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سابقه و هدف:
ارزیابی سطح هوشیاری بیماران ترومایی با هدف پیش بینی پیامد بیماران به صورت نظام مند از سال  3690با ارائه مدل GCS
آغاز گردید و رفته رفته مدلهای جدیدتری ارائه شد که  Four Scoreیکی از مدلهای جدید ارزیابی سطح هوشیاری
میباشد.پژوهشهایی در زمینه مقایسه  Four Scoreو  GCSانجام شده ولی کافی نبوده است لذا هدف مطالعه حاضر مقایسه
کارایی معیار کمای  Four Scoreبا مقیاس کمای  GCSبر مبنای پیامد بیماران می باشد و نهایتا می توان معیار مناسبتری
برای ارزیابی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بدست آورد.

مواد وروش ها:
مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی-تحلیلی است .مدت زمان انجام پژوهش حاضر  38ماه (مرداد  3168لغایت مرداد )3161برآورد
گردیده است.جامعه مورد مطالعه شامل بیماران ترومایی است که در این دوره به  1بیمارستان امام حسین (ع)  ،شهدای تجریش
و شهدای هفتم تیر مراجعه میکنند .طی دوره تعیین شده مصدومین مراجعه کننده به بخش اورژانس که واجد معیارهای ورود
باشند مورد ارزیابی قرارخواهند گرفت .نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک خواهد بود و به تمام بیماران واجد شرایط در
خصوص اهداف پژوهش توضیحات الزم داده شده و درصورت رضایت و تمایل برگه پرسشنامه توسط رزیدنت طب اورژانس تکمیل
میشود و انجام این مطالعه هیچ گونه مداخله ای در روند درمان بیماران ندارد.
برای جمع آوری داده ها اقدام به طراحی فرم جمع آوری داده هایی مشتمل بر فاکتورهای دموگرافیک  ،اطالعات مربوط به سانحه
و مکانیسم تروما  ،علل آسیب  ،شدت آسیب  ،داده های مرتبط با زمان حادثه  ،عالئم حیاتی بیمار و یافته های  CTاسکن برای هر
بیمار به صورت جداگانه شده است GCS .و  Four Scoreنیز برای هربیمار ارزیابی خواهد شد و نهایتا بخش پنجم پرسشنامه
مربوط به بررسی پیامد تروما میباشد.

یافته ها تا این مرحله از کار(جداول و نمودارها Attachشود):
بر اساس برنامه اجرای پروژه  ،از ابتدای مهر  68انتخاب و بررسی بیماران واجد شرایط آغاز گردید.
نمونه های بررسی شده تاکنون از بین بیماران ترومایی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان هفتم تیر بوده است .در تمامی موارد
اطالعات بیماران به طور کامل ثبت شده و معیارهای  GCSو  Four Scoreدر بدو مراجعه  9 ،ساعت و  38ساعت پس از
مراجعه اندازه گیری شده است.

نتایج حاصله به شرح زیر میباشد:
تعداد نمونه های بررسی شده  18نمونه
 34 : In Hospital Mortalityمورد
 1 : Brain Deathمورد
 5 :Recovery without deficitمورد
 38 :Functional outcome at hospital dischargeمورد

مراحل باقیمانده از مطالعه:
حجم نمونه مورد نظر  28می باشد که تاکنون  18نمونه گرفته شده است و پس از اتمام نمونه گیری اقدام به تجزیه و تحلیل داده
ها خواهد شد.

محدودیت ها و مشکالت :
ریزش بیماران پس از درمان به هر علتی از جمله عدم همکاری بیمار جهت پیگیری بیماران

