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چکیده

@یا@و@اتومبیل@با@تصادف@دنبال@به@که اغلب@است@انرژي@پر@هاي@شکستگی@از@یکی@هیپ@شکستگی:مقدمه و بیان مسئله

توجه به اهمیت این شکستگی، با .می تواند با سایر آسیب ها در بدن همراه باشد@هرحال@در@دهد که@رخ می@ارتفاع@از@سقوط

.از این رو ما برآن شدیم تا به بررسی مورتالیته و موربیدیته این بیماران با توجه به نوع درمان آنها بپردازیم

بر (در آنها مسجل شده استهیپبیماران مولتی ترومایی که شکستگی پرونده در این مطالعه ابتدا :مواد و روش ها

که بر اساس تشخص پزشک و شرایط بیمار هیپبا شکستگی يبیمار60و)اساس معاینه بالینی و اقدامات رادیولوژیک 

)استفاده از کشش ویا فیکساتور خارجی(بیمار که براي آنها درمان غیرجراحی60درمان جراحی براي آنها انتخاب شدند و 

موربیدیته در این بیماران طی مدت بستري مورد وطول مدت بستري، مورتالیته.و وارد مطالعه شدندانتخابرفته بودبکار 

بررسی گرفتند و نیز میزان موربیدیته و مورتالیته طی مدت یک سال از وقوع شکستگی، از طریق تماس و یا مراجعه بیماران 

تحت بررسی قرار ...نت، بدجوش خوردگی، کوتاهی اندام و براي ویزیت بیمار از نظر آسیب عروقی، آسیب عصبی، بروز عفو

.تحت آنالیز قرار گرفتSPSSتوسط نرم افزار شده و SPSSاطالعات حاصل وارد برنامه .گرفت

گروه (مورد بررسی قرار گرفتند که در گروه درمان غیر جراحیهیپبیمار با شکستگی استخوان 120در این مطالعه :نتایج

شایع ترین .سال بودندسال 58/55±14/13بیمار مرد با سن 31سال و در گروه جراحی 18/52±87/12بیمار و سن 39)اول

و موربیدیته در )P=0.171(مورتالیته در گروه درمان جراحی .بودسقوط از ارتفاععلت آسیب نیز در هر دو گروه از بیماران 

، آسیب )P=0.373(عوارض یکساله بیماران عوارض عروقیدر.بیشتر بود)P=0.375(گروه درمان غیرجراحی 

.در گروه درمان غیرجراحی شایع تر بود)P=0.154(و کوتاهی اندام )P=0.026(، بدجوش خوردگی)P=0.014(عصبی

الیته بیشتري و گروه غیرجراحی موربیدیته بیشتري ان داد که افراد گروه جراحی مورتنتایج این مطالعه نش:نتیجه گیري

.داشتند

هیپمورتالیته، موربیدیته، شکستگی :کلمات کلیدي
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@از@سقوط@یا@و@اتومبیل@با@تصادف@دنبال@به@اغلبکه@)1(است@انرژي@پر@هاي@شکستگی@از@یکی@هیپ@شکستگی

@احشاء@و@نسوج@سایر@آسیبهم@و@ها@استخوان@دیگر@شکستگی@هم@هرحال@در@که)2(دهد@میرخ@ارتفاع

@یعنی@بدن@مرکزيهاي@استخوان@از@یکی@شکستگی@باعث@که@آنجا@از@هیپگیشکست@Nدارد@همراه@به@را@)3(بدن

).5(داردفردزندگی@روي@بسزایی@تأثیر@شود@می@هیپ

وخوبفیکساسیونوسائلنبودومناسبجراحیعملهايتکنیکفقدانمثلمسائلیدلیلبهگذشتهدر

هايشکستگیاغلب،هیپهايشکستگیجراحیدرماننتایجازارتوپدجراحاناطمینانوجودعدمنیز

بستري(روانیجنبۀازهمخودشکهکردندمیدرمانبستردراستراحتو)7(اسکلتالتراکشنباراهیپ

جنبۀازهمو)تراکشندورةطولدرشدنبیکار(مالینظرازهمو)یکجادرماندنومدتطوالنی

بستريوتحركعدمبهمربوطمسائلنظرازهمو)خانوادهافرادتوسطکاملمراقبتبهنیاز(خانوادگی

وجودبهرامتعدديمشکالتبیماربراي...)وکلیهسنگپین،محلعفونتبستر،زخم(طوالنی

).8(آوردمی

میزان از این رو ما برآن شدیم تا با بررسیبا توجه به اهمیت این شکستگی با توجه به مطالب گفته شده، 

مورتالیته و موربیدیته این بیماران طی یک سال به بررسی میزان عوارض و مشکالتی که این بیماران طی یک 

سال با آن رو به رو هستند بپردازیم تا با یافتن این مشکالت، در جهت رفع آنها به این بیماران کمک ها الزم 

.را اعطا کنیم


