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 لوا فصل

 انجام  های کلیدی در مهارت اهداف و ، اصول

 کمک های اولیه

 اهداف آموزشی   

 انتظار می رود پس از یادگیری محتوای این مبحث بتوانید:   

 . دکنیکمک های اولیه را تعریف  .1

 . دیکمک های اولیه را ذکر نمایانجام ف عمده اهدا .2

 .را ذکر نماییددر یک حادثه مهمترین خصوصیات امدادگر  .3

 د.یشرح ده را ، اقداماتی که در موارد پرخطر باید انجام داد .4

 .مواردی که پس از انجام اقدامات باید ثبت شود، را ذکر نمایید .5
 

 

 

 

 

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 های اولیه تعریف کمک

صدمات و عوارض بعدي براي  کم کردن درد و رنج و يا پيشگيري ازمرگ ، اقداماتي که هنگام وقوع حوادث براي جلوگيري از
 گويند.را کمک هاي اوليه مي  يا مصدوم پيش از رسيدن پزشک و يا انتقال او به مراکز بهداشتي درماني بعمل مي آيدمجروح 

 هدف کمکهای اولیه :

 داشتن شخص مصدوم يا بيمار نجات و زنده نگه .1
 جلوگيري از شدت يافتن عارضه .2
 کمک به بهبود حال بيمار تا انتقال او به مراکز درماني .3

 

 کمکهای اولیه : ترتیب اجرای

 ارزيابي صحيح و سريع موقعيت .1
 تشخيص مشکل يا صدمات وارد آمده به مصدوم .2

 اارائه درمان به موقع و صحيح با در نظر گرفتن اولويت ه .3

  انتقال مصدوم به مراکز بهداشتي، درماني در صورت لزوم .4
 

 :ضرورت و اهمیت دانش کمک های اولیه

 سال 1- 38 حوادث علت اصلي مرگ در افراد -

 هميت زمان در نجات فرد ا -
 امدادگر کیست؟

به عنوان يک امدادگر  .امدادگر گفته مي شود ،به هر فرد دوره ديده داوطلب يا مامور که اقدام به ارائه کمک هاي مورد نياز نمايد
 .گيردبفرد کمک دهنده مي تواند وظايف متعددي را در صحنه آسيب بر عهده 

 : برخورد با حوادثدر خوب ،  امدادگریک خصوصیات مهمترین 

 تمرکز( آگاهي و قدرت علـم، تجربـه،) .در کمک به مصدومين را داشته باشد مهارت کافیامدادگر خوب بايد  -

 .را داشـته باشـد در فـــراهم نمـــودن محـــير آرام در اطـــرا  قـــدرت مـــدیریتامــدادگر خـــوب بايـــد  -
  (مورد افراد جلوگيري از تجمع بي)
در برخـــورد بـــا حـــوادث و مصـــدومين باشــد و بجــاي نگــران کــردن اطرافيــان  روحیــه قـــویامــدادگر بايــد داراي  -

 (حفظ خونسردي) .مصدوم، به آنها آرامش دهد
 .کندرا رعايت  سرعت، دقت، آرامشسه رکن مهم در کمکهاي اوليه يعني  امدادگر خوب بايد -
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ـاژ ماس نموده و اقـدامات احيـا شـامل را شناسـايي کننـده زنـدگی مصـدومحوادث تهدیـد امدادگر خوب بايد بتواند  -
 (ب اهميتبا رعايت ترتي . )جلوگيري از بروز صدمات بيشتر را انجام دهد تـنفس مصـنوعي ، مهـار خـونريزي و، قلبـي 

  .ارزيابي وضعيت عاليم حياتي مصدوم را داشته باشد و مهارت کنترل و امدادگر خوب بايد قدرت -

 (.. )وقتي مصدومين بيش از يک نفر باشندرا اجرا نمايد تریاژامدادگر خوب بايد بتواند عمليات  -

تر خواهد مصدومين باعث عوارض بيش زيـرا دخالـت در امـور درمـان ؛ دخالـت نمايـد نباید در امور پزشـکیمدادگر خوب ا -
 .گرديد

 .حداکثر بهره برداري را بنمايدخود و سليقه  ابتکاربا  امکانات موجودامدادگر خوب بايد از   -

 .حوادث دور نمايد کـرده و عوامـل خطـر سـاز را از صـحنه خطرات را ارزیـابیامدادگر خوب بايد    -

 .امه دهداوليه را بصورت گروهي ادکمکهاي  بخواهـد و ارائـه دیگـران کمـکامدادگر خوب بايـد در صـورت امکـان از    -

 .ودکم شجواب داده تا ترس مصدوم  مصدوم را جلب نمايد و سواالت مصـدوم را صـادقانه اعتمادامدادگر خوب بايد    -

  .کند و با انگيزه واال بـه مصـدومين کمـک توکل به خدای متعالامدادگر خوب بايد با   -

 هر چه سريعتر مصدوم به مراکز درماني را فراهم کند. انتقالشرایط در صورت لزوم امدادگر خوب بايد   -

 
 :دآنچه امدادگر باید بدان                                                                               

بيشتر  جابجايي غير ضروري مصدوم، انجام کارهايي که باعث آسيب ،دخالـت در امور پزشـکي)آنچه نبايد انجام دهد -
 ( .... ،به بيمار مي شود، انجام اموري که اطالعات کافي در مورد آنها ندارد

 .چگونه بدون برنامه ريزي قبلي اقدام کند -
 .چگونه از کيف احيا استفاده کند -
  .چگونه به ساير ارائه دهندگان خدمات کمک کند -

        

 : اقداماتی که در موارد پرخطر باید انجام داد

 آرامش همراه با برخورد سريع .1

 اولويت بندي کارها  بررسي دقيق ازوضعيت سانحه و .2
 رعايت موارد ايمني   .3
 درجلوگيري از خونريزي ( مثالا  ديگران ) کمک خواستن از .4
 بيهوشي - ج      خونريزي –ب      بررسي تنفس -الف  تعيين اولويت هاي درماني : .5
 معاينه :  .6

 کمتر حرکت دهيد. مصدوم را -
 پا از سرتا نوک انگشتان شروع معاينه -



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 تعريق  بررسي پوست از نظر رنگ پريدگي ،کبودي ، -
 بيني از نظر خونريزي ،کبودي  دهان و بررسي چشم ها ، -
 از نظر ضربه وتغيير شکل  ،پشتي ستون فقرات گردني و -
 عمق تنفس  و حرکات قفسه سينه تعداد -
 خونريزي احتمال شکستگي کبودي و نظر بررسي اندام ها از -

 
 (مصدوم  سطح هوشياري نشانه ها و ،مجروح يتوضع، )چگونگي وقوع حادثه  تشخيص صحيح. ۷ 

 مراقبت درمان و. 8

 د:نکه پس از انجام اقدامات باید ثبت شو مواردی

 شراير اوليه بيمار در مراجعه به خانه بهداشت يا محل حادثه -

 عاليم مورد مشاهده توسر بهورز تشريح بيماري، آسيب ها و -
 حياتي هنگام مراجعه يا در محل حادثه عالئم -
 درمان وکمکهاي اوليه ارائه شده -
 توجه به نوع مشکل  ارسال نمونه الزم با -

 تکنیک های اصلی در کمک های اولیه:                                                           

 نجات دهد. اين نيازهاي حياتي عبارتند از: امدادگر ماهر با تامين نيازهاي حياتي مصدوم مي تواند جان او را

 باز بودن راه تنفس -الف

 تنفس به اندازه کافي -ب

 گردش خون مناسب -ج

 وضعيت بهبود بخش  -د 

                                                                   

 پرسش و تمرین                                                                                            

 طبق مباحث يادگرفته شده بيان کنيد که چه اقداماتي را براي مصدوم يا فراگيران محترم ، ضمن طراحي يک صحنه حادثه ،

 .مي دهيدمصدومين انجام 
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 دوم فصل

 نحوه ارزیابی بیمار درکمک های اولیهآشنایی با 

اهداف آموزشی          

 : دیپس از پایان جلسه انتظار می رود بتوان    

 د.یاهمیت حوادث، نحوه مدیریت و ارائه کمک های اولیه را بیان کن .1

 د.یمراحل رویکرد نظام مند ارزیابی را به ترتیب نام ببر .2

 د.یکدام را مختصری شرح دهچهار روش امن سازی محیط را نام برده و هر  .3

 د.یدو مرحله اصلی ارزیابی بیماران را نام برده و اهداف هر کدام را بیان کن .4

 د.یحل ارزیابی اولیه را به ترتیب بیان و اجرا کنامر .5

 د.یارزیابی ثانویه را به ترتیب بیان و اجرا کنحل امر .6

 د.نیمرحله مراقبت قطعی و صریح را بیان ک 4 .7

 
 

 

 

 

 
 

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 ناشی از تروماآسیب های 
 

بررسي، شناسايي و مديريت مشکالتي است که زندگي فرد را تهديد کرده و ممکن است به  : از مراقبت ابتدایی تروماهدف 
 معلوليت يا مرگ منجر گردد.

           سـاله در کشـورهاي توسـعه  40تـا  1آسيب هاي ناشي از تروما بزرگترين عامـل مـرگ و ميـر و معلوليـت در افـراد  : شیوع 
 محسوب مي شود. مرگ و مير در افراد مسنمهم بيماريهاي قلبي عروقي و سرطان يکي از عوامل  پس ازو  استيافته 

 
 توزیع زمان مرگ در حوادث                                                                          

 : مدل سه گانه کالج جراحان آمريکا  براي توزيع زمان مرگ 
 مرحله اول: ثانيه ها يا دقايق ابتدايي آسيب -

 مرحله دوم: دقايق تا ساعاتي بعد از آسيب -

                                                                                                                                                       مرحله سوم: بعد از چند روز يا هفته بعد از آسيب -
 است.  شناسايي زودرس عالئم آسيب هاي شديد و ارائه کمک هاي اوليه در روند بهبودي مصدوم موثر و تعيين کننده       

 
 ( ارزیابی مرحله به مرحله ) رویکرد نظام مند ارزیابی

  :براي شناسايي مشکالت تهديد کننده حيات و شروع سريع اقدامات و درمان، يک رويکرد نظام مند ارزيابي مورد نياز است    
 امن سازي محير -
 (بررسي ثانويهو بررسي اوليه ) ارزيابي مصدومان -

 مراقبت قطعي و صريح -
 

 من سازی محیطیا
وقعيـت را شناسـايي، ارزيـابي و جان خود را به خطر نمي اندازد. بايد مکمک دهنده بايد مطمئن باشد که حين کمک کردن        

 : هستند عبارتند از رثمونموده و در مورد انجام کارها بهترين تصميم را بگيرد.  شرايطي که در اين کار مهم و  درک
 توجه به ايمني صحنه .1

 نحوه برخورد .2

 به حداقل رساندن خطر عفونت .3

 درخواست کمک  .4

 هصحنتوجه به ایمنی  
 ا در محير حادثهتوجه به عوامل خطرز، اولين قدم  -

 ، امداد گاز و ... 115، 125، 110درخواست کمک  -
 عدم حرکت مصدوم مگر خطر فوري و تهديد جان مصدوم  -
 در حوادث جاده اي )افراد و وسايل نقيله (اداره رفت و آمد ها  -
 جلوگيري از آتش سوزي ماشين)خاموش کردن ماشين(   -
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 دودهاي سميمنبع جستجو و قطع منبع گاز يا  -
 (  ) عدم تماس با برق قطع اتصال برق در برق گرفتگي ها -
 حادثه و پيشگيري از صدمات بعدي مصدوم چگونگي ايجادتوجه به  -
 توجه به تعداد مصدومين، اولويت بندي ارائه کمک هاي اوليه به افراد -

 
 نحوه برخورد  

 همراه با حفظ آرامش و خونسردي و کنترل شدهنحوه برخورد سريع، اما      -

 پراکنده کردن جمعيت مزاحم از محل حادثه و اطرا  آن     -

 فراهم کردن محير مناسب    -
 

 به حداقل رساندن خطر عفونت
 ... عدم تماس با ترشحات مصدوم از جمله خون، مني، ترشحات واژن، مايع مغزي نخاعي و -
 گان، عينک و ... استفاده از وسايل ايمني مثل ماسک، -
 شستشوي دست ها، پوشيدن دستکش يکبار مصر  -
 پرهيز از فرو رفتن سوزن آلوده به دست پرسنل -
 استفاده از ماسک صورت دريچه دار در تنفس دهان به دهان -

 
 درخواست کمک                                                                                          

 : جلب همکاري برخي حاضرين جهت        
 جلوگيري از خونريزي ها و شکسته بندي ها   -
 رساندن مصدوم به مراکز درماني -
 آگاه نمودن ديگران و مسئولين   -
 کنترل و اداره رفت و آمدها -

 
 ارزیابی بیماران

 

قدم دوم اولين وظيفه امداگر است، که اطمينان از ايمني صحنه و تحت کنترل بودن آن پس از در رويکرد نظام مند ارزيابي ، 
 ارزيابي بيماران و مصدومين ترومايي در دو مرحله انجام مي پذيرد:  .استارزيابي بيماران 

 ارزيابي اوليه -

 ارزيابي ثانويه -
 ارزیابی اولیه

 است.شناسايي  و رفع مشکالت تهديد کننده حيات  ارزيابي اوليههد    
 و ناتواني و اختالل عملکرد ، بررسي گردش خون و خونريزي ، تنفس و تهويه ، بررسي راه هواييشامل پنج جزء ارزيابي اوليه 

 (ABCDE) ست.کنترل محيطي و ظاهري



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 (ABCDE) پنج جزء ارزیابی اولیه 
 ir wayA A بررسی راه هوایی

 reathingB B تنفس و تهویه

 irculationC C بررسی گردش خون و خونریزی

اختالل عملکردناتوانی و   isabilityD D 

 xposureE E کنترل محیطی و ظاهری

 

هوشیاربیهوش و نیمه در بیماران  بررسی راه هوایی  

 بررسي راه هوايي و اطمينان از باز و تميز بودن آن -
 ي انگشتان خوديپاک کردن دهان بيمار با حرکات جارو -
 حرکت زبان به سمت عقب و انسداد راه هوايي بررسي  -
 در هنگام بازدم...  و لقُل قُ،  خُرخُرشنيدن صداهاي  -

 

 

در شراير تهديد کننده حيات، احيا همراه با حفظ راه هوايي شروع مي شود. ارزيابي بيمار تا زماني که شراير تحت کنترل قرار 
 نگرفته ادامه نخواهد يافت. 

 چه زمانی انجام می گیرد؟ (قادر به تکلمبررسی راه هوایی در بیماران هوشیار)
  تروماي نافذ گردن يا هماتوم در حال گسترش -
  تروماي شديد فک و صورت -
  خونريزي راه هاي هوايي -
  آسيب حرارتي يا شيميايي دهان، بيني يا حلق -

 بررسی تنفس
 بررسي تنفس با مشاهده، لمس و سمع -
 ( ) بيماران با تهويه نامناسب قفسه سينه جهت مشاهده، لمس و سمع دقيقروي خارج کردن لباس هاي  -
 توجه به تقارن قفسه سينه در باال و پايين رفتن  -
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    بررسی تنفس    
                                                                    

 بررسی گردش خون و خونریزی
 لمس نبض هاي محيطي -
 )ارجح( لمس نبض کاروتيد -
 نبضتوجه به تعداد، قوام و نظم  -

 فشار مستقيم به زخم جهت کنترل موقت خونريزي فعال -
 

 

 

 ناتوانی و اختالل عملکرد

 بررسي مردمک ها: اندازه، تقارن و پاسخ به نور .1

  بررسي سطح هوشياري  .2

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

  
 

 کنترل محیطی و ظاهری

 بررسي و توجه بيشتر به کل بدن مصدوم  -
 بررسي تب و اندازه گيري درجه حرارت بدن  -
 درآوردن لباس ها، برداشتن کاله ايمني  -
 آماده کردن بيمار براي بررسي ثانويه  -

 
 ییراهنما یدهایکل و نشانگرها      

 گرانيد حضور در ماريب يها بيج اي فيک يبررس -
 ...  و ابتيد صرع، به فرد يابتال مورد در اطالعات يحاو که يکارت و ييشناسا کارت يبررس     -
 ماريب همراه يداروها به توجه -
 خاص مارانيب يها عالمت اي يطب يبندها دست به توجه -

 
 ارزیابی ثانویه

 اخذ شرح حال و تاريخچه -

 نشانگرها و کليدهاي راهنمايي -

 مشخص نمودن مکانيسم آسيب -

 بررسي عالئم و نشانه ها -

 ارزيابي از فرق سر تا نوک پا -

 اند. ناديده گرفته شده در بررسي اوليهست که شناسايي صدمات و مشکالتي ،  هيثانو يابيارزهد     
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 اخذ شرح حال و تاریخچه                                                                                 
 

 SAMPLEاخذ شرح حال                                         اطالعات فردی مصدوم
 

 نشانه هاي بيمار نام، نام خانوادگي
 

 سابقه حساسيت سن
 

 داروها سابقه تاهل

 
 سابقه بيماري قبلي شکايت اصلي

 
 آخرين ماده خوراکي و نوشيدني آدرس خانواده و خويشاوندان

 
 حوادثي که قبل از جراحت رخ دادند شماره تماس خانواده يا اقوام و ...

 
 

 مشخص نمودن مکانیسم آسیب
 مشخص نمودن مکانيسم آسيب و پيش بيني صدمات و خطرات احتمالي بعدي   -
 اخذ اطالعاتي از قبيل نوع و شدت ضربه براي پيشگيري از آسيب بيشتر -
سواالتي از قبيل: آيا مصدوم به بيرون از وسيله نقليه پرتاب شده؟ کمربند ايمني بسته بوده؟ از چه ارتفاعي پايين افتاده؟ آيا  -

 .... برخورده؟ وبه شيشه جلو 

 بررسی عالئم و نشانه ها                                                                   
 توجه به عالئم مصدوم مثل درد، حالت تهوع و ...      -

 ...  توجه به موارد قابل تشخيص با استفاده از حواس پنجگانه مانند خونريزي، ورم، تب و     -

 پريدگي و تعريق نشانه هاي شوک مثل تاکيکاردي، هايپوتنشن، تاکي پنه، تغيير سطح هوشياري، رنگتوجه به      -

 

 ارزیابی از فرق سر تا نوک پا                                                                  

 از نظر هر گونه تورم، فرورفتگي، شکستگي، زخم و خونريزي -

 ها، بيني، چشم ها، صورت، گوش ها، جمجمهشامل: دهان و لب  سر -
 ، نبض شريان کاروتيد )دررفتگي يا شکستگي( گردن: ستون فقرات -
 تنه: در هر دوطر  استخوان هاي دنده، ترقوه، شانه و لگن -
 : استخوان هاي بازو، ساعد، مچ ها، کف دست و انگشتان )از نظر شکل، افتادگي و تورم( بازوها -
 زانو، مچ پا، کف و انگشتان پا ) از نظر شکل، افتادگي و تورم(: ران ها، مفصل  پاها -

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 مراقبت قطعی و صریح

 پس از ارزيابي بيمار، ارائه کمک هاي اوليه و مراقبت هاي اساسي مورد نياز بر اساس موقعيت بيمار :
 ( سرفصل هاي بعدي)مطابق  ارائه کمک هاي اوليه مورد نياز مصدوم -
 ارجاع مصدوم به پزشک  -
 آماده کردن مصدوم جهت انتقال به بيمارستان -
 اطالع رساني به مراکز اورژانس -

 ارجاع مصدوم به پزشک                                                             

 پس از اتمام کمک هاي اوليه در صورت نياز، ارجاع مصدوم به پزشک -
 ه به همراه مصدومارسال يادداشتي از وضعيت او و اقدامات انجام شد -
 و گرفتن رسيد يا امضاء از آنها نگهداري از اشياء متعلق به مصدوم و تحويل آنها به همراهان يا مسئولين -
 

 آماده کردن مصدوم جهت انتقال به بیمارستان
 روحيه دادن به مصدوم -
 تقويت اعتماد به نفس مصدوم  -
 تا حد امکان کاستن از درد و رنج مصدوم -
 و آرامي ماليمتانتقال مصدوم با  -
 ... حفاظت از مصدوم در برابر گرما، سرما، رطوبت و -

 
 اطالع رسانی به مراکز اورژانس

 درخواست آمبوالنس -
اعزام آمبوالنس  به خاطر داشته باشيد که هميشه تماس با مرکز اورژانس به معناي درخواست و :درخواست راهنمايي -

در واحد ارتباطات مي تواند پاسخگوي  و پزشکان اورژانس مستقر نيست. در بسياري از موارد، راهنمايي کارشناسان
 سواالت و مشکالت تماس گيرندگان باشد.

 
 درخواست آمبوالنس 

 115تماس با  -
 نام شخص تلفن کننده -
 ارائه شماره تلفن فرد يا محل تماس -
 آدرس دقيق محل)در صورت امکان نشانگرهاي خاص( -
 زمان وقوع حادثه -
 تعداد مصدومين، سن وجنس آنها و هرگونه اطالعات به دست آمده در مورد حادثه جزئيات حادثه از قبيل -
 جزئياتي در مورد هرگونه رابطه علت و معلولي -
 جزئياتي در مورد وجود عوامل خطرزا از جمله گاز، مواد سمي و خر جريان برق قوي و .... -
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 : مهم نکته
در صورت مشاهده وخامت انجام شود و  و ارزيابي دائميباشد تحت نظر بايد  ،عالئم حياتي و  مصدوم از نظر سطح هوشياري 

تا زمان رسيدن نيروهاي امدادي يا رساندن مصدوم به و شروع شده  ABCDEوضعيت مصدوم، ارزيابي مجدد بر اساس 
 يابد.ادامه مراکز درماني ، 

 یابیارز مند نظام کردیرو خالصه                    
 

 

 

عملیپرسش نظری و   

 اهميت حوادث و ارائه کمک هاي اوليه را بيان کنيد. -
 مراحل رويکرد نظام مند ارزيابي را به ترتيب نام ببريد. -
 مراحل امن سازي محير را نام برده و هر کدام را مختصري شرح دهيد. -
 دو مرحله ارزيابي بيماران را نام برده و اهدا  هر کدام را بيان کنيد. -
 بر روي دوستان يا مانکن اجرا کنيد. ،به ترتيبروش ارزيابي اوليه را  -
 روش ارزيابي ثانويه را بر روي دوستان يا مانکن  اجرا کنيد. -
 مراحل مراقبت قطعي و صريح را بيان کنيد. -



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 فصل سوم

طرز تهیه وسایل کمک های اولیه در محل کار، سکونت و آشنایی با 

 محل وقوع حادثه

 اهداف آموزشی
 

 د:یجلسه انتظار می رود بتوانپس از پایان         

 د.یاهمیت وسایل مورد نیاز کمک های اولیه را شرح ده .1

 د.یفوائد جعبه)کیف( کمک های اولیه را ذکر کن .2

 د.یمشخصات کیف کمک های اولیه بیان کن .3

 د.یکمک های اولیه را نام برده و کاربرد هر یک را بیان کن از جعبهوسایل موردنی .4

 د.یاولیه را لیست کن وسایل تکمیلی جعبه کمک های .5

 د.ینکات مهم در نگه داری جعبه)کیف( کمک های اولیه را بیان کن .6

 د.یوسایل موجود در خانه بهداشت را نام برده و کاربرد هر یک را بیان کن .7

  د.یطرز تهیه وسایل ضروری را )در موارد عدم دسترسی( اجرا کن .8
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 فوائد جعبه )کیف( کمک های اولیه

 (و ...  لياتومب داخل منزل، در) امکان وجود در تمام مکان ها -
 لياستر ليوسا هيته -
 قابليت حمل به صحنه هاي خطر  -
 الزم و ضروري براي امدادگران -

 مشخصات کیف کمک های اولیه     
 مقاوم در مقابل ضربه، رطوبت، خاک و آلودگي  -
 قابل حمل آسان با کمک دستگيره  -
 اندازه مناسب براي لوازم کافي  -
 داشتن عالمت يا نشان جعبه کمک هاي اوليه -

                              

 اولیهوسایل مورد نیاز جعبه کمک های                                                    
 باندانواع  -

 گاز استريل و غير استريل -

 پانسمان چشمي و غيرچشمي پد  -

 هاي  ضدعفونيمحلول  -

 لوکوپالست چسب زخم -

 پنس و پنست -

 آتل بادي يا چوبي -

 دستکش يکبار مصر  -

  ماسک صورت -

 قيچي و چراغ قوه -

  سنج با پوششتب  -

  قرص استامينوفن -

  سنجاق -

  سرم شستشو -

 هوائي / دستگاه احيا / دستگاه مکش (تجهيزات احيا ) مجموعه راه  -

 کيسه يخ -

  لباس محافظ -



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

جعبه کمک های اولیه وسایل تکمیلی  

 گاز وازلينهو  باطري مناسب چراغ قوه، گرمي  25پنبه ، باند مثلثي اضافي ،  دستکش استريلشامل :   هياول يها کمک جعبه يليتکم ليوسا

 اولیهنگه داری جعبه)کیف( کمک های                  
 کنترل مرتب وسايل از نظر تاريخ انقضاء  -
 کنترل تکميل بودن وسايل  -
 عدم قرار دادن کيف در مکان مرطوب مثل حمام -

 وسایل موجود در خانه های بهداشت 

ظر   پنس ،پنست، قيچي،، گالي پات،ظر  قلوه اي)رسيور(،چيتل فورسپس،مانومتر، کپسول اکسيژن، فورترالي پانسمان، 
سفتي  ،فشارسنجاتوکالو،گوشي پزشکي، ، سواپ، الکل، بتادين، کاپ دارويي، پد الکليظر  الکل،آبسالنگ، بيکس، ، استوانه اي

 افتالموسکوپاتوسکوپ، ست پانسمان، چسب اتوکالو،  ،باکس

 
 فوراتوکالو، ،سفتی باکس اتوسکوپ، ترالی، وسایل موجود در خانه های بهداشت از راست به چپ:

 
 گالی پات، رسیور،چیتل فورسپس افتالموسکوپ، وسایل موجود در خانه های بهداشت از راست به چپ:بیکس،سایر

 

 پنس و قیچی ،پنست سرکج ،پنست وسایل موجود در خانه های بهداشت از راست به چپ:سایر
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اسـتفاده  بجاي گاز استريل پارچه هاي اتو شدهمثل وسايل موجود و در دسترس از  عدم دسترسي به وسايل ضروريدر صورت 
 ديـبا يضرور مواقع در يابداع برانکارد و يابتکار آتل هيته مي توان استفاده کرد. ليوساکردن  از آتش و جوشاندن براي استيل

 .نمود استفاده توان يم زين يطب بند گردن و بالشتک کردن زانيآو  از. شود انجام

 
 استریل سازی با آتش

 چراغ الکلي  با در خانه بهداشت -
  آتش قابل کنترلبا  در ساير اماکن  -

 

 
 استریل سازی با جوشاندن         

 دقيقه 20جوشاندن به مدت  -
 سرد شدن  -
 براشتن وسايل با وسيله استريل -
 احتمال فرسودگي و زنگ زدن استيل -

 

 آتل های ابتکاری

 هر وسيله با طول، پهنا و  سفتي مناسب  -
 پنبهپوشاندن دورتادور آتل با  -
 باندپيچي پنبه  -
 تثبيت انتهاي باند -

 

 آویزان کردن

 با روسري، بقچه -
 با ژاکت دکمه دار -
 با ژاکت ژيپ دار نيمه باز -
 با سنجاق -



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 
 دست روشهای مختلف آویزان کردن   

 

 نحوه ساخت بالشتک گرد               

 جسم خارجي در زخم و  شکستگي بازثابت کردن :  کاربرد       
 روش کار: 
 قرار دادن پنبه داخل باند -
 حلقه کردن باند به دور دست  -
 خارج کردن حلقه ها از دست   -
 باندپيچي دورتادور حلقه با عبور دادن باند از داخل به خارج حلقه تا رسيدن به اول باند -
 ثابت کردن انتها -

 

    
 ساخت گردن بند طبی

 حمايت از مهره هاي گردني : کاربرد
 سانتي متر 10تا کردن روزنامه به عرض   -
 پيچيدن روزنامه توسر يک باند مثلثي  -
 قرار دادن آن دور گردن و زير چانه مصدوم  -
 گره زدن دو انتهاي باند مثلثي -

 ساخت برانکارد ابتکاری
 : ساخت برانکارد با ابتکار و ذوق شخصي . کاربرد: حمل مصدوم

 از يک درب -
 نردبان   -
 بباند پهن و طنا ،ت، پيراهن، بلوزک،کيسه و گوني، يا ميله بلند محکم و وسايلي از قبيل پتوتوسر دو تکه چوب  -
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 ساخت برانکارد با پتو

 باز کردن پتو روي زمين -
 سانتي متر از خر وسر پتو  30گذاشتن اولين تيرک به فاصله   -
 برگردان لبه پتو روي تيرک  -
 سانتي متري تيرک اول روي انتهاي دوالي پتو  60قرار دادن تيرک دوم در  -
 برگردان لبه دوم پتو روي تيرک دوم  -

 

 

 
 ساخت برانکارد با کیسه گونی

 تعداد کافي  -
 دوام، طول و عرض مناسب  -
 سوراخ کردن ته کيسه  -
 عبور دادن تيرک ها از سوراخ   -

 ساخت برانکارد با لباس
 به داخل لباسبرگرداندن آستين  -
 عبور دادن تيرک ها از ميان آستين ها -
 بستن دگمه هاي کت ها  -

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 ساخت برانکارد با باند پهن
 تعدادي باند پهن يا پارچه -
 بستن باندها دور دو چوب بلند -

                                                   

 
 ساخت برانکارد با طناب

 طناب بلند -
 پهن کردن زيگ زاگ طناب روي زمين  -
 گره  –گره زدن قوس هاي ايجاد شده به صورت حلقه  -
 عبور تيرک ها از ميان حلقه گره ها -
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 آزمون برانکارد ابتکاری
 

 ارزيابي توانايي تحمل وزن مصدوم جهت قبل از حمل مصدوم  -
 روش کار:
 قرار گرفتن يک فرد سالم روي برانکارد  -
 ک سر برانکارديبلند کردن  -
 بلند کردن سر ديگر برانکارد  -
 همزمان بلند کردن هر دو سر برانکارد با کمک يک نفر  -
 مبه دور از چشم مصدو -

رینتیجه گی  

 

 کيف کمک هاي اوليه، براي دسترسي به وسايل اوليه ضروري طراحي شده است. -
 بايد سبک، قابل حمل، ضد آب و کامل باشد. کيف کمک هاي اوليه -
 وسايل بايد مرتب از نظر تاريخ انقضاء و کامل بودن چک شوند. -
 بر حسب ضرورت مي توان وسايل تکميلي افزود. -
 وسايل مورد نياز خانه بهداشت بايد کامل و تميز باشند. -
 نيم.چگونه با استفاده از وسايل ابتدايي، وسايل ضروري مورد نياز را تهيه ک -

 

 پرسش نظری و عملی
 

 اهميت و خصوصيات کيف کمک هاي اوليه را ذکر کنيد. -
 وسايل مورد نياز جعبه کمک هاي اوليه را نام برده و کاربرد هر کدام را بيان کنيد. -
 نکات مهم نگه داري کيف کمک هاي اوليه را بيان کنيد. -
 کاربرد هر يک را بيان کنيد.وسايل موجود در خانه بهداشت را در پراتيک نشان داده و  -
 طرز درست کردن آتل را در خانه بهداشت اجرا نمايد. -
 طرز آويزان کردن دست را بر روي همکالسي هاي خود اجرا کنيد. -
 طرز درست کردن برانکارد را به طور عملي در خانه بهداشت اجرا نماييد. -

 
 

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 فصل چهارم

 ی مصدومینآشنایی با مسائل حقوقی و اخالق                

اهداف آموزشی            

 : دیدر پایان جلسه انتظار می رود بتوان
 
 د.یاخالق را تعریف کن .1
 د.یاخالق پزشکی را تعریف کن .2
 د.یاخالق حرفه ای را تعریف نموده و اهمیت و مبانی آن را نام ببر .3
 د.یمورد مطابق بسته شرح ده 5خصوصیات افراد در حرفه های پزشکی را به تفکیک در  .4
 د.یمفهوم کد اخالقی و اهمیت آن را بیان کن .5
 د.یمسئولیت های اخالقی را نام برده و راهنمایی های مربوطه را لیست کن .6
 د.ینحوه شناسایی محدوده عمل و وظایف قانونی خود شرح ده .7
 د.یشرح وظایف و مسئولیت ها در برابر مصدومین را نام ببر .8
 د.یو امدادگران و حرف پزشکی را شرح دهقوانین جاری وآئین نامه مربوط به مصدومین  .9

 د.یمفهوم حقوقی مسئولیت را بیان کن  .10
 د.یحقوق بیماران را نام ببر  .11
 د.یمنشور حقوق بیمار را شرح ده  .12
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 مقدمه
 است. را بيش از پيش افزايش دادهو حرفه اي  طبابت به قدري تغيير کرده که اهميت مسائل اخالقي درمان واين روزها شراير 

گـاه  رفياز ط ... که پيش از اين ممکن نبود، راه يابد؛ علوم پزشکي مي تواند به حوزه هايي همچون ژنتيک، سلول هاي بنيادي و
الت حدود شرح وظايف آنـان مشـکي محوله و هايتمسئولوظايف و  ،از قوانين يا عدم آگاهي کادر بهداشت و درمانبر اثر قصور 

 .بنابر اين بايد اصولي باشد تا آنها را از خطا دور کند؛  مي آورد عديده اي براي فرد و بيمار بوجود

 علم اخالق

و شيوه به دست آوردن صفات خوب و  دازدرپ مي انواع خوبي ها و بدي ها ييمعرفي و شناسابه اخالق دانشي است که علم 
پيراستن و آراستن نفس  ، هماخالقو کردار ناپسند را نشان مي دهد. هد  علم  انجام اعمال پسنديده و دوري از صفات بد

 .سازي و زيبا کردن رفتار است و هم در پي نيکو است
 

 اخالق پزشکی

و به  گيردبکار مي پزشکي ها را در حوزهها و قضاوتاز اصول و قواعد اخالقي است که ارزشمجموعه اي  اخالق پزشکي
اخالق پزشکي قانون و همچنين مذهب، پزشک را متعهد  در محسوب مي شود. شاخه اي از علم اخالق و علم پزشکيعنوان 

از ديرباز مورد توجه بوده است. از جمله سوگندنامه بقراط که فارغ التحصيالن رشته پزشکي  که مي کند اين اصولبه رعايت 
به آن وفادار بوده اند. در اين سوگندنامه، پزشکان به خدا قسم ياد مي کنند از تخصص خود براي درمان بيماران بهره 

در حقيقت اخالق درخصوص عملکرد درست يا .ده نکنندبگيرند، با هيچ بيماري ناعادالنه رفتار نکرده و از بيماران سوءاستفا
 .ارتباط با بيماران است ر موردمعنويات و صفات انساني درداخالق پزشکي نيز و غلر، بايدها و نبايدهاست

 اخالق حرفه ای                                                                                     
يعني افراد  اياخالق حرفه يت است.مسئول و فهيوظ کار، نوع هر به نسبت يکار وجدان و ياخالق تعهد ينوع اياخالق حرفه

راد قادر به قضـاوت، اعمـال گيرند. اين افها و دانش خود براي انجام کار بهره مياي از مهارتهاي حرفهشاغل در موقعيت
که عموم جامعه به دليل نداشـتن ايـن دانـش و هستند گيري بر اساس دانش خود در شرايطي ها و دانش و تصميممهارت

 .اي استحرفه اخالق موضوع و اخالقي یمسئله يکونگي استفاده از اين دانش و مهارت چگ ند.مهارت قادر به اين کار نيست

 اهمیت اخالق حرفه ای درعلوم پزشکی

 رضايت بيشتر بيماران -

 جلب همکاري بهتر بيماران -

 نرابطه پايدار با بيمارا -
 .ريشه اغلب شکايات از پرسنل، رفتارهايي مغاير با اخالق حرفه اي است توجه :

 اخالق حرفه ای در علوم پزشکیمبانی 
 عدم ضرر به بيماران -

 منفعت بيماران -

 احترام به حق انتخاب بيمار)خودمختاري بيماران( -
 عدالت اجتماعي -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C


 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 خصوصیات افراد در حرفه های پزشک                                                                   

 در حوزه نوع دوستي  -
 و مسئوليت در حوزه وظيفه شناسي -
 در حوزه شرافت و درستکاري -
 در حوزه احترام به ديگران -
 در حوزه تعالي شغلي -

 در حوزه نوع دوستی:
 ارجحيت منافع بيمار بر منافع شخصي  -
 رعايت عدالت در مواجهه با بيماران مختلف  -
 توجه به تمام ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي بيماران -
 ن صر  وقت کافي براي مراقبت از بيمارا -
 توجه به خواسته ها و آالم بيماران  -
 رعايت منشور حقوق بيمار در شراير مختلف  -

 در حوزه وظیفه شناسی و مسئولیت:   
 تعهد کافي نسبت به انجام وظايف خود  -
 پاسخ به سواالت بيماران  -
 دادن اطالعاتي از وضعيت بيمار به او و همراهانش -
 مورد در کار همکاران   پرهيز از دخالت هاي بي -
 احساس مسئوليت در تمام مراحل مراقبت و انتقال بيماران  -
 کسب اجازه از بيمار براي مصاحبه، معاينه و ... -
 آموزش به بيماران -

 در حوزه شرافت و درستکاری:   
 راستگويي  -
 درستکاري -
 رازداري -
 رعايت حريم خصوصي بيمار  -

 در حوزه احترام به دیگران:
 احترام به عقايد، آداب، رسوم و عادات بيمار  -
 در نظر گرفتن بيمار به عنوان يک انسان -
 احترام به وقت بيمار و  رعايت نظم و ترتيب -
 احترام به همراهان بيمار، همکاران و کادر تيم درماني  -
 داشتن وضعيت ظاهري مطابق با شوون حرفه اي  -

 در حوزه تعالی شغلی:
 انتقادپذيري -
 رعايت محدوديت هاي علمي خودشناسايي و  -
 ارتقاء دانش و توانمندي خود به طور مستمر -
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 درماني مناسب  -انجام اقدامات تشخيصي -
 رعايت استانداردهاي تکميل پرونده پزشکي و گزارش نويسي -

  

  (  آیین نامه ها) کد اخالقی

هـاي اخالقـي بـراي امـدادگر  يتمسئولبر اساس کد اخالقي  .آل هستنداي از قواعد براي يک رفتار ايده  مجموعه،  کد اخالقي 
   تعيين مي شود.

 کامل و قيدق ثبت با همراه مناسب، و موثر خطر، بدون يمراقبت ارائه و مناسب يابيارز کي انجام ،يقانون تيحما نيبهتر توجه :
 ناتواني در حفظ استانداردهاي قانوني يا اخالقي ممکن است باعث اتهام شخصي يا قضايي يا هر دو شود. .است

 

 مسئولیت های اخالقی
 برآورده کردن نيازهاي بيمار با رعايت جايگاه انساني وي بدون توجه به مليت، جنسيت، مقام و مرتبه -
 حرفه خودکسب مهارت در کار خود و ارزش و احترام به همکاران و  -
 رعايت استانداردهاي شغلي و آموزش و يادگيري تحوالت شغلي -
 تحت نظر داشتن عملکرد خود  -
 صداقت در گزارش -
 هماهنگي با تيم بهداشتي و درماني  -

 
 راهنمایی برای حفظ مسئولیت های اخالقی

 پاسخ فوري به تمام نيازهاي بيماران وسعي و تالش در نجات بيمار -

 ت آسيب و ضرر به بيمارانپرهيز از اعمالي در جه -
 حفظ خونسردي  در برخورد با تمام بيماران و خانواده هاي آنان   -
 حفظ مهارت در دانش و کارهاي عملي -
 حفظ و بهبود دانش و صالحيت حرفه اي -
 حفظ محير ايمن جهت ارائه خدمات به بيمار يا مصدوم -
 رعايت امانت و احترام به محرمانه بودن اسرار بيمار -
 همکاري و احترام به ساير افراد شاغل در زمينه فعاليت هاي اورژانس  -
 آشنايي با قوانين حرفه اي و انجام وظايف بر اساس بخشنامه ها  -
 ارائه خدمت با باالترين استاندارد هاي قانوني، اخالقي و وجداني -

 محدوده عمل و وظایف قانونی

 : ازها عبارتند رد منابع تعريف کننده اين استاندا   
 کتابهاي درسي شناخته شده  -
 بخشنامه هاي منطقه اي و دولتي -

 در برابر مصدومینها مسئولیت و شرح وظایف 
 ترياژ -
 معاينه و ارزيابي بيمار و مصدوم  -
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 کمک در کنترل حادثه و ايجاد محير مناسب براي اقدامات درماني -
 کنترل عالئم حياتي بيمار از قبيل فشارخون، نبض تنفس و... -
 انجام کمک هاي اوليه پزشکي در مورد بيماران و مجروحان  -
 پوشاندن و بانداژ زخم ها -
 آتل بندي اندام هاي آسيب ديده -
 انجام احياء قلبي -
 رعايت تمام موازين آموزش ديده  -

 رعايت سر حرفه اي و اخالق پزشکي -
 ايجاد اطمينان خاطر در بيمار -
 احترام به بيمار و خانواده اشداشتن حسن خلق و همکاري الزم توام با عزت و  -
 همکاري با سازمان هاي مرتبر نظير آتش نشاني، نيروي انتظامي و... -

 
 آشنایی با قوانین جاری کشور

 5/3/1354 ب قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصو -
 13۷8/ 5/ 30 پزشکي و وابسته مصوب ن حرفه هايآيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي وحرفه اي شاغال -
 قانون تعزيرات 106ماده  -
 مجازات اسالمي 368ماده  -

 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی                         

با اعالم  يا طلبيدنبا کمک يا  هرکس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده کند و بتواند با اقدام فوري خود الف :
خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري کند، بدون اينکه با اين اقدام تشديد فوري به مراجع يا مقامات صالحيت دار از وقوع يا 

خطري متوجه خود يا ديگران شود و با وجود استمداد يا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به اين امر خودداري 
 نحه اي تا يکسال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محکوم خواهد شد. به حبس جُ ؛نمايد

نحه اي از به حبس جُ  ،اگر مرتکب از کساني باشد که به اقتضاي حرفه خود مي توانست کمک موثري بنمايدفوق در مورد  ب :
 .ال محکوم خواهد شدسه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يک صد هزار ري

 ،بر حسب وظيفه يا قانون مکلف اند به اشخاص آسيب ديده يا اشخاص در معرض خطر جاني قرار دارنـدکه هرگاه کساني  ج :
 نحه اي از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.به حبس جٌ نمايندنها خودداري آاز اقدام الزم و کمک به  ،کمک نمايند

مسموميت ها، سوختگي ها، زايمان، صدمات ناشي از حوادث و  شامل:فوق آیین نامه  مطابق« اورژانس»موارد فوریت های پزشکی 
نقليه، سکته مغزي و قلبي، خونريزي و شوک، اغما، اختالالت تنفسي شديد و خفگي ها، تشنجات، بيماريهـاي  لسوانح و وساي

 .عفوني خطرناک مانند مننژيت و بيماريهاي نوزاداني که نياز به تعويض خون دارند و ساير موارد

 ممنوع است. دريافت وجه مالي از بيماران ،شرح وظايف و تخلفات صنفي و حرفه اي 13ماده طبق  توجه :

 مجازات های انتظامی:
 الف( تذکر يا توبيخ شفاهي در حضور هيات مديره نظام پزشکي محل

 ب( اخطار و توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشکي محل
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 ج( توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشکي و ....
 پزشکي و وابسته از سه ماه تا يکسال در محل ارتکاب تخلفد( محروميت از اشتغال به حرفه هاي 

 ه( محروميت از اشتغال به... از سه ماه تا يکسال در تمام کشور
 و( محروميت از اشتغال به ... از بيش از يکسال تا پنج سال در تمام کشور

 ز( محروميت دائم از اشتغال به ... در تمام کشور
 مواردی از مجازات های اسالمی

 قانون تعزیرات:  106 ده ما
اطبا، قابله ها، داروفروشان و کليه کساني که به مناسـبت شـغل يـا حرفـه خـود محـرم اسـرار مـي شـوند هرگـاه در غيـر از 

ضـربه محکـوم مـي شـوند،  ۷4مواردي که بر حسب قانون ملزم مـي باشـند اسـرار مـردم را فـاش نماينـد، بـه شـالق تـا 
 قضايي حبس و جريمه نقدي نيز به آن اضافه شده است.اخيرا به موجب تصويب شوراي عالي 

 مجازات اسالمی:  368ماده 
هرگاه قصور شاغالن حر  پزشکي موجب مرگ بيمار گردد بايد ديه پرداخت شود و ديه اعضاء در صورتي که فعل وي سبب 

 مي باشد. نقص يا جرح شود به شرح مبسوط
 

 مفهوم حقوقی مسئولیت                                                                                           

 پاسخگويي شخص در مقابل فعل يا ترک فعل مطابق قانون     -      
 تعهد شخص بر رفع ضرر وارد کرده به ديگري  -

 حقوق بیماران                                                                                 
 حق آزادي انتخاب -
 حق دسترسي به درمان -
 عدالت در دريافت خدمات -
 برخورداري از حمايت بستگان -
 حق جبران نقض و تخلف  -

 منشور حقوق بیمار 

 

 احترام کامل بدون توجه به عوامل نژادي، فرهنگي و مذهبيحق دريافت درمان و مراقبت مطلوب توام با  -
 حق شناسايي محل بستري، پزشک، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج -
 حق اطالع در خصوص مراحل تشخيص، درمان و سير پيشرفت بيماري خود -
 از درمانحق کسب اطالعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي يا کاربرد ساير روش ها در حد درک خود قبل  -
 حق خاتمه درمان با تمايل شخصي و عدم تهديد سالمتي آحاد جامعه -

 حق حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ترين محتوي پرونده پزشکي، نتايج معاينات و مشاوره هاي باليني -
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 حق رازداري پزشک  و ديگر اعضاي تيم معالج  -
 طول مدت بستري، انتقال و پس از ترخيصحق دسترسي به پزشک معالج و ديگر اعضاي اصلي گروه معالج در  -
 با رضايت شخصي( حق کسب اطالع از نوع فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان بر روند سالمتي و درمان وي) -
      حق اطالع از مهارت گروه معالج، ميزان تعرفه ها و پوشش بيمه هاي خدمات در مرکز درمـاني مقصـد قبـل از اعـزام  -

 ه ساير مراکز درمانيو ادامه درمان ب

 نتیجه گیری
 ارائه خدمات کمک هاي اوليه بايد بر اساس اخالق، اخالق پزشکي و حرفه اي باشد. -
افراد شاغل در حرفه هاي پزشکي بايد خصوصياتي در حوزه نوع دوستي، وظيفه شناسي، شرافت، احترام به ديگران و تعالي  -

 شغلي کسب کنند.
 ل کد اخالقي گفته مي شود.آ رفتار ايده به مجموعه اي از قواعد براي يک -
 بر اساس کد اخالقي مسئوليت هاي اخالقي براي امدادگر تعيين مي گردد. -
 محدوده عمل و وظايف قانوني بر اساس بخشنامه هاي دولتي و دروس آموزش ديده تعيين مي گردد. -
 امدادگر در برابر مصدومين شرح وظايف و مسئوليت هاي مشخصي دارد. -
 امدادگران و حر  پزشکي در برابرمصدومين بر حسب قوانين جاري وآئين نامه مصوب پاسخگو هستند. -

 مسئوليت داشتن، حقوقي براي مراجعين ايجاد مي کند. -
 حقوق بيماران شامل حق آزادي، دسترسي به درمان، عدالت، حمايت بستگان و حق جبران نقص است. -
 بند تصويب و اجرا مي گردد. 10بيمار در براي رعايت حقوق بيماران، منشور حقوق  -
 

 پرسش نظری و عملی
 اخالق را تعريف کنيد. -
 اخالق پزشکي را تعريف کنيد. -
 اخالق حرفه اي را تعريف نموده و اهميت و مباني آن را نام ببريد. -
 مورد شرح دهيد. 5خصوصيات افراد در حرفه هاي پزشکي را به تفکيک  -
 بيان کنيد. مفهوم کد اخالقي و اهميت آن را -
 مسئوليت هاي اخالقي را نام برده و موارد راهنمايي هاي مربوطه را ليست کنيد. -
 نحوه شناسايي محدوده عمل و وظايف قانوني خود را شرح دهيد. -
 شرح وظايف و مسئوليت هاي امدادگر را در برابر مصدومين نام ببريد. -
 و حر  پزشکي را شرح دهيد. آئين نامه مربوط به مصدومين و امدادگران قوانين جاري و -

 مفهوم حقوقي مسئوليت را بيان کنيد. -
 حقوق بيماران را نام ببريد. -
 د.منشور حقوق بيمار را بيان کني -
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 مپنجفصل 

 هاخورد با آنوه بر، انواع آن و نحخونریزیها  وزخمها آشنایی با 

 
 اهداف آموزشی :    

      د :    یبتوانز مطالعه این فصل انتظار می رود پس ا

 د.یکن فیزخم را تعر .1

 .دیینما یکننده دسته بند جادیزخمها بر حسب عامل ا .2

 .دیینما ستیعوارض مهم زخمها را ل .3

 د .یانواع زخمهای باز را نام ببر .4

 د.یکمکهای اولیه در زخمهای باز را شرح ده  .5

 د .یکمکهای اولیه در زخمهای بسته را شرح ده .6

 د .یمویرگی را شرح دهتفاوت خونریزی شریانی ، وریدی و  .7

 .دیروش فشار مستقیم را بعنوان روش درمان طبی اورژانس در خونریزی خارجی شرح ده .8

 د .یاستفاده از نقاط  فشار و شریابند را بعنوان روشی در کنترل خونریزی خارجی شرح ده .9

 د .ینکاتی که زمان بستن تورنیکه باید رعایت شود را توضیح ده  .10

 

 

 

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 زخمها

هر گونه اختالل در يکنواختي پوست و بافتهاي زير پوست که همراه با پوست وسيع ترين ارگان بدن است؛  :تعریف زخم 
زخم هاي روي سطح بدن يا خونريزي است و ممکن است خونريزي قابل رويت يا غير قابل رويت باشد زخم گفته مي شود. 

توانند از راه آنها وارد بدن شده، در محل رشد و نمو کرده  جراحتهاي خارجي از اين نظر مشکل آفرين هستند که ميکروب ها مي
 و باعث ايجاد عفونت و ظهور عالئمي مانند گرما، قرمزي، تورم محل، بدي حال عمومي، تب و لرز و ... شوند.

 تقسیم بندی زخمها از نظر شکل ظاهری

خـود داراي انـواع و خونريزي قابـل رويـت دارد و وقتيکه پوست آسيب ديده و انسجام آن کامأل از بين رفته  زخم باز : –الف 
 مختلف است : بريدگي، پارگي، خراش، زخم گلوله

در زخم بسته پوست سالم است ولي بافتهاي زير پوست آسيب ديده و خونريزي مخفي و غيـر قابـل رويـت   زخم بسته : –ب
ي )ناحيه کبود شده( يا خـون مردگـي در زخم بسته بعلت خارج شدن خون از مسيرگردش خون ، به صورت ضرب ديدگاست . 

 زير پوست ديده مي شوند.
 باز  یزخمهاانواع 

و .... . بريدگي خونريزي زياد ايجاد مـي  لبه کاغذ قيچي، شيشه، ،بوسيله اجسام تيز و برنده ايجاد مي شود مثل چاقو  بریدگی :
 .کند؛ لبه هاي زخم صا  است و ترميم بهتر صورت مي گيرد 

سـيم خـاردار، ماشـين آالت و يـا بوسيله اجسام برنده اي که منظم نيستند ، ايجاد مي شود. مثل چـاقو ،  شدن( : )ریشپارگی 
 آلـوده هسـتند. ايـن جراحتهـا معمـوالا . زخم هاي پارگي نامنظم هسـتند ؛يا در اثر کشيدي پوست مثل زايمانچنگال حيوانات ، 

  گيرد .خونريزي در پارگي کم و ترميم آن ديرتر صورت مي 

زخم سطحي که در اثر کشيده شدن پوست برروي سطوح زبر مثل آسفالت بوجود مي آيد ؛ ولي مـي توانـد وسـيع  خراشیدگی :
باشد؛ خونريزي زياد ندارد ؛ چون سطحي است، ولي خطر عفونت در آن زياد است . اگر خراشيدگي سطحي باشد و خيلي وسـيع 

 راحتي مريض آنرا چرب مي کنيم . نباشد ، نياز به پانسمان ندارد و براي 

کنده نشده پـس از شستشـو  قطعه اي از پوست و يا بافتهاي زيرين کنده شده . اگر پوست کامالا در کنده شدگي کنده شدگی :
 آنرا به جاي قبلي خودش برگردانيم ؛ اين کار احتمال خونريزي و   عفونت را کاهش مي دهد .

شستشو مي دهيم ؛ پوست کنده شده را در يک گاز مرطوب قرار داده و داخل يک پالسـتيک  اگر پوست کامال کنده شده ، زخم را
 قرار ميدهيم و همراه بيمار به بيمارستان مي فرستيم چون احتمال دارد آنرا پيوند بزنند .
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 است.زياد  شخطر عفونتخونريزي آن کم ولي  شود. توسر اجسام نافذ مثل سوزن ، ميخ و ...ايجاد مي سوراخ شدگی :

 در بيرون زدگي زخم همراه با بيرون زدگي ارگانهاي دروني است و بيشتر در شکم اتفاق مي افتد . بیرون زدگی :

 زماني که قسمتي از اندام از بدن جدا شود را قطع عضو گويند. خطر خونريزي و عفونت در آن زياد است . قطع عضو :

زخمهاي ناشي از اصابت گلوله مي توانند سبب جراحتهاي عميق داخلي شوند و ممکن است انـدام هـاي داخلـي و  زخم گلوله :
 بافت ها و رگهاي خوني در مسير گذر گلوله به شدت مجروح شده باشند و عالوه بر خونريزي بيرونـي، خـونريزي داخلـي وجـود

ي  د و اگر گلوله خارج شـود دو محـل زخـم وجـود دارد ؛ زخـم وروداگر گلوله خارج نشود ، يک محل زخم وجود دارداشته باشد. 
  کوچکتر و زخم خروجي بزرگتر است .

 

 انواع زخمهای بسته

مـي  کوفتگي با ضربات کند ايجاد مي شود مثل مشت و يا بر خورد به ديوار ؛ يعني عضله و بافتهاي زير پوست آسـيبکوفتگی : 
کم کـم  که پس از مدتي به رنگ سبز مايل به آبي در آمد وزي مي دهند . عالمت آن کبودي است بينند و رگها پاره شده و خونري

 جذب مي شود .

ين زماني که نيروي زيادي به بدن وارد شود که اين نيرو ممکن است به پوست آسيب نرساند ولي به انـدامهاي زيـر له شدگی :
مهاي بسته ممکن است با زخم  باز همراه باشد ؛ حتي ممکن است اندا منتقل شود و سبب آسيب و له شدگي آنها شود . اين زخم

 دروني مثل کبد و طحال هم پاره شوند که در اين صورت خونريزي داخلي را هم داريم .
انرژي حاصل از انفجار ممکن است سبب آسيب اندامهاي دروني مثل کبد ، ريه و طحال شـود و حتـي ممکـن  حوادث انفجاری :
 گردد ، درحالي که پوست سالم باقي مانده باشد . است سبب مرگ

زماني اتفاق مي افتد که يک قسمت از بدن با سطح ديگر مانند تخت و يا صندلي بـه مـدت  ( : BED SOREزخم های فشاری )
 در زمان طوالني تماس پيدا کرده و پوست ايجاد ساييدگي و شکا  نمايد. محل هايي که بيشتر تحت فشارمي باشـند ، بيشـتر

 مثل : کتف ، برجستگي بزرگ استخوان ران، زانو ، آرنج ، پاشنه و لگن خاصره . معرض خطر هستند

 : زخم های فشاریدرجه بندی  



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 يين(پادر تصوير مراحل زخم بستر) :  پوست سالم ولي به رنگ قرمز است که محل با فشار به رنگ سفيد درنمي آيد. 1درجه 
 :  ساييدگي و خراش در پوست ايجاد شده و ضخامت آن به وسيله يک حفره کم عمق از بين مي رود.  2درجه 
 :  عالوه بر پوست، بافت زير جلدي نيز آسيب ديده و يک حفره عميق در محل بوجود مي آيد.  3درجه 
 ها نيز صدمه مي بينند.استخوان عضالت و عالوه برمرگ وسيع بافتي ،:  ضخامت پوست به طور کامل از بين رفته و  4درجه 
 

  

 انواع زخم از نظر رنگ :

 اين زخمها تميز بوده و هيچ گونه ترشحي ندارند. زخم های قرمز رنگ : -

 مي شود. ايجادنسج مرده باعث در اثر اين زخمها يک اليه از ترشح زرد رنگ دارند که  زخم های زرد رنگ : -

 شامل بافت هاي مرده و سياه مي باشند. زخم های سیاه رنگ : -

 

 عوارض زخمها 

 از دست دادن مايعات بدن ) خون و آب ميان بافتي (      -

 عفونت       -
 آسيب اندامهاي دورني       -
 ( ناتواني ) زماني که اعصاب و عضالت آسيب ببينند -

 زخم هاعفونی شدن م و نشانه ها ی ئعال

 زخم ها شروع به عفوني شدن مي کنند و با عالئمي مثل : معموالاروز بعد از زخم  ۷تا  2ود حد

 زياد شدن درد و سوزش زخم .1

 زياد شدن ورم و قرمزي زخم و ازدياد حرارت بافت هاي اطرا  زخم .2
  ممکن است چرک از زخم تراوش کند .3

 .اگر عفونت حاد باشد فرد دچار تب، عرق کردن، لرز و بيحالي مي شود .4
هاي لنفاوي، که به صورت يک دنباله قرمز رنگ در سطح داخلي بازوها و يا ساق پا خود را نشان ورم و حساسيت در غده  .5

 دهند. مي
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 اصول مراقبت از زخم های باز

 بند آوردن خونريزي اولين اقدام است و بهترين کار اعمال فشار مستقيم است .  .1

 .اگر جسم خارجي در زخم است فشار مستقيم وارد نمي کنيم ، چون آسيب را بيشتر مي کند  -

يم مي کش روي زخمکنيم و يا با يک پارچه تميز خيس اگر جسم خارجي کوچک است عضو را زير آب گرفته تميز مي  -
 .کنيم  تا تميز شود و سپس فشار مستقيم را اعمال  مي

 .ا  آنرا براي بند آوردن خونريزي فشار مي دهيماطر ،اگر جسم خارجي بزرگ باشد -

 در صورت فرو رفتن اجسام خيلي بزرگ )نرده ( سريعا با آتش نشاني تماس مي گيريم تا اقدام کند .  -

 آمده است.( همين فصل)نحوه انجام صحيح  فشار مستقيم در کنترل خونريزي، در مباحث بعدي        

 سرم شستشو يا آب و صابون و اگر نبود استفاده از مواد ضد عفوني کننده جلوگيري از عفونت با شستن زخم با .2

 پانسمان  .3

جلوگيري از آسيب هاي بعدي با بيحرکت کردن محل آسيب ديده بخصوص زماني که جسم خارجي در زخم است يا  .4
 شکستگي وجود دارد . 

 اصول مراقبت از زخم های بسته

 دقيقه(20کنترل خونريزي )کمپرس يخ به مدت  .1

 گذاشتن پانسمان حجيم  .2
 تثبيت با باند کشي   .3
 شکستگي  بررسي احتمال وجود  .4
  ( )کاهش درد و التهاب باالتر قرار دادن عضو آسيب ديده .5

 
 نکات تمیز کردن زخم

خم هایی زهیچ گاه زخم های عمیق اندام های انتهایی و  البته توجه داشته باشيد که) آب و صابون(  شستشو با سرم شستشو .1
 اين کار بايد در مراکز مجهز انجام گيرد. .یدئتمیز ننما راحیات بیمار را تهدید می کنند،که 

 )حيوان گزيدگي، زخم هاي بسيار کثيف، سوراخ شدگي( توجه و مراقبت از زخم هاي با خطر عفونت باال  .2
 خارج کردن اجسام خارجي ريز با وسايل استريل .3

 خونریزی ها :

 در خطرمرگ در اثـر از دسـت دادن خـون وجـود دارد کـه ايـن ميـزان ليتر است . 6تا  4بدن انسان  حجم کامل خون مقدمه :
                         % خـون مــي باشـد. 10و در کودکــان و نـوزادان بــيش از  ليتـر يــا حـدود يــک سـوم حجــم خـون 5/1حــدودا   بزرگسـال

جريان خون از داخل دستگاه گردش خون به خارج آن را ،  مسير تغييرپاره شدن رگهاي خوني بدن همراه با : تعریف خونریزی 
 خونريزي گويند.



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 عالئم کلی خونریزی ها

براي جبران خون از دست رفته ، خون کمتري به قسمتهاي کم اهميت تر مثل پوست مي رسد و به همين دليـل  رنـگ پريـدگي  
مختصـر پوسـت و يا خونريزي خفيف بجز رنگ پريـدگي و ع خونريزي است . در مراحل اوليه پوست و مخاطها جزء عالئم شاي

  .شود تعداد ضربان قلب عالئمي ديده نمي شود. عالئم زيردر مراحل اوليه و ثانويه ظاهر مي

 عالئم مصدوم
 

 ( 3و4مراحل ثانویه خونریزی)مرحله  ( 2و1مراحل اولیه خونریزی)مرحله 

صورت ، لبها و نوک انگشتان، رنگ پریدگی  پوست
 پوست سرد و خشک

رنگ پریدگی اندامها ، پوست سرد و 
 مرطوب

ضربه در دقیقه(و ضعیف و  100نبض تند )بیش از  نبض
 نخی شکل

 نبض کند و ضعیف

 فشارخون پایین متغیر ) باال یا پایین ( فشارخون
 حال ، خواب آلود و سستبی  ابتدا هوشیار و سپس گیج ، بیقرار و مضطرب وضعیت هوشیاری

 ضعیف و سطحیتر تنفس تنفس سریع ، سطحی و با ولع تنفس
  1-2سفید ی بستر ناخن پس از ) با تاخیر تست پرشدن مویرگی

 (.گردد ثانیه، رنگ آن برمی
 و گاه  ثانیه( 3-4تر میشود ) طوالنی

 .است بستر ناخنها سفید بماند ممکن
 تهوع و تشنگی و گاهی ، ضعف عمومی بدن  سایر عالئم

 استفراغ ، درد و حساسیت در کانون خونریزی
 شوک، نارسایی ارگانها و مرگ

 خونریزی خارجی  -ب       داخلی    خونریزی   -الف  ها بر اساس کانون خونریزی دهنده  : تقسیم بندی خونریزی         

 خونریزی داخلی   -الف

. فته ميشودگ داخليخونريزي  خلي بدن يا فضاهاي داخلي روي دهدو درون حفره هاي دااز داخل عروق به خارج خونريزي هرگاه 
حياتي دچارکمبود اکسيژن  ، ولي از سيستم گردش خون خارج شده و اندامهاي رودي خونريزي داخلي خون از بدن بيرون نم در
بيماري خاصي نظير خونريزي ناشي از زخم  شدگي يا به علت خونريزي داخلي بر اثر جراحتهايي نظير شکستگي، له شوند. مي

وسيله ضربة وارده به بدن آسيب ببينند،  رخ ميدهد. احشاء داخلي مثل طحال و کبد ممکن است بهيا داروهايي مثل آسپرين معده 
                                                                                                     .در حالي که اين آسيب نشانه خارجي نداشته باشد

ممکن است سبب  به عالوه تجمع خون بر اثر خونريزي داخلي  .خونريزي داخلي را بايد به اندازه خونريزي خارجي جدي گرفت
لي، جمجمه بر اثر خونريزي داخ اندامهاي حياتي فشار بيايد و باعث مشکل شود. به عنوان مثال تجمع خون در زير شود که به

                                                                                                          .         ها شود ممکن است مانع از انبساط ريه سه سينهفممکن است سبب فشار به مغز و بيهوشي گردد يا خونريزي داخل ق
 منفذ چند يا يک از نيز گاهي و ميشوند کشف کبودي و پريدگي رنگ نظير عالئمي اثر در ، مانده پنهان داخلي خونريزيهاي يگاه

 .بدن مانند گوش يا دهان به بيرون از بدن جاري شده و به اين ترتيب شناسايي ميشوند
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دن ارج از بخ منافذي بهدر خونريزي قابل رويت خون به وسيله  خونریزیهای داخلی می توانند قابل رویت یا غیر قابل رویت باشند.
و  صادفاتتراه مي يابد و در خونريزي داخلي غير قابل رويت خون به درون حفرات بدن مي ريزد و قابل رويت نيست. در تمام 

اخل دونريزي خونريزي کبد و طحال ، خ ضربه به شکم و قفسه سينه احتمال بروز خونريزي داخلي را مد نظر قرار دهيم ) همانند
                                                                                                                              خونريزي داخل جنب (  حفره شکم ،

به  ،یدمشاهده کرد های شوک را در مصدوم ، اگر بدون مشاهده خونریزی بیرونی عالئم و نشانه همیشه پس از یک سانحه شدیدتوجه : 
 د.خونریزی داخلی شک کنی

 ی خونریزی داخلیها نشانه و عالئم

  : باشد ها متفاوت مي عالئم و نشانه ، در اين نوع آسيب با توجه به ميزان خونريزي و حجم خون از دست رفته

  درد و حساسيت در اطرا  ناحيه آسيب ديده -

 مثل سفت شدن شکم در خونريزي داخلي حفره شکم  ناحيه آسيب ديده سفت و سخت شدن و اسپاسم ماهيچه هاي -

 خروج خون از يکي از منافذ بدن )دهان، بيني، مقعد(  -

 خون مردگي هاي حاد در پوست -

 عالئم و نشانه هاي شوک -
 اشکال مختلف آشکارشدن خونریزی داخلی و منبع آن                                 

 احتمالیعلت  توضیح چگونگی ظهور خونریزی منفذ
 

 احتمالی آن آسیب به مجرای بینی و شکستگی (خون تازه )قرمز روشن جریان فراوان بيني

مخلوط بامایع شفاف  مایع زردکمرنگ )خون چکه و گوش بيني
 (مغزی ـ نخاعی

 جمجمهقسمت تحتانی شکستگی 

 جمجمهقسمت فوقانی شکستگی  مایع زرد کمرنگ های خون چکه بيني

 سوراخ شدن پرده گوش (خون تازه )قرمز روشن خونریزی مداوم گوش

 شکستگی آرواره مقدار کمی خون تازه تف کردن دهان

 خونریزی معده ( )احتماالجراحت لوله گوارشی ای رنگ قرمز تیره مایل به قهوه استفراغ دهان
 

 گوارش خونریزی از قسمت باالیی دستگاه سفت و سیاه قیرگون مدفوع مقعد

تنفسی، جراحت  جراحت در سمت باالی مجرای آلود خون قرمز روشن کف سرفه دهان
 شکستگی دنده ها در اثر در ریه

 (هموروئید )بواسیر خون تازه خونریزی مداوم مقعد

در مجرای  خونریزی از کلیه یا مثانه، جراحت آلود ادرار خون خون در ادرار ادرار مجراي
 (ادرار یا مثانه )احتماالبه خاطر شکستگی لگن 

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 اولیه در خونریزی داخلی کمکهای

توان با  اما مي ،انجام دهيم توانيم اقدامي جهت کنترل خونريزي از آنجا که در خونريزيهاي داخلي دسترسي به محل خونريزي نداريم، نمي
 :جلوگيري کردتر شدن حال مصدوم  انجام برخي اقدامات از وخيم

 .کند قرار دهيد حرکت کنيد و او را در وضعيتي که احساس راحتي مي مصدوم را بي  -

 .پوششهاي تنگ دور گردن، سينه و کمر را شل کنيد  -

دقيقه يکبـار  10عالئم حياتي )ميزان تنفس، نبض و سطح هوشياري( را هر .به مصدوم آرامش و اطمينان خاطر بدهيد -
 .به پزشک يادداشت کنيد راي گزارشبررسي کنيد. نتايج را ب

ريوي را آغـاز  -احياء قلبي  و در صورت قطع تنفس داده را انجامالزم درصورت بروز عالئم شوک يا بيهوشي اقدامات  -
 کنيد. 

 .مصدوم را براي يافتن ساير جراحتهاي احتمالي معاينه کنيد و در صورت لزوم آنها را درمان کنيد -

 .را با يک پتو ميپوشانيد، در صورت امکان زير او هم يک پتو بيندازيدعالوه بر آنکه روي مصدوم  -

داشـت  اگر از يکي از منافذ بدن مصدوم مايعي خارج شد يا استفراغ کرد، اين موضوع را يادداشت کنيد. اگر امکـان  -
 .اي از آن را همراه مصدوم به بيمارستان بفرستيد نمونه

امکـان  اش حفظ شود به بيمارستان برسانيد. زيـرا معمـوال  بالفاصله مصدوم را با برانکارد طوري که وضعيت درماني  -
 .ندارد به وسيله استفاده از کمکهاي اوليه بتوان خونريزي داخلي را متوقف نمود

  .شود داده مصدوم به دهان طریق از مایعات یا غذا نباید:  توجه

 :    نکته

  زنگ خطر بزرگ جهت اعالم خونريزي داخل مغزمي باشد .استفراغ هاي مکرر ،  :ربه به سر ضدر صورت 
  زنگ خطر بزرگ جهت  هاي ديواره شکمسخت شدن و اسپاسم ماهيچهدر صورت ضربه به شکم : درد شديد و

  اعالم خونريزي داخل شکم مي باشد.
 خونریزی خارجی : -ب 

شود . خونريزيهاي خـارجي را  خون به خارج بدن ريخته شود ، خونريزي خارجي گفته ميهرگاه بخشي از پوست آسيب ببيند و 
 کند به سه دسته تقسيم مي کنند : بر حسب رگ خوني که خونريزي مي

بدليل اکسيژن باال در خون سـرخرگي ايـن  بعلت ضربان قلب خون با فشار وجهنده خارج مي شود . خونریزی سرخرگی : .1
روشن بوده و جهت آن از قلب به سمت اندامهاست. چون فشارخون در سـرخرگها بـاالتر اسـت  خونريزي به رنگ قرمز

مي تواند فرد ....  خونريزي آن هم بيشتر و هم جدي تر است . خونريزي در سرخرگهاي بزرگ همچون آئورت ، کاروتيد و
 را در مدت چند دقيقه از پاي در آورد .

ت خروج آرام ، مداوم و بدون جهش و به رنگ تيره ) بـدليل وجـود دي اکسـيد اين خونريزي بصور خونریزی سیاهرگی :  .2
تـا  3ممکن است بعد از ،براساس اينکه رگ چقدر بزرگ باشد کربن( مي باشد و جهت آن از اندامها به سمت قلب است .

   .اما درآسيب وريدهاي بزرگتر خطر تداوم خونريزي هميشه وجود دارد. دقيقه متوقف شود 5
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خون معموال از زخم سطحي بـه وطي از خون سرخرگي و سياهرگي است.خون موجود در مويرگها مخل یزی مویرگی :خونر .3
  آرامي تراوش مي کند.

 

 

 کمکهای اولیه در خونریزی خارجی

 نقاط يا ميمستق ريغ فشار،  سرد ليوسا استعال و عضو بردن باال،  زخم يرو ميمستق فشاربا کنترل خونريزي : کنترل خونریزی -
 .کهيتورنيا  بند انيشر از استفادهو  فشار

ر صـورتي کـه از باز بودن راه هوايي مطمئن شويد د ارزيابي اوليه را انجام دهيد و، همزمان با کنترل خونريزي  ارزیابی اولیه : -
 ليتر در دقيقه ( به بيمار بدهيد . 15تنفس دارد اکسيژن بوسيله ماسک )

 کنترل عالئم حیاتی  -
 جهت درمان شوک اقدام -

 یبند آتل -

 
 :  نيدکبا يکي از روشهاي زير خونريزي را کنترل  اولين اقدام کنترل خونريزي است .درکمکهاي اوليه ي خونريزي خارجي 

 فشار مستقیم . 1

گذاشته موثرترين و بهترين روش براي کنترل خونريزي فشار مستقيم است . يک گاز استريل يا پانسمان را روي محل جراحت 
سعي کنيد قبل از اعمال فشار دستکش  ؛دقيقه ( 10تا  15و بانوک انگشتان فشار مستقيم به محل خونريزي وارد کنيد. ) بمدت 

روي آن گاز قرار دهيد و بر روي نقطه خونريزي دهنده فشار گاز قبلي را برنداريد بلکه مجددا در صورت ادامه خونريزي  بپوشيد .
                                                                                                                                                         مستقيم وارد کنيد . 

روي  اگر انتهاي استخوان شکسته از زخم خارج شده يا جسم خارجي در زخم وجود دارد به لبه هاي زخم فشار بياوريد نه بر

 .در مورد شکستگی ها، درفتگی ها یا آسیب نخاعی از این کار اجتناب کنید زخم .



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

  

 

 استعال وسایل سرد و هباال بردن عضو خونریزی دهند .2

با فشار مستقيم براي کنترل خونريزي استفاده مي شود . دست يا پـا را بـاالتر از سـطح  همزمان  ،باال بردن اندام آسيب ديده 
تورم است يا دچار تغيير شکل شده به تشکيل لخته کمک کند . اگر اندام بيمار درد ناک و م ببريد تا جريان خون کند شود و قلب 

به کار بردن يـخ يـا نها پس از آتل گيري باال ببريد. است که مي تواند نشانه شکستگي احتمالي يا آسيب مفصل باشد اندام را ت
 فرايند تشکيل لخته را تسهيل ميکند و ممکن است  تورم را کاهش دهد . کمپرس سرد ، سبب انقباض عروق شده

 

 استفاده از نقاط فشار  . 3

نيز مي گويند. با فشار  نقطه فشارکند . اين نقطه را  سرخرگي که نزديک سطح پوست است ، يک نقطه داراي نبض را ايجاد مي
همزمـان ايـن  ،اگر روشهاي قبلي موثر نبود .اندام کاهش مي يابدشرياني در آن دادن يک شريان در نقطه فشار ، جريان خون 

 فشـار نقاط بر فشار اعمال .دقيقه ( 10 بريم و شريان بين زخم و قلب را تحت فشار قرار مي دهيم ) حدود روش را نيز بکار مي
 جراحـات، در  يران سرخرگ: يتحتان اندام، در  ييبازو سرخرگ: يفوقان انداممثال نقاط فشار در  .باشد قهيدق 15 از شيبنبايد 
 .يجگاهيگ سرخرگ: گردن و سر
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 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 استفاده از تورنیکه  . 4

پـس . چون رود  بکار مين آخرين راه براي کنترل خونريزي استفاده از تورنيکه بعنوا، موثر نباشند  ي قبليدر صورتي که روشها
نمي رسد و باعث وارد آمدن آسيب جدي و دائمي بـه عـروق ، اندام آسيب ديده خون به قسمت هاي پايين تر بستن تورنيکه  از

اي بـه  ه تورنيکه مي توان از باند نواري يـا پارچـهبراي تهي .پايين تر از محل تورنيکه خواهد شد بافت هايعضالت و  اعصاب ،
   جوراب زنانه و ....... استفاده نمود .، دستمال روسري ،کراوات ،سانتيمتر   5پهناي 

 طریقه بستن تورنیکه : 

گذاشـته و تورنيکه را به فاصله کمي باالي محل زخم بپچيد و گره بزنيد ؛ سپس يک تکه چوب ، مداد ، قاشق و .... را روي گـره 
آنگاه دو سر تکه چـوب را توسـر مقـدار اضـافي  .گره بزنيد ؛ تکه چوب را آنقدر بپيچانيد تا خونريزي بند بيايد روي آنرا مجدداا

 پارچه شريان بند يا پارچه ديگر مهار کنيد .

     

 رعایت نکات الزم در بستن تورنیکه 

 د .کمي باالتر از محل زخم و روي قسمت سالم پوست بسته شو -

 و يا روي آن لباس يا پتو قرار ندهيد . را زير پانسمان يا بانداژ نبنديدهرگز شريان بند  -

 مفتول فلزي ، و اجسام سفت بعنوان تورنيکه استفاده نکنيد .                                                     ،هرگز ازسيم برق  -

 روي يک تکه کاغذ که به لباس مصدوم متصل است با خر درشت کلمه شريان بند و ساعت دقيق بستن آنرا بنويسيد.   -

 .استفاده آنرا شل نکنيد ) شوک تورنيکه ( پس از -

 هنگام انتقال بيمار به بيمارستان مراتب را به مسئولين گزارش دهيد .  -

  هرگز تورنيکه را روي مفصل نبنديد. -

http://emdadaval.ir/Viewcontent/ArticleId/84/
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 تورنیکه :از  مراقبت
 قهيدق 15 هر کهيتورن مرتب کنترل -
 يزيخونر آغاز صورت در کردن محکم -
 تر نييپا يها نبض کنترل -
 کهيتورن يرو پوشاندن عدم -

 مصدوم يشانيپ يرو کيماژ با «دارد کهیتورن» نوشتن -

 :زیر است  مواردبستن تورنیکه فقط در کاربرد            
                 کار راه نيآخر   -

 بزرگ انيشر قطع   -
                       عضو قطع   -

  گريد يها روش با يزيخونر مهار عدم   -

 یشکستگ وجود صورت در آتل از استفاده

 و شده يخون عروق و ها بافت  بيآس باعث استخوان شکسته يانتها حرکت ، شود رها نبسته آتل يشکستگ که يصورت در
 .شود يم يزيخونر يفور کنترل باعث اندام بستن آتل نيبنابرا ، کند يم جاديا يزيخونر

 شکلهای خاص خونریزی خارجی

                                                                      :                                                                         (خون دماغ) خونریزی از بینی 

ثـر اخونريزي از بيني به طور شايع در اثر پاره شدن رگهاي خوني کوچک در داخل سوراخ بيني رخ مي دهد ؛ ايـن رگهـا يـا در 
، راه  ضربه به بيني و يا در نتيجه عطسه کردن ، دستکاري بيني با انگشت و يا فين کردن پاره مي شود . خشک شدن مخاط بيني

بينـي  ن خون ، بيماريهاي خونريزي دهنده فشارخون باال نيز مي تواند باعـث خـونريزي ازرفتن زير آفتاب به مدت زياد ، سرطا
ه کـدرصورتي  .شود آلود از بيني جاري مي سر و شکستگي جمجمه، خون يا مايع زردرنگ يا خون گاهي به دنبال ضربه بهشود . 

بـال بـه دن از بینی اگر خونریزیاشد . به عالوه خون زيادي از بدن مصدوم خارج شود ، خونريزي از بيني مي تواند خطرناک ب
ز آن زيرا حکايت اآسیب به سر رخ داده باشد ، خون می تواند رقیق و آبکی باشد و این نشانه  بسیار خطرناک و جدی است ؛ 

 دارد که جمجمه دچار شکستگي شده و مايع دور مغز در حال نشت کردن است. 

 اقدامات اولیه در خونریزی از بینی

ي بينـي از مصدوم بخواهيد که بنشيند ؛ به او توصيه کنيد که سر خود را به جلو خم کند تا امکان تخليه خون از سـوراخ هـا -
 فراهم شود .

از مصدوم بخواهيد که از دهان نفس بکشد ) اين عمل در حفظ خونسردي مصدوم نيز موثر است ( و قسمت نرم بينـي اش  -
 مصدوم اطمينان بدهيد و به او کمک کنيد .را فشار دهد . در صورت لزوم ، به 
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 به مصدوم توصيه کنيد که از صحبت کردن ، بلعيدن آب دهان ، سرفه کردن ، بيرون انداختن آب دهان يا باال کشيدن بينـي  -
عه فين کردن ( خودداري کند، چون اين کارها مي توانند لخته هاي خون تشکيل شده در بيني را از جا بکند . يک قط، ) فين 

 پارچه يا دستمال کاغذي تميز به او بدهيد  تا قطرات خون را پاک کند .
 دقيقه که مصدوم همچنان بيني خود را با فشار نگه داشته ، به او بگوييد که فشار را قطع کند. اگر خونريزي هنوز 10پس از  -

 بيني خود را فشار دهد .دقيقه اي ديگر ،  10قطع نشده  بود ، از او بخواهيد که دوباره براي دو دوره 
ايـد بـا  پنبه يا يک پارچه تميز که آن را داخل آب ولرم نمـدار کـرده از يک تکههمين که خونريزي متوقف شد ، با استفاده  -

 .دهان و بيني مصدوم را تميز کنيد.  با پنبه يا نظاير آن راه بيني را مسدود نکنيد ماليمت اطرا 
، بدون حرکت استراحت کند به او بگوييد از ورزش کـردن و بـه ويـژه فـين کـردن  به مصدوم توصيه کنيد که چند ساعت  -

 پرهيزکند ، چون اين کارها ، لخته هاي تشکيل شده را از جا مي کنند .

 

 :احتیاط 

 نـاي برمـي ، چون در غير اينصورت خون به حلق و سر مصدوم به عقب برگردد اينکه اجازه ندهيد مصدوم طاقباز بخوابد يا -
 و سبب استفراغ شود . گردد

 آغاز شد به مصدوم بگوئيد که دوباره بيني را بفشارد.  اگر خونريزي متوقف و سپس مجدداا -

ه اسـت ؛ مصـدوم را در وضـعيت درمـاني بـه مرکـز دقيقه طول کشيد 30مجموع بيش از  اگر خونريزي شديد است يا در -
 درماني يا بيمارستان منتقل کنيد . -بهداشتي 

خردسال ممکن است در اثر  خونريزي از بيني دچار ترس ، به او اطمينان خاطر دهيـد و کاسـه اي در اختيـارش يک کودک  -
 بگذاريد تا آب دهان خود را داخل آن بريزد. 

 

 نحوه متوقف کردن خونریزی بینی کودکان
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 خونریزی از دهان 

علت اين آسيب ها معمـوال خـود دنـدان هـا يـا مي شود. بريدگي زبان ، لب ها يا پوشش داخلي دهانخونريزي از دهان شامل 
ا و بروز هبه عالوه ، خطر استنشاق خون به داخل ريه ي تواند شديد و نگران کننده باشد. کشيدن آنها است . خونريزي از دهان م

 مشکالت تنفسي هم وجود دارد .

ز آسيب ديده خم کند تـا امکـان تخليـه خـون ا از مصدوم بخواهيد که بنشيند و سر خود را جلو بياورد و مختصري به سمت -
 دهان فراهم شود .

ين در صورت امکان دستکش يکبار مصر  بپوشيد. يک اليه پوششي گاز دار روي زخم  قرار دهيد ؛ از مصدوم بخواهيد که ا -
 دقيقه روي زخم فشار دهد . 10پوشش را بين شست و انگشتان خود فشرده و به مدت 

 
 انیخونریزی از حفره دند

ز رسيدن امانع  براي مهار کردن خونريزي از حفره دنداني ، يک اليه پوششي گاز دار ضخيم در داخل حفره دنداني قرار دهيد ؛ تا
 .دندان ها به هم شويد و به او بگوييد که با فشار دندان ها اين اليه را نگه دارد 

 احتیاط :   

خونريزي  دقيقه و يا اينکه 30اگر وسعت زخم زياد است ، يا زخم در دهان عميق است ، در صورت تداوم خونريزي بيش از  -
 مجدا  شروع شده است ، به يک پزشک يا دندان پزشک مراجعه کنيد . 

 اگر خونريزي ادامه پيدا کرد ، پوشش زخم را عوض کنيد . -
 يرا اين کار سبب تحريک تهوع و استفراغ مي شود .مصدوم از خوردن خون خودداري نمايد ؛ ز -
 از شستن دهان خودداري کند ؛ زيرا اين کار سبب کنده شدن لخته و خونريزي مجدد مي شود . -
 ساعت از نوشيدن مايعات داغ بپرهيزد . 12در صورت مهار خونريزي براي  -

 سر زخم و یزیخونر

ر سـ پوسـت .زيرا اصوال  خون زيادي به فرق سـر ميرسـد؛  فراوان همراه باشدتواند با خونريزي  سيب به ناحيه فرق سر ميآ
 ، آور بـه نظـر ميرسـد وحشت، اين خونريزي بيشتر ازآنچه که واقع هست  د.آي دارد و يک زخم باز به وجود مي شکا  بر مي

  .امکان دارد که شکستگي جمجمه هم وجود داشته باشد

 سر زخم و یزیخونراولیه در  اقدامات

 .يچي کنيدو محکم باندپ دادهروي آن قرار با استفاده از فشار مستقيم يک باند، پانسمان يا بالشتک که بزرگتر از زخم باشد -

  .دکني خودداري اگر در فرق سر شکستگي وجود دارد يا جسم خارجي در آن فرو رفته، از وارد آوردن فشار مستقيم روي سر -

 .کمي باال باشند هايش که سر و شانه بخوابانيدطوري  او را، اگر مصدوم هوشيار است  -



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 شوند. کنترل قهيدق 10 هر ياتيح عالئم -
 .پزشک معاينه شوند توسرتمام جراحتهاي سر بايد  چون اصوال ، مصدوم با برانکارد به مراکز درمانيسريع  ارجاع -

 جمجمه داخل یزیخونر                                                                            

 جمجمه یشکستگ با همراه جمجمه داخل یزیخونر )غیرنافذ(                              در اثر ضربه به سر  جمجمه داخل یزیخونر

 ساعت 48 تا عالئم بروز             
 :عالئم      

 موقت یهوشیب -
 یسطح تنفس -
 یدگیپر رنگ -
 مرطوب و سرد پوست -
 فیضع و تند نبض -
 یاریهوش کاهش -

 :عالئم   
 یدگیپر رنگ سپس و پوست یخشک صورت، یافروختگبر -
 صدادار تنفس تنفس، در یدشوار -
 استفراغ و تهوع -
 پر و کند نبض -
 (دهید بیآس یگشاد)ها مردمک ینابرابر -
 اندام کی در ای بدن طرف کی در فلج ای یناتوان و یسست -
 یاریهوش کاهش -

 

 : جمجمه داخل یزیخونردر  هیاول یها کمک

 ماريب کردن حرکت يب -
  بدن از باالتر سر راحت تيوضع -
 هوشيب مصدوم در ييهوا راه کردن زيتم و کردن باز -
 CPR لزوم صورت در -
 ماريب داشتن نگه گرم -
 باز زخم از مراقبت -
 (نفره سه انتقال)  مارستانيب به يفور ارجاع -

 :جمجمه داخل یزیخونر هیاول یها کمکانجام  در ممنوع موارد
 ينيب اي گوش از ينخاع يمغز عيما شدن خارج از يريجلوگ -
                                                                  پاها بردن باال -

 خونریزی از گوش                                                                               
 

يا  پرده گوش خونريزي ميتواند از قسمت خارجي، مياني و يا داخل گوش باشد. خونريزي از داخل گوش عموما  به علت پارگي
                                                                                                                              د.به علت شکستگي جمجمه رخ ميده

 .بدهیدراشکستگی جمجمه  احتمالگوش سرازیر شد،نخاعی( از،خون یا مایع زردرنگ شفاف )مایع مغزی ، حادثه به دنبالاگرتوجه:
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 :  خونریزی از گوشکمکهای اولیه در                                                                
 

م مجروح خ در صورتي که مصدوم هوشيار است او را در وضعيت نيمه خوابيده قرار دهيد، طوري که سر به سوي قسمت  -
 .شود تا خون يا مايع مغزي نخاعي بتواند خارج شود

يا  نيددپيچي کبان گاز استريل غيرآغشته به دارو يا مشابه آن که تميز باشد بپوشانيد و روي آن را خيلي شلگوش را با يک   -
 وارد کردن گاز به داخل گوش ممنوع است. .چسب به اطرا  بچسبانيد با

 فشار دهيد. قهيدق 10 مدت بهرا  لياستر گاز، گوش الله از يزيخونردر    -

 .مراکز درماني برسانيدمصدوم را با برانکارد به  -

 .ودشمی گوش میانی  بهباعث آسیب ورید، چون فشار بیانباید گوش را محکم ببندید یا با فشار مستقیم خونریزی را بند توجه : 

 چشم خونریزی از                                                                                       

              شود. عفونت آن بالقوه خطرناک هستند. حتي يک خراش سطحي ميتواند منجر به جراحت سطح چشم ياتمام جراحتهاي چشم 

 زير راتذ اي شهيش خرده فلزات، براده نک،يع شکستن ضربه، :علل .گردد گاهي اين جراحتها باعث اختالل ديد و حتي کوري مي

 :  ها نشانه و عوارض

 زخم مشاهده بدون يحت کامل اي ينسب يينايب رفتن دست از -
 ها پلک اي چشم حدقه يرو زخم همراه به چشم يگرفتگ خون و درد -

 راحتهای چشمجکمکهای اولیه در 

 .مصدوم را به پشت بخوابانيد و سر او را کامال آرام و بيحرکت نگه داريد   -

    ه بـه غيرآغشت بند، گاز يا باند استريل و سپس روي آن را با ماليمت يک چشم از مصدوم بخواهيد چشم آسيب ديده را ببندد   -
 .اطرا  بچسبانيد دارو بگذاريد و روي آن را شل باندپيچي کرده يا باند را با چسب به

هـر دو  ديده خواهد شد. پس حرکت نگاه دارد، زيرا حرکت آن باعث حرکت چشم آسيب صدوم بايد چشم سالم خود را بيم -
 به او قوت قلب بدهيد.(قبل از بستن چشم مصدوم )چشمها جلوگيري شود. غيرضروريرکت چشم را باندپيچي کنيد تا از ح

 .مراکز درماني برسانيد سريع به مصدوم را با همان چشم بسته   -

بیرون افتاده باشد ، پانسمان اسـتریل و مرطـوب و چشم و در صورتیکه  نباید سعی کنید جسم خارجی را از چشم خارج نمایید کته : ن
 فشار را انجام دهید.بدون 
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 خونریزی از واژن

 بيماريهاي زنان، سقر، عادت ماهيانه علت:

 نشانه هاي شوک، درد در پايين شکم يا لگن، خونريزي از واژنعالئم: 
 

 کمک های اولیه:

 استفاده از پد بهداشتي -
 وضعيت خوابيده، سر و شانه ها باالتر، زانوها خميده و بالش زير زانوها -
  درمان شوکپيشگيري و  -

 یریگ جهینت

 .شوند يم يبند ميتقس ظاهر و يآلودگ زمان، علت، حسب بر ها زخم -
 .شود آغاز عتريسر هرچه ديبا  زخم يابيارز -
 .است ارجاع ازين صورت در و بستن کردن، زيتم ،يزيخونر مهار شامل باز زخم از مراقبت اصول -
 .است يشکستگ  وجود احتمال يبررس و تورم و درد و يزيخونر کنترل شامل بسته زخم از مراقبت اصول -
 .هستند زخم عوارض از زخم شدن باز و عفونت ،يزيخونر -
 .است يخارج و يداخل يزيخونر شامل يزيخونر -
 .باشد يرگيمو و ياهرگيس ،يسرخرگ تواند يم يزيخونر منشاء -
 با زخم پوشاندن زخم، داشتن نگه زيتم ،يزيخونر مهار ، يزيخونر شدت نييتع شامل يزيخونر در هياول يها کمک اهدا  -

 .است عفونت بروز از يريجلوگ و لياستر گاز
 .هستند يزيخونر مهار يروشها سرد کمپرس و کهيتورن و ميرمستقيغ فشار عضو، باالبردن ، ميمستق فشار -
 .شوند يم مراقبت خاص يها روش با ها يزيخونر يبرخ -
 .باشد يم ها بافت يخونرسان کاهش و خون فشار و حجم کاهش شامل يزيخونر عوارض -

 
 یعمل و ینظر پرسش

 .ديکن فيتعر را زخم -
 .ديببر نام ظاهر و يآلودگ زمان، علت، اساس بر را زخم انواع -
 .ديده انجام را زخم يابيارز روش -
 . ديکن اجرا مانکن يرو بر را باز يها زخم از مراقبت اصول -
 . ديکن اجرا مانکن يرو بر را بسته يها زخم از مراقبت اصول -
 .ديکن انيب را زخم اميالت مراحل -
 .ديکن انيب را زخم اميالت انواع -
 .ديکن انيب را زخم عوارض -
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 مششفصل 

 یمفصل –استخوانی  یها بیآس آشنایی با

 هااولیه مربوط به آن اقداماتو 
 

 ی  : آموزش اهداف

 :دیمبحث بتوان یمحتوا یریادگیپس از  میرود انتظار       

 .دیرا فهرست کن یشکستگ یعموم میعال .1

  .دیینما یبه استخوان و عضالت طبقه بند بیرا بر حسب آس یانواع شکستگ .2

 د. یکن انیرا ب هایدر رفتگ میعال .3

 د.یکن انیرا ب های خوردگ چیپ میعال .4

 د.یده حیها را توض یاز شکستگ یعوارض ناش .5

 د.یها را شرح ده یدر انواع شکستگ یعموم هیاول یکمکها .6

 د. یرا شرح ده های در دررفتگ هیاول یکمکها مراحل انجام .7

 .دیها را شرح ده یخوردگ چیدر پ هیاول یمراحل انجام کمکها .8
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 ها یشکستگ

قطعـه   206از دسـتگاه  ايـن .بـدن را تشـکيل مـي دهـد ءاصلي اتکا محوردستگاه استخوان بندي انسان در حقيقت مقدمه : 
صدمه به اين دستگاه مهم مي  اصل بهم پيوند و مربوط شده اند .اين استخوان ها بوسيله رباط ها و مف که شدهاستخوان تشکيل 
 ورد .بيا بوجود زيادي راتواند مشکالت 

 .نديگو يشکل آن را شکستگ رييو تغ يو تداوم بافت استخوان يوستگيرفتن پ نيب ازی :  شکستگ فیتعر

 علل  شکستگی

 ضربه  .1
 انقباض ناگهاني عضله  .2
  ) پوکي استخوان ( بيماريهاي مختلف .3
 دهند )شکستگي پاتولوژيک(ها را تحت تأثير قرار ميهايي که استخوانبيماري .4

                     باز  يشکستگ. 2      بسته يشکستگ. 1ی  :   انواع شکستگ

 دهينرس بيمجاور استخوان آس يبه بافت ها يرفته ول نيتداوم بافت استخوان از ببسته  يشکستگ در:  بسته یشکستگ .1
 است.

 نيـو زخـم بـاز بـدنبال ا شود يپاره م اي دهيد بيپوست بدن در قسمت شکسته آس ينوع شکستگ نيا در : باز یشکستگ .2
بوده کـه در زمـان  يا برنده  شئ مياز ضربه مستق يزخم ناش ايشده  جاديزدن استخوان از پوست ا رونيدر اثر ب اي بيآس

کـه در  ييهـا انيبـه شـر بيآسـ ليعلت از دست دادن خون بدل باز به يها يشکستگ .شود يبه پوست وارد م يشکستگ
 تر و مهم تر هستند. يمجاورت استخوان قرار دارند و احتمال عفونت وجود دارد، جد

 
 ها عالئم عمومی شکستگی

 درد و حساسيت  .1

 ناتواني در حرکت دادن عضو  .2
 تورم، کبودي و خون مردگي .3
 تغيير شکل اندام  .4
 احساس اصطکاک) کريپتوس(  .5
 خونريزي از گوش، بيني و دهان .6
 شوک .۷

 ميتقسـ نيـا،  ميمرکب برخورد کنـ ايساده مايل ،  عرضي ، يشکستگ رينظ يها ممکن است به اصطالحات يدر مبحث شکستگ
وارد  يبه بافت اسـتخوان بيساده فقر آس يکه در شکستگ يمعن نيشود. بد يم انيوارده به اعضاء ب يها بياز جهت آس يبند

 بيآس زيمجاور آن مانند عروق، عضالت و ... ن يها بافت يوارده به بافت استخوان بيمرکب عالوه بر آس يشده، اما در شکستگ
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در  سـاده باشـد. ايـبسته ممکن است مرکـب  يباز الزامأ مرکب است و شکستگ يکه شکستگ ميريگ يم جهينت پس اند. دهيد
  مي رود.فرو شکستگي همراه با فرورفتگي قطعه شکسته به سمت داخل 

 اهداف مراقبت های اولیه در شکستگی

 درمان موارد تهديد کننده زندگي .1

 بي حرکت کردن عضو  .2
 پيشگيري از عفونت در شکستگي باز .3
 کنترل خونريزي  .4
 جلوگيري از آسيب بيشتر  .5
 پيشگيري و درمان شوک   .6
 :توجه

حرکت کردن عضـو و انتقـال  يثابت نمودن و ب هيبر پا يعضالن ،يمفصل ،ياستخوان يها بيدر آس هياول يکمک ها اساس  -
آن را  يا بانداژ آتل لهيبلکه در همان حالت به وس ؛ديرا حرکت نده دهيد بيهرگز عضو آس باشد. يم يمصدوم به مرکز درمان

 .ديحرکت کن يب

      ديـاسـت و هرگونـه افـت در فشـار خـون با يشامل تنفس، نبض، فشار خون الزامـ ياتيعالئم ح يبررس يهر مصدوم در -
 شود.  ياز شوک تلق يا نشانه

 هایها و دررفتگ یدر شکستگ هیاول یاصول انجام کمک ها

 .ديرا انجام ده اءياقدامات اح ياتينبودن عالئم ح يعيکه در صورت طب ،ياتيو عالئم ح يحال عموم يبررس -
 و پانسمان زخم انجام شود.  يزيکنترل خونر عه،يدر محل ضا يزيخونر ايدر صورت وجود زخم   -

 وکند تا محل و نوع  ي. پاسخ مصدوم کمک مديسوال کني و از يدگيد بيدرمورد نحوه آس است ارياگر مصدوم هوش  -
 .ديرا حدس بزن بيشدت آس

 . ديحرکت کن يب ديدار اريکه در اخت يآتل مناسب لهيوس بهرا  دهيد بيعضو آس -

 . ديکن يسالمت عروق و اعصاب، نبض، حس و حرکت عضو را بررس يجهت بررس -

 . ديمسکن بده اوبه  مار،ينبودن ب هوشيب تدر صور؛ کند ياعضا کمک م يدگيمسکن ها به کاهش درد همراه با صدمه د -

 .ديانتقال ده يبه مرکز درمان عا  يمصدوم را سر -

 شکستگی باز: باندپیچی سر استخوان در
 گذاشتن گاز روي سر شکسته استخوان .1

 روي آن  کگذاشتن بالشت .2
 گذاشتن ابتداي باند زير لبه بالشتک .3
 دو بار پيچيدن دور عضو و باال  آوردن سر حلقه  .4
 عبور باند به صورت اريب از زير دست به قسمت باالي نيمه بااليي بالشتک .5
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  باندپيچي اريب دور عضو و بالشتک .6

    
 

حرکت کردن شکستگي ها از وسيله اي بنام آتل استفاده مي شود . در مواردي که حمل و  براي بي :حرکت کردن شکستگی  ها  بی
  ه آتل شکستگي ها را بيحرکت کرد.نقل مشکل و راه طوالني براي رساندن بيمار به بيمارستان در پيش است بايد بوسيل

 ها :  حرکت نکردن شکستگی خطرات ناشی از بی

 تبديل شکستگي بسته به شکستگي  باز در اثر سوراخ شدن پوست   .1

 فلج شدن عضو شکسته بدليل صدمه به اعصاب  .2

 خونريزي شديد زير جلدي در محل شکستگي در اثر پاره شدن عروق خوني .3

  
                        .بـرد آتـل گوينـدهر جسم طويل يا پهن را که بتوان براي بيحرکتي عضو شکسته يا در رفته يا ضرب ديده بکـار  تعریف آتل :

هاي گوناگون پيش ساخته براي عضو هاي مختلف و مورد احتياج بدن موجود مي باشـد ؛ بوسـيله بانـداژ بـا  آتل به اندازه و فرم
آتـل پـيش سـاخته در  اگـر حرکت کرد. استفاده از بدن بيمار ، نيز مي توان بعنوان آتل طبيعي استفاده نموده و شکستگي را بي
گـذاردن مي توانيد استفاده نماييد. پس از دسترس نبود از چوب دستي ، تخته ، مجله يا روزنامه که بصورت لوله درآورده باشيد، 

 آتل الزم است قسمتهايي که بين آتل و عضو خالي مانده اند را بوسيله پنبه يا پارچه پر کنيد .

 

 ی چوب ،یفلز ، یگچ ،یباد:  آتل انواع
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 قوانین آتل بندی

 .حرکت کند آتل بايد به اندازه کافي بلند باشد، بطوري که مفصل باال و پايين شکستگي را بي -

 .ا عضو مورد نظر تناسب داشته باشدآتل بايد به اندازه کافي پهن باشد و ب  -

ي وي محل شکستگراستفاده نمود و بعد آتل را قبل از استفاده از آتل ، بايد روي آنرا با پنبه يا پارچه ، پوشاند و سپس از آتل  -
 بانداژ مي کنيم . 

 هنگام انجام بانداژ از قسمتهاي انتهاي اندام به ابتداي آن انجام مي دهيم . -
 .يمدر موردي که لباس روي محل شکستگي وجود دارد ، آتل را روي لباس مي بند -

وجود مبعنوان آتل استفاده نمود. در موارد اورژانس در صورت از تخته چوبي که طول و عرض مناسب داشته باشد ، مي توان  -
يا از پـاي  ، دسته جارو ، مقوا و روزنامه مي توان استفاده نمود چتر نبودن آتل مناسب از وسايل موجود در محير نظير عصا ،

وان جهت بيحرکت سالم طر  مقابل حهت بيحرکت کردن پاي شکسته استفاده نمود و نيز از دست سالم طر  مقابل مي ت
 کردن دست شکسته استفاده نمود.

 در صورتي که آتل سيمي آماده در دسترس داريد ، از آن استفاده کنيد . -

تا در صورتيکه طي آتل بندي اختاللي در گردش خون ايجاد شده است، مشـخص  کنيدبعد از آتل بندي نبض عضو بررسي  -
 گردد . 

بـه  ديد باشد؛ تا در صورت سيانوز شدن بال فاصله بانداژ شل شود ؛ در ضمن سر انگشتان محل آتل بندي ، بايد در معرض -
 اطالع دهد . مصدوم آموزش دهيد در صورت گزگز ، درد و ورم عضو آسيب ديده سريعاا

 هرگز براي تهيه آتل خيلي خوب ، وقت را هدر ندهيد. -
 .به مرکز درماني انتقال دهيد مصدوم را سريعا   -

 

 بانداژ در شکستگی  ها قوانین کلی استعمال

 هيچوقت بانداژ را روي محل شکستگي قرار ندهيد . -

 بحدي محکم باشد که جلوي حرکات خطرناک را بگيرد . دباي بانداژ -

 نبايد آنقدر محکم بسته شود که جريان خون عضو را قطع کند .بانداژ   -

   د.رار داق، پد يا حوله ) با ضخامت کافي (  اگر پاها  به هم بسته مي شوند ، بايد هميشه بين مچ و زانو پارچه نرم  -

 ر چنيندر موارد شکستگي اندامها تورم بعدي بيشتري که ايجاد ميشود ، ممکن است باعث محکم شدن بانداژ ها شود ؛ د -

  مواردي بايد بانداژ ها باز شوند تا جريان خون طبيعي عضو برقرار گردد و دوباره بسته شوند.
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 مختلف بدنشکستگی نقاط 

 توان شکستگي جمجمه ، ستون فقرات ، دنده ها و لگن را نام برد . از مهمترين شکستگي هاي بدن مي

 جمجمه یشکستگ

مغز است، اگر چه صدمه به استخوان جمجمه ممکن است که قابل توجه نباشد، اما فرو رفـتن  يمحافظ مطمئن برا کي جمجمه
. که ممکن است باعث صدمه و شوديمغز م يبه داخل مغز باعث وارد شدن فشار بر رو يترشح خون از محل شکستگ ايجمجمه 

 يتمـام جراحتهـا نيبنابرا؛  دست دهد يهوشيب اياست مختل شود و  ممکن ياريحالت هوش نياختالل در کار مغز شود که در ا
 ميفرق سر معموال در اثر ضربه مسـتق يشکستگ نشود. دهياز زخم در آن د ياثر ظاهر چياگر ه يگرفته شوند، حت يجد ديسر با

 يشـود، شکسـتگ جـاديا يحالت ممکن است در استخوانها فرو رفتگ نيافتد. در ا يخوردن اتفاق م نيبه جمجمه و با سر به زم
 شود. جاديضربه به چانه ا ايو  نيپاها به زم يمانند افتادن رو ميمستق ريغ يرويقاعده جمجمه معموال در اثر ن

  جمجمه یشکستگعالئم 

 واضح جراحت سر  ينشانه ها -

  ينيب اياز گوش و ي( نخاع يمغز) مايع آب مانند شفا   عيما اي نودن خش يجار -

 شدن اطرا  چشم اهيچشم ها و بعد س يخون گرفتگ -

 متفاوت  يچشم به اندازه ها يمردمکهاشدن  گشاد   -

 کوتاه مدت ايو  ينسب يهوشيب -

 عدم تعادل  -

 اختالل در تنفس -
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  جمجمه یشکستگ در هیاول اقدامات

 .ديده هيرا تک شيسر و شانه ها؛ ديقرار ده دهيخواب مهين تيوضع کياگر مصدوم به هوش باشد او را در  .1
 .ديدر صورت مشاهده ترشح از گوش، سر را به سمت قسمت مجروح خم کن .2
 .ديکنرا داخل گوش فرو ن يزيچ ؛ ديکن يچيپوشانده و آن را شل باند پ ليگوش را با پوشش استر يرو .3

دمه صقسمت  که سر به طر   يبه طور ؛ ديبهبود قرار ده تيداشت او را در وضع يتنفس عاد يبود ول هوشياگر مصدوم ب .4
 . رديقرار بگ نيزم يدر رو دهيد

   .ديبار کنترل کن کي قهيدق کيتنفس و نبض مصدوم را هر  ،ياريهوش زانيم .5
 .ديمصدوم را ارجاع ده و ديرا شروع کن يتنفس -يقلب ياياح ،شد يتنفس ،ياگر مصدوم دچار وقفه قلب .6

 

 ستون فقرات یشکستگ

هر فرد کمک دهنده آموزش روش  ياست و برا نيمصدوم يبرا يخطر جد کي شهيستون فقرات و مهره ها همي شکستگ
 زياد است.اريبه نخاع بس بيخطر آسرايز ؛ است يالزم و ضرور اطيجوانب احت تيبرخورد با آن و رعا
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ستون  بيبه آس شهيهم ريموارد ز درهستند. يکمر يو مهره ها يگردني ستون فقرات معموال مهره ها هيناح نيرتريپذ بيآس
آوار ماندن،  ريکمر، ز يرو نيجسم سنگ کيافتادن  ت،يموتور سکل ايافتادن از اسب  ،ياز بلند سقوط:  ديفقرات فکر کن

 . و ... يتصادفات رانندگ

 پشتی ستون فقرات یشکستگ عالئم

 به هنگام لمس دهيد بيمهره آس يرو ديدرد شد -
 ها مشهود باشد مهره ييهنگام لمس ممکن است جابجا -
  ماريب پاهايدر  يحرکت يعالئم ب -

 در دفع آن يناتوان ايادرار و مدفوع  يارياخت يب -

  

... ( را به آرامي به کف پاها مي کشيم در  خودکار ووسيله اي ) مثل مداد و  : آزمايش اطمينان از صدمات ستون فقرات پشتي
 صورتيکه مصدوم عکس العملي نشان ندهد، آسيب  نخاع مطرح مي باشد .

 صدمات ستون فقرات پشتیدر  هیاول یکمکها

 مصدوم را در وضعيت خوابيده و بي حرکت قرار دهيد .  .1
 داريد.  مصدوم را گرم نگاه .2

 .ديمصدوم را تکان نده ،رسديآمبوالنس به موقع م ديمطمئن هست اگر .3

 يثابت نمودن شکستگ يالزم است که برا، است اديمسافت ز ايکشد  يطول م يدرمان يروهاين دنيتا رس ياديزمان ز اگر .4
  ثابت شود. زيکه سر، دستها و پاها ن يبطور ؛ استفاده شودتمام قد  از آتل

 قرار دادن يک شي سنگين يا يک لباس لوله شده در کنار مصدوم  .5

 ثابت نگه داريد. را  شانه ها و باسن مصدوم .6
 بي حرکت کنيد. گردنبد طبيبيمار را با تمام بدن و گردن  .۷

 وسر پاها را تا باال پنبه يا پد گذاشته و بانداژ پاها را در قسمت هاي مختلف محکم ببنديد.  .8

 زانوها و ران ها را روي محل پد محکم نمائيد.با بانداژ پهن  .9
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وي آتل تمام قد ر الزم اطياحتبا و  يبه آرامسانتيمتر از روي زمين بلند کرده و  20حدود  نفر و هماهنگ ، 4مصدوم را حداقل  .10
 .قرار دهيد

  نقاط گود بدن را با پنبه يا پارچه پر کنيد و بوسيله باند ، بدن را به آتل محکم ببنديد .11

 .بيمار را توسر برانکارد سفت و محکم در وضعيتي که راه تنفس او باز باشد به مراکز درماني انتقال دهيد .12

 

  

 تمام قد آتلآتل بندی ستون فقرات پشتی با                               روش قرار دادن مصدوم روی برانکارد یا آتل تمام قد

 

 شکستگی مهره های گردن

 گردن دچار ضربه شديد ي شود، شکستگي مهره هاي گردن بوجود خواهد آمد .هرگاه مهره هاي 

 عالئم شکستگی مهره های گردن:

 درد در ناحيه آسيب ديده          .1

 بي حسي و بي حرکتي در دستها  .2
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 کمکهای اولیه الزم در شکستگی مهره های گردن

 خم نموده يا بچرخاند .به مصدوم اجازه ندهيد سر خود را ، در شکستگي مهره هاي گردن  .1

 .ديمصدوم را تکان نده ،رسد يآمبوالنس به موقع م ديمطمئن هست اگر .2

 يثابت نمودن شکستگ يالزم است که برا،  است اديمسافت ز ايکشد  يطول م يدرمان يروهاين دنيتا رس ياديزمان ز اگر .3
 . از آتل مناسب استفاده شود

 ، ثابت کنيد . سر وگردن مصدوم را در وضعيتي که قرار دارد .4

 در اين شکستگي از يک آتل که تا ناحيه کمر ادامه داشته باشد، استفاده نماييد .  .5

زير گردن مصدوم را با پنبه يا پارچه بپوشانيد؛ سپس آتل را بوسيله سه باند به نحوي مي بنديم که يک باند به پيشاني و   .6
 .پد يا پارچه فضاي خالي بدن را پر کنيد و بايک باند در ناحيه کتف و يکي انتهاي کمر قرار بگيرد 

 درماني منتقل کنيد.  -مصدوم را بارعايت کليه شراير به نزديکترين مرکز بهداشتي  .۷

 

 

 فلج خواهد شد. شهیهم یبرا ماریب  نخواهد شد و میوقت ترم چیقطعه شکسته مهره، نخاع ه لهیدر صورت قطع نخاع به وستوجه : 

 نهیدنده ها و قفسه س یشکستگ

قفسه سينه نقش حفاظتي از قلب و ريه ها را بعمل مي آورد ؛ بنابراين هرگونه آسيب جدي به قفسه سينه مي تواند باعث آسـيب 
شايعترين علت شکستگي دنده، وارد آمدن ضربه مستقيم بـه به قلب و ريه ها و در موارد نادر باعث صدمه به کبد و طحال شود. 

  نيز ممکن است شکستگي دنده اتفاق بيفتد.يا ضربه به هنگام ورزش  سقوط از ارتفاع ،اي دنده است ولي در تصادفات جاده

ريه  توانند با عوارضي مانند صدمههاي متعدد ميشکستگي ييک يا دو دنده، معموال  بدون عارضه هستند، ول هاي سادهشکستگي
باعـث اخـتالالت  به شـش هـاع ممکن است با صدمه هاي وسياي همراه باشند. اين نوع شکستگيدندهو اعصاب بينو عروق 

  .شوندتنفسيِ حياتي 

ي نـاهموار لبـه در صورتيکه ضربه مستقيم و شديد باشد، ممکن است انتهاي شکسته استخوان ها بطر  داخل متمايل شـده و
 .هاي داخلي بدن همچون ريه گرددتواند منجر به آسيب عروق اصلي يا انداممي ،شدهدنده شکسته
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 نهیدنده ها و قفسه س یشکستگ عالئم

  در هنگام لمس يدر محل شکستگ ديدرد شد -
 ) با نفس عميق يا سرفه اين درد شديدتر مي شود ( دنيدرد در هنگام نفس کش -

 کوتاه  تنفس سطحي و -

 نهيقفسه س رونيزخم نافذ از ب کياحتمال وجود  -

 

  عوارض شکستگی دنده ها و قفسه سینه

 پارگي ريه ها -

 پنوموتوراکس -
 هموتوراکس -
 جمع شدن بافت ريه -
 قفسه سينه مواج -

 نهیدنده ها و قفسه س یشکستگ در هیاول یکمکها

بدون  در صورتيکه شکستگي دندهاست.  يمصدوم به مرکز درمان عيو انتقال سر نهياز قفسه س تيحما هياول ياز کمکها هد 
يب به مکان آسرفتن دنده ها به داخل ريه ها جلو گيري نمائيد؛ چون اعوارض باشد با بانداژ قفسه را بي حرکت کنيد و از فرو 

 شش ها وجود خواهد داشت .

 مصدوم هوشيار: وضعيت نشسته -

 گذاشتن گاز استريل روي زخم -
 بي حرکت سازي دنده ها: قرار دادن يک پد روي محل شکستگي و ثابت کردن آن با يک باند کراواتي  -
 به گردن  آويزان کردن دست طر  آسيب ديده -
 مرکز درمانيارجاع فوري به ب -

 ود .سریع به مرکز درمانی منتقل ش بایدو مصدوم  شودبانداژ انجام د توجه : در شکستگی هائی که همراه آسیب جدی است ، نبای

 

 حرکت سازی دنده هابی                                   بانداژ جهت جلوگیری از فرو رفتن دنده ها به داخل ریه ها         



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 بازو یشکستگ

 : بازو یشکستگ عالئم

 .شود يم شتريدرد با حرکت ب -
 هنگام لمس دهيد بيآس هيناح يرو تيو حساس ديدرد شد -
 .ديبوجود آ يکه ممکن است به آهستگ يتورم و کبود -

 : بازو یشکستگ در هیاول یکمکها

 قرار دادن دست آسيب ديده روي سينه  .1

 گذاشتن پد بين دست و سينه  .2
 گذاشتن آتل در سطح خارجي و داخلي بازو  .3
 باندپيچي آتل  .4
 آويزان کردن دست از گردن با يک باند کراواتي  .5
 بستن يک باند پهن دور سينه و دست، روي باند کراواتي  .6
 در صورت عدم دسترسي به آتل، باندپيچي بازوي شکسته به تنه مصدوم  .۷
 ارجاع به پزشک .8

 
 

 و اطراف آن : آرنج یها یشکستگ

 : عالئم

   شوديم اديکه با حرکت ز ديدرد شد -

  يمحل شکستگ يبر رو اديز تيحساس -

     يدر محل شکستگ يتورم و کبود -
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 و اطراف آن : آرنج یها یشکستگ در هیاول یکمکها

 . ديرا حرکت ده دهيد بيدست و آرنج آس دينکن يسع هرگز .1
 .ديبالش نرم اطرا  آرنج او قرارده ايحوله  کيو  ديبخوابان نيزم يرا بر رو ماريب .2
 . دينبض مچ دست را کنترل کن .3
 ماريب ت و بدنن دسيب يفضا ،باشد ينم ماريب نيبر بال يدرمان يروهايامکان حضور ن اياست  اديز ياگر فاصله تا مرکز درمان .4

 .ديثابت نمائ نهيو دست را در امتداد بدن به قفسه س ديپر نمائ ..... ايرا با حوله 
 .ديانتقال ده يمصدوم را به مرکز درمان .5

 آتل برای شکستگی آرنج

 

استفاده خم نماید با  آرنج خود راب : در حالتی که نمی تواند    (1،2،3تصاویر  ، با استفاده ازدو تخته )م  می تواند آرنج خود را خم کند الف : در حالتی که مصدو
 از بانداژ

 ساعد و مچ دست یها بیآس

 : ساعد و مچ دست یها بیعالئم آس

 شکل  رييتغ -



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

  شود يم شتريدرد که با حرکت ب -

  يمحل شکستگ يدردناک رو تيحساس -
 يتورم و کبود -

 : ساعد و مچ دست یها بیآسدر هیاول یکمکها

 (.ديوجود دارد درمان نمائ يزيخونر اياگر زخم  . )ديقرار ده نهيساعد را مقابل س يو به آرام ديرا بنشان ماريب .1

 .ميکن يم زانيآو ماريدست را از ساعد به گردن ب يباند مثلث کيبا استفاده از  .2

 .ديانتقال ده يرا به مرکز درمان ماريب .3

     

 (3و 2و  1)تصاویر انگشتانآتل برای کف دست و یا                                 (2و  1)تصاویر ساعد و مچ دست طرز آتل بندی 

 

 ترقوه یشکستگ

 وهترق یشکستگ عالئم

 يدرد در محل شکستگ -

سر خود را به طر  ترقوه  ماريکه وجود دارد ب يمعموال به علت درد؛ دهيد بيتر قرار گرفتن شانه سمت ترقوه آس نييپا -
 کند. يشکسته خم م

 : ترقوه یشکستگ در هیاول یکمکها

 قرارگيري دست طر  شکستگي روي سينه  .1

 گذاشتن بالشتک بين دست و سينه .2
 بي حرکت سازي با يک باند سه گوش .3
 بستن يک نوار پهن روي باند  .4
  ارجاع به پزشک .5
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 نلگ یشکستگ                                                                                             

 يم    جاديکه ا ستا يديشد يزهايخونر ليمعموال به دل ،افتد ياتفاق م يکه در اندام تحتان ييها يبه شکستگ يدگيرس تياهم
مکن است م يمصدوم حت همراه دارد.ه ب ماريب يبرارا درد شديد  وبدن  يحشاء داخلاآسيب به مثانه و  و نيز و خطر شوک شود
د مبتال به افرابيشتر در سالمندان و  لگن يشکستگ  .شود بيمار مي امر باعث شوک و مرگ  نيخون از دست بدهد و هم تريل 4تا

 باشد.يک طر  يا دو طر   معتادان اتفاق مي افتد و مي تواند به صورت نيز در پوکي استخوان و 

 :عالئم شکستگی لگن

 هنگام حرکت دادن پاها ديدرد شد -

 لگن در لمس درد ناک است  -
  ستين شياهابلند کردن پ ايبه پشت قادر به نشستن  دهيمصدوم در حالت خواب؛ روي پا ايستادنو يا در راه رفتن يناتوان -
 کوتاه شدن عضو شکسته نسب به سمت سالم -

  به صورت غير طبيعيبه سمت خارج بدن  دهيد بيسمت آس يپا نديچرخ -

 زير پوستي (ناحيه پرنيه بصورت پراوانه اي کبودي دارد ) بدليل خونريزي  -

 عالئم آسيب اندام هاي داخلي لگن مثل روده و مثانه -

 بود. خواهد يخون يبه ادرار کردن دارد که ادرار و يديشد ليم ماريب ،باشد دهيد بيآس يادراري مجرا اياگر مثانه  -

  خونريزي داخلي شديد و شوک -

 

 : لگن یها یشکستگدر  هیاول یکمکها

 .ديالزم را انجام ده اتاقدام يتنفس يقلب ستيا ايو در صورت بروز شوک  ديينما يرا بررس ياتيح عالئم .1

 .ديدر محل شکسته اقدام مناسب را انجام ده يزيخونر ايصورت وجود زخم  در .2



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 يبه آتل مناسب م يدر صورت عدم دسترس از مچ تا زير بغل قرار دهيد. را آتل .ديآتل ثابت نمائ لهيرا به وس دهيد بيآس يپا .3
 :  نمود استفادهه ديد بيآس يپا يسالم به عنوان آتل برا يتوان از پا

مچ و ساق  دوبگذاريد. بالشتک نرم بين قوزک ها و زانوهاقرار داده ،.سپس  حوله زير زانوي بيمار،  مصدوم خوابيده به پشت
 .دهيدارجاع فوري را ببنديد و بعد مصدوم را با برانکارد کمر، باسن بسته و به هم را 

 

 
 استفاده از آتل چوبی با  طرز بستن شکستگی لگن خاصره

 

   

 آتل چوبیاستفاده ازبدون   طرز بستن شکستگی لگن خاصره
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 کاسه زانو یشکستگ

زانو  ران و استخوان ساق پا، کاسه يها چهيماه ياست برا يگاه هيمفصل زانو قرار گرفته، تک ياستخوان کوچک که در جلو نيا
 مانند اشتباه شوت کردن بشکند. يا چهيماه ديبر اثر حرکات شد ايو  ميممکن است بر اثر ضربه مستق

 : سه زانو کا یشکستگعالئم      

 زانو يدر زانو بخصوص جلو ديدرد شد -
 در اطرا  کاسه زانو  تيحساس -
 ستيقادر به خم کردن زانو ن ماريعدم تحرک مفصل زانو، ب -

 ممکن است ظاهر شود يورم قابل توجه و پس از آن کبود -

 : کاسه زانو یشکستگدر ه یاقدامات اول

 .ديايباال ب يکم شيتا شده سر و شانه ها يپتو ايکت  کيکه با گذاشتن  يبه طور ديمصدوم را به پشت بخوابان .1

 ابد،يادامه  باسن تا پاشنه پا ريکه از ز يتخته شکسته بند کيپا  ريو ز دياوريباال ب يکم د،يريشکسته را بگ يپا متيبا مال .2
 يلشتک اضـافکه حفره را پر کند با يزانو درست به اندازها ري. زديبالشتک بگذار يپا و تخته به اندازه کاف ني. بديقرار ده
 .رديتا از تخته فاصله بگ ديپاشنه پا قرار ده ريز زين گريد يبالشتک اضاف کي. ديبگذار

 

 

دور ساق  هم يکينوار پهن دور ران و  کي. ديو کنار تخته گره بزن ديچيدور قوزک، کف پا و تخته، باند بپ نيالت 8به شکل   .3
 .ديشکسته گره بزن يپا يرونيو در طر  ب ديو تخته ببند

 .ديده يمصدوم را با برانکارد حمل کرده و ارجاع فور  .4

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 شکستگی ران                                                                                 

خونريزي زياد و و نيز در سالمندان اتفاق مي افتد و با خطر  زمين خوردن و تصاد  هاي جاده ايشکستگي ران بيشتر در اثر 
 همراه است. شوک

 شکستگی ران: عالئم 

 کوتاه شدن پا -
 به سمت خارج پاچرخش  -
  عالئم شوکو  نشانه هاي عمومي شکستگي -

 شکستگی ساق پا

 و کم شکستگي نازک ني عوارض در شکستگي ساق پا يک يا هر دو استخوان درشت ني و نازک ني پا دچار آسيب مي شوند.
 است.نوع باز از  خطرناک تر و معموالْ شکستگي درشت نياست ولي  درمان راحت تر

 شکستگی ساق پا : عالئم

 تورم و کبودي،  درد -
 تغيير شکل در طول يک يا هر دو استخوان -

 :اقدامات شکستگی ران و ساق پا

 مصدوم خوابيده، ثابت کردن پا با دست امدادگر -

 کمک هاي اوليه زخم و خونريزي -
 قرار دادن بالشتک بين زانوها و قوزک پا  -
 استفاده از آتل -
  8بانداژ دور پا و قوزک ها به شکل  -
  ارجاع به پزشکو سپس  شوکعالئم بررسي  -

  
 تخته دو و تخته کی از استفاده با و سالم یپا از استفاده با پا ساق یشکستگ یبرا آتل

 
 تل برای شکستگی استخوان ران آ
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 پا یشکستگ

ن ممک يگنوع شکست ني. ادهديو ضربه رخ م نيسنگ ءيش کيوارد بر آن مانند افتادن  ميمستق يرويدر اثر نعارضه غالباْ نيا
 . ديايب شيپ دنيافتادن و پر ايخوردن و  چياست بر اثر پ

 : پا یعالئم شکستگ

 شود يم شترياحساس درد در پا که بر اثر حرکت ب -
  يدر اطرا  محل شکستگ تيحساس -

 راه برود شيپاها يرو يتواند به راحت يمصدوم نم -

 يدر محل شکستگ ياز شکل افتادگ ،يورم، کبود -

 : پا یشکستگ در هیاول اقدامات

 .ديمصدوم را بخوابان .1

 .ديو بلند کن ديريشکسته را بگ يپا .2

 . ديکفش و جوراب را از پا خارج کن يبه آرام .3

 .دييدارد آن را پانسمان نما يرا گرفته و اگر زخم ياحتمال يزيخونر يجلو .4

 . ديبالشتک در کف پا قرار ده ايهمراه با پد نرم و  يتخته شکسته بند کي .5

و  رديا قرار گتخته در محل کف پ يرو ديمرکز باند پهن با ؛ديبه پا وصل کن نيالت 8به شکل  يچيباند پ لهيبوستخته را  .6
 .ديپا رد کن يرو يبرجستگ يسپس آن را از رو

 .ديآن را از ساق پا رد کن گريبار د کيو  ديچيباند را پشت قوزک بپ يدو انتها .۷

 .ديحرکت نگاه دار يپا را ثابت و ب؛  ديتخته و در کف پا گره بزن ريدو انتها را ز .8

 .ديمصدوم را ارجاع ده .9

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 ها عوارض شکستگی

 شوک : عارضه زودرس و خطرناک و کشنده .1

 ، نادر و خطرناکعارضه ديررسسندرم آمبولي چربي :  .2

 سندرم آمبولی چربی

شـوند هاي بلند و لگن، قطرات چربي مغز استخوان به عروق پاره شده در اثر شکسـتکي داخـل ميهاي استخواندر شکستگي
سـال  20 – 30در مـردان نـد.کنعالئم تنفسي را ايجـاد ميانسداد عروق خوني کوچک) مويرگهاي ريه( با سپس به ريه رفته و 

ساعت پس از آسيب يا ديرتر به دنبال شکستگي هاي متعـدد، شکسـتگي اسـتخوان بلنـد، لگـن و   48شايعتر است و در طي 
 ايجاد مي شود. صدمات همراه با له شدگي

 : عالئم

 تحريک پذيري .1
 بي قراري تا تيرگي شعور  .2
 هذيان، بهت، کما  .3
 درد قفسه سينه به ويژه در هنگام دم .4
 ... ديسترس تنفسي وتاکي پنه،   .5

 :درمان

 انجام اقدامات حمايتي فوري تنفسي .1
 تجويز اکسيژن  .2
 ارجاع فوري به پزشک  .3

 پیشگیری: 

 ثابت و بي حرکت سازي فوري استخوان شکسته .1
  تشخيص زودرس .2

 هایدررفتگ

از حد  شيمفصل ب کيدهد که  يم يرو يو هنگام شود يکه سراستخوان از مفصل آن خارج م شود يگفته م يبه حالت يرفتگ در
مفاصلي که بيشتر در معرض در رفتگي مي باشند، عبارتند از : مفصل شانه ، آرنج و  داشته شود. حرکت خود، به حرکت وا يعيطب

 مچ ) در کودکان ( ، انگشت شست  ، فک تحتاني و مفصل ران .
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 یدررفتگ یو نشانه ها مئعال

 ديفشار شد اياست که با لمس  بياست. درد معموال محدود به محل آس هايو شکستگ يعالمت در رفتگ نيتر عيشا درد -
 ؛ ساير عالئم عبارتند از : شود يم
کردن  ني در خمناتوا دررفتگي آرنج : ناتواني در نزديک کردن بازو به بدن، )مثال در دررفتگي شانه : حرکت اندام تيمحدود -

 ( در صحبت کردن و غذا خوردنناتواني دررفتگي فک تحتاني:  ، آرنج تا زاويه قائمه
 شکل عضو رييحالت و تغ رييتغ -

 تورم عضو  -
 عضو  يدما رييتغ ايرنگ  رييتغ -
 (باز  يدر شکستگ) يزيزخم و خونر -

 

 

 انگشت یدررفتگ            شانه یدررفتگ                       



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 اقدامات اولیه در دررفتگی ها:

 اصل اول ثابت و بي حرکت سازي مفصل دررفته  -

   RICEاستفاده از طرح درمان  -
1. Rest  استراحت و قرار دادن عضو در وضعيت راحت : 
2. Ice  قرار دادن کمپرس آب سرد روي مفصل در رفته : 
3. Compression پس از بي حرکت سازي، باندپيچي مفصل : 
4. Elevationباالترقرار دادن عضو آسيب ديده : 

 رفتگي جاندازي و دستکاري درعدم  -
 پيشگيري و درمان شوک -
  ارجاع به مراکز درماني -

 پیچ خوردگی یا رگ به رگ شدن

تعريف: کشيدگي و پاره شدن اليا  محافظت کننده دور مفصل که غالبا بعلت لغزش شديد و ناگهاني مفصل اتفاق مي افتد. پيچ 
 خوردگي مچ پا شيوع بيشتري دارد.

. 

 یخوردگ چیم پیعال

 ديدرد شد -
  دهيد بيبه فشار در مفصل آس تيحساس -
 حرکت مفصل  تيمحدود -
 لدر سطح مفص يتورم و خون مردگ -
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 یخوردگ چیپ در هیاول یکمکها

 ثابت کردن عضو پيچ خورده  -

  RICEاستفاده از طرح درمان  -

1. Rest استراحت دادن به عضو : 
2. Ice کمپرس آب سرد روي مفصل : 
3. Compression  عضو: باندپيچي 
4.  Elevationباالتر قرار دادن عضو : 

 دست مچ يخوردگ چيپ در گردن از کردن زانيآو -

 
ه و گذاشت یبنا را برشکستگ ،هیدر صورت مشکوک بودن، جهت انجام اقدامات اول یعضالن ،یمفصل ،یاستخوان یها بیدر هر کدام از آستوجه : 

 .دیها را انجام ده یاقدامات الزم جهت شکستگ

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 نتیجه گیری                          

 از هم گسيختگي بافت استخوان را شکستگي گويند. -

 شکستگي به روشهايي مختلف تقسيم بندي مي گردد. -
 اهدا  در شکستگي حفظ حيات مصدوم، جلوگيري از آسيب بيشتر و ارجاع است. -
 است.مهمترين اصل کمک هاي اوليه بي حرکت سازي عضو در وضعيت يافته شده  -
 آتل وسيله اي است که براي بي حرکتي مفاصل باال و پايين به کار مي رود. -
 اگر اصول آتل بندي رعايت نگردد، به مصدوم آسيب وارد مي گردد. -
 بر حسب محل شکستگي، روش آتل بندي انتخاب مي گردد. -
 جابجايي سر استخوان از محل مفصل دررفتگي است. -
  کننده دور مفصل پيچ خوردگي گفته مي شود.کشيدگي و پاره شدن اليا  محافظت  -
 است. RICEکمک هاي اوليه براي دررفتگي و پيچ خوردگي بر اساس  -

 

 پرسش نظری و عملی
 

 .شکستگي را تعريف کنيد -

 .انواع شکستگي را نام برده و هر کدام را تعريف کنيد -

 .عالئم شکستگي را نام ببريد -

 .اهدا  مراقبت از شکستگي را بيان کنيد -

 .بسته و باز( را بيان کنيد اقدامات اوليه در شکستگي) -

 آتل را تعريف کنيد.  -

  يک آتل ابتکاري تهيه کنيد. -

  با رعايت اصول آتل بندي بر روي مانکن يا دوستان خود انواع آتل بندي را انجام دهيد. -

 .به تفکيک شکستگي هاي مهم و اقدامات مربوطه را شرح دهيد -

 .و مراقبت هاي مربوطه را بيان کنيد دررفتگي را تعريف، عالئم -

 پيچ خوردگي را تعريف، عالئم و مراقبت هاي مربوطه را بيان کنيد. -

  را بر روي مصدوم فرضي اجرا کنيد. RICEمراحل  -
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 هفتمفصل 

 خفگی و کمکهای اولیه مربوط به آن انواعآشنایی با        

 اهداف آموزشی :

 د :   ی، بتوانرودیمپس از مطالعه این فصل انتظار     

 .دیخفگی را تعریف کرده و دالیل ایجاد آن را فهرست نمای .1

 د.یشرح دههوایی را  انسداد راهخفگی ناشی از  یهانشانهعوارض و  .2

 .دیرا فهرست نمای فشرده شدن گلو خفگی ناشی از یهانشانهعوارض و  .3

 د.یشرح دهخفگی ناشی از غرق شدن در آب را  یهانشانهعوارض و   .4

 .دینمای بیانخفگی ناشی از مسمومیت با گازها را  یهانشانهعوارض و  .5

 .دیرا فهرست نمای یگرفتگبرقخفگی ناشی از  یهانشانهعوارض و  .6

ضیح توآن ایجادکننده  بـه علـلاقدامات اولیه الزم در مورد هر یـک از انـواع خفگـی را بسـته   .7

 .دیده

 

 

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

                                           خفگـی                                                                                       

ايـن . کافي دسترسي نداشـته باشـند که بافتهاي بدن به اکسيژن افتد زماني اتفاق ميو بالقوه خطرناک است ي حالت که خفگي
 .مربـوط باشـد اختالل و يا جراحت در سيستم تنفسـي کنيم، تنفس مي است به کمبـود اکسـيژن در هـوايي کـهفقدان ممکن 

دقيقه  3تي در مغز تنهـا سلولهاي حيا به عنوان مثال، دهند. دست مي بافتها به سرعت کار آيـي خـود را از اکسيژن کافي، بدون
 بـدون اکسـيژن دوام بياورنـد. توانند مي

 خفگی:علل 

افتادن زبان به عقب ومسدود شـدن راه  ، )غرق شدن درآب،گيرکردن لقمه غذا درگلو نرسيدن اکسيژن به دستگاه تنفس .1
 پيچيدن طناب دورگردن( درراه هوايي، هوايي در مصدوم بيهوش،افتادن اشيا خارجي و....

 ازکارافتادن مرکزتنفس)برق گرفتگي( .2
 فلج عضالت تنفسي)بوتوليسم،کزاز( .3
 دي اکسيد کربن( يت با گازهاي سمي)مسموميت با منواکسيد کربن ومسموم .4
  حمله قلبي .5

 انسداد راه هوایی : 

شکالت، زبان و هرعامل ديگري بسته شود ، فرد درمـدت کوتـاهي   تکمه، درصورتي که مجاري فوقاني تنفس بوسيله لقمه غذا،
بداخل مجـراي تنفسـي)ناي( رانـده شـده و  وارد مري شود ،گاه هنگام غذا خوردن لقمه غذا به جاي آنکه  دچارخفگي مي شود.

دقيقـه  6تـا  4ازمجراي تنفسي بيرون آورده شود وگرنه درمـدت  . دراين حالت لقمه غذا بايد فورااکند شخص را دچارخفگي مي
 شود و بعلت نرسيدن اکسيژن به مغز، ضايعات جبران ناپذيرمغزي بوجود مي آيد.  سبب مرگ شخص مي

تواند حر  بزند. بنابراين توصيه مي شود بالفاصله  به تنفس است و نه مي ه انسداد راه هوايي دچار مي شود، نه قادرفردي که ب
ازاو بپرسد که آيا چيزي درگلويش گيرکرده است و نيز از او بخواهيد که با اشاره سر اين موضوع را روشن کند. درصورت تاييـد 

بيهوش شدن نجات داد. زيرا پس  ازدست ندهيد ؛ حتي االمکان بايد شخص را پيش ازهيچ فرصتي را  اين موضوع توسر بيمار،
 بيهوشي بيش ازچند ثانيه با مرگ فاصله دارد. از

 :تشخیص

نشـان  گلو را زحمت صحبت نمايد و يا تنفس سخت داشته باشد، فردي که دچار خفگي شده است ممکـن اسـت بـه .1
 .دهد و حتي آن را چنگ بزند

 .صورت و گلو متورم شده استعروق خوني  .2

 .رنگ خاکستري مييابد و سيانوز و کبود ميشود پوست  .3

در ادامه چنين  و يا شيء را در دهانش داشته است. خورده مي اطرافيـان بـه شـما ميگوينـد کـه فـرد بـا عجلـه غـذا .4
  .هوش شودممکن است که بي حـالتي اگر شيء راه تنفسي را مسدود نمايـد و برطـر  نشـود فـرد
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 اقدامات اولیه درخفگی با جسم خارجی در بالغین

 راه هوايي است.  درمصدوم هوشيارسرفه قويترين روش خارج کردن جسم خارجي از .فرد را به سرفه کردن تشويق کنيد  .1

ا بـ بـار 5 ايـد، دست خود در حالي که فرد را از ناحيه کمر خم نمـوده بـا کـف ،نشد خارجاگر با سرفه کردن جسم خارجي  .2
 .هاي او بکوبيد سرعت بين کتف

ايـن  بـه؛  يم ليخ (ا)مانوره وارد نماييد فشار شکمي 5 ،موفقيت آميز نبودي بـه پشـت فـرد دچـار خفگـ تکنيک ضربهاگر  .3
 .بکشيد به داخل و باال دستها را سريعاا نماييد. دستهاي خود را زير قفسه سينه او قفـلو  در پشت فرد بايستيد صورت کـه

رطـر  برا تا زماني که عامل ايجادکننده انسداد  بار فشار شکمي 5 و بـه پشـت فـرد را با کف دست ضربه 5 اگر الزم بود .4
 شود بکار ببريد

 .عمليات احياء را شروع نماييد ،اگر فرد بيهوش شد .5

 

 ( 3و  2 ) مانور هایم لیخ تصویرشماره              (                                            1) مانور ضربه به پشت تصویرشماره        

 

 اقدامات اولیه در خفگی با جسم خارجی درمصدوم بیهوش

اد راه زبان شايعترين عامـل انسـد. تنفس مصنوعي را شروع کنيد و مصدوم را به پشت بخوابانيد و راه تنفس او را باز کنيد .1
  هاي باز کردن راه هوايي در فصلهاي بعدي آشنا خواهيد شد.(با مانوراست .)  هوايي است درافراد بيهوش

 ـدن)ســنگيني بـ. اش روي رانهاي شـما قـرار گيرد که سينه بچرخانيد طوري  او را به پهلو ،اگر مصدوم به هوش نيامد   .2

  (1ماره )تصوير ش.پشت او وارد کنيدضربه به  5شد  ذکر رتيبي کهه تو ب عقب باشد و سر کامالا مصدوم روي پاهاي شما بيفتد

 ءيشـ اگـر د،يبکشـ رونيب و ديريبگ محکـم را آن خـود انگشـت بـا باشد، آمده رونيب ءيش اگر که ديکن کنترل را او دهان .3
 :که رتيبت اين به ديکن وارد فشار شکم يرو و شود خم عقب به کامالا د،سـريبخوابان پشـت بـه را مـاريب بـود امدهين رونيب

 
زمين قرار دهيد به طوري که بتوانيد درست در وسر شکم  زانوان خـود را در دو طـر  مصـدوم در کنـار رانهـاي او روي  -الف

 .اوفشار وارد کنيد.اگر نتوانستيد کنار او زانو بزنيد



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 روي آن قرار داده به طوري که انگشتان شما از شکمديگر را  کف دست را وسر قسمت بااليي شـکم قـرار دهيـد و دسـت -ب
 د.ا باشد و فقر کف دست به شکم بچسباو جد

بار اين کار  5در صورت لزوم  . هر دو بازو را راست نگاه داشته و سريع يک فشار محکم به سـمت داخـل و جلـو واردکنيد  -ج
  .محکم باشد تا بتواند لقمه را خارج کند کافي هر کـدام از فشـارها بايـد بـه انـدازه را تکرار کنيد.

 

  
 : مانور هایم لیخ در فرد بیهوش ( 2)تصویر شماره         : مانور ضربه به پشت در فرد بیهوش (               1)تصویر شماره             

 

 سال 8 تا  1 اقدامات اولیه درخفگی با جسم خارجی درکودکان

براي اوليه اقدامات انجام  .است بزرگساالن از متفـاوت خفگـي دچـار نـوزادان و کودکـان در اوليـه يکمکها انجام:  توجه ( 
 (.بايد انجام شودکودکان با فشار کمتري 

 .کودک را وادار به سرفه کردن نماييد .1

بـين  بـه پشـت او بار 5اش باشد.با کف دست  پايينتر از قفسه سينه کودک ر ابه سمت جلو خم نماييد به طوري که سـر او .2
 .هايش بکوبيد کتف

 .را با يک انگشت خارج نماييد دهان کودک را کنترل نماييد و هر گونه شيء قابل ديد  .3

به ايـن صـورت ، وارد نماييد ثانيه( 3)زمان هر فشار سينه کودک فشـار بـه قفسـه 5 آميز نبود اگر ضربه به پشت موفقيت  .4
دســت ، در قسمت زيرين قفسه سينه کـودک قــرار دهيـد يک دست خـود را بزنيد. که بايستيد و يا در پشت کودک زانو 

 .کودک فشار وارد کنيد ديگـرخود را با آن چنگ نماييد و به طور سـريع بـه قفسـه سـينه

 باشيد که با دست خود و با فشـار بـه عقـب براي رويت شيء عامل انسداد کنتـرل نماييـد. مواظـب دهان کودک را مجدداا .5
 .درون نرانيد گلوي کودک جسـم خـارجي را بيشـتر بـه

 .کنترل نماييد ضربه به پشت را دوباره انجام داده و دهان کودک را مجدداا .6

  .نماييد تکـرار فشار را به قفسـه سـينه مجـدداا 5آميز نبود  اگر ضربه به پشت موفقيت .۷

   اگر الزم بود مراحـل  .انگشت خارج نماييد کنترل و هر گونـه عامـل انسـداد قابـل ديـد را بـا يـک دهان کودک را مجدداا .8
 .رسيدن کمک تکرار نماييد را تا 2 -  8
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 ( سال 1اقدامات اولیه درخفگی باجسم خارجی در شیرخواران ) زیر 

 بــا، ردتر از قفسه سينه قرار بگي طوري که سرش پاييندهيد به  پـايين بـر روي بازويتـان قـرار صورت نوزاد را به طر   .1
 .نوزاد وارد نماييد ضـربه بـين کتفهـاي 5کف دست با ماليمت ولي به محکمـي 

 ه پشــتبه اين صورت که نوزاد بــ قفسه سينه نوزاد وارد کنيد. فشار روي 5  ،اگر ضربه به پشت نوزاد موفقيت آميز نبود  .2

نـوک  .سينه و بدن نوزاد بوسيله بازوي شما حمايـت گردد تر از قفسـه باال باشد و سر پايينخوابيده و صورت او به سمت 
از )درناحيه بين دو نوک سينه يک انگشت پائين تـر نوزاد انگشت خـود را فقـر بـر روي قسـمت ميـاني قفسـه سـينه دو

 .به پايين فشار وارد نماييد سريعا و قـراردهيد انجـام مـي شـود (CPR سينه به همان ترتيبـي کـه در  خـر

 .نماييد دهان نوزاد را کنترل و هر گونه شيء قابل ديد را با کمک يـک انگشـت خـارج   .3
 .اد را احياء نماييدنوزدر صورت نياز و مرکز مجهز تکرار  رسيدن به ياو انسداد  نبر طر  شد زمان تا بار 3را 1 - 4مراحل  .4

  .زیرا سبب آسیب کبد می گردد ؛ دوارد نکنی خوار زیر یک سال فشـار بـر روی شـکمگاه برای شیر  هیچ : توجه 

  

 اقدامات اولیه در خفگی با جسم خارجی در افراد باردار و چاق

 :بـه ايـن صـورت کـه .به قفسـه سـينه اسـتفاده شـود ليخ ( از مانور فشاريما) مانوره به جاي فشار برروي شکم، دراين افراد

سپس دست  .کنيد تا دور قفسه سينه حلقه شود وارد بغـل و دستان خود را از زير بايستيدبيمار را ايستاده يا نشسته ، پشت او  
يعنـي خيلـي  بگذاريد. اگر نزديک لبه هاي دنده هسـتيد خود را مشت کرده و سمت انگشـت شسـت را درمرکـز قفسـه سـينه

ـــرار ـــائين ق ـــد پ ـــه ان ـــود را  .گرفت ـــت خ ـــاردهيددو دس ـــب فش ـــه عق ـــم ب ـــوده و محک ـــره نم ـــم گ  .دره

 .شود ادامه دهيد(  هـوشپاسخگو ) بـي اين کار را تازماني که جسم خارجي بيرون آمده يا بيمار غير

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 در اثر فشرده شدن گلو خفگی

 ها نمـي وارد ريه هوا دهان و بيني بسته شود که در نتيجه بر روي آن بسته شود و يا فشار خارجيراه هوايي ممکن است بوسيله 
 زير باشد: ممکن است به علل در اثر فشرده شدن گلو خفگي .گوينـد خفگيبه اين عارضه  ،تواند بشود

 از آن ممکن نباشد به طور تصادفي شال گردن و يا يقه لباس به جايي گير کند و خالصي -

 بوسيله دارآويختگي و يا فشرده شدن گلو آمدن فشار روي قسمت خارجي گردن وارد -

 ها شود بتواند وارد ريه انسدادگرهاي خارجي مانند بالش و يا کيسه پالستيکي مانع از اين شوند کـه هـوا -

 کودک در کمد نافتادمانند گيـر ، تـنفس طـوالني دريک فضاي سربسته  -

 

 در اثر فشرده شدن گلو خفگیعالئم 

 هاي عمومي خفگي م و نشانهالئبروز ع -

 همراه با برجسته شدن سياهرگهاي گردنبرافروختگي صورت و گردن  -

مانند يک شال گردن يا ممکن است اثر فرورفتگـي  ،شيء خارجي ممکن است هنوز هم در اطرا  گردن قابل مشاهده باشد -
  .مانند اثر سيم ،آن روي پوست نمايان باشد

شود و در نتيجه باعـث شکسـتگي و آسـيب شـديد و گردن وارد مي ستون فقرات ضربه شديدي به در خفگي با طناب دار -
 .شودمي دستگاه تنفسي شود که اين امر موجب ايستمي بصل النخاع در

 
 اولیه :اصول اقدامات 

  .عامل ايجاد کنندة خفگي را رفع کنيد -
، بـدن او را بگيريـد و وزن او را روي  شود، اگر مصدوم به دار آويخته شده اي از حيات در مصدوم ديده نمي حتي اگر نشانه -

نظـر پزشـکي گره از همچنين کشد و   گره ببريد، زيرا باز کردن آن طول مي اليبدن خود بياندازيد، طناب را از اطرا  يا با
 قانوني ارزش دارد.

 در صورت امکان مصدوم را روي سطح صا  بخوابانيد. -
 ءکشد او را در وضعيت بهبود قرار دهيد. در غير اين صورت عمليات احيـا چنانچه بيهوش است ولي به طور عادي نفس مي -

 ريوي را شروع کنيد ـقلبي 

را به حال عادي برگردانده، باز هم اورژانس را خبر کنيـد يـا  فراموش نکنيد حتي اگر مشاهده کرديد که اقدام شما مصدوم -
 .مصدوم را به بيمارستان برسانيد

 .صدمات نخاعی تکان بیجا ندهیداحتمال هرگز مصدوم را به علت   :توجه 

                                 :                                                                                                                             غرق شدگی در آب
 ترين علت صليقطع تنفس و کمبود اکسيژن ا .راه پيدا کندريه به داخل  يمايعآب يا هر رق شدگي زماني اتفاق مي افتد که غ

. مرگ در اثر غرق شدگي است. اسپاسم شديد حنجره موجب مي شود مسير ناي بسته شود تا آب بيشتري وارد ريه نشود
 مي تواند از عوامل ايجاد خفگي باشد.و عدم انجام تنفس ريه  بدليل جلوگيري از ورود هوا بداخل هماسپاسم شديد حنجره 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
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 : تشخیص فرد دچار غرق شدگی                                                                           

 .به طر  پايين است غريق صورتو هاي فرد در آب شل و آويزان  بازو  -

 دارد. کف در داخل دهان، دور لبها و بيني وجود  -

 .بدون نبض و تنفس باشد فرد مصدوم ممکن است بيهوش، داراي بدن سرد و  -

 3خـارج شـده و پـس از  ،فرديکه در حال غرق شدن است اگر دست و پا بزند، هوايي که داخل ريه هاي وي وجود دارد توجه :
ولي در صورتيکه هنگام غرق شدن سنکوپ کرده و بيهوش شده باشد، بـدليل ايجـاد وقفـه در  دقيقه مرگ وي فرا خواهد رسيد

بايد دانسـت  مدت زمان بيشتري در مقابل مرگ مقاومت نمايد.، ته تر شدن ضربان قلب ممکن است حرکات تنفسي وي و آهس
 قطع تنفس ادامه دارد. بنابراين حتي پس از چند ساعت از گذشت خفگي و اجراي تنفس مصنوعي که عمل قلب تا مدتي پس از

 ممکن است شخص غرق شده نجات پيدا کند.

 : اصول اقدامات اولیه

 .اندازيد از خطر دور نماييد آسيب ديده را بدون اينکه خود را بـه خطـرفرد   -

 ، آنرا خارج کنيد. دندان مصنوعي دارد اگراز گل و الي پاک کرده و  دهان مصدوم را -
 هـا هورود بيشـتر آب بـه ريـ تر نگاه داريد تا آب خود بخود خارج شده و خطر پايين سر فرد را از بقيه قسمتهاي بدن او -

 .شودکم 
 او هيپـوترمي مانند فرش و يا موکت بخوابانيــد و بــراي جلــوگيري از فرد آسيب ديده را به پشت بر روي يک پوشش -

  .را بپوشانيد

ود او را در وضـعيت بهبـ، کشـد  اگر فرد نفس مـي .دفعات تنفس و ضربان قلب راکنترل کنيد راههاي هوايي را باز کنيد، -
تر از  هسـتهآآغاز نماييد )توجه داشته باشيد که بايـد احيـاء را  عمليات احياء را ، ندارد بخش قـرار دهيـد و اگـر تـنفس

 .(ها انجام دهيد حد معمول به علت اثرات آب و سرما در ريه

اري ميتواندسـبب عـوارض مرگبـ،  ورود حتي مقادير اندک آب به ريه در چند ساعت بعد؛ چون سريعا  فرد را ارجاع دهيد   -
 .بايد سريعا  به بيمارستان انتقال يابد، د شراين هر غريقي، حتي اگر هوشيار است و به خوبي تنفس ميکشود. بناب

 

  . نکنیدآب بلعیده شده را به زور خارج و  وقت خود را برای خارج کردن آب از ریه و شکم مصدوم تلف نکنید گاه هیچ :توجه 
 

يا امکان  د نمايدتخليه آب از ريه را فقر زماني انجام دهيد که تورم معده آنقدر زياد باشد که به طور واضح در تنفس مصنوعي اشکال ايجا
رد و بشده مي  امدادگر دو دست خود را حلقه وار به زير شکم غرقاستفراغ فرد وجود داشته باشد. در صورت لزوم ، جهت تخليه آب از ريه 

نوهاي خود ي روي زانمايد تا آب از ريه هاي وي خارج شود يا او را به نحو از روي زمين بلند مي کندو فشاري به زير شکم وارد  مي غريق را
 قرارداده تا به ريه هاي او فشار آيد و آب از آنها خارج شود.

 



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 خفگی بر اثر مسمومیت با گازها

به گلبول آن چون قدرت اتصال و  بسيار سميمنو اکسيدکربن گازي است بي رنگ و بي بو و  :  مسمومیت با گاز منو اکسیدکربن
از اکسيژن جـذب خـون  تر از آنجا که اين گاز راحـت شود. جايگزين اکسيژن موجود در خون مي،برابراکسيژن است  200قرمز
منـابع معمـولي  اکسيد کربن به طور کامل دفع شـود.منو  تا تري نياز دارد بنابراين مصدوم به تنفس مصنوعي طوالني، شود مي

نفت و  ، زغال ، دود ناشي از نيم سوز شدن )بد سوختن( سوختهاي مصرفي مثل بنزين اتومبيل توليد منو اکسيد کربن عبارتند از
و دود  د بسـوزدپـزي بـ شود که ماده سوختني مثل بنزين يا ذغال و يا چـراغ خـوراک خطر از آنجا ناشي مي .دود اگزوز ماشين

 .وجـود داردنيـز در مسـموميت بـا گـاز شـهري خطـر آتـش سـوزي  .ناشي از ماده سوختني در يک محل سر بسته جمع شود

  : ها عوارض و نشانه

را مختـل  گیـری بینایی، قضاوت و تصـمیمتواند  حتي در غلظتهاي کم مي و مسموميت با منوکسيدکربن بسيار خطرناک است
ع پيدا کند يا بتواند از محل المسموميت ميتواند ادامه يابد و پيشرفت کند، بدون آن که مصدوم از وضعيت خود اطبنابراين ؛ نمايد
  شامل: عالئم مسموميت استنشاقيد.ساير کنفرار 

  و خس خس سينه درد قفسه سينه -
  تهوع و استفراغ -
 خواب آلودگي  -
  ايست تنفسي و قلبي و در نهايت بيهوشي ،تشنج  -
 ساير عالئم: سوزش چشم، گرفتگي صدا، سوزش گلو، سرفه  -

 

 
 :منو اکسیدکربندر خفگی با گاز  اصول اقدامات اولیه

سـر شـما  که پشـت باشيد مطمئن از گاز شويد که بتوانيد به آساني خارج شويد و تنها زماني براي نجات مصدوم وارد اتاق پر
 .داردد کمک وجو

امـدادگر  .، بيرون بردن مصدوم از محل انتشار گاز و رساندن او به هواي آزاد ميباشدها گاز لين قدم در درمان هر خفگي بااو -
و بـه حالـت  نزديک زمين حرکت کند که هوا تميزتـر اسـتو  بايد جلوي دهان و بيني خود پارچه چندال و مرطوب قراردهد

افرادي که براي خارج کردن کارگران و يا اشخاصي که در اثر گازگرفتگي در معادن و يا چاهها دچار ) .خزيده وارد محل شود



 

81 

 

به کمر و پاي خود قطعه طنـابي ببنـدد تـا در عالوه بر موارد فوق بايد  نمايند، اند، اقدام مي بيهوشي و يا حالت خفگي شده
 (.صورت لزوم، اطرافيان او را به وسيله طناب بيرون بکشند

 .منبع توليد گاز را قطع کنيد  -

 .نيدخارج ک را لباسهاي تنگ و چسبان و فشارنده مثل روسري، جوراب، کفش ،کراوات و کمربند -

ش اگر مصدوم بيهو، به مصدوم مي دهيم %100 اکسيژنو  درصورت هوشياري ، مصدوم را وادار به تنفس عميق ميکنيم -
 .بهبود بخش قرار دهيد ـعيتشده ولي به طور عـادي نفـس ميکشـد وي را در وض

 يد.را انجام ده CPR لزومدرصورت و کنيد بـار کنتـرلدقيقه يـک 10نبض و سطح هوشياري را هر  ميزان تنفس مصدوم، -

 .مصدوم را به بيمارستان ارجاع فوري بدهيد -

 گیبر اثر برق گرفتخفگی                                                                                  

گر ا. شود دهيد تا برق قطـع اگر توانستيد سريعا فيوز برق را بيرون بکشيد يا دگمه آن را فشار : برق گرفتگی با ولتاژ کم -الف
ز پريز اشيد تا بياوريد يا سيم روکش دار را بک دسترسي سريع به فيوز امکانپذير نبود سعي کنيد دو شـاخه را از پريـز بيـرون

 چوبي و ختهتروزنامه يا يک  روي يک ماده عايق خشـک ماننـد، اگر نتوانستيد جريان را به اين ترتيب قطع نماييد. شود خارج
ا دست انها و يريا اينکه يک طناب به دور  برق را از مصدوم دور کنيد يا الستيک بايستيد و بوسيله يک جاروي بلند چوبي منبـع

 .خود بکشيد تا از منبع برق دور شوداو را به سمت  مصدوم بيندازيـد و

گوشه ،اگر هیچ راهی وجود نداشت  خودداری کنید. مرطوب یا از تماس با بدن لخت مصـدوم از به کار بردن وسایل فلزی یا : توجه
 .است بگیرید و او را به طرف خود بکشید لباس مصدوم را که خشـک

  :                                                           برق گرفتگی با ولتاژ کمدر  اصول اقدامات اولیه

 .د داشته باشدبراي اين کار وجو قطع جريان برق و يا خارج کردن مصدوم از محل به شرطي که ايمنـي کـافي  - 1گام 

 .(کنترل کنيد را کنترل کنيد )راههاي هـوايي را بـاز کـرده، تـنفس و ضـربان قلـب را CAB -2گام 

 .بهبود بخش قرار دهيد اما به طـور عـادي نفـس ميکشـد او را در وضـعيت، اگر مصدوم بيهوش است  -3گام 

 .کنيد اگر تنفس و ضربان قلب قطع شده اسـت بالفاصـله عمليـات احيـاء را شـروع -4گام 

 .در صورت وجود سوختگي بر حسب شدت آن درمانهاي معمول را انجام دهيد -5گام 

 .بستري شوند ليه قربانيان بايستي ارجاع فوري شـده و در مراکـز و بيمارسـتانهاي مجهـزک -6گام 

 

 .باشد می اولـین اقـدام قطـع جریـان بـرق ،توجه: در حوادث ناشی از برق گرفتگـی

متر از خطوط  10و يا اينکه کمتر از  اگر احتماال مصدوم همچنان در تمـاس بـا بـرق مانـده بود : گرفتگی با ولتاژ باال برق  -ب
حتي به او نزديک نشويد تا اينکه برق بوسيله مسئولين قطع  را نجات دهيد. فشار قوي فاصـله داشت هرگز کوشش نکنيد که او

 مواد عايق ماننـد چـوب و يـا بپوشاند. زيرا که جريان برق فشار قـوي حالت قوسي داشتـه و ميتواند تـا مسافت دوري را، شود
بـه  زماني کمکهاي اوليه را شروع کنيد که از طريـق مراجـع رسـميکرد .  لباس خشک به هيچ وجه حفـاظتي ايجـاد نخواهنـد

 .شود که برق قطع شده است شـما اطـالع داده



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 هشتم  فصل

 (CPRریوی  ) –با احیای قلبی آشنایی 

  مصنوعیتنفس  هایو انواع روش

 اهداف آموزشی :

 د :ی، بتوانرودیمپس از مطالعه این فصل انتظار 

 .دیینما ستیرا ل شوندیمکه باعث اختالل کار دستگاه تنفس و قلب  یعلل .1

 د.یمرگ فیزیولوژیک و مرگ بالینی را مقایسه نمای .2

 .دیده حیتوض نیرا در بالغ یتنفس - یقلب یایمراحل انجام اح .3

 .دیده حیرا در کودکان توض یتنفس - یقلب یایمراحل اح .4

 .دیده حیتوض شیرخواران را در  یتنفس - یقلب یایمراحل اح .5

 انواع روش تنفس مصنوعی را شرح دهید. .6

 .دییرا فهرست نما یتنفس -یقلب وقفه درمصدوم دچار اتیح دیتجد میعال .7

  .دیده حیتوضتنفس به روش سیلوستر و نلسون را  .8

 مراحل انجام وضعیت بهبودی را شرح دهید. .9
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 (CPRریوی  )  –آشنایی با احیای قلبی 

اي بـدن هـايين آمدن ميزان اکسـيژن در بافتاکسيژن براي حفظ حيات ضروري است و قطع کامل گردش خون باعث پ:  مقدمه
قلب دومين ارگان حساس بـه کمبـود اکسـيژن  وترين حساسشده، در نتيجه آسيب هاي غيرقابل برگشت ايجاد مي گردد. مغز 

 آسيب هاي غيرقابـل برگشـت.است ولي کليه، معده، روده، عضالت و پوست نسبت به مغز و قلب به کمبود اکسيژن مقاوم ترند
س دقيقه پ 10دقيقه پس از قطع جريان خون مغز اتفاق مي افتد و برگشت مجدد عملکرد عصبي بعد از گذشت  4-5مغز بعد از 

ن طاليـي و نيز در کودکان زما سرمازدگي بعلتخفگي در آب و مرگ مثل  ءموارد استثنادر ) .اتفاق مي افتد بندرتايست قلبي از 
 ر است.(ت طوالني

 شوند عبارتند از: یکه باعث اختالل کار دستگاه تنفس و قلب م یعلل

 شود.  يم دنيمانع نفس کش يتنفس ي: وجود آب در دهان و راه ها غرق شدن -
 .دنشو يضربان قلب باعث اختالل کار دستگاه تنفس و قلب متعداد مغز، مرکز تنفس و  يبر رو ريتأث با: ي برق گرفتگ -
 ( (CO2، دي اکسيد کربن( COکربن ) ديمنوکس مثل: ي سم يبا گازها تيمسموم -
 د . نشو يم يتنفس تيقطع فعال اياز داروها مانند آرام بخش ها موجب کاهش  ي: بعض با داروها تيمسموم -

  .نديبب بيحالت ممکن است مرکز تنفس آس ني: در ايضربه مغز -
  يقلب يمثل انسداد رگها  يقلب يماريب -
 فشار خون  يسقوط ناگهان -
 يفتريمثل ديي هايماريب ايو  يدر اثر وجود جسم خارج:  ييانسداد راه هوا -

 فیتعار                                                                                                     

 شيپ يکربن در خون سرخرگ دياکس يفشار د شيو افزا ژنيتنفس که بر اثر کاهش فشار اکس ديشد يدشوار :یتنفس یینارسا
 . ديآ يم

 يتنفس يتهايقطع کامل فعال :یتنفس ایست

 يمخون در تمام دستگاه گردش خون متوقف  انيآن جر متعاقب کهي درپي قلب از انقباض و انبساط پ ستادنيباز ا :یقلب ایست
 شود .

 اشد.بافت ها نب ازيو مواد مورد ن ژنياکس نيکه قادر به تأموقتي  خون يکاف ريپمپ مقاد يقلب برا يناتوان :ی قلب یینارسا

 يو وقفه تنفس يتوام شدن وقفه قلب :یتنفس یقلب ستیا

 زماني که فرد دچار ايست قلبي شده و فاقد نبض و تنفس است ولي نشانه هـاي حيـاتي در: تعریف مرگ بالینی و فیزیولوژیک
 .ستدر اين مرحله آسيب هاي وارده اغلب قابل برگشت اود که دچار مرگ باليني شده است .وي وجود دارد اصطالحا  گفته مي ش

انجامـد ،  دقيقه بطول 6-4درصورتيکه احياي بيمار به داليلي به تأخير بيافتد و کمبود اکسيژناسيون و گردش خون بيشتر از ولي 
ـــردد ـــي گ ـــک م ـــرگ فيزيولوژي ـــه م ـــر ب ـــده، منج ـــاد ش ـــز ايج ـــذيري در مغ ـــران ناپ ـــاي جب ـــيب ه                                                                       .آس

 مثل مرگ فيزيولوژيک مرگ مغزي مي گويند را آسيب غير قابل برگشت به سلولهاي مغزي:  یمغز گمر



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

 عالئم مشترک مرگ بالینی و فیزیولوژیک :
 فقدان نبض، تنفسي، فشارخون  .1
 ا هحسي، اختالل رفلکسحرکتي، بياختالل سيستم عصبي مرکزي: بيهوشي، بي  .2

 

 عالئم ویژه مرگ بالینی و فیزیولوژیک :

در مرگ حقيقي، حرارت بدن برابر با دماي محير و سرد است ولي در مرگ باليني حرارت بدن تـابع محـير :  حرارت بدن -
  نبوده و گرم است.

 (ولي در مرگ باليني عضالت قوام طبيعي دارند. در مرگ حقيقي، عضالت سفت شده )جمود نعشي قوام عضالت :  -

ها در دهند، ولي در مرگ باليني مردمکشاد و در مقابل نور واکنشي نشان نميها گدر مرگ حقيقي، مردمکرفلکس مردمک :  -
 شود. مقابل نور تنگ مي

 (2و 1تصاوير ) درمرگ حقيقي وجود دارد.: کبودی منتشر بدن  -

 

 سطوح مختلف احیاء قلبی ریوی

 ( :BLS) Basic Life Supportاقدامات پايه احياء يا اوليه حفظ حيات  .1

 :Advanced Life Support (ALS)اقدامات پيشرفته احياء  .2
 Prolonged Life Support (PLS)اقدامات طوالني مدت احياء   .3

 

 (Basic Life Suppor)  حمایت حیاتی پایه

 کـهگوينــد  ميBLS يـا  (Basic Life Suppor)  هاقدامات اوليه براي حفظ حيات يک مددجو را حمايت حياتي پاي: تعریف

خـون  اين اقدامات به منظور بازکردن راه هوايي و تامين اکـسيژن کـافي و گــردشاقدامات احياي پيشرفته مي باشد.جزئي از 
 .گيرد مي صورت د آگـاه و حاضـردرصحنهدر سطوح اوليه که توسر افرا

             اسـت کـه بـه ایـن زمـان ، زمـان طالیـی قـهیدق 6تا  4یتنفس ،یقلب اءیانجام اقدامات اح یزمان براتوجه : بهترین و موثرترین 
(GOLDEN TIME )اکسیژن کافی به مغز نرسد، سلولهای آن دچار  این فاصله زمانی تنفس بیمار برقرارنشود و در گفته می شود . اگر

 درصدی مرگ وجود دارد. 10تا  7دقیقه ، افزایش احتمال  4آسیب غیرقابل برگشت می شوند و به ازاء هر دقیقه تأخیر مازاد بر 

 حمایت حیاتی پایهمراحل                                                                                             

 ارزيابي ايمني صحنه و در نظر گرفتن خطرات .1

  يوضعيت هوشيارو  چک کردن پاسخ گويي .2

 کمک خواستن .3

 115تلفن به اورژانس  .4
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 مناسب به بيماردادن وضعيت   .5

 (دفيبريالتور خودکار خارجي ) در صورت دسترسي ياAED  استفاده از .6

 باز کردن راه هوايي .۷

 برقراري تنفس .8

 ) فشردن قفسه سينه )برقراري گردش خون  .9

 ارزيابي مجدد وضعيت مصدوم .10
 :سال به باال (  8)  در بزرگساالن یقلب یایاح

 :  در بزرگساالن احيا به دو صورت انجام مي شود

 شاهد -1

 غير شاهد -2
 :) شاهد(   در بزرگساالن یقلب یایاح

 ديـبا ابتـدا : زماني که مصدوم در مقابل چشمان ما دچار ايست قلبي و بيهوشي مي شود )ما ناظر بيهوشي و ايست قلبي مصـدوم باشـيم (
بدين منظـور اقـدامات زيـر را بـراي  است يا بيهوش ؟ اريمصدوم هوشکه د يسپس مطمئن شو ،من استاد که صحنه يمطمئن شو عا يسر

 مصدوم انجام مي دهيم :

 و توجه به امنیت صحنه هوشیاری مصدومبررسی   :شاهد یقلب یایاح اولین قدم در

 برای ارزیابی هوشیاری مصدوم :

 صدا زدن فرد -الف

ربه آرام ضزدن چند و  ( ندارد)اگر آسيب ستون فقرات گردني وجود دون تکان دادن مصدوم چند ضربه آرام به شانه ها، بزدن 
  (اگر احتمال آسيب ستون فقرات گردني وجود دارد) سينه حد فاصل بين نا  و جناغ، روي شکم 

 
 درخواست کمکدومین اقدام : 

 احيا کنيد. تماس بگيريد و بعد شروع به 115اگرتنهاييد اول با ؛ تماس بگيرد115اگرکسي درنزديکي ما است ازاو بخواهيد با 

 .دینبض را چک کنقدم سوم : 

 ديـتچـک کـردن نـبض در بزرگسـاالن، نـبض کارو يبـراطـول بکشـد ( هيـثان 10کمتـر از  ).ديـنبض را چک کن هيثان 5حداقل به مدت 
 : ديرا دنبال کن ريمراحل ز ديمحل نبض کاروئ نييتع ي. براديرا لمس کن

 .ديسر او را عقب نگه دار ديدهيمصدوم را قرار م يشانيپ يدست که بر رو کيبا  -

 . ديکن دايتراشه را پ گرتان،يانگشت دست د 3 اي 2با استفاده از   -



 کمكهای اوليه و اقدامات امدادی

د نـبض يـکـه شـما بتوان ييجـا طـر  گـردن، کيـتراشـه و عضـالت در  نيبـ اريانگشـت را بـه داخـل شـ 3 اي 2 نيا  -
 . ديحرکت ده دي( را احساس کني)گردن ديکاروت

 ( 3شکل  ) .ديلمس کن هيثان 10کمتر از  يول هيثان 5حداقل  يرا برا ديکاروت انينبض شر  -
بار در دقیقه برای مصدوم انجام  100در صورت فقدان نبض و ایست قلبی شاهد در بزرگساالن باید بالفاصله ماساژ قلبی را با سرعت 

 دهید.

 .ماساژقلبی را شروع کنیدقدم چهارم : 

 راست (کنار سينه مصدوم زانو بزنيد. ) حتي االمکان سمت  -

 . ديپوست مصدوم باش دنيکه قادر به د يطور ديکنار بزن اي ديمصدوم را پوشانده خارج کن نهيکه قفسه س ييهاتمام لباس -

کند  يهم وصل مه که دو نوک پستان را ب يفرض خر نيبرهنه مصدوم ب نهياز دستانتان را در وسر قفسه س يکيپاشنه کف   -
 . ديقرار ده

 داده و انگشتان دست زيري را به باال بکشيد.دست اول قرار  يرا بر رو گرتانيکف دست د -

و زاويه دستها بـا  رديدست ها قرار گ يرو بر ما يمستق تانيکه شانه ها يبه گونه ا د،يدر آور ميرا به صورت مستق تانيبازوها -
 (4)شکل  درجه باشد. 90بدن مصدوم 

فشرده شود. در هـر  نييبه پا نهيس قفسه متر يسانت 5تا  4 يکه با هر ماساژ قلب ي. به طورديبا قدرت و با سرعت فشار ده -
 شود.  يو بر استخوان جناغ مصدوم وارد م نييبه سمت پا ميمستق که فشار ديمطمئن شو يماساژ قلب

برگشـت کامـل  .گـردد يبه طور کامل به حالت اول برمـ نهيقفسه س ديا اجازه داده ،يقلب هر ماساژ انيدر پا ديمطمئن شو  -
 نهيبرگشت ناکامل قفسه سو  دوباره پر شود يشتريخون ب زانيبا م يقلب يماساژها نيکه قلب در ب ددهياجازه م نهيقفسه س

 دهد.  يرا کاهش م يقلب ماساژ لهيشده به وس جاديخون ا انيجر

 .ديانجام ده قهيبار در دق 100 سرعت و با کنواختيماساژها را به طور  -

 

بار  100را با سرعت  یماساژ قلبوجه : در صورت بروز ایست قلبی شاهد در بزرگساالن شما می توانید ابتدا ضمن تماس با اورژانس تنها ت
دقیقه بطور  2در دقیقه بطور مداوم و بدون انجام تنفس مصنوعی تا رسیدن آمبوالنس یا رسیدن افراد حرفه ای ادامه داده و هر 

 .نجام دهیدمتناوب ارزیابی را ا
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 ( 4 شکل)                                                        (                                                                                   3شکل  )                                      

 Cardio Pulmonary Resucitation = CPRی                    ویر – یقلب یایحا

 ی به طور کامل انجام شود :ویر – یقلب یایحدر شرایط زیر باید ا

 ايست قلبي غير شاهد در بزرگساالن -

 کودکان و شير خواران -

 غرق شدگي -

 خفگي با جسم خارجي -
CPR باشد یم یاصل قسمت 3 شامل: 

- : C    خون انیجر Circulation  
- A     : ییهوا راه Air way   
-  : B      تنفس                          Breathiny    

 

 سال به باال (  8)  در بزرگساالنی )غیر شاهد(  ویر – یقلب یایحامراحل 

 ي ابيارز -1

 .ديرا خبر کن 115اورژانس  -2

 .ديچک کننبض را  -3

 (شود  طبق موارد گفته شده در احياي شاهد انجام مي 4تا  1مراحل  ) ماساژ قلبي را شروع کنيد. -4

 .راه هوایی را باز کنید  -5

 . دیتنفس را چک کن -6

 . دیتنفس بده -۷



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 باز کردن راه هوایی

وان ، مي تکردن راه هوايي باز کردن راه هوايي شامل بازکردن، پاک کردن و باز نگه داشتن راه هوايي است. به منظور پاک
د، ده مواشدربعضي موارد با استفاده از دو انگشت که توسر گاز يا پارچه اي پيچيده شده به صورت چرخشي وارد حفره دهان 

د ؛ جسم خارجي و دندان شکسته را خارج و يا با چرخاندن سر مصدوم به يک طر  به تخليه ترشحات يا استفراغ کمک کر
 که درصورت آسيب گردني سر بايد ثابت باشد.توجه داشته باشيد 

 یی:باز کردن راه هواهای مانور

 مانورکشیدن سربه عقب و باال کشیدن چانه : -الف

ا با راو  دهي. اگر مصدوم به شکم خوابديسطح صا  و سفت قرار ده کي يمصدوم را به پشت بر رو ديروش ابتدا با نير اد
 تانانگشدست چپ خود را روي پيشاني مصدوم قرارداده ، سر او را بطر  عقب بکشيد. سپس سپس  ؛ ديدقت به پشت بغلطان

ه لو آوردکه چانه به جي به طور ،ديفک را باال ببر و ديچانه قرار ده کينزد يفک تحتان يقسمت استخوان ريرا زدست راست 
 کند. يرا برطر  م ييدهد و انسداد راه هوا يزبان را به سمت باال حرکت م،  هوشيدر مصدوم ب مانوراين  شود.

 (5)شکل 

 

 مانورخم کردن سربه عقب و باال کشیدن گردن:   -ب

ر ن مانواحيا کننده بايد يک دست را زيرگردن و دست ديگررا روي پيشاني بيمار گذاشته، سراو را به طر  عقب خم کند.اي
 ( 6باز و راه هوايي را آزاد نگه مي دارد. ) شکل  باعث عقب کشيدن زبان از ديواره خلفي حلق شده، دهان را

 انجام مانورهاي الف و ب درصورت عدم وجود آسيب يا  احتمال تروماي گردني قابل اجراست.توجه : 
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        (  6) شکل   

 : بدون خم کردن گردن مانورکشش فک به طرف جلو، -ج

را روي فک در دو طـر  دهـان بيمـار و سايرانگشـتان را پـايين احيا کننده باالي سرمصدوم زانو زده، دو انگشت شست خود 
قسمت انتهايي فک قرار داده با فشار آرواره را به طر  باال و جلو مي راند به طوري که هم راه هوايي باز و هم حفره دهان قابل 

کنيـد.اين روش در مصـدوم بـا  اگر لب ها بسته بود با استفاده از انگشتان شست خود لب پايين را باز .(6رويت شود. ) شکل 
 صدمات نخاع گردني مناسب است. 

    ( 7) شکل 

 تنفسکردن چک                                                                                               

و  ديـگوش ده د،يوجود تنفس نگاه کن يابيارز يو دهان مصدوم قرار داده و برا ينيب کي. صورت خود را نزدديتنفس را چک کن
 صيتنفس را تشخ هيثان 10. اگر در مدت انجامديبه طول ب هيثان 10کمتر از  يول هيثان 5حداقل  ديبا يابيارز ني.ادياحساس کن

مصـدوم را  نهيس قفسهکه  يي: تمام لباس ها وجود تنفس در مصدوم يابيارز ي. براديرا شروع کن يتنفس مصنوع ديبا د،ينده
مصـدوم  نهيکه به قفسه سـ يدر حالو  ديمصدوم قرار ده ينيدهان و ب کيگوشتان را نزدو  ديکنار بزن ايو  ديخارج کن، پوشانده
 : ديکن ينگاه م

 .ديمصدوم نگاه کن نهيبه حرکات قفسه س -
 .ديکن گوش شود يکه در طول بازدم خارج م به هوايي -
                                                                    .ديگونه خود احساس کن يشود بر رو يرا که در طول بازدم خارج م هوايي -

 آید. حرکات گاه گاه چانه بدون تبادل هوا جزء تنفس به حساب نمیتوجه : 



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 دادن تنفس                                                                               
 کي . تنفس دهان به دهانديتنفس دهان به دهان استفاده کن از .ديتنفس ده 2و مناسب نداشت ابتدا  يکاف مصدوم تنفس اگر

 يد ٪4و  ژنياکس ٪1۷شامل  بأيتقر اگرياح يبازدم يباشد. هوا يمصدوم م يبرا ژنيجهت فراهم کردن اکس عيراه مؤثر و سر
 کند.  يم نيمصدوم را تأم ازين ژنيمقدار اکس نيباشد. ا يکربن م دياکس

 : دیرا دنبال کن ریبه مصدوم مراحل ز نانجام تنفس دهان به دها یبرا

 . ديدار انه باال باز نگهچ -مصدوم را با مانور سر عقب  ييراه هوا -

مصـدوم  يشـانيپ يرو کـه ياز دسـت ) .کامـل بسـته شـود تاديـريرا با انگشت شسـت و اشـاره خـود محکـم بگ ينيب -
 (.دياست استفاده کن

 دهـان مصـدوم اطـرا در و لبانتـان را محکـم ديـخـود فـرو ببر نهي( هـوا را بـه سـقيـ)نـه عم يتنفس معمـول کيبا   -
 (  8وجود نداشته باشد. )شکل  يمنفذ چيکه ه يبه طور ديبچسبان

 شود( دهيدم هيثان کي)در عرض  .ديتنفس بده کي -

 .ديرا از نظر باال آمدن نگاه کن ضيمر نهيس قفسه ديدهيکه تنفس م يزمان  -

 .دياال را تکرار کنچانه ب - عقب مانور سر امد،يباال ن نهياگر قفسه س  -

 . دينگاه کن نهيشود( به باال آمدن قفسه س دهيدم هيثان کي  . )در عرضديتنفس را بده نيدوم  -

   

  ( 8)شکل 

ند باعث توا یامر م نی. اشود یها وارد معده م هیر یهوا به جا دیبده ادیز یرویبا ن ایها را با سرعت  وجه: اگر شما تنفست
 اتساع معده شود.

 : از اتساع معده یریجلوگ یبرا

 .ديبده هيثان کيهر تنفس را در عرض  -
 .ديهوا بدم د،يايمصدوم باال ب نهيکه قفسه س يو به اندازه ا يهر بار به مقدار کاف -
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 فک و عدم امکان باز کردن دهان از روش تنفس دهان به بینی به شرح ذیل استفاده کنید : و درصورت وجود جراحات حفره دهان

دهان خود را دور سورخ هاي بيني فرد مصدوم قراردهيد، به طـوري کـه  با دستي که روي چانه مصدوم است دهان او را ببنديد.
پس از پايان هر دم، دست خود را از زيـر چانـه  هيد.دو تنفس پر و آرام به مصدوم بد هنگام دميدن، هوا از اطرا  نشت نکند.

 مصدوم برداريد و اجازه دهيد هواي باز دمي از راه دهان خارج شود.

بار تنفس ( انجام دهید، سپس برگشت عالئم جریان خون خودبخودی )مثل  2ماساژ قلبی ،  30سیکل کامل ) 5توجه : این مراحل را 
سیکل  5یا برگشت تنفس ( بیمار را مجدداً ارزیابی کنید. اگر این عالئم وجود نداشت، مجدداً  شروع بیمار به حرکت کردن ، پلک زدن

 دقیقه (2سیکل ، 5بار تنفس(را انجام دهید.)  2ماساژ قلبی ،  30کامل )

 : مواردیکه استفاده از تنفس دهان به دهان مجاز نیست

 ) خودکشي مصدوم با سموم ) آغشته شدن دهان واطرا  آن به سم -

 شکستگيهاي فک و آسيبهاي شديد ناحيه دهان -

 انقباض شديد عضالت فک -

 مکامل دهان امدادگر روي دهان مصدومحير نشدن  -

 .شود دراين موارد بايد به جاي تنفس دهان به دهان از تنفس دهان به بيني استفاده -

 

 :سال (   8تا   1)  در کودکانی ویر - یقلب یایحامراحل                                                     

 : آنها وجود دارد انيم يکم ياما تفاوت ها ،باشد يدر بزرگساالن و کودک مشابه هم م CPRمراحل  اگرچه

 . دیکن یبررس یاریمصدوم را از نظر هوش کودک -1

حدود  ديبا د،يخبر دادن به اورژانس ترک نما يکه کودک را برا نيتنهاست قبل از ا اگرياح اگر : دیرا خبر کن 115اورژانس  -2
از همراه کودک بخواهد که  اگرياح، اگر کودک همراه دارد  يول سپس اورژانس را خبر کند. ؛را انجام دهد CPR کليس 5

 اورژانس را خبر کند.

چک  يبرا .دينبض را چک کن هيثان 10کمتر از  يول هيثان 5حداقل به مدت  ديتنفس با 2از دادن  بعد : دینبض را چک کن -3
 شود. ي( استفاده مي)گردن ديکردن نبض در کودک مانند بزرگسال از نبض کاروت

 يبافت يرساننو همراه با کاهش خو قهيبار در دق  60ضربان قلب کودک کمتر از  تعداد اينداشت و  ينبض چيکودک ه اگر
 .ديکن را شروع يماساژ قلب  30 ديبا، ( باشد يدگي)رنگ پر

 : دیرا شروع کن یماساژ قلب -4



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 . ديريطر  مصدوم قرار بگ کيدر   -

 .ديسطح صا  و سفت قرار ده کي يمصدوم را به پشت رو  -

 . ديبردار نهيقفسه س يکودک را از رو يپوشش و لباس ها  -

و اگر بـزرگ اسـت بـا کـف دو  دست کيکودک کوچک است با کف  نهيقفسه ساگر  ،ديبکش نهينوک س 2 نيب يخر فرض -
 حالت قائم باشد(  ديبا )دست .ديرا شروع کني ماساژ قلب 30دست 

  ود.به پايين فشرده ش نهيقفسه سمتر، سانتي 5/3تا  5/2بايد حدود ماساژ  و با هر است 2به  30نسبت ماساژ به تنفس  -

صدوم را م.ابتدا بايد ديکناستفاده  انه باالچ -سر عقب  مانوربراي باز کردن راه هوايي کودک از  راه هوایی را باز کنید :  - 5
 بروي يک سطح صا  و سفت رو به پشت قرار دهيد. در کودک براي باز کردن راه هوايي کافيست فقر سر کمي به عقب

 رانده شود.

 (9. )شکل دييوش کردن و حس کردن استفاده نماگ -تنفس از روش نگاه کردن  يابيارز يبرا : دیتنفس را چک کن -6

 

  ( 9)شکل 
 

ه باال بکه منجر  يبه طور ؛ديتنفس دهان به دهان بده 2ابتدا  ، و مناسب نداشت يکاف مصدوم تنفس اگر : دیس بدهتنف-7
جر به تنفس که من 2دادن  يبرا گريبار د کيباشد  ازيممکن است ن (هيثان کي)هر تنفس در عرض  .شود نهيآمدن قفسه س

(  زرگساالنبنسبت به کودکان بزرگتر و )  يکمتر يهوا بهکوچک  يليکودکان خ ي. براديتالش کن، شود  نهيباال آمدن قفسه س
 نياز است.

)مثل  انجام دهید، سپس برگشت عالئم جریان خون خودبخودی بار تنفس ( 2ماساژ قلبی ،  30سیکل کامل ) 5این مراحل را  توجه :
یکل س 5داً برگشت تنفس ( بیمار را مجدداً ارزیابی کنید.اگر این عالئم وجود نداشت، مجدشروع بیمار به حرکت کردن ، پلک زدن یا 

 بار تنفس (را انجام دهید. 2ماساژ قلبی ،  30کامل )

سبت تنفس به ند ندو نفر باش اناگریاگر اح یول؛ است  2به  30 ینسبت تنفس به ماساژ قلب ،نفر باشد کی اگری: در کودکان اگر احنکته 
 است. 2به  15 یماساژ قلب
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 ی در شیرخواران ) زیر یک  سال (ویر – یقلب یایحامراحل 

که بترتيب زير  آنها وجود دارد انيم يکم ياما تفاوت ها ،باشد يبزرگساالن و کودک ممانند  در شيرخواران CPRمراحل  اگرچه
 :به آنها مي پردازيم 

 اگـر سپس آهسته به کف پاي شيرخوار ضربه بزنيد.، ابتدا مطمئن شويد صحنه براي شما و شيرخوار امن است  : یابیارز .1
 را شروع کنيد. CPRعکس الملي نشان نداد ، مراحل  هيچ شيرخوار

حدود  ديبا د،يخبر دادن به اورژانس ترک نما يکه کودک را برا نيقبل از ا،  تنهاست اگرياح اگر : دیرا خبر کن 115اورژانس  .2
از همـراه کـودک بخواهـد کـه  اگرياح،اگر کودک همراه دارد يسپس اورژانس را خبر کندول؛ انجام دهدرا  CPR کليس 5

 اورژانس راخبر کند.
 3يـا  2ابتـدا   (10)شـکل کنيد. ( اسـتفادهبازويي) براکيالاز نبض  شيرخوارچک کردن نبض در  يبرا : دینبض را چک کن .3

انگشت خود را در قسمت داخلي بازو بين آرنج و شانه شيرخوار قرار دهيد و به آرامي انگشـت اشـاره و ميـاني خـود را در 
نداشت و  ينبض چيکودک ه اگرثانيه( ، نبض را حس کنيد. 10ثانيه )کمتر از  5قسمت داخلي بازو فشار دهيد. براي حداقل 

ماساژ   دي( باشد بايدگي)رنگ پر يبافت يو همراه با کاهش خون رسان قهيبار در دق 60تعداد ضربان قلب کودک کمتر از  اي
 .ديرا شروع کن يقلب

 (10)شکل 

 : دیرا شروع کن یماساژ قلب . 4

 شيرخوار را روي يک سطح صا  و سفت رو به پشت قرار دهيد.   -

      پوشش و لباس را از روي قفسه سينه مصدوم برداريد. -

                                                                                        

انگشت وسطي خود را روي استخوان جناغ سينه زير اين خر فرضي قرار دهيد،   3. يک خر فرضي بين دو نوک پستان بکشيد
ماسـاژ قلبـي را شـروع کنيـد؛  30ينه انگشت روي جناغ سـ 2سپس انگشت بااليي را که نزديک سر است بلند کنيد و بعد با 

 (11)شکل  انگشتان بايد بصورت راست باشند.

  به پايين فشرده شود. نهيقفسه سسانتي متر  5/2تا  5/1ي حدود ماساژ قلب با هر -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

ل به الت اوحبه صورت کامل فشار را از روي جناغ سينه حذ  نماييد و اجازه دهيد برگشت قفسه سينه به  ماساژ بعد از هر -
 صورت کامل انجام شود. 

 
 ( 11)شکل 

 يرد. براي باز کردن راه هوايي کافيست سر شير خوار در راستاي تنه قرار گ در شيرخوار راه هوایی را باز کنید : . 5

  .دييوش کردن و حس کردن استفاده نماگ -تنفس از روش نگاه کردن  يابيارز يبرا : دیتنفس را چک کن .6

 : دیتنفس بده.  7

ر در داشتن راه هوايي شـير خـوار کافيسـت سـ. براي باز نگه ديبدهو بيني دهان به دهان به روش تنفس  2ابتدا در شير خوار 
د و خـروج راستاي تنه قرار گيرد. ابتدا دهانتان را بروي دهان و بيني شيرخوار محکم بچسبانيد، بطوريکه هيچ منفذي براي ورو

ه با هر ک طوريکهها (  هوا وجود نداشته باشد؛ سپس به داخل دهان و بيني شيرخوار بدميد ) توقف براي انجام دم در بين تنفس
 .(12)شکل  تنفس قفسه سينه باال بيايد.

در زير شانه هاي مصدوم گذاشـته و يـک ،  سانتي متر ضخامت( 3- 2اگر قفسه سينه باال نيامد، مي توان يک ملحفه تا شده ) 
  تنفس تالش کنيد. 2بار ديگر جهت دادن 

 کنید. یرخوار را بپوشانید، از تکنیک دهان به دهان استفادهو بینی شدهان توجه : در صورتی که نتوانید با دهانتان ،          

 (12 )شکل
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 عالئم تجدید حیات :                                                                                  

 ايم :ي ريوي موفق بوده و به هد  رسيده با توجه به عالئم زير مي فهميم که احياي قلب 

 رنگ پوست و غشا مخاطيبهبود  -
 تنگ شدن مردمک چشم -
 تنفس عميق و صدادار -
 حرکات غير ارادي در دست ها و پاها -
 شروع حرکات بلعي -
 ظاهر شدن اشک در گوشه چشم -
 حس کردن نبض بيمار -

   ریوی – قطع احیای قلبی                                                                           

 CPR  بايد تا زماني ادامه يابد که  : 

 .نبض و تنفس بيمار برقرارشود   -  

 .پرسنل اورژانس سررسيده و مصدوم تحويل آنها گردد  -  

 .نباشدCPR از شدت خستگي قادر به ادامه  امدادگر  -  

 

 ازاحیاء قلبی تنفسیعوارض ناشی                                                                          

        اتساع معده -1

 صدمات استخواني  )شکستگي دنده ها وجدا شدن غضروفهاي بين دنده اي(  -2
                                                                      

 ریوی-احیاء قلبی نکات قابل توجه در

 وارد ننمائيد. زيرا اين زائده درست روي کبد قرار داشـته و)زائده خنجري( فشار  هرگزروي بخش تحتاني استخوان جناغ -
 درصورت فرو رفتن موجب تخريب کبد مي گردد.

 .شود کبد پارگي موجب تواند مي زيرا فشارندهيد، راهمزمان وشکم سينه قفسه هرگز -
 .گردد ها ريه پارگي موجب ميتواند زيرا ندهيد، انجام مصنوعي تنفس با همزمان را قلبي ماساژ هرگز -

هرگزاجازه ندهيد انگشتان شما درطول ماساژ، با دنده هاي مصدوم تماس پيدا کند. پاشنه دسـت خـود را روي قسـمت  -
 مياني قفسه سينه برروي استخوان جناغ سينه قراردهيد.

 زمان ماساژ نيمي از قرينه باشد. درماساژ قلبي از حرکات سريع وناگهاني پرهيز نمائيد. عملکردشما بايستي آرام، منظم و -
 استراحت قلب استفاده شود. براي يمي ديگرن و براي ايجاد فشار

                                                               



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 نکات قابل توجه درتنفس مصنوعی 

 ابتدا درصورت امکان مصدوم را حرکت داده وتغيير مکان دهيد. -
 سخت ديگري قراردهيد. هرمنطقه سفت و وضعيت مناسبي برروي زمين يا در مصدوم را -
 شل نمائيد. آزاد و گردن وکمر قسمتهاي تنگ مثل سينه، در لباس هاي مصدوم را -
 دندان مصنوعي و ... را از دهان مصدوم خـارج کـرده و دهـان وي را آدامس، ترشحات لزج،نجام تنفس مصنوعي ،اقبل از  -

 د.ينماي تميز
 انواع تنفس مصنوعي را انتخاب نمايد. يکي از ال مصدوم با دقت و سرعت بيشتربايد با توجه به وضعيت و ح امدادگر -

قـه و بـار در دقي10-12تعداد تنفس مصنوعي دربزرگسـاالن بايد دقت نمود که تعداد تنفس مصنوعي به تعداد کافي باشد. -
 يرد. گباردرقيقه انجام مي  18-20درکودکان 

 د. کنيآنرا قطع ن، هنگامي که تنفس مصنوعي را شروع نموديد  -

نفس نبض مصدوم را کنترل کنيد؛ زيرا ممکن است حين دادن تـ رساندن اکسيژن الزم به مراکز حياتي بدن مرتباا به منظور -
 امالاانجام دهيد،تا تنفس طبيعي ک مصدوم دقيقه پس از شروع تنفس طبيعي 15 اين عمل را تا و بيفتد مصنوعي قلب ازکار

 به حال عادي بازگردد.

  مصدوم را به پهلو يا دمر بخوابانيد. )معموال  همراه با استفراغ است(، محض اينکه تنفس برقرارگرديدبه  -

                                                                    

 انواع تنفس مصنوعی

ه ارد که بديگري براي تنفس دادن وجود دروش هاي  عالوه بر تنفس دهان به دهان ،دهان به بيني و دهان به دهان و بيني ،
  شرح دو مورد از آنها مي پردازيم :

 ونتنفس به روش نلس                                                                                            

که مصدوم با صـورت زيرا زمانى ؛ارجحيت دارد روش ها بعد از روش تنفس مصنوعى دهان به دهان اين روش نسبت به ساير
زرگ اين روش اين اسـت کـه تـا وقتـى داشت. اما اشکال ب توان راه تنفس او را باز نگهبه زمين افتاده است با اين روش مى

بـه آسـانى  چهـرهباز شدن رنـگ  هاى بهبودى يعنىکمپرس قلب غيرممکن و مشاهده نشانه ،مصدوم در اين حالت قرار دارد
  ت.سپذير نيامکان

که مصدوم با صورت بر روى يک سطح صا  و سخت )مثل آسفالت( افتاده است، سر مصدوم را کمى بـاال گرفتـه هنگامى -
ها قرار دهيد، سر را به عقب خم کرده و يک طر  بچرخانيد و چانه را روى دستهاى او را روى هم بگذاريد. سر را بهدست

 .دوم باز شودطورى که راه تنفس مصفک را به جلو بکشيد به
ن خود آرنج مصدوم باشد. دستا چسبيده به ددر کنار سر مصدوم روى يکى از پاهاى خود زانو بزنيد. کف پاى ديگر شما باي -

 .ات قرار گيرددر دو طر  ستون فقربايد هاى شما ها قرار دهيد شسترا پشت مصدوم روى کتف
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ا تنه خود را آنقدر به جلو بکشيد تا بازوان شما کامال  حالت عمودى پيدا کند و در اين حال تـدريجا  ؛آرنج خود را راست کنيد -
 نبايـد. ( هاى مصـدوم خـارج شـودشود که هواى ريهثانيه به پشت مصدوم فشار وارد آوريد. اين کار باعث مى 2مدت به

 (.اى وارد شودهاى داخلى صدمهآنقدر فشار دهيد که به ريه يا اندام
هاى خود را به طرفين باز کنيد و لباس مصدوم را از ناحيه آرنج بگيريد، بازوهـاى خود را به حالت اول برگردانيد. دست تنه -

 .ريد. اين عمل موجب تنفس خواهد شـدداثانيه نگه 3مصدوم را تا آنجا که به کتف او فشار وارد نشود بلند کنيد و به مدت 
  .)کشيدبزيادى نبايد بازوها را )

ايـن کـار  .شروع به فشار دادن کنيد ى خود را پشت او بگذاريد و مجددااهادست اى مصدوم را پائين آوريد و مجدداابازوه -
يقه انجام دهيد؛ هر دور بايـد دور در دق 12يعنى وارد آوردن فشار به پشت و کشيدن بازوها به طرفين را با سرعتى معادل 

  .ثانيه طول بکشد 5حدود 
اما اگر نداشت مصـدوم را  ؛به کار خود ادامه دهيد، اگر قلب ضربان داشت  .پس از چهار دور، ضربان قلب را آزمايش کنيد -

 اگر .به پشت برگردانيد و عمل کمپرس سينه را انجام دهيد و سپس براى تنفس مصنوعى از روش سيلوستر استفاده کنيد
 يين(پا)تصوير .را در وضعيت بهبود قرار دهيد  اوصورت عادى نمود، مصدوم شروع به تنفس به

 

 

 سیلوسترتنفس به روش 

بايـد او را  اشد يا آنکـه اجبـارااتنفس دهان به دهان استفاده کنيد يا اگر مصدوم به پشت در جائى گير کرده بتوانيد از اگر نمى
بعلت گرفتگي عضـالت  ) اين روش درافراد برق گرفته از .کنيداستفاده  سيلوستراز روش  ،براى انجام کمپرس قلب برگردانيد

 .کـرداستفاده مي توان نيز  از کارافتادن ماهيچه هاي تنفسي( بعلتکزاز ) ، هنگام کندي تنفس و يا در بيماريهايي مثل(تنفسي
( بايـد  دکمه ي يقـه پيـراهن .... يا، باز کردن کمربند  سفتخواباندن مصدوم برروي سطح ) قوانين کلي براي تنفس مصنوعي

 .رعايت شود

نشـينيد کـه ببنحـوي نيم بـاالي سرمصـدوم  با فاصله اي حدود يک وجب ومصدوم خوابيده به پشت، روي زانوهاي خود  -
 زانوهاي شما در دو طر  سر او قرار گيرد.

 سپس سرمصدوم را به يک طر  بچرخانيد و مواظب او باشيد.  -

دو مچ دستهاي مصدوم را گرفته و روي قفسه سينه اش فشار دهيد تا عمل بازدم انجام شود. دراين حالت دستهاي کمک   -
به حدي باشد  بالغ فشار بايد فرد در شود و فشار وارده بايد متناسب با وزن و سن بيمار باشد. دهنده نبايد به هيچ وجه خم

 .اين عمل هواي داخل ريه ها خارج مي شوند با .رودبسانتيمتر به پايين  5يا  4که قفسه ي سينه 



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

سـينه افـزايش يابـد و دم پس ازاعمال فشار، دستها بصورت نيم دايره و مستقيم به طرفين کشيده شوند تا حجم قفسه  -
  .بار دردقيقه ادامه داشته باشد 15  درحدود اين عمل بايد .انجام شود

ممکن اسـت در  زيرا؛ ي مصدوم باشد  فردکمک دهنده بايد مواظب قفسه ي سينه ثانيه طول مي کشد و 4پس هرعمل حدود 
 د.عادي تنفس فرد شو کار سبب اختالل در رونداين همان دقايق اوليه تنفس برگردد و ادامه ي 

 

 

 (وضعیت ریکاوری)وضعیت بهبودی 

 وسـيله زبـان که بيهوش است بايد در وضعيت ريکاوري قرار داده شود که در اين حالت از مسدود شـدن حلـق بـهي مصدوم
 فراهم استفراغو بدليل قرار گرفتن سرکمي پائين تر از بقيه بدن، امکان خروج مايعات از دهان مثل بزاق و شود  مي پيشگيري

ــي باشــد ــاک م ــه بســيار خطــر ن ــا ، ک ــه ه ــه ري ــده در حــين دم ب ــات مع ــده و از ورود محتوي ــي  ،آم ــوگيري م                                 شــود. جل
 مطمـئن تـرين حالـت در اين وضعيت رفتنقرار گ ،تا زمان رسيدن کمک مصدوم بيهوش را تنها بگذاريد اگر مجبور باشيد که

 رد شد خواهد داده شرح که روشي .در افراد مشکوک به صدمه نخاعي ممنوع است . البته انجام روش بهبوديودممکن خواهد ب
 راحـلم تمـامي انجام، باشد افتاده سينه و صورت روي يا پهلو به بيمار اگر و است افتاده پشت به که است مصدومي با مواجهه
 . ستين ضروري تکنيک اين

 زير را ودخ انگشت دو و بزنيد زانو مصدوم کنار.دهيد قرار مستقيم وضعيت در را مصدوم هاي اندام ، کرده باز را هوايي راه .1
 رازد را يو يپاها سپس .کنيد متمايل عقب به را وي سر آرامي به و گذارده مصدوم پيشاني روي را ديگرتان دست و چانه
 .دهيد قرار بدنش به نسبت قائم هاي زاويه در است شما سمت در که را بازويي و ساعد و دهيد قرار بدن امتداد در و کرده

. ددهيـ قـرار ديگرش طر  گونه زير را وي دست پشت و آورده مصدوم سينه روي بر دارد قرار شما از دورتر که را بازويي .2
 ( راست سمت گونه زير چپ دست پشت مثال )

 و بياوريـد بـاال سـمت بـه او زانوي حد راتا( خودتان گيري قرار محل مخالف سمت) سمت همان پاي ، ديگرتان دست با  .3
 شـده خم پاي يا بااليي پاي ، داريد مي نگه اش گونه روي را مصدوم دست حاليکه در و بچرخانيد خود طر  به را مصدوم

 زانوهـاي از توانيـد مـي ضرورت صورت در. شود چرخانيده شما طر  به و پهلو يک به مصدوم تا بکشيد خود طر  به را
 وضـعيت اين در. )نماييد استفاده جلو طر  به مصدوم حد از بيش چرخيدن از جلوگيري و مصدوم از حمايت براي خودتان
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 از بـيش چرخيدن از و بوده بدن براي گاه تکيه يک مانند شده خم پاي و دارد مي نگه را او گردن ، مصدوم گونه زير دست
 .(کند مي ممانعت جلو سمت به مصدوم حد

 از را است گرفته قرار باال سمت در که پايي سپس و شود هوايي راه بازماندن باعث که کنيد متمايل عقب سمت به را سر  .4
 .بدهد وي بدن به نسبت قائم زاويه يک تشکيل کنيدکه خم نحوي به زانو

 و نـبض تـنفس، ميـزان شـديد معطل آمبوالنس رسيدن براي گرا و بگيريد تماس 115 شماره يا امدادي سرويسهاي با  .5
 .نماييد تهيه پزشک براي خود مشاهدات از گزارشي و کنيد چک دقيقه 10 هر را هوشياري سطح

 بـه صـورت در حتی و کنید رها مراقب بدون و تنها نباید را بیهوش مصدوم بدهید، چیزی دهان راه از بیهوش مصدوم به نباید:  توجه
 .دهید ارجاع یدرمان مراکز به را او مصدوم، آمدن هوش

 

 پرسش

 موفق را بيان کنيد. CPR زمان طاليي براي يک  -

 دو نفره در بزرگساالن را ليست نماييد. قلبي ريوي يک نفره و ءتفاوت احيا -

  تهيه و ارسال نماييد. نفره برروي ماکت توسر خودتان را دوء فيلمي از نحوه احيا -

 قلبي ريوي در کودکان با بزرگساالن در چيست؟ ءتفاوت احيا -

  تک نفره و دو نفره را نمايش دهيد. ءکودک  احيابرروي ماکت  -

       کودکان را توضيح دهيد. بزرگساالن و شيرخواران با ءتفاوت احيا -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 فصل نهم       

 مراقبت های اولیه در حوادث متفرقه             

،  )حوادث مغزی، بیهوشی، تشنج، اجسام خارجی در چشم، گوش، بینی    
 (شکم و قفسه سینه

 اهداف آموزشی :

 پس از مطالعه این فصل انتظار می رود، بتوانید :      

 د.یانواع حوادث مغزی را نام ببر .1
 د.یتعریف، علل، عالئم و کمک های اولیه برای سکته مغزی را بیان کن .2
 د.یتعریف، علل، عالئم و کمک های اولیه برای حمله ایسکمیک مغزی را بیان کن .3
 د.یهای اولیه برای غش را بیان کنتعریف، علل، عالئم و کمک  .4
 د.یتعریف، علل، عالئم و کمک های اولیه برای ضربه مغزی را بیان کن .5
 د.یتعریف، علل، عالئم و کمک های اولیه برای صرع را بیان کن .6
 د.یتعریف، علل، عالئم و کمک های اولیه برای بیهوشی را بیان کن .7
 د.یرا بیان کنتعریف، علل، عالئم و کمک های اولیه برای تشنج  .8
 د.یتعریف، علل، عالئم و کمک های اولیه برای تشنج ناشی از تب را بیان کن .9

 .                دیاورژانس های دیابت را نام برده، علل، عالئم و کمک های اولیه را بیان کن .10

  .دیرا شرح ده،شکم و قفسه سینه کمک های اولیه در اجسام خارجی در چشم، گوش، بینی  .11
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 حوادث مغزی           
ک حمله ايسکمي ،اختالل در قسمت هاي مختلف مغز و بروز عوارض در عملکرد قسمت هاي مختلف بدن شامل: سکته مغزي

 اورژانس هاي ناشي از ديابت و تشنج ناشي از تب ، تشنج، بيهوشي ، صرع، . ضربه مغزي،غش ،گذرا
 

 :  آنانواع  و  یمغز سکته

 :   سکته مغزی ایسکمیک .1
اين نوع سکته مغزي، زماني اتفاق مي افتـد کـه يـک لختـه خـون يـا چربـي، موجـب انسـداد رگ و قطـع جريـان خـون در 

لختـه هـاي خـوني مـي تواننـد توسـر جريـان مغز شود. انسداد شريان مي تواند داخل يا اطرا  مغـز رخ دهـد، همچنـين 
خون از ديگر نقاط بدن به مغز آورده شوند.اين عالئم سکته گـذرا يـا خفيـف، چنـد دقيقـه تـا چنـد سـاعت طـول کشـيده و 

      لي از بين مي رود.کسپس ب

 :  )هموراژیک( سکته مغزی خونریزی دهنده .2
ي در داخـل يـا در سـطح مغـز مـي باشـد. وقتـي کـه يـک اين نوع از سکته هاي مغزي، ناشي از پاره شـدن يـک رگ خـون

رگ خوني پاره مي شود، خون بـه سـلول هـاي مغـزي نمـي رسـد و نشـت خـون از رگ پـاره شـده، مـي توانـد بـه بافـت 
ضـعيف شـدن يـک نقطــه در  ) مغـزي آسـيب جـدي وارد نمايـد. عــواملي مثـل فشـارخون بـاال، ضـربه مغــزي ، آنوريسـم

 ( و مصر  مشروبات الکلي  باعث سکته مغزي ميشوند. ره شودديواره عروق که مي تواند پا

 

 عوامل خطر سکته مغزی

 سن  -
 سابقه آترواسکلروز  -
 بيماري قلبي و هيپرتانسيون   -
 سيگار کشيدن -
 باالبودن کلسترول  -
 چاقي  -
 ياسترس هاي شغلي و نوسانات هيجان  -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 سکته مغزی یعالئم و نشانه ها
 

 : نيمي از صورت و بدن، کجي گوشه دهان و خروج آب  دهان  ضعف عضالني و فلج -

 اختالل در آگاهي: تدريجي يا ناگهاني، تغييرات سطح هوشياري از گيجي يا سرگيجه تا عدم واکنش به تحريکات  -
 اختالل گفتاري:  تکلم بريده بريده تا کامال از بين رفته -

 از دست دادن ميدان بينايي و کورياختالل بينايي: دوبيني، تاري ديد، از دست رفتن ديد،  -
 بروز سردردهاي ناگهاني و شديد بدون علت -
 انحرا  مردمک چشم ها -
 ساير: استفراغ، تشنج، بي اختياري در دفع ادرار و مدفوع و بيهوشي  -

 

 
 

 
 کمک های اولیه در مصدوم هوشیار

 کنترل راه هوايي، تنفس -

  115درخواست کمک از  -

 ها باالتر، سر به يک طر  خم)خروج  آب دهان(وضعيت خوابيده، سر و شانه  -
 باز کردن پوشش هاي تنگ دور سينه، گردن و کمر  -

 پرهيز از خوراندن مايعات يا غذا  -

 ارجاع فوري -

                کمک های اولیه درمصدوم بیهوش            

   

 بررسي راه هوايي، تنفس و نياز به احياء -

 گردن و کمر باز کردن پوشش هاي تنگ دور سينه، -

 وضعيت بهبودي  -
  115درخواست کمک از  -

 ارجاع فوري -
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 حمله ایسکمیک گذرا
 عالئم و نشانه ها 

 مشابه سکته مغزي -
 ساعت 24در طي  -
 بدون ايجاد هيچ گونه نقص عصبي پايدار -

 
 آمبولي مغزي يا انقباض گذراي عروق مغزي علت:              

 مي شوند.بسياري از بيماران در طي يک ماه بعد از حمله ايسکميک گذرا دچار سکته مغزي  اهمیت:         
 

 کمک های اولیه:          
 مشابه سکته مغزي -

 
                                                                                                                                                         غش                                                                                            

 از دست دادن هوشياري براي چند لحظه به علت کاهش موقت خونرساني مغز تعریف :
 علل:
 گرماي محير -
 طوالنيسرپا ايستادن  -
 ترسيدن به طور ناگهاني -
 محرک بينايي مثل ديدن خون -
 خوردن غذا با حجم زياد -

 
 عالئم و نشانه های قبل از بروز غش:

 احساس حالت بد -
 سبکي سر يا سرگيجه -
 تهوع -
 خستگي ناگهاني يا خميازه کشيدن -
 افت شنوايي -
 تاري ديد -
 رنگ پريدگي -
 سقوط ناگهاني -

 
 :در بروز غش  کمک های اولیه

 دادن در وضعيت خوابيدهقرار  -
 مراقبت از زمين خوردن)حين غش( -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 درخواست کمک از حاضران -
 و نياز به احياء ABCبررسي  -
 باالتر قرار دادن پاها -

 هواي تازه و باز کردن پنجره ها -
 

 

 آرامش دادن به مصدوم -
 باز کردن لباس هاي تنگ دور قفسه سينه و گردن -
 بررسي شکستگي و صدمات احتمالي -
 عدم بهبودي تماس با اورژانسدر صورت  -

 ضربه مغزی
 

 مغز را در پي داشته باشد. خونريزي و تورم و تکان خوردن مغزباشد و عوارض  خطرناکمي تواند مغزي هر ضربه       
 علل:        
 تصادفات جاده اي -
 زمين خوردن -

 شرح حال:     
 بروز حادثه و تصاد  -
 مکانيسم ضربه -
 زمان آسيب -
 هوشياري و بيهوشيداشتن اختالل  -

 
 انواع ضربه مغزی :                                                                        

 concussionتکان مغزي  -
 compressionفشردگي مغزي  -
 شکستگي جمجمه -
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 شکستگی جمجمه فشردگی مغزی تکان مغزی
 دوره کوتاه نقص هوشياري

سر درد، سرگيج، تهوع،  عالئم:
از دست دادن حافظه براي 

 يک تا چند لحظه

ها و حتي از  کاهش پاسخ فرد به محرک
 دست دادن هوشياري

سردرد شديد، تنفس صدادار، نبض پر  عالئم:
و قوي، مردمک هاي نابرابر، فلج يکطرفه 

 صورت، تب، خواب آلودگي

 وجود زخم يا بريدگي روي پوست سر

يا نرم شدن فرورفتگي  عالئم:
جمجمه، کبودي و تورم در پشت 

گوش ها، کبودي دور چشم، کاهش 
 هوشياري

 
 موارد شک به ضربه مغزی:

 باالتر از قد فرد( ) افتادن از بلندي -
 پيدا کردن در حال بيهوشي -
 زخمي بودن به علت ضربه شديد -
 زخمي شدن در ورزش به علت ضربه محکم -
 صاعقه زدگي، شکستن کاله ايمنيزخمي شدن حين شيرجه، برق گرفتگي،  -

 
 ضربه مغزی در کمک های اولیه

 قرار دادن سر در وضعيت خنثي -
 CPRو در صورت نياز  ABCبررسي  -
 کنترل عالئم حياتي -
 بررسي سطح هوشياري -
 تماس با اورژانس -
 کنترل خونريزي -

 ضربه مغزی موارد قطعی ارجاع در
 اختالل در سطح هوشياري يا فراموشي .1

 سردرد شديدتهوع، صرع،  .2

 شواهدي از آسيب جمجمه )خونريزي از بيني يا گوش( .3

    وجود ساير بيماري ها و مشکالت همراه .4

 



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 بیهوشی

 بي ،ميدهد از آنچه در اطرا  او رخآگاهي و هوشياري خود را از دست داده و بيهوشي به حالتي گفته ميشود که بيمار  تعریف:
سياري از حوادث ميتوانند باعث بيهوشي ميشوند : مسموميتها ، سکتة مغزي ب .قادر به انجام حرکات ارادي نباشد و خبر بوده 

 گرمازدگي و سرمازدگيشوک و اختالالت قلبي،  ، حملة قلبي ، سنکوپ ، تشنج ،

 روش بررسی هوشیاری مصدوم 

 :  AVPU   به روش بررسی سطح هوشیاری .1
 هوشياري کامل: پاسخگو به سواالت، بيدار، قادر به تکلم -
 کردن، داد زدنخواب آلود: پاسخگو به تحريکات صوتي مثل صحبت  -
 هوشياري پايين: پاسخ به تحريکات دردناک مانند فشار دادن انگشت پا، فشردن جناغ سينه -
 بيهوشي: عدم پاسخ به تحريکات دردناک -

 
پاسـخ ، يا معيار اغماي گالسکو  GCS  روشبه مصدوم  هوشياري در ارزيابي:    GCS به روش بررسی سطح هوشیاری .2

تعيـين  راسـطح هوشـياري مصـدوم  ،مجمـوع نمـراتو حرکتي مصدوم بررسي و نمره دهي شده  هاي چشمي،کالمي و
روش نمـره دهـي در . هاي ويژه و اتاق ريکاوري اسـتفاده ميشـود بيشتر در بخشو  اين روش بسيار دقيق بوده کنند.مي

کند و افـراد  را کسب مي 15نمره ، دارد  راهوشياري  ميزان حداکثرکه  جدول فردياين  طبق .ستجدول زير بيان شده ا
 د.کسب خواهند کر را 3نمره يا حالت کماي عميق مرده 

 

 

http://emdadaval.ir/view/ArticleId/7/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-AVPU
http://emdadaval.ir/view/ArticleId/7/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-AVPU
http://emdadaval.ir/Viewcontent/ArticleId/4/ارزیابی-مصدوم-به-روش-GCS
http://emdadaval.ir/Viewcontent/ArticleId/4/ارزیابی-مصدوم-به-روش-GCS
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 و بیهوشی: یعلل کاهش سطح هوشیار
 

 . ...بيماري اوليه مغزي: ضربه به سر، بيماري عروقي مغز، عفونت ها، تومورها، صرع، تشنج و ..صدمه يا  -

،  بيماري سيستميک موثر بر روي مغز: بيماريهاي متابوليـک، انسـفالوپاتي ناشـي از هيپوکسـي، کـم خـوني شـديد -
 . مسموميت ها ، گرمازدگي، هيپوترمي و ...

        
 :بیهوشکمک های اولیه در مصدوم 

 اطمينان از بازبودن راه هوايي -
 شل کردن هر پوشش تنگ دور گردن، سينه و کمر -
 در صورت نياز تنفس مصنوعي -
 قرار دادن در وضعيت بهبودي -
 معاينه مصدوم و شناسايي علت بيهوشي -
 جستجوي کيف و جيب براي کارت يا اطالعات پزشکي -

 کمک هاي اوليه جراحت و شکستگي ها  -

 )شک به آسيب ستون فقرات( مصدوماجتناب از حرکت  -
 گرم نگه داشتن مصدوم -

 چک تنفس، نبض و هوشياري تا رسيدن آمبوالنس -
 اجتناب از دادن چيزي از راه دهان -
 پرهيز از تنها گذاشتن مصدوم -

 ارجاع به پزشک     -
 تشنج                                                                                             

 

که به دو صورت عمومي و ( توليد امواج عصبي در مغز ) تشنج عبارت است از اختالل در فعاليت الکتريکي مغز : تشنج
دچار اختالل در و فرد بيهوش شده؛قسمتهاي مغز منتشر ميشوددر تشنج عمومي اختالل به تمام . موضعي ايجاد ميشود

فرد بيهوش نشده، فقر در يک و  فعاليت اندامها خواهد شد.در تشنج موضعي اختالل در يک بخش از مغزباقي ميماند
 .شود قسمت از بدن مانند دستها يا پاها دچار لرزش و اسپاسم مي

 
 عالئم تشنج:

 بدن يا بخشي از آنتکان هاي غير ارادي در تمام  -
 دقيقه 5کمتر از  -
 عدم آگاهي هنگام تشنج -
 عدم به خاطرآوري پس از آن -
 قطع نفس و کبودي در حين تشنج -
 گاز گرفتن زبان در طي تشنج -
 ععدم کنترل ادرار و مدفو -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 : علل شایع تشنج  
محروميت ، سکته مغزي، گرمازدگي، شوک،  تومور مغزيو  ضربه به سر، هيپر گلسيميو  هيپوها ،  مسموميت، عفونت، تب باال

علـل و  شـوک الکتريکـي، مسموميت حـاملگي،اي خونهعدم تعادل الکتروليت، هيپرتانسيون، ديس ريتمي ها، از مواد يا الکل
 ناشناخته

 کمک های اولیه در تشنج
 جلوگيري از صدمه زدن به خود حين حمله -
 آرامش حفظ خونسردي و -

 قرار دادن بيمار روي زمين -
 اطرا  بيمار خلوت کردن -
 جلوگيري از صدمه به بيمار -
 پرهيز از گرفتن بيمار -

 دور کردن اجسام خطر ساز مثل اجسام تيز، داغ و ... -

 محافظت از سر مصدوم در برابر حرکت هاي شديد -

 آزاد کردن لباس هاي تنگ دور گردن و قفسه سينه -

 پرهيز از قرار دادن  چيزي با فشار بين دندان هاي مصدوم -

 رقراري تنفس بيمار حين تشنجپرهيز از ب -

 تنفس مصنوعيو در صورت نياز انجام  اطمينان از باز بودن راه هوايي -
 به پهلو خواباندن مصدوم پس از پايان تشنج بيمار -
 شنج استراحت مصدوم در محير آرام و خلوت پس از ت -

                                 
 

پس از يک يا دو دقيقـه، بـدون نيـاز بـه هستند و بيشتر تشنج هاي صرعي بي نياز به کمک هاي اورژانسي تخصصي توجه : 
 بر مي گردند. به حالت قبل از تشنج مراقبتهاي درماني

 
 در تشنج موارد نیاز به ارجاع فوری 

 دقيقه 5طول کشيدن تشنج بيش از  -
 عدم سابقه قبلي صرع -
 سير بهبودي آهسته -
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 دوبارهتشنج  -
 اختالل تنفس -
 مصدوم حامله -
 وجود عالئم آسيب يا اختالل باليني پس از تشنج -
 آسيب به خود حين تشنج -

 تشنج ناشی از تب             
طول  دقيقه 5کمتر از  )است.  کوتاه مدت تشنج ناشي از تببجا نمي گذارد.  آسيب مغزيخوش خيم و بي خطر است و 

                                                                                                    اتفاق مي افتد. سال 6 اه تام  6کودکان در  و مي کشد.(
                                                                                                                                                                                                 ل :عل
 باال رفتن درجه حرارت بدن) بيماري عفوني(  -

 عالئم:          
 انحرا  چشم ها به يک سو -
 بدن سفت و سر خميده به عقب -
 قوس دار شدن ستون فقرات -
 حبس نفس -
 خروج کف از دهان کودک -

 تبتشنج ناشی از در کمک های اولیه  
 قرار دادن در معرض هواي تازه -
 پايين آوردن دماي بدن -
 باز کردن پوشش هاي تنگ دور قفسه سينه و گردن -
 کمک هاي اوليه بيهوشي و تشنج -

 ويزيت پزشک گردند.(  حتماا تشنج ناشي از تبتمام کودکان ) ارجاع به پزشک -

 

 نکته:         

خانوادگي وجود دارد، از باال رفتن زياد دمـاي بـدن در بيمـاري اگر کودک سابقه تشنج به هنگام تب دارد يا استعداد  .1
 هاي مختلف دوران کودکي جلوگيري شود.

 آموزش الزم به مادر اهميت دارد. .2
 ) اپی لپسی (صرع 

 اگر تشنج به طور مکرر در طول زمان تکرار شود و ضايعات مغزي )مانند آبسه، تومور و سکتة مغزي( يا اختالالت: صرعتعریف 

د.صرع در واقع مجموعـه ازعالئـم )مانند کاهش قند خون يا تب باال( در بدن وجود نداشته باشد به آن صرع گفته ميشو خاصي
است که بر اثر اختالل درعملکرد سلولهاي مغزي ايجاد مي گردد و با تشنج هاي مکرر مشخص مي شـود.اين بيمـاري در هـر 

ــيش  ــروع ب ــت. ش ــان شايعتراس ــود ودر جوان ــاهر ميش ــني ظ ــل از  %۷0از س ــرع قب ــوارد ص ــت . 20م ــالگي اس                                       س



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 : صرع للع
 ناشناخته اکثرا  -
 سابقه حمله صرعي -
 ضربه مغزي -
 مسموميت ها مثل الکل، اکستازي -
 زمينه ارثي -

 
 : صرع عالئم  

 کاهش ناگهاني در سطح هوشياري -
 سفتي گردن -
 حرکات تشنجي -
 سيانوز -
 بي اختياري ادرار -
 قفل شدن فک -
 وجود کف در دهان -
 توقف حرکات تشنجي -
 خوابيدن يا گيج و منگ شدن -
 

 :در صرع مک های اولیهک      
 

 )شايعترين مشکل آسيب دنداني است(محافظت از بيمار در برابر هر گونه صدمه -
 گذاشتن بالش يا وسيله مشابه زير سر بيمار -
 توجه به همراه داشتن کارت و توصيه ها -
 حمله صرعثبت زمان  -
 و در صورت نياز احيا CABپس از اتمام حمله بررسي  -
 پاک کردن بزاق -
 بررسي آسيب هاي احتمالي -
 تحت نظر گرفتن تا بهبودي -

 
 لیست اقدامات ممنوع در صرع:      

 ( رفت خواب به حمله از پس اگر ) کردن داريب -
  دادن حرکت -
  محدود کردن مصدوم -
 خوردن و آشاميدن -
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 اورژانس های دیابت                                                                                               
 هيپوگليسمي)شوک انسولين( -
 هيپرگليسمي)کماي ديابتي( -

 یپوگلیسمیه             
 ميلي گرم در دسي ليتر( 50افت گلوکز خون )کمتر از  -
 نوع يک)وابسته به انسولين(خطرناکترين عارضه ديابت  -
 در بيماران ديابتي ءشايع ترين علت اغما -
 سطح هوشياريدر شايع ترين عالمت آن تغيير  -
 آسيب به سلولهاي مغزي -

 علل هیپوگلیسمی:
 تزريق مقدار زيادي انسولين -
 دريافت انسولين بدون خوردن غذا -
 افزايش تحرک و ورزش زياد -
                                                                         ناستفراغ پس از غذا خور -

 عالئم هیپوگلیسمی:
 ضعف، سرگيجه، احساس سبکي سر -
 تيرگي شعور، گاهي عصباني و پرخاشجو -
 نبض تند، تنفس سطحي و بدون بو -
 پوست رنگ پريده و تعريق شديد -
 لرزش دست و پا -
 افت سريع هوشياري و تشنج -

 هیپوگلیسمی:در کمک های اولیه  
 مصدوم بيهوش، تنفس دارد: وضعيت بهبودي -
 مصدوم بيهوش، بدون تنفس: تنفس مصنوعي -
 مصدوم بيهوش: ارجاع فوري به بيمارستان -
 قند، شکالت، آب قند، خوراکي شيرين و ... اندن دو حبهمصدوم هوشيار و قادر به خوردن: خور -
 ارجاع مصدوم هوشيار به بيمارستان -

 هیپرگلیسمی                                                                                        

 :یسمیگلرپیه علل  
 باال بودن قند خون و ناکافي بودن انسولين -
 کماي ديابتي -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 دريافت ناکافي انسولين -
 خوردن غذاي زياد -
 کاهش فعاليت -
 استرس -
 بيماري ها -

 عالئم هیپرگلیسمی                                                                                   
 عالئم مشابه هيپوگليسمي -
 تشخيص افتراقي مشکل بين کماي ديابتي و شوک انسولين -
 بوي استن از تنفس بيمار -
 اخذ شرح حال -

 

 

 هیپرگلیسمی: در کمک های اولیه
 
 با احتياط تجويز مايع قندي -
 ارجاع فوري به بيمارستان -
 توجهات به بيمار بيهوش -

 

 : ابتید یها اورژانس قانون

اگر مطمئن نیستید که بیمار هیپوگلیسمی یا هیپرگلیسمی دارد، از مواد قندی و گلوکز استفاده کنید، زیرا یقیناً خوردن مواد قندی 
اما سطح گلوگز خون را آنقدر باال نمی برد که به بیماری که در کمای دیابتی وضعیت بیمار مبتال به شوک انسولین را بهبود می بخشد، 

 .است، صدمه بیشتری بزند
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 یسمیگل پریه و یسمیپوگلیه سهیمقا

 

 م خارجی در چشماجسا
جسام خارجي مانند ذرات کثيف شن، خاکستر، زغال يا قطعات ريزي فلزي مي توانند بداخل چشم وارد شده و آنجـا بماننـد . ا

تمامي جراحتهـاي ذرات  آسيب به چشم وارد کنند؛ اشک بسياري از آنها را به طر  خارج چشـم مـي رانـد.پيش از اينکه اين 
سوراخ کرده و بـه بافتهـاي  را ممکن است کره چشم ،هايي که وارد چشم ميشوند زيرا خرده ريزه ؛چشم ميتوانند وخيم باشند

شامل ذرات غبار يا سنگ ريزه مي شوند چشم که وارد جي شايعترين اجسام خار.داخل چشم صدمه زده و ايجاد عفونت نمايند
توان آنهـا  ميتوانند موجب ناراحتي و التهاب چشم شوند. در اکثر موارد مي . اين مواد خارجيمي باشندهاي کنده شده  و يا مژه

 رهقرار گرفته و يـا کُـ مواردي که جسم خارجي در ناحيه رنگي چشم )مردمک و عنبيه( ولي در ،را به راحتي از چشم بيرون آورد
 .به مراکز درماني برسانيد ن آنها ننماييد و مصدوم را سريعااهيچ عنوان سعي در خارج نمود چشم را سوراخ کرده به

 عالئم:
 قرمزي چشم -
 درد چشم -
 خارش چشم -
 آب ريزش از چشم -
 اختالل ديد -
 ديدن جسم خارجي در چشم -

 :چشم ازجسم خارجی آزاد  خروجکمک های اولیه در
 پرهيز از مالش چشمان -

 مصدوم نشسته) تکيه به پشت صندلي( رو به نور -
 باز کردن پلک ها با استفاده از انگشت شست و اشاره -

 هیپرگالیسمی هیپوگالیسمی مقیاس

 در عرض چند روز آرام دقیقه تا یک ساعت( ناگهانی)چند شروع حمله

افزایش بزاق، تپش گیجی، گرسنگی، ضعف، تاری دید،  عالئم
 قلب

، راغشب ادراری، درد شکم، تهوع، استف ادرار زیاد،
 تشنگی، خشکی شدید دهان

، پوست سرد،مرطوب و رنگ پریده، تعریق فراوان، تشنج نشانه ها
 از دست دادن هوشیاری

تنفس تند و عمیق، بوی استن، پوست گرم خشک و 
 تشنج، کاهش هوشیاری قرمز، بدون

 و تحرک زیاد ناکافی، انسولین زیادغذای  علت
 

 غذای زیاد، انسولین کم، عفونت

پاسخ به 
 گلوکز

 عدم بهبودی بهبودی فوری و واضح
 



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 نگاه کردن مصدوم در جهات مختلف جهت معاينه چشم -
 استفاده از يک سواپ يا گوشه دستمال تميز و مرطوب -

 لا گاز استريي پکشيدن پلک و برداشتن جسم با سوا -

 مصدوم خم )چشم آسيب ديده پايين(سر   -
 شستشوي چشم با ريختن آب استريل و سرنگ -
 شستشو از گوشه داخلي -
 ارجاع به بيمارستان و  بانداژ هر دو چش -

 .ديده يفور ارجاع آنرا  و دينکن خارج را آن وجه چيه به ، گرفته قرار چشم کره داخل در اي هيقرن در يخارج جسم اگر: توجه
 

 
 

 صدمات ناشی از مواد شیمیایی به چشم              
 خطر کوري -
 زيان بارتر از اسيد يي قلياعوارض مواد  -
 استسرعت عمل در ارائه کمک هاي اوليه در پيش آگهي موثر -

 ئم:عال       
 وجود درد در چشم -
 قرمزي و التهاب اطرا  چشم -
 عدم توانايي در باز کردن چشم -
 آبريزش شديد چشم -
 قبلي دال بر صدمه ناشي از مواد شيمياييتاريخچه  -

 :چشم به ییایمیش مواد از یناش صدماتدر  کمک های اولیه   
 رعايت نکات ايمني -
 دقيقه 10شستشوي چشم با آب سرد حداقل به مدت  -
 شستشوي پلک ها از داخل به خارج -
 عدم ورود آب آلوده به چشم سالم -
 قرار دادن پد استريل روي چشم آسيب ديده -
 به بيمارستان ارجاع -
 مشخص کردن ماده شيميايي و ارسال به همراه مصدوم -
 بي حرکت نگه داشتن چشم -
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 دمات ناشی از گاز اشک آور چشمص
 استفاده مي شود. تبهکارانو  توسر پليساست که اغلب  اسپري محلولمعموال به صورت  چشم آور اشک گاز   

 :عالئم و نشانه ها
 اشک ريزش -
 کنترلعطسه، سرفه غير قابل  -
 احساس سوزش بر روي پوست و گلو -
 تنگي نفس -
 استفراغ -

 :کمک های اولیه
 حفظ ايمني خود در برابر گاز -
 انتقال مصدوم به فضاي باز و با تهويه -
 استفاده از باد زدن چشم ها براي کاهش درد -
 اجتناب از ماليدن چشم ها -
 ارجاع)در صورت قرار گرفتن در فضاي بسته( -

 دقيقه از بين مي رود، اما اگر در يک فضاي بسته مصر  شود اثرات طوالني تر خواهند بود. 15تا  10اثرات گاز پس از  توجه :
 

 چشم نافذ یها بیآس
 ايجاد مي شود . ... به دنبال برخورد اجسام تيز مانند چاقو، سوزن و چشم نافذ يها بيآس  
 

 
 

 :چشم نافذ یها بیدرآس کمک های اولیه         

 گذاشتن پد استريل روي چشم -
 ثابت کردن جسم نافذ -

 بانداژ چشم سالم -
 عدم حرکت چشم توسر مصدوم -

 ارجاع فوري مصدوم به چشم پزشک -

 آرامش و تسلي دادن به مصدوم -
 کمک براي حرکت و راه رفتن -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 :در آسیب های نافذ چشم         
 هرگز اقدام به شستشوي چشم نکنيد. .1

 جسم نکنيد.هرگز سعي در خارج کردن  .2

 جسم خارجی در گوش
 )حشرات( جسم نباتي، غيرنباتي و يا موجود زنده -
 بيشتر در کودکان -
 صدمه به پرده گوش و  ناشنوايي موقتباعث  -

       
 :جسم خارجی در گوش عالئم
 وشدرد گ -
 وزوز -
 احساس ارتعاش در گوش -
 اختالل شنوايي )حشره( -

 : کمک های اولیه    

 خارجيعدم تالش براي خروج جسم  -
 عدم شستشوي گوش -

 ارجاع به پزشک -

 

 
 

نکته: در مورد اجسام خارجی نباتی از ریختن آب به داخل مجرای گوش خودداری کنید؛ زیرا باعث تورم و گیر کردن در مجرای 
 گوش و اشکال در خارج کردن جسم میشود. این موارد را ارجاع دهید.

 
 کمک های اولیه در ورود حشره

 قوه تاباندن نور چراغ -
 ريختن آب ولرم در گوش به آرامي -
 ارجاع به پزشک -
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 جسم خارجی در بینی
 کودکان -
 اشيا مختلف مثل سنگريزه، حبوبات و .. -

 فرورفتن جسم و انسداد راه هوايي  -

 : عالئم

 اشکال در تنفس با بيني -
 تنفس صدادار -

 تورم بيني -

 ترشحات خوني يا چرکي از يک يا هر دو سوراخ بيني -
 : اولیهکمک های     

 اطمينان به مصدوم و آرام کردن وي -

 توصيه به تنفس دهاني -
 اجتناب از خارج کردن جسم خارجي -
 توصيه: گرفتن سوراخ بيني سالم و دميدن از سوراخ درگير -

 ارجاع بيمار به بيمارستان -

 جسم خارجی در حلق
 اجسام نوک تيز مانند تيغ ماهي، تکه هاي باريک و ... -
 يا لوزهدر لثه، سقف دهان، حلق  -
 امکان فرو رفتن -
 انسداد تنفس  -

 

 حلقازجسم خارجی در خروج  کمک های اولیه        
 جلب همکاري بيمار -
 خروج اجسام نوک تيز مانند تيغ ماهي و تکه هاي باريک که در لثه، سقف دهان، حلق يا لوزه فرو رفته -
که در فصل خفگي هـا اشـاره شـده  اييدر صورت بروز عالئم انسداد تنفس، روشهاي  خروج جسم خارجي از راه هو -

 انجام شود. )مانور هايمليخ و ...(

 

 بطور کلی موارد زیر را در فرو رفتن اجسام خارجی درهر جای بدن در نظر بگیرد :
 با دقت اشياء خارجي کوچک را با پنبه يا گوش پاک کن از سطح زخم پاک کنيد يا آنرا زير آب سرد بگيرد . -

فرو رفته و بزرگ است آنرا از زخم بيرون نکشيد، زيرا جسم خارجي زخم را بسته و خـونريزي  اگر جسم خارجي در زخم -
را مهار نموده ، عالوه بر اين هنگام بيرون آوردن جسم خارجي بافتهاي پيرامون زخم نيـز آسـيب ديـده و خـونريزي و 

 آسيب زخم بدتر مي شود .

 لبه هاي زخم به يکديگر در کنار جسم خارجي( استفاده نماييد. براي مهار خونريزي از فشار مستقيم ) با فشار دادن -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

براي بي حرکت کردن جسم خارجي يک بالشتک گرد با پنبه يا باند درست کنيد و اطرا  جسم خارجي قرار دهيـد، بـه  -
 شکلي که روي جسم خارجي فشار نياورد .

 نباشد . به گونه اي زخم بندي و نوار پيچي نماييد که بانداژ روي جسم خارجي -

 اندام آسيب ديده را باال نگهداريد و تا حد ممکن بي حرکت نماييد . -

فرد را از  اگر فرد روي نرده يا سيم خاردار يا اجسام تيز و بلندي افتاده و آن اجسام در بدنش فرو رفته کوشش نکنيد که -
 يريد .اييد و با آتش نشاني تماس بگآنها جدا کنيد؛ بلکه سعي کنيد از فرو رفتن بيشتر آن اجسام در بدن جلوگيري نم

 با حفظ وضعيت درماني آسيب ديده را فوري به مرکز درماني برسانيد. -

 
 قفسه ی سینه بهم خارجی فرو رفته اجسا

 ( (Chest Traumaقفسه ی سینه  آسیب به

فسـه ق آسيب بهچون  ؛ي سينه به دليل وجود اندام هاي ريه ، قلب ، عروق و ناي از اهميت ويژه اي برخوردار است قفسه
آسيب  مي شود. تروماي قفسه ي سينه به صورت نافذ و غير نافذ به ترتيب باعثنيز ي سينه باعث آسيب به اين اندام ها 

آئورت  ودر تروماي غير نافذ ضربه مي تواند موجب شکستگي دنده ها و جناغ ، کوفتگي ريه ها ، قلب  .باز و بسته مي شود
 اما شکستگي دنده ها ممکـن اسـت باعـث پـارگي انـدام هـا ،با اينکه سطح پوست سالم است نوع تروما در اين شود.

ي سينه باعث اختالل در برون ده قلب ، کاهش فشار خون و کاهش خونرساني به اندام هـاي حيـاتي  شود.تروماي قفسه
 مي شود.

 قفسه ی سینه به. ضربات غیر نافذ  1

ر در تصاد  اتومبيل توس با چوب، چماق و مشت يا برخورد يک جسم سخت مثال که هستند ضربات غير نافذ ضربه هايي  
 اغلب موجب شکستگي دنده ها مي شوند . و ماشين به قفسه سينه وارد مي شوند فرمان

 قفسه ی سینه : بهاصلی ضربات غیر نافذ  عالئم     

 در هنگام تنفس  درد -
 تيز در هنگام لمس  و يا ايجاد درد شديد -
 صداي کريپتوس هنگام لمس ناحيه آسيب ديده  -

 
 : ی سینه اقدامات اولیه درضربات غیر نافذ قفسه          

 بهترين اقدام آن که به مصدوم کمک کنيد تا در وضعيت راحتي قرار گيرد. -

 مصدوم را قدري متمايل به سمت آسيب ديده قرار داده و اندام فوقاني سمت آسيب ديده را آويزان کنيد. -

 بنديد.قفسه سينه مصدوم را تا رسيدن آمبوالنس با يک جسم نرم مانند شال، روسري، پتو و...ثابت نگه داريد يا ب -
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 قفسه ی سینه به. ضربات نافذ 2

و  ايجاد مي شوند و نياز به فوريت هاي پزشکي دارند و .... قيچي شيشه ، ، قمه ، چاقو توسرکه اتي هستند نافذ ضربات ضرب
 آنها تنها بايد توسر پزشک جراح صورت گيرد.خارج کردن 

شدن هوا به داخـل  خروج شیء نافذ از بدن مصدوم توسط افراد غیرمتخصص باعث افزایش خونریزی، آسیب بافتی و واردتوجه : 
 قفسه سینه می شود.

 ی جراحت های نفوذی :ها نشانه و  عالئم

 سينه قفسه احساس درد در   -

 )تنفس سطحي( بخاطر باقي ماندن هوا در ريهاختالل در تنفس  -  

 دهنده آغاز خفگي است کبودي دهان، زير ناخنها و پوست )سيانوز( که نشان   -

 از دهان مصدوم  آلود همراه با سرفه خون قرمز روشن و کفخروج درصورت جراحت ريه    -

    نگام بازدم مايع سفيد رنگ آغشته به خون در ناحيه در ه د وها شنيده ميشو صداي مکش هوا به ريه در هنگام دم احتماالا   -
  ( غل زخم حباب ميشود )حالت غل

 قفسه سینه  اقدامات اولیه در ضربات نافذ

  دستکش پالستيکي بپوشيد.()ترجيحاا.سريع زخم باز را با کف دست بپوشانيد .1

گذارد کـه خـون در داخـل قفسـه  نمي که مصدوم را در وضعيت نشسته قرار دهيد. اين وضعيتاست بهترين اقدام آن  .2
سـوراخ  سـمت قسـمت بدن مصدوم را بـه سينه جمع شود و مهم تر آن که دم و بازدم به راحتي انجام خواهد گرفت.

 .مجروح خم کنيد تا ريه سالم باالتر قرار گيرد شدگي ديواره سينه و پرده جنب

پالستيکي يا فويـل  ها روي پانسمان را با يک ورقه ريه زخم به درون هرچه سريعتر براي جلوگيري از نفوذ هوا از طريق .3
)يا پانسـمان بسـته بـا گـاز يد بگذار بزنيد و يک طر  را جهت خروج خون و هوا باز بپوشانيد و سه طر  آن را چسب

. اگر تنفس مصدوم دچار مشکل شد، پوشش پالستيکي يا دست خود را از روي زخم برداريد و بگذاريـد هـواي وازلينه( 
 مصدوم از آن ناحيه بيرون آيد. دوباره پوشش پالستيکي را سر جاي خود قرار دهيد. دم

 .يژن را با جريان باال تجويز کنيداکس .4

. اگرمصـدوم هوشياراسـت قبـل بپوشـانيد، زخم را با يک پانسمان بسته بزرگ که به داخل قفسه سينه کشيده نشـود  .5
 چند سرفه مقداري ازهواي وارد شده به فضاي جنب را خارج کند.ازگذاشتن پانسمان روي زخم به او بگوييد تا با 

اگرشي خارجي درمحل وجود دارد آنرا خارج نکنيد؛ زيرا سبب خونريزي و ورود هوا به قفسه سينه ميشود. بنابراين شـي  .6
 حرکت کنيد. را با پانسمان حجيم و بانداژ بي

 .دهيد بيهوشي يا شوک اقدامات الزم را انجام در صورتو  دقيقه کنترل کنيد10عالئم حياتي مصدوم را هر  .۷

 .برسانيد برانکارد به مراکز درمانيحفظ وضعيت درماني و با بالفاصله مصدوم را با  .8



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

  
 ترومای شکمی

تروماي شکمي به دو دسته نافذ و غير نافـذ تقسـيم . گرددبه ناحيه شکمي اطالق ميضربه هرنوع جراحت و به تروماي شکمي 
دسـت  تروماي شکم خطـر از . هاي درون حفره شکمي را در پي داشته باشدهردو نوع ممکن است آسيب به اندامدر شود. مي

آسـيب وخـونريزي  ،رين خطـرتـ درتروماي بخش پايين شکم بـزرگ. رفتن خون و عفونت داخلي را نيز بدنبال خواهد داشت
اما تروماي غير نافذ به علت عـدم وضـوح ؛ تروماي نافذ بعلت ديده شدن به راحتي قابل تشخيص است  .است کبدو طحالدر

  .تشخيص داده شود عالئم رساند بايد توسر نشانه وعيني که بيشتر در عمق آسيب مي

 1.  ترومای غیرنافذ)بالنت(

به طور کلي ميزان مرگ و مير ناشي از تروماي غير نافذ خيلي بيشتر از تروماي نافذ است. بيشترين تروماهاي غير نافذ ناشي از 
طحال، کبد، کليه ها و روده ها شايع ترين ارگان هـاي نقليه موتوري در ناحيه شکم روي مي دهد . تصاد  با اتومبيل و وسايل

تروماي شکمي هستند. شايع ترين عضوي که در تروماي غير نافذ آسيب مي بيند طحال است و شـايع تـرين  آسيب ديده در
 عضوي که در تروماي نافذ آسيب مي بيند، روده ها هستند. 

 .و کبودی سطح خارجی شکم است)شکم سفت و تخته ای(سفتی شکم  ،حساسیت به لمسدرد شکم  شامل ترومای غیرنافذ عالئمتوجه : 

مربوط به آسيب ارگانهاي داخل خـود را مخفـي نگـه  ئمالع را دارد که تا چندين ساعت بعد از تروماحفره شکمي اين توانايي 
دارد، لذا بسيار اهميت دارد که تا ۷2 ساعت چنين مصدومي به دقت مورد مشاهده و کنترل قرار گيرد. تاکيکاردي ، نبض تند و 
نخي شکل ، کاهش فشار خون ،تنفس هاي تندو سطحي ،کاهش سطح هوشياري ، پوست سرد و مرطوب، پوستخاکسـتري 

                         ورنگ پريده ، اوليگوري و آنوري ميتواند نشانه شوک تأخيري باشد.  

                                                                                                                               : آسیب های شکمی باز )آسیب های نافذ(.  2                                                             
ها در اين نوع جراحت ؛ يک شيء خارجي وارد حفره شکمي مي شود و حفره صفاقي را به سمت خارج باز مي کنددر اين حالت 

 نظر گرفت. بايد بدترين حالت را در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 زیرا منجر به .گونه تالشی جهت خارج کردن آن انجام ندهید هیچ،  در صورت وجود جسم خارجی فرو رفته درشکمتوجه :  
 خونریزی های شدید و وخیم خواهد شد.

 شیاء فرو رفته در شکماقدامات اولیه در ا

روده ها و بافت چربي بـه خـارج از شـکم  ممکن است ارگان هاي شکمي خصوصا  ،در صورت ايجاد زخم هاي نفوذي در شکم
ايجـاد زخـم هـاي در صـورت  .مشاهده مي شود، چربي است که روي روده ها را پوشانده اسـت رانده شوند. بافتي که معموال 

 : انجام دهيد در شکم اقدامات زير را نفوذي

 .کاهش يابد ءاحشا کمي زانوهاي مصدوم را خم کنيد تا فشار عضالت شکم بر ،ابتدا و در صورت امکان  .1

 

به منظور جلوگيري از تکان خوردن اضافي اشـياء در صـحنه و در خـالل انتقـال  اگر جسم خارجی در شکم وجود دارد : .2
وارد آمدن ضربه  حرکت نماييد . همچنين جهت جلوگيري از ت و بيبمصدوم، آن ها را به کمک دست يا وسايل مکانيکي ثا

بطوريکه فقر سر جسم خارجي قابل رويت ،  مي توان اطرا  جسم خارجي را با مقدار زيادي گاز پر کنيد ،به جسم خارجي
جسم خارجي رادرحاليکه  .بپوشانيد روي جسم خارجي را، يک پوشش نظير ليوان ياجسم مشابه ديگر استفاده از با يا باشد
 شود.حرکت  فيکس کنيد که بي ه از چسب کامال استفاد با، ايد پوشانده استفاده از پانسمان وپوشش کامال  با

 

 د.وارد کر فشار ااکناره هاي زخم مستقيم کف دست به بابايد : دراطراف شئ فرو رفته اتفاق بیفتد اگرخونریزی .3

 

روي احشـا  خيس شده توسر نرمال سـالين را کامال ( پانسمان استريل) به وسيله پدها يک اگر احشا بیرون ریخته است: .4
اگر روده يا برخي از ارگان هـاي شـکمي ؛ چون  بطوريکه احشاء خارج شده را بطور کامل بپوشانيد؛ بيندازيد  ريختهبيرون 

به منظور جلـوگيري از خشـک و گـرم  ،سپس با استفاده از پانسمان خشک د. خشک شوند، مرگ سلول ها روي خواهد دا
در صورت امکان و براي حفظ رطوبت پانسمان مي توانيـد گاهي  د.، سطح پانسمان مرطوب را بپوشاني نگه داشتن مصدوم

 پانسمان انجام شده را با استفاده از چسب پهن يا.استفاده از يک پوشش نايلوني سطح پانسمان خشک را هم بپوشانيد با
 .شکم بند روي شکم ثابت کنيد

 .پس از اتمام کار مجدد به بررسي بروز عالئم شوک بپردازيد .5

 

موجـب بيـرون ، (  مانند گريه کردن، جيغ کشيدن، سـرفه کـردن)هر اقدامي که موجب باال رفتن فشار داخل شکمي شود  .6
اگر شـئ فـرو رفتـه در  حمايت روحي از مصدومان دچار اين وضعيت،  مخصوصاا؛ بنابراين  دزدگي بيشتر ارگان ها مي شو

 .سعي شود آنها را آرام نگه داشتاهميت فوق العاده اي داشته و بايد  معرض ديد او باشد،

 

 مصدوم را با برانکارد به مراکز درماني منتقل کنيد. سريعاا .۷

 



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 

 

 نکات مهم :                        

 .زخم براي برداشتن مواد از زخم باز اقدام نکنيدزياد حتي با وجود آلودگي  -
 آنها را حرکت ندهيد. دستکاري نکنيد و احشا را مطلقا ، درصورت بيرون ريختن احشا  -
 .از بازگردان احشا به داخل شکم خودداري کنيد -

 .شود زيرا باعث حرکت جسم خارجي در بدن مي ؛مکان خودداري کنيداال ز حرکت دادن و چرخاندن مصدوم حتي ا -
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 نتیجه گیری
باشد بنابراين اختالل سطح هوشياري علل مختلفي داشته و ممکن است نشانه اي از يک بيماري جدي و مرگ آور  -

 تمام بيماران نياز به ارجاع به پزشک دارند.
 پيشگيري از صدمه به بيمار حين بروز اختالل هوشياري، تشنج و صرع از کمک هاي اوليه مهم است.   -
 حفظ حيات بيمار مهمترين اقدام براي حوادث مغزي مي باشد. -
 ج ضروري است.توجه به بيماريهاي کودکان با سابقه فردي يا خانوادگي تب تشن -
 در هر دو نوع اورژانس ديابت، دادن آب قند به بيمار هوشيار توصيه مي گردد. -
 در تماس مواد شيميايي با چشم، شستشوي فراوان و ارجاع فوري الزم است. -
 جسم فرورفته درچشم پس از گذاشتن پد و بستن ارجاع فوري داده شود. -
 جسم فرو رفته در بيني نبايد دستکاري شود. -
 زنده در گوش با تاباندن نور خارج مي گردد. حشره -
  اگر جسم خارجي در حلق  مصدوم، فرو رفته و منجر به انسداد راه هوايي گردد، مانور هايم ليچ کاربرد دارد. -

 و داده قرار دهيد بيآس سمت به ليمتما يقدر را مصدوم کهاست  سينه آن ي قفسه نافذ ريغ درضربات اقدام نيبهتر -
 .ديببند را مصدوم نهيس قفسهو  ديکن زانيآو را دهيد بيآس سمت يفوقان اندام

 .رديگ صورت پزشک توسر ديبا تنها آنها کردن خارجبه شکم و سينه و ... (.... و ، قمه ، چاقو ) نافذ ضرباتدر -
 بـه هوا شدن وارد و يبافت بيآس ،يزيخونر شيافزا باعث رمتخصصيغ افراد توسر مصدوم بدن از نافذ ءيش خروج
 .شود يم نهيس قفسه داخل

 در را مصـدوم و بپوشـانيد دسـت کـف با را باز زخم سريعسينه اين است که  قفسه نافذ ضربات در هياول اقداماتاز  -
 . ديده قرار نشسته تيوضع

 

 پرسش نظری و عملی                                                                     

 نام ببريد.انواع حوادث مغزي را  -
 تعريف، علل، عالئم و کمک هاي اوليه براي سکته مغزي را بيان کنيد. -
 تعريف، علل، عالئم و کمک هاي اوليه براي حمله ايسکميک مغزي را بيان کنيد. -
 تعريف، علل، عالئم و کمک هاي اوليه براي غش را بيان کنيد. -
 ن کنيد.تعريف، علل، عالئم و کمک هاي اوليه براي ضربه مغزي را بيا -
 تعريف، علل، عالئم و کمک هاي اوليه براي صرع را بيان کنيد. -
  تعريف، علل، عالئم و کمک هاي اوليه براي بيهوشي را بيان کنيد. -

 را بيان کنيد. تب از يناش تشنجو تعريف، علل، عالئم و کمک هاي اوليه براي تشنج  -
 بيان کنيد.را سکته مغزي تعريف، علل، عالئم و کمک هاي اوليه براي  -
 اورژانس هاي ديابت را نام برده، علل، عالئم و کمک هاي اوليه را بيان کنيد. -
 را بر روي مانکن اجرا کنيد. قفسه سينه و شکم ، کمک هاي اوليه در اجسام خارجي در چشم، گوش، بيني و حلق -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 فصل دهم

 آشنایی با انواع شوک و اقدامات اولیه مربوط به آن

    

 آموزشی :اهداف     

 پس از مطالعه این فصل انتظار می رود، بتوانید :       

 را تعریف کنید. شوک .1

 .دیینما ستیلانواع شوک را با توجه به عامل بوجود آورنده آن  .2

 اقدامات اولیه مربوط به انواع شوک را توضیح دهید.اقدامات  .3
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  شوک

سـلولها  تغذية سلولها کاهش يافته، مواد زايـد در اين اختالل در نتيجه نامند ميشوک اختالل در خونرساني به بافتهاي بدن را 
حساسيت بافتهاي .شود مي کند. اين حالت يک وضعيت مهلک براي سلولها است که نهايتا  باعث مرگ مصدوم تجمع پيدا مي
دقيقه( دچار آسيب  4-6)  وتاهمدت زمان ک ، به طوري که مغز و قلب حساستر بوده، دراستکمبود خون متفاوت  بدن نسبت به

 .ساعت ايجاد ميشود 1-2  پس از عضالت دقيقه و 30شوند؛ اما درکليه ها اين حالت پس از  مي

  انواع شوک                                                                                                 

 بيماري دريچه اي يا نارسايي قلب مثل سکته قلبي، به خوبي انجام دهد وقتي قلب نتواند عمل پمپاژ را شوک قلبی : -

بدن را کل از وزن %  60مايعات بدن حدود  (:هموراژیک و هیپوولمیک)از دست دادن خون و مایعات بدن در اثر شوک  -
داخل و خارج سـلول مايعات  براي کاهش حجم خون الزاما  نبايد خونريزي اتفاق بيفتد، بلکه از دست دادنتشکيل ميدهند.

ميباشد. علل ديگـر کـاهش حجـم  تنها يکي از علل کاهش حجم خون خونريزينيز موجب کاهش حجم خون خواهد شد.
شايعترين نوع شـوک شوک هيپوولميک ،  .اسهال، استفراغ، تعريق شديد ، سوختگيهاي وسيع و کم آبي خون عبارتند از :

  .است
 ها مسموميت مثل خفگي و اتفاق مي افتد: ناکافي بودن اکسيژن و هايپوکسيبه علت :  شوک به علت اختالالت تنفسی -

 سـمپاتيک و)توانند در پاسخ به تاثيرات هورموني )شيميايي( و عصبي سرخرگها و سياهرگهاي بدن ، مي : عروقیشوک  -

بلکه عروق گشاد شده دراين نوع شوک نه قلب مشکل دارد ونه حجم خون کم شده  .قطر خود را تغيير دهند( پارسمپاتيک
شـوک  فشارخون کاهش مي يابد و خونرساني به بافتها دچار اختالل ميشود. و حجم خون موجود کافي نمي باشد؛ درنتيجه

  :نوع است  خود چهار عروقي

ممکـن در اثر درد شديد ناگهاني، ترس شديد، ديدن خون و يا صـحنه هـاي دلخـراش اين شوک  شوک با منشأ روانی : .1
فرد در حالت ايستاده بوده ، ممکن است دچار سنکوپ شود که ظـر  چنـد دقيقـه  اگردر اين موارد وجود بيايد.به است 

                                                       شد.                                                                                                                 برطر  خواهد 

در اثر برخي داروها مثل پني سيلين و آسپرين ؛ غـذاها و چاشـني هـايي مثـل شوک با منشأ حساسیت )آنافیالکتیک( :   .2
صد ، آجيل وتخم مرغ ، گزش حشراتي مثل زنبور عسل ، گرده گياهان و رنگ هاي راديوگرافي

                                                                       ی                                                                                                                            الکسیآناف شوک   



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 ايعدرنتيجه م عروق گشاد ميشوندو هم جداره عروق آسيب مي بينند.هم  در اثر وجود عوامل عفوني در خون شوک ناشی از عفونت :. 3

 شوک سپتيک مهمترين شوک وازوژنيک است . ي(آپانديس عفون. ) مثل کم ميشود عروق به خارج نشت کرده،حجم خون ديوارهن خو

گشاد  وعصب سمپاتيک د رفتن عملکر آسيب به طناب نخاعي يا مغز و به علت از بين و اين شوک در اثر تروما  :شوک با منشأ عصبی . 4

 د..شدن عروق ايجاد مي گرد

  :   کشو نشانه های و عالئم    

تواند  مي ايد کهنم او بروز مي خطر شوک قرار گيرد، عالئم و نشانه هايي دره ي هرگاه فردي بنا به يکي از داليل فوق در آستان
يشگيري خطر مرگ پ توان با برطر  نمودن علت، از بروز شوک و در بسياري از موارد مي .براي امدادگر هشدار دهنده باشد

  الئمعدر صورت عدم شناسايي سريع  .نمود.اين عالئم به علت تحت تأثير قرار گرفتن دستگاههاي مختلف بدن ظاهر ميشوند
 :مل ه شاعالئم اوليه يا هشداردهند افتند.ه شوک اتفاق مي انجام ندادن اقدامات اوليه، عالئم پيشرفت و اوليه شوک

  است. متداولترين شکايت مصدوماحساس ناخوشي و ضعف  -

 استفراغ و سرگيجه  عطش، حالت تهوع،، بيقراري و اضطراب  -
 تنفس سريع ، سطحي و با ولع و ضعيفو نبض تند  -

 يابـد.( مـيبه منظور خونرساني به اندامهاي حياتي بدن خونرساني پوست کـاهش  )و مرطوب  پوست رنگ پريده، سرد -
  .شود ابتدا در پاها ديده مي پوست تغييرات

 

 .باشد به شوک می تغییرات پوست قابل اعتمادترین عالئم در مصدوم مشکوکتوجه: 
 

 : پیشرفته مراحلدر شوک عالئم : عالئم اولیه یا هشداردهنده عالئم شوک

 ، سرد و مرطوب پوست رنگ پريده         پوست
 رنگ پريدگي صورت، لبها، لثه ها و داخل پلک ها

قسمتهاي ديگر ي سرد  ،عالوه بر سردي انتهاها
 افزايش رطوبت سطح پوست  وبدن 

 نبض کند و ضعيف ( ضعيف و نخي شکليا بيشتر  120)نبض تند  نبض

 فشارخون پايين  (ناگهاني فشارخونسقوط طبيعي يا پايين)احتمال  فشارخون

  محرکهابه  پاسخ مناسبو عدم بي تفاوتي  بيقراري و اضطراب رفتاری اتتغییر

 و اغما بيهوشي کاهش هوشياري و در نهايت گيجي و خواب آلودگي                  وضعیت هوشیاری

 ضعيف و سطحيتر تنفس تنفس سريع ، سطحي و با ولع تنفس

ثانيه،  1-2سفيدي بستر ناخن پس از ) با تاخير مویرگیتست پرشدن 
 (.گردد رنگ آن برمي

است  ثانيه(و گاه ممکن 3-4تر ميشود ) طوالني
 .بستر ناخنها سفيد بماند

،  عطش، حالت تهوع، احساس ناخوشي و ضعف  سایر عالئم
 استفراغ و سرگيجه 

- 
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حتي اگر فشار خون مصدوم  کند و به صورت ناگهاني سقوط ميبلکه ،  تغييرات فشارخون در شوک، تدريجي نبوده توجه :
شوک بايد فشارخون را هر چند  بنابراين در صورت ظن به .کاهش يابد است در مدت بسيار کوتاهي سريعاا  طبيعي باشد ممکن

ميتوانيد فشارخون مصدوم در صورت عدم دسترسي به دستگاه فشارسنج، با لمس نبض  .دقيقه يکبار اندازه گيري و ثبت کنيد
 :را تخمين بزنيد

 
 .میلیمتر جیوه است 80اگر نبض در مچ دست قابل لمس است، فشارخون ماکزیمم حداقل  -

 جیوه است.  میلیمتر70حداکثر لمس میشود فشارخون ماکزیمم، ولی درکشاله ران اگر نبض در مچ دست قابل لمس نیست -

 .میلیمتر جیوه است 60حداکثر  یک از دو نبض باال لمس نشود و در شریان گردنی قابل لمس باشد فشارخون ماکزیمم، اگرهیچ -

 
حادثـه و مشـاهدة  است دشوار باشد ولي بايد با توجه بـه نحـوة وقـوع تشخيص شوک به ويژه در مراحل اوليه، ممکن: نکته

 شـروع وقوع شوک را بدهيـد و اقـدامات اوليـه را پريدگي، احتمال مانند رنگظهور يکي از عالئم  هرگونه تغييري حتي فقر با
گاه نبايـد بـراي شـروع درمـان،  هيچ باشد. شوک، پيشگيري از وقوع شوک مي نماييد. زيرا مهمترين نقش امدادگر در پديدة

 .درمان خيلي دير خواهد بود چون آن زمان براي ودمنتظر عالئم وخيم شوک ب

 کمکهای اولیه در شوک 

پاي او را باال بياوريد. اين کـار را  روي زمين بخوابانيد و به پشت خوابانيده به آرامي مصدوم را اگر بيمارتنفس طبيعي دارد، .1
اين حالت ابتـدا  اينکه پاهاي مصدوم آسيب ديده باشد، که در گذاشتن بالش يا پتو زير پاها انجام دهيد. مگر توانيد با مي

 نموده ، سپس باال بياوريد.  حرکت يب ديده را بيپاي آس
 .سانتيمتر باال بياوريد 25نبايد پاهاي مصدوم را بيش از  -

مانند کبد و  چون در اين حالت احشاي شکم ؛داد  نبايد مصدوم را روي سطح شيبدار در وضعيتي که سر پايينتر است قرار -
 سازند.  معده روي ريه فشار آورده ، تنفس را مشکل مي

 
 .استفراغ مواد وارد ريه و ناي نشود تا در صورت،  بهتر است سر مصدوم را به يک سو خم کنيد .2

 و کفشهاي مصدوم را درآوريد. براي کمک به تنفس مصدوم ، يقه ، کمربند و لباسهاي تنگ را شل کنيد .3

 به بيمارداده شود.اگرتنفس فردمشکل است به او کمک کنيد در وضعيت مناسب بنشيندو اکسيژن با سوند بيني  .4

بررسي کنيد، اطمينان حاصل کنيد که مجاري تنفسي مصدوم باز است و  دقيقه يکبار 5سطح هوشياري و عالئم حياتي هر  .5
 .شروع نماييد ريوي را -تنفسي ، بالفاصله احياي قلبي   –در صورت ايست قلبي 

کيـف آب  مصدوم ماننـد قـراردادن نمودن بيش از حدمصدوم را با پوشش مناسبي مانند پتو گرم نگه داريد ، ولي از گرم  .6
 .شود گرم روي بدن مصدوم خودداري کنيد، زيرا باعث تشديد شوک مي

 .شوند يم شوک شدن تر قيعم باعث حرکات چون د،يزيبپره شوک دچار مصدوم وضعيت تغيير اي يضرور ريغ حرکات از .۷



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 

ک اولویت با رفع عامل شـو هموراژیک و)در شوک آنافیالکسی بدنبال علت شوک بگرديد و اگر امکان داشت آنرا رفع کنيد.  .8
 (.است

يد، اما چيزي اگر مصدوم تقاضاي آب کرد ، لب هاي او را تر کن .پرهيز کنيد ت و مواد خوراکي از راه دهان جداْمايعا دادناز  .9
مارسـتان يا به تعويق افتادن اقـداماتي نظيـر بيهوشـي در بي به او ننوشانيد ؛ دادن هر چيزي از راه دهان ، باعث جلوگيري

 خواهد شد.

 در صورت وجود آسيب احتمالي در ناحيه ستون فقرات ، مصدوم را بي حرکت نگه داريد  .10
 .بالفاصله به مراکزدرماني برسانيد ، صدوم را با برانکارد به شکلي که وضعيت درمانيش حفظ شودم  .11

 
ده یا اگر مصدوم احساس تشنگی می کند، درصورتی که از ناحیه شکم صدمه ندیده باشد ، حالت تهوع نداشته باشد ، بیهوش نبو نکته : 

 نیاز به عمل جراحی ندارد، می توانید به او آب یا مایعات گرم و شیرین بخورانید.

 

 پرسش
 .ديينما انيب مثال ذکر با را شوک بروز علل -

 زير مشخص نماييد : نوع شوک را در بيماران -

 ، وريد برجسته گردن ،تاکيکاردي،درد قفسه سينه بيماري با ادم اندام تحتاني 

 بيماري با افت فشارخون ،پوست سرد ومرطوب ،رنگ پريدگي ،تب ،تغييرات سطح هوشياري 

 گلوسيانوز لب ها ،خارش ،کهير، تنفس دشوار ،تورم  بيماري با 
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 فصل یازدهم

از سوختگی                                                                    آشنایی و نحوه مراقبت 

 و آسیب های ناشی ازگرما و سرما

 اهداف آموزشی      

 پس از مطالعه این فصل انتظار می رود ، بتوانید :     

 .دیببر نام را منبع برحسب سوختگی انواع .1
 .دیده شرح را سوختگی وسعت تعیین نحوه  .2
 .دیده توضیح را 3و2و1 درجه یسوختگ در اولیه اقدامات  .3

 .دیینما انیب را آتش با یسوختگ در اولیه اقدامات .4
 .دیده توضیح را ریق با سوختگی در اولیه اقدامات  .5

 حمله گرمایی را تعریف کنید. .6

 ید.ئعالئم حمله گرمایی را لیست نما .7

 ید.ئاقدامات اولیه در حمله گرمایی را فهرست نما .8

 فرسایش ناشی از گرما را بیان نمایید. عالئم .9

 اقدامات اولیه در فرسایش ناشی از را شرح دهید. .10

 اقدامات اولیه در سرمازدگی را شرح دهید. .11

 ید.ئمقایسه نمابا هم یخ زدگی و سرمازدگی را  .12
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 آشنایی با سوختگی ها 

 

       ان صدمه و آسيب به پوست ، اليه هاي زير پوست و در نوع شديد آسيب به قسمتي از بافت نرم و استخوی : تعریف سوختگ  
 در اثر حرارت ، اشعه و مواد شيميايي سوختگي گفته مي شود.

 

 :یا انواع سوختگی عمده ترین علل سوختگی 
 

 است . حرارت مرطوبو حرارت خشک که شامل سوختگي حرارتي )گرمايي ( :  .1

 حرارت خشک : شعله آتش ، بخاري، ظر  داغ، اصطحکاک حرکت سريع طناب در دست -

 حرارت مرطوب :  روغن داغ ، چاي ، آب جوش  -

 ميشود. ايجادسوختگي شيميايي : در اثر اسيدها و بازها  .2

 سوختگي الکتريکي : شامل برق گرفتگي و شکل شديدتر آن که رعد و برق است. .3

 ، نورهاي ساطع شده از سطوح براق مثل بر سوختگي تابشي : اشعه خورشيد .4
 شود. در اثر تماس با مواد بسيار سرد مانند اکسيژن مايع و يخ خشک ايجاد مي : سوختگي سرد .5

                          
 عوارض سوختگی : 

                        هيپوولمياز دست دادن مايعات از محل سوختگي و نهايتا شوک  : اختالل آب و الکتروليتها -
 .کند یم دیتهد را مصدوم جان که ستیخطر نیمهمتر یسوختگ از پس هیاول ساعات در عاتیما دادن دست از نکته :         

 

 عفونت : بدليل تخريب پوست و اليه محافظ بدن  -

 اتال  گرما و انرژي بدن : بدليل تخريب پوست و چربي زير جلد  -

 آمبولي چربي  -

 عوارض گوارشي  -

 جمع شدن پوست  -

 ی )بر حسب عمق و عالئم سوختگی( :درجه بندی سوختگ

 : سوختگی درجه یک
 متابش خورشيد ، قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض منبع حرارتي بدون تماس مستقي : علل

 تورم و درد ، فيخف التهاب و سوزش با همراه ، تاول بدون ، خشک ، قرمز پوست : عالئم
 .گذارد ينم بجا اسکار خود از و ندارد تاول يسوختگ نيامي بيند.  سوختگي درجه يک اپيدرم يا اليه شاخي پوست آسيبدر  

 :  کی درجه یسوختگ در هیاول یکمکها

(  قهيدق 45 تا 10)  گراديسانت درجه 25 تا 15 يدما سرد آب در اي و ديده قرار سرد مرطوب پارچه در را سوخته موضع -
 را درد و دهش نيريز يبافتها به يسوختگ شرفتيپ از مانع سرد درآب بردن فرو.) ديده قرار ولرم آب در بعد د،يببر فرو
 . (دهد يم نيتسک
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     سرما از يناش يسوختگنيز  و شتريب بيآس باعث چون د،ينکن استفاده يسوختگ محل در خي و آب بيترک و خي از هرگز -
 . شودي م
 .دينکن سرد را بدن سطح %10 از شيب مرتبه هر در ، بدن حرارت درجه افت از يريجلوگ يبرا -
 .شود يم هيتوص نوفنياستام اي( بزرگساالن در)  نيآسپر مصر  از درد داشتن صورت در -
 .ندارد پانسمان به ازيناين سوختگي  -
 .شود اجتناب يسوختگ محل پوست کندن و خاراندن از -

 
 : دو درجه یسوختگ                                                                                       

 . نديب يم بيآس درم و درمياپ دو درجه يسوختگ در
  حرارت منبع با مدت يطوالن ميمستق ريغ تماس ، حرارت منبع با ميمستق تماس : علل

  تورم ، ديشد درد و سوزش ، تاول با همراه ، مرطوب ، ديسف تا يصورت قرمز، پوست : عالئم
 

 :  دو درجه یسوختگ در هیاول یکمکها

 .ديده قرار(  قهيدق 45 تا 10)  سرد آب انيجر در را سوخته موضع -
 .ديکن خارج سوخته هيناح از را مانند حلقه ليوسا -
 .شوديم هيتوص درد کاهش جهت نوفنياستام اي( بزرگساالن در) نيآسپر مصر  -
 .ديده قرار قلب سطح از باالتر را سوخته يانتها -
 و يسوختگ پماد با هيناح کردن چرب. )ديبپوشان زيتم پارچه کي اي و لياستر و خشک ، نچسب پانسمان با را يسوختگ -

 (نازک پانسمان بعد
 يخون يرگهايمو بيآس ليبدل تاول. )ديبردار سوخته محل يرو از را دهيترک يتاولها يول ، دينترکان را سالم يتاولها -

 .( دارد وجود عفونت احتمال تاول شدن پاره صورت در و شوديم جاديا درم در موجود
 .ديده يفور ارجاع لزوم صورت در و دارد يپزشک توجهات به ازين متوسر شدت با دو درجه يسوختگ -

 
 : سه درجه یسوختگ                                                                     

 
 .ننديبب بيآس زين بدن يداخل احشا و استخوان است ممکن يحت و اعصاب و عروق ،  پودرميه و درم ، درمياپ سه درجه يسوختگ در

 :  است نوع دو سه درجه يسوختگ

 .بسوزد جلد ريز بافت و درم ، درمياپ که يزمان:  سه درجه يسوختگ .1
 .       باشند سوخته هم يداخل اعضا و استخوان ، چهيماه که يزمان:  چهار درجه .2
 .  ييايميش مواد و تهيسيالکتر ، يسوختن مواد با يسوختگ ، حرارت منبع با ميمستق مدت يطوالن تماس  : علل

 ، است سخت و سفت لمس در ، يزغال و اهيس تا يا قهوه د،يسف رنگ به و بوده شکل يچرم و خشک پوست : عالئم
 .(است درد نداشتن سه درجه  یسوختگ عمده یژگیو). است درد و سوزش بدون و تاول، بدون ر،يپذ بيارآسيبس
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 :  سه درجه یسوختگ در هیاول یکمکها                                                                  

 .ديبده مصدوم به يآب کم جبران جهت قند+  خنک آب است اريهوش مصدوم اگر -
 .دينمائ لياستر امکان صورت در و خشک پانسمان را سوخته هيناح -
 .ديدار نگه گرم را مصدوم -
 . ديده قرار قلب سطح از باالتر متر يسانت 30 تا 20 را مصدوم يپاها ، شوک درمان يبرا -
 ( يحلقو يهايسوختگ در خصوصا) نيريز يبافتها و ييهوا يراهها به فشار احتمال به توجه -
 .ديکن کنترل دائم را اندامها نبض خصوصا و ياتيح عالئم -
 .ديده انتقال عيسر يدرمان مراکز به را مصدوم و ديده انجام را شوکها يعموم اقدامات -
    اکزمر به دنيرس تا عضو شدن جمع از دتايده قرار شده باز حالت به را سوخته مفصل ، سوخته مفصل اگر:  توجه -

 .شود يريجلوگ يدرمان
          .دينکن فادهاست سوخته هيناح يرو...... دندان ري،خم کننده يعفون ضد مواد اي ونيلوس ، روغن و پماد انواع از هرگز -

 .(کند يم شتريب را يسوختگ شدت و داشته نگه پوست در را يسوختگ يگرما ،يچرب) 
 .دينکن استفاده زخم چسب از هرگز -
 فونتع احتمال اينکار باچون  نزنيد دست سوختگي محل به و نکنيد را آمدهبر پوست نکنيد، پاره را تاولها هرگز -

 .يابد مي افزايش
 .ديباش داشته توجه کزاز خطر به -

 یسوختگ درصد ای وسعت محاسبه

 

                                                                  

 اندام بزرگساالن کودکان

 سر و گردن %9 %18

 بازو هردست و %9 %9

 سينه %9 %9

 شکم %9 %9

 نيمه بااليي پشت %9 %9

 نيمه پاييني پشت %9 %9

 ران %9 %۷

 ساق و پا %9 %۷

 ناحيه تناسلي % 1 -



 

133 

 

 نکات مهم در ارزیابی مصدوم دچار سوختگی

 و سـوختگي شـدت تعيـين در توانـد مـي حادثـه دقيق زمان و سوختگي ايجاد شراير حادثه، وقوع چگونگي به توجه -
 عالوه( گاز کپسول يا بمب مانند) باشد شده ايجاد انفجار علت به سوختگي اگر مثال براي. باشد مؤثر احتمالي آسيبهاي

 قفسـه و شکم آسيبهاي شکستگيها، مانند انفجار موج از ناشي آسيبهاي احتمال بايد بدن، مختلف نقاط در سوختگي بر
 نجـات مصـدومين و سمي بخارهاي توسر سوختگي بسته، فضاي در سوزي آتش مانند مواردي در. بدهيد نيز را سينه
 .دارد وجود زين هوايي مجاري آسيب احتمال هستند بيهوش نيمه يا بيهوش که آتش از يافته

 از را سوختگي دقيق زمان و سوختگي شراير نتوا مي بنابراين هستند، هوشيار حادثه از پس بالفاصله مصدومين بيشتر -
 .درک سؤال آنان خود

 . رنديگ قرار توجه مورد ديبا يتناسل ينواح ، بغل ريمفاصل،ز ، گردن سرو مثل خاص يدرنواح يسوختگ : یسوختگ محل -
 و يتنفسـ اخـتالالت جـاديا بعلـت نهيس قفسه و گردن سرو مثل خاص ينواح در يحلقو يهايسوختگ : یسوختگ شکل -

 . رنديگ قرار توجه مورد ديبا يخونرسان در اختالل جاديا بعلت پا و دست مثل ييانتها ياندامها در يحلقو يهايسوختگ
 . دارند سوختگي برابر در کمتري تحمل سال 55 باالي بالغين و يکسال زير شيرخواران : مصدوم سن -

 - قلبـي بيماريهاي و قند مرض جمله از بيماريها از برخي تشديد باعث تواند مي سوختگي : همراه و یا نهیزم بیماریهای -
 . دارد اهميت مصدوم ارزيابيهنگام  اي زمينه بيماريهاي به توجه بنابراين. شود.....  و ريوي

  توجه به سوختگی های خطرناک : -

 . سروگردن سوختگيهاي مثل بيفتد خطر به بدن حياتي اندامهاي که باشد يمحل در يسوختگ يوقت .1
 زانوهـا، هـا، آرنج ،( مچ از پايينتر) پاها و دستها صورت،:  شود فرد ناتواني باعث که باشد يمحل در يسوختگ يوقت .2

 .... .  و تناسلي ناحيه و بغل زير

 یسوختگ انواع در هیاول یکمکها                                                                          

 حرارتی سوختگی                                                                                    

 .شوند حرارتي سوختگي باعث ميتوانند شعله و داغ فلز داغ، گازهاي يا مايعات قبيل از مختلف حرارتي منابع

   . است مصدوم موهای و لباسها کردن خاموش ، یسوز آتش دچار مصدومین با برخورد در ضروری اقدام اولین
 يا کت پتو، پرده، يک با را مصدوم اينکه يا بريزيد اشتعال غيرقابل مايعات ساير يا آب او روي و بخوابانيد را مصدوم بالفاصله
 .بغلتانيد و خوابانده زمين روي را او و بپوشانيد گليم

 :  کنید رعایت را زیر نکات یحرارت یسوختگ با برخورد در 
 .ميکند ور شعله را آتش کار اين چون بدود، ندهيد اجازه است سوختن حال در مصدوم لباسهاي اگر -
 تـنفس احتمـال کـار ايـن با آن، بر عالوه. کند سرايت موهايش به است ممکن شعله چون بايستد، سرپا نبايد مصدوم -

 .شود مي بيشتر سمي يا و داغ گازهاي
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 کيـ در سـر، ناحيـه از غير به را او بدن عوض در نريزيد، مايعات آن روي باشد، بنزين به آغشته مصدوم لباسهاي اگر -
 .شود خاموش آتش تا بپيچيد خيس روانداز

 . کنيد خارج را مصدوم لباسهاي آتش، کردن خاموش از پس -

 
 .کنید قیچی چسبیده محل طرف از را آنها بلکه نکنید، جدا زور به را پوست به چسبیده لباسهای هرگز:  توجه

 :       است مصدوم اولیه ارزیابی سوختگی، دچار مصدومین تمام با برخورد در قدم نیدوم

 .  ديکن شروع را ريوي -قلبي احيا عمليات مؤثر غير تنفس يا تنفس وجود عدم صورت در و نماييد بررسي راCAB ابتدا -
 . دهيد قرار بهبود وضيعت در را او ، دارد تنفس ولي است بيهوش مصدوم اگر -
 هـوايي راههـاي آسـيب احتمـال اگـر .باشـيد داشته توجه هوايي راههاي آسيب شراير و عالئم به مصدومين تمام در -

 .برسانيد درماني مراکز به را مصدوم بالفاصله ميدهيد،
 .دهيد انجام را مقتضي اقدامات شوک بروز يا خارجي خونريزي صورت در -

 ( :   فیزیکی معاینه) است مصدوم کامل بدن بررسی قدم نیومس

 .باشد مي آسيب و سوختگي نظر از اندامها و سينه و شکم گردن، و سر معاينه شامل بررسي اين -
 نکنيد عيس اند، چسبيده  هم به پلکها اگر. بپوشانيد مرطوب استريل پوشش يک با را آنها اند، شده سوختگي دچار چشمها اگر -

 .کنيد باز هم از فشار با را آنها
 .کنيد جستجو را سينه و گردن حلقوي سوختگيهاي و هوايي راههاي به آسيب شواهد -
 .بخوابانيد پهلو به را او حالت اين در بنابراين کند، استفراغ است ممکن باشد متسع شکم اگر -
 مچنينه اندام، رنگ و حرارت نبض، مکرر کنترل با و خارج را انگشتر و دستبند ساعت، اند، شده سوختگي دچار اندامها اگر -

 را بتالم اندام عالئم اين از هريک وجود صورت در. کنيد کنترل را خون جريان اندام، آن در مورمور و گزگز احساس از پرسش
 .برسانيد درماني مراکز به را مصدوم و داشته نگه قلب سطح از باالتر

 الکتریکی سوختگی                                                                            

 بدن از کافي ژولتا و جريان با برق جريان که افتد مي اتفاق زماني گرفتگي برق. ميشود ايجاد گرفتگي برق اثر در الکتريکي سوختگي

 . باشد صاعقه مثل يا باال ولتاژ يا پايين ولتاژ با برق توليد منبع يک از ناشي ميتواند گرفتگي برق. کند عبور

 :  الکتریکی یسوختگ یها نشانهو عالئم

 :کند مي ايجاد را زير عالئم و ميرساند آسيب آنها به گرما ايجاد با بافتها از برق عبور

 (.گلوله عبور از ناشي سوراخ شبيه) شود مي سوخته و متورم و قرمز پوست برق، جريان خروج و ورود نقاط در -
 .ودش تنفس وقفه به منجر ميتواند مغز در تنفسي مراکز به آسيب يا برق جريان عبور اثر در تنفسي عضالت انقباض -
 .شود موجب را قلبي ايست حتي و ريتم شديد اختالالت تواند مي قلب عضله از عبورجريان -
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 .شود شوک بروز باعث ميتواند بافتها تخريب دنبال به بدن مايعات شديد رفتن دست از -
 ادرار شدن رنگ قرمز باعث ادرار دفع هنگام به تخريب اين از ناشي هاي فرآورده شدن آزاد و ها ماهيچه شديد تخريب -

 .شود کليه حاد نارسايي باعث ها کليه در مواد اين رسوب است ممکن همچنين. شود مي
 را مصدوم ميتواند حتي که) عضالني قوي انقباضات علت به ميتواند باال ولتاژ با گرفتگي برق در خصوصا  الکتريکي شوک -

 داشته دنبال به را استخوانها دررفتگي و شکستگي( برق، چراغ تير از مثال ) احتمالي سقوط يا( کند پرت دور فواصل به
 . باشد

 انـدامهای بـه ه وارد آسیب ولی شود دیده پوست روی کوچکی سوختگی تنها است ممکن الکتریکی یسوختگ در:  توجه
 .باشد توجه قابل و وسیع میتواند زیرین

 یتابش سوختگی                                                                                     

. بزند تاول شايد و ميشود حساس و متورم سرخ، پوست حالت اين در. کند جاديا دو اي کي درجه يسوختگ تواند يم آفتاب اشعه
  يا هسته تشعشعات و بر  سطح از شده منعکس نور ، آفتاب اشعه از عبارتندي تابش سوختگي کننده جاديا عوامل

 : یتابش در یسوختگ هیاول یکمکها

  دهيد بيآس هيناح پوست يرو دادن قرار و سرد آب در اسفنج بردن فرو و هيسا به مصدوم بردن -
  هايسوختگ يعموم اقدامات -
  يدرمان مراکز به مصدوم انتقال ، بودند وسيع تاولها اگر -

 

 اشعه از یناش چشم یسوختگ                                                                                

 يجوشکار اشعه اي يکور بر  اي چشم يزدگ برق :لل ع

  نور به تيحساس ، يخارج جسم احساس ، زشير اشک ، يقرمز ، سوزش ، درد : عالئم

 : اشعه از یناش چشم یسوختگ در هیاول یکمکها   

  خنک آب با چشم يشستشو -
  کيتار اتاق کي در استراحت -
  مرطوب و سرد و ميضخ گاز با چشم پانسمان -
  نيآسپر اي نوفنياستام قرص از استفاده -
  يدرمان مراکز به مصدوم انتقال ، لزوم صورت در -

 :قیر با سوختگی در اولیه یکمکها

 .کنيد خنک آب با را قير سطح سرعت به -
 .نمود استفاده پانسمان روز چند درطي پارافين و بچه روغن ، کره از توان مي بتدريج قير کردن حل براي -
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 آسیبهای ناشی ازگرما وسرما                                                                  

درجه سانتي گراد است. براي ثابت نگه داشـتن ايـن  5/3۷تا  36بدن ما داراي بيشترين کارايي در محدوده حرارتي  مقدمه :
م گرما حرارت بدن را به خارج منتقل کنـد. بـدن مـا گرمـا را از دما بايستي در هنگام سرما بدن حرارت خود را حفظ و در هنگا

، غذا و نوشيدني گرم و يا تماس با يک جسم گرم بدسـت مـي آورد. فعاليتهاي بدني  منابع خارجي نظير گرماي  نور خورشيد ،
وند که در مواردي ممکن هر دو حد نهائي حرارت )سرما و گرماي زياد( مي توانند باعث صدمه به پوست و ديگر بافتهاي بدن ش

اشـياء و و  حرارت به محـير، انتقال تبخير و تعريقشامل  همترين مکانيسم هاي دفع حرارت بدناست منجر به مرگ شوند. م
مي باشند. باال رفتن حرارت بدن مي تواند دو حالت در هواي اطرا  بدن  و نظير صندلي و زمين وسايلي که با بدن تماس دارند

 انسان ايجاد کند: حمله گرمايي و فرسودگي ناشي از گرما       
 حمله گرمایی                                                                                         

ممکـن اسـت   از شر گرماي اضافي توليد شده خالص شود. حمله گرمـايياين حالت زماني اتفاق مي افتد که بدن قادر نيست 
ه مدت بعلت وجود يک بيماري تب آور مانند ماالريا رخ دهد يا وقتي فرد در معرض يک هواي ساکن فوق العاده گرم و مرطوب ب

ادت ه اين نـوع آب و هـوا عـ)بويژه کساني که ب طوالني قرار گيرد ، يافردي که به مدت طوالني در هواي داغ محبوس مي شود
و  رسـددرجه سانتي گراد ب 40بدن در اين شراير قادر به عرق کردن نيست، دماي بدن ممکن است به باالتر از  چونندارند( ؛ 

  گرمازدگي و بيهوشي سريع اتفاق مي افتد.

 عالئم و نشانه های  حمله گرمایی  :          

 .داردشکايت و بي قراري مصدوم از سر درد، سرگيجه و گرما  -
 نظرمي آيد اما پوست او خشک است.،قرمز وگرم سدو اگر چه برافروختهردرجه سانتيگراد يا بيشتر مي40دماي بدن به  -
 صدادار شود.آهسته ، عميق يا است، تنفس ممکن است و کوبنده نبض کامل و پر  -

  .بيهوشي ممکن است به سرعت دست بدهد سطح آگاهي فرد کم مي شود و در نهايت به نا آگاهي کامل مي رسد و -
 :  اقدامات اولیه در حمله گرمایی

 مصدوم را به يک محير خنک ببريد و لباسهاي او را از تنش خارج کنيد. -
 ولي تنفس او حالت عادي داشت او را در وضعيت بهبود قرار دهيد. ،هوش بودياگر مصدوم ب -
)آب خيلي سرد نمـي ريـزيم، چـون عـروق  آب آنرا خيس نگه داريد. به دور مصدوم يک مالفه خيس بپيچيد و با پاشيدن -

 سطحي منقيض شده و گرما از دست نمي رود. (
پنکـه تـا  مصدوم را در معرض مستقيم جريان هوا قرار دهيد. مثال  بوسيله باد زدن با مجله يا کتاب يا روشن کردن کولر يا -

 درجه برسد. 38دماي بدن به 

 سرو گردن مصدوم را کمي باالتر از سطح بدن قرار دهيد تا احساس راحتي کند.در حين سرد کردن مصدوم  -

 اگر دماي بدن مصدوم کاهش يافت ، لباس  خشک به تن مصدوم بپوشانيد و کولر را خاموش کنيد. -

  را تکرار کنيد. 4و  3اگر دوباره حرارت بدن مصدوم شروع به باال رفتن کرد مرحله   -
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 را انجام دهيد. CABدقيقه يکبارکنترل نماييدودر صورت نياز اقدامات  10دوم را هرعالئم حياتي و هوشياري مص -

 درصورت نياز اکسيژن به بيمار داده شود. -
 بيمار را ارجاع دهيد حتي اگر دماي بدن کاهش يابد. -

 د.نکته : همیشه مراقب عوارض حمله گرمایی مثل تشنج ، ورود مواد استفراغی به مجاری تنفسی و ..... باشی

 
 فرسودگی ناشی از گرما                                                                              

فرسودگي ناشي از گرما وقتي ايجاد مي شود که آب و نمک از طريق تعريق بيش از حد از بدن خارج شود که اغلب به علت کار و فعاليـت 
زماني که فرد داراي سابقه اي از بيماري و اسهال باشد، اتفاق مي افتد.اين عارضه ممکن است بتـدريج بيش از حد در هواي بسيارگرم يا 

پيشرفت کند و باعث شود تا مرکز تنظيم درجه حرارت بدن در مغز مختل شود و حمله گرمايي نيز رخ دهـد . در چنـين حـالتي اگـر فـرد 
يت شود. در اشخاص مسن اين حالت بر اثر ضعف و ناتواني پيش مي آيد. مصدوم بسرعت هم خوب شود نياز است که توسر پزشک ويز

 فرسايش ناشي از گرما بر اثر دل بهم خوردگي به همراه اسهال و استفراغ بدتر مي شود.

 عالئم و نشانه های فرسودگی ناشی از گرما :

 مصدوم احساس مي کند که خسته اما بي قرار است. -
 احساس خستگي و سرگيجه مي کند و حالت تهوع دارد.، دارد درد سرمصدوم احتماال   -
 گرفتگي ماهيچه در ساق پا و شکم که بر اثر کمبود نمک اتفاق مي افتد. -
 صورت مصدوم رنگ پريده مي شود و پوست سرد و مرطوب مي شود. -
 ضربان سريع و کم عمق مي شود.و  تنفس  -
 د.حرارت بدن ممکن است در حد عادي باقي بماند يا پايين بياي -
 مصدوم ممکن است بر اثر هر حرکت ناگهاني ضعف کند. -

 

 اقدامات اولیه در فرسودگی ناشی از گرما :
 که پاهايش نسبت به سطح بدن باالتر باشد. بخوابانيد در وضعيت دراز کش طوريمصدوم را در يک محل خنک  -
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 اگر مصدوم بهوش است به او چند جرعه آب خنک بدهيد. -
کرده است، ماهيچه هايش گرفته، دچار اسهال شده و يا استفراغ ميکند، نصف قاشق اگر مصدوم به شدت عرق  -

 چايخوري نمک به نيم ليتر آب اضافه کنيد و به او بدهيد بخورد.
 او را در وضعيت بهبود قرار دهيد. ،اما تنفس او حالت عادي داشت ،اگر مصدوم بيهوش شد -
  يد.را انجام ده CABبارکنترل نماييد و درصورت نياز اقدامات دقيقه يک 10عالئم حياتي و هوشياري مصدوم را هر -
 حال عمومي وي به سرعت بهبود يابد. بيمار را ارجاع دهيد، حتي اگر -

 

 )هایپوترمی( افت درجه حرارت مرکزی بدن

بـدن  درجـه سـانتي گـراد برسـد. در ايـن حالـت کليـه فعاليتهـاي 35هايپوترمي حالتي است که درجه حرارت بدن به زيـر 
کند و حتي متوقف ميشوند. زمـاني کـه فـرد درمحـير خيلـي سـرد قرارگيـرد درجـه حـرارت بـدنش کـاهش مـي يابـد، در 

 اين حالت واکنش هاي زير انجام مي پذيرد :

ويرگهـاي پوسـت منقـبض مـي شـوند و جريـان خـون را بـه پوسـت کـاهش مـي مي شود چون مشخص رنگ پريده  -
 .دست بروددهندتا حرارت کمتري از سطح بدن از 

بـه سـرعت منقـبض و منبسـر مـي شـوند و بـه ايـن ترتيـب  فـردعليـرغم ميـل  ماهيچـه هـا .بدن دچار لرز مي شود -
 گرماي بيشتري در ماهيچه ها توليد مي شود. 

 

 شرایطی که ممکن است فرد در آن دچار هایپوترمی شود :   

 غوطه ور شدن طوالني در آب سرد )حداقل به مدت نيم ساعت ( -

حفاظت کافي در سرماي محير بخصوص اگر انسان خسته باشد، لباس خيس به تن داشته باشد، در ارتفاعـات بـاال عدم  -
 باشد يا در معرض وزش باد سرد قرار گيرد.

 بعلت حوادثي مثل تصاد  در هواي سرد که فرد قادر به حرکت نباشد -

 ر شرايطي که قادر به خوردن ياحرکت نباشند.بر اثر ماندن در خانه سرد به مدت طوالني بخصوص در افراد پير و د -

 مصر  الکل يا مواد مخدر در هواي سرد ) بعلت کاهش توانائي بدن براي حفاظت از خود در سرما ( -

 

ر مثال توانائي انسان براي مقاومت در برابر سرما به عوامل مختلفي مثل سن و وضعيت فيزيکي بدن مربوط ميشود. بطوتوجه : 
وب  پير بعلت اينکه قادر به تنظيم درجه حرارت بدنشان نيستند،جز گروههاي در معرض خطر سرمازدگي محسـ نوزادان و افراد

 .باال استنيز ديابت  وهاي قلبي، اختالل گردش خون ريسک سرمازدگي در مبتاليان به بيماري مي شوند.

 دگيزيخ   -رمازدگي          بس  -سرما بر بدن به دو شکل است:    الف تاثير 
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 سرمازدگی                                                                                        

 سرمازدگي معموال  در سرماي خيلي شديد اتفاق مي افتد؛ اما ممکن است از سرماي باالي صفر هم شروع شود. 

          عالئم سرمازدگی :

 فرد احساس سرماي بسيارزيادي در درون مي کند.  -
 پوست رنگ پريده ، سرد و مرطوب است.  -
 فرداحساس ضعف و بيحالي و بي حسي دارد. -
 رفتار فرد حاکي از بي توجهي به محير و اغلب تهاجمي است. -
 کاهش سطح هوشياري و خواب آلودگي ممکن است داشته باشد. -
 آهسته است و درشراير وخيم ايست قلبي و نهايتا  مرگ رخ ميدهد.تنفس سطحي و آهسته و نبض ضعيف و  -

 درمواردي ازسرمازدگي ممکن است درسطح پوست عضو سرما زده تاول ظاهر شود . -
 سرمازدگي در افراد مسن ممکن است با سکته و يا حمله قلبي اشتباه شود .توجه :  

 عالئم در سرمازدگی نوزادان :

 صورت ، دستها و پاها صورتي روشن به نظر مي رسند.ظاهر طبيعي است ، ه پوست ب .1

 ممکن است که بي قرار شود يا بطور طبيعي ساکت شود و يا از مکيدن امتناع ورزد. .2
 اقدامات اولیه در سرمازدگی :

 باالترين اولويت در سرمازدگي ، خارج کردن بيماراز محير سرد است. -

 بيمار را خشک کنيد و لباس گرم به او بپوشانيد.لباسهاي سرد و مرطوب را ازتن بيمار خارج کنيد،  -

 سر را بپوشانيد و نيز ميتوانيد پوشش بيشتر بدور بدن فرد را با اليه هاي پنبه، لباس يا روزنامه فراهم کنيد. -

براي گرم کردن بالغين سالم و در شرايطي که حال عمومي وي خوب باشد و به تنهـايي قـادر بـه حمـام کـردن باشـد ،  -
درجه سانتي گراد گرم کردن را انجام دهيد. در نوزادان و افراد پير و يا کساني که به تنهايي قادر بـه  40حمام  بسرعت در

حمام کردن نباشند، الزم است که بتدريج گرم شوند و از گرم کردن سـريع در حمـام خـودداري کنيـد.) در افـراد پيـر و 
 رمايي شود.(نوزادان گرم کردن بيش از مي تواند باعث شروع حمله گ

تاولهاي حاوي مايع روشن بايد برداشته شوند و مايع داخل آن شستشو داده شود ولي تاول هاي حاوي مايع خوني نبايـد  -
 دست کاري شوند.

 عضو آسيب ديده را درآتل با پوشش نرم فراوان قراردهيد -

 عضو سرما زده را باالتر از سطح قلب قرار دهيد. -

 مکرر انجام شود. تعويض پانسمان بصورت روزانه و -

 تزريق واکسن کزاز انجام شود. -

 انجام شود. گرم و مرطوب %100تجويز اکسيژن  -
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ت اگر بيمارهوشيار است، او را در وضعيت خوابيده نگه داريد و به او مايعات گـرم ، سـوپ ومـواد پـر انـرژي مثـل شـکال -
 بخورانيد.

 و اگر تنفس نداشت ، احيا را شروع کنيد.ولي تنفس عادي داشت او را در وضعيت بهبود  ،هوش بودياگر مصدوم ب -

 ارجاع مصدوم فورا  انجام شود. -

 
تـنفس    ن است خيلي آهسـته شـود( و احتمـاالادچار سرمازدگي شديد، مشکل است )ممک مصدوم رديابي ضربان قلبتوجه :  

 نامحسوس هم دارد؛ بنابراين هميشه نبض را به مدت يک دقيقه قبل از اينکه ماساژ قلبي را شروع کنيد کنترل نماييد.

 توجه کنید که در فرد سرمازده  : 

د و براي گرم کردن فرد سرمازده دستهاي مصدوم را به بدنش نمي چسبانيم؛  تا گرما ازسطح داخلي بدن به دستها نرو -
 هاي حياتي متوقف نشود.فعاليت

ب هـل ماساژعضو به هر دليل ممنوع است ؛  بدليل اينکه خون را از مرکزبدن دورمي کند و نيزخون وريدي سرد را به قلـ -
 داده و باعث ايست قلبي مي شود.

گرم کردن به وسيله وسايل حرارتي ، آتش و بطري آب گرم ممنوع است؛ چون به دليل نداشتن حس ممکن است عضو  -
 ار سوختگي شود.دچ

 مصدوم نبايد سيگار بکشد)سيگارسبب انقباض عروق شده و سبب اختالل در خونرساني به موضع ميشود.( -

 از نوشيدني الکلي استفاده نشود. -

 مصدوم ضعيف به سرعت در حمام گرم نشود. -

 
 یخ زدگی                                                                                      

وقتي فرد درمعرض سرماي شديد و هواي خيلي سرد قرارگيرد ، سرمازدگي به عمق پوست وحتي عضله نفوذ مي کند و مـايعي 
حل تمام بدن تحت تاثير سرماي کلي م سرمازدگي که دربافت است به بلورهاي يخ تبديل مي شود و درواقع عضويخ مي زند.در

سرما متاثر  دستها و پاها( بصورت موضعي از گوشها ، بيني ،چانه ، بويژه قسمتي از بدن)معموال  يخ زدگي  ولي درگيرد مي قرار 
  .بنابراين اگرفرد هم سرمازدگي و هم يخ زدگي دارد ، اولويت با سرمازدگي است.دنمي شو

 عالئم یخ زدگی : 

 بي حسي، کرختي وتاول در عضويخ زده ديده مي شود. -

 ناحيه درگير است.داراي حس سوزن سوزن شدن  -

 پوست آن ناحيه سفت و سخت به نظر مي رسد. -

  پوست ابتدا سفيد و سپس آبي و لکه لکه و سرانجام پوست سياه ميشود. -

 دست و پاي يخ زده نمي تواند درست حرکت کند. -
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 عالئم یخ زدگی                                             

 اقدامات اولیه در یخ زدگی :

 را به ناحيه امني منتقل کنيد و مطمئن شويد هيچ خطري براي يخ زدن مجدد وجود ندارد.فرد  -
 لباسهاي سرد و مرطوب را از تن بيمار خارج کنيد. -

 اگراحساس سرماي زيادمي کند، او را با پتو بپوشانيد. -

 هر گونه محدوديت مانند دستکش ، چکمه و حلقه ها را از بدن دور کنيد. -

مالش دادن گرم نگاه داريد؛ بطوريکه نقاط يخ زده را بين دست هاي خود و يا زير بغل فرد آسيب ديـده بدن فرد را بدون  -
قرار دهيد تا به آرامي گرم شوند. اگر رنگ عضو آسيب ديده به سرعت برنگشت ، عضو را در آب نيم گرم قرار دهيد و بعد 

بهترين راه کـاهش يـخ زدگـي انتقـال  عده اي معتقدند )به آرامي ، با دقت و بدون مالش دادن عضو آن را خشک نماييد.
حرارت پوست به پوست است ، مثال دست يخ زده مصدوم را زير بغل خود قرارمي دهند ولي عده اي قـرار دادن عضـو در 

 دقيقه را توصيه مي کنند.( 40تا 20درجه سانتيگراد به مدت   5/40تا  39آب نيم گرم  

 استامينوفن يا بروفن (جهت تسکين درد مسکن بدهيد.)  -

يک گاز استريل و خشک و سبک و بدون فشار برروي موضع و بين انگشتان دست و پاي مصدوم، جهت جذب رطوبـت و  -
 جلوگيري از چسبيدن انگشتان به يکديگر قرار دهيد.

 بدليل احتمال ادم ، عضو سرمازده را اولويت کنيد. -

طر  شد ؛ درمان را قطع کنيد اما نگذاريد که مصدوم دوباره اگر بعد از يک ساعت گرم کردن عوارض يخ زدگي بر -
 درمعرض سرما قرار بگيرد، چون گردش خون مصدوم آسيب ديده است.

 نکات مورد توجه  : 

 نبايد عضو را ماساژ دهيد يا فشار اضافي اعمال کنيد که آسيب بيشتر نشود. -

 نکنيد.براي گرم کردن عضو آسيب ديده، از وسايل حرارتي استفاده  -

 ناحيه درگير را به آهستگي گرم نماييد تا از هر گونه آسيب بافتي جلوگيري شود. -

 به هنگام بهبود، ناحيه گرفتار دردناک ، قرمز و يا حتي تاول دار مي شود؛ تاول ها ايجاد شده را هرگز نترکانيد. -

 هرگز از دارو يا پماد بر روي ناحيه آسيب ديده استفاده نکنيد. -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 فصل دوازدهم

 آشنایی با مسمومیت ها و اقدامات اولیه آنها

     

 اهداف آموزشی        

 پس از مطالعه این فصل انتظار می رود ، بتوانید :       

 مسمومیت را تعریف کرده وراههای ورود سم به بدن را نام ببرید. .1

 اقدامات اولیه در مورد مسمومین را توضیح دهید. .2

 نام ببرید.انواع مسمومیت های گوارشی را  .3

 اقدامات اولیه در مسمومیتهای گوارشی را توضیح دهید. .4

 گزیدگی را تعریف کنید. .5

 مشخصات مارهای سمی وغیر سمی را بیان کنید. .6

 عالئم مارگزیدگی را لیست کنید. .7

 مراقبتهای اولیه در زمان مارگزیدگی را توضیح دهید. .8

 عالئم عقرب کزیدگی را نام ببرید. .9

 اقدامات اولیه درزمان عقرب گزیدگی را توضیح دهید.  .10

 بیماری هاری را شرح دهید. .11

 حیوان گزیده را فهرست کنید. اقدامات اولیه درخصوص فرد  .12
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 آشنایی با انواع مسمومیت ها و اقدامات اولیه آنها

گياهان  اين مسموميت از خوردن ه يدامنناگون دست به گريبان بوده و انسان همواره با پديدة مسموميت به اشکال گو مقدمه :
؛ همچنين با اضافه شدن مواد مضرساخت بشر، محير زيست مي باشدو مواد سمي گرفته تا مسموميت با داروها و غذاها متغير 

است که نياز بـه  اورژانسي موارد يکي از مسموميت .داده استاين امر شيوع مسموميت را افزايش  و بيش از پيش آلوده شده
نجات جان مصـدومان و  مطالعات کافي در اين مورد ميتواند منجر به .دامات اوليه و پس از آن اقدامات پزشکي )درماني( دارداق

عدم آگاهي از کمکهاي اوليه در مسموميت ممکن است منجـر بـه مـرگ و  ناشي از مسموميت شود پيشگيري از بروز عوارض
  گردد.

اي که پس از ورود به بدن قادر به مختل کردن سالمت يا تهديد زندگي شـود، سـم ناميـده مـي شـود و  هر ماده : سمتعریف 

عبارت است ازاختالالت و آسيبهايي که توسر مواد سمي در دستگاههاي مختلف بدن بوجود  مي  مسموميتتعریف مسمومیت: 
علت مسموميت  در بزرگساالنو ادث اتفاقي و خانگي مسموميت در کودکان شايعتر از بزرگساالن است و بيشتر به علت حو آيد.

 .نيز روي دهد کارو محل  اتفاقي مانند حوادث درمنزل به عللبيشتر خودکشي يا قتل است ولي 

           دست آمده توسط امـدادگر در صـحنه حادثـه، از اهمیت حیاتی برخوردار است. اطالعات به کمکهای اولیه در محل حادثه،توجه: 
 .هر بیمار مشکوک به مسمومیت را به سرعت به بیمارستان منتقل کنید. تواند پزشک را در انتخاب روش مناسب درمان یاری دهد می

  راههای ورود سم به بدن                                                                              

هـاي  داروهـا و فـرآورده شود. بيشتر سموم نظير ميشود و توسر دستگاه گوارش جذب ميسم از طريق دهان وارد  : دستگاه گوارش. 1
 .شوند از اين طريق وارد بدن مي، سموم کشاورزي وحشره کش ها ، غذاهاي فاسدو برخي گياهان نفتي

 

کنند. به عـالوه  ايجاد مي تنفسها از طريق تنفس وارد ريه ميشوند و اختالالت شديد  گازها و بخارات سمي و اسپري  :دستگاه تنفس. 2
شايعترين مسموميت تنفسـي، مسـموميت بـا گـاز .ميتواند منجر به مسموميت عمومي شود، جذب سريع اين مواد از ريه به جريان خون 

اسـپري ضـد حشـرات و  .ناشي از اگزوز اتومبيل هم فـراوان اسـت دوددر  منوکسيدکربن است که در نتيجه سوختن ناقص توليد شده و
 نيز ايجاد مسموميت تنفسي مي کنند. گازهاي حاصل از مايعات شيميايي

 

سـمومي کـه از طريـق  و به وسيله جريان خون منتشـر ميگردد.شـايعترين ماده سمي با گذر از پوست وارد بدن شده  :پوستی جذب. 3 
 .شده از گياهان کشها و سموم ترشح : سموم دفع آفات، حشره تماس با پوست جذب بدن ميشوند، عبارتند از

 

و همچنين  ماده سمي به صورت مستقيم وارد جريان خون مي شود مانند سم مار و عقرب ، عنکبوت پشت قرمز ، حشرات : تزریق سم . 4
 از طريق سرنگ و سر سوزن )مواد مخدر ( يا در اثر زخم هاي نفوذي . تزريق



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 

  تشخیص مسمومیت

که در برخـورد بـا هـر بيمـاري شـديد .اسـت و نيـاز بـه دقـت زيـادي دارداي از موارد مشـکل  تشخيص مسموميت در پاره
مسـموميت بـا توجـه بـه شـراير . مشـکوک شـويد گونه علت يـا تفسـيري بـراي آن يافـت نميشـود، بـه مسـموميت يچه

 .شود هاي آن تشخيص داده مي صحنه حادثه و عالئم و نشانه

 عالئم عمومی مسمومیت

 عالئم عمومي مسموميت به نوع، راه ورود و مقدار سم بستگي دارد. 

  عالئم گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال و درد شکم .1
  عالئم عصبي: تشنج، هذيان و اختالل هوشياري .2
  عالئم تنفسي: اشکال در تنفس، کبودي صورت و لب ها .3
 عالئم پوستي: آسيب مخاط دهان و زبان، سوختگي .4
  وبي حالي،  تعريق، اشک ريزش ساير: سردرد، ضعف .5

 

 اهداف کمکهای اولیه در مسمومیت ها

 شناسايي نوع سم .1

 رقيق کردن سم .2
 بي اثر کردن سم .3
 خارج کردن سم .4
 اقدامات حمايتي .5
 ارجاع سريع مسموم به بيمارستان  .6
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 انواع مسمومیت ها

 مسموميت گوارشي -

  مسموميت استنشاقي -
 مسموميت تماسي  -
  مسموميت تزريقي -

 در برخورد با مسمومیت هانکات مهم 

بوي غير طبيعي از هواي بازدمي يـا . 2 سوختگي داخل و اطرا  دهان. 1: را هميشه جستجو کنيد تشخيصيعالئم کليدي   -
 لباسهاي مصدوم

که اطرا  دهانش آغشته  به عنوان مثال انجام تنفس مصنوعي در مصدومي ،مراقب باشيد خودتان دچار مسموميت نشويد -
 .ميتواند امدادگر را نيز مسموم کندبه سم است، 

اين اطالعات را ميتوان از مصدوم، اطرافيان و .آوري اطالعات بپردازيد براي شناسايي نوع سم گاهي الزم است که به جمع -
صحيح در مسموميت بسيار مهم است. به عنـوان  اقدامات اوليهانجام  زيرا شناخت ماده سمي در ؛ شواهد او به دست آورد

د فرامـوش نکنيـ.هاي نفتي دچارمسموميت شده است، وادار به استفراغ نماييـد گز نبايد مصدومي راکه با فرآوردهمثال هر
صورت يـافتن، آن را  ، سرنگ و ظرو  حاوي دارو يا مواد شيميايي جستجو کنيد و در اطرا  مصدوم را براي يافتن بطري

با اسـتفاده از برچسـب روي ظـر  .صر  شده مشخص گرددهمراه مصدوم به بيمارستان بفرستيد تا نوع سم و ميزان م
به خاطر داشته باشيد که برچسب البته آورد.  به دست ميتوان اطالعات ارزشمندي در مورد ترکيب و پادزهر اختصاصي سم

است ظر  حاوي ماده ديگري باشد. بنابراين محتويات ظـر   نشان دهنده محتويات آن نيست و ممکن، روي ظر  الزاما 
 .به دقت بررسي کنيد را

 .گاه علت مسموميت ميتواند يک گياه، جانور يا حشره باشد -

به پاسخهاي خود مصدوم زياد نبايد اعتماد کرد. چون احتمال دارد در اثر مسموميت دچار اختالل حواس ياتوهم شده باشد  -
 .اشدطور عمد سعي در گمراه کردن امدادگر داشته ب و يا در موارد اقدام به خودکشي، به

بـر  بفرستيد. اين کـار آوري کرده و همراه او به بيمارستان اگر مصدوم استفراغ ميکند، آن را در يک کيسه پالستيکي جمع -
 .سازد پذير مي عالوه تعيين نوع سم، تخمين مقدار مصر  شده را نيز امکان

 

 مسمومیت گوارشی                                                                                       

، گياهان خانگي و سمي ، اسيدها، غذاي آلوده ست. در اثر خوردن مواد سمي ،شايعترين نوع مسموميت ها مسموميت گوارشي
 .داروها و ....  ، نفت و مشتقات آن، ترياک، الکل،  بازها، حشره کش هاي گياهي

 عالئم 

  دل درد و گرفتگي عضالت شکم -

  تهوع، استفراغ و اسهال -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 سوزش دهان و استشمام بوي سم از دهان يا استفراغ  -
 وجود عالئم سوختگي و التهاب روي لب ها، زبان و مخاط دهان -
  ناتواني در بلع و آب ريزش فراوان از دهان) کودکان( -
  خواب آلودگي و عدم هوشياري -
  وجود ظر  محتوي سم در کنار بيمار -

 ییمسمومیت غذا                                                                                          

 در اثـر اسـت کـه غـذاييخطرناکترين نوع مسموميت  بوتوليسممسموميت غذايي در اثر غذاي فاسد يا آلوده اتفاق مي افتد. 
يجـاد ا ،رشد کـرده)خصوصا  در مواد کنسروي( خوردن مواد غذايي آلوده به سم باکتري که در شراير بدون هوا در مواد غذايي 

  .ترين سم موجود در دنيا است. اما يادتان باشد که بوتوليسم قابل پيشگيري استبارترين و مرگشود. سم بوتوليسم قويمي

 عالئم:

 و استفراغتهوع  -
  درد شکم -
 تب، ضعف -
  سرگيجه و سردرد -

 مسمومیت با قارچ و گیاهان سمی

 مشابه مسموميت غذايي و نيز بروز واکنش هاي حساسيتي عالئم: -
  داشتن دو برآمدگي در سطح ساقه ویژگی قارچ سمی: -

 

 

سـيب آباعـث  است. قراردادن برگ اين گياه در دهان دیفن باخیايکي از گياهان سمي که به وفور در منازل يافت ميشود گياه   
ي خفگـي کامل حلـق و حتـ شديد دهان و گلو همراه با تورم زبان ميشود. التهاب و تورم حاصل از اين امر ميتواند باعث انسداد

                                                     .  انتقال دهيد ز درمانيراههاي هوايي به مراک ملدرنگ و قبل از انسداد کا شود. بنابراين هر فرد مسموم با ديفن باخيا را بايد بي
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 مسمومیت با اسیدها و بازها                                                            

مسموميت در اثر مواد  با اسيدها و بازها بيشتر در کودکان و به صورت اتفاقي و در بزرگساالن عمدي انجام مي شود. مسموميت
 اسيد باتري،اسيد کلريدريک( و مواد جرم بر )شيميايي سوزاننده که شامل مواد شوينده خانگي مثل سفيد کننده ها، جوهر نمک 

 اگـر مسـموم. ددمسموميت، دهان، مري و حلق دچار سـوختگي مـي گـر مي باشد. در صورت بروز آب ژاول  و، اسيد نيتريک 
اگر عالوه بر خوردن، بخارات اسيد يا قليا نيـز وارد دسـتگاه  .مواد به مري آسيب آن را بيشتر خواهد کردکند، برگشت  استفراغ

 .مشکالت شديد تنفسي نيز به عالئم افزوده خواهد شد تنفس شده باشد،

 عالئم:

 سوزش و زخم دهان، مري و معده -
  استشمام بوي سم از دهان -
 اي مايل به سياه اطرا  و داخل دهان و گلو  وجود نواحي سوختة قهوه -

 استفراغ خوني يا اسهال خوني -

 ، سينه و شکم درد شديد دهان، گلو -

 مسمومیت با حشره کش های گیاهی

 عالئم :  

  تهوع و استفراغ، اسهال -
 سرگيجه -
 لرزش عضالني -
 اختالل تعادل -
 اختالل ديد -
 .مصرف آ ب ممنوع است (فسفید الومینیوم)وجه: درمسمومیت با قرص برنجت

 

 مسمومیت با نفت و مشتقات آن                                                  
 عالئم:

 سوزش و زخم دهان، مري و معده -
 تهوع و استفراغ -
 سستي، خواب آلودگي -
 بوي نفت از دهان -
  خطر آسپيراسيون و پنوموني مقاوم به درمان -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 مسمومیت با تریاک

 عالئم:

 استفراغتهوع و  -
 تنگي مردمک چشم ها -
 خواب آلودگي -
  اختالل هوشياري -
  خطر مرگ -

 مسمومیت با الکل

 عالئم:

 استشمام بوي الکل  -
 ناتواني در ايستادن و تعادل  -
 تهوع و استفراغ -
 افت دماي بدن، خواب آلودگي -
 گشادي مردمک چشم ها -
  خطر الکل صنعتي -

 وییمسمومیت دار                                                                                         

رام رويي آمسموميت دارويي ممکن است به علل عمدي، اوردوز يا مصر  خودسرانه دارو اتفاق بيفتد و بيشتر از دسته هاي دا
 ي ايجاد مي شود.بخش ها، خواب آورها و مسکن ها مسموميت داروي

 متفاوت و وابسته به نوع دارو عالئم:

 آرام بخش ها: تنفس سطحي، پوست سرد و مرطوب، نبض تند و ضعيف -
 محرک ها: هيجان، تعريق و توهم -
 توهم زا : اضطراب، بروز رفتارهاي عجيب و غريب -
  ساير داروها: آسپرين، داروهاي خوراکي ديابت، قلبي و ... -

 اقدامات اولیه در مسمومیت های گوارشی 

  )چه کسي، چه چيزي، چه مقداري و چه زماني(اخذ شرح حال  -

 و در صورت لزوم احياء  AB  Cارزيابي  -
 قرار دادن در وضعيت راحت و هواي آزاد، به پهلوي چپ  -
  خارج کردن سم با تحريک استفراغ به جز در موارد خاص -
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 رقيق کردن )آب و/ يا شير( -
 اکسيژن در صورت لزوم دادن  -
  در موارد شديد ارجاع بيمار به مراکز درماني -

 خارج کردن سم با تحریک استفراغ

 استفراغمنع تحریک  موارد  به استفراغتحریک  موارد 

 
 دقیقه اخیر 60-30 .1

 شربت ایپکا  .2
 چند لیوان آب گرم .3
 انگشت یا قاشق   .4

 

 مواد شیمیایی  .1

 نفت .2
 اختالل هوشیاری .3
 بروز تشنج   .4
 سه ماهه آخر بارداری  .5

 

اپيکا به خاطر عوارض آن و عدم ثابت شدن اثر  وادار کردن بيمار به استفراغ کردن با تحريک ته حلق و يا دادن شربت توجه :
بلکه با ايجاد آسـيب بيشـتر،  ،در بعضي موارد وادار کردن بيمار به استفراغ نه تنها ضروري نيست. گردد آن توصيه نمي بخشي

  خطر مرگ را به دنبال خواهد داشته باشد. حتي مي تواند

 )تماسی( : مسمومیت پوستی                                                                     

و ...  و حالل ها و رنگ برهاي قوي مواد نفتي، سود سوز آور ، ، آب ژاول  اسيد باتري ، جوهر نمک) تماس مواد اسيدي يا قليايي
 با پوست، مخاط و چشم ها منجر به تخريب پوست و مسموميت شيميايي مي شود.( 

 عالئم: 

 سوختگي و تحريک موضعي -
 تاول -
 خارش -
 قرمزي، التهاب  -
 استشمام بوي خاص -

 



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 کمکهای اولیه در سوختگی شیمیایی پوست :

 بـه صـورت مـاده شـيمياييبشوييد ، اگر دقيقه  30 به مدت جريان آب سردشستشوي فراوان در ابتدا ناحيه سوخته را با  -
 . نيدپاک کبخوبي از روي پوست با برس را  ماده شيمياييحتما  قبل از شستشو ( ،  خشک باشد) مثل آهکپودر  ياجامد 

ننده مواد سوزا آلوده بهجواهرات  و خارج کردن تمام لباسهااقدام به در همان وضعيتي که عضو آسيب ديده زير آب است،  -
 . نماييدکفشها و جورابها  از بدن مصدوم و نيز

 استريل بپوشانيد. پس از شستشوي کامل ماده شيميايي، ناحيه آسيب ديده را با يک پوشش خشک و -

 مصدوم را به مراکز درماني انتقال دهيد. -

 

 نکات قابل توجه :

پس سـانجام دهيد و  کنترل کنيد و در صورت لزوم عمليات احيارا را  CABآلوده است، ابتدا  اگر مصدوم بيهوش يا خواب -
 .شستشو را شروع کنيد

ود و گرمـاي هرگز نبايد اسيدها را با ريختن قليا روي آن يا بالعکس خنثي کنيد. چون از ترکيب اسيد و قليا گرما توليد ميش -
ا مـاده سـوزاننده از مـواد بـ روي ظر  محتويدر صورت توصيه درج شده  ولي ميتوان حاصله ميتواند آسيب را بيشتر کند

 کرد.خاصيت ضد ماده ايجاد کننده سوختگي ، استفاده 
چون در غير اين صـورت ممکـن اسـت آب مـاده  ،دقت کنيد که آب مادة شيميايي را به طور کامل از سطح پوست بشويد -

 شيميايي را بيشتر در ناحيه پخش کرده و سوختگي را وسيعتر کند. 
 .)استفاده از دستکش و عينک محافظ( داين مصدومين بايد اصول ايمني را به دقت رعايت نماييدر کمک به  -
شسـته  بايـددوباره محل سـوختگي ، احساس افزايش سوزش دارد،پس از شستشوي اوليه ناحيه دچار سوختگيفرد اگر -

 .شود
ث و باع با پماد شدهپوست  ميايي رويمواد شي عث واکنشاست با ممکن ،مواد و پماد روي پوست آسيب ديده استفاده از  -

 .بدتر شدن ضايعه شود که در نهايت درمان را مشکل تر مي کند

 

 : کمکهای اولیه در سوختگی شیمیایی چشم   

  مواد شيميايي مايع و جامد ميتوانند با آسيب رساندن به چشم حتي باعث ازدست رفتن کامل بينايي شوند.

ت به بيـرون دقيقه زير جريان آرام آب سرد شستشو دهيد، به نحوي که آب از صور 30-15چشم آسيب ديده را به مدت  -
 هصيه مي شود شستشو راتا زمان مراجعتوبريزد يا از مصدوم بخواهيد چشمهايش را داخل يک ظر  آب باز و بسته کند. 

  .چشم پزشک ادامه دهيد به
بطـوري ، د و صورت خود را بصورت کج زير شير آب بگيريد براي شستشو بايد با دو انگشت يک دست پلک ها را باز نگهداري

چشـم  تـا ردکه چشم اين وضعيت به روي چشم مبتال بريزد و آب از روي قسمت بااليي مبتال پايين و چشم سالم باال قرار گيـ
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چشـم آسـيب  همچنين ميتوانيد مصدوم را بنشانيد يا بخوابانيد به طوري که سرش به عقب خم و به سـمت .سالم آلوده نشود
 بنحويکه چشم ديگر آلوده نشود.  ،ديده متمايل شود

آب  اي زير بگونه ميتوان چشمها را يکي در ميان شستشو داد و يا صورت را ،در صورتي که هر دو چشم دچار آسيب شده باشند
ميتواند از يـک نفـر گرفتن صورت زير شير آب وجود نداشته باشد  در صورتي که امکان. گرفت که هر دو چشم شستشو شوند

 . ديگر کمک گرفت تا آب را روي چشم بريزد و بيمار پلک خود را باز نگهدارد

 

 

 دقت کنيد هر دو سطح پلکها به خوبي شسته شده باشند.  -

 اگرچشم بر اثر درد شديد بسته باشد، آن را به ماليمت اما قاطعانه باز کنيد. -

 نبايد چشمهايش را بمالد. حتي بعد از شستشو هم  مومصد -

 با يک پوشش استريل يا يک تکه پارچه تميز بدون پرز، چشم را به صورت شل پانسمان نماييد. -

 بالفاصله مصدوم را به بيمارستان برسانيد. -

 بدون تخریب پوست )تماس با بعضی گیاهان(: مسمومیت تماسی                                          

سمومي که در اثر تماس با پوست سالم به داخل جريان خون جذب مي شوند مثل تماس برخي گياهان تزئيني، ديفن  علت:
 باخياو پيچک 

  تحريک پوست و غشاهاي مخاطي  عالئم:

 اقدامات اولیه در مسمومیت تماسی با گیاهان

  در صورت بروز اختالالت تنفسي انجام اقدامات الزم -

  سرد و صابونشستشوي پوست با آب  -
  استفاده از کاالمين مطابق دارونامه -
 ارجاع فوري در واکنش شديد بيمار -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 مسمومیت تزریقی                                                                                  

  علل:

 تزريق زياد دارو -
 مواد مخدر تزريق زياد  -
 مارگزيدگي -
 نيش حشرات  -
 گاز گرفتگي حيوانات  -

 ویژگی سم وارد شده:

 عدم قابليت رقيق کردن  -
 کردن عدم قابليت خارج  -
 اختالل و آسيب بافت هاي موضعي و کل بدن -

 عالئم مسمومیت تزریقی:

 ضعف و سرگيجه -

 احساس سرما -
 تهوع، استفراغ -
 تب -
 تحريک پذيري  -
 عدم هوشياري  -

 :مسمومیت تزریقی اقدامات اولیه در

  (125، 110اورژانس و سايرارگان ها ) تماس با  -

  و در صورت نياز احياء قلبي ريوي ABCکنترل  -
  قرار دادن مصدوم به پهلوي چپ -
  خارج نمودن حلقه، ساعت، النگو و غيره )نزديک محل تزريق ( -
  ارجاع بيمار به مرکز درماني به همراه نمونه سم تزريق شده -

 مارگزیدگی

اله هسـتند.  سـ 1-9 افتـد. اغلـب قربانيـان کودکـان اتفاق مي طول روز و در ماههاي تابستانبيشترين موارد مارگزيدگي در 
 همزمـان بـا فـرو کـردن،  کند. اگر مـار سـمي باشـد گزد دندانهاي خود را در بدن وي فرو مي هنگامي که مار شخصي را مي

گـاز  کند و گزش آن مانند يک نمي اما مار غير سمي هيچ نوع سمي وارد بدن ،کند دندانهايش سم خود را وارد بدن انسان مي
مي وع آن سن 200نوع مار شناخته شده است که فقر  3000در دنيا بيش از د. گرفتگي ساده است و عالئم مارگزيدگي را ندار

 هستند. کبري، مرجان و مامبامار  مارهاي سمي ايران. هستند



 

153 

 

 : رسمیتفاوتهای مارهای سمی و غی

 :عبارت است از برخي از خصوصيات ظاهريشان از انواع غيرسمي بازشناخت. اين خصوصيات همارهاي سمي را ميتوان بوسيل

 .به صورت نيمه بيضي و بدون زاويه است سر  در انواع غيرسمي و سر مارهاي سمي مثلثي شکل است -

 .شود مشخص ميل دو رديف سوراخ هاللي شکبا دو سوراخ اصلي و در مار غيرسمي به صورت  محل گزش مار سمي -

، مردمک مار مرجان نيزکه يک مار سمي اسـت )مار غيرسمي داراي مردمک مدور و مارهاي سمي مردمک بيضي شکل دارند. -
 (.کند مي هاي پهن و رنگين در سراسر بدنش آن را به خوبي مشخص داراي مردمک مدور است ولي وجود حلقه

هـاي  مـار داراي گيرنـده فرورفتگي در صورت، بين چشمها و سوراخ بيني وجود دارد. ايـن قسـمت ازدر مارهاي سمي يک  -
 .  و نيش بزند سازد تا شب نيز قرباني خود را شناسايي کرده حساس به گرما بوده و حيوان را قادر مي

  

 

 

 : سمیمار با گزیدگی هاینشانه  و عالئم

شديد، تيز و حالت سوزاننده  درد معموال  ،قرمزی و تورم در محل نیش مار است. ،حساسیت مار سمی درداصلی گزش  عالئم و نشانه -
نشود يا مار از نوع غير سمي بوده  دقيقه ظاهر ميشود و اگر در طي يک ساعت پس ازمارگزيدگي ظاهر 5 -10داشته و در طي 

 .آزاد نکرده است و يا اينکه مار سمي زهر خود را

 ساعت پس از گزش مار(10تا 6) خون مردگي -

  وجود اثر نيش به صورت دو نقطه سوراخ شده -
 نبض و تنفس تند، ضعف عمومي پيشرونده، تاري ديد -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 خواهد بود.  تهوع و استفراغ شايع بوده و وجود آن در دقايق و ساعات اوليه نشانة شدت مسموميت -

شـدن و  ،سوزن سـوزن، کشيده شدن حرو  حين صحبت کردن صورت و يا پوست سر،اطرا  دهان يحس وجود بي -
 .شديداستتا  نشانه مسموميت متوسر ، احساس مزه فلز در دهان و افزايش ترشح بزاقگزگز نوک انگشتان

 وني،خخونريزي از بيني، خلر خوني، ادرار خوني، استفراغ  :بروز کندکه به اشکال مختلف ممکن است اختالل انعقادي  -
 شکمي و داخل شبکيه و مغز  داخل خونريزي مدفوع خوني،

  در موارد شديد تشنج، غش و شوک -

 مارگزیدگی در اولیه اقدامات

ير را به زتا زمان رسيدن نيروهاي امدادي موارد فرض را بر سمي بودن همه مارها بگذاريد و  با اورژانس تماس بگيريد. سريعا 
 : نديدبکار ب

 ()ممکن است مار مجددا  حمله کند .کنيدمصدوم را از محل گزيدگي دور  -
 .ضمن دادن آرامش به مصدوم و حفظ خونسردي، مصدوم را روي زمين بخوابانيد -

 .تر از سطح قلب نگه داريد حرکت کرده و کمي پايين ديده را بي عضو آسيب -

 .زيورآالت و اشياء تنگ را خارج کنيد -

 بانـداژ.) نيـدديده را بانـداژ ک اندام آسيبباال و پايين محل با يک باند کشي پهن  .هرگز از تورنيکه يا گارو استفاده نکنيد -
تشـار ان بانداژ اندام، سـرعت نبايد محکم يا شل بسته شود، بلکه بايد طوري بسته شود که دو انگشت از زير آن رد شود.(

 .دکاهش ميده ديده سم را در عضو آسيب

 .هرگز محل گزش را مک نزنيد و برش ندهيد -

 فرد مسموم نبايد از راه دهان چيزي بخورد يا بياشامد. -

 .از سرما درماني يا کمپرس آب سرد در محل گزش خودداري کنيد -

 ساعت اول گزش بايد انجام شود.( 4زهر در  تجويز پاد ارجاع فوري مصدوم ) -

 .رنگ ماررا يادداشت کنيد طول و.درصورت امکان از مار عکس گرفته و يا خود مار مرده را جهت شناسايي ارسال کنيد -

 

ضع وکند و  حرکت می گهای لنفاوی و خونی به سرعترکند. چون با فعالیت کردن، سم در مصدوم به هیچ عنوان نباید حرکت توجه :
 .شود می در بدن سریعتر پخش حتی با آرام راه رفتن هم، سم؛ تر میشود مصدوم وخیم

 
 : گزیدگی عقرب

 

خطرنـاکترين عقـرب در  نوع آنها براي انسان خطرناک هستند. در ايران 50نوع عقرب وجود دارد که فقر  600در دنيا بيش از
کشيدن دم روي زمين از خواص نوع خطرناک عقرب هاست.عقرب ها در شود. استان خوزستان، با نام محلي گاديم شناخته مي

پردازند.عقربها به امـاکن مرطـوب و خفـه  به فعاليت مي شبها روز پنهان ميشوند و اغلب در آب و هواي گرم زندگي مي کنندو
ها را بايد سمي تلقـي کـرد.  گزش تمام عقرب.مرطوب داخل شوند به طور مثال ممکن است در شب به يک کفش عالقه دارند

 استمرطوب  کنند خطرناکتر از گزش همان نوع عقربها در نواحي سرد و محير خشک و گرم زندگي ميرد که گزش عقربهايي
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در  و شود مي سم عقرب از طريق جريان خون سياهرگي در بدن پخش (در نواحي گرم و خشک غلظت سم عقرب باالتر است)
 را دارند. گزيدگي خطرناک عقرب و عمومي پيدايش عالئم احتمالبيشتر  نوچ درنوزادان و کودکان اهميت بيشتري دا

 : گزیدگی عقرب هاینشانه  و عالئم

  قرمز در محل گزش و سياه شدن تدريجي آنوجود هاله  -
قـرب خطرنـاک گـاديم درد درناحيـه گـزش وجـود نـدارد و باعـث عدر گـزش درد سوزشي شديد در محل گـزش ) -

 ( مراجعه کند.پزشک  نزد مي شود بيمار دير
 اختالل در حرکت دستها و پاها و  زبانو  ، گزگز انگشتان بي حسي -

 ناحيه سر و گردنتورم شديد در ناحيه گزش و  تاول -
کــه امکــان تجــويز دارو يــا مــواد  و حنجــره و ماهيچــه هــاي آروارهانقباضــات شــديد و غيرقابــل کنتــرل عضــالت  -

 و تشنج غير ممکن مي سازندرا هان دخوراکي از راه 

 بيني و افزايش اشک گشادي مردمک ها، دو -

 افزايش بزاق يا آبريزش از دهان  -

 عارادي ادرار و مدفو فع غيردو  اسهال و استفراغتهوع و   -

 دقيقه اول( 60کاهش تعداد ضربان قلب، افت فشار خون )طي -

 بيقراري و اضطراب -

 هموليز شديد -

 ديسترس تنفسي و ايست قلبي و تنفسي -

 : گزیدگی عقرب دراولیه اقدامات

 .حرکت کنيد ضمن دادن آرامش به مصدوم، او را روي زمين بخوابانيد و عضو را بي -
 .دستکاري محل گزش خودداري کنيد و از درمانهاي سنتي پرهيز نماييد تا حد امکان از -
 .زيورآالت، ساعت و اشياء تنگ را خارج کنيد -

 .دهيد و به تغيير رنگ احتمالي ادرار توجه نماييدبمايعات زياد  عقرب زدهبه فرد  -

 .در اسرع وقت و ترجيحا  در حالت درازکش، مصدوم را به بيمارستان منتقل کنيد -

 ضدعفوني کنيد. را با آب و صابون بشوييد و با الکلمحل  -
 استفاده کنيد. خير در جذب سمتااز کيسه يخ براي کاهش درد و  -

همـراه  دار جهت تشخيص گونه و نوع سم و انتخاب روش درمانيب در صورت امکان عقرب زنده يا مرده را درقوطي در -
 د.ديده به نخستين مرکز درماني ارسال کني فرد آسيب

 : زنبور گزیدگی

زنبور گزيدگي بسيار خطرناک و  متصل است. در بعضي موارد نيش زنبور در آخرين بند بدن زنبور قرار گرفته و به کيسة زهري
 :بايد بالفاصله به بيمارستان منتقل کرد. اين موارد عبارت است از بالقوه مرگ آور است و مصدوم را
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اد قابل مالحظه اگر اين فرد آلرژيک نباشد، با اين تعد حتي، مصدوم را گزيده باشند(  1000تا  500 ) تعداد زيادي زنبور -
 .وضعيت خطرناکي خواهد داشت از گزش زنبور

 .مکرر زنبور قرار گيرد مصدوم نسبت به نيش زنبور آلرژي داشته باشد و مورد گزش -

       .زنبور محلي حساس مانند چشمها، دهان، گلو يا گردن را نيش زده باشد -

 .در اطفال و نوزادان، زنبور گزيدگي ممکن است بالقوه خطرناک باشد -
 :             عالئم زنبور زدگی

موضـعي مثـل ماننـد هـر واکـنش آلرژيـک ديگـر ممکـن اسـت عالئـم از يـک واکـنش  عالئم زنبور زدگي در فرد آلرژيـک
ايـن عالئـم اغلـب تنهـا چنـد  .باشـد شـوک آنافيالکتيـک متفـاوت بـروز تـاسوزش، خارش، ورم و کهير در محـل گـزش 

 .آيند دقيقه بعد از گزش به وجود مي

 : توجه

درد شـديد شـکمي،  ،تـب و لـرز، تهـوع واسـتفراغ، سـرگيجه و هـذيان شـوک آنافيالکتيـک بـا جوشـهاي پوسـتي،  -
ــگ شــدن راه ــاهش فشــار خــون، از دســت دادن  تن ــنفس مشــکل، ســيانوز، ک ــو، ت ــورم صــورت و گل تنفســي، ت

 است. گاه مرگ همراههوشياري و 
 .ورم ناشي از زنبور زدگي در دهان يا گلو، ممکن است باعث بسته شدن راه تنفسي و خفگي شود -

 
 :  زنبور گزیدگی در اولیهاقدامات

    احيـاء  اگر مصدوم پاسخگو نيست و تنفس نـدارد، عمليـات. کنيد را کنترل  CABتدر صورتي که مصدوم بيهوش اس -
 .وضعيت بهبود قرار دهيد اگر مصدوم بيهوش است ولي تنفس دارد، او را در .بالفاصله آغاز کنيدقلبي ـ ريوي را 

هـري( جـدا ز محلي که در بدن مصدوم فرو رفته )پايينتر از کيسه با استفاده از لبه تيغ يا يک کارت اعتباري، نيش را از  -
نتر از )پـايي يا موچين انتهاي نـيش را ورت با يک پنسبتراشيد( در غير اين ص کنيد )در حقيقت مانند تراشيدن مو آن را

 .پوست جدا کنيد نزديکي سطح پوست( بگيريد و به آرامي نيش را از کيسه زهري و در

 .زيورآالت و اشياء تنگ را به سرعت خارج کنيد  -

 .محل گزيدگي را با آب و صابون شستشو دهيد -

 مــورد زنبــور عســل و محلــول آب و بيکربنــات ســديمدر  جهــت خنثــي کــردن ســم ميتــوان از ســرکه يــا آب ليمــو -

 .جوش شيرين( در مورد ساير زنبورها استفاده نماييد) 

 .از کمپرس سرد در محل گزش استفاده کنيد -

 .کاالمين( ميتواند مفيد باشد هاي موضعي )کرم هيستامين استفاده از آنتي -

 .سطح قلب قرار دهيد نموده و باالتر از حرکت جهت کاهش تورم ناحيه آسيب ديده را بي -
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 يـن کـارچنانچه گزيدگي در ناحيه دهان يا گلو باشد، اگر مصدوم هوشيار است، کمـي يـخ بـه او بدهيـد تـا بمکـد. ا -

تـوان از آب سـرد يـا محلـول جـوش شـيرين )يـک قاشـق چـايخوري  باعث کاهش تـورم ميشـود. همچنـين مـي
 .کرد شيرين براي هر ليوان آب( به عنوان دهان شويه استفاده جوش

  جز الویت های اقدامات اولیه است.در هر زنبور زدگی خطرناک، رساندن سریع مصدوم به بیمارستان  توجه :

 

 

 گزیدگی   رطیل( ) عنکبوت                                                                               

سمي بوده و گزش آنها سبب فلج و مرگ شکارشان مي شود.اما سم اکثر آنها بيشتر عنکبوت ها با نيش بلند و آرواره هاي قوي 
  اثري بر سيستم خونرساني انسان ندارد و بندرت مرگ در اثر گزش عنکبوت بيوه سياه و گوشه نشين قهوه اي اتفاق مي افتد.

 عالئم: 

 درد بسيار شديد در محل گزش و بدون خطر جدي براي انسان -

 در محل گزشتورم، قرمزي، کهير  -
 تهوع و استفراغ، شکم درد -
 تب ، سردرد، تعريق -
 تنگي نفس -
 آب ريزش از چشم ها  -

 اقدامات اولیه :

 کمکهاي اوليه درعنکبوت گزيدگي همانند عقرب گزيدگي است.

 نیش کنه

بهبودي خودبخودي درد نيش کنه بسيارکم است. بنابراين مي تواند چندين روز بصورت فرورفته دربدن بدون آزار باقي بماند. 
 و انتقال بيماريهاي جلدي است.عفونت ثانويه اهميت نيش کنه بعلت احتمال ايجاد مي شود.  در عرض چند روز
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 اقدامات اولیه :

 جهت خارج کردن کنه از موچين يا پنس استفاده کنيد. -
ه موضع بماليد و به مدت يک مايد و جهت جلوگيري ازعفونتهاي بعدي روي موضع الکل ئصابون بشو موضع را با آب و -

 را ازنظرعالئم قرمزي و عفونت کنترل کنيد.
 جهت تسکين درد روي موضع کيف يخ قراردهيد. -
 جهت کاهش خارش از لوسيون کاالمين دي استفاده کنيد. -
ه دان و بروزدر صورت بروز عالئمي نظيرتب، درد عضالني ، بي حسي و فلج همراه با ضعف عضالني ،حساسيت به نور  -

 انجام شود. هاي ريز برجسته ارجاع به پزشک

 

 گزش حشرات :

زمان گزش شخص توسر حشره زهروارد بدن شده و سبب واکنش شديد دربدن شخص مي گردد. درصورتي که نيش حشره 
ق زهر به بدن دقيقه تزري 2-3حاوي کيسه زهر است ، در صورت امکان نيش را بيرون بکشيد. در صورت باقي ماندن نيش

 ادامه دارد.

 اقدامات اولیه در گزش حشرات : 

 موضع را با آب وصابون يا يک ضدعفوني کننده ماليم به آرامي بشوييد. -
 دستبند ، انگشتر و ...... را خارج کنيد. -
 کمپرس آب سرد باعث کاهش درد ،تورم و قرمزي مي شود . -

 محل نيش زدگي را پايين تراز سطح قلب نگهداريد. -
 زهرنيش بداخل زخم، از چالندن و فشاردادن نيش با موچين پرهيزکنيد.بدليل تزريق  -
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 محل زنبورگزيدگي را با ماده قليايي آمونياک يا جوش شيرين بشوييد.  -

 در صورت نياز از يک آنتي هيستامين مانند ديفن هيدرامين براي رفع خارش استفاده کنيد. -
 رجاع دهيد.درصورت سابقه حساسيت به زهر )مثل زنبور ( شخص را ا -

 گازگرفتگی                                                                                     

هاري يک .است هاري مهم و ، کزاز گازگرفتگي توسر حيوانات يا انسان نه تنها به علت ايجاد زخم بلکه به دليل احتمال عفونت
روباه، شغال، گرگ، کفتـار،  که ميتوانند گاز بگيرند مانند سگ، گربه، گاو، گوسفند، بيماري کشنده است و توسر تمام حيواناتي

ابتدا رفتارش تغيير ميکند و بيقرار اسـت و بـدون اخطـار قبلـي  چنانچه حيواني به هاري مبتال شود.شتر و خفاش منتقل ميشود
پيـدا  تاريک و سرد عالقـه بيشـتري يوان مبتال به مناطقافراد اطرا  خود را گاز ميگيرد. در اين مرحله از بيماري، ح حيوانات يا

ممکن است رخ دهـد  ميکند و هنگامي که راه ميرود، دم خود را بين پاهايش قرار ميدهد. با پيشرفت بيماري در حيوان دو حالت
 .حالت آرام و حالت خشمگين

قـادر بـه گـاز سـت امـا افتد و بزاق از گوشه دهانش جاري ي اش به پايين م شود. آرواره در حالت آرام حيوان فلج مي -
  .گرفتن نيست

 .گرفتن داردزبزاق دهانش جاري است و تمايل زيادي به گا.  کشد در حالت خشمگين حيوان مبتال، زوزه مي -

 

 در حیوان گزیدگی :  عمومی  اولیهاقدامات 

مصـدوم  اگرو  صورت لزوم عمليات احيا را شروع کنيدرا کنترل کرده و در   CAB در صورتي که مصدوم بيهوش است  -
 .هوشيار است به او آرامش دهيد

 .در صورت مشاهده خونريزي و شوک، اقدامات مناسب را انجام دهيد -

. بايد  هاريستبه  بتالاز ا پيشگيرييروس از محل زخم : اين اقدام اولين و مهمترين اقدام جهت وکردن  خارجزدودن و  -
دقيقه ،  10تا   5يعتر و در نزديکترين زمان پس ازگازگرفتن ، محل و البه الي زخم را حداقل به مدت فوري و هرچه سر

 خارج کردن کف صابون از ال به الي زخم :  بطورعميق شستشو داده و درجريان آب روان قراردهيد.

امل خارج کنيدتا کف باقيمانـده اثـر با سرم شستشو  يا شيلنگ آب ، کف باقيمانده از صابون را ازال به الي زخم ، بطورک -
 درصد( و يا ساير مواد ويروس کش ۷0يا  40ضدعفوني  زخم با بتادين يا الکل اتيليک ) مواد ضد عفوني را خنثي نکند.

پرهيز  از بخيه زدن زخم حيوان گزيده : چون ويروس هاري بسيارحساس بوده و درمقابـل نـورو اکسـيژن هـوا قـدرت  -
ازدست ميدهد. درمورد زخمهاي که شريان خونريزي دهنده دارند و يا جراحتهاي که موجـب پـارگي بيماريزايي خود را 

ايمن سازي بر  بيمار را ارجاع دهيد. ند جلوي خونريزي را بگيرد و سريعااصفاق يا جنب يا عريان شدن استخوان مي شو
 عليه کزاز براي تمامي بيماران)مطابق جدول ايمن سازي( 

  (ايمن سازي)مطابق جدول در صورت شک به هاري اقدامات الزم و دريافت واکسن  -

     

 توجه : قطع کامل قسمت های له شده و نکروز شده توسط پزشک باید انجام شود.          
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 نتیجه گیری                                                                                 

 .گردد يم مرگ به منجر ديشد موارد در که است يحوادث نيعتريشا از يکي تيمسموم -
 .شود يم شناخته سم شود عملکرد در اختالل موجب بدن به ورود از پس که يا ماده هر -
 .ابندي يم راه بدن به يتماس و يقيتزر ،يتنفس ،يخوراک قيطر از سموم -
 .کنند يم جاديا يعموم و ياختصاص عالئم سم، ورود راه براساس ها تيمسموم -
 .باشند يم ها تيمسموم هياول يها کمک در اهدا  نيمهمتر از سم کردن يخنث اي قيرق کردن، خارج ،ييشناسا -
 .داد يفور ارجاع را مصدوم ديبا کهيتورن بستن و کردن حرکت يب دورکردن، از بعد ،يدگيمارگز در -
 .شود يم استفاده خي سهيک از يضدعفون و صابون و آب با شستشو از بعد حشرات گزش در -

 .است مهم اريبس واکسن افتي در جهت يفور ارجاع و زخم از مراقبت ،يزيخونر کنترل ها، يدگيگز وانيح در -

 

 پرسش نظری و عملی                                                                             

 :دهيدبه کمک مربي و دوستان خود به سواالت زير پاسخ 

 نقش بهورز در برخورد با مسموميت ها چيست؟ -

 سم چيست؟ -

 سم از چه راههاي به بدن وارد مي گردد؟با  ذکر مثال  -

 عالئم عمومي مسموميت ها کدامند؟ -

 اهدا  کمک هاي اوليه در مسموميت ها را به اختصار شرح دهيد. -

 موارد منع تحريک به استفراغ را نام ببريد. -

 نام برده و هر کدام را تعريف کنيد.انواع مسموميت ها را  -

 کمک هاي اوليه درمسموميت گوارشي را انجام دهيد. -

 کمک هاي اوليه درمسموميت تنفسي را انجام دهيد. -

 کمک هاي اوليه درمسموميت تماسي را انجام دهيد. -

 کمک هاي اوليه درمسموميت تزريقي را انجام دهيد. -

 هيد.کمک هاي اوليه در حيوان گزيدگي را انجام د -
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 فصل سیزدهم

 آشنایی با کپسول اکسیژن و آتش نشانی

 ها یسوز باآتش برخورد در یفور اقداماتو 
      

 اهداف آموزشی 

 : پس از مطالعه این فصل انتظار می رود، بتوانید      

 موارد استفاده ازکپسول اکسیژن را نام ببرید . .1

 را نام ببرید .اجزاء کپسول اکسیژن  .2

 کپسول اکسیژن را شرح دهید . نحوه استفاده از .3

 انواع آتش را طبقه بندی کنید. .4

 انواع کپسول آتش نشانی را نام ببرید . .5

 را نام ببرید . آتش نشانیاجزاء کپسول  .6

 اقدامات اولیه در برخورد با تصادفات را توضیح دهید. .7
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 یکسیژن درمانا

ها به طور ريهاز هواي استنشاقي را تشکيل ميدهد.   %21حدود اکسيژن گازي ست بي رنگ ، بي طعم ، بي بو و قابل اشتعال که 
استفاده  .توانند از دريافت اکسيژن کافي جلوگيري کنندها و شراير ميبرخي از بيماري .کنندطبيعي اکسيژن را از هوا جذب مي

توان  ژن مياز موارد نياز به اکسي ي گفته ميشود.کسيژن درمانا( ، %21) از اکسيژن با غلظتي بيشتر از غلظت آن در هواي موجود
 سکته مغزي، بيماريهاي ريوي و مسموميت با گازهارا نام برد. بيماري قلبي،

 : عالئم کمبود اکسیژن در بدن یا هیپوکسی

 بيقراري و اضطرابتنگي نفس ،  -

 به خصوص در دست و پا پريده و سردپوست رنگ  -

 (شبيه افراد مست ) حرکات در ناهماهنگي، عدم آگاهي به زمان و مکان و اختالل در قضاوت  -

 خستگي و خواب آلودگي -

 افزايش ضربان قلب و فشار خون  -

 )در مراحل انتهايي(و کاهش سطح هوشياري کبود شدن چهره  سيانوز و -
براي جبران کمبود اکسيژن مورد نياز بيمار، بسته به نوع بيماري، وضعيت جسـمي، سـن وتجـويز پزشـک از طريـق کپسـول 

يمـار باقدام به دادن اکسيژن به بيمارمي کنند.استفاده از کپسول اکسيژن يکي از روشهاي متداول اکسيژن رساني بـه اکسيژن 
 است . کپسول اکسيژن داراي دو قسمت با مشخصات ذيل است:

 مخزن استوانه اي شکل و حاوي اکسيژن است. کپسول: .1
 مانومتر از قسمتهاي مختلفي تشکيل شده که شامل :  مانومتر: .2

 نشان دهنده فشارگاز درون کپسول است.  فشارسنج : -

 فشارگاز درون کپسول را قبل ازرسيدن به مانومتر کاهش مي دهد.  شیرتنظم کننده خودکار: -

را  ر اکسيژن مصر  شدهوسيله اي است شامل يک لوله شيشه اي مدرج به همراه يک گلوله رنگي که مقدا جریان سنج : -
 برحسب ليتر در دقيقه نشان مي دهدوبه وسيله پيچ کنترل ميتوان اکسيژن را درجريان سنج تنظيم کرد.

 که بوسيله آن ميزان اکسيژن را با توجه به جريان سنج مي توان تنظيم کرد. پیچ کنترل : -
 خر نشانه پر باشد.تا الزم است يک سوم يا  براي مرطوب کردن اکسيژن است و شیشه محتوی آب مقطر: -
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 با کپسول اکسیژن روش کار

اکسـيژن  مطمئن شويد حداقل يک سوم کپسول اکسيژن حاوي گاز شيراصلي کپسول را بازکرده و ابتدا دستهايتان را بشوييد،
سرسوند را داخل ليوان آب بگذاريد، اگرحباب توليد  براي اطمينان پيچ کنترل اکسيژن را حدود سه ليتر بر دقيقه بازکنيد، است.

را  بيمـار شد، دليل براين است که جريان اکسيژن برقراراست. سپس ميزان اکسيژن را با توجه به نظر پزشـک تنظـيم کنيـد.
  شويد. بودن راه هاي تنفسي مطمئن نظر پزشک در وضعيت نيمه نشسته يا خوابيده قراردهيد و از باز باتوجه به حال وي و

ليتر  3تا  2اطفال ليتردردقيقه و براي  6تا  5براي بزرگساالن  سوند بيني يا ماسک ساده ميزان اکسيژن مورد نيازاز استفاده در
اگرازسـوند  تحريک بيني يا حلق ايجاد مي کند.ه دقيق ليتردر 6باالتر از  اکسيژن شود،سوند بيني استفاده  در دقيقه است.وقتي
با اسـتفاده ازلکوپالسـت ثابـت کنيـد. چنانچـه ازماسـک  سرسوند را پس ازمرطوب کردن وارد بيني کرده و استفاده مي کنيد

بندکشي ماسک را پشت سربيمارثابت کنيد ، به طوري که از اطـرا   استفاده ميکنيد، ماسک راروي دهان و بيني فرد گذاشته و
اگرجريـان  يد تا تحريک گوش ها و پوسـت سـرکاهش يابـد.ماسک اکسيژن خارج نشود. مي توانيد ازپدهاي گاز استفاده کن

درطول اکسـيژن  ماسک را برداشته و پوست را خشک کنيد. ساعت يک بار 3تا  2اس مداوم با صورت است هر اکسيژن درتم
برداشـته اتمام اکسيژن درماني سوند يا ماسک را  را بررسي کنيد. پس از حال عمومي  بيمار دقيق عالئم حياتي و دادن به طور

 پيچ کنترل و شيراصلي را ببنديد وکپسول اکسيژن را درمحل امن قراردهيد.

 خطرات مصرف زیاد اکسیژن

است که با نشانه هايي از جملـه احسـاس فشـارزيرجناغ ، اخـتالل حسـي  مسمومیتمهم ترين خطراستفاده زياد از اکسيژن 
ــــنفس و برافر ــــختي ت ــــراري، س ــــي ق ــــتگي،کوفتگي، ب ــــز خس ــــدامها، گزگ ــــت.ان ــــراه اس ــــي هم                                                  وختگ

درصورت مشاهده اين نشانه ها فوري بايد درجه اکسيژن را کم يا اکسيژن رساني قطع شود. درمواردي که اکسيژن بـه مقـدار 
خـوبي انجـام ريه ها ب در CO2و  O2ل عمل تباد زياد به بيماران داده شود، ريه ها نمي توانند کارخود را به خوبي انجام دهند و

نمي شود و ممکن است بيهوشي وحتي مرگ رخ دهد و ميتواند درچند دقيقه اول يا يک تا دو ساعت بعد از اکسيژن دادن ظاهر 
 باعث نابينايي آنان شود.مي تواند دادن اکسيژن به مقدارزياد به نوزادان  شود.

 :نکات مورد توجه

 و سپس پيچ کنترل راباز کنيد. کننده خودکارهميشه درابتدا شيرتنظيم  -
 براي پيشگيري ازعفونت، سوند يا ماسک اکسيژن را تميز و ضدعفوني کنيد . -

بيمـاران بخواهيـد ازروشـن کـردن کبريـت، فنـدک  از مراجعان ولذا اکسيژن گازي است بي رنگ ،بي بو و قابل اشتعال،  -
 مت سيگار کشيدن ممنوع را درمعرض ديد نصب کنيد.وکشيدن سيگار هنگام مصر  اکسيژن خوداري کنند. عال

 بستن مانومترروي کپسول بايد به آرامي و دقت انجام شود.   -

 هرگز اتصالت و شيرکپسول اکسيژن را روغن نزنيد، زيرا مجاورت روغن با اکسيژن باعث انفجار مي شود. -
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 مواد آهکي روي جدار محفظه جلوگيري شود.رسوب  بهتراست آب مقطرباشد ، تا از مانومتر آب مورد استفاده در -

 ندهيد. يا سوراخ هاي کپسول اکسيژن قرارتور رگال مواد قابل اشتعال مانند نفت يا گريس را درتماس با سيلندر، -

 هنگام کاربا سيلندر هيچ گاه دست يا اندام خود را روي دريچه خروج اکسيژن نگذاريد. -

 طرز کارکپسول را آزمايش کنيد. نظر پربودن بازديد و روزانه مخزن را از -

الي هنگام تعويض کپسول اکسيژن ابتدا شير اصلي مخزن را بسته سپس پيچ کنترل را ببنديد و بعد مانومتر را ازمخزن خـ -
 جدا کرده به مخزن پر وصل کنيد و براي وصل مانومتر از آچار مخصوص استفاده کنيد.

 دهيد.کپسول اکسيژن را دور از نورمستقيم و حرارت قرار -

 وسايل الکتريکي داخل اتاق را به طور مرتب ازنظر درست کارکردن و خارج نشدن جرقه کنترل کنيد. -

بـا زمـين ازتمـاس آن لوله پالستيکي به آن وصل شـود کـه  تا درموقع الزم کپسول سرنگي را با چسب ثابت کنيددرکنار -
 جلوگيري شود.   

 :زل باید بدانیدنکاتی که درمواقع استفاده ازکپسول اکسیژن درمن

 د.بار مصر  استفاده کنيته و خشک کنيد يا از ماسک يکه با آب و صابون شسلوله بيني و ماسک را دوبار در هفت -
 ا آب شست ورا ب روز دهان و بيني بيمار طولدر بار ، چندبيني دارد احساس خشکي دهان و اکسيژن بيمار دريافت زماناگر  -

 شو دهيد.
 جرم گيري کنيد. محتوي آب را ضد عفوني وهرچند روزيک بارظر   -
 نشود. قرمزپشت گوشش لوله کانوال روي گوش بيماراست،  مراقب باشيد اگر -
 ودرصورت مشاهده نشانه هايي مانند سردرد شديد،گيجي، بي نظمي يا سختي درتنفس، عصبي شدن و آبي شدن لب ها  -

             زيرناخن هاي بيمار، سريع به پزشک يا پرستاراطالع دهيد. 
 

 انواع روش دادن اکسیژن :

 استفاده از سوند بيني يا نازال .1

                                                                                                                                          استفاده از ماسک .2
 ت در اینماسک کاربرد بیشتری دارد و اغلب افراد آنرا بهتر تحمل می کنند ولی رطوبروش استفاده از سوند بینی نسبت به 

  روش کمتر است. توجه : برای دادن اکسیژن با غلظت بیشتراستفاده از ماسک مناسبتر است.
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 آننحوه استفاده ازو  کپسول آتش نشانی

و روشنايي همراه است يا ترکيب سه عنصر حرارت ، ماده  آتش يک فعل و انفعال شيميايي که با شعله ، حرارت: تش چیست آ
جهت ايجاد آتش سه عنصرماده سوختني ، اکسيژن و حرارت نيازند که هرگاه اين سه سوختني با اکسيژن يا هوا را آتش گويند.

نياز بـه هـر سـه براي شروع آتش  .مثال : چوب ، هوا ، جرقه عامل به نسبت معيني در يک جا جمع شوند، آتش بوجود مي آيد.
 از عناصر را حذ  کرد . ياطفاي حريق مي توان يک براي و عنصر مي باشد

 

 : مواد سوختنیانواع 

  کاغذ ، لباس ، چوب ، پارچه ، جعبه وسايل و غيره  :جامدات  -

  ، رنگ برها ، مواد شيميايينفت و مشتقات آن بنزين ،  :مايعات قابل اشتعال  -

  ، سيلندرهاي گاز ، گازهاي جوشکاري  LPG :گازها  -

 مواد از لحاظ قابلیت احتراق تقسیم بندی 

 واد قابل انفجار مانند باروتم -

 ، کاغذمواد قابل احتراق مانند چوب -

 ، سنگانند آجرمواد غير قابل احتراق م -
 روشهای اطفای حریق

 قرار دادن پتوي خيس يا درپوش بروي ظر  مايع مشتعل  : حذف هوا یا اکسیژن به معنی خفه کردن .1

 پاشيدن آب بروي ماده مشتعل به دليل خاصيت خنک کنندگي : حذف یا کاهش حرارت به معنی سرد کردن .2

 دور کردن ماده قابل اشتعال از مجاورت حريق يا بستن شير اصلي گاز  : حذف ماده سوختنی به معنی سد کردن .3

 

 انواع آتش

 :تقسيم ميشوند C- D - E - F - B - A ي  دسته کل 6به  برحسب نوع ماده قابل اشتعال که باعث آتش سوزي ميشودانواع آتش 
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  گذارند. فرش و اثاثيه که از خود خاکستر بجا مياشي از مواد جامد از جمله کاغذ ،چوب ،پالستيک ،آتش سوزي نA : کالس 

 آن و فرآورده هاي نفت ،آتش سوزي ناشي از مايعات قابل اشتعال ازجمله پارافين ، بنزين ، الکل ،روغن B : کالس 

 آتش سوزي ناشي از گازهاي قابل اشتعال از جمله گاز مايع و گاز شهري ، پروپان ، بوتان C : کالس 

  يم، سديمو آلياژ پتاس يماکسيد شونده ازجمله آلومينيوم ،منيز آتش سوزي ناشي از فلزات قابل اشتعال يا سريعD : کالس 

 . ..تور و....سيستم کامپيوتر،دينام مو ،آتش سوزي ناشي از وسايل الکتريکي ) برقي ( مثل کابلهاي تابلوهاي برق E : کالس 

 د.شون تورانها استفاده ميدر آشپزخانه يا رس آتش سوزي ناشي از چربي و روغن هاي خوراکي که معموال  :K یا  F کالس

 

 

ليتر  14کيلو يا  14حريق ساخته شده و با ظرفيت حداکثر  به وسيله اي گويند که جهت اطفاي : خاموش کننده های دستی
فاي اط هاي کپسولو شن و ماسه  مثل : سطل هاي آب ،، يک نفر قادر به جابجايي و بکارگيري آنست نده مواد خاموش کن
  حريق دستي

 

انتخـاب  مغازه يا نوع خودرو با توجه به نوع محير منزل ، وجود دارند، که کيلويي 50 تا 1در وزن هاي آتش نشاني  هايکپسول
 اسـتفاده  گـاز کربنيـککيلويي پودر و گاز و12و  6، 4ار براي منازل و محل ک، کيلويي پودر و گاز  3تا  1شوند. براي خودرو  مي

 مي شود.
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                                                                                                                                                                           انواع خاموش کننده                                                                                   
حريق مهم است قبل از تصميم به اطفاي ؛ هستندهر کدام از خاموش کننده ها مخصوص خاموش کردن بعضي از انواع آتش 

        از نظر مواد خاموش کننده داخل آن خاموش کننده ها را خاموش کننده را بدانيم .کپسول يا ماده  و نوعنوع آتش سوزي 
 گروه تقسيم کرد : پنجتوان به  مي

 ((WATER   خاموش کننده هاي محتوي آب .1

 ( POWDER ) خاموش کننده هاي محتوي پودر .2

 ( FEOM)  خاموش کننده هاي محتوي کف يا فوم .3

 ( هالوژن ،CO2  ) خاموش کننده هاي محتوي گاز .4
 شن و ماسه خاموش کننده هاي محتوي .5
 

 ((WATER آب محتوی خاموش کننده ی .1

 ترين و موثرترين روش است.  راحت -

 .فراوان و ارزان است ، و خاصيت سرد کنندگي بااليي دارد -
 سنگين وزن است لذا حمل و نقل آن مشکل است .  -
  .در حريق فلزات قابل اشتعال استفاده از آب موجب انفجار مي گردد -
 .آب بر روي برخي از کاالها مانند وسايل برقي يا کاغذي اثر نامطلوب دارد -
 براي خاموش ؛ بنابراين اگرگردد حريق تجهيزات الکتريکي و برق آب ميتواند موجب برق گرفتگي و گسترش آتش ميدر  -

 .ردبرق را ازمنبع قطع ک نباشد،بايد در دسترس اي جز آب کننده حريق وسايل برقي خاموش کردن

 ز خود حريق نيست .زماني که آب تحت فشار پاشيده شود ، قدرت تخريب بااليي دارد که گاهي کمتر ا -
در هنگام پاشيدن روي مايعات قابل اشتعال مثل نفت يا روغن باعث پرتاب شدن مايعات ، انفجار و پاشيده شدن آن شده  -

 و گسترش حريق را باعث مي شود. 
  يل کشش سطحي آب نفوذ آن به داخل تل مواد ) تل ذغال سنگ ، خاک اره و مانند آن ( محدود است.بدل -

 دارد.آمپر فشار رد و برچسب يا نوار قرمز رنگ دا،  مي شوداستفاده   Aبراي آتش کالس  آب کپسول حاوي  -

 توجه: 

، براي اطفاء حريق مايعاتو  براي اطفاء حريق جامدات آب را بايد بصورت جت روي قلب آتش بگيريم در استفاده از آب -
 نشود.موجب گسترش آتش به اطرا  تا  ريمببايد آنرا بصورت مه پاش بکار ب

ريختن آب بر روي اينگونه وسايل و تجهيزات موجب برق ؛  (خازنها)شود  برق ذخيره مي، در برخي از تجهيزات برقي  -
  د.شو گي ميگرفت
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 ( POWDER) خاموش کننده های محتوی پودر .2

رچـه هگـردد .  چسبندگي آنها در کپسول زياد مـيدرجه سانتيگراد پايداري خوبي ندارند و امکان  60پودر ها در حرارت باالي 
ي توصيه کاربرد دارد ولي بداليل اقتصاد  Aپودر شيميايي اگر چه براي حريق دسته.  پودر موثرتر است ،قطر ذرات ريزتر باشد

 پـودر خشـک  ازکپسول حاوي .مگر اينکه مواد در حال اشتعال پربها بوده يا استفاده از آب ماهيت آنها را تغيير دهد، نمي گردد 
ر ذرات پود برچسب يا نوار آبي رنگي دارد، پودر خشک کپسول حاوي  .استفاده مي شود  Eو A، B ،C، Dهاي کالس  اي آتشبر

 . استفاده مي شود  Fبراي آتش نوع  پودر شيميايي ترکپسول حاوي . از نشانگر فشار سنج داردو   تحت فشار مي باشند

 ( FEOM)  محتوی کف یا فومخاموش کننده های  .3

يده هنگام پاشـ.خاموش کننده بسيار پر قدرتي است کف .وم مايعي خاموش کننده است که بويژه در مورد مايعات کاربرد داردف
مواد اوليـه .استتوسعه خوب آن و پخش شدن روي سطح ماده احتراقي  .از مزاياي فومدشو مي جادياحباب  اين مايع، شدن

)شاخ گاو و مواد گياهي ( که باعث کاهش قيمت محصوالت نسـبت  است محصول بسيار ارزان و قابل دسترس براي تهيه اين
 يا قرمـز (کرم رنگ )رنگ خردلي ه پسول فوم بک. يا فوم همانند کپسول حاوي آب استکف  معايب .به مشابه خارجي مي شود

 ده.چند سالي ست که از رده خارج ش شاشکاالت دليلبه  فوم. استفاده مي شود  Bو A راي آتش هاي کالسب ،خردلي  با نوار

 :(  CO2) دی اکسید کربن  خاموش کننده های محتوی گاز .4

سـيدن رکه با احاطه اطرا  آتش مـانع از دي اکسيد کربن گازي است غير قابل احتراق ، بي بو ، غير سمي و سنگين تر از هوا 
نازل سخت و پالستيکي  .برچسب يا نوار مشکي دارد دي اکسيد کربنکپسول حاوي . اکسيژن شده و حريق را خاموش مي کند

     مي شود.استفاده  E براي آتش هاي کالس و بويژه  درنشانگر فشار ندا، دارد

 معایب و مزایا :

  کتابخانه ها و موزه ها بکار مي برند. ، در آتش نشاني اين گاز را بيشتر در اماکن سربسته مانند اتاق -

 ،دلذا در مواردي که مواد با ارزش دچار حريق مـي شـون، اين گاز باعث خسارت به مواد موجود در محير حريق نمي شود  -
  مناسب تر از آب است.

ي يـا زيرا بدليل عدم هدايت برق و عدم وجود مواد باقيمانده باعث اتصال؛ براي حريق هاي الکتريکي بسيار مناسب است  -
  گردد.خرابي در مواد حساس نمي 

 ود.بمثمر ثمر نخواهد  زيرا بعلت پراکنده شدن گاز در فضا، نمود  از بکار بردن اين گاز در فضاي باز بايد خودداري -

 

 هالن یا هالوژن خاموش کننده های محتوی گاز .5

جامـد پـر هاي مـواد  خاموش کننده هالن براي محدوده هاي کوچک ولي مهم مانند ماشينهاي الکترونيکي و الکتريکي ، حريق 
  از آنها استفاده نمي شود. ، . ولي چون باعث تخريب اليه ازون مي شوندارزش ، مراکز مخابراتي و مانند آن کاربرد فراوان دارد



 

169 

 

 قسمتهای مختلف یک خاموش کننده

 .کپسولي کوچک فلزي است که در آن گاز ازت يا تحت فشار بسيار زيادي نگهداري مي شود :تریج کار -
بنابراين در مواقع  ؛در يک سوراخ قرار دارد ياين پين بمنظور جلوگيري از فعال شدن کپسول بصورت سهو : پین ایمنی -

 .استفاده بايد آنرا ازجاي خود بيرون آورد

 .کنيم با استفاده از دسته کپسول را بلند و جابجا مي: هدسته نگهدارند -

محتويات کپسول با سرعت از شيلنگ و نازل به بيرون  ،پينبا فشار دادن اين ضامن پس از بيرون آوردن   :ضامن یا اهرم -
 .پرتاب مي شود

ايـن وسـيله تنهـا )در نوع پودر و گاز(. گردد براي نشان دادن فشار از يک عقربه فشار سنج استفاده مي :گیج یا فشارسنج -
سـبز و  ازيک صفحه بـا دو رنـگگيج .تريج است کاربکارميرود و نشان دهنده ميزان فشار گاز درون ي پودر درکپسولهاي

 بودن کپسول و رنگ قرمز نشـان دهنـده خـالي بـودن رنگ سبز نشان دهنده شارژ .يک عقربه تشکيل شده است قرمز و
 معمـوال  .باشـد اما اگر عقربه روي رنگ قرمز سمت راست سبز باشد کپسول بيش از استاندارد شارژ مـي؛ کپسول است 

 است. 12موقعيت ساعت وضعيت مطلوب عقربه فشار بعد از 

 

 

 : روش استفاده از خاموش کننده ها

 .اين به شما اجازه ميدهد که دسته آنرا فشار دهيد تا مواد خاموش کننده از آن خارج شود؛  پين را بکشيد .1
  به سمت مواد اطفا کننده بگيريد. شيلنگ خروجي را .2
دسـته يـک سـوزن کـه با فشـردن  ..اطفا کننده مي شوداين عمل باعث خارج شدن مواد ؛  دسته را به پايين فشار دهيد .3

شود. ابتداي لوله خروج پودر در گردد و تحت فشار گاز پودر به خارج پاشيده ميبسته است، آزاد  مي مجراي خروج پودر را
  .نزديکي کف مخزن قرار دارد تا بر اثر فشار گاز تمام پودر خارج گردد

  تا زمانيکه آتش خاموش شود. دروي آتش را بپوشاني سمت ديگرآتش را جارو کنيد از يک سمت به  .4

 



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 ریقه استفاده عملی از کپسولهاط

 اول شناسائي عامل حريق بعد بکارگيري استراتژي اطفاءحريق -

 قطع جريان برق  -

  ج فشارگازيبودن کپسولهاي آتش نشاني باکنترل گ شارژ اطمينان از -

  يکنواخت شدن محتويات آنجهت  گاز و سروته کردن کپسول پودر -

سپس کپسول را برداشته و شلينگ آنرا در دست و  CO2بصورت تک ضربه  دافشاردادن اهرم ابت کشيدن ضامن کپسول و -
تـا  5/1به صورت جارويي در سطح قاعده يا پايين ترين نقطه از حريق رو با فاصلهو گرفته و دستگيره آنرا فشار مي دهيم 

ار داشـته پشت بـه بـاد قـر اگر در فضاي باز قصد استفاده از کپسول را داريم بايد حتما متري اين کار را ادامه مي دهيم. 3
 باشيم.

 .فضاي بسته ايجاد شده نبايستي درب وپنجره ها يکباره بازشوند درصورتي که حريق در -

 تهاي مجاز شارژ و آماده شود .توسر شرک پس از هر بار استفاده از کپسول بايد کپسول مذکور مجدداا -

 

 مکان مناسب جهت نصب خاموش کننده تعیین

داکثر در کيلوگرم باشد ح 18متري از سطح زمين نصب گردد . چنانچه وزن خاموش کننده بيشتر از  1/5حداکثر در ارتفاع -
 متري سطح زمين نصب گردد . 1ارتفاع 

 هر چند کهکند  لب ميجبه محض ورود به محل اولين چيزي باشد که توجه را  و ها قرار گيرددر نزديکي ورودي و خروجي -
  .ظاهر خوبي نداشته باشد
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 باشد. برداشتن آن آسانو  کوتاه و خالي از وسايل دست و پاگير و مزاحم باشد بايد مسير دسترسي -

 باشد.از مواد مخاطره آميز  ردر فاصله ي دو و در مکاني نصب گردد که امکان صدمات فيزيکي به آن حداقل باشد -

 در فضاي باز و در مقابل تابش مستقيم نور خورشيد يا بر  و باران قرار نگيرد. -

 شود بايد از بستهاي مخصوص استفاده شود .يا چرخ نصب مي وقتي که خاموش کننده بر روي ديوار -

 :دو حالت مختلف وجود داردنشت گاز بطورکلی در مورد مواجه شدن با خطرات 

 .اي که گاز در ساختمان پخش شده و آتش نگرفته باشد مرحله  -
 .اي که آتش سوزي ناشي از گاز بوجود آمده باشد مرحله -

 

 :  (مرحله خطر)آتش نگرفته باشد لیای که گاز در ساختمان پخش شده و مرحله در)پیشگیری(اقدامات اولیه  

 خوراک پزي و غيرهخاموش کردن تمام منابع حرارتي؛ از قبيل بخاري و چراغهاي  -

 د ؛نکني از قطع و وصل نمودن کليدهاي برق خودداري شود؛ يعني اگر حتي يک المپ روشن بود آن را بوسيله کليد خاموش -
فيوز کنتـور را  دتواني البته در مواردي که فيوز برق در خارج از ساختمان قرار دارد مي .نمايد توليد جرقه مي چون خود کليد

ساختمان بدون ايجاد جرقه قطع شود ولي اگر فيوز در محل پخش شدن گاز باشد به هيچ  برق در داخلتا جريان  دباز کني
 نکنيد.عنوان آن را باز 

 .جلوگيري از خروج گاز بوسيله بستن شير کنترل  -
 .هاي ساختمان باز کردن تمام دربها و پنجره -

وسـائل  .دکننجرقه ن از وسائلي استفاده شود که توليد بايدبراي اين کار .خارج کردن گاز داخل ساختمان بوسيله ايجاد باد  -
  .مکنيتر است که پارچه يا گوني را خيس به .ي نخي ها اي گوني يا پارچه مقواي بزرگ يا قطعه مثلمناسب 

موکتهـا،  چون حرکت در روي ،بهتر است از دستکش يا يک تکه پارچه مرطوب براي باز و بسته کردن دربها استفاده شود -
 .کند الکتريسيته ساکن مي بدن توليد در

اي پارچه در جلوي دهـان قـرار دهـيم و در  يا قطعه ؛ براي داخل شدن به محل بهتر است از دستگاه تنفس استفاده کنيم -
 .صورت امکان چيزي که صورت را بپوشاند تا در زمان بروز آتش سوزي ريه و مجاري دچار سوختگي نشود

 
 : که آتش سوزی ناشی از گاز بوجود آمده باشدای  مرحلهاقدامات اولیه در

توجه به نوع آتش سوزي  ، الزم است ابتدا اطرا  مخازن گاز را با هاي سرپوشيده هاي ناشي از گاز در محل آتش سوزي در
بتوانيم شدتاکنترل آن سالم با نيم که مخزن گاز قابل حمل به بيرون يا شيرک گاز را خاموش مي م، در صورتي خودکنيخاموش 
م. در کنيخروج گاز جلوگيري  بالفاصله مخزن را به خارج از ساختمان منتقل و يا با بستن شير کنترل از خاموش کردن، پس از

 خاموش کردن خود سيلندر گاز م، بايد ازنماييصورتي که مخزن قابل انتقال نباشد و يا به عللي نتوانيم از خروج گاز جلوگيري 
از قسمت باال خنک نموده از  اطرا  خودداري نماييم و مرتبا  بوسيله آب مخزن را از تمام نقاط و بيشترپس از خاموش کردن 

 د.آماده گرد سرايت آتش به اطرا  جلوگيري کنيم تا زماني که وسائل انتقال مخزن و يا جلوگيري از خروج گاز



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 اتتصادف در صدومانم به رسانی کمک حوهن

جـه مواآن سوانح رانندگي از اتفاقات پرشماري است که هنگام تردد در خيابان ها يا جاده ها ممکن است بـا صـحنه هـايي از 
 . مات در نجات مصدومان استالزا ، دانستن بهترين اقدام پيش از رسيدن اورژانس يکي از يمشو

 115 تماس با مرکز فوريت هاي پزشکي با شماره تلفنولين و مهمترين قدم در برخورد با حادثه ديدگان سوانح رانندگي ا -
ياز از و ارايه ادرس دقيق محل حادثه به آنهاست. در تماس با مرکز اورژانس با حفظ خونسردي کامل تمام اطالعات مورد ن

جنس د،عداو هرگونه تقاطع يا نشانه ديگر، ت محل وقوع حادثه.جمله نام دقيق خود و آدرس دقيق محل حادثه را اعالم کنيد
را  صدمه خطوط نيروو جزييات هر نوع خطر مثل گاز، مواد سمي وهر چيزي در مورد وضعيت آنها  ،سن تقريبي مصدومان  و

 ذکر کنيد.

ه در اولويت درماني هستند و نياز بـه درمـان فـوري دارنـد.راه تنفسـي حادثـ، مصدوماني که دچار توقف تنفس شده اند   -
در  م را باز و هر شيء که داخل آن است خارج کنيد تا مصـدوم بـه راحتـي تـنفس کنـد.ديدگان را بررسي و دهان مصدو

  ،تنفس مصنوعي را آغاز کنيد.صورتي که پس از خارج کردن مانع از دهان مصدوم، تنفس آغاز نشد

  د.ندهيافزايش را آسيب ديدگي مصدوم که  فشار و کشش خارج نکنيد مصدومان محبوس شده در داخل خودرو را با -

 

شود، ضربه و آسـيب بـه اعضـاي اي که معموال  بعد از سوانح و صدمات وارده به اشخاص ايجاد مييکي از عوارض عمده -
در صورتي که تعداد زيادي  شود.ها ميها و شکستگيمختلف بدن است که منجر به اشکال مختلف آسيب از قبيل خونريزي

خونريزي  کمک به مصدومان داراي خونريزي شديد در اولويت است.مجروح در محل وجود دارند و مشکل تنفسي ندارند، 
ال خونريزي، عضـو را بـا کنيد.در صورت قطع نشدن کنترلبا قرار دادن پارچه تميز و فشار دست برروي محل خونريزي را 

  و در نهايت مي توانيد از تورنيکه استفاده کنيد. آوريد تا خونريزي کمتر شود

د در مـور نسبت به ثابت کردن آن با آتل، تخته يا اجسام مشابه و يا بانـداژ اقـدام کنيـد. پا و در صورت شکستگي دست -
 ها انجام دهيد.ند شکستگيها اقدامات اوليه را مانخوردگي انداممصدومين دچار دررفتگي و يا پيچ 

در  د.بـه تعويـق بيندازيـ 115اينکار را تا آمدن نيروهاي  ( آتش سوزي خطر در صورت ضروري نبودن حمل مصدوم )مثل -
به بدن مصدوم بـا  بدون حرکت دادن .جايي بپرهيزيدشکستگي ستون فقرات بسيار با احتياط عمل کنيد و از هرگونه جابه

  داريد. تخته چوب بلند يا آتل تمام قد او را ثابت نگه

باعث ضـايعات بيشـتر و حتـي  هنگام حمل مصدوم دقت کنيد ضايعه بيشتري به وي وارد نکنيد. حمل غير اصولي مصدوم
 اگر خطري جان مصدوم راو  قطع نخاع مي شود. از اين رو در صورتي که با روش هاي صحيح حمل مصدوم آشنايي نداريد

 تهديد نمي کند، از جا به جا کردن وي خودداري کنيد.

 کنيد. با امکانات موجود و عاليم خطر از ايجاد ترافيک و احتمال وقوع تصادفات بعدي جلوگيري -

هـاي حضور مردم و رانندگان در حال عبور به منظور تماشاي صحنه تصاد ، مانع از امداد رساني سريع و به موقع خودرو  -
 اريد.. سعي کنيد با ماليمت اطرا  حادثه را خلوت نگه دامدادي به مصدومين شده و تلفات جاده اي را دو چندان مي کند
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 و تمرین پرسش

 توضيح دهيد.را درماني اکسيژن  نياز بهعالئم  -

 را نام ببريد.اکسيژن عالئم مسموميت با  -

  تهيه نماييد. راو شرح قسمت هاي مختلف آن  اکسيژنکار با کپسول  فيلمي از نحوه احيا -

 .ديکن سهيمقا هم با و برده نام را ژنياکس دادن يروشها انواع -

 .دينمائ ذکر را مورد شش بزرگساالن در ژنياکس با تيمسموم عوارض از -

 ست؟يچ نوزادان در ژنياکس اديز افتيدر عارضه -

 باشد؟ يم مقدار چه اطفال و بزرگساالن در ژن،ياکس کپسول قيطر از ازين مورد ژنياکس زانيم -

 از شراير نصب کپسولهاي آتش نشاني شش مورد را شرح دهيد. -

 .دهيدشرح نشاني کپسول آتش با اطفا حريق را  عمليات -

  دو مورد را نام ببريد. معايب پودر شيميايياز -

  ببريد.تقسيم بندي انواع آتش را بر حسب ماده سوختني نام  -

 ؟مشخص نماييد از هر کدام از کپسولهاي زير در خاموش کردن چه نوع آتش سوزي استفاده مي شود -

  کپسول آتش نشاني حاوي آب 

  پودر خشک حاوي کپسول آتش نشاني حاوي 

 اکسيد کربندي  کپسول آتش نشاني حاوي گاز  

 کپسول آتش نشاني حاوي محتوي کف يا فوم  

 با کمک مربي خود استفاده از کپسول آتش نشاني را در مهار آتش سوزي تمرين کنيد. -

 اقدامات اوليه در برخورد با تصادفات را توضيح دهيد. -
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 دهمچهارفصل 

 تریاژ

 اهداف آموزشی

 د:یپس از یادگیری محتوای این مبحث بتوان می رودانتظار 

 د.یتریاژراتعریف کن .1

 د.یهدف از انجام تریاژراتوضیح ده .2

 د.یاصول انجام تریاژپیش بیمارستانی رابیان کن .3

 د.یارزیابی اولیه در مصدوم راانجام ده .4

 د.یانواع تریاژرانام ببر .5

 د.یکن درصحنه حادثه روی مصدومین اجرا را تریاژ .6
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 تریاژ
انجام ترياژ به محض ورود به محـل حادثـه بايـد  .رود در هر سانحه اي که مصدومين بيش از حد معمول دارد بکار مي ترياژ

تريـاژ از کلمـه  .شـوندصورت گيرد و بيماران معموال  بوسيله روبانها يا چسبهاي رنگي قرمز، زرد، سـبز، سـياه شـخص مـي
در عمل به معناي دسته بندي بيماران و مصدومين و تعيين ميزان ترياژ  است.به معني دسته بندي گرفته شده Trier فرانسوي 

  نياز به سرعت در رسيدگي به آنان است.
 

 هدف از تریاژ بهترین کار برای بیشترین افراد در کمترین زمان  میباشد.
 

 

 

 اصول تریاژ

 انجام بهترين خدمات به بيشترين مصدومين -
 کارکنان بهداشتي درماني اجرا مي کند.فردي با تجربه از  ترياژ را -
 ترياژ بطور سريع ؛ پويا و ايمن  انجام مي شود. -
 

 .هدف هر سیستم تریاژ این است که بطور دقیق هر مجروح یا مصدوم برچسب تریاژ داشته باشد
 

 اصل مهم در تریاژ 3
- Speed  سرعت 
- Accuracy  دقت 
- Organization سازماندهي  

 ارزیابی اولیه

 ثانيه 30-90طاليي : زمان  -
 است. مهمترين روش ارزيابي اوليه مشاهده دقيق و موشکافانه -
 . وضعيت تهويه و گردش خون باز بودن راه هوايي ، ،( GCS )ارزيابي اوليه مصدوم شامل : بررسي سطح پاسخ دهي -



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 در این حالت بیماران به چند گروه تقسیم میشوند:

 
 مي کنند.نجات پيدا  حتماا ،داد ولي اگر به بيمارستان برسندآسيب ديدگاني که در محل ،کاري نمي توان برايشان انجام   .۱
 .آسيب ديدگاني که بيشترين فايده را از مداخالت درماني مي برند .۲
 آسيب ديدگاني که بدون مداخله هم زنده مي مانند . .۳
  .به بيمارستان هم برسند نمي توان براي آنها اقدامي انجام داد آسيب ديدگاني که نه تنها در محل بلکه اگر .4
 متوفيان .5
 

 انواع تریاژ

 تریاژ اولیه : –الف 
سرعت به خدمات ه حال ب بيماران بد .اين کار قبل از رسيدن پرسنل با تجربه ؛ توسر افراد محلي )بهورز ( انجام مي گردد

 آموزش به پرسنل است.زمه چنين ترياژي الدرماني دست مي يابند . 
 

 نیروی انسانی در تریاژاولیه
 پرسنل اورژانس -
 امدادگران هالل احمر -
 گروه سيار امداد پزشکي -

 

 تریاژثانویه -ب

 ارزيابي دقيق تر و توزيع مناسب خدمات درماني است که توسر پرسنل کار آزموده صورت بگيرد.

 دسته بندی تریاژ                                                                               

بدون اقدام درماني سريع در باشند و شامل بيماران اورژانسي که ضايعات مخاطره آميز داشته  گروه فوری ) قرمز ( : .1
مثال :خونريزي خارجي  چار مشکالت شديد مي شوند.يا د ساعت آينده جان خود را از دست مي دهند 2تا  1کمتر از 
 .  ..... قابل کنترل مشکالت تنفسي قابل اصالح و و شديد

 

سـاعت  1بيماراني که جراحات شديد داشته و نياز به مداخله دارند ولي بدون درمان نيز بـيش از گروه تاخیری ) زرد( :  .2
 پارگي هاي متوسر بدون خونريزي ،شکستگي هاي ساده استخوان هاي بزرگ  مثال :. دوام خواهند آورد

 
افرادي که ضايعات خفيف دارند که نه جانشان به مخاطره خواهد افتاد و نه دچـار عـوارض دائمـي : گروه سرپایی )سبز( .3

 بسته شکستگي هاي کوچک و ،آسيب ديدگي هاي خفيف بافت نرم  ناشي از آسيب مي شوند . مثال :

سـاعت مـي  1اگر امکانات نباشد ظر  و باالترين اولويت را در دستيابي به خدمات درماني دارند  ( :گروه انتظار )آبی  .4
 پيش بيني مي شود حتي در صورت رسيدن به بيمارستان نيز اقدامات براي زنده ماندن آنها موثر نخواهد بود. ميرند .

 متوفیان )سیاه ( .5
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 اصول ابتدایی
 آسيب ديدگان به تاخير بيافتد. انتقال ساير رسيدگي و حال مرگ تا در افراد متوفيان ورسيدگي به  -
سپس آسيب ديدگاني که نمي . منتقل شوند ،  تري دارند ولي در حال مرگ نيستندابتدا آسيب ديدگاني که حال وخيم  -

 توانند بدون کمک راه بروند.
 و به آنها رسيدگي شود. منتقل شوند، در نهايت  آسيب ديدگاني که مي توانند بدون کمک راه بروند -

 

 دسته بندی تریاژ شناخته شده جهانی :
 

 رنگ
 

 میزان الویت گروه

 1الويت  مراقبت فوري و انتقال ضروري است قرمز
 2الويت  مراقبت اورژانسي تاخيري و انتقال زرد
 3الويت  يياپآسيب هاي خفيف و بيماران سر سبز

 4الويت  هاي منجر به مرگ و کشندهآسيب  سياه و  آبي
 

 خالصه
 

 GREEN TAG     هرکس با پاي خود به شما مراجعه کرد   -

 YELLOW TAG    سالم دارد ولي راه نمي رود    RPMهرکس -

 RED TAGمشکل دارد                    RPMهرکس در -

 هرکس نفس نمي کشد                ؟؟؟؟ -

 
 

 پرسش
 

 :يدئمشخص نما بيماران زير تعيين رنگ روبان دربا  را اولويت ترياژ
 

 شکستگي استخوان لگن ک  نوجوان باي -
 ک بيمار مسن با سوختگي خفيف ي -
 مسموميت شديد  خانمي جوان با -

 
 
 



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 پانزدهمفصل 

 ینحمل مصدومآشنایی با نحوه انتقال و 

 اهداف آموزشی
 : دیدر پایان جلسه انتظار می رود بتوان

 د.یبیماران را بیان کناهمیت انتقال  -
 د.یروش های انتقال مصدومین را نام برده و هر کدام را توضیح ده -
 د.یروش های حمل مصدوم را نام برده و هر یک را شرح ده -
 د.ینکات حمل مصدوم را بیان کن -
 د.یروش انتقال مصدوم به برانکارد را شرح ده -
 د.یروش حمل برانکارد را نام برده و هر یک را شرح ده -
 د.ینحوه حمل برانکارد در پله را شرح ده -
 د.ینحوه حمل برانکارد در سطح شیب دار را شرح ده -
روشهای جلوگیری از آسیب به امدادگر در حین حمل مصدوم را نام برده و هر  -

 د.ییک را جداگانه توضیح ده
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حمل و نقل مصدومنحوه آشنایی با   

 

محلي به محل ديگر را حمل مصدوم مي گويند. ايمنـي و راحتـي حمـل از اولـين  جابجائي يا انتقال مصدوم به روش مناسب از
مالحظاتي است که بايد در مورد مصدوم رعايت شود، توجه داشته باشيد بي دقتي و عدم رعايت شراير الزم در حمل  باعـث 

يـرد، مگـر اينکـه زنـدگي وخيم شدن وضع مصدوم خواهد شد. بهتر است کمک هاي اوليه به مصدوم در محل حادثه انجام گ
قبل از جابجائي مصدوم  باشد. ... ريزش آوار ، آتش سوزي ، هواي مسموم و خطرجدي مانند مصدوم يا کمک کننده در معرض

 الزم است معاينه عمومي از قسمتهاي مختلف بدن وي بعمل آورده و اقدامات ضروري انجام گيرد. ،يژه چنانچه بيهوش باشدوب
 

 مصدومانواع روش انتقال 

 اساس تقسيم بندي:
 وضعيت مصدوم -
 تعدد مصدومين  -
 شراير محيطي  -

 

 انواع روش انتقال مصدوم

 انتقال اورژانسي -
 انتقال فوري -
 انتقال غير فوري -

 انتقال اورژانسی وشرایط آن                                                            
 

سـيل و ديگـر  ترقه، محير ناامن فيزيکي، زلزلـه،انفجار، تماس با مواد محوجود عوامل خطر زا: آتش سوزي، احتمال  .1
 بالياي طبيعي، تشعشع اتمي، گازهاي سمي، خطرات الکتريکي، ترافيک کنترل نشده، فرو ريختن آوار، حمله دشمن

  CPRنياز مصدوم به مراقبت پيشرفته مثل کنترل خونريزي،  .2
 تعدد مصدومين و ناتواني در ارائه خدمات .3

 
 انتقال اورژانسی 

 سه نوع انتقال اورژانسي عبارتند از: 
 ساعد -کشيدن زير بغل -
 کشيدن پيراهن  -
 کشيدن با کمک پتو  -
 توجه :
مراقب باشيد که بيمار در جهت محـور بلنـد بـدن کشـيده  .تا حد امکان جهت محافظت از ستون فقرات تالش کنيد  -

             شود.
رفتن نيست و دچار گيجي، درد قفسه سينه، مشکالت تنفسي، آسيب اندام هاي انتهايي زماني که مصدوم قادر به راه  -

 يا مشکوک به آسيب مهره اي است، وي را وادار به راه رفتن نکنيد.



 امدادیهای اوليه و اقدامات  کمک
 
 

 

  
 

 انتقال فوری وشرایط آن
 

 عدم تهديد حيات امدادگر  -
 وخامت حال مصدوم مثل نياز به درمان حمايتي به دليل تنفس غيرموثر، درمان شوک و اختالل هوشياري  -
 تهديد حيات مصدوم و نياز به درمان فوري مثل تصادفات موتوري  -
 وجود عوامل تشديد کننده بيماري در صحنه حادثه مثل وجود گرما يا سرما   -

 
 انتقال غیرفوری وشرایط آن

 د حيات مصدوم و امدادگرعدم وجود تهدي -
 وجود وقت کافي براي برنامه ريزي و انتخاب بهترين و بي خطرترين روش انتقال -
 استفاده از بهترين تجهيزات -

 روش های حمل مصدوم
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 انتخاب روش حمل و انتقال مصدوم
 وضعيت مصدوم)بحراني يا غيربحراني( -
 وزن مصدوم -
 تعداد مصدومين -
 توانايي جسمي فرد حمل کننده  -
 مسافت -
 شراير راه  -
 امکانات موجود و يا در دسترس -
 تعداد امدادگران -
 وضعيت آب و هوايي -
 خطرات قطعي و احتمالي -

 

 حمل کولی  -حمل عصایی  – آتش نشان )سینه خیز(حمل 

 

 حمل چهار مچ –حمل دو مچ 
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 حمل با صندلی – ه ایحمل زنب

 
گویند که در شکستگی ستون فقرات به کار می رود. می  حمل پل آن به اصطالحاً  نفره کهچند حمل آغوشی  -ی یک نفره حمل آغوش           

 .بلندکرده ، برانکارد را زیر او قرار می دهند سانتی متر از زمین 20ه ، حداکثر هنگی و دریک شمارادراین روش مصدوم را با همـ
 

 

 .نفر در اختیار باشد می توان حمل با پتو را با هماهنگی انجام داد 3از درمصدومینی که شکستگی فقرات دارند اگر بیش  : حمل با پتو
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 نکات مهم در هر نوع انتقال مصدوم
 تمام د،يهست گردن و سر فقرات، ستون بيآس به مشکوک اگر. ديدار نگاه يعيطب تيوضع در را وگردن سر همواره -

 .ديکن تيرعا فقرات ستون يبرا را الزم اطاتياحت
 مسئول عنوان به افراد از يکي و شود انجام است قرار يکار چه بدانند ييجابجا گونه هر انجام از قبل ديبا امدادگران تمام -

 .شود انتخاب دستورات دادن و يهماهنگ
 رسانيد. ببه او امداد  يدتا بتوان بزنيد کنار،اگر مصدوم گير کرده ، ابتدا اشيايي را که مانع انتقال او هستند -
 مصدوم را به زور از جايي به بيرون نکشيد، بلکه برايش راه باز کنيد.هيچ وقت  -

وريد بايد کمک هاي بيااين که او را از جايي که گير کرده بيرون  اگر مصدومي آسيب ديدگي شديد و کشنده دارد حتي قبل از -
 .را براي مصدوم انجام دهيداوليه 

 برسانيد.به او کمک  سپسسعي کنيد مصدوم را به جاي امن ببريد -

 در صورتي که نوع عارضه معلوم نيست بايد فکر کنيد که مصدوم شکستگي ستون فقرات دارد. -

 ااگير کرده ولي خطري متوجه او نيست و جراحت هايش شديد نمي باشد، ترجيحـ آوار يا اشيايي درصورتي که مصدوم زير -
 بايد منتظر گروه هاي امدادي بود تا او را منتقل کنند و در زمان انتقال سعي کنيد مصدوم تکان نخورد.

در صورتيکه چند نفر کمک وجود دارد ، هيچوقت سعي نکنيد مصدومي را که شديدا  آسيب ديده به تنهائي حرکت بدهيـد.  -
هم )در صورتيکه بهوش باشد( استفاده کنيد، هر نفـر، از  هميشه ترتيب کار را طوري بدهيد که از همه حتي از خود مصدوم

 جمله مصدوم هوشيار بايد بداند که هد  چيست و شما بايد قبل از شروع هر مرحله دستورات الزم را صادر کنيد.

ه جراحت اگر الزم است که مصدوم به بيمارستان برده شود، بايد ترتيب اينکار را بوسيله آمبوالنس بدهيد، اما در مواردي ک -
 جزئي است يا فقر دست آسيب ديده است مي توانيد او را با اتومبيل هم به بيمارستان برسانيد.

صرفنظر از اينکه چه روشي براي حمل مجروح اتخاذ شود ، هد  هميشه يکي است : رساندن مصدوم به مقصد بدون آنکه  -
 ناراحت شود يا حالش بدتر شود.

يـد و تـا دوم را در آن حالت پيدا مي کنيد يا وضعيتي که در آن قرار گرفته تغييـري ندهاگر امکان دارد، در وضعيتي که مص -
 مراقب حال عمومي مصدوم باشيد.  رسيدن امداد پزشکي کامالا

 امدادگر برای حفظ سالمت خود باید این موارد را مد نظر داشته باشد:

 توجه به توانايي فيزيکي خود و اجتناب از جابجايي سخت و سنگين  -
 استفاده از قويترين عضالت بدن مانند عضالت ران و شانه -
 استفاده از عضالت بازو وشانه ها در کشيدن مصدوم  -
 پرهيز از چرخش هاي تند و ناگهاني و کشيدگي اندام درحين حمل  -
 اجتناب از فشار به ستون فقرات  -

 مصدوم  نزديک بدن قرار دادن -
 حفظ شانه ها، لگن، پاها در يک امتداد -
 صا  و مستقيم نگه داشتن ستون فقرات خود در تمام اوقات  -
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 خم کردن زانوها، به جاي خم شدن از ناحيه کمر -
 فاصله مناسب پاها و وضعيت محکم و متعادل براي امدادگر -

 مخصوص پله ها استفاده از وسايل مختلف مانند برانکارد، تخته صا ، صندلي -
 استفاده از برانکارد چرخدار براي مسافت هاي طوالني -
 استفاده از نفرات بيشتر براي حمل و حرکت دادن بيمار -
 انتقال به آرامي و ماليمت و هماهنگ با امدادگران ديگر  -

 گذاشتن مصدوم روی برانکارد

مثل  مواقع خاصدر  . براي بلند کردن و يک نفر براي آوردن برانکارد نفر  4 نفر 5نياز به براي حمل مصدوم روي برانکارد 
 شود.تعيين به عنوان مسئول و رهبر باشند کافي است. يک نفر  تنگ بودن جا دو يا سه نفريا  نفرات کم تعداد

 

 

 احتیاطات الزم برای ستون فقرات
 نگه داشتن مصدوم در همان وضعيت -
 يک راستاحفظ سر، گردن و قفسه سينه در  -
 اجتناب از حرکات غيرضروري سر و گردن -
 و درخواست آمبوالنس 115تماس با  -
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 حفظ راه هوايي و تنفس -
 بستن گردن بند طبي)ثابت نگه داشتن سر با دست امدادگر( -
 استفاده از تکنيک کنده درختي براي گذاشتن برانکارد و جابجايي -

 تکنیک کنده درختی: 
  آماده کردن مصدوم -

 سر بي حرکت کردن 
 صا  کردن بازوها و قرار دادن آنها روي تنه مصدوم 
 صا  کردن پاها و قرار دادن در امتداد ستون فقرات 
 سر، تنه و پاي مصدوم در يک راستا 

 نفر( 4غلتاندن مصدوم) توسر  -
 نفر اول: باالي سر مصدوم، حمايت از سر و گردن 
 نفر دوم: نشسته سمت راست مصدوم، حمايت از تنه و لگن 
 وم: نشسته سمت راست مصدوم، حمايت از لگن و پاهانفر س 
 نفر چهارم: نشسته سمت چپ مصدوم، هدايت تکنيک 

  هر سه نفر هماهنگ با هم مصدوم را به يک پهلو غلتانده 
 قرار دادن برانکارد پشت مصدوم به موازات بدن توسر نفر چهارم 
 برگردان مجدد مصدوم به پشت روي برانکارد 
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حمل برانکارد اصول  

 بي حرکت کردن مصدوم روي تخته يا برانکارد -
 پر کردن فضاهاي خالي بين بيمار و تخته  با بالشتک  -
 محافظت سر با کمک کمربندها و بعضي وسايل ثابت کننده -
 استفاده از کمربندهاي کند کننده بر روي شانه ها -
 لوله شدهمحافظت سر با کمک وسيله بي حرکت کننده سر و گردن يا پتوي  -

 برانکارد همیشه باید افقـی باشـد ، حتـی افرادی که برانکارد را حمل می کنند نباید درحین حمل جای خود را عوض کنند.توجه : 
 .زمانی که از پله ها پایین یا باال می روید

 انواع حمل با برانکارد

 حمل لوزي -
 حمل يک دستي -

 حمل لوزی                                                                            
 :یلوز حمل ایمزا
 شتريب ثبات -

  ساختمان داخل -
 (پا سمت امدادگر با حرکت شروع)حرکت يراستا در اريهوش مصدوم ديد -

 روش :
 دو نفر در طرفين  و دو نفر در دو سر برانکارد -
 بيمارصورت ها به سمت  -
 نفر با هماهنگي  4بلند کردن هر  -
 پس از بلند کردن، امدادگر پا چرخيده)پشت به مصدوم( -
 دو امدادگر طرفين: گرفتن قسمت قفسه سينه مصدوم با يک دست)کف دست سمت پايين( و آزادسازي دست ديگر  -
 دو امدادگر طرفين چرخيده و قرارگيري موازي با برانکارد  -
 پا آغاز حرکت توسر امدادگر -

 ک دستییحمل                                                                             
 

 )زوج( نفر يا بيشتر 4نياز به  -
 قرار گرفتن دو نفر در هر طر  برانکارد رو به رو هم  -
 گرفتن برانکارد با هر دو دست   -
 بلند کردن برانکارد بدون خم کردن کمر تا ارتفاع الزم  -
 رهاکردن همزمان يک دست امدادگران -
 حرکت همه افراد گروه به جهتي که رهبر دستور داده  -
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 حمل برانکارد در پله ها

 بستن يک نوار با عبور از زير بغل مصدوم روي قسمت فوقاني تنه -
 در پايين رفتن از پله ها: ابتدا پا و سپس سر -
 باال رفتن از پله ها: اول سر و سپس پا  -

در سطوح شیب دارحمل برانکارد   

 بستن يک نوار با عبور از زير بغل مصدوم روي قسمت فوقاني تنه -
 پايين آمدن از سطح شيب دار: سر برانکارد باالتر از انتهاي آن آغاز حرکت با امدادگري که انتها را گرفته -
 باال بردن از سطح شيب دار: سر باالتر از انتها قرار گيرد ) امدادگري که سر را گرفته اول حرکت کند(  -

 

 روشهای جلوگیری از آسیب به امدادگر 

 راهکار بلند کردن اجسام با نيرو -
 محکم در دست گرفتن -
 آمادگي جسماني -

 راهکار بلند کردن اجسام با نیرو                                                             

 بلند کردن پرقدرت .1
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 محکم در دست گرفتن

 )کف دست ها به سمت باال و انگشت شست باز(  قرار دادن دست ها زير وسيله    -

 سانتي متر از هم 25فاصله دستان امدادگر حداقل    -
 .حالی که کف دست رو به پایین است بگیریدتوجه : هرگز نباید یک تخت تاشو یا یک بورد را در 

 آمادگی جسمانی

 کسب بهترين نتيجه در رسيدگي مصدومين -
 هماهنگي اندام ها و عضالت مختلف بدن -
 هماهنگي هاي عصبي عضالني -
 کارآيي قلب و ريه ها و عضالت -
 بهبود شيوه تفکر، هوش و حاالت هيجاني -

 نتیجه گیری
 ناامني حادثه انتقال بيمار ضرورت دارد.براي ادامه درمان و يا به دليل  -
 انتقال نادرست مصدوم منجر به آسيب هاي شديد و حتي مرگ مي گردد. -
 انواع انتقال مصدوم شامل اورژانسي، فوري و غيرفوري است. -
 حمل مصدوم به صورت يک نفره، دونفره و سه نفره مقدور مي باشد. -
در يک امتداد نگه داشته و با تکنيک کنده درختي روي  برانکارد گردن و پاي مصدوم را سيب نخاعي سر،براي کاهش آ -

 گذاشته شود.
 حمل مصدوم روي برانکارد با روش لوزي و يک دستي انجام مي گردد. -
 در باال و پايين رفتن از پله ها هميشه بايد سر در ارتفاع باالتر قرار گيرد. -
 د.شو توصيه مي گرفتن و آمادگي جسماني يرو، محکمبا نراهکارهاي بلند کردن اجسام براي کاهش آسيب به امدادگر، -

 

 پرسش نظری و عملی
 اهميت انتقال بيماران را بيان کنيد. -
 انواع روش هاي انتقال مصدومين را نام برده و هر کدم را توضيح دهيد. -
 روش هاي حمل مصدوم را نام برده و هر يک را اجرا کنيد. -
 نکات حمل مصدوم را بيان کنيد. -
 انتقال مصدوم به برانکارد را بر روي مانکن اجرا کنيد.روش  -
 روش حمل برانکارد را نام برده و هر يک را بر روي مانکن اجرا کنيد. -
 نحوه حمل برانکارد در پله را بر روي مانکن اجرا کنيد. -
 نحوه حمل برانکارد در سطح شيب دار را بر روي مانکن اجرا کنيد. -
                                                                                                                                                                                                                                       .روشهاي جلوگيري از آسيب به امدادگر در حين حمل بيمار را نام برده و هر يک را جداگانه توضيح دهيد -
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