Medical Journal
of
Tabriz University of Medical Sciences and Health Services

Original Article
Assessment of the effect of education on correct prophylaxis of deep vein thrombosis
among patients admitted to intensive care unit
Mohammad Amin Valizad Hasnlooie1 , Hamdolah Sharifi2* , Aydin Zeinali1 , Khatoon Hoseini3
1

Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
Department of pharmacology, Faculty of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
3
Nurse, ICU, Imam Khomeini Hospital, Urmia, Iran
*Corresponding author; E-mail: sharifi_md1992@yahoo.com
2

Received: 28 August 2018
Accepted: 4 December 2018 First Published online: 18 July 2020
Med J Tabriz Uni Med Sciences Health Services. 2020 August - September; 42(3):340-347

Abstract
Background: Thromboembolism is a serious complication in patients admitted to the intensive care unit.
Education of the effective prophylaxis guidelines by physicians can be reduces the incidence of this illness in at-risk
patients. The purpose of this study was to investigate the effect of education on the correct prophylaxis of deep vein
thrombosis in patients admitted to the intensive care unit of Imam Khomeini Hospital in Urmia.
Methods: This cross-sectional study was carried out on 252 patient records. In this study, the correct prophylaxis
of deep vein thrombosis, according to the Harrison Principles of Internal Medicine Textbook, 19th edition (2015),
was taught. This education was given to the physicians in the intensive care unit in terms of prophylaxis indications,
proper dosage, type of prophylaxis and unnecessary prophylaxis.
Results: Most of the patients were male (51.59%). Their age in pre and post intervention groups was 58.12 and
56.58 years respectively. After the training intervention, unnecessary prophylaxis (from 7.9% to 4.8% (p=0.54)],
inappropriate administration of anticoagulant dose [from 51.6% to 18.2% (p = 0.025), and type of anticoagulant
[from 10.3% to 4% (p=0.038)] were reduced. Correct prophylaxis frequency was increased from 30.2% to 73% (p=
0.045).
Conclusion: Education sessions on the prophylaxis of venous thrombosis in high-risk patients can lead to the use
of correct prophylaxis and maybe it reduces the frequency of deep vein thrombosis and its complications.
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چکيده

زمینه :ترومبوآمبولي یک عارضه جدی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه ميباشد .آموزش اجرای دستورالعمل پیشگیری موثر توسط پزشکان
میزان بروز آن رادر بیماران در معرض خطر کاهش ميدهد .هدف از این مطالعه بررسي تاثیر آموزش در پیشگیری صحیح از ترومبوز وریدهای عمقي در
بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام ارومیه بود.
روشکار:این مطالعه مقطعي پس از تایید کمیته اخالق دانشگاه و شورای پژوهشي بیمارستان باا بررساي  252پروناده بیمااردر دو مرحلاه قبال و بعاد از
مداخله آموزشي انجام شد و در طي آن پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقي بر اساس گایدالین کتاب اصول طب داخلي هاریساون چاا ناوزده ( )2105از
نظر اندیکاسیون پیشگیری ،دوزاژ صحیح ،نوع پیشگیری و موارد منع مصرف و خطای پیشگیری برای پزشکان معالج در بخش مراقبت های ویاژه آماوزش داده
شد .پس از اتمام مطالعه و استخراج دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قارار گرفتناد .از تساتهای آمااری الزم نظیار
 T-Test Independentو  Chi-Squareجهت تفسیر استفاده شد.
یافتهها :از نظر جنسي اکثراً بیماران مذکر ( )%50/55و میانگین سني در گروه های قبل و بعد از مداخلاه باه ترتیاب  55/02و  55/55ساال باود.در بررساي
پروندههای بیماران در قبل و بعد از آموزش ،استفاده از داروهای ضد انعقاد در گروه مداخله افازایش و روشهاای ییار دارویاي کااهش داشات .ماواردی کاه
پروفیالکسي با دارو ممنوعیات داشات از  %7/5باه  (P=1/54(%4/5و ماواردی کاه دوز داروی ضاد انعقااد صاحیح تجاویز نشاده باود از  %50/5باه %05/2
( )P=1/125و مواردی که انتخاب داروی ضد انعقاد اشتباه بود از  %01/3به  )P=1/135( %4کاهش یافات .پیشاگیری صاحیح از  %31/2باه (P=1/145( %73
افزایش یافت.
نتیجهگیری :با برگزاری جلسات آموزشي ميتوان برای جلوگیری از بروز ترومبوز وریدی دربیماران با خطر باال ،روش پیشگیری صحیح را استفاده کرد
که شاید باعث کاهش فراواني بروزترومبوز وریدهای عمقي و عواقب آن شد.
کلیدواژهها:آموزش ،بخش مراقبتهای ویژه ،پیشگیری ترومبوز ورید عمقي
نحوه استناد به این مقاله :ولیزاد حسنلوئی م ا ،شریفی ح ،زینالی آ ،خاتون حسینی خ .تاثیر آموزش در پیشگیری صحیح از ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بستری در بخش
مراقبتهای ویژه .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز9911 .؛ 923-923 :)9(24

حق تألیف برای مؤلفان محفوظ است.
این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
منتشر شده ره طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است ره به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.

ـ درمانی تبریز تحت مجـوز ررییتـو رـامنز ()http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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مقدمه

ترومبو آمبولی وریدی ( (Venous Thromboembolismره
شامل ترومبوز وریدهای عمقی ( )Deep Vein Thrombosisو
آمبولی ریه ( (Pulmonary Embolismاست ،سومین اختالل شایع
قلبی عروقی بعداز سکته قلبی و مغزی بوده از علل عمده مرگ و
میر در بیماران بستری در بیمارستان می باشد(.)4،9بستری شدن به
علت یک بیماری حاد خطر نسبی ترومبوآمبولی وریدی را بر
اساس سن ،چاقی ،سابقه ترومبوز ،سرطان و ...چندبرابر بیشتر
میرند ( .)9گروه ارزیابی تاثیر ترومبو آمبولی وریدی اروپا عنوان
ررد ره ساالنه  263هزار مورد ترومبوز ورید عمقی ره  933هزار
مورد از آنها آمبولی ریوی هستند ایجاد میشود ولی بروز آن در
آمریکا  953نفر در یک صدهزار جمعیت میباشد (.)2مرگ و میر
ناشی از ترومبوآمبولی وریدی ساالنه حدود  45333مورد در
انگلیس بوده و اخیرا" برآورد شده است ره  5-93درصد علت
مرگ بیماران بستری در بیمارستان هاترومبوآمبولی وریدی میباشد
(.)5،9برای پیشگیری از بروز ترومبوآمبولی وریدی
دستورالعملهای متعددی وجود دارند ولی مطالعات زیادی نشان
دادهاند ره میزان به راربستن این دستورالعملها رمتر از حد انتظار
است ( .)2از علل این مشکل میتوان به ناآشنایی پزشکان با
دستورالعملها ،عدم موافقت آنها با دستورالعمل ها و یا غیر موثر
بودن توصیههای دستورالعملها را نام برد ( .)6حتی بعضی از
پزشکان اطالعات اساسی در مورد درمانهای رایج استاندارد
ترومبوآمبولی وریدی را ندارند .مطالعات نشان دادهاند ره آموزش
نحوه استفاده از یک دستورالعمل و پیگیری منظم در مورد ریفیت
استفاده از آن ،منجر به بهبود میزان پروفیالرسی شده است (.)3،7
در مطالعهای در استرالیا دیده شد ره اجرای برنامههای آموزشی به
طور چشمگیری میزان پیشگیری ترومبوآمبولی وریدی مناسب و
صحیح را از  %51به  %33افزایش داد (.)1
از طرفی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیشتر در
معرض ترومبوآمبولی وریدی هستند ره دلیل آن تشخیصهای
حین بستری مثل سپسیس ،تروما ،اقدامات انجام یافته در بخش
مثل راتتریزاسیون ،آزمایشات و اقدامات تهاجمی و داروهایی است
ره باعث عدم تحرک بیمار میشوند (.)93،99
اخیرا مطالعه جدیدی بروز ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران
بخش مراقبتهای ویژه ره پیشگیری دریافت نمیرنند را %99
گزارش ررده است .این در حالی است ره بیماران دریافت رننده
پیشگیری خطر رمتری جهت مرگ و میر نسبت به آنهایی ره
پیشگیری دریافت نمیرنند دارند (.)94
با توجه به اهمیت موضوع ،در این مطالعه ما میزان تبعیت
پزشکان را در رعایت اصول پیشگیری ازترومبوز وریدهای عمقی
بر اساس دستورالعمل رتاب اصول طب داخلی هاریسون چاپ
نوزدهم ( )99رابرای پیشگیری از بیماران بستری در بخش

مراقبتهای ویژه قبل و بعد از یک رالس آموزشی دو ساعته
ارزیابی ررده و با وضعیت پیشگیری قبل از آموزش مقایسه رردیم.

روشکار

این یک مطالعه مقطعی پس از تصویب در رمیته اخالق دانشگاه و
شورای بازنگری پروپوزال بیمارستان با هدف بررسی تاثیر آموزش
در پیشگیری صحیح از ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بستری
در بخش مراقبتهای ویژه عمومی ( )GICUبیمارستان امام خمینی
ارومیه انجام شد .این بخش دارای  94تخت بوده ره حدود 9333
بیمار در یک سال جهت دریافت خدمات فوق تخصصی در آن
بستری میشوند .نحوه اداره ررد این بخش بصورت نیمه بسته بوده
و فلوشیپ مراقبتهای ویژه در رنار سایر پزشکان معالج مشغول
مراقبت و مدیریت بیماران بستری میباشد .با استفاده از جدول
معروف نمونهگیری مورگان برای تعیین حجم نمونه ،با در نظر
گرفتن جمعیت بیماران (حدود  9333نفر در سال) و تعداد رل
بیماران در یک بازه زمانی (حدود  933بیمار در هر ماه) ،حجم
نمونه مورد نیاز حداقل 945بیمار در هر مرحله مطالعه تعیین
گردید .روش رار بدین صورت بود ره ابتدا پرونده  946بیمار
بستری در بخش مراقبتهای ویژه عمومی بیمارستان ره شرایط ورود
به مطالعه را داشتند بصورت تمام شماری و در دسترس دریک بازه
زمانی  25روزه ( 25روز اول تابستان  )9915از نظر نحوه دریافت
پیشگیری ترومبوز وریدهای عمقی مورد بررسی قرار گرفت.
سپس رالس آموزشی  4ساعته جهت پزشکان معالج و دستیاران
آنها توسط متخصص محترم فارمارولوژی بالینی )(MD-PhD
برگزار شد ره در طی آن روش صحیح پیشگیری از ترومبوز
وریدهای عمقی˓ دوز صحیح داروها˓ نوع پیشگیری دارویی و
مکانیکی یا ترریب آنها˓ طول مدت و موارد رنتراندیکاسیون و
خطاهای رایج دریافت پیشگیری بر اساس دستور العمل رتاب
اصول طب داخلی هاریسون چاپ نوزدهم ( )99بحث و مرور
شد .سپس بعدازآموزش پرونده  946بیمار بستری شده در بخش
مراقبتهای ویژه دارای شرایط ورود به مطالعه مثل بیماران قبل
ازمداخله آموزشی بصورت تمام شماری و در دسترس در بازه
زمانی  25روزه دیگر ( 25روز دوم تابستان  )9915بررسی و با
دادههای قبل از مداخله آموزشی مورد مقایسه قرار گرفتند .بیماران
با بستری رمتر از  42ساعت ،بیمارانی که  GCSمساوی  9داشتند و
یا دچار مرگ مغزی بودند و بیماران بستری شده بعلت
ترومبوآمبولی وریدی از مطالعه رنار گذاشته شدند.
مشخصات دموگرافیک شامل سن و جنس و بیماری عامل بستری
بیماران در رنارفراوانی دریافت یا عدم دریافت پیشگیری از
ترومبوز وریدهای عمقی (دارویی˓ مکانیکی ویا ترریب آنها)
فراوانی خونریزی و ترومبوز وریدهای عمقی و خطاهای رایج
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دریافت پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی در قبل و بعداز
مداخله آموزشی بوسیله رارورز (انترن) بخش مراقبتهای ویژه از
پرونده بیماران استخراج و ثبت گردید .پس از اتمام مطالعه و
استخراج دادهها با استفاده از از نرمافزار  SPSSنسخه  43نتایج
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .جهت بدست آوردن
توزیع نرمال ویا غیر نرمال دادهها از آزمون اسمیرنوف رولموگراف
استفاده شد .متغیرهای رمی بصورت انحراف معیار ±میانگین و
متغیرهای ریفی بصورت تعداد (درصد) گزارش شده است .برای
مقایسه میانگین سن بیماران در دو مرحله (قبل و بعد از مداخله
آموزشی) از آزمون  Independent T-testو برای مقایسه فراوانی
متغیرهای جنس ،نوع بیماری ،نوع پیشگیری و نوع خطا از آزمون
 Chi-squareاستفاده شد .سطح معنیداری رمتر از  3/35در نظر
گرفته شد.

یافتهها

در این مطالعه مقطعی پرونده  454بیمار( 946بیمار قبل و 946
بیمار بعداز مداخله آموزشی) بستری در بخش مراقبت های ویژه
عمومی بیمارستان امام خمینی ارومیه در تابستان 9915مورد
بررسی قرار گرفتند .جنسیت  59/57درصد بیماران مذرر و مابقی
مونث بودند .میانگین سنی بیماران  53/97±6/5سال بود .مقایسه
مشخصات دموگرافیک و نوع بیماری عامل بستری بیماران در
جدول  9آورده شده است .فراوانی جنس و نوع بیماری و
همچنین میانگین سن بیماران در بین دو مرحله از نظر آماری
اختالف معناداری نداشت ( .)P>3/35مقایسه فراواني نوع
پیشگیری با استفاده از آزمون کای-اسکوئر در بیماران در بین دو
مرحله در جدول  2نشان داده شده است .نتایج نشان داد که روش
پیشگیری دارویي و مکانیکي ،جوراب کشي و عدم پیشگیری
علیری ک شدن فراواني موارد ناصحیح در قبل و بعد از مداخله
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آموزشي اختالف معنيدار آماری نداشت ( .)P>0/15در حالیکه
فراواني خونریزی و ترومبوز وریدهای عمقي در بعداز مداخله
آموزشي نسبت به قبل کاهش معنيدار آماری داشت .بطوری که
فراواني خونریزی از  %04/3به  %7/5و ترومبوز وریدهای عمقي از
 %3/2به %1/75در بعد از مداخله آموزشي کاهش یافت (.)P<0/15
در بررسي پروندههای بیماران در قبل و بعد از آموزش ،مواردی که
پروفیالکسي با دارو ممنوعیت داشت ،مواردی که دوز داروی ضد
انعقاد صحیح تجویز نشده بود و مواردی که انتخاب داروی ضد
انعقاد اشتباه بود بر اساس گاید الین مرجع مورد مطالعه قرار گرفت
و نتایجي که بدست آمد در جدول شماره  3آورده شدهاند.نتایج
آزمون کای -اسکوئر نشان داد که تجویز اشتباه دارو و دوز اشتباه و
پیشگیری صحیح در قبل و بعد از مداخله آموزشي اختالف معني
دار آماری داشت در حالیکه موارد منع تجویز دارو اختالف معني
داری نشان نداد .بطوریکه فراواني دوز اشتباه در بعد از مداخله
نسبت به قبل از مداخله  %50/5به  ،%05/2فراواني تجویز داروی
اشتباه از  %01/3به  %4کاهش معناداری یافت .در حالیکه پیشگیری
صحیح از  %31/2در قبل به  %73در بعد از مداخله آموزشي
افزایش معناداری یافت .در گروه قبل و بعداز مداخله موارد رنترا
اندیکاسیون عبارت بودند از پائین بودن سطح پالرت و خونریزی
گوارشی دوز اشتباه بر اساس میزان ریسک پذیری محاسبه می شد
و داروی اشتباه نیز در مواردی ره نوع داروی ضد انعقادی منع
مصرف داشت تجویز شده بود .در گروه قبل از مداخله  44نفر
پیشگیری مکانیکی دریافت رردند ره شامل  4نفر فیلترگذاری در
ورید اجوف تحتانی ( )IVC Filterو  43نفر نوع رمپرسیون
پنوماتیک متناوب ( )IPCبود.در گروه بعد از مداخله  96نفر
یشگیری مکانیکی دریافت رردند ره شامل  4نفر فیلترگذاری ورید
اجوف تحتانی و  92نفر  IPCبود (P=3/32) .ره نشان دهنده
میباشد.
آماری
معنیدار
اختالف

جدول :1خصوصیات دموگرافیک بیماران مورد مطالعه(فراوانی با استفاده از آزمون رای-اسکوئر ومیانگین با استفاده از آزمون  Independent T-testمقایسه شده است
بعدازمداخله
قبلازمداخله
متغیرها
P Value
تعدادبیماران
9
946
946
مذکر
62
66
جنس
3/14
مونث
64
63
میانگینسن
3/72
56/±57 49/33
57/94 ± 91/33
3/73
)% 44/4(47
)% 49/7(93
CNS
ریوی
3/19
)% 49/2(43
)% 43/6(46
تروما
3/19
)% 96/3(49
)% 93/5(44

گوارشی
3/77
)% 7/3( 99
)% 3/1(93

کلیوی
3/79
)% 1/5( 94
)% 3/1(93
نوعبیماریها:تعداد()%
کانسر
3/77
)% 5/6( 3
)% 6/2(7
ژنیکولوژی
./79
)% 1/5(94
)% 99/9( 92
غددداخلی
3/13
)% 6/2(7
)% 2/7( 6
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جدول :2مقایسه فراوانی روش های مختلف پیشگیری و عوارض در قبل و بعداز مداخله آموزشی
جورابکشی
پیشگیریمکانیکی
پیشگیریداروئی
نوعپیشگیری
گروه
تعداد()%
تعداد()%
تعداد()%
)1/5(94
)93/5( 44
)69/1( 37
قبل از مداخله
)3/1(93
)94/3(96
)32/6(12
بعد از مداخله
P Value
3/59
3/96
3/2

بدونپیشگیری
تعداد()%
)99/9(92
)2/7(6
3/4

خونریزی
تعداد()%
)92/9(97
)3/1(93
3/32

DVT
تعداد()%
)9/4(2
)3/31(9
3/34

جدول :3مقایسه فراوانی خطاهای پیشگیری در قبل و بعداز مداخله آموزشی
کنترااندیکاسیون
نوعخطا
تعداد()%
گروه
)3/1(93
قبلازمداخله
)2/7(6
بعدازمداخله
P value
3/52

جدول:4پیشگیریازترومبوآمبولیوریدی
استراتژیپیشگیری
وضعیت
هپارین معمولی با دوز پائین +جوراب فشارنده تدریجی یا هپارین با وزن مولکولی رم+جوراب فشارنده تدریجی
جراحیعمومیباریسکباال
هپارین معمولی با دوز پائین +چکمه فشارنده هوایی متناوب
جراحیقفسهصدری
هپارین با وزن مولکولی رم ،با مالحظه اینکه یک ماه پیشگیرانه دریافت خواهد ررد.
جراحیسرطانشاملجراحیکانسرتناسلی
تعویض کامل مفصل هیپ ،زانو ،جراحی هپارین با وزن مولکولی رم ،فونداپارینورس(یک پنتاسارارید)  4/5میلی گرم زیرجلدی یک بار در روز یا (به استثنای
تعویض مفصل زانو) وارفارین( INRهدف )4/5
شکستگیلگن
جوراب فشارنده تدریجی  +چکمه فشارنده هوایی تدریجی
جراحیاعصاب
هپارین معمولی با دوز پائین یا هپارین با وزن مولکولی رم +فشارنده های متناوب +سونوگرافی وریدی قبل از
جراحیتومورمغز
ترخیص
جراحیضایعاتخوشخیمتناسلی
هپارین معمولی با دوز پائین +جوراب فشارنده تدریجی
بیمارانداخلیبدحال
هپارین معمولی با دوز پائین یا هپارین با وزن مولکولی رم
منعمصرفدرمانضدانعقادی
جوراب فشارنده تدریجی  +چکمه فشارنده هوایی تدریجی
سفرهواییطوالنی
هپارین با وزن مولکولی رم برای بیماران با ریسک باال
دوزاشتباه
تعداد()%
)59/6(65
)97/4(49
3/345

دارویاشتباه
تعداد()%
)93/9(99
)2(5
3/397

پیشگیریصحیح
تعداد()%
)93/4(97
)39(14
3/325

توجه :هپارین با دوز پائین 5333،واحد زیرجلدی دوباردر روز(رم اثر) یا سه بار در روز(پراثر)؛ جوراب فشارنده تدریجی( )graduated compression stockingsمعموال
با فشار  93-97میلی متر جیوه؛ هپارین با وزن مولکولی پائین معموال انورساپارین  23میلی گرم یک بار در روز یا دالتپارین  4533یا  5333واحد یک بار در روز؛ چکمه فشارنده
هوای تدریجی ()intermittent pneumatic compression devices

بحث

مطالعه شبه تجربی حاضر باهدف بررسی تاثیرآموزش
درپیشگیری صحیح از ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بستری
در بخش مراقبتهای ویژه جنرال بیمارستان امام خمینی ارومیه انجام
شد .مطالعات متعددی نشان داده اند ره میزان درمان پیشگیرانه
ترومبوز وریدی در بیماران بستری رمتر از حد استاندارد ()97-92
یا نامناسب ( )91است .در یک مطالعه پزشکان و داروسازان معتقد
بودند ره درمان پیشگیرانه از ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران
بستری رمتراز حد معمول است و معتقد بودند ره نبود موارد
اندیکاسیون و منع مصرف واضح از یک طرف و توهم از نظر
خطر خونریزی مانع درمان پیشگیرانه ترومبوز وریدهای عمقی
است و نتیجه گرفته بود ره اجرای برنامه های آموزشی میتواند
این نقیصه را برطرف رند( .)43مادر این مطالعه نشان دادیم ره
همکاری پزشکان (متخصصین و رزیدنتها) با متخصص

فارمارولوژی بالینی در یک برنامهی آموزشی میتواند میزان
پیشگیری صحیح از بروز ترومبوز وریدهای عمقی را در بیماران
بستری در بخش مراقبتهای ویژه به طور معنیداری افزایش دهد (از
 %93/4تا  .)%39در مطالعه دیگری ( )97ره نقش آموزش را در
افزایش میزان درمان پیشگیرانه مناسب و راهش ترومبوآمبولی
بررسی ررده بود میزان پیشگیری صحیح دریکی از آنها از %49/7
درگروه قبل از مداخله به  % 93/1در گروه مداخله و در مطالعه
دیگر از  %96/5به  %69/1افزایش یافته بودند ره رمتر از نتایج
مطالعهی حاضر میباشد ( .)93به نظر میرسد ره پیشگیری
مناسب و صحیح یک نشانگر حساس برای پیشگویی میزان
ترومبوز وریدهای عمقی و عوارض ناشی از درمان نامناسب از
قبیل خونریزی باشد .زیرااین مطالعه نشان دادره فراوانی
ترومبوزوخونریزی به ترتیب از  %9/4و  %92/99در گروه شاهد به

تاثير آموزش در پيشگيری صحيح از ترومبوز وریدهای عمقی در بيماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه

ترتیب به  %3/31و  %3/1درگروه مداخله راهش یافته است ره با
مطالعات  Boddiو همکاران همخوانی داشت ( .)44ولی در
مطالعه دیگری ره نقش آموزش استفاده از یک گایدالین را بررسی
ررده بودند هرچند ره درمان پیشگیرانه افزایش یافته بود ولی میزان
ترومبوآمبولی راهش نیافته بود ( .)95تفاوت در نحوهی اجرای
آموزش در این مطالعه با مطالعه حاضر میتواند این اختالف در
نتایج را توجیه رند .زیرا ارائه گایدالین و توضیح حضوری در
رابطه با اهمیت موضوع در مقایسه با ارائه یک گایدالین بدون
توضیح اضافی به نظر میرسد ره تاثیر بیشتری در پذیرش مخاطبان
داشته باشد .در یک مقالهی مروری نیز براین نکته تارید شده است
ره آموزش ترریبی موثرتراز سایر روشها به تنهایی می باشد(.)96
در بعضی از مطالعات افزایش استفاده از روش های غیر داروئی
خصوصا جوراب های رشی را در راهش میزان ترومبوز موثر
دانسته اند( )44ولی نتایج این تحقیق بیشتر موید این نکته است ره
پزشکان با رعایت اصول دوز بندی صحیح ره ما در آموزش های
خود تارید ررده بودیم توانسته اند میزان ترومبوز را راهش دهند.
در این مطالعه استفاده از داروهای ضدانعقاد در گروه مداخله نسبت
به گروه رنترل افزایش یافته بود ،ولی استفاده از سایر روش ها
راهش یافته بود هرچند ره اختالف معنی داری بین گروه های
شاهد و مداخله وجود نداشت .ره این نتایج با نتایج حاصل از
مطالعه ( )49از نظر استفاده از جوراب رشی مطابقت نداشت ولی
در هر دو مطالعه میزان بروز  DVTراهش چشمگیری یافته
بود( )P= 3/43در مطالعه  Boddiو همکاران و  P=3/39در مطالعه
حاضر) .اصوالً استفاده از جوراب های رشی مورد سئوال می باشد
( )99و در مطالعه دیگری نیز استفاده از آن را در راهش میزان
 DVTرم اثر دانسته است ( .)2البته جورابهای رشی T.E.D
استاندارد ره در پیشگیری مکانیکی ترومبوز وریدهای عمقی مطرح
بوده در بیمارستان ما وجود ندارد .یکی از علل رعایت این نکات
آموزشی شاید این باشد ره ما رزیدنتها را ره نقش بیشتری در
فرآیند درمان بیماران دارند ،در برنامه آموزشی خود شررت داده
بودیم .زیرا رزیدنتها معموال برای اقدامات مداخلهای سازگاری
بیشتری دارند و بهتر همکاری میرنند ( .)49به نظر میرسد ره
آموزش پرسنل درمانی بویژه پزشکانی ره در درمان بیماران نقش
مستقیم دارند میتواند در ارتقاء سطح درمان موثر باشد .در این
راستا نیز نتایج این تحقیق نشان داد ره آموزش توسط یک
متخصص فارمارولوژی بالینی میتواند تاثیرات مثبتی در بکارگیری
دستورالعملها داشته باشد .همچنانکه  Dobeshو همکاران نیز
نشان دادند ره برنامه آموزشی ارائه شده توسط داروسازان بالینی با
بهبود در رمیت و ریفیت پیشگیری همراه است .مطالعهی دیگری
نیز نتیجه گیری ررده بود ره آموزش بیماران توسط داروساز باعث
ارتقاء میزان درمان پیشگیرانه شده است (.)42
به طور خالصه نتیجه می گیریم ره یک برنامه آموزشی همراه با
ارائه گایدالین پیشگیری از ترومبوز باعث ارتقاء پیشگیری صحیح
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و راهش فراوانی بروز ترومبوز و خونریزی ناشی از پیشگیری نا
مناسب در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه می گردد.
مطالعه حاضر محدودیت هایی نیز داشت ره از آن جمله می توان
به موارد زیر اشاره ررد:
 -9علت بروز تعدادی از اشتباهات دوز و نوع ضد انعقاد ناشی
از عدم حضور دائمی متخصص فارمارولوژی بالینی در بخش بود.
لذا شروع پروفیالرسی با حضور وی می تواند این اشتباهات را به
حداقل برساند.
 -4با توجه به اینکه بخش مورد مطالعه جنرال بود لذا تنوع
بیماری ها می تواند باعث شود ره روش های پیشگیرانه نیز طیف
متنوعی داشته باشد و در نتایج پرارندگی ایجاد رند .مخصوصا در
حجم نمونه های بیشتر این موضوع برجسته تر می شد.

نتيجهگيری

به طور رلی این مطالعه نشان داد ره با برگزاری یک جلسه
آموزشی و یادآوری مطالبی ره به فراموشی سپرده شده اند ،می
توان برای جلوگیری از بروز ترومبوز وریدی دربیماران با خطر
باال ،روش پروفیالرسی منطقی را مورد عمل قرار داده و میزان بروز
آن را راهش داد.

قدردانی

بدینوسیله نویسندگان از همکاری راررنان بخش مراقبت های ویژه
عمومی ( )GICUو واحد آمار و مدارک پزشکی بیمارستان امام
خمینی ارومیه ره درجمعآوری دادهها صمیمانه همکاری
نمودند،تشکر مینمایند.این مقاله برگرفته از پایاننامه درترای حرفه
ای پزشکی(به شماره  )9239999934میباشد ره در دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه انجام گرفته است.

مالحظات اخالقی

به علت عدم مداخله در درمان مالحظات اخالقی شامل نمی شود.

منابع مالی

منابع مالی ندارد.

منافع متقابل

نتایج این مطالعه با منافع نویسندگان در تعارض نمی باشد.

مشارکت مولفان

م ا و ح ،و ح ش و همکاران طراحی و تحلیل نتایج را بر عهده
داشتند .م.ا.و.ح و همکاران اجرای طرح را بر عهده داشته اند.
ح.ش و همکاران تالیف مقاله را بر عهده داشتهاند و م .ا .و.ح مقاله
را خوانده و تائید ررده است.
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