بررسی برخی جنبه های توصیفی قطع تروماتیک اجزای دست
زمینه ،اهمیت وانگیزه مطالعه
آسیبها اخیراً به عنوان یکی از مهمترین مسائل سالمتی در سرتاسر جهان میباشند ( .)1دست یکی از اعضای
مهم بدن میباشد .اکثریت آسیبهای دست در گروههای کاری جامعه رخ میدهد ،همچنین آسیب دست یکی
از شایعترین کنشگرهای ناتوانی در آسیب های پیشهای است که به صورت آسیب به دست ،انگشتان و مچ ،در
حین انجام کار در محل کار کارگران صنعتی و کشاورزان در نتیجهی مواجهه با یک وسیلهی پرخطر ایجاد شده،
تعریف میگردد (.)2
در آمریکا متوسط هزینه برای پیوند انگشت بیش از  20/000دالرتخمین زده شده بود ،با متوسط  5/5روز
بستری در بیمارستان بود ( .)1قطع انگشت یک آسیب فیزیکی و روانی است که میتواند زندگی روزمره افراد
را مختل نموده ( )3و افزون بر قطع انگشت ،که خود استرسزا و دردناک است ،بیشتر منجر به پریشانی
همیشگی ،ناهنجاریهای روحی-روانی ،غیبت از کار ،کیفیت پایین زندگی میشود ( .)1آسیبهای دست
شایعترین آسیبهای بدنی است که از  %6/6تا  %22همهی آسیبها را به خود اختصاص میدهد .الزم به ذکر
است که بر پایه بررسی انجام گرفته  %44آسیبهای دست در محل کار ایجاد میشود (.)2
در خصوص اثرات سوء چنین حادثهای میتوان اظهار کرد که قطع انگشت شست به تنهایی کارایی دست را از
 %40تا %50کاهش میدهد .و وقتی بیش از یک انگشت قطع شده باشد منجر به اختالل شدید در عملکرد دست
میشود ( .)5,4گروه اصلی آسیب را مردان جوان و فعال زیر  40سال تشکیل میدهند (.)6
بیشتر این بیماران مردانی هستند که شدیداً بوسیله سوانح درخانه یا در کار آسیب می بینند .معموال آنها آسیب
های متعددی با آسیب های تاندونی ،شکستگی های باز ،آسیب های عصبی یا آسیب های بافت نرم خارجی در
ترکیبات گوناگونی راتجربه میکنند ( .)7مخصوصا این آسیب ها در کودکان تاثیر ژرفی روی تکامل ذهنی و
خودپایی آنها میگذارد ( )8 ,4در این میان آسیبهای دست و انگشت باعث دگرگونیهایی روی وظایف
کاربردی ،روان شناختی ،توالی اجتماعی و اقتصادی برای این بیماران میگردد (.)7 ,1
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