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 چکیده
هاي بهداشتی و عامل مهم ناتوانی و مرگ در افراد  تروما به سر مشکلی عمده و قابل پیشگیري  در سیستم:مقدمه

  .جوان است

 .افراد دچار ضربه مغزي و علل  آن هاي دموگرافی بررسی برخی ویژگی: هدف

 ، توسط مرکز تحقیقات تروماي استان گیالن بر1384-85هاي  سالبررسی توصیفی در  این : مواد و روش ها
 .بیماران دچار تروما به سر که در بیمارستان پورسیناي رشت بستري شده بودند انجام شد

اي حاوي اطالعات مربوط به سن، جنس، زمان  پزشکان عمومی با نظارت متخصص جراحی مغز و اعصاب پرسشنامه
. نگر تکمیل کردند صورت آینده اسکن را به تی هاي سی و یافته GCSر و صدمه همراه، بروز حادثه، علل ضربه به س

 .                                                                                       پردازش شد SPSS 10 داده ها توسط نرم افزار 
سال و نسبت مرد 35/31 ±16/18میانگین سنی آنها . ودنددرصد بیماران دچار ضربه به سر شده ب 64حدود  :نتایج

موارد، علت ضربه % 77در حدود . ساله بودند 25-44بیشترین گروه سنی دچار آسیب سر افراد .بود 1به  3به زن 
 20-24هاي  بیشتر حوادث در ساعت. دادند آنان را تشکیل می% 48حوادث ترافیک بود و موتورسواران در حدود 

بیماران آسیب مغزي شدید بود و % 12در %). 75/38(ین فصل سال بودتر اتفاق افتاده بودند و تابستان پرحادثه
بیماران فوت شدند و % 13در حدود . هاي داخل جمجمه را تشکیل می دادند آسیب% 24/12ها  خونروي

  .از بیماران فوت شده بود% 55موتورسیکلت عامل آسیب در 

پرداختن به . وان علت تروماي سر نشان می دهدنتایج این بررسی، اهمیت حوادث ترافیکی را به عن: نتیجه گیري
  .تواند نقش مهمی در کاهش آسیب ناشی از تروما داشته باشد مسائل مربوط به پیشگیري از این حوادث می
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