جمعیــت هالل احمــر جمهوری اســامی ایــران
یــک مؤسســه عام المنفعــه و ســازمان کمک رســان
بــه طبقــه محــروم و گرفتــار می باشــد.

جمعیــت هالل احمــر بــا اهــداف واالی باز آفرینــی
روحیــه اعتمــاد به نفــس و امیــد و آرامش بخشــیدن
بــه جان هــای خســته از حــوادث طبیعــی ،و فراهــم
آوردن وســایل آســایش بــرای تن هــای رنجــور،
فــارغ از مرزبندی هــای جغرافیایــی دینــی قومــی و
نــژادی تاســیس شــده اســت و منطبــق بــر تعالیــم و
دســتورهای دیــن مبیــن اســام اســت.

دولــت بــه گســترش ســازمان جوانــان کمــک
خواهــد کــرد و بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده
انشــاء اهلل در ســال آینــده ایــن ســازمان آمــار
خوشــحال کننده تری بــه ملــت ایــران می دهنــد.
ایــن بــرای جامعــه بســیار ارزشــمند اســت.

آموزش مهارت های امدادی دانش آموز
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تقدیم به زنده یاد دکتر امیر معتمدی
معاون فقید آموزش و پژوهش سازمان جوانان جمعیت هالل احمر  

به نام خدا
آســیب های ناشــی از وقایــع طبیعــی و حــوادث انسان ســاز در ســال های اخیــر
رشــد فزاینــده ای داشــته اســت .در تمامــی بحران هــای ناشــی از ایــن حــوادث،
بســیاری از آســیب دیدگان را کــودکان و نوجوانانــی تشــکیل می دهنــد کــه
نتوانســته اند خــود را از آســیب دور نگــه دارنــد و یــا بــا تمهیداتــی ســاده
بتواننــد خــود را از آســیب رهایــی بخشــند .اخبــار وقایعی همچون آتش ســوزی
در مــدارس ،ســیل در مناطــق و ریــزش آوار زلزلــه باعــث شــد تــا طرحــی بــا
نــام دادرس (دانش آمــوز آمــاده در روزهــای ســخت) توســط ســازمان جوانــان
هالل احمــر جمهــوری اســامی ایــران طراحــی گــردد و بــا مشــارکت معاونــت
تربیت بدنــی و ســامت وزارت آمــوزش و پــرورش بــه اجــرا درآیــد تــا هــم
بتوانــد بــا آموزش هــای الزم دانش آمــوزان را از خطرهــای احتمالــی دور نگــه
دارد و هــم بــه آنــان خودامــدادی را تــا رســیدن نیروهــای زبــده امــدادی
آمــوزش دهــد.
امیــد داریــم تــا بــا آموزش هــای ایــن طــرح ارزشــمند و همچنیــن مراحــل
عملیاتــی طــرح (مســابقات آمــاده) گامــی مهــم را در جهــت کاهــش آســیب ها
و افزایــش امنیــت نوجوانــان آینده ســاز ایــران اســامی برداریــم.
به امید آن روز
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دکتر مهرزاد حمیدی

دکتر وحید قبادی دانا

معاون تربیت بدنی و سالمت

رئیس سازمان جوانان

وزارت آموزش و پرورش

جمعیت هالل احمر

به نامش و به یاریش
دوره آزمایشــی طــرح ملــی دادرس (دانش آمــوز آمــاده در روزهــای ســخت) بــا
هــدف آموزش هــای پایــه امــدادی بــه دانش آمــوزان دوره راهنمایــی ســابق
(متوســطه اول کنونــی) در ســال تحصیلــی 92ـ 91بــا انعقــاد تفاهــم نامــه
همــکاری بیــن معاونــت تربیــت بدنــی و ســامت وزارت آمــوزش و پــرورش
و ســازمان جوانــان جمعیــت هــال احمــر در تاریــخ  1391/11/18بــه اجــرا
درآمــد و در ســال تحصیلــی 93ـ 92گســترش یافــت .آموزش هــای مربــوط
در ســطح  8هــزار مدرســه در ســطح کشــور بــه اجــرا درآمــد .کتابــی کــه
در دو دوره نخســت تدریــس شــد بــه مباحــث کالن می پرداخــت و تنهــا
بخش هایــی از آن در ســرفصل های آموزشــی مــورد نیــاز ایــن طــرح بــود.
همیــن ضــرورت بــود کــه باعــث شــد آمــوزش  8ســرفصل مــورد توافــق
طرفیــن طــرح ،بــه صــورت تخصصــی و بــا توجــه بــه ســطح دانش آمــوزان
ایــن پایــه بــا زبانــی شــیرین و بــا چاشــنی طنــز نوشــته شــده و بــرای آمــوزش
در قالب هــای کتــاب و چندرســانه ای در اختیــار مــدارس قــرار گیــرد.
نگاهــی بــه نتایــج ایــن طــرح ارزشــمند کــه در کوتاه مــدت قابــل بــرآورد
نیســت:
نوجوانانــی کــه در ســال های آینــده بــه ســبب آموزش هایــی کــه
دیده انــد از خطــر می رهنــد.
به کمک خانواده خود می شتابند.
در مواقع بحرانی به کمک نیازمندان و هم نوعان خود می شتابند
و حتــی شــاید بــا عضویــت در گرو ه هــای امــدادی ایــن راه را بــه صــورت
جدی تــر در مســیر زندگــی خــود برمی گزیننــد.

مشــتاق نظــرات ارزشــمند صاحب نظــران ایــن عرصــه و همچنیــن بیــان
خاطــرات و نتایــج ایــن آموزش هــا در سراســر کشــور در دبیرخانــه ایــن طــرح
هســتیم.

دبیرخانــه طـــرح ملــی دادرس :تهــــران ـ خیابــان ولی عصــر (عــج) ـ باالتــر از
میردامــاد ـ خیابــان یاســمی ـ ســازمان جوانــان هالل احمــر ـ طبقــه ســوم ـ
)021( 88201144

خرداد ماه 1394
دکتر حسن ضیاءالدینی                                      سعید بابائی   
معاون دانش آموزی
مدیر کل دفتر سالمت و تندرستی

معونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش

سازمان جوانان جمعیت هالل احمر

به کتاب آموزش مهارت های امدادی دانش آموز خوش آمدید!
در این کتاب ما با دو نفر سروکار داریم که خیلی باحال تشریف دارند .یکی از
آن ها ایشان هستند:

جناب آقای پرفسور دادرس!

و مبصرکالس.

پرفسور دادرس ،از همهچیز سر درمیآورد و خیلی خوب درس میدهد ،البته اگر
شاگردش بگذارد.
برویم ببینیم در این کتاب چه اتفاقاتی می افتد.

فصل 1

پناهگیری و خروج ایمن
 ببخشیدچکار میکنید؟
 -دارم یک چیزی را گم و گور میکنم.

 -چی؟!

 کلید اتاق پرفسور دادرس را .میخواهمتا نیامده بروم سر کالس و به بچهها درس
بدهم .هاهاها ...هوهوهو...

ســر کالس اولیــن جملــهی مبصــر کالس ایــن بــود« :خــب ،بچههــای لذیــذ ،بــه کالس
آشــپزی در سهســوت خــوش آمدیــد».
بچهها غرغر کردند« :کالس آشپزی؟ مگه قرار نبود کالس کمکهای اولیه باشه!»
مبصــر کالس کلــه اش را خارانــد و گفــت« :وای ببخشــید .آخــه نــه اینکــه خیلی گرســنه ام،
فکــر کــردم آشــپزی داریــم .هاهاها...هوهوهو»...
و شروع کرد به درس دادن.
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«خــب ،عزیــزان مــن ،درس اول دربــارهی پناهگیــری و خــروج ایمــن اســت.
خــوب گــوش کنیــد ببینیــد چــه میگویــم .وقتــی یــک اتفــاق ناگــوار میافتد،
مثــالً زلزلــه یــا ســیل میآیــد ،یــا ســاختمانی آتــش میگیــرد اصــالً
نمیشــود کاری کــرد .در ایــن صــورت میگوینــد «اوضــاع قمــر در عقــرب
شــده» .در ایــن شــرایط بایــد تــا میتوانیــم جیــغ بزنیــم .تــو دســتوپای هــم
بدویــم و شــلوغ پلــوغ کنیــم .حــاال مــن میخواهــم انــواع و اقســام جیــغ زدن
را بــه شــما آمــوزش بدهــم...
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در همیــن لحظــه پرفســور دادرس درِ کالس را بــاز کــرد و داخــل شــد« .بهبــه!
میبینــم کــه چشــم مــا را دور دیــدی و کالس گذاشــتی!»
چشمهای مبصر کالس از تعجب گرد شد!
 آه! شما اینجا چکار میکنید؟ من که در را قفل کرده بودم! البتــه هیــچ کار خوبــی نکــردی؛ ولــی یــادت باشــد کــه قفلهــا فقــط یــککلیــد ندارنــد .همانطــور کــه مســائل فقــط یــک راه حــل ندارنــد.
 عجب! و ایــن آخریــن بــارت باشــد کــه علیــه مــن نقشــه میکشــی .تــو شــاگردمــن هســتی .مــا بایــد بــا هــم کالس را اداره کنیــم.
مبصــر کالس روی یــک صندلــی نشســت و پرفســور دادرس بــا لبخنــدی
دوستداشــتنی درس را شــروع کــرد.
پرفســور دادرس :خــب ،درس امــروز دربــارهی پناهگیــری و خــروج ایمــن
اســت .شــاید هیچوقــت پیــش نیایــد .شــاید هــم پیــش بیایــد .اتفــاق را
می گویــم.
اگــر نیامــد کــه چــه بهتــر .در آرامــش زندگــی میکنیــم و از زنــده بــودن
خودمــان لــذت میبریــم؛ امــا اگــر پیــش آمــد چــی؟ اگــر پیــش آمــد بایــد
آمــاده باشــیم .بایــد در شــرایط ســخت و بحرانــی ،گلیــم خودمــان را از آب بیرون
بکشــیم .تــازه ،بایــد بــه دیگــران هــم کمــک کنیــم و دســت آن هــا را بگیریــم.
کمــک بــه دیگــران یکــی از ویژگیهــای مثبــت مــا انسانهاســت .بــه
قــول ســعدی :تــو نیکــی میکــن و در دجلــه انــداز ...بقیــهاش را خودتــان
دیگــر میدانیــد چیســت.
مبصــر کالس :چــرا حــاال کــه مــا در صلــح و آرامــش زندگــی میکنیــم ،بــه فکــر
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روزهــای ســخت باشــیم؟ شــاعر میگویــد :ای دوســت بیــا تــا غــم فــردا نخوریــم...
پرفســور دادرس :نــه جانــم .وقتــی اتفــاق خیلــی بــدی مثــل زلزلــه یا آتشســوزی
رخ مــیدهــــد ،خـود بــه خـــود میترســیم و دســت و پایمــان را گــم میکنیــم.
ایــن تــرس و هــول شــدن کامــالً طبیعــی اســت .مهمتریــن کار در ایــن جــور
مواقــع میدانیــد چیســت؟ مثــالً اگــر یــک روز در مدرســه بودیــد و زلزلــه آمــد
میدانیــد بایــد چــکار کنیــد؟
اگــر میخواهیــم مــا را بــا برانــکار بیــرون نبرنــد ،بایــد خودمــان هرچــه زودتــر محــل
حادثــه را تــرک کنیــم.
در ایــن جــور مواقــع معمــوال ً همــه بــا هــم بــه طــرف درهــای خروجــی هجــوم
میآورنــد .اشــتباه همینجاســت؛ چــون فشــار جمعیــت راه را میبنــدد و
ممکــن اســت بــه جــای بــالی طبیعــی در اثــر بــالی انســانی خــرد و خاکشــیر
شــویم .پــس ،راه درســت ایــن اســت کــه آرامــش و خونســردی خــود را حفــظ
کنیــم و طبــق درس هــای ایــن جلســه رفتــار کنیــم.
مبصر کالس :آخ جان ،پس درس و مشق تعطیل میشود؟
پرفســور دادرس :از دســت تــو مــن آخــرش ســکته می کنــم .بچههــا ،بایــد موق ـ ِع
خــارج شــدن حواســمان بــه خــرده شیشــهها باشــد .همینطــور بایــد مواظــب
افتــادن قابعکــس ،کمــد و وســایل دیگــری کــه ســر راهمــان هســت ،باشــیم.
وقتــی از کالس خــارج شــدیم ،در صورتــی کــه راه بــاز بــود ،بایــد در صفهــای
گروهــی از راهروهــا عبــور کنیــم و خــود را بــه جــای امنــی برســانیم .راســتی یــادم
رفــت بگویــم پناهگیــری و خــروج ایمــن فقــط مربــوط بــه زمــان وقــوع زلزلــه
نیســت ،ممکــن اســت بــر اثــر حوادثــی ماننــد آتش ســوزی و یــا مــوارد دیگــر،
ناچــار بــه تــرک محــل باشــیم.

1

14

مبصر کالس :آن هایی که کالسهایشان طبقهی همکف نیست چطور؟
آن ها باید خودشان را از باال پرت کنند پایین؟
پرفســور دادرس :ایــن چــه حرفیــه؟! خــب معلومــه کــه بایــد خیلــی بــا احتیــاط
از پلههــا پاییــن بیاینــد و هرگــز از آسانســور اســتفاده نکننــد .همــه متوجــه
شــدند؟ کســی ســؤالی نــدارد؟
مبصر کالس :من سؤال دارم .به نظر شما من کی پرفسور میشوم؟
پرفسور دادرس :وقتی مرا دق دادی.
قبــل از وقــوع حادثــه درب هــا ،پله هــای اضطــراری و مکان هــای امــن را
شناســایی کــرده و بــه خاطــر بســپارید.

• اعتماد به نفس داشته باشید و آرامش خود را حفظ کنید.
• به راهنماییهای مسئولین گوش فرا دهید.
• وقــت را بــرای جمــعآوری وســایل غیرضــروری متعلــق بــه خودتــان تلــف
نکنیــد.
• به طرف پلهها هجوم نبرید.
• موقع خروج ایمن اضطراری ،باید در کوتاهترین زمان از هر جایی که هستید به
طرف درب خروجی و درب ها و پله های اضطراری حرکت کنید.
• هرگز از آسانسور برای خروج از محل استفاده نکنید.
• اگر داخل آسانسور هستید در اولین فرصت از آسانسور خارج شوید.
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• مواظــب خــرده شیشــه و افتــادن
اشــیای نصب شــده بــه دیــوار باشــید.
• اگــر روی پلــکان هســتید فــورا ً
پشــت بــه دیــوار بنشــینید و تــا پایــان
لرزش هــا بــا کیــف ،کتــاب یــا دســت
از ســر و گــردن خــود محافظــت کنیــد.
• اولویــت بــا خــروج بــه شــکل پشــت
ســر هــم در یــک صــف واحــد اســت،
بعــد از خــارج شــدن از مســیرهای
باریــک ،در صــورت اطمینــان از قــدرت
ایســتایی ســاختمانها میشــود از
صفهــای گروهــی هــم اســتفاده کــرد.
• اجســام ســنگین مثــل قفســه و کمــد
دیــواری را بــا چنــد نبشــی بــه دیــوار و
زمیــن مهــار کنیــد.
• وســایل ســنگین کــه هنــگام زلزلــه
امــکان ســقوط دارنــد از جملــه گلدان هــای آویــز ،لوســترها و تابلوهــا را بــا
وســایل ممکــن در جــای خــود محکــم کنیــد.
• اشیای بزرگ و سنگین را در قفسه های پایین تر قرار دهید.
• اشــیایی کــه در قســمت خارجــی ســاختمان هســتند ،ماننــد کولــر ،گلــدان و
غیــره را در جــای امــن و مناســب بــه دور از خطــر ســقوط قــرار دهیــد.
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• ضمن حفظ آرامش از دیوار و ساختمان مدرسه فاصله بگیرید.
• حتی االمکان درکنار وسایل ورزشی نصب شده در حیاط مدرسه پناه نگیرید.
• در جای مناسب نشسته و با دو دست سر خود را بگیرید.

• از ســاختمان های بلنــد و تیــر هــای بــرق فاصلــه بگیریــد و مراقــب اطــراف
باشــید (ماننــد :افــراد در حــال تــردد و اتومبیل هــا).
• مواظــب ســقوط اجســام و اشــیای نصــب شــده یــا آویختــه بــه ســاختمان
(ماننــد :کولــر ،گلــدان ،تابلوهــای مغــازه هــا و غیــره) باشــید.
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هر کار پلیدی که انجام می دهیم با ما می ماند و نیکی هایی که انجام می دهیم
به خود ما باز می گردد.
پســر بــه ســفر دوری رفتــه بــود و مــاه هــا بــود کــه از او خبــری نداشــتند...
مــادرش دعــا مــی کــرد کــه او ســالم بــه خانــه بــاز گــردد .هــر روز بــه تعــداد
اعضــای خانــواده اش نــان مــی پخــت و همیشــه یــک نــان اضافــه هــم مــی پخــت و
پشــت پنجــره مــی گذاشــت تــا اگــر رهگــذری گرســنه ای از آن جــا مــی گذشــت
نــان را بــر دارد  .هــر روز مــردی گوــژ پشــت از آن جــا مــی گذشــت و نــان را
بــر می داشــت و بــه جــای آن کــه از او تشــکر کنــد مــی گفــت :هــر کار پلیــدی
کــه بکنیــد بــا شــما مــی مانــد و هــر کــــار نیکــی کــه انجــام دهیــد بــه شــما بــاز
می گــردد!!! ایــن ماجــرا هــر روز ادامــه داشــت تــا ایــن کــه زن از گفتــه هــای
مــرد گــوژ پشــت ناراحــت و رنجیــده شــد و بــه خــود گفــت :او نــه تنهــا تشــکر
نمی کنــد بلکــه هــر روز ایــن جملــه هــا را بــه زبــان مــی آورد .نمی دانــم منظورش
چیســت؟ یــک روز کــه زن از گفتــه هــای مــرد گوــژ پشــت کامــا بــه تنــگ آمــده
بــود تصمیــم گرفــت از شــر او خــاص شــود بنـــابر ایــن نــان او را زهر آلــود
کــرد و آن را بــا دســت هــای لــرزان پشــت پنجــره گذاشــت ،امــا ناگهــان بــه خــود
گفــت :ایــن چــه کاری اســت کــه مــی کنــم؟ .....بافاصلــه نــان را برداشــت و دور
انداخــت و نــان دیگــری بــرای مــرد گــوژ پشــت پخــت .
مــرد مثــل هــر روز آمــد و نــان را برداشــت و حــرف هــای معمــول خــود را تکــرار
کــرد و بــه راه خــود رفــت .آن شــب در خانــه پیــرزن بــه صــدا در آمــد  .وقتــی
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کــه زن در را بــاز کــرد ،فرزنــدش را دیــد کــه نحیــف و خمیــده بــا لبــاس هایــی پــاره
پشــت در ایســتاده بــود .او گرســنه ،تشــنه و خســته بــود ،در حالــی کــه بــه مــادرش نــگاه
مــی کــرد ،گفــت :مــادر اگــر ایــن معجــزه نشــده بــود نمــی توانســتم خــودم را بــه شــما
برســانم .در چنــد فرســنگی ایــن جــا چنــان گرســنه و ضعیــف شــده بــودم کــه داشــتم از
هــوش مــی رفتــم .ناگهــان رهگــذری گوــژ پشــت را دیــدم کــه بــه ســراغم آمــد .از او
لقمــه ای غــذا خواســتم و او یــک نــان بــه مــن داد و گفــت :ایــن تنهــا چیــزی اســت کــه مــن
هــر روز مــی خــورم ،امــروز آن را بــه تــو مــی دهــم زیــرا کــه تــو بیــش از مــن بــه آن
احتیــاج داری .وقتــی کــه مــادر ایــن ماجــرا را شــنید رنــگ از چهــره اش پریــد .بــه
یــاد آورد کــه ابتــدا نــان زهرآلــودی بــرای مــرد گوژپشــت پختــه بــود و اگربــه نــدای
وجدانــش گــوش نکــرده بــود و نــان دیگــری بــرای او نپختــه بــود ،فرزنــدش نــان زهــر
آلــود را مــی خــورد .بــه ایــن ترتیــب بــود کــه آن زن معنــای ســخنان روزانــه مــرد
گوژ پشــت را دریافــت:
هــر کار پلیــدی کــه انجــام مــی دهیــم بــا مــا مــی مانــد و نیکــی هایــی کــه انجــام مــی دهیــم
بــه خــود مــا بــاز مــی گــردد.

روش های پناهگیری امن و اضطراری در زلزله

بــا توجــه بــه نــوع ســاختمان و شــرایطی کــه هنــگام وقــوع زلزلــه بوجــود
می آیــد ،دو روش مثلــث حیــات و ( DCHخیــز برداشــتن ،پنــاه گرفتــن و
صبــر کــردن) بــرای پناهگیــری امــن و اضطــراری توصیــه می شــود.
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روش مثلــث حیــات :ایــن روش در ســاختمان هایی کــه دارای ســقف
یکپارچــه هســتند بــکار مــی رود.
• هرگونــه پنهــان شــدن در زیــر میــز ،صندلــی ،تخــت و نیــز زیــر چارچــوب
درب اشــتباه اســت و عامــل مــرگ حتمــی افــراد بــه هنــگام بــروز زلزلــه
خواهد بــود.

• اگر در طبقه اول هستید از ساختمان خارج شوید.
• اگــر امــکان خــروج از ســاختمان را نداریــد در کنــار اجســام بــزرگ و ســخت
ماننــد یخچــال بــه حالــت جنینــی پنــاه بگیریــد.
• چنانچــه در تختخــواب هســتید و بــا زلزلــه بیــدار شــدید بالفاصلــه غلطیــده
و بــه کنــار تخــت بیفتیــد (زیــر تخــت نرویــد).
• کنار دیوارهای خارجی پناه بگیرید.
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بــه هیــچ عنــوان بــه ســمت راه پلــه ندویــد .پناهگیــری بــه روش جنینــی بــه
دلیــل غریــزه طبیعــی انســان روش ایمــن و مناســبی اســت.
روش  : DCHدر ایــن روش فــرد یــاد می گیــرد در زمــان وقــوع زلزلــه
چگونــه بــه ســمت جــای امــن خیــز بــردارد ،در آنجــا پنــاه بگیــرد و منتظــر
کمــک بمانــد .روش  DCHدر ســاختمان هایی کــه ســقف یکپارچــه ندارنــد و
در زمــان تکان هــای زلزلــه خــرد می شــوند ،مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
• اگــر در خانــه هســتید بالفاصلــه حداکثــر بــا طــی مســافت چنــد متــر ،در
زیــر میــز ،گوشــه دیــوار داخلــی ،کنــار مبــل و غیــره پناهگیــری کنیــد.
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• اگــر خــواب هســتید بــه ســمت چــپ چرخیــده و بالــش را روی ســر و
گــردن خــود بگذاریــد.
• در مدرســه بــر روی صندلــی خــم شــده و از ســر و گــردن خــود بــه وســیله
بــازو و دســتان محافظــت کنیــد.
• در فضــای بــاز ســعی کنیــد از ســاختمان ها ،تیرهــای بــرق و ســایر اجســامی
کــه امــکان ســقوط دارنــد دور شــده و بــا بــازوان و دســت ها از ســر و گــردن
خــود محافظــت کنید.
• فضای خالی بین دو ردیف نیمکت جای مناسبی برای پناه گرفتن است.

از نــوع ســازه ی ســاختمان خانــه ،مدرســه و مکان هــای امنــی کــه بتــوان
در هنــگام زلزلــه بــه آنجــا پنــاه بــرد ،اطــالع و آگاهــی الزم را کســب کنیــد.
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سؤاالت:

 .1وقتــی کــه زلزلــه می آیــد اولیــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــم
کــدام اســت؟
الف) از مکانی که در آن قرار داریم به سرعت خارج می شویم.
ب) می نشینیم و سر خود را میان دو دست می گیریم.
ج) به طرف پله ها رفته و همان جا می نشینیم.
د) صف های گروهی تشکیل می دهیم.
 .2هنــگام حادثــه چگونــه بایــد از محلــی کــه قــرار داریــم خــارج
شــویم؟
الف) برای جلوگیری از حوادث بعدی ،دوان دوان محل را ترک می کنیم.
ب) اگر کنار میز هستیم به زیر آن پناه می بریم.
ج) با تشکیل یک صف واحد به طرف در خروجی حرکت می کنیم.
د) برای سریع تر ترک کردن محل می توانیم از آسانسور استفاده کنیم.
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یادداشت:
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فصل 2

ارزیابی و کنترل عالیم حیاتی
بیســت دقیقــهای میشــد کــه پرفســور دادرس پشــت در اتــاق گیــر کــرده بــود و هــر چــه
داد و فریــاد میکــرد ،صدایــش بــه گــوش کســی نمیرســید .مبصــر کالس مشــغول
درسدادن بــه شــیوهی خــودش بــود .او خیالــش راحــت بــود کــه پرفســور دادرس حــاال
حاالهــا بیــرون نخواهــد آمــد.
با صدای جیغجیغویش گفت« :خب ،بچهها درس امروز دربارهی چیه؟»
یکــی از بچههــا گفــت« :قــرار بــود پرفســور دادرس دربــارهی ارزیابــی و کنتــرل عالیــم
حیاتــی صحبــت کننــد».
ابروهــای مبصــر کالس بــاال جهیــد و عینکــش کــج و کولــه شــد« :جــدی؟
چــه جالــب! کنتــرل حیاطــی .هاهاهــا ...هوهوهــو ...خــب ،همــهی مــا باید
بتوانیــم حیــاط خانــهی خــود را کنتــرل کنیــم کــه دزد نیایــد .بــه ایــن
کار میگوینــد کنتــرل حیاطــی ».و روی تابلــوی کالس تصویــر یــک
حیــاط کشــید کــه حوضــی گــرد وســط آن بــود .بــه توضیحــش ادامــه داد:
«دزدهــا معمــوال ً از راه حیــاط ،پشــتبام و پارکینــگ وارد میشــوند .مــا بایــد
تابلوهایــی بگذاریــم کــه در آن عالیــم و ایــن نوشــته وجــود داشــته باشــد کــه ورود
دزد ممنــوع اســت .حیاطهــا معمــوال ً شــمالی ،جنوبــی ،مرکــزی»...
در همیــن موقــع در کالس بــاز شــد و پرفســور دادرس وارد شــد .بچههــا بــه
احترامــش از جــا بلنــد شــدند و مبصــر کالس مثــل چــراغ راهنمایــی اولــش زرد و بعــد
قرمــز شــد .پرفســور دادرس فقــط بــه او چپچــپ نــگاه کــرد و از بچههــا خواســت بنشــینند.
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مبصــر کالس دســتهای لرزانــش را بــه پاهــای لرزانــش چســباند و گفــت« :بهبــه!
مامامامامــا بیصبرانــه منتظــر شــما بــود بــود بــود بودیــم .چقــدر نگرانتــان بــود بــود
بودیــم .حالتــان خــوب اســت؟»
پرفســور دادرس گفــت« :عالیــم حیاتــیام کــه میگویــد خوبــم .عالیــم حیاتــی شــما چــه
میگویــد؟» یــک دور دورش چرخیــد و ادامــه داد« :صــدای ضربــان قلبتــان تنــد اســت و
بــه نفسنفــس افتادیــد .چیــزی شــده؟»
مبصر کالس« :نه قربان .از دیدن شما ذوق زده شدیم .بهتره درس را شروع کنید».
پرفسور دادرس لبخندی زد و گفت« :درس ما شروع شده جناب مبصر».
مبصر کالس« :شروع شده؟»
پرفســور دادرس« :بلــه ،بهتــره بهعنــوان مبصــر کالس اینجــا جلــوی تابلــو دراز بکشــید تــا
دربــاره ی عالیــم حیاتــی مصــدوم صحبــت کنیــم».
مبصــر کالس « :ولــی ...ولــی مــن کــه مصــدوم نیســتم .مــن کام ـالً ســالم هســتم».
پرفســور دادرس« :تــا االن نیســتی؛ ولــی بهتــره از ایــن بــه بعــد خــودت داوطلــب باشــی،
وگرنــه»...
بچههــا زدنــد زیــر خنــده و یکصــدا گفتنــد« :اســتاد دوســتت داریــم ...اســتاد دوســتت
داریــم»...
مبصــر کالس دســتهایش را بــرای بچههــا تــکان داد و گفــت« :متشــکرم ...مــن
متعلــق بــه همــهی شــما هســتم .اگــر مــن نباشــم شــما چطــور ایــن مطالــب آموزشــی
را یــاد میگیریــد ».و روی زمیــن دراز کشــید.
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پرفســور دادرس بــه مبصــر کالس اشــاره کــرد و گفــت« :خــب بچههــا ،فــرض کنیــد شــما
از راه رســیدهاید و میبینیــد یــک مصــدوم روی زمیــن افتــاده ،مصــدوم یعنــی کســی
کــه در اثــر حادثــهای صدمــه دیــده .شــما هــم بهتــره یــک مصــدوم واقعــی باشــی و تــا
اطــالع ثانــوی حــرف نزنــی .فهمیــدی؟»
مبصــر کالس« :بلــه پرفســور .مــن بــا اجازهتــان خفــه میشــوم؛ ولــی بهتــر نبــود بــه
جــای مــن از یــک کپســول آتش نشــانی اســتفاده میکردیــد».
پرفســور دادرس« :خــب ،وقتــی بــه بــاالی ســر مصــدوم میرســیم .اولیــن کارمــان ایــن
اســت کــه بــا اورژانــس تمــاس بگیریـــم .کــی میدانــد شــــماره تلفــــن اورژانـــس
چنــد اســت؟»
همه باهم و یکصدا گفتند:
پرفســور دادرس :آفریــن! ولــی تــا آمبوالنــس از راه برســد بایــد کارهــای اولیــه را انجــام
داد؛ چــون مســئلهی مــرگ و زندگــی اســت و گاهــی کارهــای کوچــک و بــه موقــع
میتوانــد جــان یــک نفــر را نجــات بدهــد .اول بایــد اطالعاتــی دربــارهی فــرد و اتفاقــی
کــه برایــش افتــاده پیــدا کنیــم .مث ـالً وضعیــت فــردی کــه از بــاالی ســاختمان افتــاده
باشــد ،بــا فــردی کــه بــا ماشــین تصــادف کــرده ،فــرق میکنــد.
مبصر کالس« :ولی من سرما خوردگی دارم و دلم شور میزند»...
پرفســور دادرس« :ســاکت بــاش جانــم .بچههــای عزیــز ،مــا بایــد بفهمیــم ایــن مصــدوم
هــوش و حــواس دارد یــا نــه .یعنــی بــه طــور طبیعــی بــه ســؤالهای مــا جــواب
میدهــد ،یــا نــه».
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-حالتان چطوره؟

-قربان شما،

سالمت باشید.
شما خوبید؟

خانواده خوبند؟
چه خبر؟

پرفســور دادرس« :اگــر مصــدوم شــنوایی داشــت و صدایتــان را شــنید ،اگــر بــه ســؤال
شــما جــواب داد ،اگــر احســاس درد را بــه زبــان آورد کــه هیــچ؛ امــا اگــر در برابــر ایــن
کارهــا واکنشــی نشــان نــداد ،یعنــی حالــش وخیــم اســت و نیــاز بــه کمــک دارد و حتــی
ممکــن اســت نیــاز بــه احیــاء داشــته باشــد .البتــه احیــاء مراحلــی دارد کــه فع ـالً کاری
بــه آن نداریــم».
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مبصر کالس« :یعنی من احتیاج به احیاء ندارم؟»
پرفسور دادرس« :نه جانم ،سر جایت دراز بکش».
مبصر کالس« :پس چرا گرسنهام و دلم یک چیز شور میخواهد؟»
پرفســور دادرس« :چــون شــکمویی جانــم .خــب ،بچههــا مــا میتوانیــم تــا رســیدن تیــم
ویــژهی اورژانــس کارهــای دیگــری انجــام بدهیــم .مثـالً نبــض مصــدوم را بگیریــم .بــرای
گرفتــن نبــض دســت ،بایــد دو انگشــت میانــی و اشــاره را روی مــچ دســت بگیریــم و
آرام فشــار بدهیــم .یادتــان باشــد بــرای گرفتــن نبــض از انگشــت شســت اســتفاده
نکنیــد؛ چــون ایــن انگشــت خــودش ضربــان نبــض دارد .البتــه گرفتــن نبــض کار
ســاده ای نیســت.
تعــداد ضربــان نبــض در افــراد بزرگســال بیــن  60تــا  100بــار در دقیقــه اســت؛ امــا در
کــودکان یــک تــا  3ســال  80تــا  120بــار در دقیقــه و کــودکان زیــر یــک ســال  80تــا 160
بــار در دقیقــه اســت .شــما بایــد بــا اســتفاده از ســاعت ،ضربــان نبــض را بررســی و ایــن
جزئیــات را یادداشــت کنیــد :تعــداد ضربــان در دقیقــه ،قــوی یــا ضعیــف بــودن ،منظــم
یــا نامنظــم بــودن ضربــان».
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مبصــر کالس« :فکــر نمیکنیــد بــا توجــه بــه بــاال و پاییــن رفتــن قیمتهــا نبــض آدمهــا
هــم بــاال و پاییــن مــی ره؟»
پرفســور دادرس« :نــه جانــم ،مــزه نریــز ،این هــا هیــچ ربطــی بــه تعــداد ضربــان نبــض نــدارد.
حــاال میرویــم ســراغ کار بعــدی کــه یــک امدادگــر خــوب بایــد انجــام بدهــد و آن کنتــرل
تنفــس مصــدوم اســت .یــک انســان بالــغ مثــل مبصــر کالس اگــر اذیــت نکنــد و هــی
وول نخــورد ،معمــوال ً  12تــا  20بــار در دقیقــه نفــس میکشــد و ایــن مقــدار در کــودکان
یــک تــا  3ســال  20تــا  40بــار در دقیقــه و زیــر یــک ســال  30تــا  60بــار در دقیقــه اســت.
بــرای بررســی ایــن موضــوع بــه تنفــس مصــدوم گــوش دهیــد .بــاال و پاییــن رفتــن
قفســهی ســینهاش را نــگاه کنیــد و تعــداد تنفسهــا را در یــک دقیقــه بشــمارید .بــرای
کــودکان بهتــر اســت دســت را روی ســینهاش بگذاریــد و تنفــس او را حــس کنیــد .جزئیات
مربــوط بــه تنفــس را یادداشــت کنیــد .یعنــی تعــداد تنفس هــا در دقیقــه ،عمیقبــودن
یــا کــم عمقبــودن تنفــس ،راحــت نفــس کشــیدن یــا ســختی تنفــس و صــدادار بــودن
یــا نبودنــش».

مبصر کالس« :ببخشیدا! من دیگه خسته شدم ،پس کی آمبوالنس میآید؟»

30

بــرای ارائــه کمک هــای اولیــه مناســب بــه مصــدوم ،ابتــدا بایــد ارزیابــی ســریع
از او انجــام دهیــد.
هوشــیاری مصــدوم را
بررســی کنیــد؛ بــا دســت بــه او
ضربــه بزنیــد و بلنــد صدایــش
کنیــد.
وضعیــت تنفــس مصــدوم
را ارزیابــی کنیــد؛ بــه قفســه
ســینه اش نــگاه کنیــد ،بــه
صــدای تنفــس اش گــوش
دهیــد و گرمــای بــازدم او را
حــس کنیــد.
گــردش خــون مصــدوم را
بررســی و نبــض او را لمــس
کنیــد.
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مبصر کالس« :شما چطوری از اتاق بیرون آمدید؟»
پرفســور دادرس« :کاری نداشــت ،تلفــن کــردم بــه آقــای مدیــر او هــم اقدامــات الزم را
انجــام داد».
مبصر کالس« :فهمید کار من بوده؟»
پرفسور دادرس« :بله که فهمید .می خواهد شما را اخراج کند».
مبصر کالس« :وای»!..
ایــن را گفــت و وســط کالس غــش کــرد .یعنــی بیهــوش و بیگــوش ولــو شــد وســط
کالس .بچههــا آمدنــد بــاالی ســرش .یــک مصــدوم واقعــی گیــر آورده بودنــد.
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سؤاالت:

 .1تعداد ضربان طبیعی قلب شما چند بار در دقیقه است؟
الف)  80تا 120
ب)  60تا 100
ج)  80تا 100
د)  60تا 120
 .2وقتــی بــه نظــر می آیــد فــردی صدمــه ی جــدی دیــده ،اولیــن
کاری کــه بایــد انجــام دهیــم کــدام اســت؟
الــف) او را بلنــد صــدا می زنیــم ،بــرای اینکــه متوجــه شــویم هوشــیار اســت
یــا خیــر.
ب) تنفس فرد مصدوم را بررسی می کنیم.
ج) با اورژانس تماس می گیریم.
د) درجه ی تب مصدوم را اندازه می گیریم.
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یادداشت:

فصل 3

احیای قلبی -ریوی )(CPR
پرفســور دادرس از بچههــای کالس ســراغ مبصــر کالس را گرفــت .گویــا هیچکــدام از
بچههــا او را ندیــده بودنــد.
پرفســور گفــت« :باالخــره پیدایــش میشــود ،بهقــول معــروف دیــر و زود دارد؛ امــا ســوخت و
ســوز نــدارد .یعنــی ممکــن اســت دیــر بیایــد؛ ولــی حتمـاً میآیــد .مــن هــم کــه بــدون
کمــک نمیتوانــم کارم را انجــام بدهــم».
در همین موقع در کالس باز شد و مبصر وارد شد.
پرفسور دادرس« :بهبه! باالخره آمدی؟ میدانی ساعت چند است؟»
مبصــر کالس« :بیخیــال ســاعت ،امــروز یــک روز اســتثنایی بــرای مــن بــود .چشــمتان
روز بــد نبینــد .تــو راه کــه داشــتم میآمــدم .تصــادف شــده بــود و چنــد نفــر مصــدوم شــده
بودنــد».
پرفســور بــا ناراحتــی ســرش را تــکان داد و
گفــت« :متأســفانه مــردم رعایــت نمیکننــد.
آمــار تصادفهــا رفتــه بــاال .شــما خــودت
تصــادف را بــا چشــمان خــودت دیــدی؟»
مبصــر کالس« :نــه ،کامــل ندیــدم .یعنــی
دیــرم شــده بــود و داشــتم میآمــدم اینجــا،
ســر چهــارراه گفتــم کــی بــه کیــه؟ چــرا
الکــی وقتــم را پشــت چــراغ قرمــز تلــف
کنــم .یــک اســتاد برجســته نبایــد وقتــش
الکــی پشــت چــراغ قرمــز هــدر بــره.
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واســه همیــن پریــدم وســط خیابــان و دویــدم .ناگهــان یــک صــدای ترمــز شــدید شــنیدم.
بعــد یــک صــدای ترمــز دیگــه و یکــی دیگــه .آقــا ،ســه تــا ماشــین کوبیدنــد بــه هــم .مــا
را میگویــی ،ترســیدیم .یعنــی گفتیــم چقــدر رانندگیهــا افتضــاح شــده ،بعــد دیدیــم چنــد
نفــر افتادنــد کــف خیابــان .گمانــم راننــده و مســافرهای همــان ماشــینها بودنــد .احتیــاج
بــه کمــک و احیــاء داشــتند؛ ولــی مــن کــه وقــت نداشــتم».
پرفسور تقریباً جیغ کشید« :وقت نداشتی؟»
مبصــر کالس« :نــه .مــن بایــد میرســیدم خدمــت شــما .آخــه درس امــروز دربــارهی
( )CPRاســت و مــن خیلــی ایــن درس را دوســت دارم .اص ـالً بــه مــن چــه کــه بــه
مــردم کمــک کنــم .مگــر مــن آمبوالنــس هســتم؟»
پرفســور دادرس :ایــن کمــک بــا آن کمــک فــرق دارد .مــا نبایــد نســبت بــه سرنوشــت
آدمهــای دیگــر بیتفــاوت باشــیم .در شــرایط ضــروری اگــر کاری بلــد هســتیم کــه
میتوانیــم جــان کســی را نجــات بدهیــم ،حتمــاً بایــد ایــن کار را بکنیــم .اصــالً ایــن
کالس بــرای همیــن اســت.
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مبصــر کالس ســرش را پاییــن انداخــت تــا تیــر خشــمگین نــگاه پرفســور بــه او اصابــت
نکنــد.
پرفســور دادرس« :خــب ،حــاال درس امــروز را شــروع میکنیــم .امیــدوارم بچههایــی کــه
آمــوزش میبیننــد بتواننــد بــه خوبــی از آنچــه کــه یــاد میگیرنــد اســتفاده کننــد .مگــر
نــه مبصــر عزیــز؟»
مبصــر کالس در حالیکــه روی صندلــی مینشســت ،گفــت« :مــن هــم امیــدوارم؛ ولــی
اگــر بــه ایــن ســؤالم جــواب بدهیــد بهتــان جایــزه میدهــم .اورژانــس بــرای چیــه؟ و تــا
وقتــی کــه اورژانــس وجــود داره مــا بــرای چــه بایــد در فوریت هــای پزشــکی دیگــران
دخالــت کنیــم؟»
پرفســور دادرس« :اورژانــس البتــه خیلــی خــوب اســت و امدادگــران اورژانــس بــا افــراد
کارآزمــوده و وســایل مجهــز تــا بــه حــال توانســتهاند جــان خیلیهــا را نجــات بدهنــد» .
مبصــر کالس« :مــن خــودم تــا حــاال چنــد بــار الکــی زنــگ زدم بــه اورژانــس و مزاحــم
شــدم».
پرفســور دادرس« :خیلــی کار اشــتباهی کــردی .اوال ً کــه مزاحــم تلفنــی شــدن بیفرهنگیــه.
دوم از آن بــا جاهایــی مثــل اورژانــس و آتشنشــانی اص ـالً نبایــد شــوخی کــرد؛ چــون
وقــت و نیــروی ایــن عزیــزان بــه هــدر مــیرود و ممکــن اســت جایــی کــه الزم اســت
نتواننــد بــه خوبــی امدادرســانی کننــد .مــا بایــد کاری کنیــم کــه خســتگی آنهــا در بــرود
و انــرژی بگیرنــد .نــه اینکــه انــرژی آنهــا را بگیریــم .فهمیــدی؟»
مبصر کالس« :خودم میدانستم .میخواستم ببینم شما چه میگویید!»
پرفســور دادرس« :برویــم ســر اصــل مطلــب .یادمــان باشــد وقتــی کســی دچــار ایســت
قلبی-ریــوی میشــود 4 ،تــا  6دقیقــه ی بعــد اگــر بــه دادش برســیم زنــده میمانــد
و بعــد از آن چنــدان امیــدی بــه زنــده ماندنــش نیســت و معمــوال ً بیشــتر از پنــج دقیقــه
طــول میکشــد تــا اورژانــس برســد .پــس یادگرفتــن  CPRباعــث میشــود کــه
بتوانیــم جــان کســی را از مــرگ نجــات دهیــم».
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از نزدیکترین مسیر آمبوالنس را به مصدوم برسانید.

پرفســور دادرس« :اگــر فــردی در مقابــل مــا ناگهــان بی هــوش شــد و یــا مطمئــن بودیــم
کــه بــر اثــر ســقوط ،برخــورد خــودرو و یــا مــوارد دیگــر بــی هــوش شــده و بــر زمیــن افتــاده
اســت ،احتمــاال ً دچــار ایســت قلبی-تنفســی شــده و بایــد بــه او تنفــس مصنوعــی داد؛
ولــی اول بایــد مطمئــن شــویم کــه مصــدوم واقعـاً نمی توانــد پاســخ دهــد .بــرای ایــن
منظــور ،او را بلنــد صــدا می کنیــم و بــه شــا نــه اش ضربــه می زنیــم .اگــر عکس العملــی
نداشــت ،فــوری تنفــس او را کنتــرل می کنیــم .بــرای این کــه بفهمیــم مصــدوم نفــس
می کشــد یــا نــه گــوش خــود را بــه دهــان او نزدیــک کــرده و در همــان حــال بــه ســینه
و شــکم او نــگاه می کنیــم .اگــر مصــدوم نفــس نمی کشــید بایــد بالفاصلــه فشــردن
قفســه ی ســینه اش را شــروع کنیــد.
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هنگامــی کــه بــا مصــدوم برخــورد میکنیــد ،اول بایــد از ایمــن بــودن صحنــهی
حادثــه مطمئن باشــید.
بعد بلند او را صدا کنید و به شانه اش ضربه بزنید.
اگــر احتمــال می دهیــد مصــدوم در
ناحیــه ی ســر و گــردن آســیب دیــده
اســت ،بهتــر اســت بــا دســت خــود ســر و
گــردن او را در همــان وضعیــت نگه داشــته
و بلنــد صــدا کنیــد.

اگــر عکسالعملــی نشــان نــداد بالفاصلــه
تنفــس مصــدوم را کنتــرل کنیــد .گــوش
خــود را بــه دهــان او نزدیــک و در همــان
حــال بــه ســینه و شــکم او نــگاه کنیــد.

اگــر مصــدوم نفــس نمیکشــد یــا تنفــس غیرمؤثــر دارد (یعنــی اگــر چــه بــه
نظــر می رســد تنفــس دارد؛ امــا قفســه ی ســینه بــاال و پاییــن نمــی رود) بایــد
بــه ایســت قلبــی در مصــدوم شــک کنیــد و بــا صــدای بلنــد کمــک بخواهیــد و
بالفاصلــه بــا اورژانــس ( )115تمــاس بگیریــد.
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به سرعت مراحل زیر را دنبال کنید:
 1گــردش خــون ( :)Circulationگــردش خــون کافــی را در رگهــا
برقــرار کنیــد.
 2راه هوایی ( :)Airwayراه هوایی را باز کنید.
 3تنفس ( :)Breathingتنفس کافی را برقرار کنید.
کنتــرل نبــض بــرای امدادگــران غیرحرفــهای ضــرورت نــدارد و نداشــتن تنفس
در فــرد بی هــوش ،مبنــای تشــخیص ایســت قلبــی بــوده و بایــد بالفاصلــه
فشــردن قفســه ی ســینه را شــروع کنیــد.
شرح مراحل مختلف  CABبه قرار زیر است:
فشردن قفسهی سینه (مرحله ی )C
هــدف از فشــردن قفســهی ســینه ،بــه جریــان انداختــن خــون در رگ هــای
خونــی اســت .بــرای اینکــه فشــردن قفســهی ســینه مؤثــر واقــع شــود بایــد
نحــوهی قرارگیــری مصــدوم ،محــل اعمــال فشــار و نحــوهی اعمــال فشــار
درســت باشــد.
 .1نحــوهی قرارگیــری مصــدوم :بــرای فشــردن قفســهی ســینه بــه صــورت
مؤثــر و صحیــح ،مصــدوم بایــد بــه پشــت خوابیــده باشــد .اگــر مصــدوم در
حالــت دیگــری قــرار گرفتــه اســت ،بالفاصلــه وی را بــه ســرعت و نرمــی بــه
پشــت بخوابانیــد .فشــردن قفســهی ســینه در مصدومــی کــه بــه حالت نشســته
قــرار دارد یــا ســرش باالتــر از ســطح بــدن قــرار گرفتــه ،بیفایــده اســت؛
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چــون در ایــن حالــت خــون بــه مغــز نمیرســد .دقــت کنیــد کــه ســطح
زیــر مصــدوم ســفت و محکــم بــوده و حالــت ارتجاعــی و فنــری
نداشــته باشــد.
.2محل اعمال فشار :برای قرار دادن دستتان در موقعیت صحیح:
الف :کنار سینهی مصدوم زانو بزنید.
ب :لبــاس او را از روی قفســهی ســینه کنــار بزنیــد ،در غیــر ایــن صــورت در
تعییــن محــل فشــار ممکــن اســت اشــتباه کنیــد.
ج :محــل صحیــح اعمــال فشــار ،قســمت میانــی
اســتخوان جنــاغ اســت بــرای یافتــن ایــن محــل،
نقطــهی میانــی بیــن دو نیپــل (نــوک ســینه) را
مشــخص کــرده و برجســتگی کــف دســت را در آن
نقطــه قــرار دهیــد.
برجســتگی کــف دســت بایــد در جهــت محــور عمــودی جنــاغ باشــد تــا
احتمــال آســیب بــه دندههــا بــه حداقــل برســد .ســپس برجســتگی کــف
دســت دیگرتــان را روی دســت اول بــه یکــی از دو صــورت زیــر قــرار دهیــد:
 یا دستها را به حالت ضربدری روی هم بگذارید. -یا انگشتهای دو دست را در هم قالب کنید.

حالت ضربدری

حالت قالب
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مراقــب باشــید انگشــتانتان در تمــاس بــا قفســه ی ســینه نباشــد؛ چــون این کار
باعــث وارد آمــدن نیــرو بــه دندههــا و شکســتگی یــا دررفتگــی آنهــا (از محــل
اتصــال بــه جنــاغ) میشــود.
 .3نحــوه ی اعمــال فشــار :همانطــور کــه کنــار قفســهی ســینهی مصــدوم
زانــو زدهایــد ،تــا جایــی کــه می توانیــد بــه مصــدوم نزدیــک شــوید و بــازوان
ال راســت نگــه داریــد (آرنجهــا خــم نشــوند) و آنهــا را کامــ ً
خــود را کامــ ً
ال
بــر بــدن مصــدوم عمــود کنیــد ،بــه طــوری کــه شــانههای شــما بــاالی جنــاغ
ســینه قــرار بگیــرد ،بــه ایــن ترتیــب نیــروی شــما مســتقیماً بــه طــرف پاییــن
وارد میشــود و بــا توجــه بــه کمــک گرفتــن از نیــروی وزنتــان ،دیرتــر خســته
میشــوید .قفســه ی ســینه را در فــرد بالــغ بــا جثــهای متوســط حداقــل 5
ســانتیمتر بــه ســمت پاییــن جابجــا کنیــد .ســپس فشــار را کام ـ ً
ال متوقــف
کــرده و اجــازه دهیــد قفســهی ســینه بــه حالــت اول برگــردد؛ امــا دســتها را
از روی قفســهی ســینه برنداریــد و ایــن عمــل را تکــرار کنیــد؛ چــون فشــردن
قفســه ی ســینه بــا ســرعت انجــام می شــود؛ ســعی کنیــد بعــد از هــر بــار
فشــردن ،خیلــی ســریع و بالفاصلــه فشــار را از روی قفســه ی ســینه ی بیمــار
برداریــد .طبیعــی اســت ایــن اعمــال فشــار بســتگی بــه جثــه ی شــما و بیمــار
دارد .ســرعت صحیــح حداقــل  100بــار و حداکثــر  120بــار در دقیقــه اســت.
توجــه کنیــد کــه حــرکات فــوق بایــد نــرم ،ســریع و مــداوم باشــند و از حــرکات
ناگهانــی و خشــن بپرهیزیــد.
باز کردن راههای هوایی (مرحله ی )A
اگــر بخواهیــد بــه مصــدوم تنفــس مصنوعــی بدهیــد؛ ابتــدا بایــد از بــاز
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بــودن راه هوایــی او مطمئــن باشــید .راههــای هوایــی ،ریههــا را بــا فضــای
خــارج مرتبــط میکننــد و انســداد آنهــا پــس از  1تــا  2دقیقــه منجــر بــه
بی هوشــی میشــود .اگــر مجــاری هوایــی بســته باشــد صــدای تنفــس بــه
گــوش نمیرســد؛ ولــی اگــر مجــاری هوایــی کمــی بــاز باشــد بــه علــت عبــور
هــوا از مجــاری تنــگ شــده و ممکــن اســت صــدای خرخــر ،قل قــل مایــع یــا
ســوت بــه گــوش برســد .در هــر دو صــورت لبهــای مصــدوم کبــود میشــود.
مجاری هوایی با هر یک از علل زیر میتواند تنگ یا بسته شود:
 .1به عقـب بــرگشتـن زبــان و قــرار گرفتـن آن در بــرابـر گلـو
(شــایعتـرین علت)
 .2اجسام خارجی مانند :ترشحات ،استفراغ ،خون ،غذا ،دندان شکسته
یا مصنوعی.
 .3آسیب به مجاری هوایی ،که باعث تورم مجرا یا انقباض عضالت آن
میشود( .عفونتهـا و واکنشهـای حساسیتی هم به همیـن ترتیب
میتوانند مجاری هوایی را مسـدود کنند).
.4خم شدن سر به جلو میتواند بهطور نسبی راه هوایی را تنگ کند.
باز کردن راههای هوایی:
در صــورت مشــاهده ی جســم خارجــی بــه ســرعت دهــان و گلــو را پــاک
کنیــد .بــه ایــن منظــور ســر مصــدوم را بــه یــک ســو بچرخانیــد (فقــط اگــر
بــه ســالم بــودن مهرههــای گردنــی اطمینــان داریــد) ســپس در صــورت بــه
همــراه داشــتن گاز یــا پارچــهی تمیــز آن را دور انگشــت ســبابه و میانــی
پیچیــده و انگشــتان را خــم کنیــد و پــس از آن ،از یــک گوشــهی دهــان وارد
کــرده و بــه حالــت جارویــی اجســام خارجــی و یــا ترشــحات را از ســمت دیگــر
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دهــان تخلیــه کنیــد .هرگونــه جســم خارجــی جامــد یــا مایــع را کــه دیــده
یــا حــس میشــود ،بــه ســرعت خــارج کنیــد .ســپس مصــدوم را بــه حالــت
قبــل برگردانــده و راه هوایــی را مجــددا ً بــاز کنیــد.
بــرای بــاز کــردن راه هوایــی ،یــک دســت را روی پیشــانی مصــدوم قــرار داده
و انگشــتان دســت دیگــر را زیــر قســمت اســتخوانی فــک تحتانــی ،نزدیــک
چانــهی مصــدوم بگذاریــد .پیشــانی را بــه ســمت عقــب ُهــل داده و چانــه را بــه
ســمت جلــو و بــاال بکشــید بهطــوری کــه چانــه بــا ســطح زمیــن در راســتای
محــور عمــود قــرار گیــرد .هنــگام انجــام ایــن تکنیــک دقــت کنیــد کــه اقــدام
شــما منجــر بــه بســته شــدن دهــان
مصــدوم نگــردد .همچنیــن مراقــب
باشــید ایــن اقــدام بخصــوص در کودکان
موجــب بــه عقــب رفتــن بیشــتر ســر و
گــردن و انســداد راه هوایــی نشــود .ایــن
روش بــرای بــاز نگــه داشــتن راه هوایــی
تکنیــک ســرعقب ،چانــه بــاال
نامیــده میشــود.

اگر دهان مصدوم کام ً
ال بسته است ،از باز کردن آن با فشار خودداری کنید.
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برقراری تنفس کافی با تنفس مصنوعی (مرحله ی )B
بــاز کــردن راه تنفــس الزامــاً بــه معنــای برقــراری عملکــرد تنفــس نیســت.
بنابرایــن پــس از وضعیــت دادن بــه ســر و گــردن مصــدوم و پــاک کــردن
مجــاری تنفــس ،تنفــس مصنوعــی را شــروع کــرده و  2بــار تنفــس بدهیــد.
در تنفــس مصنوعــی ،امدادگــر هــوای بازدمــی خــود را وارد ریههــای مصــدوم
میکنــد (هــوای بازدمــی انســان حــدود  16درصــد اکســیژن دارد) و پــس
از قطــع ایــن عمــل ،مصــدوم خــود عمــل بــازدم را انجــام میدهــد( .زیــرا
قفســهی ســینه و ریههــا بــه علــت خاصیــت ارتجاعــی خــود بــه حالــت اول
برمی گردنــد)
تنفس مصنوعی میتواند به چهار روش انجام گیرد:
تنفــس دهــان بــه دهــان ،تنفــس دهــان بــه بینــی ،تنفــس دهــان بــه دهــان و
بینــی ،تنفــس بــا ابزارهــای تنفــس مصنوعــی.
تنفس دهان به دهان
انجــام ایــن روش در مصدومــی کــه نفــس نمیکشــد یــا تنفسهــای
غیــر مؤثــر دارد ،از اولویــت برخــوردار اســت .روش کار بــه ایــن
ترتیــب اســت:
 .1اشــیاء روی صــورت یــا گــردن (مثــل شــال گــردن) را برداریــد ،راه تنفســی
را بــه ترتیبــی کــه گفتــه شــد ،بــاز کــرده و اشــیاء خارجــی درون دهــان و گلــو
را خــارج کنیــد.
 .2بــا انگشــتان دســتی کــه روی پیشــانی مصــدوم قــرار دارد ،پرههــای بینــی
او را فشــار دهیــد تــا بســته شــود.
 .3لبهــای خــود را اطــراف دهــان مصــدوم قــرار دهیــد بــه طــوری کــه تمــام
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دهــان او را بپوشــاند .در همــان حــال کــه از گوشــهی چشــم بــه قفســهی
ســینهی او نــگاه میکنیــد ،بــه آهســتگی بــه مــدت یــک ثانیــه در ریههــای
او بدمیــد تــا بــاال آمــدن قفســهی ســینه مشــاهده شــود.

 .4دمیــدن را متوقــف کنیــد و دهانتــان را از مصــدوم دور و بینــی او را رهــا
کنیــد تــا هــوا از ریههایــش خــارج شــود .ســپس بــرای نوبــت بعــدی تنفــس
مصنوعــی آمــاده باشــید .مراحــل فــوق را تکــرار کنیــد.
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اگــر هنــگام تنفــس دادن ،قفســهی ســینهی مصــدوم بــاال نیایــد
میتوانــد بــه علــل زیــر باشــد:
الــف) ممکــن اســت راه هوایــی کامـ ً
ال بــاز نشــده باشــد .موقعیــت ســر و چانــه را
دوبــاره تنظیــم و تنفــس مصنوعــی را دوبــاره شــروع کنیــد .دقــت کنیــد تنفــس
شــما از قــدرت کافــی برخــوردار باشــد.
ب) اگــر بــاز هــم قفســهی ســینه بــاال نیامــد ،احتمــاالً راه هوایــی توســط یــک
جســم خارجــی کامـ ً
ال مســدود شــده و بایــد اقدامــات مربــوط بــه خــارج کــردن
جســم خارجــی در راه تنفســی را انجــام دهیــد.

در موارد زیر تنفس دهان به دهان نباید انجام شود:

 .1آغشته بودن اطراف دهان مصدوم به سم.
 .2وجــود پارگــی عمیــق یــا زخــم روی صــورت و اطــراف دهــان مصــدوم یــا
شکســتگیهای فــک تحتانــی.
 .3انقبــاض شــدید عضــالت فــک؛ چــون بــاز کــردن دهــان در ایــن حالــت
مشــکل اســت.
 .4در هــر حالتــی کــه نتوانیــد دهــان مصــدوم را کامــل پوشــش دهیــد ،بــه
عنــوان مثــال در افــراد مســن بــه علــت نداشــتن دنــدان ،دهــان شــکل خــود
را از دســت میدهــد و ایــن مشــکل پیــش میآیــد ،در ایــن مــوارد از تنفــس
مصنوعــی دهــان بــه بینــی اســتفاده کنیــد.
انجام  CPRتوسط یک امدادگر
در صـــورت برخــــورد بـــا مصدومــی کــه هوشیــــار نیســت و بــه تحریــک
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دردنــاک بــه صــورت صــدای بلنــد مـــا جــواب نمی دهــد ،تنفــس نــدارد و
یــا تنفسهــای غیــر مؤثــر دارد ،بالفاصلــه فشــردن قفســهی ســینه را شــروع
کنیــد .بــرای ایــن کار ابتــدا  30بــار فشــردن قفســهی ســینه را در فاصلــه 18
تــا  20ثانیــه انجــام دهیــد .ســپس راه هوایــی را بــاز کــرده و  2بــار تنفــس
مصنوعــی بدهیــد .دوره ی فــوق را ( 30بــار فشــردن قفســهی ســینه و 2
بــار تنفــس مصنوعــی)  5بــار انجــام دهیــد .ایــن کار بایــد حــدود  2دقیقــه
طــول بکشــد .ســپس عالیــم برگشــت مصــدوم را بررســی کنیــد .اگــر عالیــم
برگشــت مصــدوم مشــاهده نشــد عملیــات  CPRرا ادامــه دهیــد.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه هرگــز  CPRرا بیــش از  5ثانیــه متوقــف
نکنیــد.
مراحل عملیات  CPRتوسط یک امدادگر به ترتیب زیر است:
 .1مطمئن شوید مصدوم غیر پاسخگو است.
 .2از عــدم وجــود تنفــس یــا تنفــس غیــر مؤثــر در مصــدوم
اطمینــان حاصــل کنیــد.
 .3درخواست کمک کنید یا با  11۵تماس حاصل بگیرید.
 .4در صــورت عــدم وجــود تنفــس یــا تنفــس غیــر مؤثــر 30 ،بــار
فشــردن قفســهی ســینه را انجــام دهیــد)C) .
 .۵راه هوایی را باز کنید)A( .
 2 .6بار تنفس مصنوعی دهید(B) .
 .7این دوره را به صورت  30بار فشردن قفسهی سینه و دو بار
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تنفس مصنوعی به مدت  2دقیقه ( ۵دوره) ادامه دهید.
 .9تــا زمانــی کــه عالیــم برگشــت مصــدوم ،شــامل هوشــیاری،
پلــک زدن یــا تنفس هــای خود به خــودی یــا عالیمــی مثــل
حــرف زدن ،دهــن دره کــردن مشــاهده شــود و اگــر نشــد  CPRرا
تــا رســیدن نیروهــای متخصــص (اورژانــس) ادامــه دهیــد.

اگــر اطمینــان داریــد کــه مصــدوم بزرگســالی دچــار ایســت قلبــی ناگهانــی
شــده اســت ،بایــد عملیــات  CPRرا تنهــا بــا فشــردن قفســهی ســینه بــا
ســرعت  100بــار در دقیقــه و بــدون انجــام تنفــس مصنوعــی تــا رســیدن
نیروهــای امــدادی و اورژانــس انجــام دهیــد .پــس از انجــام  10دقیقــه فشــردن
قفســهی ســینه ،در صــورت عــدم بازگشــت مصــدوم ،فشــردن قفســهی ســینه
را بــه همــراه تنفــس مصنوعــی (بــا نســبت  30بــه  )2ادامــه دهیــد .البتــه اگــر
تمایــل بــه انجــام تنفــس مصنوعــی نداریــد ،بهتــر اســت فشــردن قفســه ی
ســینه را تــا رســیدن اورژانــس ادامــه دهیــد.

خفگی

خفگــی زمانــی رخ میدهــد کــه بافتهــای بــدن بــه اکســیژن کافــی
دسترســی نداشــته باشــند .در صورتــی کــه بــه مــدت ســه دقیقــه اکســیژن
بــه مغــز نرســد ،بســیاری از ســلولهای حیاتــی مغــز نابــود میشــوند.
عوامــل مختلفــی میتواننــد باعــث بــروز خفگــی شــوند کــه
عبارتنــد از:
الــف) نرســیدن اکســیژن بــه بــدن بــه علــت مســدود شــدن راه تنفســی:
(فشــرده شــدن راه تنفســی ،وجــود مایعــات در راههــای هوایــی ،افتــادن زبــان
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بــه عقــب گلــو در مصــدوم بی هــوش ،اجســام خارجــی در مجــرای تنفســی
و غیــره).
ب) عواملــی کــه بــر روی مغــز یــا اعصــاب تنظیمکننــده دســتگاه تنفــس اثــر
میگذارنــد؛ بــرق گرفتگــی ،استنشــاق گازهــای ســمی و برخــی بیماریهــا
و مــوارد دیگــر.
پ) کاهش مقدار اکسیژن موجود در هوا:
صعــود بــه قلههــای مرتفــع ،تنفــس در چاههــا یــا تونلهــا ،غواصــی در
عمــق زیــاد و غیــره.

همیشــه در نظــر داشــته باشــید کــه در شــرایط مذکــور ،اولیــن اقــدام تمــاس
بــا اورژانــس ( )115و ســپس انجــام کمک هــای اولیــه بــا حفــظ خونســردی
در همــه ی مراحــل تــا رســیدن اورژانــس اســت.
جسم خارجی در راه هوایی
گاهــی بــه علــت وجــود جســم خارجــی در گلــو حالــت خفگــی و انســداد راه
هوایــی پیــدا میشــود .حتــی بعضــی اوقــات جســم خارجــی نظیــر لقمــه ی
غــذا بــه جــای اینکــه بــه مجــرای گــوارش بــرود بــه مجــرای تنفســی راه
مییابــد .بنــد آمــدن تنفــس میتوانــد بــه دلیــل انقبــاض عضــالت گلــو هــم
باشــد .بزرگســاالن ممکــن اســت در اثــر نجویــدن کامــل غــذا یــا بــا عجلــه
قــورت دادن لقمــه دچــار بنــد آمــدن نفــس شــوند .گاهــی در اثــر صحبــت
کــردن نیــز ایــن حالــت پیــش میآیــد.
شــایعترین جســم خارجــی در بزرگســاالن لقمــه ی غــذا اســت؛ ولــی در
کــودکان اجســام خارجــی مختلــف میتواننــد در گلــو گیــر کننــد .کــودکان
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در معــرض خطــر بیشتــری هســتند؛ زیــرا تمایــل دارنــد کــه هــر چیــزی را
در دهــان خــود بگذارنــد .اجســام خارجــی ممکــن اســت باعــث انســداد شــدید
یــا نســبی در راههــای هوایــی شــود.

عالیم و نشانههای عمومی خفگی

 اشــکال در تنفــس (افزایــش یــا کاهــش تعــداد تنفــس و کاهــش عمــقتنفــس و ســختی تنفــس) بــه طــوری کــه مصــدوم قــادر بــه صحبــت یــا
تنفــس نیســت و بــه گلــوی خــود فشــار مــیآورد.
 سرخشــدن صــورت و گــردن همــراه بــا برجســته شــدن رگهــا و کبــودیلــب و دهــان ،خرخــر کــردن و کــف کــردن دهــان
 -گاهی اوقات مصدوم بی هوش میشود.

قبــل از درمــان ،شــما بایــد ابتــدا مطمئــن شــوید کــه مشــکل اصلــی مصــدوم
ورود جســم خارجــی بــه راههــای هوایــی اســت .بســیاری اوقــات ناراحتــی
مصــدوم در اصــل بــه خاطــر مشــکالت طبــی نظیــر حملــه ی قلبــی ،ســکته ی
مغــزی ،صــرع ،آســم ،مســمومیت و مصــرف بیــش از حــد دارو اســت و نبایــد
بــا بلــع جســم خارجــی اشــتباه شــود.

هرگــــاه شــخصی به طــــور ناگهـــــانی دچار قطــــع تنفس ،کبـــود شــدن و
بــی هوشــی بــدون دلیــل آشــکاری شــد ،همیشــه ورود جســم خارجــی در
مجــاری هوایــی را در نظــر داشــته باشــید .بــه ایــن احتمــال خصوصـاً در افــراد
جــوان یــا کــودک و بــه خصــوص اگــر عالیــم در حیــن غــذا خــوردن بــروز
کنــد ،حتم ـاً فکــر کنیــد.
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اقدامات اولیه در مصدوم هوشیار

در بزرگساالن
 .1از او بپرســید :چــه اتفاقــی افتــاده؟ آیــا چیــزی در گلویــت گیــر کــرده؟
شــخصی کــه جســم خارجــی در گلویــش گیــر کــرده همیشــه گلویــش
را گرفتــه و بــه دهانــش اشــاره میکنــد .اگــر بــاز مطمئــن نیســتید از او
بخواهیــد بــه شــما عالمــت بدهــد .مثـ ً
ال بــه او بگوییــد :اگــر چیــزی در گلویــت
گیــر کــرده دســتت را بــاال بیــاور .پــس از اطمینــان از بلــع جســم خارجــی
اقدامــات زیــر را انجــام دهیــد.
 .2با صدای بلند او را به سرفه کردن و نفس کشیدن تشویق کنید.
ســرفه کــردن مؤثرتریــن روش بــرای خــروج جســم خارجــی از راه هوایــی
اســت .فشــار و ســرعت جریــان هوایــی کــه در حیــن ســرفه در راه هوایــی
بــه وجــود میآیــد ،بــه مراتــب بیشــتر از ضربــهزدن بــه پشــت یــا فشــار وارد
کــردن بــه شــکم یــا قفســه ی ســینه اســت.
تــا زمانــی کــه مصــدوم قــادر بــه ســرفه و تنفــس مؤثــر اســت ،فقــط او را
تشــویق بــه ســرفه کنیــد و کار دیگــری انجــام ندهیــد.
در صورتــی کــه انســداد شــدید باشــد ،یــا حــال مصــدوم رو بــه وخامــت
بگــذارد یــا زمانــی کــه مصــدوم خســته شــود بــه عالیــم زیــر دقــت کنیــد:
 ســرفه ی مصــدوم خیلــی ضعیــف یــا غیرمؤثــر باشــد یــا بــه کلــی قطــعشــود.
 -تنفــس بــا یــک صــدای خشــن همــراه باشــد یــا تنفــس بهطــور کامــل
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قطــع شــود.
 مصدوم قادر به ایجاد صدا نباشد. رنگ مصدوم کبود شود.در صــورت بــروز هــر یــک از ایــن عالیــم شــما بایــد بــه مصــدوم در خــارج
کــردن جســم خارجــی ،قبــل از بی هــوش شــدن و ســقوط کــردن وی ،کمــک
کنیــد.
 .3ضربــه بــه پشــت میتوانــد فشــار راه
هوایــی را بــاال ببــرد و جســم خارجــی گیــر
کــرده را خــارج ســازد.
پشــت مصــدوم بایســتید و بــا یــک دســت از
ناحیــه ی ســینه او را نگــه داریــد .در صــورت
امــکان ســر مصــدوم را آن قــدر بــه جلــو خــم
کنیــد تــا ســرش پایینتــر از ســینه (ســطح
ریههــا) قــرار گیــرد .بــه ایــن ترتیــب از
نیــروی جاذبــه هــم بــرای خــروج جســم
خارجــی کمــک میگیریــد.
بــا کــف دســت دیگرتــان پنــج ضربــه محکــم بیــن دو کتــف بزنیــد .هــر ضربــه
بــه تنهایــی بایــد آن قــدر محکــم باشــد تــا بتوانــد لقمــه را بــه خــارج پرتــاب
کند .
 .4دهــان مصــدوم را نــگاه کنیــد و ببینیــد آیــا لقمــه بیــرون آمــده اســت؟ اگــر
بیــرون نیامــد ،بــه مرحلــه ی بعــدی بروید.
 .5تکنیــک فشــار آوردن بــه شــکم :فشــار آوردن بــه شــکم بــه مانور هایملیــش
( )Heimlich Maneuverموســوم است.

53

پشــت مصــدوم بایســتید .بــازوان
خــود را دور بــدن مصــدوم حلقــه
کنیــد .مشــت یــک دســت را روی
شــکم مصــدوم ســه انگشــت باالتــر
از نــاف زیــر زائــده خنجــری بگذارید
و دســت دیگرتــان را روی مشــت
دســت اول قــرار دهیــد.

 .6پنج بار فشار سریع ،محکم ،پشتسرهم و رو به باال وارد کنید.
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فشــار بــه شــکم ممکــن اســت باعــث آســیب بــه احشــاء داخلی شــکم شــود،
بنابرایــن فشــار روی شــکم فقــط بایــد بــه عنــوان آخریــن راهحــل پــس از
آنکــه کلیــه ی اقدامــات از جملــه ضربــه بــه پشــت بــا شکســت روبــهرو شــد،
بــکار گرفتــه شــود .از ســوی دیگــر بــرای اجتنــاب از آســیب احشــاء بــه
محــل فشــار دقــت کنیــد و مراقــب باشــید روی دندههــا یــا پاییــن جنــاغ
فشــار وارد نیاوریــد.

حرفهــای پرفســور دادرس بــه آخــر رســید؛ امــا مبصــر کالس همانطــور زل زده بــود بــه
پرفســور .بعــد بــا صــدای جیغجیغــی گفــت« :تمــام شــد؟»
پرفســور دادرس« :بلــه .تمــام شــد .بچــه هــا یادتــون باشــه تمریــن  CPRروی آدم هوشــیار
خیلــی خطرنــاک اســت».
مبصــر کالس کــه هنــوز گیــج مــیزد و نمیدانســت چــی بــه چــی اســت ،گفــت« :بــا
اجــازه مــن بــروم بیــرون».
پرفسور دادرس« :کجا؟»
مبصــر کالس« :مــن ســرما خــوردهام و اگــر بچههــا بــه
مــن نزدیــک شــوند ،ســرما میخورنــد .اصــالً چطــور
اســت همــهی بچههــای کالس را بــه خــوردن یــک
لیــوان شــیر دعــوت کنــم؟»
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سؤاالت:

 .1وقتی مصدومی نفس نمی کشد بعد از تماس با اورژانس چه کاری باید
برایش انجام دهیم؟
الف) راه هوایی او را باز می کنیم.
ب) عملیــات  30بــار فشــردن قفســه ی ســینه در مــدت  18تــا 20ثانیــه
انجــام مــی دهیــم.
ج) نبض او را بررسی می کنیم.
د) مصدوم را به یک سمت می خوابانیم.
 .2بــرای فشــار آوردن بــه قفســه ی ســینه دســت های مــا بایــد در
چــه وضعیتــی قــرار داشــته باشــد؟
الــف) بایــد بــازوان خــود را کامــ ً
ال راســت و عمــود بــر بــدن مصــدوم نگــه
داریــم.
ب) بایــد دســت ها را بــه حالــت ضربــدری بــاالی قفســه ی ســینه مصــدوم
قــرار دهیــم.
ج) کافی است بازوان خود را در حالت کشیده قرار دهیم.
د) باید سریع به قفسه ی سینه فشار آوریم.
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یادداشت:
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یادداشت:
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فصل 4

خون ریزی ،پانسمان و بانداژ
آن روز ســر کالس کمکهــای اولیــه ،نــه از پرفســور دادرس خبــری بــود و نــه از مبصــر
کالس .وقتــی هــم کالس بــی معلــم باشــد ،چــه اتفاقــی میافتــد؟ بــه جــان خــودم
اتفــاق خاصــی نمیافتــد ،فقــط بچههــا کالس را روی سرشــان میگذارنــد.
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گویــا قــرار بــود بعــد از کالس برونــد فوتبالبــازی کننــد .خــوش بــه حال شــان؛ چــون
فوتبــال ورزش پرتحرکــی اســت و خیلــی هیجــان دارد .البتــه یــادم نبــود بگویــم قــرار اســت
فوتبالدســتی بــازی کننــد.
یکی از بچهها :کی قرار است فوتبال دستیبازی کند؟ ما؟
یکــی دیگــر از بچههــا :نــه بابــا ،کــی حــال فوتبــال دســتی دارد ،خــدا
کامپیوتــر را حفــظ کنــد بــا بازیهــای جذابــش .منظــورم فیفــا
و فوتبــال گروهیــه .بابــام میگویــد
فوتبــال و والیبــال و ایــن ورزشهــا
خطرنــاک هســتند و اگــر دســت
و پایــت بشــکند از درس عقــب
میافتــی .بـــازی کـــامپیوتری
نــه خطــر دارد و نــه جاییمــان
می شــکند .
یــادم رفــت بگویــم کســی کــه این
حــرف را زد ،صــد و بیســت کیلــو وزنــش
بــود و داشــت از پرخــوری میترکیــد.

 برپا! بفرمایید .خواهش میکنم.پرفسور تشریف آوردند .بچهها ساکت و مؤدب از جا بلند شدند و بعد نشستند.
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پرفســور دادرس بــا ســرفهای تکضــرب صدایــش را صــاف کــرد« :خــب ،درس امــروز
چیــه؟»
مبصر کالس :همینکه وقتی یک جایی تون زخم میشه یه چیزی میبندید روش.
پرفســور دادرس :آهــا ! پانســمان ،بلــه پانســمان .پانســمان کــردن هــم جــزو کمکهای
اولیــهای اســت کــه یــک امدادگــر میتوانــد انجــام دهــد.
مبصر کالس :به نظرم که کار بیهوده و زشتی است.
پرفسور دادرس :چی؟! ...چرا کار بیهوده و زشتی است؟
مبصر کالس :بهخاطر این که اوال ً خوب نیست و آدم باید بازیهای سالم و سازنده بکنه.
دوماً وقتی جایی از بدنمان زخم شد خودش خوب میشود ،یا اگر دستمان شکست ،خودش
جوش میخورد ،ما چرا باید در کار طبیعت دخالت کنیم؟ اگر یکی بیاید در کار شما دخالت
کند خوشتان میآید؟
پرفســور دادرس :ای بابــا! چـــرا حــرف بیخــود میزنــی جانــم؟ در حادثههــای طبیعــی و
یــا اتفاقهایــی کــه برایمــان رخ میدهــد ،بدنمــان دچــار آســیبهایی میشــود
کــه اگــر بــه آن رســیدگی نکنیــم ،اتفاقهــای بدتــری بــه دنبــال دارد و یــک وقــت
خــدای نکــرده باعــث مــرگ میشــود .بــه هــر حــال امــروز مــــیخواهیم دربــــارهی
خـــون ریــزی ،پانســمان و بانــداژ حــرف بزنیــم.
خب ،همهی ما میدانیم که از دستدادن خون خیلی خطرناک است و باید هر چه سریعتر
کنترل شود .همه میدانیم که اگر مصدوم خون زیادی از دست دهد وضیعتی به نام شوک
به وجود میآید و هوشیاری از بین میرود .خون ریزی در اثر زخم به وجود میآید و باید
کاری کرد که خون ریزی بند بیاید.
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زخم چیست؟
هرگونــه صدمــه بــه بافــت نــرم را زخــم می گوینــد .بافت هــای نــرم در بــدن
شــامل پوســت ،عضــات ،رگ هــای خونــی و اعصــاب اســت.
انواع زخم:
 .1زخــم بــاز :زخمــی کــه در آن الیه هــای بیرونــی پوســت آســیب می بیننــد
و خون ریــزی از آن مشــاهده می شــود؛ ماننــد :بریدگــی و خراشــیدگی

بریدگی

خراشیدگی

 .2زخــم بســته :زخمــی کــه در آن الیه هــای درونــی پوســت آســیب دیده و
الیه هــای بیرونــی ســالم هســتند.
در این نوع زخم خون ریزی ،داخلی است؛ مانند :کوفتگی.
در کوفتگــی بــه دلیــل ضربــه ،مویرگ هــای زیــر پوســت پــاره شــده و خــون
بــه درون بافت هــا راه یافتــه و خون مردگــی رخ می دهــد.
کوفتگــی در واقــع یــک زخــم بســته اســت؛ چــون خــون بــا بیــرون تمــاس
نــدارد امــا ســایر انــواع زخــم ،زخــم بــاز هســتند .در زخم هــای بــاز خطــر
عفونــت بیشــتر اســت.
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اقدامات الزم در برخورد با کوفتگی:
عضــو آســیب دیده را بــاال نگــه داریــد .روی عضــو کمپــرس ســرد گذاشــته
و آن را بــا بانــداژ فشــاری ،حداقــل  5دقیقــه نگــه داریــد؛ ایــن کار باعــث
می شــود خون رســانی بــه عضــو کمتــر شــده و تــورم آن نیــز کمتــر شــود.
انواع خون ریزی با توجه به کانون خون ریزی
الف) خون ریزی خارجی
ب) خون ریزی داخلی

انواع خون ریزی با توجه به منشاء خون ریزی
ســه نــوع خون ریــزی وجــود دارد کــه نــام هــر یــک ،از نــوع رگهــای خونــی
آســیب دیــده مشــتق شــده :ســرخرگی (شــریانی) ،ســیاهرگی (وریــدی) و
مویرگــی.
در هــر جراحتــی خون ریــزی مویرگــی همیشــه وجــود دارد .در بعضــی از
جراحتهــا خون ریــزی ترکیبــی از انــواع مختلــف (ســرخرگی ،ســیاهرگی و
مویرگــی) اســت.
 .1خون ریــزی ســرخرگی (شــریانی) :در حالــت عــادی خونــی کــه در
شــریانها جریــان دارد کامــ ً
ا اکســیژندار و رنــگ آن قرمــز روشــن اســت.
ایــن خــون مســتقیماً از قلــب میآیــد و بــه ایــن جهــت دارای فشــار اســت و
اغلــب همــراه بــا تپــش قلــب بــه بیــرون از زخــم میجهــد.
 .2خون ریــزی ســیاهرگی (وریــدی) :در حالــت طبیعــی رنــگ خونــی کــه
در وریدهــا جریــان دارد قرمــز تیــره اســت ،چــون اکســیژن کمتــری دارد.
جریــان خــون ســیاهرگها فشــار کمتــری نســبت بــه خــون شــریانها دارد
و از زخــم بــه بیــرون نمیجهــد .بــا ایــن وجــود ،اگــر یــک ســیاهرگ اصلــی
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بریــده شــود خــون فراوانــی بــه بیــرون جــاری میشــود.
 .3خون ریــزی مویرگــی :مویرگهــا دارای هــر دو خــون شــریانی و وریــدی
هســتند .خــون ریــزی مویرگــی معمولتریــن نــوع خون ریــزی اســت و در
هــر زخمــی وجــود دارد .در ایــن نــوع خون ریــزی (کــه بــر اثــر جراحتهــای
جزیــی ایجــاد میشــود) ،خــون از زخــم بــه آرامــی بــه بیــرون تــراوش
میکنــد .معمــوالً پــس از مدتــی خــون لختــه میشــود و خون ریــزی بنــد
میآیــد( .در مــواردی جهــت قطــع خون ریــزی مویرگــی الزم اســت کــه
امدادگــر حــدود  5دقیقــه محــل خون ریــزی را فشــار دهــد).

خون ریــزی ســرخرگی از همــه وخیمتــر اســت و بایــد اول بــه درمــان آن
پرداخــت.

راههای کنترل خون ریزی خارجی
 .1فشار مستقیم
ســریعترین و مؤثرتریــن راه متوقــف کــردن خون ریــزی خارجــی در محــل
حادثــه وارد آوردن فشــار مســتقیم بــه زخــم در حــال خون ریــزی اســت.
فشــار مســتقیم بــه دو طریــق اعمــال میشــود:
 فشــار مســتقیم بــا دســت :هنــگام خون ریــزی شــدید ،بایــد رویزخــم را محکــم فشــار دهیــد تــا خون ریــزی متوقــف شــود .بــرای جلوگیــری
از انتقــال برخــی بیماری هــا ،ســعی کنیــد از تمــاس مســتقیم بــا خــون و
ترشــحات بــدن مصــدوم پرهیــز کنیــد .بــرای ایــن کار می توانیــد از پارچــه ی
تمیــز یــا حتــی دســت خــود مصــدوم بــرای فشــار دادن روی محــل خون ریزی
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اســتفاده کنیــد .فشــار نبایــد بیشــتر از حــد الزم ،بــرای توقــف خون ریــزی
باشــد.

خون ریــزی عبــارت اســت از پارگــی رگهــای خونــی بــدن کــه باعــث
میشــود خــون از داخــل دســتگاه گــردش خــون بــه خــارج آن راه یابــد.

در صورتــی کــه خون ریــزی خفیــف بــه نظــر میرســد آن را دســت کــم
نگیریــد؛ چــون ممکــن اســت قبـ ً
ا مقــدار زیــادی خــون از دســت رفتــه باشــد.
خون ریــزی از یــک رگ بــزرگ (ســرخرگ یــا ســیاهرگ) میتوانــد بــا از
دســت رفتــن قســمت عمــده ی حجــم خــون در ظــرف چنــد دقیقــه همــراه
باشــد.
اصــوالً فشــار دســتی (بــا پوشــش اســتریل یــا بــدون آن) را بایــد تــا زمــان
توقــف خون ریــزی از طریــق ایجــاد لختــه (معمــوالً  10تــا  15دقیقــه) حفــظ
کــرد .هــرگاه خون ریــزی متوقــف شــد یــا زمانــی کــه مجبــور بــه تــرک
مصــدوم هســتید بایــد از پانســمان فشــاری زخــم اســتفاده کنیــد.
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 .1نسبت به فشار مستقیم با دست تردید نکنید.
 .2نگــران عفونــی کــردن زخــم نباشــید .جهــت محافظــت از خــود ،پوشــیدن
دســتکش توصیــه میشــود.
 .3زمان ارزشمند را با جستجو به دنبال وسایل پانسمان هدر ندهید.
 .4فشــار دســت را حتــی یــک لحظــه قطــع نکنیــد .اعمــال فشــار بایــد
یکنواخــت و محکــم باشــد.

 .2استفاده از پانسمان
در ایــن مــوارد چنــد تکــه گاز را درســت روی محــل زخــم قــرار میدهیــم.
ســپس بانــد را چنــد دور کامــل روی قســمت مبتــا پیچیــده و بــا چســب یــا
ســنجاق قفلــی محکــم میکنیــم.
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 .3باال آوردن اندام
بــاال آوردن انــدام بــه تنهایــی تأثیــر
چندانــی در کنتــرل خون ریــزی
خارجــی نــدارد؛ ولــی باعــث کاهــش
جریــان خــون عضــو می شــود.
بنابرایــن پــس از انجــام پانســمان
میتوانیــد از ایــن روش بــرای کــم
کــردن خون ریــزی اســتفاده کنیــد.
انــدام آســیب دیــده را در مــوارد
مشــکوک بــه شکســتگی ،فــرو رفتــن
جســم خارجــی در آن یــا در صــورت
احتمــال شکســتگی در ســتون
مهرههــا نبایــد بــاال آورد.

خون ریزی از بینی
ایــن نــوع خونریــزی معمــوالً بــه دنبــال پارگــی رگ هــای خونــی داخــل بینــی
اتفــاق می افتــد کــه بــه علــل مختلفــی همچــون :فشــارخون بــاال ،خشــکی
مخــاط (داخلــی بینــی) ،فــرو بــردن جســم خارجــی در بینــی ،ضربــه بــه
ســر یــا ضربــه بــه بینــی روی مــی دهــد .گاهــی بــه دنبــال ضربــه بــه ســر
و شکســتگی جمجمــه ،خــون بــا ظاهــر خونابــه ای و آبکــی از بینــی جــاری
می شــود.
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در خون ریــزی بینــی امــکان دارد خــون زیــادی از بــدن خــارج شــود .بلعیــدن
مقــدار زیــاد خــون ،باعــث حالــت تهــوع و اســتفراغ شــده یــا خــون وارد راه
هوایــی شــده و مشــکل تنفســی ایجــاد کنــد.
اقدامات اولیه در خون ریزی بینی:
 .1مصــدوم را بنشــانید؛ بــه طــوری کــه ســرش کامــ ً
ا رو بــه جلــو باشــد،
پوشــش های تنــگ دور گــردن و ســینه را شــل کنیــد.
 .2بــه مصــدوم توصیــه کنیــد از راه دهــان نفــس بکشــد ،قســمت نــرم بینــی
را بــا دو انگشــت بــه هــم فشــار دهــد( .وقتــی مصــدوم خســته شــد ،امدادگــر
ایــن کار را انجــام می دهــد)

 .3استفاده از کمپرس سرد در قسمت فوقانی بینی برای کنترل خون ریزی
می تواند مؤثر باشد.
 .4به مصدوم بگویید که خون داخل دهان را تُف کند.
 .5پــس از  10دقیقــه بــه او بگوییــد کــه بــه فشــردن بینــی خاتمــه دهــد ،اگــر
خون ریــزی بنــد نیامــد مجــدد بــه ایــن کار ادامــه دهــد.
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در حالــی کــه ســر مصــدوم کامــ ً
ا رو بــه جلــو قــرار گرفتــه بــا مایمــت
اطــراف دهــان و بینــی مصــدوم را تمیــز کنیــد .بــرای ایــن کار می توانیــد
از یــک تکــه پنبــه یــا یــک پارچــه تمیــز کــه آن را داخــل آب ولــرم نــم دار
کرده ایــد ،اســتفاده کنیــد.

از فــرو کــردن پنبــه یــا دســتمال در بینــی خــودداری کنیــد زیــرا باعــث
مســدود شــدن راه بینــی و برگشــت خــون بــه داخــل معــده یــا راه هــای
هوایــی می شــود.
وقتــی خــون بنــد آمــد ،از مصــدوم بخواهیــد فعالیــت جســمی زیــادی نکنــد و
بــه او توصیــه کنیــد حداقــل بــه مــدت  4ســاعت بــه بینــی خــود دســت نزنــد؛
زیــرا امــکان خون ریــزی مجــدد در بینــی مصــدوم وجــود دارد.
اگــر پــس از  30دقیقــه ،خون ریــزی همچنــان ادامــه یافــت یــا دوبــاره شــروع
شــد از او بخواهیــد کــه بــه مرکــز درمانــی مراجعــه کنــد.

پرفسور دادرس :به هر چیزی که روی زخم گذاشته میشود که جلوی شرشر خون ریزی را
بگیرد و از آلوده و کثیف شدن زخم جلوگیری کند ،پانسمان گفته میشود .همهی امدادگرها
باید بتوانند در محل حادثه بهطور موقت زخمیها را پانسمان کنند؛ ولی برای یادگیری
پانسمان باید وقتی سالم هستید روی دوستانتان تمرین کنید .مثل من که حاال روی آقای
مبصر تمرین میکنم تا شما خوب ببینید.
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برای پانسمان از گاز یا پارچه ی تمیز استفاده کنید.
در صورت امکان ،از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید.
پانســمان را بــه اندازههــای مناســب اســتفاده کنیــد ،طــوری کــه روی زخــم
و اطرافــش را بپوشــاند.

از دستزدن به سطح پانسمان که روی زخم قرار میگیرد ،خودداری کنید.
هرگز پانسمان را روی زخم نچرخانید.
هرگــز پانســمان را برنداریــد ،حتــی اگــر خــون از آن نشــت کنــد ،در عــوض
پانســمان بیشــتری روی آن بگذاریــد.
روی پانسمان را با یک باند بپوشانید و ببندید.
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پرفسور دادرس :میرسیم به بانداژ یا زخمبندی.
مبصر کالس :نمیشود بهجای بانداژ ماساژ بدهید؟ آخه من پشتم درد میکند.
پرفســور دادرس :نهجانــم .بگذاریــد برویــم ســر اصــل مطلــب .بانــداژ در کار مــا خیلــی
مهــم اســت .مــا از طریــق بانــداژ پانســمان را میبندیــم و خــون ریــزی را کنتــرل
میکنیــم و اگــر عضــوی جابهجــا شــده باشــد از حرکــت آن جلوگیــری میکنیــم.
بعد ،جعبهی کمکهای اولیه را باز کرد و گفت« :ما سه نوع باند داریم»...
مبصر کالس حرفش را قطع کرد و گفت« :باند گلدار و باند ساده ،درسته؟»
پرفســور دادرس :نخیــر جانــم .اشــتباهه .مــا ســه نــوع بانــد داریــم .بانــد نــواری ،بانــد
ســه گوش (مثلثــی) و بانــد کشــی.
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سه نوع باند وجود دارد:
بانـد سهگوش (مثلثی) :این نوع باند در حقیقت
یک پارچه مربع شکل است که از قطر بریده شده باشد.
باند نواری :در اندازه های مختلفی وجود دارد و برای
هر عضو باید از باند نواری مناسب آن استفاده کرد.
بانـدکشی :جهت ایجاد محدودیت حرکت در عضو و
جلوگیری از تورم آن استفاده می شود.
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عضوی که باید بانداژ شود

عرض باند بر حسب سانتی متر

انگشت

2/5

دست

5

بازو

5-6

پا

7/5-9

تنه

10-15

نکات مهم در بانداژ
هرگــز مســتقیماً روی زخــم را بانــداژ نکنیــد .بلکــه ابتــدا بایــد زخــم را بــا
پانســمان پوشــاند ،ســپس بانــداژ کــرد .توجــه کنیــد کــه پهنــای بانــد بایــد بــه
انــدازهای باشــد کــه اطــراف پانســمان را بپوشــاند.
هنگام بانداژ ،مصدوم باید در حالت نشسته یا خوابیده باشد.
قبــل از شــروع بانــداژ ،عضــو آســیب دیــده را در همــان وضعیتــی قــرار
دهیــد کــه میخواهیــد بانــداژ را انجــام دهیــد.
بانــد را آنچنــان محکــم نبندیــد کــه در جریــان خــون عضــو اختــال ایجــاد
کنــد .در صــورت مشــاهده عایــم و نشــانههایی چــون ســرد ،کبــود یــا
بیرنــگ شــدن عضــو آســیب دیــده بافاصلــه بانــد را بــاز کــرده و دوبــاره
ببندیــد.
بانــد را آن قــدر شــل نبندیــد کــه خــود بــه خــود بــاز شــود یــا پانســمان را
بــا خــود جابهجــا کنــد.
مرتــب بانــداژ را چــک کنیــد .اگــر بــر اثــر ورم عضــو آســیب دیــده بانــد
تنــگ شــده اســت ،بافاصلــه آن را بــاز کنیــد و دوبــاره ببندیــد.
در صورتــی کــه دســت و پــا آســیب دیــده باشــند بهتــر اســت هنــگام بانــداژ
ســر انگشــتان دســت یــا پــا را بیــرون بگذاریــد تــا بتوانیــد گــردش خــون محل
آســیب دیــده را بررســی کنیــد .بــرای آنکــه گــردش خــون انگشــت را بررســی
کنیــد ،بــا انگشــت روی ناخــن را کمــی فشــار دهیــد و بافاصلــه برداریــد .اگــر
ســفیدی یــا کبــودی زیــر ناخــن ســریعاً بــه رنــگ صورتــی برگــردد جریــان
خــون انگشــت مناســب اســت و اگــر دیــر ،رنــگ طبیعــی خــود را پیــدا کــرد
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یــا کمــاکان ســفید یــا کبــود مانــد یعنــی جریــان خــون در محــل آســیب
دیــده دچــار اختــال شــده اســت.

هنــگام بانــداژ دســت یــا پــا ،بانــداژ را از قســمت باریکتــر انــدام شــروع
کنیــد تــا هــم بانــد بــاز نشــود و هــم جریــان خــون عضــو دچــار اختــال
نشــود.
بعــد از پایــان بانــداژ انتهــای بانــد را بــا نــوار چســب ،ســنجاق قفلــی یــا گــره
محکــم کنیــد یــا میتوانیــد آن را البــهالی بانــد جــا دهیــد بهطــوری کــه
بــاز نشــود .البتــه نبایــد گــره طــوری باشــد کــه هنــگام خوابیــدن یــا نشســتن
مصــدوم زیــر بدنــش قــرار بگیــرد و باعــث ناراحتــی وی شــود تــا جایــی کــه
ممکــن اســت از گــره زدن روی عضــو مجــروح بپرهیزیــد.
باند را محکم یا شل گره نزنید.
هنــگام عبــور بانــداژ از نواحــی ماننــد زیــر بغــل یــا کشــالهی ران همیشــه
محافظــی ماننــد یــک بالشــتک در محــل قــرار دهیــد ،ســپس بانــد را از روی
آن عبــور دهیــد تــا مانــع وارد آوردن فشــار بــه محــل و بریدگــی پوســت بــه
وســیلهی لبــهی بانــد شــود.
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بانداژ دست با استفاده از باند نواری:
 .1ابتــدای بانــد را پشــت دســت و در قاعــدهی
انگشــت شســت قــرار دهیــد.

 .2بانــد را دور مــچ بپیچیــد و دوبــاره بــه پشــت
دســت بیاوریــد و آن را بــه طــرف قاعــدهی
انگشــت کوچــک بــرده بــه طوریکــه ابتــدای
بانــد را بپوشــاند.
 .3بانــد را دو بــار دور انگشــتان بپیچیــد و بــه
پشــت انگشــتان بیاوریــد.

 .4بانــد را بــه ســمت مــچ دســت بــه بــاال ببریــد دور
مــچ دســت بچرخانیــد و از پشــت مــچ بــه ســمت
قاعــدهی انگشــت کوچــک ببریــد.
 .5بانــد را به صورت هشــت انگلیســی ( ) دور دســت
و مــچ بپیچانید.
 .6انتهــای بانــد را پشــت مــچ بــا ســنجاق
قفلــی یــا چســب محکــم کنیــد.
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بانداژ مچ پا با استفاده از باند کشی:
 .1بانــد را یــک یــا دو بــار دور پــا می پیچیــم
تــا ثابــت شــود.

 .2بانــد را بــه طــرف مــچ پــا بــرده و دور آن
می پیچیــم.

 .3بانــد را از زیــر قــوس کــف پــا بــه روی پــا
بــرده و بــه پیچیــدن آن بــه تنــاوب دور مــچ و
کــف پــا ادامــه میدهیــم.

 .4پیچیــدن بانــد را بــه شــکل ( ) الیــه الیــه
ادامــه داده و بســت آن را ثابــت می کنیــم.
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آویزان و ثابت کردن دست با استفاده از باند مثلثی:
 .1دســت مصــدوم را بهگونــهای قــرار دهیــد کــه بــا
بــازو زاویــهی قائمــه بســازد.
 .2بانــد مثلثــی را بــه گونــهای روی بــدن مصــدوم
بگذاریــد کــه قاعــدهی آن روی دســت ســالم و رأس
آن بــه طــرف دســت آســیب دیــده باشــد.

 .3گوشــهی پایینــی بانــد را از زیــر دســت آســیب
دیــده بــه ســمت بــاال بیاوریــد.
 .4گوشــهی باالیــی بانــد را از پشــت گــردن مصــدوم
عبــور دهیــد.
 .5دو گوشــهی بانــد را در کنــار گــردن در ســمتی
کــه دســت ســالم قــرار دارد گــره بزنیــد.

 .6کنــار قاعــده ی بانــد را در جلــوی آرنــج تــا زده و
بــا ســنجاق قفلــی مرتــب کنیــد.

77

مازبازی
مبصر کالس ،سر باندها را گم کرده و نمیداند کدام سر برای کدام باند است.
میتوانی کمکش کنی؟
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سؤاالت:

 .1کبـودی یـا بـی رنـگ شـدن قسـمتی از عضو بانداژ شـده ،نشـان
دهنـده چیسـت؟ چـه کاری بایـد انجـام بدهیم؟
الف) جریان خون دچار مشکل شده و بعد از مدتی بهبود می یابد.
ب) بانداژ صحیح است و تا بهبودی باید در همان وضعیت قرار بگیرد.
ج) جریان خون دچار اختال شده و باید عضو را گرم نگهداریم.
د) جریــان خــون دچــار مشــکل شــده و بایــد ســریع بانــد عضــو آســیب دیــده
را بــاز کــرده و دوبــاره ببندیــم.
 .2چه اندازه از زخم را باید با پانسمان بپوشانیم؟
الف) تمام زخم
ب) تمام زخم و اطراف آن
ج) تمام زخم و عضو
د) اگر از بانداژ استفاده می کنیم نیازی به پانسمان نیست.
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یادداشت:

فصل 5

شکستگی و آتل بندی
پرفســور دادرس در حــال وارد شــدن بــه کالس بــود کــه صــدای آشــنایی شــنید .بلــه،

صــدای آشــنای مبصــر کالس کــه شــبیه کشــیده شــدن تیغههــای بــرف پاککــن
روی شیشــهی ماشــین بــود ،البتــه گاهــی هــم شــبیه صــدای کشــیده شــدن ماژیــک

روی وایتبــرد .او داشــت بــه بچههــا درس مــیداد« :بلــه بچههــای لذیــذ! شــما بایــد
در ازای کمکهــای داوطلبانــه پــول بگیریــد .زندگــی خــرج دارد .شــما کــه آدمهــای

عاطــل و باطــل نیســتید .فــردا کــه بــزرگ شــدید و وارد اجتمــاع شــدید کســی از شــما

نمیپرســد چندتــا آدم را نجــات دادیــد .نمیپرســد چنــد تــا مصــدوم و مســموم را احیــاء
کردیــد .میپرســند چنــد تــا خانــه و ماشــین داریــد و چنــد میلیــون حقــوق میگیریــد؟

پــس ،از ایــن بــه بعــد بــرای کارهــای داوطلبانــه پــول بگیریــد .در عــوض بــرای گرفتــن

چیزهــای مفتکــی داوطلــب شــوید».

موهــای پرفســور دادرس از عصبانیــت فــر شــد .صورتــش ُگــر گرفــت و رنگــش قرمــز شــد.

آرام رفــت ســمت در کالس و آن را یــواش بــاز کــرد.

حرفهــای مبصــر کالس ادامــه داشــت« :بلــه ،بچههــای لذیــذ !..شــما بایــد کار کنیــد

و پــول در بیاوریــد ...نبایــد همینجــوری عاطــل و باطــل »...یــک مرتبــه چشــمش بــه

پرفســور دادرس افتــاد« .عاطــل و باطــل »...فرمــان را پیچانــد و مســیر حرفــش را عــوض
کــرد« :نبایــد همینجــور آتــل را بــه دســت و پــای مصــدوم بســت .آتــل را بایــد یــک

جــور دیگــر بــه دســت و پــای مصــدوم بســت ...مگــر نــه پرفســور؟»
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پرفسور با خونسردی گفت« :داری دربارهی درس امروز حرف میزنی؟»
مبصــر کالس :بلــه ،درس امــروز در بــارهی آتلبنــدی اســت .خواســتم بچههــا را از
گمراهــی در بیــاورم .نظــر شــما چیــه؟
پرفسور دادرس :بله .باید به بچهها آگاهی داد و آن ها را از گمراهی نجات داد.
مبصر کالس :منظورتان چیه؟
پرفسور دادرس :هیچی .بهتره درس امروز را شروع کنیم.
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تا پرفسور دادرس درس را شروع نکرده بیایید تا داستانی را برایتان بگویم.

تو نیکی میکن ودر دجله انداز

کــه ایـزد در بیابـانت دهــد باز

در زمانهای قدیم ،روزی از روزها پسر پادشاه در حال شنا کردن توی رود دجله بود .ناگهان
هوا توفانی شد و باران گرفت و سیل وحشتناکی راه افتاد .خالصه ،سیالب پسر پادشاه را با
خودش برد.
پادشــاه یــک روز منتظــر مانــد ،خبــری از پســرش نشــد .دو روز منتظــر مانــد ،خبــری از
آقــازادهاش نشــد .ســه روز گذشــت ،بــاز هــم هیچــی بــه هیچــی .مجبــور شــد آگهــی بدهــد
بــه روزنامــه و بگویــد پســرش گــم شــده و هرکــس او را پیــدا کنــد ،خیلــی کار خوبــی کــرده
اســت .همــه بــه دنبــال پســر ایــن طــرف و آن طــرف را گشــتند .روز هفتــم پســر را در یکــی از
حوضچههــای اطــراف رود دجلــه پیــدا کردنــد و بــه قصــر بردنــد.
پادشــاه خوشــحال شــد و دســتور داد بــرای پســرش غذاهــای رنگارنــگ بیاورنــد؛ امــا پســر
گفــت« :نــوش جــان .مــن ســیرم».
پادشاه گفت« :سیری؟ تو هفت شبانه روز توی آب بودهای .چطور سیری؟»
پســرش گفــت« :جــای شــما خالــی ،مــن هــر روز نــان میخــوردم .یعنــی میدیــدم یــک ســینی پــر
از نــان روی آب شــناور اســت ،مــن هــم یکــی دوتــا برمیداشــتم تــا از گرســنگی نمیــرم».
پادشــاه گفــت« :خــب ایــن نانهایــی کــه میخــوردی از آســمان میآمــد؟ از زمیــن میآمــد؟ مــال
کــی بــود باباجــون؟»
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پســر گفــت« :نمیدانــم .روی طبــق یــا همــان ســینی نــان نوشــته بــود :محمــد بــن الحســین
االســکاف».
پادشــاه دســتور داد یــک آگهــی دیگــر تــوی روزنامــه بزننــد و جنــاب آقــای اســکاف را پیــدا کننــد.
چــون اگــر نانهــای او نبــود پســرش نــه تنهــا مــرده بــود ،بلکــه خــوراک ماهیهــا و کوســهها شــده
بــود .خالصــه ،روز بعــد همــان آقــا پیدایــش شــد و گفــت« :بــه مــن بیچــاره رحــم کنیــد .مــن مــردی
آبــرودار هســتم».
پادشاه گفت« :چرا آن کار را میکردی؟ »...یعنی نان در طبق...
مــرد گفــت« :مــن شــهروند فقیــری هســتم؛ امــا دوســت دارم بــا همــهی نــداریام بــه دیگــران کمــک
کنــم .پــس هــر روز مقــداری نــان تــوی رودخانــه میانــدازم کــه ماهیهــا بخورنــد و ســیر شــوند
و بــه جانــم دعــا کننــد .حــاال مگــر چــی شــده؟ کار اشــتباهی کــردم؟»
پادشــاه گفــت« :نــه .کارت خیلــی خــوب بــوده .اگــر پســر مــا زنــده اســت بهخاطــر کار نیکــوی
توســت .حــاال دعــای ماهیهــا اثــر کــرده .تــو نیکــی کــردی و بــه دجلــه انداختــی ،مــن هــم میخواهــم
کار خوبــت را پــاداش بدهــم».
و اینطــور بــود کــه پادشــاه دســتور داد بــه آن مــرد نیکــوکار چنــد قطعــه زمیــن دادنــد تــا خــودش
و پســرانش روی زمیــن کار کننــد و از فقــر و فالکــت نجــات پیــدا کننــد .تــازه ،بــه غیــر از آن
پســر پادشــاه بــا یکــی از دختــران آن مــرد عروســی کــرد و تــا آخــر عمــر بــه خوبــی و خوشــی
زندگــی کردنــد.

پرفســور دادرس :اگــر کمــی ســواد داشــته باشــیم میفهمیــم کــه «عاطــل» بــا «آتــل»
فــرق دارد .اولــی بــه معنــای بیــکار و بیهــوده اســت؛ امــا دومــی وســیلهای اســت کــه
بــا آن اطــراف اســتخوان یــا مفصــل شکســته شــده را بــه طــور موقــت میبندنــد.
مبصر کالس :چه جالب! یعنی نمیشود برای همیشه بست؟
پرفســور دادرس :نــه ،جانــم .وقتــی حادثــهای اتفــاق میافتــد ،بایــد در محــل ،درمانهــای
موقتــی انجــام داد و فــردی را کــه آســیب دیــده خیلی ســریع بــه مراکــز درمانی رســاند.
مبصر کالس :هوهوهو ...هاهاها ...با آژانس باید این کار را کرد ،خودم میدانم.
پرفســور دادرس :بــا اورژانــس ،نــه آژانــس .خــب ،بچههــا ،آتلبنــدی درس مفصلــی
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اســت؛ ولــی حــاال مــا بــه یکــی از روشهــای آن اشــاره میکنیــم .فــرض کنیــد مبصــر
کالس تــوی کــوه و بیابــان در حــال ســوت زدن و پیــادهروی بــوده کــه ناگهــان هــوا
بــه هــم میخــورد و توفــان میشــود و درختــی روی پایــش میافتــد و قلــم پایــش
میشــکند .مــا بایــد چــه کار کنیــم؟
مبصــر کالس :بایــد زنــگ بزنیــم بــه هواشناســی بگوییــم آخــر ایــن چــه هوایــی اســت
واســه مــردم درســت کردیــد؟
پرفسور دادرس :نهخیر.
باید زنگ بزنیم به هالل احمر یعنی باید با شماره
تماس بگیریم.

112

بــرای دریافــت اطالعاتــی دربــاره خــود امــدادی و کمک هــای اولیــه ،آشــنایی
بــا حــوادث ،ســوانح و اصــول ایمنــی و آشــنایی بــا کیــف امــداد و نجــات خانواده
بایــد بــا مرکــز پاســخگویی  112جمعیــت هالل احمــر تمــاس بگیریــد.
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اگــر فرصــت زیــادی نداشــتیم و راه دور بــود و احتمــال افتــادن درختــی دیگــر یــا ســیل و
رعــد و بــرق بــود ،بایــد پــای مصــدوم را بــه طــور موقــت بســت و از آنجــا دور کــرد.
مبصر کالس :ببخشید ،یعنی باید پای مرا به درخت بست که فرار نکنم؟
پرفســور دادرس :نهجانــم ،بایــد پــای صدمــه دیــدهی شــما را کــه همــان مصــدوم باشــید
بــا آتــل بســت .ایــن آتــل میتوانــد دو تکــه فلــز یــا دو تکــه چــوب یــا روزنامــهای
لولــه شــده و هــر چیــز ســفت دیگــر باشــد.
مبصر کالس :خب ،اگر پایم نشکسته بود چی؟ الکی که نباید آتلکاری کرد.
پرفسور دادرس :بله .وقتی مصدوم از درد ناراحت باشد ،یعنی پایش آسیب دیده است و
چون ما وسایل رادیولوژی و عکسبرداری نداریم که عکس بیندازیم و مطمئن شویم ،باید
فرض کنیم که شکسته .حتی اگر دررفتگی یا رگ به رگ شدن اتفاق افتاده باشد.
مبصر کالس :عجب! من با همهی معلوماتم این یکی را نمیدانستم.

شکستگی
از بیــن رفتــن بــه هــم پیوســتگی بافــت ســخت اســتخوانی در یــک یــا چنــد
نقطــه را شکســتگی گوینــد.
شکستگی ها به دو نوع بسته و باز تقسیم می شوند:
شکســتگی بســته :در ایــن نــوع شکســتگی ،اســتخوان شکســته شــده در
تمــاس بــا محیــط بیرونــی نیســت و پوســت روی آن ســالم اســت.
شکســتگی بــاز :در ایــن نــوع شکســتگی ،قســمتهای صدمــه دیــده اســتخوان
در تمــاس بــا محیــط بیــرون اســت .پــس در ایــن نوع شکســتگی حتمــا زخمی
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در پوســت مشــاهده میشــود .در اکثــر
مــوارد اســتخوانهای شکســته شــده از
بیــن لبههــای زخــم دیــده مــی شــوند،
ولــی گاه ایــن زخــم بــه قــدری کوچــک
اســت کــه دیــدن اســتخوان زیــر آن
امــکان پذیــر نیســت.

هــر شکســتگی را کــه زخــم پوســتی در اطرافــش وجــود دارد ،شکســتگی بــاز
تلقــی کنیــد.
در شکستگی باز احتمال عفونت و خونریزی شدید بیشتر است.
در شکســتگی بــاز ،زخــم پوســتی ممکــن اســت از ســمت درونــی بــه وجــود
آمــده باشــد یعنــی لبههــای تیــز اســتخوان شکســته شــده باعــث شــکافتن و
زخــم پوســت شــوند و یــا از ســمت بیرونــی ایجــاد شــده باشــد ،یعنــی عاملــی
کــه ســبب شکســتگی شــده تیــز و برنــده بــوده و هــم زمــان باعــث زخمــی
شــدن پوســت هــم شــده باشــد.
عالیم و نشانههای شکستگی
 .1درد :درد محــدود بــه محــل شکســتگی اســت و بــا حرکــت آن عضــو بدتــر
میشــود.
 .2محدودیــت حرکــت :مصــدوم قــادر بــه حرکــت دادن عضــو آســیب دیده
نیســت.
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 .3تــورم :بالفاصلــه بعــد از آســیب دیــدن بــه وجــود میآیــد و بــه ســرعت
پیشــرفت میکنــد.
 .4تغییــر رنــگ پوســت :اطــراف محــل آســیب دیدگــی ابتــدا قرمــز و بعــد از
چنــد ســاعت کبــود میشــود.

کمکهای اولیه در شکستگی:
هــدف از اقدامــات اولیــه در ایــن نــوع آســیبها ،بیحرکــت کــردن عضــو
آســیبدیده و انتقــال ســریع مصــدوم بــه مراکــز درمانــی اســت.
در صــورت وجــود زخــم و خونریــزی اقدامــات الزم را کــه در فصــل
خونریــزی گفتــه شــده انجــام دهیــد.
مصــدوم را حرکــت ندهیــد .مگــر آنکــه خطــرات محیطــی جــان او و شــما
را تهدیــد کنــد.
عضــو آســیب دیــده را بیحرکــت کنیــد .بــرای انجــام ایــن کار از آتــل یــا هــر
وســیلهای (عصــا ،چــوب ،خطکــش) کــه در اختیــار داریــد اســتفاده کنید.
مصدوم را سریعا به مراکز درمانی انتقال دهید.
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آتلها
آتــل وســیلهای اســت کــه بــرای بیحرکــت کــردن عضــو آســیب دیــده
(شکســته ،دررفتــه یــا ضرب دیــده) اســتفاده می شــود .ایــن وســیله انــواع و
اشــکال مختلــف دارد .چنانچــه آتــل پیش ســاخته و اســتاندارد در دســترس
نبــود ،از چــوب ،مقــوا ،تختــه ،مجلــه یــا روزنامــه کــه بــه صــورت لولــه شــده
درآورده باشــید هــم ،میتوانیــد بــه عنــوان آتــل اســتفاده کنیــد.

انواع آتل عبارتند از:

آتــل ســفت و غیر قابــل انعطــاف
(مثــل چــوب ،تختــه)

آتل نرم مثل بالش یا ملحفهی چند ال شده
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آتل قابل انعطاف و شکل پذیر

آتل کششی

آتل بادی

قوانین آتلبندی
باید مطمئن بود که آتل سالم بوده و تیز و برنده نباشد.
آتــل بایــد بــه قــدر کافــی بلنــد باشــد کــه نــه تنهــا عضــو شکســته ،بلکــه
مفاصلــی کــه در بــاال و پاییــن شکســتگی قــرار دارنــد را بیحرکــت نگــه دارد.
پــس از گذاشــتن آتــل بهتــر اســت قســمتهایی را کــه بیــن آتــل و
عضــو خالــی ماندهانــد ،بــه وســیلهی پنبــه و یــا پارچــه پُــر کنیــد ،ســپس بــه
وســیلهی بانــد و یــا در صــورت نبــودن آن هــا بــا طنــاب ،بانــداژ شــود.
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قبــل و بعــد از آتلبنــدی بایــد نبــض عضــو شکســته بررســی شــود تــا اگــر
در طــی آتلبنــدی مســیر گــردش خــون بســته شــده ،مشــخص شــود.

اقدامات اولیه در شکستگی ساق پا
مصــدوم را بخوابانیــد و بــا احتیــاط پــای او را بــا دســت ثابــت نگــه داریــد.
بالشــتک یــا مالفــه ای کــه چنــد بــار تــا زده ایــد را بیــن پاهــا قــرار دهیــد.

قوزک و کف پاها را به شکل ( ) باند پیچی کنید.
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با یک باند نواری دور ساق پاها را ببندید.

یک باند نواری دور زانو بپیچید.

یک باند نواری دور ران پاها ببندید.
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تمام گره ها را در سمت پای سالم بزنید.
از پیچیدن باند روی محل شکستگی اجتناب کنید.
باند ها را طوری ببندید که حتماً یکی از باندها در زیر ناحیه دچار شکستگی و
دیگری در باالی آن ناحیه قرار بگیرد.

رنجش
روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متأثر است.
علــت ناراحتــیاش را پرســید .پاســخ داد« :در راه کــه میآمــدم یکــی از آشــنایان را دیــدم .ســالم
کــردم ،جــواب نــداد و بــا بیاعتنایــی و خودخواهــی گذشــت و رفــت .مــن از ایــن رفتــار او خیلــی
رنجیدم».
سقراط گفت« :چرا رنجیدی؟»
مرد با تعجب گفت« :خب معلوم است ،چنین رفتاری ناراحت کننده است».
ســقراط پرســید« :اگــر در راه کســی را میدیــدی کــه بــه زمیــن افتــاده و از درد و بیمــاری
بــه خــود میپیچــد ،آیــا از دســت او دلخــور و رنجیــده میشــدی؟»
مــرد گفــت« :مســلم اســت کــه هرگــز دلخــور نمیشــدم .آدم از بیمــار بــودن کســی دلخــور
نمی شــود».
سقراط پرسید« :به جای دلخوری چه احساسی مییافتی و چه میکردی؟»
مــرد جــواب داد« :احســاس دلســوزی و شــفقت  ،ســعی میکــردم طبیــب یــا دارویــی بــه او
برســانم».
ســقراط گفــت« :همــهی ایــن کارهــا را بــه خاطــر آن میکــردی کــه او را بیمــار میدانســتی.
آیــا انســان تنهــا جســمش بیمــار میشــود؟ آیــا کســی کــه رفتــارش نادرســت اســت روانــش بیمــار
نیست ؟
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اگــر کســی فکــر و روانــش ســالم باشــد هرگــز رفتــار بــدی از او دیــده نمیشــود .بیمــاری فکــر و
روان ،نامــش غفلــت اســت و بایــد بــه جــای دلخــوری و رنجــش نســبت بــه کســی کــه بــدی میکنــد و
غافــل اســت ،دل ســوزاند و بــه او کمــک کــرد و بــه او طبیــب روح و داروی جــان رســاند .پــس از
دســت هیچکــس دلخــور نشــو و کینــه بــه دل مگیــر و آرامــش خــود را هرگــز از دســت مــده و بــدان
کــه هــر وقــت کســی بــدی میکنــد در آن لحظــه بیمــار اســت».

مبصر کالس همانطور که وسط کالس دراز کشیده بود ،از جیبش چیزهایی بیرون آورد و شروع
کرد به خوردن .بچهها و پرفسور دادرس با تعجب نگاهش کردند.
مبصر کالس :بهبه! عجب درختی رویم افتاده پرفسور!
پرفسور دادرس :داری چه کار میکنی؟
مبصر کالس :هاهاها ...هوهوهو ...دارم توت میخورم .آخه این درختی که رویم افتاده درخت
توت خشک است .فعالً که دردی احساس نمیکنم .شما به آتلبازیتان ادامه بدهید تا
من بخور بخور کنم.
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سؤاالت:

 .1بلندی آتل باید چه اندازه ی باشد؟
الف) به اندازه ی عضو آسیب دیده
ب) بــه انــدازه ای کــه مفاصــل پایینــی و بــاالی عضــو آســیب دیده را نیــز
بی حرکــت نگــه دارد.
ج) بــه انــدازه ای کــه یکــی از مفاصــل پایینــی و بــاالی عضــو آســیب دیــده را
نیــز بی حرکــت نگــه دارد.
د) به اندازه ای که مفصل باالی عضو آسیب دیده را نیز بپوشاند.
 .2در آتل بندی ،بانداژ باید چگونه باشد؟
الف) از ابتدای اندام به انتهای آن بانداژ شود.
ب) در قسمت های مختلف بانداژ شود.
ج) الزم نیست یکسره بانداژ شود.
د) از انتهای اندام به ابتدای آن بانداژ شود.
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یادداشت:

فصل 6

حمل مصدوم
بــا ایــن کــه کالس شــروع شــده بــود؛ ولــی بــاز هــم مبصــر کالس دیــر کــرده بــود .پرفســور
نگاهــی بــه ســاعتش انداخــت و گفــت« :پــس چــرا نیامد؟»
یکی از بچهها گفت« :البد سرما خورده».
یکی دیگر گفت« :حتماً خواب مانده».
یکی دیگر از بچهها گفت« :شاید توی ترافیک مانده».
امــا هیــچ کــدام از ایــن حدسهــای تکــراری درســت نبــود؛ چــون مبصــر کالس اهــل
کارهــای تکــراری نبــود.

یــک نابغــه همــه چیــزش
بایــد نابغــه باشــد.
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یــک مرتبــه در کالس بــاز شــد و مبصــر کالس خاکــی و گچــی داخــل شــد .پرفســور گفــت:
«از شــما انتظــار نداشــتم اینقــدر دیــر بیاییــد .واقعـاً کــه!»
مبصــر کالس لباســش را تکانــد و گفــت« :مــن هــی میخواهــم کار نیکــو نکنــم
نمیشــود .اصـالً کار خــوب کــردن بــه بنــده نیامــده .هــم دیــر بــه کالس میرســم ،هــم
کلــی غرغــر میشــنوم».
پرفسور دادرس« :حاال مگر چی شده؟»
مبصــر کالس« :هیچــی آقــا .مــن داشــتم تشــریف مــیآوردم کــه تــوی کوچــهی بغلــی
یــک مرتبــه یــک کارگــر از بــاالی ســاختمان جلــوی پایــم افتــاد پاییــن .تــو دلــم گفتــم
شــانس کــه نداریــم ،مــردم کیــف پــر از پــول جلــوی پایشــان میافتــد ،مــن مصــدوم.
هیچــی آقــا ،کارگــره هــی داد و بیــداد و آخ و اوخ کــرد و هیــچ کــس بلــد نبــود چــه کارش
کنــد .مــن کــه تجربیاتــی در ایــن زمینــه داشــتم نیکــوکاری کــردم و وارد گــود شــدم».

پرفسور دادرس :آفرین بر شما .چه کار کردید حاال؟
مبصــر کالس :هیچــی آقــا .گفتــم یــک فرغــون بیاورنــد .یــک فرغــون آوردنــد ،تــوش گــچ
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بــود .دلــم نیامــد گچهــا را بریــزم دور .جفــت پاهــای آن بیچــاره را گــچ گرفتــم و بعــدش
کــه فرغــون خالــی شــد ،انداختمــش تــو فرغــون و گفتــم ببریــدش بیمارســتان .واســه
همیــن دیــر شــد».
پرفســور کــه از تعجــب دهانــش ماننــد غــار بــاز مانــده بــود و ابروهایــش مثــل  8شــده
بــود ،گفــت« :چــی کار کــردی؟»
مبصر کالس گفت« :دوباره تعریف کنم؟»
پرفســور دو دســتی زد تــوی ســر خــودش گفــت« :فاجعــه اســت!» بعــد رو بــه بچههــا
گفــت« :شــما یــک برنامــه ببینیــد تــا مــن حالــم بیایــد ســر جایــش».
2
1

3

4

5
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پرفســور یــک لیــوان آب خــورد تــا بــه آرامــش برســد .بعــد رو بــه بچههــا کــرد و گفــت:
«شــما متوجــه اشــتباه مبصــر کالس شــدید؟»
بچهها سر تکان دادند و مبصر کالس به آن ها اخم و اشاره کرد که بگویند :نه!
پرفســور دادرس :بچههــا! جابهجــا کــردن مصــدوم مثــل جابهجــا کــردن آجــر نیســت.
اص ـالً جابهجــا کــردن مصــدوم کار هــر کســی نیســت .اولیــن ســفارش مــن بــه شــما
ایــن اســت کــه تــا میتوانیــد مصــدوم را حرکــت ندهیــد .مگــر این کــه مجبــور باشــید.
مگــر این کــه جــان مصــدوم در خطــر حتمــی باشــد .میدانیــد منظــورم چیســت؟ مث ـالً
اگــر آتــش ســوزی بــود و آتــش داشــت همــه جــا را فــرا میگرفــت ،یــا در محیــط
گازهــای شــیمیایی بــود و امــکان خفگــی وجــود داشــت ،یــا ســاختمان در حــال ریــزش
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و انفجــار و حوادثــی از ایــن قبیــل بــود ،آن وقــت میتوانیــم بــه خودمــان اجــازه بدهیــم
و مصــدوم را از خطــر بیشــتر نجــات بدهیــم.
مبصر کالس :واقعاً؟
پرفســور دادرس« :بلــه .واقعــاً جابهجایــی مصــدوم در حالــت عــادی بایــد توســط تیــم
اورژانــس انجــام شــود .و اگــر اورژانــس در دســترس نبــود و در صورتــی کــه کمــک کــردن
بــرای خودتــان ضــرر نداشــت انجــام بدهیــد.
مبصر کالس :خب .تا اورژانس بیاید که...
پرفســور دادرس :نــه .قبــالً هــم گفتــم تــا آمــدن اورژانــس میتــوان کارهــای اولیــه
را همــان جایــی کــه مصــدوم خوابیــده انجــام داد .مثــل کنتــرل هوشــیاری و تنفــس و
کارهایــی از ایــن قبیــل.
مبصر کالس :واقعاً؟
پرفســور :بلــه ،واقعـاً .تــازه ،حمــل مصــدوم هــم بــرای خــودش آدابــی دارد کــه بایــد آن هــا
را بــه جــای آورد ،نــه اینکــه او را بیاندازیــم تــوی فرغــون و ببریــم.

جابهجا کردن مصدوم بهوسیلهی یک امدادگر
روش عصایی
کاربــرد :از ایــن روش در افــراد هوشــیار کــه صدمــهی خفیفــی دیدهاند
و میتواننــد بــا کمــک راه برونــد اســتفاده میشــود( .امدادگــر بــه
عنــوان تکیــهگاه حمایــت کننــده)
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روش کار:
کنــار مصــدوم در ســمت
آســیب دیده ،قــرار بگیریــد.
بــازوی او را دور گــردن خــود
انداختــه ،دســت مصــدوم را بــا
دســت آزاد خــود بگیریــد.

دســت دیگــر خــود را دور کمــر مصــدوم قــرار داده ،لبــاس او را
از ناحیــهی بــاالی کمــر محکــم بگیریــد و ســعی کنیــد او را بــه
خودتــان تکیــه داده ،وزن او را تحمــل و ســپس حرکــت کنیــد.
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جابهجا کردن مصدوم به وسیلهی دو امدادگر:
گاهــی بــه علــت جراحــات شــدید ضــروری اســت کــه مصــدوم
را در اســرع وقــت ،حتــی بــدون بیحرکــت کــردن قســمتهای
صدمــه دیــده در مســافت کوتاهــی انتقــال داد .در ایــن مــوارد دو
نفــر میتواننــد بــرای حرکــت دادن مصــدوم بــا یکدیگــر همــکاری
کننــد .جابهجــا کــردن مصــدوم بــه وســیلهی دو نفــر بــه روشهــای
زیــر انجــام میشــود:
 -1حمل پس و پیش (قطاری)
کاربرد:
ایــن روش بــرای جابهجــا کــردن مصــدوم بی هــوش یــا هوشــیار
بــا آســیب دیدگی جزیــی قفســه ی ســینه و شــکم مناســب اســت.
روش کار:
یــک نفــر امدادگــر از پشــت ســر،
مصــدوم را از زیــر بغــل در آغوش
میگیــرد.
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امدادگر دوم از روبهرو یا پشت به
مصدوم ،ایستـاده ،زانــوهای او را
میگیـرد .سپس مصـدوم را بلنـد
کرده ،حرکت میکنند.

 -2حمل با چهار دست (چهار مچ)
کاربرد:
از ایــن روش بــرای جابهجایــی مصــدوم هوشــیاری کــه آســیب
شــدید نــدارد اســتفاده میشــود.
روش کار:
الــف) دو امدادگــر پشــت مصــدوم
میایســتند و هــر امدادگــر بــا یــک
دســت ،مــچ دســت دیگــر خــود را
می گیــرد.
ب) ســپس هــر یــک بــا دســت آزاد
خــود مــچ دســت امدادگــر مقابــل را
میگیرنــد.
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ج) تکیهگاهــی ماننــد صندلــی
درســت میکننــد.

د) سپس مصدوم روی دستهای
دو امدادگر نشسته و دستهای
خود را روی شانههای دو امدادگر
قرار میدهد.

هـــ) پــس از آن دو امدادگــر
میتواننــد بلنــد شــده ،حرکــت
کننــد.
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 .3جایگاه دو مچ:

از ایــن روش زمانــی اســتفاده کنیــد کــه مصــدوم نتوانــد خــودش را نگــه دارد
و تعادلــش را روی دســتهای شــما حفــظ کنــد.

الــف) روبــهروی هــم در دو طــرف مصــدوم زانــو بزنیــد و دســتهای خــود را
از زیــر بــدن او بگذرانیــد و پشــت مصــدوم و کمــی پایینتــر از شــانههای او
حلقــه کنیــد .اگــر میتوانیــد مــچ دســت یکدیگــر را بگیریــد وگرنــه لبــاس
مصــدوم را بچســبید.
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ب) پــاهـــای مصــدوم را کمــی بلنــد کنیـــد و دو دســت دیگـــر خــود را از
زیـــر و قسمت میـــانی رانهــای مصـــدوم بگـذرانید و مچ دســـت یـکدیگر را
بچســبید.
ج) با هم برخیزید و با پاهای جلویی قدم بردارید و عادی راه بروید.
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جابهجا کردن مصدوم به وسیله برانکار
برانــکار :وســیله ای بــرای حمــل و جــا بــه جــا کــردن مصــدوم اســت .از
ایــن وســیله بــرای انتقــال مصدومــان بــد حــال یــا مصدومانــی کــه دچــار
آســیب های شــدید در اندام هــا شــده باشــند یــا بــرای حمــل مصــدوم در
مســافت هــای طوالنــی اســتفاده می شــود.

روش چهار نفره

ســه امدادگــر در یــک طــرف مصــدوم بــه طــوری کــه نفــر اول در مقابــل
ســر و شــانه ،نفــر دوم در مقابــل کمــر و نفــر ســوم در مقابــل مــچ پــا قــرار
گرفتــه ،زانــو می زنــد.
امدادگر چهارم آن طرف برانکار روبروی نفر وسط زانو می زند.

بــا فرمــان شــماره ی یــک امدادگــر چهــارم ،ســه امدادگــر دیگــر دســت و
ســاعد خــود را بــا احتیــاط کامــل زیــر بــدن مصــدوم قــرار می دهــد.
(امدادگــر اول بــا یــک دســت ســر و شــانه و بــا دســت دیگــر پشــت مصــدوم
را نگــه مــی دارد .امدادگــر دوم یــک دســت خــود را در کنــار دســت امدادگــر
اول قــرار داده و بــا دســت دیگــر خــود ران هــای مصــدوم را نگــه مــی دارد.
امدادگــر ســوم نیــز یــک دســت خــود را پشــت زانو هــای مصــدوم و دســت
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دیگــر را در قســمت تحتانــی ســاق پــا قــرار می دهــد.

بــا فرمــان شــماره ی دو امدادگــر چهــارم ،ســه امدادگــر دیگــر مصــدوم را از
زمیــن بلنــد می کننــد.

بــا فرمــان شــماره ی ســه امدادگــر چهــارم ،ســه امدادگــر دیگــر مصــدوم را
تــا ســر زانــوی خــود بــاال می آورنــد.
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در همیــن حیــن امدادگــر چهــارم ،برانــکار را درســت در زیــر مصــدوم قــرار
می دهــد.

امدادگــران در یــک حرکــت هماهنــگ مصــدوم را روی برانــکار قــرار
می دهنــد.

هــر کــدام از امدادگــران در کنــار یکــی از دســته هــای برانــکار در حالتــی کــه
پشــت خــود را صــاف کرده انــد؛ زانــو می زننــد و بــا دســتی کــه بــه طــرف
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برانــکار اســت ،دســته برانــکار را گرفتــه و بــا فرمــان (بلنــد کنیــد) بــا هــم بلند
می شــوند .توجــه داشــته باشــید دســتها بایــد کامــ ً
ا کشــیده و همســطح
هــم باشــند.

امدادگــران بــا فرمــان (بــه پیــش) همــه بــا هــم حرکــت کــرده ،یکنواخــت
قــدم برمی دارنــد تــا برانــکار در حیــن حمــل بــاال و پاییــن نشــود.
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مبصر کالس :یعنی شما میگویید هیچ وقت نباید مصدوم را با فرغون بار زد؟
پرفســور دادرس :مــن میگویــم ،همــه چیــز بســتگی بــه شــرایط دارد .بســتگی بــه
حــال مصــدوم ،محــل و زمــان حادثــه دارد .گاهــی بــا درســت کــردن جایــگاه ،گاهــی
بــا صندلــی ،گاهــی بــا اســتفاده از پتــو و گاهــی کــول کــردن مصــدوم .در صورتیکــه
چنــد نفــر نیــروی کمکــی وجــود دارد ،هیــچ وقــت ســعی نکنیــد مصدومــی را کــه شــدیداً
آســیب دیــده بــه تنهایــی حرکــت دهیــد .همیشــه ترتیــب کار را طــوری دهیــد کــه از همــه
حتــی از خــود مصــدوم هــم در صورتــی کــه بــه هــوش اســت اســتفاده کنیــد ،هــر نفــر ،از
جملــه مصــدوم هوشــیار بایــد بدانــد کــه هــدف چیســت و قبــل از شــروع ،چــه بایــد بکنــد
و شــما بایــد قبــل از شــروع هــر مرحلــه دســتورات الزم را صــادر کنیــد.
مبصــــر کالس :خیــــلی متشـــکرم درسهــــای خوبــی بــود ،ولــی مــن خیــــلی
فرغون ســواری را دوســت دارم .چــون همیشــه در حالــت تکچــرخ حرکــت میکنــد.
یادتــان باشــد اگــر مــن مجــروح شــدم مــرا بــا تــک چــرخ بــه بیمارســتان برســانید.
پروفســور دادرس( :بــا خنــده) خــدا نکنــد مصــدوم بشــوی .مــا بــه جوانهــای نابغــهای!
همچــون تــو احتیــاج داریــم!
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سؤاالت:

 .1اگرمصدومی دچار آسیب دیدگی در ناحیه سینه است ،بهتر است از
کدام روش حمل استفاده کنیم؟
الف) حمل عصایی
ب) حمل چهارمچ
ج) حمل دو مچ
د) حمل با چهار دست
 .2به حملی که در آن یک نفر امدادگر از پشت سر ،مصدوم را از زیر
بغل در آغوش می گیرد و امدادگر دوم ،پشت به مصدوم زانوهای او را
می گیرد؛ چه می گویند؟
الف) حمل با چهاردست
ب) حمل با برانکار
ج) حمل قطاری
د) حمل چهار مچ
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یادداشت:

فصل 7

اطفای حریق

مبصــر کالس از همــان اول کالس خمیــازهای کشــید و چشــمهایش روی هــم رفــت.
راســتش را بخواهیــد شــب قبــل تــا نیمههــای شــب فوتبــال نــگاه کــرده و صبــح بــه زور
از خــواب بیــدار شــده بــود .تکیــه داد بــه صندلــی و چرتــش گرفــت .پرفســور دادرس رو بــه
بچههــا گفــت« :حتم ـاً میدانیــد درس امــروز چیســت؟» بعــد کبریتــی را روشــن کــرد و
گفــت« :ایــن صحنــه را همــهی شــما دیدهایــد .بــه ایــن عمــل ،ســوختن میگوینــد».
یــک مرتبــه مبصــر کالس از چــرت پریــد و همان طــور کــه بــو میکشــید گفــت:
«آتــش ...آتــش! اینجــا آتــش گرفتــه .افــراد همــه بپرنــد تــوی اســتخر »...و کتــش را درآورد.
مبصــر کالس« :مگــر اینجــا آتــش نگرفتــه؟
مگــر خودتــان نگفتیــد وقتــی آتــش گرفتیــد
بپریــد تــوی اســتخر؟»
پرفســور بــا لبخنــدی مالیــم گفــت« :نــه جانــم.
خــواب دیــدی خیــر باشــد .آتــش کجــا بــود؟ ما
تــازه میخواهیــم درس مــان را کــه دربــاره ی
آتشســوزی و ســوختگی اســت شــروع کنیــم.
وانگهــی ،مــن کــی گفتــم وقتــی آتــش
گرفتیــد بپریــد تــوی اســتخر .بنشــین اینجــا تــا
درس را شــروع کنیــم».
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خــدا آن روز را نیــاورد کــه جایــی آتــش بگیــرد و جــان آدمهــا بــه خطــر بیفتــد؛ ولــی خــب،
اتفــاق اســت دیگــر .اگــر مراقــب باشــیم و بیاحتیاطــی نکنیــم آســیبی بــه جــان و
مــال مــا نمیرســد؛ امــا یــک ندانــمکاری کوچــک کارمــان را زار میکنــد.
البتــه بعضــی از آتشســوزیها دســت انســان نیســت و عوامــل طبیعــی باعــث
آن میشــود .مثــل خشــک شــدن شــاخهی رختــان و آتشســوزی جنگل هــا و یــا
صاعقــه .گرچــه بعضــی از آنهــا بــه خاطــر
غفلــت انســان ها اســت.
پرفســور دادرس :یـــکی از ســادهتـریـــن و
مؤثرتریــن مــواد بــرای خامــوش کــردن
آتــش چیســت؟
مبصــر کالس :بــه نظــر مــن خمیردنــدان .وقتی
بچــه بــودم هــر وقــت انگشــتم میســوخت
مامانــم روی آن خمیردنــدان میگذاشــت.
پرفســوردادرس :اشــتباه محــض اســت .ببیــن
جانــم مــا داریــم بحــث کالن میکنیــم
و درس امدادگــری میآموزیــم و وقتــی
جــان صــد نفــر در خطــر اســت نمیتوانیــم
از خمیردنــدان اســتفاده کنیــم .در ضمــن بهتــر
اســت شــما خمیردنــدان بــا مســواک بــه
دندان تــان بکشــید تــا اطرافیانتــان از بــوی
دهانتــان ناراحــت نشــوند.
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مبصر کالس :چشم.
پرفســور دادرس :خــب ،یکــی از ســادهترین و مؤثرتریــن مــواد بــرای خامــوش کــردن
آتــش آب اســت ،چــون فــراوان و ارزان اســت .خنککننــدهای مطلــوب اســت و
تجزیــه هــم نمیشــود .امــا اشــکاالتی هــم دارد .مث ـالً آب هــادی الکتریســیته اســت،
قــدرت تخریــب دارد ،ســنگین اســت و در بعضــی جاهــا حمــل و نقــل آن ســخت اســت.
بــه نظــر شــما بــه جــای آب از چــه مــادهای میتــوان اســتفاده کــرد؟
مبصر کالس :خمیردندان...
پرفســور دادرس :خواهــش میکنــم ،مغــزت را بــه کار بینــداز .مــا بــرای خامــوش کــردن
آتــش از انــواع و اقســام خاموش کننده هــای آتشنشــانی اســتفاده میکنیــم.
مــاده ی داخــل ایــن خاموش کننده هــا پــس از
خــروج از کپســول بــر ســطح آتــش مینشــیند
و در محیــط پخــش می شــود و مانــع رســیدن
اکســیژن بــه آتــش میشــود .کپســول های
آتش نشــانی بایــد در مکانــی قابــل رؤیــت

و در دســترس قــرار گیــرد و هــر چنــد مــاه
یک بــار ،بازبینــی و در صــورت نیــاز شــارژ
شــود.
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حریق یا آتش چیست؟
آتــش انــرژی گرمایــی و نــور اســت کــه هنــگام واکنــش شــیمیایی آزاد
میشــود و حاصــل ســوختن یــا احتــراق یــک شــی اســت.
مثلث آتش
هــر گاه ســه عنصــر :مــواد ســوختنی ،اکســیژن و گرمــا؛ در کنــار یکدیگــر
قــرار بگیرنــد ،مثلــث آتــش بــه وجــود میآیــد.

با حذف هر کدام از عناصر تشکیل دهنده حریق ،آتش از بین میرود.

سه روش کلی در اطفای حریق:
 .1خفه کردن (جلوگیری از رسیدن هوا به حریق)
در حریقهــای کوچــک ،بــا انداختــن حولــه یــا پتــوی خیــس و نــم دار روی
آتــش ،مانــع رســیدن هــوا بــه آتــش می شــویم.
 .2سرد کردن (با پایین آوردن دما و حذف گرما از حریق)
در حریق هایــی کــه مــواد جامــد (ماننــد چــوب) آتــش گرفته انــد ،بــه
وســیله پاشــیدن آب ،مــواد مشــتعل را خنــک می کنیــم.
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 .3دور کردن مواد سوختنی از حریق
در حریقهایــی کــه مــواد ســوختنی آن گاز اســت (ماننــد آتــش گرفتــن
کپســول گاز) بــا بســتن شــیر و قطــع کــردن جریــان گاز ،آتــش را مهــار
می کنیــم.
بــرای مهــار کــردن آتــش ســوزی ،می تــوان از خامــوش کننده هــای دســتی
اســتفاده کــرد.

چنــــانچه لباستــــان آتــش گرفت ،هرگــــز ندویــــد زیــــرا آتش بیشتــــر
می شــود ،بلکــه روی زمیــن غلطیــده و یــا پتویــی دور خــود بپیچیــد.
نخســتین و بهتریــن راه بــرای اطفــای حریــق وســایل برقــی ،قطــع بــرق
اســت.
بــرای خامــوش کــردن آتش ســوزی توســط وســایل برقــی ،هرگــز از آب بــه
دلیــل رســانا بــودن ،اســتفاده نکنیــد.
چنانچــه روغــن خوراکــی روی شــعله گاز آتــش گرفــت ،شــعله گاز را خاموش
کنیــد ،درپوشــی بزرگتــر از ظــرف و در صــورت نبــودن درپــوش یــک پارچــه
یــا حولــه بزرگتــر مرطــوب روی آن بگذاریــد .ایــن عمــل بایــد از ســمت بــدن
خودتــان بــه ســمت مخالــف انجــام شــود تــا شــعله بــه طــرف بــدن و لبــاس
شــما هــل داده نشــود .مراقــب انگشــتان دســتتان باشــید ،بگذاریــد تــا ظــرف
کامــا خنــک شــود.این کار از پرتــاب روغــن بــه بیــرون جلوگیــری کــرده و
آتــش را خفــه می کنــد.
اولیــن اقــدام در مواجهــه بــا آتــش ســوزی وســایل گازســوز ،بســتن شــیر
اصلــی گاز اســت.
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خاموشکننده دستی (کپسول اطفای حریق)
خاموش کننــده دســتی ،بــه وســیلهای گفتــه میشــود کــه بــرای مبــارزه بــا
آتش ســوزی های در وســعت و حجــم کــم ،طراحــی و ســاخته شــده اســت.
ایــن کپســول ها در ابعــاد و ظرفیت هــای مختلــف (  1تــا  14کیلوگــرم
یــا لیتــر) ،طــوری طراحــی شــده اند کــه توســط یــک نفــر بزرگســال بــه
راحتــی قابــل حمــل و بــه ســرعت آمــاده اســتفاده اســت .شــما دانش آمــوزان
می توانیدکپســول هایی را کــه تــا  3کیلوگــرم (لیتــر) وزن دارنــد را جابجــا
کنیــد .از خاموشکنندههــا بــا توجــه بــه مــواد اطفایــی داخــل آنهــا،
میتــوان در لحظــات اولیــه شــروع آتشســوزی بــه منظــور اطفــای حریــق
اســتفاده کــرد.
روش استفاده از خاموشکننده های دستی(کپسول اطفای حریق)
بــرای اســتفاده از کپســول آتش نشــانی،
بایــد ابتــدا جهــت وزش بــاد را تشــخیص
دهیــد و پشــت بــه مســیر حرکــت بــاد ،دود
و شــعله های آتــش قــرار بگیریــد طــوری کــه
حــرارت و دود ناشــی از حریق به شــما آســیبی
نزنــد .ســپس شــیلنگ کپســول آتــش نشــانی
را بــه ســمت مرکــز حریــق بگیریــد ،ضامــن
کپســول را کشــیده و اهــرم متحــرک آن را رو
بــه پاییــن فشــار دهیــد؛ در ایــن حالــت مــاده
اطفا کننــده از کپســول خــارج میشــود.
ایــن کار را تــا زمانــی ادامــه دهیــد کــه
مطمئــن شــوید آتــش کامــ ً
ا خامــوش شــده یــا مــاده اطفا کننــده داخــل
کپســول تمــام شــده اســت.
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حتمــاً برچســب مشــخصات و راهنمــای اســتفاده از کپســول آتش نشــانی را
کــه روی بدنــه آن نصــب شــده اســت ،قبــل از اســتفاده مطالعــه کنیــد.
اقدامات الزم در مواجهه با آتش سوزی
با سازمان آتش نشانی ( )125تماس بگیرید.
آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید.
در صــورت امــکان پنجره هــا را بــاز کنیــد تــا هــوای کافــی جهــت تنفــس
و خــروج دود احتمالــی بــه شــما برســد.
بــرای خــروج از اتاق هــا و مناطقــی کــه دود آنهــا را فــرا گرفتــه حتمــا
بــه صــورت چهــار دســت و پــا یــا ســینه خیز از محــل خــارج شــوید تــا دود
کمتــری استنشــاق کنیــد.
دستمالی را خیس کرده و جلوی دهان و بینی خود بگیرید.
در زمــان آتــش ســوزی یــا دود گرفتگــی در آپارتمــان هــای چنــد طبقــه،
هیــچ گاه بــه ســمت بــاالی ســاختمان نرویــد زیــرا دود و حــرارت بــه طــرف
بــاال رفتــه و ایجــاد خفگــی می کنــد .در صورتــی کــه مجبــور بــه بــاال رفتــن
شــوید حتمــا درب هــا را پشــت ســر خــود ببندیــد و پــس از رفتــن بــه بــام،
درب آن را نیــز ببندیــد.
چنانچــه گرفتــار دود یــا آتش شــدید و نتوانســتید از ســاختمان خارج شــوید،
فــورا بــه حمــام یــا دستشــویی رفتــه و شــیر آب ســرد را بــاز کنیــد و بــه
حالــت نشســته یــا درازکــش در آن جــا بمانیــد تــا زمــان رســیدن مأموریــن
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آتــش نشــانی آســیبی بــه شــما نرســد.
در صــورت گرفتــار شــدن در اتــاق هــا پارچــه یــا لباســی را در منافــذ درب
بســته قــرار داده و خــود در کنــار پنجــره هــوای آزاد را تنفــس کنیــد.
 .در زمــان آتــش ســوزی یــا دود گرفتگــی در آپارتمان هایــی کــه دارای
آسانســور هســتند ،هرگــز از آسانســور اســتفاده نکنیــد.
اقــدام بــه خامــوش کــردن حریــق کنیــد (بــا حــذف یکــی از ســه ضلــع
مثلــث آتــش)
بــه توصیه هــای مأموریــن آتش نشــانی توجــه داشــته باشــید و بــا آن هــا
همــکاری الزم را بــه عمــل آوریــد.

در طبیعــت گــردی اگــر آتــش روشــن کردیــد قبــل از تــرک محــل آن را بــه
طــور کامــل خامــوش کــرده و جهــت اطمینــان روی آن خــاک بریزیــد.
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مبصــر کالس :مــا همیشــه خمیــر دندانمــان را نزدیــک در ورودی روشــویی قــرار میدهیــم
تــا در هنــگام آتش ســوزی از آن اســتفاده کنیــم.
پرفســور دادرس :تــو هــم مــا را کشــتی بــا ایــن خمیردندانتــان .یــادت هــم باشــد هرگــز
وقتــی گوشــی تلفــن همراهــت تــوی پریــز بــرق اســت از آن اســتفاده نکنــی .پســر
همســایهی مــا ایــن کار را کــرد و نصــف صورتــش کبــاب شــد.

اگر میخواهید آیندهی
روشنی داشته باشید

ـت
ـه تبلـ
ـی کـ
ـز هنگامـ
هرگـ
یــا موبایلتــان در حــال

شارژشــدن تــوی بــرق
اســت ،از آن اســتفاده

نکنیــد!

زیرا احتمال آتشسوزی زیاد است.

اول شارژ ...بعد مکالمه

مبصــر کالس :مــن شــبها کــه پســرخالهام خوابیــده گوشــیام را شــارژ میکنــم.
میدانــی چــرا؟ چــون شــبها خوابیــده و زنــگ نمیزنــه بــه مــن .هاهاهــا ...هوهوهــو...
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پرفســور دادرس :و امــا برویــم ســراغ کمــک بــه حادثه دیــدگان آتشســوزی ،بایــد بــا
احتیــاط و طــوری کــه خودمــان آســیب نبینیــم بــه مصدومــان کمــک کنیــم .بایــد آنهــا را
از جــای ناامــن بــه جایــی امــن انتقــال بدهیــم.
در موقــع نجــات بــه ســه نــوع از افــراد برخــورد میکنیــم .اول :افــراد ســالم .دوم :افــراد
مجــروح .ســوم :افــراد درگیــر( .افــراد ســالم یــا مجروحــی کــه در دام آتــش افتاده انــد و
نمی تواننــد خــارج شــوند).
اولویــت اول خــروج افــراد ســالم اســت .در مرحلــه ی دوم بــه افــراد مجــروح کمــک
ميکنیــم و در مرحلــهی ســوم افــراد درگیــر را نجــات ميدهیــم.
بعضیهــا در برابــر دود حســاس هســتند .ماننــد :بچههــای زیــر  9ســال ،افــراد مســن
بــاالي  65ســال ،بیمــاران قلبــي ،معلولیــن فیزیکــي و بیمــاران تنفســی.

بــه ضایعاتــي کــه در اثــر حــرارت شــدید ،مــواد شــیمیایي ،جریــان بــرق
یــا مــواد رادیواکتیـــو در بافـتهـــاي مختلــف بــدن انســان ایجــاد ميشــود،
ســوختگی میگوییــم.
سوختگي ها به چهار دسته تقسیم مي شوند؛
 .1ســوختگي حرارتــي :منابــع حرارتــی مختلــف از قبیــل :مــواد داغ و شــعله
می تواننــد باعــث ســوختگی حرارتــی شــوند.
 .2ســوختگي شــیمیایي :تمــاس بــدن بــا بعضــی از مــواد شــیمیایی باعــث
ســوزش شــدید و صدمــه بــه پوســت بــدن می شــود؛ ماننــد :مــواد اســیدی و
قلیایــی.
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 .3سوختگي با جریان برق :در برق گرفتگی جریان برق از بدن عبور می کند
و در محل ورود و خروج ،روی بدن ایجاد سوختگی می کند.
 .4ســوختگي تابشــي :اشــعه آفتــاب و نــور می تواننــد بــه پوســت و چشــم
آســیب های زیــادی وارد کننــد.
درجه بندی سوختگی ها بر حسب عمق سوختگی
سوختگی (سطحی) درجه :1
در ایــن ســوختگی ،فقــط
الیــه بیرونــی پوســت آســیب
می بینــد .محــل ســوختگی
بســیار دردنــاک ،قرمــز رنــگ
و بــدون تــاول اســت و بعــد از
مــدت نســبتاً کوتاهــی بهبــود
می یا بــد .

ســوختگی (نســبتا عمقــی)
درجــه :2
پوســت بیرونــی و قســمتی از پوســت
میانــی دچــار آســیب می شــود.
مشــخصه اصلــی ایــن نوع ســوختگی،
وجــود تــاول در محــل آســیب دیده
اســت.
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سوختگی (کام ً
ال عمقی)درجه:3
در ایــن نــوع ســوختگی ،الیه هــای بیرونــی و میانــی ،چربــی و حتــی عضلــه ی
ناحیــه ی آســیب دیــده ،تخریــب می شــود و صدمــات جــدی بــه مصــدوم وارد
می شــود.
درمان سوختگي
 .1بیمــار را روي ســطحي از بــدن کــه ســوختگي وجــود نــدارد یــا کمتریــن
ســطح ســوختگي را دارد ،بخوابانیــد.
 .2وسایل آلوده کننده را از بدن مصدوم جدا کنید.
 .3هرگز لباسهاي چسبیده به محل زخم را جدا نکنید.
 .4بــا آب خنــک و تمیــز محــل ســوختگي
را بــه مــدت حداقــل  10دقیقــه شستشــو
دهیــد.
 .5هرگــز تاول هــا را پــاره نکنیــد و پوســت ورآمــده را نکنیــد؛ زیــرا بــا ایــن
کار احتمــال عفونــت افزایــش می یابــد.
 .6محل زخم را با گاز استریل پانسمان کنید.
 .7اگــر بیمــار قــادر بــه نوشــیدن اســت و زمــان کافــي داریــد ،مایعــات بــه
مصــدوم بنوشــانید.
 .8مصدوم را به مراکز درمانی انتقال دهید.
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سؤاالت

.1در هنــگام کمــک بــه حادثه دیــدگان آتــش ســوزی ،ابتــدا کــدام
یــک از افــراد زیــر را نجــات میدهیــم؟
الف) مجروحانی که بیشتر آسیب دیدهاند.
ب) بچههای زیر  9سال
ج) افراد سالم
د) مجروحانی که دچار معلولیت هستند.
 .2اولیــن اقــدام قبــل از پانســمان ســطحی از بــدن کــه دچــار
ســوختگی شــده اســت ،کــدام مــورد اســت؟
الف) با آب خنک و تمیز محل سوختگی را شست و شو دهیم.
ب) روی محل آسیب دیده پماد سوختگی بزنیم.
ج) در صــورت نداشــتن پمــاد ســوختگی میتوانیــم از انــواع روغــن کــه در
خانــه داریــم ،بــرای چــرب کــردن ناحیــه ی دچــار ســوختگی اســتفاده کنیــم.
د) اگر محل دچار سوختگی تاول زده است ،آن را میترکانیم.
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یادداشت:

128

یادداشت:
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یادداشت:

فصل 8

اسکان اضطراری

ایــن بــار کالس در یــک چــادر امــدادی برپــا شــده بــود؛ چــادری ســفید بــا آرم هالل احمــر
در محوطــهی چمــن .بچههــا روی زمیــن نشســته بودنــد و منتظــر شــروع کالس بودنــد .پرفســور
دادرس کــه بــه ســاعتش نــگاه میکــرد آب دهانــش را قــورت داد و گفــت« :یکــی از

ویژگیهــای یــک انســان موفــق وقــت شناســی اســت .مــا بایــد همیشــه طــوری ســر قــرار
برویــم کــه چنــد دقیقــهای زودتــر  »...جملــهاش هنــوز تمــام نشــده بــود کــه صــدای مبصــر
کالس بــه گــوش رســید .بــرای خــودش میخوانــد و میآمــد« :رســیدیم و رســیدیم ،کاشــکی

نمیرســیدیم ،تــو راه کــه مــا خــوش بودیــم ...ســوار الکپشــت بودیــم »...وســط چــادر ترمــز کــرد
و ســاکت شــد.
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قبــل از شــروع درس ،بــا نقــل و نبــات موافــق هســتید؟ نظرتــان دربــارهی یــک شــعر طنــز
چیســت؟

من «خودم» ميگویم
تو «خودت» ميگویي
او «خودش» ميگوید
هر کسي حرف خودش را بر زبان ميآورد
هر کسي ماشین خود را میبرد در این جهان
در نهایت :نیست حرفي مشترک
اتوبوس «همگاني» مانده در اول خط
مینيبوس «همدلي» پنچر شده است
«همزباني» هم که حرفش را نزن
چون در این شهر شلوغ
من «خودم» ميگویم
تو «خودت» ميگویي
او «خودش» ميگوید
عالمی دیگر بباید ساخت ،از نو آدمی
چون که من معتقدم:
«همدلي» از «هم زباني» بهتر است
بهتر از آن «همه با هم» بودن است
دست یاری دادن و «همبستگی» محشرتر است
اتوبوس «همگاني» هم اگر حرکت کند عاليتر است
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پرفســور دادرس :خــب ،برویــم ســر اصــل مطلــب ،در امدادرســانی ،اســکان اضطــراری یــک بحــث
مهــم و اساســی اســت کــه الزم نیســت همــه را در اینجــا بــرای شــما بازگــو کنیــم؛ امــا نکتههــای

مهــم و کلیــدیاش را میگویــم.

بعــد از هــر حادثــهی بزرگــی ،مثــل ســیل و زلزلــه و جنــگ و غیــره ،مــردم آســیب دیده
نمیتواننــد تــا مدتــی زندگــی عــادی خــود را داشــته باشــند .بایــد برایشــان ســرپناهی ایجــاد

کــرد تــا بــه وضعشــان رســیدگی شــود .چــادر میتوانــد نیازهــای اولیــه ی افــراد و خانــوادهی
آن هــا را تــا حــدودی تأمیــن کنــد .چادرهــا از نظــر حفــظ حریــم شــخصی و خانوادگــی ،امنیــت،

اســتراحت ،بهداشــت ،جمــع کــردن وســایل زندگــی و شــخصی ،محافظــت در برابــر شــرایط مختلــف
آب و هوایــی و غیــره اهمیــت دارنــد.
معموال ً چادرها مقاوم و سبک ساخته می شوند .چادر محاسنی دارد؛ مانند:
حمل و نقل آسان

کم حجم بودن

برپایی آسان و سریع

انبار کردن و نگهداری آسان
کم هزینه بودن

مبصر کالس :با اجازهتان من هم از بدیهای چادر بگویم:
کم بودن فضا برای اقامت خانواده

مقاوم نبودن در برابر آتشسوزی و مواد خطرساز
محکم نبودن در برابر باد و توفان

محدودیت امکان استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی

پرفســور دادرس :درســته .چــه عجــب! چنــد تــا نکتــهی درســت را گفتــی! امــا بایــد یادمــان باشــد
کــه چادرهــا دائمــی نیســتند و ســرپناهی فــوری و موقتــی هســتند .مــا بایــد بــه شــکل عملــی

برپــا کــردن و جمــع کــردن چــادر را آمــوزش بدهیــم .بچههــا بلنــد شــوید تــا یــک چــادر را بــه
اتفــاق هــم برپــا کنیــم.
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چــادر و روکــش چــادر را قبــل از اقــدام بــه برپایــی بــاز کــرده و کامــ ً
ا
بازبینــی کنیــد.

اگــر ســوراخ شــدگی ،پارگــی و ســاییدگی مشــاهده کردیــد ،ابتــدا آن را
برطــرف ،ســپس اســتفاده کنیــد.
تیرکهــا ،طنابهــا ،میخهــا و کیــف اصلــی را مــورد بازبینــی قــرار دهیــد.
در صــورت خرابــی تــا جایــی کــه امــکان دارد ،تعویــض یــا تعمیــر کنیــد.
چگونگی برپایی چادر:
 .1اولیــن اقــدام ،برنامهریــزی و تقســیم وظایــف بــرای برپایــی چــادر در
قالــب کار گروهــی اســت.
 .2دو نفــر از افــراد تیــم بایــد مســئول حمــل و انتقــال چــادر بــه محــل
برپایــی آن شــوند.
 .3کیــف یــا جعبــهی چــادر و وســایل آن توســط همــان دو نفــر گشــوده
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شــده و بــه ترتیــب در اختیــار دیگــر اعضــای تیــم قــرار گیــرد.

 .4قبــل از اســتقرار و نصــب چــادر بایــد جهــت بــاد غالــب منطقــه در نظــر
گرفتــه شــود بــه طوریکــه بــاد بــه گوشــه ی آن برخــورد کنــد( .زاویــه ی
برخــورد  45درجــه)
 .5بــرای نصــب اســکلت چــادر ،ابتــدا ســه قطعــه ی اصلــی بــام را کــه هــر
کــدام از چهــار لولــه کــه بــا فنــر بــه هــم وصــل میشــوند را نصــب میکنیــم.

 .6مرحله ی بعدی ،اتصال  6قطعه رابط برای اتمام بام چادر است.
 .7پایههــای چــادر را بــا اســتفاده از  6قطعــه پایــه در زیــر ســقف قــرار
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میدهیــم کــه میتوانــد بــه طــور همزمــان یــا بــه ترتیــب از یــک طــرف
باشــد.

 .8بدنه ی اصلی چادر را در زیر اسکلت بنا شده قرار میدهیم.

 .9قــابهای چادر را در محـلهـای مشخص روی اسکلـت نصـب می کنیم.
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 .10حلقههای کف را در میخهای پایه میاندازیم.

 .11بندهای چادر را با استفاده از گره پاپیونی به اسکلت میبندیم.
 .12پوشش ضد آب را روی اسکلت قرار میدهیم.
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 .13بندهای پوشش ضد آب را به اسکلت میبندیم.
 .14طنابها را از حلقههای روکش رد کرده و گره میزنیم.

 .15میخهــا را بــه فاصلــه ی  1/5تــا  2متــر از چادرهــا بــا زاویــه ی  45درجــه
و در جهــت عکــس کشــش طنــاب بــه زمیــن میکوبیــم ،بــه طــوری کــه
قســمت صلیــب یــا حلقههــای آن رو بــه پاییــن باشــد و آن در زمیــن فــرو
رود( .میخهــا بایــد رو بــه روی حلقههــای پوشــش ضــد آب و در یــک خــط
بــه زمیــن زده شــود)

 .16چــادر را بــا اســتفاده از طنابهــا و بــا زدن گــره خفــت ،زنجیــرهای،
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ملوانی(ســه گــره) یــا دو خفــت بــه میخهــای کوبیــده شــده در زمیــن مهــار
میکنیــم .ایــن گرههــا قابــل تنظیــم هســتند .ایــن طنابهــا بایــد طــوری
روی میخهــا قــرار گرفتــه باشــند کــه بــه زمیــن نچســبیده و نیــز رهــا
نشــده باشــند.
مراحل اجرای گره ملوانی (سه گره)

پرفســور دادرس رو بــه مبصــر کالس کــرد و گفــت« :بســیار
خــب .درسهــای مــا تمــام شــد .شــما از ایــن همــه درس چــه
نتیجــهای گرفتــی؟»
مبصــر کالس« :فکــر میکنــم ایــن بــود کــه اتفــاق یــک بــار
می افتــه».
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پرفسور دادرس :چی؟!
مبصر کالس :اتفاق یک بار میافته دیگه.
پرفســور دادرس :واقع ـاً؟ مــا ایــن همــه حــرف زدیــم و بحــث کردیــم و آمــوزش دادیــم،
آن وقــت نتیجــهاش ایــن بــود کــه اتفــاق یــک بــار میافتــه؟ خســته نباشــی.
مبصر کالس :سالمت باشید؛ ولی اجازه ندادید حرفم تمام بشود.
پرفسور دادرس :اوه! ببخشید ،بفرمایید ادامه بدهید.
مبصــر کالس :بلــه ،همــهی اتفاقهــا یــک بــار میافتــد .مث ـالً ممکــن اســت تــوی
خیابــان یــک خــرس پانــدا بــه مــا حملــه کنــد یــا موقعــی کــه داریــم ورزش میکنیــم،
مــردان فضایــی بــه مــا حملــه کننــد و مــا را بــا تفنگهــای لیــزری آبکــش کننــد .یــا
شــیر آب آشــپزخانه ســر بــرود و خیابانهــای شــهر را ســیل ببــرد یــا موبایــل یکــی از
بچههــا روی ویبــره باشــد و زلزلــه بیایــد .بــه هــر حــال مــا بایــد همیشــه آمــاده باشــیم و
بــه همدیگــر کمــک کنیــم .یــک چیــز دیگــر هــم یــاد گرفتیــم.
پرفسور دادرس :چی؟
مبصر کالس :شماره تلفن هالل احمر  112است .هاهاها ...هوهوهو...
پرفسور دادرس :خسته نباشی!
مبصر کالس :سالمت باشی.
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سؤاالت

 .1چــادر چــه خوبــی دارد کــه بــرای اســکان موقــت از آن اســتفاده
میکنیــم؟
الف) محافظت در برابر باد و توفان
ب)برپایی آسان و سریع
ج)کوچک بودن فضا
د)مقاوم بودن در برابر مواد خطرساز
 .2میخهای چادر را با چه اندازه و زاویهای در زمین میکوبیم؟
الف)  45درجه ،
میخ در زمین فرو رود.
ب) زاویه قائمه ،میخ در زمین فرو رود.
ج)  45درجه ،میخ در زمین فرو رود.
د) زاویه قائمه ،میخ در زمین فرو رود.
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منابع
 .1اورژانس هــای طبــی پیــش بیمارســتانی پایــه /وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی ،معاونــت ســامت ،مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای
پزشــکی /انتشــارات ســیمین دخــت 1386 /
 .2کمک هــای اولیــه کاربــردی /نشــر بــاد /1393 /مترجمــان :مرجــان مشــکل
گشــا -مریم باســتان
 .3مبانــی مهــارت هــای آتــش نشــانی در عملیــات /نشــر فــن آوران/1388 /
پدیدآورنــدگان :عبــاس اکبــرزاده ،محمــد شــکرزاده ،مریــم کاظمیــان
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