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Determining Survival Rate of Traffic Accident Victims and 
Assessing the Quality of Hospital Care in Imam Khomeini 
Hospital, Urmia by Using TRISS Method

[1] An epidemiology study of deaths from road traffic ... [2] World report on road traffic 
injury ... [3] Cognitive-behavior therapy for low self-esteem ... [4] The world health report
2002: reducing risks ... [5] Global status report on road safety 2013: supporting ... [6]
Statistical study of traffic ... [7] Epidemiology study of facial injuries during ... [8] Status and 
trend of deaths due ... [9] Road traffic status in the world and ... [10] Estimating cost of road 
traffic injuries in Iran ... [11] Calculation of the probability of survival ... [12] Trauma audit-
-the use of ... [13] Predictive value of scoring system ... [14] A revision of the trauma ... [15]
Trauma scoring systems ... [16] Mapping the use of simulation in ... [17] Prediction of 
outcomes in trauma ... [18] Evaluating trauma care: the TRISS ... [19] Analysis of trauma
outcome using ... [20] Assessment of survival and hospital ... [21] To evaluate the outcomes 
of patients with trauma ... [22] Road traffic injury trends in the city ... [23] An Epidemiology 
study of road traffic ... [24] Patterns of alcohol consumption ... [25] Epidemiology of trauma 
... [26] The injury severity score: a method ... [27] Predicting outcome after multiple ... [28]
Risk factors for motorcycle-related ... [29] Effective factors in severity of traffic ... [30]
Epidemiology and control of common ... [31] Evaluation of trauma care applying ... [32]
Trauma scoring in a developing ... [33] Effect of a pediatric trauma response team ... [34]
Registry based trauma outcome ... [35] Relationship between religious orientation and ... 
[36] An epidemiological study of road traffic ... [37] Mortality after road traffic crashes in a 
system with ... [38] Trauma survival prediction in Asian ... [39] Effectiveness of TRISS to 
evaluate trauma ... [40] Comparison of the RTS and ISS scores on prediction ... [41] How to 
define severely injured patients?--an ...

Aims One of the most common events is traffic accidents. Road accidents are the second death 
cause and age loss in the country. The aim of this study was to determine the survival rate of 
traffic accident victims and assessing the quality of hospital care in Imam Khomeini Hospital, 
Urmia by using TRISS method.
Instruments & Methods This cross sectional study was performed on 760 accident victims 
hospitalized to Imam Khomeini Hospital of Urmia in 2017; they were selected purposefully. 
Respiratory rate, systolic blood pressure, Glasgow coma scale (GCS), and the severity of injuries 
of the patient were collected based on the relevant expert report, and using the TRISS software, 
the probability of survival for patients were calculated. Z and W static were used to compare 
survival probability.
Findings The number of male injured individuals were 562 (73.9%) and female were 198 
(26.1%). 74 (9.7%) injured individuals were between 0 and 14 years old, 437 (57.5%) 
individuals were between 15 and 54 years old, and 249 (32.7%) individuals were over 54 
years old. The mean of RTS was 7.67±0.55 and 6.00±1.57 for the survived and non-survived 
individuals, respectively. The mean of the ISS was 21.62±17.63 and 56.32±25.02 for the 
survived and non-survived individuals, respectively. Also, the expected death was 60, and the 
observed death was 69.
Conclusion The number of observed deaths is more than the expected ones, indicating the low 
quality of hospital care.
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در  یمارستانیب یها مراقبت تیفیک یابیارز
  TRISSبا روش  هیاروم ینیخم امام مارستانیب
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  چکيده
که  یطور است، به یاز رانندگ یحوادث، سوانح ناش نیتر عیاز شا یکی :فاهدا

 نیاست. هدف ا رانیرفته در ا علت مرگ و عمر ازدست نیدوم یا حوادث جاده
 تیفیک یابیو ارز یبستر یکیمصدومان حوادث تراف یبقا نییمطالعه تع
روش  زبا استفاده ا هیاروم ینیخم امام مارستانیدر ب یمارستانیب یها مراقبت TRISS .بود   
مصدوم  ۷۶۰ یرو یلیتحل - یفیاز نوع توص یمطالعه مقطع نیا :ها و روش ابزار

انجام شد که  ۱۳۹۵سال  یط هیاروم ینیخم امام مارستانیدر ب یبستر یتصادف
و  کیستولیتعداد تنفس، فشار خون س ریصورت هدفمند انتخاب شدند. مقاد به
براساس  ماریو شدت صدمات ب مارستانیگالسکو در بدو ورود به ب یکما اسیمق

احتمال بقا  TRISSو با استفاده از روش  یآور متخصص مربوطه جمع گزارش
مورد استفاده  Wو  Zاحتمال بقا، آماره  سهیمقا یمحاسبه شد. برا مارانیب یبرا

  .قرار گرفت.
%) زن بودند. ۱/۲۶نفر ( ۱۹۸%) مرد و ۹/۷۳نفر ( ۵۶۲کل افراد مصدوم،  :ها یافته
سال و  ۵۴تا  ۱۵ نی%) ب۵/۵۷نفر (  ۴۳۷سال،  ۱۴صفر تا  نی%) ب۷/۹نفر ( ۷۴
افراد زنده  یبرا RTS نیانگیسال سن داشتند. م ۵۴ ی%) باال۸/۳۲نفر ( ۲۴۹
افراد زنده  یبرا ISS نیانگیو م ۰۰/۶±۵۷/۱شده  افراد فوت یو برا ۵۵/۰±۶۷/۷
مرگ  ۶۰ نیبود. همچن ۳۲/۵۶±۰۲/۲۵شده  افراد فوت یو برا ۶۳/۱۷±۶۲/۲۱
مرگ رخ  ۶۹که  یمورد انتظار بود، در حال یاز حادثه رانندگ یناش یدنبال تروما به

   داده بود.
مورد انتظار است  یها از تعداد مرگ شتریداده ب رخ یها مرگتعداد  :گیری نتیجه

  است. یمارستانیب یها مراقبت تیفیک بودن نییدهنده پا که نشان
  رانیا مارستان،یمراقبت، ب تیفیک ،یکیحوادث تراف ها: کلیدواژه
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  مقدمه
کننده سالمت بشر  سوانح و حوادث در طول تاریخ از عوامل تهدید

که ترین حوادث، سوانح ناشی از رانندگی است  اند. یکی از شایع بوده
اندازد. مرگ ناشی از سوانح ترافیکی  ها را به خطر می سالمت انسان

خصوص  یک مشکل بهداشت عمومی در تمام جوامع و به
 .[3-1]پایین و متوسط استکشورهایی با درآمد 

ساالنه  (WHO)براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی 
ای جان خود  هزار نفر) در اثر حوادث جاده۱۰۰در  ۱۸میلیون نفر (۲۴/۱

میلیون نفر مجروح یا معلول ۵۰دهند و بیش از  را از دست می
میزان مرگ  ۲۰۲۰شوند، که اگر اقدام موثر صورت نگیرد تا سال  می

براساس  .میلیون نفر خواهد رسید۹/۱سوانح ترافیکی به  ناشی از
گزارش سازمان بهداشت جهانی بر اثر سوانح ترافیکی سالیانه 

دهد.  میلیون جراحت در آسیا رخ می۴هزار مرگ و بیش از ۴۰۰
های ناشی از سوانح رانندگی در کل  % مرگ۹۰همچنین بیش از 

یی و منطقه شرق جهان در کشورهای با درآمد کم و متوسط آفریقا
  .[5 ,4 ,2]افتد مدیترانه اتفاق می

ترین علت مصدومیت و دومین علت  در ایران حوادث ترافیکی شایع
. در دهه گذشته میزان مرگ ناشی از سوانح [7 ,6]ومیر است مرگ

هزار نفر بود، در حالی که این شاخص در ۱۰۰در  ۳۰ترافیکی در ایران 
در  ۹/۱۳و  ۶/۲۲به ترتیب سطح جهان و منطقه مدیترانه شرقی 

واسطه  هزار نفر است. بیشترین میزان مرگ و بار بیماری به۱۰۰
هزار ۱۰ازای هر  در دنیا به ای شدگان تصادفات جاده میزان کشته .[9 ,8]ای، در مقایسه با کشورهای دیگر مربوط به ایران است سوانح جاده

هزار خودرو ۱۰ازای هر  نفر است، در حالی که در ایران به ۳خودرو 
 .[10]نفر است ۳/۷

بینی  عنوان وقایع قابل پیش های ناشی از حوادث ترافیکی به آسیب
شود.  ترین مشکالت سالمتی در دنیا محسوب می یکی از بااهمیت

حوادث رانندگی در دنیا دچار  طور جدی در اثر هزار نفر به۳۰روزانه 
دهند. در  هزار نفر جان خود را از دست می۳شوند و  آسیب می
% ۵/۳۷و همکاران حوادث ترافیکی عامل  سوریمطالعه 
های غیرعمدی و اولین علت مرگ در مناطق روستایی در  جراحت

  .[9]ایران گزارش شده است
حوادث ترافیکی، یکی از عوامل مهم موثر در بقا و بهبود مصدومان 
دهی مناسب برای  کیفیت خدمات بیمارستانی و سیستم ثبت نمره
. برای ارزیابی [11]ارزیابی شدت آسیب وارده به مصدومان است
شده به مصدومان  شدت آسیب و کیفیت خدمات بیمارستانی ارایه

های  های متفاوتی وجود دارد. از جمله سیستم ترافیکی روش
کیفیت خدمات بیمارستانی و تعیین بقای  معتبری که برای ارزیابی
دهی شدت آسیب و تروما  شود روش نمره مورد انتظار استفاده می (TRISS)  است. در این روش نمره تروما و شدت آسیب شامل سه

، آناتومیک یا (RTS)شده تروما  بخش فیزیولوژیک یا نمره بازبینی
  .[14-11]و سن است (ISS)نمره شدت آسیب 

اخیر استفاده از درمان استاندارد و مناسب که اولین های  در سال
نقش را در کاهش مرگ مصدومان حوادث ترافیکی دارد. نتایج 

نبودن  دلیل فراهم % مرگ در بیماران به۵۰دهد  مطالعات نشان می
افتد. وجود مراکز مجهز و مناسب باعث  درمان مناسب اتفاق می

شود. تحقیقات  ی% مرگ در مصدومان حوادث ترافیکی م۳۰کاهش 
دهد داشتن مراکز مجهز و مناسب و انجام اقدامات  نشان می

% ۳۰دیده و کاهش رخداد مرگ از  مناسب موجب حفظ فرد آسیب
دیده  شود. مرحله سوم زمانی رخداد مرگ در افراد آسیب % می۹به 

دهد، در این دوره زمانی  روز پس از وقوع تروما رخ می۳۰بین یک تا 
 .[14 ,11]افتد ارد مرگ اتفاق می% مو۱۰-۲۰حدود 

عنوان یکی از  هاست که به دهی در مصدومان تروما سال روش نمره
بینی  منظور پیش اجزای مهم و اصلی در تریاژ قبل از بیمارستان، به

دنبال تروما برای کمک به پزشکان در  رخداد مرگ ایجادشده به
اده بررسی بیماران برای ارایه خدمات مراقبتی مناسب استف

دیده شدید هدف در مرحله اول بقای  . در افراد آسیب[15]شود می
بیماران است و اهداف ثانویه شامل بهبودی سریع، اجتناب از 
نارسایی اعضا و در نهایت رسیدن به کیفیت زندگی مطلوب 

دلیل عدم استفاده  دیده به بندی نامناسب افراد آسیب . طبقه[11]است
ناپذیری بر وضعیت  ا تبعات جبرانهای ارزیابی تروم از سیستم
گذارد و باعث افزایش احتمال مرگ در مصدومان ترومایی  بیمار می

بینی نتایج اقدامات در مورد  دهی برای پیش شود. نمره می
دهی آناتومیک،  گیرد: نمره مصدومان براساس سه روش انجام می
  .[17 ,16 ,3]فیزیولوژیک یا ترکیبی از این دو است

توسط کمیته  ۱۹۸۲در سال  (MTOS)مد ترومای ماژور مطالعه پیا
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جراحان آمریکا برای برآورد نتیجه تروماهای بزرگ در چندین مرکز 
های مختلفی از جمله  . روش[18]نگر انجام شد صورت گذشته تروما به

، (RTS)شده تروما  ، نمره بازبینی(AIS)نمره اختصاری آسیب 
 (ASCOT)شدت تروما یک مشخصه  و (ISS)امتیاز شدت آسیب 

به این جهت که شاخص ترکیبی از چند معیار را مورد  TRISSبرای ارزیابی شدت تروما در مصدومان وجود دارد، ولی روش 
  .[14]گیرد دهد، بیشتر مورد استفاده قرار می استفاده قرار می

، تعداد مصدومان [19]و همکاران در هند دشماخدر مطالعه 
و  اسماعیلیبود. نتایج مطالعه  MTOSنفر بیشتر از  ۵شده  فوت

به ترتیب نشان داد تعداد  [21]ابراهیمیو  خسرویو  [20]همکاران
بوده است. در تمام  MTOSنفر بیشتر از  ۴و  ۷شده  مصدومان فوت

بودن کیفیت ارایه خدمات بیمارستانی به  مطالعات فوق پایین
عنوان دلیل بیشتربودن موارد فوت ذکر شده است.  مصدومان به

های ناشی از حوادث ترافیکی را در  اگرچه مطالعات متعددی آسیب
، لیکن مطالعات کمتری در خصوص [24-22]اند کشور بررسی کرده

بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی و بقای مصدومان حوادث 
 .[21 ,11]ترافیکی انجام شده است
ین بقای مصدومان حوادث ترافیکی بستری هدف این مطالعه تعی

در  TRISSو ارزیابی کیفیت خدمات درمانی با استفاده از روش 
 بود. ۱۳۹۵خمینی ارومیه در سال  بیمارستان امام

  
  ها ابزار و روش

تحلیلی است  -مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی
های مصدومان حوادث ترافیکی بستری در  که براساس داده
ها با  دادهانجام شد.  ۱۳۹۵خمینی ارومیه در سال  بیمارستان امام

شده از محتوای پرونده  ها، تهیه آوری داده استفاده از فرم جمع
شکی بیمارستان برای دوره مصدومان که در فایل واحد مدارک پز

زمانی مطالعه موجود بود استخراج شد. معیارهای ورود به مطالعه 
سکونت در دلیل حوادث ترافیکی،  مصدومیت به شامل

 های تابعه استان آذربایجان غربی در سه ماه گذشته، شهرستان
بودن فرد مصدوم به هنگام پذیرش در بیمارستان، ثبت  زنده
در سیستم ترومای بیمارستان و وجود حداقل های فرد مصدوم  داده

  یک آسیب در قسمتی از بدن بود.
ای انتخاب شدند.  گیری هدفمند چندمرحله ها به روش نمونه نمونه

مصدوم حوادث ترافیکی براساس  ٢٠١٥به این صورت که ابتدا 
دلیل نداشتن  معیارهای فوق انتخاب شدند و بقیه مصدومان به

ه کنار گذاشته شدند، سپس از این تعداد معیارهای فوق از مطالع
سال، سابقه بستری  ٥٠مصدوم براساس معیارهای سن باالی  ٨٦٠
، اعزام از سایر شهرها و داشتن ترومای سر، شکم و صورت ICUدر 

مصدوم بستری  ۷۶۰انتخاب شدند. از این تعداد امکان پیگیری 
  منظور محاسبه میزان بقا فراهم شد. به

ها شامل متغیرهای دموگرافیک (سن، جنس،  دهآوری دا فرم جمع
سطح تحصیالت، شغل، محل سکونت)، متغیرهای مربوط به 
تصادف (محل حادثه، نوع مکانیزم حادثه، وضعیت ترخیص از 
بیمارستان، موقعیت فرد مصدوم، محل وقوع تصادف) و 

 بود. TRISSهای  شاخص
دت آسیب کننده بقا شامل امتیاز تروما و ش های پیشگویی سیستم (TRISS) نمره تجدید نظر تروما ،(RTS)  و امتیاز شدت آسیب (ISS) است .ISS جز عوامل مرگ است که  نمره آناتومی، عواملی به

 RTSشود.  های متعدد استفاده می عمدتًا برای افراد مبتال به آسیب
بینی مرگ و سرانجام مصدومان پس از  نمره فیزیولوژیک برای پیش

استفاده ترکیبی از هر دو نمره  TRISSتان است. سانحه در بیمارس
) و همچنین برای RTSو  ISS(آسیب آناتومیک و فیزیولوژیک 

. در ارزیابی [27-25]بینی اثر سن بیمار و بقای پس از ضربه است پیش
بندی معیارهای فیزیولوژیک براساس جدول  طبقه TRISSبه روش 

  انجام گرفت. ۱
  

  براساس متغیرهای آن RTSبندی  طبقه) ۱جدول 

تعداد تنفس   کالس
(RR) 

فشار خون سیستولیک 
(SBP)  

مقیاس کمای گالسکو 
(GCS)  

۰  ۰  ۰  ۳  
۱  ۵-۱  ۴۹ -۱  ۵-۴  
۲  ۹ -۶  ۷۵-۵۰  ۸-۶  
۳  ۲۹ -۱۰  ۸۹-۷۶  ۱۲-۹  
۴  ۲۹>  >۸۹ ۱۵ -۱۳  

  
از زمان پیدایش تاکنون دچار تغییراتی شده است.  ISSسیستم 

شود که  ناحیه تقسیم می ۶بدن به  ISSبرای ارزیابی شدت آسیب 
ها است. همچنین  شامل سر، صورت، سینه، شکم، لگن و انتها

گروه شامل خفیف، متوسط، جدی،  ۶براساس شدت صدمات به 
شود. برای  بندی می کننده حیات تقسیم شدید، بحرانی و تهدید

دیده  اعضای آسیب AISابتدا در هر ناحیه نمره  ISSمحاسبه 
را  AIS، سپس سه آسیب که بیشترین نمره از شود مشخص می

دارند انتخاب و پس از آن به توان دو رسانده و مجموع آنها محاسبه 
و  ۳=۱۲+۱۲+۱۲برابر  ISS ). حداقل امتیازISS=x2+y2+z2شود ( می

بین صفر  ISSاست. دامنه امتیاز  ۷۵=۵۲+۵۲+۵۲حداکثر امتیاز برابر 
است که با افزایش امتیاز میزان صدمات وارده افزایش  ۷۵تا 
. معیار دیگر یعنی نمره تجدید نظر تروما [29 ,28 ,20 ,8]یابد می (RTS)بینی مرگ در  ، یک معیار ارزیابی فیزیولوژیک برای پیش

بیمارستان و نتیجه تروما است که دارای پنج متغیر مستقل از 
، فشار (RR)، تعداد تنفس (GCS)جمله مقیاس کمای گالسکو 

، اتساع قفسه سینه و پرشدن مجدد (SBP)خون سیستولیک 
است.  ۱۲از صفر تا  RTSمویرگی است. محدوده امتیاز معیار 

آگهی بیماران با  دارای باالترین ضریب اعتبار و نفوذ در پیش RTS معیاردهنده بدترین وضعیت بیمار است.  ترین امتیاز نشان پایین
 .[30 ,15 ,11]ضربه مغزی است

شود. براساس  همچنین برای تریاژ بیماران استفاده می RTSمعیار 
بینی پیامد  روش آنالیز رگرسیون لجستیک مدلی آماری برای پیش

ارایه شده است. در  RTSو نتیجه صدمه در بیماران براساس معیار 
  :شود طبق فرمول زیر محاسبه می RTSاین مدل مقدار 

  RTS ۹۳۶۸/۰×(مرحله هوشیاری)-مرحله فشار خون ×۷۳۲۶/۰)
  (مرحله تنفس)جمع=×۲۹۰۸/۰-سیستولیک)

  

است. مقدار  ۸۴/۷عددی بین صفر تا  RTSدامنه تغییرات مقدار  RTS شده و قراردادن عدد  گیری با استفاده از سه شاخص اندازه
شود. با استفاده از مقدار  حاصل از هر یک از آنها در مدل حاصل می RTS توان احتمال بقای بیمار را براساس فرمول زیر محاسبه  می

  P=1/ (1+e-RTS+3/5718)  نمود:
زیر  سال از فرمول ۱۵برای محاسبه احتمال بقا در گروه سنی زیر 

  استفاده شد:
  

نمره تجدید ×۸۰۸۵/۰نمره شدت آسیب+×۰۸۳۵/۰(مرحله سن)+×۷۴۳۰/۱
  =مدل-۴۴۹۹/۰نظر تروما+

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران گرکز دیام ۲۶
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  های سنی نیز فرمول زیر مورد استفاده قرار گرفت: برای سایر گروه
  
نمره تجدید ×۹۹۳۴/۰نمره شدت آسیب+ ×۰۶۵۱/۰(مرحله سن)+×)۱۳۶۰/۱(

  =مدل-۵۳۵۵/۲نظر تروما+
  

 P(S)=1/1+elogitدر هر دو حالت درصد بقای بیماران برابر با 

شامل افرادی  TRISSهای مورد انتظار در مدل  است. تعداد مرگ
  شود. % محاسبه می۵۰است که احتمال بقای آنها کمتر از 

 Wهای آماره  شاخص ارزیابی کیفیت ارایه خدمات بیمارستانیبرای 
  شود: زیر محاسبه می های با استفاده از فرمول Zو آماره 

  Z = آماره  شده مشاهده تعداد مرگ  تعداد مرگ مورد انتظار
تعداد مرگ مورد انتظار W  تعداد زنده مورد انتظار = آماره  شده مشاهده  تعداد افراد زنده    کل بیماران تحت مطالعه × تعداد بیماران زنده مورد انتظار

  
که در منطقه  MTOSدر نهایت نتایج حاصل با نتایج بررسی 

آمریکای شمالی با عنوان پیامد ترومای ماژور انجام گرفته است 
در فاصله بین  Zشده آماره  مقایسه شد. قرارگرفتن مقدار محاسبه

دار بین نتایج مطالعه و  + نشانگر عدم اختالف معنی۹۶/۱تا  -۹۶/۱
صورت  به TRISS. برای محاسبه [31]است MTOSنتایج بررسی 

استفاده شد.  http://www.trauma.orgالین از سایت  آن
ها، آزمون  بودن توزیع داده همچنین برای سنجش نرمال

برای تحلیل . اسمیرنوف مورد استفاده قرار گرفت -کولموگروف
 استفاده شد. SPSS 16افزار آماری  ها از نرم داده

 
 اه یافته

%) مرد ۹/۷۳نفر ( ۵۶۲مصدوم حوادث ترافیکی بستری  ۷۶۰از بین 
دیده بین مردان  %) زن بودند. بیشترین افراد آسیب۱/۲۶نفر ( ۱۹۸و 

سال قرار داشتند. بیشترین تعداد مرگ  ۱۵- ۵۴و زنان در گروه سنی 
سال رخ داده بود. بیشترین  ۱۵-۵۴مورد در گروه سنی  ۳۳به تعداد 

ز نظر سطح تحصیالت مردان زیر دیپلم و زنان مصدومان بستری ا
داری  سواد بودند. بیشتر مردان و زنان به شغل آزاد و خانه بی

اشتغال داشتند. محل زندگی بیشتر مصدومان حوادث ترافیکی نیز 
  ).۲در شهر بود (جدول 

بیشتر مصدومان در مردان و زنان در خیابان دچار آسیب شده بودند. 
م آسیب نیز در هر دو گروه جنسی مرد و زن از بیشترین نوع مکانیز

صورت زنده از بیمارستان ترخیص  نوع غیرنافذ بود. بیشتر افراد به
روز  ۶۹/۵±۰۹/۴شده بودند. میانگین مدت اقامت در بیمارستان 

دیدگان نیز عابرین پیاده بودند. بیشترین موارد  بود. بیشترین آسیب
تصادفات در نواحی بین شهری در هر دو گروه جنسی رخ داده 

  ). ۳بود(جدول 
های مورد  مورد، در حالی که مرگ ٦٩شده  های مشاهده تعداد مرگ

 - ۹ابر بر Wمرگ بیشتر از انتظار بود. آماره  ٩مورد بود که  ٦٠انتظار 
 ).۱+ محاسبه شد (نمودار ۰۲/۰ برابر Zو آماره 

شده سطح  مصدوم فوت ۲۵نفر مصدوم بهبودیافته و در  ۶۲۵در 
بود. بیشترین تعداد تنفس در هر دو  ۱۳- ۱۵بین  GCSهوشیاری 

بود. بیشترین مقدار فشار  ۱۰- ۲۹شده بین  گروه بهبودیافته و فوت
 ۸۹شده باالی  ه و فوتخون سیستولیک در هر دو گروه بهبودیافت

  ). ۴متر جیوه بود (جدول  میلی
 بهبودیافته گروه دو در ISS میانگین همچنین و RTS مقدار میانگین

  ).۵ (جدول بود دار معنی آماری اختالف دارای شده فوت و

های دموگرافیک در مصدومان  توزیع فراوانی مطلق و نسبی ویژگی) ۲جدول 
  نفر؛ اعداد داخل پرانتز، درصد هستند) ۷۶۰حوادث ترافیکی (تعداد کل=

  زنان  مردان  متغیرها
  (سال)گروه سنی 

۱۴ -۰  )۹/۶۴ (۴۸  )۱/۳۵ (۲۶  
۵۴-۱۵  )۳/۷۸ (۳۴۲  )۷/۲۱ (۹۵  

  ۷۷) ۹/۳۰(  ۱۷۲) ۱/۶۹(  ۵۵بیشتر از 
  سطح تحصیالت

  ۱۰۹) ۲/۴۲(  ۱۴۹) ۷/۵۷(  سواد بی
  ۶۲) ۳/۱۹(  ۲۵۷) ۷/۸۰(  زیر دیپلم
  ۱۶) ۶/۱۱(  ۱۲۱) ۳/۸۸(  دیپلم

  ۲) ۲/۱۴(  ۱۲) ۳/۸۵(  فوق دیپلم
  ۹) ۱/۲۸(  ۲۳) ۸/۷۱(  لیسانس و باالتر
  وضعیت شغلی
  ۱) ۱/۲(  ۴۷) ۹/۹۷(  بیکار و کشاورز

  ۱۶۱) ۹/۳۵(  ۲۸۷) ۱/۶۴(  دار و آزاد خانه
  ۴) ۵/۱۰(  ۳۴) ۵/۸۹(  بازنشسته و دانشجو

  ۴) ۹/۲(  ۱۳۴) ۱/۹۷(  کارمند و سایر
  ۲۸) ۹/۳۱(  ۶۰) ۱/۶۸(  محصل و بچه
  محل سکونت

  ۱۳۸) ۷/۲۷(  ۳۵۹) ۲/۷۲(  شهر
  ۶۰) ۸/۲۲(  ۲۰۳) ۱/۷۷(  روستا
  ۱۹۸) ۱/۲۶(  ۵۶۲) ۹/۷۳(  مجموع

  
های مصدومان بستری حوادث  توزیع فراوانی مطلق و نسبی ویژگی) ۳جدول 

  نفر؛ اعداد داخل پرانتز، درصد هستند) ۷۶۰ترافیکی (تعداد کل=
  زنان  مردان  متغیرها

  تصادفمحل 
  ۲) ۲۰(  ۸) ۰/۸۰(  بزرگراه
  ۶۶) ۴/۲۹(  ۱۵۹) ۶/۷۰(  آزادراه
  ۷) ۱/۴۷(  ۹) ۹/۵۲(  کوچه
  ۱۲۳) ۱/۲۴(  ۳۸۶) ۸/۷۵(  خیابان

  نوع مکانیزم حادثه
  ۱۲) ۷/۹(  ۱۱۲) ۳/۹۰(  نافذ

  ۱۸۶) ۳/۲۹(  ۴۵۰) ۷/۷۰(  غیرنافذ
  وضعیت ترخیص

  ۱۸۷) ۰/۲۷(  ۵۰۶) ۰/۷۳(  زنده
  ۱۱) ۴/۱۶(  ۵۶) ۵/۸۳(  مرده

  موقعیت فرد مصدوم
  ۷۷) ۹/۳۲(  ۱۵۷) ۱/۶۷(  عابر پیاده
  ۰  ۱۴) ۱۰۰(  سوار دوچرخه
  ۲) ۶/۱(  ۱۳۱) ۴/۹۸(  موتورسوار
  ۹) ۵/۶(  ۱۳۰) ۵/۹۳(  راننده
  ۱۱۰) ۸/۴۵(  ۱۳۰) ۱/۵۴(  مسافر

  محل وقوع تصادف
  ۶۱) ۴/۲۱(  ۲۲۵) ۶/۷۸(  داخل شهر
  ۱۰۹) ۶/۳۱(  ۲۳۵) ۴/۶۸(  بین شهر
  ۲۸) ۵/۲۱(  ۱۰۲) ۴/۷۸(  روستا

  

  
شده و مورد انتظار در مصدومان حوادث  های مشاهده تعداد مرگ )۱نمودار 

 خمینی ارومیه ترافیکی بستری در بیمارستان امام
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در مصدومان  TRISSهای کیفی  توزیع فراوانی مطلق و نسبی شاخص) ۴جدول 
 نفر؛ اعداد داخل پرانتز، درصد هستند) ۷۶۰بستری حوادث ترافیکی (تعداد کل=

  بهبودیافته  شده فوت  ها شاخص
  (GCS)مقیاس کمای گالسکو 

۳-۰  )۳/۸۳ (۲۰  )۶/۱۶ (۴  
۵-۴  )۰/۵۰ (۷  )۰/۵۰ (۷  
۸-۶  )۸/۹۱ (۱۳  )۲/۸ (۲۴  
۱۲-۹  )۷/۱۱ (۴  )۲/۸۸ (۳۰  
۱۵ -۱۳  )۸/۳ (۲۵  )۲/۹۶ (۶۲۶  

  (RR)تعداد تنفس 
۵-۱  ۰  ۰  
۹ -۶  )۱۰۰ (۲  ۰  
۲۹ -۱۰  )۰۸/۰ (۶۵  )۳/۹۱ (۶۸۸  
۲۹>  )۰/۴۰ (۲  )۰/۶۰ (۳  

  جیوه) متر (میلیفشار خون سیستولیک 
۴۹ -۱  ۰  )۱۰۰ (۳  
۷۵-۵۰  )۳/۳۳ (۲  )۶/۶۶ (۱  
۸۹-۷۶  )۳/۳۳ (۶  )۶/۶۶ (۱۲  
۸۹>  )۲/۸ (۶۱  )۷/۹۱ (۶۷۵  
  

در مصدومان  TRISSهای کمی  مقایسه میانگین آماری شاخص) ۵جدول 
 بستری حوادث ترافیکی

داری سطح معنی  شده مصدومان فوتمصدومان بهبودیافته  ها شاخص RTS ۵۵/۰±۶۷/۷  ۵۷/۱±۰۰/۶  ۰۰۱/۰  ISS  ۶۳/۱۷±۶۲/۲۱  ۰۲/۲۵±۳۲/۵۶  ۰۰۱/۰  
  

  بحث
برای ارزیابی آسیب  TRISSیافته معیار کیفی  در کشورهای توسعه

شود، اگرچه با این  و احتمال بقا در مصدومان ترومایی استفاده می
روش برای ارزیابی شدت آسیب تروما در کشورهای در حال توسعه 

. نتایج مطالعه نشان داد [34-32 ,21]نیز مطالعاتی انجام شده است
های مورد انتظار  شده بیشتر از مرگ های مشاهده که مقدار مرگ

%، در ۱۵و همکاران مرگ مورد انتظار  دشماخت. در مطالعه اس
شده آماره  . مقدار محاسبه[19]% بود۳۳شده  حالی که مرگ مشاهده W  مصدوم بیشتراز  ۹نشان داد کهMTOS  فوت شده است. مقدار

داری  هیچ تفاوت معنی MTOSنشان داد بر طبق مقایسه  Zآمار 
اساس نتایج مطالعه حاضر شده و بهبودیافته بر بین مصدومان فوت

شده نشان داد مرگ ناشی از  وجود ندارد. نتایج مطالعات انجام
وضوح با کیفیت خدمات بیمارستانی  های ترافیکی به آسیب
های مطالعه  شده به مصدومان ترافیکی ارتباط دارد، که با یافته ارایه

یه شده نقش ارا گیری . شاخص اندازه[21 ,20 ,11]حاضر همخوانی دارند
موقع به مصدومان و کیفیت خدمات بیمارستانی را در  خدمات به

  کند. بقا و بهبود مصدومان حوادث ترافیکی بیان می
به  Wو  Zو همکاران، در ایاالت متحده آماره  ورنوندر مطالعه 

+ بود، در این مطالعه تعداد مصدوم کمتری نسبت ۸و  ۱/۲ترتیب 
تربودن کیفیت خدمات فوت کردند که علت آن را باال MTOSبه 

  .[33]بیمارستانی برای مصدومان بیان نمودند
%) ۹/۷۳نفر ( ۵۶۲نتایج نشان داد که از مصدومان مورد مطالعه، 

بود. این  ۴:۱%) زن بودند و نسبت زن به مرد ۱/۲۶نفر ( ۱۹۸مرد و 
دلیل شرایط فرهنگی زنان و محدودیت آنان در  نتیجه احتماًال به

و همکاران  نژاد سلطانیکه با نتایج مطالعه انجام رانندگی است 
. باالترین میزان مصدومیت و مرگ در گروه سنی [35]همخوانی دارد

مرگ را  ۳۳%) مصدوم و ۵/۵۷( ۴۳۷سال به ترتیب  ۵۴تا  ۱۵
شامل شد. براساس نتایج مطالعات میزان مرگ در افراد سالخورده 

ز سایر برابر بیشتر ا ۳تا  ۲بدون درنظرگرفتن شدت صدمات 
% مصدومان سن ۷/۳۲های سنی است. در پژوهش حاضر  گروه

دلیل ساختار سنی  . این نتیجه احتماًال به[36]سال داشتند ۵۵باالی 
جوان منطقه و سهم بیشتر گروه سنی در فرآیند فعالیت ترافیکی و 
بیانگر خطر بیشتر آسیب و مرگ در گروه سنی جوان و میانسال 

کاستن از آسیب و مرگ براساس تنوع و منظور  است. الزم است به
ریزی برای انجام مداخالت صورت  فراوانی عوامل خطر موثر، برنامه

  گیرد.
روز بود که  ۶۹/۵میانگین مدت اقامت در بیمارستان در این مطالعه 

. بیشترین [11]خوانی داشتان همو همکار نوروزیبا نتایج مطالعه 
تعداد مصدومان بستری از نظر تحصیالت در مردان زیر دیپلم و در 

سواد بود. از نظر وضعیت اشتغال در مردان و زنان بیشترین  زنان بی
 خرمیداری بود، که با نتایج مطالعات  نوع اشتغال شغل آزاد و خانه

 [37]و همکاران سعیدیو  [15]و همکاران سالک فانی، [1]و همکاران
  وانی دارد.همخ

محل زندگی بیشتر مصدومان در مردان و زنان در شهر بود. در 
و همکاران محل وقوع تصادف بیشتر در نواحی بین  خرمیمطالعه 

شهری بوده که با مطالعه حاضر که محل وقوع در هر دو گروه بیشتر 
  .[1]در نواحی بین شهری است، همخوانی دارد

برای مصدومان  ISSین و همکاران میانگ اسماعیلیدر مطالعه 
گزارش شد  ۹/۳۶±۹/۸شده  و برای افراد فوت ۴/۱۲±۳/۴بهبودیافته 

و برای افراد  ۱۹/۷±۹۳/۰برای افراد بهبودیافته  RTSو میانگین 
  .[20]بود ۳۵/۴±۷۴/۰شده  فوت

شده کمتر از  در مصدومان فوت RTSدر این مطالعه میانگین 
در مصدومان  ISSنگین مصدومان بهبودیافته بود، در حالی که میا

شده بیشتر از مصدومان بهبودیافته بود، که با نتایج مطالعات  فوت
 ۶۹همخوانی دارد. از  [39]و همکاران چادهریو  [38]و همکاران چان

داشتند، مصدومان دارای  ISS>20نفر  ۶۱شده  نفر مصدوم فوت ISS  باال احتمال فوت بیشتری دارند. مقدارISS  باال همراه با چند
باشد احتمال فوت  RTS<5آسیب نقاط بدن در صورتی که 

 دهد. نتایج حاصل با نتایج مطالعات مصدومان را افزایش می
و  پافرثو  [40]محمدیانو  اخوان اکبری، [37]و همکاران سعیدی

  . [41]همکاران همخوانی دارد
در مطالعه حاضر بیشترین موارد مصدومیت در مردان به ترتیب در 

مسافر و در زنان به ترتیب مسافر، عابرین پیاده، موتورسوار، راننده و 
و  ماسینکوعابر پیاده و راننده بود، که با نتایج مطالعات 

و  اخوان اکبریو  [37]و همکاران سعیدی، [24]همکاران
% ترومای ۳/۹۳% ترومای مردان و ۹۱. همخوانی دارد [40]محمدیان

داد که با نتیجه مطالعه  زنان را نوع ترومای غیرنافذ تشکیل می
. افراد بهبودیافته، سهم آسیب [11]و همکاران همخوانی دارد نوروزی

شده سهم آسیب بیشتر  های تحتانی و افراد فوت بیشتری در اندام
های فوقانی نظیر سر و گردن داشتند که با نتایج مطالعه  در اندام
. انجام اقدامات اورژانس و [34]و همکاران همخوانی دارد ظفر

های فوقانی  ان برای افرادی که آسیب اندامرسیدگی داخل بیمارست
  دارند از فوریت و اهمیت بیشتری برخوردار است.

 در ها داده بودن ناقص و بدثبتی مطالعه این های محدودیت از
 پیگیری برای مصدومان مناسب همکاری عدم و ها پرونده از بخشی
  .بود بقا وضعیت

کننده ارایه کیفیت خدمات  بیان TRISSچون انجام مطالعه با روش 
شود  بیمارستانی به مصدومان حوادث ترافیکی است، پیشنهاد می

منظور آگاهی از شرایط کیفیت  مطالعات ادواری با این روش به
بودن نتایج  ارایه خدمات بیمارستانی انجام شود و در صورت پایین

ای منظور ارتق ریزی به برنامه MTOSاز مطالعه  TRISSمطالعات 
  کیفیت خدمات بیمارستانی صورت پذیرد.
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  گیری نتیجه
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تصادفات بین شهری و همچنین ضربه به سر از عوامل خطر موثر در 

رود. همچنین کیفیت  کاهش بقای مصدوم به شمار می
تر از  پایین TRISSهای بیمارستانی براساس ارزیابی  مراقبت MTOS .است  
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