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اعضای کمیته و دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر
آقای دکتر سعید نمکی؛ وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و رئیس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای
غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر باقر الریجانی؛ معاون آموزش��ی وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی و نائب رئیس کمیته ملی
پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر علیرضا رئیسی؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و عضو کمیته ملی پیشگیری
و کنترل بیماریهای غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر محمدرضا ش�انه س�از؛ سرپرس��ت س��ازمان غذا و دارو ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و عضو
کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر قاسم جان بابایی؛ معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و عضو کمیته ملی پیشگیری
و کنترل بیماریهای غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر کامل تقوی نژاد؛ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و عضو کمیته
ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر محسن اسدی الری؛ مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و عضو دبیرخانه
ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر فرش�اد فرزادفر؛ رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر پژوهش��گاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه
علوم پزشکی تهران و عضو دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر حمیدرضا جمش�یدی؛ عضو دبیرخانه ملی پیش��گیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر جمهوری اس�لامی
ایران
آقای دکتر علی اکبر حقدوست؛ عضو دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر علیرضا دالوری؛ عضو دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر افش�ین اس�توار؛ سرپرس��ت دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر و عضو دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل
بیماریهای غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر رامین حشمت؛ عضو دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
آقای دکتر امیرحسین تکیان؛ عضو دبیرخانه ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر جمهوری اسالمی ایران
خانم دکتر نیلوفر پیکری؛ دبیر و عضو دبیرخانه ملی پیش��گیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر جمهوری اس�لامی
ایران
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چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی
(در راستاي سند ملي پيشگيري و كنترل بيماريهاي غيرواگير)

پدیدآورندگان:
دکتر قاس��م جانبابایی ،دکتر محمد حاجی آقاجانی ،دکتر مش��یانه حدادی ،دکتر جمشید کرمانچی ،دکتر پیرحسین
کولیوند ،دکتر محمد سرور.
همکاران علمی(به ترتیب حروف الفبا):
دکتر افش��ین اس��توار ،دکتر علی اردالن ،دکتر کامران باقری لنکرانی ،دکتر علی بیداری ،دکتر نیلوفر پیکری ،دکتر
امیر حسین تکیان ،دکتر ناهید جعفری ،دکتر حمید رضا حاتم آبادی ،دکتر سید تقی حیدری ،دکتر حمید حیدری،
دکتر حمیدرضا خانکه ،دکتر داوود خراسانی زواره ،دکتر اردشیر خسروی ،دکتر علیرضا دالوری ،دکتر عطیه ربیعی،
دکتر وفا رحیمی موقر ،دکتر رضا رضایی ،دکتر س��جاد رضوی ،دکتر ش��هرام رفیعی فر ،دکتر سهیل سعادت ،دکتر
حمید س��وری ،دکتر علی ش��هرامی ،دکتر امین صابری نیا ،دکتر همایون صادقی ،دکتر خس��رو صادق نیت ،دکتر
علیرضا عس��کری ،دکتر طیب قدیمی ،دکتر فرش��اد فرزادفر ،دکتر بهزاد کالنتری ،دکتر سید عباس متولیان ،دکتر
علیرضا مغیثی ،دکتر جعفر میعادفر ،دکتر حسن نوری ،دکتر حسن واعظی ،دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک.
همکاران اجرایی (به ترتیب حروف الفبا):
کارولین ابش زاده ،فروغ اس��ربار ،معصومه افسری ،سهیل آقابگلویی ،دکتر آرمان برزهکار ،حمید جوادیفر ،عظیمه
سادات جعفری ،دکتر حسن حسینیزاده ،محسن حسن زاده لعل ،آزاده حقیقی ،مجتبی خالدی ،لیال خیراتی ،دکتر
رضا دهقانپور ،زهرا رحمانیزاده ،میترا رس��تگاری ،آنیتا رضایی طهران��ی ،دکتر فرهاد رضوانی ،دکتر منصور رنجبر،
ابراهیم زارع ،رضا زارعینژاد ،مرضیه زنگنه ،مهرداد زینالی ،مریم س��یاهتیر ،دکتر مجتبی سیف ،دکتر نرگس سادات
ش��مس ،دکتر سید موسی طباطبایی لطفی ،س��ارا مهران امین ،دکتر حمید مهرابیفر ،دکتر معصومه عباسی ،سارا
علیپور ،پروانه عزتی ،اسماعیل فراهانی ،میثم فراهانی ،علی سوسن آبادی ،مریم قدیری افشار ،فاطمه کشوری ،دکتر
حمیدرضا لرنژاد ،دکتر حمید لهراس��بی ،عطیه مبینی ،دکتر زینب محمدی ،دکتر نفیس��ه میرکتولی ،حسن وطنی،
دکتر علیرضا ولی زاده ،جواد یعقوبی زاده.
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بیانیه رئیس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

با توجه به گسترش بیماریهای غیرواگیر در کشور جمهوری اسالمی ایران که ناشی
از گس��ترش عوامل خطر مرتبط است ،نیاز به اقدام و انجام مداخالت موثر ضروری به
نظر میرس��د ،اجرای ‘‘ طرح تحول نظام س�لامت’’ ضمن آن که دریچههای جدیدی
از امید برای بهبود وضعیت س�لامت مردم و کاهش بار مالی ناش��ی از بیماریها را به
دکتر سعید نمکی

وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و
رئيس كميته ملي پيشگيري و
كنترل بيماريهاي غيرواگير

روی مس��ئوالن نظام سالمت گش��ود ،این موضوع را بیش از پیش یادآور نمود که امر
پیش��گیری از گس��ترش عوامل خطر ،به مراتب مناسبتر و با اهمیتتر از پرداختن به
مداخالت درمانی گران قیمت ،پیچیده و گاهاً غیرقابل گس��ترش به بخشهای محروم
و دوردست کشور است.

بنا به ضرورتهای پیشگفت و با توجه به تعهد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به سازمان جهانی بهداشت
درخص��وص کاهش مرگهای زودهنگام ناش��ی از بیماریهای غیرواگیر تا س��ال  ،2025کمیته ملی پیش��گیری و
کنترل بیماریهای غیرواگیر بهمنظور ایجاد هماهنگیهای درون و برون بخشی وزارت بهداشت با سایر وزارتخانهها
و متولیان مرتبط با کاهش عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر ،ضرورتی بود که به یاری خداوند به انجام رسید.
اکنون که با هماهنگی جناب آقای دکتر باقر الریجانی ،نائب رئیس محترم کمیته ملی پیشگیری و کنترل بيماريهاي
غيرواگير و زحمات و پیگیریهای مجدانه جناب آقاي دكتر محمد آقاجاني و جناب آقای دکتر قاس��م جان بابایی،
چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی تدوین گردیده ،امیداست با جلب مشارکت و همکاریهای بینبخشی
مس��ئولین و متولیان ارشد نظام و ابالغ آن به زیر مجموعههای مرتبط ،گامهای اجرایی الزم بهمنظور کاهش عوامل
خطر رخداد ،پوشش بهتر خدمات ،درمان با کیفیت مصدومین و بازتوانی آسیبدیدگان برداشته شود.
برخود الزم می دانم از زحمات برادر ارجمند جناب آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی و تمامی کارشناسان
خبره موضوع ایمنی که در تدوین این سند مشارکت جدی داشتهاند ،تشکر و قدردانی نمایم .امیداست با همفکری
و همیاری کلیه متخصصین امر و متولیان ایمنی راهها بتوانیم حتیاالمکان از بروز حوادثی از این دس��ت جلوگیری
و در صورت رخداد با ارائه خدمات بهموقع ،مناس��ب و با کیفیت از آس��یب بیش��تر پیشگیری و فرد را بهطور مولد به
آغوش جامعه بازگردانیم.
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کارگروههای کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر
از ملزومات پوشش همگانی سالمت و توسعه پایدار در کشور ،مدیریت و رهبری مؤثر و عملکرد سریع و مناسب در
س��طوح ملی و فروملی در کش��ور به منظور پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر است .بر همین اساس ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر ایران را به منظور سیاستگذاری
در سطح ملی ،برنامه ریزی ،جلب مشارکت ذی نفعان و همکاریهای درون بخشی و بین بخشی و هدایت مداخالت
مبتنی بر اولویت تش��کیل داد .این کمیته س��ند ملی ایران را مبتنی بر برنامه عمل جهانی و اولویت های کش��ور به
منظور پیش��گیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر آن از س��ال  1394تا  1404تدوین نمود .این س��ند
دارای  13هدف ملی که بر عوامل خطر اصلی ش��امل مصرف دخانیات ،رژیم غذایی ناس��الم ،عدم فعالیت فیزیکی و
مصرف الکل ،چهار دسته بیماری که عبارتند از بیماری های قلبی – عروقی ،سرطان ها ،بیماری های مزمن ریوی،
دیابت و اولویت های دیگر کشور مانند حوادث ترافیکی متمرکز است.
کمیته ملی پیش��گیری و کنترل بیماری های غیرواگیر به منظور اجرایی س��اختن س��ند ملی ،کارگروههای ملی را
مبتنی بر اهداف یاد شده در سال  1394تشکیل داد.
هماهنگ کنندگان کارگروههای کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در سال 1394

جناب آاقی دکتر الریجانی

معاون آموزشی و هماهنگ کننده کارگروه بیماریهای غیرواگیر با تمرکز رب دیابت و عوامل خطر متابولیک

جناب آاقی دکتر ملک زاده

معاون تحقیقات و فناوری و هماهنگ کننده کارگروه بیماریهای غیرواگیر با تمرکز رب سرطان

جناب آاقی دکتر دیناروند

معاون و رئیس سازمان غذا و دارو و هماهنگ کننده کارگروه غذا و دارو

جناب آاقی دکتر سیاری

جناب آاقی دکتر آاقجانی
جناب آاقی دکتر دالوری
جناب آاقی دکتر فرزادفر

معاون بهدا شت و هماهنگ کننده کارگروه عوامل خطر مرتبط با سبک زندگی

معاون ردمان و هماهنگ کننده کارگروه اهی بیماریهای غیرواگیر با تمرکز رب بیماریهای قلبی-ع روقی و پیشگیری ازحوادث رتافیکی
هماهنگ کننده کارگروه تعامالت بین بخشی

هماهنگ کننده کارگروه پایش پیشرفت دستیابی هب اهدا ف سند ملی

در س��ال  ،1396با تشکیل معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،جناب آقای دکتر ایازی،
معاون اجتماعی وقت ،به عنوان هماهنگ کننده کارگروه تعامالت بین بخشی و اجتماعی سازی پیشگیری و کنترل
بیماریه��ای غیرواگیر در کمیته ملی فعالیت داش��تند .در گذر زمان و با توجه به عضویت ش��خصیت حقوقی افراد
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هماهنگ کنندگان برخی کارگروهها تغییر کرده و همچنین کارگروههای جدیدی به مجموعه کمیته ملی پیشگیری
و کنترل بیماری های غیرواگیر ،مبتنی بر نیاز کشور ،افزوده شدند.
هماهنگ کنندگان کارگروههای کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در سال 1398

جناب آاقی دکتر الریجانی

معاون آموزشی و هماهنگ کننده کارگروه بیماریهای غیرواگیر با تمرکز رب دیابت و عوامل خطر متابولیک

جناب آاقی دکتر ملک زاده

معاون تحقیقات و فناوری و هماهنگ کننده کارگروه بیماریهای غیرواگیر با تمرکز رب سرطان

جناب آاقی دکتر شاهن ساز

معاون و سررپست سازمان غذا و دارو و هماهنگ کننده کارگروه غذا و دارو

جناب آاقی دکتر رئیسی

جناب آاقی دکتر جان بابایی

معاون بهدا شت و هماهنگ کننده کارگروه عوامل خطر مرتبط با سبک زندگی
معاون ردمان و هماهنگ کننده کارگروه پیشگیری از حوادث رتافیکی

جناب آاقی دکتر آاقجانی

رئیس دانش گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ،ردمانی شهیدبهشتی و هماهنگ کننده کارگروه بیماریهای قلبی ،ع روقی

سرکار خانم دکتر حضرتی

معاون رپستاری و هماهنگ کننده کارگروه آموزش پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

جناب آاقی دکتر اقنعی

جناب آاقی دکتر دل پیشه
جناب آاقی دکتر فرزادفر

هماهنگ کننده کارگروه بیماریهای غیرواگیر با تمرکز رب بیماریهای مزمن تنفسی
هماهنگ کننده کارگروه تعامالت بین بخشی

هماهنگ کننده کارگروه پایش پیشرفت دستیابی هب اهدا ف سند ملی
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راهکاری برای دستیابی به اهداف سند ملي پيشگيري و كنترل بيماريهاي غيرواگير
کش��ور جمهوری اس�لامی ایران متعهد گردیده اس��ت که تا س��ال  ،2025مرگ زودهنگام به علت
دکتر باقر الریجانی
نائب رئیس کمیته ملی پیشگیری بیماریهای غیرواگیر را در جمعیت کشور به میزان  25درصد کاهش دهد ،تعهدی که برای اجرای
و کنترل بیماریهای غیرواگیر و
رئیس پژوهشگاه علوم غدد آن نیاز به بس��یج منابع و امکانات وزارت بهداش��ت و همکاری سایر وزارتخانهها ،نهادهای عمومی و
حتی بخش خصوصی اس��ت .در این راستا و در تیر ماه س��ال  ،1394اولین «سند ملی پیشگیری و
و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران کنت��رل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط» ب��ا حضور خانم دکتر مارگارت چان ،مدیر کل
محترم سازمان جهانی بهداشت و آقای دکتر عالء الوان ،مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت ،به امضای مقام
محترم ریاست جمهوری ،مقام محترم ریاست مجلس شورای اسالمی ،سه تن از معاونان رئیس جمهور ،نه نفر از وزرای دولت
یازدهم و ریاست سازمان صدا و سیما رسید که شاید اولین مورد از این دست اسناد در تاریخ نظام سالمت کشور باشد .اکنون
که کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر ،مسئولیت سیاستگذاریهای کالن در حوزه بیماریهای غیرواگیر
و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی را بر عهده گرفته است ،انتظارمی رود اقدامات سریع و قاطع در راستای دستیابی به
اهداف ذیل ،صورت پذیرد.
اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در بازه زمانی  1394تا 1404
هدف  %25 :1کاهش خطر مرگ زودرس ناشی از بیماریهای قلبی عروقی ،سرطان ،دیابت و بیماریهای مزمن ریوی
هدف  :2حداقل  %10کاهش نسبی در مصرف الکل
هدف  %20 :3کاهش نسبی در شیوع فعالیت بدنی ناکافی
هدف  %30 :4کاهش نسبی در متوسط مصرف نمک در جامعه
هدف  %30 :5کاهش نسبی در شیوع مصرف دخانیات در افراد باالتر از  15سال
هدف  %25 :6کاهش نسبی در شیوع فشار خون باال
هدف  :7ثابت نگهداشتن میزان بیماری دیابت و چاقی
هدف  :8دریافت دارو و مش��اوره (از جمله کنترل قند خون) توس��ط حداقل  %70از افراد واجد ش��رایط برای پیش��گیری از
حملههای قلبی و سکته مغزی
ه��دف  %80 :9دسترس��ی به تکنولوژیها و داروهای اساس��ی قابل فراهمی ش��امل داروهای ژنریک م��ورد نیاز برای درمان
بیماریهای غیرواگیر در بخشهای خصوصی و دولتی
هدف  :10به صفر رساندن میزان اسید چرب اشباع در روغنهای خوراکی و محصوالت غذایی
هدف  %20 :11کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی
هدف  %10 :12کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر
هدف  %20 :13افزایش دسترسی به درمان بیماریهای روانی
به این منظور ،در کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر ،کارگروههای متعددی در نظر گرفته شدهاست که هر
یک از آنها مسئولیت دستیابی به یک یا چند هدف موجود در «سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل
خطر مرتبط» را بر عهده دارند .این کارگروهها ش��امل کارگ��روه دیابت و عوامل خطر متابولیک ،کارگروه بیماریهای قلبی و
عروقی ،کارگروه عوامل خطر مرتبط با س��بک زندگی ،کارگروه س��رطان ،کارگروه دارو /مواد و صنایع غذایی ،کارگروه عوامل
خطر زیس��ت محیطی ،کارگروه س�وانح و حوادث ترافیکی ،کارگروه تعامالت بین بخش��ی و کارگروه پایش و ارزشیابی سند
اس��ت .کارگروه سوانح و حوادث ترافیکی ،با توجه به مسؤلیتهایی که در راستای دستیابی به اهداف «سند ملی پیشگیری و
کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط» دارد ،اقدام به تدوین «چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی»
نمود تا با کمک آن بتواند برنامههای پیش��گیری و درمان و بازتوانی را با رویکردی چند بخش��ی هماهنگ کند و دانشگاههای
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور را در راه رسیدن به اهداف مورد نظر یاری نماید.
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بیانیه رئیس کارگروه ملي کاهش بار حوادث ترافیکی

امروزه حوادث ترافیکی بهعنوان یکی از معضالت مهم و موانع توسعه پایدار در سطح بین المللی
مطرح است ،بگونه ای که ساالنه  1.35میلیون نفر یعنی تقریباً روزانه  3700نفر در اثر حوادث
ترافیکی فوت میکنند و دهها میلیون نفر مصدوم یا معلول میش��وند .این حوادث بار باالیی را
به نظام سالمت کشورها تحمیل و هزینه هنگفتی برای دولتها رقم میزند.
متاسفانه بیش از  %90موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در کشورهای با درآمد کم و متوسط
دکتر قاسم جان
باباییملی رخ میده��د ،کش��ورهایی که  %85جمعیت جهان و تنها  %60وس��ائط نقلی��ه را دارند .منطقه
معاون درمان و رئیس کارگروه
کاهش بار حوادث ترافیکی
مدیترانه شرقی در مقام سوم باالترین میزان مرگ به ازای یکصد هزار نفر جمعیت بعد از افریقا
و جنوب ش��رق آس��یا قرار دارد .در ایران نیز س��االنه تعداد زیادی از هموطنان در اثر حوادث ترافیکی فوت میکنند این در
حالیست که متاسفانه علیرغم روند رو به کاهشی که از ابتدای دهه ایمنی راهها آغاز شده بود در دو سال اخیر مجددا ً شاهد
روند افزایشی تلفات ترافیکی بودیم.
روند س��ریع شهرنشینی ،استانداردهای ضعیف ایمنی ،ناکارآمدی قوانین ،اجرا و اعمال ضعیف قانون ،حواسپرتی یا خستگی
حین رانندگی ،رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل ،س��رعت غیرمجاز ،عدم اس��تفاده از کمربند ایمنی و یا کاله ایمنی،
صحبت کردن با تلفن همراه و حواسپرتی حین رانندگی بخشی از دالیل رخداد این حوادث بشمار میروند.
تجربه نش��ان میدهد که دستیابی به ایمنی پایدار راهها نیازمند برنامهریزی ،سرمایهگذاری طوالنیمدت و ظرفیت مدیریتی
مناس��ب اس��ت .الزمه دستیابی به این مهم همکاری مشترک همه ذینفعان ملی و بین المللی ،سازمانهای مردم نهاد و آحاد
مردم است.
جمهوری اس�لامی ایران بعنوان کش��ور پیشگام در زمینه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر ،کمیته ملی پیشگیری و
کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط را به ریاس��ت جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت
و با عضویت معاونین محترم ایشان و جمعی از صاحب نظران تشکیل داد و «سند پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر
و عوامل خطر مرتبط» را تدوین نمود ،س��ندی که عالوه بر اهداف  9گانه س��ازمان جهانی بهداش��ت ،اهداف دیگری از جمله
کاهش مرگ ناشی از حوادث ترافیکی را نیز با توجه به اولویتهای کشور در بحث بیماریهای غیرواگیر تعریف نمود.
این س��ند توس��ط جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم و اعضا محترم هیئت دولت به تصویب رس��ید و همچنین
خانم مارگارت چان رئیس وقت س��ازمان جهانی بهداش��ت آن را تایید نمود .به منظور دستیابی به اهداف ذکر شده در سند و
عملیاتی نمودن برنامه های آن ،کارگروه های مرتبط در حوزه های اصلی بیماریهای غیر واگیر تشکیل گردید .یکی از این
کارگ��روه ه��ا ،کارگروه حوادث ترافیکی بود که در اولین گام به همت جناب آقای دکتر محمد آقاجانی ،معاون درمان وقت و
با همکاری مشاوران علمی و افراد خبره در این حوزه اقدام به تهیه چارچوب ملی ارائه خدمت به مصدومین ترافیکی نمود.
تهیه سند پیش رو که ویرایش دوم از چارچوب ملی ارائه خدمت به مصدومین ترافیکی است نیز بدون همکاری مجدانه برادر
ارجمند و س��خت کوشم جناب آقای دکتر پیرحس��ین کولیوند ،رئیس محترم سازمان اورژانس کشور و دبیر محترم کارگروه
حوادث ترافیکی سرکار خانم دکتر مشیانه حدادی میسر نبود.
مش��ارکت فعال کلیه ذینفعان نظام س�لامت در حوزه حوادث ترافیکی نقطه قوت دیگر س��ند پیش رو اس��ت .امید اس��ت با
همکاری و حمایت واحدهای مرتبط در وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی و دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی و دیگر ذینفعان در وزارتخانهها ،سازمانها و موسسات دیگر ،گام های در نظر گرفته شده در این سند شکل
واقعی و عملیاتی بخود گیرد و مردم عزیز کشور ما از نتایج سالمتبخش آن بهرهمند گردند.
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نگاهی کلی به وضعیت حوادث ترافيكي در جهان
حوادث ترافيكي امروزه يكي از چالشهاي مهم س�لامتي در جهان اس��ت .بر اس��اس آخرين گزارش بين المللي ايمني
راهها1که در سال  2018و به استناد آمار و اطالعات سال  2016به چاپ رسیده ،ساليانه  1.350.000نفر (روزانه قریب
به  3700نفر) در اثر حوادث ترافيكي در سراسر جهان جان خود را از دست ميدهند و  20تا  50ميليون نفر مجروح
يا معلول ميشود )1(.حوادث ترافیکی  %24.4مرگهای ناشی از حوادث(( )2نمودار  )1و  %2.5کل مرگها را بهخود
اختصاص میدهد ،هم اكنون هش��تمین علت مرگ در جهان(نمودار )2و نخس��تين علت مرگ در گروه سني  5تا 29
س��ال است و تخمين زده ش��ده اگر اقدامي براي پيشگيري از آن صورت نپذيرد تا سال  2030به هفتمین عامل مرگ
و مير در جهان بدل گردد .این در حالیس��ت که به اس��تناد سومین گزارش بين المللي ايمني راهها2که در سال 2015
به چاپ رسیده بود ،ساليانه  1.250.000نفر در اثر حوادث ترافيكي در سراسر جهان جان خود را از دست میدادند و
حوادث ترافیکی نهمین علت مرگ در جهان و نخستین علت مرگ در گروه سنی  15تا  29سال بود)3(.
نمودار  ،1علل اصلی مرگ  5.1میلیون نفر در اثر حوادث و خشونت ،در سال 2012

Source: Health in 2015: from MDGs, Millennium Development Goals to SDGs, Sustainable Development Goals.
World Health Organization, 2015.

1- Global Status Report on Road Safety 2018, https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/
2- Global Status Report on Road Safety 2015, http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/

18

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

نمودار  ،2ده علت اصلی مرگ در جهان در سال  2016میالدی

Source: Global Status Report on Road Safety. Geneva, World Health Organization, 2018.

متاسفانه حدود  %93موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ میدهد ،کشورهایی
که  %85جمعیت جهان و تنها  %60وسائط نقلیه را دارند(.نمودار )3
نمودار ،3جمعیت ،مرگ ناشی از حوادث ترافیکی و تعداد وسائط نقلیه ثبت شده ،بر اساس سطح درآمد کشورها

Source: Global Status Report on Road Safety. Geneva, World Health Organization, 2018.

می��زان مرگ ناش��ی از حوادث ترافیکی در جه��ان  18.2به ازای یکصد هزار نفر جمعیت اس��ت .این میزان در منطقه
مدیترانه ش��رقی( 18به ازای یکصد هزار نفر جمعیت) اس��ت و این منطقه پس از افریقا( 26.6به ازای یکصد هزار نفر
جمعیت) و جنوب شرق آسیا( 20.7به ازای یکصد هزار نفر جمعیت) در مقام سوم باالترین میزان مرگ به ازای یکصد
هزار نفر جمعیت قرار دارد(.نمودار )4
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نمودار ،4میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به ازای یکصد هزار نفر جمعیت ،بر اساس
مناطق  6گانه سازمان جهانی بهداشت

Source: Global Status Report on Road Safety. Geneva, World Health Organization, 2018.

منطقه مدیترانه ش��رقی تنها منطقهای اس��ت که درآن مرگ ناش��ی از حوادث ترافیکی با افزایش سطح درآمد کاهش
نمییابد)1(.
افراد در معرض خطر حوادث ترافیکی
تقریباً نیمی از موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در کاربران آسیبپذیر شامل ،موتورسیکلتسواران ،دوچرخهسواران
و عابران پیاده رخ میدهد %23 .فوتیهای حوادث ترافیکی در جهان عابران پیاده %28 ،راکبین وسائط نقلیه موتوری
دو یا سه چرخ و  %3دوچرخه سواران هستند(.نمودار )5
در میان فوتیهای حوادث ترافیکی باالترین درصد فوت عابران پیاده در میان مناطق مختلف سازمان جهانی بهداشت
مربوط به افریقا ( )%40و کمترین مربوط به جنوب شرق آسیا ( )%14است %34 .فوتیهای حوادث ترافیکی در منطقه
مدیترانه شرقی را عابران پیاده تشکیل میدهند)1(.
نمودار  ،5میزان مرگ حوادث ترافیکی در کاربران مختلف ،به تفکیک مناطق مختلف سازمان جهانی بهداشت

Source: Global Status Report on Road Safety. Geneva, World Health Organization, 2018.
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کودکان از دیگر گروههای آس��یبپذیر حوادث ترافیکی هستند بهگونهای که تقریباً هر چهار دقیقه یک کودک بهدلیل
حادثه ترافیکی برای همیش��ه چش��م از جهان فرو می بندد .س��االنه  186.300کودک معادل بیش از  500کودک در
هر روز در اثر حوادث ترافیکی فوت میکنند .بر اساس آمارها %95 ،مرگ کودکان در سوانح ترافیکی در کشورهای با
درآمد کم و متوسط رخ میدهد.
كودكان در س��نين پايينتر بهعلت محدود بودن تكامل فيزيكي ،ش��ناختي و اجتماعي ،بيش از بالغين در برابر ترافيك
آس��يبپذيرند .در كودكان بهعلت كوچكي جثه احتمال ديدن و ديده ش��دن كمتر از بالغين است .بهعالوه اگر كودكي
در حادثه ترافيكي درگير ش��ود ،نرمتر بودن بافت س��ر او را در مقابل صدمات جدي س��ر نسبت به بالغين آسيبپذيرتر
ميكند .در كودكان كوچكتر دش��واري در تفس��ير صداها و عالئم مختلف بر قضاوت آنها در خصوص فاصله ،سرعت و
جهت حركت وس��ائط نقليه تاثير ميگذارد .همچنين كودكان كوچكتر رفتارهاي تكانش��ي دارند و كوتاهي دامنه توجه
آنها باعث ميش��ود تا توان مقابله همزمان با بيش از يك چالش را نداش��ته باشند .در سنین باالتر نیز ،بروز رفتارهاي
مخاطره آميز کودک بر ايمني او تاثير ميگذارد)4(.
نمودار  ،6ميزان مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيكي كودكان زير  18سال ،بر حسب نوع كاربري

Source: Ten strategies for keeping children safe on Roads. World Health Organization, 2018.

م��ردان بیش از زنان در معرض رخداد حوادث ترافیکی هس��تند .قریب به  %73فوتیه��ای حوادث ترافیکی را مردان
تش��کیل میدهند .در میان رانندگان جوان زیر  25س��ال ،مردان س��ه برابر بیش از زنان در معرض خطر مرگ ناشی از
حوادث ترافیکی قرار دارند )5(.این تفاوت جنس��یتی از زمان کودکی آغاز میگردد بهطوریکه مرگ ناش��ی از حوادث
ترافیکی در پسرها دو برابر دخترها است)4(.
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شکل  ،1مقایسه مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در کودکان پسر و دختر

Source: Ten strategies for keeping children safe on Roads. World Health Organization, 2015.

عوامل خطرکليدي حوادث ترافیکی
هفت ريسك فاكتور كليدي حوادث ترافيكي عبارتند از:
س��رعت باال ،عدم اس��تفاده از كمربند ايمني ،عدم اس��تفاده از كاله ايمني موتورس��واران و صندلي مخصوص كودك،
رانندگ��ي تحت تاثیر مصرف مش��روبات الكي ،رانندگي تح��ت تاثير دارو و مواد مخدر و اس��تفاده از تلفن همراه حين
رانندگي.
سرعت باال :

مدیریت موثر س��رعت ،مهمترین راهکار مداخلهای در کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی است )1(.با افزایش
میانگین س��رعت رانندگی احتمال تصادف نیز به همان نس��بت افزایش مییابد .در صورت وقوع تصادف ،خطر مرگ و
آسیبهای جدی در سرعتهای باالتر ،بهویژه برای عابران پیاده ،دوچرخهسواران و راکبان موتورسیکلت بیشتر است)3(.
کاهش اندک سرعت میتواند بر احتمال مرگ و خطر مصدومیتهای جدی در تصادفات رانندگی موثر باشد:
•خطر مرگ برای عابرانی که در برخورد با قسمت جلوی خودرو مصدوم میشوند ،در افزایش سرعت از km/h 50

به  4/5 ،km/h 65برابر میشود.
•خطر مرگ سرنشینان خودرو در تصادفات دو خودرو از پهلو در سرعت  85 ،km/h 65درصد است.
•برای سرنش��ینانی که در خودروهای با بهترین کیفیت ایمنی سوار 3هستند و کمربند ایمنی نیز بستهاند ،آستانه
آسیبهای جدی و کشنده ناحیه سر در تصادفات شاخ به شاخ دو خودرو ( km/h 70سرعت در لحظه برخورد)
 4گزارششده است)1(.

3- Euro- NCAP- 5 star
4- Travel speed at impact
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به ازای هر  %1افزایش در سرعت متوسط  %4خطر تصادفات مرگبار و  %3خطر
تصادفات شدید افزایش مییابد.
 5درصد کاهش متوسط سرعت ،تعداد فوتیها را تا  30درصد کاهش میدهد)1(.
شكل  ،2قانون کنترل سرعت در مناطق شهری به تفکیک کشورهاي مختلف

Source: Global Status Report on Road Safety. Geneva, World Health Organization, 2018.

 46کشور جهان با جمعیتی حدود سه میلیارد نفر ،قوانین مناسبي برای
محدودیت سرعت در مناطق شهری دارند)1(.
س��ه معیار مهم برای ارزیابی وضعیت قوانین مرتبط با س��رعت ،بمنظور انطباق با بهترین عملکرد مورد تایید س��ازمان
جهانی بهداشت عبارتند از:
•وجود قانون ملی برای محدودیت سرعت
• حداکثر س��رعت درونش��هری کمتر یا برابر با ( km/h 50س��رعت  km/h 30برای مناطق مسکونی و مناطق با
حجم باالی تردد عابران پیاده توصیه میشود).
•قدرت تغییر و اصالح محدودیتهای سرعت توسط متولیان محلی(جهت انطباق با بسترهای مختلف))1(.
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كمربند ايمني:

بس��تن کمربند ایمنی خطر مرگ را در راننده و سرنش��ین جلوی خودرو به میزان  45تا  %50و خطر مصدومیتهای
خفیف و جدی را بهترتیب بهمیزان  %20و  %45کاهش میدهد .در میان سرنش��ینان عقب خودرو نیز بس��تن کمربند
ایمن��ی خطر مصدومیتهای کش��نده و جدی را ت��ا  %25و مصدومیتهای خفیف را تا ح��دود  %75کاهش میدهد.
همچنین بس��تن کمربند ایمنی خطر بیرون افتادن از ماش��ین(پرت ش��دن) در هنگام تصادف را بهصورت معنیداری
کاهش میدهد)3(.
شكل  ،3قانون استفاده از کمربند ایمنی به تفکیک کشورهاي مختلف

Source: Global Status Report on Road Safety. Geneva, World Health Organization, 2018.

 105کشور با جمعیت  5.3میلیارد نفر قوانین مناسبی برای استفاده از کمربند
ایمنی برای کلیه سرنشینان (جلو و عقب) خودرو را دارند)1(.
دو معی��ار مه��م برای ارزیابی وضعیت قوانین مرتب��ط با کمربند ایمنی ،بمنظور انطباق ب��ا بهترین عملکرد مورد تایید
سازمان جهانی بهداشت عبارتند از:
•وجود قانون ملی استفاده از کمربند ایمنی
• قانون بستن کمربند برای کلیه سرنشینان جلو و عقب خودرو)1(.
كاله ايمني موتورسواران:

آسیبهای سر و گردن علت اصلی مرگ ،آسیب شدید و ناتوانی در بین راکبان موتورسیکلت میباشد .استفاده از کاله
ایمنی میتواند خطر مرگ را تا  %42و خطر آسیبهای شدید را تا  %69کاهش دهد)1(.
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شكل  ،4قانون استفاده از کمربند ایمنی به تفکیک کشورهاي مختلف

Source: Global Status Report on Road Safety. Geneva, World Health Organization, 2018.

تنها  49کشور جهان با جمعیتی حدود  2.7میلیارد نفر قوانین استفاده اجباری از
کاله ایمنی (به شکل مناسب و استاندارد) را دارند)1(.
پنج معیار مهم برای ارزیابی وضعیت قوانین مرتبط با کاله ایمنی ،بمنظور انطباق با بهترین عملکرد مورد تایید سازمان
جهانی بهداشت عبارتند از:
•وجود قانون ملی استفاده از کاله ایمنی در موتورسیکلتسواران
• شمول قانون برای کلیه راکبان و ترک سواران
•شمول قانون برای کلیه جادهها و انواع موتورها
•الزام مشخص به بستن کمربند ایمنی در قانون.
•تعیین استانداردهای مربوط به کاله ایمنی در قانون)1(.
صندلي مخصوص كودك:

صندلی مخصوص کودکان در کاهش آس��یب و مرگ ومیر سرنش��ینان کودک بس��یار مؤثر اس��ت .استفاده از صندلی
مخصوص کودکان میتواند منجر به کاهش  %60از مرگ ومیرها شود .مزایای استفاده از صندلی مخصوص در کودکان
با سن کمتر بهخصوص زیر  4سال بیشتر گزارششده است)1(.
اثربخش��ی صندلی ایمنی کودک در کاهش مرگ یا مصدومیت بر اس��اس نوع صندلی ایمنی متغیر اس��ت .استفاده از
صندلی ایمنی رو به عقب برای نوزادان و کودکان (زیر  1س��ال) در مقایس��ه با عدم استفاده از آن تا  %90باعث کاهش
مرگ يا مصدوميت میش��ود .صندلی ایمنی رو بهجلو خطر مصدومیتهای جدی را تا تقریباً  %80نس��بت به استفاده
صرف از کمربند ایمنی برای کودکان کاهش میدهد .صندلی كودك در کودکان س��نین  4تا  10س��ال تا  % 77خطر
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مصدوميت را كاهش ميدهد )3(.برای کودکان  8تا  12س��ال ،صندلیهای بوس��تر 5در مقایسه با بستن کمربند ایمنی
بهتنهایی ،با کاهش  %19شانس آسیب کودکان همراه بوده است)1(.
بهعالوه ،کودکان در صندلی عقب خودرو نسبت به صندلی جلو آن ايمنتر هستند 113 .کشور قوانینی برای محدودیت
نشس��تن کودکان در صندلي جلوي خودرو وضع کردهاند( 61کش��ور قانون ممنوعیت کامل نشستن کودک در صندلی
جلوی خودرو را دارند) 41 ،کشور کودکان زير سن  10سال یا قد 135سانتیمتر را از نشستن در صندلي جلوی خودرو
منع میکند.
شكل  ،5قانون استفاده از صندلي مخصوص كودك به تفکیک کشورهاي مختلف

Source: Global Status Report on Road Safety. Geneva, World Health Organization, 2018

 33کشور جهان با جمعیتی معادل  652میلیون نفر قوانین مناسبي در ارتباط با
استفاده از صندلی ایمنی کودک دارند)1(.
چه��ار معی��ار مهم برای ارزیابی وضعیت قوانین مرتبط با صندلی مخصوص ک��ودک ،بمنظور انطباق با بهترین عملکرد
مورد تایید سازمان جهانی بهداشت عبارتند از:
•وجود قانون ملی استفاده از صندلی کودک
• الزامات استفاده از صندلی مخصوص شامل استفاده تا  10سالگی یا  135سانتیمتر قد
•محدودیت نشستن کودک در صندلی جلو تا سن و قد مشخص
•قانون مشخص در خصوص استانداردهای مربوط به صندلی مخصوص کودکان)1(.
5- Booster Seat
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رانندگي تحت تاثیر مصرف مشروبات:

مصرف الکل و رانندگی ش��انس سوانح ترافیکی و همچنین احتمال پیامد مرگ یا مصدومیت شدید را افزایش میدهد
بگونهای که در مجموع حدود  %5تا  %35از مرگومیرهای حوادث رانندگی به دلیل مصرف الکل اس��ت .هر میزانی از
مصرف الکل روی رفتار رانندگی تأثیر مخرب داش��ته و این خطر در غلظت الکل خون باالی  0/05گرم بر دس��ی لیتر
بصورت س��ریع و تصاعدي افزایش مییابد .کاهش س��طح غلظت الکل خون 6از  0/1گرم در دسی لیتر تا  0/05گرم در
دسی لیتر میتواند شانس مرگ و میر را در سوانح ترافیکی مرتبط با مصرف الکل  6تا  % 18کاهش دهد)1(.
در اكثر مواقع رانندگي تحت تاثير الكل با سایر رفتارهای پرخطر رانندگان مانند سرعتباال و یا نبستن کمربند ایمنی
همراه است)3(.

شكل  ،6قانون مصرف الکل و رانندگی به تفکیک کشورهاي مختلف

Source: Global Status Report on Road Safety. Geneva, World Health Organization, 2018.

تنها  45کشور جهان با جمعیتی معادل  2.3میلیارد نفر قوانین مناسبي براي
رانندگی و مصرف الکل دارند)1(.
سه معیار مهم برای ارزیابی وضعیت قوانین مرتبط با مصرف الکل در رانندگی ،بمنظور انطباق با بهترین عملکرد مورد
تایید سازمان جهانی بهداشت عبارتند از:
•وجود قانون ملی کنترل مصرف الکل
• محدودیت سطح غلظت الکل در خون برای جمعیت عمومی تا حداکثر میزان  0/05گرم در دسی لیتر
(6- BAC limit) Blood Alcohol Concentration
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• محدودیت س��طح غلظت ال��کل در خون برای جوانان و رانندگان مبتدی و همچنی��ن رانندگان ناوگان عمومی
مسافربری و خودروهای تجاری و حمل بار تا حداکثر میزان  0/02گرم در دسی لیتر.
رانندگي تحت تاثیر داروها و مواد روانگردان:

اس��تفاده از داروهای غیرمجاز و داروهای تجویزی بهطور فزایندهای با مصدومیتهای ترافیکی و مرگومیر ناشی از آن
ارتب��اط دارد ،هرچند ش��واهد زیادی از درصد رانندگانی که تحت تأثیر اث��رات مخرب این داروها قرار میگیرند ،وجود
دارند و کشورهای اندکی بهطور منظم وسعت این مشکل را اندازهگیری میکنند.
دادههای مربوط به کش��ور امریکا نش��ان میدهد در سال  2016در میان رانندگان فوت شدهای که در سوانح رانندگی
تس��ت مصرف دارو برای آنها صورت پذیرفته بود ،نتیجه تس��ت در  %43/6موارد مثبت بود ،این تس��ت در سال 2006
میالدی در  %27/8موارد مثبت بود که حاکی از روند رو به رش��د مس��ئله است خطر تصادف و مرگ بسته به نوع ماده
روانگردان استفادهشده ،متفاوت است )1(.انواع مختلفی از مواد روانگردان نیز وجود دارد که میتوانند عوارض جانبی
بر روی رفتار رانندگان ایجاد کنند .این مواد عبارتند از:
•مخدرهای غیرقانونی (مانند حشیش ،کوکائین)
•داروها (مانند بنزودیازپینها ،اپیوئیدها)
•مواد روانگردان صناعي و جديد()3
تنها  76کشور جهان انجام برخی از تستهای مصرف مواد را در رانندگان درگیر در سوانح فوتی گزارش نمودهاند)1(.
رانندگی حین استفاده از تلفن همراه:

عوامل متعددی ممکن اس��ت باعث حواس��پرتی رانندگانگردد که یکی از مهمترین آنها استفاده از تلفن همراه است.
گس��ترش روزافزون کاربری تلفن همراه حین رانندگی ،به زودی آنرا به یکی از چالشهای مهم ایمنی ترافیکی بویژه
در میان رانندگان جوان و مبتدی و همچنین موتورسیکلتس��واران تبدیل میکند 1(.و  )4بر اس��اس برآوردهای انجام
شده استفاده از تلفن همراه حین رانندگی شانس رخداد تصادف را تا  4برابر افزایش میدهد .ریسک مذکور در هر دو
نوع اس��تفاده از تلفن همراه (سیس��تم دس��تی و هندزفری) تقریباً برابر است و دلیل آن به حواسپرتی شناختی 7راننده
عالوه بر حواسپرتی فیزیکی او برمیگردد.
ارس��ال پیام کوتاه حین رانندگی حتی از صحبت کردن با تلفن همراه نیز خطرناکتر اس��ت و ش��انس تصادف را تا 23
برابر افزایش میدهد1(.و )6
اس��تفاده از تلفن همراه حین رانندگی بر عملکرد رانندگان موثر اس��ت و باعث آهسته شدن زمان واکنش (گرفتن ترمز
و حتی توجه به عالیم راهنمایی رانندگی) ،ناتوانی حفظ مس��یر حرکت(انحراف از مس��یر) و عدم رعایت حداقل فاصله
طول��ی میش��ود( )4بگونهای که زم��ان واکنش رانندگان نیز در زمان اس��تفاده از تلفن هم��راه  % 50کاهش مییابد.
متاس��فانه علیرغم وجود شواهد در مورد خطرات رانندگی با حواسپرتی ،کمبود شواهد در مورد مداخالت اثربخش در
کاهش آن وجود دارد.
درمجموع  150کشور دارای قوانین ملی تلفن همراه هستند و بیشتر آنها( 145کشور) استفاده دستی از تلفن همراه
را منع کردهاند .چهار کشور دیگر نیز قوانین مربوط به استفاده از تلفن همراه را وضع کرده است ،اگرچه به دلیل نبود
7- Cognitive Distraction
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معیارهای بهترین عملکرد ،نمیتوان اثرات آن را ارزیابی کرد)1(.
هزینه حوادث ترافیکی در جهان

حوادث ترافیکی بار عظیمی را بر سیس��تم س�لامت ،بیمه و اقتصاد کش��ورها تحمیل میکند و هزینههای مستقیم و
غیرمس��تقیم آن از جمله ناتوانی حضور در محیط کار و متعاقباً کاهش حقوق و دس��تمزد بر دوش خانوادهها سنگینی
میکند )1(.هزینه حوادث ترافیکی در جهان  518میلیارد دالر و در کشورهای با درآمد کم و متوسط حدود  65میلیارد
دالر برآورد گردیده است که رقمی باالتر از بودجه عمرانی این کشورها است )7(.دومین گزارش بینالمللی ایمنی راهها
هزینه حوادث ترافیکی را برای کش��ورهای با درآمد کم و متوس��ط مع��ادل  %2-1تولید ناخالص ملی ( 8)GNPیعنی
رقمی بیش از  100میلیارد دالر در س��ال برآورد نمود )8(.بر اس��اس سومین گزارش بینالمللی ایمنی راهها نیز هزینه
حوادث ترافیکی در جهان معادل  3درصد تولید ناخالص داخلی( 9)GDPبرآورد شد 3(.و )5
نگاهی کلی به وضعیت حوادث ترافیکی در ایران

ح��وادث مرب��وط به حمل و نق��ل ( )V01- V99در ایران با احتس��اب  %4.42کل مرگها پنجمی��ن علت مرگ پس از
س��کته قلبی ،مغزی ،دیابت و بیماریهای قلبی ناش��ی از فشار خون اس��ت )9(.به گزارش سازمان پزشکی قانونی کل
کش��ور(متولی رس��می اعالم آمار فوت حوادث ترافیکی) علیرغم روند رو به کاهش مرگ ناش��ی از حوادث ترافیکی در
س��الیان اخیر(نمودار  )7در س��الهای  1396و  10،1397مجددا ً روند افزایش��ی مش��اهده گردید ،بگونهای که در سال
 17183 ،1397نفر در اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دس��ت دادند( )10-16و تعداد بهمراتب بیش��تری مجروح و
معلول شدند که اغلب در گروه سنی جوان و نان آور جامعه بودند.
نمودار  ،7بیست علت نخست مرگ در جمهوری اسالمی ایران

منبع :سیمای مرگ در جمهوری اسالمی ایران1395 ،
8- Gross National Products
9- Gross Domestic Products

 -10بر اساس مصوبه كميسيون ايمني راهها از سال  ،٩٧موارد راه اختصاصي و ساير از داخل موارد غيرترافيكي تفكيك شدهاند و در مجموع حوادث ترافیکی لحاظ شدهاند .به عبارتی فوتی های داخل
حریم (درونشهری ،برونشهری و جادههای روستایی) در سال 16400 ،1397نفر و فوتیهای خارج از حریم(راه اختصاصی و سایر)  608نفر و مجموع آمار فوت  17183نفر بودند .این آمار در سال
 ،1396بر اساس برآورد  16984بود که در مقایسه با  17183نفر در سال 1.2 ،1397درصد افزایش داشت.
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نمودار  ،8روند مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در ایران طی سالهای  1373لغایت 1397
27755
22974
20068
16872 16201
15932 17183

17994

23249

22918
23362

25722
26089 27567
21873

19727
15482

19089
17059

16584

13679
11591

14981
12583

10542

منبع :سازمان پزشکی قانونی

نمودار  ،9شاخص مرگ به ازای  100.000نفر جمعیت طی سالهای  1380لغایت 1397

منبع :فوت(سازمان پزشکی قانونی) و جمعیت(مرکز آمار ایران)
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نمودار ،10شاخص مرگ به ازای  10.000وسیله نقلیه طی سالهای  1384لغایت 1397

منبع :فوت(سازمان پزشکی قانونی) و وسایط نقلیه موتوری(پلیس راهور)

در ایران در  18سال اخیر ،سهم مردان بيش از  %79از مجموع متوفيان حوادث ترافیکی است)10-17(.
نمودار  ،11مرگ ناشی از حوادث ترافیکی بر حسب جنس طی سالهای 1384لغایت 1397

منبع :سازمان پزشکی قانونی

حدود  %70موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در تصادفات برون شهری و در راههای روستایی رقم میخورد( .جدول
)1
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جدول  ،1تعداد موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به تفکیک محل رخداد تصادف
طی سالهای  1385لغایت 1397
خارج

داخل حریم
محل تصادف
سال
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

درون شهری

برون شهری

7794
7018
7213
7058
6666
5888
5404
5063
4584
4453
4355
4378
4276

17470
13763
13984
13556
14176
12232
11811
11566
10951
10860
10427
10749
11029

خاكي-روستایی

نامعلوم

336
1967
161
1976
163
2002
181
2179
201
2206
145
1803
110
1764
69
1296
85
1252
83
1188
48
1102
30
1044
1095
منبع :سازمان پزشکی قانونی

راه
اختصاصی
12
175

حریم11

سایر
13
608

کل
27567
22918
23362
22974
23249
20068
19089
17994
16872
16584
15932
14
16201
17183

ضربه به سر( )Head Traumaدليل اصلي فوت در  42.9درصد متوفيان در سال  1397بود(.نمودار )17()12
نمودار  ،12فوت ناشی از حوادث ترافیکی سال  1397به تفکیک گروه سنی

منبع :سازمان پزشکی قانونی کشور
11121314

 -11بر اساس مصوبه كميسيون ايمني راهها از سال  ،٩٧موارد راه اختصاصي و ساير از داخل موارد غيرترافيكي تفكيك شدهاند و در مجموع حوادث ترافیکی لحاظ شدهاند
-12این آمار بر اساس برآورد سال  178 ،1396نفر بود.
-13این آمار بر اساس برآورد سال  635 ،1396نفر بود.
-14این آمار در سال  ،1396بر اساس برآورد  16984بود که در مقایسه با  17183نفر در سال 1.2 ،1397درصد افزایش داشت.
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ش��ایعترین گروه س��نی درگیر در حوادث ترافیکی ،گروه سنی  40-31س��ال ( )%31.2بودند و  %13.4فوتیها را در
سالجاری کودکان(زیر  18سال) تشکیل میدادند.
نمودار  ،13فوت ناشی از حوادث ترافیکی سال  1397به تفکیک گروه سنی
30.4

31.2

>50

30-49
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6.0

18-29

11-17
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0-10

منبع :سازمان پزشکی قانونی کشور

حوادث ترافیکی در ایران از چالشهای عمده نظام سالمت است بهگونهای که بر اساس بانک اطالعاتی ماده  92قانون
برنامه چهارم توس��عه ،بند ب ماده  ،37قانون برنامه پنجم توس��عه کش��ور و ماده  30قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت( ،)2مبنی بر درمان رایگان و بیقید و ش��رط مصدومین حوادث ترافیکی ،ساالنه
حدود  820هزار بار خدمت بصورت رایگان به مصدومین حوادث ترافیکی در اورژانس بیمارس��تانهای سراس��ر کش��ور
ارائه میگردد(.نمودار )14
نمودار  ،14بار مراجعه مصدومین حوادث ترافیکی به اورژانس بیمارستانهای کشور طی سالهای  1385لغایت
1397

منبع :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاونت درمان
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در س��ال  3.755.251 ،1397ماموری��ت اورژانس پیش بیمارس��تانی در کش��ور انجام ش��د که قری��ب به  %21آنها
ماموریتهای ترافیکی بودند .روند  12ساله ماموریتهای اورژانس پیشبیمارستانی در زیر آمده است(.نمودار )15
نمودار  ،15ماموریتهای پیش بیمارستانی اورژانس 115به تفکیک ترافیکی و
غیرترافیکی طی سالهای  1386لغایت 1397

منبع :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان اورژانس کشور

در سال  %32.5 ،1397ماموریتهای ترافیکی پیشبیمارستانی جادهای و مابقی شهری بود(.نمودار )16
نمودار ،16ماموریتهای ترافیکی پیش بیمارستانی اورژانس  115به تفکیک شهری و
جادهای طی سالهای  1386لغایت 1397

منبع :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان اورژانس کشور
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هم اکنون سازمان اورژانس کشور ،با ظرفیت 1031پایگاه شهری و 1617پایگاه جادهای یعنی در مجموع  2648پایگاه
اورژان��س زمینی(نمودار  5393 ،)17آمبوالنس زمینی(نمودار  43 ،)18پایگاه اورژانس هوایی 65 15،دس��تگاه اتوبوس
آمبوالنس و  191دستگاه موتور آمبوالنس 16مشغول فعالیت میباشد.
نمودار ،17پایگاههای اورژانس زمینی شهری و جادهای طی سالهای  1384لغایت 1397

منبع :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان اورژانس کشور

نمودار ،18روند رشد آمبوالنسهای زمینی اورژانس کشور طی سالهای  1384لغایت 1397

منبع :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان اورژانس کشور

 8-15مراکز دارای پایگاه اورژانس هوایی عبارتند از :مازندران ،اورژانس تهران( ،)2شاهرود ،شیراز ،زاهدان ،قم ،مشهد ،کرمان ،کرمانشاه ،اصفهان ،اهواز ،قزوین ،تبریز ،همدان ،خرماباد ،بیرجند ،بوشهر،
دزفول ،سبزوار ،بندرعباس ،اردبیل ،زنجان ،البرز ،چابهار ،یزد ،الیگودرز ،جهرم ،طبس ،الر ،ایالم ،یاسوج ،گچساران ،سنندج ،گناباد ،شهرکرد ،سمنان ،اراک ،نیشابور ،گلستان ،میانه ،ارومیه ،ایرانشهر.
 -16تعداد موتورآمبوالنس فعال به فراخور شرایط جوی متغیر است.
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هزینه حوادث ترافیکی در ایران
در ایران هزینه تصادفات برای نخس��تین بار در سال  1380معادل  6170/3میلیارد ریال برآورد گردید )18(.بر اساس
مطالعه پژوهش��کده حمل و نقل وزارت راه ،مسکن و شهرس��ازی ،مجموع هزینه حوادث ترافیکی در سال  ،1386بالغ
بر  180.000میلیارد ریال ،یعنی حدود  %7تولید ناخالص داخلی( 17)GDPبرآورد گردید )19(.در مطالعه دیگری در
ایران هزینه حوادث ترافیکی در سال  ،1388بر اساس روش سرمایه انسانی114،455 18میلیارد ریال برآورد گردید که
معادل  % 1.41تولید ناخالص ملی( )GNPبود )20(.در سال  1392نیز هزینه حوادث ترافیکی بر اساس روش تمایل
به پرداخت 19معادل  %6.46درآمد ناخالص داخلی(20 )GNIمحاسبه شده است)21(.
الگوی حوادث ترافیکی در ایران
در جهان تقریباً نیمی از موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در کاربران آسیبپذیر شامل ،موتورسیکلتسواران(،)%28
دوچرخهس��واران( )%3و عابران پیاده( )%23رخ میدهد(.نمودار  )19در ایران در س��ال ،1397حدود  %43موارد مرگ
در کاربران آسیبپذیر شامل

موتورسیکلتسواران()%21.8

21و عابران پیاده( )%21.1رخ میدهد .این در حالیست که

 %25.7فوتیها راننده وسایط نقلیه  4چرخ و  %30.5سرنشین آن بودند(.نمودار )20

نمودار ،19مرگ ناشي از حوادث ترافيكي به تفكيك نوع كاربري در جهان

Source: Global Status Report on Road Safety. Geneva, World Health Organization, 2018.

 -21آمار مذکور دربرگیرنده رانندگان موتورسیکلت و ترک نشینان آن است.
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17- Gross Domestic Product
18- Human Capital
)19- Willingness To Pay(WTP
20- Gross National Income
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نمودار ،02مرگ ناشي از حوادث ترافيكي به تفكيك نوع كاربري در سال 1397

منبع :سازمان پزشکی قانونی و پلیس راهور

هفت ريسك فاكتور سرعت باال ،عدم استفاده از كمربند ايمني ،عدم استفاده از كاله ايمني موتورسواران ،عدم استفاده
از صندل��ي مخص��وص كودك ،رانندگي تحت تاثیر مصرف مش��روبات الكي ،رانندگي تحت تاثي��ر دارو و مواد مخدر و
استفاده از تلفن همراه حين رانندگي در ایران نيز از عوامل خطر حوادث ترافیکی محسوب ميگردد.
سرعت غیرمجاز:

بر اس��اس آخرین گزارش بینالمللی ایمنی راهها ماکزیمم س��رعت مجاز در معابر شهری  50کیلومتر در ساعت در نظر
گرفته ش��ده اس��ت و متولیان امر بنا به ضرورت اجازه کاهش آنرا دارند .در ایران حداكثر س��رعت در ش��ریانی اصلی
معابر درون شهری ٦٠ ،کیلومتر در ساعت است 22و لذا ایران جز کشورهایی است که قوانین مرتبط با سرعت در آن با
توصیههای جهانی همخوانی ندارد )1(.سرعت غیرمجاز در کشور جز تخلفات حادثه ساز است .بر اساس قانون رسیدگی
به تخلفات رانندگی 23،تجاوز بین  30تا  50کیلومتر در ساعت از سرعت مجاز برای وسایل نقلیه شخصی  5نمره منفی
و برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی و سنگین  10نمره منفی دارد .این درحالیست که میزان نمره منفی برای تجاوز
بیش از  50کیلومتر در س��اعت از س��رعت مجاز برای رانندگان وس��ایل نقلیه شخصی  10نمره منفی و برای رانندگان
وسایل نقلیه عمومی و سنگین  15نمره منفی را بهدنبال خواهد داشت)22(.
كمربند ايمني:
قانون کش��وری ضرورت اس��تفاده از کمربند ایمنی برای کلیه رانندگان و سرنش��ینان جلو و عقب خودرو در کش��ور
وج��ود دارد )21(24لذا ایران جز کش��ورهایی اس��ت که قوانین مرتبط ب��ا کمربند ایمنی در آن ب��ا توصیههای جهانی
 -22طبق ماده  ،126سرعت حداكثر سرعت در خیابان های شریانی اصلی در معابر درون شهری ٦٠ ،کیلومتر در ساعت و در خیابان های فرعی درون شهري  ٥٠کیلومتر در ساعت و دور میدانها و
معابر محلی ٣٠،كيلومتر در ساعت است.
 -23قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در جلسه علنی روز یکشنبه  89/9/8در مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  89/12/24به تایید شورای نگهبان رسید و از تاریخ 1390/1/17
الزماالجرا گردید.
 -24طبق ماده  19قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،بستن کمربند برای کلیه رانندگان و سرنشینان خودروهای درحال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کاله ایمنی استاندارد برای
رانندگان و سرنشینان هرنوع موتورسیکلت اجباری است.
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همخوانی دارد )1(.متاسفانه میزان تبعیت شهروندان از این قانون پایین است بگونهای که حتی در خودروهای سواری
شخصی سرنشینان عقب بهویژه در درون شهرها کمربند ایمنی نمیبندند .عدم استفاده از کمربند ایمنی در رانندگان
تاکسیهای درون شهری نیز بسیار مشهود است بگونهای که بهطرق مختلف سعی در اغفال پلیس برای جریمه نشدن
دارند و گویا ضرورت اس��تفاده از کمربند ایمنی برای حفظ جان خود را درک نکرده اند .از طرفی در وس��ایل حمل و
نقل عمومی مانند اتوبوسهای درون ش��هری ش��رکت واحد حتی در اتوبوسهای خطوط 25 BRTکمربند ایمنی برای
مسافران تعبیه نشده است.

26

کاله ایمنی:

قانون کشوری استفاده از کاله ایمنی استاندارد حین موتورسواری برای کلیه رانندگان و ترک نشینان برای انواع راهها
و انواع موتورسیکلت در ایران وجود دارد 27ولی از آنجاکه در متن قانون به نحوه صحیح بستن کاله ایمنی و استاندارد
مش��خص آن اش��اره نشدهاس��ت )21(،قانون کاله ایمنی ایران از جامعیت الزم برخوردار نبوده و با قوانین توصیه شده
جهانی همخوانی ندارد)1(.
صندلی مخصوص کودک:

در ایران قانونی برای اس��تفاده اجباری از صندلی مخصوص کودک تهیه و در ش��رف تصویب مجلس ش��ورای اسالمی
است 28.نشاندن کودک زیر  12سال در صندلی جلوی خودرو نیز طبق قانون در کشور ممنوع است.
رانندگی تحت تاثیر مصرف مشروبات:

در ایران طبق قانون ش��رع اس��تفاده از مشروبات الکلی مجاز نمیباش��د و از آنجاکه در متن قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی س��طح مجاز الکل خون تعیین نشدهاس��ت 29)21(،ایران از کشورهایی بهحس��اب میآید که قانون ممنوعیت
رانندگ��ی تحت تاثی��ر الکل در آن با توصیههای جهانی همخوانی ندارد )1(.این در حالیس��ت ک��ه به تازگی دبیرخانه
کمیسیون ایمنی راههای کشور بهعنوان نهاد راهبر ،مصرف الکل در هر سطحی را در رانندگی غیرمجاز دانسته است.
رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر ،الکل و داروهای روانگردان از جمله معضالت حوادث ترافیکی در کشور است و متاسفانه
تست رندوم مصرف مواد مخدر ،الکل و داروهای روانگردان بهطور فراگیر صورت نمیپذیرد.
خستگی و خواب آلودگی از دیگر فاکتورهای مهم در رخداد حوادث ترافیکی در کشور است.
وجود احشام در راههای برون شهری و روستایی و برخورد با احشام از دیگر دالیل رخداد حوادث ترافیکی در کشوراست.
س��وارکردن بیش از ظرفیت در خودرو یا ترک موتور ،عدم وجود محدودیت س��ن یا قد مجاز برای نشستن ترک موتور،
ترکس��واران کودک و بعضاً شیرخوار ،کاربری غیرمعمول خودرو(س��وار کردن مسافر در قسمت بار وانت یا کامیون) و
25- Bus Rapid Transport

 -26این در حالیست که در اغلب اتوبوسهای برون شهری نیز کمربند ایمنی با استانداردهای روز مطابق نداشته و تنها از یک بست برخوردار است.
 -27عالوه براینکه طبق ماده  ،19استفاده از کاله ایمنی استاندارد برای رانندگان و سرنشینان هرنوع موتورسیکلت اجباری است.
طبق ماده  20قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلتها نیز جاری است .حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف
مسیر مجاز ،ایجاد عمدی صدای ناهنجار ،حمل بار غیرمتعارف ،حرکت نمایشی مارپیچ ،تکچرخ ،حمل یدک ،عدم استفاده از کاله ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف
محسوب شده و مأموران موضوع ماده( )2این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران است.
 -28تا ابتدای تیرماه  ،1398این قانون هنوز در صحن علنی مجلس شورای اسالمی به تصویب نرسیده است
 -29طبق بند ب ،ماده  ،10قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد ماموران موضوع ماده  2با
استفاده از تجهیزات الزم نسبت به تشخیص این حالت اقدام مینمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بیارادگی حاصل از مصرف مسکرات ،مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر
جلوگیری و ضمن صدور قبض چریمه بهمبلغ  2میلیون ریال و ضبط گواهینامه بهمدت  6ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع سالم قضایی معرفی میشود.
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س��وار نمودن بیش از ظرفیت صندلی در خودروها و اتوبوسهای درون ش��هری از دیگر تفاوتهای حوادث ترافیکی در
ایران با سایر کشورها است.
قاچاق انسان و سوخت ،سرعت غیرمجاز قاچاقچیان در استانهای مرزی و مهاجرپذیر کشور از دیگر الگوهای موجود
حوادث ترافیکی در کشور است.
از عل��ل دیگر رخ��داد حوادث ترافیکی در کش��ور میتوان به تردد موتورس��یکلتها در پیادهروه��ا و معابر ویژه تردد
عابران پیاده ،عدم تابعیت موتورس��واران از قوانين و عبور از مسیرهای غیرمجاز ،حرکت خالف جهت حرکت خودروها
و در مس��یرهای ویژه تردد اتوبوس یا خطوط ویژه نیروهای امدادی اش��اره نمود .این درحالیاس��ت که ارزانی قیمت
موتورسیکلت باعث شده ضبط موتورسیکلت توسط پلیس از کارایی الزم برخوردارنباشد زیرا موتوسواران متخلف اکثرا ً
بهجای پرداخت جریمه و پیگیری ترخیص موتورسیکلت قبلی ،موتورسیکلت جدیدی خریداری میکنند.
اشکال در دیدن و دیده شدن در قالب روشنایی ناکافی معابر ،نداشتن چراغ جلو و عقب در خودروها یا موتورسیکلتها،
پوش��یدن لباسهای رنگ تیره بدون استفاده از نوارهای شبرنگ در کفش ،لباس یا کیف از معضالت دیگر این حوادث
در کشور است.
ناکافی بودن پلهای روگذر عابران ،مکانیزه نبودن پلهای عابر برای اس��تفاده س��المندان و معلولین ،عدم اس��تقبال
م��ردم و مس��ئولین از پلهای زیرگذر بهدلیل دش��واری تامین امنیت آنها همراه با عدم تطاب��ق خودروها 30و معابر 31با
استانداردهای بینالمللی از دیگر مشکالت کشور در این وادی است.
متاسفانه امروزه برخی جوانان این کشور بزرگراههای داخل شهر را بهعنوان پیست ماشینسواری محل تفریح و رقابت
قرار میدهند که در کنار دیگر مش��کالت ،عدم احس��اس امنیت را بهویژه در تعطیالت آخر هفته و س��اعات آخر شب
بهدنبال دارد.
آمار تکان دهنده حوادث پرتلفات ترافیکی(حوادث دارای بیش از  3کشته یا بیش از  5مجروح) هم الگوی متفاوتی از
حوادث ترافیکی را در کشور به نمایش میگذارد ،بهگونهای که به گزارش مرکز عملیات بحران وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی تقریباً روزانه شاهد  27مورد حادثه پرتلفات ترافیکی در کشور هستیم.
حوادث ترافیکی در ایران از منظر بینالمللی
الزمه مقایس��ات بینالمللی و تعیین جایگاه هر کش��ور در قیاس با سایر کشورهای جهان ،استفاده از شاخصهای قابل
وصول بینالمللی و همسانسازی کیفیت دادههای اعالم شده از سوی کشورهای مختلف است .در همین راستا سازمان
جهانی بهداشت اقدام به تهیه گزارشات بین المللی ایمنی راهها و رتبهبندی کشورهای جهان از نظر میزان مرگ و میر
ناشی از حوادث ترافیکی به ازای یکصد هزار نفر جمعیت مینماید.
برای تعیین جایگاه هر کش��ور در خصوص مرگ ناش��ی از حوادث ترافیکی ،سازمان جهانی بهداشت کشورها را از نظر
کیفیت دادههای نظام ثبت مرگ به  4گروه تقسیم مینماید.
گروه نخست :کشورهای دارای نظام ثبت مرگ
()Countries with death registration data
)30- NCAP(New Car Assesment Programs
)31- The International Road Assessment Programme (iRAP
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گروه دوم :کشورهای دارای سایر منابع اطالعاتی
()Countries with other sources of information on causes of death

گروه سوم :کشورهایی با جمعیت کمتر از  150.000نفر
()Countries with populations less than 150 000

گروه چهارم :کشورهای فاقد نظام ثبت مرگ
()Countries without eligible death registration data

هر کش��ور آمار فوت ناش��ی از حوادث ترافیکی را اعالم و بس��ته به کیفیت دادههای نظام ثبت مرگ در یکی از  4گروه
فوق قرار گرفته ،س��پس برآورد نقطهای آمار مرگ با حس��ب گروه به روشهای آماری انجام و رتبهبندی بینالمللی بر
اساس آن صورت میپذیرد 8 ،3 ،1(.و )23
گ��زارش نخس��ت بینالمللی وضعیت ایمنی راهها ( )2009به اس��تناد آمار 178
کشور جهان در سال  ،2007میزان مرگ کشور را  35.8به ازای یکصد هزار نفر
جمعی��ت محاس��به و ایران را در جایگاه دهم در رتبه بن��دی بینالمللی قرار داد.
(جدول  )2این درحالیاست که آمار فوت ناشی از حوادث ترافیکی در کشور ایران
در سال  ،1386به اس��تناد گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور برابر با 22918
مورد بود .بهمنظور فراهم ش��دن امکان مقایسات بینالمللی با توجه به متدولوژی
گزارش مذکور ،تعداد موارد فوت براس��اس برآورد س��ازمان جهانی بهداشت برای
کشور در آن سال  25.491محاسبه شد)23(.

دومین گزارش بینالمللی وضعیت ایمنی راهها ( )2013به استناد آمار  182کشور
جهان در سال  ،2010برآورد نقطهای میزان مرگ کشور را  34.1به ازای یکصد
هزار نفر جمعیت محاس��به و ایران را در جای��گاه پنجم در رتبه بندی بینالمللی
قرار داد(.جدول  ) 3این درحالیاس��ت که آمار فوت ناش��ی از حوادث ترافیکی در
کش��ور ایران در سال  ،1389به استناد گزارش سازمان پزشکی قانونی کل کشور
برابر با  23249مورد بود .بهمنظور فراهم شدن امکان مقایسات بینالمللی با توجه
به متدولوژی گزارش مذکور ،تعداد موارد فوت براس��اس برآورد س��ازمان جهانی
بهداشت برای کشور در آن سال  25،224محاسبه شد)8(.
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س��ومین گزارش بینالمللی وضعیت ایمنی راهها ( )2015به اس��تناد آمار 180
کش��ور جهان در س��ال  ،2013ب��رآورد نقطهای میزان مرگ کش��ور را  32.2به
ازای یکص��د ه��زار نفر جمعیت محاس��به و ای��ران را در جایگاه هش��تم در رتبه
بن��دی بینالملل��ی قرار داد(.جدول  )4این درحالیاس��ت که آمار فوت ناش��ی از
حوادث ترافیکی در کشور ایران در سال  ،1392به استناد گزارش سازمان پزشکی
قانونی کل کشور برابر با  17994مورد بود .بهمنظور فراهم شدن امکان مقایسات
بینالمللی با توجه به متدولوژی گزارش مذکور ،تعداد موارد فوت براساس برآورد
سازمان جهانی بهداشت برای کشور در آن سال  24.896محاسبه شد)3(.

چهارمین گزارش بینالمللی وضعیت ایمنی راهها ( )2018به اس��تناد آمار 175
کش��ور جهان در سال  ،2016برآورد نقطهای میزان مرگ کشور را  20.5به ازای
یکص��د ه��زار نفر جمعیت محاس��به و ایران را در جایگاه پنجاه و س��وم در رتبه
بن��دی بینالملل��ی قرار داد(.جدول  )5این درحالیاس��ت که آمار فوت ناش��ی از
حوادث ترافیکی در کشور ایران در سال  ،1395به استناد گزارش سازمان پزشکی
قانونی کل کشور برابر با  15932مورد بود .بهمنظور فراهم شدن امکان مقایسات
بینالملل��ی با توجه به متدولوژی 5 32گزارش مذکور ،تعداد موارد فوت براس��اس
برآورد سازمان جهانی بهداشت برای کشور در آن سال  16426محاسبه شد)1(.
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جدول  ،2رتبه بینالمللی ایران در حوادث ترافیکی ،برگرفته از نخستین گزارش بینالمللی ایمنی راهها در سال
( 2009به استناد آمار سال )2007
رتبه

کشور

منطقه

درآمد

جمعیت

1

اریتره

AFRO

کم

4.850.763

تعداد وسائط نقلیه

آمار فوت

برآورد

میزان مرگ

ثبت شده

گزارش شده

سازمان

به ازای 100

جهانی

هزار نفر

بهداشت

جمعیت

60،849

81

برای مقایسه
بینالمللی
2،350

48.4

-32فوت نوت:تغییر جایگاه ایران از گروه کشورهایی با سایر منابع اطالعاتی برای علل مرگ و همگروهی با تایلند ،هند و ویتنام به گروه کشورهایی با نظام ثبت مرگ (با پوشش سیمای مرگ باالی
 %80برای کلیه علل مرگ) و همگروهی با کشورهای پیشرفته جهان از جمله امریکا ،انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،سوئد ،سوئیس و  ....از دستاوردهای مهم ملی در عرصه بین المللی است که به همت
سازمان اورژانس کشور و با مشارکت جدی ،متولیان سیمای مرگ در معاونت بهداشتی وزارت متبوع و سازمان جهانی بهداشت در هر سه سطح ملی ،منطقهای و جهانی صورت گرفت.
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2

جزایر کوک

WPRO

متوسط

13،325

10،692

6

6

45

3

مصر

EMRO

متوسط

75،497،913

4،300،000

15،983

31،439

41.6

4

جمهوری

EMRO

متوسط

6،160،483

1،826،533

2،138

2،497

40.5

عربی لیبی
5

افغانستان

EMRO

کم

27،145،275

731،607

1،779

10،593

39

6

عراق

EMRO

متوسط

28،993،374

2،242،269

1،932

11،059

38.1

7

نیجر

AFRO

کم

14،225،521

76،061

570

5،357

37.7

7

آنگوال

AFRO

متوسط

17،024،084

671،060

2،358

6،425

37.7

باال

4،380،439

1،754،420

1،056

1،626

37.1

8

امارات متحده EMRO
عربی

9
10

گامبیا
جمهوری
اسالمی ایران

AFRO

کم

1،708،681

14،450

54

625

36.6

EMRO

متوسط

71،208،384

17،000،000

22،918

25،491

35.8

جدول  ،3رتبه بینالمللی ایران در حوادث ترافیکی ،برگرفته از دومین گزارش بینالمللی ایمنی راهها در سال 2013
(به استناد آمار سال )2010
رتبه

کشور

منطقه

درآمد

جمعیت

تعداد وسائط نقلیه

آمار فوت

برآورد سازمان

میزان مرگ

ثبت شده

گزارش شده

جهانی

به ازای 100

بهداشت

هزار نفر

برای مقایسه

جمعیت

بینالمللی
1

نیو

WPRO

متوسط

1،463

848

1

1

68.3

2

جمهوری

AMRO

متوسط

9،927،320

2،743،740

2،470

4،143

41.7

دومینکن

42

3

تایلند

 SEAROمتوسط

69،122،232

28،484،829

13،365

26،312

38.1

4

ونزوئال

AMRO

متوسط

28،979،857

4،051،705

7،714

10،791

37.2

5

ایران

EMRO

متوسط

73،973،628

20،657،627

23،249

25،224

34.1
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جدول  ،4رتبه بینالمللی ایران در حوادث ترافیکی ،برگرفته از سومین گزارش بینالمللی ایمنی راهها در سال
( 2015به استناد آمار سال )2013
رتبه

کشور

منطقه

درآمد

جمعیت

تعداد وسائط
نقلیه ثبت شده

آمار فوت برآورد سازمان میزان مرگ به
گزارش
شده

جهانی بهداشت ازای  100هزار
برای مقایسه

نفر جمعیت

بینالمللی
1

لیبی

EMRO

متوسط

6،201،521

3،5،53،497

4،398

4،554

73.4

2

تایلند

SEARO

متوسط

67،010،502

32،476،977

13،650

24،237

36.2

3

ماالوی

AFRO

کم

16،362،567

437،416

977

5،732

35

4

لیبریا

AFRO

کم

4،294،077

1،085،075

-

1،448

33.7

5

جمهوری

AFRO

کم

67،513،677

350،000

498

22،419

33.2

دموکراتیک
کنگو
6

تانزانیا

AFRO

کم

49،253،126

1،509،786

3،885

16،211

32.9

7

جمهوری

AFRO

کم

4،616،417

37،475

58

1،495

32.4

افریقای
مرکزی
8

ایران

EMRO

متوسط

77،447،168

26،866،457

17،994

24،896

32.1

8

روندا

AFRO

کم

11،776،522

107،411

526

3،782

32.1
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جدول  ،5رتبه بینالمللی ایران در حوادث ترافیکی ،برگرفته از چهارمین گزارش بینالمللی ایمنی راهها در سال
( 2018به استناد آمار سال )2016
رتبه

کشور

منطقه

درآمد

جمعیت

تعداد وسائط نقلیه

آمار فوت

برآورد

میزان مرگ

ثبت شده

گزارش شده

سازمان

به ازای

جهانی

 100هزار

بهداشت

نفر جمعیت

برای مقایسه
بینالمللی
1

لیبریا

AFRO

کم

4.613.823

1.085.075

175

1.657

35.9

2

سنت لوئیس

AMRO

متوسط

178.015

35.681

15

63

35.4

3

بوروندی

AFRO

کم

10.524.117

111.236

112

3.651

34.7

3

زیمباوه

AFRO

کم

16.150.362

1.198.584

1.721

5.601

34.7

AMRO

متوسط

10.648.791

3.854.038

3.118

3.684

34.6

AMRO

متوسط

31.568.180

1.711.005

7.028

10.640

33.7

AFRO

کم

78.736.152

-

385

26.529

33.7

AFRO

کم

4.594.621

37.475

193

1.546

33.6

68.863.512

37.338.139

21.745

22.491

32.7

کم

1.815.698

62.239

122

565

31.1

18.091.576

344.345

1.122

5.601

31

2.106.292

878

5.686

30.5

371.281

731

754

30.4

4

5

5

6

44

جمهوری
دومینیکن
ونزوئال(جمهوری
بولیواری)
جمهوری
دموکراتیک کنگو
جمهوری افریقای
مرکزی

 SEAROمتوسط

7

تایلند

8

گینه بیسائو

AFRO

9

ماالوی

AFRO

کم

10

بورکینافاسو

AFRO

کم

18.646.432

11

نامیبیا

AFRO

متوسط

2.479.713
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12

کامرون

AFRO

متوسط

23.439.188

758.145

1.879

7.066

30.1

12

موزامبیک

AFRO

کم

28.829.476

698.864

1.379

8.665

30.1

13

سودان جنوبی

AFRO

کم

12.230.730

69.647

130

3.661

29.9

14

گامبیا

AFRO

کم

2.038.501

84.963

139

605

29.7

14

رواندا

AFRO

کم

11.917.508

180.137

593

3.535

29.7

AFRO

کم

55.572.200

2.163.623

3.256

16.252

29.2

15

توگو

AFRO

کم

7.606.374

64.118

514

2.224

29.2

16

اوگاندا

AFRO

کم

41.487.964

1.594.962

3.503

12.036

29

17

لسوتو

AFRO

متوسط

2.203.821

-

318

638

28.9

18

عربستان سعودی EMRO

باال

32.275.688

6.895.799

9.031

9.3111

28.8

19

ماداگاسکار

AFRO

کم

24.894.552

236.979

340

7.108

28.6

20

بلیز

AMRO

متوسط

366.954

56.094

101

104

28.3

21

گینه

AFRO

کم

12.395.924

259.731

458

3.490

28.2

22

کنیا

AFRO

متوسط

48.461.568

2.979.910

2.965

13.463

27.8

23

چاد

AFRO

کم

14.152.543

1.124.000

1.122

3.990

27.6

AFRO

متوسط

199.910

34.050

23

55

27.5

24

بنین

AFRO

کم

10.872.298

469.761

637

2.986

27.5

25

کنگو

AFRO

متوسط

5.125.821

-

308

1.405

27.4

26

سومالی

EMRO

کم

14.317.996

59.457

165

3.884

27.1

27

سوازیلند

AFRO

متوسط

1.343.098

5980.512

203

361

26.9

28

اتیوپی

AFRO

کم

102.403.200

708.416

4.352

27.326

26.7

15

24

جمهوری متحده
تانزانیا

سائوتوم و
پرینسیپ
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AFRO

کم

795.601

905.537

23

211

26.5

30

ویتنام

WPRO

متوسط

94.0569.072

50.666.855

8.417

24.970

26.4

31

نیجر

AFRO

کم

20.672.988

436.420

978

5.414

26.2

32

لیبی

EMRO

متوسط

6.293.253

3.553.497

2.414

1.645

26.1

33

افریقای جنوبی

AFRO

متوسط

56.015.472

-

14.071

14.507

25.9

34

سودان

EMRO

متوسط

39.578.828

1.252.740

2.311

10.178

25.7

35

اریتره

AFRO

کم

4.954.645

72.405

130

1.255

25.3

36

کیپ ورد

AFRO

متوسط

539.560

64.955

41

135

25

37

غنا

AFRO

متوسط

28.206.728

2.066.943

1.802

7.018

24.9

38

موریتانی

AFRO

متوسط

4.301.018

-

184

1.064

24.7

39

گویان

AMRO

متوسط

773.303

15.694

128

190

24.6

39

گینه استوایی

AFRO

متوسط

1.221.490

100.993

41

300

24.6

40

اردن

EMRO

متوسط

9.455.802

1.502.420

750

2.306

24.4

41

بوتساوانا

AFRO

متوسط

2.250.260

653.274

450

535

23.8

42

مالزی

WPRO

متوسط

31.187.264

27.613.120

7.152

7.374

23.6

42

آنگوال

AFRO

متوسط

28.813.464

-

2.845

6.797

23.6

42

ساحل عاج

AFRO

متوسط

23.695.920

905.537

991

5.582

23.6

43

سنگال

AFRO

پایین

15.411.614

468.051

604

3609

23.4

44

گابن

AFRO

متوسط

1.979.786

-

54

460

23.2

45

مالی

AFRO

کم

17.994.836

344.345

541

4.159

23.1

29

29

46

سوریه(جمهوری

EMRO

متوسط

18.430.452

2.396.544

714

4.890

26.5

عربی)
اتحاد
قمر(کوموروس)
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تونس

EMRO

متوسط

11.403.248

2.015.601

1.443

2.595

22.8

47

پاراگوئه

AMRO

متوسط

6.725.308

1.871.947

1.202

1.529

22.7

48

هند

150.875

299.091

22.6

49

السالوادور

AMRO

متوسط

6.344.722

1.008.080

1.215

1.411

22.2

50

نیجریه

AFRO

متوسط

185.989.632

11.733.425

5.053

39.802

21.4

51

اکوادور

AMRO

متوسط

16.385.068

1.925.368

2.894

3.490

21.3

52

عراق

EMRO

متوسط

37.202.572

5.775.777

4.134

7.686

20.7

EMRO

متوسط

80.277.424

30.377.065

15.932

16.426

20.5
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جمهوری اسالمی
ایران

 SEAROمتوسط 210.023.289 1.324.171.392

اسناد باالدستی بین المللی

دهه بین المللی ایمنی راهها
حوادث ترافیکی در سال  ،2004نهمین عامل مرگ بود و تخمین زده شده بود که اگر اقدامی برای کاهش آن صورت
نپذیرد تا سال  2030میالدی به پنجمین 33عامل مرگ تبدیل میشود.
شکل  ،7ده علت نخست مرگ در سال  2004در مقایسه با سال 2030

Source: Global status report on road safety: time for action. Geneva, World Health Organization, 2009.

 -33بر اساس چهارمین گزارش بینالمللی ایمنی راهها اگر اقدامی برای کاهش حوادث ترافیکی صورت نپذیرد تا سال  2030میالدی به هفتمين عامل مرگ و میر تبدیل میشود.
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بهمنظور پیشگیری از مرگ ناشی از حوادث ترافیکی سازمان ملل متحد با همكاري سازمان جهاني بهداشت دهه 2011
ت��ا  2020را ده��ه اقدام براي ارتقاي ايمني راه ي��ا  Decade of Action on Road Safetyنامگذاري نمود و بر  5محور اصلي
براي ارتقاي ايمني راهها تاكيد نمود.
هدف از نامگذاری این دهه سوق دادن فعاليتهاي ملي و بينالمللي كشورهاي مختلف بهسوی تثبيت و سپس كاهش
مرگ و مير پيش بيني ش��ده ناش��ي از حوادث ترافيكي اس��ت .انتظار ميرود فعاليتهاي منسجم بينالمللي اين دهه،
هدف كاهش  5ميليون فوت 50 ،ميليون مصدوميت و جلوگيري از هدر رفت  5تريليون دالر را تامين نمايد.
موضوع دهه ایمنی راهها در نخس��تین کنفرانس
بینالملل��ی ایمنی راهها در س��طح وزرا 34که در
نوامبر س��ال  2009در مسکو برگزار گردید طرح
و بهطور رسمی از  11می  2011آغاز گردید.
34

ب��ا توج��ه به آنکه صاحبنظران موضوع ایمنی راهها معتقد بودند راهکارهای مبارزه با حوادث ترافیکی که تحت عنوان
اپیدمی خاموش نامیده میشد شناخته شده است ،شعار دهه ایمنی راهها “ ”Time for Actionانتخاب گردید.
هدف دهه ایمنی راهها ( )2011 -2020معکوس یا متوقف کردن روند رو به رش��د مرگ ناش��ی از حوادث ترافیکی و
نجات  5میلیون زندگی است.
نمودار  ،21دهه ایمنی راهها

Source: Decade of action for road safety 2011-2020, Saving millions of lives

فعالیتهای دهه بینالمللی ایمنی راهها که عزمی بینالمللی برای کاهش مرگ ناش��ی از حوادث ترافیکی اس��ت در 5
34-First Global Ministerial Conference on Road Safety
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حوزه متمرکز است)24(.

چارچوب فعالیتهای دهه ایمنی راهها
همکاریهای بینالمللی /تقویت ساختارهای جهانی
افزايش اعتبارات بينالمللي
حساسسازي سياستگزاران و تصميمسازان
تهيه دستورالعمل با موضوعات:
تقويت سيستمهاي مديريتي
كاربرد تجارب موفق
خدمات پزشكي به مصدومين تروما
ارتقاي كيفيت دادهها

اقدامات ملی
حوزه 1

حوزه 2

مدیریت ایمنی   راههای ایمن تر    
راهها

و ایمنی تردد

حوزه3

حوزه4

حوزه 5

وسائط نقلیه

کاربران راه

خدمات پس از

ایمنتر

رخداد حادثه

ایمنتر

ریز فعالیتهای هر حوزه ،شاخصهای الزامی و اختیاری هر حوزه در بخش ضمایم آمده است.
اهداف توسعه پایدار 35و حوادث ترافیکی

س��ند «اهداف توس��عه پایدار» با  17هدف کلی و  169هدف اختصاصی تدوین و کلیه  191کش��ور عضو سازمان ملل
متحد برای دستیابی به اهداف تعیین شده تا سال  2030همپیمان شدند.
در هدف ش��ماره  ،3که تضمین زندگی س��الم وترویج رفاه برای همه افراد در همه س��نین اس��ت ،بخش سالمت نقش
کلیدی دارد ولی سایر اهداف نیز بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با سالمت مردم مرتبط است.
در میان اهداف تعیین شده دو هدف اختصاصی زیر مرتبط با حوادث ترافیکی است .هدف  ،3.6که در زیرگروه سالمت
تعریف ش��ده و بر ضرورت توجه هرچه بیش��تر بخش س�لامت به حوادث ترافیکی و بار ناش��ی از آن تاکید دارد و تنها
هدف تعیین شده تا سال  2020است و هدف  11.2که بر دستیابی کلیه کاربران از جمله زنان ،کودکان ،سالمندان و
معلولین به سیستمهای حمل و نقل پایدار تاکید دارد)25(.

35- Sustainable Developmental Goals
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هدف کلی
3

هدف کلی
11

هدف
اختصاصی
3.6
هدف
اختصاصی
11.2

کاهش  %50مرگ و آسیب ناشی از حوادث ترافیکی تا سال 2020

دستیابی به سیستم حمل و نقل ایمن ،مقرون بهصرفه ،در دسترس
و پایدار تا سال  2030برای کلیه کاربران ،ارتقای ایمنی راهها با
تمرکز بر گسترش سیستمهای حمل و نقل عمومی با توجه به کاربران
آسیبپذیر شامل زنان ،کودکان ،سالمندان و معلولین

اهداف عملکردی بین المللی ارتقای ایمنی راه ها
3738

36

هدف :1کلیه کش��ورها تا سال  2020موظف به تدوین برنامه جامع
عملیاتی ملی ایمنی راهها 37با اهداف زمان بندی شده هستند.

هدف  :2کلیه کش��ورها تا س��ال  ،2030موظفند به حداقل یکی از
ابزارهای قانونی سازمان ملل در ایمنی راهها 38بپیوندند.
هدف  :3کلیه راههای جدید تا سال  ،2030باید استانداردهای فنی
ایمنی راهها برای کلیه کاربران راهها و یا حداقل س��ه س��تاره ایمنی
را داشته باشند.
هدف  :4تا س��ال  ،2030بیش از  %75ترددها در جادههای موجود
با استانداردهای فنی ایمنی راهها برای کلیه کاربران صورت پذیرد.
هدف  :5تا سال  % 100 ،2030خودروهای جدید(منظور خودروهای
تولیدی ،فروخته ش��ده ی��ا واردات��ی) و کارکرده(منظور خودروهای
وارداتی) اس��تانداردهای ب��االی کیفیت مانند مق��ررات اولویت دار
س��ازمان ملل متحد ،مقررات فنی بینالمللی یا ملزومات عملکردی
ملی مترادف با آن را داشته باشند.
36- Global Road Safety Performance Targets.
37-Comprehensive Multisectoral National Road Safety Action Plan.
38-Core Road Safety-Related UN Legal Instruments.
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هدف  :6تا س��ال  ،2030کاهش  50درصدی در نسبت خودروهایی
که باالی س��رعت مجاز تردد میکنند و کاهش تلفات و آس��یبهای
مرتبط با سرعت.
هدف  :7تا سال  ،2030افزایش نسبت موتورسوارانی که کاله ایمنی
استاندارد را بطور صحیح استفاده میکنند تا رسیدن به حدود 100
درصد.
هدف  :8تا س��ال  ،2030افزایش درصد استفاده سرنشینان وسایل
نقلیه موتوری از کمربندایمنی یا صندلی مخصوص کودک تا رسیدن
به حدود 100درصد.
هدف  :9تا س��ال  ،2030کاهش  50درصدی تعداد آسیبها و تلفات
حوادث ترافیکی مرتبط با الکل و یا س��وء مصرف مواد در رانندگان
وسایط نقلیه موتوری.
هدف  :10تا س��ال  ،2030کلیه کشورها موظفند قوانین ملی برای
محدودیت و ممنوعیت اس��تفاده از تلفن همراه حین رانندگی وضع
نمایند.
هدف  :11کلیه کش��ورها موظفند آیین نامه ساعات کاری رانندگان
حرف��های و اس��تراحتگاههای آنان را تصویب و ی��ا به آیین نامههای
بینالمللی یا منطقهای ساعات کاری رانندگان پایبند باشند.
هدف  :12تا س��ال  ،2030کلیه کش��ورها موظفن��د به اهداف ملی
تنظیم شده برای کاهش زمان بین رخداد حادثه ترافیکی تا دریافت
خدمات تخصصی فوریتهای پزشکی دست یابند()1
حوزه  :1مدیریت ایمنی راهها
حوزه  :2راههای ایمن تر و ایمنی تردد
حوزه  :3وسائط نقلیه ایمنتر
حوزه  :4کاربران راه ایمنتر
حوزه  :5خدمات پس از رخداد حادثه
51

فصل نخست

استراتژیهای دهگانه ایمنی ترافیکی کودکان

روزانه کودکان زی��ادی در حوادث ترافیکی فوت میکنند که باعث غم و اندوه
فراوان ،توام با فشار اقتصادي براي خانوادهها و جوامع و هدررفت منابع با ارزش
جوامع شده و هزينهكرد را از سوی بهداشت و اقدامات توسعهاي به سمت خود
كودكان قرباني اين واقعه انس��ان ساخت فقيرند و
س��وق ميدهد .بس��ياري از
ِ
تالشهايي كه بهمنظور ايمني ترافیکی كودكان صورت ميگيرد ،بهطور جدايي
ناپذيري با مفاهيمي چون عدالت اجتماعي مرتبط اس��ت و ميبايد بخش��ي از
عزم جهاني براي كاهش فقر باشد.
شکل  -8الگوی مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در کودکان

Source: Ten strategies for keeping children safe on Roads. World Health Organization, 2015.
http://www.youthforroadsafety.org/uploads/nieuws_bijlagen/final_a4_format_infographic.pdf

معابر ترافيكي ايمن براي همه كاربران به معناي معابر ترافيكي ايمن براي كودكان است .برنامه جهاني دهه ايمني راهها
 ،2011-2020چارچوب اصلي براي ارتقاي ايمني راهها براي كليه كاربران را بيش��تر آش��كار مينمايد .اين چارچوب
براي کش��ورها ش��امل وضع قوانين و مقررات در خصوص س��رعت ،رانندگي حين مصرف مشروبات الكلي ،كاله ايمني،
كمربندايمني ،صندلي مخصوص كودك ،اعمال صحيح اين قوانين ،اجبار كارخانهها و ش��ركتهاي خودروس��ازي براي
ساخت وسايط نقليه ايمن و سيستمي است كه خدمات مراقبتي را براي آسيبديدگان بهبود بخشد .ده استراتژي زیر
بهترين استراتژيها براي محافظت از كودكان است بهويژه در زماني است كه بهطور همزمان ارائه گردد.
1 .1مدیریت سرعت
2 .2كاهش رانندگي حين مصرف مشروبات الكلي
3 .3استفاده از كاله ايمني براي دوچرخهسواران و موتورسواران
4 .4محافظت از كودكان در خودرو
5 .5ارتقاي قابليتهاي كودك براي ديدن و ديده شدن
6 .6ارتقای زیرساختهای راه
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7 .7تطابق در طراحی خودروها
8 .8کاهش ریسک در رانندگان جوان و مبتدی
9 .9تامین خدمات فوریتهای پزشکی مناسب برای کودکان
1010مراقبت مناسب و نظارت بر رفتار کودکان)4(.
اسناد باالدستی ملی
قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
فصل  ،25بهداشت و درمان
ماده  :193تأمین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری

بند الف :در راس��تای تحقق اهداف س��طح بندی خدمات ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طی
برنامه پنجساله سوم جهت ظرفیتهای موجود درمان بستری و ساماندهی خدمات فوریتی پزشکی(اورژانس) هماهنگ
با سطحبندی خدمات نسبت به رفع کمبودها و تعدیل امکانات درمانی مازاد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات ،جایگزینی
واحدهای درمانی فرسوده و غیر استاندارد اقدامات الزم را انجام دهد.
تبصره ،دولت موظف اس��ت جهت س��اماندهی رسیدگی به بیماران حادثه دیده و اورژانس سیستم رسیدگی به این نوع
بیماران ( سیس��تم تروما) را ایجاد کند و بخشهائی را در مراکز درمانی به مرکز حوادث و س��وانح ( تروما سنتر) تبدیل
ک��رده و ی��ا در صورتی که الزم باش��د مراکز حوادث و س��وانح جدید احداث کند بهطوری که تم��ام این بیماران بدون
پرداخت هزینه در این مراکز بهطور اورژانس تحت درمان قرارگیرند.
ب :در تطبیق ظرفیتهای مناس��ب و مورد نیاز با ظرفیتهای موجود ،کل امکانات درمان بستری کشور اعم از وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزشپزشکی ،س��ازمان تأمین اجتماعی ،بانکها و شرکتهای دولتی ،نیروهای مسلح ،مؤسسات
خیری��ه و خصوصی و س��ایر موارد به ص��ورت یک مجموع ه صرفنظ��ر از مالکیت و مدیریت آنها منظور خواهد ش��د.
ج  :بهمنظ��ور ارتق��اء س��طح کیف��ی و کمی خدمات توانبخش��ی و دسترس��ی آحاد م��ردم به این خدم��ات با هدف
تس��اوی فرصتها و مش��ارکت معلولین درجامعه ،مناس��ب س��ازی اماکن عمومی(خصوصی و دولت��ی) در طول برنامه
س��وم صورت میگیرد .و همچنین در طول برنامه س��وم آسایش��گاههائی برایبس��تری جانبازان زن اختصاص یافته و
اس��تفاده از آمبوالن��س ب��رای جانبازان باالی هفتاد درص��د ( )%70قطع نخاع و اعصاب و روان و ش��یمیایی به صورت
رایگان منظور میگردد.
آییننامه اجرائی مربوط به این بند با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و
بودجه تهیه و بهتصویب هیأتوزیران خواهد رسید)26(.
قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
بخش سوم  -توسعه سالمت ،امنيت انسانى و عدالت اجتماعى
فصل  ،7ارتقای سالمت و بهبود کیفیت زندگی
ماده : ٨٥

دولت موظف اس��ت ظرف مدت ش��ش ماه پس از تصویب این قانون ،الیحه حفظ و ارتقاء سالمت آحاد جامعه و کاهش
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مخاطرات تهدیدکننده سالمتى را مشتمل بر نکات ذیل تهيه و جهت تصویب به مجلس شوراى اسالمى ارائه کند:
کاهش حوادث حمل و نقل ،ازطریق شناسایی نقاط و محورهاى حادثه خيز جادهها و راههاى مواصالتى و کاهش نقاط
مذکور به ميزان پنجاه درصد ( )%50تا پایان برنامه چهارم.
س��اماندهى و تکميل ش��بکه فوریتهاى پزشکى پيش بيمارستانى و بيمارس��تانى کشور و کاهش مرگ و مير ناشى از
حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد ( )%50تا پایان برنامه چهارم.
بخش سوم  -توسعه سالمت ،امنيت انسانى و عدالت اجتماعى
فصل  ،7ارتقای سالمت و بهبود کیفیت زندگی
ماده : ٩٢

وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکى مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و
سوانح رانندگى ،در مراکز خدمات بهداشتی و درمانى اقدام کند.
بهمنظور تأمين منابع الزم براى ارائه خدمات فوق %10 ،حق بيمه ش��خص ثالث ،سرنش��ين و مازاد توسط شرکتهاى
بيمه تجارى وصول و به حس��اب درآمدهاى اختصاصى وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکى نزد خزانه دارى کل
واریز مىگردد و هزینههاى درمان کليه مصدومان ترافيکى ،جادهاى و رانندگى از محل وجوه واریز شده به این حساب
و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد.
توزیع این منابع براساس عملکرد هر یک از سازمانهاى بيمهگر پایه توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکى،
هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت)27(.
قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
فصل  ،3اجتماعی -مبحث سالمت
بند ب ماده :37

وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات الزم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين
حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز
تخصصي و مراجعات حضوري بعدي را بهعمل آورد.
براي تامين بخش��ي از منابع الزم جهت ارائه خدمات تش��خيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد ()%10
از حق بيمه ش��خص ثالث ،سرنش��ين و مازاد از ش��ركتهاي بيمه تجاري اخذ و بهطور مستقيم طي قبض جداگانه به
حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانهداري كل كشور به نام وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي واريز ميگردد.
فصل  ،5حمل و نقل
بخش  ،1بند و ،ماده :163

وزارت راه و ترابري با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک
جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطالعات دریافتی از
پلیس ،بخش بهداشت و درمان کشور ،سازمانهاي راهداري ،هواپیمایی کشوري و بنادر و دریانوردي ،شرکت راه آهن
و س��ایر س��ازمانهاي ذيربط با هدف تجمیع ،شفافسازي و ارائه دادهها و اطالعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و
تدوین اهداف و برنامههاي ملی ایمنی اقدام نماید .گزارش آماري حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران
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تدوین و منتشر میشود.
فصل  ،5حمل و نقل
بخش  ،3بند و ،ماده :163

دولت موظف اس��ت س��از و کارهای قانونی الزم بهمنظور کاهش س��االنه ده درصد ( )%10میزان تلفات جانی ناشی از
تصادفات رانندگی در جادههای کشور در طول برنامه پنجم توسعه فراهم نماید)28(.
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت()2
ماده:30

وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی موظف است اقدامات الزم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان
حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز
تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد .برای تأمین بخشی از منابع الزم جهت ارائه خدمات تشخیصی و
درمانی به این مصدومان ،معادل دهدرصد( )%10از حق بیمه پرداختی ش��خص ثالث ،سرنشین و مازاد بهطور مستقیم
ط��ی قبض جداگانه به حس��اب درآمدهای اختصاصی نزد خزانهداری کلکش��ور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه
سنواتی به نام وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی واریز میشود .توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی
توس��ط وزارتخانه مذکور با تأیید س��ازمان مدیریت و برنامهریزی کشور براس��اس عملکرد واحدهای یادشده بر مبنای
تعرفههای مصوب هر سه ماه یکبار صورت میگیرد .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینهکرد
اعتبارات مذکور را هر ش��ش ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گزارش کند .بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مسئول حسن
اجرای این ماده است.
قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
بخش –11حمل و نقل و مسکن
ماده :56

وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی بهنحوی نظارت
کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناس��ب با حداکثر س��رعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جادهای ،تلفات به حداقل
میانگین جهانی برسد.
بخش  -14سالمت ،بیمه ،سالمت و زنان و خانواده
بند ب ماده :72

به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچهسازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی( ،)115سازمان
فوریتهای پیشبیمارس��تانی اورژانس کش��ور به عنوان مؤسس��ه دولتی وابسته به وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزشکی از محل منابع ،ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد میگردد .اساسنامه سازمان
مذکور به پیش��نهاد مشترک سازمان ،سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به
تصویب هیأت وزیران میرسد.
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تبصره -واحدهای اس��تانی و شهرس��تانی سازمان فوریتهای پیشبیمارستانی کش��ور کماکان بهصورت ادغامیافته در
شبکههای بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.
احکام مندرج در ماده( )72این قانون بر احکام بندهای «الف» و «ب» ماده( )7قانون احکام دائمی برنامههای توس��عه
کشور و مواد( )12و( )17قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب  1383حاکم است.
بخش  -14سالمت ،بیمه ،سالمت و زنان و خانواده
بند ث ماده :74

ث -وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی مکلف اس��ت در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی س�لامت» با
اولویت بهداش��ت و پیش��گیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سالمت ،با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده
با بهکارگیری پزش��کان عمومی و خانواده ،گروه پرس��تاری در ارائه مراقبتهای پرس��تاری در س��طح جامعه و منزل،
س��طحبندی خدمات ،پرونده الکترونیک س�لامت ایرانیان ،واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده( )13قانون مدیریت
خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید ،به نحوی که تا
پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.
س��طحبندی تمامی خدمات تش��خیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه
خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی ،طرح فاقد نام تجاری(ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
تبصره -در چارچوب قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانههای پرستاری مصوب  1386/4/6دولت مکلف
است در قالب قوانین بودجه ساالنه در سقف کارانه پرستاری و در چارچوب بستههای خدمات تشخیصی درمانی موضوع
قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید.
بخش  -14سالمت ،بیمه ،سالمت و زنان و خانواده
ماده :76

دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی جمعیت ،سالمت مادر و کودک و ارتقای شاخصهای نسبت مرگ مادر
و نوزادان 39را بر اساس جدول زیر تأمین نماید:
40

1396

شاخص

1397

1398

1399

1400

40

کاهش میزان مرگ کودکان یک تا  59ماهه
هر  1000تولد زنده

15.6

14.4

13.3

12.3

11.3

بخش  -15بیمه اجتماعی ،امور حمایتی و آسیبهای اجتماعی
ماده :77

جمعیت هالل احمر جمهوری اس�لامی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تابآوری جامعه ،پیش��گیری و کاهش
خطرات ناشی از حوادث و سوانح ،ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:
ال��ف -کم��ک به حفظ و ارتقای س��رمایه اجتماعی با اس��تفاده از توان و ظرفیتهای مردمی و افزایش مش��ارکتهای
 -39شاخص های دیگر مطرح میزان مرگ مادر ،افزایش درصد زایمان طبیعی و کاهش عوارض ناشی از بارداری و سقط است.
 -40بر اساس سیمای مرگ حوادث حمل و نقل دومین علت مرگ کودکان گروه سنی  1تا  59ماهه می باشد.
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اجتماعی مردم.
ب -توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع
به حوادث و سوانح کشور.
پ -افزای��ش آگاهیه��ای عمومی به ویژه آموزشهای همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تابآوری جامعه در
مقابل حوادث و سوانح.
ت -در راس��تای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و س��وانح ،نیمدرصد( )%0/5مندرج در ماده( )163قانون
ام��ور گمرک��ی به یکدرصد( )%1افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه س��نواتی در
اختیار جمعیت هاللاحمر قرار میگیرد.
بخش  – 18سیاسی ،دفاعی و امنیتی
ماده :108

به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم ،کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و
حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجراء میشود:
الف :ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛
 1 .1دولت مکلف اس��ت اقدامات و س��ازوکار الزم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت
پلیس راهنمایی و رانندگی ،ارتقای کیفیت ایمنی وس��ایط نقلیه ،تقویت و تکمیل ش��بکههای امداد رسانی و
فوریتهای پزشکی ،اصالح نقاط حادثهخیز جادهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید بهنحوی
که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد دههزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد
( )%31کاهش یابد.
2 .2کلیه معابر اصلی ،میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کالنشهرها و همچنین جادههای اصلی و آزادراهها
با نصب ،نگهداری و بهروزرس��انی س��امانههای کنترلی و مراقبتی هوشمند توس��ط شهرداریها و وزارت راه و
شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانهها و دسترسی الزم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.
 3 .3مف��اد قانون الحاق س��ه تبصره به بند( )12ماده( )4قانون تش��کیل نیروی انتظام��ی مصوب  1379/2/18به
شهرهای باالی یک میلیون نفر تسری مییابد.
ب :ب��ه منظ��ور کنترل و مب��ارزه مؤثر با قاچاق کاال به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده میش��ود نس��بت به نصب،
راهاندازی و به روزرس��انی س��امانههای کنترل خودرویی بارگنجی (کانتینری)(ایکسری) در مبادی گمرکی ،ورودی و
خروجی مرزها و ایس��تگاههای بازرس��ی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسس��ات حقوقی غیردولتی اقدام نمایند.
مدیریت و بهرهبرداری از این سامانهها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک میباشد.
بهمنظ��ور تأمی��ن هزینههای مربوط به راهاندازی ،نگهداری و بهروزرس��انی س��امانههای کنترل��ی خودرویی بارگنجی
(کانتینری)(ایک��س ری) و تجهی��زات مرب��وط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هن��گام کنترل و صرفاً در مبادی
ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند .میزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین میشود.
پ :کلیه ش��هرکها و مجتمعهای اداری ،تجاری ،مس��کونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوس��تهای
حفاظتی -انتظامی الزم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعالمی نیروی
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انتظامی رعایت نمایند.
تبصره -آییننامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعالمی توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی با همکاری
نیروی انتظامی و شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون احکام دایمی برنامههای توسعه
ماده:۴

کلیه اتباع خارجی مقیم کش��ور موظف به دارا بودن بیمهنامه براي پوش��ش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت
اقامت در ایران میباش��ند .تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزي ايران اس��ت که به تأييد س��ازمان
برنامه و بودجه کشور میرسد.
ماده ،۹بند الف:

ش��ورای عالی بیمه س�لامت کش��ور مکلف است هر س��اله قبل از تصویب بودجه س��ال بعد در هيأت وزيران نسبت به
بازنگري ارزش نس��بي و تعيين تعرفه خدمات س�لامت براي کليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت ،درمان و تشخیص
در کش��ور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت
رفتارهاي مناس��ب بهداش��تي ،درماني و مباني محاسباتي واحد و يکس��ان با حق فني واقعي يکسان براي بخش دولتي
و غيردولتي در ش��رايط رقابتي و بر اس��اس بند( )۸ماده( )۱و مواد( )۸و( )۹قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور
مصوب  1373/8/3اقدام و مراتب را پس از تأييد س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور ،قبل از پايان هر سال براي سال بعد
جهت تصويب به هيأت وزیران ارائه کند .این بند بهعنوان یک ماده بعد از ماده( )۲قانون بیمه همگانی خدمات درماني
کشور مصوب  1373/8/3الحاق ميگردد.
ماده  ،9بند ب:

آزمایش اجباري براي تأیید سالمت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سالمت است .هزینههاي
مربوط از محل اعتبار موضوع ماده( )30قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت()2تأمین
میشود.
ماده ،30بندج :بهمنظور بهرهبرداري بهینه از ظرفیتها و موقعیتهاي جغرافیایی کشور.
 .1وزارت راه و شهرسازي با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل ونقل
کش��ور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطالعات دریافتی از پلیس ،بخش
بهداشت و درمان کشور ،سازمانهاي راهداري و حمل ونقل جادهاي ،هواپیمایی کشوري و بنادر و دریانوردي ،شرکت
راه آهن و سایر سازمانهاي ذيربط است با هدف تجمیع ،شفافسازي و ارائه دادهها و اطالعات صحیح و قابل استفاده
در تحلیل و تدوین اهداف و برنامههاي ملی ایمنی اقدام نماید .گزارش آماري حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز
آمار ایران تدوین و منتشر میشود.
 .2طرح جامع حمل و نقل کش��ور با هدف پاس��خگویی به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دس��تیابی به جایگاه مناسب در
حوزههاي ایمنی ،انرژي ،اقتصاد ،حمل و نقل و محیط زیس��ت تا مدت شش��ماه پس از الزماالجراء ش��دن این قانون به
تصویب هیأت وزیران میرس��د .از زمان تصویب طرح جامع ،ش��روع کلیه طرحهاي جدید توس��عه و ساخت زیربناهاي
حمل و نقل ،فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
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 .3دولت موظف اس��ت س��از و کارهاي قانونی الزم را بهمنظور کاهش س��االنه دهدرصد از میزان تلفات جانی ناش��ی از
تصادفات رانندگی در جادههاي کشور فراهم کند.
ماده  ،38بند چ:

سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات الزم برای بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي
در م��وارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناس��نامه هويت ژنتيکي متهمان ،محكوم��ان و متوفيان و با توجه به نتايج
بهدس��تآمده ،نسبت به برنامهريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم ،تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از
آنها اقدام كند.
ماده:56

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده میشود در محدوده شهرها نسبت به جابهجایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن
اقدام کند .شهرداريها و واحدهاي استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمعآوريشده
برابر طرحهاي جامع و تفصیلی میباشند.
دهه ایمنی راهها در ایران
شکل  ،9دهه ایمنی راهها در جمهوری اسالمی ایران

همزمان با آغاز رسمی نامگزاری دهه بینالمللی ایمنی راهها
( 11ماه می س��ال  ،)2011کش��ور جمهوری اسالمی ایران
همگام با سایر کشورهای جهان عزم ملی برای کاهش مرگ
ناشی از حوادث ترافیکی را طی مراسمی در وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزش��کی با حضور مقام عالی وزارت وقت و
مقامات عالی رتبه ایمنی راههای کش��ور با رونمایی از لگوی
دهه ایمنی راهها بهطور رسمی آغاز نمود.
راهبرد ملی ده ساله ایمنی راههای ایران 1390-1400

راهبرد ملی ایمنی راههای ایران با همکاری وزارتخانههای راه و شهرس��ازی ،کش��ور،
بهداش��ت و درمان ،آم��وزش و پرورش ،ارتباطات و فن��اوری اطالعات ،جمعیت هالل
احمر ،بیمه مرکزی ،راهداری و حمل و نقل جادهای ،موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات
صنعت��ی و پلی��س راهنمایی و رانندگی و به همت کمیس��یون ایمنی راههای کش��ور
بهعنوان نهاد متولی ( ) lead Agencyدر سی و یکمین جلسه کمیسیون ایمنی راههای
کش��ور تصویب و طی ابالغیه ش��ماره  11/113635مورخ  1388/9/16توسط رئیس
کمیس��یون ایمنی راهها ابالغ گردید ،در ویرایش دوم مطابق جلس��ه س��ی و هش��تم
کمیس��یون ایمنی راهها و برنامه پنجم توس��عه جمهوری اس�لامی ایران برای اجرا در
دوره  1390-1400اصالح و نهایی شد.
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چشم انداز:
استفاده ایمن از راه برای تمامی اقشار جامعه
هدف کمی:
کاهش ش��اخص تلفات رانندگی به ازای  100هزار نفر جمعیت در دوره  10س��اله بطوریکه مقدار شاخص در ابتدای
س��ال  1400به عدد  9برس��د(این شاخص در انتهای س��ال  1388حدودا ً  30محاس��به گردید) در تعیین میزان این
شاخص لزوم کاهش ساالنه  %10تلفات رانندگی مطابق بخش  3از بند «و» ماده  163قانون برنامه پنجم توسعه لحاظ
گردیده است.
در طی اجرای این طرح راهبردی ارتقای ایمنی رانندگی و کاهش قابل توجه تصادفات جرحی و فوتی مورد انتظار است.
سند مذکور دارای  16هدف راهبردی و  96راهبرد به شرح زیر است:
1 .1کاهش تخطی از سرعت مجاز
2 .2ارتقای ایمنی موتورسیکلتسواران
3 .3ارتقای ایمنی عابران پیاده
4 .4کاهش معضل خستگی رانندگان
5 .5بهبود وضعیت استفاده از کمربند ایمنی
6 .6کاهش استعمال مواد مخدر ،الکل و دخانیات
7 .7بهبود رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
8 .8توسعه و بهرهبرداری از نظام جامع اطالعات
9 .9ارتقای وضعیت طراحی ،ساخت و نگهداری ایمن شبکه راهها
1010ارتقای ایمنی دسترسی به شبکه راهها
1111ارتقای ایمنی وسائط نقلیه
1212ارتقای سیستمهای خدمات امداد و نجات ،فوریتهای پزشکی و بیمارستانی تروما
1313گسترش سیستمهای جایگزین وسائط نقلیه موتوری شخصی
1414ارتقای هماهنگی ایمنی راهها در سطح ملی
1515مدیریت منابع در جهت ارتقای ایمنی
1616توسعه کمی و کیفی پژوهشهای هدفمند در راستای ارتقای ایمنی راهها)19(.
سند ملي پيشگيري و كنترل بيماريهاي غيرواگير و عوامل خطر مرتبط در سالهای 1394-1404

ایران در دهههای اخیر به دستاوردهای قابل توجهی در حوزه سالمت دست یافتهاست که از آنجمله میتوان به کاهش
می��زان م��رگ و میر مادران و کودکان و افزایش امید به زندگی اش��اره نمود .با این ح��ال بار بیماریهای غیرواگیر 41و
هزینههای مالی منتس��ب به آنها موجب گردیده نظام س�لامت کش��ور بیماریهای غیرواگیر را بهعنوان تهدید جدی
س�لامت در نظر گرفته و بهمنظور کاهش بار ناش��ی از آن اقدام به تهیه س��ند ملی پیش��گیری و کنترل بیماریهای
غیرواگیر و عوامل خطر منتس��ب نماید .س��ند مذکور که با بهرهگیری از فرصت عزم جهانی برای پیش��گیری و کنترل
 -41در ایران بیش از  %76کل بار بیماریها( )DALYمربوط به بیماریهای غیرواگیراست.
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بیماریهای غیرواگیر با تمرکز بر ریسک فاکتورها تهیه گردیده است ،ضمن پایبندی به اهداف  9گانه سازمان جهانی
بهداشت برای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر 42،اهداف باالدستیرا بر اساس شرایط ایران تنظیم و  4هدف
ویژه ایران را به آن افزوده است.
 13هدف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر عبارتند از:
 %25 .1کاهش خطر مرگ زودرس ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي ،سرطان ،ديابت و بيماريهاي مزمن تنفسي
 .2حداقل  %10کاهش نسبی در مصرف الکل
 %20 .3كاهش نسبی در شیوع فعالیت بدنی ناکافی
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 %30 .4كاهش نسبی در متوسط مصرف نمک در جامعه
 %30 .5كاهش نسبی در شيوع استعمال دخانيات افراد باالتر از  15سال
 %25 .6كاهش نسبی در شيوع فشار خون باال
 .7ثابت نگهداشتن میزان بیماری ديابت و چاقي
 .8دریافت دارو و مش��اوره(از جمله کنترل قند خون) توس��ط حداقل  %70از افراد واجد شرایط بهمنظور پیشگیری از
حمله قلبي و سكته مغزي
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 %80 .9دسترس��ی ب��ه تکنولوژیها و داروهای اساس��ی قابل فراهمی ش��امل داروهای ژنریک م��ورد نیاز برای درمان
بیماریهای غیرواگیر در بخشهای خصوصی و دولتی
 .10به حد صفر رساندن ميزان اسيدهاي چرب ترانس در روغنهاي خوراكي و موادغذايي
 %20 .11كاهش نسبي در میزان مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی
 %10 .12کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر
 %20 .13افزایش دسترسی به درمان بیماریهای روانی()30
آيين نامه ساماندهي پوشش فراگير خدمات فوريتهاي پزشكي پيشبيمارستاني كشور()31
اساسنامه سازمان اورژانس کشور()32

طرح تحول نظام سالمت

 -42همه ساله قریب به  38میلیون مورد مرگ بهعلت بیماریهای غیرواگیر رقم میخورد که  %42آنها یعنی  16میلیون مورد مرگ زودرس (پیش از  70سالگی) رخ میدهد و عمدت ًا قابل پیشگیری
است .بهعبارتی با صرف  1تا  3دالر به ازای هر نفر کاهش قابل توجهی در این آمار رقم میخورد.
 -43هدف توصیه شده سازمان جهانی بهداشت %10 ،کاهش میزان شیوع فعالیت بدنی کم است.
 -44هدف توصیه شده سازمان جهانی بهداشت ،دریافت دارو و مشاوره(از جمله کنترل قند خون) توسط حداقل  %50از افراد واجد شرایط بهمنظور پیشگیری از حمله قلبي و سكته مغزي.
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(حوزه ارائه خدمت)

فصل دوم

هدف کلی
کاهش میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی به میزان  %20نسبت به سال پایه طي  10سال
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اهداف راهبردی

هدف :1شناسايي و مدیریت ريسك فاكتورهاي حوادث ترافيكي
هدف :2ارتقای سطح آگاهی ،اصالح نگرش ،ایجاد مهارت و صالحیت 46در کاربران راه

47

هدف :3ارتقای سطح پوشش عادالنه خدمات پيشبيمارستاني و بیمارستانی در مصدومين حوادث ترافيكي
هدف :4ارتقای كيفيت ارائه خدمات پيشبيمارستاني به مصدومين حوادث ترافيكي
هدف  :5ارتقای كيفيت ارائه خدمات بيمارستاني به مصدومين حوادث ترافيكي
هدف :6استقرار نظام جامع اطالعات مصدومین ،معلولين و فوتیهای حوادث ترافیکی
هدف :7ارتقای دانش و مهارت ارائهدهندگان خدمات سالمت بهمنظور خدمترسانی بهینه به مجروحان
هدف  :8حمایت مالی 48از مصدومین حوادث ترافیکی
راهبردها
هدف :1شناسايي و مدیریت ريسك فاكتورهاي حوادث ترافيكي

راهبردها:
 -1،1ارزیابی و اولويتبندي عوامل خطر حوادث ترافیکی در جمعيت تحت پوش��ش و شناس��ایی گروههای در معرض
خطر 49تا پایان سال 1399
 -2،1شناسايي عوامل خطر حوادث ترافیکی در حوادث ترافیکی پرتلفات 50تا پایان سال 1399
 -3،1شناسايي عوامل خطر حوادث ترافیکی در رانندگان حرفهاي تا پایان سال 1399
 -4،1بازنگري معيارهاي تاييد صالحیت جسمانی و روحی-روانی متقاضيان اخذ و تمديد گواهينامه رانندگي و پيگيري
تصویب الزام اخذ تاييديه مجدد صالحیت جسمانی و روحی-روانی در رانندگان حرفهاي پس از تصادفات منجر به جرح
و فوت تا پایان سال 1399
 -5،1حمايت از تس��ت تصادفی( )Random Testمصرف مواد مخدر ،الکل و داروهای روانگردان و بازنگري معيارهاي
تشخيص رانندگي تحت تاثير مواد مخدر ،الکل و داروهای روانگردان تا پایان سال 1399
 -6،1تدوین بسته خدمتی(تستهای غربالگری سالمت) 51رانندگان حرفهاي تا پایان سال 1399
 -7،1مرور قوانین و مقررات جاری ایمنی ترافیکی و تسلیم درخواست بازنگری به مراجع ذیربط ضمن ارائه پیشنهادات
اصالحی تا پایان سال 1399
 -45سال پایه  )1394( 2015و سال پایانی )1404(2025
منظور از كاربران راه كليه افرادي است كه در معابر رفت و آمد ميكنند(رانندگان و سرنشينان وسائط نقليه موتوري سبک و سنگین ،موتورسواران ،دوچرخهسواران و عابران پياده)

46- Competency
47- Road Users

48- Financial Protection

 -49ارزیابی و اولویتبندی ریسک فاکتورها و شناسایی گروههای در معرض خطر با اولویت مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت زیر  20000نفر
 -50حوادث ترافيكي با بيش از سه كشته يا بيش از پنج مجروح در اين تعريف ميگنجد.
 -51تستهای غربالگری دورهای برای بیماریهای قلبی عروقی( اکو و تست ورزش) ،هایپرتانسیون( ،)HTNدیابت( ،)HbA1Cمعاینه کامل چشمپزشکی و سنجش بینایی ،معاینه کامل
نورولوژی(تشنج) ،اختالالت روانپزشکی(اختالالت ماژور و تشخیص موارد احتمالی اختالالت شخصیت) ،اختالل خواب و اعتیاد.

64

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

هدف :2ارتقای سطح آگاهی ،اصالح نگرش ،ایجاد مهارت و صالحیت در کاربران راه

راهبردها:
 -1،2راهاندازی کمپینهای پیشگیرانه با هدف کاهش عوامل خطر حوادث ترافیکی 52تا پایان سال 1399
 -2،2ادغ��ام آموزشه��ای خودمراقبتی ترافیکی 53در راهنمای ملی خودمراقبتی برای س��بک زندگی س��الم و آموزش
سفیران سالمت خانوار تا پایان سال 1398
 -3،2آم��وزش مردم در خصوص پيش��گيري از ح��وادث ترافيكي ،اقدامات اولیه در مواجهه با آن و ش��یوههای صحیح
جابجایی مصدومین حوادث ترافیکی 54در قالب بهکارگیری ظرفیت رسانههای دیداری ،شنیداری و شبکههای اجتماعی
تا پایان سال 1399
 -4،2ادغام آموزشهای خودمراقبتی ترافیکی در راهنمای آموزش جامع س�لامت در مدارس (کلیه مقاطع تحصیلی)
تا پایان سال 1399
 -5،2برگزاری دورههای آموزشي و اجرای كمپينهای اختصاصي برای رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي 55و راكبان
موتورسيكلت در جهت اصالح رفتارهای پرخطر تا پایان سال 1399
هدف  :3ارتقای سطح پوشش عادالنه خدمات پيشبيمارستاني و بیمارستانی در مصدومين حوادث ترافيكي

راهبردها:
 -1،3مديريت واحد و يكپارچه خدمات امدادی ( ایجاد ش��ماره واحد ملي امدادی 56و ديس��پچ مش��ترك) در  5استان
كشور تا پايان سال 1399
 -2،3هماهنگی جهت اختصاص فضای مناس��ب برای استقرار واحد اورژانس در پایگاههای آتشنشانی بهمنظور ارتقای
س��طح امداد و نجات مصدومین حوادث رانندگی در مناطق ش��هری و اقدام بهمنظور استقرار تجهیزات و نیروی انسانی
اورژانس در پایگاهها 57تا پایان سال 1399
 -3،3افزايش درصد پوشش اورژانس پيشبيمارستاني برای مصدومين حوادث ترافيكي به  %90تا پایان سال 1399
 -4،3گسترش تعداد پايگاههاي اورژانس پيشبيمارستاني به  2804پايگاه 58تا پایان سال 1398
 -5،3گسترش تعداد پايگاههاي آمبوالنس هوايي به  50پایگاه 59تا پايان سال 1399
 -6،3گسترش تعداد موتورآمبوالنس به  500دستگاه 60تا پايان سال 1399
 -7،3گسترش و نوسازي ناوگان آمبوالنسهاي اورژانس زمینی 61به  5158دستگاه 62تا پايان سال 1399
 -52سرعت ،کمربند ایمنی ،کاله ایمنی ،صندلی مخصوص کودک ،رانندگی تحت تاثیر الکل و مخدر ،استفاده از تلفن همراه و دیده نشدن.
 -53مشتمل بر روشهای صحیح حمل مصدوم و راهنماییهای ضروری(بایدها و نبایدها) برای ناظرین حوادث ترافیکی ( )Bystandersو مردم عادی ()Laypeople
 -54اصول First responder

55-Public transportation
)56- Universal Access Number(UAN

 -57دستگاه مجری :شهرداری ،دستگاه ناظر :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی(زمانبدی اجرا :شش ماه)
 -58تعداد پایگاههای اورژانس زمینی تا پایان سال  1065( 2804 ،1398پايگاه شهري 1739 ،جادهاي) و تا پايان قانون برنامه ششم توسعه 3008 :پایگاه
 -59تعداد پایگاههای اورژانس هوایی تا پایان سال  44 :1398پایگاه
 -60طبق آیین نامه ساماندهی پوشش فراگیر خدمات فوریتهای پزشکی ،به ازای هر پایگاه شهری در کالنشهرها یک دستگاه موتورآمبوالنس و به ازای هر  4پایگاه شهری در شهرهای با جمعیت
معادل  200تا  500هزار نفرجمعیت یک دستگاه موتورآمبوالنس.
 -61در قانون بودجه سال  94مصوب گردید عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنجدرصد ( ) %5قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب) افزایش و درآمد حاصله پس از واریز به حساب
خزانهداری کل کشور تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد ریال بهمنظور تأمین آمبوالنس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.
 -62تعداد آمبوالنسهای اورژانس زمینی به ازای هر پایگاه شهری دو دستگاه و به ازای هر پایگاه جاده ای یک دستگاه برآورد و در مجموع به ازای هر سه دستگاه آمبوالنس ،یک دستگاه آمبوالنس
رزرو طبق آیین نامه ساماندهی پوشش فراگیر خدمات فوریتهای پزشکی ،محاسبه شدهاست.

65

فصل دوم

 -8،3بهرهگیری از  800دستگاه آمبوالنس کمکدار ( )4WDبرای مناطق كوهستاني ،سردسير و صعبالعبور تا پایان
سال 1399
 -9،3تجهیز  370پایگاه سالمت 63برای پوشش جامعه روستایی ،عشایری و شهری با جمعیت زیر 50هزارنفر کشور با
اولویت روستاها و شهرهای با جمعیت زیر  20هزار نفر و تامین نیروی انسانی کارآمد تا پایان سال 1400
 -10،3متناسبسازی تعداد تختهاي بستري مرتبط با تروما براساس نیاز هر منطقه تا پایان سال 1404
هدف  :4ارتقای كيفيت ارائه خدمات پيشبيمارستاني به مصدومين حوادث ترافيكي

راهبردها:
 -1،4ایجاد تشکیالت مصوب اورژانس تا پایان سال 1398
 -2،4كاهش میانگین زمان رسيدن به صحنه حادثه به  8دقیقه در شهرهای بزرگ 7 ،دقیقه در شهرهای کوچک و 14
دقیقه در جادهها و راههای روستایی در  %90ماموریتهای پیشبیمارستانی تا پایان سال 1399
 -3،4كاهش میانگین زمان انتقال مصدوم حادثه ترافیکی به سانتر درمانی مناسب به  20دقیقه 64در  %90ماموریتهای
پیشبیمارستانی تا پایان سال 1399
 -4،4تجهیز ناوگان اورژانس کشور به  100دستگاه آمبوالنس  65 MICUو  50دستگاه  66 NICUتا پایان سال 2018
 -5،4تجهیز 100درصد آمبوالنسها به دستگاه  67 GPSتا پایان سال 1399
 -6،4تجهیز  100درصد آمبوالنسها به اس��تانداردهای احیا و مدیریت بیماران بحرانی (دستگاه 68)AEDتا پایان سال
1399
 -7،4راهاندازی مرکز مانیتورینگ مراقبتهای مدیکال ( 69)MCMCدر کلیه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
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تا پایان سال 1399
 -8،4تامین  15فروند بالگرد اورژانس 71با قابلیت پرواز در شب تا پایان سال 1404
 -9،4اصالح نظام پرداخت پرسنل اورژانس پیشبیمارستانی متناسب با نوع عملكرد تا پایان سال 1399
 -10،4ایجاد انگیزش و تقویت روحیه ایثارگری و ازخودگذش��تگی در تکنس��ینهای فوریتهای پزش��کی 72و ارتقای
جایگاه شغلی آنان تا پایان سال 1399
 -11،4تعرفهگذاری خدماتِ پیشبیمارستانی تا پایان سال 1404

 -63تعداد پایگاههای سالمت تا پایان برنامه ششم توسعه 450 :پايگاه

 -70بمنظور ارتقای فرآیند هدایت مصدومان حوادث ترافیکی از لحظه تحویل به اورژانس تا ترخیص بیماران.
 %30 -71بالگردهای اورژانس هوایی باید دید در شب داشتهباشند.
 -72تعریف درجه ایثارگری یا شهادت برای تکنسینهای ایثارگر یا فوت شده در حین خدمت

66

64- Transport Time
)65- Mobile Intensive Care Unit(MICU
)66- Neonatal Intensive Care Unit(NICU
)67- Global Positioning System(GPS
)68- Automated External Defibrilator(AED
)69- Medical Care Monitoring Center(MCMC

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

هدف  :5ارتقای كيفيت ارائه خدمات بيمارستاني به مصدومين حوادث ترافيكي

راهبردها:
 -1،5سطحبندي بيمارستانها بر اساس توانمندي پاسخ به بيماران ترومايي (با اولويت مصدومين حوادث ترافيكي) تا
پایان سال 1398
 -2،5راهاندازی پنج مرکز تروما 73تا پایان سال 1404
 -3،5کاهش ميانگين زمان توقف اورژانس پیشبیمارستانی حامل مصدومين حوادث ترافیکی در بيمارستان به زير10
دقیقه تا پایان سال 1399
 -4،5ايجاد ديسپچ مشترك اورژانس پيشبيمارستاني ،بيمارستاني برای مديريت انتقال بیماران اورژانس از طريق نرم
افزار اطالعاتي آنالين تا پایان سال 1399
 -5،5ارتقای سطح توانمندی پرسنل تریاژ جهت اولویتبندی صحيح در  90درصد مراجعات تا پایان سال 1399
 -6،5اصالح ساختار فیزیکی در  100درصد اورژانسهای بیمارستانی متناسب با استانداردهای ملی تا سال 1404
 -7،5ظرفیتسازی بهمنظور حضور موثر تیم ترومای انسجام یافته و نظاممند بر اساس سطحبندی بیمارستانها مطابق
با استانداردهای تعریف شده تا پایان سال 1399
 -8،5كاهش زمان تعيين تكليف مصدومين حوادث ترافيكي ( )Dispositionبس��تری در اورژانس به زير  6س��اعت در
 90درصد بیمارس��تانها و  100درصد بيمارستانهاي با توانمندی س��طح پیشرفته پاسخ به بيماران ترومايي تا پایان
سال 1399
 -9،5تهیه الگوریتم یکس��ان( )Clinical Practice/Guidelineبرای بس��تری مصدومین حوادث ترافیکی (در بخش
مراقبت ویژه و سایر بخشها) و اجرای آن در  100درصد بیمارستانها تا پایان سال 1399
 -10،5تامين نيروي پرس��تار باتجربه 74در  100درصد بيمارس��تانهاي با توانمندي س��طح پیشرفته پاسخ به بيماران
ترومايي تا پایان سال 1399
 -11،5بهبود کیفیت ارائه خدمات تخصصی 75در  70درصد بیمارس��تانها و  100درصد بيمارس��تانهاي با توانمندي
سطح پیشرفته پاسخ به بيماران ترومايي تا پایان سال 1399
 -12،5تامين نيروي متخصص طب اورژانس تماموقت ( 24ساعت در روز و  7روز هفته) در  100درصد بيمارستانهاي
با توانمندی سطح پیشرفته پاسخ به بيماران ترومايي و مقیم نمودن تخصصهای مورد نیاز با توجه به طرح تحول نظام
سالمت تا پایان سال 1399
 -13،5راهاندازی مراکز توانبخشی بیماران ترومایی با اولویت مصدومین حوادث ترافیکی تا پایان سال 1404
 -73مراکز تروما( )Trauma Centerسطح  ،1بعنوان مراکز ارائه دهنده خدمات پیشرفته ،فعالیتهای پژوهشی و تربیت نیروی انسانی مرتبط با تروما
-74ممنوعیت فعاليت درماني دانشجويان پرستاري در بخش اورژانس.
حداكثر  %30پرسنل پرستاري بخش اورژانس ميتوانند از نيروهاي طرحي با حداقل يك سال سابقه كار باشند .الزم است اين نيروها بهصورت يكنواخت در شيفتهاي كاري توزيع شوند و پرسنل
پيماني و رسمي در سال اول فعاليت حرفهاي نبايد در بخش اورژانس به كار گرفته شوند مگر اينكه در طي دوره طرح نيروي انساني در اورژانس ارائه خدمت نموده باشند.
پرستار باتجربه میبایست دورههای استاندارد مراقبت از بیماران ترومایی را گذرانده باشد( .مصوبه مقام عالی وزارت در جلسه ساماندهی اورژانسهای پرازدحام شهر تهران مورخه )94/4/22
-75در تمامي مراكز اورژانس بيمارستاني با مراجعه باالي  30هزار نفر درسال بكار گيري نيروي متخصص طب اورژانس توسط دانشگاه در اولويت نسبت به ساير بيمارستانهاي تابعه بوده و ترتيبي
اتخاذ گردد كه در هنگام ساعات شلوغي و ازدحام بيماران ،نفر دوم متخصص طب اورژانس به شيفت اضافه گردد.
در بخش اورژانس مراكز آموزشي ،درماني ،ويزيت و دستورات پزشك بايستي توسط دستياران سال  2و يا باالتر در تمامي رشتههاي تخصصي از جمله طب اورژانس صورت پذيرد و دستورات
كارورزان و يا دستياران سال اول قابل اجرا نميباشد( .مصوبه مقام عالی وزارت ،جلسه ساماندهی اورژانسهای پرازدحام شهر تهران مورخه )94/4/22
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هدف  :6استقرار نظام جامع اطالعات مصدومین ،معلولين و فوتیهای حوادث ترافیکی

راهبردها:
 -1،6بهروز رسانی و گسترش بانک اطالعاتی مصدومین حوادث ترافیکی در کلیه بیمارستانها اعم از دولتی و خصوصی
تا پایان سال 1400
 -2،6تهیه و انتشار سالنامه آماری مصدومین ،معلولین و فوتیهای حوادث ترافیکی 76تا پایان سال 1400
 -3،6راهاندازی سیستم ثبت اطالعات مصدومین ( )Trauma Registration Systemبا اولویت حوادث ترافیکی در
بیمارستانهای منتخب دانشگاهی تا پایان سال 1404
 -4،6راهاندازی نظام پیگیری  30روزه ثبت اطالعات مصدومین (پیگیری وضعیت سالمت مصدومین حوادث ترافیکی
تا  30روز پس ترخیص) در  100درصد بيمارستانهاي با توانمندي سطح پیشرفته پاسخ به بيماران ترومايي تا پایان
سال 1404
هدف :7ارتقای دانش و مهارت ارائهدهندگان خدمات سالمت بهمنظور خدمترسانی بهینه به مجروحان

راهبردها:
 -1،7الزام پرسنل نظام سالمت در ردههای مختلف به کسب مهارتهای مدیریت بیماران ترومایی (با اولویت حوادث
ترافیکی) تا پایان سال 1399
 -2،7الزام كليه تكنسينهاي فوريتهاي پزشكي به کسب مهارتهاي پيشبيمارستاني مدیریت بیماران ترومایی( 77با
اولویت حوادث ترافیکی) تا پایان سال 1399
 -3،7الزام پرس��تاران شاغل در اورژانس به کسب مهارت مدیریت بیماران ترومایی (با اولویت حوادث ترافیکی) در بدو
خدمت در بخش اورژانس بیمارستان تا پایان سال 1399
 -4،7الزام پزش��کان شاغل در اورژانس به کس��ب مهارت مدیریت بیماران ترومایی(با اولویت حوادث ترافیکی) در بدو
خدمت در بخش اورژانس بیمارستان تا پایان سال 1399
 -5،7ایجاد و پذیرش دانش��جو در حداقل  3رش��ته کارشناسی ارش��د 78مرتبط با حوادث ترافیکی(حداقل یکی از این
رشتهها میتواند جهت آموزش مدیران ذیربط در نظر گرفته شود) تا پایان سال 1401
 -6،7راه اندازی رشتههای دکتری تخصصی( ).Ph.Dدر زمینه ایمنی ترافیک با گرایشهای مرتبط و لحاظ نمودن بعد
بخشی رشته در پذیرش دانشجو تا پایان سال 1401
چند
ِ
 -7،7گنجاندن درس تک واحدی سالمت و ترافیک برای کلیه رشتههای علوم پزشکی بهصورت اختیاری و یا اجباری
با صالحدید هر دانشگاه تا پایان سال 1401
 -8،7گنجاندن واحد درسی مهارت مدیریت بیماران ترومایی(با اولویت حوادث ترافیکی) در کوریکولوم آموزشی مصوب
دانشجویان گروه پزشکی تا پایان سال 1404
 -76نظر به اینکه مبنای برآوردهای سازمان جهانی بهداشت از فوتیهای حوادث ترافیکی آمار منتشره وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در قالب سیمای کشوری مرگ میباشد .به روز رسانی
و انتشار بموقع با پوشش حداقل  %80سیمای مرگ مانع از برآوردهای غیرواقعی سازمان جهانی بهداشت و موجب تببین جایگاه واقعی کشور در رتبه بندی بین المللی بر اساس میزان مرگ و میر به
ازای یکصدهزار نفرجمعیت میشود.

)77- PHTLS(Pre Hospital Trauma Life Support

 -78نظر به اینکه مبنای برآوردهای سازمان جهانی بهداشت از فوتیهای حوادث ترافیکی آمار منتشره وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در قالب سیمای کشوری مرگ میباشد .به روز رسانی
و انتشار بموقع با پوشش حداقل  %80سیمای مرگ مانع از برآوردهای غیرواقعی سازمان جهانی بهداشت و موجب تببین جایگاه واقعی کشور در رتبه بندی بین المللی بر اساس میزان مرگ و میر به
ازای یکصدهزار نفرجمعیت گردید.
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چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

هدف  :8حمایت مالی از مصدومین حوادث ترافیکی

راهبردها:
 -1،8پیش��نهاد الیحه برای پیشبینی منابع پایدار بهمنظور تداوم درمان رایگان و بیقید و ش��رط مصدومین حوادث
ترافیکی در کلیه بیمارستانها و مراکز ارائه خدمت با حمایت مالی سازمانهای بیمهگر تا پایان سال 1397
 -2،8گس��ترش س��طح خدمات درمان رایگان و بیقید و ش��رط مصدومین حوادث ترافیکی در قالب پوش��ش خدمات
توانبخشی تا پایان سال 1404
 -3،8گسترش سطح خدمات درمان رایگان و بیقید و شرط مصدومین حوادث ترافیکی با محوریت تعمیم پوشش به
کل جمعیت مقیم کشور(پوشش اتباع غیرایرانی) تا پایان سال 1404
 -4،8افزایش میزان حمایت مالی از خدمات تحت پوشش برنامه و کاهش پرداخت از جیب مردم 79تا پایان سال 1404
 -5،8برآورد هزینههای واقعی پوشش خدمات مصدومین و احصا حق بیمه متناسب با آن 80تا پایان سال 1404
 -6،8اصالح جریان منابع مشتمل بر واریز مستقیم وجوه درمان رایگان و بیقید و شرط مصدومین حوادث ترافیکی به
حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بهمحض وصول از بیمهگذار و تخصیص مستقیم
منابع از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به مراکز ارائه دهنده خدمت تا پایان سال 1404
ظرفیتسازی :گامهای سازمانی در سال نخست برنامه
•دانش��گاههای علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کش��ور موظفند بودجههای تخصیص دادهشده در سال
نخس��ت برنامه را بهمنظور پیش��گیری از رخداد س��وانح ترافیکی برای ارزيابي و اولويتبندي ريس��ك فاكتورها،
شناس��ايي گروههاي در معرض خطر و افزایش سطح آگاهی ،اصالح نگرش ،ایجاد مهارت و صالحیت در کاربران
راه در جامعه تحت پوشش بهکار برند.
•چارچ��وب مل��ی ارائه خدمت در حوادث ترافیک��ی بهمنظور فراهم نمودن امکان مراقب��ت یکپارچه از مصدومین
حوادث ترافیکی و ارائه خدمات پیش��گیرانه در هر س��ه س��طح نیازمند ارتقای ظرفیت عملکردی ،بهروز رس��انی
امکانات ،تجهیزات و منابع س��اختاری و ایجاد تمهیدات الزم برای کارآمدس��ازی نیروی انس��انی است تا موجب
کاهش بار ناشی از حوادث ترافیکی در کشور گردد .بدین شیوه دستیابی به اهداف زیر امکانپذیر میگردد:
•گسترش خدمات پیشگیری از رخداد تصادفات و آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی
•افزایش عادالنه پوشش خدمات نظام سالمت برای آسیبدیدگان سوانح ترافیکی
•بهبود پیامد بالینی خدمات فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی و بیمارستانی
•بهبود پیامد بالینی خدمات توانبخشی و بازتوانی
•حمایت روانی -اجتماعی از مصدومین حوادث ترافیکی
•و افزایش سطح رضایتمندی مردم
•دانش��گاههای علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کش��ور موظفند کلیه مدیران اجرای��ی ،ارائهدهندگان
خدمات ،مردم و سیاستگذاران محلی را از اهداف« چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی » آگاه سازند
 -80اصالح سهم بیمه شخص ثالث ،مازاد و سرنشین

79- Out of Pocket
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و آموزشهای الزم را متناسب با نیازهای هریک از ردههای پیشگفت ارائه نمایند ،بهگونهای که پیش از اجرای
برنامههای « چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی» سطوح دانشگاهی و شهرستانی ،آمادگی الزم برای
اجرای آن را داشته و آموزشهای الزم را دریافت نمودهباشند.
•دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور موظفند بودجههای تخصیص یافته از سوی وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی را بهمنظور اجرایی نمودن اهداف « چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث
ترافیکی» در بخش ظرفیتسازی صرفِ ایجاد و بهروزرسانی زیرساختها شامل ظرفیت ارائه خدمات فوریتهای
پزش��کی پیشبیمارستانی ،بیمارستانی و توانبخش��ی و بازتوانی ،آموزش ،پیادهسازی نظامهای جامع اطالعاتی و
فراهمسازی نظام پایش و نظارت مستمر بهمنظور اصالح فرآیندها کنند.
•دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور تالش خود را خواهند نمود تا اکثر منابع مورد نیاز
بهمنظ��ور اجرایی نمودن اهداف « چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی» را از منابع و زیرس��اختهای
در اختیار دانش��گاه تامین نمایند .این موارد ش��امل نیروی انسانی کارآمد ،زیرساختهای اطالعاتی و منابع مالی
در اختیار خواهد بود.
•دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور موظفند شیوههای طراحی برنامههای مداخلهای را به
کارشناسان ستادی در حوزههای اورژانس ،معاونتهای بهداشت ،درمان ،آموزش و تحقیقات و فنآوری اطالعات
در سطح دانشگاهی ،در حوزه مرکز بهداشت استان ،پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی و بیمارستانهای وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی در سطح استان و شهرستان آموزش دهند تا بهاینوسیله امکانبرنامهریزی
از پایین به باال فراهم شود.
ساختار شبکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش در سطح دانشگاه و شهرستان
•کمیته ملی پیش��گیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و کارگروه کاهش بار حوادث ترافیکی ،هر دو در س��طح
ملی ،ابزارهای اصلی سیاس��تگذاری و نظارت بر اجرای سیاس��تها میباش��ند و بههیچ وجه قصد ورود به حوزه
اجرا را نخواهند داشت.
•ساختارهای میانهای پیشنهادی در حوزه حوادث ترافیکی همانند شبکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش دانشگاه
و شبکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش شهرستان ،در بخش اجرا به مجریان و در بخش نظارت به سیاستگذاران
کمک خواهد نمود .بدیهی اس��ت این ش��بکهها بنا به تصمیمگیری کارگروه کاهش بار حوادث ترافیکی و کمیته
ملی پیش��گیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر با س��ایر ش��بکههای آموزش ،ارائه خدم��ت و پژوهش در حوزه
بیماریهای غیرواگیر قابل ادغام خواهد بود.
•ش��بکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش دانشگاه زیر نظر روسای دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کش��ور و با حضور رئیس اورژانس پیش بیمارس��تانی و مدیر حوادث دانش��گاه ،معاونان بهداشت ،درمان،
آموزش��ی ،غذا -دارو ،تحقیقات و فنآوری و توس��عه مدیریت و منابع آن دانش��گاه تش��کیل میشود و عالوه بر
مدیر روابط عمومی دانش��گاه ،دبیر کمیسیون ایمنی راههای استان ،نماینده صدا و سیمای استان و همکارانی از
انجمنهای علمی و س��ازمانهای مردم نهاد 81مصوب و مراکز تحقیقات مرتبط با پیش��گیری و مدیریت حوادث
)81- NGO(Non Governmental Organization
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ترافیکی و تروما در آن حضور دارند.
وظایف ش��بکه دانش��گاهی عبارتند از :همکاری با شبکه شهرستانی در فرآیند آموزش و ارائه خدمات تخصصی و
فوق تخصصی ،گردهم آوردن ش��بکههای شهرس��تانی برای تبادل تجارب موفق( ،)BestPracticeجذب منابع
مردمی و جلب حمایت افراد تاثیرگذار و شخصیتهای محبوب.
•ش��بکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش شهرس��تان زیر نظر مدیر ش��بکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداش��تی درمانی کشور با مش��ارکت پزشکان ،مدیران ،افراد محلی ،نمایندگان بخشهای خصوصی و
دولتی مرتبط با ایمنی راهها تشکیل میگردد و بازماندگان حوادث ترافیکی عالقمند نیز در آن شرکت میکنند
تا این طیف گس��ترده اعضا باعث کاربردی ش��دن اهداف « چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی » در
عمل گردد .وظایف شبکه شهرستان عبارتند از :همکاری با شبکه دانشگاهی ،جذب منابع مردمی و جلب حمایت
افراد تاثیرگذار و شخصیتهای محبوب.
•ش��بکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش دانشگاه و شبکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش شهرستان توسط کمیته
استانی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر بهمدت  3سال تشکیل و حمایت میشود و بر موارد زیر تمرکز
خواهد داشت.
•پایش شاخصهای عملکردی
•طراحی مداخالت موثر و هزینه اثربخش با همکاری سایر حوزههای متولی ایمنی راهها
•حصول اطمینان از مشارکت فعال و همهجانبه همه سازمانها در بهبود خودمراقبتی
•تاکید بر اقدامات همهگیر و جامع بهمنظور افزایش س��طح س��واد س�لامت جامعه بهمنظور ارتقای ایمنی و
پیشگیری از حوادث ترافیکی
•هدایت اقدامات منتج به تغییرات در فرهنگ سالمت مردم
•اصالح و بازبینی ش��رح وظایف مدیران ،متخصصان ،ارائه دهندگان خدمات س�لامت (پزش��کان ،پرستاران،
فیزیوتراپیستها ،مراقبان سالمت و بهورزان) در پیشگیری از حوادث ترافیکی
•ایجاد و اجرای نظام پایش و ارزشیابی با اهداف بومی و ملی
•بسیج و جذب منابع محلی بهمنظور گسترش دسترسی مردم به خدمات با کیفیت
•تبادل اطالعات و تجربیات شبکهها بهمنظور بهینهسازی استفاده از منابع
•دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کش��ور موظفند با ایجاد محیط آموزشی مناسب فرصتی
را برای اعضای ش��بکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث ترافیکی دانش��گاه و شبکه آموزش ،ارائه خدمت و
پژوهش حوادث ترافیکی شهرس��تان فراهم آورد که اعضا بتوانند به تبادل تجارب اجرایی پرداخته و در نتیجه از
موفقیت و مشکالت یکدیگر بیاموزند.
•نشس��تهای ادواری بین سطوح ملی با استانی و اس��تانی با شهرستانی ،نقش مهمی در موفقیت شبکه آموزش،
ارائ��ه خدمت و پژوه��ش دارد و از طریق آنها میتوان اطمینان حاصل نمود که اولویتها و موانعی که توس��ط
ارائهدهندگان خدمات سالمت شناخته شدهاند همچنان در اولویت قرار دارند.
•راهان��دازي س��امانه ثب��ت تج��ارب مصدومي��ن ح��وادث ترافيك��ي( ،)Citizen’s Voiceنيازس��نجي عموم��ي
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( ،)Need Assesmentکسب نقطه نظرات مردم و بازماندگان حوادث ترافیکی نیز میتواند به تعیین اولویتها
بهمنظور ارتقاي كيفيت خدمات پيشگيري ،پيشبيمارستاني و بيمارستاني یاری رساند.

استانداردهاي چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

پيشگيري
استاندارد  :1دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند نسبت به ارزیابی و اولویتبندی
عوامل خطر حوادث ترافیکی در جمعیت تحت پوش��ش اقدام و گروههای در معرض خطر حوادث ترافیکی را
شناسایی نمایند.
استاندارد  :2دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند با همکاری و مشارکت كميسيون
ايمني راههاي استان نسبت به شناسایی عوامل خطر حوادث ترافیکی در حوادث پرتلفات و رانندگان حرفهای
اقدام و جهت پیشگیری از رخداد آن برنامهریزی و مداخله نمایند.
اس��تاندارد  :3دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداش��تي درماني موظفند با همکاری و مشارکت اعضاي
كميته آموزش و فرهنگ اجتماعي كميسيون ايمني راههاي استان با بهرهگیری از توان سازمانهای مردمنهاد
نسبت به طراحی کمپینهاي پیشگیرانه با تمرکز بر ریسک فاکتورهای اصلی حوادث ترافیکی اقدام و ضمن
حمایت و بازاریابی اجتماعی برای اجرای بهينه ،مستندسازی ،پایش و ارزشیابی و اصالح مستمر آن را برعهده
بگيرند.
استاندارد  :4وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري و مشاركت دانشگاههاي علوم
پزش��كي و خدمات بهداشتي درماني نسبت به تدوین و ادغام آموزشهای خودمراقبتی ترافیکی در راهنمای
ملی خودمراقبتی برای سبک زندگی سالم اقدام نماید.
اس��تاندارد  :5دانش��گاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند نسبت به اجرای برنامه آموزش
سفیران سالمت خانوار با اولویتهای منطقهای اقدام نماید.
اس��تاندارد :6دانش��گاههاي علوم پزش��كي و خدمات بهداش��تي درماني موظفند برای آموزش عمومی اصول
پیش��گیری از حوادث ،اقدامات اولیه در برخورد با حوادث ترافیکی و ش��یوههای صحیح جابجایی مصدومین
حوادث ترافیکی در قالب بهکارگیری ظرفیت رسانههای دیداری ،شنیداری و شبکههای اجتماعی اقدام نماید.
اس��تاندارد  :7دانش��گاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداش��تي درماني موظفند با همكاري و مشاركت ادارات
آموزش و پرورش استان نسبت به تدوین راهنماهای آموزشی برای دانشآموزان ،معلمان ،مربیان و والدین و
ادغام آموزشهای خودمراقبتی ترافیکی در راهنمای آموزش جامع سالمت در مدارس(کلیه مقاطع تحصیلی)
اقدام نماید.
اس��تاندارد  :8دانش��گاههاي علوم پزش��كي و خدمات بهداش��تي درماني موظفند با همكاري و مشاركت ساير
اعضاي كميته آموزش و فرهنگ اجتماعي كميس��يون ايمني راههاي استان با بهرهگیری از توان سازمانهای
مردمنهاد نس��بت به اصالح رفتارهای پرخطر رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و راکبان موتورسیکلت در
قالب برگزاری دورههای آموزشی و اجرای کمپینهای اختصاصی اقدام نماید.
اس��تاندارد  :9دانش��گاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداش��تي درماني موظفند بهمنظور ارتقای سطح دانش
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پیشگیری از مصدومیتها و مدیریت مناسب بیماران ترومایی واحدهای درسی مرتبط را بر حسب صالحدید
قطب علمی مرتبط در کوریکولوم آموزشی دانشجویان گروه پزشکی ارائه نماید.
اس��تاندارد  :11وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است ضمن حمايت از تست تصادفي مصرف
مواد مخدر ،الکل و داروهای روانگردان با همكاري پليس راهنمايي و رانندگي نس��بت به بازنگري معيارهاي
تشخيص رانندگي تحت تاثير مواد مخدر ،الکل و داروهای روانگردان اقدام نمايد.
استاندارد  :12وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است بهعنوان متولی بخش سالمت با همکاری
دانش��گاههای علوم پزشکی نسبت به تدوین بس��ته خدمتی(تستهای غربالگری سالمت)82رانندگان حرفهاي
اقدام نماید.
استاندارد  :13وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است بهعنوان متولی بخش سالمت قوانین و
مقررات جاری ایمنی ترافیکی را مرور و درخواس��ت بازنگری قوانین مربوطه را همراه با پیش��نهادات اصالحی
به مراجع ذیربط تسلیم نماید.

پوشش
اس��تاندارد  :14وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است با جلب همكاري و مشاركت اورژانس
كش��ور ،هالل احمر ،آتشنشاني و پليس ترافيك نسبت به ایجاد شماره واحد ملي امدادی و ديسپچ مشترك
اقدام نمايد.
اس��تاندارد  :15دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند بهمنظور ارتقای خدمات امداد
و نجات مصدومین حوادث رانندگی با هماهنگی پایگاههای آتشنش��انی جهت اختصاص فضای مناس��ب در
مناطق ش��هری نسبت به اس��تقرار واحد اورژانس و تامین تجهیزات و نیروی انسانی پایگاههای اورژانس اقدام
نمايد.
اس��تاندارد  :16وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي موظف اس��ت با همكاري و مشاركت دانشگاههاي
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني نسبت به افزايش درصد پوشش پیشبیمارستانی و بیمارستانی برای
مصدومين حوادث ترافيكي در قالب گس��ترش پايگاههاي هوايي و زميني ،گسترش و نوسازي آمبوالنسهاي
اورژانس زمینی ،گس��ترش ناوگان موتورآمبوالنس ،تامین آمبوالنس کمکدار بسته به شرایط اقلیمی منطقه
و افزایش تعداد تختهای بستری بیماران ترومایی تناسب نیاز اقدام نمايد.
اس��تاندارد  :17دانش��گاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداش��تي درماني موظفند نسبت به تجهیز پایگاههای
س�لامت برای پوش��ش جامعه روستایی ،عشایری و شهری موجود در روس��تاها و شهرهای با جمعیت زیر50
هزارنفر کش��ور با اولویت روستاها و شهرهای با جمعیت زیر  20هزار نفر و تامین نیروی انسانی کارآمد اقدام
نمايد.

كيفيت ارائه مراقبت
اس��تاندارد  :18دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداش��تي درماني موظفند با جلب همکاری و مشارکت
س��اير اعضايِ كميس��يون ايمني راههاي اس��تان بهویژه پلیس راهنمایی و رانندگی ،تمهیدات الزم بهمنظور
کاه��ش میانگین زمان رس��یدن به صحنه و کاه��ش میانگین زمان انتقال مصدوم حادثه ترافیکی به س��انتر
 -82تستهای غربالگری دورهای برای بیماریهای قلبی عروقی( اکو و تست ورزش) ،هایپرتانسیون( ،)HTNدیابت( ،)HbA1Cمعاینه کامل چشمپزشکی و سنجش بینایی ،معاینه کامل
نورولوژی(تشنج) ،اختالالت روانپزشکی(اختالالت ماژور و تشخیص موارد احتمالی اختالالت شخصیت) ،اختالل خواب و اعتیاد.
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درمانی مناسب را با تمرکز بر جادهها و راههای روستایی فراهم آورند.
استاندارد  :19دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند تمهیدات الزم بهمنظور کاهش
زمان توقف اورژانس پیشبیمارستانی حامل مصدومين حوادث ترافیکی در بيمارستانها را فراهم آورند.
اس��تاندارد  :20دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند تمهیدات الزم بهمنظور کسب
مهارت مدیریت بیمار ترومایی را برای تکنسینهای فوريتهاي پزشكي فراهم آورند.
استاندارد  :21وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دانشگاههاي علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني ناوگان اورژانس را به دستگاه  GPS، AEDمجهز و تمهیدات الزم برای گسترش
آمبوالنسهای  MICUو  NICUرا فراهم آورند.
استاندارد  :22کلیه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظف به راهاندازی مرکز مانیتورینگ
مراقبتهای مدیکال ( )MCMCمیباشند.
استاندارد  :23وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دانشگاههاي علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني ناوگان اورژانس هوایی را به بالگردهای اورژانس با قابلیت پرواز در شب مجهز نماید.
اس��تاندارد  :24وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دانشگاههاي علوم پزشكي
و خدمات بهداش��تي درماني نس��بت به اصالح نظام پرداخت پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی
متناسب با نوع عملكرد آنها و بر اساس خروجيهاي كميته مرگ و مير( )M&Mاقدام و مداخالت الزم برای
کاهش موارد مرگهای قابل پیشگیری را اعمال نماید.
استاندارد  :25وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دانشگاههاي علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني تمهیدات الزم برای ایجاد انگیزش و تقویت روحیه ایثارگری و ازخودگذشتگی را در
تکنسینهای فوریتهای پزشکی فراهم و در راستای ارتقای جایگاه شغلی آنان اقدام نماید.
استاندارد  :26وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دانشگاههاي علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني اقدامات الزم برای تعرفهگذاری خدماتِ پیشبیمارستانی را تا وصول نتیجه مطلوب
پیگیری نماید.
اس��تاندارد  :27دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند کارکنان نظام سالمت سراسر
کشور را در ردههای مختلف ملزم به کسب مهارت مدیریت بیمار ترومایی (با اولویت حوادث ترافیکی) نماید.
اس��تاندارد  :31دانش��گاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداش��تي درماني موظف به راهاندازی ديسپچ مشترك
اورژانس پيشبيمارستاني و بيمارستاني بهمنظور مديريت انتقال بیماران اورژانس از طريق نرم افزار اطالعاتي
آنالين میباشند.
استاندارد  :32دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند شرایط الزم برای ارتقای سطح
توانمندی پرسنل تریاژ جهت اولویتبندی صحيح مصدومان را فراهم آورند.
اس��تاندارد  :33دانش��گاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداش��تي درماني موظفند با همکاری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی نسبت به اصالح ساختار فیزیکی اورژانس بیمارستانی متناسب با استانداردهای ملی
اقدام نمایند.
استاندارد  :34دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظف به ظرفیتسازی بهمنظور حضور
موثر تیم ترومای انسجام یافته و نظاممند بر اساس سطحبندی بیمارستانها میباشند.
اس��تاندارد  :35دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظف به تامین امکانات الزم بهمنظور
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كاهش زمان تعيين تكليف مصدومين حوادث ترافيكی بستری در اورژانس بیمارستانی میباشند.
استاندارد  :36وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دانشگاههاي علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني نسبت به تهیه الگوریتم یکسان برای بستری مصدومین حوادث ترافیکی (در بخش
مراقبت ویژه و سایر بخشها) اقدام نماید.
استاندارد  :37وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دانشگاههاي علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني نسبت به تامين نيروي پرستار با تجربه با اولویت بيمارستانهاي با توانمندي سطح
پیشرفته پاسخ به بيماران ترومايي اقدام نماید.
استاندارد  :38دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند اقدامات الزم برای بهبود کیفیت
ارائه خدمات تخصصی به بيماران ترومايي را فراهم آورند.
استاندارد  :39وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دانشگاههاي علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني نسبت به تامين نيروي متخصص طب اورژانس تمام وقت با اولویت بيمارستانهاي
با توانمندي س��طح پیشرفته پاسخ به بيماران ترومايي و تامین نیروی متخصص مقیم با توجه به طرح تحول
نظام سالمت اقدام نماید.
استاندارد  :40وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دانشگاههاي علوم پزشكي و
خدمات بهداش��تي درماني نس��بت به افزايش تعداد تختهاي بستري مرتبط با تروما در کلیه بیمارستانها با
اولویت بیمارستانهای با توانمندي سطح پیشرفته پاسخ به بيماران ترومايي اقدام نماید.

مديريت عوارض
اس��تاندارد  :41وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دانشگاههاي علوم پزشكي
و خدمات بهداش��تي درماني نس��بت به راهاندازی مراکز توانبخش��ی بیماران ترومایی ویژه مصدومین حوادث
ترافیکی در سطح کشور اقدام نماید.
استاندارد  :42دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند نسبت به راهاندازي سامانه ثبت
تج��ارب مصدومين حوادث ترافيكي ( )Citizen’s Voiceو نيازس��نجي عمومي ()Need Assesment
براي ارتقاي كيفيت خدمات پيشگيري ،پيشبيمارستاني و بيمارستاني اقدام نمايد.

نظام ثبت
اس��تاندارد  :43دانش��گاههاي علوم پزش��كي و خدمات بهداشتي درماني موظفند نس��بت به استقرار ،روزآمد
نمودن و گسترش بانک اطالعاتی مصدومین حوادث ترافیکی در کلیه بیمارستانها اعم از دولتی و خصوصی
اقدام نماید.
استاندارد  :44وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري و مشاركت دانشگاههاي علوم
پزش��كي و خدمات بهداش��تي درماني نسبت به تهیه و انتشار سالنامه آماری مصدومین ،معلولین و فوتیهای
حوادث ترافیکی اقدام نماید.
اس��تاندارد  :45دانش��گاههاي علوم پزش��كي و خدمات بهداشتي درماني موظفند نس��بت به راه اندازی تروما
رجیس��تری (با اولويت حوادث ترافیکی) با اولویت بیمارس��تانهای دارای س��طح پیش��رفته پاسخ به بیماران
ترومایی اقدام نماید.
اس��تاندارد  :46دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند نسبت به تامین تمهیدات الزم
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بهمنظور راهاندازی نظام پیگیری  30روزه ثبت اطالعات مصدومین حوادث ترافیکی اقدام نماید.

پوشش بيمه
اس��تاندارد  :47وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي موظف به پیش��نهاد الیحه پیشبینی منابع پایدار
بهمنظور تداوم حمایت سازمانهای بیمهگر در قالب درمان رایگان و بیقید و شرط مصدومین حوادث ترافیکی
در کلیه بیمارستانها و مراکز ارائه خدمت ،پوشش خدمات توانبخشی ،تعمیم پوشش به اتباع غیرایرانی مجاز،
افزایش میزان حمایت مالی از خدمات تحت پوشش برنامه و کاهش پرداخت از جیب مردم میباشد.
استاندارد  :48وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري و مشاركت دانشگاههاي علوم
پزش��كي و خدمات بهداشتي درماني هزینههای واقعی پوشش خدمات مصدومین را برآورد و برای احصا حق
بیمه متناسب با آن اقدام نماید.
اس��تاندارد  :49وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي موظف اس��ت ضمن رایزنی برای تداوم حمایت
س��ازمانهای بیمهگر ،نس��بت به اصالح جریان منابع مشتمل بر واریز مستقیم وجوه درمان رایگان و بیقید و
ش��رط مصدومین حوادث ترافیکی به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
بهمحض وصول از بیمهگذار و تخصیص مس��تقیم منابع از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به مراکز
ارائه دهنده خدمت اقدام نماید.

استاندارد مشترك اهداف 6گانه

استاندارد  :50وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی نسبت به ایجاد تشکیالت مصوب اورژانس اقدام نماید.
اس��تاندارد  :51دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی موظفند با همکاری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي نسبت به تعیین نقشه راه و اولویتهای پژوهشی حوادث ترافیکی اقدام نماید.
اس��تاندارد  :52دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی موظفند با همکاری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزش��كي درصدی از منابع پژوهش��ی خود را به پژوهشهای مبتنی بر مداخله در س��وانح و
حوادث ترافیکی اختصاص دهند.
اس��تاندارد  :53دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی موظفند با همکاری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزش��كي نس��بت ب��ه تقويت مراکز تحقیقات��ی مرتبط با حوادث ترافیکی در راس��تاي انجام
پژوهشهاي نياز محور Benchmarking ،و شناس��ايي تجارب موف��ق بینالمللی ( )Best Practiceدر
زمینه حوادث ترافیکی اقدام نمایند.
استاندارد  :54وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری مرجع تخصصی توسعه دانش
ترافیک (کالن مناطق آمایش س��رزمینی) نسبت به ایجاد و پذیرش دانشجو در حداقل سه رشته کارشناسی
ارش��د (رشته همهگیری شناس��ی و پیشگیری از مصدومیتهای ترافیکی ،س�لامت روان و حوادث ترافیکی،
مدیریت و اقتصاد س�لامت در حوادث ترافیکی) ،راه اندازی رش��تههای دکتری تخصصی( )Ph.Dدر زمینه
ایمنی ترافیک و گنجاندن درس تک واحدی س�لامت و ترافیک برای کلیه رش��تههای علوم پزشکی بهصورت
اختیاری و یا اجباری با صالحدید هر دانشگاه اقدام نمایند.
اس��تاندارد  :55دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی موظفند با همکاری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي نسبت به پايش مستمر اقدامات و ارزشيابي عملكرد نظام سالمت در حوزه پیشگیری
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و مدیریت سوانح ترافیکی در  4محور حاکمیت83،کاهش آسیب 84،مراقبت بهداشتی 85و نظارت  86اقدام نمایند.

دستیابی به استانداردها :ده سال آینده
منطبق بودن با اولویتهای دانشگاهی /شهرستانی

•دستیابی به استانداردهای«چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی» تا سال  2025یک هدف فراگیر برای
تمام دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور است.
•بهمنظور کس��ب اطمینان از دس��تیابی به تمام استانداردها ،انتظار میرود دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات
بهداش��تی درمانی کش��ور ،چالشها و اهداف قابل حص��ول خود که منجر به بهبود ارائه خدمات پیش��گیری در
سطوح سهگانه برای مدیریت زنجیره حوادث 87میگردد را حداکثر تا شش ماهه نخست سال  98در قالب برنامه
استراتژیک استانی براساس چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی مشخص نمایند .این اهداف باید:
ــبراساس نیازهای اولیه استانی/شهرستانی و ظرفیت خدمات تعیین شده باشد.
ــمنبعث از نقاط چالش برانگیز باشد.

ــبا توان و استعدادهای نیروی کار و گستره اطالعات آنان سازگار باشد.

ــمقرون به صرفه و دارای منابع ،تجهیزات و ظرفیتهای ساختاری مورد نیاز باشد.
ــدارای پیامدهای قابل اندازهگیری باشد.

ــمتعلق به و مورد توافق جوامع علمی ،شبکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث ترافیکی دانشگاه و شبکه
آموزش و ارائه خدمت حوادث ترافیکی شهرستان باشد و با نیازهای مصدومین حوادث ترافیکی و خانوادههای
آنان همراهی داشته باشد.
ــنشاندهنده مسیر روشنی برای دستیابی به تمام استانداردها تا سال  2025باشد.
•افزایش رفتارهای مخاطره آمیز ،منعکس کننده افزایش رخداد حوادث ترافیکی و آسیبهای ناشی از آن است و
میتواند تاثیر بهس��زایی در نیاز به دریافت خدمات درمانی و بازتوانی (خدمات پیش��گیری سطح 2و  )3در آینده
داش��ته باشد .لذا تمرکز بر ریسک فاکتورها و برنامههای آموزش افراد در زمینه اصالح رفتارهای مخاطره آمیز از
اس��تانداردهای کالنی است که دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ،شبکه آموزش ،ارائه
خدمت و پژوهش حوادث ترافیکی دانشگاه و شبکه آموزش و ارائه خدمت حوادث ترافیکی شهرستان باید آنها
را پذیرفته و با آن منطبق شوند.
•دانش��گاههای علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کشور باید درخصوص اجرای برنامههای «چارچوب ملی
ارائ��ه خدم��ت در حوادث ترافیکی» تا س��ال  2025به کمیت��ه /دبیرخانه ملی پیش��گیری و کنترل بیماریهای
غیرواگیر پاسخگو باشند.
• دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور موظفند تا از شبکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش
83- Governance
84-Risk Reduction
85-Health Care
86-Surveillance
87- Pre Event- Event- Post Event
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حوادث ترافیکی دانش��گاه و ش��بکه آموزش و ارائه خدمت حوادث ترافیکی شهرس��تان تحت پوشش خود پایش
بهعمل آورده و نتایج را به دبیرخانه کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر ارائه دهند.
شاخصهای پایش و ارزشیابی
• هدف  :1شناسايي و مدیریت ريسك فاكتورهاي حوادث ترافيكي
شاخصهای پایش:
•درصد هریک از عوامل خطر (ریسکفاکتورهای) حوادث ترافیکی در جمعیت تحت پوشش
•درصد گروههای در معرض خطر (آسیبپذیر)حوادث ترافیکی در جمعیت تحت پوشش
•درصد هریک از عوامل خطر (ریسکفاکتورهای) حوادث ترافیکی در حوادث پرتلفات
•درصد هریک از عوامل خطر (ریسکفاکتورهای) حوادث ترافیکی در حوادث ترافیکی رانندگان حرفهای
•بازنگري معيارهاي تاييد صالحیت جسمانی و روحی-روانی متقاضيان اخذ و تمديد گواهينامه
•بازنگري معيارهاي تشخيص رانندگي تحت تاثير مواد مخدر ،الکل و داروهای روانگردان
•تدوین بسته خدمتی(تستهای روتین غربالگری) رانندگان حرفهاي
•مرور قوانین و مقررات جاری ایمنی ترافیکی و تسلیم درخواست بازنگری به مراجع ذیربط
•هدف  :2ارتقای سطح آگاهی ،اصالح نگرش ،ایجاد مهارت و صالحیت در کاربران راه
شاخصهای پایش:
•تعداد کمپینهای پیشگیرانه حوادث ترافیکی
•تعداد برنامههای آموزشی خودمراقبتی ترافیکی ادغام شده در راهنمای ملی خودمراقبتی برای سبک زندگی سالم
• تعداد سفیران سالمت خانوار آموزش دیده
•میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد مردم در خصوص پیش��گیری از حوادث ترافیکی ،نحوه مواجهه با حوادث ترافیکی
و شیوههای صحیح جابجایی مصدومین حوادث ترافیکی
•میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد دانش آموزان در خصوص پیشگیری از حوادث ترافیکی و خودمراقبتي ترافيكي
•میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي و راكبان موتورس��يكلت در خصوص رانندگی
ایمن
•هدف  :3ارتقای سطح پوشش عادالنه خدمات پيشبيمارستاني و بیمارستانی در مصدومين حوادث ترافيكي
شاخصهای پایش:
•تعداد استانهای دارای شماره واحد ملي امدادی و ديسپچ مشترك
•تعداد پایگاههای مشترک اورژانس و آتشنشانی در مناطق شهری
•درصد پوشش مصدومين حوادث ترافيكي
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•تعداد پايگاههاي اورژانس پيشبيمارستاني
•تعداد پايگاههاي آمبوالنس هوايي
•تعداد دستگاه موتورآمبوالنس فعال
•تعداد آمبوالنسهاي اورژانس زمینی
•تعداد آمبوالنسهای کمکدار ()4WD
•تعداد پایگاههای سالمت جمعیت در روستاها و شهرهای با جمعیت زیر  50هزارنفر با اولویت روستاها و شهرهای
با جمعیت زیر  20هزار نفر
•تعداد تختهاي بستري مرتبط با تروما
•هدف  :4ارتقای كيفيت ارائه خدمات پيشبيمارستاني به مصدومين حوادث ترافيكي
شاخصهای پایش:
•ایجاد تشکیالت مصوب اورژانس
•میانگین زمان رسيدن به صحنه حادثه به تفکیک شهرهای بزرگ ،شهرهای کوچک و جادهها و راههای روستایی
•میانگین زمان انتقال مصدوم حادثه ترافیکی به سانتر درمانی مناسب ()Transport Time
•تعداد دستگاه آمبوالنس  MICUو NICU
•تعداد آمبوالنسهای مجهز به دستگاه GPS

•تعداد آمبوالنسهای مجهز به استانداردهای احیا و مدیریت بیماران بحرانی (دستگاه )AED
•تعداد دانشگاههایی که مرکز مانیتورینگ مراقبتهای مدیکال ( )MCMCرا راهاندازی کردهاند
•تعداد فروند بالگرد اورژانس با قابلیت پرواز در شب
•اصالح/اجرای نظام پرداخت پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی متناسب با نوع عملكرد
•میزان رضایت شغلی در تکنسینهای فوریتهای پزشکی
•تعرفهگذاری خدمات پیش بیمارستانی
•رضایتمندی مردم از کیفیت ارائه خدمات پیش بیمارستانی به مصدومین حوادث ترافیکی
•هدف  :5ارتقای كيفيت ارائه خدمات بيمارستاني به مصدومين حوادث ترافيكي
شاخصهای پایش:
•اجرای طرح س��طحبندي بيمارس��تانها بر اساس سطح توانمندي پاس��خ به بيماران ترومايي با اولويت مصدومين
حوادث ترافيكي
•تعداد مراکز تروما
•ميانگين زمان توقف اورژانس پیشبیمارستانی حامل مصدومين حوادث ترافیکی در بيمارستان
•تعداد دانشگاههای دارای ديسپچ مشترك اورژانس پيشبيمارستاني ،بيمارستاني
•نفر -ساعت آموزش تریاژ به پرستاران تریاژ بیمارستانها
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•تعداد اورژانسهای بیمارستانی با ساختار فیزیکی متناسب با استانداردهای ملی
•درصد بیمارستانهای با سطح پیشرفته پاسخ به بیماران ترومایی دارای تیم ترومای انسجام یافته و نظاممند
•زمان تعيين تكليف مصدومين حوادث ترافيكي ( )Dispositionبستری در اورژانس
•تهیه الگوریتم یکسان ( )Clinical Practice/Guidelineبرای بستری مصدومین حوادث ترافیکی
•تعداد نيروي پرستار با تجربه در بيمارستانهاي با توانمندي سطح پیشرفته پاسخ به بيماران ترومايي
•رضایتمندی مردم از کیفیت ارائه خدمات تخصصی در بيمارستانهاي با توانمندي سطح پیشرفته پاسخ به بيماران
ترومايي
•تعداد نيروي متخصص طب اورژانس تمام وقت در بيمارس��تانهاي با توانمندي س��طح پیشرفته پاسخ به بيماران
ترومايي
•تعداد نيروي متخصص مقیم در بيمارستانهاي با توانمندي سطح پیشرفته پاسخ به بيماران ترومايي
•تعداد مراکز توانبخشی بیماران ترومایی ویژه مصدومین حوادث ترافیکی در سطح کشور
•هدف  :6استقرار نظام جامع اطالعات مصدومین ،معلولين و فوتیهای حوادث ترافیکی
شاخصهای پایش:
•تعداد بیمارستانهای(دولتی و خصوصی) دارای بانک اطالعاتی مصدومین حوادث ترافیکی روزآمد
•انتشار سالنامه آماری مصدومین ،معلولین و فوتیهای حوادث ترافیکی
•تعداد بیمارس��تانهای دارای سیس��تم ثبت اطالعات مصدومین ( )Trauma Registration Systemبا اولویت
حوادث ترافیکی
•تعداد بیمارستانهای دارای نظام پیگیری  30روزه ثبت اطالعات مصدومین
•هدف :7ارتقای دانش و مهارت ارائهدهندگان خدمات سالمت بهمنظور خدمترسانی بهینه به مجروحان
شاخصهای پایش:
• نفر -س��اعت آموزش مهارتهای مدیریت بیماران ترومایی (با اولویت حوادث ترافیکی) پرس��نل نظام س�لامت در
ردههای مختلف
•نفر -س��اعت آموزش ضمن خدم��ت مهارتهای پیشبیمارس��تانی مدیریت بیماران ترومایی (ب��ا اولویت حوادث
ترافیکی) تکنسینهای فوریتهای پزشکی
• نفر -ساعت آموزش بدوخدمت مهارتهای مدیریت بیماران ترومایی (با اولویت حوادث ترافیکی) پرستاران شاغل
در اورژانس
•نفر -س��اعت آموزش بدوخدمت مهارتهای مدیریت بیماران ترومایی (با اولویت حوادث ترافیکی) پزش��کان شاغل
در اورژانس
•تعداد سهمیه پذیرش دانشجو در هریک از  3رشته کارشناسی ارشد (همهگیری شناسی و پیشگیری از مصدومیتهای
ترافیکی ،سالمت روان و حوادث ترافیکی ،مدیریت و اقتصاد سالمت در حوادث ترافیکی)
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•تعداد سهمیه پذیرش دانشجو در رشتههای دکتری تخصصی( ).Ph.Dدر زمینه ایمنی ترافیک
•گنجاندن درس تک واحدی س�لامت و ترافیک برای کلیه رش��تههای علوم پزشکی بهصورت اختیاری و یا اجباری
با صالحدید هر دانشگاه
•گنجاندن واحد درسی مهارت مدیریت بیماران ترومایی(با اولویت حوادث ترافیکی) در کوریکولوم آموزشی مصوب
دانشجویان گروه پزشکی
•هدف  :8حمایت مالی از مصدومین حوادث ترافیکی
شاخصهای پایش:
•پوشش خدمات درمان رایگان و بیقید و شرط در کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی
•پوشش خدمات توانبخشی در درمان رایگان و بیقید و شرط مصدومین حوادث ترافیکی
•پوشش اتباع غیرایرانی در خدمات درمان رایگان و بیقید و شرط مصدومین حوادث ترافیکی
•درصد پرداخت از جیب مردم در حوادث ترافیکی
•برآورد هزینههای واقعی پوشش خدمات مصدومین و احصا حق بیمه متناسب با آن
•واریز مس��تقیم وجوه درمان رایگان و بیقید و ش��رط مصدومین حوادث ترافیکی به حساب درآمدهای اختصاصی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بهمحض وصول از بیمهگذار
• تخصیص مستقیم منابع از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به مراکز ارائه دهنده خدمت
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اهداف پژوهش در چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی
ــاهداف پژوهش در چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی را میتوان به ترتیب زیر مرور نمود:
ــ آنالیز هزینه فایده و آینده نگاری در حوادث ترافیکی

ــ تعیین نقشه راه ( )Road Mapو اولویتهای پژوهشی حوادث ترافیکی با بهرهگیری از تجربیات و تالشهای
انجام شده برای کنترل روند رو به رشد حوادث ترافیکی در کشورهای توسعه یافته
ــارتقا و توسعه نقشه راه حوادث ترافیکی براساس اولویتهای پژوهشی مورد نیاز کشور

ــتخصیص درصدی از منابع پژوهش��ی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی به
پژوهشهای مبتنی بر مداخله در سوانح و حوادث ترافیکی
ــتقويت مراکز تحقیقاتی مرتبط با حوادث ترافیکی در راستاي انجام پژوهشهاي نياز محور
ــرصد نيازهاي تحقيقاتي ( )Need Assesmentبراي كاهش رفتارهاي مخاطره آميز

ــ  Benchmarkingو شناسايي تجارب موفق بینالمللی ( )Best Practiceدر زمینه حوادث ترافیکی

کاهش بار ناشی از
حوادث ترافیکی
در کشور

کاهش خطر
رخداد و کنترل
آسیبهای ناشی
از حوادث ترافیکی
و کاهش معلولیت
و مرگ

تعیین
اولویتهای
پژوهشی و
انجام مطالعات
بر مبنای آن

تعیین
کمبودهای
پژوهشی ایران
در حیطه حوادث
ترافیکی

بررسی وضعیت
موجود کشور در
زمینه تحقیقات
حوادث ترافیکی

بررسی زمینههای
تحقیقاتی موجود در
دنیا در زمینه حوادث
ترافیکی و مراکز
تروما و تدوین اولیه
نقشه راه

استانداردهای پژوهش در چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی
پژوه��ش در زمین��ه ح��وادث ترافیکی باي��د جنبههاي مختل��ف این معضل بهداش��ت عمومی پیچی��ده و چند عاملي
( )Multi- factorialانسان ساخت را مدنظر قرار دهد:
•نقش انسان ،راه ،وسیله نقلیه ،محیط اجتماعی اقتصادی و مولفههای اجتماعی موثر بر سالمت
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•نقش مدیریت ایمنی راهها ،راههای ایمن ،کاربران راه ،وسائط نقلیه ایمن و خدمات پس از رخداد حادثه
•علوم بالینی در زمینه مراقبت از مصدومين حوادث ترافیکی و بررس��ی مداخالت درمانی و ارزیابی و پایش آن با
رویکرد چند رشتهای
•مطالعات اقتصادی در حوزه حوادث ترافیکی (تعيين بار و هزينهها)
•مطالعات جمعیتشناختی و روانشناختی
•مطالعات بهداشت عمومی
•مطالعات بهداشتحرفهای و سالمت شغلی
•ارتباطات و تبادل دانش و تجارب در حوزه دانشگاه و صنعت
84
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•و هزينه اثربخشي مداخالت و بهرهوري ()Reaserch Utilization
در هر مطالعه باید پیشرفتهای علمی مهم استخراج و بهعنوان نقاط ورودی برای ایجاد مسیر پژوهشی در نظر گرفته شود:
این مس��یرها باید در طول چند مرحله ادامه یابند و پیش��رفت کنند تا به یک نقطه پایانی مش��ترک یعنی هدف نهایی
کاهش بار ناشی از حوادث ترافیکی با رویکرد سالمت محور برسند.
نقاط عطف و موانع بازدارنده در امتداد مسیر پیشرفت و همچنین فرصتهای خاص چه در محیطهای علمی و چه در
محیطهای صنعتی شناس��ایی شوند و مسیرها یا نقاط عطف مناس��ب برای سرمایهگذاری و مداخالت هزینه-اثربخش
( )Cost- Effectiveو مبتني بر شواهد ( )Evidence basedتعيين و به عنوان اولویت در نظر گرفته شوند.
در این طرحها ،هر یک از زیرگروهها مس��تقل نبوده بلکه باید بخش��ی از یک مس��یر واحد باشند و بر وجود راه میان بر
یعنی تحقیقات میان رشتهای تاکید داشته باشند.
مشارکت دست اندرکاران سالمت و محققان سایر حوزهها همراه با بهبود گردآوری و پردازش دادهها الزامی است.
تمامی موارد فوق براس��اس نقش��ه راه ح��وادث ترافیکی که توس��ط کارگروه کاهش بار ح��وادث ترافیکی کمیته ملی
پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر تدوین و پایش می شود ،خواهد بود.
اركان
ارکان حوزه پژوهش در چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی را موارد زیر تشکیل میدهند:
کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی
مراكز تحقيقاتي مرتبط (پيشگيري از حوادث ترافيكي ،تروماهاي جاده اي و ).....
شبکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث ترافيكي دانشگاه /شبکه آموزش و ارائه خدمت حوادث ترافيكي شهرستان
سازمانهاي همكار و پشتيبان در حوادث ترافيكي
کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافيكي کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر
کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافيكي کمیته ملی پیش��گیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر با مش��ارکت س��ازمان
اورژانس کشور ،معاونتهای بهداشت ،درمان ،آموزشی ،غذا و دارو ،تحقیقات و فنآوری و توسعه مدیریت و منابع وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،تمامی فعالیتها را برنامهریزی ،نظارت و پایش مینماید.
این کارگروه بهعنوان باالترین مرجع سیاس��تگذاری حوادث ترافيكي ب��رای ارتقای کیفیت زندگی بیماران ترومايي و
هزینه اثربخشی بهتر اقدامات ،موارد زیر را پایش خواهند نمود:
ــتدوین نقشه راه حوادث ترافيكي کشور بهمنظور تعیین اولویتهای پژوهشی

ــتعیین استانداردهای پيش��گيري ،مراقبتهاي پيشبيمارستاني ،بيمارس��تاني ،درمان و توانبخشي مصدومين
حوادث ترافيكي در سطوح مختلف ارائه خدمات
ــ تدوین راهنمای بالینی مصوب مصدومين حوادث ترافيكي جهت یکسانسازی و استاندارد سازی ثبت و آناليز
دادهها
ــ تهی��ه الگوریتم یکس��ان ( )Clinical Practice / Guidelineبرای بس��تری مصدومین حوادث ترافیکی (در
بخش مراقبت ویژه و سایر بخشها)
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ــتعیین اولویتهای فوری پژوهشی بر اساس گزارشهای دریافتی

ــجلب حمایتهای مالی و همکاری و هماهنگی بین واحدهای تابعه کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای
غیرواگیر
ــ اشتراك و تبادل دانش و درسآموختهها با ساير مراكز تحقيقاتي مرتبط
ــجمعآوری ،تجزیه و تحلیل اطالعات آماری و ارسال پسخوراند مناسب
وظايف کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافيكي در حوزه پژوهش
 -1توسعه مراكز تحقيقات تروما و ايجاد شبكه ملي تحقيقات تروما
کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافيكي موظف اس��ت با حمایت از راهاندازی مراکز تحقیقاتی جدید و جلب همکاری
مراک��ز تحقیقات مرتبط موجود زمینه الزم برای توس��عه مراكز تحقيقات تروما و ايجاد ش��بكه ملي تحقيقات تروما را
فراهم آورد.
 -2ارتقاي كيفيت دادهها
کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافيكي با تاكيد بر بهروزرساني بانكهاي اطالعاتي مصدومين حوادث ترافيكي زمينه
تحقيقات ملي و مبتني بر شواهد و دسترسي مراكز تحقيقاتي مرتبط كشور را به بانكدادههاي موجود فراهم ميآورد.
در این راستا حمایت از راهاندازی سیستم ثبت اطالعات مصدومین ( )Trauma Registration Systemبا تمرکز بر
حوادث ترافیکی و پژوهش و امکانسنجی طراحی سیستمهای رجیستری اختصاصی 89در اولویت است.
 -3پرهيز از موازي كاري
تعیین و تدوین اولویتهای پژوهشی در زمینه حوادث ترافيكي در سطح ملی مطابق با نقشه جامع علمی کشور زیر نظر
کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافيكي در کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر منجر به همافزایی در
ظرفیتهای پژوهشی ،پژوهشهای چندمرکزی و گسترده ،تسهیل کاربست نتایج پژوهش و طبعاً پرهیز از موازیکاری
و تكميل قطعات مختلف پازل تحقيقاتي میگردد.
 -4كاربست نتايج تحقيق Research utilization

منظور از  Research utilizationكاربرد مستندات و يافتههاي پژوهشي در سياستگذاريها ،برنامهريزيها و عملكرد
جاري در پيش��گيري ،برخورد و مراقبتهاي اوليه و پيش��رفته در مصدومين حوادث ترافيكي بهمنظور ارتقاي كيفيت
و بهرهوري اس��ت و اس��تراتژيهاي مختلفي از جمله :جلب مشاركت ذينفعان 90،تحقيقات مشاركتي 91،استفاده از افراد
مهم و تاثيرگزار92 ،بهكارگيري دانششكنان 93و ترويج جلب حمايت و رايزني و ارتباط متقابل 94با صنايع و سازمانهاي
مسئول ،همكار و پشتيبان در حوزه راه ،انسان و وسيله نقليه است .اين رويكرد دوسويه فرصتي براي بهرهگيري از نتايج
تحقيقات در سياس��تگذاريها فراهم نموده و بهطور همزمان استفاده از تجربيات ،سياستها و روشهاي جاري انجام
كار را براي برنامهريزي نيازهاي جديد پژوهشي مد نظر دارد.
 -89سیستمهای رجیستری اختصاصی از نوع Quality Registry
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90- Stakeholder Engagement
91- Collaborative Research
92- Use of Champions
93- Use of Knowledge Brokers
94- Advocacy and Communication

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

شكل  -10كاربست نتايج تحقيقات()Research Utilization

 -5حمايت از مجالت مرتبط با حوادث ترافيكي
حمايت فني و مالي از نشريات بهمنظور تبديل فصلنامهها به ماهنامه
راهاندازي مجالت جديد مرتبط با تروما
ارتقاي رتبه علمي مجالت موجود در قالب تشويق و حمايتمالي از نشرياتي كه در  PubMedو  ISIنمايه شدهاند.
وظايف دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در حوزه پژوهش
دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بهمنظور یکپارچه سازی ارائه خدمات ،آموزش و پژوهش
موارد زیر را در زمینه پژوهشی اجرا و پایش میکنند:
تعامل با مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي براساس نقشه راه ( )Road Mapمصوب حوادث ترافیکی
حمایت از تحقیقات در راستای شاخصها و اولویتهای پژوهشی حوادث ترافیکی تعیین شده در نقشه راه
فراه��م نمودن فرصتي ب��راي تبادل تجارب اجرايي و بهرهگيري ش��بکههاي آموزش ،ارائه خدم��ت و پژوهش حوادث
ترافيكي دانشگاه و شبکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث ترافيكي شهرستان از يكديگر
ارسال گزارشات منظم به کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافيكي کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر
وظايف شبکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث ترافيكي دانشگاه و شهرستان
ش��بکههاي آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث ترافيكي دانشگاه/ش��بکه آم��وزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث
ترافيكي شهرس��تان بهمنظور یکپارچهس��ازی ارائه خدمات ،آموزش و پژوهش ،موارد زیر را در زمینه پژوهش��ی اجرا و
پایش میکنند:
تعامل با دانشگاهها براي تسهيل اجراي تحقيقات كاربردي بر اساس نقشه راه ( )Road Mapمصوب حوادث ترافیکی
نظارت بر ثبت دقيق اطالعات مصدومين حوادث ترافيكي و تکمیل پرونده الکترونیک
برگزاري دورههاي آموزشي 95براي تربيت پژوهشگران توانمند در حوزه سالمت
 -95دورههاي روش تحقيق مقدماتي و پيشرفته ،كار با نرمافزارهاي آماري پيشرفته ،نگارشتخصصي ()Scientific Writing
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اهداف آموزش در چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی
پيشگيري از رخداد حوادث ترافيكي و مديريت مراقبت از مصدومين حوادث ترافيكي نيازمند مشاركت و همكاري بين
بخشي كليه نهادهاي متولي ايمني با بهرهگيري از دانش روز است.
ب��ا وجود افزایش آگاهی مردم و جامعه پزش��کی از نقش آموزش در كاه��ش رفتارهاي مخاطرهآميز كاربران راه ،موانع
مشابهی در جوامع توسعهیافته و در حال توسعه در مسیر دستیابی به این آموزشها وجود دارد که عمدهترین موانع در
این راستا ،عدم تداوم برنامههای آموزشی و جذاب نبودن يا عدم آشنايي متولیان با روشهاي صحيح آموزش از طريق
رسانههاي گروهي است .از موانع عمده دیگر میتوان به نبود یا کمبود منابع مالی برای حمایت از برنامههای آموزشی
و نبود آگاهی از نقش آموزش یا همت عملی برای آن در س��طوح مختلف از سیاس��تگذاران حوزه س�لامت تا تک تک
افراد جامعه اشاره کرد.
ب��ا توج��ه به این که منابع اندکی برای آم��وزش عمومی مردم و افراد در معرض خط��ر و همچنین گروههای تخصصی
درگیر در پيش��گيري و مديريت حوادث ترافيكي تخصیص داده میش��ود ،دولتها باید ب��رای مقوله آموزش این افراد
س��رمایهگذاری کنند تا از برنامههای پیش��گیری اولیه ،ثانویه و ثالثیه حمایت بهعمل آید و از صرف هزینههای گزاف
درمانی در آینده جلوگیری شود.
اهداف آموزش چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی 96را میتوان به ترتیب زیر مرور نمود:
•تشکیل بورد تخصصی توسعه دانش ترافیک و حوادث جادهای در سطح وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
•آم��وزش عموم��ی ( )Public Educationبهمنظ��ور ارتقاي دانش پيش��گيري و مراقبت اولي��ه تروما در قالب:
راه اندازی کمپینهای آموزشي پیشگیرانه با هدف کاهش عوامل خطرحوادث ترافیکی
•ادغام آموزشهای خودمراقبتی ترافیکی در راهنمای ملی خودمراقبتی برای سبک زندگی سالم و آموزش سفیران
سالمت خانوار
•آم��وزش مردمی اقدامات اولیه در مواجهه با حوادث ترافیکی و ش��یوههای صحی��ح جابجایی مصدومین حوادث
ترافیکی در قالب بهکارگیری ظرفیت رسانههای دیداری ،شنیداری و شبکههای اجتماعی
•ادغام آموزشهای خودمراقبتی ترافیکی در راهنمای آموزش جامع سالمت در مدارس (کلیه مقاطع تحصیلی)
•اصالح رفتارهای پرخطر رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و راکبان موتورسیکلت در قالب برگزاری دورههای
آموزشی و اجرای کمپینهای اختصاصی
•تقويت آموزشهاي رسمي( )Academic Educationدانشجويان گروه پزشكي و پیراپزشکی در مقاطع تحصيلي
مختلف بهمنظور ارتقاي كيفيت ارائه خدمت به بيماران ترومايي
ــایجاد و پذیرش دانش��جو در حداقل  3رش��ته کارشناس��ی ارشد (حداقل یکی از این رش��تهها میتواند جهت
آموزش مدیران ذیربط در نظر گرفته شود):
•رشته همهگیری شناسی و پیشگیری از مصدومیتهای ترافیکی
•سالمت روان و حوادث ترافیکی
•مدیریت و اقتصاد سالمت در حوادث ترافیکی
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 -96با عنایت به تفاهم نامه شماره  500/829مورخه  94/8/6وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در خصوص اعطای ماموریت توسعه دانش ترافیکی و پیشگیری از حوادث جادهای به کالن
منطقه آمایشی  ،2اهداف آموزشی سند کاهش بار ناشی از حوادث ترافیکی با بهرهگیری از نظرات کارگروه توسعه دانش ترافیکی و حوادث جادهای بازبینی گردید.

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

ــراه اندازی رش��تههای دکتری تخصصی( )Ph.Dدر زمینه ایمنی ترافیک با گرایشهای مرتبط و لحاظ نمودن
بعد چند بخشی رشته در پذیرش دانشجو
ــگنجاندن درس تک واحدی س�لامت و ترافیک برای کلیه رش��تههای علوم پزش��کی بهص��ورت اختیاری و یا
اجباری با صالحدید هر دانشگاه
ــبرگ��زاری دورههای آموزش��ی کوتاه مدت ویژه مدی��ران ذیربط مانند دوره آموزش��ی مدیریت صحنه و تحلیل
حوادث ترافیکی و..
ــتقویت نیروهای آکادمیک موجود در کشور از طریق:

ــتشکیل دورههای آموزشی در داخل کشور با کمک اساتید بین المللی

ــاعزام نیرو به خارج از کشور جهت گذراندن دورههای آموزشی درقالب:
•اعزام دانشجو در مقطع دکتری تخصصی ( )Ph.Dبا توجه به رشته و بر اساس نیازسنجی انجام شده توسط
مرجع تخصصی توسعه دانش ترافیک
•اع��زام اعضا هیئت علمی دانش��گاهها بهصورت فرصت مطالعاتی کوتاه م��دت و بلند مدت بهصورت فردی و
گروهی
•اعزام کارشناسان و مدیران واجد شرایط به دورههای آموزشی کوتاه مدت (حداکثر سه ماه)
•تقوي��ت آموزشهاي ضمن خدمت( )On Job Trainngدر ردههاي مختلف براي ارتقاي عملكرد پرس��نل نظام
سالمت در ارائه خدمت به بيماران ترومايي
ــالزام پرسنل نظام سالمت در ردههای مختلف به کسب مهارتهای مدیریت بیماران ترومایی (با اولویت حوادث
ترافیکی)
ــنيازس��نجي آموزش��ي و تعيين نيازها و موضوعات برجس��ته در برخورد با بيماران ترومايي(با اولویت حوادث
ترافیکی) در برنامه اولويتهاي ملي آموزش مداوم()CME
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•تقويت و گس��ترش آموزشهاي بدو خدم��ت( )Job Trainng Requirmentsدر ردههاي مختلف براي ارتقاي
عملكرد پرسنل نظام سالمت در ارائه خدمت به بيماران ترومايي و انجام كار تيمي()Team Work
ــالزام پرستاران شاغل در اورژانس به کسب مهارت مدیریت بیماران ترومایی (با اولویت حوادث ترافیکی) در بدو
خدمت در بخش اورژانس بیمارستان
ــالزام پزشکان شاغل در اورژانس به کسب مهارت مدیریت بیماران ترومایی(با اولویت حوادث ترافیکی) در بدو
خدمت در بخش اورژانس بیمارستان
کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافيكي کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر
کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافيكي کمیته ملی پیش��گیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر با مش��ارکت س��ازمان
اورژانس کش��ور و معاونتهای بهداش��ت ،درمان ،آموزش��ی ،غذا و دارو ،تحقیقات و فنآوری و توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی و همکاری مرجع تخصصی توس��عه دانش ترافیک و حوادث جادهای تمامی
97- Current Medical Education
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فعالیتها را برنامهریزی ،نظارت و پایش مینماید.
این کارگروه بهعنوان باالترین مرجع سیاس��تگذاری حوادث ترافيكي ب��رای ارتقای کیفیت زندگی بیماران ترومايي و
هزینه اثربخشی بهتر اقدامات ،موارد زیر را پایش خواهند نمود:
ــنيازسنجي آموزشي و برنامهريزي جهت ايجاد رشتههاي شهرهاي جديد

ــبازنگري كوريكولومهاي موجود و تدوين كوريكولومها /واحدهاي درسي /رشته شهرهاي جديد

ــگس��ترش زيرس��اختهاي الزم براي تربيت نيروي انساني در رش��تههاي مرتبط در مقاطع كارشناسي ارشد،
دكتراي تخصصي ،فوق تخصصي 98و فلوشيپهاي بين رشتهاي()Interdisplinary

99

ــتامين اعضاي هيات علمي و نيروهاي متخصص
ــپذيرش بورسيههاي تحصيلي

ــشناسايي و جلب همكاري ساير مراكز و دانشگاههاي داراي تجارب ارزشمند در سطوح ملي و بينالمللي
ــبرآورد و تامين نيروي انساني مورد نياز

کارگ��روه ملی کاهش بار حوادث ترافيكي کمیته ملی پیش��گیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر موظف اس��ت که در
هم��کاری نزدیک با معاونت آموزش��ی وزارت بهداش��ت ،بوردهای تخصصی و انجمنهای تخصصی پزش��کی مرتبط با
حوادث ترافيكي نس��بت به بازنگری کوریکولوم آموزشهاي مرتبط در کش��ور اقدام نماید و اجرای کوریکولوم جدید را
پیگیری و پایش نماید.
همچنين اين كارگروه در همکاری نزدیک با س��ازمان اورژانس کشور و حوزه معاونت درمان و معاونت آموزشی موظف
به نظارت بر طراحی دس��تورالعملهای بالینی و س��ازوکار اجرایی آن در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کشور خواهد کرد.
وظايف دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در حوزه آموزش
•دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بهمنظور یکپارچهسازی ارائه خدمات ،آموزش
و پژوهش ،موارد زیر را در زمینه آموزشي اجرا و پایش میکنند:
•دانش��گاههای علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی کشور موظفند تا نسبت به آموزش مستمر ،مناسب
و کارآ به عموم مردم با تمركز بر افراد در معرض خطر ،رانندگان وس��ائط نقليه عمومي و رانندگان حرفهاي
اقدام نمايند.
•دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کش��ور موظفند محتوای مباحث آموزشی گروههای
هدف پیشگفت را تعیین ،نوع رس��انه را مشخص و با استفاده از بستههای آموزشی تاییدشده توسط وزارت
بهداشت ،اقدام به آموزش آنان کنند.
•دانش��گاههای علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کشور موظفند نس��بت به آموزش ارائه دهندگان
خدمات سالمت از رده بهورزی تا رده فوق تخصصی بر اساس محتوای آموزشی مربوطه اقدام نمایند.
•دانش��گاههای علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی کش��ور موظفند در آموزش مهارتهاي مديريت
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 -98راهاندازي رشته فوق تخصصي اورژانس كودكان كه از اهداف آن ارتقاي خدمات اورژانس بيمارستان محور ( )Hospital Basedبه گروه سني زير  18سال ( كودكان) كشور است.
 -99راهاندازي رشته سونوگرافي اورژانس(با همكارسي مشترك گروه طب اورژانس و گروه راديولوژي) بمنظور كمكرساني در تشخيص بموقع و انجام اقدامات تهاجمي اورژانسي در بيماران بدحال
ترومايي(با اولويت حوادث ترافيكي)

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

بيماران ترومايي بهمنظور تسهیل در اجرای برنامههای مداخلهای اقدام کنند.
•دانش��گاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور موظفند تمامی مدیران اجرایی ،ارائهدهندگان
خدمات س�لامت ،بیماران و افراد پر خطر ،مردم ،سیاستگذاران و افراد معتبر محلی را در خصوص اهمیت
کاهش بار ناشی از حوادث ترافیکی آموزش دهند.
•دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور موظفند ظرفیتهای الزم برای آموزش گسترده
و همهجانب��ه پیشبینی ش��ده در چارچ��وب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی را اجرا کنند .الزماس��ت
دانش��گاهها ،در س��طح ش��بکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث ترافیکی دانش��گاه و در سطح شبکه
آموزش و ارائه خدمت حوادث ترافیکی شهرس��تان ،اقدام به تش��کیل کارگروه آموزش نموده و برای هر یک
از گروههای هدف آموزش��ی ،فرد /افراد خبره آن حیطه را تعیین کنند تا برنامه آموزش��ی مربوطه توسط آن
فرد /افراد طراحی و اجرا شود.
وظايف شبکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث ترافيكي دانشگاه و شهرستان
•ش��بکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث ترافیکی دانش��گاه و ش��بکه آموزش و ارائه خدمت حوادث
ترافیکی شهرستان موظف به طراحی ،اجرا و ارزیابی اثربخشی برنامههای آموزشی خود هستند.
•بدیهی اس��ت ش��بکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث ترافيكي شهرس��تان موظف است تایید شبکه
آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث ترافيكي دانش��گاه را برای برنامه آموزش��ی خود کسب نماید .شبکه
آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث ترافيكي دانش��گاه نیز موظف اس��ت برنامه آموزشی خود را به تایید
كارگروه ملی کاهش بار ناشی از حوادث ترافيكي در کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر برساند.
•تعامل با دانشگاهها براي تسهيل اجراي برنامههاي آموزشي بر اساس اولويتهاي مصوب آموزشي مورد تاييد
كارگروه ملی کاهش بار ناشی از حوادث ترافيكي در کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر.
•برگزاري دورههاي آموزشي بهمنظور تربيت سفيران سالمت.
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انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از ذینفعان برون بخشی
با توجه به ماهیت چندوجهی حوادث ترافیکی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان متولی سالمت مردم
نیازمند همکاری و جلب مشارکت سایر بخشها ،وزارتخانهها و سازمانها بوده و انتظاراتی را از سایر ذینفعان دارد،
مکانیسمهای تحکیم و تقویت تعامالت بینسازمانی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده در چارچوب ملی ارائه خدمت
در حوادث ترافیکی عبارتند از:
•حساسسازی سایر سازمانها و حمایت طلبی
•امضای تفاهمنامههای همکاری مشترک
•طرح موضوع در شورای عالی سالمت و امنیت غذایی
•طرح موضوع در کمیسیون بهداشت ،درمان مجلس
•طرح موضوع در کمیسیون ایمنی راهها
•برپایی جلسات مشترک بینسازمانی
•برپایی نشستهای مشترک خبری
•برگزاری کنفرانسهای ملی و بینالمللی
•برگزاری مشترک مناسبتها

100

انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از کمیسیون ایمنی راههای کشور
ــحض��ور فعال دبیر کمیس��یون ایمنی راههای کش��ور در جلس��ات کارگروه ملی کاهش بار ح��وادث ترافیکی و
انعکاس ،مشارکت و پیگیری اجرای مصوبات در سطح ملی
ــحضور فعال دبیر کمیس��یون ایمنی راههای اس��تان در جلسات کارگروه شبکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش
حوادث ترافیکی دانشگاه
ــارائه گزارش مصوبات جلس��ات کارگروه ش��بکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث ترافیکی دانش��گاه در
جلسات کمیسیون ایمنی راههای استان
ــانعکاس ،مش��ارکت و پیگیری اجرای مصوبات جلس��ات کارگروه شبکه آموزش ،ارائه خدمت و پژوهش حوادث
ترافیکی دانشگاه و کمیسیون ایمنی راههای استان در سطح ملی
ــطراحی و پیادهسازی نظام جامع و یکپارچه اطالعات تصادفات ،تلفات و مصدومان کشور
ــتکمیل و توسعه و حمایت از زیرساختهای الزم برای جمعآوری اطالعات تصادفات
ــحمایت از ایجاد شماره واحد ملی امدادی

ن و شهرسازی
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از وزارت راه ،مسک 
ــبازبيني سياستهاي كالن راه و شهرسازي (تدوین پیوست سالمت برای کلیه پروژههای توسعهای و عمرانی)

ــتقویت اقدامات مداخلهای برای کاهش سوانح رانندگی و ارتقا ایمنی عبور ومرور در کریدور های دارای اولویت
اقدام ایمنی

101
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 -100بهعنوان نمونه برگزاری یادواره قربانیان حوادث ترافیکی( )Road Traffic Victims Remmembrance Dayکه سومین یکشنبه ماه نوامبر هرسال برگزار میگردد.

101- High risk corridors

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

ــتامين زير ساخت الزم براي رفت و آمد ايمن و فعال ،گسترش تحرک بدنی(از قبیل دوچرخهسواری) و ارتقای
سالمت روانی شهروندان در طرحها و برنامههای توسعه شهری
ــبازنگری در سیاستهای حمايتي در خصوص اقشار آسیب پذیر(معلوالن ،سالمندان ،بیماران قلبی و مبتالیان
به اختالالت روانپزشکی )...
ــجلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد جهت دستیابی به سالمت ،ایمنی و امنیت در شهرها و روستاها

ــتوسعه ،ساخت و تجهیز مجتمعهای خدماتی – رفاهی مناسب در راههاي بين شهري با فواصل مناسب

ــتوسعه سیستمهای نظارت و کنترل در خصوص رانندگی با سرعت غیرمجاز در شبکه راهها با تایید بر راههای
پرتصادف(دوربینهای کنترل سرعت و )....
ــبکارگیری روشهای مدیریت سرعت و آرامسازی ترافیک در راهها

ــایمنسازی مدارس حاشیه راهها برای آمد و شد ايمن دانشآموزان

ــبهبود طراحی و ایمنس��ازی راهها و لزوم اجرایی نمودن بازرس��ی و پایش و نظارت در مراحل طراحی ،حین و
پس از بهرهبرداری
ــتوسعه استانداردهای مسیرهای امدادي شهري و جادهاي و تاكيد بر گسترش آنها

ــايجاد فضاي همكاري جهت استفاده از زيرساختهاي الكترونيك در تامين منابع اطالعاتي مناسب
ــشناسایی و اصالح نقاط حادثه خیز جهت كاهش حوادث ترافيكي

ــپیشبینی و بهبود مبانی و استانداردهای کاهش خطر بالیا و حوادث غیرمترقبه در طرحهای توسعه شهری
ــتقويت كميسيون ايمني راههاي كشور بهمنظور حمايت از ايمني كليه كاربران

انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از پلیس راهنمایی و رانندگی
ــاعمال صریح و اثربخش قوانین و مقررات ترافیکی با تمرکز بر ریس��ک فاکتورها (پیشگیری از رخداد تصادفات
رانندگی و کاهش رفتارهای مخاطره آمیز)
ــپیگیری وضع قوانین و مقررات بازدارنده ،بهروز و مبتنی بر شواهد

ــبازنگری شرایط اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی با توجه به سالمتجسمی و روانی رانندگان

ــمش��ارکت در اجرای طرحهای پیشگیرانه و تقویت اقدامات مداخلهای برای کاهش مرگ و میر سوانح رانندگی
و ارتقا ایمنی عبور و مرور
ــالزام موتورسواران متخلف متقاضی ترخیص موتورسیکلت یا بازپس گرفتن گواهینامه ضبط شده توسط پلیس
به طی دورههای آموزشی اثربخش و بازدارنده
ــتشدید مجازات تخلفات خطرساز و تغيير نگرش در خصوص تعيين نوع مجازات

102

ــانجام تستهای رندوم مصرف الکل ،مواد مخدر و داروهای روانگردان

ــالزام متقاضیان اخذ یا تمدید گواهینامه پایه یک رانندگی به طی دوره آموزش��ی مدیریت اس��ترس و کنترل
خشم

 -102از جرائم نقدي به اقدامات منجر به تغيير رفتار در فرد خاطي مانند فك پالك ،آزمون مجدد اخذ گواهينامه و الزام به خدمات اجتماعي
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انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ــبازبيني سياستهاي كالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت براي ارتقای ایمنی ترافیکی
ــاعمال استاندارد توليد و واردات خودرو با همکاری سازمان ملی استاندارد

ــتش��ويق و حمايت صنايع توليد كننده وس��ايل خود مراقبتي مقرون بهصرفه و ايجاد تسهيالت الزم براي توليد
انبوه و ارزان كاله ايمني موتورسیکلتسواری و دوچرخه سواري و صندلی مخصوص کودک
ــ هماهنگی سیاستها و فرایندهای تنظیم بازار با سیاستهای امنیت ترافیکی
ــ اعمال استاندارد توليد و واردات خودرو با همکاری سازمان ملی استاندارد

ــسياستگذاري در توليد و واردات وسايل نقليه استاندارد با هدف تامين ايمني حداكثري
ــ حمايت از توليد وسايل نقليه عمومي

انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از وزارت کشور
ــتوسعه تشکیل شورای محالت در شهرها براي رسيدگي و همكاري در ارتقاي ایمنی ترافیکی
ــتوسعه و تقويت حمل و نقل عمومي و مديريت ترافيك

ــدرنظرگرفتن مكانهاي مناسب براي دوچرخهسواري و پيادهروي ايمن در خيابانها و معابرشهري
ــالزام در تامين وسايل ايمني استاندارد متناسب با نوع وسيله نقليه در مراكز اجاره آن
ــتقويت اجراي مقررات منع مصرف دخانيات در اماكن عمومي
ــتشديد مبارزه با قاچاق مواد دخاني و نوشيدنيهاي الكلي

ــتامين بودجه و حمايت مالي از استقرار و اجراي سند پيشگيري از مصرف الكل

ــالزام كليه نيروه��اي امدادي(پليس ،نيروي انتظامي ،آتشنش��اني ،مهمانداران)به گذراندن آموزش كمكهاي
اوليه و روشهای صحیح حمل مصدوم
ــتقویت و حمایت از سازمانهای مردم نهاد و جلب مشارکت آنان در برنامههای توسعه و سالمت محور
ــتشدید مجازات متخلفان از سرعت مجاز

ــتوسعه سیستمهای نظارت و کنترل در خصوص رانندگی با سرعت غیرمجاز در شبکه راهها با تایید بر راههای
پرتصادف(دوربینهای کنترل سرعت و )....
ــبکارگیری روشهای مدیریت سرعت و آرامسازی ترافیک در مناطق مسکونی و مبادی شهرها و حول و حوش
مدارس
ــگسترش روشهاي حمل و نقل عمومي
ــتبديل خيابان شهري به خيابان كامل

103

انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از سازمان صدا و سیما
ــبازبینی سیاستهای کالن آموزشی برای کاهش رفتارهای مخاطره آمیز و پیشگیری از رخداد حوادث ترافیکی
ــآگاهسازی مردم از حقوق شهروندی و مطالبات برحق مردمی در خصوص حوادث ترافیکی
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 -103در برنامه ریزی شهری و مهندسی ترافیک ،خیابان کامل به راههای ارتباطی گفته میشود که به منظور ایجاد دسترسی امن ،جذاب و راحت برای تمام کاربران اعم از عابر پیاده ،دوچرخهسواران،
خودروها و وسائل حمل و نقل عمومی طراحی و مورد استفاده قرار گرفته باشند.

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

ــمشارکت در ارائه پیامهای آموزشی اثربخش در قالب شخصیتپردازی در برنامههای پرمخاطب

ــممانعت از اشاعه رفتارهای ناسالم در محصوالت فرهنگی و فیلمها و سریالها بهخصوص در مورد عدم رعايت
نكات ايمني ترافيكي
ــپخش رایگان تیزهای کوتاه و اثربخش در حین پخش فیلمها و سریالهای پرمخاطب

ــآموزش کمکهای اولیه ،ش��یوههای صحیح برخورد با مصدومی��ن حوادث ترافیکی(اقدامات حیاتی ،روشهای
حمل صحیح مصدوم ،بایدها و نبایدها)
ــآموزش چگونگی امدادطلبی از نیروهای اورژانس ،امداد و نجات هالل احمر ،آتشنشانی و ....

ــافزایش آگاهی از تبعات رانندگی با س��رعت غیرمجاز ،نبس��تن کمربندایمنی ،عدم اس��تفاده کاله ایمنی ،عدم
اس��تفاده صندلی مخصوص کودک ،رانندگی تحت تاثیر الکل و مواد مخدر و روانگردان ،اش��کال در سیس��تم
روشنایی بهمنظور دیدن و دیدهشدن
ــافزایش آگاهی عمومی از تبعات عدم اس��تفاده از پیادهروها ،پلهای روگذر و زیر گذر ،اس��تفاده از تلفن همراه
حین عبور از خیابان و پوشیدن لباسهای رنگتیره در شب
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از سازمان ملی استاندارد
ــتدوین و بهروزرسانی استانداردهای ایمنی دوچرخه و لوازم ايمني مرتبط

ــتدوین و بهروزرسانی استانداردهای ایمنی 104وسایل نقلیه موتوری دوچرخ و لوازم ايمني مرتبط

ــتدوین و بهروزرسانی استانداردهای ایمنی خودروهای سواری سبک و سنگین و لوازم ايمني مرتبط
ــتدوین و بهروزرسانی استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه امدادی و لوازم ايمني مرتبط
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از وزارت ورزش و جوانان
بازبینی سیاستهای کالن برای کاهش رفتارهای مخاطره آمیز و پیشگیری از رخداد حوادث ترافیکی
تامين امكانات الزم تفريحي -ورزشي براي جوانان بهمنظور تخليه مناسب هيجانات جواني با رعايت نكات ايمني
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از وزارت آموزش و پرورش
ــبهبود دانش ،نگرش ،مهارتها و رفتارهاي دانش آموزان در مورد ريسك فاكتورهاي حوادث ترافيكي

ــگنجاندن اصول پيشگيري از حوادث ترافيكي در كتب درسي دانشآموزان و بازنگري محتواهاي مربوطه

105

ــدخيل نمودن انجمن اوليا و مربيان براي ايجاد فضاي سالمت محور در مدارس

ــ آموزش مربیان ،معلمان و مش��اوران مدارس درزمینه آش��نائی با حوادث ترافيكي و راهكارهاي پيش��گيري از
رخداد آن
ــآموزش اقدامات اولیه در شرایط فوریتها و برخورد صحيح با مصدومين حوادث ترافيكي(بايدها و نبايدها)
ــترغيب و حمايت از دانش آموزان براي شركت در اردوهاي مرتبط با سالمت ترافيكي (پاركهاي ترافيك)

 -104بر اساس استانداردهای روز دنیا
 -105تدوين و متناسب سازي محتواهاي آموزشي جهت بااليردن سطح دانش و تغيير نگرش بر اساس هوش هيجاني دانش آموزان
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انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
ــهدایت فضای رس��انههای کش��ور برای افزایش آگاهی ،نگ��رش ،مهارتها و رفتارهای مرتبط با پیش��گیری از
حوادث ترافيكي و عوامل خطر آن
ــاس��تقرار و اعمال سیاستهای محدود کننده تبلیغ کاالها و خدماتی که موجب افزایش بیماریهای غیرواگیر
میشوند و حمايت از پخش تيزهاي سالمت محور با اولويت پیشگیری از حوادث ترافيكي
ــحمای��ت کامل ازکتب و نش��ریات و تولی��دات هنری مرتبط با ارتقاء ايمني و پيش��گيري از حوادث ترافيكي با
تشويق محصوالت برتر در این زمینهها
ــتدوین و استقرار سیاستهای خبرگزاریها در تهیه ،تولید و انتشار خبرهای مربوط به سالمت (شامل انتخاب
خبر مناس��ب برای جامع��ه و وزندهی به خبرهای متف��اوت) با همکاری کمیته غیرواگیر وزارت بهداش��ت و
دانشگاههای علوم پزشکی کشور
ــممانعت از اشاعه رفتارهای ناسالم در محصوالت فرهنگی و فیلمها و سریالها بهخصوص در مورد عدم رعايت
نكات ايمني ترافيكي
ــسوق دادن اعتبارات خیرین به سوی ایجاد تسهیالت کمک کننده به سالمت مردم

ــتوسعه گردشگری و تفریحات جامعه بهویژه برای اقشار آسیبپذير مانند معلوالن حوادث ترافيكي
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از وزارت كار ،رفاه و امور اجتماعي
ــحمايت از خدمات توانبخشی براي حمايت از مصدومين حوادث ترافيكي

ــاجرای بس��تههای حمایتی در قالب پوش��ش مقطعی و کامل مشمولین بر اساس دس��تورالعمل تایید سالمت
جسمی و روانی رانندگان حرفهای
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از وزارت اقتصاد و دارايي
ــتنظيم هدفمند ماليات وسايل نقليه متناسب با بار مالي ناشي از حوادث ترافيكي
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از وزارت نيرو
ــتامين روشنايي معابر براي تسهيل ديدن و ديده شدن
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از وزارت جهاد كشاورزي
ــتهيه و ابالغ دستورالعملهای الزم براي ايمنسازي وسايل و ادوات كشاورزي بهمنظور پيشگيري از آسيبهاي
مرتبط
ــحمايت از جايگزيني دستگاههاي كشاورزي حادثهساز با دستگاههاي ايمن
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از سازمان پزشكي قانوني كشور
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ــبه اشتراك گذاشتن آمار و اطالعات فوتيهاي ناشي از حوادث ترافيكي به تفکیک متغیرها
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-106در اختیار داشتن اطالعات فوت مصدومین حوادث ترافیکی برای سنجش عملکرد نظام ارائه خدمت و اجتناب از مرگهای قابل پیشگیری بر حسب شاخص شدت بسیار مهم است.

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

ــاستفاده از كدينگ بينالمللي بيماريها و آسيبها ()ICD10
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات
ــتکمیل پوششدهی تلفن همراه در سطح کشور(با اولویت جادههای فرعی و روستایی)
ــترمینه کردن تماسهای در جریان از طریق BTS

107

ــهمکاری در استفاده از سایتهای مخابراتی و زیرساختهای ارتباطی کشور
ــایجاد بستر الزم جهت برقراری ارتباطات ماهواره ای در حوادث غیرمترقبه

ــایجاد امکان شناسایی مکان(مختصات جغرافیایی) تماسگیرنده با شماره  115از طریق تلفن ثابت و موبایل
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از سازمان برنامه و بودجه
ــ صدور مجوز استخدام ،جذب و بکارگیری تکنسینهای فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی
ــ صدور مجوز استخدام ،جذب و بکارگیری پرستار در اورژانس بیمارستانی

انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از مجلس شورای اسالمی
ــتصویب قوانین و مقررات روزآمد ترافیکی

ــتوجه به پیوست سالمت و ایمنی در هنگام تصویب کلیه طرحهای توسعهای
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از سازمان اورژانس کشور
ارتقای کیفیت و سطح پوشش عادالنه خدمات پيش بيمارستاني در مصدومين حوادث ترافيكي
استقرار نظام جامع اطالعات مصدومین ،معلولين و فوتی های حوادث ترافیکی(همکاری با معاونت درمان)
تعیین شاخص مناسب و عملیاتی جهت محاسبه شدت آسیب
محاسبه احتمال زندگی و مرگ بر اساس شاخص شدت آسیب(مانند GAP، 109MGAP

108

و )....

ارتقای مهارت کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی
تجهیز و گسترش ناوگان اورژانس (شهری  -جاده ای ،ریلی ،هوایی و دریایی).
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از معاونت درمان ،وزارت متبوع
ــ ارتقای کیفیت و سطح پوشش عادالنه خدمات بیمارستانی در مصدومين حوادث ترافيكي
ــ گسترش پوشش حمایت مالی از مصدومین حوادث ترافیکی

ــ اهتمام جدی به شفاف سازی آمار مصدومین 110حوادث ترافیکی

ــ اس��تقرار نظام جامع اطالعات مصدومین ،معلولين و فوتیهای حوادث ترافیکی(همکاری با س��ازمان اورژانس
کشور)
ــ سطح بندی بیمارستانهای ارائه دهنده خدمت به بیماران ترومایی بر اساس استانداردهای معتبر بین-المللی
107- A base transceiver station (BTS) is a piece of equipment that facilitates wireless communication between user equipment (UE) and a network.
108-MGAP:Mechanism, Glasgow coma scale, Age, and Arterial pressure.
109-GAP: Glasgow coma scale, Age, and Arterial pressure.

-110اعالم آمار تعداد مصدومین حوادث ترافیکی با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
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ــ محاسبه احتمال زندگی و مرگ بر اساس شاخص شدت آسیب(مانند .) 111TRISS
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از معاونت بهداشت ،وزارت متبوع
ــ بهروز رسانی و ارتقای کیفیت دادههای سیمای مرگ

ــ به اشتراک گزاری آمار فوت حوادث(با اولویت حوادث ترافیکی) و تامین امکان محاسبه مرگ بر اساس شاخص
شدت آسیب(همکاری با سازمان اورژانس کشور)
ــ شناسايي و مدیریت ريسك فاكتورهاي حوادث ترافيكي

ــ ارتقای سطح آگاهی ،اصالح نگرش ،ایجاد مهارت و صالحیت در کاربران راه
ــ به روز رسانی کرایتریای تشخیص سالمت جسمی و روانی رانندگان

ــ اس��تقرار نظام جامع اطالعات مصدومین ،معلولين و فوتیهای حوادث ترافیکی(همکاری با س��ازمان اورژانس
کشور).
ــ راه اندازی مراکز توانبخشی بیماران ترومایی با اولویت مصدومین حوادث ترافیکی(استفاده از ظرفیت خیرین
و سازمانهای هالل احمر و بهزیستی)
ــ گسترش تعامالت برون بخشی در قالب امضای تفاهم نامه های همکاری مشترک با متولیان حوادث ترافیکی
ــ حمایت از خیرین سالمت و تشکلهای مردم نهاد در حیطه حوادث ترافیکی

ــ برپایی کمپینهای تخصصی برای ارتقای س��طح آگاه��ی ،اصالح نگرش ،ایجاد مهارت و صالحیت در کاربران
مختلف راه با همکاری دفاتر تخصصی
ــ تولید س��ریالها و برنامه های فرهنگی -هنری با محوریت سالمت ،اشاعه رفتارهای صحیح ترافیکی و بایدها و
نبایدها در مواجهه با مصدومین ترافیکی
ــ استفاده از ظرفیت دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

ــ ارتقای سالمت اجتماعی و افزایش تاب آوری جامعه در قبال مخاطرات.
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از معاونت آموزشی ،وزارت متبوع
ــ نیازسنجی ،تعیین اولویتهای آموزشی

ــ تقویت آموزشهای عمومی ،رس��می و ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش پيش��گيري و مراقبت اوليه تروما
و ارتقاي كيفيت ارائه خدمت به بيماران ترومايي
ــ گسترش آموزشهای مهارتی حسب نیاز برای گروه های مختلف
ــ گسترش آموزشهای آکادمیک ( )Programs Degree

ــ راهاندازی رشته های کارشناسی ارشد و  PhDمرتبط (استفاده از ظرفیت کالن منطقه  2آمایشی سرزمینی)
ــ گسترش دروس اختیاری و آموزشهای مجازی مرتبط.

انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از معاونت پژوهشی ،وزارت متبوع
ــ حمایت از تدوین نقشه راه واولویتهای پژوهشی حوادث ترافیکی
102

111-TRISS(Trauma Revised Injury Severity Score): Age, RTS,ISS.

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

ــ تخصیص درصدی از منابع پژوهشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی به
پژوهشهای مبتنی بر مداخله در سوانح و حوادث ترافیکی
ــ تقويت مراکز تحقیقاتی مرتبط با حوادث ترافیکی در راستاي انجام پژوهشهاي کاربردی و مبتنی بر نياز
ــ رصد نيازهاي تحقيقاتی براي كاهش رفتارهاي مخاطره آميز.

انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از معاونت توسعه ،مدیریت و منابع ،وزارت متبوع
ــ اصالح نظام جذب ،گزینش و پرداخت پرس��نل اورژانس پیشبیمارس��تانی متناس��ب با نوع عملكرد و کیفیت
ارائه خدمات
ــ حمایت از اجرای آموزش��ی ارائه دهندگان خدمات س�لامت به منظور خدمت رس��انی بهینه در هر سه سطح
پیشگیری از حوادث ترافیکی(با همکاری معاونت آموزشی ،معاونت درمان ،معاونت پرستاری و معاونت بهداشتی)
ــ تامين نيروي انسانی کارآمد برای اورژانس پیش بیمارستانی و بيمارستانهاي با توانمندي سطح پیشرفته پاسخ
به بيماران ترومايی
ــ به سازی فضای فیزیکی و ارتقای تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی.
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از معاونت پرستاری ،وزارت متبوع
ــ ارتقای کیفیت خدمات پرستاری در بیماران ترومایی با اولویت مصدومین حوادث ترافیکی
ــ آموزش و توانمندسازی پرستاران در حیطه فوریتهای پزشکی

ــ اس��تفاده از پتانسیل پرستاران برای آموزش نکات ضروری برای پیشگیری از حوادث ترافیکی و مراقبت-های
پس از رخداد.
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از سازمان غذا و دارو
تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز خدمت رسانی به بیماران ترومایی(با اولویت مصدومین حوادث ترافیکی)
ــ مشارکت در تدوین پروتکلهای مدیریت درد بیماران ترومایی(با اولویت مصدومین حوادث ترافیکی)

ــ ارائه مشاورههای دارویی آنالین به تکنسینهای فوریتهای پزشکی در صحنه حادثه و حین انتقال مصدومین
ترافیکی
ــ تامین تجهیزات بهروز و نوین و کالیبراسیون بهموقع آنها برای خدمت رسانی به بیماران ترومایی (با اولویت
مصدومین حوادث ترافیکی).
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از حوزه روابط بین الملل
ــ  Benchmarkingو شناسايي تجارب موفق بین المللی در حوادث ترافیکی

ــ جل��ب و گس��ترش تعامالت و فراهم نمودن زمینه های الزم ب��رای تبادل دانش و تجارب بین المللی در حوزه
پیشگیری و مدیریت حوادث ترافیکی.
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انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از حوزه روابط عمومی ،وزارت متبوع
ــ برپایی کمپینهای تخصصی برای ارتقای س��طح آگاه��ی ،اصالح نگرش ،ایجاد مهارت و صالحیت در کاربران
مختلف راه با همکاری دفاتر تخصصی
ــ ایجاد فرصتهای رسانهای

ــ نشر اخبار و اطالعات مرتبط.
انتظارات کارگروه ملی کاهش بار حوادث ترافیکی از وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ــ حمایت از چارچوب ملی ارائه خدمت به مصدومین ترافیکی و برنامه عملیاتی

ــ حمایت از شفافسازی آمار مصدومین ترافیکی و استقرار نظام جامع اطالعات مصدومین ،معلولين و فوتیهای
حوادث ترافیکی(رصد مصدومین از صحنه حادثه تا بازگشت به جامعه)
ــ استفاده از ظرفیت شورای عالی سالمت و امنیت غذایی
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جدول نمره منفی در قانون رسیدگی به جرائم رانندگی
بند :1بر اس��اس قانون فوق چنانچه متخلف دارای  30نمره منفی باش��د ،گواهینامه او بهمدت سه ماه ضبط و در پایان
مهلت مذکور با پرداخت  400هزار ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی کشور مسترد میگردد.
بن��د :2پ��س از اعمال مقررات بند( ،)1چنانچه در اثر ارتکاب به تخلفات جدی��د  25نمره منفی به متخلف تعلق گیرد،
گواهینام��ه او بهم��دت  6ماه ضبط و پس از انقضای مدت مذبور و پرداخ��ت 600هزار ریال جریمه نقدی به نفع خزانه
عمومی کشور مسترد میگردد.
بن��د :3ه��رگاه پس از اعمال مقررات بن��د( ،)2در اثر ارتکاب به تخلفات جدید  20نمره منف��ی به متخلف تعلق گیرد،
گواهینامه او ابطال میگردد و بعد از یکسال میتواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون
ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید اخذ نماید.
تبصره  :1به استثنای بندهای( )1تا( )7برای بقیه موارد در هر  24ساعت یکبار نمره منفی منظور میگردد.
تبص��ره :در صورت��ی که متخلف بهمدت  6ماه از زمان آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای( )1و( )2و بیش از
یکس��ال در بند( )3مرتکب هیچیک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نش��ود ،کلیه نمرات منفی ناشی از تخلفات ارتکابی
گذشته بالاثر میشود و تخلفات بعدی وی بهعنوان تخلف اول او محسوب میگردد.
تبصره  :3متخلف موظف است ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ صورت وضعیت مربوط به نمره منفی گواهینامه خود
را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید .در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر ،راهنمایی و رانندگی پرونده
مربوطه را به واحد رس��یدگی به اعتراضات موضوع ماده( )5ارس��ال تا پس از بررس��ی و عدم وجود عذرموجه عالوه بر
جرائم فوق به تناس��ب ،جرائم نقدی مربوط به بندهای این ماده را به میزان دو برابر افزایش دهد .راهنمایی و رانندگی
موظف اس��ت در هر نوبت که نمره منفی به فرد تعلق میگیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع ش��دن از نمرات
منفی راهنمایی کند.
تبص��ره  :4کس��انی که در مدت ضبط گواهینامه ب��ه رانندگی مبادرت میکنند به مجازات مق��رر برای رانندگان بدون
گواهینامه محکوم میشوند.
تبصره  :5ابطال گواهینامه و یا گرفتن آزمون مجدد صرفاً بهموجب قانون ممکن است.
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نمره منفی

ردیف

عنوان تخلف حادثهساز

وسیله
نقلیه
شخصی

وسیله
نقلیه
عمومی و
سنگین

1

هرگونه حرکت نمایشی مانند دورزدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ

8

10

2

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از  50کیلومتر در ساعت)

10

15

3

سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه

5

10

4

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

5

10

5

حرکت بطورمارپیچ

3

5

6

حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها

5

7

7

رانندگی در حالت مستی و مصرف مواد روانگردان و افیونی

10

20

8

تجاوز از سرعت مجاز ( 30یا 50کیلومتر در ساعت)

5

10

9

عبور از محل ممنوع

4

4

10

تجاوز به چپ از محور راه

5

9

11

عبور وسایل نقلیه از پیادهرو

5

7

12

عدم رعایت حق تقدم عبور

4

6

13

دور زدن از محل ممنوع

3

5

14

استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت باالی  60کیلومتر در ساعت

3

5

15

نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب

3

6

16

عدم رعایت نکات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک

8

8

17

رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

-

7

18

عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک ،سمعک و تجهیرات خاص

3

7

19

عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه

3

5

20

عدم رعایت مقررات حمل بار

5

8
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اهداف  17گانه توسعه پایدار
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هدف کلی 1

ریشهکنی فقر در همه اشکال آن و در همه جا

هدف کلی 2

پایان بخشیدن به گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

هدف کلی 3

تضمین زندگی سالم وترویج رفاه برای همه افراد در همه سنین

هدف کلی 4

تضمین کیفیت آموزش برابر و فراگیر و ترویج  فرصتهای آموزش (یادگیری)
مادامالعمر برای همه

هدف کلی 5

تامین برابری جنسی و توانمندسازی همه زنان و دختران

هدف کلی 6

تامین مدیریت پایدار و قابلیت دسترسی به آب و بهداشت برای همه

هدف کلی 7

تامین دسترسی به انرژی پایدار ،مطمئن ،قابل تهیه و مدرن برای همه

هدف کلی 8

ترویج رشد اقتصادی محکم ،جامع و پایدار و شغل کامل و مداوم و مناسب و معقول
برای همه

هدف کلی 9

ایجاد زیرساختهای قابل احیا ،ترویج صنعتیسازی جامع و پایدار و پرورش نوآوریها

هدف کلی 10

کاهش نابرابری درون و مابین کشورها

هدف کلی 11

ساخت شهرها و سکونتگاههای انسانی جامع ،ایمن ،قابل احیاء و پایدار

هدف کلی 12

تامین الگوهای پایدار تولید و مصرف

هدف کلی 13

انجام اقدامی فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و اثرات آن

هدف کلی 14

نگهداری و  استفاده پایدار از اقیانوسها ،دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار

هدف کلی 15

محافظت ،بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستمهای زمینی ,مدیریت پایدار
جنگلها ،مبارزه با بیابانزایی ومعکوس و متوقف ساختن روند تخریب زمینها و متوقف
ساختن رویه از دست دادن تنوع زیستی

هدف کلی 16

ارتقاء جوامع کامل و آرام و صلح طلب برای توسعه پایدار و فراهم نمودن دسترسی به
عدالت برای همه و ایجاد نهادهای جامع ،قابل اتکاء و موثر در همه سطوح

هدف کلی 17

تقویت مفاهیم اجرا و احیاء مشارکت جهانی برای توسعه پایدار

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

فعالیتهای دهه بینالمللی ایمنی راهها

حوزه 1
فعالیتها

مدیریت ایمنی راهها ()Safe Road Management
پایبندی و اجرای کامل توافقات و مصوبات کنفوانسیونهای سازمان ملل متحد در حوزه ایمنی راهها
وجود سازمان راهبر()Lead Agency
تصویب برنامه استراتژیک ملی در سطح کابینه یا وزراء
تنظیم اهداف واقعگرایانه و درازمدت بر اساس نتایج آنالیز دادههای ملی تصادفات
رایزنی برای جلب حمایت مالی و تنظیم بودجه الزم برای اجرای فعالیتها
راهاندازی و حمایت از سیستمهای اطالعاتی برای پایش و ارزشیابی شاخصهای فرآیند و برونداد

شاخصهای
الزامی

تعداد کشورهای پایبند به توافقات و مصوبات کنفوانسیونهای سازمان ملل متحد در حوزه ایمنی راهها
تعداد اهرمهای قانونی جدید ایمنیراهها و تعداد کشورهایی که به آن پایبندند
تعداد کشورهای دارای یک سازمان ملی راهبر مستقل و توانمند
تعداد کشورهای دارای استراتژی ملی واحد
تعداد کشورهای دارای اهداف زمانبندی شده
تعداد کشورهای دارای سیستمهای اطالعاتی برای پایش دستیابی به شاخصهای هدفگزاری شده
تعداد کشورهایی که اطالعات تصادفات را بر اساس معیارهای مورد توافق بینالمللی جمعآوری میکنند

شاخصهای

تعداد کشورهای دارای منابع اختصاصی برای اجرای استراتژیهای ایمنی راهها

اختیاری

تعداد کشورهایی که در جهت دستیابی به اهداف موفقیتهای کسب نمودهاند

حوزه 2

راههای ایمنتر و ایمنی تردد ()Safer Roads & Mobility

فعالیتها

ارتقای مسئولیتپذیری متولیان ایمنی راهها ،مهندسان راه و شهرسازی و طراحان شهری در خصوص ایمنی راهها
تامین نیازهای کلیه کاربران در طراحی شهرها ،سیستمهای حمل و نقل و آمایش سرزمین
ارتقای ایمنی عملکردی ،نگهداری و بهسازی راهها و زیرساختهای موجود
تامین زیرساختهای ایمن با درنظرگرفتن نیازهای کلیه کاربران ایمنی راهها
تشویق ظرفیتسازی و انتقال دانش ایمنی راهها
تشویق تحقیق و توسعه برای ایجاد راههای ایمنتر و ایمنی تردد

شاخصهای
الزامی

تعداد کشورهایی که در آن متولیان ایمنی راهها قانوناً حس مسئولیتپذیری برای ارتقای ایمنی راهها در شبکههای
ارتباطی دارند
تعداد کشورهایی که بودجه اختصاصی برای برنامههای ارتقای زیرساختهای ایمنی راهها دارند
تعداد کشورهایی که کاهش راههای پرخطر را تا سال  2020هدفگزاری نمودهاند
تعداد کشورهایی که سیاستهایی برای تردد پایدار شهری ( )sustainable urban mobilityتنظیم نمودهاند
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تعداد کشورهای دارای واحدهای تخصصی پایش جنبههای ایمنی راهها
تعداد کشورهای دارای ممیزیهای نظاممند ایمنی راهها ،پیامدهای ایمنی و سیاستها یا راهکارهایی برای ارزیابی
ایمنی راهها
تعداد کشورهایی که به توافقات کمیسیون منطقهای سازمان ملل متحد در خصوص زیرساختهای ایمنی راهها
پایبندند
تعداد ابزارهای جدید ارتقای زیرساختهای ایمن راه و تعداد کشورهایی که به آن پایبندند
شاخصهای
اختیاری

تعداد کشورهایی که ایمنی راهها را در پروژههای آمایش سرزمینی و طراحی سیستمهای حمل و نقل ادغام
نمودهاند (الحاق برچسب ایمنی)
تعداد کشورهای دارای راهکارهای موثر کنترل توسعه راهها و دسترسيها
تعداد کشورهایی که پایش منظم و مستمر شبکه راهها و سیستم رتبهبندی دارند
تعداد کشورهایی که رتبه ایمنی آنها برای  %10راههای دارای باالترین حجم تردد ،باالتر از سطح آستانه تعیین
شده است (بهعنوان مثال ،میزان تصادفات به ازای هر کیلومتر ،حداقل رتبه زیرساختهای ایمنی ،درصد معابر اصلی
شریانی دارای حاشیه ایمن و جداکننده میانی و پیادهرو)
تعداد کشورهایی که حداقل استانداردهای ایمنی را در ساخت راههای جدید اعمال نمودهاند
تعداد کشورهایی که کیلومتر مسافت طی شده را گزارش نمودهاند

حوزه 3

وسائط نقلیه ایمنتر ()Safer Vehicles

فعالیتها

تشویق کشورهای عضو به اجرای ضوابط ایمنی وسائط نقلیه که توسط فوروم جهانی سازمان ملل متحد برای
یکپارچهسازی ضوابط وسائط نقلیه تدوین شدهاست
تشویق به اجرای ارزیابی وسائط نقلیه )NCAP(112بهمنظور افزایش دسترسی مشتریان به شاخصهای عملکردی
ایمنی خودروها
تشویق و الزام خودروسازان به تجهیز خودروها به کمربند ایمنی استاندارد بگونه ای که تست برخورد ()Crash Test
که حداقل(کف) استاندارد است را با موفقیت بگذرانند
تشویق خودروسازان به تجهیز خودروها به تکنولوژیهای  Crash Avoidanceشامل سیستم کنترل پایداری
الکترونیک  Electronic Stability Controlو ترمز ضد قفل Anti-Lock Braking
سیاستهای انگیزشی برای حمایت از خودروهای با کیفیت مناسب و سیاستهای بازدارنده برای تولید یا واردات
خودروهای با استانداردهای پایین
تشویق مدیران دولتی و ناوگان بخش خصوصی به خرید ،بهکارگیری و نگهداری وسائط نقلیه دارای تجهیزات
محافظ سرنشینان و مجهز به تکنولوژیهای ایمنی پیشرفته

شاخصهای
الزامی

تعداد کشورهایی که به فوروم جهانی سازمان ملل متحد برای یکپارچهسازی ضوابط وسائط نقلیه پایبندند و آنرا
اعمال میکنند
تعداد کشورهایی که در برنامه ارزیابی وسائط نقلیه ( )NCAPشرکت میکنند
تعداد کشورهایی که قوانین بازدارندهای برای ممانعت از تولید وسائط نقلیه فاقد کمربند ایمنی (در صندلی جلو و
عقب خودرو) دارند

شاخصهای
اختیاری

تعداد کشورهایی که قوانین بازدارندهای برای ممانعت از تولید وسائط نقلیه فاقد سیستم کنترل پایداری الکترونیکی
و ترمز ضد قفل ( )ABSتوسط خودروسازان را تصویب نمودهاند
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)112-NCAP(New Car Assessment Program

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

حوزه 4

کاربران ایمنتر ()Safe Road Users

فعالیتها

افزایش آگاهی در خصوص ریسک فاکتورهای حوادث ترافیکی و معیارهای پیشگیرانه و استفاده از کمپینهای
بازاریابی اجتماعی برای تاثیر بر عقاید و نگرش افراد در خصوص ضرورت برنامههای ارتقای ایمنی راهها
تصویب و بهکاربستن قوانین مدیریت سرعت و استانداردها و مقررات مبتنی بر شواهد برای کاهش تصادفات مرتبط
با سرعت و آسیبهای ناشی از آن
تصویب و بهکاربستن قوانین ممنوعیت رانندگی تحت تاثیر مصرف الکل و استانداردها و مقررات مبتنی برشواهد
برای کاهش تصادفات تحت تاثیر مصرف الکل حین رانندگی و آسیبهای ناشی از آن
تصویب و بهکاربستن قوانین الزام استفاده از کاله ایمنی و استانداردها و مقررات مبتنی برشواهد برای کاهش
تصادفات مرتبط
تصویب و بهکاربستن قوانین الزام استفاده از کمربند ایمنی و صندلی مخصوص کودک و استانداردها و مقررات
مبتنی برشواهد برای کاهش تصادفات مرتبط
تصویب و بهکاربستن قوانین ایمنی و سالمت شغلی رانندگان و استانداردها و مقررات مبتنی برشواهد برای حمل
و نقل ایمن کاالها و سرنشینان وسائط حمل و نقل تجاری و ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی برای کاهش
تصادفات جرحی
تحقیق و تدوین سیاستها و راهکارهای جامع برای حوادث ترافیکی شغلی در بخشهای دولتی ،خصوصی و
غیررسمی در تبعیت از استانداردهای بینالمللی مدیریت ایمنی راهها و سالمت و ایمنی شغلی رانندگان
گسترش بهکارگیری سیستم پلکانی اخذ گواهینامه ( 113)GDLرانندگان مبتدی

شاخصهای
الزامی

تعداد کشورهایی که قانون محدودیت سرعت مجاز بر حسب نوع معابر (شهری ،روستایی ،بزرگراهها) تعیین میشود
تعداد کشورهایی که سطح مجاز الکل خون آنها برای رانندگان ≤  0.05گرم در دسی لیتر است
تعداد کشورهایی که سطح مجاز الکل خون آنها برای رانندگان مبتدی جوان و رانندگان حرفهای ≤  0.05گرم در
دسی لیتر است
تعداد کشورهایی که اطالعات ملی در خصوص سهم الکل در تصادفات منجر به فوت دارند
تعداد کشورهایی که قوانین جامعی در خصوص الزام استفاده از کاله ایمنی(استاندارد) دارند
تعداد کشورهایی که اطالعات ملی در خصوص میزان استفاده از کاله ایمنی دارند
تعداد کشورهایی که قوانین جامعی در خصوص الزام استفاده از کمربندایمنی دارند
تعداد کشورهایی که اطالعات ملی در خصوص میزان استفاده از کمربندایمنی(به تفکیک صندلی جلو و عقب
خودرو) دارند
تعداد کشورهایی که قوانین جامعی در خصوص الزام استفاده از صندلی مخصوص کودک دارند
تعداد کشورهایی که سیاست ملی برای مدیریت خستگی رانندگان سیستم حمل و نقل تجاری دارند
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)113-GDL(Graduated Driving License
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شاخصهای
اختیاری

تعداد کشورهایی که اطالعات ملی درخصوص سرعت در شبکههای ارتباطی بر حسب نوع راه دارند
تعداد کشورهایی که اطالعات ملی در خصوص میزان استفاده از صندلی مخصوص کودک دارند
تعداد کشورهایی که استاندارد جدید  ISO 39001114را بهکاربستهاند
تعداد کشورهایی که حوادث ترافیکی مرتبط با شغل را بهعنوان یکی از دالیل حوادث شغلی گزارش میکنند
تعداد کشورهایی که هفته ایمنی راهها را گرامی میدارند

حوزه 5

خدمات پس از رخداد حادثه ()Post Crash Response

فعالیتها

توسعه خدمات پیشبیمارستانی از رهاسازی مصدوم از خودرو و وجود شماره واحد ملی برای فوریتهای پزشکی
گرفته تا اعمال مراقبتهای ضروریهمخوان با تجارب موفق جهانی
توسعه سیستم خدمات بیمارستانی برای مصدومین تروما ،ارزشیابی کیفیت ارائه خدمات براساس تجارب موفق
جهانی در موضوع تروما و تضمین کیفیت
ارائه خدمات بازتوانی و توانبخشی بهموقع برای مصدومین و خانوادههای داغدار در حوادث ترافیکی برای به حداقل
رساندن آسیبهای جسمی و روانی تروما
تشویق برنامههای بیمه کاربران بهمنظور پوشش خدمات بازتوانی
تشویق بررسی ریشهای علل رخداد تصادف ،تنطیم دادخواست قانونی برای مجروحین و فوتیهای حوادث ترافیکی
و احقاق حقوق مجروحین و خانوادههای داغدار با عدالت و انصاف
تشویق و ایجاد انگیزش در کارفرمایان بهمنظور حمایت شغلی از معلولین ناشی از حوادث ترافیکی در قالب
بهکارگیری اولیه و موافقت با تداوم کار آنها
تحقیق و توسعه برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات پس از رخداد حادثه

شاخصهای
الزامی

تعداد کشورهای دارای برنامه بیمه شخص ثالث برای کلیه رانندگان
تعداد کشورهای دارای شماره واحد ملی برای فوریتهای پزشکی
تعداد کشورهای دارای مراکز تروما مشخص

شاخصهای
اختیاری

تعداد کشورهایی که برای کارکردن در بخش فوریتهای پزشکی گذراندن دورههای آموزشی خاص تروما الزامی
است()24
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راهبرد ملی ایمنی راههای ایران
 )1-1افزایش آگاهی رانندگان از تبعات رانندگی با سرعت غیرمجاز
 )2-1تشدید مجازات متخلفان از سرعت مجاز (افزایش مجازات بهصورت پلکانی)
 -1کاهش
تخطی از
سرعت مجاز

 )3-1توسعه سیستمهای نظارت و کنترل در خصوص رانندگی با سرعت غیرمجاز در سطح شبکه راهها با تاکید
بر راههای پرتصادف (دوربینهای کنترل سرعت و )....
 )4-1بهکارگیری روشهای مدیریت سرعت و آرامسازی ترافیک در راهها از جمله در مناطق مسکونی و مبادی
شهرها
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114-ISO 39001:2012 specifies requirements for a road traffic safety (RTS) management include development and implementation of an appropriate RTS
policy, development of RTS objectives and action plans, which take into account legal and other requirements to which the organization subscribes, and
information about elements and criteria related to RTS that the organization identifies as those which it can control and those which it can influence.

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

 )1-2ارتقای نظام آموزش موتورسیکلتسواران
 -2ارتقای
ایمنی
موتورسیکلت
سواران

 )2-2ترویج و توسعه استفاده از کاله و سایر پوششهای ایمنی (مانند دستکش ،چکمه و لباس مناسب) برای
موتورسیکلتسواران
 )3-2تجهیز موتورسیکلتها به سیستم خودکار کنترل و تطبیق سرعت
 )4-2ارتقا و اجرای استانداردهای اجباری موتورسیکلت
 )5-2تشدید مجازات تخلفات خطرناک موتورسیکلتسواران از جمله عدم استفاده از کاله ایمنی
 )6-2بهبود وضعیت طراحی و ایمنسازی راهها بر اساس نیاز موتورسیکلتسواران
 )1-3افزایش آگاهی عمومی از خطرات تهدیدکننده عابران پیاده
 )2-3توسعه آموزشهای ویژه برای آمد و شد ساکنان حاشیه راهها
 )3-3مدیریت دسترسی عابران پیاده به شبکه راهها

 -3ارتقای
ایمنی عابران
پیاده

 )4-3توسعه تجهیزات و زیرساختهای ویژه برای تردد ساکنان حاشیه راهها و لزوم آرامسازی ترافیک در مناطق
مسکونی و مبادی شهرها
 )5-3بهبود وضعیت طراحی و ایمنسازی راهها با هدف ایجاد محیط ایمن برای عابران پیاده
 )6-3توسعه سیستمها و روشهای نظارت ،کنترل و اعمال قانون بر رفتار ترافیکی عابران پیاده
 )7-3اجباری شدن استاندارد ایمنی وسائط نقلیه در برخورد با عابران پیاده
 )1-4افزایش آگاهی رانندگان در خصوص تبعات رانندگی در حین خستگی
 )2-4بهبود و توسعه روشها و سیستمهای نظارت بر ساعات کاری مجاز رانندگان حمل و نقل عمومی بار و
مسافر

 -4کاهش
معضل
خستگی
رانندگان

 )3-4توسعه و تجهیز استراحتگاههای بین راهی
 )4-4کاهش یکنواختی محیط راه در مسیرهای طوالنی
 )5-4تشدید مجازات رانندگان متخلف از قانون و ضوابط ساعت کاری مجاز
 )6-4توسعه روشهای مناسب کاهش خروج وسائط نقلیه از مسیر
 )7-4توسعه سامانههای درون خودرویی موثر بر هشدار خواب آلودگی
 )1-5افزایش آگاهی عمومی از اثربخشی استفاده از کمربندایمنی و کاله ایمنی

 -5بهبود
وضعیت
استفاده از
کمربند ایمنی

 )2-5توسعه قوانین بازدارنده درخصوص موارد عدم استفاده از کمربند ایمنی و کاله ایمنی توسط رانندگان و
سرنشینان
 )3-5توسعه روشهای نظارت بر استفاده از کمربند ایمنی و کاله ایمنی توسط رانندگان و سرنشینان
 )4-5بهبود طراحی و فنآوری ساخت کمربند ایمنی و کاله ایمنی مناسب با انواع وسائط نقلیه تولید داخل
 )1-6افزایش آگاهی نسبت به تبعات رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر ،الکل و مواد محرک

 -6کاهش
استعمال مواد
مخدر ،الکل و
مواد محرک

 )2-6توسعه قوانین بازدارنده درخصوص رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر ،الکل و مواد محرک
 )3-6توسعه ابزارهای بازدارنده و کنترلی رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر ،الکل و مواد محرک
 )4-6تشدید و توسعه اعمال قانون در مورد مصرف مواد مخدر ،الکل و مواد محرک توسط رانندگان
 )5-6توسعه روشهای نظارت و کنترل رانندگان بهخصوص رانندگان حمل و نقل عمومی ،بار و مسافر
115

ضمائم

 )1-7افزایش آگاهی عمومی در خصوص مقررات راهنمایی و رانندگی
 )2-7ارتقای مهارتهای ادراکی کاربران راه در درک و پیشبینی خطر
 -7بهبود
رعایت قوانین
و مقررات
راهنمایی و
رانندگی

 )3-7ارتقای نظام آموزش مربوط به اخذ و تمدید گواهینامه رانندگی
 )4-7استانداردسازی و نظارت بر آموزشگاهها و مراکز آموزش رانندگی
 )5-7بازنگری و بهروز نمودن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با لحاظ نمودن افزایش بازدارندگی
 )6-7اجرای سیستم ارزیابی رانندگان مبتنی بر امتیاز برای تمامی رانندگان در سراسر کشور
 )7-7کنترل و نظارت هدفمند بر رفتار پرخطر رانندگان
 )8-7ارتقای مهارتهای تخصصی نیروهای پلیس
 )9-7ارتقای توان عملیاتی و تجهیزاتی نیروی پلیس بهویژه در برخورد با رانندگیهای خطرناک
 )10-7توسعه آموزشهای تخصصی مورد نیاز کاربران راه بهخصوص رانندگان حرفهای در جهت آشنایی و
رعایت قوانین و مقررات ویژه و تکمیلی
 )1-8طراحی و پیادهسازی نظام جامع و یکپارچه اطالعات تصادفات ،تلفات و مصدومان کشور

 -8توسعه و
بهرهبرداری
از نظام جامع
اطالعات
تصادفات

 )2-8تکمیل و توسعه زیرساختهای الزم برای جمعآوری اطالعات تصادفات
 )3-8استانداردسازی و ارتقای کیفیت اطالعات تصادفات
 )4-8نظاممند نمودن و تسهیل دسترسی به اطالعات تصادفات برای کلیه کاربران ذیربط
 )5-8بهبود روش ارزیابی طرحها و اقدامات مربوط به ایمنی به کمک سیستم جامع اطالعات تصادفات
 )6-8بهبود روش ارزیابی عملکرد متولیان و دستاندرکاران ایمنی راه در جهت دستیابی به اهداف راهبردی
تعیین شده به کمک سیستم جامع اطالعات
 )1-9توسعه رویکرد استفاده از اقدامات کمهزینه در ایمنی راهها
 )2-9ارتقای ایمنی حاشیه راه (مالیمسازی شیبها ،حذف موانع حاشیه راه و )....

 -9ارتقای
وضعیت
طراحی،
ساخت و
نگهداری ایمن
شبکه راهها

 )3-9توسعه و بهبود نظام اصالح نقاط پرتصادف در شبکه راههای موجود و آشکارسازی نقاط اصالح نشده با
نصب عالئم ویژه
 )4-9توسعه و بهبود نظام بازدید ایمنی راههای موجود
 )5-9توسعه نظام بازرسی ایمنی راهها در خصوص طرحها و پروژههای راهسازی جدید و در دست مطالعه
 )6-9بهبود وضعیت ایمنی مبادی ورودی و عبوری از مناطق مسکونی
 )7-9بهبود وضعیت ایمنی ترافیک در هنگام عملیات ساخت و ساز و نگهداری راهها
 )8-9اجرای نظام اولویتبندی ایمنسازی شبکه راهها (درجه بندی ایمنی)

 -10ارتقای
ایمنی
دسترسی به
شبکه راهها
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 )1-10مدیریت تغییر و توسعه کاربری حاشیه راهها با لحاظ وضعیت دسترسی به شبکه راهها
 )2-10ساماندهی و کنترل دسترسیهای موجود در شبکهها راهها
 )3-10جلوگیری از ساخت و سازهای بیرویه در حریم راهها
 )4-10محدود سازی میزان دسترسی راههای فرعی به راههای اصلی مطابق ضوابط

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

 )1-11کنترل و نظارت بر خودروها بر اساس استانداردهای ایمنی کشور
 )2-11اجرای کامل و دقیق نظام تطابق خودرو داخلی با استانداردها
 )3-11جلوگیری از واردات وسائط نقلیه فاقد استاندارد ایمنی
 -11ارتقای
ایمنی وسائط
نقلیه

 )4-11اجرای نظام درجهبندی ایمنی وسائط نقلیه
 )5-11بهبود و توسعه نظام بازدیدهای دورهای وسائط نقلیه با تاکید بر کنترلهای ایمنی
 )6-11ترغیب کاربرد فنآوریهای نوین در وسائط نقلیه در جهت حفظ جان راننده و سرنشینان و عابران پیاده
 )7-11نوسازی ناوگان فرسوده باری و مسافری
 )8-11نصب تجهیزات ویژه هشدار استفاده سرنشینان وسیله نقلیه از کمربندایمنی و کنترل سرعت روی وسائط
نقلیه

 -12ارتقای
سیستم
خدمات امداد
و نجات،
فوریتهای
پزشکی و
بیمارستانی
تروما
 -13گسترش
سیستمهای
جایگزین
وسائط نقلیه
موتوری
شخصی
 -14گسترش
سیستمهای
جایگزین
وسائط نقلیه
موتوری
شخصی

 )1-12ارتقای نظام مدیریت رسیدگی به تصادفات و مصدومان
 )2-12ساماندهی شبکه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی
 )3-12ساماندهی شبکه و توسعه خدمات بیمارستانی تروما
 )4-12ارتقا و توسعه سیستمهای ارتباطی اطالعرسانی و فرآیند پاسخگویی در خصوص حوادث ترافیکی
 )5-12ساماندهی شبکه ارائه خدمات امداد و نجات غیرپزشکی در راهها توسط عوامل ذیصالح
 )6-12توسعه آموزشهای عمومی بهبود رفتار و اقدامات کاربران راه بعد از وقوع تصادف
 )1-13توسعه و ترغیب استفاده از سیستمهای حمل و نقل انبوه
 )2-13توسعه شبکه حمل و نقل عمومی یکپارچه
 )3-13توسعه و بهبود سیستمهای ارائه خدمات الکترونیک
 )4-13ترویج فرهنگ تجارت الکترونیک در بین مردم
 )1-14ارتقای جایگاه نهاد متولی ،هماهنگی و مدیریت راه در سطح ملی
 )2-14توسعه هماهنگی مدیریت ایمنی در سطوح استانی و محلی
 )3-14بهبود و توسعه سطح برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه ایمنی راه
 )4-14بهبود و ارتقای مشارکت انجمنها و نهادهای غیردولتی ایمنی راهها
 )5-14ارتقا و توسعه دانش تخصصی ایمنی حمل و نقل نزد متولیان و دست اندرکاران حمل و نقل کشور
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 )1-15افزایش سهم منابع تخصیص یافته بهصورت هدفمند بر اساس اهداف مشخص ایمنی راه
 )2-15نظاممند نمودن تخصیص اعتبارات مورد نیاز به ایمنی راهها
 )3-15استفاده موثر از منابع تخصیص یافته به ایمنی
 -15مدیریت
منابع در جهت
 )5-15اهتمام به جذب منابع و اعتبارات مربوط به سازمانهای بینالمللی جهت سرمایهگزاری در ایمنی راهها
ارتقای ایمنی
 )6-15توسعه مشارکت صنعت بیمه و سایر بنگاههای اقتصادی در سرمایهگزاری پروژههای ایمنی
 )4-15بهبود شرایط و بسترهای الزم برای جذب منابع بخشهای خصوصی و سازمانهای مردمی غیردولتی

 )7-15اجرای قانون بیمه شخص ثالث و ارائه پوشش بیمهای مناسب به دارندگان وسائط نقلیه موتوری ،جهت
جبران خسارت وارده به اشخاص
 )1-16توسعه پژوهشهای کاربردی درخصوص سوانح و حوادث ترافیکی
 -16توسعه
کمی و کیفی
 )3-16ایجاد مرکز تحقیقات و آزمایشگاه عملکردی عالئم و تجهیزات رانندگی
پژوهشهای
هدفمند در
 )4-16ایجاد مرکز تحقیقات و آزمایشگاه عملکردی ایمنی خودرو با هدف انجام آزمایشهای ارزیابی ایمنی
راستای ارتقای خودرو
ایمنی راهها
 )5-16حمایت و پشتیبانی از پژوهشگران و مراکز پژوهشی ارتقای ایمنی()16
 )2-16ایجاد مرکز یا پژوهشکده ویژه ایمنی و تصادفات رانندگی
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تفاهم نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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آييننامه ساماندهي پوشش فراگير خدمات فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني كشور
شماره /155081ت34389هـ
تاريخ 1386/9/25 :
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور وزارت كشورـ وزارت
راه و ترابري ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ـ وزارت نيرو ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيئت وزيران در جلسه مورخ  1386/9/4بنا به پيشنهاد شماره  286146مورخ  1384/11/13وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��كي و به اس��تناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،آيين نامه ساماندهي
پوشش فراگير فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه ساماندهي پوشش فراگير خدمات فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني كشور
ماده1ـ در اين آييننامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ خدمات فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني :به مجموعه خدمات و مهارتهاي فوریتی پزشكي اورژانسي كه در
مواقع اضطراري مانند تصادف ،بيماري حاد ،پديدههاي طبيعي يا س��اخته دس��ت بشر در قالب نظام شبكه فوريتهاي
پزشكي كشور قبل از رسيدن بيمار يا مصدوم حادثهديده به بيمارستان ارائه ميشود ،اطالق ميگردد.
ب ـ آمبوالنس :مورد استفاده در پايگاهها دو نوع ميباشد:
 .1آمبوالن��س تيپ  :Bآمبوالنس��ي ك��ه به منظور انتقال و يا درمانهاي اوليه و پايش بيماران ،طراحي و تجهيز ش��ده
است ،اين آمبوالنس داراي تجهيزات چهارگانه اصلي شامل كپسول اكسيژن ،برانكارد ،كيف احيا و ساكشن میباشد.
 .2آمبوالن��س تي��پ  : Cآمبوالنس��ي كه به منظور انتقال بيمار و درمانهاي پيش��رفته طراحي و تجهيز ش��ده اس��ت.
آمبوالنس تيپ ( )Cعالوه بر تجهيزات آمبوالنس تيپ ( )Bمجهز به ( )DCشوك نيز ميباشد.
ج ـ ش��بكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارس��تاني :ش��امل مركز ارتباطات يا مركز پيام ،پايگاههاي شهري ،جادهاي ـ
موقت ،هوايي ،ريلي و دريايي ـ ساحلي و موقت خواهد بود.
 .1مركز ارتباطات و فرماندهي عمليات :مركز ارتباطات و فرماندهي عمليات ،واحد اطالع رس��اني و فراخوان اورژانس
( )115و هماهنگكننده پايگاههاي اورژانس اس��ت كه موظف ميباش��د پس از تماس افراد نيازمند ،اقدام مقتضي را با
هماهنگي واحدهاي ذيربط به عمل آورد .واحدهاي ارتباطات در مراكز اس��تانها ،ش��هرهاي داراي دانشگاه يا دانشكده
علوم پزش��كي و خدمات بهداش��تي ،درماني و ش��هرهاي با جمعيت بيش از ( )250هزار نفر به صورت مستقل در يك
مكان مناسب قرار ميگيرد.
 .2مركز پيام :در شهرس��تانهايي كه فاقد ش��رايط الزم ب��راي ايجاد مركز ارتباطات و فرماندهي عمليات ميباش��ند و
جمعيت آنها كمتر از ( )250هزار نفر ميباش��د مركز پيام ايجاد ش��ده و به عنوان واحد اطالعرساني وظيفه هماهنگي
و فراخوان اورژانس ( )115را به عهده دارد و در شرايط بحراني با مركز ارتباطات همكاري الزم را انجام خواهد داد.
تبصره 1ـ فاصله دو شهر جهت راهاندازي مركز پيام نبايد كمتر از ( )40كيلومتر باشد.
تبصره 2ـ مركز پيام در يكي از پايگاههاي اورژانس موجود ايجاد ش��ده و اس��تفاده از پرس��نل همان پايگاه جهت انجام
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امور محوله در اولويت ميباشد.
 .3پايگاه امداد ش��هري :اين پايگاه در مراكز شهرس��تانها ،ش��هرهاي داراي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي ،درماني و شهرهاي با جمعيت بيش از ( )50هزار نفر ايجاد ميشود .پايگاه امداد شهري با مركز پيام و مركز
ارتباطات و فرماندهي عمليات در ارتباط بوده و داراي دو دستگاه آمبوالنس ميباشد.
تبص��ره 1ـ در ش��هرهاي با جمعيت بيش از ( )50هزار نفر به ازاي ه��ر ( )60هزار نفر جمعيت مازاد بر تعداد پايه (50
هزار نفر) يك پايگاه به همراه دو آمبوالنس فعال اضافه ميگردد.
تبص��ره 2ـ به منظور تس��ريع در ارائه خدمات فوريتهاي پزش��كي ،كاهش زمان رس��يدن به صحن��ه حادثه و غلبه بر
ترافيكهاي س��نگين ش��هري در كالن شهرها بايس��تي هر پايگاه ش��هري مجهز به حداقل يك دستگاه موتورسيكلت
اورژانس ش��ود كه به ازاي هر دستگاه موتورس��يكلت ( )4نفر كاردان يا كارشناس مربوط تعريف ميگردد .ساير شهرها
بنا بر ضرورت در اولويتهاي بعدي قرار ميگيرد.
 .4پاي��گاه امداد جادهاي :پايگاه جادهاي در جادهها و در مبادي ش��هرهاي با جمعي��ت كمتر از ( )50هزار نفر با فاصله
حداكثر ( )40كيلومتر و با در نظر گرفتن حداكثر زمان رس��يدن به محل حادثه ( )15دقيقه ايجاد ميش��ود .هر پايگاه
ج��ادهاي داراي يك دس��تگاه آمبوالن��س فعال بوده و با مركز ارتباطات و فرماندهي عملي��ات و يا مركز پيام در ارتباط
ميباشد.
تبصره ـ آمبوالنس مورد اس��تفاده در پايگاههاي ش��هري و جادهاي بايستي داراي شرايط آمبوالنس تيپ ( )Bبوده و به
ازاي هر سه پايگاه يك آمبوالنس پشتيبان در نظر گرفته ميشود.
 .5پايگاه امداد فوريتهاي پزش��كي موقت :پايگاههايي كه در ايام ويژه به منظور آمادگي و توان عملياتي بيش��تر در
مكانهايي كه افزايش جمعيت و يا تردد بيش از حد معمول دارند ،راهاندازي میشوند.
 .6پايگاه امداد هوايي :پايگاه هوايي در مسيرهاي صعبالعبور ،محورهاي حادثهخيز ،محورهايي كه ميزان تردد در آنها
باال باش��د و نيز در مناطقي كه دسترس��ي زميني به محل امكانپذير نباشد با درنظر گرفتن امكان استفاده از بالگرد در
طول روز استقرار مييابد.
 .7پايگاه امداد دريايي ـ ساحلي :امداد ساحلي و دريايي به دو روش امداد دريايي و امداد ساحلي انجام ميشود.
 1ـ  7ـ امداد دريايي :پايگاههايي كه بيماران و مصدومين جزاير جنوب كشور را به مراكز درماني انتقال ميدهد.
 2ـ  7ـ امداد س��احلي :در خط س��احلي اس��تانهاي شمالي كشور در نقاط طرح سالمس��ازي دريا به صورت فصلي و با
استفاده از نيروي انساني موجود در طرح يادشده ،استقرار مييابد.
 .8پايگاه امداد ريلي :پايگاه ريلي در مسير راه آهن سراسر كشور كه دسترسي جادهاي به آن امكانپذير نميباشد و با
در نظر گرفتن شرايط استقرار پايگاه جادهاي استقرار مييابد.
ماده2ـ وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي موظف است اجراي طرح پوش��ش فراگير نظام فوريتهاي پزشكي
پيش بيمارس��تاني را به گونهاي راهبري و س��اماندهي نماي��د كه تا پايان برنامه چهارم توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اس�لامي ايران ـ مصوب  1383ـ زمان رس��يدن بر بالين بيمار در ش��هرها در هشتاد درصد ()%80
موارد كمتر از ( )8دقيقه و در جادهها در هشتاد درصد ( )%80موارد كمتر از ( )15دقيقه باشد.
ماده3ـ وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي مكلف است دستورالعملهاي الزم مربوط به چگونگي ارائه خدمات
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فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني را حداكثر تا سه ماه پس از تصويب آيين نامه تهيه و ابالغ نمايد.
ماده4ـ در اجـراي مـاده ( )88قـانـون تنظيم بخشـي از مقـررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��كي مكلف اس��ت در راهاندازي پايگاههاي شهري و جادهاي ،اس��تفاده از خدمات بخش غيردولتي را در
اولويت قرار دهد ،به نحوي كه حداقل پنجاه درصد ( )%50پايگاهها تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب  1383ـ از طريق واگذاري به بخش غيردولتي اداره گردد.
تبصره ـ با توجه به حساس��يت مركز ارتباطات ( )Dispatchو مركز پيام ،واگذاري فعاليتهاي واحد يادش��ده به بخش
خصوصي ممنوع ميباشد.
ماده  5ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مكلف است در مناطقي كه پايگاه امداد و نجات هالل احمر جمهوري
اس�لامي ايران حائز شرايط مربوط باش��ند در چارچوب عقد قرارداد براساس طرح پوشش فراگير كشور ،در پايگاههاي
موجود نسبت به ارائه خدمات اقدام نمايد.
ماده  6ـ ارائه خدمات اورژانس پيش بيمارستاني به صورت رايگان خواهد بود.
ماده  7ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به تهيه طرح تفصيلي پوشش فراگير فوريتهاي
پزش��كي كشور براس��اس اين آييننامه اقدام و ظرف مدت س��ه ماه پس از تصويب اين آييننامه به دانشگاههاي علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور و ساير مراجع مربوط ابالغ نمايد.
ماده  8ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مكلف است با استقرار پايگاههاي اورژانس در مراكز بهداشتي درماني
روس��تايي كه با پايگاه اورژانس پيش بيمارس��تاني حداقل ( )40كيلومتر فاصله دارند و در مس��ير راههاي اصلي كشور
قرار ندارند ،به روس��تاييان و عشاير كل كشور خدمات فوريتهاي پزشكي ارائه نمايد .ضوابط و شرايط امداد روستايي،
عشايري طي دستورالعملي ،توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي معاونت برنامهريزي و نظارت
راهبردي رييس جمهور اعالم خواهد شد.
ماده  9ـ وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي موظف اس��ت با توجه به تغيير در تقس��يمات كش��وري و احداث
جادههاي اصلي جديد هرس��ال نس��بت به بازنگري در طرح پوشش فراگير نظام فوريتهاي پزشكي در چارچوب موارد
يادش��ده اقدام نمايد اين تغييرات پس از تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت قوانين و
مقررات مربوط قابل اجرا ميباشد.
ماده  10ـ در راستاي امدادرساني فوريتهاي پزشكي به مصدومان ناشي از حوادث اعم از شهري ،جادهاي و غيرمترقبه،
وزارتخانههاي كش��ور ،راه و ترابري ،ارتباطات و فناوري اطالعات ،نيرو ،دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح و همچنين
نيروه��اي نظام��ي (پس از اخذ مجوز كلي فرماندهي كل قوا) و غيرنظامي و س��اير س��ازمانهاي دولت��ي و غيردولتي و
مؤسسات تابعه ،مكلف به همكاري الزم با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ميباشند.
تبصره ـ مصاديق و نحوه همكاري دس��تگاههاي يادش��ده در قالب تفاهمنامه بين وزارت بهداشت و هريك از دستگاهها،
تعيين خواهد شد.
ماده11ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مكلف است جهت ارتقاء سطح علمي و مهارتهاي پرسنل فوريتهاي
پزشكي ،دورههاي آموزشي الزم را از طريق دانشكدهها و دانشگاه علوم پزشكي در دستور كار خود قرار دهد.
تبصره ـ وزارت بهداشت براي اعتالي سطح آگاهيهاي مردم در مورد فوريتهاي پزشكي برنامههاي آموزشي عمومي را
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از طريق صدا و سيما و يا ساير دستگاههاي مربوط و يا رسانههاي جمعي ديگر ارائه خواهد نمود.
م��اده 12ـ پايگاهها و مراكز ارائهدهنده خدمات فوريتهاي پيش بيمارس��تاني مكلفند از آمبوالنس صرفاً جهت انتقال
بيماران و مصدومين به مراكز درماني استفاده نمايند.
ماده13ـ استانداردها و ضوابط مربوط به تعداد افراد شاغل در مراكز ارتباطات ،پيام ،پايگاههاي شهري ،جادهاي ،ريلي،
هوايي ،دريايي ،س��احلي و موتوري طي دس��تورالعملي ،توسط وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعالم خواهد ش��د ،تا زمان اعالم دستورالعمل مذكور استانداردها
و ضوابط مندرج در آييننامه اجرايي بند (الف) ماده ( )193قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب  1379ـ قابل اجرا ميباشد.
ماده14ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور تكميل طرح پوشش فراگير فوريتهاي پزشكي
كشور نسبت به ارائه طرح ساماندهي اورژانس بيمارستاني متناسب با طرح ساماندهي اورژانس پيش بيمارستاني كشور
به مراجع ذيربط در برنامه چهارم توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس�لامي ايران ـ مصوب  1383ـ
اقدام الزم بعمل آورد.
ماده  15ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است:
الف ـ به منظور انتقال مصدومين نيازمند به خدمات فوريتهاي پزشكي در شرايط بحراني و همچنين انتقال بيماران و
مصدومين از مراكز با امكانات محدود به مراكز تخصصي پزشكي پنج درصد ( )%5كليه آمبوالنسها اعم از آمبوالنسهاي
فعال و آمبوالنسهاي پشتيباني اورژانس  115دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني را به
عنوان واحد مراقبتهاي ويژه سيار يا ( )MICUاختصاص دهد.
تبصره ـ آمبوالنس مورد اس��تفاده واحد مراقبتهاي ويژه بايس��تي داراي ش��رايط آمبوالنس تي��پ ( )Cو يا تيپ ( )Bبا
تجهيزات آمبوالنس تيپ ( )Cبراساس كتابچه استاندارد خودروي ملي شماره ( )4374و مؤسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران باشد.
ب ـ با توجه به وجود مناطق كوهس��تاني ،سردس��ير و صعب العبور در كش��ور ،ده درص��د ( )%10كل آمبوالنسهاي
پيشبيني شده تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب  1383ـ
را از نوع كمك دار ( )4WDاختصاص دهد.
ج ـ به منظور ارائه خدمات فوريتهاي پزش��كي در حوادث دس��ته جمعي و حوادث غيرمترقبه و لزوم انتقال س��ريعتر
بيماران ،به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت يك اتوبوس آمبوالنس اختصاص دهد.
ماده 16ـ س��ازمانهاي راهداري و حمل و نقل جادهاي ،بنادر و كش��تيراني و ش��ركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران
در تأمين مكان فيزيكي مناس��ب جهت اس��تقرار پايگاههاي اورژانس جادهاي ،دريايي و ريلي ،همكاري الزم را به عمل
خواهند آورد.
ماده 17ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است:
ال��ف ـ كلي��ه جادههاي اصلي و كليه نقاط حادثهخيز ج��ادهاي را تا پايان برنامه چهارم توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اس�لامي ايران ـ مصوب  1383ـ و كليه جادههاي فرعي را تا پايان برنامه پنجم توس��عه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران زير پوشش تلفن همراه قرار دهد.
126

چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی

ب ـ ارتباطات راديويي اورژانس كشور را تأمين نمايد.
ج ـ زيرساختهاي ارتباطي اورژانس كشور را تأمين نمايد.
ماده 18ـ وزارت كش��ور ،ش��هرداريها و نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي همكاري
الزم جهت تأمين فضاي فيزيكي مناس��ب و امكانات زيس��تي را جهت اس��تقرار پايگاه اورژانس شهري و جادهاي فراهم
آورند.
تبصره ـ پايگاههاي شهري ،جادهاي و روستايي حتياالمكان در بيمارستانها ،مراكز بهداشتي درماني و همچنين مراكز
آتشنشاني ،كالنتريها و مراكز راهنمايي و رانندگي راهاندازي شوند.
ماده19ـ به منظور ارائه خدمات اورژانس از طريق بالگرد ،وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي ،مكلف اس��ت با
هماهنگي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نسبت به تنظيم توافقنامه
جهت استفاده از امكانات آن نيروها در شرايط عادي و بحران اقدام نمايد.
ماده20ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مكلف است:
كليه برنامههاي مندرج در طرح پوشش فراگير كشور را همه ساله براساس شاخصهاي ذيل و در راستاي اهداف كمي
برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب  1383ـ پايش نموده و نتايج آن
را به مراجع مربوط نظارتي ارائه نمايد.
الف ـ درصد پوشش خدمات پيش بيمارستاني در حوادث ترافيكي
ب ـ درصد افزايش مأموريتهاي اورژانس
پ ـ ميانگين زمان رسيدن آمبوالنس بر بالين بيمار
ت ـ درصد راهاندازي پايگاه براساس تقسيمبندي سنواتي در قالب پوشش فراگير
ث ـ درصد رضايتمندي خدمات گيرندگان
ج ـ ميزان ارتقاء آموزشي حين خدمت و بدو خدمت پرسنل
ماده21ـ به منظور افزايش بهره وري و تس��ريع در ارائه خدمات فوريتهاي پزش��كي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��كي مكلف اس��ت ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين آييننامه س��اختار ارائه خدمات موجود را بازبيني نموده و
پيشنهاد ساختار يكپارچه فوريتهاي پزشكي را به هيئت وزيران ارائه دهد.
ماده22ـ وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي موظف اس��ت با هماهنگي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رييس جمهور ظرف مدت شش ماه طرح چگونگي استفاده از صنعت بيمه در ارائه خدمات فوريتهاي پزشكي را جهت
تصويب ،به هيئت وزيران ارائه نمايد.
ماده23ـ اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين تصويبنامه توس��ط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
همه ساله در بودجه سنواتي پيشنهاد خواهد شد.
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور
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اساسنامه سازمان اورژانس کشور
هیئت وزیران در جلس��ه  1396/11/4به پیش��نهاد مش��ترک سازمانهای برنامه و بودجه کش��ور ،اداری و استخدامی
کش��ور و وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده ( )72قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران –مصوب  -1395اساسنامه سازمان فوریتهای پیشبیمارستانی
اورژانس کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه سازمان فوریتهای پیشبیمارستانی اورژانس کشور

ماده  -1س��ازمان فوریتهای پیشبیمارس��تانی اورژانس کشور که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده میشود،
به صورت مؤسسه دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقالل مالی و اداری ،وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی تشکیل و بر اساس مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره میشود.
ماده  -2حوزه فعالیت س��ازمان در سراس��ر کش��ور و مرکز اصلی آن در تهران اس��ت و واحدهای استانی و شهرستانی
فوریتهای پیشبیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت
مینماید.
ماده  -3وظایف و مأموریتهای این سازمان به شرح زیر میباشد:
 .1ارائه خدمات فوریتهای پزش��کی پیشبیمارس��تانی اورژانس در سوانح عمدی و غیرعمدی ،حوادث غیرمترقبه،
بروز بیماریهای نوپدید و جدید و بالیای طبیعی و انس��ان س��اخت برای آحاد مردم در سطح کشور با هر ملیت و
تابعیت در قالب نظام شبکه فوریتهای قبل از رسیدن بیمار یا مصدوم یا حادثهدیده به بیمارستان.
 .2تعیین خطمش��یها و برنامههای خدمات اورژانس پیشبیمارس��تانی در سطح کشور بر اساس نظام سطحبندی
خدمات ،آمایش س��رزمین و استانداردهای مصوب ،برای تثبیت وضعیت و رفع مخاطرات از بیماران و مصدویمن و
نظارت بر حسن اجرای آنها.
. 3برنامهریزی توس��عه کمی و کیفی پایگاههای اورژانس پیشبیمارس��تانی شهری ،جادهای ،ریلی ،هوایی ،دریایی،
نوترکیبی و نوین.
 .4تعیین استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با اورژانس پیشبیمارستانی به منظور یکپارچگی مدیریت کشوری
اورژانس پیشبیمارستانی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 .5طراحی ،اجرا ،پایش ،پش��تیبانی ،نظارت و ارتقای ش��بکه ارتباطات رادیویی و بیسیم اورژانس پیشبیمارستانی
کشور با رعایت ضوابط و مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور.
 .6فرماندهی ،هدایت و اطالع رسانی درمانی ( )MCMCو عملیات حوادث و بالیا( ،)EOCاولویتبندی بیماران برای
بهرهمندی از درمان (تریاژ) و درمان اضطراری بیمار یا مصدوم در محل حادثه و انتقال وی به اولین و مناسبترین
مرکز بهداشتی و درمانی.
 .7صدور ،تمدید و تعلیق یا لغو مجوز تأسیس مراکز ارائهدهنده خدمات آمبوالنس و فوریتهای پیشبیمارستانی
اورژانس زمینی ،هوایی و دریایی در سطح کشور برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.
 .8ایجاد ارتباط و تبادل اطالعات ،تجربیات و دس��تاوردها و همکاری با س��ازمانهای ملی و بینالمللی در راستای
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کارایی و اثربخشی فرایندها و فعالیتهای ارائه خدمات در حوزه فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی.
 .9طراحی نظام یکپارچه فنآوری اطالعات فوریتهای پیشبیمارس��تانی اورژانس در کشور و جمعآوری ،تجزیه و
تحلیل و انتشار دادهها و اطالعات.
 .10ایج��اد ارتباط و هماهنگی با س��ازمانهای همکار و پش��تیبان در ش��رایط عادی و بح��ران برای ارائه خدمات
اورژانس پیشبیمارستانی.
 .11توس��عه و ارتقای دانش علمی و حرفهای کارکنان از طریق برگزاری دورههای آموزشی -مهارتی کوتاهمدت با
استفاده از ظرفیتهای موجود.
 .12تدوین و راهبری برنامهها برای ارتقای س��طح آگاهی ،مس��ئولیتپذیری ،توانمندی و مش��ارکت ساختارمند و
فعاالنه فرد ،خانواده و جامعه در تعامل ،همکاری و همیاری با اورژانس کشور و برنامهریزی برای استفاده از نیروهای
داوطلب حرفهای.
 .13جلب مش��ارکت دس��تگاههای اجرایی ،مؤسس��ات ،نهادها ،س��ازمانهای غیردولتی و مراکز علمی ،آموزشی و
فرهنگی کش��ور و صدا و سیما و نشریات و جراید در جهت توسعه خدمات فوریتهای پیشبیمارستانی اورژانس و
ارتقای سطح فرهنگ جامعه در این رابطه.
ماده  -4رئیس سازمان به عنوان باالترین مقام اجرایی و اداری سازمان با حکم وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
منصوب میشود و عالوه بر انجام امور مقرر در این اساسنامه ،اختیارات و وظایف زیر را برعهده دارد:
 .1تهیه و تنظیم بودجه ساالنه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع قانونی مربوط.
 .2تهیه و تنظیم س��اختار و تشکیالت س��ازمان و مراکز فوریتهای پیشبیمارستانی اورژانس استان تهران و سایر
استانها و پیشنهاد آن به مراجع قانونی مربوط.
 .3نصب و عزل مدیران و معاونین ستادی سازمان.
 .4تهیه و تنظیم گزارش عملکرد ساالنه سازمان مطابق مقررات مربوط.
 .5تهیه و تنظیم خطمشیها و برنامههای اجرایی سازمان.
 .6تهیه و ابالغ استانداردها و دستورالعملها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و احکام این اساسنامه.
 .7نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و قضایی با حق توکیل به غیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 .8سایر وظایفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به عهده رئیس سازمان قرار میگیرد.
تبصره  -1کلیه اسناد ،اوراق بهادار ،چکها و اسناد بانکی و قراردادها با امضای رئیس سازمان و یا هر یک از مدیران و
معاونین سازمان به انتخاب رئیس و ذیحساب سازمان معتبر خواهد بود.
تبصره  -2رئیس سازمان میتواند برخی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از معاونان و مدیران
سازمان تفویض نماید.
ماده  -5تش��کیالت س��ازمان از محل پس��تهای سازمانی موجود تهیه و با تأیید س��ازمان اداری و استخدامی کشور با
استفاده از نیروهای انسانی موجود اجرا میشود.
ماده  -6رئیس مرکز فوریتهای پیشبیمارستانی اورژانس تهران از سوی رئیس سازمان منصوب میگردد.
ماده  -7رئیس مرکز فوریتهای پیشبیمارستانی اورژانس دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر
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در تهران و استانها با معرفی رئیس دانشگاه مربوط و تأیید رئیس سازمان و ابالغ رئیس دانشگاه منصوب میگرد.
ماده  -8مدیر اورژانس پیشبیمارس��تانی ش��بکه بهداشتی -درمانی شهرس��تان با پیشنهاد رئیس شبکه و تأیید رئیس
مرکز فوریتهای پیشبیمارس��تانی اورژانس دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی و با ابالغ رئیس شبکه
منصوب میگردد.
ماده  -9منابع مالی سازمان به شرح زیر میباشد:
 .1اعتبارات مصوب مربوط به اورژانس در قوانین بودجه ساالنه کل کشور
 .2کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 .3موقوفات ،نذورات و وجوهات شرعی.
این اساس��نامه به موجب نامه ش��ماره  96/102/4248مورخ  1396/11/19ش��ورای نگهبان به تأیید ش��ورای یادشده
رسیده است.
اسحاق جهانگیری -معاون اول رئیس جمهور
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روند مرگ ناشی ازحوادث ترافیکی به تفکیک استان
1395
665
559
196
1020

1394
762
533
199
1104
284
175
327
1213
210

1393
700
564
216
1128
303
155
310
1295
228

1392
801
633
212
1113
368
125
303
1436
238

1391
824
699
231
1189
357
139
346
1577
277

1390
917
610
245
1249
339
152
374
1609
229

1389
964
768
275
1486
176
371
2273
240

1388
936
707
293
1461
218
351
2410
246

1387
1023
766
283
1511
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روند مرگ حوادث ترافیکی از سال  1380الی  1397به تفکیک استان بر اساس دادههای سازمان پزشکی قانونی
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-115بر اساس نظر كميسيون ايمني راهها از سال  ،٩٧موارد راه اختصاصي و ساير از داخل موارد غيرترافيكي تفكيك شدهاند و در مجموع حوادث ترافیکی لحاظ شدهاند.
به عبارتی فوتی های داخل حریم (درونشهری ،برونشهری و جادههای روستایی) در سال 16400 ، 1397نفر و فوتی های خارج از حریم (راه اختصاصی و سایر)  608نفر و مجموع آمار فوت  17183نفر بودند.
این آمار در سال  ،1396بر اساس برآورد  16984بود که در مقایسه با  17183نفر در سال 1.2 ،1397درصد افزایش داشت.
-116آمار استان البرز از سال  ،1390از تهران تفکیک شده است.
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-117در سالهای  80تا  83آمار استانهای خراسان جنوبی و خراسان شمالی در استان خراسان رضوی تجمیع شده است.
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Target 6: Road traffic injury, Mortality & disability surveillance system.
By 2021, Update and expand road traffic data banks in all public & private hospitals.
By 2025, Prepare and publish injury, disability and death profile annually.
By 2025, Running trauma registration system in selected university hospitals.
By 2025, Establish 30 days follow up system for road traffic admissions in all hospitals which provide advanced trauma care.
Target 7: Improving knowledge and skills of health care providers to improve quality care.
By 2020, Mandatory training courses on trauma management for all health sectors.
By 2020, Mandatory training courses on trauma management for EMS technicians.
By 2020, Mandatory pre- employment training courses on trauma management for all nurses.
By 2020, Mandatory pre- employment training courses on trauma management for medical doctors.
By 2022, Provide and admit students in 3 majors related to road safety(at least 1 for managers in related
authorities)
By 2022, Running PH.D courses in road safety (multidisciplinary approach)
By 2022, Integrating a 2 syllabos lesson for graduated students in different diciplines such as disaster, emergency medicine and ….. (optional or mandatory) based on the university interests and capabilities.
By 2025, Integrating trauma management in the formal curriculum of medical students.
Target 8: Financial Support of road traffic injured.
By 2018, Sustainable resources to continue free of charge care to all road traffic injured patients in all hospitals, compensated by insurance companies.
By 2020, Expanding free of charge care to all road traffic injured patients(including rehabilitation services)
By 2025, Expanding free of charge care to all road traffic injured patients(including legal non Iranian injured
people)
By 2025, Increase financial support (for under coverage services) and decrease the out of pocket payments.
By 2025, Estimate the real cost of services and adjust the third party insurance based on it.
By 2025, Improve and facilitate the process of reimbursement.
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Target 4: Improving quality of pre hospital care.
By 2019, Establish National Emergency Care Organization.
By 2020, Improve response time21 to 8 minutes in big cities, 7 minutes in small cities and 14 minutes in rural
places in 90% of all pre hospital missions.
By 2020, Improve transfer time from scene to hospital to 20 minutes in 90% of all pre hospital missions.
By 2020, Train and certify 90% of technicians in trauma management.
By 2020, Improve EMS fleet (100 MICU& 50 NICU).
By 2020, Apply Global Positioning System(GPS) in all Ambulances.
By 2020, Running Medical Care Monitoring Center in all Medical Universities.
By 2025, Provide 15 Air medical ambulances capable of flying in night.(Night Vision Imaging System)
By 2020, Implement function- based payment system in pre- hospital setting.
By 2020, Provide incentives for employees to boost productivity.(Spirit of self sacrifice)
By 2025, Provide Tariff codding in pre hospital setting.
Target 5: Improving quality of hospital care.
By 2020, Ranking hospitals based on their capabilities to provide quality care to trauma patients.
By 2025, Establishing 5 level 1 Trauma Centers.
By 2020, Reduce hospital hand- over time(between pre- hospital and hospital setting) to less than 10 minutes.
By 2020, Running integrated dispatch center(between pre- hospital and hospital setting) for online medical
directing.
By 2020, Improve quality of hospital triage in 90% of admissions.
By 2025, Physical reconstruction in all hospital emergency departments based on national standards.
By 2020, Capacity building for integrated trauma team.
By 2020, Reduce disposition time in emergency department to less than 6 hours in 90% of all hospitals and
all hospitals which provide advanced trauma care.
By 2020, Prepare and apply clinical practice guidelines for trauma management and apply to all hospitals
which provide advanced trauma care.
By 2020, Adequate supply of experienced nurses for all hospitals which provide advanced trauma care.
By 2020, Improve quality of trauma care in 70% of all hospitals and all hospitals which provide advanced
trauma care.
By 2020, Adequate supply of attending emergency medicine physicians (24 hours a day) for all hospitals
which provide advanced trauma care.
By 2025, Establish rehabilitation centers for trauma patients.
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Target1: Road traffic risk factor’s Identification & Management.
By 2020, Identify and prioritize risk factors in the catchment area and recognize at risk groups.
By 2020, Identify risk factors in Mass Casualty Incidents(MCI).
By 2020, Identify risk factors among professional drivers.
By 2020, Revise the minimum requirements (mental & physical) for applying a driving license & necessity of
re-approval incase of traffic crashes leading to injury or death.
By 2020, Support random check for DUI(Driving Under Influence of drug/Alcohol) and revise the diagnostic
criteria in traffic law.
By 2020, Develop service package(health screening tests) for professional drivers.
By 2020, Review current traffic law & regulations and asking responsible authorities for revision.
Target 2: Raising awareness and positive changes in attitude, behavior & skills of all road users.
By 2020, Launching risk reduction & preventive campaigns.
By 2019, Integrating self care education in the training manual of “Health ambassadors”.
By 2020, Raising public awareness through Mass media and social networks on injury prevention, first aid,
safe transport.
By 2020, Integrating self care education in the formal training curriculum (from primary to high schools).
By 2020, Training courses and risk reduction campaigns(special focus of professional drivers and motorcycle
riders).
Target 3: Equitable health care coverage for road traffic injured in hospital &pre hospital settings.
By 2020, Universal access number and integrated dispatch center in 15 provinces.
By 2020, Coordinating with fire- fighting centers, to allocate special places for EMS stations.
By 2020, Increasing pre hospital coverage to 90%.(EMS coverage)
By 2019, Increasing the number of EMS stations to 2804. (land stations)
By 2020, Increase the number of Air Ambulance- stations to 50.
By 2020, Increase the number of Motor lances to 500.
By 2020, Increase the number of land ambulances to 5158.
By 2020, Increase number of 4WD land ambulances to 800.
By 2021, Equip 370 health stations in rural areas and small cities with less than 50.000 population(special
focus in rural places and cities with less than 20.000 population)
By 2025, Adjust the number of hospital trauma-beds based on the number of injured patients in different
catchment areas.(Resource allocation)
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Based on comprehensive literature revirew, health surveys and research studies a comprehensive situation
analysis was done and 13 national target was adapted in Iran.
For each target, the Ministry of health & medical education become responsible to prepare a service frame
work.

Iranian National service framework on road safety:

As in Iran, the 10 years national strategic plan was adopted by the road safety commission as the lead agency
all 3 phase of road safety is covered in it. the Iranian National service framework on road safety aims to determine the role of health sector in collaboration of other relevant stakeholders for road traffic injury prevention.
This framework is prepared in 5 chapters,containng 1 Goal, 8 Strategic objectives and 64 strategies
Chapeter 1, Facts, national and international commitments (Policy documents)
Chapter2, Service Framework
Chapter3, Research in Road safety
Chapter 4, Education in Road safety
Chapter 5, Intersectoral collaboration, Expectations from other stakeholders
Goal: 20% relative reduction in mortality rate due to road traffic injuries by 2025.
Eight targets were set to reach the 20% relative reduction in mortality rate due to road traffic injuries by 2025
as below:
Target1: Road traffic risk factor’s Identification & Management.
Target 2: Raising awareness and positive changes in attitude, behavior & skills of all road users.
Target 3: Equitable health care coverage for road traffic injured in hospital &pre hospital settings.
Target 4: Improving quality of pre hospital care.
Target 5: Improving quality of hospital care.
Target 6: Road traffic injury, Mortality & disability surveillance system.
Target 7: Improving knowledge and skills of health care providers to improve quality care.
Target 8: Financial Support of road traffic injured.
Strategic objectives were set for different targets to cover injureis in all 3 phase:
Pre event, event and post event
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Number of road traffic death in Iran

Sourse: Legal Medicine Organization

20 leading causes of Deaths in Iran

Sourse: Legal Medicine Organization

Action Plan for Prevention & Control of Non- Communicable Disease and
related risk factors:

Following the Declaration on Noncommunicable Diseases (NCDs) adopted by the UN General Assembly in
2011, and calling for a 25% reduction in premature mortality from noncommunicable diseases by 2025 by the
World Health Assembly in May 2012, nine voluntary global targets were set to combat global mortality from the
four main NCDs, accelerating action against the leading risk factors for NCDs and strengthening national health
system responses at global level.
Inline with the global targets, Implementing policies that are health promoting, mandate interventions to prevent
exposure from harm and provide quality care was the reasons behind preparing the “National Action Plan for
Prevention & Control of Non- Communicable Disease and related risk factors in the Islamic republic of Iran,
2015-2025”.
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Global Facts:

Approximately a quarter of the 5 million deaths from injuries are the result of Road Traffic Injuries(RTIs). Annually, 1.35 million people die from RTI s, and 20–50 million people sustain nonfatal injuries as a result of road
traffic collisions or crashes.
Many of those who survive from road traffic crashes are left with temporary or permanent disabilities and health
consequences beyond the physical injury.
Low and middle income countries share a disproportionately high burden with 90% of road traffic deaths.
RTI s and falls are predicted to rise in rank compared to other causes of death. RTI s was the 9th leading cause
of death in 2012, it’s the 8th leading cause in 2016 and is predicted to become the 7th by 2030.
Majority of road traffic deaths and injuries are predictable and preventable, so based on the decade of action
on road safety1 “2011-2020” and sustainable development goals2 there is an international commitment to reduce
the number of road traffic death.

Source: WHO Global Health Estimates,2014.

National Facts:

Although there was a downward trend in the number of road traffic death since commencing the decade of action on road safety, in the recent 2 years again, the number of road traffic deaths has increased in our country.
Road traffic injuries is now the 5th leading cause of death and still cost national precious resources, diverting it
from other pressing health and development challenges.

1- The goal is to stabilize and then reduce the forecasted level of road traffic fatalities around the world which means saving 5 million lives, 50 million
serious injuries and US$ 5 trillion over the Decade.
2- Sustainable Development Goals:
Target 3.6 calls for a 50% reduction in the number of road traffic deaths and by 2020, relative to a baseline estimate from 2010 and target 11.2, aims to
provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all by 2030.
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