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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده علوم پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران0000-0002-0624-9857 :ORCID .
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،فناوری اطالعات سالمت ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .3گروه جراحی عمومی ،مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندووسکوالر ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .4گروه مدارک پزشکی و فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده علوم پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین؛ دوره ششم؛ شماره اول؛ بهار 1399؛ صفحات .9-1

چکيده
هدف :امروزه ،مجموعه حداقل دادهها میتواند به عنوان ابزاری استاندارد و ارزشمند در جهت جمعآوری و ثبت دادههای بیماران در رجیستری
بیماریهای مزمن وریدی باشد .هدف پژوهش حاضر ،طراحی مجموعه حداقل دادههای ضروری برای رجیستری بیماریهای مزمن وریدی بود.
روشها :این پژوهش کاربردی بهصورت توصیفی مقطعی در سال  1397-1398در دو مرحله انجام شد .مرحله اول ،عناصر اطالعاتی مرتبط
براساس بررسی متون و بدون محدودیت زمانی در موتور جستجوی گوگل و پایگاههای دادهای  ScienceDirect ،PubMedوGoogle Scholar

استخراج گردید .مرحله دوم با استفاده از عناصر اطالعاتی بهدست آمده از مرحله اول ،پرسشنامه دلفی تدوین و به  15متخصص جراحی عروق داده
شد ،طی دو مرحله دلفی ،مجموعه حداقل دادههای بیماری مزمن وریدی تعیین گردید .برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و نرمافزار  SPSSاستفاده
گردید.
نتایج :در بیماریهای مزمن وریدی تعداد عناصر دادهای جمعآوری شده برای دستهبندی ،اطالعات هویتی و دموگرافیک ،اطالعات ارتباطی،
اطالعات پایه و دستهبندیهای بالینی بود که بعد از اجرای مرحله اول دلفی از میان  336آیتم قابل امتیازدهی 215 ،آیتم امتیاز الزم را کسب کردند،
 57آیتم حذف و  63آیتم با میانه سه و سهونیم همراه با آیتمهای پیشنهادی ( 13آیتم) وارد مرحله دوم شدند .در مجموع  76آیتم وارد مرحله دوم
شد که بعد از نظرسنجی  28آیتم انتخاب شد .در نهایت 243 ،آیتم در  16زیرمجموعه به عنوان مجموعه حداقل دادههای نهایی برای بیماریهای
مزمن وریدی تعیین شد.
نتيجهگيری :با توجه به روند رو به رشد بیماریهای مزمن وریدی ،وجود مجموعه حداقل دادهها میتواند نقش مهمی در بهبود کیفیت مراقبت،
کاهش هزینهها،ارزیابی درمانها داشته باشد و به عنوان استانداردی برای جمعآوری و ثبت دادهها در رجیستری در نظر گرفته شود.
کليدواژهها :مجموعه حداقل دادهها ،بیماریهای مزمن وریدی ،رجیستری.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 1398/11/30 :اصالح نهایی99/2/1 :

پذیرش مقاله99/2/6 :

ارجاع :نباتی سحر ،کامیار محمدمهدی ،کیمیافر خلیل ،سعیدمدقق محمدهادی ،بنای یزدی پور علیرضا ،سرباز معصومه .طراحی مجموعه حداقل دادههای ضروری برای رجیستری بیماریهای
مزمن وریدی .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1399 .؛ (.9-1 :6)1

مقدمه:
بیماریهای مزمن وریدی بیماریهای شایعی بوده بهطوری که

در زنان  73درصد و در مردان  56درصد میباشد و بهطور قابلتوجهی

عارضه این بیماری (آمبولی ریه) باعث مرگومیر قابل توجه در سراسر

باعث کاهش کیفیت زندگی بیماران مبتال میشود [ .]2بیماریهای

جهان شده است .طبق برآوردها در ایاالتمتحده آمریکا  15تا  25درصد

مزمن وریدی بهوسیله طیف وسیعی از عالئم مشخص میشوند که در

از جمعیت بزرگسال به این اختالل مبتال میباشند [ .]1شیوع این بیماری

کالسهای  C0تا ( C6طبقهبندی Clinical-Etiological-
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تلفن+985138846725 :

پست الکترونیکیsarbazm@mums.ac.ir:

0000-0001-8999-9098 :ORCID

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 11:23 +0330 on Tuesday September 29th 2020

سحر نباتی

*1

محمدمهدی کامیار

3

خلیل کیمیافر

4

محمدهادی سعیدمدقق

3

علیرضا بناییزدیپور

1و2

نباتی و همکاران

مجموعه حداقل داده بیماریهای مزمن وریدی

که مهمترین آن ،واریس و زخمهای وریدی میباشد .واریس همراه با

ایجاد شده است که برخی از آنها شامل رجیستری ترومبوآمبولی

تغییرات پوستی و ادم را نارسایی مزمن وریدی میگویند [ .]3واریس

وریدی ،رجیستری واریس ،رجیستری ورید آمریکا و غیره میباشد [،15

شایعترین تظاهر در نارسایی وریدها در اندام تحتانی بوده که وریدها در

 .]12،14با توجه به اهمیت بیماریهای مزمن وریدی و تأثیر قابلتوجه

این اختالل غیرطبیعی ،پیچخورده و بلند میشوند [ .]4شیوع متفاوتی از

آن بر اقتصاد کشور ،نیاز به مدیریت اطالعات در جهت کاهش هزینهها،

واریس در جمعیتهای مختلف گزارش شده است ،بهطوریکه در

بهبود کیفیت و ارائه مراقبت بهداشتی مؤثر ضروری میباشد.

کشورهای اروپایی نسبت به کشورهای آسیایی و آفریقایی شیوع باالتری

ازآنجاییکه مجموعه حداقل داده بیماریهای مزمن وریدی در

دارد .بروز ساالنه بیماری واریس در زنان  2/6درصد و در مردان 1/9

کشور موجود نمیباشد ،ایجاد  MDSو استانداردسازی عناصر داده از

درصد گزارش شده است [.]5

الزامات سیستم مدیریت اطالعات بیماریهای مزمن وریدی میباشد.

در تحقیقی در ایاالتمتحده آمریکا تخمین زده شده که  23درصد

هدف از این مطالعه طراحی مجموعه حداقل دادهها برای بیماریهای

بالغین به واریس مبتال هستند و بیش از شش درصد از آنها به نارسایی

مزمن وریدی میباشد تا گامی مؤثر جهت ارتقا سالمت بیماران وریدی

مزمن وریدی (تغییرات پوستی و یا زخمهای وریدی فعال) مبتال هستند

برداشته شود.

[ .]6شیوع واریس در ایران در سنین باالی  40سال  10درصد گزارش
شده است [ .]7نارسایی مزمن وریدی مردم زیادی را در سراسر جهان

مواد و روشها:

تحت تأثیر قرار داده است و شیوع آن در زنان بین  25تا  40درصد و در

این پژوهش از نوع کاربردی و بهصورت توصیفی مقطعی در سال

مردان بین  10تا  20درصد گزارش شده است [ .]8طبق اظهار سازمان

 1398-1397انجام شد .برای ایجاد مجموعه حداقل داده بیماریهای

جهانی بهداشت اطالعات دقیق ،بهموقع و در دسترس ارائهدهندگان

مزمن وریدی دو فاز شناسایی آیتمهای دادهای و ایجاد مجموعه حداقل

مراقبت بهداشتی ،نقش اساسی در برنامهریزی ،توسعه و پشتیبانی

دادهها انجام شد.

خدمات بهداشتی و درمانی دارد .بهعبارتدیگر ،ارائهدهندگان مراقبتهای

فاز اول :در فاز اول بهمنظور شناسایی آیتمهای دادهای ،از میان

بهداشتی برای انجام فعالیتهای حرفهای و تخصص خود ،نیاز به اطالعات

مقاالت و فرمهای مرتبط با بیماریهای مزمن وریدی در اینترنت،

دقیق و بهموقع دارند [.]9

آیتمهای دادهای گردآوری شدند .منابع دادهای شامل مقاالت و فرمهای

مجموعه حداقل دادهها ) )Minimum Data Set :MDSابزار

موجود در اینترنت بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی بود .برای یافتن

استانداردی برای جمعآوری دادههای مراقبت بهداشتی و درمانی بوده و

منابع مرتبط با موضوع ،از موتور جستجو گوگل و پایگاههای دادهای

متضمن دسترسی به دادههای بهداشتی دقیق و بدون ابهام بیماریها

 PubMed, ScienceDirectو  Google Sclolarاستفاده شد .در این

میباشد ،بنابراین بهمنظور جمعآوری دادههای باکیفیت و دستیابی به

فرآیند از کلمات کلیدی ”“Chronic Venous ،“Venous Disease

سیستم اطالعات یکپارچه ،وجود  MDSضروری است [ .]10طراحی و

”،Disease

“Chronic

اجرای  MDSدر مراکز بهداشتی و درمانی به عنوان گام اولیه در مدیریت

” Insufficiencyو ” “Registryاستفاده شد.

اطالعات بیماری بوده که در نتیجه میتواند موجب بهبود کیفیت مراقبت
و کنترل بیماری گردد [.]11

”Veins

،“Varicose

Venous

با استفاده از موتور جستجو  Googleفرمهای مرتبط با بیماریهای
مزمن وریدی از کشورهای آمریکا ،انگلیس ،کانادا ،اسکاتلند و نیوزلند نیز

مجموعه حداقل دادهها ،روشی ساختارمند برای سازماندهی

استخراج گردید .با توجه به بررسی مقاالت و مطالعات انجام شده و

اطالعات بهمنظور ایجاد برنامههای مراقبت بهداشتی ارائه میدهد [.]12

رجیستریهای طراحی شده در ایران و سایر کشورها و همچنین بررسی

مجموعه حداقل دادهها شامل دو نوع دادههای عمومی بیماری (دادههای

فرمها آیتمهای دادهای استخراج شدند .معیار ورود شامل مقاالت تمام

دموگرافیک و دادههای مربوط به ارجاع و پیگیری) و دادههای خاص

متن و فرمهای مرتبط بوده و نامه به سردبیر و چکیده کنفرانسها به

بیماری (دادههای ارزیابی بیماری اعم از مرحلهبندی سیر بیماری ،عوامل

عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد .در نهایت  22منبع مرتبط شامل 6

خطر و عوارض بیماری و دادههای پیامد مراقبت) میباشد [ .]13تاکنون

مقاله و  16فرم به دست آمد.

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره ششم ،شماره اول ،بهار 1399
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مجموعه حداقل دادههای مختلفی برای رجیستری بیماریهای وریدی

نباتی و همکاران

مجموعه حداقل داده بیماریهای مزمن وریدی

دادهها استخراج شد و در طی یک جلسه گروه متمرکز با حضور پنج نفر

نفر از متخصصان و دو نفر از فلوشیپ های جراحی عروق بیمارستان

از متخصصان جراحی عروق ،مدیریت اطالعات سالمت و انفورماتیک

علوی در تکمیل پرسشنامهها همکاری کردند .در این مرحله آیتمهای

پزشکی ،دستهبندی عناصر اطالعاتی مشخص گردید .بعد از دستهبندی

دارای امتیاز سه ،سه و نیم و آیتمهای پیشنهادی ،مورد نظرسنجی قرار

عناصر اطالعاتی ،برای ارزیابی مجموعه حداقل دادهها از دو مرحله دلفی

گرفتند و بعد از تکمیل پرسشنامه ،آیتمهایی که در مرحله دوم دلفی

استفاده شد .با توجه به بررسیهای انجام شده در فاز اول شناسایی

مورد پذیرش قرار گرفتند به همراه آیتمهای مورد قبول در مرحله اول به

آیتمهای دادهای و همچنین دستهبندی عناصر اطالعاتی پیشنهادی

عنوان مجموعه حداقل دادههای بیماریهای مزمن وریدی انتخاب شدند.

توسط متخصصان ،پرسشنامه مرحله اول دلفی که شامل دستهبندیهای

گزارش تحلیل دادهها پس از پایان هر مرحله برای متخصصان ارسال شد.

اطالعات دموگرافیک و هویتی ،اطالعات ارتباطی ،اطالعاتپایه و

در جلسه گروه متمرکز با حضور سه نفر از متخصصان و دو نفر از

دستهبندیهای بالینی بود ،طراحی شد.

فلوشیپهای جراحی عروق بیمارستان علوی ،مجموعه حداقل دادههای

قسمت اول پرسشنامه طراحی شده شامل مشخصات

نهایی بیماریهای مزمن وریدی مورد تائید قرار گرفت.

مشارکتکنندگان (شش سؤال) و قسمت دوم ،نظرخواهی در رابطه با
اهمیت مجموعه حداقل دادهها بود .در انتهای هر دستهبندی ،یک سطر

یافتهها:

خالی برای درج آیتمهای پیشنهادی که مدنظر متخصصان بوده و در

پس از جستجو در پایگاههای اطالعاتی ،مقاالت و فرمهای مرتبط با

دسته مربوطه قرار ندارند ،در نظر گرفته شد .پرسشنامه طراحی شده

بیماریهای مزمن وریدی استخراج گردید .در نهایت  22منبع مرتبط

براساس مقیاس لیکرت ( =1کمترین امتیاز تا  =5بیشترین امتیاز) بود و

شامل  6مقاله و  16فرم به دست آمد .بعد از مطالعه منابع و استخراج

رقم صفر برای حذف کامل عنصر اطالعاتی از آن دسته مربوطه در نظر

عناصر اطالعاتی از آنها در یک جلسه گروهی متمرکز 336 ،عنصر

گرفته شد .در این پرسشنامهها ،از متخصصان خواسته شده بود تا اهمیت

اطالعاتی انتخاب و دستهبندی شدند .آیتمهای استخراج شده برای

نگهداری هرکدام از فیلدها ،در زمینه بیماریهای مزمن وریدی را بررسی

بیماریهای مزمن وریدی در  16زیرمجموعه شامل  -1اطالعات هویتی و

نمایند و ارزش پیشنهادی خود را برای هر آیتم ،بین  0تا  5در باکسهای

دموگرافیک  -2اطالعات ارتباطی  -3اطالعاتپایه  -4سوابق پزشکی و

در نظر گرفته شده کنار هر فیلد درج نمایند و در هر بخش چنانچه

ریسک فاکتورها  -5سوابق اجتماعی  -6سوابق خانوادگی  -7عالئم و

فیلدی در این پرسشنامه درنظرگرفته نشده بود ،در ردیف آیتمهای

نشانهها  -8اقدامات تشخیصی و نتایج  -9اقدامات درمانی -10

پیشنهادی درج نمایند تا در مرحله دوم دلفی به فهرست آیتمها ،جهت

طبقهبندی پاتوفیزیولوژیک  -11طبقهبندی آناتومیک  -12طبقهبندی

نظرسنجی از متخصصان افزوده گردد.

اتیولوژیک  -13داروها  -14عوارض  -15نوع بیهوشی در صورت نیاز -16

طی هماهنگی و همکاری مرکز تحقیقات جراحی عروق دانشگاه

اطالعات پیگیری بود.

علوم پزشکی مشهد پرسشنامه مرحله اول دلفی ،در کنگره جراحی

در مرحله اول دلفی از میان  336آیتم قابل امتیازدهی 215 ،آیتم

خراسان در  22آذرماه سال  1397در اختیار متخصصان قرار گرفت و در

مورد توافق جمعی قرار گرفت و  57آیتم حذف شدند که برخی از این

این مرحله انتخاب افراد بهصورت هدفمند (تعداد=  15نفر) بود .بعد از

آیتمهای حذفشده در این مرحله شامل زبان ،سابقه فشارخون باال ،سابقه

جمعآوری پرسشنامهها ،تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری

دیابت ،سابقه بیماری التهابی روده ،آمبولی شریان و غیره بود 63 .آیتم

توصیفی (درصد ،فراوانی ،میانه) در محیط نرمافزار  SPSSنسخه  16انجام

امتیاز سه و سهونیم را کسب کردند همچنین 13 ،آیتم به عنوان آیتمهای

گردید .طبق تحلیلهای صورت گرفته به کمک نرمافزار ،آیتمهایی که

پیشنهادی مرحله اول دلفی توسط متخصصان پیشنهاد شد که باید در

دارای میانه چهار و پنج بودند مورد قبول واقع شدند و آیتمهای دارای

مرحله دوم دلفی مورد نظرسنجی قرار گیرد .در مرحله دوم دلفی،

میانه دو و نیم و کمتر از آن حذف شدند.

مجموعاً  76آیتم مورد نظرسنجی قرار گرفت .بعد از نظرسنجی از میان

آیتمهایی که میانه سه و سه و نیم را کسب کردند ،وارد مرحله دوم

آیتمهای دارای امتیاز سه ،سهونیم و آیتمهای پیشنهادی در نهایت 28

دلفی شدند .در مرحله دوم دلفی پرسشنامهها از طریق پست الکترونیک

آیتم مورد توافق جمعی قرار گرفت و  48آیتم دیگر این مرحله حذف
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فاز دوم :با توجه به مقاالت و فرمهای بهدستآمده ،مجموعه حداقل

به متخصصان ارسال گردید و پس از پیگیریهای پیدرپی در نهایت سه

نباتی و همکاران

مجموعه حداقل داده بیماریهای مزمن وریدی

شدند که برخی از این آیتمها شامل مذهب ،تابعیت ،تلفن محل کار بیمار،

آیتم در طی دو مرحله به عنوان مجموعه حداقل دادههای نهایی برای

نوع بیمه ،شماره بیمه ،سابقه کلسترول باال و غیره بود .در نهایت243 ،

بیماریهای مزمن وریدی تعیین شد (جدول .)1

عناصر داده

زیرمجموعه
اطالعات هویتی و دموگرافیک

نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،جنس ،تاریخ تولد ،محل تولد ،کد ملی ،قومیت ،وضعیت تأهل

اطالعات ارتباطی

آدرس محل سکونت ،آدرس ایمیل ،تلفن منزل ،تلفن همراه ،تلفن دوم ،اطالعات برای تماس اورژانسی (نام فرد)

اطالعاتپایه

وزن ،قد ،BMI ،شکایت اصلی ،نام تکمیلکننده فرم ،شماره پرونده بستری ،شماره پرونده سرپایی ،نام پزشک ارجاع دهنده /ثبتکننده

سوابق پزشکی و ریسک فاکتورها

سابقه عمل جراحی(دلیل جراحی ،نوع عمل ،تاریخ جراحی) ،سابقه درمانهای وریدی (تاریخ و محل عمل) ،سابقه ترومبوز ورید عمقی در اندام
(زمان ،اندام مبتال ،بله و خیر) ،سابقه ایسکمی مزانتریک وریدی،سابقه بیماری کبدی ،سابقه سندرم  ،May-Thurnerسابقه مالفورماسیون
عروقی ،فیستول شریانی وریدی ،سابقه سندرم احتقان لگنی ،سابقه خونریزی از اندام ،سابقه خونریزی از ورید واریسی ،سابقه خونریزی از زخم
مزمن وریدی ،سابقه حاملگی ( تعدادحاملگی) ،سابقه هورمون تراپی ،سابقه مصرف قرص ضدبارداری ،سابقه سندرم ،Klippel-Trenaunay
سابقه توده لگنی ( نوع توده و نتیجه درمان) ،سابقه تروما در اندام مبتال ( نوع تروما و زمان آن) ،سابقه زخم پا ،سابقه اسکلرودرما ،سابقه
بیماری پوستی ،سابقه آسیبهای حرارتی ،سابقه ریسک فاکتورهای ژنتیکی (جهش فاکتور  ،V Leidenجهش ژن پروترومبین ،A20210G
نقص پروتئین  ،Sنقص پروتئین  ،Cنقص آنتی ترومبین  ،3افزایش هموسیستیین در خون) ،سابقه بیماریهای اتوایمیون (سندرم ،Sjogren
سندرم آنتیفسفولیپید آنتیبادی ،دیسکرازی خونی) .

سوابق اجتماعی

شغل ،شغل فعلی و شغل قبلی ،پوزیشن شغلی ،انواع پوزیشن شغلی ،تحرک ،مصرف الکل ،مصرف سیگار و تنباکو ،مصرف داروهای غیرمجاز،
مصرف داروهای هورمونی ،نوع آن.

سوابق خانوادگی

سابقه خانوادگی واریس ،سابقه تالنژکتازی ،سابقه آمبولی ریه ،سابقه ترومبوز ورید عمقی  ،سابقه زخم پا ،سابقه تورم پا ،سابقه اختالل انعقادی.

عالئم و نشانهها

تالنژکتازی  ،Corona Phlebectasia ،مکان آناتومیکی  ،Corona Phlebectasiaورید رتیکوالر  ،مکان آناتومیکی ورید رتیکوالر،
وریدهای واریسی ،مکان آناتومیکی وریدهای واریسی ،درگیری صافن بزرگ ،درگیری صافن کوچک ،ادم ،مکان آناتومیکی ادم ،محیط اندام مبتال
و مقابل ادم ،پیگمانتاسیون ،مکان آناتومیکی پیگمانتاسیون ،درماتیت ،مکان آناتومیکی درماتیت ،لیپودرمااسکلروزیس ،مکان آناتومیکی
لیپودرمااسکلروزیس ،آتروفی بالنچ  ،مکان آناتومیکی آتروفی بالنچ ،زخم وریدی بهبود یافته ،مکان آناتومیکی زخم وریدی بهبود یافته ،زخم
وریدی فعال ،مکان آناتومیکی زخم وریدی فعال ،مدت زخم ،خارش ،سنگینی و خستگی ،درد اندام مبتال ،درد به دنبال سرپا ایستادن ،درد به
دنبال نشستن طوالنی ،درد به دنبال ر اه رفتن ،درد لگنی ،دیس پارونی ،کرامپ شبانه ،داغ شدن ،بیقرار بودن ،خونریزی از ورید ،فلبیت
سطحی ،بیحسی ،مورمور شدن ،سوزش ،وریدهای شکمی قابلمشاهده ،قارچ ناخن ،بزرگ شدن غدد لنفاوی ،لنفادم همراه ،چاقی مرضی ،زمان
شروع عالئم ،چه چیز باعث بدتر شدن عالئم شده است؟ ،چه چیز باعث بهبود عالئم گردیده است؟ ،اختالل در خواب شبانه به علت ناراحتی در
پا  ،ظاهر اندام باعث ناراحتی و نگرانی شده است؟ ،مشکل اندام تأثیری روی فعالیتها داشته است ،مشکل اندام تأثیری بر روابط با همسر داشته
است؟ ،بدتر شدن عالئم در حاملگی ،بدتر شدن عالئم در یائسگی ،بدتر شدن عالئم در گرما ،بدتر شدن عالئم در عادت ماهیانه ،بدتر شدن
عالئم هنگام باال رفتن از پله.

اقداماتتشخیصی
و نتایج

سطح یک :معاینه ،داپلر دستی()Hand Held
سطح دو :داپلر رنگی ،پلتیسموگرافی
سطح سه :ونوگرافی ،اندازهگیری فشار وریدی CT ،ونوگرافی ، MRV ،واریکوگرافی

اقدامات درمانی

دارو :نام دارو ،مدت استفاده
جوراب فشاری:کالس فشاری ،انواع کالسهای فشاری ،سایز ،طول ،مارک ،مدت استفاده ،چند ساعت در شبانهروز
درمانهای جراحی :لیگاتور جانکشن صافنوفمورال ،لیگاتور جانکشن صافنوپوپلیتال ،استریپینگ ورید صافن بزرگ ،فلبکتومی وریدهای واریسی،
لیگاتور وریدپرفوران نارسا ،بای پس وریدی ،بازسازی دریچه ورید ،دبرید زخم مزمن وریدی ،گرفت پوستی زخم مزمن وریدی ،سایر جایگزین
های پوست برای زخم مزمن وریدی.
درمان های کمترتهاجمی :اسکلروتراپی تالنژکتازی و وریدهای رتیکوالر ،اسکلروتراپی وریدهای پرفوران نارسا ،اسکلروتراپی وریدهای واریسی،
اسکلروتراپی به کمک  ،Clariveinلیزرخارجی جهت تالنژکتازی ،لیزر داخل وریدی(  ،RF ،Vascutanouch ،)EVLAلیگاتور ساب
فاشیال اندوسکوپیک ورید پرفوران( ،)SEPSونوپالستی ،استنت گذاری ورید ،آنژیوآمبوالسیون ورید گونادال.

طبقهبندی پاتوفیزیولوژیک

رفالکس ،انسداد ،رفالکس و انسداد ،مشخص نیست.

طبقهبندی آناتومیک

وریدهای سطحی :ورید صافن بزرگ باال زانو ،ورید صافن بزرگ زیر زانو ،ورید صافن کوچک ،ورید رتیکوالر یا تالنژکتازی ،ورید سطحی
غیرصافن
وریدهای عمقی :وناکاوا تحتانی ،ایلیاک مشترک ،ایلیاک داخلی ،ایلیاک خارجی ،ورید لگنی ،ورید فمورال مشترک ،ورید فمورال عمیق ،ورید
فمورال سطحی ،ورید پوپلیتال ،ورید های ساق ،عضالنی
ورید پرفوران :پرفوران ران ،پرفوران ساق ،جانکشن صافنوفمورال ،جانکشن صافنوپوپلیتال ،مکان نامشخص

طبقهبندی اتیولوژیک

مادرزادی ،اولیه ،ثانویه ( ،)Post thrombosisعلت نامشخص.

داروها

 ،Aspirinضد درد  ،ضد انعقاد ،Diosmin ،دافلون،Pentoxifylline ،Oxerutin ،
 ،Calcium Dobesilate ،Green Tea Polyphenol ،Hesperidinآنتیبیوتیکها.

عوارض

بدون هیچ عارضهای ،خونریزی که نیاز به انتقال خون دارد ،پوستهپوسته شدن ،هماتوم ،زخم ناشی از درمان ،عفونت و ترشح از زخم ،ترومبوز
ورید عمقی به دنبال درمان ،ترومبوز ورید عمقی  ،آمبولی ریه ،نکروز پوست بیشتر از  10سانتیمتر مربع ،سوختگی پوست  ،از دست دادن
عضو ،فیستول شریانی وریدی ،سودوانوریسم ،شکستن یا سایر عوارض وسایل ،ترومبوفلبیت سطحی(.)SVT
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جدول  -1مجموعه حداقل دادههای پيشنهادی بيماریهای مزمن وریدی

مجموعه حداقل داده بیماریهای مزمن وریدی
نوع بیهوشی در صورت نیاز

بیهوشی عمومی ،بیحسی موضعی

پیگیری

تاریخ ترخیص(از بیمارستان یا درمانگاه) ،تاریخ مراجعه بعدی

حاضر داشته و تمامی دستههای بالینی را پوشش دادهاند [ .]16-21در

پژوهش حاضر باهدف طراحی مجموعه حداقل دادههای بیماریهای

رجیستری واریس آمریکا ،رجیستری بیماریهای مزمن وریدی و

مزمن وریدی برای راهاندازی رجیستری این نوع بیماریها انجام شد.

همچنین در پرسشنامه وریدی طراحی شده در یک مرکز وریدی آمریکا،

یافتهها نشان داد که اغلب دادهها در این  MDSمشتمل بر دو بخش

به دلیل پراکندگی نژاد ،عنصر اطالعاتی نژاد به عنوان عنصر اطالعاتی مهم

دموگرافیک و بالینی است .دادههای دموگرافیک با هدف شناسایی و

معرفی شده است [.]18-16

برقراری ارتباط با بیماران گردآوری میشود که از جمله دادههای الزم

در کشور ایران به دلیل عدم تنوع نژادی ،این عنصر در جلسه گروه

برای شناسایی ،فراخوانی و پیگیری بیماران تلقی میگردد .در رابطه با

متمرکز قبل از طراحی پرسشنامه دلفی ،بیاهمیت تلقی شد و جهت

دادههای بالینی باید اذعان نمود این دادهها که طی فرایند تشخیص و

امتیازدهی وارد پرسشنامه نشد در پرسشنامه طراحی شده توسط مرکز

درمان به دست میآید ،عالوه بر اینکه مبنای مراقبت مستقیم از بیمار

وریدی آمریکا و همچنین فرم طراحی شده توسط کلینیکهای وریدی

میباشد به فرایند بازپرداخت ،برنامهریزی و تحقیقات درزمینهی مراقبت

هاوایی به علت اینکه این مراکز برای دسترسی به اطالعات بیمهای بیماران

بهداشتی کمک میکند [.]13

به سیستم اطالعاتی جامعی دسترسی ندارند ،به عناصر بیمهای توجه

طبق یافتههای حاصل از این مطالعه حداقل دادههای بیماریهای

خاصی نمودهاند [ .]17،19اما در پژوهش حاضر بهاینعلت که برنامه ثبت

مزمن وریدی در کشورهای منتخب در  16محور اطالعات هویتی و

در محیط بیمارستان اجرا خواهد شد و ازآنجاییکه بیمارستانها مجهز به

دموگرافیک ،اطالعاتارتباطی ،اطالعاتپایه ،سوابق پزشکی و

سیستم اطالعات بیمارستانی جامعی هستند و گزارشگیری اطالعات

ریسکفاکتورها ،سوابق اجتماعی ،سوابق خانوادگی ،عالئم و نشانهها،

بیمهای از طریق این سیستم امکانپذیر خواهد بود ،وجود این عناصر

اقداماتتشخیصی و نتایج ،اقدامات درمانی ،طبقهبندی پاتوفیزیولوژیک،

اطالعاتی در برنامه ثبت از نظر متخصصان فاقد اهمیت شناخته شد.

طبقهبندی آناتومیک ،طبقهبندی اتیولوژیک ،داروها ،عوارض ،نوع بیهوشی

موسسه عروقی جورجیا آمریکا به آیتمهای اطالعات مالی اشارهکرده است

در صورت نیاز و اطالعاتپیگیری میباشد .نتایج حاصل از نظرسنجی

که این آیتمها در پژوهش حاضر امتیاز الزم را کسب نکردند [ .]20در

نشان داد که آیتمهای اطالعاتی بیماریهای مزمن وریدی مورد توافق

پژوهش حاضر سوابق خانوادگی واریس ،آمبولیریه ،ترومبوز ورید عمقی،

جمعی اکثر خبرگان قرار گرفته است.

زخمپا ،تورمپا و اختاللانعقادی از عوامل پرخطر در ابتال به بیماریهای

آیتمهای نهایی رجیستری بیماریهای مزمن وریدی که در این

مزمن وریدی بوده که این سوابق در اکثر فرمهای طراحی شده توسط

مطالعه مورد توافق قرار گرفته است تا حد زیادی به رجیستری

مراکز وریدی در آمریکا مورد توجه قرار گرفتهاند [.]17،19،20،22،23

بیماریهای مزمن وریدی کشور آمریکا در این مورد شبیه است با این

آیتمهای الکل ،تنباکو و سیگار در بسیاری از مطالعات مورد توجه بودهاند

تفاوت که در رجیستری بیماریهای مزمن وریدی آمریکا به آیتمهای

درحالیکه آیتم مصرف داروهای هورمونی فقط در فرم استفاده شده در

عالئم و نشانهها ،سوابقاجتماعی و اقداماتتشخیصی اشارهای نشده است.

مطب یکی از پزشکان فوق تخصص جراحی عروق و آیتم مصرف

دادههای ضروری برای معاینات بیماران در این رجیستری شامل اطالعات

داروهای غیرمجاز در دو فرم طراحی شده در کلینیک وریدی و پزشکی

دموگرافیک ،سوابق خانوادگی ،سوابق درمانهای وریدی ،سوابقپزشکی و

سیابال آمریکا و مرکز وریدی آمریکا مورد توجه قرار گرفتهاند

ریسک فاکتورها ،مکانآناتومیکی ،اقداماتدرمانی و عوارض درمان

[.]17،21،22

میباشد .از جمله آیتمهای ضروری در این رجیستری میتوان به سابقه

پرسشنامه وریدی که توسط دکتر  Zavalaو همکار در کلینیک

سندرم  May-Thurnerاشاره کرد که این آیتم در مطالعه حاضر از

وریدی و پزشکی  Ciaobellaایجاد شده ،آیتمهای آلرژی را نیز به عنوان

آیتمهای مهم در زمینه سوابق پزشکی و ریسک فاکتورها میباشد [.]1

آیتمهای ضروری معرفی کردهاند که این آیتمها در مطالعه حاضر امتیاز

فرمهای طراحی شده در مراکز وریدی آمریکا حداکثر مطابقت را با مطالعه

الزم را کسب نکردند [ .]21از میان عناصر دادهای مطالعه  Josephو
همکاران که در سال  2016به اپیدمیولوژی و مدیریت بیماری واریس
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بیماریهای مزمن وریدی در دستهبندی سوابقاجتماعی ،در دستهبندی

میآورد .پژوهش انجام شده نشان داد که برخی عناصر اطالعاتی ضروری

سوابقپزشکی و ریسک فاکتورها آیتمهای سابقه عمل جراحی ،حاملگی و

در دیگر کشورها وجود دارد اما این عناصر در ایران مورد توجه قرار نگرفته

سابقه تروما به علت عوامل پرخطر ،آیتمهای پیگمانه ،درد ،خستگی،

است .هنگام استخراج و استفاده از عناصر اطالعاتی کشورهای دیگر باید

خارش ،زخم وریدی فعال و بهبودیافته ،ادم ،تالنژکتازی و بیحسی به

شرایط کشور ،مسائل بومی و منطقهای و امکان جمعآوری اطالعات را در

علت شیوع باال در دستهبندی عالئم و نشانههای بالینی ،آیتمهای

نظر گرفت .با فراهم آوردن امکان مراقبت مستمر از بیماران و ثبت

اسکلروتراپی ،استریپینگ ،گرفت پوستی ،جوراب فشاری ،جراحی ،لیگاتور

اطالعات آنها در یک پایگاه اطالعاتی معتبر ،میتوان ارتباط بین

ورید در دستهبندی اقدامات درمانی و عفونت ،ترشح از زخم ،خونریزی،

ارائهدهندگان مراقبت را بهبود بخشید و امکان تحلیل اثربخشی مراقبت

ترومبوز ورید عمقی  ،زخم ناشی از درمان و ترومبوفلبیت سطحی به علت

فرد بیمار و جامعه بیماران مبتالبه بیماریهای مزمن وریدی را فراهم

اینکه شایعترین عوارض بیماریهای مزمن وریدی میباشند ،در

ساخت و از این طریق برای کاهش عوارض و مرگ ،تدارک و پیشبینی

دستهبندی عوارض بیماری و درمانها امتیاز الزم را جهت ثبت به دست

خدمات الزم ،کنترل و پیشگیری از بروز این بیماری و هزینههای آن

آوردهاند [ .]22از میان عناصر دادهای مطالعه  Sánchezو همکاران در

اقدام کرد.

سال  2012که به معرفی کیفیت زندگی بیماران دارای بیماریهای مزمن

از جمله مشکالت و محدودیتهای این پژوهش میتوان به حجم

وریدی پرداخته است ،آیتم مصرف الکل و تنباکو در دستهبندی سوابق

زیاد دادههای اولیه و وقتگیر بودن بیش از اندازه برای پاسخدهندگان در

اجتماعی ،آیتمهای ترومبوز ورید عمقی و خونریزی در دستهبندی سوابق

مرحله اول دلفی اشاره کرد که باید مشارکتکنندگان وقت زیادی را

و ریسک فاکتورها و آیتمهای پیگمانه ،زخم وریدی فعال و بهبودیافته،

صرف پاسخگویی به آیتمهای موجود در پرسشنامه صرف میکردند و این

ادم ،تالنژکتازی و واریس به علت اینکه جز شناختهشدهترین عالئم

موضوع تا حدی مشارکت کامل همهی صاحبنظران را تحت تأثیر قرار

هستند ،امتیاز الزم را به دست آوردند [ .]23مطالعه  Josephو همکاران

میداد هرچند توضیح اهداف طرح و مزایای راهاندازی سیستم ثبت در

در زمینه سوابق پزشکی و ریسک فاکتورها آیتم سابقه یبوست و در زمینه

این زمینه ،تا حد زیادی به رفع این مشکل کمک کرد.

عالئم و نشانهها سفتوسخت شدن ،لنگیدن و سیاه شدن ناخن را مورد
توجه قرار دادهاند که این موارد در مطالعه حاضر امتیاز الزم را کسب

تشکر و قدردانی:

نکردند [ .]22در پرسشنامه طراحی شده دانشگاه آبردین اسکاتلند در

مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم

خصوص بیماری واریس فقط دادههای مربوط به عالئم و نشانهها ،اقدامات

پزشکی مشهد به شماره  970827میباشد که بدینوسیله از معاونت

درمانی و همچنین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت فرد مبتالبه واریس مورد

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز تحقیقات جراحی عروق

توجه قرار گرفته است [.]24

دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سایر پزشکانی که ما را در انجام این

در نهایت میتوان نتیجه گرفت اطالعات حاصل از  MDSمنابع

پژوهش یاری نمودند ،سپاسگزاریم.

ارزشمندی برای ارزیابی ،برنامهریزی درمان ،ارزشیابی مستمر درباره
پیشرفت بیمار و عملکرد آن فراهم میکند .از جمله مزایا طراحی و
پیادهسازی مجموعه حداقل دادههای بیماریهای وریدی در کشور

تضاد منافع:
در انجام مطالعه حاضر ،نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی ندارند.

میتوان به دسترسی بهموقع به سوابقپزشکی ،ثبت اطالعات مربوط به
مراقبت بیماران وریدی و پیگیری بیماران ،وجود فرمهای استاندارد و
وجود عناصر اطالعاتی استاندارد و وجود سیستم اطالعاتی یکپارچه در
سطح کشور اشاره کرد [ .]25تحلیل یافتههای حاصل از پژوهش نشان
میدهد که تعیین  MDSبیماریهای مزمن وریدی با نظرسنجی از
سوی متخصصان این حوزه گامی مؤثر در جهت یکپارچهسازی اطالعات
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تأیيدیه اخالقی:
این

مطالعه

دارای

تأییدیه

اخالقی

کد

با

 IR.MUMS.REC.1397.162از دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.
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پرداخته است ،مصرف سیگار و تنباکو دو عامل پرخطر در ابتال به

بیماران در ایران بوده و موجبات بهبود مدیریت اطالعات وریدی را فراهم
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این مقاله از طرف معاونت تحقیقات و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی
.مشهد حمایت شده است

 درصد)؛35( معصومه سرباز (نویسنده مسئول) نگارنده روش و بحث
 توزیع و جمعآوری/سحر نباتی (نویسنده اول) انجام مراحل دلفی
 درصد)؛ محمدمهدی30(  نگارنده یافتهها/پرسشنامههای مراحل دلفی
 درصد)؛ خلیل کیمیافر10(  نتیجهگیری/کامیار (نویسنده دوم) ویرایشگر
 درصد)؛ محمدهادی سعید10(  نتیجهگیری/(نویسنده سوم) ویرایشگر
 درصد)؛ علیرضا بناییزدیپور5( مدقق (نویسنده چهارم) ویرایشگر
.) درصد10(  مقدمه/(نویسنده پنجم) ویرایشگر
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Original Article
Abstract
Aim: Today, chronic venous diseases are common health problems that can cause death
worldwide. The existence of a minimum dataset can be a valuable and standard tool for
collecting and registering the data of these patients in the chronic venous disease registry.
Therefore, the present study aimed to develop a minimal data set for chronic venous disease
registry.
Methods: This applied and descriptive cross-sectional study was conducted in two stages in
2018-19. In the first step, information relevant to the data elements was extracted from
Google's search engine and PubMed, Science Direct, and Google Scholar databases based on
literature review without time constraints. In the second stage, a Delphi questionnaire was
developed using the information obtained from the first stage and given to 15 vascular surgery
specialists. During the two Delphi stages, the minimum data set for chronic venous disease
registry was determined. Data analysis in both stages was conducted using descriptive
statistics in the SPSS v.16 software.
Results: In chronic venous disease, a total of 349 items were collected for the categorization
of demographic information, communication, baseline information, and clinical categories.
After the first Delphi phase, of the 336 gradable items, 215 gained the required score and 57
were deleted. Eventually, 63 items with a median of 3 and 3.5 based on the suggested items
(13 items) were entered the Delphi. A total of 76 items entered the second phase, of which 28
items were selected eventually. Finally, 243 items in 16 subsets were determined as the
minimum data set for chronic venous disease.
Conclusion: Today, given the growing trend of chronic venous disease, the existence of a
minimum data set can play an important role in improving the quality of care, reducing costs,
and evaluating treatments. Moreover, it can be considered as a standard for data collection and
registration in the registry.
Key Words: Minimum Data Set, Chronic Venous Disease, Registry.
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