
 از حوادث یآموز درسفرم 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت   (HSEE)و انرژی زيست یطمحبهداشت، ايمني،  دفتر

 64-2-0196 :کد بیماری صرع راننده لودر را به کام مرگ فرستاد

 مقدمه 

از جمله حوادث مرگبار در واحدهای صنعتی معدنی، حوادث ترافیکی مرتبط با کامیون هاا و   

یکی از مهمتارین   .باشدمی ...و لودر، بیل مکانیکیوسائل نقلیه سبک و سنگین از جمله سایر 

ت جسمانی ضوابط احراز سالمدقیق  بررسی، موثر در جلوگیری از حوادث رانندگی یپارامترها

، از ساوی ادار   ننادگان اناواگ گواهیناماه راننادگی    درخواست ک( صالحیت پزشکی) و روانی 

در محایط هاای لملیااتی تحات     . در هنگام صدور گواهینامه مای باشاد   راهنمایی و رانندگی

پتانسایل  ت سانگین،  ماشین آالانواگ با توجه به وجود  صنعت، معدن و تجارتپوشش وزارت 

دساتورالعمل  تادوین و تواوی    وادث رانندگی بسیار باال می باشد، به هماین منواور   بروز ح

و کااهش  افزایش ضاری  ایمنای    ر راستایدگامی مثبت وزارت  HSEE دفتر رانندگی تدافعی

واحادهای صانعتی و    HSEEواحدهای صنعتی معدنی می باشد و دفاتر آمار حوادث رانندگی 

معدنی می بایست الزامات، شارایط و اصاوا احاراز صاالحیت راننادگان دکار شاد  در ایان         

 . نماینددستورالعمل را اجرا 

 تشريح حادثه 

در سالت یازد  یک روز آفتابی، مشغوا بارگیری شن و ماسه در کامیون لودر  ساله 05 رانند معدنی،  -در محوطه سنگ شکنی یک واحد صنعتی
رانند  لورد به آهستگی با دند  لق  ( رانند  کامیون در نوبت بارگیری)های ورودی به این واحد صنعتی می باشد، که به گفته دو تن از مشتریان 

با کمک نیروهای اورژانس، آتش نشانی و نیروی انتوامی جناز  . و در آن سقوط می کند متر را طی کرد  055 به لمق متری تا در  05صله فا
 .  متوفی به باالی در  منتقل می شود

حادثه  تحلیل و يهتجز  

 متری 055از دست رفتن کنترا لودر و سقوط به در  ای  :علت اوليه حادثه

  :حادثه علت مياني

 مستندات و سوابق موجود بیماری صرگ رانند  لودر که بر اساس (گزارش کارشناسانHSEE)   فرد در حین رانندگی دچار حمله صرگ شد

 .است

  لدم تعهد کارفرما به اصوا ایمنی و شناسایی مخاطرات موجود و انجام اقدامات اصالحی به منوور حذف و یا کنترا آنها 

 لبه پرتگا در مکان های خطرناک و  گارد ریل متناس  با نوگ ماشین آالت/لدم فنس 

  به همرا  لالئم، راهنماها و  معدنی، -وسایل نقلیه در سطح واحدهای صنعتیکنترا لبور و مرور  ی مناس  برایافرادلدم بکار گماشتن

  وضعیت ایمنی دهند  هشداری خبری ها نشانه

  رانندگانالزامات بهداشتی استقرار دستورالعمل رانندگی تدافعی و بویژ  لدم 

  :حادثه ای یشهرعلت 

  لدم صالحیت رانند  به دلیل ابتال به بیماری صرگ 

   نامه ماشین آالت سنگین برای فرد موروگیو صدور گواه و سختگیرانه از سوی ادار  راهنمایی و رانندگی نبود ساز و کار مناس 

 اپراتور توسط کارفرمای و روانی انلدم نوارت بر وضعیت سالمت جسم 
 

 اقدامات کنترلي موجود 
- 

 تأثیر اقدامات کنترلي موجود داليل عدم

- 

 راهکارهای فني پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه

  بر اساس نوگ شغل و وظیفه محوله صنعتی هاینیروهای کاری مستقر در واحدجسمانی و روانی پایش سالمت 

  تعهد کارفرما مبنی بر رلایت اصوا ایمنی و شناسایی مخاطرات ایمنی و بکارگیری اقدامات اصالحی به منوور حذف و یا کنترا این

 خطرات 

  و شاغلین دارای بیماری های  برای مورولیناز جمله  صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگیوجود ساز و کارهای مناس  و سختگیرانه در



 خاص

  معدنی -وسایل نقلیه در سطح واحدهای صنعتیکنترا لبور و مرور  ی مناس  برایافرادبکار گماشتن 

 صرگ و  به بیماری نسبت ولین ایمنی و بهداشتئو برگزاری دور  های آموزشی به منوور ارتقاء و بهبود نگرش مس آگاهی میزان بررسی

 محیط کاربرنامه ریزی جهت پایش و کنترا این گرو  از افراد در 

 اجرای دستورالعمل رانندگی تدافعی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 درس حادثه

 .مي گرددموجب پیشگیری از حوادث و اخذ گواهینامه  قبل از استخدام راننده هارواني  پايش سالمت جسماني و
 : پیوست آئین نامه راهنمايي و رانندگي

 برای مصروعین صدور گواهینامه راهنمايي و رانندگي یتممنوع  -ماده شش 0۱بند 

 (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي)آيین نامه ايمني در بهره برداری از ماشین آالت راهسازی عملیات اجرايي 

 .يمن درسايت يا کارگاه اقدام نمايد کارفرما مکلف است نسبت به نصب تابلوها، عاليم و نشانه های ايمني و هشدار دهنده در مسیرهای خطرناک و ناا -6ماده 

از تأسیساتي،  کارفرما مکلف است نسبت به ارزيابي، شناسايي و کنترل خطرات در محدوده عملیات اجرايي و سايت اعم از بررسي وضعیت محل عملیاتي خود اعم -02ماده

 .اجرای عملیات به عاملین انجام کار يا پیمانکاران ارايه نمايد سازه ای و مقاومت خاک در طول مدت اجرای پروژه اقدام و دستورالعمل اجرايي برای

 

  :پیوست

  :مقدمه ای بر بیماری صرع

در . شد  است گزارش نفر  0555 هر در 3/8تهران  درو  0555 در هفت تقریبا جهان در آن شیوگ که است لوبی اختالالت شایعترین از یکی0صرگ

در صرگ، الگوهای طبیعی فعالیت  .ها، پیام های غیرطبیعی دریافت می کننداین بیماری سلوا های لوبی یا نورون 

در طی  .نورون ها مختل می شود و بالث احساس لجی ، تشنج، گرفتگی لضالنی و از دست دادن هوشیاری می شود

برخی افراد، این در  .یه، مواد انتقالی را منتقل کنندبار و یا بیشتر در ثان 055حمالت تشنج، نورون ها ممکن است 

درصد از  35تا  50در حدود  .اتفاق گهگا  رخ می دهد، اما برای برخی دیگر ممکن است صدها بار در روز رخ دهد

پزشکان به این نوگ صرگ، صرگ مقاوم می . مورولین، با وجود مورف دارو، هنوز دارای حمالت تشنج می باشند

 .گویند

 :انواع صرع

 ر توجه و یا کنترا خلق و خومشکالت د: تشنج پیچید  جزئی. 

 اضطراب و ناامیدی به للت مشکالت در درک و بیان: تشنج سمت چپ. 

  مشکالت اجتمالی و رفتار بدون فکر: راستتشنج سمت. 

 بهم ریختگی و اقدام بدون توجه به لواق : تشنج جلوی مغز. 

 علل بيماری صرع

  سطح باالیی از تحریک کنند  های انتقاابا افراد ، بطوریکه ی لوبیها اختالا در سیم کشی مغز، لدم تعادا لوبی و انتقاا دهند 

در حالی که برخی از مورولین، دارای مقدار کمی از این تحریک کنند  ها می باشند و  زیاد، فعالیت لوبی دارایدهند  های لوبی 

 .بالث کاهش فعالیت نورون ها در مغز می شوند

  مشکالتی که اتواالت غیر طبیعی را ایجاد می کنندبعد از جراحی سر، سکته و یا دیگر. 

 غشای سلولی که اطراف نورون ها را می پوشاند نیز در ایجاد صرگ نقش دارد. 

 اختالا در حرکت مولکوا ها در داخل و خارج از غشا، اختالا در تغذیه و تعمیرات سلوا غشایی. 

 اختالالت ژنتیکی. 

 زایمرسرطان مغز، التیاد به الکل و بیماری آل. 

 درصد از موارد صرگ مربوط به بیماری های لروق مغزی  35حدود  ).حمالت قلبی و سکته که بالث فقدان اکسیژن در مغز می شود

 (.می باشد که اکسیژن کمی را به سلوا های مغز می رساند

 مننژیت، ایدز، آنسفالیت ویروسی، هیدروسفالی و دیگر بیماری های لفونی. 

  سلیاک که لدم تحمل به گلوتن گندم را دارند و یا لفونت انگل مغز دارند نیز می توانند به صرگ مبتال شوندبیماران مبتال به. 

 صرگ با اختالالت متابولیسمی، فلج مغزی و اوتیسم همرا  است. 

 لدم تغذیه صحیح و کمبود اکسیژنلفونت های مادرزادی ، . 
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 - Epilepsy 



 

 

 

 

  بسیاری از سموم دیگرقرار گرفتن در معرض سرب، مونوکسید کربن و. 

 مواد مخدر و زیاد مورف کردن داروهای ضدافسردگی و دیگر داروها. 

 کمبود خواب، مورف الکل، استرس و یا تغییرات هورمونی. 

 در برخی افراد، نگا  کردن به رقص نور و یا صفحه کامپیوتر نیز ممکن است بالث صرگ شود. 

 نیکوتین در سیگار بر روی گیرند  های انتقاا دهند  های لوبی اثر می کند. سیگار کشیدن یکی از للل ایجاد صرگ می باشد. 

تشخیص نادرست نوگ صرگ و در نتیجه انتخاب : پیشرفت های درمانی در کنترا حمالت صرگ، مهمترین چالش های موجود لبارتند از با وجود

صرگ و رانندگی و مرگ ناگهانی در حاملگی،  ساسیت به نور، صرگ ونامناس  دارو، بروز لوارض ناخواسته داروها، مقاومت دارویی در بیمار، ح

 . بیماران صرگ

 جلوگيری از صرع

 به مقدار کافی بخوابید. 

 به تغذیه خود اهمیت دهید. 

 از لفونت های دوران بارداری جلوگیری کنند تا به مغز جنین آسیبی وارد نشود  زنان باردار مراق  فشار خون باشند و. 

  قلبی و لروقی، فشار خون باال، لفونت و دیگر مشکالت بالث ایجاد صرگ در بزرگسالی و پیری می شودبیماری های. 

 غربالگری ژنتیک و تشخیص قبل از تولد، یکی از را  های جلوگیری از صرگ می باشد. 

 عوارض
 

 .خطرناک استحمالت تشنج در زمان های معيني مي تواند منجر به شرایطي شود که برای شما و دیگران 

 اگر در حین تشنج به زمین بیافتید، ممکن است سر شما آسی  ببیند یا دچار شکستگی استخوان شوید :افتادن. 

 برابر بیشتر از سایر افراد جامعه است چون احتماا تشنج  01تا  00رفتن  اگر صرگ دارید، احتماا خفگی در هنگام شنا یا حمام :خفگي

 .در زیر آب بیشتر می شود

 تشنجی که سب  از دست رفتن هوشیاری و یا کنترا شود، می تواند در هنگام رانندگی خطرساز باشد :دفاتتصا. 

 

  در بسیاری از کشورها بیماران برای گرفتن تودیق رانندگی محدودیت هایی دارند که با توانایی کنترا تشنج مرتبط بود  و پیش از کس  اجاز

 .رهایی از تشنج تعیین می کنند که از چند ما  تا چند ساا متغیر استبرای رانندگی، حداقل زمانی را برای 

 مبتالیان به صرگ به احتماا بیشتری دچار مشکالت روانشناختی می شوند، به ویژ  افسردگی، اضطراب و در موارد . یماری های روانیب

   .رایط بیماری و نیز لوارض جانبی داروها باشدمشکالت می تواند در نتیجه سختی های مقابله با ش. هم دید  می شود شدید خود کشی

 سایر عوارض تهدید کننده زندگي در صرع شایع نبوده اما مي تواند رخ دهد، از جمله: 

 دقیقه بطوا بیانجامد و یا بدون اینکه در فواصل بین  0این شرایط زمانی رخ می دهد که زمان تشنج مداوم بیشتر از . شرایط صرلی

شرایط صرلی در معرض خطر بیشتری  بیماران با. تشنج لود کنند  شود ور کامل بازگردد فرد دچار حمالت مکررحمالت، هوشیاری بط

 .برای آسی  دائمی مغز و مرگ قرار دارند

 افراد مبتال به صرگ در معرض خطر مرگ ناگهانی هستند، اگرچه احتماا وقوگ این امر اندک است : 5مرگ ناگهانی و بدون توجیه در صرگ

  .للت آن مشخص نشد  اما برخی تحقیقات نشان داد  اند که می تواند بخاطر مشکالت تنفسی و قلبی باشدو 

  افرادی که تشنجات آنها با دارو کنترا نشد  است می توانند در معرض خطر بیشتری کلونیک یا  –افراد با تشنجات منتشر مکرر تونیک

 .جان خود را از دست می دهند SUDEPدرصد از مبتالیان به صرگ بخاطر  08تا  5به طور کلی، حدود . باشند SUDEPبرای 
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 - Sudden unexplained death in epilepsy (SUDEP) 


