
5تقویم سالمت شماره هفتصدوسی ویک   نه آذرنودوهشت

به مناسبت 10 آذر؛ روز »جامعه ایمن« 

»جامعه ایمنم« آرزوست
و  حوادث  از  پیشگیری 
سوانح به عنوان یک اصل 
جدی »جامعه ایمن« مطرح 
است که با مشارکت مردم 
می شود.  اجرا  مسووالن  برنامه ریزی های  و 
در چنین جامعه ای، برنامه های مستمر برای 
ارتقای سالمت و پیشگیری از خطرات برای 

همه گروه های سنی تعریف شده است. 

گروه   3 به  سوانح  و  حوادث  کلی،  طور  به 
عمده حوادث غیرعمدی )تصادفات رانندگی، 
سوختگی، گازگرفتگی و...(، حوادث عمدی 
)خودکشی، قتل، خشونت و تجاوز( و بالیای 
طبیعی )سیل، زلزله و...( تقسیم می شود. از آنجا که 
مجموعه این حوادث عامل جدی مرگ ومیر بشر، 
به خصوص نیروی کارآمد کمتر از 40 سال است 
و هزینه های فراوانی به طور مستقیم و غیرمسقیم 
به جامعه تحمیل می کند، پیشگیری و آگاهی رسانی 

در این زمینه بسیار مهم و موثرتر خواهد بود. 

آمادگی در برابر بالیای طبیعی
مسلما کنار برنامه های کالن جامعه در زمینه آمادگی 
و ایمن سازی در برابر بالیای طبیعی، نمی توان 
از نقش خانواده و ضرورت آموزش در چنین 

شرایطی غافل شد. 
لزوم آشنایی اعضای خانواده، به خصوص کودکان 
با این حوادث اولین گام آمادگی است. همه 
خانواده ها باید از ایمنی محل سکونت خود مانند 
استحکام ساختمان، لوله کشی های استاندارد گاز و 
آب، جریان برق و... اطمینان داشته باشند. آشنایی 
با کمک های اولیه، خروج سریع از منزل و داشتن 
کیف اضطراری شامل مدارک شناسایی، کنسرو، 
آب معدنی، مقداری پول و پتو در شرایط وقوع 
حوادث کمک کننده است. همچنین یکی از مسائل 
استرس زا در این شرایط، دسترسی نداشتن به پول، 
طال و اوراق ارزشمند است و می توان سپردن 

آنها به بانک را راهکاری ایمن دانست. 
در صورت بروز بالیای طبیعی، همه افراد باید به 
کمک های اولیه و نیازهای اصلی زندگی دسترسی 
داشته باشند تا میزان آسیب های جسمی و روانی 

کاهش یابد. 
 کنار این آمادگی های فردی، بسیاری از موارد 
آمادگی و حتی پیشگیری از بروز حوادث متوجه 
نهادهای اجرایی است. قاطعیت در صدور مجوز 
ساختمان های ایمن، نوسازی بافت فرسوده، توجه 
به مناطق پرخطر در برابر سیل و... همچنین آمادگی 
کافی برای تامین نیازهای ضروری در زمان وقوع 
حادثه از جمله اقدامات جدی است که تاثیر جدی 
در کاهش آسیب های ناشی از حوادث طبیعی دارد. 

امنیت جاده ای و کاهش حوادث 
رانندگی 

تصادفات رانندگی نخستین عامل مرگ جوانان 
15 تا 29 ساله است. ساالنه بیش از 1/35 میلیون 
نفر در دنیا به دلیل تصادفات رانندگی جان خود 
را از دست می دهند. همچنین بیش از 20 تا 50 
میلیون نفر در این حوادث مجروح می شوند 
که بسیاری از آنها با معلولیت های جدی مواجه 
خواهند شد. بیکاری، خسارات مالی شدید و 
بستری شدن های طوالنی در بیمارستان از دیگر 

پیامدهای این اتفاق در زندگی خانوادگی و 
اجتماعی افراد است. 

و  شهری  نامناسب  زیرساخت های 
خواب آلودگی،  و  خستگی  جاده ای، 
نقص فنی اتومبیل، سرعت و سبقت 

غیرمجاز و همچنین مصرف الکل از 
مهم ترین عوامل بروز حوادث رانندگی 

است. استفاده از تلفن همراه یکی 

از جدی ترین عوامل زمینه ساز است که صحبت 
کردن خطر تصادف را تا 3 برابر و ارسال پیام این 

خطر را تا 23 برابر افزایش می دهد.
خستگی و خواب آلودگی به طور جدی سطح 
هوشیاری راننده را کاهش می دهد و طی 1 تا 4 
ثانیه منجر به بروز حادثه می شود. در این حالت 
که با سنگینی پلک ها، درد پشت و گرفتگی گردن 
همراه است، به هیچ وجه نباید رانندگی کرد و پس 
از استراحتی کوتاه، به مسیر ادامه داد. همچنین 
در حالت کلی توصیه می شود راننده پس از 2 
ساعت رانندگی، 15 دقیقه استراحت داشته باشد. 

ایمنی شغلی
پیشگیری از بروز سوانح شغلی یکی از مهم ترین 
مصادیق جامعه ایمن تلقی می شود چراکه ساالنه 
حدود 2/2 میلیون نفر در دنیا در پی چنین حوادثی 
فوت می کنند. البته مواجهه مستمر با ترکیبات 
سمی و سرطان زا، آلودگی صوتی، کار در محیط 
ناایمن، استرس زیاد، تغذیه ناسالم و رعایت نکردن 
بهداشت در محیط کار از دیگر آسیب های شغلی 

محسوب می شوند. 
چند توصیه تاثیرگذار در پیشگیری از بروز 

حوادث و کاهش مصدومیت در محیط کار
 محیط کار را بیش از حد شلوغ، به هم ریخته 
و مملو از وسایل نکنید زیرا  امکان خروج کارکنان 

هنگام بروز حادثه بسیار مشکل خواهد بود. 
 موارد ایمنی مانند اطمینان از سالم بودن 

سیم های برق و وسایل الکتریکی، عدم 
وسایل  نگهداری 

قابل اشتعال در محیط بسته، توجه به توصیه های 
ضروری مانند عدم استعمال دخانیات نزدیک 
مواد قابل اشتعال، آموزش در مورد استفاده از 
مواد شیمیایی، تهویه و گرمای مطلوب و... را 

حتما رعایت کنید. 
 تجهیز محیط کار به وسایل اطفای حریق، 
جزو  اضطراری  پله های  و  اولیه  کمک های 
ساده ترین اما موثرترین راهکارهای حفظ ایمنی 
و سالمت کارکنان است. این اقدام را فراموش 

نکنید. 

ایمنی منزل
بسیاری از حوادث غیرعمدی مانند سوختگی، 
گازگرفتگی، مسمومیت و... به دلیل بی توجهی و  
ایمنی ناکافی در منازل اتفاق می افتد. گازگرفتگی 
یکی از اتفاقات شایع است که هر سال در فصل 
سرما، موارد متعددی از فوت به دلیل استفاده از 
وسایل گرمایشی غیراستاندارد و بی توجهی به 
نصب درست بخاری گزارش می شود. همچنین 
مسمومیت های غذایی ناشی از عدم نگهداری 
درست مواد غذایی نیز شیوع تقریبا باالیی دارد. 
مانند  حوادث  از  بسیاری  زمینه،  این  در 
و  سقوط  دارویی،  مسمومیت  سوختگی، 

خفگی متوجه کودکان است 
که برای حفظ سالمت آنها 

توجه به چند نکته ضرورت دارد:
 هرگز نباید کودکان را در حمام، آشپزخانه و 

تراس تنها گذاشت. 
 قابلمه و تابه را طوری روی اجاق بگذارید 

که کودک نتواند به آن دست بزند. 
 بالفاصله پس از خالی شدن قابلمه، آن را 
درون سینک ظرفشویی گذاشت و روی آن، 

آب سرد ریخت. 
 هر نوع وسیله خطرناک اعم از قیچی، چاقو، تیغ، 
مواد شوینده و... باید دور از دسترس کودکان باشد. 
 پله ها، پنجره ها و بالکن باید حفاظ داشته باشد. 
 دورتادور استخر باید حفاظ مناسب داشته 
باشد و هرگز کودک مشغول آب بازی نشود زیرا 
بی توجهی می تواند منجر به غرق شدن کودک 

در حجم 10 سانتی متر از آب شود. 
 مبلمان را طوری بچینید که کودک نتواند 
روی سطوح بلندی مانند کنار پنجره و... برود. 
 اسباب بازی های بی خطر تهیه کنید و حتما 
در مورد وسایلی که با باتری کار می کند، هوشیار 
باشید. بلعیدن باتری های کوچک عوارض جدی 

و جبران ناپذیری بر سالمت کودک دارد. 
 در کابینت، کشو و کمد را ببندید تا کودک 
نتواند ظروف را بشکند و وسایل 

آسیب زا را بردارد. 

 کودک نباید هیچ دسترسی ای به پریز و سیم های 
برق داشته باشد.

ایمنی اماکن عمومی
مانند مجتمع تجاری، مسجد،  اماکن عمومی 
مدرسه، سینما و... باید طوری طراحی و ساخته 
شود که در صورت بروز حادثه، امکان خروج 
سریع افراد و حضور نیروهای امداد وجود داشته 
باشد. همچنین این ساختمان ها باید مجهز به سیستم 
اطفای حریق و کمک های اولیه، آژیر خطر و پله 
اضطراری باشد تا بروز آسیب و جراحات انسانی 
به حداقل برسد. نگهداری وسایل شیمیایی و 
قابل اشتعال در محیط بسته یا مجاورت برق و 
گرما بسیار خطرناک است و منجر به اتفاقات 
جدی می شود. از طرفی، تمامی چنین اماکنی باید 
مجهز به سیستم مداربسته باشد تا ورود و خروج 
افراد مشکوک و بروز اقداماتی مانند خشونت، 
آدم ربایی، اغتشاش و... کامال تحت کنترل باشد. 

پیشگیری از خشونت
ساالنه بیش از 1/5 میلیون نفر در دنیا قربانی 
خشونت می شوند که به نظر می رسد 56 درصد 
دست به خودکشی می زنند، 33 درصد توسط 
فرد دیگری به قتل می رسند و بقیه 
نیز جان خود را به دلیل جنگ 
و دیگر خشونت های گروهی از 
دست می دهند. عالوه 
از  بسیاری  این،  بر 
افراد نیز تا پایان عمر 
از تبعات جسمی، روانی 
و جنسی ناشی از اتفاق 
رنج می برند که اتفاق تلخ 

مغایر با حقوق بشر است. اعمال خشونت آمیز حتی 
اقتصاد جوامع را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و 
نیاز به تامین مالی نیرو و تجهیزات امنیتی، مراقبت 
از قربانیان، بازسازی زیرساخت های آسیب دیده، 

کاهش نیروی کار و... را افزایش می دهد. 
متاسفانه قتل و خودکشی یکی از عوامل جدی 
مرگ ومیر مردان 15 تا 44 ساله در سطح جهانی 
است. براساس آمار، به ازای کشته شدن هر مرد 
جوان، 20 تا 40 نفر نیز به دلیل جراحات ناشی 
از خشونت در بیمارستان بستری است. همچنین 
به ازای هر مورد خودکشی در جوانان کمتر از 25 
سال، 100 مورد اقدام به خودکشی برآورد می شود. 
عالوه بر فوت، جراحات و معلولیت های بارز ناشی 
از خشونت، این پدیده در طوالنی مدت زمینه ساز 
مشکالت جدی در حوزه سالمت عمومی مانند 
افسردگی، اختالالت روانی، اقدام به خودکشی، 
بارداری های ناخواسته، دردهای مزمن، ایدز و 
دیگر عفونت های مسری جنسی خواهد بود. 
کودکان قربانی خشونت نیز بیشتر در معرض 
گرایش به رفتارهای پرخطر مثل مصرف الکل، 

مواد مخدر و روابط جنسی ناسالم هستند. 
فقر مالی و فرهنگی، پایین بودن سطح سواد، رفتار 
نامناسب والدین با فرزندان، حضور در محیط 
زندگی خالفکاران، بیکاری و ناهنجاری های 
اجتماعی از عللی هستند که زمینه بروز خشونت 
در جامعه را تشدید می کنند. کاهش این زمینه ها 
بی شک مستلزم همکاری جدی همه نهادهای 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و 
ایجاد اشتغال، پیشگیری از ورود و در دسترس 
بودن مواد مخدر، ایجاد تفریح سالم برای جوانان، 
امکان برخورداری آموزش برای همه کودکان 
و نوجوانان و... را می طلبد. البته از نقش بسیار 
جدی و تاثیرگذار خانواده نیز نباید غافل شد 
چراکه خانواده به عنوان بنیاد جامعه باید کانون 
محبت، صمیمیت، ارتباط سالم و آموزش های 

اساسی باشد. 
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