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بررسی اپیدمیولوژیک ضربه های سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی )ره( 
 5331تا  5330ساری در سال های 

 ۲،  محمد صاحبی۹،  محمود مهریاری2، سید حسین منتظر1کاوه حدادی

 ،kh568hd@yahoo.com،  -بیمارستان امام ساری-1
 ،  paper87@yahoo.com،  -بیمارستان امام ساری-2
 ،  leilaasadian@ymail.com،  -بیمارستان امام ساری-3
 hamidrgq@gmail.com،  -بیمارستان امام ساری-4
آسیبهای مغزی یکی از شایعترین انواع تروما و مهمترین علتمرگ ومیر در آسیب دیدگان حوادث مختلف :اهداف و سابقه 

سردربیمارانمراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی )ره( ساری در  است این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک ضربه های
 انجام شد.۳2-۳۲سال

بیمارستان امام خمینی ساری  در  ۳2-۳۲بیمار مبتا به صدمات مغزی در سال  ۹۳۲۲دراین مطالعه توصیفی : روشها و مواد 
،زمان آسیب ، ضریب کمای گاسکو ، ، یافته های بدو ورود و  وارد مطالعه شدند .وپرسشنامه ای شامل اطاعات دموگرافیک، 

 پردازش شد.  SSPSسی تی اسکن ، صدمات همراه تکمیل و داده ها با نرم افزار

 (.%۳/6۰(. مردان بیش از زنان دچار صدمه مغزی بودند) % 6/2۳سال بود) 2۲تا  ۹۲سن اکثر مصدومین : یافته ها

 (. % ۲۲وبیشترین وسیله مورد استفادهموتورسیکلت بود )( % 2/۰0شایعترین علت تروما حوادث ترافیکی )

 ( % ۲۴بود ) 1۴-2۲(و بیشترین زمان وقوع حادثه ساعت  % ۳/۹6پرحادثه ترین فصل سال زمستان )

 موارد نرمال بود. % ۹۹,1( بود.سی تی اسکن مصدومین در %2/۹۲بیشترین میزان صدمات همراه مربوط به آسیب به صورت )

 بود.1۴ه غیر طبیعی سی تی اسکن,شکستگی جمجمه( % )شایعترین یافت

 بیمار با ترومای شدید مغزی ۹۲۴بیماران دچار آسیب مغزی شدیدشدند.از میان  % ۰/۴

 1۲2(.شدت آسیب مغزی در %1/۲از %0/2( از مصدومین فوت کردندو بیشترین علت مرگ خونریزی بود )% 1/۲ا نفر )10۲
 (بود.%۹/1نفر خفیف ) ۲2( و در%0/۲نفر متوسط ) 12(، در%۴/2۳نفراز این افراد شدید)

مطالعه ما نشان داد که حوادث ترافیکی نقش بسیار مهمی در بروز صدمات سر دارد.بنابراین باپیشگیری از رخداد :  استنتاج
 این حوادث می توان از بروز آسیبهای سر نیز کاست

 ضربه، آسیب سر ، حوادث ترافیکی  کلمات کلیدی:
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