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نوع از انواع سوانح در بخش اورژانس ترین سوانح سوختگی در رده چهارم رایج •
اپیدمیولوژیبا این وجود داده های کمی درباره . بیمارستان های روآندا قرار میگیرند

ای سوانح سوختگی در دسترس است که مانع اطالع رسانی درست درباره آن بربیماران 
.جلوگیری از کمتر به وقوع پیوستن آن شده است

رژانس هدف این بررسی توصیف نتایج و خصوصیات بیماران سوانح سوختگی که به او•
.بیمارستان آموزشی کیگالی مراجعه کرده اند، است

ه علت آسیب هایی که ب: سازمان جهانی بهداشت عموماً سوختگی را اینطور تعریف میکند•
، مواد شیمایی، برق و احتراق، سوختگی بر اثر(اشیا داغ، بخار یا شعله آتش)گرما 

میلیون نفر ۱۱در سرتاسر دنیا چیزی حدود . اصطحکاک و یا تشعشعات بوجود آمده اند
رده سوانح سوختگی در. نیازمند دریافت خدمات پزشکی برای سوانح سوختگی هستند

.چهارم سوانح جسمی بعد از تصادفات جاده ای، سقوط از ارتفاع، درگیری ها قرار دارند
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.نفر می شودهزار ۳۰۰باعث مرگ و میر بیش از ساالنه بر اثر آتش سوختگی •

.  دهدسوانح سوختگی در کشورهای غیر توسعه یافته و در حال توسعه رخ می٪۹۰بیش از •
ی مرگ و میرهای ناشی از سوختگی بر اثر نداشتن دسترس٪۹۵در کشورهای توسعه یافته، 

استبه امکانات اولیه 

ت که پژوهش ها در در کشورهای شرقی قاره ی افریقا نطیر اوگاندا و تانزانیا نشان داده اس•
شان را جنس ٪۵۳بوده است که ( ٪۶۴. ۳)سال ۱۰تا ۱آسیب پذیر ترین رده ی سنی بین 

موارد به ٪۶۵را جنس مذکر تشکیل داده است و ٪۴۷در مقابل، . مونث تشکیل داده است
.رخ داده استآب علت سوختگی با 

ام درمان سوانح سوختگی بصورت بسیار قابل توجهی هزینه بر و روی اقتصاد یک کشور، نظ

همه گیری در داده های صحیح در زمینه ی شناسایی. بهداشتی و کیفیت زندگی قربانیان تاثیرگذار است

د و سوانح سوختگی میتواند به اطالع رسانی بهتر درباره سالمت عمومی جامعه کمک کننده باش

.چگونگی نحوه درمان را در بخش اورژانس بهبود ببخشد
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:
این پژوهش بیماران سوانح سوختگی که در بخش اورژانس در : 

مراجعه کرده اند را ۲۰۱۹دسامبر ۳۱ژوئن تا ۱بیمارستان آموزشی کیگالی از تاریخ 
. مورد سنجس قرار داده است

ما برای افرادی که در این پژوهش از اطالعات آنها استفاده شدهشاخص : 
ر طول است شامل تمامی افرادی میشود که به بخش اورژانس بیمارستان آموزشی کیگالی د

نتیجه  اولیه ای که از پژوهش حاصل شد . زمان انجام این پژوهش مراجعه کرده بودند
و چگونگی رخ دادن سوختگی( سن، جنسیت، ناحیه)شناسایی اطالعات آماری بیماران 

علت شناسی، شرایط حین رخ دادن، زمان رخ دادن تا مراجعه، درجه سوختگی، شرایط )
ان نتایج ثانویه شامل نحوه درمان سوختگی در بخش اورژ. بوده است( کلی سطحی بدن

ده، وضع جایگزینی مایعات، مسکن ها، برش بافت سوخته ش)بیمارستان آموزشی کیگالی 
روز ۳۰برای معین کردن وضعیت بیمار ( بیمار و زمان بستری بودن در بخش اورژانس

.پس از رخ دادن سانحه بوده است
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گرفته شده از نمودار ها جمع آوری اطالعات داده های این پژوهش از طریق مصاحبه ها و •
.استشده 

ار این داده ها توسط محققی که مسئولیت این پژوهش را بر عهده داشت بهمراه سه دستی•
روز هفته بصورت ۷ساعت شبانه روز و ۲۴وی انجام گرفت که ( پرستاران)پژوهشی 

.  جایگزین در شیفت های مختلف این پژوهش را به انجام رساندند

ر اساس بصرفا هیچ گونه نمونه تصادفی در این پژوهش به کار نرفته است و این پژوهش •
بیمار ۹۰در نظر گرفته شده بود که اندازه نمونه این پژوهش . مشاهدات انجام گرفته است

.  انجام گرفتRaosoftباشد و این کار توسط نرم افزار اندازه گیری نمونه 
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یرش، سن، جنسیت، ناحیه محل زندگی، علت رخ دادن سوختگی، شرایط سوختگی حین پذ: شامل•
قسمت هایی که از بدن سوخته بودند، درجه سوختگی، طول مدت زمانی که در بخش اورژانس 

.  روز پس از رخ دادن سانحه بوده است30بستری بودند، و در نهایت شرایط بیمار 

:گروه سنی8•
تا 16سال، رده سنی 15تا 6ساله، رده سنی 5تا 1ساله، کودک 1از نوزاد به دنیا آمده تا کودک 

سال و در نهایت 65تا 46سال، رده سنی 45تا 36سال، رده سنی 35تا 26سال، رده سنی25
باالترسال به 65

از و بزرگساالن ( سالگی15از نوزاد تازه به دنیا آمده تا )گروه سنی 3را به اطفا : سه طبقه بندی•
باالسال به 65از سالگی و سالخوردگان 64تا 16

، سوختگی به لحاظ علت و سبب شناسی، این سوختگی ها به انواع سوختگی با آب، سوختگی با برق•
ط رخ دادن شرای. ، انفجار، و سوختگی بر اثر مواد شیمیایی دسته بندی شدند(شعله های آتش)با آتش 

جزا درجه سوختگی به چهار گروه م. تصادف، حمله و خودکشی: حین سوختگی به این صورت بود
حات سوختگی روی پوست، سوختگی های سطحی پوست، سوختگی های عمیق، و جرا: تقسیم شد

شدید

، %60-31، %30-11، % 10-1: دسته تقسیم شد4وسعت و شرایط کلی  درگیری سطح بدن به •
%.  100-61و 
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آمارهای . تحلیل شدSPSS24داده شد و بوسیله نرم افزار Excelها به برنامه داده •
این در. توصیفی بهمراه فراوانی و درصدشان برای داده های طبقه بندی شده محاسبه شد

ته مورد پژوهش مرگ و میر بعنوان متغیر وابسته انتخاب شد و تمامی متغیر های غیر وابس
در بازه اطمینان % 0.5کمتر از  p-valueتحلیل قرار گرفت و داده های آماری بعنوان 

. در نظر گرفته شد% 95
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:

%  71.9ساله بودند و سوختگی با آب علت 5تا 1آسب پذیر ترین گروه سنی کودکان •
% 43.8با اختصاص دادن % 10-1بین   TBSAبیشترین درصد . سوختگی ها اعالم شد

.بودموارد به خود 

انحه رخ دادن این س. نتایج بدست آمده به نتایج به دست آمده در کشور اوگاندا شباهت دارد•
این سن در این گروه سنی بیشتر از هر گروه سنی دیگر نشان دهنده اینست که کودکان در

ی میخواهند چیزهای جدیدی یاد بگیرند و همینطور درک کمتری از خطر دارند و از هماهنگ
. کمتری برخوردارند

ه باید اقدامات الزم برای جلوگیری از رخ دادن این گونه آسیب ها در نظر گرفته شود ک•
متر میتوان به نظارت کردن کودکان از نزدیک اشاره کرد که میزان خطر سوختگی را ک

گی ها به علت سوختگی با آب بیشترین علت سوختگی بین اطفاالن بود که این سوخت. میکند
.  واژگونی مایعات در حال جوشیدن و تصادفی رخ داده بودند
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در بزرگساالن آسیب های سوختگی بر اثر انفجار های غیر عمدی ناشی از مواد قابل•
.اشتعال مثل گاز بوده است 

18.1ی میانگین زمانی رخ دادن سانحه تا آورده شدن به بیمارستان آموزشی دانشگاه کیگال•
ارستان ساعت بوده است چون بیماران سوانح سوختگی از بیمارستان های محلی به این بیم

.  انتقال داده شده اند

بود که همین میزان در % 12.5روز از رخ دادن سانحه 30میزان مرگ و میر پس از •
.کشورهای تانزانیا، اوگاندا و نیجریه هم مشاهده شد

ل محدودیتی که این پژوهش دارد اینست که این پژوهش ممکن است نمونه مناسبی از ک•
جمعیت کشور روآندا نباشد و نمیتوان آن را به کل جمعیت این کشور تعمیم داد 

ع داده موارد سوختگی که رخ میدهد برای درمان به بیمارستان ارجامی شود بیشتر تصور •
انه کلینیک های درمانی و یا بیمارستان محلی در خدر نمیشوند و قبل از مراجعه کردن 

االتر بدین ترتیب، این پژوهش ممکن است کمی شدت جراحات سوختگی را ب. درمان شوند
حیح بعالوه، اندازه نمونه کوچک بود که میزان ص. از چیزی که واقعا هست نشان داده باشد

. بودن نتایج پژوهش ما را پایین آورد
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ماران پژوهش هایی که در آینده در زمینه شناسایی همه گیری سوانح سوختگی در بین بی•
.  هدروآندایی صورت میگیرد باید جمعیت هدف بزرگتری را اندازه نمونه کار خود قرار د
پژوهشی که چند مکان را مورد بررسی قرار میدهد میتواند داده های کاملتری را در 

.دسترس آموزش سالمت و درمان برای راهنمایی بهتر آنها قرار دهد
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