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ABSTRACT
Introduction and purpose: Trauma is one of the major cause of mortality and
disability in communities and annually leads to the death of millions of people
worldwide. Based on the evidence, car accident injuries (especially on religious
and cultural events) are at an impressive level in Iran. Regarding this, the aim of the
present study was to investigate the prevalence of trauma patients admitted to Shahid
Rajai Hospital, and its relationship with religious, cultural, and national occasions,
such as Ramadan, Tasua and Ashura, and so forth.
Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted on the trauma
patients admitted to Shahid Rajai Hospital in Shiraz, Iran, on religious, cultural, and
national occasions during 2009-2014. The data were collected through a checklist,
including the demographic data, some questions about the mechanism of the
accident (i.e., car and motorcycle accidents, pedestrian injuries, assault, as well as
gun and knife attacks), and religious occasions of the admission day (e.g., holidays,
Wednesday Feast, Yalda, Tasua and Ashura, and Ramadan). The data were analyzed
in SPSS version 17 using the descriptive statistics and the frequency distribution table.
Results: According to the results, on the celebrations and birthdays, the highest
number of trauma patient admission was recorded. In addition, the mean number
of hospitalized men was significantly higher than that of the women. There was no
significant difference in the mean number of the admissions between the first and
second half of Nowruz and between the Martyrs’ Days and birthdays regarding the
accident mechanisms of the car accident, motorcycle accident, assaults, falls, and
unexpected events.
Conclusion: As the findings of the present study indicated, the highest number of
the admissinos occurred on the birthdays and celebrations, especially among the
males. Therefore, it is suggested that measures be taken to minimize the number
of traumatic accidents, especially on holydays, and deliver more care for the
pedestrians, motorcyclists, and car drivers in this regard.
Keywords: Cultural occasion, Frequency, National occasion, Religious occasions,
Trauma patients
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مقدمه و هدف :تروما يكي از علل اصلي مرگ و مير و معلوليت در جوامع است كه ساالنه موجب مرگ
ميليونها انسان در سراسر جهان میشود .شواهد نشان میدهد که در ایران صدمات ناشی از حوادث رانندگی
بسیار چشمگیر است؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسي فراوانی پذیرش بیماران ترومایی در
بیمارستان شهید رجایی در مناسبتهای ملی ،فرهنگی و مذهبی میباشد.
روش کار :مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی -توصیفی میباشد که روی تمام بیماران دچار ترومای
حوادث ترافیکی ارجاعشده به بیمارستان شهید رجایی شهر شیراز طی سالهای  1388تا  1393در روزهایی
با مناسبتهای ملی ،مذهبی و فرهنگی انجام شده است اطالعات از طریق چک لیست مشتمل بر دو بخش
اطالعات دموگرافیک و سؤاالتی در خصوص مکانیسم حادثه (خوردو ،تصادف موتور ،مصدومین عابر پیاده،
ضرب و جرح ،تیرخوردگی و چاقو خوردگی) و زمان پذیرش جمعآوری گردید .سپس دادهها در نرم افزار
 SPSS 17با آمار توصیفی تحلیل و در قالب جدول توزیع فراوانی ارائه گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد بیشترین تعداد پذیرش بیماران ترومایی در روزهای با مناسبت اعیاد و والدتها
میباشد .میانگین تعداد بستری در مردها بهطور معنیداری بیشتر از زنان گزارش شده است .همچنین
میانگین تعداد بستریها در روزهای نیمه اول و نیمه دوم نوروز و میانگین تعداد بستریها در روزهای
شهادت و والدت در مکانیسمهای ماشین پیاده ،موتور ،ضرب و جرح ،سقوط و حوادث غیرمترقبه تفاوت
معنیداری ندارد.
نتيجهگيري :با توجه به نتایج این مطالعه ،بیشترین تعداد پذیرش بیماران ترومایی در روزهای با مناسبت
اعیاد و والدتها و بیشتر در مردان میباشد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد تمهیداتی اندیشیده شود تا براساس نوع
تعطیالت ،آمار حوادث ترومایی به حداقل کاهش و در صورت بروز ،مراقبتهای بیشتری برای عابرین پیاده،
موتورسواران و رانندگان اتومبیل در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی :بیماران ترومایی ،فراوانی ،مناسبت مذهبی ،مناسبت فرهنگی ،مناسبت ملی

 استناد :یداللهی ،مهناز؛ گرامی ،مجید؛ شمسالدینی ،نرگس .بررسی اپیدمیولوژیک بیماران ترومایی پذیرششده در مناسبتهای ملی ،مذهبی و فرهنگی در
بیمارستان شهید رجایی شهر شیراز طی سالهای  1388تا  .1393مجله تحقیقات سالمت در جامعه ،بهار 1396؛.38-44 :)1(3

مقدمه
امروزه تروما بهعنوان يكي از علل اصلي مرگ و مير و

معلوليت در جوامع محسوب میشود كه ساالنه موجب مرگ
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بررسی اپیدمیولوژیک بیماران ترومایی پذیرششده در مناسبتهای ملی ،مذهبی و فرهنگی در
بیمارستان شهید رجایی شهر شیراز طی سالهای  1388تا 1393
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ميليونها انسان در سراسر جهان میشود [ .]1-3در سال ،2009

نگرديد [ .]10بررسی مقدماتی نشان میدهد که تاکنون پژوهشی

مرگ و میر در سراسر جهان معرفی شد .در بسیاری از کشورها

در شهر شیراز انجام نشده است .از این رو ،برای برنامهریزی و

تروما بهعنوان ششمین عامل مرگ و میر و مسبب  10درصد

و میر زودرس در افراد کمتر از  65سال میباشد [ .]4همچنين
تروما ،مهمترين علت از كارافتادگي و صدمات اقتصادي وابسته
به سالمت در كشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب

ميشود که طبق بررسیهای صورتگرفته ،تروماي ناشي از

تصادفات و ساير مكانيسمها اولين علت مرگ و مير در گروه سنی
جوانان و نوجوانان میباشد [.]5

از آنجایی که سوانح ،مهمترين علت مرگ و مير در سنين

کمتر از  ۴۵سالگی است؛ بنابراین ضرورت پيشگيری از اين
سوانح ،شناخت اپيدميولوژی آن است [ .]6پایش بیماران

ترومایی میتواند اطالعاتی در مورد نوع ،شدت ،شیوع ،بروز
و دیگر ویژگیهای بیماران ترومایی فراهم نماید [ .]3شواهد
نشان میدهد که در ایران صدمات ناشی از حوادث رانندگی
بهخصوص در روزهایی که مناسبتهای مذهبی و فرهنگی وجود

دارد ،بسیار چشمگیر است و اقدامات پیشگیرانهای که تاکنون از
سوی نهادها و سازمانهای مختلفی نظیر نیروی انتظامی ،راه و

ترابری ،بهداشت و درمان ،بهزیستی و سایر موارد جهت کاهش

این گونه حوادث انجام شده است؛ چندان رضایتبخش و
اثربخش نبوده و تا رسیدن به استانداردهای جهانی فاصله زیادی

وجود دارد [ .]7در مطالعات انجامشده در کشورهای عربستان
سعودی و امارات متحده عربی ،افزایش تصادفات رانندگی در
ماه رمضان مشاهده شد [ .]8نتایج مطالعه  Langfordو همكاران
نیز نشان داد که در ماه رمضان ،تمركز افراد پايين آمده و آمار
مراجعين به بيمارستان در اثر تصادفات در جامعه مسلمانان افزايش

مييابد []9؛ ولی در مطالعه مشابه در کشور تركيه روي مراجعين

به يكي از بخشهاي اورژانس بيمارستان دانشگاهي آن كشور،

تفاوت معنيداري بين مراجعين ماه رمضان و بعد از آن مشاهده

اقدامات جدیتر جهت کاستن از این حوادث و صدمات ناشی

از آن ،عالوه بر آگاهی از ویژگیهای دموگرافیک مصدومین،
ارتباط فراوانی افراد پذیرششده با مناسبتهای سال نیز ضروری

بهنظر میرسد؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسي
فراوانی پذیرش بیمارن ترومایی در بیمارستان شهید رجایی در

مناسبتهای سال اعم از اعیاد و والدتها ،شهادت ،مناسبتهای
ملی و غیره بود.

روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی -توصیفی میباشد .جامعه

مورد پژوهش ،تمام بیماران ترومایی حوادث ترافیکی ارجاعشده
به بیمارستان شهید رجایی شهر شیراز از ماه مهر  1388تا ماه دی

 1393در مناسبتهای ملی ،فرهنگی و مذهبی بود .از تعداد کل
بیماران پذیرششده در این مدت که حدود  74272نفر بودند،

 16677نفر معیار ورود به مطالعه را داشتند .معیار ورود به مطالعه
شامل :بیماران ترومایی ارجاعشده به بیمارستان شهید رجایی در
مناسبتهای ملی (روز ملیشدن صنعت نفت ،پیروزی انقالب
اسالمی ،روز جمهوری اسالمی ،رحلت امام خمینی (ره) و قیام

خونین  15خرداد) ،مناسبتهای مذهبی (والدت امامان معصوم،
شهادت و رحلت امامان معصوم و ماه رمضان) ،اعیاد مذهبی (عید
سعید قربان ،عید سعید غدیر خم ،عید سعید فطر و مبعث پیامبر

اکرم (ص) و مناسبتهای فرهنگی (روزهای جمعه ،چهارشنبه

آخر سال (از ساعت  17سه شنبه تا  5صبح چهارشنبه) ،نیمه اول
و دوم نوروز و شب یلدا) و معیار خروج از مطالعه شامل :روزهای
بدون مناسبت و یا با مناسبتهایی به جز موارد ذکرشده بود.

اطالعات از طریق چک لیست مشتمل بر دو بخش اطالعات
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مانند آمریکا ،تروما بعد از سرطان و بیماری قلبی ،عامل مرگ

در زمینه ارتباط فراوانی پذیرش بیماران با مناسبتهای سال

مهناز یداللهی و همکاران 41/

دموگرافیک و سؤاالتی در خصوص مکانیسم حادثه (خودرو،

فرهنگی 74 ،درصد مرد و  26درصد زن بودند .بیشترین میانگین

و چاقو خوردگی) و زمان پذیرش جمعآوری گردید .جمعآوری

با  67/57درصد و همچنین در مناسبتهای والدت و اعیاد 8/42

تعداد مراجعهکنندگان به بیمارستان حوادث مربوط به روز جمعه

تصادف موتور ،مصدومین عابر پیاده ،ضرب و جرح ،تیرخوردگی
اطالعات توسط تیم پرستاری و با استفاده از سیستم  HISبیمارستان

همانطور که در جدول  2نشان داده شده است بیشترین حادثه

صورت گرفت .الزم به یادآوری است که تاریخ پذیرش بیمار با

با توجه به مناسبتها مربوط به تصادفات خودروها و موتورسوارها

مناسبتهای ملی ،مذهبی و فرهنگی مطابقت داده شد .سپس دادهها

و کمترین حادثه مربوط به تیرخوردگی بوده است ( جدول .)2

با استفاده از نرمافزار  SPSS 18و روشهای آمار توصیفی نظیر
میانگین و انحراف معیار ،دامنه تغییرات ،جدول توزیع فراوانی

بحث و نتیجهگیری

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها

در این پژوهش بیشترین تعداد پذیرش بیماران ترومایی

مراجعهکننده به بیمارستان شهید رجایی شهر شیراز در مردان و

بهطور میانگین از ماه مهر  1388تا ماه دی  40 ،1393نفر در

در روزهای با مناسبتهای اعیاد و والدتها بود .در برخی جوامع

افراد ترومایی مراجعهکننده در روزهای با مناسبت ملی ،مذهبی و

عزاداری ماه محرم و غیره وجود دارد که طی آن فضای ویژهای

روز به بیمارستان شهید رجایی مراجعه نمودند که از  16677نفر

اسالمی ،بعضی از مناسبتهای جمعی ،روزهداری ماه رمضان یا

جدول  :1فراوانی پذیرش بیماران ترومایی به بیمارستان شهید رجایی شهر شیراز براساس مناسبتهای ملی ،مذهبی و فرهنگی از ماه مهر  1388تا
ماه دی 1393
   متغیرها

مناسبتها

مرد

زن

مینیمم

ماکزیمم

میانگین و انحراف معیار

تعداد پذیرش

والدت و اعیاد

1405

1029

356

5

101

42/57±33/72

رحلت و شهادت

1360

969

391

3

98

31/09±24/74

ماه رمضان

202

147

55

14

70

43±24/59

شب یلدا

223

160

63

8

63

37/16±28/98

چهارشنبه آخر سال

156

119

37

17

55

31/2±15/36

11270

8455

2815

1

125

41/30±27/99

مناسبتهای ملی

918

662

256

9

98

39/52±27/93

نیمه اول نوروز

649

439

200

6

98

38/17±19/73

نیمه دوم نوروز

457

303

154

8

92

57/12±24/10

16677

12344

4345

1

125

38/87+27/01

*

جمعه

فراوانی پذیرش بیماران ترومایی براساس مناسبتها
* تعداد پذیرش در جدول  1براساس جنسیت است.
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درصد بود ( جدول .)1
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جدول  :2فراوانی پذیرش بیماران ترومایی به بیمارستان شهید رجایی شهر شیراز براساس نوع حادثه در مناسبتهای ملی ،مذهبی و فرهنگی از
ماه مهر  1388تا ماه دی 1393
نوع حادثه

*

مناسبتها
والدت و اعیاد

492

353

64

113

206

71

69

21

1389

رحلت و شهادت

496

324

74

102

251

41

70

7

1365

ماه رمضان

24

27

5

1

4

1

3

0

65

شب یلدا

84

50

13

15

36

8

14

3

223

چهارشنبه آخر سال

67

21

9

26

21

6

4

2

156

جمعه

4115

3083

446

819

1678

492

501

139

11273

مناسبتهای ملی

367

209

49

86

128

31

42

7

919

نیمه اول نوروز

246

147

29

55

111

22

29

8

647

نیمه دوم نوروز

194

77

21

36

87

21

30

2

468

تعداد پذیرش در مناسبتها
براساس نوع حادثه

6085

4291

710

1253

2522

693

762

189

16505

* تعداد پذیرش در جدول  2براساس نوع حادثه میباشد و بهعنوان مثال ممکن است در نوع حادثه جنسیت مشخص نشده باشد؛ ولی در آمار به حساب آمده است.

بر جامعه حاکم شده و تغییرات فراوانی در زندگی فردی و

در شهر تهران نشان داد که از  1558نفر از قربانيان تصادفات

اجتماعی افراد رخ میدهد [ .]11عوامل متعددی از قبیل تغییر

نوروز سال  73/4 ،1387درصد مرد و بيشترين گروه افراد متوفي

رانندگی و حقوق دیگران ،تغییر احتمالی در زمان واکنش و

بيشترين خودرو مورد استفاده قربانيان ،سواري ( 42/9درصد)

الگوی ترافیک در ماه رمضان ،تغییر در میزان رعایت مقررات

با  43/3درصد سرنشين خودرو يا ترك وسيله نقليه بودهاند.

توانایی تشخیص الگو و مانند اینها ممکن است میزان تصادفات

و سپس موتورسيكلت ( 22/8درصد) گزارش گرديده است.

نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین تعداد پذیرش بیماران

بار تصادف كردهاند []13؛ درحالی که نتایج این مطالعه نشان

نوروز و شب یلدا و دیگر مناسبات فرهنگی مانند چهارشنبه

بوده و بیشترین آمار بهترتیب مربوط به تصادفات خودروسوار و

افراد بهوجود میآورد [ .]12نتایج این مطالعه نشان داد ،میانگین

در مطالعه رضایی و همکاران در شهر تهران ( ،)1380روند

روزهای نیمه اول و نیمه دوم نوروز تفاوت معنیداری ندارد؛ اما

در ماه رمضان سالهاي مذكور از تعداد تصادفات در ماه شمسي قبل

را در این مواقع در مقایسه با بقیه سال کاهش یا افزایش دهد [.]12

ترومایی در روزهای با مناسبت اعیاد و والدتها میباشد.

آخر سال و اعیاد مذهبی ،تغییراتی در زندگی فردی و اجتماعی

تعداد بیماران ترومایی مراجعهکننده به بیمارستان شهید رجایی در

در همین ارتباط ،نتایج مطالعه خادمی و همکاران درسال 1387

 61/8درصد از عابران متوفي با سواري و  14/9درصد با وانت
داد که در همهی مناسبتها ،تعداد پذیرش مردان بیشتر از زنان
موتورسوار بوده است.

افزايش ساالنه تعداد تصادفات مشاهده شد .همچنین تعداد تصادفات
از رمضان و ماه شمسي بعد از آن بيشتر بوده؛ ولي تفاوت مذكور،

مجله تحقيقات سالمت در جامعه ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،بهار  ،1396دوره ،3شماره 38-44 ،1

Downloaded from jhc.mazums.ac.ir at 13:50 +0430 on Sunday June 24th 2018

تصادفات
خودروسوار

تصادفات
موتورسوار

تصادفات
عابر پياده

ضرب و
جرح

سقوط از
ارتفاع

چاقو خوردگي

حوادث و
سوانح

تیرخوردگی

کل

Downloaded from jhc.mazums.ac.ir at 13:50 +0430 on Sunday June 24th 2018

43/ مهناز یداللهی و همکاران

مراجعهکننده به بیمارستان شهید رجایی در مردها بیش از زنان بوده

 میانگین تعداد بیماران، در این مطالعه.]14[ معنادار نبوده است

 این پیشنهاد.زمینه حوادث ترومایی مراقبتهای بیشتری انجام دهند

 بر پايه نتايج بهدست.در روزهای شهادت و والدت تفاوتی نداشت

اصول ایمنی را نمیکنند یا افرادی که رانندهی اتومبیل هستند از نظر

بهويژه در زمينهی تغييرات زمان واكنش و توانايي تشخيص الگو در

است؛ بنابراین پیشنهاد میگردد تمهیداتی اندیشیده شود تا مردان در

ترومایی مراجعهکننده به بیمارستان شهید رجایی برای مردان و زنان

نهتنها باید برای عابرین پیاده؛ بلکه برای موتورسوارانی که رعایت

 انجام مطالعات بيشتر، اتخاذ تدابير ويژهی ترافيكي در اين ماه،آمده

 اجرای قوانین،رعایت اصول راهنمایی و رانندگی یا در موارد لزوم

 مطالعه شبانیان و همکاران.ساعات روزهداري پيشنهاد شده است

.تمهیدات الزم در جهت کاهش حادثه انجام شود

به دو ماه قبل و بعد از ماه رمضان (ماههای شعبان و شوال) كمتر

قدردانی

]؛ درحالی که نتایج مطالعه4[ موارد بستري ناشي از تصادفات شود

 در روزهای تعطیل به هر دلیلی، همچنین.سختتری صورت پذیرد

 مراتب تشکر خود را از معاونت پژوهشی،نویسندگان این مقاله

دانشگاه علوم پزشکی شیراز بابت حمایت مالی از طرح شماره

. اعالم میدارند9453

) در شهرکرد نشان داد که موارد بستري در ماه رمضان نسبت1389(
بوده است و ماه رمضان و روزهداري ممكن است باعث كاهش

 نشان داد که درصد تصادفات1379 رضایی و همکاران در سال
 تفاوت معنیداری با ماههای،ساالنه که در ماه رمضان اتفاق میافتد
.]14[ خورشيدی قبل و بعد از آن ندارد

 میانگین تعداد بیماران ترومایی،با توجه به نتایج این مطالعه
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