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  گفتارپيش 
بخش راوتپيشتازي و فرزانگي يك كالس درس نيست، يك بستر تربيتي است، بستري ط   

ي اطراف خود، با روحي بلند زندگي آموزد چگونه در جامعهدر اين بستر فرد مي. آموزو نيكي
 . داديش بهره بگيردنوع خود خدمت نمايد و چگونه از توان و نيروي خداكند، به هم

رو، مؤدب، شريف و كار، خوششناس، درستآموزند تا ديندار، وقت   پيشتازان و فرزانگان مي
آموزند چگونه ها ميآن. ها و اخالق باشندها و پاسدار خوبيي نيكيدار بوده و سرچشمهامانت

  . ي زالل معرفت بهره گيرند و مبانيِ ديني و اخالقي را در درون خود نهادينه كننداز چشمه
ي علم و مهارت را وسيله. ادعا هستندهايي شريف و بي   پيشتازان و فرزانگان، انسان

ي ديگران آموزند و از علم و تجربهدانند به ديگران ميميچه را آن. دهندفروشي قرار نميفخر
   برانگيز جويباران از خوابِدلآنان هر صبح با طراوت نسيم و نواي. گيرندبارِدانش مي

خيزند و پس از راز و نياز با معبود خود پرچم ملي ميهن عزيزمان، ايران اسالمي را كه مي
به احترام ، كنندبه ميهن خود مباهات مي. آورند از اقتدار و عظمت است، به اهتزاز درمينشان
هاي وجودي است، سوگند ياد دهند و به شرف خود كه باالترين ارزشايستند، سالم ميمي
.  رهبر خود باشندمه دهنده خون شهيدان و مطيع اوامركنند،ياد مي كنند كه پاسدار و ادامي

بخشد تا از طلوع سازد و به آنان انرژي ميگاهي، جان و دلشان را روشن ميبحاين سالم ص
  . آفرين باشندخورشيد تا غروب آفتاب، در پي انجام كار و فعاليت نيك و شادي
دانند و از آن به خوبي مراقبت    پيشتازان و فرزانگان، جسم و روح خود را امانتي الهي مي

نوعان رسان همسازند تا ياريتن خود را توانا مي. ندرست بمانندكنند، تا ضمن نيرومندي، تمي
  . خود باشند

  !و فرزانگان فهيم ايران اسالميپرتالش  پيشتازان    
انش و بينش شما عزيزان منظور ارتقاء سطح دبه ،هاي آموزشي همراه عضو كتابمجموعه 

نشاط و پويايي را به ارمغان  اميد است اين مجموعه،. شود تقديم حضورتان ميآماده شده و
 در حال تهيه و تدوين است كه پس از آماده سازي در اختيار همراه عضوهاي ساير كتاب. آورد

  . اعضاي محترم قرار خواهد گرفت
جناب آقاي جاويد شورچي و سركار خانم عاطفه فتوحي ي در اين مجال از همكاري صميمانه

نهايت ، اين مجموعهسازي و آمادهطراحي  ،تأليفتمامي كساني كه به نوعي در تهيه، و 
  .شوداند، تقدير و تشكر مي داشتههمكاري را مبذول

  معاونت فعاليت هاي دانش آموزي 
هاي دانش آموزيمديريت تشكل
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  مقدمه 
    
مردي مشهور دوستي و جوانايرانيان از ديرباز به مهرباني، نوع   
دهد تا دلِ   كه تن به شكست ميداستان پهلوانيِ پوريايِ ولي. اندبوده

. اي روشن از انسانيت جوانِ ايراني استمادرِ حريف نشكند، نمونه
سفارش  را حتّي با دشمناننيز مدارا و مروت و اخالقي ديني بزرگان 

دوستيِ مردمِ مهربانِ ايران اي بارز از انسانشعر سعدي، نشانه. اندكرده
  .درخشدد ميبر سردرِ سازمان ملل متحكه است، 

نظيرش، از جمله نقاط هاي بيايرانِ سرفراز؛ با وجود زيبايي   
 آيد و الزم است تا تمامي مردم بهشمار ميخيز جهان بهحادثه

ضمن آموزشِ اصولِ جوانان و نوجوانان رشيد ايراني، خصوص 
هاي الزم را براي ِاوليه، آمادگيهايامداد و نجات و آشنايي با كمك

با صدمات ناشي از حوادث و سوانح كسب نموده و در مواقع مقابله 
  . ديدگان بشتابندضروري به ياري حادثه

انديش، پيش از مواجهه با حوادث، نگر و عاقبتانسانِ فهيمِ آينده   
آموزد، وگرنه در هنگام حادثه كه فرصتي هاي مقابله با آن را ميروش

 ر جاي ندوه بماند و جز حسرت و ابراي آموزش باقي نمي
  .گذارد نمي
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گيري قبل از وقوع حادثه، بر امداد و نجات مقدم است و پيشاگرچه 
  :توان بامي

  ريزي برنامهوتدبير  
 در انجام اموردقت   
 با مسئولينهمكاري   
 رعايت قوانين و مقررات  
 هاي ايمنيعمل به توصيه  

هش دادكارا ها آن ناشي از هايِو آسيبحوادث  تعدادا حادثه، ام، 
، بنابراين آيدافراد ميخبر به سراغ بخشي از زندگي است و گاه بي

آموزش اصول امداد و نجات، امري مهم و ضروري است كه هدف 
  .هاستها و كم كردن درد و رنج آنآن كمك به انسان

مطرح ...  و ي سياسيبراي يك امدادگر، مليت، نژاد، مذهب، عقيده   
و سعادت، انسان اهميت دارد و ياري نيست، براي او سالمت 

كه آنداند، بيافتخار ميدر سرتاسر جهان، را نوع خود رساندن به هم
  . انتظارِ پاداش از شخص و يا سازمان خاصي داشته باشد

داران همت، گامان امداد و نجات و طاليه، پيش   پيشتازان و فرزانگان
  .هاستي مباهات آنيهو اين مهم، ما. تالش و خدمت صادقانه هستند

  ».به اميد روزي كه هر جوان ايراني، يك امدادگر باشد«  
  تَعالَيشَاءاهللان 
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   هايِ اوليهكمك 
  

 هايِ اوليه چيست؟كمك 
 

 ديده،تمامي اقداماتي كه براي كمك به شخص آسيب  
 بالفاصله پس از بروز حادثه و قبل از رساندن مصدوم به مراكز درماني  
 شودانجام مي» امدادگر«ديده موزشتوسط فرد آ. 

 
 هاي اوليه كدامند؟داليل انجام كمك 

 
 جانِ مصدوم نجات. 
 جلوگيري از بدترشدن حال مصدوم. 
 افزايش احتمال بهبودي مصدوم. 
 كاهش درد و رنج مصدوم. 

  
 امدادگر كيست؟ 

 
 آموزش ديده هايِ اوليه  اقدام به انجام كمك،كه در محل حادثهاست اي فرد

  .كندمي
 هاي مراقبت، رسيدگي به مصدوم و انجامِ  كاري امدادگريمسئوليت و وظيفه

 .در محل حادثه استاورژانسي و فوري 
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 هاي يك امدادگر چيست؟ويژگي 
  
  را داردهاي اوليه براي انجام كمكاطالعات كافي آگاهي و. 
 عملِ مناسب از مهارت و تجربه برخوردار استي الزم و سرعت. 
 همراه با حفظ خونسردي دارد،  مناسبيبخش و رفتارآرامش يگفتار  . 
 تواند از وسايل موجود، بيشترين استفاده را ببردابتكار عمل داشته، مي. 

 
 ؟ه مواردي هستنديك امدادگر چاصلي هاي نيازمندي 

 
 را گذرانده و هاي امدادگريدورهامدادگر بايد 

  .ده باشدهاي الزم را ديآموزش
 داشته و صالحيت روز و معتبر بهينامهگواهي

  .هاي مربوط تأييد شوداش توسط سازمانامدادگري

  داشتن
صالحيت 

  ايحرفه
 مقررات امدادگري آشنا بوده و بر اساس با قوانين و

  .عمل نمايد» استانداردهايِ مراقبت«
  .كنداش، صادقانه عمل مييك امدادگر به وظيفه

كه يك امدادگر، براي بيان چگونگي حادثه و  گزارشي
كند، هميشه كامل، مي تهيه ديدگانوضعيت آسيب

  .استدقيق درست و 

داشتن 
صالحيت 
آن  مگر دهد،ميهرگز گزارشي را تغيير نيك امدادگر،   اخالقي

  .د كنهاي آن را ا صالحغلطبخواهد كه 
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 ؟، در هنگام برخورد با حادثه كدامند مهم يك امدادگرايفوظ 

 د را حفظ كرده و ديگران را به آرامش دعوت كندخونسردي خو. 
 ديدگان را به درستي ارزيابي نمايدي حادثه و وضعيت آسيبصحنه. 
 بندي كرده و ابتدا به سراغ ديدگي اولويتمصدومان را بر اساس ميزان آسيب

 .ها بيشتر استكساني برود كه ميزان صدمات وارده به آن
 خطر كردن محل وجود اگر امكان بي. ندكخطر به سرعت، محل حادثه را بي

  . دكنمحل دور را از ديدگان آسيب ندارد، 
  احمر ، هاللِنشاني، پليساورژانس، آتشنيروهاي امدادي و امنيتي مانند از 

 .درخواست كمك نمايد ...و
  ،كه جان خود و يا ديگران را به خطر بدون آنبا در نظر گرفتن موارد ايمني

 .ايِ اوليه را انجام دهدهبياندازد،  كمك
 ديدگان را به مراكز درماني انتقال دهددر صورت نياز، آسيب. 

 
 :داشته باشيدتوجه  

 » دهد، ممكن است  اول انجام ميي در چند دقيقهيك امدادگرعملياتي كه
 ». مصدوم شود زندگيِيادامهباعث مرگ و يا 

  
 :دقت كنيد 

 كه وضعيتش را و را  قبل از آنكند، هرگز ااگر خطري مصدوم را تهديد نمي
  .  جا نكنيدهايِ اوليه را انجام دهيد، جابهبه درستي ارزيابي كرده و كمك
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 SAR ( Search And(                                      :جستجو و نجات 

Rescue   
  

 مصدوم تعيين موقعيت  
  . مصدوم را به درستي مشخص كنيد حادثه و موقعيتوضعيت محلِ

  .دسترسي داشتبه مصدوم ، بدون خطر و آسيبتوان مي ه چگونعيين كنيدت
  .نيدمجسم كرا در ذهن چگونگي وقوع حادثه را مرور كرده و  حادثه يصحنه

. خطر كردن محل اقدام نماييد را بررسي كنيد و به بياحتمال وقوع حوادث ديگر
  مصدوم دسترسي به   
   . خودتان را به مصدوم برسانيدد،كه در معرض خطر قرار بگيريآندون ب

  .كنيداستفاده و كامل صحيح به طور  ، موجودلوازم و امكاناتاز 
  . و وسايل امدادي الزم را برآورد كنيدتجهيزات مورد نياز 

  .كنيدهدايت را نيروهاي عملياتي اگر مسئول امداد هستيد، 
 كنيد افراد تقسيم يجربهبرحسب توانايي و ترا وظايف 
 موقعيتتثبيت    

  .موقعيت خود را در محلي امن و به دور از خطر تثبيت كنيد
 .مصدوم را در وضعيتي مناسب و ثابت قرار دهيد

 انتقال مصدوم  
  .مصدوم را به مراكز درماني منتقل كنيدبه كمك ساير نيروهاي امدادي، 

 نقد و بررسي عملكرد  
  .ابي كنيدپس از انجام عميات امداد و نجات عملكرد خودتان را ارزي

 . استقبال كنيداز انتقاد سازنده،عملكرد خودتان را نقد و بررسي كرده و 
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ها را از به سرعت كند، آندر صورتي كه خطر مصدومان حادثه را تهديد مي

 .محل حادثه دور كرده و به محلي امن انتقال دهيد
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 ,ABCH(Airway, Breathing, Circulation(              :ارزيابي اوليه 

Hemorrhage   
  

  تعريف
 م در برخورد با يك مصدومِاقدان نخستيارزيابي اوليه، 

  .آيدشمار مي به،يافتهنجات
  .نبايد بيش از چند ثانيه وقت بگيردارزيابي اوليه 

   حياتيِ تهديدكنندهكشف و تصحيح عواملِ  هدف
  هواييبسته شدن راه

  هاي بزرگپارگي شريان

  گرفتگيبرق

  عواملِ
يتهديدكننده  
  حيات
  كدامند؟

ظه ملي كه در چند لحاعو
را با د افرازندگي توانند مي

  .نند روبرو كمشكل جدي
توجهي،  اين بيدر صورت 

مرگ موجب  عوامل
  يايست قلب  .مصدوم خواهند شد
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  ارزيابي اوليهچهار پرسش اصلي در:  
   آيا  )1

  هوايي  راه
  باز است؟

كند و يا آگاهي دارد راه هوايي او باز صحبت مياگر مصدوم 
  .كنيدهوايي هوايي او باز نبود اقدام به باز كردن راهاگر راه .است

  . تنفس دارد، هوشيارمصدومِ
  .)حتي اگر به سختي و باصداي بلند، نفس بكشد (

آيا  )2
 ،مصدوم
    نفس 

  كشد؟مي

   :اگر مصدوم هوشيار نبود
  ،يدراه هوايي را باز كن

  ، نگاه كنيدمصدوم يِيِ سينه قفسهبه با دقت 
 بيرون آمدن هوا از دهان و بيني گوش كنيد، صداي تنفس او را 

  .نيد كمصدوم احساس
  .مصنوعي را آغاز نماييد تنفسِكشيد،نفس نمي مصدوم اگر

  قلبطپشز ا) كاروتيدنبضِ(  در كنار گردن، قلب ضربانِبا لمسِ
  .مطمئن شويد

  آيا  )3
 قلبِ

مصدوم 
  طپش دارد؟

در صورتي كه قلب مصدوم ضربان نداشت انجام ماساژ قلبي را 
  .آغاز نماييد

  .  خونريزي بررسي كنيدمصدوم را از نظرِبدن 

  وجود ندارد،هاي مصدوم از بدنشلباسكردن  خارج امكاناگر 
  .خون را كنترل كنيدشته به لباس آغ، خونريزييبه عنوان نشانه

آيا )4
 ،مصدوم

خونريزي 
بستن زخم و پانسمانِ مناسبِ محلِ مهار خونريزي، اقدام به   شديد دارد؟

  .خونريزي نماييد
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  : يهثانوارزيابي  
  

 شرح  همراه با گرفتن،ارزيابي منظم و جامع از كل بدن مصدوم
  تعريف  . از فرد مصدومحال

 ، حيات فوريِيِكننده تهديد عواملِ، براي پيداكردنِارزيابياين   ارزيابي ثانويه
  .يستمطرح ن

  . از فرد مصدومحبه و گرفتن شرح حالمصا :م
  حياتي عالئم يينهمعا :م

هاي روش
 ارزيابي ثانويه

  )از فرق سر تا نوك پا ( كامل ي باليني ينهمعا :م  ) م 3( 

  نشانه
  مصدوم  هايهتگف

 بيماري يدرباره
  .شخود

  . .. دارمحالت تهوع
  ...كنه مي دردمپشت

  ...كنمپاهامو حس نمي

  عالمت
  هاي امدادگر يافته
 يطي معاينهدر 

  مصدوم

  ... است پريدهي مصدوم،چهرهرنگ 
  ...كشدمصدوم؛ نفس نمي

  ...بدن مصدوم، سرد است
  

  
  
  

  :ي مهمنكته
ي تواند نشانهمردمك تنگ مي 

مسموميت با مواد مخدر و يا خونريزي 
تواند مغزي بوده و مردمك گشاد مي

عالمت مسموميت با كوكايين و يا 
  .مرگ مغزي باشد
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  : مصدوم حالِ شرحِمصاحبه و گرفتنِروش انجام ): 1م(
  

 ش به مصدوم و اطرافيان،ديده دورهامدادگرِخود را به عنوان   معرفي
  .معرفي كنيد

  .اعتماد مصدوم را براي انجام معاينه به دست آوريد  جلب اعتماد
 ، سن،نام خانوادگي نام و( با پرسش در مورد مشخصات مصدوم 

بررسي   .شروع كنيد)  آدرس،جنس
  وضعيت

و شناسايي 
  موقعيت

. ثه را دريافت كنيد اطرافيان مصدوم و شاهدان حادمشخصات
 رضايت ،هاي اوليه كمكيارائهتوجه داشته باشيد كه براي 

  .مهم استاطرافيان مصدوم 
  ... شده؟يچ

  مصدومِشكايت اصليِ  ...مشكل اصليت چيه؟
  ...كنه؟كجات درد مي  .وال كنيدئهوشيار را س

  .هدبه درستي پاسخ دبه مصدوم وقت بدهيد تا 
  . را قطع نكنيدمصدومصحبت 

  ).كه از مسير مورد بحث خارج شود مگر اين(

گرفتن 
  حالِشرحِ

  مصدوم
 تنفس و ضربان قلب را تحت نظر ،هوشدر مورد مصدومين بي

بگيريد و در صورتي كه الزم است تنفس مصنوعي و يا احياء 
  .قلبي ريوي را آغاز نماييد

تشخيص 
مشكل 
  مصدوم

، شده مصرفيِداروها، يبيمارهايِنشانهدر مورد 
، هاي قبليبيماري، مصرفيخرين غذايِآ، هاحساسيت

شدت درد، مدت زمان درد، دگييدآسيب قبل از حوادث ،
  . تحقيق كنيداز بين رفتن درددليل  و مكان درد
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   :ي عاليم حياتي مصدوممعاينه): 2م(
  

ي درجه.1  . مصدوم را صدا بزنيد
  .ي تكان دهيدهاي مصدوم را به آرامشانه  هوشياري

تعداد تنفس عادي در . تعداد تنفس مصدوم را بشماريد
 25 و در نوزادان 30 تا 15، در كودكان 20 تا 12بزرگساالن 

  . بار در دقيقه است50تا 
  كشد يا سطحي؟آيا مصدوم عميق نفس مي

  تنفس.2

  شود؟آيا نفس مصدوم منظم است يا قطع مي
  :قرار دهيددو انگشت را روي محل نبض 

  نبض.3  روي مچ دست در سمت انگشت شست: نبض راديال
  روي گردن و كنار فرورفتگي سيب آدم: نبض كاروتيد

  .شودگيري ميي دستگاه فشارسنج اندازهبه وسيله  فشارِ خون.4

ي درجه.5
  حرارت بدن

با استفاده از دماسنج و يا با قرار دادنِ پشت دست خود روي 
  . حرارت بدنش را بسنجيدپيشاني مصدوم، درجه

  رنگ پوست.6
ي قلبي، ي شوك، غش، حملهتواند نشانهپريدگي ميرنگ

قلبي خونريزي و ترس و كبودي رنگ پوست عالمت نارساييِ
  .ِ هوايي يا مسموميت باشديا انسداد راه

7.
  قُطرِ

 مردمك 
  چشم

ي مسموميت با مواد مخدر و يا تواند نشانهمردمك تنگ مي
تواند عالمت زي بوده و مردمك گشاد ميخونريزي مغ

  .مسموميت با كوكايين و يا مرگ مغزي باشد
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سر تا پاي 

مصدوم را به 
دقت معاينه 

  ...كنيد
اندازه بودن هم

ها، واكنش مردمك
ها به نور و مردمك

  ...ها و رنگ چشم
خونريزي، برجستگي 
يا فرورفتگيِ ناشي از 

  ....شكستگي
  

  
  
  
  

 پشت دست با قرار دادنِ
   خود روي پيشاني مصدوم، 
    درجه حرارت بدنش

  .را بسنجيد
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  :ي باليني كاملمعاينه): 3م(
  

  .با توجه به موارد زير، سر تا پاي مصدوم را به دقت معاينه كنيد 
  .خونريزي، برجستگي يا فرورفتگيِ ناشي از شكستگي  جمجمه.1
ي شكستگي جمجمه نهخونريزي يا خروج مايع روشن كه نشا  هاگوش.2

  .است
ها به نور و رنگ ها، واكنش مردمكاندازه بودن مردمكهم  هاچشم.3

  ...ها و چشم
ي شكستگي جمجمه خونريزي يا خروج مايع روشن كه نشانه  بيني.4

  .است
  .تواند راه هوايي را ببنددوجود جسم خارجي كه مي  دهان.5

6.
  گردن 

و ستون 
  هامهره

ي  را لمس كنيد كه ممكن است نشانهنقاط حساس و برجسته
  ها باشدشكستگي و يا جا به جايي مهره

يِ قفسه.7
  سينه

آثار فرورفتگي، زخم، خونريزي، تغيير شكل و درد را بررسي 
  .كنيد

  .  هاي شكم را كنترل كنيددرد و سفتي عضله  شكم.8
  .درد در هنگام نشستن و برخاستن  لگن.9

  .ز دست رفتن حس يا حركتبض، اتغيير شكل، درد، ن  هااندام.10
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  پيچ خوردگي داخلي مچ پا
ديدگي مچ پا كه به دنبال پيچش پا به سمت داخل و يا چرخش خارجي پا آسيب

  .افتداتفاق مي
  .1شامل كشيدگي ليگامان: 1درجه 
  .هاي ليگامان به همراه درد و تورمپارگي بعضي قسمت : 2درجه 

  انواع
پيچ 

  . قطع كامل ليگامان، هم در سطح و هم در عمق :3ه درج  خوردگي
  .درد داخلي مفصل و مچ پا

  .تورم در سطح داخلي مفصل مچ
  عالئم

  . در اطراف قوزك داخلي مردگي وجود خون
عوامل   .ديدگي قبلي در مفصل مچ پاي آسيبسابقه

  .، بسكتبال و پرش طولفوتبال: هاي پرخطر مانند ورزش  خطر
اصول كلي   .داشتن عضوباال نگه

جلوگيري و 
  كاهش تورم

 دقيقه و 20كمپرس و استفاده از يخ به مدت 
  .دو سه بار در روز تا زماني كه تورم از بين برود

  .آتلِ ركابي و يا استفاده از ساقِ كوتاه
، اگر بيمار قادر به تحمل وزن بدن نباشد  محافظت

  .اي زيربغل استفاده كردتوان از عص مي

هاي  كمك
  اوليه

استفاده از داروهاي ضدالتهابي غيراستروييدي   كاهش درد
  .درمانيچنين يخو هم

  

                                                 
مفاصل . هااز بافت فيبري ساخته شده ، محكم ، سفت و قابل خم شدن هستندرباط :) رباط(ليگامان . 1

 ترجمه و  اصطالحات پزشكي،: برگرفته از( . شوندها محك مي توسط رباطحركقابل حركت و مت
   )1373/زيبا پيروزان، نشر بشري :گردآوري
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  فوريت خونريزي
هاي ساده بسيار اندك است چرا كه در بدن هر فرد امكان مرگ با خونريزي

  .  خون در جريان استنه واحدمعمولي، تقريباً 
  پوست سر

توانند هايي از بدن كه ميبخش  خونريزي از بيني 
  انگشتان دست و پاها  :ونريزي فراوان داشته باشندخ
 استخون باال فشار ي خونريزيعلت جد .  

  .تواند مشكل سازتر از خونريزي باشدبريدگي تاندون مي
  .ضربه  .غواصي در عمق زياد
  .استرس  .هاحساسيت باالي رگ

  .زمين خوردن  .گرماي بيش از حد هوا
  .تميز كردن بيني  .ها در داخل بينيرگي يكي از مويرگپا

هاي باردار اغلب دچار اين عارضه خانم
  .مصرف برخي داروها  .شوندمي

بيماراني كه فشار خون باال دارند اغلب 
  .جراحت حاصل از ضربه  .شونددچار اين عارضه مي

اگر بيني خيلي ناگهاني شروع به خونريزي كند، با شست و انگشت  -1
. شاره آن را فشار دهيد و چند دقيقه اي به همين صورت نگاه داريدا

  .شودبا اين كار رگ دوباره بسته مي
اگر اين كار مؤثر واقع نشد، دهان را ببنديد و هوا را تا حد امكان با  -2

در صورت لزوم ( يك پارچه سرد و نمناك . فشار در بيني خود بدميد
  . ر دهيدگردن قرابر روي پسِ) با يك تكه يخ 
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اسكي بازاني كه اختالف ارتفاع را نمي توانند تحمل كنند، روش  -3
در اين حالت، با كف . كندها ميضربه به پيشاني، كمك زيادي به آن

  .شود بار به پيشاني ضربه زده مي2دست و به صورت كوتاه 
 دقيقه، خونريزي بند نيامد، بايد به پزشك مراجعه 20اگر پس از  -4

 حفره بيني 2توانيد براي حالتي كه از هر اال را ميمراحل ب. كنيد
  .شود، انجام دهيدخون جاري مي

شود كه مرتباً خون  در بيماراني كه آسيب ديدن مخاط بيني باعث مي -5
گيري دماغ شوند، استفاده منظم از بخور برگ گياه كامليا جهت پيش

  .از اين حالت مؤثر است
شويد، بايد با پزشك خود ياگر اغلب بدون علت دچار خونريزي م -6

  .كنداين كار به درمان علت بيماري كمك مي. مشورت كنيد
اگر پس از بروز حادثه، مايعي به رنگ روشن از بيني شما خارج شود،  -7

ترين زمان ممكن به پزشك مراجعه كنيد، زيرا ممكن است در سريع
  .آب مغز باشد

  

  :توجه داشته باشيد
  :هنگام بستن زخم

  خيلي سفت باند را
  .نبنديد
  كه بدون آن باند را

در جاي خود محكم و 
  .رها ننماييد مهار كنيد،

 بيش از حد معمول 
  .، باند مصرف نكنيدو مقدار مورد نياز
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  گرمازدگي

  .ها عضالت به دليل تخليه الكتروليت3اسپاسم   علت 

مواقع 
  وقوع

گرما، دچار تعريق شديد فرد در اثر قرارگرفتن در معرض 
شده، مقداري زيادي آب و نمك از دست بدهد، و سپس 
توسط نوشيدن آب، كمبود مايعات خود را بدون در نظر 

  . گرفتن كمبود نمك جبران نمايد
  .خنك نگهداشتن بيمار

مپ
كرا

2
گرما

ني 
ضال

ي ع
 ها

اقدامات   
  .سالينخوراندن نمك و يا تزريق نرمال  اورژانس

مواقع 
  وعوق

دهد كه فرد در اثر قرار گرفتن اين وضعيت زماني رخ مي
در معرض گرما، مقادير زيادي آب و نمك را از طريق 

  .تعريق شديد از دست بدهد
شكايات   تهوع  سردرد

  اختالل در بينايي  سرگيجه  بيمار
  .قرار دادن بيمار در جاي خنك و خوراندن آب و نمك

گرما
 از 

شي
ط نا

مفر
گي 

خست
اقدامات   

  اورژانس
هوش ود حالت تهوع و استفراغ، و يا بيدر صورت وج

  .بودن بيمار تزريق وريدي نرمال سالين ضروري است
  

                                                 
٢. Cramp: 

 )كه مي گيرد و ول مي كند(شديد  ، پيچ زدن، درد)در اثر خستگي يا سرما و غيره(گرفتگي عضله   

٣. Spasm: گرفتگي عضله، انقباض عضالني، ترنجش 
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مواقع 
  وقوع

ويژه در هواي مرطوب و هاي بسيار گرم، بهدر موقعيت
  .، ممكن است هيپوترمي ظاهر گردد)شرجي(بدون باد 

گراد رسيده،  درجه سانتي40درجه حرارت بدن به باالي 
  .شودتنظيم حرارت مختل مي

  4كانفيوژن  تشنج  اغماء
شود و به در هيپوترمي هيپوتاالموس دچار بدكاري مي

كند و پوست گرم و دليل شرايط محيطي بيمار عرق نمي
  .خشك است

  عاليم

  .ها شديد نيستمعموالً كاهش آب و الكتروليت
به خنك كردن و كاهش سريع بايد هر چه سريعتر اقدام 
  . درجه سانتيگراد نمود35درجه حرارت بدن بيمار تا 

بدن بيمار توسط الكل شستشو داده و يا در آب سرد و يخ 
  . ور كنيدغوطه

  .كردن مصدوم، از پنكه يا كولر استفاده كنيدبراي خنك

گي
مازد

 گر
ي در

ترم
هيپو

  

اقدامات 
  اورژانس

  .هرگز از آسپرين جهت كاهش تب استفاده نكنيد
  

                                                 
٤. Confusion: )حواس يا اوضاع( گيجي، سر در گمي، بهت، حيرت، آشفتگي، اختالل   
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  سرمازدگي
انايي بدن در مقابله با سرما بسيار كمتر از توان آن براي مقابله با گرما است تو

داشتن بدن استفاده از لباس و پوشش و در واقع روش اصلي براي گرم نگه
  .مناسب است

  تغذيه نامناسب  خستگي
  سابقه بيماري

 ،يبيماري قلب، مرض قند(
  )… ،عروقي يا تنفسي

  پوشش فرد

  نامناسب بودن لباس  هاخيس بودن لباس

  عدم تحرك 
  براي مدت طوالني

  ) سربازان داخل سنگرانندم(
  سرد بودن هوا

  وزيدن باد  رطوبت باال

عواملي كه 
فرد را در 

مقابل 
  سرما
 پذيرآسيب
  :سازدمي

  مصرف داروهاي خاص
  )تر مصرف الكلو از همه مهم داروهاي فشارخون (

  نكته مهم
گيري بر درمان ز سرما نيز پيشهاي ناشي ادر موارد آسيب

ي در بدترين مقدم است و با رعايت اصول مقابله با سرما حتّ
  .ها جلوگيري كردتوان از بروز آنشرايط آب وهواي نيز مي

  هيپوترمي

سرد و يا  در شرايط قرار گرفتن در معرض آب و هواي بسيار
بدن توانايي توليد حرارت ، ور شدن در آب بسيار سردغوطه

زم براي مقابله با سرماي محيطي را ندارد و در نهايت دچار ال
 اصطالحبه به اين حالت . گرددكاهش دماي عمومي مي

در اين حالت هيپوتاالموس مغز دچار . هيپوترمي گويند
 بدن قادر به كنترل دماي قسمت مركزي   شود وبدكاري مي
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   درجه به37خود نيست و درجه حرارت مركزي بدن از 
خورده و افراد سال. گراد خواهد رسيد درجه سانتي35 كمتر از

 خسته و گرسنه هم باشند ،صوص اگر الغرخهضعيف ب
  .مستعد هيپوترمي هستند

  هاابتدا بدن آن
  .شوددچار لرز مي

گيج و منگ شدن 
  .مصدوم

  . نبض شدنكند  .شود خشك مي و پوست سرد
  كاهش

  تعداد تنفس بيمار
   بدندمايكاهش 

  . و كمتر35به 
  آلودگيخواببروز 

  .و تبديل به كما
  امكان بروز
  . ايست قلبي

  از دست دادن
    قدرت قضاوت و

  .گيريتصميم
  .اشكال در صحبت كردن

و عالئم 
  هانشانه

حركات و در هماهنگي نا
  .سفتي و انقباض عضالني  .هاي بدنيفعاليت

 دور كردن يا پرهيز از خطر و ،هي حادثابتدا ارزيابي صحنه
  .درخواست كمك را فراموش نكنيد

 راه كنترل (ABCارزيابي اوليه مصدوم و انجام مراحل 
ي هاي اوليهو ديگر كمك)  ضربان قلب ، تنفس،هوايي

انتقال مصدوم به مكان گرم و  ضروري در صورت لزوم
   )… ، ماشين، چادر،مانند ساختمان(سربسته و  خشك

هاي كمك
  اوليه
در 

 سرمازدگي

 و در هخارج كردرا  خيس يا تنگ مصدوم ،هاي مرطوبسلبا
در را د و وي يپوشانبصورت امكان لباس خشك به مصدوم 

 يا چند پتوي گرم و خشك بر ه وداخل كيسه خواب قرار داد
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  .بياندازيدروي او 
گاه بدن مصدوم را با مالش گرم نكنيد و او را نيز تشويق هيچ

  . رفتن نكنيدهاي بدني و راهبه انجام فعاليت
دليل كاهش درجه حرارت بدن و بروز اختالل در سيستم ه ب

ي ناگهاني ممكن است منجر به  هر ضربه،الكتريكي قلب
. هاي بسيار شديد و كشنده در ضربان قلب فرد گرددنظميبي

ها هاي مصدوم ابتدا آنبنابراين حتي براي خارج كردن لباس
  .كنيدرا قيچي و سپس از بدن مصدوم خارج 

در صورتي كه فرد هوشيار است و دچار تهوع و استفراغ      
  . نوشيدني و غذاي گرم به وي بدهيد،توانيد مي،شديد نيست

حتي در صورت فقدان هوشياري و ديگر عالئم حياتي مثل 
  . تنفس و نبض نبايد فرد را مرده قلمداد كرد

قل گردد و هر فرد دچار هيپوترمي بايد به مراكز درماني منت
  .كردن بدن قرار گيرد هاي الزم از جمله گرمتحت درمان
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  شكستگي
  .تورم موضعي

  .اختالل شديد عملكرد
  .رفتنايستادن و راهناتواني در 

  .عضو آسيب ديدهدادن حركت در ي يتوانانا
  .حساسيت شديد موضعي بر روي استخوانو  درد احساس

 عالئم

  .بدفرمي قابل لمس در استخوانو  ديدهشكل عضو صدمهتغيير 
ي حادثه را ارزيابي و درخواست كمك با حفظ خونسردي، صحنه

  .كنيد
  .وضعيت تنفسي و هوشياري مصدوم را كنترل كنيد

هاي باز را با گاز استريل بپوشانيد و خونريزي را تمامي زخم
  .كنترل كنيد

مت واضحي وجود ندارد، ولي مصدوم از درد اگر آسيب يا عال
شكايت دارد، هميشه مبنا را بر وجود شديدترين آسيب اسكلتي 

  .يعني شكستگي بگذاريد و اقدامات الزم را انجام دهيد
 اقدام براي جا انداختن موارد ديده و ياحركت دادن عضو آسيباز

  .شكستگي يا در رفتگي به شدت پرهيز كنيد

ك
كم

 
ليه
ي او

ها
  

وان شكسته از زخم بيرون زده است، سعي در فرو اگر سر استخ
بردن آن به درون زخم نداشته باشيد، بلكه آن را با روش مناسب، 
پانسمان و بانداژ كنيد و سپس عضو صدمه ديده را با روش 

  .حركت نماييدبندي و بيصحيح آتل
 



٢٩ آموزي جمهوري اسالمي ايران سازمان دانش/ اصول امداد و نجاتآموزش                                                   

  
 
  جسم خارجي در گلو: 

  
  

به ضربه  ،كند سرفه ميفرداگر 
 ،وضع را بدتر كندپشت ممكن است 

- به راه جسمچرا كه ممكن است
  .هوايي برگردد

  
  

يك دست را مشت كرده و با دست 
داخل هديگر آن را گرفته و محكم ب

قفسه سينه فرو برده و با قدرت زياد 
 .فرد را بلند كنيد
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  فوريت درد سينه
  . قلبي است مگر خالفش ثابت شوديدرد سينه، حمله

  . تماس بگيريد115ا ب
  كشد؟آيا نفس مي
  ؟آيا نبض دارد

ك
كم

 
ليه
ي او

ها
  

هوايي سپس راه
تنفس و گردش خون 

.  نماييدكنترلرا 
)ABC(  

اگر نبض 
 CPR، داشتن

  .را شروع نماييد

اگر شخص نفس       
نمي كشد، او را در وضعيت 
چانه به سمت باال قرار 
دهيد، تا زبانش از مسير راه 

پس . (هوايي خارج شود 
و ) هوايي باز مي شودراه

 سپس ماساژ سينه 
  .را شروع كنيد
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  خارج كردن جسم خارجي از چشم

  .هايتان را به طور كامل بشوييد دست
  .تان را در محلي با نور كافي معاينه كنيد چشم

تان را  به باال و پايين و طرفين نگاه كرده و سعي كنيد جسم خارجي را درون چشم
  .يدا كنيدپ

  .تان را نماليد چشم
كنيد، به آرامي پوست زير چشم را پايين بكشيد و زير پلك  اگر جسم را پيدا نمي
  .پايين را بررسي كنيد

  .به آرامي پلك باال را بگيريد و باال بكشيد و زير آن را هم جستجو كنيد
 يا پلك  ي چشمهنگامي كه جسم وارد شده به چشم را پيدا كرديد، سعي كنيد به آرام

  .را با آب بشوييد
رسد كه آن  توانيد به آساني جسم خارجي را از چشم خارج كنيد يا به نظر مي اگر نمي

  .جسم از قبل به چشم آسيب زده است، فوراً به پزشك مراجعه كنيد
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  نجات غريق

طر  خ  در معرض  هم عمق  بسيار كم هاي  در آب  حتي سن  كم كودكان  1 نكته
  .هستند

 شنا در   مشغول  كه  است  افرادي  شامل شدگي اكثر موارد غرق  2نكته
  .اندبوده بسيار سرد يها  يا آب  قوي هاي جريان

  دهد  مي  را افزايش ناجييا و    غريق  رويِ  پيشِ  سرد، خطرهاي آب  3نكته
   سطحي  را به ريق خطر، غ  با كمترين  كه  است  شما آن  اولويت اولين
  . كنيد  منتقل خشك
   خودداري  آب ، از ورود به  امكان  در صورت  غريق  به دسترسيبراي 
  .كنيد
   خود روي  كه  است ، آن  غريق  يك  نجات  براي  راه خطرترين بي

، او را   يا طناب ، شاخه  چوب  تكه  خود يا يك با دستو  بمانيد  خشكي
   غريق  سوي  به  تيوب  يك  كه  است  ديگر آن شيد؛ راه بك  بيرون از آب
  . كنيد پرتاب
 را در برابر   وي  امكان  كرديد، در صورت  خارج  را از آب  غريق وقتي
  . دچار لرز نشود  از پيش  او بيش  كنيد تا بدن  باد محافظت وزش

 هوش است، وي را كامالً از آب بيرون آوريد و طوريگر غريق بيا
اش قرار گيرد تا در   سينهيتر از قفسه جا كنيد كه سرش پايينبهجا

  .هاي تنفسي محافظت كرده باشد صورتي كه استفراغ كرد، از راه

ك
كم

 
ليه
ي او

ها
  

،   است  كامالً بهبود يافته رسد غريق نظر مي  به  كه  در صورتي حتي
  . را مهيا كنيد  بيمارستان  به  وي  انتقال شرايط
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  تشنج فوريت

  . ممكن است بيافتد و حركات نامنظمي انجام دهدبيمارشخص 
  يمعال   . سفت شود بيمارممكن است سر

   . پرش داشته باشد بيمارهايممكن است چشم
  .هاي داراي تب باال رخ دهدهدر بچتشنج ممكن است، 

تواند در فردي كه صرع دارد و يا دچار سكته مغزي شده است مي  علل وقوع
  .داتفاق افت
  .رساندشويد كه شخص به خودش آسيبي نميمطمئن 

  .افتاد، اشخاص را از او دور نماييدشخص بيمار اگر 
سعي نكنيد چيزي را در دهان شخص فرو كنيد، بسيار خطرناك 

  .است 

هاي  كمك
  اوليه

  . تماس بگيريد 115 با ،هر تشنجي به توجه پزشكي نياز دارد
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را به  سوزي افرادبه هنگام بروز آتش
 از محل سرعت

 .دور كنيد

سوزي چه بايد در هنگام آتش 
 كرد ؟

سوزي با شماره آتشدر هنگام وقوع 
  . تماس بگيريد125

را به  سوزي افرادبه هنگام بروز آتش
  .دور كنيد از محل سرعت

محافظ در برابر آتش مناسب و  يلباس
  .بپوشيد

را و قابل اشتعال تمام اجسام سوختني 
 قرار و دور از آتش در جايي مناسب 

  .دهيد
ي اعم از گاز طبيعي، هر منبع اصل

مخازن گازوييل يا پروپان را از محل 
  .منبع قطع كنيد
 كه در اختيار  راهاييتمامي ظرف

  . آب پركنيدبا داريد،
چون هجوم در مواقع اضطراري هم

طوفان آتش، براي در امان ماندن بايد 
و يا  نقليه خود بمانيد يدر وسيله

  .توسط خودرو، خود را نجات دهيد
  ايد، ر فضاي باز گرفتار شدهاگر د

بهترين سرپناه موقت، قرارگرفتن در 
    يك منطقه دور ازمنابع سوخت

  .باشدمي
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 سوزي گيري از آتش مفيد براي پيشساده و ي يهاتوصيه: 
  ي ي خشك و تنهوفهها يا توده عل آتش در كنار خرمنروشن كردناز

  .كنيدها خودداري درختان و جنگل
 ايد، برافروختهيد آتشي را كه در مواقع طوفاني و وزش بادهاي شد

 .خاموش كنيد
 قابل اشتعال وجود  انبار يا جاهايي كه مواد خشك و مواد نفتي را در

 .داري نكنيدنگه ،دارد
 نفتي خودداري كنيد و از پاشيدن آب روي پريز يا وسايل برقي گاز سوز. 
 چرا كه ممكن  .ندهيد عبور يا باالي در هاي برق را از زير فرش وسيم

 .سوزي شودموجب آتشو رفته  روكش سيم از بيناست 
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 روش مقابله تش سوزيآنوع  انواع

  نوع
  اول

  سوزيآتش
 )چوب(خشك  مواد

 سرد كردن ،ترين روشثرترين و ارزانمؤ
 .ي آب استبه وسيله

  نوع
  دوم

  سوزيآتش
  مايعاتناشي از 

 ...الكل بنزين، نفت،

 كردن آتش به وسيلهبهترين روش خفه

هاي ي پتوي خيس و خاموش كننده
آن به  يا مهار محتوي پودر كف و

 . شن و ماسه خشك استيوسيله

  نوع 
 سوم

  سوزيآتش
 ناشي از برق

 يست جريان برق قطع شود وباميابتدا 
توان  راي خاموش كردن آتش ميسپس ب

هاي مناسب مانند پودر از خاموش كننده
 .استفاده كرد co2 يا گاز  و

نوع 
 چهارم

  سوزيآتش
 ناشي از گاز

در   و استبستن شير گازنخستين راه، 
صورتي كه نتوانيم با بستن شير گاز مانع 

دهيم گاز در اجازه مي خروج گاز شويم،
لندر گاز را سي حال اشتعال باقي بماند و

 .دهيم باز انتقال مي)فضاي(به محل
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 هايي براي حفاظت از كودكانتوصيه: 

 كنيد هاي نايلوني را از دسترس كودك دوركيسه.  

 گذاريدكودك راهنگام بازي، تنها ن. 
  قرار انرا در اختيار كودك.. هرگز اشياي كوچك مثل سكه، دكمه و 

  .ندهيد
 تنفسي كودك گير كرده باشد پاهاي كودك مجاري  اگر چيزي، در

داريد و ضربه آرامي بين دو  را بگيريد و او را به حالت آويزان نگه
 .كتف او بزنيد

  كنيد كتري و قوري و سماور دور كودكان را از اطراف. 

 هيددعبور ن ان نوشيدني داغ را از باالي سر كودك.  

 داريدنگاه را از آشپزخانه دور انتا حد امكان كودك . 
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  هاي مرتبطمراكز و سايت 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  110  پليس 
  125  نشانيآتش

  66469920-8مركز تهران  115  اورژانس
 www..soiri.com  ايران.ا.آموزي جسازمان دانش
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