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תודות
תודתנו נתונה לכל מנהלי יחידות הטראומה ,מתאמות/ים טראומה ורשמות/ים במרכזי הטראומה
הנוטלים חלק באיסוף הנתונים .אין ספק ,כי עבודתם המאומצת ,השקעתם באיתור הנתונים הרבים
הדרושים לצורך הרישום ,אפשרו את הפקתו של דו"ח זה במתכונתו הנוכחית.
כמו כן ,אנו מביעים תודה לפרופ' מאיר אורן ,יו"ר המועצה הלאומית לטראומה ,לפרופ' בולוק גולדמן
ולפרופ' מרדכי שני ,הנהלת מכון גרטנר ,למשרד הבריאות ולהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
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מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר האני באחוס  -מנהל יחידת הטראומה
גילה היימס  -מרכזת תחום טראומה
אסנת אספיס ,חן בן לולו – מתאמות טראומה
טניה חייט ,גלית בר און ,אלינה סקומורובסקי –
רשמות טראומה

מרכז רפואי שיבא
ד"ר יורם קליין– מנהל יחידת הטראומה
בתיה סגל – מתאמת טראומה
שירלי אביגדורי– מרכזת ורשמת טראומה
עדי עלימה ,רונית דיין – רשמות טראומה

מרכז רפואי "רבין" קמפוס בילינסון-שניידר
ד"ר מיקי שטיין – מנהל יחידת הטראומה
דינה אלבואר – מתאמת טראומה
ליאת אדרי ,הילה שוקר ,אולה כספין –
רשמות טראומה

מרכז רפואי הדסה עין כרם
ד"ר מיקלוש באלה  -מנהל יחידת הטראומה
פרופ' אבי ריבקינד – מנהל אגף ר"ד ומצבי חירום
ג'ולי בנבנישתי – מתאמת טראומה
אירנה גרצנשטיין– רשמת טראומה

מרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי
ד"ר דרור סופר – מנהל יחידת הטראומה
אביגיל שמעונוב – מתאמת טראומה
מיכה וילנר ,חיה שוורץ  -רשמי טראומה

מרכז רפואי קפלן
ד"ר גיא לין – מנהל יחידת הטראומה
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פרופ' בוריס קסל – מנהל יחידת הטראומה
תאופיק חשאן – מתאם טראומה
אילנה הררי – רשמת טראומה

מרכז רפואי סורוקה
פרופ' גד שקד – מנהל יחידת הטראומה
סילביה יאיר– מתאמת טראומה
תמרה קימלמן ,עדנה ביסמוט – רשמות טראומה

מרכז רפואי אסף הרופא
ד"ר איגור ירוחימוב – מנהל יחידת הטראומה
סבטלנה ז'ורבלב – מתאמת טראומה
מרים פבר – רשמת טראומה

מרכז רפואי לגליל המערבי  -נהריה
ד"ר מיכאל וייס – מנהל יחידת הטראומה
זהבה יונה – מתאמת טראומה
רותי מימון – רשמת ורכזת לנושא רישום טראומה
רונית מישלב – רשמת טראומה
מרכז רפואי וולפסון
ד"ר מיכאל בן אלי ,מנהל יחידת הטראומה
ניסן קייקוב – מתאם טראומה
אביבה גולנר – רשמת טראומה
מרכז רפואי זיו
ד"ר אלכס ברסלבסקי -מנהל יחידת הטראומה
שלומית דהן– רשמת טראומה אחראית
ופא מנסור – רשמת טראומה
בי"ח נצרת – אי.מ.מ.ס( .אנגלי)
ד"ר נביל עביד -מנהל יחידת הטראומה
בסמה בשארה – רשמת טראומה

מרכז רפואי שערי צדק
ד"ר עופר מרין – מנהל יחידת הטראומה
שרה גולדברג – מתאמת טראומה
לאה אלמלם ,שרון אהרון – רשמות טראומה
מרכז רפואי פוריה
ד"ר מילאד קרוואני -מנהל יחידת הטראומה
משה בן-סימון – מתאם טראומה
סיגל אלמלם– רשמות טראומה
מרכז רפואי ברזילי
ד"ר יורי מנוסקין – מנהל יחידת הטראומה
יוספה דיין  -מתאמת טראומה
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בי"ח העמק
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פתח דבר
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה שבמכון גרטנר מפרסם לראשונה דו"ח לאומה
המתמקד בנפגעי תאונות הדרכים.
הסיבה שבחרנו לפרסם הפעם דו"ח ממוקד בנפגעי תאונות הדרכים נובעת מהעובדה ,שנפגעי
תאונות הדרכים מהווים מחד פחות מרבע מהפצועים שמאושפזים בבתיה"ח ,אך מאידך גיסא,
הם מהווים כמעט מחצית מהפצועים הקשים והאנושים שמאושפזים עקב פציעות.
יתר על כן ,מרבית האוכלוסייה ,כמו גם מקבלי ההחלטות ,מתייחסים לתאונות הדרכים והנפגעים
כתוצאה מהן ,כדבר מובן מאליו ואולי אף ככורח מציאות של תחבורה .בפועל ,כמות ההרוגים
והפצועים מתאונות הדרכים גבוהה משמעותית מכל נפגעי הטרור ומלחמות ישראל גם יחד.
חשוב לזכור :התאונות כולן ניתנות למניעה !!!
הדו"ח מבוסס על רישום הטראומה הלאומי שמרוכז ומנוהל ע"י המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה
דחופה שבמכון גרטנר ,וכולל רישום של כל הפצועים שאושפזו ואלו שנפטרו ב 20-בתי"ח :כל  6מרכזי
העל לטראומה-סורוקה ,רמב"ם ,הדסה עין כרם ,רבין ,שיבא ,מרכז רפואי ת"א ועוד  14מרכזי
טראומה אזוריים-יוספטל ,ברזילי ,זיו ,פוריה ,העמק ,המרכז הרפואי לגליל ,נצרת האנגלי ,קפלן ,הלל
יפה ,אסף הרופא ,לניאדו ,וולפסון ,מאיר ושערי צדק.
המטרה של דו"ח זה ,הינה להוות בסיס לקבלת ההחלטות של קובעי המדיניות במדינת ישראל,
בשאיפה כי ההחלטות ברמה הלאומית יתקבלו על בסיס נתונים ולא על בסיס לחצים ,אינטרסים
ואינטואיציות.
בדו"ח מוצגות מגמות לאורך השנים בהיפגעות בתאונות הדרכים לפי סוגים של משתמשי דרך (נהג,
נוסע ,הולך רגל ,רוכב אופנוע ורוכב אופניים) ,סוג וחומרת הפציעה ,גיל ,סוג הכביש ,לאום ועוד.
את עיקרי הממצאים ניתן לקרוא בתמצית מנהלים שבתחילת הדו"ח .בהמשך הזמן ,אנו מתכננים
לצרף לדו"ח גם נתונים על נפגעים מתאונות טרקטורון ,אופניים חשמליים ועוד ,כמו גם ניתוחים
סטטיסטיים אנכיים של משתנים שונים.
בדו"ח זה אנו מפרסמים גם את מדדי הסיכון להתאשפז עקב תאונות הדרכים בישראל .הנתונים
מצביעים על מציאות בה  1מכל  11תושבי ישראל יהיה מאושפז עקב תאונת דרכים במהלך חייו,
ואחד מכל  73אנשים יהיה מאושפז עקב פגיעה קשה או אנושה בתאונת דרכים.
בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל הסיכון להתאשפז עקב פציעה בתאונת דרכים גבוה יותר באופן
משמעותי 1 :מכל  7אנשים לעומת  1מכל  12אנשים בקרב האוכלוסייה היהודית .כמו כן 1 ,מכל 8
זכרים יהיה מאושפז עקב תאונות דרכים במהלך חייו לעומת  1מכל  16נקבות.
בצד אלה ,ראוי וחשוב לציין את הירידה הדרמטית בתמותה של פצועי תאונות הדרכים בישראל.
ברצוני להודות לכל מנהלי מרכזי הטראומה ,מנהלי יחידות הטראומה ,מתאמות/ים ורשמות/ים
הטראומה במרכזי הטראומה שברישום ,לצוות המרכז את רישום הטראומה וליחידת המחשוב במכון
גרטנר ,אשר שוקדים כל ימות השנה על איסוף ,הזנה ,עיבוד וניתוח הנתונים ,דבר המאפשר למקבלי
ההחלטות לקבל תמונת מצב בתחום הטראומה ,על מנת להגיע להחלטות ולקבוע מדיניות מבוססת
נתונים.
בצד אלה ,ברצוני להודות לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ולמשרד הבריאות על ההכרה בחשיבות
הפעילות והנתונים ועל מימון הרישום בהתאם.
נשמח לקבל התייחסויות ,הערות והארות לדו"ח על מנת שהדוחות הבאים יענו טוב יותר על צרכי
הגורמים האמורים להשתמש בהם.

פרופ' קובי פלג
מנהל המרכז הלאומי לחקר טראומה
ורפואה דחופה
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אחוז הפצועים המאושפזים בבתיה"ח עקב תאונות הדרכים עומד על כ ,24 %-אולם מקרב
הפצועים הקשים נפגעי תאונות דרכים מהווים כ 34 %-ומקרב הפצועים האנושים שאושפזו
בבתיה"ח ,כ.50 %-



לאורך  15השנים האחרונות קיימת ירידה של כ 50 %-באחוז התמותה באשפוז של פצועים קשה
ואנוש מתאונות הדרכים במרכזי העל לטראומה בישראל וכמו כן ,של כלל הפצועים מתאונות הדרכים.



אחוז הפצועים הערבים שאושפזו עקב היפגעות בתאונות דרכים עומד על כ 30 %-וגבוה באופן
משמעותי משיעורם באוכלוסייה ( .)20 %האחוז גבוה יותר בכל אחת מקבוצות משתמשי הדרך
שאושפזו עקב תאונות דרכים ,להוציא רוכבי אופנוע.



פצועים קשה ואנוש מהמגזר הערבי מגיעים לביה"ח באחוזים גבוהים בהשוואה ליהודים ,באמצעות
רכב פרטי ולא רכב פינוי ייעודי (כגון ,אמבולנס ,אט"ן/נט"ן ,מסוק)  -בעיקר באזור הדרום והמרכז.



אחוז הפצועים קשה ואנוש גבוה יותר בקרב הולכי הרגל ( )19 %וגם בקרב רוכבי אופנוע ()16 %
שאושפזו עקב תאונת דרכים בהשוואה ליתר משתמשי הדרך (נהגי רכב ,נוסעים ברכב ורוכבי
אופניים) .למרות שאחוז הפצועים קשה ואנוש בקרב רוכבי אופניים נמוך יותר ( ,)10 %בולטת מגמת
העליה באחוז זה לאורך השנים .2010-2014



בשנים  2008-2014נצפית עליה של  25 %ברוכבי האופניים שאושפזו בבתיה"ח עקב מעורבות
בתאונות הדרכים וירידה באחוז הולכי הרגל שאושפזו מתוך כלל נפגעי תאונות הדרכים.



אחוז הולכי הרגל בקרב המאושפזים במרכזי העל לטראומה נמצא במגמת ירידה לאורך  15השנים
האחרונות .עד שנת  2010נצפתה מגמה של עליה באחוז רוכבי האופנוע שאושפזו במרכזי העל
לטראומה והחל משנת  2011חלה ירידה.



מעל ל 60 %-מהפצועים שאושפזו נפצעו בתאונת דרכים שאירעה בכביש עירוני .לאורך השנים,
בולטת עליה משמעותית באחוז הפצועים בכביש עירוני (לא צומת) וירידה באחוז הפצועים ביתר סוגי
הדרך.



בימים חמישי ושישי גבוה יותר אחוז האשפוזים של פצועי תאונות דרכים מקרב כלל הפצועים
שמאושפזים בבתיה"ח ,בהשוואה ליתר ימי השבוע.



מעל למחצית מרוכבי אופניים שנפגעו ואושפזו הינם ילדים וצעירים עד גיל  .16בקרב הולכי הרגל בולט
אחוז גבוה של ילדים עד גיל  9וגם גילאי  .+65מרבית רוכבי אופנוע מקרב אלו שאושפזו הינם צעירים
בגיל .17-34



באזור הצפון קיים שימוש רב יותר בפינוי פצועים קשה ואנוש באמצעות מסוק בהשוואה לאזורי הארץ
האחרים.



אחוז התמותה באשפוז גבוה יותר במקצת בקרב נוסעים מלפנים ברכב בהשוואה למי שיושב במושב
הנהג או מאחור.



קיימת עליה באחוז הפצועים בגיל  60ומעלה מקרב כלל נפגעי תאונות הדרכים שאושפזו בבתיה"ח,
ובעיקר עליה (מעל  )15 %בגילאי  75ומעלה.



בשנים  2013-2014קיימת עליה בתמותה באשפוז של הולכי רגל ,וירידה באחוז התמותה של רוכבי
אופניים ורוכבי אופנוע.



אחוז התמותה גבוה יותר באופן משמעותי (פי  2ויותר) בקרב הולכי רגל שאושפזו בהשוואה
למשתמשי הדרך האחרים.
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אחוז התמותה של נפגעי תאונות הדרכים שאושפזו בביה"ח במשמרת לילה גבוה יותר מאשר אלו
שאושפזו בשעות היום ,עקב אחוז גבוה יותר של פצועים קשה ואנוש בשעות הלילה.



כ 29 %-מפצועי תאונות הדרכים נותחו במהלך האשפוז .אחוז המנותחים הגבוה ביותר הינו בקרב
רוכבי אופנוע (כ.)48 %-



נצפית ירידה בפגיעות ראש בקרב נפגעי תאונות הדרכים שאושפזו (ביחס לשנת  )2008ועליה
בפגיעות בפלג גוף עליון.



אחוז הפצועים קשה ואנוש מתאונות הדרכים גבוה יותר באופן משמעותי בקרב אלו שהגיעו לביה"ח
בשעות הלילה בהשוואה לפצועים שהגיעו בשעות היום .בהתאם לכך ,אחוז המפונים לביה"ח
באמצעות אט"ן/נט"ן גבוה יחסית יותר בשעות הלילה (כ 33 %-לעומת  20 %בשעות היום).



בשנים  2008-2014נצפית עליה באחוז הפצועים בקבוצת הגיל  +55בקרב נהגי רכב שאושפזו עקב
תאונות דרכים וירידה באחוז גילאי  17-24בקרב נהגים שאושפזו בבתיה"ח.



לאורך השנים  2008-2014קיימת מגמה ברורה של עליה באחוז הנשים (לעומת הגברים) בקרב נהגי
רכב שאושפזו עקב מעורבות בתאונות הדרכים (מכ 40 %-לכ.)46 %-



בשנים  2010-2013נצפתה עליה באחוז הפצועים קשה ואנוש בקרב רוכבי אופנוע שאושפזו
בבתיה"ח.



ב 45 %-מתאונות הדרכים של רוכבי אופנוע שאושפזו היתה מעורבות של כלי תחבורה מנועי נוסף.
אחוז הפצועים קשה ואנוש ואחוז התמותה בתאונות אלו גבוה יותר באופן משמעותי מאשר בתאונות
אופנוע ללא מעורבות כלי תחבורה מנועי נוסף.



קבוצת הגיל הבולטת בקרב רוכבי אופנוע שאושפזו עקב תאונת דרכים הינה  29 %( 25-34מכלל
רוכבי אופנוע שאושפזו).



למרות שרוב רוכבי האופנוע שאושפזו היו מעורבים בתאונת דרכים שהתרחשה בכביש עירוני (,)62 %
אחוז הפצועים קשה ואנוש מבין אלו שנפגעו בכביש בין-עירוני גבוה יותר באופן משמעותי מאשר
בכביש עירוני או בדרך עפר  25 % -לעומת  ,14 %בהתאמה.



כ 19 %-מתאונות האופניים שדרשו אשפוז התרחשו תוך מעורבות של כלי רכב נוסף .בקרב תאונות
אלו אחוז גבוה יותר פי  2של פצועים קשה ואנוש מאשר בתאונות עצמיות ללא מעורבות כלי רכב נוסף.
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הסיכוי להיות מאושפז עקב תאונת דרכים בישראל במהלך החיים*






 1מכל  11תושבי ישראל **
יהיה מאושפז עקב פציעה
בתאונת דרכים במהלך החיים

 1מכל  32תושבי ישראל
יהיה מאושפז עקב פגיעה
בתאונת דרכים כנהג רכב***

 1מכל  73תושבי ישראל
יהיה מאושפז עקב
פציעה קשה בתאונת דרכים

 1מכל  59תושבי ישראל
יהיה מאושפז עקב פגיעה
בתאונת דרכים כנוסע ברכב

 1מכל  49תושבי ישראל
יהיה מאושפז עקב פגיעה
בתאונת דרכים כהולך רגל

 1מכל  26תושבים בגיל +65
יהיה מאושפז עקב פגיעה
בתאונת דרכים כהולך רגל

 1מכל  36ילדים עד גיל 9
יהיה מאושפז עקב פגיעה
בתאונת דרכים כהולך רגל

 1מכל  58תושבי ישראל

 1מכל  59תושבי ישראל

יהיה מאושפז עקב פגיעה
בתאונת דרכים כרוכב אופנוע****

יהיה מאושפז עקב פגיעה
בתאונת דרכים כרוכב אופניים
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 1מכל  12תושבי ישראל

 1מכל  7תושבי ישראל

היהודים יהיה מאושפז

הערבים יהיה מאושפז

עקב תאונת דרכים

עקב תאונת דרכים

 1מכל  8תושבי ישראל

 1מכל  16תושבות ישראל

הגברים יהיה מאושפז

הנשים תהיה מאושפזת

עקב תאונת דרכים

עקב תאונת דרכים

*  20מרכזי טראומה 2013
** עפ"י הלמ"ס ,ממוצע 2013
*** מגיל 17
**** מגיל 16
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מדדי סיכוי לאשפוז עקב היפגעות בתאונת דרכים
ולפי סוג משתמש דרך
מספר פצועי תאונות
דרכים מאושפזים
'2013

אוכלוסייה
"2013

שיעור ל1,000-
נפש

הסיכוי להיות מאושפז
עקב פציעה
במהלך החיים

סה"כ תאונות דרכים

9,142

8,059,500

1.1

1 / 11

פצועים קשה ואנוש
מתאונות דרכים

1,347

8,059,500

0.2

1 / 73

לפי משתמש דרך
נהג רכב

2,139

'''5,528,900

0.4

1 / 32

נוסע ברכב

1,661

8,059,500

0.2

1 / 59

הולך רגל

1,995

8,059,500

0.3

1 / 49

הולך רגל עד גיל 9

531

1,581,800

0.3

1 / 36

הולך רגל בגיל +65

400

849,300

0.5

1 / 26

רוכב אופנוע

1,191

''''5,655,800

0.2

1 / 58

רוכב אופניים

1,674

8,059,500

0.2

1 / 59

10

מדדי סיכוי לאשפוז עקב היפגעות בתאונת דרכים
ולפי מין ולאום
מספר פצועי תאונות
דרכים מאושפזים
'2013

אוכלוסייה
"2013

שיעור ל1,000-
נפש

הסיכוי להיות מאושפז
עקב פציעה
במהלך החיים

סה"כ תאונות דרכים

9,142

8,059,500

1.1

1 / 11

פצועים קשה ואנוש
מתאונות דרכים

1,347

8,059,500

0.2

1 / 73

לפי לאום
יהודים

6,314

6,394,300

1.0

1 / 12

ערבים

2,776

1,665,200

1.7

1/ 7

לפי מין
גברים

6,049

3,991,300

1.5

1/ 8

נשים

3,093

4,068,100

0.8

1 /16

'  20מרכזי טראומה 2013
" עפ"י הלמ"ס ,ממוצע 2013
''' מגיל 17
"" מגיל 16
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שיעור האשפוז עקב תאונות דרכים לפי גיל
 2013שיעור ל 1,000-תושבים

שיעור כללי
 1.1ל1,000-

שיעור האשפוז עקב היפגעות בתאונות דרכים גבוה במיוחד בקרב צעירים בגילאי  15-29וגם בקרב אוכלוסייה מבוגרת בגילאי .70-84
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המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה אחראי ,בין יתר יעודיו ,על איסוף ,בקרה ,ניתוח ופרסום
הנתונים של פצועים המאושפזים בבתיה"ח המשתתפים בפרוייקט רישום הטראומה בישראל.
המחקרים המבוצעים במרכז הם בתחומי הטראומה השונים ,חלקם מבוססים על נתוני רישום
הטראומה ,וחלקם מחקרים פרוספקטיביים ,המבוססים על איסוף נתונים וניתוחם .התמחותו של
המרכז הינה במחקרים בראיה לאומית ,מתוך מגמה שיהוו בסיס למקבלי ההחלטות.

יעדים ומטרות


לבצע מחקרים בתחומי ההיפגעות השונים אשר יהוו בסיס למקבלי ההחלטות בעת קביעת
מדיניות.



לספק למרכזי הטראומה בישראל תמונת מצב והמלצות על איכות הטפול ,מבוסס
תוצאות ,של מרכזי הטראומה הספציפיים ביחס לעמיתיהם בארץ ובעולם.



לסייע בצמצום התמותה ונכויות ברות מניעה כתוצאה מהיפגעות ,בשיפור איכות הטפול
בטראומה בביה"ח ובניהול אירוע רב-נפגעים.

המרכז עובד בשיתוף פעולה עם גופי מחקר ומוסדות אקדמיים ,גופים קובעי מדיניות וגופי התערבות
בארץ ובעולם ,כמו ארגון הבריאות העולמי ,המרכז הלאומי לבקרת מחלות והיפגעות בארה"ב ,משרד
הבריאות והמשרד לביטחון פנים בארה"ב.
בארץ ,המרכז מבצע עבודה תכופה עם המועצה הלאומית לטראומה ,המועצה למניעת היפגעות בית
ופנאי ומועצות לאומיות אחרות ,משרדים ממשלתיים (בריאות ,תחבורה ,חינוך ,תמ"ת ואחרים) ,כנסת
ישראל ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בתי-חולים ,עמותת אור ירוק ועוד.
פעילותו האקדמית הינה נרחבת וכוללת שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות מובילות בארה"ב כגון
הארוורד ,קליפורניה ,אמורי ,קולומביה ,אוקלהומה ,ניו-יורק מדיקל קולג' וגם אוניברסיטאות שונות
באירופה.

תחומי המחקר
תחומי המחקר מתפרסים על תחומים של מדיניות לאומית בטיפול בפצועים ,דרך מגמות ואיכויות,
אומדני היפגעות עקב סיבות ונסיבות ,סוגי היפגעות ,ניהול וטיפול באירוע רב-נפגעים והיפגעות בכלל,
חקר אסונות ומצבי חרום.

הרכב הצוות
צוות עובדי המרכז כולל חוקרים בתחום בריאות הציבור ,אפידמיולוגיה ,סטטיסטיקה ,מדעי החברה
ומינהל עסקים.
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מבוא ושיטה
רישום הטראומה הלאומי
פרוייקט רישום הטראומה בישראל הוקם בשנת  .1995בשלב הראשון הרישום פעל ב 5-בתי חולים
ובמהלך השנים הצטרפו לרישום הטראומה בתי"ח נוספים.
בשנת  2014רישום הטראומה התבצע ב( 20-מתוך  )26בתיה"ח בישראל :כל ששת מרכזי העל
לטראומה בישראל ו 14-מרכזים אזוריים לטראומה .המאגר כולל נתונים על כ 480,000 -פצועים
שאושפזו בבתיה"ח.
רישום הטראומה כולל כ 150-שדות :משתנים דמוגרפיים ,נסיבות פציעה מפורטות ,טיפול טרום בי"ח,
טיפול במלר"ד ,נתוני אשפוז ,אבחנות (לפי  ICD-9-CMוגם  )AISומצב בשחרור.

מטרות


קידום איכות הטיפול בנפגעי טראומה.



ברמת בית החולים  -קיום מאגר מידע זמין על נפגעים מאושפזים ,שתומך בניהול הטיפול
בפצועים ומשמש כלי לשיפור איכות הטיפול.



ברמה הלאומית  -קיום מאגר לאומי שישמש לניטור היפגעויות ,ויסייע בגיבוש תוכניות מניעה
וקביעת מדיניות בריאות בתחום הטראומה בישראל.

קריטריונים להכללת פצועים
במאגר רישום הטראומה ובדו"ח זה נכללים כל הפצועים עם כל האבחנות המוגדרות לפי קוד
 ICD-9-CMבין ( 959.9-800כולל שברי צוואר הירך) ,אשר:


הגיעו למלר"ר ואושפזו



נפטרו במלר"ד



הועברו לבית חולים אחר



הועברו מבית חולים אחר

מאגר רישום הטראומה לא כולל הרעלות ,טביעות וחנק ואינו כולל פצועים שנפטרו בשטח האירוע או
בדרך לבי"ח ,פצועים שנבדקו במלר"ד ונשלחו לביתם או פצועים שהגיעו למלר"ד ואושפזו  72שעות
ויותר לאחר האירוע.
בכל אחד מבתי החולים שברישום הטראומה מועסקות רשמות טראומה אשר אוספות את הנתונים
הדרושים ,תוך סיוע של מתאם/ת טראומה ובאחריותו של מנהל יחידת הטראומה .הנתונים מוקלדים
למערכת ממוחשבת שפותחה במיוחד עבור רישום הטראומה בישראל ומועברים ללא פרטים מזהים
למאגר המרכזי.
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה מבצע בדיקות נרחבות לוגיות ואחרות לבחינת איכות
ושלמות המידע .נתונים שגויים ומידע חסר שאינם עומדים בקריטריונים ,מועברים לבתיה"ח לצורך
תיקון והשלמה.
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מרכזי הטראומה המשתתפים ברישום הטראומה
שם בית חולים

רמה

1

רמב"ם

מרכז על לטראומה

שנת
הצטרפות
לרישום
1995

2

שיבא

מרכז על לטראומה

1995

3

הדסה עין כרם

מרכז על לטראומה

1995

4

הלל יפה

מרכז אזורי לטראומה

1995

5

קפלן

מרכז אזורי לטראומה

1995

6

רבין

מרכז על לטראומה

1997

7

סורוקה

מרכז על לטראומה

1997

8

מרכז רפואי ת"א

מרכז על לטראומה

1997

9

אסף הרופא

מרכז אזורי לטראומה

2001

10

בי"ח לגליל המערבי

מרכז אזורי לטראומה

2003

11

שערי צדק

מרכז אזורי לטראומה

2006

12

וולפסון

מרכז אזורי לטראומה

2008

13

ברזילי

מרכז אזורי לטראומה

2008

14

פוריה

מרכז אזורי לטראומה

2008

15

רבקה זיו

מרכז אזורי לטראומה

2008

16

נצרת אי .מ .מ .ס.

מרכז אזורי לטראומה

2008

17

העמק

מרכז אזורי לטראומה

2010

18

לניאדו

מרכז אזורי לטראומה

2010

19

יוספטל

מרכז אזורי לטראומה

2011

20

מאיר

מרכז אזורי לטראומה

2013
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מתודולוגיה ומבנה הדו"ח
בדו"ח מוצגים נתונים המתייחסים לשנים  2008-2014ב 16-מרכזי טראומה שהשתתפו ברישום
בשנים הללו.
בנוסף ,בנספח  1מוצגות מגמות לאורך  15שנים 2000-2014 :בכל  6מרכזי העל לטראומה בישראל.
הנתונים של השנים  2008-2014מבוססים על  230,865פצועים ב 16-מרכזי טראומה שנכללו
ברישום ברוב השנים הללו .לא מוצגים נתוני כל  20בתיה"ח מאחר שהשוואה לאורך שנים מחייבת
בסיס אחיד של בתי חולים לבחינת שינויים במגמות.
המימצאים מוצגים באופן גרפי ובמספר טבלאות ,ומלווים בהסבר מילולי קצר .הדו"ח מחולק לפרקים
ובתחילת כל פרק מופיע סיכום של המימצאים העיקריים.
חשוב לשים לב ,כי כל הנתונים ובעיקר הנתונים על התמותה מוצגים מקרב הפצועים שאושפזו
בבתיה"ח ,לא כולל תמותה בשטח.
בתחילה מוצגים נתונים של נפגעי תאונות הדרכים מתוך כלל הפצועים ברישום הטראומה.
בפרק הראשון מוצגות מגמות במאפייני הפצועים ,מאפייני היפגעות ותמותה של נפגעי תאונות
הדרכים לאורך  7שנים.2008-2014 :
בפרק השני מוצגות מגמות של מאפייני אשפוז וניצול משאבי אשפוז בטיפול בנפגעי תאונות הדרכים
לאורך השנים .2008-2014
בפרק השלישי מוצג הנושא של פינוי נפגעי תאונות הדרכים לבתיה"ח.
בפרק הרביעי מוצגת השוואה לפי משתמשי הדרך שנפגעו בתאונות הדרכים :נהג ונוסע ברכב ,הולך
רגל ,רוכב אופנוע ורוכב אופניים.
פרקים נפרדים מוקדשים לכל אחד ממשתמשי הדרך :נהגים ונוסעים ברכב (פרק  ,)5הולך רגל ורוכב
אופניים (פרק  ,)6רוכב אופנוע (פרק .)7
נספח  2מציג מספר תרשימים של השוואה בינלאומית של נפגעי תאונות הדרכים.
הדו"ח משקף את הנתונים כפי שנמסרו ע"י יחידות הטראומה ,והן האחראיות לאיכותם ולמידת דיוקם.
לאחר בדיקות איכות המבוצעות במרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה והעברת נתונים שגויים וחסרים
לתיקון והשלמה לבתי החולים.
מימצאי הדו"ח מייצגים את נתוני הפצועים שנרשמו ברישום הטראומה במרכזי הטראומה המשתתפים
בפרוייקט הרישום ,ולא מייצגים בהכרח את כלל הפצועים בישראל.
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הערות הסבר
 פצועים מועברים – פצועים שהגיעו לאחד מבתיה"ח שברישום ולאחר מכן הועברו לבי"ח אחר
שברישום להמשך טיפול ( 2.6 %מהרישום) ,נספרו פעם אחת במאגר המרכזי של רישום
הטראומה  -בבי"ח אליו הועברו .למשל :פצוע ראש שמועבר ממרכז אזורי לטראומה למרכז
על לטראומה ,נספר רק בבי"ח אליו הועבר.
 נתונים חסרים – בחלק מהגרפים האחוזים לא מסתכמים ל .100 % -הדבר נובע מאחוז
מסוים של נתונים חסרים ( )missingבחלק מהמשתנים.
 ממוצע ימי שהייה באשפוז  -הממוצע שמוצג בתרשימים ,אינו כולל פצועים ששהו באשפוז
מעל  90יום ,פצועים שהועברו מהמלר"ד לבי"ח אחר ופצועים שנפטרו במלר"ד (כ2 %-
מהרישום).
 ממוצע ימי שהייה בטיפול נמרץ  -הממוצע שמוצג בתרשימים ,אינו כולל פצועים ששהו
בטיפול נמרץ מעל  60יום (כ 0.5 %-מהפצועים ששהו בטיפול נמרץ).
 מספר הפצועים שבתרשימים  -ה N -שמופיע בתחתית התרשימים הינו המספר של כלל
הפצועים שברישום הטראומה באותה שנה ,אלא אם נכתב אחרת.

הסבר מונחים וקיצורים
 – )Injury Severity Score( I.S.S. מדד אנטומי (עם היבטים פיזיולוגיים) לחומרת הפציעה.
מחושב עפ"י נתוני חומרת הפציעה בהתבסס על אבחנות ה A.I.S.-ומאפשר הערכת חומרה
גם לפציעה מורכבת .ציון המדד נע בין ( 1החומרה הקלה ביותר) ועד ( 75החומרה הקשה
ביותר) .לצורך קביעת ה I.S.S.-מחולק הגוף ל 6 -אזורי פגיעה ומחושב כסכום ריבועי ערך
חומרת הפציעה (ע"פ  (A.I.S.בשלושת האזורים הפגועים בדרגת החומרה הגבוהה ביותר.
מקובל לחלק את ה ISS-ל 4-רמות חומרה( 8-1 :פצועים קל)( 14-9 ,פצועים בינוני)24-16 ,
(פצועים קשה) ו( +25-פצועים אנוש) .לא קיים הערך  15ב ,ISS-בגלל שיטת החישוב.
 – A.I.S שיטת קידוד אבחנות טראומה ,כוללת את האיבר הנפגע ,סוג הפגיעה וחומרת
הפגיעה.
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חלקם של נפגעי תאונות הדרכים
מתוך כלל הפצועים המאושפזים
שנים 2008-2014
 16מרכזי טראומה

24 %

18

חלקם של נפגעי תאונות הדרכים מתוך כלל הפצועים
המאושפזים בבתיה"ח – 2008-2014



אחוז הפצועים המאושפזים בבתיה"ח עקב תאונות הדרכים עומד על כ ,24 %-אולם מקרב
הפצועים הקשים נפגעי תאונות דרכים מהווים כ 34 %-ומקרב הפצועים האנושים שאושפזו
בבתיה"ח ,כ.50 %-



בשנים  2008-2014לא נצפה שינוי משמעותי באחוז הפצועים מתאונות הדרכים שאושפזו
בבתיה"ח.

19

תרשים  - 1אחוז הפצועים מתאונות הדרכים
מקרב כלל הפצועים שאושפזו במרכזי טראומה
מגמות בשנים 2008 – 2014
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לא נצפה שינוי משמעותי באחוז הפצועים מתאונות דרכים מתוך כלל הפצועים שאושפזו בבתיה"ח ( 16מרכזי טראומה) בישראל (כ.)24 %-
20

תרשים  - 2אחוז הפצועים קשה ואחוז הפצועים אנוש מתאונות דרכים
מקרב כלל הפצועים קשה ואנוש
שנים 2008 – 2014

סה"כ פצועים קשה ()ISS 16 -24
ת"ד מול יתר הטראומה
()N=12,749

תאונות דרכים
33.7%

סה"כ פצועים אנושים ()ISS 25 +
ת"ד מול יתר הטראומה
()N=8,346

תאונות דרכים
46.9%

יתר הטראומה

66.3%

יתר הטראומה
53.1%

פצועי תאונות דרכים מהווים קרוב למחצית מכלל הפצועים
האנושים.

פצועי תאונות דרכים מהווים כשליש מכלל הפצועים קשה.

סה"כ הפצועים מתאונות דרכים
מתוך כלל הפצועים
()N=230,865
תאונות דרכים
23.5 %

יתר הטראומה
76.5 %

21
שאושפזו,
כ 24 %-מכלל הנפגעים שאושפזו בבתיה"ח עקב טראומה בשנים  2008-2014היו נפגעי תאונות דרכים .לעומת זאת ,מקרב הפצועים הקשים
נפגעי תאונות הדרכים מהווים כ 34 %-ומקרב הפצועים האנושים שאושפזו בבתיה"ח ,נפגעי תאונות הדרכים הינם כ.50 %-

פרק 1
היפגעות בתאונות הדרכים
מגמות בשנים 2008-2014
 16מרכזי טראומה

מבתיה"ח
מספר הפצועים בכל שנה אינו משקף בהכרח את המספר של כלל פצועי תאונות הדרכים בבתיה"ח שברישום ,עקב רישום חסר בתקופות מסוימות בחלק
22

היפגעות בתאונות הדרכים  -מגמות בשנים 2008-2014



אין שינוי משמעותי באחוז הפצועים שנפגעו באופן קשה ואנוש מתוך כלל הפצועים מתאונות
הדרכים בשנים  2008-2014והוא נע בין  14 %ל.16 %-



במהלך השנים  2008-2014נרשמה ירידה של  20 %באחוז התמותה באשפוז של פצועים קשה
ואנוש מתאונות הדרכים.



בשנים  2008-2014נצפית עליה של  25 %של רוכבי אופניים שאושפזו בבתיה"ח עקב מעורבות
בתאונות הדרכים וירידה באחוז הולכי הרגל שאושפזו מתוך כלל נפגעי תאונות הדרכים.



החל משנת  2010בולטת מגמת העליה באחוז הפצועים קשה ואנוש מקרב רוכבי האופניים שנפגעו
וכמו כן ,החל משנת  2012קיימת עליה באחוז הולכי רגל שנפגעו קשה ואנוש.



בשנים  2010-2013נצפית עליה באחוז הפצועים קשה ואנוש מקרב רוכבי אופנוע/קטנוע שאושפזו
במרכזי טראומה בישראל וירידה בשנת .2014



בשנים  2013-2014קיימת עליה בתמותה באשפוז בקרב הולכי רגל שנפגעו בתאונות הדרכים
לעומת רוב השנים הקודמות.



בשנים  2010-2012נרשמה עליה באחוז התמותה באשפוז של רוכבי אופניים שנפגעו בתאונת
דרכים ובשנים  2013-2014נצפית ירידה .כמו כן ,החל משנת  2011נצפית ירידה באחוז התמותה
באשפוז של רוכבי אופנוע שאושפזו עקב תאונות דרכים.



קיימת עליה משמעותית באחוז הפצועים מתאונות הדרכים בכביש עירוני (לא צומת) וירידה באחוז
הפצועים בכל יתר סוגי הדרך.



אחוז הפצועים מתאונות דרכים מקרב כלל הפצועים שאושפזו בבתיה"ח גבוה יותר בימים חמישי
ושישי בהשוואה ליתר ימי השבוע .לאורך כל השנים ,אחוז הנפגעים שאושפזו בשבת נמוך יחסית
ליתר ימי השבוע.



בשנים  2012-2014נצפית ירידה באחוז נפגעי תאונות הדרכים שאושפזו בשעות הלילה ,ועליה
באחוז הפצועים המאושפזים בשעות היום.



לאורך השנים לא נצפה שינוי משמעותי בהתפלגות אחוז הפצועים המאושפזים עקב תאונות דרכים
לפי עונות השנה .בסה"כ ,אחוז נמוך יחסית של נפגעי תאונות דרכים בחורף.



קיימת עליה באחוז הפצועים בגיל  + 60מקרב כלל פצועי תאונות דרכים שאושפזו בבתיה"ח ועליה
של מעל  15 %בפצועי תאונות דרכים בגילאי .+75



בעיקרון ,ככל שעולה הגיל ,עולה אחוז הפצועים קשה ואנוש מקרב כלל הפצועים בתאונות הדרכים,
להוציא את קבוצת הגיל  ,17-24בה אחוז הפצועים קשה ואנוש גבוה יותר מאשר בקבוצות הגיל
 25-34וגם .35-44



כ 66 %-מהפצועים בתאונות הדרכים בישראל הינם זכרים ,ללא שינוי משמעותי בשנים האחרונות.



כ 70 %-מכלל הפצועים מתאונות הדרכים שאושפזו בבתיה"ח הינם יהודים .אחוז הפצועים
הערבים שאושפזו עומד על כ 30 %-וגבוה יותר באופן משמעותי משיעורם באוכלוסייה (.)20 %
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תרשים  :3אחוז הפצועים קשה ואנוש ()ISS 16+

בקרב נפגעי תאונות דרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014

=N

אין שינוי משמעותי באחוז הפצועים שנפגעו באופן קשה ואנוש מתוך כלל הפצועים מתאונות הדרכים שאושפזו ב 16-מרכזי טראומה בישראל
בשנים  2008-2014והוא נע בין  14 %ל.16 %-
24

תרשים  :4אחוז התמותה באשפוז
בקרב נפגעי תאונות דרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014

=N

בשנים  2008-2014אחוז התמותה באשפוז של פצועי תאונות הדרכים נע בין  1.2 %ל.1.7 %-
נרשמה ירידה של כ 20 %-באחוז התמותה של הפצועים קשה ואנוש מתאונות הדרכים שאושפזו ב 16-מרכזי טראומה בישראל.
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תרשים  :5סוג משתמש הדרך שנפגע בתאונות דרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014

=N

בשנים  2008-2014חלה עליה של כ 25 %-של רוכבי האופניים שאושפזו מתוך כלל הפצועים מתאונות דרכים שאושפזו בבתיה"ח בישראל
וירידה באחוז הולכי הרגל שאושפזו בבתיה"ח.
26
בשנים  2012-2013נצפתה עליה קלה באחוז נהגי רכב מתוך הפצועים מתאונות הדרכים ובשנת  2014ירידה באחוז הנוסעים ברכב מקרב המאושפזים
בבתיה"ח.

תרשים  :6אחוז הפצועים קשה ואנוש ()ISS 16+

לפי סוג משתמש הדרך שנפגע בתאונת דרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014

=N

בולטת העליה באחוז הפצועים קשה ואנוש מקרב רוכבי אופניים החל משנת  2010ועליה באחוז הולכי רגל שנפגעו קשה ואנוש החל משנת .2012
בשנים  2010-2013נצפית עליה באחוז הפצועים קשה ואנוש מקרב רוכבי אופנוע/קטנוע שאושפזו במרכזי טראומה בישראל וירידה בשנת .2014
בשנת  2009נרשמה ירידה באחוז הפצועים קשה ואנוש מקרב נהגי רכב שאושפזו בבתיה"ח ויציבות בשנים שלאחר מכן.
27

תרשים  :7אחוז התמותה באשפוז
לפי סוג משתמש הדרך שנפגע בתאונת דרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014

=N

בשנים  2013-2014קיימת עליה בתמותה באשפוז בקרב הולכי רגל שנפגעו בתאונות הדרכים לעומת שנת  2012וגם שנים .2009-2010
בשנים  2010-2012נרשמה עליה באחוז התמותה באשפוז של רוכבי אופניים שנפגעו בתאונת דרכים ובשנים  2013-2014נצפית ירידה.
החל משנת  2011נצפית ירידה באחוז התמותה באשפוז של רוכבי אופנוע שאושפזו עקב תאונת דרכים.
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תרשים  :8היפגעות בתאונת הדרכים
לפי סוג הדרך
מגמות בשנים 2008 - 2014
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קיימת עליה משמעותית באחוז הפצועים בכביש עירוני (לא צומת) וירידה באחוז הפצועים בכל יתר סוגי הדרך.
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תרשים  :9היפגעות בתאונות הדרכים
לפי ימי השבוע
מגמות בשנים 2008 - 2014

=N

ישנם שינויים קטנים לאורך השנים באחוז הנפגעים שאושפזו לפי ימות השבוע .בשנת  2014נצפית עליה קטנה באחוז הפצועים שאושפזו ביום ו'.
לאורך כל השנים ,אחוז הנפגעים שאושפזו בשבת נמוך יחסית ליתר ימי השבוע.
30

תרשים  -10אחוז הפצועים מתאונות הדרכים לפי ימי השבוע
מקרב כלל הפצועים שאושפזו במרכזי טראומה
שנים 2008 – 2014

אחוז הפצועים מתאונות דרכים מקרב כלל הפצועים שאושפזו בבתיה"ח גבוה יותר בימים חמישי ושישי בהשוואה ליתר ימי השבוע.
31

תרשים  :11אחוז נפגעי תאונות הדרכים
לפי מועד ההגעה לבי"ח
מגמות בשנים 2008 - 2014

=N

בשנים  2012-2014נצפית ירידה באחוז נפגעי תאונות דרכים שאושפזו בשעות הלילה ,ועליה באחוז הפצועים המאושפזים בשעות היום.
32

תרשים  :12התפלגות נפגעי תאונות הדרכים
לפי עונות השנה
מגמות בשנים 2008 - 2014

לאורך השנים לא נצפה שינוי משמעותי בהתפלגות אחוז הפצועים המאושפזים עקב תאונות דרכים לפי עונות השנה ,עם ירידה קלה בעונת הקיץ.
אחוז נמוך יחסית של נפגעי תאונות דרכים בחורף.
33

תרשים  :13התפלגות פצועי תאונות הדרכים לפי הגיל
מגמות בשנים 2008 - 2014

=N

עליה באחוז הפצועים בגיל  + 60מקרב כלל פצועי תאונות דרכים שאושפזו בבתיה"ח.
עליה של מעל 15 %בפצועי תאונות דרכים בגילאי .+75
34

תרשים  :14אחוז הפצועים קשה ואנוש ( )ISS 16+בתאונות הדרכים
בכל קבוצת גיל

שנים 2008 - 2014

בעיקרון ,ככל שעולה הגיל ,עולה אחוז הפצועים קשה ואנוש מקרב כלל הפצועים בתאונות הדרכים ,להוציא את קבוצת הגיל  ,17-24בה אחוז הפצועים קשה
ואנוש גבוה יותר מאשר בקבוצות הגיל  25-34וגם .35-44
35

תרשים  :15התפלגות פצועי תאונות הדרכים לפי מין
מגמות בשנים 2008 - 2014
התפלגות לפי מין

זכר

נקבה

כ 66 %-מהפצועים בתאונות הדרכים בישראל הינם זכרים ,ללא שינוי משמעותי בשנים האחרונות.

36

תרשים  :16התפלגות פצועי תאונות הדרכים לפי לאום
מגמות בשנים 2008 - 2013
התפלגות לפי לאום
יהודים

ערבים

אחוז הערבים
באוכלוסייה

כ70 %-מכלל הפצועים מתאונות הדרכים שאושפזו בבתיה"ח הינם יהודים .אחוז הפצועים הערבים שאושפזו עומד על כ 30 %-וגבוה יותר באופן משמעותי
משיעורם באוכלוסייה (.)20 %
37

פרק 2
אשפוז וטיפול בנפגעי תאונות הדרכים
מגמות בשנים 2008-2014

38

אשפוז וטיפול בנפגעי תאונות הדרכים
מגמות בשנים 2008-2014



לאורך השנים קיימת ירידה בממוצע ימי האשפוז של פצועי תאונות דרכים ,וכמו כן ירידה באחוז
הפצועים ששהו באשפוז מעל  14יום.



הולכי רגל ורוכבי אופנוע/קטנוע שוהים באשפוז פרק זמן ארוך יותר בממוצע לעומת יתר נפגעי
תאונות הדרכים.



לאורך השנים  2008-2014חלה ירידה בממוצע ימי האשפוז בכל קבוצות הנפגעים בתאונות
דרכים ,ובעיקר בקרב נהגים ונוסעים ברכב וגם בקרב רוכבי אופניים.



אין שינוי באחוז פצועי תאונות הדרכים ששהו במחלקת טיפול נמרץ (כ.)11 %-



הולכי רגל שאושפזו עקב תאונות דרכים שוהים בטיפול נמרץ באחוזים גבוהים יותר באופן
משמעותי מאשר יתר נפגעי תאונות הדרכים ,עם עליה לאורך השנים.



לאורך השנים נצפית ירידה בממוצע ימי השהייה בטיפול נמרץ של פצועי תאונות הדרכים.



בשנים  2008-2014לא חל שינוי משמעותי באחוז נפגעי תאונות הדרכים שנותחו או עברו
פרוצדורה כלשהי בחדר ניתוח (.)28 %-30 %



אחוז המנותחים הגבוה ביותר הינו בקרב רוכבי אופנוע שאושפזו ( ,)47 %-51 %כשליש נותחו
מבין רוכבי אופניים והולכי רגל ואחוז נמוך יותר מקרב נהגי ונוסעים ברכב .לאורך השנים נצפית
ירידה באחוז המנותחים בקרב נהגי רכב.



כמחצית מהפצועים שאושפזו עקב תאונות הדרכים נפגעו בגפיים ,עם עליה קלה לאורך השנים.
נצפית ירידה בפגיעות ראש בהשוואה לשנת  2008ועליה באחוז הפצועים שנפגעו בטורסו (.)Torso

39

תרשים  :17ממוצע ימי שהייה באשפוז*
בקרב נפגעי תאונות הדרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014
* לא כולל פצועים מועברים מהמיון או נפטרים במיון .הממוצע לא כולל פצועים ששהו באשפוז מעל  90יום

ממוצע ימי שהייה באשפוז ,שנים  5.4 – 2008-2014ימים*

=N

לאורך השנים קיימת ירידה בממוצע ימי האשפוז של פצועי תאונות דרכים.
40

תרשים  :18ממוצע ימי שהייה באשפוז*
לפי סוג משתמש הדרך שנפגע בתאונת דרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014
* לא כולל פצועים מועברים מהמיון או נפטרים במיון .הממוצע לא כולל פצועים ששהו באשפוז מעל  90יום

=N

הולכי רגל ורוכבי אופנוע/קטנוע שוהים באשפוז פרק זמן ארוך יותר בממוצע לעומת יתר נפגעי תאונות הדרכים.
לאורך השנים  2008-2014חלה ירידה בממוצע ימי האשפוז בכל קבוצות הנפגעים בתאונות דרכים ,ובעיקר בקרב נהגים ונוסעים ברכב וגם בקרב
רוכבי אופניים.
41

תרשים  :19אחוז הפצועים ששהו באשפוז מעל  14יום
בקרב נפגעי תאונות הדרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014

=N

נרשמה ירידה באחוז פצועי תאונות הדרכים ששהו באשפוז מעל  14יום ,עם ירידה משמעותית בשנת .2014
42

תרשים  :20אחוז הפצועים ששהו בטיפול נמרץ
בקרב נפגעי תאונות הדרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014

=N

אין שינוי באחוז פצועי תאונות הדרכים ששהו במחלקת טיפול נמרץ (כ.)11 %-
43

תרשים  :21אחוז הפצועים ששהו בטיפול נמרץ
לפי סוג משתמש הדרך שנפגע בתאונת דרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014

=N

הולכי רגל שאושפזו עקב תאונות דרכים שוהים בטיפול נמרץ באחוזים גבוהים יותר באופן משמעותי מאשר יתר נפגעי תאונות הדרכים ,עם עליה לאורך השנים.
44

תרשים  :22ממוצע ימי שהייה בטיפול נמרץ
בקרב נפגעי תאונות הדרכים ששהו בטיפול נמרץ
מגמות בשנים 2008 - 2014

ממוצע ימי שהייה בטיפול נמרץ ,שנים  7.6 – 2008-2014ימים

=N

לאורך השנים נצפית ירידה בממוצע ימי השהייה בטיפול נמרץ של פצועי תאונות דרכים.
45

תרשים  :23אחוז הפצועים שנותחו /עברו פרוצדורה בחדר ניתוח
בקרב נפגעי תאונות הדרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014

=N

בשנים  2008-2014לא חל שינוי משמעותי באחוז נפגעי תאונות הדרכים שנותחו או עברו פרוצדורה כלשהי בחדר ניתוח (כ.)28 %-30 %-
46

תרשים  :24אחוז הפצועים שנותחו /עברו פרוצדורה בחדר ניתוח
לפי סוג משתמש הדרך שנפגע בתאונת דרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014

=N

קיים הבדל משמעותי באחוז הפצועים שנותחו לפי סוג הנפגע בתאונת הדרכים :אחוז המנותחים הגבוה ביותר הינו בקרב רוכבי אופנוע/קטנוע שאושפזו
( ,)47 %-51 %כשליש מבין רוכבי אופניים והולכי רגל ואחוז נמוך יותר מקרב נהגי ונוסעי רכב שאושפזו עקב תאונות דרכים.
נצפית ירידה באחוז המנותחים בקרב נהגי רכב.
47

תרשים  :25פגיעות לפי אזורי גוף*
בקרב נפגעי תאונות הדרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014
* מבוסס על  BARELL MATRIXשל אזור בגוף וסוג הפגיעה.
האחוזים מחושבים מתוך סה”כ הפצועים ,לכל פצוע תתכן פגיעה ביותר מאזור גוף אחד.

=N

כמחצית מהפצועים שאושפזו עקב תאונות דרכים נפגעו בגפיים ,עם עליה קלה לאורך השנים .נצפית ירידה בפגיעות ראש בהשוואה לשנת .2008
לעומת זאת ,קיימת עליה בפגיעות בטורסו מכ 42 %-בשנת  2008לכ 45 %-בשנת .2014
48

פרק 3

אופן פינוי הפצועים
לבית החולים

49

אופן פינוי הפצועים לבית החולים



קיים מתאם בין חומרת הפציעה לבין אופן הפינוי לביה"ח :ככל שהפצוע קשה יותר ,עולה אחוז
המפונים באמצעות אט"ן/נט"ן ומסוק .פצועים קלים מפונים יותר ע"י אמבולנס לבן או מגיעים
לביה"ח ברכב פרטי.



אחוז הפצועים קשה ואנוש מקרב נפגעי תאונות הדרכים גבוה יותר באופן משמעותי בקרב אלו
שהגיעו לביה"ח בשעות של משמרת הלילה בהשוואה לפצועים שהגיעו בשעות הבוקר או אחה"צ.



בשעות הבוקר והצהריים גבוה יותר אחוז המפונים לביה"ח עם אמבולנס לבן וגם ברכב פרטי ,ואילו
בשעות הלילה עולה אחוז הפצועים שפונו לביה"ח באמצעות אט"ן/נט"ן .הדבר קשור גם לחומרת
הפציעה לפי שעות היום.



באזור הצפון קיים שימוש רב יותר מאזורי הארץ אחרים במסוק לצורך פינוי פצועים קשה ואנוש
לביה"ח (פצועים ערבים יותר מפצועים יהודים) .באזור הדרום הפצועים הערבים שנפגעו קשה
ואנוש מפונים באחוזים גבוהים יותר ע"י נט"ן/אט"ן ,בהשוואה לפצועים היהודים.



יחד עם זאת ,בכל אזורי הארץ פצועים קשה ואנוש ערבים מגיעים לבי"ח באחוזים גבוהים יותר
לעומת היהודים באמצעות רכב פרטי ולא ע"י רכב פינוי ייעודי.



אחוז ה תמותה גבוה יותר בקרב פצועים שהגיעו לביה"ח בשעות של משמרת הלילה לעומת אלו
שהגיעו בשעות הבוקר או אחה"צ .יש לציין ,כי בשעות הלילה קיים אחוז גבוה יותר של פצועים
קשה ואנוש בתאונות הדרכים.



לא נמצא הבדל משמעותי באחוז התמותה בקרב פצועים שנפגעו באופן קשה ואנוש לפי משמרות
העבודה של בית החולים.

50

תרשים  :26אופן פינוי הפצועים לבי"ח
לפי חומרת הפציעה
שנים 2008 - 2014

קיים מתאם בין חומרת הפציעה לבין אופן הפינוי לביה"ח :ככל שהפצוע קשה יותר ,עולה אחוז המפונים באמצעות אט"ן/נט"ן ומסוק .פצועים קלים מפונים
יותר ע"י אמבולנס לבן או מגיעים לביה"ח ברכב פרטי.
51

תרשים  :27אופן פינוי הפצועים לבי"ח
לפי שעת ההגעה לבי"ח
שנים 2008 - 2014

נמצא קשר בין שעת ההגעה לביה"ח לבין אופן הפינוי :בשעות הבוקר והצהריים מגיעים יותר עם אמבולנס לבן וגם ברכב פרטי ,ואילו בשעות הלילה עולה אחוז
הפצועים שפונו לביה"ח באמצעות אט"ן/נט"ן .הדבר קשור גם לחומרת הפציעה לפי שעות היום (ראה תרשים  29בהמשך).
52

תרשים  :28אופן פינוי לבי"ח של פצועים קשה ואנוש ()ISS 16+

לפי אזור ולאום
שנים 2008 - 2014

דרום

מרכז

צפון

באזור הצפון קיים שימוש רב יותר מאזורי הארץ אחרים בפינוי פצועים קשה ואנוש באמצעות מסוק (פצועים ערבים יותר מפצועים יהודים) .באזור הדרום
הפצועים הערבים שנפגעו קשה ואנוש מפונים באחוזים גבוהים יותר ע"י נט"ן/אט"ן .יחד עם זאת ,בכל אזורי הארץ פצועים קשה ואנוש ערבים מגיעים לבי"ח
53
באחוזים גבוהים יותר לעומת היהודים באמצעות רכב פרטי ולא ע"י רכב פינוי ייעודי.

תרשים  :29אחוז פצועים קשה ואנוש ( )ISS 16+בקרב נפגעי תאונות הדרכים לפי משמרות עבודה
שנים ( 2008 – 2014האחוז מתוך כלל נפגעי תאונות הדרכים בכל משמרת)

21.2

לילה 24:00-07:59

13.3

אחה"צ 16:00-23:59

13.5

25

20

בוקר 08:00-15:59

10

15

5

0

אחוז
אחוז הפצועים קשה ואנוש גבוה יותר באופן משמעותי בקרב אלו שהגיעו לביה"ח בשעות של משמרת הלילה בהשוואה לפצועים שהגיעו בשעות הבוקר או
אחה"צ.
54

תרשים  :30אחוז התמותה באשפוז בקרב נפגעי תאונות הדרכים
לפי משמרות עבודה
שנים 2008 - 2014

2.0

10

8

4

6

לילה 24:00-07:59

1.3

אחה"צ 16:00-23:59

1.3

בוקר 08:00-15:59

2

0

אחוז
אחוז תמותה גבוה יותר בקרב פצועים שהגיעו לביה"ח בשעות של משמרת הלילה לעומת אלו שהגיעו בשעות הבוקר או אחה"צ.
יש לציין ,כי בשעות הלילה קיים אחוז גבוה יותר של פצועים קשה ואנוש בתאונות דרכים.
55

תרשים  :31אחוז התמותה באשפוז בקרב פצועים קשה ואנוש ()ISS 16+
לפי משמרות עבודה
שנים 2008 - 2014

9.2

לילה 24:00-07:59

9.4

אחה"צ 16:00-23:59

8.9

20

15

10

בוקר 08:00-15:59

5

0

אחוז
לא נמצא הבדל משמעותי באחוז התמותה בקרב פצועים שנפגעו באופן קשה ואנוש לפי משמרות העבודה של בית החולים.
56

פרק 4
השוואה לפי משתמש הדרך
שנפגע בתאונת הדרכים

רוכב
רוכב
אופנוע אופניים

הולך רגל

נהג רכב
נוסע ברכב
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השוואה לפי משתמש הדרך שנפגע בתאונת הדרכים



אחוז הפצועים קשה ואנוש גבוה יותר באופן בולט בקרב הולכי רגל שנפצעו בתאונות הדרכים
ואושפזו בביה"ח בהשוואה לסוגי הנפגעים האחרים ( .)19 %גם בקרב רוכבי אופנוע* שאושפזו
בביה"ח קיים אחוז גבוה יחסית של פצועים קשה ואנוש.



אחוז תמותה באשפוז גבוה יותר באופן משמעותי (פי  2ויותר) בקרב הולכי רגל שנפצעו בתאונות
הדרכים בהשוואה לסוגי הנפגעים האחרים.



אחוז הפצועים המועברים למסגרת שיקומית כלשהי גבוה יותר באופן משמעותי בקרב הולכי רגל
ורוכבי אופנוע שאושפזו עקב תאונות דרכים בהשוואה לסוגי הנפגעים האחרים.



אחוז הפצועים שנותחו גבוה יותר באופן בולט בקרב רוכבי אופנוע שאושפזו עקב תאונות דרכים
בהשוואה לסוגי הנפגעים האחרים ( 48 %לעומת  ,19 %-32 %בהתאמה).



פגיעות בגפיים נפוצות ביותר בקרב רוכבי אופנוע ( 77 %מקרב רוכבי אופנוע שאושפזו) ,פגיעות
בטורסו אופייניות יותר לנהגים ונוסעים ברכב ופגיעות ראש מאובחנות יותר בקרב הולכי רגל ,אך
גם בקרב רוכבי אופניים ונוסעים ברכב .פגיעות בעמוד וחוט שדרה שכיחות פחות בקרב כל סוגי
הנפגעים שאושפזו ,אך קיימות יחסית יותר בקרב נהגים ונוסעים ברכב.



הולכי רגל ורוכבי אופנוע שאושפזו ,פונו באחוזים גבוהים יותר לביה"ח ע"י אט"ן/נט"ן מאשר סוגי
הנפגעים האחרים בתאונות הדרכים.



הפינוי לביה"ח ע"י רכב פינוי ייעודי כלשהו גבוה יותר באופן משמעותי בקרב רוכבי אופנוע (.)82 %
מרבית רוכבי האופניים שנפצעו בתאונת דרכים פונו לביה"ח באמצעות רכב פרטי.



כ 61 %-מהפצועים שאושפזו עקב תאונות הדרכים ,נפגעו בכביש עירוני (לא בצומת) .הולכי רגל
ורוכבי אופניים נפגעו באחוזים גבוהים יותר בכביש עירוני מאשר סוגי הנפגעים האחרים .תאונות
דרכים בכביש בין עירוני שכיחות יחסית יותר בקרב הנוסעים ברכב ארבע גלגלי.



בקרב רוכבי אופניים שאושפזו בולטת היפגעות בימים של סוף השבוע (ו' ושבת) .בקרב הולכי רגל
נמצא אחוז נמוך יחסית של פצועים שאושפזו בסוף השבוע לעומת יתר ימי השבוע.



בקרב רוכבי אופניים שאושפזו קיים אחוז נמוך של פצועים בעונת החורף ואחוז גבוה יחסית של
פצועים באביב.



מעל למחצית מרוכבי האופניים שאושפזו הינם ילדים וצעירים עד גיל  .16בקרב הולכי רגל
שאושפזו בולט אחוז גבוה של ילדים עד גיל  9וגם מבוגרים בגילאי  .+65מרבית רוכבי האופנוע
מקרב אלו שאושפזו עקב תאונת דרכים הינם בגיל .17-34



אחוז הערבים גבוה יותר בכל אחד מסוגי משתמשי הדרך שאושפזו עקב בתאונות הדרכים,
בהשוואה לאחוז שלהם באוכלוסייה ,ובעיקר בקרב הולכי רגל ונוסעים ברכב .אחוז הערבים נמוך
יותר רק בקרב רוכבי אופנוע שאושפזו עקב תאונת דרכים ( 90 %יהודים).



בקרב ערבים הולכי רגל וגם רוכבי אופניים שאושפזו בולט במיוחד אחוז גבוה של ילדים עד גיל .14
בקרב הולכי רגל יהודים אחוז גבוה יחסית של מבוגרים גילאי .+60



בקרב נהגי רכב ערבים שאושפזו עקב תאונת דרכים אחוז גבוה יחסית של גילאי  ,15-29ואילו
בקרב יהודים לעומת הערבים אחוז גבוה יותר של גילאי .+45

*כולל רוכבי קטנוע
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תרשים  :32אחוז הפצועים קשה ואנוש ()ISS 16+
לפי סוג משתמש הדרך שנפגע בתאונת דרכים
שנים 2008 - 2014

10.4

אחר
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הולך רגל

9.9

אופניים

16.2
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נהג רכב
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אחוז הפצועים קשה ואנוש גבוה יותר באופן בולט בקרב הולכי רגל שנפצעו בתאונת דרכים ואושפזו בביה"ח בהשוואה לסוגי הנפגעים האחרים.
גם בקרב רוכבי אופנוע/קטנוע שאושפזו בביה"ח קיים אחוז גבוה יחסית של פצועים קשה ואנוש.
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תרשים  :33אחוז התמותה באשפוז
לפי סוג משתמש הדרך שנפגע בתאונת דרכים
שנים 2008 - 2014
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אחוז
אחוז תמותה גבוה יותר באופן משמעותי (פי  2ויותר) בקרב הולכי רגל שנפצעו בתאונות דרכים ואושפזו בביה"ח בהשוואה לסוגי הנפגעים האחרים.
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תרשים  :34אחוז המועברים לשיקום
לפי סוג משתמש הדרך שנפגע בתאונת דרכים
שנים 2008 - 2014
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אחוז
אחוז הפצועים המועברים למסגרת שיקומית גבוה יותר באופן משמעותי בקרב הולכי רגל ורוכבי אופנוע שאושפזו עקב תאונות דרכים בהשוואה לסוגי
הנפגעים האחרים.
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תרשים  :35אחוז הפצועים שנותחו
לפי סוג משתמש דרך שנפגע בתאונת דרכים
שנים 2008 - 2014

29.8

אחר
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הולך רגל
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אחוז הפצועים שנותחו גבוה יותר באופן בולט בקרב רוכבי אופנוע/קטנוע שאושפזו עקב תאונות דרכים בהשוואה לסוגי הנפגעים האחרים.
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תרשים  :36פגיעות לפי אזורי גוף
לפי סוג משתמש דרך שנפגע בתאונת דרכים
מגמות בשנים 2008 - 2014

פגיעות בגפיים נפוצות ביותר בקרב רוכבי אופנוע/קטנוע שאושפזו עקב תאונות דרכים ( 77 %מקרב רוכבי אופנוע שאושפזו) ,פגיעות בטורסו אופייניות יותר
לנהגים ונוסעים ברכב ופגיעות ראש מאובחנות יותר בקרב הולכי רגל ,אך גם בקרב רוכבי אופניים ונוסעים ברכב .פגיעות בעמוד וחוט שדרה שכיחות פחות
בקרב כל סוגי הנפגעים שאושפזו ,אך קיימות יחסית יותר בקרב נהגים ונוסעים ברכב.
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תרשים  :37אופן פינוי הפצועים לבי"ח
לפי סוג משתמש דרך שנפגע בתאונת דרכים
שנים 2008 - 2014

הולכי רגל ורוכבי אופנוע/קטנוע שאושפזו ,פונו באחוזים גבוהים יותר לביה"ח ע"י אט"ן/נט"ן מאשר סוגי הנפגעים האחרים בתאונות דרכים.
הפינוי לביה"ח ע"י רכב פינוי ייעודי כלשהו גבוה יותר באופן משמעותי בקרב רוכבי אופנוע ( .)82 %מרבית רוכבי האופניים שנפצעו בתאונת דרכים פונו
לביה"ח באמצעות רכב פרטי.
64

כביש עירוני -אחר

דרך
עפר

בין עירוני-צומת
בין עירוני-אחר

תרשים  :38היפגעות בתאונת הדרכים
לפי סוג משתמש דרך שנפגע וסוג הדרך
שנים 2008-2014

עירוני-
צומת

כ 61 %-מהפצועים שאושפזו עקב תאונות דרכים ,נפגעו בכביש עירוני (לא בצומת) .הולכי רגל ורוכבי אופניים נפגעו באחוזים גבוהים יותר בכביש עירוני
מאשר סוגי הנפגעים האחרים .תאונות דרכים בכביש בין עירוני שכיחות יחסית יותר בקרב הנוסעים ברכב ארבע גלגלי.
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תרשים  :39היפגעות בתאונות דרכים
לפי סוג משתמש דרך שנפגע וימי השבוע
שנים 2008 - 2014

בקרב רוכבי אופניים שאושפזו בולטת היפגעות בימים של סוף השבוע (ו' ושבת).
בקרב הולכי רגל נמצא אחוז נמוך יחסית של פצועים שאושפזו בסוף השבוע לעומת יתר ימי השבוע.
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תרשים  :40התפלגות עונות השנה
לפי סוג משתמש דרך שנפגע בתאונת דרכים
שנים 2008 - 2014

בקרב רוכבי אופניים שאושפזו קיים אחוז נמוך של פצועים בעונת החורף ואחוז גבוה יחסית של פצועים באביב.
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תרשים  :41התפלגות קבוצות גיל
לפי סוג משתמש דרך שנפגע בתאונת דרכים
שנים 2008 - 2014

מעל למחצית מרוכבי האופניים שאושפזו הינם ילדים וצעירים עד גיל  .16בקרב הולכי רגל שאושפזו בולט אחוז גבוה של ילדים וגם גילאי .+65
מרבית רוכבי האופנוע מקרב אלו שאושפזו עקב תאונת דרכים הינם בגיל .17-34
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תרשים  :42התפלגות הגיל לפי סוג משתמש הדרך שנפגע
שנים ( 2008 – 2014האחוזים מתוך כל סוג משתמש הדרך שנפגע)

קבוצות הגיל הבולטות ביותר בהיפגעות בתאונות דרכים המלוות באשפוז ,הן :רוכבי אופניים גילאי  ,5-14רוכבי אופנוע/קטנוע גילאי ,15-29
הולכי רגל ילדים עד גיל  ,14נהגים ברכב גילאי  ,20-34נוסעים ברכב גילאי  0-29בדגש על גילאי .15-29
69

התפלגות לפי לאום
יהודים

תרשים  :43התפלגות הלאום
לפי סוג משתמש הדרך שנפגע בתאונות דרכים
שנים 2008 - 2014

ערבים

אחוז הערבים
באוכלוסייה

אחוז הערבים גבוה יותר בכל אחד מסוגי משתמשי הדרך ,למעט אופנוע ,מאשר האחוז שלהם באוכלוסייה ,ובעיקר בקרב הולכי רגל ונוסעים ברכב שאושפזו
עקב תאונת דרכים .אחוז הערבים נמוך יותר רק בקרב רוכבי אופנוע שאושפזו עקב תאונת דרכים ( 90 %יהודים).
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תרשים  :44סוג משתמש הדרך לפי לאום וגיל
שנים 2008 - 2014

הולך רגל

אופניים

אופנוע

נוסע ברכב

נהג רכב

בקרב ערבים הולכי רגל וגם רוכבי אופניים שאושפזו בולט במיוחד אחוז גבוה של ילדים עד גיל  .14בקרב הולכי רגל יהודים אחוז גבוה יותר של גילאי .+60
בקרב נהגי רכב ערבים שאושפזו עקב תאונת דרכים אחוז גבוה יחסית של גילאי  ,15-29ואילו בקרב יהודים לעומת הערבים אחוז גבוה יותר של גילאי .+45
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פרק 5

נהגים ונוסעים ברכב
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נהגים ונוסעים ברכב



לא נמצא הבדל משמעותי באחוז הפצועים קשה ואנוש שאושפזו עקב בתאונות הדרכים לפי מקום
הישיבה ברכב.



אחוז התמותה באשפוז גבוה יחסית יותר בקרב הנוסעים מלפנים ברכב בהשוואה לאלו שישבו
במושב הנהג או הנוסעים מאחור.



לאורך השנים קיימת עליה באחוז הפצועים בקבוצות הגיל  55-64ו +65-בקרב נהגי רכב שאושפזו
עקב תאונות דרכים .כמו כן ,נצפית עליה באחוז הנהגים שאושפזו בקבוצת הגיל .25-34



מאידך ,נצפית ירידה באחוז גילאי  17-24בקרב נהגי רכב שנפצעו בתאונת הדרכים ואושפזו
בבתיה"ח ( 27 %בשנת  2008לעומת  20 %-21 %בשנים .)2011-2014



בקרב נהגי רכב שנפצעו באופן קשה ואנוש ואושפזו בבתיה"ח בולטת עליה בקבוצת הגיל +65
( 17 %בשנת  2014לעמת  10 %בשנת  ,)2008וכן קיימת עליה בגילאי .45-64



עד שנת  2013נצפית ירידה באחוז גילאי  17-24בקרב נהגי רכב שנפצעו קשה ואנוש ואושפזו
בבתיה"ח ,בשנת 2014נרשמה עליה באחוז זה.



אחוז תמותה באשפוז גבוה יותר באופן משמעותי בקרב פצועים מבוגרים בגיל  65ומעלה בהשוואה
לקבוצות הגיל האחרות.



זכרים מהווים את הרוב (כ )58 %-בקרב נהגי רכב שנפצעו בתאונות הדרכים ואושפזו בבתיה"ח.
לאורך השנים נצפית מגמה ברורה של עליה באחוז הנקבות בקרב נהגי רכב שאושפזו בבתיה"ח
כתוצאה ממעורבות בתאונות הדרכים.
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תרשים  :45אחוז הפצועים קשה ואנוש ()ISS 16+
לפי מקום הישיבה ברכב
שנים 2008 - 2014
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אחוז
לא נמצא הבדל משמעותי באחוז הפצועים קשה ואנוש בתאונות הדרכים לפי מקום הישיבה ברכב.
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תרשים  :46אחוז התמותה באשפוז לפי מקום הישיבה ברכב
שנים 2008 - 2014

נהגים ונוסעים שנפצעו קשה ואנוש ()ISS 16+

כלל הנהגים והנוסעים שנפצעו

אחוז התמותה באשפוז גבוה יותר יחסית בקרב הנוסעים מלפנים ברכב בהשוואה לאלו שישבו במושב הנהג והנוסעים מאחור.
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תרשים  :47התפלגות הגיל של נהגי רכב שאושפזו עקב תאונות דרכים
מגמות בשנים 2008-2014

קיימת עליה באחוז הפצועים בקבוצות הגיל  55-64ו +65-בקרב נהגי רכב שאושפזו עקב תאונות דרכים (19 %-20 %בשנים  2013-2014לעומת
 15 %בשנת  .)2008כמו כן ,נצפית עליה באחוז הנהגים שאושפזו בקבוצת הגיל .25-34
מאידך ,נצפית ירידה באחוז גילאי  17-24בקרב נהגי רכב שנפצעו בתאונת דרכים ואושפזו בבתיה"ח ( 27 %בשנת  2008לעומת  20 %-21 %בשנים
.)2011-2014
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תרשים  :48התפלגות הגיל של נהגי רכב פצועים קשה ואנוש ( )ISS 16+שאושפזו
מגמות בשנים 2008-2014

בקרב נהגי רכב שנפצעו באופן קשה ואנוש ואושפזו בבתיה"ח בולטת עליה בקבוצת הגיל  65ומעלה ( 17 %בשנת  2014לעמת  10 %בשנת  ,)2008וכן קיימת
עליה בגילאי .45-64
מאידך ,עד שנת  2013נצפית ירידה באחוז גילאי  17-24בקרב נהגי רכב שנפצעו קשה ואנוש בתאונת דרכים ואושפזו בבתיה"ח ועליה באחוז בשנת .2014
77

תרשים  :49אחוז התמותה באשפוז בקרב נהגים ונוסעים ברכב
לפי גיל
2008-2014

נוסעי רכב ()N=10,698

נהגים ()N=13,441

בקרב נהגי רכב וגם בקרב הנוסעים ברכב שאושפזו עקב תאונת דרכים ,אחוז תמותה באשפוז גבוה יותר באופן משמעותי בקרב פצועים מבוגרים
בגיל  65ומעלה.
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תרשים  :50התפלגות נהגי רכב לפי מין
מגמות בשנים 2008 – 2014
זכר

נקבה

זכרים מהווים את הרוב (כ )58 %-בקרב נהגי רכב שנפצעו בתאונות הדרכים ואושפזו בבתיה"ח.
לאורך השנים נצפית מגמה ברורה של עליה באחוז הנקבות בקרב נהגי רכב שאושפזו בבתיה"ח כתוצאה ממעורבות בתאונות הדרכים.
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פרק 6
הולכי רגל ורוכבי אופניים

80

הולכי רגל ורוכבי אופניים



כ 78 %-מרוכבי האופניים שאושפזו ,נפגעו בתאונות עצמית שהתרחשו ללא מעורבות של כלי רכב
נוסף .בקרב המאושפזים עקב תאונות אופניים בהן היתה מעורבות של כלי רכב נוסף ,אחוז גבוה
יותר של פצועים קשה ואנוש.



אחוז התמותה באשפוז בקרב פצועים מתאונות אופניים בהן היתה מעורבות של כלי רכב נוסף,
גבוה יותר כמעט פי  20בהשוואה לתאונות אופניים ללא מעורבות של כלי רכב נוסף.



אחוז התמותה באשפוז בקרב הולכי רגל שנפצעו בתאונת דרכים עולה ככל שעולה הגיל (להוציא
קבוצת הגיל  ,35-44בה אחוז התמותה נמוך יחסית) וגבוה ביותר בקבוצת הגיל .+65



גם בקרב רוכבי אופניים אחוז התמותה באשפוז גבוה במיוחד בקרב גילאי  +65וכמו כן ,גבוה
יחסית גם בגילאי  ,55-64בהשוואה לקבוצות הגיל האחרות.



רוב הפצועים מקרב רוכבי אופניים שנפצעו בתאונת דרכים ואושפזו ( )87 %וכן מקרב הולכי רגל
( - )61 %הם זכרים.

81

אחר/
עם מעורבות
כלי תחבורה מנועי לא ידוע

תרשים  :51חומרת הפציעה בקרב רוכבי אופניים
לפי סוג התאונה
שנים 2008 -2014

ללא מעורבות
רכב נוסף
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()N=6065

()N=1452

כ 78 %-מתאונות האופניים הן תאונות עצמית המתרחשות ללא מעורבות של כלי רכב נוסף .בקרב תאונות אופניים בהן היתה מעורבות של כלי רכב נוסף,
אחוז גבוה יותר של פצועים קשה ואנוש.
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תרשים  :52אחוז התמותה באשפוז בקרב רוכבי אופניים
לפי סוג התאונה
שנים 2008 -2014

0.1
( )N=5

ללא מעורבות רכב נוסף

1.9
()N=34

8

6

4

מעורבות כלי תחבורה מנועי

2

0

אחוז
אחוז התמותה באשפוז בקרב פצועים מתאונות אופניים בהן היתה מעורבות של כלי רכב נוסף ,גבוה יותר כמעט פי  20בהשוואה לתאונות אופניים
ללא מעורבות של כלי רכב נוסף.
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תרשים  :53אחוז התמותה באשפוז בקרב הולכי רגל ורוכבי אופניים
לפי גיל
שנים 2008-2014

רוכבי אופניים ()N=9,921

הולכי רגל ()N=13,069

אחוז התמותה באשפוז בקרב הולכי רגל שנפצעו בתאונת דרכים עולה ככל שעולה הגיל (להוציא קבוצת הגיל  ,35-44בה אחוז התמותה נמוך יחסית).
בקרב רוכבי אופניים שנפצעו בתאונת דרכים ,אחוז התמותה באשפוז גבוה יחסית בקרב גילאי  65ומעלה וגם בגילאי .55-64
84

תרשים  :54התפלגות הפצועים הולכי רגל ורוכבי אופניים לפי מין
שנים 2008-2014

הולכי רגל
()N=13,068

רוכבי אופניים
()N=9,919

רוב הפצועים מקרב רוכבי אופניים שנפצעו בתאונת דרכים ואושפזו ( )87 %וכן מקרב הולכי רגל שנפגעו בתאונת דרכים ואושפזו ( - )61 %הם זכרים.
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פרק 7

רוכבי אופנוע

* "רוכבי אופנוע" כולל גם קטנוע

*

86

רוכבי אופנוע*



החל משנת  2012קיימת ירידה באחוז רוכבי אופנוע מקרב כלל הפצועים מתאונות הדרכים
שאושפזו בבתיה"ח .זאת ,לאחר שעד שנת  2011נצפתה עליה באחוז רוכבי אופנוע מקרב כלל
הפצועים מתאונות הדרכים שאושפזו.



אחוז הפצועים קשה ואנוש בקרב רוכבי האופנוע גבוה יותר מאשר בקרב סך יתר הפצועים
מתאונות הדרכים .עד שנת  2013הסתמנה עליה באחוז הפצועים קשה ואנוש מקרב רוכבי
האופנוע שאושפזו בבתיה"ח ,ואילו בשנת  2014חלה ירידה באחוז זה.



בשנת  2009נרשמה ירידה באחוז פגיעות הראש בקרב רוכבי אופנוע שאושפזו עקב תאונות דרכים
(יחסית לשנת  ,)2008ואילו בשנים  2013-2014נצפית שוב עליה מסוימת באחוז פגיעות הראש
בקרב רוכבי אופנוע שאושפזו בבתיה"ח.



בשנים  2008-2014קיימת מגמה של ירידה באחוז התמותה באשפוז של רוכבי אופנוע שנפצעו
בתאונת דרכים.



ב 45 %-מתאונות הדרכים של רוכבי אופנוע שאושפזו היתה מעורבות של כלי תחבורה מנועי נוסף.
אחוז הפצועים קשה ואנוש גבוה יותר בתאונות דרכים בהן היתה מעורבות של כלי תחבורה מנועי
נוסף בהשוואה לתאונות ללא מעורבות כלי רכב נוסף.



אחוז התמותה באשפוז בקרב רוכבי אופנוע בתאונות דרכים בהן היתה מעורבות של כלי תחבורה
מנועי נוסף גבוה יותר פי  2בהשוואה לתאונות עצמיות ללא מעורבות כלי תחבורה נוסף.



מקרב רוכבי אופנוע שנפצעו בתאונות הדרכים ואושפזו בבתיה"ח ,קבוצת הגיל הבולטת הינה:
 25-34המהווה כ 29 %-מכלל הפצועים .חלקן של קבוצות הגיל החל מגילאי  35-44הולך ויורד.



כ 93 %-מהמאושפזים בקרב רוכבי אופנוע הם זכרים .בשנים  2012-2014חלה ירידה באחוז
הנקבות בקרב המאושפזים עקב תאונת אופנוע לעומת השנים הקודמות.



בקרב רוכבי אופנוע שנפצעו בתאונת דרכים ואושפזו בבתיה"ח ,אחוז נמוך יחסית של אלו שאושפזו
בימים של סוף השבוע (יום ו' ובמיוחד שבת) .הרוב הגיעו לביה"ח בשעות .12:00-20:00



רוב הפצועים רוכבי אופנוע שאושפזו ,אושפזו בבתיה"ח במרכז הארץ.



מהנתונים עולה ,כי למרות שרוכבי אופנוע שאושפזו בבתיה"ח מהווים רק כ 14 %-מסך הנפגעים
בכביש בין-עירוני ,הם מהווים כ 25 %-מסך הנפגעים באופן קשה ואנוש בכביש בין-עירוני.



בדומה ,למרות שרוכבי אופנוע שאושפזו בבתיה"ח מהווים רק כ 5 %-מהנפגעים בדרכי עפר ,הם
מהווים כמעט  15 %מהנפגעים קשה ואנוש בדרכי עפר.

*כולל קטנוע
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תרשים  :55אחוז הפצועים רוכבי אופנוע מקרב כלל תאונות הדרכים
מגמות בשנים 2008-2014
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N= 913

החל משנת  2012קיימת ירידה באחוז רוכבי אופנוע מקרב כלל הפצועים מתאונות הדרכים שאושפזו בבתיה"ח .זאת ,לאחר שעד שנת  2011נצפתה עליה
באחוז רוכבי אופנוע מקרב כלל הפצועים מתאונות הדרכים שאושפזו בבתיה"ח בישראל.
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תרשים  :56אחוז הפצועים קשה ואנוש ( )ISS +16בקרב רוכבי אופנוע
מגמות בשנים 2008-2014

אחוז הפצועים קשה ואנוש בקרב רוכבי אופנוע שאושפזו גבוה יותר מאשר בקרב יתר הפצועים מתאונות דרכים .עד שנת  2013הסתמנה עליה באחוז הפצועים
קשה ואנוש מקרב כלל רוכבי האופנוע הפצועים שאושפזו בבתיה"ח .בשנת  2014חלה ירידה באחוז הפצועים קשה ואנוש מקרב רוכבי האופנוע שאושפזו.
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תרשים  :57אחוז הפצועים עם פגיעת ראש
בקרב רוכבי אופנוע
מגמות בשנים 2008-2014

בשנת  2009נרשמה ירידה באחוז פגיעות הראש בקרב רוכבי אופנוע שאושפזו עקב תאונות דרכים (יחסית לשנת  ,)2008ואילו בשנים  2013-2014נצפית
שוב עליה מסוימת באחוז פגיעות הראש בקרב רוכבי אופנוע שאושפזו בבתיה"ח.
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תרשים  :58אחוז התמותה באשפוז בקרב רוכבי אופנוע
מגמות בשנים 2008-2014
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בשנים  2008-2014קיימת מגמה של ירידה באחוז התמותה באשפוז של רוכבי אופנוע שנפצעו בתאונת דרכים.
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עם מעורבות
כלי תחבורה מנועי

אחר /לא ידוע

תרשים  :59חומרת הפציעה בקרב רוכבי אופנוע שאושפזו
לפי סוג התאונה
שנים 2008-2014

ללא מעורבות
רכב נוסף
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ב 45 %-מתאונות הדרכים של רוכבי אופנוע שאושפזו היתה מעורבות של כלי תחבורה מנועי נוסף .אחוז הפצועים קשה ואנוש היה גבוה יותר בתאונות דרכים
בהן היתה מעורבות של כלי תחבורה מנועי נוסף בהשוואה לתאונות ללא מעורבות כלי רכב נוסף.
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תרשים  :60אחוז התמותה באשפוז בקרב רוכבי אופנוע
לפי סוג התאונה
שנים 2008-2014

0.8
()n=28

ללא מעורבות רכב נוסף
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מעורבות כלי תחבורה מנועי
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percent
אחוז התמותה באשפוז בקרב רוכבי אופנוע בתאונות דרכים בהן היתה מעורבות של כלי תחבורה מנועי נוסף גבוה יותר פי  2בהשוואה לתאונות עצמיות
ללא מעורבות כלי תחבורה נוסף.
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תרשים  :61התפלגות הגיל בקרב הפצועים מתאונות אופנוע שאושפזו
שנים 2008 - 2014

מקרב רוכבי אופנוע שנפצעו בתאונות הדרכים ואושפזו בבתיה"ח ,קבוצת הגיל הבולטת היא  – 25-34כ 29 %-מכלל הפצועים.
חלקן של קבוצות הגיל החל מגילאי 35-44-הולך ויורד.
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תרשים  :62התפלגות רוכבי אופנוע לפי מין
מגמות בשנים 2008- 2014
נקבה
זכר

כ 93 %-מהמאושפזים בקרב רוכבי אופנוע הם זכרים .בשנים  2012-2014חלה ירידה באחוז הנקבות בקרב המאושפזים עקב תאונת אופנוע לעומת
השנים הקודמות.
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תרשים  :63התפלגות רוכבי אופנוע שאושפזו
לפי ימות השבוע

שנים 2008 - 2014

בקרב רוכבי אופנוע שנפצעו בתאונת דרכים ואושפזו בבתיה"ח ,אחוז נמוך יחסית של אלו שאושפזו בימים של סוף השבוע (יום ו' ובמיוחד שבת).
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תרשים  :64התפלגות רוכבי האופנוע שאושפזו
לפי שעות היממה
שנים 2008-2014

בקרב רוכבי אופנוע שנפצעו בתאונת דרכים ואושפזו בביה"ח ,הרוב הגיעו לביה"ח בשעות .12:00-20:00
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תרשים  :65התפלגות רוכבי אופנוע שאושפזו
לפי אזורי הארץ
שנים 2008-2014
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הרוב המכריע מבין הפצועים רוכבי אופנוע אושפזו בבתיה"ח במרכז הארץ.
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תרשים  :66אחוז הפצועים רוכבי אופנוע מכלל נפגעי תאונות הדרכים שאושפזו
ואחוז פצועים קשה ואנוש ( (ISS 16+מקרב רוכבי אופנוע שאושפזו
לפי סוג הדרך
שנים ( 2008-2014אחוזים מתוך כל סוג דרך)
התפלגות רוכבי אופנוע שאושפזו
לפי סוג הדרך
לא ידוע

כביש עירוני
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מהנתונים עולה ,כי למרות שרוכבי אופנוע שאושפזו בבתיה"ח מהווים רק כ 14 %-מסך הנפגעים בכביש בין-עירוני ,הם מהווים כ 25 %-מסך הנפגעים
באופן קשה ואנוש בכביש בין-עירוני.
.99
בדומה ,למרות שרוכבי אופנוע שאושפזו בבתיה"ח מהווים רק כ 5 %-מהנפגעים בדרכי עפר ,הם מהווים כמעט  15 %מהנפגעים קשה ואנוש בדרכי עפר

נספח 1
מגמות לאורך  15שנים
2000-2014
 6מרכזי על לטראומה

בישראל קיימים  6מרכזי על לטראומה .אלו הם בתיה"ח הגדולים שיכולים לתת מענה לטיפול בכל סוגי הפצועים ,כולל המורכבים ביותר.
הרוב המכריע של הפצועים הקשים בישראל מאושפזים במרכזי העל לטראומה .אי לכך ,חומרת הפציעה ואחוז התמותה של הפצועים
במרכזי העל גבוהים יותר מאשר בכלל  20בתיה"ח שברישום הטראומה.

מבתיה"ח
מספר הפצועים בכל שנה אינו משקף בהכרח את המספר של כלל פצועי תאונות הדרכים בבתיה"ח שברישום ,עקב רישום חסר בתקופות מסוימות בחלק 100

מגמות לאורך  15שנים 2000-2014 :ב 6-מרכזי על לטראומה



לאורך השנים  2000-2012לא חלו שינויים משמעותיים באחוז הפצועים מתאונות דרכים מקרב
כלל המאושפזים ב 6-מרכזי על לטראומה בישראל והאחוז נע בין  ,25 %-26 %ואילו בשנים
 2013-2014מסתמנת מגמה של עליה באחוז הפצועים מתאונות דרכים מתוך סך הפצועים
שאושפזו במרכזי העל לטראומה בישראל (כ.)27 %-



אחוז הפצועים קשה ואנוש מתוך כלל הפצועים מתאונות הדרכים במרכזי העל לטראומה בישראל
עומד ברוב השנים על ( 21 %-23 %להוציא שנת  ,)2008אם כי בשנים  2012-2013האחוז היה
מעט גבוה יותר (כ.)24 %-



במהלך  15השנים האחרונות קיימת מגמה ברורה של ירידה באחוז התמותה של הפצועים
מתאונות הדרכים שאושפזו במרכזי העל לטראומה בישראל .בשנים  2000-2014קיימת ירידה
משמעותית של כ 50 %-בתמותה באשפוז הפצועים קשה ואנוש מתאונות הדרכים במרכזי העל
לטראומה.



לאורך השנים  2000-2014קיימת עליה משמעותית באחוז רוכבי אופניים מתוך כלל פצועי תאונות
הדרכים שאושפזו במרכזי העל לטראומה בישראל.



עד שנת  2010נצפתה עליה באחוז רוכבי אופנוע מתוך כלל פצועי תאונות הדרכים שאושפזו
במרכזי העל לטראומה ,ואילו בשנים  2011-2013נרשמה מגמה של ירידה.



אחוז הולכי הרגל מתוך כלל פצועי תאונות הדרכים שאושפזו במרכזי העל לטראומה נמצא בירידה
לאורך השנים .עד שנת  2006נצפתה ירידה באחוז נהגי הרכב ומאז האחוז די יציב.
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תרשים  - 67אחוז הפצועים מתאונות הדרכים מקרב כלל הפצועים
מגמות לאורך השנים 2000-2014
 6מרכזי על לטראומה

=N

לאורך השנים  2000-2012לא חלו שינויים משמעותיים באחוז הפצועים מתאונות דרכים מקרב כלל המאושפזים ,והאחוז נע בין  ,25 %-26 %ואילו בשנים
 2013-2014מסתמנת מגמה של עליה באחוז הפצועים מתאונות דרכים מתוך סך הפצועים שאושפזו במרכזי העל לטראומה בישראל (כ.)27 %-
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תרשים  - 68אחוז התמותה באשפוז של פצועים מתאונות הדרכים
מגמות לאורך השנים 2000-2014
 6מרכזי על לטראומה

=N

לאורך  15השנים האחרונות קיימת מגמה ברורה של ירידה באחוז התמותה של הפצועים מתאונות הדרכים שאושפזו במרכזי העל לטראומה בישראל.
בשנים  2000-2014קיימת ירידה משמעותית של קרוב ל 50 %-בתמותה.
103

תרשים  - 69אחוז הפצועים קשה ואנוש ( )ISS 16+מתאונות הדרכים
ואחוז התמותה באשפוז של פצועים קשה ואנוש
מגמות לאורך השנים 2000-2014
 6מרכזי על לטראומה

918

1033

952

895

936

886

960

855

874

824

807

866

815

827

745

אחוז הפצועים קשה ואנוש מתוך כלל הפצועים מתאונות הדרכים במרכזי העל לטראומה בישראל עומד ברוב השנים על ( 21 %-23 %להוציא שנת ,)2008
אם כי בשנים  2012-2013האחוז היה מעט גבוה יותר (כ.)24 %-
104
במהלך  15השנים 2000-2014 :קיימת ירידה של  50 %בתמותה של הפצועים קשה ואנוש מתאונות דרכים במרכזי העל לטראומה בישראל.

=N

תרשים  - 70סוג משתמש הדרך שנפגע בתאונות דרכים
מגמות לאורך השנים 2000-2014
 6מרכזי על לטראומה

=N

לאורך השנים  2000-2014קיימת עליה משמעותית באחוז רוכבי אופניים מתוך כלל פצועי תאונות הדרכים שאושפזו במרכזי העל לטראומה בישראל.
כמו כן ,עד שנת  2010נצפתה עליה באחוז רוכבי אופנוע/קטנוע מתוך כלל פצועי תאונות הדרכים שאושפזו ,ואילו בשנים  2011-2013נרשמה מגמה של ירידה.
אחוז הולכי הרגל מתוך כלל פצועי תאונות הדרכים שאושפזו במרכזי העל לטראומה נמצא בירידה לאורך השנים .עד שנת  2006נצפתה ירידה באחוז105
נהגי הרכב.

נספח 2

השוואה בין לאומית
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Figure A: Road fatalities per 100,000 population
2012
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Source: OECD - IRTAD Road Safety annual report 2014
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Figure B :Road fatalities per billion vehicle-km
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Figure C :Road safety trends
Road fatalities average annual change 2001-2010
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Figure D :Road safety trends
Road fatalities change 2000-2012
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