
 
 

                                                                          

 چكيده پايان نامه پزشكي :

پايان پروپوزال تاريخ تصويب  آيدااسدزاده مقدم:نام دانشجو

/         /            نامه :

31 

         تاريخ دفاع پايان نامه :     دکترمظلوم زادهاستاد راهنما:

        /        /31 

 :درجه پايان نامه دکترتقی لواستاد مشاور :
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))بسمه 

 تعالي((
وزارت بهداشت، درمان، 

آموزش پزشكي دانشكده 

 پزشكي زنجان

 :تاريخ

 شماره : 

            

                                                              امضاء دانشجو :        

 امضاء استاد راهنما :         

امضاء                                     : پژوهشی دانشکده پزشکی ء معاون امضا

 :                  پژوهشی دانشگاهمعاون 

ديولوژيک در بیماران دچاار ترومااس سار تعیین مشخصات اپیدمیولوژيک  ، بالینی ورا

 بیمارستان ايت هللا موسوس زنجانمراجعه کننده به اورژانس 

 

 سربه در سه دهه اول زندگی و تروما   شايع ترين علت مرگ و میرتروما  : مقدمه :

با توجه به اهمیت  است. بیماران تروماييدر  علت مرگمحل آسیب، بسترس و  شايع ترين

اينکه مطالعه اس در زمینه اپیدمیولوژس آن در زنجان در سالیان اخیر تروماس سر و 

انجام نشده است اين مطالعه با هدف تعیین مشخصات اپیدمیولوژيک، بالینی و 

راديوگرافیک بیماران مراجعه کننده با تروماس سر به بیمارستان آيت اله موسوس 

 انجام شد. 59زنجان در سال 

 

ماه  تا پايان  فروردينران با تروماس سر که از ابتداس کلیه بیما روش بررسي : 

ماه به اورژانس بیمارستان ايت هللا موسوس زنجان مراجعه 5به مدت  3151آذر ماه 

کردند، وارد  مطالعه شدند. اطالعاتی نظیر سن، جنس، شغل، وضعیت تحصیل، مکانیسم 

(، يافته GCSگالسکو) آسیب، وضعیت هوشیارس در زمان ورود بر اساس معیارهاس کوماس

هاس سی تی اسکن، عاليم بالینی و آسیب هاس همراه با استفاده از اطالعات پرونده 

بیماران در چک لیستی که بدين منظور تهیه شده بود ثبت گرديد و با استفاده از 

 .آمار توصیفی و آزمون کاس دو مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت
 

درصد نمونه  4/73 د.ر وارد شدنس سدچار تروماار بیم 676 در اين مطالعه :نتايج 

) با انحراف  6/85درصد زن بودند. میانگین سنی افراد  6/82مورد مطالعه مرد و 

( % 5/83مورد ) 342( از موارد ساکن شهر و % 3/72نفر) 182( سال بود. 2/32معیار 

( و % 1/73) ساکن روستا بودند. شايع ترين علت ايجاد تروما تصادف هاس خودرو بود

پس از آن سقوط از ارتفاع و نزاع به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار داشتند. اکثر 

 %31و باالتر)تروماس خفیف( داشتند و فقط نزديک به  34( GCSبیماران امتیاز گالسکو )

)تروماس شديد( داشتند. شايعترين عالمت بالینی در بین  5بیماران امتیاز کمتر از 

( بود.. در يافته هاس راديولوژيک شايع ترين عالمت يافت % 7/71ردرد )اين بیماران س

 9/6( و خون ريزس اپی دورال)% 6/5( و شکستگی جمجمه)% contusion()1/31شده له شدگی)

سن باال، وجود عاليم بالینی ( فوت کردند. %3/4مورد ) 82( بود. در مطالعه حاضر %

ينوره و نقائص عصبی فوکال(، يافته هاس )مانند سردرد، تشنج، اتوراژس، اتوره، ر

 مرگ ومیر ارتباط معنادارس نشان داد.( با GCSراديو لوژيک و امتیاز گالسکو )

 

ترافیکی را در نتايج اين مطالعه اهمیت حوادث  :نتیجه گیري و پیشنهادات

ايجاد تروماس سر نشان می دهد که به ويژه در جنس مذکر، افراد جوان و مناطق شهرس 

شترين فراوانی را داشت. برنامه هاس آموزشی و مداخله اس در جهت رعايت قوانین بی

راهنمايی، استفاده اجبارس از وسايل ايمنی و بهبود وضعیت ايمنی جاده ها نقش مهمی 

در پیشگیرس از آسیب هاس ناشی از حوادث ايفا می کند. همچنین توجه به عاليم بالینی 

 مرگ و میر انجام اقدام مناسب و فورس در جهت کاهش و يافته هاس راديولوژيک مهم و

 بیماران توصیه می شود.

 

 : اپیدمیولوژس، تروماس سر، يافته هاس راديولوژيک واژه هاي كلیدي :
 


