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Ειζαγωγή:Σα ηξνραία αηπρήκαηα εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ ηελ θύξηα αηηία 

ζαλάηνπ από ηξαύκα ζηελ Διιάδα όκσο ηα ηειεπηαία ρξόληα ν αξηζκόο ηνπο έρεη 

κεησζεί ζεκαληηθά.  

Σκοπός: Η ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηα ηξνραία αηπρήκαηα 

ησλ εηώλ 1997θαη 2009 ζην Ννκό Ξάλζεο όπσο απηά θαηαγξάθεθαλ κέζα από ηα 

αξρεία ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ(ΣΔΠ)ηεο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο . 

Υλικό και Μέθοδος:Η κειέηε είλαη αλαδξνκηθή θαη αθνξά ηνπο εηζαρζέληεο ζηελ 

Υεηξνπξγηθή θιηληθή ζπλεπεία ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ηα έηε 1997 θαη  2009.  

Καηαγξάθεθαλ ην θύιν, ε ειηθία ,ε βαξύηεηα ησλ θαθώζεσλ ,ν ηξόπνο 

αληηκεηώπηζεο νη κέξεο λνζειείαο ,ε λνζεξόηεηα θαη ε ζλεηόηεηα.  

Αποηελέζμαηα :Σν 1997 πξνζήιζαλ ζην ΣΔΠ Υεηξνπξγηθήο 480 αζζελείο, ζύκαηα 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ελώ ην 2009 κεηώζεθαλ ζηνπο 344,πνζνζηό κείσζεο 29,3%.                         

Σν 2009 έγηλαλ 185 εηζαγσγέο,142 άξξελεο θαη 43 ζήιεηο (κέζε ειηθία 34,4 έηε), ελώ 

ην 1997 νη αληίζηνηρνη αξηζκνί ήηαλ 324 εηζαγσγέο ,256 άξξελεο θαη 68 ζήιεηο  (κέζε 

ειηθία ηα 30,5 έηε) πνπ απηό ζεκαίλεη κείσζε 42,9%. Οη  πνιπηξαπκαηίεο ήηαλ 22 

(11,9%),ην 2009 θαη 62(19,1%) ην1997. Ο αξηζκόο ησλ δηαθνκηζζέλησλ ην 2009, 

ήηαλ 16 ζε ζύγθξηζε κε 29 ην 1997. πλεζέζηεξε θάθσζε θαη ζηηο 2 ρξνλνινγίεο  

ήηαλ ε θξαληνεγθεθαιηθή θαη αθνινπζνύλ νη θαθώζεηο ησλ άθξσλ. Οη λεθξνί 

κεηώζεθαλ ζε 12 ην 2009 από 21 ην 1997.  

Σσμπεραζμα :Ο αξηζκόο θαη ε βαξύηεηα ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζην Ννκό 

Ξάλζεο έρνπλ ειαηησζεί ζεκαληηθά ην έηνο 2009 ζε ζύγθξηζε κε ην έηνο 1997. Απηό 

απνδίδεηαη ζηελ δηέιεπζε ηεο Δγλαηίαο Οδνύ από ηνλ Ννκό θαη ζηελ βειηίσζε ησλ 

ελεξγεηηθώλ θαη παζεηηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο πνπ παξέρνπλ ηα ζύγρξνλα νρήκαηα. 

Η δεκηνπξγία ΜΔΘ ζην Ννζνθνκείν καο κείσζε ηνλ αξηζκό ησλ δηαθνκηδώλ. Η 

επεκεξία ησλ αξηζκώλ δελ πξέπεη λα καο εθεζπράδεη γηαηί ππάξρνπλ αθόκα 

ζεκαληηθά πεξηζώξηα βειηίσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πξόιεςεο.     

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : 

Σα ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινύλ παγθόζκηα έλα ζνβαξό πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο 

Οη ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο αξρέο ηεο πξνεγνύκελεο δεθαεηίαο ζηα 

πιαίζηα απόθαζεο γηα δξαζηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο είραλ ζέζεη ζηόρν 

ηελ κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαηά 50% κέρξη ην 2010.Ηηαλ έλαο θηιόδνμνο 

ζηόρνο πνπ ηειηθά θακία ρώξα δελ πέηπρε αιιά είλαη γεγνλόο όηη όιεο, ηεο Διιάδαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, έρνπλ θαηαγξάςεη ζεκαληηθή κείσζε  

 

ΣΚΟΠΟΣ: 

 Η ζπγθξηηηθή κειέηε ζε ηνπηθό επίπεδν ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ησλ εηώλ 1997 

θαη 2009 όπσο απηά θαηαγξάθνληαη από ηελ θίλεζε ησλ ηξαπκαηηώλ ζηελ 

Υεηξνπξγηθή θιηληθή. 

Ο Ννκόο Ξάλζεο έρεη  πιεζπζκό 110 ρηιηάδεο πεξίπνπ θαηνίθνπο βξίζθεηαη  



θνληά ζηα αλαηνιηθά ζύλνξα ηεο ρώξαο θαη έρεη πεδηλό θαη νξεηλό νδηθό δίθηπν. Σνλ 

δηαζρίδεη ε Δγλαηία νδόο, ν θύξηνο νδηθόο άμνλαο πνπ ζπλδέεη ηελ ρώξα καο κε ηελ 

Σνπξθία θαη πνπ ζηνλ Ννκό καο νινθιεξώζεθε ην 2008. 

 

 

 

 

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Σν 2009 πξνζθνκηζζήθαλ ζηα ΣΔΠ  Υεηξνπξγηθήο ,344 πεξηζηαηηθά , ζύκαηα 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Από απηά έγηλαλ εηζαγσγή 185 (53,8%) νη 10 (2,9%) 

πξνζθνκίζζεθαλ λεθξνί ελώ 149(43,3%) έηπραλ ησλ πξώησλ βνεζεηώλ θαη απήιζαλ. 

Οη αληίζηνηρνη αξηζκνί ην 1997 ήηαλ 480 πεξηζηαηηθά πνπ πξνζήιζαλ ζην ΣΔΠ, 

εηζήρζεζαλ 324(67,5%)νη πξνζθνκηζζέληεο λεθξνί ήηαλ 16(3,3%) ελώ δέρηεθαλ 

κόλν πξώηεο βνήζεηεο 140(29,2%).  

1997 2009                               1997      2009 

                                     Αξηζκόο αζζελώλ                                Πνζνζηό (%) 

Διαθξέο θαθώζεηο             140            149                                   29,2     43,3                                         

Αξηζκόο εηζαγσγώλ           324            185                                   67,5     53,8   

              Άξξελεο                 256           142                                    

              Θύιεηο                    68             43 

Πξνζθνκίζζεζαλ λεθξνί     16             10                                     3,3      2,9 

ύλνιν                               480            344   

 

ε απόιπηνπο αξηζκνύο ε κείσζε ησλ πξνζαγσγώλ ζηα ΣΔΠ από 480 ζε 344 

ζεκαίλεη 136 ιηγόηεξνπο αζζελείο ή πνζνζηό 29,3%  

ε απόιπηνπο αξηζκνύο  κείσζε  εηζαγσγώλ  ζηε Υ/Κ Κιηληθή από 324 αζζελείο ζε 

185 ζεκαίλεη 139 ιηγόηεξνπο αζζελείο ή πνζνζηό 42,9%  

 

 

 

 

Καηαλνκή εηζαρζέλησλ αλά ειηθία :  

 

Ηιηθία :                                   Αξηζκόο αζζελώλ                            πνζνζηό (%) 

                                           1997           2009                                 1997        2009 

1- 10                                    12                16                                   4,7             8,6 

11-20                                   107              34                                   31,4          18,6 

21-30                                    80               51                                   23,5          27,5 

31-40                                   47                25                                   13,8          13,5 

41-50                                   37                  21                                 10,8          11,3 

51-60                                    28                 20                                  8,2          10,8 

61-70                                    17                 11                                   5             5,9  

71 θαη άλσ                              8                 11                                   2,2           5,9 

 

   Η κέζε ειηθία ησλ εηζαρζέλησλ ήηαλ 34,4 ην 2009 έλαληη 30,5 ην 1997. 

Παξαηεξνύκε όηη ην 2009 ζηηο κηθξέο ειηθίεο κέρξη δει. 10 ρξνλώλ θαη ζηηο κεγάιεο 

ειηθίεο από 70 ρξνλώλ θαη άλσ έρνπκε ζπγθξηηηθά κηα πνζνζηηαία  αύμεζε ησλ 

ζπκάησλ (11,8% vs 7,2%) πνπ δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. ηηο πεξηζζόηεξεο ησλ 



πεξηπηώζεσλ θαη ζηηο 2 ειηθηαθέο νκάδεο ηα ζύκαηα είλαη πεδνί πνπ παξαζύξζεθαλ 

από ηξνρνθόξα ζε αηπρήκαηα εληόο αζηηθώλ πεξηνρώλ. 

Μηα άιιε ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη όηη ην 2009 έρνπκε πνιύ κεγάιε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνύ ησλ ηξαπκαηηώλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα από 11-20 ρξνλώλ, θαη απηό κπνξεί 

ελδερνκέλσο λα απνδνζεί ζηελ ζπκκόξθσζε ηεο λενιαίαο ζηνλ θώδηθα νδηθήο 

θπθινθνξίαο.  

 

 Δηζαγσγέο αλά κήλα  

Μήλαο                         Αξηζκόο εηζαγσγώλ                    πνζνζηό(%)  

                                      1997         2009                       1997     2009 

Ιαλνπάξηνο                     20              12                           6,1         6,4 

Φεβξνπάξηνο                  29              16                           8,9         8,6 

Μάξηηνο                         33              13                           10,1        7 

Απξίιηνο                         39             10                           12           5,4 

Μάηνο                             28             14                            8,6         7,5        

Ινύληνο                           31              13                           9,5          7 

Ινύιηνο                           26              21                           8            11,3 

Αύγνπζηνο                     42              23                          12,9        12,4 

επηέκβξηνο                   17              15                          5,2           8,1 

Οθηώβξηνο                      25             11                          7,6           5,9       

Ννέκβξηνο                      16              15                         4,9           8,1 

Γεθέκβξηνο                    19              12                          5,8          6,4    

 

Από ηελ θαηαλνκή ησλ εηζαγσγώλ αλά κήλα θαίλεηαη θαη ζηηο δύν ρξνλνινγίεο όηη ν 

Αύγνπζηνο ζπγθεληξώλεη ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά ελώ ε πεξίνδνο από ηνλ Ινύλην έσο 

ηνλ επηέκβξην παξακέλεη απηή κε  ηα πεξηζζόηεξα θαη ζνβαξόηεξα ηξνραία 

αηπρήκαηα  

Από ηελ πνηνηηθή επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ πξνθύπηεη όηη ν αξηζκόο ησλ 

πνιπηξαπκαηηώλ πνπ είλαη δείθηεο ηεο βαξύηεηαο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ  

κεηώζεθε θαη από 62 (19,1%)πεξηζηαηηθά πνπ είρακε ην 1997 ζηα 22(11,9%), ην 

2009. Δπίζεο κεησκέλνο ήηαλ θαη ν αξηζκόο ησλ πεξηζηαηηθώλ κε βαξηά 

θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε. Από 46(14,1%) ην 1997 ζε 20(10,8% ) ην 2009 Δπίζεο 

κεησκέλνο ήηαλ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζαλάησλ. Σν 1997 θαηέιεμαλ 

21/480(4,37%)από ηνπο νπνίνπο πξνζθνκίζζεθαλ λεθξνί 16 θαη άιινη 5 πέζαλαλ 

ζηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο ελώ ην 2009 νη αληίζηνηρνη αξηζκνί ήηαλ 

12/344(3,48%) ,εμ σλ πξνζθνκίζηεθαλ λεθξνί 10 θαη θαηέιεμαλ ζηελ δηάξθεηα ηεο 

λνζειείαο  2 .Οη δηαθνκηδέο ην 1997 ήηαλ 29  ελώ ην 2009 ήηαλ 16 .Οη πεξηζζόηεξεο 

θαη ζηα δύν έηε πνπ εμεηάδνπκε αθνξνύλ πεξηζηαηηθά πξνο Ν/Υ θιηληθέο θαη ΜΔΘ 

πκβνιή ζηελ κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαθνκηδώλ έρεη ε ιεηηνπξγία ηεο ΜΔΘ ζην 

Ννζνθνκείν καο από ην 2006.  

1997             2009 

πλνιν εηζαρζελησλ                             344                                       185                                          

Πνιπηξαπκαηίεο                                    62 (19,1%)                        22(11,9%) 

Βαξηά ΚΔΚ                                            46(14,1%)                         20(10,8%) 

Γηαθνκηδέο                                              29 (8,4%)                         16(8,6%) 

Νεθξνί                                        (16+5) 21(6,1%)                (10+2)12(6%) 

 

Η ζπρλόηεξα απαληώκελε θάθσζε ζηνπο εηζαρζέληεο θαη ζηα 2 πξνο κειέηε έηε ήηαλ 

ε θξαληνεγθεθαιηθή κε 263(81,1%) πεξηζηαηηθά ην 1997 θαη 149(80,5%) ην 2009. 



Αθνινπζνύλ ζε ζπρλόηεηα νη κε ακηγείο θαθώζεηο ησλ άθξσλ πνπ ην 1997 ήηαλ 

79(22,9%) ελώ ην 2009 κεηώζεθαλ ζε 34(18,4%) 

 

Οη κείδνλεο θαθώζεηο ήηαλ αξηζκεηηθά αιιά θαη πνζνζηηαία ιηγόηεξεο ην 2009 κε 

κόλε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο ξήμεσο ζπιελόο πνπ παξνπζηάδνληαη απμεκέλεο 

ην 2009.  

 

 

1997 2009 

 

 Κξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε      263(81,1%)                                      149(80,5%)     

Καηάγκαηα άθξσλ (άλσ-θάησ)  79 (22,9%)                                        34(18,4%) 

Καηάγκαηα θξαλίνπ                    45                                                        25 

Καηάγκαηα πιεπξώλ                   46                                                        28 

Θσξαθνζηνκίεο                          16                                                          9 

Ρήμε ζπιελόο                              2                                                          8 

Ρήμε επαηνο                                4                                                          - 

Καθώζεηο λεθξώλ                      6                                                           3                                                                      

(ξήμεηο,αηκαηώκαηα) 

 

O ρξόλνο λνζειείαο ησλ εηζαρζέλησλ ζηελ θιηληθή θπκάλζεθε από 1 κέρξη  115 

εκέξεο (κέζνο ρξόλνο 3,1 εκέξεο ) γηα ην 1997 θαη από 1 κέρξη 125 κέξεο (κέζνο 

ρξόλνο 2,8) ην 2009.Η επηβάξπλζε ησλ ρξνληθώλ παξακέηξσλ νθείιεηαη ζηα βαξηά 

πεξηζηαηηθά ηα νπνία επέζηξεθαλ ζηελ θιηληθή καο γηα απνζεξαπεία από ηα εηδηθά 

θέληξα ζηα νπνία είραλ δηαθνκηζηεί.. Έληεθα πεξηζηαηηθά παξέκεηλαλ ζε κόληκε 

αλαπεξία ην 1997 θαη 7 ην 2009,εμ’ αηηίαο θξαληνεγθεθαιηθσλ ή κπνζθειεηηθώλ 

θαθώζεσλ. 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ παξνπζηάδεηαη απμεκέλε ην 2009 είλαη ν αξηζκόο 

ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ ηξαπκαηίδνληαη νδεγώληαο ππό ηελ επήξεηα κέζεο. ε 324 

εηζαγσγέο ην 1997 κεζπζκέλνη δηαπηζηώζεθαλ 33 (10,1%) ελώ ην 2009 επη 185 

εηζαρζέλησλ νη κεζπζκέλνη ήηαλ 24(12,9%)    

 

 

Σσζήηηζη Οη παξάγνληεο πνπ ζπλήζσο ελνρνπνηνύληαη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη γλσζηνί θαη δηαρξνληθνί. Τπεξβνιηθή ηαρύηεηα ,ην 

επηζεηηθό νδήγεκα, νδήγεζε ζην απέλαληη ξεύκα θπθινθνξίαο ,ε θνύξαζε, ύπλνο 

ζην ηηκόλη, νδήγεζε ππό ηελ επήξεηα αιθνόι ,κε ηήξεζε ηνπ θώδηθα νδηθήο 

θπθινθνξίαο, κε ρξήζε δώλεο θαη πξνζηαηεπηηθνύ θξάλνπο  

Παξ’όια απηά ,ηόζν ν αξηζκόο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ όζν θαη ν αξηζκόο ησλ 

λεθξώλ εμ αηηίαο ηνπο έρνπλ κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο καο 

.Δλδεηθηηθά, επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθέξνπλ 2.218 λεθξνύο  από ηξνραία 

αηπρήκαηα ην 1998  ελώ ν αληίζηνηρνο αξηζκόο ην 2008 ήηαλ 1522.Μείσζε 31,3%.  

Η κείσζε όισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνύλ ηα ηξνραία αηπρήκαηα ζηνλ Ννκό 

Ξάλζεο όπσο απηή αληαλαθιάηαη από ηηο εηζαγσγέο ζηελ Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, 

θαίλεηαη όηη ζπκβαδίδεη κε ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ππόινηπε ρώξα  

  

   Η κείσζε είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνύ δηαθόξσλ παξαγόλησλ.  

Η Πνιηηεία ζεσξεί όηη είλαη απνηέιεζκα ηνπ απζηεξόηεξνπ θώδηθα νδηθήο 

θπθινθνξίαο  θαζώο θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

H Σξνραία ζεσξεί όηη νθείιεηαη ζηελ απζηεξόηεξε επηηήξεζε ησλ δξόκσλ 



Σν ζύζηεκα Τγείαο ζεσξεί όηη ζπκβάιιεη  ζηελ κείσζε ηεο ζλεηόηεηνο κε ηελ 

βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ πξνλνζνθνκεηαθώλ θαη ελδνλνζνθνκεηαθώλ ππεξεζηώλ  

Οη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ζεσξνύλ όηη ε κείσζε ησλ ζαλάησλ θαη ησλ βαξηά 

ηξαπκαηηώλ νθείιεηαη ζηελ βειηίσζε ησλ κέζσλ ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο 

αζθάιεηαο ησλ απηνθηλήησλ θαζώο ζε ζπγθξνύζεηο θαη εθηξνπέο κε ρακειή ή κέηξηα 

ηαρύηεηα ζπρλά νη επηβαίλνληεο εμέξρνληαη ησλ νρεκάησλ ρσξίο ηξαπκαηηζκνύο. 

   ην Ννκό Ξάλζεο θαηαιπηηθό ξόιν έπαημε ε δηέιεπζε ηεο Δγλαηίαο νδνύ, ηνπ 

νδηθνύ άμνλαο πνπ ελώλεη ηελ Θξάθε κε ηα ειιελνηνπξθηθά ζύλνξα θαη κε ηελ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία. νπόηε ζε ζύγθξηζε κε παιαηόηεξα έλα ζεκαληηθόο αξηζκόο 

από ρσξηά θαη θσκνπόιεηο απνθνξηίζηεθαλ από ηελ θπθινθνξία.  

Η αλαλέσζε ηνπ ζηόινπ ησλ απηνθηλήησλ θαη ε αζθαιέζηεξε θαηαζθεπή ηνπο 

έπαημε επίζεο ζεκαληηθό ξόιν. 

   Μηα παξαηήξεζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ κειέηε καο είλαη ε αύμεζε ηνπ κέζνπ 

όξνπ ειηθίαο ησλ ζπκάησλ  ην 2009 θαη απνδίδεηαη ζηελ κεγάιε ειάηησζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ ηξαπκαηηώλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα από 11 έσο 20 εηώλ .Αλ ιεθζεί 

ππόςηλ όηη ζε απηή ηελ νκάδα ζπγθαηαιέγνληαη άηνκα ηα νπνία νδεγνύλ ζπλήζσο 

δίθπθια ε κείσζε ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ ρξήζε ηνπ θξάλνπο θαη ζηελ 

ζπκκόξθσζε ζηνλ θώδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. 

 

 

   Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ζηελ κειέηε καο δηαπηζηώζακε κηα πνζνζηηαία 

αύμεζε ησλ νδεγώλ πνπ εκπιέθνληαη ζε ηξνραία αηπρήκαηα ππό ηελ επήξεηα κέζεο. 

Απηό πξέπεη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο κεραληζκνύο πξόιεςεο ,λα θαηαζηήζεη αθόκα 

απζηεξόηεξνπο ηνπο λόκνπο, ελώ νη ππεξεζίεο ηεο Σξνραίαο πξέπεη λα απμήζνπλ 

ηνπο ειέγρνπο γηα alcohol-test ηηο λπθηεξηλέο ώξεο. 

 

Σσμπέραζμα 

   Σν 2009 ζρεδόλ όιεο νη παξάκεηξνη πνπ αθνξνύλ ηα ηξνραία αηπρήκαηα ζηνλ Ννκό 

Ξάλζεο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ζε ζύγθξηζε κε ην 1997 όπσο απηό αληαλαθιάηαη 

από ηηο εηζαγσγέο ζηελ Υεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο. 

Απηό απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ δηέιεπζε ηεο Δγλαηίαο Οδνύ από ηνλ Ννκό θαη ζηελ 

βειηίσζε ησλ ελεξγεηηθώλ θαη παζεηηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο πνπ παξέρνπλ ηα 

ζύγρξνλα νρήκαηα. Η δεκηνπξγία ΜΔΘ ζην Ννζνθνκείν βειηίσζε ηηο παξερόκελεο 

από ην ζύζηεκα Τγείαο ππεξεζίεο, θαη κείσζε ηνλ αξηζκό ησλ δηαθνκηδώλ πξνο άιια 

Ννζνθνκεία.     

   Παξ’ όιε ηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη ησλ ζαλάησλ ζην 

Ννκό Ξάλζεο ην πξόβιεκα ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ παξακέλεη θαη πνιιά κπνξνύλ 

θαη πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα ειαηησζεί ν αξηζκόο θαη ε βαξύηεηα ηνπο. 

Η ζπλερήο επηζήκαλζε κέζα από ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ησλ παξαγόλησλ 

πνπ ελνρνπνηνύληαη γηα ηα ηξνραία αηπρήκαηα κε ζθνπό ηελ  επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ ζε ζέκαηα θπθινθνξηαθήο αγσγήο, κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ πεξαηηέξσ 

κείσζε ησλ αηπρεκάησλ. 

Αθόκα, ε πέξαλ ησλ  εζληθώλ νδώλ βειηίσζε ηνπ δεπηεξεύνληνο νδηθνύ δηθηύνπ θαη 

ε απζηεξόηεξε επηηήξεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ από ηηο ππεξεζίεο ηεο Σξνραίαο ζα 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε.  

 


