DOPPLER
PHONOLYSER
ﮔﻮش ﺷﻨﻮای ﻗﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎن
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1

%

ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ...

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 15000

از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 4000

ﻧﻮزاد اب ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠیب در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ یمﺷﻮد.

ﻧﻔﺮ آانن در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اول ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺸﺨﯿﺺ
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ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻗﻠیب

ﻣﻮارد زﯾﺮ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﻠﺐ را اب ﺳﺨیت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ:
ﴐابن ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎن

B

ﴎ و ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ و ﮔﺮﯾﻪ ﺑﭽﻪ

C

دﻗﺖ ﮐﻢ اﺳﺘﺘﻮﺳﮑﻮپ ﻫﺎ

S

CONGENITAL
HEART DISEASES:
VSD
ASD
PDA

ﻧﺪاﺷﱳ ﻋﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮی و ﯾﺎ ﺳﻮﻓﻞ ﻣﺸﮑﻮک

F

PS
MVP
MS
...
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دﺳﺘﮕﺎه داﭘﻠﺮ ﻓﻮﻧﻮﻻﯾﺰر
اﺑﺰار ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﻠﺐ

ﯾﮏ اﺧﱰاع ﻫﻮﴰﻨﺪاﻧﻪ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ابر در
دﻧﯿﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮایف داﭘﻠﺮ
و  ECGﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﻣﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ

زﻣﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﮐﻮدک اب اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﱰ از  3دﻗﯿﻘﻪ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داﭘﻠﺮ

دﺳﺘﮕﺎه از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داﭘﻠﺮ ﺑﺮای
رﺻﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﳕﺎﯾﺶ ﺑﴫی

ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﳕﻮدار
ﮔﺮاﻓﯿیک از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن  +ﻧﻮار
ﻗﻠﺐ ﮐﻮدک ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

اب ﺻﺪا ﮐﺎر ﳕﯿﮑﻨﺪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اب ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻮدک ﯾﺎ
ﴎ و ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ ،دﭼﺎر ﺧﻄﺎ
ﳕﯽ ﺷﻮد.

اﺑﻌﺎد

دﺳﺘﮕﺎه داﭘﻠﺮ ﻓﻮﻧﻮﻻﯾﺰر ﮐﻮﭼﮑﱰ
از ﮐﺘﺎب ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﮔﺎﯾﺘﻮن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺪت و ﻣﮑﺎن ﺳﻮﻓﻞﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮیش ﭘﺰﺷیک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﴰﻨﺪ
ﳕﺎﯾﺶ و ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق اب اﺳﺘﻔﺎده از اﺛﺮ داﭘﻠﺮ )ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اب انم داﭘﻠﺮ ﻓﻮﻧﻮﻻﯾﺰر
ﻣﻌﺮیف یمﮔﺮدد( ،اب ﭘﺨﺶ ﺻﺪا و ﳕﺎﯾﺶ ﳕﻮدارﻫﺎی ﴎﻋﺖ ﻓﻠﻮ )ﺟﺮﯾﺎن( ﺧﻮن و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻤﮏ
یمﮐﻨﺪ ات ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﻠﺐ را اب دﻗﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮریس ﮐﺮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻮه ﺷﻨﻮاﯾﯽ از
ﻗﻮه ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﳕﺎﯾﺪ.
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چرا از دستگاه داپلر فونوالیزر استفاده یمکنیم؟
 کاهش ارجاعات
 از طریق تشخیص سوفلهای یبآزار ،ارجاعات یبمورد کاهش پیدا یمکند.

 استفاده از زمان طالیی اب تشخیص به موقع
 اب تشخیص زودهنگام بیماری ،یمتوان درمان را به موقع آغار کرد.

 ارجاعات دقیقتر
 برریس دقیقتر سوفل و اپرامرتهای آن.

 کاهش خطای انساین
 صدای محیط بر عملکرد داپلر فونوالیزر اتثیر ندارد.
 داپلر فونوالیزر اختالف گرادیانهای کوچک را تشخیص یمدهد.

 کاهش ابر مایل برای بیمار
 جلوگیری از اکو یبمورد.
 کاهش اسرتس خانواده.
 جلوگیری از تحمیل ابر زماین به خانواده.

وﯾﮋ
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ﳕﺎﯾﺸﮕﺮ

ﺻﻔﺤﻪ ﳕﺎﯾﺶ  7اﯾﻨﭻ رﻧ

ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾیک

i

w

اﺑﻌﺎد

10*20*27

ﺳﺎﻧیت ﻣﱰ

اﺑﺰارک ﻫﺎ

ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ یم ابﺷﺪ

q

دﺳﺘﮕﺎه دارای  1ﭘﺮوب داﭘﻠﺮ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و  3ﭘﺮوب ﺑﺮای ﮔﺮﻓﱳ ﻧﻮار ﻗﻠﺐ
ﮐﻮدک ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه ﮐﺎر اب دﺳﺘﮕﺎه
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2

ﭘﺮوب ﻫﺎی ﻧﻮار ﻗﻠﺐ را
وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ
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4

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ روی ﺣﺎﻓﻈﻪ

دﮐﻤﻪ اﺳﺘﺎرت را ﻓﺸﺎر

دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ

دﻫﯿﺪ

ﻫﻤﯿﻦ راﺣیت ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﲤﺎم ﺷﺪ!

1

دﺳﺘﮕﺎه را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ

3

5

ﭘﺮوب اﺻیل دﺳﺘﮕﺎه را

ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﱳ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮرد

روی ﻗﻠﺐ ﮐﻮدک ﻗﺮار دﻫﯿﺪ

ﻧﻈﺮ دﮐﻤﻪ ﺗﻮﻗﻒ را ﻓﺸﺎر
دﻫﯿﺪ

“ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺣﺪود 2

دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻣﯿﱪد"

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داﭘﻠﺮ ﻓﻮﻧﻮﻻﯾﺰر اب اﮐﻮ و ﮔﻮیش ﭘﺰﺷیک ﻫﻮﴰﻨﺪ
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ﻣﻮارد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام

.1

ﻓﻧﺎوری اﺳﺗﻔﺎده ﺷده

.1

داﭘﻠر

داﭘﻠﺮ ﻓﻮﻧﻮﻻﯾﺰر
.1

داﭘﻠر

ﻓﻮﻧﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام
)ﮔﻮیش ﭘﺰﺷیک ﻫﻮﴰﻨﺪ(

.1

.2

ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺣﻣل

.2

.2

.2

.3

ﺗﺷﺧﯾص ﺳوﻓل

.3

.3

.3

.4

ﺗﺷﺧﯾص زﻣﺎن ﺳوﻓل

.4

.4

.4

.5

ﻧﻣودار ECG

.5

.5

.5

.6

ﺗﺷﺧﯾص ﺣﻔره ھﺎی ﺑﯾن ﺑطﻧﯽ و درﯾﭼﮫ ای

.6

.6

.6

.7

ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎی درﯾﭼﮫ ای

.7

.7

.7

.8

اﻧدازه ﮔﯾری ﻗطر ﺳوراخ ﺑﯾن ﺑطﻧﯽ و ﺑﯾن دھﻠﯾزی

.8

.8

.8

ﻗﯿﻤﺖ

400

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

29.8

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﺻدا

15

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
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ﻣﺠﻮز ﻫﺎ ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ انﻣﻪ ﻫﺎ
ﺛﺒﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در اداره ﮐﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﭘﺰﺷیک وزارت ﲠﺪاﺷﺖ

1

دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ اﺧﱰاع

2

دارای ﺗﻮﺻﯿﻪ انﻣﻪ و اتﯾﯿﺪﯾﻪ از ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻣﻄﺮح اﯾﻦ ﺣﻮزه:
دﮐﱰ ﲠﺰاد ﻋﻠﯿﺰاده ،دﮐﱰ ﺣﺴﻦ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی

3

دارای ﺗﻮﺻﯿﻪ انﻣﻪ و اتﯾﯿﺪﯾﻪ از  NHSاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
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دﮐﱰ ﲠﺰاد ﻋﻠﯿﺰاده

رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﳪﺪ

دﺳﺘﮕﺎه داﭘﻠﺮ ﻓﻮﻧﻮﻻﯾﺰر ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ﴍﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ﻣﻨﯿﺮ ﺳﻮرن ،ﮐﺎرآﯾﯽ آﻣﻮزیش ﻣﻨﺎﺳیب ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و آﻣﻮزش ﺻﺪاﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﻠیب دارد و اب اﺳﺘﻔﺎده از ﳕﻮدارﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت یمﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن و ﺷﺪت ﺻﺪاﻫﺎی ﻗﻠیب را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﴫی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﳕﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اب اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺪاﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺗﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﻓیت اب ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﺘﯿﺠﻪ را دارد.
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دﮐﱰ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی

دﮐﱰ ﺣﯿﺪری ﺑﮑﺎو

دﮐﱰ ﻃﯿیب

رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﳪﺪ

ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷیک

رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﳪﺪ

ﮐﺎرآﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ آﻣﻮزش اب ﮐﯿﻔﯿﺖ ابﻻﺗﺮ ﺑﻪ

دﺳﺘﮕﺎه داﭘﻠﺮ ﻓﻮﻧﻮﻻﯾﺰر دارای ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف ﻣﻮرد اتﯾﯿﺪ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ابﻋﺚ

اب ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف را دارد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه

ﺗﺸﺨﯿﺺ یمﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺗﺸﺨﯿیص ﻫﻢ

ارﺗﻘﺎ و آﻣﻮزش ﺻﺪاﻫﺎی ﻗﻠیب یمﺷﻮد .در ﺻﻮرت

ابﻋﺚ ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزیش ﺻﺪاﻫﺎ و ﺳﻮﻓﻞﻫﺎی ﻗﻠﺐ یمﺷﻮد

داﺷﺘﻪ ابﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﺸﺨﯿﺺ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ یمﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﮑﺎر رود.

و اﺳﺘﻔﺎده آﻣﻮزیش از آن ﻗﻮﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ یمﮔﺮدد.

ﴎﯾﻌﱰ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺮدد.

THANKS FOR
WATCHING
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