
 و نکات ایمنی در آن برق گرفتگي 
 

 

 برق گرفتگي 
برق گرفتگي عبارتست از آسیب به بافتھاي بدن به دنبال عبور جريان الكتريسیته ، اين جريان بر حسب ولتاژ به 

با اختالف  )low voltage ( با اختالف پتانسیل بیش از ھزار ولت و ولتاژ كم ) high voltage( دو نوع ولتاژ باال 
ولت تقسیم مي شود اين دو نوع جريان الكتريكي داراي اثرات متفاوتي در بدن خواھند  ١٠٠٠پتانسیل كمتر از 

  .بود 
جريان ھاي الكتريكي به دو نوع ) فركانس( در تقسیم بندي ديگري برحسب تغییرات ولتاژ يا آمپر در واحد زمان 

ر گاه قسمتي از بدن جزئي از يك مدار بسته ھ. تقسیم مي شوند) AC (و برق متناوب ) DC( برق مستقیم 
الكتريكي شود ، ضايعات الكتريكي ايجاد خواھد شد ، كه عمدتًا از طريق عبور جريان و تولید گرما باعث صدمه 

  . بافتي مي گردد 
   

  عبور جريان الكتريكي از بدن 
یز رخ مي دھد ولي تنھا عبور جريان برقاز بدن باعث تولید گرماي شديد و سوختگي اعضاي داخلي بدن ن

شايان ذكر است كه شديدترين نوع سوختگي ، سوختگي ناشي از برق مي . سوختگي پوست ديده مي شوند
اصوال عبور جريان الكتريكي از داخل ھر بافت داراي فعالیت .باشد و اين سوختگي ھا در ولتاژھاي باال رخ مي دھد

اين اثر در بافت ھايي كه داراي قدرت ھدايت الكتريكي . گرددالكتريكي ممكن است باعث اختالل فعالیت آن عضو 
جريان برق مي تواند باعث اختالل در عملكرد قلب و مغز شده . بیشتري ھستند ، واضح تر و شديد تر مي باشد

شدت ضايعه ايجاد شده رابطه مستقیمي با شدت جريان ، ولتاژ و نوع جريان الكتريكي . و گاھي كشنده شود
  .دارد

   
  ولید گرمات

مقاومت بافتھاي مختلف . بیشترين آسیب ناشي از جريان الكتريكي مربوط به تولید گرما در بافت ھا خواھد بود
. اعصاب ، عروق ، عضالت ، پوست ، تاندون ، چربي و استخوان: بدن متفاوت است و به ترتیب افزايش عبارتند از 

الكتريكي بسیار كم بوده و تولید گرما آنقدر زياد نیست كه باعث در ولتاژ ھاي پايین مثل برق شھري تقريبًا جريان 
يكي از پديده . تخريب بافت استخوان شود ولي مي تواند به بافتھاي حساس مثل عضالت و عروق صدمه برساند

در اين پديده به ) core injury( ھاي مھم در ايجاد سوختگي بافتھاي عمقي ، پديده اي به نام ضايعه مركزي 
در . ل تولید گرماي بیش از حد در بافتھاي عمقي ، خصوصًا در عروق و عضالت پديده نكروز بوجود مي آيد دلی

اين پديده . حالیكه پوست محل تماس با برق ممكن است سالم باشد يا مختصري سوختگي داشته باشد
  .معموًال در اندام ھا بیشتر اتفاق مي افتد

  
   

  عالئم و نشانه ھا
  :وز برق گرفتگي عبارتند از عالئم عمومي بر

  تنفس سريع و كوتاه       )١
  سوختگي پوست      )٢
  گیجي و رفتار آشفته      )٣
  از دست رفتن ھوشیاري به صورت گذرا      )۴
   



   ) AC( متناوب  جريان ھاي  در . زمان تماس متفاوت است  جريان برق و مدت  ولتاژ شدت عالئم با توجه به 
با توجه به مسیر عبور جريان برق .خود را از تماس با برق برھاند شدت آسیب بیشتر خواھد بودكه شخص قادر 

  .گرفتگي متنوع خواھند بود
   
  

  :پوست
ھمچنین محل خروج . گردد) ٣تا١درجه( محل ورود جريان برق ممكن است دچار درجات متفاوتي از سوختگي 

لذا بايد در ھنگام معاينه تمامي بدن بیمار مورد . سوختگي شودجريان برق از پوست نیز ممكن است دچار ضايعه 
  .بررسي قرار گیرد

  
   

  :سیستم عصبي
است كه ممكن است از ) عصبي( مھمترين و شايعترين آسیب ناشي از صدمات الكتريكي ، ضايعات نورولوژيك

مي تواندبه صورت ) CNS( در سیستم عصبي مركزي.بعد بروز نمايد) و گاھي چند روز( چند ثانیه تا چند ساعت 
اختالالت ھوشیاري ، خونريزي و ترمبوز مغزي ، افسردگي ، ادم مغزي ، تشنج ، فلج و اختالل در قدرت درك و 

در اعصاب محیطي ، سیستم عصبي حركتي بیش از سیستم عصبي حسي در گیر مي . شناخت و كوما باشد
  .، شوك نخاعي و درد عصبي باشدشود و ممكن است به صورت میلیت عرضي ، فلج باالرونده 

   
  

  :سیستم قلب و عروقي
( ھمچنین ممكن است باعث سكته قلبي . از آريتمي ھاي قلبیقلبي خوش خیم تاخطرناك مي تواند رخ دھد

  .ئ پارگي ديواره بین بني گردد) آنفاركتوس میوكارد
   

  :سیستم تنفسي
بال انقباض شديد تتانیك عضالت تنفسي مي مھمترين عارضه ريوي صدمات الكتريكي ، ايست تنفسي به دن

  .ممكن است آتلكتازي ، پنوموني و ھموپنوموتوراكس نیز رخ بدھد. باشد
   
  

  :سیستم گوارشي
  .عبور جريان برق از سینه و شكم مي تواند موجب خونريزيھاي گوارشي ، ضايعات كبدي و پارگي روده ھا شود

  
   

  :اسكلتي -سیستم عضالني
نكروز بافت استخواني . شديد عضالت ممكن است در رفتگي و شكستگي استخوانھا رخ بدھد به دلیل انقباض  

  .اگرچه شايع نیست ولي نبايد فراموش گردد
  
   

  :سیستم كلیوي
در اثر . ناشي از برق گرفتگي ، عارضه اي شايع است )Crash injury(ضايعات كلیوي مثل سندرم له شدگي 

  .شايع نیست ولي نبايد فراموش گرددنكروز بافت استخواني اگر چه 
   
  

  :عفونت
  .شايعترين عامل آن پسودومونا مي باشد. به دنبال آسیب الكتريكي ممكن است سپتي سمي بروز نمايد 
   

  :ساير اندام ھا
ضايعات شنوايي به صورت پاره شدن پرده صماخ و جابجايي استخوانچه ھا و ضايعات چشمي به صورت كاراتاكت 

  .بروز مي نمايد) دآب مرواري( 
   
  

  :اقدامات امدادي مؤثر 
در برخورد با فرد برق گرفته ابتدا اطمینان حاصل پیدا . كمك ھاي پزشكي در مواقع برق گرفتگي ضروري است 

تعداد تنفس و ضربان قلب فرد مصدوم را . كنید كه برق قطع شده و ديگر فرد مصدوم به منبع جريان متصل نیست
  . تنفسي را انجام دھید  –صورت لزوم اقدامات احیا قلبي كنترل نمايید و در 

  



 اگر دچار برق گرفتگی شویم 
  

در این زمان، بھترین . شوندبسیاری از افراد ھنگام نظافت و شستشوی آشپزخانھ یا نصب لوستر دچار برق گرفتگی می 
 .اقدام آن است کھ بالفاصلھ برق را از کنتور قطع کنید

اگر ھم بھ کنتور دسترسی ندارید، سعی کنید بھ مصدوم نزدیک شوید و او را با اشیای خشک و ابزار نارسایی چون 
ر شدن و قلقلک در پاھا اگر ھنگام نزدیک شدن بھ مصدوم احساس مور مو. چوب یا پالستیک از منبع برق جدا کنید

 .کردید، بالفاصلھ بایستید

این حس بھ شما عالمت می دھد کھ شما روی زمین پر الکتریسیتھ ھستید و جریان برق از یک پای شما وارد شده و از 
در این زمان آرامش خود را حفظ کنید و فوری یک پای خود را از روی زمین بلند کرده،  .پای دیگر خارج می شود

 .و برگردید تا از این محیط خارج شوید بچرخید

در این مواقع فرد یا باید روی یک پا بایستد . برق گرفتگی وقتی اتفاق می افتد کھ برق مسیر رفت و برگشت داشتھ باشد
 .پا را کامل بھ ھم چسبانده تا در صورت ورود برق راھی برای خروج آن نباشد و خطر بھ حداقل رسد ٢یا 

در این . برق گرفتگی زمانی است کھ جریان برق از یک دست وارد و از دست دیگر خارج شودخطرناک ترین حالت 
  .ھنگام جریان برق از قلب و ریھ گذشتھ و می تواند باعث از کار افتادن این اعضا و در نھایت منجر بھ مرگ شود

  

 برق گرفتگی و نحوه برخورد با فرد برق گرفتھ

دستگاه تنفس زودتر از قلب از کار می افتد و رنگ صورت مصدوم متمایل بھ آبی در ھنگام برق گرفتگی معموال 
بدین خاطر و قبل از اینکھ ضربان قلب متوقف گردد، باید تنفس مصنوعی ھر چھ زودترشروع گردد کھ این . میشود 

  امر نیازمند سرعت عمل ، دقت و خونسردی است
  

اگر شخص . ولت تجاوز نمی کند صورت میگیرند  ٢۵٠ولتاژ برق از بیشتر برق گرفتگی ھا در خانھ و یا اماکنی کھ 
در صورت . ھنوز ھم با جریان در تماس باشد باید قبل از کوشش جھت نجات وی ، نخست جریان برق را قطع نمود

  عدم امکان یافتن سریع کلید برق ، باید بدون فوت وقت شخص را از برق جدا کرد
  

لذا باید . ولت است مواظب باشید کھ خودتان ھم دچار برق گرفتگی نشوید  ۵٠٠کمتر از در مورد اماکنی کھ ولتاژ برق 
از تماس با بدن شخص . از وسیلھ عایق و خشکی نظیر دستکش الستیکی ، کاله ، کت و سایر البسھ خشک استفاده نمود 

عصای خشک ممکن است .  برق گرفتھ و یا البسھ اش ، بخصوص در نقاط مرطوب مانند زیر بغل وی خودداری کنید
چوب و طناب خشک یا روزنامھ چند ال شده . بکار بیاید اما بھ ھیچ وجھ نباید از چتر استفاده کرد زیرا دارای فلز است 



در صورت امکان جھت احتیاط بیشتر ، بھتر است ھنگام جدا کردن شخص از سیم و یا ھر وسیلھ برقی . نیز مفید است 
چسبیده باشد ، میتوان پریز .... ک بایستید ، اگر شخص بھ سیم رادیو ، تلویزیون ، اتوو دیگر ،روی شیئی عایق و خش

 را بیرون کشید

 

 
 :سھ حالت برای مصدوم اتفاق می افتد) نظیر کارخانھ ھا و مراکز برق ( ولت باشد  ۵٠٠اگر ولتاژ برق بیش از 

در اینصورت نیازی بھ قطع برق نبوده و . است  شخص برق گرفتھ بھ محل بی خطری دور از کابل برق پرتاب شده -١
  اقدامات بعدی باید صورت گیرد

  
حالت شخص نجات دھنده  در این. شخص برق گرفتھ در کنار کابل برق افتاده اما بدن او با جریان برق تماس ندارد -٢

م را بھ اندازه کافی از مصدو... باید از نزدیک شدن بھ مصدوم خودداری کرده و توسط عصا ، چوب ، طناب عایق یا 
  کابل دور نموده و کمکھای اولیھ را آغاز کند

  
. وی خواھد انجامید  فوتشخص برق گرفتھ با کابل و جریان برق در تماس مستقیم می باشد کھ بھ احتمال زیاد بھ  -٣

زنجیری بر روی کابل حالت شخص نجات دھنده پس از اطمینان کامل از قطع برق باید بوسیلھ چنگک عایق ،  در این
مصدوم را بھ پزشک " سپس فورا. بیندازد تا کابل بھ زمین اتصال یافتھ و بار الکتریسیتھ موجود در آن دفع گردد 

  .برساند 
بطور کلی در ھنگام برق گرفتگی پس از قطع برق و جدا کردن بیمار از سیم یا وسیلھ برقی ، در صورت قطع تنفس ، 

  .داده و اگر الزم باشد ، این عمل برای ساعتھا ادامھ یابد تا تنفس عادی بھ بیمار باز گردد باید بھ وی تنفس مصنوعی 
در مرحلھ بعد اگر آثار پریدگی رنگ ، کند و سریع شدن نبض ، نامنظم شدن تنفس ، بھم خوردن دندانھا ، سردشدن بدن 

کھ میتوانند عالئم شوک ..... اطراف دھان  ، دست دادن بیھوشی بھ بیمار ، ظاھر شدن عرق سرد بر پیشانی و بینی و
مصدوم را توسط آمبوالنس بھ بیمارستان انتقال داده و در حین این عمل ، وی را بھ " باشند ، مشاھده شد ، باید فورا

  سانتی متر بلندتر از سر قرار داشتھ باشند ٣٠پشت بخوابانید بھ نحوی کھ سر پایین تر از بدن قرارگیرد و پاھا حداقل 
بدن مصدوم را باید بوسیلھ کیسھ آب گرم ، پتو یا لباس ، گرم نگھ داشت و البسھ تنگ را در اطراف گردن ، سینھ و کمر 

ھمچنین سوختگی ناشی از جریان برق نیز باید پانسمان ? شل نمود ، ھوای تازه نیز بھ قدر کافی بھ بیمار رسانده شود 
یمارستان و یا در صورت امکان ، احضار پزشک بھ محل حادثھ گردد در ھر صورت رساندن شخص آسیب دیده بھ ب

  .جھت معاینھ وی ضروری است

  

  

  

  

  



 چھ باید کرد؟ ●

 .ـ با توجھ بھ موارد ایمنی ذکر شده، مصدوم را از جریان برق جدا کنید ١

  

تماس  ١١۵بالفاصلھ با ـ تعداد تنفس و نبض مصدوم را شمارش کنید و اگر نفس نداشت بھ او تنفس مصنوعی دھید و  ٢
 .بگیرید

  

ـ امکان دارد مصدوم با عالئمی چون رنگ پریدگی، سرگیجھ، رخوت، کاھش تعداد تنفس و ضربان قلب، دچار  ٣
باالتر از سطح بدنش قرار ) یک وجب(سانتی متر  ٢٠بنابراین فوری او را بھ پشت بخوابانید و پاھای او را . شوک شود

  .پوشانید تا اتالف گرمای بدن بھ حداقل رسددھید و او را با یک پتو ب

اگر سوختگی سطحی بود، موضع را با آب خنک شستشو داده و . ـ گاھی برق گرفتگی با سوختگی ھمراه است ۴
 .پانسمان کنید، اما اگر سوختگی عمیق بود، مصدوم را بالفاصلھ بھ مراکز درمانی برسانید

  

 :توجھ ●

اگر با برق سرو کار دارید، دمپایی یا . یک میلیون بار بیشتر از بدن خشک استخطر برق گرفتگی در بدن مرطوب 
با دست . کفش ھایی با عایق خشک بپوشید و سعی کنید ھیچ قسمتی از بدن تان بھ طور مستقیم با زمین در تماس نباشد

بھ تجھیزات برقــی و  مرطوب و خیس بھ کلید، پریز و وسایل برقی دست نزنید و ھنگام نظافت مراقب باشید تا آب
  .کنتـــــور پاشیــده نشود

  

  

  

  

  

 مرکز مدیریت حوادث وفوریتھای پزشکی کاشان

  

 


