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 بررسی شيوع عوارض و مرگ و مير پس از جراحی شکستگی هيپ
 3، نعيم السادات كيا2، محمد فروزش فرد1احمد شيخي، 1*محمد ميرزايي خواه

 دانشجوي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان 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، ايرانحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، مركز ت 3

 

مقدمه و هدف: انجام عمل جراحي با عوارض بااليي همراه است. اين عوارض موجب افزايش مرگ و مير، افزايش مدت بستري در بيمارستان و 
 طالعه بررسي شيوع عوارض و مرگ و مير پس از جراحي شکستگي هيپ بوده است.افزايش هزينه هاي درماني مي شود. هدف از اين م

سال اخير در  5سالي كه جهت جراحي شکستگي هيپ طي  65تحليلي گذشته نگر، بيماران باالي _مواد و روش ها : در اين مطالعه توصيفي
ار گردآوري اطالعات چک ليست محقق ساخت شامل مشخصات بيمارستان اميرالمومنين)ع( سمنان بستري شده بودند، وارد مطالعه شدند. ابز

دموگرافيک)سن، جنسيت، محل زندگي(، مصرف سيگار، نوع بيهوشي، عوارض ايجاد شده در بيمارستان مانند )ترومبوآمبولي، ترومبوز وريد 

 صورت گرفت. SPSS16 ، هماتوم، عفونت و فوت( بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از عمقي
( بودند. ميانگين سني بيماران 7/53نفر زن )% 139( و 3/46نفر مرد )% 120بيماري كه مورد بررسي قرار گرفتند،  259يافته ها: از بين 

( از اين بيماران سيگاري و 7/9نفر)% 25( ساكن روستا بودند. %12نفر)31( ساكن شهر و %88نفر)228سال( بود. از اين تعداد  95-65)72/7±77
( بيهوشي عمومي بود. به طور كلي 6/6نفر)%17( اپيدورال و 3/26نفر)% 68( اسپاينال، 2/67بيمار)% 174ر سيگاري بودند. نوع بيهوشي بقيه غي

( نيز در بيمارستان 6/4نفر)% 12( حداقل دچار يکي از عوارض زودرس شدند. 6/28نفر)% 74( بدون هيچ عارضه خاصي و تعداد 4/71نفر)% 185
 فوت كردند.

يجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، عوارض ريوي، سوء تغذيه، زخم بستر، عفونت هاي مختلف و ضايعات قلبي عروقي از شايع ترين نت
علل مرگ و مير اين بيماران است. بنابراين بايستي تيم درماني راهکارهايي جهت كاهش اين عوارض و متعاقبا كاهش مرگ و مير در نظر 

 بگيرند.
 عوارض، مرگ و ميرجراحي شکستگي هيپ،  كليدي:كلمات 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

