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 در اصفهان  ياز حوادث شغل يناش يچشم يهابيآس يولوژيدمياپ
  

  ۴يدکتر فرانک پرستگار ،۴يدکتر محمد حسن امام، ۳ينيمع يدر عليدکتر ح، ۲يدکتر محمد رضا اخالق، ۱*دکتر فرهاد فاضل
 

  اصفهان يار دانشگاه علوم پزشکيه، دانشيپ شبکي، فلوشهای چشمدانشيار بيماری ١
  اصفهان يار دانشگاه علوم پزشکيه، استاديپ شبکي، فلوشهای چشماریاستاديار بيم ٢

  ، فلوشيپ قرنيه، دانشيار دانشگاه علوم پزشکي اصفهانهای چشمدانشيار بيماری ٣
  پزشک عمومي، کارشناس مرکز تحقيقات چشم بيمارستان فيض ۴

  

  چکيده 

در  يشدن جوامع خصوصاً در کشورها يباشند که صنعتيم يمع بشراز مشکالت جوا يو اقتصاد ياز نظر اجتماع يشغل يهابيآس :زمينه

در  ياز حوادث شغل يناش يچشم يهابيانواع آس يع فراوانيتوز ين مطالعه به منظور بررسيا. ن امر شده استيد ايحال توسعه باعث تشد

  .اصفهان انجام گرفت

ض يف يکنندگان به اورژانس چشم مرکز پزشکمراجعه ي، بر رويقطعباشد که به صورت ميم يفين مطالعه از نوع توصيا: ها مواد و روش

, ن بار مراجعه نموده بودندياول يجاد شده بود و برايب آنها در محل کار ايچشم که آس يهاآسيبماران دچار يتمام ب .رفتياصفهان انجام پذ

 ينه کامل چشميز معايکا و نياالت متحده آمريا يب چشميل پرسشنامه ثبت آسيق مصاحبه و تکمياطالعات از طر. وارد مطالعه شدند

  .ديگرد يآور جمع

 ۴۴۷[ چشم بودند يمبتال به حوادث شغل) درصد ۹/۲۷(نفر  ۴۵۰تعداد ،انجام مطالعه يکننده به اورژانس چشم در طمراجعه ۱۶۱۰از  :ها يافته

از ) درصد ۹/۴۴(نفر  ۲۰۲. بدست آمد) سال ۱۵‐۶۲: دامنه(ل سا ۴/۳۰ماران يب ين سنيانگيم. ])درصد ۷/۰(نفرزن  ۳و ) درصد ۳/۹۹(نفر مرد 

 دتعدا. قرار داشتند ييآنان در مقطع راهنما از) درصد ۳۶(نفر  ۱۶۲الت يسال بودند و از نظر تحص ۲۱‐۳۰ن ين بيدر سن يدگان شغليدبيآس

ـ قرن يب به چشم بود و جسم خـارج يعامل آس )درصد ۲/۷۰(ن يترعيشا ،براده فلز. دگان جوشکار بودنديدبيآس) درصد ۴/۲۴(نفر  ۱۱۰ ه، ي

. بـوده اسـت   درصد ۶/۱۹چشم در زمان بروز حادثه  يمنيله ايزان استفاده از وسيم. چشم شناخته شد يب شغليآس) درصد ۲/۶۲(ن يترعيشا

ماران يب) درصد ۸/۲(نفر  ۱۲و  ده بودنديچشم ضمن انجام کار، آموزش د يمنيدگان، در رابطه با اصول ايدبيآس) درصد ۱/۱۵(نفر  ۶۸تعداد 

  .د شدنديان درمان دچار کاهش ديپس از پا

ب به ين عامل آسيترعيباشد و براده فلز شايع چشم در اصفهان ميشا يها، از اورژانسياز حوادث شغل يناش يچشم يهابيآس: نتيجه گيري

ق کارگران در ين رو، تشوياز ا .باشديدر اصفهان م يشغل حوادث يچشم يهابيب در آسين نوع آسيترعيه شايب به قرنيچشم بوده و آس

 ياز حوادث شغل يريشگيثر در جهت پؤم يگام ،يمنيل ايح وسايآنان در مورد استفاده صح يش آگاهيمحافظ و افزا يهانکيمورد استفاده از ع

  .شدبايچشم م

 يشغل ، حوادثياچشم، بهداشت کار، بهداشت حرفه يشغل يهابيآس: واژگان کليدي
  

 ۲۵/۱۱/۱۳۸۶: پذيرش مقاله ‐  ۴/۵/۱۳۸۶: دريافت مقاله
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  مقدمه

هستند که در  ييهابيف، آسيطبق تعر يشغل يهابيآس

 يف کارياز وظا يمحل کار چه در هنگام انجام قسمت

باعث حادثه  يگريجاد شده باشد و چه به صورت ديا

 يشغل يهابيآس). ۱(گردد يف ميدن فرد شود، تعريد

 يآن از نظر اجتماع يانسان يهاشته از جنبهگذ يچشم

باشد که روند يم ياز مشکالت جوامع بشر يو اقتصاد

. ن امر شده استيد ايشدن جوامع باعث تشد يصنعت

 يب چشميون آسيليم ۵/۲ش از يکا ساالنه بيدر آمر

افتد و ساالنه چهل هزار نفر دچار کاهش ياتفاق م

درصد موارد در  ۵۰ ,ن تعدادياز ا. شوديم يينايد بيشد

در ). ۲(و محل کار افراد بوده است  يصنعت يهامکان

 ۷۰۰۰ يمختلف لندن بر رو يق در شهرهايک تحقي

از حوادث  يدرصد موارد ناش ۳۰ ,يب چشميمورد آس

ن ي، ايصنعت يکه در شهرها يبوده در حال يصنعت

از  ياريبس). ۳(ده است يدرصد هم رس ۷۰نسبت به 

دات خاص يچشم را در معرض تهدد، يتول يندهاآيفر

ع يگاه سوم توزيکه چشم در جايطورهدهند بيقرار م

قرار  يده در حوادث شغليب دياعضاء آس يفراوان

که به  يدرصد کارگران ۱۲باً در يتقر). ۵و  ۴(رد يگ يم

 يهابياند، آسشده يشغل يهابيدچار آس ينحو

 يهابيدرصد کل آس ۱۱ز وجود داشته و ين يچشم

که منجر به مراجعه به اورژانس شده است ارتباط  يشغل

  ). ۵(م به چشم داشته است يمستق

 يآگهشيچشم، پ يشغل يهابياگرچه اغلب موارد آس

 يهابيکه منجر به آس يموارد يول) ۶(دارند  يخوب

که طبق يطورهباشند بيشوند، کم نميچشم م يدائم

 کي ين علت کوريترعيشا ،کايگزارشات موجود در آمر

در  ۱۹۶۳در سال  .)۲(است  يچشم يهابيطرفه آس

ک ي ين علت کوريترعيشا يز حوادث شغليفنالند ن

که در تهران انجام  يک بررسيدر ). ۷(طرفه بوده است 

و در  يها منجر به بستربيدرصد موارد آس ۲/۲شد، 

ن مقدار يه چشم شده است و ايت منجر به تخلينها

ه چشم يدون انجام تخلب يجاد کورياز موارد ا يجدا

  . )۸( باشديم

و سالمت چشم کارگران که  ييناياز آنجا که حفظ ب

دهند چه از نظر يل ميرا تشک ن قشر جامعه مايترميعظ

و  يو اقتصاد يآن و چه از نظر مصالح اجتماع يانسان

ه ياد سرمايکار و ازد يرويز از جنبه حفظ و ارتقاء نين

لذا شناخت انواع  .دارد ياالعادهت فوقياهم يمل

 يينايزان نابيوابسته به کار و کاهش م يچشم يها بيآس

به  يضرور يامر ,کشور يدر جامعه صنعت يينايبو کم

 يع و فراوانين مطالعه توزيلذا در ا. رسدينظر م

در شهر  ياز حوادث شغل يناش يچشم يها بيآس

  .قرار گرفت ياصفهان مورد بررس يصنعت

  

  راک مواد و روش

ز يينگر، در پاندهيو آ يفيمطالعه به صورت توصن يا

. ديض اصفهان به انجام رسيمارستان فيدر ب ۱۳۸۵سال 

ماران دچار يبوده و تمام ب ياز نوع متوال يريگنمونه

جاد يب آنها در محل کار ايچشم که آس يهابيآس

ن بار مراجعه نموده بودند وارد ياول يشده بود و برا

ق مصاحبه و ياطالعات از طر يآورجمع. مطالعه شدند

  .ديگرد انجام ينه کامل چشميل پرسشنامه و معايتکم

) ۹( USEIR١شنامه براساس پرسشنامه تعديل شده پرس

اجتماعي و اقتصادي ايران ‐ براساس شرايط فرهنگي

 ‐ ۱. قسمت اصلي بود ۴پرسشنامه شامل . طراحي گرديد

سن، جنس، ميزان : مشخصات دموگرافيک بيمار از جمله

 تحصيالت و شغل بيمار، از نظر تحصيالت افراد مورد

، متوسطه، يدانشگاه يليگروه تحص ۵مطالعه در 

                                                 
1 United States Eye Injury Registry 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 9

https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-23-en.html


 ۱۶۸/  هاي چشمي در اصفهان آسيب                                                       و همکاران                                            دکتر فاضل

ز براساس يسواد قرار گرفتند و نيو ب يي، ابتداييراهنما

 ۱۰۰ک به يماران نزديشده از ب يآور اطالعات جمع

ن مشاغل يد که ايماران مشاهده گرديشغل مختلف در ب

اطالعات مربوط به  ‐۲ .گرفتند يگروه جا ۱۶در 

ط کار مثل محل کار، سابقه کار، نوع آموزش داده يشرا

 ‐۳ يل حفاظتيشده جهت انجام کار، استفاده از وسا

ب، نوع يب مانند زمان آسياطالعات مربوط به آس

ب يشدت آس ب،يب، نوع آسيمار در زمان آسيت بيفعال

ن وقوع حادثه و مراجعه به يمار، زمان بياز نظر ب

مار و همراهان ينس، اقدامات انجام شده توسط باورژا

مار ينات بياطالعات مربوط به معا ‐۴قبل از مراجعه 

له يبه وس) BCVA(اصالح شده  يينايحدت ب: شامل

، واکنش يمتر ۶فاصله  ياستاندارد برا يينايچارت ب

) RAPD(گان وجود مردمک مارکوس) PR(مردمک 

گاه نوع و نآ. تيت لمپ هاچ اشترينه با اسليو معا

ن شده و در ادامه، اطالعات ييطول مدت درمان تع

خ مراجعه يد و سپس تاريمار ثبت گرديمربوط به هر ب

تمام . اعالم شد يبه و يريگيمار جهت پيب يبعد

نه يان طول مدت درمان مجدداً معايماران پس از پايب

ن شده؛ سپس براساس ييآنان تع ييناياند و حدت بشده

ICD-9-DM زان نقص يجدول مربوط، م ياز رو

ماران ينه درمان بيهز. دين گردييآنان تع ينائيحدت ب

ان يمحاسبه شده و در پا يمارستانيب يهابراساس تعرفه

کننده به ماران مراجعهيتعداد کل ب يريگهر بار نمونه

له نرم افزار يبه وس ها داده. اورژانس چشم ثبت شد

SPSS مورد  يفيوصبا استفاده از آمار ت ۱۳ يشرايو

  . قرار گرفتند يبررس

  

  ها يافته

به ) ديمورد جد(نفر  ۱۶۱۰ ,انجام مطالعه يدر ط

 ۴۵۰ن تعداد ياورژانس چشم مراجعه نمودند که از ا

 ۴۴۷ن تعداد ياز ا. ن کار شده بودندينفر دچار حادثه ح

. زن بودند) درصد ۷/۰(نفر  ۳مرد و ) درصد ۳/۹۹(نفر 

) سال ۱۵‐۶۲: دامنه(سال  ۴/۳۰ماران يب ين سنيانگيم

در ) درصد ۹/۱۶(نفر  ۷۶ان ين ميبه دست آمد که از ا

در ) درصد ۹/۴۴(نفر  ۲۰۲سال،  ۲۱ر يز يگروه سن

در ) درصد ۹/۲۴(نفر  ۱۱۲سال،  ۲۱‐۳۰ يگروه سن

در ) درصد ۴/۱۰(نفر  ۴۷سال،  ۳۱‐۴۰ يگروه سن

در ) درصد ۹/۲(نفر  ۱۳سال و  ۴۱‐۵۰ يگروه سن

زان ياز نظر م. سال قرار داشتند ۵۰ز ش ايب يگروه سن

و  يي، ابتدايي، متوسطه، راهنمايدانشگاه ؛التيتحص

 ۱/۳۳، )نفر۳۰(درصد  ۷/۶: ب شامل يسواد به ترتيب

درصد  ۳/۱۹، )نفر ۱۶۲(درصد  ۳۶، )نفر ۱۴۹(درصد 

  . بوده است) نفر ۲۲(درصد  ۹/۴و ) نفر ۸۷(

شغل  ۱۰۰ک به يشده نزد يآوردر اطالعات جمع

 يبندگروه طبقه ۱۶، در يختلف پس از دسته بندم

) درصد ۲۴/ ۴( يشغل يع فراوانين توزيشتريب. شدند

و  يدر جوشکاران و سپس در مشاغل تراشکار

 ۸/۱۱( يو مشاغل ساختمان) درصد ۳/۱۹( يزکارلف

  .مشاهده شد) درصد

ع ين توزيشتري، بياز نظر سابقه کار مرتبط با شغل فعل

ده شد ين سابقه کار ديکمتر در افراد با يفراوان

ع يکه هر چه سابقه کار باالتر رفته است، توزيبطور

نفر  ۲۱۸ب که ين ترتيبد. افته استيکاهش  يفراوان

با ) درصد ۲۱(نفر  ۹۵سال،  ۰‐۵با سابقه ) درصد ۴۸(

‐۱۵با سابقه ) درصد ۸/۱۲(نفر  ۵۸سال،  ۶‐۱۰سابقه 

سال،  ۱۶‐۲۰با سابقه ) درصد ۴/۶(نفر  ۲۹سال،  ۱۱

نفر  ۱۴سال،  ۲۱‐۲۵با سابقه ) درصد ۸/۴(نفر  ۲۲

 ۸/۲(نفر  ۱۳سال و  ۲۶‐۳۰با سابقه ) درصد ۱/۳(

 .سال بودند ۳۰با سابقه باالتر از ) درصد

از حوادث شغلي چشم در ) درصد ۴/۹۰(مورد  ۴۰۷

در ) درصد ۶/۹(مورد  ۴۳هاي کار شهري و محل
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 ۱۳۸۶اسفند / ۲سال دهم شماره                                                                                                              طب جنوب/ ۱۶۹

  . هاي کار روستايي اتفاق افتاده بود محل

براده فلز و ) نفر ۳۱۵(درصد  ۲/۷۰ترين عامل آسيب ايعش

بوده ) نفر ۲) (درصد ۴/۰(کمترين آسيب با خرده شيشه 

مورد توسط  ۷: مورد آسيب با مواد شيميايي ۲۷از . است

مورد  ۳مورد روغن ترمز،  ۳مورد توسط سيمان،  ۴اسيد، 

مورد  ۲، کمورد جوهر نم ۲مورد سود،  ۲مواد مذاب، 

 ۱و  UF4مورد  ۱مورد حالل رنگ،  ۱رد قير، مو ۱آهک، 

  ).۱جدول (مورد فنل بوده است 
  

در  يتوزيع فراواني عامل آسيب چشم :۱جدول شماره 

  هاي شغلي چشم در اصفهان بيماران مبتال به آسيب

 )درصد(توزيع فراواني  )نفر(تعداد  عامل آسيب 

۳۱۶۲/۷۰  براده فلز

۳۱۹/۶  قوس الکتريکي

۲۷۶  ائيماده شيمي

تراشه سنگ، کاشي و 

  سراميک 

۱۴۱/۳

۱۴۱/۳  ذرات معلق محل کار

۱۳۹/۲  خرده چوب

۱۱۴/۲  غير نافذ يهاآسيب

۱۱۴/۲  مصالح ساختماني 

۶۳/۱  نافذ يهاآسيب

۵۱/۱  حرارت

۲۴/۰  خرده شيشه

۴۵۰۸/۹۹  جمع
  

ديدگان بدون انجام اقدام آسيب) درصد ۹/۴۴(نفر  ۲۰۲

مستقيماً به پزشک مراجعه نموده بودند و در  خاصي

اقدام به خروج جسم ) درصد ۱/۵۵(نفر  ۲۴۸مجموع 

خارجي، شستشو، مصرف دارو و يا هرگونه دستکاري 

 ۲/۳۲(نفري که  ۱۴۵از ميان  .چشمي ديگر نموده بودند

اقدام به مصرف دارو قبل از مراجعه به اورژانس ) درصد

از داروي مناسب ) درصد ۴(مورد  ۱۸تنها  ,نموده بودند

غلط و ) درصد ۸/۲۸(مورد  ۱۲۷استفاده کرده بودند و 

مورد از  ۹۱نامناسب استفاده کرده بودند که از اين ميان 

مورد  ۲۷از ميان . قطره چشمي تتراکائين استفاده کرده بودند

گونه مورد بدون انجام هيچ ۵ي چشم، يسوختگي شيميا

  . شستشوي چشمي مراجعه کرده بودند

ديدگان از وسيله ايمني چشم آسيب) درصد ۶/۱۹(نفر  ۸۸

 ۵۱در زمان بروز حادثه استفاده کرده بودند که از اين تعداد 

بيشترين ميزان . انداي بودهنفر تحت پوشش بهداشت حرفه

استفاده از وسيله ايمني برحسب شغل در جوشکاران ديده 

که نفري  ۳۶۲از ميان ). جوشکار ۱۱۰نفر از  ۳۸(شد 

از پوشش محافظ چشم استفاده نکرده بودند، ) درصد ۴/۸۰(

در ) درصد ۲/۲۰(بيشترين توزيع فراواني علت عدم استفاده 

و کمترين آن ) درصد ۲/۲۰(ر نداشتن وسيله ايمني تيااخ

به دليل عدم آگاهي از لزوم استفاده از وسيله ) درصد ۶/۰(

   .)۲جدول (ايمني ذکر شده بود 
  

وزيع فراواني علل عدم استفاده از وسيله ايمني ت :۲جدول شماره 

  هاي شغلي چشم اصفهانچشم در بيماران مبتال به آسيب

  لهـاده از وسيـعلل عدم استف

  ايمني چشم

 تعداد

  )نفر(

توزيع فراواني 

  )درصد(

۲/۲۰ ۷۳  در اختيار نداشتن  

۵/۱۵ ۵۶  بي احتياطي   

۳/۱۴ ۵۲  نياز نبودن  

۳/۱۱ ۴۱  کار خرده کاري و لحظه اي بودن  

۱/۱۱ ۴۰  نامناسب بودن وسيله ايمني  

۴/۹ ۳۴عادت نداشتن به استفاده از وسيله ايمني   

۸/۸ ۳۲  به صورت اتفاقي  

۸/۲ ۱۰  انجام کار توسط ديگران  

۵/۲ ۹  عجله داشتن و کمبود وقت  

۹/۱ ۷  سالم نبودن وسيله  

۸/۰ ۳  مرسوم نبودن  

۸/۰ ۳  نادر بودن حادثه  

۶/۰ ۲  لزوم استفاده عدم آگاهي از  

 ۱۰۰ ۳۶۲  جمع
  

دگان، دوره يدبيآس) درصد ۱/۱۵(نفر  ۶۸تنها 

ن يده بودند که از ايد يمنيدر رابطه با اصول ا يآموزش

. اندبوده يانفر تحت پوشش بهداشت حرفه ۴۹تعداد 

از ) درصد ۴/۲۹(نفر  ۲۰ده، ينفر آموزش د ۶۸ان ياز م
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 ۱۷۰/  هاي چشمي در اصفهان آسيب                                                       و همکاران                                            دکتر فاضل

 ۳۸۲ان يند و از مچشم استفاده کرده بود يمنيله ايوس

نفر  ۶۸ ,)درصد ۹/۸۴(ده بودند يکه آموزش ند ينفر

چشم استفاده کرده  يمنيله اياز وس) درصد ۸/۱۷(

  .بودند

 يقبل يافراد حادثه شغل) درصد ۹/۴۴(نفر  ۲۰۲تعداد 

 يز حادثه شغليکه قبالً ن ينفر ۲۴۸ان ينداشتند و از م

ا تنه) درصد ۹/۳۸(نفر  ۱۷۵، )درصد ۱/۵۵(داشتند 

، تنها حادثه )درصد ۳/۷(نفر  ۳۳، يحادثه چشم

و  يهم حادثه چشم) درصد ۹/۸(نفر  ۴۰و  يرچشميغ

  .داشتند يرچشميهم حادثه غ

از ) درصد ۱/۴۷(نفر  ۲۱۲ب چشم راست در يآس

) درصد ۸/۴۱(نفر  ۱۸۸ب چشم در يان و آسيمبتال

 ۱/۱۱(نفر  ۵۰ن يهمچن. دگان مشاهده شديب ديآس

ده يب ديمطالعه هر دو چشمشان آسافراد مورد ) درصد

 ۹/۸۸طرفه کي يب چشميبود که در مجموع آس

دو طرفه بوده  يب چشميشتر از آسيب) نفر۴۰۰(درصد 

 يب چشمين موارد آسيشتريص بياز نظر تشخ. است

و ) مورد ۲۵(ت اشعه ماوراء بنفش يدوطرفه، کرات

بوده است و از ) مورد ۱۲( ييايميش يسپس سوختگ

دوطرفه در  يب چشمين موارد آسيترشيب ينظر شغل

  ).مورد ۱۵(ده شده است ين جوشکاران ديب

مورد بيش از يک ضايعه  ۱۵در : از نظر ضايعه ايجاد شده

در مجموع جسم خارجي قرنيه، . چشمي وجود داشت

ترين نوع آسيب شغلي شايع درصد ۲/۶۲با توزيع فراواني 

) درصد ۲/۰(گزارش شده و کمترين توزيع فراواني 

  .)۳جدول ( مربوط به خونريزي زجاجيه بوده است

ازمند درمان يماران نيب) درصد ۷/۹۸(مورد  ۴۴۲تعداد 

و انجام  يازمند بسترين) درصد ۳/۱(مورد  ۸و  ييسرپا

 ۴، يازمند بستريمورد ن ۸از . اورژانس بودند يجراح

مورد در گروه با  ۵سال و  ۲۱ر يز يمورد در گروه سن

مرد بودند و  يرار داشتند و همگسال ق ۰‐۵سابقه کار 

چشم در زمان بروز  يمنيله ايک از آنها از وسي چيه

ن يدر ا يبستر يکل روزها. حادثه استفاده نکرده بود

  . روز بوده است ۳۴گروه 
  

در  يب چشميتوزيع فراواني تشخيص آس :٣جدول شماره 

  هاي شغلي اصفهانبيماران مبتال به آسيب

  )درصد(زيع فراواني تو  )نفر(تعداد   تشخيص 

  ۲/۶۲  ۲۸۰  جسم خارجي قرنيه

  ۱/۹  ۴۱  خراش قرنيه

  ۹/۶  ۳۱  بنفشاشعه ماوراءکراتيت 

  ۶  ۲۷  سوختگي شيميائي 

  ۲/۴  ۱۹  التهاب اتاقک قدامي

  ۸/۳  ۱۷  جسم خارجي پشت پلک 

  ۲  ۹  جسم خارجي ملتحمه 

  ۳/۱  ۶  پارگي پلک

  ۱/۱  ۵  سوختگي حرارتي 

  ۱/۱  ۵  پارگي کامل قرنيه 

  ۹/۰  ۴  پارگي اسکلرا

  ۹/۰  ۴  پارگي ملتحمه

  ۷/۰  ۳  خونريزي زير ملتحمه 

  ۷/۰  ۳  کونژکتيويت

  ۷/۰  ۳  هايفما

  ۴/۰  ۲  جسم خارجي داخل چشم

  ۲/۰  ۱  خونريزي زجاجيه

  ۲/۱۰۲  ۴۶۰  جمع

  

ازمند درمان ين) درصد ۶۸(دگان يدبينفر از آس ۳۰۶

ان يالنفر از مبت ۱۱۰طول درمان در . روزه بودند ۱۰

 ۵/۷(مورد  ۳۴زان و در ين ميکمتر از ا) درصد ۵/۲۴(

نفر  ۴۳۷در . زان بوده استين ميش از ايب) درصد

چ يان درمان هيماران پس از پاياز ب) درصد ۲/۹۷(

نفر  ۱۳در  ينماند ول يباق يينايزان نقص حدت بيم

د مشاهده يان درمان، کاهش ديپس از پا) درصد ۸/۲(

در حد  يينايکاهش حدت ب) درصد ۳/۱(مورد  ۶: شد

در  يينايکاهش حدت ب) درصد ۹/۰(مورد  ۴، ۲۵/۰

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-23-en.html


 ۱۳۸۶اسفند / ۲سال دهم شماره                                                                                                              طب جنوب/ ۱۷۱

در حد ) درصد ۷/۰(مورد  ۳و در  ۱۲۵/۲۰حد 

ب يبه ترت  ICD-9-DMبود که بر اساس ۱۱۲۵/۲۰

، کاهش يعيک به طبيد در حد نزديدچار کاهش د

  .شده بودند يک به کوريمتوسط و نزد يينايب

) درصد ۳/۶۳(نفر  ۲۸۵چشم در  يشغل يهابيآس

روز  ۴بت از کار به مدت يافراد مورد مطالعه منجر به غ

 ۱/۵(نفر  ۲۳بت از کار در مورد يمدت زمان غ. ديگرد

نفر  ۱۴۰زان و در مورد ين ميان کمتر از ايمبتال) درصد

 ۳تعداد . روز بوده است ۴ش از يآنان ب) درصد ۵/۳۱(

ادامه به کار  ييتوانا) درصد ۷/۰(ان دگيدبينفر از آس

گر ينفر د ۴۴۷خود را از دست دادند و  يدر شغل قبل

خود  يکامل، شغل قبل يپس از بهبود) درصد ۳/۹۹(

  .را از سر گرفتند

  

  بحث

های چشمی ناشی از اين مطالعه نشان داد که آسيب

های شايع چشم در اصفهان حوادث شغلی، از اورژانس

ترين عامل آسيب به چشم لز شايعباشد و براده فمی

  .باشدترين نوع میبوده و آسيب به قرنيه شايع

ار يچشم در مردان بس يشغل يهابين مطالعه آسيادر 

آمار حوادث  يبررس. مشاهده گرديدشتر از زنان يب

ن مطلب است و يد هميز مؤيگر جوامع نيدر د يشغل

سخت و  يشتر مردان در کارهايعلت آن اشتغال ب

که مرد بودن يطوربه). ۱۰و  ۵، ۴(باشد يم رآوانيز

ان شده يچشم ب يهابياز عوامل خطرساز آس يکي

ج بدست آمده از ين وجود، براساس نتايبا ا). ۱۱(است 

چشم در زنان  يزان حوادث شغليگر مطالعات، ميد

ن مطالعه بوده يزان بدست آمده در ايباالتر از م

ن زن در آن يشاغل ت باالتريجمع ليکه به دل) ۷(  است

  .باشديجوامع م

ن مطالعه يدر ا يازمند بستريموارد ن ياز آنجا که تمام

توان گفت که حوادث مهم و ياند، ممرد بوده

ط کار در زنان کمتر از مردان رخ يکننده در مح ناتوان

گر جوامع نشان يآمار حوادث در د يبررس. دهديم

نساالن ايدر جوانان و م يداده است که حوادث شغل

ش ين و خطرناک بيمشاغل سنگ نعلت عهده دار بود به

شود؛ يم يا از کارافتادگيران منجر به مرگ ياز پ

ر يپذبيآس يهان جوانان و زنان به عنوان گروهيهمچن

  ). ۴(شده اند  يط کار معرفيع و محيصنا در

توان گفت که حوادث يدست آمده مج بهيبراساس نتا

ع ين صنايب در شاغليترتچشم در اصفهان به  يشغل

 ۰/۲۰( يو سپس مشاغل ساختمان) درصد ۷/۷۴(

در  يو کشاورز يدهد و مشاغل خدماتيرخ م) درصد

است که در  ين در حاليا. قرار دارند يمرتبه بعد

 يشغل يچشم يهابيزان بروز آسين ميشتريکا بيآمر

ب در مشاغل يو در فنالند به ترت) ۴(در کشاورزان 

زان آن در ين ميع و کمتريصناو سپس  يساختمان

تواند يها من تفاوتيعلت ا). ۶(باشد يم يکشاورز

ت شاغل در مشاغل يع جمعيمانند توز يلياز مسا يناش

 يهابيجاد آسيزان کنترل عوامل مؤثر در ايمختلف، م

به . ن حوادث باشدياز ا يريشگيو نحوه پ يشغل

در از اختالف  يتواند ناشين تفاوت ميگر ايعبارت د

باشد و  يو صنعت يکشاورز يع کارگران در کارهايتوز

گر ممکن است کنترل بهتر و مؤثرتر در ياز طرف د

کا، يآمر يدر مراکز صنعت ياز حوادث شغل يريشگيپ

ش ين بخش و افزايدر ا يموجب کاهش حوادث شغل

  .باشد يبخش کشاورزدر آن  ينسب

و همکاران نشان داده شد که در  ينيدر مطالعه مانس

که به اورژانس مراجعه  يشغل يهابيماران دچار آسيب

 يهار قسمتيب همزمان چشم و ساينموده و دچار آس

کارگران  يب چشميجاد آسياحتمال ا ,بدن بودند

ش از دو يب يبرابر و در کارگران ساختمان ۵فلزکار، 
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 ۱۷۲/  هاي چشمي در اصفهان آسيب                                                       و همکاران                                            دکتر فاضل

  ).۳(ک است يع چوب و سراميبرابر از کارگران صنا

رانه که يشگيکه اقدامات پ اندن مطالعه نشان دادهيدر هم

 ,انجام شده است يبه منظور کاهش صدمات چشم

داشته  يع فلزيان کارگران صناير را در ميثأن تيشتريب

زان يبه م يکه باعث کاهش صدمات چشميطوراست به

 يال ۱۹۸۸از سال (انجام مطالعه  يدرصد در ط ۸۰

  ).۳(شده است ) ۲۰۰۳

يانگر آن است که بررسي آمار حوادث در ديگر مطالعات ب

تجربه بيشتر بوده و با ميزان حوادث شغلي در کارگران بي

که  )۴‐ ۶(يابد افزايش مهارت تعداد حوادث کاهش مي

  .دارد ين مطالعه همخوانيدست آمده از اج بهيبا نتا

ن عامل يترعين مطالعه نشان داد که براده فلز شايا

به  جيباشد که با نتايچشم م يب در حوادث شغليآس

ا در مورد يک استراليولوژيدميقات اپيدست آمده از تحق

 يو مطالعات انجام شده در بررس) ۵(چشم  يهابيآس

س يج سرويز نتايو ن) ۷(ه يجريع نيکارگران صنا

. دارد يهمخوان) ۱۲(ا يتاليشمال ا يابهداشت حرفه

 يمنيل ايزان استفاده از وسايج مطالعه ما، ميبراساس نتا

 ۶/۱۹ يدگان چشميدبيکار در آس چشم ضمن انجام

الت يکه در ا يازان در مطالعهين ميا. باشديدرصد م

درصد عنوان  ۰/۳۶ا انجام گرفته ياسترال يايکتوريو

 يمنيله ايح از وسيشده، هرچند که استفاده صح

ان شده يدرصد ب ۱۶ن مطالعه يمناسب در هم

ا يگر در استراليک ديولوژيدميمطالعه اپ). ۱۴( است

 يدگان حوادث شغليدبيآس ۳/۱ن داد کمتر از نشا

ب استفاده يدر زمان آس يچشم از پوشش محافظ چشم

ن علل عدم يترعين مطالعه شايبراساس ا). ۱۱( کننديم

له يار نداشتن وسيچشم، در اخت يمنيله اياستفاده از وس

ضمن کار و  ياطياحت يو ب يانگار و سپس سهل يمنيا

گزارش شده  يمنيله اياز به وسيتصور غلط عدم ن

ن يشاغل يکه بر رو ياساله ۱۰ يدر بررس. است

مختلف در فنالند انجام شده  يديتول يهاکارخانه

ه بر ير در اصالح نگرش غلط کارگران با تکيياست، تغ

چشمي در تمام اوقات کاري و حتي دن محافظ يپوش

زماني که فرد صرفاً در محل کار خود حضور دارد و کار 

عامل  نشود، به عنوان مفيدتريان انجام ميتوسط ديگر

پيشگيري کننده حوادث شغلي چشم قلمداد شده 

دهد که در فنالند در يم اين مطلب نشان). ۹(  است

ن علت عدم يبه عنوان اول يمنيله ايار نبودن وسياخت

نه انجام ين زميکه در ا ييهااستفاده از آن، با تالش

مناسب  يبسترسازجاد ياز به ايشده، برطرف گشته و ن

خورد؛ در يبه چشم م يمنيجاد فرهنگ اينه ايدر زم

ن يدن به ايرس يد در راستايها باز تالشيجامعه ما ن

  .شوند يريگ مهم جهت

ترين آسيب چشمي ناشي از براساس اين مطالعه، شايع

) درصد ۶۸(حوادث شغلي، جسم خارجي خارج چشمي 

ربوط به جسم ن موارد ميشتريان بين ميکه از ا باشدمي

: بيع به ترتيگر موارد نسبتاً شايد. ه استيقرن يخارج

 بنفشت اشعه ماوراءيکرات ،)درصد ۱/۹(: هيخراش قرن

) درصد ۶( چشم ييايميش يو سوختگ )درصد ۹/۶(

گر مطالعات به يج با آنچه که از دين نتايا. باشدينفر م

. دارد ياديز يهماهنگ) ۱۲و  ۷، ۲(دست آمده 

چشم  يان به حوادث شغليمطالعه، مبتالن يبراساس ا

ماران اورژانس چشم اصفهان را يدرصد کل ب ۹/۲۷

درصد در سال  ۲/۴۶زان يشوند که نسبت به ميشامل م

تواند ين خود ميکاهش داشته است و ا) ۱۰( ۱۳۷۴

 يموثرتر حوادث شغل يريشگيانگر کنترل بهتر و پيب

ز ين در مطالعات مشابه. ر باشديسال أخ ۱۰ يچشم ط

از ) ۲( يميتا ن) ۱۲( ۳/۱ن يب يچشم يصدمات شغل

  . شدنديرا شامل م يچشم يهابيموارد آس

توان گفت که شاغلين مشاغل صنعتي و در نهايت مي

درصد کل حوادث  ۹۵که نزديک به ساختماني به دليل آن
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جزء شاغلين  ,اندشغلي چشم را به خود اختصاص داده

ها و و الزم است برنامهروند در معرض خطر به شمار مي

تر و شديدتر در اين قوانين بهداشت کار به صورت جدي

انجمن ملي جلوگيري از کوري . مشاغل به اجرا درآيد

هاي  درصد از آسيب ۹۰آمريکا برآورد کرده که حدود 

شوند هاي شغلي چشم نيز ميچشمي که شامل آسيب

 هاي شغلي چشم بهآسيب). ۲(باشند قابل پيشگيري مي

ناشي از براده فلز، قوس الکتريکي و مواد  ،طرز شايع

باشند که تمامي آنها با استفاده از محافظ شيميايي مي

لذا با کنترل و . باشند چشمي مناسب قابل پيشگيري مي

تشويق هر چه بيشتر کارگران در مورد استفاده از 

بروز حوادث شغلي چشم را توان هاي محافظ مي عينک

  .وجهي کاهش دادبه ميزان قابل ت

 يع فراوانين توزيشترين مطالعه نشان داد که بيا

 ين سابقه کاريماران با کمتريدر ب يچشم يها بيآس

گونه که گفته شد تواند همانين مسئله ميا. باشديم

تجربه به شتر بودن اشتغال افراد جوان و کمياز ب يناش

توان نقش تجربه و ينم يآور باشد ولانيز يکارها

ز از يتر کارگران باتجربه را در پرهحيصح نگرش

  .ده گرفتيعوامل خطر ناد

چشم قبل از  يهابيماران دچار آسياز ب يميش از نيب

چشم و  ياقدام به دستکار يمراجعه به مراکز درمان

ان فقط ين ميکرده بودند که از ا ير اقدامات درمانيسا

استفاده از (ح يصح ياز آنها اقدام درمان يتعداد کم

 يچشم در موارد سوختگ يمناسب و شستشو يارود

نکه موارد يبا توجه به ا. انجام داده بودند را )ييايميش

 يبرابر دارو ۷ش از ينامناسب ب ياستفاده از دارو

ن استفاده غلط از داروها يمناسب بوده و همچن

به چشم  يريناپذجاد صدمات جبرانيتواند موجب ا يم

کارگران به انجام گردد در آموزش يه ميشود، توص

توجه  يب چشميح متناسب با نوع آسياقدامات صح

  .خاص شود

ب ي، مطالعه ما نشان داد که آسيک فراگرد کليدر 

ع يدر کارگران صنا ياز حوادث شغل يناش يچشم

ق کارگران ين کنترل و تشويبنابرا. باشدياصفهان باال م

 يش آگاهيمحافظ و افزا يهانکيدر مورد استفاده از ع

 يم، گايمنيل ايح از وساينان در مورد استفاده صحآ

  .باشديموارد م نياز ا يريشگيمؤثر در جهت پ
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