1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá các điều kiện thuận lợi và hậu quả tai nạn giao thông tại
khu vực Định Quán – Tân Phú năm 2009
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS CKI. Nguyễn Văn Danh
Cá nhân tham gia: Ông Nguyễn Sông Cửu Long, Ông Tạ Quang Trí, Bà Vũ Thị
Liên, Bà Hứa Thị Phượng, Ông Nguyễn Văn Tà, Ông Nguyễn Văn Thái
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:
Nghiên cứu đánh giá các điều kiện thuận lợi, hậu quả thường gặp và những yếu tố
liên quan đến tai nạn giao thông tại khu vực Định quán-Tân phú , tỉnh Đồng Nai, năm
2009-2010.
5. Kết quả thực hiện:
- Nam giới có tỉ lệ bị TNGT nhiều (72,2%) và nhóm tuổi từ 16- 50 tuổi có tỉ lệ bị tai
nạn giao thông nhiều (chiếm 75,1%),và đây chính là lực lượng lao động chính của xã
hội.
- Có 19,7% người điều khiển xe bị tai nạn giao thông có uống rượu bia hoặc thức
uống có cồn.
- Có 70,5% tai nạn là do xe máy gây ra, và 84,4% người bị nạn cũng do đi xe máy;
thời gian xảy ra TNGT nhiều nhất từ 12 -18g và 18-22g điều này cho thấy cần cảnh
báo cao đối với các đối tượng tham gia giao thông bằng xe máy trong khoảng thời
gian từ sau chiều đến tôí ( sau 16g)
- Đoạn đường xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất là từ km 33( Khu Công Nghiệp
La Ngà) đến km 37 (UBND xã Phú ngọc) và từ km 38 đến km 48 ( Chợ Phú Lợi ).
- Hậu quả nặng nề nhất là tử vong (3,4%) và chấn thương sọ não (6%), gãy các chi
(17,8%) phải chuyển viện.
- Hậu quả của TNGT và vị trí tổn thương do TNGT ở nhóm có học vấn cao (trên lớp
9) và nhóm học vấn dưới lớp 9 không có gì khác nhau
- Không học, không hiểu biết về luật giao thông đường bộ có liên quan nhiều đến hậu
quả nặng nề của TNGT
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 11/2009 đến tháng 04/2011
7. Kinh phí thực hiện: 85,2 triệu đồng
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