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چکیده
مقدمه :حوادث عروقی مغزی یک بیماری نسبتاً شایع در جوامع در حال توسعه محسوب میگردد .این بیماری یکی از مهمترین
دالیل ناتوانی ناگهانی غیر قلبی محسوب میگردد .از طرف دیگر طبعاً این بیماری میتواند در سنین کااری و در راننادگار ر
دهد؛ بنابراین ارزیابی تناسب شغلی در یک راننده با سابقه حوادث عروقی مغزی میتواند یک چالش مهم برای پزشک سامم
شغلی و ایمنی راه باشد.
روش بررسی :در این مطالعه جه شناخ شاخصهای اصلی و نحوه ارزیابی تناسب شغلی در یک راننده با سابقه حوادث عروقی
مغزی به جساتووی پاووهشهاا در پایگااههاای اطمعااتی معتبار Embase,UpToDate, PubMed, Medline (Ovid),
 Scopusو  web of scienceپرداختهشده اس  .شاخصهایی که در این ارزیابی باید مد نظر قرار گیارد شاامل ناو و شاد
حوادث عروقی مغزی ،میزار احتمال خطر تکرار حمله حوادث عروقی مغزی ،نو و میزار نقص عضو در راننده متعاقب حوادث
عروقی مغزی و ...می باشد .همچنین در این مطالعه به چند راهنما در مورد کمک به تصمیمسازی در مورد نحوه ادامه راننادگی
پرداخته شده اس .

نتیوهگیاری :مواردی همچور احتمال رخداد حوادث عروقی مغزی و ناتوانی ناگهانی در آینده و مقایسه این میزار با خطار قابال
پذیرش و همچنین میزار نقص عضو به وجود آمده به عل حوادث عروقی مغزی و تداخل آر با رانندگی باید مدنظر قرار گیرد.
همچنین داروهای مصرفی و عوارض جانبی آرها و بیماریهای همراه دیگر باید در این ارزیابی تناسب شغلی مدنظر قرار گیرد.
واژههای کلیدی :حوادث عروقی مغزی ،تناسب شغلی ،رانندگی خودرو ،حوادث جادهای
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یافته ها :سکته مغزی رایجترین بیماری عصبی حاد در بین بزرگساالر در سن کار اس  .تقریباً یک چهارم سکتههای مغازی در سانین
کاری ر میدهد .بیماری مغزی عروقی میتواند منور به ناتوانی ناگهانی غیرمنتظره شود .تقریباً  05درصاد از افاراد مباتم باه ساکته
مغزی در کشورهای توسعهیافته مایل به ادامه رانندگی هستند.

 میرسعید عطارچی و همکارار

حااوادث عروقاای مغاازیهااا در دو دسااته ایسااکمیک و
هموراژیک طبقهبندی میشوند .در جمعیا قفقاازی تقریبااً
 85درصد کل سکته مغزیهاا ایساکمیک باوده25 ،درصاد -
20درصد خونریزی داخال مغاز 0 ،درصاد خاونریزی داخال
جمومه و بقیه به دالیل سایر علل دیگار ساکته مغازی باوده
اس ( .)7مطالعا انوامشاده در کشاورهای آسایایی نشاار
ماایدهااد کااه تعااداد مااوارد خااونریزی داخاال مغااز باااالتر از
قفقازهاس که تقریباً حدود  15درصاد تاا  35درصاد اسا
(.)22،25

حوادث عروقی مغزی هموراژیک :خونریزی داخل مغزی خود
به خودی معموالً شارو ناگهاانی در حاین فعالیا داشاته و
عمدتاً ناشای از بیمااری پرفشااری خاور اسا و باهنادر
میتواند به دلیل اختمال انعقادی ،ناهنواری عروقی در مغاز
و رژیم غذایی (مانند مصرف زیاد الکل ،غلظ کلسترول خور
پااایین و فشااارخور باااال) باشااد .خااونریزی داخاال مغاازی
خودبهخودی در کشاورهای درحاالتوساعه شایو بیشاتری
نسب به کشاورهای توساعهیافتاه دارد ( .)21دالیال چناین
تفاو هایی هنوز مشخص نیس  ،اما تغییرا در رژیم غذایی،
فعالی بدنی ،درمار فشاارخور بااال و ژنتیاک ممکان اسا
مسئول آر باشد .در این نو حوادث عروقی مغازی اغلاب باه
سرع بیمار به سم کما پیش میرود ،اما خونریزی کوچک
میتواند بدور ایواد اختمل در هوشیاری ایوااد شاود .سااب
آراکنوئید هموراژی دلیال حادود  0درصاد از تماام حاوادث
عروقی مغزیها را تشکیل میدهاد .معماوالً خاونریزی سااب
آرکنوئید با شرو ناگهانی سردردهای شادید و باا اخاتمل در
هوشیاری مشخص میشود (.)23
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حوادث عروقی مغزی ایسکمیک :اکثر حوادث عروقی مغزیها
ایسکمیک بوده و شایعترین علا آر فیبریمسایور دهلیازی
اس  .پیامد اولین حادثه ایسکمیک با فیبریمسایور دهلیازی
در  45درصد موارد ناتوارکنناده و  15درصاد ماوارد کشانده
خواهد بود .معموالً در این بیمارار سردرد شدید وجود نادارد.
شرو حاد ،گاه در هنگام خواب ر میدهاد .شارو بیمااری
ناگهانی بوده و سایر باالینی بعادی در صاور عادم حاوادث
عروقی مغزی مودد باا درجاا متغیاری از بهباودی هماراه
اس  .معموالً اختمل آگااهی و هوشایاری وجاود نادارد و یاا
بهطور اندکی دیاده مایشاود .در تاریخچاه بیماارار حاداقل
در 15درصد موارد حمله گذرای ایسکمیک وجود دارد.
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مقدمه
حااوادث عروقای مغاازی ) (Strokeشااایعتاارین بیماااری
ناتوارکننده نورولوژیک در بالغین در اکثر نقاط دنیا محساوب
میشود ( .)2بیماری عروقی -مغزی نوعی بیمااری اسا کاه
سممتی انسار را بهطورجدی تهدیاد مایکناد .ایان بیمااری
دارای چهار ویوگی ،شیو باال ،میزار مرگومیار زیااد ،میازار
ناتوانی باال و میزار عود باال اس ( .)1سکته مغازی در جهاار
دومین علا مارگومیار اسا ( .)3ایان بیمااری عمادتاً در
بزرگساالر و سالمندار ر میدهاد .در ساال  1552حاوادث
عروقی مغزی  0/0میلیور مورد مارگ در سراسار جهاار باه
خود اختصاص داده اس که معادل  1/4درصد از کال ماوارد
مرگها بوده اس  .بروز ساالنهی استروك  20میلیور نفار در
جهار اس که یک سوم از این بیمارار فو میکنناد و یاک
سااوم دچااار ناااتوانی دائماای ماایگردنااد ( .)7دو سااوم ای ان
مرگومیرها در افراد ساکن در کشاورهای در حاال توساعه و
 75درصد در افاراد باا سان کمتار از  45ساال هساتند (.)1
سکته مغزی ساومین علا شاایع نااتوانی در بزرگسااالر در
کشورهای توسعهیافته اس ( .)0علایرغام کااهش تادریوی
میزار مرگومیر کلی حوادث عروقی مغزی در تعداد زیادی از
کشااورهای توسااعهیافتااه ،حااوادث عروقاای مغاازی همچنااار
بهعنوار یکای از علال مهام مارگومیار و نااتوانی محساوب
گردیده و میزار بروز آر در کشورهای درحالتوسعه ،افازایش
یافته اس (.)4
عوامل خطر حوادث عروقی مغزی را میتاوار باه عوامال
خطر اصلی شامل سان بااال ،فشاارخور بااال ،بیمااری قلبای،
دیاب قندی ،ساابقه بیمااری عارو مغازی و فیبریمسایور
دهلیزی و همچنین عوامل خطر فرعی شاامل هایپرلیپیادمی،
چاقی ،پلی سیتمی ،سیگار کشیدر ،مصرف الکل یا کوکاائین،
وراث  ،مصرف داروی ضادبارداری خاوراکی و ساایر داروهاا و
تفاو های فصلی تقسیمبندی نماود .سان قاویتارین عامال
خطر حوادث عروقای مغازی مایباشاد بطوریکاه بعاد از 00
سالگی میزار بروز حوادث عروقی مغزی در هار دهاه  1برابار
میشود ( .)4-8بعد از افزایش سن ،فشارخور بااال مهامتارین
عامل خطر بوده که قابل تعدیل بوده و خطار حاوادث عروقای
مغزی را  7برابر افزایش می دهد ( .)1به ترتیب دیابا (خطار
حوادث عروقای مغازی ایساکمیک) و مصارف سایگار خطار
حااوادث عروقاای مغاازی را  1و  3براباار افاازایش ماایدهااد و
همچنین فیبریمسیور دهلیزی  0برابار مارگومیار ناشای از
حوادث عروقی مغزی را افزایش میدهد (.)1
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همارطور که ذکر گردید ،احتمال رخداد حاوادث عروقای
مغزی در سنین کاری و شاغلین هم وجود دارد .بطوریکاه 20
درصد موارد حوادث عروقی مغزیهای ایساکمیک در جواناار
دیده میشود ()27؛ بنابراین ارزیابی تناسب شغلی در افارادی
که سابقه حوادث عروقی مغزی را دارند پراهمیا مایباشاد.
تخمین احتمال رخداد حمله حوادث عروقای مغازی بعادی و
پیامد آر بخصوص در مشاغل حساس از منظر ایمنای بسایار
مهم میباشد .همچنین سیکلهای متعاقاب حاوادث عروقای
مغزی (مانند نقص بینایی ،نقص حرکتی و  )...و احتماال باروز
ناتوانی ناگهانی در مشاغل مختلف و بخصوص حساس از نظار
ایمنی در این ارزیابی باید مدنظر قرار گیرد .در این بررسی باه
معیارهای ارزیابی تناسب شاغلی و راهنماهاای موجاود بارای
رانندگار با سابقه حوادث عروقی مغزی پرداخته شده اس .
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نتایج
هر ساله در ایاال متحده تا  455هزار نفر مبتم به سکته
مغزی میشوند .در انگلستار حدود  20درصد سکته مغازی از
نو هموراژیک باوده و حادود  80درصاد از ناو ایساکمیک
میباشد .اگرچه ساکته مغازی باهطاور نسابی یاک بیمااری
قدیمی محسوب میگردد ،اما سکته مغزی رایجترین بیمااری
عصبی حاد در بین بزرگساالر در سان کاار اسا  .دادههاای
کشور آلمار و انگلیس گزارش میدهند که تقریباً یک چهاارم
سکتههای مغزی در سنین کاری ر میدهد .بیمااری مغازی
عروقی میتواند منور باه نااتوانی ناگهاانی غیرمنتظاره شاود.
تقریباً  05درصد از افراد مبتم به سکته مغازی در کشاورهای
توسعهیافته مایل به ادامه رانندگی هستند (.)20

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-08-12

روش بررسی
در این مطالعه مروری برای ارزیابی و جستووی مطالعاا
و شواهد مربوطه بهمرور مطالعاا ارزیاابی تناساب شاغلی در
شاغلین باسابقه حوادث عروقی مغزی در پایگاه های اطمعااتی
معتباار Embase,UpToDate, PubMed, Medline
 (Ovid), Scopusو  web of scienceدر بازه زمانی 2110
تا اول فوریه سال  1515باا کماک کلیادواژه هاایی «حاوادث
عروقاای مغاازی»« ،تناسااب شااغلی»« ،رانناادگی خااودرو»،
«حوادث جاده ای» پرداخته شد .همچنین پووهش هایی که به
رده سنی کودکار پرداخته بود از مطالعه خارج شد .هم چناین
جس وجوی عماومی در  Google Scholarانواام شاد .در
نهای به  15مقاله با موضوعی مرتبط رسیدیم.

حوادث عروقی مغزی و تصادفا جادهای :ممکن اس سکته
مغزی در طی هر فعالیتی ر دهد .در دهه اخیر بقاء افاراد باه
دنبال حوادث عروقی مغزی افزایشیافته و ممکان اسا ایان
افراد دچار نواقص جسمی شده باشند؛ اما طبعاً بسیاری از این
افراد تمایل دارند رانندگی در غالب یک فعالی روزمره یا یاک
شغل حرفهای را از سارگیرند ( .)24در ساط جهاار ،سااالنه
صدها میلیور نفر در ساع رانندگی میکنند .محتمال اسا
که تعداد معینای از راننادگار هنگاام راننادگی دچاار ساکته
مغزی شوند و برخی راننادگار متعاقاب ساکته مغازی دچاار
حااوادث جااادهای شااوند .باارعکس بیماااری قلباای در هنگااام
رانندگی و ارتباط آر با تصادفا جادهای مطالعاا انادکی در
مورد سکته مغزی انوام شده اس  .نتایج بررسی سااختاریافته
حاکی از آر بود که رانندگار واجد سکته مغزی در مقایسه باا
رانندگار بدور سکته مغزی بایش از دو برابار خطار تصاادف
دارند (.)24
در مطالعهای ( )28به بررسی فراوانی سکته مغزی هنگاام
رانندگی و ارزیابی ارتباط آر باا تصاادفا جاادهای پرداختاه
شده اس  .دادههای کلینیکای باین ژانویاه  1522و دساامبر
 1524باار روی  1270بیمااار مبتمبااه سااکته مغاازی (2352
مورد سکته مغزی ایساکمیک 080 ،ماورد خاونریزی داخال
مغزی و  101مورد خونریزی ساب آرکنوئیاد) انواام شاد .در
میااار  1270بیمااار  80مااورد ( 43مااورد سااکته مغاازی
ایسااکمیک 15 ،مااورد خااونریزی داخاال مغاازی و  1مااورد
خونریزی ساب آرکنوئید) هنگام رانندگی دچار ساکته مغازی
شده بودند .نسب رانندگی به انوام سایر فعالی هاا در ساکته
مغزی ایسکمیک ( 7/8درصاد) باهطاور معنایداری بااالتر از
خااونریزی داخاال مغاازی ( 3/7درصااد) و خااونریزی ساااب
آرکنوئید ( 5/8درصد) باود .متعاقاب ساکته مغازی برخای از
رانندگار ،رانندگی خود را ادامه داده و یا پس از تحمل ساکته
مغزی خودرو را به سم کنار جاده رانده بودناد 32 .نفار (34
درصد) توانستند خودرو را به سام کناار جااده بکشاند73 .
نفر از  80راننده ( 02درصد) با وجود عمئم ،رانندگی را اداماه
دادند و تنها پس از رسیدر به مقصد خود باه دنباال مراقبا
پزشکی بودند .هرچند  75نفر موفق باه توقاف در جاای امان
نشدند ،اما فقط  3نفر حوادث جزئی داشتند 22 .نفار پاس از
بهبود رانندگی را از سر گرفتند و  22نفر دیگر خواستار کمک
شدند .در نهای  1 ،راننده باقیمانده نتوانستند کماک بگیرناد
و بعداً توسط افراد عادی پیدا شدند .بااینحال 27 ،ماورد (24
درصد) بیمارار دچار حادثه رانندگی شاده بودناد 22 .رانناده

 میرسعید عطارچی و همکارار

خطر عود و ناتوانی ناگهانی متعاقب حوادث عروقای مغازی:
رخداد حاوادث عروقای مغازی موادد و متعاقاب آر نااتوانی
ناگهانی از منظر مختلاف و بخصاوص بارای پزشاک سامم
شغلی میتواند مهم باشد .شاید خطار نسابی اولاین حاوادث
عروقی مغزی به دنبال حمله حاد ایسکمیک گاذرا یاا رخاداد
دومین حوادث عروقی مغزی متعاقب حاوادث عروقای مغازی
اول از نظر آماری خیلی قابل ممحظه نباشاد؛ اماا در کال

خطار  0سااله حاوادث عروقای مغازی موادد  15درصاد
تخمین زده شده اس ( .)17اگرچه خطر حمله ایسکمیک
حاد مودد در  4هفته اول رخداد حملاه حااد در بااالترین
سط میباشد .خطر کم اماا قابال ممحظاهای بارای عاود
ناتوانی ناگهانی در یک ماه اول وجود دارد که از نظر ایمنی
حملونقل مهم هس  .خطر دومین حوادث عروقی مغازی
در کل طول عمر در مقایسه با فردی که در طاول عمارش
حادثه حمله نداشته اس دو برابار شاده و خطار حاوادث
بیماریهای غیر عرو مغزی را نیز افزایش مینماید.
تخمین خطر بروز حاوادث عروقای مغازی:اکثار حاوادث
عروقی مغزیهاا ایساکمیک باوده و شاایعتارین علا آر
فیبریمسیور دهلیزی اس  .پیامد اولین حادثه ایساکمیک
با فیبریمسیور دهلیزی در  45درصد موارد ناتوارکننده و
 15درصد موارد کشنده خواهد بود.
اباازار ( CHADS2از اولااین حاارف کلمااا نارسااایی
احتقانی قلب ،پرفشاری خور ،سن ،دیاب شیرین و ساابقه
حوادث عروقی مغزی یا حملاه ماوقتی ایساکمیک ()TIA
تشکیل شده اسا  ،).یکای از ابزارهاای پیشاگویی کنناده
باالینی بارای خطار گسااترش فیبریمسایور دهلیازی بااه
حوادث عروقی مغزی محسوب مایگاردد (جادول  2و .)1
ارزیابی خطر حوادث عروقی مغزی به دنبال فیبریمسایور
دهلیزی می تواند به وسایله سیساتم امتیاازی CHADS2
تخمین زده شود .همچنین بر اسااس طبقاه بنادی خطار،
لزوم آنتی کواگوالر تراپای مشاخص مای گاردد (.)14،10
همچنین سیستم ( ABCD2سیستم  ABCD2از اولاین
حرف کلما سن ،فشار خور ،عمم بالینی ،مد زمار و
دیاب تشکیل شده اس ) خطر خیلی کوتاه مد حاوادث
عروقی مغزی متعاقب حمله گاذرای ایساکمیک مشاخص
می کند (جدول  3و  .)14( )7البته اماروزه ابزارهاایی کاه
خطر موماو حاوادث عروقای قلبای و مغازی و مارگ را
میسنود نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
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( 23درصد) دچار تصادفا شدید شدند که به کمک پزشکار
متخصص نیاز بود .تمام  25رانندهای که سرنشاینار صاندلی
جلوی خودرو داشتند ،آرها قاادر باه جلاوگیری از تصاادفا
شدند 33 .بیمار کااممً آگااه از ضاعف یاکطرفاه (همای یاا
مونوپارزی) بودند و  12مورد همای پاارزی چا و  21ماورد
همی پارزی راس را نشار دادند .در بیشتر بیمارار ،وضاعی
هوشیاری تغییر یافتاه باه دلیال ساکته مغازی دلیال اصالی
تصادف بوده اس  .سکته مغزی هنگام رانندگی در  7/7درصد
از سکتهها و تصادفا در  24درصد از این موارد ر داده بود.
توضیحا متعددی در رابطه به اینکه باه نظار مایرساد
رانندگار بیشتر دچار سکتههای مغزی ایسکمیک نساب باه
انوا دیگر سکتههای مغزی مایشاوند ،وجاود دارد .نشساتن
بدور وقفه و طوالنی در هنگام رانندگی ممکن اس منور باه
افزایش انعقاد شریانی شود .مطالعا قبلی نشاار دادهاناد کاه
نشستن بدور وقفه باعث افزایش فیبریناوژر پمساما شاده و
حوم پمسما را کاهش میدهد و این فرآیند با افزایش میازار
هموگلوبین و هماتوکری همراه اسا  .عاموه بار ایان ،غالبااً
رانندگار حین رانندگی ساع هاا آب نماینوشاند و کامآبای
بدر و افزایش غلظ خور ممکن اسا در هنگاام راننادگی،
رخداد سکته مغزی ایسکمیک را تسهیل کناد .در مطالعاهای
( 48 ،)3درصد از بیماارار رانناده ساکته مغازی ایساکمیک
داشتند .شیو باالتر سکته مغزی ایسکمیک در طول تابستار
با افزایش انعقاد پذیری بهعناوار یکای از دالیال باروز ساکته
مغزی ایسکمیک هنگام راننادگی محساوب مایگاردد (-13
.)21

44
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جدول  .2نحوه امتیازبندی CHADS2
امتیاز

شرایط

1

نارسایی احتقانی قلب

C

1
1

پرفشاری خور :فشارخور پایدار باالی ( 275/15یا فشارخور درمار شده با دارو)
سن باالی  40سال

H
A

1

دیاب شیرین

D

2

سابقه حوادث عروقی مغزی یا حمله موقتی ایسکمیک)(TIA

S2

جدول  .1تخمین ریسک سالیانه حوادث عروقی مغزی متعاقب فیبریمسیور دهلیزی براساس امتیاز CHADS2
امتیاز

خطر حوادث عروقی مغزی با فاصله اطمینار  10درصد ()%

5
2
1
3
7
0
4

)3/5 -2/1( 2/1
)3/8 -1/5( 1/8
)0/2 -3/2( 7/5
)4/3 -7/4( 0/1
)22/2 -3/3( 8/0
)24/0 -8/1( 21/0
)14/7 -25/0(28/1
جدول  .3نحوه محاسبه و امتیازبندی بر اساس سیستم ABCD2

5
2
1

< 45
≥ 45

طبیعی
بیشتر از 275/15

بدور عمم اختصاصی
اختمل صحب بدور ضعف
ضعف یک طرفه

کمتر از 25
 25تا 01
 45و بیشتر

فاقد دیاب
واجد دیاب

جدول  .7تخمین خطر وقو زود هنگام حوادث عروقی مغزی متعاقب حمله گذرای ایسکمیک بر حسب امتیازABCD2
امتیاز

درجه خطر

میزار خطر (در  1روز آینده) ()%

میزار خطر (در هفته آینده) ()%

3-2
0-7
4-4

پایین
متوسط
باال

2
7/2
8/2

2/1
0/1
22/4

استانداردها و راهنما ها برای رانندگار با سابقه حوادث عروقی
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مغازی :حوادث عروقی مغازی در کشاورهای توساعهیافتاه
بهعنوار یکی از دالیل اصلی ناتوانی ذکرشده اس  .بیمارار
سکته مغزی مسنتر از  40سال ،در مقایسه با بیماارار باا
سایر بیماریهای مزمن (سرطار ،دیاب  ،اختمل شناختی،
گلوکوم و غیره) ،در معرض خطر بیشتری برای تصادف در
هنگام رانندگی هستند (.)18
متعاقب سکته مغزی ،خطر سکته مغزی عودکنناده در
سال اول  25درصد اعمم شده اس که بخش عماده ای از
این خطر در ماه اول وجود دارد .پس از حملاه ایساکمیک

گذرا ،خطر ابتم به حمله ایسکمیک گذرا مکارر یاا ساکته
مغزی را در سه ماه اول  20درصد تخماین مای زنناد کاه
نیمی از آرها در هفته اول ر مایدهاد .بارای راننادگار
حرفه ای پس از رخداد حمله ایسکمیک گذرا نبایاد چهاار
هفته رانندگی کنند و باید قبل از بازگشا باه محال کاار
دوباره مورد ارزیابی پزشکی قرار گیرناد و اگار ایان حملاه
چندین بار ر دهد ایان زماار تاا حاداقل  3مااه تمدیاد
میگردد .در بعضی منابع ذکرشده اس حاداقل تاا  4مااه
متعاقب وقو ایسکمیک گذرای حاد راننده حرفه ای نبایاد
رانندگی نماید و اگر این حمله چنادین باار ر دهاد ایان
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امتیاز

سن (سال)

فشارخور

عمم بالینی

مد زمار (دقیقه)

دیاب

 میرسعید عطارچی و همکارار
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زمار ممکن اس بهطور دائمی تمدید مایگاردد ( .)14در
این مورد برای رانندگار وسایل شخصای ،دو هفتاه توقاف
رانندگی اجباری اس .
متعاقب حوادث عروقی مغزی تاا زماانی کاه نقاایص و
اختمال به وجود آماده برطارف نگاردد رانناده شخصای
نباید رانندگی نماید ولی مد زمار توقف رانندگی حداقل
یک ماه خواهد بود .اگر راننده شخصی باه دنباال حاوادث
عروقی مغزی دچار حمله تشنج هم شده باشد ماد زماار
توقف راننادگی حاداقل یاک ساال خواهاد باود .متعاقاب
حوادث عروقی مغزی راننده حرفاه ای موااز باه راننادگی
نمیباشد ( .)14نمونهی از راهنمای مووز رانندگی متعاقب

حوادث عروقی مغزی در جادول  0نشاار دادهشاده اسا
( .)23 ، 11در کشور انگلساتار متعاقاب حاوادث عروقای
مغزی حداقل زمار توقف رانندگی شخصی یک ماه خواهد
بود .پس از این مد اگر راننده دچار ناواقص نورولوژیاک،
اختمل بینایی ،اختمل شاناختی یاا اخاتمل در انادام هاا
نباشد می تواند راننادگی را سار گیارد .همچناین در ایان
کشور در این شارایط پزشاکی راننادگی حرفاه ای ممناو
خواهد بود .البته اگر بعد از یاک ساال وی دچاار حمام
حوادث عروقی مغزی نشاده و ناواقص نورولوژیاک وجاود
نداشته باشد شاید بتوار راننده حرفه ای را آماده بازگشا
به کار نمود (.)35

جدول  .0راهنماهای قانونی در مورد رانندگی متعاقب حوادث عروقی مغزی در نیوزلند
کمس خودرو
وضعی پزشکی
حوادث عروقی مغزی

حمله ایسکمیک گذرا

اتومبیل و موتورسیکل
تا زمانی که بهبود بالینی کامل بدور اختمل قابل ممحظاه
ر نداده نباید رانندگی انوام شود( .این مد نبایاد کمتار
از یک ماه باشد)
به دنبال یک حمله ،حداقل یک ماه رانندگی متوقف گردد.
به دنبال چند حمله رانندگی پس از بررسی کامل و حداقل
مد سه ماه رانندگی از سر گرفته میشود.
حداقل یک سال رانندگی متوقف گردد .البتاه در شارایطی
این زمار میتواند به شش ماه کاهش یابد.

به دنبال یک حمله حداقل  4ماه راننادگی متوقاف گاردد.
پس از چند حمله مگار در شارایط خااص راننادگی اداماه
نمییابد.
نباید رانندگی نمایند .البته اگر  0ساال بادور مصارف دارو
فاقد حمله تشنج باشاند شااید بتوانناد راننادگی را از سار
بگیرند.

اس بعد از یاک مااه پزشاک تأییاد کناد کاه ایان رانناده
میتواند به کار خود را بیخطر انوام دهد .در صور نیاز باه
کرانیوتومی باید حداقل شش ماه صبر کند تاا یاک پزشاک
بتواند تناسب شغلی راننده را بررسی نماید .رانندگار وساایل
نقلیه بزرگ بسته باه روش درماار و نتیواه آر ،مووزهاای
آرها برای حداقل  0سال ابطال میشود (.)23
بحث
در ارزی اابی تناسااب شااغلی افااراد باارای بیماااریهااا و
اخااتمال بای اد دو مقولااه خطاار عااود بیماااری و ظرفی ا
باقیمانده فرد متعاقب بیماری مادنظر قارار گیارد .در ماورد
مقوله اول تخماین حملاه بعادی حاوادث عروقای مغازی و
بررسی عوامل خطر حمله در فرد مهم مایباشاد .همچناین
تخمین و بررسای پیاماد و عواقاب رخاداد حاوادث عروقای
مغزی در آر شغل باید مورد بررسی قارار گیارد .در بررسای
ظرفی باقیمانده فرد و ارزیاابی تناساب شاغلی فاردی کاه
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خونریزی ساب آرکنوئید:به دنبال خونریزی ساب آرکنوئیاد
رانندگار اتومبیل و موتورسیکل باید تا زماانی کاه در ایان
زمینه توسط پزشک خود ایمن برای رانندگی تشخیص داده
نشااده باشااند رانناادگی نماینااد .اگاار عل ا ایاان خااونریزی
آنوریساام بااوده و جراحای باارای آنوریساام داخاال جمومااه
انوامشده اس  ،باید حداقل شش ماه صبر کنناد تاا دوبااره
راننادگی را از ساارگیرند .در مااورد راننادگار وسااایل نقلیاه
بزرگ و خدما عمومی باید رانندگی متوقف گردد .علا و
حوم خونریزی و مکانی که در مغز خونریزی صور گرفتاه
اس و نو درمانی که ارائهشاده اسا مایتواناد در زماار
بازگش به کار تأثیرگذار باشد .برخی از افراد پاس از شاش
ماه کاندید برای صدور مووز مودد رانندگی در نظار گرفتاه
میشوند ،اما برخای دیگار قاادر باه بازگشا باه راننادگی
نخواهند بود .رانندگار اتومبیل و موتورسیکل با این شرایط
باید حداقل یک ماه از راننادگی خاودداری کنناد و ممکان

نباید رانندگی نمایند .فقط در برخی وضعی ها بازگش به
رانندگی صور میگیرد.
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مرگ و ناتوانی ناگهانی ناشای از حاوادث عروقای مغازی و
پیامدهای آر :سکته مغزی پنومین عل اصلی مارگومیار
در افراد بین  20تا  01سال در سط جهار اس و از جمله
شایعترین دالیل مرگ ناگهاانی غیار قلبای در افاراد جاوار
اس ( .)38تخمین عود حوادث عروقی مغزی و ارزیابی ایان
خطر بهراحتی قابل پیشبینی نمیباشد .هرچند که نمونهای
از نحوه ارزیابی این خطر را در جدول  2تا  7نشار دادهشده
اس  .قسمتی از این ارزیابیها به ارزیابی عوامل خطر فاردی
یک راننده مربوط میگردد .سط قابلقبول و قابالپاذیرش
این خطر نیز مبحث پیچیده دیگاری اسا کاه باه عوامال
مختلفی مرتبط اس  .در برخی کشورها سط قابالپاذیرش
برای رخداد نااتوانی ناگهاانی در مشااغل حسااس از منظار
ایمنی مانند خلبانی ،رانندگی حرفهای و شخصی باه ترتیاب
 1 ،2و  15درصد تعیینشده اس ( .)31بهطاور مثاال اگار
خطر تخمین زده شده برای رخداد حوادث عروقی مغزی بار
اساس سیستم  ،CHADS2در راننادهی  1امتیااز و حادود
حداکثر  0درصد برای یک سال آینده خطر رخاداد حاوادث
عروقی مغزی وی باشد ،فرد از منظر رخداد نااتوانی ناگهاانی
برای رانندگی شخصی مناسب اس  .تخماین و پایشبینای
رخداد تصادف رانندگی متعاقب ناتوانی یا ناپایداری ناگهاانی
راننده بسیار دشوار میباشد.
گزارش های اولیه حاکی از آر اس که «مارگ ناگهاانی
هنگام رانندگی» عامل علیتی در کمتر از یک درصاد از کال
تصادفا اس  .نتایج بررسی سااختار یافتاهای حااکی از آر
اس که رانندگار دارای سکته مغزی در مقایسه با رانندگار
بدور سکته مغزی بیش از دو برابر خطر تصادف دارند (.)20
همارطور که ذکر شد معموالً در حوادث عروقی مغزیهاای
ایسکمیک اختمل هوشیاری وجود ندارد و یا بهطاور انادکی
دیده میشود .البته در تعادادی از ماوارد مایتواناد کشانده
باشد .در مقابل معموالً حاوادث عروقای مغازی هموراژیاک
داخل مغزی خود به خودی در حین فعالی شرو ناگهاانی
داشته و اغلب بهسرع بیمار به سم کما پیش میرود ،اما
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سابقه حوادث عروقی مغزی را دارد ،باید به محادودی هاای
جسمی که بهاینعل ایوااد شاده توجاه داشا ؛ بناابراین
ارزیابی فردی که این محدودی ها را داشته و قضاو اینکه
شغل خود را مانند رانندگی میتواند بهطور ایمن انوام دهد،
در ارزیابی تناسب شغلی حیاتی به نظر میرسد.
حوادث عروقی مغزی میتواند باعث عادم خاوررساانی
به بخشی از مغز گردد و صدمه سلولهای مغازی را موجاب
گردیده و ناتوانی در صحب کردر ،فکر کردر یا بیناایی ،یاا
کنترل بدر را موجب شود .همچنین ممکان اسا باهطاور
موق یا دائمی ضعف و یا فلج در یاکطارف از بادر ایوااد
شود .ممکن اس فرد اختمال حسی یا حرکتای یاا حتای
بینایی داشته باشد که بخصوص برای مشاغل حساس ازنظار
ایمنی باید مدنظر و ماورد ارزیاابی قارار گیارد .اثارا حااد
حوادث عروقی مغزی با وسع و محل درگیاری بافا مغاز
مشااخص ماایگااردد .ای ان دو عاماال باار می ازار بهبااودی و
پیشآگهی فرد و در نهای بر تناسب شاغلی نیاز تأثیرگاذار
میباشد .بعد از باز توانی معموالً مد یک سال برای بهباود
کامل بعد از حوادث عروقی مغزی در نظر میگیرند هر چند
این مد زمار در افاراد مختلاف متفااو مایباشاد .البتاه
معماوالً بعااد از  7مااه متعاقااب رخااداد حملاه تااا حاادودی
میتوار در مورد پیشآگهی بهبودی اظهارنظر کرد.
تقریباً نیمی از سکتههای مغزی خفیف تلقی مایشاوند
( .)32افرادی که دچار سکته مغزی خفیف شده اناد ممکان
اس در انواام کارهاای روزماره (کارهاایی مانناد صابحانه
خوردر ،لباس پوشیدر) با مشکم حداقلی یا بدور مشکل
باشند؛ اما در انوام وظایف کااری و بارای بازگشا باه کاار
مشکل داشته باشند ( .)31اگرچه تأثیر سکته مغزی خفیاف
در هر شخص میتواند متفاو باشد ،اما در بسیاری از افاراد
مشکل و ضعف در توانایی آرها برای حرکا سریع بازوهاا و
دس ها بهطور مناسب و هماهنگ ،حرکا سریع سا هاا و
پاها بهطور مناسب و هماهنگ ،تفکر سریع و شفاف ،صحب
کردر و یا درك اطمعا  ،حفا انارژی جسامی و روانای و
استقام  ،مدیری احساسا وجود داشاته کاه بایاد ماورد
ارزیابی قرار گیرند ( .)34-33جه ارزیاابی تناساب شاغلی
پس از سکته مغزی ،الزم اس با دق بررسای شاود کادام
تواناییهای فرد و به چه میازار تغییار کارده اسا  .هنگاام
بازگش به محل کار ،شااغل حاداقل بایاد قاادر باه انواام
وظایف اساسی شغلی خود باشد .در ابتدا بهتر اسا شارو
به کاار باهصاور پاارهوقا و چناد سااع در روز باشاد.

همچنین بازگش به کاار مایتواناد در فرآیناد بهباود ایان
بیمارار کمککننده و تسریعکننده باشد (.)34
طبعاً در بررسی تناساب شاغلی بیمااریهاای هماراه و
مهمتر از آر عوارض جانبی داروهای مصرفی جها درماار
مانند ضد انعقادها که برای درمار حوادث عروقی مغزی بکار
میروند باید مدنظر قرار گیرد.
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نتیوهگیری
ارزیابی پزشکی تناساب شاغلی در راننادگار باا ساابقه
 در.حوادث عروقی مغزی باه عوامال مختلفای بساتگی دارد
این ارزیابی مواردی همچور احتمال رخداد حوادث عروقای
مغاازی و ناااتوانی ناگهااانی در آینااده و مقایسااه بااا خطاار
قابلپذیرش و همچنین میزار نقص عضو به وجود آماده باه
عل حوادث عروقی مغازی و تاداخل آر باا راننادگی بایاد
 همچناین داروهاای مصارفی و عاوارض.مدنظر قارار گیارد
 راهنماهااایی در.جااانبی آرهااا بایااد در نظاار گرفتااه شااود
کشورهای مختلف همچور کشور ما برای راننادگار باساابقه
حوادث عروقی مغزی برای تناسب شغلی آرها تدوین شاده
.)72( اس
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خونریزی کوچک میتواند بدور ایواد اختمل در هوشایاری
.ایواد شود
یکی از دالیل نسبتاً شایع مرگ ناگهانی خونریزی ساب
 معموالً خونریزی ساب آرکنویید عمئم.)75( آرکنوئید اس
آر بااا شاارو ناگهااانی سااردردهای شاادید و بااا اخااتمل در
 بنابراین به نظار مایرساد.)23( هوشیاری مشخص میشود
حوادث عروقی مغزیهای ایسکمیک این زمار را باه رانناده
میدهد که خودروی خود را به کنار جاده رانده تا از تصادف
جلوگیری نماید و شاید این فرص متعاقب حاوادث عروقای
 هر چناد کاه در.مغزیهای هموراژیک به راننده داده نشود
همه انوا حوادث عروقی مغزیها برحسب میازار و جایگااه
درگیری میتواند زمار رخداد حمله تا ناتوانی ناگهانی راننده
.متفاو باشد
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Absrtact
Introduction: Stroke is considered a relatively common disease in developing societies. This disease is

one of the most important causes of sudden non-cardiac incapacity. On the other hand, the disease can
naturally occur in working-age and drivers. Therefore evaluation of the fitness for work in a driver
with a history of stroke can be a significant challenge for the occupational health physician and road
safety.
Materials and Methods: In this study, to identify the main indicators and evaluate job fitness in a driver
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with stroke history, research has been conducted in valid databases such as Embase, UpToDate,
PubMed, Medline (Ovid), Scopus, and web of science. Indicators that should be considered in this
evaluation include the type and severity of the stroke, the probability of recurrence of the stroke
attack, the degree and type of limb defect in the driver following the stroke, etc. Also in this study has
been paid to some guidelines for help in deciding how to continue driving.
Results: Stroke is the most common acute neurological disease among working-age adults. About a

quarter of strokes occur at working age. Cerebrovascular disease can lead to sudden disability.
Approximately 50% of people with stroke in developed countries want to continue driving.
Conclusion: Things such as the probability of occurrence of stroke and sudden incapacity in the future

and comparing this amount with acceptable risk and the amount of limb defect caused by stroke and
its interference with driving should be considered. Also, consumption medications and their side
effects and other comorbidities should be considered in this job fitness evaluation.
Keywords: Storke, Fitness for work, Automobile Driving, Road Accident
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