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 علل شکستگی هيپ در بيماران مسن
 3، نعيم السادات كيا2، محمد فروزش فرد1، احمد شيخي1*محمد ميرزايي خواه

 لوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمناندانشجوي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه ع 1
 متخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه، عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان 2
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  3
 

 از علل عمده مرگ و مير در ميانكه  است از جمله شايعترين شکستگي هاي ارتوپدي به خصوص در افراد مسن هيپشکستگي  هدف: مقدمه و
است. هدف از اين مطالعه بررسي علل شکستگي هيپ در بيماران مسن  و به عنوان يک مشکل جدي سالمت در جهان شناخته شده افراد مسن
 مي باشد.

سال اخير در  5تحليلي گذشته نگر، كليه ي بيماران مسن كه جهت جراحي شکستگي هيپ طي _در اين مطالعه توصيفيمواد و روش هاروش: 
ز ا بيمارستان اميرالمومنين)ع( سمنان بستري شده بودند، وارد مطالعه شدند. جهت انجام اين مطالعه ليست اسامي و پرونده پزشکي اين بيماران

و مطالعه شد. ابزار گردآوري اطالعات چک ليست محقق ساخت شامل مشخصات دموگرافيک)سن، جنسيت،  مدارک پزشکي بيمارستان دريافت
محل زندگي(، مصرف سيگار، علت و سمت شکستگي بود. گزارشات مندرج در پرونده بيمار كه توسط پزشک و پرستار مربوطه تکميل شده بود 

 صورت گرفت. SPSS16 ها با استفاده از استخراج و در چک ليست ثبت مي شد. تجزيه و تحليل داده
( %88نفر)228از اين تعداد  ( بودند.7/53نفر زن )% 139( و 3/46نفر مرد )% 120بيماري كه مورد بررسي قرار گرفتند،  259يافته ها: از بين 

( در 3/48نفر)% 125بودند. شکستگي  ( از اين بيماران سيگاري و بقيه غير سيگاري7/9نفر)% 25( ساكن روستا بودند. %12نفر)31ساكن شهر و 
( %10نفر)26( بر اثر سقوط از ارتفاع و 4/5نفر)%14( بر اثر افتادن روي زمين، 6/84نفر )% 219( در سمت چپ بود.7/51نفر)%134سمت راست و 

 بر اثر تصادف رانندگي دچار شکستگي شده بودند.
شکستگي هيپ در بيماران مسن افتادن روي زمين است. از جمله عواملي كه مي  نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، مهمترين علت

توان براي افتادن و متعاقبا شکستگي هيپ عنوان كرد شامل اختالالت راه رفتن، كاهش فشار خون وضعيتي، زوال عقل، ناتواني عضالني، 
اشد. به همين جهت انجام اقدامات پيشگيري كننده همچون مصرف داروهاي ايجاد كننده پوكي استخوان و آرامبخش مي ب اختالالت ديد و

انجام ورزش با شدت متوسط، مصرف پروتئين كافي، قرارگيري در معرض نور خورشيد و مصرف غذاهاي حاوي كلسيم جهت جلوگيري از پوكي 
 استخوان ضروري است.

 شکستگي هيپ، علل ، بيماران مسن كلمات كليدي:
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