دانشگاه علوم پزشکی لرستان
معاونت بهداشتی

توصـیه های بهداشتی و ایمنی در

ســیل

گروه هدف  :عموم مردم

تهیه کنندگان :
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان :

گروه بهداشت محیط
گروه آموزش و ارتقاء سالمت
گروه سالمت روانی  ،اجتماعی و اعتیاد
گروه سالمت جمعیت  ،خانواده و مدارس
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

بهداشت روان :
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© بــه افــراد ّ
اطالعــات صحیــح بدهیــد و هرگــز بــه آنهــا دروغ
نگوییــد .در مــواردی کــه از موضوعــی ّ
اطــاع نداریــد ،بگوییــد:
نمیدانــم.
© عبــارات کلیشــهای و تکــراری مثــل :غصــه نخــور ،درســت
میشــود و ...را بــه کار نبریــد.
© افــراد را از دیــدن جنــازه عزیزانشــان محــروم نکنیــد و در
ایــن خصــوص ایشــان را کمــک و همراهــی کنیــد.
© در ابــراز احساســات افــراد بــه آنهــا کمــک کنیــد و بگذاریــد بر
اســاس فرهنــگ و رســوم خــود ســوگواری و تخلیــه روانــی کنند.
© افــراد را بــه شــرکت در مراســم تشــییع جنــازه عزیزانشــان و
مــواردی همچــون نمــاز م ّیــت ترغیــب کنیــد.
© اســتراحت شــبانه ضــروری اســت .بــا ایجــاد محیــط آرام،
آســیبدیدگان را بــه آرامــش ترغیــب کنیــد.
بــرای آرامــش بخشــیدن بــه افــراد ،از باورهــای دینــی آنهــا
کمــک بگیریــد
© افــراد را بــه اجبــار از محــل سکونتشــان دور نکنیــد .مانــع
تجمــع داغدیــدگان نشــوید.
© آســیبدیدگان را بــه شــرکت در فعالیتهــای اجتماعــی،
فرهنگــی و بازســازی ترغیــب کنیــد.
© در صورتیکــه عالئــم و واکنــش هــای شــدید روانــی در فــرد
بــروز کــرد ،حتمـ ًا او را بــه تیــم حمایــت روانــی معرفــی نمایید.

2

ـت
ـت حمایـ
ـن جهـ
ـاي الزم بــه والدیـ
ـه هـ
توصيـ
و مراقبــت از کــودکان زیــر  5ســال در ســیل :

© توجــه بــه تغذیــه گروههای آســیب پذیــر از جمله كــودكان
كمتــر از  5ســال و مــادران بــاردار و شــیرده در هنــگام ســیل
ضــروری اســت .از آنجائیکــه مناســب تریــن شــیوه تغذیــه
جهــت شــیر خــواران  ،تغذیــه بــا شــیر مــادر اســت  ،از
اســتفاده عجوالنــه شــیر خشــک (شــیرمصنوعی) بپرهیزیــد
زیــرا در شــرایط بحــران دسترســی بــه
آب تصفیــه شــده بــرای اســتریل کــردن
بطــری شــیر و تهیــه شــیرمصنوعی یــک
چالــش بــه شــمار میــرود  ،عــاوه بــر این
در صــورت اســتفاده از پســتانک (گــول
زنک)ممکــن اســت شــیرخوار از گرفتــن ســینه مــادر امتنــاع
کــرده یــا شــیر مــادر بطــور کامــل قطــع گــردد و شــیرخوار از
نعمــت اســتفاده از شــیر مــادر محــروم گــردد .
© بــه كــودك اجــازه دهيــد
تــا دربــاره ترســهايش صحبــت
كنــد و شــما گــوش فــرا دهيــد ،
فكــر نكنيــد اگــر كــودك دربــاره
تــرس هايــش صحبــت نمــي كنــد
يعنــي نمــي ترســد  .زيــرا برخــي
از كــودكان در ،بــازي و يــا نقاشــي
تــرس هايشــان را بــروز مــي دهنــد .اجــازه دهيــد كــودكان از
طريــق نقاشــي و يــا بــازي تــرس هايشــان را تخليــه كننــد.
اگــر تــرس هــاي كــودك غيــر واقعــي اســت بــراي او بــا زبــان

كودكانــه توضيــح داده و بــه او اطمينــان دهيــد .برخــي از 3

والديــن زمانــي كــه كــودك دربــاره ترســهايش صحبــت
مــي كنــد بــه او مــي گوينــد تــرس نــدارد و صحبــت نكــن،
زيــرا فكــر مــي كننــد بــا صحبــت كــردن تــرس كــودك
افزايــش مــي يابــد .آنهــا بــا ايــن روش از تخليــه احساســهاي
ناخوشــايند كــودك جلوگيــري مــي كننــد .اجــازه دهيــد
كــودكان دربــاره تــرس هايشــان صحبــت كننــد .شــايد
الزم باشــد چنديــن بــار صحبتهــاي خــود را تكــرار كنيــد،
و صحبتهــاي خــود رافقــط بــه ايــن دليــل كــه قب ـ ٌ
ا عنــوان
كــرده ايــد متوقــف نكنيــد.
© اگــر كــودك باشــما صحبــت
نمــي كنــد از ديگــر افــراد
خانــواده  ،همســايه هــا و يــا
دوســتان كمــك بگيريــد .
بــه ترســهاي كــودكان نخنديد.بــا
مســخره كــردن و خنديــدن بــه
ترســهاي كــودك نــه تنهــا ترســها
كاهــش نمــي يابــد بلكــه ايــن كار تنهــا باعــث عــدم اعتمــاد
كــودك بــه والديــن و اطرافيانــش مــي شــود .
بــه كــودك دربــاره ترســهايش دروغ نگوئيــد زيــرا هميشــه
دروغ گفتــن دربــاره موقعيتهــاي تــرس آور موجــب آشــفتگي
و دلهــره بيشــتر كــودك مــي گــردد.

گفتــن جمالتــي چــون « تــو را مــي فهمــم » و يــا « تــرس و
احســاس تــو طبيعــي اســت » بــه كــودك كمــك مــي كنــد .
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ـودکان
ـن در مورد کـ
ـه والدیـ
ـاي الزم بـ
ـه هـ
توصيـ
ـیب دیده :
ـان آسـ
ـال و نوجوانـ
ـاالی  5سـ
بـ

© بــرای شــناخت تــرس کــودکان بــه آنهــا اجــازه دهیــد
در صورتــی کــه خودشــان مایــل هســتند در مــورد حادثــه و
آنچــه پــس از آن رخ داده اســت حــرف بزننــد .هیــچ وقــت
کــودک را بــه زور وادار بــه حــرف زدن نکنیــد .
© کــودکان نیــاز بــه اطمینــان بخشــی وآرامــش دارنــد بــا
خونســردی آنــان را در آغــوش بگیریم و در کنارشــان باشــیم
و بــه آنهــا بگوییــم کــه دوســتتان داریــم و مــی دانیــم کــه
چقــدر ناراحــت هســتید.
© کــودک بایــد بتوانــد بــه انــدازه کافــی اســتراحت کنــد
ودر صورتــی کــه از تنهایــی  ،بــه خــواب رفتــن وحشــت دارد
تــا هنــگام بــه خــواب رفتــن در کنــار او باشــید.
© بــازی باعــث آرامــش کــودکان مــی شــود  .مانــع بــازی
وســرگرمی آنهــا نشــوید.
© در صــورت ادامــه مشــکالت رفتــاری در کــودک یــا
نوجــوان اورا بــه نــزد پزشــک ببریــد .

بهداشت فردی :
© رعایت بهداشت فردی ضامن سالمتی شماست .
© قبــل از خــوردن غــذا و بعــد از اجابــت مــزاج دســت هــای
خــود را بــا آب و صابــون بشــویید .
© جهــت شستشــوی دســتها ترجیحــا از صابــون مایــع
اســتفاده کنیــد .
© همیشــه هنــگام عطســه یــا ســرفه جلــوى دهــان و بینــى
خــود را بــا دســتمال کاغــذى بگیریــم و بعــد آن را در ســطل
زبالــه بیندازیــد .

© آب دهان خود را روى زمین نریزید .
© از وســایل مشــترک از قبیــل حولــه  .مســواک و شــانه
اســتفاده نکنیــد .
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بهداشت آب :
© ازنوشــیدن آب ازرودخانــه هــا،
نهرهــا و چشــمه هــای روبــاز
خــودداری نمائیــد .
© چنانچــه از ســالم نبــودن آب
مصرفــی خــود اطمینــان نداریــد،
بایســتی آن را بــه مــدت  1تــا  2دقیقــه ( در حــال جــوش )
جوشــانده و پــس از ســرد شــدن اســتفاده کنیــد.
© آب آلوده یکی از مهمترین عوامل انتقال بیماریهاست .
© بــروز بســیاری از بیماریهــای اســهالی و انگلــی از طریــق آب
و غذاســت .
© در محــل اســكان از آب آشــاميدني بطــري شــده و داراي
پروانــه ســاخت اســتفاده کنیــد.
© آب هــای بســته بنــدی شــده را در معــرض تابــش نــور
خورشــید قــرار ندهیــد .
© بــرای تهیــه هــر نــوع غــذا (کــودک ،مصــرف خانــوار) از آب
بســته بنــدی شــده اســتفاده کنیــد .
© بــرای جلوگیــری از کــم آبــی بــدن  ،روزانــه حداقــل  1تــا
 1/5لیتــر آب بســته بنــدی شــده
اســتفاده کنیــد .
© بــرای تهیــه شــیر خشــک اطفــال
از آب سالم(جوشــیده و ســرد شــده )
اســتفاده کنیــد .

بهداشت مواد غذایی :
© حتــی االمــکان در  72ســاعت اول پــس از ســیل از مــواد
غذایــی کنســرو شــده و یــا مــواد غذایــی خشــک ماننــد
بیســکویت اســتفاده کنیــد .
© ترجیحا ازغذاهای پخته شده استفاده کنید.
© مــواد غذايــي را در ظــروف
دربســته و دور از دســترس
حشــرات  ،جونــدگان و ســاير
حيوانــات نگــه داريــد .
© از فــرآورده هــای لبنــی
پاســتوریزه اســتفاده کنیــد .
© درصــورت اســتفاده ازکنســرو ،جوشــاندن بــه مــدت
حداقــل  20دقيقــه قبــل از مصــرف
الزامــی اســت .
© از کنســروهای آســیب دیــده
(قوطــی کــج شــده  ،ســوراخ شــده،
بــاد کــرده  ،زنــگ زده و  )...بــه هیچ
وجــه اســتفاده نکنیــد .
© قبــل از تهیــه و مصــرف غذاهــای کنســرو شــده حتمـ ًا بــه
تاریــخ تولیــد و انقضــاء آن دقــت نمائیــد .
© مــواد غذایــی پختــه شــده یــا کنســرو بــاز شــده را در
دمــای محیــط بــه مــدت طوالنــی نگهــداری نکنیــد .
© از مصــرف غذاهــای بســته بنــدی شــده کــه بســته بنــدی
آن هــا آســیب دیــده  ،اجتنــاب کنیــد .
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© جهــت جلوگیــری از مســمومیت هــای غذایــی  ،از مصــرف
غذاهــای پختــه شــده و بــا زمان مانــد بیــش از دو ســاعت در
دمــای محیــط خــودداری کنیــد.
© از توزيــع غــذا و نوشــيدني
گــرم در ظــروف يكبــار مصــرف
غيرگياهــي (ماننــد لیــوان هــای
شــفاف یــک بــار مصــرف)
خــودداری کنیــد .
© از نگهــداری غذاهــای پختــه شــده در چــادر جــدا ً
خــودداری نمائیــد .

بهداشت محیط:
© از ریختــن و پراکنــده کــردن زبالــه در محــل اســکان
چادرهــا و ســایر مناطــق خــودداری نمائیــد .
© زبالــه هــا را در کیســه هــای
زبالــه جمــع آوری و کیســه هــا را
محکــم ببندیــد.
© نظافــت داخــل و بیــرون چــادر
را بــه جهــت جلوگیــری از رشــد و
تجمــع حشــرات ،جونــدگان مــوذی
و جانــوران رعایــت کنیــد.
© کانــون هــای آلودگــی از قبیــل فاضــاب ،زبالــه ،فضــوالت
را شناســایی و بــرای پاکســازی و سمپاشــی و گندزدایــی بــه
مســئولین بهداشــتی اطــاع دهیــد.

© نظافت اتاقک توالت ها را حتما رعایت کنید.
© بــه منظــور جلوگیــری از رشــد و تکثیــر حشــرات و
جونــدگان از دفــع فاضــاب انســانی در محیــط هــای بــاز
اجتنــاب نمائیــد.
© از دســت زدن و تمــاس بــا الشــه احشــام تلــف شــده
خــودداری کنیــد.
© زبالــه را در کیســه هــای مخصــوص زبالــه جمــع آوری و در
محــل مناســبی نگهــداری نماییــد و از پخــش نمــودن آنهــا در
محیــط خــودداری کنیــد.

ایمنی :
© از نزديــك شــدن بــه ســاختمان هــای آســیب دیــده و یــا
تخريــب شــده اجتنــاب كنيــد .
© بــه علــت احتمــال ریــزش آوار مراقــب کــودکان خود باشــید
تــا در نزدیکــی ســاختمان هــای آســیب دیــده بــازی نکنند .
© از دســت زدن بــه ســيم و كابــل هــاي بــرق  ،تيرآهــن و
قطعــات فلــزي خــودداري نمائیــد .
© از قــرار گرفتــن يــا راه رفتــن زيــر ســيم هــاي بــرق و در
مجــاورت تيــر و دكل بــرق اجتنــاب نمائیــد .
© بــرای پخــت و پــز حتــی
االمــکان محــل اجــاق هــا را دور از
چــادر انتخــاب کنیــد.
© بــرای جلوگیــری از آتــش
ســوزی از پختــن غــذا در چــادر
حتــی االمــکان خــودداری کنیــد.
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© چنانچــه در چادرهــای امــدادی اســکان داریــد از وســایل
گرمایشــی کــه فاقــد دودکــش مــی باشــند اســتفاده نکنیــد .
© درصــورت اســتفاده از فانــوس بــرای روشــنایی بــه منظــور
جلوگیــری از آتــش ســوزی از آویختــن آن خــودداری کنیــد .
© بــه منظــور جلوگیــری از گســترش آتــش  ،طنــاب هــای
چادرهــای نزدیــک محــل آتــش ســوزی ســریع ًا بریــده و
جمــع گــردد.
© از آویــزان کــردن لبــاس هــای شســته روی طنــاب چــادر
اجتنــاب کنیــد .
© ســیم هــا و کابــل هــای بــرق و ســایر لــوازم برقــی را از
دســترس کــودکان دور نمائیــد.
© بــه منظــور جلوگیــری از آتــش ســوزی چادرهــا از اجــاق
برقــی و ســایر لــوازم پرمصــرف بــرق خــودداری نمائیــد.

بیماری وبا :
بیمــاری وبــا از طریــق آب آلــوده یــا غــذای آلــوده منتقــل
مــی شــود  .انتقــال توســط تمــاس فــرد بــه فــرد ،ماننــد
تمــاس بــا بیمــار نــادر اســت ،آب آشــامیدنی و ســبزیجات
آلــوده مهمتریــن راه انتقــال بیمــاری اســت .افــراد مبتــا
بــه وبــا حجــم زیــادی مایعــات را در مــدت زمــان کوتاهــی از
طریــق اســهال و اســتفراغ از دســت مــی دهنــد کــه ممکــن
اســت فــرد دچــار کــم آبــی شــدید و در نهایت شــوک شــود .
توجــه داشــته باشــید حمــام کــردن یــا شستشــوی وســایل
آشــپزی در آب آلــوده هــم مــی توانــد موجــب انتقــال وبا شــود .

در صــورت داشــتن عالئــم زیــر ســریعا بــه مراکــز بهداشــتی 11

و درمانــی مراجعــه نمائیــد :
 -1اســهال آبکــی  ،حجیــم بــدون تــب یــا زورپیــچ
شــکم(مدفوع بیمــاران وبایــی ،ظاهــر مایــع شــفاف ســفید را
دارا مــی باشــد کــه اصطالحــا مدفــوع آب برنجــی نــام دارد و
معمــوال بــدون بــو می باشــد یــا بــوی خفیــف ماهــی را دارد ).
 -2استفراغ می تواند شدید باشد.
 -3در مــوارد شــدید بیمــاری زورپیــچ در معــده یــا درد
دســتها و پاهــا (گرفتگــی دردنــاک در پاهــا ) ممکــن اســت
وجــود داشــته باشــد .

راههای پیشگیری از بیماری وبا :
 -1مــواد غذایــی را کامــا بپزیــد.
تمــام قســمتهای غــذا بایــد حداقــل
تــا دمــای  70درجــه ســانتی گــراد
حــرارت ببیننــد .
 -2مکــررا دســتهایتان را بشــوئید  .پیــش از شــروع بــه تهیه
غــذا و پــس از هــر بــار وقفــه در ایــن امر(بویــژه اگــر بــه
توالــت رفتــه ایــد یــا فرزنــد خــود را شســته ایــد) دســتهای
خــود را کامــا بشــویید .
 -3برای تهیه غذا از آب سالم استفاده کنید .
 -4ســبزیجات خــام راســالم ســازی (انــگل زدایــی و گنــد
زدایــی) نماییــد .
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بیماری آنفلوانزا :

© در صــورت داشــتن عالیــم بیمــاری مثــل تــب بــاال ،ســرفه
زیــاد ،بــی حالــی و گلــودرد بــه پزشــک اکیــپ امــدادی مرکز
بهداشــتی درمانــی یــا بهــورز منطقــه
مراجعــه کنیــد.
© از در آغــوش گرفتن ،بوســیدن و دســت دادن
بــا افــرادی کــه دارای عالیــم بیمــاری تنفســی
(آنفلوانــزا )مــی باشــند خــودداری کنید .
© تــا زمانــی کــه دســتهای خــود را
نشســته ایــد از لمــس کــردن چشــم ،
دهــان و بینــی بــا دســتهای خــود جــدا پرهیــز نماییــد .
© در هنــگام ســرفه و عطســه دهــان و بینــی خــود را بــا
دســتمال کاغــذی بپوشــانید دســتمال هــای اســتفاده شــده
را درون ســطل زبالــه بیاندازیــد و آنهــا را بــر روی ســطح ویــا
زمیــن رهــا نکنیــد دســتها را بــه طــور مرتــب (ترجیحـ ًا) بــا
آب و صابــون بشــوئید.
© در صورتــی کــه دسترســی بــه آب نداریــد از ژل هــای
ضدعفونــی کننــده اســتفاده نمائیــد .
© از بیمارانــی کــه دارای عالیــم بیمــاری
تنفســی (آنفلوانــزا ) هســتند  1تــا  1.5متــر
فاصلــه بگیریــد .
© بیمارانــی کــه دارای عالیــم بیمــاری
تنفســی (آنفلوانــزا ) هســتند توصیــه مــی شــود از ماســک
اســتفاده کننــد  .حتــی المقــدور از تمــاس نزدیــک بــا
دیگــران بخصــوص در هنــگام بیمــار بــودن خــودداری کنیــد .

بیماری هاری :
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بیمــاری هــاری یــک بیمــاری خطرنــاک و کشــنده اســت کــه به
دنبــال گــزش توســط حیوانــات بــه انســان منتقــل مــی شــود.
بیمــاری هــاری قابــل پیشــگیری ولــی غیــر قابــل درمان اســت .
© در صــورت حیــوان گزیدگــی بالفاصلــه محــل زخم را بــا آب و
صابــون بــه مــدت  15الــی  20دقیقــه شستشــو دهید.
© جهــت شــروع واکسیناســیون
هــاری بالفاصلــه پــس از مجــروح
شــدن توســط حیوانــات بــه نزدیــک
تریــن مرکــز بهداشــتی و درمانــی
مراجعــه کنیــد .

بیماری تب مالت:
یکــی از بیماریهــای عفونــی قابــل انتقــال بیــن انســان و حیوان
اســت کــه معمــوال «در بیــن حیوانات اهلــی و بیشــتر در بــز ،گاو
و گوســفند دیــده مــی شــود .
عالئــم بیمــاری ممکــن اســت شــدید یــا خفیــف بــا شــروع
تدریجــی یــا ناگهانــی باشــد عالئــم شــایع آن در انســان تــب
و لــرز ،خســتگی ،تعریــق  ،ســردرد  ،درد مفاصــل و کمــر  ،بــی
اشــتهایی ،کاهــش وزن  ،یبوســت  ،گلــودرد و ســرفه خشــک
مــی باشــد .تظاهــرات شــایع آن در دامهــا ســقط جنیــن اســت .
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ایــن بیمــاری از طریــق مصــرف شــیرخام و فــرآورده هــای
لبنــی تهیــه شــده از شــیرخام یــا شــیری کــه بخوبــی
جوشــیده نشــده مخصوصــا پنیــر محلــی ،خامــه ،سرشــیر،
بســتنی و  ....منتقــل مــی شــود .
همچنیــن تمــاس بــا خــون  ،جفــت ،جنیــن و ترشــحات
رحمــی حیــوان آلــوده  ،تنفــس هــوای آغــل و طویلــه
دامهــای آلــوده ،پاشــیده شــدن خــون یــا ترشــحات آلــوده
بــه چشــم از طریــق مــادر آلــوده بــه جنیــن و همینطــور در
حیــن شــیردهی از راههــای انتقــال بیمــاری اســت.
به منظور پیشگیری از بیماری تب مالت :
از شــیر و فــرآورده هــای لبنــی تهیــه شــده از شــیر
پاســتوریزه یــا شــیری کــه بــه انــدازه کافــی جوشــیده شــده
اســتفاده کنیــد .
قبــل از مصــرف شــیر را بــه مــدت
 3دقیقــه بجوشــانید بایــد توجــه
داشــته باشــیم کــه کــف کردن شــیر
بــه هنــگام حــرارت دادن  ،عالمــت
جوشــیدن شــیر نمــی بــا شــد.
پنیــر در آب نمــک حداقــل بــه مــدت  2/5تــا  3مــاه
نگهــداری شــود.
افــرادی کــه بنحــوی بــا دام ســر و کار دارنــد  ،بایــد بــه
هنــگام کار از وســایل حفاظتــی ماننــد دســتکش ،عینــک،
چکمــه و لبــاس غیرقابــل نفــوذ اســتفاده نماینــد.
ضمنــا مهمتریــن راه پیشــگیری از تــب مالــت در حیوانــات
شناســایی و جداکــردن حیوانــات آلــوده اســت.

عقرب زدگی :
بــرای پیشــگیری از عقــرب زدگــی
در هنــگام بــروز ســیل بــا توجــه بــه
اینکــه جانــوران زهــری از النــه هــای
خــود جــدا شــده و زیســتگاه خــود را
از دســت مــی دهنــد و پــس از ســیل
بــرای زیســت بــه محیــط های خشــک
هجــوم مــی برنــد  .لــذا احتمــال هجوم
ایــن جانــوران بــه خانــه هــا افزایــش
ـه نکات
مــی یابــد و بــرای محافظــت در برابــر گــزش آنــان باید بـ
ـود :
ـه شـ
ـر توجـ
زیـ
© هــر روز بایــد لباســها و کفشــها قبــل از پوشــیدن بــه
خوبــی تکانــده شــود.
© افــراد در هنــگام کار در شــب از کفشــهاي ســاقداریا
چکمــه اســتفاده کننــد.
© در هنــگام کار وجــا بجاکــردن مصالــح ســاختمانی ،الــوار و
چــوب ازدســتکش اســتفاده شــود .درحیــن جابــه جایی لــوازم
و اشــیا در منــازل وانبارهــا بــه طــور کامــل احتیــاط شــود.
© هنــگام خــواب ،وســایل و محــل خــواب بایــد قبــل از
اســتفاده بازرســی و در صــورت امــکان تکانــده شــود.
© وســایل خــواب ،ماننــد بالــش ،تشــک و پشــه بنــد نبایــد
بــا دیــوار یــا شــاخ و بــرگ و تنــه ي درختــان هیچگونــه
تماســی داشــته باشــد .رعایــت حداقــل  50ســانتیمتر فاصلــه
بــا دیــوار ضــروري اســت .
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© از نشســتن روي خــاك هــاي انباشــته شــده کــه بــه
منظــور هدایــت آبهــاي ناشــی از بارندگــی بــه زیرپــل هــا
اســت و همچنیــن ،خاكریزهــا خــود داري شــود.
© خانــه هــا نــور کافــی داشــته باشــند و فضــاي حیــاط،
مســتراح و آشــپزخانه درطــول شــب بــه ویــژه در مناطــق
روســتایی پرخطــر روشــن باشــد.
© در صورتیکــه محــدوده محــل زندگــی عقــرب ها مشــخص
اســت ،بــرای از بیــن بــردن عقــرب هــا بهتــر اســت نزدیــک
محــل زندگــی عقــرب هــا یــک گونــی خیــس گذاشــته شــود
تــا بــه علــت خنــک بــودن زیــر گونــی جمــع شــوند.
© مــرغ و خــروس عالقــه خاصــی بــه عقــرب هــا دارنــد در
مناطــق عقــرب خیــز از نگــه داری آنــان بــرای از بیــن بــردن
عقــرب هــا اســتفاده شــود.

نکـته :

اگــر عقــرب روي بــدن قرارگرفــت ،ســعی کنیــد بــدون واهمه
و بــا اســتفاده از یــک ابــزار آن را بتکانیــد .در ایــن مــورد ،بــه
خصــوص ازلــه کــردن آن روي بــدن خــودداري شــود .عضــو
گزیــده شــده ثابــت نگــه داشــته شــود .جواهــرات ماننــد
انگشــتر و ســاعت را بیــرون آورده و مصــدوم ســریع ًا بــه
بیمارســتان انتقــال داده شــود.

مارگزیدگی :
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بــرای پیشــگیری ازمارگزیدگــی در مناطقــی کــه دچــار ســیل
ـود :
ـه شـ
ـر توجـ
ـکات زیـ
ـه نـ
ـد بـ
شــده انــد بایـ
© مارهــا معمــوالً مناطــق تاریــک را ترجیــح مــی دهنــد؛
بنابرایــن ،هرچــه مناطــق مســکونی روشــن تــر و از نــور
کافــی برخــوردار باشــند ،احتمــال دورشــدن مارهــا از ایــن
اماکــن بیشــتر خواهدبــود.
© قبــل از نشســتن روي تختــه ســنگها یــا تنــه ي درختــان
آنهــا را بررســی کنیــد.

© هنــگام کار بــه خصــوص در مناطــق مارخیــز از دســتکش،
پوتیــن ســاق بلند(چکمــه) و شــلوار بلنــد بــا مــچ پیــچ
اســتفاده نماییــد.
© به محض مشاهده ي مار از محل فاصله بگیرید.
© در برخــورد بــا مــار بــه طورزیگــزاگ یــا مارپیــچ حرکــت
نماییــد تــا جهــت یابــی مــار مختــل شــود.
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© نزدیــک چــاه ،غــار ،باتــاق ،مناطــق متروکــه و اشــیاي
زایــد و بــی مصــرف نخوابیــد.
© بــه آبهــا ،درختــان یــا دیوارهایــی کــه احتمــال وجــود
مــار هســت نزدیــک نشــوید ،یــا بااحتیــاط عمــل کنیــد.
© اگــر ناگهــان مــار بــه شــما حملــه کــرد ،جهــت جلوگیــري
از حملــه ي دوبــاره ،محــل را تــرك کنیــد.
© از زخمــی کــردن مارهــاي بــزرگ و خطرنــاك و رهاکــردن
آنهــا خــودداري کنیــد.
© از دســت زدن بــه مــار ســمی مــرده بــه ویــژه در ســاعت های
اول مــرگ پرهیــز شــود زیــرا خطــر گــزش رفلکســی در برخــی
مارهــا تــا ســاعت هــا پــس از مــرگ وجــود دارد .

توجـه :

© اســتفاده از ســرما درمانــی یــا کمپــرس آب ســرد در
محــل مارگزیدگــی مطلقـ ًا ممنــوع اســت .بیمــار در وضعیــت
نشســته یــا درازکــش قــرار گیــرد بــه طــوری کــه انــدام
گزیــده در وضعیــت افقــی قــرار گیــرد .
© انــدام گزیــده بــه وســیله آتــل یــا بانــد پارچــه ای بــی
حرکــت نگــه داشــته شــود.
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© تمام زینت آالت مانند ساعت و انگشتر خارج شود.
© از هــر گونــه دســت کاری زخــم ناشــی از گزیدگــی پرهیــز
شو د .
© مصدوم سریع ًا به بیمارستان انتقال داده شود.

بیماری سالک :
در هنــگام ســیل ،احتمــال ورود
جانــوران مــوذی و ســگ هــای
ولگــرد بــه مناطــق مســکونی
افزایــش مــی یابــد و ایــن جانــوران
بــرای بیمــاری ســالک مخــزن
محســوب مــی شــوند .پشــه خاکــی
کــه عامــل انتقــال بیمــاری اســت در صــورت آلــوده شــدن
مــی توانــد بیمــاری ســالک را بــه انســان منتقــل کنــد.
ایــن بیمــاری کــه در اثــر گــزش
پشــه خاکــی ایجــاد شــده و
اغلــب بــه شــکل یــک زخــم در
پوســت دیــده مــی شــود .ایــن
زخــم بیشــتر در نواحــی بــاز بــدن
کــه لبــاس روی آنــرا نمی پوشــاند
ایجــاد مــی گــردد مثــل دســت ها،
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پاهــا ،صــورت ،ســر و گــردن .ایــن بیمــاری بــدون درد و تــب
اســت و زخــم پوســتی آن حــدود دومــاه تایــک ســال طــول
میکشــد و ســپس بهبــود مــی یابــد و جــای زخــم بــرای
همیشــه مــی مانــد.
ایــن پشــه در شــکافهای عمیــق دیوارهــا ،اماکــن متروکــه،
مخروبــه ،اطــراف تــوده هــای زبالــه ،کــود هــای حیوانــی،
ال نــه جونــدگان ،پشــت اشــیاء ثابــت منــزل ماننــد کمــد
و قــاب عکــس اســتراحت نمــوده و در ســاعت اولیــه شــب
شــروع بــه فعالیــت خونخــواری و تغذیــه مــی نماینــد.

راههای پیشگیری از بیماری :

 -1رعایــت اصــول حفاظــت فــردی و ممانعــت از تمــاس پشــه بــا بدن
انســان (پوشــش مناطــق بــاز بــدن و یــا اســتفاده از مــواد دور کننده
حشرات)
 -2مجــزا بــودن محــل زندگــی انســان از دام و رعایــت فاصلــه
مناســب در ایــن خصــوص
 -3اســتفاده از مــواد دور کننــده پشــه هنــگام اســتراحت وخــواب
در مناطــق آلــوده بویــژه توســط ســربازان ،نگهبانــان و کشــاورزان
هنــگام غــروب و نیمــه شب(.اســتفاده ازایــن مــواد هــم توســط
بیمــاران و هــم توســط افــراد ســالم ضــروری اســت).
 -4اســتفاده از تــوری و پشــه بنــد
مناســب (ریــز ســوراخ) توســط افراد
ســالم در مناطــق آلــوده بویــژه از
نــوع آغشــته بــه ســم دفــع کننــده
حشــرات توســط ســربازان ،نگهبانان
و کشــاورزان
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 -5اســتفاده از لباســهای آســتین بلنــد و تــا حــد امــکان ضخیــم و
نیــز عــدم اســتفاده از شــلوارک
 -6مراقبــت و درمــان زخــم (ممانعــت از تمــاس پشــه بــا زخــم
بیمــار بوســیله بــا پارچــه تمیــز  ،مــواد دور کننــده یــا پانســمان ویا
پوشــاندن زخــم در طــول اســتراحت فــرد بــه منظــور جلوگیــری از
آلــوده شــدن پشــه خاکــی هــای جدیــد وانتشــار بیماریــو انتقــال به
دیگــران)
 -7از رفتــن بــه مناطــق آلــوده بخصــوص بعــد از غــروب آفتــاب
خــودداری نماییــد.
 -8از حضــور کــودکان در خــارج از منــزل درمناطــق آلــوده بخصوص
در ســاعات عصــر و بعــد از غــروب آفتــاب جلوگیــری نمایید.
 -9دفــع بهداشــتی زبالــه ،فاضــاب و کودهــای حیوانــی جهــت
جلوگیــری از مســاعد شــدن محیــط بــرای زندگــی پشــه خاکــی و
ســایر حیوانــات
پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن
یا گاز گرفتگی در سیل
در اثــر ســیل معمــوالً بــا ورود گل والی بــه منــازل و تخریــب
ســاختمانها افــراد مجبــور بــه اســکان موقــت در چــادر
میگردند.پــس بایــد نــکات ایمنــی رعایــت گــردد:
اســکان موقــت در چــادر درصورتیکــه نــکات ایمنــی الزم
رعایــت نگــردد مــی توانــد حــوادث ناگــواری از جملــه
خفگــی ناشــی از مســمویت بــا گاز منواکســید کربــن یــا
گازگرفتگــی بهمــراه داشــته باشــد.
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وســایل گرمایشــی کــه بــا ســوخت هــای فســیلی ماننــد نفت
و یــا گاز طبیعــی و یــا گاز شــهری و زغــال چــوب کار مــی
کننــد بــرای ســوختن بــه هــوا نیــاز دارنــد و در صورتیکــه در
محیــط هــای بســته مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و محلــی
بــرای ورود هــوا و خــروج گازهــای ناشــی از ســوختن آنهــا
وجــود نداشــته باشــد باعــث تولیــد گاز منواکســید کربــن
و ایجــاد مســمومیت بــا ایــن گاز خطرنــاک و یــا همــان گاز
گرفتگــی شــده و منجــر بــه مــرگ گــردد.

عالئم گاز گرفتگی :
ســردرد همــراه بــا احســاس ســنگینی ســر ،حالــت گیجــی،
تهــوع و اســتفراغ و ســوزش شــدید در ناحیــه گلــو ،احســاس
گرفتگــی و درد شــدید در قفســه ســینه ،احســاس آشــفتگی،
تحریــک پذیــری و ناتوانــی در تشــخیص موقعیــت ،تشــنج و
کاهــش هوشــیاری و پــس از آن مــرگ
ـگیری از خفگی
ـرای پیشـ
ـی بـ
ـای ایمنـ
ـه هـ
توصیـ
بــا گاز یــا گاز گرفتگی:
 -1در صــورت امــکان ســعی کنیــد از روشــن کــردن چــراغ
والــور یــا گاز پیــک نیــک در داخــل چــادر خــود داری کنیــد.
در هرنــوع وســیله گرمایشــی اگــر شــعله بــه رنــگ آبــی
نباشــد نشــانه کمبــود اکســیژن اســت و خطــر گاز گرفتگــی
بیشــتر مــی شــود.
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 -2در صــورت اســتفاده از چــراغ والــور،گاز پیــک نیــک یــا
هــر وســیله گرمایشــی  ،بویــژه هنــگام خــواب کمــی از در یــا
پنجــره چــادر را بــاز نگــه داریــد تــا هــوای تــازه از بیــرون
بــه داخــل چــادر آمــده و گازهــای ســمی از چــادر خــارج
شــوند.
 -3ســعی نمائیــد بطــور مرتــب هــوای داخــل چادرتهویــه
گــردد.

اقدامات اولیه و فوری در خفگی با گاز
یا گاز گرفتگی:
 .1بــاز نمــودن ســریع در چــادر
و انتقــال فــرد گاز گرفتــه بــه
بیــرون از چــادر
 .2شــل نمــودن یقــه و کمربنــد
فــرد مصــدوم
 .3باز نگه داشتن راه هوایی فرد مصدوم
 .4تماس با اورژانس ()115
 .5پرهیــز از خورانــدن مایعــات یــا هــر گونــه خوراکــی بــه
مصــدوم

نحوه صحیح شستن دستها

هموطن عزیز
اگر چه زبان از بیان حجم
انــدوه تــان قاصــر اســت امــا بــا تمــام
تــوان در کنــار شــما خواهیــم مانــد .

