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 احسان سلطاني
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وحید جمعه زاده2

چکیده
مقدمه :هرساله افراد زیادی به دلیل سقوط از ارتفاع دچار آسیب ميشوند .از آنجاییكه درمان و
بازتوانياین بیماران ،هزینههای زیادی برای سیستم دارد ،تعیین عوامل قابل پیشگیری سقوط مهمترین اقدام

1استادیار گروه جراحي ،مرکز تحقیقات جراحي سرطان،
دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 2استادیار جراحي تروما ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم
پزشكي مشهد

برای کاهشاین آسیبها ميباشد .دراین تحقیق ،تالش شده تا به ارزیابي علل و پیامدهای سقوط پرداخته
شود.
روش کار :دراین تحقیق با استفاده از آمار توصیفي و جداول فراواني توأم ،اطالعات  700بیمار از
مراجعین به بیمارستان طالقاني مشهد در سال  1397که دچار آسیبهای ناشي از سقوط شدهاند بررسي
گردید.

Email: soltanie@mums.ac.ir

نتایج :بر اساس نتایج بدست آمده % 24/2علل سقوط سانحه خانگي% 20/14،سانحه صنعتي و  % 25/7نیز
بدلیل عدم رعایت مواردایمني شغلي بوده است %63 .از بیماران در طي روند درمان نیاز به عمل جراحي
داشته و  % 3/1از حادثه دیدگان نیز متاسفانه فوت کرده اند %73 .از موارد سقوط مورد بررسي قابل
پیشگیری بودهاند که با توجه به هزینه  722.23دالری برای درمان هر کدام  ،عمالاین هزینهها قابل حفظ
است .از طرفي  % 68/1از بیماران سن زیر  40سال داشتهاند که خود نشان دهندهاین موضوع است که
پیشگیری از سقوط نقش مهميدر محافظت از قشر فعال جامعه دارد.
بحث :سقوط از ارتفاع در تمام دنیا یكي از علل مهم ،شایع ،هزینه بر و در عین حال قابل پیشگیری ترما
ميباشد .بدلیل آسیبهای وارده به مغز و ستون فقرات ،احتمال ناتواني و از کار افتادگي دائميو یا طوالني
مدت درای ن دسته از تروماها شایع بوده و لذا عالوه بر هزینه درمان عواقب اقتصادی و اجتماعي آن تا مدتها
در جامعه وجود دارد.
نتیجه گیری :بدلیلاینكه عمده موارد سقوط قابل پیشگیری است ،ميتوان با آموزش و تهیه تجهیزات
الزم برای پیشگیری از سقوط ،ازایجاداین هزینههای اجتماعي و اقتصادی پیشگیری کرد.
کلمات کلیدی :سقوط از ارتفاع ،علل سقوط ،آسیبهای وارده ناشي از سقوط ،پیامدهای مالي ناشي از
سقوط
پي نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.

خرداد-تیر ،99شماره  ،4سال 63
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مقدمه

آوری داده ها ،آنالیز به روش آمار توصیفي و جداول فراواني

تروما (سوانح) سومین عامل مرگ در جهان و دومین عامل

توأم انجام شد.

مرگ در کشور ما ميباشد ( .)1زماني موضوع بیش از پیش

اطالعات بدست آمده ازاین افراد ،براساس آمار توصیفي و

اهمیت پیدا ميکند که بر خالف دو علت دیگر مرگ و میر

استفاده از جداول فراواني توأم مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

یعني حوادث قلبي عروقي و سرطان ،تروما بخش فعال جامعه را
هدف قرار داده و درنتیجه خسارات اقتصادی و اجتماعي ناشي از
وقوع سوانح ،بسیار بحرانيتر و هشدار دهندهتر خواهد بود(.)1
از طرفي بدلیل مرگ و میر وهمچنین موربیدیتيهایایجاد شده
– شكستگي استخوانها بعنوان شایعترین نوع آسیب -میزان
خسارات اقتصادی ناشي از حوادث ،به میلیاردها دالر در سال
ميرسد (1و  .)2در بین علل مختلف تروما ،اگر چه سقوط از
ارتفاع (نردبان ،داربست ،درخت ،پشت بام و  )....به عنوان یكي
از علل اصلي حوادث مرگبار مطرح است ،اما عمده تمرکز
مدیران سالمت کشور بر حوادث جادهای ،صنعتي و سپس
سوختگي متمرکز بوده و بحث سقوط کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .بر همین اساس است که پیشگیری از سقوط از
ارتفاع برای متخصصان بخش سالمت،ایمني و بهداشت
موضوعي جذاب تلقي ميشود .آنچه موضوع شناسایي علل
سقوط را بیش از پیش مهم مينماید این است که در بسیاری
موارد هزینه پیشگیری از آن –برخالف حوادث جادهای -بسیار
پایین بوده و در موراد عمدهای بیشتر بر پایه آموزش استوار است
تا نیاز به داشتن امكانات خاص( .)3لذا برای داشتن نقشه راه
کمک به پیشگیری از سقوط و برنامه ریزی به منظور کاهش آن،
شناخت علل –بویژه علل قابل پیشگیری-این پدیده اولین گام
خواهد بود.
روش کار
دراین پژوهش گذشته نگر بیماران مراجعه کننده به اورژانس

نتایج
مجموعا دراین پژوهش  700بیمار مورد بررسي قرار گرفت که ا
زاین تعداد  546نفر( )% 6/80مرد و  136نفر ( )% 19/4زن
بودهاند .از نظر سني  179نفر( )% 25/6زیر  20سال 391 ،نفر
( )% 55/9در رده سني  20تا  50سال و  130نفر ( )% 18/6از
بیماران مراجعه کننده در رده سني باالی  50سال بوده اند.
از بین  700بیمار ،متاسفانه محل سقوط تنها در  417بیمار در
پرونده بیماران ذکر شده بود که نشان دهنده ضعف در سیستم
ثبت بیماران است .از بیناین  417بیمار ،تعداد  101نفر (24/4
 )%در اثر سانحه خانگي و  84نفر ( )% 20/14در اثر سانحه
صنعتي دچار حادثه سقوط از ارتفاع شده بودند .همچنین محل
سقوط در  % 19/2از آسیب دیدگان درخت بوده است.
در  % 25/7از بیماران عدم رعایت مواردایمني شغلي بعنوان عامل
سانحه ذکر شده است.
با استفاده از آزمون کای اسكوئر استقالل ،تأثیر جنسیت بر علت
) با

سقوط بررسي شد و نتیجهاین آزمون (

مقدار  p=0/000بدست آمده است کهاین اختالف از نظر آماری
معنادار است.
جدول -1مقایسه رابطه علت سقوط با جنسیت بیماران مورد
مطالعه
علت سقوط
جنسیت

بي

عدم رعایت

سوء

احتیاطي

ایمني شغلي

مصرف

خودکشي

کل

مواد

بیمارستان طالقاني در سال  1397که دچار سقوط شده اند،

مرد

205

98

3

1

307

زن

82

3

0

1

88

بررسي گردید .علت حادثه ،محل حادثه ،روش انتقال بیمار به

کل

287

101

3

2

393

بیمارستان ،نوع آسیبهای وارده ،شدت آسیبهای وارده،
اقدامات درماني انجام شده ،میزان از کارافتادگي و هزینههای
تحمیلي بر سیستم درماني کشور بررسي شدند .پس از جمع

احسان سلطاني و وحید جمعه
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زاده

جدول  1خالصهای از علت سقوط را در زنان و مردان بطور

بر طبق اطالعات جدول شماره  ، 2محل سقوط در  417بیمار

جداگانه نشان ميدهد که در تمام موارد بجز خودکشي ،تعداد

ثبت شده بود که با استفاده از آزمون کای اسكوئر استقالل ،تأثیر

مردها بیشتر از زنان بوده است.

جنسیت بر محل سقوط بررسي شد و نتیجهاین آزمون
(

جدول -2مقایسه رابطه محل سقوط با جنسیت بیماران مورد

کهاین اختالف از نظر آماری معنادار است.

مطالعه
جنسیت

) با مقدار  P-value=0.000بدست آمد

زن

مرد

جدول  2خالصهای از محل سقوط در زنان و مردان را بطور

کل

جداگانه نشان ميدهد .بجز در حوادث خانگي در سایر موارد

محل سقوط
درخت

75

5

80

تعداد مردان بیشتر از زنان بوده است.

داربست

13

2

15

همچنین در مجموع  % 48/1از موارد ثبت شده سقوط در تابستان

کوه

8

1

9

نردبان

27

7

34

پشت بام

32

4

36

آپارتمان

4

4

8

سوانح صنعتي

83

1

84

سوانح خانگي

50

51

101

دیوار

7

2

9

تصادف در زمین

8

7

15

سایر

18

8

26

کل

325

92

417

رخ داده است که شهریور با  % 23/1از مجموع موارد در رأس
آن قرار دارد .جدول 3خالصهای از تعداد بیماران سقوط از
ارتفاع در ماههای مختلف را نشان ميدهد.
 442بیمار ( )63%نیاز به مداخله جراحي داشتهاند که بیشتر از
نیمياز بیماران را شامل ميشوند .همچنین برای  675بیمار
( )% 96/4نیز درمانهای طبي انجام شده است.

بازی

شدت جراحات در  22بیمار ( )% 3/1منجر به فوت بیمار شده
است.

جدول -3مقایسه علت سقوط بیماران مورد مطالعه با زمان وقوع حادثه بر اساس ماههای شمسي سال
ماه شمسي

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

کل

علت سقوط
بي احتیاطي

15

10

21

36

39

86

8

21

9

9

12

21

287

عدم رعایت ایمني شغلي

3

2

4

15

15

11

5

10

10

6

8

12

101

سوءمصرف مواد

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

خودکشي

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

کل

19

12

25

51

57

98

13

31

19

15

20

33

393

در نهایت و در مجموع هزینه درمان بیماران بطور متوسط برای

حوادثي که در محیط منزلایجاد شده اند ،نسبت مرد به زن

هر بیمار که دچار حادثه سقوط از ارتفاع شده و به بیمارستان

تقریبا یكسان بوده است.

مراجعه کرده است

× 2.4493ریال یا  722.23دالر بوده

 % 68/1بیماران در سنین زیر  40سال بودهاند که ميتوان آنرا به

است.

سن اشتغال و فعالیت افراد نسبت داد .تحقیقي که توسط بابالو و

بحث

همكاران جهت بررسي حوادث سقوط از ارتفاع در استان البرز

براساس نتایجاین تحقیق % 80/6،از افراد آسیب دیده مرد هستند

انجام شد نشان دادند که بیشترین فراواني حوادث ،مربوط به بازة

که با توجه بهاینكه عمدتا آقایان در محیطهای خشن کاری

سني  28تا  32سال بوده است که با تحقیق حاضر همخواني

مشغول به کار هستند،این موضوع قابل پیشبیني بود .اگرچه در

دارد(.)4
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 88نفر یا معادل  % 24/1از حوادث سقوط ،در اثر سوانح خانگي

بر اساس مطالعات گوناگون ،سقوط از ارتفاع جدی ترین آسیب

و بي احتیاطي اتفاق افتادهاند که عدم رعایتایمني در انجام

از میان پنج آسیب عمده حوادث ساختماني است که کارگران

امورات منزل را بعنوان عامل یک چهارم از موارد سقوط از

ساختماني را تهدید ميکنند .سقوط از ارتفاع و لغزیدن ،به عنوان

ارتفاع را متذکر ميشود .یكي از روشهای عمده پیشگیری از

یكي از حوادث مرگبار کارگاههای ساختماني ،در صدر حوادث

سقوط از ارتفاع در منازل ،آموزش افراد و ارائه راهكارهای

صنعت ساخت درایران و جهان قرار دارد؛ به طوری

پیشگیرانه ازاینگونه اتفاقات ميباشد .چون اکثریت افراد از

کهایناینگونه حوادث به تنهایي درایران  50درصد حوادث

روشهای رعایت نكاتایمني در منزل آگاهي چنداني ندارند و

صنعت ساخت را به خود اختصاص داده است (.)4

دلیل اصلي بسیاری از اتفاقات ناگوار در منازل عدم اطالع از

شناسایي و ارزیابي ،کنترل و آموزش مخاطرات و نحوة کنترل

نكاتایمني و کمبود آموزشهای مورد نیاز در جامعه است ،لذا

آنها از مهمترین ابزارهای جلوگیری ازاینگونه حوادث ميباشد

بیش از پیش اهمیت آموزش همگاني از طریق سیستم مدارس،

( .)6برخي از مطالعات نتیجه گرفتهاند که پشت بام و داربست،

رسانههای همگاني و بویژه رادیو و تلویزیون و همچنین فضای

محلهای عمده سقوط است و بخش عمدهای از سقوط ناشي از

مجازی روشن ميگردد.

کار روی داربستهای ناایمن و غیراستاندارد ،سرخوردن،

 75نفر یا معادل  % 20/54از بیماران در اثر عدم رعایتایمني

دسترسي ناایمن ،فقدان تجهیزات حفاظت از سقوط ،صدمه به

شغلي و سوانح صنعتي دچار آسیب شدهاند که غالبا قابل

خاطر سقوط ابزار و مواد زائد ،برق گرفتگي ناشي از تماس با

پیشگیری ميباشد .با بررسي علل حوادث سقوط از ارتفاع،

خطوط انتقال نیرو ،صدمه و خراب شدن داربست به واسطه عدم

آموزش به کارگران ،وجود وسایل حفاظت شخصي ،توجه مدیر

تعادل یا بارگذاری بیش از حد ،تخته گذاری ناایمن ميباشند

پروژه به مسئلهایمني و نظارت مدیریت به عنوان عوامل برتر

( .)7به کاربردن روشها و اعمالایمن جهت کار در ارتفاع،

پیشگیری از سقوط ميباشند که قابل تأمل ميباشد .بر اساس

سامانههای محدود کننده و متوقف کننده و بكارگیری موانع و

برخي از مطالعات ،علل سقوط از ارتفاع در محیط کار را در سه

حفاظ مناسب ،در صدر عوامل تاثیرگذار در کاهش حوادث

گروه کلي شامل علل فردی ،مدیریتي و مهندسي دسته بندی

سقوط از ارتفاع و لغزیدن قرار دارند .در خصوص موقعیتهای

کردهاند که آموزش ،اهمیت مدیر پروژه بهایمني و نظارت

وقوعاین حادثه نیز داربست ،بازشوها و پرتگاهها خطر پذیرترین

مدیریت را به عنوان سه عامل برتر ميشناسیم (.)5

موقعیتها شناسایي شدند .همچنین اجرای اسكلت و اجرای نما

در یک مطالعه در چهار ماهه نخست سال  %45 ، 1394حوادث

در صدر مراحل وقوعاین حادثه در پروژهها قرار گرفتند (.)8

ناشي از کار در پروژههای ساختماني مربوط به سقوط از ارتفاع

در بین بیماران ما % 48/1 ،بیماران در فصل تابستان دچار حادثه

است که شدت باالی آن لزوم بررسي عمیق عللاین گونه

شدهاند که علت آن مربوط به انجام کارهای ساختماني و صنعتي

حوادث را آشكار ميسازد ( .)5در بررسي حوادث سقوط از

در محیطهای باز ،برداشت میوه بویژه گردو و توت ،و انجام

ارتفاع در پروژههای مسكوني و تجاری شهر کرج در طي

کارهای مربوط به منزل از قبیل شستن فرش و نظافت در و دیوار

سالهای  1392تا 1394بیشترین سهم حوادث در صنعت

منزل ميباشد .درست به دالیل ذکر شده فوق ،آمار مشابهي

ساختماني ،مربوط به سقوط از ارتفاع ميباشد ( 48%از کل

برای ماه خرداد نیز وجود دارد.

حوادث ناشي از کار) ( .)4در آمار مشابهي کمیسیون امنیت و

 442نفر معادل  %63از بیماران مورد بررسي ما نیاز به مداخله

سالمت بریتانیا در سال  2003اعالم کرد که  %46از کل حوادث

جراحي داشتهاند که هزینهای اضافه بر درمانهای طبي صرف

مرگبار در بریتانیا به علت سقوط کارگران از ارتفاع بوده است.

شده و یكي از دالیل افزایش هزینههای درماني ميباشد.
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در % 3/1از بیماران ،سقوط منجر به مرگ بیمار شده است؛ در

نتیجه گیری

برخي مطالعات مشابه نیز حوادث ساختماني مربوط به سقوط از

آموزش از طریق رسانههای عموميو اجتماعي و فرهنگ

ارتفاع بزرگترین علت مرگ و میر و  33درصد از تماميمرگ و

سازیایمني ،آموزش کارفرمایان مبني بر رعایت اصولایمني

میرها در پروژههای ساختماني معرفي شدهاند ( 9و .)10

وایجاد قوانین سختگیرانه رعایت اصول ایمني در کارگاههای

با نگاه گذرا به هزینهای که سیستم درماني کشور متحمل شده

ساختماني ،صنعتي و کشاورزی ميتواند از بروز بسیاری از

است ،ميتواناین نتیجه ساده را گرفت که مشابه تمام موارد

حوادث و بویژه سقوط جلوگیری نماید .همچنین برنامههای

بیماریهای دیگر ،پیشگیری بهتر از درمان است .این مبلغ را البته

آموزشي خطرات و پیامدهای ناشي از سقوط و توصیه

باید به مبلغ از کار افتادگي موقت و یا دائم فرد ،هزینه بازتواني و

راهكارهای پیشگیری ،استفاده از وسایل حفاظت فردی و

مشكالت رواني ،اجتماعي و حقوقيایجاد شده اضافه کرد .به

آموزش نحوه صحیح استفاده از آنها که باعث کاهش جراحات

نظر ميرسد دربسیاری موارد اگر صنعت بیمه هزینه تامین

وارده ميشوند ،به کاربردن روشها و اعمال ایمن جهت کار در

تجهیزاتایمني را رایگان بین کارگران توزیع نماید و یا دولت

ارتفاع ،سامانههای محدود کننده و متوقف کننده و بكارگیری

برای روستاها باالبرهایایمن رایگان تأمین کند ،باز هم از نظر

موانع و حفاظ مناسب ،در کاهش حوادث سقوط از ارتفاع و

اقتصادی مقرون به صرفه بوده و عواقب رواني-اجتماعي نیز

لغزیدن تأثیر بسزایي دارند.

نخواهد داشت.
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Abstract
Introduction
Falling injury is one of the most common reasons of trauma around the
world. Unfortunately the socioeconomic consequences of falling are
remarkable and it is reasonable to prevent these events versus treatment the
patients. The first step to prevent of an accident is recognizing of its reasons.
This study was conducted to evaluate the preventable reasons and
consequences of falling injury
Material and Methods
This is a retrotrespective study which evaluated 700 patients that managed in
a tertiary trauma center of North-East of Iran at 2018. Reasons, type of
injures, treatments, rehabilitations and their costs were evaluated.
Results
According to the results, 24.2% of the causes of falls were domestic
accidents, 20.14% were industrial accidents and 25.7% were due to nonobservance of occupational safety issues. 63% of patients needed surgery
during the treatment process and 3.1% of the victims unfortunately died.
73% of the falls in the study were preventable, which is practically
maintainable considering the cost of $ 722.23 for each treatment. On the
other hand, 68.1% of patients were under 40 years old, which shows that
prevention of falls plays an important role in protecting the active part of the
society.
Conclusion
Education, close observation of supervisory organization and preparing of
personal protective equipments can prevent of falling injury and its
consequenceseffectively.
Keywords
Falling injury; causes of fall; body organ injueis; financial consequences;
social consequences
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