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  بسمه تعالی 

  امداد نوروزي
  

 حوادث ترافیکی .1
 

 آیا می دانید ؟

نفر در  448نفر از هموطنان عزیزمان مجروح و  19277که  حادثه رانندگی رخ داده ، 20117،  87در نوروز 
  .اثر شدت جراحات فوت شده اند

  

بسـیاري از مـردم در اثـر    .با  افـزایش تعـداد ماشـین هـا در جـاده هـا هـر سـاله، متأسـفانه حـوادث ترافیکـی زیـادي رخ مـی دهـد              
و بنــابراین ایــن آســیب هــا و مــرگ هــا ضــربات جبــران  . تصــادفات مــی میرنــدو بســیاري دیگــر آســیب هــاي جــدي مــی بیننــد 

  . ناپذیري به خانواده ها وارد می سازد

 :ادفات در ایران شامل موارد زیر استشایعترین علل تص

  سرعت باال  
  راندن بی مهابا  
  رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی  
  انحراف به چپ 
  غیر استاندارد بودن جاده ها  

  

  :رعایت نکات ایمنی زیر می تواند باعث کاهش تلفات ناشی از حوادث ترافیکی گردد

 .تی داشته باشیدکافی و راح خواب آرام،  قبل از سفر، .1

 .حتماً جعبه کمک هاي اولیه اتومبیل خود را تجهیز کنید  .2

  .وضعیت خودروي خود را از لحاظ فنی بررسی نمایید  قبل از سفر حتماً  .3
  .در حین رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنید    .4
 .شرایط آب و هوایی و جاده ها را قبل از سفر مد نظر قرار دهید  .5

  .سنگین و حجیم با خودرو بپرهیزیداز حمل بارهاي   .6
  .سفر خود را در ساعات اولیه صبح به دلیل خلوتی جاده آغاز نمایید  .7
  .براي کودکان از صندلی کودك استفاده کنید. کمربند ایمنی را ببندید   .8
بــراي ایــن کــار .ثانیــه مــی باشــد 2ایــن فاصــله  فاصــله ایمنــی را بــین اتومبیــل خــود واتومبیــل جلــویی حفــظ کنیــد   .9

  . 102و 101بشمارید 
کیلــومتر در ســاعت و در بقیــه  50در شــهر، روســتا و منــاطق شهرنشــین حــداکثر ســرعت . بــا ســرعت مطمئنــه برانیــد   .10

  .کیلومتر در ساعت است 80مناطق 
عوامــل .چشـم خــود را بــه جــاده بدوزیــد، بــر روي عالئــم توجــه ویــژه داشــته باشــید و حــواس پرتــی را محــدود کنیــد   .11

حــواس پرتــی بــالقوه راننــدگی شــامل خوانــدن نقشــه ، آراســتن خــود، خــوردن و آشــامیدن، و تنظــیم مــواردي کــه در   
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  .وتی استماشین کنترل می شوند، مانند کولر، بخاري، رادیو و یا سایر سیستم هاي ص
بعـد از  .در یـک جـاي مناسـب و امـن پـارك نمـوده و چرتـی بزنیـد        .پس از هر دو ساعت راننـدگی مـدتی اسـتراحت کنیـد      .12

 .در صورتی که حس می کنید هوشیار نیستید رانندگی نکنید.دقیقه قدم بزنید تا سرحال شوید 10بیدار شدن 

 .آنها فقط براي یک مدت کوتاه کمک کننده هستند .اییدز مصرف نوشیدنی هاي کافئین دار، قهوه و یا کوال اجتناب نم .13

 .هواي اتومبیل را تهویه کرده و سرد نگاه دارید .14

صـبح خـودداري    6شـب تـا    10بعـد از ظهـر و از    5تـا   2از رانندگی در زمانی کـه میـزان خـواب آلـودگی باالسـت ماننـد        .15
  .نمایید

زیــرا ایــن حــاالت توانــایی تفکــر منطقــی و واکــنش  در زمــان عصــبانیت و غمگینــی و هیجانــات روحــی راننــدگی نکنیــد .16
  .سریع را از شما می گیرند

  .سرعت خود را در آب و هواي بد، ترافیک سنگین و در مناطق مسکونی کم نمایید .17
  .قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمایید .18
  .به کودکان خود آموزش دهید که سر و دست خود را از اتومبیل بیرون نبرند .19
  .درها باز نشوند  تا در صورت بازي با دستگیره ،  خودرو را قفل کنید، رهايد  .20
  . از ازدحام در محل حادثه بپرهیزید  ، در صورت مشاهده تصادف  .21
  .راه را براي آمبوالنس و سایر نیروهاي امدادي باز کنید .22
 .تماس بگیرید 110و  115ژانس  در صورت مشاهده تصادف با اور  .23

  

 .خاطرات خوشی را براي خود و خانواده به ارمغان آورید ا رعایت نکات ایمنیب
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 :کمک هاي اولیه در تصادفات  .2
  

  : به محض مشاهده هر گونه تصادف که منجر به آسیب هاي انسانی شده است موارد زیر را به کار گیرید

  .با حفظ خونسردي و آرامش فرد مصدوم را با مالیمت بررسی کنید .1
صورت آسیب شدید، درد در ناحیه مهره هاي گردن و یا سایر قسمت هاي ستون فقرات از حرکت دادن مصدوم خودداري در  .2

  .تماس حاصل نمایید 115نموده  و بالفاصله با مرکز اورژانس 
  .ریوي را شروع نمایید –تنفسی عملیات احیاء قلبی  –در صورت ایست قلبی  .3
سیب دیده بایستی حتی المقدور با تخته ، مقوا یا آتل ، بی حرکت شده و اگر تغییر در برخورد با موارد شکستگی ، عضو آ .4

  .شکل در عضو شکسته وجود داشت سعی در جا انداختن آن نشود
چنانچه آسیب ستون فقرات گردنی مطرح نمی (به منظور پیشگیري از ورود مواد غذایی به ریه در اثر استفراغ ، مصدوم را  .5

  .بانیدبه پهلو بخوا) باشد
 .در صورت مشاهده خونریزي ، به محل خونریزي به صورت مستقیم فشار وارد نمایید .6

 

تورم و جراحت به دلیل بیرون زدگی   کبودي و احساس درد در ناحیه آسیب دیده، در شکستگی ها با عالئمی چون تغییر شکل،
 :نکات زیر را مد نظر قرار دهید 115استخوان روبرو می شوید که بهتر است تا رسیدن نیروهاي اورژانس 

محل آسیب دیده را با یک پارچه  در صورت وجود جراحت ،.عضو آسیب دیده را به کمک بالشتک و یا حوله و ملحفه ثابت نگاه دارید
  . در طی این مدت از خوراندن هر گونه خوراکی و آشامیدنی به مصدوم پرهیز کنید.تمیز و بدون کرك بپوشانید

   

خونریز ي نیز می توانید روي زخم را با یک پارچه تمیز و بدون کرك پوشانده و با کف دست بر روي آن فشار وارد براي کنترل 
 .در صورت ادامه خونریزي و خیس شدن پارچه گاز و پارچه جدیدي روي پارچه قبلی بگذارید. نمایید

مصدوم را به پشت .ا باالتر از سطح قلب قرار دهیدعضو آسیب دیده ر.لباس هاي اطراف زخم را خارج کرده و یا با قیچی ببرید
  .به هیچ عنوان آن را دستکاري نکنید  در صورت وجود جسم خارجی در زخم،.زخم را باند پیچی کنید.بخوابانید

  
  :تجهیزات پیشنهادي در جعبه کمک هاي اولیه 

ü چراغ قوه        ü  گاز استریل        ü  باند پانسمان  

ü  باند کشی        üچه اي چسب پار                   ü  زخم   چسب    

ü  ماسک ودستکش استریل                   ü بتادین                     ü  قیچی    

مطلع شده و  از وضعیت جاده ها در نقاط مختلف کشور   88255555از طریق شماره  توانند ضمن رعایت نکات ایمنی می  رانندگان
  .تماس حاصل نمایند 115و اورژانس  110در صورت بروز هر گونه مشکل با  نیز
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  مسمومیت  .3
 .در سفرهاي نوروزي احتمال ابتال به بیماري هاي روده اي به خصوص در کودکان افزایش می یابد

  :پیشگیري

  . دست هایتان را مرتب با آب و صابون بشویید. 1

  .استفاده نمایید) و یا آب جوشیدهبطري هاي آب معدنی ( ب هاي سالم  از آ. 2

  . غذاهایی با که به طور کامل پخته شده اند مصرف کنید. 3

  .از خرید مواد غذایی که در کنار جاده فروخته می شود خودداري نمایید. 4

  .از مصرف ساالد و سبزیجات خام در رستوران ها خودداري کنید. 5

  .تند استفاده نمایید مانند سیب  موز و پرتقال در حین سفر از میوه هایی که پوست کندنی هس. 6

  .خودداري کنید) عسلی( از مصرف کباب و تخم مرغ نیم پز . 7

از لبنیات پاستوریزه استفاده . به خصوص شیر محلی خودداري کنید  بستنی ، از مصرف لبنیات ،  در سفر به مناطق روستایی،. 8
  .نمایید

  خودداري کنیداز خرید یخ از اماکن غیربهداشتی . 9

 .و نحوه بسته بندي بهداشتی را مد نظر قرار دهید  در هنگام خرید مواد غذایی تاریخ تولید و انقضاء. 10

  .فرورفتگی و یا داراي  نشتی خودداري کنید  از خرید قوطی هاي کنسرو برآمده ،. 11

  .دقیقه جوشانیده و سپس مصرف نمایید 20را به مدت در صورت استفاده از غذاهاي کنسرو شده با رعایت موارد باال ابتدا آن . 12

  . هرگز غذاي پخته شده را بیش از دو ساعت در دماي محیط قرار ندهید. 13

  .استفراغ  و اسهال به اولین مرکز درمانی مراجعه فرمایید در صورت مشاهده عالئمی  چون تهوع ،. 14

  

که بهتر است موارد زیر را در نظر . اسهال  روبرو می شوید ردهاي شکمی و د استفراغ، در مسمومیت غذایی با عالئمی چون  تهوع ،
  .بگیرید

  .از بیمار بخواهید به آرامی دراز بکشد و حتی االمکان استراحت نماید •
  )آب ، آبمیوه رقیق شده و یا چاي کمرنگ. ( به او مایعات رقیق و فراوان بدهید •
  .هواي اتاق را تهویه کنید •
  .و یا سایر مراکز درمانی تماس بگیرید 115دتر شدن وضعیت بیمار با اورژانس در صورت ب •

  

  

  



۵ 
 

  

  کمکهاي اولیه در بیماران دیابتی در سفر  .4
  .داروهاي خود را به همراه داشته باشید و آنها را سر وقت مصرف نمایید .1
غذایی مناسب است، پس در حفظ دقیق این به خاطر داشته باشید که مهمترین نکته ایمنی براي بیماران دیابتی رعایت رژیم  .2

 .رژیم کوشا باشید

 .از زیاده روي در مصرف آجیل، شیرینی و سایر مواد غذایی پرهیز نمایید .3

 .انجام فعالیتهاي ورزشی مناسب و مرتب روزانه ضامن سالمتی شماست پس در سفر آنرا از خاطر نبرید .4

ان قند خون خواهند شد بنابراین در صورت بروز هریک از موارد استرسها، عفونتها و برخی هیجانات باعث افزایش میز .5
 .نامبرده به مراکز درمانی و پزشک مراجعه و به راهنماییهاي آنان توجه نمایید

 مراقب عالئم افزایش یا کاهش قند خون باشید .6

ضربان قلب،  خشکی مخاط،  دفع زیاد ادرار، گرسنگی زیاد، تشنگی زیاد، تهوع و استفراغ، افزایش: عالئم افزایش قند خون .7
 کاهش هوشیاري و خواب آلودگی

تعریق، تپش قلب، رنگ پریدگی، لرز، تغییرات فشار خون، کاهش هوشیاري و خواب آلودگی و گیجی، : عالئم افزایش قند خون .8
 تشنج

 .ال نگهداري شودکسانی که از انسولین استفاده می کنند، به خاطر داشته باشند که انسولین باید در جاي خنک و در یخچ .9

عمل نمایید و یا بیمار را به نخستین  115تماس بگیرید، به توصیه هاي کارشناسان  115در صورت بروز عالئم یاد شده با  .10
 .مرکز درمانی برسانید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۶ 
 

  
  

  کمکهاي اولیه دربیماران قلبی و تنفسی در سفر .5
  

  :توصیه هاي قبل از سفر

  .مورد نکات ایمنی در سفر مشورت کنیدبا پزشک معالج خود در  .1
 .در صورت انجام مسافرت هوایی یا مسافرت ریلی طوالنی مدت حتماً قبل از سفر از پزشک معالج خود کسب اجازه نمایید .2

 .با پیش بینی مدت سفر داروهاي خود را به میزان کافی به همراه بردارید .3

 

  :توصیه هاي حین سفر

  .همراهند بپرهیزید از سفرهاي طوالنی که با خستگی .1
 .خود داري نمایید) خیلی سرد و خیلی گرم(از سفر به مناطق آلوده، مکانهاي داراي ازدحام جمعیت، و با شرایط جوي خاص  .2

 .در سفر از پرخوري و عدم رعایت رژیم غذایی مناسب بویژه خوردن غذاهاي بسیار چرب و شور پرهیز نمایید .3

 .گریز نماییددر سفر از هیجانات روحی و عصبانیت  .4

 .از انجام فعالیتهاي سنگین بپرهیزید .5

 .از رانندگی طوالنی مدت خود داري نمایید .6

داروهاي الزم را طبق دستور پزشک استفاده نموده ..... در صورت بروز درد قفسه سینه، تهوع، تنگی نفس، تعریق، سردرد و  .7
 .تماس بگیرید 115و در صورت لزوم با تلفن 

مشخصات کامل بیمار شامل سن، عالئم بیماري، سابقه بیماریهاي قبلی و نام داروهاي مصرفی را  115در صورت تماس با  .8
 .شرح دهید و به توصیه هاي آنان به صورت دقیق عمل نمایید 115دقیقاً براي کارشناسان اپراتور 

 .یق اعالم نماییدو آمبوالنس، آدرس خود را به صورت کامل و دق 115در صورت نیاز به اعزام نیروهاي امدادي  .9
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  کمک هاي اولیه در بیماران تشنجی در سفر .6
  توصیه هاي پیش از سفر 

 .حتماً داروهاي خود را به همراه داشته  باشید .1

 .حتی االمکان از قرار گیري در اماکن شلوغ و بدون تهویه  اجتناب کنید .2

 .باشیدحتماً در طول سفر استراحت کافی و تغذیه مناسب داشته  .3

  

  توصیهاي حین بروز حمالت تشنجی 

  .آرام باشید .1
 .بیمار را محدود نکنید .2

او را بگیرید تا دامنه حرکت وي کم شود و به   در حین حمله مریض را از نقاط خطرناك دور کنید و به آرامی شانه ها و سر .3
 .سر وي آسیب نرسد 

بهتر است زیر سر وي جسم نرمی مثل بالشت و غیره در اثر تکانهاي شدید ممکن است مریض دچار ضربه مغزي شود و  .4
  .بگذارید

  .اجسام سخت ، داغ و تیز را از محیط خارج سازید تا از صدمه رسیدن به بیمار جلوگیري شود .5
ولی اگر دهان بیمار باز بود جسم نرمی مانند الستیک یا دستمال را , اگر دهان بیمار بسته بود سعی در باز کردن آن نکنید  .6

در ضمن اینکار باید توجه داشته باشید که . دانهاي بیمار قرار دهید تا از گازگرفتن احتمالی زبانش جلوگیري شود بین دن
 .زبان مریض به عقب نیفتاده و راههاي هوایی را مسدود نکند 

  .اگر تنفس بیمار طی تشنج به طور موقت متوقف می شود نگران نشوید .7
  .ه خود آسیب نرسانددر حین تشنج مراقب باشید تا بیمار ب .8
پس از تشنج ، بیمار را به پهلو بخوابانید و از عدم انسداد راه هوایی اطمینان حاصل کنید و مطمئن شوید که بیمار به طور  .9

 .مناسب نفس می کشد

  .اگر تنفس بیمار پس از تشنج ، آغاز نشده باشد ، تنفس مصنوعی را شروع نمایید  .10
در این هنگام ، .هستند ممکن است حالت تهاجمی ،ستیزه جویانه و مضطرب پیدا کنند  بسیاري از بیماران پس از تشنج گیج .11

  .دقیقه طول بکشد ،بیمار را ترك نکنید 45تا  30این گیجی پس از تشنج ممکن است . بیمار به خلوت خود نیازمنداست
 .بیمار را به مکان خصوصی تر و آرام تز منتقل نمایید .12

  .ستراحت داده و همچنین مایعات شیرین به او بخورانیدبعد از رفع حمله به بیمار ا .13
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  کمک هاي اولیه  در مارگزیدگی ها در حین سفر .7

  

مصدوم را از محل حادثه ,در ابتدا پس از ارزیابی محل حادثه و استفاده از لباس و کفش مناسب جهت جلوگیري از مارگزیدگی  .1
 ) .بی حرکت نگه داشتن مصدوم در اولیت قرار دارد   ,البته در صورت عدم وجود خطر . ( دور کنید 

در مورد مارهـایی کـه سـم آنهـا از طریـق      ( بنابراین توصیه می شود . اکثر گزیدگی ها در ناحیه دست و پاها اتفاق می افتد  .2
 5تـا   4دي که حدود با استفاده از پارچه یا بان) مانند مار کبري و مار مرجانی , اختالل در عملکرد دستگاه عصبی عمل می کند 

باند یا . که البته این کار باید با رعایت اصول انجام شود , باال و پایین محل گزیدگی را ببندید , سانتی متر عرض داشته باشد 
  .پارچه را طوري ببندید که یک انگشت براحتی از زیر آن عبور کند و مانع مصدود شدن خون سرخرگی نشود 

از قرار دادن نوار در دو سمت مفصل خودداري کنید و نوار مورد , در صورتی که محل گزش در نزدیکی مفاصل است   :توجه  .3
  .ببندید ) سمتی که به تنه مصدوم نزدیک تر است ( نظر را فقط در باالي زخم 

  .ا از اندام گزیده شده خارج کنیدساعت یا لباس هاي تنگ ر, زیور آالت . انتهاي زخمی را پایین تر یا هم سطح قلب قرار دهید  .4
 10تـا   5در صـورتی کـه پـس از    . دقیقه اول مارگزیدگی توصیه می شود  30استفاده از دستگاه پمپ مکنده ي مخصوص در  .5

در صـورت در اختیـار   . زهر را خارج کنیـد  % 50-25توسط ساکشن کردن می توانید , دقیقه بعد از گزیدگی به بیمار رسیدید 
  .نتی سپتیک یا صابون سطح زخم را با آن شستشو دهید داشتن محلول آ

یک برش ) میلی متر  4معموالً خیلی سطحی و حدود ( در نقطه گزیدگی و درست با همان عمقی که نیش مار فرو رفته است  .6
ایش هیچ گاه روي ناحیه را برش ضربدري ندهید زیرا این کارریسک بریده شدن اعصاب و عروق خونی را افز. خطی بدهید 

  می دهد
باید , در صورتی که نجات دهنده خود زخم بازي در دهان یا اطراف دهان داشته باشد . دقیقه ساکشن شود  20زخم باید حدود  .7

بـا ایـن حـال اگـر     . باید مرتباً دور ریخته شود , مایع زخم که توسط ساکشن دهانی خارج می گردد . از این کار اجتناب نماید 
  .زیرا زهر در معده بی اثر می شود , اي نگرانی نیست ج, احتمالً بلعیده شد 

مصـدوم را    .هرگز به بیمار اجازه ندهید که راه بـرود  . در صورت امکان اطالعات صحیحی در مورد شکل مار به دست آورید  .8
  . سریعاً به مراکز درمانی منتقل کنید 

  .استفاده از کمپرس سرد در مار گزیدگی ممنوع است : نکته 

بر روي سیستم عصبی اثر می گذارد و با فلج کردن عضالت تنفسی باعث ) مثل مارکبرا و مار مرجانی ( سم بعضی از مارها   : نکته  
در نجات زندگی ) ریوي  –احیاي قلبی ( به ویژه انجام تنفس مصنوعی , ارایه ي کمک هاي اولیه مناسب . خفگی و مرگ فرد می گردد 

  .وردار است این افراد از اهمیت خاصی برخ

مشخصات کامل بیمار شامل سن، عالئم بیماري، سابقه بیماریهاي قبلی و نام داروهاي مصرفی را دقیقاً براي  115تماس با  حتماً در 
  .شرح دهید و به توصیه هاي آنان به صورت دقیق عمل نمایید 115کارشناسان اپراتور 
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 اصول خانه تکانی   .8

  
هـاي شــیمیایی، حتمــاً از ماسـک اســتفاده کنیــد امـا وجــود هــواکش و     اســتفاده از شــویندهشــود هنگـام   توصـیه مــی   .1

  .ها جلوگیري کند تواند تا حد زیادي از بروز آلرژي ها نیز می بازکردن پنجره
. داریـد و قـوز نکنیـد     هـا، پشـتتان را صـاف نگـه     جـا کـردن آن   هنگام بلند کـردن اجسـام از روي زمـین یـا موقـع جابـه       .2

شـود   ایـن کـار موجـب مـی    . ن را خم کنیـد و بـراي تحمـل وزن جسـم بـه عضـالت پـاي خودتـان تکیـه کنیـد          زانوهایتا
هــاي عضــالنی و دردهــاي  فشــار ناشــی از وســایل ســنگین، بــه جــاي کمــر، بــه مفصــل ران شــما منتقــل و از گرفتگــی 

  .ناگهانی عضالت، و به ویژه کمردرد، جلوگیري شود
تـان را از کمـر    ایـد، بـراي چـرخش بـه یـک جهـت خـاص، هرگـز باالتنـه          بلنـد کـرده  اگر احیاناً جسم سنگینی را از زمین  .3

  .به آن جهت نچرخانید، بلکه تمام بدن را از محل پاها به آن سمت برگردانید
وقت اشیاء سنگین را به سرعت و بـا یـک حرکـت ناگهـانی از روي زمـین بلنـد نکنیـد و هرگـز در حـالی کـه جسـم             هیچ .4

ایـد، سـعی نکنیـد بـا دسـت دیگرتـان هـم جسـم سـنگین دیگـري را بلنـد             هایتـان بلنـد کـرده    دیگري را با یکی از دسـت 
  .کنید

اگــر اصــرار داریــد کــه دو چیــز ســنگین را همزمــان حمــل کنیــد، ابتــدا بــاري را کــه در دســت داریــد زمــین بگذاریــد و   .5
  .سپس هر دو جسم را به طور همزمان و با هم بلند کنید

هـا بـاز کنیـد و بعـد جسـم مـورد        نگین، اول پاهایتـان را بـه انـدازه عـرض شـانه     همیشه موقع بلنـد کـردن اجسـام سـ     .6
  .شود این عمل باعث حفظ تعادل بدن می. نظرتان را بلند کنید

  .کیلوگرم، ترجیحاً از یک یا دو کمک استفاده کنید 20جایی باري با وزنِ بیشتر از  براي جابه .7
و  هـا خـودداري کنیـد    کننـده  هـا و پـاك   هـا بـا انـواع شـوینده     دسـت جا که ممکن است از تماس مستقیم  سعی کنید تا آن .8

  .از دستکش استفاده نمایید
ــدا یــک دســتکش نخــی دســت کنیــد و ســپس روي آن، یــک دســتکش      .9 ــر اســت ابت ــد، بهت ــر پوســت حساســی داری اگ

  .دهد الستیکی بپوشید؛ زیرا گاهی اوقات پوست دست به الستیک دستکش حساسیت نشان می
ــوع      در صــورت اســتفاده  .10 ــوید و از ن ــئن ش ــامالً مطم ــین ک ــا زم ــاي آن ب ــد از ســطح اتک ــه بای ــا چهارپای ــان ی از نردب

  استاندارد و نردبان دوطرفه استفاده کنید
هـاي منـزل، بسـیار احتیـاط کنیـد و از رفـتن روي        هـا و پنجـره   کنند موقـع پـاك کـردن شیشـه     کارشناسان توصیه می .11

  .ها یا قرنیزهاي آن، خودداري نمایید نرده
هــایی کــه از طریــق  بایــد ســعی کنیــد ضــمن کــاهش فعالیــت ســندروم مــچ دســت بــراي پیشــگیري از بــروز بیمــاري .12

ریـزي کنیـد کـه زمـانی هـم بـه اسـتراحت و نـرمش          اي برنامـه  گیـرد، کارهـاي روزانـه را بـه گونـه      دست صـورت مـی  
  . ها اختصاص یابد دادن دست

. خطرنــاك اسـت؛ خصوصــاً بـراي چشــم، پوسـت و ریــه   بخـار متصاعدشـده از ترکیــب جوهرنمـک و وایــتکس بسـیار      .13
  .شود از ترکیب این دو ماده خودداري کنید توصیه می

 
هـا در منـازل، موجــب انتشـار برخــی     گیرهـا و ســفیدکننده  کننـده از جملـه جــرم   کـاربرد فـراوان مــواد شـوینده و پــاك    .14

وم ایــن مـواد بـه همـراه آب گــرم    شـود و اسـتفاده و تـدا    ذرات شـیمیایی خطرنـاك در توالـت، حمـام و آشــپزخانه مـی     
  .کند هم اثر منفی آن را دوچندان می

بهتــرین اقــدام بــراي مســمومان ریــوي، خــروج ســریع فــرد از محــل سربســته و اســتفاده از هــواي آزاد و تمــاس بــا    .15
 .جهت تجویز اکسیژن و مصرف داروهاي ضدالتهابی است 115اورژانس 



١٠ 
 

  
دهـد کـه شستشـوي لـوازم برقـی ماننـد لوسـتر، چـراغ          هـاي کشـور نشـان مـی     آمارهاي موجود در مراکز اورژانس بیمارستان

  .روشنایی، کلید، پریز و غیره، جزء علل شایع برق گرفتگی در روزهاي پایانی سال است
  

توجـه داشـته باشـید کـه نبایـد لـوازم برقـی بـا آب تمـاس داشـته           . آن را تمیز کنیـد  سپسبرق وسیله برقی را قطع و  .16
 .ب روي کلید، پریز و سیم برق هم اکیداً باید پرهیز کردباشند و از ریختن آ
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 کمک هاي اولیه در برق گرفتگی  .9

  

  نکات ایمنی در مورد برق

  .در سیستم برق خانه یک دستگاه محافظ برق یا کلید ایمنی نصب کنید .1

  .در پریزهاي برق از پوششهاي ایمنی مخصوص بچه ها استفاه کنید .2

  .را در جایی که یک وسیله برقی در حال استفاده و در دسترس است تنها رها نکنیدهرگز کودك  .3
  .از استفاده دائمی از سیمهایی که تحت کشش هستند ، خودداري کنید .4

  .هرگز با دست مرطوب به کلیدها و پریزهاي برق دست نزنید .5

  .و صدمه دیده بازرسی کنید خانه را از نظر سیمهاي برق فرسوده، کلیدهاي صدمه دیده، وسایل برقی خراب .6

 .از پریزهاي برق بیش از حد خروجی نگیرید .7

  
  :مواجه با فرد مصدوم

  
 :ابتدا جریان اصلی برق را قطع نمایید در صورت عدم دسترسی به جریان اصلی موارد زیر را به کار گیرید .1

 .بایستیدبراي محافظت از خود روي که ماده خشک نارسانا مانند اجسام چوبی یا پالستیکی  .2

 .در صورتی که مصدوم به جریان برق وصل است به او دست نزنید .3

 .با یک وسیله خشک و نارسانا اتصال مصدوم با جسم خارجی را قطع نمایید .4

 .تنفسی را آغاز نمایید  –در صورت توقف تنفس بیمار عملیات احیاء قلبی  .5

  . تماس گرفته و او را با مراکز درمانی برسانید 115با اورژانس   حتی در مواردي که حال بیمار خوب است ، .6
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 ریوي  –احیاء قلبی    .10

  

  در برخورد با او چه باید کرد؟ . حرکت روي زمین افتاده است تصورکنید فردي بی

   .ابتدا باید وضعیت عمومی فرد را جهت مشخص کردن احتمال خطر جانی و آغاز درمان ارزیابی نمود

   :هوشیاريارزیابی وضعیت 

  باشد؟  آیا فرد قادر به صحبت کردن و پاسخ به سؤاالت می) الف

 دهد؟  آیا به تحریکات دردناك پاسخ می) ب

  :در صورت عدم هوشیاري

 ارزیابی تنفس و کنترل راه هوایی  •

 ارزیابی وضعیت نبض  •

هاي سایر  نداشته باشد، ارزیابی آسیب) ودعدم وجود تنفس و نبض خود به خ(در صورتی که بیمار مشکل ایست تنفسی و قلبی  •

  .ها صورت گیرد اعضاء و اندام

  :به طور کلی در همه حاالتی که تنفس وجود ندارد و یا نبض لمس نشود اقدامات ذیل باید انجام شود

با رعایت ...)  تصادف، سقوط از ارتفاع، شیرجه به داخل آب و(هاي گردنی وجود دارد  مهره  در صورتیکه احتمال آسیب :نکته
  .هاي نخاعی گردنی اقدامات احیاء را انجام دهید دستورالعمل مربوط به آسیب

  .بیمار را به پشت بخوابانید •

را به آرامی به عقب بکشید و با  سر بیمار به عقب و چانه به باال کشیده شود به اینصورت که یک دست روي پیشانی قرار گرفته و آن •
  .گیرد همزمان چانه را باال ببرید نشانه دست دیگر که در زیر چانه قرار می نوك انگشتان میانی و

  .را خارج کنید... هاي غذا و  دهان بیمار را بررسی کرده و هرگونه جسم خارجی مانند دندان مصنوعی، تکه •

هاي فوقانی  ده و در مقابل دندانبراي باز کردن دهان به این ترتیب عمل شود که انگشت نشانه خود را کنار دهان بیمار وارد کر

کند روي دندان تحتانی مقابل قرار داده و فشار  دهیم و سپس شست خود را در حالی که از روي انگشت نشانه عبور می قرارمی

  .ودشدهیم تادهان باز  می

اید به قفسه سینه  دهان بیمار قرار دادههایتان را نزدیک  در حالی که گونه: بیمار را از نظر انجام تنفس به این ترتیب بررسی نمایید •

  .بیمار نگاه کنید

  .صداي تنفسی دهانی بیمار گوش کنید به •

  .هایتان حس کنید هواي بازدمی را روي گونه •

  .باشد ثانیه می 10زمان الزم جهت بررسی وجود تنفس، دست کم : نکته

  .بخوابانیدرا به پهلو  پس از اقدامات فوق در صورتی که بیمار قادر به تنفس بود او

  :به این ترتیب که.  را شروع کنید) تنفس دهان به دهان(اگر بیمار قادر به نفس کشیدن نباشد تنفس مصنوعی  • 
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   .باشد اش باال می مطمئن شوید که سر بیمار به عقب برگشته و چانه •

  . ینی را گرفته و فشار دهید تا بسته شودي دستی که روي پیشانی قرار دارد قسمت نرم ب با انگشت شست و نشانه • 

  .باز شود مقداري   اید اجازه دهید دهان بیمار در حالیکه هنوز چانه بیمار را باال نگه داشته •  

هاي بیمار  هاي شما دور تا دور لب هاي خود را روي اطراف دهان بیمار قرار دهید و مطمئن شوید که لب یک نفس عمیق بکشید و لب  •

   .دهید قرار

اید با قدرت ولی آرام به دهان بیمار بدمید و د رهمان حال به قفسه سینه بیمار نگاه کنید و  هاي خود محبوس کرده هوایی که در ریه  •

  .ثانیه است 1 – 5/1مدت زمان دمیدن شما . ها مطمئن شوید از اتساع ریه

و دستان خود را از روي بینی .  ا متوقف نموده و دهان خود را کنار ببریدوقتی باال رفتن قفسه سینه را مشاهده کردید، عمل دمیدن ر • 

  .بیمار برداشته اجازه بدهید هوا خود به خود خارج شود و سپس تنفس دیگري را شروع کنید

این حالت نیز قفسه ثانیه براي دوره دم و بازدم زمان الزم است در  3طور کامل تخلیه شود و حدود  سینه بیمار به اجازه بدهید قفسه  •

  .سینه را نگاه کنید و از حرکت قفسه سینه به پائین مطمئن شوید

  .وقتی هوا تخلیه شد خود را براي تنفس بعدي آماده کنید  •

مثل مواقعی که در رفتگی فک یا صدمه به فک ( در صورتی که بیمار استفراغ نموده یا شما قادر به باز کردن دهان بیمار نیستید  • 
  .شرح ذیل استفاده کنید از تنفس دهان به بینی به) د داردوجو

در حالیکه سر بیمار به سمت عقب برگشته است، با قرار دادن یک دست روي پیشانی این حالت را حفظ کنید و با دست دیگر ناحیه   •

زدم باز نگه دارید که هواي بازدمی خارج خاطر داشته باشید که دهان را در حین با استخوانی چانه را گرفته و دهان را ببندید اما به

  .شود

بقیه مراحل شبیه روش . ، به داخل بینی او بدمید اید هاي خود را اطراف بینی بیمار قرار داده یک نفس عمیق کشیده و در حالیکه لب  •

  .تنفس دهان به دهان است

ر را بررسی کنید بدین ترتیب که وجود هرگونه تنفس، سرفه، تنفس قفسه سینه به باال حرکت کرد، جریان خون بیما 2اگر به دنبال   •

هاي شریان گردنی و رانی را لمس  باشد و یا نبض حرکت، ظاهر پوست طبیعی و پاسخ به سؤال نشان دهنده وجود جریان خون می

  .کنید

تنفس مصنوعی در حالیکه با یک  پس از.  ثانیه وقت صرف کنید تا از وجود ایست قلبی مطمئن شوید 5 – 10براي احساس نبض     •

دهید دست دیگرتان را در مرکز گردن روي نبض گردنی قرار دهید و به آرامی فشار داده و  دست به نگه داشتن سربه عقب ادامه می
  .را چک کنید آن

چک شده و هربار بیش از فقط تنفس مصنوعی را ادامه دهید هر انیه یک تنفس داده اما باید هر دقیقه نبض   اگر نبض وجود دارد   -
  . ثانیه این عمل طول بکشد 10

  . اگر شواهدي دال بر وجود جریان خون وجود نداشت و یا شما از آن مطمئن نیستید ماساژ قلبی را شروع کنید  -

 ماساژ قلبی 

دست دیگر را روي  انتهاي دهید و ها را روي جناغ سینه قرار یکی از دستانتهاي از جناغ سینه دو انگشت باالتر را انتخاب کرده و   •

   .آن گذاشته و انگشتان دو دست را در هم محکم کنید

هایتان قرار گیرد   طور مستقیم در امتداد دست  به هاي شما  که شانه خیز و عمود بر روي بیمار خم شده به طوري  صورت نیمه ب • 

  سینه  مواظب باشید که دستان از ناحیه آرنج خم نشود و به طور عمود روي جناغ. خا باشد ازوهایتان کامالً مستقیم در امتداد آرنجبو



١۴ 
 

  

قفسه سینه را پائین ) سانتیمتر 5الی 4(طوریکه نیروي وارده  به) از نیروي وزن جهت این فشار استفاده شود(به پائین فشار آورده 

  .یا شدید خطرناك بوده و ممکن است باعث صدمه به بیمار گردد حرکت غلط. بیاورد

سرعت . هایتان را بر روي بیمار به همان حالت نگه داشته و دست نباید از قفسه سینه جدا شود فشار را برداشته ولی موقعیت دست

  .باشد بار در دقیقه می 100ماساژ 

که مطمئن شوید زمان فشردن  سازي با هم برابر باشد و براي این شردن و آزادبایستی طوري تنظیم شود که زمان ف مرحله فشار می •  
 )هزار و دو هزار و یک، یک یک. ( سازي با هم برابر است از روش شمردن استفاده شود و آزاد

یه طول بکشد در غیر ثان 10و این عمل نباید بیش از . خود داشت نبض گردنی را چک کنید اگر بیمار حرکتی انجام داد یا تنفس خودبه •

  .صورت احیاء قلبی را قطع نکنید این

  .براي انجام احیاء قلبی ریوي بیمار بایستی بر روي یک سطح سخت مثل کف اتاق یا یک تخته چوبی دراز کشیده باشد: نکته

 )30:2: (در احیاء یک نفره

  .انجام گردد ماساژ قلبی 30تنفس مصنوعی شروع شود و سپس  2وسیله  بایستی به احیاء می

باشد اولین احیاءگر با دو تنفس و به دنبال آن دومین احیاء گر ماساژ قلبی را شروع  تر از احیاء یک نفره می در احیاء دونفره که مؤثر

مانیکه اندازه ز بایستی فقط به گر دوم می ماساژ احیاء 30و در پایان هر . ماساژ قلبی را انجام داده و با صداي بلند بشمرد 30کند و 
  .دهد استراحت کند و او نباید حتی دستش را از روي قفسه سینه بردارد احیاءگر اول عمل دمیدن را انجام می

  .پهلو قرار داده شود خود شروع شد بیمار در وضعیت به اگر نبض برقرار شد و تنفس خودبه • 

 چه وقتی احیاء را متوقف کنید؟ 

  )دقیقه 20حداقل (ناموفق بوده هاي قبلی براي احیاء  وقتی تالش •

  .وقتی عالئم واضح مرگ ظاهر شده باشد  • 

  ... )خود، هوشیاري و مانند تنفس خود به(قربانی عالئم حیات را نشان بدهد   •

  

  

  

  

  

  

  
 


