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استرس پس از سانحه در عوامل مرتبط با شروع اختالل 
  حوادث جاده اي

  

  موسوي سیدمحمدجواد ,خالق دوست طاهره ,موسوي سیده مریم ,*قنبري خانقاه عاطفه ,خدادادي نعیما :ننویسندگا

  :چکیده مقاله

با توجه . حوادث رانندگی یکی از شایعترین علت هاي ایجاد کننده اختالالت روانی مرتبط با تروماها هستند :مقدمه
شیوع، اهمیت و عوارض اختالل استرس پس از سانحه رانندگی، بررسی عوامل مرتبط با این اختالل می تواند به 

  .کمک مفیدي به افراد در معرض خطر ابتال نماید

این مطالعه با هدف تعیین برخی از عوامل مرتبط با اختالل استرس پس از سانحه رانندگی انجام گرفته  :هدف
 .است

مقطعی شرکت کنندگان از بخش هاي ارتوپدي و تروماي بیمارستان پورسینا  -در این مطالعه توصیفی  :روش کار
جمع  1389بیمار بستري، در سال  89اطالعات در هفته اول و دو ماه بعد از آسیب در . در شهر رشت انتخاب شدند

ماعی، فرم خالصه شده کیفیت زندگی اجت - ابزارهاي مورد استفاده پرسشنامه عوامل فردي و روانی  .آوري گردید
 Self-Rating (SRS PTSD) ، فرم خودگزارشی استرس پس از سانحه 36 items (SF)مرتبط با سالمت

Scale for PTSD فراوانی، میانگین و (داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصیفی . و تست افسردگی بک بودند
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند )زوجی -تی (و استنباطی ) انحراف معیار

میانگین و . از حادثه دیدگان یک ماه بعد به اختالل استرس پس از سانحه مبتال شدند (23.5%) نفر  21 :نتایج
  انحراف معیار افسردگی در گروه مبتال به اختالل استرس پس از سانحه از گروه غیرمبتال بطور معنی داري باالتر بود

(p= 0.001)  . بعالوه میانگین و انحراف معیار طول دوره بستري در گروه مبتال به اختالل استرس پس از سانحه
  .(p=0.03)بطور معنی داري بیشتر از گروه غیرمبتال به این اختالل بود 

یافته ها بیانگر آن است که برخی از عوامل، همچون افسردگی و طول دوره بستري با اختالل استرس  :گیري نتیجه
پیشنهاد می گردد از بستري هاي طوالنی مدت و غیرضروري بیمار  از سانحه رانندگی مرتبط هستند، لذاپس 

سانحه دیده اجتناب گردد، بعالوه انجام مشاوره روانپزشکی بالفاصله بعد از تصادف و پیگیري نشانه هاي روانی، 
  دت و غیرضروري توصیه می شودبویژه افسردگی بعد از ترخیص، بمنظور اجتناب از بستري هاي طوالنی م

  الالت روحی پس ضربه اي، حوادث رانندگی، زخم ها و آسیب هاتخا :هاي کلیدي واژه

 


