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 خالصه 
 مقدمه

عوامل . تروما قسمت های مختلف بدن یکی از علل مراجعه سالمندان به مراکز فوریت های پزشکی است
هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع تروما در سالمندان پذیرش شده در مراکز . زیادی در بروز آن نقش دارد

 . ورژانس بودفوریت های پزشکی ا
 کار وشر

سال  54سالمند باالی  115نمونه پژوهش . انجام شد 1321مطالعه توصیفی حاضر به صورت مقطعی در سال 
شهرستان کردکوی  115بود که به علت های مختلف ناشی از تروما در مرکز فوریت های پزشکی اورژانس 

ابزار مطالعه شامل پرسشنامه . دروش نمونه گیری به صورت دردسترس انجام ش. پذیرش شده بودند
افزار  نرم از استفاده با ها داده. بود( α=23/4)دموگرافیک و مقیاس ارزیابی تروما با روایی و پایایی مورد تایید

 SPSSوالیس کروسکال یو، ویتنی من های کولموگروف اسمیرنوف، ، آمار توصیفی و آزمون15ی  نسخه. 
 .شد وتحلیل تجزیه p<45/4داری  معنی سطح ای در گرسیون رتبهفریدمن و ر. اسپیرمن ضریب همبستگی

 نتایج
از ( درصد 5)نفر 52ایجاد تروما در . از کل شرکت کنندگان مرد بودند( درصد 2/54)نفر 53تعداد 

اشکال .  بود( درصد 3/31)شایعترین تروما در هردو جنس سقوط در سطح همتراز. سالمندان در منزل بود
، ترومای ناشی از خشونت و سو رفتار (درصد 4/11)نفر 24طبقه بیماران تصادفی به تعداد تروما شامل چهار 

 54و تروماها با علت های متفاوت ( درصد 3/31)نفر  35، ، ترومای ناشی از سقوط(درصد3/4)سالمند 5
رین بیشت. کانتیوژن و کبودی بود( درصد 1/15)سالمند 21شایعترین شکایت در . بود( درصد 41)سالمند

آزمون ضریب . بود( درصد 1/31)و سر و صورت ( درصد 2/43)محل ایجاد اسیب به ترتیب در لگن 
و تعداد داروهای ( p ،554/4=r=441/4)همبستگی اسپیرمن ارتباط معناداری بین تروما با سن 

ن تروما اختالف معناداری بر اساس آزمون من ویتنی یو بی. سالمندان نشان داد( p ،314/4=r=43/4)مصرفی
نتایج رگرسیون رتبه ای نشان داد بیشترین پیش بینی . وجود داشت( p=42/4)در استفاده از وسایل کمکی 

 . بود( p ،545/5=OR=412/4) کننده موثر در ایجاد تروما مربوط به مصرف دارو و افزایش تعداد آن 
 جه گیریینت

مناسب سالمندان در مراقبت از خود از  به منظور پیشگیری از تروما تعدیل دارو های مصرفی و آموزش
 .ضروریاتی است که نیازمند توجه وافر است
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