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بررسي علل پيش بيمارستاني بروز تصادفات در مراجعين اورژانس 
  1388 لغايت مهر 1387بيمارستان شهداي هفتم تير شهريور 

  
          يدهك چ  

حـوادث   وميـر ناشـي از تـصادفات و        خالف كشورهاي صنعتي، مـرگ     كشور ما بر   در :نهيزم
هـاي تروماكـه     انيـسم افزون حـوادث، مك    اين راستا با افزايش روز     كننده بوده، در   بسيار نگران 

امكانات جامعه دارد  ها و بيلسرعت اتوم ها و ي با فرهنگ كار، اصول ايمني جاده  ارتباط تنگاتنگ 
پاتولوژي و ايمني رانندگي قبـل       ساز و  بررسي عوامل زمينه  . دار است راهميت خاصي برخو   از

  .خواهد داشت ميزان تروما پيشگيري از شدت و از وقوع حادثه نقش مهمي در
 لغايـت پايـان     1387سـال از مهـر مـاه         فاصله يك  توصيفي در  -ياين مطالعه مقطع   :روش كار 

كننـده بـه      مـصدوم مراجعـه    29623.  در بيمارستان شهداي هفتم تير انجام شد       1388 ريورشه
ها  داده. سال مورد مطالعه قرار گرفتند در طول يك) عنوان مركز تروماه ب(اورژانس بيمارستان 
بـا   و SPSS افـزار كـامپيوتري   كارگيري نـرم ه با ب آوري اطالعات و جمعبا استفاده از يك فرم   

  .ها اقدام شده است صورت توصيفي نسبت به آناليز دادهه ز جدول و نمودار و باستفاده ا
آنها مربوط به تـصادفات     % 43سال،   طول يك  كننده در   مصدوم مراجعه  29623كل   از :ها  يافته

از آنهـا را    % 73حوادث ساختماني بوده كـه       مربوط به ساير حوادث خصوصاً    % 57 رانندگي و 
 بـا   20-29گـروه سـني      بيـشترين فراوانـي در    . دهنـد  ن تشكيل مـي   ايشان را زنا  % 27 مردان و 

نقليـه  مابقي توسط ساير وسايط       و 115بيماران توسط اورژانس    % 48  سال و  28متوسط سن   
منـدي از سـرويس مـشترك پزشـكي          يماران پس از تريـاژ نيازمنـد بهـره        ب% 47 .اند منتقل شده 

از % 50كـه    طـوري ه  ، بـ  باشـد  هـا مـي    آسـيب  مختلف بودند كه حاكي از شدت جراحات اوليه و        
.  ساعت اول ورود به بيمارستان بـوده اسـت  2 حوادث منجر به فوت نيز در ميزان تصادفات و  

دي (هاي سرد سـال      ماه هاي به عمل آمده نكته جالب كم بودن ميزان مصدومين در           بررسي در
  .بوده است) بهمن ماه و

همچنـين بهبـود     تباطـات الكترونيكـي و    افـزايش ار   -ينقـل عمـوم    توسعه حمل و   :گيري  نتيجه
  .آموزش عمومي راه كار اصلي برون رفت از وضع موجود است ها و كيفيت بيمه

  ومير ، مرگتصادفات، اورژانس : كليديواژگان
  

  11/7/90 :           تاريخ پذيرش مقاله 2/8/90 : تاريخ اصالح نهايي          15/8/89 :تاريخ دريافت مقاله
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231  ... ستاني بروز تصادفاتبررسي علل پيش بيمار

                                              مقدمه     
  

بـه   چـه داليلـي منجـر      ايـران باالسـت و     واقعاً چرا آمار تصادفات در    
  ايران شده است؟ گيري فرهنگ كنوني رانندگي در شكل

ات جـدي در تمـامي     وميـر و صـدم     حوادث ترافيكي علت اصلي مرگ    
 از تـصادف بـا    تلفـات ناشـي   % 90سـفانه   أمت. آينـد  سنين به شمار مي   

هـا كـشته و مجـروح در     نقليه موتوري كه همه سـاله ميليـون      وسايل  
گذارد مربوط به كشورهاي در حـال توسـعه          سراسر جهان بر جاي مي    

 سف بـارتر اينكـه ايـران يكـي از كـشورهايي اسـت كـه از                أاست و ت  
بـه  . باالترين ميزان تلفات انساني در حوادث رانندگي برخوردار اسـت         

 ما عليرغم داشتن تنها يك درصد از جمعيت جهـان           نحوي كه كشور  
از تلفات انساني حاصل از تـصادفات نقليـه در          % 2در چند سال اخير،     

شـدگان در    آمـار كـشته   . سراسر جهان را به خود اختصاص داده است       
 برابر و آمـار مـصدومين در سـوانح          2تصادفات وسايل نقليه در ايران      

  ].13[ميانگين آمارهاي جهاني است  برابر 5 ترافيكي در ايران تقريباً
 ايـران در   حـوادث راننـدگي در     هاي ناشـي از    آسيب موضوع تلفات و  

ها بوده است، براسـاس      رسانه هاي اخير مورد بحث كارشناسان و      سال
وزارت بهداشـت و درمـان، حـوادث راننـدگي           آمارهاي منتشر شده از   
ســرطان بــه ســومين علــت  ســكته مغــزي و پــس از حملــه قلبــي و

  ]2و1 [.ايران بدل گرديده است اولين معلوليت در ومير و رگم
بررسي حوادث ترافيكي در سنوات اخير حاكي از آن است كه بخـش             

 كيلـومتري ورودي و خروجـي       20-30مهمي از حوادث راننـدگي در       
هـاي كمربنـدي شـهرها       هاي اصلي و جـاده     شهرهاي اصلي، بزرگراه  

  .افتد اتفاق مي
كـالن وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش           يهـا  اسـت يبا توجه به س   

 در مقابـل    ي آمـادگ  جادي و ا  ها تي بر گسترش مراكز فور    ي مبن يپزشك
 سـاله   ستي توسعه چهارم و چشم انداز ب      يها  كه منطبق با برنامه    ايبال
 تي اهم ، به مناطق محروم شهر تهران     ژهي توجه و  نيباشد و همچن   يم

 مناسب  يدسترسپوشش جنوب تهران و      (مارستاني ب يكيزي ف تيموقع
ـ    يدو چندان به نظر م    ) ي و شهرر  نياسالمشهر؛ ورام  عـالوه  ه  رسـد ب

 تخت مصوب   240 ي دارا ري هفتم ت  ي شهدا مارستانيشود ب  آور مي ادي
 98 ي اشـغال تخـت بـاال      بيبا ضر ( تخت آن    220است كه تا كنون     

. فعـال شـده اسـت     ) CCU تخـت    6 و   ICU تخـت    49درصد؛ بـا    
وجـود بانـد     (ريـ  هفتم ت  ي شهدا تانمارسي ب ي و كشور  ي شهر تيموقع

...)  هـا و   ؛ مجـاورت آزاد راه    يآهن شـهر    به راه  ي؛ دسترس ييامداد هوا 
العـاده مناسـب      فوق يعنوان مركز ه   كه ب  وردآ  ي امكان را فراهم م    نيا

 در سطح كشور به     ها تيحوادث و فور    و اي بال ني مصدوم رشي پذ يبرا
 مراكـز  نيتـر  ز مهـم  ايكيعنوان ه  بي ملطرحو در    شود ستهيآن نگر 

  .  باشدني مصدومرشي و آسان محل پذعي سريبا دسترس
با توجه به افزايش بار مصدومين ترافيكي به بيمارستان شهداي هفتم           

آن  سـال اخيـر بـر      چنـد  عنوان مركز تروماي جنوب تهران در     ه  تير ب 
 نوع ضـايعات ايجـاد شـده در        نحوه مراجعه و   بررسي علت و   شديم با 

 نسبت به شناسايي علـل پـيش بيمارسـتاني بـروز            مصدومين ارجاعي 
اقـدام    بيمارستان شـهداي هفـتم تيـر       ستصادفات در مراجعين اورژان   

 اي در  تلفات جـاده   نتيجه به بررسي علل اصلي حوادث و       ورزيده و در  
  .راهكارهاي الزم ارائه گردد جنوب تهران پرداخته شود و

  
 ها وشمواد و ر                                  

  
 ري هفتم ت  ي شهدا مارستاني در بخش اورژانس ب    ي بستر ماري ب 29623

 لغايت مهـر    1387كل مراجعين اورژانس از شهريور      ( ماه   12در طول   
  تحقيــق بــر اســاس بررســي مقطعــي    . انتخــاب شــدند ) 1388

(Cross Sectional) پـژو هـش   نيـ  ايابزار اصل. صورت گرفت 
ـ  اتآوري اطالعـ   معاستفاده از يك فرم ج      ود كـه كليـه اطالعـات و        ب

متغيرهاي مورد نياز حوادث و مصدومين ترافيكي ارجاعي به اورژانس          
آوري اطالعـات    فرم جمـع  . بيمارستان شهداي هفتم تير استخراج شد     

 مي و مشاهده مـستق    ماراني ب يني پرونده بال  ي پژوهش از رو   ميتوسط ت 
و  ؛  هـا  م شـده در فـر     يآور پس از استخراج اطالعات جمع    .  شد ليتكم

 ي بـرا Spss, Excel يافزارهـا   نـرم از وتريها بـه كـامپ   انتقال داده
هـا و بحـث نتـايج        نيانگي م سهي و رسم جداول و مقا     يكي گراف شينما

  .استفاده شد
  

 ها                                                  يافته
  
فرد مصدوم ارجاعي بـه اورژانـس        نفر 29623طول يكسال از كل      در

مـابقي   و ،115توسـط اورژانـس     % 48ستان شهداي هفتم تيـر،      بيمار
% 43 ايـن تعـداد    كـه از   هـاي بـين راهـي آورده شـده،         توسط ماشين 

 مابقي مربوط به ساير حوادث بوده اسـت، در         و)  نفر 12738(تصادفي  
ــصادفي   ــصدومين ت ــين م ــرد و % 73ب ــان م ــشترين % 27 آن زن، بي

 28يـانگين سـني     م بـا %) 27( سال   20-29گروه سني    مصدومين در 
  . سال بوده است26نماي سني  سال و
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  عائده صدري و بهرام علي اصغر زاده ، دكتر فارس نجاري  

 

232

 1390 پاييز،3؛ شماره29دوره/مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران
 

  
  88 لغايت شهريور 87از مهر  درصد فراواني گروه سني مراجعين ترومايي بيمارستان شهداي هفتم تير - 1 جدول

 جمع مرد زن گروه سني
 %6 %4 %2  سال10 از كمتر

19-10 5% 15% 20% 
29-20 7% 22% 27% 
39-30 5% 14% 19% 
49-40 4% 11% 15% 
59-50 2% 4% 6% 

 %5 %3 %2  سال60بيشتر از 
 %100 %73 %27 جمع

  
ــستري در % 30 ــد ب ــاران نيازمن ــاي تخصــصي و بخــش بيم % 40 ه

بخـش تحـت نظـر        سـاعت در   24مصدومين نيز حـداقل بـه مـدت         
ـ      اورژانس بـستري و    بـه   صـورت سـرپايي مـرخص و      ه  مـابقي نيـز ب

تعداد  اند، از  رديدهرفي گ هاي تخصصي جهت ادامه درمان مع      هدرمانگا
هـاي   آنهـا نيازمنـد بـستري در سـرويس        % 47گـان    كل بستري شده  

 و جراحــي مغــز+ ارتوپــدي (ســرويس 2تخصــصي مختلــف حــداقل 
  .آسيب اوليه داشته است و اند كه حكايت از شدت تروما بوده) اعصاب

 گردن و  و مراجعين بيشترين عضو صدمه ديده سر     % 70هم چنين در    
هاي بيمارستان مربـوط بـه    كل فوتي از% 26 ي بوده است، اندام تحتان 

آن قبل از مراجعه به اورژانس يا در        % 50مجروحين تصادفي بوده كه     
   .)1 نمودار( اورژانس اتفاق افتاده است  ساعت اول در2

  
  88  لغايت شهريور87 درصد فراواني زمان فوت بيماران تصادفي بيمارستان شهداي هفتم تير مهر - 1 نمودار

  

50

25

25
فوت تا 2 ساعت اول
از 2 تا 24 ساعت اول
بعد از نجات اوليه

  
ـ     هاي ويژه ميزان فوتي    البته با توجه به توسعه بخش      ه هاي بيمـاران ب

بررسـي   گيري داشته اسـت، در نسبت سنوات قبل كاهش بسيار چشم 
مـراجعين تـصادفي راكـب      % 50عمل آمـده هـم چنـين بـيش از           ه  ب

 ه يـا  پيـاد  مـابقي عـابر    موتورسيكلت يا تـصادف بـا موتورسـيكلت، و        
  .)2جدول( تصادف با ساير خودروها بوده است
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233  ... ستاني بروز تصادفاتبررسي علل پيش بيمار

  درصد فراواني مراجعين تصادفات بر حسب نوع تصادف بيمارستان شهداي هفتم تير  - 2جدول 
  88 لغايت شهريور 87از مهر 

 درصد 7.5 موتورسيكلت با عابر درصد 26.3 اتومبيل با اتومبيل
 درصد 2.7 واژگوني اتومبيل درصد 14.6 اتومبيل با عابر
 درصد 2.9 واژگوني موتورسيكلت درصد 36.4 اتومبيل با موتور
 درصد 0.3 دوچرخه درصد 9.3 موتور با موتور

  
مصدوم كه   رانندگان مجروح و   عابرين پياده و   اعتياد به مواد مخدر در    

 بارز و  آنها% 50به اورژانس بيمارستان ارجاع گرديده بودند حداقل در         
  .نمايان بوده است

  
  بحث                                                             

  
اجتماعي ناشي از    عواقب بهداشتي و   باالي مصدومين ترافيكي و    آمار

همه جانبه علـل ايـن وضـعيت را مطـرح            يابي علمي و   آن لزوم ريشه  
هـاي   اد زياد مصدومين ترافيكي با آسـيب      نموده است، با توجه به تعد     

الخصوص اورژانس بيمارستان    كه به مراكز درماني علي     ارگاني متعدد 
عنـوان مركـز ترومـاي جنـوب تهـران مراجعـه            ه  شهداي هفتم تير ب   

 اين مطالعـه نظيـر جـنس و        كنند، اطالعات دموگرافيك حاصله از     مي
مقايـسه بـا سـاير       هاي ارگاني در   هم چنين نوع آسيب    سن بيماران و  

سـاير   باشـد ولـي در     ه مـي  مشاب مطالعات پيش گفت تقريباً يكسان و     
 مطالعـه حاضـر    نمايـد، در   گردد، متفـاوت مـي     موارد كه ذيالً ذكر مي    

توسـيكلت يـا    بيشترين فراواني عامل تصادف مربوط به تصادف با مو        
كـه در مطالعـات خـارجي        حـالي  باشـد در   راكبين موتورسـيكلت مـي    

د  كه علت آن نيز ازديا     ]6و5 و 4و3[اتوبوس يا عابرين پياده بوده است       
 جنـوب تهـران     مناطق الخصوص در  چند سال اخير، علي    موتوسوار در 

منــدي از  بهــره بــستري شــدگان نيازمنــد% 47طرفــي  باشــد، از مــي
ـ  هاي مشترك تخصصي بـوده اسـت،       سرويس كـه اغلـب     طـوري ه  ب

هــاي معمـولي نيــز زيــر نظــر دو ســرويس   بيمـاران حتــي در بخــش 
اي بـه    عات اشـاره  ساير مطال  كه در  حالي اند در  تخصصي بستري بوده  

دقايق اول مراجعه و     آن نشده است همچنين بيشترين ميزان فوت در       
تعـدد   شـدت تـصادف و وخامـت و        يا حادثه بوده است كـه نـشان از        

جراحات بوده است، كـه در سـاير مطالعـات عنـوان نگرديـده اسـت،                
 دي و (هاي سـرد سـال       اي مربوط به ماه    تصادفات جاده  كمترين آمار 

 باشد در اي مي علت كم شدن ميزان ترددهاي جادهه   ب بوده كه ) بهمن
 در مرداد بوده اسـت و     و هاي تير  ماه كه در مطالعات خارجي در     حالي

% 50بررسي نشده است اعتياد به مواد مخدر در          مطالعات داخل كشور  

كه مشكالت درماني را صد داشته  راننده وجود  مصدومين عابر پياده و   
  ].9و8و7[نموده است  چندان مي

 نفـر   000/100 مورد مرگ بـه ازاي هـر         44 ،2002سال   ايران در  در
كـه ميـزان     طـوري ه  ب اي رخ داده است،    فات جاده علت تل ه  جمعيت ب 
 26شمال آفريقا اين رقم      كشورهاي حوزه مديترانه شرقي و     تلفات در 

  در 19و ميانگين جهاني آن حـدود        6و9ترتيب  ه  كانادا ب  آلمان و  در و
  اسـت  2003ز تلفات زلزله بم درسـال        است و بسيار باالتر ا     100000

  ].4و3[
 000/200/1هـر سـاله      دنيـا،  طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني در     

ـ  دهنـد،  دسـت مـي   از را نفر به خاطر تصادفات رانندگي جان خـود      ه ب
 20 ايران در  و 18ژاپن   واحد نقليه در    هزار 10 كه به ازاي هر    طوري

  ].5[پيوند  ميمرگ به وقوع 
سـفرها   از% 3مـا تنهـا      كـشور  اساس مطالعات صـورت گرفتـه در       بر

كـه خـود جـاي     شود طريق جاده انجام مي   از% 90 ريلي و % 7هوايي  
  ].6 [دارد مل بسيارأت

سازمان پزشكي   در1387بررسي آمار قربانيان ترافيكي در نوروز سال    
% 73  شـده،   مورد فـوت   1558دهد كه از بين      نشان مي  قانوني كشور 

فوت قبل از رسيدن بـه بيمارسـتان و مـابقي در            % 61زن،  % 27مرد،  
ن خودرو يـا تـرك      قربانيان سرنشي % 43بيمارستان اتفاق افتاده است     

 و  30-49بـين   % 30سال،  30افراد كمتر از    % 47اند،   وسيله نقليه بوده  
ــ   -%)43(ترتيــب ســواري ه بيــشترين خودروهــاي مــورد اســتفاده ب

  ].7[بوده است % 23موتورسيكلت 
در بيمارستان شهد مطهـري      1385سال   در يك بررسي يك ماهه در     

زن و   %15 و آنـان مـرد   % 85 مصدوم ارجـاعي     316گنبد كاووس در    
موتورسـيكلت،  %) 63( مصدومين وسيله نقليه اكثر   ،27ميانگين سني   

  ].8 [و بيشترين عضو صدمه ديده اندام تحتاني بوده است
ه در مركز پزشكي قانوني اصفهان در طـول         در يك بررسي انجام شد    

علت تصادف  ه   نفر فوت شده ب    1446بين   ، در 1381سال   سال در  يك
اكثريت آنان موتورسيكلت    زن بوده، % 19 مرد و  % 81با وسائط نقليه    

علت مرگ آنان ضربه مغـزي     و  سال، 16-20در فاصله سني     سوار، و 
  ]7 [.بوده است
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 100 هـر   در 1996-98هـاي    البـين سـ    تونس در  يك مطالعه در   در
فاصله  بيشترين افراد در   ومير وجود داشته است و      مرگ 9/14 تصادف،

  ].9[عابرين پياده بوده است  اغلبيت در و%) 60( سال 20-40سني 
گـزارش  حـوادث    % 80-90،  2001سـال    يك مطالعه در نپال در     در

ين سـن  آنان مـرد و در % 76اي بوده كه   شده مربوط به تصادفات جاده    
 ايـن مطالعـه در      سال بوده است بيشترين حوادث رانندگي در       39-20
هاي خاطي نيز الكـل مـصرف        راننده% 17 مرداد بوده و   هاي تير و   ماه

بيشترين عامل صدمه تصادف نيز به ترتيب مربـوط بـه            كرده بودند و  
  ].10[بوده است % 3/11دوچرخه  و %3/12تريلر % 4/31اتوبوس 

، بيــشترين ميــزان 2005ســال   آبــاد هنــد دراهللا يــك مطالعــه در در
هـاي گـرم     ماه در و%) 34( سال   25-44اي   ومير تصادفات جاده   مرگ
 هاي اندام تحتاني و آسيب  وcrash injuryاغلبيت  با %)36(سال 
  ].11[گردن بوده است  و سر
 عامـل در  5رسـد    نظـر مـي   ه  توجه به فراواني مصدومين ترافيكي ب      با

  :باشند ثرؤاي م افزايش تلفات جاده
A . ها و هزينـه پـائين        بنزين به همراه قيمت پايين بيمه      قيمت پايين

ها اسـتفاده از   الخصوص موتورسيكلت ها علي  و نگهداري ماشين   تعمير
كنـد و در دراز      پـذير مـي    براي اغلب مردم امكـان     اين وسايل نقليه را   

اين  وگردد   مدت به افزايش قابل توجه سفرها با اين وسايل منجر مي          
ات منفي  ثيرأايجاد سيكل معيوب به طيفي از ت       با موضوع به نوبه خود   

طـور  ه  انجامد ب  ازدحام ترافيكي در كالنشهرها مي     آلودگي هوا و   نظير
 كـاهش   آمريكا باعـث   و مقطعي قيمت بنزين در     مثال باال رفتن اخير   

ميـان   اي گرديد از طرف ديگر آمريكا در       تروماي ناشي از تلفات جاده    
تـرين بنـزين را دارد و        هاي سـازمان و توسـعه اقتـصادي ارزان        كشور

درآمـد را   ميـان كـشورهاي پـر     باالترين رقم صدمات ترافيكـي را در      
 باشـد  نفع فقرا نمي  ه  سوخت نه تنها ب    داراست، بنابراين يارانه بنزين يا    

اسـتفاده از   بلكه استفاده از وسايل نقليه خصوصي ارزان قيمـت نظيـر     
  .  نمايد را تشويق مي آنهاموتورسيكلت توسط 

B .    هاي  جاده تر سهم پايين : نقل عمومي  عدم توسعه متناسب حمل و
نقل  و استاندارد، ميانگين باالي عمر وسايل نقليه و سهم پايين حمل         

بـدون نظـارت     رسـمي و   نقل غيـر   ريلي و هوايي و همچنين حمل و      
فـزايش  سزايي در اه ثير بأواسطه وسائط نقليه خصوصي ت ه  مسافران ب 

ـ         عبـارت ديگـر تغييـر الگـوي        ه  تلفات مـصدومان تـصادفي داشـته ب
رسيكلت بيـانگر تعـويض يكـي از        مسافرت شهري از اتوبوس به موتو     

  .ترين آنهاست ين وسيله نقليه با يكي از خطرناكتر ايمن
C . هـر چنـد    : ها موتورسيكلت ها و  هيزات ايمني در اتومبيل   فقدان تج

بـا موفقيـت همـراه بـوده         ها ر اتومبيل ايمني د  اجبار به بستن كمربند   
پـايين   است اما استفاده از كاله ايمني در موتور سيكلت سوارها بسيار          

  .%)3/7(باشد  مي

هاي در حال حركت تجهيزات ايمني        هيچكدام از موتورسيكلت   تقريباً
ـ   اكثريت حاشيه نشين مانند حفاظ پا ندارند و   ه هاي شهرهاي بـزرگ ب

عـدم   اي بودن بنـزين و     تورسيكلت و يارانه  ن قيمت بودن مو   علت ارزا 
، كننـد  مد آنها از اين وسايل استفاده مـي     وآ نظارت كافي پليس بر رفت    

 تهـران از   هاي درحال تـردد در شـهر       ناگفته نماند كه بررسي اتومبيل    
) ABS(ضد قفـل     سيستم ترمز  كيسه هوا و   وسايل ايمني نظير   نظر
  .ازدس تر مي له را روشنأمس ابعاد ديگر ... و

D .    افزايش توليـد داخلـي خودروهـاي       : رشد سريع توليد وسايل نقليه
كننـد بـر     آنها از بودجه عمـومي اسـتفاده مـي     ارزان كه به نوعي همه    

  .پيچيدگي موضوع افزوده است
E .            فقدان آموزش الزم ترافيكي مناسب در جمعيـت عمـومي جهـت

ك بـراي   اطـات الكترونيـ   ارتب نرم افزارهـاي كـامپيوتري و      استفاده از 
  برون شهري هاي درون و كاهش مسافرت

  
  گيري               نتيجه                                      

  
فرد مصدوم ارجاعي به اورژانـس        نفر 623/29طول يكسال از كل      در

مـابقي   و)  نفـر  12738(تـصادفي   % 43 بيمارستان شهداي هفتم تيـر    
گروه سـني    ن مصدومين در  مربوط به ساير حوادث بوده است، بيشتري      

 سـال   26نماي سني     سال و  28ميانگين سني    با%) 27( سال   29-20
واقع تعداد كشته شدگان در تمامي انـواع حـوادث و در             بوده است، در  

هـاي   وميـر ناشـي از بيمـاري       ، بعد از مرگ   راس آنها حوادث ترافيكي   
ــام دوم را در ــاوت كــه  . كــشور دارد قلبــي و عروقــي مق ــا ايــن تف ب

 سـال را بـه      60التر از    افراد سنين با   هاي قلبي، عروقي عمدتاً    اريبيم
  ]14[. كشاند كام مرگ مي

ــستري در % 30 ــد ب ــاران نيازمن ــاي تخصــصي و بخــش بيم % 40 ه
بخـش تحـت نظـر        سـاعت در   24مصدومين نيز حـداقل بـه مـدت         

ـ      اورژانس بـستري و    بـه   صـورت سـرپايي مـرخص و      ه  مـابقي نيـز ب
تعداد  ، از اند دامه درمان معرفي گرديده   صي جهت ا  هاي تخص  هدرمانگا

هـاي   آنهـا نيازمنـد بـستري در سـرويس        % 47گان  كل بـستري شـد    
 و جراحــي مغــز+ ارتوپــدي (ســرويس 2تخصــصي مختلــف حــداقل 

. آسيب اوليه داشته است    و اند كه حكايت از شدت تروما      بوده) اعصاب
 گردن و  و مراجعين بيشترين عضو صدمه ديده سر     % 70هم چنين در    

هاي بيمارستان مربـوط بـه    كل فوتي از% 26 اندام تحتاني بوده است،  
آن قبل از مراجعه به اورژانس يا در        % 50مجروحين تصادفي بوده كه     

هـاي   بررسـي  ،)4 نمودار( اورژانس اتفاق افتاده است     ساعت اول در   2
اي مستقيم بـا     ين صدمات رابطه  پزشكي حاكي از آن است كه شدت ا       

اين موضوع همچنين در مورد صـدمات  . بيل دارد سرعت و شتاب اتوم   
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وارده به قفسه سينه، صورت، طحال، گـردن و ديگـر اجـزاي حيـاتي               
ها كه صدمه وارده  هاي بزرگ و همچنين ريه    جمله قلب و رگ    بدن از 
  ]14 [.تواند عامل مرگ فرد مصدوم باشد، صادق است يك مي به هر

ـ      فوتي هاي ويژه ميزان   البته با توجه به توسعه بخش      ه هاي بيمـاران ب
بررسـي   ، درنسبت سنوات قبل كاهش بسيار چشمگيري داشته اسـت  

مـراجعين تـصادفي راكـب      % 50عمل آمـده هـم چنـين بـيش از           ه  ب
 پيـاده يـا    مـابقي عـابر    موتورسيكلت يا تـصادف بـا موتورسـيكلت، و        

هـاي ناشـي از      از مـرگ  % 25،  تصادف با ساير خودروهـا بـوده اسـت        
تورسـيكلت سـواران اسـت كـه بخـش          ط به مو  حوادث ترافيكي مربو  

. افتـد  اتومبيل با موتورسيكلت اتفاق مـي      برخورد اثر اي از آن در    عمده
 به علـت صـدمات و       ها صرفاً  اين مرگ % 75ته درخور توجه اينكه     نك

ضربات مغزي در اثر نداشتن و يا عدم استفاده صحيح از كاله ايمنـي              
ودكـان نيـز از جملـه        ك عابرين پياده خـصوصاً   . در موتورسواران است  

هاي غير مجاز و انحراف رانندگان خودروهـا هـستند           قربانيان سرعت 
]14.[  

پيامد موتوري شـدن مهـار    تهران، اي در ايران و افزايش حوادث جاده  
فقدان  مناسب نظير  نقل خصوصي بدون ايجاد بستر     گسيخته حمل و  

اتفـاق  ...  و هـا  ت عمومي، طراحي كافي بزرگـراه     آموزشي كافي جمعي  
 بـا مـشكل     تنها كـشوري نيـست كـه       افتاده است البته ايران اولين و     

تـوان بـا اعمـال       اما مي  .باشد اي مواجه مي   افزايش سريع تلفات جاده   
شديدتر مقررات ايمني رانندگي، ساختن زيربناهاي بهداشت عمـومي،         

ــرل و ــا   كنت ــاخت خودروه ــر س ــه ب ــارت عالي ــي الخــصوص نظ  عل
هاي  ها با بيمه   هاي ارزان قيمت ماشين    يمهها، و تبديل ب    موتورسيكلت

اجبـاري، حـل پـارادوكس قيمـت      با كيفيت باال اما بـا قيمـت بـاال و    
كردن  تر ريلي و جذاب   نقل عمومي و   افزايش ناوگان حمل و    سوخت،

هـاي   سـازي در اسـتفاده از سـامانه        ، همچنين فرهنگ  آنها براي مردم  
چنـد در    ين امـر هـر    تحقق ا  الكترونيكي از وضع كنوني بيرون است،     

  .نمايد ولين آسان ميؤابتدا مشكل است ولي با عزم مس
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