UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “IULIU HAŢIEGANU”CLUJ-NAPOCA

ŞCOALA DOCTORALĂ

TEZĂ DE DOCTORAT - REZUMAT

Studiul accidentelor rutiere şi prevenirea
traumatismelor suferite de către copii şi
tineri ca şi pasageri ai autovehiculelor

Doctorand: Diana Rus
Conducător de doctorat: Prof.dr. Floarea Mocean

1

CUPRINSUL TEZEI

INTRODUCERE
STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII
1. Prevenirea accidentelor ca domeniu al sănătății publice
1.1. Aspecte transversale în domeniul prevenției accidentelor
1.2. Importanța dovezilor în stabilirea politicilor de siguranță
1.3. Accidentele în Uniunea Europeană

2. Reducerea numărului de accidente rutiere
2.1. Povara accidentelor rutiere
2.2. Decada Acțiunilor pentru Siguranță Rutieră 2011-2020
2.3. Exemple de bune practici în reducerea numărului de accidente

3. Impactul accidentelor și leziunilor traumatice asupra stării de sănătate
3.1. Determinanți și factori de risc ai accidentelor rutiere în sănătatea copilului
3.1.1. Profilul Siguranței Copilului în România
3.2. Determinanți și factori de risc ai accidentelor rutiere în sănătatea tinerilor

CONTRIBUŢIA PERSONALĂ
1. Obiective și ipoteze de lucru
2. Metodologie generală
3. Studiul 1 - Identificarea grupurilor populaționale cu risc crescut de trauma într-un
accident rutier
3.1. Introducere
3.2. Obiective și ipoteză de lucru
3.3. Material şi metodă
3.4. Rezultate
3.5. Discuţii
3.6. Concluzii

4. Studiul 2 - Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a leziunilor suferite în urma
accidentelor

13
17
18
21
23
25
25
27
31
33
33
34
35

39
40
43
43
44
45
46
54
57
59

4.1. Introducere

59

4.2. Obiective

60

4.3. Material şi metodă

60

4.4. Rezultate

62

4.5. Discuţii

68

4.6. Concluzii

71

2

5. Studiul 3 - Evaluarea nivelului de siguranță a copiilor atunci când călătoresc cu mașina

73

5.1. Introducere

73

5.2. Obiective

74

5.3. Material şi metodă

75

5.4. Rezultate

78

5.5. Discuţii

85

5.6. Concluzii

87

6. Discuții generale
7. Concluzii generale
8. Originalitatea şi contribuțiile inovative ale tezei
REFERINŢE
ANEXE

89
93
97
101
108

Cuvinte cheie: accidente rutiere, epidemiologie, sănătate publică, leziuni, siguranța
copiilor și a tinerilor, prevenție, elemente de siguranță.

3

INTRODUCERE
Prevenirea accidentelor rutiere este o prioritate la nivel global, fiind una dintre cauzele
principale de deces în rândul copiilor. Leziunile traumatice și cauzele externe sunt responsabile
pentru o treime din total de decese în rândul copiilor la nivelul Uniunii Europene, iar numărul de
copiii care au nevoie de îngrijiri medicale datorită accidentărilor este exponențial mai mare (1).
Cercetarea privind „Studiul accidentelor rutiere şi prevenirea traumatismelor suferite de către
copii şi tineri ca şi pasageri ai autovehiculelor”, face parte din strategia ce urmărește și respectă
direcțiile de cercetare propuse la nivel european și global prin studierea populației pediatrice
confruntată cu această problema majoră de sănătate publică - accidentul rutier. Leziunile
traumatice suferite în urma unui accident rutier reprezintă în continuare cauza principală de deces
în rândul copiilor și a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 29 de ani la nivel european. Jumătate din
totalul de decese înregistrate ca și consecință a accidentelor rutiere afectează șoferii și pasagerii
autovehiculelor (2).
Aceste accidente au un impact semnificativ la nivel individual cât și la nivelul comunității și
chiar a sistemului de sănătate. Tema pentru această teză de doctorat a fost aleasă ținând cont de
importanța și de nevoia de acțiune în acest domeniu al sănătății publice. Prevenirea accidentelor
rutiere a fost studiată în această lucrare urmărind trei perspective: (a) identificarea grupurilor
populaționale cu risc crescut de traumă într-un accident rutier; (b) evaluarea impactului asupra stării
de sănătate a leziunilor traumatice suferite în urma unui accident; și (c) evaluarea nivelului de
siguranță a copiilor în Cluj-Napoca, atunci când călătoresc cu mașina. Obiectivele cercetării au vizat
identificarea prevalenței utilizării sistemelor de siguranță, în special a centurii de siguranță în rândul
copiilor și tinerilor pasageri şi a nivelului de cunoștințe și atitudini ale părinților cu privire la
utilizarea sistemelor de siguranță pentru copiii pasageri; informațiile fiind utile în documentarea
programelor de intervenție viitoare.

STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII
Ca și bază teoretică, această teză de doctorat este structurată în funcție de cadrul de lucru:
Abordarea Sănătății Publice (Public Health Approach) în prevenirea accidentelor și leziunilor
traumatice, unul dintre conceptele de bază folosite în studierea acestui sub-domeniu. Această
abordare este bazată pe dovezi și susține implicarea într-o ordine logică a tuturor sectoarelor
relevante, a unor actori multipli și a unor discipline conexe pentru prevenirea și combaterea
accidentelor (3,4). Abordarea Sănătății Publice pornește de la problemă și ajunge la un răspuns (o
soluție) trecând prin patru etape majore: monitorizarea accidentelor pentru a identifica problema,
identificarea factorilor de risc pentru a înțelege cauza, identificarea și evaluarea unor soluții deja
implementate pentru a înțelege ce funcționează și mai apoi implementarea efectivă a unei soluții.
Traumatismele pot fi prevenite, iar consecințele acestora pot fi reduse considerabil (5,6,7), însă
pentru a putea atinge acest deziderat este importantă identificarea situației actuale a accidentelor
rutiere la nivel național, a cauzelor externe şi a factorilor de risc.
A patra cauză principală de deces în rândul copiilor peste 5 ani și cauza principală de deces în
rândul adolescenților cu vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani este accidentul rutier, la nivel global (8).
Decesele în urma leziunilor, ca și consecință a accidentărilor de orice fel au reprezentat 21% din
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totalul de decese suferite de copiii și adolescenții din România, în 2010 (9). În ceea ce privește
accidentele rutiere, copiii au suferit cele mai multe traumatisme fatale ca și pasageri ai
autovehiculelor (9), iar cea mai eficientă metodă de prevenție este utilizarea corectă a scaunelor auto
și a înălțătoarelor auto.
Cu toate că în majoritatea țărilor, inclusiv în Romania, s-au implementat legi care îi obligă pe
părinți să folosească sisteme de siguranță pentru copiii pasageri, statisticile din Statele Unite arată că
51% dintre copiii sub 5 ani călătoresc fără un sistem de siguranță pentru copiii pasageri (10,11), iar
80% dintre cei care sunt așezați într-un scaun pe parcursul călătoriei nu au scaunul auto instalat
corect (12,11). În Europa, este estimat că aproape jumătate din copiii până în 10 ani, care au suferit
un traumatism sau au decedat în urma unui accident rutier, nu erau așezați corect într-un scaun auto
sau nu aveau centură de siguranță în momentul impactului (13).
Nivelul de utilizare a dispozitivelor de siguranță este scăzut în România, deși utilizarea lor
crește semnificativ gradul de siguranță a copiilor: folosirea corectă a dispozitivelor de siguranță auto
pentru copii atunci când călătoresc cu mașina poate reduce riscul de a suferi un traumatism cu până
la 71% (14).
Această teză de doctorat urmărește studierea populației pediatrice, a leziunilor traumatice
suferite în urma unui accident rutier, a factorilor externi care afectează starea de sănătate a unor
populații vulnerabile (copii și tineri) și propune soluții bazate pe dovezi ce utilizează atât date
secundare cât și date primare.

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
Teza a fost concepută pornind de la dovezile existente în literatura de specialitate,
documentată în primele trei capitole axate pe stadiul actual al cunoașterii și continuând cu cele trei
studii individuale incluse în secțiunea “contribuția personală”. În primul studiu se analizează un set
de date secundare existente în baza de date a Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, Serviciul Rutier
pentru a identifica grupurile populaționale cu risc crescut de accident, iar în al doilea studiu se
analizează date primare existente în Registrul European al Accidentelor, colectate de la unitățile de
primiri urgențe partenere în proiectul EU-Injury Database – Registrul European al Accidentelor,
coordonat de către Eurosafe, pentru a identifica impactul asupra stării de sănătate a leziunilor
traumatice suferite în urma unui accident rutier. Dovezile provenite din primele două studii
individuale au pus baza celui de-al treilea studiu individual în care s-a evaluat siguranța copiilor, ca
și pasageri. De asemenea, s-a urmărit identificarea unor strategii de prevenire a accidentelor rutiere
prin dezvoltarea unui studiu observațional la nivelul orașului Cluj-Napoca (studiul 3).
Studiul 1 (pag. 43-68) individual utilizează baze de date secundare obținute de la
Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, Serviciul Rutier (2010; 2011-2013) pentru a identifica
grupurile populaționale cu risc crescut de a suferi leziuni traumatice, ca și consecință a unui accident
rutier. Astfel, după analizarea bazei de date, printre rezultate se numără faptul că toți copiii implicați
în accidente rutiere, ca și pasageri ai autovehiculelor, au suferit un traumatism în urma impactului.
În lotul analizat în studiul 1, ocupanții care nu au purtat centură de siguranță au înregistrat o
probabilitate de trei ori mai mare de a suferi leziuni traumatice comparativ cu ocupanții care au
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purtat centură de siguranță (OR: 3.06; 95% CI: 2.53-3.69), iar în grupul de tineri această probabilitate
este de cinci ori mai mare (OR:5.60; 95% CI: 4.05-7.74). Un procent semnificativ dintre pasagerii de
pe bancheta din spate nu poartă centură de siguranță. Pasagerii de pe bancheta din spate a mașini
continuă să fie ocupanții cu riscul cel mai mare de a suferi leziuni traumatice; doar 16.2% din totalul
pasagerilor de pe bancheta din spate a mașini au purtat centură.
Prin intermediul studiului 1 au fost identificate diferențele dintre grupele de ocupanți ai
mașinii și probabilitatea indivizilor din aceste categorii de a suferi leziuni traumatice ca și consecință
a unui accident rutier. Alte studii din România au analizat comportamentul copiilor și a tinerilor în
trafic și au identificat nivelul de utilizare a centurii de siguranță (15) dar nu au analizat nivelul de
utilizare a centurii de siguranță în relație cu rolul ocupanților în trafic, sau în relație cu gravitatea
accidentelor și a leziunilor suferite; aceste elemente fiind de noutate comparativ cu studiile desfășurate
până acum în România. Intervenții bazate pe dovezi sunt necesare pentru a reduce disparitățile dintre
pasagerii care călătoresc pe scaunele din față a mașinii și pasagerii care călătoresc pe bancheta din
spate a mașinii.
Studiul 2 (pag. 59-72) individual utilizează datele colectate prin intermediul implementării
proiectului Registrul European al Accidentelor (EU-DB) în România, finalizat in 2011. Datele au fost
colectate în două unități de primiri urgențe, pe perioada a doi ani. Datele au fost colectate de
personalul medical în timpul vizitelor medicale la departamentul de urgență și introduse în baza de
date IDB. Studiul 2 are două direcții de cercetare complementare care s-au concretizat în două
publicații științifice. Prima parte a studiului, este o cercetare prospectivă, în care se documentează
impactul asupra stării de sănătate a leziunilor traumatice suferite în urma unui accident, utilizând
statistici descriptive pentru a analiza caracteristicile și impactul accidentelor în funcție de rolul
participanților la trafic. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Traffic Injury Prevention
(16). A doua parte a studiului se axează pe evaluarea leziunilor traumatice suferite de către copii;
caracteristicile, cauzele și tipurile de traumatisme și identificarea factorilor asociați cu gravitatea
acestor leziuni, măsurate prin nevoia de îngrijiri medicale avansate. Rezultatele au fost publicate în
revista științifică International Journal of Injury Control and Safety Promotion (1).
În Europa de Est în general, și în România în mod particular, datele pentru a descrie frecvența
și cauzele accidentelor și accidentărilor sunt limitate (17). Prin intermediul studiului 2 s-au analizat
datele colectate în cadrul EU-IDB, proiect implementat la nivel european ce susține importanța
existenței unor baze de date comparabile între țările membre UE pe domeniul prevenției și controlul
accidentelor. Datele analizate și prezentate în cadrul studiului 2 aduc argumente despre importanța
unui astfel de sistem de monitorizare a accidentelor și accidentărilor.
Un astfel de registru ar facilita dezvoltarea programelor de prevenție bazate pe dovezi. Prin
implementarea unui registru complet de colectare a datelor, departamentele de urgență ar deveni
instituții cointeresate și un actor important în oferirea de dovezi pentru alocarea resurselor
spitalelor în funcție de nevoi și pentru dezvoltarea programelor și a strategiilor de sănătate publică.
Mai mult, este necesar un parteneriat între instituțiile la nivel local, și anume poliția, unitățile de
primiri urgențe și ambulanță, instituții educaționale și de cercetare și organizații nonguvernamentale pentru a dezvolta și implementa strategii pe termen lung care să reducă numărul de
accidente și accidentări suferite la nivel național (1).
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În studiul 2 s-au identificat cele mai frecvente victime ale accidentelor rutiere care au
necesitat îngrijiri medicale de urgență, care au fost pacienții tineri (18-29 de ani) și bărbații,
identificați și în alte studii ca și populații cu risc ridicat de accident (18,19). Astfel, strategiile de
prevenire ar trebui să se focalizeze pe îmbunătățirea abilităților de condus ale acestora și dezvoltarea
unui comportament sigur în trafic (20,19).
Din totalul de pacienți cu leziuni tratați în cadrul UPU Mureș pe perioada studiului, unul din
patru pacienți au suferit aceste leziuni ca și consecință a accidentelor rutiere. Mai mult de 80% din
totalul de leziuni traumatice suferite au necesitat îngrijiri medicale în cadrul Departamentului de
Urgență sau în cadrul altor specialități. Durata medie de spitalizare a fost între 4 și 7 zile pentru
pacienții internați, similar cu alte studii din Brazilia (21) și Serbia (22).
În funcție de rolul persoanelor accidentate, din lotul total de pacienți tratați la UPU Mureș,
șoferii sau pasagerii autovehiculelor au reprezentat jumătate din cei care au suferit leziuni în urma
accidentelor, iar o treime au fost tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani. Copiii au reprezentat
13.1% din totalul pacienților accidentați în urma unui accident rutier.
Mai mult, se aduc argumente și înspre rolul unui astfel de sistem de monitorizare a
accidentelor și accidentărilor în studierea, tratarea și prevenirea unor accidentări specifice. În cadrul
studiului 2 se aduc argumente pentru tratamentul eficient al copiilor care au suferit traumatisme
craniene și prevenirea cauzelor externe pentru a reduce numărului acestor traumatisme. Rezultatele
studiului 2 arată astfel, copiii care au suferit leziuni traumatice în zona capului ca și consecință a
accidentelor rutiere au fost de cinci ori mai predispuși să necesite îngrijiri medicale după vizita la
urgențe (OR: 4.97; 95% CI, 3.09–8.06), comparativ cu orice alt mecanism de producere a accidentelor
sau orice alt tip de accidentare. Alte studii au arătat rezultate similare, și anume faptul că leziunile
din zona capului sunt o cauză frecventă de spitalizare în rândul copiilor, iar accidentele rutiere se află
printre mecanismele principale care produc aceste leziuni, mai ales în cazul leziunilor severe
(23,24,25).
Leziunile pot avea un impact puternic asupra stării de sănătate și pot duce chiar la dizabilități.
Monitorizarea leziunilor și datele oferite de un registru al accidentelor ne pot informa, de exemplu,
care sunt accidentelor la care copiii sunt cei mai susceptibili, incluzând activitățile desfășurate în
momentul accidentului, tipul și mecanismul producerii acelui accident. Astfel de informații pot
asigura o mai bună pregătire a personalului medical în cazurile de urgență. Investiția într-un registru
național de monitorizarea a accidentelor și dezvoltarea unor colaborări interdisciplinare sunt
considerate critice în domeniul sănătate publică, ca și practică și cercetare (1).
Studiul 3 (pag. 73-88) a fost finanțat printr-un proiect individual, în perioada 2013-2014, de
către Centrul de Cercetare și Prevenire a Accidentelor (Injury Prevention and Research Center), de la
Universitatea din Iowa, în colaborare cu Disciplina de Sănătate Publică și Management, Universitatea
de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Scopul proiectului a fost de a evalua nivelul
de siguranță a copiilor în mașină în Cluj-Napoca, din perspectiva sănătății publice, și de a testa o
metodologie folosită până acum de către Centrul de Cercetare și Prevenire a Accidentelor,
Universitatea din Iowa. Al treilea studiu utilizează metode mixte de cercetare, combinând observația
cu chestionarul pentru a reduce posibilele erori date de respondent.
Printre rezultatele principale se numără identificarea nivelului de utilizare a sistemelor de
siguranță pentru copiii pasageri în municipiul Cluj-Napoca - 67.4% - și identificarea factorilor asociați
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cu utilizarea corespunzătoare a acestor sisteme. Astfel, copiii mai mari de cinci ani au avut o
probabilitate mai scăzută de a sta într-un sistem de siguranță recomandat vârstei lor (OR=0.21, 95%
CI: 0.13-0.34), la fel și copiii a căror părinți nu au avut studii superioare (OR=0.55, CI: 0.34-0.91).
Părinții care au purtat și ei la rândul lor centură de siguranță au avut o probabilitate mai ridicată de
a utiliza sisteme de siguranță pentru copiii lor (OR=3.84, 95% CI: 2.10-7.05). Mai multe rezultate sunt
descrise mai jos.
Din numărul total de copii observați, o treime au folosit un scaun auto 34.2% (n=305), 9.8%
(n=87) au folosit un înălțător, iar 23.4% (n=209) au folosit centura de siguranță. În ceea ce privește
orientarea scaunului, 45 (14.8%) dintre copiii incluși în studiu au fost reținuți într-un scaun auto
orientat cu spatele la direcția de mers a mașinii, iar restul de 260 (85.2%) au călătorit într-un scaun
îndreptat spre direcția de mers a mașinii.
Rezultatele studiului 3 arată că, o bună parte dintre părinți nu au cunoștințele necesare
despre legislația rutieră actuală și normele de siguranță pentru a-și proteja copilul atunci când
călătoresc cu mașina. Cursurile de educație rutieră adresate părinților sunt considerate exemple de
bune practici pentru a crește nivelul de cunoștințe al părinților despre utilizarea corectă a scaunelor
auto, la care ar fi important și adăugarea unor cursuri practice de instalare a scaunelor auto, care sau dovedit de asemenea eficiente (26,27). Părinții au mai fost întrebați despre motivele pentru care
folosesc scaune auto în cazul în care au folosit un astfel de sistem de siguranță și motivele pentru care
nu folosesc scaune auto în cazul în care nu au folosit un astfel de sistem de siguranță. Principalele
motive pentru care părinții nu au folosit dispozitive de siguranță auto pentru copiii lor au fost lipsa
de conștientizare și lipsa de informare (49.0%), urmat de părinții care știu că ar trebui să folosească
dar totuși nu folosesc scaunul (27.9%), motive financiare (12.7%) și faptul că scaunul se află în
cealaltă mașină (10.1%).
Lipsa centurii de siguranță, implicit neutilizarea dispozitivelor de siguranță auto, este una
dintre principalele probleme semnalate de Comisia Europeană, alături de viteza excesivă, și condusul
sub influența alcoolului, și recomandă dezvoltarea unor politici publice eficiente pentru a reduce
aceste comportamente nesănătoase (28).
Studiul 3 din această teză de doctorat aduce evidențe noi ce pot sta la baza unor programe de
prevenție și politici publice bazate pe dovezi, și anume: în urma acestui studiu se cunosc nivelul de
utilizare a sistemelor de siguranță auto, nivelul de utilizare corespunzătoare a acestor sisteme,
cunoștințele părinților despre siguranță și legislația în domeniu și nu în ultimul rând motivele pentru
care părinți folosesc aceste sisteme, respectiv, nu folosesc aceste sisteme.
Conform cunoștințelor noastre actuale, acest studiu este primul de acest fel implementat în
România, urmărind identificarea prevalenței utilizării sistemelor de siguranță pentru copiii pasageri şi
a centurii de siguranță în rândul populației de copiii și a nivelului de cunoștințe și atitudini ale părinților
cu privire la utilizarea acestor sisteme; aceste informații fiind utile în documentarea programelor de
intervenție viitoare.
Teza de doctorat utilizează o abordare inovativă în identificarea caracteristicilor indivizilor
implicați într-un accident rutier, în primul rând a factorilor externi care contribuie la accidentare.
Abordarea multidisciplinară în colectarea, analiza și interpretarea rezultatelor incluse în această teză
este actuală și prezintă elemente de originalitate comparativ cu alte studii implementare până acum în
România. Cele trei studii sunt complementare și aduc dovezi pentru stabilirea unor strategii de
prevenție a accidentelor rutiere și creșterea siguranței rutiere în rândul copiilor din România
8
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INTRODUCTION
Road traffic safety is a concern worldwide; road traffic injuries being the leading cause of
death for children of all ages. Injuries account for approximately one third of all childhood deaths
in the European Union (EU), and the number of deaths is far exceeded by the number of non-fatal
injuries that require hospital care and treatment (1). Some of the leading causes of childhood
injury deaths include road traffic injuries.
Research conducted on “The prevention of road traffic injuries suffered by children and youth
as car occupants” contributes to the European and global research strategies which aim to
increase the research on childhood safety and reduce the burden of injuries, especially road traffic
injuries which are considered to be a major public health concern.
Injuries suffered as a consequence of road traffic crashes are the leading cause of death for
children and youth between the ages of 5 and 29 in Europe. Drivers and passengers account for
half of the deaths due to road traffic injuries (2).
Road traffic injuries have a significant impact at the individual level and the community
level, including the health care system. The research topic of the doctoral thesis was chosen taken
into consideration the need for action in this particular field of public health: injury prevention
and control. Road traffic injuries was researched as a topic from three different, but
complementary perspectives, by (a) identifying population groups at risk for injuries as a
consequence of road traffic crashes; (b) measuring the impact of injuries on health outcomes; and
(c) assessing child safety when travelling in a car, in Cluj-Napoca. The objectives of the research
focused on identifying the prevalence of restraint use among children and youth, and analyzing
parents’ knowledge and attitudes toward using safety restraint for their children. The results of
the research studies conducted will contribute to future prevention strategies.

BACKGROUND AND SIGNIFICANCE
The background of this thesis was built using the public health approach for the prevention
and control of injuries. The public health approach focuses on evidence based interventions and
supports the involvement of all relevant sectors, different stakeholders and related disciplines in
the prevention and control of injuries (3,4). The public health approach starts from identifying
the problem and ends with finding a solution after going through four major stages: injury
surveillance to identify the problem, risk factors assessment to better understand the causes of
injuries, identifying and testing good practice solutions and implementing the intervention.
Injuries can be prevented, and their consequences can be reduced considerably (5,6,7), but,
in order to reach this goal it is important to identify the current level of road traffic injuries at
national level, their external causes and risk factors.
The fourth leading cause of death for children over the age of 5 and the leading cause of
death for adolescents between the ages of 15 and 17 are road traffic injuries, globally (8). In 2010,
in Romania, the level of injury mortality was 21% of the total deaths registered by children and
adolescents (9). As for road traffic injuries, children suffered the most fatal injuries as car
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occupants (9), whilst the most efficient method to prevent these type of injuries is the use of
restraint.
For most countries, including Romania, restraint use is mandatory for children when
travelling in a car. The rates registered in the US show that only 51% of children under the age
of five use safety restraints when travelling in a car (10,11), and in 80% of the cases, children are
not properly restraint (12,11). The estimated rates in Europe show that almost half of the children
aged 10 or under involved in a car crash were not properly restrained when the crash occurred
(13).
The level of using safety restraints in Romania is low, although it is known that the use of
restraints considerably increases children’s safety and reduces injuries: the use of child safety
restraint reduces the risk of injury by 71% in the case of a crash (14).
The research undergone as part of this thesis emphasis the need to study the impact of
injuries on the pediatric population, the need to identify the external risk factors that impact the
health of vulnerable populations (children and youth) and recommends evidence based solutions
to tackle children’s safety, drawn from secondary and primary data collection.

RESEARCH CONTRIBUTION
In the first part of the thesis it was presented the relevant background and scientific
literature on road traffic safety, injury prevention and the impact of road traffic injuries on the
individual and at societal level. The second part of the thesis comprises three individual research
studies addressing road traffic injuries in Romania. The first study uses secondary databases from
the Cluj County Police Inspectorate, Traffic Police to look at the population groups at risk while
the second study was developed based on the data collected as part of the EU Injury Database
(IDB), coordinated by Eurosafe. The aim of the second study was to measure the impact of injuries
on health outcome. In Romania, the project was implemented in two emergency departments to
test and conduct injury surveillance and provide European level comparable data on injury. The
research evidence from the first two studies conducted was used as a baseline to develop and
implement an observational study to assess children’s safety as car occupants in Cluj-Napoca and
to identify strategies to prevent road traffic injuries (research study 3).
The first research study (pg. 43-68) had a retrospective study design. The aim of the
research was to identify the population groups at risk for road traffic injuries when travelling in
a car, using secondary database from the Cluj County Police Inspectorate, Traffic Police (2010;
2011-2013). Some of the relevant finding of the first research study are that all children involved
in a crash as car occupants had suffered injuries. In our study sample, occupants who were not
wearing a seatbelt were three times more likely to suffer injuries compared to occupants who
were wearing a seatbelt (OR: 3.06; 95% CI: 2.53-3.69), while youth were five times more likely to
suffer an injury when travelling unrestrained (OR:5.60; 95% CI: 4.05-7.74). A high proportion of
vehicle occupants’ travels unrestrained in the back seat. Occupants travelling on the back seat
were the population group most likely to suffer an injury as a consequence of a crash. Only 16.2%
of back seat occupants were wearing a seatbelt when travelling in a car.
In the first research study we identified the differences among the occupant groups and
the likelihood of groups to suffer injuries as a consequence of a road traffic crash. Other research
studies conducted in Romania looked at children and youth behavior in traffic and identified the
level of seatbelt use (15) but, they did not analyzed the level of seatbelt usage and its association
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with the occupant seat, or in association with injury occurrence or severity. Therefore, the
analysis conducted in the first research study are novel compared to other studies conducted in
Romania on seatbelt use. Evidence-based interventions to reduce the gap between front seat
occupants and back seat occupants are needed.
The second research study (pg. 59-72) used data collected as part of the European Injury
Database Project (EU IDB) implemented in Romania, which was finalized in 2011. Data were
collected and entered into a database developed for the IDB, in two major emergency department.
The data was collected by trained medical doctors during patient visits at the emergency
department. The second research study has two complementary general objectives and published
in two research papers. The first part of the study, is a prospective study focused on road traffic
injury with the objective of describing their characteristics and outcomes taking into
consideration the different road user categories. The results were published in Traffic Injury
Prevention (16). The second part of the study aims to assess childhood injuries by describing the
characteristics, causes, and types of head injuries among children and identified factors
associated with the need for hospital admission. The results were published in International
Journal of Injury Control and Safety Promotion (1).
In Eastern Europe in general, and in Romania in particular, data to describe the frequency
and external causes of injuries are scarce (17). In the second research study, we analyzed data
collected with the IDB, which was implemented at European level to support the development of
comparable databases between EU countries in the field of injury prevention and control. The
data analyzed in this study brings evidence on the importance of implementing an injury
surveillance system.
An injury surveillance system would facilitate the development of evidence based injury
prevention strategies. By implementing a full data set collection, emergency departments can
become key stakeholders in providing evidence for hospital resource allocation and public health
prevention strategies or programs. Moreover, a partnership between local administrative
authorities, which includes the police departments, emergency departments and ambulance
system; public education and research institution and non-governmental organizations may be
needed for long-term strategies and actions to reduce the number of injuries and decrease the
societal burden (1).
Some of the major results of the second research study as included in the thesis are that
youth (18-29 years) and males are more likely to require medical care treatment as a
consequence of a road traffic crashes, which is consistent with other studies looking at population
groups as risk (18,19). Thefore, prevention strategies showed focus on improving the driving
skills of young drivers and encourage a safety behavior in traffic (20,19).
Of all the injuries treated in the Emergency Department of Mures County Emergency
Hospital, one out of four were as a consequence of road traffic collisions.
More than 80% of patients who suffered a road traffic injuries required treatment from
the Emergency Department and other medical specialties. Patients treated for road traffic injuries
had a length of hospital admission between 4 and 7 days, consistent with other studies
implemented in Brazilia (21) și Serbia (22).
When looking at differences between road user categories, half of the total number of road
traffic injuries were suffered by occupants of passenger cars; one third of whom were young
adults aged 18 to 29 years of age. Children, whose exposure as motor vehicle occupants is
increasing, accounted for 13.1% of these injuries.
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Moreover, the second study bring evidence on the importance of analyzing specific types
of injuries. The results of the second study reveals that children who had suffered a head injury
as a consequence of a road traffic crash were nearly five times more likely to require advance
medical care (OR: 4.97; 95% CI, 3.09–8.06), than being released. Other studies have shown similar
results. Head injury is a frequent cause of hospital admissions, road traffic collisions being one of
the main mechanisms of injury, being the leading cause of more severe injuries than mild injuries
(23,24,25).
Injuries can lead to severe and disabling trauma. “Surveillance data on injuries can
provide evidence-based information on the nature of injuries children are prone to, including
activity, type and mechanism of injury. Such data can assist in better preparation and training of
the health service personnel in emergency care response. Investments in a national surveillance
system and interdisciplinary collaborations are critical in this area of practice and research” (1).
The third research study (pg. 73-88) was funded by an individual grant, between 20132014, by the Injury Prevention and Research Center (IPRC), University of Iowa, and supported by
the Department of Public Health and Management, University of Medicine and Pharmacy „Iuliu
Hațieganu” Cluj-Napoca. The aim of the project was to assess the use of child safety restraints in
Cluj-Napoca, using the public health approach and to test an existing methodology used before in
previous studies conducted by the IPRC. The third research study has a mix methods approach,
combining the observation with surveys in order to reduce respondent bias.
Among the major results in the third research study we mention the identification of the
level of child restraint use in Cluj-Napoca (67.4%) and the associated factors of correct use of
child safety restraints. Children older than five year of age were less likely to be properly fitted
(OR=0.21, 95% CI: 0.13-0.34), as well as children whose parents did not have a college education
(OR=0.55, CI: 0.34-0.91). Parents using a seatbelt is associated with higher odds of properly fitting
a child in a safety device (OR=3.84, 95% CI: 2.10-7.05). Other results from the study are detailed
below.
One third of the observed children (n=305, 34.2%) were restrained in a child safety seat,
almost 10% of children were restrained in a booster seat (n=87, 9.8%), and 209 children (23.4%)
wore a seatbelt. Of the total children seating in a car seat, 85.2% were in forward-facing seat while
14.8% were in a backward oriented seat.
The results the survey conducted as part of the third research study show that the
majority of parents don’t have the necessary knowledge about the traffic legislation on child
safety restraints and how to properly fit their children when traveling in a car. Safety classes for
parents are considered good practice examples to increase the level of knowledge on how to
properly fit children in safety restraints; as well as courses to increase parents skills how to
properly install seats in their car (26,27). In this study we have also looked at the motivation of
parents for using or not using safety restraints. Among those who do not use a child safety
restraint, low use was attributed to lack of awareness and knowledge (49.4%) followed by being
aware but don’t engage in the behavior (27.9%), financial reasons (12.7%) and the seat being in
the other car (10.1%).
The European Commission acknowledges the lack of seatbelt use as one of the major risk
factors for road traffic injuries in a crash, along with speeding and drunk driving, and
recommends the development of policies to reduce these risky behaviors (28).
The third study bring new knowledge that could support the development of preventive
programs and public health policies, for example: the study presents data on the level of child
safety restraint use, the level of correctly use of these devices as well as the level of parents
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knowledge and attitudes towards safety restraints, and their motives for using or not using safety
restraints.
To the best of our knowledge, this is the first Romanian study to describe the use of child
safety restraint and identify factors associated with the proper use of restraints. Also, this is the
first study which looks at the knowledge and attitudes of parents towards child safety restraint
use and brings evidence on how to increase the level of child safety as car occupants.
The doctoral thesis has novel approaches to identify the characteristics of individuals
involved in a traffic crash, but most importantly to identify the external risk factors that
contributed to the road traffic injuries. The development, gathering and analysis of data included
approached that are original to the research developed so far in Romania and has a
multidisciplinary approach. The three research studies developed as part of the doctoral thesis
are complementary and bring evidence to support future prevention efforts to increase children’s
safety in Romania.
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