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چکيده
مقدمه
مرگومير ترافيكي هشتمين عامل مرگومير در جهان و اولين عامل مرگومير جوانان  21-13ساال اسات.
پيشبيني ميشود با ادام روند فعلي و بدون مداخالت فوري ،مرگومير ترافيكي با رتها پاندر در جهاان
برسد .روزان  9033نفر در جهان ب دليل حوادث ترافيكي فوت مينمايند و ساالن بيش از يکميليون انسان،
در اثر حوادث ترافيكي ميميرند و هزين تصادفات و پيامدهاي آن (معلولياتهاا و ازکارافتااد ي) ميلياردهاا
دالر است .اکثر آسيب ديد ان حوادث ترافيكي را کودکان ،سالمندان ،پيادههاا و دوررخا ساواران تشاكيل
ميدهند و ب عنوان کاربران پرخطر راهها ناميده ميشوند .متأسفان  33درصد مرگومير ناشي از حاوادث در
کشورهاي با درآمد کر و متوسط رخ ميدهد.
روششناسي
اين مطالع بر اساس رارروب مستند حمايتطلهي تهي شده است .اطالعات موردنياز پيشنويس اين نوشتار
از دو روش ب دست آمد )2 :مرور اسناد شامل منابع داخل کشور ،تدربياات سااير کشاورها و اساناد داخال
کشور ايران و مقايس آنها )1 ،براي نقد و استفاده از نظرات خهر ان در پيشناويس نهاايي از افاراد خهاره
ب عنوان کميت راههري فني استفاده شد و درنهايتاً در روه سالمت اجتماعي موردبحا و تهااد نظار قارار
رفت.
يافتهها
آمارهاي ارائ شده در ايران نشان ميدهد ک پس از بيماريهاي قلهي عروقي ،حوادث دومين علت مرگومير
در هم روههاي سني و در روه سني زير  03سا اولين علت مرگومير است ،ک شايعترين آنها حوادث
ترافيكي هستند .روزان  67نفر ب علت حوادث ترافيكي فوت ميشوند ک ب طور متوسط هر  13دقيق ياک
مرگ ب علت حوادث ترافيكي اتفاق ميافتد .ايران در منطق مديتران شرقي ( )EMROباالترين ميزان مرگ
ب ازاي صد هزار نفر جمعيت را ب خود اختصاص داده است.
ميزان مرگومير ترافيكي در سا هااي  2967-2932ساير صاعودي داشات و رنانها هماين ساير اداما
مييافت ،طهق تخمين سازمان جهاني بهداشت ايران جازء هفاتکشاور نخسات مارگوميار ترافيكاي قارار
مي رفت .ولي اين روند ادام نيافت و از سا  2931سير نزولي را طي مايکناد .يكاي از داليلاي کا روناد
حوادث ترافيكي باوجود افزايش تعداد وسايط نقلي روند افزايشي آن متوقف و حتي نزولي را طاي مايکناد،
مداخالت اندام رفت مانند تغيير در رويكرد راهنمايي و رانند ي ،فرهنگسازي رانند ي ،اقادامات پلايس و

تغيير در قوانين تخلفات رانند ي ،بههود زيرساختهاي حملونقل ترافيكي در کشور ،ارائ خادمات درمااني
پيش از بيمارستان و بعد از رسيدن ب بيمارستان است .تهي راههرد ملي ايمني راههااي اياران باا همكااري
پليس راهنمايي و رانند ي و بسياري از سازمانها در سا  2933نيز در اين کاهش مؤثر بوده است.
بحث و نتيجهگيري
توج ب سطوح س ان پيشگيري در کنتر آسيبها نظير کاهش سوءمصرف مواد ،آماوزش ايمناي ،ارتقااء
تدابير حفاظتي ،مراقهات اوليا و فاوري در محال حادثا  ،از باين باردن عوامال ساههي (کااهش سارعت،
عالمت ذاري صحيح )...،تشديد اجراي قوانين راهنمايي و رانند ي ،خدمات بااز تاواني ازجملا اقادامات در
پيشگيري از حوادث ترافيكي و مرگ ب علت آن خواهد بود .اقدامات در اين خصوص در پنج محور ماديريت
ايمني راهها ،راههاي ايمن و ايمني تردد ،وسايط نقلي ايمنتر ،ايمني کاربران راه و خادمات پاس از رخاداد
حادث خالص ميشوند.
ازجمل راهكارهاي ارائ دهند ان خدمات تهي فايلرهااي آموزشاي راههااي فارار از ساوانح و  ،...آماوزش و
اطالعرساني صحيح با باال بردن کيفيت آموزش رانند ي ،نظارت بر ايمني و استانداردها ،نظارت بار سيساتر
حملونقل ،ايداد پايگاههاي متعدد امدادرساني ،تأسيس مراکز مراقهت و باز تواني است .سياست اذاران نياز
بايستي ب افزايش ايمني راهها و کاهش نقاط حادث ساز و اصالح راهها ،نصب تابلوهاي هشداردهنده و وضاع
قوانين در خصوص لزوم داشتن حداقل ايمني و استانداردها توج داشت باشند و شمارهاي براي اعالم تخلف
راننده يا ايراد فني خودرو و مكانيسرهاي تشويقي براي خودروسازان با استانداردهاي ايمناي بااال اختصااص
دهند .رانند ان و افراد جامع نيز بايستي قوانين ايمني و راهنمايي و رانند ي مقيد باوده و خودروهاايي باا
ايمني باال تهي کنند .همواره ملزومات ايمني را ب همراه داشت و دانش استفاده صحيح از آنها را بياموزناد.
پيادهها نيز از معابر مخصوص عابر پياده استفاده کنند و از الهس روشن و شهرنگ استفاده کنند.
كليدواژه :مرگومير ،ترافيک ،ايمني ،تصادف ،رانند ان.

