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 مقدمه:

و در راستای   س از آنپهمه گیری و دوران در شرایط  جراحی قلباعمال اهمیت استمرار توجه به ماهیت بیماری های قلبی و  با

، تیم  آی سی  یو برای استفاده بهینه از تختهایو نیز تامین ایمنی کافی برای تیم جراحی و حصول نتیجه مطلوب برای بیماران 

. ضروری استدر شرایط همه گیری  ،تغییر رویکرد معمول ، درمانی ، خون و فراورده های خونی و وسایل مصرفی حفاظت فردی

موجود به بهترین   منابع از کیفیت مطلوب برای بیماران قلبی ،ارائه خدمت با   ادامه  ضمن  از رویکرد جدید استفاده  امیدواریم با

 بیماری این  خصوصدرزشکی پ اطالعاتدانش و چه  اگران به نحو شایسته ای تامین گردد.و سالمت تیم درم شکل استفاده گردد

فعال به مقاالت دیگر   کلروتپیین است و برای تهیه پاعلم کشورمان   سهم تولیدمتاسفانه یک هر هفته کامل تر میشود ولی پاندم

نظر و تجربه همکاران و نیز شرایط خاص کشورمان همخوانی کافی  کشور ها بایستی اکتفا کرد که در برخی موارد ممکن است با 

تهیه گردد. ممکن است برخی مراکز ، برنامه ویژه ای روتوکل بی نقصی پنداشته باشد. هنوز شواهد و تجربیات زیادی الزم است تا 

امیدواریم همکاران با دانش و تالشگر ما با است ولی  انجام و احترام که قابلگیری برای مراکزشان داشته باشند در این دوران همه

 . ثبت مطالعات و تجربه های علمی خود، زمینه ساز ارایه پروتکل ملی مطلوب تری باشند

بطور کلی در شرایط پاندمی ، استفاده از رویکردهای غیر جراحی در صورت وجود نتایج مشابه درمانی،ارجح می باشند 1.برای 

 سهولت تصمیم گیری بیماران به سه دسته اورژانس و اورجنت و الکتیو  تقسیم می شوند2.
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بعد از تشخیص انجام  چند ساعت اولآن دسته از جراحی هایی که الزم است در طی  :  Emergentالف(اعمال جراحی 

با ایسکمی پیشرونده که به  CAD،  بیماران با ترومای قلبی ، مالفانکشن دریچه مصنوعی ، Aشوند. برای مثال  دایسکشن حاد تیپ 

 درمان غیر جراحی پاسخ نداده است. ) رجوع شود به جدول شماره یک(

بعد از تشخیص بیماری  چند روز آینده و در همان جلسه بستریاعمالی هستند که در طی  :  Urgentال جراحی ب (اعم

الزم است انجام شوند. نظیر بیمارانی که دچار نارسایی ناشی از بیماری ساختاری قلب که بطور موقت با درمان طبی کنترل شده 

که علی رغم درمان طبی مناسب با کمترین فعالیت دچار عالمت می شوند.            CADولی نیازمند جراحی است یا بیماران مبتال به 

 ) رجوع شود به جدول شماره یک(

اعمالی که در طبقه بندی فوق الذکر قرار نداشته و با نظر تیم قلب به تعویق افتادن آن برای جان  : Electiveج( اعمال جراحی 

 .پایدار و تحت کنترل با روش های غیر جراحی  CADمزمن ،هر گونه  ASD  ،MR. نظیر بیمار مخاطره آمیز نیست 

 :   3,4ویالکت یاعمال جراح یریاز سر گ کلی طیشرا .1

در آن منطقه ) استان و شهر( بوجود  Covid-19به  دیجد یموارد ابتال داریکاهش پا ،یاپیروز پ 14به مدت در صورتی که  -1

 آمده باشد.

 میت اریو خون و فرآورده در اخت ژهیمراقبت و یهاتخت در بخش  ی( ، تعداد کافPPE) یمحافظت شخص لیوسا التور،یونت -2

 قلب باشد. یجراح

 ، در دسترس باشد.ی محافظت شخص لیوساو آموزش دیده از نظر اصول استفاده از  قلب آماده یجراح میت -3

ای عمل و ای سی یو استفاده نشود و احتمال پیک دوم هظرفیت اتاقشود برای شروع اعمال جراحی الکتیو از همه صیه میتو-4 

 .در نظر گرفته شود 19-ال به کوویدبیماران مبت اختصاصی ICU تخت ایزوله اتاق عمل و همچنین  بیماری هم مد نظر باشد.

 

 



 

  1 

 

 

هر بیمار انجام شود. انجام و تکرار بی دلیل  وشرایطبر اساس اندیکاسیون  ،آزمایشگاهی و تصاویر رادیوگرافیکهای تست-5

 های تشخیصی فوق توصیه نمی شود .روش

، اختصاص یافتن  اتاق عمل با شرایط مطلوب ، متناسب با زیر ساختها و امکانات بالقوه هر مرکز و توجه ویژه در صورت امکان  -6

، استفاده بیهوشی و ونتیالتورها قلب و ریه، پمپدستگاههای به اعمال فشار منفی، تهویه مناسب، تخلیه مناسب گازهای خروجی از 

 و رعایت مطلوب فاصله اجتماعی در اتاقهای عمل. از ساکشن مرکزی

 اصول محافظت فردی : .2

  مطب و درمانگاه: -الف

وزارت بهداشت و درمان و دستور العمل های  الزم در این موارد توسط سازمان محترم نظام پزشکی و معاونت محترم درمان 

 ) ضمیمه شماره یک و دو( 18/1/99مورخ  369/11/111/399صادر شده است . نامه های شماره  آموزش پزشکی 

 بیمارستان و اطاق عمل: -ب

به دو گروه کم خطر و پر خطر تقسیم می گردند. در گروه پرخطر درصورتیکه به  Covid-19در این مورد بیماران از نظر درگیری 

شود که در صورت امکان عمل جراحی در اطاق علت شرایط بالینی به تعویق انداختن عمل جراحی امکان پذیر نیست، توصیه می

اختصاص یافته برای بیماران  ICU - OH پس از آن بیمار در  انجام گردد و   Covid 19عمل اختصاص یافته برای بیماران 

Covid 19  .مراقبت شوند 
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 که نیازمند جراحی قلب هستند: COVID-19 بیماریعوارض  قلبی  . 2

 :  افیوژن ماسیو پریکارد/تامپوناد :1-2

تخلیه مایع پریکارد به روش جراحی برای بیمارانی توصیه می شود که با روش درناژ پرکوتانئوس امکان تخلیه مایع نباشد . در   

درناژ  رسد. تحت بیهوشی عمومی انتخاب مناسبتری بنظر می ،جهت کاهش احتمال آلودگی تیم جراحی انجام جراحی 

 ح نیست.ساب گزیفوئید بدون  بیهوشی عمومی انتخاب ارج

 :نارسایی چند ارگانی:  نارسائی حاد و شدید قلبی ثانویه به 2-2

بر اساس شرایط بالینی و تصمیم تیم قلب برای این بیماران می تواند  ECMO( و اکمو IABPتعبیه بالون پمپ دخل آئورت )

می تواند به عنوان درمان وریدی به همراه بالون پمپ -نییائوس بصورت شررکوتانل و ترجیحاٌ پکاربرد داشته باشد. اکمو پریفرا

 کمکی تا رفع بیماری و بهبودی عالیم و یا پلی برای اقدامات بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

 

که به درمانهای اپتیمال داروئی و تهاجمی پاسخ مناسب نداده   COVID-19درگیری: کاردیو میوپاتی ثانویه به 2-2

 است.

ثانویه به  کاردیو میوپاتیولی اگر  ،نارسایی چند ارگانی است غالبا در نتیجه   COVID-19ثانویه به درگیری   میوپاتیکاردیو 

و نیز اقدامات   (GDMT)علیرغم درمانهای توصیه شده در گایدالینهای معتبر  بطور مستقل ایجاد شود و  COVID-19درگیری  

ممکن است مد نظر پیوند قلب (، INTERMACS I, II)  باشندتهاجمی نظیر بالون پمپ و اکمو، هنوز از نظر همودینامیک پایدار ن

. تصمیم گیری در این بیماران بر اساس پروگنوز بیماری و امید به زندگی بیمار امکانات و تجربه هر مرکز و با تصمیم تیم قرارگیرد

و مراقبتهای ویژه ( انجام می  قلب ص بیهوشیمتخصص عفونی ، متخصص ریه ، متخص )شامل تیم قلب ،  COVIDم قلب و تی

 گیرد.
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 Covid-19در بیماران مبتال به  ECMOنقش  : 1-2

موفقیتهایی از استفاده از  SARSناشی از اپیدمی های قبلی  ARDSمطالعات زیادی در این خصوص چاپ نشده است اگر چه در 

ECMO  گزارش شده است و نیز گزارشاتی از سودمندیECMO  19در درمان موارد شدید بیماری-Covid 5گزارش شده است. 

از چین و اروپا بخصوص فرانسه گزارش  ECMO ولی نتایج کشورهای مختلف با همدیگر همخوانی خوبی ندارند و عمده سودمندی 

 ولی است ارزشمندشده ای از کشور ما وجود ندارد ولی تجربیات همکاران بیمارستان مسیح دانشوری  شده است. مطالعه چاپ

 . 6نتایج چندان رضایت بخش بنظر نمی رسد

بایستی  ECMOتعیین کرد ولی آنچه مشخص است  ECMOفعالً با اطالعات موجود نمی توان معیارهای مشخص برای استفاده از 

برای بیماران غیر ECMO در یک مرکز مجهز با تجربه کافی در زمینه ،توسط تیم ورزیده تصمیم تیم قلب ،با  ،در بیماران خاص

 شود. پیشینه کافی در مراکز توصیه نمیآن بدون تجربه و از  ستفادها .کرونایی استفاده گردد

 : Covid-19: جراحی قلب در بیماران مبتال به 1

 Urgent:  اعمال جراحی اورژانس /1-1

در این همه گیری الزم است با رعایت نکات ایمنی انجام شوند در بیماران    Urgentو   Emergentکلیه اعمال بدیهی است 

نیاز دارند،تصمیم گیری بر اساس پیش آگهی بیماری فعلی و   Urgent یا Emergent که به جراحی قلب Covid-19مبتال به 

شکل از جراح قلب و عروق ،متخصص قلب و عروق ،فلوشیپ بیهوشی قلب ،متخصص زمینه ای، امید به زندگی و با نظر تیمی مت

انجام می گیرد. توصیه کلی اینست که در  زشکی قانونی پ متخصص و متخصص ریه،  بخش مراقبتهای ویژه،متخصص عفونی

که احتمال آلودگی و ابتال  کادر درمان مخصوصا پرسنل و پزشکان اتاق عمل وجود دارد تا جایی که   Covid-19  بیماران مبتال به

ازآنجایی امکان پذیر است این جراحی ها تا بهبود نسبی و پایدار شدن وضعیت بالینی بیمار از نظر بیماری ویروسی ، به تعویق افتد. 

(این تعویق، در %21در این بیماران به میزان قابل توجهی باال است )حداقل  احتمال مورتالیتی و موربیدیتی عمل جراحی قلب که

   .  3,4,7صورت امکان تا بهبود بیمار، به نفع بیمار نیز می باشد
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 :  اعمال جراحی الکتیو:2-1

می شوند و یا در   Covid-19اعمال جراحی فوق، در همه بیمارانی که در زمان انتظار برای جراحی قلب دچار درگیری با ویروس 

تشخیص بیماری قلبی نیازمند جراحی قلب الکتیو برایشان گذاشته می شود، بایستی تا اطمینان از  ، Covid-19  جریان بیماری

به تعویق افتد. بدیهی است در صورت تغییر وضعیت بالینی بیمار از نظر   Covid-19بهبودی بالینی و آزمایشگاهی از نظر درگیری 

 یزمان Covid-19به  انیمبتال. اقدام شود 4-1بر اساس مطالب مندرج در بند  بایستی ، Urgentز جراحی بصورت قلبی و نیا

ساعت داشته  24با فاصله حداقل  از ترشحات نازوفارنکس(  PCR ) یمنف دیودو تست کو که شوندیم یو عفونت تلق یبدون آلودگ

. البته رفته باشد نیبطور کامل از ب یعالئم تنفس  د وتب بر ها ، تب نداشته باشن ازساعت ،بدون استفاده  72حداقل به مدت  باشند،

وضعیت جسمانی  یستیکورونا داشته اند با یماریکه سابقه ابتال به ب یمارانیدر ب ویالکت یجراح یبراموارد فوق، عالوه بر 

(Functional capacity) ردیمدنظر قرار گ ویدر مورد انجام عمل الکت میتصم یشود و برا یابیهم ارز مارانیب یتنفس تیظرف و. 

پس از این روز به تعویق افتد.  14بایستی حداقل تا  جراحی اعمالاست   مثبت دشانیتست کوودر مورد بیماران بدون عالمت که 

 و تصمیم الزم گرفته شود. ساعت انجام گیرد 24در دو نوبت به فاصله حداقل  PCR  آزمایش مدت  و

که  نیز درصد افرادی که تست کویدشان مثبت است بدون عالمت هستند، غربالگری افراد بدون عالمت 41از آنجایی که حدود 

درصد گزارش شده  91تا  71 (PCR)حساسیت تست کووید باید توجه داشت که  توصیه میشود.کاندید جراحی الکتیو هستند 

عدم امکان همکاری بدلیل ، سن باالی بیمار یری با ویروس، روش نمونه گیری منفی کاذب وجود دارد که به زمان درگ ٪31است و 

و نوع کیت مورد استفاده بستگی دارد. انتقال ویروس سه روز قبل از عالمت دار شدن بیماری هم برای نمومه گیری صحیح  

روز پس از شروع عالئم بیماری دیگر قابل تشخیص با تست کووید نیست ولی در عفونتهای  21محتمل است. تجمع ویروس عموما 

 شدید حتی بعد از این مدت هم ممکن است تست بیماران مثبت باقی بماند.

شوند ، همچنین به علت از آنجایی که آنتی بادی ها در دومین هفته پس از شروع عالئم و نه در همه بیماران قابل سنجش می

( به عنوان IgGو  IgMها )( با سایر کورونا ویروس ها، انجام تست الیزا برای سطح آنتی بادی Cross reaction داخل متقابل )ت

 البته با توجه به هزینه پایین و در دسترس قرار گرفتن بیشتر این روش و افزایش افراد بدون  شود.تست روتین غربالگری توصیه نمی
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تواند  ، استفاده علمی و صحیح از این  روش در کار بالینی پیش رو می، از جمله کادر درمانی COVID-19عالمت آلوده به ویروس  

 ارزشمند باشد.

 

   :  COVID 9,8-19اصول محافطت فردی در جراحی قلب بیماران مبتال به -2-1 

،عینک محافظ،گان و پوشش سراسری و  به همراه ماسک جراحی   N95و یا ماسک  Respiratorاستفاده از  -1

 PPEرعایت دقیق اصول استفاده از 

 استفاده از دو دستکش جراحی روی هم  -2

 کوتری جراحی برای تخلیه گازهای متصاعد شده از الکترومرکزی استفاده از ساکشن  -3

  Covid-19اختصاص یافته برای  ICUو  استفاده از اطاق عمل -4

 از اطاق عمل مجهز به فشار منفی  در صورت امکاناستفاده  -5

  حضور حداقلی پرسنل در اطاق عمل بخصوص در حین القاء بیهوشی و عملیات احیاء -6

، لوله ها و موارد قابل تعویض یک بار گازهای بیهوشی قبل از جراحی از کارکرد مناسب سیستم ایمن تخلیه  -7

 د یاطمینان حاصل نمایمصرف،
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 دارند به جراحی قلبنیاز  ،( که در دوره همه گیریCovid-19سالم )از نظرابتال به  ظاهراً : بیماران1

   درگیری با زیادی  ستری ب بیماران مراکزی که  است در تا جایی که امکان پذیربیماران اینگونه توصیه کلی اینست که 

Covid-19  با   چندانی  بیمارستان های که درگیریبه  قرار نگیرند و ترجیحا الکتیو هستند تحت جراحیCovid-19  ندارند

وجود جراحی قلب اختصاصی   ICU ی کهدر صورت، در مراکزاختصاصی کرونا   .یا جراحی الکتیوشان به تعویق افتد ارجاع شوند

  .ی نداردمنعشروع فعالیت  ،باشد لب از خدمات بخشهای کرونا مقدورو ایزوله شدن کامل سرویس جراحی قداشته باشد 

 به دو گروه کم خطر و پر خطر تقسیم می گردند. Covid-19از نظر درگیری  جراحی قلب کاندید سالم ظاهراً  بیماران

 گروه پر خطر:

A  )به  بیماران مشکوکCovid-19  غیر اختصاصیتستهای آزمایشگاهی  یا  عالئم بالینیبر اساس. 

B .بیمارانی که به علت عالئم بالینی مشکوک به کرونا ، تست کرونا داده اند و منتظر نتیجه آن هستند) 

C  اجتماعی  فاصله بدون رعایت صحیح  تماس  هفته اخیر سابقه (بیمارانی که در دو unprotected )   ( مبتال به  با فرد

Covid-19 .داشته اند 

D 11 وجود ندارد میلی نظیر تست کرونا(بیمارانی که بر اساس شرایط  بالینی یا فوریت عمل جراحی قلب امکان بررسی های تک . 

 گروه کم خطر:

A   بیمارانی که هیچگونه یافته پاراکلینیکی مثبتی به نفع)Covid-19  .ندارند 

B عدم وجود عالئم بالینی مشکوک به نفع بیمار)Covid-19 شامل تب، سرفه ، بدن درد، گلو درد و از بین  در طی دو هفته اخیر

 رفتن حس بویایی و چشایی بدون توجیه.
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C  عدم وجود یافته های پاراکلینیک به نفع وجود)Covid-19 تست های ( اختصاصی که اخیراً انجام شده باشد  Covid-19 )  و

 CBC, CRP, LDHمانند  غیراختصاصیتست های  یا

بایستی در همه  3-4 این اعمال با رعایت اصول حفاظتی توصیه شده در بند   اورژانس در گروه پر خطر: اعمال جراحی: 1-1

  .مراکز  جراحی قلب انجام شود

در همه مراکز  3-4 این اعمال با رعایت اصول حفاظتی توصیه شده در بند   :در گروه پر خطر Urgent اعمال جراحی :2-1

 و با توجه به شرایط بالینی(، امکان صورت در )شود جهت تعیین پیش آگهی عمل جراحی قلب قابل انجام است. توصیه می

نظیر   ییبیومارکرها. از به تعویق افتد  Covid-19 تا اثبات یا رد درگیری قطعی بیمار با ویروس کوتاهی، مدت جراحی بیمار برای

توان استفاده کرد. این موارد برای آگاهی دادن به بیمار و خانواده نیز می Pro  BNP و  dimer  D - ، 6 -تروپونین اینترلوکین

یا بر اساس  ،جراحی ضروری یا کمک کننده است  انجامبرای تصمیم گیری نیز، مفید خواهد بود. سی تی اسکن ریه در مواردی که 

الزم است صورت گیرد. انجام روتین سی تی اسکن ریه  وتوکل مرکزپربر اساس جراحی توصیه شده است و یا مشاوره های قبل از 

اندازه گیری میزان اشباع خون  .شده استتوصیه ندر منابع موجود  COVID-19   سان روش غربالگری در گیری با ویروبه عنو

O2 Saturation) میتواند کمک کننده باشد.( روشی ساده ،کم هزینه و در دسترس است که 

روز به تعویق افتد. پس از این مدت  و بهبود  14این اعمال بایستی حداقل تا  :اعمال جراحی الکتیو در گروه پر خطر :2-1

اقدام  4-2مطابق بند  پس. س 11انجام گیرد ساعت 24در دو نوبت به فاصله حداقل   PCR شود آزمایشل بالینی توصیه میکام

 .3,4,12شود 

این اعمال طبق استاندارهای جراحی در  شرایط غیر همه گیری  :در گروه کم خطر  Urgent اعمال جراحی اورژانس و: 1-1

قبل از  PCRیک نوبت نمونه گیری   ،در روند جراحی بروز تاخیر بدون  در صورت امکانشود توصیه می 1ی انجام گیردکورونا بایست

 جراحی و آماده شدن نتیجه تست کووید اقدام الزم صورت گیرد.س از انجام پو  جراحی انجام شود
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 و  توان پیدا کردمطالعات مختلف می های مختلفی در مراکز وتوصیه ها و روش :اعمال جراحی الکتیو در گروه کم خطر: 1-1

، در صورت امکانو  همه گیریمناسب تا کنترل   توصیه کلی اینست که موارد این درروش استاندارد و محکمی وجود ندارد. 

 بیماران  درگیر بطور جدی  هایی که برای بیماران کرونایی اختصاص یافته اند و یا جراحی قلب  این بیماران در بیمارستان

Covid-19  در بدیهی است  .هستند، صورت نگیرد و به مراکز درمانی  همان شهر که آلودگی کمتری به ویروس دارند ارجاع شوند

جراحی قلب اختصاصی   ICUدر صورت وجود  ،و نیز در شهرهایی که تنها یک مرکز جراحی قلب وجود دارد مراکزاختصاصی کرونا 

این بیماران . شروع فعالیت الکتیو  امکانپذیر است ،باشد  لب از خدمات بخشهای کرونا مقدورو ایزوله شدن کامل سرویس جراحی ق

ویا تب و سایر عالیم بالینی شناخته  ) Unprotected ( جراحی ، تماس مشکوک با بیمار کوروناییباید در در دوهفته مانده به 

محدود کردن تعداد جراحی های الکتیو تا کنترل کافی همه گیری ) برقراری وضعیت سفید( اقدامی عاقالنه  شده  نداشته باشند.

 است. 

 استراتژی مسئولین درمانی بیماری و  مرکز   هر ، شهر هر شرایط  ،  تشخیصی و درمانی  است که امکانات نکته مهم این

(COVID TEAM)  توان برای ارزیابی قبل از جراحی  نقش مهمی در روش ارزیابی قبل از جراحی دارد. لذا از چند روش زیر می

  .بیماران استفاده کرد

ساعت  24به فاصله حداقل   PCRدو نوبت تست کووید به همراه   CBC  diff, CRP,LDHهای آزمایشگاهی شامل. انجام تستالف

 .(انجام شده باشد یحداکثر پنج روز قبل از  جراح ماریب شاتیو آزما باشد ) فاصله دو آزمایش در محدوده دوره کمون بیماری.11

اسکن ریه در و سی تی  PCR به همراه یک نوبت  تست کووید CBC  diff, CRP,LDH  های آزمایشگاهی شامل. انجام تستب

انجام سی تی  .مواردی که اندیکاسیون دیگری برای انجام آن نظیر ارزیابی وضعیت ریوی بیماری که سابقه بیماری ریوی دارد

در منابع معتبر   31-71شودتوصیه نمی در کودکان ، COVID-19به عنوان  روش غربالگری روتین درگیری  اسکن ریه

 یوجود ندارد ،  ول رانیاز ا یمطالعه قابل استناد فعال منع  شده است و  نیروت یبه عنوان روش غربالگر هیاسکن ر یت یس ،موجود

 .بکار رود تواندیدر بزرگساالن م هیاسکن ر یت ی، انجام سو در موارد خاص و بصورت غیر روتین تجربه همکاران یه استناد  اب

 به عنوان اقدام شناخته شده در بررسی های قبل از جراحی، میتواند راهگشا باشد.بدیهی است انجام روتین رادیوگرافی ساده سینه، 
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 ( روشی ساده ،کم هزینه و در دسترس است که میتواند کمک کننده باشد.(O2 Saturationاندازه گیری میزان اشباع خون 

شود که در صورت در گروه پرخطر درصورتیکه به علت شرایط بالینی به تعویق انداختن عمل جراحی امکان پذیر نیست، توصیه می

اختصاص  ICU-OHانجام گردد و پس از آن بیمار در  covid 19امکان عمل جراحی در اطاق عمل اختصاص یافته برای بیماران 

 . 18وندمراقبت ش covid 19یافته برای بیماران 

 ICUتوان در شرایط استاندارد معمول در جراحی قلب اقدام به جراحی نموده و پس از آن بیمار در در بیماران گروه کم خطر می

با توجه به دوره کمون نسبتا طوالنی و متغیر بیماری و ناقلین بدون عالمت و نشانه بالینی . گیردجراحی قلب تحت مراقبت قرار می

حتی در جراحی بیماران کم خطر در شرایط همه گیری، اصول محافظت فردی با دقت و وسواس بیشتری رعایت شود توصیه می

 شود مانند استفاده تمام مدت از ماسک در زمان حضور در بیمارستان و اتاق عمل.

 :ویقلب در موارد الکت یقبل از عمل جراح یابیارزخالصه روش -1

عالمت دار  مارانیشوند و ب یبدقت بررسدر دو هفته اخیر و   تماس حفاظت نشدهو نیز  ینیبال میاز نظرعال یستیبا  مارانی.تمام ب1

 شوند. یمعرف دیکوو میبه ت

 انجام شود. ساعت برای بزرگساالن و یک نوبت برای کودکان  24در دو نوبت به فاصله حداقل ( PCR) دی. تست کوو2

و اتاق عمل  یجراح میت شودیم هیبدون عالمت ، توص انیو مبتال( %31)حدود  دیکاذب تست کوو ی.به علت وجود موارد منف3

, گان، N95از ماسک  شودیم دیتول روسولیکه آ یانجام اقدامات یمحافظ استفاده کنند و برا نکیو ع یاز ماسک جراح شهیهم

 محافظ استفاده کنند. نکیدستکش و ع

 افتد. به تعویق یماریتا رفع کامل ب یستی،با شودیمثبت م دشانیکه تست کوو یمارانیب ویالکت ی.جراح4

 که:                 شوندیم یو عفونت تلق یبدون آلودگ یزمان Covid-19به  انی.مبتال5

             ساعت داشته باشند.                                                       24با فاصله حداقل  یمنف دیدو تست کو -
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 تب بر ها ، تب نداشته باشند.        ازساعت ،بدون استفاده  72حداقل به مدت -

 رفته باشد. نیبطور کامل از ب یعالئم تنفس-  

وضعیت جسمانی  یستیبا،   5و4 یکورونا داشته اند عالوه بر بند ها یماریکه سابقه ابتال به ب یمارانیدر ب ویالکت یجراح یبرا.6

(Functional capacity) ردیمدنظر قرار گ ویدر مورد انجام عمل الکت میتصم یشود و برا یابیهم ارز مارانیب یتنفس تیظرف و. 

 .توصیه نشده است COVID-19انجام سی تی اسکن ریه به عنوان  روش غربالگری روتین درگیری . 7 

. رعایت فاصله اجتمایی در تمام مسیر درمان بین بیمار با خانواده ،سایر بیماران و تیم درمانی نقش مهمی در سالمت بیماران 8 

 دارد. 

 (1شماره  الگوریتم )دهد. الگوریتم ارایه شده روند تشخیص و درمان را بطور اجمالی نشان می

 کرونا و پس از کرونا:نحوه آگاهی دادن به بیمار و همراهان در دوران -1

ن اخذ رضایت آگاهانه جراح اطالعات کافی در این این مقطع زمانی الزم است در جریا با توجه به نگرانی به حق بیمار و همراهان در

 خصوص به بیمار و همراهان ارائه دهد که اهم مطالب به شرح زیر است :

 Urgentرایط کرونا و ضرورت انجام جراحی بصورت اورژانس یا توجیه بیمار و همراهان در خصوص علت انجام جراحی در ش-1

پس از انجام جراحی یا تبدیل  Covid-19بیماری  توضیح کافی در خصوص امکان بروز  اخذ رضایت نامه آگاهانه کتبی و-2

تیم پزشکی و پرستاری افزایش احتمال درگیری با بیماری به علت تماس مکرر با  بیماری از حالت بدون عالمت به فرم عالمت دار،

 ژهیفرم و. ،کاهش موقت سیستم ایمنی به علت استفاده از دستگاه پمپ قلبی ریوی مصنوعی ،تزریق خون و فرآورده های خونی

 .آماده خواهد شد یبزود یقانون یهمکاران محترم پزشک یآگاهانه با همکار تیرضا

ت اگر چه بنظر نمیرسد ریسک ابتال افزایش  یابدولی احتماالً در این نکته که پس از انجام جراحی و دوره نقاه دادنتوضیح -3

 ،عفونت سخت تری را تجربه خواهند کرد و به عواقب بدتری دچار خواهند شد. Covid-19صورت ابتال به بیماری 
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حتی پس از طی دوره حاد، خطر مرگ و میر و  Covid-19این نکته که جراحی قلب در یک بیمار مبتال به  دادن توضیح-4

 عوارض را به علت استفاده از دستگاه پمپ قلبی ریوی مصنوعی و تزریق خون و فرآورده  خونی بیشتر می کند .

حین و بعد از جراحی برای بیماران  Covid-19توجیه بیمار و همراهان در خصوص افزایش خطر مرگ و میر ناشی از درگیری -5

به هردلیل ، سن باال، نارسایی قلبی با هر ضعف سیستم ایمنی  ، دیابت ، ) (COPDر مبتالیان به بیماری مزمن ریوی مستعد نظی

 دلیلی به مراتب بیشتر خواهد بود.

توجیه بیمار و همراهان در خصوص عدم امکان مالقات معمول براساس بخشنامه وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش - 6

 پزشکی.

محدودیت در تزریق خون و فرآورده خونی در بیمارانی که در این مقطع زمانی آیا -1

 جراحی می شوند وجود دارد؟

مطالعات کافی در این زمینه وجود ندارند ولی تاکنون گزارشی از انتقال بیماری از طریق خون و فرآورده خونی یا تماس با فرد بیمار 

آورده خونی در جراحی قلب بالمانع است ولی توصیه کلی به جراحی با دقت بیشتر .لذا ترانسفوزیون خون و فر19گزارش نشده است

نیاز به تزریق خون و فرآورده خونی به حداقل برسد ، ذخایر تا به این شکل است،   Patient Blood Managementو رعایت اصول 

 .21بانک خون حفظ گردد و عوارض بیمار کمتر شود

از طریق خون و تماس با آن به تیم پزشکی و بر عکس وجود آیا امکان انتقال بیماری -1

 دارد؟

مطالعات کافی در این خصوص نیز وجود ندارد و گزارشی از ابتالی به بیماری از این طریق و یا سایر ترشحات بدن نظیر ادرار و 

 وجود ندارد اما شرط احتیاط آن  Covid-91. معهذا با توجه به اینکه اسکرینینگ خون های اهدایی از نظر 21مدفوع وجود ندارد 
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است که دقت کافی و احتیاطهای الزم در خصوص عدم تماس  با خون مد نظر باشد ، اگر چه تمرکز این ویروس در دهان ، زبان و 

 دستگاه تنفسی است .

عالئم مشکوک به بیماری داشته روز اخیر  28طبق پروتکلهای موجود سازمانهای انتقال خون، تهیه خون از اهداءکنندگانی که طی 

 اندیا از مناطق با شیوع باال  مراجعه کرده اند صورت نمی گیرد.

 اصول عملیات احیا قلبی ریوی در بیماران پس از جراحی قلب-12

  22. پروتکل خوبی در این خصوص توسط انجمن قلب ایران تهیه شده است که می تواند قابل استفاده باشد

 نارسایی قلب )پیوند قلب و تعبیه دستگاه کمک بطنی(عمال جراحی ا-11

این  شود فعال در این افراد، توصیه می Covid 19با توجه به آسیب پذیری بیش از حد این بیماران و شرایط مستعد کننده ابتال به 

پیوند اعضا وزارت  ( و بر اساس مصوبات کمیته فراهم آوری وIntermacs 1 ,2اعمال جراحی صرفا برای بیماران بدحال ) 

  بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شود.

می  Covid-19نحوه برخورد با بیمارانی که پس از جراحی قلب دچار عالئم مشکوک به در گیری -12

 شوند:

انی نحوه برخورد و درمان این بیماران بر اساس آخرین توصیه نامه های کشوری و تجربیات خوب همکاران در مراکز مختلف درم

 41باالی  ICUدرصد و نیاز به  21صورت می گیرد. معهذا از آنجائیکه مرگ و میر درگیری با ویروس کرونا بعد از جراحی باالی 

تنگی  -در دوره نقاهت ) نظیر تب Covid-19الزم است در صورت بروز هر گونه عالیم بالینی مشکوک به بیماری  درصد است

و رد کردن عوارض مرتبط با جراحی  Covid-19خستگی مفرط( ضمن بستری زود هنگام و خارج از پروتکل های معمول  -نفس

 .   37,2  قلب  اخیر ،وضیعت بالینی بیمار به دقت تحت مراقبت قرار گیرد واحتمال درگیری کرونا بطور دقیق مد نظر باشد
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الزم است سایر عوارض مرتبط با جراحی قلب که می توانند ایجاد تب ، تنگی نفس و سرفه کنند ) افیوژن همچنین 

 Covid 19به  مبتالپلور،پریکارد،اندوکاردیت،مدیاستینیت ، بروز نارسایی قلب و عفونت ریه( بررسی شود .توصیه میشود بیماران 

 کووید منتقل بیماران و به بخش اختصاص یافته برایجدا  مارانیب ریسا از در صورت منتفی شدن عوارض پس از عمل هرچه زودتر

بیماران مشکوک به درگیری با ویروس الزم است تا رد یا تشخیص نهایی از بیماران سالم و مبتال جدا شده و در تخت های  شوند.

 ویژه این دسته از بیماران بستری شوند.

 پیگیری بیماران پس از ترخیص:-12

 شود تا حد امکان تماس تلفنی و استفاده بهینه از تله مدیسن جایگزین روش معمول ویزیت بیماران شود.میتوصیه 

 مه های آموزشی انجمن در دوره کرونا و پس از آن چگونه اجرا خواهد شد؟ برنا-11

 کمککرونای کشور بصورت مجازی باستاد  انجمن تا زمان رفع کامل بیماری و مجوز  بازآموزی دو ماهیانه  مدون  برنامه  -الف

قلب   جراحی چالشهای  نوان  باع  جدید علمی  برنامه  . همچنین  برگزار خواهد شد  Zoom Meeting  هایی نظیر پلتفرم

Hot Topics in Cardiac Surgery برنامه ریزی شده است که بزودی بصورت مجازی شروع خواهد  ،بر اساس آخرین مقاالت

 شد.

 ر به تعویق خواهد افتاد. کنفرانس های علمی منطقه ای یا کشوری تا اطالع ثانویه و مجوز ستاد کرونای کشوسایر -ب
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 تقسیم بندی اعمال جراحی قلب بر اساس فوریت انجام آن جدول شماره یک: 

 Urgentاعمال جراحی  Emergentاعمال جراحی  ردیف

      عالمت دچار فعالیت کمترین با طبی درمان رغم علی که CAD به مبتالیان بیماران با ترومای قلب و عروق بزرگ 1

 شوند می

 

 دار عالمت Sever AS به مبتالیان Aدایسکشن حاد آئورت تیپ  2

 

قلبی تامپوناد 3  یطب درمان رغم علی که مصنوعی یا طبیعی دریچه آندوکاردیت به مبتالیان 

 لتبع طبی درمان دوره طی از پس یا و هستند قلب نارسایی عالئم دچار مناسب

هستند یحجرا نیازمند آن عوارض یا بیماری ماهیت  

 

مکانیکی دریچه الفانکشنم 4  (Flail Mitral Valve )     میترال حاد نارسایی به مبتالیان 

 

.است نداده پاسخ جراحی غیر درمان به که ریوی حاد آمبولی 5  و Post MI VSD ، آنوریسم و سود نظیر قلبی حاد سکته عوارض به مبتالیان 

MR توجه قابل 

 Left) هستند Sever CAD به مبتال و مراجعه ACS با که بیمارانی 6

main lesion and high  syntax score ) 

 عمل از بعد مدیاستینیت به مبتالیان

 .نیست PCI امکان و دارند LADستیوم ا گیری در که CAD به مبتالیان پرکوتانئوس مداخالت سایر یا کرونر آنژیوگرافی عوارض 7

 

دچار ایسکمی پیشرونده هستند و به درمان  که CAD به مبتالیان 8

 نده اطبی اپتیمال پاسخ مناسب نداد

 غیر درمان به که منشاء هر با راست سمتقلب  در ی متری سانت دو از بزرگتر لخته

 .نداده است پاسخ جراحی

 یا طبی درمان به و کرده مراجعه STEMI با که CAD به مبتالیان 9

Primary PCI انجام از بعد یا و نداشتند مناسب پاسخ PCI ضایعه 

 .است پیشرونده ایسکمی دچار کماکان(  Culprit )  اصلی

غیر  درمان به که قلب چپ سمت در موبایل و ی مترسانت یک از ترگبزر های لخته

 . است نداده مناسب پاسخ جراحی

 دهلیزی ومگزمی اسپل وتیکنسیا باCHD به مبتال بیماران 11

 cm 6باالیصعودی  آئورت آنوریسم ندین پروستاگال به وابسته CHD بیماران 11

 

( به علت شرایط خاص  Heart Teamسایر مواردی که تیم قلب )  12

 بیمار و یا وخامت بالینی بیمار اورژانس تشخیص می دهد
 Aتیپ  آئورت مزمن دایسکشن

13  TGA ترانکوس، ،AP Window،Interruption ،  TAPVC ، 

 سنی شرایط و باال ریوی فشار با راست به چپ تنشا با قلب مادرزادی بیماریهای  14

 بحرانی

( به علت شرایط خاص بیمار و یا  Heart Teamسایر مواردی که تیم قلب )   15

 وخامت بالینی بیمار اورژانس تشخیص می دهد
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