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سپاس بیکران خدای متعال را که توفیق ورود به 

دنیای پر رمزو راز و شگفت انگیز وادی علم را 

 عنایت فرمود.

 

بزرگی انسان در معرفت است، در حکمت، در 

ه می جوید، در بزرگی افکار و مقصدی ک

اندیش هایش و چگونگی هایی که در زندگی 

 بر می گزیند.

 

خدایا بفهمانم که بی تو چه می شوم اما 

 نشانم نده،

 

خدایا بفهمانم و نشانم بده که با تو چه 

 خواهم شد.
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 سپاس  بی پایان از اساتید  بزرگوار و ارجمندم

جناب آقاي                                                            

 دكتر مير سليم سيد صادقي 

جناااب  آقااای دکتاار                                  

 ايرج پور فرزان 

                                                                                                                

 احمد عرب زاده  جناب  آقای دکتر امير

                                                                                                                          

 جناب آقاي دكتر سعيد صادقيه اهري

که با                                                                   

ا راهنمایی های دلسوزانه در اتمام این صبوری تمام و ب

 مجموعه یاری گرم بودند و 

                                                                                                                                              

 هیچ واژه ای لطف و محبت بی دریغ ایشان نخواهد بود.

 

 

 
 تقدیم با بوسه بر دستان پدرم :
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پشتوانه ی زندگی ام ، کوه استواری که همیشه نیازمند 

 دستان قدرتمندش می باشم

 خواهان آنم که بتوانم مجری آموزه هایش باشم.

 

 به مادر مهربانم ،

 به سنگ صبورم، به پاس محبت های بی پایانش

آن نگاه گرما بخشی که وجودم را فرا می گرفت ومرا 

 دوباره می بخشید تا بر سختی های مسیر غلبه کنم . جانی

 

 تقدیم به :

 برادران  عزيزم 

که  وجودشان  ما یه ی خشنودی زندگی ام می باشد ، به 

پاس محبت های بی دریغشان     که هرگز فرو کش نمی 

روزهای زندگی،قله های بیاری حق شادترین   کند،باشد که

 د .حصیل در انتظارشان باشترفیع علم و
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 فهرست عالین اختصاري

CT: Computerised tomography 

DPL: Diagnostic peritoneal lavage 

FAST: Focused assessment with sonography for trauma 

mmHg: Millimeters of Mercury 

RBC: Red blood cells 

 

 





















 

      
 

 به کننده مراجعه شکم ترومای با بیماران در الپاراتومی علل فراوانی بررسی

 5931 سال در اردبیل فاطمی بیمارستان

 يچکيده فارس
. باشذ هی سي بِ تَجِ بذٍى هزگ ػلت سَهیي ٍ سالگی 44 تا یک سٌیي در هزگ ػلت شایؼتزیي تزٍها و هدف: سابقه

 ّذف. باشذ شکن تزٍهای در شذُ بزدُ بکار درهاًی رٍش هیتَاًذ الپاراتَهی. است تزٍها هَارد شایؼتزیي اس یکی شکن تزٍهای

 ػلل فزاٍاًی تؼییيهطالؼِ حاضز با ّذف  ..شذبا هی شکوی غیزًافذ ٍ ًافذ تزٍهای در الپاراتَهی ػلل فزاٍاًی بزرسی هطالؼِ

 اًجام گزفت. 1395 سال در اردبیل فاطوی بیوارستاى بِ کٌٌذُ هزاجؼِ شکن تزٍهای با بیواراى در الپاراتَهی

ًافذ شکن در  زیًافذ ٍ غ یبِ ػلت تزٍها یبستز واراىیّای ب با استفادُ اس پزًٍذُ یفیهطالؼِ تَط يیا ها: هواد و روش

ٍ  واراىیدر ب یشکو یتزٍها ضیٍرٍد بِ هطالؼِ شاهل تشخ اریهؼ اًجام شذ. 1395سال  در لیدبرا یدکتز فاطو تاىوارسیی

ًَع  الت،یّای سي، جٌس، سطح تحظ زیهطالؼِ هتغ يیدر ا بَد. یالپاراتَه طیدر خظَص ٍجَد شزا یجزاح ػوَه ضیتشخ

 شذ. یجوغ آٍر یقبل اس ػول جزاح واراىیب کیٌیٍ پاراکل یکیشیّای ف افتِی یالپاراتَه یجزاح جیًافذ(، ًتا زی)ًافذ ٍ غ تزٍها

بیوار تزٍهای شکوی کِ در بیوارستاى فاطوی اردبیل تحت جزاحی الپاراتَهی قزار گزفتِ بَدًذ  121در هجوَع،  ها: یافته

 46%(. 35سال بَد )  21-29بَدًذ. بیشتزیي فزاٍاًی بیواراى هزبَط بِ گزٍُ سٌی  هًَث% 21 ٍ هذکز% 81بزرسی شذًذ. 

هٌجز بِ تزٍهای شکوی غیز ًافذ، تظادف با   تزیي هکاًیسن %( غیز ًافذ بَدًذ. شایغ7/61هَرد ) 74%( ًافذ ٍ 3/38هَرد )

 تحزیک شکوی ًافذ، جسن ًافذ بَد. ػالئن ی بیواراى دچار تزٍهای در ّوِ %(. هکاًیسن هٌجز بِ تزٍها8/83اتَهبیل بَد )

% 7/21ّیپَتاًسیَى در % اس بیواراى تزٍهای غیز ًافذ هشاّذُ شذ.2/62% اس بیواراى با تزٍهای شکوی ًافذ ٍ 5/56پزیتَئي در 

تزیي ارگاى آسیب دیذُ در بیي  شایغ% اس بیواراى تزٍهای غیز ًافذ هشاّذُ گزدیذ.2/62اس بیواراى با تزٍهای شکوی ًافذ ٍ 

ّا  تزیي اًذام داخل شکوی آسیب دیذُ در هَارد تزٍهای ًافذ رٍدُ شایغ%(.4/51بیواراى تزٍهای شکوی غیز ًافذ، طحال بَد ) 

% بَد کِ فزاٍاًی الپاراتَهی هٌفی در بیواراى با تزٍهای ًافذ بِ طَر قابل 7/21هیشاى کلی الپاراتَهی هٌفی %(.4/17بَد )

% اس کل بیواراى فَت شذُ بَدًذ 2/9(.>1111/1P% ٍ 4/5% در هقابل 8/47تَجْی بیشتز اس بیواراى با تزٍهای غیز ًافذ بَد )

 %(.3/4% در هقابل 2/12کِ هیشاى فَتی در بیي بیواراى با تزٍهای غیز ًافذ بیشتز اس بیواراى با تزٍهای ًافذ بَد )

 تزتیب بِ ًافذ جسن ٍ ای جادُ تزافیک تظادف .1: کِ داد ًشاى هطالؼِ ایي ّای یافتِ هجوَع در گيري: نتيجه

 تزیي شایغ تزتیب بِ کَچک رٍدُ ٍ طحال .2. باشٌذ هی ًافذ ٍ ًافذ غیز شکوی تزٍهای بیواراى در الپاراتَهی ػلل يتزی شایغ

 در گزٍُ تزیي شایغ جَاى، هزداى .3.  باشٌذ هی ًافذ ٍ ًافذ غیز شکوی تزٍهای بیواراى در دیذُ آسیب شکوی داخل ّای اًذام

 .ّستٌذ شکوی تزٍهاّای خطز هؼزع

.،الپاراتَهی بالًت تزٍهای، تٌذرًس، تزٍها ي کليدي:ها  واژه
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