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د يشـه  يها، دانشگاه علوم پزشک تيازمصدوم يريشگيو پ يمنيقات ارتقاء ايمرکز تحق يپژوهش عاونم، ي، محقق عاليارشد پژوهش كارشناس :ينيالهه ع

  يبهشت

  يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک، يعمومپزشك : يعشر يد رضا اثنيحم

  

  

  فصلنامه پايش

  ٢٩-٣٧صص  ١٣٩٠ زمستان اول شماره يازدهمسال 

  ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ :رش مقالهيخ پذيتار

  ]١٣٩٠آذر  ٢٦-پيش از انتشارنشر الكترونيك [

  

  چكيده

  .است ۱۳۸۷در سال  يدر جاده تهران ـ آبعل ياز تصادفات رانندگ يناش يها تيک مصدوميولوژيدمياپ ين الگويين مطالعه تعيهدف از ا

ـ از زمان وقوع حادثه تا  يمحور تهران ـ آبعل  يکيتراف يها تيک ساله، مصدومينده نگر يک مطالعه آيدر  از آن و اطالعـات  ک مـاه بعـد   ي

 ۱۲، يمارسـتان يش بيگاه اورژانس پيشش منطقه پا ،س راهيپل يبا همکار يمارستانيو ب يمارستانيش بيمربوط به مصدومان در دو مرحله پ

  ده بـدن، نمـره  يـ ب ديشـامل سـن، جـنس، عضـو آسـ      يمارسـتان يش بين اطالعات در مرحله پيا. شد يدرمانگاه جمع آور ۳مارستان و يب

Revised Trauma Score(RTS) وInjury Severity Score (ISS) هنگـام  ت يوضـع ، يشامل طول مدت بستر يمارستانيو در مرحله ب

  .رخداد حادثه بود ک ماه پس ازي و صيترخ

 يپـ  يدر مراکز درمـان  مصدوم ۳۴۵و فوت شدند  مارستانيدن به بينفر قبل از رس ۲۳. رخ داد يرانندگمورد تصادف  ۲۴۳، ن مدتيادر 

 يهـا  درصد از مصدومان، به گـروه  ۶۰ش از يدرصد از آنها مذكر و ب ۱/۷۱و  سال بود ۶/۳۳ ± ۶/۱۵ نيمصدوم ين سنيانگيم .شدند يريگ

شـدت   نيانگيو م ۲۴/۷مصدومان ) RTS(ن يانگيم .ب مربوط به سر و صورت بوديآس ين فراوانيشتريب. سال تعلق داشتند ۳۹تا  ۲۰ يسن

شـتر بـود   يهـا ب  کلتينان خودروهـا و موتورسـ  ياده نسـبت بـه راننـدگان و سرنشـ    يـ ب در عـابران پ يشدت آس. ودب ISS (۸۳/۹(ب آنها يآس

)۰۵/۰P< .(ص يک ماه پس از تـرخ يت مصدومان يوضع. ساعت بود ۲۴درصد از مصدومان کمتر از  ۷۵ک به يدر نزد ين زمان بستريانگيم

  . ش از تصادف بودنديدرصد مشابه پ ۵/۶۶

 يهـا  ن محـل يآموزش مردم و تأم شتر در رانندگان جوان،يدر صحنه تصادف، آموزش و نظارت ب يشتر پزشکيب يمراقبت ها ينيش بيپ

ه يت ارايفيش کيو افزا يبه منظور نحوه حفاظت از سر و صورت در هنگام رانندگ يآموزش يها يزيبرنامه راده، يپ عابران يعبور مطمئن برا

  .از استيمورد ن ييبه مصدومان سرپا يخدمات درمان

  

  يمارستانيش بي، مراقبت، پيولوژيدمي، اپيکيتراف يها تيمصدوم :ها واژه كليد

                                                           
مركـز تحقيقـات ارتقـاي ايمنـي و     ، هفـتم ستاد، طبقـه   ۲، ساختمان شماره يد بهشتيشه يعلوم پزشک، دانشگاه يمارستان طالقانين، جنب بياو: پاسخگو نويسنده ∗

  ها پيشگيري از مصدوميت

  ۲۲۴۳۹۹۸۰: نمابر/تلفن
E-mail: hsoori@yahoo.com  
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  ٣٠

    علوم بهداشتي جهاددانشگاهي فصلنامه پژوهشكده    

  مقدمه

 و تيـ معلول ياصـل  علت عنوان به ايدن سراسر در يکيتراف حوادث

 ۲ سـاالنه  شـود  يمـ  زده نيتخم]. ۱[است  شده شناخته ريم و مرگ

 ۵۰ و رنـد يم يمـ  يكـ يتراف حـوادث  اثر در ايدن سراسر در نفر ونيليم

  ]. ۲[شوند  يم جراحت دچار ون نفريليم

در  يکـ يتراف ازحـوادث  يناش ريم و مرگ و تيمصدوم موارد تعداد

کـه   يحـال  در باالسـت،  ينامتناسب طور به نييپا با درآمد يکشورها

ـ ا در هينقل ليوسا از مجموع درصد ۴۰فقط . دارد وجـود  ن کشـورها ي

 تيمعلول علت نيدوم ۲۰۲۰سال تا يکيتراف حوادث از يصدمات ناش

در  تيمعلول و مرگ علت نيسوم و] ۳[ توسعه در حال يدر کشورها

  ]. ۴[بود  خواهد ايدن سراسر

مـورد در صـد    ۳۲انه يزان بروز ساليران با ميدر ا يکيحوادث تراف

از دسـت   يهـا  ن علـت سـال  ير، اولين علت مرگ و ميهزار نفر، دوم

ت يت مصـدوم ن علـ يتر عيو شا ]۵[ل مرگ زودرس يرفته عمر به دل

ل مـرگ  يـ زان عمـر از دسـت رفتـه بـه دل    يم يبه طور کل. است] ۶[

ران از جهــان و منطقــه يــدر ا يکــيجــه حــوادث ترافيزودرس در نت

در  ياز مسـائل جـد   يکـ ين مشـکل  يباالتر است و ا يترانه شرقيمد

و  يکـ يتراف يهـا  بيجهت کنترل آس يزيدر برنامه ر. کشور ما است

ه و يـ اطالعات و تجز يآور ن گام جمعيلحمل و نقل، او يمنين ايتأم

افتـه از  يتوسـعه   يکشـورها ]. ۷[ر درست آنها اسـت  يل و تفسيتحل

 يناشـ  يها بيه در آسياطالعات پا يآور ت دادن به جمعيق اولويطر

زان مـرگ  يـ انـد م  رانه خود، توانسـته يشگيپ يها ک در برنامهياز تراف

مطالعـات  ]. ۸[ ندکاهش ده ياديها را به مقدار ز بين آسياز ا يناش

، نـوع  ي، مشخصـات فـرد  يطـ يط محين شـرا يدهد ب ينشان م يقبل

هـا ارتبـاط    ت در بـروز حـوادث در جـاده   يه و تراکم جمعيل نقليوسا

ن نشـان داده شـده اسـت کـه     يهمچنـ  ].۹[وجود دارد  يدار يمعن

مربوط به کاربران راه بـا   يها بيآس يعابران همانند تمام يها بيآس

 يوع و الگـو يعـالوه بـر آن شـ   ]. ۱۰[رتبـاط دارد  منطقه ا يايجغراف

مختلـف هـر کشـور     يو در نواح ييو روستا يب در جوامع شهريآس

  ]. ۱۱[ز تفاوت دارد ين

تخت اسـت  يپرتردد شرق پا يها از جاده يکي يجاده تهران ـ آبعل 

 يمتعدد و حادثه ساز، در برخـ  يها چيها و پ بيکه عالوه بر وجود ش

ن يبـ  يش سـفرها يل افـزا يـ تابسـتان بـه دل   ام سال از جمله فصليا

 ياز الگـو  يآگـاه . است يمتعدد ي، بستر بروز حوادث رانندگيشهر

ر بـه  ين مسـ يـ رخـداده در ا  يراننـدگ  يها تيک مصدوميولوژيدمياپ

توانـد   ينـده نگـر مـ   يآ يگروهـ  ک مطالعه هميخصوص با استفاده از 

کـاهش حـوادث    يبـرا  يزيـ ضمن کمک بـه مسـؤوالن در برنامـه ر   

اسـت گـذاران سـالمت و    يزان و سيـ ن جاده، برنامـه ر يدر ا ينندگرا

بهتـر بـه    يخـدمت رسـان   يبـرا  يزيتخت را در برنامه ريبهداشت پا

 يهدف از اجرا. رساند يارير ين مسيدر ا يمصدومان حوادث رانندگ

از  يناشـ  يهـا  تيک مصـدوم يولوژيدميـ اپ ين الگـو يين مطالعه تعيا

  .است يـ آبعلدر جاده تهران  يتصادفات رانندگ

  

  كار  مواد و روش

از  يمحور تهـران ـ آبعلـ   . است نده نگريک مطالعه آي پژوهشن يا

بـا توجـه بـه    لومتر يک ۴۵تا امامزاده هاشم به طول  ييد بابايپل شه

س ياز کارشناسـان پلـ   ي، نظر سـنج يا جاده يوجود انواع ساختارها

قـه  ن منطيـ و اورژانـس، تحـت پوشـش بـودن ا     يو رانندگ ييراهنما

و وجود دو شکل پوشـش   يد بهشتيشه يتوسط دانشگاه علوم پزشک

 يبـرا و اورژانس تهـران،   يشامل دانشگاه يمارستانيش بياورژانس پ

  . ن مطالعه انتخاب شديانجام ا

 يهـا  يجاد همـاهنگ يجهت ا ۱۳۸۷بهشت يارد ۱۵ن پژوهش از يا

در اجرا، بـه   يو رفع نواقص احتمال يو برون بخش يالزم درون بخش

خرداد مـاه   يروز انجام و سپس از ابتدا ۱۶به مدت  يشيصورت آزما

و  يمارســـتانيش بياطالعـــات در دو مرحلـــه پـــ يآور  ، جمـــع۸۷

شـش منطقـه    ،س راهيپلـ  ياطالعات با همکار. آغاز شد يمارستانيب

درمانگاه جمـع   ۳مارستان و يب ۱۲، يمارستانيش بيگاه اورژانس پيپا

  .شد يآور

و جلــب  ي، پــس از همــاهنگ)يمارســتانيش بيپــ(در مرحلــه اول 

ت حـوادث و  يريو مرکـز مـد   يو راننـدگ  ييس راهنمـا يمشاركت پلـ 

و اورژانـس   يد بهشـت يشه يدانشگاه علوم پزشک يپزشک يها تيفور

 يو فوت يجرح يها تيه موارد مصدوميتهران، اطالعات مربوط به کل

ت يده بـدن، وضـع  يـ ب ديت، عضـو آسـ  ين محور شامل سن، جنسيا

اصـالح شـده، مـدت     يت و نمره تروماي، نمره شدت مصدوميکاربر

 يمارستانيش بيگاه اورژانس پيزمان انتقال، زمان رخداد تصادف و پا

  . شد يک سال جمع آوريمدت  يارائه دهنده خدمت ط

شـده کـه    يکدگـذار  يهـا  اطالعات توسط پرسشنامه يجمع آور

و  ييمـا س راهنيپلـ  يروهـا ين يک بـرا يـ آنها بـه تفک  ييايو پا ييروا

. اورژانـس چـک شـده بـود، صـورت گرفـت       يها نيو تکنس يرانندگ

در صحنه حادثه توسط کارشناسان هـر   يپرسشنامه به صورت مورد

قـات  يهـر روز بـه مرکـز تحق    يان سـاعت ادار يل و در پايبخش تکم

ن يـ ا. شـد  يهـا ارسـال مـ    تياز مصـدوم  يريشـگ يو پ يمنـ يا يارتقا
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  ٣١

    و همكاران حميدرضا حاتم آبادي                                                                                                  ...     هاي ترافيكي الگوي اپيدميولوژيك مصدوميت

رادات يـ گرفـت و ا  يقـرار مـ   يابيـ ن مرکز مورد ارزيها در ا پرسشنامه

رفـع   يمارستانيش بيس و پيبا مراکز پل يتلفن يبا هماهنگ ياحتمال

ز يـ و ن يانسـان  يرويـ ت نيبـا توجـه بـه محـدود    . شـد  يح مـ يو تصح

اطالعات به صورت مجزا  يم جمع آوري، امکان استفاده از تيا بودجه

 يسـتان ماريش بيس و اورژانس پيد از کارشناسان پلينبود و الجرم با

 ييرفع سـوگرا  يالبته برا. شد يها استفاده م ل پرسشنامهيجهت تکم

هـر بخـش    يهـا  ت، در پرسشـنامه ين محـدود يـ از ا يناشـ  ياحتمال

ل يسه آنها صحت تکميگنجانده شده بود که با مقا يسؤاالت مشترک

  . شد يم يابيها ارز پرسشنامه

ل يــنحــوه تکم يبــرا يق جلســات آموزشــيــش از شــروع تحقيپــ

در مرحلـه دوم  . کارشناسان مربوطـه برگـزار شـد    يها برا امهپرسشن

کـه مصـدوم توسـط     يمارسـتان ي، پس از اطالع از نام ب)يمارستانيب(

بـه عمـل    يهـا  ين اورژانس به آن منتقل شده بود با هماهنگيتکنس

 تي، وضــعيتــيجمع يهــا شــامل دادهمــورد نظــر  يهــا دادهآمــده، 

 ي، طول مدت بسـتر ورژانسورود به ا يدر ابتدا مصدوم کيولوژيزيف

 ک ماه پـس از ي و صيترخ مصدوم در هنگام تيوضعمارستان، يدر ب

  . شد يم يده جمع آوريتصادف توسط افراد آموزش د

 ۱۰۰هـا   يدر مـورد فـوت   يمارسـتان يب يها ت دادهياگر چه حساس

توانـد   ينمـ  ييمارستان به تنهاين که بيبا توجه به ا يدرصد است، ول

چـون مـوارد فـوت در    (فوت در تصادفات باشـد  منبع گزارش موارد 

 ي، بـرا )اسـتخراج نمـود   يمارسـتان يتوان از اطالعات ب يصحنه را نم

بـه دسـت آمـده از     يهـا  ب دادهيان، از ترکياستخراج اطالعات متوف

  . مارستان استفاده شديو ب يمارستانيش بيس، اورژانس پيپل

مـورد   SPSS 13افـزار آمـار    ق نـرم يـ ن مطالعـه از طر يا يها داده

  .ل قرار گرفتيه و تحليتجز

  

  ها يافته

ـ   در محـور تهـران   يا مـورد تصـادف جـاده    ۲۴۳،ن مطالعهيا يط

قبـل   ايدر صحنه تصادف  نفر ۲۳ ن تصادفاتيدر اثر ا. رخ داد يآبعل

مصـدوم  مـورد   ۴۱۰از مجموع . فوت شدند مارستانيدن به بياز رس

 ۲۸، تقـال نـداده  ت بـه ان يمصدوم رضـا  ۳۷، يازمند خدمات درمانين

مـورد در مراکـز    ۳۴۵ت يـ و در نهانبودنـد   يريـ گ يمصدوم قابـل پـ  

 يريگ يرقابل پيافراد غ يو جنس يع سنيتوز .شدند يريگ يپ يدرمان

ت به انتقال، مشـابه مصـدومان منتقـل شـده بـه مراکـز       يو عدم رضا

از مصـدومان منتقـل شـده بـه     ) نفـر ۲۴۳(درصد  ۱/۷۱. بود يدرمان

 يمؤنث بودند و نسـبت جنسـ  ) نفر ۹۹( يكر و مابقمذ يمراکز درمان

ت در ســه مــورد از يجنســ( بــود ۱بــه  ۵/۲مصــدومان مــرد بــه زن 

سـال بـا    ۶/۳۳ نامصـدوم  ين سـن يانگيـ م). مصدومان مشخص نبود

ع درصـد  يـ توز ۱نمـودار شـماره    .به دست آمـد  ۶/۱۵ار يانحراف مع

 يهـا  گـروه . دهـد  يش مينما يسن يها مصدومان را در گروه يفراوان

درصد،  ۱/۲۶و  ۶/۳۴ب با يسال به ترت ۳۰-۳۹سال و  ۲۰-۲۹ يسن

  .ن درصد مصدومان را به خود اختصاص داده بودنديشتريب
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  ـ تهران يمصدومان جاده آبعل يسن يها ع گروهيتوز -۱نمودار شماره 

  

ت يان را بر حسب وضـع ي، درصد مصدومان و متوف۱جدول شماره 

درصـد   ۲/۷۲ن مطالعه يج اياساس نتا بر. دهد يش ميراه نما يکاربر

اخـتالف مشـاهده   . نان خودروها بودنديمصدومان، رانندگان و سرنش

بـا اسـتفاده از    يت کاربريمصدومان بر اساس وضع ين فراوانيشده ب

 ۵/۴۸اده بـا  يـ عـابران پ ). >۰۰۱/۰P(دار بود  يمربع، معن يآزمون کا

س از آن شـدند و پـ   يان را شـامل مـ  يـ ن درصـد متوف يشتريدرصد ب

 يچ مـورد فـوت  يه. نان عقب خودروها قرار داشتنديرانندگان و سرنش

ان يمتوف ياختالف فراوان. كلت گزارش نشدينان موتورسيدر ترک نش

  ).=۰۰۱/۰P(دار بود  يمعن يمختلف كاربر يها در گروه

  

ت يان بـر حسـب وضـع   يدرصد مصدومان و متوف -۱جدول شماره 

  راه يکاربر
ت يوضع

  يکاربر

ن يسرنش  راننده

  جلو

ن يسرنش

  عقب

راننده 

  موتور

ترک 

  موتور

عابر 

  ادهيپ

درصد 

 يفراوان

  مصدومان

۷/۲۵  ۶/۲۶  ۹/۱۹  ۸/۸  ۴/۴  ۶/۱۴  

درصد 

 يفراوان

  انيمتوف

۲/۱۸  ۱/۶  ۲/۱۸  ۱/۹  ۰  ۵/۴۸  
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    علوم بهداشتي جهاددانشگاهي فصلنامه پژوهشكده    

) درصد ۳/۶۷( بيشترين درصد آسيب ن مطالعه، سر و صورتيدر ا

ج، شکم ين نتايابر اساس  .مصدومان به خود اختصاص داده بود را در

، درصـد  ۲نمـودار شـماره   . ر بـود يدرصد مصدومان درگ ۶/۸تنها در 

شايان ذكر (دهد  يش مير بدن نمايمصدومان را برحسب ارگان درگ

ک ارگـان  يـ ش از ياز مصدومان ب يارين که در بسيبا توجه به ااست 

ش داده شـده در  يجه مجموع اعـداد نمـا  يشود، در نت ير ميبدن درگ

  ).درصد است ۱۰۰ش از يب ن نمودار،يا
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ـ درصـد مصـدومان برحسـب ارگـان درگ     -۲نمودار شـماره   ر بـدن در  ي

  ـ تهران يت جاده آبعليمصدوم
  

بـا انحـراف    ۲۴/۷برابـر  مصـدومان  RTS مقـدار  در مطالعه حاضر 

ار يـ با انحراف مع ISS ۸۳/۹ب آنها يشدت آسن يانگيو م ۹۷/۱ار يمع

درصــد  ۴/۸۳بــود و  ۳ برابــر ISSانــه نمــره يم. بــه دســت آمــد ۱۸

ن نمـره  يانگيـ تفاوت م. ا کمتر داشتندي ۶برابر  ISSمصدومان، نمره 

ISS دار نبـود   يز معنـ يـ ن يمختلف سـن  يها در مردان و زنان وگروه

)۶/۰P= .(ن نمره يانگيتفاوت مISS يمختلـف کـاربر   يهـا  در گروه 

ب در عـابران  يکـه شـدت آسـ    ي؛ به طـور )>۰۰۱/۰P(دار بود  يمعن

نان يب در رانندگان و سرنشياز شدت آس يدار يمعن صورته اده بيپ

تفـاوت  ). >۰۵/۰P(شتر بـود  يها ب کلتيخودروها و رانندگان موتورس

 يکـاربر  يهـا  ر گـروه يدر سـا  ISSن نمـره  يانگين ميمشاهده شده ب

  . دار نبود يمعن

ترومـا مـورد    ينشان دهنده شـدت بـاال   يها ارين مطالعه معيدر ا

ارهـا شـامل ميـزان كشـندگي حـوادث      ين معيـ ا. قرار گرفت يبررس

يعني تعداد كشته شدگان به مصـدومان، درصـد تصـادفات     يکيتراف

ازمنـد بخـش   يد و نيشـد  يمـاران بـا ترومـا   يمنجر به فوت، درصد ب

 يويـ ـ ر  ياء قلبياز به احين دار،يناپا ياتيژه، وجود عالئم حيمراقبت و

مارسـتان  ير بک هفتـه د يـ ش از يبـ  يماران با مدت بستريو درصد ب

 يت عمـوم يها نشان داد که اکثر مصدومان وضـع  افتهين يتمام ا. بود

ار يبس يدرصد آنها تروما ۱۰داشته و به طور متوسط کمتر از  يخوب

 مصـدومان درصد از  ۴/۶۰ن مطالعه يج ايبر اساس نتا. د داشتنديشد

 ياتيه و حيت و اقدامات اوليزيپس از و ،يمراکز درمانبه  منتقل شده

 ۳نمودار شماره . ه و مرخص شدندافتيبهبود  يا نسبيشکل کامل  به

ــذ يدرصــد مصــدومان را برحســب وضــع  ــس از پ ــا پ رش در يت آنه

  .دهد يش ميمارستان نمايب
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رش يت آنها پس از پـذ يدرصد مصدومان بر حسب وضع -۳نمودار شماره 

  ـ تهران يت جاده آبعليمارستان در مصدوميدر ب
  

 ين زمان بسـتر يانگيومان بر حسب مدرصد مصد ۲جدول شماره 

مـاران كـه   ياز ب درصد ۱/۱۶ با حذف. دهد يمارستان را نشان ميدر ب

ن يانگيـ ، ممارسـتان نمودنـد  يه پزشك اقدام به تـرك ب يتوص به رغم

سـاعت   ۲۴درصـد مصـدومان، کمتـر از     ۷۵ک به ينزد يزمان بستر

  .بود
  

 ين بسـتر ن مدت زمايانگيدرصد مصدومان بر حسب م -۲جدول شماره 

  ـ تهران يت جاده آبعليدر مصدوم
مدت 

زمان 

  يبستر

كمتر 

 6از 

  ساعت

24-6 

  ساعت

ش يب  ماه 1هفته تا  1  هفته 1روز تا  1

 1از 

  ماه

درصد 

  يفراوان

3/48  1/26  18  7  6/0  

  

 از درصـد  ۵/۶۶، يكيماه بعد از رخداد حادثه تراف كي يريگ يدر پ

 ۴نمـودار شـماره    .دمشابه قبـل از تصـادف داشـتن    يتيماران وضعيب

ک مـاه بعـد از رخـداد    يـ ت آنهـا تـا   يدرصد مصدومان برحسب وضع

  .دهد يش ميحادثه را نما
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  ٣٣

    و همكاران حميدرضا حاتم آبادي                                                                                                  ...     هاي ترافيكي الگوي اپيدميولوژيك مصدوميت
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ک ماه بعد يت آنها تا يدرصد مصدومان برحسب وضع -۴ نمودار شماره

  ـ تهران يت جاده آبعلياز رخداد حادثه در مصدوم
  

  بحث و نتيجه گيري

در صـحنه   ندوماها نشـان داد حـدود هشـت درصـد از مصـ      هتافي

ش از دو سوم کل يت در مردان بيزان مصدوميم. تصادف فوت کردند

در گـروه   از آنهـا ش از چهار پنجم يزان بين ميمصدومان بود که از ا

ب بـه سـر و صـورت    ين آسـ يشتريب. سال قرار داشتند ٢٠-٣٩ يسن

ک به سه چهارم مصدومان کمتر يدر نزد يزمان بستر. وارد شده بود

از  يميش از نيص، بيک ماه از ترخيود و پس گذشت ساعت ب ٢٤از 

  . دنديت قبل از تصادف رسيماران به وضعيب

ــ يـ ا نــه ينــده نگـر در زم يآ يولوژيدميـ اپ ين بررسـ ين مطالعـه اول

نسبت مصدومان مرد به زن در . کشور است يکيتراف يها تيمصدوم

بـاال   يدار يافته و در حال توسـعه بـه طـور معنـ    يتوسعه  يکشورها

و فراندو و  ]۱۲[س و همکاران يکه بنا بر گزارش تراو يدر حالاست؛ 

ک بـوده  يـ به  ٣/١نسبت مرد به زن در مطالعات آنها  ]۱۳[همکاران 

 ١/٢در حال توسـعه و   يک در کشورهايبه  ٨/١از  ن نسبتيا. است

ک در مناطق يبه  ٦/٩تا  يوپيغنا و ات يب در کشورهايک به ترتيبه 

متفـاوت   يهـا  ن نسـبت يـ ا]. ۱۴-۱۶[سـت  ر ايـ لند متغيتا ييروستا

، يت اجتمـاع يهـا، وضـع   در نگـرش  يجنسـ  يهـا  تواند به تفـاوت  يم

ر عوامـل  يهـا و سـا   يروزمـره، سـرگرم   يها تيالت، شغل، فعاليتحص

ز نسـبت  يـ در مطالعـه حاضـر ن  ]. ۱۷، ۱۸[ نسبت داده شود يفرهنگ

 ينسـب  ين برتـر يـ بـود کـه ا   ١به  ٥/٢مصدومان مرد به زن  يجنس

ران يـ ها در مردان نسبت به زنان بـا مطالعـات مشـابه در ا    تيمصدوم

ــوان ــورهاي  ]. ۷، ۱۸-۲۱[دارد  يهمخ ــياري از کش ــات در بس مطالع

 در ترافيکـي  از حـوادث  جهان نشان داده است که مصدوميت ناشي

زيـادي   نيز تحقيقات آن مورد علل در است، اما زنان از مردان بيشتر

 در مـردان  پرخطر هه و رفتارهايمواج علل، ترين که مهم انجام شده

]. ۲۰، ۲۲[از خيابـان بـوده اسـت     عبـور  در حـين  هنگام رانندگي و

ل بـاال بـودن نسـبت مـرد بـه زن در      يـ از دال يکير و همکاران يگانو

در هنـد را نـان آور بـودن مـردان در آن جامعـه و       يکيحوادث تراف

ض شتر مـردان در خـارج از خانـه و در معـر    يب يها تيجه فعاليدرنت

داننـد   يسه با زنان ميشتر آنان در مقايقرار گرفتن ب يکيحوادث تراف

شتر بودن نسبت مصدومان يالمبار در هند علت بيدر مطالعه ن ].۲۳[

را به خانه دار بودن زنان و فعاليت كمتر آنان در خـارج از   مرد به زن

ن باال بودن نسبت مردان جوان در يهمچن]. ۲۴[ اند خانه نسبت داده

ن قشـر در  يـ شـتر ا يل حضـور ب يـ توانـد بـه دل   يم يکيات ترافتصادف

ر يـ غ يوه هـا يپرخطر و ش يشتر آنها به رفتارهايل بيها و تما ابانيخ

باال بودن نسـبت مـرد بـه زن در مطالعـه     ]. ۱۸[باشد  يمن رانندگيا

ط يل فوق به حضور کمتر زنـان در محـ  يتواند عالوه بر دال يحاضر م

ن مطالعـه  يـ در ا. است مرتبط باشد يبرون شهر يا پژوهش که جاده

ن تعــداد يشــتريب يســال، دارا ٣٠-٣٩و  ٢٠-٢٩ يســن يهــا گــروه

 ]۱۹، ۲۰، ۲۵[ران يـ از ا يمتعدد يها بنا بر گزارش. مصدومان بودند

ــان  ــن]. ۲۲، ۲۴، ۲۶[و جه ــروه س ــان  يگ ــا  ٢٠(جوان ــال ٣٠ت ) س

را بـه خـود    يکـ يان حـوادث تراف يـ ن تعداد مصدومان و قربانيشتريب

 که است اهميت حائز ن نظرين موضوع از ايدهند که ا يصاص ماخت

 و سهم اشتغال باالتر رانندگي در جوانان که از حوادث ناشي صدمات

 آثـار  نتيجـه  بوده، در بيشتر باالتري دارند اقتصادي نتيجه توليد در

 و کـرد  خواهـد  کشور تحميل اجتماعي بيشتري بر و سوء اقتصادي

المبـار و  ين ].۲۰[شـود   ملي کشور مي هاي رفتن سرمايه بين از باعث

کـه در آن   ين دوره زنـدگ يتـر  سال را فعـال  ٢٩تا  ٢٠همکاران، سن

محمدفام و همکاران ]. ۲۴[دانند  ياد است ميل به خطر کردن زيتما

 يجابجـاي  فعاليـت و  باال، خطر پذيري تجربه بودن، نظير كم عواملي

 آهنگ بودن المپرت باالو  ]۱۹[دانند  مي دخيل امر اين را در شتريب

نظمـي،   بي نظير بي دقتي، بين جوانان را در عواملي وقوع حادثه در

قابليـت و   حـد  برآورد بيش از غلط، تشخيص شتابزدگي، بي پروايي،

 براي موجود خطر اي، جاده نقل و حمل در گروه ].۲۷[ داند مي غرور

 و مبيـل سرنشـينان اتو  موتورسوارها، دوچرخه سوارها، عابران پياده،

 با توجـه  اين تفاوت. دارد بسياري تفاوت کاميون و مسافران اتوبوس

 متفـاوت  ديگـر  کشور به کشوري از و وسايل نقليه ميزان اختالط به

در حـال توسـعه    يدر کشـورها  يکيتراف يها تيمصدوم]. ۲۰[است 

ر يـ نان خودروها و دوچرخه سـوارها را درگ ياده، سرنشيغالباً عابران پ

ن يـ افتـه ا يتوسـعه   يکـه در مقابـل در کشـورها    يالکند؛ در حـ  يم
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    علوم بهداشتي جهاددانشگاهي فصلنامه پژوهشكده    

حاصـل از   يمرگ و نـاتوان  يشتر رخدادهايرانندگان هستند که در ب

  ]. ۲۸[شوند  ير ميدرگ يتصادفات رانندگ

درصد از مصدومان را رانندگان و  ٢/٧٢ن مطالعه يج ايبر اساس نتا

درصـد مربـوط بـه     ٧/٢٥دادند کـه   يل مينان خودروها تشکيسرنش

درصد  ٩/١٩خودرو و  ين جلويدرصد مربوط به سرنش ٦/٢٦راننده، 

ان و همکـاران  يبه گزارش صادق. ن عقب خودرو بوديمربوط به سرنش

نان يت در خارج از شـهر مربـوط بـه سرنشـ    ين موارد مصدوميشتريب

و نان جلـ يدرصد را سرنش ٤٦درصد را رانندگان و  ١٦خودرو بود که 

در مطالعــه کــاربخش و ]. ۲۰[دادنــد  يل مــيو عقــب خــودرو تشــک

 ين جلـو يسرنشـ  ٧/٢٧درصد از مصدومان، راننده،  ٨/٣٨همکاران، 

به گزارش  ].۷[ل بودند ين عقب اتومبيدرصد سرنش ٥/٣٣ل و ياتومب

درصد از مصدومان راننده  ٣٧ يد و همکاران در امارات متحده عربيا

در مطالعـه  ]. ۲۹[خـودرو بودنـد    ن جلو و عقـب يدرصد سرنش ٢٦و 

 ٥/٤٢درصد از مصـدومان راننـده خـودرو و     ٢/١٩شرا و همکاران يم

المبـار  يدر مطالعـه ن ]. ۳۰[ن جلو و عقب خودرو بودنديدرصد سرنش

درصـد   ٤/٢٤درصد و رانندگان  ٤٦نان جلو و عقب خودروها يسرنش

  ]. ۲۴[ها را در نپال به خود اختصاص دادند  تياز مصدوم

درصـد   ٢/١٨اده، يان عابر پيدرصد از متوف ٥/٤٨طالعه حاضر در م

د و يبه گزارش ا. ن خودرو بودنديدرصد سرنش ٣/٢٤راننده خودرو و 

درصد راننده خودرو و  ١١اده، يان عابر پيدرصد از متوف ٦١همکاران،

محمــدفام و همکــاران در  ].۲۹[ن خــودرو بودنــد يدرصــد سرنشــ ٥

 ٩/٢١را عـابر،   يان حوادث رانندگيفدرصد از متو ٦/٥٤مطالعه خود 

درصـد را راکـب    ٧/١٢درصـد را راننـده و    ٨/١٠ن، يدرصد را سرنش

 در ترافيكـي  آنان پائين بودن فرهنـگ . کلت گزارش کردنديموتورس

 به مقررات راهنمائي ، بي توجهي)رانندگان و عابران(مردم  بين توده

 كشـي،  رخطيغهاي  از محل و عرض خيابان از نظير عبور رانندگي و

ترافيكـي،   هـاي  چـراغ  و رانندگي و به تابلوهاي راهنمائي توجهي كم

 هـاي عـابر   پـل  نظير ها خيابان از عرض عبور مطمئن هاي راه كمبود

 هاي مختلف ايمني عبور زمينه در ناكافي تبليغات و زيرگذرها، پياده

 و مرور، عدم رعايـت سـرعت مطمئنـه توسـط راننـدگان خـودرو و      

 پـائين (پياده  عابران از و رواني بعضي يات فيزيكيخصوص همچنين

بـاال   از علـل  را بخشي) آن از فرار خطر و درك و انتقال بودن قدرت

 كشـته شـدگان تصـادفات    در بـين  عابر پيـاده  قربانيان نسبت بودن

ن يـ ان عـابر در ا يـ باال بـودن درصـد متوف  ]. ۱۹[اي بر شمردند  جاده

ـ  يـ ز با توجه به داليمطالعه ن ژه مسـؤوالن بـه   يـ زوم توجـه و ل فـوق ل

ن جاده را يعبور مطمئن عابران در ا يها ن محليآموزش مردم و تأم

اده نشـانگر سـاختار   يـ عـابر پ  يها يفوت يزان بااليم. سازد يآشکار م

ر منـاطق  ين مسـ يـ ن ايدر طرف. کشور است ين شهريب يها غلط راه

ن مـ ي، عدم وجود گذرگاه اياد است و عدم آموزش همگانيز يمسکون

و سـاختار   يهشدار دهنـده ناکـاف   ين، عالئم رانندگيتردد عابر يبرا

) رهـا يح از سـرعت گ يبه عنوان مثال عدم استفاده صح(نامناسب راه 

ن کـه  يـ خصوصـاً ا . اده اسـت يـ زان تلفات عابران پيباعث باال بودن م

 يهـا  شهرها که شهرک يو خروج يشتر در مناطق وروديتصادفات ب

سـاکن   يافـراد  ين نـواح يـ افتـد و در ا  يمـ  کوچک قرار دارند اتفاق

برخـودار بـوده و    ينييپـا  يو اقتصـاد  يهستند که از سـطح فرهنگـ  

از آنها تبعه کشور افغانسـتان هسـتند کـه بـه دنبـال عـدم        يدرصد

شـوند و بـه عنـوان     يد ميباعث تصادفات شد ين رانندگيت قوانيرعا

افراد  يو مال يو خسارت جان يريمقصر در صحنه تصادف باعث درگ

  . دنشو ياند شناخته م در وقوع آن نداشته يکه نقش يگريد

از  يدرصد موارد مرگ ناشـ  ٩/٩٠شرا و همکاران در يبه گزارش م

 آمارهـاي  اساس بر ].۳۰[ر بدن بوده است يتصادفات، سر ارگان درگ

، يموارد سـوانح راننـدگ   درصد از ٦/٣٩سنگاپور در  كشور در موجود

محمدفام و همکـاران  . سر است ه ناحيهب ضربه شدن مرگ وارد علت

شـدگان حـوادث    كشـته  از نيمـي  در بـيش از  فـوت  نهايي ز علتين

 اجـراي  بر نظارت دقيق آنان. دانستند سر ناحيه به را ضربه يکيتراف

 ايمني كاله و براي رانندگان كمربند ايمني از اجباري قانون استفاده

در ايـن   الزم هـاي  ارائه آمـوزش  آن با همزمان و توسط موتورسواران

مـؤثر   اي تصادفات جـاده  از ناشي مير و مرگ نرخ بر کاهشه را زمين

 ٣/٦٧ز در ين که در مطالعه حاضر نيبا توجه به ا ].١٩، ٣١[دانستند 

ن يث در بـ يـ ن حيـ ر بـوده و از ا يها، سر ارگان درگ تيدرصد مصدوم

ن درصد را به خود اختصاص داده اسـت و بـا   يشتريبدن ب يها ارگان

نان ين مطالعه رانندگان و سرنشـ يشتر مصدومان اين که بيوجه به ات

به منظور حفاظت از سر  يا ژهير ويخودروها بودند، الزم است که تداب

 ينان خودروهــا بــه هنگــام تصــادفات راننــدگيو صــورت در سرنشــ

در . گـردد  ينيش بيمناسب پ يآموزش يزيده شده و برنامه ريشياند

مختلـف،   يهـا  در گـروه  ISSن نمـره  يانگيـ مطالعه حاضـر تفـاوت م  

اده بـه  يـ ب در عابران پيکه شدت آس يدار بود؛ به طور يمعن يکاربر

نان خـودرو و  يب در رانندگان و سرنشـ ياز شدت آس يدار يطور معن

د و همکـاران  يجه با گزارش اين نتيا. شتر بوديکلت بيراکبان موتورس

ه يـ تر از بقشـ ياده بيـ را در عـابران پ  ISSار يـ ب بـا مع يکه شدت آس

ـ  يـ امـا پات  ،]۲۹[دارد  يکاربران دانستند همخـوان  ن يل و همکـاران ب

  ]. ۲۲[افتند ين يدار يارتباط معن يت کاربريب و وضعيشدت آس
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  ٣٥

    و همكاران حميدرضا حاتم آبادي                                                                                                  ...     هاي ترافيكي الگوي اپيدميولوژيك مصدوميت

زات يـ رسد بـا توجـه بـه عـدم وجـود تجه      يبه نظر م يبه طور کل

ب ياده در هنگام رخداد تصادف، شـدت آسـ  يعابران پ يبرا يحفاظت

ن موضـوع  يـ ا. شـتر باشـد  ينان خـودرو ب يسرنشسه با يدر آنها در مقا

ژه مسـؤوالن بـه   يـ لزوم توجـه و ن مقاله در ينگارندگان ا يد قبليتأک

عبور مطمئن عابران در جاده تهران  يها ن محليآموزش مردم و تأم

کاربخش و همکاران گزارش کردند از نظر  .دينما يد مييرا تأ يـ آبعل

ــ   ين جلــويسرنشــ ن راننـده، يبــ يتفــاوت) ISS(ب يآسـ  يشـدت کل

که  ،]۳۸/۰P=] (۷(ل وجود نداشت ين عقب اتومبيل و سرنشياتومب

د مطلب قـبالً  يدارد و مؤ يج مطالعه حاضر همخوانين گزارش با نتايا

نان خودروها يسرنش يمنيبه ا يذکر شده در خصوص لزوم توجه کاف

در مطالعـه حاضـر   . صرف نظر از محل استقرار آنها در خودرو اسـت 

دار نبـود کـه بـا     يدر مـردان و زنـان معنـ    ISSن نمره يگانيتفاوت م

 بسـتري  نسبت]. ۱۸[داشت  يو همکاران همخوان يگزارش رودسر

 رساني امداد چگونگي و ترافيکي حادثه واقع شدت در مرگ و شدن

بـر   .دهـد  مـي  نشـان  را بيمارستان به انتقال حادثه و نحوه صحنه در

 بستري شدن برابـر  نسبتان و همکاران، يج مطالعه صادقياساس نتا

و  ٤/٥٠شـدگان   يدر کامپاال درصد بستر. است درصد بوده ۸/۶۳ با

 ].۲۰[ درصد گزارش شده است ٦/١١مارستان يدرصد مرگ داخل ب

 يبستر يکيدرصد مصدومان حوادث تراف ١٦ا يتاليدر ا يا در مطالعه

 يدرصد مصـدومان بسـتر   ۲۳در مطالعه حاضر حدود ]. ۳۲[اند  شده

تواند به علت  ين آمار مياند که ا درصد آنها جان باخته ۳نها شده و ت

مـاران  يجـه  ب يتر در صحنه تصادف باشد و در نت ماران بدحاليفوت ب

ر يـ جه مـرگ و م يده و در نتيمارستان رسيعه کمتر به بيبا شدت ضا

ن مطالعـه اکثـر   يـ ا يهـا  افتـه يبـر اسـاس   . ز کمتر بوده اسـت يآنها ن

داشته و به طور متوسـط کمتـر از    يبخو يت عموميمصدومان وضع

ن بـودن نسـبت   ييد داشتند که پـا يار شديبس يدرصد آنها تروما ۱۰

ن مطالعـه نشـان داد کـه در    يا.ل باشدين دليتواند به هم يم يبستر

ه شـده  يارا ييها، خدمات به شکل سرپا تيدرصد مصدوم ٦٠ش از يب

بـه   يکيفترا يها تيشتر مصدومين است که بياز ا يج حاکينتا. است

ز يازمند تجهي، نيجه مراکز درمانياز داشته و در نتين ييخدمات سرپا

 .ن بخش هسـتند يبهتر در ا ييپاسخگو يو آموزش کارکنان خود برا

 يها ماران وارد شده به بخشيت تمام بيرياز مسائل مهم در مد يکي

ع و کاهش مدت زمان يف سرين تکلييو از جمله اورژانس، تع يبستر

ن مطالعه نشان داده ين که در ايبا توجه به ا. ماران استيب يماندگار

د داشـته و  يار شديبس يماران تروماهايشد که کمتر از ده درصد از ب

مارستان هستند، پزشک اورژانس يمدت در ب يطوالن يازمند بسترين

ن که منتظر جـراح کـه ممکـن    يماران را بدون اين بيتواند اکثر ا يم

تـر در اتـاق عمـل باشـد بمانـد،       بدحال مارانياست مشغول درمان ب

مـاران در اورژانـس را   يب يف نموده و طول مـدت بسـتر  ين تکلييتع

ن تعـداد  يشـتر ين مطالعه بيج ايبر اساس نتا]. ۳۳، ۳۴[کاهش دهد 

 يدر صــحنه تصــادف رو يکــياز حــوادث تراف يمــاران ناشــيفــوت ب

ول دهد كه ضرورت آشنايي همگاني رانندگان و عموم مردم با اص يم

در ايـن راسـتا   . كنـد  هاي اوليـه را بـيش از پـيش آشـكار مـي      كمك

شـرايط   يكـي از  هاي اوليه را به عنـوان  توان گذراندن دوره كمك مي

الزم براي كسـب گواهينامـه و تمديـد آن بـر شـمرد و از راننـدگان       

وســايط حمــل و نقــل عمــومي خواســت تــا ضــمن حمــل وســايل  

ومان حـوادث ترافيكـي را   هاي اوليه، به عنوان امـداديار مصـد   كمك

 هـاي  يافتـه  براساس. بيش از رسيدن نيروهاي امدادي ياري رسانند

 يهـا  بيآسـ  و رانندگي حوادث كاهش خطر منظور به و ن تحقيقيا

س و يشـتر پلـ  يب يرينظارت و سـختگ : شود يم پيشنهادن آ از ناشي

 يهـا  امداد رسـان در سـاعات، روزهـا و مـاه     يروهايشتر نيب يآمادگ

نامـه  يان گواهيه به متقاضـ ياول يها آموزش کمک. انجام شودپرتردد 

. رديـ نامه صورت گيافت گواهياز مراحل در يبه عنوان بخش يرانندگ

توجـه  س راه داده شود و يه به پرسنل راه و پلياول يها آموزش کمک

نسـبت بـه خـدمات     يتـر مراکـز درمـان    عيبهتر و سـر  ييبه پاسخگو

  .ها معطوف شود تيفور

در صـحنه   يشـتر پزشـک  يب يهـا  مراقبـت  ينـ يش بيجه پـ يدر نت

شتر در رانندگان جوان، آموزش مـردم و  يتصادف، آموزش و نظارت ب

 يهـا  يزيـ اده، برنامـه ر يعابران پ يعبور مطمئن برا يها ن محليتأم

 يبه منظور نحوه حفاظت از سر و صورت در هنگام راننـدگ  يآموزش

مـورد   ييان سـرپا به مصـدوم  يه خدمات درمانيت ارايفيش کيو افزا

  .از استين

  

  يتشكر و قدردان

 يکه در مراحل مختلـف اجـرا   يها و افراد ه سازمانيالزم است از کل

از جنـاب  . انـد تشـکر شـود    رسـانده  ياريـ را  ييم اجرايق تين تحقيا

 ييس راهنمـا ياست محترم وقت پليان ريانيپ محمد رويسردار سرت

فرمانـده محتـرم    يليرضا اسماعي، جناب سرهنگ دکتر عليو رانندگ

س راه، جناب آقاي دكتـر غالمرضـا معصـومي مـديركل محتـرم      يپل

هاي پزشكي كشور، جناب آقاي دكتر  مركز مديريت حوادث و فوريت

رضا دهقانپور رياست محتـرم اورژانـس تهـران، جنـاب آقـاي دكتـر       

هاي پزشـكي   هاشمي رياست محترم مركز مديريت حوادث و فوريت
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  ٣٦

    علوم بهداشتي جهاددانشگاهي فصلنامه پژوهشكده    

ون ييد بهشــتي، جنـاب ســرهنگ همــا دانشـگاه علــوم پزشـكي شــه  

، يميو جنـاب سـروان نـد    يـي د کربالي، جناب سرهنگ مجياسفند

ن يو همچن يمارستانيش بياورژانس پ يها گاهيكاركنان زحمتکش پا

و  يشهر تهران به جهـت همکـار   يدانشگاه يها مارستانيپزشکان ب

  .شود ير و تشکر مين پروژه تقديا يدر اجرا ياريهم

  

  سندگانيسهم نو

  ه مقالهيها و ته افتهيل ي، اجرا و تحليطراح: يد سوريحم

ه گـزارش  يها وته افتهيل ي، اجرا و تحليطراح: حميدرضا حاتم آبادي

  طرح يانيپا

  طرح يانيه گزارش پايها وته افتهيل ي، اجرا و تحليطراح: رضا وفايي

 يانيـ ه گزارش پايها وته افتهيل ي، اجرا و تحليطراح: مشيانه حدادي

  طرح

  ها و تهيه مقاله نظارت بر اجرا، تحليل يافته: عينيهه ال

  ه مقالهيته :حميد رضا اثني عشري
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