
 
 

در ) ٢٤٧روند استقرار استاندارد خدمات مديريت درمان سکته حاد قلبی( کد  :عنـوان مقاله
 ٩٦اجتماعي درسال تامين سازمان منتخب ھاي بيمارستان از يكي

 نويسندگان :اشرف درگاھی,دکتر سيد علی جماليان , دکتر شھزادآردن
 سازمان تامين اجتماعی

 چكيده

بر مصرف دارو و مراقبت هاي پيش گيرانه نيازمند توجه سريع، دقيق و به موقع مي باشند چرا كه سرعت عمل  عالوهبيماران قلبي : مقدمه
در مراقبت هاي اين بيماران سبب نجات افراد از مرگ و جلوگيري از كار افتادگي و افزايش هزينه هاي درماني و عوارضي مانند بستري 

سفه و راهبرد هاي استراتژيك اورژانس پيش بيمارستاني كاهش زمان رسيدن بر بالين و شروع از آنجا كه يكي از فل مدت مي گردد طوالني
مراقبت و درمان اين بيماران مي باشد، مديريت زمان در فوريت هاي مرتبط با بيماران قلبي يكي از مالكهاي اصلي تعيين كننده پيشگيري 

به موازات  247ر استاندارد خدمات مديريت درمان سكته حاد قلبي (كد)جهت استقرالذا از عوارض كوتاه مدت و بلند مدت مي باشد
روند استقرار  ارتباط، اين دراند.  نموده اجتماعي اعالم آمادگي تامين سازمان منتخب هاي بيمارستان از سياست هاي وزارت بهداشت يكي

معرفي 96اجتماعي درسال تامين سازمان منتخب هاي بيمارستان از ) در يكي247استاندارد خدمات مديريت درمان سكته حاد قلبي( كد 
  مي نماييم .

 تامين سازمان منتخب هاي بيمارستان از يكي 1396سال در كه بودگذشته نگر  كيفي مطالعات نوع از حاضر پژوهش :ها روش و مواد

در شرق تهران موضوع در كميته  247پس از انتخاب اين بيمارستان توسط وزارت بهداشت به عنوان پايلوت كد  انجام شداجتماعي 
مديريت اجرايي مطرح و پس از هم انديشي مديران ارشد كميته درمان سكته حاد قلبي شكل گرفت در اين كميته چگونگي روند استقرار 

رد نياز بحث و بررسي و تبادل نظر شد . در جلسات بعدي كميته طبق آيين نامه درمان و تعيين شرح وظايف ها ،تهيه زير ساخت هاي مو
و آموزش گروه هاي مربوطه، و تأمين تجهيزات و امكانات  PPCIسكته حاد قلبي برگزاري دوره آموزشي جهت توضيح روند انجام فرايند 
ي، پزشكان قلب و اينترونشنيت هاي و داروخانه طبق برنامه مورد نياز و هماهنگي بين بخش ها و واحدهاي مربوطه، پرسنل پرستار

 خدمت رساني به صورت شبانه روزي آغاز گرديد. 1395زمانبندي توسط مسئولين مربوطه پيگيري گرديد .از تيرماه سال 
در بيمارستان در سال  247 با توجه به استقرار درمان سكته حاد قلبي آمار مداخالت قبل موجود نمي باشد.پس از استقرار كد :ها يافته 

 497مورد آنژيوپالستي اوليه  559،از  96مورد ناموفق گزارش شده است و در سال  20مورد موفق و   239موردپرايمري  بيماران 259،از   95
 آنژيوپالستي در DOOR TO DEVICE زماني مورد هم فقط آنژيوگرافي ساده انجام شده است.ميانگين 49مورد ناموفق و  13مورد موفق، 

قلبي از زمان شروع  حاد سكته بيماران در مورتاليتي دقيقه  مي باشد.درصد 37,05،  96دقيقه و در سال  69,5، 95اوليه در سال 
   گزارش شده است. %5، ساليانه  96و در سال  %9، ساليانه 95آنژيوپالستي تا زمان ترخيص در سال 

 به شرح ذيل است:  CABGزينه انجام پرايمري اوليه نسبت به درمان دارويي و هنتايج اين پژوهش نشان داد  نتيجه گيري:

 ميليون ريال 50-120ساعت:  حدود  24* هزينه انجام آنژيوپالستي اوليه ( از يك تا سه رگ) با مدت اقامت  
 -50جهت پيگيري هاي بعدي: حدود  روزبا ارجاع به درمانگاه 5به طور متوسط  CCU** هزينه درمان دارويي بيماران با اقامت در بخش 

 ميليون ريال كه هزينه آنژيوگرافي و يا آنژيوپالستي به اين مبلغ افزوده مي شود.40
 ميليون ريال 150-200تا زمان ترخيص بدون ايجاد هرگونه عارضه درماني :   CABG*** هزينه طول مدت بستري بيمار جهت انجام 

 و درمان دارويي همراه با آنژيوپالستي مقرون به صرفه مي باشد. CABGهزينه آنژيوپالستي اوليه نسبت به 
ساعت مي باشد باعث كاهش طول  24روز و آنژيوپالستي  CABG 7روز،  5طول مدت اقامت در مقايسه با روش هاي جايگزين دارويي 

، كوتاهي دوره نقاهت، 247ت كد مدت بستري، افزايش درصد اشغال تخت و چرخش تخت مي شود.دسترسي سريع و به موقع به خدما
كاهش احتمال ايجاد عوارض پايدار نسبت به درمانهاي جايگزين سبب افزايش رضايتمندي، اميد به زندگي و كيفيت زندگي بيماران قلبي 

 .پس از درمان آنژيوپالستي مي توان مشاهده كرد
 

 )247( كد -قلبياستاندارد خدمات مديريت درمان سكته حاد  بيمارستان، :كليدي كلمات



 
 

 اصل مقاله : 
در ) ٢٤٧( کد یت درمان سکته حاد قلبیریروند استقرار استاندارد خدمات مدعنوان : 

 ٩٦اجتماعي درسال تامين سازمان منتخب ھاي بيمارستان از يكي
بيماران قلبي عالوه بر مصرف دارو و مراقبت هاي پيش گيرانه نيازمند توجه سريع، دقيق و به موقع مي باشند چرا كه  :مقدمه

سرعت عمل در مراقبت هاي اين بيماران سبب نجات افراد از مرگ و جلوگيري از كار افتادگي و افزايش هزينه هاي درماني و 
ز آنجا كه يكي از فلسفه و راهبرد هاي استراتژيك اورژانس پيش بيمارستاني عوارضي مانند بستري طوالني مدت مي گردد ا

كاهش زمان رسيدن بر بالين و شروع مراقبت و درمان اين بيماران مي باشد، مديريت زمان در فوريت هاي مرتبط با بيماران 
د باشدلذا جهت استقرار استاندار قلبي يكي از مالكهاي اصلي تعيين كننده پيشگيري از عوارض كوتاه مدت و بلند مدت مي

به موازات سياست هاي وزارت بهداشت يكي از بيمارستان هاي منتخب  247خدمات مديريت درمان سكته حاد قلبي (كد)
سازمان تامين اجتماعي اعالم آمادگي نموده اند. در اين ارتباط، روند استقرار استاندارد خدمات مديريت درمان سكته حاد 

  معرفي مي نماييم . 96در يكي از بيمارستان هاي منتخب سازمان تامين اجتماعي درسال )247قلبي( كد 
 اين مقاله بشكل فرايندي تدوين شده است . :ها روش و مواد

 

 :(مداخله) تجربه لعماا از قبل ريجا يندافر تعريف -لفا
 همراه با تغييرات نواري درد حاد قلبيعالئم با  به بيمارستان  بيمارمراجعه : ) input(  ورودي -
 نساني:ا وينير

 پرستار، پزشك، متخصص قلب آنكال، نقليه، خدمات
 و ... ) : مانيدر و تجهيزات (اداري و دارو

 آمبوالنسو  ، تجهيزات بخش آنژيوگرافي، داروهاي ترومبولتيك رايج در كشورCCU بخش تجهيزات
 :مصرفي ادمو ساير

 كاتتر آنژيوگرافي
 :فيزيكي يفضا

 postccu- Cath Labبخش

 - :ساير
 ): process( منجاا هنحو -

توسط پزشك اورژانس و مشورت با  Acute MIو تشخيص  ECGپس از ورود بيمار با درد حاد قلبي به بخش اورژانس و انجام 
جهت  شرايطاز پايداري پس انجام  و ترومبوليتيك تراپي همزمان با مانيتورينگ شرايط هموديناميك بيمار  ،متخصص قلب

 در موارد مي شد.نوبت دهي آنژيوگرافي ترخيص و جهت انجام بيمار  سير درمانمي شد و پس از منتقل CCUادامه درمان به 
براي جهت بيمار آنژيوپالستي انجام مي شد و در شيفت عصر و شب هم  Cath Labدر شيفت هاي صبح در صورت خالي بودن 

 .شد بيمار پروتكل درمان دارويي  اجرا مي
 ): output( اوليه جيوخر -
 ترخيص  بيمار با درمان دارويي -

 ):outcome( يبعد جيوخر -

 نوبت دهي جهت انجام آنژيوگرافي و آنژيوپالستي  -
 :دموجو ت)(مشكال مشكل -ب



 
 

 صرف زمان زياد از تشخيص قطعي تا انجام بهترين درمان انتخابي با عوارض كمتر براي بيماران  -
 در شيفت هاي عصر و شب Cath Lab مقيمپرسنل متخصص قلب مقيم و  نبود -
 ) استنت هاي و كاتترهاي مورد نياز  نبود تجهيزات ضروري ( -
 در شيفت شب Cath Labفعال نبودن بخش  -
 
 :هشد يبند جمع حل راه -ج

و تجهيز  در شيفت شب Cath Lab پيشنهاداتي در كميته مرگ و مير و كميته مديريت اجرايي در جهت فعال نمودن بخش
  بخش

 
 به راه حل ها: ستيابيد حتماليا منابع -

با طي روند نرمال و درمان دارويي بيماران و مقايسه آنها با انجام آنژيوپالستي در  CABGبا توجه به برآورد هزينه يك عمل 
 زمان طاليي مكاتباتي با اداره كل درمان تامين اجتماعي استان تهران جهت اجرايي شدن پيشنهادات صورت گرفت 

 
 :هشد بنتخا(تجربه) ا حل راه بنتخاا رمعيا -

ز قلب تأمين اجتماعي و شرق تهران است و جامعه انساني زيادي را پوشش مي دهد و با توجه به اين مركز  بزرگ ترين مرك
، كاهش ناتواني و از كار افتادگي بيمه شدگان تأمين اجتماعي و بهبود Acute MIجهت كاهش مرگ و مير بيماران ناشي از 

 كيفيت زندگي آنها تجربه فوق پيشنهاد گرديد.
 

 عنوان راه حل (تجربه) انتخابي: -
به موازات سياست هاي وزارت  247)كد( جهت استقرار استاندارد خدمات مديريت درمان سكته حاد قلبياعالم آمادگي 

پرسنل  با توجه به توانمندي بعنوان تنها بيمارستان غير آموزشي و غير دانشگاهي بهداشت در بيمارستان شهيد دكتر لواساني
 و ظرفيت هاي موجود

 

 يافته ها:
 هنحو يا و )input( ورودي بخش دو در (مي تواند مداخله عنو دننمو مشخص و هشد لعماا (مداخله) تجربه كامل حشر
 ) باشد) : process( منجاا

در شرق تهران موضوع در كميته مديريت  247اين بيمارستان توسط وزارت بهداشت به عنوان پايلوت كد ب پس از انتخا
گرفت در اين كميته چگونگي روند ل ارشد كميته درمان سكته حاد قلبي شكاجرايي مطرح و پس از هم انديشي مديران 

بررسي و تبادل نظر شد . در جلسات بعدي كميته بحث و  زير ساخت هاي مورد نيازشرح وظايف ها ،تهيه  استقرار و تعيين
و آموزش گروه هاي  PPCIدوره آموزشي جهت توضيح روند انجام فرايند طبق آيين نامه درمان سكته حاد قلبي برگزاري 

مربوطه، و تأمين تجهيزات و امكانات مورد نياز و هماهنگي بين بخش ها و واحدهاي مربوطه، پرسنل پرستاري، پزشكان قلب 
خدمت  1395.از تيرماه سال  طبق برنامه زمانبندي توسط مسئولين مربوطه پيگيري گرديدو اينترونشنيت هاي و داروخانه 

 رساني به صورت شبانه روزي آغاز گرديد.
  



 
 

 و هشد يگير ازهند(اعيني  اتمستند و تمحاسبا پيوست با (مداخله) تجربه لعماا از بعد و قبل مداخله وردهايستاد -د
 :د)مجد محاسبه قابل

 با توجه به استقرار درمان سكته حاد قلبي آمار مداخالت قبل موجود نمي باشد.
مورد ناموفق گزارش  20مورد موفق و   239موردپرايمري  بيماران 259،از   95در بيمارستان در سال  247پس از استقرار كد 

 شده است
مورد هم فقط آنژيوگرافي ساده انجام  49مورد ناموفق و  13رد موفق، مو 497مورد آنژيوپالستي اوليه  559،از  96و در سال  

 شده است.
دقيقه   37,05،  96دقيقه و در سال  69,5، 95در سال  اوليه ستيپالآنژيو در DOOR TO DEVICE زماني ميانگين

، 95از زمان شروع آنژيوپالستي تا زمان ترخيص در سال  قلبي حاد سكته بيماران در مورتاليتي درصدمي باشد.
 گزارش شده است.   %5، ساليانه  96و در سال  %9ساليانه 

 و ... ) فيزيكي يفضا اي، هسرماي تجهيزات ،مصرفي تجهيزات ،نسانيا وينير بر (تاثير مستقيم ديقتصاا بخش -1-د
 * تأمين نيروي انساني

 متخصص قلبتنظيم برنامه مقيم پزشكان  -
 تنظيم برنامه آنكال پزشكان متخصص اينترونشن -
 247جهت سرويس دهي به بيماران كد  Cath Labتنظيم برنامه پرستار شيفت شب  -
 Cath Labتنظيم برنامه تكنسين راديولوژي، تكنسين بيهوشي جهت مقيم  -
 247براي بيماران كد  Cath Labتنظيم برنامه متخصص بيهوشي جهت پوشش  -

در تأمين نيروي انساني چيدمان نيرو به گونه اي بوده است تا جذب نيرو صورت نگرفته است و با افزايش ساعات اضافه كار 
 درخواستي پرسنل تأمين شده است. 

 Cath Labاستوك مخصوص پرايمري در تهيه  -* تجهيزات سرمايه اي:
 :جدول اقالم مصرفي مورد نياز -

 نياز مورد مصرفي اقالم رديف نياز مورد مصرفي اقالم رديف

 F8 13 Vascular closure device يا F7 شيت 1

 ، XB ، AL( باال رتساپو با F8 يا F7 گايدينگ 2
EBU( 14 ينرهپا 

 اتنيتر F6 )JR, JL( 15 تشخيص كاتتر 3

 پينوترآ Cm150 16، 035/0 يروا 4

 پينفرينا 17 014/0ر يوا 5

 دستكش يكبار مصرف Extension 18 0,04 يروا 6

 صمخصو نشا 19 0,014 باال Tipload با يروا 7

 صمخصو نگا 20 كاتتروميكر 8

 ستينژيوپالآ ـ فيانژيوگرآ صمخصو پپ CTO 21 صمخصو نبالو 9

 حاجب دهما 22 باالتر سايز با نبالو 10

 وسايل پريكارديو سنتز اورژانس 23 ييداروغير يا ييدارو ستنتا 11

   NC نبالو 12



 
 

 * فضاي فيزيكي:
 POSTبخش  2دستگاه آنژيوگرافي فعال جهت استفاده همزمان، وجود  3، استقرار Cath Labبهينه سازي فضاي فيزيكي 

Cath  جهت پوشش بيماران، استفاده از تخت هايCCU وICU  در موارد مورد نياز جهت سرويس دهي به بيماران پرايمري 

 نتايج :
 و ... ) قامتا تمد ،ضايتر ،(كيفيت مستقيم بخش -2-د

 به شرح ذيل است:  CABGانجام پرايمري اوليه نسبت به درمان دارويي و هزينه مقايسه تحليلي 

  
 ميليون ريال 50-120ساعت:  حدود  24* هزينه انجام آنژيوپالستي اوليه ( از يك تا سه رگ) با مدت اقامت 

روزبا ارجاع به درمانگاه جهت پيگيري هاي بعدي:  5به طور متوسط  CCU** هزينه درمان دارويي بيماران با اقامت در بخش 
 ميليون ريال كه هزينه آنژيوگرافي و يا آنژيوپالستي به اين مبلغ افزوده مي شود.40 -50حدود 

ن ميليو 150-200تا زمان ترخيص بدون ايجاد هرگونه عارضه درماني :   CABG*** هزينه طول مدت بستري بيمار جهت انجام 
 ريال

 و درمان دارويي همراه با آنژيوپالستي مقرون به صرفه مي باشد. CABGهزينه آنژيوپالستي اوليه نسبت به 
ساعت مي باشد باعث  24روز و آنژيوپالستي  CABG 7روز،  5طول مدت اقامت در مقايسه با روش هاي جايگزين دارويي 

 كاهش طول مدت بستري، افزايش درصد اشغال تخت و چرخش تخت مي شود.
، كوتاهي دوره نقاهت، كاهش احتمال ايجاد عوارض پايدار نسبت به درمانهاي 247دسترسي سريع و به موقع به خدمات كد 

يفيت زندگي بيماران قلبي پس از درمان آنژيوپالستي مي توان مشاهده جايگزين سبب افزايش رضايتمندي، اميد به زندگي و ك
 كرد.

 
 
 
 


