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تحلیل فضایی حوادث سوختگی در شهر رشت در طی پنج سال اخیر
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غالمرضا نوروزي گوهري - کارشناسی ارشد جغرافیای پزشکی ،گروه جغرافیا ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
نصراهلل مواليي هشجين -استاد گروه جغرافیا ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
محمدرضا مبين -استادیار گروه پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان گیالن ،رشت ،ایران

تاریخ دریافت69/30/30 :

تاریخ پذیرش69/39/03 :

چكيده
اين تحقيق با توجه به روش توصيفي و تحليلي و با بهرهگيري از دادههاي اسنادي و کتابخانهاي به تحليل فضايي حوادث
سوختگي در شهررشت درطي پنج سال اخير پرداخته و هدف تحقيق تعيين فراواني سوختگي اعم از ويژگيهاي فردي و عمومي،
درصد و علل سوختگي ،فراواني سوختگي درنقاط مختلف (منزل ،محل کار ،خيابان و  )...و تحليل فضايي بروز سوختگي در شهر
رشت ميباشد .نتايج حاصل از مطالعات ميداني و اسنادي نگارنده و مصاحبه با کارشناسان متخصص درآتش نشاني ،پرستاران و
پزشكان بيمارستان سوختگي بيانگر اينست که درطي پنج سال اخيردرشهر رشت تعداد  731نفر دچار انواع سوختگي گشتهاند.
که از مجموع اين افراد مراجعه کننده به بيمارستان  38238درصد سن شان کمتر از 31سال 81223 ،درصد 31تا 31سال و
73273درصد باالي  31سال ميباشند .بيشترين درصد افراد مراجعه کننده به بيمارستان در ماههاي اسفند ،آذر ،مرداد و آبان به
ترتيب وکمترين مراجعه کننده در ماههاي مهر و شهريور به ترتيب ميباشد .بيشترين درصد پذيرش بيمار سوختگي در ساعت
77صبح بوده که حدود بيست درصد ميباشد و کمترين پذيرش بيمار در ساعت چهار بامداد و بدون پذيرش بوده است .درمجموع
بيشترين پذيرش بيمار در ساعات روزانه 77 ،71 ،2 ،1و78بوده است 28229 .درصد بيماران سوختگي مراجعه کننده به
بيمارستان با بهبودي و بهبودي نسبي ترخيص گشته2213 ،درصدبا پيگيري 1293 ،درصد انتقال 3221 ،درصد فوت و  9231درصد
نيز با ميل شخصي ترخيص شدهاند 9721 .درصد بيماران مراجعه کننده درجه سوختگي شان درجه دو بوده و نسبت به درجات
بااليي ديگردرحدکم ميباشد 3323 .درصد بيماران مراجعه کننده به بيمارستان در سالهاي آماري درصد سوختگي شان کمتر از ده
درصد بوده 33293 ،درصد بيماران  71تا  31درصد و 7293درصد بيماران درصد سوختگي شان باالي  21درصد بوده است .نتايج
تحقيق نشان داده که از نظر محل وقوع حادثه  38233درصد سوختگيها در منزل مسكوني 727 ،درصد در اماکن و مراکز تجاري،
 8درصد در معابر و گذرگاهها7218 ،درصد در کارگاهها و کارخانه و  8283درصد در ساير مكانها رخ داده است و توزيع سوختگي
در مناطق و نواحي شهر رشت نامتعادل است.
واژهگان کليدي :تحلیل فضایی ،حوادث سوختگی ،شهر رشت
 نویسنده مسئول:

Email: Mhrdad.norozi@gmail.com
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مقدمه
آسیبهای سوختگی یکی ازعلتهای مرگ ومیر را هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه تشکیل
می دهند وخسارات مالی و جانی قابل توجه در بیماران و خانوادههای آنها در جوامع دارند (حسینی و عسکریان.)09 :6039 ،
سوختگی چهارمین علت شایعتر و مادر جهان است ( )Peck MD,2011درآمریکا ساالنه  6/02میلیون نفردر این کشور
دچار سوختگی میشوند که نیازبه توجهات پزشکی دارند ،تقریبا 23هزار نفر از آنان در بیمارستان بستری و هزینه ای بالغ
بر 9بیلیون دالر صرف درمان آنها می گردد ( .) Bedger J.Burns ,1380در ایران نیز صدمات سوختگی شیوع و
مرگ و میر باالیی دارند به طوری که روزانه حداقل  3نفربه دلیل سوختگی فوت می کنند.
بعد از حوادث رانندگی تروماسومین عامل مرگ و میر ناشی ازحوادث میباشند (زمانزاده وهمکاران.)600 :6060 ،
سوختگیها عموماً به گرمایی ،الکتریکی ،و شیمیایی تقسیم میشوند که سوختگیهای شیمیایی شیوع کمتر داشته ولی
شدیدتر میباشند ( )Brunicardi FC AD, Billiar,2010شیوع جهانی سوختگی ناشی از آتش و آب جوش سه تاده
درصد میباشد (،)Peck MD,2012شایعترین نوع سوختگی نوع حرارتی می باشد که مایعات داغ شایعترین آنها هستند
(.)Holmes JHO, Heimbach DM,2005
مشکالت روان شناختی وتغییرات بدشکلی جسمی که ازپیامدهای سوختگی میباشدسبب میگردد که ازنظر اقتصادی
سوختگی از پرهزینه ترین آسیبها باشد .با این وجود خسارت از دست رفتن طوالنی مدت عملکرد جسمی یا آسیبهای
روانی و نقایص زیبایی به هیچ وجهه قابل محاسبه نمیباشد (زمانزاده و همکاران 23 .)609: 6060 ،درصد بار سوختگی
مربوط به عوارض آن است (پیشنمازی وهمکاران .)630: 6063 ،بررسیها نشان دادهاند که جمعیتهای خاصی که شامل
افراد بسیار جوان و یا بسیار پیر هستند بیشتر در معرض خطر سوختگی میباشند .عوامل متعددی اجتماعی اقتصادی مانند
الگوهای خانوادگی (تعداد افرادخانواده) ،بیکاری وسطح تحصیالت پائین تر ،فقرمرتبط باخطرسوختگی میباشند .همچنین
فاکتورهای مرتبط بامحل زندگی شامل عدم داشتن مسکن ،عدم وجود لوله کشی داخلی و وجودسیستم گرمایشی چوبی
میتواند از عوامل خطرزا باشد .اخیرا سیستمهای اطالعات جغرافیایی( 7)GISجهت بررسی صدمات ،از جمله تعیین
عوامل خطرو ارزیابی برنامههای پیشگیری استفاده میگردند .سیستم اطالعات جغرافیایی سیستمی است که محققان را
قادر میسازد تا صدمات فردی را در مختصات جغرافیایی نشان دهند و سپس ویژگیهای جغرافیایی ،دموگرافیک ،اجتماعی
و اقتصادی را شرح دهند .تعیین خطر سوختگی مرتبط با مکانها و محدودههای جغرافیایی مختلف میتواند برروی
راهبردهای پیشگیری و نیز برای آموزش مراقبت از سوختگی اثرگذار باشد زیرا سبب میشود تا این برنامهها براساس
ویژگیهای دموگرافیک و اجتماعی -اقتصادی منطقه طراحی شوند (,Edelman LS, Cook LJ, Saffle JR
.)2011
در سالهای اخیر با توجه به افزایش جمعیت و شهرنشینی در کالنشهر رشت روند توسعه شهری نامناسب بوده و بر این
اساس سطوح شهری باتوجه به وسعت ،تعدادوتراکم جمعیت درشهررشت درقالب تقسیمات درون شهری  2منطقه،
62ناحیه و  22محله تقسیم گردیده است .بدلیل افزایش چشمگیر آتش سوزی در شهر رشت در سالهای اخیر بخصوص
درحاشیه و محالت پایین شهراین طور به نظر میرسد که نوع و علل سوختگی نسبت به گذشتههای دور متفاوت بوده
ونگارنده نیزدرتحقیق حاضربه دنبال شناسایی مکانها و محدودههای بروزحادثه منجربه سوختگی برحسب تقسیمات
درون شهری درسطح شهررشت طی پنج سال اخیر به همراه علل و عوامل موثردر بروز سوختگی میباشد .تا بتوان با
تحلیل فضایی آن به ارایه راهکارهای کاهش حوادث ناشی از سوختگی پرداخته شود .مین و همکارانش در سال  0362در
1- Geographic Information System
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یک مطالعه مقطعی  0ساله با عنوان "مطالعه سیستم اطالعات جغرافیایی در دو بخش شهر و روستا درگرجستان و
کارولینای جنوبی" انجام دادند دریافتند که از نظر نسبت بروز سوختگی روستاییان با افراد شهری متفاوت میباشند و افراد
جوان و آنهایی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین به ویژه درشهرها هستند در معرض خطر باالیی قرار داشتند.
امکانات درمانی و مراقبت سوختگی کمتر در مناطق روستایی وجود دارد آنها پیشنهاد دادند که میتوان از سیستمهای
اطالعات جغرافیایی برای مطالعه توزیع فضایی سوختگی و جهت برنامه ریزی برای کاهش آسیبهای ناشی از آن استفاده
کرد .الدمن درسال  0339در مطالعه ای با استفاده از پایگاههای داده اطالعاتی مانند کتب وسایتها با عنوان "استفاده از
سیستمهای جغرافیایی درتحقیقات ترومایی" انجام دادند نشان داد که سیستمهای نقشه برداری جهت دادههای مکانی
به کار گرفته میشود ومیتوان با استفاده از سیستمهای اطالعاتی جغرافیایی ویژگیهای مناطق مختلف را تفسیرکرد و از
آنها میتوان برای مطالعه میزان آسیب دیدگی ،توصیف جمعیت درمعرض خطر ،بررسی دسترسی به مراقبت تروما و
توسعه و ارزیابی برنامههای پیشگیری ازآسیب استفاده کرد بنابراین نتیجه گرفت که میتوان ازسیستمهای اطالعاتی
جغرافیا به عنوان ابزاری برای توصیف صدمات برای جوامع استفاده کرد.ویلیامز و همکارانش در سال  0330مطالعه
مروری با عنوان "تنوع جغرافیایی ناشی ازآسیبهای سوختگی درکودکان شهری" انجام دادند که درآن از سیستم اطالعات
جغرافیایی وآمار فضایی برای توصیف تنوع جغرافیای سوختگی در کودکان  3-60سال استفاده کردند توانستند مساحت
زیادی ازبروز سوختگی را درشمال سنت لوئیس شناسایی کنند ،آنها نتیجه گرفتند که ابزار نقشه برداری جغرافیایی برای
ارایه اطالعات آسیبها دریک منطقه میباشد ترکیبی از نقشه حاصله از صدمات و تجزیه تحلیلی آماری آن جزئیات
سطح مراقبت را فراهم میکند و مناطق کوچک را همراه با صدمات خاص شناسایی میکند .امیرعلوی و همکاران ،6036
در یک مطالعه توصیفی باعنوان "اپیدمیولوژی سوختگی کودکان مراجعه کننده به مرکز فوق تخصصی سوانح ،سوختگی
و ترمیمی والیت رشت درسال "6039برروی کودکان  3-60سال انجام دادند ،به این نتایج رسیدندکه  36/2درصد از
بیماران و مراجعه کننده شهری بودند و  90درصد بیماران در اثر مایعات داغ سوخته بودند 60.درصد سوختگی درخانه
اتفاق افتاده بود و بیشترین سوختگی در زمانهای بین  9بعد ازظهر تا نیمه شب بود.بیشترین مراجعه درفصل تابستان بود.
بیشترین درجه سوختگی درجه  0بود .آنها پیشنهاد دادند که برنامههای آموزشی در سطح جامعه به منظور پیشگیری
ازبروز حوادث حاد درجهت جلوگیری از آسیبهای سوختگی در نظرگرفته شود .همچنین امیرعلوی و همکاران  6066در
تحقیقی با عنوان "اپیدمیولوژی آسیبهای سوختگی در مرکز تازه تاسیس مراقبت سوختگی در رشت "بر روی
اپیدمیولوژی چهار ساله آسیبهای سوختگی نتایج نشان داد که میزان مرگ و میر کلی در این بیماران  3/9درصد بود.
متوسط سطح کلی سوختگی بدن ( 62/00 ± 63/0 )TBSAبود .ارتباط معنی داری بین سن ،محل سکونت ،سطح
تحصیالت ،بیکاری ،وضعیت تاهل ،علت سوختگی TBSA ،و میزان مرگ و میر وجود داشت .هادیان جزی و همکاران،
 ،6030فراوانی سوختگیهای الکتریکی ،شیمیایی وحرارتی در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان سوانح و
سوختگی شهید مطهری تهران درسال  ،6036بیان داشته دراین مطالعه تعداد بیماران مردبیش ازبیماران زن بود23/9
درصد دربرابر 06/0درصد اغلب بیماران افراد زیر 2سال بودند و سطح سوختگی ( )BSAدر اغلب آنها ،کمتر از  63درصد
و در تعداد کمی از آنها بیش از 63درصد بود .میزان مرگ و میر در بیماران  0/3درصد بدست آمد .فتحی شیخی و
همکاران ،6060 ،سنجش سازههای مدل اعتقاد بهداشتی درخصوص پیشگیری از بروز سوانح و حوادث در کودکان
شهرستان خرم آباد درسال 6060بیان داشته سوانح وحوادث یکی ازعوامل اصلی مرگ وناتوانی دردنیا و از مهمترین علل
مراجعه کودکان به بیمارستان میباشد .نتایج نشان داده که با توجه به میزان عملکرد مادران و سایر سازههای نگرشی
مدل اعتقاد بهداشتی ،پیشنهاد میشود .تا برنامههای آموزشی بر مبنای این مدل به صورت مستقیم وغیرمستقیم درقالب
بستههای آموزشی چند رسانهای به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سوانح و حوادث در کودکان صورت گیرد.
سایه میری و همکاران ،6060 ،بررسی درصد سوختگی در افراد اقدام کننده به خودسوزی دراستان ایالم در بین سالهای
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 6090-6032بیان داشتند که ساالنه حدود یک میلیون نفر اقدام به خودکشی میکنند و به طور متوسط در هر چهل ثانیه
یک نفر خودکشی میکند .طبق آمار رسمی جهانی به طور متوسط  09درصد تا  09درصداز خودکشیها بر اثرخود سوزی
بوده است .خودسوزی یکی از شایعترین روشهای خودکشی در استان ایالم است .بیشتر یافتههای تحقیق با سایر
مطالعات انجام شده هم خوانی داشت .گروهها و فاکتورهای خطر به دست آمده از نتایج این مطالعه شامل :زنان متاهل،
بیماریهای جسمی ،مشکالت تحصیلی ،بیکاری ،مشکالت روحی و سایر فاکتورهای اجتماعی میباشد .زائری و همکاران،
 ،6063کیفیت زندگی در بیماران سوختگی بیان داشتند که سوختگی خطری است که همه روزه به اشکال مختلف
اشخاص را تهدید میکند .آمار جهانی گزارش شده از میزان ساالنه وقوع سوختگی در سال 6030حاکی از آن است که در
ایران از  99230032نفر جمعیت  36093مورد دچار سوختگی شدهاند .نتایج پژوهش نشان میدهدکیفیت زندگی بیماران
سوختگی در حیطه جسمی و اجتماعی نسبتاً مطلوب بوده است و در حیطه روانی بیماران کیفیت زندگی خوبی نداشتهاند
که این امر میتواند تحت تاثیر مشکالت تصویر ذهنی و عاطفی آنان باشد .فرامرزی و همکاران ،6060 ،همه گیرشناسی
سوختگی در استان فارس درسال  ،6036به این نتیجه رسیده است که با توجه به برتری سوختگیهای غیرعمدی ،میزان
کشندگی نسبتاً باال واهمیت موارد عمدی ،به نظر میرسد بایستی بر ریشهیابی ،مراقبت ،درمان و لزوم تحقیقات همه
جانبه دراین حوزه به عنوان یک اولویت بسیار مهم بهداشت و درمان کشور تأکید گردد.

روش تحقيق
برای رسیدن به هدف تحقیق بیشتر از روشهای توصیفی وتحلیلی با اهداف کاربردی استفاده شده است .بنابراین دراین
قسمت ابتدا پراکنش سوختگی در شهر رشت را شناسایی وسپس و عوامل تاثیرگذار در ایجاد حوادث سوختگی شهر رشت
را مورد بررسی ،توصیف و تحلیل قرار میهد .روش گردآوری اطالعات در این پژوهش به صورت اسنادی ،کتابخانهای
ومیدانی می باشد .در روش اسنادی با مراجعه به سازمانهای مرتبط از جمله سازمان آتش نشانی استان گیالن واقع درشهر
رشت نسبت به اسناد واطالعات موجود در رابطه تعداد وقوع آتشسوزی در شهر رشت و بیمارستانهای مرتبط و ستاد
اورژانس در شهر رشت نسبت به تنوع سوختگی و نوع غالب سوختگی مراجعه نموده ودرروش کتابخانهای جهت تعاریف،
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق از کتب مختلف استفاده میگردد .در روش میدانی نیز از مصاحبه با بیماران سوختگی و
کارشناسان متخصص از جمله پزشکان ،پرستاران و آتشنشانان استفاده شده است .جامعه آماری درتحقیق فوق کل
بیماران سوختگی در شهر رشت درطی پنج سال گذشته بوده است.که براساس دادههای اسنادی مرکز درمانی والیت
درشهر رشت تعداد شان  969نفر بوده که مورد بررسی قرار گرفتهاند.

محدوده مورد مطالعه
شهررشت با وسعتی معادل 609کیلومترمربع و موقعیت جغرافیایی  06درجه  03دقیقه طول شرقی و  09درجه و یک
دقیقه عرض شمالی درشمال کشور واقع شده است .از نظر سیاسی این شهر در شهرستان رشت و بعنوان مرکز شهر ستان
بوده و از شمال به شهر خمام ،ازشمال غرب به شهر انزلی ،ازغرب به شهرهای فومن و صومعه سرا ،از جنوب به
شهرسنگر ،از جنوب غرب به شهر شفت ،ازشرق به شهر کوچصفهان و آستانه و از شمال شرق به شهرهای لشت نشاء و
خشکبیجار محدود میگردد .مساحت این شهر معادل  609کیلومترمربع میباشد .طبق آخرین سرشماری عمومینفوس و
مسکن در6063جمعیت شهررشت به  902233نفر رسیده است که  02/06درصد کل جمعیت استان و  93درصد جمعیت
شهرستان را به خود اختصاص داده است .نرخ رشد ساالنه در این سرشماری به  0030رسیده که افزایش آن را نشان
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میدهد .براساس آمارهای فوق شهر رشت دارای  666203خانوار بوده و متوسط بعدخانوار آن  0060میباشد که نسبت به
سرشماری قبل ( )6032حدود  300کاهش پیدا کرده است.

شكل  .7جايگاه شهر رشت در تقسيمات کشوري

يافتهها و بحث
جهت بررسی و تحلیل فضایی حوادث سوختگی در شهر رشت درطی پنج سال اخیر توزیع سوختگی برحسب مشخصات
فردی و عمومی پرداخته که تحت عنوان جنس ،سن ،ماه و روز و تعداد پذیرش ،ساعت پذیرش ،تعداد روزهای بستری
ووضعیت ترخیص بیماران نوع سوختگی ،درجه سوختگی ،درصد سوختگی ،پراکنش محل حادثه میباشد.
توزيع سوختگي برحسب جنس
از مجموع  969نفر مراجعه کننده به بیمارستان درطی پنج سال اخیرکه دچار سانحه سوختگی به طرق مختلف گردیدهاند
تعداد  006نفر را زنان و  093نفر را مردان تشکیل دادهاند .از این میان تعداد  60نفر در سال  6063بوده که  20نفر آن
زنان و 03نفر مردان میباشند .براین اساس در سال  6066از تعداد 30نفر بیمار  09نفر آن زنان و 09نفرمردان میباشند.
در سال  6060از مجموع  66بیمار سوختگی تعداد  06نفر زن و 23نفر مرد میباشند .در سال  6060از مجموع  699نفر
بیمار سوختگی تعداد  30نفر زن و  60نفر مرد بوده و در سال  6060از مجموع  002بیمار سوختگی مراجعه کننده به
بیمارستان  639نفر زن و  606نفر مرد میباشد .با توجه به جدول فوق  09003درصد بیماران سوختگی مراجعه کننده را
زنان و  20033درصد را مردان تشکیل دادهاند.
توزيع سوختگي برحسب سن
از مجموع  969نفرمراجعه کننده به بیمارستان در طی پنج سال اخیرکه دچار سانحه سوختگی به طرق مختلف گردیدهاند.
تعداد  003نفر سن شان کمتر از  60سال609 ،نفر  60تا  03سال660 ،نفر 03تا  23سال 60 ،نفر  23تا  93سال و  02نفر
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باالی  93سال میباشند .از این میان تعداد  60نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی در سال 6063
تعداد 03نفر سن شان کمتر از 60سال69 ،نفر 60تا  03سال 03 ،نفر 03تا  23سال 63 ،نفر  23تا93سال و  9نفر باالی
 93سال میباشند .از تعداد 30نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی در سال  6066تعداد  09نفرسن شان
کمتر از 60سال69 ،نفر60تا  03سال06 ،نفر03تا 23سال60 ،نفر 23تا  93سال و  9نفر باالی  93سال میباشند .از تعداد
 66نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی در سال  6060تعداد 00نفر سن شان کمتر از 60سال 60 ،نفر
 60تا  03سال 06 ،نفر 03تا  23سال 00 ،نفر 23تا 93سال و  0نفر باالی  93سال میباشند .از تعداد  699نفر مراجعه
کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی درسال  6060تعداد  90نفر سن شان کمتر از60سال 06 ،نفر 60تا 03سال02 ،
نفر 03تا 23سال 09 ،نفر 23تا 93سال و  60نفر باالی 93سال میباشند .از تعداد  002نفر مراجعه کننده به بیمارستان در
اثر سوانح سوختگی در سال  6060تعداد  96نفر سن شان کمتر از 60سال 23 ،نفر  60تا 03سال 96 ،نفر 03تا 23سال،
 00نفر 23تا  93سال و  62نفر باالی  93سال میباشند .بنابراین از مجموع  969نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر
سوانح سوختگی در سالهای آماری  00000درصد مراجعه کننده سن شان کمتر از60سال 6306 ،درصد  60تا  03سال،
 09030درصد 03تا  23سال 60003 ،درصد  23تا  93سال و  9002درصدمراجعه کنندگان باالی  93سال میباشند.
توزيع سوختگي برحسب ماه و روزو تعداد پذيرش
از مجموع  969نفرمراجعه کننده به بیمارستان درطی پنج سال اخیرکه دچار سانحه سوختگی به طرق مختلف گردیدهاند
تعداد  23نفر درماه فروردین 20 ،نفردرماه اردیبهشت 96 ،نفر در ماه خرداد 90 ،نفر در ماه تیر 90 ،نفردرماه مرداد09 ،
نفردر ماه شهریور 00 ،نفر درماه مهر 90 ،نفردر ماه آبان 99 ،نفردرماه آذر 23 ،نفر در ماه دی 26 ،نفردرماه بهمن و 90نفر
درماه اسفند به بیمارستان مراجعه نمودهاند .از این میان ازتعداد 60نفرمراجعه کننده به بیمارستان در اثرسوانح سوختگی
درسال  6063بیشترین نفرات در ماههای اردیبهشت و بهمن با تعداد  60نفر وکمترین مراجعه کنندگان در ماه مهر با 0
نفر میباشند .درسال  6066بیشترین نفرات مراجعه کننده به بیمارستان در اثرسوانح سوختگی درماه اسفند با تعداد  60نفر
و کمترین مراجعه کنندگان درماههای فروردین وشهریور با  0نفرمیباشند .در سال  6060بیشترین نفرات مراجعه کننده
به بیمارستان دراثرسوانح سوختگی در ماه تیر با تعداد 60نفر و کمترین مراجعه کنندگان در ماههای فروردین و اردیبهشت
بوده که بدون مراجعه میباشند.
در سال  6060بیشترین نفرات مراجعه کننده به بیمارستان دراثرسوانح سوختگی در ماه فروردین با تعداد  06نفر و کمترین
مراجعه کنندگان درماه مهربا  3نفرمیباشند .در سال  6060بیشترین نفرات مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح
سوختگی درماه آبان باتعداد  03نفر وکمترین مراجعه کنندگان درماه بهمن با  60نفر میباشند .با توجه به دادههای
اسنادی در تحقیق فوق بیشترین درصد افراد مراجعه کننده به بیمارستان در اثرسوانح سوختگی در ماههای اسفند با
6302درصد ،آذر ،مرداد و آبان به ترتیب با 602درصد 6063 ،6030 ،درصد و کمترین مراجعه کننده درماههای مهر وشهریور
با  9093درصد و  9030درصددر سال میباشد.درواقع این طور میتوان بیان نمود که یکی از دالیل ازدیاد سوختگی را در
ماه اسفند استفاده زیاد از حد جوانان و نوجوانان از مواد منفجره بیان نمود.
توزيع سوختگي برحسب ساعت پذيرش
از مجموع  969نفرمراجعه کننده به بیمارستان درطی پنج سال اخیرکه دچار سانحه سوختگی به طرق مختلف گردیدهاند.
تعداد  0نفر در ساعت یک بامداد به بیمارستان مراجعه نموده 0 ،نفر در ساعت دو بامداد 0 ،نفر در ساعت سه بامداد 0 ،نفر
درساعت پنج صبح 0 ،نفردرساعت شش صبح 00 ،نفردرساعت هفت صبح 63،نفر در ساعت هشت صبح 00 ،نفر در
ساعت نه صبح 90 ،نفر در ساعت ده صبح603 ،نفر در ساعت یازده صبح 99 ،نفر در ساعت 60ظهر و  06نفر در ساعت
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 60بعدازظهر 69 ،نفر در ساعت  60بعدازظهر 00 ،نفر  62بعدازظهر 06 ،نفر در ساعت 69عصر 00 ،نفر در ساعت
69عصر 69 ،نفردرساعت  63عصر60 ،نفر در ساعت 66عصر 69 ،نفر در ساعت  03شب 02 ،نفر در ساعت  06شب00 ،
نفر در ساعت 00شب60 ،نفر در ساعت  00شب و  62نفر در ساعت 00شب به بیمارستان مراجعه نموده و پذیرش
شدهاند .از تعداد 60نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی درسال6063بیشترین نفرات پذیرش شده در
ساعت  66با تعداد  06نفر و کمترین مراجعه کنندگان پذیرش شده درساعت یک و دو و چهار که بدون مراجعه کننده
بوده میباشد .درماه مهر با  0نفرمیباشند .در سال 6066بیشترین نفرات مراجعه کننده و پذیرش شده به بیمارستان در اثر
سوانح سوختگی در ساعت  66با تعداد  66نفر میباشند .در سال  6060بیشترین نفرات مراجعه کننده و پذیرش شده به
بیمارستان در اثر سوانح سوختگی درساعت 66با تعداد  06نفر میباشند .درسال  6060بیشترین نفرات مراجعه کننده و
پذیرش شده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی درساعت  66با تعداد  06نفرمیباشند .در سال  6060بیشترین نفرات
مراجعه کننده و پذیرش شده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی درساعت  66با تعداد  00نفرمیباشند .با توجه به آمار
فوق بیشترین درصد پذیرش بیمارسوختگی در ساعت  66صبح بوده که حدود بیست درصد میباشد و کمترین پذیرش
بیمار در ساعت چهار بامداد بوده است که هیچ پذیرش نداشته است .درمجموع بیشترین پذیرش بیمار در ساعات روزانه
66 ،63 ،3 ،9و 60بوده است.
توزيع سوختگي برحسب تعداد روزهاي بستري
ازمجموع  969نفر مراجعه کننده به بیمارستان درطی پنج سال اخیرکه دچار سانحه سوختگی به طرق مختلف گردیدهاند.
تعداد  096نفر کمتر از  0روز بستری شده 633 ،نفر بین دوتا پنج روز602 ،نفرپنج تا ده روز 92 ،نفر ده تا بیست روز63 ،
نفر بیست تا سی روز و  60نفر باالی سی روز بستری شدهاند .از تعداد  60نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح
سوختگی در سال  6063تعداد  60نفر کمتر از 0روز بستری شده 09 ،نفر بین دوتا پنج روز 03 ،نفر پنج تا ده روز 69 ،نفر
ده تا بیست روز 2 ،نفر بیست تا سی روز و  0نفر باالی  03روز بستری شدهاند .در سال 6066تعداد  2نفرکمتر از 0روز
بستری شده66 ،نفر بین  0تا  2روز 06 ،نفر پنج تا ده روز69 ،نفرده تا بیست روز 3 ،نفر بیست تا سی روز و  0نفر باالی
 03روز بستری شدهاند.درسال 6060تعداد  06نفرکمتر از 0روز بستری شده 03 ،نفر بین 0تا 2روز 06 ،نفرپنج تا ده روز،
63نفرده تا بیست روز و 6نفر باالی  03روز بستری شدهاند.در سال 6060تعداد  36نفرکمتراز0روز بستری شده 02 ،نفر
بین  0تا  2روز 03 ،نفر پنج تا ده روز63 ،نفرده تا بیست روز 0 ،نفر بیست تا سی روز و 0نفر باالی  03روز بستری
شدهاند .در سال  6060تعداد  606نفر کمتر از دو روز بستری شده 26 ،نفر بین دو تا پنج روز 09 ،نفرپنج تا ده روز60 ،
نفر ده تا بیست روز 0 ،نفر بیست تا سی روز و  0نفر باالی  03روز بستری شدهاند.
توزيع سوختگي برحسب وضعيت ترخيص بيماران
از مجموع  969نفرمراجعه کننده به بیمارستان درطی پنج سال اخیرکه دچار سانحه سوختگی به طرق مختلف گردیدهاند.
تعداد  299نفر با بهبودی و بهبودی نسبی ترخیص شده 96 ،نفر با پیگیری ترخیص شده 0 ،نفر به بیمارستانهای دیگر
انتقال داده شده 09 ،نفرفوت نموده و 03نفربا رضایت ومیل شخصی ازبیمارستان ترخیص گشتهاند .از تعداد 60نفر مراجعه
کننده به بیمارستان دراثرسوانح سوختگی در سال  6063تعداد  92نفر با بهبودی و بهبودی نسبی ترخیص شده 0 ،نفربا
پیگیری ترخیص شده 0 ،نفربه بیمارستانهای دیگر انتقال داده شده 6 ،نفر فوت نموده و  0نفربا رضایت ومیل شخصی از
بیمارستان ترخیص گشتهاند.درسال  6066ازتعداد 30نفر مراجعه کننده به بیمارستان دراثرسوانح سوختگی تعداد  93نفربا
بهبودی و بهبودی نسبی ترخیص شده 2 ،نفربا پیگیری ترخیص شده 0 ،نفر فوت نموده و 9نفر با رضایت ومیل شخصی
از بیمارستان ترخیص گشتهاند .در سال  6060از تعداد  66نفرمراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی تعداد99
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نفر با بهبودی و بهبودی نسبی ترخیص شده 0 ،نفر فوت نموده9 ،نفرباپیگیری و66نفربارضایت ومیل شخصی از
بیمارستان ترخیص گشتهاند .درسال  6060از تعداد  699نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی تعداد603
نفر با بهبودی و بهبودی نسبی ترخیص شده 0 ،نفر فوت نموده 03 ،نفر با پیگیری و 9نفر با رضایت و میل شخصی از
بیمارستان ترخیص گشتهاند .در سال  6060از تعداد  002نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی تعداد
 000نفر با و بهبودی نسبی ترخیص شده 6 ،نفربه بیمارستانهای دیگر انتقال داده شده 6 ،نفر فوت نموده 3 ،نفر با
پیگیری و 0نفر با رضایت و میل شخصی از بیمارستان ترخیص گشتهاند .با توجه به دادههای فوق  30030درصد بیماران
سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان با بهبودی و بهبودی نسبی ترخیص گشته 3092 ،درصد با پیگیری 3000 ،درصد
انتقال 0039 ،درصد فوت و  0003درصد نیزبا میل شخصی ترخیص شدهاند.
علل و عوامل بروز سوختگي و توزيع و پراکنش فضايي آن
در بررسی علل بروز سوختگی و توزیع آن در شهر رشت مواردی چون نوع وعلت سوختگی ،درجه سوختگی ،درصد
سوختگی ،چگونگی توزیع و پراکنش محل حادثه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
نوع و علت سوختگي
از مجموع  969نفرمراجعه کننده به بیمارستان در طی پنج سال اخیر که دچار سانحه سوختگی به طرق مختلف
گردیدهاند .تعداد  093نفرنوع و علت سوختگی خود را مایعاتی چون آب جوش ،شیر و چای داغ ،خورشت و روغن و
هرگونه مایعاتی که باعث سوختگی شده 90 ،نفر بر اثر انفجار یا نشت گاز بصورت های مختلف از جمله گاز خوراک پزی،
گازپیک نیکی و سایر مواردی که با گاز در محل کار و خودرو و غیره مرتبط بوده میباشد 09 .نفر بوسیله بخاری و اجسام
داغ دچارسوختگی شده 92 ،نفر بصورتهای مختلف از جمله روشن کردن آتش با الکل و ذغال و غیره دچار آتش سوزی
شده 69 ،نفر بوسیله اسید 0 ،نفر در اثر اشعه و پرتو درمانی 62 ،نفر بر اثر برق گرفتگی در محل کار خود 0 ،نفر بوسیله
آهک و اصطحکاک و  2نفر نیز مواد منفجره و  9نفر نیز بوسیله آب را دیاتور دچار آتش سوزی و  69نفر نیز به وسیله
سایر موارد دچار سوختگی گشتهاند.
جدول  .7تعداد بيماران مراجعه کننده به بيمارستان به تفكيک نوع وعلت سوختگي درطي پنج سال اخير
نوع
سوختگی

مایعات

انفجار و
نشت گاز

بخاری یا
جسم داغ

آتش
سوزی

اسید

اشعه و
پرتودرمانی

برق
گرفتگی

آهک و
اصطکاک

مواد
منفجره

6063

90

60

3

9

0

3

3

3

3

3
0
9
2
69

3
3
0
3
0

0
0
9
0
62

3
0
6
3
0

3
6
3
0
2

60
9
6
23
6066
62
9
63
26
6060
9
3
69
603
6060
09
63
60
696
6060
92
09
90
093
جمع
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آب
رادیاتور

سایر
موارد
3

3
6
0
0
9

0
3
6
2
69

از تعداد  60نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی در سال 6063تعداد  90نفر نوع و علت سوختگی خود
را مایعاتی چون آب جوش ،شیر و چای داغ ،روغن و خورشت و هرگونه مایعاتی که باعث سوختگی شده 60 ،نفر بر اثر
انفجار یا نشت گاز بصورتهای مختلف از جمله گازخوراک پزی ،گاز پیک نیکی و سایر مواردی که با گازدرمحل کار و
خودرو و غیره مرتبط بوده میباشد 3 .نفر بوسیله بخاری و اجسام داغ دچار سوختگی شده 9 ،نفر بصورتهای مختلف از
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جمله روشن کردن آتش با الکل و ذغال و غیره دچار آتش سوزی شده 0 ،نفر بوسیله اسید دچار سوختگی گشتهاند .در
سال  6066از تعداد  30نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی تعداد  23نفر نوع وعلت سوختگی خود را
مایعاتی چون آب جوش ،شیروچای داغ ،روغن و خورشت و هرگونه مایعاتی که باعث سوختگی شده 6 ،نفر بر اثر انفجار
یا نشت گاز بصورتهای مختلف از جمله گازخوراک پزی ،گاز پیک نیکی و سایر مواردی که با گاز در محل کار و خودرو
و غیره مرتبط بوده میباشد 9 .نفر بوسیله بخاری و اجسام داغ دچار سوختگی شده 60 ،نفر بصورتهای مختلف از جمله
روشن کردن آتش با الکل و ذغال و غیره دچارآتش سوزی شده 69 ،نفر بوسیله اسید 0 ،نفر براثر برق گرفتگی در محل
کار خود 0 ،نفر نیز به وسیله سایر موارد دچارسوختگی گشتهاند .در سال  6060از تعداد  66نفر مراجعه کننده به بیمارستان
در اثر سوانح سوختگی تعداد  26نفر نوع و علت سوختگی خود را مایعاتی چون آب جوش ،شیر و چای داغ ،روغن و
خورشت و هرگونه مایعاتی که باعث سوختگی شده 63 ،نفر بر اثر انفجار یا نشت گاز بصورتهای مختلف ازجمله گاز
خوراک پزی ،گازپیک نیکی و سایر مواردی که با گاز در محل کار و خودرو و غیره مرتبط بوده میباشد 9.نفر بوسیله
بخاری و اجسام داغ دچار سوختگی شده 62 ،نفر بصورتهای مختلف از جمله روشن کردن آتش با الکل و ذغال و غیره
دچار آتشسوزی شده0 ،نفربوسیله اسید0 ،نفربراثربرق گرفتگی درمحل کارخود 0 ،نفر بوسیله اصطحکاک و آهک و  6نفر
نیز مواد منفجره و  6نفر نیز بوسیله آب را دیاتور دچار آتش سوزی و سوختگی گشتهاند .در سال  6060از تعداد 699
نفرمراجعه کننده به بیمارستان در اثرسوانح سوختگی تعداد 603نفرنوع و علت سوختگی خود را مایعاتی چون آب جوش،
شیر و چای داغ ،روغن و خورشت و هرگونه مایعاتی که باعث سوختگی شده69 ،نفر براثر انفجار یا نشت گاز بصورتهای
مختلف ازجمله گازخوراک پزی ،گازپیک نیکی و سایر مواردی که با گاز در محل کار و خودرو و غیره مرتبط بوده
میباشد 3 .نفر بوسیله بخاری و اجسام داغ دچار سوختگی شده 9 ،نفر بصورتهای مختلف از جمله روشن کردن آتش با
الکل و ذغال وغیره دچارآتش سوزی شده 9 ،نفربوسیله اسید0 ،نفر در اثر اشعه و پرتو درمانی 9 ،نفر بر اثر برق گرفتگی
در محل کار خود 6 ،نفر بوسیله آهک و اصطحکاک و  0نفر نیز بوسیله آب رادیاتور دچار آتش سوزی و  6نفر نیز به
وسیله سایر موارد دچار سوختگی گشتهاند .در سال  6060از تعداد  002نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح
سوختگی تعداد  696نفر نوع و علت سوختگی خود را مایعاتی چون آب جوش ،شیر و چای داغ ،روغن و خورشت و
هرگونه مایعاتی که باعث سوختگی شده 60 ،نفر براثر انفجار یا نشت گاز بصورتهای مختلف ازجمله گازخوراک پزی،
گازپیک نیکی و سایر مواردی که با گاز در محل کار و خودرو و غیره مرتبط بوده میباشد63 .نفر بوسیله بخاری و اجسام
داغ دچار سوختگی شده 09 ،نفر بصورتهای مختلف ازجمله روشن کردن آتش با الکل و ذغال و غیره دچار آتش سوزی
شده 2 ،نفر بوسیله اسید 0 ،نفر در اثر اشعه و پرتودرمانی 0 ،نفر بر اثر برق گرفتگی در محل کار خود 0 ،نفر نیز مواد
منفجره و  0نفر نیز بوسیله آب رادیاتور دچار آتش سوزی و  2نفر نیز به وسیله سایر موارد دچار سوختگی گشتهاند.
درجه سوختگي
از مجموع  969نفرمراجعه کننده به بیمارستان درطی پنج سال اخیرکه دچار سانحه سوختگی به طرق مختلف گردیدهاند.
تعداد 662نفر درجه سوختگی شان درجه یک بوده066 ،نفردرجه دو 660 ،نفردرجه سه 0 ،نفر درجه  ،0یک نفر درجه یک
و دو 690 ،نفر درجه دو و سه و  63نفر درجه سه و چهار میباشند .برطبق دادههای اسنادی از تعداد  60نفر مراجعه کننده
به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی در سال  6063تعداد  00نفر نفر درجه سوختگی شان درجه دو66 ،نفر درجه سه00 ،
نفر درجه دو و سه میباشند .درسال  6066از تعداد 30نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی تعداد  09نفر
درجه سوختگی شان درجه دو62 ،نفر درجه سه 06 ،نفر درجه دو و سه و  6نفر درجه سه و چهار میباشند .در سال 6060
از تعداد  66نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی تعداد  6نفر درجه سوختگی شان درجه یک بوده00 ،
نفر درجه دو 66 ،نفر درجه سه 00 ،نفر درجه دو وسه و 2نفر درجه سه و چهار میباشند .در سال  6060از تعداد  699نفر
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مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی تعداد 633نفردرجه سوختگی شان درجه یک بوده 20 ،نفر درجه سه،
یک نفر درجه چهار60 ،نفردرجه دو وسه و یک نفر درجه سه و چهار میباشند .در سال  6060از تعداد  002نفر مراجعه
کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی تعداد  9نفر درجه سوختگی شان درجه یک بوده 666 ،نفر درجه دو 3 ،نفر
درجه سه ،یک نفر درجه  ،0یک نفر درجه یک و دو 02 ،نفر درجه دو و سه و 0نفر درجه سه و چهار میباشند.

درجه سوختگی
6063
6066
6060
6060
6060
جمع

جدول  .8تعداد بيماران مراجعه کننده به بيمارستان به تفكيک درجه سوختگي
درجه 0و0
درجه 0و0
درجه 6و0
درجه 0
درجه 0
درجه 0
درجه 6
3
00
3
3
66
00
3
6
06
3
3
62
09
3
2
00
3
3
66
00
6
6
60
3
6
20
3
633
0
02
6
6
3
666
9
63
690
6
0
660
066
662

جمع
60
30
66
699
002
969
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300
250
200
100

تعداد

150
50
0
درجه

درجه

درجه

3و4

2و3

1و2

10

164

1

درجه 4
2

درجه 3
114

درجه 2
291

درجه 1
115

تعداد

شكل  .8تعداد بيماران مراجعه کننده به بيمارستان به تفكيک درجه سوختگي

درصد سوختگي
از مجموع  969نفرمراجعه کننده به بیمارستان درطی پنج سال اخیرکه دچارسانحه سوختگی به طرق مختلف گردیدهاند.
تعداد  062نفردرصد سوختگی شان کمتر از  63درصد بوده 000 ،نفر63تا  03درصد بوده 03 ،نفر  03تا  23درصد 2 ،نفر
 23تا  93درصد 9 ،نفر 93تا  33درصد 63 ،نفر باالی  33درصد میباشند .از این میان از تعداد  60نفر مراجعه کننده به
بیمارستان در اثر سوانح سوختگی در سال  6063تعداد  20نفر درصد سوختگی شان کمتر از  63درصد بوده 06 ،نفر  63تا
 03درصد بوده 9 ،نفر 03تا  23درصد6 ،نفر 23تا  93درصد 6 ،نفر 93تا 33درصد 6 ،نفر باالی 33درصد میباشند .در
سال  6066از تعداد  30نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی تعداد  26نفر درصد سوختگی شان کمتر از
 63درصد بوده 09 ،نفر  63تا  03درصد بوده 0 ،نفر 03تا  23درصد6 ،نفر 23تا  93درصد و 6نفر باالی  33درصد
میباشند .در سال  6060از تعداد  66نفرمراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی تعداد  90نفر درصد سوختگی
شان کمتر از  63درصد بوده 00 ،نفر 63تا  03درصد بوده0 ،نفر 03تا  23درصد 0 ،نفر 23تا 93درصد 6 ،نفر  93تا 33

797

تحليل فضايي حوادث سوختگي در شهر رشت در طي پنج سال اخير - ...نوروزي و همكاران

درصد میباشند .در سال  6060از تعداد 699نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی تعداد  666نفر درصد
سوختگیشان کمتر از  63درصد بوده 22 ،نفر63تا 03درصد بوده 3 ،نفر 03تا 23درصد و  0نفر باالی  33درصد میباشند.
در سال  6060از تعداد  002نفر مراجعه کننده به بیمارستان در اثر سوانح سوختگی تعداد 603نفردرصد سوختگیشان
کمتر از  63درصد بوده 36 ،نفر63تا 03درصد بوده 3 ،نفر 03تا  23درصد6 ،نفر 23تا 93درصد 0 ،نفر 93تا 33درصد2 ،
نفر باالی  33درصد میباشند.
جدول  .3تعداد و درصد بيماران مراجعه کننده به بيمارستان به تفكيک درصد سوختگي
باالی 33
 93تا 33
 23تا 93
 03تا 23
 63تا 03
کمتر از 63
درصد سوختگی
63
9
2
03
000
062
جمع
6000
3039
3090
0030
00000
2602
درصد

جمع
969
633
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باتوجه به جدول فوق  2602درصد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان در سالهای آماری درصد سوختگیشان کمتر از ده
درصد بوده 00000 ،درصد بیماران 63تا 03درصد و  6000درصد بیماران درصد سوختگیشان باالی  33درصد بوده است.
چگونگي توزيع و پراکنش محل حادثه
باتوجه به مطالعات اسنادی نگارنده و تماس تلفنی با بیماران دچار سوختگی بیشتر بیماران در منزل خود دچار سوختگی
شده و تعدادی از بیماران در محل کار خود به طرق مختلف دچار حادثه گشتهاند .در میان بیماران حادثه دیده برخی
توسط آب رادیاتور ماشین دچار سوختگی گشته ،برخی نیز با منفجرشدن گاز به صورت مختلف در محل کار دچار حادثه
گردیده ،افراد زیادی نیز توسط بنزین دچارسوختگی گشته و در ماه اسفند نیز بدلیل استفاده از مواد منفجره دچار حادثه
گشتهاند .برخی از افراد نیز با روشن نمودن آتش و الکل دچار حادثه گشتهاند .ولی بیشترین موارد سوختگی در بین افراد
کمتر از 60سال و در اثر مایعات بصورتهای مختلف اتفاق افتاده است .در مجموع مناطق حاشیه شهر و محالت پایین
شهر ازنظر حادثه سوختگی بیشتر از مناطق باالی شهر بوده است .مکانیابی محل حادثه با توجه به تماس تلفنی نگارنده
با تک تک بیماران به شرح زیر میباشد.

شرح
6063
6066
6060
6060
6060
جمع

جدول  .9چگونگي توزيع وپراکنش محل حادثه بيماران سوختگي
مرکز تجاری و
سایر
معابر و گذرگاه کارگاه و کارخانه
منزل مسکونی
کسبی
6
6
6
0
33
0
0
0
6
90
2
6
0
0
39
0
0
0
0
699
2
0
2
6
003
69
60
60
66
900

جمع
60
30
66
699
002
969
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با توجه به جدول فوق از مجموع  969مورد سوانح سوختگی درشهر رشت  900مورد در منزل مسکونی اتفاق افتاده66 ،
مورد در مراکز تجاری و کسب و کار60 ،مورد در معابر و گذرگاهها60 ،مورد در کارگاه وکارخانه و  69مورد در سایر مکانها
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و بصورتهای پراکنده اتفاق افتاده است .در واقع  60006درصد سوختگیها درمنزل مسکونی 609 ،درصد در اماکن و
مراکز تجاری 0 ،درصد در معابر و گذرگاهها 6090 ،درصد در کارگاهها و کارخانه و  0006درصد درسایر مکانها رخ داده
است.

شكل  .3توزيع و پراکنش سوختگي در شهر رشت در سالهاي آماري

نتيجه گيري
در سالهای اخیر با توجه به افزایش جمعیت و شهر نشینی در کالنشهر رشت روند توسعه شهری نامناسب بوده و بر این
اساس سطوح شهری با توجه به وسعت ،تعداد و تراکم جمعیت در شهر رشت در قالب تقسیمات درون شهری  2منطقه،
 62ناحیه و  22محله تقسیم گردیده است .بدلیل افزایش چشمگیر آتش سوزی در شهر رشت در سالهای اخیر بخصوص
در حاشیه و محالت پایین شهر این طور به نظر میرسد که نوع و علل سوختگی نسبت به گذشتههای دور متفاوت بوده و
نگارندهگان نیز در تحقیق حاضر به دنبال شناسایی مکانها و محدودههای بروز حادثه منجربه سوختگی برحسب
تقسیمات درون شهری درسطح شهررشت طی پنج سال اخیر به همراه علل و عوامل موثر در بروز سوختگی میباشند .با
توجه به مطالعات اسنادی وتماس تلفنی با بیماران دچار سوختگی بیشتر بیماران درمنزل خود دچار سوختگی شده و
تعدادی از بیماران درمحل کار خود به طرق مختلف دچار حادثه گشتهاند .در مجموع ازتعداد 969نفرمراجعه کننده به
بیمارستان درطی پنج سال اخیرکه دچارسانحه سوختگی گردیدهاند .تعداد  093نفر حدود  99درصد نوع و علت سوختگی
خود را مایعاتی چون آب جوش ،شیر و چای داغ ،روغن و خورشت وهرگونه مایعاتی که باعث سوختگی شده 90 ،نفر
حدود  306درصدربراثرانفجاریا نشت گازبصورت های مختلف از جمله ؛ گازخوراک پزی ،گازپیک نیکی و سایر مواردی که
با گاز در محل کار و خودرو وغیره مرتبط بوده میباشد 09.نفر برابر  909درصد بوسیله بخاری و اجسام داغ دچارسوختگی
شده 92 ،نفر برابر  600درصد بصورتهای مختلف از جمله روشن کردن آتش با الکل و ذغال و غیره دچار آتش سوزی
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شده 69 ،نفر برابر  000درصد بوسیله اسید 0 ،نفر( 300درصد) در اثر اشعه و پرتو درمانی62 ،نفربرابر  006درصد بر اثر برق
گرفتگی در محل کار خود 0 ،نفر( 309درصد) بوسیله آهک و اصطحکاک و  2نفر( )309نیز مواد منفجره و  9نفر(306
درصد) نیز بوسیله آب رادیاتور دچار آتش سوزی و69نفر برابر  000درصد نیز به وسیله سایر موارد دچار سوختگی گشتهاند.
بنابراین در میان بیماران حادثه دیده برخی با آب رادیاتور ماشین دچار سوختگی گشته ،برخی نیز با انفجار گاز به صورت
مختلف درمحل کاردچارحادثه گردیده ،افراد زیادی نیز توسط بنزین دچارسوختگی گشته و در ماه اسفند نیز بدلیل استفاده
از مواد منفجره دچار حادثه گشتهاند .برخی از افراد نیز با روشن نمودن آتش و الکل دچار حادثه گشتهاند .ولی بیشترین
موارد سوختگی در بین افراد کمتر از  60سال و در اثر مایعات به صورتهای مختلف اتفاق افتاده است .در مجموع مناطق
حاشیه شهرو محالت پایین شهر از نظر حادثه سوختگی بیشتر از مناطق باالی شهربوده است .نتایج تحقیق در زمینه
محل حادثه نشان میدهدکه از مجموع  969مورد سوانح سوختگی در شهر رشت  900مورد در منزل مسکونی اتفاق
افتاده66 ،مورد در مراکز تجاری و کسب و کار60 ،مورد در معابر و گذرگاهها60 ،مورد در کارگاه و کارخانه و69مورد در
سایر مکانها و بصورتهای پراکنده اتفاق افتاده است .در واقع 60006درصد سوختگیها در منزل مسکونی 609 ،درصد در
اماکن و مراکز تجاری 0 ،درصد در معابر و گذرگاهها6090 ،درصد در کارگاهها و کارخانه و  0006درصد در سایر مکانها رخ
داده است.
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