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رانندگی

عوامل خطر تصادفات در سالمندان
 -1تاادفا اغنب هاشی از خطا نای اهاناهنی
ایت .ای خطا ا شامل حواس پنرتنی تنوجنل
هکردن تفایر غنط قضاس غنننط در منورد
یرعت س فاصنل یب ت بدسن دید اافی بیماری
ا س مشکال یالمتی ماهند اختالل بینایی ینا
مارف الکل می باشد.

اتومبیل مهم ترین سینینننل هن نننینل
یالمندان ایت .تواهایی راهندگی یا هن نل
مکان در حفظ ارتباط اجتماعی یالمندان
ه ش زیادی دارد .یالمندان بنل دیینل
مختنفی از قبیل افزایش ین انا نش
تواهایی اختالل در بینایی بیماری ا س...
بیش از افراد جواهتر در خطنر تانادفنا
سیایل ه نیل می باشند .بنابرای یالمندان
عزیز در راهندگی باید بیشتر احتیاط انند
س مچنی اطالعا مربوط بل رفتار یالم
راهندگی را بیاموزهد.

نای فنننی ینا
مچنی ممک ایت ه ن
محیطی خودرس در ای تاادفا ه ش داشنتنل
باشد.
-2بیماری ای شایع راهندگان یالمند انل در
تواهایی راهندگی آهها اثر منفی دارد شامل ه ن
بینایی قند خون آلزایمر اختنالی ه نننی
بیماری ای قنبی عرسقی افاردگنی آرتنرسز
اختالی عضالهی ایکنتی اختنالی خنوا
الکل س ایتفاده از دارس ا می باشد .بننناینراین
یالمندان عزیز باید بیشتر مراقب یبک زهدگنی
خود هیز باشند.

-3گرسه ای دارسیی زیادی سجود دارد انل در
افزایش خطر تاادف یا مختل اردن منهنار
راهندگی ه ش دارهد .ماهند ضدافاردگی نا س
خوا آسر ا .بنابرای یالمندان بایند ینرخنود
دارس مارف هکنند س با پزشک خنود مشنور
انند.

-3بل تابنو ا س عالیم را نمایی س راهننندگنی
خو توجل انید .ای اار شما را از خنطنر
دسر می اند.

-9با اهمای تمرینا سرزشی قدر عضنال س
عمنکرد مفاصل خود را بهبود بخشید انل بنر
مهار راهندگی شما اثر مثبت دارد.

نکات رانندگی سالمندان
 -1حتما معاینل ای یایهل بینایی س شنوایی را
اهننمننای د ننینند س در صننور هننینناز
از عینک یا یمعک نگای راهندگی اینتنفناده
انید.
 -2مارف برخی دارس ا بر حواس بیننناینی س
شنوایی س یرعت عمل تاثیر منفی میگناارد س
راهندگی اردن برای افرادی ال از آهها ایتفناده
میانند خطرهاک اینت .این منوضنو در
را نمای دارس هار شده ایت س اگر شک داریند
با پزشک مشور انید.

-8تا حد امکان از خوردن س هوشیدن نننگنای
راهندگی خوداری انید .ای اار حواس شمنا را
از راهندگی پر می اند.

-4اگر بل هو خاصی از بنینمناری منبنتنال
اتید حتما بنا پنزشنک خنود دربناره
مالحظا راهندگی صحبت انید.
-5خوا اافی را جندی بنگنینریند .بنرای
راهندگی خو یزی ایت خوا خوبی ارده
باشید.
-6از صحبت اردن با تنف

مراه نننگنای

راهندگی جداً خودداری انید.
-7آ اتل س با احتیاط براهید بل خاوص در
ترافیک زیاد س ت اطع ا.

-11فاصنل خود را با خودرسی جننوینی حنفنظ
انید .در رسز ای بارهدگی س برفی فاصنل بنایند
بیشتر باشد.
 -11اگر برای اسلی بار مایری را با خودرس طی
میانید یعی انید قبل از حنرانت از رسی
ه شل هشاهی موردهظر را دقی ا پیدا انننیند تنا
نگای راهندگی هگراهی شما باعث از دیت رفت
تمرازتان هشود.
 -12اگر خویشاسهدان س دسیتان دلاوز دربناره
راهندگی بل شما توصیل ایی میانننند بندسن
آهکل هاراحت شوید بل راهندگی خود دقت انید.
شاید حق با آهها باشد.

