مقایسه عناصر دادههای سیستم اطالعا

وااد

رراییی

ایرا اا استادااددهای ادپاا پ

آمرییا
محمای ،*1مریم اومای ،2دقیه

عل

3

4

اومای  ،دپحاله محمای  ،ادسال
ویادی ،5یرهاد یردادی مهر

4

 .1گروه فناوري اطالعات سالمت ،دانشكده
پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه،
كرمانشاه ،ايران.
 .2 -1گروه مديريت اطالعات سالمت ،دانشكده

چییاه
زمینه :پيشگيري از حوادث ترافيكي مستلزم شناخت دقيق عوامل مؤثر در بروز آنها ميباشد و تحليل
اين عوامل نيازمند جمعآوري دادههاي صحيح و استاندارد است .هدف اين تحقيق مقايسه عناصر
دادههاي حوادث ترافيكي پليس ،مراقبت پيشبيمارستاني و بيمارستاني در ايران با اروپا و آمريكا بود.
دپش ها :مطالعه توصيفي بود و به صورت مقطعي در سال  1333انجام شد .منابع پژوهش شامل
پايگاه داده و فرمها در مراكز پليس ،سامانه مديريت اطالعات حوادث ترافيكي در بيمارستان و فرمهاي
جمع آوري داده در مراكز فوريت پزشكي ايران بود .همچنين عناصر دادههاي استاندارد حوادث

مديريت و اطالعرساني پزشكي ،دانشگاه علوم

ترافيكي آمريكا  MMUCCو اروپا  CADaSاز طريق اينترنت بازيابي شدند .عناصر دادههاي بازيابي

پزشكي ايران ،تهران ،ايران.

شده با همديگر ادغام شدند و ليست كامل آنها در جداول فهرست گرديد .سپس عناصر دادهها ايران

 .3 -2واحد مديريت نيروي انساني ،دانشگاه تهران،
تهران ،ايران.
 .4بيماارساااتاان امام ر)اااا شعا ،دانشاااگاه علوم
پزشكي كرمانشاه ،كرمانشاه ،ايران.
 .۰واحد سيستم اطالعات جغرافيايي ،استانداري

با استانداردهاي آمريكا و اروپا مقايسه گرديد و نتايج نهايي در جداول توصيفي ارائه شدند.
یایتهها  :نتايج نشان داد كه تعريف سطوح آسيب غيركشنده ،نوع و تاريخ انقضاء بيمه ،و)عيت
جسماني راننده ،سابقه و محكوميت ترافيكي براي عناصر دادههاي پليس ،تقسيمبندي و نمرهدهي
شدت صدمه براي مراقبت پيشبيمارستاني و ارزيابي شدت سانحه ،زمان و هزينه بازتواني براي
بيمارستان در ايران موجود نبودند .همچنين موانع ديد ،تعميرات راه و معاينه فني براي عناصر داده
پليس فقط براي ايران بودند.

كرمانشاه ،كرمانشاه ،ايران.

دتیجهگیری :پيشگيري ازسوانح ترافيكي ،مرهون دسترسي به اطالعات استاندارد است.

* عهاه داد میاربا  :كرمانشااااه ،دانشاااگاه

استانداردسازي داده هاي حوادث ترافيكي عناصر كليدي براي تحليل آنها و مقايسه در سطح جهاني

علوم پزشاكي كرمانشااه ،دانشاكده پيراپزشااكي،

هستند .سيستم اطالعات حوادث ترافيكي ايران بعضي عناصر دادههاي مهم را ندارد .لذا )روري است

گروه فناوري اطالعات سالمت.

كه اين عناصر دادهاي مد نظر قرار گيرند.

Email: a.mohammadi@kums.ac.ir

پاژههای کلیای :عناصر داده ،حوادث ترافيكي ،استاندارد ،سيستم اطالعاتي

مقامه:

براي جمعآوري و دسترسي به دادههاي درست و جامع

سالمت عمومي جامعه ،چالشي است كه تالشها و اقدامات

در خصوص مرگ و مير تصادفها ،بعضي از كشورها گامهايي

هماهنگ و يكپارچهاي را جهت پيشگيريهاي مؤثر و مستمر

را در سازگار كردن دادههاي مورد نظرشان يا مرتبط كردن داده-

ميطلبد .1ساالنه در جهان حدود  1/3ميليون نفر در تصادفات

هاي پايگاههاي دادهاي مختلف به همديگر را انجام دادهاند .اما

جادهاي كشته شده و بيش از ۰۵ميليون نفر مجروح ميشوند2و.3

خيلي از كشورها هنوز گامي بر نداشتهاند .مطالعات سطوح بااليي

براي رسيدن به هدف اصلي در كاهش حوادث ترافيكي

از ناهمساني گزارشها در دادههاي جمعآوري شده توسط پليس

فاصلههاي بزرگي در كيفيت و پوشش دادههايي كه كشورها

در مقايسه با دادههاي بخش سالمت را نشان دادهاند كه براي حل

جمعآوري و گزارش ميكنند وجود دارد .نقص در همساني

اين مشكل نياز هست دادههاي استاندارد و با كيفيت به هم مرتبط

اصطالحات بين كشورها و حتي بين بخشهاي مختلف كشورها

شوند.۰

مقايسه دادهها را محدود ميكند. 4
14۵

در گزارش سال  2۵۵3سازمان بهداشت جهاني نشان

تحليل تصادفهاي جادهاي به بهبود محيط زندگي با

داده شده كه تنها 14درصد از كشورها جهان از دادههاي بخش

هدف كم كردن تعداد تصادفها ،نجات جان انسانها و

سالمت شبه تنهايي يا در تركيب با دادههايي از بخشهاي ديگرا

جلوگيري از هدر رفتن منابع مالي كمک ميكند 11و  .12در اختيار

به عنوان منابع اطالعات مرگ و مير حوادث ترافيكي استفاده مي-

بودن اطالعات تصادفهاي رانندگي ،جهت تحليل سوانح جاده

كنند .نيمي از كشورها دادههاي مرتبط به مرگ و مير تصادفها

اي ،امدادرساني به مصدومين و تصميمگيري براي مديران و

را تنها بر اساس دادههاي ثبت شده توسط پليس گزارش ميكنند.

برنامهريزان نظام بهداشتي كمک شايان توجهي خواهد داشت.

مو)وعات ذكر شده مقايسه و اقدامها را در سطح بينالمللي

آمار زياد تصادفهاي رانندگي ،حجم وسيعي از اطالعات را به

پيچيده و مشكل ميكند .4مشكالت مربوط به كيفيت و اعتبار

وجود ميآورد كه مديريت اطالعات آنها را كامالً )روري مي

دادههاي مربوط به صدمات جرحي شايد بيشتر و پيچيدهتر از

نمايد 13و

 .14كشور ايران داراي يكي از باالترين نرخهاي

دادههاي فوتي هستند .6براي استانداردسازي دادههاي حوادث

تصادفات جادهاي در بين كشورهاي جهان است .پيشگيري و

ترافيكي ميتوان اقدامات زير را انجام داد :بهبود كيفيت دادههاي

كنترل حوادث ترافيكي نيازمند آمار و اطالعات جامع و دقيق

جمعآوري شده توسط بخش بهداشت از طريق كدگذاري آنها با

ميباشد .لذا براي داشتن اين آمار و اطالعات به دادههاي صحيح

استفاده از ،ICDسيستم نظارت بر صدمات ،بررسيهاي متناوب يا

و استاندارد نياز ميباشد كه هدف اين تحقيق مقايسه عناصر

ثبت حداقل دادههاي تصادفات .تعريف استاندارد از سطوح شدت

دادهاي حوادث ترافيكي پليس ،مراقبت پيشبيمارستاني و

صدمات غيرفوتي ،تا به طور دقيق دادهها ثبت و جمعآوري گردند

بيمارستاني در ايران با عناصر دادهي اروپا و آمريكا بود.

وارتباط منابع دادهاي مربوط به حوادث ترافيكي در كشور.4

مااد پ دپشها:

جمعآوري دادههاي استاندارد در موردبيماريها و

مطالعه كيفي بود و به روش توصيفي ا مقطعي در سال  1333انجام

صدمات ميتواند در ارائه راهكارهاي مناسب به منظور مبارزه با

شد .منابع پژوهش براي بررسي عناصر دادههاي حوادث ترافيكي

اين بيماريها و پيشگيري از صدمات از اهميت خاصي برخوردار

آمريكا و اروپا استانداردهاي مدل حداقل معيارهاي يک شكل

باشد .7استانداردسازي دادهها موجب تبادل بهتر آنها و صرفه

تصادف

 (MMUCC) Modelو مجموعه دادههاي معمول تصادف

جويي در زمان و راحتي انجام كار ميشود .دادههاي حوادث
ترافيكي عناصر كليدي براي تحليل آنها

هستند 8و

Minimum Uniform Crash Criteria

)Common Accident Data Set (CADaSبود كه از

 .3براي

سياستگذاريها ،اولويتبندي اقدامها ،تعيين استراتژيها ،صدور

طريق اينترنت بازيابي شدند .در اين قسمت نمونهگيري انجام نشد

دستورالعملها و كنترل عملكردها در خصوص حوادث ترافيكي

و هر دو استاندارد به صورت كامل بررسي شدند.

به دادههاي صحيح و استاندارد نياز هست .اين دادهها توسط

براي بررسي منابع داده در ايران محيط پژوهش شامل

ذينفعهاي زيادي استفاده ميشوند و ميتوانند توسط رسانهها براي

مراكز راهنمايي رانندگي ،فوريت پزشكي و تروما بودند .منابع

اطالعرساني عمومي در ارتباط با مقررات و تغيير رفتار عموم مورد

دادهها ،مستندات شالكترونيكي و كاغذيا موجود در محيط

استفاده قرار گرفته و ايمني جادهها را بهبود بخشند .دادههاي

پژوهش بود .در مراكز راهنمايي رانندگي مستندات الكترونيكي،

تصادفهاي جادهاي عناصر كليدي براي شناسايي ريسکها،

پايگاه داده ثبت حوادث ترافيكي و كاغذي شامل فرم كام  113و

مداخالت مربوط به اين ريسکها و ارزيابي مداخالت انجام شده

 114بود .براي مراكز فوريت پزشكي نيز مستندات كاغذي شامل

هستند.1۵

فرم گزارش روزانه اطالعات آماري ،فرم گزارش حوادث ويژه،
فرم ماموريت اورژانس  ،11۰فرم اطالعات شناسنامهاي پايگاه بود.
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در مراكز تروما نيز فرمهاي گزارش حوادث ترافيكي كه به

هماهنگي كارشناس مسئول آن قسمت و تعيين قرار مالقات ،در

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي ارسال ميشدند و سامانه

زمان تعيين شده حضوراً مراجعه و دادهها جمعآوري گرديدند.

مديريت حوادث ترافيكي بررسي شدند.

اصول محرمانگي در بررسي مستندات سازمانها با توجه به

در اين قسمت نمونهگيري هدفمند بود .منابع ذكر شده

توصيه ها و پيشنهادهاي واحد حراست در هر كدام از مراكز

در مراكز راهنمايي و رانندگي ،مراكز فوريت پزشكي و مراكز

رعايت گرديد.

تروما در تمام كشور يكسان بودند .بنابراين ،يک نمونه از هر فرم

یایتهها:

و سامانه اطالعاتي بررسي گرديد .ابزار گردآوري دادهها فرم

نتايج مطالعه براي منابع پليس ،پيشبيمارستاني و بيمارستاني به

استخراج داده بود و به سه قسمت :عناصر دادههاي پليس،

صورت جداگانه در جداول ارائه شدهاند .در ستون اول عناصر

پيشبيمارستاني و بيمارستاني تقسيم شد .روش گردآوري داده-

دادهاي ذكر شده است .در ستونهاي بعدي به ترتيب و)عيت

هاي بازيابي شده از اينترنت ،مطالعه و مرور آنها و وارد كردن

موجود بودن هر عنصر دادهاي براي ايران ،استاندارد اروپا و

عناصر دادهاي آنها در ابزار استخراج داده بود .براي شناسايي

آمريكا با بله شعنصر دادهاي در استاندارد موجود ميباشدا،

عناصر دادهها در مراكز راهنمايي رانندگي ،فوريت پزشكي و

خيرشعنصر دادهاي استاندارد موجود نميباشدا ،ليست شدهاست.

تروما در ايران نيز پژوهشگر به مراكز ذكر شده مراجعه نموده و با

جدول يک عناصر دادهاي مربوط به مكان -زمان و

مشاهده و بررسي فرمها و پايگاه دادهها ،عناصر دادههاي آنها را

مشخصات تصادف است .عناصر دادهاي مكان و زمان تصادف به

استخراج و در فرم استخراج داده وارد نمود.

طور كامل ثبت ميگردند .در ايران نيز بجز شماره خيابان،

براساس مطالعه متون ،ليست كاملي از عناصر داده هر كدام از منابع

مجاورت محل حادثه و روز هفته ،بقيه عناصر دادهاي مربوط به

تهيه گرديد ،سپس از تركيب هر سه منبع يک ليست نهايي فراهم

مكان و زمان تصادف ثبت ميگردند .قسمت دوم جدول مربوط

شد و سه ستون مربوط به ايران ،استاندارد اتحاديه اروپا و آمريكا

به مشخصات تصادف است .در ايران كروكي تصادف ترسيم

در مقابل آنها ايجاد شد .در نهايت تحليل دادهها براي وجود يا
عدم وجود عناصر دادهاي آنها در منابع مختلف انجام شد و در

ميشود و شرح نيز داده ميشود .ولي در استاندارد  CADaSو
 MMUCCبجاي شرح و كروكي تصادف ،فرم كروكي
الكترونيكي موجود بوده و كروكي در سيستم طراحي ميگردد.

قالب جداول توصيفي ارائه شدند.
براي مطالعه منابع در محيطهاي پژوهش ،اول از محل

تصادفهاي فوتي كامالً ثبت ميشوند ولي تعريف تصادف فوتي

خدمت گواهي دريافت شد .سپس در محيطهاي پژوهش با

در آنها متفاوت بود .مغايرت ديگر ،تعريف سطوح آسيب غير

مراجعه به واحد حراست مجوز الزم براي بررسي و مشاهده

كشنده بود كه در ايران تعريف نشده بود و عنصر داده آن وجود

مستندات و پايگاههاي دادهاي اخذ گرديد و در نهايت با

نداشت.
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جاپل  .1مقايسه عناصر دادهاي مرتبط به مكان – زمان و مشخصات تصادف
ایرا

CADaS

MMUCC

نام استان ،شهر ،شهرستان ،منطقه ،محل ،خيابان ،تقاطع

بله

بله

بله

شماره خيابان

خير

بله

بله

بله

بله

بله

مجاورت محل حادثه

خير

بله

بله

روز هفته

خير

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

ثبت همه دادهها

بله

بله

بله

نحوه تصادف ،تصادم

بله

بله

ثبت همه دادهها

شرح و كروكي تصادف

بله

خير

خير

نحوه مطلع شدن پليس

بله

بله

بله

گزارش اولين عامل ايجاد كننده تصادف

خير

تنها اولين عامل

بله

بله

همه صدمات

تمام تصادفهاي

شديد

جرحي و فوتي

عناصر دادهای

میا  -زما رصادف

فاصله از مبدا ،مختصات جغرافيايي  ،GPSتاريخ تصادف
شروز ،ماه ،سالا

زمان شوقوع تصادف ،مطلع شدن پليس ،رسيدگي پليس،
حضور اورژانسا
نوع تصادفشخسارتي ،جرحي ،فوتيا
شماره سريال گزارش ،شاهد تصادف شدو شاهدا ثبت جزئيات
كارشناسي ،كشيدگي الستيک

تصادفي ، 8تصادم 3و
تصادم با جسم ثابت 21
توصيفگر

مشخصا

گزارش عامل مشاركت در تصادفشانساني ،وسيله ،محيطي،
جاده ،قضايي ،تامه ،ساير ،نامشخصا

رصادف

گزارش نوع تصادفها

بيشتر از سه

خسارت وارد شده

ميليون تومان

تعداد سطوح آسيب غير كشنده

2

تعريف سطوح آسيب غير كشنده

خير

نوع و كد تخلف

بله

گزارش نشده است

همه صدمات شديد
خسارتهاي بيشتر از
 1۵۵۵دالر

2

3

صدمات جدي،

 : Aمشكوک به صدمات

نياز به بستري در
بيمارستان براي

جدي  : Bمشكوک به
صدمات جزئي

بيشتر از  24ساعت،

 : Cاحتمال صدمه

بله

بله

جزئي و ساير
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بله

مشخصات راه و و)عيت جوي محل تصادف و

ترافيكي ،دادههاي مربوط به مراقبت پيشبيمارستاني و بيمارستاني

مشخصات وسيله نقليه مقصر /غيرمقصرعناصر دادهاي هستند كه

در پايگاه داده مربوط به سيستم اطالعات بيمارستان و مركز

توسط پليس و در صحنه تصادف جمعآوري ميشوند .اين عناصر

اورژانس ثبت و نگهداري ميشوند .يا سيستم اطالعات در مراكز

دادهاي در جدول دو فهرست شدهاند .در اين جدول عناصر داده-

پليس به سيستم بيمارستان لينک شدهاست و يا دادههاي مورد نياز

اي حجم ترافيک ،نوع جاده ،طبقهبندي جاده ،تصادف مرتبط با

به صورت دورهاي در قالب ديسک فشرده يا به صورت كاغذي

تقاطع ،نوع تقاطع و جهت منحني جاده در ايران وجود ندارد در

براي سازمانهاي مرتبط ارسال ميگردد .بنابراين در بررسي

حاليكه موانع ديد و تعميرات راه فقط در ايران موجود هستند .در

استانداردهاي اروپا و آمريكا عناصر دادهاي كه براي مراقبت

قسمت مشخصات وسيله نقليه نيز عناصر دادهاي رنگ وسيله،

پيشبيمارستاني و بيمارستاني فهرست شدهاست ،كه در اين

شركت سازنده ،مدل وسيله ،و)عيت الستيک ،سال ساخت،

استانداردها ليست شده بودند .و در ايران عناصر دادههاي مراكز

تعداد محورها ،شيشه رنگي ،در دسترس بودن تجهيزات ايمني،

فوريت پزشكي و سامانه مديريت حوادث ترافيكي بودند .در

عملكرد تجهيزات ايمني ،خسارت به اموال عمومي ،نوع بيمه و

بخش عناصر دادهاي مرتبط با مراقبت پيشبيمارستاني تقسيمبندي

تاريخ انقضاء بيمه در ايران وجود ندارد ولي ايران عناصر دادهاي

شدت بيماري و نمرهدهي شدت بيماري در ايران موجود نبود و

كارايي وسيله بعد از تصادف و معاينه فني را دارد كه در

استانداردهاي اروپا و آمريكا نمرهدهي بر اساس سيستم مقياس

استانداردهاي اروپا و آمريكا موجود نبود.

خالصه شده صدمات Abbreviated Injury Scale
) (AISانجام ميگردد.

عناصر دادهاي مربوط به مشخصات راننده مقصر /غير
مقصر و مشخصات سرنشينان مصدوم وسيله نقليه مقصر /غير

در بخش عناصر دادهاي مربوط به مراقبت بيمارستاني

مقصر و عابرين پياده مصدوم در جدول سه ليست شدهاند .در

نيز زمان بازتواني و ارزيابي بيمارستاني از شدت سانحه براي ايران

قسمت مشخصات راننده ،عناصر دادهاي مليت ،آدرس ،شماره

موجود نبود و هزينه بازتواني نيز تنها در استاندارد آمريكا وجود

تلفن ،تست دارو ،تست الكل و و)عيت جسماني براي ايران ثبت

داشت و ايران و استاندارد اتحاديه اروپا فاقد اين عنصر داده بودند.

نميگردد .همچنين عناصر داده سابقه محكوميت ،سابقه جرم

احث:

ترافيكي ،سابقه دستگيري ترافيكي تنها در استاندارد آمريكا

كاهش تصادفات رانندگي مستلزم شناخت دقيق عوامل مؤثر در

موجود بود و ايران استاندارد اروپا اين موارد را نداشتند .در

بروز آنها ميباشد وتحليل اين عوامل نيازمند جمعآوري دادههاي

قسمت مشخصات سرنشينان مصدوم و عابرين پياده ،عناصر داده-

صحيح و استاندارد است .به طور حتم استفاده از تجربيات جهاني
براي بهبود ايمني راهها و نظام مراقبتي مؤثر خواهند بود .در ايران

اي نام بيمارستاني كه مصدوم منتقل شده ،شدت صدمه،
عضوهاي صدمه ديده و علت صدمه براي ايران ثبت نميگردد و

پس از بيماريهاي قلبي عروقي ،دومين علت مرگ و مير

كد آمبوالنس ،نحوه انتقال مجروحين ،رنگ لباس عابر تنها در

تصادفهاي رانندگي است .1۰لذا مطالعه و بررسي عوامل حوادث

ايران ثبت ميشوند .استاندارد آمريكا عنصر داده نام پدر را ندارد.

ترافيكي از مهمترين مو)وعات تحقيقات علمي است .16كيفيت

عناصر دادهاي مرتبط با مراقبت پيشبيمارستاني و مراقبت

برنامهها و تصميمات در مورد پيشگيري و كنترل تصادفهاي

بيمارستاني براي حوادث ترافيكي در جدول چهار ليست شدهاند.

جادهاي وابسته به كيفيت دادههايي هست كه بر اساس آن تصميم-

در مطالعات انجام شده ،و بررسي سيستم اطالعات حوادث

گيري مي شود 17و .18
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جاپل  .2مقايسه عناصر دادهاي مربوط به مشخصات راه و و)عيت جوي محل تصادف  -مشخصات وسيله نقليه مقصر /غيرمقصر
ایرا

عناصر دادهای

CADaS

MMUCC

عامل جاده دخيل در تصادف ،نقايص موثر راه

بله

خير

يازده توصيفگر

حجم ترافيک

خير

بله

بله

بله

بله

بله

موانع ديد

بله

خير

خير

تعميرات راه

بله

خير

خير

خسارت وارده به تجهيزات

بله

بله

بله

عرض راه

بله

بله

بله

و)ع هندسه محل

بله

بله

بله

و)ع هوا

بله

بله

بله

كاربري محل

بله

بله

بله

نوع شانه ،عرض شانه

بله

بله

بله

حداكثر سرعت مجاز

بله

بله

بله

جهت منحني جاده

خير

بله

بله

تصادف مرتبط با تقاطع /نوع تقاطع

خير

بله

بله

نوع جاده ،طبقهبندي جاده

خير

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

كارايي وسيله بعد از تصادف ،معاينه فني

بله

خير

خير

نوع بار ،سازمان متبوعه ،وزن خالص وسيله ،وزن تقريبي بار

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خير

بله

بله

خير

بله

بله

سمت حركت راه ،و)ع روشنايي ،موقعيت تصادف ،شرايط سطح راه ،خط

مشخصا

كشي

داه پ پضعیت جای محل رصادف

شماره و سريال پالک ،شهر ثبت شد وسيله ،تعداد وسيال درگير ،تجهيزات
كنترل ترافيکشعالئم و تابلوهاا ،نوع وسيله نقليه

مشخصا

مانور وسيله نقليه ،تجهيزات ايمني ،مسير حركت ،تابلوهاي نصب شده در مسير،
نوع پالک

پسیله دقلیه مقصر /غیرمقصر

سرعت وسيله در هنگام تصادف ،قسمت آسيب ديده ،نقص وسيله نقليه ،محل
يا سمت برخورد ،و)عيت گواهينامه
شركت سازنده ،مدل وسيله ،و)عيت الستيک ،سال ساخت ،تعداد محورها،
شيشه رنگي ،رنگ وسيله
نام صاحب وسيله ،وسعت صدمه ،در دسترس بودن تجهيزات ايمني ،عملكرد
تجهيزات ايمني خسارت به اموال عمومي ،نوع بيمه ،تاريخ انقضاء بيمه

14۰

جاپل  . 3مقايسه عناصر داده اي مربوط به مشخصات راننده مقصر /غير مقصر و مشخصات سرنشينان مصدوم وسيله نقليه مقصر /غير مقصر و عابرين پياده مصدوم
CADaS

MMUCC

كدششناسها ملي ،نام ،نام خانوادگي ،سن ،شغل ،جنسيت ،تحصيالت ،هويت نامعلوم

بله

بله

بله

شماره گواهينامه ،تاريخ صدور ،نوع گواهينامه

بله

بله

بله

بله

بله

بله

مليت ،آدرس ،شماره تلفن ،تست دارو ،تست الكل ،و)عيت جسماني

خير

بله

بله

سابقه محكوميت ،سابقه جرم ترافيكي ،سابقه دستگيري ترافيكي

خير

خير

بله

تعداد سرنشين شغير از رانندها ،تعداد افراد صدمه ديده

بله

بله

بله

نام ،نام خانودگي ،كد ملي ،جنسيت ،سن ،تحصيالت ،شغل،

بله

بله

بله

نام پدر

بله

بله

خير

ایرا

عناصر دادهای

غیر مقصر

مشخصا
دادناه مقصر/

صدمه در صحنه ،نحوه انتقال ،استفاده كمربند  /كاله ايمني ،و)عيت راننده وسيله
نقليه

عاارین ایاده مصاپم

پسیله دقلیه مقصر /غیر مقصر پ

مشخصا
سردشینا مصاپم

ايمني شكاله /كمربندا ،و)عيتشسرنشين /عابرا

بله

بله

بله

كد آمبوالنس ،نحوه انتقال مجروحين ،رنگ لباس عابر

بله

خير

خير

موقعيت عابر ،عملكرد عابر

بله

بله

بله

خير

بله

بله

نام بيمارستاني كه مصدوم منتقل شده ،شدت صدمه ،عضوهاي صدمه ديده ،علت
صدمه

در اتحاديه اروپا ،نقص در همساني دادهها در داخل و بين

چهار عامل را توصيه ميكند همچنين گزارش واقعهاي كه عامل

كشورها ،تالش براي ايجاد مجموعه دادههاي معمول

اصلي بوده و بيشترين صدمه را ايجاد كردهاست را )روري

تصادف) (CADaSرا ايجاد كرد كه شامل مجموعه حداقل از

ميداند .پايگاه اتحاديه اروپا عامل تصادف را به پنج رده تقسيم

عناصر دادهاي استاندارد شده بودند .13حداقل عناصر دادهاي براي

كرده است ،و ثبت اولين عامل به وجود آورنده را )روري مي-

 CADaSبر اساس تحقيقات جامع از منابع و سيستمهاي دادهاي

داند ۰و  .22در صورتي كه ايران اين عنصر داده را ندارد.

از  2۰كشور اروپا انتخاب شدند .2۵در اياالت متحده پايگاههاي

در بخش مشخصات راه و و)عيت جوي؛ جهت منحني جاده،

دادهاي ويژهاي در سطح ملي وجود دارد ،ولي هر ايالت پايگاه

تصادف مرتبط با تقاطع ،طبقهبندي جاده و در بخش مشخصات

داده ايمني جادهاي خاص خود را دارد كه بر اساس مدل حداقل

وسيله؛ شركت سازنده وسيله ،شيشه رنگي ،رنگ وسيله ،نام

معيارهاي يک شكل تصادف ) (MMUCCميباشد.21

صاحب وسيله ،وسعت صدمه ،در دسترس بودن و عملكرد

همانطور كه نتايج مطالعه نشان داده است ،ايران در بخش دادههاي

تجهيزات ايمني ،خسارت به اموال عمومي ،نوع و تاريخ انقضاء

پليس مغايرتهاي زيادي با استانداردهاي اروپا و آمريكا دارد .در

بيمه عناصر دادهاي هستند كه در ايران ثبت نميشوند ،در عوض

قسمت مربوط به مشخصات و زمان تصادف؛ روز هفته ،گزارش

بعضي عناصر دادههايي در اين بخش مانند موانع ديد ،تعميرات

اولين عامل ايجاد كننده تصادف و تعريف سطوح آسيب غير

راه ،كارايي وسيله بعد از تصادف و معاينه فني ميباشد كه در

كشنده را ندارد .نحوه ثبت علت تصادف در سيستمهاي مختلف

استانداردهاي اروپا و آمريكا وجود ندارد.

متفاوت ميباشد MMUCC ،ماهيت چند عاملي و ثبت حداقل
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جاپل  .4مقايسه عناصر دادهاي مرتبط با مراقبت پيشبيمارستاني و بيمارستاني
CADaS

MMUCC

تاريخ و زمان حادثه

بله

بله

بله

نحوه اطالع به اورژانس

بله

بله

بله

زمان پاسخ دهي خدمات اورژانس

بله

بله

بله

مشخصات مصدوم

بله

بله

بله

و)عيت سالمتي و عالئم حياتي بيمار در صحنه حادثه

بله

بله

بله

مشخصات انتقال دهنده بيمار به بيمارستان

بله

بله

بله

مراقبت قبل از بيمارستان

بله

بله

بله

نوع صدمه و تشخيص

بله

بله

بله

اقدامات پيش بيمارستاني

بله

بله

بله

بيمارستان پذيرنده

بله

بله

بله

مشخصات محل حادثه

بله

بله

بله

نتايج ماموريت

بله

بله

بله

محيط ماموريت

بله

بله

بله

تقسيم بندي شدت بيماري

خير

بله

نمره دهي شدت بيماري

خير

ایرا

عناصر دادهای

مراقبت ایشایمادستاد

بله

مراقبت ایمادستاد

AIS

AIS

مشخصات مصدوم

بله

بله

بله

تشخيص بيماري ناشي از سانحه در فرد بر اساس ICD

بله

بله

بله

علت خارجي سانحه ICDكدهاي V

بله

بله

بله

اقدام انجام شده در بيمارستانICD

بله

بله

بله

هزينه بيمارستان

بله

بله

بله

زمان باز تواني

خير

بله

بله

هزينه بازتواني

خير

خير

بله

عالئم حياتي

بله

بله

بله

ارزيابي بيمارستاني از شدت سانحه

خير

بله

بله

بخش پذيرش شده

بله

بله

بله

انتقال مجروحين و رنگ لباس عابر تنها در عناصر دادهاي پليس

درقسمت مشخصات راننده و سرنشين يا عابر مصدوم؛

ايران موجود ميباشد.

مليت ،آدرس ،نتيجه تست دارو و الكل ،و)عيت جسماني راننده،
براي ايران ثبت نميشود .همچنين دادههاي پليس ايران و

استفاده از دادههاي معتبر و موثق براي شناسايي

استاندارد اروپا سابقه حكوميت ،جرم ترافيكي و دستگيري

مشكالت و اختصاص منابع ،عنصر كليدي رويكرد سيستمي ايمن

ترافيكي را ندارد .در اين قسمت همچنين بيمارستاني كه مصدوم

در امنيت جادهها ميباشد .23در بخش دادههاي مراقبت

منتقل شده است ،شدت صدمه ،عضوهاي صدمه ديده و علت

پيشبيمارستاني ،عناصر دادهاي تقسيمبندي و نمرهدهي شدت

صدمه براي ايران ثبت نميشود ،هر چند كد آمبوالنس ،نحوه

صدمات براي ايران ثبت نميشود .دادهها در مورد وسعت
صدمات غير فوتي براي ارزيابي نوع مراقبتهاي پزشكي مورد
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نياز مهم هستند و توانايي براي محاسبه كردن تعداد دقيق صدمات

براي صدمات جدي ميباشد .در جزئيات ،سه سطح از صدمات

غيرفوتي در سطح جهان به عنوان يک چالش باقي مانده است.2

تعريف شده است :صدمه جدي مشكوک ،صدمه جزئي مشكوک

مشكالت مربوط به كيفيت و اعتبار دادههاي مربوط به صدمات

كه هر نوع صدمهاي ميباشد ،بجز صدمات جدي يا كشنده و

جرحي شايد بيشتر و پيچيدهتر از دادههاي فوتي هستند .در بعضي

صدمات ممكن ،كه شكايت از درد بدون صدمه قابل مشاهده مي

از كشورها كاركنان بيمارستان وقتي كه بيمار از بيمارستان

باشد .طبقهبندي صدمه توسط پليس در صحنه تصادف انجام مي

ترخيص ميشود صدمات را با استفاده از روشهاي نمرهدهي

گيرد 26و .27

استاندارد شده مانند :مقياس خالصه شده صدمات) ،(AISنمره

در بخش عناصر دادهاي مربوط به مراقبت بيمارستاني

شدت صدمه) Injury Severity Score(ISSيا طبقهبندي

زمان بازتواني ،هزينه بازتواني و ارزيابي بيمارستاني از شدت

بينالمللي بيماريها International Classification of

سانحه براي ايران جمعآوري نميگردد .در ايران همچنين تعريف

) Diseases (ICDكدگذاري ميكنند .6ولي در سيستم

مشخصي در دادههاي پليس ،مراقبت پيشبيمارستاني و بيمارستاني

حوادث ترافيكي يران نمرهدهي صدمات انجام نميشود.

براي فوت در اثر تصادف وجود ندارد .ولي در دادههاي استاندارد

شدت تصادف ،بر اساس شديدترين آسيب به هر فرد

اروپا و آمريكا تعريف  3۵روز براي فوت در اثر تصادف انتخاب

درگير در تصادف است .در استراليا ،طبقهبندي شامل :زخمي

شده است .انتخاب  3۵روز بر اساس تحقيقاتي بوده است كه نشان

شدهاي كه در بيمارستان بستري شده است شبه عنوان بستريا و

دادهاند ،بيشتر افراد در نتيجه تصادفهاي جادهاي يا جراحات

زخمي شدهاي كه نياز به درمان پزشكي دارد ،كه شامل دو

ناشي از آن در مدت  3۵روز كشته ميشوند .28موحدي در مطالعه

زيردسته شالفا نياز به درمان پزشكي در يک بيمارستان شبه عنوان

خود بيان ميدارد كه درخصوص نظام مراقبت ،چارچوب خاصي

سرپاييا و شبا تحت درمان توسط پزشک عمومي .افراد درمان

براي جمعآوري اطالعات بعد از سانحه به خصوص در مورد

نشده شامل دو زيردسته شالفا آسيبهاي جزئي ،از جمله كمک-

ارزيابي شدت سانحه ،مدت بستري ،هزينههاي درماني و زمان

هاي اوليه در محل و شبا مجروح نشده است .دركشورهاي عضو

بازتواني در نظام سوانح ترافيكي موجود ايران طراحي نگرديده

اتحاديه اروپا در دو سطح شدت صدمه تعريف ميشود ش1اآسيب

است.23

جدي و ش2امصدوميت جزئي 24و  ،2۰در انگلستان ،شخصي كه به

دتیجهگیری:

شدت آسيب ديده ،شخصي است كه در بيمارستان بستري شده

توسعه موفقيتآميز و راهبردي پيشگيري از سوانح ترافيكي،

است يا از هر يک از صدمات شكستگي) ،ربه مغزي ،صدمات

مرهون دسترسي به اطالعات استاندارد است .استانداردسازي داده

داخلي ،خرد شدگي و سوختگي ،بريدگيها و پارگيهاي شديد

هاي حوادث ترافيكي عناصر كليدي براي تحليل آنها و مقايسه در

رنج ميبرد .2۰بر اساس  CADaSصدمات جدي ،آسيبهايي

سطح جهاني هستند .يافتههاي پژوهش نشان دادند كه سيستم

هستند كه نياز به بستري شدن دارند ،ساير صدمات ديگر مواردي

اطالعات حوادث ترافيكي ايران بعضي عناصر دادههاي مهم براي

هستند كه نياز به نظارت براي مدت  24ساعت دارند.

برنامهريزي ،مقايسه و تحليل را ندارد .لذا گنجاندن اين عناصر

در اياالت متحده ،نسخه  MMUCC 2۵12تعريف
صدمات تغيير يافته و تعريف جديد كامال شبيه تعريف انگلستان
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دادهاي براي جمعآوري دادههاي تصادف و مقايسههاي بينالمللي
)روري به نظر ميرسد.
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Abstract
Background: Prevention of traffic accidents requires the exact
understanding of the risk factors. Analysis of these factors
requires the collection of authentic and standard data. The aim of
this study was to compare the data elements of traffic accidents
related to the police, the pre-hospital and hospital care in Iran
with Europe and America standards.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed
in 2014. Data resources for Iran included data base and forms in
police office, traffic accident information management system in
hospital and forms in medical emergency centers. Standards for
data elements in America (MMUCC) and Europe (CADaS) were
retrieved from the internet. Data elements from aforementioned
resources were merged together and a complete list of them were
listed in the tables. Then, comparison of the data elements was
performed and final results were displayed in the descriptive
tables.
Results: Results showed that defined levels of non-fatal injury,
type and expiration date of insurance, driver’s physical
conditions, previous conviction and history of traffic offenses for
police data elements, classification and rating for the injury
severity of pre-hospital care and assessment of the injury
severity, the time and cost of rehabilitation for the hospitals in
Iran were not existing. Also, vision obstacles, repairing road and
technical inspection were data elements existing only for Iran.
Conclusions: Prevention of traffic accidents requires access to
standard data. Standardization of data for traffic accidents are the
key elements for analysis and comparison on a global level.
Traffic accident information system in Iran lacks some of the
major data elements. Therefore, it is essential that these data
elements be considered.
Keywords: Data element, Traffic accident, Standard, Information
system
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