سبقت غیر مجاز ،سرعت بیش از حد ،خواب آلودگی و عدم توجه به جلو از جمله عواملی است که در خطای انسانی خالصه میشود ،اما نباید از این
مهم نیز غافل شد که برخی عوامل غیرمرتبط با خطای انسانی همچون وضعیت غیراستاندارد جادهها و کیفیت خودروهای داخلی  ،از جمله عوامل
مهمی هستند که موجب افزایش آمار خسارات ناشی از تصادفات شده است .بر اساس آمار رسمی ساالنه هفده هزار نفر در اثر تصادف جان خود را از
دست میدهند و خانوادههایی که در پی این نوع حوادث سرپرست خود را از دست میدهند ،تحت حمایت سازمانهای حمایتی همچون سازمان
بهزیستیوکمیتهامدادامامخمینی(ره)قرارمیگیرند.ماشاهدافزایشساالنه 50هزارنفرمعلولدرپیتصادفاتهستیمکههمهزین هسنگینیرا
به سازمانهای حمایتی تحمیل میکند و هم به دلیل اینکه اغلب آسیبدیدگان از میان جوانان هستند ،باعث میشود که دولت سرمایه بزرگی را از
دستبدهد،چراکهمنابعانسانیزیرساختمهمتوسعهکشورمحسوبمیشوند،بنابرایننبایدنسبتبهآمارتلفاتناشیازتصادفاتبیتفاوتبود.

اگر می خواهید
پشت فرمان بمیرید...
لباس عوض کردن .اگر گرمتان شــده صبر
کنید تا به یک جایی که بشود نگه داشت برسید  ،بعد
ماشین را نگه دارید و لباس عوض کنید .پشت فرمان
جــای لبــاس عــوض کــردن نیســت داریــد
رانندگی می کنید نیامدهاید اتاق پرو که.
عوض کردن بچه .اگر قبــل از راه افتادن بچه
خود را عوض کنید دیگر نگران عوض کردن پوشــک
بچه نیستید .اگر هم ناگهانی اتفاقی افتاد نگه دارید.
بچه با 2یا  3دقیقه دیر عوض کردن نمی میرد.
ضرب گرفتن روی فرمــان و خواندن .اگر
خیلی خواننده اید یا در حس خواندن هســتید وقتی
ســوار ماشــین می شــوید ضــرب نگیریــد و زیر
آواز نزنید.
دوخت و دوز .اگر لباســی دارید کــه نیاز به
دوختــن دارد باور کنیــد جاهای خیلــی بهتری از
ماشــين و يا پشــت فرمان برای دوخت و دوز وجود
دارد .دوختــن نیــاز بــه دودســت دارد .فرمان هم
همینطور.
رفتن در خیال و رویا .اگر احساس می کنید
که آمادگی رفتن در خلسه را دارید فکر رانندگی را از
سرتان بیرون کنید .این عمل را در خیلی از راننده ها
دیديم .طرف دارد رانندگی می کند ناگهان توی فکر
می رود  ،به یکجا خیره می شــود و اص ً
ال انگار نه انگار
که دارد رانندگی می کنــد .یکهو دیدی چراغ قرمز را
رد کردی و یک کامیون از رویت رد شد.
غذا خوردن .اگر گرســنه شده اید رانندگی را
بی خیال شــوید .یکبــار یک آقایــی در حالی که در
دستش یک کاسه سوپ بود رانندگی میکرد آن هم
با آرنجهایش .پشت فرمان جای خوردن نیست.
خواندن .اگــر معتاد کتاب خواندن هســتید
ایرادی ندارد کتاب خواندن عادت بسیار پسندیده ای
است ولی نه پشت فرمان خودرو .شنیدید می گویند
حســنی به مکتب نمی رفت وقتی مــی رفت جمعه
میرفت؟
صحبت کردن با تلفن همــراه  .اگر تلفن
همراهتان زنگ می خورد ایــن را بدانید که صحبت
کــردن بــا تلفن همــراه چه شــادیآور باشــد چه
ناراحتکننده چه هیچ کدام ،روی تمرکز شــما تاثیر
میگذارد ،خیلی زیاد هم تاثیر می گذارد.
پیامک زدن .اگر پیامــک زدن برایتان خیلی
مهــم اســت ،رانندگــی را بیخیــال شــوید و اگر
میخواهید رانندگی کنید پیامــک زدن را بی خیال
شوید.

راننده خوبی که شما باشید...

اگرهای رانندگی

در هنگام مسافرت با وسایل شخصی ،هیچ چیزی مهمتر از
تمرکز شما در رانندگی نیست .جان خودتان و همراهانتان
در دستان شماست .پس بهتر است برای اینکه راننده خوبی
باشید توصیههای این صفحه را جدی بگیرید.

اگر می خواهید راننده حرفهای باشید
باید مواردی را بدانیــد تا در حین رانندگی در
جادهمشکلیبرایتانپیشنیاید.
در سرعتهای باال همیشه دو دستی فرمان را نگه
دارید که اگر به هر دلیل فرمان به سمتی کشیده شد،
بتوانیدکنترلشکنید.
زمان رانندگی در اوایل باران که جاده خیس نشده و
نمدار است،حواستان را جمع کنید و ترمز محکم
نگیرید.داشتنترمز ABSاینجاحسابیبهکارمیآید.
بطری آب ،آچار ،قفل فرمان یا هر چیز دیگری را
طوری در ماشین جاسازی کنید که زیر پای راننده
نیفتند .کال از هر اقدامی که باعث حواس پرتی راننده
میشودجلوگیریکنید.
اگرمیخواهیدالینحرکتراعوضکنید،بایدقبل
ازاینکهبهمحلموردنظربرسیدفرمانراصافکنیدتابا
سر خوردن جانبیای که ایجاد میشود در مسیری که
میخواهید قرار بگیرید و خودرو از حرکتش منحرف
نشود.
یکی از بزرگترین اشتباهات ،کالچ گرفتن قبل از
ترمز کردن در دندههای باالتر از یک است .این کار باعث
شتاب گرفتن خودرو میشود و ماشین دیرتر متوقف
میشود.
برای چرخاندن فرمان چه در جادههای کوهستانی
چه در اتوبانها اگر بهطور مثال میخواهید به سمت
راست برانید ،نیرو را با دست راست به فرمان وارد نکنید

نباید نسبت
به آمار تلفات
ناشی از تصادفات
بیتفاوت بود

آبگرمکن ،یخچال ،فریزر،
اجاق گاز و اشیای بلند و
بسیار سنگینباید با بست یا
تسمههای مناسب به کف و
دیوار منزل محکم شوند.

اگراتفاقی
شمارا عصبانیکرده...

اگر در حین رانندگی مشــکلی پیش آمد و حســابی
عصبانی شدید ،باید دنبال راهی برای کنترل آن باشید.
مواردزيرشمارادراينزمينهراهنماييميكند.
اگر با سرعت رانندگی کردهاید و پلیس جریمهتان
کرده و دیدن برگه جریمه حسابی توی مختان میرود،
بدون نگاه کردن به مبلغ آن ،از همسرتان بخواهید هر چه
زودتر از شما دورش کند و حرفش را هم نزنید .حواستان
هم باشد که تا پلیس دیگری جلوی چشمتان ظاهر شد،
یادجریمهقبلینیفتید.اودوستشماست!
دستگاهموسیقیماشینتانراروشنکنیدوآهنگ
مورد عالقهتان را بگذارید .شاید نیاز باشد باصدای بلند هم
زیر آواز بزنید .اما این طوری نباشــد که از رانندگی غافل
شوید.
اگر دیدید گوشتان به این حرفها بدهکار نیست و
هیچ جوره نمیتوانید از موضع خشم کوتاه بیایید .کنار
جاده پارک کنید و یک ساعت دراز بکشید .خوراکیهایی
که نیمی از بارتان شــدهاند ،برای همین مواقع است .گاز
زدن یک ســیب شاید یک راه تخلیه باشــد .یاد سهراب
سپهری بیفتید و با خودتان بگویید :زندگی سیبی است،
گازبایدزدباپوست.
فکر کردن به موضوعی که شما را عصبانی کرده و
دامــن زدن به آن حالتان را بهتر کــه نمیکند ،بدتر هم
میکند .پس سعی کنید به آن فکر نکنید و به جایش ،فکر
راهحلباشید.
همه همسفران شــما برای تفریح و آرامش به این
سفر آمدهاند .پس عصبانیت را سر آنها خالی نکنید و به
جای این کار سعی کنید از صحبت کردن با آنها آرامش
بگیرید .مطمئن هم باشید که با گاز دادن بی حساب به
ماشینوسبقتگرفتن،هیچمشکلیحلنمیشود.
تجربه ثابت کرده ایستادن جلوی آینه از خشم آدم
کممیکند.پس درآینهبهخودتانخوبنگاهکنید.شاید
از دیدن چهره عصبی و بهم ریختهای که دارید خندهتان
هم گرفت.البتــه این آینه نباید آینه خــودروی در حال
حرکتباشد!
بهخودتانمسلطباشید.نگذاریداینعصبانیتیکه
داریدباعثعصبیشدندیگرانهمشود.پساگردرحال
رانندگی هســتید .با بوق زدنهای بیمورد روی اعصاب
دیگراننروید.
فکر اینکه با تالفی کردن میتوانید دلتان را خنک
کنید را به کل از سرتان بیرون کنید .فایده که ندارد هیچ،
دردسرهمدرستمیکند.
اینطور لحظهها ذکر گفتن خیلــی به کارتان
میآید .ذکر گفتن و احســاس نزدیکی بــه خدا ،به
فروکشکردنعصبانیتکمکمیکنید.

اگر حادثهای روی داد
بلکه با دست چپ نیرو را وارد کنید .به خاطر اینکه
ممکن است در فشار با دست راست کنترل نیرو از
دستتان خارج شود .اما اگر از دست چپ استفاده
کنید ،چون فرمان را هل میدهید ،کنترل بیشتری
خواهید داشت و برای عکسالعمل آمادگی بیشتری
دارید.
هیچ وقت زمانی که مانعی مثل عابر یا اتومبیل سر
راه شما سبز میشود به ماشین فرمان ندهید ،در این
مواقعترمزگرفتنبهترینگزینهاست.
درسرعتباالتراز ۶۰کیلومتر،اگرترمزخیلیشدید
بزنید امکان قفل شدن چرخها وجود دارد .ترمز را چند
بار بگیرید و رها کنید .ضمن اینکه برای متوقف کردن یا
کم کردن ناگهانی سرعت ،میتوانید از دنده معکوس
هماستفادهکنید.
در پیچ وقتی سریع ترمز کنید به این خاطر
کنترل را از دست میدهید که چرخهای بیرونی با
سرعت بیشتری میچرخند ولی ترمز ،نیروی
مساوی بین چرخهای دو طرف اعمال میکند و به
اصطالح عقب ماشین در میرود .به همین دلیل
اصال کالچ نگیرید و ترمز را هم تا ته نگیرید .در
عوض خیلی زود پدال گاز را ول کنید .وقتی ترمز
میگیرید فرمان نباید در حالت پیچ باشد .سریع
ترمز و ول کنید و بعد فرمان را در مسیر پیچ
بچرخانید.

تقاضايكمككنيد
معموالهنگاممشاهدهتصادفاترانندگيسريعاباپليس
تماسميگيرندوليبهتراستابتداباهاللاحمریااورژانستماس
بگیرید .این نهادهای امدادی وظيفه دارند بعد از دريافت گزارش
تصادفوارسال آمبوالنس پليسرا مطلعكنند.هنگام تماسهمه
موارد از قبيل آدرس دقيق ،نوع حادثه ،تعداد مصدومان ،جنسيت و
سنافرادووضعيتعموميرااطالعدهيد.
باعثبروزتصادفديگرينشويد
قبــل از مداخله ،اتومبيــل خودتــان را در محل
مطمئنيمتوقفنمودهوفالشرهاراروشنكنيد.
دقتكنيدكهلباسيبرتنداشتهباشیدكهرانندگانرامتوجه
شما كند .اگر لباس شما رنگ مناسبي ندارد لباس سفيد زير را در
آوردهبررويلباسروییبپوشيد.
عالمت خطر را بــر روي جاده بگذاريد و از كســي بخواهيد
رانندگانراازوقوعحادثهمطلعكند.
مصدومراتكانندهيد
3
در اكثر تصادف ها افراد دچار مصدوميت گردن و مهرهها
مي شــوند .در اين موارد بايد بســيار با دقت عمل كرد .اگر دوره
كمكهاياوليهنگذراندهايد،عاقالنهترينكارايناستكهمصدوم
را تا رســيدن آمبوالنس تكان ندهيد .این کار احتمال زنده ماندن
مصدومرا80درصدافزايشميدهد.
بااوصحبتكنيد
4
بامصدومصحبتكنيد.حرفهاييمانند«اسمتچيه؟
چي شــد؟» این کار عالوه بر اينكه مانع بيهوشي میشود ،ايجاد

1

2

روحيه هم ميكند .ضمن اینکه تا رسيدن آمبوالنس مي توانيد از
بعضي اطالعات مهم آگاه شويد .البته براي جلوگیري از فلج شدن
بايد به گردن مصدوم آتل بسته باشيد و با نگه داشتن پيشاني مانع
حركت گردنش شويد .اگر به سوال های شما جوابهاي منطقي
ميدهدوليحروفراكشميدهد،نشانهخونريزيمغزياست.
نشانههایحیاتیراچککنید
5
اگر به ســواالت جواب نميدهد و بيهوش است
وضعيت بدنياش را بررسي كنيد .آيا نفس مي كشد؟ قفسه سينه
باال و پاييــن حركت مي كند؟ البته كارهايي كه شــما در هنگام
مواجهه با تصــادف انجام مي دهيد با قوانين مشــخصي محدود
شدهاند.
براي مشاهده حركت مردمك چشــم اگر چراغ قوه داريد به
چشمان او نور بيندازيد و اگر نداريد ،پلكهاي او را چند لحظه بسته
و دوباره باز كنيد .اگر مردمك چشم با نور كوچك مي شود نشانه
سالم بودن مغز اســت .بارزترين عالمت عدم تپش قلب هم كبود
شدنبدنولبهاست.
بهترين جا برای كنترل نبض ،گردن است .اگر محل نبض را در
گردننميدانيد،اولنبض گردنخودتانرابگيريد.
با فشار دادن قســمت نرم گوش و يا فشــار دادن ناخنهاي
انگشت و يا فشار دادن نوك سينه در مردان واكنش مصدوم به درد
را كنترل كنيد .ناخن دست مصدوم را با 2انگشت فشار بدهيد .اين
كار باعث سفيد شــدن ناخن مي شود و وقتي شما انگشت خود را
برداشتيد بايد دوباره رنگ ناخنها سرخ شود كه نشانه جريان خون
وتپشقلباست.روشديگر،گوشكردنبهتنفسمصدوماست.
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توصیه

ماشین ،شعور اسب را هم ندارد!

متاسفانه دوســت نزدیکی را در ســانحه رانندگی از
دست دادم و این مســاله باعث شد همیشه فکرم دنبال
مسافری باشــد که میرود .به نظر من اینها همه نتیجه
اشتباهات انسانی است .رســیدگی به اتومبیل و کنترل
سالمت آن به عهده کیست؟ قطعا به عهده خود ماست.
اینکه اتومبیلی موتورش ترکیده ،فرمان بریده ،روی برف
ُســر خورده و ...اینها همه نتیجه خطای انســانی است.
ماشین که زبان ندارد ،ما باید به سالمت وسیله نقلیهمان
توجه کنیم .ماشــین محصول دســت ،عقل و فعل آدم
است .فراموش نکنیم اتومبیل وسیلهای خودکار نیست و
بهوسیله انسان هدایت میشود .اما گاهی آدمها فراموش
میکنند که اتومبیل حتی شعور اسب را هم ندارد .یعنی
اسببازحداقلازرویغریزهحیوانیخطررادرکمیکند
اما اتومبیل بیجان اســت و ما نباید از آن انتظاری داشته
باشیم .با این حساب ،همه چیز دست خود ماست .هر دو
عامل یعنی چه مشکالت فنی و چه مشکالت در رانندگی
و کنترل اتومبیل از خطای انسانی نشأت میگیرد .حتی
من بارها در روزنامهها و رسانهها خواندهام و شنیدهام که
فالن اتومبیل دچار سانحه شــده چون از استانداردهای
الزم برخوردار نبوده .من نمیفهمم چرا آدم اســتاندارد
بایدماشینغیراستانداردسوارشود.ماشینغیراستاندارد
نشانه جامعه غیر استاندارد اســت و راننده که هیچ چیز
زندگیاش از جمله رانندگیاش پیرو استاندارد نیست ،از
آن استفاده میکند .من توصیهام این است که ما بیشتر از
اینکه به محل سفر فکر کنیم و به اینکه مثال چقدر با زن
و بچه و دوستان قرار است خوش بگذرد ،به این بپردازیم
که چقدر وسیله نقلیهمان سالم و آماده برای سفر است.
همینطور به این فکر کنیم که چقــدر خودمان به لحاظ
روحی و جسمی و روابط و ...آماده سفر هستیم .بسیاری
از این تصادفات به خاطر دعواها و بحثهایی است که بین
سرنشیناناتومبیلقبلازتصادفسرگرفتهبوده.بههمین
دلیل ،مســئولیت خود آدمها از هر کس دیگری بیشتر
است .ضمن اینکه ،در فرهنگی که حتی گویش کلمات در
دعااستاندارددارد،چگونهبرایمسائلیکهمستقیمباجان
مردمدرارتباطاست،استانداردراهیچمیگیریم.

یک تجربه
یک نفر کمکهای اولیه بداند
نکات ایمنی بسیاری هســت که قبل و در طول سفر
باید رعایت کرد .اطمینان از سالم بودن خودرو و بررسی
وضعیت جــاده قبل از حرکت سالهاســت که به مردم
گوشزد می شــود ،اما متاسفانه هنوز شــاهد تصادفات
بسیاری هستیم که بر اثر رعایت نکردن این موارد اتفاق
می افتند.معاینهفنیخودرو ،شناساییمسیرحرکتوبه
همراه داشتن تجهیزات الزم اقداماتی هستند که عالوه بر
جلوگیری از بروز حادثه برای یک سفر خوب و بی دردسر
الزم اند .همچنین شناسایی مسیر مسافرت ،شامل اطالع
از مکان دقیق بیمارستان ها ،تعمیرگاه ها ،پمپ بنزین ها،
مراکز امدادی و ستادهای اسکان مسافری ضرورتی است
که به نظرم در هر ماشــین یک نفر باید متولی انجامشان
شود .تجربه به من نشان داده که همراه داشتن تجهیزات
مناسب در طول ســفر در خیلی از موارد از بروز حوادث
جلوگیری می کند و یا مانع شــدید شدن آنها می شود.
به همراه داشــتن یک جعبه کمک های اولیه کوچک،
کپسول هایکوچکآتشنشانیوآبآشامیدنیبهمقدار
کافی از جمله این موارد است که نباید نادیده گرفته شود.
اگر در هر خانواده یک نفر وجود داشــته باشد که آموزش
کمک هایاولیهدیدهباشد،درهنگامبروزحوادثازخیلی
ازاتفاقاتناگوارجلوگیریمی شود.
مرتضیرضایی/امدادگر
آسیب نخاعی شدیدترین آسیبی است که ممکن است به
مصدومان برسد و بیشتر مواردی که در آن فرد دچار آسیب
نخاعی می شود ،بر اثر جا به جا کردن نادرست مصدوم توسط
افراد حاضر در محل حادثه است که متاسفانه این موارد کم
هم نیست .توصیه می کنم تا زمان رسیدن نیروهای امدادی،
مصدومی را که در جای نامناسبی گیر کرده و هوشیاری خود
را هم از دست داده جا به جا نکنید .اما اگر محیطی که مصدوم
در آن قرار دارد خطرناک اســت ،مثال احتمال آتشسوزی
وجود دارد یا بــه هر دلیلی مجبور به جا به جا کردن مصدوم
هستید،بایدبسیارمراقبباشید.بایدتوجهکنیدکهمهرههای
گردنوستونمهرههایکمرمصدومنبایدازحالتیکهدرآن
قرار دارند خارج شوند .پس باید مصدوم را به همان حالتی که
درآنقرارداردجابهجاکنید.یعنیاگردرحالتنشستهاست
و به عقب یا جلو خم شده ،درست به همان صورت او را حمل
کنید .قبل از حمل مصدوم هم بهتر است در صورت امکان با
استفاده از مقوا ،پارچه و یا هر چیز دیگری مهره های کمر و
گردنرادرمحلیکهقرارگرفتهاندثابتکنید.
دکتربابکیعقوبی/امدادگر

