


معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات 
بهداشتی درمانی ارومیه

1398بهمن ماه سال  
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(  Health surveilance)از وظایف نظام مراقبت بهداشتی یکی 
ثبت، گزارش دهی، تحلیل و انتشار گزارشات مستمر از وقایع

.بهداشتی است که سالمتی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد

د و در  یکی از وقایع بهداشت همگانی که بار باالیی را ایجاد می کن
سال های اخیر ثبت و گزارش دهی آن بصورت مدون و نظام مند  

انجام می گیرد، حوادث مربوط به چهارشنبه آخر هر سال می  
.باشد



وهاآسیبفراوانیکاهشازحاکیایمقایسهآمارهایکلیمرور•
ومعلولیتمواردوکاهشخطرمعرضدرهایگروهدرهامصدومیت

/ادراتهمهمطلوبپرتالش،مدیریتدهندهنشانکهباشد،میفوت
،(...وانتظامی،اجتماعیهایسازمان)دولتیغیرودولتیهایسازمان

.باشدمیدرمانوبهداشتوزارتاقداماتکناردرمردمآحاد



بخشیبینهایهماهنگیباسالهرماهاسفنددرمنظوربدین•
واطالعاتپزشکی،علومدانشگاهدرمانامورمعاونتوبهداشتمعاونت

هایفوریتمراکزازشدهگزارشحوادثاینمصدومینمشخصات
وبتثایپرسشنامهقالبدراستانسراسرهایبیمارستانوپزشکی

.گیردمیقرارتحلیلوآنالیزتحتآوری،جمعازپس

فعالیتنوعشغل،جنس،سن،شاملپرسشنامهاینمتغیرهای•
نبیشتریتحصیالت،سطححادثه،وقوعمنطقهحادثه،وقوعدرهنگام

ادثهحپیآمدودریافتیخدمتنوعآسیب،نوعبدن،دیدهآسیبناحیه
.باشدمی



گزارش کشوری حوادث مربوط به
چهارشنبه سوری

1397-1398سال



ال های وضعیت کشوری آسیب های ناشی ازحوادث مربوط به آتش بازی چهارشنبه سوری   س
1396-97

ماهفـروردین15تا97ماهاسفند15فاصلهدرشدهثبتمصدومینتعداد►
اندگردیـدهمحترقـهمـوادازناشیآسیبدچارکه98

،تیبهششهیدپزشکیعلومهایدانشگاهازشدهثبتمواردبیشترین►
.استشدهگزارشتهرانوارومیه
دانشگاهآماردرخوی،دانشگاهآمار1396سالتاکهاستذکرقابل►

.استشدهارسالارومیه

1391139213931394139513961397سال
1987265425023285446045723095فراوانی



دانشگاه  
پنجم

دانشگاه  
چهارم

دانشگاه  
سوم

دانشگاه  
دوم

دانشگاه  
اول

البرز کردستان تبریز ارومیه یشهید بهشت 1391سال 

البرز تبریز ایران ارومیه یشهید بهشت 1392سال 

البرز تبریز ایران ارومیه یشهید بهشت 1393سال 

گیالن کردستان ارومیه ایران یشهید بهشت 1394سال 

همدان تبریز تهران شهید بهشتی ارومیه 1395سال 

تبریز ایران ارومیه شهید بهشتی تهران 1396سال 

تبریز ایران تهران ارومیه یشهید بهشت 1397سال 

به پایان مصدومین ناشی ازحوادث مربوط به استفاده از مواد محترقه در چهارشنفراوانی

1397تا 1391سال های -دانشگاه با فراوانی بیشتر 5در سال 



د  فراوانی مصدومین ناشی ازحوادث مربوط به استفاده از موانمودار 

97الی 91سال های –محترقه در چهارشنبه پایان سال 
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حترقه  فوت در بین مصدومین ناشی ازحوادث مربوط به استفاده از مواد منمودارفراوانی 

97الی 91سال های -سالدر چهارشنبه پایان 
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واد  فراوانی معلولیت در بین مصدومین ناشی ازحوادث مربوط به استفاده از منمودار 

97الی 91سال های -سالمحترقه در چهارشنبه پایان 
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گزارش استانی حوادث مربوط به
چهارشنبه سوری

1397-1398سال



نبه  وضعیت استانی آسیب های ناشی ازحوادث مربوط به آتش بازی چهارش
سوری

اسـفند  15حوادث مربوط به  چهارشنبه سوری در فاصـله زمـانی   فراوانی •
بـا  گـزارش گردیـده اسـت    مـورد  232، 1398فـروردین  15لغایت 1397

حادثـه سـال   مـورد  394در مقایسه بـا  که 252احتساب شهرستان خوی 
.کاهش داشته است( درصد6.3حدود )مورد 142، 1396

، بـه  1397بیشترین فراوانی حوادث چهارشنبه سـوری اسـتان درسـال    •
و ( مورد25)، میاندوآب (مورد87)ترتیب مربوط به شهرستان های ارومیه 

.می باشد( مورد21)بوکان 

از نظر شاخص میزان بروز در صدهزار نفر جمعیت ثبـت شـده در سـامانه    •
) ، مـاکو  (21.9)، تکـاب  ( 22.6)سیب ، بترتیب شهرستان هـای چاپیـاره  

.دارای بیشترین میزان بروز بوده اند( 11.5) و چالدران و پلدشت ( 15.8



:  از نظرمنطقه حادثه •
79/ 7) بیشترین مواردثبت شده بترتیب مربوط به مناطق   شهری 

می ( درصد8/2) و حاشیه شهر( درصد12/ 1)، مناطق روستایی(درصد
.باشد

؛ نظر نتیجه حادثه از •
مرخص شده (  درصد87/5)نفر204بیشترین موارد مصدوم بادرمان سرپایی

( درصد1/3)موردمعلولیت 3، ( درصد10/ 8)نفربستری شده اند25اند، 
.گزارش شده است



رسوری در استان و کشوموارد فوت و معلولیت مصدومین حوادث چهارشنبه مقایسه فراوانی 
1391-1396سال های 

:فوت *
(مورد1)و شهرستان سردشت ( مورد2)شهرستان ارومیه: 1393سال 
(مورد1)شهرستان  اشنویه: 1394سال 

از حادثهعبارت است از قطع شدن یا از کار افتادگی دائم عضوبدن به علت آسیب ناشی:معلولیت **
(مورد1)و شهرستان خوی ( مورد1)شهرستان پیرانشهر: 1393سال 
-:1394سال 
(  مورد5)شهرستان ارومیه: 1395سال
(مورد1)و شهرستان خوی ( مورد3)شهرستان ارومیه: 1396سال
(مورد1) و شهرستان نقده ( مورد2)ارومیهشهرستان : 1397سال 

عوارض 

مصدومین
139213931394139513961397منطقه

تعداد 

فوت

710161686کشور

031000*استان

معلولیت
93026182726کشور

020543**استان



جدول مقایسه فراوانی، میزان بروز و بیشترین گروه سنی غالب حوادث مربوط  به چهارشنبه آخر 
97سال  -96در استان آذربایجان غربی در طی سال های 

آذربایجان غربیکشورسال
غالبسنی گروه (  درصد هزار نفر جمعیت ) بروزمیزان 

صدردگروه سنیرتبه در ایرانآذربایجان غربی

1387181740713.6119-1525.8

1388192846315.7119-1521.9

1389208845115124-2019.8

1390198038310.2119-1521.4

139119872487.9224-2018.8

1392265431910114-1019.7

139325023019.3118-638.9

139432853119.5318-642.1

1395446040812.5218-647.5

1396457239412.1318-652.3

139730952328.4218-642.7



ستان در فراوانی مطلق مصدومین حوادث چهارشنبه سوری  به تفکیک شهر
1397-1398سال ،علوم پزشکی ارومیه دانشگاه 

232

87

25 21 17 16 13 11 9 7 5 5 5 4 3 2 2
0

50

100

150

200

250



میزان بروز مصدومین حوادث چهارشنبه سوری  به تفکیک شهرستان در  
1397-1398سال دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،
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-قهمصدومین حوادث چهارشنبه سوری به تفکیک منط( درصد)توزیع  فراوانی نسبی 
1397-1398سال دانشگاه علوم پزشکی  ارومیه ،
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ک  مصدومین سوانح چهارشنبه  سوری به تفکی( درصد)توزیع فراوانی نسبی 
1397-1398سال ،علوم پزشکی ارومیهدانشگاه –نوع آسیب 
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فکیک به تمصدومین حوادث چهارشنبه سوری(درصد)توزیع فراوانی نسبی 
1397-1398سال ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه–نتیجه درمان 
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–شغل مصدومین حوادث چهارشنبه سوری به تفکیکتوزیع فراوانی نسبی 
1397-1398سال ،علوم پزشکی ارومیهدانشگاه 
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–توزیع فراوانی نسبی مصدومین سوانح چهارشنبه سوری براساس نوع فعالیت
1397-1398سال دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،

181

3

48

232

حین استفاده از مواد 
محترقه

حین ساخت مواد محترقه

رهگذر

Grand Total





1397خالصه اقدامات انجام یافته در سال 
سوری چهارشنبه آسیب های ناشی ازحوادث برای کاهش 



و هماهنگی برگزاری جلسات هم اندیشی و بررسی راهکارهای پیشگیری، کاهش آسیب ها•
با حضور نمایندگان محترم ادارات 1397معلولیت های ناشی از حوادث چهارشنبه سوری سال 

و سازمان های ذیربط از جمله استانداری، صدا و سیما، جمعیت هالل احمر، فرماندهی نیروی
ر د... انتظامی، فرماندهی مرزبانی، شهرداری و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و

تابعهسطح مراکز بهداشت شهرستان های 
در سی امین جلسه کارگروه سالمت وامنیت غذایی استانمطرح شدن موضوع •
مکاتبه و هماهنگی با شهرستان های تابعه در خصوص اعالم شعار، اهداف و بسته آموزشی•

راقبت پمفلت، گزارش نظام مپیشنهادی پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری از جمله بنر، 
، دستورالعمل و (1391-1396)آسیب های حوادث چهارشنبه سوری استان آذربایجان غربی 

فرم کاغذی ثبت  مصدومین حوادث چهارشنبه سوری
انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی در سطح کلیه مراکز بهداشتی درمانی  •

شهرستان ها 
".شنبه آخر سال مراقب باشید حسرت سالمت از دست رفته را نخوریدچهار "درج شعار •
سربرگ مکاتبات اداری شهرستان ها ر د
هرستان ها در سطح مراکز بهداشتی و درمانی ش... تکثیر و توزیع پمفلت، بنر، اینفوگرافیک و •
باشیدمراقبسالآخرشنبهچهار"عنوانبا1397سالسوریچهارشنبهشعاربارگذاری•

معلودانشگاهاداریاتوماسیونورودیصفحهدر".نخوریدرارفتهدستازسالمتحسرت
ارومیهپزشکی

صاویر،تسال،شعارقبیلازسوریچهارشنبهحوادثازپیشگیریآموزشیبستهبارگذاری•
(ریسوچهارشنبهبهمربوطحوادثازپیشگیریاصولوراهکارها)آموزشیمطالبوهافیلم

ارومیهپزشکیعلومدانشگاهبهداشتمعاونتسایتوداوبرسانیاطالعپایگاهدر



دانشآموزشبرایهاشهرستانپرورشوآموزشکلادارهباالزمهماهنگیومکاتبهانجام•
شامل)آموزشیهایبستهتوزیعآموزشی،جلساتبرگزاریطریقازایشانوالدینوآموزان

(...وپمفلت،پوستر،بروشور،

راهرفتدستازسالمتحسرتباشیدمراقبسالآخرشنبهچهار"عنوانباپیامکارسال•
هاشهرستانبهداشتمراکزعمومیروابطتوسط"نخورید

ریقطازسوریچهارشنبهمصدومیناطالعاتثبتجهتالزمهایپیگیریومکاتباتانجام•
استانهایبیمارستانتمامیاورژانس

جامعهاقشارعمومآموزشبرایبهداشتیکارناوالبرگزاری•
وادثحناشیهایآسیبازپیشگیریمحوریتبارادیوییمصاحبهوآموزشیپبامپخش•

سیماوصدامرکزدرسوریچهارشنبه
وادثحازناشیهایآسیبکاهشوپیشگیریعنوانبامدارسدرنقاشیمسابقهبرگزاری•

سوریچهارشنبه
مردمعامهآموزشجهتمجازیفضایمتعددهایرسانپیامبکارگیری•



ادارهپورتالدر1397سالسوریچهارشنبهمصدومیناطالعاتثبتپیگیریوهماهنگیانجام•
متبوعوزراتحوادثازپیشگیری

هایپیلموهاشعارنمایشجهتهاشهرستانبهداشتمراکزدرموجودروانتابلوازاستفاده•
سالآخرچهارشنبه

بیماریبامبارزهوپیشگیریهمکارانتوسطسالمتمراقبینوبهورزانآموزشیجلساتبرگزاری•
تابعههایشهرستانهای

وتیبهداشمراکزپوششتحتجمعیتبرایسالمتمراقبینوبهورزانآموزشیجلساتبرگزاری•
تابعههایشهرستانروستاییوشهریدرمانی

هاتانشهرسترددپرمیادینومعابردرنوشتهپارچهوبنرنصبطریقازمردمعمومرسانیاطالع•
بابارزهموپیشگیریگروههمکارانبویژههاشهرستاندرمانوبهداشتشبکهکارکنانمشارکت•

هچهارشنبحوادثازپیشگیریبخشیدرونتوجیهیوآموزشیجلساتبرگزاریدرهابیماری
سوری

خصوصدرهاشهرستاناسالمیمراکزومساجدجماعاتامامانوجمعهخطیبانسخنرانیایراد•
سوریچهارشنبهحوادثازپیشگیری

وفیلمنمایشوپمفلتتوزیع،چهرهبهچهرههایآموزشارائهباعمومیرسانیاطالع•
المتستحولنمایشگاهبرپاییمحلدر(سوریچهارشنبهدیریندیریندیسیارائه



جلسه برون بخشی 



جلسه برون بخشی 



جلسه برون بخشی 



جلسه برون بخشی 



جلسه برون بخشی 



گزارش وب دا



سایت معاونت بهداشت



سایت شبکه های بهداشت و  درمان شهرستان 



اتوماسیون



اطالع رسانی عمومی



اطالع رسانی عمومی



کارناوال اکیپ های نوروزی



آموزش گروه های هدف



آموزش گروه های هدف



آموزش گروه های هدف



مشارکت سایر ارگان ها  در آموزش گروه هدف



1398اهم اقدامات مورد انتظاردر سال

در راستای کاهش آسیب های ناشی ازحوادث 
مربوط به آتش بازی چهارشنبه سوری 



برنامه عملیاتی

:هدف کلی

ریپیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث مربوط به چهارشنبه سو•

:اهداف اختصاصی

کاهش وقوع آسیب های ناشی از حوادث مربوط به چهارشنبه سوری •
کاهش میزان مرگ و میر ناشی از حوادث مربوط به چهارشنبه سوری•
کاهش میزان معلولیت ها و آسیب های ناشی از حوادث مربوط به  •

چهارشنبه سوری 



استراتژی ها
جامعهوبخشیبینبخشی،درونهایهمکاریجلب•
دولتیغیرهاینهادوجامعهمشارکتجلب•
مردمآگاهیسطحارتقاء•
موجودمعیارهایاساسبربندیاولویتوالزماطالعاتآوریجمع•

جامعههرهایاولویتوشواهدبرمبتنیمداخلهاعمالوطراحی•
نظارتوپایش•



هایتمعلولیوهاآسیبکاهشپیشگیری،راهکارهایبررسیواندیشیهمجلساتبرگزاری•
سازمانواداراتمحترمنمایندگانحضوربا1398سالسوریچهارشنبهحوادثازناشی
،انتظامینیرویفرماندهیاحمر،هاللجمعیتسیما،وصدااستانداری،جملهازذیربطهای

معاونتدر...وپزشکیهایفوریتوحوادثمدیریتمرکزوشهرداریمرزبانی،فرماندهی
پزشکیعلومدانشگاهبهداشت

عهتابهایشهرستانواستانغذاییوامنیتسالمتکارگروهجلسهدرموضوعشدنمطرح•
تایراسدرشهرستانسطحدرآموزشخصوصدرتابعههایشهرستانباهماهنگیومکاتبه•

سوریچهارشنبهحوادثازپیشگیری
هایشبکهبهسوریچهارشنبهحوادثمصدومینثبتکاغذیفرمودستورالعملارسال•

تابعههایشهرستاندرمانوبهداشت
کیپزشعلومدانشگاهسایتدرسوریشنبهچهارحوادثدرخصوصعلمیمطالببارگذاری•
فوریتباهماهنگی)مدارسدرآموزشخصوصدرهاشهرستانپرورشوآموزشبامکاتبه•

(هرشهرستانپزشکیهای
...و•



همربوطهایسازمانعضویتباسوریچهارشنبهبهمربوطحوادثازپیشگیریکمیتهتشکیل•
اعضاتوسطمصوباتپیگیریوکمیتهجلساتبرگزاری•
نهادها/هاسازمانهمکاریوآمادگیاعالم•
سوریچهارشنبهحوادثازپیشگیریامردرسازمانهروظایفنمودنمشخص•

کاریموازیازپرهیزوسازمانهردرمشتركنقاطیافتن•
مردمیودولتیغیر،دولتیهایسازمانهایظرفیتازاستفاده•
بسیجمانندخاصهایگروهباقویومستقیمارتباطاتبرقراری•
سالمتمراقبین،بهورزان،کارشناسان)سازمانهرازذیربطپرسنلبرایتوجیهیهایکالسبرگزاری•

....ومربیان،معلمین،آموزاندانش،بهداشتیرابطینو
هامهدکودك-مساجدوهادانشگاه،مدارس:طریقازمردمعمومآموزش•
اتمصاحبانجامنویس،زیرصورتبهآموزشیهایپیامپخشدرسیماوصداهایظرفیتازاستفاده•

امرمتخصصینودیدهحادثهافرادبامرتبط
مجازیفضایومطبوعاتهایظرفیتازاستفاده•
...وارومیهشهرستانبهداشتمرکزپیامکیسامانهطریقازپیامارسال•

بهمربوطحوادثکاهشرویکردبا...وآموزشیجزواتوکتابمقاالت،انتشارپمفلت،توزیعوتهیه•
سالپایانچهارشنبه



حوادثگزارشارسالوثبت-دادهبانکتشکیلومصدومیناطالعاتآوریجمع•
استانمصدومینآماررسمیمرجعتعیین•
آنذاشتنگاشتراكبهونهاییگزارشاتواطالعاتیبانکتهیه-اطالعاتآنالیزوبررسی•

(...پذیروآسیبهایگروه)مداخلههایاولویتتعیین-متقاضیهایسازمانوافرادبا
موجودهایپایهبرمداخالتطراحی•
رسانامدادهاینیروباشآماده•
بیمارستانیپیشهایاورژانسوخاصمناطقدرآمبوالنساستقرار•
دستفروشانتوسطمحترقهموادغیرقانونیفروشمنع•
ذیربطنهادهایتمامیمشارکتباپایشونظارتسیستمایجاد•
مختلفهایحوزهدرنظارتیلیستچکتهیه•
مداخلهمراحلطیدرآمارتحلیلوتجزیه•
شدهتعیینپیشازاهدافبهدسترسیمیزانارزیابی•
طرحانجامحیندرسازمانهربهمربوطهایفعالیتارزیابی•



بهیسورچهارشنبهحوادثازپیشگیریجهتتوانمیکهراهبردبهترین
هایباوراصالحونگرشتغییرودادنآموزشطریقازآمیزمخاطرهرفتارهایتغییربرد،کار

.استمردمنادرستواشتباه

اصوالًکهدبپذیرنمردموکندتغییرحوادثاینبهنسبتمردمدیدگاهباید
نوشت،سرازناشیراآنبیفتداتفاقاگروبیفتداتفاقایحادثهنباید
ستمرمهایاثرآموزشدرباورایناصالحونکنندقلمدادقدروقضاوتقدیر

.گیردمیصورتمؤثرو

زهانگیوهانگرشگردد،میزمینهایندرهاآگاهیارتقایسببآموزش
ازیپیشگیربرایراالزمهایمهارتنهایتاًوانگیزدمیبررامطلوبهای

.دهدمیتشکیلسوانحوحوادث





:نکته

پورتال وزارت ضمن دقت از استفاده از کد  تکمیل اطالعات در جهت •
غیرواگیر ، از کد شهرستان استفاده گردد نه از کد ستاد معاونت

بهداشت



:سخن آخر

اقبتمرکهصورتیدرحتینیست،ایمنهرگزبازیآتشموادازاستفاده
وتهیهدرکهکسانیبرایاستممکنتنهانهحوادث.گیردصورتکامل

انیکسبرایاستممکنبلکهدهدرخدارند،مشارکتمحترقهموادساخت
.بیفتداتفاقنیزاندمشغولتماشاوبازیبهکه



درخونسردیحفظضمنحادثهیاوحریقگونههربروزصورتدر•
فوریتهایوحوادثمدیریتمرکز115تلفنشمارهباوقتاسرع

عنوذکربارامراتبوگرفتهتماسآتشنشانیسازمان125وپزشکی
.دهیداطالعدقیقنشانیوحادثه



با تشکر


