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  נתוני היפגעות מאופניים חשמליים    

  

הנתונים שלהלן מבוססים על רישום הטראומה הלאומי ומתייחסים למאושפזים עקב היפגעות 

  .2008-14קורקינטים חשמליים בשנים /מאופניים

  

קורקינטים / הנפגעים בתאונות עם אופנייםמדי שנה נרשמת החמרה קיצונית במספר •

 בני אדם בעקבות תאונות עם כלים 375 אושפזו 2008-2014שנים ב. חשמליים

 .2014 מקרים אירעו בשנת 248, מתוכם. חשמליים

  

המשמעות של אשפוז פצוע היא שפציעתו משמעותית הרבה יותר מפצוע שטופל בקהילה  •

אם קיימת עליה בפצועים מאושפזים . ושוחרר )ד"מלר(או הגיע למחלקה לרפואה דחופה 

הרי סביר להניח כי כמות הנפגעים מאופניים , עקב היפגעות מאופניים וקורקינט ממונעים

י רוב יחס הפצועים שמגיעים "עפ. גדולה בהרבה, וקורקינט חשמליים שלא אושפזו

 1:10זים לעומת כאלה שאושפזו הוא ד ואינם מאושפ"למלר

 

 .יו הרוכבים עצמם מהמאושפזים ה86% •

  

 שניים מהם נפטרו מפצעיהם. פצועים הוגדר קשה ואנוש עם סכנת חיים מה10%מצב  •

 . הפכו לנכים18. ) נרשם הרוג נוסף2015בפברואר (

  

 .10-14 מהפצועים היו ילדים בני 25% •

  

 .)החופש הגדול ותקופת החגים(אוקטובר -מרבית התאונות התרחשו בחודשים יולי •
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  עתהסחת ד

  

, תוך כדי רכיבה, בני נוער הרוכבים על אופניים חשמליים מרבים להשתמש

הדבר מגביר את רמת הסיכון בשל הסחת הדעת . במכשיר הסלולרי שלהם

  .שנגרמת בעת השימוש במכשיר הסלולרי

ב ובו נבדקו בני נוער שנפגעו או "להלן ממצאי מחקר שנערך לאחרונה בארה

  .חציית כביש כהולכי רגלכמעט נפגעו בעת 

 מבני הנוער שנפגעו או כמעט נפגעו בעת חציית כביש היו במצב של 85%

  :הסחת דעת

   הקשיבו למוסיקה47%

  SMS כתבו הודעת 18%

   דיברו בטלפון20%

  

  

, בפרט כשהרכיבה היא על הכביש, ראוי לציין כי בעת רכיבה על אופניים חשמליים

מכאן שהשימוש .  הנדרשת בעת הליכה ברגלנדרשת רמת ריכוז גבוהה יותר מזו

  . במכשיר הסלולרי תוך כדי רכיבה על אופניים מהווה סיכון ממשי לרוכב ולסביבתו


