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 93 .باشد می بهشتی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه به متعلق اثر، این انتشار حقوق تمامی
 اصیل مقالھ

 اولیه گزارش یک دیابتی؛ سالمند بیماران در تروما گیرشناسی همه بررسی
  

 معرفتی فروزان تاجیک، حسنی ري،ضیاب ضیا مهدي سید منصف، وحید ،*اسدي پیمان وندي، زهره بهزاد
  .ایران رشت، گیالن، پزشکی علوم دانشگاه اي، جاده تروماي تحقیقات مرکز

 
 :خالصه
ناتوانی هاي جسمی مستعد ایجاد تروما هستند،  سالمندان دیابتیک به دلیل بیماري هاي زمینه اي یا :مقدمه

 بررسی همه گیر شناسی تروما در بیماران سالمند دیابتی مراجعه کننده به بخش در این مطالعه بر آن شدیم به
  بپردازیم 1390رشت در سال  اورژانس بیمارستان پورسیناي شهر

سال مراجعه کننده به  60این مطالعه به صورت مقطعی بر روي پرونده تمامی سالمندان دیابتی باالي  :روش کار
اطالعات دموگرافیک و اطالعات . انجام گرفت بخش اورژانس بیمارستان پورسیناي شهر رشت، استان گیالن

ل ایجاد، تعداد روز هاي بستري، مکان ایجاد، محل آناتومیک، مرگ نوع، فص :مربوط ویژگی هاي تروما از قبیل
قبل طراحی شده جمع  خون مورد نیاز و زمان پذیرش تا فوت براي تمام بیماران از طریق چک لیست از ومیر،

نرم داده ها با استفاده از . مورد ارزیابی قرار گرفت در نهایت فاکتورهاي موثر در مرگ و میر. آوري و ثبت گردید
 p >05/0 .و به کارگیري آزمون هاي مربع کاي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 21 نسخه SPSS افزار آماري

   .به عنوان سطح معنا داري در نظر گرفته شد 
  

درصد  6/58(شدند  سال بررسی 94/69±18/7بیمار ترومایی مبتال به دیابت با میانگین سنی  268 :یافته ها
، بیشترین مکان ایجاد تروما؛ خیابان هاي )درصد 3/40(تروما؛ سقوط در سطح همتراز بیشترین مکانیسم ). زن

فصل  ، بیشترین)درصد 6/45(، بیشترین مکان آناتومیک تروما؛ اندام ها )درصد 8/35( درون شهري و سایر اماکن
درصد از  3/6و در کل  تزریق خون داشتند درصد از بیماران نیاز به 2/14. بود) درصد 28(ایجاد تروما؛ زمستان 
. بدست آمد) روز 53ساعت تا  6بین ( 72/3±14/5بستري در بخش  میانگین روز هاي. بیماران فوت نمودند

، مکان آناتومیک تروما )=012/0p(رگرسیون چند متغیره حاکی از ارتباط معنی دار جنس  نتایج آنالیز
)047/0p=( تعداد محل هاي آناتومیک ،)030/0p=( نیاز به تزریق خون ،)001/0< p( فشار خون سیستولیک ،

و مرگ و میر  )p >001/0(بار در دقیقه  100و تعداد ضربان قلب باالي  )=017/0p(میلی متر جیوه  90زیر 
   .ناشی از تروما در سالمندان دیابتی بود

  



سطح همتراز،  سقوط دریافته هاي پژوهش حاضر حاکی از آن است که بیشترین مکانیسم تروما  :نتیجه گیري
بیشترین مکان آناتومیک ایجاد تروما اندام ها و  بیشترین مکان ایجاد تروما خیابان ها و سایر اماکن درون شهري،

جنسیت،  بین مرگ و میر سالمندان دیابتی مراجعه کننده به اورژانس با. زمستان بود بیشترین فصل ایجاد تروما
 90خون، فشار خون سیستولیک زیر  ناتومیک آسیب دیده، نیاز به تزریقمکان آناتومیک تروما، تعداد محل آ

 .بار در دقیقه ارتباط معناداري دیده شد 100میلی متر جیوه و تعداد ضربان قلب باالي 
 

 گیرشناسی همه سالمندان؛ آسیبها؛ و ها زخم شیرین؛ دیابت: کلیدي واژگان
 


