چکیذي :
مقذمً َ ٌذف  :در ایران آسیبٍا دَمیه علت مرگ َ میر در تمام گرٌٍَای سىی َ اَلیه علت مرگ َ میر در گرَي سىی
زیر  ۰۴سال است  ،متُسط سىی قرباویان حُادث در ایران حذَد  ۵۳سال است َ از لحاظ بار بیماری ٌا ( شاخض
 )Dalyرتبً اَل را بً خُد اختظاص می دٌذٌ .ذف ایه بررسی تعییه َضع مُجُد حُادث در شٍرستان گىاباد می
باشذ.
مُاد َ رَشٍا :ایه یک مطالعً تُطیفی َ مقایسً ای می باشذ .جامعً مُرد مطالعً شٍرستان گىاباد َ ومُوً پژٌَش
شامل کلیً مظذَمیه در اثر سُاوح َ حُادث می باشىذ.
اطالعات مظذَمیه مراجعً کىىذي بً اَرژاوس بیمارستاوٍا َ ٌمچىیه آمار ثبت شذي مظذَمیه فُتی ،در دیگر مىابع
آماری در قالب فرم مخظُص جمع آَری  ،تکراری گیری َ بً کمک ورم افسار مخظُص  ،وتایج استخراج َ با آمار
کشُری حُادت مقایسً گردیذي است.
یافتً ٌا :در ایه بررسی  ۰۸۲۴مظذَم حُادث ثبت شذي است .کً  ۵۱۳مظذَمیه زن َ  ٪۹۳مرد می باشىذ ،شیُع
مظذَمیتٍای حُادث  ۵۹در ٌسار وفر می باشذ ۳ ۰۴ .مظذَمیت ٌا در اثر حُادث ترافیکی َ  ۸۲۳در اثر سقُط َ
زمیه خُردن ۸۴۳ ،ضربً َ برخُرد اجسام ۰۳ .مسمُمیت َ  ۵۳سُختگی می باشذ ۸۴۳ .حُادث در مىاطق رَستایی
 ۳۱۳در مىطقً شٍری َ  ۸۸۳خارج از شٍر َ رَستا رخ دادي است .بیشتریه درطذ برَز مظذَمیت در گرَي سىی
۱۳ -۸۰سال ( )۸۲۳است%٪۴ .حُادث در افراد مُلذ جامعً (  ٪۰-۱۳سال) رخ دادي است .از لحاظ مکاوی ویس بیشتریه
حُادثً در مىسل با  َ ، ۳ ۵3/۵سپس در کُچً َ خیابان با  ۳ ۱۲/۲ َ ۳ ۵۴/۵در جادي رخ دادي است.
وتیجً گیری  :بیشتریه مظذَمیتٍا در اثر حُادث ترافیکی است َ در اَلُیت اطلی بروامً جامعً ایمه شٍرستان قرار
می گیرد .شیُع مظذَمیتٍا سُاوح َ حُادث شٍرستان بیش از دَ برابر میاوگیه کشُری است کً جای بررسی بیشتر
دارد .شیُع مظذَمیتٍا در مىاطق شٍری َ در مردان بیشتر از زوان است .گرَي سىی مُلذ جامعً بیشتریه آسیب را
بٍمراي داروذ َ بایستی در مذاخالت رَی ایه گرَي ٌا تمرکس شُد.
کلمات کلیذی :گىاباد  -جامعً ایمه  -سُاوح َ حُادث

