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Introduction: Cardiovascular diseases are the leading cause of death in Iran. Time management in
patients with myocardial infarction and the quality of services and correct and timely diagnosis are
the most important issues in these patients. The aim of this study was to evaluate the time interval
between the onset of symptoms and reperfusion therapy in patients with acute myocardial infarction.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 98 patients with
myocardial infarction and elevated ST segment who were referred to the emergency department.
Samples were collected by census method during 6 months. Demographic information of patients and
time from onset of pain to referral, time of ECG recording, time of diagnosis of myocardial infarction
and time of arrival until receiving the intervention were completed by a checklist. Statistical analysis
of the obtained data was performed with SPSS software version 20.
Results: Out of 98 patients, 83 (84.7%) were male and 15 (15.3%) were female. The mean time
interval between the onset of pain and referral, the time of ECG taking, the time of diagnosis of
myocardial infarction and the time of arrival to receive the intervention were 51.39, 8.21, 14.48 and
116.19 minutes, respectively. Women and patients with a history of myocardial infarction were
referred faster than others.
Conclusion: Due to the importance of time and prevention of deaths due to heart disease, it is possible
to prevent disabilities and heavy treatment costs with educational programs to increase public
awareness of the symptoms and the effect of starting treatment quickly and on time. Also, by
increasing people's access to medical centers, training medical staff, including doctors and nurses,
with the latest treatment methods will reduce deaths due to heart attacks.
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eart disease is the leading cause of death in worldwide. Time management in patients with
myocardial infarction and the quality of services and correct and timely diagnosis are the most
important issues for these patients. Acute myocardial infarction is one of the subsets of acute
coronary syndrome, which is divided into two categories according to the presence or absence of ST segment
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elevation in the ECG with STEMI segment (ST) and None STEMI segment. Persistent coronary artery
occlusion with STEMI leads to progressive necrosis of cardiomyocytes. Thus, the first goal of treatment is
to restore the blood flow (reperfusion) to the affected area. The importance of time in the treatment of acute
myocardial infarction (AMI) cannot be underestimated because the extent of myocardial infarction increases
with increasing duration of coronary artery occlusion. Early diagnosis plays a very important role in this era.
Due to the importance of the time of onset of symptoms until reperfusion therapy, the decision to start
treatment as soon as possible and the quality of services and facilities of medical centers has a significant
effect on preventing complications and mortality. The aim of this study was to evaluate the time interval
between the onset of symptoms and reperfusion therapy in patients with acute myocardial infarction in a
local medical center.
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Materials and Methods
This cross-sectional descriptive study was performed on 98 patients with myocardial infarction with elevated
ST segment who referred to the emergency department of Tohid Hospital (Sanandaj/Iran). Samples were
collected by census method in 2018 during 6 months. Information required for the study, including variables
such as age, sex, day of consultation, time from onset of pain to admission to hospital, distance traveled to
hospital, how to refer patient, presence of underlying disease, time of diagnosis of myocardial infarction and
time of onset of reperfusion therapy was collected by a researcher-made checklist. Inclusion criteria was
acute myocardial infarction with ST-segment elevation referred to the emergency department and exclusion
criteria was under 20 years of age and those who have not consented to angioplasty or have not undergone
reperfusion therapy in any way. STEMI diagnosis was done by a general practitioner in triage and internal
medicine assistant and, if necessary, a heart failure specialist. The collected data were entered in SPSS
statistical software version 20. Descriptive statistics were used to analyze the data.
Results
Out of 98 patients, 83 (84.7 %) were male and 15 (15.3 %) were female. The mean time interval between
the onset of pain and consultation, the time of ECG taking, the time of diagnosis of myocardial
infarction and the time of admission to receiving the intervention were 591.39, 8.21, 14.48 and 116.19
minutes, respectively. Women and patients with a history of myocardial infarction and angiography
were referred to medical centers with lesser delay than others. Those who went to the emergency room
spent less time to taking their ECG. The mean time to arrival to receive the intervention was 93.4
minutes in the morning shift, 109.5 minutes in the evening shift and 142.39 minutes in the night shift.
The time of diagnosis of myocardial infarction in patients over 50 years old was 14.13 and under 50
years old was 16.11 minutes. Also, 48.97% of patients went to the emergency department by personal
device.
Conclusion
The most important risk for patients with AMI is the delay, that is, the longtime interval between onset of
symptoms to the possibility of treatment. The importance of this issue becomes apparent when it is
determined that 55-80 % of deaths due to myocardial infarction occur within the first few hours after the
onset of symptoms. Due to the importance of time and prevention of deaths due to heart disease, it is possible
to prevent disabilities and heavy treatment costs with educational programs to increase public awareness of
the symptoms and the effect of starting treatment quickly and on time. Increasing people's access to medical
centers, training medical staff, including doctors and nurses, with the latest treatment methods will reduce
deaths due to heart attacks. By increasing the number of ambulances and how they are dispersed and
employing more experienced personnel in the night shifts of hospitals, time can be avoided. Lack of research
related to the study and the small statistical population are among the limitations of this study that can be
mentioned.
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بررسی فاصله زمانی بین شروع عالئم تا ریپرفیوژنتراپی مبتالیان به سکته قلبی حاد همراه با
باال رفتن قطعه  STدر مراجعان بخش اورژانس
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چکیده
مقدمه :بیماریهای قلبی عروقی اولین عامل مرگومیر در ایران است .مدیریت زمان در بیماران مبتالبه سکته قلبی و کیفیت ارائه خدمات
و تشخیص صحیح و بهموقع از مهمترین مسائل در این بیماران میباشد .این مطالعه باهدف بررسی فاصله زمانی شروع عالئم تا
ریپرفیوژنتراپی بیماران به سکته حاد قلبی انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی  18بیمار مبتالبه سکته قلبی با قطعه  STباال که به بخش اورژانس مراجعه
کردند انجام شد .نمونهها با روش سرشماری در طی مدت  6ماه جمعآوری گردید .اطالعات دموگرافیکی بیماران و مدتزمان شروع
درد تا مراجعه ،زمان نوار گرفتن نوار قلب ،زمان تشخیص سکته قلبی و زمان ورود تا دریافت مداخله توسط چکلیستی تکمیل
گردید .تجزیهوتحلیل آماری اطالعات بهدستآمده با نرمافزار  SPSSنسخه  27انجام شد.

نتیجهگیری :با توجه به اهمیت زمان و جلوگیری از مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی ،میتوان با برنامههای آموزشی جهت افزایش
آگاهی عموم از عالئم و تأثیر سریع و بهموقع درمان از ناتوانیها و هزینههای سنگین درمانی جلوگیری کرد .همچنین با افزایش دسترسی
مردم به مراکز درمانی ،آموزش کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران با جدیدترین روشهای درمانی از مرگ و میر ناشی از سکتههای
قلبی کاست.
کلمات کلیدی :سکته قلبی ،ریپرفیوژنتراپی ،زمان.
*نویسنده مسئول :ناهید زمانی مهر ،متخصص طب اورژانس ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،کردستان ،ایران .تلفن7181908969090 :؛
ایمیلNahid_mhzamani@yahoo.com :
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نتایج 89 :بیمار ( )٪ 88/0مرد و  99نفر ( )٪ 99/9زن بودند .میانگین فاصله زمانی شروع درد تا مراجعه ،زمان گرفتن نوار قلب ،زمان
تشخیص سکته قلبی و زمان ورود تا دریافت مداخله به ترتیب  98/88 ،8/29 ،919/91و  996/91دقیقه بود .در این میان زنان و نیز
بیمارانی که سابقه سکته قلبی داشتند نسبت به بقیه سریعتر مراجعه کردند.
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این مطالعه تو صیفی مقطعی بر روی تمام بیماران مبتالبه سکته حاد
قلبی که بااحساس درد قفسه سینه و تشخیص نهایی سکته قلبی حاد
همراه با باال رفتن قطعه  STکه در سال  9916به اورژانس بیمار ستان
توحید سنندج مراجعه کردهاند انجام شد .پژوه شگر پس از اخذ مجوز
پژوهش از مستتئولین ذیربط دانشتتگاه علوم پزشتتکی کردستتتان (کد
اخالق  )IR.MUK.REC.1396/141با شنا سایی بیماران مبتال و در
صورت دا شتن شرایط ورود به مطالعه پس از اخذ ر ضایت آگاهانه و
کتبی از بیمار اطالعات مبادرت به تکمیل اطالعات موردنیاز میکرد.
نمونههای مطالعه در طی  6ماه با روش در دسترس جمعآوری گردید.
معیار ورود تمام موارد ستتتکته حاد قلبی همراه با باال رفتن قطعه ST
مراجعهکننده به اورژانس و معیار خروج بیماران زیر  27ستتتال و آنان
که رضتتتایت به انجام آنژیوپالستتتتی نداده اند و یا به هر نحو تحت
ریپرفیوژنتراپی قرار نگرفتند .تشتتتخیص  STEMIتوستتتط پزشتتتک
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بیماری عروق کرونری قلب از شایعترین علت مرگومیر در ک شورهای
صنعتی و از مهمترین م شکالت بهدا شتی در دنیا مح سوب می شود
[ .]9از هر  9مرگ یکی به علت بیماریهای حاد کرونری استتت [.]2
این بیماری علت اصتتلی مرگ در  91/8درصتتد از کل موارد مرگ در
ستراستر جهان استت و شتایعترین و خطرناکترین علت مرگومیر در
ایاالتمتحده میباشتتتد [ .]9در حال حاضتتتر در ایران نیز اولین عامل
مرگ ومیر بی ماری های قلبی عروقی و در رأس آن بی ماری های عروق
کرونری می باشتتتد .این بیماری میتواند گاهی کیفیت زندگی فرد را
کاهش دهد و در رأس علل هزینهستتاز مراقبهای بهداشتتتی قرار دارد
[ . ]8
سازمان بهدا شت جهانی ( )WHOو انجمن قلب امریکا ( )AHAبرای
تشتتخیص انفارکتوس حاد میوکارد با صتتعود قطعه )STEMI( ST
حداقل  2معیار از  9معیار زیر را ازجمله عالئم بالینی مشتتتخصتتته
انفارکتوس قلبی ،تغییرات الکتروکاردیوگرافیک؛ و افزایش و ستتتپس
کاهش معمول در مارکرهای بیو شیمیایی الزم دان ستهاند .انفارکتوس
حاد قلبی یکی از زیرمجموعههای ستتندروم حاد کرونری استتت که با
توجه به وجود و عدم وجود صعود قطعه STدر نوار قلب به دودسته با
صعود قطعه )STEMI) STو بدون صعود قطعه )NoneSTEMI) ST
تقسیمبندی میگردد [ ]9علیرغم پیشرفتهای شگرف در تشخیص و
درمان  STEMIهمچنان یک م سئله سالمت عمومی مهم در جوامع
صنعتی و حتی در کشورهای در حال پیشرفت است [.]6
تداوم انستتتداد شتتتریان کرونر با  STEMIمنجر به نکروز پیشرونده
میو سیت های زنده می شود .اولین هدف درمان برقراری مجدد جریان
خون (ریپرفیوژن) به منطقه درگیر ا ست .ریپرفیوژن تراپی دود ستهاند
 -9دارویی :فیبرینولیتیتتک تراپی  -2مکتتانیکی percutaneous
)coronary intervention (PCIبا و بدون فنرگذاری تقسیم می شود
[ .]2یکی از مهمترین پی شرفتها در مراقبت از بیماران مبتالبه سکته
قلبی حاد ،تجویز داروهای حل کننده لخته خون شتتتریان های قلبی
(مانند استرپتوکیناز) است که تجویز سریع و بهموقع آن ضروری است
[ .]0برقراری مجدد جریان خون شتتریانهای قلبی مستتدود شتتده و
جلوگیری از پی شروی ن سج نکروتیک در  6ساعت اول بخ صوص 9-9
ستتاعت اول بروز عالئم ،نقش بستتزایی در کاهش مرگومیر و کیفیت
زندگی بیماران متعاقب انفارکتوس حاد میوکارد به عهده دارد [ .]8در
بیمارانی که قطعه  STیک میلیمتر و یا بیشتتتتر افزایشیافته در دو
ل ید م جاور دار ند ج هت نوع رپیرفیوژن تراپی از نوع ترومبولیت یک یا
PCIتصمیم گرفته میشود [.]1
در مان با دارو های ترومبولیت یک که به طورقطع مو جب کاهش
مرگومیر ناشی از سکته حاد قلبی ( )AMIمی شود ارتباط مستقیمی
بازمان ستتپریشتتده دارد بهطوریکه در بیمارانی که در طی  6ستتاعت
پس از شروع عالئم مراجعه کنند بهرهی آ شکاری از این زمان میبرند
در حالیکه بعد از  92ستتتاعت از شتتتروع عالئم تقریباً هیچ فایدهای در
درمان ترومبولیتیک حاصتتتل نمیشتتتود [ .]8اهمیت زمان در درمان
 AMIنمی توان نادیده گرفت چون وستتتعت میوکارد دچار انفارکته با
افزایش مدت انسداد شریان کرونری افزایش پیدا میکند [.]2

بیشترین کاهش مرگومیر زمانی دیده میشود که رپپرفیوژنتراپی طی
 17-67دقیقه از شروع عالئم صورت بگیرد به همین دلیل باید انتقال
بیمار طی  97-99دقیقه صورت گیرد [ .]97انتخاب نوع استراتژی
ریپرفیوژنتراپی بستگی به عوامل متعددی دارد شامل زمان شروع
عالئم ،شرایط بیمار ،ریسک تزریق فیبرینولیتیک ،زمان الزم جهت
شروع درمان تهاجمی با  PCIو امکانات و تجهیزات بیمارستانی دارد.
ریپرفیوژن سریع باعث کاهش اندازه ناحیه نکروز و درنتیجه کاهش
عوارض مرگومیر بیماران میگردد [ .]99مطالعه صمدی خواه و
همکاران نشان داد بهطور میانگین زمان رسیدن بیمار به مراکز درمانی
تا تزریق ترومبولیتیک ) ((Door To Needle Time )DTNTدر
امریکا در بازه  86-92دقیقه و 99ثانیه ،در کانادا و ژاپن به ترتیب در
حد  92دقیقه و  90ثانیه و91دقیقه و  96ثانیه ،در هند این زمان در
محدوده  92دقیقه 98ثانیه و در مطالعهای که توسط چونگاتا و همکاران
انجام شد این زمان بیش از  97دقیقه برآوردشده است [.]99 ,92
اگرچه  PCIاورژانسی روش پیشنهادشده ریپرفیوژن در بیماران سکته
قلبی با  STEMIاست ولی ترومبولیتیکتراپی باید هنوز هم برای
بیماران  STEMIکه  PCIاورژانسی آنها بیشتر از  927دقیقه از اولین
لحظه ورود به بیمارستان باشد شروع شود .استرتپتو کیناز به دلیل ارزان
و در دسترس بودن پرمصرفترین داروی ترومبولیتیک در ایران
است.استرپتوکیناز داخل وریدی باعث کاهش قابلتوجه مرگومیر در
طی  6ساعت از شروع عالئم سکته قلبی میشود .ولی مطلوبترین زمان
ذکرشده برای دارو ترومبولیتیک کمتر از  97دقیقه ذکر شد است [.]98
تشخیص بهموقع و نقش بسیار مهمی در درمان و پیشگیری از افزایش
وستتتعت ضتتتایعه و بهبود پیشآگهی بیماران دارد .با توجه به اهمیت
زمان شروع عالئم تا ریپرفیوژنتراپی بیماران مبتالبه سکته حاد قلبی
ت صمیمگیری برای آغاز هرچه زودتر اقدامات درمانی و کیفیت خدمات
و امکانات مراکز درمانی تأثیری بستتتزایی در پیشتتتگیری از عوارض و
مرگومیر دارد .به همین دلیل این مطالعه باهدف بررسی فاصله زمانی
شروع عالئم تا ریپرفیوژنتراپی بیماران مبتالبه سکته حاد قلبی همراه
با باال رفتن قطعه  STصورت گرفت.
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عمومی تریاژ و دستتتیار بیماریهای داخلی کشتتیک در اورژانس و در
صورت نیاز با مشورت پزشک انکال قلب بود.
اطالعات از طریق چکلیستی که شامل متغیرهایی نظیر سن ،جنس،
روز مراجعه ،مدت زمان شروع درد تا ورود به بیمارستان ،فاصله مکانی
طی شده تا رسیدن به بیمارستان ،نحوه مراجعه بیمار ،وجود بیماری
زمینهای ،زمان تشخیص سکته قلبی و زمان شروع ریپرفیوژنتراپی
موردبررسی قرار گرفتند .اطالعات جمعآوریشده با حفظ محرمانگی و
بدون ذکر نام در نرمافزار آماری  SPSSورژن  27وارد شد .از آمارههای
توصیفی جهت تحلیل دادهها استفاده گردید.

یافتهها

نام متغیر
جنسیت
سن
سابقه
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قلبی

دارد
ندارد
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)٪ 9( 9
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)٪ 2/9(2
)٪ 10/1( 16
)٪ 88/10(88
)٪ 99/09(99
)٪99/97(99
)٪ 88/1(88
)٪ 98/8(98
)٪ 96/9(96

دیابت
سابقه

انجام

انژیوگرافی
فشارخون باال
بیماری ریوی

اورژانس
بخشهای
درگیر قلب

جدول  :2میانگین زمان صرف شده (دقیقه) در مراحل مختلف
تشخیصی بیماران مراجعهکننده
مرحله
زمان شروع درد تا مراجعه
زمان نوار قلب گرفتن
زمان تشخیص سکته قلبی
زمان ورود تا دریافت مداخله
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میانگین  ±انحراف معیار
919/19±908/99
8/29 ±0/99
98/88 ± 99/87
996/91± 970/79
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مهمترین خطر برای بیماران دچار ستکته قلبی حاد ،تأخیر یعنی
طوالنی بتودن فاصتله زمتانی بتین شروع عالئم تا رسیدن به امکانات
درمانی میباشد .اهمیت این مسئله وقتی آشکار میشود که
مشخصشده استت  87-99درصد از مرگهای ناشی از انفارکتوس
میوکتارد در طتتی چنتتد ستتاعت اول بعتتد از شتتروع عالئتتم بتته
وقتتوع میپیوندد  .زندگی تعدادی از این قربانیان را به شرطی که
بهموقع به بیمارستان رسانده شوند میتوان نجات داد .بعالوه میزان
تأثیر درمانهای الزم بترای برقتراری پرفیتوژن مجدد (توسط داروهای
ترومبولیتیک ،آنژیوپالستی یا هتر دو) قویا" بستگی به فاصتله زمتانی
شتروع انتسداد عتروق کرونر و برقراری پرفیتوژن مجتدد دارد .بنتابراین
در افرادی که بعد از انفارکتوس میوکارد زنده میمانند اندازه و وستتعت
ناحیتته انفارکتتته و درنتیجه شتتدت عتتوارض میتواند به مدت تأخیر
بستگی داشته باشد [.]99 ,8

مرد
زن
≤ 97سال
> 97سال
دارد
ندارد

)٪ 88/0(89
)٪ 99/9(99
)٪ 29/9(29
)٪ 08/9( 09
)٪ 99/9(99
)٪ 86/0(89

دیس لیپیدمی

نحوه مراجعه به

بحث

فراوانی (درصد)

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

جدول  :1اطالعاتپایه بیماران موردبررسی

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.2.6.7

مطالعه حاضتتر بر روی  18بیمار با تشتتخیص ستتکته قلبی حاد با باال
رفتن قطعه STصورت گرفت .از این تعداد  82نفر ( )٪ 88/0مرد بود.
بیماران زیر  97ستتتال  29نفر ( )٪ 29/9و باالی  97ستتتال  09نفر
( )٪ 08/9بودند .و اکثراً بیماران با وستتیله شتتخصتتی ( )٪ 88/10به
اورژانس بیمارستان مراجعه کردهاند .شایعترین محل آناتومیکی درگیر
بخش قدامی قلب بود 88( .نفر(( .)٪ 88/1جدول )9
نتایج جدول  2نشتتتان داد میانگین زمان گرفتن نوار قلب ،تشتتتخیص
سکته قلبی و زمان ورود تا دریافت مداخله به ترتیب  8/29و  98/88و
 996دقیقه بود( .جدول )2
نتایج نشتان داد که میانگین زمان شتروع درد تا مراجعه در زنان کمتر
از مردان استتت .بیمارانی که فیبرینولیتیک دریافت کردهاند (908/90
دقیقه) ن سبت به انحایی که  PCIدریافت کردهاند ( )912/16سریعتر
مراجعه کردهاند .افرادی که سابقه سکته قلبی و آنژیوگرافی دا شتند با
تأخیر کمتری به مراکز درمانی مراجعه کردند .انتقال با وستتتیله نقلیه
آژانس یا تاکستتی با صتترف کمترین زمان ( )218/99بیمار را به مراکز
درمانی رسانده است؛ اما این در حالی است که آنهایی که با اورژانس
مراجعه کردهاند زمان کمتری برای گرفتن نوار قلبشتتان ستتپری شتتد.
میانگین زمان ورود تا دریافت مداخله در نوبتکاری صبح  19/8دقیقه،
در نوبت عصر  971/9دقیقه و در نوبت عصر  982/91دقیقه بود .زمان
ت شخیص سکته قلبی در بیمارانی که باالی  97سال دا شتهاند 98/99
و در زیر  97سالها  96/99دقیقه بود( .جدول )9

در این م طال عه عوا مل مختلف را در چ هار مرح له ز مانی (ز مان
شروع درد تا مراجعه ،زمان گرفتن نوار قلب ،زمان ت شخیص سکته
قلبی ،زمان ورود تا دریافت مداخله) موردبررستتی قرار داده شتتد.
نتایج ن شان داد میانگین زمان گرفتن نوار قلب و ت شخیص سکته
قلبی به ترت یب  8/29و  98/88دقیقه بود که ازنظر زمان گرفتن
نوار قلب مطابق با استتتتاندارد و همستتتو بامطالعه میرزایی پور بود
[ . ]96به طور میانگین از زمان ورود بیمار تا زمان دریافت مداخله
 996دقیقه زمان صتتترف شتتتد که زمان هدف برای آن  17دقیقه
است این مطالعه غیرهمسو بامطالعه حسینیان بود [.]90
توزیع سنی و جنسی در این مطالعه همراستا بامطالعه عابد و همکاران
بود [ .]98علت فراوانی مردان را میتوان به باال بودن عوامل خطر نظیر
م صرف دخانیات ،ا سترسهای شغلی ،م سئولیت تأمین نیازهای مالی
خانواده ،مراجعات کم به پزشتتک جهت انجام معاینات ستتالیانه اشتتاره
کرد [.]91

شاهین صارمی و همکاران  /بررسی فاصله زمانی بین شروع عالئم تا ریپرفیوژنتراپی مبتالیان به سکته قلبی حاد
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جدول  :9میانگین زمان سپریشده طی مراحل مختلف در متغیرهای مطالعه
مقادیر میانگین  ±انحراف معیار

مراحل
زمان شروع درد تا مراجعه
نوع مداخله
جنسیت
سابقه سکته قلبی
سابقه آنژیوگرافی
سن

بخش درگیر قلب

نحوه مراجعه

نوع مداخله
جنسیت
سابقه سکته قلبی
سابقه آنژیوگرافی
سن
نوبتکاری

بخش درگیر قلب

نحوه مراجعه

مداخله PCI
فیبر ینولیتیک
زن
مرد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
≤ 97سال
> 97سال
صبح
عصر
شب
قدامی

99/9 ± 92/79
99/28 ±8/10
97/7 ±8/97
96/88 ± 92/97
98/98 ± 99/28
99/69 ± 99/18
98/99 ± 99/90
98/87 ± 99/17
96/96 ± 99/09
98/99 ±99/92
99/78 ± 99/61
99/82 ± 8/19
98/18 ± 99/82
99/07 ± 99/82

زمان تشخیص سکته قلبی
نوع مداخله
جنسیت
سابقه سکته قلبی
سابقه آنژیوگرافی
سن
نوبتکاری
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عصر
شب
قدامی
تحتانی
چند رگی
آمبوالنس
وسیله شخصی
تاکسی یا آژانس

1/67 ± 9/19
8/79 ± 1/69
0/92 ± 0/29
8/89 ± 8/98
8/68 ± 8/81
8/82 ± 6/79
8/96 ± 8/92
8/67 ± 8/18

زمان گرفتن نوار قلب

] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.6.2.166

مداخله PCI
فیبر ینولیتیک
زن
مرد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
≤ 97سال
> 97سال
صبح

8/99 ± 0/88
8/28 ± 2/89
0/76 ±9/29
8/82 ±0/69
6/69 ± 9/09
8/89 ± 0/98
9/02± 8/99
8/00 ± 0/09
0/78 ± 0/09
8/88 ±8/91
0/99 ± 9/90

PCI

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

نوبتکاری

فیبر ینولیتیک
زن
مرد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
≤ 97سال
> 97سال
صبح
عصر
شب
قدامی
تحتانی
چند رگی
آمبوالنس
وسیله شخصی
تاکسی یا آژانس

912/16 ±981/99
908/90 ± 891/08
990/89 ±982/09
087/66 ±098/89
988/70 ± 092 /28
912/92 ± 992/99
988/79 ± 689/66
679/89 ± 966/20
999/87 ± 818/98
988/99 ± 668/68
696/62 ± 090/97
689/77 ± 889/99
996/99 ± 888/99
866/96 ± 699/98
982/62 ± 990/16
821/90 ± 629/87
687 ±819/66
927/02 ± 992/89
218/99 ± 218/82

شاهین صارمی و همکاران
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بخش درگیر قلب
نحوه مراجعه

تحتانی
چند رگی
آمبوالنس
وسیله شخصی
تاکسی یا آژانس

99/80 ± 97/19
27/89 ± 99/77
98/98 ± 92/17
90/27 ±98/99
96/29 ±97/01

مداخله PCI
فیبر ینولیتیک
زن
مرد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
≤ 97سال
> 97سال
صبح
عصر
شب
قدامی
تحتانی
چندرگی
آمبوالنس
وسیله شخصی
تاکسی یا آژانس

999/92 ±972/10
999/82 ± 996/87
992/87 ± 89/08
996/80 ±997/81
98/98 ± 99/28
99/69 ± 99/18
978/00 ± 09/10
998/06 ±999/98
980/87 ± 998/79
996 ± 999/78
19/87 ± 96/99
971/96 ± 08/90
982/91 ±981/69
997/71 ±997/89
11/79 ± 999/92
998/68 ±09/09
979/29 ±12/89
978/07 ±11/91
979/87 ±17/69

زمان ورود تا دریافت مداخله
نوع مداخله
جنسیت
سابقه سکته قلبی
سابقه آنژیوگرافی

نوبتکاری

بخش درگیر قلب

نحوه مراجعه

مهمترین تأخیر زمانی در بیماران مربوط به فاصتتتله شتتتروع عالئم تا
ت صمیمگیری بیماران جهت مراجعه میبا شد .عوامل مؤثر متعددی در
تأخیر در پژوهشها برر سی شده ا ست .بهعنوانمثال در برخی از موارد
جنسیت مؤثر بوده و در برخی مؤثر نبوده است و همچنین سابقه درد
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نتیجهگیری

] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.6.2.166

یافتهها ن شان میدهد که زنان سریعتر به بیمار ستان مراجعه نموده و
زودتر موردتو جه ج هت ان جام مداخ له قرار می گیر ند؛ که این ن تایج
بامطالعهی رجبی مقدم و همکاران [ ]9همسو میباشد.
افراد دارای سابقه بیماری و یا آنژیوگرافی کمی سریعتر به بیمار ستان
مراجعه کرده و از این افراد نستتبت به کستتانی که ستتابقه نداشتتتند
ستتریعتر نوار قلب گرفته و خدمات دریافت کردند .این افراد به دلیل
وضعیت نامناسب جسمیشان از دیدگاه پزشکان و پرستاران در اولویت
باالتری نسبت به دیگر بیماران قرار دارند .طبق گزارش پور شیخیان و
همکاران در سال  2779پژوه شگران دانمارکی به این نتیجه ر سیدند
که ستتتابقه ستتتکته قلبی باعث کاهش میزان تأخیر میشتتتود و نتایج
پژوهش حاضر را تائید میکند [.]27
م یانگین مدت زمان طی شتتتده در زمان شتتتروع درد تا مراجعه در
نوبتکاری شب  996/99دقیقه بوده است که میتواند به دلیل فراوانی
مراجعه در این نوبت کاری باشتتتد .نوبت کاری صتتتبح میانگین زمان
کمتری درگرفتن نوار ق لب دارد ا ما این در حالی استتتت که ز مان
ت شخیص سکته در نوبتکاری صبح  90دقیقه و در نوبتکاری ع صر
 99دقیقه بود علت این اختالف را میتوان به شتتلوب بودن بیمارستتتان
در نوبت صتتتبح ربط داد .میانگین زمان دریافت مداخله در نوبتکاری
صبح  19دقیقه بود که مطابق باهدف و استاندارد میباشد .درحالیکه
این زمان در نوبتکاری عصتتتر  971دقیقه و نوبت شتتتب  982دقیقه
طول میکشد .این میتواند حاکی از این باشد که کیفیت ارائه خدمات
و رسیدگی در کارکنان صبح بیشتر از دیگر نوبتهای کاری میباشد.
مدتزمان شروع درد تا مراجعه بیماران درروش فیبرینولیتیک کمتر از
 PCIا ست ( 908/90دقیقه) در مطالعه ح سینیان میانگین زمانی این
بیماران  970دقیقه میباشد .زمان صرف شده برای تصمیمگیری بیمار
تا مراجعه به بیمارستتتتان می تواند یا به علت عدم گاهی فرد از عالئم

بیماری و یا بعد مستتتافت مراکز درمانی باشتتتد [ .]90همچنین نتایج
ن شان داد زمان گرفتن نوار قلب برای آنهایی که دارو دریافت کردهاند
کوتاهتر بوده استتت .مطالعات در امریکا نشتتان داد میزان استتتفاده از
فیبرینولیتیک تراپی وابستتته به فاصتتله زمانی شتتروع عالئم تا مراجعه
بیمار بوده استتت که هرچه این زمان طوالنیتر باشتتد استتتفاده از دارو
فیبرینولیتیک کمتر است [.]9
مدتزمان شتتتروع درد تا مراجعه با آمبوالنس  687دقیقه با وستتتیله
شخ صی  927دقیقه و با تاک سی یا آژانس  218دقیقه طول ک شیده
استتتت .علت تأخیر آمبوالنس را میتوان به زمانبر بودن پروستتته در
اطالع به آمبوالنس و رسیدن به درب منزل و حمل بیمار تا بیمارستان
دانست .برخالف این نتایج مطالعه پور شیخیان نشان داد وسیله نقلیه
بیمار (شتتخصتتی ،تاکستتی ،آمبوالنس) تأثیری در زمان انتقال بیمار به
مراکز درمانی نداشته و کسانی که از وسیله شخ صی استفاده کردهاند
تأخیر کمتری داشتتتهاند .شتتاید دلیل این امر میتواند کمبود امبوالنی
شهری ،وجود ترافیک ،عدم همکاری رانندگان وسیله نقلیه درباز کردن
راه برای آمبوالنس اورژانس باشد [.]27
در زمان مراجعه بیمارانی که درگیری در ق سمت قدامی قلب دا شتهاند
 866دقیقه و در قستتمت چند رگی  821دقیقه و درگیری در قستتمت
تحتانی  982دقیقه طول کشید این نشان میدهد بیماران درگیری در
قسمت قدامی قلب را بیشتر تحمل میکنند.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

سن

شاهین صارمی و همکاران  /بررسی فاصله زمانی بین شروع عالئم تا ریپرفیوژنتراپی مبتالیان به سکته قلبی حاد
قبلی قلبی گاه باعث افزایش و گاه باعث کاهش تأخیر شده ا ست .این
تفاوتها میتواند حاکی از تفاوت فرهنگی ،مراکز درمانی قابلد سترس
و تعدد و یا منح صر بودن آنها ،د ستر سی به و سایط نقلیه و آگاهی
بیمار  ...متأثر بوده .اهمیت ارائه آموزشهای همگانی به عموم مردم و
خ صو صاً آنهایی که سابقه سکته حاد قلبی دا شتهاند و اهمیت نقش
زمان در بهبود پیشآگهی درمانهای موجود ،عالئم دردهای قلبی و
تأثیر مراجعه سریع بر انتخاب درمان مؤثر در کنار افزایش دسترسی به
مراکز درمانی باعث کاهش و یا جلوگیری از مرگومیر میشود.
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پیشنهادات
پیشنهاد میگردد با افزایش تعداد آمبوالنسها و نحوه پراکندگی آنها
میتوان از اتالف زمان جلوگیری کرد .همچنین با بهکارگیری کارکنان
مجربتر در نوبتهای کاری شب در بیمارستانها زمان کمتری در
اطالع رسانی و پیگیری کارهای بیمار سپری کرد .نبودن پژوهشهای
مرتبط بامطالعه و کم بودن جامعه آماری ازجمله محدودیتهای این
مطالعه است که میتوان به اشاره کرد.

میزان مشارکتکنندگان

تقدیر و تشکر

مالحظات اخالقی

تضاد منافع
نوی سندگان ت صریح مینمایند که هیچگونه ت ضاد منافعی در خ صوص
پژوهش حاضر وجود ندارد.

این طرح م صوب کمیته اخالق دان شگاه علوم پز شکی کرد ستان با کد
اخالق  IR.MUK.REC.1396/141می باشد.

حمایت مالی

محدودیتها

هیچگونه حمایت مالی برای این پژوهش دریافت نشد.

نبودن پژوهش های مرتبط بامطالعه و کم بودن جامعه آماری ازجمله
محدودیتهای این مطالعه است که میتوان به اشاره کرد.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

بدینوسیله از کلیه کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند،
تقدیر و تشکر به عمل میآید.

تمامی نویسندگان مشارکت یکسانی در این مقاله داشتند.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.2.6.7
] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.6.2.166
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