
 حًادث ترافیکی در کًدکان

ًاضی اس حَادث تزافیىی ػلت تسیاری اس هزي ٍ هیزّا ٍ هؼلَلیت ّای وَدواى است. وَدواى تِ رٍش ّای آسیة ّای 

ػاتز پیادُ , دٍ چزخِ سَار, هَتَر سیىلت سَار, سزًطیي اتَهثیل  هختلف دچار حَادث تزافیىی هی ضًَذ , آًْا هوىي است

 ػوَهی تاضٌذ یا در ًشدیىی جادُ ّا سًذگی وٌٌذ., هسافز ٍسیلِ ًملیِ 

 سالِ ّا است.51تا  51ٍ  6تا  2سال ٍ دٍهیي ػلت هزي  56تا  52آسیثْای تزافیىی ػلت اغلی هزي در تیي سٌیي  •

 % هزي ّای ًاضی اس آسیة در وَدواى هزتَط تِ حَادث تزافیىی است.22 •

 % هزگْای ًاضی اس حَادث تزافیىی، در وَدواى است.25 •

  ّشار وَدن در احز حَادث تزافیىی فَت وزدًذ ( 232، 2111)در سال 
 سال( 71ُاوی علل مرگ واضی از مصذيمیت َا  ) در کًدکان زير تًزيع ج

 

 اپیذمیًلًشی بر حسب اوًاع کاربری: 

 عابريه پیادٌ: •

ّستٌذ، در وطَرّای تا درآهذ ون ٍ هتَسط درغذ وَدواى لزتاًی حَادث تزافیىی، ػاتز پیادُ  51تا  2در وطَرّای پزدرآهذ تیي 

 درغذ هتغیز است. 11تا  01ایي ًسثت تیي 

 سروطیىان خًدري: •

 دٌّذ.  ّا تطىیل هی در وطَرّای تا درآهذ تاال را وَدواى سزًطیي اتَهثیل% هزي وَدواى ًاضی اس حَادث تزافیىی 21 

 برای پیطگیری از حًادث ترافیکی چٍ بايذ کرد؟ 

 سوانح ترافيكي

22% 

 غرق شدگي

17%  

 سوختگي با آتش

9% 

 سقوط

4% 

 مسموميت

4% 

 مصدوميتهاي عمدي

14% 

ساير مصدوميتهاي 

 غير عمدي

31% 



 جذاسازی مسیر يسايل وقلیٍ ديچرخ  •

 کاَص سرعت •

% ٍ واّص خطز 0خطز تػادفات  آسیة سا تِ هیشاى هَجة واّص  ویلَهتز در ساػت 5تطَر هتَسط واّص سزػت تِ هیشاى 

 % هی ضَد. 2 -1تػادفات هزگثار تِ هیشاى 

  تجُیسات ايمىی کًدك •

 % واّص هیذّذ.21سال را تا  1تا  5% ٍ هزي وَدن41تاسال را  5غٌذلی هخػَظ وَدن در تػادفات، هزي وَدن سیز 

% تیص اس وَدواًی است وِ اس غٌذلی 21سالِ ای وِ اس غٌذلی حوایتی استفادُ هی وٌٌذ،  4تا  1حفاظت وَدواى  •

  ّای ایوٌی دٍچزخِ سَاری والُ هؼوَلی استفادُ هی وٌٌذ.

% اس ضزتِ 52آسیة هغشی اتفاق هی افتذ. استفادُ اس والُ ایوٌی تا تِ ػلت ضزتِ تِ سز ٍ % هزي ٍ هیز ًاضی اس دٍچزخِ سَاری 5

 % اس آسیثْای هغشی پیطگیزی هیىٌذ.55تِ سز ٍ تا 

 )لباس َای با روگ ريضه ي ضبروگ( افسايص امکان ديذٌ ضذن کًدکان •

  ای ي مُارت آمًزی آمًزش ايمىی جادٌ •

سال تزای  55تا  4ّای دتستاى  رّای ایوي سهاى هٌاسثی است.سالسٌیي پیص اس دتستاى تزای یادگیزی لَاًیي تزافیىی ٍ رفتا

 ضزٍع یادگیزی دیز است

 مقررات •

سالگی، غٌذلی هخػَظ وَدن، استفادُ اس والُ، هوٌَػیت راًٌذگی  52هوٌَػیت ًطستي وَدن در غٌذلی جلَی خَدرٍ تا 

 راًٌذگاى هثتذی در جادُ ّا ٍ .....

  ايجاد تغییراتی در يسايل وقلیٍ •

 ْیش خَدرٍّا تِ ّطذار دٌّذُ ّای غَتی در ٌّگام ػمة رفتي، لفل وَدن تج

  َای ايرشاوس بیمارستاوی ي پیص بیمارستاوی ي  خذمات تًان بخطی تًسعٍ مراقبت •

 چگًوگی اطمیىان از ايمىی سفر پیص از سفر با کًدکان 

 ایوٌی ٍسایل ًملیِ )اتَهثیل، لطار، اتَتَس ٍ ...( را تزرسی وٌیذ. •

  گزهایص، هؼایٌِ فٌی، تیوِ، جؼثِ ووه ّای اٍلیِ، درب  دارای لفل وَدن سیستن

 خػَغیات راًٌذُ را تزرسی وٌیذ. •

  گَاّیٌاهِ هؼتثز،سالهت جسوی ٍ رٍاًی، تجزتِ وافی •



 تزًاهِ سفز را تزرسی وٌیذ. •

وه ّای اٍلیِ، تمسین وَدواى لیست وَدواى تْوزاُ ساتمِ پشضىی، ضوارُ هٌشل ٍ ضوارُ تواس ضزٍری، ٍجَد هزالثت آضٌا تِ و

 تِ گزٍّای وَچىتز ٍ اًتخاب هزالة تزای ّز گزٍُ

  کٍ کًدکان در خًدري َستىذ رفتارَای ايمه َىگامی

 گاُ وَدن در خَدرٍ تٌْا ًواًذ. ّیچ •

 وَدن در داخل خَدرٍ ًثایذ رٍی پای وسی تٌطیٌذ.  •

 ٌّگام ضیز دادى تِ وَدن تایذ تَلف وزد.  •

ٌذلی اتَهثیل در حال حزوت تایستٌذ، ػمة خَدرٍ دراس تىطٌذ ٍ یا دست یا سز خَد را اس ضیطِ وَدواى ًثایذ رٍی غ •

 اتَهثیل تیزٍى تیاٍرًذ. 

 تزای سَار ضذى ٍ پیادُ ضذى اس خَدرٍ تایذ اس درّای سوت راست استفادُ وزد. •

هثیل ضًَذ ٍ تزای پیادُ ضذى تؼذ وَدواى ٌّگام سَار ضذى تِ خَدرٍ تایذ تحت ًظارت ٍالذیي ٍ تشرگتزّا اٍل سَار اتَ •

 اس تشرگتزّا پیادُ ضًَذ.

 ٌّگام تستي درب خَدرٍ تایذ هَاظة تَد اًگطتاى وَدواى الی درب ًواًذ.  •

                                             کًدك ي خًدري     

                                                                                                             سال اٍل سًذگی7 غٌذلی رٍ تِ ػمة خَدرٍ •

 

 غٌذلی رٍ تِ جلَ خَدرٍ   ویلَگزم7 55تا  51سال، ٍسى  2یا  1 -2 •



 ویلَگزم غٌذلی حوایتی  21هتز ٍ ٍسى  5لذ  •

 هتز تِ تاال ووزتٌذ خَدرٍ  ساًتی 512سال تِ تاال ٍ لذ  51 •

 سال تایستی در غٌذلی ػمة خَدرٍ تٌطیٌذ. 50وَدن ووتز اس 

  َطذار

تِ رٍش وَدن رٍ تِ ػمة را در غٌذلی ضاگزد ًػة وزد )تاضذ، ّزگشًثایذ غٌذلی  گزدضاسوت  هجْش تِ ویسِ َّایاگز خَدرٍ 

   تَاًذ درٌّگام فؼال ضذى ویسِ َّا تاػج پزتاب غٌذلی تِ ػمة ضذُ ٍهزي آفزیي تاضذ. ایي اهز هی( تىیِ تِ ویسِ َّا 

  خَدرٍ لزار داد.ّای ػمة  غٌذلی وَدن را در غٌذلیتایست  لذا درغَرت ٍجَد ویسِ َّا در سوت ضاگزد حتواً

 رفتارَای ايمه َىگام ديچرخٍ سًاری 

 دٍچزخِ وَدن واهالً هتٌاسة اًذاسُ اٍ تاضذ. •

 وَدن تِ راحتی تِ سهیي تزسذ( )پاّای تفاع سیي ار •

  طَل دٍچزخِ)دست وَدن تِ راحتی تِ تزهش تزسذ(  •

 ًوای پطت ٍ تزهش تاضذ. هجْش تِ آیٌِ، چزاؽ جلَ، چزاؽ ػمة ٍ ضة •

 ّایص هٌاسة تاضذ ٍ تزهشّایص تخَتی وار وٌٌذ.   تاد چزخ  •

سَاری تا دستص ػالهت راٌّوا تذّذ،  سَاری دارد وِ تتَاًذ حیي دٍچزخِ ٌّگاهی وَدن هْارت وافی تزای دٍچزخِ •

 تزگزدد ٍ تِ پطت سزش ًگاُ وٌذ، هْار حزوات دٍچزخِ را واهالً در دست داضتِ تاضذ ٍ تتَاًذ اس تیي هَاًغ ػثَر وٌذ. 

 س خاًِ را ًذارًذ. سَاری تٌْا در خارج ا سال حك دٍچزخِ 6وَدواى سیز  •

 سَاری، اسىیت ٍ اسىَتز ضزٍری است.  استفادُ اس والُ ایوٌی ٌّگام دٍچزخِ •

 

 



 َىگام خريذ کالٌ ايمىی تًجٍ ضًد بٍ:

 تٌاسة سایش آى تا سز وَدن.  •

 تٌذی وِ سیز چاًِ حاتت ضَد ٍ ٌّگام حزوت تِ جلَ ٍ ػمة لیش ًخَرد.  •

 دارای تاییذ استاًذارد تاضذ. •

 سَاری استفادُ ًطَد. ّای دیگز هاًٌذ تىَاًذٍ یا ّاوی )چَگاى( تزای دٍچزخِ ّای ٍرسش اس والُ  •

در غَرت سهیي افتادى یا ایجاد آسیة تزای اطویٌاى اس سالن تَدى ٍ لاتل استفادُ تَدى دٍچزخِ را تایذ تِ هغاسُ لَاسم   •

  سَاری ًطاى داد. دٍچزخِ

 تِ ّوزاُ داضتِ تاضٌذ.  آدرس ٍ ضوارُ تلفي هٌشل را در ویف •

  در غَرت هَاجِْ تا ّز گًَِ هطىلی تِ پلیس هزاجؼِ وٌٌذ. •

  ّا ًطًَذ. ّا حزف ًشًٌذ ٍ سَار هاضیي آى در خیاتاى تا غزیثِ •

 ّزگش ًاگْاى تِ داخل خیاتاى ًذًٍذ ٍ ضیطٌت ًىٌٌذ.  •

  ػثَر ًىٌذ.سال است تٌْا ٍ تذٍى ووه ضخع تشرگتز اس ػزؼ خیاتاى  51وَدن سیز   اگز سي •

  ّا آهَسش دادُ ضَد. چگًَگی ػثَر اس خیاتاى تِ آى •

 

 

 گزٍُ وارضٌاساى سالهت  جوؼیت ٍخاًَادُ                                                                                 

 هزوش تْذاضت هیاًِ                                                                                  

 

 هٌثغ7 وتاب تچِ ّای وَچه , آسیة ّای تشري

 

 


