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مقدمه:
در سال 1241 هـ ش )1862م( یک تاجر سوئیسي بنام ژان هانري دونان با دیدن آثار و نتایج جنگ 
به نوشتن  اقدام  از سفر تجاري خود  بازگشت  از  اتریش در منطقه سولفورینو، پس  ایتالیا و  بین 
کتاب خاطرات سولفورینو کرد و در آن کتاب پیشنهاد تشکیل جمعیتي داوطلبانه و دائمي براي 

امدادرساني به مجروحین جنگي  ارائه داد و اساس تشکیل صلیب سرخ را گذاشت. 
به مجروحان جنگي رسمًا  بین المللي کمک  ژنو کمیته  در سال 1863 م )1242 هـ ش( در شهر 
تأسیس شد و به احترام هانري دونان رنگ پرچم سوئیس معکوس شد و صلیب سرخ نام نهاده شد. 

                                  پرچم سوئیس               نشان صلیب سرخ

در سال 1302 کشور ایران به عضویت این جمعیت با نشان شیر و خورشید سرخ درآمد و در سال 
1308 این نشان به رسمیت شناخته شد. 

در سال 1359 پس از انقالب اسالمي نشان شیرخورشید حذف و هالل احمر که نشان جمعیت هالل 
احمر کشورهاي اسالمي بود، در ایران نیز به کار گرفته شد. 

اصول هفتگانه صليب سرخ: 
1. بشردوستي  2. بي غرضي  3. بي طرفي  4. استقالل   5. خدمات داوطلبانه   6. یگانگي   7. جهاني بودن 
در این اصول افراد وابسته به هیچ گروه، کشور و نژاد و... نیستند و بدون هیچ غرض شخصي یا ملي، 

بدون حقوق و دستمزدي مي باشند که در کلیه جهان شناخته شده و داراي مصونیت مي باشند. 

اهداف سازمان صليب سرخ: 
1. حمایت از سالمتي و زندگي انسانها 2. ضمانت احترام به حقوق بشر 3. ایجاد تفاهم، دوستي و 

همکاري متقابل بین ملت ها  4. برقراري صلح پایدار میان انسانها
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تعريف کمکهاي اوليه 
کارهاي اولیه اي که بالفاصله پس از بروز حادثه و قبل از رسیدن نیروهای درماني انجام مي شود تا 

باعث کاهش مرگ و میر و عوارض حادثه شود. 

ويژگيهاي يک امدادگر 
1- داشتن دانش و مهارت کافي در زمینه کمکهاي اولیه 

2- حفظ خونسردی و آرامش حتی در صورتی که وضعیت مصدوم بدتر شود .
3- سرعت عمل که با مهارت و تمرین بدست آمده باشد نه از روي دستپاچگي و عجله. 

4- ابتکار عمل و به کارگیري کم  خطرترین روش براي جلوگیري از آسیبهاي جدید به مصدوم. 
5- دانستن مسئولیتهاي امدادگران و عدم دخالت در امور پزشکي و دوري از قهرمان نمائي. 

6- حمایت رواني و دلداري دادن به مصدومین و اطرافیان. 
7- داشتن ظاهر مناسب و برخورد حرفه اي. 

مسئوليتهاي امدادگر 
1- ارزیابي صحیح موقعیت و مدیریت صحنه 

2- در اولویت قرار دادن موارد وخیم تر 
3- محافظت از مصدوم و سایر افراد حاضر 

4- شناسایي آسیب وارده به مصدوم 
5- انجام کمکهاي اولیه مناسب 

6- انتقال مصدوم )در صورتیکه سازمانهاي امدادي به موقع نرسند( 
7- همراه بودن با مصدوم تا رسیدن کمکهاي پزشکي 

8- گزارش و ثبت مشاهدات و کمکهاي اولیه انجام شده به تیم درماني 
9- جلوگیري از انتقال بیماریها از مصدوم به امدادگر یا از امدادگر به مصدوم 

ارزيابي مصدوم
ارزيابي اوليه:

هدف از ارزیابی اولیه شناسایی و تشخیص وضعیت های تهدید کننده حیات مصدوم است.
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ارزيابي ثانويه:
 معاینه بالینی مصدوم

معاینه بالینی یک مصدوم باید پس از بررسي و اطمینان از طبیعی بودن عالیم حیاتی انجام شود. 
برای معاینه همیشه از سر به سمت پایین شروع کنید. 

1- با دستهاي خود به دقت سر و گردن مصدوم را از جهت وجود خونریزي، تورم یا فرورفتگي و 
حساسیت به لمس معاینه کنید. در صورت شک به آسیب گردن، مصدوم را جابجا نکنید. 

2.گوش و بینی را از نظر خروج خون یا مایع شفاف بررسی کنید. این عالیم مي تواند نشانه ای از 
آسیب مغزی باشد.

3- چشمها را از نظر هم اندازه بودن مردمکها و پاسخ مردمکها به نور بررسي کنید.

4- تنفس بیمار را از نظر سرعت، عمق و نحوه تنفس بررسي کنید. دقت کنید که آیا دو طرف قفسه 
سینه او متقارن، آسان و همزمان با هم باال مي آیند. دهان را از نظر وجود خون، اجسام خارجی و 

بوی خاص بررسی کنید.

5- به آرامی ترقوه، شانه، دست و پا را لمس کنید و از نظر تغییر شکل، درد، رنگ ناخنها، وجود 
نشان دهندة  که  خاصي  دست بند  مصدوم  آیا  کنید  دقت  کنید.  بررسي  اندام ها  در  حس  و  نبض 
بیماري او باشد به  دست دارد؟ اگر مصدوم نمي تواند به راحتي دست خود را تکان دهد یا حس 
المسه او مختل شده است، براي معاینه ستون مهره ها او را جابجا نکنید. چون این عالئم مي تواند 
نشان دهندة آسیب نخاعي باشد. اگر این عالئم وجود نداشتند، به آرامي دست خود را زیر مصدوم 

برده و سرتاسر ستون مهره هاي او را از نظر وجود تورم و درد معاینه کنید. 

6- به رنگ، درجه حرارت و وضعیت پوست توجه کنید.

7- به آرامي شکم مصدوم را از نظر وجود خونریزي، درد یا سفتي دیواره شکم بررسي کنید. 

8- دو طرف لگن مصدوم را بگیرید و آن را فشار دهید. آیا عالئم شکستگي وجود دارد؟ ببینید آیا 
مصدوم خونریزي یا بي اختیاري مدفوع یا ادرار دارد؟ 
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عالئم حياتي

مثالمشاهدات

ضربان نبض

اضطراب، ترس و نگراني، گرمازدگي سریع و قوي 

شوک، خونریزي، اغماي دیابتي سریع و ضعیف

سکتة مغزي، شکستگي جمجمهآهسته و قوي 

ایست قلبي، مرگ ندارد 

تنفس

شوک، خونریزي، خستگي گرمائي، شوک انسولینسطحي 

انسداد راه هوائي، ضربه به قفسة سینه، اغماي دیابتي و بیماري قلبيعمیق، صدادار و به زحمت 

ایست تنفسي وابسته به هر کدام از بیماریها و صدمات، مرگ ندارد 

آسیب ریه که ممکن است مربوط به شکستگي دنده و یا اجسام نافذ باشدهمراه با سرفه خوني و کف آلود

درجه  حرارت 
 پوست

شوک، خونریزي، خستگي گرمائي سرد و مرطوب

در معرض سرما قرار گرفتن سرد و خشک

حمله گرمائي، تب باال، اغماي دیابتيگرم و خشک

رنگ چهره

فشار خون باال، حمله گرمائي، اغماي دیابتيقرمز

شوک، خونریزي، خستگي گرمائي، شوک انسولینرنگ پریده/ سفید

نارسائي قلبي، انسداد راه هوائي و بعضي مسمومیت ها آبي

مردمکهاي 
چشم

شوک، خونریزي، ایست قلبي، خستگي گرمائيگشاد 

مسمومیت با مواد مخدر، مارگزیدگي تنگ

سکته مغزي، ضربه مغزي، سکته قلبي غیر قرینه 

وضعیت
 هوشیاري

اضطراب، ترس، مصرف الکل و موادمخدر و بیشتر جراحات و بیماریها گیجي

سکته مغزي، آسیبهاي وارده به سر، مسمومیتهاي شدید و اغماي دیابتياغماء )کوما(

عدم توانایي
 در حرکت 

سکتة مغزي، آسیبهاي وارده به سرعدم حرکت در یک طرف بدن 

آسیبهاي وارده به طناب نخاعي در گردنبازو و ساق پا 

آسیبهاي وارده به طناب نخاعي زیر گردنساق پا 

واکنش به 
محرک ها

آسیبهاي وارده به طناب نخاعي فقدان حس در دست و پا

آسیبهاي وارده به طناب نخاعي گزگز و مورمور 
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برخورد با مصدومين زياد و ترياژ
ریشه لغوي کلمه تریاژ یعني Tri در زبان فرانسه به معناي دسته دسته کردن است. 

تعریف: گروه بندی مصدومان برای تعیین اولویت انتقال و درمان

رتبه هاي ترياژ
1. قرمز

 گروه فوري یا پر اولویت ترین )قرمز(: 
این مصدومین باید بالفاصله منتقل شوند و تحت مراقبت پزشکي قرار گیرند: این مصدومین در 
صورت عدم رسیدگي در کمتر از یک ساعت خواهند مرد. مانند ایست قلبی و تنفسی، انسداد راه 

هوایی.

2. زرد 
 گروه تأخیري یا دومین اولویت )زرد(: 

مصدومیني که جراحات شدید داشته ولي بدون درمان یک ساعت تا 12 ساعت دوام مي آورند. 
مانند سوختگی بدون مشکالت راه هوایی. 

3. سبز
 گروه سرپائي یا سومین اولویت )سبز(: 

افرادي با مشکالت خفیف و غیر اورژانسي مانند شکستگی های خفیف.

4. سياه: 
 گروه متوفیان یا بي اولویت )مشکي(: 

ضرورتي به انتقال سریع متوفي در جریان رویارویي با مصدومین زیاد وجود ندارد. 
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 )CPR( احياء قلبي- ريوي

بدن  تمام سلول هاي  به  از طریق جریان خون  و  وارد ریه ها شده  اکسیژن  باید  ماندن  براي زنده 
از اکسیژن باعث اختالل در عملکرد مغز شده فرد بیهوش مي شود، ضربان  برسد. محروم شدن 

قلب و تنفس او متوقف شده و مي میرد. 
از زمان ایست قلبي- تنفسي، براي جلوگیري از آسیبهاي جبران ناپذیر مغز فقط 6 دقیقه زمان 

داریم.
این به این معنا نیست که هرگاه از ایست قلبي- تنفسي فردي بیش از زمان مذکور گذشته باشد، 
عملیات احیاء را شروع ننماییم، بلکه ما بعنوان احیاگر اولیه براي هر بیمار نیازمند به احیاء عملیات 

را شروع مي نماییم.

احياء قلبي- ريوي را تا زماني ادامه مي دهيم که: 
1- تنفس و نبض منظم برقرار شود. 

2- شخص ماهر دیگري عهده دار کار شود. 
3- پزشک مرگ او را تأیید کند. 
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اصول کلي احياء: 
احیاء قلبي- ریوي )CPR-Cardio Pulmonary Resuscitation( به معناي بازگرداندن قلب و 

ریه از کار افتاده مصدوم با استفاده از ماساژ قلبي و تنفس مصنوعي مي باشد. 
ایجاد گردش  بازگرداندن کار قلب یعني  با ماساژ قلبي، سعي در  در احیاء قلبي- ریوي در واقع 
خون داریم و با تنفس مصنوعي سعي در بازگرداندن کار ریه ها یعني اکسیژن رساني به بدن داریم. 

نکته مهم
به  هوشياري  چون  نکنيد،  ريوي  قلبي-  احياء  را  هوشيار  فرد  يک  هيچگاه 

معناي سالم بودن کار قلب و ريه است.

چه فردي نياز به احياء دارد؟ 
فردي که مشخصات زیر را دارد: 

1- بدون پاسخ است )صدا بزنید و تکان بدهید(  
2- بدون تنفس است یا تنفس غیرطبیعي دارد.                                                      

3- بدون نبض است.

نکته مهم
هيچگاه به فردي که نبض دارد ماساژ قلبي ندهيد، چون اين کار مي تواند 

منجر به ايست کامل قلبي در مصدوم شود.
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CPR مراحل
Circulation( -1( گردش خون: گردش خون کافي در رگها برقرار نمایید. 

Airway( -2( راه هوایي: راه هوایي را باز کنید. 
Breathing( -3( تنفس: تنفس کافي برقرار کنید. 

نکته مهم
اگر آموزش کافي نديده ايد و با فرد بالغ نيازمند احياء روبرو شديد فقط 

ماساژ قلبي بدهيد و اينکار را ادامه دهيد تا نيروهاي درماني برسند.

احياء قلبي- ريوي در بزرگساالن
اگر فردي را بدون پاسخ یافتید، اقدامات زیر را سریع و پشت سر هم انجام دهید: 

1- هوشیاري مصدوم را ارزیابي کنید. در صورت بي هوش بودن درخواست کمک کنید. 
2- به مصدوم وضعیت صحیح بدهید )سطح صاف، سفت، حالت طاق باز( 

3- گردش خون را ارزیابي کنید. در صورت عدم وجود نبض گردن، ماساژ قلبي را شروع کنید. 
)30بار ماساژ( 
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وضعيت ريکاوری

4- راه  هوایي را باز کنید )مانور سر به عقب و چانه باال یا باال کشیدن اصالح شده فک( 
5- دو تنفس آهسته هر کدام به مدت یک ثانیه به مصدوم بدهید. 

6- چرخه هاي تنفس و ماساژ را ادامه دهید )30 ماساژ به 2 تنفس( پس از یک دقیقه نبض گردن 
را چک کنید. 

7- اگر نبض پیدا کرد، ماساژ قلبي متوقف و فقط تنفس مصنوعي با سرعت 12 بار در دقیقه )هر 
5 ثانیه یک تنفس( 

8- اگر تنفس پیدا کرد، تنفس مصنوعي قطع و فرد را در وضعیت ریکاوري قرار دهید. 
9- اگر تنفس و نبض پیدا نکرد، CPR را تا زمان رسیدن نیروي درماني ادامه دهید و هر 3دقیقه 

یکبار نبض گردن بررسي شود. 
10- مصدومي که بیهوش است و نبض و تنفس دارد باید در وضعیت ریکاوري یا وضعیت بهبودي 

قرار داده شود.
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نکته مهم
اگر به آسيب نخاعي مشکوک هستيد، حتمًا از يک نفر ديگر کمک بگيريد 
قرار  امتداد  يک  در  حرکات  انجام  مدت  تمام  در  مصدوم  تنه  و  سر  تا 

داشته باشد.

تفاوت ها 
شيرخواران)زير 1سال(کودکان)8-1سال(بزرگساالندر احياء

محل ماساژ 
قلبي

2 انگشت باالتر از زائده 
یک انگشت پایین تر از خط روي خط بین دو نوک سینهخنجري جناغ سینه

بین دو نوک سینه

عمق ماساژ 
با یک دست 3/5-2/5 با دو دست 5-3/5 سانتي مترقلبي

سانتي متر
با 3-2 انگشت 1/5-2/5 

سانتي متر

نسبت ماساژ 
قلبي به تنفس

 )چه یک امدادگر باشد و چه 2 

امدادگر( 

اگر یک امدادگر است: 

اگر دو امدادگر هستند 

اگر یک امدادگر است

اگر دو امدادگر هستند 30
2

30
2

30
2

15
2

15
2
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طريقة انجام ماساژ قلبي
1- تا آنجا که ممکن است به مصدوم نزدیک  شوید و کنار سینه اش زانو بزنید. 

2- لباس مصدوم را کنار زده تا محل صحیح اعمال فشار را پیدا کنید. 
3- وقتي محل مناسب براي ماساژ قلبي را پیدا کردید، پاشنه یک دست خود را روي آن محل 
گذاشته و دست دیگر را روي دست قبلي قرار داده و انگشتهاي دو دست را در هم قالب کنید. به 

یاد داشته باشید که انگشتانتان در تماس با قفسه سینه نباشد. 
با دستان کاماًل کشیده بدون خم شدن آرنج، عمود بر مصدوم قرار گیرید، به طوریکه شانه هاي شما 
باالي جناغ سینه مصدوم قرار گیرد. به طور عمودي فشار آورید تا قفسه سینه مصدوم 5 سانتیمتر 
)به اندازه 4 انگشت( پایین رود. سپس فشار را رها کنید اما دستانتان نباید از روي قفسه سینه 

برداشته شود. این حرکات باید محکم و سریع باشد. 

نکته مهم
دقت نماييد که اعمال فشار بايد نرم و مداوم باشد و از حرکات ضربه اي 

و خشن پرهيز کنيد.

 )Airway( باز کردن راه هوايي
راه هوایي ممکن است در اثر بلعیدن یک جسم خارجي و یا در اثر بیهوش شدن و عقب افتادن 

زبان در ته حلق بسته شود و فرد خفه شود. 

خارج کردن جسم خارجي از دهان فرد بيهوش
دو انگشت را از گوشه دهان تا انتها فرو برده و با یک حرکت دوراني، جسم را خارج کنید. اگر 
داخل دهان مصدوم، استفراغ و یا مواد غذایي وجود دارد، سر مصدوم را به یک طرف بچرخانید و 

آنها را خارج کنید. 
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باز کردن راه هوايي در فرد بيهوش )عقب افتادن زبان در ته حلق( 

اگر به آسیب ستون فقرات گردني شک ندارید، کنار سر مصدوم زانو بزنید و یک دست را روي 
پیشاني مصدوم گذاشته و دست دیگر خود را زیر گردن یا چانه مصدوم ببرید. سر را عقب برده و 

گردن یا چانه را باال بیاورید و دهان مصدوم را باز کنید. با این کار راه هوایي مصدوم باز مي  شود. 
اما اگر به آسیب ستون فقرات گردني شک دارید )مثاًل در تصادفات جاده اي و یا سقوط از ارتفاع(، 
هرگز گردن مصدوم را به روش فوق باال نیاورید. در این موارد باید انگشتان خود را زیر زاویه فک 
پاییني مصدوم برده و فک مصدوم را باال بکشید و همزمان با انگشتهاي شست دو طرف، با فشار 

آوردن روي چانه، دهان را باز کنید. 

تنفس مصنوعي 
1- تنفس دهان به دهان 
2- تنفس دهان به بیني 

3- تنفس دهان به دهان و بیني 
4- تنفس با استفاده از وسائل کمکي 

باز کردن راه هوايي در آسيب نخاعی
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تنفس دهان به دهان 

این روش نسبت به سایر روشها اولویت دارد. مراحل عبارتند از: 
1- راه هوایي را باز کنید یعني سر و گردن را به سمت باال خم کنید و دهان را باز نمایید. 

2- با دستي که روي پیشاني مصدوم گذاشته اید، قسمت نرم بیني او را فشار دهید تا بسته شود. 
3- یک نفس عمیق بکشید و لبهاي خود را روي دهان مصدوم قرار دهید به گونه اي که تمام دهان 

او را بپوشاند. 
4- درحالیکه با گوشه چشم به قفسه سینه او نگاه مي کنید به مدت یک ثانیه داخل دهان او فوت 
کنید تا قفسه سینه وي باال بیاید. پس از کنار کشیدن دهان، بینی مصدوم را رها کنید تا بازدم 

داشته باشد. 

اگر قفسه سينه باال نمي آيد نشانة اين است که تنفس مصنوعي مؤثر نيست و بايد به علل زير 

فکر کنيد: 

الف: موقعیت سر و گردن مناسب نبوده و راه هوایي باز نشده است.
ب: تنفس شما، قدرت و حجم کافي نداشته است. 

ج: یک جسم خارجي، راه هوایي را به طور کامل بسته است. 
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موارديکه نبايد تنفس دهان به دهان داد: 

از  الف: زخم و خونریزي و یا وجود سم در اطراف دهان و شکستگي فک تحتاني که بهتر است 
وسایل کمکي استفاده شود. 

ب: انقباض شدید عضالت فک )چون نمي توان دهان را باز کرد( که بهتر است از تنفس دهان به 
بیني استفاده شود. 

ج: اگر نتوان دهان مصدوم را با لبهاي خود کاماًل پوشاند مثاًل در افراد مسن که دندان ندارند، که 
بهتر است از تنفس دهان به بیني استفاده شود. 

د: در شک به ایدز یا هپاتیت در مصدوم یا حتي اگر نمي دانیم فرد این بیماریها را دارد یا نه، 

نکته مهم
به  که  مي شود  استفاده  شيرخواران  براي  بيني  و  دهان  به  دهان  تنفس 
آرامي و با حجم کم، داخل دهان و بيني نوزاد فوت کرده تا قفسه سينه 

باال بيايد.

باز کردن راه هوايي که در اثر بلعيدن جسم خارجي مسدود شده است: 

این موارد معموالً مصدوم  اگر راه هوایي کاماًل بسته شده است و فرد نمي تواند نفس بکشد )در 
دهان خود را باز کرده و با دست گلوي خود را مي گیرد(، ابتدا 5 ضربه بین دو کتف فرد بزنید و 
اگر راه هوایي باز نشد مانور هایملیخ را انجام دهید یعني ابتدا پشت مصدوم- در حالیکه ایستاده 
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مانور هايمليخ

است- قرار گرفته، سپس دست هاي خود را دور مصدوم حلقه کرده و یک دست خود را مشت کرده 
و با دست دیگر مشت خود را بگیرید. 

حاال هر دو دست را بین ناف و پائین ترین قسمت جناغ )زیرگزیفوئید( قرار دهید و سریع و محکم 
به سمت باال و داخل بکشید. با این کار هواي داخل ریه ها به صورت ناگهاني خارج شده و جسم 
خارجي را به بیرون پرتاب مي کند. این مانور را تا 5 بار انجام دهید. و تا زماني که فرد بیهوش نشده 

است، 5 ضربه بین دو کتف و 5 بار مانور هایملیخ را بصورت متناوب انجام دهید. 
اما اگر مصدوم بیهوش شد، مصدوم را به صورت درازکش به پشت خوابانیده و روي پاهاي مصدوم 
نشسته و کف دستهاي قفل شده خود را بین ناف و پایین ترین قسمت جناغ قرار دهید و به سمت 

باال و داخل، سریع و محکم فشار دهید. 
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نکته مهم
در زنان باردار و افراد چاق و کودکان زير يکسال، فشار روي شکم ممنوع 

است و بايد از طريق فشار به قفسه سينه، مانور هايمليخ را انجام داد.

اگر با هیچ یک از اقدامات فوق، راه هوایي باز نشد و فرد کاماًل بیهوش است، تنفس مصنوعي بدهید 
و در صورت ایست قلبي، احیاء قلبي- ریوي را انجام دهید. 

باز کردن راه هوايي بدنبال انسداد در اثر بلعيدن جسم خارجي در نوزادان و شيرخواران: 

اگر مصدوم در حال سرفه است، مصدوم را کمي به جلو خم کرده و با کف دست گود شده خود، به 
پشت او ضربه مي زنیم. 

اما اگر قادر به تنفس یا سرفه نیست و رنگ وي در حال کبود شدن است، اقدامات زیر را انجام 
دهید: 

1- شکم و سینه شیرخوار را روي ساعد و دستتان قرار دهید. پاهاي وي به سمت شما و سر وي 
دور از شما و به سمت پایین قرار گیرد و 5 بار ضربات محکمي با کف دست گود شده خود به پشت 

او وارد کنید. 
حالیکه سرش  در  خوابانیده،  خود  روي ساعد دست  پشت  به  را  وي  نرسیدید  نتیجه  به  اگر   -2
پایین تر از بدنش قرار گرفته، با دو انگشت میاني و نشانه، 5 بار روي وسط قفسه سینه فشار آورید. 
3- اگر انسداد برطرف نشد، اقدامات فوق را مجدداً تکرار کنید و با اورژانس تماس بگیرید و در 

صورتیکه نوزاد بیهوش شد، احیاء قلبي ریوي انجام دهید. 



وم23
 س

صل
ف

زخم، خونریزی
فرو رفتن اشیا در بدن



آموزش امداد ویژه کارکنان
24ذوب آهن اصفهان

زخم: 
به از بین رفتن یکپارچگي الیه هاي پوست و بافت هاي زیر آن زخم گویند. 

انواع زخم: 

الف( زخم باز:  به جراحتي گویند که خونریزي خارجي دارد و شامل: 
1- خراشیدگي و سائیدگي 

2- بریدگي 
3- پاره شدگي

4- کنده شدگي
5- سوراخ شدگي 

6- قطع عضو 

اقدامات الزم در برخورد با بريدگي ها، پارگي ها و خراشيدگي ها 

1- دستکش یکبار مصرف بپوشید. 
2- در صورت کثیف بودن زخم مثل وجود خاک در زخم، با استفاده از آب و صابون، زخم و اطراف 
آن را شسته و روي آن گاز استریل بگذارید و سپس در مورد تزریق واکسن کزاز با پزشک مشورت 

کنید. 

توجه 
هرگز زخم را با محلول بتادين يا الکل شستشو ندهيد. براي روي زخم 

از سرم شستشو استفاده کنيد. 

3- در صورت وجود تکه هاي شیشه یا سنگ ریزه در زخم، باید آنها را با استفاده از یک موچین و 
یا شستشو با آب سرد خارج کرد, اما اگر به صورت عمیق در زخم فرو رفته اند، زخم را پوشانده و 

به مرکز درماني بفرستید. 
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ب( زخم بسته 
1- کوفتگي 

2- له شدگي 

اقدامات الزم در برخورد با مصدوم دچار له شدگي )مثل ماندن زير آوار( 

1- کمک بخواهید و با اورژانس تماس بگیرید. 
2- اگر از زمان آسیب، کمتر از 15 دقیقه گذشته است: 

مصدوم را بالفاصله خارج کنید. زخمها را بپوشانید. خونریزي را کنترل کنید. با توجه به احتمال 
شکستگي، عضو را بي حرکت کنید. 

3- اگر از زمان آسیب، بیشتر از 15 دقیقه گذشته است: 
به هیچ وجه مصدوم را از زیر آوار خارج نکنید. تا رسیدن اورژانس، مصدوم را آرام کنید و عالیم 

حیاتي او را مرتب چک کنید. 
در این موارد مهمترین کار درماني، رساندن مایعات فراوان از طریق تزریق سرم مي باشد. 

خونريزي

خروج خون از داخل رگها را خونریزي گویند. 
انواع خونريزي: الف( خونريزي خارجي   ب( خونريزي داخلي 

با  و  مي شود  خارج  بدن  از  باز  زخم  یک  از  خون  خونریزي،  این  در  خارجي:  خونريزي  الف- 
کمک هاي اولیه نهایتًا ظرف ده دقیقه کنترل مي گردد. 

برحسب نوع رگ سه نوع خونریزي خارجي داریم: خونریزي سرخرگي، سیاهرگي، مویرگي. 
 خونریزي سرخرگي: 

این خونریزي به عنوان یک عامل تهدید کننده حیات مطرح است و خون از محل زخم به صورت 
سریع و جهنده خارج مي شود و از آنجایي که براي تشکیل لخته خون، جریان خون باید بسیار 
آهسته باشد، معموالً در این خونریزي بدون ارائه کمک هاي اولیه، انعقاد خون نداریم. رنگ خون 

سرخرگي قرمز روشن است. 
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 خونریزي سیاهرگي: 
در این خونریزي جریان خروج خون از زخم آهسته است اما حجم خونریزي ممکن است زیاد باشد، 

کنترل خونریزي سیاهرگي به آساني میسر است.
 خونریزي مویرگي: 

شایعترین نوع خونریزي بوده و به راحتي قابل کنترل است.

اقدامات الزم در کنترل خونريزي به شرح زير است: 
1- اگر شي ء در زخم وجود ندارد، یک پانسمان استریل روي زخم بگذارید و به طور مستقیم با کف 

دست یا انگشتان فشار دهید. مي توانید از خود مصدوم بخواهید تا روي پانسمان، فشار بیاورد. 
2- عضو آسیب دیده را باالتر از سطح قلب مصدوم نگه دارید )در صورتي که مشکوک به شکستگي 

نیستید( تا خون کمتري از دست برود. 
3- اقدامات شوک را انجام دهید. 

4- پانسمان روي زخم را با یک باند محکم کنید. دقت کنید فشار به اندازه کافي باشد اما گردش 
خون عضو را مختل نکند. 

5- اگر خون از پانسمان عبور کرد، پانسمان را برندارید بلکه یک پانسمان جدید روي پانسمان 
قبلي گذاشته و مجدداً آن را فشار دهید. 

6- با اورژانس تماس گرفته، عالیم حیاتي را مرتبًا چک کنید. گردش خون پایین تر از محل زخم 
را مرتب بررسي کنید. 

نکته مهم 
اگر شي ء در زخم وجود دارد، اطراف شیء را بانداژ کرده و روی 

شيء فشار نياوريد.
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کنترل خونريزي با فشار غيرمستقيم
فشار  با  یا  نباشد  خونریزي  محل  روي  مستقیم  فشار  امکان  اگر 
مستقیم، خونریزي کنترل نشده است، مي توان از فشار غیرمستقیم 

هم استفاده کرد. 

شریان بازویي )براکیال(

شریان راني )فمورال(

به این منظور باید روي شریان اصلي بازو و یا ران فشار وارد کرد. یعني ابتدا محل نبض بازو و یا ران 
را پیدا کرده و روي آن با انگشت شست فشار مي آوریم. این فشار نباید بیش از 10 دقیقه طول بکشد. 

تورنيکه يا گارو: 
یا گارو مي گویند و به عنوان  نواري شکل که قابلیت گره زدن داشته باشد تورنیکه  به هر شي ء 
آخرین چاره در کنترل خونریزیها استفاده مي شود، زیرا پس از بستن گارو هیچ خوني به اندام هاي 

پایین تر نمي رسد. 
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استفاده از گارو باعث وارد شدن آسیب هاي جدي به عروق، اعصاب، عضالت و سایر بافت هاي زیر 
محل نصب گارو مي شود. 

شرايط استفاده از تورنيکه 
1( تورنیکه باید به اندازه کافي پهن باشد و آن را روي پوست سالم و درست باالي محل زخم و 
خونریزي بسته و محکم گره مي زنید اگر گارو همچنان شل بود، مي توانید با قرار دادن یک میله 

زیر آن و چرخاندن در جهت عقربه هاي ساعت آن را محکم کنید. 
2( تورنیکه را روي مفصل نبندید و روي آن را هرگز نپوشانید. روي پیشاني مصدوم وجود تورنیکه 

و ساعت آن را بنویسید. 
3( هرگز تورنیکه را بعد از بستن به منظور 
خون گیري بافت هاي پایین تر حتي براي چند 

لحظه شل نکنید. 
4( حتمًا پارچه اي یا الستیکی باشد. 

5( گارو حداکثر 1 ساعت روي عضو باشد. 
یا  و  نشده  واقع  مؤثر  خونریزي  کنترل  جهت  قبلي  کوششهاي  که  شود  استفاده  زماني  فقط   )6

اندامي قطع گردیده است. 

قطع عضو 
چه  هر  باید  بنابراین  نمود،  پیوند  مجدداً  را  شده  قطع  اعضاي  بعضي  مي توان  امروزه  که  آنجا  از 

سریعتر مصدوم و عضو قطع شده را به بیمارستان منتقل کرد. 

اقدامات الزم در برخورد با فرد دچار قطع عضو: 
1- کمک بخواهید و با اورژانس تماس بگیرید. 

2- دستکش بپوشید و روي محل آسیب دیده پانسمان استریل قرار داده و با استفاده از باند، آن 
را محکم کنید. اگر مصدوم دچار شوک شده است، اقدامات الزم را انجام دهید و عالیم حیاتي 

مصدوم را مرتب چک کنید. 
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3- عضو قطع شده را در یک گاز خشک استریل یا یک پارچه تمیز بپیچید سپس آن را در یک 
کیسه پالستیکي بگذارید و آن را روي یخ قرار دهید ولي آن را در میان یخ ها پنهان نکنید. 

نکته مهم 
عضو قطع شده را نبايد شست و نبايد آن را در تماس مستقيم

با يخ قرار داد.

ب- خونريزي داخلي: 
این خونریزي در داخل بدن اتفاق مي افتد و احتمال مرگ و میر در آن چند برابر خونریزي خارجي 

است. 

عالئم و نشانه هاي خونريزي داخلي: 
2- کبودي و له شدگي  1- وجود خون در ادرار،مدفوع و استفراغ   

4- عالئم شوک 3- سفتي شکم      

اقدامات و کمک هاي اوليه: 
1- کنترل ABC و رفع نواقص    

2- آتل بندي شکستگي ها 
3- کمک هاي اولیه در شوک 

4- در صورت امکان به بیمار اکسیژن داده و به او هیچ چیز نخورانید. 
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5- باال نگه داشتن عضو )در صورتیکه مشکوک به شکستگي نیستید(  
6- انتقال به مرکز درماني 

زخم و فرو رفتن اشياء در قفسه سينه
1-کمک بخواهید و با اورژانس تماس بگیرید. 

2- دستکش بپوشید. 
3- با دست زخم را بپوشانید. 

4- پانسمان را آماده کنید ،زخم را با پانسمان بپوشانید؛ اما از سه جهت چسب بزنید. 
جهت چهارم را باز بگذارید تا هوای فضای اطراف ریه امکان خروج داشته باشد.

5- انتقال بیمار به بیمارستان
6- عالیم حیاتی را مرتب چک کنید و در صورت نیاز، تنفس مصنوعی بدهید. 

7- در صورتیکه جسم خارجی مانند چاقو هنوز در قفسه سینه است، آن را بیرون نیاورید 
دوعدد پد بزرگ دور چاقو بگذارید و روی آن را بانداژ کنید.
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شوک
ناتوانی در دستگاه گردش خون در رساندن خون کافی به تمام اعضای بدن را شوک  گویند. شوک 

به سه دلیل می تواند بروز و یا پیشرفت کند : 
1- کاهش قدرت قلب         

2- گشاد شدن رگ ها     
3- کاهش حجم خون

انواع شوک 
1- شوک قلبی مثل موارد سکته قلبی

2- شوک ناشی از کاهش حجم خون مثل موارد خونریزی شدید یا سوختگی شدید
3- شوک روانی، مثل شنیدن خبر بد به طور ناگهانی

4- شوک حساسیتی ، مثل نیش حشرات یا تزریق دارویي که فرد به آن حساسیت دارد
5- شوک عفونی وغیره

عالئم
سرگیجه  بی حالی،  و  ضعف  سرد،  عرق  پریده،  رنگ  و  مرطوب  و  سرد  پوست  اولیه:  مراحل  در 

وخواب آلودگی، تشنگی، نبض ضعیف ولی تند
درصورت پیشرفت: نبض ضعیف، نفس نفس زدن، بی قراری، بی هوشی، ایست قلبی ومرگ 

اقدامات: 
حتي اگر مصدوم نشانه اي از شوک را نداشته باشد، امدادگر باید درمان شوک را براي او انجام دهد. 

1-آسیبهایي شدید و تهدید کنندة حیات را درمان کنید. 
2- مصدوم را به پشت بخوابانید و پاهاي او را باال نگه دارید تا خون کافی به ارگانهای حیاتی برسد. 

)در صورتی که مشکوک به شکستگی پا یا ستون فقرات نیستید.(
3- با انداختن پتو و کت روي مصدوم و پوشاندن وي جلوي از دست رفتن حرارت بدن او را بگیرید.

4- به مصدوم اجازه خوردن و آشامیدن ندهید.
5- عالئم حیاتی را هر 5 دقیقه یکبار کنترل کنید و در صورت نیاز  CPR انجام دهید. 
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وضعيت مناسب براي مصدومي که در شوک قرار دارد 

1- وضعیت معمول در شوک. پاها را 20 تا 30 سانتي متر 
باال ببرید )اگر احتمال وجود آسیب نخاعي را نمي دهید(. 

)اگر  دارید  نگه  باالتر  را  به سر، سر  موارد آسیب  در   -2
احتمال وجود آسیب نخاعي را نمي دهید(. 

3- مصدومي که پاسخ نمي دهد، اما هنوز نفس مي کشد 
را به پهلو بخوابانید. 

4- کساني را که در تنفس مشکل دارند و یا دچار آسیب به 
قفسة سینه یا حملة قلبي شده اند در وضعیت نیمه نشسته 

قرار دهید. 

5- اگر احتمال آسیب نخاعي وجود دارد یا مصدوم دچار 
شکستگي پا مي باشد، او را صاف به پشت بخوابانید. 
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حمله قلبی
وقتی یکی از رگهای خون رساننده به خود عضله قلب در اثر لخته بسته شود، حمله قلبی اتفاق 

می افتد که اگر  خونرسانی به عضله قلب کامال متوقف شود به آن سکته قلبی گویند.

عاليم 
 درد فشارنده قفسه سینه که ممکن است به فک پایینی یا دست چپ یا بین دو کتف کشیده 

شود و بیش از 20 دقیقه طول می کشد.              
 تهوع 

 تعریق سرد )عرق می کند اما پوست وی سرد است( 
 ضعف شدید 
 تنگی تنفس 

اقدامات الزم
1-کمک بخواهید و با اورژانس تماس بگیرید. 

فعالیتی  هیچ  و  بنشانید  آرامی  به  را  2-مصدوم 
نکند )به او کمک کنید تا در راحت ترین وضعیت 

قرار گیرد(. 

3-یک قرص زیرزبانی )نیتروگلسیرین( به او 
بدهید.

 325 آسپیرین  قرص  4-یک 
میلی گرم به او بدهید تا بجود. 

5-عالیم حیاتی مصدوم را مرتب کنترل کنید و در صورت نیاز تنفس مصنوعی و CPR را انجام 
دهید. 
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شکستگي ها
به از بین رفتن پیوستگي استخوان بر اثر ضربه، شکستگي گویند. 

عالیم تشخیصي شکستگي عبارتند از: 
 بدشکلي، کبودي و تورم محل 

 درد و ناتواني در حرکت دادن عضو 
 کوتاه شدن، پیچ خوردن یا کج شدن عضو 

 وجود یک زخم که انتهاي استخوان از آن بیرون آمده باشد. 
 درد شدید هنگام لمس محل 

تقسيم بندي شکستگي ها 

شکستگي باز 
وقتي در محل شکستگي، زخم وجود دارد، یا یک تکه استخوان 
از پوست بیرون زده است. در این نوع شکستگي خطر عفونت 

بسیار زیاد است.
 

شکستگي بسته 
پوست روي محل شکستگي سالم است و خطر عفونت کمتر است. 
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نکته مهم 
در شکستگي ها حتي شکستگي بسته، خطر جابجا شدن استخوانهاي 
شکسته شده وجود دارد که مي تواند باعث آسيب رگها، اعصاب 

و يا ارگانهاي داخلي بدن شود و در نتيجه خونريزي داخلي و شوک 
ايجاد کند. بنابراين تا زماني که عضو شکسته را بي حرکت نکره ايد، 

مصدوم را جابجا نکنيد مگر اين که خطر مهمتري مثل انفجار، 
جان وی را تهديد کند.

اقدامات الزم در شکستگي باز
کنترل خونریزي،  براي  بپوشانید.  پانسمان  یا  تمیز  پارچه  با یک  را  زخم  و  بپوشید  1- دستکش 

اطراف زخم را به آرامي فشار دهید اما روي استخوان بیرون زده، فشار نیاورید. 
2- روي پانسمان را بانداژ کنید اما مراقبت باشید گردش خون عضو مختل نشود. 

اندامهاي  یا آتل بندي و در  اندام فوقاني بوسیله آویز  این کار را در  3- عضو را بي حرکت کنید. 
تحتاني بوسیله آتل یا با استفاده از پاي سالم انجام دهید. 

4- هر چه سریعتر با اورژانس  تماس گرفته و در صورت نیاز مصدوم را به بیمارستان انتقال دهید. 
5- هر 10 دقیقه یکبار گردش خون عضو را کنترل کنید. عالیم حیاتي مصدوم را بررسي کنید. 
)وجود نبض، حس و توانایي حرکت در اندام آسیب دیده بسیار مهم است( در صورت وقوع شوک، 

اقدامات الزم را انجام دهید. 

اقدامات الزم در شکستگي بسته 
 مصدوم را آرام کنید و عضو آسیب دیده را 

با دستهاي خود بي حرکت نگه دارید. 
 مراحل 3 و 4 و 5 در شکستگي باز را انجام 

دهید. 
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دررفتگي مفاصل 
وقتي استخوان به طور کامل یا نسبي از جاي طبیعي خود در مفصل خارج شود، به آن دررفتگي 

گویند. 
عاليم دررفتگي عبارتند از: 

- درد شدید 
- عدم حرکت مفصل 

- کبودي و تورم اطراف مفصل 
- تغییر شکل مفصل 

نکته مهم 
هيچگاه سعي نکنيد مفصل دررفته را خودتان جا بيندازيد چون ممکن 

است آسيب بيشتري وارد نماييد. اقدامات الزم در شکستگی بسته را 
انجام دهيد.

 :)sprain( پيچ خوردگي
آسیب رباطهاي اطراف مفاصل در اثر کشش یا چرخش بیش از حد را پیچ خوردگي گویند که اغلب 

در قوزک پا و زانو اتفاق مي افتد. 

:)strain( رگ به رگ شدن
کشیدگي بیش از حد عضله و تاندون که منجر به پارگي ناقص 

رشته هاي عضالني مي شود را رگ به رگ شدن گویند. 
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عاليم پيچ خوردگي و رگ به رگ شدن عبارتند از: 
 درد شدید 

 اشکال در حرکت مفصل 
 کبودي و تورم محل 

 درد هنگام لمس محل )بسیاري از عالیم شبیه شکستگي است ولي روي مفصل و بدنبال کشش 
یا چرخش بیش از حد ایجاد شده است(. 

اقدامات الزم در پيچ خوردي و رگ به رگ شدن
 :RICE تکنيک

در تمام آسیب هاي مفصلي، استخواني و عضالني با دانستن مفهوم RICE مي توان از این تکنیک 
استفاده کرد. 

Rest = R یعني استراحت دادن به عضو؛ که مي تواند کار نکشیدن از عضو یا آتل بندي آن اندام 
صدمه دیده باشد. 

Ice = I یا کمپرس سرد؛ به کار بردن سرما روي قسمت آسیب دیده سبب انقباض عروق، کاهش 
خونریزي، تورم و درد مي شود. براي این کار یخ را هرگز مستقیمًا روي پوست قرار ندهید بلکه باید 

یخ خرد شده را در حوله و یا دستمالي قرار داده و سپس روي موضع قرار دهید. 
نیم ساعت  به مدت  باید در 48-24 ساعت اول آسیب و هر 6 ساعت یکبار  عمل کمپرس سرد 

انجام گیرد. 
باند کشي  باند و ترجیحًا  با  را  یا تحت فشار گذاشتن؛ قسمت آسیب دیده   Compression = C

تحت فشار قرار مي دهید، این عمل جلوي تورم، کبودي و درد را خواهد گرفت. 
باند کشي نباید خیلي سفت بسته شود که جلوي خون رساني شریاني گرفته شود. 

نکته 
اگر کمپرس سرد روي باند کشي انجام شود، نتيجة بهتري خواهد 

داشت. 
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Elevation=E؛ یا باال نگه داشتن عضو؛ براي جلوگیري از تورم و کاهش درد. 

هنگام کوفتگي و له شدگي نیز از تکنیک RICE استفاده مي کنیم. 

نکته مهم 
به رگ شدن  پيچ خوردگي و رگ  ناحيه کمر و گردن، شايعترين محل 
است که علت آن مي تواند خم شدن زياد و طوالني، بلند کردن اجسام 

سنگين، ورزش شديد و بيش از حد و گاهي سقوط باشد. 

اقدامات الزم عبارتند از: 
مدت  به  سرد  کمپرس  ابتدا  بکشد.  دراز  سفت  سطح  روي  بايد  فرد 
اسپاسم  رفع  براي  گرم  کمپرس  سپس  و  التهاب  کاهش  براي  دقيقه   10

عضالت روي محل گذاشته شود.

گرفتگي عضالني 
انقباض و گرفتگي خودبخودي عضالت خصوصًا در ناحیه کمر و گاهي اندام تحتاني مانند ساق پا 

منجر به درد شدید و اشکال در حرکت مي شود. 

اقدامات الزم 
1- کشیدن مالیم عضله.

2- کمپرس آب سرد )ولي هواي سرد وضعیت را بدتر مي کند(. 
3- فشار روي عضله )ولي ماساژ ندهید(. 

4- دادن آب و امالح مثل دوغ، سرم خوراکي.
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مسموميتها و گزشها
سم

به ماده اي گویند که وقتي وارد بدن شود یا با بدن تماس پیدا کند باعث آسیب به بدن مي شود. 
بسته به نوع سم، عالیم آن متفاوت خواهد بود. 

انواع سم شامل: 
1- سم هایي که از راه خوردن اثر مي کنند. 

2- سم هایي که از راه تماس با پوست اثر مي کنند. 
3- سم هایي که از راه تنفس اثر مي کنند. 

4- سم هایي که از راه تزریق در پوست اثر مي کنند. 

سم هايي که از راه خوردن اثر مي کنند 
این سم ها شامل: الکل، داروها، حشره کش ها، آفت  کش ها، غذاهاي مسموم و مواد شیمیایي دیگر 

مي باشد. 

عاليم 
 تهوع و استفراغ 

 درد شکمي 
 تشنج 

 ضربان قلب نامنظم 
کاهش سطح هوشیاري

اقدامات الزم 
 کمک بخواهید، با اورژانس تماس بگیرید و فرد را آرام کنید. 

 اگر فرد قرص خورده هوشیار است و کمتر از دو ساعت گذشته است او را وادار به استفراغ کنید 
)با تحریک ته حلق(. 

 اگر فرد نفت یا فرآورده هاي نفتي خورده است به هیچ وجه او را وادار به استفراغ نکنید چون اگر 
وارد راه هوائي شود، روي سطح داخلي ریه ها را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن به خون مي گردد. 
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 اگر فرد اسید یا قلیا یا سم آفت کش گیاهي خورده است به هیچ وجه او را وادار به استفراغ نکنید 
چون باعث سوختن بیشتر راه گوارش و دهان مي شود در این موارد با خوراندن آب یا شیر به فرد 
هوشیار، اسید یا قلیا یا سم را رقیق کنید. براي قلیا آب میوه و براي اسید سفیدة تخم مرغ خام به 

فرد بخورانید. 
 به سرعت مقدمات انتقال فرد به بیمارستان را فراهم کنید. 

سم هايي که از راه تماس با پوست اثر مي کنند 
این سم ها شامل: پاک کننده ها )اسیدي و قلیایي(، آفت کش ها، حشره کش ها و مواد شیمیایي دیگر 

مي باشد. 

عاليم 
 درد محل 
 تورم محل

 خارش و قرمزي پوست

اقدامات الزم 
 درآوردن لباسهاي آلوده 

 شستشوي محل آسیب با آب فراوان )حتي آب کثیف(، به مدت طوالني و بدون فشار

نکته مهم 
مراقب باشيد سم و يا آبي که با آن سم را مي شوييد، با پوست خود 

شما تماس پيدا نکند.
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سم هايي که از راه تنفس اثر مي کنند )استنشاقي( 
این سم ها شامل: بخار مواد پاک کننده )بخار اسید و بخار قلیا(، دود، حشره کش ها و آفت کش ها، 

سموم  صنعتي، گاز منوکسید کربن CO )در اثر سوختن ناقص مواد سوختني( مي باشد. 

عاليم 
 تنگي نفس 

 کبودي پوست 
 سرفه 

 بیهوشي 

اقدامات الزم 
 درخواست کمک و تماس با اورژانس 

 بردن مصدوم به فضاي باز و هواي سالم 
 در صورت بیهوشي، کلیه اقدامات الزم براي فرد بیهوش را انجام دهید. 

نکته مهم 
در مسموميت با منوکسيد کربن )CO(، عاليم تنفسي مثل تنگي نفس وجود 

ندارد بلکه عاليم فقط عصبي است مثل سردرد، تهوع، گيجي و بيهوشي.

سم هايي که از راه تزريق در پوست اثر مي کنند
نیش  حیوانات،  گازگرفتگي  مار،  نیش  عقرب،  و  زنبور  مثل  نیش حشراتي  زهر  شامل  این سم ها 

حیوانات دریایي و تزریق داروها مي باشد. 
 گزش زنبور 

عالئم: 
 درد در محل گزش             قرمزي و تورم اطراف ناحیه               شوک آنافیالکسي
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اقدامات الزم 
 باید نیش زنبور را با یک انبرک یا موچین از زیر کیسه زهر بگیرید تا کیسه زهر فشرده و تخلیه 

نشود و سپس آن را از پوست خارج کنید. 

 کمپرس سرد روي محل بگذارید. 
 با توجه به وجود خطر شوک آنافیالکسي، فرد را سریعًا به مرکز درماني انتقال دهید. 

مارگزيدگي 
اکثر مارها غیرسمي هستند اما اگر در محل گزش، فقط دو عدد سوراخ مشاهده مي کنید احتماالً 

مار سمي بوده است.
مارهاي سمي، سرمثلثي، چشم و مردمک کشیده و دو عدد دندان نیش بزرگ دارند. اما مارهاي 

غیرسمي، سر، چشم و مردمک گرد و چند دندان ریز دارند.

عالئم مارگزيدگي:
تورم محل  و  1 سانتي متر، درد شدید، قرمزي  تقریبًا  فاصله  به   یک جفت سوراخ روي پوست 
گزش، تهوع و استفراغ، اختالل بینایي، احساس تشنگي و خواب آلودگي، افزایش بزاق و تعریق 

زیاد، تنفس مشکل و در برخي موارد توقف تنفس.
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اقدامات الزم:
 باالي محل گزش را با یک باند نواري ببندید طوریکه جلوي برگشت وریدي را بگیرد اما جلوي 

ورود خون شریاني را نگیرد. )خیلي محکم نبندید.(
این باند تا زمان تزریق پادزهر در مرکز درماني باید در محل بماند.

 اندام گزیده شده را پایین تر از سطح بدن قرار دهید و مصدوم را طوري بخوابانید که قلب وي 
باالتر از عضو گزیده شده قرار گیرد.

 اندام مصدوم را بي حرکت نمایید تا جریان خون اندام کم شود.
 محل گزش را توسط آب و صابون شستشو دهید.

 فرد را به مرکز درماني انتقال دهید تا پادزهر به وي تزریق شود.

اقدامات الزم در گاز گرفتگي توسط حيوانات
 زخم را با آب و صابون به خوبي بشویید و زخم را باز نگه دارید )به هیچ وجه زخم را پانسمان 

نکنید 
 بیمار را به بیمارستان انتقال دهید.

 اگر حیوان اهلي است باید آن را تا 10 روز قرنطینه نگه داشت تا در صورت هار بودن، سایر عالیم  
هاري نیز در حیوان ظاهر و قابل رویت شود.

 اگر حیوان وحشي بود، باید بالفاصله کشته شود و سر حیوان براي تشخیص هاري به آزمایشگاه 
فرستاده شود.
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آسيبهاي ناشي از گرما و سرما
بي حالي ناشي از گرما

فعالیت در محل هاي گرم و عدم مصرف مایعات به اندازه کافي باعث مي شود که فرد دچار بي حالي 
ناشي از گرما شود.

عاليم
 سردرد

 گیجي و منگي
 تهوع و بي اشتهایي

 عرق کردن
 پوست رنگ پریده و مرطوب

 انقباضات ناگهاني در عضالت اندامها )پرش دست و پا(

اقدامات الزم
 مصدوم را به یک محل خنک منتقل کنید و پاهایش را کمي باالتر بگذارید.

 به مصدوم مایعات فراوان دهید. )بهترین مایع، ORS است و شما مي توانید مشابه آن را با حل 
کردن 1 قاشق چایخوري نمک در یک لیتر آب تهیه کنید.(

 حتي اگر بیمار بهتر شد او را به مرکز درماني انتقال دهید. در صورت نیاز CPR کنید. 

گرما زدگي
وقتي بدن به مدت طوالني با حرارت زیاد در تماس باشد، بدنبال پیشرفت بي حالي ناشي از گرما، 
دستگاه تنظیم حرارت بدن در مغز دچار اشکال مي شود و دماي بدن به شدت باال مي رود و چند 

دقیقه پس از بي  حال شدن، فرد بیهوش مي شود.

عاليم:
 سردرد

 گیجي و منگي
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 بي حالی و خواب آلودگي
 پوست قرمز و خشک و داغ

 دماي بیش از 40 درجه سانتیگراد
 بیهوشي

 نبض قوي )برخالف شوک(

اقدامات الزم:
 کمک خواستن و تماس با اورژانس

 مصدوم را به یک محل خنک منتقل کنید و لباسهاي او را در آورید.
 ملحفه اي روي مصدوم بیندازید و آن با آب خنک، مرتبًا مرطوب نگه دارید تا دماي بدن به 38 

درجه سانتیگراد برسد.
 حاال ملحفه خیس را برداشته و او را با ملحفه خشک بپوشانید.

 عالیم حیاتي را مرتب چک کنید و اگر مصدوم بیهوش است اقدامات الزم را انجام دهید و در 
صورت نیاز CPR کنید.

نکته مهم
اگر مصدوم بيهوش است به هيچ وجه به او مايعات ندهيد چون خطر 

ورود مايعات به راه هوايي وجود دارد.
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سرما زدگي
 در یخبندان و برف و کوالک، انتهاي اندامهاي بدن مانند انگشتان 
یخ مي زند و اگر به موقع درمان نشود مي تواند باعث از بین رفتن آن 

اندام شود.

عاليم
 گزگز کردن انگشتان

 رنگ پریدگي انگشتان
 بي حسي انگشتان

 پوست به رنگ سفید و سپس لکه لکه و نهایتًا آبي و تیره )بدلیل 
نرسیدن خون( مي شود.

اقدامات الزم
 ابتدا مصدوم را به یک مکان گرم منتقل کنید. دستکش، حلقه و 

زیورآالت را از دستها خارج کنید.
 عضو سرمازده را بین بغل خود مصدوم قرار دهید و یا بین دستهاي 

اما به هیچ وجه آن را مالش ندهید )خطر آسیب بیشتر( توجه داشته  تا گرم شود  خود بگیرید 
باشید که عضو را سریع گرم نکنید و آن را روي منبع حرارتي نگیرید.

 آبي با دماي 40 درجه سانتیگراد فراهم کرده و اندام را در آن بگذارید.
 اندام آسیب دیده را باال نگه دارید تا تورم آن کم شود. براي کاهش درد به فرد مسکن دهید.

 مصدوم را به بیمارستان انتقال دهید.

نکته مهم
در حين بهبودي بدنبال گرم کردن پوست، پوست قرمز و گرم

و دردناک شده و تاول مي زند.
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سوختگيها: 
صدمه ای که در اثر مجاورت پوست بدن با عوامل سوزاننده )حرارت، مواد شیمیایی، الکتریسیته، 

اشعه ماوراء بنفش( ایجاد می شود. 

در برخورد با يک مصدوم دچار سوختگي چه اقداماتي انجام بايد داد؟ 
ابتدا شدت سوختگي را با معیارهاي زیر تعیین می کنیم: 

 درجه سوختگي 
 وسعت سوختگي 

 محل سوختگي 
 بیماري هاي همراه شامل )قند، فشار خون، بیماري قلبي( 

 سن مصدوم 

تقسيم بندي سوختگها از لحاظ درجه سوختگي: 
شدت سوختگی بسته به عامل سوزاننده و زمان تماس آن با پوست بستگی دارد که به سه دسته 

تقسیم می شوند: 
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1- سوختگی درجه یک I: که در این سوختگی حالت پوست قرمز و گرم و دردناک است معموالً 
پس از چند روز بهبودی حاصل می شود.

2- سوختگی درجه دو II: در این سوختگی پوست نمای صورتی یا لکه دار پیدا می کند که با تاول 
بهبودی  این سوختگی طول مدت  در  که  است  دردناک  ندرت  به  و  مرطوب  متورم،  است.  همراه 

نسبت به سوختگی درجه یک طوالنی تر می شود. 
3- سوختگی درجه سه III: که پوست کاماًل تخریب شده و حتی شاید چربی، استخوان و عضله 
نیز تخریب می شوند. رنگ پوست بسیار متفاوت است. ممکن است سفید، زرد مایل به قهوه ای، 

سیاه و یا کاماًل شفاف باشد. 
بهبودی  مدت  ندارد.  وجود  دردی  هیچ  اعصاب  انتهای  رفتن  بین  از  علت  به  سوختگی  این  در 

طوالنی تر شده و عوارض آن نیز زیاد است. 

وسعت سوختگی:
تعيين درصد سوختگی:

سر و گردن 9 درصد، تمام جلوی بدن 18 درصد، هر پا 18 درصد، تمام پشت 18 درصد، هر دست 
و بازو 9 درصد، ناحیه تناسلی 1 درصد. 

در کودکان این نسبتها تغییر می کند. سر و گردن کودکان 18 درصد، هر پای کودک 13/5 درصد، 
سطح بدن کودکان را تشکیل می دهد. 

توجه: 
هر مصدوم بالغی که بيش از 9 درصد سطح بدن او سوخته باشد 

بايد به بيمارستان منتقل شود.
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اهميت سوختگيها بر اساس وخامت آن:
 سوختگی در بچه ها 

 سوختگی در مجاری تنفسی 
 سوختگی بیش از 25 درصد 

 سوختگی صورت و ناحیه تناسلی 
 برق گرفتگی همراه با سوختگی 

وظايف امدادگر در سوختگی ها:
1- لباس و موهای مصدوم را در صورت آتش سوزی  خاموش کنید.

2- مصدوم را بر روی زمین بخوابانید.
3- وضعیت عمومی مصدوم را بررسی کنید. 

4- بر روی محل سوختگی آب بریزید یا مصدوم را با یک پتو بپیچید.

توجهات در سوختگی ها:
1- اگر لباس های مصدوم آتش گرفتند اجازه ندهید بدود، چون آتش سوزی شدیدتر می شود. 

تنفس  به موهایش سرایت می کند؛ و همچنین خطر  بایستد. چون شعله  نباید سرپا  2- مصدوم 
گازهای داغ خطرناک است. 

3- اگر لباس های مصدوم آغشته به بنزین است، روی آن آب نریزید زیرا باعث شعله ور شدن آن 
خواهد شد. یک پتوی خیس دور او بپیچید تا آتش خاموش شود. 

4- پس از خاموش کردن آتش لباس های مصدوم را خارج کنید. ولی لباسهای چسبیده به پوست 
را به زور جدا نکنید بلکه آنها را از اطراف محل چسبیده قیچی کنید. 
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 اقداماتی که نباید انجام دهید اقدماتی که باید انجام دهیدنوع سوختگی

 I سوختگی درجه

قرمزی  تورم مختصر دارد 

 تاول ندارد

آب سرد بریزید و گاز استریل 

خشک بگذارید.

مالیدن کره  روغن و یا پماد 

روی ناحیه سوختگی

 II سوختگی درجه

عمیق تر از سطح 1 همراه با 

تاول و سطحی مرطوب دردناک

در آب سرد ناحیه سوخته را 

غوطه ور کنید. گاز استریل 

خشک بگذارید  درمان شوک 

 بیمار را به بیمارستان منتقل 

کنید.

ترکاندن تاولها  برداشتن 

  قسمتهای سوخته پوست

  استفاده از پمادهای سوختگی

روغن یا مواد ضد عفونی بر روی 

زخم

 III سوختگی درجه

تخریب قسمتهای عمقی 

پوست و حتی عضالت و 

استخوان پوست چرمی – عدم 

وجود درد 

یک پوشش تمیز بر روی محل 

سوختگی بگذارید  درمان 

شوک 

 مراقبت از راه هوایی  انتقال 

بیمار به بیمارستان

  لباسهای چسبیده را کندن

استفاده از یخ  استفاده از دارو 

درمانی در منزل یا محل کار

سوختگی های شیمیایی

با مقادیر زیادی آب بشوئید 

)بیست دقیقه( لباسهای اطراف 

محل را در بیاورید. انتقال مصدوم 

به بیمارستان

آب ریختن روی ماده شیمیایی 

 که به صوت جامد درآمده است

بدون دستکش کار کردن  آلوده 

شدن قسمت های سالم پوست 

مصدوم 

 خنثی کردن ماده شیمیایی

سوختگی الکتریکی:

سوختگی عمیق پوست

تشنج، آسیب نخاعی، ایست 

قلبی

درمان سوختگی

کنترل عالئم حیاتی

جدا کردن منبع برق با استفاده از 

یک عایق

انتقال به بیمارستان

 تماس با مصدوم بدون وسیله 

عایق  نزدیک شدن به مصدوم 

در صورت مور مور شدن یا 

قلقلک پاها



آموزش امداد ویژه کارکنان
56ذوب آهن اصفهان

منابع
دکتر عليزاده، محمد- دکتر کبيريان، مهناز: کمک هاي اوليه، اصفهان، چاپ سيزدهم 1391،  

انتشارات ارکان دانش

خياباني، بابک: امدادگر و فوريت هاي پزشکي، چاپ دوم 1387، انتشارات کتاب آراد

ايّوبيان، زيبا- دکتر پورحيدري، غالمرضا: اصول کمک هاي اوليه و احيا، تهران، 1387، مؤسسه 

آموزش عالي علمي- کاربردي هالل ايران

Adult First aid/ CPR/AED:American red cross

صليب سرخ بريتانيا: کتاب آموزش کمکهاي اوليه؛ مترجمين مژده جاللي، مريم حضرتي

احياء قلبي پيشرفته: مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي استان اصفهان 




