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16 توصيه طب اورژانس براى حفظ تندرستى و ايمنى در سرماى زمستان

حفظ سالمت در برف و بارانحفظ سالمت در برف و باران
در يك روز تعطيل ابرى با نسيمى ماليم و لطيف همراه چند نفر از دوستان تصميم گرفتيم به يكى از كوه هاى اطراف شهر برويم. همه چيز در يك روز تعطيل ابرى با نسيمى ماليم و لطيف همراه چند نفر از دوستان تصميم گرفتيم به يكى از كوه هاى اطراف شهر برويم. همه چيز 
عادى بود ولى ظرف مدت زمان كمى آسمان نيلگون به رنگ ملحفه آب كشيده درآمد و نم نم باران شروع به باريدن گرفت و به فضا ترنم عادى بود ولى ظرف مدت زمان كمى آسمان نيلگون به رنگ ملحفه آب كشيده درآمد و نم نم باران شروع به باريدن گرفت و به فضا ترنم 
بيشترى بخشيد. همان طور كه جلوتر مى رفتيم، باران براى گروه بى تجهيزات ما كم كم ترنم خود را از دست مى داد. طورى كه شالق وار با سر بيشترى بخشيد. همان طور كه جلوتر مى رفتيم، باران براى گروه بى تجهيزات ما كم كم ترنم خود را از دست مى داد. طورى كه شالق وار با سر 
و صورتمان برخورد مى كرد. هر چه بيشتر پيش مى رفتيم بيشتر پاهايمان داخل آب فرو مى رفت. ريزش سنگ ريزه ها، لغزنده شدن كوه، مشكل و صورتمان برخورد مى كرد. هر چه بيشتر پيش مى رفتيم بيشتر پاهايمان داخل آب فرو مى رفت. ريزش سنگ ريزه ها، لغزنده شدن كوه، مشكل 
در راه رفتن و افت دماى محسوس باعث شد از پيشروى بيشتر منصرف شويم. اين تغيير فاحش اقليمى اصال براى ما قابل پيش بينى نبود و ممكن بود در ارتفاع باالتر براى ما مشكل هاى در راه رفتن و افت دماى محسوس باعث شد از پيشروى بيشتر منصرف شويم. اين تغيير فاحش اقليمى اصال براى ما قابل پيش بينى نبود و ممكن بود در ارتفاع باالتر براى ما مشكل هاى 
جدى ايجاد كند. بروز چنين مشكالتى در فصل سرد دور از انتظار نيست و به نظر مى رسد شروع زودرس سرماى امسال مالحظات بيشترى را در اين زمينه مى طلبد. براى اينكه بتوانيم جلوى جدى ايجاد كند. بروز چنين مشكالتى در فصل سرد دور از انتظار نيست و به نظر مى رسد شروع زودرس سرماى امسال مالحظات بيشترى را در اين زمينه مى طلبد. براى اينكه بتوانيم جلوى 

هر گونه حادثه  شهرى، جاده اى يا مرتبط با طبيعت را در اين فصل پرحادثه بگيريم، بايد به چند توصيه  ساده ولى كليدى درباره حوادث باران و برف و راه هاى مقابله با آنها توجه كنيم.هر گونه حادثه  شهرى، جاده اى يا مرتبط با طبيعت را در اين فصل پرحادثه بگيريم، بايد به چند توصيه  ساده ولى كليدى درباره حوادث باران و برف و راه هاى مقابله با آنها توجه كنيم.

 دكتر بابك مهشيدفر
متخصص طب اورژانس، عضو 

هيات علمى دانشگاه تهران

لباس گرم با خود 
كامال محسوس است.تغيير 5 تا 10 درجه اى دما آزار دهنده و حتما لباس گرمى با خود همراه داشته باشيد. هيچ وجه به هواى پاييز و زمستان اعتماد نكنيد و برف مواجه مى شويد. توصيه اول اين است كه به بيرون مى رويد و چند ساعت بعد با باد و باران يا صبح از خانه با يك لباس معمولى و نازك حتما متوجه كاهش ناگهانى دما شده ايد. همراه داشته باشيد

تغيير ندهيد. دارد. هرگز مسير خود را به طور ناگهانى ارتفاعات مشكل عدم آنتن دهى تلفن  همراه وجود منطقه را براى يافتن شما جستجو كنند. معموال در تا در صورت تاخير در بازگشتتان بدانند كدام قبل از رفتن به كوه، خانواده تان را مطلع كنيد خود مطلع كنيدخانواده را از كوهنوردى 

را از كوهنو خانواده

اندام هاى تحتانى را 
را بپوشاند، الزامى است. كاله كه گوش ها و شالى كه بينى و دهان نيز بايد در مقابل نفوذ هوا مقاوم باشد. استفاده از نفوذ بودن كفش ها اطمينان حاصل كنيد. دستكش تان بايد جوراب گرم بپوشيد و از سالم، محكم و غيرقابل بيشتر در معرض آسيب قرار دارند. به همين دليل حتما اندام هاى انتهايى مانند دست ها و پاها نمى رسد و اين اعضا به سوى قلب متمايل مى شود و خون و اكسيژن كافى به تهديد كننده باشد. در هواى سرد، جريان خون بيشتر سرما در ارتفاعات مى تواند براى اندام ها بيشتر بپوشانيد

ب
س

به گزارش هواشناسى 
دقت كنيد

سعى كنيد هر شب به گزارش وضع هوا 
توجه كنيد. به خصوص وقتى قصد داريد 

روز بعد به دشت يا كوه برويد. اگر كارشناسان 
هواشناسى شرايط جوى را نامناسب اعالم 
كردند، از رفتن منصرف شويد. از بردن 
كودكان به ارتفاعات سرد جدا خوددارى 

كنيد زيرا آنها توان بزرگساالن را 
ندارند. 

ه اى دما آزار دهنده و 
وس است.

نفو
نيز

تنهايى به كوه نرويد
كوهنوردان حرفه اى معموال تجهيزات الزم 

براى صعود دارند و مى توانند در شرايط جوى 
نامناسب از خودم حفاظت كنند، گرچه همين افراد نيز 
ممكن است در برف و باران آسيب ببينند. اگر كوهنورد 

تازه كارى هستيد، حتما با گروه حرفه اى به كوه برويد. رفتن 
به ارتفاعات بيشتر از 2500-2000 متر در فصول سرد سال 

بسيار خطرناك است. اين كار به تمرين بدنى نياز دارد. 
در ارتفاع باال مشكل هاى ريوى و مغزى كوهنورد 

را تهديد مى كند. براى همين كوهنوردانى به 
كپسول و چادرهاى اكسيژن نياز دارند. 

در شب هاى سرد 
جايى اتراق نكنيد

سعى كنيد در فصول سرد سال، 
شب ها جايى اتراق نكنيد و حتما خود را 

به يك كلبه برسانيد. كيسه خواب و مصرف 
غذاهاى گرم و نوشيدنى هاى داغ در اين 
مواقع بسيار موثر است. بدترين كار در 

هواى سرد استفاده از نوشيدنى هاى 
الكلى است. 

وردى 
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ان را مطلع كنيد 
ا ك ا
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ه 
ضا 

 

كودكان به ارت
كنيد زيرا

در
ج
سعى كني
شب ها جايى ات

عضو سرمازده
 را مالش ندهيد

سرمازدگى عضو به ندرت در شهر اتفاق مى افتد ولى 
در كوهستان يكى از خطرناك ترين حوادث است كه اگر 

اقدام به موقعى انجام نگيرد باعث قطع عضو خواهد شد. اگر 

دچار سرمازدگى شديد از ماليدن اندام ها روى هم براى گرم 

كردنشان جدا خوددارى كنيد. اين كار باعث پاره شدن بافت هاى 

نرم خواهد شد. بهترين كار قرار گرفتن در محيط گرم است 
يا مى توانيد از دماى بدن خودتان براى گرم كردن عضو 

استفاده كنيد. مثال دست ها را بين 2 پاى خود يا 
زير بغل قرار دهيد. عضو سرمازده كبود يا 

قرمزرنگ مى شود.


