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Abstract
Background: Occupational incidents are among the inevitable threats that the
working community has always faced and, in most cases, fear of being dismissed,
and the agreement with the employer, leads the injured person to give legal prosecutions and the rights of the individual up. Issues related to this topic are discussed
in this research project.
Materials and Methods: In the cases of occupational injuries that have referred
to legal medicine centers from 2015 to 2017, information about characteristic of
damaged or dead persons have been recorded in separate information forms and
were analyzed with SPSS19.
Findings: The majority of the participants of this study were male. Those with
the age of 26-30 years old (34%) were also the majority. The most injured persons
were under diploma. 25% of them had complained from one week to one month
after injury, but about 6% had complained over 3 years after injury. 28% did not
have an occupational injury report. 35% were fired. 45% experienced degrees of
permanent disability of which the most was in upper limbs. In about 31 % of dead
persons, brain and skull injury were the cause of death.
Conclusion: Both the workers and their employers must be well-aware about
their rights. In case of an incident, it should be reported immediately, and the injured
should be able to pursue legal actions without fear of the employer, and preferably
with the direct encouragement of the employer. Forensic medicine must also ensure
the correctness and accuracy of pre-employment examinations.
Keywords: Occupational Events, Workers Injuries, Semnan

Corresponding Information

Mohammad Reza Eskandarion, MSc, Medical Biochemistry, Legal Medicine Research Center, Legal
Medicine Organization, Tehran, Iran. Email: M.eskandarion@gmail.com
Tel: 02333372473

Copyright © 2018, Ir J Forensic Med. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International
License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

How to Cite This Article:

Mohammadian Semnani S, Zargar Y, Ghareh Daghi J, Mozaffari E, Kheirvari Khezerloo J, Mohammad
alipour Z, et al . Epidemiology of Occupational Accidents in Semnan Workers Referred to Legal Medicine
Organization Center of Semnan. Ir J Forensic Med. 2018;23(4):298-305

مجلۀ پزشکی قانونی ایران  -شاپا الکترونیک2383-0034 :
مقالۀ پژوهشی

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث شغلی کارگران در مراجعین ادارۀ کل پزشکی قانونی
استان سمنان
سعيد محمديان سمناني ،1يلدا زرگر ،2جابر قره داغي ،3الناز مظفري ،4جمیل خیروری خضرلو،5
*8
زهرا محمد علیپور ،6محسن طبسی ،7محمدرضا اسكندريون
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1دکتری تخصصی ،گروه رياضي و آمار ،دانشکده علوم پايه ،دانشﮕاه سمنان ،سمنان ،ايران
2متخصﺺ پزشکي قانوني ،مرکز تحقیقات پزشکي قانوني ،سازمان پزشکي قانوني کشور ،تهران ،ايران
3متخصﺺ پزشکي قانوني ،مرکز تحقیقات پزشکي قانوني ،سازمان پزشکي قانوني کشور ،تهران ،ايران
4کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ،گروه زيستشناسی ،دانشکده علوم پايه ،دانشﮕاه آزاد اسالمی واحد دامغان ،دامغان ،ايران
5کارشناسی ارشد ،گروه بیوشیمی ،دانشکده علوم و فناوریهای نوين ،دانشﮕاه آزاد اسالمي واحد علوم داروﺋی ،تهران ،ايران
6کارشناسی ارشد ،گروه ژنتیک مولکولی ،پژوهشﮕاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ،تهران ،ايران
7دکتری تخصصی پژوهشی ،مرکز تحقیقات پزشکي قانوني ،سازمان پزشکي قانوني کشور ،تهران ،ايران
8کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ،مرکز تحقیقات پزشکي قانوني ،سازمان پزشکي قانوني کشور ،تهران ،ايران
اطالعات مقاله

تاريخ وصول:
تاريخ پذیرش:
انتشار آنالین:
نویسندۀمسئول:

چکیده

96/04/19
96/12/12
96/12/12

محمدرضا اسکندریون

کارشناسی

ارشد

بیوشیمی

بالینی ،مرکز تحقیقات پزشکي
قانوني ،سازمان پزشکي قانوني
کشور ،تهران ،ايران
تلفن:
02333372473
پست الکترونیک:
M.eskandarion@gmail.com

مجلۀ پزشکی قانونی ایران

زمینهوهدف :حوادث شغلی از جمله تهديدات اجتنابناپذيری هستند که جامعه کارگری همیشه با آن
دستبهگريبان بوده و در اﻏلﺐ موارد ترس از اخراج شدن و توافﻖ طرفین ،فرد آسیﺐديده را از انجام روال قانونی
و احقاق حقوق بازمیدارد .طرح پژوهشی حاضر دربارۀ مساﺋل مرتبﻂ با اين موضوع است.
روش بررسی :پروندههای حوادث شغلی ناشی از کار در سالهای  1394و  1395از اداره کل پزشکی قانونی
استان سمنان جمﻊآوری شد ،اطالعات در زمینه مشخصات فردی مصدومان و نوع صدمات اولیه و ﻏیره در فرمهای
ﺛبت اطالعات درج شده و نهايتا با نرمافزار  SPSSنسخه  19تجزيهوتحلیل شد.
یافتهها  :مصدومان مرد ،گروه سنی  26-30و تحصیالت زير ديﭙلم به ترتیﺐ با  %34 ،%98و  %63بیشترين
گزارشها را به خود اختصاص دادند %35 .مراجعین پﺲ از اخراج از کار مراجعه کرده و در  %45مصدومان درجاتی
از نقﺺ عﻀو ايجادشده بود که بیشتر مربوط به اندامهای فوقانی بوده است .در متوفیات حدود  %31از موارد علت
مرگ بهتنهايی صدمات مغز و جمجمه بوده است.
بحث و نتیجهگیری :کارفرما و کارگر هر دو بايد نسبت به حقوق خود توجیه شوند .در صورت وقوع حادﺛه شغلی
حتما گزارش حادﺛه کار تنظیم شود و مصدوم در اسرع وقت بدون هیﭻ هراسی از کارفرما و ترجیحاً با تشويﻖ
مستقیم کارفرما برای پیﮕیریهای حقوقی اقدام کند .پزشکی قانونی نیز با روشهای مقتﻀی از صحت و دقت
معاينات بدو استخدام اطمینان حاصل کند.
کلمات کلیدی  :حوادث شغلی ،کارگران ،پزشکي قانوني  ،سمنان
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مقدمه

منابﻊ انسانی در سازمانها و ارگانها به عنوان موتور محرك
چرخه اقتصادی محسوب میشوند .اين بخﺶ از سرمايه ملی
همواره با عواملی همﭽون حوادث کاری تهديد میشوند (.)1،2
طبﻖ تعريﻒ سازمان بینالمللی کار ،هر اتﻔاقی را نمیتوان
حادﺛه تلقی کرد ،حوادث شغلی يا حوادث کاری عموماً به
حوادﺛی اطالق میشود که انجام دهنده کار در محیﻂ کاریِ
خود دچار آن میشود و اين حوادث وقايعی برنامهريزی نشده
هستند که معموﻻ خسارات جانی ،مالی ،روحی و اجتماعی را
در بردارند ( .)3اين حوادث سبﺐ ناراحتی فرد کارگر و خانواده
آن میشوند و کارگر و کارفرما همیشه با آن دستبهگريبان
است ( .)4-7متﺄسﻔانه در برخی موارد ،رعايت اصول ايمنی
کار نیز منجر به حﻔاﻇت کامل فرد از خطرات مذکور نشده
است ( .)8طبﻖ آمار سازمان بینالمللی کار هرساله حدود 3/5
میلیون نﻔر از کارگران در محیﻂ کار جان خود را از دست
میدهند و صدها هزار نﻔر دچار آسیﺐهای جدی میشوند
) .(9بررسیهای انجامشده بهوسیلۀ پزشکی قانونی در ايران
نیز حاکی از اين مسئله است که طی سالهای گذشته حوادث
شغلی روندی صعودی را طی کرده است (.)10
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ايران مسئول تدوين
مقررات مرتبﻂ با ايمنی و نظارت بر اجرای آنها در محیﻂهای
کاری است .طبﻖ قوانین ،کارفرمايان موﻇﻒ هستند کلیه
حوادث شغلی را طی  72ساعت به اداره کار گزارش کنند
( .)11اما گاهی اوقات بهدﻻيل مختلﻒ در اين روند تداخلی رخ
میدهد .برای مﺜال ،کارفرمايان برای اجتناب از مساﺋل قانونی و
اداری مربوطه ،توجهی به گزارش حادﺛه به اداره کار نداشته و
حداکﺜر سعی میکنند با کمکهای محدود خود کارگر مصدوم
را راضی کنند .از طرف ديﮕر ،کارگران مصدوم نیز بهسبﺐ
ترس از اخراج شدن و بیکاری و علیرﻏم اطالع از وجود بیمه
مسئولیت کارفرما ،از پیﮕیریهای قانونی اجتناب کرده و قاعدتا
بهدلیل وضعیت اقتصادی ضعیﻒ قادر به تﺄمین شرايﻂ درمانی
و بازتوانی مناسﺐ و بازگشت به شرايﻂ اولیه نخواهند بود که
اين موضوع نیز سبﺐ مشکالت و خسارتهای اقتصادی و
اجتماعی زيادی میشود (.)12
يکی از مشکالتی که امروزه ايجاد شده است ،مراجعه
تعداد کﺜیری از حادﺛه ديدگان در فواصل زمانی مختلﻔی پﺲ
از حادﺛه است .در اين موارد ضمن اعالم شکايت از کارفرما،
توسﻂ مراجﻊ قﻀايی و انتظامی برای معاينه ،تعیین خسارت
و بررسی نقﺺ عﻀو به ادارات پزشکی قانونی ارجاع میشود
( .)13پزشکی قانونی در مواجهه با اين قبیل مصدومان گاهی
با مشکالتی از جمله در دست نبودن مدارك پزشکی معتبر و
بررسی ضايعات اولیه و همﭽنین نداشتن وجود گزارشهای
کامل پزشکی بدون استخدام برای مقايسه وضعیت فعلی و اولیه
کارگر و موجود نبودن گزارش حادﺛه کار و ﻏیره مواجه است.
در نتیجه گزارشهای پزشکی قانونی در برخی موارد قادر به
برآوردن حقوق واقعی کارگر و يا حتی کارفرما نخواهد بود و
در بسیاری از موارد به دلیل وجود قاعده گذشت زمان طوﻻنی
از بروز حادﺛه تا اعالم شکايت ،بیمهها از پرداختهای مربوط
امتناع کرده و تحمیل بار مالی سنﮕین به کارفرما منجر به
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

تشديد تنﺶهای کارگر و کارفرما میشود (.)14
برای بررسی میزان حوادث شغلی و اراﺋه آماری از اين حوادث
و میزان صدمات وارده حاصل از آنها مطالعات اپیدمیولوژيک
گستردهای نیاز است .مطالعه حاضر با هدف بررسی ويژگیهای
اپیدمیولوژيک حوادث شغلی صورت گرفت تا بتوان مشکالت
موجود را بهخوبی شناسايی و راهکارهای مناسﺐ را به واحدهای
بهداشت حرفهای ،طﺐ کار ،اداره کار و امور اجتماعی و بیمهها
اراﺋه کرد.

مواد و روشها
اين مطالعه که از نوع توصیﻔي مقطعي است روی  200نﻔر از
مصدومانی صورت پذيرفت ،که بهواسطه حادﺛه شغلی از جانﺐ
مراجﻊ قﻀايی و انتظامی برای تعیین نوع ضايعه و خسارت از
ابتدای دیماه  1394لغايت پايان آذرماه ) 1395به مدت 12
ماه( به اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کرده
بود .يافتههای بهدستآمده در دو گروه مصدومان ) 184عدد(
و فوتیها ) 16عدد( جداگانه بررسی شدهاند .دادهها بهصورت
فرمهای ﺛبت اطالعات شامل  20سﺆال از قبیل سن ،جنﺲ،
میزان تحصیالت ،میزان نقﺺ عﻀو و محل بروز سانحه ،وضعیت
استﻔاده از لوازم ايمنی در حین کار ،وضعیت اشتغال فرد پﺲ از
بروز حادﺛه و میزان سابقه کاری جمﻊآوری و شمارهگذاری شد.
سﭙﺲ دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  19تجزيهوتحلیل شد.
خروجی مطالعه ،پروندههای فاقد امکان مصاحبه و يا تکمیل
نبودن اطالعات پرونده در نظر گرفته شد و اين موارد از مطالعه
حذف شدند .انجام طرح با اخذ رضايتنامه از مصدومان و حﻔﻆ
اسرار پروندهها صورت پذيرفت.

یافتهها
از مصدومان مراجعهکننده  %95برای اولین بار دچار
مصدومیت شده بودند .تﻔاوت معنیداری در خصوص ماه
بروز حادﺛه مشاهده نشد ولی براساس گزارشهای ،بهمنماه
بیشترين میزان حوادث را به خود اختصاص داده بود .در بررسی
جنسیت ،تنها  %2از مصدومان را زنان تشکیل دادند .بیشترين
تعداد مصدومان مربوط به افراد متﺄهل ) )%72بود و در مقابل
تنها  %28از موارد را افراد مجرد تشکیل داده بودند .از لحاظ
محدوده سنی ،از میان هشت گروه سنی که در شکل  1نشان
داده شده است ،بیشترين تعداد مصدومان مربوط به رده سنی
 26-30سال بوده ) (%34و در مقابل رده سنی باﻻی  60سال
کمترين میزان تلﻔات ) (%1را داشتهاند )شکل  .(1در بررسی
میزان تحصیالت از بین پنﺞ گروه آماری تحصیالت ،بیشترين
تعداد مصدومان ) (%63در مقطﻊ تحصیلی زير ديﭙلم و يا
کامال بیسواد بودند %33 .در مقطﻊ ديﭙلم و فوقديﭙلم و %4
دارای مدرك کارشناسی بودند .در مقاطﻊ کارشناسی ارشد و
باﻻتر هیﭻ موردی وجود نداشت )شکل  .(2در شکل  ،3توزيﻊ
وضعیت اشتغال موارد مطالعه نیز بررسی شده است.
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شکل  . 1توزیع سنی مصدومان ناشی از حوادث شغلی.

همانگونه که در تصوير پیداست محدوده سنی  30-26سال بیشترين میزان تلﻔات و  60-51سال
کمترين صدمات شغلی را به خود اختصاص دادهاند.

شکل  .2معیار تحصیالت در کارگران حادثهدیده.

 %55مصدومان زير ديﭙلم %33 ،در مقطﻊ ديﭙلم و فوقديﭙلم %8 ،دارای مدرك کارشناسی و %4
کامال بیسواد بودند .در مقاطﻊ کارشناسی ارشد و باﻻتر هیﭻ موردی وجود نداشت.

شکل  . 3توزیع وضعیت اشتغال مصدومان.

 %46از مصدومان از شغل خود استعﻔا دادهاند %35 ،آنها توسﻂ کارفرما اخراج شدهاند%18 ،
همﭽنان اشتغال داشته و  %1در همان محیﻂ کاری تعويﺾ شغل داشتهاند.
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در خصوص استﻔاده از تجهیزات ايمنی ،بیشتر موارد
ِ
مسئولیت
) (%76از لوازم ايمنی استﻔاده نکردهاند .از نظر بیمه
کارفرما ،بیﺶ از نیمی از کارگران ) (%55بیمه مسئولیت
کارفرما داشته و در  %19از موارد اين بیمه وجود نداشت.
در  %26از موارد شاکی ،اطالعی از وضعیت بیمهای خود
نداشت .از مصدومان  %46بنابر شرايﻂ و تمايل شخصی ،به
فعالیت شغلی خود ادامه ندادهاند %35 ،از آنها اخراج شده،
 %18به شغل خود ادامه داده و  %1در همان محیﻂ کاری
تعويﺾ شغل داشتهاند .در  %55موارد صدمات بدون هیﭻ
عارضهای بهبود يافتهاند و در  %45صدمات منجر به درجاتی
از نقﺺ عﻀو شدهاند .اين نقﺺ عﻀوها بیشتر در اندامهای
فوقانی بوده ) %29مصدومان( و  %8مصدومان نقﺺ عﻀو
در اندامهای تحتانی داشتهاند .حدود  %1مصدومان دچار
نقﺺ زيبايی شدهاند .جدول  1فراوانی و نوع نقﺺ عﻀو در
مصدومان را شرح داده است.
میزان نقﺺ عﻀو  5-10درصدی بیشترين جمعیت را
جدول  . 1فراوانی و نوع نقﺺ عضو در مصدومان

دارا بود ) %16از مصدومان( و نقﺺ عﻀوهای باﻻی پنجاه%
تنها در  %4از موارد ،رخداده بودند .از لحاظ نوع صدمات
وارد آمده ،در اکﺜر موارد ) (%18صدمه منحصر به آسیﺐ
نسﺞ نرم بوده و در حدود  %7موارد شکستﮕی استخوانهای
بلند وجود داشته است .در حدود  %9/2شکستﮕی انﮕشتان
دست يا پا و يا متاکارپها و يا متاتارسها گزارششده و در
حدود  %6موارد ،درجاتی از قطﻊ اندام وجود داشته است.
صدمات ترکیبی مختلﻒ هم در شماری از موارد وجود داشتند
)شکل .(4اما در خصوص متوفیان %100 ،آنها از مردان بودند.
 %81از متوفیان متﺄهل و تنها  %19مجرد بودند .محدوده
سنی  31-35سال و  41-50سال بهترتیﺐ بیشترين بازه
سنی متوفیان را به خود اختصاص دادند .هیﭻ موردی از
مرگ در کارگران باﻻی  60سال وجود نداشت %94 .متوفیان
تحصیالت زير ديﭙلم داشته يا بیسواد بودند و  %6مدرك
ديﭙلم و باﻻتر داشتند .تمامی متوفیان فاقد تجهیزات ايمنی
بودند .از علل مرگومیر متوفیان  %38صدمات متعدد و %31
صدمات مغزی و جمجمهای گزارش شده بود )جدول.(2
جدول  . 2توزیع علل مرگ در کارگران

محل نقﺺ عضو

تعداد

درصد

علت مرگ

تعداد

درصد

اندامهای فوقانی

53

28/08

صدمات مغزی و جمجمه

5

اندامهای تحتانی

15

8/15

صدمه ستون فقرات و نﺨاع

31/25

1

نقﺺ زیبایی

1

0/50

صدمات متعدد

6/25

6

سایر موارد

13

7/01

سایر موارد

37/50

4

فاقد نقﺺ عضو

صدمه قفسه سینه و شکم

25

0

102

55/43

صدمات اندامها و لگن

0

0

0

شکل  . 4نوع صدمه وارده به کارگران حادثهدیده.
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بحث
اين مطالعه نشان داد که  %98افراد حادﺛهديده مردان
هستند که  %72از آنها متﺄهل و  %28از حادﺛه ديدگان
مجرد بودند .نتايﺞ اين بخﺶ از مطالعۀ الﮕوی مشابهی با
ديﮕر مطالعات انجامشده در ايران و ساير نقاط جهان داشت
( .)15-17علت اين امر را نیز میتوان به بیشتر بودن تعداد
کارگران مرد نسبت به زن در کارهای سخت و همﭽنین توجه
و احتیاط زنان هنﮕام کار دانست که موجﺐ کاهﺶ چشمگیر
اين حوادث در زنان شده است %85 .افراد حادﺛهديده در
نها در گروه سنی
اين بررسی زير  40سال بودند و  %36آ 
 26-30سال قرار داشتند .در مطالعۀ  Rashidiنیز %81/4
از کارگران حادﺛهديده زير  40سال بودند ( .)18توزيﻊ گروه
سنی افراد حادﺛهديده در مطالعۀ  Samadiو همکارانﺶ نشان
میدهد که میزان حوادث شغلی در بین اين گروه سنی بیشتر
از سايرين است ( .)19در مطالعۀ  Mehrabiو همکارانﺶ
نیز نشان داده شد که حوادث شغلی گروه سنی  18-20و
متﺄهلین بیشترين فراوانی را دارد ( .)20دﻻيل مختلﻔی برای
باﻻ بودن حوادث شغلی در اين گروه سنی وجود دارد؛ اما
میتوان تجربه و سابقه کمتر افراد جوان و استرس شغلی
نها به مساﺋل ايمنی را از دﻻيل
نها و کمتوجهی آ 
بیشتر آ 
عمده بروز حوادث شغلی در اين گروه سنی دانست (.)19 ،21
طبﻖ مطالعه حاضر %76 ،مصدومان بدون لوازم ايمنی اولیه
در حال فعالیت بودهاند که دچار سانحه شدهاند .براساس اين
آمار ،عمدهترين عامل بروز سانحه نداشتن آگاهی کارفرمايان
و کارگران از ضرورت رعايت نکات ايمنی در حین کار است.
از آنجا که  %81/4سانحه ديدگان را افراد زير  40سال
تشکیل داده بودند ،که  63مورد ) (%34از اين موارد محدود
با بازه سنی  26-30سال بود ،بنابراين عامل سابقۀ شغلی
و تخصﺺ ناکافی نیز جزو عوامل مهم در اين بخﺶ است.
استرس شغلی ،سومین عامل مهم و کلیدی در بروز حوادثِ
کار است .استرس شغلی شامل فشار زمانی در اتمام عملیات،
پروژه يا محصول ،نحوۀ پرداخت و ارزشیابی کارکنان و نیز
تعامالت بین افراد با يکديﮕر و ماشینآﻻت است .براساس
مطالعۀ  Samadiيکهشتم حوادث به وجود آمده ناشی از
استرس شغلی است ( .)19با اين حال ،فراوانی کارکنان در
محدوده سنی  26-30سال بسیار بیشتر از محدودههای سنی
ديﮕر نظیر  15-20سال يا  51-60سال است که خود نشان
از احتمال باﻻی حوادث در اين محدوده پرجمعیت نسبت به
ديﮕر گروهها دارد .اگرچه ،در مقايسه با گروه سنی 35-31
و يا  36-40سال که اين گروهها نیز بخﺶ پرجمعیتی از
جامعه کارگری را تشکیل میدهند ،احتمال دارد با باﻻ رفتن
سن ،اين افراد در بخﺶهای نظارتی و ايمنتر فعالیت داشته
و نوعی ارتقای شغلی حاشیه امنیتی فیزيکی مناسبی ايجاد
کرده باشد .هرچند ،تجربه ،رعايت احتیاط و دقت محدوده
سنی  31-35سال قابل مقايسه با گروه سنی  26-30سال
نیست.
در مطالعۀ حاضر میزان بروز حوادث در افراد با تحصیالت
زير ديﭙلم  %63بود که نشان میدهد قسمت عمده کارگران در
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

استان سمنان را افراد با تحصیالت پاﺋین تشکیل میدهند که
خود میتواند دلیلی بر میزان باﻻی حوادث در اين گروه باشد.
اين نتايﺞ نیز با نتايﺞ  Mehrabiو همکارانﺶGhasempouri ،
و همکارانﺶ مشابهت داشت ( .)5 ،10بررسی توزيﻊ ماهانه
بروز حوادث در کشور ،الﮕويی تصادفی را نشان میدهد .در
مطالعۀ حاضر بیشترين حوادث در بهمنماه و کمترين آنها
در مهرماه رخداده است .در مطالعۀ  Ghodsو همکارانﺶ در
سمنان در سالهای  ،81-85بیشترين رخداد حوادث شغلی
در ديماه و کمترين میزان بروز اين حوادث در فروردينماه
گزارش شد ( .)15در گزارش معاونت برنامهريزي وزارت کار
نیز بیشترين حوادث شغلی در ارديبهشت و ديماه بودهاند.
اما در تحقیﻖ  Rashidiو همکارانﺶ بیشترين حوادث در تیر
و خرداد گزارش شد ( .)6با توجه به اينکه وقوع حوادث در
ما ههاي مختلﻒ به نوع فعالیت ،آبوهوای منطقه ،نوع سوخت
و ﻏیره وابسته است ،بنابراين نمیتوان انتظار داشت حداکﺜر
حوادث در همه مناطﻖ و همه کارخانهها در فصل خاصي
باشد.
در اين مطالعه  %45از مصدومان دچار نقﺺ عﻀو شده
بودند که بیشتر مربوط به اندامهای فوقانی بوده و تعداد کمی
از مصدومان نیز دچار نقﺺ عﻀو در اندا مهای تحتانی و نقﺺ
زيبايی شده بودند .در اکﺜر موارد صدمه منحصر به آسیﺐ
نسﺞ نرم شده است ،بعد از آن شکستﮕی استخوانهای بلند،
سها
پها و يا متاتار 
شکستﮕی انﮕشتان دست يا پا ،متاکار 
بودند و در برخی موارد درجاتی از قطﻊ اندام نیز وجود داشت
و صدمات ترکیبی مختلﻒ هم در شماری از موارد ديده شد.
اين نتايﺞ نیز با نتايﺞ ساير مطالعات همخوانی داشته است
( .)16-18در مطالعۀ  Bakhtiariو همکارانﺶ نیز بیشتر
حوادث مربوط به قطﻊ عﻀو ،بريدگی و شکستﮕی بود (.)2
همﭽنین يافتههای  Ghasempouriو همکارانﺶ نتايﺞ به
دست آمده را تﺄيید کردند (.)6
عالوه بر موارد ذکر شده ،مواردی همﭽون بیمه مسئولیت
کارفرما ،استﻔاده از تجهیزات ايمنی و حوادث منجر به فوت
هم بررسی شدند .نتايﺞ نشان دادند که در  %55آنها بیمه
مسئولیت کارفرما وجود داشته است؛ اما در  %19آنها بیمه
وجود نداشته و در ساير موارد وضعیت بیمه کارگر شاکی
نامشخﺺ بود .در اين بررسی متوفیات ناشی از حوادث کار
 %0/08گزارش شدند که تمامی آنها مرد و  %81نیز متﺄهل
بودند .اين حوادث منجر به مرگ ،بیشتر در خردادماه و گروه
سنی  31-35سال رخداده بود که فاقد تجهیزات ايمنی بودند
و علت مرگ در آنها صدمات و آسیﺐهای جمجمه و مغزی
گزارششده بود .درصد متوفیات گزارششده در مطالعۀ حاضر
در مقايسه با گزارشهای  Ghodsو همکاران در سمنان و
حتی در مقايسه با میانﮕین کشور باﻻتر بود ( .)16-19در
همین راستا  Mohammadfamو همکاران نیز در مطالعۀ
خود شیوع حوادث شغلی منجر به فوت را در استان تهران
 %3گزارش کردند که اين مقدار نیز سه برابر ساير نقاط کشور
بوده است ( .)22از آنجا که در بین متوفیان افراد زير  20سال
و زنان وجود نداشتند میتوان يکی از دﻻيلی آن را وجود
تهای قانونی از زنان و نوجوانان در نداشتن اشتغال در
حماي 
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مشاﻏل سنﮕین ذکر کرد.
بهطور کلی میتوان گﻔت ،الﮕوی رخداد حوادث شغلی
در اين مطالعه با ساير مطالعات انجام شده مطابقت داشته
و اين نتايﺞ ،نیاز به آموزش مداوم دربارۀ اصول ايمني کار،
همراهي جوانان با افراد با تجربه و استﻔاده از کاله ايمنی
برای حﻔاﻇت از جمجمه برای کاهﺶ حوادث شغلی را در
بین کارگران مسجل ساخته است .همﭽنین میتوان گﻔت
که علیرﻏم محدوديتهای موجود از بخﺶ عمدهای از اين
حوادث میتوان پیشﮕیری کرد و میتوان با رعايت اصول
ايمنی ،آموزش بهداشتکار ،اصالح نظام اقتصادی ،پرداخت
حقوق عادﻻنه ،نظارت مﺆﺛر بر کارگاهها و بهبود سطﺢ روانی
کارگران اين حوادث را کاهﺶ داد .شايان ذکر است که نتايﺞ
حاصل از اين مطالعه در تاريخ ذکر شده از موارد مراجعهشده
به پزشکی قانونی شهرستان سمنان بررسی شده است؛ ولی
قابل تعمیم به کلیه حوادث شغلی استان نیست.

نتیجهگیری
با همه تﻔاسیر انجام شده ،از بخﺶ عمدهای از اين حوادث
میتوان پیشﮕیری کرد .برای همین برنامههای پیﺶگیری از
وقوع حوادث ،هم چون استﻔاده از وسايل حﻔاﻇت فیزيکي
برای جلوگیري از سقوط حین کار ،استﻔاده از کاله ايمني
در کارگاهها ،آموزش بهداشتکار و نظارت مﺆﺛر بر کارگاهها
میتواند در کاهﺶ حوادث حین کار و مرگومیر ناشي از
آن مﺆﺛر باشند ( .)23همﭽنین انجام مستمر بازرسي ايمني

بهوسیلۀ کمیته حﻔاﻇت فني کارخانه در شناخت خطرات و
پیﺶگیری از حوادث بسیار مﻔید و مﺆﺛر است (.)24
همکاري کارگران ،خانواده آنها ،کارفرمايان ،مجريان
بهداشتي و همۀ مسئوﻻن مرتبﻂ براي پیﺶگیری از اينگونه
حوادث يک اصل اساسي است .آموزش ،رعايت ايمني محیﻂ
کار ،نظارت دقیﻖ کارفرمايان ،ترکیﺐ کارگران کمتجربه و
باتجربه در محیﻂ کاري ،اصالح نظام اقتصادي و پرداخت
حقوق مکﻔي و عادﻻنه ،بهبود سطﺢ سالمت رواني جامعه
کارگري و ﻏیر اصولي هستند که میتوانند آمار بروز حوادث
را کاهﺶ دهند.
يکي ديﮕر از مواردي که میتواند در پیﺶگیری از حوادث
نقﺶ مهمي داشته باشد و متﺄسﻔانه کمتر به آن توجه شده
است ،وجود مرکزي است که بر همه حوادث در کارگاهها
و کارخانهها نظارت داشته باشد ،و با حﻀور همه مسئولین
ذیربﻂ حوادث حین کار را در مقاطﻊ زماني مختلﻒ
تجزيهوتحلیل کند و براساس آن راهکارهای عملي را پیشنهاد
کرده و بر عملکرد کارگران و کارفرمايان نظارت کند (.)25

سپاسگزاری

نويسندگان از تمام کسانی که آنها را در انجام اين
پژوهﺶ ياری کردهاند ،کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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