
 چهارشنبه سوري نزديك است فرزندان خود را تنها نگذاريم
سرپرست دفتر آموزش سالمت مخاطرات مراسم چهارشنبه آخر سال و توصيه هايي براي بچه 

    .ها، والدين و رسانه ها در اين خصوص را تشريح كرد

  آموزش را جدي بگيريم 

پيشگيري از حوادث : به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت دكتر شهرام رفيعي فر گفت

  . تلخي مانند حوادث چهارشنبه سوري، مستلزم ارتقاي فرهنگ ايمني است

بسياري از والدين، بدون آگاه سازي و آموزش مناسب فرزندانشان، سعي مي كنند با : وي افزود

كاري منع يا به كاري ترغيب كنند ولي اين شيوه معموال با  توسل به زور و اجبار، آنها را از

  . شكست همراه است

آگاه سازي و آموزش نوجوانان و جوانان ضرورت دارد و در روند اين آگاه سازي : وي ادامه داد

راه ايمني از . بايد به شخصيت آنها احترام گذاشت و از جريحه دار كردن غرورشان پرهيز كرد

آگاهي از خطرهاي چهارشنبه سوري و . پيش شرط آموزش، آگاهي است آموزش مي گذرد و

   .شيوه مقابله با اين خطرها احتمال بروز حوادث تلخ را در آخرين ماه سال كاهش خواهد داد

  چهارشنبه سوري و خطر سوختگي 

) سطحي(وي شايعترين حادثه اي كه در چهارشنبه سوري رخ مي دهد را سوختگي درجه يك 

نيز ) شديدترين نوع سوختگي(و درجه سه ) شديد(سوختگي هاي درجه دو : و گفت اعالم كرد

  . در حوادث چهارشنبه سوري، زياد ديده مي شوند

در ميان . درد، تورم، تاول و قرمزي پوست از مهمترين نشانه هاي سوختگي هستند: وي افزود

ز آن، سوختگي صورت نواحي مختلف بدن معموال سوختگي دست از بقيه شايع تر است و پس ا

قطع عضو و عفونت ثانويه، دو عارضه خطرناك از ميان عوارض زودرس سوختگي اند و . و تنه



اگر شدت . اختالل اعصاب و روان، به ويژه افسردگي، يكي از عوارض ديررس سوختگي

   .سوختگي خيلي زياد باشد، حتي گاهي ممكن است كار مصدوم به مرگ نيز بينجامد

  و خطر نابينايي  چهارشنبه سوري

اصابت تركش هاي ناشي از انفجار مواد محترقه به چشم، باعث : دكتر شهرام رفيعي فر افزود

  . بروز آسيب هايي در ناحيه پلك و چشم مي شود و گاهي حتي به نابينايي مي انجامد

مراجعه سريع به چشم پزشك، در صورت برخورد هر شيئي به چشم، شدت : وي ادامه داد

در موارد خفيف، با انجام مراقبت هاي طبي يا انجام اعمال جراحي . ا كاهش مي دهدضايعه ر

معموال مي توان بينايي فرد را بازگرداند ولي متاسفانه در موارد شديد، گاهي چاره اي جز 

   .تخليه چشم باقي نمي ماند

   چهارشنبه سوري و خطر انفجار

فجار، يكي از مشكالت رايج چهارشنبه ترس ناشي از صداي ان: دكتر رفيعي فر بيان داشت

سوري است كه گاهي مي تواند با تظاهراتي مانند از حال رفتن يا احساس درد در بخشي از 

اين ترس معموال در كودكان، سالمندان و زنان باردار با  .بدن، به ويژه قفسه سينه، همراه باشد

بيماري هاي قلبي مبتال  همچنين افرادي كه به: وي افزود. عواقب جدي تري همراه است

هستند، گاهي ممكن است در اثر شوك ناشي از شنيدن اين قبيل صداهاي غيرمنتظره، دچار 

   .حمله قلبي شوند

  توصيه  10نقش رسانه ها و 

نقش : سرپرست دفتر آموزش و ارتقاي سالمت در خصوص نقش رسانه ها در اين خصوص گفت

اگر رسانه ها در طول . ه سوري، انكارناپذير استرسانه ها در كاستن از حوادث تلخ چهارشنب



سال، در امر آگاهي بخشي و آموزش به خوبي ايفاي نقش كنند، احتمال بروز حوادث مرگبار در 

  . اين ايام كاهش مي يابد

توصيه هاي زير اگر به درستي و به شيوه هاي مناسبي به كودكان، نوجوانان و : وي افزود

   :انند آمار تلخي هاي آخر سال را به حداقل برسانندجوانان ارائه شوند، مي تو

يك كپسول آتشنشاني پودري در حوالي محوطه اي كه در آن آتش روشن كرده  وجود  -1

ضمن اين كه قبل از ترك محل، حتما بايد از خاموش بودن آتش اطمينان  .ايد، ضروري است

   .جمع آوري كنيد آب، باقيمانده آتش را كامال سرد كنيد و حاصل كنيد و توسط

از نگهداري ترقه ها و ساير مواد محترقه در منزل پرهيز كنيد و از آتش بازي در مجاورت  -2

   .وسايل نقليه اي كه حامل بنزين و مواد سوختني هستند، اكيداً بپرهيزيد

از ريختن مواد سريع االشتغالي مانند نفت و بنزين بر روي آتش بپرهيزيد و از حمل مواد  - 3

   .ترقه و آتشگير و انفجاري، حتي به مقادير بسيار كم، در جيب لباس و كيف خودداري كنيدمح

پرتاب فشفشه و موشك بر روي شاخه هاي درختان، پشت بام و بالكن منازل خودداري  از  -4

در صورت بروز هرگونه حريق يا حادثه اي، ضمن حفظ خونسردي، در اسرع وقت با  كنيد و

   .نوع حادثه و نشاني دقيق محل حادثه را اطالع دهيد بگيريد و تماس 125

وقتي از فشفشه استفاده مي كنيد، دستان تان را باز نگه داريد و جلوي صورتتان بگيريد تا  - 5

كپسول ها و اسپري هاي حشره (دچار سوختگي دست نشويد و از انداختن ظروف تحت فشار 

ين ظروف به علت دارا بودن خاصيت به درون آتش اكيدا خودداري كنيد؛ چراكه ا) كش

   .انفجاري، ممكن است ذرات را به سمت خودتان پرتاب كنند و به چشم هايتان آسيب برسانند



از آتش زدن الستيك، هيزم و كارتن خالي در واحدهاي مسكوني يا در معابر، كوچه و  - 6

خودتان و اطرافيانتان  خيابان خودداري كنيد؛ چرا كه در چنين شرايطي، با تشديد آلودگي هوا،

   .را در معرض آسيب هاي تنفسي قرار مي دهيد

هرگز مواد منفجره و محترقه را به طرف افراد ديگر پرتاب نكنيد و به هيچ عنوان، اين مواد  - 7

را در ظروف شيشه اي يا فلزي قرار ندهيد چون در صورت انفجار، ذرات شيشه يا فلز، به اطراف 

ضمنا هرگز از ماده محترقه و منفجره اي كه . آسيب هاي شديد خواهند شدپرتاب شده و باعث 

   .يك بار استفاده شده، دوباره استفاده نكنيد

آتش را در معابر باريك و در مجاورت پست هاي برق يا ايستگاه هاي تقليل فشار  هرگز  -8

 ابل مهار نيزپاركينگ هاي عمومي بر پا نكنيد و از برپايي آتش هاي حجيم و غيرق گاز و

   .خودداري كنيد

به ويژه (ترقه بازي و فشفشه اگرچه ظاهرا بي خطرند، ولي اگر به نقاط خاصي از بدن  - 9

   .اصابت كنند، باعث آسيب ديدگي هاي شديد و گاهي غيرقابل برگشت مي شوند) صورت

روي زمين اگر خداي نكرده دچار سوختگي شديد، از دويدن خودداري كنيد و بالفاصله بر  -10

يادتان باشد كه پتو وسيله مناسبي است براي خاموش كردن فردي است كه لباسش . بغلتيد

آب هم همين طور، ولي هرگز از كپسول آتش نشاني براي خاموش كردن . آتش گرفته

   .مصدومي كه آتش گرفته، استفاده نكنيد

  توصيه  5نقش والدين و 



والدين در پيشگيري از حوادث چهارشنبه : سرپرست دفتر آموزش و ارتقاي سالمت گفت

آنها مي توانند كودكان و نوجوانان خود را با خطرهاي آتش بازي . سوري، نقش مهمي دارند

  . آشنا كنند و به آنها بفهمانند كه در مقابل مواد محترقه و منفجره، چقدر آسيب پذيرند

ي از تجربيات ناگوار گذشته مي تواند سودمند باشد و بچه ها را هوشيارتر بيان برخ : وي افزود

والدين مي توانند با توجه به . اين هشدارها حتي اگر تكراري باشند، خالي از فايده نيستند. كند

   :توصيه هاي زير و به كاربستن آنها احتمال بروز حوادث تلخ چهارشنبه سوري را كاهش دهند

، معموال به دور از چشم والدين، مواد محترقه و منفجره را خريداري و در كودكان بيشتر  -1

 كيف يا كمد اتاق پنهان مي كنند اما اين مواد، به دليل درجه آتشگيري پايين، معموال جيب،

والدين بايد عالوه بر  .زود مشتعل مي شوند و گاهي خسارات جبران ناپذيري به بار مي آورند

آتش زا، با نظارت دقيق بر پول توجيبي كودكان و نحوه هزينه كرد آن  توضيح عوارض اين مواد

فرزندشان داشته باشند و مواد سوختني و آتش   در اين ايام، نظارت بيشتري بر رفتار و وسايل 

   .زا را از دسترس آنها خارج كنند

كه سوري، سطحي از هيجان را در بيشتر كودكان و نوجوانان ايجاد مي كند  چهارشنبه -2

خوشايند و لذت بخش است و به همين دليل، ما به عنوان پدر يا مادر، معموال به  براي آنها

 توانيم فرزندمان را به كلي از اين تجربه هيجاني بازداريم اما مي توانيم هيجان آنها سختي مي

آنها  را تعديل و رفتارشان را مديريت كنيم و شرايطي فراهم كنيم كه چهارشنبه سوري براي

   .امن تر شود

يكي از راه هاي امن سازي چهارشنبه سوري، اين است كه خطرهاي بالقوه اين ايام را به  - 3

خوبي براي فرزندمان توضيح دهيم و قوانين و چارچوب هاي تربيتي مان را به او يادآوري 



ديم و اگر كودك با ما همكاري كرد، جواب او پاداش و تشويق است؛ اما اگر او را منع كر. كنيم

نپذيرفت، بايد برايش شرط بگذاريم و بهترين شرط اين است كه خودمان هم كنار او حضور 

اگر به هر دليلي چنين . داشته باشيم و بر رفتارهايش نظارت كنيم تا خطري تهديدش نكند

   .امكاني برايمان فراهم نيست، بايد الاقل يك فرد بالغ مورد اعتماد را همراه كودكمان بفرستيم

كبريت و مواد آتش زا مانند نفت و بنزين بايد خارج از دسترس كودكان نگهداري شود و - 4

هرگز نبايد به كودك اجازه داد با آتش زدن بوته، هيزم و امثال اينها در محيط خانه يا 

   .پاركينگ، جان خود و ديگران را به مخاطره بيندازد

ت جمع نكنيد و حتما براي اين كار، الاقل در پايان شب، بقاياي مواد آتش بازي را به سرع - 5

. دقيقه صبر كنيد و بعد از اين مدت، آنها را در يك سطل آب بريزيد و دور بيندازيد 20تا  15

  . قبل از ترك محل، حتما از خاموش شدن آتش مطمئن شويد

    

   

   

   

 


