
Ինվազիվ սեկտորում առիթմոլոգիական թիմերի եւ պացիենտների՝ ԿՈՎԻԴ-19-ով վարակման ռիսկի նվազեցումը

EP պրոցեդուրաների 
բուժտեսակավորում

EP պրոցեդուրաների համար անհատական 
պաշտպանական հանդերձանք• Հետաձգեք պլանային պրոցեդուրաները

• Շարունակեք  կատարել միայն այն պրոցեդուրաները որոնք էապես նվազեցնում են կլինիկական
դեկոմպենսացիայի կամ մահվան ռիսկը

• Փորձեք պրոցեդուրայից հետո պացիենտին նույն օրը

Շտապ/Ոչ պլանային պրոցեդուրաներ Կիսաշտապ պրոցեդուրաներ Ոչ շտապ/պլանային պրոցեդուրաներ
• Կաթետերային աբլացիա
• VT աբլացիա ռեֆրակտեր էլեկտրական

փոթորիկի դեպքում
• AF, AFL, կամ AV հանգուցային աբլացիա

հեմոդինամիկորեն նշանակալի, ծայրահեղ 
սիմպտոմատիկ, դեղերի և/կամ 
կարդիովերսիայի հանդեպ ռեֆրակտեր 
դեպքերում

• WPW սինդրոմ կամ պրեէկզիտացված AF`
սինկոպեով կամ սրտի կանգով

• Սրտի ռիթմը վարող սարքեր
Դիսֆունկցիոնալ էլեկտրոդի ռեվիզիա PM-
կախյալ պացիենտի կամ անպատշաճ ICD
շոկեր ստացող պացիենտի դեպքում
Գեներատորի փոխում ERI կամ EOS
կարգավիճակի հասած PM-ով, նվազագույն
լիցքի հասած PM-ով կամ ICD-ով պացիենտի
դեպքում

• Երկրորդային կանխարգելման նպատակով
ICD տեղադրում

• PM տեղադրում սիմպտոմատիկ III
աստիճանի AVB,  Mobitz II AVB, բարձր
աստիճանի AVB, երկար դադարներով խիստ
սիմպտոմատիկ SND կապացությամբ

• Էլեկտրոդների/սարքի էքստրակցիա
ինֆեկցիայի կապակցությամբ՝ ներառյալ
բակտերեմիան, էնդոկարդիտը,  և
գրպանիկի ինֆեկցիան։

• CRT տեղադրում ծանր ռեֆրակտեր սրտային 
անբավարարության կապակցությամբ

• Կարդիովերսիա խիստ սիմպտոմատիկ կամ
արագ փորոքային պատասխանով
նախասրտային առիթմիաների համար

• TEE շտապ կարդիովերսիայի համար

• Կաթետերային աբլացիա
• VT աբլացիա՝ դեղորայքի հանդեպ

ռեֆրակտեր կրկնվող VT-ի դեպքում
• SVT աբլացիա՝ հիվանդանոցային

այցերի հանգեցնող, դեղորայքի
հանդեպ ռեֆրակտեր SVT-ի դեպքում

• Սրտի ռիթմը վարող սարքեր
• Գեներատորի փոխում՝ մարտկոցի ERI

կարգավիչակի կապակցությամբ
• Առաջնային կանխարգելմամբ ICD

տեղադրում՝ կյանքին վտանգ
սպառնացող փորոքային
առիթմիաների բարձր ռիսկի դեպքում

• Կաթետերային աբլացիա և EP հետազություն
• PVC աբլացիա եթե պացիենտը կայուն է
• SVT աբլացիա եթե պացիենտը կայուն է
• AF/AFL աբլացիա եթե պացիենտը կայուն է
• EP հետազոտություն կայուն տախիառիթմիայի

կամ բրադիկարդիայի համար
• Սրտի ռիթմը վարող սարքեր
• Առաջնային կանխարգելման ICD
• CRT եթե պացիենտը կայուն է
• Սարքի ափգրեյդ
• PM տեղադրում՝ SND, Mobitz I AVB, կայուն ոչ

բարձր աստիճանի AVB, կամ տախի-բրադի
սինդրոմի համար թեթև սիմպտոմներով
պացիենտի պարագայում

• PM  կամ ICD գեներատորի փոխում  >6 շաբաթ
լիցք մնացած մարտկոցի լիցքի պարագայում

• Չինֆեկցված էլեկտրոդների/սարքի
էքստրակցիա երբ սարքի նորմալ
գործառնությունը կախված չէ էլեկտրոդի
էքստրակցիայից և ռե-իմպլանտացիայից

• Թեթև գանգատներով, կայուն առիթմիաներ
• LAA օկլյուդերի տեղադրում այն պացիենտներին

ովքեր կարող են հանդուժել  նաև օրալ
հակակոագուլյացիան

• TEE՝  ռուտին կարգով փականների գնահատման,
LAA օկյլուդերի տեղադրման և կարդիովերսիայի
համար երբ այն հնարավոր է անել 
հակակոագուլյացիայի պատճաշ
ժամանակահատվախից հետո

• ILR տեղադրում
• Tilt-թեստ

ԿՈՎԻԴ-19 դրական կամ ախտորոշման
փուլում գտնվող պացիենտ

Օդային տարածման դեմ պաշտպանություն
• Մարտկոցով օդը մաքրող ռեսպիրատոր (PAPR) կամ N95 դիմակ
• Վիրաբուժական խալաթ եւ ձեռնոցներ
• Աչքերի պաշտպանություն (հերմետիկ ակնոցներ կամ

վահանակ

Եթե պրոցեդուրայից առաջ ինտուբացնելու կարիք կա, 
աշխատեք կատարել բացասական ճնշմամբ սրահում (կամ 
EP լաբորատորիայում կամ մինչ EP լաբորատորիա բերելը՝ 
ICU սենյակում)

• Պրոցեդուրայի գնացող բոլոր պացիենտների
ջերմաչափում, ԿՈՎԻԴ-19 նշանների և բարձր
ռիսկայնության կոնտակտների մասին հարցում

• ԿՈՎԻԴ-19 դրական պացիենտների
պրոցեդուրաները պլանավորեք
անեսթեզիոլոգների / ռեանիմատոլոգների հետ
համատեղ

*Այն տեղերում որտեղ դրսից վարակի
բերման հավանականությունն էական է
և/կամ թեստավորման
հնավորությունները սահմանափակ են,
խելամիտ կլինի բոլոր EP
պրոցեդուրաների համար գոնե վարակի
կաթիլային տարածման դեմ
պաշտպանություն ապահովել
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Ոչ ինվազիվ սեկտորում առիթմոլոգիական թիմերի եվ պացիենտների՝ ԿՈՎԻԴ-19-ով վարակման նվազեցումը 

Ամբուլատոր

ՍՌՎՍ ստուգումներ Հեռուստաբժշկություն/էլեկտրոնային այցեր

• Կայուն պացիենտների  սարքերի պլանային
ստուգումը հնավորության դեպքում փոխարինեք
տվյալների հեռակա ստացմամբ

• Մտածեք կլինիկայում սարքի դեմառդեմ ստուգման
անհրաժեշտության մասին, երբ․
• ՍՌՎՍ անկանոնություն է նկատվել հեռակա

ստուգման, տելեմետրիայի կամ ամբուլատոր 
մոնիտորինգի արդյունքում

• գրանցվել է հնարավոր առիթմիկ պատահարով
պայմնավորված ICD շոկ, պրեսինկոպե կամ
սինկոպե, երբ ծրագրավորման փոփոխություններ
են սպասվում

• Պացիենտի մոտ առկա են գանգատներ՝ 
հավանաբար սարքի/էլեկտրոդի դիսֆունկցիայով
պայմանավորված, երբ հեռակա մոնիտորինգ առկա
չէ

• Կա սարքի ինֆեկցիայի կասկած
• Էական գանգատներով ուղեկցվող անդադար

առիթմիաների դեպքում (բայց բազմաթիվ շոկեր
ստացած պացիենտին թերևս ճիշտ կլինի
անմիջապես վերաուղղորդել դեպի ընդունարան /
հոսպիտալիզացիայի

• Կարիք կա ՍՌՎՍ վերածրագրավորման
• Հեռակա ՍՌՎՍ ազդարարումների սերտ դիտարկում

• Խուսափեք պացիենտի հետ ուղիղ կոնտակտից,
բացառությամբ դեպքերի երբ առանց դրա անհնար է

• Բոլոր այցերը հնարավորինս վերածեք
հեռուսատաբժշկության (օնլայն, հեռախոսով, 
վիդեոկապով)՝ ներառյալ առաջնակի այցերը 

• Փորձեք օգտագործել կենսական տվյալների ու ԷՍԳ
գրանցման համար օգտվել որտատիվ / կրվող թվային 
սարքերի ընձեռած հնարավորություններից  

• ՍՌՎՍ վերքի զննումը կարելի է կատարել վիրտուալ
կերպով (վիդեոզանգով կամ պացիենտը կարող է
վերքի լուսանկարն ուղարկել  բժշկին ապահով
պորտալի միջոցով)

Ստացիոնար

ԿՈՎԻԴ-19 + կամ ախտորոշման էտապում Ոչ ԿՈՎԻԴ-19

• Փորձեք բավարարվել միայն տվյալների 
թերթիկների /կուրսուսների 
վերլուծությամբ և թիմի հետ 
քննարկմամբ

• Փորձեք տելե-այցեր կազմակերպել՝
օգտագործելով վիդեո և հեռախոսային
միջոցներ

• Անհատական N95 or PAPR
պաշտպանական հանդերձանք, կամ 
ինչ  պաշտպանություն որ  
նախատեսում է Հիվանդությունների 
վերահսկման և կանխարգելման 
կենտրոնի / հիվանդանոցային 
ուղեցույցը

• Այցը լավագույնս կոորդինացրեք՝
հիվանդասենյակ ելումուտը
նվազագույնի հասցնելով

• Քննարկեք կոնսուլտացիայում կամ
խնամքում ֆելոուի / ուսումնառու
բժշկի ներգրավածութան
սահմանափակում

• Փորձեք հետաձգել ոչ շտապ
կոնսուլտացիաները

• Հաշվի առեք վիրաբուժական
դիմակի՝ որպես անհատական 
պաշտպանական 
հանդերձանք, հագնելու 
հնարավորությունը 

• Ունեցեք կլինիկական հիմքերով չախտորոշված ԿՈՎԻԴ-19
վարակ կասկածելու ցածր շեմ

• Նվազագույնի հասցրեք էլեկտիվ կոնսուլտացիաներն ու ՍՌՎՍ
ստուգումները

• Մինչ պացիենտի ժամանելը ճշտեք արդյոք ունի վարակի նշաններ կամ  տենդի
• Մտածեք բոլոր ֆիզիկական այցերն ընդունելիս վիրաբուժական դիմակի կրելու մասին
• Խրախուսեք հեռուստաբժշկությունը / հեռախոսային կոնսուլտացիաները երբ դրանք տեղին են  և

թույլատրված



• Օգտագործեք անհատական պաշտպանական հանդերձանք,
կատարեք մանրակրկիտ անձնական և  աշխատեղի
դեզինֆեկցիա

• Հետևեք անընդհատ թարմացվող ուղեցույցներին
• Հետևեք  ոչ շտապ պրոցեդուրաների ուղեցույցին
• Հետևեք ոչ ինվազիվ սեկտորում խնամքի ուղեցույցին

Պացիենտների ուսուցում

• Ապահովեք կարեկցանք,
մատչելիություն և ուսուցում

• Կրկին և կրկին ընգծեք սոցիալական
հեռավորության պահպանման,
վարակազերծման,  անհատական
պաշտպանական հանդերձանքի և
կարանտինինի դերը

• Խրախուսեք որպեսզի տեղեկացնեն
իրենց շրջապատում դեպքերի մասին
որպեսզի օգնությունն առավել վաղ
մատուցվի

• Համագործակցեք
հիվանդանոցում այլ
բժիշկների և
բուժաշխատողների հետ

• Թարմացրեք
պանդեմիաներին, և
հատկապես՝ վիրուսային
հիվանդություններին
դիմակայելու մասին  ձեր
գիտելիքները

Առաջնագծի հետ համագործակցություն

• Ադմինիստրացիայի
աշխատակիցների հետ
համագործակցելով օգնեք ծրագրել,
բարելավել և իրականացնել
ընթացակարգեր և
քաղաքականություն

• Տեսակավորեք /
առաջնահերթություններ մտցրեք
իրականացվող խնամքում

• Նեցուկ եղեք  ձեր պացիենտներին և
բուժանձնակազմին

Ադմինիստրատիվ կառավարում

Սրտային 
էլեկտրաֆիզիոլոգներ




