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بیمارستان فوق   اپیدمیولوژی  بیماری های شایع  در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال
 5331تخصصی دکتر شیخ مشهد در سال 

 ۲، عزت خداشناس ۹، اکرم ربانی جوادی2*، سارا جهانگیری1حوا عبدالهی

 کارشناس ارشد مدیریت پرستاری، مدیریت پرستاری، مرکز آموزشی پژوهشی درمانی فوق تخصصی دکتر شیخ، مشهد، ایران-1
، مشهد، ایران..                                                  جراحی، مرکز آموزشی پژوهشی درمانی فوق تخصصی دکتر شیخ _کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، گروه داخلی   -*2

 sarajahangiri448@yahoo.comپست الترونیک: 

 کارشناس ارشد پرستاری بهداشت روان، سوپروایزر آموزشی، مرکز آموزشی پژوهشی درمانی فوق تخصصی دکتر شیخ، مشهد، ایران. -۹
شکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مرکز آموزشی پژوهشی درمانی فوق تخصصی دکتر شیخ، ی پز¬استادیار گروه اطفال، دانشکده -۲

                                                                                                       مشهد، ایران.                                                                                                                 
: استفاده از اطاعات اپیدمیولوژیک مربوط به شیوع بیماری ها در اورژانس های اطفال؛ می تواند درطرح های پیشگیری مقدمه

در بحث درمان ؛ این  و آموزشی بیماران و خانواده های آنان مورد استفاده قرارگیرد. لذا با توجه به اهمیت پیشگیری و آموزش
 مطالعه با هدف پی بردن به بیشترین موارد بیماری های اورژانسی در کودکان انجام شد. 

تحلیلی بوده، و بر روی کلیه بیماران مراجعه کننده به  _این مطالعه به صورت  مقطعی و توصیفی  مواد و روش ها:
مراجعه کرده بودند؛ انجام گرفت.  1۹۳۲جنسیت ،که درسال  ( اطفال بیمارستان دکترشیخ مشهد؛ صرف نظر از1و2اورژانس)

و بهره گیری ازشیوه های آمار  spss16کودک مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها با استفاده از نرم افزار 0126در این مدت  
 توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پسر تشکیل می دادند. بیشترین علت مراجعه کودکان به اورژانس را %۲۹ازکودکان را دختر و  %0۰در این مطالعه  یافته ها:
(، %1۹( بود. درصد سایر بیماری ها نیز به ترتیب فراوانی؛تشنج)%2۲نفر) ۳۳6اطفال ناشی از بیماری گاستروآنتریت، 

                                           (؛ بدست آمد.         %۲( و دیسترس تنفسی با درصد فراوانی )%0(، برونشیولیت )%6(، تب )%11پنومونی)

مطالعه حاضر نشانگر شیوع باای مشکات گوارشی از قبیل گاستروآنتریت و سایر بیماری های شایع مانند  نتیجه گیری:
در  تشنج و پنومونی در کودکان مراجعه کننده به اورژانس می باشد؛ که با توجه به احتمال بروز پیامدهای ناخواسته و جدی

کودکان به دنبال این بیماری ها و همچنین هزینه های باای درمان، لزوم توجه به این بیماری ها از طریق افزایش سطح 
 آگاهی والدین و سایر اقدامات مربوطه ؛ مشخص می گردد.

  نس، کودکان، بیماری های شایع: اورژاکلمات کلیدی
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