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Background and Aim The deaths caused by traffic accidents are one of the three leading causes of death 
in Iran. Considering that all deaths from traffic accidents in the forensic organization are undergoing 
autopsy and also in the treatment centers under oral autopsies, the cause of death is determined, we 
determined that the cause of reported death from oral autopsy and medical autopsy Compare the law.
Methods & Materials In this descriptive study, patients who were admitted to the forensic medical center 
during the year 1395 admitted to the Vali-e-Asr Hospital in Arak, were referred. The causes of death in 
Vali-asr Hospital were evaluated and compared with the outcome of the forensic oral hearing. 
Ethical Considerations This study ethcally approved by the ethics committee of the Arak University of 
Medical Sciences (Code: IR.ARAKMU.REC.1395.226).
Results In this study, 109 patients (1.33%) died from a total of 8153 patients with traffic accidents referred 
to Valiasr hospital in Arak. Of these, 68.8% were male and 31.2% were women. The Mean±SD age of the 
patients died was 44.03±22.43 years. Also, 59.6% of the dead died during the first 24 hours of the acci-
dent. The most common cause of death, according to the results of oral autopsy, was “multiple injuries,” 
accounting for 49.5% of the patients in 45 patients.
Conclusion Abundance of deaths among patients with road traffic accidents and they referred to Valiasr 
hospital, which was 1.33%. According to the existing standards and considering that the mortality rate in 
this center is less than 1.5%. It seems that the level of service delivery in this center is favorable.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

raffic accidents deaths occur either at the time 
of the accident or within 30 days due to in-
jury caused by the accident [1]. By 2020, traf-
fic accident injuries will be the second cause T

of disability in developing countries and the third cause of 
death worldwide [2].

Injuries due to traffic accidents are one of the three main 
causes of death in Iran. All cases of this type of death are 
autopsied in the Forensic Medicine Organization and the 
medical centers perform verbal autopsy and determine the 
cause of death. Therefore, in this study, we decided to inves-
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tigate the cause of death reported by verbal and forensic 
autopsy and compare the results.

2. Materials and Methods

This cross-sectional study included all patients who were 
admitted to Vali-e-Asr Hospital in Arak City during 2016 
due to injuries caused by traffic accidents and were referred 
to a forensic medical center for autopsy after death. In-
clusion criteria were the death of the hospitalized patient 
within 30 days after the traffic accident, and exclusion cri-
teria were the death of the hospitalized patient after 30 days 
of the accident and no medical (clinical) autopsy. After the 
death of the traffic accident patient, verbal autopsy infor-
mation (i.e., information obtained from the patient’s history 
and case evidence) was collected and recorded. Due to the 
fact that all the bodies of traffic accidents are referred to 
forensic medicine to report the cause of death, medical au-
topsy information was also collected and recorded. Finally, 
a comparison was made between the results of these two 
types of autopsies.

3. Results

This cross-sectional study was performed in 2016. Out of 
8153 traffic accident patients referred to Vali-e-Asr Hospi-
tal in Arak City, 109 cases resulted in death (1.33%). Eigh-
teen patients who did not undergo medical autopsy due to 
various causes were excluded from the study. The causes of 
death due to traffic accidents based on verbal and medical 
autopsy are shown in Tables 1 and 2.

The most common cause of death, according to the verbal 
autopsy results, was “multiple injuries”, which occurred in 
45 (49.5%) patients. The second most common cause of 
death was “head trauma” which occurred in 28 (30.8%) pa-
tients (Table 1). 

The causes of death of patients in traffic accidents were 
examined after a forensic autopsy and it was found that the 
most common cause of death of patients in traffic accidents 
was head trauma, which was present in 42 patients (46.1%) 
of the total patients. The second most common cause of 
death in these patients based on forensic autopsy was mul-
tiple fractures, which occurred in 33 patients (36.2%) of the 
total patients (Table 2).

Table 1. Evaluation of the cause of death based on verbal autopsy

Verbal Autopsy Result No. (%)

Multiple injuries 45(49.5)

Head trauma 28(30.8)

Hypovolemic shock 5(5.5)

Pulmonary embolism 5(5.5)

Spinal cord injury 4(4.4)

Multi-organ failure 1(1.1)

Adult respiratory distress syndrome 1(1.1)

Tracheal stenosis 1(1.1)

Extensive myocardial infarction 1(1.1)

Total 91(100)

Table 2. Cause of death based on patients’ forensic autopsy

Forensic Autopsy Result No. (%)

Head trauma 42(46.1)

Multiple fractures 33(36.2)

Bleeding 8(8.8)

Other causes 8(8.8)

Total 91(100)
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Comparison of the causes of death of patients in traffic 
accidents based on oral and forensic autopsies showed that 
the cause of death of these patients was the same in 51 cas-
es (56%) and was different in 40 patients (44%). Forensic 
clinical autopsy data were not available in 18 patients and 
therefore their results could not be compared.

4. Discussion

Out of 8153 patients in traffic accidents referred to Vali-
e-Asr Hospital in Arak City in 2016, a total of 109 patients 
(1.33%) died. The most common cause of death, according 
to the verbal autopsy results, was “multiple injuries” in 45 
patients (49.5%). According to forensic autopsies, the most 
common cause of death of patients due to traffic accidents 
was head trauma, which was present in 42 patients (46.1%) 
of the total number of patients. According to verbal and fo-
rensic autopsies, the causes of death of patients in traffic 
accidents were similar in 51 cases (56%) and different in 
40 cases (44%).

The results of studies conducted by A Montazeri and NB 
Kumar showed that head trauma is the leading cause of death 
due to traffic accidents [16, 17]. These results are consistent 
with the results of medical autopsy in the present study.

5. Conclusion

In general, the results of this study showed that the frequen-
cy of deaths among road accident victims who referred to 
Vali-e-Asr Medical Center in Arak City was 1.33%. Accord-
ing to the existing standards and considering that the mortali-
ty rate in this center is less than 1.5%, it seems that the quality 
of services in this center is desirable. The results of this study 
showed that most road accident patients lose their lives dur-
ing the first 24 hours of the accident, which shows that most 
of these deaths are inevitable due to the severity of injuries.
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زمینه و هدف تلفات ناشی از تصادفات رانندگی یکی از سه عامل اصلی مرگ ومیر در ایران است. با توجه به اینکه تمام مرگ و میر ناشی از 
تصادفات در سازمان پزشکی قانونی اتوپسی می شوند و همچنین در مراکز درمانی، اتوپسی شفاهی انجام و علت مرگ مشخص می شود، 
بر آن شدیم تا به بررسی علت فوت گزارش شده از اتوپسی شفاهی و اتوپسی پزشکی قانونی پرداخته و نتایج حاصل از آن را با هم مقایسه 

کنیم.

مواد و روش ها در این مطالعه که به صورت توصیفی انجام شد، بیماران فوتی که بر اثر صدمات ناشی از تصادفات رانندگی طی سال 
1395 در بیمارستان ولی عصر اراک بستری شده بودند و سپس جهت انجام کالبد شکافی به مرکز پزشکی قانونی ارجاع داده شده بودند، 

وارد مطالعه شدند و علت فوت تعیین شده در بیمارستان ولی عصر با نتیجه کالبد شکافی پزشکی قانونی بررسی و با هم مقایسه شدند. 

مالحظات اخالقی این پژوهش با کد IR.ARAKMU.REC.1395.226 توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اراک تصویب شده 
است.

یافته ها از مجموع 8153 بیمار دچار حوادث ترافیکی ارجاع شده به بیمارستان ولی عصر اراک، 109 بیمار )1/33 درصد( فوت 
شدند. همچنین 59/6 درصد از بیماران فوت شده در طی 24 ساعت اول تصادف جان خود را از دست داده بوده اند. بیشترین 
از  بیمار معادل 49/5 درصد  اتوپسی شفاهی »آسیب متعدد« بوده است که در 45  از  بر اساس نتیجه اعالم شده  علت مرگ 

بیماران وجود داشته است.

نتیجه گیری فراوانی مرگ در بین بیمارانی که دچار حوادث جاده ای شده بودند و به مرکز آموزشی درمانی ولی عصر اراک مراجعه کرده بودند 
برابر 1/33 درصد بوده است که با توجه به استانداردهای موجود و با توجه به اینکه میزان مرگ و میر در این مرکز کمتر از 1/5 درصد است، 

به نظر می رسد که سطح ارائه خدمات در این مرکز مطلوب است. 

کلیدواژه ها: 
صدمات ترافیکی جاده 

ای، مرگ، تصادف

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 27 شهریور 1398

تاریخ پذیرش: 06 خرداد 1399
تاریخ انتشار: 11 مرداد 1399

مقدمه

مرگ های ناشی از حوادث ترافیکی به آن دسته از مرگ هایی گفته 
می شود که در هنگام وقوع حادثه یا در سی روز پس از حادثه به علت 
آسیب ناشی از حادثه بروز می کند ]1[. سوانح و حوادث ترافیکی در 
سراسر دنیا به عنوان علت اصلی ناتوانی و مرگ و میر شناخته شده اند 
و یک مشکل عمده بهداشت عمومی در کشورهای در حال توسعه و 
توسعه یافته هستند. صدمات ناشی از حوادث ترافیکی در سال 2020 
دومین علت معلولیت در کشور های در حال توسعه و سومین علت 
مرگ ومیر در سراسر دنیاست ]2[. طبق اطالعات سازمان جهانی 

بهداشت که از 178 کشور جمع آوری شده است تصادفات ترافیکی 
نهمین علت مرگ در بین تمام گروه های سنی و سومین علت مرگ 
در بین گروه سنی 5 الی 44 ساله است. همچنین این سازمان با بیان 
اینکه حوادث ترافیکی از حدود 999 هزار حادثه در سال 1990 با 
10 درصد رشد به 1/24 میلیون حادثه در سال 2002 رسید که در 
صورت عدم اقدام مناسب برای تصادفات جاده ای پیش بینی شده بود 
این تعداد تا سال 2020 به 1/9 میلیون حادثه برسد و این، اهمیت 

این موضوع را یادآور می شود ]4 ،3[. 

بیش از 90 درصد مرگ های ناشی از سوانح جاده ای در کشور های 

1. گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
2. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

2. گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

بررسی علل فوت در مجروحین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر اراک بر اساس 
اتوپسی شفاهی و اتوپسی پزشکی قانونی 
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در حال توسعه با درآمد کم و متوسط رخ می دهد. با وجود اینکه 
این کشور ها تنها نیمی از وسایل نقلیه جهان را دارند. در کشور های 
پیشرفته از جمله آمریکا، آسیب های ناشی از تروما به ویژه تصادفات 
وسایل نقلیه، هفتمین علت مرگ است. بررسی های مختلفی که در 
نقاط مختلف جهان انجام شده است، نشان می دهد عابران کم سن و 
سال )کودکان و نوجوانان( و افراد مسن گروه پر خطر در تصادفات 
از دیگر گروه های در معرض خطر در تصادفات  رانندگی هستند. 
رانندگی راکبان موتور سیکلت هستند ]5[. حوادث ترافیکی در ایران 
با میزان 32 درصد در صد هزار نفر دومین علت مرگ و میر و اولین 
علت سال های از دست رفته به علت مرگ زودرس و شایع ترین علت 
افزایش حوادث  باعث  مصدومیت است ]6[. مهم ترین دالیلی که 
ترافیکی در کشور های در حال توسعه از جمله ایران می شوند، عبارت 
است از افزایش تعداد وسایل نقلیه، باال بودن تعداد آسیب دیده به 
وضعیت  بهداشتی،  زیرساخت های  بودن  ناکافی  تصادف،  هر  ازای 
نامناسب کنترل ترافیکی، حضور اتومبیل های غیر استاندارد و فرسوده 

و نا ایمنی جاده ها و خیابان ها ]7[. 

درمجموع 2/5 درصد حوادث رانندگی جهان در ایران رخ می دهد 
از  برابر بیشتر  ایران 20  که به مفهوم آن است میزان حوادث در 
جاهای دیگر است. بر اساس اطالعات واحد آماری سازمان پزشکی 
رانندگی  تصادفات  در  نفر  در سال 2006، 27567  قانونی کشور 
کشته و 276762 نفر مجروح شدند که باالترین میزان مرگ و میر 
ناشی از تصادفات طی یک سال در ایران است. بر اساس گزارش 
سازمان جهانی بهداشت در سال 2008، 23 هزار نفر در کشور ما 
جان خود را بر اثر حوادث ترافیکی از دست داده اند. در سال 2012 
تعداد مرگ های برآورد شده بر اثر حوادث ترافیکی در ایران 34/1 
نفردر صد هزار نفر و این میزان طبق برآورد سازمان پزشکی قانونی 

کشور در سال 2012 معادل 27/22 در صد هزار بوده است ]8[. 

در  مرگ و میر  علت  بررسی  جهت  در  که  مختلف  مطالعات  در 
تصادفات رانندگی در سراسر دنیا انجام شده، بیان شده که شایع ترین 
علت مرگ و میر به ترتیب آسیب سر و صورت،آسیب اندام تحتانی 
مطالعات  از  برخی  نتایج   .]9[ بودند  فوقانی  اندام  آسیب  و سپس 
انجام شده حاکی از دخیل بودن عوامل مختلف از جمله نوع و مکان 
تصادف در ایجاد صدمات ترافیکی، مورتالیتی و نیز شدت صدمات 
راهنمای  عوامل،  این  بومی  شناسایی  بنابراین  است؛  آن  از  ناشی 
مناسبی برای مسئولین سالمت و برنامه ریزی دقیق و موثر در جهت 
ارتقای سالمت جامعه خواهد بود ]10[. با توجه به اینکه تلفات ناشی 
از تصادفات رانندگی یکی از سه عامل اصلی مرگ و میر در ایران است 
و از سوی دیگر تمام مرگ و میر ناشی از تصادفات در سازمان پزشکی 
قانونی اتوپسی می شوند و همچنین در مراکز درمانی اتوپسی شفاهی 
انجام و علت مرگ مشخص می شود، بر آن شدیم تا به بررسی علت 
فوت گزارش شده از اتوپسی شفاهی و اتوپسی پزشکی قانونی پرداخته 

و نتایج حاصل از آن را با هم مقایسه کنیم.

مواد و روش ها

در این مطالعه که به صورت توصیفی مقطعی انجام شد، بیماران 
فوتی که بر اثر صدمات ناشی از تصادفات رانندگی طی سال 1395 
انجام  جهت  و سپس  شده  بستری  اراک  ولی عصر  بیمارستان  در 
کالبدشکافی به مرکز پزشکی قانونی ارجاع داده شدند، وارد مطالعه  
شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. اجساد تمامی بیماران حوادث 

ترافیکی تحت اتوپسی پزشکی قانونی قرار می گیرند. 

معیارهای ورود: بیمارانی که تا سی روز پس از حادثه ترافیکی فوت 
کردند. از آنجایی که کل مرگ های ناشی از تصادف، تبعات حقوقی 
دارد، صدور جواز دفن توسط پزشکان ممنوع و جرم است و جواز 
تمامی موارد مرگ ناشی از حوادث و سوانح و تصادفات می بایست از 
طریق پزشکی قانونی صادر شود که انجام اتوپسی الزامی و جبر قانون 
است. معیار های خروج: بیمارانی که پس از گذشت سی روز از حادثه 
ترافیکی فوت کردند و بیمارانی که به هر دلیلی در پزشکی قانونی 

اراک برای آن ها اتوپسی انجام نشده است. 

صدمات ناشی از تصادفات رانندگی به آن دسته از حوادثی اطالق 
می شود که به علت وقوع حادثه رانندگی در وسایل نقلیه سبک و 
سنگین، سرنشینان این وسایل یا عابرین پیاده دچار جراحت شوند.

درنهایت پس از فوت بیماران، توسط کمیته مرگ و میر بیمارستانی 
علت فوت با اتوپسی شفاهی و بالینی تعیین می  شود )اتوپسی شفاهی 
به این معنا که علت مرگ بیمار با شرح حال بالینی و شواهد موجود 
در پرونده صورت می گیرد( و جنازه به پزشکی قانونی ارجاع می  شود و 
پس از تعیین علت فوت توسط سازمان پزشکی قانونی ضمن بررسی 
و مقایسه علت فوت تعیین شده توسط هر دو گروه، شایع ترین علت 
فوت مشخص می شود. در این پژوهش پس از جمع آوری این متغیر ها 
و ورود آن ها به سیستم جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل این 

اطالعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد.

یافته ها

حوادث  بیماران  در  فوت  علل  بررسی  هدف  با  اخیر  مطالعه 
اساس  بر  اراک  ولی عصر  بیمارستان  به  مراجعه کننده  ترافیکی 
 1395 سال  در  قانونی  پزشکی  اتوپسی  و  شفاهی  اتوپسی 
ترافیکی  حوادث  بیمار   8153 از  مطالعه  این  در  شد.  انجام 
مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر اراک در سال 1395 تعداد 
109 بیمار )1/33 درصد( فوت شدند و 8044 بیمار غیر فوتی 
)98/66 درصد( وجود داشتند. وضعیت بیماران حوادث ترافیکی 
 1395 سال  در  اراک  ولی عصر  بیمارستان  به  مراجعه کننده 
بررسی  و مشاهده شد از مجموع 109 بیمار فوت شده به علت 
مراجعه کننده  بیماران  بین  از   1395 سال  در  ترافیکی  حوادث 
از  معادل 68/8 درصد  بیمار  اراک، 75  ولی عصر  بیمارستان  به 
مجموع بیماران مرد و 34 بیمار معادل 31/2 درصد از مجموع 
بیماران زن بودند. میانگین سنی بیماران فوت شده برابر 44/03 
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سن  کمترین  است.  بوده  سال   22/43 معیار  انحراف  با  سال 
فرد  یک  فوت شده  بیمار  بزرگ ترین  و  سال  چهار  فوت شدگان 
90 ساله بوده است. در بررسی مدت زمان بروز حادثه ترافیکی تا 
فوت بیماران مورد بررسی در این مطالعه، مشاهده شد از مجموع 
109 بیمار فوت شده به علت حوادث ترافیکی، 65 بیمار ) 59/6 
از بروز حادثه ترافیکی فوت  درصد( قبل از گذشت 24 ساعت 

شدند و 44 بیمار )40/4 درصد( بعد از این زمان فوت شدند. 

بیشترین علت مرگ بر اساس نتیجه اعالم شده از اتوپسی شفاهی 
»آسیب متعدد« بوده است که در 45 بیمار معادل 49/5 درصد از 

بیماران وجود داشته است. بعد از این آسیب، دومین علت شایع مرگ 
بیماران »ضربه به سر« بوده است که در 28 بیمار معادل 30/8 درصد 

از بیماران ایجاد شده بوده است )جدول شماره 1(.

نتایج حاصل از بررسی علل مرگ بیماران دچار حوادث ترافیکی 
بر اساس اتوپسی پزشکی قانونی بیماران، نشان داد شایع ترین علت 
بوده  به سر  ترافیکی ضربه  اثر حوادث  بر  بیماران فوت شده  مرگ 
است که در 42 بیمار معادل 46/1 درصد از مجموع بیماران وجود 
داشته است، همچنین دومین علت شایع مرگ در این بیماران بر 
اساس اتوپسی پزشکی قانونی، شکستگی های متعدد بوده است که 

جدول1. بررسی علت مرگ براساس اتوپسی شفاهی بیماران

تعداد )درصد(نتیجه اتوپسی شفاهی

 )49/5( 45آسیب متعدد
)30/8( 28ضربه به سر

 )5/5( 5شوک هایپوولمیک
 )5/5( 5آمبولی ریه
 )4/4( 4آسیب نخاع

 )1/1( 1نارسایی مولتی ارگان
 )1/1( 1سندرم دیسترس تنفسی بالغین

 )1/1( 1تنگی تراشه
 )1/1( 1انفارکت وسیع قلبی

 )100( 91مجموع

جدول 2. علت مرگ براساس اتوپسی پزشکی قانونی بیماران

 تعداد )درصد(نتیجه اتوپسی پزشکی قانونی

)46/1( 42ضربه به سر
)36/2( 33شکستگی های متعدد

)8/8( 8خون ریزی
)8/8( 8سایر علل
)100( 91مجموع

جدول3. مقایسه علل مرگ بیماران براساس اتوپسی پزشکی قانونی و اتوپسی شفاهی

 تعداد )درصد(نتیجه مقایسه

)56( 51مشابه
)44( 40متفاوت
)100( 91مجموع
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در 33 بیمار معادل 36/2 درصد از مجموع بیماران وجود داشته 
است )جدول شماره 2(. در 18 بیمار، اتوپسی بالینی به هر دلیلی در 

پزشکی قانونی انجام نشده بوده است.

اتوپسی  اساس  بر  ترافیکی  حوادث  بیماران  فوت  علل  مقایسه 
شفاهی و اتوپسی پزشکی قانونی نشان داد علت فوت این بیماران در 
51 مورد معادل 56 درصد از بیماران مشابه و در چهل بیمار معادل 
44 درصد از بیماران متفاوت بوده است )جدول شماره 3(. همچنین 
اطالعات اتوپسی بالینی پزشکی قانونی در 18 بیمار در دسترس نبود 

تا بتوان نتایج آن ها را با هم مقایسه کرد.

بحث

بیمارستان  به  مراجعه کننده  ترافیکی  حوادث  بیمار   8153 از 
ولی عصر اراک در سال 1395 تعداد 109 بیمار )1/33 درصد( فوت 
شدند. بیشترین علت مرگ بر اساس نتیجه اعالم شده از اتوپسی 
شفاهی »آسیب متعدد« بوده است که در 45 بیمار معادل 49/5 
درصد از بیماران وجود داشته است. در بررسی علل مرگ بیماران 
بیماران،  قانونی  اتوپسی پزشکی  بر اساس  ترافیکی،  دچار حوادث 
مشاهده شد شایع ترین علت مرگ بیماران فوت شده بر اثر حوادث 
ترافیکی ضربه به سر بوده است که در 42 بیمار معادل 46/1 درصد 

از مجموع بیماران وجود داشته است. 

اتوپسی  اساس  بر  ترافیکی  حوادث  بیماران  فوت  علل  بررسی 
شفاهی و علل فوت این بیماران براساس اتوپسی پزشکی قانونی نشان 
داد علت فوت این بیماران در 51 مورد معادل 56 درصد از بیماران 
مشابه و در 40 بیمار معادل 44 درصد از بیماران متفاوت بوده است. 
افزایش مرگ و میر های ناشی از حوادث ترافیکی در کشورهای با درآمد 
کم و متوسط و به ویژه در کشورهای با اقتصادهای در حال توسعه 
ناشی از شهرنشینی و موتوری شدن وسایل است که به سرعت در 
حال پیشرفت هستند. در بسیاری از این کشورها تحوالت زیربنایی 
وسایل  از  استفاده  نحوه  با  اجرایی  سیاست های  تغییر  و  ضروری 
موتوری هماهنگ نیست. در مقابل در بسیاری از کشورهای با درآمد 
موتوری  از  ناشی  جاده ای  حوادث  مرگ و میر های  افزایش  این  باال 
شدن وسایل را مدیریت های کالن کاهش داده اند. این دستاوردها 
نتیجه زیرساخت های امن تر، بهبود امنیت وسایل نقلیه و پیاده سازی 

تعدادی از مداخالت مؤثر دیگر است ]11[. 

با  دولت ها  کشورها،  در  نقلیه  وسایل  تعداد  افزایش  با  هم زمان 
این مشکالت شامل  مواجه هستند.  نیز  دیگری  دوگانه  مشکالت 
آلودگی  افزایش  و همین طور  در خیابان ها  ترافیک  میزان  افزایش 
هوای ناشی از متساعد شدن گازهای سوخته شده ماشین ها هستند 
می شود.  انسان ها  در  تنفسی  بیماری های  بروز  افزایش  سبب  که 
تحرک های  کاهش  باعث  نقلیه  وسایل  میزان  افزایش  همچنین 
فیزیکی و فعالیت های انسان ها از جمله پیاده روی و دوچرخه سواری 

می شود که با کاهش سالمتی ارتباط دارد ]12[. 

ساالنه بیش از 1/2 میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر حوادث 
این جمعیت،  بر  و عالوه  از دست می دهند  را  جاده ای جان خود 
ساالنه میلیون ها نفر نیز صدمات جدی می بینند و با پیامدهای ناگوار 
تصادفات جاده ای سال ها ناتوان و دچار عوارض دراز مدت می شوند. 
در سراسر جهان، صدمات ناشی از حوادث ترافیکی اصلی ترین علت 
مرگ در محدوده سنی 15-29 سال است. در حال حاضر تخمین زده 
می شود که صدمات ترافیکی نهمین علت مرگ در تمام سنین است 
و تا سال 2030 این رتبه به هفتمین علت شایع تبدیل خواهد شد 
عالوه بر مرگ های ناشی از حوادث جاده ای، ساالنه 50 میلیون نفر 
دچار عوارض و صدمات غیرفوتی ناشی از تصادفات جاده می شوند. 
عالوه بر این موارد نیز عوارض غیر مستقیم اضافی دیگری نیز وجود 
دارد که با این اپیدمی در حال رشد ارتباط دارد. کشور ایران جزو 
کشورهای با درآمد متوسط است و بروز حوادث جاده ای و عوارض 
ناشی از آن باالست. استان مرکزی به لحاظ موقعیت جغرافیایی در 
مسیر راه هایی است که ارتباط بین مناطق مختلف را برقرار می کند و 

از این رو محل بروز حوادث رانندگی متعدد است. 

 تا زمان ایجاد بسترها و زیرساخت های امن باید با روش های دیگر 
را کاهش داد. مطالعه  این حوادث  از  ناشی  بروز مرگ و میر  میزان 
اخیر با هدف بررسی گزارشات کالبد شکافی شفاهی و بالینی که در 
بیمارستان ولی عصر اراک انجام می شود و تعیین شایع ترین علت فوت 
در بیماران تصادفی بیمارستان ولی عصر اراک طراحی و انجام شد. 
در نتایج مطالعه اخیر مشاهده شد که در سال 1395 تعداد 8153 
بیمار تصادفی به بیمارستان ولی عصر اراک ارجاع داده شده است 
که از بین آن ها 109 بیمار فوت شدند که معادل 1/33 درصد از 
مجموع بیماران حوادث جاده ای ارجاع شده به این مرکز بوده است. در 
مراکز تروما درصد مرگ و میر زیر 1/5 درصد نشان دهنده ارائه خدمات 
مطلوب و 1/5 تا 2 درصد نشان دهنده ارائه خدمات متوسط و باالتر 
از 2 درصد نشان دهنده ارائه خدمات ضعیف است. اطالعات حاصل 
از این مطالعه نشان داد که میزان درصد مرگ و میر در بیمارستان 
ولی عصر اراک برابر 1/33 درصد است که نشان دهنده ارائه خدمات 

مطلوب در این مرکز است.

در نتایج مطالعه اخیر مشاهده شد از بین بیمارانی که بر اثر 
حوادث جاده ای جان خود را از دست دادند، 68/8 درصد مرد و 
31/2 درصد زن بودند. در گزارش سازمان جهانی بهداشت نیز 
بیان شد که از بین هر چهار نفری که در حوادث جاده ای جان 
خود را از دست می دهند سه نفر مرد و یک نفر زن هستند. در 
این مطالعه نیز مشاهده شد که میانگین سنی بیماران فوت شده 
برابر 44/03 با انحراف معیار 22/43 سال بوده است. همچنین 
مشاهده شد که بیشترین فراوانی فوت شدگان در حوادث رانندگی 
در بازه سنی 31 تا 40 سال بوده است. در گزارش بیان شده توسط 
سازمان جهانی بهداشت نیز مشاهده شد که بیشترین بازه سنی 
در افراد فوت شده به علت حوادث جاده ای، محدوده سنی 44-15 
سال بوده است ]13[. مشاهده می شود که در نتایج مطالعه اخیر 
نیز نتایج مشابهی وجود داشته است. در نتایج این مطالعه مشاهده 
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شد که 59/6 درصد از بیماران فوت شده در کمتر از 24 ساعت 
اول از زمان تصادف جان خود را دست دادند و 40/4 درصد از 

بیماران فوت شده بعد از این زمان از دنیا رفتند. 

در مطالعه ای که توسط آریوند کومار و همکارانش انجام شد نیز 
مشاهده شد که 68/35 درصد از بیماران حوادث ترافیکی در 24 
ساعت اول از دنیا رفتند ]14[. همچنین در مطالعه دیگری که توسط 
چاوالی و همکارانش انجام شد نیز مشاهده شد که 65/74 درصد از 
بیماران در 24 ساعت اول از دنیا رفته بودند ]15[. مشاهده می شود 
که در هر دو مطالعه اکثر بیماران در طی ساعات اولیه تصادف از دنیا 
رفته اند و این امر نشان دهنده این موضوع است که اکثر مرگ های 
ناشی از حوادث ترافیکی به علت وخامت و شدت جراحات غیر قابل 
اجتناب است. در بررسی های انجام شده در این مطالعه مشاهده شد 
آن ها  اتوپسی شفاهی  اساس  بر  بیماران  فوت  علل  که شایع ترین 
به ترتیب شیوع شامل آسیب های متعدد )49/5 درصد(، ضربه به 
سر )30/8 درصد(، شوک هایپوولمیک )5/5 درصد(، آمبولی ریه 
)5/5 درصد(، آسیب نخاع )4/4 درصد(، نارسایی مولتی ارگان )1/1 
درصد(، سندرم دیسترس تنفسی بالغین )1/1 درصد(، تنگی تراشه 

)1/1 درصد( و انفارکت وسیع قلبی )1/1 درصد( بود. 

در بررسی علت مرگ بر اساس اتوپسی پزشکی قانونی مشاهده 
شد که علل مرگ به ترتیب شیوع، برابر ضربه به سر )46/1 درصد(، 
شکستگی های متعدد )36/2 درصد(، خون ریزی )8/8 درصد( و سایر 
علل )8/8 درصد( بوده است. در مطالعه ای که توسط منتظری و 
همکارانش انجام شد، مشاهده شد علل شایع مسبب فوت بیماران 
تصادفی به ترتیب شیوع برابر ضربه به سر )66 درصد(، خون ریزی 
)10 درصد(، شکستگی های متعدد )8 درصد( و سایر علل )16درصد( 
بوده است ]16[. در مطالعه دیگری که توسط کومار و همکارانش 
انجام شد، مشاهده شد که علل شایع مسبب مرگ در بیماران حوادث 
جاده ای به ترتیب شیوع برابر ضربه به سر )43/75 درصد(، صدمه 
به ارگان های حیاتی ) درصد(، خون ریزی و شوک )14/73درصد(، 
آسیب نخاع )7/14 درصد(، ترومای بالنت به قفسه سینه )7/58 
درصد(، سپتی سمی )4/46 درصد( و ترومای بالنت به شکم )2/67 

درصد( بوده است ]17[. 

در مطالعه دیگری نیز که توسط فروغی و همکارانش انجام شد، 
مشاهده شد که شایع ترین علل مسبب مرگ در بیمارانی که دچار 
حوادث ترافیکی جاده ای شده اند به ترتیبت شیوع برابر است با ضربه 
به سر )46/93 درصد(، شکستگی های متعدد )34/69 درصد(، شوک 
هموراژیک )14/28 درصد(، آسیب نخاع )2/04درصد( و مرگ در 
اثر سایر عوارض )2/04 درصد(. در مقایسه انجام شده بین علل مرگ 
بیماران بر اساس اتوپسی شفاهی و اتوپسی پزشکی قانونی مشاهده 
شد نتایج این اتوپسی ها در 56 درصد از موارد مشابه و در 44 درصد 

از بیماران متفاوت بوده است. 

نتیجه گیری

نتیجه گیری  اخیر حاصل شد،  مطالعه  از  که  نتایجی  اساس  بر 
بیمارانی که دچار حوادث جاده ای  بین  در  فراوانی مرگ  می شود 
شده اند و به مرکز آموزشی درمانی ولی عصر اراک مراجعه کرده اند 
برابر 1/33 درصد بوده است که با توجه به استانداردهای موجود و 
با توجه به اینکه میزان مرگ و میر در این مرکز کمتر از 1/5 درصد 
است، به نظر می رسد که سطح ارائه خدمات در این مرکز مطلوب 
است.همچنین در نتایج این مطالعه مشاهده شد اکثر بیماران دچار 
حوادث جاده ای در طی 24 ساعت اول حادثه جان خود را از دست 
می دهند که این امر نشان دهنده این موضوع است که اکثر مرگ های 
به علت وخامت و شدت جراحات، غیر  ترافیکی  از حوادث  ناشی 
قابل اجتناب است. پیشنهاد می شود که مطالعه ای در مورد ارتباط 
فوتی های حوادث ترافیکی با نوع وسیله نقلیه )عابر پیاده، موتورسوار، 
دوچرخه، ماشین(، ارتباط مرگ با صندلی سرنشین، ارتباط مرگ با 

وضعیت تحصیلی و شغل و وضعیت فرهنگی متوفیان انجام گیرد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

توسط   1395.226.IR.ARAKMU.REC کد  با  پژوهش  این 
است.  شده  تصویب  اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه  اخالق   کمیته 

حامي مالي

این پژوهش توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
اراک انجام حمایت مالی شده است.

مشارکت نویسندگان

مفهوم سازی و مقایسه نتایج: محمد جمالیان؛ طراحی پژوهش 
رضایی؛  علی  و  اسالم دوست  محسن  نمونه گیری:  در  همکاری  و 

نمونه گیری: شعبانعلی علیزاده؛ بازبینی متن: تمام نویسندگان.

تعارض منافع

نویسندگان مقاله هیچ گونه تعارضی در منافع اعالم نکردند.

تشکر و قدردانی

از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک و پایگاه 
توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولی عصر )عج( تشکر و قدردانی 

می کنند.

سید محمد جمالیان و همکاران. بررسی علل فوت در مجروحین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر اراک بر اساس اتوپسی شفاهی و اتوپسی پزشکی قانونی
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