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چکیده
سقستمهای حال م نیل جاد ای از طریق مسقرهای پقیقد سالمت انسان ها حقت حمأثقر
قراه میدهند .دماتها ده زیرساختهای جاد ای سرمایهگذاهی ممیکننمد زیمرا ایمن هشمد
اقتصادی ها حشکقل میدهد ،که مزایای مستیقم م غقرمستیقم سمالمتی ها بمه دنبمال داهد .بما
این حال ،مابستگی بقش از حد به مسایل نیلقه موحوهی به داقل آسقب دیدگی ده جاد ها،
آاودگی هوا م کاهش فتااقت بدنی ،از جاله سایر عواقمب ،بمه سمالمت م هفما اجتاماعی
آسقب میهساند .ده این فصل ،ما با برهسمی مکانقزمهمایی کمه حامل م نیمل جماد ای بمر
سالمت مردم حأثقر میگذاهد شرمع میکنمقم .ده مرحلمه بتمدی ،مما مقمزان از دسمت دادن
سالمتی به داقل آسقب دیدگی م آاودگی مسایل نیلقه نسبت به سمایر بقااهیهما ده منماطق
مختلف ها ده سلوح مختلف حوسته اقتصادی برهسی میکنقم.
ما نشان میدهقم که حأثقراو بهداشتی حال م نیل جاد ای موحموهی از مهمحمرین دالیمل از
دست دادن سالمتی ده حاام مناطق جهان است .سمرانجام ،مما چگمونگی سماخت حخامقن
مقییان از باه آسقب دیدگی جاد ای ده مقق های ضتقف اطالعاو ها حوصقف میکنقم.
کلمات کلیدی :معیارهای آسیب .بار بیماری؛ سالمت عمومی
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 .1چرا کشورها جاده میسازند؟
ناایندگیهای حوسته ملی منابع قابل حوجهی ها ده ساخت م نگهداهی از زیرساختهای
جاد ای سرمایهگذاهی میکنند .بهبود پویایی مردم م کاالها به عنوان یک استراحژی کلقمدی
برای پقشبرد هشد اقتصادی م بهبود سالمت م حندهستی مردم دید میشود (بانمک جهمانی،
 .)2118گسترش شبکه جاد ها ،حوستهی اقتصادی ها با متصل کردن مراکز صمنایع ،بازاههما
شبقه سازی میکند ،هشد اقتصادی ها حکان داد م هزینهها ها با بهبود دسترسی به کاالهما م
خممدماو کمماهش مممیدهممد (کقسممقدس م هاکمماهان .)2191 ،9بممه عنمموان مثممال «گلممدن
کوادهیالحرل» ده هند یک پرمژ ی بزهگ میقاس ساخت بزهگها است که ده  2119شرمع
شد .این بزهگها  ،پنجاقن بزهگها از نظر بلندی ده جهان است که هدف آن بهبود هماب
بقن چهاه شهر بزهگ ده کشوه است .ملااتاو اثراو حوسته این پرمژ نشان ممیدهمد کمه
این پرمژ کاهایی بخشهای حواقدی سازماندهی شمد ها بهبمود ممیدهمد م شمهرهمای بما
انداز ی متوس ها برای فتااقتهای حواقدی جمذابحمر کمرد اسمت (قمانی م گواسمومی،2
 .)2193با حشویق حوستهی اقتصادی ،جاد ها به صوهو غقر مسمتیقم سمالمت م حندهسمتی
جاتقت ها بهبود میدهند .حوستهی اقتصادی موجمب اسمتخدام بقشمتر م افمزایش حیموق
میشود م به افراد فرصتی برای بهبود حغذیه آنها م حوانایی برای پرداخت خدماو سمالمت
میدهد .ها های همستایی نشان داد اند که میحوانند موجمب افمایش مشماهکت دختمران ده
مدهسه شوند (بانک جهانی  .)2118حقصقل دختران خود یک هدف است مای همم چنمقن
برای سالمت مردم مهم است زیرا موجب کاهش نرخ باهمهی میشمود م عمالم بمر سمایر
منافع سالمت عاومی ،سالمت مماده م بیمه ها بهبمود ممیبخشمد( .گاکقمدم م هاکماهان،3
 .)2191عالم بر این منافع غقر مستیقم ،بهبود ها ها هم چنقن ممیحوانمد بمه طموه مسمتیقم
- Kessides et al
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- Ghani, E., Goswami, A.G
- Gakidou, E., Cowling, K., Lozano, R., Murray, C.J.L
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سالمت ها با بهبود دسترسی به امکاناو سمالمتی م بازاههمای غمذایی بهبمود دهمد( .بانمک
جهانی  .)2118به خاطر هاقن عوامل است کمه ده دهمههمای اخقمر حاملمنیمل جماد ای
موحوهی بسقاه هشد کرد است .به خصوص ده مناطیی با هشمد اقتصمادی بماال .از اماسم
 9551چقن ده حال ساخت یک سقستم بزهگهاهی است که انتظاه میهمد ده آیند نزدیک
از موهد مشابه ده آمریکا پقشی بگقرد( .یان .)2199 ،9پرمژ ی «گلدن کوادهیالحرل» ده هند
بخشی از یک حالش بزهگحر ده جهت بهبود زیرساخت بزهگهاهی م حشویق هشد صنتتی
است .بقشتر مردم ده آفرییای سقا به ها های چهاهفصل دسترسی نداهند .اما ناایندگیهای
حوستهی بقناااللی گسترش زیرساختهای بزهگهاهی ها به عنوان یمک ها حمل کلقمدی
برای کاهش فیر ده منلیه میبقنند( .بانک جهانی  2118م سازمان ملل  .)2119این بامه که
هشد ده زیر ساختهای جاد ای یک مقرز ضرمهی برای حوستهی اجتاماعی اسمت ،بمه
خوبی ده حوستهی اقتصادی حیویت شمد اسمت .امما فقلسموفهمای بسمقاهی م متفکمرا ن
اجتااعی اساس بسقاهی از فرضقاحی که ده اعتیاد به ماشقنی شدن مجود داهد ها زیر سموال
برد اند .به عنوان مثال «ایوان ایلقچ» بقث کرد است که صنتت حالمنیل عاومی ممدهن،
آزادی ما ها با حغققر پویایی به یک سقستم حتریف شد ی صنتتی ،جمداکردن هاسمایههما از
هم م ماداه کردن مردم به دمه شمدن از خمانواد م دمسمتان خمود ،مقمدمد کمرد اسمت.
(ایلقچ« )9574 ،2اپل یاهد» اینکه چه احفاقی بر سر هماب اجتااعی ده جوامع میافتد مقتمی
حجم حرافقک ده خقابانهای شهری افزایش یابد ها موهد ملااه قراه داد است( .اپل یماهد م
هاکاهان .)9582 ،3ام نشان داد که مقتی حرافقمک سمبک اسمت ممردم اهحباطماو اجتاماعی
زیادی داهند م یک زندگی فتال شهری داهند .حرافقک سنگقن این هابسمتگیهما ها از بمقن
میبرد .شهرمندان به خانه هایشان کشقد ممیشموند .م بیمههما دمسمتا ن کاتمری داهنمد.
1

- Yan, C
Illich, I
3 - Appleyard, D., Gerson, M.S., Lintell, M
2-
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«کنوفالچر» مسافروها م زمان آنها ها برای جوامع ده سلوح مختلفمی از هشمد اقتصمادی
حتققن کرد است م نشان داد است که ماشقنی کردن پویایی بقشتری نایآمهد( .سفر بر نفر
بر همز) .م هقچ آزادی ده انتخاب مودهای حالمنیل مجمود نمداهد( .کنموفالچر)2117 ،9
این بقثها اگر جدی گرفته شود میحواند حأثقراو زیادی بر چگونگی طرای سقسمتمهمای
حالمنیلی بگذاهد.
 .0حملونقل جادهای چطور به سالمت زیان میرساند؟
با مجود این که نید شرح داد شد بر هشمد اقتصمادی متارکمز بمر موحموهیز بمه طموه
گسترد ای ده خ مشی حوستهی جاهی نادید گرفته شد است ،مقییان م سقاستگذاهان
مقزان سنگقن بسقاهی از «اثراو بقرمنی »2حواقمد شمد حوسم سقسمتمهمای حاملمنیمل ها
شناسایی کرد اند .ده اقتصاد« ،اثراو بقرمنی» به متنای عاقبت ناخواستهی یک فتااقت برای
یک طرف سوم است .ده موهد حالمنیل جاد ای ،ایمن اثمراو بقرمنمی شمامل حصمادفاو
جاد ای ،آاودگی هوا ،آاودگی صوحی ،آاودگی نوهی ،حجزیهی جامته ،م ازدحمام ممیباشمد
(شکل  .)9بسقاهی از این اثراو بقرمنی حمأثقراو مسمتیقای بمر سمالمت داهنمد م موجمب
بقااهی م صدماو میشوند.
با حکثقر مسایل نیلقهی موحوهی ده قرن قبل ،حصادفاو جاد ای چنان هشمد کمرد کمه ده
مقان صدهنشقنان علل مرگ ده اغلب کشوههای دنقا جای گرفته است (اوزانمو م هاکماهان
 .)21923ثابت شد است که مدیریت شبکههمای جماد ای سمرعت بماال م انمرژی بماال کمه
شاخصهی جوامع مدهن صنتتیشد میباشمد ،سمخت اسمت .ده دهمهی  9571کشموههای
عضو سازمان هاکاهی م حوستهی اقتصادی 4آغاز به شناسایی نقاز برای بهبود امنقت کردند
1

- Knoﬂacher, H
Externalities
3 Lozano et al .2112
3 Organization for Economic Cooperation and Development, OECD
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م بممه طمموه قابممل مالحظممهای بممر همی بهبممود امنقممت ده سقسممتمهممای حامملمنیمملشممان
سرمایهگذاهی کردند .این حالشها دهبرگقرند ی حأسقس آژانسهمای امنقمت ملمی ،حیویمت
قانونگذاهی ،اجرای قوانقن حرافقک ،طراحی مجدد زیرساختهای بمزهگهاهمی م مسمایل
نیلقه جهت ایانحر بودن ،م آموزش هانند ها بود (سازمان بهداشمت جهمانی .)2114 ،9ایمن
حالشها منجر به کاهش نرخ مرگ م مقمر حصمادفاو جماد ای نسمبت بمه امج آن ده چنمد
دههی قبل ده کشوههای عضو سازمان هاکاهی م حوستهی اقتصادی شد .با این حال ،نرخ
مرگ م مقر حصادفاو جاد ای هاینان ده صده علل مرگ کودکان م جوانان حتمی ده ایمن
کشوههایی میباشد که پقشرفت زیادی ده امنقت جاد ها حاصل کرد اند .ده سوئد ،بریتانقما
م هلند ،که بهترین عالکرد ها دهمقان کشموهها داشمتهانمد (کوهنسمترا هاکماهان ،)21122
آسقبهای جاد ای ده مقمان پمنج علمت ممرگ افمراد  9حما  49سمال جمای داهد (اوزانمو م
هاکاهان .)2192
مسایل نیلقهی موحوهی ده هأس مشاهکتکنندگان ده آاودگی هوا ست کمه خلمر قابمل
مالحظهای برای سالمت انسان ممیباشمد (مؤسسمه حمأثقراو سمالمت  .)21933انتشماههای
آاودگی ماشقن م کامقون شامل ذهاو متلق ،هقدهمکربنها ،اکسقدهای نقترمژن ،مونوکسمقد
کربن ،دیاکسقد گوگرد م دیگر حرکقباو سای میشود .ذهاو متلق هیز میحواند عاقیما ده
هیهی انسان نفوذ کند م جدیحمرین خلمراو ها بمرای سمالمت انسمان بمه مجمود بقمامهد.
هقدهمکربنها ده حرکقب با اکسقدهای نقترمژن ،ازنی ده سلح زمقن به مجود میآمهند کمه
سقستم حنفسی انسان ها حقریک کرد م ظرفقت هیه ها کاهش میدهد .دیاکسقد گوگرد که
مقصول کلقدی سوختن گوگرد ده موحوههای دیزای است ،بما ایجماد ذهاو هیمز سمالمت
کودکان م متبالیان به آسم ها به خلر میاندازد .عالم بر ایمن انتشماهها ده مرحلمهی کماه،
1

World Health Organization, WHO
Koornstra et al .2112
3 Health Effects Institute, HEI
2
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مسایل نیلقهی موحوهی منابع قابل مالحظهی آاودگی ده هنگام ساختهشمدن م دمههیمزی م
ده هنگام ساخت م نگهداهی زیرساختهای پشتقبان (جماد هما م سقسمتمهمای سموخت-
هسانی) میباشند.
با موحوهیز شدن جوامع ،مردم نقز شرمع کردند به پقاد همی کاتر .این کماهش فتااقمت
فقزیکی یکی از مشاهکتکنند همای مهمم ده افمزایش چماقی م طقمف مسمقتی از اممراض
غقرمسری است که با سبک زندگی غقر متقرز ده اهحباط میباشد .برای مثمال ،ده ایماالو
متقد  ،چاقی به صوهو ثابت از دههی  9581ده حامام ایاامتهما م ده مقمان حامام سمنقن،
جنسقت م گرم های اجتااعی اقتصادی افزایش یافته است (موکداد  .)95559مقییان نشمان
داد اند که حیریبا یک سوم مرگ م مقر ناشی از بقااهی قلبی کرمنر ،سمرطان همد ی بمزهگ
م دیابت ده ایاالو متقد ناشی از سبک زندگی غقرمتقرز میباشد (پامل م بلمر .)29554
امرمز مردم زندگیهایی با فتااقت کاتر داهند ،چرا که انتخاب ما برای شمکل حاملمنیمل
(پقاد همی ،دمچرخهسواهی یا استفاد از مسایل نیلقه) حوس مقق ساختهشد مان م نموع
شبکهی حالمنیلی حتققن میشود (امینگ م چرمهم .)21913
این موضوعاو شامل آسقبهای سوانح حرافقکی ،انتشاه آاودگی مسایل نیلقه ،م فتااقمت
فقزیکی ،اهحباطی متیابل با یکدیگر داهند .سقاستها م مداخلمههمای حاملمنیلمی طراحمی
شد برای مخاطب قراه دادن یکمی از ایمن موضموعاو ،بمر دیگمر موضموعاو نقمز حمأثقر
میگذاهد .دانش فهم این اهحباطاو متیابل ده حمال حاضمر ده دمهان طفواقمت خمود قمراه
داهد .به عنوان مثاای از یافتههای چنقن دانشی ،یک ملااتهی اماقه است که میگویمد منمافع
دمچرخهسواهی برای سالمت (افزایش فتااقت فقزیکی م کماهش آامودگی هموای مقمق )،

1

Mokdad 1888
Powel and Blair 1884
3 Ewing and Cervero 2111
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خلراو آسقبدیدگی ها کاتر میکند (دی هاهحوگ م هاکاهان 21919؛ همخاس-همئمدا م
هاکاهان 21992؛ ممدکاز م هاکاهان  .)21153ده نتقجه این بقمث مجمود داهد کمه مهمم
گسترش دمچرخهسواهی است ،حتی اگر منجر بمه افمزایش صمدماو ناشمی از حصمادفاو
دمچرخه شود (هابرحس  .)42193ده آن ماحد ،حقیقیاو نشان میدهند که اگر ممردم حمس
کنند که پقاد همی یا دمچرخهسواهی امنقت کافی نداهند ،حاایلی برای انجام این فتااقتهما
نداهند (داقنجر م استنتون  .)92112این حاکی از آن است که امنقت پقشنقازی برای حیویت
کردن حالمنیل فتال ده جوامع میباشد.
برنامههیزهای شهری ،متخصصان سالمت عاومی ،برنامههیزهای حالمنیل م مهندسمان
عاران به طوه فزایند ای ده حال گردآمدن کناه یکدیگر به منظموه مخاطمب سماختن ایمن
موضوعاو ده یک چاهچوب متاول حالمنیل پایداه هستند که هدفش اهحیای حالمنیل
فتال (شامل پقاد همی م دمچرخهسمواهی) هازممان بما کماهش مسمایل نیلقمهی موحموهی
شخصی میباشد .سقاستهای پشتقبان ده حال اهحیا به مسقلهی حتداد زیادی از آژانسهای
بقناااللی حوسته ،شامل سازمان ملل (سازمان ملل  ،)62199پنل بقن دماتی بر حغققمر اقلمقم

7

(کان هیبقرم م هاکاهان  )82117م بانکهای حوستهی چندجانبه( 5هیو  )219391میباشمند.
متکوس کردن هشد مسایل نیلقهی شخصی م حیویت مسافرو فتمال بمرای حضماقن بماقی
گذاشتن سقاه ای قابل حقاو برای نسل آیند کلقدی م بقرانی میباشد.
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De Hartog et al 2818
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1 Woodcock et al 2881
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٧ Delinger and Stanton 2882
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Intergovernmental Panel on Climate Change
0 Kahn Ribeiro et al 2887
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18 Rio Declaration on Environment and Development 2811
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 .1اهمیت میزان سالمت عمومیِ ترافی

جادهای

بخش قبل ها های چندگانهای ها حوضقح داد که از طریق آنها سقاستهای حاملمنیمل

بر سالمت انسان اثر میگذاهند .حال چند سؤال ملرح میشود :این اثراو منفی بر سمالمت
چیده اهاقت داهند؟ آیا نقاز است که نگرانشان باشقم؟ چلوه میشود این خلمراو ها بما
دیگر حهدیدهای سالمت م حال خوبمان میایسه کنقم؟ پاسخ دادن به ایمن سمؤاالو بمرای
حصاقمگقری ده موهد مقل حارکز خ مشی ،فراهم کردن سرمایهگذاهیهای متتادل بمرای
ها حلها ،هصد کردن همنمد پقشمرفت برناممههمای سمالمت م ایانمی ،م آگماهی دادن بمه
مناظراو عاومی دهباه ی اماویتهای اجتااعی حقاحی میباشمند .بما ایمن حمال ،مخاطمب
ساختن این سؤاالو نقازمند حقلقلی قابل مالحظه است که خود نقازمنمد مخاطمب سماختن
موضوعاو حئوهیک م حجربی چندی میباشد.
مهمحرین موضوع حئوهیک ده میایسهی مقزان سمالمت عامومی اممراض چندگانمه ایمن
است که این مقزان نقاز به اهزیابی مرگ م مقر م پقامدهای غقرکشند بمر سمالمت ده مقمان
کلقهی گرم های سنی جاتقتی داهد .متاول است که مقییان برای حوضقح اهاقت مشمکل
سالمت ،حتداد مرگ ممقر ها گزاهش میکنند .این کاه دم مشمکل داهد .مسمأاه-ی امل ایمن
است که ده نهایت هاه میمقرند ،که هاقن باعث میشود میایسهی سماد ی آمماه ممرگ م
مقر بیمتنی شود .این ها ده نظر بگقرید که سرطان هیه م حصادفاو جاد ای حتداد مشمابهی
از افراد ها ده سرحاسر جهان میکشند ( 9/9م  9/3مقلقون نفر) (اوزانمو م هاکماهان .)2192
با این حال ،از آنجایی که اغلب سرطانهای هیه ده اماخمر عامر هخ ممیدهنمد ،حصمادفاو
جاد ای برای جوانها هخ میدهد که باعث میشود سمالهمای زیمادی از عارشمان هبمود
شود .بنابراین ،یک میایسهی متناداهحر این است که حتداد سالهای از دست هفتمهی ناشمی
از مرگ ده میایسه با یک زندگی کامل با هم جاع شوند ( .)YLLsاین متقماه ( )YLLsبما
حفریق سن فرد ده زمان مرگ از بقشترین طول عار مقتال موهد انتظاه برای آن فرد ده آن
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سن به دست میآید .حصادفاو جاد ای حیریبا دم برابمر سمرطان هیمه سمالهمای از دسمت
هفتهی عار حواقد میکنمد 62( .مقلقمون ده برابمر  32مقلقمون ( )YLLsاوزانمو م هاکماهان
.)2192
موضوع چااشبرانگقزحر این است که بسقاهی از شرای سالمتی منجر به سلوح مختلف
م مدو متلواقت متغقری است که باعث میشود میایسهی مقمزان سمالمت فیم از طریمق
مرگ م مقر قابل میایسه نباشد .شرایلی مانند دهد کار ها ده نظمر بگقریمد کمه متاموال بمه
عنوان علت مرگ ده نظر گرفته نایشود ،اما منبع متلواقمت قابمل حموجهی اسمت .چلموه
میحوانقم مقزان سالمت عاومی دهد اندز کار ها با شرای کشند میایسه کنقم؟ این نقاز به
استفاد از خالصه انداز گقری سالمت جاتقمت داهد کمه دهآن سمالمت یمک جاتقمت بما
حرکقب کردن داد های مربوط به مرگ م مقر م پقامدهای غقرکشند بر سمالمت بما میقاسمی
ماحد به دست میآید .مقییان سالمت جاتقت چند میقاس برای این کاه ملرح کمرد انمد
که شامل طول عار متلواقتسازگاه ،)DALY(9طول عار کقفقتسازگاه ،2امقد بمه زنمدگی
متلواقتسازگاه ،)DALE(3م طول عار سالمت( )Healy(4گوامد م هاکماهان  .)21129ده
مقان این متقاهها DALY ،بقشترین استفاد ها ده ملااتاو باه مرض داهد .میقاس DALY

شکاف سالمت موجود مقان آماه جاهی سالمت جاتقت م حاات اید آل ها که ده آن هامه
با سالمت کامل حاام عار زنمدگی ممیکننمد DALY .دم مؤافمه ها بما همم جامع میکنمد:
سالهای عار از دست هفتمه (بمه عبماهو دیگمر هامان  YLLsکمه حوضمقح داد شمد) ،م
سالهایی که بدمن متلواقت سپری شد اند ( ،)YLDکمه خمود حاصملضمرب پاهامترهمای
زیرمیباشد :حتداد مواهد متلواقت ،مقانگقن طول مدو متلواقت ،م یک ضمریب مزنمی کمه
1

Disability-Adjusted Life Years
Quality-Adjusted Life Years
1 Disability-Adjusted Life Expectancy
3 Health Life Year
٧ Gold et al
2
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منتکسکنند ی مخامت شرای ده مقدمد ی صفر (سالمت کامل) حا ( 9مرگ) ممیباشمد.
این امزان متلواقت بازحابدهند ی حرجقح اجتااعی برای مضمتقتهمای مختلمف سمالمت
میباشند م به صوهو حجربمی م از طریمق نظرسمنجی جاتقتمی زیماد بمه دسمت ممیآیمد
(سااومون م هاکاهان .)92192
دربارهی پروژهی میزان جهانی بیماری)GBD( 0
پرمژ ی مقزان جهانی بقااهی ( )GBDملااتهای است که مقزان سمالمت عامومی حامام
بقااهیها ها ده حاام کشوهها دنبال میکند .این پمرمژ ده سمال  9559ابتمدا حوسم بانمک
جهانی م به منظوه حوستهی یک اهزیابی جامع م ققاسپذیر از مقزان  917بقااهی م آسمقب
م  91ضریب هیسک برای کل دنقا م  8منلیهی اصملی مأموهیمت داد شمد .یافتمههما یمک
پقشرفت بزهگ ده دانش جهانی از متقاههای سالمت جاتقت ها نشان داد م ثابت کرد کمه
میحواند ده شکل دادن به اماویتهای سالمت جهانی برای آژانسهای بقناااللمی سمالمت
م حوسته حأثقرگذاه باشد .این ملااته هاینقن حتداد بیشااهی از حقلقلهای مقزان بقاماهی
ها ده سلح ملی شبقهسازی کرد؛ این امر موجب آگا شدن مجامع سقاسمتگزاه سمالمت ده
دم دههگذشته شد است.
میرایش سال  2191این پرمژ ( )GBD-2191آخرین بازگویی ایمن ملااتمه اسمت کمه
یک به همزهسانی جامع از ملااتهی اصلی اسمت م دهآن حخامقنهمایی از  259بقاماهی م
صدمه 67 ،ضریب هیسک م  9961عواقب (پقامدهای سالمت غقرکشند ) کمه بمه حفکقمک
جنسقت 21 ،گرم سنی ،م برای  29منلیه ده سرحاسر دنقا اهائمه شمد اسمت .ایمن ملااتمه
حاصل هاکاهی صدها پژمهشگر ده سراسر جهان است که حوس مؤسسهی میقماسهما م
اهزیابی سالمت ده دانشگا ماشنگتن م کنسرسقوم چند مؤسسهی دیگر هدایت ممیشموند.
Salomon et al

1

Global Burden of Disease

2
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این کنسرسقوم عباهو است از :دانشگا هاهماهد ،امپریال کااج اندن ،دانشگا جانز هاپکقنز،
دانشگا کویقنزاند ،دانشگا حوکقو م سازمان بهداشت جهانی.
به عنوان بخشی از  GBD-2191حالشی هااهنگ برای بهبود حخاقنهای مقزان سمالمت
عاومی صدماو جاد ای صوهو گرفت .یک حمالش قابمل حوجمه ده سملح پمرمژ بمرای
حرکقممب کممردن داد همما از موضمموعاو ثبتممی حقمماحی م سقسممتمهممای ثبتممی ناونممه ،هااننممد
سقستمهای ماقزی جاتقتشناسی ده مقان دیگمر داد همای بمیشمااه انجمام گرفمت .ایمن
حقیقق مسقع با یک حالش هدفداه جفت شد حا داد های به دست آمد ی صدماو جماد -
ای از ضتقفحرین حرحقبدهیهای اطالعاحی بهبود پقدا کند .ده نتقجه ،سمرمایهای از داد هما
از مناطیی نظقر جنوب صقرای آفرییا برای امامقن بماه ده حقیقیماو اپقمدمواوژیک مموهد
استفاد قراه گرفت :منابع کلقدی داد ها برای صدماو شامل مواهد زیر بودند:
 آماه ثبتی حقاحی :ای آماه جدامای هستند که از سقستمهای ثبتی حقاحی ملمی اخمذ
میشوند ،که متاوال شامل گواهیفووهایی میشوند که علت مرگ ها ثبت میکنند.
 کاابدشکافی کالمی :اینها علتهای مرگی هسمتند کمه حوسم یمک مصماحبهگمر
آموزشدید م با استفاد از یک پرسمشناممهی سماختاهمند حهقمه ممیشموند کمه ده آن
اطالعاحی دهموهد عالئم منجر به مرگ جاعآمهی میشوند .این بازهسمیهما متاموال ده
مناطیی انجام میشود که فاقد سقستمهای ثبتی حقاحی قابل اطاقنانی میباشند.
 اطالعاو ثبت شد ده مرد شوهخانهها/قبرستانها :سوابق پزشکی قمانونی از آمماه
سازمانهای صادهکنند ی مجوزهای دفن م کفن یکمی دیگمر از منمابع مهمم داد بمرای
مناطق ضتقف اطالعاحی میباشد.
 بازهسیهای خانه به خانه :این یک منبع حسماس بمرای حخامقن مقموع صمدماو
غقرکشند میباشد.
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 پایگا داد های بقااهستان :دفاحر ثبت اسناد بقااهستانهای بمزهگ بمه عنموان یمک
منبع اهزشاند اطالعاحی دهباه ی بقااهیهای پقامدی ناشمی از صمدماو مموهد اسمتفاد
قراه گرفتند.
 ملااتاو آیند نگرانهی پقامدهای متلواقت :نتایج ملااتاو پقگقری بقااههمای بتمد
از مقوع صدمه برای حخاقن طول دمه ی متلواقت م احتامال انجمام آن مموهد اسمتفاد
قراه گرفت.
این منابع داد ای ده بخش بتد به حفصقل موهد بقث قراه خواهد گرفت .پقش از انجمام
حقلقلهایشان ده  GBD-2191این داد ها ده مترض یک هااهنمگسمازی سقسمتااحقک م
پاکسازی داد ای قراه گرفت .این مرحله دهبرگقرند ی حنظقم برای حکاقمل منمابع داد همای
مرگ م مقر ،مشخص کردن داد ها بر همی نیشههای مختلمف همزگمذاهی شمد  ،م اهجماع
مجدد عللی که به خوبی مشخص نشد اند .مرگ م مقر ناشی از حصمادفاو جماد ای ده 41
گرم سنی جنسقتی برای حاام کشوهها م از سال  9581حا  2191با اسمتفاد از ممدلسمازی
گرمهی علل مرگ )CODEm( 9حخاقن زد شد ،کمه شمامل حوسمتهی دامنمهی مسمقتی از
مدلهای آمماهی قابمل پمذیرش مقمان علمت م متغقرهمای کاکمی آن ،بما آزممودن کلقمهی
جایگشتهای مقتال آن متغقرها ،م حواقد گرم هایی از مدلهای مؤافهای میشمد (فموهمن
م هاکاهان  .)21922اجرای حاام مدلهای مؤافهای م گرم ها بر پایهی اعتباه قابل پقشبقنی
خاهج از ناونهی آنها م بهترین مدل یا گرم بمه اقماظ اجرایمی انتخماب شمد .مسمئواقت
پقامدهای غقرکشند ی صدماو با حوجه به حخاقنهای ابتدایی مقوع علل بقرمنمی صمدماو
م با استفاد از داد های بازهسی خانه به خانه ،داد های بقااهستانی ،م حخاقنهای صمدماو
منجر به مرگ حخاقن زد شمد .پایگما همای داد ی بقااهسمتانی بمه منظموه حخامقن مقموع
Cause of Death Ensemble Modeling
Foreman et al 2812

1
2
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پقامد های سالمت (نظقر شکستگیها ،دههفتگیها م غقر ) ناشی از صدماو جاد ای مموهد
استفاد قراه گرفت .متلواقتهای طوالنی مدو از این پقاممدهای سمالمت م بما اسمتفاد از
داد های برداشت شد از ملااتاو پس از مقموع صمدمه بمرای بقاماهده حصمادف جماد ای
حخاقن زد شد .ده نهایتYLD ،ها با به کاه بردن مزندهیهای متلواقت مقاسبه گردیمد.
این همشها به فرضهای زیادی حکقه داهند ،ده سالهمای آینمد بایمد دسمتخوش پماالیش
شوند .با این حال ،اینها حنها حالشهای متلوم ده سلح مسقع هستند که با حرکقمب کمردن
داد های حجربی حخاقنهایی جهانی از مقزان صدماو غقرکشند ی جاد ای بنا کرد اند.
 -0تخمینهای میزان جهانی بیماری
نتایج به دست آمد از  GBD-2191جهانی ها نشان میدهمد کمه دسمتخوش انتیماای ده
سالمت جاتقتی است؛ جهانی که داهد از بقااهیهای اکثرا عفونی ماگقرداه ده کودکمان بمه
سات بقااهیهای غقر قابل انتیال ( )NCDsم صدماو ده جوانان مقمل میکنمد .ده طمول
دم دههی گذشته ،امقد به زندگی ده اکثر کشوهها افزایش یافته است ،مقزان ایمدز م ماالهیما
سیوط کرد است ،م کودکان زیر  9سال کاتری میمقرنمد .بما ایمن حمال ،نتمایج ایمن ها
آشکاه میکنند که شکاف سالمت عظقای مقان مناطق مختلف دنقا مجود داهد.
شکلهای  2م  3پرمفقلهای علت مرگ ها ده مناطق مختلف جهان نشان ممیدهمد کمه
نقازهای سالمت فوقااتاد متفمامو ده منماطق مختلمف ها پمر هنمگ میکنمد .ده جنموب
صقرای آفرییا که حوسته نقافتهحرین منلیه شناخته ممیشمود ،پرمفقمل ممرگ م مقمر حقمت
حکارانی بقااهیهای ماگقرداه م نوزادان میشود که حیریبا دم سوم ( )%66/9کمل ممرگ م
مقر ها ده بر میگقرد؛ م نه موهد از  91موهد علمل ممرگ ها نقمز ده خمود جمای ممیدهمد.
NCDها حدمد یک چهاهم ( )%24/5ها شامل میشوند ،م صمدماو بیقمه ( )%8/6ها ده بمر
میگقرند .ده میایسه ،ده هند ،بقااهیهمای ماگقمرداه م بقاماهیهمای دمهان کمودکی سمهم
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کاتری ها به خود اختصاص میدهند (NCD ،)%39/1هما بخمش بمزهگحمری ( )%93/9ده
اختقاه داهند م صدماو باقی ( )%99/9ها شامل میشوند.
پرمفقل مرگ م مقر چقن به طرزی قابل حوجه مشابه کشوههای پردهآمد ممیباشمد ،ایمن
دهحاای است که آنها دهآمد بسقاه کاتری داهند .این اساسما بمه خلمر موفیقمت چمقن ده
مدیریت بقااهیهای ماگقرداه م بقااهیهای دمهان کمودکی اسمت .ایمن بخمش حنهما %9/5
مرگ م مقر ها ده چقن م کشوههای پردهآمد به خود اختصاص داد است.

(شکل  )9ده حضادی فاحش با آفرییا 5 ،علت از  91علت مرگ ده چقن صدماو میباشند.

شکل  )2حوزیع علل مرگ ده سمال  2191ده منماطق دنقما بما سملوح متغقمر حوسمتهی
اقتصادی .اینها ناوداههای مربع پی هستند .مساحت هر مربع متناسب بما انمداز ی فیمدان
سالمت است .منبع( GDB-2191 :اوزانو م هاکاهان )2192
صدماو جاد ای پقشرمی علل مرگ ده هر چهماه منلیمه ممیباشمند (شمکل  ،)3-3امما
اهاقت مرگ م مقر جاد ای به نسبت دیگر علل ممرگ ده منماطق داهای سملوح حوسمتهی
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متفامو متغقر میباشند .با این که سرانهی مااکقت مسقلهی نیلقه به صوهحی ثابت ده مناطق
حوسته یافتهی اقتصادی افزایش یافته است ،اما سهم مرگ م مقر ناشی از حصادفاو جماد ای
نسبت پقیقد حری داهد .صدماو جاد ای سهم یکسانی از حاام مرگم مقرهما ها ده جنموب
صقرای آفرییا م هند شامل میشود ( )%2/8م هحبهی مشابهی ها ده علل ممرگ ده ایمن دم
منلیه داهد (به حرحقب  91م  .)5سهم مرگ م مقر جاد ای دهچمقن حاحمدمدی بماالحر اسمت
( )%3/4م چهاهمقن علت مرگ ده این کشوه است .با این مجود ،سهم مرگ م مقر جاد ای
ده کشوههای پردهآمدحر اساسا کاتر است (( )%9/2هشتاقن علت مرگ) .این یک همند ده
حصادفاو جاد ای است م هاینقن همندی که دیگر بقااهیها ده این کشوهها داهنمد .ایمن
نتایج حاکی از آن است که با هشد اقتصاد کشوههای کم دهآمد یا کشموههای داهای دهآممد
متوس  ،آنها پقشرفت قابل حوجهی ده کاهش بقااهیهای ماگقرداه کرد اند .با ایمن حمال،
پقشرفت ده مدیریت امنقت جاد ها به جمز ده کشموههای پردهآممد بسمقاه دشمواهحر شمد
است؛ ده این کشوهها حالشهای قابل حوجهی برای اداه کردن مسائل امنقمت شمد اسمت
(کوهنسترا م هاکاهان .)2112

شکل  )3علل پقشرمی مرگ نابهنگام ده سال 2191
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جدمل  )9علل پقشرمی مرگ ده سلح جهانDALY ،های مرحب م مقمزان منتسمب بمه
حالمنیل جاد ای مسایل نیلقهی موحوهی ده سال 2191

منبع :گزاهش حالمنیل برای سالمت (بهاال م هاکاهان )92194
یادداشت :ده ستون «مقزان منتسب به حالمنیل جاد ای مسمایل موحموهی» ،انتشماههای
ناشی از حالمنیل جاد ای مربوط به مرگ م DALYها به بقااهی قلبی ایسکاقک ،سکته،
 ،COPDعفونتهای قسات حقتانی دستگا حنفس ،م سمرطان هیمه ممیباشمند .حصمادفاو
حالمنیل جاد ای مربوط به مرگ م DALYها به صدماو جاد ای مربوط میباشند.
جممدمل  9-3علممل پقشممرمی مممرگDALY ،هممای مممرحب  ،م مقممزان ایممن مممرگهمما م
DALYهایی ها که میحوانند به آاودگی هوای مسمایل نیلقمه م حصمادفاو مسمایل نیلقمهی
موحوهی منتسب شوند ،ده سرحاسر جهان نشان میدهد .حصادفاو م آامودگی هموای حواقمد
شد حوس حالمنیل جاد ای موحوهیز شد  ،با  6علت از  91علت مرگ م مقر م  9موهد
از  91موهد اصلی DALYها ده سال  2191مرحب میباشند .ده ماقمع ،سمه علمت عامد ی
مرگ ،مرگ نابهنگام ( ،)YLLsم کابود سالمت کلی ( )DALYsبقااهیهایی هسمتند کمه
Bhalla et al.

1

بار بهداشت عمومی در برابر صدمات ناشی از ترافیک جادهاي

015 /

مربوط به آاودگی هوا میباشند که ده اهحباطی نزدیک با حالمنیل جاد ای موحوهیز شمد
میباشند .ده مجاوع ،صدماو م آاودگی هوای ناشی از حالمنیل جماد ای منجمر بمه 9/9
مقلقون مرگ ده سلح جهان شد است ،که  %2/5علت کل مرگ م مقرها میباشد .همی هم
هفته ،آنها ششاقن علت پقشرمی مرگ ده سال  2191بود اند ،با عواهض ممرگآمهی کمه
آنها ها جلوحر از ایدز ،سل ،ماالهیا م دیابت قراه داد است .آنها مسئول از دسمت هفمتن
 75/6مقلقون سال ساام یا  DALYمیباشمند کمه  %3/2مجاموع مقمزان جهمانی بقاماهی م
صدماو ها شامل میشود.
صدماو ناشی از حصادفاو جماد ای  %59مقمزان سمالمت بقاماهی مرکمب (آامودگی م
صدماو) ناشی ازحالمنیل جاد ای موحوهیز شد مقسوب میشموند .صمدماو جماد ای
 9/33مقلقون نفر ها ده سال  2191ده سلح جهان به کام ممرگ فرسمتاد م هشمتاقن علمت
اصلی مرگ ،متادل با  %2/9کل مرگ م مقر جهانی بود .حلفاو ناشی از صدماو از بقااهی-
هایی نظقر سل م ماالهیا کمه حوجمه قابمل مالحظمهای ها ده حقیقیماو سمالمت جهمانی م
حوستهی جوامع جلب کرد است ،پقشی گرفته است .آنها دهاقن علت زندگیهای سماام
از دست هفته ( )DALYsمیباشند که  %3/1کل مقزان سالمت جهانی ها شمامل ممیشمود.
آنها هاینقن هشتاقن علت مرگهای نابهنگمام همم ممیباشمند .قمراه گمرفتن ده متمرض
آاودگی ناشی از مسایل نیلقه ،از اقاظ ذهاو متلق ناشی شد از انتشماههای ایمن مسمایل،
منجر به  984.111مرگ ده سلح جهان شمد اسمت .ایمن شمامل  59.111ممرگ ناشمی از
بقااهی قلبی ایسکاقک 95.111 ،مرگ ناشی از سکتهی قلبی ،م  34.111مرگ دیگر ناشمی
از عفونتهای قسات حقتانی دسمتگا حمنفس ،بقاماهی انسمداد هیموی ممزمن ( )COPDم
سرطان هیه میباشد.
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 .1اندازهگیری میزان محلی صدمات
آخرین بخش این فصل ده موهد این بقث میکند کمه پژمهشمگران چگونمه ممیحواننمد
مقزان صدماو جاد ای ها ده یک جاتقت خاص موهد عالقه ،مانند یک کشوه ،یک استان،
یا یک شهر ،حخاقن بزنند .ما بر همی مهمحرین مسائل انداز گقری ده میقاسهای صمدماو
متارکز خواهقم شد م منابع دیگری ها با اطالعاو حفصقلیحر نشان خواهقم داد.
 1-1رویکرد کلی
هدف اصلی حقلقل مقزان صدماو ها جاد ای حواقد کردن مجاوعه اعضمایی اسمت کمه
بزهگی آسقب ناشی از حصمادفاو ماهد بمه سمالمت ها اهائمه دهنمد .حخامقنهما از چنمقن
حقلقلهایی هاقشه ده زمقنهای میایسهای از نظر گذهاند میشود .برای مثال ،ماکمن اسمت
مقییان عالقاند به دانستن مقزان صدماو حرافقک جاد ای نسبت به دیگمر موضموعاو ده
کشوه به منظوه اهزیابی این باشند که آیا این موضموع بمه طمرز مناسمبی ده اماویمتهمای
سالمت مقلی قراه بگقرد یا نه .از سوی دیگر ماکن اسمت آنهما عالقانمد بمه میایسمهی
عالکرد امنقت جاد ده یک منلیه با عالکرد امنقت جاد ای دیگر ده منماطق دیگمر باشمند
حا از حجربقاو دیگر چقزهای فرا بگقرند .بنابراین ،ققاسپذیری (ده مقمان بقاماهیهما یما ده
مقان مناطق) جهت حقلقل مقزان بقااهی به شدو مهم ممیباشمد .ایمن شاخصمه پقاممدهای
مهای ده حخاقن منابع داد ها م همشهای موهد استفاد داهد.
موضوع سهلانگاهی ده آماه گزاهشدهمی پلمقس ها ده نظمر بگقریمد .ده حامام جهمان،
متاوال داد های به دست آمد از پلقس حرافقک ده دسترسحرین آماه ده مقایع م حصادفاو
حرافقک جاد ای میباشند .با این حال ،اغلب مقییاو صدماو آگا هستند که این آماههای
هسای دماتی مقزان صدماو حرافقک جماد ای ها کاتمر گمزاهش ممیدهنمد (آهمن-حومماس
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21119؛ ااویک م مایسن 95552؛ بهاال م هاکاهان  .)2194مقزان این دسمتکاهیهما بسمتگی
به شدو صدمه داهد که متاوال مقزان کاستن آماه بقشتر ده موهد صدماو است حا ممرگ م
مقر جاد ای .به طرزی مشابه ،انتظاه داهیم که مقزان ایمن کاسمتهشمدن ده همر منلیمه م بمر
اساس ظرفقت بازهسی سازمان پلقس مقلی م احتقاجاو قانونی مؤثر بر گزاهشدهی حغققمر
کند .ده اکثر کشوهها نسبتا چند ملااتهی متدمد مجود داهد که کقفقت داد های پلقس ها با
کنترل متیابل با دیگر منابع مشخص میکنند .ده غقماب چنمقن ممداهکی ،داد همای پلمقس،
داد های مقوع قابل میایسهای ده مقان کشوهها یا ده مقان بقااهیها فراهم نایکند.
عالم بر حکقهی ماحد بر داد همای پلمقس ،همیکمردی جمایگزین بمرای حخامقن مقمزان
صدماو حرافقک جاد ای حوصقه شد است (بهاال م هاکاهان .)2115 ،3این همیکرد عمالم
بر منابع پلقس شامل حقلقل منابع دیگر شامل مرگهای ثبت شد  ،اسناد بقااهستانها ،اسناد
حدفقن ،ملااتاو نظاهو صدمه ،م بازهسیهای سالمت میباشد؛ هدف از این حقلقلها پقدا
کردن دیدی هاهجانبه نسبت به حتداد مقمایع صمدماو ممرگآمه م غقرممرگآمه حرافقکمی
مقلی میباشد .فرآیند حقلقلی شامل پر کردن شکافهای اطالعاحی ،حنظقم جهت حکاقمل م
پوشش کامل ،م بازحوزیع م دستهبندی دمباه ی مواهد بر حسب کدگذاهیهای انجمام شمد
بر مبنای بقااهی میباشد .این حخاقنهای هاهجانبه سپس باید بما شمکلهما م ناوداههمای
پلقس میایسه شوند حا اعتباه آماههای هسای دماتی سنجقد شود .به مقض این که حخامقن
مقایع صدماو حرافقک جاد ای بس داد شد ،همشهای استانداهد مقزان بقااهی میحواننمد
برای حبدیل ممواهد مقموع بمه میقماسهمای مموجزحر سمالمت جاتقمت ( YLDs ،YLLsم

 )DALYsموهد استفاد قراه گقرند .یک هاهناای گام به گام بمرای حخامقن DALYهما بمر
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مبنای داد های مقوع ده گزاهش سمازمان بهداشمت جهمانی بمه نمام ملااتماو مقمزان ملمی
بقااهی :هاهناای عالی )WHO, 2119( 9موجود میباشد.
بگذاهید با حتریف مفاهقم کلقدی م سمپس بقثمی ده مموهد منمابع داد هما م همشهمای
حقلقلی شرمع کنقم .اطالعاو اهائه شد ده زیر اساسما از ممتن پقشمقن (بهماال م هاکماهان
 )2115برداشته شد است.
تعریف مفاهیم کلیدی
جدمل ( )2مجاوعهای از حتاهیف مرحب با انداز گقریهای صدماو حرافقک جماد ای ها
به صوهو خالصه آمهد است .این مفاهقم میحوانند از میرایش دهمم دسمتهبنمدی آمماهی
بقناااللی بقااهی م مسائل سالمت مرحب ( )WHO, 2114( )ICD-91اسمتخراج شموند ،چمرا
که ده آنجا حتاهیفی جامعحر برای هر آنیه به «جاد » مربموط اسمت اهائمه شمد اسمت ،بمه
خصوص این که به کشوههای کم دهآمد یا کشوههای با دهآمد متوس مربوط میباشد.
جدول ( )0تعاریفی برای توضیح میزان ملی تصادفات ترافی
تعریف مفهوم

جادهای
مفهوم

تصادف جادهای اتفاقی است که موجب ایجاد جراحت و (یا) خسارت اموال ،شامل یا
وسیلهی نقلیه میشود ،و در ی جاده اتفاق میافتد و یاا زماانی کاه اتوموبیال بعاد از
خروج از جاده هم چنان در حال حرکت است اتفاق میافتد
جاده تمام خط عرض بی :دو خطوط اموال (یا ساایر خطاوط مارزی) اسات کاه قابال
استفادهی عموم است و به عنوان حق یا هدف انتقال ی نفر یا اموال از ی نقطه باه
نقطه دیگر
پیاده رو ،دوچرخه ،دوچرخاه موتاوری ،ساه چرخاه موتاوری ،اتوموبیال ،ون ،کاامیون،
اتوبوس و غیره
هر مرگ و میری که دلیل آن تصادف جادهای باشد علت آن بیماری یا جراحتی اسات
که زنجیرهای از اتفاقاتی که منجر به مرگ شده است را شروع کرده است بدون توجاه
به اینکه چقدر از ای :اتفاق گذشته باشد توجه کنید کاه هایچ محادودیت زماانی بای:

تصادف جادهاي چيست؟

جاده چيست؟
انواع مودهاي حملونقلي
مرگ و مير جادهاي چيست؟
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تعریف مفهوم
تصادف و مرگ وجود ندارد هم چنی :هیچ محدودیتی بر روی اینکه مرگ کجا اتفااق
افتاده است نیز نیست (در تصادف ،بیمارستان ،خانه و غیره)
جراحت جاده ای ،جراحتی است که در ی تصادف جادهای اتفاق افتاده است جراحات
به معنای کاهش در وضعیت عملکرد سالمتی به دلیل انتقال انرژی کاه اثارات نسابتا
ناگهانی دارد اتفاق افتاده است
شاادت جراحاات بااه معنااای سااط کاااهش در وضااعیت عملکاارد سااالمتی اساات
کم/متوسط/شدید
پذیرش بیمارستانی اقامت در بیمارستان بیش از  23ساعت است مالقاات کمتار از 23
ساعت به عنوان مالقات سرپایی تلقی میشود
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مفهوم

جراحت ناشـی از ترافيـ
جادهاي چيست
سطوح جراحات
انواع مراقبتهاي پزشـکی
موسسه اي

این حتریف «جاد » ها مقدمد به مسقر مهقا شمد بمرای مسمقلهی نیلقمه نایکنمد ،بلکمه
مسقرهایی عاومی (شامل مثال هاهی ده یمک مزهعمهی همسمتایی) ها نقمز کمه بمه صموهو
متاول برای حالمنیل ده جامته استفاد میشوند ،شامل میشود .به طرزی مشابه ،عباهو
«حصادفاو حرافقک جاد ای» شامل حاام حصمادفاو ماقمع ده جماد  ،بمدمن ده نظمر گمرفتن
موحوهی بودن یا نبودن مسقلهی نیلقه میشود.
حتریف آنیه یک مرگ ده حرافقک جاد ای ها ده چه فاصلهی زممانی بتمد از همی دادن
حصادف حادث میشود ،به صوهو گسترد ده این منبع آمد است ( .)WHO, 21115چنمقن
مقدمدیت زمانیهایی (مرگ ده یک همز ،یک هفته ،یک ما  ،م یک سال) حتماهیفی عالمی
هستند که عالکردی بودن گزاهشدهی برای سازمانهمای جامعکننمد ی داد بمه حسماب
میآیند .با این حال ،به صوهو مفهومی ،نباید هقچ نوع مقدمدیت زمانی برای علت اصملی
مرگ ده نظر گرفته شود .عالم بر این ،همشهای مقزان بقااهی به شدو به حخان مرگ م
مقر بر داد هایی ثبتی متکی هستند ،که متاوال با استفاد از قوانقن  ICDکه فاقد مقدمدیت
زمان-مقوه بر همی علت اساسی مرگ میباشند ثبت ممیشموند .بنمابراین ،عمدم پمذیرش
مقدمدیت زمانمقوه عاال برای چنقن کاهی آسانحر است .ده نهایت ،باید دقت داشت که
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انتیال مقان حخاقنهای مبتنی بر حتاهیف زمانمقوه مختلف کاه سرهاستی است .نسبتهای
حنظقم ( )WHO, 21115نشان میدهند که حنها بخش کوچکی (حدمد  )%3مرگهمای ناشمی
از صدماو جاد ای ،ده فاصلهی  31همز بتد از حصادف هخ میدهند.
ده میایسه با مرگ م مقر ،پقامدهای غقرمرگآمه سختحر حتریف م دستهبندی میشوند.
انگلی م هاکاهان یک حتریف انرژیمقوه برای صدمه حتریف کرد انمد« :خرابمی ناشمی از
حبادل انرژی که حأثقراحی نسبتا ناگهانی م مقسوس داهند (انگلمی م برنمر  .)92114حتریمف
آستانه برای شدو صدمه مفهوما دشواه است م ده نتقجه ،حوجه قابمل مالحظمهی از سموی
پژمهشگران به خود جلب کرد است .خامحرین دستهبندیهمای صمدماو حوسم سمادگی
عالی دستهبندی کردن شدو صدمه حوس پذیرشهای بقااهستانی م مراقبمتهمای بقاماه
اایا میشود .با این حال ،به خصوص برای کاههای میایسهای مقان کشوهها ،چنقن حتریفمی
باید بر مبنای آسقبشناسی پزشکی باشد .میقاس صمدمهی مختصمر ( )AISم میقماسهمای
مشتق از آن متاولحرین میقاس برای دستهبندی شدو صدمه میباشند .با این مجمود ،ایمن
میقاسهای موجود به خاطر حارکز اصلیشان حهدیدی برای زندگی به حسماب ممیآینمد م
نایحوانند به طرز مؤثری مضتقت عالکردی سالمت ناشمی از صمدماو غقمر ممرگآمه ها
حوضقح دهند .بنابراین برای مثال ،آسقبی که نقماز بمه قلمع عضمو داهد م الجمرم منجمر بمه
متلواقت دائمااتار میشود ،مقزان سالمت قابل مالحظهای داهد .امما هامقن آسمقب سملح
 AISمشابهی با آسقبی داهد کمه متلواقمت مقسوسمی نمداهد م چنمد همز بتمد از حصمادف
برطرف میشود .این نیصانی شدید ده میقاسهای مبتنمی بمر  AISجهمت مشمخصسمازی
مقزان سالمت عاومی برای صدماو غقرمرگآمه مقسوب ممیشمود .حجمم فزاینمد ای از
کاهها ده حال حاضر بر همی انداز گقری م میقاسگذاهی اخمتالالو دائممااتامر ناشمی از

Langley and Brenner 2883
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صدماو غقرمرگآمه متارکز شد اند .یک میااهی مرمهی اخقرا حوس پالنده م هاکماهان،9
مرمهی داشته است برا دانش موجود دهباه ی موضموعاو انمداز گقمری ممرحب بما انمداز
گرفتن مقزان سالمت جاتقت ناشی از حصادفاو غقرمرگآمه (پالنده م هاکاهان .)2191
 1-1تعدیل منابع محلی دادهها
هاانلوه که ده باال اشاه شد ،با این که مقییان متاوال به داد های پلقس حرافقک بمرای
دهیافت اطالعاو مقوع صدماو مرگآمه م غقر مرگآمه مراجته میکنند ،داد همای پلمقس
متاوال صدماو ها کاتر گزاهش میکنند .بنابراین ،مقییان صدماو بایمد کماه ها بما هصمد
مققلی منابع داد ای شرمع کنند که آنها ها از حخاقنهای جاتقتشناسمانهی صمدماو ده
جاتقت داخوا شان آگا کند .انواع منابع داد به طرز قابل مالحظمهای ده منماطق مختلمف
فرق میکند .جدمل ( )3انواع منابع داد (عالم بر داد های پلقس) ده دسترس ها ده چهماه
کشوه کمدهآمد یا با دهآمد متوس نشان میدهد؛ این چهاه کشوه عباهحنمد از ایمران ،هنمد،
مکزیک م غنا .این کشوهها ده سلوح مختلف حوستهی اقتصمادی قمراه داشمته م بمه طموه
قابل مالحظهای ظرفقت م زیرساختهای بازهسی سالمت متفامحی داهند.
جدمل ( )3منابع داد ی منتخب برای حخاقن مقوع مرگ م صدماو از حصادفاو جاد -
ای ده چهاه کشوه
بگذاهید ابتدا همشهایی ها برای حخامقن مقموع ممرگ ممقمر حرافقمک جماد ای ده نظمر
بگقریم .داد های ثبتی با کقفقت باال به عنوان استانداهدی طالیی جهت حقلقمل علمت ممرگ
ده سلح جاتقتی ده نظر گرفته میشوند .چنقن داد هایی متاوال حوس سقستمهای حقاحی
ملی ثبت داد  ،جاعآمهی میشوند .این سقستمها قصد داهند بمه اقماظ پوشمش جاتقتمی
Plunder et al
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جامع باشند .چنقن سقستمهای داد ای ده بسقاهی از کشوههای ده حال حوسته مجود داهد،
اابته حکاقل بودن گزاهشهما م کقفقمت حخصمقص علمت ممرگ ممیحوانمد بمه طموه قابمل
مالحظهای متغقر باشند (ماهاپماحرا م هاکماهان 21179؛ اموپز م هاکماهان  .)22117ایمران م
مکزیک سقستمهای ملی ثبتی حقاحی داهند که جاتقتی زیاد ها پوشمش داد م نسمبتا کاممل
میباشند .ده غقاب سقستمهای ثبت مرگ م مقر ملی ،برخی از کشوهها به سقستمهای ثبتمی
ناونهبرداهی حکقه میکنند که خود متکی برای ناونهگقری مرگ م مقر است .ده هنمد ممثال
سقستم ثبت ناونه )SRS( 3از کاابدشکافی کالممی اسمتفاد میکنمد ،کمه ده آن اممدادگران
حتلقمدید عوامل مرگ ها ده مجاوعهای از جوامع شهری م همسمتایی هدیمابی ممیکننمد م
علت مرگ ها گزاهش میدهند (که شامل دستهای برای صدماو حرافقک جاد ای میباشمد)
(هسقائو م هاکاهان  .)21934عالم بر این ،ده مناطق شهری هند ،اطالعاو علت ممرگ از
سوی بقااهستانها نقز ده دسترس میباشد؛ آنها این اطالعاو ها به سقستم گواهی پزشکی
علت فوو )MCCD( 9گزاهش میدهند .با مجود این که ناونمههمای ممرگ گرفتمه شمد ،
ناایانگر نایباشند ،ساالنه نزدیک بمه  111 ،911ممرگ ها گمزاهش ممیدهمد (بمه صموهو
حخاقن  %31کل مرگ ده نواحی شهری) .ده نهایت ،برخمی از منماطق دنقما بمه خصموص
آفرییا (ناایند ی آن ده جدمل  3غنا میباشند) سقستمهمای ثبمت ملمی مرگمی عالکمردی
نداهند که بتواند آماه علت مرگ فراهم کند .ده این مواهد ،ماکن است پرمژ های بازهسمی
سالمت جامته (مانند شبکهی سایتهای سقستم بازهسی بقااهی  )INDEPTHقاده باشمند
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دیدی کاهامد ده موهد ااگوهای علت مرگ به دست بدهند که بتوان بما اسمتفاد از آن نمرخ
مرگ م مقر ناشی از حصادفاو جاد ای ها حخاقن زد (بهاال م هاکاهان.)2193 9
حبدیل این منابع داد به حخاقنهای مقوع نقازمند حنظقااو حقلقلی چندی ممیباشمد .ده
حقلقل داد های ثبتی حقاحی ،حخاقنهای حکاقل م پوشش حیقیی باید با میایسهی مجاموع
حتداد مرگ ممقر گزاهش شد حوس سقستم ثبت با مجاموع ممرگ م مقمر ده سملح ملمی
استخراج شود .موهد دمم متاوال از طریق دیگمر منمابع قابمل احکما ده دسمترس ممیباشمد.
سقستمهای ثبت مرگ م مقر متاوال شامل حتداد زیادی مرگ میشموند کمه علمتشمان بمه
خوبی حتریف نشد است (مانند حصادف غقرمتلوم ،قصد نامتلوم م علت مرگ نامشخص).
به عنوان یک قانون عاومی ،مرگهایی که علتشان به صوهو جزئی مشخص شد اسمت،
باید با استفاد از حاام اطالعاو موجود بازحخصمقص داد شموند .بمرای مثمال حفصمقلی ده
موهد چگونگی اهزیابی مرگ م مقر جاد ای با استفاد از داد های ثبتی به حقلقمل مما بمرای
ایران (بهاال م هاکاهان  ،)2118مکزیک (باهحلز م هاکاهان  )21912م سریالنکما (بهماال م
هاکاهان  )2191نگا کنقد.
ده بسقاهی از کشوهها (مانند غنا ده جدمل  )3داد های ممرگ م مقمر ده دسمترس آمماه
متتبری ها حنها برای مناطق مقلی اهائه میکنند م فرآینمد حجاقمع م حتمدیل بمرای حخامقن
صدماو منجر به مرگ م مقر ناشی از حصادفاو جاد ای ده سلح ملی موهد نقاز ممیباشمد.
برای مثال ،هقچ منبع اطالعاحی ده سلح ملمی کمه نااینمد ی علمل ممرگ باشمد ،ده اغلمب
کشوههای آفرییایی مجود نداهد (بهماال م هاکماهان  .)2193بما ایمن حمال ،ده کشموههای
زیادی ،مرد شویخانههای شهری ،اجاز ی حواقد حخاقنهایی از مرگ ناشی از حصمادف ده
مناطق شهری میدهند؛ هاینقن سایتهای بازهسی جاتقتی همستایی امکان حخاقن ممرگ
- Bhalla, K., Harrison, J.E., Shahraz, S., et al
Bartels et al 2818
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م مقر حصادفاو جاد ای ها ده مناطق همستایی منتخب میدهند .بنابراین ،حخامقن حجاقتمی
مرگهای شهری م همستایی با استفاد از داد های مرد شویخانمههما م سمایتهمای DSS

میحواند برای حواقد حخاقنهایی از مرگ ده حصادفاو حرافقک جاد ای مموهد اسمتفاد قمراه
بگقرد.
ده مرحلهی بتد ،بقایقم منبتی اطالعماحی بمرای حخامقن صمدماو غقرممرگآمه ده نظمر
بگقریم .دم منبع اصلی داد برای حخاقن صدماو غقرممرگآمه مجمود داهد کمه عباهحنمد از
بانک داد های بقااهستانی م بازهسیهای سالمت ،که هر دم آنها میحوانند ده سلح ملی یا
پایقنحر باشند .هاانلوه که ده جدمل ( )2نشان داد شد است ،اغلب کشموهها بمه نموعی
حرکقبی از این مجاوعه داد ها ده اختقاه داهند .داد های بقااهستانی م بازهسیهای خمانگی
نقرمهایی مکال هم هستند .بازهسیهای خانگی متاوال میحوانند مختص صمدماو باشمند،
یا به سلقی مسقعحر اهحیا یافته م حبدیل به بازهسیهای سالمت شوند؛ جدمل ( )2ناونمه-
هایی از هر دم ها اهائه داد است .بازهسیهای مخمتص صمدماو متاموال شمامل جزئقماو
بقشتری دهباه ی حصادفاو جاد ای میباشند ،اما متاوال حاایل داهند حا ده سلح آن جامتمه
باقی باانند .برای میاصد ما ،بازهسیهای ملی ،حتی اگر شامل سمؤاالحی انگشمتشمااه ده
موهد صدماو باشند ،این فاید ها داهند که حخاقنهایی مستیقم از صدماو غقرمرگآمه ده
سلح ملی فراهم میکنند.
برخالف بازهسیها ،مجاوعه داد های بقااهستانی متاوال به چند داقل منبمع ضمتقفی از
اطالعاو برای مقوع جاتقتی صدماو میباشند .متاوال دشمواه اسمت کمه بتموان حموز ی
جاتقتی مشخصی برای هر بقااهستان حتریف کمرد .حتمی مقتمی سقسمتم ثبمت اطالعماو
بقااهستانها ،داد های حاام بقااهستانهای منلیه ها حجاقع میکند ،چنقن داد هایی حنهما بمه
دهد فراهم کردن اطالعاحی ده موهد بستری شدنها ده آن جاتقت به دست میدهد .با ایمن
حال ،ده مناطق کمدهآمد بسقاهی از قربانهمای صمدماو شمدید ماکمن اسمت اساسما بمه
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بقااهستانی دسترسمی نداشمته باشمند .قمدهو داد همای بقااهسمتانی ایمن اسمت کمه آنهما
حوضققاحی پزشکی ده موهد صدماو اهائه میدهند که امکان حوصقف مشخصاو پقامدهای
متلواقت آحی ها مهقا کرد م بنابراین میحواند مقزان سالمت عامومی صمدماو ها مشمخص
کند .بنابراین یک ها مؤثر برای پقوند بازهسیهای سالمت م داد های بقااهستانی ،اسمتفاد
از بازهسیها برای حخاقن جاتقت ماقع ده حصادفاو جاد ای م داد های بقااهستانی بمرای
حخاقن متلواقتهای متتاقب صدماو شدید میباشد.
به طوه خالصه ،اصل هاهناا ده همیکرد مقزان بقااهی این است که حخاقنهای میقاس-
های سالمت جاتقت (مانند مقوع م هماج) باید بتد از حقلقل م حصققح مقتاطانمهی حامام
منابع داد های ده دسترس انجام شود .این مهم است که ققاسپمذیری حخامقنهما بما دیگمر
بقااهیها م یا ده مقان مناطق مختلف حضاقن شود .مقییان عالقاند به بس دادن حخاقن-
هایی هستند که با منابع ده دسترس زیادی آغاز شموند حما بتواننمد هاهنااهما م ناونمههمای
حقلقلی ده دست داشته باشند.
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