ﺑﺎيﺪ هﺎ و نبﺎيﺪ هﺎي فوتبﺎل در هواي سرد

انجام فوتبال در هواي سرد ميتواند بازيكن را در خطر آسيﺐ هاي ناﺷي از سرما قرار دهد .اما تا زمانيكه با ﭘيﺶ بيﻨي اوضاع از قبﻞ
و انجام تمهيدات ﻻزم ميتوان ﺟﻠوي اين آسيﺐ ها را گرفت  ،سرما به تﻨهايي مﻨﻌي براي انجام فوتبال در فضاي باز نمي باﺷد.
فاكتورهاي مﺤيطي مﺴتﻌد كﻨﻨده ي بازيكﻨان به آسيﺐ ديدگي ناﺷي از سرما ﺷامﻞ  ،دماي ﭘايين و مﻨفي صفر درﺟه ي هوا  ،وﺟود
باد  ،كاهﺶ تابﺶ اﺷﻌه ي خورﺷيد و بارندگي مي باﺷد كه همگي به تﻨهايي ميتوانﻨد باعث از دست دادن گرماي بدن بشوند.
تمامي اين فاكتور ها در حضور ساير موارد خطر فردي در يك بازيكن مثﻞ  ،ويﮋگي هاي آنتروﭘومتريك  ،ميزان ﭘوﺷﺶ  ،وضﻌيت
سﻼمتي و بيماري هاي زميﻨه اي  ،سن  ،ﺟﻨس  ،ﺷدت ورزش ميتوانﻨد بازيكﻨان را در خطر افزايﺶ يافته ي آسيﺐ ناﺷي از سرما
قرار دهﻨد .از آنجا كه ﭘيشگيري از اين آسيﺐ ها بﺴيار مهم تر از درمان آنهاست  ،توﺟه ﺷما را به اين  ١٧نكته و توصيه ي مهم در
ارتباط با انجام فوتبال در هواي سرد ﺟﻠﺐ مي نمايم.
 .١در صورت وﺟود باد ﺷديد يا باران  ،به ﺟهت كاهﺶ ميزان اثر سرمايي دما  ،حتما استفاده از وسايﻞ و ﭘوﺷﺶ هايي كه از
بدن بازيكﻨان در مقابﻞ باد و باران حمايت كﻨﻨد را مد نظر قرار دهيد.
 .٢بازيكﻨان را تشويﻖ كﻨيد تا به ميزان كافي آب بﻨوﺷﻨد  .به ﺟهت توليد گرما در بدن و ﺟايگزيﻨي آب دفع ﺷده از طريﻖ
ادرار به عﻠت انقباض مثانه ناﺷي از سرما  ،نوﺷيدن ميزان كافي مايﻌات ضروري است.
 .٣به عﻠت اثر مﻌكوس كافئين و نيكوتين بر روي مكانيﺴم هاي دفاعي بدن در سرما  ،مصرف آنها را به ﺷدت در بازيكﻨان
مﺤدود كﻨيد.
 .٤استفاده از ﭘوﺷﺶ هاي ﭼﻨد ﻻيه به عﻠت ايجاد احتباس هوا بين ﻻيه هاي لباس در نگهداري گرماي بدن بﺴيار بهتر از يك
ﭘوﺷﺶ تك ﻻيه اما كﻠفت عمﻞ خواهﻨد كرد  .همچﻨين توﺟه به ﭘوﺷﺶ سر و اندام ها بﺴيار حايز اهميت است.
 .٥در صورت وﺟود باد  ،استفاده از بادگير و در صورت وﺟود بارندگي  ،تﻌويﺾ لباس هاي خيس ﺷده از قبيﻞ ﺟوراب  ،كﻼه
و دستكﺶ  ،اكيدا توصيه ميگردد.
 .٦در تمامي افراد استفاده از مايﻌات و كربوهيدرات كافي به توليد گرما در بدن كمك ميكﻨد  .درباره ي بازيكﻨاني كه روي
نيمكت نشﺴته اند و همچﻨين دروازه بان ها  ،انجام ورزش هاي متﻨاوب و با ﺷدت باﻻ در گروه هاي عضﻼني بزرگ به توليد
گرما در بدن كمك خواهد كرد و ﺟﻠوي افت ﺷديد دماي بدن را خواهد گرفت.
 .٧ﭼك مداوم بازيكﻨان از نظر برزو هرگونه عﻼيم ناﺷي از سرما مانﻨد سرمازدگي اندام ها  ،ايجاد كهير سرمايي  ،برونكواسپاسم
ناﺷي از سرما توسط ﭘزﺷك تيم ضروري است.
 .٨افراد داراي مشكﻼت زميﻨه اي مثﻞ آسم  ،برونكواسپاسم ناﺷي از سرما  ،كهير سرمايي  ،افراد داراي سابقه ي قبﻠي مشكﻼت
ناﺷي از سرما را حتما از قبﻞ ﺷﻨاسايي كﻨيد.
 .٩ﺟهت ﭘيشگيري از سرمازدگي اندام هايي از بدن كه در مﻌرض سرما هﺴتﻨد مثﻞ  ،گوش  ،بيﻨي  ،گردن ،انگشتان دست
و  ..استفاده از ﭘوﺷﺶ مﻨاسﺐ مثﻞ كﻼه و دستكﺶ اكيدا توصيه ميگردد و در صورت خيس ﺷدن آنها حتما بايد با ﭘوﺷﺶ
هاي گرم و خشك از قبﻞ آماده تﻌويﺾ ﺷوند.

 .١٠افراد داراي سابقه ي ﺷوك آنافيﻼكﺴي ناﺷي از سرما  ،بايد حتما ﺷﻨاسايي ﺷوند زيرا تﻨها راه ﺟﻠوگيري از اين ﺷوك در
افراد ،عدم مواﺟهه با سرما مي باﺷد.
 .١١بﻼفاصﻠه ﭘس از اتمام تمرين يا مﺴابقه استفاده از دوش آب گرم و تﻌويﺾ تمامي لباس هاي خيس با لباس هاي خشك
توصيه ميشود.
 .١٢طبﻖ ﭘروتكﻞ فيفا  ،تمامي مﺴابقات در رده ي بزرگﺴاﻻن در دماي كمتر از  ٢٢درﺟه زير صفر و در رده هاي ﺟوانان در
دماي كمتر از ٢٠درﺟه زير صفر و در كودكان در دماي كمتر از  ١٥درﺟه زير صفر لﻐو ميشوند.
 .١٣در صورتيكه دما به مﻨفي  ١٥درﺟه زير صفر نرسيده باﺷد نيز  ،كاهﺶ طول مدت تمرين و همچﻨين تمرين در فضاهاي
سرﭘوﺷيده توصيه ميشود  .بديهي با توﺟه به آسيﺐ ﭘﺬير تر بودن رده هاي ﭘايه  ،مﺤدوده ي دمايي سﺨت گيرانه تري
براي اين گروه سﻨي بايد اعمال ﺷود.
 .١٤توصيه هاي كﻠي در مورد ﺟوانان  ،در دماي زير صفر درﺟه  ،گرم كردن به مدت بيﺴت دقيقه در فضاي سر بﺴته و كاهﺶ
مدت تمرين به  ٤٥دقيقه در فضاي باز مي باﺷد  .همچﻨين در دماهاي زير صفر درﺟه به همراه بارش و يا وزش باد و يا
دماي كمتر از  ٥درﺟه زير صفر  ،توصيه به انجام تمرين در فضاي سرﭘوﺷيده است.
 .١٥توصيه هاي كﻠي در مورد نونهاﻻن در دماي زير هفت درﺟه  ،گرم كردن به مدت بيﺴت دقيقه در فضاي سر بﺴته و كاهﺶ
مدت تمرين به  ٣٥دقيقه در فضاي باز مي باﺷد  .همچﻨين در دماهاي زير صفر درﺟه  ،توصيه به انجام تمرين در فضاي
سرﭘوﺷيده است.
 .١٦در صورت وﺟود بارش باران  ،عﻼوه بر بﺤث سرما ،لﻐزندگي زمين و در صورت بارش برف عﻼوه بر سرما و لﻐزندگي زمين
 ،بﺤث كاهﺶ ديد بازيكﻨان نيز مطرح هﺴت كه داوران مﺤترم طبﻖ قوانين تصميم خواهﻨد گرفت.
 .١٧از آنجا كه براي بروز هيپوترمي در بازيكﻨان  ،نيازي به كاهﺶ دماي مﺤيط به زير صفر درﺟه نمي باﺷد  ،آﺷﻨايي تمامي
كادر ﭘزﺷكي تيم ها از عﻼيم هيپوترمي و درمان آن و ﭘيروي از توصيه هاي ﭘزﺷك تيم به عﻨوان رهبر كادر ﭘزﺷكي تيم
توسط تمامي اعضاي كادر تيم توصيه ميگردد .
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