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چکيده 

مقدمه: از آن جایي که درسال هاي اخير بار سوانح و حوادث افزایش قابل توجهي داشته است، لذا بررسي پيامدهاي سوانح و حوادث به تفكيک 
نوع علت در گروه هاي مختلف سني و جنسي مي تواند براي سياست گذاري هاي بهداشتي موثر باشد.

روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعي است که کليه مصدومين مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان هاي استان همدان طي سال هاي 93-
1388 وارد مطالعه شدند. داده ها از بانک اطالعاتي ثبت مصدومين استخراج و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي با نرم افزار Stata نگارش 12 

در سطح خطاي کمتر از 5 % تجزیه و تحليل شدند.
نتايج: تعداد کل سوانح و حوادث رخ داده ثبت شده در این دوره زماني برابر 925,135 نفر بود که در 98/97 % موارد پيامد سانحه بهبودي بوده 
است، در یک درصد موارد )1359 نفر( پيامد سانحه مرگ و فقط در 41 نفر منجر به معلوليت شده بود. شانس مرگ یا معلوليت در زنان سانحه 

دیده به طور معني داري باالتر از مردان بود و بيشترین شانس مرگ مربوط به گروه سني 35 سال و باالتر بود.
نتيجه گيري: در طي سال هاي مورد مطالعه درصد کمي از سوانح منجر به مرگ و معلوليت شده بود. شدت حوادث در زنان و هم چنين سالمندان 
بيشتر بود که این امر مي تواند ناشي از آسيب پذیري بيشتر آن ها باشد. لذا الزم است به منظور کاهش بار ناشي از آن، برنامه هاي جامع مداخله اي 

و آموزشي طراحي و اجرا گردد.
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مقدمه

با دگرگوني در ش��یوه زندگي انسان ها شیوع بیماري هاي واگیر و مرگ 
و می��ر از آن ه��ا کاهش پیدا ک��رده و در عوض بیماري ه��اي غیرواگیر 
از نظ��ر اهمی��ت در اولویت قرار گرفت��ه اند که از بین آن ها س��وانح و 
حوادث س��ومین عامل مرگ و میر بع��د از بیماري هاي قلبي عروقي و 
س��رطان ها محسوب مي شوند )1(. به طورکلي حادثه به وقوع پدیده اي 
نوظهور و ناگهاني اطالق مي گردد )2(. سازمان جهاني بهداشت، حادثه 

را رویدادي بدون س��ابقه که سبب آس��یب هاي قابل تشخیص مي شود، 
مي داند .حوادث از یك طرف سبب آسیب هاي جسمي و رواني و از طرف 
دیگر باعث اتالف س��رمایه و زیان اقتصادي مي گردد. در جهان هر ساله 
بیش از 5 میلیون نفر در نتیجه آس��یب هاي ناشي از حادثه ها مي میرند 
که یك دهم تمام مرگ ها را تش��كیل مي دهن��د و ده ها میلیون نفر به 
مراک��ز فوریت هاي پزش��كي مراجعه مي نمایند که در نتیجه آس��یب ها 
و حادثه ه��اي غیر عمدي مانند حوادث جاده اي، س��قوط، س��وختگي 
یا حادثه هاي عمدي مانند قتل، خودکش��ي، جنگ و تجاوز مي باش��د. 



250

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 22، شماره  4،   زمستان 95 

ضایع��ات ناش��ي از حوادث یكي از پنج علت عم��ده مرگ در گروه هاي 
مختلف سني در کش��ورهاي پیشرفته و در حال پیشرفت گزارش شده 
است )3(. در تقس��یم بندي سوانح و حوادث، آسیب ها به زیرگروه هاي 
آسیب هاي خانگي، آس��یب هاي مربوط به محیط کار، سوانح رانندگي، 
مس��ائل خاص و مس��مومیت ها تقسیم بندي مي ش��وند )4(. در جهان 
هر سال 1/2میلیون نفر در اثر حوادث جاده اي کشته و بیش از 50 
میلیون نفر مجروح یا ناتوان مي گردند. 85 % مرگ ها و 90 % ناتواني ها 
در کشورهاي با درآمد متوسط و کم اتفاق مي افتد. بسیاري از قربانیان 
هرگز ماشین نداشته اند و بسیاري از آن ه��ا کودک��ان هستند )5(. ب��ر 
اس����اس مطالعه اي دیگر، ضایعات ناشي از حوادث یك�ي از پ�نج علت 
عمده مرگ در گروه هاي مختلف سني در کشورهاي پیشرفته و در حال 
پیشرفت گزارش شده است. برآورد شده که در مقابل هر م�رگ ناش�ي 
از آسیب 16 م��ورد منجر به بستري،400 مورد آسیب نیازمند خدمات 
سرپایي ی�ا هم�راه ب�ا مح�ددیت فعالی�ت گذرا رخ ده��د )6(. در سال 
2003 در اتحادی��ه اروپ��ا 17/9 % از کل مرگ ه��اي ناشي از تصادف ، 
مرب��وط به موتورسواران بوده است و گروه سني 24-15 ساله، 34/2 % 
از ای��ن مرگ و میرها را تشكیل مي دهد )7(. آمار نشان مي دهد ساالنه 
ح��دود 9 میلیون سانحه در کش��ور ما رخ مي دهد و سوانح و حوادث از 
عل��ل اصلي بستري و مرگ و میر به شمار مي رود. در مطالعه اي که در 
کش��ور ص��ورت گرفت مشخص شد که در ح��دود  6000 سال عمر به 
دلیل سوانح و حوادث از دست رفته است. شایع ترین نوع سوانح در ایران 
حوادث ترافیكي، سقوط و برخورد با اشیا ذکر شده است )8(. در مطالعه 
قربان��ي و همكاران در گنبد کاووس در 62/7 % موارد، نوع وسیله نقلیه 
تصادفي اکثر مصدومی��ن موتورسیكلت بوده و بیشتر مصدومین راننده 
بودن��د و آسیب هاي وارده به اندام هاي بدن در قسمت تحتاني و بیشتر 
ب��ه صورت شكستگي در ساق پا بود )9(. در مطالعه انجام شده در سال 
1388در شهرست��ان یزد، با توجه به محاسب��ات آماري بر روي 2000 
حادث��ه منجر به ج��رح 94/9 درصد موارد مرد بوده اند که از این تعداد 
67 نفر )3/4 درصد( فوت کرده بودند. بیشترین تعداد مصدومان مربوط 
ب��ه گروه سني 35-21 س��ال )54/2 %( بوده اس��ت. بیشترین فراواني 
فوت مرب��وط به موتورسواران )34 مورد( بوده است که هیچ کدام کاله 
ایمني نداشته اند )10(. از نظر اقتصادي ده ها میلیارد دالر صرف هزینه 
جراح�ي، طوالني بودن زم�ان بس�تري بیم�اران، معلولی�ت موق�ت و 
دائم����ي و از دس��ت دادن عم��ر مفی��د زن����دگي قربانی��ان است 
)11(. می��زان بروز مصدومیت در اثر انواع سوانح و حوادث در مازندران 
در س��ال 1389، 2306/7  در 100000 نفر جمعیت بوده است )12(. 
امروزه در کشور ما مرگ و میر ناشي از تصادفات رانندگي از وضعیتي 
بحراني برخوردار است. هر ساله در کشورمان حدود  28000 نفر جان 
خود را بر اثر سوانح رانندگي و تصادفات از دست مي دهند. )13(. ل��ذا 
مطالع��ه حاضر با هدف بررسي پیام��د سوانح و حوادث و عوامل مرتبط 
ب��ا آن بر روي جمعی��ت سانحه دیده استان هم��دان در طي سال هاي 

92-1388 اجرا گردید.

مواد و روش ها

مطالع��ه حاضر یك مطالعه مقطعي )توصیفي � تحلیلي( مي باشد، که با 
استف��اده از داده هاي برنامه ثب��ت سوانح و حوادث یك دوره شش ساله 
مربوط به سال هاي 93-1388 در سطح استان همدان بر روي گروه هاي 
سني مختلف انجام  شد. در این مطالعه تمامي سوانح منجر به تشكیل 
پرونده که مج��روح جهت دریافت خدمات درمان��ي به بیمارستان هاي 
خصوص��ي و یا دولتي در سط��ح شهرستان هاي استان ارجاع داده شده 
بود و یا توسط اورژانس 115 به بیمارستان انتقال داده شده بودند وارد 
مطالع��ه شدند. اطالعات سایر سوانح و حوادثي که منجر به مرگ و میر 
در مح��ل رخ داد سانحه شده بود و یا هم چنین مصدومیني که به علت 
خفی��ف بودن صدمات وارده نیازي به مراجع��ه به بیمارستان نداشتند، 
در مطالعه وارد نش��د. بیماراني که بومي استان نبودند از مطالعه خارج 
شدن��د. در این مطالعه ب��ر پایه برنامه ثبت سوان��ح و حوادث کشوري، 
اطالع��ات موجود در فرم گ��زارش مراقبت اورژان��س 115 و اطالعات 
ش��رح حال بیمار که توسط پرست��ار و پزشك تكمیل شده است جهت 
استخراج اطالعات مورد نیاز استفاده شدند. این اطالعات معموالً توسط 
کارشناس م��دارک پزشكي از پرونده مجروحی��ن استخراج مي گردد و 
در بان��ك اطالعاتي ثب��ت کشوري سوانح و ح��وادث ثبت مي شود. این 
اطالع��ات توسط بیمارستان ه��ا تكمیل و به ص��ورت دوره اي به مرکز 
بهداش��ت استان انتقال داده مي شون��د و در آن جا اطالعات مربوطه به 

کلیه شهرستان هاي استان براي هر سال گرد آوري مي گردد. 
چ��ك لیست مربوطه حاوي متغیرهاي نام و نام خانوادگي، سن، جنس، 
منطق��ه وقوع حادثه، محل حادث��ه، نوع حادثه، ماه و سال وقوع حادثه، 
پیام��د حادثه و نام مرکز ثبت کنن��ده مي باشد و هم اکنون ثبت موارد 
مصدوم مراجعه کننده به اورژانس درتمامي بیمارستان هاي ایران انجام 
مي گی��رد. در پایگاه داده مذکور مصدوم بر حسب نوع سانحه به عنوان 
یك��ي از موارد برق گرفتگي، مار و یا عقرب گزیدگي، سوختگي )اعم از 
شیمیای��ي(، غرق شدگي، سقوط، ضربه، تص��ادف موتوري خودرویي یا 
عاب��ر پیاده، مسمومیت )اع��م از عمدي و یا غیر عمدي، از طریق غذا یا 
دارو و ی��ا مواد شیمیایي(، اقدام ب��ه خودکشي، خشونت و سایر در نظر 
گرفت��ه مي شود. اعتبار این اب��زار با توجه به طراحي آن توسط صاحبان 

فرایند و مطابقت با محتواي برنامه کشوري مورد تأیید است .
با استفاده از آمارتوصیفي شامل جداول فراواني و درصدها، و هم چنین 
آمار تحلیلي شامل آزمون کاي-دو براي تعیین ارتباط بین متغیر پیامد 
سانح��ه با نوع حادث��ه و هم چنین آزمون رگرسی��ون لجستیك جهت 
تعیین معناداري بین رواب��ط متغیرهاي جنسیت و گروه سني با پیامد 
سانحه، داده ها آنالیز شدند. در تمامي مراحل آماري سطح معناداري 5 
% و کمتر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Stata نگارش 

12 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بررسي پيامد نهایي سوانح و حوادث در مراجعين به اورژانس بيمارستان هاي استان همدان طي سال هاي 1388-92
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يافته ها

تعداد کل سوانح و حوادث رخ داده ثبت شده در بیمارستان هاي استان 
ط��ي دوره زماني 93-1388 براب��ر 925,135 نفر بود. بیشترین رخ داد 
مرب��وط به س��ال 1392 بود ک��ه )25/06%(067,34 م��وارد مي باشد. 
72/6% م��وارد م��رد بودن��د و 39/74% موارد در گ��روه سني 20-34 
سالگ��ي رخ داده بود. میانگین سن��ي مصدومین 18/4+ 30/19 بود که 
 .)P<0.001( در مرده��ا براب��ر 17/7± 29/6 و در زن ها 20± 31/8 بود
در 98/97% موارد پیامد سانحه بهبودي بوده است، در یك درصد موارد 
)359,1 نف��ر( پیامد سانحه م��رگ و فقط در 41 نفر منجر به معلولیت 
ش��ده بود. نتایج م��دل رگرسیون لجستیك در ج��دول شماره 1 نشان 
مي دهد شانس مرگ یا معلولیت در زنان سانحه دیده تطبیق داده شده 
ب��ر حسب سن 1/49 براب��ر مردان اس��ت )P<0.001(. آنالیز رگرسیون 
لجستیك نش��ان داد که کمترین شانس مرگ ی��ا معلولیت در شرایط 
تطبی��ق داده شده از نظر جنسیت در مقایسه ب��ا سایر گروه هاي سني 
مرب��وط به گروه سني 19-5 سال است، شانس مرگ در افراد 35 سال 

.)P<0.001( به باال تقریباً 2/5 برابر این گروه سني است
در جدول شماره 2 ارتباط بین نوع سانحه و پیامد سانحه پس از درمان 
نش��ان داده شده است، که بر اس��اس آزمون کاي- دو ارتباط معناداري 
بی��ن آن ها وجود دارد (P<0.001). بیشتری��ن رخ داد حوادث به ترتیب 
ضرب��ه )22/21%(، تصادف خودروی��ي )21/78%( و سقوط )%10/69( 
مي باش��د. همان گونه که مشخص اس��ت بیشترین درصد نسبتي مرگ 
و معلولی��ت مربوط به غرق شدگي مي باش��د که در 17/07% موارد رخ 
داده اس��ت. در برق گرفتگي نیز در 3/42% م��وارد پیامد سانحه مرگ 
و معلولی��ت بوده است. کمترین درص��د نسبتي مرگ و معلولیت نیز به 

ترتیب مربوط به حیوان گزیدگي )0/1%( و ضربه )0/16%( مي باشد.

بحث

سوان��ح و حوادث یك��ي از مهم ترین عوامل مرگ و می��ر و سال هاي از 
دس��ت رفت��ه عمر در ایران به شم��ار مي آید، به طوري ب��ر اساس آمار 
ب��ه دس��ت آمده، ای��ران در دنیا رتب��ه اول مرگ و میر ب��ر اثر سوانح و 
ح��وادث را به خ��ود اختصاص داده است. هدف از ای��ن مطالعه بررسي 
پیامد سوانح و ح��وادث در مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان هاي 
است��ان همدان، به منظورشناسایي مهم ترین عوامل مرگ و میر در بین 
سوان��ح و ح��وادث از نظر ش��دت و حدت جراح��ات وارده جهت اتخاذ 
سیاست هاي کلي و پیشگیرانه مي باشد )14(. این مطالعه شامل بررسي 
تع��داد 135925م��ورد سوانح و حوادث ثبت ش��ده در بیمارستان هاي 
است��ان همدان ط��ي دوره زمان��ي 93-1388 مي باش��د. نتایج مطالعه 
حاض��ر نش��ان مي دهد که بیشتری��ن سانحه اي ک��ه در استان همدان 
ط��ي سال ه��اي93-1388 رخ داده است، ضربه و ح��وادث ترافیكي و 
سق��وط به ترتیب ب��ا 22/21 و 21/78، 10/69 درصد بیشترین درصد 
سوان��ح را در این فاصله زماني به خود اختص��اص داده اند. از این بین، 
بیشتری��ن درصد پیامد )مرگ یا معلولیت( با 17/07، مربوط به سانحه 
غ��رق شدگي مي باشد، که ب��ه احتمال زیاد به دلیل شدت و درجه حاد 
ب��ودن سانحه مي باشد. با توجه به این ک��ه غرق شدگي در سراسر دنیا 
ی��ك مشكل اساسي و خصوصاً ب��راي کودکان زیر 15 سال است، نتایج 
مطالع��ه حاضر حاک��ي از بزرگي مشكل غرق شدگ��ي در سطح استان 
همدان نیز مي باشد. کشورهاي کم در آمد و با در آمد متوسط، باالترین 
میزان غ��رق شدگي را با بیش از 90 % مرگ و میر دارا مي باشد )15(. 
در حال��ي که یافته هاي مطالعه حاضر هم سو ب��ا این نتایج نمي باشد، و 
درص��د مرگ و میر در اثر غرق شدگي در این مطالعه مشابه کشورهاي 

با درآمد باال مي باشد.
یكي دیگر از یافته هاي مه��م این مطالعه درصد باالي حوادث ترافیكي 

جدول 1ـ نسبت شانس رخ داد مرگ يا معلوليت در اثر سوانح و حوادث بر حسب جنسيت و گروه سني در استان همدان طي 
سال هاي 1388-93

P. Valueفاصله اطمینان OR%95مرگ يا معلولیت )%(تعداد )%(متغیر

جنس
0/01<-1)0/82(307)72/6( 676,98مرد

0/01<1/68-1/491/31)1/11(093,1)27/4( 249,37زن

گروه سني

5-19409,30 )22/37(151)0/5(1-

0-4410,7)5/45(67)0/9(1/851/38-2/46>0/01

20-34012,54)39/74(394)0/73(1/451/2-1/75>0/01

35-49241,22 )16/36(275)1/24(2/522/07-3/1>0/01

50>853,21 )16/08(513)2/35(2/492/05-3/1>0/01
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مي باشد، که با نتایج مطالعات ملي بار بیماري هاي کشور و مطالعه انجام 
ش��ده در شهر تهران در سال 2010 و 2011 هم سو مي باشد )16(. هم 
چنین در مطالعه دیگري که در رشت انجام شد، بیشترین درصد سوانح 
و حوادث مربوط به سوانح ترافیكي با 74/4% بود، که 6/5% آن به مرگ 
منج��ر شده بود )17(. ب��ا توجه به میانگین آم��ار فوت شدگان حوادث 
رانندگ��ي در ایران )21 نف��ر به ازاي هر 100 هزار نف��ر( در مقایسه با 
میانگی��ن جهاني که 18 نفر به ازاي ه��ر 100 هزار نفر است، لذا ایزان 
رتبه دوم آم��ار فوت شدگان سوانح رانندگي در خاورمیانه را دارد، ذکر 
این نكته الزم است که در کشور 28 درصد )16% در مطالعه حاضر( از 
مجم��وع مرگ و میر در ح��وادث ترافیكي مربوط به عابران پیاده است، 
از ای��ن رو بای��د تالش شود تردد عابران پی��اده امن و دسترسي آنان به 
اماکن عموم��ي و نیازهاي ضروري روزمره ب��ه آساني و در شرایط امن 

امكان پذیر باشد.
در مطالع��ه حاض��ر شانس م��رگ و معلولیت در اف��راد 35 سال به باال 
تقریب��اً 2/5 برابر سایر گروه هاي سني مي باشد (P<0.001). این موضوع 
نشان مي ده��د که سن ممكن است یك عامل خطر مهم براي بسیاري 
از صدم��ات باشد، اما اث��ر آن در گروه هاي مختل��ف متفاوت است. هم 
چنی��ن در این مطالعه نسبت شانس م��رگ و معلولیت در اثر سوانح و 
ح��وادث در گروه سني زیر 4 سال 1/8% مي باشد، زیرا نوع فعالیت هاي 
این گروه سني، آن ها را در معرض خطر بیشتر براي سوانح و حوادث و 

پیامدهاي متعاقب آن قرار مي دهد.در این مطالعه نسبت شانس رخ داد 
م��رگ یا معلولیت در اثر سانحه در زن��ان مورد مطالعه تقریباً 1/5 برابر 
مردان مي باشد، که با نتایج مطالعات انجام شده در رشت )18( با نسبت 
مرد به زن برابر با 3/6 و هم چنین مطالعات انجام شده در کانادا )19( 
و پاکست��ان )20( هم سو نیست. بر اساس یافته هاي پژوهش مصدومان 
سوان��ح و حوادث عمدتاً مردان در سنین جوان��ي و میان سال بوده اند 
سوان��ح و حوادث بیشتر افراد در سنین کار و فعالیت را تحت تأثیر قرار 
مي ده��د و بار اقتصادي فراوان��ي را بر جامعه تحمیل مي نماید. بسیاري 
از مصدوم��ان پی��ش از انتقال ب��ه اورژانس از بین مي رون��د و بسیاري 
دیگ��ر پس از بستري ش��دن در بخش فوت مي کنند و یا معلولیت شان 
قطع��ي مي گردد، بنابراین آمار فوتي ها و معلول ها نشانگر میزان واقعي 
فوتي ه��ا و معلول ه��ا نمي باش��د. عقیده رایج ولي غلطي در بخشي از 
اف�راد جامع�ه وج�ود دارد که اعتقادش�ان ب�ر آن اس�ت، ح�وادث ی�ك 
پدی�ده شانسي و اتفاقي است. لذا براي مقابله با ای�ن نوع تفكر و بینش 
یكي از موضوعاتي که بایستي به عن��وان اولویت اول برنامه پیشگیري 
قابل  مثب�ت  نگرش  ایجاد  قرار گیرد،  و ح�وادث مدنظر  آسی��ب ها  از 
پیشگیري بودن اکثریت حوادث در جامع��ه اس��ت. موضوع دیگري که 
ميتوان�د در پیشگیري از ح�وادث کمكکننده باشد، شناسای��ي عوامل 
خطر محیطي، رواني- رفتاري و اجتماعي است که منجر به کشف اثر 
با آس�یب ه�ا مي شود و مي تواند شرایط  متقابل و روابط علیتي آن ها 

جدول 2ـ پيامد سانحه در افراد سانحه ديده استان همدان بر حسب نوع سانحه طي سال هاي 1388-93

متغیر
مجموعمرگ يا معلولیتبهبودي

درصد از كلتعداددرصدتعداددرصدتعداد

39596/57143/424090/3برق گرفتگي

60499/5130/496070/45مار و عقرب گزيدگي

203199/920/120331/5حیوان گزيدگي

204217/99170/8320591/51سوختگي

3482/93717/07410/03غرق شدگي

1443199/281040/721453510/69سقوط

3014499/84490/163019322/21ضربه

1305399/32890/68131429/67تصادف موتورسوار

678698/61961/3968825/06تصادف عابرپیاده

2918898/584191/422960721/78تصادف خودرويي

574098/51871/4958274/29مسمومیت

1311098/172451/83133559/83اقدام به خودكشي

773699/47410/5377775/72خشونت

923197/62272/494586/96ساير
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ایجاد مداخله را براي پیشگیري فراهم نماید. استفاده وسیع و اثربخش 
از رسانه هاي جمعي براي فرهنگ سازي مناسب، پیاده سازي درست 
برنامه جامعه ایمن ب�ه ص�ورت عملي مي توان��د در پیشگیري از حوادث 
موث��ر باشد. مشارکت و همكاري همه ارگان ها و سازمان ها رمز موفقیت 

در پیشگیري از وقوع سوانح و حوادث و پیامدهاي متعاقب آن است.
از جمله نقاط قوت این مطالعه مي توان حجم نمونه بسیار باالي جمعیت 
م��ورد مطالعه و هم چنین بررسي ان��واع رخ داد سوانح در طي یك بازه 

زماني نسبتاً طوالني در سطح استاني اشاره کرد.
کسب اطالعات از منابع بیمارستاني از جمله محدودیت هاي این مطالعه 
است که منجر ب��ه کم گزارش دهي رخ داد سوانح و حوادث مي گردد و 
مصدومیت ه��اي خیلي جزئي که در منزل یا مراک��ز بهداشتي درماني 
م��داوا مي شوند را در بر نمي گیرد. هم چنین مصدومیت هایي که منجر 

به مرگ مصدوم در محل سانحه شده است را نیز در بر نمي گیرد.

نتيجه گيري

در مجم��وع درصد کمي از مصدومین سانحه منجر به مرگ یا معلولیت 
در فرد مصدوم شده بود. به هر حال شدت حوادث در زنان و هم چنین 
سالمن��دان بیشتر مي باشد که این ام��ر مي تواند ناشي از آسیب پذیري 
بیشتر آن ها باشد. لذا الزم است به منظور کاهش بار ناشي از آن، در این 
خصوص برنامه هاي جامع مداخله اي و آموزشي طراحي و اجرا گردد. 

تشكر و قدرداني 
نویسندگ��ان مقاله بر خود الزم مي دانن��د از معاونت بهداشتي دانشگاه 
عل��وم پزشك��ي همدان به دلی��ل در اختیار ق��رار دادن داده ها تشكر و 

قدرداني به عمل آورند.
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Abstract

Introduction: Considering the fact that there has been a significant increase in accidents, assessing the 
consequences of accidents in terms of age and sex of victims can be an effective tool for health policy making efforts.

Materials &Methods: This study is a cross-sectional one, where all patients referred to hospitals’ emergency 
wards in Hamadan province during 2009 to 2014 were enrolled in it. The data came from injury register database 
and were analyzed using descriptive and analytic statistics with Stata software version 12 with a less than 5% error 
margin.

Results: A total of 135,935 patients were registered during this period, that in 98.97% of them, the outcome of 
accidents were remission. In one percent of cases (1359 cases) the outcome of accident was death and only in 41 
patients the accident resulted in impairment. The odds of death or impairment in affected women were significantly 
higher than men and the highest odds of death were in the age group of 35 years and higher.

Conclusion: There is small percentage of accidents leading to death and disability during the years under study. 
The severity of injuries was higher in women and the elderly which may also be due to their greater vulnerability. 
Therefore, in order to reduce the burden of accidents, it is necessary to design and implement comprehensive 
educational interventional programs.
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