
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 
264 

ارتباط بین تعداد و نواحی آناتومیک آسیب با مکانیسم تروما در بیماران مولتیپل ترومای مراجعه 
 کننده به اورژانس بیمارستان امام )ره( ساری

 ۲، سارا احتشامی۹، سیدمحمد حسینی نژاد2، علی میرابی*1فرزاد بزرگی

 طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی مازندارن، ساری، ایران . استادیار1
 . دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندارن، ساری، ایران2
 . استادیار طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی مازندارن، ساری، ایران۹
 . دستیار طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی مازندارن، ساری، ایران۲

 Farzad722001@yahoo.comپست الکترونیکی: *. مولف مسئول، 
تروما یکی از علل عمده مرگ و میر و ناتوانی در سرتاسر جهان محسوب میشود که بیش از پنج میلیون مرگ را ساانه  مقدمه:

هایی که افراد در نتیجه تروما متحمل میشوند، یکی از مهم ترین مشکات ¬در جهان به خود اختصاص میدهد. ناتوانایی
امت عمومی کشورهای با درآمد سالیانه پایین و نیز کشورهای توسعه یافته می باشد. آسیبهای تروماتیک به سرعت در حال س

، آسیب های جاده ای سومین علت 2۲2۲افزایش هستند به گونه ای که سازمان جهانی بهداشت اظهار میدارد که تا سال 
د داد. مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط بین تعداد و نواحی آناتومیک مرگ و میر و ناتوانایی را به خود اختصاص خواهن

 آسیب با مکانیسم تروما در بیماران مولتیپل ترومای مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام )ره( ساری طراحی شده است.

ماه تا پایان اسفند ماه این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که درفاصله زمانی اول مهر مواد و روش ها:
مبتنی بر اطاعات بیمارستانی بیماران مولتیپل ترومای مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکز آموزشی و درمانی 1۹۳۹

بیمارستان امام )ره( ساری انجام گرفت. اطاعات دموگرافیک و متغیرهایی نظیر مکانیسم های تروما، تعداد و نواحی آناتومیک 
از اطاعات مندرج در پرونده بیماران جمع آوری و ثبت گردید. اطاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم  آسیب با استفاده

 تجزیه و تحلیل آماری شدند. SPSSافزار 

که طی این مدت به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کرده بودند  21,۲۴۰ ± ۹۴,0۳بیمار  با میانگین سنی 11۲: یافته ها
سال مورد  ۳6تا  1( زن بودند. بیماران از سن %2۴,2نفر ) ۹1( از بیماران مرد و %۰1,۴نفر ) ۰۳گرفتند.  مورد بررسی قرار

بود. بیشترین فراوانی  20,۳۲0 ± ۲۲,2۳و میانگین سنی زنان  1۴,۳۳6 ± ۹۰,۳2ارزیابی قرار گرفتند. میانگین سنی مردان 
( و %2۲(، سقوط از ارتفاع )%۲۲,0. تصادف سرنشینان اتومبیل)( قرار داشتند%2۴,2سال ) ۹۲تا  21تروما در گروه سنی 

کل  %۰۳( به ترتیب شایع ترین مکانیسم های تروما محسوب میشدند و در مجموع %1۲,0تصادف با وسیله نقلیه موتوری )
ر آسیب شده بودند، از بیماران فقط از یک ناحیه آناتومیک دچا %0۰,۹آسیبهای ناشی از تروما را به خود اختصاص داده بودند. 

بیماران سه یا بیشتر آسیب وارده به نواحی آناتومیک داشتند. بیشترین  %1۲از دو ناحیه متحمل آسیب بودند و تنها  ۹2,۰%
( بودند. صدمات سروگردن و قفسه %16,۲( و قفسه سینه )%2۹,6فراوانی آسیب به یک ناحیه آناتومیک به ترتیب سروگردن )

 بیماران دچار تروما، به تنهایی یا همراه با صدمات دیگر دیده می شدند. %۹۳و  %۲6,۰6سینه به ترتیب در 

بر اساس نتایج مطالعه حاضر، تصادف سرنشینان اتومبیل و آسیب به سروگردن به ترتیب شایع ترین مکانیسم  نتیجه گیری:
ستان امام خمینی )ره( بودند. افراد در گروه تروما و ناحیه آناتومیک آسیب در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمار

سال بیشتر در معرض خطر بودند. با توجه به اینکه میزان آسیب های ناشی از تصادفات جاده ای نسبت به سایر  ۹۲-21سنی
ی مکانیسم های تروما بار بیشتری را به خود اختصاص میدهد، بایستی اقدامات و سیاست های اساسی در جهت ارتقا ساختارها

 مربوط به رانندگی و بهبود وضعیت حمل و نقل مورد توجه قرار بگیرد.

 : مولتیپل تروما، مکانیسم تروما، نواحی آناتومیک آسیب، تروما، آسیب، ساریکلمات کلیدی
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