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بررسی همهگیرشناسی حوادث و سوانح خانگی در جمعیت تحت پوشش 
مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان شهرکرد، 1378 

 
مشسعلى خسروى*، مهني غفارى** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمه:  
سوانح یکـی از عمدهتریـن همـه گـیری هـای 

 بیماری های غیر واگیر در قرن حاضر را تشکیل میدهد و 
به عنوان اتفاقی و تصادفی محسوب نمیشوند بلکه بخشـی 

از بهائی است کــه انسـان بـه ازاء پیشـرفت تکنـــولوژی 
مــیپردازد. 

ســــوانح و حوادث از دیرباز به عنوان یک عـام  

چکیده: 
ــز بهداشـتی-درمـانی شـهری و روسـتایی شهرسـتان در این مطالعه 1302 نفر از جمعیت تحت پوشش مراک
شهرکرد که به علت حوادث و سوانح خانگی به  مراکز بهداشتی- درمانی شــهری و روسـتایی و اورژانـس بیمارسـتان
مراجعه نمودهاند، مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق حوادث و سوانح خانگی به منظـور شناسـایی گـروه هـای
آسیبپذیر، شایع ترین علت حادثه،  شایع ترین نوع حادثه وضعیت اپیدمیولژیک و اتیولوژیک حوادث و سـوانح بـر
حسب سن، جنس، علت حادثه، نوع حادثه یا  صدمه، عضو آسیب دیده،  منطقه جغرافیایی،  محلوقـوع حادثـه، واحـد
ــه اسـت. در خدمت دهنده، نتیجه حادثه و ارتباط بین عوامل دموگرافیک و علت و نوع حوادث مورد مطالعه قرار گرفت
این مطالعه 610  نفر زن و 692 نفر مرد مراجعه کننده به مراکز مذکور با استفاده از فرم ثبت اطالعات بررســی شـدند.
نمونهگیری به روش غیر احتمالی آسان صورت گرفته و کلیه افرادحادثه دیده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی
مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق به روش گذشته نگر مقطعی توصیفی و تحلیلیصورت گرفت.  نتایج بدست آمـده
ــه از مطالعه حاضر نشان داد 36/.% از کل جمعیت مناطق شهری و روستایی شهرستان شهرکرد  دچار حادثه گردیدهاند،ک
از این تعداد 17/.% مونث و 19/.% مذکر بودند. شایع ترین حادثه خانگی بر حسب علت حادثه در گروه مـورد مطالعـه

برخورد با اشیاء نوک تیز با 41/1 درصد، مایعات داغ با 28/3% و زمین خوردن با 16/9 درصد گزارش گردیده اسـت.
شایع ترین حادثه خانگی بر حسب نوع حادثه در گروه مورد مطالعه بریدگی بـا 49/7 درصـد و سـوختگی بـا 32/86
درصد گزارش شده است .همچنین نتایج نشان داد  ارتباط معنی داری بین سن، جنس و منطقه جغرافیایی با  علت حادثه و
نوع حادثه و عضو آسیب دیده وجود دارد و آسیبپذیرترین گروه سنی، گروه سنی 14ـ0 سال و 24ـ15 سال بودهاند.
عالوه بر این نتایج نشان داد بین جنس و علت حادثه و جنس و نوع حادثه ارتباط معنی داری وجود دارد بدین صورت که
زنان به جز در موارد تماس با مایعات داغ کمتر از مردان دچار آسیب شدهاند و سوختگی به طور معنیداری بـرای زنـان

بیشتر رخ داده است . بریدگی و زخم و له شدن و شکستگی با جنس مردان ارتباط معنی داری دارد. 
 

واژههای کلیدی:همه گیرشناسی، حوادث و سوانح خانگی، شهرستان شهرکرد. 
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مخرب ومرگ زا برای انسان شناخته شده است. 
 بر اساس آمارهــای منتشـره ضایعـات ناشـی از 
حوادث یکی از پنج علت عمده مـرگ در گـروه هـای 
مختلف سنی درکشورهای پیشرفته و در حـال پیشـرفت 
ــی از حـوادث  میباشد (1). همچنین هزینه و مخارج ناش
بسیار سرسامآور بوده و گذشته از آن ساالنه میلیون ها نفــر 
در اثر جراحات ناشی ازحوادث دچار انـواع معلولیتهـا 
میشوند که این امر باعث از دست رفتن نـیروی انسـانی 

فعال به همراه میلیونها ساعت کار مفید میگردد. 
حادثه یک واقعه پیش بینی نشده توسط فرد اســت 
که نتیجهاش ضرر و زیان قابل تشخیص میباشد به عبارت 
دیگرحادثه واقعهای است غیر منتظره که به وســیله انسـان 
بوجود میآید و نتیجه آن ایجاد آسـیب قـابل تشـخیص 

 .(3) ((WHO - 1965)کمیته مشورتی) است
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که کودکــان 
و نوجوانان از جمله آسیب پذیرترین گــروه هـا در برابـر 
ــند زیـرا بـه علـت محدودیتهـای  خطر حوادث میباش
فیزیولوژیکی، فرآینـد رشـد و نمـو، پیشـرفت حسـی و 
حرکتی ویژگی های رفتاری ظرفیت واکنشی (تجربه، نیـاز 
بـه آزمـایش، تجســـس، مــاجراجویی و رفتارهــای 
مخاطرهآمیز) این گروه را مستعد حوادث میکندکــه ایـن 
امر در کنار سایر فاکتورهای محیطــی مثـل درجـه ایمنـی 
محیط، نظارت و مراقبت از سوی والدین اشکال جــدیتر 

و خطرناک تری پیدا میکند (3). 
ــت  حوادث نیز در کنار سایر پدیدههای عصر صنع
و تکنولوژی، اشکال متنوعی به خود گرفته به خصوص در 
چند دهه اخیر به علت کاهش چشمگیری کــه در مـیزان 
ابتالء و مرگ و مـیر ناشـی از بیمـاری هـای عفونـی و 
تغذیهای بوجود آمده به عنوان عاملخطر تندرستی اهمیت 

بسیار زیادی در جهان پیدا کرده است. 

ــه  امروزه حوادث به عنوان یک مشکل همه گیر ن
تنها در جاده بلکه در خانـه، مدرسـه، مراکـز تفریحـی، 
میادین ورزشی و کارگاه ها مطرح و یکــی از معضـالت 
مهم کشورهای صنعتی و در حال توسعه میباشد. از ایـن 
رو حوادث در همه جا خطراتی مانند نقص عضو، ناتوانی، 
مرگ خصوصـاً بـرای کودکـان و نوجوانـان را در بـر 
میگیرد که بدون برنامه ریزی جدی و کاربردی ممکـن 
ــرای همگـان را بـه  است رسیدن به بهداشت و سالمت ب

مخاطره بیندازد. 
سوانح خانگی جزء علل شایع مرگ یا نقص عضو 
در خردسالی و سالخوردگی است و 75 درصد جراحـات 
وارده به اشخاص باالتر از 65 سال در کشــورهای صنعتـی 
را تشکیل میدهد، غالباً مرگ ناشی از آتش سوزی بیشــتر 

در خانهها رخ میدهد (8). 
سوختگی ها یکی از علل بزرگ ایجاد صدمات به 
ویژه در زنان کشورهای در حال توسعه به شــمار مـیرود. 
بیشتر این سوختگی ها به دلیـل مـواد سـوختنی، اجـاق 
ــوز تحـت فشـار و  گازهای نامطلوب، اجاق های نفت س
ــدود  پوشیدن لباس های قابل اشتعالمیباشد. در هند در ح
نیمی از سوختگی های عمیق به همیندلیـل بـوده اسـت. 
یکی دیگر از عوامل مـرگ و مـیر بـه دنبـال حـوادث 
درکشورهای در حال توسعه، غرق شدن یا پرت شــدن از 
بلندی است. موارد زیادی از سقوط از پنجـره در هنـگ 
کنگ گزارش شده است. عالوه بر این خطرات دیگـری 
ــه از کشـورها مـردم را تـهدید میکنـد  که در این گون
گزیدگی بوسیله نیش جانوران سمی و زخمـی شـدن بـه 
وسیله وسائل کشاورزی به ویژه در مناطق روستائی اسـت 

 .(5)
حوادث و سوانح به علت سهل انگاری است، اکثر 

وسائلخانه ممکن است ایجاد حادثه کند که قسمت مهمی   
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از این حوادث متوجــه زنـان و کودکـان میباشـد. سـوانح 
خانگی ممکن اســت بـه علـت مسـمومیت، آتـش سوزی، 
خفگی در آب، برق گرفتگـی، سـقوط، زیـر آوار مـاندن و 
غیره باشد .تقریباً یک چهارم کل مرگ و میر در اثر حوادث 

و سوانح خانگی است (4). 
حدود دو میلیون نفر ساالنه در آمریکـا بـه مراکـز 
درمانی سوختگی نیاز پیدا میکنند. از این تعداد 12000 نفــر 
از قربانیان سوختگی به علـت آسـیبهای وارده میمـیرند. 
حدود پانصد هزار مورد از آنها در اورژانــس تحـت درمـان 
قرار گرفتهاند و در حــدود74000 بیمـار بسـتری میشـوند. 
بزرگترین گروه بیماران سوختگی را بچـههای زیـر 6 سـال 
تشکیل میدهنـد و در ایـن سـنین شـدیدترین آسـیب بـه 
کودکان زیر دو سال وارد میشود. سوختگی در شــهروندان 
و مناطقی که از لحـاظ اقتصـادی، اجتمـاعی در وضعیـت 
پایینتری قرار دارند بیشتر رخ میدهد. تحقیقات انجام شــده 
ارتباط معنی داری را بیـن شـیوع سـوختگی و معیارهـای 

اقتصادی و اجتماعی نشان داده است (7). 
در مطالعهای در عربستان سعودی در سال 1997 در 
ــط  یک واحد سوختگی 90 مورد بررسی گردیدند که متوس
سن افراد درآن 14/9 سال بوده و 52/2 درصــد را کودکـان 
زیر 12 سال تشکیل میدادند و آب جوش و شعله 90 درصد 

سوختگی ها را شاملمیشدند (7). 
مسمومیتها سالیانه تعداد زیادی مرگ و مـیر دارد 
طبقآمارهای سازمان بهداشت جهانی، قریــب چـهار درصـد 
مرگ و میرکودکان 1 تا 14 ســاله بـه علـت مسـمومیتهای 
مختلف ساده با اســباببازی هـای رنگـی، مـواد داروئـی و 
شیمیایی، سموم مصرفی جهت دفعآفات و سمپاشی جهت از 
بین بردن حشرات، نفـت،  بـنزین و پـاک کنندههـا دچـار 
میگردند (2). در یک مطالعـه 8 ساله بیمارسـتان اسـتوک 
مندویل (آیلزبوری بریتانیا) سوختگـــی هـای با آب داغ در  

افراد زیر 16 سـال و بـالغین نشـان داد در گـروه بچـهها 
سوختگی ها اکثراً سطحی و ده درصد بدن بود. سن بچهها به 
طور عمده زیر 3 سال و در 85 درصد موارد مراقبت والدیــن 

ناکافی بود (9). 
در مطالعهای 5 ماهه بر روی 188 کــودک در مـورد 
ــان نتـایج  آسیبهای وارده به ناخن و انگشتان دست کودک
نشان داد 39 درصد بچههای آسیب دیده زیـر 4 سـال سـن 

داشتهاند و 59 درصد موارد در خانه رخ داده است (10). 
ــاری مـا را بـه وضعیـت  بدین ترتیب اطالعات آم
موجود آگاه میسازد و بـدون آنـها عمـالً امکـان تعییـن 
اقداماتی که باید جهت پیشگیری انجام گیرد و یـا ارزیـابی 
ــم آمـار بـر  نتایج حاصله غیر ممکن است. بدین منظور تنظی
اساس تقسیم حوادث بر حسب علت، نوع، کیفیت جراحات، 
وسائل و مواد مورد استفاده در مورد بروز حادثه، سن، جنس 

فرد حادثه دیده و غیره از ضروریات است. 
 

مواد و روشها: 
در این تحقیق 1302 نفر (610 نفــر زن و 692 نفـر 
ــت پوشـش مراکـز بهداشـتی درمـانی  مرد) از جمعیت تح
شهـری و روستاییشهرستان شهرکرد که به علــت سـوانح و 
ــه مراکـز بهداشـتی و درمـانی شـهری و  حوادث خانگی ب
روستایی و اورژانس بیمارستان ها مراجعـه نمودهانـد، مـورد 
بررسی قرار گرفتهاند با توجه به ماهیت حادثه و رخ داد آن 
و تــا اینکـه حادثـه رخ ندهـد حادثـه دیـده وجودنـدارد 
ــان صـورت گرفتـه و  نمونهگیری به روش غیر احتمالی آس
کلیه افراد حادثه دیده مراجعه کننـده بـه مراکـز بهداشـتی 
درمانی در سال 78 با استفاده از فــرم ثبت اطالعـات مـورد 

مطالعه قرار گرفتند. 
ــاضر بـه روش گذشـته نگـر مقطعـی و  مطالعه ح
توصیفی و تحلیلی صورت گرفت. در این تحقیق 1302 نفــر 

Archive of SID

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره پنجم، شماره 2/ تابستان 1382 

مراجعه کننده به دلیل حوادث و سوانح خانگی در منازل از 
نظر علت حادثه، نوعحادثه، عضو آسیب دیده، سن، جنـس، 
محل وقوع حادثه، مرکزخدمت دهنـده منطقـه جغرافیـایی 
شایع ترین نوع و علت حادثــه و نتیجـه خدمـات درمـــانی 
مـــورد بررسـی قـــرار گرفتنـد و ارتبـاط بیــن عوامــل 
دموگرافیک، علت و نوع حوادث و عضو آسیب دیده مـورد 

مطالعه قرار گرفت. 

 
جامعه آماری: 

جمعیت مورد مطالعه در ایـن تحقیـق را جمعیـت 
مناطق شهری و روستایی تحـت پوشـش مراکـز بهداشـتی 
درمانی شهری و روستایی شهرستان شهرکرد تشکیل میدهد 
که شامل 182678 نفر مرد و 1750430 نفــر زن و در کـل 

358108 نفرجمعیت میباشد. 
نتایج به دست آمده از این تحقیق عمدتاً بــه وسـیله 
آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به 
منظور بررسی همبستگی بین متغیرها از آزمون مجذور کــای 
استفادهگردید و جهت ثبت و تجزیــه و تحلیـل دادههـا از 

نرمافزار SPSS استفاده شده است. 
 

نتایج: 
در این بررسی 1302 مورد مراجعه کننـده، 610 نفـر 
زن و692 نفر مرد که به دلیل حادثه و سوانح خانگی مراجعه 

نموده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.  
بیشترین فراوانی حوادث و سوانح خانگی در مــردان 
و زنان زیر 14 سال و برابـر 48/8 درصـد بـود و کمـترین 
فراوانی در افراد 64-55 سال با 2/4 درصد ولـی بـا افزایـش 
ــیزیولوژیـک  سن به باالی 64 سال به دلیل محدودیت های ف
بروز حوادث به 3/1 درصد افزایش یافت. با توجه به بررسی 
وضعیت جغرافیایی بروز حوادث و سوانح خانگی بیشـترین 

فراوانـی رخ داد. حـوادث در شـهرها بـا 68/9 درصـد در 
روستاها با 31/1 درصد بود که در زنان و مـردان شـهری بـه 
ــا  ترتیب با 32/2 و 36/7 درصد و در زنان و مردان روستایی ب

14/6 و 5 /16 درصد گزارش شده است. 
عالوه بر این نتایج نشان داد  بیشترین فراوانــی علـت 
حادثه مربوط به برخورد اشیاء نوک تیز 41/5 درصد سوختن 
با آب جوش 28/5 درصد و زمین خــوردن 16/9 درصـد و 
کمترین فراوانی در گروه مورد  مطالعه  مربوط به خودکشــی 
و خشونت با 0/1 درصد و مصــرف داروهـا بـا 0/3 درصـد 

میباشد (جدول شماره 1). 
همچنین زنان بیشتر از مردان دچار سوختگی بــا آب 
جوش16/3 درصد در مقابل 12/2 درصـد و سـوختگی بـا 
آتش با 2/5 درصد در مقابل 1/8 درصد بودهاند و در بقیـه 
موارد علل حادثه، مردان بیشتر از زنان دچار آسیب شدهاند و 
ــد  در کل مردان با 53/2  درصد در مقابل زنان با 46/8 درص
بیشتر دچار حادثه گردیدهاند، عالوه بر این بیشترین فراوانــی 
نوع حادثه به  ترتیب مربوط به بریدگی، خراشیدگی، پارگی 
با 49/9 درصد و سوختگی با 33 درصد بوده است و کمترین 
فراوانی نوع حادثه مربوط به خونریزی و  قطع شدگی عضــو 
با 0/2 درصد و 0/2 درصد بوده است و همچنیـن زنـان از 
ــوع  مردان به ترتیب با 18/7 درصد در مقابل 14/3 درصد با ن
حادثه سوختگی و مردان بیشتر از زنان به ترتیب با 29 درصد 
ــا حادثـه بریـدگـی دچـار آسـیب  در مقابل 20/8 درصد ب

گردیدهاند (جدول شماره 2). 
در ادامـــه نتـــایج نشـــان داد  به ترتیب ســه گـروه 
سنی 14ـ0 سال و 24ـ15 سال و 34ـ25 سال به عنوان آســیب 
ــه خـاص قـرار گـیرند و  پذیرترینگروههــــا باید مورد توج
مسمومیت با مواد شیمیائی و ســقوط در گـروه بویـژه 14ـ0 
سال بیشتر رخ داده است. همچنین بیشترین درصد بریدگی و 
ســـوختگی بــا مایعــات داغ درگروه سنی 14ـ0 و 24ـ15 و  
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جدول شماره 1: توزیع فراوانی علل حوادث و سوانح خانگی در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان 
شهرکرد سال 78 بر حسب جنس 

 
کل مرد زن  علت حادثه 

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
28/5% 371 12/2% 159 16/3% 212 سوختن با آب جوش  

41/5% 539 22/8% 297 18/6% 242 برخورد با اشیاء نوک تیز 
17% 221 11/2% 146 5/8% 75 زمین خوردن 

3/6% 47 2/4% 31 1/2% 16 سقوط 
0/7% 9 0/4% 5 0/3% 4 تماس با مواد شیمیایی 

4/3% 56 1/8% 24 2/5% 32 آتش سوزی 
3/2% 42 1/7% 22 1/5% 20 برخورد با اجسام 

0/1% 1 0/1% 1 0 0 خشونت 
0/3% 4 0/2% 3 0/1% 1 مصرف داروها 

0/1% 1 0 0 0/1% 1 خودکشی 
0 0 0 0 0 0 دم گرفتگی 

0/4% 5 0/2% 2 0/2% 3 حمله و گزش حیوانات 
0/2% 2 0/1% 1 0/1% 1 برق گرفتگی 
0/3% 4 0/1% 1 0/2% 3 بدون جواب  

100% 1302 53/2 692 46/8%610 جمع کل 
 

نتایج نشان داد مردان با 53/2 درصد در مقابل زنان با 46/8 درصد بیشتر دچار حادثه گردیده اند.  
  

ــه بـه  کمترین مربوط به سنین 64ـ55 سال بوده است. با توج
بررسی نتایج اعضایی که بیشتر از سایر اعضــاء دچار آسیب 
گردیدهاند به ترتیب دست ها با 47/3 درصد و پــاها بــا 22 
ــردن  درصد و صورت با 10/4  درصد بوده است و چشم و گ
ـــب بــا 1، 1/1 و 0/2 درصــد  و اعضـاء داخلـی بـه ترتی
کمترینآسیب را متحمل گردیدهاند عالوه بر این نتایج نشان 
ــه را بـه  داد 80/5 درصد از حادثه دیدگان محیط داخل خان

عنوان محل وقوعحـــادثه گـــزارش نمودهاند و پــس از آن  

آشپزخانه با 10/5 درصد و حیـاط بـا 6 درصـد بـه عنـوان  
محیط هایی که بیشترین حـادثه در آن رخ داده گـــــزارش 
شدهانـــد. بــا توجه به نتایج به دست آمــده 68/6 درصــد 
ــتان هـا و  مـوارد در مراکز بهداشتی-درمانی شهری و بیمارس
31 درصد در مراکز روستائی و سـایر واحدهـای خدمـاتی 
دریافت داشته اند و 48/3 درصد حادثـه دیـدگـان پـس از 
درمان سرپایی بهبود یافتهاند و 49/9 درصد پـس از بررسـی 
تحت درمـــان بستری قــرار گرفتهاند و 0/8 درصد از موارد  
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جدول شماره 2: توزیع فراوانی انواع حوادث و سوانح خانگی در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان 
شهرکرد سال 78 بر حسب جنس 

 
کل مرد زن  علت حادثه 

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
49/9 651 29 379 20/8 272 بریدگی 

6/3 82 4/1 54 2/1 28 زخم - له شدگی 
7 92 4/5 59 2/5 33 شکستگی 

0 0 0 0 0 0 آسیب به چشم 
0/3 4 0 0 0/3 4 درد 

33 430 14/3 186 18/7 244 سوختگی 
0/8 11 0/2 2 0/7 9 ضربه خوردگی 

0/2 3 0/2 2 0/1 1 خونریزی  
0/2 2 0 0 0/2 2 قطع شدگی 
0/61 8 0/3 4 0/3 4 مسمومیت 
1/07 14 0/2 3 0/8 11 کوفتگی 
0/38 5 0/2 3 0/2 2 خفگی 

100 1302 53/2 692 46/8 610 جمع کل 

 
ـابل 20/8                        نتایج نشان داد زنان با 18/7 درصد در مقابل مردان  با  14/3 درصد دچار حادثه سوختگی و مردان با 29 درصد در مق

با حادثه بریدگی دچار آسیب شده اند.  
  

حادثه دیده دچار مرگ  شدهاند.  عالوه بر این نتــایج نشـان 
داد به جز آسیبهای وارده به گردن و اعضاء داخلی که در 
مصدومین روستایی بیشتر رخ داده در بقیه موارد آسیب بــــه 
سایر اعضــاء در  مصدومین شهری بیشتر گزارش شده است. 
بیشترین علت حادثه در مناطق شــهری بـه ترتیـب 
برخورد با اشیاء نوک تیز 36/8 درصد، مایعات داغ بـا 13/8 
ــه  درصد، زمین خوردن با11/8 درصد و در مناطق روستایی ب
ــوردن 5/2  ترتیب تماس با مایعات داغ 14/8 درصد، زمین خ
درصد، برخورد بــا اشـیاء نـوک تـیز 4/7 درصـد بـوده و 
خودکشی و سوء مصرف داروها در مناطق شهــری و زمین  

خــوردن در منـــاطق روستـــایی  بیشتر گزارش شده است. 
همچنین بیشترین نوع حادثـه در منـاطق شـهری 
بریدگی، پارگی، خراشیدگی با 43/3 درصد، سـوختگی بـا 
16/2 درصد، زخم و له شدگی و شکسـتگی بـا 4/2 و 3/5 
درصد بوده و مسمومیت و کوفتگی در مناطق روستایی بیشتر 

از مناطق  شهری گزارش شده است. 
 با توجه به بررسی ارتباط بین عوامل دموگرافیــک 
همچون سن، جنس، منطقه جغرافیایی با علت حادثــه، نـوع 
حادثه و عضو آسیب دیده و درمان با اجرای آزمون مجــذور 
 P=0/00012 کای نتایج نشان داد بین سن و علت حادثـه بـا
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سن و نوع حادثه P=0/00012 ارتباط معنی داری وجود دارد 
به گونهای که بیشترین حـوادث در سـنین 14-0 و 15-24 
سال رخ داده است همچنین بررسی ارتباط بین جنس و علت 
حادثه P=.0/0001 جنس و نوع حادثه P=0/0001 نشان داد 
بین زنان و تماس با مایعات داغ و  مردان و زمین خــوردن و 
ــدگـی و  زنان با سوختگی و مردان با بریدگی و زخم و له ش

شکستگی ارتباط معنیدار وجود دارد. 
عالوه بـر این بین علت حـادثه و منطقـه جغرافیایی 
 P=0/0001 و نوع حادثه و  منطقـه جغرافیـایی P=0/0001 با
بین بــرخورد  با اشیــاء نوک تیز و مـردم شــهری و مایعـات 
داغ و مردم روستایی ارتباط معنــی داری وجود دارد و بیـن 
بریدگی ها و زخم و خراش در مردم شهری و ســوختگی و 

مسمومیت در مردم مناطق روستایی ارتباط معنی دار است. 
ــیب دیـده بـا  با بررسی ارتباط بین سن و عضو آس
 P=0/0001 و جنس و عضـو آسـیب دیـده بـا P=0/0001
ارتباط معنی داری بین سـن و جنـس و عضوآسـیب دیـده 
وجود دارد. بدین صورت که زنان بیشتر از مـردان از ناحیـه 
دست ها و تنه و مردان بیشتر از ناحیه اعضایی چون پا و سـر 
ــا  بررسـی ارتبـاط بیـن  و صورت دچار آسیب گردیدهاند  ب
عضو آسیب دیده و مناطق جغرافیــایی بـا P=0/0001 نتـایج 
نشان داد ارتباط معنی دار بین مردم شهرنشین و آسیب به ســر 
و صورت و دهان نسبت به مـردم روستـایی وجـود دارد و 
هیچگونه تفاوتی در نوع رسیدگی به درمان حادثه دیــدگـان 

 ..P=0/6 بین زنان و مردان وجودندارد
ــیزان شـیوع حـوادث و  نتایج حاصل از بررسی م

سوانح خانــــگی در جمعیت هــــدف با استفــــاده از برنامه  
آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

جامعه آماری در این تحقیق را جمعیت شـهری و 
ــــتان شـــهرکرد بـــا 358108 نفـــر   روســتایی شهرس

(175430 نفر زن و 182678 نفر مرد) تشــکیل میدهـد کـه 

ــهری و  نتایج نشان داد 0/36 درصد از کل جمعیت  مناطق ش
روستایی شهرستان  شهرکرد دچار حادثه شدهاند که از ایـن 

تعداد 0/17 درصد زنان و 0/19  درصد  مردان بودند. 
 

بحث: 
در این مطالعه 1302  نفر از  مراجعیــن بـه مراکـز 

بهداشـتی ـ درمـــانی شــهری و روســتایی و اورژانــس 
بیمارستان ها که به علت مواجهه با حوادث و سوانح خانگی 
مراجعه نمودهاند مـورد بررسـی قـرار گرفتـهاند و کلیــــه 
اطالعــــات به دست آمـده بر اساس فرم تنظیم شده شـامل 
علت حادثه و نوع حادثه، عضو آسیب دیده، نتیجــه حادثـه، 
سن و جنس حادثه دیده، منطقــه جغرافیـایی، محـل وقـوع 
حادثه و واحد خدمت دهنده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 

قرارگرفت. 
در این پژوهش 610 نفر زن با 46/9 درصد و 692 
نفر مرد یا 53/1 درصد به دلیل حوادث و سوانح خانگی بـه 

مراکز درمانی مراجعه نمودهاند. 
زنان و مردان شهری به ترتیب بـا 31/2 درصـد و 
36/7 درصد و زنان و مـردان روستایی به ترتیب بــا بـا 14/6 
درصد و 16/5 درصد در گروه مورد مطالعه دچـار آسـیب 
شدهاند، که دلیل آسیب بیشتر در شهرها استفاده بیشتر مــردم 
شهر از تجهیزات و امکانات زندگی در مناطق شهری نسبت 
به مناطق روستایی است و احتماالً اهمیتـی اسـت کـه مـردم 
ــوده  شهرنشین برای حوادثی که برایشان رخ داده است قائل ب

و مراجعه نمودهاند. 
فراوانـی حوادث و سوانح خانگی در این مطالعه به 
ترتیب مربوط به برخورد با اشیاء نوک تیز با 539 نفر و 41/1 
درصــد و مـــایعات داغ با 371 نفر و 28/3 درصد و زمیـن 
خوردن با 221 نفر و16/9 درصد به عنوان شـایعترین علـت 

حادثه بـودند و پارگی و بریدگی وخراشیدگی با 651 نفـــر   
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جدول شماره 3: میزان شیوع حوادث و سوانح خانگی بر اساس نوع حادثه و علت حادثه در جمعیت تحت پوشش 
مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شهرکرد سال 78  

 
میزان در حادثه نوع حادثه  میزان در هزار علت حادثه 

1/8 بریدگی 0/013 حمله و گزش حیوانات 
0/22 زخم - له شدگی 0/025 تماس با مواد شیمیایی 

0/25 شکستگی 1/5 برخورد با اشیاء نوک تیز 
0/011 آسیب به چشم 0/11 برخورد با اجسام 

0/0083 خونریزی 0/13 سقوط 
1/2 سوختگی 0/15 آتش 

0/0055 قطع عضو 1/03 مایعات داغ 
0/022 مسمومیت 0/61 زمین خوردن 

0/39 کوفتگی 0/0055 قرار گرفتن در دود و دم 
0/011 خفگی 0/0055 برق گرفتگی 
0/36 جمع کل 0/0279 خودکشی 

  0/011 استعمال دارو 
  0/36179 جمع کل 

 
نتایج نشان داد 0/36 درصد از کل جمعیت مناطق شهری و روستایی شهرستان شهرکرد دچار حادثه شده اند که  از این تعداد         

0/17 درصد زنان و 0/19 درصد مردان بودند.  
 

49/7 درصد بریدگی و سوختگی با 430 نفر و 32/86 درصد 
به عنوان شایع ترین نوع حادثه گزارش شده گردیدهاند که با 
  (WHO) نتایج گزارش شده توسط سازمان جهانی بهـداشت
1993 مطرح شده در طرح کشوری پیشــگیری از سـوانح و 

حوادث خــانگی، اداره کـل مبـارزه بـا بیمـاری هـای غـیر 
واگیردار مطابقت دارد (1). 

بر اساس نتایج به دست آمده 1056 نفـر یـا 80/5 
درصد از حادثه دیدگان محیط داخل خانـه و 137 نفـر یـا 
ــاط  10/5 درصد در محیط آشپزخانه و 79 نفر یا 6 درصد حی

خــانه را به عنوان محل وقوعگزارش نمودهاند که بایستی در  

 
خصوص رعایت استانداردهای مسکن و اصول ایمنی توصیه 

الزم به جامعه ارائه گردد. 
نتایج به دست آمده  نشان داد آسـیب پذیرتریـن 
گروه سنی بر حسب علت حادثه  و نوع حادثه به ترتیب افراد 
14ـ0 سال و 24ـ15 سال و پس از آن 34ـ25 سالهها بودهانـد 
و کمترین مربوط به گروه سنـــی 64-55 ســـال میباشــد و 
حوادث و سوانح  خانگی با افزایــش سـن کـاهش ولـی در 
گروه سنی 64 سال و باالتر مجــدداً افزایش داشته است کــه 
علت آن میل به اکتشاف محیط در کودکان و عدم آگـاهی 
از خطرات و غفلت ناشی از آزادی  بیــش از حـد مـــیباشد 
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ــتفاده  که  باید بدون محدود کردن بیشتر کودکان اقدام به اس
ــا درب  از لباس های غیر قابـــل اشتعال و یا قفل پنجرهها و ی
ظروف سمی نمود و در افراد سالخورده به دلیــل اختـالالت 
فیزیولوژیــک (بینـــاییـ شنواییـ هماهنگی و تحـرک) بـه 
سرعت قادر بــه تشـخیص خطـر و عکسالعمـل نیسـتند و 
اختــــالل عصبی و سرگیجه میتوانــد بـاعث شـیوع بیشـتر 
ــاضر 51/92  حــوادث در ایــن گروه سنیگردندکه نتایج ح
درصد در جمعیت مورد مطالعه با اطالعات اداره سرشـماری 

  OPCS ـــز و بـــررسی هـــای جمعیتـی در انگلستان و ویلــ
(office population censuses and surveys) در سـال 1980 

(6) 69 درصد  مطابقت دارد. 
عالوه بر این نتایج نشان داد در کل مــوارد حادثـه 
دیده 899 نفر یا 68/6 درصد  بـه مراکـز بهداشـتی درمـانی 
شهری و بیمارستان ها و406 نفـر یـا 31 درصـد بـه مراکـز 
ــتایی مراجعـه نمودهانـد کـه  در ایـن  بهداشتی درمانی روس
خصوص باید بر تهیه امکانات و تجهیزات الزم جهت امــداد 

رسانی به حادثه دیدگان توجه خاص نمود. 
همچنین نتایج نشان داد بیشـترین نـوع حادثـه در 
مناطق شهری و روستایی به ترتیب بریدگی و خراشیدگــی بـا 
43/3  درصد سوختگی با 16/2 درصد و زخم و له شدگی و 
ــد و3/5 درصـد بـوده و در منـاطق  شکستگی با 4/2 درص
ــوختگی بـا 16/8 درصـد و پـارگـی و  روستایی به ترتیب س
بریدگی با 6/6 درصد و شکستگی با 3/5 درصد بوده اســت. 
ــتر  عالوه بر این مسمومیت و کوفتگی در مناطق روستایی بیش

از مناطق شهری گزارش گردیده است. 
همچنین بیشترین عــلت حـادثه شهری و روستایی  
ــا 36/8 درصـد مایعـات  به ترتیب برخورد با اشیاء نوک تیز ب
داغ با 13/8 درصد و زمینخـوردن بـا 11/8 درصـد و در 
مناطق روستایی تماس با مایعات داغ با14/8 درصد و زمیـن 
خوردن با 5/3 درصد برخورد با اشیاء نوک تیز با 4/7 درصد 

بوده است و خودکشی و سوء مصرف مواد در مناطق شهری 
و زمین خوردن در مناطق روستایی بیشتر گزارش شده است 
که با نتایج مطالعات منتشر شده در طرح کشوری پیشــگیری 
ــا بیمـاری هـا  از سوانح و حوادث خانگی اداره کل مبارزه ب

سال 73 مطابقت دارد (8). 
همچنین نتایج به دست آمده از پژوهش حـاضر در 
ـــوع حــــادثه در  مقایسه مردان و زنان و علت حـــادثه و نـ
گروه مورد مطالعه نشان داد زنـان بیشـتر از مـردان دچـار 
سوختگی بـا آب جـوش 16/2 درصـد در مقـابل 12/2 و 
سوختگی با آتش با 2/5 درصد در مقابل 1/8درصد شـدهاند 
و در بقیه موارد علل حادثه مردان بیشتر از زنان دچار آسیب 
شدهاند و در کل موارد مردان با 53/2 درصد در مقابل زنــان 
با 46/8 درصد بیشتر دچار انواع علل حادثه شدهاند و عــالوه 
ــا 18/7  درصـد مقـابل  بر این زنان بیشتر از مردان به ترتیب ب
14/3درصد  با نوع حادثه سوختگی دچار مشکل گردیدهاند 
و مردان بیشتر از زنان بترتیب بــا 29درصـد در مقـابل 20/8 
درصد با نوع حادثه بریدگی دچار آســیب شـدهاند کـه بـا 
مطالعه (استنس فیلد، اسمیت و مک گریوی) سوختگی 4/9 
درصد در زنان در مقابل با 1 درصد در مردان در کشورهای 

در حال توسعه (1991) مطابقت دارد (6). 
عالوه بر این نتایج به دســت آمـده در خصـوص 
ــوانح بـه  آسیبهای وارده به اعضاء بدن در طی حوادث و س
ترتیب دست ها با 47/3 درصد، پاها 22 درصد و صورت بـا 
10/4درصد اعضایی بودند که بیشــترین آسـیب را داشـتهاند. 
همچنین در کل موارد به جز آسیب وارده به گردن و اعضاء 
داخلی که در مصدومین مناطق روستایی بیشتر بوده در بقیــه 
موارد آسیب در مصدومین شــهری بـه سـایر منـاطق بـدن 

بیشترگزارش شده است. 
بــا توجه به بررسی ارتبــاط بیـن عوامـل دمـوگرافیـک 
همچون ســـن و جنس و منـــطقه جغرافیایــــی بــــا عـلت 
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حادثه، نوع حادثه و عضوآسیب دیده و درمان نتـایج نشـان 
داد. 

بین سن و علــت حادثـه و نـوع حادثـه ارتبـاط  
معنی داری وجود دارد به صورتی که بیشــترین حـوادث در 
سنین 14-0 و 24-15 سال رخ داده است کــه بـا اطالعـات 
طرح کشوری سوانح و حوادث سال 73 مطــابقت دارد (8). 
ــوع حادثـه ارتبـاط  عالوه بر این بین جنس و علت حادثه ون
معنی دار است. بدین معنی که زنان در تماس با مایعــات داغ 
و مردان با اشیاء نوک تیز و زمیـن خـوردن دچـار آسـیب 
شدهاند و بین زنان و سوختگی بـا 18/7 درصـد مـردان بـا 
بریدگی29/1 درصد و زخم و له شدگی و شکستگی ارتبـاط 
معنی دار وجود داردکه بـا مطالعـه بررسـی دمـوگرافیـک 
سوختگی 35/7 درصد در گروه مورد مطالعه (دکتر قربــانی) 

مطابقت دارد (7). 
ــه و  با توجه به بررسی ارتباط بین علت و نوع حادث
منطقه جغرافیایی نتایج نشان داد ارتباط معنی داری بین علــت 
حادثه و نوع حادثه و منطقـه جغرافیـایی وجـود دارد بدیـن 
معنی که برخورد با اشیاء نوک تیز بـه دلیـل وجـود لـوازم 
خانگی در شهرها و تماس با مایعات داغ و آتش در روستاها 
گزارش شده و همچنین بریدگی و زخم و خراش در شــهرها 
و سوختگی و مسمومیت در روستاها بیشترگزارش شده که با 
ــابقت  بررسی دموگرافیک سوختگیها(دکتر قربانی) (7) مط
دارد که باید در این زمینه بر رعایت اصول ایمنی و تغییرات 
در ساختار آشپزخانه در مناطق روسـتائی و جلـوگـیری از 

دسترسی کودکان اقدام نمود. 
با بررسی ارتباط بین جنس و عضو آسیـب دیـده  

نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری وجود دارد بدین معـنی 
که زنان بیشتر از مردان از ناحیه دست ها و تنه و مردان بیشتر 
از زنان از ناحیه اعضایی چون سر و صــورت دچـار آسـیب 

شده اند که باید بر آموزش جـــدی خانوار و کـــــودکان و  

استفاده از وسائل حفاظت فردی تأکیدگردد. 
عالوه بر این بین عضـو آسـیب دیـده و منطقـه 
جغرافیایی ارتباط معنی دار وجود دارد به صورتی که مــردم 
ــان  شهر نشین بیشتر از روستائیان از ناحیه سر و صورت و ده
ــه بـا مطالعـه 8 سـاله در بیمارسـتان  دچار آسیب شدهاند ک
استوک مندویل (آیلزبوری بریتانیا) بر روی سوختگی هــا و 

سایر حوادث مطابقت دارد (9). 
 

پیشنهادات: 
 با توجه به حجم باالی مسئله و نقش عمدهای که 
حوادث و سوانح در بیماری های غیر واگـیر دارد بـاید در 

نظام شبکه ادغام گردد. 
 بر آموزش جامعه به ویژه مادران و کودکـان در 
طول مراجعات به مراکز بهداشتی درمانی و در مدارس توجه 
ــاحث آموزشـی مطـالبی بدیـن  خاص به عمل آمده و در مب
صورت در نظرگرفته شود. بر استفاده از تکنولوژی و طراحی 
مناسب در ایجاد فضاهــا و تجـهیزات مناسـب در احـداث 
ساختمان ها تأکید شود. بر لزوم همکاری جامعه و هماهنگی 
ــارکت مردمـی تـأکید گـردد. بـا  سازمان های ذیربط و مش
ــانههای جمعـی بـه ویـژه تلویزیـون و رادیـو  استفاده از رس
ــا  فرصتهای آموزشی فراهم و برنامههای آموزشی مناسب ب
سن و جنس و مخاطبین ارائه شود. در جــهت ارتقـاء سـطح 
خدمات در مراکز فوریت های پزشـکی و مراکـز درمـانی 

بهداشتی برای کمک به مصدومین تالش شود. 
 

تشکر و قدردانی:  
از مساعدت و راهنمایی جنــاب آقـای دکـتر رفیعیـان، 

جناب آقای مهندس زاهدی،  جنــاب آقـای دکـتر اسـماعیلی و  
جناب آقای رئیسی سپاسگذاری مینمایم. 
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