظ یطراح . م شده استین واحد تنظیستم گسترده داده در ایس کیمرکز قلب تهران ،  یات علمیه یبا تمام

از اطالعات محسوب  یستم منبع قابل اعتمادین سیرا این واحد است ، زیا ین دستاوردهایاز مهم تر یکیستم ین سیا

ن یدر ا database ستمیس. گر در نظر گرفته شود یقات دیگر از تحقید یاریه بسیتواند به عنوان پا یشود و م یم

. قلب و عروق تعلق دارد  یر رشته هایگر به سایقلب وبخش د یک قسمت به جراحی: دو قسمت است  یواحد دارا

 POST و ICUزیو ن یو زمان جراح یماران را قبل از عمل جراحیب یقلب ، پزشکان تمام داده ها یدر بخش جراح

ICU ین اطالعات توسط پزشک مسئول برای، صحت اسپس . کنند  یوارد م یاختصاص یو در فرم ها ی، جمع آور 

روند وارد . شوند  یز آماده میو جهت آنال یسپس داده ها پاکساز. شود  یوارد کردن داده ها به اپراتور ها ارائه م

 یهایماریب " یاطالعات یدرحال حاضر ، بانک ها. مشابه است  database یر بخش هایکردن داده ها در سا

 یاتیک متخصص آمار حی .موجودند  "اکو "و "EPS "، "یآنژبوپالست "، " یوگرافیآنژ "، " یک قلبیسکمیا

 .کند یکمک م داده هاز یشه در دسترس است و بر اساس موضوع مطالعه ، محققان را در آنالیهم
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 یقات تجربیشگاه تحقیه و آزمایقات پایواحد تحق - ب

ل موجود در یوسا. باشد  یوانات میح یبر رو یتجرب یراحاعمال ج یدو اتاق عمل مجهز مجزا برا ین واحد دارایا

ن واحد ین ، ایهمچن. وانات قابل انجام هستند یح یبر رو یشتر اعمال جراحید و بیعمل کامالً جد ین اتاق هایا

 یت هایسال گذشته ، فعال.باشد یم یل کردن ابزار پزشکیاستر یبرا CSR کیبا سه تخت و  ICU کی یدارا

ن واحد در یدر حال حاضر ، دو مطالعه عمده در ا . گوسفند آغاز شد یبر رو یاحد با عمل جراحن ویا یپژوهش

راساس ب. باشند یاز میو حسب ن(stem cells)  ایوند سلول زاین مطالعات شامل پیا یموضوعات اصل. حال انجامند 

مورد استفاده  یشگاهیو امکانات ازما یکروسکوپ الکترونیر میالت مرکز قلب تهران نظیر تسهین سایاز محققان ، این

،متخصص  یک متخصص پاتولوژیقلب ، یدر حال حاضر، عالوه بر جراحان و متخصصان داخل. رند یگ یقرار م

 .کنند یم ین واحد همکاریودامپزشک همراه با کادر اتاق عمل در ا یوانات ، پزشک عمومیح یهوشیب

 ین بخش در کنگره هایا.از مقاالت موفق شده است  یاریه بسقات مرکز قلب تهران در انتشار و ارائیبخش تحق

البته آمار به روز شده ای از مقاالت منتشر شده ی مرکز در . )ر داشته استیچشمگ یحضور ین المللیو ب یداخل

خالصه مقاله یا مقاله ی چاپ شده در  211اختیار نیست ولی تخمین زده می شود که این مرکز از ابتدا درحدود 

 (.ه ها و نیز مجالت داخلی و خارجی ارائه کرده باشدکنگر

 

  مرکز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

سال  هئیت علمی در  .با تعداد  مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فعالیتهای خود را

طح  هبود روشهای پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق درمرکز تحقیقات قلب و عروق به منظور ب. آغاز نمود 8831

 و رعایت اخالق پزشکی به تولید، تجزیه و تحلیل، تدوین و ارائه اطالعات و جامعه ضمن حفظ کرامت انسانی

 .سعه در زمینه های مرتبط می پردازدتو

ت منتشر شده ی مرکز اطالعاتی از تعداد مقاال. طرح پژوهشی انجام شده یا در دست اجرا دارد 51این مرکز بیش از 

 .در دست نمی باشد

 

 رازيقات قلب و عروق شيمرکز تحق
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در . فعالیت خود را آغاز نمود 8833علوم پزشکی شیراز نخستین بار در سال  مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه

اه علوم پزشکی شیراز ساماندهی جدید و تشکیالت انسجام یافته تر زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگ با 8815سال 

هیئت علمی دانشگاه علوم  این مرکز در حال حاضر از اعضای. دامنه فعالیت های پژوهشی خود را گسترش داد

برنامه های . جراحی و ژنتیک تشکیل یافته است پزشکی شیراز در رشته های قلب و عروق اعم از داخلی، اطفال،

سایر . های دانشجویی به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه می گرددنامه  مرکز در قالب طرح های تحقیقاتی و پایان

پیگیری می  استانی نیز از طریق کار گروه پژوهشی و فناوری استانداری -از قبیل طرح های ملی برنامه های پژوهشی

ال ها معتبر ها چندین مقاله نیز در ژورن تاکنون ده ها گزارش طرح از این مرکز منتشر شده و از نتایج این طرح. شود

 .خارجی به چاپ رسیده است

ناشی از آنها یکی از مهم ترین مسائل و مشکالت بهداشت همگانی جوامع  میر های قلب و عروق و مرگ و بیماری

از  استفاده رو بدین. به ویژه در استان فارس اولین عامل مرگ و میر تلقی می شوند. شوند می محسوب امروزی

تحقیقاتی در سطح استانی و ملی  های پروژه ت بیماری های بومی و منطقه ای و اجراینیروهای دانشگاهی در شناخ

با توجه به . و درمان از اهمیت بسیاری برخوردار است تشخیص در در راستای پیشگیری و ارائه راهکارهای مناسب

وق همه تالش خود سالمت جامعه در توسعه پایدار، مرکز تحقیقات قلب و عر محوریت و نقش تحقیقات در توسعه

قلب، استفاده  کرونری آترواسکلروز سال آینده بر پیشگیری از بیماری های قلب وعروق و بویژه بیماری چند در را

بیماری های قلبی و عروقی متمرکز  درمان و از سلول های بنیادی در درمان و بکارگیری دانش ژنتیک در تشخیص

 .خواهد نمود

 یطرح پژوهش 21ش از یدارد و ب ISI یه یثبت شده در نماتشر شده در مجالت من یمقاله  1.ن مرکز حداقل یا

 .ا اجرا شده داشته استیدرحال اجرا 

 

 مرکز تحقيقات قلب و عروق شهيد صدوقي يزد

 85در حال حاضر . در سطح شهر یزد آغـاز نموده است MIاعضاء هیئت علمی و پرسنل، با طرح بررسی مشخصات 

نفر سایر پرسنل در این مرکز  81نفر پزشک پژوهشگر و  3و ناظرین شورا، با همکاری  نفر اعضاء هیئت علمی

پایان نامه در زمینه بیماریهای قلب و عروق و ترجیحاً بر  88طرح تحقیقاتی و  33این مرکز . مشغول فعالیت می باشند

در دست اقدام دارد که در طی طرح و برنامه ملی را  3طرح بین دانشگاهی و همچنین  8اساس اولویتهای کشوری، 
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طرح تحقیقاتی به پایان رسیده  28تاکنون . جلسه شورای پژوهشی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است  .5

مرکز به . در کنگره پذیرفته و ارائـه شده است  مقاله  815مقاله در دست چاپ و  3مقاله چاپ شده،  32. است

ویان پزشکی و سایر محققین آمادگی خود را در خصوص مشاوره علمی تمامی اعضای هیئت علمی مرتبط ، دانشج

همچنین مرکز در زمینه آموزش آمار و . و متدولوژی و همکاری در انجام طرح های مشترک اعالم داشته است 

مرکز تاکنون کادر محقق و پرسنل . متدولوژی کالسهایی را جهت محققین و هیئت علمی خود برگزار نموده است 

ا از افراد داوطلب یا مأمور به خدمت تأمین نموده است و در حال حاضر درصدد ایجاد زمینه های الزم جهت خود ر

 .باشد تصویب مرکز به عنوان مرکز تحقیقات مصوب می

.                                                                             

 قات قلب و عروق مشهديمرکز تحق

 23ن مرکز حداقل یدهند که ا یاطالعات موجود نشان م. ستیدر دست ن یقات اطالعات جامعیمرکز تحق نیااز 

 .ا اتمام شده داردیمصوب  یقاتیطرح تحق 1منتشر شده و  یمقاله 

 

 هرمزگانقات قلب و عروق يمرکز تحق

ت خود یفعال یعروق یقلب یها یماریب ی، کنترل و بازتوانیریشگیقات قلب و عروق هرمزگان، با هدف پیمرکز تحق

 یو ارتقا یعروق یقلب یها یماریاز ب یریشگینه پیبر انجام آموزش و پژوهش در زم یمبن .1ن ماه یرا از فرورد

 .آغاز نمود یو کارشناسان پژوهش یئت علمیه یاعضا یبا همکار یسالمت عموم

 یآن اشاره ا یاد مقاالت چاپ شده به تعد یذکر شده است ول یطرح پژوهش 31در اطالعات موجود مرکز، حدود 

 .ده استینگرد

 

 ( کرمانشاه يوابسته به دانشگاه علوم پزشک) يقات قلب و عروق امام عليمرکز تحق

 .باشد یدر دست نم ین مرکز اطالعاتیا یپژوهش یت هایت فعالیفیت و کیاز کم
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 النيگ يقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکيمرکز تحق

ن یا یپژوهش یت هایت فعالیفیت و کیاز کمن خصوص وجود نداشت، یشده در ا یسازمانده از آنجا که اطالعات

 .باشد یدر دست نم یمرکز اطالعات

 

 گلستان يقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکيمرکز تحق

 .طرح مصوب را دارد 81و  یداخل یعلم یه ینشر 83چاپ مقاله در  ین مرکز سابقه یا

 

 مارستان هايبموجود در  يواحد پژوهش

باشند که در مجموع، به  یقات قلب و عروق میتحق یواحد ها یدارا یو خصوص یدولت یمارستان هایاز ب یتعداد

از . کنند یمارستان عمل میبه دپارتمان ها و پزشکان ب یخدمات پژوهش یه یشتر به صورت ارایصورت محدود و ب

  .اشاره نمود ید و تهران یعتیتهران، شر ینیامام خم یامارستان هیموجود در ب یتوان به واحدها ین جمله میا

 

 قلب و عروق يمجالت تخصص -2-5-1

و  یسیبه زبان انگل یشود که همگ یقلب و عروق منتشر م یها یماریب ینه یدر زم یران سه ژورنال تخصصیدر ا

 :الت عبارتند ازن مجیا. ثبت نشده اند ISIپژوهشی می باشند؛ ولی در نمایه ی  –دارای امتیاز علمی 

 

Iranian Heart Journal (IHJ)  

 یران منتشر میقلب و عروق ا یقلب و عروق است که توسط انجمن علم یتخصص ین مجله یتر یمین مجله، قدیا

ک فصل نامه است و در حاضر شماره ی IHJ. و در حال حاضر مقر آن در بیمارسان قلب شهید رجایی می باشد شود
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 یمعرف ، (original article)ل یاص یپژوهش یمقاله  511ز منتشر شده و درمجموع، حدود یآن ن 81از جلد  8 ی

 .ر در آن انتشار یافته اندگیمورد و مقاالت د

 

The Journal of Tehran Heart Center  

 .ز منتشر شده استیسوم از جلد چهارم آن ن ین فصل نامه، ژورنال مرکز قلب تهران است و تا کنون، شماره یا

 

Iranian Cardiovascular Research Journal (ICRJ) 

ICRJ ظاهراً به طور منظم  یک فصل نامه است ولین مجله یا. شود یراز منتشر میش یدانشگاه علوم پزشک توسط

مجلد از  1در مجموع،  یافته، ولیز انتشار یآن ن 8از جلد  8 یکه در حال حاضر شماره  یشود؛ به صورت یمنتشر نم

 .خورد یشم مآن به چ

 

 ر کشورهايآن با اطالعات سا يسه يقلب و عروق کشور و مقا يپژوهش يها يخروج -1-1-5

ک شاخص یستند، اما به عنوان ین یعلم یت سامانه هایفیتوان و ک ی، هرچند نشان دهنده یت مقاالت پژوهشیکم

 .ن مراکز، کاربرد دارندیرفته شده از عمل کرد ایپذ

 – یقلب یها یماریب ینه یدر زم یداخل یپژوهش – یات علمیکه پژوهشگران در نشر یتن تعداد مقاالییتع یبرا

مختلف نشان داد  یدواژه هایجستجوها با کل. استفاده شد IRANMEDEX یمنتشر کرده اند، از بانک اطالعات یعروق

نه توسط ین زمیا در یرانیدر مجالت ا یسیمقاله به زبان انگل 8833و  یمقاله به زبان فارس 8839که حدود 

، حدود (مجله 833مقاله از  55188)ه ها ین نشریده است که با توجه به تعداد کل مقاالت ایپژوهشگران به چاپ رس

 (.8نمودار شماره ی )ها تعلق داشته اند  یمارین بیمقاالت داخل کشور به ااز کل  %5

تعداد . استفاده شد PUBMED یاز بانک اطالعات ،ین المللیات معتبر بیسنجش تعداد مقاالت منتشر شده در نشر یبرا

 .دیگرد یابیمقاله ارز 81.1ر، بالغ بر یسال اخ 5ن بانک در یا یرانیمقاالت ا
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 یا و کشور هایانه، آسیخاورم یاز کشورها ی، تعداد مقاالت برخین المللیران در سطح بیت ایوضع یابیجهت ارز

 یهمانطور که مشاهده م. منعکس شده است 3 یا در نمودار شماره ج آنهیشد که نتا یز بررسیکا نیو آمر ییاروپا

، دوم است؛ هرچند که اختالف ین المللیث انتشار مقاالت بیه از حیران پس از ترکیمنطقه، ا یان کشورهایشود، درم

 !مقاالت ایرانی حدود یک ششم مقاالت کشور ترکیه استار است و یه بسیران و ترکین ایب

البته اختالف بین آمریکا و . ر های آسیایی، اروپایی و آمریکا، این اختالف به مراتب شدیدتر استدر مقایسه با کشو

یعنی )انگلستان با کشورهای اروپایی دیگر و ژاپن، خیلی زیاد است که این امر نیز به علت نحوه ی جستجوی ما 

یعنی )ولی این امر در تعیین هدف اصلی ما و نیز بانک اطالعاتی انتخاب شده بوده است؛ ( انتخاب فقط زبان انگلیسی

 .تاثیری ندارد( تخمین جایگاه کشور در جهان
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 یعلوم پزشک یطه هایر حیمقاالت قلب و عروق با مقاالت موجود در سا یسه یمقا – 8نمودار 
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وضعيت ايران در ميان   -4نمودار 

ساير کشورهاي جهان از حيث 

 انتشار مقاالت قلب و عروق
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 بحث -3

 

 

 یینما یت به دست آمده تا کنون نشان دهنده اد آنها، اطالعایص زیاز اطالعات و نقا یبه رغم به روز نبودن برخ

 یقلب و عروق در کشور م یتخصص یرشته  یپژوهش یو فضا ی، آموزش تخصصیت خدمات درمانیاز وضع یکل

 .باشد

است  یعروق – یقلب یها یماریب یوع باالیبروز و ش یه شده نشان دهنده ی، کثرت خدمات ارایدرمان ینه یدر زم

ک سو و یها در جوانان از  یمارین بیش بروز این روند، با توجه به افزایا. باشد یز مین یانده یروند فزا یکه دارا

 یق از امکانات و منابع تخصصیدق یاز به براوردهایگر، نید ینده از سویآ یدر سال ها افراد کهنسالتعداد ش یافزا

و به روز کردن مناسب آنها  یتخصصز دقت در ثبت اطالعات ین کار نیا یالزمه . دینما ینده گوش زد میرا در آ

ن امر یبه ا ین طرح، خدمت قابل توجهیا یدر راه انداز یعلوم پزشک یزیمحترم مم یرخانه یباشد و همت دب یم

 .مهم نموده است

 ینه یرا درزم یمتفاوت و متنوع یمختلف، آمارها ین است که کشورهایا یمنابع موجود نشان دهنده  یبررس

ز متفاوت یک کشور نی ین آمارها حتا در محدوده یا. باشند یدارا م یعروق – یقلب یها یماریب یخدمات تخصص

گزارش مربوطه بوده، اعداد و ارقام  یه یکه مسوول ته یشود بسته به سازمان یکه بعضاً مشاهده م یاست؛ به گونه ا

ها  ین ناهماهنگیاز ا ییخش هان گزارش به بیا 8-2ز متفاوت بوده است، که در قسمت یها ن یمارین بیمرتبط با ا

ات یدر هر کشور براساس مقتض یدرمان – یبهداشت یها یازسنجیها و ن یزیاس، برنامه رین قیبه هم. اشاره شده است

 یبرا ین متوسطییتع ینه یدر زم ییه هاین که توصین باوجود ایشود؛ بنابرا یط خاص هر جامعه انجام میو شرا

 ین خدمات تا چه حدیت این که کفایت ایه شده، اما درنهایارا یامع علممج یاز سو یت خدمات بهداشتیکم

ن مبنا، اطالعات به روز یهر جامعه دارد تا برا یش مستمر نظام بهداشتیمرتبط و پا یف شاخص هایاز به تعریاست، ن

ه انجام ب یمناسب و معتبر یازسنجیل آنها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت، نیه و تحلید و با تجزیبه دست آ

 . برسد
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منابع و  یه یبود که در آن، سطح پا (situation analysis)ت یل وضعیک تحلیحاضر، درواقع  یزیانجام مم

ن ین با انجام ایاما همچن. دی، مشخص گرد(یالبته به طور نسب)قلب و عروق  یخدمات تخصص یه یت ارایوضع

ر، ین مسیش است و در ایدر پ یطوالن ی، راهیواقع یازسنجیک نیانجام  یت به دست آمدکه براین واقعیمطالعه، ا

جاد یا این، خود مستلزم وجود و یم که ایباش یمختلف م یو کم یفیک یف و انجام مطالعات پژوهشیازمند تعرین

 یبعد یف گام های، تعریزین ممیگر این دستاورد دیبنابرا. باشد یکشور م یمناسب در نظام بهداشت یرساختارهایز

 .  جامعه بوده است یدرمان  – یش نظام بهداشتیو پا یتخصص یها یازسنجی، نیبهداشت یسنج تیکفا یبرا

 

 يعروق - يقلب يو منابع تخصص يدرمان  – يخدمات بهداشت -1-3

 متخصص يروين -1-1-3

 یازکشورها یاریدر بس. ران وجود داردیست در ایوولوژینفر کارد 2کصدهزار نفر، یهر  ی، به ازایبیبه طور تقر

هر  یمتخصص به ازا 2درحال توسعه، کمتر از  یمتخصص و در کشورها 5ش از ین تعداد بیافته، ایتوسعه 

ا یو ( نفر 2با آمار )نه وجود دارد؛ مانند انگلستان ین زمیهم در ا ییالبته استثناها. باشد یت میکصدهزار نفر جمعی

باشد و به  ین کشورها نمیسه با ایقابل مقا یت بهداشتخدما یه یران به لحاظ سطح ارایا(. نفر .26با آمار )آلمان 

مانند  یگر پزشکید یگروه ها ین کشورها برعهده یدر ا یماران قلبیبه ب یدگیاز بار رس یعالوه، مقدار عمده ا

متخصص در  یانسان یرویتوان ادعا کردکه از لحاظ ن ین نمیبنابرا. باشد یم یا متخصصان داخلیپزشکان خانواده 

درحال توسعه شباهت  ین کشورهایموجود در ب یشتر به الگویث بین حیم؛ بلکه از ایشرفته هستیپ یورهاسطح کش

ش تعداد یان مدت و دراز مدت درحال افزایم یها یزیز با انجام برنامه رین کشورها نین که خود ایضمن ا.میدار

از تعداد کم  یب ناشید که آستوان ادعا کر یزان نمین میگر، صرف ایاز طرف د. باشند یمتخصصان خود م

ت نظام ید کفاین خصوص اظهار نظر کرد باین که بتوان در ایا یبرا. د بوده استیمتخصص در کشور ما شد

مناسب و استفاده  یف شاخص هایاز به تعرین، خود نین کرد که ایینه را تعین زمیدر ا یتخصص یدرمان – یبهداشت

ک ین که تعداد پزشکان متخصص در یضمن ا. متعدد دارد یت پژوهشمربوطه در قالب مطالعا یها یاز متدولوژ

که  ییدر کشورها. دارد یز بستگین ی، اجتماعی، فرهنگیاقتصاد یبه پارامترها یبهداشت یجامعه، عالوه بر پارامترها
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ش تعداد ی، افزاکنند یم از مردم مطالبه میمارانشان را به طور مستقیدرمان ب ینه یاز پزشکان هز یاریران، بسیمانند ا

مهم . دارد یخدمات درمان یه یمعکوس بر ارا یجه ین امر، نتیشود که ا یپزشکان باعث کاهش سطح درامدشان م

مثل ) یخدمات تخصص یه یارا یزات الزم برایتجه یابد ولیش یکه تعداد پزشکان متخصص افزا یتر از آن، وقت

متخصص  یرویار نباشد، عمالً نیبه طور متناسب در اخت...(   ژه ویمراقبت و یکت لب، اتاق عمل استاندارد، بخش ها

و  یتخصص یدر مورد رشته ها. ه و منابع خواهد بودیروها درحکم اتالف سرماین نیت ایالزم را ندارند و ترب ییکارا

ن موارد عبارت است یت در ایکصدهزار نفر جمعیهر  یتعداد متخصصان به ازا. ف مشخص تر استیپ، تکلیفلوش

نترونشنال یپ اینفر فلوش 1615، یولوژینترونشنال کاردیپ ایفلوش 1689، یوگرافیپ اکوکاردینفر فلوش 1611: از

شرفته یپ ینفر جراح قلب؛ که مشخصاً از آمار کشورها 1629نفر متخصص قلب کودکان و  168، یولوژیزیالکتروف

 1683ست، ینترونشنیا .163ست، یولوژیر کاردنف 2611ر برابر است با ین مقادیادر مورد کانادا . )است ن ترییپا

 (.جراح قلب 1611ست، یولوژیزیالکتروف

رش یت پذیبود و مخصوصاً ظرفش تعداد پزشکان متخصص یفکر افزا د بهیرسد با ین موارد، به نظر میبا توجه به ا

 .پ را باال بردیو فلوش یفوق تخصص یارهایدست

 

 يو درمان يصيتشخ يفراروش ها -2-1-3

 یطه یدر ح یو درمان یصیتشخ یفراروش ها یگزارش شده  یمطلق و نسب ی، فراروان8-5و  8-3 یدول هادر ج

توسعه  یل تنوع مراکز مرجع در کشورهایهمان گونه که قبالً ذکر شد، به دل. قلب و عروق ذکر شده است یتخصص

 3.3االت متحده حدود یون کرونر در ایزاسیکاتتر ینسب یفراوان. میهست یمتفاوت یافته، شاهد گزارش ها و آمارهای

ت، یکصد هزار نفرجمعیهر  ینفر به ازا 581تا  811ا حدود یتانینفر و در بر 513باً یتقر ییاروپا ینفر، در کشورها

با . باشد یت میکصد هزار نفر جمعیهر  یمورد به ازا 2.1تا  289باً برابر ین تعداد تقریران ایدر ا. گزارش شده است

قابل  یغرب یبا آمار کشورها یوگرافین مقدار آنژیرود ا یران، انتظار میدر ا یقلب یها یماریب یر باالتوجه به با

به کمبود پزشکان  یین اختالف را ازسوید بتوان ایشا. ستین گونه نیکه ا یسه و مشابه باشد؛ در صورتیمقا

در  یکمتر یه یه و ثانویاول یها یریشگیجه پیماران و درنتیب یت تخصصیزیشود و یکه باعث م)متخصص ربط داد 
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منتسب کرد؛ مثالً تعداد کت لب در  یگر به کمبود امکانات تخصصید یو از سو( ونددیماران به وقوع بپین بیمورد ا

به  یکه درمجموع، تعداد کم( نفر 811111هر  یعدد به ازا 1682حدود )شود  یبراورد م  15تا  32کشور حدود 

 .رود یشمار م

مورد و در  858تا  18مورد، در اروپا درحدود  18تا  59االت متحده حدود یدر ا یمداخالت کرونر یبنس یفراوان

ن یشتریو در ب) 81ن مقدار برابر یران ایدر ا. ت گزارش شده استیکصد هزار نفر جمعیمورد در  822ا حدود یتانیبر

ن تعداد کمتر از حد قابل انتظار است و یاال، ال بیبه همان دال. باشد ینفر م 811111هر  ینفر به ازا( 51حالت ها، 

قرار  یولوژینترونشنال کاردیتحت پوشش خدمات ا یشتریت بیکند که جمع یجاب میماران این بیبه ا یدگیرس

ش یسال گذشته افزا 5 یزان طین میشود که ا یمشخص م یدیافراد کل( ر مستندیغ)البته با استفاده از نظرات   .رندیگ

. ستیش مشخص نین افزای، مقدار ایقبل یار نبودن آمارهایل در اختیداشته است اما متاسفانه به دل یقابل مالحظه ا

ن که یر و باالخره ایا خیاز جامعه را در دراز مدت خواهد کرد ین ین آمار تکافویتوان ادعا کرد که ا ین نمیبنابرا

 .ضرورت دارد( شیو پا یزیعات، برنامه رل اطالیثبت و تحل) یتیریاز کشور انجام مداخالت مدین نیتام یبرا

 bare یمعمول یگر با استنت هاید یمیو در ن ییدارو یماران با استنت هایاز ب یمیباً نیدر تقر یاستنت گذار

metal است،  ییمورد استفاده دارو یباً سه چهارم استنت هایکه تقر یغرب یسه با کشورهایدر مقا. ردیپذ یانجام م

ن ید توجه داشت که صرف وجود ایز باین نکته نیالبته به ا. دهد یرا نشان م یقابل مالحظه ان آمار اختالف یا

مت تر هستند یگران ق ییدارو یاستنت ها. باشد یه شده نمیت خدمات ارایفیاختالف در ک یاختالف، نشان دهنده 

 یخاص یمساله  ینشان دهنده خود  ین اختالف به خودین ایبنابرا. افته استیت نیآنها قطع یت درمانیارجح یول

 .باشد ینم

 831زان یبه م PPMمورد و  31زان یبه م ICD یه یاالت متحده تعبیک، در ایولوژیزیدرمورد مداخالت الکتروف

مورد در  92 – 13زان یبه م PPMاروپا،  یدر جامعه . ت گزارش شده استیکصدهزار نفر جمعیهر  یمورد به ازا

 یمورد به ازا CRT 865مورد و  PPM .1مورد،  38 – 85زان یبه م ICDا، یتانیدر بر. شود ینفر انجام م 811111هر 

کرها یس میپ یمورد، برا 8تا  ICD ،1633 یران، آمار به دست آمده برایدر ا. ت کاربرد داردینفر جمع 811111هر 
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همان گونه که . باشد یم تینفر جمع 811111مورد در هر  163تا  CRT 168 یمورد و برا 85تا  88( م و موقتیدا)

 .باشد یار واضح میگردد، اختالف بس یمالحظه م

ف یط CABGاالت متحده در مورد یبه دست آمده از ا ی، آمارهایجراح یاز فراروش ها یبرخ ینه یاما در زم

ن باشد ین اختالف اید علت ایشا. تینفر جمع 811111هر  یمورد به ازا .5تا  2562دهد؛ از  یرا نشان م یگسترده ا

ن آمار یا. گرافت یافت کننده یماران و عدد بزرگتر مربوط به تعداد عروق دریکه عدد کمتر مربوط است به تعداد ب

نفر  811111هر  یمورد به ازا 881تا  85آمار متفاوت است؛ از ا یتانیمورد و در بر 32در هندوستان برابر است با 

نفر  811111هر  یبه ازا( مورد 11و احتماالً تا )مورد  8.ابر زان برین میران ایدر ا .گزارش شده است تیجمع

 یشترین کشورها افت بیدر ا CABGدهدند که اوالً انجام  یافته نشان میتوسعه  یآمار ها در کشورها. ت استیجمع

به ران، یدر ا. است یک سوم مداخالت کرونریک دوم تا یحدود  یزان موارد جراحیاً میداشته و ثان PCIنسبت به 

ر مستند یداشته است؛ هرچند مشاهدات غ یش قابل مالحظه ایقبل افزا یسال ها یط یرسد موارد جراح ینظر م

به . افته استیز کاهش یپس ن یبا ی، موارد جراحیش کاربرد مداخالت کرونرین است که با افزایا یشنهاد کننده یپ

ران یز در ایافته  است و نیتوسعه  یدر کشورها ر موجودیمقاد مشابه CABG ینسب یهرصورت، در حال حاضر فراوان

ز ین روند نینده، ایرود که در آ یانتظار م. است یشتر از مداخالت کرونریب یجراح یانه یزان موارد سالیهم هنوز م

 .دیفا نمایون کرونر ایزاسیدر رواسکوالر CABGنسبت به  یشترینقش ب PCIابد و یر ییتغ یغرب یمشابه کشورها

مورد و در  3االت متحده یدر ا (AVR)آئورت  یچه یض دری، تعویچه ایدر یجراح یجرهایپروس ینه یدر زم

 .86االت متحده برابر یدر ا (MVR)ترال یم یچه یض در ینفر و تعو 811111هر  یمورد به ازا 8-2ران حدود یا

از  ین اختالف احتماالً ناشیعلت ا. باشد یت مینفر جمع 811111هر  یمورد به ازا 865تا  265ران برابر یمورد و در ا

 .باشد یدر دو کشور م یچه ایوع مشکالت دریاختالف در ش

 یمورد به ازا 81تا  365ران حدود یمورد و در ا 88االت متحده حدود یقلب در ا یص مادرزادینقا یبر رو یجراح

 .ت براورد شده استینفر جمع 811111هر 
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 يتخصص آموزش -3 -2

 یسال ها یط یو فوق تخصص یتخصص یرش رشته هایشود که تعداد پذ ی، مشاهده میدر بعد آموزش تخصص

بنابراین از . رشد داشته است% 35سال در حد  1حدود  یط یکه به طور کل یداشته است؛ به نحو یر رشد ثابتیاخ

ن بهداشتی یک سو افزایش بار بیماری های قلبی را شاهد هستیم و از سوی دیگر مشاهده می شود که سیاستگذارا

ن کار هنوز به اتمام یرسد که ا یاما به نظر م. کشور، ظرفیت تربیت نیروی انسانی متخصص را افزایش داده اند

با . ک متخصص قلب وجود داردی یرانیا 35111ش از هر یب ینانه برایدر حال حاضر به طور خوش ب. ده باشدینرس

در کشور وجود  یو مخصوصاً فوق تخصص یتخصص یرو هایرسد کمبود ن یتوجه به آن چه که گفته شد، به نظر م

در این میان، کیفیت  باشد یپزشکان متخصص م یرشد کم یبرا یزیلزوم برنامه ر ین امر نشان دهنده یدارد که ا

ن که یضمن ا. تربیت و کارامدی این نیرو ها مورد سوال است و به نظر می رسد در سطح کشور یکسان نمی باشد

متخصصان قلب برای  ینیخدمات بال یسرفصل ها یوقفه  یش بیز افزاین عرصه و نیک در ایولوژتکن یشرفت هایپ

 یبرا. سازد یر میناگز یتخصص یروهایشرفته را در امر آموزش نیپ یرات به روز و همگام با کشورهاییو عروق، تغ

پیشینه ی کمی و کیفی اثبات  که سیاستگذاران از تجربه ی مراکزی که د مناسب باشدیشارسیدن به نتایج مطلوب، 

، استشده ای داشته اند، مانند مرکز قلب شهید رجایی که بزرگ ترین مرکز آموزشی تخصصی در سطح ایران 

 .ندیاستفاده نما

 

 پژوهش -3 – 1

و  یریاندازه گ یمالک هاهرچند که . داشته باشد یشتریاز به پرداختن و توجه بیپژوهش ن یرسد مساله  یبه نظر م

ت یهم دور از واقع یلیج براساس آنها خیر نتای، اما تفسیفیاست و نه ک یمورد استفاده، کم ین عمل کرد پژوهشییتع

با . از مقاالت است 5%قلب و عروق، کمتر از  یها یماریب ینه یج نشان داد که مقاالت موجود در زمینتا.باشد ینم

ن یا. ن مقوله نداشته اندیرا به ا یتوجه متناسب یرانین ارسد پژوهشگرا ی، به نظر میقلب یها یماریت بیتوجه به اهم

ن اختالف به خاطر نداشتن یاز ا ید قسمتیهرچند که شا. ار بارزتر استیر کشورها بسیران با سایا یسه یامر در مقا

ف با اختال ید علم تناسبین اختالف در تولیرسد ا یبه نظر م یباشد، ول یک میو تکنولوژ یامکانات مناسب تخصص

در زمینه ی تخصیص  یت سنجی، اولویاست گذاریص مربوط به سیمانند نقا یگرید یدر امکانات ندارد و بحث ها

درمجموع، سامانه ی . نیز مشکالت مدیریتی به طور عام، در این امر دخالت دارند و یپژوهشمنابع و دامنه های 
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شود که همه  یگر، مشاهده مید از طرف .ولید آندرمانی ما بیشتر در جهت مصرف علم گام برداشته تا ت –بهداشتی 

 .، به نحوی که این اختالف ظاهراً معنادار استد علم نقش نداشته اندیدر امر تول یقاتیمراکز تحق ی

د یقلب و عروق در مرکز قلب شه یها یماریب یتخصص یپژوهشکده  یشاهد راه انداز( 8811) یدر سال جار

ن یا یرود با راه انداز یم انتظاراست و لذا  یفوق تخصص یقاتیمرکز تحق 3 یاران پژوهشکده دیا. میبوده ا ییرجا

 یاریبا . نه چندان دور مشاهده گردد ینده ایمرتبط، در آ یپژوهش ها ینه یدر زم یفیو ک یکم یمرکز، تفاوت ها

ن رشته در یا یلمجاد قطب عیران و ایقلب و عروق در ا یها یماریپژوهشگاه ب یراه انداز یتالش براخداوند، 

 .در حال انجام است یید رجایمرکز قلب شه

 

 ازيروها و امکانات مورد نيبراورد ن -3-3

کصد هزار نفر یهر  یبه ازا یقلب یها یماریابتال به ببه علت  ینفر مورد بستر 3.5حدود ساالنه در حال حاضر، 

ن تعداد یشتر از اید بیبا یسد که آمار واقعر یالبته به نظر م.  کشور گزارش شده است یمارستان هایت در بیجمع

رود و در سال  یرتر شدن میران به سمت پیت ایز در نظر گرفت که اوالً جمعین مطلب را نید این حال، بایدرع. باشد

ن یخاص سن یها یمارین نسبت، بیم بود و به همیافراد سالمند خواه ینسب یش مستمر در فراوانیشاهد افزا یآت یها

رانه در جامعه به وقوع یشگین که مداخالت پیافت؛ مگر ایخواهند  یبروز باالتر( یقلب یها یماریمانند ب)ز یباالتر ن

ن امر، بروز یخواهد شد که خود ا یماران قلبیب ییزان شناسایش میباعث افزا یصیش اقدامات تشخیاً افزایثان. ونددیبپ

از به ین تر و در جوانان، نیین پایدر سن یقلب یها یماریب ش بروزیدهد و ثالثاً افزا یش میها را افزا یمارین بیا

ماران یم که آمار فوق درمورد بیگر، در نظر داشته باشید یاز سو. دهد یش میرا افزا یدرمان – یخدمات بهداشت

ت است که در ین واقعید این مطالب مویا یهمه . شود یرا شامل نم ییماران سرپایمارستان است و بیدر ب یبستر

و منابع  یماران قلبیبه ب یدرمان – یبهداشتخدمات  یه یزان ارایرا در م یش قابل توجهینه چندان دور، افزا ینده یآ

ر قابل یش متناسب آنها غین خدمات و منابع در حال حاضر، افزایت ایم و حتا به فرض کفایشاهد هست یو فن یانسان

  . باشد یز میگر

توان  یم، یغرب یکشورها یبا الگو یعروق – یقلب یها یماریران به بیشور اک یگرفتار یبا توجه به مشابهت الگو

 یوگرافیدرمورد آنژ. مشابه آنجا باشد یصیتشخ یجر هایماران به انجام پرو سیب یاز جامعه یزان نیفرض کرد که م
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نان چه به طور چ. مورد در سال گزارش شده است 811111هر  یمورد به ازا 581تا  811ن یکرونر، ارقام ب یصیتشخ

مورد کمبود  851ش از یساالنه بم، یرینفر درنظر بگ 811111جر در یمورد پروس 311ماران را معادل یاز بیمتوسط، ن

وجود  یوگرافیمورد آنژ 5ت انجام حداقل ی، ظرفیم که در هر نوبت کاریریاگر درنظر بگ. نه وجود داردین زمیدر ا

نفر  811111هر  ینوبت در هفته به ازا .86ا یدر سال،  ینوبت کار 11، یوگرافیآنژن تعداد یانجام ا یبرادارد،  

نوبت در سال  811ن مقدار برابر یزان اتالف منابع، ایم یمحاسبه  یخطا برا% 21با درنظر گرفتن . میاز داریت نیجمع

توان انتظار  ینم مشکل تر است؛ چرا که ین اساس کمیتعداد کت لب بر ا یمحاسبه .  باشد ینوبت در هفته م 2ا ی

ع یاست از توز یماران تابعیب عیتوز ن کهیضمن ا. داشته باشند ییکسان کارایکت لب ها به طور  یداشت که همه 

در  ین به طور کلیبنابرا. کسان نباشدیکت لب ها در مناطق مختلف  یشود بار کار ین امر باعث میامکانات که ا

ت داشته باشد و یفعال یکسان باشد و هر کت لب روزانه دونوبت کاریع در سطح کشور یشود که توز ینظر گرفته م

ک یهر  ینفر به ازا 2ا ی)نفر  811111هر  یکت لب به ازا 162ش فرض ها، به ین پیبا ا. روز کار کند 5در هفته 

بر  .ز استایکت لب ن 831ون نفر باشد، هم اکنون به یلیم 31ران یت این که جمعیبا فرض ا. میاز مندین( ون نفریلیم

ک کت لب یت به یهزار نفر جمع 11.تا  351هر  یا، به ازایتانیبر National Health Service یه یاساس توص

تا است  32گزارش شده در حال حاضر  یتعداد کت لب ها. میاز داریکت لب ن 883ن حالت، به یاز است؛ که در این

اج یون نفر احتیلیم 865تا  868هر  یبه ازا EP labک یبه  نیهمچن. رسد ینم 811ن تعداد به ین حالت، ایکه در بهتر

 .میاز داریز نین EP lab 33باً به ین تقریبنابرا. باشد یم

با توجه به آن چه که . شتر خواهد شدیب یاز به انجام مداخالت درمانیماران، خود به خود نیص بیزان تشخیش میبا افزا

ن یتواند ا یو میک سناری. را در نظر گرفت یمختلف یوهای، سنارینن مداخالت درمایتخم یتوان برا یمگفته شد، 

نفر  811111نفر در  311به ( نفر2.1حدود ) یکرونر از حالت فعل یوگرافیاگر تعداد موارد آنژگونه باشد که  

ن گونه فرض کرد که به طور یتوان ا یم. میدار یصیتشخ یه هاسزان پرویش در میافزا% 51ابد، حدود یش یافزا

 به  CABG نسبتم که ین، اگر فرض کنیبنابرا. ش داشته باشدیزان افزاین میز به همین یدرمان یمتوسط، فراروش ها

PCI م که مثالً موارد یم انتظار داشته باشیتوان یر نکند، مییتغPCI  مورد،  35تا  1.بهCABG  مورد،  821تا  91به

ICD 2-8   ،موردPPM  مورد و  25 – 22بهCRT  ابدیش یت افزایکصد هزار نفر جمعیمورد در هر  8تا  161به . 

شده توسط  ینیش بیر پیاز، همانند مقادیمورد ن یجرهاین گونه باشد که تعداد پروسیتواند ا یگر مید یویسنار

 811به  PCIمثالً  . شتر نشود، حداقل به همان سطح برسدیاگراز آن ها  ب ابد و یش یدرحال توسعه افزا یکشورها
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کصد هزار نفر یمورد در هر  95 – 32به  PPMمورد و   2 1تا 83به  ICDمورد،  881تا  95به  CABG مورد،

 . برسدت یجمع

که  یولوژیزیالکتروف یو، مخصوصاً در مورد فراروش هاین دو سنارین ایشود، اختالف ب یهمان گونه که مشاهده م

ن یا CABGو  PCIدرمورد . اد دارندید، اختالف زباشن یشرفته تر همراه میپ یها یدتر هستند و با فن آوریجد

ضربان  یه یاز کرد؛ اما درمورد تعبین نییتوان با درنظر گرفتن حد واسط ارقام، تع یست و میر نیاختالف چشم گ

 .ردیاول مد نظر قرار گ یوین باشد که سنارید مناسب تر ایسازها، شا

 یطه یپ در حیپزشکان متخصص، فوق تخصص و فلوشش تعداد یبا توجه به آن چه که تاکنون ذکر شد، افزا

 یر تر است، به طوریچشم گ یفوق تخصص ینه هایش در زمین افزایا. ر قابل اجتناب استیغ یعروق – یران قلبامیب

ن یپ در ایک، تعداد افراد فلوشیولوژیزیو الکتروف یکرونر یش خدمات مداخله ایافزا یرسد برا یکه به نظر م

ن است که در یتعداد افراد متخصص وجود دارد ا ینه یکه در زم یگرید یمساله ! د برابر شودد چنینه ها بایزم

. شوند یبهره مند م یانسان یروینش یافزااز  ،یکمبود تکنولوژاز  یخالء ناشجبران  یدرحال توسعه، برا یکشورها

دهد؛ چرا که اوالً  ینم "نهیبه"متخصص را به شکل  یرویش نیافزا یط خاص کشور ما اجازه یگر، شرایاز طرف د

شتر پزشکان به سمت تهران و مناطق یشود و ب یمتخصص در کشور به شکل مناسب و متعادل انجام نم یرویع نیتوز

متخصص سبب کاهش درامد افراد  یرویش نین مساله، افزایاً عطف به ایکنند و ثان یبا امکانات مناسب تر کوچ م

در مجموع، با در نظر . ست و تبعات خاص خود را به همراه داردیرفته نین پذپزشکا ین موضوع، ازسویشود که ا یم

 :ت شودیر رعایز یارهای، معیانسان یرویش نیافزا یشود برا یشنهاد مید، پینجا ذکر گردیکه تا به ا یگرفتن مطالب

نشنال نترویا یپ هاینفر، فلوش 162 یوگرافیاکوکارد یپ هاینفر، فلوش 3-8: ستیولوژیمتخصصان کارد

 . نفر 165نفر و جراحان قلب  162 یولوژیزینترونشنال الکتروفیا یپ هاینفر، فلوش 165 یولوژیکارد

 یاز سنجین ینه یدر زم یدن به ارقام مستدل تر، انجام مطالعات تخصصیرس یشود که برا ید میالبته مجدداً تاک

  .ضرورت دارد یبهداشت
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 ت هايمحدود -5-3

 :حاضر عبارتند از یمطالعه  یت هاین محدودیمهم تر

 ؛یدر دانشگاه ها و مراکز درمان نانیعدم وجود اطالعات کامل، به روز شده و قابل اطم -8

 .اطالعات یه یدر ارا یو بعضاً دولت یخصوص یمراکز درمان یعدم همکار -2

دست آمده  بهاز اطالعات  یاتیعمل یو استفاده  ینشمردن بحث مستندساز یم، جدیآن چه که همگان به آن واقف

نباشد و از طرف  یاستفاده از اطالعات موجود عمل ین امر موجب شده که از طرفیا. است یدر سطح مجامع علم

ر باعث یمورد اخ. ز وجود نداشته باشدیخته نیو استفاده از اطالعات در سطح افراد فره یگر، فرهنگ اطالع رسانید

ن یم که ایشو یشود، متوجه م یمراجعه م یمارستانیعات به بکسب اطال یکه برا یاز موارد، زمان یشده که در برخ

نامناسب از اطالعات آن  یمرکز مربوطه و استفاده  یم خصوصیت از قبل وجود دارد که هدف ما نفوذ به حریذهن

، یدر مجامع علم یت با رشد فرهنگ علمین امر در نهایالبته ا !گزاف است یات هایدن مالیجاست؛ مثالً هدف، بر

 یز زودتر فراهم مین (registry)ثبت  یجاد نظام هایفتد، امکان ایعتر اتفاق بین مساله هر چه سریا. ع خواهد شدمرتف

واجد اعتبار الزم جهت اخذ  ی، به لحاظ قانونیعلم یز توجه شود که انجمن هاین نکته نید به ایالبته با .گردد

( یمخصوصاً بخش خصوص)ن گروه هدف یباشند؛ بنابرا ینم( هستندز یت زا نیکه بعضاً حساس) ینین چنیاطالعات ا

جمع  یکه انجمن قلب برا یجالب است که اشاره شود راهکار. کنند  یحس نم ییخود را ملزم به پاسخ گو یلیخ

و نشان  ینان مراکز درمانیجلب اطم یبرا یه بر ارتباطات دوستانه و فردیاطالعات مد نظر قرار داده بود تک یآور

ن افراد رابط به رغم دادن یاز هم یادین، تعداد زیبا وجود ا. بوده است)!( اطالعات  یت در جمع آوریدادن حسن ن

 یانجمن ها یبه جان طرح ها در ابتدا ید اگر ایشا. نمودند یاطالعات خوددار یه یت از ارای، درنهایقول همکار

 .د گرددیعا یو قابل قبول تر، پاسخ بهتر مثل وزارت بهداشت به انجام برسد یرسم یتوسط سازمان ها

 

 يآت يت هايانجام فعال يبرا ييشنهادهايپ -3-3

و  یعلوم پزشک یبر شواهد در حوزه  یاستفاده از مستندات مبتن یل برایاز و تماین که روز به روز نیت به ایبا عنا

. باشد ین امر مستثنا نمیاز از ین یبهداشت یازسنجیز نیو ن ینیبال یرشته ها یزیش است، انجام ممیبهداشت رو به افزا
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ن یا یانجام طرح ها ییو روش اجرا مربوطه یمتدولوژ ینه سازیتوسعه و به یاست برا ییشنهادهایر، پینکات ز

 :به دست دهد و نظام سالمت کشور از آنها استفاده کند یج معتبرینتاد که ین امی، به اینیچن

 یثبت اطالعات و بانک ها یجاد سامانه هاین گام، ایبه عنوان مهم تر. بر ثبت اطالعات است یزیاساس مم -8

آنها رسالت  یو به روز رسان... زات، فراروش ها و ی، تجهیها، منابع انسان یماریب ینه یدر زم یتخصص یاطالعات

 یباشد که به لحاظ قانون ییسازمان ها ید برعهده یبا یت اصلینه، مسوولین زمیدر ا. رود یبه شمار م یاصل

ند و از طرف ینما یهدف، خود را ملزم به همکار یگروه ها یرا دارا هستند تا از طرف یوجاهت قانون ته ویاتور

 .باشد ییضمانت اجرا یگر، طرح داراید

توانند به عنوان شخص ثالث  یم( مثل انجمن قلب) یو تخصص یعلم یر سازمان ها، از جمله انجمن هایسا

(third party) یه یسه و تهیل اطالعات، مقایه و تحلیز تجزیش و نیو پا در امر نظارت بر حسن انجام 

 .ندینما یگزارش، همکار

ن طرح یدر دل ا ی، مطالعات گوناگونیباشد؛ به عبارت یم( ا کالنی)ک طرح جامع ی، درحکم یزیانجام مم -2

فاده از ن الزم است که با استیبنابرا. شوند یر آن میدرگ یمتعدد ین هایسپلیرند و گروه ها و دیگ یم یجا

 :اشاره نمود ریبه انجام مطالعات زتوان  یمن راستا، یدر ا .مختلف به آن پرداخته شود یدگاه هاید

ها  یمارین بار بییمثل تع ت درمان و انجام مطالعات وابسته؛یسنجش کفا یمناسب برا ین شاخص هاییتع -الف

 .یت زندگیفیا کیو 

ا عدالت یو (responsiveness)  یی، مثل پاسخ گوت نظام سالمتیمرتبط با کفا ین شاخص هاییتع -ب

(health eqiuty). 

 .یاثربخش –نه ی، مانند هزیمطالعات اقتصاد -پ 

 .یآمار یها یمناسب و مدل ساز یرو و امکانات با استفاده از متدولوژیو براورد ن یاز سنجیمطالعات ن -ت

، ینیمختلف علوم بال یطه هاید متخصص در حافرا یازمند همکاریل مطالعات، نین قبیواضح است که انجام ا

و  یمثل جامعه شناس)ر رشته ها در صورت لزوم یت، اقتصاد بهداشت، آمار و سایری، مدیولوژیدمیاپ

 .باشد یم( کیانفورمات
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ت، یب اولویبه ترت ین پژوهشیف عناویو تعر یپژوهش یت سنجی، اولویپژوهش یت هایانجام فعال یبرا -8

در نظام سالمت جامعه  یه گذاریکرده، درحکم سرما یریه جلوگیاز اتالف وقت و سرمان امر یا. ضرورت دارد

 .است

ف یقلب و عروق و تعر یقات تخصصیژه در امر تحقیو یانسان یرویت نیترب یژه برایگر، توجه وید یمساله 

  .  باشد ین افراد میا یمناسب برا یو معنو یمال یمشوق ها

ا کادر یو  یو فوق تخصص یاران تخصصیت دستیش کمیافزا. است یو تخصص یک امر حرفه ایآموزش،  -3

 یل در امر آموزش، خود آموزش هایالزم است که افراد دخ. ستیت آموزش نیفیک ی، ضامن ارتقایات علمیه

        .نندینه ببیرا به شکل به یخدمات آموزش یه یارا یالزم برا
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  يريجه گينت -7-3

 یانجمن ها یار برایشنهاد شده و درحال انجام است، بسیکه درحال حاضر پ یگونه ابه  یعلوم پزشک یزیند ممیفرا

جاد و تکامل یتواند آغازگر ا یت است؛ چرا که میز اهمیکشور حا یدرمان – یبهداشت یت سامانه یو درنها یعلم

ز یحا یزیانجام مم یاه بریاطالعات پا یه یطرح حاضر به جهت ته .آن ها باشد یایثبت و استفاده از مزا ینظام ها

رات ییه هستند  و تغین اطالعات پایسه با ایکه در آبنده به دست خواهد آمد قابل مقا یت بوده است و اطالعاتیاهم

 .ر مشخص خواهند نمودین مسیرا درا یا منفیمثبت 

 یبرا خورد که یبه چشم م یقابل توجه یمتخصص، کمبود ها یرویو ن یدرمان – یخدمات بهداشت ینه یدر زم

ت منابع یریو مد یانسان یرویص منابع، آموزش نیتخص ینه یمناسب در زم یها یاست گذارید سیص، باین نقایرفع ا

شی نیاز به بازنگری و پژوه یت هایفعالمت در امر پژوهش، یق یذ ین، به رغم وجود دستاوردهایهمچن. دیبه عمل آ

    .حمایت بیشتر دارند
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