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: چکیده 
مسمومیت یکی از عمده ترین مشکالت بهداشت عمومی و یک شکل جدي و مهم و از شایعترین : مقدمه و بیان مسئله

بروز انواع مسمومیت ها بر اساس ویژگی هاي فرهنگی و . کشورهاستعلل مراجعه به اورژانس بیمارستان ها در بسیاري از 
پیدمیولوژیک بنابراین ما در این پژوهش  برآنیم تا طی این پنج سال ویژگی هاي ا. اقتصادي جوامع مختلف متفاوت است

با تعیین الگوي مسمومیت اطفال مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی اردبیل را بررسی کرده تا بتوانیم ر موارد مسمومیت حاد د
.ها در این ناحیه جهت تشخیص زودهنگام و کنترل مسمومیت و متعاقبا کاهش مرگ و میر ناشی از آن قدمی برداریم

سال مسموم مراجعه کننده به 13کلیه افراد کوچکتر از این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی که بر روي : مواد و روش ها
افرادي که بعلت . انجام شد) 1390تا آخر اسفند ماه 1386از اول فروردین ماه (سال پنجبیمارستان بوعلی اردبیل طی 

که حاوي اطالعات در ادامه چک لیستی.مسمومیت به بیمارستان مراجعه کرده یا ارجاع شده بودند وارد طرح شدند
دموگرافیک ، اطالعات مربوط به علت و عامل مسمومیت ، عالئم بالینی ، تست هاي آزمایشگاهی ، نحوه درمان و نتیجه آن 

شدند و به آنالیز داده ها SPSS v16پس از تکمیل چک لیست ها اطالعات حاصل را وارد برنامه آنالیز آماري. تهیه گردید
.پرداختیم

4/41(کودك139پسر و ) درصد6/58(کودك 197سال وارد مطالعه شدند که 5کودك طی 336در این مطالعه : نتایج
میانگین مدت زمان . بودگیسال1- 4سال و شایع ترین بازه سنی بیماران 06/4دختر و میانگین سنی در این کودکان ) درصد

درصد بیشترین مراجعه را به 7/32فصل تابستان با ن شهر،درصد این کودکان ساک7/77روز و 69/1بستري این کودکان 
درصد و متادون شایع ترین ماده مصرفی در 71/60شایع ترین ماده مصرفی این کودکان دارو با .خود اختصاص داده بودند

تجویز افیانیا اطروالدینتوسطدرصد 65/5و در اتفاقیدرصد کودکان علت مسمومیت 60/86که در میان این داروها بود 
نتایج بررسی عالیم بیماران نشان داد که . فاقد عالمت بودند) درصد17/15(بیمار51از میان بیماران مورد بررسی . بودشده 

با ) درصد52/34(بیمار 116با عالمت بالینی عصبی ، ) درصد27/53(بیمار179با عالمت تنفسی، ) درصد34/19(بیمار65
بیمار با 71با عالمت قلبی عروقی، ) درصد57/18(بیمار68با عالمت گوارشی، ) درصد4/72(بیمار265عالمت چشمی، 

بیمار 8با شلی بدن و ) درصد59/0(بیمار2با پتشی و پورپورا، ) درصد19/1(بیمار4، )درصد13/21(بی حالیضعف و 
میان در این مطالعه مشاهده شد که . فوت نمودند) درصد59/0(کودك2با تب مراجعه کرده بودند و ) درصد38/2(

هیچ ) P=0.116(ان و جنس و پروگنوز آنهابیماران و علت مسمومیت این کودک) P=0.192(و جنس) P=0.614(سن
.وجود داشت) P=0<001(ارتباط معنی داري وجود ندارد ولی ارتباط معنی داري میان سن و پروگنوز کودکان 

همانند اکثریت مطالعات نشان می دهد شایع ترین ماده مسبب مسمومیت در میان کودکان نتایج این مطالعه : نتیجه گیري
ز دسترس کودکان خود نگهداري این رو می طلبد که با آموزش به والدین داروهاي مصرفی را جایی دور ااز. داروها می باشد

.ندنمای
هادارو،کودکان،حادمسمومیت:واژگان کلیدي


