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  ششمين كنگره اپيدميولوژي ايران
 89تير ماه  24تا  22

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود                                 ٢۴
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  در پيشگيري از سوانح ترافيكي اپيدميولوژي رويكرد
  1حميد سوري دكتر

 .هامركز تحقيقات ارتقاء ايمني و پيشگيري از مصدوميت -استاد اپيدميولوژي -گروه اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -1

  چكيده
ميليون نفر نيز دچار  50بازند و حدود ميليون نفر در جهان به خاطر سوانح ترافيكي جان مي 5/1تا  2/1ساالنه بين 

افزايش است، ولي روند كلي مرگ ترافيكي در جهان رو به  هايتعداد كلي مصدوميت. شوندمصدوميت و معلوليت مي
رو به كاهش و در كشورهايي با در آمد كم و  1970هاي ترافيكي در كشورهاي با درآمد باال از دهه ناشي از آسيب

عنوان يك عامل سهيم ترافيكي به هايطبق برآورد صورت گرفته، جايگاه مصدوميت . متوسط رو به ازدياد بوده است
در صورت عدم  .ارتقا خواهد يافت 2030به رتبه هشتم در سال  2002از رتبه دهم در سال ها در بار جهاني بيماري

درصدي براي كشورهايي با درآمد  27براي كشورهايي با درآمد كم و متوسط و كاهش % 83انجام اقدام جدي، افزايش 
-صدي مرگ ناشي از آسيبدر 67تخمين كلي در صورت عدم انجام اقدام مناسب، افزايش . است بيني شدهباال پيش

  است 2020هاي ترافيكي تا سال 
اين تعداد . اندهاي سني به دليل سوانح ترافيكي كشته شدهاز تمامي گروه نفر 22918به تنهايي  1387در ايران در سال 

هاي درصد كل مرگ 0/30شود كه در جمع كشور منطقه مديترانه شرقي شامل مي 22كشته باالترين اندازه را در بين 
ايران از نظر تعداد جمعيت رتبه سوم را در بين ساير . دهدناشي از سوانح ترافيكي در منطقه را به خود اختصاص مي

درصد كل خودروهاي منطقه در ايران قرار  32در حالي كه ). درصد جمعيت منطقه 3/13(كشورهاي منطقه داراست 
نفر  100000به ازاي  2/32و  8/18در جهان و منطقه به ترتيب در حالي كه ميزان مرگ ناشي از سوانح ترافيكي . دارد

   .است 8/35است اين ميزان در كشور ما 
  

 1387هاي مربوط به سوانح ترافيكي در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان در سالبرخي شاخص -1جدول 

جمعيت   
*1000  

درصد جمعيت 
  جهان

هايتعداد مرگ
ناشي از سوانح 

 ترافيكي

-درصد كل مرگ
هاي سوانح 
 ترافيكي جهان

تعداد
خودروها 

*1000 

درصد
خودروهاي 

 جهان

ميزان مرگ ناشي از سوانح 
 100000ترافيكي به ازاي 
  نفر

  8/35 13/0 17000  9/1 22918 11/0  71208  ايران
  2/32 0/4 52700  4/6 76912 3/8 546000  منطقه 
  8/18 100 1317500  100 1200000 100 6550000  جهان

           
  وانح ترافيكيهاي سرويكردهاي پيشگيري از مصدوميت

ها سال است اندكاران اين مشكل در سراسر جهان را براي حل آن دهماهيت چند وجهي بودن سوانح ترافيكي دست
  . هاي ترافيكي پيشنهاد شده استاز اين رو رويكردهاي مختلفي براي پيشگيري از مصدوميت. درگير خود كرده است

  :Systems Approachها رويكرد سامانه
هاي فيزيكي، ، در كنار محيطاز جاده كنندگانها و استفادهموتوري، راهنقليه  اجزاء متشكل اين سامانه شامل وسايط

اي است نيازمند يك رويكرد سامانه ،كم خطرتر كردن يك سامانه ترافيك جاده اي. باشدها ميآن اجتماعي و اقتصادي
كه پتانسيل اقدامات  هاييموقعيتآن و شناسايي  تعامالت بين اجزاء سازندهو  يعني درك سامانه به عنوان يك كليت
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ويژه اين امر نيازمند درك اين مطلب است كه بدن انسان در برابر جراحات و به .اصالحي وجود دارد -ايمداخله
  .است پذير بوده و انسان ممكن الخطاآسيب صدمات بسيار حساس و

ها را به نحوي آن ،انسان وفق داده ها و خطاپذيرياي است كه خود را با حساسيتآن سامانه ،ايسامانه ترافيك جاده
 .دهدشكل زير شمايي كلي از نظام يا سيستم سامانه را نشان مي .جبران نمايد

Desired output

Road and 
environment

Road users

Vehicle

Human 
factors

Road and 
environmental 

factors

Vehicle 
factors

Mobility

System of trips

Undesired 
outputs

Road traffic crashes

Other 
consequences 

of transport
Work

School

Leisure

Shopping

Others

System 
approach

 
 

 Public Health Approachرويكرد بهداشت عمومي 
  : گيرد كه عبارتند ازدر اين مدل چهار يا پنج مرحله به ترتيب مورد توجه قرار مي

نفر جمعيت،  100000گيري شيوع، بروز، مرگ به ازاي مانند اندازه( Surveillanceله يا مراقبت أشناسايي حجم مس -1
  .)خودرو 10000بار بيماري، هزينه، مرگ به ازاي 

مانند سرعت و تند راني، صحبت كردن با تلفن (ثر در رخداد سوانح ترافيكي ؤمشخص كردن علل و عوامل خطر م -2
  .)همراه حين رانندگي، مصرف الكل و مواد روانگردان، عدم استفاده از كاله يا كمربند ايمني

  .عنايت به علل و عوامل خطرزا ثر در پيشگيري از رخداد سوانح ترافيكي باؤتعيين مداخالت م -3
شكل زير تصويري كلي از رويكرد بهداشت عمومي . اعمال مداخالت در عرصه و ارزشيابي مداخالت اعمال شده -4

  .دهدرا نشان مي
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  درماني شاهرود

  

ي مناسب ترافيكي؛ 

و هوا، برف، باران، 
 خورشيد و شرايط 

) آمد و شد(ترافيك 
ر فقط د) ف و باران
   .)د پيوست

آمد و (زمينه ترافيك 
مل مهندسي حمل و 

جا  جابهرد در مورد 
مهندسي ترافيك  .ت

از نگاهي . قرار دارد
-سازي سيستم بهينه
Enfor .  

در گرو هماهنگي و 

از اين . ن تدوين كرد
وسيله (ل بيماري زا 

فاز قبل از  3ن را در 
عامل ( از حد انرژي 

   ايران

ي و خدمات بهداشتي

  :كه عبارتند از
نهادينه كردن رفتارها

ي و جغرافيايي، آب و
 لغزندگي جاده، اشعه

سازي ته و براي سالم
سرما، گرما، برف( مانند

 سويي به وقوع خواهد
ل عرضه و تقاضا در ز
مهندسي ترافيك مكم
مل و نقل فعاليت دار

هاستمجري اين برنامه
محيط زيست مدنظر ق
ت، تأمين و نگهداري و
rcement of laws and 

له دأ كنند و حل مس

نآپيدميولوژي را براي
عامل - )راه يا جاده(ط

ري از آنيكي و پيشگي
ت در واقع انتقال بيش

گره اپيدميولوژي

دانشگاه علوم پزشكي

عامل است ك 4 اصالح
از سيستم يا مقررات؛

رايط محيطي و اقليمي
آسماني و نزوالت .ت

ها اثر داشتهرانندگي آن
ها مق كه بعضي از آن

 اتخاذ نگردد حوادث
رسي و تجزيه و تحليل

.است سازي ترافيكم
حم ريزي استراتژيكيه

 و مهندسي ترافيك م
 تأثيرات زيان بار به م

ساخت ، نظير طراحي
legislations و قوانين 

سوانح ترافيمي را حل

 ترافيكي
هاي مرسوم اپ كه مدل

محيط: عامل 3هادون . 
سپس مصدوميت ترافي
پيدميولوژي مصدوميت

ششمين كنگ

د                     

وانح ترافيكي در گرو
كنندگانشنايي استفاده

Environmental M )شر
نقليه مؤثر است وسايط

رانندگان و چگونگي ر
ر مورد تأثير موارد فوق
ررسي شود و تدابيري
سي ترافيك مسوول بر
مليات مناسب در سالم
نقل كه در مورد برنامه

ريزي دارد نياز برنامه
 حفظ ايمني و كاهش
هاي گوناگون مهندسي

و برقراري مقررات) د
توانند مشكل سي نمي

  .كن خواهد بود
شگيري از سوانح تر

بيماري دانستبه يك
شناسندژي حوادث مي

.وي خود دخالت داد
از ديدگاه اپ .فسير كرد

 89ر ماه 

         

4E 
ن الگو پيشگيري از سو

 Education )انند آشم
  .)ول ايمني
Modification محيط

و  در امر عبور ومرور
هر يك در ر ،عي ديگر

اگر در.  و دقت شود
ط خاصي وجود دارد بر

مهندس( Engineering ي
ن راه حل و اجراي عم
در مهندسي حمل و نق

ها و كاالهاي موردن
و كاال و همزمان راد

هدسي ترافيك مهارت
شودو نقل را شامل مي

ز اين عوامل به تنهايي
مي اين چهار عامل ممك
پيدميولوژي در پيش
ن مصدوميت را به مثاب

عنوان پدر اپيدميولوژه
را در الكو) انسان(زبان 

داد و پس از رخداد تف

تير 24تا  22

٢۶ 
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Esاصالح 
بر اساس اين

آموزش -1
رعايت اصو

اصالح -2
تگرگ، نيز
سخت طبيع
بايد بررسي
معابر و نقاط

مهندسي -3
و يافتن) شد

د. نقل است
نمودن انسان
جابجايي افر

تر مهندوسيع
هاي حمل و
هيچكدام از
تركيب تمام
رويكرد اپ
ويليام هادون
رو وي را به

و ميز) نقليه
رخداد، رخد
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) راننده، سرنشين خودرو يا عابر پياده(به ميزبان ) خودرو مثالً(از يك منبع ) زا و در اين جا انرژي مكانيكيبيماري
  . بيش از حد تحمل او باشد است در حالي كه

  عوامل 

  محيط  وسايط نقليه  انسان  مرحله

قبل از 
  تصادف

  اطالعات-  پيشگيري از تصادف
  هانگرش -
  عيوب نواقص و -
 اعمال مقرراتبرقراري و-

  كيفيت جاده-
  روشنايي -
  ترمز -
  مديريت سرعت-

   چيدمان جاده طراحي و-
  هاي سرعتمحدوده -
  تسهيالت عابر پياده -

در زمان 
  تصادف

ها درپيشگيري از مصدوميت
  حين تصادف

  هااستفاده از مهاركننده-
  نواقص و عيوب -

  مهار سرنشينان-
  ساير وسايل ايمني -
- طراحي محافظت -

 كننده

اشياء كنار جاده با هدف -
  حفاظت در مقابل تصادف

بعد از 
  تصادف

  هاي اوليههاي كمكمهارت-  حفظ زندگي
  دسترسي به مراكز درماني-

  راحتي در دسترسي-
  خطر حريق-

   تسهيالت امداد نجات-
  ترافيك وبند آمدن راه-

  :توانند شامل عوامل زير باشدعوامل خطرزا مي
عدم استفاده از كاله  ،راندنبه سرعت  ،داروهاي روان گردان/مواد مخدر ،افراد مذكر جوان مانند(عوامل مرتبط با فرد 

 )خطرزاحركات ، عدم مهارت رانندگي، استفاده از تلفن همراه، خواب آلودگي، كمربند ايمني/
   ..).ترمز، الستيك،(عدم نگهداري مناسب خودرو ، و نداشتن كمربند ايمنيمثل (وسيله نقليه  عوامل مرتبط با

 .باشد) هاي چند كاربر، جادهترافيكتراكم ، سرعت خودروها مانند( محيطعوامل مربوط به 
  .دهدها را نشان ميشكل زير شمايي كلي از رويكرد اپيدميولوژي مصدوميت

Human

Environment

Vehicle

Injuries and the Epidemiology Triad

Physical
Social
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  :چند مثال براي تفسير ارتباط اپيدميولوژي علل سوانح ترافيكي
  :اگر بگوييم  :آنچه نياز داريم بدانيم  :گيريقبل از تصميم

كنند آيا رانندگاني كه از اين مواد مصرف مي
  شوند؟بار ميتر از ديگران دچار سانحه مرگبيش

مصرفها همراه بارانندگيچند درصد از
 شود؟اين مواد انجام مي

دليل مصرف الكلدرصد سوانح كشنده ترافيكي به 20
  .و مواد روانگردان است

آيا سرعت غير مجاز ارتباطي با سانحه رانندگي 
  داشته است؟

ها اقدام بهدرصد رانندگان در جادهچند
  كنند؟سرعت غيرمجاز مي

رانندگي به خاطر سرعت غيرمجازدرصد سوانح  30
  .است

ارتباطي بين تخلفات و سوانح رخ داده با آيا اصالً
  نقش هميار پليس وجود دارد؟

چه نسبتي از تخلفات و سوانح منتسب به
  نقش همياران پليس هستند؟

درصد كاهش25استفاده از طرح همياران پليس تا
  .ستتخلف و سانحه ترافيكي را به همراه داشته ا

آيا عدم آشنايي با مقررات ايمني ارتباطي با سوانح 
 ترافيكي مربوطه دارند؟

باچند درصد كودكان همان گروه سني
  مقررات ايمني آشنا هستند؟

درصد سوانح ترافيكي كودكان به خاطر عدم 50
  .آشنايي با مقررات ايمني است

Human

Environmental

Vehicular

Failure
Design
Speed

Age
Gender
Experience

Alcohol
Fatigue

Road Conditions
Traffic
Weather
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