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ساعت اولیه بستری در بیمارستان شهید کامیاب در  01گ و میر بررسی  بیماران تصادفی با مر
 5333تا  5332سالهای 

 ام البنین فرزادی پویا ،الهام خوش رفتار  ،مهری مددیان  ،*وحید فردی

: حوادث رانندگی یکی از یزرگترین مشکات در حیطه بهداشت جهانی است به طوری که در کشور های در حال مقدمه
این مرگ ومیرها   %۳۴ی از اولین علل مرگ و میر در بین جوانان می باشد و طبق نتایج مطالعات گذشته توسعه، تروما یک

ساعت اول  2۲( هدف از انجام این مطالعه بررسی مسیر درمان بیماران تصادفی که در 2, 1قابل پیشگیری وکنترل می باشد. )
 حادثه در بیمارستان شهید کامیاب فوت کرده اند می باشد.

تا  1۹۳۲: این پژوهش یک مطالعه توصیفی گذشته نگر می باشد که بیماران گروه هدف در فاصله زمانی مواد و روش ها
 2۲پرونده بیمار که به دنبال تصادف در این مرکز بستری شده و در  1۲۲مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های پژوهش  1۹۳۹

رداوری داده ها چک لیستی خودساخته می باشد که اطاعات ازم از پرونده ها ساعت اولیه فوت کرده بودند، می باشد. ابزار گ
ثبت شد و با استفاده از این نرم افزار نتایج مورد  SPSSاستخراج و در ان ثبت گردید. درنهایت این اطاعات در نرم افزار 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

اعزام  %22ان را  مردان تشکیل دادند. از کل بیماران گروه هدف،  %6/۰۴سال بود که  2۹: میانگین سنی در این مطالعه نتایج
را در محل حادثه داشتند. همچنین  1۹زیر  GCSبیماران،  %۰/۴0از سایر شهرستان ها و استان های همجوار بودند. در 

حیاتی بودند که بافاصله  کل بیماران در هنگام رسیدن تکنیسن های پیش بیمارستانی فاقد عایم %۴0/۹۴براساس یافته ها، 
CPR   از بیماران بستری شده موفق به انجام  %۲1را جهت مصدومین شروع کردند. تنها درCT Scan  شدند که خونریزی

شکستگی اندام داشتند که تروما در اندام فوقانی  %۴/6۲بیشترین خونریزی را داشت. در بین بیماران  %2۲ساب آراکنوئید با 
 احات را داشته است. درخواست مشورت پزشکان اعصاب با پزشک جراح عمومی بیشترین مشاوره را داشت.بیشترین جر %۲۲با

:تقریبا نیمی از بیماران قبل از انجام هر اقدام تشخیصی و درمانی، به علت شدت تروما و بدحال بودن، ارست  نتیجه گیری
ین گروه را مردان جوان تشکیل داده بودند، پیشنهاد می شود قلبی تنفسی کرده بودند. با توجه به اینکه بیشترین مصدومین ا

با تاکید بیشتری بر اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و فرهنگ سازی در جهت رعایت این قوانین، مانند بستن کمربند ایمنی 
ین مرگ ومیر را با سیاست در خودرو ها و یا استفاده از کاه ایمنی در راکبین موتور سیکلت، شدت اسیبهای ترومایی و همچن

 (۹پیشگیری از آسیب، کاهش دهیم.)

 ساعته ، بیمار 2۲:تصادف، تروما، مرگ ومیر  کلمات کلیدی
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