پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي)

تاريخ دريافت مقاله7197/71/71 :

سال هجدهم ،شماره  ،2پي در پي  ،92صفحات  99تا 202

تاريخ پذيرش مقاله7197/4/71 :

خرداد و تير 2192

بررسي علل آسيبهای اندام فوقاني طي سالهای  2111تا 2190
 .7دانشیار جراحی دست ،بیمارستان  71خرداد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .2کارشناس ارشد کاردرمانی ،بیمارستان  71خرداد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .1عضو هیأت علمی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکيده
سابقه و هدف :آسیبهاي دست جزء شایعترین آسیبهاي بدن میباشند به طوري که حدود  %22آسیبهاي اسکلتی عضالننی را تشالکی
میدهند و میتوانند باعث ناتوانی و محرومیت دایمی از کار شوند .نوع ضایعه و نحوه درمان آن نقش مهمی در ناتوانی ایجاد شده دارد .باله
همین دلی بررسی عل ایجاد چنین آسیبهایی میتواند در پیشگیري آنها در کشور ما نقش مهمالی داشالته باشالد .ایالن ماالعاله جهالت
بررسی همهگیرشناسی بیماران مبتن به آسیبهاي اندام فوقانی در مرکز آموزشی-درمانی  71خرداد انجام گرفت.
مواد و روشها :تحقیق از نوع توصیفی بر روي  4129بیمار که طی سه سال (از سال  7122تا سال  )7191به علالت آسالید دسالت باله
اورژانس بیمارستان  71خرداد تهران مراجعه کرده بودند ،انجام گرفت .بعد از کسد رضایت از بیماران ،خصوصیاتی مانند سالن ،جالنس،
زمان پذیرش ،علت آسیددیدگی و مح آسید ثبت گردید .اطنعات به دست آمده با نرمافزار آماري  SPSSمورد تجزیه و تحلی قالرار
گرفت .براي مقایسه نسبتها از آزمون کايدو استفاده شد.
يافتهها :طی مدت ماالعه 4129 ،بیمار ( 4271مرد و  179زن) با آسیبهاي دست به بیمارستان مراجعه نمودند .میانگین سنی بیماران
 24/1سال بود .در این بیماران صدمه ناشی از بریدگی با شیشه ( )%11/11شایعترین عام صدمه دست بود .بیشالتر آسالیبها مربالوب باله
زمان شد بود .در آسیبهاي ناشی از دستگاههاي صنعتی %11/77 ،افراد آموزشهاي الزم را فرا نگرفته بودند.
نتيجهگيری :به نظر می رسد که آسیبهاي اندام فوقانی در مردان بیشتر از زنان بوده و شایعترین ناحیه آسید در انالدام فوقالانی ،دسالت
میباشد .همچینی مهمترین علت آسیبها در هر دو گروه مردان و زنان ،جسم تیز و شیشه بوده است ( .)%11/11پس از این عامال  ،کالار
با دستگاههاي صنعتی علت آسیددیدگی  %21/91افراد بوده است که  %11/77این افراد براي کار با این دستگاهها آموزش ندیده بودند.
واژگان کليدی :زخم و آسیبها ،تروماي دست ،آسید صنعتی ،اپیدمیولوژي ،ایران
لافاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Yavari M, Riyahi A, Valai N. Causes of upper extremity injuries in the years 2009 to 2011. Pejouhandeh 2013;18(2):97-102.

مقدمه

2

آسیبهاي اندام فوقانی ،شالایعترین آسالیبهاي ایجالاد شالده در
بدن هستند و  %1/1تا  %22/1هماله آسالیبها و  %22آسالیبهاي
عضننی-اسکلتی را تشکی مالیدهنالد ( %44 .)7-1آسالیبهاي
دست در مح کار ایجاد میشود ( .)7به طور کلی یال پالنجم
ناتوانیهاي دایمی و ی سوم موارد مزمن محرومیالت از کالار را
آسیبهاي دست تشکی میدهند (.)4
در آمریکا ،از میالان آسالیبهاي شالللی ،سالالیانه حالداق یال
میلیون نفر ( )%71به علت آسیبهاي شللی ناحیه دست تحالت
*نويسنده مسؤول مکاتبات :آزاده رياحي؛ تهران ،خیابالان کالریمخالان ،خیابالان
آبان ،بیمارستان  71خرداد ،واحد کاردرمانی؛ تلفن+92-27-22912711 :؛ پستت
الکترونيكazade.riyahi@gmail.com :

درمان قرار میگیرند .در ترکیه نیز آسیبهاي دسالت شالایعترین
صدمه شللی گزارش شده اسالت .صالدمه ایالن عضالو در خاناله،
اماکن عمالومی ،تصالاد  ،جنالو ،ورزش و فعالیتهالاي صالنعتی
اتفاق میافتد .در این مالورد بالین کشالورهاي مفتلالف ،تفالاوت
وجود دارد .در کشورهاي در حال توسعه شاید به دلی قدیمی
بودن دستگاهها و عدم رعایت اصول ایمنالی ،هنالوز شالایعترین
علت آسید دست فعالیتهالاي صالنعتی و کارخانالهاي اسالت .در
کشورهایی که اصول ایمنی در دستگاهها و محال کالار رعایالت
میگردد ،شایعترین مح صالدمه در خاناله اسالت .در سالورد در
ی ماالعه بیشتر صدمات دست در هنگام فعالیتهالاي تفننالی
بوده است .در کودکان و نوجوانان آسید دست اغلد در خانه و
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مواد و روشها
این ماالعه از نوع توصیفی -تحلیلی و به صورت مقاعی بالود
که بر روي  4129بیمار که در طی سه سال (از سال  7122تالا
سال  )7191به علت آسید دست به اورژانالس بیمارسالتان 71
خرداد تهران مراجعه کرده بودند ،انجام گرفالت .چالون در ایالن

30
سال 1390

يافتهها
علت آسيبديدگي و جنسيت افراد آسيبديده
از تعداد ک  4129بیمار که به علت آسید دست به اورژانس
بیمارستان  71خرداد تهران مراجعه کالرده بودنالد 4271 ،نفالر
مرد و  179نفر زن بودند .درصالد فراوانالی آسالیددیالدگان باله
تفکی علت آسید در نمودارهاي  7تا  1آمده است..
با توجه به نمودار  ،7در فاصله این سه سال در ک  121 ،نفر
بر اثر نزاع دچار تروماي اندام فوقانی شالدند کاله از ایالن میالان
بیشتر مراجعهکنندگان در سال  7129و کمترین میزان مربوب
به سال  7191میباشد .همچنین توزیع فراوانی میزان نالزاع در
زنان بین  %7-4و در مردان  %91-99بوده است.

39
سال 1389

31
سال 1388

شکل  .2نمودار درصد فراواني آسيبديدگان بر اثر نزاع در هر سال ،طي سال  2111تا 2190

چنانچه در نمودار  2منحظه میشود ،در ک  7222نفالر بالین
سالهاي  7122تا  7191به علت تروماي اندام فوقانی باله وسالیله
دستگاههاي صنعتی به این مرکز مراجعه کردند که از این میالان
بیشترین میزان مربالوب باله سالال  )%11/11( 7191و کمتالرین
میزان مربوب به سال  )%17/41( 7129است .در این مالورد نیالز
تعداد مردان ( )%97-91بسیار بیشتر از زنان ( )%1-9بود.

نمودار  1مربوب به فراوانی مراجعهکننالدگانی اسالت کاله دچالار
آسید با جسم تیز شده بودنالد ( 2921نفالر) .چنانچاله در ایالن
نمودار منحظه میشود %11/11 ،از افراد مراجعهکننده در این
دوره زمانی ،در سال  7191مراجعه کالردهانالد و تنهالا %71/4از
آنها در سال  7122مراجعه کردهاند .در این نمودار نیالز تعالداد
مردان ( )%22-22بیشتر از زنان ( %)72-72بود.

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 16:15 +0330 on Friday January 24th 2020

به صورت صدمه با شیشه ،افتادن از بلندي و بسته شالدن در
اتومبی یا منزل بر روي انگشتان و هنگام بازي اتفاق میافتالد.
از نظر مکان وقوع صالدمات ،در گروههالاي سالنی مفتلالف نیالز
تفاوت وجود دارد (.)1
طی فعالیتهاي صنعتی ،گروه اصلی آسید را مالردان جالوان و
فعال زیر  41سال تشکی میدهند ( 2 ،7و  .)4صدمات دست
در فعالیتهاي ورزشی معموالً بیماران بین  21تا  41سال را در
بر میگیرد .در ی ماالعاله در ایالران میالانگین سالن بیمالاران
 22/9سال بود (.)1
از آنجایی که آسیبهاي دسالت عمالدتاً نیازمنالد دوره طالوالنی
درمان بوده و میتواند منجر به ناتوانی دایمی گالردد و متعاقالد
آن فشار اقتصادي -اجتمالاعی و روانالی زیالادي را باله بیمالاران،
خانواده آنها و مراکز صنعتی و نهایتاً جامعه وارد نماید ،داشالتن
آمالالار دقیالالق از پراکنالالدگی و مکانیسالالم ایجالالاد ایالالن آسالالیبها در
برنامههاي پیشگیري حارز اهمیت اسالت .بالدین منظالور بالر آن
شدیم تا ماالعهاي جهت تعیین همهگیرشناسی بیماران مبالتن
به آسیبهاي اندام فوقانی در مرکز پزشکی آموزشی  71خالرداد
که مراجعین فراوانی از صدمات اندام فوقانی را پذیرش میکند،
انجام دهیم.

بیمارسالالتان ،خالالدمات فالالوق تفصصالالی جراحالالی ترمیمالالی و
میکروسکوپی دست اراره مالیگالردد و روزاناله تعالداد زیالادي از
بیماران با آسیبهاي متنوع در ناحیه دست و انالدام فوقالانی باله
این بیمارستان مراجعه میکنند ،ایالن مرکالز باله عنالوان مرکالز
انجام ماالعه انتفا گردید .هماله بیمالاران بالدون محالدودیت
سنی و جنسی بررسی شدند .بعالد از کسالد رضالایت بیمالاران،
خصوصالالیاتی ماننالالد سالالن ،جالالنس ،زمالالان پالالذیرش ،علالالت
آسالیددیالالدگی و محالال آسالالید توسالج یالال جالالرا دسالالت در
چ لیست ثبت گردید.
اطنعات به دست آمده با نرمافزار آماري  SPSSمورد تجزیاله
و تحلی قرار گرفت .بالراي مقایساله نسالبتها از آزمالون کالايدو
( )χ²استفاده شد ،و ساح معنیداري  1/11در نظر گرفته شد.

دکتر مسعود یاوري و همکاران99 /

شماره  ،2پیدرپی  ،92خرداد و تیر 7192

علت آسيبديدگي و نوع دست درگير
جدول شماره  7توزیع دست آسید دیده را نشالان مالیدهالد،
همان طور که دیده میشود ،تعالداد افالرادي کاله بالر اثالر نالزاع،
دست مللو آنها آسید دیده است بیشتر از کسانی اسالت کاله

دست غالد آنها آسید دیده است ،اما در بالین افالرادي کاله بالا
دستگاه صنعتی و بر اثر جسم تیز آسید دیدهاند ،بیشتر دست
غالد آنها آسید دیده است.

31
سال 1389

سال 1390

سال 1388

شکل  .2نموداردرصد فراواني آسيبديدگان بر اثر کار با دستگاههای صنعتي در هر سال ،طي سالهای  2111تا 2190

71
16
سال 1390

13

سال 1389

سال 1388

شکل  .1نمودار درصد فراواني آسيب ديدگان بر اثر جسم تيز در هر سال ،طي سالهای  2111تا 2190
جدول شماره  .2توزيع فراواني دست آسيب ديده
دست غالب
نزاع
دستگاه صنعتی
جسم تیز و شیشه

دست مغلوب

کل

هر دو دست

فراواني

درصد فراواني

فراواني

درصد فراواني

فراواني

درصد فراواني

711
242
2771

22/1
12/4
11/1

411
492
7141

11/2
14/7
17/2

41
711
721

1/1
1/1
1/1

محدوده سني افراد آسيبديده بر اساس علت آسيب
چنانچه در جدول  2منحظه میشود %11/41 ،افرادي کاله بالر
اثر نزاع دچار ضایعه دست شدهاند 21 ،تا  24سال سن داشتهاند
که این میانگین سنی بیشترین میزان را به خود اختصالا داده
است .کمترین میزان نیز بالا  %1/11مربالوب باله افالراد بالاالي 41
است .از میان افرادي که بر اثر دستگاههاي صالنعتی دسالت آنهالا
آسید دیده است ،بیشترین فراوانی مربوب به گروه سالنی  21تالا
 29سال است که %21/1از ک افراد را شام میشود ،و کمترین
فراوانی مربوب به افراد باالي  41سال میباشد (.)%1/11
در مورد جسم تیز و شیشه نیز بیشترین فراوانالی مربالوب باله
گروه سنی  21تا  24سال اسالت کاله  %14/72از کال افالراد را
شام میشود؛ در این مورد نیز کمترین فراوانی مربوب به افراد
باالي  41سال میباشد (.)%1/1

111
7441
1147

محدوده زماني آسيبديدگي
جدول شماره  1نشاندهنده زمان حادثه میباشد .چنانچه
منحظه میگردد ،در بین افرادي که بر اثر نزاع دست آنها
آسید دیده است ،بیشترین فراوانی مربوب به شد میباشد و
بیشتر آنها در شد دست به نزاع زدهاند .در مورد آسید با
دستگاه صنعتی و جسم تیز نیز ،بیشترین فراوانی مربوب به
شد میباشد.
مهمترين علت آسيبديدگي
مهمترین علت آسیددیدگی دست ،جسم تیز و شیشاله بالوده
است 2927 .نفر از افرادي که دچار آسیددیدگی دسالت شالده
بودند ( ،)%11/11بر اثر جسم تیز و شیشه بوده اسالت ..پالس از
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این عام  ،کار بالا دسالتگاههاي صالنعتی علالت آسالیددیالدگی
 )%21/91( 7222نفالالر بالالوده اسالالت و در نهایالالت  121نفالالر
( )%71/99هم در طی نزاع دچار آسید شدند.
همچنین از بین افرادي که با دستگاههاي صنعتی کار کرده و
دچار آسیددیدگی شدهاند ،تعدادي براي کار با این دسالتگاهها
آموزش دیده و تعدادي آموزش ندیده بودند .در جدول شالماره
 4توزیع فراوانی افراد آموزشدیده و آموزشندیده براي کالار بالا
دستگاههاي صنعتی گزارش شده است.
آموزش نحوه کار با دستگاههای صنعتي
چنانچه در جالدول شالماره  4منحظاله مالیگالردد ،در بالین
افرادي که در سال  7122بر اثر دستگاههاي صنعتی آسالید

جدول شماره  .2توزيع فرواني محدوده سني افراد آسيبديده از سال  2111تا 2190
سال 2111
نزاع

محدوده سني

سال 2119

دستگاه

جسم تيز

نزاع

صنعتي

دستگاه

سال 2190
جسم تيز

نزاع

صنعتي

دستگاه

جسم تيز

صنعتي

71 -79سال

فراوانی
درصد

21
71/21

11
72/77

12
71/1

11
71/22

11
71/12

717
27/91

21
71/22

42
22/11

411
79/21

 21 -24سال

فراوانی
درصد

22
11/17

91
21/22

741
11/21

11
12/77

97
21/11

749
12/19

12
12/97

711
24/11

121
14/7

 21 -29سال

فراوانی
درصد

21
71/21

711
21/11

722
12/1

42
21/11

717
21/71

722
21/12

41
22/42

711
11/29

144
21/11

 11-14سال

فراوانی
درصد

71
2/12

11
71/11

41
77/11

17
71/14

11
72/71

11
71/14

21
71/12

91
21/1

294
71/92

 11 -19سال

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

71
1/71
2
7/21

11
74/74
2
1/49

77
2/11
7
1/21

9
4/41
7
1/49

12
71/12
1
1/11

21
1/41
1
1/11

2
1/11
7
1/11

11
72/92
4
1/97

747
1/11
1
21/12

فراوانی
درصد

711
711

411
711

411
711

212
711

121
711

411
711

712
711

419
711

2777
711

بیشتر از 41سال
جمع ک

جدول شماره .1توزيع فراواني آسيبديدگي بر حسب محدوده زماني
نزاع

جسم تيز و شيشه

دستگاه صنعتي

زمان

فراواني

درصد فراواني

فراواني

درصد فراواني

فراواني

درصد فراواني

صبح (  1تا )71/11
عصر ( 71/11تا )79/11
شد ( 79/11تا )1
ک

41
211
211
121

1/1
44/2
42/1
711

222
411
111
7222

72/1
11/1
41/9
711

194
211
7121
2927

79/9
21/1
11/1
711

جدول شماره :4توزيع فرواني افراد آموزش ديده و آموزش نديده از سال 2111تا2190
دستگاههای صنعتي
آموزشدیده
آموزشندیده
تعداد ک

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

سال 2111

سال 2119

سال 2190

کل

21
22/4
121
14/7
411

91
14/7
291
11/1
121

711
11/1
114
11/2
419

227
22/2
941
11/7
7222
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دیده بودند ،که شام  411نفالر مالیباشالد 121 ،نفالر از آنهالا
آموزش ندیده بودند و تنها  21نفر از آنها کالار بالا دسالتگاه را
آموزش دیده بودند .همچنین از بین  121نفر از افالرادي کاله
در سال  7129آسید دیده بودند 291 ،نفر آمالوزش کالار بالا
دستگاه را ندیده بودند .همیناور از  419مراجعاله کننالده در
سال  7191که دست آنها بر اثر دستگاههاي صنعتی آسالید
دیده بود 114 ،نفر آموزشهاي الزم را فالرا نگرفتاله بودنالد .در
مجموع بر اساس نتایج مندرج در جالدول شالماره  ،1در طالی
سالهاي  7122تا  %11/77 ،7191افراد آسالیددیالده توسالج
کار با دستگاههاي صنعتی افرادي بوده اند که براي کار با این
دستگاهها آموزش ندیده بودند.

شماره  ،2پیدرپی  ،92خرداد و تیر 7192

دکتر مسعود یاوري و همکاران717 /

بحث
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این تحقیق نشان دادکه مهمترین علت آسید انالدام فوقالانی،
جسم تیز و شیشاله بالا  %11/11و پالس از ایالن عامال  ،کالار بالا
دستگاههاي صنعتی با  %21/91بوده است و در نهایت نالزاع بالا
 %71/99باعث آسید بیماران شده است.
این ماالعه از نظر شیوع زیاد صالدمه در مالردان بالا ماالعالات
دیگر مشابه است .در ایالن ماالعاله میالانگین سالنی کال افالراد
آسیددیده در طی سالهاي  24/1 ،22-91سال به دسالت آمالد
که مشابه ماالعات دیگري است که در ایران انجام شالده اسالت
( ،)1اما نسبت به ماالعالات صالورت گرفتاله در اروپالا و امریکالا
پایینتر میباشد ( 1 ،2 ،7و  .)1این موضوع نشان میدهالد کاله
احتماالً میانگین سنی افراد فعال و کارگران در کشور ما نسبت
به اروپا و آمریکا پایینتر میباشد.
در دو ماالعه در ایران دسالت غیالر غالالد ( )2و در ماالعالات
دیگر دست غالد آسید بیشتري دیده بالود ( 1و  .)9در حالالی
که در بررسی موجود در افرادي که بر اثر نزاع آسید دیدهانالد،
بیشترین صدمه در دست مللو آنها ولی در بین افالرادي کاله
با دستگاه صنعتی و بر اثر جسم تیز آسید دیده اند ،بیشالترین
صدمه در دست غالد آنها بوده است .این موضوع را میتوان بالا
بیان اینکه افراد در حین کارهاي صنعتی و فعالیتهالاي روزمالره
بیشتر از دست غالد خود و برعکس در هنگالام نالزاع از دسالت
غیر غالد براي جلوگیري از صدمات استفاده میکننالد ،توجیاله
کرد.
در ماالعه حاضر از نظر سنی بیشترین فراوانالی در آسالیبهاي
نزاع و جسم تیز (شیشه) مربوب به گروه سنی 21تا  24سال و
در آسیبهاي دستگاههاي صنعتی مربوب به گروه سالنی  21تالا
 29سالالال بالالود و کمتالالرین فراوانالالی در هالالر سالاله گالالروه نالالزاع،
دستگاههاي صنعتی و جسم تیز (شیشه) مربوب به افراد باالي
 41سال بود.
شایعترین زمان آسید در ایالن ماالعاله در شالد ()79/11-1
بود .فرهادي و همکاران در بررسی آسالیبهاي صالنعتی دسالت،
بیشترین آسالید را در شالیفت کالاري صالبح و اواسالج شالیفت
منحظه کردند ( .)2شایعترین زمان آسید در ماالعه فالاطمی
و همکاران بین ساعات  72ظهر تا  1بعالد از ظهالر بالود ( .)9در
ی ماالعه در ترکیه نیز شیوع صدمه در ساعات اولیاله شالروع
کار بیشتر ( )71و در سالایر ماالعالات هماننالد ماالعاله حاضالر
صدمه در هنگام شد ،و در کودکان بین سالاعت  2عصالر تالا 2
شد شایعتر بود ( 77و  .)71از آنجایی که خوا آلالودگی یکالی
از عوام اصاللی در آسالید دسالت مالیباشالد ،در نظالر گالرفتن
دورههاي خوا و استراحت کافی براي کارگران مراکز صالنعتی

و همچنین باال بردن امنیت شهري در زمان شد براي کالاهش
میزان نزاع و درگیري ،حارز اهمیت میباشد.
بر اساس نتایج به دست آمده از این ماالعه ،در طی سالالهاي
 7122تالا  %11/77 ،7191افالالراد آسالالیددیالده توسالالج کالالار بالالا
دستگاههاي صنعتی افالرادي بالودهانالد کاله بالراي کالار بالا ایالن
دستگاهها آموزش ندیدهاند .بنالابراین ضالروري اسالت کالارگران
قب از شروع کار بالا دسالتگاههاي صالنعتی آموزشالهاي الزم در
مورد نحوه کار با دستگاه و اصول ایمنی مورد نیاز در مورد کالار
با آن دستگاه را کسد نمایند .همچنین در مالواردي کاله بالراي
کار در آن مرکز نیاز به توانایی خواندن و نوشالتن باشالد ،طبالق
ماده اي از قانون کار ،کلیه کارفرمایان اعم از بفش خصوصالی و
دولتی موظفنالد حسالد اعالنم وزارت کالار و امالور اجتمالاعی و
ماالالابق ضالالوابج تعیالالین شالالده در ایالالن آیالالین نامالاله نسالالبت بالاله
سوادآموزي کارگران خود اقدام نمایند (.)77
بر اساس یافتههاي حاص از این پژوهش چون بعالد از جسالم
تیز و شیشه ،آسید صالنعتی شالایعترین عامال صالدمه دسالت
میباشد و قدیمی بودن دستگاهها و عدم رعایت اصالول ایمنالی
از عوامال اصالاللی هسالالتند ( 72و  ،)71مالدون کالالردن روشالالهاي
پیشگیري ،آموزش مناسد ،اصن نواقص دستگاههاي صنعتی،
استفاده کردن از وسای محافظتی الزم ،ایجاد فضالاي مناسالد
براي جلوگیري از خوا آلالودگی و آمالوزش مهارتهالاي شالللی
میتواند از آسید این عضو حیاتی جلوگیري نماید.
در پایان ،از نقاب قوت این ماالعه میتوان مالوارد زیالر را نالام
برد:
 -7مرکز انجام ماالعه ،مرکز فوق تفصصالی جراحالی ترمیمالی
دست بوده اسالت و باله عنالوان یکالی از مراکالز اصاللی referral
محسو میشود.
 -2در این ماالعه همه عوام آسید (جسم تیز و شیشه ،کالار
با دستگاههاي صنعتی ،نزاع) بر روي تعالداد زیالادي از بیمالاران
مورد بررسی قرار گرفت.
از محدودیتهاي این پژوهش نیز میتوان موارد زیر را نام برد:
 -7ماالعه تنها در ی مرکالز و بالر اسالاس دادههالاي موجالود
انجام گرفت.
 -2با توجه به اینکه مرکز مورد ماالعه بیشالتر شالام بیمالاران
با آسیبهاي خا و  complicatedمیباشالد ،نتالایج باله دسالت
آمده قاب تعمیم به ک جامعه نمیباشد.
 -1تعدادي از بیماران به علت مشکنت قانونی از بیان حقیقت
امتناع میکردند و گفتههاي تعدادي از آنان  reliableنبود.
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... بررسی عل آسیبهاي اندام فوقانی طی سالهاي

اصولی و کارشناسی شده از سالوي دولالت و اجالراي آن توسالج
مراجع زیربج به همراه اراره آموزش مداوم در زمینه نحوه کالار
 عالدم اسالتفاده از کودکالان و،با وسای و دستگاههاي صالنعتی
 تدوین و اجراي دقیالق،نوجوانان در کارهاي بالقوه آسیدرسان
 ارتقاي دستگاههاي صنعتی،مقررات و اصول ایمنی و حفاظتی
 تنظالیم زمالان کالاري در بالین،و رفع نقایص آنها در اسرع وقت
،  در کاهش ایالن گوناله حالواد،افراد و باال بردن امنیت شهري
جلوگیري از کالار افتالادگی و تحمیال هزیناله گامهالاي مالوثري
.برداشته خواهد شد

 دوماهنامه پژوهنده/712

بنابراین انجام ماالعهاي تحلیلی یا تجربی باله منظالور بررسالی
اتیولوژي آسیبها و متعاقد آن براي پیشگیري از وقوع این عل
 همچنین توصیه میشود ماالعالات دیگالري بالا.توصیه میشود
.حجم نمونه باالتر و در تعداد مراکز بیشتر صورت گیرد

نتيجهگيری
با توجه به بررسیها و یافتههاي پالژوهش و بالاال بالودن تعالداد
 میتوان نتیجه گرفت کاله بالا اراراله طرحهالاي،افراد آسیددیده
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