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بررسي اپيدميو لوژيك حوادث در شهرستان تربت حيدريه و نظام 

  1385 -1387 هاي سالمراقبت  و پيشگيري از آن  
  

راد  ميمحمدرضا اعتصا
1

 

حسينيزهره 
2

 

  

                                                 

   شهرستان تربت حيدريهكارشناس مبارزه با بيماريها مركز بهداشت. 1

  كار شناس ارشد پرستاري و مربي خدمات بهداشتي مركز اموزش بهورزي تربت حيدريه .2
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  :چكيده

فرهنگي و اجتماعي و تغيير الگوهاي زندگي بدون توجـه          ي  ها  تامكانات جديد بدون زير ساخ    توسعه اجتماعي اقتصادي و بهره مندي از        

 اجتمـاعي   نهـاي  تلفات انـساني و زيا     ، همه به اين منجر شده است كه ميزان بروز حوادث          ،به پيش نيازهاي مهم براي پذيرش اين دگرگونيها       

 يك بار بزرگ بيماري و ايجاد كننـده مـرگ و   تنهاايجاد حوادث نه  .ملي شود رواني ناشي از آن به شدت افزايش يافته وتبديل به يك مشكل             

اخير با درك بهتر از مباني پديده وقوع آسيبها و شناسايي عوامل و             هاي     در دهه  . است مؤثرمسائل جاري جامعه     ميمعلوليت است بلكه بر تما    

وادث، موجب شده است تا جوامع مختلف در جهت ايجـاد نگـرش    و همچنين شناخت امكانات مختلف براي كاهش بروز ح   ها  ن بر آ  مؤثرعلل  

   .شد گام بردارندبا مينوين در باورهاي موجود در زمينه آسيبها كه همان جامعه ايمن 

 تغييرنگرش مستلزم اموزش مداوم     اين. ها است آسيبمن درپي ايجادنگرش نوين درباره باورهاي موجود درزمينه         اي  هكه جامع  اين  هبا توجه ب  

 رويكردكلـي   ايـن . زندگي مردم گنجاند   دم منطبق برباورهاي بنيادين جامعه است براي ايجادنگرش ايمن بايدفرهنگ ايمني رادرتمام ابعاد            مر

بنـا بـر    .باشد مي و به تبع آن بر نامه ريزيهاي اجرايي و آموزشي و مداخالت الزم ديگر                آسيبنياز مند بررسي وضعيت موجود و تعيين الگوي         

گرفته شد  كه پژوهشي شهرستان تربـت حيدريـه بـا عنـوان بررسـي اپيـدميولوژيك حـوادث در شهرسـتان و نظـام مراقبـت و           اين تصميم   

  . انجام شود1385 -1387 هاي سالپيشگيري از آن را طي 

جربه و مرور متون، باشد كه در ان ضمن مشورت با افراد و كار كنان داراي ت ميبررسي حاضر از نوع توصيفي چند متغيره    :ها  شمواد و رو  

و فرم ثبت اطالعات مربوط به بروز حوادث و سوانح در مناطق مختلف شهري و روستايي شهرستان طراحي شد به طوري كـه                       ها    پرسش نامه 

هـاي      نه ماهه با مراجعه به آمار مركز بهداشتي درماني و خا          2 در طي دوره زماني      ها  نكليه حوادث اتفاق افتاده بررسي و اطالعات مربوط به آ         

روايي پرسش نامه و فرم ثبت اطالعات به وسيله روايي محتوا و پايايي آن بـه وسـيله آزمـون و آزمـون             .بهداشت تحت پوشش آن بررسي شد     

 انجـام شـد و    spss version 11بـا اسـتفاده از   ها  تجزيه و تجليل داده. در صد قابل قبول بود85مجدد بررسي شد كه با ضريب همبستگي 

) تحقيـق كيفـي     (به روش فنومنولـوژي     ها    مربوطه استفاده شد و تحليل داده     هاي      از انواع حداول توزيع فراواني و نمودار      ها     دارو براي توصيف 

  انجام شد

  

  :ها هيافت

 ميزان بروز حوادث در مناطق شهري شهرستان تربـت حيدريـه     87 تا   85 هاي  سالبررسي وقوع حوادث بيانگر اين موضوع است كه طي          

 سه سال گذشته اولويت بروز حوادث    در.  وضعيت در شهرستان تقريبا حالت ثابتي را داشته است          اين  هاز مناطق روستايي بوده است ك     بيشتر  

به طور چـشم گيـري در طـي         ها    ميزان بروز حوادث موتوري در كوچه و خيابان نسبت به ساير محل           .با تصادف موتور سوار و ضربه بوده است       

 روند كاهشي را داشته است   87 تا سال    85وليكن ميزان بروز حوادث موتوري در كوچه و خيابان از سال            .تر بوده است   باال 87 تا   85 هاي  سال

  در صد موارد حوادث موتـوري را تـشگيل داده    56 ،87 در صد موارد و در سال        86،78 در سال    ،، در صد موارد   85،  85به طوري كه در سال      

   ناشـي از سـقوط در منطقـه شـهري تربـت حيدريـه ثبـت        87 تا 85 هاي سالشي از سقوط در طي  در صد حوادث نا  56 تا   52حدود  . است

  گرديده است 

 محل  ، اماكن ورزشي و تفريحي    ،بعد از منزل كوچه و خيابان     . در صد حوادث منجر به سقوط در محيط منزل اتفاق افتاده است            63حدود  

  .اند ه در صد حادثه ديدگان مذكر بود76و .اند هولويت بودبه ترتيب داراي باالترين ا مي مدرسه و اماكن عمو،كار

 بعد از آن محل كار و سپس اماكن      ، در ابتدا در منزل گزارش شده      87 تا   85بيشترين موارد وقوع حوادث ناشي از ضربه در طي سه سال            

 هاي  سالما روند ايجاد حوادث در اثر ضربه در طي          ا. بيشتر اتفاق افتاده است    ها  ن كه حادثه ضربه در آ     اند  هيي بود ها  نورزشي و تفريحي از مكا    

 طراحي گردد در درجـه      ها  نمناسب براي حل و اصالح آ     هاي      بايست راه كار   ميسه اولويت اصلي شهرستان كه      .  كاهشي بوده است   87 تا   85

 سپس ،رستان در ابتدا منزل محل اولويت بندي شده بر حسب وقوع حوادث در شه         5. اول حوادث موتوري و سپس سقوط و ضربه بوده است         

تعلق داشته است و بيشترين گروه سني  ميكوچه و خيابان و در دنباله بزرگراه و جاده بوده و اولويت چهارم و پنجم به محل كار و اماكن عمو       

 سال بـا    15-19ه سني    بعد از ان گرو    ، در صد موارد   19 سال با    20-24 پذير ناشي از حوادث، در اولويت اول گروه سني           تأثير پذير  و     آسيب
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 طي اين سه سال از طريـق ترسـيم          در.  در صد موارد بوده است     12 سال با    25-29 در صد موارد و در مرتبه سوم گروه سني گروه سني             16

ستادي مركز بهداشت شهرستان عمليات زيـادي در جهـت كنتـرل            هاي       در شهرستان و ايجاد هماهنگي درن بخشي بين واحد         آسيبالگوي  

، كار گاهها و منازل صورت گرفتـه و بـه            مي بازديد از اماكن عمو    ، مانور ، و جلسات آموزشي   ها  شدث گوناگون از قبيل بر گزاري هماي      سير حوا 

  .نظام هماهنگي بين بخشي و اقدامات ادارات شهرستان در دست انجام است.ي اجرايي و آموزشي انجام شده استها تدنبال آن فعالي

  ايـن   هن رسوخ كرده باشد ك    آوباورهاي ايمني درفرهنگ     ها  ش ايمن ايجاد كرد كه آموز     اي  هتوان جامع  ميرهم  باهم ودركنا  :نتيجه گيري 

ي ايمنـي مـردم جامعـه و    هـا  تمهـار تغييرنگـرش وكـسب      گـاهي، آ در جامعـه و مـداخالت الزم بـراي افـزايش             آسـيب امر با ترسيم الگوي     

 .توانمندسازي آنان همراه است

  

Abstract 

title :the epidemiologic assessment about the accidents in torbar heydarieh town ship and intervention related 

about this subject.in 1385 -1387 

Writers :etesamirad.mohammd reza. torbatheydarieh town ship* 

             hosseiny.zohreh.torbatheydarieh town ship 

Introduction: 

One of the eefects of social and economic developmental process without suitable cultural and social 

infrastructure for admission these varieties is that the rate of accidents ,human damage and social , emotional 

damage increased during the last decade and this subject convert to a national problemin world and Iran. 

Creation of accidents is one of the most factors the effect upon style deasease burden , mortality and 

morbidity rate. 

A suitable solution for these problems is creation safety society that is a large step about the creation a newly 

existent believes  to ward crash surveillance process..this subject needs to accomplish assessment about the 

accidents view and crash lookout 

.there fore we decided to accomplish a research by title :the epidemiologic assessment about the accidents in 

torbar heydarieh town ship and intervention related about this subject.in 1385 -1387 

Methods 

.this research is a descriptive and multi variable survey.the questionnares and the record infor mation forms 

are designed and the reliability and validity of these forms are supported and accepted by experts. 

The analysis of data accomplished by  SPSS version 11.quantitive accomplished with draw of frequency 

tables and graphs ane oualitive assessment by phenomenology technique. 

Findings: 

The findings explanatory implicit that the incidence rate of accident in urban region is majority relation to 

rural region during the 85 untill 87  .52-56 percent ) 

The motor accident is the first preference and the fall crash is the second preference and the stroke is the third 

preference for the intervention  in this township.. 

Hazardous places in township are inclusive of house ,alley and street,pathway and high way ,work 

place,general places.hazardous age groups are the first :20-24 years old (19 percent )  then 15-19 years old (16 

percent )   and 25-29 years old ( 12 percent ) 

During 85-87 many interventions done in township by constitude instructional meeting and 

lessons.manouvers and hyeginic visits from houses and extra places in town ship. 

Conclusion : 

With each other coordinating is a procedure that prevent the accident,s rate is increased.the outlook of crash 

must to drawed and the nessesary interventions ought to accomplish for solving accident related problemsin 

faces to the increasing the knowledgeof individuals about the safety rules  and creation a  safe society   
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  :مقدمه و بيان مسئله

به عنوان  سوانح ترافيكي حوادث باالخص گسترش ارتباطات و توسعه شهرنشيني، سوانح و و با ورود صنعت و تكنولوژي به زندگي انسان

ترافيكـي هـستند،     حـوادث ،هـا  تدر دنيا مهمترين علت حوادث و مصدومي.  درآمده استها نده زندگي انساكنن يكي از عوامل مهم و تهديد

هـاي    حوادث حجم وسيعي از مـرگ، نـاتواني و هزينـه   . پردازد ميتكنولوژي  سوانح در واقع بخشي از بهايي است كه انسان به ازاء پيشرفت و

   )1.(ندك ميمستقيم را به جوامع تحميل  مستقيم و غير

فرهنگي و اجتماعي و تغيير الگوهاي زندگي بدون توجـه          ي  ها  تتوسعه اجتماعي اقتصادي و بهره مندي از امكانات جديد بدون زير ساخ           

 اجتمـاعي   نهـاي  تلفات انـساني و زيا     ، همه به اين منجر شده است كه ميزان بروز حوادث          ،به پيش نيازهاي مهم براي پذيرش اين دگرگونيها       

   )..2(د از آن به شدت افزايش يافته وتبديل به يك مشكل ملي شورواني ناشي

 است به عنـوان     مؤثرمسائل جاري جامعه     مي يك بار بزرگ بيماري و ايجاد كننده مرگ و معلوليت است بلكه بر تما              تنهاايجاد حوادث نه    

   )3(.قتصادي و مرگ در اثر خو درو وجود داردبين رشد ا مي كه ارتباط مستقياند همثال با بررسي حوادث ترافيكي محققين مشخص نمود

ي عاميانه و سنتي در مورد حوادث به عنوان يك اتفاق غير قابل اجتناب و كنترل موجب شده بـود كـه سـالها بـراي كنتـرل و                             ها  شنگر

پديده وقوع آسيبها و شناسـايي      اخير با درك بهتر از مباني       هاي    پيشگيري از اين امر مهم برنامه ريزي و هدف گزاري انجام نشود اما در دهه              

 و همچنين شناخت امكانات مختلف براي كاهش بروز حوادث، موجب شده است تا جوامع مختلف در جهت ايجاد                 ها  ن بر آ  مؤثرعوامل و علل    

   )3 و 2(.شد گام بردارندبا مينگرش نوين در باورهاي موجود در زمينه آسيبها كه همان جامعه ايمن 

.  اجتنـاب كنـد كـاري بـسيار مهـم اسـت        هـا   ن مردم در مورد  خطرات پيرامون خود و اينكه ياد بگيرند چگونه از ا              در اين رابطه  آموزش    

درحقيقت خطرات پيرامون ما در بيشتر موارد تركيبي عوامل مختلف رابهمراه دارد و گاهي زنجيره حوادث چنان پيچيده بوده كه رسيدن به                      

يعني با بوجود آمدن يـك ريـسك جديـد دريـك محـيط و               . قشي سينرژسيمي  بريكديگر دارند     گاهي عوامل خطر ن    .علت اوليه مشكل است   

 پتانسيل خطرآفريني بيشتري    ،ندشو  مي عواملي كه تا قبل بعنوان عوامل خطر جزئي محسوب           –افزايش احتمال آن نسبت به وضعيت سابق        

 و عامل انـساني بـا نـوع    اند هن شدها نو رفتارهاي ما پ ها ش نگراين موضوع بيان كننده اين حقيقت است كه خطرات در پشت  . ندكن  ميپيدا  

 در بعضي آمارها مـثالٌ در  .نگرشي كه دارد و رفتاري كه در هر نقطه زماني و مكاني از او سر مي زند به نوعي علت تقريباٌ تمامي حوادث است        

   .انندد ميصد عامل ايجاد تصادفات  در70حوادث رانندگي خطاي انساني را تا 

 هرچيـزي كـه جـان       . خوردن دارو و يا ماده شـيميايي نيـست         ، غرق شدگي  ، سقوط ، مربوط به تصادفات رانندگي    تنهادر اين ميان خطر     

يك شهر تمام اقـدامات بهداشـتي و درمـاني           نهاي اگر مراكز بهداشتي و بيمارستا     شود  ميرا به هر شكلي تهديد كند خطر محسوب          ها  نانسا

ممكن است مـردم آن شـهر و منطقـه جـان     . اند هيفيت باال انجام دهند لزوماٌ سالمت را در يك جامعه ارتقاء نبخشيدخود را بنحو مؤثر و با ك 

 را بـه مراكـز بهداشـتي درمـاني          هـا   ن پس از وقوع حادثـه آ      تنهاعواملي كه   . خود را بعللي غير از بيماريهاي واگير و غيرواگير از دست بدهند           

 تفكيـك ناپذيرنـد و سيـستم        ،سـالمت و ايمنـي    . ي پيشگيري از حوادث بسيار ديـر باشـد        ها  شي آموزش رو   زماني كه شايد برا    ،هدايت كند 

   .دكن ميبهداشت و درمان همچنانكه در مورد موضوع واكسيناسيون باالترين خدمات را ارائه 

عوامـل  هـاي    بايـد در زمينـه  ؛ه درمان اسـت  امر بهتر از منتظر ماندن براي وقوع بيماري و آنگا           اين  هايمن سازي جامعه را به عهده داردك      

 بهداشت و درمان يك كـشور نقـش رهبـري سـالمت در جوامـع را بعهـده دارد و وظيفـه همـاهنگي                         ،خطر ديگر نيز جامعه را واكسينه كند      

 درزمينـه كـاهش     .يكي از مهمترين وظايف پرسنل بهداشتي آموزش سالمت است         ) 12 و   11.(ا بعهده او خواهد بود    هنهادو   ها  نزماسا  ميتما

 در  هـا   نمحور كار آموزش سالمت تغيير نگـرش در جامعـه و توانمنـد سـازي آ               ها    آسيب و حركت به سوي جامعه ايمن همچون ديگر زمينه         

  . گرددها نمقابله با خطرات به شكلي است كه باعث تغيير رفتار در حيطه فردي و اجتماعي آ

 .وانند نقش يـك تلـسكوپ را بـازي كننـد          ت  مي پرسنل بهداشتي    ،براي تغيير در باور افراد    ينند و   ب  ميمعموالٌ مردم خطرات را دور از خود        

 هـا  نايجاد شده را بدرستي بـراي آ هاي  هند تا ماهيت آسيبد  مي از نزديك نشان     ها  نينند به آ  ب  مي خطراتي را كه مردم در نگاه عادي ن        ها  نآ

 در عين حال براي اينكه اين تغيير نگرش بـه تغييـر رفتـار منجـر شـود بايـد         .ر داد وان نگرش را در افراد تغيي     ت  مي بدين صورت    .معلوم كنند 

 افراد را توانمند ساخت و موانع اطراف در شكل گيري رفتار صحيح را بـه كمـك خـود مـردم مرتفـع                .شرايط محيطي را به دقت بررسي كرد      
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   )4 و 2..(نمود

هركس در هر مقام و رتبه از نظـر اجتمـاعي در برقـراري              . افراد جامعه است  پس دستيابي به ايمني در يك جامعه در گرو رفتار تك تك             

تبيـين  1989ها درسوئددرسـال  آسـيب مـن دراولـين كنفـرانس جهـاني پيـشگيري از            اي  همفهوم جامع . ايمني و امنيت اجتماع خود نقش دارد      

   )3 و2. (دبايدازسطح ايمني وسالمت يكسان برخوردار باشنها نتمام انسا:شدوبراساس اين بيانيه

  . اصل بايد برقرار باشد4براي دستيابي به ايمني حداقل  

 بايد بپذيريم كه رفتار هريك .همه ما بايد به اين باور برسيم كه ايمني از اركان اصلي رفاه اجتماعي و زندگي سالم است: باور ايمني  .1

ابي بـه بـاور ايمنـي و تغييـر نگـرش در جامعـه نيـاز اسـت كـه           گذاراست براي دسـتي  تأثيراز ما دربرقراري رنجيره رفاه و سالمت در جامعه          

 هـركس  .هيچكس نبايد از اين قاعده مستثني شـود . هاي دولتي و غيردولتي همگام با مردم در اين مسير قدم بردارند   نهادو   ها  نزماسا  ميتما

 بـديهي اسـت در ايـن    .ديگران مـشاركت كنـد  در سطح امكانات فكري و جسمي خود در هر زمان و مكان ممكن بايد در ارتقاء ايمني خود و              

هاي دولتي و غير دولتي را با كسب نظرات مردم و جذب مشاركت جامعـه               نهادو   ها  نزماسا  مي كه تما  نهادمسير سازماني  غير دولتي و مردم        

 .  رسيدن به هدف را تسهيل خواهد كرد،منسجم كند

 روزمره در خانه و محل كار، كوچه و خيابـان، پـارك و امـاكن تفريحـي     ما در زندگي  :ي بكارگيري تجهيزات ايمني هاز نحو يآگاه .2

 براي اينكه اين امور به درستي انجام گيرد و در عـين حـال سـالمتي افـراد بـه                     .براي پيشبرد امور زندگي  با وسايل بسياري سر و كار داريم           

منظـور از   . ايمني افراد بايد نحوه ي انجام ايمن امور را نيز بداننـد           عالوه بر اعتقاد به     . مخاطره نيافتد نياز است كه اصول  ايمني رعايت گردد         

تجهيزات و ملزومان ايمني آن نيست كه حتماً وسايلي خاص بصورت مجزا در اختيار ما باشد بلكه بايد وسايل مورد نيـاز مـا در انجـام امـور                             

   سر و كار دارند مهيا شده باشد ها نافرادي كه با آساخته شده باشند كه شرايط ايمن انجام دادن كار براي اي  هروزانه به گون

مناسب هاي   مقررات و آئين نامه،وظيفه دولت و مراجعه قانونگزار آن است كه با تصويب قوانين: قانون و مقررات مناسب و رعايت آن .3

 خانوادگي و اجتماعي را –كان زندگي فردي باشد كه تمامي اراي  ه اين قوانين بايد به گون.زمينه را براي كاهش آسيب در جامعه فراهم كنند      

 رفتار غير ايمـن از او       ، بايد در اين زمينه هيچ خالء قانوني موجود نباشد و هركس در هرزمان و مكان               .درابعاد زماني مكاني مختلف دربرگيرد    

  . بايد اعمال قانون با ريسك و خطر تناسب داشته باشد.سر زد در قبال كار خود پاسخگو باشد

در ايجاد سوانح و حوادث دارند ولي اين امر         اي    هدرست است كه عوامل انساني نقش برجست      : بي به تجهيزات و ملزومات ايمني     دستيا .4

كه در كنار اتوبـان سـاخته شـده اسـت و            اي    همدرس.  كه نقش شرايط غير ايمن و عدم تجهيزات مناسب را ناديده گرفته شود             شود  ميباعث ن 

 نهـاي  نمو،منطقه وجـود نـدارد  خانه بايد روزي دوبار از اين گذرگاه عبور كنند در حاليكه پل هوايي نيز در آن          دانش آموزان براي رسيدن به      

   .براي اين موضوع است

در اينجا اتوبان عامل خطر اصلي است هرچند دانش آموزان و معلمين رانسبت به رعايت موارد ايمني و چگونگي گذراز اتوبان آگاه شوند                       

 نوع جـاده    – طرف ديگر اين مسئله رانندگان       .هندد  مي يك طرف قضيه را تشكيل       تنهاا به صفر رساند چرا كه دانش آموزان         وان خطر ر  ت  مين

 موارد كاري غير ممكن خواهد بود ولي احداث         آين  ميايجاد تغيير در تما   . خواهند بود  000 عالئم رانندگي و     – نوع وسايل    – سرعت وسايل    –

   )5 و 3 (،براست ولي جلوي بسياري از تلفات انساني را در آينده خواهد گرفتيك پل هوايي هرچند  هزينه 

در ايـن راسـتا اداره سـوانح و حـوادث           .  باالترين بار بيماري را به خود اختصاص داده است         ، سال 35/ 7با ميانگين سني  ها    در ايران حادثه  

 پيشگيري از ،1383ستكه عبارت از پيشگيري از حوادث خانگي در سال         مركز مديريت بيماريها، تاكنون سه برنامه را در دست اجرا گذاشته ا           

  . و برنامه سوم پيشگيري از حوادث ترافيكي بوده است1375 يا برنامه جامعه ايمن  در سال ها ندر سطح شهرستاها  حادثه

يي تحت پوشش مراكـز بهداشـت       در حال حاضر برنامه بازديد منازل به منظور تكميل چك ليست ايمن حوادث خانگي در مناطق روستا                

 دولتـي و غيردولتـي  دارد و         نهايشود بديهي است اين مهم نياز به مشاركت و مساعدت تمامي آحاد جامعـه و سـازما                 مي دنبال   ها  نشهرستا

  .  رسيدن به اهداف اين برنامه نياز به پايداري و سعه صبر در ميان مسئولين و دست اندركاران جامعه خواهد داشت

 ،ضـربه . افتنـد  مـي رت غيرعمـدي اتفـاق      به دليل عوامل تـصادفي و بـصو       ها    آسيب درصد از    90 مهم است اين است كه بيش از         آنچه كه 

.  سـوختگي و سـقوط  هـستند        ،غـرق شـدگي   ، علت اصلي مـرگ در دنيـا حـوادث ترافيكي          4حوادث ترافيكي از علل اصلي آسيب و         ،سقوط
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بريـدگي و سـوختگي عوامـل اصـلي حـوادث           . شدبا  مير كودكان كشورهاي درحال توسعه      تصادفات ترافيكي بيشترين علت مرگ و ناتواني د       

 نـشان داد از     79بررسي تهران در شهريور     . منزل و سوانح ترافيكي علت عمده حوادث خارج منزل در كودكان مناطق روستايي ايران هستند              

. ها بوده است  آسيب درصد از اين     40تصادف با وسيله نقليه عامل    . اند  ه سال بود  19 نفر كودك و نوجوان زير       2226 بستري در اثر ضربه      7815

  )8(. برابر دختران بود3/ 5و آمار پسران )  درصد 2/34(  سال16 – 18بيشترين تصادفات در سنين 

م اموزش مـداوم     تغييرنگرش مستلز  اين. هااستآسيبمن درپي ايجادنگرش نوين درباره باورهاي موجود درزمينه         اي  هكه جامع  اين  هبا توجه ب  

  منطبق برباورهـاي بنيـادين جامعـه اسـت وايـن امرميسرنيـست مگـر درسـايه تـالش وكوشـش بـي وقفـه وايجادهمـاهنگي پايـدار ميـان                               

  .هاي جامعهنهاد

 رويكردكلي نياز مند بررسي وضعيت موجـود و تعيـين      اين. زندگي مردم گنجاند   براي ايجادنگرش ايمن بايدفرهنگ ايمني رادرتمام ابعاد      

بنا بـر ايـن تـصميم گرفتـه شـد  كـه پژوهـشي        .باشد مي و به تبع آن بر نامه ريزيهاي اجرايي و آموزشي و مداخالت الزم ديگر        آسيبالگوي  

-1387 هـاي  سـال شهرستان تربت حيدريه با عنوان بررسي اپيدميولوژيك حوادث در شهرستان و نظام مراقبـت و پيـشگيري از آن را طـي                    

  . انجام شود1385

  

  :ليهدف ك

 ناشي از حوادث و ارتقاء ايمني هاي  پيشگيري از آسيب

  

  :اهداف اختصاصي

  1385-1387 هاي سالبررسي ميزان بروز حوادث موتوري بر حسب گروه سني در شهرستان تربت حيدريه در -1

  1385-1387 هاي سال بررسي ميزان بروز حوادث موتوري بر حسب مكان حادثه در شهرستان تربت حيدريه در -2

  1385-1387 هاي سال بررسي ميزان بروز حوادث منجر به ضربه بر حسب گروه سني در شهرستان تربت حيدريه در -3

  1385-1387 هاي سال بررسي ميزان بروز حوادث منجر به ضربه بر حسب مكان ايجاد حادثه در شهرستان تربت حيدريه در -4

  1385-1387 هاي سالن ايجاد حادثه در شهرستان تربت حيدريه در  بررسي ميزان بروز حوادث منجر به سقوط بر حسب مكا-5

  1385-1387 هاي سال بررسي ميزان بروز حوادث منجر به سقوط بر حسب گروه سني  در شهرستان تربت حيدريه در -6

-1387 هـاي  سـال بررسي اقدامات پيشگيري كننده و مراقبتيا نجام گرفته  در امر كنترل حوادث در شهرستان تربـت حيدريـه طـي              -7

1385   

  

  :اهداف كار بردي

 ناشي از حوادث هاي  كاهش وقوع آسيب .1

  ناشي از حوادث هاي  كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از آسيب .2

 ناشي از حوادث هاي  و آسيب ها تكاهش ميزان معلولي .3

  

  :االت پژوهشسؤ

  ي حوادث در شهرستان تربت حيدريه چيست ؟ها تاولوي

   كدامند؟گروههاي سني در معرض خطر

  ي پر خطر از نظر وقوع حوادث كجاست؟ها نمكا

 جهت پيشگيري از حوادث در مركـز بهداشـت شهرسـتان طراحـي و انجـام      87 تا 85 در طي سال  يها  نچه اقدامات كنترلي و پيشگيرا    

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


    برگزيده مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر تهران

 

56

 گرديده است ؟

  :ها شمواد و رو

 ،ورت با افراد و كـار كنـان داراي تجربـه و مـرور متـون               باشد كه در ان ضمن مش      ميبررسي حاضر از نوع توصيفي، تحليلي  چند متغيره          

و فرم ثبت اطالعات مربوط به بروز حوادث و سوانح در مناطق مختلف شهري و روستايي شهرستان طراحي شد به طوري كـه                       ها    پرسش نامه 

هـاي      ه آمار مركز بهداشتي درماني و خانه       ماهه با مراجعه ب    2 در طي دوره زماني      ها  نكليه حوادث اتفاق افتاده بررسي و اطالعات مربوط به آ         

روايي پرسش نامه و فرم ثبت اطالعات به وسيله روايي محتوا و پايايي آن بـه وسـيله آزمـون و آزمـون             .بهداشت تحت پوشش آن بررسي شد     

 انجـام شـد و    spss version 11بـا اسـتفاده از   ها  تجزيه و تجليل داده. در صد قابل قبول بود85مجدد بررسي شد كه با ضريب همبستگي 

) تحقيـق كيفـي     (به روش فنومنولـوژي     ها    مربوطه استفاده شد و تحليل داده     هاي      از انواع حداول توزيع فراواني و نمودار      ها    براي توصيف دارو  

  انجام شد

  

   درصد وقوع حوادث بر حسب منطقه حوادث در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشته.1جدول 
  

  نامعلوم  خارج از شهر وروستا  روستايي  هريش
  سال

كل 

  حوادث
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

85  9011  5279  59%  3600  40%  120  1%  12  0%  

86  5874  3597  61%  2210  38%  44  1%  23  0%  

87  6965  4262  61%  2591  37%  67  1%  45  1%  

  

شد نكته قابل توجـه اينكـه در سـه سـال            با  ميي و بعد در مناطق روستايي        با توجه به جدول فوق درصد بيشتر حوادث در مناطق شهر          

  .گذشته اين وضعيت در شهرستان تقريبا ثابت بوده است

  

   اولويت بندي حوادث بر حسب نوع حادثه در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشته.2جدول 

  

  نوع حادثه                                     

  شاخص   

  ف موتورسوارتصاد

  اولويت اول

  سقوط

  اولويت دوم 

  ضربه 

  اولويت سوم

  %11  %16  %29  درصد
85  

  995  1475  2645  تعداد

  %15  %24  %25  درصد
86  

  898  1408  1450  تعداد

  %15  %22  %31  درصد
87  

  1053  1564 2190  تعداد

  

هد كه درصد بروز تصادف موتورسـوار و ضـربه طـي سـه              د  ميدرسه سال گذشته اولويت بروز حوادث در شهرستان ثابت بوده ولي نشان             

 .سال گذشته افزايش يافته است
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   مكان و جنس در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشته،برحسب محل) اولويت اول ( درصد وقوع حادثه تصادف موتور سوار .3جدول 

  

  موقعيت          جنس  مكان  محل

  زن  مرد  خارج منزل  داخل منزل  روستا  شهر  شاخص

  304  2341  2645  0  1126  1478  تعداد
85 

  %22  %78  %100  %0  %43  %57  درصد

  196  1254  1450  0  575  873  تعداد
86 

  %14  %86  %100  %0  %40  %60  درصد

  314  1876  2189  1  834 1332  تعداد
87 

  %14  %86  %100  %0  %38  %61  درصد

  

   مكان و جنس در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشته،ب محلبرحس) اولويت دوم ( درصد وقوع حادثه سقوط .4جدول  

  

  موقعيت        جنس  مكان  محل

  زن  مرد  خارج منزل  داخل منزل  روستا  شهر  شاخص

  498  977  283  1192  703  762  تعداد
85 

  %34  %66  %19  %81  %48  %52  درصد

  506  902  462  946  632  768  تعداد
86 

  %36  %64  %31  %69  %45  %55  درصد

  475  1089  642  922  691 867  تعداد
87 

  %30  %70  %41  %59  %44  %55  درصد

  

   مكان و جنس در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشته،برحسب محل) اولويت سوم ( درصد وقوع حادثه ضربه .5جدول  

  

  موقعيت        جنس  مكان  محل

  زن  مرد  خارج منزل  داخل منزل  روستا  شهر  شاخص

 85  232  763  212  607  336  645  دتعدا

  %23  %77  %34  %66  %34  %66  درصد  

  220  678  432  466  257  630  تعداد
86 

  %24  %76  %40  %60  %30  %70  درصد

  249  804  516  537  347  693  تعداد
87 

  %24  %76  %48  %52  %33  %66  درصد
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   در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشتهبر حسب محل حادثه) اولويت اول (  در صد وقوع حادثه موتورسوار .6جدول 
  

  منزل موقعيت
مدرسه و اماكن 

  آموزشي
  اماكن عمومي

اماكن ورزشي 

  وتفريحي
  نامعلوم  ساير موارد  محل كار  بزرگراه و جاده  كوچه و خيابان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  شاخص

1385  0  0  0  0  0  0  0  0  2246 85%  359  14%  0  0  0  0  40  1%  

1386  1  0  0  0  6  0,5%  0  0  1139 78%  239  16,5%  0  0  0  0  65  5%  

1387  1  0,05  1  0,05  3  0,1  1  0,05  1226 56%  886  40,5%  1  0,05  1  0,05  70  3,2  

  

  ثه در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشتهبر حسب محل حاد) اولويت دوم (  در صد وقوع حادثه سقوط .7جدول 
  

  منزل موقعيت
مدرسه و اماكن 

  آموزشي
  اماكن عمومي

اماكن ورزشي 

  وتفريحي
  نامعلوم  ساير موارد  محل كار بزرگراه و جاده  كوچه و خيابان

 درصد تعداد ددرص تعداد درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  درصد  تعداد  شاخص

1385  1192 81%  39  3%  30  2%  48  3,2%  64  4,3%  7  0,5%  77  5%  17  1%  1  0  

1386  946  67,1% 38  2,7%  58  4,1%  19  1,4%  222  15,8%  23  1,6%  86  6,1%  12  0,9%  4  0,3%  

1387  922  59%  63  4%  116  4.7% 51  3.3% 271  3.17% 3  0,2%  104  7.6%  28  8.1% 6  4.0%   

  

  بر حسب محل حادثه در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشته) اولويت سوم ( قوع حادثه ضربه  در صد و.8جدول 
  

  منزل  موقعيت
مدرسه و اماكن 

  آموزشي
  اماكن عمومي

اماكن ورزشي 

  وتفريحي
  نامعلوم  ساير موارد  محل كار بزرگراه و جاده كوچه و خيابان

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد ددرص تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  شاخص

1385  607  61%  30  3%  31  3,1%  51  5,1%  60  6%  16  1,6%  190  19,1%  6  0,6%  4  0,4%  

1386  466  52%  16  2%  31  3,4%  23  2,6%  73  8,1% 78  8,6%  204  22,7%  5  0,6%  2  0,2%  

1387  537  51%  50  8.4% 117  11%  48  6.4%   70  7.6% 13  1,2%  190  18%  18  1,7%  10  1%  

 

  بر حسب گروه سني در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشته) اولويت اول(  در صد وقوع حادثه موتورسوار .9جدول 
  

  سال به باال80  70 – 79  60 -69  50-59  40-49  30 – 39  20- 29  10- 19  0- 9 گروه سني

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد دتعدا درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد  شاخص

1385  111  4%  766  29%  1001 38%  336  13%  194  7%  111  4,2%  59  2%  51  2%  16  1%  

1386  70  5%  394  27%  549  38%  187  13%  98  7%  67  5%  51  3,5%  29  2%  5  0,3%  

1387  119  5,4% 560  25,6% 839  38%  306  14%  167  7,6%  88  4%  64  3%  38  2%  9  0,4%  

  بر حسب گروه سني در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشته) اولويت دوم(  در صد وقوع حادثه سقوط .10جدول 
  

  سال به باال80  70 – 79  60 -69  50-59  40-49  30 – 39  20- 29  10- 19  0- 9گروه سني

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد دتعدا درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد  شاخص

1385  402  27%  305  21%  256  17%  107  7%  108  7%  82  6%  64  4%  83  5%  68  4%  

1386  284  20%  277  20%  240  17%  137  10%  120  8,5%  101  7%  79  5,5%  108  8%  62  4%  

1387  313  20%   371  23,5% 273  17,5% 145  9,3%  112  7,2%  108  7%  77  5%  91  6%  74  4,7%  

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


        برگزيده مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر تهران

  
 

59

  بر حسب گروه سني در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشته ) اولويت سوم(  در صد وقوع حادثه ضربه .11جدول 
  

گروه 

  سني
  سال به باال80  70 – 79  60 -69  59-50  49-40  30 – 39  20- 29  10- 19  0- 9

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد شاخص

1385  149  15%  215  22%  345  35%  99  10%  74  7%  53  5%  34  3%  20  2%  6  1%  

1386  125  14%  153  17%  282  31%  152  17%  67  7,2%  52  6%  44  5%  16  2%  7  0,8%  

1387  158  15%  227  21,5% 305  29%  137  13%  77  7,3%  69  6,6%  33  3,1%  31  3%  16  1,5%  

  

  حوادث در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشته درصد نتيجه. 12جدول 
  

 نتيجه حادثه  معلوليت  فوت  تحت درمان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  شاخص

85  8955  99,4%  54  0,6%  2  0%  

86  5850  99,6%  22  0,4%  2  0%  

87  6930  99,5%  29  0,4%  6  0,1%  

    

  سه اولويت اول حوادث در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشته يجه درصد نت.13جدول 
  

  نتيجه حادثه                              معلوليت  فوت  تحت درمان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  شاخص

85  2627  99%  18  1%  0  0%  

86  1442  99%  8  1%  0  0%  
  موتورسواري

  
87  2177  99,4%  11  0,5%  2  0,1%  

85  1406  100%  1  0%  1  0%  

  سقوط  0%  0  0%  3  100%  1472  86

87  1562  99,9%  1  0,05%  1  0,05%  

85  990  99%  4  0%  1  0%  

  ضربه  0%  0  0%  1  100%  897  86

87  1051  99,8%  1  0,1%  1  0,1%  

  

   اولويت بندي حوادث بر حسب محل حادثه در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشته.14جدول 
  

  اولويت پنجم  اولويت چهارم  اولويت سوم  اولويت دوم  اولويت اول
 قعيتمو

  امكن عمومي  محل كار  بزرگراه و جاده  كوچه و خيابان  منزل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  شاخص

85  3706  41%  3078  34%  976  11%  412  5%  496  6%  

86  2408  41%  1815  31%  724  12%  338  6%  310  5%  

87  2256  32%  2057  30%  1355  19%  351  5%  509  7%  
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   اولويت بندي حوادث بر حسب گروه سني  در شهرستان تربت حيدريه در سه سال گذشته-15جدول 

  

  اولويت پنجم  اولويت چهارم  اولويت سوم  اولويت دوم  اولويت اول
 موقعيت

24 – 20   19- 15  29- 25  34 - 30   14 - 10  

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  دادتع  شاخص

85  1718 19%  1518 17%  1209 13,4% 649  7,2%  636  7,1%  

86  1055 18%  889  15%  765  13%  443  7,5%  376  6,4%  

87  1374 19%  1073 15%  750  11%  553  8%  520  7%  

  

  

  داد مصدوميت ناشي از حوادث در سال                                                         تع

  ميزان بروز مصدوميت ناشي از حوادث                                                             =     ×   1000                                  

  سال                                                                     متوسط جمعيت 

  

                                                                          6964  

  87ميزان بروز مصدوميت ناشي از حوادث در سال =   ×                                                   1000  =24,4  

                                                                       285130  

  

  شد با ميدر هزار نفر 24,4 در شهرستان تربت حيدريه 1387ميزان بروز حوادث در سال 

  

                                                      تعداد مصدوميت ناشي از حوادث ترافيكي در سال 

  ميزان بروز اختصاصي حوادث ترافيكي                                                 = ×                                1000                         

                                                                             متوسط جمعيت سال 

                                                                              3068      

  1387ميزان بروز اختصاصي حوادث ترافيكي در سال = ×                                       1000=  10,8                                       

                                                                           285130   
  

      اند ه نفر دچار حوادث ترافيكي شد10,8 نفر 1000 از هر 1387در سال 

  

                                                     تعداد موارد مرگ ناشي از حوادث در سال 

   و مير ناشي از حوادث ميزان اختصاصي مرگ= ×                                                                              10                         

                                                                 متوسط جمعيت سال 

                                                                          29   

   1387ميزان اختصاصي مرگ و مير ناشي از حوادث در سال      = ×                               10000 = 1,01                               

                                                                  285130   
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 كه البته در اين آمار فقط مـوارد مـرگ رخ داده در اوژانـس                . بر اثر حوادث يك مورد مرگ درهر ده هزارنفررخ داده است           1387در سال   

   .لحاظ شده است و موارد مرگ رويداده شده در صحنه تصادفات و حوادث محاسبه نگرديده است ها نتابيمارس

  

           تعداد موارد مرگ ناشي از حوادث در سال                                                                     

  ميزان كشندگي حوادث                                                        = ×       10000                                     

  تعداد كل مصدومين در طول سال                                                                                
  

                                                                                                                29  

ميزان كشندگي حوادث در                = ×                           1000 = 4,2                                                                 

                                                                         6964  

   مورد منجر به مرگ گرديده است 4,2 از هر هزار مورد حادثه 1387در سال 

  

                                                   تعداد معلولين جديداختصاصي ناشي از حوادث در سال 

  ميزان بروز معلوليت ناشي از حوادث =                               ×    10000                                     

                                                                         متوسط جمعيت سال 

  

                                                                                6   

  1387ميزان بروز معلوليت ناشي از حوادث درسال =  ×                            100000 =2,1                                              

                                                                           285130   

  

  .اند هنفر دچار معلوليت ناشي از حوادث شد 2,1 در شهرستان تربت حيدريه از هر صد هزار نفر 1387در سال 
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 ي مركز بهداشت شهرستان تربت حيدريه در راستاي پيشگيري از حوادث و جامعه ايمن در  سه سال گذشتهها تگزارش فعالي

  

  

 تعداد/ شرح فعاليت  واحد

كل 

سال 

85 

كل 

سال 

86 

كل 

سال 

87 

جمع 

 كل

آموزش پرسنل در زمينه ايمني و  4 1 2 1 تعداد جلسه برگزار شده

 230 20 125 85 تعداد شركت كننده پيشگيري از حوادث

آموزش سايرين در زمينه ايمني و  0 0 0 0 تعداد جلسه برگزار شده

 0 0 0 0 تعداد شركت كننده پيشگيري از حوادث

 1 0 1 0 تعداد مانور

  زمينه حوادثبرگزاري مانور در

 100 0 100 0 تعداد شركت كننده

 0 0 0 0 تعداد جلسه برگزار شده

ي 
ر
گي
ش
پي

ها
ري
ما
بي
ا 
ه ب
رز
با
 م
و

در .. . همايش و،برگزاري نمايشگاه 

 0 0 0 0 تعداد شركت كننده زمينه حوادث

 205 75 80 50 تعداد بازديدها

 ها بازديد از مهد كودك

 20 9 7 4 ودكهاي بهسازي شدهتعداد مهد ك

 0 0 0 0 تعداد بازديدها
 بازديد از مدارس

 0 0 0 0 تعداد مدارس بهسازي شده

 436  556 377 374 خانگي

 1246 1853 1060 826  نفر شاغل20غير خانگي كمتر از 

تعداد كارگاههاي تحت پوشش 

 بازديد

 104 33 30 41  نفر شاغل20غير خانگي بيشتر از 

 169 92 48 29 عوامل فيزيكي

 141 73 44 24 عوامل شيميايي

 خانگي

 66 2 43 21 عوامل ارگونوميكي

 141 50 61 30 عوامل فيزيكي

 61 17 32 12 عوامل شيميايي

 نفر 20غير خانگي كمتر از 

 شاغل

 92 28 39 25 عوامل ارگونوميكي

 11 0 0 11  عوامل فيزيكي

 7 0 0 7 عوامل شيميايي

تعداد كارگاههاي كه حداقل يك 

 كنترل يا ها نعامل زيان آور در آ

 حذف گرديده

 نفر 20غير خانگي بيشتر از 

 شاغل

 0 0 0 0 عوامل ارگونوميكي

 66 30 20 16 تعداد جلسه برگزار شده

ي
ه ا
رف
ح
و 
ط 
حي
 م
ت
ش
دا
ه
ب

 

جلسات آموزشي در زمينه ايمني و 

 271 131 85 55 تعداد شركت كننده پيشگيري از حوادث
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  ي مركز بهداشت شهرستان تربت حيدريه در راستاي پيشگيري از حوادث و جامعه ايمن در  سه سال گذشتهها تگزارش فعاليادامه 

  

  

  :بحث و نتيجه گيري

 پيرامون و هم    ،بايد هم در مقياس فردي     ها  شتال. و ملي انجام شود    اي  ه منطق ، بايد در سطوح محلي    آسيبترويج بهداشت و پيشگيري از      

رستان و مشاركت مردم همراه با اهداف و توجهـات خـاص    همكاري متقابل ادارات شه   ،پيشگيري)1.(در سطح وسيعي از جامعه معطوف شود      

 در جامعه اسـت كـه نـشان         آسيب شناخت الگوي    ،شود و در اين ميان يكي از اهداف مهم پيشگيري          مي آسيبنظام بهداشتي با عث كاهش      

و هـا   خطر از طريق ثبت دادههاي    گروهها و محيط،آسيببراي شروع و تحقق يك بر نامه پيشگيري از         .ها است آسيبدهنده شيوع و گسترش     

هـاي       را با بـر نامـه      ها  نبايست آگاهي نسبت به عوامل خطر زاي حوادث را در مردم باال بردو ا              مي اين رابطه    در. بايد شناسايي شوند  ها    آسيب

   )7 و 1.(پيشگيري آشنا كرد

 نفر دچار حـوادث     8/10 ، نفر 1000 از هر    1387 در هزار نفر بوده است و در سال          4/24 در شهرستان    1387ميزان بروز حوادث در سال      

 تعداد جلسات

0 0 0 0 

ت 
ش
دا
به

ده
وا
خان

 

  سال در زمينه حوادث8آموزش مادران داراي كودك زير 

 تعداد شركت كننده

0 0 0 0 

 تعداد جلسات

0 0 284 284 

 آموزش دانش آموزان در زمينه ايمني و پيشگيري از حوادث

 تعداد شركت كننده

0 0 5849 5849 

 تعداد جلسات

آموزش مديران و اولياي مدارس در زمينه ايمني و پيشگيري از  24 24 0 0

 تعداد شركت كننده حوادث

0 0 90 90 

 90 77 12 1 تعداد جلسات

  در سالمت رواني و اجتماعيآموزش دانش آموزان

 2962 1826 886 250 تعداد شركت كننده

 30 17 12 1 تعداد جلسات

 آموزش مديران و اولياي مدارس در سالمت رواني و اجتماعي

 155 85 60 10 تعداد شركت كننده

 224 76 70 78 تعداد جلسات

و ب
س 
ار
د
 م
ت
ش
دا
به

ن
وا
 ر
ت
ش
دا
ه

 

 آموزش سايرين در سالمت رواني و اجتماعي

 3646 1703 1054 889 تعداد شركت كننده

 11 5 3 3 تعداد جلسات

 آموزش رابطين در زمينه ايمني و پيشگيري از حوادث

 220 100 60 60 تعداد شركت كننده

 28 12 8 8 تعداد جلسات

 آموزش رابطين در سالمت رواني و اجتماعي

 560 240 160 160 تعداد شركت كننده

 0 0 0 0 تعداد جلسات

ن
طي
راب

 

 آموزش دانش آموزان در زمينه ايمني و پيشگيري از حوادث

 0 0 0 0 تعداد شركت كننده

 دستورالعمل و ساير مواد آموزشي ، تراكت، پمفلت،تعداد كتابچه

 توزيع شده

 

300 450 500 1250 

 )به متر ( پارچه نويسي در زمينه پيشگيري از حوادث 

 

15 15 20 50 

ير
سا

 

 1 0 1 0   مستندات و نمونه مواد آموزشيCDعكس و يا 
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 از هـر    2/4و به طور كلي ميزان كشندگي ناشي از حـوادث           . نفر بوده است   10000 در   1وليكن ميزان مرگ ناشي از حوادث       .اند  هترافيكي شد 

 موضوع بيـانگر  اين. اند هث شد نفر دچار معلوليت ناشي از حواد 1/2 نفر   100000 از هر    1387و در اين ميان در سال       . مورد بوده است   1000

باشدكه در ساير نقاط كشور نيـز بـه همـين        مياين مسئله است كه بار زيادي از حواث شهرستان مربوط به حداث ترافيكي باالخص موتوري                

  .باشد ميوضعيت 

 حيدريـه بيـشتر از   بررسي وقوع حوادث بيانگر اين موضوع است گه در سه سال ميزان بروز حوادث در مناطق شـهري شهرسـتان تربـت                 

   )1جدول شماره .( وضعيت در شهرستان تقريبا حالت ثابتي را داشته است اين همناطق روستايي بوده است ك

در سه سال گذشته اولويت بروز حوادث در شهرستان تقريبا حالت ثابتي را داشته وليكن در صد بروز تصادف موتور سوار و ضربه افزايش                        

 اخير نشان داده است كه اولين علت مرگ از نظر تعـداد             هاي  سالي كشور طي    ها  نمرور سيماي مرگ در استا    ) 2جدول شماره   (.داشته است 

   )9 و 8.(شود مي بعد از ان به حوادث ترافيكي و رتبه سوم به مرگ ناشي از باليا و حوادث غير مترقبه معلوم ،بيماريهاي قلبي عروقي

كنـد بلكـه اقتـصاد     مـي ترافيكي نه فقط بار سنگيني را به اقتـصاد ملـي و محلـي وارد            ناشي از حوادث     آسيبتخمين زده شده است كه      

بنا بر اين حـوادث ترافيكـي بـه خـصوص موتـوري در كـشور مـا يـك مـشكل عمـده سـالمت                          .كند ميرا دستخوش فشار و تغيير      ها    خانواده

ري از حوادث به عنوان بخشي از سبك زنـدگي سـالم بـه              و اقدامات در جهت رفع انان و افزايش آگاهي مردم و پيشگي           .جامعه هستند  ميعمو

   )7 و 4.(آيد ميحساب 

 باالتر بوده اسـت و  87 تا 85 هاي سالبه طور چشم گيري در طي      ها    ميزان بروز حوادث موتوري در كوچه و خيابان نسبت به ساير محل           

محـل   مي مانند بزرگراه و جـاده و امـاكن عمـو         ها  ناير مكا اين موضوع بيانگر آن است كه كوچه و خيابان عليرغم خلوت بودنشان نسبت به س              

 رونـد كاهـشي را   87 تـا سـال     85وليكن ميزان بروز حوادث موتوري در كوچه و خيابـان از سـال               )6جدول شماره   .(باشد ميحادثه آور تري    

 در صـد مـوارد حـوادث موتـوري را     56 ،87 در صد موارد و در سال 78 86 در سال   ، در صد موارد   85 85داشته است به طوري كه در سال        

 واقع صدمات ناشي از حوادث ترافيكي راهها يك موضوع عدالت اجتماعي است و در ايـن امـر مـديريت سـرعت مـورد                 در. تشگيل داده است  

 صـفر يـك      ايـن رابطـه دور نمـاي       در. توجه قرار گيرد كه حلو گيري از خطاهاي انساني با اطالع رساني و اگاه سازي انان بسيار مهـم اسـت                    

 براي  اي  ه ايجاد ايمني و فلسف    ، مسئوليت پذيري  ، بر مبناي چهار اصل اخالق     2000سياست ايمني ترافيك ايست كه در كشور سوئد در سال           

   )7 و 2. (ه شدنهادتغيير بنياد 

بانيـان تـصادف     در صـد قر    84 مربوط به شهر بـوده اسـت حـدود           86 و   85 ،84 در صد تصادف موتور سواران در سه سال          61 و   60 ،57

   )4 و 3جداول (اند هموتوري در طي اين سه سال مرد بود

   ناشـي از سـقوط در منطقـه شـهري تربـت حيدريـه ثبـت        87 تـا  85 هـاي  سال در صد حوادث ناشي از سقوط در طي       56 تا   52حدود  

  گرديده است 

 محل  ، اماكن ورزشي و تفريحي    ، كوچه و خيابان   بعد از منزل  . در صد حوادث منجر به سقوط در محيط منزل اتفاق افتاده است            63حدود  

   )5جدول شماره .(اند ه در صد حادثه ديدگان مذكر بود76و .اند هبه ترتيب داراي باالترين اولويت بود مي مدرسه و اماكن عمو،كار

آن محل كار و سپس اماكن    بعد از    ، در ابتدا در منزل گزارش شده      87 تا   85بيشترين موارد وقوع حوادث ناشي از ضربه در طي سه سال            

 هـاي  سالاما روند ايجاد حوادث در اثر ضربه در طي . بيشتر اتفاق افتاده استها ن كه حادثه ضربه در ااند هيي بودها نورزشي و تفريحي از مكا   

 در صـد و     52 ،86 در سـال     ، در صد  61 ،85 يك مورد بررسي ميزان حدوث حادثه ضربه در منازل در سال             در.  كاهشي بوده است   87 تا   85

  . در صد گزارش شده است51 ،87در سال 

 بعـد  ، و در صد موارد38 سال با 20-29بيشترين حوادث ترافيكي موتور سواران در شهرستان در طي اين سه سال مروبط به گروه سني     

   )9جدول شماره ( در صد موارد تعلق داشته است 27 سال با 10-19ان به گروه سني |از 

 در صد مـوارد و بعـد از ان بـه      25 سال با    0-9در اولويت اول به گروه سني       ،87 تا   85 هاي  سالناشي از سقوط در طي      بيشترين حوادث   

  )10جدول شماره (. در صد موارد تعلق داشته است21 سال با 10-19گروه سني 

 در صد موارد و بعد از ان گروه سني 5/32 سال با 20-29بيشترين موارد حوادث ناشي از وقوع ضربع در درجه اول مربوط به گروه سني            
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   ) 11جدول شماره (. در صد موارد بوده است25 سال با 19-10

 هـا   نمناسـب بـراي حـل و اصـالح آ         هـاي       بايست راه كار   ميبنا بر اين آنچه كه مسلم است اين است كه سه اولويت اصلي شهرستان كه                

   )13جدول شماره (ه بوده است طراحي گردد در درجه اول حوادث موتوري و سپس سقوط و ضرب

 سپس كوچه و خيابان و در دنباله بزرگراه و جاده بوده و             ، محل اولويت بندي شده بر حسب وقوع حوادث در شهرستان در ابتدا منزل             5 

 محلي كـه در      اخير به مدرسه به عنوان     هاي  سالدر   )14جدول شماره   (.تعلق داشته است   مياولويت چهارم و پنجم به محل كار و اماكن عمو         

 آموزش اوليـاء و دانـش آمـوزان در مـورد     ،بازديد از مدرسه.شوند توجه بيشتري شده است     مي ديدگي رو برو     آسيبان كودكان و نوجوانان با      

ي ايمني محيط از مواردي بوده است كه در مبحث و فعاليـت بهداشـت مـدارس مـورد                   ها  ترعايت ايمني در مدرسه و فراهم كردن زير ساخ        

  )10 و 2(ار گرفته و انجام شده است توجه قر

 بعـد از ان  ، در صـد مـوارد  19 سال بـا  20-24 در اولويت اول گروه سني ، پذير ناشي از حوادث تأثير پذير  و     آسيببيشترين گروه سني    

جـدول  (.سـت  در صـد مـوارد بـوده ا   12 سال بـا  25-29 در صد موارد و در مرتبه سوم گروه سني گروه سني 16 سال با   15-19گروه سني   

   ) 15شماره 

و تعداد بيـشتري تقريبـا      ) كمتر از نيم در صد موارد        (ندها  تاز حوادث در طي سه سال گذشته منجر به فوت يا معلوليت گش             ميتعداد ك 

   )12جدول شماره .(ندها ت در صد حادثه ديدگان از مرگ جان به در برده و تحت درمان قرار داش5/99

 منطقي براي انجام نظـام  اي ه بررسي وضعيت موجود در مورد فراواني حوادث و انواع ان در شهرستان پايآنچه كه مهم است اين است كه      

وليكن قدم اول توسط مركز .مراقبتي و اقدامات پيشگيرانه است كه از طريق هماهنگي درون و بين بخشي ادارات شهرستان امكان پذير است           

   )1.(اند هستادي مركز بهداشت دخيل بودهاي   احدبهداشت شهرستان بر داشته شده است كه در آن و

در طـي  )  نفـر از كـار كنـان    230(مني و پيشگيري از حوادث     يها  نبه طوري كه توسط واحد مبارزه با بيماريها آموزش كار كنان در زمي            

  . به موازات گزارش دهي و اطالع رساني انجام گرفته است87 تا 85 هاي سال

 ها ن جلب توجه ا، گوياي خدمات واحد بيماريها در امر پيشگيري از حوادث با هدف اگاه كردن مردم1386ال بر گزاري مانور بزرگ در س

  .پيشگيرانه و بالتبع آن تغيير نگرش مردم در زمينه اصول و مباني پيشگيري بوده استي ها ش حساس سازي و ايجاد واكن،و كار كنان

  ..بايست براي ان طراحي الزمه انجام گيرد مييي بوده است كه ها تز ديگر فعاليبر گزاري نمايشگاه و همايش در زمينه حوادث ا

 در جهـت پيـشگيري از حـوادث انجـام شـده        87 تا   85 در طي سال     اي  هكه توسط واحد بهداشت محيط و حرف       ميي بسيار مه  ها  تفعالي

 ايمـن   ،با هدف استاندارد كردن محيط مهـد كـودك        ) يد   بازد 205مجموعا  (است بازديد از مهد كودكها و افزايش دفعات بازديد در هر سال             

 مهـد كـودك   20سازي ان و پيشگيري از سوانح براي كودكان كه جزء پر خطر ترين افراد جامعه هستند انجام گرفته است كه در اين رابطه                     

 ديدگي در مراكز نگهداري خرد      آسيب مطالعات نرديك نشان داده است كه خطرات      .اند  هاقدامات پيشگيرانه در قالب بهسازي محيط انجام داد       

 واقع براي نگهداري از كودكان آموزش كار كنان مراكز مهـد كـودك و  آمـوزش            در.  اخير كاهش چشم گير داشته است      هاي  سالساالن طي   

   )4 و 2( اولين قدم است  ،ها  خانواده

 در صد 60 افزايش داشته است كه از 87 تا 85 هاي لسا نفر شاغل در طي 20 و باالي 20همچنين شاخصهاي بازديد ازكار گاههاي زير     

 ، فيزيكـي  ، رسيده است و به موازات ان كليه شاخـصهاي ايمنـي كـار گاههـا اعـم از شـيميايي                    87 در صد در سال      84 به حدود    85در سال   

  .بهبود يافته است... .و ساختماني و ميارگونو

پودمـاني آمـوزش بهـورزان      هـاي       از حوادث توسط اين واحـد در قالـب دوره         مني و پيشگيري    يها  ندر اين ميان  جلسات آموزشي در زمي       

 نفر بر گزار گرديد و نتايج بعد از بر        157بهداشت شهرستان به تعداد     هاي      بهورزان شاغل در خانه    مي براي تما  87تنظيم شده بود كه در سال       

اني و اصول ايمني در كار گاههاي خانگي و غير خانگي به ميزان             گزاري ازمون حاكي از ان بود كه ميزان اگاهي شركت كنندگان در مورد مب             

  . در صد ارتقاء يافته بود35

 آزموش خيل عظيم دانـش امـوزان شهرسـتان در       ،همچنين از طريق هماهنگي درون بخشي بين واحد بهداشت روان و بهداشت مدارس            

هـا   زمان بندي شده و مطابق با بر نامه عملياتي اين واحـد هاي    نامهزمينه پيشگيري از حوادث و اصول تامين سالمت رواني و اجتماعي در بر  
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  .گفته شـده در ايـن سـالها انجـام شـد     هاي    انجام شد و به موازات آن آموزش مديران و اوليائ مدارش در زمينه1387 و   1386 هاي  سالدر  

  )2 و 1(

به آموزش   ميباشند، واحد مشاركت مرد    ميي با احاد مردم جامعه      از انجايي كه داوطلبين سالمت حلقه ارتباطي كار كنان بهداشتي درمان          

رابطين در در مورد ايجاد ايمني در جامعه بهاي فراوان داد و جلسات اموزشي بـراي داوطلبـين سـالمت در مـورد ايمنـي و مبـاني و اصـول                               

 بر گزار شد كه به موازات ان رابطـين  1387 تا  1385 هاي  سالسالمت رواني و اجتماعي به طور مستمر و مداوم ولي با سير افزاينده در طي                

هر (ي تحت پوشش خود     ها    مني در محيط منزل و جامعه را به خانوار        اي  هوظيفه انتتقال فعال دانستنيهاي بهداشتي و پيگيري موارد مربوط ب         

   )4 و 2.(به عهده داشتند)  خانوار در مراكز شهري و روستايي 50رابط حدود 

 سال در مورد روابط متقابل والدين و فرزندان و نيـز پيـشگيري از سـوانح و حـوادث شـايع در دوران                        8ي كودك زير    آموزش مادران دارا  

كـار كنـان     ميمهم واحد سالمت خـانواده بـود كـه توسـط تمـا            هاي      از بر نامه  .. . غرق شدگي و   ، برق گرفتگي  ، خفگي ،كودكي مانند تصادفات  

ي الزم با استفاده از بوكلت چارت راهنما انجـام     ها  شكودكان بررسي شد و آموز     ميبهداشت براي تما  هاي      بهداشتي در مراكز بهداشتي و خانه     

در مـورد انـواع خطـرات ناشـي از     هـا    آموزش به خانواده، واقع براي پيشگيري از سوانح و حوادث خانگي به ويژه در كودكان و والدين   در. شد

  . پذير را خواهد داشتآسيبر حفظ سالمت اين گروه د مي نقش بسيار مهها نآاتفاقات و پيشگيري از 

ي هـا   ت پمفلت و ساير مواد آموزشي در مورد پيشگيري از حوادث و آموزش به مـردم در راس فعاليـ                   ، تراكت ، دستور العمل  ،تهيه كتابچه 

سـيماي حـوادث در شهرسـتان        به موازات مستند سازي حوادث و ترسيم         87 تا   85 هاي  سالستادي قرار داشت كه در طي       هاي      واحد ميتما

  .اقدام به تهيه آن به همكاري واحد اموزش  سالمت نمودند

ها آسـيب بهداشت در مورد    هاي      مختلف خدمتي و مراكز و خانه     هاي      همچنين گزارش دهي توسط كليه كار كنان بهداشتي درماني در رده          

ناطق روسـتايي طـي سـر شـماريها و بازديـد سـاليانه بهـورزان           و حوادث به طور مستمر انجام شده و به خصوص وضعيت ايمني منازل در م              

ها است  آسيب در جامعه كه نشان دهنده شيوع و گسترش          آسيبزيرا با عث شناخت الگوي      .گردد و اين خود يك مفهوم مهم است        ميبررسي  

   )3(شود مي

 و محلـي    اي  ه منطقـ  ،ر سـطح ملـي    ي پيـشگيري د   هـا   ش مبنايي براي متمركـز كـردن و طـرح ريـزي تـال             آسيب الگوي   :نتيجه گيري   

دريافتي به نحو   ي  ها  شگزار ميتما. بعد از گذشت زمان امكان پذير باشد       آسيببايد به طور دائم ثبت شوند تا بررسي دور نماي           ها    آسيب.است

  .پيش نيايدها  مناسب ثبت شود تا خطر از بين رفتن اطالعات و داده

  

  :اتنهادپيش

هـاي    حـاكي از ايـن اسـت كـه شـاخص          ليه تحقيات عملكرديدر زمينه نظام مراقبتـي سـوانح  و حـوادث              بر آيند تحقيقات متا آناليز و ك      

هـاي       هماهنگي ،  هم سو و هم جهت شود       ها  تبهداشتي درماني ادغام شود تا كليه فعالي      هاي      بايست در نظام شبكه    ميمن  اي  هالمللي جامع  بين

 در امـر خـود      هـا   نيي آن ارتقائ اگاهي مردم و تـوان منـد سـازي ا            ها  نند كه نتيجه    درون و بين بخشي در اين رابطه هدفمند و تقويت گرد          

  ساير افراد است مؤثرمراقبتي و مراقبت 

 مسئوليت برنامه جامعه ايمن را در حيطـه         ها  نايجاد تشكيالت براساس مشاركت و همكاري بين بخشي كه هركدام از سازما            : 1شاخص  

 .اختيارات خود قبول كنند

  مربوطه نهايكميته جامعه ايمن با عضويت سازماتشكيل 

   حوادث مدرسه ، حوادث خانگي، حوادث محيط كار،تشكيل گروههاي تخصصي كميته جامعه ايمن مانند گروههاي حوادث ترافيكي

 .مستمر ودرازمدت كه هردو جنس تمامي سنين، محيط وشرايط راپوشش دهدهاي  وجودبرنامه:2شاخص

  ها تفعالي

 . هاي ايمني رابهتر بشناسند  ارائه كرده تا پروژهها ني الزم به آها شا با حضور اعضاي كميته برگزار و آموزجلساتي رـ 

  .مراكز بهداشتي و گردهم آورده و جلساتي را در رابطه با ايمني برگزار نماييد هاي بهداشت، ـ مسئولين و كاركنان خانه
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  ه ايمنيموتورسواران ايمن واهداءكالهاي   ـ اجراي مانور

  ـ برگزاري جلسات آموزشي براي موتور سواران

  .ـ برگزاري جلسات منظم آموزشي در مدارس

  هاي مردم در رابطه با قوانين   جهت افزايش آگاهيها تـ توزيع بروشورها و پمفل

  .به لوازم اطفاء حريق ميـ مجهز كردن ادارات و ساير اماكن عمو

بـا همكـاري   ...  كمكهـاي اوليـه، اسـتفاده ازوسـايل حفاظـت فـردي و            ه بـا اطفـاء حريـق،      ـ برگزاري جلـسات مـنظم آموزشـي در رابطـ          

  .اداره كار  و كميته حفاظت فني دركارخانجات ،آتشنشاني

  گيري از بيماريهاي مربوط به شغلهاي مختلف در كارگاهها و كارخانجات ي پيشها شـ آموز

 ... كارگران،معلولين و زنان  كودكان، ـ برگزاري جلسات آموزشي مسائل ايمني براي سالمندان،

با مايعات داغ و آمـوزش كمكهـاي اوليـه     سوختگي ها، ها و آتش سوزي گيري از سوختگي افراد دربارة پيش ميـ جلسات افزايش دانش عمو   

  در اين خصوص

  گيري از گاز گرفتگي حيوانات اهلي ـ آموزش پيش

  ، حوادث طبيعي   تصادفات موتورسيكلت،  ر رابطه با موضوعات  جامعه ايمن،خودكشي،       ـ برگزاري مسابقات نقاشي و شعر و مقاله نويسي د         

  .زلزله سيل،

رزمينـه ايمنـي درمحيطهـا      د  ميعمـو هاي    زمينه افزايش آگاهي  در. ..انتشار وتوزيع موادآموزشي شامل كتاب،جزوه،پمفلت،تراكت،پوسترو    -

  .وگروههاي سني مختلف

 ...و اعتياد،سرقت:ا پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي  مانندـ برگزاري جلسات آموزشي در رابطه ب

  .يي در رابطه با حقوق زنانها شگيري از خشونت عليه زنان وآموز ـ برگزاري جلسات آموزشي در رابطه با پيش

  .ـ برگزاري جلسات آموزش كمكهاي اوليه توسط اعضاي هالل احمر

  ر مدارس و منازل د... برق و يي جهت استفاده صحيح از گاز،ها شـ آموز

 .من و مسائل ايمنياي ههاي معلمين و ساير كاركنان در رابطه با جامع برگزاري جلسات آموزشي جهت افزايش ميزان آگاهي

  .و محيطهاي در معرض خطر باشدها  كه هدفش ارتقاء ايمني گروهاي  هوجود برنام :3شاخص 

 

  :ها تفعالي

 )باجراي طرح پليس كودك وپليس مدرسه( نـ ارتقاء سطح ايمني در عبور و مرور كودكا

  عبور و مرور ها با ـ نصب عالئم راهنمايي و رانندگي در مهدهاي كودك جهت آشنا سازي بچه

  ي امدادونجات در حوادث طبيعيها شـ برگزاري مانورهاي سراسري زلزله در مدارس و آموزش رو

  ي درزمينه حوادث ورزشنهايـ پيگيري نصب تابلوهاي هشدار دهنده در داخل سال

  

 :4شاخص

  .ي مصدوميت راثبت ومستندسازي نمايدها تيي كه تعدادمواردوعلها هداشتن برنام

 :جهت ثبت ومستندسازي حوادث اقدامات ذيل صورت ميگيرد

  .تهيه دفترجهت ثبت مصدومين مراجعه كننده به مراكزبهداشتي درماني-1

  .تره مراكزباالب ميتهيه دفترجهت ثبت مصدومين اعزا-2

  .بهداشتهاي  تهيه فرم گزارش ماهيانه موارد مصدومين ازبيمارستان،مراكزبهداشتي درماني وخانه-4

تهيــه چــك ليــست بررســي ايمنــي منــزل، بازديــدمنزل بــصورت ساليانه،شناســايي وآمــوزش رفــع نقــاط حادثــه خيزمنــزل شــامل -7
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  .مآشپزخانه،اتاقها،راه پله،نردبان،بالكن،حياط،پاركينگ،پشت بام وحما

  ي گزارش ايمني منازل درسطوح مختلف شبكهها متهيه فر-8

  .بهداشتهاي  تهيه فرم ليست خطي ثبت حوادث جهت مراكزبهداشتي درماني وخانه-9

  .ات آن را مورد بررسي قرار دهدتأثيروجود يك نظام ارزشيابي كه مراحل اجراي برنامه و  :  5شاخص 

  .بين المللي جامعه ايمنشركت مداوم وبه موقع درشبكه ملي و: 6شاخص

  بررسي وضعيت موجود شهرستان در مورد سوانح و حوادث و تعيين اولين و دومين اولويت شهرستان   :7شاخص 
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