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

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

**

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

چکيده
مقدمه و هدف :امروزه يکي از مهمترين خطراتي که روند ارتقاي سالمت جامع و توسعه پايدار را تهديد ميکند ،افزايش ميزان تصادفات رانندگي
اس��ت .لذا برآن ش��ديم به بررسي اپيدميولوژيک حوادث رانندگي امداد رساني شده توسط اورژانس  115استان گيالن در سالهاي 1390-1391
بپردازيم.
مواد روشها :مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي مقطعي ميباش��د که با بررس��ي  31263مورد تصادفات امدادرساني شده توسط اورژانس 115
اس��تان در س��الهاي  90-91به انجام رسيده است .براي تمامي بيماران چک ليستي شامل متغيرهاي سن و جنس ،مکان 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 ،تکميل گرديد و توسط نرم افزار  19 SPSSو آزمونهاي کاي دو و  t-testتجزيه و تحليل شد.
نتايج :بررسيها نشان ميدهد که ميزان بروز تصادفات در سال 91نسبت به %3/1 ،90و درمان سرپايي اين بيماران  %14/43افزايش داشته است.
 24024مورد ( )%76/9از افراد مورد بررس��ي مرد و  7239مورد ( )%23/1زن بودهاند .بيش��ترين ميزان تصادفات از لحاظ س��ني با  7967مورد
( )%25/4در گروه سني  18-24سال قرار داشتند .بيشترين تصادفات در جادههای برون شهري با  16608مورد ( )%53/1بوده است .بيشترين نوع
وضعيت مصدوم در جنس مذکر ،موتورس��واران با  11937مورد ( )%98/7و در جنس مونث سرنش��ين خودرو با  4804مورد ( )%52/1گزارش
گرديد .بيش��ترين فصل تصادف با  10276مورد ( )%33در تابس��تان بوقوع پيوسته اس��ت .از کل مجروحان  27401مورد ( )%87/6در بيمارستان
بستري شده و  3862مورد ( )%12/3به صورت سرپايي درمان شدهاند.
نتيجهگي��ري :ب��ا توجه به نتايج حاصل از اين بررس��ي ميتوان بي��ان کرد اکثر مصدومين ح��وادث ترافيکي و رانندگان ج��وان علي الخصوص
موتورس��واران تش��کيل ميدهند که اين امر بيانگر رواج فراوان استفاده از موتور س��يکلت در بين جوانان استان و بيتوجهي به قوانين و مقررات
راهنمايي و رانندگي ميباشد که نيازمند مداخالت الزم در جهت پيشگيري از اين معضل ميباشد.
واژگان كليدي :تصادف ،امداد رساني ،اورژانس پيش بيمارستاني
			
وصول مقاله1392/7/13 :

تاييد مقاله1392/12/18 :

نويسنده پاسخگو :رشت ،بزرگراه شهيد بهشتي ،روبروي کميته امداد امام خميني(ره) ،مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي گيالن ،تلفن031-4244351 :
payman.asadi@yahoo.com

مقدمه
طبق تعريف س��ازمان جهاني بهداشت ،حادثه ( )Accidentرا رويدادي
ميدانند که موجب آسيب قابل تشخيص شود .امروزه يکي از مهمترين
خطرات��ي که روند ارتقاي س�لامت جامعه و توس��عه پاي��دار را تهديد
ميکند ،افزايش ميزان تصادفات رانندگي اس��ت که س��االنه بسياري از
افراد را به کام مرگ ميکش��اند .حوادث رانندگي يکي از معضالت مهم

بهداشتي است که سالمت انسانها را به خطر مياندازد (.)1
براس��اس گزارش سازمان جهاني بهداشت س��االنه درحدود 700/000
نفر در دنيا براثر س��رعت زياد و عدم رعايت قوانين و مقررات با وس��ايل
نقلي��ه مختلف از قبيل موتورس��يکلت ،اتومبيل س��واري ،کاميون و ...
درجادهه��اي اصلي و فرعي دچار حادثه ش��ده وجان خود را از دس��ت
ميدهن��د .اين ضايعات ناگوار بيانگر آن اس��ت که در هر  50ثانيه يک
مرگ و در هر  2ثانيه يک صدمه در دنيا رخ ميدهند ( .)2در کشورهاي
پيش��رفته از جمله آمريکا ،حوادث رانندگي به ويژه تصادفات با وسايل
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نقليه هفتمين علت مرگ را تش��کيل ميدهد ( .)3بر اس��اس تحقيقات
انجام شده در سال  1388تصادفات رانندگي در رده سوم بيشترين علل
مرگ و مير در ايران قرار گرفته اس��ت ( .)4اس��تان گيالن نيز به لحاظ
ش��رايط اقليمي مطل��وب وحجم زياد رفت و آمد و مس��افرتها به اين
اس��تان ،از اين لحاظ مقام هش��تم را در کشور دارا ميباشد ( .)5عوامل
انس��اني ،راه ،وس��ايل نقليه و محيط از عوامل موث��ر در بروز تصادفات
ميباشند .تصادفات عالوه بر مرگ و مجروح نمودن تعداد زيادي از افراد
جامعه خسارات شديدي را نيز به اقتصاد ملي کشور وارد مينمايد (.)6
بديهي است که اولين و اساسيترين گام در پيشگيري وکنترل حوادث،
شناس��ايي و ارزيابي مشکالت و ترس��يم دقيق وضعيت موجود است تا
بت��وان برنامهريزيهاي الزم را در جهت مهار آنه��ا انجام داد .لذا برآن
شديم تا به بررسي و مقايسهي اپيدميولوژيک حوادث رانندگي منجر به
بستري و درمان س��رپايي مجروحان امداد رساني شده توسط اورژانس
 115استان گيالن در سالهاي  1390و  1391بپردازيم.

روش بررسي
پژوه��ش حاضر يک مطالعه توصيفي مقطعي بوده که با هدف بررس��ي
مقايس��هاي تصادفات امدادرس��اني شده توس��ط اورژانس  115استان
گيالن در س��الهاي  90- 91انجام ش��ده اس��ت .بر اس��اس اطالعات
واح��د آم��ار مرکز مديريت ح��وادث و فوريتهاي پزش��کي گيالن ،از
کل ماموريته��اي اي��ن مرکز در طي اين دو س��ال که  136716مورد
بوده اس��ت ،تعداد  31263مورد آن مربوط به تصادفات درونشهري و
برونش��هري و راه روس��تايي بوده و به عنوان جامعه آماري تحقيق در
نظر گرفته ش��ده است .براي اين افراد چک ليس��تي شامل متغيرهاي
س��ن و جنس مجروحان ،نوع امدادرس��اني (بس��تري در بيمارس��تان،
درمان سرپايي) ،وضعيت مصدومين (راننده ،سرنشين ،عابر ،موتورسوار،
س��اير) ،محل وقوع حادثه (درون ش��هري ،برون شهري ،راه روستايي)،
شدت جراحت (نقص عضو ،جراحت شديد ،جراحت خفيف) تهيه شده
اس��ت .دادهها بعد از جمعآوري وارد نرم افزار آماري  SPSS19گرديده
و توس��ط آزمونهاي آماري  chi-squaerو  t-testمورد تجزيه و تحليل
قرار گرفتهاند .سطح معنيدار بودن هم  0/05در نظر گرفته شده است.

يافتهها
نتاي��ج مطالعه حاضر بيانگر اين مورد اس��ت ک��ه ،از مجموع تصادفات
امدادرس��اني شده توسط اورژانس  115اس��تان گيالن در سالهاي 90
و  91ک��ه  31263م��ورد بوده ،تع��داد  15391مورد در س��ال 1390
بوقوع پيوس��ته است که از اين تعداد  11816مورد ( )%76/8را مردان،
 3575م��ورد ( )%23/2را زن��ان تش��کيل میدهن��د و از کل تصادفات
س��ال  1391که  15872مورد میباشد ،تعداد  12208مورد ()%76/9
را م��ردان و  3664م��ورد ( )%23/1را زنان تش��کيل دادهاند و نس��بت
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جنس��يت مجروحان در هر دو س��ال در مذکر  3/3برابر مونث اس��ت.
براس��اس آزمونهاي انجام شده تفاوت آماري معني داري بين جنسيت
مجروحي��ن ناش��ي از تصادفات رانندگي در س��الهاي  1390و 1391
ديده نميشود (.)p> 0.005
از لحاظ گروه س��ني بيش��ترين تصادفات در سالهاي  90و  91در رده
سني  18تا  24سال رخ داده است و همچنين کمترين فراواني سني در
هر دو سال در گروه سني زير  5سال ميباشد (جدول  .)1در بررسيهاي
فراواني محل حادثه رانندگي و مجروحين ناشي از تصادفات ،از مجموع
تصادفات انجام ش��ده در س��الهاي  90و  91بيشترين محل حادثه به
ترتيب مربوط به حوادث رانندگي برون شهري ( )%53/1و سپس درون
شهري ( )%41/4و جادههای روستايي ( )%5/5بوده است.
از کل مجروحين رانندگي در س��ال 1390و  1391بيش��ترين وضعيت
مصدومي��ن حوادث رانندگي را موتورس��يکلت س��واران و سرنش��ينان
خودرو تش��کيل دادهاند که ميزان آن در س��ال  91نس��بت به سال90
به ميزان  1/3و  %1/8افزايش داش��تهاند .از مجموع تصادفات مربوط به
موتورسيکلت سواران که  6007مورد بوده است 2997 ،مورد ()%49/9
در درون ش��هرها و  2733مورد ()%45/5هم مربوط به برون ش��هرها
ميباش��د .همچنين  277مورد ( )%4/6هم در راههاي روس��تايي اتفاق
افتاده است .سرنشينان وس��ايل نقليه جايگاه دوم بيشترين مجروحين
حوادث رانندگي را بخود اختصاص دادهاند .از کل مجروحين سرنش��ين
وس��ايل نقليه 1544 ،مورد ( )%33/8در درون ش��هري و  2829مورد
( )%62در جادهه��اي برون ش��هري و  190م��ورد ( )%4/2در راههاي
روستايي بوقوع پيوسته است .بررسي توزيع فراواني وضعيت مجروحين
در جدول  2آمده است.

جدول  - 1بررس��ي توزيع فراواني گروههاي سني مجروحين
ناش��ي از تصادفات رانندگي بر حس��ب پذيرش در
سالهاي  1390و 1391
سال پذيرش
رده سني

1390

جمع کل

1391

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

<5

192

1/2

175

1/1

367

1/2

6 – 10

287

1/9

291

1/8

578

1/8

11 – 17

1138

7/4

1198

7/5

2336

7/5

18 – 24

4020

26/1

3947

24/9

7967

25/5

25 – 29

2426

15/8

2501

15/8

4927

15/8

30 – 39

2746

17/8

2826

17/8

5572

17/8

40 – 49

1870

12/1

2001

12/6

3871

12/4

50 – 59

1381

9

1459

9/2

2840

9/1

=> 60

1331

8/6

1474

9/3

2805

9

جمع

15391

100

15872

100

31263

100
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جدول  - 2بررسي توزيع فراواني وضعيت مصدومين ناشي از تصادفات رانندگي بر حسب نوع جاده در سالهاي1391و1390
نوع جاده

برون شهري

درون شهري
1390

نوع
مصدومين

1390

1391

راه روستايي

1391

درصد

1390

جمع کل
1390

1391

1391

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

تعداد

درصد

تعداد درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

راننده

757

33/6

567

33/6

1660 62/9 1418

69/7

80

3/5

155

6/5

2255

100

2382

100

عابر

1417

65/3

1320

65/3

711

32/8

939

40/1

42

1/9

80

3/4

2170

100

2339

100

سرنشين خودرو

1544

33/8

1256

33/8

2829

62

3018

64/9

190

4/2

375

8/1

4563

100

4649

100

موتورسيکلت سوار

2997

49/9

2692

49/9

2913 45/5 2733

47/9

277

4/6

482

7/9

6007

100

6087

100

ساير

206

52

180

52

179

218

52/5

11

2/8

17

4/1

396

100

415

100

جمع کل

6921

45

6015

45

8748 51/1 7870

55/1

600

3/9

1109

7

45/2

براس��اس آزمونهاي آماري انجام ش��ده رابطه آم��اري معنيداري بين
وضعي��ت مصدومي��ن تصادفات رانندگي با مکان تصادفات و جنس��يت
افراد و گروه س��ني  18-24در هر دو س��ال ديده ميشود (.)p< 0.05
از مجموع مجروحين تصادفات در طي اين دوس��ال ،بيش��ترين آمار با
 19768م��ورد ( )%63/2مربوط به جراحت ش��ديد ميباش��د که غالبا
منجر به بس��تري شدن افراد شده اس��ت و بعد از آن جراحت خفيف با
 1143مورد ( )%36/2بوده ،که عمدتا در محل حادثه درمان گش��تهاند
و نق��ص عضوها با  53م��ورد ( )%0/2در رتبههای بعدي قرار ميگيرند.
بين ش��دت جراحت در موتورس��واران مصدوم و عاب��ران رابطه آماري
معنيداري ديده ميش��ود ( )p<0.05بر اس��اس نتايج بدست آمده در
اين مطالعه نش��ان ميدهد که بيش��ترين فصل بروز تصادفات رانندگي
در س��الهاي  90-91با  10276مورد ( )%33در تابستان بوده است و
کمترين فصل را هم زمس��تان با  5690مورد ( )%18/2بخود اختصاص
داده است (نمودار .)1
از مجموع تصادفات امدادرس��اني ش��ده توس��ط اورژانس  115اس��تان
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نم��ودار  - 1توزي��ع فراوان��ي و درصد تصادف��ات رانندگي
امدادرس��اني شده در س��الهاي 90-91در گيالن بر
حسب فصول سال

100 15872 100 15391

گيالن در سال  90تعداد  13590مورد ( )%88/2آن در بيمارستانهاي
استان بستري شده و تعداد  1801مورد ( )%11/7نيز به صورت سرپايي
توس��ط تکنس��ينهاي اورژانس درمان شدهاند .در س��ال  91نيز تعداد
 13811مورد ( )%87مجروحان بس��تري گشته و تعداد  2061موردي
( )%13بصورت سرپايي درمان گشته اند.

بحث
يک��ي از مش��کالت رايج جوامع ام��روزي تصادفات رانندگي اس��ت که
ابعاد بهداش��تي ،اجتماعي و اقتصادي فراواني پيدا کرده است .براساس
يافتهه��اي اي��ن پژوه��ش ،از مجم��وع مجروحين تصادف��ات رانندگي
امدادرس��اني شده توسط اورژانس  115اس��تان در سالهاي 90و ،91
 % 76/8ازمجروحان را مردان و % 23/2را زنان تش��کيل میدهند که با
مطالعات انجام ش��ده قبلي در سنندج مطابقت دارد ( .)7در ساير نقاط
دنيا هم مردان درحوادث رانندگي بيشتر آسيب ميبينند ( .)8باال بودن
آمار تصادفات در مردان بيانگر اين اس��ت که توزيع جنس��ي مصدومين
درحوادث رانندگي در استان گيالن شبيه ساير شهرهاي کشورهاي در
حال توس��عه اس��ت و با ش��رايط محيطي و اقتصادي ما که بيشتر زنان
خانهدار هستند مطابقت دارد .در اين مطالعه نسبت جنسي مرد به زن
 3/3ميباشد و اين نسبت در کشور ما در مطالعات قبلي انجام شده بين
 3/3تا  5در نوسان بوده است ( .)9،10همچنين اين نسبت در مطالعات
انجام ش��ده درکشورهاي درحال توسعه بين  1/6تا  3/6متغير ميباشد
که با مطالعه حاضر تطابق دارد ( .)11همچنين در اين مطالعه بيشترين
مجروحين حوادث رانندگي در اس��تان در رده سني  18-24سال قرار
داشتهاند که قش��ر جوان جامعه را تشکيل ميدهد .اين نيروهاي فعال
که در قالب راننده س��واري ،موتورس��يکلت س��وار و سرنشين هستند،
بخش��ي از نيروي مولد جامعه ميباش��ند که بر اثر تصادف ممکن است
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دچار خسارت مالي و ضايعات جاني شدهاند که اين امر خسارت فراواني
را به اجتماع و نهاد خانواده وارد ميکند .اين نتايج با مطالعه علي برزگر
و همکاران که در کرمانش��اه صورت گرفته همخواني دارد ( )12در آن
مطالعات نيز تعداد کثيري از تصادفات در رده سني  18-24و 20- 40
سال اتفاق افتاده بود.
نتايج تحقيق بيانگر اين اس��ت که  %53/1ح��وادث در جادههاي برون
ش��هري %41/4 ،در جادهه��اي درون ش��هري و  % 5/5حوادث نيز در
جادههاي روس��تايي بوقوع پيوسته اس��ت .اين نتايج با تحقيقات انجام
شده در استان کرمانشاه مطابقت دارد ( .)12در آن مطالعه نيز %59/9
تصادف��ات در جادههاي برون ش��هري و  %36/4درون ش��هري و%3/7
در راه روس��تايي اتف��اق افتاده اس��ت و علت باال بودن اين آمار ش��ايد
عدم رعايت س��رعت مجاز در جادههاي برون ش��هري ايران باش��د که
در نتيج��هي آن ،حادثهاي با وخامت بيش��تر رخ ميدهد .همچنين اين
پژوهش نش��ان داده که بيشترين فراواني مجروحين تصادفات رانندگي
در جادههاي درون ش��هري را موتورسيکلت سواران تشکيل ميدهند و
در جادههاي برون ش��هري نيزسرنش��ينان وسايل نقليه درصد بيشتري
را دارا ميباشند.
به طورکلي طي اين س��الها بيش��ترين فراوان��ي مصدومين تصادفات
رانندگي در گيالن در جادههاي درون شهري ،برون شهري و روستايي
را موتورس��يکلت س��واران و پس از آن سرنشينان وس��ايل نقليه بخود
اختصاص دادهاند که با مطالعات انجام ش��ده در اس��تانهاي گلس��تان و
اصفهان مطابقت دارد ( .)13،14همچنين با مطالعات قرباني و همکاران
( )2009در گنب��د کاووس ک��ه بي��ان ميکنن��د که اکث��ر تصادفات با
موتورس��يکلت ايجاد ش��ده اس��ت نيز تطابق دارد ( .)15در کشورهاي
آلم��ان و ايتاليا نيز اس��تفاده از موتورس��يکلت عامل م��وارد زيادي از
تصادفات رانندگي بوده است (.)16
در اي��ن مطالع��ه از کل تصادفات صورت گرفته در س��الهاي 90-91
بيش��ترين مصدومين حوادث رانندگي ب��ا  %63/6موارد داراي جراحت
شديد بودهاند که اغلب منجر به بستري در بيمارستان گشتهاند و %36/6
موارد هم داراي جراحتهاي سطحي بودهاند که بصورت سرپايي درمان
ش��دهاند %0/2 .بيماران نيز به دليل رعايت نکردن مقررات راهنمايي و
رانندگي دچار نقص عضو گش��تهاند .تعداد افرادي که دچار نقص عضو
گرديدهاند در س��الهاي  91نس��بت به س��ال %6/4 ،90افزايش داشته
اس��ت .همچنين بيشترين موارد آسيبهاي شديد ناشي از تصادفات در
موتورسيکلت س��واران ميباشد که ميتواند علت آن هم رعايت نکردن
نکات ايمني و عدم اس��تفاده از کاله ايمني باش��د و اين امر باعث ايجاد
صدمات مغزي ،آس��يب به س��تون فقرات و نقص عضو ميشود که اين
مورد با مطالعات قبلي انجام ش��ده در اردبيل مطابقت دارد ( )17و نيز
با مطالعات صورت گرفته در خوزس��تان و کرمانشاه نيز همخواني دارد
(.)12-18
نتايج نش��ان ميدهد بيش��ترين فصل بروز تصادفات رانندگي در استان
گيالن طي س��الهاي  90و  91با  %33فصل تابس��تان بوده اس��ت که
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ب��ا مطالعات قبلي صورت گرفته در گلس��تان و اصفهان همخواني دارد
( )15-16در اس��تانهاي گلس��تان و اصفه��ان نيز فصل تابس��تان به
ترتيب با  %38و  %33تصادفات بيش��ترين فصل بروز تصادفات را بخود
اختصاص داده اس��ت .يافتهها نش��ان داده که در طي س��الهاي -91
 %87/65 ،90موارد تصادفات منجر به بس��تري در بيمارس��تان شده و
 %12/35موارد هم درمان س��رپايي ش��دهاند که با مطالعات انجام شده
در کرمانش��اه مطابقت دارد ( )12بر اس��اس آمار ارايه ش��ده با توجه به
افزايش  %3/1تصادفات در س��ال 91نسبت به سال ،90درمان سرپايي
مجروحين توس��ط تکنس��ينهاي اورژانس  115استان از رشد %14/4
برخوردار بوده است که اين بيانگر آگاهي بيشتر مردم در اطالع رساني
ب��ه موقع به اورژانس در دقاي��ق اوليه وقوع حادثه و همچنين حضور به
موقع پرس��نل اورزانس در محل حادثه و مهارت و س��رعت عمل بيشتر
آنان در خدمترساني به مجروحين بصورت سرپايي ميباشد .باال بودن
آمار تصادفات با موتورس��يکلت و همچنين تصادفات رانندگي با وسايل
نقليه ميتواند نش��اندهنده بيتوجهي به قوانين و مقررات راهنمايي و
رانندگي ،رعايت نکردن حق تقدم ،عدم توجه به جلو ،نامناس��ب بودن
ايمني جادهها ،اس��تفاده نکردن از کاله ايمني و کمربند ايمني و س��ن
کم و کمتجربگي رانندگان و ......ميباش��د .بدون ترديد آموزش فرهنگ
قوانين راهنمايي و رانندگي از طريق رس��انههاي عمومي به خصوص در
سنين کودکي و نوجواني ميتواند نقش بسزايي در افزايش آگاهي مردم
ايفا کرده و از بروز بس��ياري از تصادفات و وارد ش��دن صدمات فراوان
جسمي و مالي جلوگيري نمايد.

نتيجهگيري
بررسيهاي اين مطالعه نشان داده که باتوجه به افزايش  %3/1تصادفات
در س��ال  91نس��بت به س��ال  ،90امدادرس��اني به مجروحين توسط
اورژانس  115استان درمان سرپايي بيماران به ميزان  %14/43افزايش
داش��ته اس��ت .باعنايت به اينکه گروه سني 18 -24سال بيشترين رده
س��ني افراد صدمه ديده را ب��ه خود اختصاص ميدهند و قش��ر جوان
جامع��ه را دربرميگيرند ،توجه به آموزش از طريق رس��انهها ،مدارس و
مراک��ز آموزش به نوجوانان وجوانان در جهت رعايت قوانين راهنمايي و
رانندگي و ارتقاء س��طح فرهن��گ عمومي جامعه به صورت عام و تاکيد
بر اس��تفاد از کاله ايمني هنگام موتورس��واراي و بستن کمربند ايمني
هنگام رانندگي جهت کاهش صدمات ناش��ي از تصادفات ضروري بنظر
ميرس��د .لذا الزاميست تا رسانه ملي و دس��تگاههاي ذيربط نسبت به
آم��وزش به م��ردم در زمينه کمکهاي اوليه و همچنين اطالعرس��اني
در خصوص خدمات رايگان اورژانس  115در حيطه امدادرس��اني و نيز
اهميت حضور نيروهاي اورژانس در ساعات اوليه وقوع حوادث به مردم،
اقدامات گس��تردهاي را صورت دهند تا شاهد کاهش اين چنين حوادث
دلخراشي براي هموطنانمان باشيم.
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 که در جمعآوري،گي�لان و واحد توس��عه و تحقيقات باليني پورس��ينا
.اطالعات ما را ياري کردهاند سپاسگزاريم

سپاسگزاري
در پايان از همکاران مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزش��کي استان
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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.
Key words: Accidents, Pre Hospital Emergency
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