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چهارشنبهسوزی

ظهر چهارم اسفندماه 1391، انفجاری مهيب، خيابان 131 تهرانپارس 
را تکان داد. ساختمانی چهارطبقه فروریخت. 2 نفر از ساكنان ساختمان 
سوختند و 4 نفر )سه زن و یك مرد( جان باختند. علت چه بود؟ نگهداري 

موادمحترقه براي چهارشنبه سوري در زیرزمين ساختمان!  
اندكی قبل از وقوع این انفجار مرگبار نيز در خيابان پيروزي تهران، یك 
مهندس شيمي هنگام درست  كردن مواد محترقه، دچار حریق شد و جان 
باخت. در این حادثه نيز عالوه بر مرگ این جوان 35 ساله، یك زن و مرد 
50 ساله در شوك ناشي از انفجار، بيهوش شدند و یك زن 21 ساله به 

شدت مصدوم شد.
این، كم وبيش، ماجرای اسفندماه هر سال است؛ ماجرای پرسروصدا و 
آتشينی كه معموال از اوایل اسفند آغاز مي شود و در آخرین شب چهارشنبه 
سال اوج مي گيرد... و چه كسي مي داند كه چهارشبنه سوری امسال یا سال 
بعد، چند چشم زیبا بسته خواهد شد؟ چند دست و صورت مهربان خواهد 
سوخت؟ چند خانواده  داغدار خواهد شد؟ و این ماجرا تا كی ادامه خواهد 

داشت؟

آموزش را جدی بگيریم
فرهنگ  ارتقای  مستلزم  چهارشنبه سوری،  حوادث  مانند  تلخی  حوادث  از  پيشگيري 
ایمني است و فرهنگ ایمنی بر سه اصل استوار است: آگاهي، آموزش و الزام. بسياری 
)الزام(  اصل  سومين  سراغ  فرزندانشان،  مناسب  آموزش  و  آگاه سازی  بدون  والدین،  از 
مي روند و سعی می كنند با توسل به زور و اجبار، آنها را از كاري منع یا به كاری ترغيب 
و  نوجوانان  آموزش  و  آگاه سازی  است.  همراه  شکست  با  معموال  این شيوه  ولی   كنند 
جوانان ضرورت دارد و در روند این آگاه سازی باید به شخصيت آنها احترام گذاشت و از 
جریحه دار كردن غرورشان پرهيز كرد. راه ایمنی از آموزش می گذرد و پيش شرط آموزش، 
آگاهی است. آگاهی از خطرهای چهارشنبه سوری و شيوه مقابله با این خطرها احتمال 

بروز حوادث تلخ را در آخرین ماه سال كاهش خواهد داد.
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چهارشنبه سوری و خطر سوختگی
شایع ترین حادثه ای كه در چهارشنبه سوري رخ می دهد، سوختگي  درجه یك )سطحي( 
است ولی سوختگي های درجه دو )شدید( و درجه سه )شدیدترین نوع سوختگي( نيز 
از  پوست  قرمزي  و  تاول  تورم،  درد،  می شود.  دیده  زیاد  در حوادث چهارشنبه سوری، 
مهم ترین نشانه های سوختگی هستند. در ميان نواحی مختلف بدن معموال سوختگي 
دست از بقيه شایع تر است و پس از آن، سوختگی صورت و تنه. قطع عضو و عفونت 
و  اعصاب  اختالل  و  زودرس سوختگی اند  عوارض  ميان  از  عارضه خطرناك  دو  ثانویه، 
اگر شدت سوختگي خيلی  از عوارض دیررس سوختگي.  افسردگی، یکی  به ویژه  روان، 

زیاد باشد، حتي گاهی ممکن است كار مصدوم به مرگ نيز بينجامد. 

خطر سوختگی و 7 توصيه
اگر در این ایام، با مصدومی مواجهه داشتيد كه دچار سوختگي ناشی از مواد محترقه 

شده بود، از توصيه های زیر كمك بگيرید:
مصدوم را آرام كنيد و شرایط عمومي او را ارزیابی كنيد. از باز بودن راه هاي هوایي  از هوشيار 1 تا  بدهيد  تکانش  یا  بزنيد  او مطمئن شوید. صدایش  و تنفس طبيعی 
بودنش اطمينان حاصل كنيد. اگر بيهوش است، سر او را عقب بکشيد تا زبانش باعث 

انسداد راه هاي هوایي اش نشود. 
محل سوختگي را با آب سرد و تميز، حداقل به مدت 10 دقيقه، بشویيد و انگشتر،   النگو،  كمربند،  ساعت، زیورآالت و وسایل تنگ و فشارنده را خارج كنيد.۲
اگر لباس مصدوم روی عضو سوخته را پوشانده، آن را از بدنش خارج كنيد و اگر  لباسش به پوست ناحيه سوخته چسبيده است، دورتادور آن را تا محل چسبيده ۳

به بدن قيچي كنيد.
عمل  سوختگي  محل  در  مناسب  پانسمانی  مانند  آنها  چون  نتركانيد  را  تاول ها  در ۴ فقط  مي دارند.  نگه  امان  در  محيطي  آلودگي هاي  از  را  ناحيه  آن  و  می كنند 
صورتي باید محل سوختگي را به طور كامل پاكسازي كرد كه سوختگي شيميایي اتفاق 
افتاده باشد اما این پاكسازي هم صرفا باید به وسيله پزشکان و در شرایط استریل انجام 

شود.
با گاز استریل یا یك پارچه تميز بدون كرك، محل سوختگي را آرام بپوشانيد و  بهبود ۵ و  درد  تسکين  براي  روغن  و  رنده شده  خميردندان،  سيب زميني  از  هرگز 

سوختگي استفاده نکنيد.
براي درمان و پانسمان سوختگی باید به یك مركز بهداشتي یا درمانگاه مراجعه  ۶
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كنيد. در سوختگی های سطحی مي توانيد با استفاده از پمادهاي سوختگي و پوشاندن 
محل سوختگي با یك پارچه تميز یا گاز استریل، اقدام كمکي اوليه را انجام دهيد تا در 
زمان مناسب، مصدوم را به مركز درماني برسانيد اما در سوختگي های شدید و عميق 

باید بالفاصله با اورژانس )115( تماس بگيرید.
قسمت هاي  از  چشم  و  مخاط ها  صورت،  دست،  كف  انگشتان،  تناسلي،  نواحی  به وسيله ۷ باید  هم  آنها  كوچك  سوختگي هاي  حتي  كه  هستند  بدن  مهم  بسيار 
پزشك معاینه و درمان شود، بنابراین اگر با كوچك ترین سوختگي  در این نواحي مواجه 

شده اید، بالفاصله مصدوم را براي معاینه و درمان به مركز درماني برسانيد. 

چهارشنبه سوری و خطر نابينایی
بروز آسيب هایی در  باعث  انفجار مواد محترقه به چشم،  از  ناشي  اصابت تركش هاي 
به  سریع  مراجعه  می انجامد.  نابينایی  به  حتی  گاهی  و  می شود  چشم  و  پلك  ناحيه 
چشم پزشك، در صورت برخورد هر شيئي به چشم، شدت ضایعه را كاهش می دهد. در 
موارد خفيف، با انجام مراقبت هاي طبي یا انجام اعمال جراحي معموال مي توان بينایي 
باقي  گاهی چاره اي جز تخليه چشم  در موارد شدید،  ولي متاسفانه  بازگرداند  را  فرد 

نمي ماند.

خطر نابينایی و 4 توصيه
از  ناشی  چشمی  آسيب  های  دچار  كه  داشتيد  مواجهه  مصدومی  با  ایام،  این  در  اگر 

حوادث چهارشنبه سوری شده بود، از توصيه های زیر كمك بگيرید:
چشم ها و پلك های مصدوم را نماليد و در اولين فرصت به اورژانس چشم پزشکي  مراجعه كنيد زیرا گاهي آسيب هاي چشمي در مراحل اوليه عالیم زیادي ندارند و 1

ظاهر بدي ایجاد نمي كنند ولی مي توانند عواقب ناگواري داشته باشند.
چشم آسيب دیده را با یك وسيله در دسترس )مانند ليوان یك بارمصرف یا مقوایي  كه به شکل مخروط درآمده( بپوشانيد اما دستمال، پنبه یا گاز را روي چشم قرار ۲

ندهيد.
از هيچ پماد و قطره چشمي  استفاده نکنيد و چشم ها را نشویيد زیرا گاهی همين  كارها ممکن است آسيب های  چشمی را تشدید كند.۳
تا رسيدن به اورژانس چشم پزشکي از مصرف هر گونه مسکن خودداري كنيد و به  مصدوم مواد غذایي ندهيد تا در صورت نياز به جراحي، بتوان در اولين فرصت، این ۴

كار را انجام داد.
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چهارشنبه سوری و خطر انفجار
مشکالت  از  یکي  انفجار،  صدای  از  ناشی  ترس 
رایج چهارشنبه سوری است كه گاهی می تواند با 
تظاهراتی مانند از حال رفتن یا احساس درد در 
بخشی از بدن، به ویژه قفسه سينه، همراه باشد. 
زنان  و  سالمندان  كودكان،  در  معموال  ترس  این 
باردار با عواقب جدی تری همراه است. همچنين 
هستند،  مبتال  قلبي  بيماري هاي  به  كه  افرادي 
گاهی ممکن است در اثر شوك ناشی از شنيدن 

این قبيل صداهای غيرمنتظره، دچار حمله قلبي شوند.

خطر انفجار و 2 توصيه
اگر می خواهيد از این قبيل عوارض چهارشنبه سوری در امان باشيد یا اگر می خواهيد به 
مصدومی كه در اثر سروصداهای شدید و ناگهانی چهارشنبه سوری از حال رفته، كمك 

كنيد؛ می توانيد از توصيه های زیر كمك بگيرید:
شاید ایمن ترین توصيه به تمام خانواده هایي كه دوست ندارند با چنين عوارضی  روبه رو شوند، این باشد كه چهارشنبه آخر سال را در جایی كه مطمئن اند كمتر در 1
براي  مناسب  گوش گيرهاي  از  یا  بگذرانند  مي گيرد،  قرار  سروصداها  قبيل  این  معرض 
كاهش صداهاي دریافتي )به خصوص براي زنان باردار، كودكان و سالمندان( استفاده 

كنند.
اگر فرد مبتال به بيماري قلبي با شنيدن صداي نارنجك یا ترقه از هوش رفت و به  زمين افتاد، او را زیاد حركت ندهيد و از اورژانس یا افراد خبره براي بهبود وضعيت ۲
یا مركز  بيمارستان  نزدیك ترین  به  اولين فرصت  را در  بگيرید. سپس مصدوم  او كمك 

درماني برسانيد. 

چهارشنبه سوری و خطرهای دیگر
دارد.  رایجی كه ذكر شد، خطرهای دیگری هم  بر خطرهای  چهارشنبه سوری، عالوه 
مواد  در  كه  پتاسيم  پركلرات  و  آرسنيك  باریم،  كلرات  پتاسيم،  نيترات  مانند  تركيباتی 
محترقه و منفجره به كار می روند، وقتی با اكسيژن یا كربن تركيب  شوند، بسيار خطرناك 
می شوند و می توانند عوارض شدیدی به دنبال داشته باشند؛ از عوارض پوستي گرفته تا 

سوختگی شایع ترین حادثه چهارشنبه سوری  است
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عوارض تنفسی و خوني. مثال تماس با تركيبات نيتراته معموال با عوارض پوستي همراه 
است. تركيبات ذوب شده نيترات پتاسيم و سدیم نيز مي توانند سوختگي هاي شدیدي 
به وجود بياورند و منجر به بروز سردرد، سرگيجه، كاهش عمق تنفس و خستگی شدید 
اگر  شود.  منجر  تنفسي  عوارض  به  می تواند  نيز  سولفوره  تركيبات  استنشاق  شوند. 
پوست تان نيز با این قبيل تركيبات آلوده شد، باید بالفاصله آن را با آب فراوان بشویيد و 

به یك مركز درماني مراجعه كنيد.

نقش رسانه ها و 10 توصيه 
نقش رسانه ها در كاستن از حوادث تلخ چهارشنبه سوری، انکارناپذیر است. اگر رسانه ها 
در طول سال، در امر آگاهی بخشی و آموزش به خوبی ایفای نقش كنند، احتمال بروز 
حوادث مرگبار در این ایام كاهش می یابد. توصيه های زیر، مشتی نمونه خروارند كه اگر 
به درستی و به شيوه های مناسبی به كودكان، نوجوانان و جوانان ارائه شوند، می توانند 

آمار تلخی های آخر سال را به حداقل برسانند:
وجود یك كپسول آتش نشاني پودري در حوالی محوطه ای كه در آن آتش روشن  كرده اید، ضروري است. ضمن این كه قبل از ترك محل، حتما باید از خاموش بودن 1
آتش اطمينان حاصل كنيد و توسط آب، باقيمانده آتش را كامال سرد كنيد و جمع آوري نمایيد.

از آتش بازي در  از نگهداری ترقه ها و سایر مواد محترقه در منزل پرهيز كنيد و  مجاورت وسایل نقليه ای كه حامل بنزین و مواد سوختني  هستند، اكيدا بپرهيزید.۲
از ریختن مواد سریع االشتغالی مانند نفت و بنزین بر روي آتش بپرهيزید و از حمل  مواد محترقه و آتش گير و انفجاري، حتي به مقادیر بسيار كم، در جيب لباس و ۳

كيف خودداري كنيد.
از پرتاب فشفشه و موشك بر روي شاخه های درختان، پشت بام و بالکن منازل  حفظ ۴ ضمن  حادثه ای،  حریق یا  هرگونه  بروز  صورت  در  و  كنيد  خودداري 
خونسردي، در اسرع وقت با 125 تماس بگيرید و نوع حادثه و نشاني دقيق محل حادثه 

را اطالع دهيد.
وقتی از فشفشه استفاده می كنيد،  دستان تان را باز نگه دارید و جلوي صورت تان  بگيرید تا دچار سوختگي دست نشوید و از انداختن ظروف تحت فشار )كپسول ها ۵
و اسپري هاي حشره كش( به درون آتش اكيدا خودداري كنيد؛ چراكه این ظروف به علت 
به  و  كنند  پرتاب  به سمت خودتان  را  ذرات  است  ممکن  انفجاري،  بودن خاصيت  دارا 

چشم هایتان آسيب برسانند.
از آتش زدن الستيك، هيزم و كارتن خالي در واحدهاي مسکوني یا در معابر، كوچه  ۶
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و خيابان خودداري كنيد؛ چرا كه در چنين شرایطی، با تشدید آلودگي هوا، خودتان و 
اطرافيان تان را در معرض آسيب های تنفسی قرار می دهيد.

هرگز مواد منفجره و محترقه را به طرف افراد دیگر پرتاب نکنيد و به  هيچ عنوان،  این مواد را در ظروف شيشه اي یا فلزي قرار ندهيد چون در صورت انفجار، ذرات ۷
شيشه یا فلز، به اطراف پرتاب شده و باعث آسيب های شدید خواهند شد. ضمنا هرگز 

از ماده محترقه و منفجره اي كه یك بار استفاده شده، دوباره استفاده نکنيد.
هرگز آتش را در معابر باریك و در مجاورت پست هاي برق یا ایستگاه هاي تقليل  و ۸ حجيم  آتش هاي  برپایي  از  و  نکنيد  پا  بر  عمومي  پاركينگ هاي  و  گاز  فشار 

غيرقابل مهار نيز خودداري كنيد.
ترقه بازي و فشفشه اگرچه ظاهرا بي خطرند، ولی اگر به نقاط خاصی از بدن )به  ویژه صورت( اصابت كنند، باعث آسيب دیدگي های شدید )و گاهی غيرقابل برگشت( ۹

مي شوند. 
بر  بالفاصله  و  كنيد  دویدن خودداري  از  اگر خدای نکرده دچار سوختگی شدید،  روي زمين بغلتيد. یادتان باشد كه پتو وسيله مناسبي است براي خاموش كردن 10
فردي كه لباسش آتش گرفته. آب هم همين طور. ولي هرگز از كپسول  آتش نشاني برای 

خاموش كردن مصدومی كه آتش گرفته، استفاده نکنيد.

والدین می توانند 

شرایطي فراهم كنند 

كه چهارشنبه سوری 

براي كودكان امن تر شود
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نقش والدین و 5 توصيه
می توانند  آنها  دارند.  مهمي  نقش  چهارشنبه سوری،  حوادث  از  پيشگيري  در  والدین 
كودكان و نوجوانان خود را با خطرهای آتش بازی آشنا كنند و به آنها بفهمانند كه در 
مقابل مواد محترقه و منفجره، چقدر آسيب پذیرند. بيان برخی از تجربيات ناگوار گذشته 
می تواند سودمند باشد و بچه ها را هوشيارتر كند. این هشدارها حتی اگر تکراري باشند، 
خالی از فایده نيستند. والدین می توانند با توجه به توصيه های زیر و به كاربستن آنها 

احتمال بروز حوادث تلخ چهارشنبه سوری را كاهش دهند:
بيشتر كودكان، معموال به دور از چشم والدین، مواد محترقه و منفجره را خریداري  و در جيب، كيف یا كمد اتاق پنهان مي كنند اما این مواد، به دليل درجه آتش گيري 1
بار مي آورند.  به  و گاهی خسارات جبران ناپذیری  پایين، معموال زود مشتعل مي شوند 
والدین باید عالوه بر توضيح عوارض این مواد آتش زا، با نظارت دقيق بر پول توجيبي 
كودكان و نحوه هزینه كرد آن در این ایام، نظارت  بيشتری بر رفتار و وسایل فرزندشان 

داشته باشند و مواد سوختني و آتش زا را از دسترس آنها خارج كنند.
چهارشنبه سوري، سطحي از هيجان را در بيشتر كودكان و نوجوانان ایجاد مي كند  كه برای آنها خوشایند و لذت بخش است و به همين دليل، ما به عنوان پدر یا مادر، ۲
اما  بازداریم  هيجانی  تجربه  این  از  كلی  به  را  فرزندمان  مي  توانيم  سختی  به  معموال 
مي توانيم هيجان آنها را تعدیل و رفتارشان را مدیریت كنيم و شرایطي فراهم كنيم كه 

چهارشنبه سوری براي آنها امن تر شود. 
این  بالقوه  این است كه خطرهای  امن سازی چهارشنبه سوری،  راه های  از  یکی  ایام را به خوبی براي فرزندمان توضيح دهيم و قوانين و چارچوب های تربيتی مان ۳
را به او یادآوری كنيم. اگر كودك با ما همکاري كرد، جواب او پاداش و تشویق است؛ اما 
اگر او را منع كردیم و نپذیرفت، باید برایش شرط بگذاریم و بهترین شرط این است كه 
خودمان هم كنار او حضور داشته باشيم و بر رفتارهایش نظارت كنيم تا خطری تهدیدش 
بالغ  فرد  یك  الاقل  باید  نيست،  فراهم  برایمان  امکانی  چنين  دليلی  هر  به  اگر  نکند. 

مورداعتماد را همراه كودك مان بفرستيم.
كبریت و مواد آتش زا مانند نفت و بنزین باید خارج از دسترس كودكان نگهداری  در ۴ اینها  امثال  و  هيزم  بوته،  آتش زدن  با  داد  اجازه  كودك  به  نباید  هرگز  و  شود 

محيط خانه یا پاركينگ، جان خود و دیگران را به مخاطره بيندازد.
در پایان شب، بقایاي مواد آتش بازي را به سرعت جمع نکنيد و حتما براي این كار،  الاقل 15 تا 20 دقيقه صبر كنيد و بعد از این مدت، آنها را در یك سطل آب بریزید ۵

و دور بيندازید. قبل از ترك محل، حتما از خاموش شدن آتش مطمئن شوید.


