
بررسي اپيدميولوژيک حوادث رانندگي امداد رساني شده توسط اورژانس 
115 استان گيالن در سالهاي  1390-1391

دکتر وحيد منصف کسمايي* - دکتر پيمان اسدي* - سيده معصومه ملکي ضيابري**

* متخصص طب اورژانس، مركز تحقيقات تروماي جاده اي، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، رشت، ايران.
**  كارشناس ارشد، مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، رشت، ايران.

چکيده

مقدمه و هدف: امروزه يكي از مهم ترين خطراتي که روند ارتقاي سالمت جامع و توسعه پايدار را تهديد مي کند، افزايش ميزان تصادفات رانندگي 
اس��ت. لذا برآن ش��ديم به بررسي اپيدميولوژيک حوادث رانندگي امداد رساني شده توسط اورژانس 115 استان گيالن در سال هاي 1390-1391 

بپردازيم.
مواد روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي مقطعي مي باش��د که با بررس��ي 31263 مورد تصادفات امدادرساني شده توسط اورژانس 115 
اس��تان در س��ال هاي 91-90 به انجام رسيده است. براي تمامي بيماران چک ليستي شامل متغيرهاي سن و جنس، مكان تصادفات )درون شهري، 
برون ش��هري، راه روس��تايي(، وضعيت مصدوم )راننده، اتومبيل، سرنشين، موتورسوار، عابر و ساير(، شدت جراحت )جراحت سطحي، شديد و 

نقص عضو( و فصل وقوع تصادفات، تكميل گرديد و توسط نرم افزار SPSS 19 و آزمونهاي کاي دو و t-test تجزيه و تحليل شد.
نتايج: بررسي ها نشان مي دهد که ميزان بروز تصادفات در سال91 نسبت به90، 3/1% و درمان سرپايي اين بيماران  14/43% افزايش داشته است. 
24024 مورد )76/9%( از افراد مورد بررس��ي مرد و 7239 مورد )23/1%( زن بوده اند. بيش��ترين ميزان تصادفات از لحاظ س��ني با 7967 مورد 
)25/4%( در گروه سني 24-18 سال قرار داشتند. بيشترين تصادفات در جاده های برون شهري با 16608 مورد )53/1%( بوده است. بيشترين نوع 
وضعيت مصدوم در جنس مذکر، موتورس��واران با 11937 مورد )98/7%( و در جنس مونث سرنش��ين خودرو با 4804 مورد )52/1%( گزارش 
گرديد. بيش��ترين فصل تصادف با 10276 مورد )33%( در تابس��تان بوقوع پيوسته اس��ت. از کل مجروحان 27401 مورد )87/6%( در بيمارستان 

بستري شده و 3862 مورد )12/3%( به صورت سرپايي درمان شده اند.
نتيجه گي��ري: ب��ا توجه به نتايج حاصل از اين بررس��ي مي توان بي��ان کرد اکثر مصدومين ح��وادث ترافيكي و رانندگان ج��وان علي الخصوص 
موتورس��واران تش��كيل مي دهند که اين امر بيانگر رواج فراوان استفاده از موتور س��يكلت در بين جوانان استان و بي توجهي به قوانين و مقررات 

راهنمايي و رانندگي مي باشد که نيازمند مداخالت الزم در جهت پيشگيري از اين معضل مي باشد.  
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مقدمه

ــازمان جهاني بهداشت، حادثه )Accident( را رویدادي  طبق تعریف س
مي دانند که موجب آسیب قابل تشخیص شود. امروزه یكي از مهم ترین 
ــدار را تهدید  ــعه پای ــالمت جامعه و توس ــي که روند ارتقاي س خطرات
ــاالنه بسیاري از  ــت که س مي کند، افزایش میزان تصادفات رانندگي اس
ــاند. حوادث رانندگي یكي از معضالت مهم  افراد را به کام مرگ مي کش

بهداشتي است که سالمت انسانها را به خطر مي اندازد )1(. 
ــاالنه درحدود 700/000  ــاس گزارش سازمان جهاني بهداشت س براس
ــایل  ــرعت زیاد و عدم رعایت قوانین و مقررات با وس نفر در دنیا براثر س
ــواري، کامیون و ...  ــیكلت، اتومبیل س ــه مختلف از قبیل موتورس نقلی
ــت  ــده وجان خود را از دس ــاي اصلي و فرعي دچار حادثه ش درجاده ه
ــت که در هر 50 ثانیه یك  ــد. این ضایعات ناگوار بیانگر آن اس مي دهن
مرگ و در هر 2 ثانیه یك صدمه در دنیا رخ مي دهند )2(. در کشورهاي 
ــرفته از جمله آمریكا، حوادث رانندگي به ویژه تصادفات با وسایل  پیش
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ــاس تحقیقات  ــكیل مي دهد )3(. بر اس نقلیه هفتمین علت مرگ را تش
انجام شده در سال 1388 تصادفات رانندگي در رده سوم بیشترین علل 
ــتان گیالن نیز به لحاظ  ــت )4(. اس مرگ و میر در ایران قرار گرفته اس
ــافرت ها به این  ــوب وحجم زیاد رفت و آمد و مس ــرایط اقلیمي مطل ش
ــتم را در کشور دارا مي باشد )5(. عوامل  ــتان، از این لحاظ مقام هش اس
ــر در بروز تصادفات  ــایل نقلیه و محیط از عوامل موث ــاني، راه، وس انس
مي باشند. تصادفات عالوه بر مرگ و مجروح نمودن تعداد زیادي از افراد 
جامعه خسارات شدیدي را نیز به اقتصاد ملي کشور وارد مي نماید )6(. 
بدیهي است که اولین و اساسي ترین گام در پیشگیري وکنترل حوادث، 
ــیم دقیق وضعیت موجود است تا  ــایي و ارزیابي مشكالت و ترس شناس
ــا انجام داد. لذا برآن  ــوان برنامه ریزي هاي الزم را در جهت مهار آنه بت
شدیم تا به بررسي و مقایسه ي اپیدمیولوژیك حوادث رانندگي منجر به 
ــرپایي مجروحان امداد رساني شده توسط اورژانس  بستري و درمان س

115 استان گیالن در سالهاي 1390 و 1391 بپردازیم.

روش بررسي

ــي  ــش حاضر یك مطالعه توصیفي مقطعي بوده که با هدف بررس پژوه
ــط اورژانس 115 استان  ــاني شده توس ــه اي تصادفات امدادرس مقایس
ــاس اطالعات  ــت. بر اس ــده اس ــال هاي 91 -90 انجام ش گیالن در س
ــكي گیالن، از  ــوادث و فوریت هاي پزش ــار مرکز  مدیریت ح ــد آم واح
ــال که 136716 مورد  ــن مرکز در طي این دو س ــاي ای کل ماموریت ه
ــت، تعداد 31263 مورد آن مربوط به تصادفات درون شهري و  بوده اس
ــتایي بوده و به عنوان جامعه آماري تحقیق در  ــهري و راه روس برون ش
ــتي شامل متغیرهاي  ــده است. براي این افراد چك لیس نظر گرفته ش
ــتان،  ــتري در بیمارس ــاني )بس ــن و جنس مجروحان، نوع امدادرس س
درمان سرپایي(، وضعیت مصدومین )راننده، سرنشین، عابر، موتورسوار، 
ــهري، برون شهري، راه روستایي(،  ــایر(، محل وقوع حادثه )درون ش س
شدت جراحت )نقص عضو، جراحت شدید، جراحت خفیف( تهیه شده 
ــت. داده ها بعد از جمع آوري وارد نرم افزار آماري SPSS19 گردیده  اس
ــط آزمون هاي آماري chi-squaer و  t-test مورد تجزیه و تحلیل  و توس
قرار گرفته اند. سطح معني دار بودن هم 0/05 در نظر گرفته شده است.

يافته ها

ــه، از مجموع تصادفات  ــت ک ــج مطالعه حاضر بیانگر این مورد اس نتای
ــتان گیالن در سالهاي 90  ــاني شده توسط اورژانس 115 اس امدادرس
ــال 1390  ــداد 15391 مورد در س ــورد بوده، تع ــه 31263 م و 91 ک
ــته است که از این تعداد 11816 مورد )76/8%( را مردان،  بوقوع پیوس
ــد و از کل تصادفات  ــكیل می دهن ــان تش ــورد )23/2%( را زن 3575 م
ــال 1391 که 15872 مورد می باشد، تعداد 12208 مورد )%76/9(  س
ــبت  ــكیل داده اند و نس ــورد )23/1%( را زنان تش ــردان و 3664 م را م

ــت.  ــال در مذکر 3/3 برابر مونث اس ــیت مجروحان در هر دو س جنس
ــاس آزمون هاي انجام شده تفاوت آماري معني داري بین جنسیت  براس
ــال هاي 1390 و 1391  ــي از تصادفات رانندگي در س ــن ناش مجروحی

.)p> 0,005( دیده نمي شود
ــترین تصادفات در سال هاي 90 و 91 در رده  ــني بیش از لحاظ گروه س
سني 18 تا 24 سال رخ داده است و همچنین کمترین فراواني سني در 
هر دو سال در گروه سني زیر 5 سال مي باشد )جدول 1(. در بررسي هاي 
فراواني محل حادثه رانندگي و مجروحین ناشي از تصادفات، از مجموع 
ــال هاي 90 و 91 بیشترین محل حادثه به  ــده در س تصادفات انجام ش
ترتیب مربوط به حوادث رانندگي برون شهري )53/1%( و سپس درون 

شهري )41/4%( و جاده های روستایي )5/5%( بوده است.
ــترین وضعیت  ــال1390 و 1391 بیش از کل مجروحین رانندگي در س
ــینان  ــواران و سرنش ــیكلت س ــن حوادث رانندگي را موتورس مصدومی
ــبت به سال90  ــال 91 نس ــكیل داده اند که میزان آن در س خودرو تش
ــته اند. از مجموع تصادفات مربوط به  به میزان 1/3 و 1/8% افزایش داش
موتورسیكلت سواران که 6007 مورد بوده است، 2997 مورد )%49/9( 
ــهرها  ــهرها و 2733 مورد  )45/5%(هم مربوط به برون ش در درون ش
ــتایي اتفاق  ــد. همچنین 277 مورد )4/6%( هم در راه هاي روس مي باش
ــایل نقلیه جایگاه دوم بیشترین مجروحین  افتاده است. سرنشینان وس
ــین  حوادث رانندگي را بخود اختصاص داده اند. از کل مجروحین سرنش
ــهري و 2829 مورد  ــایل نقلیه، 1544 مورد )33/8%( در درون ش وس
ــورد )4/2%( در راه هاي  ــهري و 190 م ــاي برون ش )62%( در جاده ه
روستایي بوقوع پیوسته است. بررسي توزیع فراواني وضعیت مجروحین 

در جدول 2 آمده است.

جدول 1 - بررس��ي توزيع فراواني گروه هاي سني مجروحين 
ناش��ي از تصادفات رانندگي بر حس��ب پذيرش در 

سال هاي 1390 و 1391
سال پذيرش

رده سني 
جمع كل13901391

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

< 51921/21751/13671/2

6 – 102871/92911/85781/8

11 – 1711387/411987/523367/5

18 – 24402026/1394724/9796725/5

25 – 29242615/8250115/8492715/8

30 – 39274617/8282617/8557217/8

40 – 49187012/1200112/6387112/4

50 – 591381914599/228409/1

=< 6013318/614749/328059

153911001587210031263100جمع
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ــاري معني داري بین  ــده رابطه آم ــاس آزمون هاي آماري انجام ش براس
ــیت  ــن تصادفات رانندگي با مكان تصادفات و جنس ــت مصدومی وضعی
 .)p< 0,05( ــال دیده مي شود ــني 24-18 در هر دو س افراد و گروه س
ــترین آمار با  ــال، بیش از مجموع مجروحین تصادفات در طي این دوس
ــد که غالبا  ــدید مي باش ــورد )63/2%( مربوط به جراحت ش 19768 م
ــت و بعد از آن جراحت خفیف با  ــتري شدن افراد شده اس منجر به بس
ــته اند  1143 مورد )36/2%( بوده، که عمدتا در محل حادثه درمان گش
ــورد )0/2%( در رتبه های بعدي قرار مي گیرند.  ــص عضوها با 53 م و نق
ــران رابطه آماري  ــواران مصدوم و عاب ــدت جراحت در موتورس بین ش
ــاس نتایج بدست آمده در  ــود )p<0,05( بر اس معني داري دیده مي ش
ــترین فصل بروز تصادفات رانندگي  ــان مي دهد که بیش این مطالعه نش
ــال هاي 91-90 با 10276 مورد )33%( در تابستان بوده است و  در س
ــتان با 5690 مورد )18/2%( بخود اختصاص  کمترین فصل را هم زمس

داده است )نمودار 1(.
ــتان  ــط اورژانس 115 اس ــده توس ــاني ش از مجموع تصادفات امدادرس

گیالن در سال 90 تعداد 13590 مورد )88/2%( آن در بیمارستان هاي 
استان بستري شده و تعداد 1801 مورد )11/7%( نیز به صورت سرپایي 
ــال 91 نیز تعداد  ــین هاي اورژانس درمان شده اند. در س ــط تكنس توس
ــتري گشته و تعداد 2061 موردي  13811 مورد )87%( مجروحان بس

)13%( بصورت سرپایي درمان گشته اند.

بحث

ــت که  ــروزي تصادفات رانندگي اس ــكالت رایج جوامع ام ــي از مش یك
ــتي، اجتماعي و اقتصادي فراواني پیدا کرده است. براساس  ابعاد بهداش
ــات رانندگي  ــوع مجروحین تصادف ــش، از مجم ــن پژوه ــاي ای یافته ه
ــتان در سال هاي90 و 91،  ــاني شده توسط اورژانس 115 اس امدادرس
ــكیل می دهند که با  76/8 % ازمجروحان را مردان و23/2 % را زنان تش
ــده قبلي در سنندج مطابقت دارد )7(. در سایر نقاط  مطالعات انجام ش
دنیا هم مردان درحوادث رانندگي بیشتر آسیب مي بینند )8(. باال بودن 
ــي مصدومین  ــت که توزیع جنس آمار تصادفات در مردان بیانگر این اس
درحوادث رانندگي در استان گیالن شبیه سایر شهرهاي کشورهاي در 
ــرایط محیطي و اقتصادي ما که بیشتر زنان  ــت و با ش ــعه اس حال توس
خانه دار هستند مطابقت دارد. در این مطالعه نسبت جنسي مرد به زن 
3/3 مي باشد و این نسبت در کشور ما در مطالعات قبلي انجام شده بین 
3/3 تا 5 در نوسان بوده است )9،10(. همچنین این نسبت در مطالعات 
ــده درکشورهاي درحال توسعه بین 1/6 تا 3/6 متغیر مي باشد  انجام ش
که با مطالعه حاضر تطابق دارد )11(. همچنین در این مطالعه بیشترین 
ــتان در رده سني 24-18 سال قرار  مجروحین حوادث رانندگي در اس
ــر جوان جامعه را تشكیل مي دهد. این نیروهاي فعال  داشته اند که قش
ــوار و سرنشین هستند،  ــیكلت س ــواري، موتورس که در قالب راننده س
ــند که بر اثر تصادف ممكن است  ــي از نیروي مولد جامعه مي باش بخش

جدول 2 - بررسي توزيع فراواني وضعيت مصدومين ناشي از تصادفات رانندگي بر حسب نوع جاده در سالهاي1391و1390

جمع كل راه روستايي برون شهري درون شهري نوع جاده

نوع 
مصدومين

1391 1390 1391 1390 1391 1390 1391 1390

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

100 2382 100 2255 6/5 155 3/5 80 69/7 1660 62/9 1418 33/6 567 33/6 757 راننده

100 2339 100 2170 3/4 80 1/9 42 40/1 939 32/8 711 65/3 1320 65/3 1417 عابر

100 4649 100 4563 8/1 375 4/2 190 64/9 3018 62 2829 33/8 1256 33/8 1544 سرنشين خودرو

100 6087 100 6007 7/9 482 4/6 277 47/9 2913 45/5 2733 49/9 2692 49/9 2997 موتورسيكلت سوار

100 415 100 396 4/1 17 2/8 11 52/5 218 45/2 179 52 180 52 206 ساير

100 15872 100 15391 7 1109 3/9 600 55/1 8748 51/1 7870 45 6015 45 6921 جمع كل

نم��ودار 1 - توزي��ع فراوان��ي و درصد تصادف��ات رانندگي 
امدادرس��اني شده در س��الهاي91-90 در گيالن بر 

حسب فصول سال

  

0.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

19.10%
(٣٠۴١

00%

00%

00%

00%

00%

00%

00%

00%

%
)

18.10%
(٢٧٩۵)

زمستان

24.80%
(٣٩٣٨) 23.4

(٣۶

پاييز

29.90
(۴٧٣

40%
۶٠٣)

0%
١)

32.70%
(۵٠۴٨)

تابستان

26.20%
(۴١۶٢)

25
(٣

بهار

5.80%
٣٩۴۵)

1

1

 

391

390

دكتر وحيد منصف كسمایي و همکاران



58

مجله علمي پزشكي قانوني / دوره 20، شماره  2،   تابستان 93

دچار خسارت مالي و ضایعات جاني شده اند که این امر خسارت فراواني 
را به اجتماع و نهاد خانواده وارد مي کند. این نتایج با مطالعه علي برزگر 
ــاه صورت گرفته همخواني دارد )12( در آن  و همكاران که در کرمانش
مطالعات نیز تعداد کثیري از تصادفات در رده سني 24-18 و 40 -20 

سال اتفاق افتاده بود.
ــوادث در جاده هاي برون  ــت که 53/1% ح نتایج تحقیق بیانگر این اس
ــهري و 5/5 % حوادث نیز در  ــاي درون ش ــهري، 41/4% در جاده ه ش
ــت. این نتایج با تحقیقات انجام  ــتایي بوقوع پیوسته اس جاده هاي روس
شده در استان کرمانشاه مطابقت دارد )12(. در آن مطالعه نیز %59/9 
ــهري و%3/7  ــهري و 36/4% درون ش ــات در جاده هاي برون ش تصادف
ــاید  ــت و علت باال بودن این آمار ش ــاق افتاده اس ــتایي اتف در راه روس
ــد که  ــهري ایران باش ــرعت مجاز در جاده هاي برون ش عدم رعایت س
ــتر رخ مي دهد. همچنین این  ــه ي آن، حادثه اي با وخامت بیش در نتیج
ــان داده که بیشترین فراواني مجروحین تصادفات رانندگي  پژوهش نش
ــهري را موتورسیكلت سواران تشكیل مي دهند و  در جاده هاي درون ش
ــینان وسایل نقلیه درصد بیشتري  ــهري نیزسرنش در جاده هاي برون ش

را دارا مي باشند.
ــي مصدومین تصادفات  ــترین فراوان ــال ها بیش به طورکلي طي این س
رانندگي در گیالن در جاده هاي درون شهري، برون شهري و روستایي 
ــایل نقلیه بخود  ــواران و پس از آن سرنشینان وس ــیكلت س را موتورس
ــتان و  ــتانهاي گلس ــده در اس اختصاص داده اند که با مطالعات انجام ش
اصفهان مطابقت دارد )13،14(. همچنین با مطالعات قرباني و همكاران 
ــر تصادفات با  ــد که اکث ــان مي کنن ــه بی ــد کاووس ک )2009( در گنب
ــت نیز تطابق دارد )15(. در کشورهاي  ــده اس ــیكلت ایجاد ش موتورس
ــوارد زیادي از  ــیكلت عامل م ــتفاده از موتورس ــان و ایتالیا نیز اس آلم

تصادفات رانندگي بوده است )16(.
ــال هاي 90-91  ــه از کل تصادفات صورت گرفته در س ــن مطالع در ای
ــا 63/6% موارد داراي جراحت  ــترین مصدومین حوادث رانندگي ب بیش
شدید بوده اند که اغلب منجر به بستري در بیمارستان گشته اند و %36/6 
موارد هم داراي جراحت هاي سطحي بوده اند که بصورت سرپایي درمان 
ــده اند. 0/2% بیماران نیز به دلیل رعایت نكردن مقررات راهنمایي و  ش
ــته اند. تعداد افرادي که دچار نقص عضو  رانندگي دچار نقص عضو گش
ــال90، 6/4% افزایش داشته  ــبت به س ــال هاي 91 نس گردیده اند در س
ــت. همچنین بیشترین موارد آسیب هاي شدید ناشي از تصادفات در  اس
ــواران مي باشد که مي تواند علت آن هم رعایت نكردن  موتورسیكلت س
ــد و این امر باعث ایجاد  ــتفاده از کاله ایمني باش نكات ایمني و عدم اس
ــتون فقرات و نقص عضو مي شود که این  ــیب به س صدمات مغزي، آس
ــده در اردبیل مطابقت دارد )17( و نیز  مورد با مطالعات قبلي انجام ش
ــتان و کرمانشاه نیز همخواني دارد  با مطالعات صورت گرفته در خوزس

.)12-18(
ــترین فصل بروز تصادفات رانندگي در استان  ــان مي دهد بیش نتایج نش
ــت که  ــتان بوده اس ــال هاي 90 و 91 با 33% فصل تابس گیالن طي س

ــتان و اصفهان همخواني دارد  ــا مطالعات قبلي صورت گرفته در گلس ب
ــتان به  ــان نیز فصل تابس ــتان و اصفه ــتان هاي گلس )16-15( در اس
ــترین فصل بروز تصادفات را بخود  ترتیب با 38% و 33% تصادفات بیش
ــال هاي 91- ــان داده که در طي س ــت. یافته ها نش اختصاص داده اس
ــتان شده و  ــتري در بیمارس 90، 87/65% موارد تصادفات منجر به بس
ــده اند که با مطالعات انجام شده  ــرپایي ش 12/35% موارد هم درمان س
ــده با توجه به  ــاس آمار ارایه ش ــاه مطابقت دارد )12( بر اس در کرمانش
ــال91 نسبت به سال90، درمان سرپایي  افزایش 3/1% تصادفات در س
ــین هاي اورژانس 115 استان از رشد %14/4  ــط تكنس مجروحین توس
برخوردار بوده است که این بیانگر آگاهي بیشتر مردم در اطالع رساني 
ــق اولیه وقوع حادثه و همچنین حضور به  ــه موقع به اورژانس در دقای ب
ــرعت عمل بیشتر  ــنل اورزانس در محل حادثه و مهارت و س موقع پرس
آنان در خدمت رساني به مجروحین بصورت سرپایي مي باشد. باال بودن 
ــیكلت و همچنین تصادفات رانندگي با وسایل  آمار تصادفات با موتورس
ــان دهنده بي توجهي به قوانین و مقررات راهنمایي و  نقلیه مي تواند نش
ــب بودن  رانندگي، رعایت نكردن حق تقدم، عدم توجه به جلو، نامناس
ــن  ــتفاده نكردن از کاله ایمني و کمربند ایمني و س ایمني جاده ها، اس
ــد. بدون تردید آموزش فرهنگ  کم و کم تجربگي رانندگان و...... مي باش
ــانه هاي عمومي به خصوص در  قوانین راهنمایي و رانندگي از طریق رس
سنین کودکي و نوجواني مي تواند نقش بسزایي در افزایش آگاهي مردم 
ــدن صدمات فراوان  ــیاري از تصادفات و وارد ش ایفا کرده و از بروز بس

جسمي و مالي جلوگیري نماید.

نتيجه گيري

بررسي هاي این مطالعه نشان داده که باتوجه به افزایش 3/1% تصادفات 
ــاني به مجروحین توسط  ــال 90، امدادرس ــبت به س ــال 91 نس در س
اورژانس 115 استان درمان سرپایي بیماران به میزان 14/43% افزایش 
ــت. باعنایت به اینكه گروه سني24- 18 سال بیشترین رده  ــته اس داش
ــر جوان  ــه خود اختصاص مي دهند و قش ــني افراد صدمه دیده را ب س
ــانه ها، مدارس و  ــه را دربرمي گیرند، توجه به آموزش از طریق رس جامع
ــز آموزش به نوجوانان وجوانان در جهت رعایت قوانین راهنمایي و  مراک
ــگ عمومي جامعه به صورت عام و تاکید  ــطح فرهن رانندگي و ارتقاء س
ــواراي و بستن کمربند ایمني  ــتفاد از کاله ایمني هنگام موتورس بر اس
ــي از تصادفات ضروري بنظر  هنگام رانندگي جهت کاهش صدمات ناش
ــتگاههاي ذیربط نسبت به  ــد. لذا الزامیست تا رسانه ملي و دس مي رس
ــاني  ــردم در زمینه کمك هاي اولیه و همچنین اطالع رس ــوزش به م آم
ــاني و نیز  در خصوص خدمات رایگان اورژانس 115 در حیطه امدادرس
اهمیت حضور نیروهاي اورژانس در ساعات اولیه وقوع حوادث به مردم، 
ــترده اي را صورت دهند تا شاهد کاهش این چنین حوادث  اقدامات گس

دلخراشي براي هموطنانمان باشیم.

بررسي اپيدميولوژیک حوادث رانندگي امداد رساني شده توسط اورژانس 115 استان گيالن در سالهاي  1390-1391



59

مجله علمي پزشكي قانوني / دوره 20، شماره  2،   تابستان 93

سپاسگزاري
ــكي استان  در پایان از همكاران مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزش

ــینا، که در جمع آوري  ــعه و تحقیقات بالیني پورس ــالن و واحد توس گی
اطالعات ما را یاري کرده اند سپاسگزاریم.

1- Khabaz M, Moradi M, Pedram  M.Forosh zadeh 
A,khalfy A,Najafpor A,Rezvany B. “Factors of 
road traffic injuries around the city of Mashhad 
in 2007, Journal of Forensic Medicine”, 2008; 
4(14): 221-225. [Persian].

2- Translators Group Department of Mental Health, 
“World Health Organization statistics, car 
accidents”, Journal of Mental Health, First Year, 
First Issue, 1998,:  2-40.

3- Hoyt DB,Coimbra P,Management of acute truma 
in: Townsend CM,Evers BM,Mottox K,editors.
Sabiston Textbook of surgery.18 th ed.st.louis.
WB.saunders, 2008: 51. 4. 

4- Khosravi A, Najafi F, Rahbar MA,Motlagh 
M, Kabiri M,”absolute indicator of health in 
the Islamic Republic of Iran Broadcasting”,  
Department of Health, Ministry of Health and 
Medical Education Development Center network 
and health, 2009,: 83. [Persian].

5- Legal Medicine Organization, “Statistics 
mortality,2010-2012 traffic accidents in the 
country”, cife10 july12 (24screen) available 
from:http//.Imo.ir/pdf. 

6- Saki M, Saleh A, Gailani moshfeghi F. 
“Epidemiology of fatal accidents in the province 
during 1999-2001”, Journal of Forensic 
consultation, Winter 2001; 28(8):  24-26 [Persian].

7- Mobaleghi J,Molanae N,Stady of death and injuries 
rate that are because of driving accidents relationg 
to people who were hospitalized in accidents 
section of besat hospital of snandaj on year1380, 
Journal of kordestan medical sciences university, 
6th , 2001; 24(6): 28-33. [Persian].

8- Hentele F, Mottley L, Motor vehicle crashes in 
newyork state importance of accounting for 
emergency departman deaths when assessin 
differences in hospital mortality by level of care 
G trauma, 2001; 50(6): 117-24.

9- Foroudnia F,Janghorbani M,Characteristics of 
the inner city  road traffic casualties in kerman 
during1994, J kerman Uni medsci. 1996; 1 (3): 

35-42. [Persian].
10- Salary AA,Aghily A, Pirayeh heddad F. 

Demoghraphy of trauma patients due to driving 
accident in yazd city. J. shahid shadoghi uni med 
sci, 2002; 3(10): 19-26. [Persian].

11- Bartolomeo S, Sanson G,micheluttov, 
Epidemiologycal of majorinjury in the population 
of Friuli venezia giuliaitaly. Accid Analyprv, 
2006; 138(20): 133-225.

12-  Barzegar A,  Sadek M,  jockey N. “Epidemiology 
of deaths from traffic accidents in Kermanshah 
Province in 2004”, Journal of Kerman University 
of Medical Sciences, Spring 2006, Epidemiology 
Conference [Persian].

13- Charkazi AR , Ismaili AL , Gargaz GH.Ghoraeshy 
Z,Nazari S, “Epidemiology of emergency room 
patients in accident at Al-Jalil Qaqla city of 
Golestan”, Ardebil and Health Journal, 2012; 
3(2): 42-49. [Persian].

14- Fanian, H. Ghadi Kola’ii Pasha, M. Ghoddousi 
A,Ghodosi A,Abedi MH,Farajzadegan Z,Kazemi 
A , “Epidemiologic study of deaths in road 
accidents in the province during 2002-2003, 
Journal of Legal Medicine, 2007; 2(13): 87-91 
[Persian].

15- Ghorbani A,Rabiei MB,Chaskazi A,Epidemiology 
of trauma due to collision in shahid motahari 
hospital of gonbad- e-kavous city. Scie j forensic 
medic, 2009; 15(53): 29-34 [Persian].

16- Balent F,schiava F, savonitti C, gallo T, brusaferro 
S, barbone F, risk factors for fatal road traffic 
accidents in udine, Italy. Acid anal prev 2002; 34 
(7): 71-89.

17- Khalili R, Rezaie E, Epidemiology of fatal 
accidents in the province in2000, Journal of 
Kerman University of Medical Sciences, , 2000; 
4(8): 381-386 [Persian].

18- Ghorbani Byrgany A, Sadat Ashraf H, Cyrus Z. 
“Epidemiology of fatal accidents in the province 
in 2010, Journal of relief, rescue, senior, 2012; 2: 
28-35 [Persian].

References

دكتر وحيد منصف كسمایي و همکاران



60

مجله علمي پزشكي قانوني / دوره 20، شماره  2،   تابستان 93

The  Epidemiologic of the Traffic Accidents Helped by 
EMS, Guilan 2011-2013

Vahid Monsef * – Payman Asadi *†-Syyede Masoomeh Maleki Ziabari**

* EM Specialist, Guilan Road Trauma Research center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
** MSc in Public Administraction, Emergency Medical Management Center, Guilan University of Medical 

Sciences, Rasht, Iran.

Abstract

Background: Nowadays one of the most important dangers that affect health promotion and societies developing 
is increasing of the traffic accidents, thus we decided to assess the epidemiological aspects of the traffic accidents 
helped by EMS in Guilan 2011-2013.

Methods: This is a descriptive cross sectional study that 31263 traffic accidents helped by EMS in Guilan province 
were assessed.For all the patients a check list including age, sex, patients situation (car driver, passenger of car, motor 
driver, passer-by or others), site of accidents (country side, in the city and rural road), kind of injuries (slight, severe 
and amputation) was recorded. Data was inserted in SPSS Version 19 and analyzed by qi-square and t-test.

Findings: The results of this study showed that with regarding to 3.1% increasing in the prevalence of traffic 
accidents and helping to the injured people by EMS, in 2013-2012 in front of 2012-2012, the treatment of outpatients 
increased 14.43%. 24024 (76.9%) of the patients were male and 7239 (23.1%) were female. Most of patients were in 
the age range of 18 to 24 (7967 patients or 25.4 %) years old. The most traffic accidents were 16608 (52.01%) cases 
that occurred in the country side roads. The most of the patients´ situation in males were motor accidents in 11937 
cases (98.7%) and in female were passer-by in 16608 cases (53.01%). The most prevalent season of the accidents was 
summer (10276 or 33%). Among the all the injured people 27401 cases (87.6%) were admitted in the hospital and 
3862 cases (12.3%) were treated as outpatients. 

Conclusion: With respect to results of this study it can be presented that most of the injured people were young motor 
drivers, that represent the high prevalence of using it among Guilan province young peoples and being inattention to 
the traffic rules, need to necessary attention to prevention of this problem.
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