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 شهریور آمل طی یکسال 58الگوی صدمات ناشی از حوادث ترافیکی در  بیماران بستری در بیمارستان 

 رقیه نظری     

 مامایی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری ، ایران پرستاریعضو هیات علمی، دانشکده 

: حوادث ترافیکی یکی از مهمترین علل مرگ و میر و ناتوانی بشمار می روند. بررسی دقیق مصدوم با توجه به قه و هدفساب
الگوی آسیب و شدت آن در ارگانهای مختلف، می تواند راهنمای مناسبی برای تخمین پیش آگهی و برنامه ریزی مراقبت 

وارده به ارگانهای مختلف ناشی از حوادث ترافیکی شهر آمل و حومه در باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی الگوی صدمات 
 شهریور آمل بستری شده اند، انجام گردیده است. 1۰بین بیمارانی که در طی یکسال به علت حوادث ترافیکی در بیمارستان 

یب شده و پس از مراجعه مصدوم که طی یکسال به دنبال حوادث ترافیکی دچار آس ۲۹6: در این مطالعه مقطعی تعداد روش
شهریور آمل ، بستری شده بودند، وارد مطالعه شدند. مشخصات بیمار و نوع و شدت آسیب وارده به هر ارگان  1۰به بیمارستان 

)بیشترین آسیب( رتبه بندی شد.  6( از یک )کمترین آسیب( تا AISدر چک لیستی ثبت گردید. میزان آسیب به هر ارگان)
سه ارگانی که بیشترین آسیب را دیده بودند، محاسبه شد. داده ها در نرم افزار  AIS( با جمع ISS) شدت آسیب به بیمار

SPSS .و آمار توصیفی ، مجذور کای و تی تست آنالیز گردید 

سال قرار داشتند و دارای میانگین  ۴6( مرد بودند. این مصدومین در محدوده سن یک الی %۰0اکثر آسیب دیدگان) یافته ها:
نفر  12درصد( سرنشین اتومبیل، ۹/۲6نفر) 2۲2درصد( از آسیب دیدگان عابر پیاده،   ۲/2۹نفر) 1۲2سال بودند.  ۲۴/۹۹نی س
درصد( سرنشین ماشینهای کشاورزی و 1/1نفر باقیمانده ) 0درصد( موتورسوار و ۲/26نفر ) 110درصد( دوچرخه سوار ، ۴/2)

یله آمبوانس به بیمارستان انتقال داده شده بودند. آسیبها، منجر به فوت درصد این مصدومین بوس ۹/1۲سنگین بوده اند. 
درصد در  2۴درصد بستری شدگان در ناحیه سرو گردن، ۴/۹۴درصد(از آسیب دیدگان پس از بستری شده بود.  ۲/۲نفر )1۳

ره های کمری دچار درصد در مه ۹/0درصد در اندامها و  ۹/6۴درصد در شکم،  ۲/۳درصد در قفسه سینه،  ۳/1۰صورت، 
بوده  ۲۹/۴± 0/۰و درغیر فوت شده گان  ۲۰/2۴ ±۲/0(( در فوت شدگان ISSآسیب شده بودند. میانگین شدت آسیب 

 (. P<0/001است)

: نتایج این مطالعه حاکی از آنست که آسیب به اندامها و سرو گردن شایعترین الگوی آسیب در حوادث ترافیکی نتیجه گیری
دقیق به  بررسی اولیه مصدوم در مراقبتهای پیش بیمارستانی و اورژانسی بسیار ضروری است. همچنین  می باشد. لذا توجه
 میتواند معیاری برای تعیین پیش آگهی آسیب باشد. ISSبرآورد شدت آسیب 

 : تروما، صدمات ترافیکی، شدت آسیبکلمات کلیدی
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