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 معاونت درمان

 مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی

 

 :     نام مرکز /بیمارستان
 مسئول واحد ارزیابی شونده :

 تاریخ ارزیابی : ارزیابان:

 

در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت و درمان و خدمت  اکو کاردیو گرافی در بیماریهای مادرزادی بزرگساالن   استاندارد  برچک لیست نظارت  

 آموزش پزشکی

 

 تا خیر  بله وضعیت استاندارد ردیف 

 حدودی

 توضیحات 

 

آیا در تجویز  اکو کاردیو گرافی در بیماریهای مادرزادی بزرگساالن  اندیکاسیو ن انجام و  1

 ؟می گردد دستورالعمل رعایت-ب–تواتر خدمت مندرج در بند 

    

 درد مانند قلب به مرتبط عالمت یک با عروق و قلب مرکز به بیمار مراجعه اولین در 1-1

 بعلت و کرده مراجعه دلیلی هر به که در فردی یا غیره و نفس تنگی قلب، تپش سینه،

بصورت  سینه لمس قلب بزرگی یا سوفل یک سمع مانند طبیعی غیر یافته یک یافتن

 مادرزادی قلبی بیماری وجود به مشکوک غیره و کالبینگ و سیانوز یا PMI جابجایی

 .است

    

 شرایط مشابه باشند می مادرزادی بصورت که قلب ای دریچه بیماریهای بررسیهای 1-2

کوسپ  بای های دریچه مانند برخی موارد در اما .باشد می غیرمادرزادی بیماریهای

 تری دریچه بیماری یک بعنوان ابشتاین بیماری در یا و دارد بستگی آئورت درگیری

 سایز و دارد وجود آئورتوپاتی که دریچه ید نارسایی شدت به بررسی تواتر کوسپید

 بطن عملکرد و کوسپید شدت تری به بررسیها تواتر یابد می افزایش صعودی آئورت

 .آمد خواهد تفصیل به زیر در که بود خواهد راست

    

 ………………تاریخ تدوین: 

 ……………تاریخ بازنگری:

  

                 

 11 کد  سند:
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 نیاز که باشد حدی در ASD سایز چنانچه (ASD) دهلیزی دیواره نقص به مبتال بیمار در 1-3

 بستن نحوه و ASD بستن سن به بستگی باشد device با بستن یا جراحی بستن به

 بعد از اول روز 30 در ترخیص، از قبل بار یک سال 40 از قبل جراحی بستن در .دارد

 اکو سال 3 تا 1 هر سال 40 از بعد جراحی بستن صورت در و سال 5 هر سپس و عمل

 دریچه نارسایی یا بماند باال پولمونر فشار از جراحی بعد اول اکوی در چنانچه .است الزم

 و عملکرد سایز یا باشد داشته )شدید متوسط یا( جدی درجات کوسپید تری یا میترال

 تا ماه 6 به فواصل است ممکن باشد داشته اختالل شدید تا متوسط حد به راست بطن

 یابد کاهش یکسال

    

 میترال، نارسایی :مانند مانده باقی سکل بدون که صورتی در شده عمل AVSD در 1-4

 اول روز 30 در ترخیص، از قبل غیره باشد و ها بطن مختل عملکرد فشارریه، افزایش

 یک دارای شده عمل AVSD در .یکبار سال 2 - 3 هر سپس و بعد سال جراحی از پس

 بیماری طبق آن نوع و سکل شدت به بسته میترال نارسایی :مانند مانده سکل باقی

 هر نشده عمل AVSD در . یکساله است فواصل معموال ولی شود می عمل مانده باقی

 باشد باال PH شدت اگر پذیرد نمی را مداخله فرد که مواردی( .است الزم اکو یکسال

 .)شوند می فالو یکسال تا ماه 6 هر PH به شدت بسته

    

 نیاز یا مداخله به داشتن نیاز و شانت میزان اساس بر نیز isolatedPAPVC بیمارا در در 1-5

 در .سال 2 - 3 هر فواصل به 1.5>شانت باشد اگر .شود می گیری تصمیم نداشتن

PAPVC 3 هر سپس و بعد سال اول، روز 30 ترخیص، از قبل سکل بدون شده عمل 

 در صورت و سال

 می عمل مربوط Category مشابه )بطنی فانکشن دیسن ، PH ، TR ( سکل داشتن 

 می ASD مشابه بررسیها، نحوه نیز PAPVC و SinusVenosus نوع از ASD شودن

 .باشد

    

1-6 PDA نداشته مانده باقی سکل هیچ که )سالگی 6 از کمتر( کودکی در بویژه شده عمل 

 بعنوان شود ایجاد تغییری که شود ایجاد اگرشرایطی اما ندارد اکو به نیاز بیمار باشد

 درگیریعروق دهنده نشان که کند پیدا سینه درد مانند عالمتی باال سنین در بیمار مثال

 PDA در کند پیدا لزوم است ممکن مربوط شرایط براساس اکو غیره، و باشد کرونر

 از بعد اول روز 30 در ترخیص از قبل دربزرگسالی شده )اینترونشن یا جراحی( مداخله

 بویژه .باشد می مانده باقی سکل وجود به بسته سال سه تا یک هر سپس عمل

 PDA در .شود انجام ساالنه یا بعد ماه 6 اکو است ممکن بماند باقی فشارریه اگرافزایش

 عدم صورت در و بعد یکسال اول، ماه یک ترخیصدر از قبل اکو شود بسته device با که

 فالو سال5 هر Silent PDA .ندارد مجدد ارزیابی به نیاز مانده باقی سکل یا PAH وجود

 با موارد در و سال 3 هر پذیرد نمی را مداخله فرد که کم شانت با PAD در .شود می

 .شود می انجام یکسال تا ماه 6 مانده هر باقی سکل طبق زیاد شانت
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 بسته( شود می عمل ای دریچه روشهای مانند (BAV) دولتی آئورت دریچه بررسی در 1-7

 سپس بعد ماه 6 اول بار باشد 4.5cm> آئورتصعودی سایز اگر اما )نارسایی یا تنگی به

دریچه  درگیری شدت از صرفنظر باشد 4.5cm از بیشتر اگر و یکسال هر

 ماه 6 در متر میلی 2 - 5 از بیشتر رشد سرعت اگر .است الزم ماه 6 هر اکوکاردیوگرافی

 .شوند می تعیین شده مداخلهانجام به بسته شده کوتاهتر فواصل باشد

    

 والولر سوپرا AS در .است الزم یکسال هر اکو نشده یا شده جراحی والولر سوپرا AS در 1-8

 شود می انجام ماه 4 - 6 هر نمی پذیرد آنرا فرد اما دارد جراحی به نیاز که

    

 موارد در و یکسال هر متوسط تنگی موارد در تنگی شدت به بسته والولر ساب AS در 1-9

 هر جراحی صورت در .شود می انجام سال2 هر خفیف تنگی در و ماه 6 هر شدید

 شود می اکو بررسی یکسال

    

 30 در ترخیص، از قبل جراحی موارد در باشد شده ترمیم که آئورت کوارکتاسیون در 1-10

 موارد در .شود انجام اکو سال سه هر وبعد بعد سال سپس ماه، 3 - 6 هر بعد اول، روز

Stent سال سه هر سپس و بعد سال یک ، اول ماه 6 ، اول ماه 1 ترخیص زمان در 

 اگر .شود می بررسی یکبار یکسال هر نشده ترمیم کوارکتاسیون که .شود می اکوانجام

 تا یک هر( شود می عمل مطابق کوارکتاسیون باشد داشته residual مداخالت از بعد

 .)سال دو

    

 تا متوسط آنورت نارسایی وجود صورت در .است الزم سال هر اکو مارفان بیماری در 1-11

 عمل صورت در ، ماه 6 هر 4.5cm< سایزآئورت در شود می عمل آن اساس بر شدید

 ماهبعد، 6 سپس عمل، از بعد اول روز 30 در ترخیص، از قبل صعودی آئورت جراحی

 و اول ماه 6 در بار یک 4.5cm> آئورت سایر در .سال هر سپس و بعد یکسال بعد

 بود متر میلی 2 - 5 از بیشتر ماه 6 در رشد آئورت سرعت چنانچه اما ساالنه سپس

 بود خواهد زودتر فواصل

    

 یا متوسط( تنگی شدت به بسته (DCRV) راست بطن شدن ای حفره دو اختالل در 1-12

 اگر شود جراحی که DCRV در .سال2 - 3 هر خفیف موارد در و سال هر )شدید

residual اگر و سال 1 - 2 هر باشد نداشته residual انجام اکو یکسال هر باشد داشته 

 .میشود

    

 2 هر متوسط موارد در و سال 3 - 5 هر باشد خفیف تنگی اگر پولمونر دریچه تنگی در 1-13

 ماه 3 - 6 و ترخیص از قبل والوپالستی درموارد .سال هر متوسط از بیشتر موارد و سال

 .شود می عمل شده ایجاد نارسایی یا باقیمانده تنگی شدت به بسته آن از پس و بعد

    

 در و سال هر کوسپید تری شدید تا متوسط نارسایی موارد در ابشتاین آنومالی در 1-14

 متوسط درجات به RV عملکرد اگر .شود انجام می اکو سال 2 هر خفیف نارسایی صورت

 شود می انجام اکو ماه 6 هر باشد داشته اختالل شدید تا

    

     نارسایی در بویژه باشد خفیف باقیمانده های سکل اگر شده عمل فالوت تترالوژی در 1-15
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 تا متوسط موارد در اما شود می انجام یکباراکو سال 2 - 3 هر پولمونر دریچه خفیف

 حتی .است الزم ماهه 6 اکوی باال به متوسط سایز با VSD وجود موارد در یا شدید

 .شود انجام ماهه 3 فواصل با باشد زیاد خیلی PI شدت که درمواردی
 قرار راستلی یا سوئیچ آرتریال ، زنینگ جراحی تحت و دارند TGA که بیمارانی در 1-16

 مانند مواردی اگر اما شود می انجام اکوی ساالنه باشد Stable شرایط اگر اند گرفته

 .شود ماهه 6 فواصل است ممکن باشد داشته وجود راستلی جدی تنگی

    

 داشته سیستمیک AV دریچه نارسایی اینکه مگر است الزم ساالنه اکوی CCTGA در 1-17

 شدید اختالل شدت اگر باشد داشته عملکردشدید اختالل سیستمیک بطن یا باشند

 .باشد الزم است ممکن ماهه 3 - 6 فواصل باشد

    

 شانت داری یا نشده عمل سیانوتیک بیماریهای کلیه و Single ventricle افراد در 1-18

palliative الزماست یکسال تا ماه 6 فواصل به اکو. 

    

 در .است الزم ساالنه یکسال تا ماه 6 هر اکو اند شده Fontan جراحی که بیمارانی در 1-19

 بود خواهد معالج نظرپزشک با اکو تواتر فونتان عوارض بروز صورت

    

 انجام درمانی تغییر چنانچه البته .شود انجام یکسال هر اکو منگر ایزن بیماریهای در 1-20

 معالج پزشک نظر با تواتر به است اکو ممکن اول ماه 6 تا اول ماه یک در .شود

 ممکن نیز است کرده پیدا بطنی عملکرد اختالل بیمار که مواردی در .شود درخواست

 .شود نیاز تواترزودتر است

    

 شک ولی اکو بودن منفی صورت در .است الزم اولیه اکوی اندوکاردیت به شک موارد در 1-21

 ضعف، قلب، مانند معاینه در مدارک و پزشک معالج نظر با اندوکاردیت به قوی بالینی

 بعد روز 7 - 10 غیره و باال التهابی فاکتورهای مثبت، کشت اشتهایی، بی بیحالی،

 بیماری عوارض و پزشک نظر به بسته اکو اندوکاردیت اثبات صورت در .گردد تکرارمی

 .باشد نیاز کرات به است ممکن

    

 قلبی مادرزادی بیماری یک وجود بر مبنی معالج پزشک درخواست به بیماری چنانچه 1-22

 نشود، مشاهده مادرزادی پاتولولوژیک اکوکاردیوگرافی یافته بررسی در اما کند مراجعه

آناتومیک  و همودینامیک های بررسی انجام به نیاز و دقت و وقت صرف به توجه با

 .گردد می تلقی مادرزادی نوع از اکو پیشرفته

    

 حادثه یک بدنبال PFO R/O یا وجود اثبات برای اکو چنانچه PFO دارای بیماران در 1-23

 .شد خواهد انجام کنتراست تزریق با و مادرزادیبوده نوع از شود می انجام آمبولیک

 بعدو یکسال بعد، ماه 3 - 6 اول، ماه یک ترخیص، از قبل اکو شود تعبیه device چنانچه

 ایجاد سابقه و ندارد نیاز ای مداخله که PFO .شد خواهد انجام سال 1 - 3 هر سپس

 اگر اما ندارد فالو به نیاز باشد می اکو اتفاقی در یافته یک و نداشته را آمبولیک حادثه

 .شود می انجام اکو سال 3 - 5 هر باشد داشته آمبولیک سابقه

    

     ممکن سال 2 - 3 هر نباشد مداخله به نیاز که )بطنی بین دیواره نقص( کوچک VSD در 1-24
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 باشد جراحی بستن به نیاز که باشد بوده بزرگ VSD سایز اگر اما باشد نیاز اکو است

 اگر افزایش اما .است الزم اکو یکبار سال3 - 5 هر بعد اول، روز 30 در ترخیص از قبل

 یا راست بطن EF یا باشد داشته همراه ای دریچه مشکالت یا بماند باقی پولمونر فشار

 شرایط مانند(یابد کاهش سال 1 - 2 هر به فواصل ممکن است باشد داشته کاهش چپ

 یک در ، از ترخیص قبل اکو device روش به VSD بستن در .)شود می بررسی مربوطه

 در .است الزم بار یک سال 5 هر سال 2 از بعد و اول سال و اول ماه 6 اول، ماه

residualVSD ، مشابه NativeVSD شود می عمل 
 می ASD مشابه بررسیها، نحوه نیز PAPVC و SinusVenosus نوع از ASD بیماران در  1-25

 باشد

     

توسط افراد دارای صالحیت انجام  مری راه از اکوکاردیوگرافی( انجام orderآیا دستور ) 2

 ؟میشود

 جنرال یا فلوشیپ( قلب داخلی تخصص( 

 بعد یا قلب جراحی عمل از قبل بیمار ارزیابی جهت قلب جراحی تخصص فوق 

 عمل فالوآپ جهت آن از

 کودکان قلب تخصص فوق 

    

آیا پروسیجرانجام   اکو کاردیو گرافی در بیماریهای مادرزادی بزرگساالن  توسط افراد  3

 ؟دارای صالحیت انجام میشود

 زیر در شده یاد شرایط با اکوکاردیوگرافی فلوشیپ-1

 زیر در شده یاد شرایط با مادرزادی بیماریهای فلوشیپ-2

 دوران طی سوپروایز تحت توراسیک ترانس اکوکاردیوگرافی 500 حداقل انجام 

 وعروق قلب آموزشی

 اکوکاردیوگرافی زمینه در آموزشی امتیاز 10 حداقل ساالنه کسب 

 می محسوب بزرگسال باال به سال 17 استاندارد طبق مادرزادی بیماریهای 

 و سال 14 باالی برای این خدمت کشور اجتماعی شرایط به توجه با ولی گردد

 ندارد وجود کودکان قلب متخصص که شهرهایی در و اورژانسی شرایط در

 .باشد می ارائه قابل اکو فلوشیپ توسط سال 14زیر بیماران جهت

    

مکان ارائه خدمت پرو سیجرانجام اکو کاردیو گرافی در بیماریهای آیا فضای فیزیکی و  4

 ؟مادرزادی بزرگساالن  استاندارد می باشد

    

 ؟آیا اقدامات پاراکلینیکی در صورت لزوم بعمل می آید 5

 یک داشتن و انجام معموأل اکوکاردیوگرافی انجام از قبل ECG است صالح به 

 سینه  قفسه عکس 

  ترانس اکوی است بهتر ورزش تست به نیاز صورت درهولتر مانیتورینگ 
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 .شود انجام آن از قبل توراسیک

 ؟آیا بعد از انجام پروسیجر ثبت گزارش بصورت استاندارد بعمل می آید 6

 بطن سیستولیک فانکشن گیری اندازه چپ بطن حجم و دیامتر گیری اندازه 

 چپ بطن دیواره حرکت گزارش اختالالت و فرکشن اجکشن شامل چپ

 چپ بطن دیاستولیک فانکشن گزارش. 

 راست بطن سیستولیک فانکشن و راست بطن اندازه. 

 راست و چپ دهلیز اندازه. 

 صعودی آئورت دیامتر گیری اندازه. 

 و پولمونر و تریکوسپید آئورت میترال دریچه چهار عملکرد و آناتومی گزارش 

 .آن شدت گزارش وجود در صورت و نارسایی یا/و تنگی وجود گزارش

 پروالپس یا روماتیسمال قبیل از )بیماری مکانیسم( زمینه پاتولوژی گزارش 

 vها دریچه به نارسایی مربوط یا تنگی همودینامیک شدت ارزیابی

 افیوژن پریکاردیال وجود گزارش 

 پولمونر فشار تخمین گزارش 

 گزارش فوق موارد بر عالوه است الزم Complex و سیانوتیک موارد در :نکته

  )وجود صورت در( بطنی یا دهلیزی بین نقص وجود

 .شود قید دهلیزی و احشایی Situ - الف

 تحتانی اندام خون درناژ نحوه و آن اتصال عدم یا راست دهلیز به IVC - اتصال -ب

 .شود قید

 دکستروکاردی، لووکاردی،( شود قید سینه قفسه در قلب قرارگیری جهت -ج

  )غیره و مزوکاردی

 .شود قید بطن Loopi -د

 شود. قید بزرگ عروق قرارگیری نحوه -ه

 .شود گزارش ها بطن از بزرگ عروق شدن جدا نحوه -و

 .آئورت قوس چرخش جهت -ز

 .ها شانت انواع توضیح -ح

    

آیا آموزش به بیمار در مورد نحوه پوزیشن گرفتن ونگهداشتن تنفس در بالین همزمان با  7

 ؟ایجاد تصویر بهتر داده میشودانجام اکو برای 

    

    

 مهر وامضاء واحد ارزیابی شونده


