بنام خالق زیبای ها

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن:
ﺣﻤﯿﺪ ﺷﻔﯿﻌﻰ  -آﻣﻨﻪ ﻗﻨﺒﺮى  -اﺻﻐﺮ ﻫﻤﺪاﻧﻰ
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﻰ:
اﻣﯿﺮ ﭘﻨﺎﻫﻰ

ÂºHkµÀ oûÅH - ÁoL¹¤ ¾¹¶A - Â÷Ãÿ{ kÃµe :·I¬k¹vÄ¼º
ÂÀI¹Q oÃ¶H :ÂÄHo]H oÄk¶
Â±økµd¶ ½oÀIö :ÂÄHnA ¾dÿÅ » ÂeHoö
uÄn»j :ÂÎHo¬¼TÃ²
nHqÃº y£º :ÂÎIdÅ » NIa
1394 :Ï»H NIa
k±] 1000 :·I¬nIµ{
978-600-94863-3-5 :¦MI{
:SµÃ¤
½rH» ¦Ãº RnIzTºH :o{Iº
09121447137 - 09124592346 :yhQ q¨o¶ ¸ÿ±U

فهرست مطالب
بخش اول :تاریخچه جراحی قلب و پرفیوژن در جهان
تولد یک ایده
تولد جراحی قلب
هایپوترمی
تالشهای اولیه برای BPC

چشم انداز جدید
noitalucriC ssorC dellortnoCروش
کاربرد کلینیکی
 srotanegyxO mliF ro ksiD gnitatoRاکسیژناتور صفحهای چرخان
اکسیژناتورهای غشایی
پیشرفت در طراحی پمپها
همودیلوشن

بخش دوم  :تاریخچه جراحی قلب و پرفیوژن در ایران
آغاز راه
-1بیمارستان سینا آذر  ( ۲۳۳۱پروفسور عدل )
-

برای اولین مرتبه( متن چاپ شده در روزنامهها )

- 2گــزارش اوليــن مــورد عمــل جراحــي قلــب بــاز در بیمارســتان دادگســتری بوســيله ســرد كــردن( پروفســور
جــواد هیــات)1431
-

خاطرات دیگری از دکتر

 -3مرکز ملی قلب (تبریز)
-

اولين عمل جراحي قلب باز به وسيله دستگاه قلب و ريه مصنوعي (پمپ) در ايران

-

تاریخچه پرفیوژن در مرکز شهید مدنی

 -4بیمارستان شهید مدرس
 -5پرفیوژن در بیمارستان شهید رجایی
 -6بیمارستان امام خمینی(ره)
 -7تاريخچه پرفیوژن و جراحی قلب در شیراز
الف) بيمارستان شهيد دكتر فقيهي
ب)بیمارستان شهید نمازی
ج) بیمارستان کوثر شیراز
د) بیمارستان الزهرا

ه) مراکز درمانی دیگر
-8بیمارستان شهید چمران اصفهان
-9پرفییوژن در مشهد
الف) بیمارستان قائم مشهد
ب)-تاريخچه مركز جراحي قلب بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
ج)مراکز دیگر
 -01بخش جراحی قلب بیمارستان دکتر شریعتی
 - 11بیمارستان قلب بقیها( ..عج)جماران
 -21پرفیوژن در کرمان
 -31پرفیوژن در يزد
 -41بیمارستان شهید لواسانی
 -51پرفیوژن در استان کرمانشاه
 -61تاریخچه پرفیوژن جراحی قلب در گیالن
 -71بیمارستان بقیهاهلل االعظم (عج)
 -81مرکز قلب تهران
 -91جراحی قلب در مازندران
-02تاریخچه پرفیوژن در ارومیه

 -12اتاق عمل جراحی قلب بیمارستان استاد عالی نسب تبریز
 -22مرکز همدان
 -32جراحی قلب در لرستان
 -42بیرجند و جراحی قلب
 -52بخش جراحی قلب دربیمارستان مرکز قلب بوشهر
 -62پرفیوژن در قم
 -72رفسنجان و جراحی قلب
-82جراحی قلب در شهر اردبيل
 -92تاریخچه مرکز جراحی قلب بیمارستان بوعلی سینای قزوین
-03جراحی قلب در اراک
 -13جراحی قلب کاشان
 -23تاریخچه پرفیوژن مرکز جراحی قلب سمنان
-33شهید محالتی تبریز
 -43جراحی قلب باز در بیمارستان واسعی سبزوار
بخش سوم :تاریخچه انجمن تکنولوژی گردش خون ایران
 -1دوره اول و تاسیس انجمن گردانندگان قلب و ریه مصنوعی ایران ( )9731-3831
 -2دوره دوم ()3831-7831

 -3دوره سوم ()7831-1931
 -4دوره چهارم ()1931-5931
بخش چهارم :کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی تکنولوژی گردش خون
بخش پنجم :تالش های علمی دلسوختگان و فرهیختگان تکنولوژی گردش خون

مقدمه نویسندگان
هــر کار و پیش ـهای 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
کــه اجتنــاب از آن میســر نمیباشــد .نیازهــا پدیــد میآینــد و انســانهایی ســاعی بــه دنبــال پاســخ دادن بــه
انبوهــی از ســواالت بــر میخیزنــد.
شــرایط انســان هــا ،شــخصیت و توانمندیهــای درونــی و اجتماعــی موجــب میشــوند 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 میکنــد .بعضــی موفــق شــده و
بعضــی شکســت میخورنــد .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 کامــا آشــکار
و مبرهــن اســت ایــن نکتــه میباشــد کــه مــردان و زنــان پیشــرو کــه در مســیرهای جدیــد گام مینهنــد
بــا ســختی بســیاری روبــرو شــده و آزمونهــای دشــواری را پشــت ســر میگذارنــد .هــر چــه حساســیت ایــن

راههــای نــو و تجربیــات بیشــتر بــوده و یــا بــا جــان انســانها در ارتبــاط باشــد دشــواریهای بیشــتر و بیشــتری
در خــود دارد .دانســتن ایــن تالشهــا موجــب آشــکار شــدن قــدر و ارزشــمندی آنچــه کــه امــروز بــه عنــوان
اتفاقــی ســاده در دســتان مــا میباشــد گشــته و کمــک میکنــد تــا جایــگاه و ارزش واقعــی آنچــه را امــروز
داریــم و آنچــه کــه هســتیم را بهتــر بدانیــم و بــرای ارتقــای آن گامــی برداریــم و اگــر انگیــزه و انــرژی بــرای
پیــش بــردن آن را نداریــم ،حداقــل در حفــظ آنچــه هســت و ممانعــت از تنــزل ارزشهــای بــه دســت آمــده
هوشــیارتر باشــیم.
در ایــن مقولــه جراحــی قلــب کشــور پــس از جنــگ جهانــی دوم بــر چرخهــای توســعه قــرار ،و فــراز و
نشــیبهای بســیاری را گذرانــده اســت؛ بطوریکــه تاکنــون حــق و جایــگاه پیشــگامان و تــاش گــران ایــن
رشــته نویــن در تاریــخ ایــن ســرزمین بصــورت شایســته و بایســته ثبــت نگردیــده اســت .بــاری آنچــه کــه اکنــون
در دســتان شماســت از البــای 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
آیــد .امــا مطمئنــا ایــن نوشــته کــه حاصــل تــاش یــک ســاله نویســندگان میباشــد بــا کاســتیهایی همــراه
بــوده کــه امیدواریــم پیشکســوتان و همــکاران ایــن رشــته نویــن ،مــا را مــورد عفــو قــرار داده و بــا ارســال
انتقــادات و پیشــنهادات منطقــی خــود ،مــا را یــاری نماینــد .
آنچــه آرزوی نگارنــدگان ایــن مجوعــه میباشــد تصویــر جایــگاه واقعــی تالشــگران و دلســوزان ایــن عرصــه
و ثبــت رد پــای کســانی اســت کــه رهــروان راهــی نــو بودهانــد .الگوهایــی کــه همچــون مــا بــا نقصهــای
پرشــمار ،دســت بــه گریبــان بــوده ولــی از ســختی راه نهراســیده و از عهــدهی کارهــای بزرگــی بــر آمدهانــد.
همچنان که پیامبر نور و رحمت میفرمایند:
برترین کارها ،دشوارترین آنهاست.

و از آنجــا کــه هــر کاری آیینــه شــوق و دغدغــه مجــری آن اســت ایــن مکتــوب نیــز حــاوی پیــام عالقــه ،ارادت
و احتــرام بــه اســاتید ودانــش آموختــگان رشــته تکنولــوژی گــردش خــون و تیــم جراحــی قلــب میباشــد و
امیدواریــم بــر دل شــما خوبــان بنشــیند .امیدواریــم تالشهــای هــر قلــب مهربــان و اندیشــه پــاک متعهــدان
بــه ایــن رشــته نوپــا تبدیــل بــه یــادگاری مانــدگار و میراثــی فاخــر گــردد.

مــا نیــز کــه ارادتمنــد اســاتید و دوســتدار پیشــرفت جوانــان و خادمــان ایــن حرفهایــم نقطــهای بــر جریــده
روزگار بمانیــم.
حمید شفیعی ،آمنه قنبری ،اصغر همدانی
زمستان 1394

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 حرفهای
آن رشــته محســوب میگــردد ،عملکــرد و تجربههــای هــر یــک از پرفیوژنیســتهای محتــرم ایــن مــرز و
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 میباشــد .در ایــن مســیر از عملکــرد پــر مشــقت و طاقــت فرســای
پیشکســوتان و اســاتید قابــل احتــرام ،کــه بــا کمتریــن امکانــات ســخت افــزاری مناســب (  ، )enihcaMنــرم
افــزاری ( )mestys ytefaSو همچنیــن باتجربــه انــدک و عــدم پیشــرفت مناســب علمــی در ایــن رشــته
نوپــا در ســالهای 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 رشــتهها ،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 میدهــد.
بنابرایــن از ابتــدا تــا حــال و آینــده ،ســیر پیــش رونــده ایــن عنصــر گرانبهــا را شــاهد بــوده و خواهیــم بــود،
آنجاســت کــه قدردانــی و ارزش نهــادن بــه پیشکســوتان ،ارج نهــادن بــه ایــن رشــته را دوچنــدان میکنــد.
پــس از تاســیس انجمــن قلــب و ریــه مصنوعــی ایــران در ســال  1379و بــا تــاش اعضــای محتــرم هیئــت
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 تــاش پرفیوژنیس ـتهای محتــرم و پــر تــاش ایــران،

ســبب انتقــال افــکار ،افزایــش پیشــرفتهای علمــی و عملــی ایــن رشــته شــد ،از طرفــی ایــن فعالیتهــای
پرجنــب و جــوش و وقفــه ناپذیــر علمــی همــراه بــا کســب تجربیــات مســتمر ،بــه ســرعت موجــب تغییــر و
تحــول اساســی در تکنولــوژی گــردش خــون گردیــد.
همچنیــن عــاوه بــر ایجــاد فضــای مناســب علمــی توســط انجمــن تکنولــوژی گــردش خــون ایــران ،طراحــی و
اســتاندارد ســازی علــم پرفیــوژن منطبــق بــر مالکهــای بیــن المللــی و شــاید از همــه مهمتــر ایجــاد ردیــف
شــغلی مناســب از تالشهــای دیگــر ایــن انجمــن و کمیتــه محتــرم ارزشــیابی تکنولــوژی گــردش خــون در
وزارت بهداشــت بــوده کــه بــا همتــی بلنــد و خســتگی ناپذیــردر حــال پیگیــری میباشــد.

بــا عنایــت بــه تالشهــای چشــمگیر گــروه پرفیــوژن ،از طــرف هیئــت مدیــره و اعضــای محتــرم تکنولــوژی
گــردش خــون ایــران از نویســندگان فرهیختــه ایــن کتــاب ارزشــمند ( ســرکار خانــم قنبــری مولــف پــر تــاش
و عضــو فعــال هیئــت مدیــره انجمــن و آقــای اصغــر همدانــی ) و بخصــوص جنــاب آقــای حمیــد شــفیعی
بــه جهــت همــت واال و تــاش شکوهمندشــان در گــردآوری و نــگارش زیبــا کتــاب " تاریــخ پرفیــوژن در
ایــران" تشــکر و قدردانــی مینماییــم و مطمئنــا ایــن کتــاب گرانبهــا مــی توانــد فعالیتهــای ارزشــمند
پرفیوژنیســتها را در ذهــن خواننــدگان عزیــز کامــل نمایــد .ازخداونــد مهربــان توفیــق روزافــزون را بــرای
نویســندگان محتــرم خواســتاریم.
ریئس انجمن تکنولوژی گردش خون
سید رسول حسینی

حاصل تالشمان را تقدیم میکنیم به :
اســاتید و زحمــت کشــان پرفیــوژن ایــران اســامی  ،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  ،1930بیمــاری 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 اختــال تنفســی ظاهــر شــد .دکتــر  Edward Churchilکــه 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
را بــه اتــاق عمــل منتقــل و تحــت جراحــی آمبولکتومــی قــرار داد .در طــول ایــن عمــل دکتــر John Gibbon
مســئول مانیتورینــگ قلــب ،تنفــس و فشــار خــون بیمــار بــود.
او در ســال  1972مینویســد :از ســاعت  3عصــر تــا  8صبــح روز بعــد ،ســاعتهای ســخت و
طوالنــی همــراه بــا ســایر اعضــای تیــم بــر بالیــن بیمــار حاضــر گشــته و هــر  15دقیقــه عالیــم حیاتــی بیمــار
را ثبــت میکــردم.در آن زمــان شــاهد تشــخیص صحیــح عارضــه و و اجــرای پروســیجر مناســب در کمتریــن
زمــان ممکــن بــودم و دکتــر چرچیــل در عــرض  6دقیقــه و  30ثانیــه 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
دســت رفــت کــه تنفــس بــه تدریــج تندتــر و ســطحیتر و ضربــان قلــب کمتــر و کمتــر و غیــر قابــل لمــس
مــی شــد.
اتفــاق  3اکتبــر  1930و ســاعتهای متمــادی کــه بــر بالیــن بیمــار شــاهد اتفاقــات ناخوشــایند منتهــی
بــه مــرگ بیمــار بــودم ،موجــب شــد تــا فکــر کنــم شــاید اگــر روشــی بــود کــه میتوانســت خــون تیــره را از
بــدن بیمــار خــارج کــرده و بــا اکســیژن مخلــوط و گاز دی اکســیدکربن را از آن برداشــت نمایــد و بــه بیمــار
بازگــردان ،کمکــی بــه جــان بیمــار و نجــات اومیکــرد .و اگرمیســرمی شــد و میتوانســتیم قلــب و ریــه بیمــار
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را از چرخــه بــدن او خــارج کنیــم ،در زمــان کافــی و ایمــن قــادر بــه آمبولکتومــی بودیــم.
ایــن اتفــاق موجــب تولــد ایــدهای گشــت کــه دنیــای جراحــی قلــب را متحــول نمــود .در فاصلــه
کوتاهــی از ایــن اتفــاق گیبــون دســتگاهی را درســت کــرد کــه میتوانســت بخشــی از خــون بــدن را خــارج
کــرده و بــا اکســیژن مخلــوط کنــد.
هــر چنــد ایــده خــارج کــردن خــون از بــدن و انجــام کارهایــی بــر روی آن اولیــن بــار بــه ذهــن
گیبــون خطــور نکــرده بــود و قبــل از او کســانی ایــن ایــده را مطــرح نمــوده بودنــد امــا جرقــه بــزرگ اجــرای
اکسیژناســیون بــرون پیکــری بــه دســت او بــه اجــرا رســید( .شــکل )1-1

شکل  :1-1جان گیبون

بــا ایــن وجــود تــا حــدود ســال هــای  1952پزشــکان در کنــار تخــت بیمــاران کــودک و بزرگســال
خــود کــه از مشــکالت قلبــی و گاه ریــوی رنــج میبردنــد تنهــا میتوانســتند بــرای ســامتی آنهــا دعــا کننــد.
امــا امــروزه بــه کمــک ماشــین قلــب و ریــه و حضــور افــرادی کــه متخصــص اداره ایــن ماشــین و اداره شــرایط
بیمــاران هســتند (پرفیوژنیســت) ،اصــاح بــه شــیوه جراحــی و اداره مشــکالت بیمــاران ،روشــی عــادی شــده
اســت .بــه عبارتــی جراحــی بــرروی قلــب یکــی از دســتاوردهای برجســته قــرن بیســتم میباشــد و در هــر 24
ســاعت،حدود  2000عمــل قلــب در سراســر جهــان انجــام میشــود.و ایــن در حالــی اســت کــه کمتــر از 50
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
قلــب و ریــه ) (Cardio Pulmonary Bypassاز طریــق گــردش خــون بــرون پیکــری
( )ExtraCorporeal Circulationمیباشــد کــه بــه جــراح اجــازه میدهــد قلــب را از خــون خالــی
کــرده و از حرکــت متوقــف کنــد تــا بتوانــد حفرههــا را بــاز کــرده و بــا فرصــت کافــی و دیــد مناســب ،اقدامــات
الزم را بــر روی آن انجــام دهــد.
شــروع ایــن اتفــاق از ســال  1951در دانشــگاه مینــه ســوتا و بــا انتقــال ایــده هــا و آزمایشــات اولیــه،
از آزمایشــگاهها بــه اتاقهــای جراحــی قلــب انجــام شــد.
موسســه مینــه ســوتا کــه شــعار امــروزه آن "  " Experience is the best teacherاســت
دو کار بــزرگ انجــام داد :
 - 1اختصــاص اولیــن بیمارســتان بــرای درمــان بیماریهــای داخلــی و جراحــی قلــب بــا  80تخــت کــودک و
بزرگســال کــه درهــای آن در اول جــوالی  1951بــه روی بیمــاران گشــوده شــد.
 – 2دومیــن و شــاید مهمتــر از اقــدام اول  ،حضــور دکتــر  Owen H. Wangensteenیــک جــراح رویایــی
و بلنــد نظــر بــه عنــوان رئیــس بخــش جراحــی بــود .او یــک جــراح قلــب نبــود امــا مشــارکتهای فراوانــی
در جراحــی عمومــی بــا اقدامــات خالقانــه در درمــان و پیشــگیری از انســداد روده داشــت .ســال هــا قبــل  ،در
شــروع دهــه  1930او شــیوه منحصــر بــه فــردی را تحــت عنــوان  wangensteen systemبــرای آمــوزش
جراحــان جــوان ابــداع کــرده بــود( .شــکل )1-2
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 میگــردد کــه جراحــان جــوان از ایــده هــا و
باورهــای پیشــین و درمانهــای ســنتی جــدا شــده و بــه دنبــال نــوآوری – خالقیــت و دســتیابی بــه درمانهــای
جدیــد بــوده و بــا قضاوتــی بــر مبنــای دانــش بــه جلــو حرکــت خواهنــد نمــود.
تاکیــد بــر اســتعداد ،توانمنــدی و قابلیتهــای همــکاران جوانتــر ،از ویژگیهــای بــارز او بــود کــه
پیــش از او در ســایر پزشــکان وجــود نداشــت و در واقــع او بــود کــه موجــب پیشــرفت دانشــجویانش بــا ترکیبــی
از تحریــک اســتعداد و هــوش و اســتفاده از تجهیــزات میگردیــد.
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شکل  :1-2دکتر Owen H. Wangensteen

تولد جراحی قلب
هایپوترمی
در ایــن اجتمــاع مهیــج ،بزرگتریــن پیشــرفت اتفــاق افتــاد .اولیــن قــدم در  2ســپتامبر  1952توســط
دکتــر  F john lewisو پــس از یــک دوره تحقیقــات آزمایشــگاهی بــر روی ســگ هــا بــه وقــوع پیوســت.
او ســرانجام موفــق بــه بســتن  ASDاز نــوع  secondumدر یــک دختــر  5ســاله در زیــر دیــد مســتقیم ،بــا
بســتن خــون ورودی بــه قلــب و مختصــری کاهــش حــرارت بیمــار شــد .بــه واقــع ایــن اولیــن عمــل بــر روی
انســان و زیــر دیــد مســتقیم بود(.شــکل)1-3
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شکل  :1-3دکتر F john lewis

دکتــر لوئیــس ایــن ایــده را از آزمایشــات  Bigelowو همکارانــش بــرای ســرد کــردن بــدن بیمــار در جراحــی
قلــب گرفتــه بــود.
دکتــر  Wilfred Gordon Bigelowپزشــک 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
را حفــظ کــرد .و ایــن در شــرایطی بــود کــه هــر کســی فکــر میکــرد بــا ایــن روش موجــب مــرگ بیمــار
میگــردد.او درســال 1950نتایــج  5ســال تحقیــق خــود بــر متابولیســم بــدن و قلــب در هیپوترمــی را در اجتمــاع
جراحــان آمریکایــی کلــورادو ارائــه نمود(.شــکل )1-4
ســپس ایــن جراحــی هــا در بیمارســتان دانشــگاهی مینــه ســوتا انجــام شــد و اخبــار ایــن موفقیــت
بــه ســرعت در جامعــه پزشــکی پخــش گردیــد.
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شکل :1-4دکتر Wilfred Gordon Bigelow

 Swanو 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
یــک شــیوه بــرای ترمیــم نقایــص ســاده دهلیــزی تثبیــت شــد.
لوئیــس و همکارانــش درســال  1954گــزارش کردنــد کــه از  9جراحــی انجــام شــده  8مــورد بــا
موفقیــت همــراه بــوده اســت .آنهــا در گزارشــی دیگــر %18 ،مــرگ ومیــر را در  11بیمــار تحــت درمــان خــود
اعــام نمودنــد.و در ســال  1955گــزارش  33مــورد بســتن  ASDبــا  %12/1مــرگ ومیــر منتشــر شــد .و ایــن
در حالــی اســت کــه  Grossگــزارش نمــود کــه بــا روش  Blindو بــدون دیــد % 30/2 ،از بیمــاران فــوت و
تعــدادی از بیمــاران نیــز اصــاح کامــل نشــده بودنــد.

26

هایپوترمــی بــه عنــوان روشــی ثابــت بــرای اصــاح نقایــص تنگــی مــادرزادی پولمونــر و آئــورت

بخش اول :تاریخچه پرفیوژن و جراحی قلب در جهان

همــراه شــد .امــا زمانــی کــه بیمــاران بــا نقایــص و پیچیدگیهــای بیشــتری ماننــدOstium primus

و  Atrioventricular communisیــا  VSDهمــراه بودنــد ،شکســتهایی در ایــن ترمیمهــا اتفــاق
میافتــاد .ایــن تجــارب موجــب شــد تــا نیــاز بــه یــک شــیوه پرفیــوژن ایمــن بــرای اصــاح مشــکالت پیچیــده
قلبــی احســاس شــود.
تالشهای اولیه برای CPB
در  5آوریــل ســال  ، 1951اولیــن تــاش هــا بــرای اســتفاده از ماشــین قلــب و ریــه در جهــت برقــرار
نمــودن  Total CPBکــه اجــازه جراحــی داخــل قلــب رامـیداد ،توســط  Denisو همکارانــش در دانشــگاه
مینــه ســوتا انجــام شــد.دو بیمــار در طــول یــک مــاه تحــت عمــل جراحــی بــه شــیوه جدیــد قــرار گرفتنــد
کــه متاســفانه هــر دو در اتــاق عمــل جــان خــود را از دســت دادنــد .اولیــن بیمــار علیرغــم دو بــار کتتریزیشــن،
تشــخیص کام ـاً اشــتباه و پیــش بینــی نشــدهای داشــت .مشــکل بیمــار اول Partial Atrioventricular
 communis lesionبــود کــه ایــن پاتولــوژی موجــب اختــال نتیجــه جراحــی میگردیــد .بیمــار دوم کــه
دو هفتــه بعــد تحــت عمــل  ASDقــرار گرفــت ،بــه علــت آمبولــی هوایــی در گذشــت.
امــا در هــر دو بیمــار ،جــراح بــا مقــدار زیــاد خونــی کــه در ناحیــه عمــل دیــده میشــد مواجهــه و
دیــد آنهــا را مختــل نمــود.در بیمــار اول علیرغــم پاتولــوژی ناشــناختهای کــه وجــود داشــت دنیــس و همکارانــش
اعــام 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 میگرفتــه شــگفت زده شــده و
بــا مشــکل جــدی مواجــه بودهانــد .بعــد از آن  ،قلــب توســط دکتــر  Jess Edwardsپاتولوژیســت مشــهور
بررســی ،و او متوجــه شــد کــه مدخــل تریکوســپید بــه شــدت تنــگ بــوده و بــا تــاش بــرای بســتن نقــص
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
بــرای ادامــه کار بــه دانشــگاه بروکلیــن  Brooklynدر نیویــورک منتقــل شــدند.
مرحلــه مهــم دیگــر در مــی  1953توســط دکتــر گیبون اجــرا شــد .او کار بــر روی پمپ و اکســیژناتورها
را از دهــه  1930آغــاز و روش کار خــود را بــر روی  20ســگ توســعه داده بــود .نتایــج اعمــال جراحــی او نشــان
داد کــه  12ســگ بعــد از عمــل ترمیــم  VSDبــه مــدت  1هفتــه تــا  6مــاه زنــده ماندنــد .در ســال  1952او
بــاور داشــت کــه بــرای کار در کلینیــک و اعمــال جراحــی بــر روی انســان آمــاده اســت  .اولیــن بیمــار او در
ســال  1953و بــا اســتفاده از روش جدیــد در گذشــت ،امــا بیمــار دوم در  6مــی  1953جراحــی و زنــده مانــد .ایــن
خبــر دو روز بعــد توســط  Ley pressگــزارش شــد  .امــا بــه چنــد دلیــل ،روزنــه ای از امیــد و تردیــد بیــن
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کاردیولوژیســتها و جراحــان بــه وجــود آورد:.
 – 1دکتر گیبون توانست پس از  8ماه ،یکبار دیگر موفقیت دکتر لوئیس را تکرار کند.
 – 2دکتــر لوئیــس همچنــان بــه روش معمــول خــودش  ASDهــا را بــه شــیوه هایپوترمــی و قطــع خــون
ورودی بــه قلــب و زیــر دیــد مســتقیم عمــل میکــرد.
 Swan - 3و همکارانش نیز  ASDرا با نتایج قابل قبولی ترمیم میکردند.
 – 4امــا دکتــر گیبــون موفقیــت اول خــودش را در ترمیــم  ASDنتوانســت تکــرار کنــد و پــس از  4عمــل
ناموفــق نــا امیــد شــد( مثــل تجربــه دکتــر دنیــس ) .
اولیــن بیمــار دکتــر گیبــون طفلــی  15ماهــه بــا تشــخیص  ASDبــود کــه در طــول عمــلASD،

در بیمــار پیــدا نشــد و تشــخیص قبــل از عمــل کامـاً اشــتباه بــود .امــا در اتوپســی یــک  PDAبــزرگ رویــت
گردیــد .مــورد دوم دختــر جــوان 18ســاله ای بــود کــه  ASDاو بــا موفقیــت بســته شــد .مــورد ســوم و چهــارم
هــر دو دخترهــای  5ســالهای بودنــد کــه در جــوالی  1953عمــل شــده و هــر دو در طــول عمــل در گذشــتند.
ایــن بیمــاران عــاوه بــر  VSD ، ASDهــم داشــتند و بیمــار چهــارم یــک  PDAکوچکــی هــم داشــت .در هر
چهــار بیمــار تشــخیص قبــل از عمــل فقــط  ASDبــود امــا آن هــا نقایــص دیگــری هــم داشــتند کــه هیچکــدام
از ایــن نقایــص بــه دلیــل جریــان خــون و پوشــاندن موضــع عمــل ،قابــل اصــاح نبودنــد مگــر ایــن کــه خــون
بــه مســیر دیگــری هدایــت میشــد.
 Kirklinدر یادداشـتهای خــود نوشــت کــه گیبــون هــر چهــار بیمــار را در ســال  1953بــا موفقیــت
عمــل کــرد امــا هیچکــدام زنــده نماندنــد.
از ســال  1951تــا اوایــل ســال  1954تالشهــای گــزارش شــده زیــاد و گــزارش نشــده بســیار
بیشــتری بــرای اســتفاده از  CPBدر جراحــی قلــب انجــام شــد .در گزارشهــای ثبــت شــده یــک ســناریوی
مشــترک وجــود داشــت و آن ایــن مطلــب بــود کــه:
آمــار حیــات و بقــا در حیوانــات آزمایشــگاهی قابــل قبــول بــود ،امــا وقتــی همــان تکنیکهــا در
انســان بــه کار میرفــت بــا شکســت مواجــه میشــد.
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 اصــاح
کامــل آن نقایــص ،از بیــن رفــت.
خیلیهــا 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 س ـگها 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  ) 8 – 14 ml/kg/minبــرای حفــظ و زنــده نگهــداری اعضــای حیاتــی در نورموترمــی
بــه مــدت حداقــل  30دقیقــه کافــی اســت .در آن زمــان چنیــن اســتدالل شــد کــه محــدودهای از فلــوی پائیــن
)  ( Low flowبــرای مدتــی کوتــاه میتوانــد مفیــد واقــع گــردد .چنیــن مشــاهدهای در ســال  1952توســط
 Andersonو  Watsonنیــز در انگلســتان گــزارش شــده بــود .در هــر دو مطالعــه مشــخص گردیــد
کــه فقــط درحــدود  %10از بــرون ده پایــه قلــب نیــاز اســت تــا حیوانــات را در نورموترمــی و یــک زمــان
قابــل قبــول از نظــر فیزیولوژیــک حفــظ کــرده و بــدون آســیب پایــدار نگــه داشــت .یافتههــا در مــورد فلــوی
 8 – 14 ml/kg/minتعجــب برانگیــز بــود ،امــا ایــن نتایــج در مــورد حیوانــات و سـگها قابــل اعتمــاد بــوده
و ارگانهــای حیاتــی آنهــا بــا ایــن میــزان فلــوی پائیــن ،تــا  30دقیقــه زنــده میماندنــد.
امــا ازهمــان ابتــدا ،دانشــمندان حداقــل فلــو در طــول  CPBدر حــرارت نرمــال را در محــدوده
 100 – 165 ml/kg/minمیدانســتند .در ایــن حالــت ،میــزان اکســیژن خــون وریــدی  % 65 – 75میباشــد،
امــا در فلــوی پائینتــر ،بــدن ،میــزان بیشــتری اکســیژن از خــون وریــدی برداشــت کــرده کــه حاصــل آن
کاهــش محتــوای اکســیژن خــون برگشــتی بــه قلــب میباشــد.
در هــر حــال ،کاهــش مقــدار خــون پمــپ شــده ســبب بهبــود دیــد جــراح در حیــن عمــل میگــردد.
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همانطــوری کــه  Gibbon ، Dennisو  Helms worthگــزارش دادنــد ،مشــکل بــزرگ و جــدی کــه
مســئول نارســایی زودرس بــه دنبــال  ECCمیباشــد ،مقــدار بازگشــت زیــاد و خــارج از انتظــار خــون در شــرایط
بــاز بــودن قلــب اســت .علــت ایــن مســئله ،مربــوط بــه کل لترالهــای سیســتمیک بــه پولمونــر بــوده کــه
موجــب کاهــش شــدید دیــد جــراح میگــردد .بــه ســرعت معلــوم شــد کــه کشــف فلــوی آزیگــوس شمشــیری
بــود کــه گــره بــزرگ و پیچیدگــی تکنولــوژی پرفیــوژن را حــذف نمــود.
روش Controlled Cross Circulation
در ابتــدا ایــن روش ( سیرکولیشــن متقاطــع ) در ســگ هــا بــه کار بــرده شــد و روشــی بــود کــه اجــازه
مـیداد بــدون نیــاز بــه اســتفاده از دســتگاه پمــپ و اکســیژناتور ،بعضــی مداخــات 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  30دقیقــه برقــرار میگردد.بــا اولیــن تجربــه مشــخص شــد کــه ایــن روش میتوانــد بــه طــرز
شــگفت انگیــزی ســاده و کاربــردی باشــد ،هــر چنــد محدودیتهایــی نیــز داشــت( .شــکل)1-5

شکل  :1-5روش سیرکولیشن متقاطع
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کاربرد کلینیکی
روش کــراس سیرکولیشــن در ســال  1954بــرای اجــرای جراحــی در فضــای داخــل قلــب بنیــان
نهــاده شــد .ایــده ایــن روش کــه از یــک انســان بــه عنــوان پمــپ قلــب در اتــاق عمــل اســتفاده شــود ( علیرغــم
خطــرات موجــود ) مدتــی غیــر قابــل قبــول و غیــر قانونــی بــه نظــر میرســید و حتــی شــک و نگرانیهایــی
در مــورد مشــکالت فیزیولوژیــک جــدی بــرای آن مطــرح بــود.
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  26مــارس  1954تکنیــک
کــراس سیرکولیشــن بــه عنــوان موفقیتــی چشــمگیر و مهیــج اجــرا گــردد و در اولیــن مــورد بــرای بســتن VSD
از آن بــه عنــوان یــک گــردش خــون جفتــی اســتفاده شــود و پــس از آن بــرای رفــع نقایــص مــادرزادی قلــب
کـ�ه قبـ�ل از آن غیـ�ر ممکـ�ن بـ�ود بـ�ه کار رود.
 Cross Circulationبــه عنــوان اولیــن  ECCاجــازه کار بــر روی  45بیمــار را بــه وجــود آورد.
هیــچ مــوردی از مــرگ و میــر و یــا عــوارض دراز مــدت در دهنــده ) (Donorگــزارش نشــد .بنابرایــن بعــد از
 15ســال تجربیــات آزمایشــگاهی ( ) 1930 – 1945جراحــی قلــب بــرای همیشــه از البراتــوار بــه کلینیــک وارد
شــد.
پیگیــری حداقــل  30ســال از اولیــن بیمــار VSD – Atrio ventricularis Communis

 Infundibular pulmonic stenosisو  TOFکــه بــا موفقیــت مــورد اصــاح قــرار گرفتنــد نشــان داد
کــه  28نفــر از  45بیمــار (  ) %62پــس از جراحــی زنــده مانــده و از بیمارســتان ترخیــص شــدند .نکتــه تاثیــر
گــذار ایــن کــه فقــط  6نفــر از ایــن تعــداد در طــول  30ســال مردنــد .بنابرایــن  22نفــر از  45بیمــار ( ) %49
بیــش از  30ســال زنــده مانــده و در شــرایط خــوب و ســامت بــه ســر بردنــد.
و امــا  ، Cross Circulationایــن روش واقعـاً موفقیــت آمیــز بــود ،چــون دهنــده بــه طورخــودکار
مســائل هماتولوژیــک و متابولیــک خــود را اصــاح نمــود .امــا هیــچ معیــاری بــرای ارزیابــی و اثبــات ایــن
موضــوع وجــود نداشــت ،چــون در فاصلــه ســال هــای  1954 – 1955انــدازه گیــری  PHو  ABGمیســر
نبــود ،فقــط الکترولیتهــای پالســما ظــرف  4 – 6ســاعت قابــل انــدازه گیــری بودنــد و هیــچ تجهیــزات
حمایــت تنفســی هــم بــرای کــودکان و نــوزادان وجــود نداشــت ،هیــچ واحــد مراقبــت ویــژه ای نبــود و بدتــر
از آن هیــچ مانیتــور – پیــس میکــر و دفیبریالتــوری هــم وجــود نداشــت .امــا بــا اســتفاده از ایــن شــیوه
( Placental Circulationگردش خون جفتی) اولین شرایط مراقبت ویژه داخل رحمی اجرا شد.
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پــس از آن ،ســاخت اکســیژناتور بابــل توســط  Dewall – Lilleheiموفقیتــی بــزرگ محســوب
میشــد زیــرا دارای مزایــای عملــی زیــر بود(.شــکل )1-6
 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 میتوان ساخت .

Walton Lillhei

Richard H. DeWall

شکل  : 1-6دکتر  LillheiوDeWal l

بــا توســعه ایــن اکســیژناتور در  1956توســط  Gottو همکارانــش ،تدریجـاً قســمتهای پالســتیکی
و یــک بــار مصــرف بــه آن اضافــه شــد ،ایــن پیشــرفتها موجــب اجــرای یــک پرفیــوژن ایمــن بیــن بیمــار و
تجهیــزات اکسیژناســیون بــه وســیله چنــد لولــه پالســتیکی و چنــد کلمــپ گردیــد( .شــکل )1-7
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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
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bubble and membrane units.
DeWall-Lillehei  اولین سری اکسیژناتور بابل ساخت دکتر:1-7 شکل
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در ســال  1956تنهــا دو مرکــز ،ایــن جراحیهــا را انجــام میدادنــد و محققــان مجبــور بودنــد بــرای
دیــدن جراحــی قلــب بــاز از هــر جــای دنیــا بــه ایــن دو مرکــز مراجعــه کننــد.
 – 1دانشگاه مینه سوتا در میناپولیس
در « مینــه ســوتا » از اکســیژناتورهای  Dewall – Lilleheiاســتفاده میگردیــد کــه ارزان و

یکبــار مصــرف بــود( .شــکل )1-8

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.
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An open heart operation in an adult patient at the University of Minnesota Hospital in 1956
شکل  :1-8اکسیژناتور بابل ساخت دکتر  DeWall-Lilleheiو اطاق عمل بیمارستان مینی سوتا

 – 2مایوکلینیک در روچستر
در مرکــز « مایــو » از سیســتم  Myo – Gibbonکــه گــران وکار کــردن بــا آن ســخت و دشــوار
بــود اســتفاده میشــد( .شــکل )1-9
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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).
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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  :1-9اکسیژناتور بابل سیستم  Myo – Gibbonو اطاق عمل بیمارستان تگزاس

دکتــر  Denton Cooleyدر ژوئــن  ،1956از اولیــن بازدیــد کنندههــا از ایــن مجموعــه بــود .او در
یادداشــتهای خــود نوشــته کــه:
تقابــل و مقایســه بیــن دو جــراح و دو انســتیتو بــود .مــا  Lilleheiو تیمــش را دیدیــم کــه یــک
نقــص بیــن بطنــی را بــه روش  Cross Circulationترمیــم کردنــد و همچنیــن از اکســیژناتوری کــه توســط
 Richard Dewallدر دانشــگاه مینــه ســوتا ارتقــا پیــدا کــرده بــود بازدیــد کردیــم .روز بعــدJohn Kirklin
و تیــم تاثیــر گــذارش را کــه شــامل فیزیولوژیســت – بیوشیمیســت – کاردیولوژیســت و جــراح بــود را در دانشــگاه
روچســتر دیدیــم کــه بــا اســتفاده از وســایل  Myo– Gibbonجراحــی میکردنــد.
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چنیــن تجهیزاتــی فراتــر از ظرفیــت و تــوان مالــی مرکــز مــن بــود و مــن بــرای برگشــتن بــه
 Hustonبســیار نــا امیــد شــدم ،چــون دکتــر  Mc. Namaraگفتــه بــود تــا وقتــی تجهیــزات مایوگیبــون را
نداشــته باشــیم اجــازه نخواهیــم داشــت بیمــاران را جراحــی کنیــم.
بنابرایـ�ن دکتـ�ر کولـ�ی بعضـ�ی از کاردیولوژیسـ�تهای مرکـ�زش را بـ�رای اسـ�تفاده از اکسـ�یژناتور
 Dewall – Lilleheiمتقاعــد کــرد و در ســال  1956بــا ایــن تجهیــزات جراحــی قلــب را شــروع کــرد.

(شــکل)1-10

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.
شکل : 1-10دکتر کولی به همراه پرفیوژنیست تیم جراحی
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اکسیژناتور صفحهای چرخان()Rotating Disk or Film Oxygenators

در ســال 1953دکتــر  Fredrick Crossپــس از پایــان دوره جراحــی بــه دانشــگاه کلیولنــد منتقــل
شــد ،جایــی کــه بــا کمــک  Earl Kayدر  1956اکســیژناتور صفح ـهای چرخــان را Rotating Diskکــه
قبـاً در آمریــکا یــک مــورد اســتفاده شــده بــود را ارتقــا دادنــد .ایــن اکســیژناتور بعدهــا بــه نــام Kay – Cross
خوانــده شــد( .شــکل )1-11

شکل  :1-11اکسیژناتور صفحهای چرخان
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ایــن اکســیژناتور برمبنــای کار  Bjorkطراحــی و از چنــد صفحــه عمــودی کــه بــر روی محورهــای
افقــی چرخــان قــرار گرفتــه ،تشــکیل شــده اســت .صفحــه هــا در خــون وریــدی شــناور صفح ـهای از هــوای
اتمســفر بــر روی دیســک هــا بوجــود م ـیآورد .ایــن وســیله مثــل اکســیژناتور مایــو – گیبــون اکسیژناســیون
خوبــی را بــه وجــود م ـیآورد ،امــا هــر دو بــرای مصــرف مکــرر طراحــی شــده و پرایــم آنهــا زیــاد  ،کاربــری
آن بســیار ســخت و مشــکل بــود .از طرفــی تمیــز و اســتریل کــردن آنهــا کاری ســخت ،طوالنــی و گاه غیــر
ممکــن بــود و بــه ســرعت کارآیــی خــود را از دســت م ـیداد.
امــا قیمــت آن قــدری کمتــر از ماشــین مایــو گیبــون بــود .البتــه ایــن اکســیژناتور بــرای ایــن کــه
هــدف مــورد انتظــار را بــرآورده کنــد محدودیتهــای کلینیکــی زیــادی داشــت .بــه عــاوه ایــن کــه ســرهم
کــردن و آمــاده ســازی و همچنیــن نگهــداری آن کاری بســیار مشــکل و طاقــت فرســا و پرفیوژنیسـتها مجبــور
میشــدند 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
اکســیژناتور بابــل فشــار کاری بــرای تمــام گروههــا کمتــر شــد.
اکسیژناتورهای غشایی
 Kolffو همــکاران در ســال  1956نوعــی اکســیژناتور غشــایی یکبــار مصــرف را مــورد آزمایــش
قــرار دادنــد Clows .و  Nevilleهــم مجموعـهای از وســایل الزم بــرای مطالعــات تجربــی خــود با اکســیژناتور
غشــایی را توصیــف کردنــد .ایــن مجموعــه در 1958مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــرای کلینیــکال پرفیــوژن
مناســب تشــخیص داده شد(.شــکل )1-21
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شکل  : 1-12دکترkolff

پــس از ایــن کــه نیــاز بــه پرفیــوژن بــرای زمــان طوالنیتــر (حــدود  8ســاعت) 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 پژوهشهــا 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 پالکتهــا در طــول عمــل ،فعالیــت کمتــر کمپلمانهــا ،خونریــزی کمتــر بعــد
از عمــل و کاهــش احتمــال آمبولــی بــود.
در ســال  Dewall ،1966و همــکاران اولیــن اکســیژناتور پیشــرفته بابــل هاردشــل ،تــوام بــا مبــدل
حرارتــی یکبــار مصــرف از پیــش اســتریل شــده را طراحــی کردنــد .کفایــت اکسیژناســیون ایــن اکســیژناتور در
دانشــگاه مینــه ســوتا مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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در همیــن ایــام کفایــت اکسیژناســیون و و باالنــس اســید و بــاز  ،ســندیت پیــدا نمــود و ذهنیــت
 Hard shellیکپارچــه موجــب تمــام تغییــرات آتــی گردیــد.
دکتــر  Lilleheiبــه همــراه  Landeو همــکاران در ســال  1967اولیــن شــکل کوچــک شــده،
فشــرده ،یکبــار مصــرف و اقتصــادی اکســیژناتور غشــایی را بــرای اســتفاده در کلینیــک توصیــف کردنــد.
در اولیــن ســالهای جراحــی قلــب ،اختــاالت 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 آنهــا کمتــر و کمتــر گردیــد .همچنیــن مانیتورینــگ مــداوم الکتروانســفالیک بــرای تشــخیص
بــه موقــع و اصــاح ســریع آن اهمیــت پیــدا کــرد.
ایــن گــروه مزایــای همودیلوشــن(رقیق شــدن خــون ) هایپوترمیــک را در  ECCاثبــات کردنــد.
همچنیــن گــروه مینــه ســوتا ارزش اســتفاده از  Low molecular weigh heparinرا هــم نشــان دادنــد.
همچنیــن اثــرات ســودمند همودیلوشــن بــا مایعــات متفــاوت را در ارتقــای فلــوی کلیــوی و کاهــش همولیــز،
همچنیــن تاثیــر داروهــای آنتــی آدرنرژیــک در پیشــگیری از ایســکمی کلیــوی در طــول  ECCرا بــه اثبــات
رســاندند.
پیشرفت در طراحی پمپها
در اولیــن روزهــای اســتفاده از  ECCاز پمپهــای Multi activated sigma motor

اســتفاده میشــد ،بــه تدریــج رولــر پمپهــا بــه دلیــل ســادگی و قابــل اعتمــاد بودنشــان جایگزیــن شــدند.
در ســالهای بعــد پمپهــای ســانتریفوژی توســط  Rafferyو همکارانــش در  1968بـ�ه عنـ�وان پمـ�پ هـ�ای
 Biomedicus bio pumpsوارد عرصــه شــدند .ایــن پمپهــا هــر کــدام مزایــا و معایبــی دارنــد کــه
قیمــت ،ســادگی در اســتفاده و تاثیراتــی کــه بــر خــون میگذارنــد و دامنــه فلــوی آنهــا مــورد توجــه قــرار
دارد .ایــن نــوع از پمپهــا اختصاصـاً بــرای پرفیــوژن بیــش از چنــد ســاعت تــا چندیــن روز طراحــی شــده انــد.
(شــکل )1-13
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شکل :1-13انواع موتور پمپ در این قسمت تبلیغات باشد
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همودیلوشن
در امتــداد تغییــرات در تکنولــوژی پمــپ ،اکســیژناتور و تکنیکهــای جراحــی ،پیشــرفت قابــل
مالحظـهای مربــوط بــه دانــش همودیلوشــن در کنتــرل عــوارض  CPBپیــش آمــد .در ایــن حالــت امــکان پرایــم
نمــودن اکســیژناتور بــا ترکیــب غیــر خونی(محلولهــای کریســتالوئید) بوجــود آمــد .ایــن اتفــاق موجــب کاهــش
میــزان خــون مصرفــی ،کنتــرل عــوارض ناشــی از تزریــق خــون و هواگیــری مطلــوب گردیــد .همچنیــن بــا
کاهــش ویســکوزیته ناشــی از همودیلوشــن فلــوی بافتــی بهتــری برقــرار گردیــد.
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آغاز راه
پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم ،نابســامانیهای بســیاری در گوشــه و کنــار جهــان بوجــود آمــد.
فقــر ،جهــل ،خرافــات ،خشــونت ،بیمــاری و معلولیــت کــه دســتاورد جنــگ بــود جــان مــردم را آزرده بــود.
انســانهای بــزرگ و افــکار بلنــد در هــر گوشـهای از جهــان بــه دنبــال راهــی بــرای یافتــن درمــان آالم بشــری
و تســکین زخمهــای ناشــی از آســیبها بودنــد .جهــان از پیچــی تاریــک بیــرون آمــده و خســته از ســیاهیهای
آشــکار در جســتجوی روشــنایی بــود .از ایــن رو هــر کــس در حیطــه دانــش ،مهــارت و توانایــی خــود در تــاش
بــود تــا تغییــری مثبــت را ایجــاد نمایــد .از ایــن مقطــع زمانــی کشــورهایی کــه آســیب کمتــری دیــده بودنــد
و توانایــی بیشــتر و در گیریهــای داخلــی کمتــری داشــتند طبیعتــ ًا فرصتهــای بیشــتری را بــرای مطالعــه،
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 انساندوســتی ،بــزرگ منشــی و عشــق بــه معنــای واقعــی
طــب و طبابــت ،موجــب ورود دانــش و تکنیکهــای جدیــد بــه کشــور شــده و بعضـاً همــراه بــا گامهــای علمــی
جهانــی نــوآوری و ابداعــی قابــل توجــه خلــق کردنــد.
در زمینــه جراحــی قلــب ،بــه دنبــال ایدههــا و ابداعــات دانشــمندانی نظیــر:

Swan، Senning ، John Kirklin ، Lillehei ،Melros ،John Lewis ، John Gibbon

 ، Kono ، Fontan، Mc Gon ، Ross ، Hardy ،مــردان نیــک و بزرگــی از ایــران بــرای آمــوزش
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 تــاش ،یــاد و خاطــره آنهــا خالــی از لطــف نیســت .بــر اســاس اطالعــات جمـعآوری شــده گــرد
آورنــدگان ایــن اثــر ،تاریخچــه جراحــی قلــب و پرفیــوژن ایــران ،مراحــل زیــر را طــی نمــوده اســت:.
-1بیمارستان سینا ،آذر  ( ۱۳۳۲پروفسور عدل )
روزنامههــا نوشــتند :امــروز آقــای پروفســور عــدل عمــل جراحــی مهــم و بیســابقهای بــر روی

قلــب ،در بیمارســتان ســینا انجــام دادهانــد و مریضــی کــه توســط او عمــل شــده ،بهبــود یافتــه اســت .بــرای
اطــاع از چگونگــی ایــن عمــل جراحــی بیســابقه بــه اتفــاق عــکاس روزنامــه بــه بیمارســتان ســینا مراجعــه
شــد تــا بــا پروفســور مالقــات کــرده در ایــن بــاره توضیحــات بیشــتری از ایشــان کســب شــود .در بیمارســتان
ســینا همــه از ایــن عمــل جراحــی مطلــع بودنــد ولــی آقــای پروفســور عــدل در آن موقــع در اطــاق عمــل
مشــغول عمــل جراحــی بــود و آقــای دکتــر محمــود نجمآبــادی اطالعــات مــورد نظــر را در اختیــار خبرنــگاران
گــذارد (.شــکل ) 2-1

شکل  :2-1پروفسور عدل

برای اولین مرتبه( متن چاپ شده در روزنامهها )
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 میشــود
کــه بدانیــم کوچکتریــن غفلــت و بیاحتیاطــی هنــگام جراحــی قلــب و یــا عــدم اطــاع کافــی از ایــن عمــل
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 )2-2

شکل  5 : 2-2آذر  1332اولین عمل جراحی قلب بدون استفاده از دستگاه پمپ

بــه طــوری کــه آقــای دکتــر نجمآبــادی اظهــار داشــت عــاوه بــر اینکــه تاکنــون چنیــن عمــل
جراحــی در ایــران نشــده حتــی در کشــورهای خاورمیانــه هــم ایــن عمــل ســابقه نــدارد و در اهمیــت ایــن قبیــل
عملهــای جراحــی همیــن بــس کــه در کشــورهای بــزرگ دنیــا نیــز جراحــان زبردســت بــا نهایــت دقــت در ایــن
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مــوارد عمــل میکننــد مبــادا خطــری بــرای بیمــار پیــش بیایــد( .شــکل )2-3

شکل  :2-3دکتر محمود نجم آبادی

- 2گــزارش اوليــن مــورد عمــل جراحــي قلــب بــاز در بیمارســتان دادگســتری بوســيله
ســرد كــردن( پروفســور جــواد هیــات)1341
اولیــن عمــل جراحــی قلــب بــاز در ســال  1341بــر روی یــک خانــم  20ســاله بــا تنگــی شــریان
ریــوی بــه نــام خانــم نصــرت یزدانــی در بیمارســتان دادگســتری بــه روش هیپوترمــی انجــام دادنــد (.بــدون
اســتفاده از دســتگاه پمــپ) در آن زمــان ماشــین قلــب و ریــه مصنوعــی در ایــران نبــود و او میدانســت اگــر
دمــای بــدن بــه  28درجــه ســانتیگراد برســد تحمــل ســلولهای قشــر مغــز در مقابــل کمبــود اکســیژن و
خــون از  3دقیقــه بــه  7دقیقــه میرســد .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  30درجــه 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
هــم وجــود داشــت .خــود ایشــان در ایــن بــاره گفتــه انــد:
ســریع ًا 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  4تــا  5دقیقــه طــول کشــید تــا قلــب بــه تپــش افتاد.بــرای ایــن کار
مــا نهایت ـاً  7دقیقــه وقــت داشــتیم و البتــه بــا ایــن روش دو نــوع عمــل را بیشــتر نمیشــد انجــام داد .یکــی
همیــن تنگــی دریچــه شــریان ریــوی و دیگــری ســوراخ بیــن دهلیــزی مــادرزادی بــود ،امــا بــرای ســایر اعمــال
جراحــی بــه زمــان بیشــتری نیــاز بــود کــه اجــرای آنهــا بــه ایــن شــیوه ممکــن نبــود.
دکتــر هیــات بــا همــان روش هیپوترمــی اوليــن مــورد عمــل جراحــي قلــب بــاز ايــران جهــت ترميــم
ســوراخ بيــن دو دهليــز را در ســال 1341در بخــش قلــب بيمارســتان هــزار تختخوابــی (امامخمينــي) انجــام
داد.
پــس از آن ،ایشــان بــرای راه انــدازی ماشــین قلــب و ریــه بــا هزینــه شــخصی هفــت بــار بــه پاریــس
رفتنــد تــا امکانــات الزم را بــه ایــران بیاورنــد .اولیــن دســتگاه کــه در ایــران راه انــدازی شــد ماشــینH.L.M
بود(.شــکل)2-4
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0

شکل  :2-4ماشین قلب و ریه HLM

بعــد از راه انــدازی ماشــین ،ایشــان جراحــی قلــب و پیونــد قلــب و ریــه را بــر روی س ـگها انجــام
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  1346هنــوز در تهــران ســگ هــای ولگــرد فــراوان بودنــد .او بــرای
گرفتــن سـگها بــه کارگــر بیمارســتان شــهرداری پــول مـیداد و او سـگها را گرفتــه و بــه درخــت میبســت،
امــا دکتــر بــرای ســگها گریــه میکــرد .ایــن ســگها آنقــدر کثیــف و بــد بــو بودنــد کــه حتــی ســلمانی
بیمارســتان حاضــر نبــود موهــای ســینه و شــکم آن هــا را اصــاح کنــد و حتــی کســی حاضــر نبــود آنهــا 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 پيونــد كليــه بــود 2 ،ســگ و اگــر پيونــد قلــب بــود 3 ،ســگ دهنــده
قلــب ،گيرنــده قلــب و ســومي هــم بــراي پــر كــردن ماشــين از خــون .در هــر صــورت بــا هــر ســختي كــه بــود
دکتــر بــه همــراه تیــم جراحــی قلــب توانســت  25ســگ را جراحــي و پيونــد كليــه و قلــب و تعويــض دريچــه 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 میکردنــد ( پرفیوژنیســت ) و گاهــی
هــم دســت میشســتند .بقیــه تیــم هــم دکتــر فخــران ،دکتــر خاکســار (متخصصــان قلــب ) ،دکتــر ارنــواز
(رادیولوژیســت ) ،دکتــر ابوســعیدی و بنــی اســدی هــم در اداره ماشــین قلــب و ریــه همــکاری میکردنــد.
(کمــک پرفیوژنیســت )
خاطرات دیگری از دکتر:
ایشــان بیــان کردنــد :اوليــن پيونــد كليــه را روي يــك درجـهدار شــهرباني انجــام دادم .دهنــده كليــه
همســر ايشــان بــود .پيونــد خــوب انجــام شــد و يــادم هســت كــه در يــك چهارشــنبه از اســفند مــاه ســال ،1348
او را در بيمارســتان هــزار تختخوابــي بعــد از بهبــود كامــل ،معرفــي كــردم ولــي بعــد از آن بــراي گرفتــن فتــواي
فقهــا بــه قــم رفتــم .مســأله را بــا مراجــع ،درميــان گذاشــتم امــا متاســفانه آنهــا اجــازه ندادنــد .گفتنــد نميشــود
شــما قلــب مــرده را بــه شــخص زنــده پيونــد بزنيــد .تــا اينكــه امامخمينــي آمدنــد و اجــازه دادنــد كــه ايــن عمــل
انجــام شــود امــا ديگــر از ايــن قضيــه  20ســال گذشــته بــود و مــن نــه تــوان جوانـيام را در اختيــار داشــتم ،نــه
قــدرت جراح ـيام را .فقــط بعــد از صــادر شــدن ايــن فتــوا خوشــحال شــدم و االن خوشــحالترم كــه ميبينــم
جراحــي قلــب هــم مثــل جراحيهــاي ديگــر ،رايــج شــده و انجــام ميشــود و اســاتيد ورزيــدهاي در ايــن رشــته
داريــم.
و امــا اولیــن عمــل پيونــد قلــب را بــا متــد برناردشــاموي انجــام داديــم ،يعنــي قلــب دهنــده را كامــل
(حتــي بــا قســمتي از ريشــه آئــورت و شــريان ريــه) برداشــتيم ولــي از قلــب گيرنــده مقــداري از دهليزهــا را
باقــي گذاشــتيم .قلــب گيرنــده بــه ماشــين وصــل بــود .كنــار و اطــراف قلــب ،مقــداري يــخ و آب ســرد ريختــه
بوديــم كــه پــس از پايــان كار و بخيــه زدن دهليزهــا ،آنهــارا برداشــتيم .بعــد كالمپهــا را از روي وريدهــا و
همچنيــن شــريان ريــه و آئــورت برداشــتيم .جريــان خــون برقــرار شــد .قلــب ســگ شــروع كــرد بــه زدن و همــه
هيجــانزده شــديم .دكتــر مختــاري بياختيــار جيــغ كشــيد« :خاكســار بيــا ،قلــب ميزنــد!» مــن هــم مثــل
همــكاران خــودم ،هيجــانزده شــده بــودم.
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بــه ایــن ترتیــب ،اولیــن پیونــد کلیــه و قلــب در ایــران ( بــه دنبــال تجــارب دکتــر کریســتین بارنــارد
بــر روی میمونهــا ) توســط ایــن اســتاد بــزرگ بــر روی ســگها انجــام شــدند( .شــکل )2-5

شکل :2-5پروفسور جواد هیات

 -3مرکز ملی قلب (تبریز)
در ســال  1348مرکــز ملــی قلــب توســط پروفســور دکترعبــاس قلــی دانشــور بــه عنــوان نخســتین
مؤسســه جراحــی قلــب در خاورمیانــه بــا داشــتن بخــش مراقبتهــای ویــژه بــه همــراه آزمایشــگاههای گازهــای
خونــی و الکترولیــت در تبریــز راهانــدازی و افتتــاح گردیــد.
وی همچنیــن 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
کــرد( .شــکل )2-6
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شکل :2-6پروفسور عباسقلی دانشور

پروفســور ،اوليــن بخــش مــدرن جراحــي قلــب و عــروق ايــران را در ســال  1348دربخشــي از
بيمارســتان مركــز ملــي قلــب کــه ســپس بــه امامخمينــي و بعدهــا بــه طــور مســتقل بيمارســتان قلــب وعــروق
شــهيد مدنــي تبريــز نامگــذاري گرديــد بنــا نهادنــد كــه ســالها تنهــا مركــز جراحــي قلــب بــاز بــا بــاي پــس
كارديوپولمونــري بــود.
اوليــن عمــل جراحــي قلــب بــاز بــه وســيله دســتگاه قلــب و ريــه مصنوعــي (پمــپ) در
ايــران
خانــم غــزال علیپــور  41ســاله و اهــل مهابــاد در تاریــخ  1348/8/8بــا عالئــم نارســایی شــدید قلــب
راســت و چــپ در بخــش جراحــی قلــب بیمارســتان بســتری شــدند .بعــد از بررســیهای اولیــه تصمیــم بــه
تعویــض دریچــه میتــرال گرفتــه شــد ولــی بــه علــت آندوکاردیــت و آریتمــی قلبــی نزدیــک بــه دو مــاه تحــت
درمــان دارویــی بودنــد ،تــا اینکــه در روز  1348/10/15بــه وســیلهی تیــم جراحــی قلــب بــه سرپرســتی پروفســور
دانشــور عمــل جراحــی تعویــض دریچــه میتــرال بــا موفقیــت بــر روی ایشــان انجــام پذیرفــت.
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تیم جراح متشکل از افراد زیر بود:
-1گــروه جراحــی ،دکتــر دانشــور رئیــس بخــش ،دکتــر ناسـیزاده  ،دکتــر ایوبــی و دکتــر پاشــک انتــرن ثابــت
بخــش جراحــی قلــب
 -2گروه بیهوشی به سرپرستی دکتر آرامی و کمک دکتر شجاعی
 -3گروه پرفیوژن به سرپرستی دکتر گاردنر ،دکتر ساجدی و خانم اعظم مرغابی
 -4گروه طب داخلی :دکتر طباطبائی و دکتر حسنعلی مولوی
بیمــار در ســاعت  11/45صبــح بــر روی پمــپ قلــب و ریــه مصنوعــی قــرار گرفــت و در ســاعت
( 14/45بعــد از ســه ســاعت) از پمــپ خــارج شــد .طبــق روتیــن آن زمــان ،بیمــار در اتــاق عمــل بیــدار و بــه
تمامــی رفلکسهــا پاســخ داده بــود و در نهایــت در تاریــخ  48/11/19بیمارســتان را بــا ســامتی کامــل تــرک
کردند(.شــکل (،)2-7شــکل ( ،)2-8شــکل )2-9

شکل :2-7بیمار خانم غزال علیپور
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شکل  :2-8انتشارگزارش اولین عمل جراحی قلب باز با دستگاه پمپ
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شکل  :2-9برگه بیهوشی اولین بیمار جراحی قلب باز با دستگاه پمپ
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تاریخچه پرفیوژن در مرکز شهید مدنی
بعــد از ســه ســال جراحــی بــر روی حیوانــات در اتــاق عمــل اختصاصــی ( )Animal Labو کســب
تجربــه کافــی و تربیــت نیــروی انســانی؛ بــا حضــور پروفســور گاردنــر ( )Gardnerکــه از او بــا نــام گادیالــی
نیــز یــاد میشــود و در حقیقــت اولیــن پرفیوژنیســت در ایــران از کشــور امریــکا بــود ،عمــل جراحــی قلــب بــاز
بــر روی خانــم غــزال انجــام گردیــد .دکتــر گادیالــی ( )Gadialyهــر 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  1353آقــای علــی صحــاف کــه تــا
آن موقــع بــه عنــوان تکنســین اتــاق عمــل مشــغول بــکار بودنــد بــه جمــع ایــن پرفیوژنیسـتها اضافــه شــدند.
(شکل)2-10

شکل  : 2-10علی صحاف (پرفیوژنیست ) به همراه کودکان جراحی شده و کادر درمان

پرفیوژنیســتهای مرکــز شــهید مدنــی تــا بــه امــروز بــه ترتیــب شــامل  :علــی صحافــی  ،اکبــر
نریمانــی ،کامــل رخشــا ،اکبــر ســلطانبیگی ،محمدعلــی شــیخ علیــزاده ،علیرضــا خوشبهــار ،مرجــان
جراحنــادري ،صــادق زارعــي ،خديجــه شــريفي ،ليــدا قاســمپور ،تــورج ابراهيميــان ،پريســا حــدادي ،محمــد
عليپــورو ياســر عبديلــي میباشــند کــه مســئولیت گــروه بــا جنــاب آقــای شــیخ علیــزاده مــی باشــد.
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 -4بیمارستان شهید مدرس
جراحــی قلــب بیمارســتان شــهید مــدرس (ســعادتآباد ) از اوایــل دهــه  50توســط دکتــر خوانســاری
افتتــاح گردیــد .ایشــان بــه همــراه دو پرفیوژنیســت از کشــور پاکســتان بــه نــام هــای ســید نصــرت حســین
رضـ�وی و محمــود طاــرق 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 انقــاب آقایــان ثانــی جعفــری از ســال  1362و جعفــر طهــوری از ســال 1363
بــه ایــن جمــع اضافــه شــدند.
رونــد رو بــه رشــد تربیــت پرفیوژنیســت بــا جــذب نیروهــای جــوان دیگــر نظیــر :جهانــدار مجدمقــدم،
ســید مجتبــی میرمحمدخانــی ،مختــار میرزاجانــی تکمیــل گردیــد .پــس از آن نیــز ابوالفضــل الهیامیــن
ابراهیــم زنــدی ،فریــدون کبودیمقــدم ،رضــا شــکری ،ســعید خلیــق ،ســید مرتضــی پوررضــوی ،مهدییوســفی،
عــزت الــه غزنــوی ،محمــد کا شــفی ،حســین غالمــی و خانــم هــا  :شــهال بــدری ،کبــری جلیلونــد ،مریــم
دردخــوار و ســکینه محمــودی تــا بــه امــروز ادامــه داشــته اســت.
 -5پرفیوژن در بیمارستان شهید رجایی
در حالــی کــه  6مــاه از شــروع بــه کار بیمارســتان گذشــته بــود ،بیمارســتان شــهید رجایی(ملکــه مــادر
ســابق) در مــرداد مــاه  1353افتتــاح گردیــد.
دکتــر ســیاوش خوانســاری کــه در بیمارســتان مــدرس مشــغول بــه خدمــت بــود ،اولیــن عمــل قلــب
را در بیمارســتان شــهید رجایــی انجــام دادنــد و اســکراب ایشــان آقــای خیرمنــد بودنــد .اولیــن سرپرســتار
وپرفیوژنیســت بیمارســتان خانــم شــیده ابراهیمــی بــود کــه در آمریــکا دوره پرفیــوژن را گذرانــده و بــا کمــک
دکتــر خوانســاری بــه پرســنل ایرانــی ،پرفیــوژن را آمــوزش داد.
اولیــن کســانی کــه در ایــن آمــوزش شــرکت داشــتند آقــای ابوالقاســم فقهایــی  ،خانــم صنــم بیگلرپــور
و آقــای نــادر شایســته بودنــد .ایــن دوره یــک ســاله بــود .البتــه ایــن افــراد قبــل از ورود بــه ایــن دوره در
بیمارســتان هــزار تخــت خــواب ( امــام خمینــی ) دورهای شــامل اتــاق عمــل ،همچنیــن آمــوزش کوتاهــی
در بخشهــای رادیولــوژی ،آزمایشــگاه ECG ،و آنژیوگرافــی را گذرانــده بودنــد .ســپس و بــه تدریــج آقــای
اکبربهنــود ،آقــای حســن کارگــر و خانــم صالحــه نقــرهای بــه ایــن جمــع اضافــه شــدند( .شــکل )2-11
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شکل  :2-11شرح عمل بیماری با تنگی دریچه میترال در سال 1353
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در ایــن زمــان کار در واحــد کلینیــکال پرفیــوژن کاری بســیار دشــوار بــا همــان معضــات مربــوط بــه
شــروع هــر کار جدیــد بــود تــا جایــی کــه کســی تمایــل بــه ایــن حرفــه نداشــت .عــاوه بــر آن بخــش بزرگــی
از تجهیــزات را  ،پرفیوژنیسـتها بــا مشــکالت فــراوان آمــاده کــرده و ســپس اســتریل میکردنــد .از جملــه ایــن
کار هــا بســته بنــدی ،بریــدن و اســتریل کــردن لولههــای پمــپ بــود کــه بــه صــورت غیــر اســتریل و فلهایــی
وارد کشــور میشــد.
در ادامــه آمــوزش ( بــا شــروع انقــاب اســامی ) خانمهــا میرچــی ،رضایــی امیــن و اعرابــی و ســپس
خانمهــا مرضیــه اســد ،باغبــان و آقــای فریــدون اســدی نیــز وارد شــدند)2-12( .

شکل  :2-12اولین گروه پرفیوژنیستهای خانم در بیمارستان شهید رجایی

در همیــن مقطــع و بــه همــان انــدازه کــه پرفیــوژن کاری ســخت بــود ،قســمتهای دیگــری نیــز
مشــکالت مربــوط بــه خودشــان را داشــتند .مث ـاً دســتگاههای اتــاق عمــل دســتی و بــا ابعــاد بســیار بــزرگ
بودنــد .مانیتورهــا تقریبـاً بــه انــدازه یــک در بــوده و بایــد از قبــل روشــن و تنظیــم میشــدند تــا قابلیــت اســتفاده
داشــته باشــند .بــه همیــن دلیــل بــرای راه انــدازی و کار بــا ایــن وســایل کاربرهــا آمــوزش داده میشــدند و
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افــرادی تحــت نــام مانیتورینــگ در چــارت ســازمانی وجــود داشــتند.
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 یوسـفنیا
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 .پرفیوژنیسـتهای ایــن مرکــز نیــز همــگام بــا متخصصــان راه پیشــرفت را پیمــوده بــه
طــوری کــه بــا تربیــت پرفیوژنیس ـتهای مســتعد توانســت بــه گســترش ایــن رشــته علمــی در سراســر کشــور
کمــک شــایانی نمایــد .
اسامی پرفیوژنیستهای 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 یوسـفزاده ،محمدابراهیــم ســاوه درودی ،علی فارســی،
بهــروز ســلطانی ،حســین کاوه ،فرهــاد جلیلــی ،ســیده رقیــه بنــی فاطمــی ،آمنــه قنبــری ،سحرپورحاجیحســینی،
شــورانگیز شــعبان ،محمــد رضــا ورامینــی ،افشــین حســینیان ،جعفــر محمــودی ،بهــزاد شــیخی ،مهــدی
حســینییزدی ،کــوروش اریانیــک ،داوود ســمیعی ،احمــد علیــزاده ،محمــد رضــا فروتــن ،محمــد حســینصرفی،
ندیمــه عابدینــی ،یوســف روشــن ،علــی ماشــااهلل کوقــان ،محمــد احمــدی ،حمیــد رئیسـیزاده ،حامــد ارجمنــدی
وفرزانــه قدیمــی میباشــند.
بــا تاييــد كميتــه ارزشــيابي تكنولــوژي گــردش خــون ،اولیــن دوره جذب دانشــجوي کارشناســی ارشــد
تکنولــوژی گــردش خــون بــا همــت مســئولین و پرفیوژنیس ـتهای فرهیختــه ایــن بیمارســتان در ســال1392
انجــام پذیرفــت.
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 -6بیمارستان امام خمینی(ره)
از پیشــگامان پرفیــوژن بیمارســتان هــزار تختخوابــی در قبــل از انقــاب میتــوان از دکتــر قاسـمپور
متخصــص توراکــس و آقــای حــاج منشــی مدیــر شــرکت درمانگــر ،نمایندگــی پمپهــای  Sarnsدر آن زمــان
وهمچنیــن خانــم نقــرهای کــه از بیمارســتان قلــب شــهید رجایــی بــه ایــن مرکــز میآمدنــد ذکــر نمــود .از ســال
 1357آقایــان داود رهگــذر ،محمــد احمــدی و هوشــنگ رهگــذر در ایــن مرکــز فعالیــت میکردنــد
از ســال  1368و بــا افزایــش اعمــال جراحــی قلــب آقایــان هورفــر ،قدیانــی و ناصــری بــه جمــع
پرفیوژنیســتها پیوســتند .ودر ســالهای بعــد آقایــان رضاخانــی ،رجایــی ،شهســواری ،رجبــی و فراهانــی بــه
ایــن جمــع اضافــه گردیدنــد .بــا راهانــدازی مرکــز فــوق تخصصــی مرکــز طبــی کــودکان آقایــان رضاخانــی و
اصدقــی در مرکــز طبــی کــو دکان مشــغول بــکار شــدند.

 -7تاريخچه پرفیوژن و جراحی قلب در شیراز
الف) بيمارستان شهيد دكتر فقيهي
بيمارســتان شــهيد دكتــر فقيهــي در ســال  1322بــا نــام بيمارســتان ســعدي تاســيس شــد ايــن
بيمارســتان بــه يكصــد تختخوابــي نیــز معــروف بــود .در ســال  1348تغييــرات اساســي در اطاقهــاي عمــل
بيمارســتان ســعدي ( بیمارســتان شــهید دکتــر فقیهــی ) بــه عمــل آمــد و اطاقهــاي مزبــور بــا جديدتريــن
وســايل جراحــي و دســتگاههاي بررســي حــال بيمــاران ( سيســتم مانيتــوري ) مجهــز و بــراي انجــام عملهــاي
جراحــي بــزرگ از قبيــل جراحــي قلــب بــاز و پیونــد كليــه و ماننــد آن آمــاده گرديــد.
در ســال  1349گام موثــر ديگــري در پيشــرفت بيمارســتان برداشــته شــد و ســاختمان بخــش قلــب
و ريــه كــه مجهــز بــه دســتگاههاي كاتتريزاســيون قلــب ميباشــد خاتمــه يافــت بــا افتتــاح ايــن بخــش كــه
مجهــز بــه جديدتريــن وســايل تشــخيص بيماريهــاي قلــب مــي باشــد ،مقدمــات جراحيهــاي قلــب بــاز از
هـ�ر حيـ�ث فراهـ�م گردیـ�د.
دکتــر هرمــز آذر در ســال  1352اولیــن عمــل جراحــی قلــب بــاز شــیراز را بــر روی یــک کــودک 4/5
ســال بــا موفقیــت انجــام دادهانــد .دکتــر شــهید ثالــث ( اهــل کشــور مصــر ) بعنــوان پرفیوژنیســت ،ایشــان را
همراهــی کردنــد .پــس از دکتــر آذر ،آقــای دکتــر رهبــر اعمــال جراحــی را بــه همــراه پرفیوژنیســت ،ســرکار خانــم
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افراســیابی کــه در آمریــکا دوره پرفیــوژن را دیــده بــود انجــام دادنــد.
پــس از پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی 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
دکتــر فقیهــی تغییــر یافــت .در حــال حاضــر ایــن بیمارســتان فعــال بــا پزشــکانی ماهــر و پرفیوژنیس ـتهایی
فرهیختــه در خدمــت بیمــاران نیازمنــد میباشــد  .بــا همــکاری مســئولین و پرفیوژنیســتهای ســختکوش
دانشــگاه اولیــن دوره جــذب دانشــجوی کارشناســی ارشــد تکنولــوژی گــردش خــون در دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــیراز صــورت پذیرفــت )2-13(.

شکل  :2-13اولین عمل در تاریخ  1352/2/17در شیراز انجام شد
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ب)بیمارستان شهید نمازی
اولیــن عمــل جراحــی قلــب در ایــن مرکــز در ســال  1376توســط 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
بیمارســتان کوثــر شــیرازکه بــه همــت خیریــن فــارس در  8طبقــه و و  16اتــاق عمــل در تیــر
مــاه  84افتتــاح وبــا  4اتــاق عمــل قلــب شــروع بــه اعمــال جراحــی قلــب نمــود و تــا پایــان ســال  93تعــداد
 12000عمــل قلــب بــاز انجــام گردیــده اســت  .اولیــن پرفیوژنیس ـتهای مرکــز محمــد اســکندری و حســین
خالصــی فــرد بودنــد کــه پــس از افزایــش اعمــال جراحــی آقایــان رضــا دخــش ،حمیــد گرامــی ،علــی محمــدی،
وعبدالکریــم مختــاری نیــز تحــت آمــوزش قــرار گرفتنــد.
د) بیمارستان الزهرا
ايــن بيمارســتان در ســال  1356بعنــوان مركــز طبــي كــودكان بصــورت خيريــه شــروع بــه فعاليــت
نمــوده و در اواخــر ســال  1375بعلــت نيــاز بــه مركــزي جهــت بيمــاران قلبــي در جنــوب شــهر شــیراز و بــا همــت
افــراد خيــر و توافــق و همــكاري دانشــگاه علــوم پزشــكي شــيراز بــه مركــز خيريــه قلــب الزهــراء(س) و كــودكان
شــهيد حجــازي تبديــل گرديــده اســت.
ايــن بيمارســتان در حــال حاضــر بــا بهرهگيــري از نيرويهــاي متخصــص و فــوق تخصــص و
پرســنل متعهــد جهــت ارائــه خدمــات مطلــوب تخصصــي و فــوق تخصصــي در زمينههــاي قلبــي -عروقــي
فعاليــت دارد.
اولیــن عمــل جراحــی قلــب بــاز در تاریــخ  26آبانمــاه  1390توســط دکتــر ضرابــی (جــراح قلــب)
و دکتــر جویبــار (متخصــص بیهوشــی) در ایــن مرکــز انجــام گرفتــه اســت .تیــم پرفیــوژن در اولیــن عمــل
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
میباشــند.
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ه) مراکز درمانی دیگر
در حــال حاضــر 8مرکزفعــال جراحــی قلــب در شــیراز وجــود دارد کــه دومرکــز نمــازی وشــهید
فقیهــی دانشــگاهی ودو مرکــز الزهــرا وکوثــر خیریــه و یــک مرکــز مربــوط بــه تامیــن اجتماعــی و 3مرکــز دنــا،
اردیبهشــت ،وبیمارســتان مرکــزی یــا ام آر ای خصوصــی میباشــند.
اسامی پرفیوژنیستهای شیراز به ترتیب شامل:
خانــم مهنــاز افراســیابی ،آقایــان مــکاری ،ابراهیــم قــدس بیــن ،یدالــه بنــاکار ،حســین ســفیدگر ،خانــم
سوســن صابــری ،آقایــان محمــد اســکندری ،محمــد فریدونــی ،حمیدرضــا ســلیمی ،محمــود قانعــی ،علیرضــا
پریــوش ،علــی خواجویــی ،حســین خالصــی ،خانــم الهــام فرحنــاک ،آقایــان بهــادر عزیــزی  ،علیرضــا شــول،
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
میباشــد.

-8بیمارستان شهید چمران اصفهان
در ســال  1355ســه نفــر از پرســتاران بیمارســتان شــهید چمــران( فروغــی ابــری ســابق ) بنامهــای
زهــرا زمانــی ،عصمــت جــوادی و مرحــوم غــام حســین خواجــه جهــت آمــوزش بــه بیمارســتان شــهید رجایــی
اعــزام گردیدنــد .در ســال  1366جراحــی قلــب توســط دکتــر نفیســی و دکتــر الزمــن افتتــاح گردیــد .پــس از
آن همایــون ناجــی و خســرو تــوکل نیــز پــس از آمــوزش در بیمارســتان شــهید رجایــی بــه گــروه پرفیــوژن
پیوســتند .در ســال  1370هوشــنگ دهقانیــان و ســعید ذاکــری بــا آمــوزش در مرکــز شــهید چمــران بــه ایــن
حرفــه مشــغول شــدند.
امــا از ســال  1374فعالیــت 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
شــمس و فرخنــده قربانــی حرفــه پرفیــوژن در اصفهــان رنــگ و بــوی دیگــری بــه خــود گرفــت.
در ســال  1388منیــر الســادات هاشــمی ،ناهیــد سیســتان و مهــرداد خــدا رحمــی نیــز تحــت آمــوزش
پرفیــوژن قــرار گرفتنــد .بــا راه انــدازی بیمارســتان ســینا اصفهــان ،مریــم دادخــواه و مریــم حیــدری و بــا
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راهانــدازی بیمارســتان شــهید صدوقــی اصفهــان ،عبــاس موحــدی ،حســین رفیـعزاده و طیبــه امینــی نیــز تحــت
آمــوزش قــرار گرفتنــد .
در حــال حاضــر ســه مرکــز در اصفهــان بــا انــواع عملهــای جراحــی و پرفیوژنیس ـتهای مســتعد
مشــغول بــه خدمــت بــه بیمــاران میباشــد  .بــا تاييــد كميتــه ارزشــيابي تكنولــوژي گــردش خــون از ســال
1394دانشــجوي کارشناســی ارشــد تکنولــوژی گــردش خــون در دانشــگاه پزشــکی اصفهــان جــذب گردیــد.

-9پرفییوژن در مشهد
الف) بیمارستان قائم مشهد
اولیــن عمــل جراحــی قلــب در مشــهد در ســال  1367توســط آقــای دکتــر بلوریــان در بیمارســتان
قائــم انجــام گردیــد .پرفیوژنیس ـتهای تیــم جراحــی را آقایــان خرمــی و ناجــی تشــکیل دادنــد .در آن ســال
فقــط چهــار عمــل انجــام گردیــد .دپارتمــان جراحــی قلــب بیمارســتان قائــم (عــج) فعالیــت اصلــی خــود را در
ســال  1372بــا دو اتــاق عمــل و شــش تخــت  ICUو یــک بخــش بســتری آغــاز بــکار نمــود.
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
بهنــام پورگرمــرودی ( مســئول پرفیوژنیســت ) ،جــواد میــر علــی ،مهــدی طهــری ،محمــودد اکبــرزاده ،نــدا
حســنی ،هانیــه جعفــری و علــی خلیلــی در ایــن مرکــز مشــغول بــه خدمــت مــی باشــند.

ب)-تاريخچه مركز جراحي قلب بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
مركــز جراحــي قلــب بيمارســتان امــام رضــا (ع) مشــهد در مورخــه 1381/10/24بــا همــت دكتــر
بهرامــي رياســت وقــت دانشــگاه و دكتــر نظافتــي فــوق تخصــص جراحــي قلــب و مصــادف بــا والدت آقــا
عليابنموســيالرضا (ع) بــا اوليــن عمــل جراحــي قلــب  ASDشــروع بــه فعاليــت نمــوده وتعــداد اعمــال
مركــز در زمــان كوتــاه چنــد ماهــه بــه 10عمــل در روز رســيد .از افتخــارات ایــن مرکــز اینکــه در ســال 1383
اوليــن عمــل پيونــد قلــب و در ســال  1382اوليــن همايــش پرفيوژيســتهاي ايــران برگــزار گردیــد.
در شــروع كار آقايــان مجيــد حيــدري گودرزي(سرپرســتار اتــاق عمــل) ،ســعيد فاتحــي ،مجيــد
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ســتارزاده ،علــي مــرادي و بــا همــكاري آقايــان ابراهيــم خرمــي و آقــاي بهنــام پورگرمــرودی پرفيوژيسـتهاي
ايــن مركــز را تشــکیل میدادنــد .در حــال حاضــر بــا توجــه بــه افزایــش اعمــال جراحــی قلــب آقایــان محمدرضــا
رضائي،غالمرضــا گرگيجــي ،حســين نبــوي پســندي ،مهــدي وحدتــي ،حســن رحيمــي ،ســعيد خاتمــي و خانــم
زهــرا ناصــري بــه جمــع پرفیوژنیســتهای مرکــز اضافــه شــده انــد.
در حــال حاضــر ايــن مركــز داراي  5اتــاق عمــل جراحــي قلــب ،يــك اتــاق عمــل مخصــوص
پيونــد قلــب20 ،تخــت ICUو  36تخــت بخــش جراحــي قلــب و مجهــز بــه تمــام امكانــات روز جراحــي قلــب
ميباشــد .ایــن مرکــز مجهــز ،بــا تاييــد كميتــه ارزشــيابي تكنولــوژي گــردش خــون از ســال 1395دانشــجوي
ارشــد تکنولــوژی گــردش خــون را پذیــرا خواهــد بــود.
ج)مراکز دیگر
پــس از راه انــدازی دپارتمــان جراحــی قلــب در بیمارســتان قائــم ،از ســال  1378بــه بعــد مراکــز زیــر
بــه ترتیــب بــه جمــع خانــواده جراحــی قلــب مشــهد اضافــه شــدند.
 .1بیمارستان موسی ابن جعفر (خیریه)
 .2بیمارســتان جــواد االئمــه (خیریــه و پرفیوژنیســت هــا  :بهنــام پورگرمــرودی( مســئول) ،مجیــد ســتارزاده ،
مهــدی طهــری  ،خدیجــه کالهچــی  ،جــواد محمــدی دیزاونــد  ،تکتــم دادخــدازاده  ،علــی خلیلــی و مرضیــه
حصــاری)
 .3بیمارستان امام رضا ( دانشگاهی)
 .4بیمارستان رضوی (خصوصی)
 .5بیمارستان شریعتی ( دانشگاهی)
 .6بیمارستان مهر (خصوصی )

 -10بخش جراحی قلب بیمارستان دکتر شریعتی
در  28آذر مــاه ســال  ،1369مرکــز دکتــر شــریعتی بــا انجــام عمــل  ASDافتتــاح گردیــد .بخــش
پرفیــوژن بــا حضــور اســاتید پیــش کســوت ،آقــای بهنــود (شــهید رجایــی) و آقــای جهانــدار مقدم(شــهید مــدرس)
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شــروع بــه فعالیــت نمــود.
در تاریــخ  5دی مــاه  1369ســید شــهریار میرآقایــی و پــس از دو هفتــه ســید علــی هاشــمی بــه
جمــع پرفیوژنیسـتهای ایــن مرکــز اضافــه شــدند .از ابتــدای ســال  1370وبــا افزایــش اعمــال جراحــی آقایــان
نیــازی ،حاجــی بابایــی بــه آمــوزش پرفیــوژن مشــغول شــدند .در ســال  1373خانمهــا اکباتاتــی و صالحــی
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.
پــس از آن آقــای هــادی مکاریــن و خانمهــا بنوخــو و طهماســبی نیــز بــه ایــن گــروه پیوســتند.
اولیــن پیونــد قلــب و کاشــت دریچــه هموگرافــت در ایــران ،توســط تیــم جراحــی قلــب و
پرفیوژنیســتهای ایــن مرکــز بــا موفقیــت انجــام پذیرفــت .بخــش پرفیــوژن اتــاق عمــل بیمارســتان دکتــر
شــریعتی افتخــار آمــوزش بــه افــرادی را دارد کــه در حــال حاضــر در سراســر کشــور مشــغول بــه خدمــت
میبا شــند .

 - 11بیمارستان 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 عربنیــا )در ســال
1369بــا یــک عمــل تعویــض دریچــه میتــرال انجــام گردیــد .پرفیوژنیسـتهای 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  1370جهــت
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  1375بــا ورود دکتــر کالنترمعتمــدی بــه بیمارســتان،
تیــم جراحــی قلــب کامــل و اعمــال جراحــی توســط نیروهــای رســمی دانشــگاه علــو م پزشــکی انجــام گردیــد.
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 -12پرفیوژن در کرمان
در ســال  ۱۳۷۱بــا حضــور دکتــر خدارحمــی ،اولیــن عمــل جراحــی قلــب دربیمارســتان شــفا کرمــان
راه انــدازی شــد .اولیــن پرفیوزنیس ـتهای ایــن مرکــز آقایــان فتحعلــی الهوتــی و ســعید کاظمیــان بودنــد کــه
پــس از گذرانــدن آمــوزش هــای الزم دربیمارســتان شــهید رجایــی تهــران فعالیــت خــود را آغــاز نمودنــد .
بــا توجــه بــه گســترش واحــد جراحــی قلــب در ســال 1373و حضــور جراحانــی نظیــر دکتــر
حکمت،دکتــر بهشــتی و دکتــر جلــوه ،آقــای محمــد حســین شهســواری و خانمهــا صدیقــه قنبــری و معصومــه
بهشــتی نیــز بــه جمــع پرفیوژنیســتهای مرکــز پیوســتند.
درســال  ۸۱و بــا ورود جراحانــی همچــون دکتــر دیلمــی ،دکتــر بنــی اســدی و دکتــر نخعــی بــه تعــداد
پرفیوزنیسـتهای کرمــان افــزوده و آقــای امینیــان ،خانــم هــا نــدا جبــاری ،مهنــاز نامجــو ،لیلــی مــرادی ،ملیحــه
شــجاعی ،حــاج جعغــری ،و نغمــه ادهمــی بــه جمــع همــکاران پرفیــوزن پیوســتند.
عــاوه بــر بیمارســتان دانشــگاهی شــفا دو مرکــز خصوصــی الزهــرا در ســال  ۸۶و راضیــه فیــروز در
ســال  ۹۲راه انــدازی شــدند.

 -13پرفیوژن در يزد
جراحــي قلــب در اســتان يــزد ،در ســال 1372در اتــاق عمــل جنــرال بيمارســتان افشــار بــا انجــام
عمــل جراحــي قلــب بســته توســط دكترمحمــد حســين محموديــان شــروع شــد و اوليــن عمــل جراحــي قلــب
بــاز بــر روي نوجــوان  13ســاله مبتــا بــه  ASDنیــز توســط دكتــر محموديــان و دكتــر نــادر نــوري در آذر
 1373انجــام گردیــد.
بخــش جراحــي قلــب بــه صــورت مســتقل ،از فرورديــن 1374بــا دو اتــاق عمــل قلــب ويــك  ICUو
يــك بخــش بســتري افتتــاح گرديــد .تــا ســال  1376فعاليــت بخــش محــدود بــود امــا از ســال 1376تــا ،1379
باحضــور اســاتيدي چــون زنــده يــاد دكتــر ســيد حميــد ميرخانــي ،دكتــر رادمهــر ،دكتــر رهبــر ،دكتــر خاموشــي
و دكتــر حســين نــژاد فعاليــت بيشــتري يافــت .از ســال  1379بــا حضــور آقــاي دكتــر ســيد خليــل فروزاننيــا
فعاليــت بخــش جراحــی قلــب افزايــش چشــمگيري پيــدا نمــود .
از ســال  1384اعمــال جراحــي قلــب در بخــش خصوصــي (بيمارســتان خيريــه سيدالشــهدا)نيز راه
انــدازي گردیــد .
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اوليــن پرفيوژنيسـتهاي اســتان آقايــان احمــد تجمليــان و ســعيد شــريف فــرد بودنــد كــه باگذرانــدن
دوره يكســاله پرفيــوژن در بيمارســتان شــريعتي تهــران در مركــز شــروع بــه كار نمودنــد .پــس از آن محمــد
حســین کریمــی زارچــی ،اصغــر شــرافت ،کبــری ابراهیمیــان ،حمیــد رضــا آریــن نیــا ،محمــد ســلیمیان ،محمــد
رضــا خیراندیــش ،مجتبــی مهیجــی و صابــره مصــدق نیــز بــه پرفیوژنیســتهای اســتان اضافــه شــدند .

 -14بیمارستان شهید لواسانی
بیمارســتان شــهید لواســانی در ســال  1372بــا حضــور دکتــر مانــدگار و دکتــر تربیــت ودکتــر راســتان
شــروع بــه کار نمــود .در ابتــدا پرفیوژنیسـتها از دیگــر مراکــز بــه بیمــاران خدمــت میکردنــد .امــا بــا آمــوزش
آقــای خاناحمــدی و ابیضــی ( ایشــان هــم اکنــون در انگلیــس بــه حرفــه پرفیــوژن مشــغول هســتند ) تیــم
پرفیــوژن مســتقل گردیــد .بــا افزایــش عملهــای 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
حاضــر تیــم جراحــی ایــن مرکــز ،بیمارســتان میــاد را راه انــدازی و مشــغول بــه خدمــت میباشــند.

 -15پرفیوژن در استان کرمانشاه
در ســال  1373جراحــی قلــب در مرکــز قلــب شــهید بهشــتی اســتان کرمانشــاه شــروع بــه کار و
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 پرفیوژنیسـتهای
مرکــز قلــب شــهید بهشــتی کرمانشــاه پیوســت.
از همــان ابتــدای فعالیــت جراحــی قلــب در اســتان کرمانشــاه ،انــواع اعمــال جراحــی قلــب اعــم از
اعمــال جراحــی ســاده و پیچیــده جهــت اصــاح نقایــص مــادرزادی بــرروی اطفــال وانــواع اعمــال جراحــی قلــب
بزرگســاالن از قبیــل بیماریهــای دریچــه ای ،عــروق کرونــر و اعمــال ســنگین و پیچیــده ماننــد کرونــری
و دریچــه ،آنوریســم آئــورت و دایسکشــن آئــورت انجــام و بــا کیفیــت مطلــوب توســط گــروه پرفیــوژن اداره
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میگردیــد.
در ســال  1378مرکــز 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 مینمایــد .بــا اضافــه
شــدن جراحــان قلــب و توســعه اعمــال جراحــی ،تعــدادی از همــکاران مســتعد بــا آمــوزش در مرکــز امامعلــی
(ع) بــه جمــع پرفیوژنیسـتهای اضافــه گردیدنــد .کــه توســط گــروه پرفیــوژن مرکــز آموزشهــای الزم علمــی
و عملــی را فــرا گرفتــه و مشــغول بــه کار شــدند کــه میتــوان بــه فرحنــاز پورمــراد ،فرشــته کشــاورز ،فرانــک
پیــری اشــاره کــرد .در دهــه  1380مراکــز قلــب دیگــر اســتانها تعــدادی از پرســنل خــود را جهــت فراگیــری
پرفیــوژن بــه مرکــز امــام علــی (ع) کرمانشــاه اعــزام نمودنــد از جملــه میتــوان بــه اســتان لرســتان و زنجــان
اشــاره کــرد کــه پــس از فراگیــری آموزشهــای الزم بــه مراکــز اســتان خــود بازگشــته و مبــادرت بــه راه انــدازی
جراحــی قلــب در اســتان خــود نمودنــد.
در طــی ســالهای اخیــر بــا انتقــال بعضــی از همــکاران و همچنیــن بــاز نشســته شــدن برخــی دیگــر،
تعــداد دیگــری از همــکاران بــه جمــع پرفیوژنیس ـتهای مرکــز اضافــه شــدند کــه در همیــن مرکــز آمــوزش
دیــده و مشــغول بــه کار شــدند .از جملــه خانمهــا ماندانــا صالحــی ،فرشــته دیوانیــان و شــکوه صادقــی.

 -16تاریخچه پرفیوژن جراحی قلب در گیالن
بیمارســتان دکتــر حشــمت رشــت در قســمت جنــوب غربــی شهرســتان رشــت در اســتان گیــان بــا
مســاحت 16132مترمربــع واقــع شــده اســت .در ســال  1349بــا زیربنــای  7745متــر مربــع بــه نــام بیمارســتان
کــوروش تاســیس شــد و بعنــوان یــک بیمارســتان جنــرال مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت و پــس از انقــاب
اســامی در ســال  1358بــه ســازمان منطق ـهای بهــداری اســتان گیــان پیوســت و پــس از تاســیس دانشــگاه
علــوم پزشــکی گیــان بــه دانشــگاه منتقــل گردیــد .ایــن مرکــز از ســال  1372بعنــوان تنهــا مرکــز تخصصــی
قلــب و عــروق در اســتان بــا نــام مرکــز آموزشــی درمانــی و تحقیقاتــی قلــب دکتــر حشــمت ادامــه کار داد.
اتــاق عمــل جراحــی قلــب بیمارســتان دکتــر حشــمت رشــت در ســال  1374بــرای اولیــن بــار در
دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بــه همــت دکتــر ابوتــراب قنبــری رئیــس وقــت دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان
و متخصصیــن قلــب و عــروق اســتان تاســیس شــد و اولیــن عمــل جراحــی قلــب در تاریــخ بیســتم آبــان مــاه
 1374توســط تیــم جراحــی قلــب مرکــب از دکتــر خاموشــی و دکتــر علــی محمــد صادقــی میبــدی (جراحــان
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قلــب و عــروق) و دکتــر علــی میرمنصــوری و ولــی ایمانطلــب ( متخصصیــن بیهوشــی قلــب ) و بــه همــت
مرحــوم ابراهیــم اکبــری و محمدرضــا قربانــی ( اولیــن پرفیوژنیسـتهای دوره دیــده جراحــی قلــب اســتان) بــه
همــراه کادر اتــاق عمــل انجــام گردیــد .بتدریــج اعمــال جراحــی قلــب در ایــن مرکــز گســترش یافتــه و عــاوه
بــر اضافــه شــدن جراحــان قلــب و متخصصیــن بیهوشــی قلــب ،بــه مجموعــه پرفیوژنیسـتهای ایــن مرکزآقــای
مصطفــی شــکاری و خانمهــا آســیه رمضــان نــژاد ،مریــم پرســا ،معصومــه میرزایــی و لیــدا واحــدی نیــز اضافــه
شــدند .بطوریکــه هــم اکنــون ســاالنه در حــدود  1000عمــل جراحــی قلــب بــاز و بســته در ایــن مرکــز انجــام
میشــود.
عــاوه بــر مرکــز فــوق ،مراکــز خصوصــی دیگــری نیــز در طــی ســالها بنــا بــه ضــرورت بــه
مجموعــه جراحــی قلــب اســتان اضافــه شــدند از جملــه :
 .1مرکــز جراحــی قلــب بیمارســتان گلســار رشــت کــه اولیــن عمــل جراحــی قلــب در تاریــخ شــانزدهم اســفند
ســال  1377افتتــاح گردیــد.
 .2مرکــز جراحــی قلــب بیمارســتان آریــا کــه اولیــن جراحــی قلــب در تاریــخ بیســت و ســوم تیــر مــاه ســال
 1384افتتــاح گردیــد.
 .3مرکــز جراحــی قلــب بیمارســتان قائــم کــه اولیــن عمــل جراحــی قلــب در چهــارم مــرداد ســال  1392افتتــاح
گردید.
هــم اکنــون در اســتان گیــان  4مرکــز فعــال جراحــی قلــب بــا  4نفــر جــراح قلــب و عــروق 6 ،نفــر
متخصــص بیهوشــی قلــب و  6نفــر پرفیــوژن جراحــی قلــب شــامل محمــد رضــا قربانــی ،مصطفــی شــکاری،
آســیه رمضاننــژاد ،مریــم پرســا ،معصومــه میرزایــی و لیــدا واحــدی ،وظیفــه درمــان بیمــاران نیازمنــد بــه
جراحــی قلــب را انجــام میدهنــد

 -17بیمارستان بقیهاهلل االعظم (عج)
بــا اســتقبال خــوب بیمــاران از بیمارســتان قلــب جمــاران ،مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی
بقیهاهلل(عج)تصمیــم گرفتنــد کــه دومیــن مرکــز جراحــی قلــب ایــن دانشــگاه را در بیمارســتان بقیهاهلل(عــج)
و بــا فضــا و مکانــی بســیار مناســب تاســیس نماینــد .ایــن مرکــز مــدرن در تاریــخ ســوم خــرداد  1378افتتــاح
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گردیــد .اولیــن عمــل جراحــی در ایــن مرکــز توســط دکتــر کالنتــر معتمــدی بعنــوان جــراح ،حمیــد شــفیعی
و محمــد باقــری بعنــوان پرفیوژنیســت و دکتــر علیرضــا جاللــی بعنــوان متخصــص بیهوشــی انجــام گرفــت.
بــا افزایــش اعمــال جراحــی آقایــان :علــی مطهــر ،حســن مهابــادی ،اکبــر یاقــوت ،مرحــوم موســی احمــدی،
غــام رضــا اســکندری ،رحمــان شــیرعلیوند ،علــی مــرادی ،محســن شمســی و علیرضــا مــرادی بــه جمــع
پرفیوژنیستهای مرکز پیوستند  .در حــال حاضــر در ایــن مرکــز انــواع اعمــال جراحــی قلــب و پیونــد
قلــب انجــام مــی شــود .

 -18مرکز قلب تهران
مرکــز قلــب تهــران در 9اســفند 1380افتتــاح گردیــد و بخــش پرفیــوژن بــا حضــور مرحــوم ناصــر
معدنــی ،طیبــه اکباتانــی و سیدرســول حســینی راه انــدازی گردیــد.
بااضافــه شــدن تعــداد عمل،هــا( بیســت عمــل در روز ) ،پرفیوژنیســت،های دیگــری بــه گــروه
اضافــه شــدند بطوریکــه هــم اکنــون آقایــان حســین موســوی ،هــادی خالقــی ،حســین کاوه ،محمــود رضایــی،
امیرحسـنزاده ،بهزادشــیخی ،داوود ســمیعی ،شــهریار میرآقایــی ،مرشــدندایی ،مهــدی ترحمــی ،مهــدی حســینی،
احمــد علــی احــدی ،امیربــرات پــور وخانمهــا طیبــه اکباتانــی ( مســئول گــروه ) و فیــروزه علیرضایــی در ایــن
بخــش مشــغول بــه خدمــت رســانی میباشــند .ایــن مرکــز یکــی از مراکــز بــزرگ ،مجهــز وپیشــرفته در ایــن
حیطــه میباشــد.

 -19جراحی قلب در مازندران
در اواخــر ســال  1382مســاله راه انــدازی مرکــز جراحــی قلــب در اســتان مازنــدران کامــا جــدی و بــه
همیــن منظــور تعــداد ده نفــر از افــراد واجــد شــرایط پــس از مصاحبــه انتخــاب شــده وجهــت گذرانــدن دورههــای
آمــوزش مختلــف اتــاق عمــل ،بیهوشــی ،پرفیــوژن و آی ســی یــو بــه مرکــز قلــب تهــران اعــزام شــدند و پــس از
گذرانــدن دورههــای 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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بدلیــل آمــاده نبــودن برخــی تجهیــزات و امکانــات در مرکــز دولتــی ،ابتــدا مرکــز جراحــی قلــب و
عــروق بیمارســتان خصوصــی شــفای ســاری در پاییــز ســال  1383توســط گــروه زیــر افتتــاح گردیــد:
 .1دکتــر شــروین ضیابخــش طبــری (جــراح قلــب و عــروق و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
مازنــدران)
 .2دکتر محمد رضا حبیبی (فلوی بیهوشی قلب)
 .3تیم پرفیوژن(غالمعباس داوری  ،احمد علی غفاری  ،و لیال برجسته )
 .4تیم اتاق عمل (خانم ولی پور  -خانم محمودی -خانم اسالمی)
 .5تیم بیهوشی ( خانم دنیوی و خانم رحیمی)
 .6تیم آی سی یو شامل ( خانم قاسمیان و مجید سراج)

پــس از آمــاده شــدن شــرایط و امکانــات الزم در مرکــز پزشــکی حضــرت فاطمهالزهــرا (س) ســاری
(مرکــز دانشــگاهی) کــه حــدودا  3مــاه بطــول انجامیــد اولیــن عمــل جراحــی قلــب و عــروق در مرکــز قلــب
مازنــدران انجــام گرفــت و افتخــار آن در کارنامــه تیــم جراحــی قلــب آن مرکــز ثبــت گردیــد .اعضــای تیــم
جراحــی ،پرفیــوژن ،بیهوشــی و اتــاق عمــل همــان گــروه مذکــور در بیمارســتان شــفا بودنــد .هــر گــروه از
تیمهــای مختلــف تعــدادی نیــروی جدیــد جــذب کردنــد ،در گــروه پرفیــوژن دو نفــر از نیروهایــی کــه از طــرف
بیمارســتان شــفا بــه بیمارســتان شــهید رجایــی تهــران اعــزام شــده بودنــد بــه نامهــای خانمهــا تقــوی و
عالیشــاه و نیــز دو نفــر کــه از طــرف مرکــز قلــب مازنــدران بــه مرکــز قلــب تهــران اعــزام شــده بودنــد پــس از
طــی دوره پرفیــوژن بــه گــروه پمــپ اضافــه شــده ویــک گــروه هفــت نفــره را تشــکیل دادنــد.
در ایــن مقطــع ســه اتــاق عمــل و دو جــراح قلــب بــه فعالیــت مشــغول بودنــد ،بتدریــج بــه تعــداد
جراحــان و تیمهــای مرتبــط اضافــه شــده ،و بدلیــل حجــم بــاالی اعمــال جراحــی آقایــان ســوادکوهی ،رســتمی،
احمدیــان ،بابایــی ،ســتاک ،و خانــم حســینی بــه جمــع پرفیوژنیسـتها پیوســتند .در حــال حاضــر تیــم پرفیــوژن
13عضــو دارد .هــم اکنــون  5جــراح قلــب بــه نامهــای آقایــان دکتــر ضیابخــش طبــری ،دکتــر نورایــی ،دکتــر
غفــاری ،دکتــر حبیبــی ،دکتــر اردالنــی ونیــز تعــداد  4متخصــص بیهوشــی قلــب بــه نامهــای آقایــان :دکتــر
حبیبــی ،دکتــر ســلیمانی ،دکتــر قلــی پــور و دکتــر پش ـتپناه بــه همــراه حــدود  70نفــر پرســنل درمانــی در
گروههــای مختلــف در اتــاق عمــل مرکــز و حــدود  30نفــر در دو آی ســی یــو جراحــی قلــب بــاز مشــغول
خدمــت رســانی بــه بیمــاران میباشــند.
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از ابتــدای راه انــدازی مرکــز قلــب مازنــدران تــا ســال  92مســئولیت گــروه پرفیــوژن بــا خانــم لیــا
برجســته بــوده و از شــهریور  92تــا کنــون مســئولیت بــا آقــای ســوادکوهی میباشــد.
حــدوداً  3ســال بعــد مرکــز جراحــی قلــب در بیمارســتان خصوصــی نیمــه شــعبان ســاری راه انــدازی
شــد واعضــای تیــم جراحــی قلــب شــامل:
 .1آقای دکتر شروین ضیابخش طبری (جراح قلب و عروق)
 .2آقای دکتر قلی پور (فلوی بیهوشی قلب)
 .3تیــم پرفیــوژن شــامل( غالمعبــاس داوری ،آقــای احمــد علــی غفــاری ،و خانــم لیــا برجســته ،خانــم تقــوی،
خانــم عالیشــاه ،خانــم دادفــر و آقــای شــکری ،وبعــداً آقــای ســوادکوهی بــه ایــن جمــع اضافــه شــدند )
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
پرفیــوژن قلــب مازنــدران مســئولیت راه انــدازی را بــر عهــده گرفــت و تاســه ســال امــور پرفیــوژن آن مرکــز
توســط  13نفــر عضــو پرفیوژنیســت مرکــز قلــب مازنــدران انجــام مــی گرفــت .هــم اکنــون همــکاران محتــرم
پرفیوژنیســت بابــل امــور پرفیــوژن آن مرکــز را اداره نمــوده و گــروه پرفیوژنیسـتهای ســاری بــا آنهــا همــکاری
مینماینــد.
در مهــر مــاه  1394بیمارســتان منطقـهای ولــی عصــر (عــج) قائــم شــهر افتتــاح گردیــد .اولیــن عمــل
توســط دکتــر غفــاری (جــراح) ،دکتــر شــربتداران (متخصــص بیهوشــی ) و خانــم تقــوی بــه همــراه آقایــان یاســر
حیــدری و محمــد رحیــم آهنگــران (پرفیوژنیســت) بــا موفقیــت انجــام گردیــد.

-20تاریخچه پرفیوژن در ارومیه
اولیــن عمــل قلــب بــاز در ایــن شــهر در اردیبهشــت مــاه  1383توســط دکتــر مهــدی زاده و
دکتــر پزشــکیان کــه یــک مــورد  ASDبــود بــا همــکاری آقــای اصغــر نــژاد (اولیــن پرفیوژنیســت ارومیــه)
و پرفیوژنیس ـتهای تبریــز آقایــان رخشــا و ســلطان بیگــی انجــام شــد .و ســپس بــه مــدت چنــد مــاه آقــای
اصغرنــژاد بــا همــکاری آقایــان رضاخانــی و رجایــی از تهــران در بیمارســتان امامخمینــی (ره) ارومیــه اعمــال
قلــب را انجــام میدادنــد .از مهــر مــاه  1383پرفیوژنیس ـتهای ارومیــه (آقایــان اصغرنــژاد و بابایــی وطوبایــی)
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  1388/8/8بیمارســتان تخصصــی و فــوق تخصصــی جراحــی
قلــب حضــرت سیدالشــهداء ارومیــه بــا ســه اتــاق عمــل قلــب بــاز افتتــاح واز فروردیــن ســال  1393خانمهــا
محمدامینـ�ی و جعفـ�ری نیـ�ز بـ�ه ایـ�ن گـ�روه پیوسـ�تند.

 -21اتاق 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 میدهــد در ســال  1384افتتــاح گردیــد .ایــن مرکــز بــا ســه اطــاق عمــل فعــال و  1000عمــل
جراحــی در ســال یکــی از مراکــز مهــم در اســتان تبریــز میباشــد .
پرفیوژنیس ـتهای ایــن مرکــز بــه ترتیــب آقایــان :نعم ـتاهلل ،احمــدزاده ،حســین عطــاری ،شــهرام
ســپهری ،اقبــال احــد محبــی ،آســیه نامــی ،عبدالعظیــم رضــوان ،علــی مختــاری ،مجیــد ســیمرغی و طالــب
حمیــدزاده میباشــند کــه در حــال خدمــت بــه بیمــاران نیازمنــد میباشــند .

 -22مرکز همدان
اولیــن عمــل جراحــی در بیمارســتان اکباتــان توســط دکتــر بابــک منافــی بــا کمــک اســتاد بلوریــان
و متخصــص بیهوشــی جنــاب دکتــر فرهانچــی بــه همــراه پرفیوژنیس ـتها جنــاب آقــای خرمــی ( مشــهد ) و

آقایــان شــادی و طالبــی انجــام گردیــد .بیمارســتان اکباتــان در ســال  1384بــه بیمارســتان فرشــچیان منتقــل
و اعمــال جراحــی در ایــن بیمارســتان انجــام میگــردد .بــا افزایــش اعمــال جراحــی آقایــان زارعــی ،حســینی
ایمنــی و جانمحمــدی بــه جمــع پرفیوژنیســتها پیوســتند.
 -23جراحی قلب در لرستان
بخــش قلــب بیمارســتان شــهید مدنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان از تاریــخ  1383بــا راهانــدازی
بخــش آنژیوگرافــی آغــاز و در ســال  1385بــا تجیــز اطــاق عمــل اولیــن عمــل جراحــی قلــب توســط دکتــر
ســید امیــن وحدانــی ریاســت بخــش جراحــی قلــب انجــام گردیــد .پرفیوژنیس ـتهای ایــن مرکــز بــه ترتیــب
شــامل :شــهریار رشــید زاده ،مجیــد ایمانــی ،پیمــان احمــدی ،اشــرف مهدیــان و شــهین ســعادتمند میباشــند
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کــه مســئول ایــن گــروه پــر تــاش بــه عهــده آقــای رشــید زاده میباشــد.

 -24بیرجند و جراحی قلب
ســالها بــود کــه کمبــود واحــد جراحــی قلــب در منطقــه محــروم شــرق کشــور ،بیمــاران ایــن اســتان
را بــا تحمــل مشــکالت و ســختیهای فــروان روانــه اســتانهای مجــاور مینمــود.
بــا هــدف خدمــت رســانی وکاهــش مشــکالت و هزینههــای درمانــی بیمــاران ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی بیرجنــد بــه همــت ریاســت وقــت دانشــگاه دکتــر مــراد هاشــم زهــی فــوق تخصــص جراحــی قلــب
و عــروق درســال  ، 1384راه انــدازی و تجهیــز یــک مرکــز مجهــز جراحــی قلــب بــاز در بیمارســتان حضــرت
ولیعصــر (عــج) بیرجنــد کلیــد خــورد .آمــوزش تیــم جراحــی قلــب بــاز در تهــران و مشــهد انجــام شــد.
در تاریــخ بیســت و یکــم بهمــن مــاه  1386همزمــان 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
بیمــاران داشــته اســت .در حــال حاضــر تیــم جراحــی قلــب ایــن مرکــز شــامل :
جراحــان محتــرم قلــب :دکتــر مــراد هاشــم زهــی ،دکتــر موســی رحیمــی ،دکتــر محمــود حســین زاده ملکــی،
دکتــر احمــد آموزشــی
متخصصصــان بیهوشــی :دکتــر محســن ضیایــی ،دکتــر نورعلیشــاهی ،دکتــر امیرادهمــی ،دکتــر شــیما
شــیبانی،دکتر گنجیفــرد ،دکتــر درخشــان ،دکتــر امیــر صابــر تنهــا و دکتــر فاطمــه شــخص امامپــور
پرفیوژنیستها :دکتر حسین کامیار (پزشک عمومی) ،محمدجانی (کارشناس پرستاری)

 -25بخش جراحی قلب دربیمارستان مرکز قلب بوشهر
شــامل:

بیمارســتان مرکــز قلــب بوشــهر در ســال ۱۳۸۷افتتــاح گردیــد .اعضــای گــروه پرفیــوژن بــه ترتیــب
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ابراهیم ابراهیمی ،حمید زنگنه ،منوچهر میرزایی و هادی عباسی میباشند.

 -26پرفیوژن در قم
بیمارســتان ولیعصــر قــم در ســال 1387آغ��از ب��ه کار نم�وـد .اولیــن عمــل جراحــی توســط دکتــر
بهشــتی ،دکتــر بیگدلــی و تیــم پرفیــوژن ایشــان( محمــد باقــری و اکبــر یاقــوت ) انجــام گردیــد .بــا افزایــش
اعم��ال جراح��ی نیروه��ای جوــان آموزشه��ای پرفی��وژن را ف��را گرفت�هـ و ه��م اکن��ون آقایـ�ان :محمدصــادق
اکبــری ،اباصلــت ایمانــی ،مهــدی رســولی ،عبــداهلل امینــی ،کاظــم مختــاری بــه بیمــاران خدمــت رســانی
میکننــد .

 -27رفسنجان و جراحی قلب
بخــش جراحــي قلــب بيمارســتان علــي ابــن ابيطالــب (ع) شهرســتان رفســنجان در ســال  1387در
زمــان رياســت آقــاي دكتــر آذيــن بــا همــكاري جراحــان آقايــان مســعود ديلمــي و فــرخ بنــي اســدي افتتــاح و
دو روز در هفتــه ،فعاليــت خــود را شــروع نمــود .پرفيوژنيس ـتهاي ايــن مركــز در ابتــدا آقــاي حســن پاكدامــن
و خانــم فرخنــده جعفريــان بودنــد كــه در مركــز قلــب تهــران دوره پرفيــوژن خــود را بــه اتمــام رســانيدند .بعدهــا
خانمهــا زهــرا ميرزايــي راينــي و زهــرا شــيخ اكبــري زاده نيــز بــه جمــع ايــن دوســتان اضافــه شــدند .خانــم
اللــه اســحاقي كــه از دانشــجويان ارشــد اوليــن دوره تكنولــوژي گــردش خــون هســتند نيــز بــه جمــع ايــن
عزيــزان اضافــه خواهنــد شــد.

-28جراحی قلب در شهر اردبيل
بهمــن  1387دکتــر محمــدزاده و دکتــر شــاهمحمدی اولیــن عمــل جراحــی قلــب را بــه کمــک تیــم
پرفیــوژن تبریــز افتتــاح نمودنــد .از شــهريور مــاه ســال  ١٣٨٧آقایــان مســعود غفــارى و ســهيل ســهنديفر جهــت
آمــوزش پرفیــوژن بــه بيمارســتان شــهيد مدنــى تبریــز و ســپس بــه بيمارســتان شــهيد رجايــي فرســتاده شــدند،
كــه پــس از يكســال در ســال  ،١٣٨٩اوليــن پرفيوژنيســت اردبيــل ،آقــاى مســعود غفــارى پــس از اتمــام دوره
پرفیــوژن بصــورت مســتقل كار خــود را آغــاز نمــود .و چنــد مــاه بعــد نفــر دوم آقــای ســهیل ســهندیفر نیــز
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بــه جمــع پرفیوژنیســتها اضافــه شــدند .بــا افزایــش اعمــال جراحــی خانــم ناهيــده رحيمــى و خانــم زهــرا
آســايشخواه بــه ایــن گــروه پیوســتند.

 -29تاریخچه مرکز جراحی قلب بیمارستان بوعلی سینای قزوین
ایــن مرکــز در تاریــخ  16تیرمــاه ســال  1388فعالیــت خــود را بــا انجــام اولیــن جراحــی قلــب
 CABGبــا حضــور اســتاد دکتــر یوســفنیا و اولیــن جــراح ایــن مرکــز آقــای دکتــر علــی چنگیــزی آغــاز
نمــود .پرفیوژنیســتهای ایــن مرکــز در ابتــدا خانــم فاطمــه بهرامــی و آقــای علــی صادقــی بودنــد کــه در
مرکــز جراحــی قلــب بیمارســتان امــام خمینــی تهــران دوره پرفیــوژن را بــا موفقیــت گذراندنــد .در حــال حاضــر
ایــن مرکــز انــواع جراحیهــای قلــب را توســط دکتــر علــی چنگیــزی و دکتــر ســعید فــرزام انجــام داده و علــی
صادقــی و رقیــه قدیــری بعنــوان پرفیوژنیســت مشــغول بــه خدمــت میباشــند .

-30جراحی قلب در اراک
بخــش جراحــی قلــب بیمارســتان امیــر المومنیــن اراک در دی مــاه  ،1388توســط 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
بــه جمــع پرفیوژنیســتهای مرکــز پیوســتند.

 -31جراحی قلب کاشان
اولیــن عمــل توســط دکتــر بردیــا نعمتــی و ســید حبیــب ا ..هاشــمی بعنــوان پرفیوژنیســت (بــه همــراه
یــک پرفیوژنیســت از شــهید رجایــی) در تاریــخ  1389/12/12انجــام گردیــد.
از افتتــاح مرکــز تــا ســال  1391تیــم جراحــی قلــب ( متخصــص بیهوشــی و یــک پرفیوژنیســت
و کمــک جــراح ) از مرکــز قلــب شــهید رجایــی تهــران تامیــن گردیــد .امــا پــس از پایــان دوره آقــای دکتــر
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تشــکر متخصــص بیهوشــی قلــب و دو پرفیوژنیســت دیگــر آقایــان علیرضــا علیــزاده و محمــد نــوروزیراد و ســه
وینیســت تیــم جراحــی قلــب مســتق ً
ال اقــدام بــه انجــام جراحــی قلــب نمــود .در حــال حاضــر تنهــا جــراح کاشــان
آقــای دکتــر پــور عباســی میباشــد.

 -32تاریخچه پرفیوژن مرکز جراحی قلب سمنان
ایــن مرکــز در ســال  1390توســط شــرکت یــاران شــفا خــواه بــه مدیریــت آقــای ســاجدی در
بیمارســتان امیرالمومنیــن (ع) ســمنان شــروع بــکار کــرد .در ابتــدا آنژیوگرافــی بــه تنهایــی انجــام میشــد 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  1390آقــای دکتــر قــدس
بعــد از اتمــام دوره جراحــی قلــب بــه ســمنان آمــده و در حــال حاضــر تمامــی اعمــال جراحــی قلــب توســط
ایشــان انجــام میشــود .در فروردیــن  1391بخــش جراحــی قلــب بــه بیمارســتان پیشــرفته کوثــر منتقــل گردیــد.
و آقــای دکتــر فــروزش فــرد نیــز بعنــوان متخصــص بیهوشــی مشــغول بــه خدمــت میباشــند.
آقــای ســید رســول حســینی و زنــده یــاد آقــای ناصــر مدنــی اولیــن پرفیوژنیس ـتهای ایــن مرکــز
بودنــد .از تیرمــاه  1391خانــم زهــره دوســت محمــدی (سرپرســتار و مســئول پرفیــوژن) پرفیوژنیســت دانشــگاه
علــوم پزشــکی ســمنان بــا آقــای ســید رســول حســینی تمامــی عملهــای جراحــی کــه تــا کنــون انجــام شــده
را تحــت پوشــش قــرار داده انــد.

-33شهید محالتی تبریز
ایــن بیمارســتان نظامــی ( ســپاه پاســداران) در تاریــخ  92/11/9توســط دکتــر قــادر شــاه محمــدی
افتتــاح گردیــد .در ابتــدا پرفیوژنیس ـتهای تیــم جراحــی آقــای احمــدزاده و خانــم افســانه بلــوری بودنــد .بــا
افزایــش اعمــال جراحــی آقایــان وحیــد فریــور و حســین زارع نیــز بــه جمــع آنهــا پیوســتند.
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 -34جراحی قلب باز در بیمارستان واسعی سبزوار
مرکــز واســعی در تاریــخ  93/4/6راه انــدازی گردیــد .اولیــن عمــل توســط دکتــر متحــدی ودکتــر
جهانبخــش ( متخصــص بیهوشــی ) و آقایــان پورگرمــرودی و اکبــر زاده ( پرفیوژنیســت ) انجــام گردیــد.
در حــال حاضــر آقایــان عبــاس آزادمنجیــری و مهــران میــرزا حســینی پرفیوژنیسـتهای ایــن مرکــز میباشــند
کــه پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی بــه بیمــاران خدمــت مینماینــد .
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تــا ســال  ،1379یعنــی بعــد از  30ســال از شــروع اولیــن عمــل جراحــی قلــب در ایــران ،مجموعــه
پرفیوژنیسـتهای کشــور بــدون حمایــت قابــل توجهــی ،مــورد کــم مهــری و فشــارهای مضاعــف بــر مشــکالت،
اســترسها و مســئولیت خطیــری کــه بــر عهــده داشــتند قــرار گرفتهانــد .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
و ســهمی قابــل توجــه در پیشــرفتی کــه تــا بــه امــروز نصیــب ایــن رشــته نویــن گشــته اســت را بــر عهــده
گرفتنــد.
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 -1دوره اول و تاسیس انجمن گردانندگان قلب و ریه مصنوعی ایران ( )1379-1383
در ســال  1379دلســوزان ایــن رشــته ،آقایــان :نــادر شایســته ،احمــد رهگــذر ،ســید علــی هاشــمی،
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 تــاش 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
خاتماالنبیــا (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
رشــته بــه کمــک دیگــر اعضــا انجــام دادند(.شــکل )3-1

شکل  :3-1عکس هیت مدیره دوره اول از سمت راست آقایان رهگذر ،هاشمی ،اسدی ،خانم اسد و مرحوم شایسته

 -2دوره دوم ()1383-1387
بنابــر قانــون وزارت کشــور ،هــر چهــار ســال میبایســت انتخابــات انجمــن برگــزار و هیئــت مدیــره
جدیــد بــه وزارت کشــور معرفــی گردنــد .بنابرایــن دومیــن دوره انتخابــات در تاریــخ  1383انجــام و آقایــان
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 پیشکســوتان ایــن رشــته بــا قــدرت و شــتاب بیشــتری ادامــه یافــت بــه
طوریکــه در ایــن دوره اقدامــات شایســتهای انجــام گردیــد:
تالش فروان در جهت شناساندن این رشته در وزارت بهداشت و محافل علمی و دانشگاهیتشکیل کمیته آموزش وپژوهش در انجمن به مدیریت حمید شفیعی94
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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 پرفیوژنیستشرکت فعال در کنگرههای مرتبط-طراحی آرم انجمن

شکل :3-2اولین آرم انجمن

تشویق و افزایش سخنرانی پرفیوژنیستها در کنگرههای علمیصدور کارت عضویت برای تمامی اعضا انجمنبرگزاری اولین کنگره مستقل علمی در سال  (1386مرکز همایشهای بیمارستان میالد)ارتباط مناسب با انجمن جراحان قلب و استقرار دفتر انجمن در محل انجمن جراحان قلبچــاپ اولیــن کتــاب " گــردش خــون بــرون پیکــری " توســط مســئول کمیتــه آمــوزش و پژوهــش انجمــندر ســال 1386
برقراری جلسات مستمر با کارگزاران بیمه در ارتباط با حقوق پرفیوژنتدویــن برنامــه درســی دوره دو ســاله آمــوزش پرفیــوژن در مراکــز ( قبــل از بــه نتیجــه رســیدن جــذبدانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد)
بــا روی کار آمــدن هیئــت مدیــره دوره دوم ،امیــدواری ایــن گــروه زحمتکــش بــه ادامــه تحصیــل
وپیشــرفت روزافــزون علمــی در ایــن رشــته افزایــش چشــمگیری یافــت .پــس از رایگیــری هیئــت مدیــره
آقایــان ســید رســول حســینی بــه عنــوان ریاســت ،بهــروز ســلطانی بــه عنــوان نایــب ریئــس و حمیــد شــفیعی
بــه عنــوان مســئول مالــی انجمــن انتخــاب گردیدنــد( .شــکل )3-3
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شکل  :3-3اعضا هیت مدیره دوره دوم انجمن از سمت راست بهروز سلطانی ،سید رسول حسینی  ،حمید شفیعی و علی بروجردی

 -3دوره سوم ()1387-1391
بــا توجــه بــه کارکــرد مناســب هیئــت مدیــره دوره دوم ،اعضــای انجمــن در تاریــخ  1387بــه 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 تــاش بــا همــان مســئولیتهای 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 پرفیوژنیستهای ایرانشــرکت مســتمر و اجــرای برنامههــای پرفیــوژن در کنگرههــای بینالمللــی زیــر نظــر مســتقیمانجمن(اســتقالل انجمــن در برگــزاری علمــی کنگرههــا)
پیگیری جذب دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوزی گردش خون در وزارت بهداشتتشکیل و شروع به فعالیت جدی کمیته روابط بین الملل انجمن به مدیریت سید علی بروجردیبرگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی  ECMOدر مشهد مقدسبرگزاری دومین دوره کارگاه آموزشی  ECMOبا استفاده از  Animal Labدر مشهد مقدسبرگزاری سومین دوره کارگاه آموزشی  ECMOبا استفاده از  Animal Labدر مشهد مقدسبــر قــراری ارتباطــات بســیار مناســب بــا انجمنهــای علمــی معتبــر دنیــا و دعــوت از اســاتید بنــامپرفیــوژن جهــت شــرکت در کنگرههــای بینالمللــی ایــران
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چــاپ کتــاب ارزشــمند" اکسیژناســیون غشــایی بــرون پیکــری )" (ECMOتوســط مدیریــت آمــوزش وپژوهــش انجمــن و ســرکار خانــم قنبــری ( ایشــان در دوره چهــارم بــه عضویــت هیئــت مدیــره انجمــن
درآمدنــد)
بــا پیگیریهــای مســتمر انجمــن و حمایــت دانشــگاه شــیراز و بیمارســتان شــهید رجایــی ،ســرانجام آرزویجــذب دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد بــه وقــوع پیوســت و در تاریــخ  1389/12/7رشــته تکنولــوژی

گــردش خــون بــه تصویــب وزارت بهداشــت و آمــوزش پزشــکی رســید.
برگزاری اولین دوره آزمون عمومی پرفیوژن در سال  1390و ارائه گواهینامه پرفیوژنپیگیری حق و حقوق پرفیوژن در وزارت و سازمان های بیمه گزارپیگیری استاندارد سازی پرفیوژن در ایرانبرگزاری کارگاه های آموزشی  IABPو معرفی تجهیزات پیشرفته CPBدعوت از مسئولین هیئت بورد اروپا به ایران جهت برگزاری دورهها و کالسهای آموزشی -4دوره چهارم ()1391-1395

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  1391اعضــای
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  :3-4اعضای 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:
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تغییــر نــام انجمــن پرفیوژنیس ـتهای ایــران بنــام « انجمــن تکنولــوژی گــردش خــون بــرون پیکــریایــران » )(IRANSECT
برگزاری دومین دوره آزمون عمومی پرفیوژن و ارائه گواهینامه پرفیوژنبرگــزاری اولیــن کارگاه آموزشــی پیشــرفته  ( ECMOزیــر نظــر اکمــو آســیا و )ELSOدر ســال  1391کــهبــر روی بیمــاری در بیمارســتان شــهید رجایــی بــا موفقیــت انجــام گردیــد.
برگــزاری دومیــن کارگاه آموزشــی پیشــرفته  ( ECMOزیــر نظــر اکمــو آســیا و)ELSOدر ســال 1393کــه بــر روی بیمــاری در بیمارســتان لقمــان ( مســمومیت بــا قــرص برنــج) بــا موفقیــت انجــام گردیــد.
جــذب دانشــجوی کارشناســی ارشــد در دانشــگاه شــیراز و مرکــز درمانــی و تحقیقاتــی شــهید رجایــیتهــران( از ســال )1392
برگزاری سومین آزمون جامع پرفیوژن نیز در سال  1392زیر نظر گروه ارزیاب وزارت بهداشتدعــوت از اســاتید بنــام و مطــرح انجمــن هــای علمــی پرفیــوژن آمریــکا ،اروپــا و آســیا بــه ایــران جهــتشــرکت در کنگــره هــای بیــن المللــی
پیگیری ردیف شغلی پرفیوژندر ســال  1393کتــاب "بالــون پمــپ داخــل آئورتــی" توســط دو نفــر از اعضــای کمیتــه آمــوزش انجمــن( حمیــد شــفیعی و آمنــه قنبــری) منتشــر گردیــد
در ســال  1394کتــاب "تاریخچــه پرفیــوژن و جراحــی قلــب در ایــران " نیــز توســط دو نفــر از کمیتــهآمــوزش انجمــن( حمیــد شــفیعی و آمنــه قنبــری) و آقــای اصغــر همدانــی منتشــر گردیــد .ایــن کتــاب
ارزشــمند ،تاریخچــهای کامــل از فعالیتهــای انجمــن و دلســوزان پرفیــوژن را بــه تصویــر در آمــده اســت.
تشــکیل گــروه مترجمیــن و مولفیــن در کمیتــه آمــوزش و پژوهــش انجمــن (طراحــی کتــاب فارماکولــوژیدر گــردش خــون بــرون پیکــری )
تشــکیل گــروه فصلنامــه علمــی در کمیتــه آمــوزش و پژوهــش انجمــن و انتشــار اولیــن شــماره در زمســتان (1394فصلنامــه داخلــی )
تشکیل گروه رهنمون (تدوین گاید الین پرفیوژن) در کمیته آموزش و پژوهش انجمن استاندارد سازی چک لیست و شیت پرفیوژن در سراسر ایرانبــا پیگیریهــای مســتمر و پــر تــاش انجمــن ،کمیتــه ارزشــیابی و برنامــه ریــزی رشــته تکنولــوژیگــردش خــون از بیــن پرفیوژنیس ـتهای علمــی و پیشکســوت ایــن حرفــه در وزارت بهداشــت تشــکیل
شــد .بــا تشــکیل ایــن کمیتــه ،گامــی بــزرگ در اســتقالل بیشــتر ایــن رشــته نوپــا برداشــته شــد.
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پــس از دو ســال جــذب دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد تکنولــوژی گــردش خــون و پیگیریهای
مســتمر انجمــن ،ســرانجام ســکان هدایــت برنامــه ریــزی ایــن رشــته بــه دســت زحمتکشــان ودلســوختگان
ایــن حرفــه یعنــی پرفیوژنیســتها افتــاد.
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 پرفیوژنیسـتهای 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  1393آقایــان حمیــد شــفیعی (مدیریــت آمــوزش انجمــن) مجیــد حیــدری گــودرزی ( مســئول گــروه
پرفیــوژن از مشــهد) احمــد تجملیــان (مســئول گــروه پرفیــوژن از یــزد) محمــد رضــا قربانــی (مســئول گــروه
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.
پیگیریهایی که این کمیته در مدت کمتر از شش ماه انجام داد به شرح زیر میباشد:
 در بهمــن  ( 1393یــک مــاه پــس از تشــکیل ایــن کمیتــه ) بــا پیگیــری مســتمر ایــن گــروه پرتــاش،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 موجودبازدیــد از دانشــگاههای درخواســت کننــده جــذب دانشــجو کارشناســی ارشــد (دانشــگاه علــوم پزشــکیمشــهد ،اصفهــان ،تبریــز ،اهــواز و یــزد) و تاییــد دانشــگاه مشــهد و اصفهــان بــرای جــذب دانشــجو در
ســال آینــده
شرکت دبیر کمیته در جلسات دبیران علوم پایه پزشکی وزارت101
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تشکیل جلسات منظم این کمیته در وزارت بهداشتدعــوت از دبیــر شــورای آمــوزش علــوم پزشــکی وزارت بهداشــت بــه کنگــره بیــن المللــی پرفیــوژن و ایــرادســخنرانی ( بــرای اولیــن بــار )
طراحی سواالت کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون ()1393-94-پیگیــری در جهــت اصــاح برنامــه درســی و دعــوت از اســاتید بنــام برنامــه ریــزی درســی در جلســات

کمیتــه
پیگیری در جهت اصالح منابع آزمونپیگیــری در جهــت مشــخص نمــودن وضعیــت ادامــه تحصیــل پرفیوژنیس ـتهای موجــود (کارشناســانشــاغل در ایــن حرفــه)
پیگیــری ردیــف شــغلی حرفــه پرفیــوژن در وزارت بهداشــت و برگــزاری جلســات منظــم بــا مســولینمربوطــه
بــرای اولیــن بــار ایــن کمیتــه توانســت بــا ارســال فــرم هــای نیــاز ســنجی بــه دانشــگاههای سراســرکشــور جــذب دانشــجو را بــر اســاس نیــاز کشــور برنامــه ریــزی و عملــی نمایــد .
راه اندازی سایت کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی تکنولوژی گردش خونبازدید منظم ادواری سالیانه از مراکز جذب دانشجوترجمــه برنامــه درســی رشــته تکنولــوژی گــردش خــون بــه انگلیســی و قــرار گرفتــن آن در ســایت وزارتبهد ا شت
-پیگیری جذب هیئت علمی از بین پرفیوژنیستها

شــکل  :1-4اعضــای کمیتــه ارزشــیابی و برنامــه ریــزی تکنولــوژی گــردش خــون از راســت مجیــد حیــدری گــودرزی  ،احمــد تجملیــان
محمدرضاقربانــی و حمیــد شــفیعی
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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
رشــته نوپــا در ایــران اســامی.
 -1دکتر محمد رضا مافی:
ایشــان در ســال  1370پایــان نامــه خــود را تحــت عنــوان « کنتــرل تغییــرات عوامــل موثــر در
پرفیــوژن ضمــن اعمــال جراحــی قلــب بــاز » در دانشــگاه تهــران ( بیمارســتان امــام خمینــی ) دفــاع نمــوده و در
حقیقــت اولیــن کار علمــی مکتــوب و مــورد تاییــد در ایــن رشــته را بــه دانــش پژوهــان ارائــه نمودنــد.
-2دکتر محمدعلی یوسفنیا و دکتر معصومعلی معصومی:
ایــن دو جــراح عالیقــدر در ســال  ، 1374اولیــن 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
کردنــد.
 -3دکتر محمد طاهر رجبی:
بــه ســفارش شــرکت ایــران بهداشــت کتــاب " " Manual of Clinical Perfusionدر ســال
 1380بــا عنــوان « اصــول پرفیــوژن » ترجمــه و وارد بــازار گردیــد .ایــن کتــاب ارزشــمند ســبب افزایــش ارتقــا
ســطح علمــی پرفیوژنیســتها گردیــد.
 -4دکتر 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
 1384تالیــف و چــاپ گردیــد .آشــنایی بیشــتر پزشــکان و پرفیوژنیس ـتها بــا وســایل پیشــرفته مکانیکــی از
دســتاوردهای ایــن کتــاب بــا ارزش میباشــد.
 -5حمید شفیعی :
در ســال  1386اولیــن 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
بــوده و هــم اکنــون در دانشــگاههای کشــور تدریــس میگــردد .ایــن کتــاب ارزشــمند و کامــل ،راه را بــرای
فعالیــت دیگــر پرفیوژنیســتهای مســتعد در ایــن حیطــه علمــی همــوار نمــود .
 -6دکتر سعید حسینی ،دکتر علی صادقپور و دکتر غالم رضا عمرانی:
در ســال  1386کتــاب « کاربــرد وســایل مکانیکــی در حمایــت از گــردش خــون » بــه چــاپ رســید.
ایــن کتــاب بــه دســتگاههای مکانیکــی حمایــت قلبــی نظیــر :بالــون پمــپ ،اکمــو و انــواع وســایل کمــک بطنــی
مــی پــردازد .ایــن کتــاب راه را بــرای آشــنایی بیشــتر متخصصیــن و پرفیوژنیســتها بــا ایــن دســتگاههای
پیشــرفته همــوار نمــود .
 -7دکتر محمدعلی یوسفنیا:
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
پــس قلبــی – ریــوی » در ســال  1387تالیــف و بــه چــاپ برســاند.
-8حمید شفیعی و آمنه قنبری:
در ســال  1391پرفیوژنیسـتهای ایــران همــگام بــا پیشــرفت ایــن رشــته در جهــان توانســتند اولیــن
کتــاب تخصصــی خــود را در حیطــه  ECMOتحــت عنــوان « اصــول و کاربــرد اکسیژناســیون غشــایی بــرون
پیکــری همــراه بــا مراقبــت هــای پرســتاری » و پــس از گذرانــدن ایــن دوره در هنــد منتشــر نماینــد .ســرکار
خانــم قنبــری اولیــن پرفیوژنیســت زن در ایــران میباشــد کــه کتابــی را در حیطــه پرفیــوژن تالیــف نمــوده
اســت .ایــن کتــاب ارزشــمند ،کمــک شــایانی را بــه پیشــرفت علمــی و اصولــی  ECMOو نجــات جــان بیمــاران
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نمــوده اســت  .ایــن کتــاب از جانــب مســئولین  ECMOدر  ELSOوآســیا مــورد تقدیــر قــرار گرفــت.
-9دکترمحمد رضوان نوبهار و دکتر مجید رستگار رامشه:
کتــاب « حفــظ ســامت اعضــاﺀ بــا فنــاوری پرفیــوژن »در ســال  1392چــاپ 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
و یــاور ایــن رشــته بــوده اســت خلــق شــده اســت.
 -10علیرضا شول و علی اصغر زارعی:
بــا پیشــرفت علمــی پرفیوژنیســتها در ایــران اســامی کتــاب ارزشــمند
 Cardiopulmonary Bypassتالیــف آقایــان  Cook –Falter-Ghoshتوســط همــکاران
پرفیوژنیســت فرهیختــه از شــیراز ،در ســال  1393ترجمــه و منتشــر گردیــد .ایــن کتــاب یکــی از منابــع مهــم
مطالعــات دانشــجویان پرفیــوژن در ایــران میباشــد.
-11حمید شفیعی و آمنه قنبری:
در ســال  1393فعالیــت مجــدد ایــن دو مولــف کوشــا ســبب گردیــد تــا کتــاب ارزشــمند دیگــری
تحــت عنــوان « کاربــرد بالینــی بالــون پمــپ داخــل آئورتــی» بــه چــاپ برســانند .ایــن کتــاب بــه صــورت
کامــا تخصصــی بــه اســتفاده از  IABPدر حمایــت مکانیکــی قلــب میپــردازد .یکــی از نــکات برجســته ایــن
کتــاب ارزشــمند مطابقــت مطالــب آن بــا آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا و کاربــردی بــودن آن بــرای تیــم پزشــکی
میباشــد.
 -12حسن رحیمی :
بــا ورود پرفیوژنیس ـتهای مســتعد دیگــر بــه حیطــه نشــر ،کتــاب « مدیریــت پرفیــوژن در جراحــی
قلــب » در ســال  1393توســط آقــای حســن رحیمــی پرفیوژنیســت دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد چــاپ گردیــد
ایــن کتــاب نیــز بــه افزایــش ســطح علمــی ایــن رشــته کمــک شــایانی نمــود اســت.
 -13آمنه 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  1394منتشــر نمودنــد .یکــی از شــاخصههای مهــم
و زیبــای ایــن کتــاب ،بیــان تاریخچـهای مفصــل از پرفیــوژن جهــان و ایــران مــی باشــد .بــرای اولیــن بــار ،در
ایــن کتــاب ارزشــمند تــاش شــده اســت تــا دلســوزان و فرهیختــگان ایــن رشــته معرفــی گردنــد .از نــکات
برجســته ایــن کتــاب معرفــی تمامــی پرفیوژنیس ـتهای کشــور از شــروع تــا حــال میباشــد .بــا مطالعــه ایــن
کتــاب خاطــرات و تالشهــای خســتگی ناپذیــر فرهیختــگان ایــن رشــته بــه تحریــر در آمــده اســت .مولــف
جــوان و فرهیختــه جنــاب آقــای همدانــی نیــز اولیــن کار علمــی خــود را در کنــار دو عضــو بــا تجربــه هیئــت
مدیــره انجمــن شــروع نمــود.

 -14دکتــر رســتم اســفندیاری بختیــاری ،دکتــر مجیــد کبیــری و دکتــر محمــد حســین
دلشــاد:
کتــاب ارزشــمند بــای پــس قلبــی – ریــوی ترجمــه کتــاب  Cardiopulmonary Bypassنوشــته
.........................میباشــد کــه در ســال  2008میــادی بــه دوســتاران پرفیــوژن در سراســر دنیــا معرفــی گردیــد.
ایــن کتــاب مرجــع توســط اســاتید تیــم جراحــی قلــب شــهر کــرد ترجمــه ودر ســال 1394بــه دانــش پژوهــان
ایــران اســامی معرفــی گردیــد.
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ابراهيم اكبري دوگلسر

ابراهيم ابراهيمي

اباصلت ایمانی

ابوالقاسم اصغری نائینی

ابوالفضل الهی امین

ابراهیم محسنی

ابراهیم زندی

احمد رفیعی

احمد تجملیان

آتوسا صادقی

ابوالقاسم رضاخانی

احمد علی احدی

احمد صفری سلطان

ابراهیم خرمی

احمد علی غفاری

احمد علی صیاد نقاب
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آسیه نامی علی آبار

آذر بامشاد

احمد نوروزی

احمد نادری

اعظم السادات حسینی

اصغر همدانی

اصغر شرافت

اشرف مهدیان فرد

اقبال احد محبی

افشین حسینیان خسروشاهی

افسانه بلوری

اعظم نیکویی

اکبر فرهادی

اکبر سلطان بیگی

اکبر پرده یاقوت

اکبر اسماعیلی مقدم
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آمنه قنبری

الهام فرحناک

آالله انصاری

اکبر نریمانی

امیر رضایی

امیر حسن زاده

امیر برات پور

امید امینیان پور

بردیا احمدیان

ایرج پارساییان

آیدا ابراهیمی

انسیه رمضان پور

بهزاد شیخی

بهروز سلطانی

بهرام دزکی

بهادر عزیزی
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پریسا حدادی بدری

پروین بازدار

بیتا نجفی

بهنام پورگر مرودی

تورج ابراهیمیان سعداباد

تکتم دادخدازاده

پیمان احمدی

پوریا صالحی

جهاندار مجد مقدم

جمال اصغر نژاد

جعفر محمودی

ثانی جعفری

حسن احمدی عالفی

جواد میرعلی کاخکی

جواد محمدی دیزاوند

جواد شادی روح افزا
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حسن مهابادی

حسن رودباری

حسن رحیمی

حسن بهادری

حسین خالصی فر

حسین بردسیری

حسنعلی زنگنه

حسن کارگر

حسین معصومی مقدم

حسین عطاری

حسین رفیع زاده

حسین رجایی

حسین یوسفی

حسین کاوه

حسین پسندی

حسین موسوی کلک آبادی
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حمید رضا آرین نیا

حمید اصدقی

حسینعلی پیکانفر

حسینعلی پایان

حمید گرامی

حمید شفیعی

حمید زنگنه

حمید رضا سلیمی

خدیجه کالهچی

خدیجه شریفی

خدیجه آذره

حمیدرضا جعفری

داود صمیمی

داود رهگذر

داریوش شکرچی

خلیل ناصری امین
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رحمان شیر علیوند

ربابه عالیشاه

دکتر حسین کامیار

دکتر احمد غنی سرفان

رضا سرخ سوادکوهی

رضا رستمی

رضا دخش

رحیم همتی

زهرا شیخ

زهرا احمدی نژاد

رضا کریمی

رضا شکری

زهرا میرچی

زهرا میرزایی راینی

زهرا محمودیه

زهرا فقیه عبدالهی
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زهره زاهدی

زهره دوست محمدی

زهره اسکندری

زهرا ناصری فر

ساسان منیری راد

سارا رشیدی

سارا حدادی پارسا

سارا ایرج نژاد

سعید خلیق

سعید بابایی

سعید احمدی تیغ چی

سپیده سبحانی

سعید فاضلی

سعید فاتحی

سعید طیاری

سعید رستمانی
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سمانه دانشمند

سکینه محمودی آباده سعیده علی حسنی کشکوئی

سعید کاظمیان

سوسن رضوی

سودابه مهرنوش

سودابه تقوی

سهیل سهندی فر

سید حسن حسینی

سید حبیب اهلل هاشمی

سید امیر موسوی

سیامک شمس

سید شهریار میر آقایی

سید رسول حسینی

سید رحیم رضوی

سید حمید نوده فراهانی
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سید محمد نوده فراهانی

سید محمد موسوی

سید علی هاشمی

سید علی بروجردی

سیده رقیه بنی فاطمی

سیده خدیجه متقی

سید یحیی رفیعی

سید مرتضی پور رضوی

شکوه صادقی

شاهین افشار

سیده فاطمه حسینی تبار

شهال ورکیان

شهال بدری

شهریار رشیدزاده

شهرام سپهری

شورانگیز شعبان
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صنم صهبایی

صمصام دبیری

صدیقه قنبری گوهری

صادق زارعی الوار

طیبه موسوی

طیبه اکباتانی

طیبه امینی

طاهره خلیلی صوفیان

عبدالکریم مختاری

عبداله امینی

عبدالعظیم رضوان

عباس موحدی

علی اکبر رحیمیان فر

علی اکبر رجبی

علی اصغر زارعی

عزت اله غزنوی
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علی رضا خوش بهار

علی ذوالفقاری

علی خواجویی

علی اکبر شجاعی

علی رضا پور متعبد

علی رضا پریوش

علی رضا مرادی

علی رضا شول

علی قدیانی

علی فارسی

علی صادقی

علی رضا گچ کوبان

علی نیکوکردار

علی مرادی

علی مختاری

علی محمدی
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عین الحیات رضایی

علیرضا محمدی

علیرضا محمدپور گلشنی

علیرضا پور متعبد

غالمعلی حیدری کوچی

غالمعباس داوری

غالمرضا گرگیجی

غالمرضا اسکندری

فرانک پیری

فتحعلی الهوتی

فاطمه سیما

فاطمه بهرامی

فرخنده قربانی

فرخنده جعفریان

فرحناز پورمراد

فرانک موحدی
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فرشته کشاورز

فرشته دیوانیان

فرزانه قدیمی آسیابر

فردین گنجیان

فرید شهسواری

فریبا خالقی

فرهاد جلیلی

فرناز حاج جعفری

فهیمه شنوائی قناد

فریدون کبودی مقدم

فریدون زارعی

فریده نیک فرجام

قربانعلی محمودی

قاسم شکری افرا

فیروزه علیرضایی

فهیمه خادمی
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کامران طالبی

کامبیز پناهنده

کاظم مختاری

كبري ابراهيميان

کوروش شیردره

کریم فغفوری

کبری جلیلوند

کامل رخشا

لیلی مرادی خلج

لیال برجسته

لیدا واحدی زرکامی

لیدا قاسمپور

مجید رامشه

مجید حیدری گودرزی

مجید ایمانی مسعود

ماندانا صالحی
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مجید عسگری

مجید سیمرغی

مجید ستارزاده

مجید رستگار

محسن کهدویی

محسن هیبتی

محسن شمسی

محسن دهقان

محمد تقی حسن زاده قناد

محمد باقری

محمد اسکندری

محمد ابراهیم ساوه درودی

محمد حسین سفیدگر

محمد حسین داللی نژاد

محمد جانی

محمد تقی صالحی پویا
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محمد حسین یوسف زاده

محمد حسین کریمی

محمد حسین صرفی

محمد حسین شهسواری

محمد رضا احمدی مسینه

محمد رحیم قربان

محمد ذوالفقاری

محمد حمیدوند

محمد رضا قربانی الکسار

محمد رضا فروتن

محمد رضا رجبی

محمد رضا خیراندیش

محمد صادق اکبری

محمد سلیمیان

محمد رضا ورامینی

محمد رضا نیکپور
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محمد علی جعفری امان آبادی محمد علی امینی

محمد علی یادگاری
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محمد طاهر عبادتی

محمد علی خان احمدی محمد علی شیخ علیزاده

محمد صحاف محمدی

محمد علی پور

محمد نوروزی راد

محمد نورانی کلته

محمد موسوی

محمد فریدونی

محمدرضا شاکری

محمدرضا احمدی

محمد کاظمی آشتیانی

محمد کاشفی فرد
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مختار میرزاجانی

محمود قانعی

محمود رضایی وند

محمود اكبر زاده

مریم ارکی

مرضیه دادفر

مرضیه اسد

مرجان جراح نادری

مریم دردخوار

مریم دادخواه تهرانی

مریم حیدری

مريم پرسا

مصطفی ستاک

مسعود غفاری

مریم نشاط

مریم عابدزاده
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معصومه میرزایی

معصومه بهشتی فر

مصطفی قنبری

مصطفی شکاری

مهتاب کربی

منیر السادات هاشمی یزدی

منوچهر میرزایی

منصور چوپاری

مهدی ترحمی

مهدی بهداد

مهدی اصغری

مهدي بابايي

مهدی همتی

مهدی طهری

مهدی رسولی

مهدی حسینی یزدی
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مهرداد خدارحمی

مهران محی الدین

مهدی یوسفی

مهدی وحدتی

موسی الرضا مهربان

موسی احمدی

مهناز نامجو

مهرسا پرورش

ناهید سیستان

نادیا موحدی

مینا بنوخو

میر حمید سید عسگری

ندیمه عابدینی

ندا سلطانی شاه آبادی

ندا حسنی

ندا جباری
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هنگامه پورمفیدی

هانیه جعفری

هادی عباسی

هادی خالقی

یداهلل امینیان

یاسر حیدری

ولی اله خداکرمی

وحید شاکری

یوسف طوبایی

یوسف تجسسی

یداله بناکار

یداهلل مفهومی
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