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  چكيده
ن تـصادفات موتـور سـيكلت    ا مـصدوم همـه اين پژوهش يك مطالعه اپيدميولوژيك ـ اقتصادي و  از نوع توصيفي است كه در جريـان آن   

 ل به مدت يـك سـا  ۱۳۸۵ تا تير ماه  ۱۳۸۴ همراجعه كننده به اورژانس بيمارستان شهداي عشاير شهرستان خرم آباد از تير ما            )  مورد ۳۷۵(
 سؤال در زمينه متغيرهاي جمعيتي، بيمارسـتاني و       ۲۰ حاوي   ،اي  هاي پژوهش از طريق مصاحبه و پرسشنامه        ادهد. مورد بررسي قرار گرفتند   

 . تجزيه و تحليل شدند، مانند كاي دو و آناليز واريانس، آماري مناسبيها  و آزمونSPSSافراز آماري آوري و از طريق نرم  جمع،اي هزينه
 ١٥از اين تعـداد،  . مارستان مورد نظر بر اساس متغيرها و اهداف طرح مورد بررسي قرار گرفتندبي در مصدوم   ٣٧٥ تعداد   ، پژوهش ايندر  

در )  درصـد  ٨/٥٦( ناشتر مصدوم يب.  مرد و بقيه زن بودند     از مصدومان  درصد   ٩/٨٩. در اثر تصادف جان خود را از دست دادند        )  درصد ٤(نفر
تركيبي از چنـد نـوع محـل ضـربه          ( درصد موارد به صورت اشتراكي       ۵/۵۱ليه در   محل وارد شدن ضربه او    .  قرار داشتند  ١٦-٢٥دامنه سني   

علت نهايي فوت در متوفيان     .  ضربه فقط به سر وارد شده بود       ، موارد  از  درصد ۳/۱۷ درصد ضربه به پا و در        ۶/۲۱،  )ن گرد  و عمدتاً سر، سينه  
ه فاقد گواهينامه راننـدگي  ي درصد داراي گواهينامه و بق٩/٨٦ن، ادر بين كل مصدوم.  موارد ضربه به سر بود     از  درصد ۲۵/۵۶اين حوادث در    

ن مـصدومان   يـ  ا يي و سـرپا   ينـه بـستر   يکـل هز  .  فاقد كاله ايمني بودنـد     ، در حين رانندگي   ، درصد از مصدومان   ٩٢. با موتور سيكلت بودند   
ي به بيمارستان را مصدومان مورد مطالعـه        ارجاع) عمدي و غيرعمدي  ( درصد از كل حوادث و سوانح        ۱/۴در حدود   .  ريال بود  ۹۸۱۵۷۲۷۴۶

. دهنـد   ن حوادث موتورسواري تشكيل مـي     ارا مصدوم ) اتومبيل و موتور  (ن ناشي از حوادث رانندگي و ترافيكي        ا درصد از كل مصدوم    ۷/۱۴ و
ه خود اختـصاص مـي      ن بستري شده ناشي از تصادف موتورسواري ب       ا درصد از كل بيماران بستري بيمارستان در سال مذكور را مصدوم           ۲/۱

 يو کل مدت زمان بـستر     ) =۰۳/۰P( در اورژانس    ين تعداد راکبان و مدت زمان بستر      ي ب ،رسوني پ يب همبستگ يبر اساس آزمون ضر   . دهند
  ). >۰۰۰۱/۰P(دار مشاهده شد ي معناي  آنها رابطهيمارستانينه بيماران با کل هزيب

هاي فني و فرهنگ سـازي        هاي معتبر، آموزش    نامه  هاي قانوني براي اخذ گواهي      د پايش هايي مانن    بايد برنامه  ،با توجه به نتايج اين پژوهش     
اجتماعي براي افزايش ايمني در استفاده از اين وسايط نقليه در جهت كاهش اثرات اين تصادفات طراحي گردد تا از اين طريـق از تحميـل                          

  .شودوگيري هاي مستقيم و غيرمستقيم اين حوادث بر دوش نظام سالمت جل هزينه
  

  تصادف، موتورسيكلت، هزينه، بيمارستان، خرم آباد :ها واژه كليد

                                                           
 مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني، دانشكده بهداشت، گروه دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز، : پاسخگو نويسنده ∗

  ۰۶۱۱-۳۷۳۸۲۸۲:                           نمابر۰۶۱۱-٣٧٣٨٢٦٩: تلفن
E-mail: torabi@ajums.ac.ir  

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
88

.8
.3

.4
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1388.8.3.4.9
https://payeshjournal.ir/article-1-610-en.html


  

  ٢٥٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
هاي عفوني، علت مرگ و ميـر و        ، بيماري به طور عمده   ،در گذشته 

 در صـورتي كـه در چنـد سـال     ؛شـدند  معلوليت جوامع محسوب مي   
ترين علـت از دسـت     ناشي از حوادث، مهمTrauma)( اخير تروماي

از بـين حـوادث، تـصادفات و        . ]۱[ي زندگي سالم است   ها  رفتن سال 
ترين عوامل مرگ و مير در كشورهاي در حال           سوانح ترافيكي از مهم   

دث و تصادفات   ، بحران حوا  مياندر اين   . ]۲[شود  توسعه محسوب مي  
ـ          مثابه به   ناشي از موتورسواري    سـاير   ه يـك معـضل نـسبتاً جديـد ب

  . ده شده استهاي اجتماعي و بهداشتي كشور افزو بحران
موتور سيكلت يك وسيله پر خطر آلوده كننده هوا و مولد آلودگي            

 و راكبان آن بيشترين موارد نقض قانون و          است صوتي شناخته شده  
 در  اي  طـي مطالعـه    .شوند  مقررات راهنماي و رانندگي را مرتكب مي      

 مشخص شد كه خطر مـرگ ناشـي از          ۱۹۹۱كشور استراليا در سال     
ي هر كيلومتر مسافرت، براي سرنشين موتورسيكلت        به ازا  ،تصادفات

  . ]۳[ بار بيشتر از رانندگان اتومبيل است۱۹
در چند سال اخير، صاحبان صنايع موتور سيكلت سازي در فضاي        

ايـن  . اند اقدام كردهحاصل از ضعف مديريت به افزايش توليدات خود     
تند گر ناچار هس    هاي بيمه   در حالي است كه بخش سالمت و سازمان       

 جبــران صــدمات و خــسارات ناشــي از بــرايهــاي ســنگيني  هزينــه
 هـم بـه صـورت مـالي         ،اين حـوادث  . تصادفات موتورسواري بپردازند  

و هـم بـه صـورت       ...) هزينه درمان، روزهـاي اسـتراحت، نـاتواني و          (
 افراد  ،...)فوت اعضاي خانواده، ايجاد استرس و اضطراب و         (اجتماعي  

  . ]۴[كنند  مييهاي زياد مل هزينهها را متح جامعه و سازمان
تر بـا تـدابير اساسـي در      بايد هر چه سريع ،با توجه به شرايط فوق    

عملـي شـدن ايـن      . جهت كاهش اين گونـه صـدمات گـام برداشـت          
هاي  سياست به هماهنگي بين بخشي وسيع در بين نهادها و سازمان   

  . مختلف دولتي و مردم نياز دارد
 وضعيت تصادفات موتورسـواري و       با دو هدف تعيين    حاضرتحقيق  

هاي مرتبط بيمارسـتاني و بهـره بـرداري از     نيز تعيين برخي شاخص  
  .اين آمار در جهت ارائه راهكارهاي اساسي انجام گرفته است

  
   كار مواد و روش

اين مطالعه از نوع توصيفي است و در جريان آن تمامي مصدومان            
 بـه اورژانـس     ه مراجعـه كـرد    ) مـورد  ۳۷۵(تصادفات موتور سـيكلت     

 ه در بازه زماني تير ما     ،بيمارستان شهداي عشاير شهرستان خرم آباد     
 به صورت مقطعي مـورد      ل به مدت يك سا    ،۱۳۸۵ تا تير ماه     ۱۳۸۴

اند ، لذا در اين پژوهش از نمونـه گيـري اسـتفاده               بررسي قرار گرفته  
اي   هـاي پـژوهش از طريـق مـصاحبه و پرسـشنامه             داده. نشده است 

اي   ال در زمينه متغيرهاي جمعيتي، درمـاني و هزينـه          سؤ ۲۰حاوي  
تجزيـه و    SPSS 11.افـزار آمـاري        از نـرم    بـا اسـتفاده    جمع آوري و  
  . تحليل شدند

، از  يالزم به ذكر است كه در تكميل برخـي اطالعـات بيمارسـتان            
 اورژانـس   )تريـاژ (اولويـت بنـدي     واحد ترخيص، مـدارك پزشـكي و        

 مانند مصدومان ناشـي     يي متغيرها ،در اين مطالعه  . كمك گرفته شد  
و سن، جنس، تحـصيالت،     ) متغير وابسته (از تصادفات موتورسيكلت    

شغل، وضعيت تأهل، محل فـوت، تعـداد راكـب، وضـعيت مـصدوم،              
هزينــه (محــل وارد شــدن ضــربه اوليــه، هزينــه بــستري و ســرپايي 

 كاله ايمني و شتن اشغالي، علت نهايي فوت، داز روـ، تخت  )درماني
ينامه رانندگي بـه عنـوان متغيـر مـستقل مـورد بررسـي قـرار                گواه

 مانند اخـذ مجوزهـاي      ، اخالقي ي مالحظات  به ،فراينددر اين   . گرفتند
مـد نظـر     پژوهش و محرمانگي اطالعات درماني مصدومان        برايالزم  

  .محققان بوده است
  
  ها يافته

تعداد مصدومان مراجعه كننده به بيمارستان مورد نظـر در مـدت            
 نفر بود كه بر اساس متغيرهـا و اهـداف طـرح مـورد               ٣٧٥ال  يك س 

.  درصد از مصدومان، مرد و بقيه زن بودند        ٩/٨٩. بررسي قرار گرفتند  
.  قرار داشـتند   ١٦-٢٥در دامنه سني    )  درصد ٨/٥٦(بيشتر مصدومان 

 درصد از مـصدومان     ٢/١٥. متأهل و مابقي مجرد بودند    از آنها    ٧/٧٤
 درصـد داراي تحـصيالت دوره   ٧/٣١، ابتـدايي   درصد٨/٤٤سواد،  بي

ــايي،  ــطه،  ٩/٢راهنم ــد متوس ــصيالت  ٥/٣ درص ــد داراي تح  درص
  .  درصد نامشخص بودند٩/١دانشگاهي و 

 درصـد   ٥/٢٤كـار،      درصد بي  ٢/٣١ به ترتيب    ،از نظر شغل و حرفه    
از  ديگـر    ي درصد دانش آموز و بقيه از مشاغل       ٧/٢٢داراي شغل آزاد،    

از . شجو، خانه دار، سرباز و بازنشسته بودنـد        كارمند، كارگر، دان   جمله
در اثر تصادف جـان خـود را از دسـت           )  درصد ٤( نفر   ١٥اين تعداد،   

 نفـر در    ١ نفـر در بيمارسـتان و        ١٤ از لحاظ محل فـوت،       ،دادند كه 
  . حين انتقال به بيمارستان جان باختند

 ٢/٣٥ درصد از تصادفات، وسـيله داراي يـك سرنـشين،            ١/٤٩در  
. سرنشين و بقيه موارد داراي سه يا چهار سرنـشين بودنـد           درصد دو   

 درصـد سرنـشين،     ٩/٢٥،  ي درصد از مصدومان را راننـده اصـل        ٢/٥٤
 درصــد را افــراد ٥/١ پيــاده و ان درصــد از مــصدومان را عــابر٤/١٨
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  ٢٥٥

     همكاران و امين ترابي                                                                                                                ...       هايوضعيت تصادفات موتورسواري و هزينه

 ٥/٥١محل وارد شـدن ضـربه اوليـه در          . دهند  نامشخص تشكيل مي  
ز چند نوع محل ضـربه      تركيبي ا (درصد از موارد به صورت اشتراكي       

 درصد از موارد ضربه به پـا و         ٦/٢١، در   )ن سر، سينه و گرد     به عمدتاً
علت نهايي فوت در    .  درصد ضربه منحصراً به سر وارد شده بود        ٣/١٧

در .  درصد از موارد ضربه به سر بـود        ٢٥/٥٦متوفيان اين حوادث در     
،  درصد از مصدومان، حادثه به آسـيب جـدي بـه پـا      ٨/٣٢نهايت در   

 درصد آسيب به سر و در بقيه باعـث آسـيب بـه ديگـر انـدام                  ٩/٢١
 ،پس از اين تحقيق   .  شد منجر ) و ستون فقرات   نسينه، گرد (فوقاني  

در ) درصـد ٥/١٦(مشخص شد كه بيشترين تـصادفات موتورسـواري         
  . روز جمعه رخ داده است

ــه ترتيــب،  نــدنتــايج حــاكي از آن  كــه تــصادفات موتورســواري ب
 درصد  ٦/٥درصد در فصل پاييز،     ٩/٢٩ل تابستان،   درصد در فص  ٩/٤١

در بـين   . انـد    درصد در فصل بهـار رخ داده       ٦/٢٢در فصل زمستان و     
 درصـد از آنهـا      ١/١٣ درصد داراي گواهينامه و      ٩/٨٦كل مصدومان،   

 درصـد از  ٩٢. فاقـد گواهينامـه راننـدگي بـا موتـور سـيكلت بودنـد       
 ٨ و فقط    اند  ايمني بوده  فاقد كاله    ، رانندگي هنگام در   ،مصدومان نيز 

  ). ١جدول شماره . (اند درصد از كاله ايمني استفاده كرده
ن تعـداد راکبـان و      ي ب ،رسوني پ يب همبستگ يبر اساس آزمون ضر   

 يو کل مدت زمان بستر    ) =٠٣/٠P( در اورژانس    يمدت زمان بستر  
دار مـشاهده     ي آنهـا رابطـه معنـ      يمارسـتان ينـه ب  يماران با کـل هز    يب

ن سـطح سـواد   ي ب، دوين بر اساس آزمون کايهمچن ).=٠٠/٠P(شد
 ي راننـدگ  زماندر  ) ا ندارد يدارد  (نامه    ن مصدومان و داشتن گواهي    يا

 دو  ي کا يآزمون آمار ). =٠٢/٠P(دار مشاهده شد    ي معن يرابطه آمار 
نامه و بـه همـراه داشـتن کـاله            ين داشتن گواه  يدهد که ب    ينشان م 

ــيا ــان در يمن ــوارزم ــا ي موتورس ــه آم ــير رابط ــود  ي معن دار وج
 درصـد از افـراد بـدون      ٨/٨١ که در حدود     ي، به طور  )=٠٠/٠P(دارد
  .ز بودندي نيمنينامه فاقد کاله ا يگواه

 درصـد از مـصدومان بـه        ۸/۸۱د كـه    نـ ده  نتايج تحقيق نشان مي   
 درصـد بـه صـورت       ۲/۱۸هـاي درمـاني و        صورت بـستري در بخـش     

ن اسرپايي مصدوم هاي بستري و      كل هزينه . اند  سرپايي پذيرش شده  
 ۳۰۷۵۴۰۹۱كه از اين مقـدار      .  ريال بود  ۹۸۱۵۷۲۷۴۶ لدر يك سا  

 ريـال آن نيـز      ۹۵۰۸۱۸۶۵۵ريال مربوط بـه مـصدومان سـرپايي و          
 ريال ۱۶۳۹۳۴۱۰۳بيشترين هزينه . ندمربوط به بيماران بستري بود   

و بقيــه  سـهم جـراح  در فهرسـت صورتحـساب بيمـاران مربـوط بـه      
 مربوط بـه بيهوشـي، سـهم اتـاق         ،طور عمده  به    و ها به ترتيب    هزينه

عمل، دارو و مصرفي بخش، سي تي اسكن، راديولـوژي و آزمايـشگاه     
 ۲۶۱۷۵۲۷  با الزم به ذكر است ميانگين هزينه هر مصدوم برابر        . بود

  .ريال محاسبه شد
بر اساس آمارهاي بيمارستاني و نتايج به دست آمـده از پـژوهش،             

) عمـدي و غيرعمـدي  (و سـوانح   درصد از كل حوادث     ۱/۴در حدود   
 به خود اختـصاص    ر به بيمارستان را مصدومان موتور سوا       شده ارجاع
 درصـد از مـصدومان ناشـي از حـوادث راننـدگي و              ۷/۱۴. دنـ ده  مي

ن حوادث موتورسواري تشكيل    ارا مصدوم ) اتومبيل و موتور  (ترافيكي  
 درصد از كل بيمـاران بـستري بيمارسـتان در سـال             ۲/۱. مي دهند 

ور را مصدومان بستري شده ناشـي از تـصادف موتورسـواري بـه      مذك
ــي   ــصاص مــ ــود اختــ ــد خــ ــت     . دهــ ــغالـ تخــ    يروز اشــ

)Occupational Day-Bed (  ــال م ــتان در س ــل بيمارس ــور زک ب
ــغال ـ   و تخــت۸۷۰۵۳ ــصدوماني ناشــي روز اش ــن م    ۲۰۲۲ ، از اي

 لذا تخـت ـ روز اشـغالي ناشـي از بـستري      ند؛ شددـ تخت برآور روز
 درصـد از كـل تخـت ـ روز     ۳۲/۲ ،تصادفات موتورسيكلتن امصدوم

ک روز  يـ ن افراد از کمتـر از       يا. دهد  اشغالي بيمارستان را تشكيل مي    
مارستان اقامت داشتند و ميانگين مدت اقامـت ايـن          ي روز در ب   ۴۸تا  

 درصــد از كــل ۱/۱۱.  روز بــود۵/۵±۵/۶مــصدومان در بيمارســتان 
رانندگي و ترافيكـي را هزينـه       هاي ناشي از تصادفات و سوانح         هزينه

بيمارستاني مـصدومان ناشـي از تـصادفات موتورسـيكلت بـه خـود              
هاي ساالنه بيمارستان را   درصد از كل هزينه    ۱/۲. اختصاص مي دهد  

( دهـد     هاي درماني ناشي از تصادفات موتورسواري تشكيل مي         هزينه
   ).۲جدول شماره 
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  ٢٥٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  ن مورد مطالعه بر حسب متغيرهاي موجوداطلق و نسبي مصدوم توزيع فراواني م-۱جدول شماره 
  درصد  تعداد  متغير

      )سال(گروه سني 
  ۹/۱  ۷   سال٥كمتر از 

٥-١٥  ۴۲  ۲/۱۱  
١٦-٢٥  ۲۱۳  ۸/۵۶  
٢٦-٣٥  ۶۷  ۹/۱۷  
٣٦-٤٥  ۲۷  ۲/۷  
٤٥> ۱۹  ۵  

      جنس
  ۱/۱۰  ۳۸  مؤنث
  ۹/۸۹  ۳۳۷  مذكر

      تعداد سرنشين
  ۱/۴۹  ۱۸۴  يك نفر
  ۲/۳۵  ۱۳۲  دو نفر

  ۷/۱۵  ۱۵  سه نفر يا بيشتر
      شخص آسيب ديده

  ۲/۵۴  ۲۰۲  راننده
  ۹/۲۵  ۹۷  سرنشين
  ۴/۱۸  ۶۹  عابر پياده
  ۵/۱  ۷  نامشخص

      محل ايراد صدمه اوليه
  ۵/۵۱  ۱۹۳  اشتراكي

  ۶/۱۷  ۶۵  سر
  ۶/۲۱  ۸۱  پا

  ۷/۳  ۱۴  دست
  ۵/۰  ۲  سينه
  ۱/۱  ۴  كمر

  ۴/۲  ۹  صورت
  ۶/۱  ۶  شكم

      علت نهايي فوت
  ۲۵/۵۶  ۹  ضربه به سر

  ۷۵/۴۳  ۷  ساير
      فصل
  ۹/۴۱  ۸۵  بهار

  ۹/۲۹  ۱۵۷  تابستان
  ۶/۵  ۱۱۲  پاييز

  ۶/۲۲  ۲۱  زمستان
      كاله ايمني

  ۸  ۳۰  دارد
  ۹۲  ۳۴۵  ندارد

      نامه گواهي
  ۱/۱۳  ۴۹  دارد
  ۹/۸۶  ۳۲۶  ندارد
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  ٢٥٧

     همكاران و امين ترابي                                                                                                                ...       هايوضعيت تصادفات موتورسواري و هزينه

  يار بيمارستاني مرتبط با مصدومان حوادث موتورسويها  شاخص-۲جدول شماره 
  فراواني  شاخص

  نفر۲۴۳۵۳ كل بيماران بستري شده در همان سال
  نفر۹۰۰۰  سال نبيمارستان در آ) عمدي و غير عمدي(ن حوادث اكل مصدوم
  نفر۲۵۳۶ ن ناشي از حوادث رانندگي و ترافيكياكل مصدوم

  نفر۳۷۵ ن ناشي از تصادفات موتور سواري در آن سالامصدوم
  درصد۱/۴ ه عنوان درصدي از كل حوادثتصادفات موتورسواري ب

  درصد۷/۱۴ )اتومبيل و موتور سيكلت(تصادفات موتورسواري به عنوان درصدي از كل حوادث ترافيكي و رانندگي 
  درصد۲/۱  موتورسواري به عنوان درصدي از كل بيماران بستري بيمارستان در آن سالتبيماران بستري ناشي از تصادفا

  درصد۳۲/۲ ن تصادفات موتور سواري از تخت روز كل بيمارستانااشغالي ناشي از مصدوم روز  ـنسبت تخت
  درصد۱/۱۱ هاي ناشي از تصادفات اتومبيل سواري نسبت هزينه هاي ناشي از تصادفات موتور سواري به هزينه

  درصد۱/۲ ر همان سالهاي بيمارستان د هاي بيمارستاني ناشي از تصادفات موتور سواري به كل هزينه نسبت هزينه
  ريال۲۶۱۷۵۲۷ ميانگين هزينه هر مصدوم 

  روز۵/۵±۵/۶ ميانگين مدت اقامت مصدوم در بيمارستان
  

  بحث و نتيجه گيري
،  ترين علـل مـرگ و ميـر    حوادث و تصادفات ترافيكي، يكي از مهم  

. هاي بهداشتي و اجتماعي اسـت       معلوليت و در نتيجه افزايش هزينه     
 يك مـشكل    مثابهتصادفات ناشي از موتورسواري نيز به        ،در اين بين  

عمده ديگـر، سـهم بـسزايي از ايـن حـوادث را بـه خـود اختـصاص                   
در زمينــه بررســي اقتــصادي و اپيــدميولوژيك تــصادفات . دهــد مــي

از ايـن   اي انجام نشده است،       موتورسواري در ايران مطالعات گسترده    
ــژوهشرو ــن پـــ ــي  ، در ايـــ ــاي اساســـ ــل و متغيرهـــ    عوامـــ
مرتبط با اين نوع حوادث به شرح زير مورد ) اقتصادي ـ بيمارستاني (

  :بررسي و تحليل قرار گرفته است
  )مجروح و متوفي(ن ا فراواني مصدوم-۱

 درصد از مصدومان جـان خـود را از   ۴ن مطالعه، يج ايبر اساس نتا  
 الزم  ،در اين زمينه  .  و بقيه دچار جراحات مختلف شدند      نددست داد 

 بـر عكـس تـصادفات       ،كـه در تـصادفات موتورسـواري      به ذكر اسـت     
اتومبيل، آمار مجروحان بيشتر از متوفيـان اسـت كـه البتـه تبعـات               

هـاي     ماننـد افـزايش معلوليـت، افـزايش هزينـه          ،بعدي اين جراحات  
ن تـصادفات قابـل     يـ  در ا  ،هاي اجتمـاعي ديگـر      درماني و بروز چالش   

هر تهران انجام    كه در ش   ،۲۰۰۱در تحقيق زرگر در سال      . تأمل است 
 درصد از مصدومان ترافيكي مراجعه كننده       ۴۷شد، مشخص شد كه     

 درصـد را    ۳۰ن پيـاده،    اهاي تهران را عابر     هاي بيمارستان  به اورژانس 
 درصد را دوچرخـه     ۴ درصد را رانندگان اتومبيل و       ۱۹موتورسواران،  

در پژوهش ديگري كه توسط غروي در       . ]۲[دهند  سواران تشكيل مي  
   شد كه معلومهاي شهرستان آمل صورت گرفت،  بيمارستانيكي از 

  
ــه    ــده ب ــه كنن ــواري مراجع ــصادفات موتورس ــصدومان ت ــداد م تع

در  .]۴[ نفــر بــود۶۹ ،۱۳۸۱ در ســه ماهــه آخــر ســال ،بيمارسـتان 
 صـورت گرفـت   ،۸۳ در نـه ماهـه اول سـال        ،اي كه در ايـران      مطالعه

 ، مجـروح  ۷۰۰۰۰۰ كـشته و     ۷۰۰۰ حـدود    باعـث مشخص شد كـه     
 و اسـتان    ۵۱۲استان خراسـان بـا      . ه است بودتصادفات موتورسواري   

 كشته به ترتيب بيشترين و كمترين تلفات جاني ناشي از       ۱۸ايالم با   
اين آمار در همان    . تصادفات موتور سواري را به خود اختصاص دادند       

نفـر، قـزوين    ۱۰۵ نفر، استان مركزي     ۳۶۹ خوزستان   نسال در استا  
به طـور   .  نفر اعالم شد   ۶۸نفر و كردستان    ۷۸ن   نفر، استان لرستا   ۹۶
 آمار متوفيان ناشي از تصادفات موتورسيكلت در نـه ماهـه اول             ،كلي

. ]۵[ بـوده اسـت    ۴۴۵۱) به جز تهران  ( استان كشور    ۲۷ در   ۸۳سال  
 درصــد از صــدمات و حــوادث راننــدگي در بــين ۷۰-۹۰ ،در تايلنــد

ــواران رخ داده اســت  ــ. ]۶[موتورس ــل ۲۰ ،ددر نيوزيلن  درصــد از ك
  .]۷[ شوند باعث مي به حوادث موتورسواري  راها مرگ

 شد كه جراحات جدي بـه       علوم م ،در انگلستان  طي تحقيقي ديگر  
 در  هبـه طـوري كـ     . طور عمده ناشي از تصادفات موتورسواري اسـت       

 نفر از ۶۳۶۱ موتورسوار دچار صدمه و    ۲۶۱۹۲ در حدود    ۱۹۹۹سال  
 مـشخص شـد كـه       ،مـان سـال   در ه . آنها دچار صدمات جدي شدند    

ــواران  ــور س ــه   ۲۸موت ــار حادث ــدگان دچ ــه رانن ــشتر از بقي ــار بي  ب
  در،اي در ايران نشان داد كه ابوالحسن نديم طي مطالعه. ]۸[اند شده

 تــصادفات ترافيكــي را فــوت شــده در درصــد از افــراد ۱۱مجمــوع، 
 ۲۰۰۱ در سـال      كه اي  در مطالعه . ]۹[دهند  موتورسواران تشكيل مي  

 درصـد از كـل   ۹/۱۷ شـد در حـدود   علـوم  م  صورت گرفـت،   ندر ژاپ 
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  ٢٥٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

بر . ]۱۰[دهند  تصادفات ترافيكي را تصادفات موتورسواري تشكيل مي      
اساس گزارش مركز تحقيقات تصادفات در دانشگاه موناش اسـتراليا،          

مجروحــان ناشــي از تــصادفات ، ۱۹۹۱مــشخص شــد كــه در ســال 
ني را بـه خـود      هـاي بيمارسـتا      درصد از كل پذيرش    ۱۷موتورسواري  
  . ]۳[اند اختصاص داده

   سن -۲
در )  درصـد  ۸/۵۶( شد كه بيشتر مصدومان      علوم م ،در اين مطالعه  

در يـك  . هـاي سـني بودنـد       سال و مابقي در ساير گروه      ۱۶-۲۵سن  
 ناشي  هاي  فوت شده  بيشترين    كه بررسي ديگر در ايران مشخص شد     

ر يـك   د. ]۵[هـستند  سـال    ۲۱-۲۵ن  ني سـ  ازاز اين نـوع تـصادفات       
 شـد كـه بيـشترين آمـار مـرگ ناشـي از              آشـكار مطالعه ديگـر نيـز      

 سـال رخ داده     ۱۵-۲۴ن  نيدر س )  درصد ۶۷(تصادفات موتورسيكلت   
در آمريكـا،    ۲۰۰۴ در سـال     انجام شـده  يك مطالعه ديگر    . ]۸[است  

دهد كه بيـشترين تـصادفات     نشان مي،كه مؤيد پژوهش حاضر است  
  . ]۱۱[ سال رخ داده است ۱۶-۲۵در محدوده سني )  درصد۱/۲۰(

ن ني در انگلستان نيز بيـشترين تـصادفات را در سـ           ينتايج تحقيق 
اي كـه توسـط ابوالحـسن         در مطالعـه  . ]۱۲[ سال اعالم كرد     ۲۰-۱۶

، مـشخص شـد كـه در        صورت گرفـت   در ايران    ۱۳۸۳نديم در سال    
 سال  ۳۰-۲۱ درصد از تصادفات موتورسواري در رده سني         ۴۰حدود  

زرگر كه در شش بيمارستان شـهر تهـران    تحقيق. ]۹[رخ داده است
 درصد از مصدومان ناشي از تصادفات ۵۸دهد كه  انجام شد نشان مي

  . ]۱۳[ سال قراردارند۲۰-۴۰موتورسواري در رده سني 
   جنس-۳

 كدر ي . مرد بودند )  درصد ۹/۸۹( بيشتر مصدومان    ،در اين مطالعه  
 ۹۵د كه بيش از      زمينه در آمريكا مشخص ش     نيهمبررسي ديگر در    

  .]۱۱[درصد از مصدومان مرد بودند
 ۱۷۹۰ شـد كـه از بـين         علـوم اي ديگر در انگلستان، م       در مطالعه 

 درصـد آنهـا     ۱/۹۲ موتورسواري در حـدود      اتمصدوم ناشي از تصادف   
نـه نـشان    ين زم يـ ک مطالعـه در ا    يج  ينتا. ]۱۲[مرد و بقيه زن بودند    

مــردان تــشكيل  درصــد از مجروحــان را گــروه ۸/۹۳دهــد كــه  يمــ
 درصـد از   ۹۰طي يك مطالعه ديگر مشخص شد كـه         . ]۱۳[دهند  مي

  . ]۱۴[مصدومان مرد بودند
   ل وضعيت تأه-۴

متأهـل و بقيـه     )  درصـد  ۷/۷۴( بيشتر مـصدومان     ،ن مطالعه يدر ا 
 و ويليامز پراسـر در      ]۲[تحقيقات موسي زرگر در ايران      . مجرد بودند 

  .]۱۲[اند داده ارائه يج مشابهيانگلستان نيز نتا

   تحصيالت -۵
 درصد  ٨/٤٤سواد،     درصد از مصدومان بي    ٢/١٥در پژوهش حاضر،    

 ٩/٢ درصـد داراي تحـصيالت دوره راهنمـايي،          ٧/٣١از آنها ابتدايي،    
  .  بودند داراي تحصيالت دانشگاهي٥/٣ ودرصد متوسطه 

 در ايران انجـام شـد تقريبـاً مؤيـد ايـن             ۸۳اي كه در سال       مطالعه
 درصـد از مـصدومان   ۳/۱۳ در اين مطالعـه  هه طوري كنتايج است، ب 

 درصد راهنمايي،   ۳۳ درصد داراي تحصيالت ابتدايي،      ۸/۲۶سواد،    بي
 درصــد داراي تحــصيالت دانــشگاهي ۵/۲ درصــد متوســطه و ۶/۲۱

 كه نتايج ايـن مطالعـه و ديگـر مطالعـات نـشان              چنانهم. ]۵[بودند
ت و نيـز بيـشتر       عمده استفاده كننـدگان از موتـور سـيكل         ،دنده  مي

  .ن داراي سطوح تحصيالت پايين و غيردانشگاهي هستندامصدوم
   شغل و حرفه -۶

كـار،    ن بـي  ا مـصدوم   از  درصـد  ۲/۳۲ ،بر اساس نتايج اين پژوهش    
 درصــد دانــش آمــوز و بقيــه  ۷/۲۲ درصــد داراي شــغل آزاد، ۵/۲۴

در . دار، سرباز، نظامي، معلم و بازنشـسته بودنـد          كارمند، كارگر، خانه  
 نـد  نتايج نشان داد   ،اي كه در همين راستا در ايران انجام شد          طالعهم

 درصـد كـارگر،     ۱/۲۳ درصد از مصدومان داراي شغل آزاد،        ۷/۳۳كه  
اگـر نتـايج    . ]۵[كار بودنـد       درصد بي  ۱/۷ درصد دانش آموز و      ۴/۱۲

شود كـه فقـط در     مشخص مي،اين دو مطالعه را با هم مقايسه كنيم 
هـا تـا      ر گـروه  ي اما آمـار سـا     ؛گردد   مشاهده مي  يكاران تفاوت   مورد بي 

ــه طــور كلــي. كننــد حــدودي يكــديگر را تأييــد مــي    از ديــدگاه ،ب
كـار و داراي   اجتماعي ـ اقتصادي، بيشتر مصدومان به دسته افراد بي 

  .مشاغل آزاد تعلق دارند
   محل فوت -۷

مـورد  )  نفـر  ۱۵( درصد از افراد     ۴ج اين مطالعه، تنها     يبر اساس نتا  
 ۱۴ ، از ايـن تعـداد     ،در هر حـال   . العه جان خود را از دست دادند      مط

 انتقال به بيمارستان جان خـود       هنگام نفر در    ۱نفر در بيمارستان و     
ه سـر و    يـ در ناح (را از دست دادند كه عمدتاً در اثر جراحات جـدي            

  . بود) گردن
 ولـي   ؛رسـد    براي قضاوت و تحليل، كـافي بـه نظـر نمـي            ،اين آمار 

ــ مــي ــوان گف ــودنت ــايين ب ــر در  ســطحت كــه پ     ايــن مــرگ و مي
 به ماهيت اين    ، در مقايسه با تصادفات اتومبيل سواري      ،سواران موتور

كــه در ) ابــانيبــه طــور عمــده خ(نــوع تــصادفات و مکــان تــصادف 
اي  در مطالعـه . اي شد، مربوط اسـت   هاي قبل نيز به آن اشاره       قسمت

 مـصدوم مـورد     ۴۵۰۹ زمينه در آمريكا مشخص شد كه از         هميندر  
 نفـر داراي    ۲۱۹ نفر فـوت شـده و        ۱۴۲ نفر مجروح،    ۴۱۴۸مطالعه،  
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  ٢٥٩

     همكاران و امين ترابي                                                                                                                ...       هايوضعيت تصادفات موتورسواري و هزينه

كه اين نتايج تا حدودي ادعاي محقـق         ]۱۱[ هاي جدي بودند    آسيب
  .كند را تأييد مي

  )راكب ( سرنشين تعداد-۸
در بررسي متون و مطالعـات داخـل و خـارج از کـشور، اطالعـات                

تـوان گفـت كـه        و مـي  مفيدي در زمينه اين متغير به دسـت نيامـد           
  . رفته استين بار صورت پذي اولين متغير براي ايبررس
   وضعيت مصدوم-۹
 ٩/٢٥،  ي درصد از مصدومان مراجعـه كنـده را راننـده اصـل            ٢/٥٤

 درصـد را افـراد      ٥/١ درصد را عابر پيـاده و        ٤/١٨درصد را سرنشين،    
دهـد كـه در       مطالعه زرگر نيز نشان مـي     . دادند  نامشخص تشكيل مي  

 مجروح ناشي از تصادفات موتورسـواري در شـهر تهـران،          ١٢٨٩ بين
 درصـد را عـابران پيـاده تـشكيل          ٨/٥ درصد راننـده اصـلي و        ٤/٩٤

  .  عمده دارديكه نتايج آن با نتايج پژوهش حاضر تفاوت]١٣[دهند مي
   محل وارد شدن ضربه -١٠

 ۵/۵۱اين پژوهش، محل وارد شدن ضربه اوليه در  بر اساس نتايج
)  و سينهنبه طور عمده سر، گرد(ز موارد به صورت اشتراكي    درصد ا 

 ۳/۱۷ درصد از موارد، ضـربه اوليـه بـه پـا و در               ۶/۲۱در  . بوده است 
درصد از مصدومان، ضربه اوليه به سر و در بقيـه مـوارد بـه اعـضاي                 

در اين مطالعه   .  به طور عمده دست، پا و كمر وارد شده است           و ديگر
 درصد از مـوارد، حادثـه در نهايـت بـه     ۸/۳۲نيز مشخص شد كه در      
 ضـربه اوليـه بـه ضـربه         ، موارد  از  درصد ۹/۲۱آسيب جدي به پا، در      

 صـدمات بـه قطـع    ،و در بقيـه مـصدومان  ) Head Thruma(مغزي 
 ۴/۳۲ شـد    علـوم در مطالعه زرگر نيـز م     . ند گرديد منجر عضو و فوت  

 شكـستگي   ، درصـد  ۴/۲۱ دچار شكستگي جمجمه و      ،درصد از افراد  
و شــــوارتز  تحقيقــــات بــــراداك . ]۱۳[صــــورت بودنــــد در 

)Schwartz&Braddock (     ۲۲د كـه    نـ ده  در اين زمينه نشان مـي 
 صدمه به صورت اشتراكي بـه       ، موارد تصادف موتور سيكلت    از درصد

 ضـربه بـه سـر       ،سر، گردن و سينه و نخـاع بـوده و بـه طـور عمـده               
  . ]۱۵[ است  را به خود اختصاصترين آماريشب

  ي فوت علت نهاي-۱۱
 درصد از   ۹۰ شد كه علت اصلي فوت در      آشكار نتايج اين تحقيق     از

 شد كه   علومز م يدر مطالعه نصراهللا دادار ن    .  ضربه به سر بود    ،متوفيان
 درصد از مصدومان موتورسوار، ضـربه بـه         ۷/۶۵علت نهايي مرگ در     

 ديگر كه در ايران انجام شـد، نتـايج          اي  در مطالعه . ]۵[سر بوده است  
 علت نهايي فوت ضربه به      ، موارد  از  درصد ۷۳در  : ندت آمد زير به دس  

 ۱/۵ درصد خونريزي،    ۵/۹ به صورت اشتراكي،      ضربه  درصد ۷/۹سر،  

 درصد ساير علل باعـث فـوت        ۷/۲هاي متعدد و در       درصد شكستگي 
تحقيقات صورت گرفته در كاليفرنياي آمريكا      . ]۹[ندحادثه ديده شد  

هـايي مـرگ در مـصدومان       تـرين علـت ن       كـه عمـده    ندنيز نشان داد  
ن مطالعـات نتـايج     يـ ا. ]۱۶[ ضربه به سر و سينه است        ،موتورسواري

  .كنند پژوهش حاضر را تأييد مي
   ي رانندگهنگام در )Helmet( از نظر دارا بودن كاله ايمني-۱۲

 درصـد   ۹۲بر اساس نتايج اين پژوهش از بـين كليـه مـصدومان،             
پيشگيري از حوادث وزارت     كل   هگزارش ادار . فاقد كاله ايمني بودند   

 موتور سـواران     از  درصد ۷۵ -۸۰كند كه     بهداشت و درمان اعالم مي    
تحقيقي در  ]. ۵،  ۴[اند   موتور سواري فاقد كاله بوده     زماندر ايران در    

 درصد از افراد    ۴۰دهد كه فقط    يز نشان م  يالت كاليفرنياي آمريكا ن   يا
ترين ضربه را بـه     اند و كم     كاله ايمني به سر داشته     ، تصادف لحظهدر  

 ،طي پژوهشي ديگـر در نيويـورك آمريكـا        . ]۱۶[اند  سر متحمل شده  
 درصـد از افـراد در زمـان تـصادف داراي كـاله              ۶/۷۳ شد كـه     علومم

. ]۱۱[ درصد نامـشخص بودنـد      ۴/۱۱ درصد بدون كاله و      ۱۵ايمني،  
 مشخص شد كه از بين متوفيان ناشي از صـدمات           ، تحقيقي ديگر  در

 درصـد فاقـد كـاله       ۵۲درصد داراي كاله ايمني و       ۴۸ ،موتور سواري 
د كه استفاده   نده  هاي مختلف نشان مي     پژوهش. ]۱۴[اند    ايمني بوده 

در  درصد ضربه به سر را كه عامل اصلي مرگ           ۲۰-۴۵ از كاله ايمني  
  .]۶[دهد   كاهش مياست، موتورسواران

 افـراد    ميـزان فـوت     كـه  ند نتايج حاكي از آن    ،در يك مطالعه ديگر   
ــدو ــي  ب ــاله ايمن ــشتر  ۴/۳ن ك ــار بي ــاله  از ب ــراد داراي ك ــت اف    اس

)۰۵/۰< P](۱۵ .[   چند ايالت آمريكـا نـشان       رنتايج پژوهشي ديگر د 
 افراد فاقد    در  و ۶/۱ كه ميزان مرگ در افراد داراي كاله ايمني          ندداد

 در هزار نفر مصدوم ناشي از تصادفات بـوده اسـت و خطـر               ۲/۶كاله  
 بـار بيـشتر از افـراد داراي         ۰۷/۲ون كـاله    صدمات به سر در افراد بد     

 قانون در زمينه استفاده از كـاله  ت با تغييرابنابراين،. كاله ايمني بود  
 كـه در  همچنـان . ها پيشگيري كـرد  توان از بروز اين مرگ     ايمني مي 

 از  در آمريكـا   مرگ ناشي از عدم استفاده از كاله ايمني       ،  ۱۹۸۱سال  
  ).  درصد كاهش۶۲( رسيد ۱۹۸۷ در سال ۴۴/۰ به ۷/۱

به خاطر اجراي اجباري قانون اسـتفاده از كـاله          ،  ها  در همين سال  
ــه ايمنــي ــا  هزين  مــدت اقامــت در و  درصــد۸/۴۸هــاي پزشــكي ت

 در   نيـز  هـا    درصد كاهش يافت و ميـانگين معلوليـت        ۳۷بيمارستان  
 درصد بود، در حالي كـه ايـن رقـم در            ۷/۲۶افراد داراي كاله ايمني     

نيـاز بـه بـستري در افـراد         .  درصد برآورد شد   ۱/۵۱ افراد بدون كاله  
.  درصـد اعـالم شـد      ۶/۴۱ درصد و افراد بدون كاله       ۵/۲۵داراي كاله   
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  ٢٦٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 درصـد بيـشتر از افـراد        ۳۰هاي پزشكي در افراد بـدون كـاله           هزينه
 ۸/۱۲۰ ، در آمريكا  ۱۹۸۹ بر مبناي دالر سال      .داراي كاله ايمني بود   

ــون دالر مراقبــت پزشــكي ا  ــزايش ميلي ــتف ــه خــدمات ياف    و هزين
بخشي در هر سال بـه صـورت مـستقيم بـر افـراد بـدون كـاله          توان

هـا    تحميل شد و قانون استفاده از كاله اين ارقـام را در همـان سـال               
  . كاهش داد

ن داراي كـاله    اميانگين مدت اقامت در بيمارستان بـراي مـصدوم        
اسـاس  بـر   . ]۱۱[ روز بود  ۸/۱۱ فاقد كاله،    مصدومان روز و براي     ۸/۵

ن ا مجروحـ  همـه  مشخص شـد كـه       ،۱۳۸۱ ديگر در سال     اي  مطالعه
هاي شهر يـزد از كـاله     ويژه بيمارستانيها بستري در بخش مراقبت   

نتـايج تحقيقـات در     . ]۱۷[انـد   ايمني در حين سانحه استفاده نكـرده      
 ۷۲د كه استفاده از كاله ايمني تـا         نده  كشورهاي پردرآمد نشان مي   

  . ]۱۸[كند  ر جلوگيري ميدرصد از بروز آسيب به س
  داشتن گواهينامه رانندگي -۱۳

موضوع مهمي كه در بررسي آمار تصادف موتورسواري جلب نظـر           
 فاقـد   راننـدگان  ، تقريبـاً در اكثـر تـصادفات       ،كند اين اسـت كـه       مي

له باعث شده است كه حتي اگر آنها در         ئگواهينامه هستند و اين مس    
يمه شـخص ثالـث وسـيله مقـصر         تصادفات مقصر نباشند نتوانند از ب     

  . استفاده كنند
 درصد از مصدومان ۹/۸۶ شده است كه   علوم م ،طي پژوهش حاضر  

انـد و يـا حـداقل آن را بـه همـراه               فاقد گواهينامه موتورسواري بوده   
 از گيـري مـواردي   اين موضوع از لحاظ قانون گذاري و پي   . اند  نداشته

شتر نمايـان  له را بيـ ئ حـساسيت مـس  ، بـه عنـوان تخلـف   اين دسـت  
، بدون  رانند  ميكند، چرا كه بسياري از افرادي كه موتور سيكلت            مي

هــاي پزشــكي از آن اســتفاده  هــاي الزم و انجــام آزمــايش آمــوزش
كنند و اين موجـب افـزايش خطـرات زيـادي بـراي سرنـشين و                  مي

 ۹۲يك مطالعه در آمريكا مشخص كرده اسـت كـه           . شود  عابرين مي 
 تفنني موتورسواري را يـاد      طور خودشان به    درصد از موتورسواران يا   

اند يا از دوستان و درصـد كمـي بـه صـورت قـانوني و مـدون                    گرفته
  .]۱۶[اند  آموزش ديده

 است كه اشخاصي آن كليه شواهد و تحقيقات مؤيد به اين ترتيب،
شـرايط شخـصي،    كننـد بايـد داراي        كه از موتورسيكلت استفاده مي    

 . د تأييد باشند موراجتماعي، پزشكي و قانوني
   تأثير فصل -۱۴

ــاكي از آن  ــژوهش ح ــن پ ــايج اي ــدنت ــصادفات  ن ــشترين ت ــه بي  ك
 درصـد   ۹/۲۹ درصد در فصل تابستان،      ۹/۴۱موتورسواري به ترتيب،    

 درصـد در فـصل      ۵ /۶ درصد در فـصل بهـار و         ۷/۲۲در فصل پاييز،    
در تحقيقات ديگر نيز بيشترين تـصادفات در        . زمستان رخ داده است   

  ].۷، ۵[بستان گزارش شده استفصل تا
   تأثير روزهاي هفته -۱۵

 ۵/۱۶ در    كه بيـشترين تـصادفات     ندنتايج اين پژوهش حاكي از آن     
الزم به ذكـر اسـت      .  در روز جمعه رخ داده است       از اين موارد،   درصد

ز تفاوت محسوسي   يكه درصد تصادفات در بين ديگر روزهاي هفته ن        
  . نداشته است

 از  يدهد كه بيشترين تـصادفات ناشـ        يمک پژوهش نشان    يج  ينتا
و يكـشنبه   )  درصـد  ۲۰( به ترتيـب در روزهـاي شـنبه          يموتورسوار

  . ]۱۱[رخ داده است )  درصد۴/۱۹(
از تـصادفات شـهر نيويـورك نيـز مـشخص شـد كـه         در گزارشي

بيشترين موارد تصادفات موتورسواري به ترتيـب در روزهـاي شـنبه            
 رخ داده اسـت كـه بيـشتر         ) درصـد  ۳/۱۸(و يكشنبه   )  درصد ۷/۱۸(

. ]۱۹[ عـصر بـوده اسـت      ۶ تـا    ۳در بين ساعات    )  درصد ۵/۲۶(موارد  
  . ج پژوهش حاضر استي مشابه نتاينتايج اين پژوهش تا حدود

 اي  متغيرهاي بيمارستاني و هزينه-۱۶
 زيـاد  بـه علـت    ،مجروحان ناشي از تصادفات و سوانح موتورسواري      

هاي زيادي     هزينه ،ICUهاي   بودن شيوع ضربه به سر و اشغال تخت       
  . ]١٧[كنند گر تحميل مي هاي بيمه را بر بيمارستان و سازمان

ن ا در بين كل مراجعـ      كه بر اساس نتايج اين تحقيق مشخص شد      
 ۲/۱۸ و   ي بـستر  يهـا    درصـد در بخـش     ۸/۸۱ناشي از اين حـوادث      

مـدت زمـان اقامـت افـراد        . درصد به صورت سرپايي پذيرش شـدند      
 روز در بيمارسـتان گـزارش شـده     ۴۸ک روز تـا     ي مصدوم از کمتر از   

آنها در بيمارسـتان  ) Length of stay(است و ميانگين مدت اقامت 
مـاران  ي کـل ب   ي که اين رقم برا    ي در حال  ؛ روز محاسبه شد   ۵/۶±۵/۵

  .گرديد روز اعالم ۷/۳بيمارستان در آن سال 
 در همـين زمينـه در چنـد بيمارسـتان           صورت گرفتـه  در تحقيق   

 از  ي ناشـ  مـصدومان  ميانگين مدت اقامت بيمارسـتاني بـراي         آمريكا
ايـن آمـار و     . ]۹[ روز گزارش شده اسـت       ۸/۸تصادفات موتورسواري   

ــشان ــام ن ــاددهنــده ميــزان  ارق ــستري شــدن و اشــغال تخــت  زي  ب
 همه ،در پژوهش حاضر  . بيمارستاني توسط اين گونه مصدومان است     

ه بـه بيمارسـتان     مصدومان ناشي از حوادث و صدمات مراجعه كننـد        
 ۱/۴ نفر بودند و لذا مصدومان ناشي از حوادث موتورسـواري،            ۹۰۰۰

درصد از كل مراجعان ناشـي از کـل حـوادث را بـه خـود اختـصاص        
  . دهند مي
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  ٢٦١

     همكاران و امين ترابي                                                                                                                ...       هايوضعيت تصادفات موتورسواري و هزينه

ن بستري  ا مشخص شد كه نسبت مصدوم     ، نتايج پژوهش حاضر   در
بـه كـل بيمـاران      )  نفـر  ۳۰۷(شده ناشي از تصادفات موتورسـيكلت       

مطالعـه  .  درصـد اسـت    ۲/۱)  نفـر  ۲۴۳۵۳(آن سال   بستري شده در    
ران نشان داد كه درصد كـل بيمـاران تـصادفي بـه كـل               يغروي در ا  

 و درصـد مـصدومان      ۷۸/۱۳بيماران بستري در بيمارستان مربوطـه       
 و ميـزان   بودنـد  درصـد    ۰۹/۶ ،موتورسواري به كل بيمـاران بـستري      

ات افراد مـصدوم ناشـي از تـصادفات موتورسـيكلت بـه كـل تـصادف               
 ۷/۱۴ ، در همـان سـال     ،در بيمارسـتان  ) اتومبيل و موتـور   (رانندگي  
   .]۳[درصد بود
 روز  ـ  تخـت ۸۷۰۵۳ ،۱۳۸۴ در سـال  ، نتايج اين تحقيقبر اساس

كـرده   بيماران بـستري در آن سـال اشـغال           را مجموع از بيمارستان   
روز اشغالي ناشـي از تـصادفات   ـ  اين در حالي است كه تخت  بودند؛

ــواري ــر در،موتورس ــق حاض ــورد ۱۷۶۳ ، تحقي ــودم ــسبت .  ب ــذا ن   ل
ـ تخت  روز اشغالي ناشي از تصادفات موتور سواري به كل تخـت روز   

 درصد است، به اين معنـي كـه         ۰۲/۲اشغالي بيمارستان در آن سال      
ن يبا توجه به ا(ها در هر روز     از كل تخت   ۰۲/۲در آن سال در حدود      

لذا در هر روز به طور      . د تخت فعال دار   ۳۰۰مارستان در حدود    يکه ب 
ن ناشـي از تـصادفات      ادر اشغال مصدوم  )  تخت ۶ن در حدود    يانگيم

  . موتورسواري بوده است
در همـين   )Reader & Alsop( پطي تحقيقات ريدر و آل سـو 

 ميـزان    از  درصـد  ۲۵  كـه  مـشخص شـده اسـت     در نيوزيلند،   زمينه  
 .]۷[هاي بيمارستاني به موتورسواران اختصاص دارد بستري

د نـ ده   نتايج اين پژوهش نشان مي     ،هاي بيمارستاني    هزينه در بعد 
مصدومان ناشي ) هزينه بيمارستاني( و بستري يكه كل هزينه سرپاي

 ريال اسـت كـه    ۹۸۱۵۷۲۷۴۶ لاز تصادفات موتورسواري در يك سا     
ن سـرپايي   ا ريال آن مربوط به خدمات پزشكي مصدوم       ۳۰۷۵۴۰۹۱

در ايـن  . هـستند ن بـستري   ريال مربوط به مصدوما۹۵۰۸۱۸۶۵۵و  
 بـه سـهم جـراح       شـده ن بـستري    اميان بيشترين هزينه در مـصدوم     

 اسـت و مـابقي      مربـوط )  ريـال  ۱۶۳۹۳۴۱۰۳ ،العمـل جراحـي     حق(
 مانند بيهوشي، اتاق عمـل،      ،ها به ترتيب در بين خدمات ديگر        هزينه

سـي تـي اسـكن،      (دارو و مواد مصرفي بخـش، خـدمات تشخيـصي           
  . گردد  سرشكن مي،)هراديوگرافي و آزمايشگا

ــانگين  ــور مي ــه ط ــصادفات    ،ب ــي از ت ــصدوم ناش ــر م ــه ه  هزين
ي بر اساس تحقيق  .  ريال بود  ۲۶۱۷۵۲۷ ،موتورسيكلت در همان سال   

هـاي درمـاني       كـل هزينـه     انجـام شـد،    در آمريكا  ۱۹۹۲ در سال    كه
مصدومان ناشـي از تـصادفات موتورسـواري در طـول يـك سـال در                

 كــه مــشاهده چنــانهم .]۱۵[اســت  ميليــون دالر بــوده ۲۹حــدود 
بـه  .  اسـت  زيـاد هاي كلي ساالنه اين حـوادث بـسيار            هزينه ،شود  مي

 توسـط سـازمان جهـاني    ۲۰۰۴ سـال   كـه در   طي بررسي  هطوري ك 
هاي سـاالنه ناشـي از         مشخص شد كه هزينه     صورت گرفت،  بهداشت

 درصــد از توليــد ناخــالص ملــي را بــه خــود  ۲تــصادفات ترافيكــي 
 شـد كـه كـل       علـوم  م ،در پـژوهش حاضـر     ].۶[دنـ ده  اختصاص مـي  

 درصــد از ۱/۱۱هــاي بيمارســتاني مــصدومان موتورســواري  هزينــه
را به خود   ) اتومبيل و موتورسواري  (هاي كل تصادفات ترافيكي       هزينه

 اين رقم براي سـه مـاه آخـر          ،در مطالعه غروي  . اختصاص داده است  
]. ۳[د درصـد بـو    ۱۱/۲۵ شهريور آمل    ۱۷ بيمارستان   در ۱۳۸۱سال  

هـاي بيمارسـتاني       هزينـه   كـه  دنـ ده  يق نـشان مـ    يـ ن تحق يـ ج ا ينتا
هاي بيمارسـتاني در    درصد از كل هزينه  ۱/۲مصدومان موتورسواري،   

اگر بـه ارقـام مربـوط بـه         . همان سال را به خود اختصاص داده است       
، كنـيم هـاي ديگـر كـشور توجـه           ميزان بروز اين حوادث در اسـتان      

 بـه لحـاظ     ،حالي است كه استان لرستان     در    امر  اين  كه  ديد مخواهي
هـاي     نسبت به استان   زيادي بروز   ،بروز حوادث ناشي از موتورسواري    

هـاي     اگـر هزينـه    بنـابراين . داردمانند خوزستان، مركزي و خراسان ن     
ها و    برآورد شده در بررسي يك ساله يك بيمارستان را با كليه استان           

 در مجموع مشاهده    م، احتماالً يهاي كشور جمع ببند     حتي شهرستان 
هاي زيـادي از ايـن طريـق بـر دوش اقتـصاد               خواهيم كرد كه هزينه   

 بـه  ،حوادث و سوانح رانندگي و موتورسـواري . شود   كشور تحميل مي  
 روند توسعه را دچـار      توانند  ، مي  مشكالت اجتماعي و بهداشتي    منزله

 داري با ميزان مرگ، ابـتال و        اين حوادث به طور معني    . اختالل كنند 
هاي بيمارستاني زيادي را      ها در ارتباط هستند و هزينه       افزايش هزينه 

براي كـاهش ايـن خطـرات       . كنند  بر دوش مردم و دولت تحميل مي      
 كـه   ،)استفاده از كاله ايمنـي    (هاي اساسي و قانوني       ساز و كار  بايد از   

سالهاســت در اكثــر كــشورهاي توســعه يافتــه مــورد اســتفاده قــرار 
د کـه هرچـه     نده  ي نشان م  ي آمار يها  آزمون. گيرند، بهره جست    مي

 يمارسـتان ي ب يها  شتر باشد، هزينه  يماران ب ين ب ي ا يمدت زمان بستر  
 يشتريـ ز درصد ب  يها ن   ن آزمون يج ا يبر اساس نتا  . ابدي يش م ينيز افزا 

 بودنـد و    ين راننـدگ  ينامـه در حـ      ي گـواه  ين باسواد، دارا  ااز مصدوم 
 افـراد بـدون     ، و مـشاغل آزاد    کار، کـارگران    ين افراد ب  ي در ب  همچنين

ق نـشان   يـ ن تحق يـ ن ا يهمچنـ . گـردد   يشتر مشاهده م  ينامه ب   يگواه
نامـه نداشـتند،      ي گواه ي رانندگ زمان که در    يدهد که اکثر افراد     يم

 بـراي   يتواند شاخص خوب    ين موضوع م  يا. ز بودند ي ن يمنيفاقد کاله ا  
و مـا   هـا باشـد       ابـان ي موتورسـواران در سـطح خ      يابيـ  در ارز  مأموران
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  ٢٦٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

م و  ي ببـر  ين گونـه تـصادفات پـ      يـ  ا يشتر به ابعاد رفتار   يم ب يتوان  يم
، در زمـان اجـراي ايـن         كـه  الزم بـه ذكـر اسـت      . دهـيم راهکار ارائه   

والن ئهاي الزم با مصدومان و مـس  ن با انجام مصاحبها محقق ،پژوهش
هاي موجود در مطالعـات مـروري دريافتنـد           نفع و بر اساس يافته      ذي

 بروز تـصادفات موتورسـواري، سـرعت غيرمجـاز و           لترين عل   كه مهم 
  .هستندعدم آموزش كافي در زمينه استفاده از اين وسائط نقليه 

  تشكر و قدرداني
 ايـن   نانـدركارا    همكاران و دسـت    تمامي ضمن تشكر از     پايان،در  

پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي لرستان كـه مـا را در اجـراي ايـن                
كـه نتـايج ايـن پـژوهش بتوانـد در           ، اميـدواريم    دادنـد پروژه يـاري    

تحقيقات بعدي اثربخش و مفيد واقع شده و گامي كوچك در جهت            
   .رفع مشكالت بزرگ در نظام سالمت باشد
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