
  دستورالعمل ثبت فرم سوانح و حوادث

به کار می رود و الزم است به صورت ماهانه از مراکزاورزانس و ) مصدومین سرپایی و بستري ( این فرم جهت ثبت وضعیت مصدومین ناشی از حوادث در بیمارستانها 

در هر .شهرستان در فرم کامپیوتري ثبت و به سطح باالتر ارسال می گردداین اطالعات باید در مرکز بهداشت . بیمارستان به مرکز بهداشت شهرستان گزارش شود 

در یک حادثه ممکن است چندین مصدوم بعلت همان حادثه دچار آسیب شوند که در این صورت براي تک تک . سطر از این فرم وضعیت یک مصدوم ثبت می شود 

  .مصدومین آن حادثه باید این فرم ثبت شود 

  :متغیرهاي فرم 

  نام و نام خانوادگی - 1

  جنس -2

  سن - 3

در مورد مصدوم زیر یک سال سن وي به ماه نوشته می شود مثال . نوشته می شود  32ساله در این ستون عدد  32سن باید به سال نوشته شود مثال در مورد مصدوم 

  )ماهه  9. ( ماهه در این ستون ثبت می شود  9در مورد مصدوم 

  :منطقه حادثه  -4

روستا دچار و اگر در .ثبت می شود ) شهري ( دثه منطقه اي است که حادثه در آن اتفاق افتاده است اگر مصدوم در شهر دچار حادثه شده است در این ستون منطقه حا

مزارع و ( است نه در روستا در غیر این صورت منطقه حادثه بین شهر و روستا است یعنی نه شهر ثبت می شود ) روستایی( حادثه حادثه شده است ، در این ستون 

  .در این ستون ثبت می شود ) خارج از شهر و روستا ( که در این صورت عبارت ) جاده ها 

  :محل حادثه  - 5

  محل سکونت دائم یا موقت خانوار:  منزل

  مانند فروشگاه ، معابر و گذرگاهها:  اماکن عمومی

   پارك ، سالن ورزشیمانند ورزشگاه ، زمین بازي ، :  اماکن ورزشی و تفریحی

  کلیه محل هاي کار را شامل می شود به جز خیابان و کوچه و جاده و بزرگراه:  محل کار

  .محل کار مکان شغلی است که مصدوم در آنجا شاغل است

  محل کارفردي که شغلش رانندگی است اگر دچار تصادف شود در ستون محل حادثه باید خیابان ،کوچه ،جاده یا بزرگراه ثبت شود نه 

    :نوع حادثه  -6

  ، گاز گرفتن و شاخ زدن ) بجز عقرب و مار ( شامل گزش و نیش حیوانات : حمله حیوانات

  ))براي سقوط از حیوان باید در ستون نوع حادثه سقوط ثبت شود . ء حمله حیوانات محسوب می شود نیش زنبور جز(( 

مانند بخار کتري (بخارات و گازهاي داغ ) ،بدنه بخاري ،اتوي داغمانند ظرف غذاي داغ ( شامل سوختگی بر اثر آب جوش ،مایعات و غذاي داغ ، اجسام داغ :  سوختگی

  ،مواد شیمیایی ،آتش) ،سوختگی مجاري تنفسی با گازهاي داغ متسع شده از آتش سوزي 

   شامل سقوط در سطوح همسطح و غیر همسطح:  سقوط

  .ثبت می شود )) سقوط(( زمین خوردن روي زمین هم سطح یا سقوط از ارتفاع در این ستون تحت عنوان 

  )تصادف ثبت می شود (و سقوط از وسیله نقلیه ) سوختگی ثبت می شود( و سقوط در آتش) غرق شدگی ثبت می شود (به جز سقوط در آب 

   شامل برخورد با جسم تیز و جسم غیر تیز:  ضربه

  .)حوادث محسوب نمی شود مسمومیت غذایی جزء (شامل مسمومیت با دارو ، مواد شیمیایی ، گازهاي سمی :  مسمومیت

  شامل خود زنی ، قتل ،ضرب و جرح ،کودك آزاري ،آزار جنسی : خشونت

  )منجر به فوت مصدوم یا زنده ماندن مصدوم ( شامل هر نوع اقدام به خودکشی :  خودکشی

  .مصدوم عابر پیاده است :  پیادهتصادف عابر 

  .مصدم سوار بر موتورسیکلت یا دوچرخه است  : تصادف موتورسوار

  )خودروهاي چهارچرخ و بیشتر (مصدوم راننده یا سرنشین خودرو است :  تصادف خودروسوار

ت یا خودکشی ثبت می شود و چنانچه به صورت غیر عمدي اتفاق بیفتد در کلیه حوادث چنانچه به صورت عمدي اتفاق بیفتد در ستون نوع حادثه در یکی از کدهاي خشون: نکته 

  .ستون نوع حادثه در انواع دیگر بغیر از خودکشی و خشونت ثبت می شوند 

  :نتیجه حادثه  - 7

  .مصدومی است که در بیمارستان به صورت سرپایی درمان می شود یا در بیماریستان بستري می گردد:  تحت درمان

  .در اثر حادثه مرگی است که علت زمینه اي آن ، یک حادثه باشدمرگ :  فوت

  قطع شدن یا از کار افتادگی عضو بدن بعلت آسیب ناشی از حادثه:  معلولیت

  .در صورتی که مصدوم از بیمارستانی که به آن مراجعه کرده به بیمارستان دیگري ارجاع داده شود : اعزام 
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