تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميزان مرگومير ترافيك
مجري :دكتر سياوش صحت

گروه :علوم باليني

سال شروع9313 :

سال پايان9313 :

چکيده
مقدمه
بر مبناي مطالعات انجامشده ،اگر مرگومير در تعقيب تروماي ايجادشدده در اثدر تادادب بدا وسدايل نقليد
دومين علت مرگومير در ايران نباشد ،ب طور واضح سومين علت مرگ را تشكيل ميدهد .با توج بد اينكد
دو علت مرگ در ايران ،بيماريهاي قلبي و سرطان ،ازنظر پيشگيري فدو العداده مشدكل بدوده و بدا عوامدل
مختلف اجتماعي ،محيطزيست ،روش زندگي ،تغذي و  ...در ارتباط هستند ،تنهدا مدرگ مدرتبط بدا ترومداي
ايجادشده در برخورد با وسايل نقلي موتوري قابل جلوگيري است .زيرا با گسترش اطالعات عمومي مدردم از
راه رسان هاي گروهي ،رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و تشدديد مجدازات متخلندين ،ايجداد كدال هداي
آموزشي براي متخلنين ،گسترش و بهبود خدمات ارائ شده ب مجروحين ك امكان آن نيز در شرايط موجود
كشور وجود دارد ميتوان ب طور مشهود در اين مسئل موفق بود و از اين بالي ملي جلوگيري كرد.
روششناسي
مقاالت و گزارشهاي مستند مرتبط با مرگومير ناشدي از تادادفات راننددگي بازيافدت شدد .سد تلندات
جاده اي و وضعيت موجود ترافيك كشور بررسي شد .مقايس شاخصهاي تعيينشده در ايدن موضدوا انجدام
شد و مقايس ميزان تاادفات وسايل نقلي مختلف در استانهاي كشور و با كشدورهاي ديگدر مقايسد شدد.
عوامل مؤثر در بروز تاادفات و راهكارهاي پيشگيري و بهبود وضعيت موجود ارائ شد .گزارش نهايي پد از
انجام اصالحات درخواستي اعضاي گروه علوم باليني تدوين و ارائ شد.
يافتهها
آمار ارائ شده از سوي سازمان بهداشت جهاني ) (WHOدر سال  2192نشان مديدهدد ايدران همدواره جدز
كشورهايي با بيشترين تلنات جادهاي بوده است و روند افزايش آمار مرگومير ناشي از حدواد راننددگي در
ايران همچنان سير صعودي دارد .براي مثال در طول يك سدال ،ايدران از جايگداه هندتش بديشتدرين تلندات
حواد رانندگي (سال  )2199ب جايگاه پنجش (سال  )2192رسيده است.
نتيج اين ك آمار تلنات ناشي از تاادفات در ايران  2برابر و آمار مجروحين  5/9برابر استانداردهاي جهداني
است.
با توج ب آمار  91سال گذشت  ،ب طور متوسط در هر  21دقيق يك ننر در اثدر ترومداي ناشدي از حدواد
رانندگي در ايران فوت ميكند.
بر اسا آمار ارائ شده در مورد مرگومير ناشي از حواد رانندگي ،در  59/7درصدد از مدوارد ،فدرد سدانح
ديده سوار بر موتورسيكلت ،در  5/6درصد سوار بر دوچرخ  ،در  97/5درصد پياده ،در  97/1درصد سدوار بدر
اتوبو و در  99/3درصد سوار بر ماشين باري بوده ك آمار چشمگير و ناراحتكنندهاي است.

در اين حواد علل عمده تاادفات ،انحراب ب چپ ( 29/4درصد) ،سدرعت ييرمجداز ( 22/4درصدد) ،عددم
رعايت حق تقدم ( 96/7درصد) و عدم توج ب مسير مقابل ( 21/5درصد) بدوده اسدت و ايدن آمدار آشدكارا
نشانگر عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و عدم وجود نظارت كافي بر رانندگي در سطح كشور است.
بحث و نتيجهگيري
ناگنت نماند ك با توج ب اينك س عامل اصلي مرگومير در ايران بيماريهاي قلبدي ،سدرطان و حدواد
رانندگي است ،در دو مورد اول ب يك برنام ريزي مدتدار براي پيشگيري از بروز اين بيماريهدا نيازاسدت و
كاهش مرگومير ناشي از آن ب واسط تغيير كلي در ساختار زندگي افراد جامع محقق ميشود ،اما در مورد
سوم ،راهكارهايي مانند استناده از كمربند ايمني براي سرنشينان وسيل نقلي  ،استناده از كاله ايمندي بدراي
موتورسيكلتسواران ،تعبي كيس هوا در اتومبيلها ،وضع قوانين كافي راهنمايي و رانندگي و اعمدال دقيدق
آن در سرتاسر كشور ،رفع نقاط حادث خيز و تاحيح راههاي كشور ميتواند ب طور شاخص در آن تغيير ايجاد
كند.
کليدواژه :مرگومير ،تاادفات رانندگي ،حواد رانندگي ،تلنات جادهاي ،ترافيك.

