راهنمای پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری یکی ازسنت های قدیمی ما ایرانیان است که در زمان های گذشته در حد یک آتش بازی
مختصر در نقاط از پیش تعیین شده اجرا می گردید و هدف نهایی آن پاک سازی محیط زندگی و برطرف
نمودن کدورت های فی مابین اقوام بود تا به هنگام فرارسیدن عید نوروز با دلی پاک و به دور از هرگونه
کینه توزی و خصومت شروع سال جدید را جشن بگیرند.
متاسفانه در سال های اخیر مراسم سنتی و زیبای این شب رنگ دیگری به خود گرفته و تبدیل به بازی های
خطرناک با مواد منفجره و محترقه گردیده است .آتش زدن بوته های خشک و پریدن از روی آتش به تجمع
جوانان در خیابان ها ،آتش زدن فشفشه و منفجرکردن ترقه و پرتاب سیگارت تبدیل شده است که می تواند
خطرات متعددی را برای بسیاری ازهموطنان عزیزمان به دنبال داشته باشد
چهارشنبه سوری و خطر سوختگی
شایعترین حادثه ای که در چهارشنبه سوری رخ می دهد ،سوختگی درجه یک(سطحی) است ولی
سوختگیهای درجه دو(شدید) و درجه سه (شدیدترین نوع سوختگی) نیز در حوادث چهارشنبه سوری ،زیاد
دیده می شود .درد ،تورم ،تاول و قرمزی پوست از مهمترین نشانه های سوختگی هستند .در میان نواحی
مختلف بدن معموال سوختگی دست از بقیه شایع تر است و پس از آن ،سوختگی صورت و تنه .قطع عضو و
عفونت ثانویه ،دو عارضه خطرناک از میان عوارض زودرس سوختگی اند و اختالل اعصاب و روان ،به ویژه
افسردگی ،یکی از عوارض دیررس سوختگی .اگر شدت سوختگی خیلی زیاد باشد ،حتی گاهی ممکن است
کار مصدوم به مرگ نیز بینجامد
خطر سوختگی و 8توصیه:
هدف از درمان سوختگی به حداقل رساندن خطر عفونت و التیام بخشیدن هرچه سریعتر زخم و کاهش
ناهنجاری ها از نظر زیبایی می باشد.
اگر در این ایام ،با مصدومی مواجهه داشتید که دچار سوختگی ناشی از مواد محترقه شده بود ،از توصیه های
زیر کمک بگیرید:
-1مصدوم را از منبع سوختگی دور کنید و او را آرام کنید و شرایط عمومی وی را ارزیابی کنید .از باز بودن

راههای هوایی و تنفس طبیعی او مطمئن شوید .صدایش بزنید یا تکانش بدهید تا از هوشیار بودنش
اطمینان حاصل کنید .اگر بیهوش است ،سر او را عقب بکشید تا زبانش باعث انسداد راههای هوایی اش نشود
و او را گرم نگه دارید
-2محل سوختگی را با آب سرد و تمیز ،حداقل به مدت 10دقیقه ،بشویید و انگشتر ،النگو ،کمربند ،ساعت،
زیورآالت و وسایل تنگ و فشارنده را خارج کنید.
-3اگر لباس مصدوم روی عضو سوخته را پوشانده ،آن را از بدنش خارج کنید و اگر لباسش به پوست ناحیه
سوخته چسبیده است ،دورتادور آن را تا محل چسبیده به بدن قیچی کنید.
-4تاول ها را نترکانید چون آنها مانند پانسمانی مناسب در محل سوختگی عمل میکنند و آن ناحیه را از
آلودگی های محیطی در امان نگه می دارند .فقط در صورتی باید محل سوختگی را به طور کامل پاکسازی
کرد که سوختگی شیمیایی اتفاق افتاده باشد اما این پاکسازی هم صرفاً باید به وسیله پزشکان و در شرایط
استریل انجام شود.
-5با گاز استریل یا یک پارچه تمیز بدون کُرک ،محل سوختگی را آرام بپوشانید و هرگز از خمیردندان،
ماست ،سیب زمینی رنده شده و روغن برای تسکین درد و بهبود سوختگی استفاده نکنید زیرا باعث بروز
عفونت در محل می شود .به یاد داشته باشید هرگز یخ روی محل سوختگی نگذارید.
-6برای درمان و پانسمان سوختگی باید به یک مرکز بهداشتی یا درمانگاه مراجعه کنید .در سوختگی های
سطحی می توانید با استفاده از پمادهای سوختگی و پوشاندن محل سوختگی با یک پارچه تمیز یا گاز
استریل ،اقدام کمکی اولیه را انجام دهید تا در زمان مناسب ،مصدوم را به مرکز درمانی برسانید اما در
سوختگی های شدید و عمیق باید بالفاصله با اورژانس ( )115تماس بگیرید.
-7نواحی تناسلی ،انگشتان ،کف دست ،صورت ،مخاط ها و چشم از قسمت های بسیار مهم بدن هستند که
حتی سوختگی های کوچک آنها هم باید به وسیله پزشک معاینه و درمان شود ،بنابراین اگر با کوچکترین
سوختگی در این نواحی مواجه شد ه اید ،بالفاصله مصدوم را برای معاینه و درمان به مرکز درمانی برسانید.
-8اگر منشاء سوختگی مواد نیمه جامد یا مایع است  ،برای پاک کردن مواد تالش نکنید .زیرا ممکن است
باعث صدمه بیشتر به بافت صدمه دیده شود

چهارشنبه سوری و خطر نابینایی
اصابت تـرکش های نـاشی از انفجار مواد محتـرقه به چشم ،باعث بروز آسیب هـایی در ناحیه پلـک و چشم
می شود و گاهی حتی به نابینایی می انجامد .مراجعه سریع به چشم پزشک ،در صورت برخورد هر شیئی به
چشم ،شدت ضایعه را کاهش می دهد .در موارد خفیف ،با انجام مراقبتهای طبی یا انجام اعمال جراحی
معموال می توان بینایی فرد را بازگرداند ولی متأسفانه در موارد شدید ،گاهی چاره ای جز تخلیه چشم باقی
نمی ماند
خطر نابینایی و 4توصیه:
اگر در این ایام ،با مصدومی مواجهه داشتید که دچار آسیب های چشمی ناشی از حوادث چهارشنبه سوری
شده بود ،از توصیه های زیر کمک بگیرید
1چشم ها و پلک های مصدوم را نمالید و در اولین فرصت به اورژانس چشم پزشکی مراجعه کنید زیرا گاهی
آسیبهای چشمی درمراحل اولیه عالیم زیادی ندارند و ظاهر بدی ایجاد نمی کنند ولی می توانند عواقب
ناگواری داشته باشند.
-2چشم آسیب دیده را با یک وسیله در دسترس (مانند لیوان یکبارمصرف یا مقوایی که به شکل مخروط
درآمده) بپوشانید اما دستمال ،پنبه یا گاز را روی چشم قرار ندهید.
-3از هیچ پماد و قطره چشمی استفاده نکنید و چشم ها را نشویید زیرا گاهی همین کارها ممکن است
آسیبها ی چشمی را تشدیدکند.
-4تا رسیدن به اورژانس چشم پزشکی از مصرف هر گونه مسکن خودداری کنید و به مصدوم مواد غذایی
ندهید تا در صورت نیاز به جراحی ،بتوان در اولین فرصت ،این کار را انجام داد
چهارشنبه سوری و خطر انفجار
ترس ناشی از صدای انفجار ،یکی از مشکالت رایج چهارشنبه سوری است که گاهی می تواند با تظاهراتی
مانند از حال رفتن یا احساس درددر بخشی از بدن ،به ویژه قفسه سینه ،همراه باشد .این ترس معموال در
کودکان ،سالمندان و زنان باردار با عواقب جدی تری همراه است.
همچنین افرادی که به بیماری های قلبی مبتال هستند ،گاهی ممکن است در اثر شوک ناشی از شنیدن این

قبیل صداهای غیرمنتظره ،دچارحمله قلبی شوند.
انفجار تنها 250گرم مواد محترقه میتواند عالوه بر تخریب شدید یک ساختمان ،منجر به شکستن شیشة
ساختمان های مجاور تا شعاع زیادی شود .مواد منفجره ترکیبی به قدری حساس هستند که حتی در اثر
جابجایی ،حمل نقل ،وارد شدن ضربه ،رسیدن حرارت اندک و حتی گاهی در اثر ارتعاشات صوتی ،فعل و
انفعاالت شیمیایی و قرار گرفتن در محدوده یک فرکانس خاص ،خود به خود فعال شده و منفجر می شوند.
خطر انفجار و 3توصیه:
اگر می خواهید از این قبیل عوارض چهارشنبه سوری در امان باشید یا اگر می خواهید به مصدومی که در
اثر سروصداهای شدید و ناگهانی چهارشنبه سوری از حال رفته ،کمک کنید؛ می توانید از توصیه های زیر
کمک بگیرید:
-1شاید ایمن ترین توصیه به تمام خانواده هایی که دوست ندارند با چنین عوارضی روبه رو شوند ،این باشد
که چهارشنبه آخر سال را در جایی که مطمئن اند کمتر در معرض این قبیل سروصداها قرار می گیرد،
بگذرانند یا از گوشگیرهای مناسب برای کاهش صداهای دریافتی (به خصوص برای زنان باردار ،کودکان و
سالمندان) استفاده کنند.
-2اگر فرد مبتال به بیماری قلبی با شنیدن صدای نارنجک یا ترقه از هوش رفت و به زمین افتاد ،او را زیاد
حرکت ندهید و از اورژانس یا افراد خبره برای بهبود وضعیت او کمک بگیرید .سپس مصدوم را در اولین
فرصت به نزدکیترین بیمارستان یا مرکز درمانی برسانید.
-3اگر بعد از شنیدن صدای ناهنجار دچار تپش قلب ،کاهش شنوایی و وزوز گوش شدید در یک فضای آرام
استراحت کنید در صورتیکه عالئم بعد از مدتی برطرف نشد به مرکز درمانی مراجعه کنید
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