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بررسی مقایسه ای حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس ترومای
بیمارستان نهم دی تربت حیدریه طی سه ماه تابستان سال 5333
عباس قدرتی تربتی  ، 1مجید حسن

زاده1

 -1عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،ایران

مقدمه و هدف  :حوادث یکی از مشکا ت مهم بهداشت عمومی وسامت جوامع درسراسر دنیاست .تخمین زده شده است که
ساانه  0میلیون نفر جان خود را بخاطر حوادث از دست می دهند و دهها برابر دچار معلولیت می شوند همچنین میلیونها
خانواده را متحمل درد و رنج فراوان می نماید.هدف از این تحقیق نیز برآورد میزان شیوع حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی در
بیمارستان نهم دی تربت حیدریه جهت کاهش این حوادث بو اقدامات پیشگیرانه ود.
روش کار  :این تحقیق از نوع توصیفی مقایسه ای می باشد .جامعه پژوهش  ۹۰۲۲بیماران مراجعه کننده به اورژانس ترومای
بیمارستان نهم دی تربت حیدریه در سه ماه تابستان سال بودند که در یک بررسی مقطعی با استفاده از ابزار چک لیست تهیه
شده مورد بررسی قرار گرفتند .روش نمونه¬گیری نیز  ،نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید.
یافته ها  :بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق  ،میانگین سنی افراد  ۹۲/۴سال بود و بیشترین موارد حوادث ترومایی
مربوط به مردان( )٪۰1/6بود .کل مراجعین در تیرماه  1۲0۹نفر که  ۴۲2نفر سرپایی و 0۴۳نفر بستری( ٪۲۹/01حوادث
ترافیکی و  ٪06/۲۳غیر ترافیکی) -در مرداد ماه  12۲۴نفر که  ۰21نفر سرپایی و ۲۳6نفر بستری( ٪۲2/1۹نفر حوادث
ترافیکی و  ٪0۰/۴۰غیر ترافیکی) -در شهریورماه  1۹2۲نفر که  ۰۴1نفر سرپایی و  0۰۳نفر بستری( ٪۲1/6۲حوادث ترافیکی
و  ٪0۴/۹620غیر ترافیکی) بودند.
نتیجه گیری  :با توجه به درصد باای شیوع حوادث غیر ترافیکی نسبت به حوادث ترافیکی در این شهرستان  ،پیشنهاد می
شود تحقیقی در زمینه انواع شایع حوادث غیر ترافیکی و علل آن انجام  ،و راهکارهای پیشگیری کننده جهت کاهش این
حوادث و افزایش موارد ایمنی انجام گردد.
واژه های کلیدی  :حوادث ترافیکی  ،حوادث غیر ترافیکی  ،اورژانس تروما
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