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مقدمه نویسندگان

هــر کار و پیشــه ای کــه داری را بــه نحــوی انجــام بــده کــه گویــا قــرار اســت تــا ابــد زنــده و بــرای اعمالــت 
پاســخگو و شــریک نتایــج آن باشــی.

 خوشــایند یــا نــا خوشــایند، روزگار در حرکــت بــوده و رفتــن و آمــدن روزهــا در پــی هــم، موجــب تغییراتــی اســت 
ــه  ــال پاســخ دادن ب ــه دنب ــد و انســان هایی ســاعی ب ــد می آین ــا پدی ــاب از آن میســر نمی باشــد. نیازه ــه اجتن ک

انبوهــی از ســواالت بــر می خیزنــد.

شــرایط انســان هــا، شــخصیت و توانمندی هــای درونــی و اجتماعــی موجــب می شــوند تــا افــرادی کــه صاحــب 
ایــده و شــهامت هســتند بــه عرصــه آمــده و تــوان خــود را بیازماینــد. در ایــن مســیر حتمــا اتفاقــات مختلفــی 
پیــش روی آنــان خواهــد بــود کــه افــراد عــادی را بــا تردیــد از حرکــت مواجــه می کنــد. بعضــی موفــق شــده و 
بعضــی شکســت می خورنــد. نتایــج موفقیــت آمیــز، موجــب شــادی و درخشــش پیروزمنــدان خواهــد بــود و نتایــج 
شکســت، چراغــی را فــرا روی دیگــران قــرار خواهــد داد تــا در مســیر صحیــح و پیــروزی قــدم نهنــد. در حقیقــت 
پیــروزی یعنــی توانایــی رفتــن از یــک شکســت، بــه شکســتی دیگــر، بــدون از دســت دادن اشــتیاق و انگیــزه . 

ایــن اتفــاق بــه صــورت کــم و بیــش در تمــام جوامــع، بنــا بــر اقتضائــات آن جــاری اســت. آنچــه کامــال آشــکار 
ــد  ــد گام می نهن ــیر های جدی ــه در مس ــرو ک ــان پیش ــردان و زن ــه م ــد ک ــه می باش ــن نکت ــت ای ــن اس و مبره
ــد. هــر چــه حساســیت ایــن  ــرو شــده و آزمون هــای دشــواری را پشــت ســر می گذارن ــا ســختی بســیاری روب ب



راه هــای نــو و تجربیــات بیشــتر بــوده و یــا بــا جــان انســان ها در ارتبــاط باشــد دشــواری های بیشــتر و بیشــتری 
ــه عنــوان  در خــود دارد. دانســتن ایــن تالش هــا موجــب آشــکار شــدن قــدر و ارزشــمندی آنچــه کــه امــروز ب
ــروز  ــه را ام ــی آنچ ــگاه و ارزش واقع ــا جای ــد ت ــک می کن ــته و کم ــد گش ــا می باش ــتان م ــاده در دس ــی س اتفاق
داریــم و آنچــه کــه هســتیم را بهتــر بدانیــم و بــرای ارتقــای آن گامــی برداریــم و اگــر انگیــزه و انــرژی بــرای 
ــه دســت آمــده  ــزل ارزش هــای ب ــم، حداقــل در حفــظ آنچــه هســت و ممانعــت از تن ــردن آن را نداری پیــش ب

هوشــیارتر باشــیم.

ــراز و  ــرار، و ف ــعه ق ــای توس ــر چرخ ه ــی دوم ب ــگ جهان ــس از جن ــور پ ــب کش ــی قل ــه جراح ــن مقول در ای
ــن  ــران ای ــالش گ ــگاه پیشــگامان و ت ــق و جای ــون ح ــه تاکن ــده اســت؛ بطوریک ــیاری را گذران نشــیب های بس
رشــته نویــن در تاریــخ ایــن ســرزمین بصــورت شایســته و بایســته ثبــت نگردیــده اســت. بــاری آنچــه کــه اکنــون 
در دســتان شماســت از البــالی انــدک مطالــب ثبــت شــده و بســیار بیشــتر بــر مبنــای مصاحبــه و بیــان خاطــرات 
آنانــی اســت کــه قافلــه جراحــی قلــب کشــور را بــه جلــو پیــش بــرده انــد. گــردآوری و نگاشــتن ایــن مجموعــه 
نســبتا کامــل کاری بــس دشــوار و زمــان گیــر بــوده کــه امیدواریــم بــه کام شــما همــکاران فرهیختــه شــیرین 
ــا کاســتی هایی همــراه  آیــد. امــا مطمئنــا ایــن نوشــته کــه حاصــل تــالش یــک ســاله نویســندگان می باشــد ب
ــا ارســال  ــرار داده و ب ــو ق ــورد عف ــا را م ــن، م ــن رشــته نوی ــم پیش کســوتان و همــکاران ای ــوده کــه امیدواری ب

انتقــادات و پیشــنهادات منطقــی خــود، مــا را یــاری نماینــد .

ــگاه واقعــی تالشــگران و دلســوزان ایــن عرصــه  ــر جای ــدگان ایــن مجوعــه می باشــد تصوی آنچــه آرزوی نگارن
ــا نقص هــای  ــا ب ــی کــه همچــون م ــد. الگوهای ــو بوده ان ــای کســانی اســت کــه رهــروان راهــی ن و ثبــت رد پ
ــد.  ــر آمده ان ــی از ســختی راه نهراســیده و از عهــده ی کارهــای بزرگــی ب ــوده ول ــان ب ــه گریب پرشــمار، دســت ب

همچنان که پیامبر نور و رحمت می فرمایند:

برترین کارها، دشوارترین آنهاست.

و از آنجــا کــه هــر کاری آیینــه شــوق و دغدغــه مجــری آن اســت ایــن مکتــوب نیــز حــاوی پیــام عالقــه، ارادت 
ــب می باشــد و  ــم جراحــی قل ــون و تی ــردش خ ــوژی گ ــته تکنول ــگان رش ــش آموخت ــاتید ودان ــه اس ــرام ب و احت
ــان و اندیشــه پــاک متعهــدان  ــان بنشــیند. امیدواریــم تالش هــای هــر قلــب مهرب امیدواریــم بــر دل شــما خوب

بــه ایــن رشــته نوپــا تبدیــل بــه یــادگاری مانــدگار و میراثــی فاخــر گــردد.



ــده  ــر جری ــه ای ب ــم نقط ــن حرفه ای ــان ای ــان و خادم ــتدار پیشــرفت جوان ــاتید و دوس ــد اس ــه ارادتمن ــز ک ــا نی م
ــم. روزگار بمانی

حمید شفیعی، آمنه قنبری، اصغر همدانی

زمستان ۱۳94





مقدمه انجمن تکنولوژی گردش خون

            به نام  آنکه ما را زندگی داد                وزان پس مژده پایندگی داد

از آنجایــی کــه تاریــخ یــک رشــته علمــی بیانگــر تمــام تجربیــات جمعــی افــراد آن گــروه در طــول کاری حرفه ای 
ــرز و  ــن م ــرم ای ــت های محت ــک از پرفیوژنیس ــر ی ــای ه ــرد و تجربه ه ــردد، عملک ــوب می گ ــته محس آن رش
بــوم بطــور جداگانــه و گروهــی، از ابتــدای شــروع ایــن رشــته مهــم در جراحــی قلــب تــا بحــال، بیــان کننــده 
تاریــخ پــر فــراز و نشــیب پرفیــوژن ایــران می باشــد. در ایــن مســیر از عملکــرد پــر مشــقت و طاقــت فرســای 
پیشکســوتان و اســاتید قابــل احتــرام، کــه بــا کمتریــن امکانــات ســخت افــزاری مناســب ) enihcaM( ، نــرم 
افــزاری )mestys ytefaS( و همچنیــن باتجربــه انــدک و عــدم پیشــرفت مناســب علمــی در ایــن رشــته 
نوپــا در ســال های گذشــته و تــا علــم وســیع در ســایه تجربــه عظیــم، پیشــرفت تکنولــوژی و تنــوع وســایل و 

ایمنــی بــاال، همــراه بــا قابلیــت انتخــاب زیــاد ”امــروز“ را مــی بینیــم.

در حیطــه کاری همــه رشــته ها، عنصــری کــه هنــوز از اهمیــت باالئــی برخــوردار اســت قابلیــت انتخــاب اســت 
کــه بــا کســب دانــش و تجربــه وافــر، ایــن عنصــر ارزشــمند جایــگاه بهتــری را بــه خــود اختصــاص می دهــد.

ــود،  ــم ب ــوده و خواهی ــن عنصــر گرانبهــا را شــاهد ب ــده ای ــده، ســیر پیــش رون ــا حــال و آین ــدا ت ــن از ابت بنابرای
ــد. ــدان می کن ــه ایــن رشــته را دوچن ــه پیشکســوتان، ارج نهــادن ب ــی و ارزش نهــادن ب آنجاســت کــه قدردان

ــا تــالش اعضــای محتــرم هیئــت  پــس از تاســیس انجمــن قلــب و ریــه مصنوعــی ایــران در ســال ۱۳79 و ب
مدیــره در دوره هــای مختلــف، برگــزاری کنگــره هــا و ســمپوزیوم هــای علمــی و عملــی و دعــوت از اســاتید 
پرفیــوژن کشــورهای پیشــرفته ،همــراه بــا همــکاری و تــالش پرفیوژنیســت های محتــرم و پــر تــالش ایــران، 



ــای  ــن فعالیت ه ــی ای ــد، از طرف ــته ش ــن رش ــی ای ــی و عمل ــش پیشــرفت های علم ــکار، افزای ــال اف ــبب انتق س
ــر و  ــه ســرعت موجــب تغیی ــات مســتمر، ب ــا کســب تجربی ــراه ب ــر علمــی هم ــه ناپذی ــب و جــوش و وقف پر جن

تحــول اساســی در تکنولــوژی گــردش خــون گردیــد.

همچنیــن عــالوه بــر ایجــاد فضــای مناســب علمــی توســط انجمــن تکنولــوژی گــردش خــون ایــران، طراحــی و 
اســتاندارد ســازی علــم پرفیــوژن منطبــق بــر مالک هــای بیــن المللــی و شــاید از همــه مهم تــر ایجــاد ردیــف 
ــوژی گــردش خــون در  ــرم ارزشــیابی تکنول ــه محت ــن انجمــن و کمیت شــغلی مناســب از تالش هــای دیگــر ای

وزارت بهداشــت بــوده کــه بــا همتــی بلنــد و خســتگی ناپذیــردر حــال پیگیــری می باشــد.

ــا عنایــت بــه تالش هــای چشــمگیر گــروه پرفیــوژن، از طــرف ه یئــت مدیــره و اعضــای محتــرم تکنولــوژی  ب
گــردش خــون ایــران از نویســندگان فرهیختــه ایــن کتــاب ارزشــمند ) ســرکار خانــم قنبــری مولــف پــر تــالش 
ــفیعی  ــد ش ــای حمی ــاب آق ــوص جن ــی ( و بخص ــر همدان ــای اصغ ــن و آق ــره انجم ــت مدی ــال هیئ ــو فع و عض
ــوژن در  ــخ پرفی ــاب " تاری ــا کت ــگارش زیب ــردآوری و ن ــان در گ ــالش شکوهمند ش ــت واال و ت ــت هم ــه جه ب
ــمند  ــای ارزش ــد فعالیت ه ــی توان ــا م ــاب گران به ــن کت ــا ای ــم و مطمئن ــی می نمایی ــکر و قدردان ــران" تش ای
ــرای  ــزون را ب ــق روزاف ــان توفی ــد مهرب ــد. ازخداون ــل نمای ــز کام ــدگان عزی ــن خوانن ــت ها را در ذه پرفیوژنیس

ــتاریم. ــرم خواس نویســندگان محت

ریئس انجمن تکنولوژی گردش خون

سید رسول حسینی



حاصل تالشمان را تقدیم می کنیم به :

اســاتید و زحمــت کشــان پرفیــوژن ایــران اســالمی ، آنهایــی کــه بــا زحمــات طاقــت فرســا 
خــود، راه را بــرای دیگــر همــکارن همــوار نمودنــد.
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تولد یک ایده

اواســط بعــد از ظهــر ســوم اکتبــر ۱9۳0، بیمــاری کــه روی تخــت بیمارســتان مرکــزی ماساچوســت در   
بوســتون دراز کشــیده بــود را بــرای رفتــن بــه دستشــویی بــا ویلچــر جــا بــه جــا کردنــد. پــس از بازگشــت بیمــار 
بــه تخــت، ناگهــان عالیــم اختــالل تنفســی ظاهــر شــد. دکتــر Edward Churchil کــه در حــال ویزیــت 
بیمــاران بــود ناگهــان متوجــه ایــن بیمــار کــه ترســیده، رنــگ پریــده، ســیانوتیک و پوســتش ســرد و مرطــوب 
شــده بــود، گردیــد. او بــا توجــه بــه وضعیــت بیمــار، آمبولــی ریــوی را تشــخیص داد. بنابرایــن بــه ســرعت بیمــار 
   John Gibbon را بــه اتــاق عمــل منتقــل و تحــت جراحــی آمبولکتومــی قــرار داد. در طــول ایــن عمــل دکتــر

مســئول مانیتورینــگ قلــب، تنفــس و فشــار خــون بیمــار بــود. 

ــخت و  ــاعت های س ــد، س ــح روز بع ــا 8 صب ــر  ت ــاعت ۳ عص ــد: از س ــال ۱97۲ می نویس او در س  
طوالنــی همــراه بــا ســایر اعضــای تیــم بــر بالیــن بیمــار حاضــر گشــته و هــر ۱5 دقیقــه عالیــم حیاتــی بیمــار 
را ثبــت می کــردم.در آن زمــان شــاهد تشــخیص صحیــح عارضــه و و اجــرای پروســیجر مناســب در کمتریــن 
زمــان ممکــن بــودم و دکتــر چرچیــل در عــرض 6 دقیقــه و ۳0 ثانیــه قفســه ســینه را بــاز، و چنــد لختــه بــزرگ 
را از شــریان ریــوی خــارج نمــود. امــا همــه ایــن اتفاقــات کمکــی بــه وضعیــت بیمــار نکــرد و او کــه دچــار زجــر 
و دیســترس تنفســی بــود در برابــر دیــدگان گــروه و بــدون ایــن کــه بتــوان کمکــی بــه او نمــود در شــرایطی از 
ــان قلــب کمتــر و کمتــر و غیــر قابــل لمــس  ــه تدریــج تندتــر و ســطحی تر و ضرب دســت رفــت کــه تنفــس ب

مــی شــد. 

اتفــاق ۳ اکتبــر ۱9۳0 و  ســاعت های متمــادی کــه بــر بالیــن بیمــار شــاهد اتفاقــات ناخوشــایند منتهــی   
بــه مــرگ بیمــار بــودم، موجــب شــد تــا فکــر کنــم شــاید اگــر روشــی بــود کــه می توانســت خــون تیــره را از 
ــه بیمــار  ــد و ب ــوط و گاز دی اکســیدکربن را از آن برداشــت نمای ــا اکســیژن مخل ــدن بیمــار خــارج کــرده و ب ب
بازگــردان، کمکــی بــه جــان بیمــار و نجــات اومی کــرد. و اگرمیســرمی شــد و می توانســتیم قلــب و ریــه بیمــار 
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ــم.  ــه آمبولکتومــی بودی ــادر ب ــم، در زمــان کافــی و ایمــن ق ــدن او خــارج کنی را از چرخــه ب

ــه  ــب را متحــول نمــود. در فاصل ــای جراحــی قل ــه دنی ــده ای گشــت ک ــد ای ــاق موجــب تول ــن اتف ای  
ــدن را خــارج  ــه می توانســت بخشــی از خــون ب ــرد ک ــون دســتگاهی را درســت ک ــاق گیب ــن اتف کوتاهــی از ای

ــد.  ــوط کن ــیژن مخل ــا اکس ــرده و ب ک

ــه ذهــن  ــار ب ــن ب ــر روی آن اولی ــی ب ــدن و انجــام کارهای ــده خــارج کــردن خــون از ب ــد ای هــر چن  
گیبــون خطــور نکــرده بــود و قبــل از او کســانی ایــن ایــده را مطــرح نمــوده بودنــد امــا جرقــه بــزرگ اجــرای 

ــکل ۱-۱( ــید. )ش ــرا رس ــه اج ــت او ب ــه دس ــری ب ــرون پیک ــیون ب اکسیژناس

شکل ۱-۱: جان گیبون

بــا ایــن وجــود تــا حــدود ســال هــای ۱95۲ پزشــکان در کنــار تخــت بیمــاران کــودک و بزرگســال   
خــود کــه از مشــکالت قلبــی و گاه ریــوی رنــج می بردنــد تنهــا می توانســتند بــرای ســالمتی آنهــا دعــا کننــد. 
امــا امــروزه بــه کمــک ماشــین قلــب و ریــه و حضــور افــرادی کــه متخصــص اداره ایــن ماشــین و اداره شــرایط 
ــه شــیوه جراحــی و اداره مشــکالت بیمــاران، روشــی عــادی شــده  بیمــاران هســتند )پرفیوژنیســت(، اصــالح ب
اســت. بــه عبارتــی جراحــی بــرروی قلــب یکــی از دســتاوردهای برجســته قــرن بیســتم می باشــد و در هــر ۲4 
ــر از 50  ــه کمت ــی اســت ک ــن در حال ــان انجــام می شــود.و ای ــب در سراســر جه ســاعت، حدود ۲000 عمــل قل
ســال پیــش بــرای جراحــان و پزشــکان متخصــص کاری بســیار دشــوار، غیــر ممکــن، عارضــه دار و غیــر قابــل 

بــاور بــود.
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دســتیابی بــه شــیوه هــای پیچیــده جراحــی و کلیــد ایــن پیشــرفت چشــمگیر ، بــای پــس   
پیکــری بــرون  خــون  گــردش  طریــق  از   )Cardio Pulmonary Bypass( ریــه و   قلــب 

ــی  ــون خال ــب را از خ ــد قل ــازه می ده ــراح اج ــه ج ــه ب ــد ک )ExtraCorporeal Circulation( می باش
کــرده و از حرکــت متوقــف کنــد تــا بتوانــد حفره هــا را بــاز کــرده و بــا فرصــت کافــی و دیــد مناســب، اقدامــات 

الزم را بــر روی آن انجــام دهــد.

شــروع ایــن اتفــاق از ســال ۱95۱ در دانشــگاه مینــه ســوتا و بــا انتقــال ایــده هــا و آزمایشــات اولیــه،   
از آزمایشــگاه ها بــه اتاق هــای جراحــی قلــب انجــام شــد.

موسســه مینــه ســوتا کــه شــعار امــروزه آن " Experience is the best teacher " اســت   
دو کار بــزرگ انجــام داد :

۱ - اختصــاص اولیــن بیمارســتان بــرای درمــان بیماری هــای داخلــی و جراحــی قلــب بــا 80 تخــت کــودک و 
بزرگســال کــه درهــای آن در اول جــوالی ۱95۱ بــه روی بیمــاران گشــوده شــد.

۲ – دومیــن و شــاید مهم تــر از اقــدام اول ، حضــور دکتــر Owen H. Wangensteen یــک جــراح رویایــی 
ــی  ــا مشــارکت های فراوان ــود ام ــب نب ــود. او یــک جــراح قل ــوان رئیــس بخــش جراحــی ب ــه عن ــد نظــر ب و بلن
در جراحــی عمومــی بــا اقدامــات خالقانــه در درمــان و پیشــگیری از انســداد روده داشــت. ســال هــا قبــل ، در 
شــروع دهــه ۱9۳0 او شــیوه منحصــر بــه فــردی را تحــت عنــوان wangensteen system بــرای آمــوزش 

جراحــان جــوان ابــداع کــرده بــود. )شــکل ۱-۲(

او تاکیــد ویــژه ای بــر دانــش مبتنــی بــر علــوم پایــه و ســپس تحقیــق داشــت ، و معتقــد بــود ترکیــب   
ایــن دو مهــارت موجــب تولیــد نگرشــی جدیــد مبتنــی بــر تحقیــق می گــردد کــه جراحــان جــوان از ایــده هــا و 
باورهــای پیشــین و درمان هــای ســنتی جــدا شــده و بــه دنبــال نــوآوری – خالقیــت و دســتیابی بــه درمان هــای 

جدیــد بــوده و بــا قضاوتــی بــر مبنــای دانــش بــه جلــو حرکــت خواهنــد نمــود.

ــه  ــود ک ــارز او ب ــای ب ــر، از ویژگی ه ــکاران جوانت ــای هم ــدی و قابلیت ه ــتعداد، توانمن ــر اس ــد ب تاکی  
پیــش از او در ســایر پزشــکان وجــود نداشــت و در واقــع او بــود کــه موجــب پیشــرفت دانشــجویانش بــا ترکیبــی 

ــتعداد و هــوش و اســتفاده از تجهیــزات می گردیــد. از تحریــک اس

بخش اول: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در جهان
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Owen H. Wangensteen شکل ۲-۱: دکتر

تولد جراحی قلب

 هایپوترمی

در ایــن اجتمــاع مهیــج، بزرگتریــن پیشــرفت اتفــاق افتــاد. اولیــن قــدم در ۲ ســپتامبر ۱95۲ توســط   
ــه وقــوع پیوســت.  ــر روی ســگ هــا ب ــر F john lewis و پــس از یــک دوره تحقیقــات آزمایشــگاهی ب دکت
او ســرانجام موفــق بــه بســتن ASD از نــوع secondum در یــک دختــر 5 ســاله در زیــر دیــد مســتقیم، بــا 
بســتن خــون ورودی بــه قلــب و مختصــری کاهــش حــرارت بیمــار شــد.  بــه واقــع ایــن اولیــن عمــل بــر روی 

ــد مســتقیم بود.)شــکل۱-۳( ــر دی انســان و زی
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 F john lewis شکل ۳-۱: دکتر

دکتــر لوئیــس ایــن ایــده را از آزمایشــات Bigelow و همکارانــش بــرای ســرد کــردن بــدن بیمــار در جراحــی 
قلــب گرفتــه بــود.

دکتــر Wilfred Gordon Bigelow پزشــک و دانشــمند کانادایــی بــود کــه در ارتــش خدمــت   
مــی کــرد. او ناچــار شــده بــود انگشــتان یــخ زده یــک ســرباز جــوان را قطــع کنــد. او ایــده ســرد کــردن را در 
خــواب پیــدا کــرده و ایــن فکــر بــه ذهنــش خطــور نمــوده بــود کــه شــاید بتــوان بــا ســرد کــردن بــدن، بیمــار 
ــار  ــرگ بیم ــب م ــن روش موج ــا ای ــرد ب ــر می ک ــر کســی فک ــه ه ــود ک ــرایطی ب ــن در ش ــرد. و ای ــظ ک را حف
می گــردد.او درســال ۱950نتایــج 5 ســال تحقیــق خــود بــر متابولیســم بــدن و قلــب در هیپوترمــی را در اجتمــاع 

ــه نمود.)شــکل ۱-4( ــورادو ارائ ــی کل ــان آمریکای جراح

  ســپس ایــن جراحــی هــا در بیمارســتان دانشــگاهی مینــه ســوتا انجــام شــد و اخبــار ایــن موفقیــت 
بــه ســرعت در جامعــه پزشــکی پخــش گردیــد.

بخش اول: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در جهان
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 Wilfred Gordon Bigelow شکل4-۱: دکتر

Swan و همکارانــش جراحــی بــا دیــد مســتقیم بــر روی قلــب بــه کمــک قطــع خــون ورودی بــه   
قلــب و هایپوترمــی را گــزارش کردنــد. در واقــع هایپوترمــی همــراه بــا قطــع خــون ورودی بــه قلــب بــه عنــوان 

ــد. ــت ش ــزی تثبی ــاده دهلی ــص س ــم نقای ــرای ترمی ــیوه ب ــک ش ی

ــا  ــورد ب ــده 8 م ــام ش ــی انج ــه از 9 جراح ــد ک ــزارش کردن ــال ۱954 گ ــش درس ــس و همکاران لوئی  
موفقیــت همــراه بــوده اســت. آنهــا در گزارشــی دیگــر، ۱8% مــرگ ومیــر را در ۱۱ بیمــار تحــت درمــان خــود 
اعــالم نمودنــد.و در ســال ۱955 گــزارش ۳۳ مــورد بســتن ASD بــا ۱۲/۱% مــرگ ومیــر منتشــر شــد. و ایــن 
در حالــی اســت کــه Gross گــزارش نمــود کــه بــا روش Blind و بــدون دیــد، ۳0/۲ % از بیمــاران فــوت و 

ــد.  ــده بودن ــل نش ــالح کام ــز اص ــاران نی ــدادی از بیم تع

ــورت  ــر و آئ ــادرزادی پولمون ــص تنگــی م ــرای اصــالح نقای ــت ب ــوان روشــی ثاب ــه عن ــی ب هایپوترم  
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  Ostium primusــد ــتری مانن ــای بیش ــص و پیچیدگی ه ــا نقای ــاران ب ــه بیم ــی ک ــا زمان ــد. ام ــراه ش هم
ــاق  ــا اتف ــن ترمیم ه ــت هایی در ای ــد، شکس ــراه بودن ــا VSD هم و Atrioventricular communis  ی
می افتــاد. ایــن تجــارب موجــب شــد تــا نیــاز بــه یــک شــیوه پرفیــوژن ایمــن بــرای اصــالح مشــکالت پیچیــده 

ــود. ــاس ش ــی احس قلب

CPB تالش های اولیه برای

در 5 آوریــل ســال ۱95۱ ، اولیــن تــالش هــا بــرای اســتفاده از ماشــین قلــب و ریــه در جهــت برقــرار   
نمــودن   Total CPB  کــه اجــازه جراحــی داخــل قلــب رامــی داد، توســط Denis و همکارانــش در دانشــگاه 
ــد  ــرار گرفتن ــد ق ــه شــیوه جدی ــاه تحــت عمــل جراحــی ب ــک م ــار در طــول ی ــه ســوتا انجــام شــد.دو بیم مین
کــه متاســفانه هــر دو در اتــاق عمــل جــان خــود را از دســت دادنــد. اولیــن بیمــار علیرغــم دو بــار کتتریزیشــن، 
  Partial Atrioventricular تشــخیص کامــالً اشــتباه و پیــش بینــی نشــده ای داشــت. مشــکل بیمــار اول
 communis lesion بــود کــه ایــن پاتولــوژی موجــب اختــالل نتیجــه جراحــی می گردیــد. بیمــار دوم کــه 

ــه علــت آمبولــی هوایــی در گذشــت. دو هفتــه بعــد تحــت عمــل ASD قــرار گرفــت، ب

ــی کــه در ناحیــه عمــل دیــده می شــد مواجهــه و  ــاد خون ــا مقــدار زی امــا در هــر دو بیمــار، جــراح ب  
دیــد آنهــا را مختــل نمــود.در بیمــار اول علیرغــم پاتولــوژی ناشــناخته ای کــه وجــود داشــت دنیــس و همکارانــش 
اعــالم نمودنــد کــه از مقــدار خــون زیــادی کــه از ســینوس کرونــری و وریــد تبزیــن خــارج گشــته و خونــی کــه 
از مدخــل دریچــه تریکوســپید وارد شــده و بافــت مجــاور کــه جلــوی دریچــه را می گرفتــه شــگفت زده شــده و 
بــا مشــکل جــدی مواجــه بوده انــد. بعــد از آن ، قلــب توســط دکتــر Jess Edwards پاتولوژیســت مشــهور 
ــرای بســتن نقــص  ــا تــالش ب ــوده و ب ــه شــدت تنــگ ب بررســی، و او متوجــه شــد کــه مدخــل تریکوســپید ب
دیــواره، تنــگ تــر نیــز شــده اســت. در بیمــار دوم نیــز بــه علــت عــدم تجربــه مناســب جــراح و پرفیوژنیســت، 
هــوا بــه گــردش خــون بیمــار وارد و آمبولــی وســیع هوایــی رخ داد. پــس از مدتــی دکتــر دنیــس و همکارانــش 

ــه دانشــگاه بروکلیــن Brooklyn در نیویــورک منتقــل شــدند. ــرای ادامــه کار ب ب

مرحلــه مهــم دیگــر در مــی ۱95۳ توســط دکتــر گیبون اجــرا شــد. او کار بــر روی پمپ و اکســیژناتورها   
را از دهــه ۱9۳0 آغــاز و روش کار خــود را بــر روی ۲0 ســگ توســعه داده بــود. نتایــج اعمــال جراحــی او نشــان 
داد کــه ۱۲ ســگ بعــد از عمــل ترمیــم VSD بــه مــدت ۱ هفتــه تــا 6 مــاه زنــده ماندنــد. در ســال ۱95۲ او 
ــن بیمــار او در  ــاده اســت . اولی ــر روی انســان آم ــرای کار در کلینیــک و اعمــال جراحــی ب ــاور داشــت کــه ب ب
ســال ۱95۳ و بــا اســتفاده از روش جدیــد در گذشــت، امــا بیمــار دوم در 6 مــی ۱95۳ جراحــی و زنــده مانــد. ایــن 
ــه ای از امیــد و تردیــد بیــن  ــه چنــد دلیــل، روزن خبــر دو روز بعــد توســط Ley press گــزارش شــد . امــا ب

بخش اول: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در جهان
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ــود آورد.: ــه وج ــان ب ــت ها و جراح کاردیولوژیس

۱ – دکتر گیبون توانست پس از 8 ماه، یکبار دیگر موفقیت دکتر لوئیس را تکرار کند. 

ــون  ــی و قطــع خ ــیوه هایپوترم ــه ش ــا را ب ــول خــودش ASD ه ــه روش معم ــان ب ــس همچن ــر لوئی ۲ – دکت
ــرد.  ــل می ک ــتقیم عم ــد مس ــر دی ــب و زی ــه قل ورودی ب

Swan - ۳ و همکارانش نیز ASD را با نتایج قابل قبولی ترمیم می کردند.

ــل  ــس از 4 عم ــد و پ ــرار کن ــت تک ــم ASD نتوانس ــودش را در ترمی ــت اول خ ــون موفقی ــر گیب ــا دکت 4 – ام
ــر دنیــس ( . ــه دکت ــل تجرب ــد شــد) مث ــا امی ــق ن ناموف

  ASD،بــود کــه در طــول عمــل ASD اولیــن بیمــار دکتــر گیبــون طفلــی ۱5 ماهــه بــا تشــخیص  
در بیمــار  پیــدا نشــد و تشــخیص قبــل از عمــل کامــالً اشــتباه بــود. امــا در اتوپســی یــک PDA بــزرگ رویــت 
گردیــد. مــورد دوم دختــر جــوان۱8 ســاله ای بــود کــه ASD او بــا موفقیــت بســته شــد. مــورد ســوم و چهــارم 
هــر دو دخترهــای 5 ســاله ای بودنــد کــه در جــوالی ۱95۳ عمــل شــده و هــر دو در طــول عمــل در گذشــتند. 
ایــن بیمــاران عــالوه بــر VSD ، ASD هــم داشــتند و بیمــار چهــارم یــک PDA کوچکــی هــم داشــت. در هر 
چهــار بیمــار تشــخیص قبــل از عمــل فقــط ASD بــود امــا آن هــا نقایــص دیگــری هــم داشــتند کــه هیچکــدام 
از ایــن نقایــص بــه دلیــل جریــان خــون و پوشــاندن موضــع عمــل، قابــل اصــالح نبودنــد مگــر ایــن کــه خــون 

ــت می شــد.  ــه مســیر دیگــری هدای ب

Kirklin در یادداشــت های خــود نوشــت کــه گیبــون هــر چهــار بیمــار را در ســال ۱95۳ بــا موفقیــت   
ــد. ــده نماندن ــدام زن ــا هیچک ــرد ام ــل ک عم

ــیار  ــده بس ــزارش نش ــاد و گ ــده زی ــزارش ش ــای گ ــال ۱954 تالش ه ــل س ــا اوای ــال ۱95۱ ت از س  
ــک ســناریوی  ــت شــده ی ــب انجــام شــد. در گزارش هــای ثب ــرای اســتفاده از CPB در جراحــی قل بیشــتری ب

ــه: ــود ک ــب ب ــن مطل ــت و آن ای ــود داش ــترک وج مش

ــا در  ــان تکنیک ه ــی هم ــا وقت ــود، ام ــول ب ــل قب ــگاهی قاب ــات آزمایش ــا در حیوان ــات و بق ــار حی آم  
می شــد. مواجــه  شکســت  بــا  می رفــت  کار  بــه  انســان 

بنابرایــن همــه محققیــن اظهــار داشــتند کــه مشــکالت موجــود بــه ماشــین قلــب و ریــه و تکنیــک   
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پرفیــوژن  مربــوط نمــی شــود، بلکــه وضعیــت قلــب انســان بــا دســتکاری بــرای جراحــی بــه ســمت نارســایی 
رفتــه و نمــی توانــد خــودش را بــه ســرعت بــا شــرایط بــه وجــود آمــده تطبیــق دهــد. در نتیجــه، نــا امیــدی حکم 
فرمــا و آینــده جراحــی قلــب در انســان بــا بدبینــی تــوام گردید.بــا انتشــار ایــن عقیــده در مــورد جراحــی قلــب 
بــاز در انســان، همــه امیدهــا و تصــورات بــرای جراحــی مــوارد اورژانســی بــا پاتولــوژی هــای پیچیــده و اصــالح 

کامــل آن نقایــص، از بیــن رفــت.

خیلی هــا فکــر مــی کردنــد آنچــه کــه مــورد نیــاز اســت، سیســتمی مکانیکــی بــرای حمایــت قلــب در   
طــول دوره بهبــودی اســت. ایــن ایــده تصــور صحیحــی بــود زیــرا هــم اکنــون پــس از ســالها، حمایــت مکانیکــی 
طوالنــی مــدت از قلــب نارســا، در طــول دوره ریــکاوری، بســیاری از مشــکالت حــل نشــده را اداره و بــه اثبــات 

رســانده اســت

چشم انداز جدید

در طــول چنــد آزمایــش بــر روی ســگ ها کــه حفــرات قلــب بــه طــور موقــت مســدود شــده بــود،   
تــا حــدودی مقاومــت قلــب و مغــز در برابــر ایســکمی مشــخص گردیــد. در ایــن آزمایشــات مشــخص شــد کــه 
چنانچــه فقــط وریــد آزیگــوس کلمــپ نشــود )بقیــه عــروق ورودی قلــب کلمــپ مــی شــوند(، مقــدار کمــی از 
بــرون ده قلــب ) حــدود ml/kg/min ۱4 – 8 ( بــرای حفــظ و زنــده نگهــداری اعضــای حیاتــی در نورموترمــی 
 بــه مــدت حداقــل ۳0 دقیقــه کافــی اســت. در آن زمــان چنیــن اســتدالل شــد کــه محــدوده ای از فلــوی پائیــن 
ــن مشــاهده ای در ســال ۱95۲ توســط  ــع گــردد. چنی ــد واق ــد مفی ــاه می توان ــی کوت ــرای مدت ) Low flow ( ب
ــد  ــخص گردی ــه مش ــر دو مطالع ــود. در ه ــده ب ــزارش ش ــتان گ ــز در انگلس  Anderson و Watson نی
ــان  ــک زم ــی و ی ــات را در نورموترم ــا حیوان ــت ت ــاز اس ــب نی ــه قل ــرون ده پای ــدود ۱0% از ب ــط درح ــه فق ک
 قابــل قبــول از نظــر فیزیولوژیــک حفــظ کــرده و بــدون آســیب پایــدار نگــه داشــت. یافته هــا در مــورد فلــوی

ml/kg/min ۱4 – 8 تعجــب برانگیــز بــود، امــا ایــن نتایــج در مــورد حیوانــات و ســگ ها قابــل اعتمــاد بــوده 
و ارگان هــای حیاتــی آنهــا بــا ایــن میــزان فلــوی پائیــن، تــا ۳0 دقیقــه زنــده می ماندنــد. 

ــدوده ــال را در مح ــرارت نرم ــول CPB در ح ــو در ط ــل فل ــمندان حداق ــدا، دانش ــان ابت ــا ازهم ام   
ml/kg/min ۱65 – ۱00 می دانســتند. در ایــن حالــت، میــزان اکســیژن خــون وریــدی 75 – 65 % می باشــد، 
ــل آن  ــه حاص ــرده ک ــت ک ــدی برداش ــون وری ــیژن از خ ــتری اکس ــزان بیش ــدن، می ــر، ب ــوی پائین ت ــا در فل ام

ــه قلــب می باشــد. ــوای اکســیژن خــون برگشــتی ب کاهــش محت

در هــر حــال، کاهــش مقــدار خــون پمــپ شــده ســبب بهبــود دیــد جــراح در حیــن عمــل می گــردد.   

بخش اول: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در جهان



30
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ــه  ــدی ک ــزرگ و ج ــکل ب ــد، مش ــزارش دادن ــه Gibbon ، Dennis و Helms worth گ ــوری ک همانط
مســئول نارســایی زودرس بــه دنبــال ECC می باشــد، مقــدار بازگشــت زیــاد و خــارج از انتظــار خــون در شــرایط 
ــوده کــه  ــر ب ــه پولمون ــه کل لترال هــای سیســتمیک ب ــوط ب ــن مســئله، مرب ــت ای ــب  اســت. عل ــودن قل ــاز ب ب
موجــب کاهــش شــدید دیــد جــراح می گــردد. بــه ســرعت معلــوم شــد کــه کشــف فلــوی آزیگــوس شمشــیری 

ــوژی پرفیــوژن را حــذف نمــود. ــزرگ و پیچیدگــی تکنول ــود کــه گــره ب ب

Controlled Cross Circulation روش   

در ابتــدا ایــن روش ) سیرکولیشــن متقاطــع ( در ســگ هــا بــه کار بــرده شــد و روشــی بــود کــه اجــازه   
مــی داد بــدون نیــاز بــه اســتفاده از دســتگاه پمــپ و اکســیژناتور، بعضــی مداخــالت جراحــی در حیوانــات انجــام 
شــود. در ایــن روش از یــک حیــوان بــه عنــوان پمــپ قلــب و ریــه اســتفاده شــده و میــزان فیزیولوژیــک گــردش 
خــون بــه مــدت ۳0 دقیقــه برقــرار می گردد.بــا اولیــن تجربــه مشــخص شــد کــه ایــن روش می توانــد بــه طــرز 

ــردی باشــد، هــر چنــد محدودیت هایــی نیــز داشــت. )شــکل۱-5( شــگفت انگیــزی ســاده و کارب

 شکل 5-۱: روش  سیرکولیشن متقاطع
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کاربرد کلینیکی

ــان  ــب بنی ــل قل ــای داخ ــی در فض ــرای جراح ــرای اج ــال ۱954 ب ــن در س ــراس سیرکولیش روش ک  
نهــاده شــد. ایــده ایــن روش کــه از یــک انســان بــه عنــوان پمــپ قلــب در اتــاق عمــل اســتفاده شــود ) علیرغــم 
ــه نظــر می رســید و حتــی شــک و نگرانی هایــی  ــی ب ــر قانون ــل قبــول و غی ــر قاب خطــرات موجــود ( مدتــی غی

ــود. ــرح ب ــرای آن مط ــدی ب ــک ج ــکالت فیزیولوژی ــورد مش در م

عــدم دســتیابی بــه موفقیــت در مراکــز جراحــی قلــب آن زمــان در بــای پــس قلــب و ریــه، و شــک   
و تردیــد بزرگــی کــه در امــکان جراحــی قلــب بــه وجــود آمــد، موجــب شــد تــا در ۲6 مــارس ۱954 تکنیــک 
 VSD کــراس سیرکولیشــن بــه عنــوان موفقیتــی چشــمگیر و مهیــج اجــرا گــردد و در اولیــن مــورد بــرای بســتن
از آن بــه عنــوان یــک گــردش خــون جفتــی اســتفاده شــود و پــس از آن بــرای رفــع نقایــص مــادرزادی قلــب 

ــه کار رود.  ــود ب ــر ممکــن ب ــل از آن غی کــه قب

Cross Circulation بــه عنــوان اولیــن ECC اجــازه کار بــر روی 45 بیمــار را بــه وجــود آورد.   
هیــچ مــوردی از مــرگ و میــر و یــا عــوارض دراز مــدت در دهنــده )Donor( گــزارش نشــد. بنابرایــن بعــد از 
۱5 ســال تجربیــات آزمایشــگاهی )۱945 – ۱9۳0 ( جراحــی قلــب بــرای همیشــه از البراتــوار بــه کلینیــک وارد 

شــد.

 VSD – Atrio ventricularis Communis  ــار ــن بیم ــال از اولی ــل ۳0 س ــری حداق پیگی  
 Infundibular pulmonic stenosis و TOF کــه بــا موفقیــت مــورد اصــالح قــرار گرفتنــد نشــان داد 
کــه ۲8 نفــر از 45 بیمــار ) 62% ( پــس از جراحــی زنــده مانــده و از بیمارســتان ترخیــص شــدند. نکتــه تاثیــر 
ــد. بنابرایــن ۲۲ نفــر از 45 بیمــار ) %49 (  گــذار ایــن کــه فقــط 6 نفــر از ایــن تعــداد در طــول ۳0 ســال مردن

ــد. ــر بردن ــه س ــوب و ســالمت ب ــرایط خ ــده و در ش ــده مان ــال زن ــش از ۳0 س بی

و امــا Cross Circulation ، ایــن روش واقعــاً موفقیــت آمیــز بــود، چــون دهنــده بــه طورخــودکار   
ــن  ــات ای ــی و اثب ــرای ارزیاب ــاری ب ــچ معی ــا هی ــود. ام ــالح نم ــود را اص ــک خ ــک و متابولی ــائل هماتولوژی مس
ــر  ــری PH و ABG میس ــدازه گی ــای ۱955 – ۱954 ان ــال ه ــه س ــون در فاصل ــت، چ ــود نداش ــوع وج موض
ــزات  ــچ تجهی ــد و هی ــری بودن ــدازه گی ــل ان ــاعت قاب ــرف 6 – 4 س ــما ظ ــای پالس ــط الکترولیت ه ــود، فق نب
ــوزادان وجــود نداشــت، هیــچ واحــد مراقبــت ویــژه ای نبــود و بدتــر  حمایــت تنفســی هــم بــرای کــودکان و ن
ــیوه  ــن ش ــتفاده از ای ــا اس ــا ب ــت. ام ــود نداش ــم وج ــوری ه ــر و دفیبریالت ــس میک ــور – پی ــچ مانیت  از آن هی

 Placental Circulation )گردش خون جفتی( اولین شرایط مراقبت ویژه داخل رحمی اجرا شد.

بخش اول: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در جهان
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ــوب  ــزرگ محس ــی ب ــط Dewall – Lillehei موفقیت ــل توس ــیژناتور باب ــاخت اکس ــس از آن، س پ  
)۱-6 بود.)شــکل  زیــر  عملــی  مزایــای  دارای  زیــرا  می شــد 

 ارزان بودن	 
 موثر بودن 	 
 قابلیت استریل مجدد 	 
 به آسانی سر هم شده و چک می شد 	 
 قسمت متحرکی نداشت و آن را با موادی که موجود بود می توان ساخت . 	 

  Richard H. DeWall                                   Walton Lillhei

DeWal lو Lillhei شکل 6-1 : دکتر

بــا توســعه ایــن اکســیژناتور در ۱956 توســط Gott و همکارانــش، تدریجــاً قســمت های پالســتیکی   
و یــک بــار مصــرف بــه آن اضافــه شــد، ایــن پیشــرفت ها موجــب اجــرای یــک پرفیــوژن ایمــن بیــن بیمــار و 

ــکل ۱-7( ــد. )ش ــپ گردی ــد کلم ــتیکی و چن ــه پالس ــد لول ــیله چن ــه وس ــیون ب ــزات اکسیژناس تجهی



33

A: DeWall-Lillehei unitized plastic sheet oxygenator, commercially manufactured and shipped 
sterile ready to hang up, prime, and use as shown here. (Courtesy of D. A. Cooley, Texas Heart 
Institute, Houston, TX.) B: The Temptrol disposable bubble oxygenator with self-contained 
heat exchanger during a perfusion. In this unit, Dr. DeWall introduced the rigid presterilized 
plastic outer shell, which has been the basis of all subsequent oxygenator designs for both 

bubble and membrane units.
 DeWall-Lillehei شکل 7-۱: اولین سری اکسیژناتور بابل ساخت دکتر

بخش اول: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در جهان
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در ســال ۱956 تنهــا دو مرکــز، ایــن جراحی هــا را انجــام می دادنــد و محققــان مجبــور بودنــد بــرای   
ــد. ــه کنن ــز مراجع ــن دو مرک ــه ای ــا ب ــای دنی ــر ج ــاز از ه ــب ب ــی قل ــدن جراح دی

۱ – دانشگاه مینه سوتا در میناپولیس 

در » مینــه ســوتا « از اکســیژناتورهای Dewall – Lillehei اســتفاده می گردیــد کــه ارزان و   
)۱-8 )شــکل  بــود.  مصــرف  یک بــار 

Evolution of the simple disposable DeWall-Lillehei bubble oxygenator for open heart surgery.
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Diagram of the 1955 DeWall-Lillehei helix reservoir, disposable bubble oxygenator with 
adult capacity. The upright oxygenating column with the venous blood mixing with oxygen 
bubbles formed at the base, transverse debubbling chamber, and the spiral (helix) debubbling 
reservoir immersed in a water bath are evident. The two insets show the wavelike pattern 
of the Sigmamotor pump’s 12 metallic “fingers” as they stroke the blood through the plastic 

tubing without direct contact. 

بخش اول: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در جهان



36

تاریخچه پرفیوژن وجراحی قلب در جهان و ایران 

An open heart operation in an adult patient at the University of Minnesota Hospital in 1956

شکل 8-۱: اکسیژناتور بابل ساخت دکتر DeWall-Lillehei و اطاق عمل بیمارستان مینی سوتا

۲ – مایوکلینیک در روچستر

در مرکــز » مایــو « از سیســتم Myo – Gibbon کــه گــران وکار کــردن بــا آن ســخت و دشــوار   
)شــکل ۱-9( اســتفاده می شــد.  بــود 
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The Mayo Clinic-Gibbon screen oxygenator. This model was used in 1955 during the first 
series of open heart operations performed by Dr. John Kirklin and associates at the Mayo 

Clinic, Rochester, MN. (Photo courtesy of J. W. Kirklin).

بخش اول: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در جهان
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John Gibbon and his wife Mary Hopkinson developing the first heart-lung machine.
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The Mayo-Gibbon heart lung machine. Reprinted with permission of the Texas Heart Institute

شکل 9-۱: اکسیژناتور بابل سیستم Myo – Gibbon  و اطاق عمل بیمارستان تگزاس

دکتــر Denton Cooley در ژوئــن ۱956، از اولیــن بازدیــد کننده هــا از ایــن مجموعــه بــود. او در   
یادداشــت های خــود نوشــته کــه:

ــک  ــه ی ــم ک ــا Lillehei و تیمــش را دیدی ــود. م ــتیتو ب ــراح و دو انس ــن دو ج ــل و مقایســه بی تقاب  
نقــص بیــن بطنــی را بــه روش Cross Circulation ترمیــم کردنــد و همچنیــن از اکســیژناتوری کــه توســط 
  John Kirklinدر دانشــگاه مینــه ســوتا ارتقــا پیــدا کــرده بــود بازدیــد کردیــم. روز بعــد Richard Dewall 
و تیــم تاثیــر گــذارش را کــه شــامل فیزیولوژیســت – بیوشیمیســت – کاردیولوژیســت و جــراح بــود را در دانشــگاه 

ــد. ــی می کردن ــایل Myo– Gibbon جراح ــتفاده از وس ــا اس ــه ب ــم ک ــتر دیدی روچس

بخش اول: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در جهان
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ــه  ــتن ب ــرای برگش ــن ب ــود و م ــن ب ــز م ــی مرک ــوان مال ــت و ت ــر از ظرفی ــی فرات ــن تجهیزات چنی  
Huston بســیار نــا امیــد شــدم، چــون دکتــر Mc. Namara گفتــه بــود تــا وقتــی تجهیــزات مایوگیبــون را 

ــم. ــی کنی ــاران را جراح ــت بیم ــم داش ــازه نخواهی ــیم اج ــته باش نداش

ــیژناتور   ــتفاده از اکس ــرای اس ــزش را ب ــت های مرک ــی از کاردیولوژیس ــی بعض ــر کول ــن دکت بنابرای  
ــرد. ــروع ک ــب را ش ــی قل ــزات جراح ــن تجهی ــا ای ــال ۱956 ب ــرد و در س ــد ک  Dewall – Lillehei متقاع

)شــکل۱-۱0(

The ready availability of the simple and effective disposable Helix Reservoir Bubble Oxygenator 
had an explosive effect on worldwide growth of open heart surgery.Dr. Denton Cooley with a 
perfusionist after an atrial septal defect closure, September 12, 1957, in Caracas, Venezuela.

شکل۱0-۱ : دکتر کولی به همراه پرفیوژنیست تیم جراحی
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)Rotating Disk or Film Oxygenators(اکسیژناتور صفحه ای چرخان  

در ســال ۱95۳دکتــر Fredrick Cross پــس از پایــان دوره جراحــی بــه دانشــگاه کلیولنــد منتقــل   
ــا کمــک Earl Kay در ۱956 اکســیژناتور صفحــه ای چرخــان را  Rotating Diskکــه  شــد، جایــی کــه ب
 Kay – Cross قبــالً در آمریــکا یــک مــورد اســتفاده شــده بــود را ارتقــا دادنــد. ایــن اکســیژناتور بعدهــا بــه نــام

ــده شــد. )شــکل ۱-۱۱(  خوان

                         

شکل ۱۱-۱: اکسیژناتور صفحه ای چرخان 

بخش اول: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در جهان
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ایــن اکســیژناتور برمبنــای کار Bjork طراحــی و از چنــد صفحــه عمــودی کــه بــر روی محورهــای   
افقــی چرخــان قــرار گرفتــه، تشــکیل شــده اســت. صفحــه هــا در خــون وریــدی شــناور صفحــه ای از هــوای 
ــو – گیبــون اکسیژناســیون  ــر روی دیســک هــا بوجــود مــی آورد. ایــن وســیله مثــل اکســیژناتور مای اتمســفر ب
خوبــی را بــه وجــود مــی آورد، امــا هــر دو بــرای مصــرف مکــرر طراحــی شــده و پرایــم آن هــا زیــاد ، کاربــری 
آن بســیار ســخت و مشــکل بــود. از طرفــی تمیــز و اســتریل کــردن آن هــا کاری ســخت، طوالنــی و گاه غیــر 

ــی داد. ــی خــود را از دســت م ــه ســرعت کارآی ــود و ب ممکــن ب

ــرای ایــن کــه  ــود. البتــه ایــن اکســیژناتور ب امــا قیمــت آن قــدری کمتــر از ماشــین مایــو گیبــون ب  
ــه عــالوه ایــن کــه ســرهم  ــادی داشــت. ب ــد محدودیت هــای کلینیکــی زی ــرآورده کن هــدف مــورد انتظــار را ب
کــردن و آمــاده ســازی و همچنیــن نگهــداری آن کاری بســیار مشــکل و طاقــت فرســا و پرفیوژنیســت ها مجبــور 
می شــدند تمــام روز بــرای آمــاده ســازی و ســتینگ عمــل بعــدی وقــت صــرف کننــد. از طرفــی پرســنل بانــک 
خــون هــم تمــام مــدت مشــغول آمــاده ســازی خــون مصرفــی ایــن تجهیــزات بودنــد. بعدهــا بــا جایگزیــن شــدن 

ــر شــد. ــا کمت ــام گروه ه ــرای تم ــل فشــار کاری ب اکســیژناتور باب

اکسیژناتورهای غشایی 

ــش  ــورد آزمای ــار مصــرف را م ــی اکســیژناتور غشــایی یک ب ــکاران در ســال ۱956 نوع Kolff و هم  
قــرار دادنــد. Clows و Neville هــم مجموعــه ای از وســایل الزم بــرای مطالعــات تجربــی خــود با اکســیژناتور 
ــوژن  ــکال پرفی ــرای کلینی ــه و ب ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــه در ۱958م ــن مجموع ــد. ای ــف کردن ــایی را توصی غش

ــکل ۱-۲۱( ــخیص داده شد.)ش ــب تش مناس
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 kolffشکل ۱۲-۱ : دکتر

پــس از ایــن کــه نیــاز بــه پرفیــوژن بــرای زمــان طوالنی تــر )حــدود 8 ســاعت( پیــش آمــد، اعتقــاد   
بــه موثــر بــودن اســتفاده از اکســیژناتورهای غشــایی قــوت گرفــت، امــا هنــوز در انتخــاب بیــن اکســیژناتور بابــل 
و ممبــران بــرای اعمــال جراحــی کوتــاه مــدت تردیــد وجــود داشــت. تــا ایــن کــه پژوهش هــا و مقــاالت منتشــر 
شــده  مزایــای اســتفاده از اکســیژناتور غشــایی را در اعمــال جراحــی طوالنــی و حتــی معمــول نشــان داد. ایــن 
مزایــا شــامل کاهــش هــدر رفــت پالکت هــا در طــول عمــل، فعالیــت کمتــر کمپلمان هــا، خونریــزی کمتــر بعــد 

از عمــل و کاهــش احتمــال آمبولــی بــود.

در ســال Dewall ،۱966 و همــکاران اولیــن اکســیژناتور پیشــرفته بابــل هاردشــل، تــوام بــا مبــدل   
حرارتــی یک بــار مصــرف از پیــش اســتریل شــده را طراحــی کردنــد. کفایــت اکسیژناســیون ایــن اکســیژناتور در 

ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــوتا م ــه س دانشــگاه مین

بخش اول: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در جهان
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ــت  ــود و ذهنی ــدا نم ــندیت پی ــاز ، س ــید و ب ــس اس ــیون و و باالن ــت اکسیژناس ــام کفای ــن ای در همی  
گردیــد.   آتــی  تغییــرات  تمــام  موجــب  یکپارچــه   Hard shell

ــده،  ــک ش ــکل کوچ ــن ش ــال ۱967 اولی ــکاران در س ــراه Lande و هم ــه هم ــر Lillehei ب دکت  
ــد.  ــف کردن ــک توصی ــتفاده در کلینی ــرای اس ــایی را ب ــیژناتور غش ــادی اکس ــرف و اقتص ــار مص ــرده، یک ب فش

در اولیــن ســال های جراحــی قلــب، اختــالالت عملکــرد مغــزی از عــوارض بســیار مهــم جراحــی بــه   
دلیــل میکــرو آمبولــی بــود کــه بــه تدریــج بــا پیشــرفت در طراحــی اکســیژناتورها، ایــرادات طراحــی و عــوارض 
ناشــی از کاربــرد آن هــا کمتــر و کمتــر گردیــد. همچنیــن مانیتورینــگ مــداوم الکتروانســفالیک بــرای تشــخیص 

ــدا کــرد. ــه موقــع و اصــالح ســریع آن اهمیــت پی ب

ــد.  ــات کردن ــک را در ECC اثب ــون ( هایپوترمی ــدن خ ــن)رقیق ش ــای همودیلوش ــروه مزای ــن گ ای  
همچنیــن گــروه مینــه ســوتا ارزش اســتفاده از Low molecular weigh heparin را هــم نشــان دادنــد.

ــا مایعــات متفــاوت را در ارتقــای فلــوی کلیــوی و کاهــش همولیــز،  ــرات ســودمند همودیلوشــن ب همچنیــن اث
ــه اثبــات  ــر داروهــای آنتــی آدرنرژیــک در پیشــگیری از ایســکمی کلیــوی در طــول ECC را ب همچنیــن تاثی

ــاندند. رس

پیشرفت در طراحی پمپ ها

 Multi activated sigma motor از پمپ هــای   ECC از  اولیــن روزهــای اســتفاده  در   
ــدند.  ــن ش ــان جایگزی ــاد بودنش ــل اعتم ــادگی و قاب ــل س ــه دلی ــا ب ــر پمپ ه ــج رول ــه تدری ــد، ب ــتفاده می ش اس
ــه عنــوان پمــپ هــای    در ســال های بعــد پمپ هــای ســانتریفوژی توســط Raffery و همکارانــش در ۱968 ب
ــه  ــد ک ــی دارن ــا و معایب ــدام مزای ــر ک ــا ه ــن پمپ ه ــدند. ای ــه ش  Biomedicus bio pumps وارد عرص
ــرار  ــه ق ــورد توج ــا م ــوی آن ه ــه فل ــد و دامن ــون می گذارن ــر خ ــه ب ــی ک ــتفاده و تاثیرات ــادگی در اس ــت، س قیم
دارد. ایــن نــوع از پمپ هــا اختصاصــاً بــرای پرفیــوژن بیــش از چنــد ســاعت تــا چندیــن روز طراحــی شــده انــد. 

ــکل ۱-۱۳( )ش
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شکل ۱۳-۱:انواع موتور پمپ  در این قسمت تبلیغات باشد

بخش اول: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در جهان
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همودیلوشن

ــل  ــرفت قاب ــی، پیش ــای جراح ــیژناتور و تکنیک ه ــپ، اکس ــوژی پم ــرات در تکنول ــداد تغیی در امت  
مالحظــه ای مربــوط بــه دانــش همودیلوشــن در کنتــرل عــوارض CPB پیــش آمــد. در ایــن حالــت امــکان پرایــم 
نمــودن اکســیژناتور بــا ترکیــب غیــر خونی)محلول هــای کریســتالوئید( بوجــود آمــد. ایــن اتفــاق موجــب کاهــش 
ــا  ــن ب ــد. همچنی ــوب گردی ــری مطل ــق خــون و هواگی ــرل عــوارض ناشــی از تزری ــی، کنت ــزان خــون مصرف می

ــد.  ــرار گردی ــری برق ــی بهت ــوی بافت ــن فل ــی از همودیلوش ــکوزیته ناش ــش ویس کاه
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آغاز راه 

ــار جهــان بوجــود آمــد.  ــان جنــگ جهانــی دوم، نابســامانی های بســیاری در گوشــه و کن پــس از پای  
ــود.  ــردم را آزرده ب ــان م ــود ج ــگ ب ــتاورد جن ــه دس ــت ک ــاری و معلولی ــونت، بیم ــات، خش ــل، خراف ــر، جه فق
انســان های بــزرگ و افــکار بلنــد در هــر گوشــه ای از جهــان بــه دنبــال راهــی بــرای یافتــن درمــان آالم بشــری 
و تســکین زخم هــای ناشــی از آســیب ها بودنــد. جهــان از پیچــی تاریــک بیــرون آمــده و خســته از ســیاهی های 
آشــکار در جســتجوی روشــنایی بــود. از ایــن رو هــر کــس در حیطــه دانــش، مهــارت و توانایــی خــود در تــالش 
بــود تــا تغییــری مثبــت را ایجــاد نمایــد. از ایــن مقطــع زمانــی کشــورهایی کــه آســیب کمتــری دیــده بودنــد 
ــه،  ــرای مطالع ــتری را ب ــای بیش ــًا فرصت ه ــتند طبیعت ــری داش ــی کمت ــای داخل ــتر و در گیری ه ــی بیش و توانای
تحقیــق، تدریــس و اجــرای دســتاوردهای علمــی داشــتند. در کشــورهای آســیب دیــده نیــز افــراد دلســوز، توانمنــد 

و متعهــد بــرای آموختــن و انتقــال دانــش و تجربــه بــه کشورهایشــان، راهــی اروپــا و آمریــکا شــدند.

نتیجــه ایــن عملکــرد نســلی از دانشــمندان متعهــد و ایــده پــرداز بــود کــه تغییــرات زیــادی را در حیطه   
تخصــص خــود بــرای کشــور بــه ارمغــان آوردنــد. در زمینــه دانــش پزشــکی نیــز گروهــی از پزشــکان الیــق و 
دلســوز بــرای کشــور خلــق شــدند کــه بــه واســطه انسان دوســتی، بــزرگ منشــی و عشــق بــه معنــای واقعــی 
طــب و طبابــت، موجــب ورود دانــش و تکنیک هــای جدیــد بــه کشــور شــده و بعضــاً همــراه بــا گام هــای علمــی 

ــد. ــوآوری و ابداعــی قابــل توجــه خلــق کردن جهانــی ن

نظیــر: دانشــمندانی  ابداعــات  و  ایده هــا  دنبــال  بــه  قلــب،  جراحــی  زمینــه  در    
  Swan، Senning ، John Kirklin ، Lillehei ،Melros ،John Lewis ، John Gibbon 
ــوزش  ــرای آم ــران ب ــی از ای ــک و بزرگ ــردان نی ، Kono ، Fontan، Mc Gon ، Ross ، Hardy ، م

جراحــی قلــب راهــی خــارج از کشــور شــده و بــا دســتانی پــر بــه وطــن بازگشــتند.  

ایــن مــردان نیــک بــا پیمــودن راهــی ســخت و دشــوار توانســتند جراحــی قلــب را در ایــن ســرزمین   
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بنــا نهنــد کــه تــالش، یــاد و خاطــره آن هــا خالــی از لطــف نیســت. بــر اســاس اطالعــات جمــع آوری شــده گــرد 
ــت.: ــوده اس ــی نم ــر را ط ــل زی ــران، مراح ــوژن ای ــب و پرفی ــی قل ــه جراح ــر، تاریخچ ــن اث ــدگان ای آورن

۱-بیمارستان سینا، آذر ۱۳۳۲ ) پروفسور عدل (

ــر روی  ــابقه ای ب ــم و بی س ــی مه ــل جراح ــدل عم ــور ع ــای پروفس ــروز آق ــتند: ام ــا نوش روزنامه ه  
ــرای  ــه اســت. ب ــود یافت ــد و مریضــی کــه توســط او عمــل شــده، بهب قلــب، در بیمارســتان ســینا انجــام داده ان
ــه بیمارســتان ســینا مراجعــه  ــه اتفــاق عــکاس روزنامــه ب اطــالع از چگونگــی ایــن عمــل جراحــی بی ســابقه ب
شــد تــا بــا پروفســور مالقــات کــرده در ایــن بــاره توضیحــات بیشــتری از ایشــان کســب شــود. در بیمارســتان 
ــل  ــاق عم ــع در اط ــدل در آن موق ــور ع ــای پروفس ــی آق ــد ول ــع بودن ــی مطل ــل جراح ــن عم ــه از ای ــینا هم س
مشــغول عمــل جراحــی بــود و آقــای دکتــر محمــود نجم آبــادی اطالعــات مــورد نظــر را در اختیــار خبرنــگاران 

ــکل ۲-۱ ( ــذارد.) ش گ

شکل ۱-۲: پروفسور عدل

برای اولین مرتبه) متن چاپ شده در روزنامه ها (

عمــل جراحــی کــه آقــای پروفســور عــدل بــر روی قلــب انجــام نمــود، بــرای معالجــۀ تنگــی دریچــۀ   
قلــب بــوده اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه پــس از بــاز کــردن ســینه و پریــکارد، قلــب را شــکافته و دریچــۀ قلــب 
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بیمــار را کــه تنــگ شــده بــود بــدون دیــد مســتقیم و یــا قطــع جریــان خــون ورودی بــه قلــب، بــه انــدازۀ کافــی 
گشــاد کــرد) بــدون اســتفاده از دســتگاه پمــپ ( اهمیــت چنیــن عمــل جراحــی زمانــی بهتــر مشــخص می شــود 
ــا عــدم اطــالع کافــی از ایــن عمــل  کــه بدانیــم کوچکتریــن غفلــت و بی احتیاطــی هنــگام جراحــی قلــب و ی
ممکــن اســت موجــب از کار افتــادن قلــب و مــرگ بیمــار گــردد. گذشــته از ایــن، تاکنــون در ایــران نظیــر ایــن 
عمــل جراحــی بــر روی قلــب انجــام نگرفتــه و آقــای پروفســور عــدل رئیــس قســمت جراحــی بیمارســتان ســینا و 
اســتاد دانشــگاه، اولیــن جــراح ایرانــی اســت کــه در ایــران بــه چنیــن عملــی مبــادرت کــرده و موجــب امیــدواری 

مبتالیــان بــه امــراض قلبــی در ایــران گردیــده است.)شــکل ۲-۲(

شکل ۲-۲ : 5 آذر ۱۳۳۲ اولین عمل جراحی قلب بدون استفاده از دستگاه پمپ

ــل  ــن عم ــون چنی ــه تاکن ــر اینک ــالوه ب ــار داشــت ع ــادی اظه ــر نجم آب ــای دکت ــه آق ــه طــوری ک ب  
جراحــی در ایــران نشــده حتــی در کشــورهای خاورمیانــه هــم ایــن عمــل ســابقه نــدارد و در اهمیــت ایــن قبیــل 
عمل هــای جراحــی همیــن بــس کــه در کشــورهای بــزرگ دنیــا نیــز جراحــان زبردســت بــا نهایــت دقــت در ایــن 
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ــکل ۲-۳( ــد. )ش ــش بیای ــار پی ــرای بیم ــری ب ــادا خط ــد مب ــل می کنن ــوارد عم م

شکل ۳-۲: دکتر محمود نجم آبادی

ــیله  ــتری بوس ــتان دادگس ــاز در بیمارس ــب ب ــي قل ــل جراح ــورد عم ــن م ــزارش اولی ۲ -گ
ــات۱۳4۱( ــواد هی ــور ج ــردن) پروفس ــرد ک س

ــا تنگــی شــریان  ــم ۲0 ســاله ب ــر روی یــک خان ــاز در ســال ۱۳4۱ ب ــب ب ــن عمــل جراحــی قل اولی  
ــدون  ــد.) ب ــی انجــام دادن ــه روش هیپوترم ــی در بیمارســتان دادگســتری ب ــم نصــرت یزدان ــام خان ــه ن ــوی ب ری
ــر  ــود و او می دانســت اگ ــران نب ــه مصنوعــی در ای ــب و ری ــان ماشــین قل اســتفاده از دســتگاه پمــپ( در آن زم
ــیژن و  ــود اکس ــل کمب ــز در مقاب ــر مغ ــلول های قش ــل س ــد تحم ــانتی گراد برس ــه س ــه ۲8 درج ــدن ب ــای ب دم
خــون از ۳ دقیقــه بــه 7 دقیقــه می رســد. پــس بیمــار را بیهــوش کــرده و در وانــی از آب یــخ قــرار دادنــد و پــس 
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از ایــن کــه دمــای بدنــش بــه ۳0 درجــه کاهــش یافــت فــوراً او را از وان آب یــخ خــارج کــرده و خشــک نمــوده 
و عمــل را بــا ســرعت زیــاد انجــام دادنــد. در همیــن شــرایط، نگرانــی از فیبریلــه شــدن بیمــار در اثــر هیپوترمــی 

ــاره گفتــه انــد: هــم وجــود داشــت. خــود ایشــان در ایــن ب

ســریعًا قفســه ســینه را شــکافتیم. بــه قلــب رســیدیم. رگ هــای آورنــده خــون و خــارج کننــده خــون   
را بــا نوارهــای مخصــوص و پنــس هــای خــاص بــه طــور موقــت بســتیم. شــریان ریــوی را در بــاالی محــل 
ورود بــه قلــب بــاز کــردم و شــریان ریــوی و قلــب را از ســرم فیزیولــوژی پــر کــردم. بعــد نوارهــا و پنــس هــا را 
آزاد کــردم، خــون دوبــاره بــه قلــب آمــد و 4 تــا 5 دقیقــه طــول کشــید تــا قلــب بــه تپــش افتاد.بــرای ایــن کار 
ــا ایــن روش دو نــوع عمــل را بیشــتر نمی شــد انجــام داد. یکــی  مــا نهایتــاً 7  دقیقــه وقــت داشــتیم و البتــه ب
همیــن تنگــی دریچــه شــریان ریــوی و دیگــری ســوراخ بیــن دهلیــزی مــادرزادی بــود، امــا بــرای ســایر اعمــال 

جراحــی بــه زمــان بیشــتری نیــاز بــود کــه اجــرای آن هــا بــه ایــن شــیوه ممکــن نبــود.

دکتــر هیــات بــا همــان روش هیپوترمــی اولیــن مــورد عمــل جراحــي قلــب بــاز ایــران جهــت ترمیــم   
ــی )امام خمینــي( انجــام  ــز را  در ســال ۱۳4۱در بخــش قلــب بیمارســتان هــزار تخت خواب ســوراخ بیــن دو دهلی

داد.

پــس از آن، ایشــان بــرای راه انــدازی ماشــین قلــب و ریــه بــا هزینــه شــخصی هفــت بــار بــه پاریــس   
  H.L.Mرفتنــد تــا امکانــات الزم را بــه ایــران بیاورنــد. اولیــن دســتگاه کــه در ایــران راه انــدازی شــد ماشــین

ــکل۲-4( بود.)ش
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0

 HLM شکل 4-۲:  ماشین قلب و ریه

ــر روی ســگ ها انجــام  ــد قلــب و ریــه را ب ــدازی ماشــین، ایشــان جراحــی قلــب و پیون بعــد از راه ان  
دادنــد در حالــی کــه تــا آن زمــان حتــی در دانشــگاه هــم جراحــی بــر روی حیوانــات انجــام نشــده بــود. ســپس 
بــا ســفر بــه اســتکهلم و کســب مهــارت در کنــار پروفســور کرافــورد ) پیشکســوت جراحــی قلــب جهــان ( بــه 
ایــران برگشــت. در ایــن زمــان، یعنــی ســال ۱۳46 هنــوز در تهــران ســگ هــای ولگــرد فــراوان بودنــد. او بــرای 
گرفتــن ســگ ها بــه کارگــر بیمارســتان شــهرداری پــول مــی داد و او ســگ ها را گرفتــه و بــه درخــت می بســت، 
ــلمانی  ــی س ــه حت ــد ک ــو بودن ــد ب ــف و ب ــدر کثی ــن ســگ ها آنق ــرد. ای ــه می ک ــرای ســگ ها گری ــر ب ــا دکت ام
بیمارســتان حاضــر نبــود موهــای ســینه و شــکم آن هــا را اصــالح کنــد و حتــی کســی حاضــر نبــود آن هــا را 
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ســونداژکند. از طرفــی ایشــان بــرای هــر عمــل پیونــد قلــب و ریــه و بــرای پــر کــردن ماشــین قلــب و ریــه از 
خــون، بــه چنــد ســگ  نیــاز داشــت. اگــر پیونــد کلیــه بــود، ۲ ســگ و اگــر پیونــد قلــب بــود، ۳ ســگ دهنــده 
قلــب، گیرنــده قلــب و ســومي هــم بــراي پــر کــردن ماشــین از خــون. در هــر صــورت بــا هــر ســختي کــه بــود 
دکتــر بــه همــراه تیــم جراحــی قلــب توانســت ۲5 ســگ را جراحــي و پیونــد کلیــه و قلــب و تعویــض دریچــه همه 

آنهــا را انجــام دهد. 

در ایــن زمــان پزشــک بیهوشــی آقــای دکتــر منوچهــر لیقوانــی از تبریــز، کمــک اول دکتــر مختــاری )   
جــراح و رئیــس اداره شــهربانی ( و دکتــر احمــد صــدر کــه ماشــین را اداره می کردنــد ) پرفیوژنیســت ( و گاهــی 
ــواز  ــر ارن ــب (، دکت ــان قل ــار )متخصص ــر خاکس ــران، دکت ــر فخ ــم دکت ــم ه ــه تی ــتند. بقی ــت می شس ــم دس ه
ــد.  ــکاری می کردن ــه هم ــب و ری ــین قل ــم در اداره ماش ــدی ه ــی اس ــعیدی و بن ــر ابوس ــت (، دکت )رادیولوژیس

ــت ( ــک پرفیوژنیس )کم

خاطرات دیگری از دکتر:

ایشــان بیــان کردنــد: اولیــن پیونــد کلیــه را روي یــک درجــه دار شــهرباني انجــام دادم. دهنــده کلیــه   
همســر ایشــان بــود. پیونــد خــوب انجــام شــد و یــادم هســت کــه در یــک چهارشــنبه از اســفند مــاه ســال ۱۳48، 
او را در بیمارســتان هــزار تخت خوابــي بعــد از بهبــود کامــل، معرفــي کــردم ولــي بعــد از آن بــراي گرفتــن فتــواي 
فقهــا بــه قــم رفتــم. مســأله را بــا مراجــع، درمیــان گذاشــتم امــا متاســفانه آنهــا اجــازه ندادنــد. گفتنــد نمي شــود 
شــما قلــب مــرده را بــه شــخص زنــده پیونــد بزنیــد. تــا اینکــه امام خمینــي آمدنــد و اجــازه دادنــد کــه ایــن عمــل 
انجــام شــود امــا دیگــر از ایــن قضیــه ۲0 ســال گذشــته بــود و مــن نــه تــوان جوانــي ام را در اختیــار داشــتم، نــه 
قــدرت جراحــي ام را. فقــط بعــد از صــادر شــدن ایــن فتــوا خوشــحال شــدم و االن خوشــحال ترم کــه مي بینــم 
جراحــي قلــب هــم مثــل جراحي هــاي دیگــر، رایــج شــده و انجــام مي شــود و اســاتید ورزیــده اي در ایــن رشــته 

داریــم.

و امــا اولیــن عمــل پیونــد قلــب را بــا متــد برناردشــاموي انجــام دادیــم، یعنــي قلــب دهنــده را کامــل   
ــا را  ــداري از دهلیز ه ــده مق ــب گیرن ــي از قل ــه( برداشــتیم ول ــورت و شــریان ری ــا قســمتي از ریشــه آئ ــي ب )حت
باقــي گذاشــتیم. قلــب گیرنــده بــه ماشــین وصــل بــود. کنــار و اطــراف قلــب، مقــداري یــخ و آب ســرد ریختــه 
ــا و  ــا را از روي وریده ــد کالمپ ه ــتیم. بع ــارا برداش ــا، آنه ــه زدن دهلیز ه ــان کار و بخی ــس از پای ــه پ ــم ک بودی
همچنیــن شــریان ریــه و آئــورت برداشــتیم. جریــان خــون برقــرار شــد. قلــب ســگ شــروع کــرد بــه زدن و همــه 
ــل  ــم مث ــن ه ــد!« م ــب مي زن ــا، قل ــار بی ــغ کشــید: »خاکس ــار جی ــاري بي اختی ــر مخت ــدیم. دکت هیجــان زده ش

ــودم.                    همــکاران خــودم، هیجــان زده شــده ب
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بــه ایــن ترتیــب، اولیــن پیونــد کلیــه و قلــب در ایــران ) بــه دنبــال تجــارب دکتــر کریســتین بارنــارد   
بــر روی میمون هــا ( توســط ایــن اســتاد بــزرگ بــر روی ســگ ها انجــام شــدند. )شــکل ۲-5(

شکل5-۲: پروفسور جواد هیات

۳- مرکز ملی قلب )تبریز(

در ســال ۱۳48 مرکــز ملــی قلــب توســط پروفســور دکترعبــاس قلــی دانشــور بــه عنــوان نخســتین   
مؤسســه جراحــی قلــب در خاورمیانــه بــا داشــتن بخــش مراقبت هــای ویــژه بــه همــراه آزمایشــگاه های گازهــای 

ــد.  ــاح گردی ــدازی و افتت ــز راه ان ــت در تبری ــی و الکترولی خون

وی هم چنیــن نخســتین تعویــض دریچــه میتــرال و نخســتین عمــل جراحــی قلــب بــاز را در ایــران   
انجــام داد و نــام خــود را بــه عنــوان نخســتین کســی کــه پیونــد کامــل قلــب را در خاورمیانــه انجــام داد مانــدگار 

ــکل ۲-6( ــرد. )ش ک
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شکل6-۲: پروفسور عباس قلی دانشور

ــي از  ــال ۱۳48 دربخش ــران را در س ــروق ای ــب و ع ــي قل ــدرن جراح ــش م ــن بخ ــور، اولی پروفس  
بیمارســتان مرکــز ملــي قلــب کــه ســپس بــه امام خمینــي و بعد هــا بــه طــور مســتقل بیمارســتان قلــب وعــروق 
شــهید مدنــي تبریــز نام گــذاري گردیــد بنــا نهادنــد کــه ســال ها تنهــا مرکــز جراحــي قلــب بــاز بــا بــاي پــس 

ــود.  ــري ب کاردیوپولمون

ــپ( در  ــي )پم ــه مصنوع ــب و ری ــتگاه قل ــیله دس ــه وس ــاز ب ــب ب ــي قل ــل جراح ــن عم اولی
ــران ای

خانــم غــزال علیپــور 4۱ ســاله و اهــل مهابــاد در تاریــخ ۱۳48/8/8 بــا عالئــم نارســایی شــدید قلــب   
ــه  ــم ب ــه تصمی ــد از بررســی های اولی ــدند. بع ــتان بســتری ش ــب بیمارس ــی قل راســت و چــپ در بخــش جراح
تعویــض دریچــه میتــرال گرفتــه شــد ولــی بــه علــت آندوکاردیــت و آریتمــی قلبــی نزدیــک بــه دو مــاه تحــت 
درمــان دارویــی بودنــد، تــا اینکــه در روز ۱۳48/۱0/۱5 بــه وســیله ی تیــم جراحــی قلــب بــه سرپرســتی پروفســور 

ــر روی ایشــان انجــام پذیرفــت. ــت ب ــا موفقی ــرال ب دانشــور عمــل جراحــی تعویــض دریچــه میت
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تیم جراح متشکل از افراد زیر بود:  

۱-گــروه جراحــی، دکتــر دانشــور رئیــس بخــش، دکتــر ناســی زاده ، دکتــر ایوبــی و دکتــر پاشــک انتــرن ثابــت 
بخــش جراحــی قلــب

۲- گروه بیهوشی به سرپرستی دکتر آرامی و کمک دکتر شجاعی

۳- گروه پرفیوژن به سرپرستی دکتر گاردنر، دکتر ساجدی و خانم اعظم مرغابی

4- گروه طب داخلی: دکتر طباطبائی و دکتر حسنعلی مولوی

ــاعت  ــت و در س ــرار گرف ــی ق ــه مصنوع ــب و ری ــپ قل ــر روی پم ــح ب ــاعت ۱۱/45 صب ــار در س بیم  
ــه  ۱4/45 )بعــد از ســه ســاعت( از پمــپ خــارج شــد. طبــق روتیــن آن زمــان، بیمــار در اتــاق عمــل بیــدار و ب
تمامــی رفلکس هــا پاســخ داده بــود و در نهایــت در تاریــخ 48/۱۱/۱9 بیمارســتان را بــا ســالمتی کامــل تــرک 

کردند.)شــکل 7-۲(،)شــکل 8-۲(، )شــکل ۲-9(

شکل7-۲: بیمار خانم غزال علیپور
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شکل 8-۲: انتشارگزارش اولین عمل جراحی قلب باز با دستگاه پمپ

بخش دوم: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در ایران
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شکل 9-۲: برگه بیهوشی اولین بیمار جراحی قلب باز با دستگاه پمپ
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ــاق عمــل اختصاصــی )Animal Lab( و کســب  ــات در ات ــر روی حیوان ــد از ســه ســال جراحــی ب بع  
تجربــه کافــی و تربیــت نیــروی انســانی؛ بــا حضــور پروفســور گاردنــر )Gardner( کــه از او بــا نــام گادیالــی 
نیــز یــاد می شــود و در حقیقــت اولیــن پرفیوژنیســت در ایــران از کشــور امریــکا بــود، عمــل جراحــی قلــب بــاز 
بــر روی خانــم غــزال انجــام گردیــد. دکتــر گادیالــی )Gadialy( هــر ســال بــه مــدت یــک الــی دو مــاه و تــا 
قریــب بــه چهــار ســال  بــه همــراه آقایــان دکتــر شــجاع و مرحــوم دکتــر ســلیمی خلیــق، اداره پمــپ قلــب و 
ریــه بیمــاران را در طــی اعمــال جراحــی قلــب را بــر عهــده داشــتند. از ســال ۱۳5۳ آقــای علــی صحــاف کــه تــا 
آن موقــع بــه عنــوان تکنســین اتــاق عمــل مشــغول بــکار بودنــد بــه جمــع ایــن پرفیوژنیســت ها اضافــه شــدند.

)شکل۲-۱0(

 

 

شکل ۱0-۲ : علی صحاف )پرفیوژنیست ( به همراه کودکان جراحی شده و کادر درمان

ــر  ــی ، اکب ــی صحاف ــامل : عل ــب ش ــه ترتی ــروز ب ــه ام ــا ب ــی ت ــهید مدن ــز ش پرفیوژنیســت های مرک  
نریمانــی، کامــل رخشــا، اکبــر ســلطان بیگی، محمدعلــی شــیخ علیــزاده، علیرضــا خوش بهــار، مرجــان 
ــد  ــدادي، محم ــا ح ــان، پریس ــورج ابراهیمی ــمپور، ت ــدا قاس ــریفي، لی ــه ش ــي، خدیج ــادق زارع ــادري، ص جراح ن

ــد. ــی باش ــزاده م ــیخ علی ــای ش ــاب آق ــا جن ــروه ب ــئولیت گ ــه مس ــند ک ــي می باش ــر عبدیل ــورو یاس علیپ

بخش دوم: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در ایران
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4- بیمارستان شهید مدرس

جراحــی قلــب بیمارســتان شــهید مــدرس )ســعادت آباد ( از اوایــل دهــه 50  توســط دکتــر خوانســاری   
ــام هــای ســید نصــرت حســین  ــه ن ــه همــراه دو پرفیوژنیســت از کشــور پاکســتان ب ــد. ایشــان ب ــاح گردی افتت
رضــوی و محمــود طــارق اعمــال جراحــی قلــب را انجــام مــی دادنــد. آقــای حســن احمــدی بــا آمــوزش در کنــار 
ایــن افــراد،  اولیــن پرفیوژنیســت ایرانــی در بیمارســتان مــدرس  بــود کــه بــه ایــن حرفــه تخصصــی وارد گردیــد. 
بعــد از ایشــان و پــس از پیــروزی انقــالب آقایــان ثانــی جعفــری از ســال ۱۳6۲ و جعفــر طهــوری از ســال ۱۳6۳ 

بــه ایــن جمــع اضافــه شــدند.

رونــد رو بــه رشــد تربیــت پرفیوژنیســت بــا جــذب نیروهــای جــوان دیگــر نظیــر: جهانــدار مجد مقــدم،   
ــن ــل الهی امی ــز ابوالفض ــس از آن نی ــد .پ ــل گردی ــی تکمی ــار میرزاجان ــی، مخت ــی میرمحمدخان ــید مجتب  س

 ابراهیــم زنــدی، فریــدون کبودی مقــدم، رضــا شــکری، ســعید خلیــق، ســید مرتضــی پوررضــوی، مهدی یوســفی، 
ــم  ــد، مری ــری جلیلون ــدری، کب ــا : شــهال ب ــم ه ــی و خان ــد کا شــفی، حســین غالم ــوی، محم ــه غزن ــزت ال ع

دردخــوار و ســکینه محمــودی تــا بــه امــروز ادامــه داشــته اســت.

5- پرفیوژن در بیمارستان شهید رجایی 

در حالــی کــه 6 مــاه از شــروع بــه کار بیمارســتان گذشــته بــود، بیمارســتان شــهید رجایی)ملکــه مــادر   
ــد. ــاح گردی ــاه ۱۳5۳ افتت ــرداد م ــابق( در م س

دکتــر ســیاوش خوانســاری کــه در بیمارســتان مــدرس مشــغول بــه خدمــت بــود، اولیــن عمــل قلــب   
ــتار  ــن سرپرس ــد. اولی ــد بودن ــای خیرمن ــان آق ــکراب ایش ــد و اس ــام دادن ــی انج ــهید رجای ــتان ش را در بیمارس
ــا کمــک  ــده و ب ــود کــه در آمریــکا دوره پرفیــوژن را گذران ــم شــیده ابراهیمــی ب وپرفیوژنیســت بیمارســتان خان

ــوزش داد. ــوژن را آم ــی، پرفی ــنل ایران ــه پرس ــاری ب ــر خوانس دکت

اولیــن کســانی کــه در ایــن آمــوزش شــرکت داشــتند آقــای ابوالقاســم فقهایــی ، خانــم صنــم بیگلر پــور   
ــن دوره در  ــه ای ــل از ورود ب ــراد قب ــن اف ــه ای ــود. البت ــاله ب ــک س ــن دوره ی ــد. ای ــته بودن ــادر شایس ــای ن و آق
ــی  ــوزش کوتاه ــن آم ــل، همچنی ــاق عم ــامل ات ــی ( دوره ای ش ــام خمین ــواب ) ام ــت خ ــزار تخ ــتان ه بیمارس
ــای  ــج آق ــه تدری ــپس و ب ــد. س ــده بودن ــی را گذران ــگاه، ECG و آنژیوگراف ــوژی، آزمایش ــای رادیول در بخش ه

ــکل ۲-۱۱( ــدند. )ش ــه ش ــع اضاف ــن جم ــه ای ــره ای ب ــه نق ــم صالح ــر و خان ــن کارگ ــای حس ــود، آق اکبر بهن
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شکل ۱۱-۲: شرح عمل بیماری با تنگی دریچه میترال در سال ۱۳5۳
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در ایــن زمــان کار در واحــد کلینیــکال پرفیــوژن کاری بســیار دشــوار بــا همــان معضــالت مربــوط بــه   
شــروع هــر کار جدیــد بــود تــا جایــی کــه کســی تمایــل بــه ایــن حرفــه نداشــت. عــالوه بــر آن بخــش بزرگــی 
از تجهیــزات را ، پرفیوژنیســت ها بــا مشــکالت فــراوان آمــاده کــرده و ســپس اســتریل می کردنــد. از جملــه ایــن 
کار هــا بســته بنــدی، بریــدن و اســتریل کــردن لوله هــای پمــپ بــود کــه بــه صــورت غیــر اســتریل و فله ایــی 

ــد. ــور می ش وارد کش

در ادامــه آمــوزش ) بــا شــروع انقــالب اســالمی ( خانم هــا میرچــی، رضایــی امیــن و اعرابــی و ســپس   
ــدند. )۲-۱۲( ــز وارد ش ــدی نی ــدون اس ــای فری ــان و آق ــد، باغب ــه اس ــا مرضی خانم ه

شکل ۱۲-۲: اولین گروه پرفیوژنیست های خانم در بیمارستان شهید رجایی

ــز  ــود، قســمت های دیگــری نی ــدازه کــه پرفیــوژن کاری ســخت ب ــه همــان ان در همیــن مقطــع و ب  
ــزرگ  ــا ابعــاد بســیار ب ــاق عمــل دســتی و ب ــه خودشــان را داشــتند. مثــالً دســتگاه های ات ــوط ب مشــکالت مرب
بودنــد. مانیتورهــا تقریبــاً بــه انــدازه یــک در بــوده و بایــد از قبــل روشــن و تنظیــم می شــدند تــا قابلیــت اســتفاده 
ــوزش داده می شــدند و  ــا آم ــن وســایل کاربره ــا ای ــدازی و کار ب ــرای راه ان ــل ب ــن دلی ــه همی داشــته باشــند. ب
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ــارت ســازمانی وجــود داشــتند.  ــگ در چ ــام مانیتورین ــرادی تحــت ن اف

  جراحــی قلــب در بیمارســتان شــهید رجایــی بــا حضــور آقایــان دکتــر: ســیاوش خوانســاری، مجیــد 
مطلــق، آذر، راســتان و تربیــت و بعدهــا دکتــر صفویــان ادامــه یافــت. در ادامــه آقــای دکتــر محمدعلــی یوســف نیا 
نیــز در ایــن مرکــز شــروع بــه کار نمودنــد کــه همــگام بــا پزشــکان و کادر درمــان موجــب قدرتمنــدی و بســط 
جراحــی قلــب و تعلیــم جراحــان جــوان زیــادی گشــتند. و ســپس دکتــر محمــد باقــر طباطبایــی و کمــال رئیســی 

نیــز بــه عنــوان جــراح وارد ایــن سیســتم شــدند.

بــا توجــه بــه امکانــات مناســب و تیــم درمانــی قــوی، بیمارســتان شــهید رجایــی بــه قطــب جراحــی   
قلــب در کشــور درآمــد. پرفیوژنیســت های ایــن مرکــز  نیــز همــگام بــا متخصصــان راه پیشــرفت را پیمــوده بــه 
طــوری کــه بــا تربیــت پرفیوژنیســت های مســتعد توانســت بــه گســترش ایــن رشــته علمــی در سراســر کشــور 

ــد . کمــک شــایانی نمای

اسامی پرفیوژنیست های از ابتدا تاکنون شامل:

شــیده ابراهیمــی، اکبــر بهنــود، خانــم منصــوری، صنــم بیگلرپــور، حســن کارگــر، ابوالقاســم فقهایــی،   
نــادر شایســته، آقــای میربابایــی، محمدرضــا نیکپــور، فریــدون اســدی، ملیحــه باغبــان، فائقــه ابراهیمــی، زهــرا 
میرچــی، مرضیــه اســد، اقــای بافنــده، محمــد کاظمــی آشــتیانی، حســین موســوی، یــداهلل امینیــان، حســینعلی 
پیکانفــر، هــادی خالقــی، یوســف تجسســی، محمدحســین یوســف زاده، محمدابراهیــم ســاوه درودی، علی فارســی، 
بهــروز ســلطانی، حســین کاوه، فرهــاد جلیلــی، ســیده رقیــه بنــی فاطمــی، آمنــه قنبــری، سحرپورحاجی حســینی، 
ــدی  ــیخی، مه ــزاد ش ــودی، به ــر محم ــینیان، جعف ــین حس ــی، افش ــا ورامین ــد رض ــعبان، محم ــورانگیز ش ش
حســینی یزدی، کــوروش اریانیــک، داوود ســمیعی، احمــد علیــزاده، محمــد رضــا فروتــن، محمــد حســین صرفی، 
ندیمــه عابدینــی، یوســف روشــن، علــی ماشــااهلل کوقــان، محمــد احمــدی، حمیــد رئیســی زاده، حامــد ارجمنــدی  

ــند. ــی می باش ــه قدیم وفرزان

بــا تاییــد کمیتــه ارزشــیابي تکنولــوژي گــردش خــون، اولیــن دوره جذب دانشــجوي کارشناســی ارشــد   
ــن بیمارســتان در ســال۱۳9۲  ــه ای ــا همــت مســئولین و پرفیوژنیســت های فرهیخت ــوژی گــردش خــون ب تکنول

ــت. ــام پذیرف انج

بخش دوم: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در ایران
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6- بیمارستان امام خمینی)ره(

از پیشــگامان پرفیــوژن بیمارســتان هــزار تخت خوابــی در قبــل از انقــالب می تــوان از دکتــر قاســم پور   
متخصــص توراکــس و آقــای حــاج منشــی مدیــر شــرکت درمانگــر، نمایندگــی پمپ هــای Sarns  در آن زمــان 
وهمچنیــن خانــم نقــره ای کــه از بیمارســتان قلــب شــهید رجایــی بــه ایــن مرکــز می آمدنــد ذکــر نمــود. از ســال 

ــد ــان داود رهگــذر، محمــد احمــدی و هوشــنگ رهگــذر در ایــن مرکــز فعالیــت می کردن ۱۳57 آقای

ــع  ــه جم ــی و ناصــری ب ــر، قدیان ــان هورف ــب آقای ــال جراحــی قل ــش اعم ــا افزای ــال ۱۳68 و ب از س  
ــه  ــی ب ــی و فراهان ــی، شهســواری، رجب ــی، رجای ــان رضاخان ــد آقای ــال های بع ــتند. ودر س پرفیوژنیســت ها پیوس
ایــن جمــع اضافــه گردیدنــد. بــا راه انــدازی مرکــز فــوق تخصصــی مرکــز طبــی کــودکان آقایــان رضاخانــی و 

ــکار شــدند.   ــو دکان مشــغول ب ــی ک ــی در مرکــز طب اصدق

7- تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در شیراز 

الف( بیمارستان شهید دکتر فقیهي

ــن  ــد ای ــیس ش ــعدي تاس ــتان س ــام بیمارس ــا ن ــال ۱۳۲۲ ب ــي در س ــر فقیه ــهید دکت ــتان ش بیمارس  
ــرات اساســي در اطاق هــاي عمــل  ــود. در ســال ۱۳48 تغیی ــز معــروف ب ــي نی ــه یکصــد تخت خواب بیمارســتان ب
ــن  ــا جدیدتری ــور ب ــاي مزب ــد و اطاق ه ــل آم ــه عم ــی ( ب ــر فقیه ــهید دکت ــتان ش ــعدي ) بیمارس ــتان س بیمارس
وســایل جراحــي و دســتگاه هاي بررســي حــال بیمــاران ) سیســتم مانیتــوري ( مجهــز و بــراي انجــام عمل هــاي 

ــد. ــاده گردی ــد آن آم ــه و مانن ــد کلی ــاز و پیون ــب ب ــي قل ــل جراح ــزرگ از قبی ــي ب جراح

در ســال ۱۳49 گام موثــر دیگــري در پیشــرفت بیمارســتان برداشــته شــد و ســاختمان بخــش قلــب   
ــاح ایــن بخــش کــه  ــا افتت ــه دســتگاه هاي کاتتریزاســیون قلــب مي باشــد خاتمــه یافــت ب و ریــه کــه مجهــز ب
ــاز از  ــب ب ــات جراحي هــاي قل ــب مــي باشــد، مقدم ــن وســایل تشــخیص بیماري هــاي قل ــه جدیدتری مجهــز ب

ــد.  ــث فراهــم گردی ــر حی ه

دکتــر هرمــز آذر در ســال ۱۳5۲ اولیــن عمــل جراحــی قلــب بــاز شــیراز را بــر روی یــک کــودک 4/5   
ــا موفقیــت انجــام داده انــد. دکتــر شــهید ثالــث ) اهــل کشــور مصــر ( بعنــوان پرفیوژنیســت، ایشــان را  ســال ب
همراهــی کردنــد. پــس از دکتــر آذر، آقــای دکتــر رهبــر اعمــال جراحــی را بــه همــراه پرفیوژنیســت، ســرکار خانــم 
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ــد. ــود انجــام دادن ــده ب ــوژن را دی ــکا دوره پرفی افراســیابی کــه در آمری

پــس از پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی و در پــی تــرور آقــای دکترســید ابراهیــم فقیهــی )ابتدای   
دهــه شــصت( بــا اقــدام دانشــجویان دانشــگاه شــیراز نــام ایــن مرکــز از بیمارســتان ســعدی به بیمارســتان شــهید 
ــا پزشــکانی ماهــر و پرفیوژنیســت هایی  ــال ب ــن بیمارســتان فع ــر یافــت. در حــال حاضــر ای ــر فقیهــی تغیی دکت
ــخت کوش  ــت های س ــئولین و پرفیوژنیس ــکاری مس ــا هم ــد . ب ــد می باش ــاران نیازمن ــت بیم ــه در خدم فرهیخت
دانشــگاه اولیــن دوره جــذب دانشــجوی کارشناســی ارشــد تکنولــوژی گــردش خــون در دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــیراز صــورت پذیرفــت .)۲-۱۳(

شکل ۱۳-۲: اولین عمل در تاریخ ۱۳5۲/۲/۱7 در شیراز انجام شد

بخش دوم: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در ایران
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ب(بیمارستان شهید نمازی

اولیــن عمــل جراحــی قلــب در ایــن مرکــز در ســال ۱۳76 توســط دکتــر ســنجریان انجــام گردیــد. بــا   
ورود دو جــراح جــوان و کوشــا ) دکتــر امیــر غفــران و دکتــر نعمتــی ( جراحــی قلــب در شــیراز بــا جدیــت بیشــتری 

پیگیــری شــد .

ج( بیمارستان کوثر شیراز

ــر  ــل در تی ــاق عم ــه و و ۱6 ات ــارس در 8 طبق ــن ف ــت خیری ــه هم ــیرازکه ب ــر ش ــتان کوث بیمارس  
مــاه 84 افتتــاح وبــا 4 اتــاق عمــل قلــب شــروع بــه اعمــال جراحــی قلــب نمــود و تــا پایــان ســال 9۳ تعــداد 
ــده اســت . اولیــن پرفیوژنیســت های مرکــز محمــد اســکندری و حســین  ــاز انجــام گردی ۱۲000 عمــل قلــب ب
خالصــی فــرد بودنــد کــه پــس از افزایــش اعمــال جراحــی آقایــان رضــا دخــش، حمیــد گرامــی، علــی محمــدی، 

ــد. ــرار گرفتن ــوزش ق ــت آم ــز تح ــاری نی ــم مخت وعبدالکری

د( بیمارستان الزهرا

ایــن بیمارســتان در ســال ۱۳56 بعنــوان مرکــز طبــي کــودکان بصــورت خیریــه شــروع بــه فعالیــت   
نمــوده و در اواخــر ســال ۱۳75 بعلــت نیــاز بــه مرکــزي جهــت بیمــاران قلبــي در جنــوب شــهر شــیراز و بــا همــت 
افــراد خیــر و توافــق و همــکاري دانشــگاه علــوم پزشــکي شــیراز بــه مرکــز خیریــه قلــب الزهــراء)س( و کــودکان 

شــهید حجــازي تبدیــل گردیــده اســت. 

ــص و  ــوق تخص ــص و ف ــاي متخص ــري از نیروي ه ــا بهره گی ــر ب ــال حاض ــتان در ح ــن بیمارس ای  
ــي  ــي- عروق ــاي قلب ــوق تخصصــي در زمینه ه ــوب تخصصــي و ف ــات مطل ــه خدم ــت ارائ ــد جه پرســنل متعه

فعالیــت دارد.

ــب(  ــراح قل ــی )ج ــر ضراب ــاه ۱۳90 توســط دکت ــخ ۲6 آبانم ــاز در تاری ــب ب ــن عمــل جراحــی قل اولی  
ــل  ــن عم ــوژن در اولی ــم پرفی ــت. تی ــه اس ــام گرفت ــز انج ــن مرک ــی( در ای ــار )متخصــص بیهوش ــر جویب و دکت
متشــکل از آقایــان محســن کهدویــی )پرفیوژنیســت همــکار از بیمارســتان نمــازی( و رضــا دخــش )بیمارســتان 
الزهــراء( بودنــد. هماهنــگ کننــده بخــش پرفیــوژن مرکــز قلــب الزهــرا در حــال حاضــر آقــای حســین خالــی فــر 

می باشــند. 
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ه( مراکز درمانی دیگر 

ــهید  ــازی وش ــز نم ــه دومرک ــود دارد ک ــیراز وج ــب در ش ــی قل ــال جراح ــر8 مرکزفع ــال حاض در ح  
فقیهــی دانشــگاهی ودو مرکــز الزهــرا وکوثــر خیریــه و یــک مرکــز مربــوط بــه تامیــن اجتماعــی و۳ مرکــز دنــا، 

اردیبهشــت، وبیمارســتان مرکــزی یــا ام آر ای خصوصــی می باشــند. 

اسامی پرفیوژنیست های شیراز به ترتیب شامل:

خانــم مهنــاز افراســیابی، آقایــان مــکاری، ابراهیــم قــدس بیــن، یدالــه بنــاکار، حســین ســفیدگر، خانــم   
ــی، حمیدرضــا ســلیمی، محمــود قانعــی، علیرضــا  ــان محمــد اســکندری، محمــد فریدون ــری، آقای سوســن صاب
ــزی ، علیرضــا شــول،  ــان بهــادر عزی ــاک، آقای ــم الهــام فرحن ــی، حســین خالصــی، خان ــی خواجوی ــوش، عل پری
محســن دهقــان، محســن کهدویــی، حمیدرضــا دخــش، حمیــد گرامــی، علــی محمــدی، عبدالکریــم مختــاری، 
رحیــم همتــی، ایمــان آتشــدر، علــی اصغــر زارعــی، امبیــز پناهنــده، علیرضــا احمــدی و خانــم طیبــه موســوی 

می باشــد.

8-بیمارستان شهید چمران اصفهان

در ســال ۱۳55 ســه نفــر از پرســتاران بیمارســتان شــهید چمــران) فروغــی ابــری ســابق ( بنام هــای   
زهــرا زمانــی، عصمــت جــوادی و مرحــوم غــالم حســین خواجــه جهــت آمــوزش بــه بیمارســتان شــهید رجایــی 
اعــزام گردیدنــد. در ســال ۱۳66 جراحــی قلــب توســط دکتــر نفیســی و دکتــر الزمــن افتتــاح گردیــد. پــس از 
ــوژن  ــروه پرفی ــه گ ــی ب ــوزش در بیمارســتان شــهید رجای ــس از آم ــز پ ــوکل نی ــون ناجــی و خســرو ت آن همای
پیوســتند. در ســال ۱۳70 هوشــنگ دهقانیــان و ســعید ذاکــری بــا آمــوزش در مرکــز شــهید چمــران  بــه ایــن 

ــه مشــغول شــدند.  حرف

امــا از ســال ۱۳74 فعالیــت هــای جراحــی قلــب در ایــن مرکــز گســترش یافــت و بــا ورود افــراد جــوان   
و مســتعد ماننــد: زهــرا اســکندری، فرانــک موحــدی، نادیــا موحــدی، احمــد نــادری، محمدعلــی امینــی، ســیامک 

ــه خــود گرفــت. ــوی دیگــری ب ــگ و ب ــوژن در اصفهــان رن ــه پرفی ــی حرف ــده قربان شــمس و فرخن

در ســال ۱۳88 منیــر الســادات هاشــمی، ناهیــد سیســتان و مهــرداد خــدا رحمــی نیــز تحــت آمــوزش   
ــا  ــدری و ب ــم حی ــواه و مری ــم دادخ ــان، مری ــینا اصفه ــتان س ــدازی بیمارس ــا راه ان ــد. ب ــرار گرفتن ــوژن ق پرفی

بخش دوم: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در ایران
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راه انــدازی بیمارســتان شــهید صدوقــی اصفهــان، عبــاس موحــدی، حســین رفیــع زاده و طیبــه امینــی نیــز تحــت 
ــد . ــرار گرفتن ــوزش ق آم

ــواع عمل هــای جراحــی و پرفیوژنیســت های مســتعد  ــا ان در حــال حاضــر ســه مرکــز در اصفهــان ب  
ــال  ــون از س ــردش خ ــوژي گ ــیابي تکنول ــه ارزش ــد کمیت ــا تایی ــد . ب ــاران می باش ــه بیم ــت ب ــه خدم مشــغول ب
ــد. ــان جــذب گردی ــون در دانشــگاه پزشــکی اصفه ــردش خ ــوژی گ ۱۳94دانشــجوي کارشناســی ارشــد تکنول

9-پرفییوژن در مشهد 

الف( بیمارستان قائم مشهد

ــان در بیمارســتان  ــر بلوری ــای دکت اولیــن عمــل جراحــی قلــب در مشــهد در ســال ۱۳67 توســط آق  
ــد. در آن ســال  ــی و ناجــی تشــکیل دادن ــان خرم ــم جراحــی را آقای ــد. پرفیوژنیســت های تی ــم انجــام گردی قائ
فقــط  چهــار عمــل انجــام گردیــد. دپارتمــان جراحــی قلــب بیمارســتان قائــم )عــج( فعالیــت اصلــی خــود را در 

ــود. ــکار نم ــاز ب ــتری آغ ــش بس ــک بخ ــت ICU و ی ــش تخ ــل و ش ــاق عم ــا دو ات ــال ۱۳7۲ ب س

اولیــن پرفیوژنیســت مشــهد آقــای ابراهیــم خرمــی مــی باشــند و بعــد از ایشــان خانــم صنــم صهبائــی،   
آقــای محمــد حســین مرتضــوی و ســپس خانــم خدیجــه کالهچــی بــه ایــن جمــع اضافــه شــدند. هــم اکنــون 
ــدا  ــرزاده، ن ــودد اکب ــری، محم ــدی طه ــی، مه ــر عل ــواد می ــت (، ج ــئول پرفیوژنیس ــرودی ) مس ــام پورگرم بهن

ــند. ــی باش ــت م ــه خدم ــز مشــغول ب ــن مرک ــی در ای ــی خلیل ــری و عل ــه جعف حســنی، هانی

ب(-تاریخچه مرکز جراحي قلب بیمارستان امام رضا)ع( مشهد

ــر  ــت دکت ــا هم ــه ۱۳8۱/۱0/۲4ب ــام رضــا )ع( مشــهد در مورخ ــتان ام ــب بیمارس ــي قل ــز جراح مرک  
ــا  ــا والدت آق ــب و مصــادف ب ــي قل ــوق تخصــص جراح ــي ف ــر نظافت ــت دانشــگاه و دکت ــي ریاســت وق بهرام
ــال  ــداد اعم ــوده وتع ــت نم ــه فعالی ــروع ب ــب ASD ش ــي قل ــل جراح ــن عم ــا اولی ــي الرضا )ع( ب علي ابن موس
مرکــز در زمــان کوتــاه چنــد ماهــه بــه ۱0عمــل در روز رســید. از افتخــارات ایــن مرکــز اینکــه در ســال ۱۳8۳ 

ــد. ــزار گردی ــران برگ ــت هاي ای ــش پرفیوژیس ــن همای ــال ۱۳8۲ اولی ــب و در س ــد قل ــل پیون ــن عم اولی

ــد  ــي، مجی ــعید فاتح ــل(، س ــاق عم ــتار ات ــدري گودرزي)سرپرس ــد حی ــان مجی ــروع کار آقای در ش  
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ســتارزاده، علــي مــرادي و بــا همــکاري آقایــان ابراهیــم خرمــي و آقــاي بهنــام پورگرمــرودی پرفیوژیســت هاي 
ایــن مرکــز را تشــکیل می دادنــد. در حــال حاضــر بــا توجــه بــه افزایــش اعمــال جراحــی قلــب آقایــان محمدرضــا 
رضائي،غالمرضــا گرگیجــي ،حســین نبــوي پســندي، مهــدي وحدتــي، حســن رحیمــي، ســعید خاتمــي و خانــم 

ــد. ــده ان ــه ش ــز اضاف ــت های مرک ــع پرفیوژنیس ــه جم ــري ب ــرا ناص زه

ــوص  ــل مخص ــاق عم ــک ات ــب، ی ــي قل ــل جراح ــاق عم ــز داراي 5 ات ــن مرک ــر ای ــال حاض در ح  
پیونــد قلــب، ۲0تخــت ICUو ۳6 تخــت بخــش جراحــي قلــب و مجهــز بــه تمــام امکانــات روز جراحــي قلــب 
ــا تاییــد کمیتــه ارزشــیابي تکنولــوژي گــردش خــون از ســال ۱۳95دانشــجوي  مي باشــد. ایــن مرکــز مجهــز، ب

ــود. ــد ب ــرا خواه ــون را پذی ــردش خ ــوژی گ ــد تکنول ارش

ج(مراکز دیگر 

پــس از راه انــدازی دپارتمــان جراحــی قلــب در بیمارســتان قائــم، از ســال ۱۳78 بــه بعــد مراکــز زیــر   
ــدند. ــه ش ــهد اضاف ــب مش ــی قل ــواده جراح ــع خان ــه جم ــب ب ــه ترتی ب

۱. بیمارستان موسی ابن جعفر )خیریه(

ــد ســتارزاده ،  ــام پورگرمــرودی) مســئول( ،مجی ــه و پرفیوژنیســت هــا :  بهن ۲. بیمارســتان جــواد االئمــه )خیری
مهــدی طهــری ، خدیجــه کالهچــی ، جــواد محمــدی دیزاونــد ، تکتــم دادخــدازاده ، علــی خلیلــی و  مرضیــه 

حصــاری(

۳. بیمارستان  امام رضا ) دانشگاهی(
4. بیمارستان رضوی )خصوصی(

5. بیمارستان شریعتی ) دانشگاهی(
6. بیمارستان مهر )خصوصی (

۱0- بخش جراحی قلب بیمارستان دکتر شریعتی

ــا انجــام عمــل ASD افتتــاح گردیــد. بخــش  در ۲8 آذر مــاه ســال ۱۳69، مرکــز دکتــر شــریعتی ب  
پرفیــوژن بــا حضــور اســاتید پیــش کســوت، آقــای بهنــود )شــهید رجایــی( و آقــای جهانــدار مقدم)شــهید مــدرس( 
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ــود. ــت نم ــه فعالی ــروع ب ش

ــه  ــمی ب ــی هاش ــید عل ــه س ــس از دو هفت ــی و پ ــهریار میرآقای ــید ش ــاه ۱۳69 س ــخ 5 دی م در تاری  
جمــع پرفیوژنیســت های ایــن مرکــز اضافــه شــدند. از ابتــدای ســال ۱۳70 وبــا افزایــش اعمــال جراحــی آقایــان 
ــی  ــی و صالح ــا اکباتات ــال ۱۳7۳ خانم ه ــدند. در س ــغول ش ــوژن مش ــوزش پرفی ــه آم ــی ب ــی بابای ــازی، حاج نی
جهــت آمــوزش پمــپ بــه اتــاق عمــل منتقــل گردیدنــد. و ســپس آقایــان محمــود رضایــی ونــد، مرزبــان کیــا، 
آقــای ورمزیــاری، حســن زاده و رضــا بابــای نیــز جهــت آمــوزش پرفیــوژن بــه اتــاق عمــل قلــب منتقــل شــدند. 

ــتند. ــروه پیوس ــن گ ــه ای ــز ب ــبی نی ــو و طهماس ــا بنوخ ــن و خانم ه ــادی مکاری ــای ه ــس از آن آق پ

اولیــن پیونــد قلــب و کاشــت دریچــه هموگرافــت در ایــران، توســط تیــم جراحــی قلــب و   
ــر  ــتان دکت ــل بیمارس ــاق عم ــوژن ات ــت. بخــش پرفی ــت انجــام پذیرف ــا موفقی ــز ب ــن مرک پرفیوژنیســت های ای
ــت  ــه خدم ــغول ب ــور مش ــر کش ــر در سراس ــال حاض ــه در ح ــرادی را دارد ک ــه اف ــوزش ب ــار آم ــریعتی افتخ ش

. شــند می با

۱۱ - بیمارستان قلب بقیه ا.. )عج(جماران

پــس از ارتحــال حضــرت امــام )ره( اولیــن عمــل جراحــی قلــب در یــک بیمارســتان نظامــی ) دانشــگاه   
علــوم پزشــکی بقیــه ا..(، توســط تیــم جراحــی قلــب شــهید مــدرس )بــه سرپرســتی دکتــر عرب نیــا (در ســال 
۱۳69بــا یــک عمــل تعویــض دریچــه میتــرال انجــام گردیــد. پرفیوژنیســت های ایــن گــروه آقایــان جعفرطهــوری 
و مختــار میــرزا جانــی بودنــد کــه زحمــات زیــادی را بــرای بهبــود بیمــاران کشــیدند. ســاختار و سیاســت ایــن 
بیمارســتان بــه گونــه ای بــود کــه پزشــکان زیــادی نظیــر: دکتــر انصــاری، دکتــر فاطمــی، دکتــر مانــدگار، دکتــر 
بلوریــان، دکتــر جاویــدی، مرحــوم دکتــر میرخانــی، دکتــر مافــی، دکتــر ناظــم در آن مشــغول بــه خدمــت شــدند. 
بیمارســتان جمــاران جهــت اســتقالل کادر درمــان در حیطــه پرفیــوژن حمیــد شــفیعی را در ســال ۱۳70 جهــت 
آمــوزش بــه بیمارســتان شــهید مــدرس اعــزام نمــود. پــس از ایشــان زنــده یــاد مرحــوم ناصــر معدنــی و ســپس 
ســید رســول حســینی ،خدیجــه آذره و آقایــان معصومــی اقــدم، محمــودی، شــاکری، رفیعــی، اســعدی و مســلم 
نیــز دوره هــای آموزشــی خــود را ســپری نمودنــد. در ســال ۱۳75 بــا ورود دکتــر کالنتر معتمــدی بــه بیمارســتان، 
تیــم جراحــی قلــب کامــل و اعمــال جراحــی توســط نیروهــای رســمی دانشــگاه علــو م پزشــکی انجــام گردیــد. 
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۱۲- پرفیوژن در کرمان

در ســال ۱۳7۱ بــا حضــور دکتــر خدارحمــی، اولیــن عمــل جراحــی قلــب دربیمارســتان شــفا کرمــان   
راه انــدازی شــد. اولیــن پرفیوزنیســت های ایــن مرکــز آقایــان فتحعلــی الهوتــی و ســعید کاظمیــان بودنــد کــه 
ــد . ــاز نمودن ــود را آغ ــت خ ــران فعالی ــی ته ــهید رجای ــتان ش ــای الزم دربیمارس ــوزش ه ــدن آم ــس از گذران پ

ــر  ــر دکت ــی نظی ــور جراحان ــال ۱۳7۳و حض ــب در س ــی قل ــد جراح ــترش واح ــه گس ــه ب ــا توج ب  
حکمت،دکتــر بهشــتی و دکتــر جلــوه، آقــای محمــد حســین شهســواری و خانم هــا صدیقــه قنبــری و معصومــه 

بهشــتی نیــز بــه جمــع پرفیوژنیســت های مرکــز پیوســتند.

درســال 8۱ و بــا ورود جراحانــی همچــون دکتــر دیلمــی، دکتــر بنــی اســدی و دکتــر نخعــی بــه تعــداد   
پرفیوزنیســت های کرمــان افــزوده و آقــای امینیــان، خانــم هــا نــدا جبــاری، مهنــاز نامجــو، لیلــی مــرادی، ملیحــه 

ــوزن پیوســتند. ــه جمــع همــکاران پرفی شــجاعی، حــاج جعغــری، و نغمــه ادهمــی ب

عــالوه بــر بیمارســتان دانشــگاهی شــفا دو مرکــز خصوصــی الزهــرا در ســال 86 و راضیــه فیــروز در   
ســال 9۲ راه انــدازی شــدند.

۱۳- پرفیوژن در یزد

ــا انجــام  ــرال بیمارســتان افشــار ب ــاق عمــل جن ــزد، در ســال ۱۳7۲در ات ــب در اســتان ی جراحــي قل  
عمــل جراحــي قلــب بســته توســط دکترمحمــد حســین محمودیــان شــروع شــد و اولیــن عمــل جراحــي قلــب 
ــادر نــوري در آذر  ــاز بــر روي نوجــوان ۱۳ ســاله مبتــال بــه ASD  نیــز توســط دکتــر محمودیــان و دکتــر ن ب

ــد. ــام گردی ۱۳7۳ انج

بخــش جراحــي قلــب بــه صــورت مســتقل، از فروردیــن ۱۳74بــا دو اتــاق عمــل قلــب ویــک ICU  و   
یــک بخــش بســتري افتتــاح گردیــد. تــا ســال ۱۳76 فعالیــت بخــش محــدود بــود امــا از ســال۱۳76 تــا ۱۳79، 
باحضــور اســاتیدي چــون زنــده یــاد دکتــر ســید حمیــد میرخانــي، دکتــر رادمهــر، دکتــر رهبــر، دکتــر خاموشــي  
و دکتــر حســین نــژاد فعالیــت بیشــتري یافــت. از ســال ۱۳79 بــا حضــور آقــاي دکتــر ســید خلیــل فروزان نیــا 

فعالیــت بخــش جراحــی قلــب افزایــش چشــمگیري پیــدا نمــود .

از ســال ۱۳84  اعمــال جراحــي قلــب  در بخــش خصوصــي )بیمارســتان خیریــه سیدالشــهدا(نیز  راه   
انــدازي گردیــد .
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اولیــن پرفیوژنیســت هاي اســتان آقایــان احمــد تجملیــان و ســعید شــریف فــرد بودنــد کــه باگذرانــدن   
ــد  ــس از آن محم ــد. پ ــه کار نمودن ــز شــروع ب ــران در مرک ــتان شــریعتي ته ــوژن در بیمارس دوره یکســاله پرفی
حســین کریمــی زارچــی، اصغــر شــرافت، کبــری ابراهیمیــان، حمیــد رضــا آریــن نیــا، محمــد ســلیمیان، محمــد 

ــدند . ــه ش ــتان اضاف ــت های اس ــه پرفیوژنیس ــز ب ــدق نی ــره مص ــی و صاب ــی مهیج ــش، مجتب ــا خیراندی رض

۱4- بیمارستان شهید لواسانی

بیمارســتان شــهید لواســانی در ســال ۱۳7۲ بــا حضــور دکتــر مانــدگار و دکتــر تربیــت ودکتــر راســتان   
شــروع بــه کار نمــود. در ابتــدا پرفیوژنیســت ها از دیگــر مراکــز بــه بیمــاران خدمــت می کردنــد. امــا بــا آمــوزش 
ــم  ــوژن مشــغول هســتند ( تی ــه پرفی ــه حرف ــون در انگلیــس ب ــای خان احمــدی و ابیضــی ) ایشــان هــم اکن آق
پرفیــوژن مســتقل گردیــد. بــا افزایــش عمل هــای جراحــی قلــب آقایــان: نــوروزی ،کاوه شــکرچی، ذوالفقــاری، 
صالحــی، بروجــردی، احمــدی، فغفــوری، حمیدونــد، رضــوی، گنجیــان، و محســنی آمــوزش دیــده و مشــغول بــه 
فعالیــت شــدند. درایــن بیمارســتان تمــام اعمــال جراحــی قلــب بزرگســال واطفــال انجــام مــی شــود. در حــال 

ــه خدمــت می باشــند. ــدازی و مشــغول ب ــالد را راه ان ــز، بیمارســتان می ــن مرک ــم جراحــی ای حاضــر تی

۱5- پرفیوژن در استان کرمانشاه

ــه کار و  ــروع ب ــاه ش ــتان کرمانش ــهید بهشــتی اس ــب ش ــز قل ــب در مرک ــی قل ــال ۱۳7۳ جراح در س  
افتتــاح گردیــد. جراحــی قلــب در ایــن مرکــز بــا یــک جــراح قلــب ) دکتــر معصومعلــی معصومــی ( وســه نفــر 
پرفیوژنیســت ) صمصــام دبیــری، مصطفــی قنبــری و زهــره زاهــدی ( کــه درمرکــز قلــب شــهید رجایــی آمــوزش 
دیــده بودنــد شــروع بــکار نمــود و شــش مــاه بعــد نفــر چهــارم، علیرضــا پورمتعبــد بــه جمــع پرفیوژنیســت های 

ــب شــهید بهشــتی کرمانشــاه پیوســت. مرکــز قل

ــواع اعمــال جراحــی قلــب اعــم از  از همــان ابتــدای فعالیــت جراحــی قلــب در اســتان کرمانشــاه، ان  
اعمــال جراحــی ســاده و پیچیــده جهــت اصــالح نقایــص مــادرزادی بــرروی اطفــال وانــواع اعمــال جراحــی قلــب 
ــری  ــد کرون ــده مانن ــنگین و پیچی ــال س ــر و اعم ــروق کرون ــه ای، ع ــای دریچ ــل بیماری ه ــاالن از قبی بزرگس
ــوژن اداره  ــروه پرفی ــوب توســط گ ــت مطل ــا کیفی ــورت انجــام و ب ــورت و دایسکشــن آئ و دریچــه، آنوریســم آئ
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می گردیــد. 

در ســال ۱۳78 مرکــز جدیــد و پیشــرفته، امــام علــی )ع( افتتــاح و کلیــه نیروهــا و امکانــات بــه ایــن   
مرکــز جدیــد منتقــل گردیــد. ایــن محــل در حــال حاضــر بــه کلیــه بیمــاران خدمــت رســانی می نمایــد. بــا اضافــه 
شــدن جراحــان قلــب و توســعه اعمــال جراحــی، تعــدادی از همــکاران مســتعد بــا آمــوزش در مرکــز امام علــی 
)ع( بــه جمــع پرفیوژنیســت های اضافــه گردیدنــد. کــه توســط گــروه پرفیــوژن مرکــز آموزش هــای الزم علمــی 
و عملــی را فــرا گرفتــه و مشــغول بــه کار شــدند کــه می تــوان بــه فرحنــاز پورمــراد، فرشــته کشــاورز، فرانــک 
پیــری اشــاره کــرد. در دهــه ۱۳80 مراکــز قلــب دیگــر اســتان ها تعــدادی از پرســنل خــود را جهــت فراگیــری 
ــه اســتان لرســتان و زنجــان  ــه میتــوان ب ــد از جمل ــه مرکــز امــام علــی )ع( کرمانشــاه اعــزام نمودن پرفیــوژن ب
اشــاره کــرد کــه پــس از فراگیــری آموزش هــای الزم بــه مراکــز اســتان خــود بازگشــته و مبــادرت بــه راه انــدازی 

جراحــی قلــب در اســتان خــود نمودنــد. 

در طــی ســال های اخیــر بــا انتقــال بعضــی از همــکاران و همچنیــن بــاز نشســته شــدن برخــی دیگــر،   
ــن مرکــز آمــوزش  ــه شــدند کــه در همی ــه جمــع پرفیوژنیســت های مرکــز اضاف ــداد دیگــری از همــکاران ب تع

ــی. ــکوه صادق ــان و ش ــته دیوانی ــی، فرش ــا صالح ــا ماندان ــه خانم ه ــدند. از جمل ــه کار ش ــغول ب ــده و مش دی

۱6- تاریخچه پرفیوژن جراحی قلب در گیالن 

بیمارســتان دکتــر حشــمت رشــت در قســمت جنــوب غربــی شهرســتان رشــت در اســتان گیــالن بــا   
مســاحت ۱6۱۳۲مترمربــع واقــع شــده اســت. در ســال ۱۳49 بــا زیربنــای 7745 متــر مربــع بــه نــام بیمارســتان 
کــوروش تاســیس شــد و بعنــوان یــک بیمارســتان جنــرال مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت و پــس از انقــالب 
اســالمی در ســال ۱۳58 بــه ســازمان منطقــه ای بهــداری اســتان گیــالن پیوســت و پــس از تاســیس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی گیــالن بــه دانشــگاه منتقــل گردیــد. ایــن مرکــز از ســال ۱۳7۲ بعنــوان تنهــا مرکــز تخصصــی 

ــی و تحقیقاتــی قلــب دکتــر حشــمت ادامــه کار داد. ــام مرکــز آموزشــی درمان ــا ن قلــب و عــروق در اســتان ب

ــار در  ــن ب ــرای اولی ــر حشــمت رشــت در ســال ۱۳74 ب ــب بیمارســتان دکت ــاق عمــل جراحــی قل ات  
دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن بــه همــت دکتــر ابوتــراب قنبــری رئیــس وقــت دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن 
و متخصصیــن قلــب و عــروق اســتان تاســیس شــد و اولیــن عمــل جراحــی قلــب در تاریــخ بیســتم آبــان مــاه 
۱۳74 توســط تیــم جراحــی قلــب مرکــب از دکتــر خاموشــی و دکتــر علــی محمــد صادقــی میبــدی )جراحــان 
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ــه همــت  ــب ( و ب ــن بیهوشــی قل ــب ) متخصصی ــی ایمان طل ــی میرمنصــوری و ول ــر عل ــب و عــروق( و دکت قل
مرحــوم ابراهیــم اکبــری و محمدرضــا قربانــی ) اولیــن پرفیوژنیســت های دوره دیــده جراحــی قلــب اســتان ( بــه 
همــراه کادر اتــاق عمــل انجــام گردیــد. بتدریــج اعمــال جراحــی قلــب در ایــن مرکــز گســترش یافتــه و عــالوه 
بــر اضافــه شــدن جراحــان قلــب و متخصصیــن بیهوشــی قلــب، بــه مجموعــه پرفیوژنیســت های ایــن مرکزآقــای 
مصطفــی شــکاری و خانم هــا آســیه رمضــان نــژاد، مریــم پرســا، معصومــه میرزایــی و لیــدا واحــدی نیــز اضافــه 
شــدند. بطوریکــه هــم اکنــون ســاالنه در حــدود ۱000 عمــل جراحــی قلــب بــاز و بســته در ایــن مرکــز انجــام 

می شــود.

ــه  ــرورت ب ــه ض ــا ب ــال ها بن ــی س ــز در ط ــری نی ــی دیگ ــز خصوص ــوق، مراک ــز ف ــر مرک ــالوه ب ع  
: از جملــه  اضافــه شــدند  اســتان  قلــب  مجموعــه جراحــی 

۱. مرکــز جراحــی قلــب بیمارســتان گلســار رشــت کــه اولیــن عمــل جراحــی قلــب در تاریــخ شــانزدهم اســفند 
ســال ۱۳77 افتتــاح گردیــد.

ــاه ســال  ــر م ــخ بیســت و ســوم تی ــا کــه اولیــن جراحــی قلــب در تاری ۲. مرکــز جراحــی قلــب بیمارســتان آری
ــد.  ــاح گردی ۱۳84 افتت

۳. مرکــز جراحــی قلــب بیمارســتان قائــم کــه اولیــن عمــل جراحــی قلــب در چهــارم مــرداد ســال ۱۳9۲ افتتــاح 
  . ید د گر

هــم اکنــون در اســتان گیــالن 4 مرکــز فعــال جراحــی قلــب بــا 4 نفــر جــراح قلــب و عــروق، 6 نفــر   
متخصــص بیهوشــی قلــب و 6 نفــر پرفیــوژن جراحــی قلــب شــامل محمــد رضــا قربانــی، مصطفــی شــکاری، 
ــه  ــد ب ــاران نیازمن ــان بیم ــه درم ــدی، وظیف ــدا واح ــی و لی ــه میرزای ــا، معصوم ــم پرس ــژاد، مری ــیه رمضان ن آس

ــد ــام می دهن ــب را انج ــی قل جراح

۱7- بیمارستان بقیه اهلل االعظم )عج(

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــئولین دانش ــاران، مس ــب جم ــتان قل ــاران از بیمارس ــوب بیم ــتقبال خ ــا اس ب  
ــج(  ــتان بقیه اهلل )ع ــگاه را در بیمارس ــن دانش ــب ای ــی قل ــز جراح ــن مرک ــه دومی ــد ک ــم گرفتن بقیه اهلل )عج(تصمی
و بــا فضــا و مکانــی بســیار مناســب تاســیس نماینــد. ایــن مرکــز مــدرن در تاریــخ ســوم خــرداد ۱۳78 افتتــاح 



81

ــد شــفیعی  ــوان جــراح، حمی ــر معتمــدی بعن ــر کالنت ــن مرکــز توســط دکت ــن عمــل جراحــی در ای ــد. اولی گردی
ــت.  ــوان متخصــص بیهوشــی انجــام گرف ــی بعن ــر علیرضــا جالل ــوان پرفیوژنیســت و دکت ــری بعن و محمــد باق
ــر یاقــوت، مرحــوم موســی احمــدی،  ــادی، اکب ــان: علــی مطهــر، حســن مهاب ــا افزایــش اعمــال جراحــی آقای ب
ــع  ــه جم ــرادی ب ــا م ــی و علیرض ــن شمس ــرادی، محس ــی م ــیرعلیوند، عل ــان ش ــکندری، رحم ــا اس ــالم رض غ
پرفیوژنیست های مرکز پیوستند .  در حــال حاضــر در ایــن مرکــز انــواع اعمــال جراحــی قلــب و پیونــد 

ــود . ــی ش ــب انجــام م قل

۱8- مرکز قلب تهران 

ــا حضــور مرحــوم ناصــر  ــوژن ب ــد و بخــش پرفی ــاح گردی ــب تهــران در9 اســفند۱۳80 افتت مرکــز قل  
انــدازی گردیــد. راه  اکباتانــی و سیدرســول حســینی  معدنــی، طیبــه 

ــروه  ــه گ ــری ب ــت،های دیگ ــل در روز (، پرفیوژنیس ــت عم ــا) بیس ــداد عمل،ه ــدن تع ــه ش بااضاف  
اضافــه شــدند بطوریکــه هــم اکنــون آقایــان حســین موســوی، هــادی خالقــی، حســین کاوه، محمــود رضایــی، 
امیرحســن زاده، بهزادشــیخی، داوود ســمیعی، شــهریار میرآقایــی، مرشــدندایی، مهــدی ترحمــی، مهــدی حســینی، 
احمــد علــی احــدی، امیربــرات پــور وخانم هــا طیبــه اکباتانــی ) مســئول گــروه ( و فیــروزه علیرضایــی در ایــن 
بخــش مشــغول بــه خدمــت رســانی می باشــند. ایــن مرکــز یکــی از مراکــز بــزرگ، مجهــز وپیشــرفته در ایــن 

حیطــه می باشــد.

۱9- جراحی قلب در مازندران

در اواخــر ســال ۱۳8۲ مســاله راه انــدازی مرکــز جراحــی قلــب در اســتان مازنــدران کامــال جــدی و بــه   
همیــن منظــور تعــداد ده نفــر از افــراد واجــد شــرایط پــس از مصاحبــه انتخــاب شــده وجهــت گذرانــدن دوره هــای 
آمــوزش مختلــف اتــاق عمــل، بیهوشــی، پرفیــوژن و آی ســی یــو بــه مرکــز قلــب تهــران اعــزام شــدند و پــس از 
گذرانــدن دوره هــای مربوطــه بــه ســاری برگشــته و بــا مدیریــت رئیــس دپارتمــان جراحــی قلــب مازنــدران آقــای 
دکتــر شــروین ضیابخــش طبــری و همــکار ایشــان آقــای دکتــر ســید محمــود نورایــی، مرکــز قلــب مازنــدران 

راه انــدازی گردیــد.
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ــب و  ــدا مرکــز جراحــی قل ــی، ابت ــات در مرکــز دولت ــزات و امکان ــودن برخــی تجهی ــاده نب ــل آم بدلی  
ــد:  ــاح گردی ــر افتت ــروه زی ــط گ ــال ۱۳8۳ توس ــز س ــاری در پایی ــفای س ــی ش ــتان خصوص ــروق بیمارس ع

ــوم پزشــکی  ــب و عــروق و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عل ــری )جــراح قل ــر شــروین ضیابخــش طب ۱. دکت
ــدران(  مازن

۲. دکتر محمد رضا حبیبی )فلوی بیهوشی قلب(
۳. تیم پرفیوژن)غالمعباس داوری ،  احمد علی غفاری ، و لیال برجسته ( 

4. تیم اتاق عمل  )خانم ولی پور - خانم محمودی- خانم اسالمی(
5. تیم بیهوشی ) خانم دنیوی و خانم رحیمی(

6. تیم آی سی یو شامل ) خانم قاسمیان و مجید سراج( 

پــس از آمــاده شــدن شــرایط و امکانــات الزم در مرکــز پزشــکی حضــرت فاطمه الزهــرا )س( ســاری   
)مرکــز دانشــگاهی( کــه حــدودا ۳ مــاه بطــول انجامیــد اولیــن عمــل جراحــی قلــب و عــروق در مرکــز قلــب 
ــم  ــد. اعضــای تی ــت گردی ــز ثب ــب آن مرک ــم جراحــی قل ــه تی ــت و افتخــار آن در کارنام ــدران انجــام گرف مازن
ــروه از  ــر گ ــد. ه ــفا بودن ــتان ش ــور در بیمارس ــروه مذک ــان گ ــل هم ــاق عم ــی و ات ــوژن، بیهوش ــی، پرفی جراح
تیم هــای مختلــف تعــدادی نیــروی جدیــد جــذب کردنــد، در گــروه پرفیــوژن دو نفــر از نیروهایــی کــه از طــرف 
ــوی و  ــا تق ــای خانم ه ــه نام ه ــد ب ــده بودن ــزام ش ــران اع ــی ته ــهید رجای ــتان ش ــه بیمارس ــفا ب ــتان ش بیمارس
عالیشــاه و نیــز دو نفــر کــه از طــرف مرکــز قلــب مازنــدران بــه مرکــز قلــب تهــران اعــزام شــده بودنــد پــس از 

ــد.  ــره را تشــکیل دادن ــه شــده ویــک گــروه هفــت نف ــه گــروه پمــپ اضاف ــوژن ب طــی دوره پرفی

ــه تعــداد  ــد، بتدریــج ب ــه فعالیــت مشــغول بودن در ایــن مقطــع ســه اتــاق عمــل و دو جــراح قلــب ب  
جراحــان و تیم هــای مرتبــط اضافــه شــده، و بدلیــل حجــم بــاالی اعمــال جراحــی آقایــان ســوادکوهی، رســتمی، 
احمدیــان، بابایــی، ســتاک، و خانــم حســینی بــه جمــع پرفیوژنیســت ها پیوســتند. در حــال حاضــر تیــم پرفیــوژن 
۱۳عضــو دارد. هــم اکنــون 5 جــراح قلــب بــه نام هــای آقایــان دکتــر ضیابخــش طبــری، دکتــر نورایــی، دکتــر 
ــر  ــان: دکت ــه نام هــای آقای ــز تعــداد 4 متخصــص بیهوشــی قلــب ب ــی ونی ــر اردالن ــر حبیبــی، دکت غفــاری، دکت
ــی در  ــر پرســنل درمان ــراه حــدود 70 نف ــه هم ــر پشــت پناه ب ــور و دکت ــی پ ــر قل ــر ســلیمانی، دکت ــی، دکت حبیب
ــغول  ــاز مش ــب ب ــی قل ــو جراح ــی ی ــر در دو آی س ــدود ۳0 نف ــز و ح ــل مرک ــاق عم ــف در ات ــای مختل گروه ه

ــند. ــاران می باش ــه بیم ــانی ب ــت رس خدم
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از ابتــدای راه انــدازی مرکــز قلــب مازنــدران تــا ســال 9۲ مســئولیت گــروه پرفیــوژن بــا خانــم لیــال   
برجســته بــوده و از شــهریور 9۲ تــا کنــون مســئولیت بــا آقــای ســوادکوهی می باشــد. 

حــدوداً ۳ ســال بعــد مرکــز جراحــی قلــب در بیمارســتان خصوصــی نیمــه شــعبان ســاری راه انــدازی   
ــامل:  ــب ش ــی قل ــم جراح ــای تی ــد واعض ش

۱. آقای دکتر شروین ضیابخش طبری )جراح قلب و عروق( 
۲. آقای دکتر قلی پور )فلوی بیهوشی قلب(

۳. تیــم پرفیــوژن شــامل) غالمعبــاس داوری، آقــای احمــد علــی غفــاری، و خانــم لیــال برجســته، خانــم تقــوی، 
ــدند ( ــه ش ــع اضاف ــن جم ــه ای ــوادکوهی ب ــای س ــداً آق ــکری، وبع ــای ش ــر و آق ــم دادف ــاه، خان ــم عالیش  خان

پــس از اینکــه ســه مرکــز جراحــی قلــب و عــروق در شــهر ســاری افتتــاح گردیــد، دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل 
اقــدام بــه راه انــدازی مرکــز جراحــی قلــب و عــروق بیمارســتان دانشــگاهی روحانــی بابــل نمــود. در ابتــدا تیــم 
ــر عهــده گرفــت و تاســه ســال امــور پرفیــوژن آن مرکــز  ــدازی را ب ــدران مســئولیت راه ان پرفیــوژن قلــب مازن
توســط ۱۳ نفــر عضــو پرفیوژنیســت مرکــز قلــب مازنــدران انجــام مــی گرفــت. هــم اکنــون همــکاران محتــرم 
پرفیوژنیســت بابــل امــور پرفیــوژن آن مرکــز را اداره نمــوده و گــروه پرفیوژنیســت های ســاری بــا آنهــا همــکاری 

می نماینــد. 

در مهــر مــاه ۱۳94 بیمارســتان منطقــه ای ولــی عصــر )عــج( قائــم شــهر افتتــاح گردیــد. اولیــن عمــل   
توســط دکتــر غفــاری )جــراح(، دکتــر شــربتداران )متخصــص بیهوشــی ( و خانــم تقــوی بــه همــراه آقایــان یاســر 

ــد. ــت انجــام گردی ــا موفقی ــران )پرفیوژنیســت( ب ــم آهنگ ــد رحی ــدری و محم حی

۲0-تاریخچه پرفیوژن در ارومیه 

ــدی زاده و  ــر مه ــط دکت ــاه ۱۳8۳ توس ــت م ــهر در اردیبهش ــن ش ــاز در ای ــب ب ــل قل ــن عم اولی  
ــه(  ــن پرفیوژنیســت ارومی ــژاد )اولی ــر ن ــای اصغ ــا همــکاری آق ــود ب ــورد ASD ب ــر پزشــکیان کــه یــک م دکت
ــای  ــاه آق ــد م ــه مــدت چن ــان رخشــا و ســلطان بیگــی انجــام شــد. و ســپس ب ــز آقای و پرفیوژنیســت های تبری
ــه اعمــال  ــی )ره( ارومی ــی از تهــران در بیمارســتان امام خمین ــی و رجای ــان رضاخان ــا همــکاری آقای ــژاد ب اصغر ن
ــژاد و بابایــی وطوبایــی(  ــد. از مهــر مــاه ۱۳8۳ پرفیوژنیســت های ارومیــه )آقایــان اصغرن قلــب را انجــام می دادن
بــه صــورت مســتقل بــه ایــن حرفــه مشــغول شــدند. بــا اضافــه شــدن فعالیــت اتــاق عمــل آقایــا ن رضــا کریمــی 
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وامیــر رضایــی بــه ایــن تیــم اضافــه شــده ودر ســال ۱۳88/8/8 بیمارســتان تخصصــی و فــوق تخصصــی جراحــی 
ــاح واز فروردیــن ســال ۱۳9۳ خانم هــا  ــاز افتت ــاق عمــل قلــب ب ــا ســه ات قلــب حضــرت سیدالشــهداء ارومیــه ب

ــه ایــن گــروه پیوســتند.  ــز ب محمدامینــی و جعفــری نی

 

۲۱- اتاق عمل جراحی قلب بیمارستان استاد عالی نسب تبریز 

دومیــن مرکــز جراحــی قلــب وابســته بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی کــه شــمال غــرب کشــور را تحــت   
پوشــش قــرار می دهــد در ســال ۱۳84 افتتــاح گردیــد. ایــن مرکــز بــا ســه اطــاق عمــل فعــال و ۱000 عمــل 

ــد . ــز می باش ــتان تبری ــم در اس ــز مه ــی از مراک ــال یک ــی در س جراح

ــان: نعمــت اهلل، احمــدزاده ،حســین عطــاری، شــهرام  ــب آقای ــه ترتی ــز ب ــن مرک پرفیوژنیســت های ای  
ــب  ــد ســیمرغی و طال ــاری، مجی ــی مخت ــم رضــوان، عل ــی، عبدالعظی ــی، آســیه نام ــال احــد محب ســپهری، اقب

حمیــدزاده می باشــند کــه در حــال خدمــت بــه بیمــاران نیازمنــد می باشــند .

۲۲- مرکز همدان

اولیــن عمــل جراحــی در بیمارســتان اکباتــان توســط دکتــر بابــک منافــی بــا کمــک اســتاد بلوریــان   
ــای خرمــی ) مشــهد ( و  ــاب آق ــه همــراه پرفیوژنیســت ها جن ــر فرهانچــی ب ــاب دکت و متخصــص بیهوشــی جن
آقایــان شــادی و طالبــی انجــام گردیــد. بیمارســتان اکباتــان در ســال ۱۳84 بــه بیمارســتان فرشــچیان منتقــل 
ــان زارعــی، حســینی  ــا افزایــش اعمــال جراحــی آقای و اعمــال جراحــی در ایــن بیمارســتان انجــام می گــردد. ب

ــتند. ــت ها پیوس ــع پرفیوژنیس ــه جم ــدی ب ــی و جانمحم ایمن

۲۳- جراحی قلب در لرستان 

بخــش قلــب بیمارســتان شــهید مدنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان از تاریــخ ۱۳8۳ بــا راه انــدازی   
ــر  ــز اطــاق عمــل اولیــن عمــل جراحــی قلــب توســط دکت ــا تجی بخــش آنژیوگرافــی آغــاز و در ســال ۱۳85 ب
ــه ترتیــب   ــد. پرفیوژنیســت های ایــن مرکــز ب ــی ریاســت بخــش جراحــی قلــب انجــام گردی ســید امیــن وحدان
ــان و شــهین ســعادتمند می باشــند  ــی، پیمــان احمــدی، اشــرف مهدی ــد ایمان شــامل: شــهریار رشــید زاده، مجی
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ــد. ــید زاده می باش ــای رش ــده آق ــه عه ــالش ب ــر ت ــروه پ ــن گ ــه مســئول ای ک

۲4- بیرجند و جراحی قلب

ســالها بــود کــه کمبــود واحــد جراحــی قلــب  در منطقــه محــروم شــرق کشــور، بیمــاران ایــن اســتان   
بــا تحمــل مشــکالت و ســختی های فــروان روانــه اســتان های مجــاور می نمــود. را 

ــوم  ــگاه عل ــاران، دانش ــی بیم ــای درمان ــکالت و هزینه ه ــش مش ــانی وکاه ــت رس ــدف خدم ــا ه ب  
پزشــکی بیرجنــد بــه همــت ریاســت وقــت دانشــگاه دکتــر مــراد هاشــم زهــی فــوق تخصــص جراحــی قلــب 
ــاز در بیمارســتان حضــرت  و عــروق درســال ۱۳84 ، راه انــدازی و تجهیــز یــک مرکــز مجهــز جراحــی قلــب ب
ــد. ــام ش ــهد انج ــران و مش ــاز در ته ــب ب ــی قل ــم جراح ــوزش تی ــورد. آم ــد خ ــد کلی ــج( بیرجن ــر )ع ولی عص

در تاریــخ بیســت و یکــم بهمــن مــاه ۱۳86 همزمــان بــا دهــه فجــر مرکــز جراحــی قلــب بــاز بیرجنــد   
بــا دو عمــل شــروع بــه کار نمــود. و تاکنــون بــا انجــام صدهــا عمــل توانســته ســهم کوچکــی در رفــع مشــکالت 

ــن مرکــز شــامل : ــب ای ــم جراحــی قل بیمــاران داشــته اســت. در حــال حاضــر تی

جراحــان محتــرم قلــب: دکتــر مــراد هاشــم زهــی، دکتــر موســی رحیمــی، دکتــر محمــود حســین زاده ملکــی، 
دکتــر احمــد آموزشــی

ــیما  ــر ش ــی، دکت ــر امیرادهم ــاهی، دکت ــی، دکتــر نورعلیش ــی: دکتــر محســن ضیای متخصصصــان بیهوش
شــیبانی،دکتر گنجی فــرد، دکتــر درخشــان، دکتــر امیــر صابــر تنهــا و دکتــر فاطمــه شــخص امام پــور

پرفیوژنیست ها: دکتر حسین کامیار )پزشک عمومی(، محمدجانی )کارشناس پرستاری(

 

۲5- بخش جراحی قلب دربیمارستان مرکز قلب بوشهر

بیمارســتان مرکــز قلــب بوشــهر در ســال۱۳87 افتتــاح گردیــد. اعضــای گــروه پرفیــوژن بــه ترتیــب   
شــامل:
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ابراهیم ابراهیمی، حمید زنگنه، منوچهر میرزایی و هادی عباسی می باشند.

۲6- پرفیوژن در قم

ــر  ــن عمــل جراحــی توســط دکت ــه کار نمــود. اولی ــاز ب ــم در ســال ۱۳87آغ بیمارســتان ولی عصــر ق  
بهشــتی، دکتــر بیگدلــی و تیــم پرفیــوژن ایشــان) محمــد باقــری و اکبــر یاقــوت ( انجــام گردیــد. بــا افزایــش 
ــان: محمدصــادق  ــون آقای ــم اکن ــه و ه ــرا گرفت ــوژن را ف ــای پرفی ــوان آموزش ه ــای ج ــی نیروه ــال جراح اعم
ــانی  ــت رس ــاران خدم ــه بیم ــاری ب ــم مخت ــی، کاظ ــداهلل امین ــولی، عب ــدی رس ــی، مه ــت ایمان ــری، اباصل اکب

. می کننــد 

۲7- رفسنجان و جراحی قلب

بخــش جراحــي قلــب بیمارســتان علــي ابــن ابیطالــب )ع( شهرســتان رفســنجان در ســال ۱۳87 در   
زمــان ریاســت آقــاي دکتــر آذیــن بــا همــکاري جراحــان آقایــان مســعود دیلمــي و فــرخ بنــي اســدي افتتــاح و  
دو روز در هفتــه، فعالیــت خــود را شــروع نمــود. پرفیوژنیســت هاي ایــن مرکــز در ابتــدا آقــاي حســن پاکدامــن 
و خانــم فرخنــده جعفریــان بودنــد کــه در مرکــز قلــب تهــران دوره پرفیــوژن خــود را بــه اتمــام رســانیدند. بعدهــا  
ــم  ــه جمــع ایــن دوســتان اضافــه شــدند. خان ــز ب خانم هــا زهــرا میرزایــي راینــي و زهــرا شــیخ اکبــري زاده نی
ــن  ــه جمــع ای ــز ب ــوژي گــردش خــون هســتند نی ــن دوره تکنول ــه از دانشــجویان ارشــد اولی ــه اســحاقي ک الل

ــد شــد.  ــزان اضافــه خواهن عزی

۲8-جراحی قلب در شهر اردبیل

بهمــن ۱۳87 دکتــر محمــدزاده و دکتــر شــاه محمدی اولیــن عمــل جراحــی قلــب را بــه کمــک تیــم   
پرفیــوژن تبریــز افتتــاح نمودنــد. از شــهریور مــاه ســال ۱۳87 آقایــان مســعود غفــاری و ســهیل ســهندیفر جهــت 
آمــوزش پرفیــوژن بــه بیمارســتان شــهید مدنــی تبریــز و ســپس بــه بیمارســتان شــهید رجایــي فرســتاده شــدند، 
کــه پــس از یک ســال در ســال ۱۳89، اولیــن پرفیوژنیســت اردبیــل، آقــای مســعود غفــاری پــس از اتمــام دوره 
ــز  ــای ســهیل ســهندیفر نی ــر دوم آق ــد نف ــاه بع ــد م ــاز نمــود. و چن ــوژن بصــورت مســتقل کار خــود را آغ پرفی
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ــرا  ــم زه ــی و خان ــده رحیم ــم ناهی ــی خان ــال جراح ــش اعم ــا افزای ــدند. ب ــه ش ــع پرفیوژنیســت ها اضاف ــه جم ب
ــتند. ــروه پیوس ــن گ ــه ای ــایش خواه ب آس

۲9- تاریخچه مرکز جراحی قلب بیمارستان بوعلی سینای قزوین

ــب  ــی قل ــن جراح ــام اولی ــا انج ــود را ب ــت خ ــال ۱۳88 فعالی ــاه س ــخ ۱6 تیرم ــز در تاری ــن مرک ای  
ــاز  ــزی آغ ــی چنگی ــر عل ــای دکت ــز آق ــن مرک ــراح ای ــن ج ــر یوســف نیا و اولی ــتاد دکت ــا حضــور اس CABG ب
ــه در  ــد ک ــی بودن ــی صادق ــای عل ــی و آق ــه بهرام ــم فاطم ــدا خان ــز در ابت ــن مرک ــت های ای ــود. پرفیوژنیس نم
مرکــز جراحــی قلــب بیمارســتان امــام خمینــی تهــران دوره پرفیــوژن را بــا موفقیــت گذراندنــد. در حــال حاضــر 
ایــن مرکــز انــواع جراحی هــای قلــب را توســط دکتــر علــی چنگیــزی و دکتــر ســعید فــرزام انجــام داده و علــی 

ــند . ــت می باش ــه خدم ــغول ب ــت مش ــوان پرفیوژنیس ــری بعن ــه قدی ــی و رقی صادق

۳0-جراحی قلب در اراک

بخــش جراحــی قلــب بیمارســتان امیــر المومنیــن اراک در دی مــاه ۱۳88، توســط دکتــر رســتمی و   
آقــای ذولفقــاری )پرفیوژنیســت( بــه همــراه صدیقــه محمــدی و الهــه قــادری، و بــا تاکیــدات رئیــس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اراک راه انــدازی شــد. در حــال حاضــر و بــا افزایــش اعمــال جراحــی، آقــای ســعید رحیمــی نیــز 

ــتند. ــز پیوس ــت های مرک ــع پرفیوژنیس ــه جم ب

۳۱- جراحی قلب کاشان 

اولیــن عمــل توســط دکتــر بردیــا نعمتــی و ســید حبیــب ا.. هاشــمی بعنــوان پرفیوژنیســت )بــه همــراه   
یــک پرفیوژنیســت از شــهید رجایــی( در تاریــخ ۱۳89/۱۲/۱۲ انجــام گردیــد.

ــت  ــک پرفیوژنیس ــی و ی ــص بیهوش ــب ) متخص ــی قل ــم جراح ــال ۱۳9۱ تی ــا س ــز ت ــاح مرک از افتت  
ــر  ــای دکت ــان دوره آق ــا پــس از پای ــد. ام ــی تهــران تامیــن گردی و کمــک جــراح ( از مرکــز قلــب شــهید رجای
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تشــکر متخصــص بیهوشــی قلــب و دو پرفیوژنیســت دیگــر آقایــان علیرضــا علیــزاده و محمــد نــوروزی راد و ســه 
وینیســت تیــم جراحــی قلــب مســتقاًل اقــدام بــه انجــام جراحــی قلــب نمــود. در حــال حاضــر تنهــا جــراح کاشــان 

ــد.  ــی می باش ــور عباس ــر پ ــای دکت آق

۳۲- تاریخچه پرفیوژن مرکز جراحی قلب سمنان

ــاجدی در  ــای س ــت آق ــه مدیری ــواه ب ــفا خ ــاران ش ــرکت ی ــط ش ــال ۱۳90 توس ــز در س ــن مرک ای  
بیمارســتان امیرالمومنیــن )ع( ســمنان شــروع بــکار کــرد. در ابتــدا آنژیوگرافــی بــه تنهایــی انجــام می شــد و بعــد 
از یــک مــاه آنژیــو پالســتی و جراحــی قلــب هــم در همیــن مرکــز انجــام شــد. جراحــی در ابتــدا توســط آقــای 
دکتــر رضایــی بــا تیــم شــرکت یــاران شــفاخواه انجــام گردیــد. در اوایــل شــهریور مــاه ۱۳90 آقــای دکتــر قــدس 
ــب توســط  ــده و در حــال حاضــر تمامــی اعمــال جراحــی قل ــه ســمنان آم ــب ب ــد از اتمــام دوره جراحــی قل بع
ایشــان انجــام می شــود. در فروردیــن ۱۳9۱ بخــش جراحــی قلــب بــه بیمارســتان پیشــرفته کوثــر منتقــل گردیــد. 

ــت می باشــند. ــه خدم ــوان متخصــص بیهوشــی مشــغول ب ــز بعن ــرد نی ــروزش ف ــر ف ــای دکت و آق

ــاد آقــای ناصــر مدنــی اولیــن پرفیوژنیســت های ایــن مرکــز  ــده ی آقــای ســید رســول حســینی و زن  
بودنــد. از تیرمــاه ۱۳9۱ خانــم زهــره دوســت محمــدی )سرپرســتار و مســئول پرفیــوژن( پرفیوژنیســت دانشــگاه 
علــوم پزشــکی ســمنان بــا آقــای ســید رســول حســینی تمامــی عمل هــای جراحــی کــه تــا کنــون انجــام شــده 

ــد. ــرار داده ان را تحــت پوشــش ق

۳۳-شهید محالتی تبریز

ــادر شــاه محمــدی  ــر ق ایــن بیمارســتان نظامــی ) ســپاه پاســداران( در تاریــخ 9۲/۱۱/9 توســط دکت  
ــا  ــد. ب ــوری بودن ــم افســانه بل ــدزاده و خان ــای احم ــم جراحــی آق ــدا پرفیوژنیســت های تی ــد. در ابت ــاح گردی افتت

ــتند. ــا پیوس ــع آنه ــه جم ــز ب ــین زارع نی ــور و حس ــد فری ــان وحی ــی آقای ــال جراح ــش اعم افزای
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۳4- جراحی قلب باز در بیمارستان واسعی سبزوار

ــر  ــر متحــدی ودکت ــن عمــل توســط دکت ــد. اولی ــدازی گردی ــخ 9۳/4/6 راه ان ــز واســعی در تاری مرک  
ــد. ــام گردی ــت ( انج ــر زاده ) پرفیوژنیس ــرودی و اکب ــان پورگرم ــی ( و آقای ــص بیهوش ــش ) متخص  جهانبخ

در حــال حاضــر آقایــان عبــاس آزادمنجیــری و مهــران میــرزا حســینی پرفیوژنیســت های ایــن مرکــز می باشــند 
کــه پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی بــه بیمــاران خدمــت می نماینــد .

بخش دوم: تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در ایران
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تــا ســال ۱۳79، یعنــی بعــد از ۳0 ســال از شــروع اولیــن عمــل جراحــی قلــب در ایــران، مجموعــه   
پرفیوژنیســت های کشــور بــدون حمایــت قابــل توجهــی، مــورد کــم مهــری و فشــارهای مضاعــف بــر مشــکالت، 
اســترس ها و مســئولیت خطیــری کــه بــر عهــده داشــتند قــرار گرفته انــد. ایــن گــروه زحمــت کــش کــه در واقــع 
جــزء الینفــک تیــم جراحــی قلــب بــوده و پــا بــه پــای جــراح و بیهوشــی در درمــان بیمــاران نقــش بســیار بــا 
اهمیتــی را داشــتند ســر انجــام بــه حکــم وجــدان و وظیفــه و عشــقی کــه در قلبشــان بــود و بــه امیــد پیشــرفت و 
رســیدن بــه جایگاهــی در خــور و شایســته، بــا تالشــی پیگیــر در پیــش بــرد اهــداف ایــن رشــته نــو پــا کوشــیده  
ــر عهــده  ــه امــروز نصیــب ایــن رشــته نویــن گشــته اســت را ب ــا ب ــل توجــه در پیشــرفتی کــه ت و ســهمی قاب

گرفتنــد.

بخش سوم: تاریخچه انجمن تکنولوژی گردش خون ایران
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تاریخچه پرفیوژن وجراحی قلب در جهان و ایران 

۱- دوره اول و تاسیس انجمن گردانندگان قلب و ریه مصنوعی ایران ) ۱۳79-۱۳8۳(

ــادر شایســته، احمــد رهگــذر، ســید علــی هاشــمی،  در ســال ۱۳79 دلســوزان ایــن رشــته، آقایــان: ن  
جعفــر طهــوری، فریــدون اســدی و خانــم مرضیــه اســد انجمــن صنفــی را بــا همتــی واال بــه اســم » انجمــن 
گرداننــدگان قلــب و ریــه مصنوعــی ایــران « تاســیس کردنــد. ایــن مجموعــه پــر تــالش کــه از پیــش کســوتان 
پرفیــوژن تشــکیل شــده بــود، اولیــن گام هــا  را در جهــت شناســاندن و ارتقــای جایــگاه ایــن حرفــه برداشــتند. 
اولیــن اساســنامه انجمــن توســط ایــن گــروه دلســوز نوشــته شــد و اولیــن جلســه ایــن انجمــن در بیمارســتان 
خاتم االنبیــا )ص( برگــزار گردیــد. نقــش آقــای ســید علــی هاشــمی در تاســیس ایــن انجمــن بــر کســی پوشــیده 
نیســت. ریاســت انجمــن در ایــن دوره بــه عهــده مرحــوم نــادر شایســته بــود کــه خدمــات زیــادی بــرای ایــن 

ــه کمــک دیگــر اعضــا انجــام دادند.)شــکل ۳-۱( رشــته ب

شکل ۱-۳: عکس هیت مدیره دوره اول از سمت راست آقایان رهگذر، هاشمی ،اسدی ،خانم اسد و مرحوم شایسته

۲- دوره دوم )۱۳8۳-۱۳87(

بنابــر قانــون وزارت کشــور، هــر چهــار ســال می بایســت انتخابــات انجمــن برگــزار و هیئــت مدیــره   
ــان  ــام و آقای ــخ ۱۳8۳ انج ــات در تاری ــن دوره انتخاب ــن دومی ــد. بنابرای ــی گردن ــور معرف ــه وزارت کش ــد ب جدی
ســید رســول حســینی، حمیــد شــفیعی، ســید علــی بروجــردی علــوی، بهــروز ســلطانی و ســید علــی هاشــمی 
بــه عضویــت هیئــت مدیــره در آمدنــد وآقــای جعفــر طهــوری نیــز بــه عنــوان بــازرس انتخــاب گردیــد. بــا ورود 
افــراد جدیــد علمــی و بــا انگیــزه، راه پیش کســوتان ایــن رشــته بــا قــدرت و شــتاب بیشــتری ادامــه یافــت بــه 

ــد: ــام گردی ــته ای انج ــات شایس ــن دوره اقدام ــه در ای طوری ک

تالش فروان در جهت شناساندن این رشته در وزارت بهداشت و محافل علمی و دانشگاهی	 
تشکیل کمیته آموزش وپژوهش در انجمن به مدیریت حمید شفیعی	 
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تهیــه برنامــه درســی )برگرفتــه از دانشــگاه پرینســتون آمریــکا و تطابــق آن بــا وضعیــت موجــود کشــور ( 	 
جهــت تاســیس رشــته تکنولــوژی گــردش خــون در مقطــع کارشناســی ارشــد و ارائــه آن بــه وزارت 

تهیه شرح وظایف پرفیوژنیست	 
شرکت فعال در کنگره های مرتبط 	 
طراحی آرم انجمن	 

شکل ۲-۳:اولین آرم انجمن

تشویق و افزایش سخنرانی پرفیوژنیست ها در کنگره های علمی 	 
صدور کارت عضویت برای تمامی اعضا انجمن	 
برگزاری اولین کنگره مستقل علمی در سال ۱۳86) مرکز همایش های بیمارستان میالد(	 
ارتباط مناسب با انجمن جراحان قلب و استقرار دفتر انجمن در محل انجمن جراحان قلب	 
چــاپ اولیــن کتــاب " گــردش خــون بــرون پیکــری " توســط مســئول کمیتــه آمــوزش و پژوهــش انجمــن 	 

در ســال ۱۳86
برقراری جلسات مستمر با کارگزاران بیمه در ارتباط با حقوق پرفیوژن	 
ــه نتیجــه رســیدن جــذب 	  تدویــن برنامــه درســی دوره دو ســاله آمــوزش پرفیــوژن در مراکــز ) قبــل از ب

دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد(
بــا روی کار آمــدن هیئــت مدیــره دوره دوم، امیــدواری ایــن گــروه زحمت کــش بــه ادامــه تحصیــل   
ــره  ــت مدی ــری هیئ ــس از رای گی ــت. پ ــم گیری یاف ــش چش ــته افزای ــن رش ــی در ای ــزون علم ــرفت روزاف وپیش
آقایــان ســید رســول حســینی بــه عنــوان ریاســت، بهــروز ســلطانی بــه عنــوان نایــب ریئــس و حمیــد شــفیعی 

ــکل ۳-۳( ــد. )ش ــاب گردیدن ــن انتخ ــی انجم ــئول مال ــوان مس ــه عن ب
      

بخش سوم: تاریخچه انجمن تکنولوژی گردش خون ایران
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تاریخچه پرفیوژن وجراحی قلب در جهان و ایران 

شکل ۳-۳: اعضا هیت مدیره دوره دوم انجمن از سمت راست بهروز سلطانی ،سید رسول حسینی ، حمید شفیعی و علی بروجردی

۳- دوره سوم )۱۳87-۱۳9۱(

بــا توجــه بــه کارکــرد مناســب هیئــت مدیــره دوره دوم، اعضــای انجمــن در تاریــخ ۱۳87 بــه آقایــان   
ســید رســول حســینی، حمیــد شــفیعی، ســید علــی بروجــردی علــوی، بهــروز ســلطانی و ســید علــی هاشــمی 
رای دوبــاره داده تــا ایــن هیئــت مدیــره ســخت کــوش و پــر تــالش بــا همــان مســئولیت های گذشــته بــه کار 
خــود بــه مــدت چهــار ســال دیگــر ادامــه دهنــد. آقــای فربــد شهســواری نیــز بــه عنــوان بــازرس از طــرف اعضــا 

انتخــاب شــدند.

اهم کارهایی که در این دوره انجام شد شامل:

تغییر نام انجمن گردانندگان قلب و ریه مصنوعی ایران به انجمن پرفیوژنیست های ایران	 
شــرکت مســتمر و اجــرای برنامه هــای پرفیــوژن در کنگره هــای بین المللــی زیــر نظــر مســتقیم 	 

کنگره هــا ( علمــی  برگــزاری  در  انجمــن  انجمن) اســتقالل 
پیگیری جذب دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوزی گردش خون در وزارت بهداشت	 
تشکیل و شروع به فعالیت جدی کمیته روابط بین الملل انجمن به مدیریت سید علی بروجردی	 
برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی ECMO در مشهد مقدس	 
برگزاری دومین دوره کارگاه آموزشی ECMO با استفاده از Animal Lab در مشهد مقدس	 
برگزاری سومین دوره کارگاه آموزشی ECMO با استفاده از Animal Lab در مشهد مقدس 	 
ــام 	  ــاتید بن ــوت از اس ــا و دع ــر دنی ــی معتب ــای علم ــا انجمن ه ــب ب ــیار مناس ــات بس ــراری ارتباط ــر ق ب

پرفیــوژن جهــت شــرکت در کنگره هــای بین المللــی ایــران
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چــاپ کتــاب ارزشــمند" اکسیژناســیون غشــایی بــرون پیکــری )ECMO( "توســط مدیریــت آمــوزش و 	 
پژوهــش انجمــن و ســرکار خانــم قنبــری ) ایشــان در دوره چهــارم بــه عضویــت هیئــت مدیــره انجمــن 

درآمدنــد(
بــا پیگیری هــای مســتمر انجمــن و حمایــت دانشــگاه شــیراز و بیمارســتان شــهید رجایــی، ســرانجام آرزوی 	 

جــذب دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد بــه وقــوع پیوســت و در تاریــخ ۱۳89/۱۲/7 رشــته تکنولــوژی 
گــردش خــون بــه تصویــب وزارت بهداشــت و آمــوزش پزشــکی رســید.

برگزاری اولین دوره آزمون عمومی پرفیوژن در سال ۱۳90 و ارائه گواهینامه پرفیوژن	 
پیگیری حق و حقوق پرفیوژن در وزارت و سازمان های بیمه گزار	 
پیگیری استاندارد سازی پرفیوژن در ایران	 
 	 CPB و معرفی تجهیزات پیشرفته IABP برگزاری کارگاه های آموزشی
دعوت از مسئولین هیئت بورد اروپا به ایران جهت برگزاری دوره ها و کالس های آموزشی	 

4- دوره چهارم )۱۳9۱-۱۳95(

طبــق مصوبــه هیئــت مدیــره دوره ســوم وافزایــش فعالیــت انجمــن و بــا موافقــت وزارت کشــور، مقــرر   
گردیــد تــا اعضــای هیئــت مدیــره از پنــج نفــر بــه هفــت نفــر افزایــش یابــد. بنابرایــن در تاریــخ ۱۳9۱ اعضــای 
انجمــن، آقایــان ســید رســول حســینی، حمیــد شــفیعی، علــی بروجــردی علــوی، علــی مــرادی، امیــر حســن زاده، 
فربــد شهســواری و خانــم آمنــه قنبــری را بــه عنــوان هیئــت مدیــره انجمــن انتخــاب نمــوده تــا بــا ورود افــراد 
جدیــد روحــی تــازه در کالبــد انجمــن دمیــده شــود. آقــای ســید علــی هاشــمی نیــز بــه عنــوان بــازرس انتخــاب 
گردیدنــد. ســید رســول حســینی بــه عنــوان ریاســت، ســید علــی بروجــردی علــوی بــه عنــوان نایــب ریئــس و 

حمیــد شــفیعی بــه عنــوان مدیریــت مالــی انجمــن انتخــاب گردیدنــد.

 

شکل 4-۳: اعضای جدید هیئت مدیره دوره چهارم از راست خانم آمنه قنبری ، آقایان امیر حسن زاده، علی مرادی و فربد شهسواری

اهم فعالیت های انجام شده در دوره چهارم شامل:

بخش سوم: تاریخچه انجمن تکنولوژی گردش خون ایران
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ــرون پیکــری  	  ــردش خــون ب ــوژی گ ــام » انجمــن تکنول ــران بن ــام انجمــن پرفیوژنیســت های ای ــر ن تغیی
)IRANSECT( » ــران ای

برگزاری دومین  دوره آزمون عمومی پرفیوژن و ارائه گواهینامه پرفیوژن	 
برگــزاری اولیــن کارگاه آموزشــی پیشــرفته ECMO ) زیــر نظــر اکمــو آســیا وELSO(  در ســال ۱۳9۱ کــه 	 

بــر روی بیمــاری در بیمارســتان شــهید رجایــی بــا موفقیــت انجــام گردیــد.
ــر نظــر اکمــو آســیا وELSO(در ســال ۱۳9۳ 	  ــن کارگاه آموزشــی پیشــرفته ECMO ) زی ــزاری دومی برگ

ــا موفقیــت انجــام گردیــد. ــا قــرص برنــج( ب ــر روی بیمــاری در بیمارســتان لقمــان ) مســمومیت ب کــه ب
ــی 	  ــهید رجای ــی ش ــی و تحقیقات ــز درمان ــیراز و مرک ــگاه ش ــد در دانش ــی ارش ــجوی کارشناس ــذب دانش ج

ــال ۱۳9۲( ــران) از س ته
برگزاری سومین آزمون جامع پرفیوژن نیز در سال ۱۳9۲ زیر نظر گروه ارزیاب وزارت بهداشت 	 
دعــوت از اســاتید بنــام و مطــرح انجمــن هــای علمــی پرفیــوژن آمریــکا، اروپــا و آســیا بــه ایــران جهــت 	 

شــرکت در کنگــره هــای بیــن المللــی
پیگیری ردیف شغلی پرفیوژن	 
در ســال ۱۳9۳ کتــاب "بالــون پمــپ داخــل آئورتــی" توســط دو نفــر از اعضــای کمیتــه آمــوزش انجمــن 	 

) حمیــد شــفیعی و آمنــه قنبــری( منتشــر گردیــد
ــه 	  ــر از کمیت ــز توســط دو نف ــران " نی ــب در ای ــوژن و جراحــی قل ــاب "تاریخچــه پرفی در ســال ۱۳94 کت

ــاب  ــد. ایــن کت ــی منتشــر گردی ــه قنبــری( و آقــای اصغــر همدان ــد شــفیعی و آمن آمــوزش انجمــن) حمی
ــت. ــده اس ــر در آم ــه تصوی ــوژن را ب ــوزان پرفی ــن و دلس ــای انجم ــل از فعالیت ه ــمند، تاریخچــه ای کام ارزش

تشــکیل گــروه مترجمیــن و مولفیــن در کمیتــه آمــوزش و پژوهــش انجمــن )طراحــی کتــاب فارماکولــوژی 	 
در گــردش خــون بــرون پیکــری (

تشــکیل گــروه فصلنامــه علمــی در کمیتــه آمــوزش و پژوهــش انجمــن و انتشــار اولیــن شــماره در زمســتان 	 
۱۳94) فصلنامــه داخلــی (

تشکیل گروه رهنمون )تدوین گاید الین پرفیوژن( در کمیته آموزش و پژوهش انجمن	 
 استاندارد سازی چک لیست و شیت پرفیوژن در سراسر ایران	 
ــوژی 	  ــته تکنول ــزی رش ــه ری ــیابی و برنام ــه ارزش ــن، کمیت ــالش انجم ــر ت ــتمر و پ ــای مس ــا پیگیری ه ب

ــه در وزارت بهداشــت تشــکیل  ــن حرف ــن پرفیوژنیســت های علمــی و پیشکســوت ای گــردش خــون از بی
ــا برداشــته شــد. ــا تشــکیل ایــن کمیتــه، گامــی بــزرگ در اســتقالل بیشــتر ایــن رشــته نوپ شــد. ب
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پــس از دو ســال جــذب دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد تکنولــوژی گــردش خــون و پیگیری های   
ــه دســت زحمت کشــان ودلســوختگان  مســتمر انجمــن، ســرانجام ســکان هدایــت برنامــه ریــزی ایــن رشــته ب

ــاد.  ــت ها افت ــی پرفیوژنیس ــه یعن ــن حرف ای

مســئولین وزارت بهداشــت مخصوصــا دبیــر گــروه علــوم پایــه جنــاب آقــای دکتــر جمشــید حاجتــی   
کــه زحمــات زیــادی را در ایــن مســیر کشــیدند، کمیتــه ارزشــیابی و برنامــه ریــزی رشــته تکنولــوژی گــردش 
خــون را از بیــن پرفیوژنیســت های علمــی و پیشکســوت ایــن حرفــه در وزارت بهداشــت انتخــاب و تشــکیل داده 
تــا بــا روی کار آمــدن متخصصیــن ایــن رشــته، راه را بــرای پیشــرفت هــر چــه بیشــتراین حرفــه همــوار ســازند. 
در دی مــاه ۱۳9۳ آقایــان حمیــد شــفیعی )مدیریــت آمــوزش انجمــن( مجیــد حیــدری گــودرزی ) مســئول گــروه 
ــی )مســئول گــروه  ــزد( محمــد رضــا قربان ــوژن از ی ــان )مســئول گــروه پرفی ــوژن از مشــهد( احمــد تجملی پرفی
پرفیــوژن از رشــت( و دکتــر مازیــار غالمپــور ) معاونــت درمــان بیمارســتان شــهید رجایــی ( بــا حکــم معاونــت 
آموزشــی وزارت بهداشــت بــه مــدت دو ســال مشــغول بــه خدمــت شــده و در اولیــن جلســه آقــای حمیــد شــفیعی 

بــه عنــوان دبیــر گــروه ارزیــاب از طــرف اعضــا انتخــاب گردیــد.

پیگیری هایی که این کمیته در مدت کمتر از شش ماه انجام داد به شرح زیر می باشد:

 در بهمــن ۱۳9۳ ) یــک مــاه پــس از تشــکیل ایــن کمیتــه ( بــا پیگیــری مســتمر ایــن گــروه پرتــالش، 	 
طــی ابالغیــه از طــرف وزارت بهداشــت جــذب دانشــجو بــه روش ســنتی لغــو گردیــد.

بازدید از دانشگاه شیراز و مرکز شهید رجایی در جهت بررسی مشکالت موجود 	 
ــوم پزشــکی 	  ــده جــذب دانشــجو کارشناســی ارشــد )دانشــگاه عل ــد از دانشــگاه های درخواســت کنن بازدی

ــرای جــذب دانشــجو در  ــد دانشــگاه مشــهد و اصفهــان ب ــزد( و تایی ــز، اهــواز و ی مشــهد، اصفهــان، تبری
ســال آینــده

شرکت دبیر کمیته در جلسات دبیران علوم پایه پزشکی وزارت	 

بخش چهارم: کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی تکنولوژی گردش خون
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تشکیل جلسات منظم این کمیته در وزارت بهداشت	 
دعــوت از دبیــر شــورای آمــوزش علــوم پزشــکی وزارت بهداشــت بــه کنگــره بیــن المللــی پرفیــوژن و ایــراد 	 

ســخنرانی ) بــرای اولیــن بــار (
طراحی سواالت کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون )۱۳9۳-94(	 
ــزی درســی در جلســات 	  ــام برنامــه ری ــری در جهــت اصــالح برنامــه درســی و دعــوت از اســاتید بن پیگی

کمیتــه
پیگیری در جهت اصالح منابع آزمون	 
ــل پرفیوژنیســت های موجــود )کارشناســان 	  ــه تحصی ــت ادام ــری در جهــت مشــخص نمــودن وضعی پیگی

شــاغل در ایــن حرفــه(
ــولین 	  ــا مس ــم ب ــات منظ ــزاری جلس ــت و برگ ــوژن در وزارت بهداش ــه پرفی ــغلی حرف ــف ش ــری ردی پیگی

ــه مربوط
ــه دانشــگاه های سراســر 	  ــاز ســنجی ب ــرم هــای نی ــا ارســال ف ــه توانســت ب ــن کمیت ــار ای ــن ب ــرای اولی ب

ــد . ــی نمای ــزی و عمل ــاز کشــور برنامــه ری ــر اســاس نی کشــور جــذب دانشــجو را ب
راه اندازی سایت کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی تکنولوژی گردش خون	 
بازدید منظم ادواری سالیانه از مراکز جذب دانشجو	 
ترجمــه برنامــه درســی رشــته تکنولــوژی گــردش خــون بــه انگلیســی و قــرار گرفتــن آن در ســایت وزارت 	 

شت ا بهد
پیگیری جذب هیئت علمی از بین پرفیوژنیست ها	 

ــان  ــد تجملی ــودرزی ، احم ــدری گ ــد حی ــت مجی ــون از راس ــردش خ ــوژی گ ــزی تکنول ــه ری ــیابی و برنام ــه ارزش ــای کمیت ــکل 4-۱: اعض ش
محمدرضاقربانــی و حمیــد شــفیعی



بخش پنجم
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پیشــرفت علمــی پرفیــوژن مرهــون زحمــات افــرادی اســت کــه بــا قلــم خــود و بــدون هیــچ چشــم   
داشــتی بــه ارتقــا و گســترش ایــن رشــته علمــی کمــک نمــوده و همیشــه در اذهــان تیــم درمــان بــه نیکــی یــاد 
خواهنــد شــد. معرفــی ایــن افــراد ســاعی تشــکر کوچکــی اســت از زحمــات بــی دریــغ آنهــا در پیشــرفت ایــن 

ــران اســالمی.  ــا در ای رشــته نوپ

۱- دکتر محمد رضا مافی: 

ــر در  ــل موث ــرات عوام ــرل تغیی ــوان » کنت ــت عن ــود را تح ــه خ ــان نام ــال ۱۳70 پای ــان در س ایش  
پرفیــوژن ضمــن اعمــال جراحــی قلــب بــاز « در دانشــگاه تهــران ) بیمارســتان امــام خمینــی ( دفــاع نمــوده و در 

ــد. ــه نمودن ــان ارائ ــش پژوه ــه دان ــته را ب ــن رش ــد در ای ــورد تایی ــوب و م ــی مکت ــن کار علم ــت اولی حقیق

۲-دکتر محمدعلی یوسف نیا و دکتر معصومعلی معصومی: 

ایــن دو جــراح عالیقــدر در ســال ۱۳74 ، اولیــن کتــاب در حیطــه پرفیــوژن را تحــت عنــوان » دســتگاه   
قلــب و ریــه مصنوعــی در جراحــی قلــب « بــه چــاپ رســانده و کمــک شــایانی بــه پیشــرفت علمــی ایــن رشــته 

ــد.  کردن

۳- دکتر محمد طاهر رجبی: 

بــه ســفارش شــرکت ایــران بهداشــت کتــاب " Manual of Clinical Perfusion "در ســال   
۱۳80 بــا عنــوان » اصــول پرفیــوژن « ترجمــه و وارد بــازار گردیــد. ایــن کتــاب ارزشــمند ســبب افزایــش ارتقــا 

ــد. ــت ها گردی ــی پرفیوژنیس ــطح علم س

4- دکتر داریوش جاویدی و دکتر مرجان الدن: 
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اولیــن کتــاب تخصصــی در ضمینــه بالــون پمــپ داخــل آئورتــی توســط  ایــن دو بزرگــوار در ســال   
ــا وســایل پیشــرفته مکانیکــی از  ــد. آشــنایی بیشــتر  پزشــکان و پرفیوژنیســت ها ب ــف و چــاپ گردی ۱۳84 تالی

دســتاوردهای ایــن کتــاب بــا ارزش می باشــد.

5- حمید شفیعی :

در ســال ۱۳86 اولیــن پرفیوژنیســت ایــران موفــق گردیــد، کتابــی را تحــت عنــوان » گــردش خــون   
بــرون پیکــری اصــول و کاربــرد « تالیــف و بــه چــاپ رســاند. ایــن کتــاب بــر گرفتــه از جدیدتریــن منابــع موجــود 
ــرای  ــل، راه را ب ــاب ارزشــمند و کام ــن کت ــردد. ای ــس می گ ــون در دانشــگاه های کشــور تدری ــم اکن ــوده و ه ب

ــود . ــوار نم ــی هم ــه علم ــن حیط ــتعد در ای ــت های مس ــر پرفیوژنیس ــت دیگ فعالی

6- دکتر سعید حسینی، دکتر علی صادقپور و دکتر غالم رضا عمرانی:

در ســال ۱۳86 کتــاب » کاربــرد وســایل مکانیکــی در حمایــت از گــردش خــون « بــه چــاپ رســید.   
ایــن کتــاب بــه دســتگاه های مکانیکــی حمایــت قلبــی نظیــر: بالــون پمــپ، اکمــو و انــواع وســایل کمــک بطنــی 
ــتگاه های  ــن دس ــا ای ــت ها ب ــن و پرفیوژنیس ــتر متخصصی ــنایی بیش ــرای آش ــاب راه را ب ــن کت ــردازد. ای ــی پ م

ــود . ــوار نم پیشــرفته هم

7- دکتر محمدعلی یوسف نیا:

ریاســت انجمــن جراحــان قلــب ایــران کــه همیشــه  بــا دلســوزی از انجمــن تکنولــوژی گــردش خــون   
ایــران حمایــت نمــوده اســت، ایــن بــار دومیــن کتــاب ارزشــمند خــود را تحــت عنــوان » مــروری بــر اصــول بــای 

ــه چــاپ برســاند. ــوی « در ســال ۱۳87 تالیــف و ب ــی – ری پــس قلب

8-حمید شفیعی و آمنه قنبری: 

در ســال ۱۳9۱ پرفیوژنیســت های ایــران همــگام  بــا پیشــرفت ایــن رشــته در جهــان توانســتند اولیــن   
کتــاب تخصصــی خــود را در حیطــه ECMO تحــت عنــوان » اصــول و کاربــرد اکسیژناســیون غشــایی بــرون 
ــا مراقبــت هــای پرســتاری « و پــس از گذرانــدن ایــن دوره در هنــد منتشــر نماینــد. ســرکار  پیکــری همــراه ب
ــوده  ــف نم ــوژن تالی ــه پرفی ــی را در حیط ــه کتاب ــد ک ــران می باش ــت زن در ای ــن پرفیوژنیس ــری اولی ــم قنب خان
اســت. ایــن کتــاب ارزشــمند، کمــک شــایانی را بــه پیشــرفت علمــی و اصولــی ECMO و نجــات جــان بیمــاران 
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ــرار گرفــت. ــر ق ــب مســئولین ECMO در ELSO  وآســیا مــورد تقدی ــاب از جان ــن کت نمــوده اســت . ای

9-دکترمحمد رضوان نوبهار و دکتر مجید رستگار رامشه:

کتــاب » حفــظ ســالمت اعضــاء بــا فنــاوری پرفیــوژن «در ســال ۱۳9۲ چــاپ و بــه دیگــر منابــع در   
ایــن ضمینــه اضافــه گردیــد. یکــی از محاســن ایــن کتــاب، فعالیــت گروهــی ســی نفــر از اســاتید ایــن رشــته 
مــی باشــد کــه توســط گردآورنــدگان فرهیختــه ایــن اثــر زیبــا مخصوصــا جنــاب دکتــر رضــوان کــه همیشــه یــار 

ــق شــده اســت. ــوده اســت خل ــن رشــته ب ــاور ای و ی

۱0- علیرضا شول و علی اصغر زارعی:

ارزشــمند  کتــاب  اســالمی  ایــران  در  پرفیوژنیســت ها  علمــی  پیشــرفت  بــا    
همــکاران  توســط   Cook –Falter-Ghosh آقایــان  تالیــف   Cardiopulmonary Bypass
پرفیوژنیســت فرهیختــه از شــیراز، در ســال ۱۳9۳ ترجمــه و منتشــر گردیــد. ایــن کتــاب یکــی از منابــع مهــم 

ــد. ــران می باش ــوژن در ای ــجویان پرفی ــات دانش مطالع

۱۱-حمید شفیعی و آمنه قنبری:

ــاب ارزشــمند دیگــری  ــا کت ــد ت ــف کوشــا ســبب گردی ــن دو مول ــت مجــدد ای در ســال ۱۳9۳ فعالی  
ــه صــورت  ــاب ب ــن کت ــانند. ای ــاپ برس ــه چ ــی« ب ــون پمــپ داخــل آئورت ــی بال ــرد بالین ــوان » کارب تحــت عن
کامــال تخصصــی بــه اســتفاده از IABP در حمایــت مکانیکــی قلــب می پــردازد. یکــی از نــکات برجســته ایــن 
کتــاب ارزشــمند مطابقــت مطالــب آن بــا آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا و کاربــردی بــودن آن بــرای تیــم پزشــکی 

می باشــد.

۱۲- حسن رحیمی :

ــا ورود پرفیوژنیســت های مســتعد دیگــر بــه حیطــه نشــر، کتــاب » مدیریــت پرفیــوژن در جراحــی  ب  
قلــب « در ســال ۱۳9۳ توســط آقــای حســن رحیمــی پرفیوژنیســت دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد چــاپ گردیــد  

ــود اســت. ــن رشــته کمــک شــایانی نم ــش ســطح علمــی ای ــه افزای ــز ب ــاب نی ــن کت ای

۱۳- آمنه قنبری ، حمید شفیعی و اصغر همدانی: 
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بــرای چهارمیــن بــار مولفیــن دلســوز ایــن کتــاب بــا پشــتکاری قــوی اثــری دیگــر را تحــت عنــوان   
» تاریخچــه پرفیــوژن و جراحــی قلــب در ایــران « در ســال ۱۳94 منتشــر نمودنــد. یکــی از شــاخصه های مهــم 
و زیبــای ایــن کتــاب، بیــان تاریخچــه ای مفصــل از پرفیــوژن جهــان و ایــران مــی باشــد. بــرای اولیــن بــار، در 
ــکات  ــد. از ن ــن رشــته معرفــی گردن ــگان ای ــا دلســوزان و فرهیخت ــاب ارزشــمند تــالش شــده اســت ت ــن کت ای
ــا مطالعــه ایــن  ــا حــال می باشــد. ب برجســته ایــن کتــاب معرفــی تمامــی پرفیوژنیســت های کشــور از شــروع ت
ــف  ــده اســت. مول ــر در آم ــه تحری ــن رشــته ب ــگان ای ــر فرهیخت ــاب خاطــرات و تالش هــای خســتگی ناپذی کت
جــوان و فرهیختــه جنــاب آقــای همدانــی نیــز اولیــن کار علمــی خــود را در کنــار دو عضــو بــا تجربــه هیئــت 

مدیــره انجمــن شــروع نمــود. 

ــین  ــد حس ــر محم ــری و دکت ــد کبی ــر مجی ــاری، دکت ــفندیاری بختی ــتم اس ــر رس ۱4- دکت
ــاد: دلش

ــته  ــاب Cardiopulmonary Bypass نوش ــه کت ــوی ترجم ــی – ری ــس قلب ــای پ ــمند ب ــاب ارزش کت
.........................می باشــد کــه در ســال ۲008 میــالدی بــه دوســتاران پرفیــوژن در سراســر دنیــا معرفــی گردیــد. 
ایــن کتــاب مرجــع توســط اســاتید تیــم جراحــی قلــب شــهر کــرد ترجمــه ودر ســال ۱۳94بــه دانــش پژوهــان 

ایــران اســالمی معرفــی گردیــد.



بخش ششم

اعضای انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری
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اباصلت ایمانی ابراهیم ابراهیمي ابراهیم اکبري دوگلسر ابراهیم خرمی

ابراهیم زندی ابراهیم محسنی ابوالفضل الهی امین ابوالقاسم اصغری نائینی

ابوالقاسم رضاخانی آتوسا صادقی احمد تجملیان احمد رفیعی

احمد صفری سلطان احمد علی احدی احمد علی صیاد نقاب احمد علی غفاری
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احمد نادری احمد نوروزی آذر بامشاد آسیه نامی علی آبار

اشرف مهدیان فرد اصغر شرافت اصغر همدانی اعظم السادات حسینی

اعظم نیکویی افسانه بلوری افشین حسینیان خسروشاهی اقبال احد محبی

اکبر اسماعیلی مقدم اکبر پرده یاقوت اکبر سلطان بیگی اکبر فرهادی
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اکبر نریمانی آالله انصاری الهام فرحناک آمنه قنبری

امید امینیان پور امیر برات پور امیر حسن زاده امیر رضایی

انسیه رمضان پور آیدا ابراهیمی ایرج پارساییان بردیا احمدیان

بهادر عزیزی بهرام دزکی بهروز سلطانی بهزاد شیخی

بخش ششم: اعضای انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری
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بهنام پورگر مرودی بیتا نجفی پروین بازدار پریسا حدادی بدری

پوریا صالحی پیمان احمدی تکتم دادخدازاده تورج ابراهیمیان سعداباد

ثانی جعفری جعفر محمودی جمال اصغر نژاد جهاندار مجد مقدم

جواد شادی روح افزا جواد محمدی دیزاوند جواد میرعلی کاخکی حسن احمدی عالفی
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حسن بهادری حسن رحیمی حسن رودباری حسن مهابادی

حسن کارگر حسنعلی زنگنه حسین بردسیری

حسین پسندی

حسین خالصی فر

حسین رجایی حسین رفیع زاده حسین عطاری حسین معصومی مقدم

حسین موسوی کلک آبادی حسین کاوه حسین یوسفی
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حسینعلی پایان حسینعلی پیکانفر حمید اصدقی حمید رضا آرین نیا

حمید رضا سلیمی حمید زنگنه حمید شفیعی حمید گرامی

حمیدرضا جعفری خدیجه آذره خدیجه شریفی خدیجه کالهچی

خلیل ناصری امین داریوش شکرچی داود رهگذر داود صمیمی
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دکتر احمد غنی سرفان دکتر حسین کامیار ربابه عالیشاه رحمان شیر علیوند

رحیم همتی رضا دخش رضا رستمی رضا سرخ سوادکوهی

رضا شکری رضا کریمی زهرا احمدی نژاد زهرا شیخ

زهرا فقیه عبدالهی زهرا محمودیه زهرا میرزایی راینی زهرا میرچی
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زهرا ناصری فر زهره اسکندری زهره دوست محمدی زهره زاهدی

سارا ایرج نژاد سارا حدادی پارسا سارا رشیدی ساسان منیری راد

سعید احمدی تیغ چی سعید بابایی سعید خلیق

سعید رستمانی سعید طیاری سعید فاتحی سعید فاضلی

سپیده سبحانی



119

سعید کاظمیان سعیده علی حسنی کشکوئی سکینه محمودی آباده سمانه دانشمند

سهیل سهندی فر سودابه تقوی سودابه مهرنوش سوسن رضوی

سیامک شمس سید امیر موسوی سید حبیب اهلل هاشمی سید حسن حسینی

سید حمید نوده فراهانی سید رحیم رضوی سید رسول حسینی سید شهریار میر آقایی
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سید علی بروجردی سید علی هاشمی سید محمد موسوی سید محمد نوده فراهانی

سید مرتضی پور رضوی سید یحیی رفیعی سیده خدیجه متقی سیده رقیه بنی فاطمی

سیده فاطمه حسینی تبار شاهین افشار شکوه صادقی شهرام سپهری

شهریار رشیدزاده شهال بدری شهال ورکیان شورانگیز شعبان
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صادق زارعی الوار صدیقه قنبری گوهری صمصام دبیری صنم صهبایی

طاهره خلیلی صوفیان طیبه امینی طیبه اکباتانی طیبه موسوی

عباس موحدی عبدالعظیم رضوان عبداله امینی عبدالکریم مختاری

عزت اله غزنوی علی اصغر زارعی علی اکبر رجبی علی اکبر رحیمیان فر
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علی اکبر شجاعی علی خواجویی علی ذوالفقاری علی رضا خوش بهار

علی رضا شول علی رضا مرادی علی رضا پریوش علی رضا پور متعبد

علی رضا گچ کوبان علی صادقی علی فارسی علی قدیانی

علی محمدی علی مختاری علی مرادی علی نیکوکردار
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علیرضا پور متعبد علیرضا محمدپور گلشنی علیرضا محمدی عین الحیات رضایی

غالمرضا اسکندری غالمرضا گرگیجی غالمعباس داوری غالمعلی حیدری کوچی

فاطمه بهرامی فاطمه سیما فتحعلی الهوتی فرانک پیری

فرانک موحدی فرحناز پورمراد فرخنده جعفریان فرخنده قربانی
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فردین گنجیان فرزانه قدیمی آسیابر فرشته دیوانیان فرشته کشاورز

فرناز حاج جعفری فرهاد جلیلی فریبا خالقی فرید شهسواری

فریده نیک فرجام فریدون زارعی فریدون کبودی مقدم فهیمه  شنوائی قناد

فهیمه خادمی فیروزه علیرضایی قاسم شکری افرا قربانعلی محمودی
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کبري ابراهیمیان کاظم مختاری کامبیز پناهنده کامران طالبی

کامل رخشا کبری جلیلوند کریم فغفوری کوروش شیردره

لیدا قاسمپور لیدا واحدی زرکامی لیال برجسته لیلی مرادی خلج

ماندانا صالحی مجید ایمانی مسعود مجید حیدری گودرزی مجید رامشه
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مجید رستگار مجید ستارزاده مجید سیمرغی مجید عسگری

محسن دهقان محسن شمسیمحسن کهدویی محسن هیبتی

محمد ابراهیم ساوه درودی محمد اسکندری محمد باقری محمد تقی حسن زاده قناد

محمد تقی صالحی پویا محمد جانی محمد حسین داللی نژاد محمد حسین سفیدگر
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محمد حسین شهسواری محمد حسین صرفی محمد حسین کریمی محمد حسین یوسف زاده

محمد حمیدوند محمد ذوالفقاری محمد رحیم قربان محمد رضا احمدی مسینه

محمد رضا خیراندیش محمد رضا رجبی محمد رضا فروتن محمد رضا قربانی الکسار

محمد رضا نیکپور محمد رضا ورامینی محمد سلیمیان محمد صادق اکبری
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محمد صحاف محمدی محمد طاهر عبادتی محمد علی امینی

محمد علی پور

محمد علی جعفری امان آبادی

محمد علی شیخ علیزادهمحمد علی خان احمدی محمد علی یادگاری

محمد فریدونی محمد موسوی محمد نورانی کلته محمد نوروزی راد

محمد کاشفی فرد محمد کاظمی آشتیانی محمدرضا احمدی محمدرضا شاکری
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محمود اکبر زاده محمود رضایی وند محمود قانعی مختار میرزاجانی

مرجان جراح نادری مرضیه اسد مرضیه دادفر مریم ارکی

مریم پرسا مریم حیدری مریم دادخواه تهرانی مریم دردخوار

مریم عابدزاده مریم نشاط مسعود غفاری مصطفی ستاک
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مصطفی شکاری مصطفی قنبری معصومه بهشتی فر معصومه میرزایی

منصور چوپاری منوچهر میرزایی منیر السادات هاشمی یزدی مهتاب کربی

مهدي بابایي مهدی اصغری مهدی بهداد مهدی ترحمی

مهدی حسینی یزدی مهدی رسولی مهدی طهری مهدی همتی
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مهدی وحدتی مهدی یوسفی مهران محی الدین مهرداد خدارحمی

مهرسا پرورش مهناز نامجو موسی احمدی موسی الرضا مهربان

میر حمید سید عسگری مینا بنوخو نادیا موحدی ناهید سیستان

ندا جباری ندا حسنی ندا سلطانی شاه آبادی ندیمه عابدینی
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هادی خالقی هادی عباسی هانیه جعفری هنگامه پورمفیدی

وحید شاکری ولی اله خداکرمی یاسر حیدری یداهلل امینیان

یداهلل مفهومی یداله بناکار یوسف تجسسی یوسف طوبایی
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