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ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در استان گیالن در سال  اپیدمیولوژي مرگ
 1390- 1391هاي 

 
  ,اي، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران مرکز تحقیقات تروماي جاده ---وحید منصف
  ,اي، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران مرکز تحقیقات تروماي جاده --- پیمان اسدي

 هاي پزشکی گیالن، رشت، ایران مرکز مدیریت حوادث و فوریت ---سیده معصومه ملکی ضیابري
 

 چکیده

. اندازد می طرحوادث رانندگی یکی از معضالت مهم بهداشتی است که سالمت انسان ها را به خ :هدف و سابقه
 .بپردازیم 90- 91استان گیالن در طی سال هاي  ومیر ناشی از این حوادث در لذا بر آن شدیم تا به بررسی مرگ

ناشی از  ومیر مورد مرگ 1620پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که با بررسی  :بررسی روش
لیستی  براي همه افراد چک .رفته استصورت گ 1390- 1391هاي  تصادفات رانندگی در گیالن در طی سال

، محل )صحنه حادثه، حین انتقال، بیمارستان، منزل( شامل متغیرهاي جنس، فصل و ماه تصادف، محل فوت
ضربه به سر، خونریزي، شکستگی متعدد، (، علت فوت )شهر، جاده روستایی داخل شهر، خارج(تصادف 
وتحلیل  تجزیه chi square هاي آماري و آزمون 19نسخه  SPSS افزار ها با نرم شده و داده تهیه) سوختگی

 .در نظر گرفته شد 05/0دار بودن  شدند و سطح معنی

زن و ) درصد 18) مورد 291مورد بود، 1620ها نشان داد از کل متوفیان این دو سال که  بررسی :هایافته
) درصد 8/07(مورد  1147ي با شهر برون هاي بیشترین تصادفات در جاده. مرد بود) درصد 82(مورد  1329

 در محل تصادف اتفاق افتاده بود و) درصد 3/53(مورد  864شدگان با  فوت بیشترین موارد. اتفاق افتاده بود
مورد  458فصل تصادفات نیز با  بیشترین. براثر ضربه به سر بود) درصد 1/58(مورد  941بیشترین علت فوت با 

  .اتفاق افتاده بود) درصد 5/10(مورد  170مهر با  در فصل پاییز و در ماه) درصد 3/28(

دهند که نیازمند مداخالت الزم در جهت  اکثر متوفیان حوادث ترافیکی را مردان تشکیل می :گیرينتیجه
  .پیشگیري از این معظل است

 


