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مقدمه:
توسعه جوامع و گسترش نظام های سالمت ،به ویژه در دو سده اخير و نيز گسترش علوم پزشکی در جهان موجب شده است كه تقریباا
تمام كشورها به منظور برآورده شدن نيازهای سالمت محور خود ،به تدوین راهنماهای باایينی راهکارهاا ،سياسات هاا ،اساتانداردها و
پروتکل های بایينی) در راستای ارتقا سطح كيفی و كمی ارائه خدمت و همچناين تادوین سياسات هاای كاالن در چاارچو
پزشکی مبتنی بر شواهد گام بر دارند .از سویی ضرورت تعيين حدود و ثغاور اختياارات دانا

آموختگاان حار

استاندارد فضای فيزیکی و فرآیندهای ارائه خدمات سبب شد تا تدوین شناسنامه های مرتبط به منظور افزای

مختلا

اساتقرار
پزشاکی و

ایمنی ،اثر بخشی و هزینه

اثر بخشی در دستور كار وزارت متبوع قرار گيرد.
اندازه گيری كيفيت برای جلب اطمينان و حصول رضایت آحاد جامعه ،قضاوت در زمينه عملکردها ،تامين و مدیریت مصار
محدود ،نيازمند تدوین چنين راهنماهایی می باشد .این مهم همچنين به سياستگذاران نيز كمك خواهد نمود تا به طور
توسعه و پای

مناابع

نظام مناد ،باه

خدمات اقدام نموده و از این طریق ،آنان را به اهدافی كه نسبت به ارائه خدمات و مراقبات هاای ساالمت دارناد ،نائال

نماید تا به بهترین شکل به نيازهای مردم و جامعه پاسخ دهند .عالوه بر تدوین راهنماها ،نظارت بر رعایت آن ها نيز حائز اهميت مای
باشد و می تواند موجب افزای

رضایتمندی بيماران و افزای

كيفيت و بهره وری نظام ارائه خدمات سالمت گاردد .طراحای و تادوین

راهنماهای مناسب برای خدمات سالمت ،در زمره مهمترین ابعاد مدیریت نوین در بخ
نياز به وجود و استقرار راهنماهای ملی در بخ

سالمت ،به شمار می آید .اكنون در كشورمان،

سالمت ،به خوبی شناخته شده و با رویکردی نظام مناد و مبتنای بار بهتارین شاواهد،

تدوین شده است.
در پایان جا دارد تا از همکاری های بی دریغ معاون محترم درمان «جنا
جنا

آقای دكتر محمد حاجی آقاجانی» ،معااون محتارم آموزشای «

آقای دكتر باقر الریجانی» و شورای راهبردی تدوین راهنماهای بایينی در مدیریت تدوین راهنماهای طبابت باایينی ،و نياز هياات

های بورد و انجمن های علمی تخصصی مربوطه ،اعضاء محترم هيئت علمی مراكز مدیریت دانا

باایينی و همچناين همااهنگی ماوثر

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،وزارت كار ،تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان های بيمه گر و ساایر همکااران در معاونات
های مختل

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تقدیر و تشکر نمایم.

انتظار می رود راهنماهای طبابت بایينی تدوین شده تحت نظارت فنی دفتر ارزیابی فناوری ،تدوین استاندارد و تعرفاه ساالمت و كميتاه
فنی تدوین راهنماهای بایينی ،مورد عنایت تمامی نهادها و مراجع مخاطب قرار گرفته و به عنوان معيار عملکارد و محاك فعایيات هاای
آنان در نظام ارائه خدمات سالمت شناخته شود.
اميد است اهدا

متعایی نظام سالمت كشورمان در پرتو گام نهادن در این مسير ،به نحوی شایسته

محقق گردد .

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر
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تالیف کنندگان:

دکتر فریدون نوحی :رئيس انجمن علمی -مسئول كميته راهبری)
دکتر هورک پورزند (:استاد یار قلب و عروق -اكوكاردیویوژیست  -عضو كميته)
دکتر آتوشه روحانی :دانشيار قلب و عروق -عضو كميته)
دکتر محمود محمدزاده شبستری :استاد قلب و عروق،اینترونشنایيست -عضو كميته)
دکتر هدیه علیمی :استادیار قلب و عروق،اكوكاردیویوژیست -عضو كميته)
دکتر رزیتا داودی MPH :ودانشجوی  PHDقلب -عضو كميته)
محل تنظیم:دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشکده پزشکی ،مركز تحقيقات ایمنی بيمار

تحت نظارت فنی:
گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای بالینی
دفتر ارزیابی فن آوری ،استانداردسازی و تعرفه سالمت

دکتر علیرضا اولیایی منش ،دکتر مجید داوری ،دکتر آرمان زندی ،دکتر آرمین شیروانی ،مجید حسن قمی،
دکتر عطیه صباغیان پی رو ،دکتر مریم خیری ،دکتر بیتا لشکری ،مرتضی سلمان ماهینی
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الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و التین):
اكوكاردیوگرافی از راه مری
(TOE) Transoesophagheal Echocardiography
(TEE) Transesophageal Echocardiography
 :)IO TEE(Intra Operative Transesophageal Echocardiographyاكوكاردیوگرافی از راه مری كه حين عمل انجام می
گردد.
كد های بين ایمللی ارائه خدمت اكوكاردیوگرافی از راه مری:) CPT Code. .
93312, 93313, 93314, 93318
*CPT: Current Procedural Terminology
یينك مرتبط:
http://www.medicalbillingcodings.org/2014/12/cptcodesfor-echocardiogram-echocardiography.html

ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی :
تعریف خدمت:
اكوكاردیوگرافی از راه مری ،مدایيته ای نيمه تهاجمی و بسيار مهم در تصویربرداری قلب و عروق است .مجاورت مری با قسمت عمده
قلب و عروق بزرگ˛ مری را به یك  windowاویتراسونيك عایی تبدیل كرده بطوریکه در برخی بيماران ،اطالعات اضافه و دقيقتری
در مقایسه با اكوی ترانس توراسيك می دهد .عمال بافت كمی بين پرو
با توجه به مجاورت پرو

و قلب قرار دارد كه بخواهد روی كيفيت تصویر اثر بگذارد.

با قلب نيازی به اشعه با  Penetrationباال نيست .رفرنس شماره )1بر این اساس در اكوی مری ،از پرو

با فركانس باال معموال  )5-7.5 MHZاستفاده می شود تا تصویری با رزویوشن فضایی باالتر بدست آید .همان تکنویوژی های مورد
استفاده در اكوی ترانس توراسيك مانند Tissue Doppler،Spectral Doppler ˛Color Doppler ˛Two dimentional
 )Three dimensional،در اكوی مری هم قابل استفاده است .اكوی مری در اقدامات مداخله ای غير كرونری پركوتانه جایگاه ویژه
و رو به رشدی در تصویربرداری پيدا كرده است.
اقدامات و آمادگی های الزم برای انجام اكوی داخل مری:
 .1آمادگی بيمار برای اكو
 .2اقدامات حين اكو
 .3اقدامات بعد از اكو

الف) آمادگی بیمار برای اکو
 .1تایيد اندیکاسيون اكوكاردیوگرافی از راه مری ،كنترل از نظر وجود موارد منع انجام ،گرفتن رضایت انجام اكوی مری از بيمار.
 .2ارزیابی از نظر وجود مشکالت طبی كه ریسك  Consious Sedationرا زیاد می كند  .رجوع به جدول زیر كه طبقه بندی
صورت گرفته براساس  physical statusمی باشد) رفرنس شماره  -1صفحه )928
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براساس این تقسيم بندی ،در كالس  IIIو باالتر،احتمال عوارض قلبی و ریوی باالتر خواهد بود .در چنين مواردی عالوه بر مونيتورینگ
استاندارد Telemetry ،نيز مورد نياز خواهد بود .)1
 .3گرفتن شرح حال بيمار در زمينه سابقه آیرژی  ،مصر

ایکل یا داروهایی كه بر روی روش  sedationتاثير گذار خواهد بود .)1

 .4گرفتن شرح حال بيمار در زمينه وضعيت انعقادی و مصر

داروهای ضدانعقادی مانند وارفارین

درخصوص وارفارین چنانچه به

منظور انجام اكوی مری  INR ،در حد تراپيوتيك باشد به نظر نمی رسد كه نيازی به قطع دارو باشد).
 .5كنترل از نظر مدت زمان ناشتایی  :حداقل  6ساعت قبل از اكوی مری ناشتا باشند بجز آ
سه ساعت قبل از اكوی مری هيچ چيزی مصر

،غذا و نوشيدنی دیگری مصر

نکند).

نکرده باشند .بيماران با تخليه تاخيری معده نياز به ناشتایی طوالنی تر دارندو قبل

از انجام اكو نيز می توان متوكلوپراميد تجویز نمود تا احتمال آسپيراسيون به حداقل برسد .بيماران می توانند داروهای تجویزی
قبلی خود را با مقدار كمی آ
.6

مصر

كنند .)2

 IV Lineگرفته شود كه ترجيحا از بازوی چپ و با كاتتر  20gaugeمی باشد .این ارجحيت ،بعلت انسيدانس باالی
 Persistent Left SVCتا  3/4درصد جمعيت ارجاعی برای ارزیابی قلبی) است كه در موارد مشکوک ،تزریق كنتراست ،در
این پوزیشن تسهيل می گردد .در مجموع ،در مواردیکه بيمار به پهلوی چپ می خوابد رگ گيری را می توان از سمت راست نيز
انجام داد)1 .

 .7كنترل فشار خون و درصد اشباع اكسيژن شریانی پایس اكسيمتری) )1
.8

تجویز بيحس كننده های یوكال ژل یا اسپری یيدوكائين هيدرو كلراید) :فرم اسپری ارجحيت دارد .در وضعيت نشسته ،چندبار به
قسمت ته حلق اسپری می شود .از بيمار خواسته می شود نفس خود را نگه دارد به منظور جلوگيری از استنشاق یيدوكائين ،سرفه
و بی حسی حنجره) و چند ثانيه ،مایع را نگه داشته ببلعد .تاثير اسپری بعد از  3-2دقيقه ظاهر می شود .به بيمار گفته شود اسپری
طعم ناخوشایندی داشته ،زبان و حلق بيحس می گردد و عمل بلع مشکل خواهد شد )1 .در اكوی مری در بيمار بيهوش كامل،
نيازی به تجویز موضعی این تركيبات نيست )1 .اگر بی حسی توپيکال كافی باشد ممکن است نيازی به تجویز سداتيو نباشد)1 .

برای  Sedationاز  BZDPبنزودیازپين) مانند ميدازوالم یا دیازپام استفاده می شود كه در اصل به خاطر اثرات ضد اضطرابی این
تركيبات است .ميدازوالم ،بيشترین دارویی است كه استفاده می شود كه در مقایسه با سایر  BZDPها آمنزی بيشتری می دهد .شروع
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اثر سریع  2-1دقيقه) و مدت اثر كوتاه 3۰ -15دقيقه) دارد .ميزان تجویز mg/kg ۰.۰5و بصورت وریدی می باشد .دوز توتال
آن mg5-1 ،است)3 .
دیازپام هم قابل تجویز است دوزاژ تجویزی  1۰-2ميليگرم و به صورت وریدی) ویی به خاطر طوالنی اثر بودن آن ،فاز ،recovery
بيشتر طول كشيده فاصله زمانی پذیرش تا ترخيص افزای

می یابد1 .و)3

در حاملگی خصوصا سه ماهه اول ) توصيه شده كه  BZDPتجویز نشود)1 .
در مجموع در موقع تجویز داروها ،سابقه و وضعيت كلی سالمت بيمار را باید مد نظر قرار داد .به عنوان مثال درافراد مسن یا بيماران
بدحال بهتر است از دوزاژ پایين شروع كرد و تدریجا دوز را افزای

داد .در مجموع ،در افراد مسن ،نارسایی قلبی شدید و حوادث

نورویوژیك ،دوزاژ كمتری ) (1mgتوصيه می شود)4 .
تركيبات دیگر مورد استفاده در  ،Sedationداروهای مپریدین ،پروپوفل و فنتانيل است .اپيویيدها بيشتر بصورت ادجوانت با
 BZDPاستفاده می شوند .كاربرد مپریدین بعلت انسيدانس باالی دپرشن تنفسی و منع مصر
كرده است .در مجموع ،با اپيویيدها خطر تضعي

آن در نارسایی كليوی ،كاه

پيدا

تنفسی ،تهوع و استفراغ وجود دارد .یذا در افراد مسن یا بيماران بدحال ،با نص

دوز ،دارو شروع می شود)1 .
پروپوفل از تركيبات سداتيو هيپنوتيك است ویی تجویز آن بجز در بيماران تحت ونتيالسيون) توسط همکاران بيهوشی انجام می
گردد )1 .از مزایای آن sedation ،و  recoveryسریع در غيا

افزای

عوارض قلبی ریوی است .

تعامل مناسب بيمار با پزشك و اهميت  Verbal Sedationرا نباید نادیده گرفت .یذا صحبت كردن با بيمار و اطمينان بخشی مداوم
قابل توصيه است.
برای ازبين بردن سریع اثرات  BZDPاز فلومازنيل و در مورد اپيویيدها از نایوكسان استفاده می شود)1 .
ب) اقدامات حین اکو:
اتاق اكو باید مجهز به مونيتور  ،منبع اكسيژن و دستگاه ساكشن باشد  .درحين اكوی مری ،مانيتورینگ مداوم از نظر پایس اكسی متری و
فشارخون و ایکترو بيمار توصيه ميشود .در صورت افت درصد اشباع اكسيژن خون  ،باید از اقدامات اویيه ای مانند صدا زدن و
تحریك بيمار و در مرحله بعد ،داروهای آنتاگونيست ميدازوالم مانند فلومازنيل استفاده كرد )1 .همچنين در صورت عدم پاسخ بيمار،
حضور امکانات انتوباسيون نای را نيز باید در نظر گرفت.
ج) اقدامات بعد از اکو1 :و)4


ادامه مونيتورینگ تا وقتی بيمار كامال هوشيار شود.



قبل از ترخيص یا بازگشت به بخ



موارد زیر حتما به بيمار گوشزد شود:

،عالیم حياتی باید در محدوده نزدیك حد پایه باشد.

 .1در موارد اكوی سرپایی ،تا  24ساعت بعد رانندگی نکند.
 .2حداقل تا یکساعت بعد تا زمانی كه بی حسی ته حلق بر طر
 .3تا سه ساعت از مصر

گشته كامال هوشيار شده باشد) ناشتا بماند.

غذاهای خيلی سرد یا داغ پرهيز شود.
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 .4در صورت تداوم دیسفاژی یا ادینوفاژی بيشتر از یك روز) با پزشك خود تماس بگيرند چرا كه احتمال آسيب به بافت نرم یا
مری وجود دارد.
ج) طراحی گام به گام فلوچارت ارائه خدمت)1،3،4 :


آموزش به بيمار ناشتا -كنترل از نظر نياز به قطع وارفارین)



بررسی از نظر اندیکاسيون و یزوم انجام اكوی مری



چك از نظر كنترااندیکاسيون انجام اكوی مری



پذیرش بيمار



توضيح در موردخطرات و عوارض احتمایی



كسب رضایت آگاهانه به انجام اكوی مری



امضا رضایت نامه



گرفتن  -IV lineبررسی از نظر وجود دندان مصنوعی -بی حسی موضعی ته حلق -گذاشتن محافظ دندانی-تزریق داروی
آرامبخ



انجام اكوی مری با توضيحات از طر



مانيتورینگ مداوم از نظر پایس اكسی متری و فشارخون و نبض بيمار



ادامه مونيتورینگ تا وقتی بيمار كامال هوشيار شود



ترخيص وآموزش بيمار

پزشك
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ارجاع بیمار برای انجام اکوکاردیوگرافی از راه مری

خير

ایا انجام اكوی مری براساس شواهد
 Appropriateمی باشد؟

قطع فرایند و توضيح
به پزشك ارجاع
دهنده بر اساس
شواهد)

بله
ارزیابی بيمار آیرژی ،وضعيت كلی طبی ،رضایت به انجام اكوی مری ،وضعيت دندانها،وضعيت انعقادی)،كنترل
ار نظرناشتایی ،كنترل از نظر كنترااندیکاسيونهای انجام اكوی مری

قطع فرایند و
توضیح به پزشک
بله

منعی در انجام اكوی مری وجود دارد؟

ارجاع دهنده (بر
اساس شواهد)
در جهت بیان
مشکل و ذکر قابل

خير
مونيتورینگ بيمار كنترل، ECGفشارخون ،اشباع اكسيژن شریانی)

برطرف بودن یا

گرفتن  ،IV lineاماده كردن تجهيزات و چك در دسترس بودن دارو ها و

غیر قابل برطرف
بودن آن.

وسایل مورد نياز

تجویز بيحس كننده موضعی
بله
تجویز داروی سداتيو
 5-3دقيقه صبر شود
خير
ميزان  sedationكافی است؟

ایا امکان تجویز
دوز بيشتر
داروی سداتيو
وجود دارد؟

بله

خير

انتوباسيون بيمار و شروع /ادامه بررسی
قطع فرایند
قطع فرایند ±
تجویزداروی انتی دوت

بله

اختالل همودیناميك در زمينه over
sedationظاهر شده؟

خیر
تکميل مطایعه و خروج پرو
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د) فرد/افراد صاحب صالحیت جهت تجویز ( )Orderخدمت مربوطه و استاندارد تجویز:
با ذكر عنوان دقيق تخصص و در صورت نياز ذكر سوابق كاری و یا گواهیهای آموزشی مصو

مورد نياز .در صورت ذكر دوره

آموزشی باید مدت اعتبار دوره های آموزشی تا بازآموزی مجدد قيد گردد):
بيشترین ارجاع از سوی متخصص قلب و عروق است .با توجه به اندیکاسيون های انجام اكوی مری ،این ارجاع می تواند از سوی
فوق تخصص جراح قلب ،فوق تخصص جراح عروق ،نورویوژیست ها  ،متخصصين عفونی و داخلی نيز باشد.
اندیکاسيونهای تجویز خدمت در بند ل ) آورده شده است.

هـ) ویژگی های ارائه کننده اصلی صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:
با ذكر عنوان دقيق تخصص و در صورت نياز ذكر سوابق كاری و یا گواهیهای آموزشی مورد نياز .در صورت ذكر دوره آموزشی باید
مدت اعتبار دوره های آموزشی تا بازآموزی مجدد قيد گردد):
بر اساس گایدالین و استانداردهای انجمن اكوی آمریکا  ،)1،5،6ارائهکننده این خدمت ،باید مهارتهای Cognitive
و ٰ Technicalجهت انجام اكوی مری را داشته باشد .این مهارتها در پانل  Cو  Dجدول زیر آورده شده :
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در حال حاضر ،فلوشيپ اكوكاردیوگرافی منشعب از دوره تخصصی رشته قلب و عروق است كه براساس كوریکویوم مصو

وزارت

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،هر فرد برای كسب  Competencyدر انجام اكوی مری ،در طول دوره آموزشی خود موظ

به

انجام  45۰مورد  TEEبه صورت مشاهده ،كمك در انجام یا انجام مستقل تحت نظارت) می باشد)7 .
بر اساس موارد ذكر شده ،دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی قلب و عروق كه در طی دوره آموزشی مصو

وزارت بهداشت ،درمان و

آموزش پزشکی ،مهارت انجام اكوی داخل مری را كسب نموده اند  ،مجاز به انجام اكوی مری خواهند بود .
در حال حاضر كسب مهارت انجام این خدمت در كوریکویوم فلوشيپ اكوكاردیوگرافی و نيز فلوشيپ بيماری های مادر زادی قلب
بایغين تعری

شده است.

طبعا فلوشيپ اینترونشن یا ایکتروفيزیویوژی و یا در كل  General Cardiologistكه دوره آموزشی مصو

را نگذرانده است،

 compentencyبرای انجام اكوی مری را نخواهد داشت.
الزم به ذكر است چنانچه به كشور ایران با دید جامعه نگر نگاهی بيندازیم وجود چنين محدودیتی بسياری از شهرها را دچار مشکل
خواهد كرد .یذا با شرایط موجود كشور در مراكزی كه متخصص اكو وجود دارد این پروسيجرباید صرفا توسط فرد دوره دیده انجام
گردد ویی در مراكز بدون تخصص در این زمينه در شرایطيکه امکانات انجام اكوی مری وجود دارد و با توجه به شرایط بيمار نياز به
ارائه این خدمت جهت تصميم گيری مناسب برای بيمار می باشد  ،افرادی كه در اكوی مری دوره ای دیده اند و آشنایی دارند می
توانند این تصویر برداری را به انجام برسانند.
متخصصين بيهوشی فلوشيپ قلب) كه بر اساس كوریکویوم آموزشی تایيد شده  ) 8موظ

به انجام اكوی مری حين عمل در طول

دوره آموزشی خود  2۰مورد مشاهده 1۰۰،مورد كمك در انجام و  5۰مورد انجام مستقل) می باشند  ،مجاز به اكوی مری صرفا حين
عمل ) (IO TEEخواهند بود.
در كوریکویوم آموزشی اكوكاردیوگرافی  )7نيز اشاره به همپوشانی در انجام  IO-TEEبا بيهوشی قلب شده است.
در مورد  ، IO-TEEمهارتهای  Cognitiveو ٰ Technicalدر جدول زیر آورده شده : )9

10

در حال حاضر در ایران ،فرآیندی برای اعتبار سنجی دوره ای جهت ارزیابی مهارت انجام اكوی مری تعری

نشده است.

و) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:
تعداد موردنیاز به
ردیف

عنوان

طور استاندارد به

تخصص

ازای ارائه هر
خدمت

1

بيهوشی

2

پرستار

یك مورد

فرمول محاسباتی
تعداد نیروی
انسانی مورد نیاز

.....

میزان تحصیالت

سابقه کار و یا دوره آموزشی مصوب در صورت لزوم

مورد نیاز

ارائه خدمت

اصول معمول در ارتباط با  Sedationیا بيهوشی كامل بيمار

تکنيسين یا

با در نظر داشتن احتياطهای الزم بسته به مورد ارزیابی شرایط

متخصص

طبی بيمار و در نظر گرفتن آن در موقع انتخا

بيهوشی

یك مورد

نقش در فرایند

یا تعيين دوز تجویزی ،تعبيه پرو

داروی سداتيو

*در پایين
جدول

مری در بيمار انتوبه و)...

سابقه كار در واحدهای مرتبط بااورژانسهای قلب ترجيحا

3

كمك

….

پرستاری

یك مورد

یك مورد

بهيار

كارشناس

بخ

مراقبتهای ویژه) ،آشنا به گرفتن و تفسير ECGواریتمی

ها ،تجربه درزمينه اقدامات و اصول احيای قلب و عروق.

*در پایين
جدول

كمك به پرستار جهت آماده كردن بيمار و وسایل مورد
......

…..

نيازبرای انجام اكو  ،شست و شوی پرو

اشنا به تایپ
4

منشی

یك مورد

فارسی و انگليسی
....

جهت تایپ گزارشات

و یغات رایج
پزشکی.
11

....

*نقش بیهوشی در ارایه خدمت:
در مواردیکه ضرورت انجام اكوی مری وجود دارد ویی بيمار همکاری مناسب ندارد یا در كل ،ضرورت تجویز تركيباتی مانند
 Propofolبرای  Sedationوجود دارد نياز به حضور همکار بيهوشی دهنده می باشد .الزم به ذكر است در برخی از پروسيجرهای
اینترونشنال طوالنی مانند  MitraClipباید از آنستزی جنرال و انتوباسيون نای استفاده كرد .یذا برای ارائه خدمات موثر ،نياز به
دسترسی و ارتباط و همکاری مستمر با گروه بيهوشی می باشد و فرایند مربوطه باید به طور كامل برای آن واحد تعری

شود.

*نقش پرستاری در ارایه خدمت:
 .1گفتگو با بيمار و ثبت هویت ایشان،همکاری دراخذ رضایت به انجام اكوی داخل مری از بيمار.
 .2آماده كردن بيمار برای انجام اكوی مری گرفتن  ،IV lineاندازه گيری فشار خون به طور پایه و كنترل آن هر  15-5دقيقه ،كنترل
درصد اشباع اكسيژن شریانی بطور پایه ،تجویز بی حس كننده های موضعی و  Sedationوریدی
 .3در طول تست ،پشت بيمار یا سر تخت بایستد ،به بيمار اطمينان دهد ،سر بيمار را نگه داشته محافظ دهانی را كنترل كند كه از بين
دندان ها جابجا نشود.
 .4اعالم هرگونه تغيير در وضعيت همودیناميك یا درصد اشباع اكسيژن شریانی به پزشك
 .5كنترل ترشحات دهان و انجام ساكشن در صورت نياز
 .6كنترل عالیم حياتی بيمار بعد از انجام اكوی مری تا زمان بر طر

شدن كامل Sedation

ز) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت( :در صورت نیاز به دو یا چند فضای مجزا با ذکر مبانی محاسباتی
مربوط به جزئیات زیر فضاها بر حسب متر مربع و یا برحسب بیمار و یا تخت ذکر گردد):
این خدمت در فضای استاندارد یك مركز تصویربرداری قابل ارائه می باشد .گنجای

برای تخت بيمار ،دستگاه اكوكاردیوگرافی،

مونيتور ،فضای مورد نياز برای حضور پرسنل ،دستگاه ساكشن ،منبع اكسيژن ،ترایی اورژانس حاوی یویه تراشه ،الرنکوسکوپ و
داروهای مورد نياز در اقدامات احيای قلبی عروقی و  )DC Shockونيز فضای مناسب برای شست و شو و ضدعفونی پرو
داشته باشد.
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وجود

ح) تجهیزات پزشکی سرمایه ای (و یا اقالم اداری) اداری و به ازای هر خدمت :ذكر مبانی محاسباتی تجهيزات مورد نياز بر

حسب بيمار و یا تخت):

ردیف

عنوان
تجهیزات

دستگاه
1

اكوكاردیوگرا
فی با پرو
اكوی مری)

انواع
مارک های

شناسه فنی

واجد شرایط
GE,
Phillips,
Acuson
siemens,
Esaote,
Sonosite,
Samsung
Medison
Sonosite.

کاربرد در فرایند
ارائه خدمت

متوسط

تعداد خدمات

عمر مفید

قابل ارائه در

تجهیزات

واحد زمان

متوسط زمان

امکان استفاده

کاربری به

همزمان جهت ارائه

ازای هر

خدمات مشابه و یا

خدمت

سایر خدمات

 2۰-1۰دقيقه
این زمان در

.....

انجام اكوی مری

.....

یك مورد در هر
زمان.

موارد اكو حين

وجود ندارد.

،procedureمت
ناسب با طول
مدت مداخله
خواهد بود)

2

كامپيوتر

......

......

گزارشات

.....

كنترل فشارخون،

دستگاه
3

برای ثبت و نوشتن

....

.....

.....

درصد اشباع اكسيژن

مانيتورینگ
عالئم حياتی

....
....

شریانی،

....

ایکتروكاردیوگرام

دستگاه ساكشن و منبع اكسيژن از امکانات و تجهيزات ضروری دیگر محسو

....
....

....

می شود.

ط) داروها ،مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:
ردیف

اقالم مصرفی

میزان مصرف

مدل /مارک های واجد شرایط

مورد نیاز

(تعداد یا نسبت)

(تولید داخل و خارج)

1

ژل یيدوكائين كلرهگزیدین

gel,topical 2% ,12.5gr

موجود در فارماكوپه

2

اسپری یيدوكائين

Topical, aerosol 10mg/dose

موجود در فارماكوپه

3

ميدازوالم

5mg/ml

...

4

دیازپام

10mg/2ml

...

5

متيلن بلو

10mg/ml

...

6

پتيدین

Inj 50mg/ml

...

7

فلومازنيل

Inj 0.5mg/ml

...

8

پروپوفل

Inj. 10mg/ml

...

9

نایوكسان

Inj 0.4mg/ml

…

10

فنتانيل

Inj 0.5mg/10cc
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http://fdo.mui.ac.ir/images/food_download/daru/irc%20sabt%20shode.pdf
این داروها ،صرفا تركيبات مورد استفاده جهت آماده سازی بيمار بی حسی موضعی)consious/deep sedation،می باشند .عالوه بر
این اقالم ،داروهای ضروری در اقدامات احيا نيز باید در دسترس باشند.
اقالم مصرفی دیگر :محافظ دهانی ،محلویهای مورد استفاده جهت شست و شوی پرو

مری بعد از هر نوبت استعمال.

ی) عنوان خدمات درمانی و تشخیص طبی و تصویری جهت ارائه هر واحد خدمت :به تفکيك قبل ،بعد و حين ارائه خدمت
مربوطه در قایب تائيد شواهد جهت تجویز خدمت و یا پای
ردیف

عنوان خدمت

تخصص صاحب

پاراکلینیکی

صالحیت جهت تجویز

نتایج اقدامات ):
قبل ،حین و یا بعد از ارائه خدمت (با
تعداد مورد نیاز

شناسه فنی خدمات

ذکر بستری و یا سرپایی بودن)

1
2
3

این بند ارتباطی به خدمت مورد بحث ندارد.

ک) ویزیت یا مشاوره های الزم جهت هر واحد خدمت( :سرپایی و بستری):
ف

ردی

نوع ویزیت/مشاوره تخصصی مورد نیاز

1

متخصص گوارش

2

دندانپزشك

3

بيهوشی

تعداد

بسته به
مورد
بسته به
مورد

سرپایی /بستری

سرپایی/بستری

سرپایی/بستری

بسته به
مورد رجوع

بسته به مورد

به بند و
در شرایطی ،با توجه به موارد احتياط یا منع انجام اكوی مری ذكر شده در بند " ن") و یا عوارض و پيامدهای انجام خدمت ذكر شده
در بند "م")  ،نياز به مشاوره با متخصص گوارش برای تایيد تشخيص می باشد .به عنوان مثال بيماری كه كاندید اكوی مری شده و در
حال حاضر مشخصا دیسفاژی دارد ،نياز به ارزیابی گوارشی قبل از ارائه خدمت خواهد داشت تا اطمينان از نظر نبودن منع انجام اكوی
مری حاصل گردد.
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در مواردیکه با توجه به وضعيت دندانها ،احتمال شل یا كنده شدن آنها وجود دارد توصيه می شود قبل از ارائه خدمت مشاوره
دندانپزشکی صورت بگيرد.

ل) اندیکاسیون های دقیق جهت تجویز خدمت :ذكر جزئيات مربوط به ضوابط پاراكلينيکی و بایينی مبتنی بر شواهد و نيز تعداد

مواردی كه ارائه این خدمت در یك بيمار ،اندیکاسيون دارد):
در مجموع ،اندیکاسيونهای اكوی مری عبارتند از :رفرنس های )1،6
-1ارزیابی ساختمان و عملکرد قلب و آئورت در شرایطی كه یافته ها در تصميم گيری برای بيمار تاثير گذار است و اكوی ترانس
توراسيك غير تشخيصی است یا در كل انجام نمی شود بر این اساس كه احتمال غير تشخيصی درآمدن آن ،بسيار باالست):
 .aارزیابی دقيق اختالالت در ساختمانهایی كه در  Far-Fieldقرار می گيرند مانند آئورت و گوشك دهليز چپ.
 .bارزیابی دریچه های مصنوعی قلب
 .cارزیابی آبسه های پاراوایوویر در دریچه های طبيعی و مصنوعی)
 .dارزیابی بيماران زیر ونتيالتور
 .eبيماران با آسيب و ترومای قفسه سينه
 .fجثه  )body habitusبيمار به صورتی است كه مانع از تصویربرداری كامل در اكوی ترانس توراسيك می شود
 .gبيمارانی كه نتوانند در وضعيت خوابيده به پهلو دراز بکشند.
 -2اكوی مری حين عمل ) (IO TEEكه شامل موارد زیر است:
)a

تمامی اقدامات جراحی قلب باز به عنوان مثال دریچه ای) و آئورت توراسيك

 )bبعضی موارد CABG
)c

جراحی غير قلبی در مواردیکه بيماران پاتویوژی شناخته شده یا مشکوک قلبی دارند كه بر روی پي

آگهی تاثير گذار است.

 -3گاید مداخالت داخل قلبی  catheter –basedمانند  ASD device closureو)...
 -4بيماران شدیدا بدحال در بيمارانی كه با اكوی ترانس توراسيك به تشخيص نرسند و پي

بينی می شود اطالعات بدست آمده در

تصميم گيری برای بيمار ،موثر باشند).
 -5بيمارانيکه  Poor Echo Windowدر اكوی ترانس توراسيك هستند و اطالعات مورد نياز برای تصميم گيری  ،در اكوی مری
قابل دسترسی خواهد بود.
 -6در بيمارانيکه مدیاستن ،باز نگه داشته شده و نياز به ارزیابی اكوكاردیوگرافيك دارند.
........................................
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اخيرا متد  )appropriate use critera AUCبرای هر مدایيته تصویر برداری بکار گرفته شده  )1 .بر این اساس:
مواردیکه انجام اكوی مری مناسب ) (Appropriateاست:
 .1احتمال غير تشخيصی بودن اكوی ترانس توراسيك باالست با توجه به مشخصات و جثه بيمار و یا در صورتيکه نتوان قسمت
های مورد نظر از قلب را به خوبی رویت كرد).
 .2ق بال اكوی مری انجام شده و بعد از یك فاصله زمانی قرار است ارزیابی مجدد انجام شود مثل حل شدن یخته بعد از تجویز ضد
انعقاد یا از بين رفتن وژتاسيون بعد از شروع درمان آنتی بيوتيك) و تغيير در برنامه درمانی قابل انتظار است.
 .3هدایت اقدامات مداخله ای غير كرونری پركوتانه
 .4شك به پاتویوژی های حاد آئورت از جمله دایسکشن و )Transection
 .5ارزیابی ساختار و عملکرد دریچه ،برای ارزیابی مناسب بودن آن برای مداخله
 .6تشخيص اندوكاردیت عفونی با احتمال بایينی متوسط یا باال مثل باكتریمی استا  ،fungemia ،وجود دریچه مصنوعی یا
 Deviceهای داخل قلبی)
 .7شناسایی منشا قلبی عروقی آمبویی در غيا

منبع غير قلبی)

 .8فيبریالسيون/فلوتر دهليزی :ارزیابی برای تصميم گيری جهت تجویز ضد انعقاد Cardioversion ،ویا Radiofrequency
Ablation
مواردی که اکوی مری نامناسب ) (Inappropriateاست:
 .1اكوی ترانس توراسيك كامال تشخيصی است و برای تصميم گيری كفایت می كند.
 .2قبال اكوی مری انجام شده و بعد از یك فاصله زمانی قرار است ارزیابی مجدد انجام شود مانند حل شدن یخته بعد از تجویز ضد
انعقاد یا از بين رفتن وژتاسيون بعد از شروع درمان آنتی بيوتيك) و تغييری نيز در برنامه درمان صورت نمی گيرد .
 .3ارزیابی روتين ورید پویمونری در بيمار بدون عالمتيکه قبال تحت ایزوالسيون ورید پویمونری قرار گرفته.
 .4تشخيص اندوكاردیت عفونی با احتمال بایينی كم مانند تب گذرا ،وجود كانون مشخص عفونی ،كشت خون منفی یا جرمهای
آتپيك برای اندوكاردیت).
 .5فيبریالسيون /فلوتر دهليزی :هنگاميکه تصميم به تجویز ضد انعقاد است و قرار نيست  Cardioversionانجام شود.
مواردیکه ارزش اكوی مری با توجه به شواهد  ،نامشخص ) (Uncertainاست:
ارزیابی منشا قلبی عروقی آمبویی در صورتيکه قبال یك منشا غير قلبی شناسایی شده است.
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م) دامنه نتایج مورد انتظار ،در صورت رعایت اندیکاسیون های مذکور( :ذكر دقيق جزئيات مربوط به عالئم پاراكلينيکی و

بایينی بيماران و مبتنی بر شواهد):
احتمال بروز عوارض در طی اكوی مری تشخيصی  0.18-2.8%و در اكوی مری حين عمل  ٪۰.2است .یيست عوارض همراه با
انسيدانس آن در جدول زیر آورده شد .خونریزی ماژور و مينور ،برونکواسپاسم ،خشونت صدا ،دیسفاژی و ادینوفاژی وآریتمی از جمله
این عوارض هستند)1۰ .

........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

در شکل زیر آسيب های بایقوه ای كه در قسمتهای مختل

از مخاط دهان تا معده) ممکن است پي
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بياید نشان داده شده.

از عوارض دیگر  Thermal injutyو متهموگلوبينمی می باشد1 .و)1۰
ن) شواهد علمی در خصوص کنترااندیکاسیون های دقیق خدمت ذكر جزئيات مربوط به ضوابط پاراكلينيکی و بایينی و

مبتنی بر شواهد):


موارد منع مطلق انجام)1۰ :

 .1پارگی احشاء داخل شکمی
 .2تنگی مری
 .3تومور مری
 .4پرفوراسيون یا السراسيون مری
 .5دیورتيکول مری
 .6خونریزی فعال از قسمت فوقانی دستگاه گوارش
 .7انورسيم آئورت با اثر فشاری بر روی مری


موارد منع نسبی انجام:

.1

سابقه رادیاسيون به گردن یا مدیاستن

.2

سابقه جراحی بر روی دستگاه گوارش

.3

خونریزی اخير از قسمت فوقانی دستگاه گوارش

.4

مری Barret
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.5

سابقه دیسفاژی

.6

محدودیت در حركت گردن آرتریت شدید گردن  ،اختالالت در مفصل )Atlanto-Axia

.7

هرنی هياتال عالمتدار

.8

واریس مری

.9

ترومبوسيتوپنی اختالالت انعقادی
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س) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:
قبل از ارائه خدمت  15-1۰ :دقيقه
حين خدمت :به طور متوسط  2۰-1۰دقيقه .در مواردیکه این خدمت برای گاید اقدامات اینترونشنال استفاده می شود ،مدت زمان اكو
متناسب با طول مدت  Procedureخواهد بود.
بعد از ارائه خدمت :نيمساعت تا 45دقيقه
اقدامات انجام شده درهر واحد در بند
ردیف

عنوان تخصص

آورده شده است)

میزان تحصیالت

مدت زمان مشارکت در فرایند ارائه
خدمت

نوع مشارکت در قبل ،حین و بعد از ارائه خدمت

قلب و عروق
1

competent ،
برای انجام اكوی

در هر سه سطح خصوصا سطح اول و دوم)

رجوع به بند ه

مری
2

پرستاری

رجوع به بند و

در هر سه سطح

3

بیهوشی

رجوع به بند و

در سطح دوم و سوم

ع) مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه( :مبتنی بر شواهد):
این خدمت در بيماران سرپایی قابل انجام بوده و نياز به بستری شدن بيمار نمی باشد .در مواردیکه نياز به اكوی مری تحت بيهوشی می
باشد ،جهت ارائه مناسب خدمات مورد نياز در این زمينه ،بيمار موقتا و در ریکاوری تحت نظر نگه داشته می شود .در مجموع در این
شرایط یا مواردیکه صرفا  conscious sedationانجام می گردد ،بيماران بعد از بازگشت كامل سطح هوشياری و حصول اطمينان از
پایداری عالئم حياتی مرخص می شوند .طبعا نياز به وجود واحد  recoveryبرای مونيتورینگ مناسب بيماران در این فاز می باشد)1 .
ف) حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت:
ارائه كنندگان این خدمت ،ملزم به رعایت موارد زیر خواهند بود:
بهنگام بودن خدمت زمان انجام و تحویل به موقع گزارش اكوی مری)،
آگاه نمودن بيماران در خصوص ایمنی و یا خطرات بایقوه اكوی مری ،اطالع رسانی دقيق در خصوص عوارض جانبی٬
اطالع رسانی درمورد تمهيدات مورد نياز جهت انجام اكوی مری مانند ناشتا بودن ،كنترل وضعيت انعقادی ،وضعيت دندانها ،سيستم
گوارشی در صورت نياز ٬سابقه آیرژی و)...
اطالع رسانی به بيمار قبل از  procedureدر مورد نحوه آمادگی و فرآیند انجام اكوی مری.
پاسخگویی به بيماربعد از ترخيص در صورت بروز هرگونه مشکل در ارتباط با  procedureانجام شده)
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ص) چه خدمات جایگزینی (آلترناتیو) برای خدمت مورد بررسی ،در کشورمان وجود دارد:
ردیف

عنوان ارائه کنندگان اصلی

خدمات جایگزین
اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک

1

2

)(Transthoracic Echocardiography;TTE

متخصصین قلب و عروق

سیتی انژیوگرافی قلب

متخصصین قلب و عروق

()cardiac CT angiography;CTA

متخصصین رادیولوژی

ام آر آی قلب

متخصصین قلب و عروق

)(cardiac MRI;CMR

متخصصین رادیولوژی

آئورتوگرافی

متخصصین قلب و عروق

3
4

اکوکاردیوگرافی داخل قلبی

5

متخصصین قلب و عروق

)(intra cardiac echocardiography;ICE

ق) مقایسه تحلیلی خدمت مورد بررسی نسبت به خدمات جایگزین:

ردیف

خدمات
جایگزین

میزان دقت نسبت

میزان اثربخشی

میزان ایمنی

به خدمت مورد

نسبت به خدمت

نسبت به خدمت

بررسی

مورد بررسی

مورد بررسی

اكوكاردیوگرافی

1

ترانس
توراسيك

2

CT

3

Cardiac
MRI

4

Aortograph
y

5

ICE

میزان هزینه -
اثربخشی نسبت به
خدمت مربوطه (در
صورت امکان)

بسته به
بسته به پاتویوژی
مورد بررسی

بيماری/درگيری مورد

كامال ایمن

بسته به بيماری
بسته به پاتویوژی

/درگيری مورد

یونيزانت و نيز

مورد بررسی

بررسی

تجویز كنتراست

هزینه كمتر

هزینه بيشتر

بسته به
مورد بررسی

بررسی
بسته به

بسته به پاتویوژی

بيماری/درگيری مورد

مورد بررسی

بررسی

امکان گرفتن
تصاویر شفافتر

كاربرد در
procedureهای
خاص

به خدمت مربوطه

دسترس ،قابل انجام در
بایين

درمعرض اشعه

بسته به پاتویوژی

برای بیماران نسبت

كامال راحت،كامال در

بررسی

بيماری/درگيری مورد

سهولت (راحتی)

راحت،نسبتادر دسترس،
غيرقابل انجام در بایين

میزان ارتقاء امید به
زندگی و یا کیفیت
زندگی نسبت به
خدمت مورد بررسی
بسته به شرایط بایينی
مختل

،اهميت و ارزش

آن متفاوت خواهد بود.
در بعضی اختالالت قلب
عروقی ارزش باالتر دارد.

وقت گير ،دسترسی
غيرتهاجمی تر

هزینه بيشتر

كامال تهاجمی،
درمعرض اشعه
یونيزانت و نيز

بسيارپایين ،غيرقابل

در بعضی اختالالت قلب

انجام در بایين

عروقی ارزش باالتر دارد.

وقت گير ،دسترسی
هزینه بيشتر

تجویز كنتراست

پایين ،غيرقابل انجام در

كاربرد آن محدود به

بایين

بعضی اختالالت عروقی
می باشد.

مدت
عوارض مرتبط با
كاتتریسم

هزینه بيشتر كاتتر ICE
یك بار مصر

است)

PROCEDURE
كوتاهتر می شود،عدم
نياز به بيهوشی عمومی
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بسته به مورد

در نهایت ،اولویت خدمت با توجه به سایر جایگزین ها ،چگونه می باشد؟ (با ذکر مزایا و معایب مذکور از دیدگاه
بیماران ( )End Userو دیدگاه حاکمیتی نظام سالمت):

همانطور كه قبال ذكر شد -رجوع به اندیکاسيونهای انجام اكوی مری -مواردی وجود دارد كه اكوی ترانس توراسيك غيرتشخيصی
است و یا احتمال غير تشخيصی بودن آن باال است.در این شرایط ،ارزش تشخيصی اكوی مری زیاد خواهد بود.از سوی دیگر ،اكوی
مری جایگاه ویژه در بيماران شدیدا بدحال و با همودیناميك ناپایدار و نيز اقدامات اینترونشنال مانند closure deviceو )...دارد .در
طی چند سال اخير ،كاربرد وسيعی در اكوكاردیوگرافی حين عمل پيدا كرده  )IO TEEو نق

رو به رشدی در تصميم گيری مناسب

خصوصا در پاتویوژی های آئورت توراسيك دارد به گونه ایکه در دایسکشن آئورت توراسيك توصيه شده عليرغم انجام اقدامات
تشخيصی كامل قبل از عمل ،در حين عمل نيز مجدد اكوی مری انجام شود)11 .
آئورتوگرافی هرچند زمانی استاندارد طالیی در اختالالت حاد آئورت محسو

می گردید ،امروزه به طور گسترده ای توسط روشهای به

مراتب غير تهاجمی تر مانند  MRI،CTو  TEEجایگزین شده .حساسيت و اختصاصيت این روشها در تشخيص سندرمهای آئورت،
به مراتب باالتر آز آئورتوگرافی است .عالوه بر آن امکان بررسی پاتویوژیهای دیواره آئورت نيز وجود دارد كه در یومينوگرامی كه در
ائورتوگرافی بدست می آید مقدور نيست .از سوی دیگر آئورتوگرافی ،زمانبر است و خطر كنتراست نفروپاتی نيز در آن وجود دارد .هر
چند این روش ،جایگاه خود را در بعد تشخيصی از دست داده ،همچنان ارزش ویژه در گاید اقدامات اندو واسکویر و شناسایی محل
یيك داشته با توجه به توانایی شناسایی شاخه های جانبی آئورت ،امکان تعيين یندماركها را در حين این اقدامات پركوتانه فراهم می
سازد.
 ICEمدایيته تصویربرداری دیگری است كه در مداخالت پركوتانه غير كرونری كاربرد دارد و در این زمينه جایگزین مناسبی برای
اكوی مری می باشد .در مقایسه با  procedureهایی كه با گاید اكوی مری انجام می شود ،مدت زمان نياز به فلوروسکوپی را كوتاه
كرده ،در نهایت مدت كل  procedureكوتاهتر می شود و دوز رادیاسيون نيز كم می گردد .مزیت دیگر آن بر اكوی مری ،امکان انجام
آن با بيحسی موضعی می باشد .یك محدودیت بزرگ  ، ICEیکبار مصر

بودن كاتترهای  ICEمی باشد كه با توجه به بار هزینه ای

اعمال شده و در نظر گرفتن  ،cost-benefitمانعی در كاربرد روتين آن در ایران محسو

می شود .عمال در حال حاضر كاربرد آن

عمدتا به مطایعات ایکتروفيزیویوژیك  )EPSمحدود می باشد.
دو مدایيته سيتی آنژیوگرافی و ام آر آی قلب  ،ارزش بسيار ویژه ،با اهميت و رو به رشدی در تصویر برداری قلبی عروقی دارند .به
عنوان مثال  cardiac CTدر اكثر اختالالت آئورت توراسيك مدایيته تصویر برداری انتخابی محسو

می شود .از مزایای دیگر سيتی

آنژیوگرافی ،سرعت انجام آن می باشد به گونه ایکه فاصله زمانی تا رسيدن به تشخيص  ،كوتاه می گردد .ویی بيمار را در معرض اشعه
یونيزانت قرار می دهد و از سوی دیگر امکان كنتراست نفروپاتی با آن نيز وجود دارد .از مزایای ام آر آی قلب در مقابل سيتی
آنژیوگرافی ،غيرتهاجمی بودن و استفاده از اشعه غير یونيزانت است ویی این اشکال را دارد كه به سرعت سيتی آنژیوگرافی قابل انجام
نمی باشد .در بيماران شدیدا بدحال كه نياز به مونيتورینگ داشته باشند قابل انجام نيست.
طبعا ميزان دردسترس بودن این دو مدایيته و نيز هزینه انجام آن نيز در انتخا

و عدم انتخا

این مدایيته ها تاثير گذار خواهد بود.

در مجموع ،نتایج در مورد این دو مدایيته ،وابسته به پاتویوژی قلبی عروقی مورد مطایعه و  Learning curveو درجه تبحرهر مركز
در تفسير تصاویر دارد.
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در حال حاضر اكوی مری در مقایسه با این دو روش ،در دسترس می باشد ،امکان انجام در بایين و یا در بيماران شدیدا بدحال وجود
دارد .درمجموع ،به نظر می رسد اكوی مری عليرغم نيمه تهاجمی بودن  ،همچنان یك مدایيته مهم تصویربرداری قلبی عروقی بوده
نيازمند تبحر و تجربه شخص انجام دهنده جهت انجام مناسب و تفسير تصاویر) می باشد و بسته به مورد  ،مشاركت گروههای
مختل

را می طلبد.

محل تنظیم :دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیقات ایمنی بیمار
اسامی تدوینکنندگان :دکتر هورک پورزند(استادیار قلب و عروق ،اکوکاردیولوژیست) -دکتر محمود محمدزاده
شبستری (استاد قلب و عروق ،اینترونشنالیست) – دکتر آتوشه روحانی(دانشیار قلب و عروق) -دکتر هدیه علیمی
(استادیار قلب و عروق ،اکوکاردیولوژیست) -دکتر رزیتا داودی ( MPHو دانشجوی  PHDقلب)
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با تشکر از همکاری :

دكتر علی شهرامی ،دكتر امير احمد اخوان ،حسن باقری ،سعيد معنوی ،دكتر غالمحسين صایحی زالنی ،دكتر سيد موسی طباطبایی،
عسل صفایی ،دكتر علی شعبان خمسه ،سلماز سادات نقوی ایحسينی ،دكتر مينا نجاتی ،پروانه سادات ذوایفقاری ،دكترزهرا خيری،
سوسن صایحی ،مهرناز عادل بحری ،یيدا شمس ،گيتی نيکو عقل ،حوریه اصالنی ،حامد دهنوی ،دكتر محمدرضا ذاكری،
معصومه سليمانی منعم ،مهرندا سالم زاده ،سيد جواد موسوی ،افسانه خان آبادی ،دكتر مجتبی نوحی
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