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چکیده
زمینه و هدف:

با توجه به روند پیری ،یکی از چالشهای عرصهی سالمت در سالهای آتی ،ایجاد حوادث در سالمندان میباشد که سهم

موثری در ناتوانی و مرگها دارد .در کشور ایران ،ایجاد حوادث و علتهای آن در سالمندان جهت اقدامات الزم به خوبی مطالعه نشده است.
این مطالعه ،با هدف تعیین عوامل مرتبط با آسیبهای ناشی از حوادث در سالمندان مراجعهکننده به بیمارستان شهرستان تویسرکان در سال
 1939انجام شد.

مواد و روشها:

مطالعهی حاضر ،از نوع مقطعی و بر روی  222سالمند مراجعهکننده به بیمارستان شهرستان تویسرکان که در سال 1932

دچار حوادث شدهاند ،انجامشد .ابتدا ازطریق مراجعه به واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت دادههای اولیه از وضعیت آسیبدیدگان،
گرفته و با مراجعه به بیمارستان ،چکلیست مربوط به آسیبها از پروندههای پزشکی تکمیلگردید .اطالعات شامل مشخصات فردی ،نوع،
شدت ،زمان و پیامد آسیب بود .دادههای پژوهش با نرمافزار  SPSS16تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها:

میزان آسیب در مردان بیشتر از زنان بود (بهترتیب  ٪22/2و  .)٪93/8بیشترین سالمندان آسیبدیده ،در گروه سنی  21تا  26سال می-

باشند ( .)٪88/1همچنین بیشترین آسیبها مربوط به حوادث ترافیکی و سپس سقوط بود (بهترتیب  ٪98/3و  .)٪98/2ازنظرر شردت مربروط بره
آسیبهای متوسط بود (.)٪88

نتیجهگیری:

سالمندان به علت شرایط فیزیولوژیکی درمعرض ایجاد حوادث و عوارض جبران ناپذیر آن هستند .لذا آموزشهای موثر و منظم

دربارهی پیشگیری از آسیبها و ایمنکردن محیط زندگی و جامعه برای سالمندان و توجه به کاهش آسیبها در این گروه سنی ضروری میباشد.

واژههای کلیدی :حوادث ،آسیب ،سالمندان ،تویسرکان.

بهداشتی ـ درمانی ،اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف

مقدمه
سالمندی ،یکی از چالشهای مهم در عرصههای
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عوامل مرتبط با آسیبهای ناشی از ایجاد حوادث در سالمندان

بهطور قابل توجهی نسبت به سایر گروههای سنّی جمعیت

اخیرا آسیبهای ناشی از ایجاد حوادث در سالمندان از

بیشتر شده است ( ،)1جمعیت افراد  06ساله و باالتر

اهمیت فوقالعادهای برخوردار میباشد .زیرا جمعیت

درسال  2660در دنیا 056 ،میلیون نفر بوده که  11درصد

سالمندان در جوامع رو به افزایش میباشد .تح ّرك و

کل جمعیت را در برمیگرفتهاست ،ولی پیشبینی میشود

سبكهای زندگی فعال در سالمندان زمینهی مشارکت آن-

تا سال  2656جمعیت این افراد به دو برابر افزایشیافته و

ها را در فعالیتهای جسمانی فراهم نموده و آنها را در

معادل  22درصد جمعیت دنیا برسد( .)2این سالخوردگی

معر ض خطر آسیبهای جدی قرارمیدهد .درنهایت این-

جمعیت ،در کشورهای توسعهیافته در طی  166سال رخ-

که پیامدهای پس از آسیب در سالمندان نامطلوب بوده و

دادهاست ،ولی به دالیل متعدد ،این گذار جمعیتی در

در مقایسه با سایر افراد بهطور نامتناسبی موجب افزایش

کشورهای درحال توسعه ،در مدت زمان  25سال اتفاق

میزان بستریشدن در بیمارستان ،طوالنی شدن مدت زمان

خواهدافتاد .بنابراین کشورهای درحال توسعه ازنظر

بستری ،باالرفتن هزینههای خدمات درمانی ،افزایش مرگ

برنامهریزی ،مدت زمان کمتری برای سالمندی جمعیت

و میر و نتایج طوالنیمدت میشود ( .)2،12علتهای

دارند (.)3

منجر به آسیبهای سالمندان با جوانان متفاوت می باشد.

اگرچه افزایش جمعیت سالخوردگان بهدلیل

چراکه با افزایش سنّ سقوط از بلندی و زمین خوردن به

پیشرفتهای خدمات بهداشتی ،بهبود استانداردهای

عنوان عامل حادثه افزایش پیدامیکند ( .)13بنابراین ،باید

زندگی و افزایش امید به زندگی حاصل شده ( ،)4،5اما در

درکنار توجه به مسائل مرتبط با سالمندان ،به آسیبهای

دوران پیری ،سیستمهای بدن تحلیل میروند و در عمل،

ناشی از حوادث در این افراد نیز توجه شود و الزمهی این

توانایی افراد کاهش پیدامیکند .لذا آسیبهای ناشی از

مورد ،داشتن اطالعات کافی در مورد اپیدمیولوژی آسیب-

حوادث در این گروه افزایش مییابد ( .)0،6حوادث،

ها در سالمندان و تشخیص مشکالت پیشروی سالمندان

عبارتاست از آسیب به بدن که در اثر تغییر در انرژیهای

آسیبدیده میباشد.

محیطی بیشتر از مقاومت بدن ایجادمیشود .آسیبهای

بدیهی است مطالعهی خصوصیات آسیبهای

ناشی از حوادث ،سومین علت شایع مرگ در همه سنین و

سالمندان اطالعات با ارزشی در اختیارمیگذارد تا در

پنجمین علت مرگ در افراد باالی  05سال میباشد.

تشخیص اولویّتهای مداخلهای و پژوهشی مورد استفاده

هرچند آسیبهای جدی اساسا بهعنوان یك مشکل برای

قرار گیرند .بنابراین این مطالعه با هدف تعیین عوامل

افراد جوان مطرح میباشند ،اما موارد مربوط به سالمندان

مرتبط با آسیب های ناشی از ای جاد حوادث در

 23درصد بستریهای تروماتیك در بیمارستانها و بالغ بر

سالمندان مراجعهکننده به بیمارستان شهرستان تویسرکان

 22درصد کل هزینههای بیمارستانها را شامل میشوند

در سال  1333اجراءگردید.

( .)2بهطورکلی ،سنّ و جنس یکی از مهمترین عوامل
تعیینکنندهی مرگ و میر در بیماران آسیبدیده میباشند
و تغییرات مرتبط با افزایش سنّ ،نظیر :کاهش ذخیرهی

موادّ و روشها
مطالعهی حاضر ،یك مطالعهی مقطعی می باشد.

فیزیولوژیك ،پاسخهای ناکافی متابولیك و غدد که به-

جمعیت مورد مطالعه ،تمامی سالمندان  06سال به باالی

عنوان یك روند طبیعی پیرشدن تلقی میشوند ،وجود

آسیبدیده در سال  1332میباشند که به بیمارستان

بیماریهای همراه با مصرف دارو ،نتایج حاصلشده از

شهرستان تویسرکان مراجعه کردهاند .در بیمارستان این

آسیبها را تغییرمیدهند (.)2-11

شهرستان اطالعات افراد آسیبدیده در پروندهی
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افشاری و همکاران

بیمارستانی سالمندان آسیبدیده ثبتمیگردد و در پایان

مطالعه ،استفاده از اطالعات در پروندههای پزشکی بود.

هر  3ماه یك خالصهای از وضعیت آسیبهای مراجعه-

در برخی از موارد ،اطالعات مخدوش تکمیلشدهبود که با

کننده به بیمارستان تحت عنوان برنامهی کشوری ثبت

استفاده از تماس با منزل اشخاص این اطالعات بهدرستی

حوادث در جوامع ایمن به مرکز بهداشت شهرستان واحد

دوباره تصحیحگردید .از مزایای مهم این مطالعه ،میزان

مبارزه با بیماریها ارسال میگردد .الزم به توضیح می-

استفادهی  166درصدی از تمامی اطالعات پروندههای

باشد که این شهرستان فقط دارای یك بیمارستان میباشد.

سالمندان آسیبدیده بود .الزم بهذکراست در کلیهی

بنابراین اطالعات اولیه در مورد آسیب دیدگان ثبتشده از

مراحل تحقیق در استفاده از منابع رعایت اصول اخالقی و

سیستم بهداشتی گرفتهشد و پس از بررسی مشخصگردید

امانتداری صورتگرفتهاست .پس از جمعآوری دادهها،

که درصد قابل توجهی از مراجعان بهعلت آسیبهای

تحلیل دادهها جهت آمار توصیفی با استفاده از نرمافزار

ناشی از حوادث به بیمارستان ،سالمندان می باشند.

 SPSS16انجام گرفت.

بنابراین جهت تکمیل چكلیست به بیمارستان شهرستان
مراجعه شد و اطالعات تکمیلی بهصورت روش

یافتهها

سرشماری از پروندهی پزشکی کلیهی سالمندان آسیب-

در مطالعهی حاضر ،تمامی سالمندان که درسال

دیده که پس از بروز آسیب به بیمارستان در سال 1332

 1332به بیمارستان شهرستان مراجعهکرده و دچار آسیب

مراجعهکردهبودند ،تکمیلگردید .مجموعا  222سالمند به

ناشی از حوادث شدهبودند ،مجموعا شامل  222سالمند

بیمارستان این شهرستان مراجعهکردهبودند .جمعآوری

بودند که مورد بررسی قرارگرفتند .نتایج اپیدمیولوژی

اطالعات با استفاده از یك چكلیست ازقبل طراحیشده

آسیبها در جدول  1نشانمیدهد که بیشترین فراوانی

صورتگرفت .سواالت چكلیست براساس دادههای

جنس سالمندان آسیبدیده مربوط به جنس مرد بود

موجود در سیستم بهداشتی شامل :مشخصات فردی،

( ،)٪02/2ولی آسیبهای ناشی از حوادث در هر دو

منطقهی جغرافیایی زندگی ازنظر شهری روستاییبودن،

جنس مردان و زنان بهصورت آسیب با شدت متوسط (به

نوع و شدت آسیبهای ناشی از حوادث (آسیب متوسط،

ترتیب  ٪30و  )٪23بود .بیشترین سنّی که سالمندان،

مستلزم درمان سرپایی کمتر از  24ساعت در مراکز

آسیبدیده بودند ،مربوط به گروه سنّی  06-04سال بود

درمانی ،آسیب شدید ،مستلزم درمان بستری بیشتر از 24

( ،)٪52/16شدت آسیبها در گروه سنّی  06-04سال و

ساعت در مراکز درمانی و آسیب خفیف با شدت کمتری

 05-03سال بهصورت آسیب با شدت متوسط و در

از دو شدت آسیب دیگر می باشد ( ،).)23زمان آسیب و

گروههای سنّی باالتر بهصورت آسیب شدید بود.

پیامد آسیب و غیره بود.

نتایج جدول شمارهی  2نشان میدهد که توزیع

چكلیست برای سالمندان  06سال و باالتر که

فراوانی آسیبهای سالمندان برحسب مکانیسم آسیب به-

دچار حادثهشده و بهواسطهی حادثه به بیمارستان

ترتیب مربوط به حوادث ترافیکی و سپس سقوط بود (به-

شهرستان تویسرکان مراجعه کردهبودند و دچار انواع

ترتیب  ٪32/6و  .)٪35/0در مطالعهی حوادث ترافیکی

حوادث شامل حوادث ترافیکی ،سوختگی ،مسمومیّت،

بیشتر بهصورت آسیب شدید ( )%23و سقوط بهصورت

خفگی ،سقوط ،ضربه ،غرقشدگی و سایر حوادث بودند،

آسیب با شدت متوسط ( )%25بود .درضمن فقط یك

تکمیلگردید .حوادثی که سالمند در آن هیچگونه نقشی

مرگ بر اثر آسیب های ناشی از حوادث رخ داده بود که

نداشته ،از مطالعه خارج شدند .از محدودیتهای این

ناشی از حوادث ترافیکی بود و مابقی تحت درمان

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره /22شماره /1فروردین و اردیبهشت ماه 1281931
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جدول  :2ویژگی های سالمندان مورد مطالعه (تعداد 111 :نفر)
شدت آسیب
خفیف

متوسط

شدید

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

46 -46

)4(%5

)77(%53

)64(%12

46 -43

)6(%2.3

)56(%23

)25(%4

76 -76

)6(%6

)6(%6

)26(%3

76 -73

)6(%6

)6(%2.3

)4(%5

≥06

)5(%2

)3(%1

)3(%1

زن

)0(%6

)36(%11.3

)14(%21

مرد

)3(%1

)76(%53.3

)36(%16

متغیر

سن سالمندان آسیب دیده

جنس سالمندان آسیب دیده

جدول  :1شیوع حوادث بر حسب متغیرهای مورد بررسی (تعداد 111 :نفر)
شدت آسیب
متغیر

محل وقوع آسیب

زمان آسیب

پیامد آسیب

مکانیسم آسیب

منطقه آسیب

خفیف

متوسط

شدید

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

منزل

)22(%3

)36(%17

)12(%6

اماکن آموزشی و تفریحی

)6(%6

)1($2

)2(%6.3

اماکن عمومی

)6(%6

)5(%2

)6(%6

کوچه و خیابان

)6(%6

)56(%23.3

)56(23.%3

بزرگراه و جاده

)2(%6.3

)0(%6

)27(%7.3

محل کار

)2(%6.3

)26(%4

)1(%2

سایر

)6(%6

)6(%6

)3(%1

بهار

)3(%1

)56(%20

)24(%7

تابستان

)3(%1

)66(%11

)16(%6

پاییز

)5(%2

)16(%22

)11(%26

زمستان

)6(%6

)27(%0

)11(%26

فوت

)6(%6

)6(%6

) 2(6.%3

تحت درمان

)25(%4

)216(%30

)76(%53.3

عقرب و مارگزیدگی

)6(%6

)6(%6

)3(%1

سوختگی

)6(%6

)1(%2

) 2(6.%3

برق گرفتگی

)6(%6

) 2(6.%3

)6(%6

سقوط

)6(%1

)34(%13

)26(%0.3

ضربه

)1(%2

)27(%0

)5(%2

مسمومیت

)3(%1

)5(%2

)6(%6

خشونت

)6(%6

)7(%5

) 2(6.%3

حوادث ترافیکی

) 2(6.%3

)53(%24

)36(%11.3

سایر موارد

) 2(6.%3

)0(%6

) 2(6.%3

شهری

)4(%5

)41(%10

)56(%23

روستایی

)7(%5

)41(%10

)53(%24

خارج از شهر و روستا

)6(%6

)3(%1

)22(%3

قرارگرفتهبودند .بیشترین فصلی که آسیب رخداده ،مربوط

بیشترین منطقهی آسیب پیشآمده جهت سالمندان به-

به فصل تابستان بود ( .)٪33/4بیشترین فراوانی محل

ترتیب در مناطق روستایی ( ،)%46مناطق شهری ( )%40و

وقوع آسیب ،مربوط به منزل بود ( .)%41در مورد محل

سپس مناطق خارج از شهر و روستا ( )%6گزارششدهبود.

وقوع آسیب ،بیشترین آسیبهای زنان در محیط منزل

در تمامی گروههای سنّی سالمندان ،آسیبهای

رخداده ،ولی در مردان اکثریت آسیبها در خارج از خانه

ناشی از حوادث بهمیزان بیشتری در مردان رخدادهبود .در

اتفاق افتادهبود .تنها مرگ رخداده در مردان بود .درنهایت

ارتباط با شدت آسیبها زنان فقط در آسیبهای با شدت
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نمودار  :1شدت آسیب های ناشی از حوادث در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان شهرستان تویسرکان (تعداد 222 :نفر)

خفیف دارای فراوانی بیشتری بودند ،ولی مردان هم در

فراوانی آسیبها در مردان بیشتر از زنان بود.

آسیبهای با شدت متوسط و هم شدید ،فراوانی بیشتری

براساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت نیز بهطور

را دارا بودند و انواع مکانیسمهای آسیب در مردان ،بسیار

میانگین میزان ضایعات منجر به مرگ در مورد مردان ٪24

بیشتر از زنان بود.

بیشتر از زنان است( Akkose .)14و همکاران ()2660

همچنین نتایج اپیدمیولوژی آسیبها در نمودار 1

اعالمکردند که  %02/3سالمندان آسیب دیده در ترکیه ،مرد

نشانمیدهد که شدت آسیبهای ناشی از حوادث در

بودند ( .)4همچنین در مطالعهی صافی زاده و همکاران

سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان شهرستان تویسرکان،

نتایج نشانداد که مردان بیشتر از زنان حادثه دیده بودند

بهترتیب مربوط به آسیب متوسط ( ،)٪52آسیب شدید

( .)15این موضوع میتواند بهعلت وضعیت کاری مردان،

( )٪30و آسیب خفیف ( )٪0میباشد.

زیاد بودن ساعات کار خارج از خانه ،فعالیت بدنی بیشتر
و مردبودن اکثر رانندگان باشد .بیشترین سالمندان آسیب-
دیده در مطالعه مربوط به گروه سنّی  04تا  06سال بوده-

بحث
مطالعهی حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط

است .مطالعهی  Fujishimaو همکاران ( )2662در ژاپن

با آسیب های ناشی از ایجاد حوادث در سالمندان

حاکی از آن بود که  %13/23مراجعهکنندگان به یك

مراجعهکننده به بیمارستان شهرستان تویسرکان در سال

بیمارستان بهعلت آسیبهای ناشی از حوادث سالمندان

 1333صورتگرفت .در مطالعهی حاضر ،میزان آسیب در

بودهاند ( .)12مطالعهی محمدی و همکاران درسال ،2665

مردان بیشتر از زنان بود (بهترتیب  ٪02/2و  )٪36/2و

تحت عنوان آسیبهای غیر عمدی در ایران در تمامی

بیشترین سالمندان آسیب دیده مربوط به گروه سنّی  04تا

گروههای سنّی نشانداد که بعد از کودکان ،بیشترین شیوع

 06سال بوده است ( .)٪52/1همچنین بیشترین آسیبهای

آسیبها در سالمندان  06سال و باالتر رخ داده است

ناشی از حوادث بهترتیب مربوط به حوادث ترافیکی و

( .)10مطالعهی صافیزاده و همکاران نشانداد که

سپس سقوط بود (بهترتیب  ٪32/6و  )٪35/0و ازنظر

سالمندان گروه سنّی  06تا  04سال (  )%35دارای بیشترین

شدت مربوط به آسیبهای متوسط بود (.)٪52

فراوانی آسیبدیدگی میباشند ( .)15فراوانی باالتر
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عوامل مرتبط با آسیبهای ناشی از ایجاد حوادث در سالمندان

آسیبها در گروه سنّی  04تا  06سال در مطالعهی حاضر،

( )15که با نتایج مطالعهی حاضر همخوانی ندارد .این

همزمان با تغییر در تواناییهای جسمی و ذهنی ،میتواند

موضوع میتواند بهعلت وجود انجام فعالیت کشاورزی در

با افزایش مشکالت سالمندی ،رفتارهای مخاطرهآمیز در

این شهرستان باشد که باعثمیشود بیشترین آسیبها در

سالمندان و عدم درك موقعیتهای خطرناك مبنی بر درك

مناطق روستایی رخدهد .بیشترین فراوانی محل وقوع

ذهنی قبلی که میتوانند کار مورد نظر را انجامبدهند،

آسیب مربوط به منزل بود که نتایج بهدستآمده با مطالعه-

رابطه داشتهباشد.

ای که در شیراز مبنی بر دچار حادثه شدن سالمندان

باالترین فراوانی آسیبها در پژوهش بهترتیب

مراجعه کننده به بیمارستان در منزل ( ،)%31/36کوچه،

آسیب ناشی از حوادث ترافیکی و سقوط را به خود

خیابان و بزرگراهها صورتگرفته ،مطابقتدارد (.)13

اختصاصدادند که با نتایج )16،12( Joseph, Dellinger

همچنین با نتایج مطالعات  Adam ,Oyetunjiدر امارات و

همخوانیداشت .همچنین نتایج مطالعهی نادر و همکاران

آمریکا که بیشترین ایجاد حوادث در منزل و سپس

در شیراز ،نشانداد که سقوط و حوادث ترافیکی بیشترین

خیابان برای سالمندان رخمیدهند ،همخوانیدارد(.)11،21

نوع حوادث در سالمندان میباشند( .)13در مطالعهی

الزم به ذکراست در مطالعهی حاضر ،بیشترین شدت

رمضانی و همکاران ،بیشترین درصد فراوانی حوادث

آسیبهای رخداده برای سالمندان از نوع شدت آسیب

بهترتیب ضربه ،سقوط ،مسموم ّیت و ورود اجسام نوك تیز

متوسط بود که متوسطبودن شدت آسیبها با ناچیزبودن

گزارشگردید که با نتایج این مطالعه ،تطابق ندارد (.)26

پیامد مرگ جهت سالمندان در مطالعه همخوانیداشت.

از دالیل این عدم همخوانی ،متمرکزشدن مطالعهی

همچنین الزم به توضیحاست که در این مطالعه ،بیشترین

رمضانی برروی تمامی حوادث و همهی افراد مراجعه-

پیامد ناشی از حوادث مربوط به بهبودی بهعلت تحت

کننده به بیمارستان بودهاست .باتوجه به اینکه مطالعهی

درمان قرارگرفتن در بیمارستان بود .نتایج مطالعهی

حاضر در محیط بیمارستان صورتگرفته و حوادث

حوادث خانگی شهرستان شیراز در ایران در سالهای -26

ترافیکی و سقوط در سالمندان سریعا مورد ارجاع به

 22نشانداد که بیشترین مصدومیّتها به بهبودی منجر

بیمارستان انجاممیشود ،لذا این دو حادثه از فراوانی

شده است ( .)22هرچند که در مطالعهی حاضر ،اکثریت

بیشتری برخوردار میباشند .همین طور آسیبهای رخداده

آسیبها به بهبودی منجرشدهبود ،اما هر کدام از این

در فصل تابستان ،بیشتر بود ( ،)٪32مطالعات مختلفی از

آسیبها در زمان رخداد بهتنهایی ،میتوانند منجر به ایجاد

جمله مطالعهی رمضانی و همکاران با عنوان بررسی

مشکالت و ناراحتیهای جسمانی با طیف گستردهای از

حوادث خانگی در بیرجند نشاندادند که بیشترین حوادث

ناتوانیهای موقت و دائمی ،فشارهای روانی و تحمیل

در فصل بهار و تابستان بود ( .)26باالبودن وقوع آسیب

هزینههای اقتصادی گزاف بر خانوادهها و جامعه شوند.

در فصل تابستان ،دالیل مختلفی از جمله حضور سالمندان

باتوجه به وضعیت جسمانی سالمندان و درمعرض

در بیرون از منزل و مشغولبودن آن ها به فعالیتهای

خطربودن آنها نسبت به انواع آسیبهای ناشی از

مختلف میباشد .بیشترین منطقهی آسیب رخداده در

ایجادحوادث ،همچنین مرگ و میر و ناتوانی بیشتر در این

سالمندان بهترتیب در مناطق روستایی ( )%46و سپس

گروه سنّی ،با اهمّیّتترین اقدام ،پیشگیری در سطح اولیه

مناطق شهری ( )%40گزارش شده بود که اختالف ناچیزی

میباشد .بنابراین سالمندان باید از پیامدهای احتمالی منتج

باهم داشتند .نتایج مطالعهی صافیزاده و همکاران نشانداد

از آسیبهای ناشی از حوادث آگاهی پیداکرده و برای

که در مناطق شهری آسیب و حوادث بیشتری رخ میدهند

جلوگیری از این حوادث اقداماتی را انجامبدهند .باعنایت
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 نتایج، در نهایت.ایمنی سالمندان و مراقبان آنها دارد

 اهمّ ّیت پیشبینی و پیشگیری از،به موضوعات فوق

 میتواند راهکارهای مناسب در زمینهی مورد،حاصلشده

 بهنظرمیرسد در برنامههای.آسیبها بسیار الزممیباشد

-بررسی را دراختیار برنامهریزان و مسؤوالن بهداشتی به

مداخلهای و پیشگیریکننده باید بهطور کامل علتهای

.منظور طراحی برنامههای موثر قرار دهد

ایجادکنندهی هر آسیب ناشی از حوادث و راههای
پیشگیری از آن ها را تشخیص و به سالمندان آموزشداد

تشکر و قدردانی

تا از بروز آسیبهای کشنده و جبرانناپذیر برای سالمندان

نویسندگان این مقاله بر خود الزممیدانند از

 نیز.در محیط خانه و خارج آن پیشگیری بهعملآید

بیمارستان شهرستان تویسرکان که اطالعات مورد نیاز

 الزماست،باتوجه به باالبودن آمار آسیبها در محیط خانه

- تشکر و قدردانی،طرح را در اختیار نویسندگان قراردادند

زمینهها و علتهای این گونه آسیبها در منزل و محیط

.نمایند

اطراف سالمندان تشخیص و رفعگردد که این اقدامات
مسلما نیاز به آموزش و ارتقای سطح دانش و نگرش
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Background: With respect to the aging process, one of the
challenges facing the health sector in the coming years is cause
of accidents in the elderly which has an effective portion in
disability and death. In Iran, accidents and their causes in the
elderly, to take the necessary measures has not been well
studied. This study was conducted in 2014, with the aim of
determination of the factors associated with injuries caused by
accidents in the elderly referred to hospital of Tuyserkan city.
Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted
on 222 elderly referred to hospital of Tuyserkan city that have
accidents in 2014. First, by referring to the fight against diseases
of public health center, primary data were taken about status of
victims, and then with referring to the hospital, checklist of injuries
from medical records was completed. Checklist Including
personal information, type, severity, time and consequences of
the damage. The data were analyzed by statistical software
SPSS16.
Results: The extent of injuries in men was more than in women
(respectively 62/2% and 37/8%). Most elderly people injured are
in age group of 60 to 64 years (58/1%). Also, most injuries was
related to traffic accidents and falls (respectively 38/7% and
35/6%). Severity of the injuries were moderate (58%).
Conclusion: Elderly people, due to physiological conditions are
in danger of accidents and their irreversible effects. Therefore,
effective and regular training about injury prevention and secure
of living environment and society for the elderly, and regarding to
reduction of injuries in this age group is necessary.
Key words: Accident, Injury, Aging, Tuyserkan
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