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  چكيده

استفاده شـده آمريكـايي و چنـد كشـور      الگويط منابع اطالعاتي مهم در كشور با ارائه شده توس يکين مطالعه اطالعات سوانح ترافيدر ا

  .آسيايي مورد مقايسه قرار گرفت

هـا گـردش اطالعـات موجـود در      و سپس با مراجعه مستقيم بـه ايـن سـازمان    شده هاي دخيل در امر سوانح ترافيكي شناسايي سازمان

بعـد از انجـام يـك    . ده طـرح جمـع آوري شـد   يمه به کمک کارشناسان آموزش دخصوص اپيدميولوژي سوانح ترافيکي توسط يك پرسشنا

هاي جمع آوري اطالعات و نظام مراقبت مربوط به سوانح ترافيکي در برخـي از كشـورها و وضـعيت موجـود ثبـت       مقايسه كيفي بين نظام

منابع اطالعاتي موجود كه عمدتاً عهده دار ثبت  .تمورد بررسي قرار گرفها و نقاط ضعف احتمالي در اين خصوص  ، تفاوتايراناطالعات در 

هـاي پزشـکي    اطالعات سوانح ترافيكي در كشور هستند، به دو منبع عمده پليس راهنمايي و رانندگي و مركز مـديريت حـوادث و فوريـت   

و  ۱۱۳هـاي   ور در قالـب فـرم  مذك الگويحاضر اقدام به جمع آوري پنج قسمت عمده از  و رانندگي در حال  پليس راهنمايي . تقسيم شدند

تهيه بخشي از اطالعـات   ۱۱۵كشور نيز در قالب يك فرم ماموريت اورژانس  هاي پزشکي و فوريت  حوادث مركز مديريت . نمايد كام مي ۱۱۴

ث تصـادف و  ثبت اطالعات، در مبحـ  ييکايآمر الگويسه با يدر مقا. مذكور است را به عهده دارد الگوينظام مراقبت حوادث كه قسمتي از 

در تمـام   يپزشـک  يهـا  تيو در خصوص مشخصات جاده و فور الگومشابه  يو راننگ ييس راهنمايه ثبت اطالعات پليط نقليمشخصات وسا

را  يپزشک يها تيت و حوادث و فوريريموارد فوق مد. است ييکايآمر الگويز مشابه يت نيجاده و سابقه محکوم يکيموارد به جز حجم تراف

 يسه با کشـورها يدر مقا. ستيکشور ن يو رانندگ ييس راهنمايمشابه پل ييکايآمر الگوي، نيز کيس ترافين پلينه قوانيدر زمشده و شامل ن

ــه دادهيدر زم ييايآســ ــا ن ــوم ياصــل يه ــانحه   يعم ــوارد س ــه م ــه در هم ــه ب ــا توج ــاريص بيتشــخ ب ــاس  يناشــ يم ــر اس ــانحه ب   از س

AIS )Abbreviated Injury Scales ( وICD )International Classification of Diseases (نيست.  

 AISمخفف ثبت سوانح  يارهايو مع) ICD(ها  يماريب يالملل نيب يم بندياز دارد که از تقسين يکياطالعات سوانح تراف ينظام جمع آور

  .دياستفاده نما يکيدر ثبت سوانح تراف يمنطقه از زبان و چارچوب واحد ياستفاده کرده و مانند کشورها

  

  سوانح ترافيکي، نظام ثبت اطالعات، نظام مراقبت :ها واژه كليد
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  ها پيشگيري از مصدوميت

  ۲۲۴۳۹۹۸۰: نمابر/تلفن
E-mail: hsoori@yahoo.com  
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  ٢٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

اسـت کـه    ييها ن نظاميتر ن و خطرناکيتر دهيچيک از پينظام تراف

افراد جامعه روزانه مجبور به مواجهه با آنها هسـتند، چنـان کـه هـر     

کشـته و   يا جـاده  يهـا  ون نفر در اثـر تصـادف  يليم ۲/۱سال حدود 

  ]. ۱[نند يب يب ميز آسينفر ن ونيليم ۵۰حدود 

ن علت ين علت مرگ و نهميدهم يکي، حوادث تراف۱۹۹۸در سال 

ن شـاخص در  يشود ا يم ينيش بياند و پ بوده يماريجادکننده بار بيا

ــ ۲۰۲۰ســال  ــس از ب يالديم ــاريپ ــا يم ــيســکميا يه و  يک  قلب

از حـوادث   يآمار مـرگ ناشـ  ]. ۲[رد يدر رتبه سوم قرار گ يافسردگ

نفـر در روز و   ۷۰نفر در سال و  ۲۷۰۰۰در کشور ما حدود  يکيتراف

  ]. ۳[ها برابر آن مجروح و معلول برآورد شده است  ده

اي در دنيا به ازاي هر ده هزار  ميزان كشته شدگان تصادفات جاده

 يهـا  دهـه  يمتأسفانه ط ونفر بوده  ۳۳در كشور ما  وخودرو سه نفر 

 يريـ نظام گزارش گ]. ۴[ ه استي را طي كردرو به افزايش روند رياخ

سانحه ترافيكي فعلي به دو شكل دستي براي بخش برون شـهري و  

بـراي بخـش درون   ) كـام  ۱۱۳فـرم  بر اساس پر نمودن (تحت شبكه 

  . شهري توسط پليس راهنمايي و رانندگي است 

شهري كارشناسان پليس راهور با حضور در سانحه  در بخش درون

را  ۱۱۳رحي و فوتي  قسمت اصلي فـرم  ترافيكي اعم از خسارتي، ج

 ودر يك نسخه و صفحه كروكـي را در سـه نسـخه تكميـل نمـوده      

گر و مراجع قضـايي   هاي بيمه به سازمان آن راهاي دوم و سوم  نسخه

  . نمايند ميارسال 

توسـط واحـد آمـار مـديريت      ۱۱۳نسخه اصلي قسمت اصلي فرم 

پلـيس ترافيـک    راهنمايي و رانندگي شهرستان به طور هفتگـي بـه  

هاي مربوطـه   شهري استان ارسال و در آنجا متصدي واحد آمار، داده

  . نمايد را به تفكيك شهرستان وارد رايانه مي

هـاي   هاي جمع آوري شده توسط فرم وظايف تجزيه و تحليل داده

در سطح شهرستان بـه عهـده پلـيس ترافيـک شـهري اسـتان        ۱۱۳

بـا   On-lineها به صورت  پليس ترافيک شهري استان. مربوطه است

آوري اطالعات پليس راهنمايي و رانندگي در تمـاس   مركز آمار و فن

هـا در دسـترس ايـن مركـز      بوده و اطالعات وارد شده توسط اسـتان 

تجزيــه و تحليــل اطالعــات ســوانح ترافيکــي توســط مركــز  . اســت

پليس راهور به تفکيک اسـتان  ) مرفوك(فرماندهي و كنترل ترافيك 

، اداره آمـار معاونـت   كـز فـوق  عالوه بـر مر . گيرد ورت ميو شهرها ص

راهنمـايي و راننـدگي    طرح و برنامه و كميته كاهش تصادفات پليس 

هـاي سـوانح    وظيفـه تجزيـه و تحليـل بيشـتر داده     ،نيـاز   بر حسـب 

كام كه از حدود  ۱۱۳فرم . ترافيكي کشور را به عهده خواهند گرفت

رار گرفته است، داراي اطالعات سال قبل طراحي و مورد استفاده ق ۶

   .زيادي در خصوص جاده، راننده و وسيله نقليه است

كـام در حـال حاضـر تنهـا بـراي       ۱۱۳همانطور كه گفته شد فرم 

توانـد بيـانگر    گردد كه نمـي  سوانح ترافيكي درون شهري تكميل مي

سـاالنه اطالعـات تعـداد    . وضعيت كليه سوانح ترافيكي کشـور باشـد  

ي درون شهري از كل سـوانح ترافيكـي كشـور توسـط     سوانح ترافيك

  . گردد آوري مي ثبت و جمع ۱۱۳هاي  تكميل فرم

با اين حـال بـر اسـاس نظـر كارشناسـان و همچنـين بـر اسـاس         

نيـاز   و مشكالت به وجود آمده، اين فرم داراي نقايص اطالعاتي بوده

هـا و   هبه طور مثال در اغلب موارد مراحل انتقال داد. به بازبيني دارد

به همـين علـت در   . گيرد اطالعات بين واحدهاي درگير صورت نمي

تحـت شـبكه، گـزارش     ۱۱۳حال حاضر عـالوه بـر اسـتفاده از فـرم     

تصادفات فوتي و جرحي درون شهري به صـورت دسـتي نيـز جمـع     

آوري شده و از طريق وسايل ارتباطي مثـل نمـابر و تلفـن بـه طـور      

  . گردند ترافيك اعالم ميروزانه به مركز فرماندهي و كنترل 

در خصوص اطالعات مرتبط با سوانح ترافيک بـرون شـهري، ايـن    

هـاي تحـت    اطالعات در حال حاضر به صورت دستي توسط پاسـگاه 

ها تكميل گرديده و در آنجا آمار  هاي پليس راه استان پوشش قرارگاه

تصادفات فوتي و جرحي در قالب فرم و تصادفات خسـارتي تنهـا بـه    

مار روزانه به مركز فرماندهي و كنترل ترافيك براي اطالع و صورت آ

كـام   ۱۱۴عالوه بر اين، فـرم  . گردد تجزيه و تحليل بعدي ارسال مي

تحت شبکه در حال اجراي آزمايشي بـراي پوشـش دادن دو بخـش    

درون شــهري و بــرون شــهري اســت کــه در قســمت بعــدي بــه آن 

  ]. ۵، ۶[شود  پرداخته مي

موفقيت آميز راهبـردي پيشـگيري از سـوانح     به طور کلي توسعه

در . ترافيکي، مرهون دسترسي به اطالعات مناسـب و درسـت اسـت   

ها و ترافيـك، وجـود    واقع يكي از اجزاي مهم در مديريت سالمت راه

هـاي مختلـف    تواند شامل قسمت مديريت اطالعات است كه خود مي

ليـه، ثبـت و   كامل كردن ثبت اطالعات، ثبت وسيله نق. فعاليتي باشد

هاي الزم براي رانندگان  بررسي سوانح، تهيه اطالعات و دستورالعمل

توانند در يك نظام جامع اطالعات  هايي هستند كه مي از زمره بخش

  ]. ۷، ۸[ديده شوند 

كشــورهاي در حــال توســعه مثــل تايلنــد، ســريالنكا و  از بعضــي

. للي هسـتند الم هاي مراقبت با استانداردهاي بين كامبوج داراي نظام

سازمان بهداشت جهاني كشورها را به طراحي و ايجاد نظام مراقبـت  
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  ٢٣

    و همكاران محمد موحدي                                                                                                              ...     مقايسه اطالعات سوانح ترافيكي ارائه شده

يـن راسـتا يـك راهنمـاي عملـي بـراي       ادر  نمـوده و سوانح ترغيب 

هاي مقطعي بر پايه جامعه و مراقبت بر پايه بيمارستان بـراي   بررسي

  ]. ۹، ۱۰[حوادث منتشر ساخته است 

ائـه شـده توسـط منـابع     ار يکين مطالعه اطالعات سوانح ترافيدر ا

ــا   ــاتي مهــم در كشــور ب ــايي و   الگــوياطالع اســتفاده شــده آمريك

اصـالح   يها در راستا افتهيكشورهاي مختلف آسيايي مقايسه شده و 

  .ساختار موجود قابل استفاده خواهد بود

  

  كار  مواد و روش

هاي دخيل در امـر سـوانح ترافيكـي     سازمان يفيک مطالعه کيدر 

گردش اطالعات موجـود   آنمراجعه مستقيم به  شناسايي و سپس با

 روا و در خصوص اپيدميولوژي سوانح ترافيکي توسط يك پرسشنامه

  . ده طرح جمع آوري شديا به کمک کارشناسان آموزش ديپا

ن مطالعه بـا الهـام از پرسشـنامه اسـتاندارد اسـتفاده      يپرسشنامه ا

 يشنهاديپو سپس نظرات  يکا طراحيآمر يها التياز ا يکيشده در 

، آمـار  يولوژيدمياز متخصصان مربوطه مثل متخصصان اپ يو اصالح

س راهور ي، پليپزشک يها تيت فوريريو کارشناسان ارشد مد ياتيح

هاي جمع آوري اطالعـات   سپس نظام. شد ييمطالعه نها ياخذ و برا

ز يـ و نظام مراقبت مربوط به سوانح ترافيکـي در برخـي از كشـورها ن   

گرفت و بعد از انجام يك مقايسه كيفـي بـين ايـن     مورد بررسي قرار

هـا و نقـاط    تفـاوت  نظام ها و وضعيت موجود ثبت اطالعات دركشور

  .ضعف احتمالي دراين خصوص مشخص شد

  

  ها يافته

منابع اطالعاتي موجود كه عمدتاً عهده دار ثبت اطالعـات سـوانح   

ترافيكي در كشور هسـتند بـه دو منبـع عمـده پلـيس راهنمـايي و       

هـاي پزشـکي تقسـيم     انندگي و مركز مـديريت حـوادث و فوريـت   ر

حاضـر اقـدام بـه جمـع       و رانندگي در حـال   پليس راهنمايي. شدند

و  ۱۱۳هـاي   مذكور در قالـب فـرم   الگويآوري پنج قسمت عمده از 

هـاي پزشـکي    و فوريـت   حوادث مركز مديريت . نمايد كام را مي ۱۱۴

تهيـه بخشـي از    ۱۱۵اورژانس كشور نيز در قالب يك فرم مأموريت  

مـذكور اسـت را    الگوياطالعات نظام مراقبت حوادث كه قسمتي از 

هـاي جمـع آوري شـده توسـط منـابع       مقايسـه داده . به عهـده دارد 

پيشنهادي بـراي ثبـت سـوانح     الگوياطالعاتي مهم در كشور با يك 

بايسـتي اطالعـات بـه شـكل      الگـو تحت اين . دهد نشان مي ترافيكي

براي مصرف كننده و داراي كيفيـت الزم در دسـترس    تفادهقابل اس

بنابراين منابع تأمين كننده اين اطالعـات مهـم   ]. ۱، ۱۱[قرار گيرند 

 :شوند اين منابع اطالعات به شش جزء اصلي تقسيم مي. هستند

  . اطالعات مربوط به شرايطي كه سانحه اتفاق افتاده است -۱

  نحه مشخصات وسيله نقليه درگير در سا -۲

  مشخصات جاده  -۳

 مشخصات راننده -٤

 وضعيت قوانين رانندگي  -۵

 نظام مراقبت سوانح ترافيكي  -۶

اطالعاتي را در خصوص مكان، مالكيـت   در مجموع،همه اين اجزا 

و افرادي كه در سوانح درگيـر بـوده و همچنـين اطالعـاتي در بـاره      

ايـن  . دنآور يعواملي كه در بروز اين سوانح سهيم هستند را فراهم م

نظام همچنين بايستي شامل اطالعـاتي باشـد كـه ممكـن اسـت در      

قضاوت درباره اهميت نسبي مشكالت تعيين شده از طريـق تحليـل   

 .ها در نظام ثبت سوانح ترافيك تأثيرگذار باشد داده

ريز اطالعات مرتبط با هر جـزء را در نظـام ثبـت     ۱جدول شماره 

ليس راهنمـايي و راننـدگي بـا    ترافيك ايران به خصوص در قسمت پ

  .نمايد مذكور مقايسه مي الگوي

هـا را بـا مـوارد موجـود در كشـورهاي       نيز يافتـه  ٢جدول شماره 

  .آسيايي مورد مقايسه قرار داده است

  

  بحث و نتيجه گيري

هـاي سـانحه، راننـده و وسـيله نقليـه در       ها نشان داد بخـش  افتهي

دهنـد، ولـي    العاتي ميمقايسه با الگوي پيشنهادي، پوشش خوب اط

بخش نظام مراقبت و قوانين پليسي ترافيك كمتـرين همپوشـاني و   

در خصــوص نظــام مراقبــت . مــذكور دارنــد الگــويبــا  را همخــواني

هاي قبلي گفته شد، در حال حاضر چارچوب  همانطور كه در قسمت

خاصي براي جمع آوري اطالعات بعد از سانحه به خصوص در مـورد  

هـاي درمـاني،    حه، طول و مدت بسـتري و هزينـه  ارزيابي شدت سان

هاي مربوطه در نظام سوانح ترافيكي موجـود ايـران    بازتواني و هزينه

با توجه به اين كه نظام مراقبت، عامل اصـلي  . طراحي نگرديده است

  در تعيين پيامـدهاي پزشـكي و مـالي يـك سـانحه ترافيكـي اسـت        

هـاي   بزرگترين مشكل در مركز مـديريت حـوادث و فوريـت    ].۵، ۹[

هـاي پزشـكي    پزشكي كشور، كمبود يك نظـام جـامع ثبـت فوريـت    

هاي الگو، عمـدتاً بـه عهـده     مسئوليت جمع آوري ساير قسمت. است

پليس راهنمايي و رانندگي است كه اكثر آنها در قالب طراحـي فـرم   

  .كام تحت شبكه قابل جمع آوري است ۱۱۴جديد 
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  ٢٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

اسـتفاده شـده    الگوياجزا نظام ثبت ترافيك بر اساس  -۱جدول شماره 

  آمريكايي
  وضعيت در ايران  اجزا و ريز اطالعات

ــديرت   ــز م مرك

حــــــــوادث و 

ــت ــاي  فوريـ هـ

  پزشكي

پليس راهنمايي 

  و رانندگي

  ٭ ○  تصادف

 ٭ ○ شرايط آب و هوا
 ٭ ○ وضعيت روشنايي
 ٭ ○ زمان و روز هفته

ســرعت، (دگي تخطــي از قــوانين راننــ  

 )گردش، رانندگي بدون احتياط

 ٭ ○

تعداد و شدت مصدومين يا سطح خسارت 

 وسيله

 ٭ ○

 ٭ ○ تعداد وسايل نقليه در گير
 ٭ ○ نحوه تصادف و سرعت

 ٭ ○ )راننده، سرنشين، عابر پياده(نوع شخص 
 ٭ ○ سوء استفاده از مواد

 ٭ ○ استفاده از وسايل ايمني نقليه
      ليهمشخصات وسيله نق

 ٭ ○ نوع وسيله نقليه
 ٭ ○ مدل و سن وسيله

 ٭ ○ وزن وسيله
 ٭ ○ اطالعات ثبتي وسيله
 ٭ ○ نقص وسيله نقليه

 ٭ ○ اطالعات صاحب وسيله
 ٭ ○ تجهيزات ايمني وسيله

 ٭ ○ نوع بار
 ٭ ○ مواد خطر ناك

 ٭ ○ بازرسي و معاينه فني
      مشخصات جاده

 ٭ ○ اي ارجاع منطقه نظام
 ٭ ○ صات جغرافياييمخت

 ٭ ○ )پل، تونل(ساختار جاده 
 ٭ ○ )عالئم و تابلوها(تجهيزات كنترل ترافيك 
هـا، مسـير    محـافظ (وضعيت كنـار جـاده   

 )دوچرخه، مسير عابر

 ٭ ○

 ٭  ×  حجم ترافيكي جاده
      مشخصات راننده

 ٭ ○  تاريخ تولد/ سن
 ٭ ○  جنس و نژاد

 ٭ ○  تجربه و تحصيالت
 ٭ ○  مهوضعيت گواهينا
 ٭  ×  سابقه محكوميت

اسـتفاده   الگـوي اجزا نظام ثبت ترافيك بر اساس  -۱جدول شماره ادامه 

  شده آمريكايي

  وضعيت در ايران  اجزا و ريز اطالعات

ــديرت   ــز م مرك

حــــــــوادث و 

ــت ــاي  فوريـ هـ

  پزشكي

پليس راهنمايي 

  و رانندگي

   ×  قوانين پليسي ترافيك

 ٭ ×  سابقه احضار

 ٭ ×  يسابقه جرم ترافيك

 ٭ ×  سابقه دستگيري ترافيكي

  ○ ×  زمان پاسخ خدمات پزشكي اورژانس

 × ×  ارزيابي بيمارستاني از شدت سانحه

طول مدت بستري در بيمارستان و 

  هاي مربوطه هزينه

× × 

 × ×  زمان و هزينه باز تواني

  نيستمرتبط  ٭شود                  شامل نمي ×                   شود شامل مي ○
  

رسد تهيه اطالعات مرتبط بـا مشخصـات جـاده مسـتلزم      به نظر مي

هاي بيشتر و زير ساختارهاي الزم و همچنين همكاري ساير  فعاليت

هاي جمـع   مقايسه داده. نفعان بخصوص وزارت راه و ترابري دارد ذي

آوري شده توسط منابع اطالعاتي مهم در كشـور بـا نظـام مراقبـت     

 ،]۱۰، ۱۱[وسـط سـازمان بهداشـت جهـاني     استاندارد پيشنهادي ت

بــه منظــور طراحــي و ارزيــابي مــداخالت بــا هــدف  كــه نشــان داد

هاي سوانح غيركشـنده و   پيشگيري از سوانح، جمع آوري منظم داده

  ]. ۱۲[كشنده بسيار حياتي است 

بعضي از كشورهاي در حال توسعه مثل تايلند، سـريالنكا و كـامبوج   

سـازمان  . المللي هستند استانداردهاي بين هاي مراقبت با داراي نظام

بهداشت جهاني كشورها را به طراحي و ايجاد نظام مراقبـت سـوانح   

يـك راهنمـاي عملـي بـراي      نيـز يـن راسـتا   ادر  ونمايد  ترغيب مي

هاي مقطعي بر پايه جامعه و مراقبت بر پايه بيمارستان براي  بررسي

   .]۵[حوادث منتشر ساخته است 

هاي مراقبت سـوانح موجـود    مينه اطالعاتي نظامز ۲جدول شماره 

در كشورهاي تايلند، سريالنكا، كامبوج و ژاپن را با وضـعيت موجـود   

هـاي   ها به سه بخـش داده  اين داده. نمايد در كشور ايران مقايسه مي

اصلي براي هر مورد سانحه، اطالعات تكميلي براي سوانح ترافيكي و 

   .اطالعات اضافي قابل تقسيم است
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  ٢٥

    و همكاران محمد موحدي                                                                                                              ...     مقايسه اطالعات سوانح ترافيكي ارائه شده

  هاي جمع آوري شده سوانح در كشورهاي مختلف آسيايي مقايسه گروهي داده -۲جدول شماره 

  ها گروه داده

 ژاپن سريالنكا كامبوزيا  تايلند 

  ايران

هـاي   مركز حـوادث و فوريـت    پليس راهنمايي و رانندگي

  پزشكي

              هاي اصلي عمومي براي هر مورد سانحه ديده داده

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ شناسه براي هر مورد سانحه ديدهكد انحصاري 

 ○ ○  ○ ○ ○ ○ سن و جنسيت

 × × ○ ○ ○ ○ عمدي بودن سانحه

 × ○ × ○ ○ ○ محل وقوع سانحه

 ○ × × ○ ○ ×  نوع فعاليت در زمان وقوع

 ○ × × × ○ × ماهيت سانحه

تشخيص بيماري ناشي از سانحه در فرد بر اساس 

ICD 
ICD ICD ICD AIS × × 

 ○ × ○ ○ ○ ○  هاي ايجاد سانحه نيسممکا

 × × × × ○ × قوميت يا نژاد هر مورد سانحه ديده

 × × × × × × ICD)( علت خارجي ايجاد سانحه

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ تاريخ سانحه

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ زمان سانحه

              محل سکونت

 ○ × ○ ○ ○ ○ استفاده از الکل در فرد سانحه ديده 

 ○ × × ×  ○  ○ در فرد سانحه ديده استفاده از مواد مخدر 

 ○ ×  ×  ○  ×  ×○ شدت بيماري تقسيم بندي

  × × AIS  AIS AIS AIS نمره دهي شدت بيماري

              هاي تکميلي روي سوانح ترافيکي داده

 ○ ○ ○ ○ ○ ○  استفاده کننده جاده

 ○ ○ ○ ○ ○ ○  نوع وسيله نقليه

  × ○ ○ ○ ○ ○  اطالعات در مورد طرف مقابل

              هاي اضافي ادهساير د

  ×  ○  × ○ ○ ○  شغل

 × ○ ×  ×  ×  × تحصيالت

 ○ ○ ○  ○ ○ ○  انتقال به بيمارستان

 ○ × ○  × ○ ○ مراقبت قبل از بيمارستان

 ○ × ○  ○ × ○ عالئم حياتي

 ○ × ○ × ×  × جزييات درمان

 × × ○ × ×  ○ نوع بخش پذيرفته شده

  وجود دارد ولي ناقص است ٭شود                  شامل نمي ×                   شود شامل مي ○
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  ٢٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ــرم  ،هــاي اصــلي در بخــش داده  ۱۱۵اطالعــات درج شــده در دو ف

پليس راهنمايي و  ۱۱۴هاي پزشكي و فرم  مديريت حوادث و فوريت

درصد در مقايسـه   ۷۰ها و همپوشاني حدود  رانندگي داراي شباهت

نيـز ميـزان   هـا   در سـاير بخـش  . با ساير كشور هـاي آسـيايي اسـت   

ترين ضـعف   به هر حال مهم. ها و همپوشاني قابل قبول است شباهت

مهـم از يـك نظـام مراقبـت      يها به عنوان قسـمت  اين بخش از داده

سوانح در مقايسه با ساير كشـورها، عـدم وجـود تشـخيص بيمـاري      

از . ها است المللي بيماري ناشي از سانحه بر اساس تقسيم بندي بين

هاي اصـلي عـدم وجـود نمـره      يت موجود دادههاي ديگر وضع ضعف

هـاي اصـلي    در بخـش داده . دهي براي گزارش شدت بيماري اسـت 

هـاي   مديريت حـوادث و فوريـت   ۱۱۵اطالعات درج شده در دو فرم 

هـا و   پليس راهنمايي و رانندگي داراي شـباهت  ۱۱۴پزشكي و فرم 

 درصد در مقايسه با ساير كشور هـاي آسـيايي   ۷۰همپوشاني حدود 

ها و همپوشاني قابل قبـول   ها نيز ميزان شباهت در ساير بخش. است

هـا بـه عنـوان     ترين ضعف ايـن بخـش از داده   به هر حال مهم. است

قسمت مهم از يك نظام مراقبت سوانح در مقايسه با ساير كشـورها،  

عدم وجود تشخيص بيماري ناشي از سانحه بر اساس تقسيم بنـدي  

   .ها است المللي بيماري بين

هاي اصلي عدم وجـود نمـره    هاي ديگر وضعيت موجود داده از ضعف

اين دو نقص عمده بـه طـور   . دهي براي گزارش شدت بيماري است

جدي به علت عـدم طراحـي يـك نظـام جـامع مراقبـت در بخـش        

همين نقص در بخـش اطالعـات اضـافي قابـل     . سالمت كشور است

ت فرد مجروح توجه است؛ به طوري كه هيچگونه اطالعاتي از وضعي

ها موجـود و   ترافيكي بعد از تحويل آن به بخش اورژانس بيمارستان

به طور مثال در خصوص بعضي جزييات درمان، . در دسترس نيست

هــاي  تنهــا مربــوط بــه درمــان ۱۱۵اطالعــات ثبــت شــده در فــرم 

  . هاي اورژانس است شده توسط تكنسين اعمال

آمـار ماهيانـه بيمـاران     آوري اخيراً اين ستاد مركزي اقدام بـه جمـع  

هـا در سـطح    هاي پزشكي بـه بيمارسـتان   منتقل شده توسط فوريت

به هر حال ايـن آمـار فاقـد    . ها نموده است كشور و به تفكيك استان

ترافيكي، عمدي، غيرعمدي و (هر گونه تفكيك بر اساس نوع سانحه 

به طـور كلـي اطالعـات دريافـت     . است) هاي قلبي ـ عروقي  بيماري

شامل جزييـات درمـان و تشـخيص و     ۱۱۵سط تكميل فرم شده تو

هـاي ناشـي نبـوده و در     هاي منتج از سوانح ترافيكي و هزينه ناتواني

نتيجه قابليت استفاده به عنوان يك نظام مراقبت سوانح به خصوص 

جـه نظـام جمـع    يدر نت. بعد از انتقال مجروح به بيمارستان را ندارد

ــن يکــياطالعــات ســوانح تراف يآور ــه از تقســي ــدياز دارد ک  يم بن

) AIS(مخفف ثبت سوانح  يارهايو مع) ICD(ها  يماريب يالملل نيب

 يمنطقه از زبان و چارچوب واحـد  ياستفاده کرده و مانند کشورها

  .دياستفاده نما يکيدر ثبت سوانح تراف

  

  تشكر و قدرداني

هـا کـه بـراي تکميـل      تيم تحقيق از كاركنان محترم تمامي سازمان

ها کمال همکاري را به عمل آوردند، به  ها و انجام مصاحبه امهپرسشن

ويژه از مسئوالن و كاركنان پليس راهنمايي رانندگي كـه تـيم را در   

به پايان رساندن اين طرح صـميمانه يـاري دادنـد تشـكر و قـدراني      

  .نمايند مي
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