
  )منديش( تحليلي دانشكده پرستاري اليگودرز –نشريه پژوهشي 
 

 

  كننده به بخش اورژانس  سال مراجعه5بررسي شيوع حوادث دركودكان كمتر از 

  
  3نشان فاطمه علم، 3فريبا ميرزاجاني،  2 سعيد فروغي،2آرزو شاهسواري،1 محبوبه بيات

  )مؤلف مسئول (اليگودرزدانشكده پرستاري  دانشگاه علوم پزشكي لرستان، عضو هيأت علميمربي، . 1
  دانشكده پرستاري اليگودرزدانشگاه علوم پزشكي لرستان، ي مربي، عضو هيأت علم. 2
  كارشناس پرستاري. 3
  
  

  

   1390زمستان  / 3و 2شماره  / دومدوره  / منديش
  

  
  

 ترين علت مرگ و مير قابل  ترين عوامل تهديدكننده سالمت بشر هستند و شايع حوادث و اتفاقات از مهم :زمينه و هدف
ثابت شده است كه استفاده از اطالعات اپيدميولوژي مربوط به حوادث، در پيشگيري . دهند كيل ميپيشگيري دركودكان را تش

  .ترين علل حوادث در كودكان انجام شده است اين مطالعه با هدف بررسي مهم. وكنترل حوادث كودكان نقش اساسي دارد
  سال 5ررسي شيوع سوانح در كودكان زير باشدكه به منظور ب اين مطالعه يك تحقيق توصيفي مي :ها روشمواد و 

 نفر بود و 120ها تعداد نمونه. در شهرستان اليگودرز صورت گرفته است) ع(كننده به اورژانس بيمارستان امام جعفرصادق  مراجعه
تجزيه و تحليل  مورد spss-13اطالعات مورد نياز از پرونده بيمارستاني كودكان حادثه ديده استخراج و با استفاده از نرم افزار 

  .قرار گرفت
 بود و بيشترين عضو %) 7/26(و مسموميت %) 5/32(بيشترين علت صدمه سقوط از ارتفاع  ها نشان داد يافته :ها يافته

  .بوده است%) 8/30(و بيشترين مكان وقوع حادثه منزل %) 7/31(ديده سر، گردن و تنه  آسيب
 گفت با آموزش خانواده و انجام اقداماتي در جهت افزايش ايمني منازل توان بر اساس نتايج پژوهش مي :گيري نتيجه 
  .پذير كاهش داد توان بروز حوادث دركودكان و ميزان مرگ و مير را در اين قشر مهم و آسيبب مي

  
  
 شيوع، حوادث، كودكان :ي كليديها واژه 
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  مقدمه
ين عوامل تهديدكننده تر حوادث و اتفاقات در طول تاريخ از مهم

سالمت بشر بوده و با ورود صنعت و تكنولوژي به زندگي انسان، 
نشيني، پيشرفت علوم بهداشتي توسعه شهرگسترش ارتباطات، 

هاي زيستي هر روز شكل خاصي  الگوها و شيوه و پزشكي، تغيير
ها و خسارات مختلف گرديده  به خود گرفته و سبب بروز زيان

نولوژي از يك سو موجب كنترل  پيشرفت تك)1 (.است
دار و باال رفتن سن اميد به زندگي شده و از هاي واگير بيماري

هاي غير واگير و  سوي ديگر سبب شيوع و افزايش بيماري
معضالت بهداشتي و اجتماعي از جمله سوانح و حوادث گرديده 

   )2 (.است
 غير منتظره ميولوژي حادثه به صورت رويدادينامه اپيد در واژه

 در ترافيك، محل كار، خانه و يا تعريف شده است كه معموالً
 سازمان جهاني بهداشت )3 (.شود مراكز تفريحي باعث آسيب مي

هاي  داند كه موجب آسيب نيز حادثه را رويدادي بدون سابقه مي
پذيرترين گروه سني در برابر  آسيب )5و4 (.دشو قابل تشخيص مي

به عبارتي .  و سال هستندكودكان و افراد كم سن حوادث نيز،
كودكان به نسبت جمعيت خود  در بين قربانيان حوادث،

نيز حوادث و سوانح را از ) 207( ونگ )6 (.بيشترين سهم را دارند
خوارگي شيرعلل اصلي مرگ و مير كودكان خصوصاً در سن 

 76هاي  طبق آمار پزشكي قانوني تهران در سال )7 (.كند ذكر مي
 كودك فوت شده كه به اين مركز ارجاع 1439 از ميان 78تا 

 از موارد مرگ ناشي از  مورد1072بودند تعداد داده شده 
  )8 (.گزارش شده استحوادث 
پذيرترين گروه  ن ارزشمندترين و در عين حال آسيبكودكا

ثر بر رشد ؤبنابراين نارسايي عوامل م. باشند سني جامعه مي
 حيات وي را مورد كودك نه تنها باالترين حق  انساني يعني

جاي گذاردن عوارض ه دهد بلكه با ب تهديد جدي قرار مي
 .گذارد ينده او نيز به شدت تأثير ميديررس جسمي و رواني بر آ

در رابطه با اهميت توجه به اين : 2004  استنهوپ و النكستر)9(
آينده هر كشور در گرو : نويسند پذير مي قشر عظيم و آسيب

باشد و كودكان  ل و سالم ميداشتن نيروي كاري فعا
سازان هر كشور هستند كه  با ارج نهادن به امر مراقبت و  آينده

توان احتمال داشتن  مين نيازهاي مادي و معنوي آنان ميأت
  )10 (.بزرگساالن سالم و كارآمد را افزايش داد

 آينده هر جامعه به كودكان آن جامعه وابسته  معتقد استونگ
هاي مناسب جهت مراقبت، پرورش و  مينهاست بنابراين بايد ز

ها  بررسي از سوي ديگر )7 (.اجتماعي شدن كودكان فراهم گردد
دهد استفاده از اطالعات اپيدميولوژي مربوط به  نشان مي

حوادث در پيشگيري و كنترل حوادث كودكان نقش اساسي 
ترين  تواند به منظور شناسايي شايع  اين اطالعات مي)9 (.دارد

ها به كار گرفته شود  علل و نوع مصدوميت ناشي از آنحوادث، 
پذير، عوامل محيطي و  هاي آسيب تا با مشخص شدن گروه

 )10 (.ي و كنترل نموديثر در ايجاد اين حوادث را شناساؤم فردي
ساز حوادث در كودكان  ين پژوهش به منظور شناخت عوامل زمينها

 بهتر در جهت كاهش ريزي در شهرستان اليگودرز و به منظور برنامه
  .صدمات و مرگ و مير ناشي از آن صورت گرفته است

  
  روش بررسي

 سال 5 نفر از كودكان سن زير 120مطالعه حاضر بر روي 
 تا پايان اسفند 1380صورت گرفت كه از ابتداي فروردين ماه 

 بر اثر حادثه به اورژانس بيمارستان امام جعفر صادق 1385ماه 
روش كار . ز مراجعه كرده بودندشهرستان اليگودر) ع(

هاي الزم و كسب  يصورت بود كه پس از انجام هماهنگ بدين
) ع(مجوز از رياست محترم بيمارستان امام جعفر صادق 

جنس، سن، ساعات مراجعه، نوع اطالعات مورد نياز شامل 
ديده، مدت زمان بستري و محل  حادثه، عضو يا اعضاي آسيب

كننده استخراج و  ي افراد مراجعههاي پزشك حادثه از پرونده
 spss13ها با كمك نرم افزار  در پايان داده. آوري گرديد جمع

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
   

  ها يافته
 كودك حادثه ديده در 120  جمعاًهاي پژوهش بر اساس يافته

) ع(مدت مورد مطالعه به اورژانس بيمارستان امام جعفر صادق 
  راآناناز  % 3/63كه راجعه كرده بودند شهرستان اليگودرز م

 از نظر توزيع سني .ادندد  دختران تشكيل ميرا% 7/36پسران و 
 5 ماه و حداكثر 1حداقل سن  واحدهاي پژوهشي داراي نيز
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 47/1 معيارو انحراف )  ماه5/30( سال 54/2سال، با ميانگين 
 ينگميانها  همچنين نشان داد  يافته. ندبود)  ماه62/17(سال 

ه  بود16 : 30ساعت  واحدهاي پژوهش ساعت مراجعه براي 
 در ساعات عصر تا نيمه شب آنان ين بيشتركه به طوري است

  .مراجعه كرده بودندبه اورژانس 
 5/32(  سقوط از ارتفاعبررسي فراواني نوع حوادث نيز نشان داد

ترين  كم  %)8/0( جسام سنگينبه ابيشترين و اصابت ) %
  )1جدول شماره (.كنندگان داشت  ميان مراجعهفراواني را در

  

  1 جدول شماره
   توزيع فراواني واحدهاي پژوهش بر اساس نوع حادثه

 

 
  
  

كننده  ديده در كودكان مراجعه عضو آسيبهمچنين بيشترين 
ترين آن  و كم %3/33سر، گردن و صورت با درصد فراواني 

  )2ل شماره جدو(. بود/. % 8  با ستون فقرات و كمرمربوط به
  

  2جدول شماره 
ديده   توزيع فراواني واحدهاي پژوهش بر اساس عضو صدمه  

 

 

از نظر مدت زمان بستري در بيمارستان نيز مشخص شد بيش 
واحدهاي پژوهش در همان ساعات اوليه مرخص شده  % 50از 
 .بودندبستري  در بيمارستان  روز4يش از آنان  % 10تنها و 

 كودكان حادثه ديده به علت  %8/15  دادنتايج  همچنين نشان
. كز مجهزتر اعزام شده بودندانياز به امكانات درماني به مر

و بهبودي كامل  با 7/11 وبهبودي نسبي با % 7/21 همچنين
 8/20 شده اند و پيامد حادثه در با ميل شخصي ترخيص % 30

 مكان وقوع حادثهاز نظر .  از مراجعان نيز نامشخص بوده است%
در خيابان   %2/9در خانه ، حوادث  %8/30 يز نتايج نشان داد ن
نامشخص ي در مكان % 4/58در مزرعه و /. %  8در پارك ،/. % 8،

  .بودنداتفاق افتاده 
  

  رييگ بحث و نتيجه
 واحدهاي پژوهش يجنس توزيع:  نشان داد حاضرپژوهشنتايج 
تحقيقات مشابه . بودندمؤنث  % 7/36مذكر و   %3/63شامل 

  شهر پرونده بيمارستاني در80انجام شده از جمله در بررسي 
كودكان حادثه  درصد 8/63 نشان داد نيز 1378اهواز در سال 

طالعه انجام مدر  )6(.  درصد آنان دختر بودند2/36پسر و ديده 
 110 ميزان بروز حادثه در  نيزآباد در خرم 1384شده در سال 

بروز   ميزان ج نشان داد نتاي كه قرار گرفتكودك مورد بررسي
 )11 (. استبوده % 6/42 ان  دختر درو % 4/57 ان پسرحادثه در

موارد مسموميت ديگري كه به منظور بررسي شيوع در مطالعه 
% 76 ان ميزان مسموميت در پسر انجام شد نيزآباد خرمشهر در 
 پرونده 4800  بررسي در)12 (.گزارش شد% 24 اندختردر و 

نتايج اراك هاي شهر  كودكان در بيمارستانمربوط به حوادث 
 .هستند دختر %28ديده پسر و  كودكان آسيب% 72نشان داد 

همكاران بر روي  ي كه توسط كاهاني ودر بررسي ديگر )13(
ر تهران انجام شد نتايج نشان كودك حادثه ديده د مورد 1117

.  بودند%85/32پسر و دختر كودكان حادثه ديده  % 11/63 ،داد
 9738بر روي و همكارانش اي كه توسط سوري  در مطالعه )14(

 اهواز صورت گرفت هاي شهر كننده به بيمارستان كودك مراجعه
دختر %32 پسر و  حادثه ديده كودكان% 68نشان داد نتايج 

 نيز نشان داد  تبريز  شهر پرونده در502بررسي   )15 (.ندبود
 )16 (.اند  بودهدختر % 6/4 و كودكان حادثه ديده پسر% 4/56
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توان نتيجه گرفت كه ميزان بروز  طبق مطالعات انجام شده مي
به تواند  اين نتايج مي.  استان بيشتر از دخترانحوادث در پسر

پسران كنجكاوي بيشتر و حس علت الگوهاي رفتاري ويژه 
  .باشدنسبت به دختران 
داراي سن پژوهش  واحدهاينشان داد  نتايج از نظر توزيع سني

 سال و 54/2  سني سال، با ميانگين5 ماه و حداكثر 1اقل حد
ها   بررسي داده.بودند)  ماه 62/17( سال 47/1  معيارانحراف

 و ) ماه48( سال 4سني واحدهاي پژوهش نماي نشان داد 
روي كودكان  بررسي بر.  بودنرمال توزيع سني تقريباً

ر سال  اردبيل دهاي شهر  بيمارستان به اورژانسكننده مراجعه
مربوط به  حوادث كودكان  بيشتر موارد نيز نشان داد79تا  78

ديده  سال 1 كمترين موارد در كودكان و سالگي 4-5سنين 
 1-2كه بيشترين شيوع حوادث در سنين  به طوري شده است

كه توسط در بررسي ديگري  )16 (. بوده استسال 4-5 سال و
ويي، شيميايي هاي دار مسموميترفيعي به منظور بررسي شيوع 

هاي سني  گروه انجام شد نتايج نشان داد و گياهي در كودكان
 ين، بيشتر) %7/31( سال 3-6و همچنين)  %7/45( سال 3-1

 .بودندرا به خود اختصاص داده اورژانس موارد بستري در بخش 
همكارانش به منظور   ووكيلي  توسط كهاي مطالعهدر  )16(

جام دادند نتايج نشان داد بررسي شيوع حوادث در كودكان ان
 4-8 و 12-16  سنيندربه ترتيب شيوع حوادث سن بيشترين 

توان  مي  از نتايج مطالعات ذكر شده)17 (.سالگي بوده است
 و 4 ينسندر حوادث كودكان  بيشترين چنين نتيجه گرفت كه

  . بوده استگي سال2
 مربوط به ين مراجعات بيشتربر اساس نتايج پژوهش حاضر 

در . بوده استساعات عصر تا نيمه شب  كودكان در حوادث
 سال در 14بررسي اپيدميولوژيك حوادث كه دركودكان زير 

 مراجعان بين% 75  در شهر اراك انجام شد زمان وقوع حادثه
دهد  ها نشان مي همچنين بررسي )13 (. بوده است13-24ساعات 

 69 در  بازي در كودكان زمان وقوع حادثهصدمات ناشي ازدر 
در مطالعه . اتفاق افتاده است عصر 6ظهر تا درصد از موارد بين 

حوادث در ترين زمان وقوع  شايعجهت تعيين و همكاران وكيلي 
ساعات عصر، سوانح  در  بيشترتصادفات : نتايج نشان دادكودكان

 غرق شدگي ظهر و نزاع در ساعات ،ساعات صبحدر سوختگي 

 ي ذكر شدهها  طبق بررسي)17 (. اتفاق افتاده بوداوليه بعداز ظهر
 كه يكي از  اتفاق افتاده است ساعات عصرها در بيشترين آسيب
ها  تواند ناشي از اين باشد كه كودكان صبح  ميداليل اين امر
 در كه حالي دراغلب در خانه هستندآلود بوده و  بيشتر خواب

 از وسايل براي استفاده كودكان فرصت بيشتري عصر ساعات
 در ساعات منزل بيشتراز ها  همچنين خروج آن، منزل دارند

 كه كودكان بيشتر اتيبديهي است در ساع. افتد اتفاق ميعصر 
 بروز حادثهدر مواجه با خطرات هستند شانس بيشتري براي 

 حاضر نشان  پژوهشنتايجكه   به طوري وجود خواهد داشتنيز
  شبانه روزساعاتساير  ساعات ظهر و عصر بيشتر از در: داد

   .وجود دارد حوادث امكان وقوع
 با آن  بيشترين حوادثي كه كودكان بر اساس نتايج پژوهش

، ) % 5/32 (بودند به ترتيب شامل سقوط از ارتفاعشده مواجه 
ي  سوختگو)  %7/11(، تصادفات ) % 7/26 (مسموميت دارويي

 حوادث كودكان در بررسي اپيدميولوژيك . بوده است) 2/9%(
 نشان  انجام شده است نيز نتايجهمكارانش  وسوري توسطكه 
 سوختگي به علتدر كودكان زير يك سال   آسيبينبيشتر :داد

اين  سال كه به نمونه آماري 1-4 گروه سني در و % ) 4/38(
 سقوط از ارتفاع با فراواني به علت شباهت بيشتري دارد پژوهش

ي كودكان  در تحقيق ديگري بر رو)17 (.بوده است % 6/29
علت نتايج نشان داد در شهر مشهد به اورژانس كننده  مراجعه

بوده  % 4/38 با فراواني  از ارتفاع، سقوطكودكانبيشتر حوادث 
 تهران صورت در شهردر بررسي ديگري كه همچنين  )5 (.است
و سوختگي  % 78/53، تصادفات  علت حوادث بيشترينگرفت

جه به تحقيقات صورت  با تو)14(.  استگزارش شده % 29/24
 گرفته و تحقيق اخير مي توان نتيجه گرفت كه بيشتر حوادث

تصادفات و سوختگي بوده ،  ناشي از سقوط از ارتفاع در كودكان
   .است

در  ديده  بيشترين اعضاي آسيبنتايج پژوهش حاضر نشان داد
 و، ) %3/33 (گردن و صورت ،سرواحدهاي مورد مطالعه شامل 

 بيش ،موارد درصد از 8/10 همچنين .ده استبو ) %9/15(شكم 
 در بررسي علل مرگ و مير .ديده داشتند عضو آسيب از يك

بيشترين تهران در شهر  سال 12ناشي از حوادث كودكان زير 
 و )%2(، صدمات گردن )% 16( صدمات شكم  شاملعلت مرگ
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 همچنين بررسي )14(.   بوده است)%1( قفسه سينه صدمات
اردبيل شهر  درماني بهداشتيوادث در مراكز اپيدميولوژيك ح

صورت، سينه و شكم   ، تروما به سرنشان داد 1378در سال 
  )18(. اند بيشترين اعضاي صدمه ديده در حوادث كودكان بوده

 در مختصريصورت گرفته اكثر حوادث عارضه   با توجه بررسي
با بهبودي نسبي مرخص  مراجعان پي داشته و بيشتر

همان ساعات اوليه  درپژوهش مورد واحدهاي %  50.اند شده
ميانگين طول مدت بستري در بيمارستان در   واند مرخص شده

 74/2 انحراف معيار آن با) 33/1(  كمتر از دو روزمواردبيشتر 
 در  حوادث كودكاندر بررسي اپيدميولوژيك. ه استروز بود

راف انحبا  دو روز شهر اراك ميانگين طول مدت بستري تقريباً
يوع  شاي كه به منظور بررسي مطالعهدر  )19(. روز بود5/2معيار 

 انجام اهوازدر شهر خواران آسپيراسيون جسم خارجي در شير
 7/3طي دو روز و شيرخواران  % 6/42 شد نيز نتايج نشان داد 

نتايج . )5(بودند روز از بيمارستان مرخص شده 7پس از % 
 براي گين مدت بستريدهد ميان  ميذكر شده نشانتحقيقات 

با % 7/21 همچنين .است روز بوده 2  تقريباًكودكان حادثه ديده
با ميل شخصي % 30و بهبودي كامل  با 7/11 ،بهبودي نسبي

 از مراجعان نيز  %8/20 اند و پيامد حادثه در  شدهترخيص 
در پژوهش حوادث ي بررسي نتايج نهاي. نامشخص بوده است

كان حادثه ديده به علت نياز به  كود %8/15 حاضر نشان داد
اليگودرز به ) ع( امكانات درماني از بيمارستان امام جعفر صادق

در بررسي بر روي كودكان . بودندكز مجهزتر اعزام شده امر
  درصد موارد84آباد مشخص شد كه  خرمشهر در كننده  مراجعه

به مراكز  % 25/2اند و  بدون عارضه از بيمارستان مرخص شده
روي  كه بر همكاران  ووكيليمطالعه در  )5(.اند اعزام شدهمجهز 

 حوادث  نتايج نشان دادصورت گرفت حادثه ديده  كودك271
 يا نقص عضو  به منجر مورد27 در ،بدون عارضه % 3/89در 

 بر )17(.بودندمورد منجر به فوت شده  2تغيير شكل دائمي و در 
در  دث رخ دادهحوا خوشبختانه: توان گفت نتايج مي  ايناساس

  .نداشته است به دنبال  جديپيامدهاياكثر موارد 
 مطالعه حاضر نتايج نيز نتايج  مكان وقوع حادثهدر بررسي 

در /. % 8در خيابان ،  %2/9در خانه ، حوادث  %8/30 :نشان داد
هاي نامشخص اتفاق  در مكان % 4/58در مزرعه و /. % 8پارك ،

هاي  ترين محل عمدهكاران هم در بررسي سوري و. افتاده است
، خيابان % 7/58به ترتيب منزل حوادث در كودكان رخداد 

و ساير اماكن  % 8/2، پارك و اماكن عمومي % 5مدرسه  ،% 33
  )15(.گزارش شده است % 5

حوادث % 52 و همكاران نيز نتايج نشان داددر مطالعه وكيلي 
يشترين  بها بر اساس پژوهش )17(.در منزل اتفاق افتاده است

 براي كودكان منزل بوده است و با توجه به آفرين مكان حادثه
 ساعات  هستند كه بيشتريگروه  سال0-5  سنياينكه گروه

برند ميزان آسيب آنان نيز در منزل  در منزل به سر ميروز  شبانه
  . استها ساير مكانبيشتر از

هاي انجام شده در خصوص حوادث  با توجه به نتايج پژهش
شناخت  باتوان اينگونه نتيجه گرفت كه  ا كودكان ميمرتبط ب

 و مشخصات ساز حوادث دركودكان چه بيشتر عوامل زمينه هر
  همچنين با وكلي رشد و تكامل كودكان در سنين مختلف

ها از طريق آموزش توسط كادر  باالبردن سطح آگاهي خانواده
روز توان از ب هاي گروهي مي درمان، معلمان و رسانه بهداشت و

بسياري از حوادث در دوران كودكي پيشگيري نموده و خطر 
   .ناتواني و مرگ را در اين گروه سني تا حد زيادي كاهش داد

  
  تشكر و قدرداني

بدينوسيله از رياست محترم شبكه بهداشت شهرستان اليگودرز 
و تمامي )  ع(و سرپرست محترم بيمارستان امام جعفر صادق 

ن پژوهش ما را ياري فرمودند تشكر و عزيزاني كه در انجام اي
  .آيد عمل ميه قدرداني ب
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Assessment of Accidents' Prevalence in Children Undre 5 year Referred to Emergency ward 

Bayat.M   Shahsavari.A   Forughi.S   Mirzajani.F   Alamneshan.F 

 
Abstract 
 
Introduction: Accidents and events are important health threatening factors and are most common 
preventable causes of death in children. It's evident that epidemiologic information related to these 
accidents has a main role in prevention and control of children's accidents. Therefore, this study was 
done to investigate the most important causes related to accident in children. 
 
Materials and Method: This research was a descriptive study in order to assess prevalence of 
accidents in children less than 5 years referred to emergency ward of Imam jafar sadegh hospital in 
Aligodarz. Total samples were 120, and information was obtained from injured child's hospital 
files. Data were analyzed by spss-ver 13. 
 
Results: Results showed that: Common causes of accidents were: falling(32/5) toxicity (26/7%)  
and the most injured organs were head and trunk (31/7%) and most common place of event's 
occurrence was home.  
 
Conclusion: On the basis of the results, it could be concluded that by family training, performing 
some tasks for increase home security, and give more attention to these problems, accidents and as a 
result, pediatric mortality rate will be decreased. 
 
Key Words: Prevalence, Accidents, Children 
 


