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 وریها و علل آن در بیماران ترومایی بستری اورژانس تروماو پیامدهای آن:یک مقاله مراپیدمیولوژی آسیب

 2علیزاده فریبا،  *1صادق پور سودا

.دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی،دانشکده پرستاری مامایی تبریز،دانشگاه علوم پزشکی تبریز،کمیته تحقیقات 1
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اردبیل،اردبیل،ایران

انشگاه علوم پزشکی تبریز،مازندران، دانشگاه علوم پزشکی .دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی،دانشکده پرستاری مامایی تبریز،د2
 تبریز،کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تنکابن،ایران

 
مهمی  عروقی اولین عامل مرگ و میر هستند، هر روزه تروما از مباحث -های قلبی: در ایران اگرچه بیماریزمینه و هدف

د توجه جدی قرار دارد؛ چرا که چهارمین علت مرگ در تمام دنیا و اولین علت مرگ است که در اکثر کشورهای پیشرفته مور
سال می باشد. در  1 -۲۲در چهار دهه اول عمر محسوب می شود. تروما شایع ترین علت مرگ برای همه افراد بین سنین 

مرگ بدون در نظر گرفتن سن بسیاری از کشورها نیز حوادث رانندگی مهمترین علت مرگ در جوانان است  و سومین علت 
می باشد. ساانه هزاران مرگ و میلیونها جراحت ناشی از تروماهای مختلف به وقوع می پیوندد و این مرگ و میر سال به سال 

درصد عوارض ترومایی را  0۲در حال افزایش است. اما بیشترین عمر از دست رفته در کشور ما در اثر تروماست، کارشناسان 
دقیقه یک نفر در  2۲خصوص در ایران یعنی در کشوری که به گفته کارشناسان در هر دانند؛ بهوادث ترافیکی میمربوط به ح

شود به همین علت در کشورهای های دائم میدهد یا دچار صدمات جدی و معلولیتاثر تصادفات یا جان خود را از دست می
ی برای مدیریت و درمان مناسب مصدوم از صحنه حادثه تا پایان تروما یعنی سیستم پیشرفته برای حل این مسئله سیستم

 اند.درمان و بازتوانی و برگشت مجدد و کارامد او به جامعه، ایجاد کرده

: این پژوهش، مطالعه ای مروری با هدف گردآوری مبانی نظری اورژانس های تروما  و با بررسی متون  مواد و روش ها
انجام شد  Google Scholar, Science Direct, MEDLINE,  PubMedدسترس ،, مربوطه بانک های اطاعاتی در

 مقاله یافت شد و با بررسی متون و کتب مرجع، انجام شده است.  1۲که  تعداد

:  مسایل مربوط به  پیشگیری از تروما در مورد مردان جوان و وسیله نقلیه موتورسیکلت متمرکز شود و می تواند یافته ها
ها و سازی جادهدر کاهش  آمار مبتا به مشکات ترومایی و عوارض آن، داشته باشد. رعایت قوانین رانندگی، بهینهنقش مهمی 

استفاده از کاه ایمنی در موتورسواران، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. کاهش پیامدهای ناشی از آسیب جاده ای و تروماها با 
 پیشگیری و آموزش رابطه مستقیم دارد.

های گروهی و ارتقای امکانات درمانی و تشخیصی مناسب در : با باابردن  سطح آگاهی همگانی از طریق رسانهیجه گیرینت 
توان کمک شایان توجهی  به ارتقای کیفیت مراکز بهبود سیستم انتقال بیماران و ثبت دقیق اطاعات بیماران ترومایی، می

 ایها، باید ایمنی جادهبودن آنبینی و کنترلپیش  ای و  قابلهای جادهت  آسیبمراقبت از بیماران نمود و با توجه به اهمی

مسأله ای چندجانبه و مهم و مربوط به بهداشت عمومی تلقی گردد. وجود اطاعات در سطوح باا،  به عنوان یک منبع مهم 
پیشگیری از این حوادث می تواند نقش مهمی گیری و پرداختن به مسایل مربوط به ها و تصمیمریزی  ایمنی جادهبرای طرح

 در کاهش آسیب ناشی از تروما داشته باشد.
  : اپیدمیولوژی، پیشگیری، تروماکلید واژه
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