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جراحات ترافیکی راه به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی

نویسند  :دینش موهان
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مترجم :رضا پارسای ،1علیرضا کولیوند
حاهیخ دهیافت9357/99/99 :
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حاهیخ پذیرش9358/13/29 :

چکیده
ما ده این فصل اساس مفهوم کنترل جراحت ها مشخص کرد ایم م بر این ماقتقت حاکقد
کرد ایم که مسئله جراحاو حرافقکی جاد ای باید به عنوان مشکل سالمت عاومی دهمان
شود م باید با هر گونه بقااهی جدی میابله کنقم .مهم است که ما دهك کنقم باید همیکرد
ها از دنبال خلای قربانی گشتن م اعاال مجازاو به یک استدالل منلیی با برخوهد با
پقشرفتهای سقستاقک م پقدا کردن ها حل انجام دهقم م باهی اضافی ها بر همی دمش
استفاد کنندگان از ها نگذاهیم .جراحاو حرافقکی جاد ای ناشی از ماکنشهای پقچقد
جامته شناختی ،همانی ،فقزیکی م حکنواوژیکی است .از آنجا که جراحاو ناشی از حبادل
انرژی بقن مقق زیست م بدن انسان است ،ماکن است سقاستهای ایانی م استراحژیها
ها ده همشی جامع م علای حوسته دهقم .استراحژی  91هادمن 9م ماحریکس هادمن ده این
فصل بقث شد است که به ما کاک میکند افکاهمان ها برای حجزیه م حقلقل حخصقص
منابع ،شناسایی استراحژی م برنامههیزی سازماندهی کنقم.
واژگان کلیدی :جراحاو حرافقکی جاد ای ،سالمت عاومی ،کنترل جراحاو ،ماحریکس هادمن.
0

- Geetam Tiwari& Dinesh Moha, (2012), Transport Planning and Traffic Safety: Making Cities,
Roads, and Vehicles Safer. May 21, 2102, CRC Press, 0 editio, p:22-43
 - 0استاد تمام دانشگاه ،موسسه فناوری دهلی ،دهلی نو ،هند
 - 1دانشجو دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظیامی و مطالعیات
ناجا( ،مترجم مسئول) ،تلفن -29190012132 :ایمیلparsa0210@gmail.com:
 - 0دانشجوی دکترا روانشناسی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات ناجا29192209932 ،
Haddon
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 .1مقدمه
ده این فصل ،ما نشان میدهقم که کنترل جراحاو م مرگ م مقرهای حرافقکی باید هاان
اصوای ها دنبال کند که هر مشکل سالمتی عاومی دیگر از آن طریق کنترل میشود .ده
گذشته ،اکثر مقصوالحی که مردم استفاد میکردند ،خانههایی که ده آن زندگی میکردند م
ساختاانهای اطراف آنها حوس خودشان م یا با کاک مردمی که میشناختنشان ساخته م
ایجاد شد بود .اگر آنها از هر آسقب یا جراحتی هنج میبردند ،خوشان م جامته اطراف
شان ها متهم میکردند .اگر ها حلی برای این مشکل مجود داشت مسئواقت اجرای آن به
عهد جامته بود .با این حال ،سقستمهای مدهن به ما اجاز نایدهند که ده انزما یا مستیل
از سقستمهای بزهگ زندگی کنقم .فتااقتهای عادی اغلب انتخابهای فردی ها کناه
میگذاهد .برای مثال ،اکثر ما نایحوانقم زمانی برای کاه یا استفاد از ها انتخاب کنقم.
حیریبا هاه ما هر همز به عنوان استفاد کنندگان موحوهی یا غقر موحوهی ها به عنوان
بخشی از حرافقک میشویم م این هاقشه به مسقله ما انتخاب نایشود .مسایل نیلقهای که
ما استفاد میکنقم ،بزهگها هایی که ده آن سفر میکنقم م بقشتر زیر ساختهایی که ده
اطراف ما طراحی شد اند ،به مسقله مردمی ساخته م نگهداهی میشوند که نه
میشناسقاشان م نه آنها ها مالقاو کرد ایم.
خلراو باایو ای که ماکن است دهمن این سقستمها موجود باشد نقز میحواند برای ما
ناشناخته باشد .از آنجایی که حیریبا هاه ما به طوه همزانه از سقستم حالمنیل استفاد
میکنقم به طوه دائم ده مترض احتاال جراحت ،متلواقت یا کشته شدن قراه داهیم .این
مسئله متفامو از ده مترض قراه گرفتن باکتریها یا میرمسهای موجود ده هوا ،آب م
غذایی که همزانه حنفس میکنقم ،مینوشقم م میخوهیم نقست .اگر حتدادی از مردم از
چقزی ده مقق

زیست هنج میبرند که ما به عنوان یک مشکل سالمت عاومی به آن
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اشاه میکنقم .بنابراین حتداد زیادی از مردم که ده حقن سفر مجرمح میشوند میحوانقم به
عنوان یک مشکل سالمت عاومی حلیی کنقم.
ده سال  ،9569گقبسون 9به عنوان همانشناسی حجربی ،مفهومی ها مترفی کرد که ما
میحوانستقم فکر کنقم حصادفاو ده اهحباط با خلراو زیست مققلی است( 2.گقبسون،
 )9569ام به ما این اید ها داد که خلراو حیایق مققلی هستند م از اقاظ نظری باید
حاام منابع خلر ده مقق های اجتااعی ،حقریک پذیر ،طبقتی م ساختگی ها حتققن م
مشخص ناود .ام بر این بامه بود حا حوضقح دهد که «من از حوجه به بقااهی یا حداقل
عفونت به عنوان یک منبع خلر مقرمم هستم زیرا این یک نوع خاص از خلر با
میژگیهای خاص خود است . ...صدماو به یک موجود زند حنها حوس

برخی حبادل

انرژی میحواند ،حواقد شود» .این دهك صدماو منلیی منجر میشود ما به این ماقتقت
برسقم که صدماو بدنی فی

یک نوع خلر هارا با بقااهیهای عفونی م مسری است.

بنابراین ،ده کلااو گقبسون:
«اصلالح حصادف به نظر من به یک ماژ موقت با مفهومی دههم م برهم از نظر حیوقی،
پزشکی م آماهی اشاه داهد .دم حا متنی آن ناسازگاه است .به عنوان برخوهدی مضر با
مقق  ،خلری دفع نشد حتریف شد است؛ حصادف پدید ای همانشناختی ده مترض
پقش بقنی م کنترل است .اما به عنوان همیداد غقر قابل پقش بقنی م غقر قابل کنترل حتریف
شد است .دم متنی ناامقد کنند مرکب ده استفاد مشترك موجود است .هقچ امقدی برای
حتریف آن برای اهداف حقیقق مجود نداهد .از این هم پقشنهاد میکنم که این کلاه ده
بقث علای حذف شود».

-Gibson
’ecology of dangers
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همیکرد گقبسون به حفکر ده موهد هاه صدماحی است که حوس

برخی مبادالو انرژی

حواقد شد م ده اصل از نظر اخالقی شبقه به هر بقااهی دیگری است ،این مسئله حوس
بسقاهی از مقییان دیگر آن زمان به اشتراك گذاشته شد بود .دکتر میلقام هادمن 9یکی از
اماقن متخصصان بهداشت عاومی بود که هساا این همیکرد ها حرمیج کرد که اید صدماو
جاد ای به عنوان مشکل سالمت عاومی مقسوب میشود (هادمن.)9568 ،
جراحاو حرافقکی ناشی از ماکنشهای پقچقد جامته شناختی ،همانی ،فقزیکی م
حکنواوژیکی است .دهك جراحاو به ما کاک کرد است حا مقصوالو ایانحر ،مقق ها م
جاد ها م سقستمهای مدیریت حرافقک ها طراحی کنقم .هنگامی که ما کنترل جراحاو ها
به عنوان یک مشکل سالمت عاومی میپذیریم ،این مسئواقت اخالقی ماست که ایانی
افراد ها نظم دهقم .این به نوبه خود باعث میشود که سقاست علای برای کنترل جراحاو
م اهحیای ایانی حنظقم کنقم.
 -0سیستمهای حملونقل و خطای انسانی
 -0-0صدمات ترافیک جادهای به عنوان یک بیماری
اصول خاصی از سالمت عاوم نقاز به دهك است حا بتوان آن ها برای کنترل صدماو ناشی
از حرافقک موهد استفاد قراه داد.
 -1-0-0تفاوت اساسی بین صدمات ترافیکی و نوع تصادفات وجود ندارد
بقااهیهای دیگر زمانقکه ما با کلی شکایت به دکتر میهمیم ،پزشک مقت زیادی ها برای
حل مسائل شخصی ده موهد اینکه این مشکل امل چگونه احفاق افتاد  ،نایکند .پلقس نقز
متاوال برای حل مشکالو دخاات نایکند .قانون گذاهان ،اداهاو پلقس م سایر افراد
متاوال اگر دهمان اشتبا باشد ،اگر برخی میاماو کاه خود ها بدهستی انجام ندهند یا اگر
-Dr .William Haddon
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مشکل بسقاه جدی م هاه گقر باشد دخاات میکنند .با گذشت زمانی طوالنی ما به این
نتقجه هسقدیم که اگر میخواهقم مشکلی ها حل کنقم نباید قربانقان ها سرزنش کنقم .این
همیکرد به ما ده بهبود مضتقت سالمت کاک کرد است .هاقن همش باید برای صدماو
جاد ای به عنوان بقااهی جدید قرن بقستم م بقست م یکم موهد استفاد قراه گقرد.

 -0-0-0صدمات ترافیک جادهای میتواند به عنوان یک بیماری ناشی از خودنمایی
انسان برای انتقال انرژی اطراف خود تعریف شود
هقچ حفامو علای اساسی بقن صدماو م بقااهی مجود نداهد .هنگامی که برخی مایتاو
ده مغز به داقل بقااهی جاع میشود ،یک نفر میحواند باقرد یا برای هاقشه از کاه بقافتد.
علت مرگ ناشی از ضربه به سر با حصادف موحوهسقکلت ده جاد میحواند یکسان باشد.
دهحااقکه داقل مرگ فوهی م متلواقت ده هر دم موهد یکسان است ،بقشتر ما همیکردهای
مختلفی ها برای حل این مشکل داهیم .هر بقااهی عفونی ماکن است باعث حب ،دهد،
متلواقت یا مرگ شود .صدماو هم به هاقن شکل است .بنابراین مفهوم صدماو با مفهوم
بقااهی هاپوشانی 9داهند .جدمل  9نشان دهند این هابله است .هنگامی که هاهی ما به
آسقبهای جاد ای به عنوان بقااهی نگا میکنقم ،جامته ماکن است آن ها نتقجه بی دقتی
قربانقان حلیی کند .مدو پقش متوجه شدیم که برای بقااه شدن ،سرزنش کردن قربانی
خقلی مفقد نقست .مقتی یک فرد با بقااهی ماالهیا نزد پزشک میهمد ،دکتر ام ها بخاطر
نکشتن پشه قبل از نقش زدن سرزنش نایکند .موثرحرین اقداماو کنترل بقااهیها اغلب
شامل حغققر مقق م کاک به افراد برای کنترل بهتر زندگی خود ده شرای مختلف است.
حا کنون حالشهای ده کنترل صدماو حرافقکی ده بقشتر کشوهها اغلب با حاایل به سرزنش
بود است .این مر موجب حالشهای مکره برای پقشگقری از صدماو بوسقله حغققر هفتاه
-coextensive
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قربانقان شد است .چنقن حالشهایی متاوال هزینه برداه است م اغلب موفق نقستند .با این
حال هاانلوه که ده جدمل  .2نشان میدهد هاان اصول کلی استفاد شد ده کنترل
بقااهی میحواند به موفیقت ده موهد صدماو کاک کند.
جدول  .1مقایسه همه گیر شناسی 1از ماالریا و شکستگی جمجمه (توسط یک موتورسوار
بدون کاله در برخورد با درخت)
حامل

آسیب شناسی
شرایط

فرد مورد نظر

ماالریا

مرد

شکستگی جمجمه

مرد

عامل
انگل

وسیله نقلیه

اثر متقابل

پشه

نیش پشه

موتور سیکلت

برخورد با درخت

ماالریا0

انرژی مکانیکی

جدول  .0برخی از راهبردها برای کنترل
اصول کلی

ماالریا

شکستگی جمجمه

 .1پیشگیری از ایجاد خطر

جلوگیری از تولید مثل پشه

توقف تولید موتورسیکلت

 .0ریشه کن کردن خطر

کشتن پشه توسط دودهای

منع استفاده از موتورسیکلت

ضدعفونی

برداشتن درخت از کنار جاده

استفاده از تور پشه

ایجاد حصار بین درخت و جاده

 .1منع مداخله

 .0به حداقل رساندن نتیجه تعامل در زمان آلوده شدن از داروی ضد
بین فرد و عامل

استفاده از کاله ایمنی

ماالریا استفاده کنند

-Epidemiology
-Plasmodium
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« -1-0-0تصادفات» و صدمات «کار خدا» نیست
این اماقن گام حقاحی است حا دهك کنقم که احفاقاو م نتقجه حوادث که ماکن است باعث
آسقب شود ،قابل پقش بقنی هستند م ده بسقاهی از مواهد حوس انسان قابل کنترل است .ما
قاده به پقش بقنی شرایلی که احتاال حصادفاو جاد ای ها افزایش میدهد ،هستقم م
طراحی مسایل نیلقه م جاد ها شدو آسقب ها کم یا زیاد میکند .ده برخی مواهد صرماو
قابل پقشگقری است حتی اگر حصادف نباشد .ما ماکن است نتوانقم از سیوط موحوه
جلوگقری کنقم مای میداه آسقب ماهد به شخص بستگی به استفاد از کال ایانی داهد.
حتی بالیای به اصلالح طبقتی ،ده حیقیت طبقتی نقستند .اگر بودند بتد از هخ دادن زازاه،
سقل اثراو آن ده کشوههای غنی م فیقر یکسان باید میبود .چگونگی حأثقر همیداد فقزیکی
بر انسان حقت حأثقر خود انسان است .حتی هخ دادن همیدادهای فقزیکی اغلب نتقجه
فتااقتهای انسانی است .به عنوان مثال سقل ماکن است نتقجهی جنگل زدایی ،طراحی
نادهست سدها ،مسدمد کردن زهکشی ده شهرها م ...باشد .ما میحوانقم مقق م حواقداو
خود ها به نقوی طراحی کنقم حا مقزان حصادفاو جاد ای م بالیا به حداقل برسد.
 -0-0-0تمام آسیبها نمیتوانند پیشگیری شوند
بقشتر حالشها برای کاهش صدماو حرافقکی به متنای «پقشگقری از حادثه» میباشد .ما
باید بدانقم که پقشگقری از حادثه فی یک جنبه از اقداماو برای کنترل صدماو حرافقک
جاد ای میباشد .مهم است که هاهی برنامهها شامل اقداماو کاهش صدماو شدید ده
صوهو مقوع حصادف باشد .این به این داقل است که اشتبا کردن بسقاه «طبقتی» است.
اسن طبقتی است که هانندگان حرفهای بتد از ساعتها هانندگی از مسقر منقرف شوند؛
برای هانندگان مدیران طبقتی است که ده طول سفر خوابشان بگقرد؛ طبقتی است که یک
نوجوان ده هنگام هانندگی با موحوه ده خلر بقشتری نسبت به یک سااخوهد ده هنگام
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هاننگی موحوه باشد؛ م برای کودکان طبقتی است که با موحوه سواهان یا عابران پقاد
برخوهد کنند .بلوه خالصه ما هرگز بی دقتی م بی حوجهی ها از برنامه همزانه خود از بقن
نخواهقم برد .با این مجود ،با طراحی مقصوالو م مقق میحوانقم حغققراحی ده عالکرد
طبقتی انسان ایجاد کنقم حا حلفاو م آسقبها به حداقل برسد .حصادفاو نتقجه عدم حتادل

9

بقن افراد م عالکرد م خواستههای سقستای که دهآن عال میکند ،میباشد .آنها میحوانند
بوسقله حغققراو پقشگقری شوند اما بقشتر حارکز سقستم بر همی کل است نه حنها یک نفر.
ده بسقاهی از زمقنههای سالمت عاومی این ها بخوبی دهك میکنقم .ما میدانقم آب
آشامقدنی باید پاك باشد ،بنابراین هرکسی قبل از آشامقدن آن ها میجوشاند .ایجاد یک
مقصول یا مقق که باعث آسقب شود ،به افراد اخلاه میدهد م اگر حادثهای هخ دهد
فرد ها سرزنش میکند .مقتی که که مقکرمب مبا ده آب شهر ها مترفی شد م از مردم
خواسته شد آب ها قبل آشامقدن بجوشانند ،بنابراین هر شهرمندی که آگاهانه این کاه ها
انجام نداد است خودش مسئول بقااهیاش میباشد .این استدالای است که ما اغلب ده
هنگام برخوهد با مسائل مربوط به ایانی جاد از آن استفاد میکنقم.
 -7-0-0اقدامات کنترل آسیب میتواند به طور سیستماتیک توسعه یابد
مقتی آسقبهای حرافقکی ها به عنوان مشکل سالمت اهزیابی میکنقم ،ده مییابقم که فکر
کردن به حاام اقداماو احتااای بسقاه دشواه است زیرا مشکالو میحواند بلوه گسترد ای
ناایان شوند .به طوه کلی استفاد از همش سقستااحقک هاحتحر است .یک همیکرد مفقد
این است که هر یک از مشکالو آسقب حرافقکی ها به عنوان نتقجه حاصل از حتامل بقن
چندین عامل جزا ها ده نظر بگقریم .هر مرحله قبل حصادف ،حصادف م بتد حصادف
میحواند سقستای برای انسان ،مسایل نیلقه ،جاد م عوامل مققلی حقلقل شود .هنگامی که
-imbalance

1
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عوامل متتد مرحب

با حصادفاو شناخته م حقلقل میشوند ،اقداماو متیابل آنها میحواند

موهد بقث قراه گقرد م برای دمه های کوحا م بلند مدو موهد حوجه قراه گقرد .این
همیکردها ده بخش بتدی عنوان شد است.
 -1-0توسعه اقدامات کنترل آسیب
 -1-1-0سیستمها و زیرساختهای امن
مدیریت ایانی ها یک فرآیند سقستااحقک است که ده آن زیرساخت جاد  ،استفاد
کنندگان 9جاد م مسایل نیلقه به عنوان اجزای سقستم اقاظ شد است هاانلوه که ده
شکل  9نشان داد شد است .هر بخش از سقستم داهای حتامل است م بوسقله دیگران
حقت حأثقر قراه مییرد م میحواند نتایج غقر منتظر ای ها ایجاد کند .سقستم حالمنیل
جاد باید به گونهای حوسته یاد که مقق زیست یا سالمت عاومی م هفا استفاد کنندگان
به خلر نقفتد .ده این همیکرد ضرمهی است مققلی ده جاد ایجاد شود که خلراو
اشتباهاو کاهبران ها کاهش دهد .کل سقستم حرافقک م حالمنیل باید برای مقدمدیتها
م قابلقتهای استفاد کنندگان جاد طراحی شود .ده سقستم حالمنیل جاد ای طراحی
مسایل نیلقه ،زیرساخت م همشها پلقس باید با هدف پقشگقری از حصادفاو حرافقکی
بدمن حوجه به میژگیها م مهاهوهای استفادکنندگان جاد باشد.

-users

1
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استفادکنندگان جاده

رانندگان
وسایل نقلیه
عابران پیاده

وسایل نقلیه

زیرساخت جاده
محیط

شکل  1مدیریت ایانی جاد به عنوان سقستای پقچقد که ده آن زیرساخت جاد  ،استفاد
کنندگان جاد م مسایل نیلقه به عنوان اعضای یکپاهچه حتامل سقستم ده نظر گرفته
شد اند.
اازاماو چنقن زیرساختهایی با استفاد از منبع (سوم )2113 ،9به شرح زیر است:
 .9عالکرد :حرافقک باید بر همی شبکه جاد ده نظر گرفته شود.
 .2هاگنی :2برای استفادکنندگان جاد که از فضای مشابه استفاد میکنند باید
سرعت م حجم مختلفی بقن حااتهای حالمنیلی که میحوانند برخوهد کنند،
داشته باشد.

0

- swov
-Homogeneity

2

نمایه پیشین مقاالت فصلنامه علمی -تخصصی دانش انتظامی کرمان 616 /

 .3شناخت :موقتقتهای حرافقکی باید بلوه گسترد ای قابل پقش بقنی باشند.
زیرساختهای جاد باید نشان دهد که چه هفتاهی از شاا یا دیگر استفاد
کنندگان انتظاه میهمد.
ایجاد حفاظت احوماحقک بسقاه موثرحر از امقد داشتن به هفتاه مردم به شقو ای امن است.
همیکردهای احوماحقک از افراد بدمن انجام اقداماو یا هفتاه خاصی مقافظت میکند .به
عنوان مثال ،یک فرد مقتی انتخاب میکند از کاربند ایانی استفاد نکند هقچ حاایتی ده
هنگام حصادف نداهد.
 -0-1-0رویکرد کنترل انرژی و ده راهبرد هادون
این اید که صدماو نتقججه حبادل انرژی بقن مقق

م فرد است ده دهه  9561بوجود

آمد  ،اما هادن به این دیدگا هساقت بخشقد م از آن به عنوان پقشنهاد همش سقتااحقک
برای مفهوم سازی یک آسقب دید از اقداماو ایانی برای مشکالو خاص استفاد کرد.
اصوای که ده زیر آمهد شد است بر همی حذف منبع انرژی ،کاهش مقزان آزاد شدن
انرژی م کاهش اثراو مضر آن حارکز داهد.
 .9برای پقشگقری از ایجاد خلر ده مرحله امل .مثال :جلوگقری از حواقد پلوحونقوم،9
حااقدمماید ،LSD3 ،2مانوعقت استفاد از مسایل نیلقه خلرناك
 .2کاهش مقزان خلر ایجاد شد  .مثال :کاهش سرعت مسایل نیلقه ،کاهش مقزان
سرب

-plutonium

1

 - 0ترکیب مسکن و خواب آوری که کاربری آن در اوائل حاملگی سبب اختالالت رشد جنیین بخصیوص در انیدامهیا (دیسیلمی )
میشود
 diethylamide acid lysergic -1ترکیبی است که از ارگو (قارچی که انگل گیاه چاودار است) مشتق شده و دارای اثیرات
انبساط خیال (وهم آور یا پسیکوتومیمتیک) میباشد
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 .3جلوگقری از حوسته خلر موجود .مثال :شقر پاستوهیز  ،پوشاندن سیف با حقر،
دفع زبااههای هستهای ،طراحی مخازن نفتی بلوهیکه منفجر نشوند.
 .4حغققر مقزان یا حوزیع فاصله انتشاه خلر از منبع .مثال :حرمزها ،دهیچههای جریان،9
کنترل هاکتوه مقله
 .9برای جداسازی خلر ،ده زمان یا مکان ،م آنچه که باید مقافظت شود .مثال:
ایزماه فراد مبتال به بقااهی مسری ،ها های عبوه از اطراف یا کناه خلر ،حخلقه،
مانوعقت مهمد کامقون ده شهر ده همز.
 .6برای جداسازی خلر م آنچه که باید بوسقله مداخله حفاظت شود .مثال:
دستکشهای جراح ،ساختاههای مهاهبندی ،بوش اطراف اواه اگزمز
موحوهسقکلت
 .7حغققراو اساسی مربوط به خلر .مثال :حغققر عوامل داهمیی برای کاهش عواهض
جانبی ،استفاد از قلب ناا ده جاد های مترمك ،طراحی خودهم با قلتاو مچااه
مسایلی که باید ده برابر خلر مقافظت شوند میامم ساخته شوند .مثال :ساختاه
میامم ده برابر آحش سوز ،زازاه ،دادن ناک به کاهگران زیر فشر حراهحی
 .8شرمع به میابله با آسقبهایی که از خلراو مقق

بوجود میاید .مثال :نجاو

کشتی غرق شد  ،پقوند اعضای برید شد
 .5حثبقت ،حتاقر م بازسازی عالئم آسقب .مثال :جراحی زیبایی ،حوانبخشی فقزیکی،
بازسازی پس از آحش سوزی م زازاه.

1

- shutoff valves
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 -1-1-0تحلیل منابع ،شناسایی راهبرد و برنامهریزی -ماتریس هادون
بقش از  91سال پقش ،ادماهد مک گامهان دبقر دانشکد بهداشت عاومی دانشگا
کاهماقنای شااای ،هفتاه جامته ها به عنوان اینکه یک بقااه بود بقان کرد .بری 9بتدها
نوشت که «برنامههای سنتی سالمت حالش به جلوگقری از صدماو بر پایه فرضقاو
مسئواقت شخصی برای ایانی داشت .مقزان حأثقر چنقن برنامههایی بر مقزان صدماو حتققن
نشد بود .مفاهقم حئوهی از گرایشهای فردی ده میابل جامته با استفاد از اصوای همشن
از مشکالو آسقب ده کودکی موهد بقث قراه گرفته است .حوافق شد که اگر صدماو
حرافقکی کنترل شود موفیقت بقشتری بدست خواهد آمد ،اگر حغققری اساسی از
سرزنشهای فردی به برهسی مشکالو جامته بوجود آید .هادمن مسئول جاع بندی از
این اید های م هسقدن به یک هدف برای حقلقل منابع ،شناسایی هاهبرد م برنامههیزی بود،
که به اصلالح ماحریس هادمن نام داهد م ده شکل  2 .2نشان داد شد است.
استفاد از ماحریس با یک مثال نشان داد شد است .حادثه :یک ماشقن به حیاطع جاد
نزدیک میشود م از آن عبوه میکند ،عبوه از نوهی که حاز قرمز شد است .این خودهم به
موحوهی که از سات چپ یا هاست ماهد حیاطع 2شد است برخوهد میکند .موحوه به
سات کناه جاد پرحاب میشود م به مسقر عابر پقاد برخوهد میکند .هانند خودهم دچاه
آسقب صوهو ،موحوهسواه دچاه آسقب سر م عابر به شکستگی پا دچاه میشود.
استفاد از ماحریس :هر سلول از ماحریس برای ایجاد یک اقست از اقداماحی است که
میحوانست برای کنترل آسقب استفاد شود .اعداد ده این سلولها نشان میدهد که کدام
مرحله م کدام عامل از هر اقدام متیابل ده این اقست باید حتققن شود.

-Barry
-junction

1
2
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عوامل
مراحل
پیشگیری (پیشگیری از
تصادف)
حادثه (کنترل صدمات
حین تصادف)
بعد از حادثه (کنترل و
درمان صدمات)

انسان
(استفاده کنندگان جاده)
1

وسایل نقلیه
0

محیط(جادهها ،قوانین،
زیرساخت ،اجرا و) ....
1

0

2

6

3

1

9

شکل  :2ماحریس هادمن برای حقلقل منابع ،شناسایی هاهبرد م برنامه ایزی اقداماو برای
ایانی حرافقک (برگرفته از هادمن )9581
 .9آموزش هانندگان ،عابرین پقاد برای عبوه از حرافقک ،موحوهسواهان برای پوشقدن
اباسهای همشن م کال شب ناا
 .2خودهم مجهز به حرمز ضد اغزش ،استفاد اجباهی از چراغهای جلو موحوه ده
همز ،دستگا کنترل سرعت ده مسایل نیلقه
 .3نظاهو پنهانی ،دمهبقنهایی با نوه قرمز ده حیاطع ،همشنایی بقشتر حیاطع ،پقاد هم
ایان با عرض کافی ،نبود گردش به چب بر همی نوه قرمز ،استفاد از مقدان
بجای حیاطع ،اجباه قانون استفاد از چراغ جلو موحوه ده همز
 .4استفاد از اباس مناسب م کال ایانی برای موحوهسواه م کاربند ایانی برای
هانند ماشقن
 .9حواقد ماشقن با بهترین نوع ضربه گقر ،مجهز کردن ماشقن به کقسه هوا ،طراحی
مناسب برای عابران م دمچرخه سواهان
 .6استفاد نکردن از مبلاانهای حقز ده خقابان ،قانون اجباهی برای استفاد از کال
ایانی م کاربند ایانی
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 .7هسقدگی مناسب برای مراقبتهای قبل از بقااهستان ،دهمان ده بقااهستان م
حوانبخشی ده صوهو نقاز
 .8حنظقااو خاموش شدن احوماحقک خودهم ده طی حادثه ،میامم سازی مخازن
سوخت ده برابر انفجاه ،سقستم احوماحقک اطالع هسانی حصادف خودهم
 .5پلقس مجهز به مسایل نجاو قربانقان ،قوانقنی برای اداه صقنه حصادف ،سقستم
مراقبتی امهژانس ،قوانقن مربوط به مراقبت از قربانقان ،بقاه عاومی بدمن نیص
حتداد اقداماحی که ده باال برای هر سلول نام برد شد است کامل نقست .یک حقم مرب از
کاهشناسان م سقاست گذاهان احتااال فهرستی بسقاه طوالنیحر خواهند داشت .نکته اصلی
اینجاست که استفاد از چنقن ابزاههایی به ما کاک میکند حا فرصتهایی شامل حاام
عوامل سقستم اینی جاد داشته باشقم م هاچنقن کاک میکند حا حاام مسائل مربوط به
زمان م فضا حل شود .بتد از ایجاد چنقن اقستی ،سقاستها م هاهبردها میحوانند حنظقم
شوند م اماویت بندیها بر اساس مالحظاو زیر حنظقم شوند:
ااف) اقداماو متیابل ده آیند نزدیک
ب) دانش م فن آمهیهای موجود
ج) منابع م داهایی
د) مالحظاو سقاسی

9

Political
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 -0-0خالصه
ده این فصل ،مفهوم اساسی کنترل آسقب ها برهسی کردیم م بر این ماقتقت حأکقد کردیم
که مسئله آسقبهای حرافقک جاد ای باید به عنوان مشکل سالمت عاومی موهد حوجه قراه
گقرد .هر زمان که بخش اعظای از جاتقت با بقااهی یا مرگ ناشی از فتااقتی خاص همبه
هم شود ،م آن فتااقت مانند مسافرو باشد ،این یک مشکل بزهگ سالمت ده عاوم خواهد
بود .مهم است دهك کنقم که ما باید از سرزنش قربانقان م دنبال میصر گشتن دست
برداهیاو به دنبال همیکردی منلییحر برای بهبود سقستااحقک م پقدا کردن ها حل باشقم.
صدماو جاد ای ناشی از حتامل پقچقد از جامته شناختی ،همانشناختی ،آثاه فقزیکی م
حکنواوژی است .دهك صدماو باعث شد حا مقصوالو ،مقق ها ،جاد ها م سقستم
مدیریت حرافقک ایانحری طراحی کنقم .اگر قبول کنقم که کنترل صدمه یک مشکل
سالمت عاومی است ،این برای ما یک مسئواقت اخالقی برای ایجاد ایانی افراد میشود.
این به نوبهی خود باعث میشود که یک سقاست علای برای کنترل آسقب م اهحیاء ایانی
ایجاد شود .از آنجا که صدماو ناشی از حغقراو انرژی بقن مقق

م بدن انسان است،

ماکن است سقاستها م هاهبردهای ایانی ها به همش علای م جامع حوسته دهد .د
هاهبرد هادمن م ماحریس هادمن ده این فصل موهد بقث قراه داد شد حا به سازماندهی
فکر ما ،حقلقل منابع ،شناسایی استراحژی م برنامههیزی کاک کند.
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