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 ي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل . دانشجوي كارشناسي هوشبر2

 دانشجوي كارشناسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي اردبيل كميته تحقيقات دانشجويي ، .3

 چكيده

تظاهرات باليني سكته مغزي ممكن است شامل ناتواني حركتي در اندامها در يك ياچند اندام در يك نيمه   :زمينه وهدف   

گفته ميشود. اين اتفاق ميتواند ثر حوادث عروق مغزي اتفاق مي افتد ودر اصطالح بدن ويا اختالل سكته مغزي در ا

در اثر قطع يا كاهش خونرساني ثانويه به ترومبوز وآمبولي شرياني ايجاد شود ويا اينكه يك خونريزي در اثر پاره شدن عروق 

ه آن قسمتي از مغز كه تحت تاثير قرار گرفته مغزي اتفاق بيافتد كه به آن در اصطالح هموراژي گفته مي شود ودر نتيج

 عملكرد خود را از دست بدهد.  هدف از مطالعه حاضر بررسي اپيدميولوژي سكته مغزي در شهر اردبيل بوده است.

تا پايان 1391نمونه گيري از بيماران بستري در بيمارستان علوي اردبيل كه در فاصله زماني مهرماه موارد وروش ها: 

به مدت يكسال  در بخشهاي نرولوژي مردان و زنان بستري شده اند انجام گرفت و ازميان اين بيماران،  1392ه شهريور ما

بيمار بستري در مدت بازه زماني  850بيماراني كه تشخيص قطعي سكته مغزي در آنها صورت گرفته انتخاب شدند . ازبين  

شنا سايي شدند روش شنا سايي اين بيماران از طريق  بيمار به عنوان بيماران با تشخيص  207يك ساله  تعداد

دسترسي به پرونده باليني اين بيماران صورت گرفت و  پرونده باليني اين بيماران شنا سايي و جدا سازي شد  وداده 

 آناليز شدند. هاي بدست آمده با نرم افزار 

)بارضايت %12نفر( 25بابهبودي نسبي مرخص شدند.   )%82نفر ( 169بيمار بستري سكته مغزي  207از يافته ها: 

)دچار ديابت و %25بيمار( 52بيمار بستري  207) فوت كردند و همچنين از %16بيما ر(33شخصي مرخص ودر نهايت

فشار خون باال به طور همزمان بودند وهمچنين ميزان مرگ ومير درفصل سرد سال بيشتر از فصل گرم مي باشد ميزان 

) كل مرگ وميرها را شامل مي شود اين آمار نشان دهنده  %33مورد مي باشد يعني(11راين بيماران مرگ و مير د

) بيمار دچار فلجي در يك نيمه %66(138افزايش مرگ ومير با افزايش ريسك فاكتور ها ميباشد. كه از اين بيماران 

 بدن شده اند

بوده است كه در مقايسه با ساير جاها  %4/24اين مطالعه  نتايج نشان داد كه ميزان بروز سكته مغزي درنتيجه گيري: 

 كمي باالتر بوده است.
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