
  ) 1389) تروما 3ویژه نامه (ضمیمه (  - 5، شماره 14دوره 
 525-520صفحات  5شماره  14جلد  - دوماهنامه فیض

 
 

بررسی استرس حاد، اختالل استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی 
بعد از سوانح رانندگی در مصدومین بستري شده در بیمارستان 

 1388پورسینا رشت طی سال 
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  :چکیده

. دانش کمی در مورد کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در مصدومین حوادث رانندگی وجود دارد :سابقه و هدف
، اختالل استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت هدف از انجام این مطالعه تعیین استرس حاد

  . در مصدومین حوادث رانندگی می باشد

براي انجام این مطالعه توصیفی افراد مورد مطالعه از بستري شدگان در بخش هاي ارتوپدي و  :مواد و روش ها
ک هفته و دوماه پس از تصادف داده ها ی. انتخاب شدند 1388تروماي بیمارستان پورسینا شهر رشت طی سال 

فرم (SF-36و ) استرس پس از سانحه( SRS- PTSDبیمار بستري جمع آوري گردیده و با ابزارهاي  88براي 
  . بررسی شدند) خالصه شده کیفیت زندگی مرتبط با سالمت

یه و تحلیل در تجز. استرس حاد هفته اول پیش بینی کننده مستقل استرس پس از سانحه دوماه بعد بود :نتایج
رگرسیونی بین موقعیت مصدوم به عنوان راننده و نمره اختالل استرس پس از سانحه دو ماه بعد ارتباط آماري 

نتایج این مطالعه همچنین، افزایش میانگین در عملکرد جسمی کیفیت ). P=024/0(معنی داري وجود داشت 
و کاهش میانگین در ) P=02/0(جسمانی و کاهش میانگین محدودیت نقش به علت آسیب ) P=005/0(زندگی 

) P=001/0(و نیروي حیاتی ) P=01/0(محدودیت نقش هیجانی ) P=001/0(عملکرد روانی شامل سالمت روانی 
  . در هفته اول تا دوماه پس از تصادف را نشان دادند



در مجموع می توان گفت حوادث رانندگی می تواند در کیفیت زندگی مصدومین حوادث رانندگی  :نتیجه گیري
اختالل ایجاد کرده و کارکنان ارائه دهنده خدمات مراقبتی باید در مورد استرس حاد، به خصوص در رانندگان 

  .اقدامات مداخله اي الزم را انجام دهند

  ، اختالل استرس سانحه، حوادث رانندگی، کیفیت زندگی: هاي کلیدي واژه


