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 فارسی: دهیچک

 یسالمت عموم یو مختل کننده عیمشکل شا کیاستخوان ران  یو دررفتگ یشکستگمقدمه و هدف: 

و  ، طول مدت بستری طوالنیریمرگ و م یباال زانیم لیاختالل به دل نیباشد. ا یافراد در سراسر جهان م

خود  یبرا زیمراقبت از سالمت جامعه و ن ستمیس یچالش بزرگ برا کیاز آن، به عنوان  یناش یها یناتوان

. بنابراین پیدا کردن راه هایی جهت مدیریت کارآمد تر بیماران حائز اهمیت است. جامعه شناخته شده است

باشد که می در سالمندان پیه یشکستگ یامدهایبا پ عیعوامل مرتبط شا ها، شناساییترین راهیکی از مهم

توان از پیامد های نامطلوب سالمندان شکستگی هیپ جلوگیری کرد. بنابراین با شناسایی این عوامل می 

 می باشد.  در سالمندان پیه یشکستگ یامدهایبا پ عیعوامل مرتبط شاهدف از انجام مطالعه تعیین 

جامعه پژوهش در بود.  یمقطع -یفیاز نوع توص یمطالعه مشاهده ا کیپژوهش حاضر مواد و روش کار: 

 . اطالعاتبودندشده اند،  پیه ایمفصل ران  یکه دچار شکستگ پرونده پزشکی سالمندانیمطالعه شامل  نیا

پژوهش در  طیمح گرفت.قرار  یسه ساله( را مورد بررس ی)بررس۱۳۹۹-۱۳۹۶ یدر فاصله سال ها مارانیب

 ۴۴۰شماری بود و  . روش نمونه گیری به صورت تمامباشدیمامام خمینی  مارستانیب یگانیمطالعه با نیا

شده  یثبت اطالعات طراح یفرم هاپرونده بیمار بعد از بررسی معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند.  

 یجمع آور انیدر پابا استفاده از اطالعات پرونده پزشکی و تماس تلفنی با خانواده بیمار تکمیل شد. 

کای و آزمون  ۱۹نسخه  spss قیطرو تحلیلی از ی فیتوص زیجهت آنال شده یاطالعات، مستندات جمع آور

  دو و تی مستقل و رگرسیون خطی و لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

 ۶۹درصد(، سن کم تر از ۲/۵۲دهد که بیش از نیمی از سالمندان مرد)مطالعه نشان می نتایج یافته ها:

درصد(بودند.  ۸/۴۳درصد( و باز نشسته)۹۵بیمه)درصد(، دارای  ۴۳درصد(، تحصیالت زیر دیپلم) ۳۸سال)

نتایج  درصد( نداشتند.۳/۹۲درصد(و سابقه مصرف سیگار)۱/۹۱هم چنین اکثر آن ها منزل شخصی داشتند)

( و سطح مراقبت از =۰۰۰۱/۰p( ، بستری مجدد)=۰۰۵/۰pآنالیز های تک متغیره نشان داد که  نوع جراحی)

رتباط معنی داری داشتنند. هم چنین سطح ( با عفونت زخم جراحی ا=۰۰۱/۰pخود)

(، سابقه بستری در بخش =۰۰۱/۰p(،  نوع بی هوشی)=۰۰۱/۰p(، علل شکستگی)=۰۰۰۱/۰pتحصیالت)

(   با =۰۰۱/۰p( و سطح مراقبت از خود)=۰۰۱/۰p(، سن)=۰۰۰۱/۰p(،  بستری مجدد)=۰۰۱/۰pهای ویژه)

( ، سابقه بستری در بخش های  =۰۳۸/۰pراحی ) مرگ و میر سالمندان ارتباط معنی داری داشتند. نوع ج

( با طول =۰۰۱/۰p( و سطح مراقبت از خود)  =۰۲۱/۰p( ، سابقه ی ترانسفوزیون خون ) =۰۰۱/۰pویژه)

مدت بستری سالمندان تحت شکستگی هیپ ارتباط معنی داری داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 

سابقه  بستری مجدد، سن ، تمامی سطوح بر عفونت زخم جراحی سابقه  بستری مجدد و مراقبت از خود در



نوع سکونت ، سابقه بستری در بخش ویژه و سطح و  و سطح مراقبت از خود در تمامی سطوح بر مرگ و میر

مراقبت از خود در تمامی سطوح بر طول مدت بستری سالمندانی که دچار شکستگی هیپ شده اند، تاثیر 

 دارند. 

سطوح  یمجدد و مراقبت از خود در تمام یکه سابقه بستر نشان دادمده آبدست  یها فتهاینتیجه گیری: 

نوع  متغیر هایگذار است.  ریشده اند تاث پیه یکه دچار شکستگ یسالمندان یبر عفونت زخم جراح

بر طول مدت بستری  وحسط یو سطح مراقبت از خود در تمام ژهیدر بخش و یسکونت، سابقه بستر

 ریسطوح بر مرگ و م یمجدد، سن و سطح مراقبت از خود در تمام یو سابقه بستر تاثیر داشتند.سالمندان 

برداشت نمود  نیتوان چن یم نیگذار گزارش شد. بنابرا ریشده اند، تاث پیه یکه دچار شکستگ یسالمندان

المندان دچار س ریو مرگ و م یعفونت زخم جراح ،یبر مدت زمان بستر گذار ریعوامل تاث ییکه با شناسا

عارضه کمتر پس از عمل  مارستان،یاقامت کوتاه تر در ب ،یبهتر عمل جراح جیشاهد نتا پ،یه یشکستگ

 بود. میخواه ریو کاهش مرگ و م یجراح

 شکستگی هیپ، سالمندان، پیامد، مرگ و میر، عفونت زخم جراحی، طول مدت بستریکلید واژه: 
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Abstract: 

Introduction & Objective: Fractures and dislocations of the femur are a 

common and disruptive public health problem worldwide. This disorder is 

known as a major challenge for the community health care system as well as for 

the community itself due to its high mortality rate, long hospital stay and 

disabilities. Therefore, finding ways to manage patients more efficiently is 

important. One of the most common ways is to identify the factors associated 

with common outcomes that increase mortality, length of hospital stay, and 

postoperative complications. By identifying these factors, the adverse outcomes 

of elderly hip fractures can be prevented. Therefore, the aim of this study was to 

determine the common factors associated with the consequences of hip fracture 

in the elderly. 

Materials & Methods: The present study was a descriptive cross-sectional 

observational study. The study population in this study included patients with 

hip fractures. Patients' information was examined between 2017-2020 (three-

year study). The research environment in this study is the archive of Imam 

Khomeini hospital. Data of 440 patients were analyzed after reviewing the 

research criteria. At the end of data collection, the collected documents were 

analyzed using descriptive and analytical regression, chi-square and 

independent t-tests. 

Results: The results of univariate analyzes showed that the type of surgery (p = 

0.005), readmission (p = 0.0001) and level of self-care (p = 0.001) were 

significantly associated with surgical wound infection. Also level of education 

(p = 0.0001), causes of fracture (p = 0.001), type of anesthesia (p = 0.001), 

history of hospitalization in special wards (p = 0.001), readmission (p = 0.0001) 

, Age (p = 0.001) and level of self-care (p = 0.001) were significantly associated 

with elderly mortality. Type of surgery (p = 0.038), history of hospitalization in 

intensive care units (p = 0.001), history of blood transfusion (p = 0.021) and 

level of self-care (p = 0.001) with length of hospital stay of fractured elderly 

Hip had a significant relationship. The results of regression analysis showed that 

history of readmission and self-care at all levels on surgical wound infection, 

history of readmission, age and level of self-care at all levels on mortality and 

type of residence, history of hospitalization in intensive care unit and level of 



care at all levels, they affect the length of hospitalization of the elderly with hip 

fractures. 

Conclusion: The findings showed that the history of readmission and self-care 

at all levels is effective on surgical wound infection in the elderly with hip 

fractures. Regarding the duration of hospitalization, type of residence, history of 

hospitalization in the intensive care unit and the level of self-care at all levels 

can affect the length of stay of the elderly with a hip fracture and history of 

readmission, age and level of self-care at all levels Mortality in the elderly with 

hip fractures was reported to be impressive. Therefore, it can be concluded that 

by identifying the factors affecting the length of hospital stay, surgical wound 

infection and mortality of the elderly with hip fractures, witness better surgery 

results, shorter hospital stay, less postoperative complications and reduced 

death. And we will be dead. 

Keywords: Hip fracture, Elderly, Outcome, Mortality, Surgical wound 

infection, Duration of hospitalization 

 


