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 1384-1385 هاي شغلي در شهر كاشان طي سالهايآسيب شناسيي گيرهمهبررسي 
 

 3حسين اكبري، 2 ميترا حناني،2 مسعود مطلبي،*1حميد رضا صابري
 

 خالصه
 حدود  دهد و در   ميليون حادثه ناشي از كار رخ مي       15در هر سال در دنيا بيش از        ) ILO(المللي كار   بر گزارش سازمان بين    بنا :سابقه و هدف  

 .گردند ميديدگيآسيب شغلي باعث معلوليت و سوانح عالوه بر آن ،دهند شغلي جان خود را از دست مي  سوانحسال در اثر     يك ميليون نفر در   
ايـن پـژوهش بـا هـدف        .  خسارات وارده وجود ندارد    يبارهدر ايران متاسفانه به دليل عدم وجود آمار دقيق در اين مورد اطالعات درستي در              

 . انجام گرفت1385لغايت پايان شهريور سال  1384هاي ناشي از كار در شهرستان كاشان از مهرماه سال آسيب گيري شناسيهمهسي برر
شاغل در واحـدهاي صـنعتي، توليـدي، كشـاورزي و خـدماتي              1517 هاي جديد روي   داده ع پژوهش از نوع توصيفي از نو      :هامواد و روش  

هـاي شـهر كاشـان       در حين كار خود شده و براي درمان به يكـي از بيمارسـتان              آسيبزماني يك ساله دچار      يشهرستان كاشان كه در فاصله    
تحليـل   بـراي تجزيـه و    . ديده در زمان مراجعه انجـام گرفـت       نامه طراحي شده به وسيله كارشناس آموزش       توسط پرسش  ،مراجعه نموده بودند  

 .اطالعات از آزمون كاي دو استفاده شد
 تـا   12 بـين    ديـده آسـيب  سـني    يمحـدوده  زن و )  درصد 7/2(  مورد 41مرد و   )  درصد 3/97( مورد   1476،  ديدهآسيبشاغل   1517 از :يجنتا
 كـار بـا     يبيشترين فراواني از نظر سـابقه       سال و  20-29 سني   ي درصد در محدوده   3/41بيشترين فراواني با    . سال بود ) 7/29±2/10(سال   75
آن بيشـترين    و پـس از    درصـد  6/53هاي چشمي   بيشترين نوع آسيب مربوط به آسيب      . سال قرار داشت   4ير   سني ز  ي در محدوده  درصد 7/42

 و برخورد   ف ناشي از كار تصاد    گانديدآسيببيشترين فراواني عامل حادثه در      .  بود  درصد 6/26با    ) از مچ تا انگشتان   (آسيب مربوط به دست     
 و بعد از آن بخش  درصد2/50 در بخش خدمات هاآسيب و بيشترين فراواني  درصد3/14آالت  و پس از آن كار با ماشين درصد3/39با اشياء 

 .)>0001/0p (دار بين محـل آسـيب و محـل كـار ديـده شـد      ارتباط معني.  بود درصد5/1  و بخش كشاورزي درصد 3/48 صنعت و معدن با   
  .)>0001/0p( شد  ديدهديده و نوع آسيببين عضو آسيب داريهمچنين ارتباط معني

همچنين قابل پيشگيري بودن  درگيري بيشتر قشر جوان و صنعت شهر كاشان و  در بخش خدمات وسوانح با توجه به شيوع بيشتر :ریبگجهينت
 .اد را در اين شهر صنعتي كاهش دسوانحهاي كاري تعداد توان با اقدامات اوليه مثل آموزش و باال بردن سطح ايمني در محيط شغلي ميسوانح

 كاشان ،ILO شغلي، حادثه، معلوليت، آسيب :دیيواژگان کل
 
 بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كاشان، مركز تحقيقات ترومااي دانشكده استاديار گروه بهداشت حرفه -1
  گروه بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كاشانمربي -2

 ده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كاشان دانشك و آمار گروه بهداشت عموميمربي -3

 حميدرضا صابري :نويسنده مسوول *
  بلوار قطب راوندي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي5كاشان، كيلومتر : آدرس

 saberi_HR@kaums.ac.ir: پست الكترونيك
 11/10/86: تاريخ دريافت        0913 361 4699 :تلفن

 16/2/87: تاريخ پذيرش نهايي       0361 5550111 :دورنويس
 

 مقدمه
بـه هرگونـه   ) occupational trauma( شـغلي  آسـيب 

ديدگي و بريدگي    فيزيكي، نظير شكستگي، ضرب    آسيبجراحت يا   
  شـغلي ايجـاد شـده      يكه در اثر حادثه    شوداعضاي بدن گفته مي   

 در هر سال ILO(1(المللي كار نيبر گزارش سازمان ب ناب .]1 [باشد
                                              

1 - ILO: International Labour Organization 

 در  دهـد و   ميليون حادثه ناشي از كـار رخ مـي         15ش از   يا بي در دن 
 را از    شغلي جان خود   سوانحاثر  در   سال حدود يك ميليون نفر در    

دگان و نيز   يدهاي پرداخت غرامت به حادثه    دهند و هزينه  دست مي 
هـاي شـغلي، در   هـاي بيمـاري   دستمزد امدادگران و هزينه    يهزينه

 جهان است و در ايـن ميـان         يدرصد از درآمد سرانه    حدود چهار 
 ناشي از كار در كشورهاي در حال توسعه         هايآسيبسهم مرگ و    
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 سوانح .]2[برابر كشورهاي پيشرفته است      دو...) نظير چين، هند و     (
د نباش مي آسيبترين عامل ايجاد     رانندگي مهم  سوانحشغلي پس از    

 مربوط به كـارگران واحـدهاي      شغلي   هايآسيب قسمت اعظم  .]3[
هاي ساختماني،  توليدي و صنعتي، معادن، بنادر، كشاورزي، كارگاه      

 با توجه به گسترش روزافـزون       .باشدتعميرگاه و بخش خدمات مي    
ـ .  مربوط به شغل رو به افزايش اسـت        هايآسيبصنايع در دنيا،     ه ب

هـاي   آسـيب يطوري كه طبق آمار منتشر شده در ايـاالت متحـده       
يك مقايسه قابل   ]. 4[داشته است    درصد افزايش    19شغلي هر سال    

هـا و معلـولين     توجه در بريتانيا نشان داده است كه تعداد زخمـي         
در نيروهـاي مسـلح     ) 1939-1945(ناشي از جنـگ جهـاني دوم        

ر حالي  مورد در هر ماه بوده است د 3912طور متوسط   ه  انگلستان ب 
هاي در شاخه ( شغلي   سوانحن ناشي از    ها و معلولي  كه تعداد زخمي  

يعنـي بـه    ...) ها و   مختلف؛ صنعت، كشاورزي، باراندازها، كارگاه    
 سـوانح بررسي   .]5[بوده است    مورد در هر ماه      3055طور متوسط   

دهد كه   نشان مي  1372 تا   1367هاي  ناشي از كار در ايران در سال      
 مورد حادثه منجر به قطـع عضـو در كشـور رخ             10000در حدود   

 اين اعـداد قابـل   ،رش تمام موارددليل عدم گزاه  داده است ليكن ب   
 عواقب ديگري نظير نـاتواني      با شغلي   سوانح .]6[باشند  اعتماد نمي 

ل اجتماعي، بيمه، از دست     يها، مسا هميشگي در انجام كار، غرامت    
 آگاهي  .نيز همراه است  ... رفتن زمان كاري، از دست دادن شغل و         

- برنامـه  ت جه سوانح مربوط به اين     گيري شناسي همهاز اطالعات   

بسـيار   پيشگيري و مقابله با اثرات ناشي از آنها اهميت           ريزي براي 
 روزافزون صنايع و ايجاد واحدهاي توليدي، صنعتي        يتوسعه .دارد

  كاشـان  منطقـه در  هاي اخير   در سال هاي كشاورزي   رشد فعاليت و  
 ناشـي   هايآسيبموجب گرديده است كه افراد زيادي در معرض         

 تعييـين اين پژوهش با هـدف      . تان قرار گيرند  از كار در اين شهرس    
ر در شهرسـتان كاشـان از      ناشي از كا   هايآسيبگيري شناسي   همه

 . انجام گرفت1385شهريور سال تا  1384 لمهرماه سا
 

  هامواد و روش
هـاي   داده بـا اسـتفاده از    اين پژوهش از نوع توصـيفي و        

ر شــاغل د 1517ايـن مطالعــه روي  . جديـد انجــام گرفتـه اســت  
ن كاشان  واحدهاي صنعتي، توليدي، كشاورزي و خدماتي شهرستا      

 در حين كـار خـود      آسيب دچار يك     ماه 12 زماني   يكه در فاصله  
 شهرسـتان كاشـان    مراكـز درمـاني   شده و براي درمان به يكـي از         

 طراحـي شـده توسـط       نامـه  توسـط پرسـش    ،مراجعه نموده بودند  
ديده در زمان موزشگر از منابع و كتب مرجع و كارشناس آپژوهش
- ناشي از كار به آسيبي گفته مـي        هايآسيب . انجام گرفت  مراجعه

 در يكـي از     شود كه در اثر يك حادثه شغلي و در حين انجام كار           

 .ه باشـد  ايجاد شد  خدماتي    و كشاورزي ،هاي صنايع و معادن   بخش
بـروز   همچنـين . درصد فراواني محاسـبه شـد     بر اساس   اطالعات  

 محـل  ،از جملـه سـن   عواملحسب بعضي از     شغلي بر  هايآسيب
 ميـزان   ، سـاعت وقـوع حادثـه      ، علـت حادثـه    ، محل آسـيب   ،كار

 ازجهت تجزيه و تحليل اطالعات      . محاسبه گرديد  ... تحصيالت و 
 .شداستفاده  كاي دوآماري  آزمون

 
 تايجن

) درصـد  36(نفـر    456 ميزان تحصـيالت     مورد 1517 از
 نفـــر 374يرســـتاني، دب) درصـــد 9/28( نفـــر 439راهنمــايي،  

ابتدايي و بقيه موارد در حد خواندن و نوشتن بـوده           ) درصد 7/24(
  مـورد مطالعـه   ميانگين و انحراف معيار سن در كل كارگران        .است

 ديـده آسيبجنس   توزيع فراواني سن و   . باشد سال مي  3/10±8/29
 بيشـترين فراوانـي در      شده اسـت   نشان داده    1 ي شماره در نمودار 

 .بـوده اسـت   )  درصـد  3/41( نفـر    627 سال با    20-29گروه سني   
 سـال   5/8±4/8 ديـده آسـيب  كار   يميانگين و انحراف معيار سابقه    

 بيشـترين   . سـال بـوده اسـت      51 كـار    يباشد و حداكثر سابقه   مي
 سـال بـا     4زيـر     سـني  ي كار در محـدوده    يفراواني از نظر سابقه   

ـ   و باشـد مـي )  درصد 7/42(نفر   639  ل بـا   سـا  10-19س از آن     پ
 كار  ي همچنين بيشترين فراواني مربوط به گروه با سابقه        .درصد 25
 144/0 براي هر سال و كمترين فراواني با     درصد 54/8 سال با    4-0

 . سال بـوده اسـت     30 كار باالي    يبراي هر سال در گروه با سابقه      
 نفـر   245. از آنها مجرد و بقيه متاهل بودند      ) درصد 9/36( نفر   560

اي قـرار    تحت پوشش هـيچ بيمـه      گانديدآسيباز  ) درصد 2/16(
 و  1384 مـاه در سـال       7طـي   ) درصد 5/69( مورد   1055. نداشتند

 . مراجعه كردنـد 1385 ماه در سال 5طي ) درصد 5/30( مورد   426
 مـورد   618مربوط به كارگران ساده با      هاي  آسيببيشترين فراواني   

 مـورد   336كـاران بـا     و پس از آن مربوط به جوش      ) درصد 7/40(
 در بخش خدمات بـا      هاآسيببيشترين فراواني   . بود)  درصد 1/22(

بعد از آن بخش صنعت و معدن . بوده است)  درصد2/50( نفر 762
يشترين فراواني ب . بود درصد5/1  و بخش كشاورزي درصد3/48 با

  رخ داده اســت12 تــا 30/9 ســاعت يحادثــه در محــدوده 
 حادثـه در هـر      7/15نيـز    كه چگـالي فراوانـي آن        )درصد 3/39(

 صـبح بـا   6 تا 1ساعت است و كمترين فراواني در فاصله ساعات       
 از بين   . حادثه در هر ساعت بوده است      62/0 و چگالي     درصد 1/3

 اعتقاد داشتند كه استفاده از وسايل        درصد 4/60افراد مورد مطالعه    
حفاظت فردي در تخفيف آسيب موثر بوده و از شـدت آن كاسـته             

-آسـيب بيشترين فراواني عامل حادثه در       2 نمودار ساسبر ا  .است
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 مـورد  596 بـا  ي ناشي از كار تصادم و برخـورد بـا اشـيا          ديدگان
 مـورد  217آالت بـا  و پـس از آن كـار بـا ماشـين          ) درصد  3/39(
 يدر كليـه  1ي  شـماره  جدول بر اساس  .بوده است ) درصد 3/14(

نـوع  ن  بيشـتري ) صنعت و معدن، كشـاورزي و خـدمات       (ها  بخش
اسـت و   )  درصـد  6/53(  مـورد  813 زدگي با برق مربوط به    آسيب

- و پس از آن ضرب     ) درصد 3/19( مورد   293 با   پارگيپس از آن    

 آسـيب و محـل      نوعدار بين   ارتباط معني  .باشدمي) 2/13(ديدگي  
 شود مالحظه مي  2 ي شماره طبق جدول  .)>001/0p(كار ديده شد    

بيشـترين  )  مـچ تـا انگشـتان      از( سر و گردن و دسـت        ي ناحيه در
 ستون قطـع    در نظر نگرفتن  با   .فراواني مربوط به پارگي بوده است     

دار بين محـل آسـيب در بـدن و نـوع            عضو و مرگ، ارتباط معني    
 ).>001/0p(ديده شد  آسيب
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 138-1385هاي  ناشي از كار بر حسب عامل ايجاد حادثه در شهرستان كاشان طي سالديدگانآسيب توزيع فراواني -2نمودار 

 

 1384-1385هاي  ناشي از كار شهرستان كاشان طي سالديدگانآسيبنوع آسيب در بر حسب  توزيع فراواني محل كار -1 جدول
 محل كار

 )تعداد( نوع آسيب
 جمع بخش خدمات بخش كشاورزي صنعت و معدنبخش 

 29)9/1( 10)3/1( - 19)6/2( شكستگي
 293)3/19( 92)1/10( 4)4/17( 196)8/26( پارگي

 18)2/1( 3)4/0( 1)3/4( 14)9/1( شكستگي و پارگي
 18)2/1( 4/.)5( 3)13( 11)5/1( قطع عضو
 1)1/0( - - 1)1/0( مرگ

 813)6/53( 560)5/64( 11)8/47( 242)1/33( زدگي چشمبرق
 17)1/1( 10)3/7( - 7)1( آسيب گوش و بيني

 200)2/13( 44)9/5( 1)4( 155)21( ديدگيضرب
 128)5/8( 38)6( 3)5/13( 87)1/12( ساير موارد

 1516)100( 761)100( 23)100( 732)100( جمع
001/0p< * 

   ....كشيدگي و ،خوردگيپيچ ، دررفتگي،شدگي سوراخ،سوختگي :شامل *
 همچنين ادغام موارد با فراواني كم نوع آسيب در ساير موارد با ادغام بخش كشاورزي با صنعت و *
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 1384-1385هاي شهرستان كاشان طي سال ناشي از كار گانديدآسيب توزيع فراواني نوع و محل آسيب در -2 جدول
 نوع آسيب

با يا (شكستگي  محل آسيب
 )بدون پارگي

 جمع سايرموارد قطع عضو پارگي

 73 27)37( - 42)5/57( 4)5/5( سر و گردن
 70 60)7/85( 1)4/1( 7)10( 2)9/2( تنه

 23 14)9/60( - 7)4/30( 2)7/8( )از شانه تا مچ(دست 
 403 152)7/37( 18)5/4( 208)6/51( 25)2/6( )از مچ تا انگشتان(دست 
 50 32)64( - 9)18( 9)18( )از لگن تا مچ(پا 

 68 44)7/64( - 19)9/27( 5)4/7( )از مچ تا انگشتان(پا 
 687 329)8/47( 19)8/2( 293)6/42( 47)8/6( جمع

 
 بحث

 نشان داد كه افراد جوان مـذكر بـا          هاي اين پژوهش  يافته
 كاري  سوانح صبح بيشتر دچار     كارينوبتدر    كم كاري و   يسابقه
در سـال     شغلي نحسوا : شامل ديگر با مطالعات    اين نتايج  .شوندمي

 ، در شركت توليد آلومينيـوم ايـران       1378سال   در  در تهران  1379
احمـديان و    ، در يـزد   ،سازمان تامين اجتماعي شهرسـتان كاشـان      

، در شهر اسلو در كشور نـروژ       ، در كاشان  1384همكاران در سال    
در  NTOFآمار  ،1994-95هاي در اسپانيا بين سال شهر كاتالونيان

 و  در ايتاليا  ، و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا     مريكااياالت متحده آ  
ILO و  WHO  طوري كه در كليـه ايـن       ه   ب ،خواني دارد كامال هم

 شغلي مربوط به مردان بـوده و        سوانح درصد   97مطالعات بيش از    
 سال و نيز در ساعات      20-29 شغلي در گروه سني      سوانحبيشترين  

 كار كـم    يسابقههمچنين كارگران با    . ]7-17 [صبح رخ داده است   
آمار منتشر . اند بودهسوانحداراي بيشترين فراواني )  سال5كمتر از (

را تاييد  المللي كار نيز مويد همين مطالب       شده از سوي سازمان بين    
ها اين است كـه در كليـه شـرايط و     علت تشابه يافته .]1 [نمايدمي

وده و نيز   هاي مورد مطالعه تعداد كاركنان مرد بيشتر از زنان ب         مكان
. انـد داشـته  سـال قرار   20-30بيشترين نيروي كار در گـروه سـني         

علت فعال بودن صنايع و واحدهاي توليدي در ساعات         ه  همچنين ب 
گردد كـه   صبح و اشتغال بيشتر كاركنان در اين ساعات موجب مي         

 كار كـم    ي در اين زمان افزايش يابد، كارگران با سابقه        سوانحآمار  
ايـن  . شـوند  كافي بيشتر دچار حادثه مـي      يربهدليل نداشتن تج  ه  ب

المللي كار در تمام جهان وجـود       گزارش سازمان بين   بر شرايط بنا 
 ،عامل ايجاد حادثهي هاي اين پژوهش دربارهمقايسه يافته .]1[ دارد

خواني دارد   هم ايران و ساير كشورهاي جهان      در با مطالعات مشابه  
 مربوط به تصادم و برخورد با        بيشترين فراواني حادثه   كه طوريه  ب

ترين عامل ايجاد حادثه در اين مورد شايع. ]7-12 [بوده استاشياء 
 نـوع آسـيب نيـز       يبـاره همچنين در . ]1[جهان گزارش شده است     

هاي ناشـي از چشـم در نظـر گرفتـه           چنانچه در اين مطالعه آسيب    

 پارگي بيشـترين  آسيب  ،  )3مطابق با موارد ذكر شده در بند        (نشود  
دهد كه اين يافته نيز با مطالعـات        فراواني را به خود اختصاص مي     

دهد كـه  هاي انجام شده نشان ميآزمون .خواني دارد هم فوق مشابه
هـاي مشـخص در     هاي كاري مختلف احتمال وقوع آسيب     محل در

. هاي مشـخص حادثـه وجـود دارد        از بدن با عامل    خاصياعضاي  
ادم و برخـورد بـا اشـيا و         مثال در بخش صنعت و معدن ابتدا تصـ        

ترين عامل ايجاد حادثه بودند درحـالي كـه         آالت مهم سپس ماشين 
-در بخش خدمات ابتدا تصادم و برخورد بـا اشـيا و سـپس بـرق               

همچنين در مـورد    . ترين عامل ايجاد حادثه بوده است     گرفتگي مهم 
محل آسيب در بدن، در بخش صنعت و معدن بيشترين آسـيب در             

 است در حالي كه در بخش خدمات و كشاورزي          ناحيه دست بوده  
توانـد  ايـن مـوارد مـي     . بيشترين آسـيب در ناحيـه چشـم اسـت         

مند جهت اصالح محيط كـار و       ريزي هدف متخصصين را به برنامه   
-بدين ترتيب كه به نظر مـي      .  راهنمايي نمايد  هاآسيبپيشگيري از   

ـ آالت مي گذاري ماشين رسد در بخش صنعت و معدن، حفاظ       د توان
 گردد در حالي كه در بخـش        سوانحطور موثري منجر به كاهش      ه  ب

تواند گرفتگي مي خدمات اقدامات كنترلي در زمينه حذف خطر برق       
ها نوع وسايل حفاظت فـردي مـورد        همچنين اين يافته  . موثر باشد 

ـ             استفاده در بخش   ه هاي مختلـف را مشـخص كـرده و خريـد و ب
هـاي   يافتـه  يمقايسـه  .ايـد نممند مي كارگيري اين وسايل را هدف    

مطالعات انجـام شـده در       محل آسيب در بدن با    ي  پژوهش درباره 
باشد  تفاوت زياد مي   يدهندهجهان و مطالعات مشابه در ايران نشان      

 مـورد   813هاي چشـم بـا       حاضر آسيب  يطوري كه در مطالعه   ه  ب
بـر   داراي بيشترين فراواني است، در حالي كـه بنـا        )  درصد 6/53(

 سـوانح المللي كار بيشـترين محـل آسـيب در     سازمان بين  گزارش
بوده و در سـاير     ) از مچ تا انگشتان   ( پا   يناحيه  در شغلي در جهان  

مطالعات نيز بيشترين فراواني محل آسـيب مربـوط بـه پاهـا و يـا          
توان اين تفاوت را مي    .)15،  14،  7-9 [گزارش شده است  ها  دست

ت چشـم نسـبت بـه سـاير         توجه به حساسـي    با: چنين توجيه نمود  
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حتـي مـوارد خيلـي      (هاي وارد به چشـم      اعضاي بدن، كليه آسيب   
- شده و موجـب مـي      ديدهآسيبموجب درد و نگراني فرد      ) ييجز

گردد جهت مداوا به مراكز درماني مراجعه نمايد و بسياري از ايـن            
-طور سرپايي درمان شده و فرد به محل كار خود باز مي           ه  موارد ب 

ن آسيب در چشم مربوط به وجود جسم خارجي يا          تريشايع. گردد
 در اين موارد ممكن است فرم گزارش حادثه         .پرتاب اشيا مي باشد   

هاي مربوط به دسـت و      تكميل نگردد در حالي كه در مورد آسيب       
- اغلب از نوع شكستگي، پارگي، سوختگي و يا قطع عضو مـي            ،پا

شـود و   مي  براي مدتي از محل كار خود دور       ديدهآسيب فرد   ،باشد
لـذا  . در چنين شرايطي فرم حادثه براي وي تكميـل خواهـد شـد            

كننده  مراجعه ديدهآسيبهاي اين پژوهش چون بر مبناي افراد        يافته
هاي چشمي نشان   به بيمارستان است، بيشترين فراواني را در آسيب       

ــي ــدم ــه در  . ده ــه داشــت ك ــد توج ــين باي ــورد 1041همچن  م
هاي اوليـه   گونه اقدامي جهت كمك   ها هيچ از آسيب ) درصد 7/68(

 چشم  يها، در ناحيه  ترين آسيب يي بنابراين جز  ،وجود نداشته است  
ي شود، در حـالي كـه دربـاره   موجب مراجعه فرد به بيمارستان مي  

 بـه   ديدهآسيبهاي سطحي در دست و پا ممكن است فرد          بريدگي

ـ      ،توجه بوده و به بيمارستان مراجعه نكنـد       آن بي  اوت  لـذا ايـن تف
 .شودگيري در اين مطالعه مربوط مياحتماال به نوع نمونه

 
 گيرينتيجه

 شغلي يكي از علـل مراجعـه         سوانحاين مطالعه نشان داد     
هـاي  توانـد در تمـام حيطـه       مي سوانحاين   .به مراكز درماني است   

 در بخـش    سـوانح  با توجه به شـيوع بيشـتر         ولي شغلي اتفاق افتد  
 درگيـري بيشـتر قشـر جـوان و         صنعت شهر كاشـان و     خدمات و 

گـردد بـا     شغلي پيشـنهاد مـي     سوانحهمچنين قابل پيشگيري بودن     
 مثل آموزش و باال بـردن سـطح ايمنـي در            ،افزايش اقدامات اوليه  

تعداد كاهش  گامي در جهت     ،هاي كاري در اين شهر صنعتي     محيط
 . شغلي برداشتسوانح

 
 تشکر و قدردانی

 كه بـا مـا در       انديدگآسيبدانيم از تمام    بر خود الزم مي   
هـا همكـاري كردنـد و همچنـين از همكـاران         نامـه تكميل پرسش 

هاي نقوي  ولين بيمارستان وعزيزمان آقايان كرباسچي و نقوي و مس      
 .و متيني و شهيد بهشتي كمال تشكر را داشته باشيم
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