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پورقهرمان ،7مهرناز مشعوفي

1و4و5و6و .7مربي پرستاری مامايي دانشکده پرستاری و مامايي اردبيل
 .2کارشناس ارشد پرستاری -مربي دانشکده پرستاری و مامايي زنجان
 .3کارشناس ارشد مامايي -مربي دانشکده پرستاری و مامايي اردبيل
 .8عضو هيئت علمي دانشکده پزشکي و پيراپزشکي اردبيل
چكيده
زمينه و هدف :حادثه پيش آمد نامطلوب و غير منتظره ای است که اغلب در هر سني ممکن است رخ دهد ليکن در گروه سني
جوانان بيشترين تعداد مرگ و مير را موجب مي گردد .سوانح ناشي از وسايط نقليه موتوری در حدود نصف مجموع حوادث و سوانح
را تشکيل مي دهد .اين مطالعه با هدف بررسي علل صدمات در نوجوانان ( 15-11سال) مراجعه کننده به بخش اورژانس بيمارستان
شفيعيه زنجان در سال  1385انجام گرفت.
روش کار :اين مطالعه از نوع گذشته نگر بوده و تمامي پرونده های مراجعين به بخش اورژانس بيمارستان شفيعيه زنجان در گروه
سني  15-11سال که به علت تصادفات رانندگي (حوادث رانندگي) در سال  1385مراجعه نموده بودند استخراج و سپس اطالعات
مربوط به علل خارجي حوادث و نوع صدمه آنها جمع آوری گرديد .تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو از طريق
آمار استنباطي ميانگين و فراواني داده ها انجام گرفته است.
يافته ها  :نتايج حاصل نشان داد که از کل  378نفر (در سنين  15-11سال) مراجعه کننده به بخش اورژانس اکثريت ( )%81افراد
مذکر بوده و فقط 11درصد را افراد مونث تشکيل مي دادند .از اين تعداد 47درصد ساکن مرکز استان1 ،درصد ساکن شهرستانهای
ديگر و 44درصد ساکن روستاهای استان بوده اند .همچنين 74درصد مراجعات به علت حوادث موتوری بوده که نزديک به نيمي از
اين موارد ( )%41مربوط به موتور سيکلت بوده است .صدمات ناشي از آن حوادث به ترتيب مولتيپل تروما ( ،)%25ضربه به سر
( ،)%22شکستگي اندام تحتاني( ،)%18شکستگي اندامهای فوقاني( ،)%8شکستگي ستون فقرات ( ،)%1قطع عضو ( )%1و زخم (زخم باز و
سطحي) ( )%25مي باشد.
نتيجه گيري  :يافته ها نشان مي دهد حوادث ناشي از وسايل نقليه موتوری سهم قابل مالحظه ای از کل سوانح و حوادث را تشکيل
مي دهد .الزم است که توجه و تأکيد بر برنامه های پيشگيری از تروما در مورد مردان جوان و وسيله نقليه موتور سيکلت متمرکز
شود.
واژه هاي کليدي :صدمات ،نوجوانان ،اورژانس
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علل صدمات در نوجوانان ( 91-91سال) مراجعه کننده به بخش اورژانس
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حادثه ،پيش آمد نامطلوب و غير منتظره ای است

ازکل مراجعين به بخش اورژانس  378نفر بدليل

که اغلب اوقات باعث ايجاد ضرب و جرح و يا

سوانحبه اينبخشمراجعه داشتند .سپس اطالعات

مرگ و مير انساني مي گردد( .)1جراحات وارده

مربوط به کل واحدها از نظر سن ،جنس ،محل

ممکن است شخص را برای هميشه از فعاليت و

سکونت علل صدمات و حوادث و نوع صدمه

کار محروم سازد( .)2سوانح و حوادث در هر سني

اشاره شده (نظير سوختگي،خفگي،خودکشي،سقوط

ممکن است اتفاق بيفتد ليکن در گروه سني

از بلندی ،ضرب و جرح و غيره) ،از روی پرونده

جوانان بيشترين تعداد مرگ و مير را موجب مي

افراد استخراج و مورد بررسي قرار گرفت .جهت

گردد( .)3ميزان وقوع حوادث نزد مردان احتماالً

تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي بصورت

برای اينکه بيشتر در معرض خطرات قرار دارند

جدول فراواني و ميانگين داده ها با استفاده از

بيش از زنان است( .)4سوانح ناشي از وسايط

نرم افزار  SPSSاستفاده گرديد.

نقليه موتوری در حدود نصف مجموع حوادث و

يافته ها

سوانح را تشکيل مي دهند( .)5طبق برآورد

نتايج حاصل نشان داد که از کل  378نفر در

سازمان بهداشت جهاني ،ساالنه حدود  78ميليون

سنين)15-11سال) مراجعه کننده به بخش

نفر در جهان دچار حادثه مي شوند که نيازمند

اورژانس ،اکثريت ( )81%افراد مذکربوده (نمودار

خدمات بهداشتي درماني هستند و اولين قدم

شماره  )1و فقط 11درصد را افراد مونث تشکيل

درجهت پيشگيری از حوادث افزايش آگاهي

مي داده اند .از اين تعداد 47درصد ساکن مرکز

عمومي نسبت به خطراتي است که در کمين

استان1 ،درصد ساکن شهرستانهای ديگر و

آنهاست( .)6آگاهي از علل صدمات و حوادث

44درصد ساکن روستاهای استان بودند(نمودار

جهت طرح اقدامات مناسب جهت پيشگيری از

شماره  .)1همچنين 74درصد ( 378نفر) به علت

حوادث از نياز های ضروری است( .)7لذا پژوهش

حوادث و فقط 26درصد به علت بيماری به

حاضر باهدف بررسي علل صدمات در نوجوانان

بخش اورژانس مراجعه نموده بودند .علل اکثريت

( 15-11سال) مراجعه کننده به بخش اورژانس

حوادث مربوط به وسايل نقليه موتوری بوده که

بيمارستان شفيعيه زنجان درسال  1385انجام

نزديک به نيمي از اين موارد ( )41مربوط به

گرفت.

موتورسيکلت بوده است (نمودار شماره .)2

روش کار

صدمات ناشي از اين حوادث به ترتيب مولتيپل

روش مطالعه گذشته نگر بود و روش نمونه گيری

تروما ( ،)25%ضربه به سر ( ،)22%شکستگي اندام

مبتني بر هدف مي باشد برای اين منظور ابتدا

تحتاني ( ،)18%شکستگي اندامهای فوقاني (،)7%

پرونده های تمام مراجعين به بخش اورژانس

شکستگي ستون فقرات ( ،)1%قطع عضو ( )1%و

بيمارستان شفيعيه زنجان درگروه سني مورد

زخم و جراحت ( )25%بود (نمودار شماره .)3
24
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مقدمه

نظردرسال  1385مورد بررسي قرار گرفت که

رقيه حاتمي و …

بررسي علل صدمات...
نمودارشماره  1توزيع فراواني درصد نمونه های مورد پژوهش بر

نفر مرد بودند و بيشترين فراواني مربوط به

حسب جنس و محل سکونت

صدمات نيز مربوط به تروما ( )%35بوده است

نمودار ( -)1توزیع فراوانی درصد نمونه های مورد
پژوهش برحسب جنس ومحل سکونت
100%
80%

حاضر تصادفات موتور سيکلت در گروه سني

60%
40%

 15-11سال بيشترين ميزان را داشته و اکثريت

20%
روستا

شهرستان

مرکز استان

زن

مرد

0%

نمودارشماره  2فراواني نمونه های مورد پژوهش بر حسب نوع

رانندگان موتور از کاله ايمني در هنگام سانحه

وسيله نقليه

استفاده نمي کردند .ضربه به سر در ميان
51

مصدومين مورد مطالعه ما (بعد از مولتيپل تروما

50.5

و زخم جراحت باز) درصد بااليي رابه خود

50
49.5

اختصاص داده است که بيشتر در افرادی که از

49
48.5

کاله ايمني استفاده نکرده بودند اتفاق افتاده

48
ساير وسايل

است .يافته فوق ضرورت استفاده از کاله ايمني

موتور سيکلت

نمودارشماره  3فراواني صدمات در نمونه های مورد پژوهش

را برای کاهش ميزان صدمه به سر در جوانان

25

استفاده کننده از موتورسيکلت ،بيشتر روشن مي

20

سازد .در پژوهش ديگری که توسط صادقيان و

15
10

همکاران در سال  1387انجام شد ،يافته ها نشان

5

مي دهد که گروه سني  22-21و  13-11سال

0
زخم و جراحت

قطع ع ضو

ستون فقرات

ان دام تحتاني

ان دام فوقاني

ضرب ه ب ه سر

مولتيپ ل تروما

به ترتيب دارای بيشترين مصدوميت ( )32/3%و

بحث

( )11/6%هستند .در داخل شهر ،موتور سواران

ترومای رانندگي خصوصاً موتور سيکلت ،شايع

با 53/7درصد و در خارج شهر ،مسافرين و

ترين عامل ايجاد تروما بوده که نزديک به نيمي

رانندگان خودرو با 62درصد بيشترين فراواني

از اين موارد را تشکيل مي دهد.در مطالعه

مصدومين را تشکيل مي دادند(.)12در مطالعه

خاتمي و همکاران که در سال  1382انجام شد

دکتر شهال و همکاران افزايش آمار تصادفات

نشان داده شد که در اکثر تصادفات رانندگي،

موتورسيکلت مورد مطالعه قرار گرفته بطوريکه

موتور سواران ،سرنشينان اتومبيل و عابران پياده

افزايش 16/6درصد تصادفات با موتور سيکلت

به ترتيب با 42/1درصد28/1 ،درصد و

در سال  1383نسبت به سال  1382به دليل

25/6درصد بخش اعظم قربانيان تروما را به

افزايش رغبت جوانان به اين وسيله عنوان شده

خود اختصاص دادند( .)8در پژوهش سليمي و

است؛ به طوريکه در گروه سني  24-15سال

همکاران در سال  1387نيز نشان داده شده

ميزان تصادفات از  162مورد در سال  1382به

است که از ميان  1141بيمار مورد مطالعه 152
25
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که با مطالعه ما همخواني دارد(.)1در مطالعه

رقيه حاتمي و …

بررسي علل صدمات...

افزايش) که تا حدودی با مطالعه حاضر مطابقت

ناشي از وسايل نقليه موتوری ،سهم قابل مالحظه

دارد( .)11همچنين در اغلب مطالعات بيشترين

ای از کل سوانح و حوادث را تشکيل مي دهد.

ترومای موتورسواران را شکستگي های اندام تحتاني

دسترسي سهل وآسان قشر جوان به موتورسيکلت

وبه ميزان 42-52درصد تشکيل مي دهد که در

و استفاده بي قيد و شرط از اين وسيله و همچنين

مطالعه حاضر شکستگي اندام تحتاني 18درصد و

عدم رعايت مواردايمني از جمله عدم استفاده از

اندام فوقاني 8درصد بوده است .آسيب پذيری

کاله ايمني سبب ايجاد حوادث متعدد گرديده

بسيار باالی موتورسواران نسبت به ساير استفاده

است.توجه و تاکيد ويژه به اجرای برنامه های

کنندگان از وسايل نقليه موتوری در جاده ها ،در

پيش گيری از تروما در مورد مردان جوان و

مطالعات متعددی نشان داده شده است .اين

استفاده کنندگان از موتورسيکلت ضروری بنظر

گروه افراد به دنبال کوچکترين برخورد ،دچار

مي رسد .در ضمن رعايت اصول صحيح جاده

صدمه مي شوند .اين مهم در مطالعه خلجي و

سازی و تدوين استراتژيهايي جهت کاهش شدت

همکاران که در يکي از بيمارستانهای کاشان

سرعت و اجباری نمودن استفاده از کاله ايمني

انجام شد و نشان داد که 56درصد بستری

در موتور سواران و بهبود فرآيند امدادرساني به

شدگانحوادث ترافيکي ،موتورسواران بودند(،)12

مصدومين جاده ها ،برای کاهش حوادث جاده

با يافته های مطالعه ما همخواني دارد.

ای و کاهش عوارض ناشي از تصادفات ،به ويژه

نتيجه گيري

در استفاده کنندگان از موتور سيکلت که

نتايج اين پژوهش نشان داد از نظر جنسيت،

نيروهای جوان و فعال و تاثير گذار بر سالمت و

اکثريت موارد مذکر بوده اند .همچنين اکثريت

اقتصاد جامعه مي باشند ،ضروری به نظر مي

حوادث مربوط به وسايل نقليه موتوری به ويژه

رسد.
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موتورسيکلت بوده است .به اين ترتيب حوادث
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