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Radical approach to vehicle passenger safety and some of the most striking
clinical trauma cases – from over 35-years of experience as a trauma
surgeon
Radykalne podejście do bezpieczeństwa pasażerów pojazdów oraz niektóre
z najbardziej uderzających urazów w praktyce klinicznej – z 35-letniego
doświadczenia chirurga urazowego
Andrzej Kochan
Abstract
Road safety remains a major medical, societal,
psychological and economic issue. Traffic
related injuries are one of the main causes of
fatalities all around the globe, not only for
drivers but also for passengers, especially
those who don’t use seatbelts. In this article,
I wanted to present important facts and my
subjective opinion on the traffic accidents and
related trauma, but most importantly on their
prevention, and in the second part
I concentrated on violence and non-traffic
accident related trauma.
Streszczenie
Bezpieczeństwo drogowe do temat mający
olbrzymi wpływ na medycynę, społeczeństwo,
aspekty psychologiczne oraz ekonomię. Urazy
związane z wypadkami drogowymi są jedną
z najczęstszych przyczyn zgonów na całym
świecie, zarówno dla kierowców jak i dla
pasażerów, szczególnie nieużywających pasów
bezpieczeństwa. W niniejszym artykule,
pragnę przedstawić istotne fakty oraz moją
opinię nt. wypadków drogowych i urazów

z nimi związanych, jednak przede wszystkim
podkreślić znaczenie działań prewencyjnych,
a w drugiej części skupię się na przemocy
i urazach związanych z innymi wypadkami.
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†Dr Andrzej Kochan has sadly passed away shortly after
authorizing this article, still before it was published. All
questions may now be addressed to WJOMI Editorial Office.
We consider his death a big loss to the medical community.
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