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                                                                                                                                                             شیراز -ایران
       معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشکی شیراز: برگزار کننده

  89بررسی اپیدمیولوژیک حوادث در سالمندان در استان فارس، سال 

 عفت هادي زاده  - دکتر حسین فرامرزي

  کارشناس پیشگیري از حوادث - مدیر گروه بیماریهاي غیر واگیر

زیرا در  .اهمیت بسزایی دارد سالمندان وقوع حادثه حادثه در هر سنی و براي همه افراد ممکن است پیش بیاید اما  :مقدمه
از طرفی   .صورت بروز حادثه احتمال شکستگی در آنها بیشتر و مدت زمان الزم براي ترمیم و بهبود شکستگی طوالنی تر است 

و یا هایی نظیر پارکینسون یا سرگیجه  به بیماري ابتالدر راه رفتن یا تعادل ،  مشکالتضعف عضالت پا ، سالمندان به دلیل 
، خی داروها مانند داروهاي ضدتشنجبر مصرفقدرت بینایی ، دیابت ،  ضعفخانه سالمندان،  سکونت دراختالالت شناختی، 

 آمارهاي جهانی نشان می دهد زمین .قرار گیرند حوادثبیشتر از دیگران احتمال دارد که در معرض  ...داروهاي روانگردان، و 
سال سن به مرگ منجر  85موارد سقوط افرادي با بیش از  درصد 40 به طوریکه سالمندان استدر شایع ترین حوادث خوردگی

  .صدمات فیزیکی نظیر شکستگی، تخریب بافت نرم و عوارض شدید منتهی می شود درصد موارد هم به 50می شود و 
دالر است از  بیلیون 100ین کشور حدود نشان می دهد هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم افتادنها در ا برآوردهاي ایاالت متحده

در ایران نیز بر اساس گزارش وزارت  .بسزایی دارد این رو تعیین میزان خطر سقوط در سالمندان و توجه به این موضوع اهمیت
 19وط با درصد و سق 24ضربه با .هزار سالمند به دلیل انواع آسیبها در به بیمارستانها مراجعه می کنند 90بهداشت ساالنه حدود 

 .درصد در صدر حوادث سالمندي قرار دارند

سال که به دلیل آسیب ناشی از  60بررسی کلیه مصدومین باالي  و از طریقتوصیفی  –این مطالعه به صورت مقطعی  :روش کار
کشوري ثبت اطالعات این حوادث از پرسشنامه . ، انجام گرفتیک نوع حادثه به بیمارستانهاي استان فارس مراجعه نموده اند

این پرسشنامه ها در بیمارستانها تکمیل و به مراکز بهداشت شهرستانها ارسال و سپس در نرم . حوادث  استخراج گردیده است 
  .افزار کشوري ثبت حوادث وارد  میگردد

بروز در زنان در صدهزار نفر جمعیت است که میزان  938میزان بروز مصدومیت ناشی از انواع حوادث در سالمندان  :یافته ها
حوادث ترافیکی : حادثه 3میزان بروز انواع حوادث در مردان و زنان تقریبا یکسان است به غیر از .است 1168و درمردان  690

در  157و مردان  86زنان (،ضربه )در صد هزار نفر 24و مردان  13زنان (،مسمومیت )در صد هزار نفر 479و مردان  163زنان (
در صد  123در صد هزار،ضربه  263در صد هزار، سقوط  326تصادفات : ن میزان بروز به ترتیب مربوط بهباالتری )صد هزار نفر

 5درصد در جاده و کوچه و خیابان، 40درصد حوادث در منزل، 47:از نظر مکان حادثه .در صد هزار است 69هزار و سوختگی 
از نظر منطقه  .درصد در سایر مکانها رخ داده است 5ی  و درصد اماکن تفریح 1درصد اماکن عمومی و  2درصد در اماکن شغلی،

  .درصد در خارج از شهر و روستا رخ داده است 11درصد در مناطق روستایی و 22درصد در مناطق شهري، 67 :حادثه

 نجا کهاز آ شود؛ در سالمندان و آسیب  و به دنبال آن صدمهبروز حادثه تواند باعث  عوامل متعددي می :بحث و نتیجه گیري
 تحرکی و نگرانی در سالمندان است که زمین خوردن از عوامل بی بروز مجدد حادثه و مخصوصا ترس از  عالوه بر آسیب جسمی،

و از طرفی از انجا که غالب حوادث در منزل رخ می دهد لذا  ایمنسازي . می شودگیري در سالمندان  عواقب بد و زمین موجب
  . محیط منزل و آموزش خانواده و فرد سالمند، عالوه بر پیشگیري از حوادث اهمیت زیادي درایجاد امنیت روانی براي سالمند دارد

  حادثه،آسیب،سالمند:کلمات کلیدي
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