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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο µεγάλο πρόβληµα των τροχαίων ατυχηµάτων και στουσ παράγοντεσ στουσ οποίουσ οφείλονται. Ειδικότερα, µετά από µια σύντοµη αναφορά στα σχετικά στοιχεία, παρουσιάζονται οι παράγοντεσ που επιδρούν στην οδηγητική συµπεριφορά καθώσ επίσησ και τα µοντέλα συµπεριφορών υγείασ τα οποία χρησιµοποιούνται για την ερµηνεία των παραγόντων αυτών.
Ανασκόπηση βιβλιογραφίασ: Έγινε αναζήτηση βιβλιογραφίασ σε διεθνείσ βάσεισ δεδοµένων µε λέξεισ κλειδιά: τροχαία ατυχήµατα, µοντέλα συµπεριφορών υγείασ, δηµόσια υγεία και επελέγη αρθρογραφία τησ τελευταίασ δεκαετίασ.
Αποτελέσµατα: Βρέθηκε ότι η αντίληψη του κινδύνου είναι µια υποκειµενική υπόθεση που επηρεάζεται από
βιολογικούσ, ψυχολογικούσ, κοινωνικούσ και οικονοµικούσ παράγοντεσ. Περαιτέρω, η αντίληψη τησ επικινδυνότητασ ξεπερνά το άτοµο και αντανακλά κοινωνικέσ, ιδεολογικέσ και πολιτισµικέσ αξίεσ. Είναι εποµένωσ
σαφέσ ότι η αντιµετώπιση του προβλήµατοσ και η προσπάθεια µεταβολήσ τησ οδηγητικήσ συµπεριφοράσ των
ατόµων ώστε να µειωθούν στο ελάχιστο τα τροχαία ατυχήµατα δεν µπορεί να είναι γενικήσ φύσησ. Αντίθετα,
οι σχετικέσ στρατηγικέσ θα πρέπει να περιλαµβάνουν σειρά στοχευµένων παρεµβάσεων που λαµβάνουν υπόψη κατά το σχεδιασµό τουσ όλουσ εκείνουσ τουσ ιδιαίτερουσ κατά περίπτωση παράγοντεσ, ώστε η υλοποίηση
τουσ να καταστεί αποτελεσµατικότερη η υλοποίησή τουσ.
Συµπεράσµατα: Ειδικότερα στην Ελλάδα, θα πρέπει η πολιτεία να θεσπίσει σειρά µέτρων αφενόσ αναµορφώνοντασ τη διαδικασία εκµάθησησ τησ οδήγησησ και των κανόνων οδικήσ κυκλοφορίασ και αφετέρου απαξιώνοντασ µε διαφηµιστικέσ καµπάνιεσ όλουσ εκείνουσ τουσ παράγοντεσ που οδηγούν σε επικίνδυνη οδηγητική
συµπεριφορά (επιδεικτική οδήγηση, αλκοόλ, κλπ.).
Λέξεισ – κλειδιά: τροχαία ατυχήµατα, µοντέλα συµπεριφορών υγείασ

1. Εισαγωγή
Οδηγώντασ για µία ώρα σε µια οποιαδήποτε πόλη ή
αυτοκινητόδροµο, ο οδηγόσ έρχεται σε “επαφή” µε
εκατοντάδεσ ή χιλιάδεσ άλλουσ οδηγούσ οι οποίοι
βρίσκονται στο δρόµο για µια τεράστια ποικιλία λόγων.
Κάποιοι βιάζονται, ενώ άλλοι όχι, κάποιοι γνωρίζουν το δρόµο, άλλοι βρίσκονται εκεί για πρώτη φορά,
κάποιοι έχουν τεταµένη την προσοχή τουσ και είναι
προσηλωµένοι στο δρόµο, άλλοι µιλάνε στο κινητό
τουσ ή είναι αφηρηµένοι και απορροφηµένοι στα
προβλήµατά τουσ, κάποιοι οδηγούν προκειµένου να
φτάσουν στο σπίτι τουσ, άλλοι οδηγούν για να κάνουν
επίδειξη ή για να τραβήξουν την προσοχή, κάποιοι
πηγαίνουν στη δουλειά τουσ, άλλοι γυρίζουν από γλέ-

ντι όπου έχουν πιεί, κάποιοι έχουν υποµονή όταν η
κυκλοφορία είναι πυκνή άλλοι θυµώνουν και αντιδρούν βίαια, κάποιοι υπακούουν στον κώδικα οδικήσ κυκλοφορίασ, άλλοι σκόπιµα δεν το κάνουν. Η
οδήγηση, λοιπόν, φέρνει “αντιµέτωπουσ” χιλιάδεσ
ανθρώπουσ οι οποίοι διαφέρουν µεταξύ τουσ ωσ
προσ το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, την εκπαίδευση,
την εµπειρία, τη φυσική και διανοητική κατάσταση,
τη διάθεση, το χαρακτήρα και άλλουσ παράγοντεσ,
ενώ µε το πέρασµα του χρόνου ο αριθµόσ των αυτοκινήτων αυξάνει και η κυκλοφορία γίνεται πυκνότερη παντού, αυξάνοντασ έτσι κατά πολύ τον αριθµό
των “επαφών” µε άλλουσ ανθρώπουσ που βρίσκονται στο δρόµο µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται φαι-
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νόµενα επιθετικήσ οδηγητικήσ συµπεριφοράσ 1 και
οδικήσ οργήσ 2.
Στην παρούσα εργασία παρέχονται αρχικά κάποια
γενικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήµατα και τη σηµασία τουσ ωσ πρόβληµα δηµόσιασ υγείασ. Στη συνέχεια, αναφέρονται επιγραµµατικά τρεισ σηµαντικέσ
θεωρίεσ συµπεριφορών υγείασ και κατόπιν παρουσιάζονται οι παράγοντεσ που η διεθνήσ βιβλιογραφία επισηµαίνει ωσ επιδρώντεσ στην οδηγητική συµπεριφορά. Οι παράγοντεσ αυτοί µπορεί να είναι κοινοί
σε όλεσ τισ χώρεσ µπορεί όµωσ να είναι ιδιαίτεροι
σε κάθε χώρα. Τέλοσ, παρέχονται κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε τουσ τρόπουσ αντιµετώπισησ του
φαινοµένου.
2. Τα τροχαία ατυχήµατα και οι επιπτώσεισ τουσ
Η χρήση του αυτοκινήτου είναι για τουσ περισσότερουσ ανθρώπουσ µια συνήθεια αναπόσπαστη από την
καθηµερινότητα. Ωστόσο, το περίφηµο Μεγάλο Αµερικανικό Σκάνδαλο των Τραµ 3, είναι µια τρανταχτή
απόδειξη των πρακτικών που χρησιµοποιήθηκαν για
να καθιερωθεί η µαζική χρήση του αυτοκινήτου ωσ
κάτι αυτονόητο (Snell, 1974; 1995). Όπωσ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τσουρλάκησ (2005), “είναι µύθοσ
ότι η κυριαρχία του αυτοκινήτου είναι αποτέλεσµα
ελεύθερησ επιλογήσ των πολιτών. Στην πραγµατικότητα είναι αποτέλεσµα επιβολήσ µε όλα τα µέσα: ιδεολογική εξαπάτηση, αυθαιρεσία, χειραγώγηση των
δυνάµεων τησ αγοράσ”.
Καθώσ ο αριθµόσ των αυτοκινήτων αυξάνει µε
ραγδαίουσ ρυθµούσ δεν είναι τυχαίο ότι τα τροχαία
ατυχήµατα ανεβαίνουν διαρκώσ στην κλίµακα των
αιτίων θανάτου σε όλο τον κόσµο. Σύµφωνα µε τη
πρόσφατη µεγάλη παγκόσµια µελέτη τησ Παγκόσµιασ
Οργάνωσησ Υγείασ (ΠΟΥ) για την οδική ασφάλεια
(WHO, 2009), τα τροχαία ατυχήµατα θα ανέλθουν
στην 5η θέση των αιτίων θανάτου το 2030 από την
9η θέση που βρίσκονταν το 2004 και εποµένωσ πρόκειται για παγκόσµιο πρόβληµα δηµόσιασ υγείασ και
ανάπτυξησ. Οι υψηλού εισοδήµατοσ χώρεσ ενώ έχουν

Εικόνα 1. Η κακή υποδοµή είναι
βασικό αίτιο πρόκλησησ ατυχηµάτων.
Πηγή: WHO, 2009

µόλισ το 15,6% του παγκόσµιου πληθυσµού, έχουν
το 52,1% του συνολικού αριθµού οχηµάτων σε κυκλοφορία, αλλά από τα 1,2 εκατοµµύρια ανθρώπουσ που
πεθαίνουν και τα 50 εκατοµµύρια που τραυµατίζονται το 90% βρίσκεται στισ χαµηλού και µεσαίου
εισοδήµατοσ χώρεσ (WHO, 2009).
Τα τροχαία ατυχήµατα δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα στουσ τραυµατίεσ και στουσ συγγενείσ τουσ
ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούν πολύ µεγάλεσ πιέσεισ
στα συστήµατα υγείασ και στερούν την αγορά εργασίασ από εργατικό δυναµικό καθώσ οι περισσότεροι νεκροί και τραυµατίεσ είναι νέοι. Τα σχετικά
στοιχεία είναι εντυπωσιακά: τα τροχαία ατυχήµατα
είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσµίωσ το 2004
για τισ ηλικίεσ 15-29, δεύτερη αιτία για τισ ηλικίεσ
5-14 και τρίτη για τισ ηλικίεσ 30-44 (WHO, 2009).
Στισ ΗΠΑ είναι η πρώτη αιτία θανάτου για τισ ηλικίεσ 3-34 για το 2008 4. Είναι επίσησ εντυπωσιακό
ότι οι µισοί νεκροί είναι πεζοί, µοτοσικλετιστέσ,
ποδηλάτεσ ή επιβάτεσ µέσων µαζικήσ µεταφοράσ.
Οι λύσεισ που προτείνονται είναι πολλέσ (SeguiGomez et al., 2008; OECD, 2008; WHO, 2004; 2009),

1. Η επιθετική οδηγητική συµπεριφορά αναγνωρίστηκε το πρώτον από τουσ Καναδούσ ψυχιάτρουσ Tillman and Hobbs (1949), µε τη διαπίστωση ότι κάποιοι οδηγοί είναι περισσότερο επιρρεπείσ σε ατυχήµατα σε σχέση µε άλλουσ και αυτό οφείλεται σε κάποιουσ παράγοντεσ
συµπεριφοράσ. Συνίσταται στον µη ασφαλή χειρισµό οχήµατοσ (συχνή ή µη ασφαλήσ αλλαγή λωρίδασ, ανυπακοή στη σήµανση ή σηµατοδότηση, µη διατήρηση απόστασησ, µη παραχώρηση προτεραιότητασ), ο οποίοσ θέτει σε κίνδυνο τουσ άλλουσ χρήστεσ τησ οδού.
2. Ορίζεται ωσ η επίθεση µε όχηµα ή άλλο όργανο σε οδηγό ή επιβάτη η οποία προκλήθηκε από συµβάν που έλαβε χώρα στην οδό. Ενώ η
επιθετική οδηγητική συµπεριφορά είναι τροχαία παράβαση, η οδική οργή είναι ποινικό αδίκηµα (National Highway Traffic Safety
Administration - http://www.nhtsa.gov). Ο όροσ άρχισε να χρησιµοποιείται στισ ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980 ενώ µετά από προσπάθειεσ
αµερικανών ψυχοθεραπευτών στα τέλη τησ δεκαετίασ του 1990 έχει ήδη ενταχθεί επίσηµα στο ∆ιαγνωστικό και Στατιστικό Οδηγό Νοητικών ∆ιαταραχών (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) τησ Αµερικανικήσ Ψυχιατρικήσ Εταιρείασ ωσ νοητική διαταραχή. [(http://www.psyvh.org/mainmenu/research/dsmiv/dsmivtr.aspx). Ωστόσο, στη ∆ιεθνή Ταξινόµηση Ασθενειών τησ ΠΟΥ (www.cdc.goc/nchs/
icd/icd10cm.htm#10update), η οδική οργή δεν περιέχεται ωσ ασθένεια, ενώ σύµφωνα µε έρευνα του εκδότη του BMJ Richard Smith
(2002), η οδική οργή είναι ανάµεσα στισ 20 ‘µη-ασθένειεσ’].
3. Επίσησ γνωστό και ωσ Συνοµωσία των Τραµ τησ General Motors (General Motors streetcar conspiracy). Η General Motors (GM) και
κάποιεσ εταιρείεσ άλλων κλάδων (πετρελαιοειδή, ελαστικά, κλπ.), δηµιούργησαν µια κοινή εταιρεία που αγόρασε τραµ σε πάνω από 45
πόλεισ των ΗΠΑ και στη συνέχεια τα διέλυσε µε σκοπό να ωθήσει τουσ πολίτεσ στην εύκολη λύση: στο αυτοκίνητο. Η GM καταδικάστηκε
σε δικαστήριο του Σικάγου σε πρόστιµο $5.000 και οι διευθυντέσ τησ σε πρόστιµο ενόσ δολαρίου! Ωστόσο υπάρχει και ο αντίλογοσ, ότι
δηλαδή όλο αυτό είναι ένασ µύθοσ, µια κατασκευασµένη κατηγορία εναντίον τησ GM (Slater, 1997).
4. http://safety.transportation.org
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ΠIΝΑΚΑΣ 1. Η ‘Μήτρα του Haddon’
Φάση

Παράγοντεσ
Όχηµα

Ανθρώπινοι

Πριν τη
σύγκρουση

Πρόληψη τησ
σύγκρουσησ

Κατά τη
σύγκρουση

Αποφυγή
τραυµατισµού
κατά τη
σύγκρουση

Μετά τη
σύγκρουση

∆ιατήρηση
τησ ζωήσ

Πληροφόρηση,
Νοοτροπία, Φυσική και
διανοητική κατάσταση,
Αστυνοµικά µέτρα
Αντανακλαστικά,
Φυσική κατάσταση

Περιβάλλον

Καταλληλότητα
τησ οδού, Φωτισµόσ,
Φρένα, Έλεγχοσ,
∆ιαχείριση ταχύτητασ
Περιοριστικοί παράγοντεσ (π.χ. ζώνη, αερόσακοσ), Άλλα µέσα
ασφάλειασ και προστασίασ (π.χ. κράνοσ),
Παθητική ασφάλεια
∆ιευκόλυνση πρόσβασησ,
Κίνδυνοσ φωτιάσ

Γνώση πρώτων
βοηθειών, Πρόσβαση
σε φροντίδα

Σχεδιασµόσ δρόµου,
Όρια ταχύτητασ,
Φιλικότητα τησ οδού
προσ τουσ πεζούσ
Αντικείµενα προστασίασ από τισ συγκρούσεισ (π.χ. πλευρικέσ
µπάρεσ τησ οδού)

Υπηρεσίεσ διάσωσησ,
Κυκλοφοριακέσ
ρυθµίσεισ για πρόσβαση ασθενοφόρου

Πηγή: WHO, 2004

και φαίνεται ότι υπάρχει µια υποχώρηση5 στουσ αριθµούσ των θανατηφόρων ατυχηµάτων τουλάχιστον για
τισ χώρεσ µέλη του ΟΟΣΑ.
3. Παράγοντεσ που επιδρούν
στην οδηγητική συµπεριφορά
Τα τροχαία ατυχήµατα µπορεί να προέρχονται από σειρά παραγόντων κινδύνου (Department of Transport,
2004), οι οποίοι µπορούν να ταξινοµηθούν σε διάφορεσ κατηγορίεσ (Haddon, 1968; Petridou and Moustaki,
2000; WHO, 2004). Η λεγόµενη ‘Μήτρα του Haddon’
δείχνει την αλληλεπίδραση τριών παραγόντων – άνθρωποσ, όχηµα και περιβάλλον – στη διάρκεια τριών φάσεων του ατυχήµατοσ: πριν τη σύγκρουση, κατά τη σύγκρουση, µετά τη σύγκρουση (Πίνακασ 1).
Στο ∆ιάγραµµα 1 εµφανίζονται διάφοροι παράγοντεσ τησ οδηγητικήσ συµπεριφοράσ και οι αλληλεπιδράσεισ τουσ.
3.1. Θεωρίεσ συµπεριφορών υγείασ
και οδηγητική συµπεριφορά
Οι διάφορεσ θεωρίεσ και µοντέλα συµπεριφορών υγείασ προσπαθούν να ερµηνεύσουν συµπεριφορικούσ,
ψυχολογικούσ, κοινωνικούσ και περιβαλλοντικούσ
παράγοντεσ που επιδρούν και καθορίζουν διάφορεσ
συµπεριφορέσ σχετιζόµενεσ µε την υγεία. Τρεισ από
τισ σηµαντικότερεσ σχετικέσ προσεγγίσεισ είναι:

το µοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία (Health Belief
Model), που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1950
από αµερικανούσ κοινωνικούσ ψυχολόγουσ και θεωρεί ότι µια πιθανή ενέργεια σχετικά µε την υγεία
εξαρτάται από το πώσ το άτοµο αντιλαµβάνεται την
απειλή για ασθένεια, τα οφέλη από τη διαδικασία
πρόληψησ και τα πιθανά εµπόδια που θα συναντήσει (Janz and Becker, 1984). Το άτοµο επηρεάζεται από καµπάνιεσ, συµβουλέσ και διάφορεσ πληροφορίεσ που προέρχονται από το περιβάλλον του.
! το µοντέλο αυτοαποτελεσµατικότητασ (Self-efficacy
– Bandura, 1977), σύµφωνα µε το οποίο το άτοµο
είναι πεπεισµένο ότι µπορεί µε επιτυχία να ενεργήσει έτσι ώστε να φέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα.
! το µοντέλο τησ έλλογησ και προσχεδιασµένησ συµπεριφοράσ (Reasoned Action Theory), που αναπτύχθηκε από τουσ Ajzen and Fishbein (1975), και θεωρεί ότι τα άτοµα συµπεριφέρονται ανάλογα µε τισ
στάσεισ τουσ για τη συγκεκριµένη συµπεριφορά,
ανάλογα µε την κοινωνική πίεση που δέχονται και
κυρίωσ ανάλογα µε την πρόθεση που έχουν για τη
συγκεκριµένη συµπεριφορά. Επίσησ, ρόλο παίζει
και ο έλεγχοσ που ασκούν πάνω στη συµπεριφορά.
Οι παραπάνω θεωρίεσ δεν είναι αποκοµµένεσ η
µία από την άλλη, αλλά υπάρχει διασύνδεση µεταξύ
τουσ (Rosenstock et al., 1988). Οι θεωρίεσ αυτέσ χρησιµοποιούνται και για την ερµηνεία τησ οδηγητικήσ
!

5. Εάν χρησιµοποιήσουµε ωσ µέτρο τον αριθµό των θανάτων ανά 100.000 κατοίκουσ µπορεί να δούµε σε κάποιεσ χώρεσ αύξηση των θανάτων για κάποιεσ περιόδουσ (π.χ. στην Ελλάδα κατά την περίοδο µέχρι το 2000). Αυτό όµωσ οφείλεται εν µέρει στο ότι υπήρξε µεγάλη αύξηση του αριθµού των αυτοκινήτων σε κυκλοφορία. Εποµένωσ, ο πιο αξιόπιστοσ δείκτησ είναι θάνατοι ανά δισεκατοµµύριο χιλιόµετρα οδήγησησ. Βέβαια, και ο δείκτησ θάνατοι ανά 100.000 κατοίκουσ έχει τη σηµασία του. Για παράδειγµα, το 2008 στην Ελλάδα ο σχετικόσ δείκτησ
ήταν στο 14 (δεύτεροσ χειρότεροσ δείκτησ στον ΟΟΣΑ µετά την Πολωνία), ενώ στην Ολλανδία (που οπωσδήποτε έχει µεγαλύτερο αριθµό
αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκουσ) ήταν λίγο πάνω από το 4 (καλύτεροσ δείκτησ του ΟΟΣΑ).
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∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 1. Αλληλεπιδράσεισ παραγόντων που συµβάλλουν στην εµπλοκή σε ατύχηµα
∆εξιότητεσ/
γνώσεισ
Αντικειµενικέσ
Υποκειµενικέσ
Μαθησιακοί
∆ιδασκαλία
Κατάρτιση
Εµπειρία

Κοινωνικοί
Υποκειµενικοί
κανόνεσ
Προσδοκώµενοι
ρόλοι
Απελευθέρωση

Ατοµικοί
Τρόποσ ζωήσ
Ηλικία, φύλο
Αξίεσ
Προσωπικότητα

Εκτίµηση
κινδύνου
Ανατροφοδότηση

Αυτοµατισµόσ

Προθέσεισ

Επίγνωση
κινδύνου

Αντίληψη
κινδύνου

Κίνητρα
Κίνητρα
για στυλ
οδήγησησ
Κίνητρα για
οδήγηση

Οδηγητική
συµπεριφορά
Στυλ
οδήγησησ
Όρια
ασφαλείασ

Νοητικόσ φόρτοσ
Κατάσταση

Εµπλοκή
σε
ατύχηµα

Πηγή: Gregersen and Bjurulf, 1996:p. 230

συµπεριφοράσ. Για παράδειγµα, η Sundström (2008),
χρησιµοποιεί µια κλίµακα αυτο-αποτελεσµατικότητασ
για την αξιολόγηση τησ ικανότητασ των οδηγών στη
Σουηδία, ενώ ο Forward (2009), µε τη θεωρία τησ προσχεδιασµένησ συµπεριφοράσ (reasoned action) προσπαθεί να αξιολογήσει τουσ παράγοντεσ που οδηγούν
σε παραβατική οδηγητική συµπεριφορά. Οι σκόπιµα
παραβάτεσ θεωρούν ότι η παράβαση τουσ αποζηµιώνει συναισθηµατικά και είναι σηµαντική εµπειρία.
Αρνούνται να δεχτούν τα αρνητικά τησ συµπεριφοράσ
τουσ.
Η βιβλιογραφία για την επίδραση των διαφόρων
παραγόντων στην οδηγητική συµπεριφορά είναι πολύ
πλούσια. Ιδιαίτερη σηµασία έχει ο παράγων άνθρωποσ και ειδικότερα πώσ συµπεριφέρεται ο οδηγόσ,
ποιά είναι η ‘οδηγητική συµπεριφορά’ του. Στο πλαίσιο αυτό σηµαντική είναι η αυτογνωσία και η αυτοαξιολόγηση τησ οδηγητικήσ ικανότητασ των ατόµων,
καθώσ επίσησ και η αντίληψη του κινδύνου, δηλαδή
η υποκειµενική αξιολόγηση τησ πιθανότητασ να συµβεί ένα ατύχηµα και των συνεπειών του (Machin and
Sankey, 2008). Οι οδηγοί διαφέρουν κατά πολύ τόσο
στισ ικανότητέσ τουσ καθαυτέσ όσο και στην αντίληψη που έχουν για τισ ικανότητέσ τουσ να αντιµετωπίσουν το ενδεχόµενο ατύχηµα (Schwebel et al., 2007).

Περαιτέρω, η αντίληψη τησ επικινδυνότητασ ξεπερνά
το άτοµο και αντανακλά κοινωνικέσ, ιδεολογικέσ και
πολιτισµικέσ αξίεσ (Sjöberg et al,. 2004).
Οι άνθρωποι τείνουν να θεωρούν ότι η δική τουσ
οδηγητική συµπεριφορά και ικανότητα είναι ανώτερη
από των άλλων, υπερεκτιµώντασ έτσι τισ δυνατότητεσ
που έχουν για την αντιµετώπιση των διαφόρων συµβάντων που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια
τησ οδήγησησ (Karlaftis et al., 2003). Αυτό βεβαίωσ
συµβαίνει µε πολλά πράγµατα πέραν τησ οδήγησησ:
οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ανταποκρίνονται καλύτερα
στισ απαιτήσεισ µιασ κατάστασησ από ότι οι άλλοι
(Delhomme, 1991). Εάν πρόκειται για µια αρνητική
συµπεριφορά (π.χ. αντικανονική προσπέραση), οι
περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι έτσι ενεργεί η
πλειοψηφία των άλλων ανθρώπων. Εάν πάλι πρόκειται για θετική συµπεριφορά (π.χ. οδήγηση κάτω από
το όριο ταχύτητασ αποφυγή ατυχήµατοσ), οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι λίγοι άλλοι άνθρωποι
ενεργούν έτσι.
Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι έχουν την τάση να
δικαιολογούν τα αρνητικά τουσ σηµεία και να εξιδανικεύουν τα θετικά τουσ, ένα φαινόµενο που αποδίδεται στην ταυτόχρονη δράση δύο αντιτιθέµενων διαδικασιών: από τη µια µεριά υπάρχει η ανάγκη του
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Εικόνα 2. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν
ότι δεν πρόκειται να τουσ συµβεί ατύχηµα.
Πηγή: WHO, 2009

Εικόνα 3. Η χρήση κινητού και αλκοόλ
είναι βασικά αίτια πρόκλησησ ατυχηµάτων
Πηγή: WHO, 2009

ατόµου για συµµόρφωση µε τα κοινωνικώσ παραδεκτά, η αποπροσωποποίηση και η αποεξατοµίκευση
και από την άλλη το άτοµο αναζητά την κοινωνική διαφοροποίηση και την εξατοµίκευση (Codol, 1975;
Delhomme, 1991).
Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σηµασία στην οδήγηση,
καθώσ οδηγούν το άτοµο σε µια υπερεκτίµηση των
δυνατοτήτων τουσ [ιδιαίτερα τουσ νέουσ (Tsonsmoen,
2008)] , µε αποτέλεσµα να υποτιµούν τον κίνδυνο ή να
υιοθετούν επιθετική οδηγητική συµπεριφορά (Gosselin
et al., 20106). Έρευνεσ έχουν δείξει ότι η οδηγοί που
αξιολογούν τον εαυτό τουσ ωσ ‘καλό οδηγό’, καλύτερο
από τουσ περισσότερουσ άλλουσ ή τουλάχιστο καλύτερο από το µέσο όρο, δεν ανταποκρίνονται σε διαφηµιστικέσ εκστρατείεσ για ασφαλή οδήγηση γιατί θεωρούν ότι δεν τουσ αφορούν, δεν απευθύνονται σε αυτούσ.
Εποµένωσ το µοντέλο των πεποιθήσεων για την υγεία
δεν έχει ιδιαίτερη εφαρµογή εν προκειµένω.
Από την άλλη πλευρά, η θέσπιση κανόνων για την
προστασία του οδηγού από τισ συνέπειεσ τησ κακήσ
οδήγησησ µπορεί να ενθαρρύνει την κακή οδήγηση
σύµφωνα µε τη γνώµη κάποιων ερευνητών (Adams,
1982; 2006). Αυτό συµβαίνει λόγω τησ οµοιόστασησ
κινδύνου (Wilde, 1982; 1989) ή µέσω τησ αντιστάθµισησ κινδύνου (Adams, 1982). Η θεωρία τησ οµοιόστασησ κινδύνου, µια θεωρία που έχει συζητηθεί και
αµφισβητηθεί αρκετά (Trimpop, 1996; O’Neil and
Williams, 1998; Wilde and Robertson, 2002), αναφέρεται στην τάση του ατόµου να προσαρµόζει τη συµπεριφορά του ώστε να βρίσκεται κάτω από ένα ανεκτό
για το συγκεκριµένο άτοµο επίπεδο κινδύνου. Εποµένωσ, εάν ο δρόµοσ είναι φαρδύτεροσ το άτοµο οδηγεί
γρηγορότερα, εάν φορά ζώνη ασφαλείασ αισθάνεται

ασφαλέστεροσ και πάλι οδηγεί ταχύτερα, κοκ. Υπό την
έννοια αυτή κάθε προσπάθεια βελτίωσησ των συνθηκών και του περιβάλλοντοσ δεν προσφέρει πολλά πράγµατα στην οδική ασφάλεια.
Ο Fuller (2005), αναπτύσσοντασ µια γενική θεωρία τησ οδηγητικήσ συµπεριφοράσ σε παρόµοιο πλαίσιο µε τουσ Adams και Wilde, ισχυρίζεται ότι ο οδηγόσ προσπαθεί να διατηρήσει µια ισορροπία ανάµεσα
στη δυσκολία τησ οδήγησησ και στην ικανότητά του να
αντεπεξέλθει σε αυτή τη δυσκολία. Κάθε τι που αυξάνει τη δυσκολία µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για
ατύχηµα. Για παράδειγµα, το να απαντήσει στο κινητό είναι µια πρόσθετη πράξη για τον οδηγό για τον
οδηγό που σπρώχνει τη ζήτηση δεξιοτήτων πάνω από
την ικανότητα του οδηγού, εποµένωσ αυξάνει τον κίνδυνο7. Αυτή η ισορροπία ανάµεσα σε δυσκολία και ικανότητα είναι διαφορετική για κάθε οδηγό. Ο Fuller
προτείνει την έννοια τησ οµοιόστασησ τησ δυσκολίασ
των πράξεων, που είναι µια ευρύτερη έννοια από την
οµοιόσταση κινδύνου.
Υπάρχουν τέλοσ πάρα πολλέσ µελέτεσ που επικεντρώνονται σε µεµονωµένουσ παράγοντεσ. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικέσ στον Πίνακα 2.

6. Σε άλλη µελέτη ωστόσο (Gregersen, 1996), βρέθηκε ότι η νέοι
δεν υπερεκτιµούν τισ οδηγητικέσ τουσ ικανότητεσ.

3.2. ∆ιαφορέσ οδηγητικήσ συµπεριφοράσ
ανάµεσα σε χώρεσ
Η οδηγητική συµπεριφορά µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα (Lajunen et al., 1998;
Sigurdardottir, 2009). Σε έρευνα για την οδηγητική
συµπεριφορά σε έξι χώρεσ (Φιλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ολλανδία και Τουρκία) µε τη χρήση του
Manchester Driver Behaviour Questionnaire (Reason,

7. Υπάρχουν πολλέσ µελέτεσ που αποδεικνύουν ότι µε τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση αυξάνεται η πιθανότητα εµπλοκήσ σε ατύχηµα (inter alia: Bener et al., 2006).
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ΠIΝΑΚΑΣ 2. Ενδεικτικέσ µελέτεσ για παράγοντεσ που επιδρούν στα τροχαία ατυχήµατα
Μελέτη

Παράγοντασ

Κύρια συµπεράσµατα

Al-Balbissi, 2003;
Bener and Crundall,
2008
Chiaoutakis et al.,
1999; Scott-Parker,
2009

Φύλο

Οι άνδρεσ έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα εµπλοκήσ σε ατύχηµα

Ηλικία

Σηµαντικά µεγαλύτερεσ πιθανότητεσ εµπλοκήσ σε ατύχηµα έχουν οι
νέοι που πίνουν και οδηγούν χωρίσ κάποιο συγκεκριµένο προορισµό,
ενώ οι νέοι που ασχολούνται µε το θέατρο, τισ τέχνεσ και τη λογοτεχνία, καθώσ επίσησ και όσοι είναι θρήσκοι έχουν χαµηλότερεσ
πιθανότητεσ.

Εµπειρία
οδήγησησ

Ο δείκτησ ατυχηµάτων παρουσιάζει σηµαντική πτώση µετά τα δύο
πρώτα χρόνια οδήγησησ

Εµπειρία
οδήγησησ

Οι έφηβοι που οδηγούν χωρίσ δίπλωµα είναι οµάδα υψηλού κινδύνου, ωστόσο η έλλειψη άδειασ οδήγησησ δεν είναι σηµαντικόσ
παράγοντασ που επιδεινώνει τον κίνδυνο ατυχήµατοσ αλλά επιδεινώνει άλλεσ συµπεριφορέσ όπωσ λιγότερη χρήση ζώνησ, περισσότερο αλκοόλ και ναρκωτικά, περισσότερα χιλιόµετρα χωρίσ σκοπό.

Antonson et al.,
2009
Eiksund, 2009;
Rakauskas et al.,
2009

Τοπίο

Στο ανοιχτό περιβάλλον ο οδηγόσ οδηγεί ταχύτερα, δεν οδηγεί προσ
το κέντρο του δρόµου, ενώ ταυτόχρονα έχει λιγότερο στρεσ.
Ο κίνδυνοσ ατυχήµατοσ είναι µεγαλύτεροσ στην οδήγηση σε αγροτικέσ περιοχέσ σε σχέση µε αστικέσ περιοχέσ. Οι νέοι στισ αγροτικέσ
περιοχέσ είναι πιο ριψοκίνδυνοι, τρέχουν περισσότερο γιατί έχουν
µεγαλύτερεσ αποστάσεισ να διανύσουν και δεν υπάρχουν πολλά
ραντάρ ώστε να φοβούνται την τροχαία.

Elliott et al., 2006

Αλκοόλ,
ναρκωτικά

De Craen, 2007;
Nordfjern et al.
2010; Tronsmoen,
2010
Elliott et al., 2008

Περιοχή

Νεαρέσ γυναίκεσ µε αποκλίνουσα οδηγητική συµπεριφορά αποκλίνουν σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι άνδρεσ.

1990; Lajunen et al., 2004), και µε τη χρήση σταθµισµένου για ηλικία και φύλο δείγµατοσ διακοσίων σαράντα δύο οδηγών από κάθε χώρα8, βρέθηκε ότι υπάρχουν πολύ µεγάλεσ διαφορέσ ωσ προσ το τι θεωρείται
‘ασφαλήσ’ οδηγητική συµπεριφορά ανάµεσα σε βόρειεσ και δυτικέσ ευρωπαϊκέσ χώρεσ από τη µια µεριά
και νότιεσ ευρωπαϊκέσ και µεσανατολικέσ χώρεσ από
την άλλη (Özkan et al., 2006a). Μάλιστα αυτέσ οι διαφορέσ δεν εκφράζονται µε τον ίδιο τρόπο σε διάφορεσ παραµέτρουσ τησ οδηγητικήσ συµπεριφοράσ. Για
παράδειγµα, στισ ‘ασφαλείσ’ βόρειεσ χώρεσ συχνότερα απαντάται η υπερβολική ταχύτητα, ενώ στισ ‘επικίνδυνεσ’ νότιεσ χώρεσ η επιθετική οδηγητική συµπεριφορά. Σε κάποιεσ χώρεσ η ηλικία ήταν αρνητικά
συσχετισµένη µε τα ατυχήµατα (Βρετανία, Φιλανδία)
και σε άλλεσ θετικά (Ελλάδα, Ιράν).

Οι ίδιοι συγγραφείσ (Özkan et al., 2006b), σε έρευνα για τισ οδηγητικέσ δεξιότητεσ µε το ίδιο δείγµα, βρίσκουν σηµαντικέσ διαφορέσ ανάµεσα στισ χώρεσ τόσο
ωσ προσ το επίπεδο των δεξιοτήτων ασφαλούσ οδήγησησ, όσο και ωσ προσ το επίπεδο των αυτόµατων µηχανικών δεξιοτήτων. Οι Wallén Warner et al. (2009), εξετάζοντασ τισ διαφορέσ τησ οδηγητικήσ συµπεριφοράσ
σε οδηγούσ από τη Σουηδία και την Τουρκία σε σχέση
µε το όριο ταχύτητασ, βρίσκουν ότι αυτέσ οφείλονται
σε διαφορέσ νοοτροπίασ, υποκειµενικήσ νόρµασ (subjective
norm)9, αντιληπτού συµπεριφορικού ελέγχου (perceived
behavioral control)10, προθέσεων και συµπεριφοράσ.
Σε τρείσ µελέτεσ για τισ διαπολιτισµικέσ διαφορέσ
στην οδηγητική συµπεριφορά11 (Sivak et al., 1989,
Sivak et al., 1989a; 1989b), αρχικά επιδείχθηκαν στα
άτοµα του δείγµατοσ διάφορεσ σκηνέσ από καταστά-

8. Βεβαίωσ αυτό δηµιουργεί µεθοδολογικά προβλήµατα καθώσ δεν αντανακλάται ο πληθυσµόσ κάθε χώρασ. Επίσησ το δείγµα είναι µικρό.
9. Πρόκειται για την εκτίµηση που το άτοµο έχει σχετικά µε την πίεση που θα δεχτεί από τουσ άλλουσ σε περίπτωση που θα αναπτύξει ή
δεν θα αναπτύξει µια συγκεκριµένη συµπεριφορά.
10. Πρόκειται για την αντίληψη των ανθρώπων σε σχέση µε την ικανότητά τουσ να ενεργήσουν µε βάση µια συγκεκριµένη συµπεριφορά.
11. Οι µελέτεσ αναφέρονται στισ ΗΠΑ, στην Ισπανία, στη Γερµανία (∆υτική) ενώ η πρώτη περιλαµβάνει και τη Βραζιλία.
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ΠIΝΑΚΑΣ 3. Τροχαία ατυχήµατα, νεκροί και τραυµατίεσ στην Ελλάδα, 1994-2009
Έτοσ
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Πηγή: ΕΣΥΕ

Ατυχήµατα

Νεκροί

22.222
22.798
23.775
24.295
24.819
24.231
23.001
19.671
16.809
15.751
15.547
16.914
16.019
15.092
15.100
14.914

1.909
2.043
2.157
2.105
2.182
2.116
2.037
1.880
1.634
1.605
1.670
1.658
1.657
1.578
1.559
1.453

Βαριά

Τραυµατίεσ

3.372
3.475
3.327
4.288
4.720
4.558
4.200
3.238
2.608
2.348
2.395
2.270
2.021
1.839
1.878
1.681

Ελαφρά
26.925
27.705
29.428
29.176
29.001
28.148
26.563
23.098
19.851
18.389
17.784
19.778
18.654
17.047
16.918
16.872

σεισ στο δρόµο (µικρή ορατότητα, πεζοί ή ζώα που
διασχίζουν το δρόµο, ποδηλάτεσ, αυτοκίνητα που αλλάζουν λωρίδεσ, κλπ.) και ζητήθηκε να διαβαθµιστεί η
επικινδυνότητα. Οι αµερικανοί οδηγοί ανέφεραν τα
χαµηλότερα επίπεδα κινδύνου και οι ισπανοί τα υψηλότερα. Στη δεύτερη µελέτη έγινε προσοµοίωση οδήγησησ σε διασταύρωση που έχει κίνηση. Οι δυτικογερµανοί επιχείρησαν λιγότερα περάσµατα, µε µεγαλύτερη
πιθανότητα επιτυχίασ. Τα όρια ασφαλείασ των µεγαλυτέρων σε ηλικία και των γυναικών είναι υψηλότερα,
ενώ σε σχέση µε τη χώρα καταγωγήσ τα όρια ασφα-

λείασ των δυτικογερµανών ήταν υψηλότερα. Υπάρχουν
εποµένωσ σηµαντικέσ διαφορέσ ωσ προσ τον κίνδυνο
που είναι διατεθειµένοι να αναλάβουν οι οδηγοί. Στην
τρίτη µελέτη οι συγγραφείσ ελέγχουν το επίπεδο αυτογνωσίασ των οδηγών στισ διάφορεσ υπό µελέτη χώρεσ.
Σε όλεσ τισ χώρεσ οι οδηγοί έχουν υψηλό επίπεδο
εµπιστοσύνησ στον εαυτό τουσ. Οι αµερικανοί θεωρούν ότι οδηγούν ασφαλέστερα από τουσ γερµανούσ
και τουσ ισπανούσ, οι άνδρεσ περισσότερο άνετα από
τισ γυναίκεσ, οι νέοι λιγότερο συνετά από τουσ µεγαλύτερουσ.

∆ΙAΓΡΑΜΜΑ 2. Αριθµόσ τροχαίων ατυχηµάτων
στην Ελλάδα, 1994-2009

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. Νεκροί και τραυµατίεσ από τροχαία ατυχήµατα στην Ελλάδα σε %, 1994-2009
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ΠIΝΑΚΑΣ 4. Τροχαία ατυχήµατα κατά µήνα, 2009
Έτοσ

Ατυχήµατα

Νεκροί

1.038
1.079
1.209
1.229
1.362
1.420
1.533
1.269
1.213
1.253
1.180
1.129

97
108
110
119
117
133
154
133
141
149
92
100

Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιούνιοσ
Ιούλιοσ
Αύγουστοσ
Σεπτέµβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοέµβριοσ
∆εκέµβριοσ

Βαριά
114
115
129
142
161
153
179
196
146
121
131
94

Τραυµατίεσ

Ελαφρά
1.166
1.191
1.363
1.417
1.500
1.608
1.740
1.507
1.386
1.380
1.333
1.281

Πηγή: ΕΣΥΕ
3.3. Τροχαία ατυχήµατα και οδηγητική
συµπεριφορά στην Ελλάδα
Η Ελλάδα εµφανίζει ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα τροχαίων ατυχηµάτων και αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου
στο γενικό πληθυσµό (Καρδαρά και συν., 2009). Στον
Πίνακα 3 και στα ∆ιαγράµµατα 2 και 3 εµφανίζονται τα
σχετικά στοιχεία. Στον Πίνακα 4 και στο ∆ιάγραµµα 4
εµφανίζονται τα στοιχεία για κάθε µήνα του έτουσ 2009.
Οι αριθµοί εµφανίζονται υψηλότεροι κατά τουσ
θερινούσ µήνεσ, καθώσ κυκλοφορούν και πολλά ξένα
αυτοκίνητα των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα.
Εξάλλου, όπωσ δείχνουν οι Petridou et al. (1999),
οι τουρίστεσ είναι ίσωσ περισσότερο επιρρεπείσ σε
ατυχήµατα, πιθανώσ λόγω άγνοιασ των κυκλοφοριακών συνθηκών του τόπου που επισκέπτονται.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Αριθµόσ τροχαίων ατυχηµάτων
στην Ελλάδα κατά µήνα, 2009
2.000

Οι έλληνεσ εµφανίζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην οδηγητική συµπεριφορά τουσ (Τσώχοσ
και συν., 2005). Για παράδειγµα, δεν κάνουν σχεδόν
ποτέ πλήρη στάση στα σήµατα STOP, ενώ επιταχύνουν
και περνούν το πορτοκαλί φανάρι σε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό από άλλουσ ευρωπαίουσ (Papaioannou,
2007). Οι Papadakaki et al. (2008), εξετάζουν την επίδραση παραγόντων που σχετίζονται µε την ποιότητα
του ύπνου και βρίσκουν ότι το στυλ ζωήσ επιδρά αρνητικά (πάρτυ, ξενύχτι) ή θετικά (θρησκεία, σπορ) στισ
πιθανότητεσ εµπλοκήσ σε ατύχηµα, ευρήµατα που συµφωνούν µε τουσ Chiaoutakis et al. (1999).
Τα ατυχήµατα λόγω χρήσησ αλκοόλ είναι σηµαντικά λιγότερα ιδιαίτερα σε σύγκριση µε βόρειεσ χώρεσ.
Στην Ελλάδα το 7,2% των θανάτων από τροχαία ατυχήµατα οφείλεται στο αλκοόλ, ενώ στη Φιλανδία το
23,9%, στη Γαλλία το 27%, στη Μεγάλη Βρετανία το
17%, στισ ΗΠΑ το 32% (WHO, 2009: Table A3)12. Το
ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο στην Κύπρο, φτάνοντασ το 18%.
4. Συµπέρασµα
Τα τροχαία ατυχήµατα είναι ένα πρόβληµα δηµόσιασ
υγείασ που γίνεται ολοένα εντονότερο. Σε πολλέσ
χώρεσ τησ δύσησ το πρόβληµα έχει αρχίσει να αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση στρατηγικών όπωσ η
Vision Zero13, σε άλλεσ χώρεσ ωστόσο, περιλαµβανο-
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12. Υπάρχουν και χώρεσ που το ποσοστό αυτό φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, π.χ. Νότια Αφρική µε 60%, Εσθονία µε 48%, Ζάµπια µε
55%, κλπ.
13. Πρόκειται για πολιτική που υιοθετήθηκε αρχικά στη Σουηδία το
1997 και έκτοτε σε αρκετέσ άλλεσ χώρεσ, έχοντασ ωσ τελικό στόχο
τη µείωση στο µηδέν των θανάτων από τροχαία (WHO, 2004). Χαρακτηριστικόσ είναι και ο τίτλοσ σχετικήσ µε την οδική ασφάλεια µελέτησ του International Transport Forum του ΟΟΣΑ: Towards Zero
(προσ το µηδέν – OECD, 2008).
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. Φορείσ που εµπλέκονται
στην πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων
Κυβέρνηση
και Βουλή
Μέσα
µαζικήσ
επικοινωνίασ

Πολίτεσ/
οδηγοί

Πολιτική
πρόληψησ
τροχαίων
ατυχηµάτων

Βιοµηχανία

Αστυνοµία

Επαγγελµατίεσ

Μη
Κυβερνητικέσ
Οργανώσεισ

Πηγή: WHO, 2004
µένησ τησ Ελλάδασ, το πρόβληµα παραµένει έντονο.
Στουσ παράγοντεσ αποτροπήσ των ατυχηµάτων περι-

λαµβάνονται το κράνοσ για τουσ δικυκλιστέσ, η ζώνη
ασφαλείασ, οι αερόσακοι και άλλα µέτρα παθητικήσ
ασφάλειασ των οχηµάτων, τα καθίσµατα για παιδιά,
η βελτίωση τησ ορατότητασ των δρόµων, η βελτίωση
του οδοστρώµατοσ, η θέσπιση νόµων και αυστηρήσ
αστυνόµευσησ για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για τη χρήση κινητών κατά την οδήγηση, η
θέσπιση ορίων ταχύτητασ, η βελτίωση τησ σήµανσησ,
η πληροφόρηση του γενικού κοινού ή ειδικών οµάδων (νέοι) για τουσ κινδύνουσ, η καλύτερη εκπαίδευση των οδηγών κλπ. Στην εφαρµογή αυτών εµπλέκονται διάφοροι φορείσ (∆ιάγραµµα 5).
Ωστόσο, ιδιαίτερα σηµαντικόσ παράγοντασ είναι η
οδηγητική συµπεριφορά και το πώσ αυτή διαµορφώνεται και µεταβάλλεται. Η βιβλιογραφία αναδεικνύει
διάφορουσ παράγοντεσ που επιδρούν στη συµπεριφορά, ανάµεσά τουσ και ιδιαίτεροι σε κάθε χώρα πολιτισµικοί παράγοντεσ. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο
να µελετηθούν σε βάθοσ όλοι οι παράγοντεσ και να
αντιµετωπιστούν κατάλληλα µε διάφορα προληπτικά
µέτρα όπωσ ο επανασχεδιασµόσ των προδιαγραφών
λειτουργίασ των σχολών οδήγησησ, η βελτίωση των
συνθηκών του οδοστρώµατοσ και τησ σήµανσησ, η
αυστηρότερη επιτήρηση των κανόνων του ΚΟΚ και οι
στοχευµένεσ διαφηµιστικέσ καµπάνιεσ σε ειδικέσ
οµάδεσ κοινού όπωσ οι νέοι.

ABSTRACT
DRIVING BEHAVIOUR AND ROAD ACCIDENTS AS A PROBLEM OF PUBLIC HEALTH
Sotiriadou Kiriaki 1, Sarafis Pavlos 2, Malliarou Μaria 3
[1. Captain Nurse, MSc, PhDc Aristotle University of Thesalloniki, 2nd Brigade, Kozani., 2. Lecturer
T e c h n o l o g i c a l E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n o f L a m i a / N u r s i n g F a c u l t y , 3 . C a p t a i n N u r s e , M S c , P h D c U n i v e r s it y
of Athens, 404 Military Hospital of Larisa]
Introduction: The present study refers to the large problem of road accidents and their underlying factors.
Specifically after a brief reference to the information we present the factors that influence the driving
behaviour as well as behaviour models of healthcare that are used to interpret these factors.
Literature Review: The review was based on international databases and the articles selected were from
the last decade. Following keywords were used for our inquiry: road accidents, behavior models of healthcare,
public health.
Results: it was found that the perception of risk is a subjective case influenced by biological, psychological,
social and economic factors. Further, the perception of risk exceeds the individual level and reflects social,
ideological and cultural values.It is therefore clear that handling the problem and trying to change the
driving behaviour of individuals in order to minimize road accidents cannot be of general nature. On the
contrary the relevant strategies should include a series of targeted interventions that take into account
during their design all those special factors so as the realization can be more effective.
Conclusions: Specifically in Greece, the state should adopt a series of measures reforming the learning
process of driving and traffic rules and at the same time through negative advertising campaigns and all
those factors that lead to risky driving behaviour (flaunt
driving, alcohol, etc.).
Keywords: road accidents, behavior models of healthcare
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