
سالمندان در زمستان با خطرات 
جمله   از  مواجه اند،  گوناگونی 
کاهش حرارت بدن، سرمازدگی 

و افتادن

خطر  کاهش حرارت بدن
 سالمندان مستعد کاهش خطرناک درجه حرارت بدن 
هستند که تا حدی به این علت است که سوخت وساز 
در بدن آنها، آهسته تر انجام می گیرد، درنتیجه نسبت 

به افراد جوان، حرارت کمتری تولید می کند. 
بیماری های مزمن یا استفاده از برخی داروها ازجمله 
داروهای سرماخوردگی بدون نیاز به نسخه هم 
ممکن است خطر افت دمای بدن را افزایش دهند.

به عالوه تغییرات جسمی در سنین باال باعث می شود 
توانایی سالمندان برای تشخیص اینکه درجه حرارت 

بیرون چقدر پایین است، دچار اشکال شود.

نشانه های هشداردهنده شامل این موارد می شوند:
 کند شدن در ادای کلمات یا لکنت زبان

 خواب آلودگی یا اغتشاش شعور
 لرزش یا سفتی دست وپا
 عدم کنترل حرکات بدن

 کند شدن واکنش ها
 ضعیف شدن نبض

سالمندان برای جلوگیری از کاهش حرارت بدن 
باید این نکات را رعایت کنند:

 هنگامی  که هوا سرد و توفانی است، در خانه بمانید.
 در مرحله بعد، دمای خانه تان را دست کم در حد 
۲۰ تا ۲۱ سلسیوس نگه دارید. حتی دمای خانه در 
حد ۱۵ تا ۱۸ درجه ممکن است سالمندان را در 

معرض خطر کاهش حرارت بدن قرار دهد.
نیز جوراب  بلند و  لباس زیرهای   درون خانه، 
و دمپایی و کاله بپوشید. همچنین استفاده از یک 
پتو یا شال برای گرم نگه داشتن پاها و شانه ها فکر 

خوبی است.
 هنگامی که بیرون می روید، برای مدت طوالنی 

در سرما یا باد نمانید.
 3-۲ الیه لباس های شل نازک تر بپوشید که گرمای 
بیشتری از یک الیه لباس ضخیم فراهم می کند. 
همچنین کت، کاله، دستکش، چکمه و روسری برای 
پوشاندن بینی و دهانتان و محافظت از ریه هایتان از 

هوای بسیار سرد را فراموش نکنید. 
 مراقب باشید که خیس نشوید زیرا باعث می شود 
به سرعت لرز کنید. اگر لرز کردید، فوری درون خانه 
بروید؛ لرز ممکن است نشانه هشداردهنده کاهش 

حرارت بدن باشد.
 هنگام بیرون رفتن کسی را خبردار کنید و  تلفن همراه 

کامال شارژشده همراه داشته باشید.
آیا داروهای  بپرسید  یا داروسازتان  از پزشک   
نسخه ای یا بدون نسخه ای که مصرف می کنید، خطر 
کاهش حرارت بدن را در شما افزایش می دهند یا نه؟

 اگر عالئم  کاهش حرارت بدن در شما بروز کرد 
یا گمان می کنید دچار این عالئم شده اید، فوری به 

اورژانس تلفن کنید.

خطر سرمازدگی
یک خطر دیگر سرمای شدید، سرمازدگی است.

سرمازدگی ها هنگامی رخ می دهند که پوست در 
معرض درجه حرارت های بسیار پایین قرار گیرد. 
شایع ترین قسمت هایی که ممکن است سرمازده 
شوند بینی، گونه ها، لب ها، چانه، گوش ها و انگشتان 
دست  و پاست. افراد دچار بیماری قلبی و سایر 
مشکالت گردش خون، با احتمال بیشتری ممکن 

است دچار سرمازدگی شوند.
برخی از نشانه های هشداردهنده سرمازدگی: 

  قرمزی پوست، دردناکی شدید پوست یا بی حسی آن
 پوست سفیدشده یا به رنگ خاکستری/زرد. سفت 

شدن شدید یا مومی شدن پوست
برای محافظت در برابر سرمازدگی این نکات 

را رعایت کنید:
 همه بخش های بدنتان را هنگامی  که بیرون می روید، 

بپوشانید.
  هنگامی که پوستتان قرمز یا کبود می شود یا 

احساس سوزش می کنید، درون خانه بروید.
 به نشانه های سرمازدگی توجه داشته باشید، ازجمله 
سفید شدن، خاکستری، یا خاکستری- زرد شدن 

پوست، سفت یا مومی شان پوست و کرخی
اطرافیانتان دچار  یا  اگر فکر می کنید خودتان   
سرمازدگی شده اید، بالفاصله با اورژانس تماس 

بگیرید.

خطر افتادن
افتادن خطر دیگر در زمستان برای سالمندان است.

برای کاهش خطر سقوط به این نکات توجه 
داشته باشید: 

  به  دقت مسیرهای جلوی خانه تان را پارو کنید، 
یا کسی را وادارید که آن را برای شما پارو کند. 

 در پیاده روهای یخ زده یا پربرف راه نروید. 
 از مسیرهایی حرکت کنید که خشک هستند و 

پاک شده اند. چکمه های عاج دار بپوشید. 
  اگر از عصا استفاده می کنید، نوک الستیکی آن را 

پیش از آنکه فرسوده شود، عوض کنید. 
  ممکن است استفاده از نوک های یخ شکن که 

روی انتهای عصا نصب می شود، مفید باشد. 
 تجهیزات مخصوص پزشکی برای حرکت در 

زمستان را می توانید از دراگ استورها  تهیه کنید.

خطر پارو کردن
سالمندان همچنین باید هنگام پارو کردن برف محتاط 
باشند. هوای سرد فشاری اضافی روی قلب وارد 
می کند و فشار پارو کردن هم می تواند فشار وارد 
بر قلب را افزایش دهد، به خصوص اگر از قبل هم 
بیماری قلبی داشته باشید. پارو کردن برای افراد دچار 
پوکی استخوان هم خطرناک است. افراد سالمند باید 
قبل از اقدام به پارو کردن برف یا سایر کارهای 

سخت در هوای سرد، با پزشکشان مشورت کنند.

 مدکتر علی 
مالئکه

احتیاط در سرمازدگی

سرمازدگی پوست را بی حس می کند، بنابراین ممکن است فرد آسیب بیشتری به خودش بزند. هنگام درمان 
سرماخوردگی به این احتیاطات توجه کنید:

1 2 3 4

نواحی سرمازده 
را ماساژ ندهید و 

نمالید.

برای گرم کردن از 
بالش حرارتی با پتو 
برقی استفاده نکنید

برای گرم کردن 
عضو سرمازده 

از شومینه، المپ 
حرارتی با بخاری 

استفاده نکنید

فرد را به یک 
اتاق گرم ببرید

فرد را با چند 
الیه لباس و پتو 

بپوشانید

به آرامی با آب گرم نه داغ 
منطقه سرمازده را گرم کنید

فورا کمک 
پزشکی بگیرید

لباس های خیس 
را درآورید

جز در مواردی 
ضروری روی پای 
سرمازده راه نروید

درمان
هیپوترمی و سرمازدگی
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آشنایی با خطرات زمستان برای سالمندان

مراقب سوز گزنده زمستان باشید

23سالمنداناینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود  شماره هفتصد  بیست ونه دی نودوهفت


