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Prea des, siguranta rutiera este tratata drept o chestiune de transport, nu o chestiune de 
sanatate publica, iar traumele din traficul rutier sunt numite “accidente”, desi majoritatea ar 
putea fi prevenite. Drept rezultat, multe tari depun mult prea putin efort pentru a intelege si 
preveni traumele din traficul rutier decat depun pentru a intelege si preveni boli care produc 
mai putin rau. 
 
In fiecare zi 140.000 de persoane sunt traumatizate pe drumurile lumii. Mai mult de 3.000 
mor si 15.000 sunt disabilitati pe viata. Fiecare dintre acele persoane are o retea formata din 
familie, prieteni, vecini, colegi de munca sau de clasa care sunt si ei afectati, emotional sau in 
alt fel. Familiile se lupta cu saracia cand pierd un “castigator de paine” sau au cheltuiala 
suplimentara de a ingriji membri de familie disabilitati. 
 
Cifrele curente sunt suficient de alarmante. Chiar mai alarmante sunt tendintele. Daca 
continua, pana in 2020, numarul persoanelor ucise si disabilitate in fiecare zi pe drumurile 
lumii va fi crescut cu mai mult de 60%, facand traumele din traficul rutier un factor cauzator 
principal  la povara globala a bolilor si traumelor. Aceasta povara cade cel mai greu asupra 
tarilor cu venit scazut si mediu. Azi, ele sunt responsabile pentru 90% dintre decesele si 
disabilitatile care rezulta din traume din traficul rutier. Curand aceasta va creste la 95%. 
 
Ziua Mondiala a Sanatatii din 2004 va oferi o ocazie favorabila de a concentra atentia lumii 
asupra acestei probleme de sanatate publica foarte critica si care creste rapid. Am ales 
“Siguranta rutiera nu este o fatalitate” drept slogan pentru aceasta zi. Spune un adevar 
important, unul care da motiv de speranta: traumele din traficul rutier pot fi prevenite, daca 
sunt recunoscute drept o problema serioasa de sanatate publica si daca guvernele si altii iau 
masurile necesare pentru a le preveni.  
 
Tarile cu venituri mari au fost primele care s-au motorizat si primele care au invatat din 
experienta ca, in timp ce transportul motorizat poate sa ofere multe beneficii, poate de 
asemenea sa faca rau daca siguranta nu este stabilita drept o consideratie primara. Tarile cu 
cel mai mare succes la reducerea afectarii au angajat multe grupuri diferite din guvern, 
societatea civila si industrie in programe coordonate de cercetare, dezvoltare si implementare 
pentru siguranta rutiera. Acum, unele dintre cele mai motorizate tari din lume au unele dintre 
cele mai scazute rate de deces din traficul rutier la 100.000 persoane, cu rate anuale sub 6,0 si 
in scadere. Prin contrast, multe alte tari au rate in exces de 28,0 la 100.000 persoane. 
 
Speram ca dumneavoastra si colegii dumneavoastra va veti alatura Organizatiei Mondiale a 
Sanatatii la celebrarea Zilei Mondiale a Sanatatii 2004. Aceasta brosura intentioneaza sa va 
furnizeze niste informatii generale despre traumele din traficul rutier si prevenirea lor pentru 
a va ajuta sa va ginditi la modurile in care ati putea folosi Ziua Mondiala a Sanatatii pentru a 
creste nivelul de constientizare si de a promova actiunea pentru a preveni asemena traume in 
lunile si anii care urmeaza. Am incredere ca, prin luarea de masuri acum si prin munca 
impreuna, putem sa dam inapoi tendintele curente si sa salvam milioane de adulti si copii de 
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la moarte si disabilitate de acum si pana in 2020, si multe alte milioane de oameni in ani de 
dupa. 

Introducere la Ziua Mondial a Sanatatii 2004 
 
 
In fiecare an Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) gazduieste un eveniment, de obicei pe 
7 aprilie, pentru a celebra aniversarea fondarii sale in 1946. In fiecare an evenimentul se 
concentreaza asupra unei chestiuni de sanatate. Promoveaza constientizarea, intelegerea, 
discutarea si dezbaterea chestiunii si mobilizeaza actiunea pentru a adresa chestiunea, prin 
prevenire sau tratament.  
 
Profesionistii din sanatate de la nivelele locale, nationale si internationale sunt intotdeauna 
invitati sa participe. Asa cum este oricine altcineva, de la cei mai mici copii pana la cei mai 
seniori ofiteri ai guvernului, societatea civila, industrie si comunitatea de dezvoltare 
internationala. Oricine poate face contributii importante la Ziua Mondiala a Sanatatii si 
obiectivului sau, promovarea sanatatii. 
 
Ziua Mondiala a Sanatatii 2004 se concentreaza asupra traumelor din traficul rutier si 
masurilor de a le preveni. Sloganul pentru aceasta zi este “siguranta rutiera nu este o 

fatalitate”. Siguranta rutiera nu se produce accidental, dar necesita efort deliberat din partea 
guvernului si a partenerilor sai multi. 
 
 
 

Pentru dumneavoastra, organizator potential a activitatilor de   

Ziua Mondiala a Sanatatii 2004 
 
 
Aceasta brosura ofera informatii generale la nivel global despre traumele din traficul rutier si 
prevenirea lor. Va invita sa faceti doua lucruri. Intai, ganditi-va la aceleasi chestiuni la orice 
nivel va preocupa cel mai mult pe dumneavoastra sau organizatia dumneavoastra. Ar putea fi 
o vecinatate, comunitate, tara, regiune internationala sau lumea intreaga. In al doilea rand 
ganditi-va la activitati pe care dumneavoastra si colegii dumneavoastra le-ati putea organiza 
pentru a informa, angaja si inspira oameni astfel incat sa devina promotori activi ai sigurantei 
rutiere de Ziua Mondiala a Sanatatii 2004 si mai departe. 
 
 

Primul deces din lume cu vehicul cu motor 

 
La data de 17 august 1896, Bridget Driscoll, mama a doi copii in varsta de 44 de ani, a 
devenit prima persoana ucisa vreodata de un vehicul cu motor. Ea si fiica ei adolescenta erau 
in drum spre un spectacol de dans la Palatul de Cristal in Londra. A fost lovita de o masina in 
timp ce traversa domeniile palatului. Martorii au spus ca masina mergea “cu viteza enorma”. 
Posibil sa fi mers cu 8 mile/h (12,8 km/h), desi nu trebuia sa mearga cu mai mult de 4 mile/h 
(6,4 km/h). Conducea un tanar, oferind calatorii gratuite pentru a demonstra noua inventie si, 
dupa spusele unora, incerca sa impresioneze o tanara pasagera. La ancheta, procurorul a spus: 
“aceasta nu trebuie sa se mai intample niciodata.” 
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Sursa: Primul deces rutier din lume. Londra. Roadpeace. 
 (http://www.roadpeace.org/articles/WorldFirstDeath.html,accesat 11 decembrie 2003) 

Ce s-a intimplat de atunci? 

 
 
 
Dupa cum stie toata lumea acum, vehiculele cu motor au prins priza rapid, trecand de la lux 
pentru cativa la necesitate pentru multi. Masini, camionete, autobuse, camioane, motociclete, 
motorete si alte tipuri de vehicule cu doua - trei roti motorizate ne umplu acum strazile. In 
zilele noastre, in unele tari cu venituri mari exista o medie de o masina la doua - trei persoane. 
In alte tari, masinilor le creste popularitatea in timp ce alte vehicule cu motor cum sunt 
motocicletele sunt deja modul primar de transport. Tipuri diferite de vehicule cu motor impart 
drumurile unele cu altele si, adesea, cu pietoni, animale si biciclete. Accidentele sunt 
frecvente. Dupa cum sunt si traumele. Ceea ce i s-a intimplat lui Bridget Driscoll in 1896 s-a 
mai intamplat, in ciuda avertismentului sever al procurorului. De fapt, s-a intimplat de zeci de 
milioane de ori. 
 
 
 

Bucurati-va de beneficiile vehiculelor cu motor  

reducind costurile pentru sanatatea umana 
 
 
 
Vehiculele cu motor au crescut constant in popularitate deoarece au furnizat beneficii 
irezistibile. Au deschis lumi noi de experiente si ocazii oamenilor care, candva, rareori au 
calatorit dincolo de propriile lor comunitati. Facand transportul persoanelor si bunurilor mai 
rapid si mai eficient, vehiculele cu motor au sustinut dezvoltarea economica si sociala. Pentru 
aceste beneficii au fost costuri, inclusiv costuri pentru sanatatea umana. In plus fata de 
milioanele de decese si traume anuale, transportul motorizat contribuie la afectiunile 
respiratorii si pulmonare prin emisiile sale de deseuri, descurajeaza exercitiile fizice 
contribuind la obezitate si alte probleme de sanatate si, in unele locuri, deranjeaza 
concentrarea si somnul datorita zgomotului pe care il creaza. Masurile de a reduce decesele si 
disabilitatile pe drumurile lumii pot sa imbunatateasca sanatatea in alte moduri. Facand 
drumurile mai sigure pentru pietoni si biciclisti, de exemplu, poate sa incurajeze populatia de 
a se angaja mai regulat in efectuarea de exercitii fizice. 
 
 
 

Cati sunt traumatizati in accidenetle rutiere in ziua de azi?  

Care sunt tendintele? 

 
 
 
Se estimeaza ca in 2002 accidentele rutiere au ucis 1,18 milioane persoane si traumatizat 
aproximativ 20 pana la 50 milioane mai mult. Milioane au fost spitalizate timp de zile, 
sapatamani sau luni. Poate ca 5 milioane au fost disabilitati pe viata. Pana in anul 2020, daca  
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tendintele curente continua, cifrele anuale de decese si disabilitati din traumele din traficul 
rutier vor fi crescut cu mai mult de 60%, la locul 3 pe lista OMS a factorilor cauzatori 
principali la povara globala a bolilor si traumelor. Au fost pe locul noua pe lista in 1990. 
 

Topul celor 10 factori principali care contribuie  

la povara globala a bolilor* 

 
 

 
1990 

 
2020 

 
Boala sau trauma 

 
Boala sau trauma 

 
1 

 
Infectii respiratorii inferioare 

 
1 

 
Boala cardiaca ischemica 

 
2 

 
Boli diareice 

 
2 

 
Depresie unipolara majora 

 
3 

 
Afectiuni perinatale 

 
3 

 
Traume din traficul rutier 

 
4 

 
Depresie unipolara majora 

 
4 

 
Boala cerebrovasculara 

 
5 

 
Boala cardiaca ischemica 

 
5 

 
Boala pulmonara obstructiva cronica 

 
6 

 
Boala cerebrovasculara 

 
6 

 
Infectii respiratorii inferioare 

 
7 

 
Tuberculoza 

 
7 

 
Tuberculoza 

 
8 

 
Pojar 

 
8 

 
Razboi 

 
9 

 
Traume din traficul rutier 

 
9 

 
Boli diareice 

 
10 

 
Anormalitati congenitale 

 
10 

 
HIV 

 
* Epidemiologii utilizeaza pierderea DALY estimata (ani de viata disabilitata-ajustata) ca masura a poverii de 
boala. 

Sursa: Murray CJL, Lopez AD, eds. Povara globala a bolii: o evaluare atotcuprinzatoare a mortalitatii si 
disabilitatii din boli, traume si factori de risc in 1990 si proiectati pentru 2020. Boston, Harvard University Press, 
1996. 

 

 

 

Cum se compara tarile? 

 
 
 

Tarile difera in tiparele lor de utilizare a drumului si trauma din trafic rutier 
In majoritatea tarilor cu venit mare, masinile alcatuiesc cea mai mare proportie a traficului 
rutier. In tarile cu venit scazut si mediu, pietonii si utilizatorii de biciclete, motociclete si 
motorete sunt mai frecventi. In aceste tari, formele de transport public cum sunt camionetele 
de pasageri, minibusele, autobusele si alte vehicule motorizate cu doua - trei roti sunt larg 
raspandite. In unele din aceste vehicule, pasagerii raman in picioare sau stau pe locuri care nu 
au fost concepute sa ofere siguranta.  
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Aceste diferente in utilizarea drumului au un impact important in producerea traumelor 
printre diferitele tipuri de utilizatori. In unele tari soferii masinilor si pietonii sunt 
responsabili pentru  mai mult de 70% din decesele din traficul rutier. In altele, ei sunt 
minoritatea iar vasta majoritate a celor ucisi sau accidentati pe drumuri sunt pietonii, soferii si 
pasagerii vehiculelor cu doua roti si persoanele care calatoresc cu transportul public. Aceasta 
are implicatii importante pentru planificarea masurilor preventive.  

Tarile difera in eforturile lor de a preveni accidentele si de a reduce raul produs de ele 
In general, bogatia tarilor cu venit mare inseamna nu numai ca au mai multe masini per capita 
dar si mai multi kilometri de drum. De asemenea cheltuiesc mai mult bani pe conceperea si 
construirea de drumuri sigure si pe alte masuri pentru a preveni accidentele din traficul rutier 
si raul produs de ele. In alte tari, exista adesea situatia ca drumurile nu sunt construite pentru 
a face fata atat mixturilor de trafic cat si vitezelor la care vehiculele cu motor traverseaza 
aceste drumuri. Pietonii si utilizatorii de biciclete, motociclete si motorete si alte vehicule cu 
doua - trei roti nemotorizate  trebuie sa se imbranceasca si sa concureze cu masini, 
camionete de pasageri, minibuse, autobuse si camioane. Adesea, nu exista trotuare sau treceri 
sigure pentru pietoni chiar si cand ei constituie majoritatea utilizatorilor de drum. In plus, 
adesea exista legislatie insuficienta si aplicarea legislatiei pentru a asigura utilizarea 
drumurilor in siguranta si insuficient raspuns de prim ajutor de urgenta la locul accidentului si 
ingrijire medicala corespunzatoare si recuperare dupa aceea. 
 
 

Tarile cu venit scazut si mediu sunt responsabile pentru o impartire disproportionata a 

poverii globale a traumelor din traficul rutier 

In 2002 rata globala de deces din traumele din traficul rutier a fost de 19,0 la 100.000 
locuitori. Rata a fost mai scazuta de 12,6 in tarile cu venituri mari, si mai mare de 20,2 in 
tarile cu venituri scazute si medii. Ratele au fost cele mai scazute in tarile cu venit mare ale 
Europei, ajungand la media de 11,0 si coborand pana la 5,4 in Marea Britanie. Ratele au fost 
cele mai mari in tari cu venituri scazute si medii ale Africii si regiunea Est Mediteraneana, 
mergand la o medie de 28,3 si respectiv 26,3 la 100.000 locuitori. In 2002 tarile cu venituri 
scazute si medii au fost responsabile pentru 90% din toti anii de viata ajustata de disabiliatate 
(DALY) drept rezultat al traumelor din traficul rutier ceea ce inseamna 90% din anii medii de 
pierdere de viata sanatoasa pana la moarte prematura sau pierdere partiala pana la disabilitate 
datorita accidentelor din traficul rutier.  
 
 
 

Cum se vor compara tarile in viitor?  

 
 
 
Pana in 2020, daca tendintele actuale continua, cifrele anuale de decese si disabilitati din 
traficul rutier in tari cu venituri mari posibil sa scada cu pana la 30%. Aceasta se va datora in 
mare masura eforturilor lor continue de a imbunatati siguranta rutiera. In acelasi timp, cifrele 
anuale de decese si disabilitati din traficul rutier posibil sa creasca global cu 60%. Adica, 
cifrele anuale ale deceselor si disabilitatilor vor fi crescut in tarile cu venituri scazute si medii 
suficient cat sa fie responsabile pentru intreaga crestere de 60% la nivel global si, de 
asemenea, de a anula impactul global de scadere din tarile cu venituri mari.  
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De ce exista o crestere atat de alarmanta in tarile cu venituri scazute si medii? Principalele 
motive includ faptul ca populatia acestor tari creste mai rapid decat aceea din tarile cu 
venituri mari, populatia lor a migrat din zonele rurale spre cele urbane unde se bazeaza pe 
transportul motorizat, se construiesc drumuri noi pentru a sustine dezvoltarea economica, si 
din ce in ce mai multe persoane isi pot permit vehicule cu motor pentru a calatori pe aceste 
drumuri. Aceste schimbari rapide nu se potrivesc intotdeauna cu masuri de siguranta crescute. 

Cine sunt utilizatorii de drumuri cel mai probabil  

sa fie traumatizati in accidente? 
 
 
 

Pietonii si utilizatorii de biciclete, motociclete si motorete 
Pietonii si utilizatorii de biciclete, motocicletele si motoretele sunt mai putin protejati. La 
kilometrii parcursi, sunt la un risc mult mai mare decat soferii si pasagerii masinilor si 
vehiculelor mari cu motor. Expertii in siguranta rutiera ii numesc “utilizatori de drum 
vulnerabili”. In 2003, Consiliul European pentru Siguranta Rutiera a completat un studiu care 
a gasit ca pentru fiecare kilometru parcurs pe un drum in Uniunea Europeana, o persoana pe 
bicicleta este de opt ori mai probabil sa fie ucisa decat o persoana intr-o masina, o persoana 
care merge pe jos este de noua ori mai probabil sa fie ucisa, iar o persoana pe motocicleta este 
de douazeci de ori mai probabil sa fie ucisa. Din nou, faptul ca asemenea proportii mari din 
traficului lor rutier sunt alcatuite din cei mai vulnerabili utilizatori de drum este unul din 
motivele principale pentru care tarile cu venituri scazute si medii sunt responsabile pentru o 
parte atat de disproportionata a poverii crescande a lumii ale traumelor din traficul rutier.  
 
 

Barbatii 
In toate tarile, barbatii de o varsta anume sunt mai probabil de a fi traumatizati intr-un 
accident de trafic rutier decat femeile de aceeasi varsta. Ca si copiii, barbatii sunt mai 
probabili sa se joace pe drumurile incarcate si de a merge cu bicicleta pe drumuri fara a se 
opri sa verifice traficul. In plus la posibilitatea de a detine si conduce vehicule cu motor, 
barbatii adulti sunt mai probabili decat femeile adulte de a conduce sub influenta alcoolului si 
de a mari viteza sau de a se angaja intr-un comportament nechibzuit.  In 2002, rata globala 
de deces din traume din trafic rutier a fost de 19,0 la 100.000 locuitori. Rata a fost de 27,6 la 
100.000 locuitori barbati si 10,4 la 100.000  locuitori femei. Barbatii au fost aproape de trei 
ori mai probabili ca femeile de a fi ucisi in coliziuni din traficul rutier. La nivel global, adultii 
intre 15 si 44 ani sunt responsabili pentru mai mult de 50 % din toate decesele din traficul 
rutier; pe scurt trei din patru din cei care sunt ucisi sunt barbati. Pierderea unui “castigator de 
paine” intr-un deces din traficul rutier sau  disabilitate este devastator atat emotional precum 
si financiar pentru multe familiii. 
 
 

Persoanele varstnice 
Persoanele varstnice pot fi mai putin alerte si agile decat altii si de aceea mai inclinate spre a 
se implica in accidente rutiere. Sunt mai putin ageri, asa ca atunci cand sunt implicati, 
persoanele varstnice sunt mai probabil sa moara sau sa fie disabilitate serios. De exemplu, in 
2002, rata de deces din trauma din trafic rutier in regiunea Est Mediteraneana a fost de 26,3 la 
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100.000 locuitor, dar a fost 116,3 la 100.000 locuitori barbati care erau in varsta de 60 de ani 
si mai invarsta si 46,0 la 100.000 locuitori femei de aceeasi varsta. Aceasta poate sa devina 
chiar mai important intrucat oamenii peste 60 de ani din toate tarile sunt proiectati sa 
alcatuiasca un procent mai mare al populatiei din prezent si pana in anul 2030. 
 
 

Copiii, in special cei saraci 
In fiecare an, mai mult de 180.000 de copii sub varsta de 15 ani sunt ucisi in accidente rutiere 
si sute de mii sunt disabilitati pe viata. In 2002, dintre toti copiii ucisi, 96% erau din tari cu 
venituri scazute si medii. In toate tarile, copiii din vecinatatile urbane sarace sunt in special la 
risc mare. Fie pe jos, fie pe bicicleta, folosesc strazile drept terenurile lor de joaca intrucat au 
putine alte optiuni. Sunt mai scunzi si mai putin vizibili ca adultii, asa ca sunt frecvent loviti 
de vehicule cu motor. Cand un copil sarac este lovit, el sau ea obtine de obicei mai putin 
decat cea mai buna ingrijire medicala din tara. Drept rezultat, traumele copilului sunt mai 
probabile sa rezulte in deces sau disabilitate.  
 
 
 

Cine mai este afectat? 

 
 
 
Cei ucisi de fapt si cei disabilitati sunt victimele primare, dar cu siguranta nu singurele 
victime ale traumelor din traficul rutier. Fiecare persoana ucisa sau disabilitata are o retea de 
rude, prieteni, vecini, angajati, colegi, profesori sau colegi de clasa. Cei mai apropiati de cel 
ranit pot sa experimenteze consecinte adverse de sanatate fizica, psihologica si sociala pe 
termen scurt sau lung. Fiecare din acea retea poate fi afectat intr-o masura mai mare sau mai 
mica.  
 
La nivel global se estimeaza ca in prezent sunt aproximativ 100 de milioane de familii care 
fac fata deceselor sau disabilitatilor membrilor din familie care au fost traumatizati in 
accidente de trafic rutier, recent sau in trecut. Ei fac fata durerii pentru cel decedat si au grija 
de cel disabilitat. Adesea, ei mai traiesc cu venituri reduse, cheltuieli crescute si povara de a 
avea de-a face cu politia, tribunale, firme de asigurari si sisteme medicale si alte servicii 
birocratice. Experimenteaza stres emotional si financiar care uneori conduce la depresie si de 
acolo la tulburare fizica si chiar sinucidere. Multe familii sunt impinse spre saracie si multi 
copii sunt orfani prin traume din traficul rutier. 
 
 
 

Care sunt costurile financiare,  

la nivel global si national? 

 
 
 
La nivel global, conform estimarilor conservative, costurile anuale ale traumelor din traficul 
rutier se ridica la aproximativ 520 miliarde $. In tarile cu venit scazut sau mediu, ele costa 65 
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miliarde $. (Unii experti in siguranta rutiera cred ca aceste estimari sunt prea mici, dar sunt 
date insuficiente pentru a face estimari precise asupra carora toata lumea sa poata cadea de 
acord.) Proportia atribuita tarilor cu venit mare este cu mult mai mare deoarece acele tari sunt 
mult mai bogate. Ele cheltuie mult mai mult pe cazul de trauma din traficul rutier la raspunsul 
de urgenta, ingrijire medicala si recuperare, actiuni in instanta, plati asigurate si pensii de 
disabilitate. Toate impreuna, traumele din traficul rutier costa tarile cu venit mare o medie 
estimata de 2% din Produsului lor Intern Brut (PIB). Traumele din traficul rutier costa tarile 
cu venit scazut si mediu o medie estimata de 1% pana la 2% a PIB-ului lor. Costul total anual 
combinat de 65 miliarde $ este mai mult decat atat pe care tarile in dezvoltare il primesc sub 
forma de ajutor de dezvoltare. 
 

Cum pot fi prevenite accidentele si traumele? 

 
 
Imbunatatirea sigurantei rutiere implica identificarea factorilor de risc (vezi tabelul) care 
contribuie la accidente si traume, apoi identificarea interventiilor care reduc riscul asociat cu 
acei factori. Atat riscurile cat si interventiile au fost divizate in patru categorii mari, prima se 
refera la expunerea la traficul rutier si celelalte in legatura cu perioadele pre-accident, 
accident si post-accident. Urmeaza cateva intervenii care sunt cunoscute pentru reducerea 
riscurilor accidentelor si traumelor la aceste nivele.  
 
 

Reducerea expunerii la traficul rutier 
 
· Sa se planifice comunitatile  astfel incat locurile in care oamenii locuiesc, muncesc, 

merg la scoala, si fac cumparaturi sa fie apropiate iar populatia sa nu trebuiasca sa 
parcurga distante mari in fiecare zi. 

 
· Sa se planifice retele de drumuri astfel incat tipurile diferite de trafic sa fie canalizate 

dealungul drumurilor diferite special concepute pentru fiecare tip. De exemplu, 
drumurile prin zonele rezidentiale si comerciale ar trebui concepute atat pentru a 
descuraja traficul de trecere (adica nici nu isi au originea si nici nu sunt destinate 
acelor zone) cat si de a inhiba viteza traficului local.  

 
· Sa se furnizeze treceri pietonale si trotuare sigure sau alei separate si linii pentru 

pietoni si biciclisti. 
 
· Sa se furnizeze transport public convenabil si acceptabil care sa opereze in conditii 

sigure. 
 
 

Reducerea incidentei accidentelor 
 
· Sa se furnizeze un mediu care sa aduca siguranta. 
 
· Sa se conceapa sau  imbunatateasca drumurile pentru a separa utilizatorii de drum 

care circula la viteze diferite si in directii diferite. 
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· Sa se imbunatateasca vizibilitatea drumurilor, semnelor rutiere, vehiculelor si 
utilizatorilor de drum atat in timpul zilei cat si al noptii.Vizibilitatea ar trebui sa fie o 
prioritate cand se concep drumurile. Pe drumurile existente, tufisurile si alte obstacole 
care impiedica vederea trebuie indepartate si interzise. Luminarea buna, culorile foarte 
vizibile si suprafetele reflectante de pe semne precum si imbracamintea foare vizibila 
si reflectoarele de pe pietoni si biciclisti imbunatatesc si ele vizibilitatea. 

 
 
 
 
 

Factorii principali de risc pentru  

accidentele si traumele din traficul rutier 

 

Factori care influenteaza expunerea la traficul rutier 
· Factori economici cum ar fi nivelul de dezvoltare economica 
 
· Factori demografici cum ar fi varsta, sexul si locul de rezidenta 
 
· Practici de planificare a utilizarii terenului care influenteaza perioada de timp in care 

calatoresc oamenii si prin ce mijloace 
 
· Mixtura de utilizatori de drum vulnerabili si traficul motorizat de viteza mare 
 
· Lipsa de consideratie a modului in care vor fi folosite drumurile cand se determina 

limitele de viteza, design-ul si asezarea drumului 

 

 

Factori de risc care influenteaza implicarea intr-un accident 
· Viteza nepotrivita si excesiva 
 
· Prezenta alcoolului si a altor droguri 
 
· Oboseala 
 
· A fi tanar si barbat 
 
· A fi un uilizator de drum vulnerabil intr-o zona urbana sau rezidentiala 
 
· Mersul pe intuneric 
 
· Intretinere slaba a vehiculului 
 
· Design-ul drumului, asezare si defecte de intretinere 
 
· Vizibilitate necorespunzatoare datorita conditiilor meteorologice 
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· Vedere slaba 
 
 

Factori de risc care influenteaza severiatea accidentului 
· caracteristici individuale cum ar fi varsta care influenteaza abilitatea unei persoane de 

a tolera un accident 

· viteza nepotrivia si excesiva 
 
· neutilizarea centurilor de siguranta si centurilor pentru copii de catre utilizatorii 

vehiculului 
 
· neutilizarea castilor de protectie de catre utilizatorii vehiculelor cu doua roti 
 
· obiecte fixe pe marginea drumului cum ar fi stalpi de beton 
 
· protectie insuficienta a vehiculului impotriva accidentelor cum ar fi “air bags” pentru 

ocupanti si fatade moi ale vehicolului pentru cei care pot fi loviti de vehicule 

 

 

Factori de risc care influenteaza consecintele traumatismelor sustinute drept rezultat al 

unui accident 
· Detectarea intarziata a accidentului si transportul la un serviciu de sanatate 
 
· Salvarea si evacuarea 
 
· Lipsa de ingrijire corespunzatoare inainte de sosirea la un serviciu de sanatate 
 
· Incendiu dupa coliziune 
 
· Scurgerea de materiale periculoase 
 

 
 
· Sa se adopte si sa se aplice legi care stabilesc nivelele maxime de continut de alcool in 

sange  pentru soferi. Aceasta poate reduce frecventa accidentelor care rezulta in 
deces cu 40%. Experienta arata ca soferii se vor supune conducerii fara alcool daca se 
tem sa nu fie prinsi, asa ca aplicarea intensiva este necesara. 

 
· Sa se controleze viteza cu design de drum pentru calmarea traficului cum ar fi sensuri 

giratorii si intarirea limitelor de viteza consistent, folosind dispozitive cum ar fi 
camere de viteza. In timp ce viteza masinii creste de la 50 km/h  la 80 k /h, este de 
opt ori mai probabil de a se implica intr-un accident de masina care sa ucida pietoni. 
Reducerea vitezei cu 1% poate reduce frecventa accidentelor cu 2% pana la 3%. 
Masurile de calmare a traficului sunt foarte eficiente la reducerea incidentei 
accidentelor rutiere in zonele urbane. 

 
· Sa se solicite lumini de intampinare in timpul zilei la motociclete si motorete. Aceste 

lumini sunt un mod de cost scazut a reducerii incidentei accidentelor cu 10% pana la 
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15%. 
 
· Sa se implementeze un sistem de permitere a conducerii gradual prin care soferii 

novici sa fie restrictionati initial de la condus in timp ce sunt insotiti de un sofer 
experimentat, apoi condusul neinsotit doar in timpul orelor de zi, apoi condusul cu un 
numar limitat de pasageri, si asa mai departe, pana cand sunt complet experimentati si 
competenti. 

 
· Pe autostrazi unde soferii conduc distante lungi, sa se furnizeze locuri pentru opriri de 

odihna pentru a ajuta la prevenirea obosirii soferului. 
 
 

Reducerea raului produs cand se intampla un accident  
· Sa se solicitre existenta centurilor de siguranta disponibile pentru toti soferii si 

pasagerii masinilor si a altor vehicule cu patru roti. Sa se solicite ca soferul si 
pasagerii sa poarte aceste centruri de siguranta tot timpul cand vehiculele cu motor 
sunt in miscare. De vreme ce centurile de siguranta sunt eficiente in special la 
vehiculele cu motor care merg la o viteza relativ scazuta pe drumurile urbane, trebuie 
sa se acorde atentie la aplicarea legislatiei pentru centurile de siguranta pe acele 
drumuri. 

 
· Incurajarea includerii “air-bag-urilor”in masinile noi de vreme ce ele protejeaza 

soferii si pasagerii automat, chiar daca nu folosesc centurile de siguranta. 
 
· Sa se solicite ca, copii sa stea doar pe locurile din spate, unde se stie ca sunt in 

siguranta. (Copiii nu trebuie tinuti in brate, unde adultii ii pot accidenta in caz de 
accident). In cazul copiilor mici, sa se solicite sa fie transportati in scaune speciale 
pentru copii. 

 
· Sa se solicite casti in cazul tuturor utilizatorilor de biciclete, motociclete si motorete. 

Traumatismele craniene sunt cele mai probabile sa rezulte in decesul sau disabilitatea 
utilizatorului. Castile eficiente nu sunt in mod necesar scumpe. 

 
· Sa se conceapa semne rutiere si alte semnale astfel incat sa fie protective in caz de  

accident, care sa cedeze la impact sau sa le protejeze. Pe autostrazi, sa se creeze 
bariere intre benzile de trafic care merg in directii opuse si sa se conceapa zona de 
refugiu astfel incat sa se minimizez impactul cand vehiculele cu motor se lovesc de 
ele. Trebuie evitati peretii de piatra sau beton pe marginile laterale ale autostrazii. 

 
· Sa se conceapa toate vehiculele cu motor, incusiv autobuse si camioane, astfel incat 

partile frontale si alte parti sa faca cea mai mica distrugere posibila in cazul in care 
lovesc pietoni sau alti utilizatori de drum. Expertii in siguranta drumului sunt de acord 
ca s-a acordat prea putina atentie acestui aspect al design-ului vehiculului cu motor, 
chiar si in acele tari cu cele mai bune recorduri de siguranta rutiera. 

 
 

Reducerea raului post-accident 
· Sa se conceapa vehicule cu motor astfel incat sa minimizeze posibilitatea ca 
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accidentele sa se finalizeze cu incendii sau scurgerea de materiale periculoase si, de 
asemena, sa le faca usoare pentru soferi si pasageri pentru a scapa sau pentru echipele 
de urgenta de a-i salva. 

 
· Sa se detecteze si sa se raspunda la accidente in maniera de timp cu sisteme de 

comunicare de urgenta si transport bune. 
 
· Sa se furnizeze prim ajutor la locul accidentului, ingrijire medicala corespunzatoate in 

camerele de urgenta si ingrijire medicala post-urgenta corespunzatoare si recuperare. 
 
· Sa se furnizeze pregatire specializata profesionistilor din sanatate care pot sa 

manipuleze cazuri de trauma, in recunoasterea faptului ca asemenea cazuri au 
complicatii unice cu care multi profesionisti din sanatate nu sunt familiari. 

 
 
 

Ce se poate obtine? 

 
 
Tarile cu venit mare au fost primele care s-au motorizat si acum au cele mai inalte nivele de 
motorizare. Adica, au cele mai multe vehicule cu motor si cei mai multi kilometri per capita 
iar populatia lor calatoreste cele mai lungi distante per capita. Asemenea tari au avut decade 
nu numai de a se bucura de recompensele transportului motorizat, dar si de a se adresa unora 
dintre consecintele sale adverse. Dupa cum s-a discutat mai devreme, chiar daca sunt cele mai 
motorizate tari, tarile cu venit mare au rate de deces din traume de trafic rutier mult mai 
scazute decat au tarile cu venit scazut sau mediu. Finlanda este un caz tipic. In ultimii 30 de 
ani, volumul sau de trafic rutier a crescut cu 200%, dar cifra anuala de deces din trafic rutier a 
scazut cu 50%. Se asteapta sa isi continue imbunatatirea recordului de siguranta rutiera si sa 
obtina cifre chiar mai mici in anii care urmeaza. Alte tari cum sunt Australia, Suedia, Regatul 
Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Statele Unite ale Americii sunt in situatii similare. 
 
Intre timp, chiar daca motorizarea pe scara larga a venit mai tarziu in majoritatea tarilor cu 
venit scazut si mediu, multe dintre ele au implementat masuri de siguranta rutiera care se 
adreseaza problemelor lor particulare de trafic. Malaezia a redus numarul de accidente si 
traume prin construirea de autostrazi concepute specific si rezervate motocicletelor si 
motoretelor si prin cerinta ca ei sa foloseasca lumini de intampinare in timpul zilei. Ghana a 
prevenit multe traume din trafic rutier  prin introducerea de benzi zgomotoase, denivelari si 
alte masuri de calmare a traficului pe drumurile unde pietonii sunt frecventi. Bogota, 
Columbia, a redus ratele de accident de autobus prin furnizarea de linii de autobus speciale si 
treceri pietonale convenabile pentru pietoni la statiile de autobus. 
 
 
 

Ce pot sa mai faca acele tari? 
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Chiar si in tarile in care ratele anuale de deces sunt acum la mai putin de 6,0 la 100.000 
locuitori, expertii in siguranta rutiera fixeaza nivele pentru rate mai mici in anii care vin. Ei 
stiu ca tarile lor nu reusesc adesea sa implementeze masuri de siguranta rutiera care se stiu ca 
functioneaza, asa ca exista loc de imbunatatire. De exemplu, s-ar putea depune mai multe 
eforturi pentru a creste utilizarea centurilor de siguranta sau de a combate condusul sub 
infuenta bauturilor alcoolice. In plus, s-ar putea lua decizii cu privire la modificari ale partilor 
frontale si ale altor parti ale vehiculelor cu motor care ar proteja pe cei mai vulnerabili 
utilizatori de drumuri si ar putea fi luate altele cu privire la limite mai mici de viteza si 
aplicarea lor. La nivel global doar 25 de milioane de $ pana la 35 milioane $ pe an merg spre 
sanatate privind cercetarea si dezvoltarea sigurantei rutiere in timp ce alte boli care fac mai 
putin rau atrag sute de milioane de dolari pentru cercetare si dezvoltare. Nimeni nu ar nega ca 
acele boli merita toata atentia pe care o pot obtine. Totusi, nu valoreaza nimic ca atat de putin 
merge spre siguranta rutiera, chiar daca traumele din traficul rutier sunt o cauza principala de 
deces si sunt proiectate sa creasca considerabil in anii care vin. 
 
 
 

Viziune zero 

 
In 1977, parlamentul suedez a adoptat “Viziune Zero”, o politica de siguranta rutiera absolut 
noua bazata pe patru principii: 
 

Etica: viata si sanatatea umana sunt supreme si au prioriate asupra mobilitatii si a altor 
obiective ale traficului rutier. 
 

Responsabilitate: furnizorii si promulgatorii sistemului de trafic  rutier impart 
responsabilitatea cu utilizatorii sistemului. 
 

Siguranta: fiintele umane fac erori, astfel ca sistemele de trafic rutier trebuie sa ia aceste 
erori in calcul si ambele sa minimizeze ocaziile pentru erori si sa minimizeze raul produs 
cand se intimpla. 
 

Mecanisme pentru schimbare: furnizorii si promulgatorii trebuie sa faca maximum pentru a 
garanta siguranta tuturor cetatenilor. Ei, impreuna cu utilizatorii de drum, trebuie sa 
coopereze unul cu altul si fiecare dintre ei trebuie sa fie pregatit sa se schimbe pentru a obtine 
siguranta. 
 
Cateva alte tari au urmat exemplul suedez. “Viziune zero” ofera un model potrivit pentru 
multe tari. 

 
 
 

Cat costa siguranta rutiera? 

 
 
 
Din punct de vedere istoric, sustinatorii sigurantei rutiere au trebuit sa se certe cu cei care 
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pretind ca siguranta rutiera este prea scumpa pentru state. Toate evidentele sugereaza ca 
opusul este adevarat. In tarile cu venit mare, banii cheltuiti pentru imbunatatirea sigurantei 
rutiere s-au dovedit a fi o investitie excelenta  care produce recompense financiare variind 
undeva intre 9% si 22% pe an. Adica, cheltuielile pe siguranta rutiera au fost mai multe decat 
compensatie prin economii asupra costurilor traumelor din traficul rutier. Siguranta rutiera a 
obtinut castiguri financiare nete. Tarile nu isi pot permite sa nu imbunatateasca siguranta 
rutiera, din motive pur financiare, ca sa nu mai spunem pentru motive umane intrucat vietile 
umane sunt prea scumpe pentru a le pierde. 

Care sunt elementele importante pentru imbunatatirea 

 sigurantei rutiere? 

 
 
 
Comparand ce au obtinut diferitele tari, expertii in siguranta rutiera au concluzionat ca ceea 
ce functioneaza cel mai bine este o abordare stiintifica, cuprinzatoare si sistematica, 
coordonata de o agentie careia sa i se dea autoritate clara de catre guvernul national. Agentia 
ar trebui sa aiba  personal profesional si sa fie independent de constructia de drumuri si alte 
agentii care pot avea conflict de interese intrucat ele nu sunt dedicate doar pentru a promova 
sanatatea publica prin siguranta rutiera, dar si mobilitatii si alte obiective care pot intra in 
conflict cu siguranta. 
 
Desi aceasta agentie pentru siguranta rutiera ar trebui sa coordoneze eforturi, multe grupuri 
diferite ar trebui sa contribuie. Acestea ar putea include: 
 
· Ministere ale finantelor, sanatatii, transportului, educatiei, justitiei, comertului, muncii, 

turismului, etc. 
 
· Guvernele locale si departamentele lor ale planificarii, ingineriei, politie, sanatate, etc. 
 
· Asociatii nationale, statale sau provinciale si locale care sa reprezinte utilizatorii de 

drum, soferi profesionisti si organizatii transportatoare, si victime ale traumelor din 
traficul rutier. 

 
· Producatorii de vehicule cu motor si agentii de asigurare ale vehiculelor cu motor. 
 
· Universitati si alte institutii de cercetare. 
 
· Asociatii profesionale care sa reprezinte oameni de stiinta, ingineri, planificatori 

urbani si regionali, profesionisti din sanatate, politie, avocati si educatori. 
 
· Oricine altcineva cu preocupari particulare despre siguranta rutiera. Scoli, asociatii 

parinte - profesor si asociatii pentru persoanele varstnice sunt niste exemple.  
 
In plus fata de agentia pentru siguranta rutiera, se recomanda un institut de cercetare special 
pentru a sustine cercetare si dezvoltare independenta si pentru a furniza indrumare si ghidare 
agentiei pentru siguranta rutiera. 
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Abordarea stiintifica a sigurantei rutiere implica: 
· Supraveghere pentru a furniza date de baza asupra numarului de traume din traficul 

rutier, natura traumelor, caracteristicile persoanelor traumatizate, natura vehiculelor 
cu motor si drumurile implicate, si tendintele. 

 
· Cercetare pentru identificarea factorilor de risc care contribuie la accidentele rutiere si 

la traume si pentru a masura modul in care fiecare factor de risc contribuie. In timp ce 
factorii de risc variaza de la o tara la alta, de la locatie la locatie si de la circumstanta 
la circumstanta, majoritatea cercetarii trebuie sa fie pe tara-specific, locatie-specific si 
circumstanta-specific. 

· Identificarea, implementarea si evaluarea interventiilor cunoscute care fac cel mai 
mult pentru a reduce riscul si de a gasi interventii noi si mai eficiente. Majoritatea 
acestei munci trebuie sa fie croita situatiilor particulare. 

 
Intrucat abordarea stiintifica implica observatie riguroasa si experimentarea de catre oamenii 
de stiinta instruiti, functioneaza cel mai bine cand mai implica multe din tipurile diferite ale 
grupurilor mentionate. Toate pot sa aduca ceva de valoare impreuna, punand chestiunile de 
siguranta rutiera particulare pe agenda si ajuta la fixarea de prioritati si castiga suportul pentru 
cercetarea si implementarea masurilor de siguranta rutiera. 
 
Toate guvernele lucreaza sub constrangeri financiare. Cand isi aloca bugetul, trebuie sa 
determine care din multele solicitari care rivalizeaza au prioritate asupra celorlalte. Cand isi 
planifica programele, ele trebuie sa determine cum sa utilizeze cel mai bine bugetul alocat 
fiecarui program. Abordarea stiintifica a sigurantei rutiere poate sa ajute guvernele sa 
realizeze planuri de actiune care stabilesc obiectivele imediate si pe termen lung; fixeaza 
bugete, identifica resurse, si programeaza munca; si pot fi ajustate cand este necesar. Cu 
planuri bune de actiune, chiar si tarile cu cel mai scazut venit pot sa-si imbunatateasca 
siguranta rutiera gradual, facand pasi mici care si-i permit an de an adaugand imbunatatiri 
semnificative in cativa ani.  
 
 
 

Luarea de masuri pentru siguranta rutiera 

 
 

Ce pot face guvernele 

 

Dezvoltare institutionala 
· Sa considere siguranta rutiera o prioritate politica. 
 
· Sa angajeze o agentie principala pentru siguranta rutiera, sa i se dea resurse si sa fie 

facuta responsabila. 
 
· Sa fixeze tinte corespunzatoare pentru siguranta rutiera si sa se stabileasca planuri 

nationale de siguranta rutiera. 
 
· Sa dezvolte mecanisme care sa promoveze o abordare multidisciplinara fata de 
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siguranta rutiera. 
 
· Sa sustina dezvoltarea grupurilor de sprijin a sigurantei. 
 
 

Politica, legislatie, aplicare 
· Sa asigure ca siguranta rutiera este vazuta drept o chestiune politica serioasa. 
 
· Sa fixeze si aplice standarde uniforme si solide pentru siguranta vehiculelor. 

· Sa promulge si sa aplice legislatia care solicita utilizarea centurilor de siguranta si a 
castilor pentru motociclete, limite de viteza si controlul conducerii sub influenta 
alcoolului. 

 
· Sa aplice legile de siguranta existente. 
 
· Sa asigure ca, consideratiile de siguranta rutiera sunt incorporate in mediu si alte 

evaluari pentru proiecte noi si analize ale politicilor si planurilor de transport. 
 
· Sa stabileasca sisteme de colectare a datelor concepute pentru a colecta, analiza si 

utiliza aceste date pentru a imbunatati siguranta rutiera. 
 
· Sa conditioneze finantarea infrastructurii de drum conform standardelor de siguranta. 
 
· Sa creeze linii de buget pentru siguranta rutiera si sa se creasca investitia in activitati 

de siguranta rutiera eficace demonstrabile. 
 
· Sa sustina dezvoltarea grupurilor de sprijin a sigurantei. 
 
· Sa stabileasca standarde de design corespunzatoare pentru drumuri care promoveaza 

siguranta pentru toti. 
 
· Sa administreze infrastructura pentru a promova siguranta pentru toti. 
 
· Sa furnizeze servicii de transport public eficient, sigur si ieftin. 
 
· Sa incurajeze mersul pe jos si utilizarea vehiculelor cu doua roti nemotorizate. 
 
· Sa stabileasca si aplice limite de viteza corespunzatoare. 
 
 

Ce poate sa faca sanatatea publica 

 
· Sa includa siguranta rutiera in eforturile de promovare a sanatatii si prevenire a 

bolilor. 
 
· Sa colecteze sistematic date legate de sanatate despre magnitudine, caracteristici si 

consecinte ale accidentelor din traficul rutier. 
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· Sa sustina cercetarea pentru a creste cunostintele despre factorii de risc si dezvoltarea, 
implementarea, monitorizarea si evaluarea contramasurilor eficace. 

 
· Sa promoveze capacitatea de construire in toate ariile sigurantei rutiere si 

managementul supravietuitorilor accidentelor din traficul rutier. 

· Sa traduca informatii eficace bazate pe stiinta in politici si practici care protejeaza 
ocupantii vehiculului si utilizatorii de drum vulnerabili. 

 
· Sa intareasca ingrijirile prespitalicesti si spitalicesti precum si serviciile de reabilitare 

pentru toate victimile traumatizate. 
 
· Sa dezvolte abilitati de ingrijire a traumei ale personalului medical la nivel de ingrijiri 

primare de sanatate, districtuale si tertiare. 
 
· Sa promoveze dezvoltarea politicilor care tintesc la integrare mai mare a preocuparilor 

de sanatate si siguranta in politici de transport si sa faciliteze aceasta prin metode si 
unelte de dezvoltare ulterioara pentru acest efect (de ex. pentru evaluari integrate). 

 
· Sa investeasca in cercetarea medicala pentru a imbunatati  ingrijirea 

supravietuitorilor din trauma. 
 
· Sa sustina atentie mai mare fata de siguranta rutiera in vederea impactului asupra 

sanatatii si costurilor. 
 
 

Ce pot sa faca producatorii de vehicule 

 
· Sa asigure ca toate vehiculele cu motor intrunesc standardele minime de siguranta, 

indiferent de locul in care un vehiculul este construit, vandut sau folosit - incluzind 
furnizarea de centuri de siguranta si alt echipament de siguranta de baza. 

 
· Sa inceapa sa construiasca vehicule cu parti frontale ale vehiculului mai sigure pentru 

a reduce trauma pentru utilizatorii de drum vulnerabili. 
 
· Sa faca publicitate si sa vanda vehicule cu responsabilitate prin sublinierea sigurantei. 
 

Ce pot sa faca donatorii 
 
· Sa faca finantarea sigurantei drumurilor parte a granturilor pentru programe de 

sanatate, transport, mediu si educatie. 
 
· Sa sutina cercetarea pentru siguranta rutiera, programe si politici in tari cu venituri 

scazute si medii. 
 
· Sa asigure finantare pentru proiectele de infrastructura de transport conditionat de 

completarea unui audit al sigurantei si o evaluare. 
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· Sa genereze mecanisme pentru furnizarea de finantare pentru impartirea cunostintelor 
si promovarea sigurantei in tarile in dezvoltare. 

Ce pot sa faca comunitatile, societatea civila si indivizii 
 
· Sa incurajeze guvernele pentru a face drumurile sigure. 
 
· Sa identifice probleme locale de siguranta. 
 
· Sa ajute la planificarea sistemelor de transport eficient si sigur care au soferi precum 

si utilizatori de drum vulnerabili ca motociclistii si pietonii. 
 
· Sa incurajeze programe de siguranta pentru copiii de scoala. 
 
· Sa solicite caracteristici de siguranta, de ex. centuri de siguranta in masini, etc. 
 
· Sa incurajeze aplicarea solida a legislatiei si regulamentelor de siguranta rutiera, si sa 

sustina pedepse puternice si rapide pentru cei care incalca traficul. 
 
· Sa se comporte responsabil prin: 

- supunerea la limitele de viteza pe drumuri 
 

- sa nu se conduca niciodata cand este dincolo de limitele legale la alcool 
 

- purtarea intotdeauna a centurii de siguranta, dispozitive corespunzatoare 
pentru copii, chiar si la drumuri scurte 

 
- purtarea intotdeauna a castii cand se utilizeaza un vehicol cu doua roti 
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Ce face OMS? 

 
 
 
In 2001, OMS a gazduit o intrunire a expertilor in siguranta rutiera din toate regiunile lumii. 
Impreuna au dezvoltat O strategie OMS  pe 5 ani  pentru prevenirea traumelor din traficul 

rutier. Strategia a subliniat trei obiective: 
 
· Sa se construiasca sisteme mai bune pentru colectarea si raportarea datelor despre 

traumele din traficul rutier. 
 
· Sa se faca din prevenirea traumelor din traficul rutier o prioritate de sanatate publica 

in toate tarile. 
 
· Sa se sustina prevenirea si promovarea strategiilor de prevenire corespunzatoare. 
 
De atunci OMS a fost implicat intr-un numar de eforturi de colaborare pentru a promova 
aceste obiective in tarile cu venit scazut si mediu selectate. Pentru a marca ocazia de Ziua 
Mondiala a Sanatatii 2004, se publica Raportul mondial de prevenirea traumelor din traficul 

rutier. Sponsorizat in comun de OMS si Banca Mondiala, acest raport beneficiaza de 
contributiile a mai mult de o suta de experti din sanatate, transport, educatie, inginerie, 
legislatie si societatea civila de pe toate continentele. Raportul descrie in detaliu informatiile 
despre magnitudine, factori de risc si prevenirea traumelor din traficul rutier. Unele din aceste 
informatii au fost folosite pentru a alcatui aceasta brosura. Raportul se sfarseste cu 
recomandari de luat in considerare de catre toate guvernele nationale. 
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Concluzii 
 
 
 
Sloganul pentru Ziua Mondiala a Sanatatii 2004 este “siguranta rutiera nu este o fatalitate”. 
Imbunatatirea sigurantei rutiere necesita eforturi deliberate din partea guvernului si a multor 
sai parteneri. 
 
Daca siguranta rutiera a esuat in a fi adresata atotcuprinzator in trecut, este posibil din doua 
motive. Intai, oamenii adopta o atitudine fatalista. Intrucat multe din riscurile asociate cu 
accidentele rutiere sunt in intregime sub controlul nostru, multe accidente si traume sunt 
prevenibile, asa ca nu in intregime accidental. In al doilea rand, oamenii nu sunt complet 
constienti ca accidentele fac atat de mult rau. Si nici nu realizeaza ca multe accidente pot fi 
prevenite, si consecintele de sanatate adverse a multor altele pot fi reduse. Costurile 
sigurantei rutiere pot fi acoperite prin economisirea asupra prevenirii accidentelor si 
traumelor. 
 
Sloganul pentru Ziua Mondiala a Sanatatii 2004 ne aduce aminte ca noi oamenii suntem buni 
rezolvatori de probleme daca ne punem mintea la ele. Putem sa ridicam nivelul de 
constientizare si sa impingem spre actiune. Ziua Mondiala a Sanatatii 2004 este o ocazie 
favorabila pentru voi si colegii vostrii de a ne angaja in ambele, la orice nivel care va 
preocupa cel mai mult. 
 
“Planificarea unei activitati de Ziua Mondiala a Sanatatii 2004: un kit pentru organizatori" 
subliniaza niste idei pentru evenimentele pe care dumneavoastra si organizatia 
dumneavoastra doresc sa le gazduiasca.Acesta si alte materiale inrudite sunt disponibile la 
Biroul Regional OMS care va deserveste sau la: 
 
Ofiter de legatura la Ziua Mondiala a Sanatatii 2004 
 
Departamentul Prevenirii Traumelor si Violentei 
Organizatia Mondiala a Sanatatii 
20 Avenue Apia 
CH - 1211 Geneva 27 
Elvetia 
 
Telefon: +41 22 791 4547 
Fax:   +41 22 791 4332 
E-mail: traffic@who.int 
www.who.int/world/health/day 
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Multumiri 
 
 
Aceasta brosura se bazeaza pe Raportul mondial de prevenirea traumelor din traficul rutier. 
Mai mult de 100 de profesionisti internationali din sectoarele de sanatate, transport, inginerie, 
aplicarea ligislatiei si educatie precum si Ofiterii Regionali OMS, sectorul privat si 
organizatii neguvernamentale au fost implicate in dezvoltarea acestui raport. 
 
Multumiri speciale se indreapta catre cei listati mai jos pentru implicarea si contributia 
valoroasala aceasta brosura de Ziua Mondiala a Sanatatii 2004: 
 
Echipa pentru Ziua Mondiala a Sanatatii 
 
Autor: Stuart Adams 
 
Supervizori: Dinesh Mohan, Nicole Muhlrad si Rick Waxweiler 
 
Secretariatul OMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traducere 

Lia Chereches 


