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در روزهای تعطیل در طول  سال چیزی که در زمان وقوع بحران کار را سخت تر می کند؛ شلوغ بودن جاده هاست. اما این را هم 
فراموش  نکنید که در همین روزهای تعطیل تیم های نجات آماده تر و مجهزتر هستند و حضور بیشتری دارند. مهمترین توصیه 
به مردم این  است که اگر حادثه ای اتفاق افتاد، پلیس، جمعیت هالل احمر و اورژانس را مطلع کنند. اجازه دهید این نهاد ها بیایند و 
اقدام درست در  مورد نجات را انجام دهند. با کوچکترین کار غیراصولی ممکن است جان یا سالمتی یک فرد را در معرض خطر قرار 

دهید،  بنابراین یاد بگیرید همیشه به نیروهای امدادی اعتماد کنید. 

 همیشه
  به نیروهای امدادی

 اعتماد کنید

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن را 

تعیین کنید. این مکان می تواند 
زیر یک میز محکم، یا کنار 

دیوار داخلی به دور از پنجره 
باشد.

اگر مهارت  کافی در رانندگی ندارید 
با سرعت باال حرکت نکنید

رعایت مقررات رانندگی بسیار مهم است. راننده باید این مقررات 
را اجرا کند و تنها دانســتن آن کافی نیست. اگر مهارت  رانندگی 
باالیی ندارید با ســرعت بــاال حرکت نکنیــد و به اصطالح رایج 
کارهای خطرناک انجام ندهید. به گفته پلیس، دلیل بسیاری از 
 تصادفات  این است که شخص یکباره مسیر خود را تغییر می دهد.  

این را بدانید که در شــرایط جوی مختلف شرایط جاده و شرایط 
خودرو تغییر می کند. باید لوازم ایمنی را همراه داشته باشید. اگر 
در  فصول سرد  سال به سمت غرب ایران سفر می کنید باید به باران، 
برف یا بسته بودن جاده فکر کنید. زنجیر چرخ، پتو، جیره غذایی 
خشک و  دیگر موارد الزم را همراه داشته باشید تا اگر چند ساعت در 

جاده ماندید به مشکل جدی برنخورید. 

شهروند|  بعید اســت بتوان خانواده ایرانی را پیدا کرد که روزهای تعطیل و اوقات فراغت خود 
به جاده نزند. در زمان های خاص مانند تعطیالت مناســبتی در طول سال، جاده ها  معموال شلوغ 
هستند و این شلوغی ممکن است همراه با خســتگی و بی احتیاطی راننده ها باشد که درنهایت 
منجر به وقوع  حوادث مختلف جاده  ای می شــود. کارشناسان برای به وجود نیامدن این حوادث، 
توصیه های زیادی  برای رانندگان دارند تا با برنامه ریزی ساده تعطیالت شان تلخ و خراب نشود. 
با وجود تمام این توصیه ها، در هر حال حوادث جاده ای  همیشــه روی  می دهند و به همین دلیل 
 دانســتن نکته های ضروری برای رفتار درســت پس از وقوع این حوادث بسیار مهم است.  در 
عین حال دانســتن این که در هنگام وقوع حوادث باید به کدام نهاد اعتماد کرد نیز بسیار مهم 
است. به سراغ دکتر محراب شریفی سده،  فعال در حوزه ســالمت در بالیا رفتیم تا توصیه های 
پیش از وقوع حادثه و بعد از رخ دادن آنها را به زبان ســاده مرور کنیم، اگر  قصد ســفر دارید، 

خواندن این صفحه را از دست ندهید.  

حوادث جاده ای بخشــی از حوزه حمل ونقل اســت و این تصادفات و 
حوادث به دلیل حجم تردد دربرخی روزهای  سال بیشتر هم می شود. در 
چنین زمان هایی جاده ها همان جاده های قبل هســتند، اما حجم تردد 
در آنها بیشتر شده است؛ افرادی هســتند که عجله دارند و می خواهند 
 زودتر به مقصد برســند. به دلیل حجم تردد، حوادث ترافیکی افزایش 
پیدا می کند. البته الزاما این ترادف وجــود ندارد که هر  قدر حجم تردد 
بیشتر شد، تصادفات جاده ای هم باید بیشتر شود، اما این اتفاق می افتد. 

تصادف جاده ای مثلثی است که سه ضلع آن خودرو، جاده، مقررات و 
فیزیک جاده است. به عنوان مثال در  اتوبان ها و بزرگراه ها تصادف کمتر 
داریم، اما در جاده هایی که رفت وبرگشتی هستند، تصادف بیشتر است. 

بخشــی از حوادث  جاده ای نیز به خودروها بر می گردد. به همین دلیل 
درحال حاضر یکی از آیتم های اصلی در خرید خودرو، جنبه های ایمنی 

آن  مانند استقامت و ایمنی است.
به عنــوان مثال در بحث ایمنی خودروها، ایربگ بحث مهمی اســت؛ 
این که در هنــگام حادثه چند ایربگ عمل  می کند و اگر درســت عمل 
کند، آسیب های فیزیکی بسیار کمتر می شــود. مورد دیگری که نباید 
فراموش کرد، این اســت که  بحث کمربند ایمنی در جاده ها بسیار مهم 
است. مطالعات در این سال ها نشــان داده که استفاده از کمربند ایمنی 
تاحدودی  آســیب های نخاعی را به خصوص در ناحیــه گردن و ضربه 

مغزی کمتر کرده  است. 

بعد از بحث خودرو، راننــده و رفتارش مطرح می شــود؛ به بعضی از 
رفتارها مخاطره آمیز می گویند. راننده ای که خســته است  اگر رانندگی 
کند رفتار مخاطره آمیز انجام داده است. راننده ای که خواب آلود است و 
استراحت کافی نداشته،  اگر پشت فرمان بنشیند رفتارش مخاطره آمیز 
است. شاید بد نباشــد بدانید در آمار تصادفات، حادثه در کیلومتر های 
نزدیک  به مقصد بیشتر است؛ در این حوادث فرد خسته است، اما با این 
 گمان که تا چند دقیقه دیگر به مقصد می رسد به رانندگی ادامه می دهد.

اســتفاده از الــکل و قرص هــای روانگردان مــورد دیگــر رفتارهای 
مخاطره آمیــز راننــده اســت. رانندگــی هوشــیاری  بســیار باال و 
قــدرت واکنش ســریع را می طلبــد. اســتفاده از الــکل و قرص های 
روانگــردان، قضاوت شــخص، دید و ســرعت  واکنشــش را مختل و 
 همیــن زمینه ای بســیار جدی بــرای وقــوع حادثه ایجــاد می کند.  

اما مورد دیگر خســتگی است. در دنیا مطالعات بســیاری انجام شده و 
این نتیجه به دست آمده که خستگی عامل بســیاری از حوادث  است. 
توصیه کارشناسان این اســت که اگر راننده خیلی حرفه ای نیست، در 
ســفر جاده ای طوالنی مدت بعد از دو ساعت  رانندگی توقف و استراحت 
کند و دوباره پشت فرمان بنشیند.  توجه و دقت در رانندگی بسیار مهم 
است. متاســفانه تلفن  همراه دقت را تحت الشــعاع قرار می دهد. تلفن 
همراه زنگ  می خورد و راننده پشــت فرمان پاسخ می دهد، درحالی که 
وقتی راننده کامال متمرکز اســت می تواند خوب ببیند و واکنش  نشان 
دهد. زمانی که فرد همزمان صحبت و رانندگی می کند به راحتی ممکن 

 است حتی با چشم باز هم نبیند و قطعا سرعت  واکنش او پایین می آید. 
از هنگامی که راننده شــیئی را در خیابان می بیند تا وقتی که پایش را 
روی ترمز می گذارد، زمان بســیار کوتاهی اســت.  حتــی در این مورد 
فرد جوان با مســن متفاوت اســت. افرادی که ســن کمتــری دارند 
این کار را ســریع تر انجام می دهند، زیرا  سیســتم  مغزی آنها ســریع 
ارتبــاط برقرار می کند. در مورد فردی که خســته اســت، کســی که 
خواب آلود اســت یا فرد مســن این  ســرعت کاهش پیــدا می کند. به 
همین دلیل کارشناســان توصیه می کنند افرادی که ســن باال دارند 
 پشــت فرمان ننشــینند، به خصوص  زمانی که جاده شــلوغ اســت. 

راننده ای که شربت ســرماخوردگی  -که خواب آور است- خورده نباید 
پشت فرمان بنشــیند. این کار مصداق رفتار  مخاطره آمیز است، چرا که 
کدیین فرد را کرخت و واکنش را کم می کند. افرادی که مجبور به خوردن 
دارو هستند باید از  پزشک شان بپرســند آیا دارویی که می خورند باعث 
کرختی می شــود و قدرت واکنش را پایین می آورد؟ در همه جای دنیا 
به  رانندگان آموزش می دهند که در شرایط تثبیت شده رانندگی کنند، 
 بنابراین اگر به هر دلیلی نمی توانید تمرکز کنید پشت فرمان  ننشینید.  

 بررسی ها نشــان داده  اســت عامل بســیار مهم در وقوع تصادفات در 
کشورمان رفتار راننده است که عاملی انسانی  اســت. رانندگی رفتار یا 
مهارتی است که دقت زیادی الزم دارد. فراموش نکنید که نباید با راننده 
صحبت کرد؛ این نکته  ساده اما مهم است. صحبت کردن مدام با راننده 

حواس او را پرت می کند.  

نیروهای نجاتگر بعــد از تثبیت خــودرو باید رهاســازی را انجام 
دهند به ایــن معنا که اگر فردی در خودرو گرفتار شــده اســت او را 
 خارج کنند. رهاســازی کاری فنی اســت که نجاتگــران هالل احمر 
آن را بــه خوبــی می داننــد. آنهــا می دانند از چــه زاویــه ای وارد 
 شــوند، کجا  را با قیچی ببرند و کدام قســمت خــودرو را اهرم کنند. 

هدف نجات فنی این اســت که بتوانید با کمترین آسیب فرد گرفتار 
را رها کنید.

 زمانی که مصدوم آسیب نخاعی دیده است باید با دقت  رفتار شود. 
اگر به آســیب نخاعی مشــکوک هســتید و نمی دانید چه کار کنید، 
اصال به مصدوم دســت نزنید. بارها پیش آمده اســت که به زور  فرد 

آســیب دیده را از خودرو بیرون آورده اند و او دچار مصدومیت نخاعی 
شده است. 

در بسیاری از موارد، مصدوِم هوشــیار این  اجازه را نمی دهد، اما در 
مواجهه با مصدوم بیهوش اگر فوریت های پزشکی را بلد نیستید، فقط 
کار خبردهی را انجام دهید، چراکه   به فرد آســیب می زنید و ممکن 

است این آسیب جبران ناپذیر باشد.
 بعد از رهاســازی، ارایه خدمات پزشکی برای مصدوم فوریت دارد؛ 
کارهایی که تحت عنوان خدمات پیش بیمارستانی می شناسیم و  ارایه 
این خدمات با تیم اورژانس اســت. در هر حال، اگر در زمینه خدمات 

پزشکی و نجات تخصص ندارید وارد نشوید و کاری انجام  ندهید.  

نیروهای نجاتگر باید بعد از تثبیت خودرو رهاسازی را انجام دهندحوادث جاده ای اجتناب ناپذیر و همیشگی

رفتارهای  مخاطره آمیز راننده را بشناسید  

 وظیفه مردم عادی
 و نیروهای امدادی در بحران چیست؟

فرمانده میدان در حوادث جاده ای پلیس  راه است. وظیفه 
پلیس است که شرایط ایمنی را ایجاد کند. 

در حــوادث جــاده ای دو ســازمان  دیگــر نیــز وارد 
بحــران می شــوند: جمعیــت هالل احمــر و اورژانــس. 
اینهــا دو کار مســتقل از هــم، امــا مرتبــط بــا هــم 
 انجــام می دهنــد کــه   »نجــات« نامیــده می شــود. 

نجات زنجیری اســت که حلقه های مختلــف دارد؛ حلقه 
نخســت نجات تثبیت وضع خودرو اســت. به این معنا که 
نجاتگر زمانی  که به محل حادثه می رسد باید وضع خودرو 
را تثبیت کند؛ به عنوان مثال اگر خودرو در سراشیبی است 
آن را متوقف کند.   یا شــاید  الزم است باد الستیک ها را کم 
کند. در عین حال خودرویی که آسیب دیده است حتما باید 
خاموش شود، حتی در برخی موارد  توصیه می شود سر باتری 
و برق خودرو قطع شود. اگر سوخت نشت می کند باید مانع 

آن شد. 

مهمترین توصیه ها هنگام حوادث جاده ای  

  امدادگری
 بدون تخصص ممنوع!
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