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عامل اصلی بروز مرگ و میرر  سیریر  و ورایرداوری                       

مدید یدا ان ضربه های وا  ه به یر ایت . افزایش قرابرل             

یدجه مدید  یدا ان    کشد های  و به یردیر ره براعر                 

افزایش بروز سیی  های مغزی و ضربه های وا  ه به یرر             

شده ایت. این مشکل به خصدص    سییا که از مردیرد                 

ییکلت به عندان وییله حمل و وقل خاودا ه ایتفرا ه مری            

شد   بسیا  چشمگیر ایت.    یالهرای اخریرر  افرزایرش                

چشمگیری یافته ایت. ماهیت غیر ایمن این وییله وقلیه و           

ایتفا ه  وزافزون از سن یدیط جداوان با افزایش بروز یداوح          

 یرافیکی مریبط با مدید یدا ان همراه بد ه ایت.

 

 

ایتفا ه وکر ن یا ایتفا ه وا  یت مدید  یدا ان از کرهه            

ایمنی باع  افزایش خطر مرگ و میر و سیی  های واشری            

از زمین خد  ن سوها می شد . مدید یدا ان بدون ایتفا ه از           

کهه ایمنی  یقریبا یه برابر بیش از مدید  یدا ان ایترفرا ه     

کننده از کهه ایمنی      یک حا ثه متحمل سیی  هایی    

 .واحیه یر می شدود

 

 

یروشینان خر یال مدید ییکلت یا به ود ت از کهه ایرمرنری            

ایتفا ه می ومایند  یا کهه ایمنی بز گساالن  ا بر یرر مری               

 گذا ود که به طد  کامل از سوان حفاظت ومی کند.

میزان بروز سیی  های مربرد  بره  وچررخره یردا ی                     

کشد های مختلف  ویا متفاوت ایت  این مدضدع به عدامرلری           

چدن طراحی  اهها  یرکی  یرافیک  سب و هدا و  فرترا هرای              

 فرهنگی بستگی  ا  .

یه چها م سیی  های مرگ با   وچرخه یردا ی وراشری از           

سیی  به یر ایت و    بین کد کان مهمترین علت سیی  بره             

  یر مربد  به حدا ث  وچرخه یدا ی ایت.

               ایتفا ه از کهه ایمنی    پیشگیری از بروز سییر  هرای
واحیه یر    بین مدید  یدا ان و  اکبان سوها خیلی مردثرر           

 ایت.

      از میزان مرگ و میر و  02  -% 54ایتفا ه از کهه ایمنی %
سیی  های جدی واحیه یر مدید  یدا ان  ا کاهش مری            

  هد.

              قداوین مربد  به ایتفا ه اجبا ی از کهه ایمنی به ویژه
کشد های با   سمد کم که از این ویلیه وقلیه بره طرد                

 ویی ی ایتفا ه می کنند  بسیا  اهمیت  ا  .
              قداوین ایتفا ه از کهه ایمنی وه ینها    افزایش مریرزان

ایتفا ه از سن بسیا  مدثر ایت  بلکه به همان وسبت ویز بر 
کاهش میزان مرگ و میر و سیی  های واشی از یرداورح             

 مدید ییکلت یاثیر می گذا  .
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    ایتای پیشگیری از یصا ف های جا ه ای و کراهرش             

سیی  ها و عداق  واشی از سن  ایتفا ه از صنردلری ویرژه               

 کد ک    خد  وها ضرو ی ایت.

با ایتفا ه از ویایل ایمنی کرد ک    خرد  و  ور ریرر                  

صندلیهای کد ک می یدان مرگ واشی از یداوح یرافیکی  ا 

 % کاهش  ا .17یا 

مهمترین عامل بروز حدا ث یرافیکی کد کان عدم  عایرت         

وکات ایمنی ایت  که یکی از این عدامل عدم ایترفرا ه از      

صندلی کد کان    خد  و ایت که از مدا   وقض فنری                

 ویایل وقلیه به شما  می  و .

وشاودن کد ک    صندلی ویژه کد کان که به صندلری     .1
 خد  و وص  شده باشد.

گذاشتن اطفال زیر یک یال    یراک مرخرصردص              .2
 کد کان و قرا   ا ن سن    صندلی عق  خد  و

هنگام حرکت خد  و از وشاودن کد کان    صندلی جلد  .3
 و بغل  اونده و یا فر  کنا   اونده خد  ا ی کنید.

ایستا ن کد ک    خد  و خطرواک ایت  پس هررگرز           .5
وباید به او اجازه این کا   ا ه شد  .بررای وشرسرترن                 
کد کان    خد  و بهترین و ایمن یرین کا    وشسترن           
کد ک  وی صندلی عق  و بستن کمربرنرد ایرمرنری             

 مخصدص ایت.
ایتفا ه از کمربند ایمنی مخصدص    صندلی عرقر             .4

 خد  و 

 مقدمه

 استفاده از کاله ایمنی

 برای افزایش استفاده از کاله ایمنی چه می توان کرد

 استفاده ازصندلی کودک

 نکته های مهم ایمنی برای کودکان و والدین
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 منابع :

 مغیثی   علیرضا.  اه ایمن و صندلی ویژه کد ک و  کهه ایمنی  .7

 گزا ش جهاوی پیشگیری از سیی  های یرافیکی-ا ا ه پیشگیری از حدا ث .0

یهیه کننده:  ییده الهام مهدیاوی   کا شناس یهمت جداوان شبکه بهداشت و 

   مان شهریتان البرز

 
 

            ایتفا ه از یلفن همراه می یداود یاثیرات وامطلدبی برر
وظایف فیزیکی  ا  اکی و یصمیم گیری  اونده  اشتره         
باشد. وتایج مطال ات    مد   حداس پریی و ظرفریرت            
مغزی  اونده وشان می  هد که    زمان صحبت کر ن 

 7/4یرا     2/4 اونده با یلفن همراه زمان واکنش  اونده        
 ثاویه افزایش می یابد.

          مطال ات وشان  ا ه که یداوایی  اونده بررای هردایرت
ایدمبیل    مسیر صحیح و یرعت مرنرایر  بررای              
حرکت  و ایدمبیل پشت یر هم  قضاوت  اورنرده و             
 عایت فاصله منای  با یایر ایدمبیل ها به طد  خاص    
یحت یاثیر قرا  می گیر . شداهدی از مطالر رات بره              
 یت سمده که خطر یصا ف کساوی که    هرنرگرام            

بررابرر      5 اوندگی از یلفن همراه ایتفا ه می کنرنرد           
 یایرین ایت.

 

 

 

 

 
 

   بسیا ی از کشد های با   سمد پایین و متدیط ایردبردس     
ها و کامیدن های  یت  وم بدون لدازم محاف ت کننده    
یصا فات مثل کمربند ایمنی از کشد های با   سمد باال وا       

 می شد   اینگدوه ویایل وقلیه    هنگام یصا ف عملکر  

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 معاونت بهداشتی

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

 

 

(     200اجرایی سمدزش و ا یقای یهمت )     -کمیته اوتشا ات علمی  
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راه ایمن   و              

فرد ایمن                    

 
قابل قبدلی وداشته و    هنگام حمل مسافر با ظرفیت کامل             

یا بیش از قد ت ویایل وقلیه بز گتر میزان جراحات و مررگ            
 ا    مقایسه با یصا فات خد  ویدا ی برا یردا ی برا هرا               

 افزایش می  هد.
 

کمربند شاوه باید  و  از گر ن باشد  اما وباید سن  ا از  وی               
 شاوه بر ا ید.

 کمربندی که  وی یینه می سید باید بین  و یینه قرا  بگیر .
کمربند  وی پای باید زیر شکم قرا  بگیر  یا بیرن پراهرا و            

 .هرگز نباید روی شکم یا باالی آن قرار گیرد.ایتخدان لگن باشد

 استفاد ه از تلفن همراه :

 کمربند ایمنی در دوران بارداری

 کامیونسرنشینان اتوبوس و 


