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بررسی کودکان مراجعه کننده با کاهش سطح هوشیاری به بخش اورژانس مرکز آموزشی، 
 5331پژوهشی و درمانی دکترشیخ مشهد در سال 

 0، اکرم ربانی جوادی2، هانیه تفقدی۲، حوا عبداللهی کاکرودی۹،علی خاکشور2، سمیه گلکار1زهره پوراسماعیل

 د پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد.دانشجوی کارشناسی ارش -1
 کارشناس مدارک پزشکی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر شیخ مشهد،نویسنده مسئول -2
 منخصص  و ااستادیار کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد. -۹
 ، پژوهشی و درمانی دکتر شیخ مشهدکارشناس ارشد پرستاری، مدیر پرستاری مرکز آموزشی -۲
 کارشناس ارشد پرستاری، سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر شیخ مشهد - 0
 
هوشیاری حالتی از آگاهی عمومی از خود و محیط بوده و شامل توانایی آگاه بودن نسبت به زمان، مکان و شخص  :مقدمه 

باشد. با توجه های نورولوژیک موقع درگیری و آسیب مغزی میعمواً اولین نشانه در نشانهباشد. تغییر در سطح هوشیاری ممی
به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین اتیولوژی کاهش سطح هوشیاری در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان 

 انجام گردید. 1۹۳۲دکترشیخ مشهد در سال 

به  1۹۳۲قطعی مشخصات کلیه کودکانی که با کاهش سطح هوشیاری در سال م –:در این مطالعه توصیفی کار روش
بیمارستان دکترشیخ مشهد مراجعه نمودند مورد بررسی قرار گرفتند و متغیرهای سن، جنس و تشخیص مورد آنالیز قرار 

 گرفت.

مورد با تشخیص  2۲شیخ بیماران مراجعهکننده و بستری شده در بخش اورژانس بیمارستان دکتر  0126:از بین ها یافته
 1۰نفر( پسر بودند. بازه سنی کودکان بین یک ماه تا  1۲درصد) ۹۹/0۴کاهش سطح هوشیاری بستری شدند. بیشترین آنها 

نفر(،  ۴درصد مسمومیت ) ۹۹/۹۹سال می باشد. تشخیص نهایی این کودکان به ترتیب شامل ۹سال بودکه متوسط سنی آنها
نفر(،  ۹درصد تب بااوآنسفالوپاتی ) 12,0نفر(،  ۹درصد تشنج ) 0/12نفر(،  ۲فسی )درصد آپنه و مشکات تن 66/16

نفر از کودکان  2هیپوگلیسیمی )یک نفر(، ریفاکس ادراری وپیلونفریت)یک نفر( و پورپورای ترمبوسایتوپنیک)یک نفر( بودند. 
ها بیشترین عامل مسمومیت مربوط به مصرف قبل از اینکه تشخیص نهایی آنها مشخص شود، فوت نمودند. در بین مسمومیت

 درصد( بود.  0/۹۰درصد( و اپیوم ) 0/۹۰دارو )

:با توجه به اینکه بیشترین عامل کاهش سطح هوشیاری در کودکان مربوط به مسمومیتها خصوصا بحث و نتیجه گیری
الدین در سطح جامعه و رسانهها مشخص مسمومیت با دارو و اپیوم میباشد، بنابراین ضرورت انجام آموزشهای پیشگیرانه به و

 میگردد. لذا پیشنهاد میشود مدیران و برنامهریزان اقدامات پیشگیرانه در این زمینه را مدنظر قرار دهند.

 : سطح هوشیاری، مسمومیت ، کودکانواژه های کلیدی
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