ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ دارد
.

رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎﯾﯽ را در راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻮﻣﯽ در آﯾﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺧﺼﻮص ﺣﻮادث
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ،اوﻟﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  15اﻟﯽ  29ﺳﺎل در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﺑﻮده و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار و
 400ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در روز در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
وي اﻓﺰود :ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ
دوش ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﻮﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد درﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻟﺰوم آﻣﻮزش در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ " "WHOو ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و وزارت
ﻋﻠﻮم وﺟﻮد دارد اﻣﺎ رﺷﺘﻪاي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ رو داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وي ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد داﻧﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
وي ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت و آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي زﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وي در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ،اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪي داﻧﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از 20
داﻧﺸﮕﺎه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﻃﯽ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ،از ﮐﺘﺎب اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﯿﻦ وزرات ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﮔﺰار ﺷﺪ
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