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 چكيده:

آسيب ديدگي هاي ناشي از سوختگي از بسياري جهات غم انگيزترين حادثه اي است كه يك  مقدمه:

فرد مي تواند تجربه كند ومرگ و مير ناشي از آن در ايران باالست. شهر اردبيل به علت آب و هواي سرد 

شاهد مشكالت متعددي به علت سوختگي است. هدف از مطالعه حاضر بررسي اپيدميولوژيك بيماران 

 چار سوختگي در بيمارستان فاطمي شهر اردبيل مي باشد. د

نفر از بيماران سوختگي بستري شده  73در اين بررسي توصيفي مقطعي پرونده هاي : مواد و روش ها

از نظر سن، جنس، وسعت سوختگي،  1390در بيمارستان فاطمي شهر اردبيل در طي تابستان سال 

ديده، ميزان مرگ و مير افراد دچار سوختگي مورد بررسي مدت بستري مصدومين، بيشترين عضو آسيب 

 قرار گرفتند.

%) را زنان تشكيل مي دادند. 4/38نفر ( 28%) را مردان و 6/61نفر (45نفر  73از مجموع : يافته ها

سال بود  73/23±3/21% از سوختگي ها به علت مايعات داغ بود. ميانگين سني تمامي مصدومين 8/65

سال رخ داده و  15% موارد در گروه سني زير 24/43سال را در بر مي گرفت.  83تا  1و محدوده سني 

 1% از سوختگي ها تركيبي از نوع 62/71% بوده است. 30%) زير 77وسعت سوختگي ها در اكثر موارد (

نفر) 2% (7/2روز) مشخص گرديد.  1-35(از 3/6±6تعيين گرديد و متوسط مدت بستري بيماران  2و 

%) از 48/36به علت شدت ضايعات درگذشتند. باالترين نسبت موارد سوختگي در تيرماه (مصدومين 

% بود. 37/28موارد ثبت شده است. بيشترين موضع آسيب ديده هر دو اندام فوقاني و تحتاني با فراواني 

 %) بودند.1/67بيشترين افراد آسيب ديده ي مراجعه كننده ساكن شهر (

جنسي، وسعت سوختگي، مرگ و مير و طول مدت بستري اطالعات الزم را توزيع سني، : نتيجه گيري

 براي توسعه برنامه هاي آموزشي و پيشگيرانه و نيز ارتقاء وضعيت بيماران سوختگي را فراهم مي آورد.
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