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مقدمه
تابحال شده ا ست كه از اقوام  ،عزيزان  ،نزديكانتان ك سي بر اثر سكته قلبي بميرد؟ در صحنه ت صادفي ح ضور
داشتتتته ايد؟ كه كمكي به وحرنحان تن توانستتتته ايد انحام دفيد ؟ فكر كرده ايد كه ا ر شتتتما ن عزيزانتان در تن
تصتتتتتتتاد

وصتتتتتتتدنم وتتتتي شتتتتتتتديتتتتد كتتتته كتتتتمتتتتكتتتتي بتتتته فتتتتمتتتترانتتتتتتتتتان

وي توانستيد انحام دفيد؟ حادثه فقط وربوط به ديگران ني ست  ،براي وا فم اتفاق وي افتد ،نلي تيا تواد ي كمك به
نزديكانمان را داريم ؟
تيا وي دانيد افي با يك حركت ستتتاده وي توانيد ان فردي را نحاه دفيد؟ تيا وي دانيد كه ستتتكته قلبي ن
حتي اي ست قلبي ن نبود نبض دليل ورگ ني ست ؟ ن تيا وي دانيد كه ب سياري از اين افراد كه كوككترين نب ضي فم
ندارند را وي توان نحاه داد؟
در وورد تصاد

كه ؟ تيا وي دانيد كه …

كمكهاي انليه تووختن كمك به فمنوع در بدترين ووقعيت فا ن ضتترنري ترين شتترايط استتت  ،بياووزيم كه
بتوانيم درحوادث درست عمل كنيم ن لوي عمل غلط ديگران را نيز بگيريم.
ان اشاء اهلل
وهندس وحسن عزيزي باشاري
( ودير عاول رضوان نت )
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فص
ل اول

دوره کمک اهی اولیه و امدا د و نجات
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مباحث دوره آموزشی:

ارزیابی

C.P.R

سوختگی

شکستگی

مدرس :آقای افشین اخوان
تهیه کننده :مهندس محسن عزیزی ( رضوان )

حمل مصدوم

آتل بندی

راههای چک

فوریت پزشکی مصمومیت

هوشیاری
کمک های اولیه چیست؟
به مجموعه اقداماتی که قبل از رسیدن نیروهای امدادی به جهت تخفیف یا به حداقل رساندن میزان مرگ و میر
انجام میشود گفته می شود.
امدادگر کیست؟
به هر فرد دوره دیده داوطلب یا مأمور که اقدام به ارائه کمک های مورد نیاز نماید امداد گر گفته می شود.
نقش و وظایف امدادگر در صحنه آسیب :
 )1رسیدگی سریع و مناسب به مصدومین
 )2حفاظت از سالمتی خود
 )3ایمنی و حفاظت صحنه آسیب
 )4درخواست کمک از مراجع ذیصالح ( اورژانس ،نیروی انتظامی ،آتش نشانی و)...
 )5مشارکت در انجام عملیات جستجو نجات ()SAR
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انجام ارزیابی مصدوم و سانحه :
اجرای کمک های اولیه و اقدامات ضروری ،مکتوب سازی ( کارهای انجام شده قبل از رسیدن امدادگر ،سوابق
بیماری قبلی ،نوع مصدومیت ،مدت زمان آسیب ،زمان رسیدگی به بیمار )
اواکنش به استرسها :
حادثه همواره با استرسهای شدیدی برای امدادگران و مصدومین و اطرافیانش همراه می باشد.
تأثیرات استرس بر مصدومین زنده :
 )1انکار ( نه من! )
 )2عصبانیت ( چرا من ؟ )
 )3چانه زنی
 )4افسردگی ( آه  ( ) ...گوشه نشینی ،ناامیدی ،تمایل به خودکشی ،از دست دادن میل غذایی و)...
 )5پذیرش واقعیت
عالئم استرس :
افزایش ضربان قلب ،افزایش تعداد تنفس ،افزایش فشارخون ،گشاد شدن عروق پوست ( پوست سرد و
مرطوب) ،مردومک های گشاد ،افزایش قندخون ،افزایش انقباض عضالت ،کاهش خون رسانی به لوله
گوارش ( سوء هاضمه).
نحوه رسیدگی به فردی که عزیزی را از دست داده است :
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نگوئیم

بگوئیم

اجازه دهید اوضاع بهتر شود

خدا رحمت کند

تو باید زندگیت و ادامه بدی

با من حرف بزن

میتونی همسر و فرزند دیگری داشته باشی

اگر میخواهی گریه کنی  ،گریه کن

تو تنها کسی نیستی که عزیزی از دست داده

همه از خدا هستند و به سوی او میروند

عالرغم نبود چند نفر زندگی ادامه دارد

با حرف و گریه خودت و سبک کن

می دانم چه رنجی می کشی
خدا گلچین می کند
حفظ سالمت فردی و مدیریت صحنه آسیب :
خود ایمنی و حفظ سالمت فردی برای یک کمک رسان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بیان ضروریت آن
از بدیهیات است .به همین دلیل امدادگران باید اصولی از مدیریت صحنه آسیب را آموخته باشند تا بر اساس
شرح وظایف مشروحه و وظایف سازمانی خود بتوانند به کمک آسیب دیدگان حوادث و سوانح بپردازند.
مدیریت صحنه آسیب به روش :STOP
STOP =Sایست  T=THINGفکر کنید  O=OPSERمشاهده کنید  P=PLANINGبرنامه ریزی کنید

ارزیابی مصدوم :انجام ارزیابی پیش از ارائه کمک های اولیه امری ضروریست زیرا بدون تشخیص نمی توان
به درمان پرداخت و تشخیص غلط اقدامات نامناسب را به همراه دارد.
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نکته )1 :در ابتدا خود را به عنوان فرد آموزش دیده معرفی نمائیم )2 .جهت ارزیابی مصدومین هوشیار از او
برای انجام کمک های اولیه کسب اجازه نمائیم )3 .برای ارزیابی مصدومین بیهوش اتالف وقت جهت کسب
اجازه یا رضایت ضرورتی ندارد )4 .هدف از ارزیابی مشخص کردن مشکالت مصدوم و تعیین مشکالتی است
که نیازمند ارائه کمک های اولیه می باشد.
 گرفتن اطالعاتی در رابطه با مصدوم می باشد که ممکن است بعدا مورد استفاده سرویسهای پزشکی واورژانس قرار بگیرد.
 حفظ خونسردی در مواقع اضطرار و حادثه ارزیابی مصدوم یا بیماری که از نظر مسائل پزشکی مشکلدارند به  2دسته تقسیم می شود.
ارزیابی اولیه:
اولین قدم در برخورد با یک مصدوم به شمار می آید و هدف از آن کشف و تصحیح عوامل تهدید کننده حیات
می باشد.
نکته :از این اقدامات یافته های مهمی حاصل می شود اما نباید بیش از چند ثانیه وقت بگیرد.
 )1ارزیابی اولیه
 )2ارزیابی ثانویه
 = A= Air Wayایجاد راه هوایی :آیا راه هوایی مصدوم باز است.
 = B= Breathingبرقراری تنفس :مصدوم های هوشیار و آگاه تنفس دارند اگر چه ممکن است این تنفس
همراه با سختی و صداهای تنفسی غیر معمول باشد.
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 = C= Circulationجریان خون مناسب :آیا مصدوم تپش قلب دارد یا خیر؟
 =H=Hemorrhageدرمان خونریزی :آیا مصدوم خونریزی دارد یا خیر؟
اصطالحات گرفتن نبض:
کاروئید  :گردن

رادیال :مچی

براکیال :بازوئی

فمورال :پایی

مرحله اول :ارزیابی صحنه حادثه :اطالع رسانی – معرفی خود – کسب اجازه – ارزیابی مصدوم
 = G.C.Sجدول بررسی سطح هوشیاری حداقل  3و حداکثر 15
گوش کن  ،حس کن  ،نگاه کن
چک سطح هوشیاری = صداش می کنیم و روی شانه اش می زنیم.
نکته :گرفتن نیشگون و یا وارد کردن شوک عصبی که باعث آزار و اذیت فرد شود و بعدها جای جراحت یا
کبودی بماند فرد میتواند از ما شکایت و درخواست غرامت کند.
ارزیابی ثانویه:
انجام یک ارزیابی منظم و جامع از کل بدن مصدوم را با کرفتن شرح حال ارزیابی ثانویه گویند.
ارزیابی ثانویه جهت پیدا کردن عواملی که به عنوان تهدید کننده فوری حیات مطرح نمی باشد ولی ممکن است در
صورت عدم رسیدگی به آنها تبدیل گردند انجام می شود.
 :Symptomگفته های مصدوم درباره بیماری خود که با چشم دیده نمیشه (حالت تهوع)
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 :Signیافته های امدادگر ،در طی معاینه (پوست سرد)
 3میم  -1 :مصاحبه و گرفتن شرح حال

 – 2معاینه عالئم حیاتی  -3معاینه بالینی ( از فرق سرتا نوک

پا)
 )1مصاحبه و گرفتن شرح حال -1 :پرسش در مورد مشخصات مصدوم
تا در این رابطه ( چه شده؟) یا ( مشکل چیست؟)

 -2به مصدوم وقت بدهید

 -3پرسش در ارتباط با بیشترین شکایات اصلی دردیا

اختالل کارکرد اعضای بدن.

SAMPLE
 :Sنشانهای بیمار
 :Aحساسیت ها یا آلرژی
 :Mداروهای مصرف شده
 :Pسابقه بیماری
 :Lآخرین غذای خورده شده
 :Eحوادث قبل از جراحت رخ داده

PAIN
 :Pمدت زمان درد
 :Aمکان و موقعیت درد
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 :Iشدت درد
 :Nچه چیزی درد را آروم می کند.
 )2معاینه عالئم حیاتی :عالئم حیاتی شامل موارد نبض ،فشارخون ،تنفس ،درجه حرارت بدن مشخص می
کند.
نبض :انواع نبض:
کاروتید ( گردن )  :که در ناحیه گردن و در شیار قدامی عضله  S.C.Mدر کنار سیب آدم و حداکثر  3ثانیه نگه
داشته شود.
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غده هیپوتاالموس :زیرنَهَنج یا هیپوتاالموس (به انگلیسی) ،: Hypothalamusغده ای است در مغز ،که
دستگاه عصبی را با کمک غدهٔ زیرمغزی( هیپوفیز) به دستگاه غدد درونریز متصل میکند  .هیپوتاالموس در
اکثر پستانداران یافت میشود و خصوصیات متفاوتی در دو جنس مذکر و مؤنث دارد .هیپوتاالموس مانند بصل
النخاع در تنظیم تنفس نقش دارد .
فشارخون :فشار خون از  2بخش تشکیل می شود ماکسیمم یا حداکثر ( فشارخون باال ) و مینیمم یا حداقل (
فشارخون پایین ) می باشد.
مینیمم یا دیاستول ( ) 60 – 90

ماکسیمم یا سیستول ( ) 90 - 140
دستگاه فشارخون :تشکیل شده است از  )1گاف

 )2گوشی پزشکی

گاف :شامل کیسه بادی ،لوله های رابط ،تلمبه  ،عقربه فشارسنج

نکته  :1از افراد زیر  17سال به هیچ فشار گرفته نمی شود مگر با
اینکه خود دکتر در مراکز درمانی این کار را انجام می دهد.
نکته  : 2در صورتی که پس از دو بار گرفتن به فاصله یک ربع از
مصدومی که فشار خون اولیه آن باالی  17روی  10باشد می توان
یک عدد قرص اورژانسی نیتروگلیسیرین و یا کاپتوپسرو انتقال به
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مرکز درمانی .
تعداد تنفس:
نوزادان بدو تولد تا یک ماهگی

 30تا  60در دقیقه

کودکان یک ماهه تا  12ساله

 15تا  40در دقیقه

بزرگساالن  12سال به باال

 14تا  20در دقیقه

نکته :درجه حرارات طبیعی بدن بین  36.6تا  37.6می باشد.
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بررسی وضعیت هوشیاری:
A.V.P.U
 :Aبیداری و هوشیاری کامل
 :Vپاسخ به محرک های صوتی
 :Pپاسخ به محرکهای درد آور
 :Uعدم واکنش به محرکها و بیهوشی
G.C.S
جدول معیار اغمای گالسگو:
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رنگ پوست:
 )1پوست رنگ پریده ( مثال :در خونریزی ها ،افت فشارخون و)...
 )2در کاهش اکسیژن سیانوتیک به رنگ آبی تیره سیاه ( خفگی ها )
 )3پوست گرم و قرمز ( :در گرماگرزدگی یا حمالت افزایش فشار خون )
سرو گردن:
جمجمه را از نظر خونریزی یا تغییر شکل ( شکستگی و تورم ) بررسی کنید.
نکته :سر را درهنگام بررسی تکان ندهید.
چشم ها :مردمک باید مساوی و گرد با اندازه منظم و واکنش دار به نور باشد.
گوش و بینی :از نظر وجود ترشحات خونی یا مایعات شفاف بررسی کنید.
دهان :از نظر وجود خون و خروج اجسام خارجی
قفسه سینه :از نظر زخم ،خونریزی ،کوفتگی ،پارگی و یا اجسام سوراخ کننده و تقارن قفسه سینه از نظر ظاهری در
حین دم و بازدم بررسی شود.
نکته :به حساسیت در اثر وارد آوردن فشار تندرنس ( ) Tendernessگویند.
بررسی شکم :از نظر زخم خونریزی اجسام خارجی سوراخ کننده تقارن و بیرون زدن احشاء1شکم بررسی کنید.

 1امعاء و احشاء همان اعضای داخلی بدن می باشد از جمله دستگاه گوارش( از مری گرفته تا انتهای روده )و کلیه ها را شامل میباشد .
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اندام ها :دست و پا :از نظر خونریزی و تقارن و تغییر شکل ،دردناک بودن چک و بررسی گردد.
نکته :برای چک کردن جاهای آسیب دیده از کف دست استفاده می کنیم .زیرا فشار کمتری را بر روی بدن
مصدوم دارد و دردکمتری را ایجاد می کند.
ارزیابی پشت بدن و مهره ها :اجازه ندهید مصدوم حرکت اضافه داشته باشد.
با بررسی حس و حرکت و قدرت هرچهار اندام سالمت طناب نخاعی را بررسی نمائید.
جمع بندی کردن تمام ارزیابی ها:
نکته :1جمع بندی را به صورت مکتوب در آورید
نکته :2آنرا در جهت استفاده کادر درمانی بعدی به همراه مصدوم ارسال نمائید.
نکته :3در اکثر جراحات و بیماری ها با مراقبت و ارزیابی پیوسته می توان به
تشخیص رسید.

خفگی:
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مروری بر دستگاه تنفس :دستگاه تنفس از دو بخش فوقانی و تحتانی تشکیل شده است.
دستگاه تنفسی فوقانی :حلق بینی ،حفره بینی ،حلق دهانی ،اپی گلوت،
حنجره ،تارهای صوتی ،مری
دستگاه تنفسی تحتانی :نای ،کارینا ،نایژه اصلی ،دیافراگم

شرایطی که منجر به نرسیدن اکسیژن به ریه ها و بافت های بدن می شود:
 )1انسداد راه هوایی با جسم خارجی یا زبان که مانع از رسیدن اکسیژن یا هوا به ریه ها می شود.
 )2جراحات وارده به قفسه سینه که موجب اختالل در تنفس و تبادل گازی می شود.
 )3جراحات وارده به نخاع یا مغز که منجر به مانع از ارسال پیام عصبی می شود.
 )4بیماری هایی نظیر آسم ،تورم مجاری تنفسی ،آنفوالنزا ،سکته قلبی ،فلج اطفال و بیماری های مسدود کننده
راه هوایی
 )5شوک که سبب نرسیدن خون و اکسیژن به بافت ها می شود.
 )6استنشاق مواد سمی منجر به التهاب دیواره آرئولها و تجمع مایع در کیسه هوایی شده و تبادالت گازی را
دچار اشکال می نماید.
 )7تراکم بیش از حد گازها که تبادل سایر گازها را با مشکل مواجه می کند.
عالئم و نشانه های تنفس غیرعادی:
 )1استفاده از عضالت فرعی تنفسی
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 )2رنگ پریدگی
 )3سیانوز ( کبودی دور لب و دهان )
 )4پوست سرد
 )5پرش های پره بینی
 )6تنفس نامنظم
 )7تغییر صداهای تنفسی
 )8کاهش یا از بین رفتن حرکت قفسه سینه
 )9خس خس سینه
 )10فرو رفتن عضالت دنده ای
مراحل مرگ در اثر توقف کار قلب و ریه
 0تا  1دقیقه = قلب تحریک پذیر
 0تا  4دقیقه = آسیب مغزی ناچیز
 4تا  6دقیقه = احتمال آسیب مغزی
 6تا  10دقیقه احتمال زیاد آسیب مغزی
بیش از  10دقیقه آسیب مغزی برگشت ناپذیر
چرخاندن بیمار:
یکی از مهمترین کارهایی که نیاز است انجام شود.
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انواع تنفس مصنوعی:
 )1دهان به دهان
 )2دهان به دهان و بینی ( :مخصوص
نوزادان و کودکانی که فاصله بینی و دهان
کم است )
 )3دهان به بینی  :برای افرادی که
شکستگی فک صورت یا ترشحات اسیدی
در دهان دارند.
روش ایجاد راه هوایی باز:
 = Head tilt , chin leftسر به عقب و باال
کشیدن چانه
 = Modified , jaw thrastباالکشیدن فک و
بستن بینی
نکته :دست به شکل قالب و خروج اجسام خارجی
نکته :قبل از انجام هر کاری از مصدوم درخواست می کنیم تا سرفه کند.
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هایملیخ ایستاده :
زدن حداکثر  5ضربه به صورت مستمر بین دو کتف در صورت عدم باز شدن
مسیر راه هوایی استفاده از روش هایملیخ که بین دو ناف و جناق سینه به صورت
مشت شده باشد فشار وارد می شود.
هایملیخ خوابیده:
در کنار طرفین رانهای مصدوم زانو زده و بین ناف و جناق سینه را با کف دست به سمت باال فشار می دهیم.
نکته :به مصدومی که تنفس داشته باشد تحت هیچ شرایطی تنفس داده نمی شود.
نکته :آسپیراسیون :بازگشت مواد غذایی به دستگاه تنفس فوقانی را آسپیراسیون
گویند.
ایست قلبی و ریوی:
نکته :به جهت گرفتن ماسک های  cprاز روش  C.Eاستفاده می شود.
ماساژ قلبی و ریویCardio Pulmonary Resus Citation :
ضربان قلب مصدوم را بررسی و تعیین کنید که آیا نیازی به فشردن ( ماساژ ) قلب هست یا خیر ،در صورت نیاز
 C.P.Rرا شروع کنید.
برای  cprاز دو روش شاهد و غیر شاهد استفاده می شود.
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روش شاهد :تنفس اولیه ندارد =  100بار در دقیقه ماساژ = چک  100 = ABCبار ماساژ= چک مجدد =  2بار
تنفس و  30بار ماساژ = چک مجدد =  4سیکل در دقیقه
نکته :به هر  2تنفس و  30ماساژ قلبی یک سیکل  CPRمی گویند.
محل فشار آوردن قفسه سینه در ماساژ قلبی:
از قسمت جناق سینه به اندازه  2انگشت و با بالشتک دست فشار می دهیم.
روش غیر شاهد 1 :سیکل و چک و در صورتی نیاز  4سیکل در دقیقه و تکرار آن
نکته :عمق ماساژ قلبی  3تا  5سانتی متر باید باشد.
نکته :1در کودکان با یک دست  cprانجام می شود و در عمق  2.5تا  3.5سانتی متر هست.
نکته :2در نوزادان  2تنفس و  5ماساژ انجام می شود و در عمق  1تا  1.5سانتی متر.
نکته :3در تماس با اورژانس برای  cprدرخواست می شود تا دستگاه  A.E.Dهمراه داشته باشند.
زمان توقف  :cprوجود و عالئم مرگ حقیقی یا بیولوژیک که تحت عنوان ورود به مرگ نامیده می شود.
جمود نعشی :سفت شدن جسد پس از ساعت اولیه مرگ و کبودی جمود نعشی گفته می شود.
پوکیدن جسد :جسد باد کند و بترکد.
جراحات منافی حیات :مصدوم کامل از دست رفته باشد .اگر توسط پزشک تاکید شود که  cprصورت نگیرد.
توقف عملیات  cprرا در مواقع زیر متوقف یا  Stopمی کنیم.
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-1مصدوم شروع به تنفس یا طپش قلب نماید.
 -2مصدوم را به مرکز درمانی انتقال دهیم
 -3امدادگر خسته شده و توان ادامه عملیات را نداشته باشد.
پزشک به بالین مصدوم حاضر شده باشد.
شوک:
به اختالل دستگاه گردش خون برای خونرسانی کافی به سلولها شوک می گویند.
نکته :عدم خونرسانی کافی به سلولها عامل آغاز کننده شوک به حساب می آید.
الف) شوک ناشی از کاهش حجم خون

 -خونریزی

( هیپوولمیک )

 -از دست رفتن مایعات ( اسهال و استفراغ )

ب) شوک توزیعی

 شوک عصبی شوک روانی ( غش ) شوک عفونی -شوک آنافیالکتیک ( حساسیت شدید و غذایی )

پ) شوک قلبی

 سکته قلبی -انسداد داخل یا خارج قلبی گردش خون

مکانیسم جبرانی شوک
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 )1انقباض عروق
 )2افزایش تعداد ضربان قلب
 )3افزایش تعداد تنفس
 )4ترشح آدرنالین از غدد فوق کلیوی
برخی از علل عمده شوک به قرار زیر است:
 )1از دست دادن خون
 )2درد شدید
 )3صدمات شدید
 )4سوختگی شدید
 )5برق گرفتگی
 )6مسمومیت گازی
 )7بیماری های خاص
 )8واکنش آلرژیک
 )9گزیدگی
 )10مسمومیت گوارشی
 )11سرما و گرما زدگی
 )12استرسهای هیجانی
 )13سکته قلبی
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 )14آسیب های نخاعی
نتایج شوک:
 )1اختالل قلب در پمپاژ خون
 )2خونریزی شدید و از دست رفتن مایعات بدن
 )3گشاد شدن عروق
 )4اشکاالت تنفسی و اختالل در اکسیژن رسانی
مراحل شوکها:
 )1مرحله جبران پذیر :در این مرحله ابتدا بدن واکنشهای دفاعی خود را فعال می کند و  2همین دلیل عالئم و
نشانهای حقیقی مشاهده خواهد شد.
در این مرحله بی قراری ،اضطراب ،تحریک پذیری ،پوست رنگ پریده و سرد ( در مورد شوک عفونی پوست گرم
می باشد ) افزایش خفیف نبض و تنفس کاهش درجه حرارت بدن ( به جز شوک عفونی ) ولی فشارخون و سطح
هوشیاری بدون تغییر باقی می ماند.
 )2مرحله پیش رونده و غیر قابل جبران:
عالئم شوک در افراد سیاه پوست:
 )1کبودی و لب و اطراف بینی
 )2کبودی لب ها
 )3کبودی زبان
ص ف ح ه |  28شرکت رضوان نت 44588305 -44510212-09128109914

@Rezvannet

دوره آموزشی کمک های اولیه ( هالل احمر ) سال 1398
 )4کبودی داخل دهان و بینی
 )5کبودی بستر ناخن ها
عالئم شوک در نوزادان:
بیهوشی – اضطراب – کم تحرکی – عدم رویت وریدهای گردنی – فشار خون پایین -نبض تند و نخی شکل –
عرق سرد – رنگ پریدگی
کمک های اولیه شوک:
در فردی که به شدن مجروح شده حتی اگر عالئم و نشانه های شوک وجود نداشت کمک های اولیه خود را انجام
دهیم .امدادگر می تواند از بروز شوک جلوگیری کند ولی نمی تواند آنرا درمان کند.
نکته :زمان طالئی برای درمان شوک حداکثر  1ساعت می باشد.
 ABC )1را بررسی نمائید و در صورت وجود هرگونه اشکال اقدام مقتضی را انجام دهید.
 :H )2در صورت وجود هرگونه مشکل اقدامات الزم را در مورد  Hانجام دهید.
 )3بیمار را در وضعیت پیشگیری از شوک قرار دهید.
 )4استخوان های شکسته را آتل بندی کنید.
 )5حمایت روانی کنید و بیمار را آرام کنید.
 )6در صورتی که شوک ادامه یافت یا دچار عارضه شوک به بیمارستان منتقل شود.
وضعیت خوابانیدن بیمار دچار شوک :بیمار را طاق باز و به پشت خوابانده و پاها را  20تا  30سانتی متر باالتر
از سطح زمین قرار می دهیم.
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حمل مصدوم:
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عالئم و نشانه های خونریزی:
 )1خونریزی داخلی  :استفراغ خونی ،ادرار خونی ،مدفوع خونی ،کبودی و له شدگی ،قبض تند ،پوست
سرد و مرطوب ،مردمک های گشاد ،سفتی شکم ،شکستگی دنده یا کبودی در قفسه سینه ،خونریزی های
زنانه در صورت غیر عادی بودن
نکته :احتمال مرگ و میر در خونریزی داخلی  3برابر خارجی است.
تعریف خونریزی داخلی :خونریزی که داخل بدن اتفاق می افتد و قابل رویت نیست.
اقدامات اولیه:
 A,B,Cرا بررسی کنید ،مصدوم را آرام کنید ،منتظر بروز شوک باشید به او هیچ فایلی ندهید و در صورت بروز
استفراغ مصدوم را به پهلو بخوابانید .شوک را با باال بردن سی سانتی متر به اندازه درمان کنید مگر اینکه به آسیب
های ستون فقرات مشکوک باشید  5دقیقه یکبار عالئم حیاتی را چک کنید.
 )2خونریزی خارجی :مویرگی ،سیاهرگی ( وریدا )  ،شریانهای سرخ رگ ها
اقدامات و کمک های اولیه خارجی )1 :فشار موضعی و باال نگه داشتن عضو
 )3استفاده از آتل  )4استفاده از آتل بادی

 )2فشار بر نقاط فشار

 )5لباس ضد شوک بادی ()PASG

 )6تورنیکه (

خرین چاره )
نکته :برای تورنیکه باالی عضو آسیب دیده کلمه  TNبا ساعت دقیق و کامل نوشته می شود.
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زخم :به جراحتی در پوست گفته می شود که با از بین رفتن تداوم و یکپارچگی الیه های پوست و زیر جلد زخم
می گویند.
زخم بسته و زخم باز
زخم باز :به جراحتی در پوست گفته می شود که موجب خونریزی خارجی قابل رویت می گردد.
زخم بسته :در اثر جراحات زیر جلدی ایجاد می شود ولی پوست پاره نشده و هیچ خونی مشاهده نمی شود.
انواع زخم باز:
 )1خراشیدگی یا ساییدگی  )2بریدگی
 )5سوراخ شدگی

 )3پاره شدگی  )4کنده شدگی
 )6قطع عضو

 )1خراشیدگی :خراشیدگی یا ساییدگی به زخمی سطحی گفته می شود که در اثر ساییده شدن پوست
ایجاد می شود و منجر به خونریزی و اغلب عفونت پوست می گردد .چون در جریان خراشیدگی ها
اعصاب به شدت تحریک می شود لذا در این جراحات بدون توجه به اندازه شان درد شدیدی وجود دارد.
 )2بریدگی :زخمی است که دارای لبه های صاف بوده و خونریزی عادی از آن جریان دارد .بریدگی اغلب
در اثر جسم تیزی مانند چاقو ،تیغ یا شیشه شکسته ایجاد می شود و سبب خونریزی شدید می گردد.
 )3پاره شدگی :زخمی است عمیق که دارای لبه های نامنظم می باشد در اثر اجسام تیز مانند شیشه ایجاد
می شود .این نوع جراحت اغلب به بافت های زیرین نیز آسیب می رساند و سبب خونریزی شدید می
گردد.
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 )4کنده شدگی :زخمی است که دارای یک تکه از برش پوستی به صورت آویخته می باشد .این برش
پوستی آویزان معموال خون رسانی خوبی ندارد و باید هر چه سریعتر در بیمارستان نسبت به برقراری جریان
خون مناسب آن اقدام گردد .به دلیل جراحات بعضاً عمقی ،احتمال عفونت یا باقی ماندن جسم خارجی در
عمق زخم نیز وجود دارد.
 )5سوراخ شدگی :زخم کوچکی است که در اثر وارد شدن یک جسم نیز به طور عمقی در پوست ایجاد
می شود .معموال محل ورود جسم ،کوچک بوده و بافت های عمقی زیر پوست نیز آسیب می بینند .این
جراحات همیشه باعث خونریزی شدید قابل رویت نمی شود و احتمال مرگ و میر آن زیاد است به ویژه در
سوراخ شدگی های شکم و قفسه سینه.
 )6قطع عضو :قطع شدگی یا آمپوتاسیون یکی از شدیدترین انواع زخم ها می باشد اغلب به دلیل یک جسم
برنده صنعتی آلوده اتفاق می افتد .به همین دلیل بیشتر قطع شدگی اعضاء در کارگاههای صنعتی و در حین
کشاورزی روی می دهد .معموال پس از قطع شدن یک عضو خونریزی شدیدی از آن محل رخ می دهد.
دفورمیته شدن عضو آسیب دیده:
درد شدید در ناحیه آسیب تورم در محل نقطه آسیب
عدم وجود خون کافی در بستر ناخن ها
اقدامات و کمک های اولیه:
بی حرکت سازی ،آتل بندی ،انتقال به مرکز درمانی ،استفاده از آتل های چوبی ،بادی ،سیمی ،کتاب ،دفتر و.....
سوختگی:
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عوامل تعیین کننده اهمیت سوختگی
 )1درجه سوختگی ( عمق )
 )2درجه سوختگی ( وسعت )
 )3شدت سوختگی
 )4سن مصدوم ( زیر  5سال و باالی  55سال )
 )5محل سوختگی
 )6همراهی سوختگی با عوامل زمینه ای

2

سوختگی درجه یک ( سطحی )  :این سوختگی نه تنها الیه خارجی پوست را متاثر می سازد و با قرمزی،
تورم خفیف ،حساس بودن و درد ،بدون وجود تاول مشخص می شود و با درمان مناسب ،ظرف  2تا  5روز
بدون بر جای ماندن اثر ( اسکار سوختگی ) بهبود می یابد.
سوختگی درجه دو ( قسمتی از عمق پوست ) :این سوختگی تمام الیه خارجی پوست را در بر می گیرد و به الیه
داخلی پوست هم کشیده می شود .تشکیل تاول ،تورم ،ترشح مایع و درد شدید مشخصه سوختگی درجه دو به شمار
می آید  .بهبود سوختگی درجه دو همراه با اثر ( اسکار ) کم بوده و با درمان مناسب در عرض حدود  3هفته التیام
می یابد.
سوختگی درجه سه ( تمام عمق پوست )  :این سوختگی ،شدید بوده و به تمام الیه های پوست و به چربی
زیر پوست ،عضالت و استخوان ها گسترش می یابد .تغییر رنگ ( به رنگ زغالی ،سفید یا قرمز آلبالویی ) ،چرمی

2

افراد دیابتی ،بیماری های اعصاب و روان و....
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شدن ،سوختن پوست ،ظاهر خشک ،درد شدید یا عدم وجود درد ( به علت سوختن پایانه های حسی درد ) از
مشخصات این نوع سوختگی به شمار می آید .بهبود مناسب پوست و قسمت آسیب دیده نیازمند پیوند پوستی از
مناطق سالم است .در این نوع سوختگی ،شوک و از دست رفتن مقادیر زیادی از مایعات بدن روی می دهد.
سن مصدوم
ازجمله عوامل مهم در تعیین اهمیت سوختگی بوده به طوری که در سنین پایین تر از  5سال و باالی 55
سال احتمال وقوع شوک و از دست رفتن سریع مایعات بدن ،بدنبال سوختگی وجود دارد .در افراد مسن
اغلب ،سوختگی های بیش از  20درصد بدن کشنده می باشد.
محل سوختگی
از آن نظر اهمیت دارد که در بعضی از قسمت ها مانند دست ،پا ،صورت ،دستگاه تناسلی و مجاری هوایی،
احتمال بروز شوک متعاقب سوختگی به شدت باال بوده و توجه بیشتری را می طلبد.
همراهی سوختگی با عوامل زمینه ای
سوختگی در افرادی که از یک بیماری قلبی یا دیابت رنج می برند و یا کسانی که دچار آسیب های
دیگری همزمان با سوختگی شده اند ،حتی اگر از درجات پایین سوختگی نیز بر خوردار باشند ،واکنشهای
شدیدی را به دنبال دارد .در این شرایط با ارزیابی صحیح ،به وجود مشکلت زمینه ای مصدوم پی ببرید.
وسعت سوختگی
وسعت سوختگی به صورت درصدی از کل سطح بدن بیان می شود .قانون نه ها در جهت محاسبه سریع
وسعت سوختگی سطح بدن به کار می رود .اعداد به دست آمده برای تعیین اهمیت سوختگی ،اولویت انتقال
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مصدوم در تریاژ ،میزان مایعات مورد نیاز بدن ،نحوه اقدامات در بیمارستان ،ارائه گزارش تلفنی به مراکز اورژانس یا
درمانی اهمیت دارد .بر طبق این قانون ،بدن بزرگساالن به مناطقی که مضربی از عدد نه می باشد ،به شرح زیر تقسیم
بندی می شود:
بزرگساالن

کودکان

سر و گردن

%9

%18

قسمت جلویی تنه

%18

%18

قسمت پشت تنه

%18

%18

هر اندام فوقانی

%9

%9

هر اندام تحتانی

%18

%13.5

بخش خارجی اندام تناسلی

%1

%1

نکته :این قانون در دو قسمت سر و گردن و اندام تحتانی در کودکان و بزرگساالن متفاوت است.
مثال : 1فرد بزرگسالی به علت سوختن با آب جوش در تمام قسمت جلوی تنه و پشت تنه کل یک اندام فوقانی
مراجعه کرده درصد سوختگی او را محاسبه کنید؟
18+18+9= 45%
مثال  : 2کودکی چهارساله به علت سوختگی با آب جوش در تمام قسمت جلوی تنه و کل یک اندام فوقانی و
کل یک اندام تحتانی مراجعه کرده ،درصد سوختگی او چقدر است؟
18+9+13.5 = 40.5%
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تقسیم بندی شدت سوختگی در بزرگساالن
 )1سوختگی خفیف :الف ) سوختگی درجه  3در کمتر از  %2سطح بدن
ب) سوختگی درجه  2کمتر از  %15سطح بدن
ج) سوختگی درجه  1در کمتر از  %50سطح بدن
 )2سوختگی متوسط :الف) سوختگی درجه  3بین  2تا  %10سطح بدن ( بجز دست و پا و صورت،
دستگاه تنفس ،دستگاه تناسلی )
ب) سوختگی درجه  2بین  15تا  %30سطح بدن
ج) سوختگی درجه  1در بیش از  %50سطح بدن
 )3سوختگی شدید بحرانی :الف) سوختگی درجه  3در بیش از  %10سزح بدن
ب) سوختگی درجه  3در دست ،پا ،صورت ،دستگاه تنفس و دستگاه تناسلی
ج) سوختگی درجه  2در بیش از  %30سطح بدن
د) سوختگی با اسید و برق گرفتگی
ه) سوختگی در بیمار دارای بیماری زمینه ای
تقسیم بندی شدت سوختگی در کودکان
 )1سوختگی خفیف:

سوختگی درجه  2در کمتر از  %10سطح بدن
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 )2سوختگی متوسط:

سوختگی درجه  2در  10تا  %20سطح بدن

 )3سوختگی شدید:

الف) سوختگی درجه  3یا  2در پیش از  %20سطح بدن
ب) سوختگی در دست ،پا ،صورت ،مجاری تنفسی و دستگاه تناسلی
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اقدامات و کمک های اولیه
 )1تاول های کوچک را با استفاده از محلول های ضد عفونی کننده و گاز استریل پانسمان و نموده و بپوشانید
و آن ها را تخلیه ننمائید چون خود بهترین پانسمان طبیعی در محل می باشد.
 )2تاول های بزرگ نیز می بایست با همین روش پانسمان و بانداژ شود .به یاد داشته باشید که تا حد امکان
جلوی ترکیدن تاول ها را بگیرید.
 )3گاهی ممکن است تاول دردناک باشد یا درشرایط غیر استریل و آلوده بویژه در حین کار بترکد ،با تاول
بیش از  2.5سانتی متر قطر داشته باشد ،لذا در شرایط استریل با استفاده از یک سر سوزن استریل مایع داخل
آن را تخلیه نمایید.
جدول شماره  11-1کمک های اولیه در سوختگی
درجه سوختگی

بایدها

نبایدها

سوختگی درجه یک

بکار بردن آب سرد در موضع سوختگی و

قراردادن کره ،خمیر دندان ،سیب زمینی،

پانسمان خشک

تخم مرغ و نظایر آن

فرو بردن در آب سرد ،پانسمان خشک،

ترکانیدن تاولها ،برداشتن پوسته های باقی

درمان شوک و اعزام به مراکز درمانی

مانده ،مالیدن پمادهای خانگی ،پانسمان

سوختگی درجه دو

مرطوب
سوختگی درجه سه

پانسمان با وسایل استریل ،درمان شوک،

برداشتن البسه ای که به پوست چسبیده

بررسی مشکالت تنفسی ،اعزام سریع به

اند ،استفاده از پمادهای خانگی بر روی

مراکز درمانی

موضع
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سوختگی شیمیایی

حذف عمل سوزاننده از روی پوست به
جریان آب فراوان حداقل بمدت  5دقیقه،
برداشتن لباسهای غیر چسبیده ،اعزام به
مراکز درمانی

پماد سیلور سولفادیازین-موضعی  :Silver Sulphadiazine-Topicalسولفادیازین نقره برای پیشگیری و
درمان عفونت زخمهای سوختگی به کار میرود .به عالوه به عنوان داروی کمکی برای درمان کوتاه مدت عفونت
زخمهای پا ،پیشگیری از عفونت محل برداشت پوست در پیوند پوست و سائیدگی وسیع پوست و درمان زخمهای
سرانگشت نیز مصرف میشود.
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فص
ل دوم

جم
ع
آشنایی با یت هالل اح رم
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هالل احمر
هالل احمر نام يك انحمن ن سازوان غيردنلتي انساندنستانه است .در سال  ،۱۸۷۶دنلت عثماني  ،بحاي نشان
صليب سرخ ،از پركم خود ن عالوت فالل استفاده كرد .بعدفا بسياري از كشورفاي اسالوي ،فالل را به عنوان نشان
معيت ولي اوداد ن نحاه خود بكار بردند .دنلت ايران در سال  ۱۹۸۰ويالدي نيز اين نشان را به اي نشان شير ن
خورشيد سرخ پذيرفت .معيت فالل احمر يكي از ووسساتي است كه در زوان نقوع حوادث طبيعي يا نگ فا به
كمك وردم وي شتابد
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران يك سازوان غيرانتفاعي ايراني ن عضوي از نهضت بينالمللي
صليب سرخ ن فالل احمر است ن در داخل كشور ايران ن در برخي ووارد در ديگر وناطق هان به فعاليتفاي
اودادي ن بشردنستانه فعاليت دارد .فاللاحمر طبق نظايف بينالمللي خود( كميته بينالمللي صليب سرخ )بايد در
وواقع برنز بحرانفايي نظير سيل ،زلزله ن نگ ن غيره در داخل ن خارج ورزفا به اودادرساني ن خرنج وصدنوان ن
قربانيان اين حوادث كمك كند.شماره تلفن اوداد ن نحاه فالل احمر ۱۱۲ويباشد .فالل احمر مهوري اسالوي
ايران داراي سازوانفاي زيرشاخه وتعددي است كه طيف ستردهاي از خدواه پزشكي ،بهداشتي ،تووزشي ن
اودادي را در بر وي يرند .
تاریخچه
در سال  ،۱۸۷۶دنلت عثماني  ،به اي نشان صليب سرخ ،از پركم عثماني ن عالوت فالل استفاده كرد .بعدفا
بسياري از كشورفاي اسالوي ،فالل را به عنوان نشان معيت ولي اوداد ن نحاه خود بكار بردند .دنلت ايران در
سال  ۱۹۸۰ويالدي نيز اين نشان را به اي نشان شير ن خورشيد سرخ پذيرفت .
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از انقالب اسالمی  ۱۳۵۷تا امروز
پس از پيرنزي انقالب اسالوي در سال  ،۱۳۵۷تغييراه نسيعي در ساختار ،وافيت ن نظايف معيت بهن ود تود.
نخستين تغيير اساسي ساختار معيت پس از انقالب ،تفكيك وراكز بهداشتي-درواني از معيت بود .بر اساس
وصوبه دنلت ووقت ،در اسفند  ،۱۳۵۷كليه ووسساه درواني ن بهداشتي شاول  ۲۲۴بيمارستان ۱۷۳ ،دروانگاه وستقل
ن وركز انرژانس ۷۷ ،اندرز اه ۱۵ ،وركز وستقل انتقال خون ن  ۳۰وركز تووزش پرستاري ،واوايي ،بهياري ن
پزشكي به فمراه كندين پرنرشگاه ن خانه كودک ،از معيت ونفك ن با حفظ والكيت معيت به نزاره بهداري
ن بهزيستي نقت انتقال يافت .اين وصوبه باعث تغيير سياستفاي كلي معيت ن توقف تماوي فعاليتفاي درواني ن
حمايتي تن شد .فمچنين بر پايهٔ وصوبهفاي بعدي فيئت دنلت ،وراكز وختلف پژنفشي-حمايتي معيت به
نزاره بهداري نا ذار شدند ن برخي از اوكاناه ترابري فوايي ن دريايي از مله فواپيمافاي معيت به ساير
نهادفا نا ذار شد در سالفاي تغازين انقالب ،بسياري از اووال ن اوالک معيت به بهانه تشابه ظافري نشان
معيت با ترم شافنشافي ن با استدالل نابستگي معيت به رژيم پيشين ،توسط نهادفاي ونا ون تصر

شدند.

پس از اين تغييراه ،نخستين اساسناوه معيت فالل احمر در سال  ۱۳۵۹به تصويب رسيد .در انايل سال  ۱۳۵۹دكتر
علي بهزادنيا با به عهده رفتن وسئوليت معيت ،تا حد اوكان به بازسازي دنباره ساختار تن پرداخت .در دي ۱۳۶۲
برابر واده ناحده وصوب وحلس شوراي اسالوي ،عنوان معيت به « معيت فالل احمر مهوري اسالوي ايران»
تغيير يافت.
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نشان

دنلت ايران در سال  ۱۳۰۱معيت ولي خود را تأسيس كرد ،نلي به اي استفاده از نشان صليب سرخ يا فاللاحمر
عالوت شير ن خورشيد سرخ را به عنوان نشان معيت خود انتخاب كرد .عالوت شير ن خورشيد در كنفرانس ژنو
در سال  ۱۹۲۹به عنوان نشان سوم وورد حمايت بينالمللي ،به تصويب رسيد .از تن پس  ۳نشان صليب سرخ،
فاللاحمر ن شير ن خورشيد سرخ به عنوان نشانهفاي رسمي ن بينالمللي شناخته شدند ن نهايتاً در وتن كنوانسيونفاي
كهار انه ژنو وصوب  ۱۹۴۹به عنوان نشانفاي  ۳انهٔ بينالمللي كه تحت حمايت حقوق بينالملل بشردنستانه
قرار دارد به تصويب رسيد .
پس از انقالب  ۱۳۵۷ن در سال  ،۱۳۵۹دنلت ايران با ارسال ناوهاي به دنلت سوئيس به عنوان اوين ن نگافدارنده
قراردادفاي كهار انه ژنو ،اعالم كرد كه استفاده از شير ن خورشيد سرخ را به حالت تعليق درتنرده ن به اي تن از
نشان فاللاحمر استفاده خوافد كرد .
ارکان ساختاری
معيت فالل احمر مهوري اسالوي ايران داراي كندين سازوان زيروحموعه ويباشد :


ستاد معيت فالل احمر
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حوزه دبيركل معيت فالل احمر



سازوان اوداد ن نحاه



سازوان وانان



سازوان دانطلبان



سازوان تداركاه پزشكي



وعاننت بهداشت ،دروان ن توانبخشي



فيئت پزشكي حج



وؤسسه تووزش عالي فالل ايران



شركت نسا ي فالل



رنزناوه شهرنند



معيتفاي فالل احمر استاني

رؤسای سازمان
وديرعاولفا ،رؤسا ن سرپرستفاي ووقت سازوان عبارتند از :


حسن خطيبي ۱۳۵۷–۱۳۲۷



كاظم ساوي ۱۳۵۹–۱۳۵۷



علي بهزادنيا ۱۳۶۰–۱۳۵۹



سيد حسن فيرنزتبادي ۱۳۶۲–۱۳۶۰
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سيفاهلل نحيد دستحردي ۱۳۷۸–۱۳۶۲



احمدعلي نورباال ۱۳۸۴–۱۳۷۸



سيد وسعود خاتمي ۱۳۸۹–۱۳۸۴



ابوالحسن فقيه ۱۳۹۲–۱۳۸۹



وحمد فرفادي شهريور  -۱۳۹۲دي ۱۳۹۳



اويروحسن ضيايي استرتبادي دي  - ۱۳۹۳وهر ۱۳۹۶



علي اصغر پيوندي وهر  - ۱۳۹۶تذر ۱۳۹۸

مأموریتها
داخلی
بالياي طبيعي وثل سيل ن زلزله ن ...
حوادث بشري وثل تصادفاه رانند ي ن سقوط فواپيما ن ...
بینالمللی


سيل  ۲۰۱۰پاكستان



سوناوي ژاپن ۲۰۱۱



قحطي  ۲۰۱۱شاخ تفريقا

نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هالل احمر
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در سال  ۱۸۶ ،۱۹۸۶عضو معيتفاي صليب سرخ ن فالل احمر ،كميته بينالمللي صليب سرخ ن فدراسيون
بينالمللي معيتفاي صليب سرخ ن فالل احمر ردفم تودند ن نهضت بينالمللي صليب سرخ ن فالل احمر را
پايه ذاري كردند .
كنفرانس هاني صليب سرخ ن فالل احمر وعموالً فر  ۴سال يكبار تشكيل ويشود ن قوانين ن تيينناوهفاي وربوط
به نهضت بينالمللي صليب سرخ ن فالل احمر پس از سال ( ۱۹۸۶كنفرانس ۲۵ام در ژنو) دن بار ديگر در سالهاي
( ۱۹۹۵كنفرانس ۲۶ام) ن ( ۲۰۰۶كنفرانس ۲۹ام )تمديد ن تصويب رديد .
صليب سرخ ن فالل احمر وحموعهاي از سازوانفاي با افدا

ن اساسناوه وشترک ويباشد كه در بيش از ۱۹۰

كشور دنيا نمايند يفاي بووي دارند ن بهصوره بينالمللي عمل ويكنند .
اصول هفتگانهٔ نهضت
 )۱انسانيت
 )۲بي غرضي
 )۳بيطرفي
 )۴استقالل
 )۵خدواه دانطلبانه
 )۶نحده
)۷

هاني بودن
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اهداف چهارگانه
 )۱برقراري صلح ن تفافم ن دنستي ويان ولتفا ن وذافب
 )۲تسكين تالم بشري
 )۳تأوين احترام انسانفا
 )۴حمايت از زند ي ن سالوت انسانفا بدنن در نظر رفتن فيچ ونه تبعيض ويان تنها
اعضا
 )۱كميته بينالمللي با افدا
 )۲فدراسيون بينالمللي با فد

انسان دنستانه در زوان نگ شاول  ۲۵نمايندهٔ سوئيسي.
ارتباط ن فمافنگي ويان معيتفاي ولي ن كمك رساني به تسيب ديد ان

حوادث ن بالياي طبيعي.
)۳

معيتفاي ولي با فد

حمايت از تسيب ديد ان بالياي طبيعي ن در يريفاي نظاوي.

 )۴نهادفا شاول كنفرانس ،شوراي نمايند ان ن كميسيون دائمي.
بلور سرخ
پس از ناكام واندن درخواست اسرائيل براي ثبت ستاره سرخ داود در كنفرانس هاني صليب سرخ سال ،۱۹۴۹
با پيگيريفاي تن دنلت ن با تو ه به عدم تمايل بعضي كشورفاي غير وسيحي ن غير وسلمان در استفاده از نشانفاي
صليب سرخ ن فالل احمر ،كنوانسيون ژنو در سال « ۲۰۰۵پرنتكل سوم الحاقي» را به ونظور اصالح در تيينناوه
نهضت هاني صليب سرخ ن فالل احمر به تصويب رساند .اين پرنتكل در سال  ۲۰۰۶در ۲۹اوين كنفرانس هاني
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صليب سرخ ن فالل احمر به تصويب رسيد ن بدين ترتيب راه حلي براي اين وشكل ديرينه يافت ن نشان سووي به نام
بلور سرخ را به دن نشان قبلي اضافه نمود .
بدين ترتيب از سال  ۲۰۰۶حركت ديدي با عنوان صليب سرخ ،فالل احمر ،بلور سرخ با وشاركت ن فمرافي
كشورفاي بيشتري راه اندازي شد .
اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
مقدمه
بر اساس واده ناحده قانون نظايف ن وسئوليتهاي معيت فالل احمر وصوب  ۲۰/۱۰/۱۳۶۲وحلس شوراي اسالوي،
معيت فاللاحمر ( معيت شير نخورشيد سرخ سابق) داراي شخصيت حقوقي وستقل وي باشد ن به كليه تعهداه ن
قراردادفاي وصوب بينالمللي وربوط به افدا  ،نظايف ن وسونليت فاي معيت فالل احمر ن صليب سرخ هاني
ن وقرراه اتحاديه هاني صليب سرخ ن فالل احمر كه با سياستفا ن قوانين مهوري اسالوي ايران وغايره نداشته
باشد پاي بند بوده ن رنابط خود را در كاركوب سياست خار ي كشور با كليه معيت فاي فالل احمر ن صليب
سرخ در هان وحفوظ داشته ن دروسائل اودادي برنن ورزي ن درنن ورزي ن تعهداه وربوطه بر طبق اساسناوه اي
كه به پيشنهاد معيت فالل احمر مهوري اسالوي ن *۱با تائيد نزاره بهداري به تصويب وحلس شوراي اسالوي
ويرسد ،عمل وي كند .اين واده وشتمل بر پنج تبصره وي باشد كه قسمت تخر واده وذكور ن *۲تبصره  ۴تن با تو ه
به اين اساسناوه ن توضيحاه ارائه شده در ذيل ،كان لم يكن وي باشد.
تاریخچه تصویب و اصالحات اساسنامه جمعیت هالل احمر
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درتاريخ  ۸/۲/۱۳۶۷نخستين اساسناوه قانوني معيت فالل احمر به تصويب وحلس شوراي اسالوي رسيد.
سپس به درخواست معيت ،قانون اصالح ووادي از قانون اساسناوه معيت فالل احمر مهوري اسالوي ايران
درتاريخ  ۲۲/۱۲/۷۴توسط وحلسشوراي اسالوي تصويب كه اين اصالحيه ،عالنه بر تعيين عالوت معيت فالل
احمر به عنوان نشان اختصاصي ،ووظف نمودن كليه ار انها ن نهادفا ،سازوان فاي دنلتي ن نيرنفاي نظاوي ن انتظاوي
به تخليه ن تحويل اوالک معيت را در پي داشت.
دنوين اصالحيه در تاريخ  ۲۸/۲/۷۹تحت عنوان قانون اصالح واده  ۲۰قانون اساسناوه معيت فالل احمر وشتمل بر
واده ناحدهاي به تصويب وحلس شوراي اسالوي رسيد كه براساس تن ،معيت ن وؤسساه نابسته به تن ن شركت
فايي كه حداقل نود ن نه درصد سهام تن وتعلق به معيت باشد از پرداخت والياه ،عوارض ،حقوق مركي ،سود
بازر اني ،حق الثبت ن فر ونه عوارض ن كليه فزينهفاي دادرسي در تمام وراحل رسيد ي وعا

رديدند.

در سال ۱۳۸۱بار ديگر بنا به درخواست معيت ،طرح اصالح ووادي از قانون اساسناوه معيت دروحلس شوراي
اسالوي وطرح ن درتاريخ  ۲۴/۲/۸۲تصويب بطوري كه طي تن به فعاليت فاي درنن ورزي ،برنن ورزي ن اركان
معيت اشاره رديده است.
در

سال

۱۳۸۸

نیز

به

درخواست

جمعیت

هالل

احمر،

حضور

نمایندگی

ولی فقیه در ارکان جمعیت بصورتی پررنگتر از گذشته در مجلس شورای اسالمی بررسی،
بطوریکه در جلسه علنی مورخ  ۳۰/۲/۸۸توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ۱۳/۳/۸۸
به تایید شورای محترم نگهبان رسید .این اصالحات در مواد ( )۷و ( )۱۰اساسنامه جمعیت هالل
احمر لحاظ شده است.
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اساسنامه
ماده ۱ت معيت فالل احمر مهوري اسالوي ايران( معيت شير ن خورشيد سرخ سابق) كه در اين اساسناوه معيت
ناويده ويشود ،وؤسسه اي خيريه ،غير انتفاعي ن داراي شخصيت حقوقي وستقل وي باشد .معيت ،به كليه تعهداه ن
قراردادفاي بينالمللي وربوط به افدا

ن نظايف معيت فاي فالل احمر ن صليب سرخ ن نيز وقرراه اتحاديه

معيت فاي صليب سرخ ن فالل احمر كه با قانون اساسي ن ساير قوانين مهوري اسالوي ايران وغايره نداشته باشد،
پايبند بوده ن در وسايل اودادي ن بهداشتي درواني برنن ورزي ن درنن ورزي ن تعهداه وربوطه در راستاي سياست
فاي دنلت مهوري اسالوي ايران طبق اساسناوه عمل ويكند.
ماده ۲ت افدا

معيت عبارتند از :تالش براي تسكين تالم بشري ،تاوين احترام انسانها ن كوشش در هت بر

قراري دنستي ن تفافم وتقابل ن صلح پايدار ويان ولت فا ن فمچنين حمايت از زند ي ن سالوت انسانها بدنن در نظر
رفتن فيچگونه تبعيض ويان تنها.
ماده ۳ت نظايف معيت در سطح كشور ن خارج از كشور بدين قرار است:
۱ت ارايه خدواه اودادي در فنگام برنز حوادث ن سوانح طبيعي وثل زلزله ن سيل ن غيره در داخل ن خارج از كشور.
۲ت ارايه كمك فاي انليه در حوادث غير وترقبه به نسيله ي اوداد ران.
 ۳ت برناوه ريزي ن اقدام در هت تواد ي وقابله با حوادث ن سوانح ن تووزش عمووي دراين زوينه ن تربيت كادر
اودادي ن نيرني انساني وورد نياز .
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۴ت ارسال كمك ن اعزام عواول اودادي ن درواني به ساير كشورفا در صوره لزنم.
۵ت كمك به اور توانبخشي ن ارايه خدواه ا تماعي در هت تسكين تالم تنار ان ،پنافند ان ،ورضي ن وعلولين ن
ايحاد حس تعانن ،تفافم ،دنستي ن نيكوكاري بين وردم.
 ۶ت تالش در هت تسكين تالم بشري ن كمك به اور سالوت اوعه ن دفاع از ارزشهاي انساني ن كوشش در هت
برقراري دنستي ن تفافم وتقابل ن صلح پايدار ويانولتفا.
۷ت اداره اوور وانان معيت ن توسعه وشاركت وانان درتصميم يري فا ن فعاليتهاي وربوط به تنها ن تربيت ن
تووزش وانان وذكور به ونظور تواده ساختن تنان درانحام خدواه اودادي ن عام المنفعه.
۸ت كمك به تهيه دارن ن نسايل ن تحهيزاه پزشكي وورد نياز وراكز بهداشتي ،درواني ن تووزشي كشور با ووافقت
نزاره بهداشت ن با فمكاري فالل احمر ن صليب سرخ هاني كه عضو اتحاديه بين المللي صليب سرخ ن فالل احمر
هاني فستند.
تبصره ۱ـ كمك فاي ارسالي معيت به ساير كشورفا به صوره نسي ن يا نقدي ن يا خدواه انساني خوافد بود.
تبصره ۲ـ فزينه تن قسمت از خدواه ن كمك فاي انليه اودادي ن يا ساير خدواتي كه از طر

دنلت درسطح

كشور ن كمك اودادي ن درواني ن بهداشتي خارج از كشور به عهده معيت وحول وي شود ،توسط دنلت به معيت
پرداخت وي ردد تا طبق وقرراه ن ضوابط خاص معيت به وصر

رسانيده شود.

ص ف ح ه |  52شرکت رضوان نت 44588305 -44510212-09128109914

@Rezvannet

دوره آموزشی کمک های اولیه ( هالل احمر ) سال 1398
تبصره ۳ـ معيت وكلف است حتي االوكان نسبت به كمك فاي نقدي ن نسي كه به تسيب ديد ان ن نيازوندان
خصوصاً در خارج از كشور انحام وي دفد دقت ن نظاره كاول اعمال كند تا اين كمك فا به افرادي كه استحقاق
تن را دارند ،برسد.
ماده۴ت در زوان نگ ن در تصادواه ن برخوردفاي وسلحانه ،معيت ن عواول اودادي تن طبق وقرراه ولي ن بين
المللي ن وصون از فر ونه ومانعت ن يا تعرض دستحاه وتخاصم ،بي طرفانه به كمك وحرنحين ن تسيب ديد ان ن
پنافند ان ن تنار ان ن اسراء ن ستحوي وفقوداالثرفا شتافته ن به طرفين در ير به نحو يكسان ن بدنن فر ونه
تبعيضي كمك فاي انساني خود را عرضه وي نمايد ن طرفين وتخاصم وكلف به احترام ن فمكاري با معيت ن عواول
تن وي باشند.
تبصره – عالوت فالل احمر نشان اختصاصي معيت فالل احمر مهوري اسالوي ايران بوده ن استفاده از اين
عالوت به استثناء بهداري نيرنفاي وسلح مهوري اسالوي ايران بدنن ا ازه قبلي از معيت ومنوع وي باشد.
ماده ۵ـ كليه نزارتخانه فا ،سازوانها ن شركت فا ن ووسساه دنلتي باالخص فواپيمائي ن كشتيراني ن شركت سهاوي
راه تفن مهوري اسالوي ايران ن مرگ ايران ووظفند خصوصاً به فنگام برنز حوادث ن يا در زوان نگ ،در
ا راي نظايف معيت ،فمكاري ن تشريك وساعي الزم را بنمايند.
ماده ۶ـ فر كس از زن ن ورد ن كوكك ن بزرگ ،بدنن والحظاه سياسي ،وذفبي ،نژادي ن با رعايت اين اساسناوه
ن وطابق تيين ناوه عضويت معيت وي تواند عضو معيت ردد.
ماده  -۷اركان معيت فالل احمر عبارتند از:
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۱ت وحمع عمووي ،شوراي عالي ،رييس ،دبيركل ،نمايند ي نلي فقيه در معيت با اذن وعظمله ،بازرس يا بازرسان.
۲ت وحمع استان ،فياه وديره ،ودير عاول استان ،بازرس يا بازرسان ،وسئول دفتر نمايند ي نلي فقيه در استان.
۳ت وحمع شهرستان ،شوراي ا رائي شهرستان ،رييس شعبه ،بازرس يا بازرسان.
تبصره ۱ـ كليه اعضاء ن دانطلبين فعال معيت در فر شهرستان ،عضو وحمع شهرستان وحسوب شده ن اعضاي
وحمع استان از نمايند ان وعرفي شده وحاوع شهرستانهاي تابعه ن اعضاي وحمع عمووي نيز از نمايند ان وعرفي شده
از وحاوع استانها تشكيل ويشوند.
تبصره ۲ـ حد نصاب تشكيل ن رسميت يافتن لسه وحمع عمووي ن وحاوع استاني ن شهرستاني در نوبت انل با
حضور دن سوم اعضاء فر وحمع خوافد بود ن درصوره عدم تاوين حد نصاب در نوبت انل ،لسه ي دنم كه حداكثر
پانزده رنز بعد از نوبت انل خوافد بود با حضور فر تعداد از اعضاء رسميت خوافد يافت.
تبصره ۳ـ فياه ا رائي فعلي ووظف است در انلين فرصت ومكن ،تيين ناوه ن دستورالعمل بر زاري انتخاباه
وحمع عمووي ن وحاوع استان ن شهرستان را تدنين ن تصويب نمايد به نحوي كه حداكثر ظر
الزم اال را شدن اين قانون ،وحاوع استان ن شهرستان ن ظر

وده  ۹واه پس از

وده يك سال ،وحمع عمووي ن ساير اركان معيت

وطابق اين اصالحيه تشكيل ردد.
تبصره ۴ـ معيت فالل احمر در سراسر كشور داراي شخصيت حقوقي ناحد است.
ماده  ۸ـ نظايف ن اختياراه وحمع عمووي ن وحاوع استان ن شهرستان عباره است از:
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الف -نظايف ن اختياراه وحمع عمووي.
۱ت تعيين ن تصويب سياستهاي كالن معيت.
 -۲تصويب وراوناوه ن نظاوناوه معيت در كاركوب اساسناوه ن وقرراه فدراسيون بين المللي صليب سرخ ن فالل
احمر.
 -۳تصويب برناوه ن بود ه ن ترازناوه ساالنه معيت.
۴ت تصويب تيين ناوه فا ن دستورالعمل فاي الزم در وورد شرح نظايف ن اختياراه شوراي عالي.
 ۵ت استماع زارش بازرس يا بازرسان.
۶ت انتخاب ففت نفر از اعضاي شوراي عالي.
۷ت انتخاب بازرس يا بازرسان.
ب -نظايف ن اختياراه وحاوع استان ن شهرستان.
۱ت تدنين برناوه فاي كلي استاني ن شهرستاني در كاركوب وقرراه ن سياستهاي كالن معيت.
۲ت پيشنهاد برناوه ن بود ه ساالنه معيت وربوط به سطح باالتر ن تصويب ترازناوه ساالنه معيت وربوطه.
۳ت استماع زارش بازرس يا بازرسان.
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۴ت انتخاب كهار نفر اعضاي فياه وديره براي استان ن شوراي ا رايي براي شهرستان.
 ۵ت انتخاب بازرس يا بازرسان.
تبصره ـ شرايط اعضاء ،كگونگي ن شيوه دعوه ن تشكيل وحاوع استان ن شهرستان ن وحمع عمووي ن بر زاري
انتخاباه بر اساس تيينناوه فايي خوافد بود كه در دنره انل توسط فياه ا رايي فعلي ن در دنره فاي بعد توسط
وحمع

عمووي

تصويب

وي ردد.
ماده ۹ـ نظايف ن اختياراه رييس معيت به قرار زير است:
 -۱انتخاب ن نصب يا عزل دبيركل ن خزانه دار كل ن نظاره وستقيم ن وستمر بركار تنان.
 -۲تشكيل ن اداره لساه شوراي عالي.
 -۳تمهيد وقدواه تشكيل كنفرانس فاي بين المللي ن ونطقه اي وربوط به معيت فالل احمر نصليب سرخ بين المللي
در ايران.
 -۴برقراري ارتباط با وقاواه مهوري اسالوي ايران.
 -۵نظاره وستقيم ن وستمر بر اوور بين المللي معيت.
 -۶دستور ارسال كمك فا ن عواول اودادي به ساير كشورفا.

ص ف ح ه |  56شرکت رضوان نت 44588305 -44510212-09128109914

@Rezvannet

دوره آموزشی کمک های اولیه ( هالل احمر ) سال 1398
 -۷وراقبت بر حسن ا راي اساسناوه ن نظاره بر ا راي وقرراه بين المللي انساني.
 -۸وراقبت برحسن ا راي وصوباه شوراي عالي ن ساير وقرراه ناظر بركار معيت.
 -۹اعطاي نشان فاي در ه انل وخصوص معيت.
ماده  -۱۰تركيب ن نظايف شوراي عالي ،فياه وديره استان ن شوراي ا رايي شهرستان:
الف -اعضاي شوراي عالي عبارتند از:
 -۱ففت نفر عضو ونتخب وحمع عمووي به وده كهار سال.
 -۲كهار نفر از شخصيتهاي بر سته ن صاحب نظر كشور ،وطلع ن وسلط به اوور اودادي ،بهداشتي ،درواني ،اوور
وانان ن حقوقبشردنستانه با وعرفي رييس مهور به وده كهار سال.
 -۳رييس معيت.
 -۴دبيركل.
 -۵خزانه دار كل.
 -۶يك نفر از وديران ارشد ا رايي معيت به انتخاب رئيس معيت.
 -۷بازرسان (بدنن حق راي).
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 -۸نماينده نلي فقيه در معيت با اذن وعظم له.
ب -نظايف ن اختياراه شوراي عالي:
 -۱تدنين سياستهاي كالن ن پيشنهاد تن به وحمع عمووي.
 -۲تنظيم برناوه ن بود ه ن ترازناوه ساالنه معيت ن ارائه تن به وحمع عمووي.
 -۳تدنين رافكارفاي الزم هت ا راي وصوباه وحمع عمووي.
 -۴تصويب تيين ناوه فاي داخلي شوراي عالي ن تيين ناوه فاي والي ،وحاسباتي ،وعاوالتي ن استخداوي ن ضوابط
ساختار تشكيالتي ن پست فاي سازواني معيت.
 -۵وعرفي دن نفر ودير ودبر شايسته از افراد نا د شرايط به رييس مهور هت انتخاب يكي از تنها به عنوان رييس
معيت به وده كهار سال.
 -۶بررسي ن تصويب پيشنهاداه رييس معيت.
تبصره -نماينده نلي فقيه در معيت بر نحوه وصر

اووال افدائي ن تبديل فداياي وردوي درصوره لزنم اداره

ووقوفاه ن تعيين خط وشي ن اوور فرفنگي در هت انطباق با ووازين شرعي نظاره خوافد كرد .اختياراه وصرح
در اين اصالحيه نافي نظايف ن اختياراه وفوضه از سوي نلي فقيه نمي باشد.
ج -تركيب ن نظايف فياه وديره استان عبارتند از:
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 -۱كهار نفر ونتخب وحمع استان به وده كهار سال.
 -۲وديرعاول.
 -۳خزانه دار.
 -۴يكي از وعاننين معيت استان.
 -۵وسؤنل دفتر نمايند ي نلي فقيه در استان.
 -۶بازرس يا بازرسان (بدنن حق راي).
د -نظايف ن اختياراه فياه وديره استان عبارتند از:
 -۱تدنين برناوه فاي كلي استان ن پيشنهاد تن به وحمع استان.
 -۲تنظيم برناوه ن بود ه نترازناوه ساليانه معيت استان ن ارائه تن به وحمع استان.
 -۳تدنين رافكارفاي الزم هت ا راي وصوباه وحمع وربوطه.
 -۴وعرفي دن نفر ودير نا د شرايط به رييس معيت هت انتخاب ودير عاول.
 -۵تصويب پيشنهاداه ودير عاول در كار كوب نظايف.
ه -اعضاي شوراي ا رايي شهرستان عبارتند از:
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 -۱كهار نفر ونتخب وحمع شهرستان به وده كهار سال.
 -۲رييس شعبه.
 -۳خزانه دار.
 -۴وعانن شعبه.
 -۵بازرس يا بازرسان (بدنن حق راي).
و -نظايف ن اختياراه شوراي ا رايي شهرستان عباره است از:
 -۱تدنين برناوه فاي كلي شهرستان وربوطه ن ارائه تن به وحمع شهرستان.
 -۲تنظيم برناوه ن بود ه ن ترازناوه ساليانه معيت وربوطه ن ارائه تن به وحمع شهرستان.
 -۳تدنين رافكارفاي الزم هت ا راي وصوباه شهرستان.
 -۴وعرفي دن ودير نا د شرايط به ودير عاول استان هت انتخاب ودير شعبه.
 -۵تصويب پيشنهاداه رييس شعبه در كاركوب نظايف.
ماده  -۱۱اعضاي شوراي عالي در قبال تصميماتي كه در ا راي نظايف شورا اتخاذ خوافند نمود داراي وسئوليت
وشترک ويباشند.
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ماده  -۱۲لساه شوراي عالي حداقل وافي يكبار تشكيل وي ردد .رييس معيت وي تواند در شرايط اضطراري
شخصاً به اي شورايعالي اتخاذ تصميم نموده ن زارش تن را در انلين لسه شوراي عالي ارائه دفد .ترتيب ا راي
اين واده را تيين ناوهفاي معيت وشخص خوافند نمود.
ماده  – ۱۳دبير كل معيت سمت وعانن كل رييس را در اوور اداري ن ا رايي به عهده داشته ن ووظف است
زارش اقداواه خود را به طور وستمر به رييس ن شوراي عالي تسليم نمايد .دبيركل نزد ورا ع قانوني ن دنلتي ن
وحاكم ن سازوانها ن اداراه ن اشخاص حقيقي ن حقوقي ،نمايند ي رسمي معيت را با حق توكيل غير دارا
وي باشد.
ماده  -۱۴نظايف ن اختياراه خزانه دار كل:
 -۱بكار بردن وساعي الزم در نصول درتودفا ن ارايه پيشنهاد در وورد ايحاد انواع درتودفاي ديد ضمن اشتراک
وساعي با دبير كل.
 -۲حفظ دارايي فا ن اووال ن حقوق ن ونافع والي معيت ضمن اشتراک وساعي با دبيركل.
 -۳نظاره والي برتنظيم ن ا راي بود ه ن وصر

فزينه فا.

 -۴تنظيم ترازناوه ن تفريغ بود ه.
 -۵فمكاري وشترک با دبيركل هت تخصيص اعتبار.

ص ف ح ه |  61شرکت رضوان نت 44588305 -44510212-09128109914

@Rezvannet

دوره آموزشی کمک های اولیه ( هالل احمر ) سال 1398
 -۶افتتاح حساب در بانكها ن برداشتن از تن ن نيز وسدند كردن حساب فا ن صدنر كك فا ن سفته فا ن انراق بهادار
ن قبوض ن انعقاد قراردادفاي والي( وتفقاً با اوضاي خزانه دار كل ن دبير كل به عمل ويتيد.) .
 -۷ايحاد فمافنگي در اوور والي معيت.
تبصره  -۱وعرفي اوضافاي وحاز كليه شعب معيت به بانكها از طريق دبيركل ن خزانه دار كل به طور وشترک به
عمل وي تيد.
تبصره  -۲دروواردي كه خزانه دار كل فزينه كردن ن وفي را خال

وقرراه بداند ،بايد وراتب را كتباً به دبيركل

زارش نمايد ن كنانچه توافق حاصل نشد ،خزانه دار كل پس از زارش كتبي اور به رييس معيت ن بازرسان ن اخذ
دستور كتبي از رييس معيت ،نسبت به اوضاء اسناد اقدام وي نمايد ن ووظف است زارش اور را براي نزير اوور
اقتصادي ن دارايي ن ديوان وحاسباه كشور ارسال نمايد.
ماده  – ۱۵نظايف ن اختياراه بازرسان به قرار زير است:
 -۱بازرسي ن نظاره وستمر بر ا راء ن انطباق نحوه اداره اوور

معيت با اساسناوه ن

تيين ناوهفا ن وقرراه داخلي ن بينالمللي معيت باالخص در وواقع اوداد ن وددكاري ا تماعي.
 -۲رسيد ي به كليه حساب فا ن دفاتر ن انراق ن اسناد ن ودارک والي ن در تودفا ن داراييفاي نقدي ن نسي ن
انراق بهادار ،در صوره لزنم با استفاده ازخدواه كارشناسان ن ووسساه رسمي حسابرسي.
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 -۳اعالم كتبي تخلفاه در نحوه اداره اوور معيت ن تحانز از حدند اساسناوه ن تيين ناوه فا ن وقرراه به رييس
معيت ن شوراي عالي.
 -۴بررسي ن اظهار نظر درخصوص زارش فاي ساالنه شوراي عالي ،ترازناوه ن تفريغ بود ه سال پيش ،صوره
دارايي ن فمچنين درباره صحت وطالب ن اطالعاتي كه توسط شوراي عالي در اختيار رييس معيت ذاشته وي شود.
 -۵تهيه زارش اوعي را ع به نضع معيت با تو ه به بند فوق ن تسليم تن به رييس معيت .
ماده  -۱۶معيت وي تواند بر اساس نياز ن شرايط ونطقه اي شعبي در وراكز استان ن يا در وركز بعضي از شهرستانها
ن بخشها ن يا نمايند يفايي در ساير وراكز تاسيس نمايد .معيت استان داراي فياه وديره اي وركب از ودير عاول،
رييس ن خزانه دار ن شعب داراي رييس شعبه ن نمايند ي داراي وسئول دفتر خوافند بود كه حدند نظايف ن اختياراه
تنها را شوراي عالي وشخص خوافد نمود.
تبصره -وديران عاول ن سرپرستان شعب استانها ن شهرستانها بايد افراد وؤون ن ولتزم به اسالم ن قانون اساسي بوده ن
قبل از انقالب اسالوي از عواول حزب ونحله رستاخيز نباشند.

ماده  – ۱۷ونابع والي معيت عالنه بر تنچه كه قانون در ذشته وشخص نموده است عباره است از:
 -۱كهل ن دن درصد از درتود حاصل از حق الثبت اسناد رسمي.
 -۲پنحاه ن پنج درصد از وحل درتود يك درصد كاروزد ثبت سفارشاه.
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 -۳يك ريال از فر وراسله سفارشي ن بيمه اعم از داخله ن خار ه ن وبلغ دن ريال از فر اوانت پستي اعم از داخله
نخار ه ن وبلغ دن ريال ن نيم از فر تلگرا

اعم از داخله ن خار ه كه به ن سيله ي الصاق تمبر خيريه از فرستند ان

دريافت وي شود.
 -۴اعاناه ،عوايد ن اووالي كه در ا راي تصميماه ن وصوباه ورا ع ن سازوانهاي دنلتي ن شهري اختصاص به
معيت داده وي شود ن فمچنين اعاناه وردوي ن كمكفاي خار ي.
 -۵كمك فاي دنلت به ونظور تاوين ونابع والي كافي ن تقويت ن تحكيم نيرني معيت كه بايد فمه ساله ،رديف
اعتباري به عنوان اعانه در بود ه كل كشور ونظور ردد.
 -۶وعادل يك درصد قيمت فر بليط فواپيما ن كشتي كه از فر وسافر بايد اخذ ن به حساب معيت ناريز ردد.
تبصره -كمك فاي دنلت كه فمه ساله در رديف اعتباري به عنوان اعانه در بود ه كل كشور ونظور وي ردد ،طبق
اين اساسناوه ن وقرراه ن ضوابط خاص معيت به وصر

وي رسد .دنلت ووظف است عالنه بروبلغ فوق در شئون

وختلف ،بذل وساعده ن فمكاري الزم را با معيت بنمايد*۳ .
ماده  – ۱۸دنلت ووظف است كليه ن وفي را كه به وو ب قانون تحت عنوان معيت فالل احمر مهوري
اسالوي ايران نصول وي نمايد ،به خزانه ناريز ن وعادل تن را در بود ه سال تينده به حساب معيت ونظور دارد.
ماده  -۱۹كليه اووال ن دارايي فا ناعتباراه معيت كه از طريق عقود ناقله شرعي از قبيل نقف ،صلح ،فبه ن اوثال
تن سابقاً ن از اين به بعد به تملك معيت در توده ن يا به نسيله معيت ايحاد ن احداث شده است ،كماكان در
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والكيت معيت باقي وانده ن كليه وقرراه ن قوانيني كه وو ب تضييع حقوق شرعيه معيت شده باشد ،لغو ن بالاثر
خوافد بود.
تبصره  -۱با حفظ والكيت معيت ،اداره ووسساه بهداشتي درواني ن تووزش پزشكي كماكان به عهده نزاره
بهداشت ،دروان ن تووزش پزشكي خوافد بود.
تبصره -۲كليه ار انها ،نهادفا ،سازوانهاي دنلتي ،نيرنفاي نظاوي ن انتظاوي ووظفند ظر وده يك سال از تصويب
اين قانون نسبت به تخليه ساختمانها ،اوالک ن وستغاله معيت ن تحويل تن اقدام نمايند .در غير اين صوره تصر
غير قانوني وحسوب رديده ن داد اه خارج از نوبت نسبت به صدنر حكم تخليه وبادره خوافدنمود.
ماده  -۲۰معيت ن ووسساه نابسته به تن ن شركتهايي كه حداقل نود ن نه در صد (۹۹درصد)سهام تنها وتعلق به
معيت باشد ن درتودفاي تن در راستاي افدا

ن نظايف معيت به وصر

برسد از پرداخت والياه ،عوارض،

حقوق مركي ،سود بازر اني ،حق الثبت ن فر ونه عوارض ديگر در وورد اووال ،اوالک،وستغاله ،نسائط نقليه،
كاالفا ن خودرنفاي افدايي ن كليه خريدفاي خار ي ن نارداه تحهيزاه ضرنري ن حياتي اوداد ننحاه وعا
باشد .معيت از پرداخت كليه فزينه فاي دادرسي در تمام وراحل رسيد ي وعا

وي

است*۴.

ماده  -۲۱براي وقابله با پيش تودفا ن حوادث ن تاوين نيازونديهاي تتي معيت فمه ساله وبلغي وعادل  ۵درصد
كل بود ه ساليانه معيت به عنوان ذخيره احتياط به حساب اندنخته معيت ونظور وي شود.
ماده  -۲۲خدوت در معيت افتخاري است .وگر در وورد پست فايي كه بنا به داليل اداري ن تشكيالتي ن يا به
وو ب قوانين ن وقرراه كادر ثابت ن حقوق بگيرالزم داشته باشد.
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تبصره -معيت ووظف است ظر

 ۵سال نيرنفاي زائد خود را بازخريد يا بازنشسته نموده ن حتي المقدنر از افراد

دانطلب خدوت افتخاري به صوره تمام نقت يا نيمه نقت استفاده نمايد.
ماده  -۲۳اوور استخداوي كاركنان اداري ثابت ن حقوق بگير معيت ،تابع قوانين ن وقرراه استخدام كشوري است
ن وشاغل كار ري وشمول قانون كار خوافد بود .از نظر بيمه ،كاركنان معيت تابع قانون تاوين ا تماعي ن وشمول
واده ( )۱۱۴اين قانون وي باشند*۵ .
تبصره  -۱ضوابط سني ن وده خدوت براي احتساب وستمري بازنشستگي كاركنان معيت قبل از ووعد وقرر تابع
ضوابط ن وقرراه قانون استخدام كشوري نتغييراه ن اصالحاه بعدي تن خوافد بود.
حقوق بازنشستگي اين افراد طبق تبصره ذيل واده ( )۷۷قانون تاوين ا تماعي تعيين ن به نسيله سازوان تاوين ا تماعي
برقرار ن پرداخت وي ردد*۶ .
تبصره  -۲با تو ه به شرايط معيت ن تعديل نيرني انساني ن استفاده از نيرنفاي دانطلب ،افرادي كه به استناد تبصره
واده ( )۲۲اساسناوه بازنشسته وي شوند نياز به درخواست بازنشستگي نداشته ن درصوره داشتن حداقل  ۲۵سال سابقه
پرداخت حق بيمه با احتساب وده خدوت نظيفه بدنن شرايط سني با سنواه خدوت بازنشسته خوافند شد*۷ .
تبصره  -۳نقل نانتقال كاركنان رسمي معيت به نزارتخانه فا ن ساير سازوان فا ن شركت فا ن ووسساه دنلتي ن
نابسته به دنلت ن بالعكس با احتساب سوابق خدوتي بالوانع است.
ماده  -۲۴معيت در رسيد ي به تخلفاه اداري كاركنان ثابت ن حقوق بگير وشمول قوانين ن وقرراه دنلتي
است.
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ماده

-۲۵

نحوه

رسيد ي

به

اختالفاه

احتمالي

فيوابين

كاركنان

ن

معيت

را

تيين ناوه استخداوي معيت پيش بيني خوافد نمود .به فر حال ووضوع ،از شمول قانون كار خارج است.
ماده  -۲۶شكايت از تصميماه ن اقداواه معيت وشمول قانون ن وقرراه ديوان عدالت اداري است.
توضیحات:
 -۱با تو ه به بند الف واده  ۱۰ن شق  ۵بند ب واده  ۱۰اين اساسناوه ،شوراي عالي باالترين وقام معيت فالل احمر
وي باشد كه نظيفه وعرفي دن نفر حائز شرايط هت انتخاب به عنوان رئيس معيت به وقام وحترم رئيس مهور را
دارا وي باشد ،بنابراين حكم تأييد نزاره بهداري (سابق) وندرج در قسمت تخر واده فوق االشاره ن وفاد تبصره ۴
قانون وذكور ونتفي وي باشد.
 -۲بر اساس تبصره  ۴واده ناحده قانون نظايف ن وسئوليت فاي معيت فالل احمر رئيس معيت با پيشنهاد نزير
بهداري ن تاييد فياه نزيران ن با حكم نزير وذكور به اين سمت ونصوب نيا عزل وي شود.
 -۳ونابع والي معيت در ذشته كه در واده  ۱۷اين اساسناوه بدان اشاره شده بشرح ذيل بوده كه از اساسناوه داخلي
معيت شير ن خورشيد سابق وصوب  ۱۳۵۳فياه وركزي معيت استخراج ن ذيال به كاپ رسيده است:
الف) دارائي فاي وو ود معيت ن عوايد تنها.
ب) عضويت اعضاء معيت
ج) ن وه ن اووال افدائي نيكوكاران اعم از نقف ،نصيت ،صلح ،فبه ن اوثال تنها
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د) ن وه ن اووالي كه از طريق استمداد ولي يا بر زاري شن فا ن وراسم ن ففتهفاي وخصوص معيت ن سازوان
فاي نابسته به تن يا فرنش فاي خيريه ن وواردي از اين قبيل عايد معيت وي شود.
ه) ن وه ن اووالي كه در ووقع برنز حوادث ن سوانح به صوره كمك فاي دانطلبانه وردم ن سازوانها ن ووسساه
دنلتي ن خصوصي يا بين المللي به معيت افداء وي شود.
ن) اعاناه يا عوايد ن اووالي كه در ا راي تصميماه انحمن فاي شهر ن شهرستان ن استان ن شهرداري ن اوثال تن به
معيت اختصاص داده وي شود.
ز) سپرده فا ن سهام ن سروايه فاي معيت ن سازوان فاي نابسته به تن ،در بانكفا ،شركت فا ن ووسساه بازر اني
ن انتفاعي ن درتود تنها.
ح) اعاناه دنلت ن عوايدي كه بر اساس قوانين وصوب وحلس تحصيل وي شود.
 -۴به استناد تبصره  ۳واده  ۵ن وتن واده  ۱۰قانون اصالح ووادي از برناوه سوم توسعه ،اقتصادي ،ا تماعي ن فرفنگي
ن كگونگي برقراري ن نصول عوارض ن ساير ن وه از توليد كنند ان كاال ارائه دفند ان خدواه ن كاالفاي نارداتي
(تحميع عوارض) كليه وعافيتفا ،تخفيف فا در خصوص عوارض ن ن وه دريافتي شهرداريها لغو رديد كه معيت
نيز از اين قاعده وستثني نمي باشد ن از تاريخ ا راي قانون وذكور ( )۱/۱/۸۲ووظف به پرداخت عوارض شهرداري فا
وي باشد ،لكن وعافيت معيت در خصوص ووارد اشاره شده در واده  ۲۰قانون اساسناوه به قوه خود باقي است .الزم
به يادتنري است كه از تاريخ  ۱/۷/۸۷قانون والياه بر ارزش افزنده ايگزين قانون تحميع عوارض رديده است.
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 -۵وتن واده  ۱۱۴قانون تاوين ا تماعي :ضوابط سني ن وده خدوت براي احتساب وستمري بازنشستگي كاركنان
سازوان قبل از ووعد وقرر تابع ضوابط ن وقرراه قانون استخدام كشوري ن تغييراه ن اصالحاه بعدي تن خوافد بود.
حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با وتوسط حقوق ن وزاياي دريافتي دن سال تخر خدوت كه واخذ پرداخت حق بيمه
بوده است ،وي باشد.
 -۶وتن واده  ۷۷قانون تاوين ا تماعي :ويزان وستمري بازنشستگي عباره است از يك سي ن پنحم وتوسط وزد يا
حقوق بيمه شده ضرب در سنواه پرداخت حق بيمه وشرنط بر تنكه از صدرصد وتوسط وزد يا حقوق تحانز ننمايد.
 -۷به وو ب قانون اصالح ووادي از قانون اساسناوه معيت وصوب  ۲۲اسفند  ۱۳۷۴وهلت وقرر در واده  ۲۲براي
وده  ۵سال تمديد رديده است.
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فص
ل سوم

مهارتاهی پاهیاهی داوطل یب
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بخش نخست :تاریخچه صلیب سرخ و هالل احمر

*

چگونگی پیدایش صلیب سرخ جهانی:
در سال  1859جنگی بین فرانسه و اتریش در منطقهای بنام سولفورینو(شمال ایتالیا) در گرفت که هانری دونان

بازرگان  26ساله سوئیسی نظارگر این جنگ بود او با کمک مردم آن منطقه یک گروه امدادی تشکیل داد و مجروحین
آن جنگ را نجات داد.
 +هانری دونان بعد از بازگشت به کشورش ،دو پیشنهاد به دولت خود ارائه کرد که این دو پیشنهاد مورد استقبال قرار
گرفت:
 )1تأسیس یک جمعیت امدادی داوطلب در هر کشور که در زمان صلح و آرامش به افراد عالقمند و داوطلب
آموزش دهند که بتوانند در زمان جنگ یا بروز حادثه از آنها کمک بگیرند.
 )2ایجاد یک اصل بین المللی جهت حمایت از بیمارستانها و کارکنان مراکز درمانی
بدین ترتیب در سال  1863میالدی ،جمعیت صلیب سرخ جهانی پایهگذاری شد و نماد آن به احترام هانری دونان
معکوس پرچم سوئیس تعیین گردید.
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پس از آن دولت عثمانی در سال  1876میالدی ،پیشنهاد داد جمعیتی به نام هالل احمر تشکیل گردد که تحت نظارت
صلیب سرخ باشد و فقط کشورهای مسلمان عضو آن باشند و چون پیشنهاد دهنده دولت عثمانی بود نماد هالل احمر،
معکوس پرچم کشور عثمانی گردید.

و بعد از آن در سال  1301هجری ،دولت ایران پیشنهاد تشکیل جمعیتی با نام جمعیت شیر و خورشید سرخ را داد که
در سال  1308این جمعیت به رسمیت شناخته شد.

*

اصول هفتگانه صلیب سرخ و هالل احمر:
اصول هفتگانه نهضت صلیب سرخ و هالل احمر
Fundamental Principles of International Red Cross & Red Crescent Movement
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 – Neutralityبی طرفی
نهضت هیچگونه جهتگیری نسبت به ملیت ،نژاد ،عقیده مذهبی ،طبقه یا عقاید سیاسی ندارد .نهضت تالش میکند
تا با توجه به نیاز افراد ،رنج ایشان را التیام بخشد و موارد حیاتیتر را ترجیح دهد.
 – Impartialityبی غرضی
به منظور بهرهبردن از اطمینان همگانی ،نهضت در درگیریها از هیچ طرفی جانبداری نمیکند و در هیچ زمانی در
مناقشههای سیاسی ،نژادی ،مذهبی و یا ایدئولوژی شرکت نخواهد کرد.
 – Independenceاستقالل
نهضت مستقل است .نمایندگان محلی ضمن آنکه در خدمت انساندوستانه دولتهای خود نقش کمکی را ایفا خواهند
کرد و منطبق با قوانین کشور متبوع خود خواهد بود باید همواره استقالل خود را حفظ کنند تا بتوانند منطبق با اصول
نهضت عمل کنند.
 – Voluntary Servicesخدمت داوطلبانه
خدمت در نهضت داوطلبانه است و در هیچ شرایطی سودآوری مشوق آن نخواهد بود.
بشردوستی– Humanity
نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هالل احمر که با ایده کمک بیطرفانه به مجروحان جنگی شکل گرفت .با پشتوانه
ملی و بینالمللی خود تالش میکند تا رنج را در هر کجای جهان التیام بخشد و از آن جلوگیری کند .هدف نهضت،
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محافظت از جان و سالمتی نوع بشر و تضمین کرامت آن است .نهضت درک متقابل ،دوستی ،همکاری و صلح پایدار
را در میان ملتها ترویج میکند.
یگانگی– Unity
در یک کشور ،تنها یک جمعیت صلیب سرخ و یا هالل احمر میتواند وجود داشته باشد .این جامعه باید برای استفاده
عموم باشد .این جامعه باید فعالیتهای انشان دوستانه را در سرزمین خود انجام دهد.
جهان شمولی– Universality
همه جمعیتها در نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هالل احمر از موقعیت یکسان برخوردارند و مسوولیتها و وظایف
یکسانی را در کمک به یکدیگر دارند.

*

اهداف جمعیت صلیب سرخ و هالل احمر:

 -1تالش برای تسکین آالم بشری  -2تأمین احترام انسانها  -3صلح و دوستی  -4حمایت از زندگی انسانها
* تشکیالت جمعیت هالل احمر ایران:
 -1سازمان امداد و نجات  -2سازمان جوانان  -3سازمان داوطلبان  -4سازمان تدارکات پزشکی
معاونت درمان و توانبخشی

 -6اداره کل امور بینالملل

 -7مؤسسه آموزشی علمی و کاربردی هالل ایران
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بخش دوم:
* کارگروهی:
 تعریف گروه :دو یا چند نفر که با هم روابط متقابل دارند ،به یکدیگر وابستهاند و برای تأمین هدفهای خاصگرد هم میآیند.
 نقش افراد در گروه: -1نقش مثبت

 -2نقش منفی

 -3نقش بلهقربانگو

 انواع گروه: -1گروه اولیه  -2گروه ثانویه  -3گروه کوچک  -4گروه بزرگ
 -7گروه مشورت

 -8گروههای باز و بسته

 -5گروه راهنما

 -9گروههای رسمی و غیررسمی

گروه داوطلب  -12گروه اجباری  -13گروه همساالن  -14انجمنها

-6گروه مشورت

 -10گروه انبوه خلق -11

 -15گروههای روابط انسانی

گروههای مباحثه و مناظره
 تکنیکهای تصمیمگیری: -1فن بارش مغزی :روشی برای افزایش خالقیت در گروههاست و بر چهار اصل مبتنی است:
= اظهار نظر = ارزیابی نکردن = کمیت = پرورش دادن
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-2فن گروه اسمی :این تکنیک موانع تفکر ،وابستگی افراد و تنبلی آنها را به حداقل میرساند و دارای  4مرحله
است:
 +مرحله  :1رهبر گروه موضوع مسئله را نوشته و توضیح میدهد ،سپس افراد در سکوت نظر خود را به نوبت مطرح
میکنند.
 +مرحله  :2افراد نظرات خود را به نوبت مطرح میکنند.
 +مرحله  :3ایدهها به بحث گذاشته میشود.
 +مرحله  :4هرکدام از اعضا  5راه حل برتر را انتخاب میکنند ،راه حلی که بیشترین رأی را بیاورد انتخاب میشود.
 تعریف تیم :یک گروه دو یا چند نفره از افراد که بطور منظم با یکدیگر تعامل برقرار میکنند و بمنظور رسیدنبه هدف مشترک کارها را هماهنگ میکنند.
 تفاوت تیم و گروه :در گروه الزاماً تخصصهای تکمیلی وجود ندارد ولی در تیم هر یک از اعضا تجربه یامهارتی را که مکمل تجارب و مهارتهای دیگر اعضا است دارد.
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بخش سوم:
* خدمات داوطلبانه:
 تعریف داوطلب :داوطلب کسی است حقیقی یا حقوقی که به اصول بنیادین نهضت بینالمللی و هالل احمرپایبند بوده
 تعریف عضو :عضو جمعیت شخصی حقیقی یا حقوقی که به اصول جمعیت پایبند بوده و حق عضویت پرداختمیکند.
 -انواع داوطلب:

 -1داوطلب منفرد

 -انواع خدمات داوطلبانه:

 -2داوطلب عضو گروه

 -1خدمات انفرادی

-کیفیت انجام خدمات داوطلبانه:

 -1داوطلب مفید

 -2خدمات گروهی
 -2داوطلب غیرمفید
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بخش چهارم:
* حقوق بشردوستانه بینالمللی:
 تعریف حقوق بشر دوستانه :حقوق بشردوستانه یکی از شاخههای حقوق بینالمللی است که اعالم میکند هنگامدرگیری مسلحانه حق دولتها در انتخاب روشها و سالح جنگی نامحدود نیست و از حیات ،سالمت و کرامت
انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان دادهاند حمایت میکند.
 +غیرنظامیان :همه افرادی که رزمنده نیستند و در درگیری مشارکت مستقیم ندارند و اسلحه یا سالح نظامی ندارد.
 +نظامیان :اعضای نیروهای مسلح که در درگیریها مستقیم مشارکت میکنند و اسلحه حمل میکنند.
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بخش پنجم:
*

رهبری و راهنمایی گروه:

 چگونگی رهبری کردن گروه -1 :آمادهسازی جلسات  -2انتقال پیام طی فرآیند آموزش سه مرحلهای(قبلجلسه ،روش آموزش را انتخاب کنید ،وسایل مورد نیاز(از قبیل وسایل دیداری و شنیداری ،فتوکپی و))...
 -3هماهنگ کردن جلسه
 ده مورد ضروری برای رهبری مؤثر در جلسات-1 :آن چه را که می خواهید ارائه دهید با دقت آمادهکنید.

 -2گوش کنید.

را افزایش دهید.
تشویق کنید.

 -3پیام را توضیح دهید.

 -4مثالهای زیادی بزنید.

 -6هدف را به طور واضح تعریف کنید.
 -9تمامی افراد را به صحبت کردن تشویق کنید.

 -5سعی کنید خالقیت گروه

 -7زمان را از یاد نبرید.

 -8گروه را به فعالیت

 -10جلسه را به آرامی برگزار کنید.
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بخش ششم:
*

شناخت حوادث طبیعی:

 زلزله: +اقدامات قبل از وقوع زلزله -1 :شناسایی عوامل ایجاد کننده خطر  -2شناسایی مکانهای امن در داخل و
خارج خانه  -3آموزش خود و اعضای خانواده  -4همراه داشتن وسایل ضروری

 -5طرح یک برنامهریزی

ارتباط اضطراری  -6کمک برای آمادگی افراد جامعه خود مخصوصاً همسایگان

 +اقدامات حین وقوع زلزله:
 #اگر داخل خانه هستید -1 :در جای امن قرار بگیرید  -2اگر جای امن نیست در یک گوشه در حالت
چمباتمه بنشینید و سر و صورت خود را با کمک دستان خود بپوشانید.

 -3اگر در رختخواب هستید همان جا

بمانید تا زمانی که لرزش متوقف شود برای محافظت از خود یک بالش یا پتو روی سر خود نگه دارید.

 -4تا

زمانی که لرزش متوقف نشده در داخل خانه بمانید ،از پلکان و آسانسور استفاده نکنید.
 #اگر در بیرون از خانه هستید -1 :از کنار ساختمان ها ،تیرهای برق ،خطوط آب و ...دور شوید -2 .به
سرعت از خیابانها و کوچههای باریک خارج شوید -3 .اگر در فضای باز هستید تا زمان توقف لرزشها همان
جا بمانید ،اگر در فروشگاه ،سینما یا مکان پر ازدحام هستید به جای هجوم به سمت درهای خروجی به مکان امن
بروید.

ص ف ح ه |  80شرکت رضوان نت 44588305 -44510212-09128109914

@Rezvannet

دوره آموزشی کمک های اولیه ( هالل احمر ) سال 1398
 #اگر در وسیله نقلیه هستید -1 :در یک مکان امن خودرو را متوقف کنید و در داخل آن بمانید ،با پایان
لرزش با احتیاط به حرکت خود ادامه دهید -2 .از حرکت در جاده روی پل یا سراشیبی و دست اندازهایی که
توسط زلزله آسیب دیده بپرهیزید.
 #اگر در زیر آوار ماندید -1 :جلوی دهان خود را با یک دستمال کاغذی یا یک پارچه بپوشانید-2 .
چنانچه در نزدیکی شما دیوار یا لوله وجود دارد به آرامی ضربات ممتدی به آن بزنید تا امدادگران بتوانند محل
محبوس شدن شما را پیدا کنند.
 +اقدامات بعد از وقوع زلزله -1 :مراقب پس لرزه باشید -2 .از تلفن به جز در موارد ضروری استفاده
نکنید.

 -3برای کسب آخرین اطالعات به تلویزیون یا رادیو را گوش دهید -4 .از مناطق آسیب دیده دور

شوید.

 -5خطوط آب و فاضالب و برق را بررسی کنید -6 .به کمک افراد آسیب دیده بروید.

 سیل: +اقدامات قبل از وقوع سیل -1 :از ساختن خانه در حریم رودخانه به طور جدی بپرهیزید  -2کیف امدادی
و کمکهای اولیه را تجهیز نمائید

 -3آب سالم و قوطی کنسرو ذخیره نمائید

 -4وسیله روشنایی (چراغ قوه،

شمع و )...تهیه کنید  -5اسناد و اوراق بهادار را در جعبه ای ضد آب و مطمئن قرار دهید

 -6منزل خود را در

مقابل حوادث بیمه نمائید.
 +اقدامات حین وقوع سیل -1 :برای اطالع از وضعیت و گرفتن الزم به رادیو و تلویزیون یا بلندگوهای عمومی
گوش دهید -2 .نجات خود هنگام شکلگیری سیالب

 -3از فاضالب و جویبار به ظاهر آرام دوری کنید-4 .

هنگام ترک خانه اشیاء گرانقیمت را در باالترین محل منزل خود بگذارید -5 .برق و گاز را قطع کنید.

ص ف ح ه |  81شرکت رضوان نت 44588305 -44510212-09128109914

@Rezvannet

دوره آموزشی کمک های اولیه ( هالل احمر ) سال 1398
 +اقدامات بعد از وقوع سیل -1 :خود را به نزدیک ترین محل امدادرسانی هالل احمر برسانید.
سیالب دور شوید.

 -3به مناطقی که سیالب عقب نشینی کرده نروید.

 -2از

 -4از خطوط فشار قوی دوری کنید.

 -5زمانی که به خانه بازگشتید مسئوالن را از وضعیت این محل مطلع کنید.
 آتشسوزی: +اقدامات قبل از وقوع آتشسوزی -1 :از مواد اشتعالزا دوری کنید -2 .حداقل دو راه خروجی اضطراری
داشته باشید -3 .هنگام خروج از خانه شیر ورودی گاز را ببندید.

 -4نصب سیستم اطفاء حریق خودکار در منزل

داشته باشید.
 +اقدامات حین وقوع آتشسوزی -1 :از ساختمان به سرعت خارج شوید.
مواد نفتی استفاده نکنید.

 -3بستن دستمال به دور دهان و بینی

 -2از آب برای خاموش کردن

 -4اگر لباستان آتش گرفت ندوید بلکه غلت

بخورید تا آتش خاموش شود.

بخش هفتم:
*

روان شناختی:

 بحران: +تعریف بحران :واکنش طبیعی فرد نسبت به یک سانحه غیرطبیعی است
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 +چهار مرحله بحران -1 :فاز شوک  -2فاز واکنش  -3فاز انطباق و سازش  -4فاز بازیابی
 +اصول چهارگانه بقاء -1 :وقوع سانحه را بپذیرد -2 .احساسات و واکنشهای خود را بپذیرد.

 -3از آنچه

که رخ داده است درس بگیرد -4 .احساسات خود را بر موضوع جدیدی متمرکز کنید.
 +عالئم هشدار دهنده بحران -1 :بیتفاوتی

 -2بیشفعالی  -3بیخوابی

 -4فلج عاطفی

 -5از

دستدادن حافظه  -6توهم  -7پرگویی  -8سوء استفاده از دارو و الکل
 +عالئم جسمانی ناشی از بحران -1 :سردرد  -2درد قلب و شکم  -3دل درد و اسهال
 -5افزایش ادرار

 -6کاهش میل جنسی

 -4سوزش قلب

 -7خشکی دهان
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بخش هشتم:
*

احکام شرعی:

مسأله  :1بعضاً اتفاق میافتد که با مصدومی مواجه میشویم که دچار ایست تنفسی یا قلبی گردیده است و نیاز به
تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی دارد؛ اگر مصدوم مرد و امدادگر زن و یا بلعکس باشد ،تکلیف شرعی چیست؟
 +پاسخ :در مواقع ضرورت مانند توقف حفظ جان مصدوم بر امور ذکر شده ،اشکال ندارد.
مسأله  :2اگر با مصدومی مواجه شدیم که از قسمتهای قفسه سینه و یا اندامی که نگاه کردن نامحرم به آن حرام
میباشد ،دچار آسیبدیدگی باشد(اگر مصدوم زن یا بلعکس باشد) چارهای جز نگاه کردن و یا لمس نمودن برای
مداوا نبود ،تکلیف چیست؟
 +پاسخ :در مواقع ضرورت مانند توقف حفظ جان مصدوم بر امور ذکر شده ،اشکال ندارد.
مسأله  :3در مواقع ضروری که جان مصدوم در خطر است و نیاز به مداوا داردو جهت مداوا ملزم به حمل میباشد،
حمل مصدوم باید چه شرایطی داشته باشد؟
 +پاسخ :در مواقع ضرورت مانند توقف حفظ جان مصدوم بر امور ذکر شده ،اشکال ندارد.
مسأله  :4در مواقعی که مصدوم نیاز به گرفتن فشار خون دارد آیا گرفتن فشار خون توسط امدادگر مرد برای مصدوم
زن یا بلعکس ایرادی دارد؟
 +پاسخ :در مواقع ضرورت مانند توقف حفظ جان مصدوم بر امور ذکر شده ،اشکال ندارد.
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مسأله  :5شرکت دختران و بانوان امدادگر با مردان امدادگر در مأموریتهای ویژه امدادرسانی بصورت مشترک و
انجام امور محوله که گاهی ناچار به برخورد یا تماس با هم میباشند مشروع است یا خیر؟
 +پاسخ :در مواقع ضرورت مانند توقف حفظ جان مصدوم بر امور ذکر شده ،اشکال ندارد.
مسأله  :6اگر لباس امدادگر در مأموریت آلوده به خون و نجس گردد و فقط همان یک دست لباس را داشته باشد
تکلیف خواندن نماز با لباس مذکور چگونه است؟
 +پاسخ :اگر تطهیر ممکن نباشد و نتواند آن را بیرون بیاورد و باید نماز را در همان لباس بخواند ،صحیح است.
مسأله  :7شرایط مکان نمازگزار در مکانی که امدادگر نمیداند صاحبش رضایت دارد یا خیر مانند مأموریتهای
امدارسانی در زلزله ،چگونه است؟
 +پاسخ :احراز رضایت مالک الزم است.
مسأله  :8آیا الکلی که جهت ضدعفونی بعد از تزریقات استفاده میشود نجس است؟
 +پاسخ :اگر مسکر مایع باالصل نیست یا مشکوک است پاک است.
مسأله  :9شرکت امدادگران آقا و خانم در کالسهای آموزشی امدادرسانی بصورت مختلط اشکال دارد یا خیر؟
 +پاسخ :اشکال ندارد.
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داوطلبان عزیز ،از هفت فصل اول پرسشها بصورت تستی و از فصل هشتم پرسشها بصورت تشریحی طرح می-
گردد.
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بخش ۱
شناخت اصول و اهداف کمکهای اولیه

 « -۱-۱اصول »
ا صول كلي كمكهاي انليه در تمام سوانح  ،صرفنظر از نخاوت تن يك سان وي با شند .حادثه فر كه كه با شد
نظيفه اوداد ر تنستتت كه به ستترعت ن با خونستتردي بطور صتتحيح نارد عمل شتتود ن تا زواني كه فرد ذيصتتالح ن يا
پزشتتك در صتتحنه حضتتور يابد وستتئوليت ان وصتتدنم ن يا وصتتدنوين رابعهده يرد نا ر صتتحنه حادثه از ستتوي
وأوورين انتظاوي كنترل نشتتده ،بايد وستتئوليت ايحاد نظم را نيز بپذيرد كراكه دروحيط شتتلو ن پر فرج ن ورج نمي
توان اقدام وفيد ن ووثري براي نكمك به وصدنوين انحام داد .
وظایف امدادگر را بطور کلی می توان در پنج عنوان طبقه بندی نمود :
 -۱برخورد وناسب با حادثه نوصدنم
 -۲بررسي ووقعيت ن انحام اقداواه وناسب باتن
 -۳وعاينه ن ارزيابي وصدنم
 -۴اقداواه درواني
 -۵انتقال وصدنم
 « -۲-۱اهداف »
ص ف ح ه |  89شرکت رضوان نت 44588305 -44510212-09128109914

@Rezvannet

دوره آموزشی کمک های اولیه ( هالل احمر ) سال 1398
اهداف کمکهای اولیه بترتیب اهمیت عبارتند از :
 -۱نحاه ان وصدنم
 -۲لو يري از نخيم تر شدن حال وصدنم
 -۳افزايش احتمال بهبودي وصدنم
 -۴كافش درد ن رنج وصدنم
 « -۳-۱تعاریف »
تعریف کمکهای اولیه :
تعاريف وختلفي از كمكهاي انليه شده است كه تعدادي از تنها در زير توده است:
 -۱اقداواتي كه فنگام نقوع حوادث براي لو يري ازورگ ،پيشتتتگيري از صتتتدواه ن عوارض بعدي ن يا
كافش درد ن رنج وصدنم پيش از رسيدن پزشك ن يا انتقال ان به وراكز درواني بعمل وي تيد.
 -۲كمكهاي انليه كاربرد صتتحيح نوافرانه اصتتول درواني در فنگام برنز حادثه با استتتفاده از نستتايل وو ود
بمنظور پيشگيري از ضايعاه احتمالي يا ورگ وصدنم وي باشد
 -۳كاربرد وافرانه اصول پذيرفته شده درواني بهنگام نقوع يك سانحه يا بدحال شدن نا هاني  ،با استفاده از
اوكاناه ن نسايلي كه در تن زوان در دسترس ن ود دارد.
 -۴كمكهاي انليه رنشتهاي درواني تأييد شتده اي فستتند كه دروورد شتخص وصتدنم تارستيدن پزشتك يا
انتقال به بيمارستان ( ا ر الزم باشد ) ا را وي شود.
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بخش ۲
توانائی شناخت عالئم حیاتی
 ۱-۲رنحيه وناسب  ،سرعت  ،دقت  ،ابتكار ن برخورد وناسب  ،كمك خواستن از ديگران
اوداد ر ولزم به ك سب وهاره در هت كمك به فمنوعان خويش ا ست نتازواني كه فرد ذي صالح يا پز شك
در صحنه حضوريابد وسئوليت ان وصدنم را به عهده وي يرد  .اوداد ر شخصيتي وصمم بوده ن با تدبير؛ افرادي
كه در وحل ستتانحه تحمع يافته اند بايد تحت وديريت ني به كمك وصتتدنوين بشتتتابند ن با قاطعيت در هت ايحاد
نظم ن ا راي اقداواه انليه كمك رساني به وحرنحين ن وصدنوين انحام نظيفه نمايند.
اوداد ر بيش از تنكه حر

بزند عمل وي كند ن درحوادث دلخراش رنحيه وستحكم ن قوي دارد نبه بستگان

و صدنم ن ديگران تزاوش وي بخ شد  .در حوادث نزديك اوداد ر فر صت ا ضافي هت برر سي ن ضعيت ت سيب
ديد ان را ندارد  ،پس ستترعت ن دقت درعمل از اصتتول شتتخصتتيتي يك اوداد ر وي باشتتد  .عالنه برتن اوداد ر
ووظف استتت به عالئمي كه نشتتانف فوريت فا ن شتترنع ضتتايعف بران ناپذير وي باشتتد تو ه نيژه اي وبذنل نمايد ،با
سهل انگاري ن اغماض به وصدنم نگاه نمي كند ن به فته اناعتماد وي نمايد.
دروتتحتتمتتوع شتتتتخصتتتتيتتت اوتتداد تتر نخصتتتتوصتتتتيتتاه فتتردي ني نا تتد افتتمتتيتتت فتترانان بتتوده ن
وي توان وهمترين نكاه شتتخصتتيت ني را كنين بيان نمود  :دانش ،وهاره  ،ستترعت  ،قاطعيت  ،نظم  ،خونستتردي ،
وديريت  ،دقت  ،رنحيه وناسب براي كمك به فمنوع ن برخورد وناسب با ني ن ابتكارعمل  .برخورد شما بايد سريع
نلي فمراه با تراوش باشد  ،تو ه كنيد كه بين سريع بودن نفول شدن تفانه فاحشي ن ود دارد.
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وطمئن ش تويد كه براي نحاه ان وصتتدنم خود را به خطر نمي اندازيد ،درصتتورتي كه پزشتتك يا پرستتتار يا
شخص با تحربه تر ازشما دروحل حضور نداشت با تراوش عهده دار وسئوليت اوداد شويد .به رنحيه وصدنم تو ه
نموده  ،اطمينان ان را لب نمائيد ن از بيان وطالبي كه وو ب ترس ني وي ردد خودداري نماييد ،نگذاريد وصدنم
راحت خود را ببيند ن در صتتوره اوكان  ،اضتتطراب ن ناراحتي ان را با مع كردن خويشتتان ن دنستتتان ان برطر
نماييد.
اگر ترتیبی ساده برای برخورد با حوادث وجود داشته باشد شاید بتوان آنرا بترتیب زیر بیان نمود:
الف  -برخود وسلط شويد .
ب  -بررسي دقيقي از نضعيت سانحه به عمل تنريد .
ج -در وورد انلويت اقداواه  ،تصميم يري نماييد .
شرایطی که دراین الویت بندی موثر هستند عبارتند از :
ت رعايت ايمني
ت كمك خواستن از ديگران
ت تقاضاي كمك از وراكز انرژانس
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 - ۲-۲شناخت حراره بدن  ،تنفس  ،نبض ن قلب  ،ف شار خون  ،نبض  ،ناكنش فا ن سطح فو شياري  ،رنگ
پوست نوردوك كشم
عالئم حیاتی :
فنگام برخورد با وصدنوين الزم است ابتدا ارزيابي كلي از ني صوره يرد :دراين ورحله از ارزيابي نيازي به
تشخيص صدوه ن بيماري نبوده ن صرفاً درصدد بررسي نضع كلي سالوت وصدنم فستيم .كرا كه اين عالئم درتعداد
بسياري از بيماريها ن صدواه وي توانند تغيير كنند ن به صر

تغيير يك يا دن وورد از تنها نمي توان تسيب خاصي

را تشخيص داد .اين ارزيابي شاول عالئمي وانند فوشياري ن در اه تن ،تنفس  ،نبض  ،ضربان قلب  ،در ه حراره
 ،فشارخون ،رنگ پوست ن اندازه وردوك كشمها وي باشند كه بطورخالصه توضيح داده وي شود:
الف  -درجه هوشیاری :
انلين اقدام در برخورد با وصتتدنم  ،ارزيابي در ه فوشتتياري ني وي باشتتد .اوداد ر بوستتيله تكان دادن واليم
وصدنم ن صدا كردن ني ( به اسم يا به فر صوره ومكن ) در ه فوشياري ان را بررسي وي كند .فرد درحال طبيعي
كاوالً فوشيار بوده ننسبت به وحيط خود ت افي دارد ،از زوان ن وكان خود اطالع داشته ن به تحريكاه ( دردناک ،
صوتي ن غيره ) پاسخ وي دفد.
هوشیاری مراحل گوناگون دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
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 -اغماء  :فرد كاوالً بيهوش است نحتي به تحريكاه دردناک نيز واب نمي دفد.

رنشهاي وختلفي براي سنحش ويزان فوشياري ن ود دارد كه بعضي دقيق تر از بعضي ديگر فستند  ،غير از رنش
فوق الذكر رنشهاي ديگري نيز ن ود دارند كه براي سنحش ذر از وراحل فوشياري به بيهوشي ن بالعكس از تنها
استفاده وي شود  .بيهوشي ازاختالل در كاركرد وغز ناشي وي شود .نخاوت حال وصدنم را ويشود بوسيله تزوايش
پاسخ ان به تحريك فاي خار ي وثل صدا يا تماس سنحيد.
اين وهم استتت كه فر تغييري درحالت وصتتدنم را يادداشتتت كنيد ،اين يادداشتتتها به پزشتتك در دروان نهايي
و صد نم كمك خوافد كرد  .وصدنم ومكن ا ست فر ورحله اي از وراحلي را كه درزير فته خوافد شد ،پ شت سر
بگذارد ؛ بعباره ديگر ومكن است حالش رن به بدتر شدن با بهتر شدن برند.
زارشي را كه از سطح فوشياري وصدنم تهيه كرده ايد به پزشك ياوسئول توبوالنس تحويل دفيد  ،ا ر تنها
فستتيد انل به دروان وصتدنم يا وصتدنم فا بپردازيد ن بعد از تن زارشتي از نضتع تنها تهيه كنيد  .نلي ا ر كستان
ديگري فم در تنحا ح ضور دارند در فمان حال كه به وداناي و صدنم (فا) و شغول ف ستيد ،حال و صدنم را ت شريح
كنيد تا تنها يادداشت كنند.
تو ه كنيد تنچه در پايين والحظه وي كنيد وراحلي استتت كه وصتتدنم ومكن استتت در ذر از فوشتتياري به
بيهوشتتي يا بالعكس تنها را تحربه كند  .در اين وواقع فد

اينستتت كه ستتعي كنيد ستتبب بيهوشتتي رابيابيد ن فر كه

زندتر تنرا ورتفع كنيد .بايد وصدنم را فر كه زندتر به بيمارستان برسانيد.
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سطح های هوشیاری :
 -۱بطور عادي به سوااله پاسخ وي ويد ن صحبت وي كند.
 -۲تنها وي تواند به سوااله وستقيم پاسخ ويد.
 -۳تنها به صوره وبهم به سوااله پاسخ وي ويد.
 -۴فقط وي تواند از دستوراه اطاعت كند.
 -۵فقط به درد  ،ناكنش نشان وي دفد.
 -۶اصالً ناكنشي نشان نمي دفد.
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ب ـ تنفس :
تنفس عباره از نارد كردن فوا به داخل ش شها (دم) نخارج كردن تن از ش شها (بازدم) ويبا شد .پس تنفس از
دن ورحله دم ن بازدم تشكيل شده است.
دربررسي تنفس بايد سه وسئله را وشخص ساخت :عمق  ،تعداد ن نظم تنفس .
تعداد تنفس عباره استتت ازتعداد دم يا بازدوي كه دريك دقيقه انحام وي شتتود .كه دربزر ستتاالن  ۱۲-۲۰بار
دقيقه وي باشتتتد يعني فرد در يك دقيقه  ۱۲-۲۰بار دم يا بازدم انحام وي دفد  .در اطفال اين رقم به  ۲۰-۲۴بار در
دقيقه وي رسد.
ج ـ ضربان قلب :
قلب با فر انقباض ن انب ساط خود ضربه اي را به ديواره لوئي قف سه سينه نارد ويكند كه با قرار دادن كف د ست
برني اين ناحيه ويتوان اين ضرباه را لمس ن تنها را بر شمرد كه با ضربان قلب و ساني خوافد بود  .فمچنين با قرار
دادن وشتتي پزشتتكي يا وش در رني قفه ستتينه ويتوان صتتداي قلب را شتتنيد ن از ضتتربان تن وطمئن شتتد  ‹‹ .عدم
احساس ضربان قلب دليل ورگ نيست ››
نبض :
عبور خون ازداخل ستترخر ها باعث ضتتربه اي به ديواره ستترخرگ وي شتتودكه به اين ضتتربه نبض وي ويند.
نبض ازنظر زوان ن تعداد با انقبا ضاه قلب برابر ا ست .بنابراين با شمارش تعداد نبض وي توان به تعداد ضر بان قلب
پي برد.
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ت ـوجه داشته ب ـاشید ک ـه ع ـدم لم ـس نبض بمعنای مرگ نیست ولی وجود آن دلی ـل بی
چون و چرای زندگی است.
نقاط لمس نبض :
درتمام سترخر هاي بدن نبض ن ود دارد اوا وا فقط قادر به لمس ضتربان سترخر هايي ک ستطحي بوده ن از
رني استخوان يا عضله رد وي شوند فستيم .
سه محل از مهمترین نقاط گرفتن نبض عبارتند از :
.۱ســرخرگ زند زبرین ( رادیال )  :رايج ترين وحل رفتن نبض بوده ن درستتطح داخلي وچ دستتت باالتر از
انگشت شست لمس وي شود.
.۲سرخرگ گردنی یا سباتی (کاروتید) :در دن طر

سيب تدم ن كمي در عمق لمس ويگردد.

 -۳سرخرگ المی ( فمورال ) :دركشاله ران لمس وي ردد .

طرز گرفتن نبض سرخرگ زند زبرین :
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 -۱سه انگ شت وياني خود را رني سرخرگ در وحل نبض قراردفيد بطوريكه انگ شت ا شاره شما بطر
يرد ( .به طر

قلب قرار

سمت باالي د ست و صدنم ) ن انگ شت ش ست شما در سطح زيرين وچ و صدنم قرار يرد .تو ه

دا شته با شيد كه با انگ شت ش ست فيچوقت نبض نگيريد .كرا كه نبض انگ شت ش ست خودتان شما را به ا شتباه وي
اندازد.
 -۲بعد از قراردادن سه انگشت وياني بررني سرخرگ زند زبرين ن انگشت شست درزير وچ با انگشتان خود كمي
به سرخرگ فشار تنريد تا نبض را لمس كنيد .حال درفمين نضعيت يك دقيقه كاول ،تعداد نبضها را بشماريد.
 -۳ا ر نبض وورد بررسي ضعيف باشد يا اصالً لمس نشود بهتر است كه نبض سرخرگ ردني رااوتحان كنيد.
وشخصاه نبض عباره از تعداد نبض در يك دقيقه ن ححم نبض وي باشد  .تعداد نبض با تو ه به سن ن نس
ن ثه افراد وتغير استتت  .درافراد بالغ ن ستتالم  ۶۰-۸۰بار در دقيقه ن در اطفال  ۸۰-۱۰۰بار در دقيقه وعموالً طبيعي در
نظر رفته وي شود.
د ـ درجه حرارت بدن :
در تته حتتراره بتتدن فتتمتتواره در حتتد وتتعتتيتتنتتي بتتيتتن  ۳۶/۸-۳۷/۵در تته ستتتتانتتتتتي تتراد تتتنتتظتتيتتم
وي شتتود .حفظ در ه حراره براي انحام اعمال طبيعي بدن الزاوي استتت .در ريان بعضتتي بيماريها اين تنظيم بهم
خورده نحراره بدن باالتر( تب ) ن يا پائين تر وي رند .كافش در ه حراره بدن در وواردي وثل ستتتوء تغذيه ،
سروازد ي ن شوک ديده شده ن افزايش تن ( تب ) در وواردي وثل بيماريهاي عفوني ن روازد ي ديده وي شود.
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نکته  :تو ه داشته باشيد كه افزايش در ه حراره بدن وعموالً با افزايش تعداد نبض ن تنفس فم تراه اس تت  .ي تا ب ته
عبارتتي بتا پايين تودن تب بايد تعداد نبض نتنفس نيز كافش يابد .در غير اينصوره پايين تودن در ه حراره بدن
به تنهايي تغيير وطلوبي نخوافد بود.
هـ ـ فشار خون :
خوني كه از داخل ستتترخر ها عبور ويكند به ديواره تن فشتتتاري نارد ويكند كه تن رافشتتتار خون ويند .در
حقي قت فشارخون نشانگر فشار نقدرتي است كه خون توسط تن به لو رانده وي شود .فشار خون داراي يك ويزان
وتتتتاكتتتتزيتتتتمتتتتم ( حتتتتداكتتتتثتتتتر) ن يتتتتك وتتتتيتتتتزان وتتتتي نتتتتيتتتتمتتتتم (حتتتتداقتتتتل )
وي باشتتتد .در فنگام تعيين ن زارش فشتتتار خون فر دن ويزان بايد ذكر شتتتود .اين ويزانها بر حستتتب ويلي وتر يوه
(م.م.ج) يا ستتانتي وتر يوه (س.م.ج) بوده ن وي توان فر كدام از ناحدفاي فوق را بكار برد .فقط بايد تو ه داشتتت
كه فر دن ويزان با يك ناحد زارش شوند .زارش ف شار خون ب صوره عدد ك سري ا ست كه صوره تن ف شار
خون واكزيم نوخرج تن ف شار خون وي نيمم وي با شد( ،

ماگزيمم ) ن تنرا ب صوره واكزيمم رني وي نيمم
مينيمم

وي خوانند .بطور وثال:
وي نيمم كستتتي كه فشتتتار خون واكزيمم رني ( ۱۲۰م.م.ج) نفشتتتار خون وي نيمم ني ( ۸۰م.م.ج) استتتت
بتتديتتنصتتتتتوره نتتوشتتتتتتتته شتتتتتده

120
80

م.م.ج يتتا

12
8

س م ج

كتته  120رني 80

يا  12 رني  8خوا نده وي شود.
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روش اندازه گیری فشار خون :
فشارخون توسط دستگافي بنام فشارسنج اندازه يري ويشود .اين دستگاه تشكيل شده از -۱ :پمپ
 -۲بازنبند
 -۳صفحه ودرج
 -۴لوله فاي رابط
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براي انتتدازه

يري فشتتتتار خون ا بتتتدا بتتازن بنتتد دستت ت تگتتاه را  ۲-۳ا نگشتتتتت بتتاال تر از ك ين تر نج

وي بنتتد يم .پس ازبستتتتن پيچ تن ظيم فوا  ،بتته نستتتيلتته پمتتپ الستتتتيتتك فوا يي  ،بتتازن بنتتد را پر ازفوا
وي ك ن يم در ن ت يحتته ستت ت تون

يوه ( در دستت ت تگتتاه

يوه اي ) يتتا ع قربتته اي وتتدرج در ( دستت ت تگتتاه

عقربه اي ) شرنع به باال رفتن ويكند.
فشار بازنبند را توسط پمپ تنقدر افزايش داده تا نبض قطع ردد .وتوسط ويزان اين فشار در اشخاص بالغ بين
 ۱۵۰-۲۰۰ويلي وتر يوه ويباشد .سپس صفحه وشي را رني شريان بازنيي در ناحيه لوي كين ترنج قرارداده ن
ف شار فواي بازنبند را بتدريج نبه تف ستگي با باز كردن پيچ وربوطه كم وي كنيم .نقطه اي كه صداي انليه ضربان بر
رني صفحه ودرج شنيده ويشود را يادداشت وي كنيم  ،عدد بدست توده نقطف وا كزيمم ويباشد ن فمچنين صداي
تخرين ضربان را نيز يادداشت وي كنيم كه بنام نقطه وي نيمم ويگويند.
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وـ رنگ پوست :
رنگ پو ست به وقدار خوني كه از تن وي ذرد ن فمچنين رنگ دانه فايي كه در ضخاوت پو ست قرار دارند
بستگي دارد .تغيير رنگ وهم پوست شاول رنگ پريد ي ن تبي ن كبود يا سيانوزه وي باشد  ،پوست سفيد يا رنگ
پريده در ريان شوک ،غش ،حمله قلبي ن ترس ن پو ست كبود درووارد خفگي ن يا بع ضي از و سموويتها ن كمبود
اكسيژن ديده وي شود.
تو ه داشته باشيد كه خونمرد ي زء سيانوز وحسوب نمي شود.
ز ـ مردمك چشم :
وردوكها در افراد سالم در حال طبيعي داراي حدند ورتب ن اندازه كاوالً وساني فستند .وردوكها با نور زياد ،
تنگ ن با نور كم شاد وي شوند ( انعكاس وردوك ) تا ويزان نوري را كه نارد كشم وي شود تنظيم كنند .تغيير در
اندازه وردوك يك يا دن كشم در فنگام فوريتها بسيار وهم است .
وردوك ونقبض يا نقطه اي نشانگر اغماء يا وسموويت با وواد وخدر وي باشد.
بعداز ورگ وردوك كاوالً شاد شده ن در برابر نور ونقبض نمي شود.
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بخش ۳
شناخت ايست قلبي  ،وسموويت  ،خفگي
 -۱-۳ايست قلبي
اي ست قلبي يكي از انرژانس فاي پز شكي ناودادي وي با شد كه درتن ضربان قلب  ،وتوقف وي شود ن نبض
ردني شخص لمس نمي شود كه وي تواند بدليل بيماريهاي قلبي ن عرنقي ت ضربه به قلب ت دارنفا ت خونريزي فا ن
شوک باشد.
کمکهای اولیه
كمكهاي انليه در وصدنوي كه دكار ايست قلبي شده است واساژ قلبي وي باشد كه به شرح تن ويپردازيم :
ماساژ قلب :
ت عر یف  :عبتتارتستتتتت از فشتتتتار و ن ظم ن ووزن ني كتته بوستتتتيلتته يتتك دستتتتت يتتا دن ا نگشتتتتت
( دركودكان ) يا فر دن دست ( در بزر ساالن ) رني ديواره لويي سينه نارد ويشود.
هدف از ماساژ قلبی برقراری مجدد گردش خون است.
نحوه انجام عملیات :
درايست قلبي ن در لحظاه ابتدايي ويتوان با كنار دست از فاصله  ۲۵-۳۰سانتي وتري يك وشت وحكم بر رني
ا ستخوان نا كوبيدكه ا ر قلب و صدنم بااين كار ،شرنع به فعاليت وحدد نكرد وا ساژ را شرنع وي كنيم (.اينكار
در كودكان ومنوع است).
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وصدنم را سريعاً رني سطح سفتي قرار داده ن ناحيه سينه را بطور كاول عريان كنيد  .وحل واساژ قلبي بين يك
سوم تحتاني ن يك سوم وياني استخوان نا وي باشد  .بعد از وشخص كردن وحل واساژ به ترتيبي كه ذكر شد كفه
يك د ست را رني نا

ذا شته ن بعد كفه د ست ديگر را رني تن قرار دفيد ن انگ شتها را در فم فرن برده ن قالب

كنيد سعي كنيد انگشتان با سينه تماس نداشته باشد .در حاليكه در كنار وصدنم زانو زده ايد رني ني خم شويد نلي
د ستهايتان صا

باشد ن پس از تن با نيرني نزن خود نا هان رني نا ف شار تنريد تا حدند كند سانتي وتر سينه

فرن رند ن پس از تن د ستها شل كنيد تا سينه به ن ضعيت قبلي بر ردد .در اين ن ضعيت سعي كنيد كه كوككترين
ف شاري رني سينه نارد ن شود تا خون از سيافر ها به قلب باز ردد .بعداز ودتي وكث اينكار را دنباره تكرار كنيد.
وحموعاً در فر بار واساژ قانون « » ۵۰:۵۰رعايت وي شود .يعني نصف زوان واساژ فشار ن نصف زوان استراحت وي
باشد .تعداد واساژ قلبي بطور وتوسط حدند  ۷۲-۸۰بار در دقيقه ويباشد.

شتتتتتتتتتكتتتتتل ۱۰
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 ۲-۳مسمومیت ها :
و سموويت فا شاخه اي از انرژان سهاي اودادي  ،درواني را ت شكيل وي دفند كه افي تاخير كند دقيقه اي در
وداناي تنها ومكن ا ست عواقب نخيمي را در پي دا شته با شد .لذا اقداواه سريع ن فوري را هت نحاه ان بيمار
ايحاب وي نمايد.
الف ـ تعریف سم و مسمومیت :
سم :
فر واده اي كه به فنگام نرند به بدن ن ياتماس با پوست وو ب اختالل در سالوتي ن يا وو ب ورگ شود سم
ويند.
مسمومیت :
عباره استتت از اختالاله ن تستتيبهايي كه توستتط وواد ستتمي در دستتتگاه فاي وختلف بدن بو ود وي تيد ن
ومكن ا ست بطور ت صادفي ن در اثر بي احتياطي ن يا در وواردي اقدام به خودك شي بو سيله وواد سمي ايحاد ردد.
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الزم به ذكر است كه عالنه بر ووادي كه ذاتاً براي بدن زيان تنر فستند عناصر وفيد براي بدن نيز درصوره وصر
بيش از حد ن نادرستتت تبديل به وواد وستتموم كننده ن زيان تنر وي شتتوند .بعنوان وثال تب از ضتترنري ترين وواد
وورد نيتاز بتدن استتتتت كته در صتتتوره استتتتفتاده بيش از حتد ايحتاد اختاللي بته نتام وستتتموويتت بتا تب را
وي كند .
پ – راههای ورود سموم به بدن :
انواع سمها با تو ه به حالتشان از رافهاي وختلف نارد بدن وي شوند .
بطور کلی راههای ورود سموم به بدن عبارتند از :
 -۱وارش
 -۲تنفس
 -۳ذب پوستي
 -۴تزريقي
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ا ك نون ب طور خالصتتتته بتته بررستتتتي فر كتتدام از ا ين وستتتت مو و ي تهتتا ن ك م كهتتاي ان ليتته وورد نيتتاز
وي پردازيم.
 -۱وسموويت فاي وارشي :
نقتي واده سمي از راه دفان نارد بدن وي شود با تو ه به قدره ن نوع سم وصر

شده ،بعد از ودتي شرنع به

ايحاد عالئم ن ن شانه فايي در شخص وي كند كه اين عالئم با تو ه به نوع سم ،ن سبت سم وصرفي به ثف شخص ن
طول وده كه سم خورده شده  ،وتغير است .در وحيط وا وواد بسياري ن ود دارند كه وي توانند وو ب وسموويت
از راه وارشي ردند ،اين وواد به پنج دسته قابل تقسيم وي باشند ن عبارتند از :
الف ) وسموويت غذائي
ب) وواد شيميايي سوزاننده
ج) دارنفا
د) وواد نفتي
هـ) يافان سمي
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در فنگام وسموويت با فر كدام از وواد ،عالئم خاص تن ظافر وي شود كه وا وي توانيم تا حدندي نوع سم را از
رني عالئم تشخيص دفيم .الزم به ذكراست كه بيشترين ووارد وسموويت وارشي بوسيله دارنفاي وو ود در خانه
ن نيز وواد نفتي ايحاد وي شود ،به فمين علت بايد در وورد نگهداري وواد وذكور دقت عمل بيشتري بعمل تنرد.

کمکهای اولیه :
اصتتول كلي اين اقداواه براستتاس باز كردن رافهاي فوايي ن برقرار نمودن تنفس  ،ردش خون ن رقيق كردن
ستتتتتم بتتتدنن تتتتلتتتف كتتتردن نقتتتت نرستتتتتانتتتدن وتتتريتتتض بتتته وتتتركتتتز پتتتزشتتتتتكتتتي وتتتحتتتهتتتز
وي باشد .البته كگونگي انحام اين ووارد در حالتهاي وختلف فرق وي كند .بعنوان وثال كمكهاي انليه براي شخ صي
كه فوشتتيار استتت ن با وا فمكاري الزم را دارد با فرد غير فوشتتيار فرق وي كند ن وا نمي توانيم فمان اقداوي را كه
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براي فرد فوشتتتيار انحام وي دفيم براي فرد غير فوشتتتيار نيز انحام دفيم .براي اختصتتتار وطلب در اينحا فقط طريقه
برخورد با وسموم فوشيار راذكروي كنيم :
 -۱از باز بودن وحاري تنفسي  ،برقراري تنفس نضربان قلب اطمينان حاصل كنيد.
 -۲بوسيله ناداركردن وسموم به خوردن وقداري تب يا شير سم را رقيق كنيد
 -۳وريض را نادار به استفرا كنيد.البته تو ه داشته باشيد كه اين كار رادر وواقع وسموويت با نفت ن وواد اسيدي ن
قليايي انحام ندفيد.
 -۴نضعيت بيمار بايد بگونه اي باشد كه از بر شت وواد استفرا شده به داخل ريه فا لو يري كند.
۲ـ مسمومیتهای تنفسی :
تتازفتتاي ستتتمي استتتتاستتتتاً ونواكستتتيتتدكربن ن تتازفتتاي نگي ن بختتارفتتاي نتتاشتتتي از وتتايعتتاه فرار
(كون نفت ،بنزين ،وايعاه سبك ،سري شهاي پال ستيكي ،سقز ن رنگ فا) وي با شند كه ساالنه تلفاه اني زيادي
دراثر وستتتموويت بااين ازفا ن ود دارد .اين ازفا ويتوانند از ونابع وختلف توليد شتتتده ن وو باه وستتتموويت را
فرافم سازند بعنوان وثال :
 -۱ونواكسيدكربن ن دي اكسيدكربن ناشي از سوختن ذغال ( دركرسي نبخاري ) ن يا ا زنز واشينها .
 -۲ازفاي توونياک ن دي اكسيد و رد نكلر وورد وصر

در يخ سازيها نتصفيه تب .

 -۳ازفاي بيهوش كننده وثل اتر  ،كلرفرم  ،اكسيد نيترن نغيره .
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كه فر كدام از اين وواد با تو ه به نوع نوقدار وصتتر

وو ب ايحاد عالئم خاصتتي ويشتتوند .ستتوزش كشتتم ن لو

ازوشخصاه بارز بعضي از اين سمها است.
کمکهای اولیه :
كمكهاي انليه كه براي اين وسموويتها انحام وي يرد عبارتند از :
 -۱دنر كردن وسموم از ونبع سم
 -۲برقراري ن كنترل تنفس
 -۳شل كردن لباسهاي شخص وسموم
 -۴انتقال به وركز درواني
توجه  :بدليل خطروسموويت اوداد ر  ،در صحنه تلوده به ازفاي سمي حفاظت شخصي در لو يري از وسوويت
تنفسي حائز افميت است.
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۳ـ مسمومیتهای تماسی :
ال وو تتب تحريتتك يتتا تستتتيتتب وحتتل تتذب
ستتتمهتتاي تتذب شتتتونتتده از طر يق پوستتتتت و عمو ً
وي شوند .فر كند دربعضي وواردومكن است سم با تسيب كم يا بدنن تسيب ذب پوست شود  .اوا كنين وواردي
نادر است .براي تعيين نوع سم وي توان از خود وسموم كمك رفت ن يا نسايل وو ود در اطرا

وسموم را هت

يافتن نوع سم بررسي كرد  .در برخورد با كنين وسمووي  ،فرد را از ونشاء اصلي سم دنر كرده نوحل با استفاده از
تب ش ست شو داده شود سپس لبا سهاي تل وده فرد و صدنم را در تنرده ن پس از ش ست شوي دنباره و سموم به وركز
درواني ونتقل ردد.
 ۴ـ مسومیتهای تزریقی :
شتتتتا يع تر ين ن بيشتت ت تر ين نوع وستت ت مو ويتتت تزر ي قي زيتتد ي توستتتتط حشتتتتراه ن خزنتتد تتان
وي باشد كه وو ب وسموويتهاي خفيف ن شديد در افراد وي شوند .بخصوص دركشور وا كه داراي انوران سمي
فرانان ن ونا وني استتت كه شتتناستتائي تنها براي پيشتتگيري ن دروان ضتترنري استتت .انواع حيواناه وثل عنكبوتها،
وارفا  ،كروها ن حشتتراه وختلف وي توانند وو ب ترشتتح ستتم شتتوند كه كندان خطرناک نيستتتند .با ن ود اين در
بع ضي ووارد ومكن ا ست وو ب عوارض خا صي شوند .يك اوداد ر در برخورد با فردي كه وورد زش ح شره يا
خزنده اي قرار رفته است ابتدا بايد برتنردي از نضعيت ن عالئم ايحاد شده درشخص وسموم نموده ن ويزان شده
تنرا حدس بزند تا بتواند اقداواه الزم را انحام دفد.
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گزش حشرات :
ال عالئم حادي را ايحاد نمي كنند ن فقط وو ب قروزي ،خارش ،
حشتتتراه در زش بدن انستتتان كون وعمو ً
ستتوزش نتورم وحل زش  ،بطور زئي وي ردد ،لذا اقداواه وا فقط ونحصتتر به در تنردن نيش حشتتره ( ا ر در
وحل زش وانده با شد ) ن ذا شتن يك كي سه يخ رني وحل زش وحدند وي ردد تا از درد نالتهاب تن كا سته
شود .در صوره شديد بودن عالئم  ،فرد را فركه سريعتر بايد به پز شك يا وركز درواني وحهز ر ساند .البته الزم به
تذكر استتت كه در وورد حشتتراه خطرناک وثل رتيل نعقرب بايد فمچون وار زيد ي كه توضتتيح تن در پي وي
تيد برخورد كرد.
مارگزیدگی :
وار زيد ي از وواردي ا ست كه خيلي بايد در وورد تن فو شيارانه ن با دقت عمل كرد كرا كه فر ونه غفلت
ومكن ا ست ونحر به عوارض خطرناكي براي فرد و سموم شود .فمانطور كه ويدانيد كليف وارفا سمي نبوده ن درناقع
به دن دسته سمي ن غير سمي تقسيم وي شوند .وارفاي سمي خود از نظر ويزان سمي بودن يكسان نبوده ن با فم فرق
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دارند .فمچنين از نظر شكل ظافر نيز وارفاي سمي نغير سمي تفانتهاي تشكاري دارند كه برخي از تنها در دنل
صفحه بعد تنرده شده است.

وشخصه

وارفاي سمي

وارفاي غير سمي

حفره بين كشم ن بيني

دارند

ندارند

وردوك كشم

بيضوي شكل

رد

شكل سر

وثلثي شكل ن پوشيده از
پولكهاي ريز

-

ف نگتتا وي

طول وارفا

كوتافتر

طويل تر

كه كستتتي

تتتوستتتتتط

دندان نيش ن پيش

بلند

كوتاه

وارستتتمي

وتتتتتتتتورد

تتتتتتتزش

قراروي يرد ،عالئمي در ان ظافر ويشتتود كه بستتته به نوع ستتم نويزان نرند تن به بدن به دن رنه خفيف ن شتتديد
تقسيم وي شود:
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نوع

خفيف

شديد

عالئم
تورم  ،تغيير رنگ  ،درد كم ،احستتتاس قلقلك ،ضتتتربان ستتتريع  ،ضتتتعف عمووي  ،تهوع ،
استفرا  ،اختالل ديد
تورم سريع نكرختي بدن ،درد ،وردوك سنحاقي  ،به خود پيچيدن  ،فذيان  ،شوک ،تشنج ،
فلج ،عدم ن ود نبض

فرد وار زيده را بايد فركه سريعتر به وركز درواني رساند ،البته بعنوان وقدوه ويتوان اقداواه زير را انحام داد:
 -۱از حركت فرد وسموم لو يري كرده ن ني راترام كنيد.
 -۲اندام تسيب ديده رابيحركت كرده ن پايين تر از سطح قلب قرار دفيد.
 -۳درصورتي كه رساندن وسموم به پزشك بيش از  ۴-۵ساعت طول بكشد ووارد زير را انحام دفيد:
 -۳-۱باالتر از وحل زش را بوسيله باند ببنديد.
 ۳-۲درصتتوره شتتده عالئم ،بررني پوستتت وحل زيد ي رابرش طولي دفيد ستتپس شتترنع به وكيدن تن
نموده تا از غلظت سم كاسته شود .تو ه داشته باشيد كه ضرنري ترين كار رساندن وسموم به پزشك است.
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 ۳-۳خفگی
الف ت ساختمان ن عمل دستگاه تنفس
دستتتگاه تنفس نظيفف رستتاندن اكستتيژن به بدن ن فمچنين دفع دي اكستتيدكربن از بدن را به عهده دارد  .اين
دستتتتتتتتگتتاه از دن قستتتتتمتتت وتتحتتاري تتتنتتفستتتتتي ن شتتتتشتتتتتهتتا تشتتتتتكتتيتتل شتتتتتده استتتتتت .
وحاري تنفسي وحل عبور فواي تنفسي بوده ن از قسمتهاي زير تشكيل يافته است :

شش فا عمل تبادل اكسيژن ن دي اكسيد كربن را بين خون نوحاري فوايي به عهده دارند.
ب ـ خفگی :
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فر اه بدليلي فواي اكسيژن دار نتواند نارد ريه فا شود ن در نتيحه اكسيژن كافي به سلولهاي بدن نرسد خفگي
ايحاد وي شود  .داليل خفگي بسيار وتنوع است ن برخي از تنها عبارتند از :
برق رفتگي تتتتتت وستتتموويتتت دارنيي تتتتتت غرق شتتتتد ي تتتتتت كوه رفتگي تتتتتت وستتتتدند شتتتتدن
وحراي تنفسي توسط ا سام خار ي
عالئم خفگي نيز بسيار وتفانه وي باشند نلي وختصاه اصلي تن عبارتند از :
كافش يا توقف حركاه قف سه سينه – عدم توانايي در صحبت كردن – كبودي پو ست ن ناخن فا – از د ست
دادن فوشياري در در اه وختلف .
کمکهای اولیه درخفگی ها :
دنكار اصلي در اين ورحله عبارتند از :
 -۱بازكردن رافهاي فوايي وصدنم
 -۲تنفس وصنوعي
 -۱بازكردن رافهاي فوايي :
باز كردن رافهاي فوايي خود شاول دن قسمت وي باشد :
 ) ۱-۱خارج كردن سم خار ي كه باعث انسداد رافهاي فوايي شده است نبه كند طريق انحام وي يرد
الف ـ خارج كردن دندان وصنوعي ن ا سام خار ي از دفان طبق شكل
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ب ـ نارد تنردن ضرباه به پشت وصدنم هت خارج كردن سم خار ي ازوحراي تنفس طبق شكل

ج ـ رنش فايم ليخ وطابق شكل شماره ۴
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 ) ۲-۱قرار دادن سر در نضعيتي كه رافهاي تنفسي باز باشد كه عبارتند از :
الف  :خم كردن سر به عقب ن باال بردن ردن ب  :بلند نمودن فك تحتاني
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توجه  :انحام رنش ((الف)) در و صدنوي كه احتمال صدوه به ستون فقراه وي رند وطلقاً ومنوع بوده ن در
اين حالت بايد فقط از رنش(( ب ))استفاده كرد.
 -۲تنفس مصنوعی :
تنفس وصنوعي به كليه اعمالي فته وي شود كه باعث رس تاندن اكس ت تيژن به وص ت تدنم وي شوند تا تنفس ني
دنباره برقرار شود.
قابل تو ه وي باشد كه ا ر وا بتوانيم درطي كند دقيقه (حداكثر  ۶دقيقه) عمل تنفس وصدنم را برقرار سازيم ،
زند ي وحددي را براي ان وهيا كرده ايم كه اين نشانگر عمق ظرافت ،افميت ن در عين حال ساد ي كار وي باشد.
اگر عالئم زیر رادیدید بالفاصله اقدام به تفس مصنوعی نمائید :
 -۱بيهوشي
 -۲عدم احساس نلمس حركاه تنفسي در فرد وصدنم
 -۳كبودي لب فا ن انگشتان
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 -۴شادي وردوك فا
در ع مل تنفس وصتتتنوعي كه پس از بازكردن راف هاي فوايي ان حام وي يرد ت عداد  ۱۲-۱۵تنفس در فردقي قه
دربزر ساالن نتعداد  ۲۰تنفس در اطفال انحام وي دفيد .
روش های تنفس مصنوعی :
رنشهاي تنفس وصنوعي وتنوع وي باشد .كهار نوع وهم تن عبارتند از :
 -۱تنفس دفان به دفان
 -۲تنفس دفان به بيني
 -۳تنفس دفان به دفان نبيني
 -۴تنفس وصنوعي سيلوستر
فر كدام از رنشهاي ذكر شده به رنشي كه درزير توده است انحام وي يرد.
 -۱تنفس مصنوعی دهان به دهان :
رنشتتي بستتيار وؤثر ن كارتود بوده ن درفر شتترايطي وثل داخل تب ن رني زوين « قايق » … قابل استتتفاده وي
باشد .دراين رنش بايد نكاه زير را رعايت نمود: .
الف ـ ابتدا بايد رافهاي تنفسي وصدنم را بازكرد.
ب ـ كف دست را رني پيشاني وريض ذاشته ن با انگشتان شست ن نشانه سوراخهاي بيني وصدنم وسدند شود.
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ج ــــ رافهاي فوايي وريض را با خم كردن ستتر ني به عقب باز كرده دفان خود را دنر دفان وصتتدنم قرار دفيد
بطوريكه از خرنج فوا لو يري شتتتود ن با قدره درتن دويده  ،ستتتپس دفان خود را دنر كنيد تا فوا خارج شتتتود.
اينكار را به دفعاه وورد نياز ( بطور وتوستتط  ۱۲بار ) انحام دفيد .اين عمل بايد ونظم ن به نروي انحام يرد  ،عحله ن
خ شونت به خرج ندفيد .در حين دويدن در دفان و صدنم به حركاه سينه و صدنم تو ه كنيد تا از باز بودن رافهاي
فوايي نرند فوا به داخل ششها وطمئن شويد.

الف – رفتن سوراخ بيني با انگشتان
ب ـ دويدن
ج ـ كنار كشيدن سر
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 -۲تنفس دهان به بینی :
اين رنش در وواردي بكار ويرند كه بدليل ضايعاه دفاني ن يابه دليل عدم توانائي در باز كردن دفان و صدنم
نتوانيم ازدفان به و صدنم تنفس و صنوعي بدفيم  .دراين رنش نيز بعد ازتواده كردن و صدنم از نظر رافهاي فوايي ،
دفان وصتدنم را توستط پاركه ن يا فر نستيله ديگري كه رني تن وي ذاريد بستته ن ستپس دفان خود را دنر بيني
وصدنم قرار داده ن با قدره بدويد ( ضمن ًا با كشم به حركاه فقسه سينه نيز در اين حين تو ه داشته باشيد )  ،سپس
دفان خود رااز بيني وصدنم دا كنيد تا فوا خارج شود .اين كارنيز وثل تنفس دفان به دفان بايد به تعدادي كه فته
شده  ،انحام يرد.
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الف ـ بستن دفان توسط دست
ب – دويدن
ج ـ كناركشيدن سر
 -۳تنفس دهان به دهان بینی :
از اين رنش وعموالً در كودكان ن نوزادان استفاه ويشود.طريقه تن بدين صوره است كه بعد از قرار دادن سر
و صدنم در ن ضعيت ونا سب از نظر رافهاي فوايي  ،دفان خود را رني دفان نبيني طفل ذا شته ن فقط با فوايي كه
در دفان داريد به تراوي فوه كنيد (از بكار بردن فواي زياد ن با فشتار زياد خودداري شتود كرا كه طفل تحمل تنرا
ندارد) ن به حركاه قفسه سينه نيز تو ه داشته باشيد .سپس سر خود را كنار ببريد ن به فوا ا ازه خرنج از ششهاي
وصدنم را بدفيد .اينكار را به دفعاه كه فته شده انحام دفيد.
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 -۴تنفس مصنوعی سیلوستر :
از اين رنش كمتر ا ستفاده وي شود .رنش كار به اين صوره ا ست كه و صدنم را به پ شت خوابانيده ن درن سط
دنكتتتتتف ان بتتالتتش يتتا وتتلتتحتتفتته تتتا شتتتتتده قتترار دفتتيتتد تتتا ستتتتتر وصتتتتتدنم بتته عتتقتتب
خم شود .سپس باالي سر وصدنم زانو زده ن دستهاي ني را رني سينه اش تنرده ن با كمك نزن خود تنها را رني
سينه اش فشاردفيد .پس از تن با حركت دستها به سمت باال ن عقب نطرفين باعث كشيده شدن فوا به سمت ششهاي
و صدنم وي شود ن بعد ب سرعت د ستهاي و صدنم را رني سينه اش قرار داده نعمل را دنباره تكرار كنيد .اين رنش
نيز بايد به تعداد كافي كه در دنل توده ا ست انحام يرد .ا ر اوداد ر ديگر در صحنه ح ضور دارد بهترا ست كه
سر وريض را نگه دارد.

صحيح –الف
وضعيت
44588305 -44510212-09128109914
رضوان نت
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در پايان ،وزاياي تنفس وصنوعي دفان به دفان را وتذكر وي شويم .
 -۱ايحادتنفس بهتر
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 -۲ايحادفرصتتت وناستتب به اوداد ر كه در وورد ححم ،فشتتار ن وده زوان دويدن درشتتشتتهاي وصتتدنم اطالعاتي
بدست تنرد.
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بخش ۴
شناخت زخمها وخونریزی ها
 -۱-۴انواع زخم فا
زخم :
تعریف  :ايحاد فر ونه شكا

ن از بين رفتن پيو ستگي بافتهاي بدن كه در داخل ن كه در سطح خار ي بدن

را زخم وي ناوند .زخمها كالً بر دن نوع قابل تقسيم فستند:
الف ) زخم باز
ب) زخم بسته كه دروورد فر كدام توضيح داده خوافد شد.
علت زخم :
زخمها در اثر نيرنفاي نارده از خارج بو ود وي تيند كه اين نيرن ويتواند بصتتوره تصتتاد

با نستتايل نقليه

باشتتتد ن يا يك كاقوي تيز وو ب تن ردد .باتو ه به اينكه فر تستتتيبي براي بدن وضتتتر استتتت ن زخمها نيز زء
شتتتتتتايتتتتعتتتتتتتتتريتتتتن ن وتتتتهتتتتمتتتتتتتتتريتتتتن تستتتتتتيتتتتبتتتتهتتتتاي نارده فستتتتتتتتتتتنتتتتد ،لتتتتذا
وي توانند براي فرد خطر ساز بوده نوو ب عوارض نعواقب بعدي شوند.
 -۱زخم باز ن انواع تن :
زخمهاي باز شاول انواع وختلف وي با شند كه بعلل ونا ون بو ود وي تيند .انواع زخمهاي باز را وي توان به
صوره زير دسته بندي كرد:
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 )۱سائیدگی  :وثل زخمهاي ناشي از خراش با سوفان

 )۲بریدگی  :وثل زخمهايي كه از بريد ي با كاقو ناشي وي شوند.

 )۳در یدگی  :فمچون زخمهتتاي حتتاصتتتتل ازبريتتد ي بتتا فلزاه كتته داراي لبتته فتتاي نتتاونظم
وي باشند.
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 )۴سوراخ شدگی  :كه خود بر دن نوع است:
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الف ) زخمها با ستتتوراخ يكطرفه وثل فرن رفتن وداد يا ويخ در
دست

ب ) زخمهاي با ستتتوراخ دن طرفه وثل عبور لوله از
يك قسمت بدن

)۵کنده شــدگی  :كه براي اعضتتايي فمچون وش ن
كشم ن بيني اتفاق ويافتد.
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 )۶قطع شدگی  :كه بطور وثال قطع شد ي پا يا دست را شاول وي شود.

 )۷له شدگی  :اين نوع ضايعه در اثر قرار رفتن عضوي ازبدن بين دن سم سنگين فمچون دستگافهاي
پرس ايحاد ويشود.
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 - ۲-۴خونریزی
الف ـ دستگاه گردش خون :
دستگاه ردش خون از وهمترين سيستمهاي بدن وي باشد كه از سه زء اصلي زير تشكيل يافته است:
 -۱قلب
 -۲رگ فا
 -۳خون
نظيفه اين د ستگاه انتقال ووادغذايي ن اك سيژن به سلولهاي بدن ن فمچنين انتقال وواد دفعي ن دي اك سيدكربن
سلول فا به انداوهاي دفعي وي باشد.
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خونریزی :
تعریف – خونريزي عباره از پار ي رگ فاي خوني بدن فمراه باتغيير وستتير ريان خون از داخل دستتتگاه
ردش خون به خارج تن وي باشد كه به دندسته خونريزي خار ي نخونريزي داخلي تقسيم وي ردد.

ب ـ خونریزی خارجی :
كنانچه خون پس ازخرنج از رگ از سطوح قابل و شافده بدن به بيرنن بريزد  ،خون ريزي خار ي ويند كه بر
سه قسم است.
 -۱خونریزی سرخرگی ( شریانی ) :

ص ف ح ه |  135شرکت رضوان نت 44588305 -44510212-09128109914

@Rezvannet

دوره آموزشی کمک های اولیه ( هالل احمر ) سال 1398
علت اينگونه خونريزيها پار ي سرخرگ فاست ن به فمين علت خون به صوره هنده ،سريع ن ونقطع خارج
رديده نحاني خون رنشن وي باشد .اينگونه خونريزي بدليل كنترل وشكل تن بشده خطرناک است.
 -۲خونریزی سیاهرگی ( وریدی ):
علت اينگونه خونريزي پار ي سيافرگ فا ( نريدفا) وي با شد .به فمين علت خون ب صوره ومتد ،ترام ن غير
هنده خارج شده ن حاني خون تيره است.
 -۳خونریزی مویرگی :
پار ي ووير ها باعث خونريزي خفيف وي شود .در اين خونريزي وشكل اصلي عفونت زخم فاست نه به فدر
رفتن خون.
پ ـ کمکهای اولیه در خونریزی خارجی
هت كنترل خونريزي خار ي بايد كهار وورد اساسي زير بترتيب نبسرعت انحام پذيرد:
 -۱فشاروستقيم
 -۲باال نگه داشتن عضو
 -۳فشار بر نقاط فشار
 -۴استفاده ازتورنيكت ياكيسه فوايي
 -۱فشار مستقیم :
ووثرترين رنش در كنترل خونريزي از طريق فشار وستقيم وي باشد كه به يكي از دن رنش زير انحام وي يرد:
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الف ــــ ازاستتتريل ( يا تكه پاركه تميز ) را رني وحل خونريزي ذاشتتته ن بادستتت رني تن فشتتار نارد شتتود تا
خونريزي قطع ردد.
ب ــــ قطعه اي از ا ستريل را رني وحل خونريزي دا شته ن بو سيله بانداژ وحكم تنرا ببنديد تا خونريزي كنترل
ردد.
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 -۲باال نگه داشتن عضو دچار خونریزی :
اين رنش در كنترل خونريزي قستتمتهايي از بدن كه اوكان قراردادن تنها درستتطحي باالتر از ستتطح بدن ن ود
دارد وورداستفاده قرار وي يرد كه بعلت نيرني اذبه فشار خونريزي كمتر وي شود.
تو ه  :درصوره ن ود شكستگي درعضو وربوطه استفاده ازاين رنش وحدنديت دارد.

 -۳فشار بر نقاط فشار :
ا ر تو سط ف شار و ستقيم ن بلند كردن ع ضو  ،خونريزي قابل كنترل نبود ازف شاردادن بر نقاط ف شار ا ستفاده وي
شود.
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نقاط فشار نقاطي است كه شريانهاي اصلي بدن ازنزديك سطح بدن نرني استخوانها عبور ويكند ن تعدادي از
تنها عبارتند از :
 )۱در خونريزيهاي دست
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 )۲در خونريزيهاي پا
توجه  :كنانچه در اين وحل فا شك ستگي ا ستخواني با شد
در استفاده از اين رنش وحدنديت ن ود دارد.
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 -۴استفاده از تورنیکت یا کیسه هوایی :
اين رنش فقط زواني انحام وي شود كه كوششهاي قبلي هت كنترل خونريزي وؤثر ناقع نشود ن يا در وواقعي
كه انداوي قطع رديده ننگراني در وورد از بين رفتن بافتهاي پائين تر از وحل بستن تورنيكت نباشد.
روش بستن تورنیکت :
 -۱ابتدا از يا دستمالي بررني بازن قرار دفيد كه عالنه بر نقش حفاظتي باعث افزايش فشار در تن نقطه ردد
 -۲ن سيلف باند نواري د ستمال فوق را ثابت كنيد ن سپس افروي وثل يك تكه كوب يا لوله يا حتي خودكاررا رني
تن قتتترار دفتتتيتتتد ن بتتتانتتتد را بتتتعتتتد از قتتترار دادن تن

تتتره ديتتتگتتتري بتتتزنتتتيتتتد.

 -۳افرم را به حول وركز ره تا اندازه اي بچرخانيد كه خونريزي قطع شتتود  ،در اين حال افرم را بوستتيله ره ثابت
كنيد (شكل . )۷-۳
 -۴زوان ب ستن تورنيكت را در وحلي كه قابل رنيت با شد بنوي سيد بعلت اينكه ب ستن شريان تو سط تورنيكت باعث
قطع خون بافتهاي ناحيه ويگردد ن كنانچه حداكثر بيش از  ۳۰دقيقه طول بكشتتد براي بافتهاي تن ناحيه كشتتنده وي
باشد  ،لذا پس از بستن تورنيكت حداكثر فر  ۱۵دقيقه يكبار تورنيكت را به وده  ۱دقيقه رفا كرده ن وحدداً ببنديد .
نکته  :انداوي كه با تورنيكت بسته شده حتماً بايد در وعرض ديد باشد.
 -۵حتي در زخمهاي ران ن بازن تورنيكت حداقل بايد  ۲اينچ يا  ۵سانتي وتر باالتر از تن بسته شود.
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عده اي از پز شكان ا ستفاده از كي سه فوايي د ستگاه ف شارخون باف شار حدند  ۱۵۰ويلي وتر يوه راپي شنهاد وي
كنند كه عمالً ا ر اوكان پذير باشتتد راه ايمن تري وي باشتتد .در دفه فاي اخير استتتفاده از نستتيله اي بنام تتل بادي
پي شنهاد شده كه كي س ه فاي پال ستيكي با حفره ويان خالي ف ستند نوانند وراب پو شيده ن سپس باد وي كنند .اين
نسيله عالنه براينكه وي تواند بعنوان يك تتل وصر

شود در وواردخونريزيها نيز بعنوان كمك دفنده در لو يري

از خونريزي يا در ووارد شوک حا صل از خونريزي بعنوان كمك در كافش ريان خون انداوها وورد ا ستفاده قرار
وي يرد.
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کنترل بوسیله سرما :
در ووارد شكستگي  ،سوختگي ن خونريزيهاي خفيف ويتوان بااستفاده از كيسه فاي حاني يخ در وحل ضايعه
 ،عالنه بر كافش درد ن تورم باعث كافش خونريزي نيز شد .تو ه دا شته با شيد كه ا ستفاده از سروا به تنهائي نمي
تواند دركنترل خونريزي وؤثر باشد ن بايد فمراه با ديگر اقداواه انحام يرد.
توجه  :براي لو يري از سروازد ي ناحيه وورد نظر  ،كمپرس سروا را نبايد بيش از  ۲۰دقيقه اداوه داد.
با تو ه به وطالب فوق دروصدنم دكار خونريزي اقداواه زير را بترتيب بعمل تنريد :
 -۱وحل خونريزي را وشخص كنيد.
 -۲نوع خونريزي را وشخص نمائيد.
 -۳خونريزي را كنترل كنيد ( بايد از حداقل اوكاناه حداكثر استفاده بعمل تيد) .
 -۴ا ر هت كنترل تورنيكت بسته ايد زوان تن را در ايي كه كاوالً در وعرض ديد باشد وثالً سينه يا پي شاني بيمار
بنويسيد .
 -۵بيمار را هت پيگيري صدواه نارد شده كنترل كنيد.
فراووش نكنيد كه تماوي اين عملياه را در ووقعي ويتوان انحام داد كه ابتدا نضتتتع تنفس ن قلب بيمار كنترل
شده باشد.
ت ـ خونریزی داخلی :
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تعریف  :كنانچه خون پس از خرنج از رگ در داخل حفره اي از بدن ريخته ن وحل خونريزي وشتتتافده
نشود ،خونريزي داخلي ويند .وانند خونريزي درداخل محمه  ،ن يا دروحاري وشي .
کمکهای اولیه در خونریزیهای داخلی :
در وورد خونريزيهاي داخلي وهمترين كار رستتتاندن بيمار به وركز درواني استتتت ن بهترين اقداواتي كه ويتوان
انحام داد به ترتيب زير است :
 -۱كنترل عالئم حياتي
 -۲كنترل رافهاي فوايي
 -۳قرار دادن بيمار در وناسبترين نضعيت
وثالً ا ر بيماردكار تهوع ن استتتتفرا فاي وكرر استتتت ان را به پهلو خوابانده ن ا ر خونريزي داخلي اندام فا (
دست ن پا ) است  ،اندام را باال نگه داريد.
 -۱بيمار ا ر دكار شوک است كمكهاي انليه دروورد ان انحام شود.
 -۲در صوره اوكان به بيماراكسيژن داده ن به ان فيچ كيز نخورانيد.
 -۳در انلين فرصت ومكن بيماررا به وركز درواني انتقال دفيد.
نکته  :۱درصتوره ضتربه به ستر – استتفرا فاي وكرر زنگ خطر بزر ي هت اعالم خونريزي داخل وغزي
وي باشد كه وي تواند باعث ورگ وصدنم ردد.
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نکته  :۲در صوره ضربه به شكم – دل درد شديد زنگ خطر بزر ي هت اعالم خونريزي داخل شكم وي
باشد ن درصوره عدم تو ه باعث ورگ وصدنم خوافد شد.
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بخش ۵
شناخت شوك  ،غش ،صرع

 -۱-۵تعاریف  ،کلیات و عالئم شوك
 -۱شوك
تعریف  :ناتواني دستتتگاه ردش خون دررستتاندن خون كافي به تماوي اعضتتاي بدن را شتتوک ويند .در اين
حالت كون خون كافي به اع ضاء بدن نمي ر سد بدن شرنع به وقابله بان ضع وو ود ( كافش خون ر ساني ) ويكند.
دفاع بدن دراين حالت بصورتي است كه بايد حداكثر خون به اعضاء حياتي وثل وغز ن قلب رسيده ن دروقابل اعضاء
كم افميت تر وثل پو ست  ،رنده ن ع ضاله  ،خون كمتري بر سد زيرا كه سالوت قلبي ن وغز ضرنري تر ا ست ن
درحقيقتتت « شتتتوک دفتتاع بتتدن در برابر اين كتتافش خون رستتتتاني استتتتت » .شتتتوک بتته ستتتته دليتتل
وي تواند برنز ن يا پيشرفت كند:
 )۱كافش قدره قلب
 )۲شاد شدن ر ها
 )۳كافش ححم خون
انواع شوک :
انواع شوک رابراساس علت تن تقسيم بندي وي كنند كه عبارتنداز:
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 -۱شوک قلبي وثل ووارد سكته قلبي
 -۲شوک ناشي ازكافش ححم خون وثل وواردخونريزي شديد يا سوختگي شديد
 -۳شوک عصبي وثل قطع نخاع
 -۴شوک رناني وثل شنيدن خبر بد
 -۵شوک حساسيتي  ،وثل تزريق دارنيي كه فرد به تن حساسيت دارد.
 -۶شوک عفوني نغيره
عالئم
شوک نعالئم تن بتدريج پيشرفت وي كنند .عالئم تن را به سه ور له تقسيم وي كنيم كه عبارتند از :
مرحله اول  :افزايش تعداد نبض ن تنفس  ،اضطراب ن ترس
مرحله دوم  :رنگ پريد ي ،نبض سريع ن ضعيف ،تنفس وشكل ،ضعف تشنگي ن افي تهوع
مرحله سوم  :كافش سطح فوشياري ،كافش فشار خون ،نبض ن تنفس ضعيف
و صدنم اغلب قدره سرپا اي ستادن ندا شته ن رني زوين وي افتد .وردوكهايش شاد شده ن ك شمهايش حالت
خماري دارد ( .شكل ) ۱ -
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کمکهای اولیه :
بهترين دروان شوک پيشگيري از تن است  .بنابراين ا ر براي كسي حادثه اي اتفاق افتاده ( وثالً تصاد

كرده

) كه احتمال وي دفيد دكار شوک شود نلي فنوز عالئم شوک را نشان نمي دفد ،اينحال اقداواه درواني شوک را
در وورد ني ا را كنيد تا دكار شوک نشود . .
این اقدامات عبارتند از :
 -۱كنترل رافهاي فوايي وصدنم ن لو يري از تسپيره كردن وواد استفراغي
 -۲دادن اكسيژن
 -۳كنترل خونريزي
 -۴تتل بندي وحل شكستگي
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 -۵وريض را به پشتتت دراز كرده ن پافايش را حدند  ۲۰-۳۰ستتانتي وتر بلند كنيد .نكته وهم اينكه ا ر بااينكار
تنفس وصدنم وشكل شد فور ًا پافا را پائين بيانريد ن يا ا ر احتمال شكستگي پا يا ستون فقراه وي رند پافا را
بلند نكنيد ( .شكل . )۲

 -۱لو يري از دفع حراره بدن وصدنم بوسيله پيچيدن ني درنن پتو يا لحا

يافر كيز وشابه تن ،تو ه داشته

باشيد كه با حراره خار ي ( بخاري ) وصدنم را رم نكنيد.
 -۲در صورتيكه وصدنم بيهوش نبوده يا استفرا ندارد به ان وايعاه بدفيد.
 -۳كنترل عالئم حياتي رافر  ۵دقيقه يكباربعمل تنريد.
وضعیت اغماء :
وصدنوي كه زخمهاي نسيع در پايين صوره يا فك دارد ،يا تنها كه بيهوش فستند به پهلو خوابانيده ن سر ني
را به پايين خم كنيد تا وايعاه ا ستفرا شده ن يا خوني كه از ر هاي صوره خارج وي شوند باعث ان سداد وحاري
تنفس ن خفگي نشوند .در اينگونه وصدنوين بايد تو ه بيشتري نسبت به رافهاي تنفس بعمل تنرد( شكل –. ) ۳
اين نضعيت را نضعيت بهبودي نيز ويند.
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 ۲-۵تعاریف ،کلیات وعالئم غش :
 -۲غش :
فنگاوي كه ريان خون وغز كم شتتتود .بدليل اينكه وغز كنترل خود رارني اعضتتتاء بدن از دستتتت ويدفد فرد
قدره ن فوشياري خود را از دست داده ن سقوط وي كند .به اين حالت غش وي ويند .غش كند ثانيه تا كند دقيقه
طول ويكشد.
عالئم :
 -۱رنگ پريد ي ن سردي پوست نعرق زياد
 -۲سر يحه
 -۳ز ز دست ن پافا
 -۴اختالل بينايي
 -۵تغييراه عالئم حياتي بصتتتوره كافش در ه حراره بدن ن فشتتتارخون ن تعداد تنفس ننبض  ( ،البته ابتدا
تعداد نبض كافش يافته ن بعداز ودتي كوتاه  ،افزايش وي يابد).
 -۶سقوط نعدم فوشياري
کمکهای اولیه :
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 -۱اغلب نقتي كه فرد وي افتد يا شتتما ني را دراز وي كنيد حالش بهبود وي يابد ناقدام ديگري الزم نيستتت .
ا ر و صدنم به حالت ن ش سته با شد بهتر ا ست سر ان را خم كرده ن ن سط دن زانويش بگذاريد .نلي در وحموع
نضعيت درازكش بهتر از نشسته است.
 -۲ستترفرد را به عقب خم كنيد تا زبان از وستتير رافهاي فوايي خارج شتتود نفمچين ستتر را به يك طر

خم

كنيد تا وواد استفراغي تسپيره نشوند.
 -۳لباسهاي وصدنم را شل كنيد.
 -۴تا نقتي وريض به فوش نياوده  ،كيزي را به ان نخورانيد.
 -۵رني سرن صوره وصدنم تب سرد بپاشيد يا نيشگون برداريد.
 -۶ا ر بدن وصدنم سرد است ان را درپتو بپيچيد .
توجه  :با ن ود اينكه وستتئله غش وستتئله ستتاده اي استتت نلي ويتواند نشتتانه بيماري وهم قلبي ن ياغيره باشتتد.
بنابراين توصيه وي شود كه فرد دكارغش به پزشك ورا عه نمايد.
 -۳-۵تعاريف ،كلياه ن عالئم صرع
 -۳صرع :
ال صوره ت شنج ن يا حواس پرتي ا ست كه دروده زوان
صرع از بيماريهاي وغز ن اع صاب وي با شد كه وعمو ً
كوتاه اتفاق وي افتد .بصتتتوره نا هاني نتقريب ًا بدنن فيچ عالوت ت افي دفنده تغاز ن كند دقيقه بطول وي انحاود
نوصدنم پس از تن  ،از حوادث بوقوع پيوسته كيزي بياد نمي تنرد.
مراحل حمالت صرع :
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مرحله اول – تمام عضاله فرد ونقبض شده ن وثل كوب خشك شده ن در پي تن به زوين وي خورد.
مرحله دوم – كند ثانيه بعداز ورحله انل دكار تشنج فا ن تكانهاي وتعدد در تمام بدن وي شود .در اين ورحله
كف از دفان بيمار خارج شده ن ومكن است ادرار ن ودفوع ني دكار بي اختياري ردد.
مرحله سوم – پس از حدند يك دقيقه به حالت اغماء وي رند.
درانتها فرد بهوش توده ن ومكن است به خواب طبيعي برند.
کمکهای اولیه :
 -۱در حين حمله وريض را از نقاط خطرناک دنر كنيد نبه تراوي شتتتانه فا ن دستتتتهاي ان را بگيريد تا داونه
حركت ني كم شود .
 -۲در اثر تكانهاي شديد ومكن ا ست وريض دكار ضربه وغزي شود  ،بهتر ا ست زير سر ني سم نروي وثل
بالش ن غيره بگذاريد.
 -۳سر بيماررا به يكطر

خم كنيد.

 -۴ا ر دفان بيمار بسته بود سعي در باز كردن تن نكنيد  ،نلي ا ر دفان بيمار باز بود سم نروي وانند الستيك
يا دستتتمال را بين دندانهاي بيمار قراردفيد تا از از رفتن احتمالي زبانش لو يري شتتود .درضتتمن اينكار بايد
تو ه داشته باشيد كه زبان وريض به عقب نيفتاده ن رافهاي فوايي را وسدند نكند.
 -۵بدليل عدم اختالل در تنفس نيازي به تنفس وصنوعي نمي باشد.
 -۶بعداز رفع حمله به بيمار استراحت داده ن فمچنين وايعاه شيرين به ان بخورانيد.
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بخش ۶
شناخت انواع سوختگی ها ( آتش  ،برق گرفتگی ) ....،

سوختگی ها
الف – ساختمان پوست :
پونست زئي از دستگاه وحافظ بدن است كه سطح خار ي بدن را پوشانيده ن ان را دروقابل عواول خار ي
وحافظت وي نمايد.
ساختمان پوست از سه اليه تشكيل شده است  .اين اليه از سطح به عمق به ترتيب عبارتند از :
رن پوست ( اپي درم) ،پوست (درم) ،زير پوست ( تندندرم) ،كه در شكل شماره  ۱نشان داده شده است .

ب ـ تعریف و درجات سوختگی :
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ضايعاتي كه دراثر حراره  ،وواد شيميايي  ،ريان برق ن وواد راديو اكتيو در بافتهاي وختلف ايحادوي شود را
سوختگي وي ناوند.
سوختگي فا برا ساس عمق  ،ن سعت  ،وحل تن ن ن سبت سطح سوختگي به تمام بدن به سه نوع خطرناک (
در تتته  ،)۳وتتتتتتتوستتتتتتط ( در تتته  ،)۲ن

تتتزئتتتي (در تتته  )۱تتتتقستتتتتتيتتتم وتتتي

تتتردنتتتد.

( وطابق شكل  ۳.۲ن .) ۴
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عوارض مهم سوختگی عبارتند از :شوك وعفونت
شوك  :در سوختگي فاي شديد نعمدتاً بعلت كافش ححم خون اتفاق وي افتد.
عفونت  :بدنبال ستتوختگي فا در اثر ايگزيني انواع ويكرنبها دروحل زخم ستتوختگي كه به رنش بهداشتتتي
پانسمان نشده باشد بو ود وي تيد.
ج ت اصول كلي كمكهاي انليه در سوختگيها :
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 -۱حذ

عاول سوختگي

 -۲ارزيابي بيمار
 -۳دروان سوختگي
 -۴انتقال بيماربه وركز درواني.
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د ت انواع سوختگي نكمكهاي انليه تنها :
 -۱سوختگي با تتش :
اقداواه اودادي كه بايد انحام داد عبارتند از :
حذ

عاول سوختگي  :با تب سرد تتش را خفه كنيد -لباس فاي وستعد تتش سوزي را در تنريد از دنيدن

شخص درحال سوختن لو يري كنيد.
ارزيابي بيمار :
عالئم حياتي  ،شوک ن … راكنترل ن عمق ن نسعت ن نخاوت سوختگي را بررسي كنيد.
دروان سوختگي :
 -۱بيمار را رني سطحي از بدن كه سوختگي ن ودندارد يا كمترين سطح سوختگي را دازد دارد كنيد.
 -۲نسايل تلوده كننده را از بدن وصدنم دا كنيد.
 -۳لباسهاي كسبيده به وحل زخم را فر ز دا نكنيد.
 -۴توسط تب خنك ن تميز وحل سوختگي را شستشودفيد.
 -۵وحل زخم را با از استريل پانسمان كنيد.
 -۶ا ر بيمار قادر به نوشيدن است ن زوان كافي داريد براساس دنل زير وايعاه به وصدنم بنوشانيد.
بزر ساالن ½ ليوان ،بچه فاي  ۱-۱۲سال ¼ ليوان  ،كمتر از يكسال

1
8

ليوان ن درصوره نخاوت سوختگي

وصدنم رابه انلين وركز درواني ونتقل كنيد.
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تذکر :در سوختگي باقير بالفا صله ونطقه راباتب سرد خنك كنيد .قير را فر ز برنداريد ،سپس اقداواه انليه
ذكر شده فوق رابعمل تنريد ( .وطابق شكل ) ۵

 -۲سوختگی با مواد شیمیائی :
از دي ترين نوع سوختگيها بوده كه درسطح كم ن عمق زيادتري بدن را دكار سوختگي وي نمايد.
حذف عامل سوختگی :
لباسهاي تلوده را در تنرده ن وحل را باتب فرانان شستشو دفيد.
ارزیابی بیمار :
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عالئم حياتي  ،شوک ن … را كنترل نعمق ن نسعت ن نخاوت سوختگي رابررسي كنيد.
درمان سوختگی :
دروان اين نوع ستتوختگي عباره از شتتستتتشتتوي ووضتتع با تب فرانان حداقل بمده  ۲۰تا  ۳۰دقيقه ن ستتپس
اقداواه درواني بايد فمانند سوختگي باحراره بعمل تيد ( .وطابق شكل ۷ن)۸
انتقال مصدوم :
وصدنم را در صوره اوكان به انلين وركز درواني ونتقل كنيد.
تذکر  :درصوره تلوده شدن كشم با وواد شيميايي بهترين كار شستشو با تب فرانان است دقت كنيد تا در
ووقع ش ست شو تب و صر

شده از انب بيرنني ك شم خارج شود تا ك شم وقابل را تلوده نكند .در صوره ن ود

ستتم خار ي در كشتتم با نوک دستتتمال تميز تنرا به تراوي خارج كنيد بعد از شتتستتتشتتو  ،كشتتم را با از استتتريل
پانسمان ن وصدنم راونتقل كنيد
 -۳سوختگی با جریان برق :
اين نوع سوختگي داراي عمق زيادي ا ست نبه بافتهاي داخل بدن صدوه وي زند .اقداواه اودادي در اين نوع
سوختگي عبارتند از :
حذف عامل سوختگی :
توسط يك نسيله عايق وصدنم را از ريان برق دا كنيد.
ارزیابی بیمار :
عالئم حياتي  ،شوک ن… راكنترل ن عمق ن نسعت ن نخاوت سوختگي را بررسي كنيد.
درمان سوختگی :
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وحل نرند ن خرنج برق را پانسمان ناقداواه اودادي شبيه سوختگي با حراره را بعمل تنريد.
انتقال :
وصدنم را دراسرع نقت به انلين وركز درواني ونتقل كنيد.
 -۴سوختگی ناشی از اشعه :
توسط دن نوع اشعه سوختگي ايحاد وي ردد -۱ :اشعه خورشيد  -۲تشعشاه اتمي
در وورد تشعشاه اتمي ابتدا وحافظت خود اوداد ر از خطر تشعشاه ن ثانياً رفع تلود ي وصدنم ن درصوره
اوكان ارائه كمكهاي انليه سوختگي با حراره ود نظر قرار وي يرد ن در ورحله تخر انتقال وصدنم به وركز درواني
انحام وي پذيرد.
تذكراه :
 -۱رنش برتنرد عمق ن نسعت ن نخاوت سوختگي را بخوبي فرا يريد.
 -۲دروورد ستتوختگيهاي نخيم كمكهاي انليه را ستتريعاً انحام ن وصتتدنم را در استترع نقت به وركز درواني انتقال
دفيد.
 -۳ا ر لباس به وحل زخم كستتتبيده استتتت لباستتتهاي اطرا

زخم را بريده ن از بدن خارج كنيد نلي به وحل زخم

دست نزنيد.
 -۴فر ز براي سردكردن وحل از يخ استفاده نكنيد.
 -۵به تب وصرفي هت افزايش سروا تن نمك اضافه نكنيد.
 -۶كمكهاي انليه در وورد سوختگي فاي شديد بايد سريعاً انحام يرند.
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 -۷نارسائي تنفسي ن شوک احتمالي را سريعاً كنترل نمائيد ( .بخصوص درسوختگي فا بوسيله برق ).
 -۸درستوختگي با وواد شتيميائي استتفاده از واده خنثي كننده فيچ اوتيازي به شتستتشتوي با تب فرانان ندارد .لذا از
استفاده از تنها خودداري ردد نحتماً از تب تميز استفاده كنيد.
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بخش ۷
توانائی در پانسمان و بانداژ – کنترل خونریزی
تمرین کنترل خونریزی و بانداژ – انواع پانسمان – کاربرد تجهزات و لوازم

پانسمان
زخمهاي باز در اكثر ووارد خونريزي ويكنند ن بعلت باز بودن تنها ن احتمال عفوني شتدنشتان نياز به پانستمان ن
بانداژ دارند .ابتدا توضيحي در وورد پانسمان ن بانداژ ارائه وي شود سپس طرق برخورد با زخم بيان ويگردد.
تعریف پانسمان :
قراردادن پوشش حفاظتي وناسب بر رني زخم را پانسمان وي ويند كه بايد حد االوكان استريل باشد.
افدا

پانسمان :

 -۱كمك به كنترل خونريزي
 -۲ذب خون ن ترشحاه زخم
 -۳لو يري از تلود ي زخم
 -۴حفاظت زخم از ويكرنب فا ن صدواه درطول وده التيام.

انواع پانسمان :
بر دن نوع پانسمان باز ن بسته وي باشد .
پانسمان باز :
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دراين نوع پانسمان پس از شستشوي زخم ن استفاده از دارني وناسب رني تن پوشيده نمي شود
اين نوع پانسمان كاربردي درصحنه تسيب ندارد نبيشتر در دروانگافهاي شهري كه وحاز به استفاده از پماد ن
كرم فاي طبي فستند استفاده وي ردد.
پانسمان بسته :
دراين نوع پانسمان پس از اقداواه ضرنري رني تن توسط از استريل ياوواد وشابه پوشانده وي شود.
وسایل مورد نیاز پانسمان :
-۱گاز یا تنزیب استریل :
از پتتاركتته توري وخصتتتتو صتتتتي ت هيتته وي شتتتتود در انتتدازه فتتاي و خ ت لف بتته صتتتتوره توتتاده ن
بسته بندي شده وو ود ويباشد .درصوره ضرنره ن عدم دسترسي به از استريل ويتوان ازپاركه تميز استفاده نمود.
 -۲پد :
اين ن سيله پان سمان اليه فايي از پنبه ن از يا پاركه ديگري كه قدره ذب تر شحاه را دارد ت شكيل شده ن
در اندازه فاي وختلف بصوره استريل ن ود دارد.
 -۳باند و چسب :
براي ثابت نمودن پانستتتمان بر رني زخم از كستتتب يا انواع باندفاي نواري ن ستتته وش استتتتفاده وي شتتتود.
درصوره عدم دسترسي به نسايل وذكور ويتوان از پاركه يا حتي لباسهاي بيماربطورووقت استفاده كرد.
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–

 -۴پنس و قیچی و رسیور
نکات مهم در پانسمان و بانداژ :
درب ستن فر نوع زخمي بايد يك سري از ا صول كلي را رعايت نمود تا زخم به خوبي پو شانده شده نوحافظت
شود .بطورخالصه اين ووارد عبارتند از :
 -۱از پانسمان استريل ياخيلي تميز استفاده ردد.
 -۲سطح زخم توسط پانسمان بايد بطور كاول پوشانده شود.
 -۳قبل از بستن زخم توسط باند ،بايد خونريزي توسط پانسمان كنترل شده ن سپس بانداژ انحام يرد.
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 -۴پانسمان از وحل انليه ابحا نشود تا دنباره وو ب خونريزي نگردد.
 -۵بانداژ را نبايد بيش از حد شل يا سفت بست.
 -۶نوک انگشتان دستها نپافا را بايد تزاد ذاشت.

حال بعد از تشنا شدن با انواع زخمهاي باز ننيز نكاه وهم در پانسمان ن بانداژ بطور فشرده كگونگي برخورد با
زخم باز را در فنگام ووا ه با فرد زخمي ورنر وي كنيم .براي اينكه در برخورد با زخم  ،كليه اقداواه الزم را ا نحام
دفيد ن بي نظمي در كار ن ود نداشته باشد الزم است اقداواه زير را تا حد ومكن بترتيب انحام دفيد:
 -۱تشكار كردن زخم
 -۲پاک كردن زخم
ص ف ح ه |  167شرکت رضوان نت 44588305 -44510212-09128109914

@Rezvannet

دوره آموزشی کمک های اولیه ( هالل احمر ) سال 1398
 -۳لو يري از خونريزي بافشار وستقيم
 -۴تراوش دادن نانتقال به بيمارستان

الف :ابتدا سطح زخم را تا حد ومكن قابل ديد كنيد.
ب  :سطح زخم را توسط يك ازاستريل يا دستمال تميز به تراوي تميز كنيد.
ج :خونريزي را به طرق فته شده دربخش خون نخونريزي كنترل كنيد
د :باپوشاندن زخم از تلود يهاي بعدي لو يري كنيد.
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توجه  :ونظور از پوشتتاندن زخم  ،پانستتمان ن بانداژ كردن تن استتت كه با رعايت اصتتول ذكر شتتده انحام وي
يرد.
هـ  :وريض را ترام كرده ن به پزشك ار اع دفيد.
و  :درصوره شوک ن يا احتمال تن  ،دروان شوک را انحام دفيد.
تذکر :بايد تو ه داشتتت كه فمچون ستتايرووارد كمكهاي انليه در اينحا نيز نخستتتين كار اطمينان از باز بودن
وحراي تنفسي ن برقراري تنفس ن ضربان قلب وي باشد.
 -۳زخم بسته :
زخم ب سته عباره ا ست از صدوه ن ضايعه ديدن بافتهاي داخلي بدن  ،بدنن اينكه راه ارتباطي به بيرنن ن سطح
بدن داشته باشند .اين زخمها وعموالً نتيحه تحت فشارقرار رفتن بوسيله اشياء سنگين وي باشد.
در اين نوع زخم احتمال دارد اعضتتتاء داخلي نرم ن توخالي پاره شتتتده ن يا له شتتتوند ن نيز استتتتخوانها دكار
شك ستگي شوند بدنن اينكه از بيرنن قابل ديد با شند .زخم ب سته نيز طيف وتفانتي از زخمها را شاول وي شود ن از
يك كوفتگي زير پوستي ساده تا پار ي ن سوراخ شد ي اعضاء داخل بدن وتغير است .
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کمکهای اولیه زخمهای بسته :
كوفتگي شايعترين نوع زخم بسته است كه نياز به كمكهاي انليه درويدان عملياه ندارد .نلي ا ر اين كوفتگي
درنقاط حستتاس نحياتي بدن فمچون ردن  ،شتتكم ن پهلوفا باشتتد نياز به بررستتي بيشتتتر دارد ،كرا كه ومكن استتت
اعضاء نرم زير اين قسمتها دكار تسيب ن پار ي شده باشند ن خطراه بيشتر ن وهمتري فرد را تهديد كند .لذا بهترين
اقدام براي اينگونه افراد انتقال تنها به يك وركز درواني وي باشتتتد تا وورد وعاينه كاول قرار يرند .البته قبل از انتقال
در صوره نياز  ،دروان شوک را براي اين افراد نيز بايد انحام دفيد تا ازخطراه شوک لو يري كرده باشيد.
 -۴عوارض زخم :
عالنه بر وسائلي كه فمزوان باايحاد زخمها بو ود وي تيند .زخمها وي توانند عوارض بعدي نيزداشته باشند كه
وهمترين تنها عبارتند از :
الف ) شوک ناشي از خونريزي
ب ) عفونت
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الزم به ذكر است كه عدم كنترل بموقع ن دروان صحيح زخمها وي تواند وشكاله فراناني ايحاد كرده ن فا عه
تفرين باشد .لذا بايد در برخورد با يك زخم با احتياط ن بطور صحيح عمل كرد.

–

بانداژ
تعریف :
نوار بندي وحل تسيب ديده بدن را بانداژ وي ويند.
الف ـ اهداف بانداژ :
 -۱نگهداري پانسمان ن تتل درنضعيت وناسب
 -۲نارد نمودن فشار وستقيم رني پانسمان بمنظور كنترل خونريزي
 -۳لو يري از ايحاد نرم درعضو يا كافش تن
 -۴ايحاد تكيه اه ن وحدند كردن حركاه اندام تسيب ديده
 -۵لو يري از ضايعاه بيشتر اندام صدوه ديده ن ايحاد اونيت بهنگام ابحايي وصدنم
 -۶كاربرد ،بعنوان شريان بند ( تورنيكه )
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ب ـ انواع باند :
ا ستفاده از انواع باندفا برا ساس وحل ننوع ت سيب فرق ويكند ،باندفايي كه وورد و صر

بي شتري دارند به قرار

زير ويباشد:

 -۱باندهای لوله شده یا رولی :
اين نوع باندفا نوارفايي از نس بافته فاي وختلف باطول ن عرض وتفانه فستتتندكه بصتتوره تواده وي توان
تهيه كرد .نس تنها وي تواند از پاركه تتت كش ن غيره… باشد .اين نوع باندفا اندازه فاي وختلف دارندكه براساس
عرض نوارتقسيم بندي وي ردد.
 -۲باند سه گوش :
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ا ر پاركه وربع شكلي را كه اندازه تن  ۹۰سانتي وتر وربع وي باشد ،بطوروايل از نسط دن نيم كنيم دن باند سه
وش يا وثلثي خوافيم داشت ( .شكل )۱
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بتتانتتدفتتاي ستتتته تتوش وتتوارد استتتتتتتفتتاده زيتتادي دارنتتد ن وتتي تتتوان تن را بصتتتتوره بتتانتتد نتتواري
( كراناتي ) درتنرد.

رعايت نكاتي كند دربانداژ عالنه بر كيفيت بهتر ن راحتي براي وصدنم باعث كافش عوارض احتمالي نيز ويگردد.
 -۱نوع ن پهناي باند بايد وتناسب باعضو صدوه ديده انتخاب شود.
 -۲باند را وستقيم رني زخم نبنديد بلكه انل زخم را پانسمان كنيد ن سپس باند پيچي نمايئد.
 -۳باند نبايد شل بسته شود ن نبايد تنچنان وحكم باشد كه وانع ريان خون درعضو شود.
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 -۴سردشدن ت بي رنگ شدن ت كبود شدن انتهاي انگشتان دليل بروحكم بسته شدن بانداژ است .بايد باند را باز كرده
دنباره بست.
 -۵پس از نوار بندي  ،انتهاي تن رابو سيله نوار ك سب يا سنحاق قفلي ن يا ره در نقطه ونا سبي ثابت وي كنيم تا در
ووقع كار ن استراحت باعث ناراحتي وصدنم نگردد.
 -۶وناسب ترين ره  ،ره كهار وش ويباشد .برابر شكل عمل كنيد.

ج ـ روش بانداژ :
بانداژ سر بااستفاده از باند سه گوش
 -۱قاعده باند را به اندازه پنج سانتي وتر تا بزنيد ؛ لبه تاخورده را باالي ابرنفا رني پي شاني بگذاريد ،رأس باند را در
پشت سر قراردفيد  ،دن وشه قاعده باند را به پشت سر برده ن از رني رأس باند عبور داده ن لوي پيشاني بيانريد.
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 -۲در ن سط پي شاني تنها را بهم ره زده ن رأس باند كه در پ شت ردن قرار رفته باال تنرده  ،دروحلي كه از عبور
دن وشه قاعده بو ود توده  ،قرار دفيد.

بانداژ یك چشم
بااستفاده از باند سه گوش
 -۱يك باند نواري را طوري رني ستتر قرار وي دفيم كه يك طر
صتتوره توده باشتتد ن طر

تن از رني كشتتم ستتالم عبور نموده ن تا پايين

ديگر بهمان اندازه در پشتتت ستتر برده شتتود .باندنواري بايستتتي بطور وايل رني ستتر

قرار رفته باشد.
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 -۲باند سه وش را بصوره باند كراناتي در تنرده  ،نسط باندكراناتي را وابين دن كشم قرار داده ن تنرا از رني
باند نواري در لوي صوره ن پشت سر عبور داده ندر لو وابين دن كشم بهم ره وي زنيم.
 -۳دن قستتمت تزاد باند نواري كه در دن ستتمت ستتر قرار رفته  ،بطر

باالي ستتر كشتتيده به حدي كه كشتتم ستتالم

قادربه ديدن باشد  ،سپس تنرا بهم ره وي زنيم .
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بانداژ پشت
بااستفاده از باند سه گوش
 -۱باند سه وش را پشت بدن درقسمتي كه صدوه ديده است قراروي دفيم  .رأس باند باالي شانه ن دن وشه قاعده
باند را از زيربغل فا عبور وي دفيم.
 -۲دن وشتته قاعدب باند را در لوي بدن بهم ره وي زنيم  ،كنانچه باقيمانده ره به رأس باند ستته وش كه رني
شانه وي باشد بر سد .به تن وتصل وي نماييم ؛ در غير اين صوره تو سط باند نواري ن يا ن سيله ديگر اين دن ق سمت
رابهم وربوط وي نماييم .
نکته  :با فمين رنش بانداژ سينه را نيز وي توان انحام داد.
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بانداژ ساعد ( وبال گردن )
با استفاده از باند سه گوش
 -۱باند سه وش را باز نموده  ،رني بدن طوري قرارويدفيم كه رأس تن سمت ترنج د ست وصدنم ن يك وشه
قاعده باند رني شانه دست ديگر قرار بگيرد  .دست صدوه ديده را از ترنج خم نموده ،رني باند سه وش قرار وي
دفيم كف دست ن وچ بايستي باالتر از ترنج قرار بگيرد.
 -۲وشه ديگر باند كه در پايين بدن قرار رفته  ،باال تنرده با سر ديگر باند كه از پشت ردن عبور داده ايم باالي
سينه نزديك شانه ره وي زنيم  .بايد تو ه داشت كه انگشتان از باند بيرنن قرار بگيرد ن تمام ناخنهاي انگشتان ديده
شود تا ريان خون كنترل شود  .اضافه رأس باند كه در انتهاي ترنج قراردارد بهم پيچانده  ،درانتهاي باند سه وش
پشت ترنج پنهان نموده ن يا توسط سنحاق وطابق شكل ثابت وي نماييم
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بانداژ شکستگی ترقوه
با استفاده ازباند سه گوش
 -۱از رني شانه فا ن زير بغل وصدنم دنباند سه وش تاشده ذرانيده ن در پشت ره بزنيد(وطابق تصوير ۱ن. )۲
 -۲در پشت باندديگري را از زير دن باند بسته شده قبلي عبور داده  ،تا حد ومكن كشيده  ،طوري كه دن كتف به فم
نتتتزديتتتك شتتتتتونتتتد .

ستتتتتپتتتس

تتتره بتتتزنتتتيتتتد ؛ زيتتتر

تتتره را پتتتد تتتذاري نتتتمتتتايتتتيتتتد

( وطابق تصوير . )۳
 -۳دستتتتت طر

تستتت يب د يده را در نضتتتع يت باال قرارداده به نستتتي له با ند ستتتته وش با نداژ ن ماي يد

( وطابق تصوير . )۴
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بانداژ آرنج
بااستفاده از باند سه گوش
 -۱ترنج راخم نموده ندرنضعيت وناسب قرار وي دفيم .نسط باند را طوري رني ترنج قرار وي دفيم كه رأس باند
در باال ن رني بازن ن قاعده باند در پائين باشد ،قاعده باند را به اندازه وتناسب ن وورد احتياج تا وي نماييم  .دن وشه
قاعده باند را از رني فم در زير ترنج عبور داده  ،سپس تنها را باالي ترنج ره وي زنيم.
 -۲رأس باند را رني ره تا نموده ن قسمت اضافي تنرا زير ره پنهان كرده نوطابق شكل ثابت وي نماييم.
نکته  :بانداژ زانو نيز به فمين رنش انحام وي يرد.
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بانداژ دست
بااستفاده از باند سه گوش
 -۱دست را در نسط باند سه وش قرارداده  ،سپس رأس باند را رني دست بر وي ردانيم.
 -۲دنقسمت اضافي درطرفين انگشتان را تا وي نماييم.
 -۳دن و شه قاعده باند را باال تنرده  ،ب صوره وخالف فم ناز رني رأس باند رد وي نماييم ن دنر وچ د ست عبور
داده  ،در رني وچ ره وي زنيم .
 -۴رأس باند را از رني ره رد نموده ن سپس قسمت اضافي را زير ره پنهان كرده ن ثابت وي نمائيم .
نکته  :با فمين رنش بانداژ پا را نيز وي توان انحام داد.
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بانداژ ران ن باسن با استفاده از باند سه وش
 -۱يك باند نواري را دنر كمر پيچانده ن دن سر تنرا باالي ناحيه صدوه ديده بهم ره بزنيد  .يك باند سه وش را
طوري رني ران قراردفيد كه رأس تن زير باند نواري قرار يرد ن قاعده تن را كه كند سانتيمتر بقدر لزنم ن وتناسب
تا نموده ايد درپايين قرار رفته باشد.
 -۲دن وشه قاعده باند را دنر ران بگردانيد نرني ران بهم ره بزنيد.
 -۳رأس باند را رني باند نواري بر ردانده ن در زير تن قرار دفيد.
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