آنژیوپالستی رتروگرید از طریق عروق دست یا پدال
Trans Radial angioplasty – Retrograde transtibial or transpedal
angioplasty
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تاليف کنندگان:
دکتر فريدون نوحي  :رييس مرکز آموزشي تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي
دکتر علي شافع  :عضو کميته تدوين استاندارد

ناظران ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دکتر علیرضا اولیایی منش ،دکتر مجید داوری ،دکتر آرمان زندی ،دکتر آرمین شیروانی ،مجید حسن قمی ،دکتر عطیه صباغیان پی رو،
مینا نجاتی ،دکتر مریم خیری ،دکتر بیتا لشکری

مقدمه:
توسعه جوامع و گسترش نظام های صنعتی در جهان ،خصوصاً در دو سده اخیر و نیز توسعه ارتباطات
و مبادالت تجاری موجب گردید که تقریباً تمام کشورهای جهان به منظور درك و برآورد شدن نیازها ،به
تدوین استاندارد و توسعه آن روی آورند .نیاز به تدوین استانداردها باعث شد تا همگان به ضرورت یك
مرجع برای تدوین استانداردها ،پی ببرند .در نظام های سالمت نیز مهمترین هدف نظام ارائه خدمات
سالمت ،تولید و ارائه محصولی به نام سالمتی است که ارائه مناسب و با کیفیت این محصول ،نیازمند تدوین و
به کارگیری شاخص و سنجه هایی برای تضمین ارتقای کیفیت خدمات در درازمدت می باشد.
اندازه گیری کیفیت برای جلب اطمینان و حصول رضایت آحاد جامعه ،قضاوت در زمینه عملکردها ،تامین و
مدیریت مصرف منابع محدود ،نیازمند تدوین چنین استانداردهایی می باشد .استانداردها همچنین به
سیاستگذاران نیز کمك خواهد نمود تا به طور نظام مند به توسعه و پایش خدمات اقدام نموده و از این
طریق ،آنان را به اهدافی که از ارائه خدمات و مراقبت های سالمت دارند ،نائل و به نیازهای مردم و جامعه
پاسخ دهند .ع الوه بر تدوین استانداردها ،نظارت بر رعایت این استانداردها نیز حائز اهمیت می باشد و می
تواند موجب افزایش رضایتمندی بیماران و افزایش کیفیت و بهره وری نظام ارائه خدمات سالمت گردد.
طراحی و تدوین استانداردهای مناسب برای خدمات سالمت ،در زمره مهمترین ابعاد مدیریت نوین در بخش
سالمت ،به شمار می آید .اکنون در کشورمان ،نیاز به وجود و برقراری استانداردهای ملی در بخش سالمت،
به خوبی شناخته شده و با رویکردی نظام مند و مبتنی بر بهترین شواهد ،تدوین شده است.
در پایان جا دارد تا از همکاری های بی دریغ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،انجمن های
علمی ،تخصصی مربوطه ،اعضای محترم هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی ،وزارت کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی و سایر همکاران در معاونت های مختلف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که نقش موثری
در تدوین استانداردهای ملی در خدمات سالمت داشته اند ،تقدیر و تشکر نمایم.
انتظار می رود استانداردهای تدوین شده توسط دفتر ارزیابی فناوری ،تدوین استاندارد و تعرفه سالمت مورد
عنایت تمامی نهادها و مراجع مخاطب قرار گرفته و به عنوان معیار عملکرد و محك فعالیت های آنان در نظام
ارائه خدمات سالمت شناخته شود.
امی د است اهداف متعالی نظام سالمت کشورمان در پرتو گام نهادن در این مسیر ،به نحوی شایسته محقق
گردد.

دکتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي
وزير

انجام درست کارهای درست ،متناسب با ارزش ها ،مقتضیات و شرایط بوومی کشوور ،رویکوردی اسوت کوه
بدون شك سبب ارتقای مستمر کیفیت خدمات سالمت می گردد .از الزامات اصولی تحقوق چنوین اهودافی،
وجود استانداردهایی مدون می باشد .استانداردهای مبتنی بر شواهد ،عبارات نظام مندی هسوتند کوه سوط
قابل انتظاری از مراقبت ها یا عملکرد را نشان می دهند .اسوتانداردها چوارچوه هوایی را بورای قضواوت در
خصوص کیفیت و ارزیابی عملکرد ارائه کنندگان ،افوزایش پاسوخگویی ،توامین رضوایت بیمواران و جامعوه و
ارتقای پیامدهای سالمت ،فراهم می کنند .بنابراین ،ضرورت دارد تا به عنوان بخشی از نظوام ارائوه خودمات،
توسعه یابند.
علی رغم مزایای فراوان وجود استانداردهای ملی و تاکید فراوانی که بر تدوین چنین اسوتانداردهایی بورای
خدمات و مراقبت های سالمت در قوانین جاری کشور شده و اقدامات پراکنده ای که در بخش های مختلف
نظام سالمت کشور صورت گرفته است؛ تا کنون چارچوه مشخصی برای تدوین استاندارد خدمات و مراقبت
های سالمت در کشور وجود نداشته است.
با اقداماتی که از سال  1388در دفتر ارزیابی فناوری ،تودوین اسوتاندارد و تعرفوه سوالمت وزارت بهداشوت،
درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته  ،بستر و فرایند منظم و مدونی برای تدوین چنوین اسوتانداردهایی در
سط ملی ،فراهم آمده است.
استانداردهای تدوینی پیش رو منطبق بر بهترین شواهد در دسترس و با همکاری تیم های چندتخصصوی و بوا
رویکردی علمی تدوین شده است .کلیه عباراتی که در این استانداردها ،به کار گرفته شده اسوت ،مبتنوی بور
شواهد می باشد .امید است که با همکاری کلیه نهادها ،زمینه اجرای چنین استانداردهایی ،فراهم گردد.
الزم می دانم از همکاری های شایسته همکاران محترم در معاونت آموزشی ،دفاتر نظارت و اعتباربخشی اموور
درمان ،مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی و کلیه همکاران در دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد
و تعرفه سالمت که تالش های پیگیر ایشان نقش بسزایی در تدوین این استانداردها داشته است ،تقدیر و تشوکر
نمایم .

دکتر محمد حاجي آقاجاني
معاون درمان

الف) عنوان دقيق خدمت مورد بررسي (فارسي و التين):
آنژیوپالستی رتروگرید از طریق عروق دست یا پدال
Trans Radial angioplasty – Retrograde transtibial or transpedal angioplasty
ب) تعريف و تشريح خدمت مورد بررسي:
جهت انجام آنژیوپالستی کرونر نیاز به  accessشریانی است .شریان فمورال  ،رادیال و کاهاا براکیاال موماوب بارا
اینکار استفاده میشوند.
آنژیوپالستی رادیال (یا بطور کلی اینترونشن از طریق مسیر رادیال) با عاوار

کمتار از آنژیوپالساتی از طریاق

فمورال همراه است( . )1 ،2ضمن اینکه بیمار دقیقا بودا از انجام پروسیجر درصورت عدم وجود مشکل دیگر میتواند به
فوالیت بصورت ایستادن و راه رفتن ادامه دهد .استفاده از  accessتبیبیال یاا متاتارساال یاا پادال در آنژیوپالساتی
موارد  BTKکه مسیر  Antegradeدچار مشکل شده باشد ماورد اساتفاده قارار مایگیارد .در جریاان اساتفاده از دو
 accessاخیر اساسا نیاز به انجام ساونوگرافی داپلار بارا پیادا کاردن شاریان  Post tibialisو یاا Dorsal pedis
است( .)3 ،4این مسیرها نسبت به شریان رادیال از نظر تکنیکی بسیار دشوارتر هستند و جزو پروسایجرها پیشارفته
محسوب میشوند .در ارتباط با شریان رادیال پیچیدگی تکنیکال آنقدر باب نیست.

: Pre op
برا مسیر ترانس رادیال اندیکاسیون واضحی وجود ندارد .البته استفاده از این  accessدر ماوارد کاه بیماار چااق
باشد ،موارد که گرافت عروق قبلی در مسیر فمورال موجود بوده و یا اختالل عاروق محیطای شادید داشاته باشاد
مطلوبتر خواهد بود( .)5بیماران کاندید ترانس رادیال اینترونشن میبایست توسط تست آلن یا آلن  modifiedتسات
شوند .درصورت وجود پاسخ طبیوی انجام این تکنیک بالمانع است .در برخی مراکز قبل از انجام اینترونشن به بیمار
بلوک کننده کانال کلسیمی یا نیتروگلیسیرین خوراکی تجویز میشود تا اسپاسم حین کار را کاهش دهد.
در ارتباط با دستیابی ترانس تیبیال ،ضرورتا باید درصورتی استفاده شود که اینترونشن انتگرید فمورال با شکست
یا مشکل مواجه شود.
در موارد که اینترونشن Antegradeعبور وایر از سابانتیما همراه باشد باید مبادرت به این روش ورزید(.)4،3
برا ترانس رادیال
.a

پزشکان متخصص قلب و عروق ،فلوشیپ اینترونشن که تعداد حداقل  75مورد آنژیوگرافی از طریق رادیال انجام
()6

داده باشند .
 .bپزشکان متخصص رادیولوژی فلوشیپ اینترونشن (فقط برای آنژیوپالستی غیرکرونری)
برا ترانس تیبیال
.a

پزشکان متخصص قلب و عروق ،فلوشیپ اینترونشن که تعداد  50مورد آنژیوپالستی پریفرال را انجام داده

باشند(.)7
 .bپزشکان متخصص رادیولوژی فلوشیپ اینترونشن
: Operation
ترانس رادیال:
 Preparation -1محل  accessرادیال و دست
 -2بیحرکت نگه داشتن محل رادیال و دست
 -3استفاده از شان پرفوره
 -4بیحسی توسط لیدوکائین
 -5پانکچر رادیال توسط سوزن و شیت مخصوص رادیال
 -6استفاده از نیترات داخل شریانی برای جلوگیری از اسپاسم (گاهی از وراپامیل وریدی هم استفاده میشود)
 -7تزریق هپارین (عموماً  )5000 IRبصورت IV
 -8انجام اینترونشن
 -9در پایان کار با پانسمان یا  TR bandمحل پانکچر شریان هموستاز میشود.
ترانس تیبیال:
 Preparation -1محل  accessپدال یا تیبیال
 -2استفاده از شان پرفوره
 -3سونوگرافی داپلر عروق تیبیال توسط فرد ماهر (خود اینترونشنیست یا رادیولوژیست) ـ البته از تکنیک
آنژیوگرافیک که از طریق تزریق کنتراست از مسیر انتگرید انجام میشود هم میتوان استفاده کرد .این موارد
معموالً مربوط به زمانی است که از طریق سونوگرافی نتوانسته باشیم مسیر شریان را پیدا کنیم .این تکنیک
توسط اوپراتور انجام میشود.
 -4پانکچر توسط ست و شیت مخصوص
 -5تجویز نیترات برای جلوگیری از اسپاسم
 -6اینترونشن
 -7هموستاز محل پانکچر بعداز خروج شیت توسط بالون یا فشار خارجی

: Post operation
ترانس رادیال:
 -1انتقال بیمار به بخش
 -2کنترل دست بیمار و محل پانکچر از نظر وقوع خونریزی  ،ایجاد هماتوم و ایسکمی (میتوان از پالس اکسیمتری
مداوم در طی بسته بودن شریان توسط  TR-bandیا پانسمان استفاده کرد).

 -3باز کردن پانسمان  TR-bandطبق پروتکل تعیین شده
 -4پانسمان معمولی محل پانکچر
ترانس تیبیال:
 -1کنترل خونریزی و ایجاد هماتوم محل پانکچر
 -2استفاده از پالس اکسیمتری جهت کنترل خونرسانی اندام تحتانی
 -3کنترل پالس اندامها و بررسی از نظر عالئم ایسکمی حاد اندام
 -4باز کردن محل پانسمان طبق پروتکل تعیین شده.
ضرورت ارائه این خدمت:
همانطور که گفته شد اینترونشن کرونر از طریق رادیال با عوار

بسیار کمتر نسبت به فمورال همراه است .در

ارتباط با آنژیوپالستی عروق محیطی بخصوص موارد مرتبط با شریان سابکالوین یا براکیال و یا براکیوسفالیک
نیز این دستیابی میتواند کمک کننده باشد.
در ارتباط با مسیر تیبیال و ترانس پدال ،درصورتی که مسیر  antegradeموفق نباشد استفاده از این روش (روش
رتروگرید) اجتناب ناپذیر و الزامی است.

ج) طراحي گام به گام فلوچارت ارائه خدمت:

نیاز به آنژیوپالستی
ترانس رادیال

توضیح به بیمار در ارتباط با
مزایای این روش

ختم پروسیجر

خیـر

آیا تست آلن طبیعی
است؟

بله

 Prep PP.و تزریق بیحسی

باز کردن  TRبند و

تزریق نیترات و

گرفتن  accessو انجام

هپارین

آنژیوپالستی

پانسمان فشاری و
استفاده از پانسمان عادی
درمان عارضه بر
اساس مورد

آیا در حین
بله

پروسیجر دچار
اسپاسم مقاوم شده؟

خیـر

بله

آیا سیر بدون
عارضه بوده؟

کنترل نبض و بررسی
پالس اکسیمتری
کنترل از نظر هماتوم و خونریزی

بستن  TRبند یا انجام

ادامه

پانسمان فشاری

پروسیجر

خیـر

تزریق وازودیالتور
(نتیرات)

درصورت عدم امکان آنژیوپالستی
پانکچر شریان زیر گاید

 Prep PP.و تزریق

 BTKبصورت  antegradeو

سونوگرافی

بیحسی

اندیکاسیون آنژیوپالستی BTK
رتروگرید

آیا دچار

بله

اسپاسم شده؟

خیـر

ادامه آنژیوپالستی

استفاده از فشار خارجی یا بالون داخل
رگ جهت هموستاز محل پانکچر

آیا امکان ادامه

پانسمان معمولی محل پانکچر

پروسیجر وجود
دارد؟

کنترل نبض و پالس اکسیمتری اندام
مذکور در بخش
استفاده از وازودیالتور
بله

خیـر

بازکردن پانسمان در
صورت نبودن عارضه

د) فرد /افراد صاحب صالحيت جهت تجويز ) (orderخدمت مربوطه و استاندارد تجويز:
برا مسیر رادیال:
.a

پزشک متخصص قلب و عروق ـ فلوشیپ اینترونشن که تعداد حداقل  75مورد آنژیوگرافی از طریق رادیـال انجـام
داده باشند

()6

 .bپزشک متخصص رادیولوژی ـ فلوشیپ اینترونشن (فقط برای آنژیوپالستی غیرکرونری)
برا مسیر ترانس پدال  /تیبیال:
.a

پزشک متخصص قلب و عروق ـ فلوشـیپ اینترونشـن کـه تعـداد  50مـورد آنژیوپالسـتی پریفـرال را انجـام داده
باشد (.)7

 .bپزشک متخصص رادیولوژی ـ فلوشیپ اینترونشن

هـ) ويژگيهاي ارائه کننده اصلي صاحب صالحيت جهت ارائه خدمت مربوطه:
برا مسیر رادیال:
.c

پزشک متخصص قلب و عروق ـ فلوشیپ اینترونشن که تعداد حداقل  75مورد آنژیوگرافی از طریق رادیـال انجـام
داده باشند

()6

 .dپزشک متخصص رادیولوژی ـ فلوشیپ اینترونشن (فقط برای آنژیوپالستی غیرکرونری)
برا مسیر ترانس پدال  /تیبیال:
.c

پزشک متخصص قلب و عروقـ فلوشیپ اینترونشن که تعداد  50مورد آنژیوپالستی پریفرال را انجام داده باشد

()7

 .dپزشک متخصص رادیولوژی ـ فلوشیپ اینترونشن

ردیف

و) عنوان و سطح تخصصهاي مورد نياز (استاندارد) براي ساير اعضاي تيم ارائه کننده خدمت:
توداد مورد نیاز به
عنوان تخصص

طور استاندارد به
ازا ارائه هر خدمت

فرمول محاسباتی
توداد نیرو
انسانی مورد نیاز

میزان

سابقه کار و یا دوره

تحصیالت

آموزشی مصوب در

مورد نیاز

صورت لزوم

نقش درفرایند ارائه
خدمت

به ازا هر بیمار یک

حداقل

پرستار دوره دیده در

تویه وسایل و داروها

پرستار

لیسانس

بخش آنژیوگرافی

مورد نیاز انجام احیا قلب

1

پرستار

فوق دیپلم

تکنسین دوره دیده در

نما دادن توسط دستگاه

2

تکنسین

به ازا هر بیمار یک

ارتباط با آنژیوگرافی

آنژیوگرافی

رادیولوژ

تکنسین

تکنسین اطاق

به ازا هر بیمار یک

عمل

تکنسین

4

جراح قلب

به ازا هر مرکز یک

فوق

جراح

تخصص

آنژیوپالستی کرونر

جراحی قلب

اطاق عمل فوال آماده

5

پرستار

به ازا هر  5بیمار

ریکاورید و

یک نفر

و عروق درصورت نیاز

3

کمک به پزشک اوپراتور

فوق دیپلم

در انجام پروسیجر
جراح قلب

درصورت بروز مشکل در

باشد
لیسانس

اطالع از پروتکلها

انجام پروتکل هموستاز

هموستاز

بخش بستر
6

متخصص

یک نفر در بیمارستان

رادیولوژ *

متخصص

متخصص رادیولوژ

رادیولوژ

انجام سونوگرافی داپلر
برا پیدا کردن شریان
درصورت نیاز انجام

7

فوق تخصص

یک نفر در بیمارستان

جراح عروق

جراح عروق

جراحی با پس عروق

جراحی عروق
*وجود متخصص رادیولوژ الزامی نیست ،زیرا اگر اوپراتور اینترونشنال رادیولوژیست باشد که خود براحتی اقدام به ساونوگرافی مایکناد،
همینطور اگر اینترونشنال کاردیولوژیست باشد در بسیار از موارد توانایی انجام سونوگرافی داپلر بارا پاانکچر شاریان را دارناد ،اگار هام
موفقیت در این زمینه نبود ،می توانند از رادیولوژیست استفاده نمایند یا از تکنیک آنژیوگرافیک برا پانکچر استفاده کنند.

ز) استانداردهاي فضاي فيزيکي و مکان ارائه خدمت ( :درصورت نیاز به دو یا چند فضا مجزا با ذکر مبانی محاسباتی

مربوط به جزئیات زیر فضاها بر حسب مترمربع و یا بر حسب بیمار و یا تخت ذکر گردد):
یک بخش آنژیوگرافی استاندارد.

ح) تجهيزات پزشکي سرمايهاي ( و يا اقالم اداري) اداري و به ازاي هر خدمت( :ذکر مبانی محاسباتی تجهیزات مورد نیاز

بر حسب بیمار و یا تخت):
عنوان تجهیزات

واجد شرایط

فنی

در

عمر مفید

خدمات

زمان

همزمان جهت

فرایند

تجهیزات

قابل ارائه

کاربر به

ارائه خدمات

ارائه

در واحد

ازا هر

مشابه و یا

خدمت

زمان

خدمت

سایر خدمات

دستگاه و تخت

Siemens
Phillips GE

انجام

 1خدمت

20Min

ندارد

دستگاه

Zoll

ردیف

انواع مارکها

شناسنامه

کاربرد

متوسط

توداد

متوسط

امکان استفاده

1

آنژیوگرافی

 10سال

_

فلوروسکوپی
برای
آنژیوپالستی
ـ آنژیوگرافی

2

احیاء بیمار

 15سال

_

1خدمت

مونیتورینگ فشار

همزمان با

ندارد

پروسیجر

و ریتم ( در اطاق
آنژیوگرافی و در
اطاق فرمان)
3

دستگاه

دستگاههای

دیدن شریان

سونوگرافی با

توصیه شده

مد نظر برای

پروب مناسب

توسط

پانکچر

پریفرال

رادیولوژیستها

 15سال

_

 1خدمت

_

_

ط) داروها ،مواد و لوازم مصرفي پزشکي جهت ارائه هر خدمت:
ردیف

میزان مصرف

مدل /مارکها واجد شرایط

اقالم مصرفی مورد نیاز

(توداد یا نسبت)

(تولید داخل و خارج)

1

شیت مخصوص رادیال

Merit Terumo

یک ست به ازای هر بیمار

2

کاتترگایدینگ مخصوص

Cordis Merit

یک ست به ازای هر بیمار

3

وایر 150cm

0/035

Cordis Merit

یک ست به ازای هر بیمار

4

وایر 260

0/035

Merit Cordi

یک ست به ازای هر بیمار

5

 TRبند

یک ست به ازای هر بیمار

در مورد ترانس تيبيال:
ردیف

اقالم مصرفی مورد نیاز

1

میکروپانکچرست میکروپانکچرست )(4F

2

وایر  0/014پریفرال
260 um or 300 um
هپارین

میزان مصرف

مدل /مارکها واجد شرایط

(توداد یا نسبت)

(تولید داخل و خارج)

Medtronic
Terumo
Cordis
Cook
Cordis
Medtronic
)ASAHI (Fielder XT
)Abbot (PT Graphix
-

یک ست به ازای هر بیمار

یک ست به ازای هر بیمار

-

نیترات

-

-

آتروپین

-

-

اپینفرین

-

-

ست و پگهای آنژیوگرافی ـ آنژیوپالستی

-

-

دستکش یکبار مصرف

-

-

شان پرفوره

-

-

گان مخصوص جراحی

-

-

ي) عنوان خدمات درماني و تشخيص طبي و تصويري جهت ارائه هر واحد خدمت( :به تفکیک قبل ،بود و حین ارائه خدمت

مربوطه در قالب تائید شواهد جهت تجویز خدمت و یا پایش نتایج اقدامات):
ردیف

1
2

عنوان خدمت

تخصص صاحبت

پاراکلینیکی
سونوگرافی داپلر عروق

شناسه توداد

صالحیت جهت

فنی

مورد

تجویز

خدمات

نیاز

متخصص رادیولوژی

 1مورد

قبل ،حین و یا بوداز ارائه خدمت (با ذکر
بستر و یا سرپایی بودن)
در حین پروسیجر برای دیدن شریان مورد نظر

ک) ويزيت يا مشاورههاي الزم جهت هر واحد خدمت (سرپایی و بستر ):
ردیف

نوع ویزیت /مشاوره تخصصی مورد نیاز

توداد

سرپایی /بستر

1

مشاورة جراحی قلب جهت stand by

1

بستری

اطاق عمل
مشاورة جراحی عروق جهت stand by

2

1

بستری

اطاق عمل

ل) انديکاسيونهاي دقيق جهت تجويز خدمت ( :ذکر جزئیات مربوط به ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز

توداد موارد که ارائه این خدمت در یک بیمار ،اندیکاسیون دارد):
در خصوص آنژیوپالستی ترانسرادیال:
در بیماران دچار بیمار عروق محیطی ا گرافت عروقی در محل فمورال برا آنژیوپالستی کرونر از  accessرادیاال
باید استفاده شود(.)8
بیماران چاق یا بیمارانی که نمیتوانند وضویت خوابیده را تحمل کننده باید از  accessرادیال استفاده کرد.
()9

در آنژیوپالستی بر رو کاروتید که بصورت غیرمومول از آئورت جدا شده هم باید از  accessرادیال استفاده کرد .
این  accessمیتواند برا هر بیمار که آنژیوپالستی میشود  .بویژه بناا باه درخواسات بیماار و تواناایی پزشاک
استفاده شود.
در خصوص آنژیوپالستی ترانس تیبیال و پدال:
در بیمارانی که  approachانتگرید برا  BTK Interventionموفق نباشد میتوان از مسیر رتروگرید تایبیاال باه
عنوان جایگزین استفاده کرد(.)10

م) دامنه نتايج مورد انتظار ،در صورت رعايت انديکاسيونهاي مذکور( :ذکر دقیق جزئیات مربوط به عالم پاراکلنیکی و بالینی

بیماران و مبتنی بر شواهد):
آنژیوپالستی ترانس رادیال کرونر با راحتی بیشتر برا بیمار نسبت به آنژیوپالستی از راه فماورال هماراه اسات.
مدت زمان کوتاهتر در بستر ماندن بیمار و طول مدت بستر و عوار

کمتار محال  accessمثال پسودوآنوریسام و

مرگ و میر و خونریز رتروپ ریتوئن از مهمترین موارد هستند .با اینحاال ایان روش باا عوارضای هماراه اسات کاه
عبارتند از:
 -1خونریز از محل پانکچر  :با اندکی محکمتر بستن پانسمان یا  TRبند و یا جابجا کردن پانسمان یا  TRبناد
میتوان این عارضه را درمان کرد.
 -2هماتوم  2 :علت را میتوان ذکر کرد )1 .بد بستن محل پانکچر که با خاونریز درون کمپارتماان و درنتیجاه
هماتون همراه است .این مشکل با جابجا کردن  TRبند یا تبدیل پانسمان به  TRبند درمان میشود .اساتفاده

از  TR 2بند همزمان در موارد هماتوم گرید  Iو  IIکفایت میکند .تجویز ضد درد و کیسه آب سارد هام مفیاد
میباشد )2 .پاره شدن شریانها ساعد و بازو و درنتیجه خونریز داخل کمپارتمان .این وضویت نسابت
به مورد  1تهدید بیشتر را ایجاد کردند چون درصورت عدم درمان میتواند سبب سندروم کمپارتمان شاود.
در مورد گرید  IIIو  IVمی توان از  Deflation inflationکاف فشاار بصاورت متنااوب اساتفاده کارد اماا
درصورت ایجاد گرید ( Vسندرم کمپارتمان) نیاز به جراحی و فاسیوتومی است(.)11
 -3سندروم کمپارتمان :درصورتی که فشار داخل کمپارتمان از  30mmHgباب رفته باشد سبب مهار جراین خون
در عروق دست شده و به همراه التهاب ایجاد شده درون کمپارتمانها منجر به ایسکمی و نکروز بافتها و در
نهایت آمپوتاسیون شود( .)12درمان این عارضه جراحی است (فاسیوتومی)
 -4پسودوآنوریسم رادیال :بسیار نادر است و با کمپرشن موضوی مناسب عمدتا درمان میشود.
 -5آسیب به شریانها قوس آئورت  :خیلی شایع نیست .درصورت عالمتدار نبودن نیاز بدرمان هم ندارد.
در خصوص  accessرتروگرید تی بیال :ایان روش در افاراد بایاد اساتفاده شاود کاه ماورد  CLIهساتند و عاروق
کلسیفیها دارند و  Antegrade approachدر آنها با شکست مواجه شده .توجه شاود کاه اغلاب ایان بیمااران No-
 optionهستند و درصورت عدم موفقیت درمان شاید آمپوتاسیون اندام برایشان انجام گیرد.
 -1خونریز و هماتوم محل  ، accessبا بستن پانسمان و فشار خارجی مناسب درمان میشوند.
 -2ایسکمی اندام :باید سریوا علت ایجاد ایسکمی یافته و درمان شود (وجود ترومباوز ،آسایب باه کاولترالهاا،
آسیب به شریان پانکچر شده و  )...این درمان میتواند جراحی باشد.

ن) شواهد علمي در خصوص کنتراانديکاسيونهاي دقيق خدمت (ذکر جزئیات مربوط به ضوابط پاراکلنیکی و بالینی و

مبتنی بر شواهد):
در مورد  accessترانس رادیال:
()13

درصورتی که  Allen testیا  Reverse Allen testغیرطبیوی بودند نباید از این روش استفاده کرد ( .بخصوص در
بیمارانی که قبال از رادیال شدن استفاده شده است) .همچنین بیمارانی که پالس رادیال ندادند یا دچار پدیده رینود دو
طرفه هستند هم نباید رادیال برایشان گرفته شود (کنترااندیکاسیون قطوی) (.)14
در مورد ترانس تیبیال رتروگرید ،داشتن  Run offخوب بارا شاریان انتخااب شاده جهات پاانکچر الزامای اسات.
همینطور توصیه میشود که  Plantur loopکامل و طبیوی باشد .شریان  Post tibialisشایوتر پانکچر میشود.

س) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:
فرایند ارائه خدمت

بوداز ارائه خدمت

پرستار بخش آنژیوگرافی

لیسانس

 25دقیقه

 120دقیقه

2

پرستار بخش Recovery

لیسانس

 30دقیقه

 30دقیقه

3

پرستار بخش بستر

لیسانس

 150دقیقه

 90دقیقه

4

تکنسین رادیولوژ

فوق دیپلم

 25دقیقه

 120دقیقه

5

تکنسین اطاق عمل

فوق دیپلم

 25دقیقه

 120دقیقه

6

رادیولوژیست (برا ترانس تیبیال)

پزشک متخصص

7

اوپراتور

پزشک متخصص

ردیف

مدت زمان مشارکت در

نوع مشارکت در قبل ،حین و

1

میزان تحصیالت

عنوان تخصص

 25دقیقه

 120دقیقه

ترانس راديال:
زمان کلی

 205دقیقه

زمان Pre op

 5دقیقه

زمان operation

 20دقیقه

زمان Post op

 3ساعت

مدت زمان استراحت بین خدمت

 10-15دقیقه

ترانس پدال:
زمان کلی

 240دقیقه

Pre op

 60دقیقه

Operation

 60دقیقه

Post op

 120دقیقه

مدت استراحت بین خدمات

 30-45دقیقه

ع) مدت اقامت در بخشهاي مختلف بستري جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه( :مبتني بر شواهد):
بیماران پس از انجام ترانس رادیال آنژیوپالستی درصورت بیعارضه بودن پروسیجر به بخشها عاد فرستاده
میشوند و پس از چند ساعت ( 4-6ساعت) بستر درصورت نبود عارضه مرخص شوند.
پروسیجر عارضه دار مربوط به آنژیوپالستی کرونر یا پریفرال از این روش میباشد و توسط پزشک اوپراتور
تویین میشود.
در ارتباط با  accessترانس تیبیال بدلیل اینکه پروسیجر بر رو افراد با Comorbidityها متودد انجام میشود.
طول مدت بستر بیشتر خواهد بود تا عوار

ماده حاجب بر رو کلیه و نتایج بالینی از جمله بهبود وضویت

خونرسانی بافتی و یا رخداد آمپوتاسیون بررسی گردد.

ف) حقوق اختصاصي بيماران مرتبط با خدمت:
بیمارانی که نیاز به انجام مداخالت درمانی دارند (بخصوص در شرایط  ) Stable Anginaمیبایست در ایان ارتبااط
آگاهی کاملی داشته باشند .علیرغم اهمیت این موضوع مطالوات نشان دادهاند که تصمیمگیار آگاهاناه در باین ایان
بیماران ناقص و ناکامل بوده (.)...
برا اینکه بیماران بتوانند تصمیمگیر آگاهانه داشته باشند باید در طی ویزیتها و محاسبه پزشکان با بیماران از 7
جزء زیر بهره برد:
 -1بحث در ارتباط با نقش بیماران در تصمیم گیر  ،به این ترتیب که پزشک در ارتبااط باا انتخابهاا درماانی
پیش رو بیمار صحبت می کند (با توجه به اینکه در اغلب شرایط بخصاوص در بیمااران  stableمطالواات
نشاندهنده تفاوت خیلی زیاد بین آنژیوپالستی و درمان دارویی نیست) و نظر خود بیماران در ارتبااط باا
نوع درمان انتخابیاش جویا شود.
 -2بحث در ارتباط با اثرات کلینیکی درمان مداخلها  :بطور کلی بسیار از مداخالت فقط سبب کااهش عالئام و
کاهش میزان مصرف داروهایی میشوند که برا کاهش درد یا آنژین بکار میروند اما سابب کااهش مارگ و
میر و افزایش طول عمر نمیشوند .این قضیه باید با بیمار در میان گذاشته شود.
 -3بحث در ارتباط با درمان ها جایگرین :باید به بیمار توضیح داده شود که درمان جایگزین بصورت مصارف
دارو میتواند بسیار موثر باشد و در ایجاد کولترالها و همچنین افزایش ظرفیات فواالیتی نقاش مهمای ایفاا
نماید .البته حتما باید در ارتباط با آنژیوگرافی و کاتتریسم بطور کامل بحث شود.
 -4بحث در ارتباط با مزایا یا موایب درمانها جایگزین و درمان اصلی :حتما باید به بیمار توضایح داده شاود
که استنتگذار و آنژیوپالستی میتواند سبب کاهش چشمگیر عالئم شود و همچنین میزان مصرف داروهاا
را کمتر نماید اما علیرغم اینکه اقدامی با ریسک نسبتا کم است ،باعث طبیوی شدن کامل قلاب بیماار نخواهاد
شد و نیاز به درمان با دارو و کنترل بیمار بوسیلة پیشگیر باقی خواهد ماند.
 -5بحث در ارتباط با عواملی که با عدم اطمینان در تصمیمگیر همراه است :در این ارتباط بیمار باید از خطرات
و احتمال ایجاد عوار

حین کار آگاه شود .مثال احتمال ایجاد مشکل بدنبال کاتتریسم حدود  1در  1000مورد

خواهد بود .ولی درصورت وجود آنوریسم آئورت ،سابقة  CABGو  ...بیشتر هم خواهد شد.
 -6ارزیابی آگاهی بیمار :در این مرحله باید دانستهها بیمار در ارتباط با آنژیوگرافی ا آنژیوپالساتی را جویاا
شد .علت اینکه بیمار تمایل دارد که تحت آنژیوپالستی شود باید پرسیده شود .پزشک باید بیماار را از نظار
نحوه آنژیوگرافی و آنژیوپالستی و اینکه فقط رگ تنگ اگر دیده شود باز خواهد شد آگاه سازد.
 -7بررسی و جویا شدن ترجیح بیمار :پس از توضیح موارد فوق باید پزشک در نهایت نظر بیمار جویا شود که
کدام درمان را بیشتر ترجیح میدهد (.).....
استفاده از  7گام وفق سبب میشود که بیمار بصورت آگاهانه انجام درمان خود را در زمینة آنژیوپالستی تویاین
نماید .این تصمیمگیر آگاهانه غیر از حقوق اختصاصی دیگر مثل حق تویین پزشک و محل درمان و قطع درمان
در هر زمان در صورت تمایل میباشد.

ص) چه خدمات جايگزيني (آلترناتيو) براي خدمت مورد بررسي ،در کشورمان وجود دارد:
آنژیوپالستی ترانس فمورال یا ترانس براکیال از جمله جایگزینها ترانس رادیال هستند اما همینطور که گفته شد
دارا عوار

بیشتر نسبت به این روش میباشند.

برا رتروگرید آنژیوپالستی ترانس تیبیال جایگرین جراحی عروق و یا استفاده از approachها متفاوت
اینتونشن مثل  Trans Planturیا  Trans collateralوجود دارد.
ترانس فمورال یا ترانس براکیال آنژیوپالستی

متخصص قلب و عروق  ،فلو شیپ اینترونشن
متخصص رادیولوژ ا فلوشیپ اینترونشن

1ا جراحی عروق و با پس عروق

جراح قلب و عروق

2ا  Transplanturیا Trans collateral

متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینترونشن /متخصص
رادیولوژ  /فلوشیپ اینترونشن

ق) مقايسه تحليلي خدمت مورد بررسي نسبت به خدمات جايگزين:
میزان دقت
ردیف

خدمات

نسبت به

جایگزین

خدمت مورد
بررسی

1
2
3

ترانس
فمورال

برابر

میزان
اثربخشی
نسبت به
خدمت مورد
بررسی
برابر

میزان هزینه
اثربخشی نسبت به
خدمت مربوطه
(درصورت امکان)
کمتر

سهولت

میزان ارتقاء امید

(راحتی) برا

به زندگی و یا

بیماران نسبت

کیفیت زندگی

به خدمت

نسبت به خدمت

مربوطه

مورد بررسی

برابر

کمتر

 چگونه ميباشد؟ (با ذکر مزايا و معايب مذکور از ديدگاه بيماران، اولويت خدمت با توجه به ساير جايگزينها،درنهايت
:)( و ديدگاه حاکميتي نظام سالمتEnd User)
در مطالعات مختلف عوارض کمتر ایجاد شده در روش ترانس رادیال نسبت به ترانس فمورال آنژیوپالستی بررسی و اثبات
.)15 ،5 ،2 ،1( گردیده
در مورد رتروگرید تیبیال با وجودیکه مطالعات نشان دهنده پیشرفت و بهبود نتایج توسـط ایـن روش را دارنـد امـا بطـور
.مستقیم مطالعهای در این زمینه که نتایج بالینی و کلی چه تفاوتی با سایر تکنیکها از جمله جراحی دارند صورت نگرفته
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