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هدف های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحدکار قادر خواهد بود:
1- علل ایجاد سوانح در محیط کار را توضیح دهد.

2- وظایف کارفرمایان را در پیشگیری از حوادث محیط کار فهرست کند.
3- وظایف کارکنان را در پیشگیری از حوادث محیط کار فهرست کند.

4- روش های مناسب برای خاموش کردن آتش را توضیح دهید.
5- مهم ترین کارهایی را که هنگام بروز آتش سوزی باید انجام داد، نام ببرید.

6- حادثه را تعریف کند.
7- با ذکر دو نمونه از حوادث اتفاق افتاده، علل اصلی آن ها را به طور کامل توضیح دهد.

8- استراتژی پیشگیری از وقوع حوادث را شرح دهد.
9- هدف از پانسمان کردن زخم را شرح دهد.

10- انواع باند را نام ببرد و بسازد.
11- انواع زخم های ساده را پانسمان کند.

12- اصول صحیح بانداژ را به کارببرد.
13- شرایط جابه جا کردن مصدوم را شرح دهد.

14- شیوه ی صحیح بلند کردن مصدوم را به نحوی که به خود آسیب نرساند بیان کند.
15- شیوه های صحیح انتقال و جابه جایی مصدوم را توضیح دهد.

16- حمل مصدوم به شیوه های مختلف را عماًل انجام دهد.
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پيش آزمون (1)

1- اگر در محلى پر از دود ناشى از آتش سوزى گير افتاديد چه كارهايى را بايد انجام دهيد؟

2- براى پانسمان زخم از كدام يك از وسايل زير نمى توان استفاده كرد؟
د) پارچه ى تميز اتوشده ج) پنبه   ب) باند   الف) گاز  

3- جمالت صحيح يا غلط را مشخص كنيد:
الف) با تكه اى پنبه مى توان تمام قسمت هاى زخم را تميز كرد.

ب) اگر پوشش پانسمان روى زخم خونى شد بايد آن را برداشت و يك پانسمان تميز ديگر روى زخم گذاشت.
ج) براى ثابت كردن پانسمان و محافظت از زخم بايد روى آن را باندپيچى كرد.

د) قبل از انجام دادن پانسمان بايد دست ها را با آب گرم و صابون شست.

4- جمالت صحيح يا غلط را مشخص كنيد:
الف) هنگاِم بلندكردن مصدوم، جابه جايى مصدوم از حفظ و توجه به سالمت فرد كمك كننده مهم تر است.

ب) بهترين شيوه براى جابه جايى مصدوم، به كار گرفتن برانكارد است.
ج) هدف از جابه جايى مصدوم رساندن او به يك محيط امن است.

د) مصدومى كه مشكوك به شكستگى است، اصًال نبايد جابه جا شود.
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1-1- ایمنی در محیط کار

کارگری را در نظر بگیرید که شب قبل بر بالین فرزندش که دچار آنژین و تب شدید بوده بیدار مانده است. صبح با نگرانی، 
اضطراب و خستگی سِر کار خود حاضر می گردد و بدون  استفاده از وسایل ایمنی مشغول به کار با دستگاهی می شود که نیاز 
به دقت و هوشیاری دارد. در این میان همکار او شروع به گفت و گو و احوال پرسی می کند و در یک لحظه حواس او پرت 

می شود و  ... فاجعه رخ می دهد )شکل 1-1 (. آیا این حادثه قابل پیشگیری نبود؟

هر ساله میلیون ها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افتد که می تواند باعث مرگ یا از کارافتادگی کلی یا جزئی، موقتی یا 
دائمی شود. عالوه بر این هزینه ای که حوادث بر افراد تحمیل می کنند بسیار زیاد است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، 
ساالنه حداقل 3/5 میلیون نفر از مردم دنیا در اثر حوادث کشته می شوند و خسارت های ناشی از مراقبت های پزشکی برای این 

حوادث ساالنه بیش از 500 میلیون دالر است )در این رقم بسیاری از هزینه های غیرمستقیم حوادث منظور نشده است(.
حوادث محیط کار می تواند شامل مسمومیت، ضربه، سقوط، سوختگی، ضایعات ناشی از انفجار، برق گرفتگی، عوامل عفونت زا 

و ... باشد. بنابراین برای پیشگیری از آن ها به اقدامات مؤثری به صورت وسیع، همه جانبه و در سطح جهانی نیاز است. 

شکل 1- 1
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علل ايجاد سوانح
بروز سوانح در محيط كار به عوامل زير بستگى دارد:

- ضعف مديريت: نداشتن نظم و انضباط، تقسيم نشدن كار به طريق درست، دادن مسئوليت غير متناسب با شرايط بدنى و ...
ناهموار محيط كار،  نامناسب، سطح  نور، رطوبت، سروصدا، دماى  ناكافى،  تهويه ى  يا ساخت كارگاه:  اشتباه در طراحى   -

راه پله ى معيوب و ...
- دستگاه ها و ابزارهاى غير استاندارد يا فرسوده: نردبان هاى معيوب، ماشين هاى بدون حفاظ (شكل 1- 2) و ...

- نامناسب نگه داشتن وضعيت كارگاه: وجود شيشه هاى شكسته، ضايعات و آشغال، روغن روى كف ها و زمين، انبار كردن 
وسايل به طرز غلط، وجود مواد قابل احتراق و آتش زا و ...

- شرايط و وضعيت كاركنان: ناآگاهى از مقررات و استانداردهاى ايمنى مثل بار كردن خارج از توان دستگاه يا گفت و گوهاى 
غير ضرور در هنگام كار، رعايت نكردن موارد ايمنى در هنگام كار با دستگاه هاى متحرك، شرايط روحى و جسمى نامناسب 
از  استفاده  بيمارى)، بى احتياطى در  اندوه، عصبانيت، گيجى، خواب آلودگى و  هنگام كار (مثل درگيرى فكرى، اضطراب، 
مواد سمى و سوزاننده يا حمل و نقل اشيا با روش غير صحيح، بى دقتى در هنگام راه رفتن و تصادف با موانع يا سقوط، دعوا يا 
شوخى هاى خطرناك كنار دستگاه ها، استفاده نكردن از وسايل ايمنى در هر كارگاه مانند وسايل حفاظت فردى (عينك، نقاب، 

كاله، لباس، دستكش، كفش هاى حفاظتى، وسايل محافظ گوش و ...).

شكل 1- 2
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راه های پیشگیری
کارکنان و کارفرمایان هردو باید برای پیشگیری از حوادث محیط کار مواردی را رعایت کنند. شناخت کافی از محل کار، نوع 

ماشین آالت، فرایند تولید و مواد و ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله ی این مواردند.
خطر را نمی شود از بین برد زیرا همیشه وجود دارد و از بین رفتنی نیست اما قابل کنترل است. کنترل محیط کار یعنی خطر را 
در جایی حبس کردن. بنابراین ابتدا باید لزوم ایمنی را احساس کرد. پیشگیری حوادث ناشی از کار ضرورتی است که همه ی 
مجریان و کارکنان به آن معتقدند. بهترین راه آشنا کردن کارگران و کارفرمایان به این خطرات گسترش آموزش است. این 

کار با  شرکت در دوره های آموزشی و مطالعه ی کتب و نشریات آموزشی مربوط به هر محیط کاری امکان پذیر است.

مهم ترین راه های پیشگیری از حوادث که الزم است تعدادی را مدیران و تعدادی را کارکنان به عهده بگیرند، عبارت اند از:
وظایف کارفرمایان:

1- وضع مقررات و تهیه ی دستورالعمل های ایمنی )مفصل و 
مجزا برای هر بخش(؛

2- اجباری کردن رعایت قوانین؛
عوامل  کنترل  برای  ایمنی  مسئول  یا  مهندس  با  مشاوره   -3
میدان های  سروصدا،  فشار،  اشعه،  نور،  )حرارت،  فیزیکی 
تنفس،  راه  از  می تواند  که   ( شیمیایی  عوامل  مغناطیسی(، 
پوست و گوارش وارد بدن شوند( و بیولوژیکی )باکتری ها، 

ویروس ها، قارچ ها و انگل ها(؛
)شکل  مناسب  جاهای  در  دهنده  هشدار  تابلوهای  نصب   -4

1-3(؛
5- تشکیل کالس های بازآموزی دوره ای و تشویق کارکنان 

به شرکت در آن ها؛
6- به کارگیری وسایل هشداردهنده ی حریق و یا نشت گاز؛

7- پیش بینی تجهیزات آتش نشانی؛
8- پیش بینی وسایل کمک های اولیه؛ 

9- مراقبت از سیستم تغذیه و آب آشامیدنی در مؤسساتی که سالن غذاخوری دارند؛
10- جای گزین کردن فرایندهای خطرناک و زیانبار با فرایندهای بدون خطر و سالم.

شکل 1- 3
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وظایف کارکنان:
1- بازرسی منظم ماشین آالت و اطمینان از سالم بودن آن ها؛

های  روش  مورد  در  دوره ای  آموزش های  در  شرکت   -2
صحیح کار؛

3- سعی در تغییر نگرش و عادات غلط؛
4- پرهیز از انتخاب شغل نامتناسب با شرایط جسمی؛

5- خودداری از کار در زمان خستگی مفرط یا بیماری؛
عینک،  کفش،  )لباس،  ایمنی  پوشش های  از  استفاده   -6
کار  محیط  در  نیاز  حسب  بر  گوشی(،  و  دستکش  ماسک، 

)شکل1-4(؛
7- پرهیز از شوخی یا درگیری در محیط کار؛

8- توجه به اعالنات حفاظتی نصب شده روی دستگاه ها؛
9- استفاده از روش های صحیح جابه جایی و حمل بار )نیروی 
بار را روی پاها تقسیم کنید و در صورت سنگین  حاصل از 

شکل 1- 4بودن بار از دیگران کمک بگیرید(.

شکل 1- 5

1-2- آتش سوزی )حریق(:
آیا می دانید چه عواملی باید در کنار هم قرار بگیرند تا آتش 

برپا شود؟
سه عامل اکسیژن، دما )حرارت( و ماده ی قابل اشتعال برای 
برپا شدن آتش الزم است. حذف هر عامل در محیط می تواند 
به  حریق  وقوع  هنگام  یا  آتش سوزی  بروز  از  پیشگیری  به 

کنترل یا محدودکردن آن کمک کند.

توصیه های کلی هنگام بروز آتش سوزی:
هر  در  و  همواره  که  است  خطرهایی  از  یکی  آتش سوزی 
زیر  نکته های  از  آگاهی  اما  می کند.  تهدید  را  آدم  مکانی 
فرد  از  محافظت  بر  عالوه  حادثه  این  بروِز  هنگام  می تواند 
از  جلوگیری  در  احتمالی  صدمه های  و  عوارض  کاهش  و 

پیشرفت حریق مفید باشد: 
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1- خونسردى خود را حفظ كنيد.
2- فوراً با آتش نشانى تماس بگيريد.

از  ببنديد و  را  3- در محلى كه آتش در گرفته است، درها 
ورود هواى تازه جلوگيرى كنيد.

4- اگر به كنتور برق دسترسى داريد آن را قطع كنيد وگرنه 
بهتراست دو شاخه ى تمام وسايل برقى را از پريز بكشيد.

مايِع  اگر  ببنديد.  را  نفت سوز  و  شيروسايل گازسوز  فوراً   -5
مشتعل روى زمين راه افتاد، با يك پتوى خيس، ماسه يا خاك 

روى آن را بپوشانيد.
6- اگر در محلى كه پر از دود است گير افتاده ايد، فوراً دهان 
و بينى خود را با پارچه اى (بهتر است مرطوب باشد) بپوشانيد و 

به صورت چهاردست و پا يا سينه خيز از محل خارج شويد.
خود  جان  با  گرانبها  اشياى  و  مال  حفظ  خاطر  به  هرگز   -7

بازى نكنيد.
باد  به  8- در آتش سوزى ها در حالتى قرار بگيريد كه پشت 
باشيد. چنان چه داخل ساختمان هستيد نزديك پنجره بايستيد.

رسيدن  تا  افتاديد  گير  ساختمان  باالى  طبقه هاى  در  اگر   -9
به  پنجره  از  از ترس  مأموران آتش نشانى صبر كنيد و هرگز 

بيرون نپريد.
نفوذ  از  جلوگيرى  براى  كرديد  گير  اتاقى  در  چنان چه   -10
دود از پايين درها و پنجره ها و ساير منافذ با حوله يا مالفه يا 
هر پارچه اى ديگر (ترجيحاً مرطوب) درزها را ببنديد و تمام 
مواد و وسايل قابل اشتعال را در دورترين نقطه از آتش جمع 

يا از پنجره به خارج از اتاق پرتاب كنيد.
11- اگر آتش راه خروج را بسته است، مى توانيد پتو يا برزنت 
يا هر پارچه ى ديرسوز ديگر را مرطوب كنيد و به دور خود 

بپيچيد و به سرعت از كنار يا از ميان آتش بگذريد.
12- از روش هاى كنترل آتش سوزى براى خاموش كردن آن 

شكل 1- 6استفاده كنيد.
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روش های کنترل آتش سوزی:
از آن جایی که اجسام از مواد مختلفی ساخته شده اند، هنگام آتش گرفتن شیوه های متفاوتی را برای خاموش کردن آن ها باید 

به کار برد که مهم ترین آن ها عبارت است از:
آب: چنان چه اجسامی نظیر چوب، پنبه، پشم، پارچه و ... آتش گرفت، بهترین راه، برای خاموش کردن آتش، استفاده از آب 

)شیلنگ آب، سطل آب، جاروی خیس، پتوی مرطوب و ...( است.
شن و ماسه: برای وسایلی که از جنس کاغذ است خصوصاً اسناد و مدارک گرانبها، هنگام آتش سوزی نباید از آب استفاده 
کرد، چون باعث از بین رفتن این وسایل می شود. بهترین روش جلوگیری از رسیدن هوا و اکسیژن به آتش با پاشیدن شن و 

ماسه روی آن است.
از کپسول  استفاده  شیوه  بهترین   ... و  الکل  نفت،  بنزین،  مانند  موادی  مهار آتش سوزی های  برای  کپسول آتش خاموش کن: 

آتش خاموش کن است.در صورت عدم دسترسی به کپسول می توان از پتوی مرطوب استفاده کرد.
قطع جریان برق: برای کنترل آتش سوزی ناشی از جریان برق، قبل از هر اقدامی جریان برق را قطع کنید. بهترین روش برای 

کنترل این گونه آتش سوزی ها، استفاده از کپسول های خاموش کننده ی حاوی گازکربنیک است.
بروز خطر  باعث  برق است و  نکنید. زیرا آب هادی جریان  استفاده  از آب  برق  از  ناشی  به هیچ وجه در آتش سوزی  نکته: 

برق گرفتگی می شود.
نکته: بعد از مهار آتش عوامل و موادی را که باعث بروز مجدد آتش سوزی می شوند تا حد امکان از محل دور کنید.

توصیه های کلی برای پیشگیری از بروز آتش سوزی:
توجه به نکته های زیر کمک مؤثری در پیشگیری از وقوع آتش سوزی است:

1- هرگز وسایل اضافی خصوصاً مواد قابل اشتعال از جمله جعبه، چوب، پتو و ... را در مسیر راه پله ها یا پله های اضطراری 
ساختمان انبار نکنید، تا در صورت بروز حادثه بتوانید از این مسیرها به راحتی استفاده کنید.

2- زیِر بخاری ها به خصوص اگر سوخت آن ها چوب، زغال سنگ و ... است، صفحه ای عایق بگذارید تا احتمال آتش گرفتن 
فرش، موکت یا هر زیرانداز دیگری که زیر آن است کمتر شود.

3- از انبارکردن چوب، خاک اره، زغال چوب، بنزین، نفت و ... به مقدار زیاد در محل سکونت خودداری کنید. محل انبار 
باید دور از محل سکونت باشد و در کنار آن وسایل الزم برای خاموش کردن آتش از جمله آب، سطِل شن و ماسه یا کپسول 

آتش نشانی باشد.
4- برای روشن کردن آتش از کمی پوشال استفاده کنید. هرگز برای این کار از بنزین یا الکل استفاده نکنید.

مطمئن  آن  کامل  خاموش شدن  از  محل  ترک  از  قبل  می کنید  روشن  آتش  دیگری  تفریحگاه  هر  در  یا  جنگل  در  اگر   -5
شوید.
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1-3- انجام کمک های اولیه:
آیا تا کنون خود یا اطرافیانتان در خانه، کوچه و خیابان، مدرسه و دانشگاه، محل کار یا هنگام مسافرت و تفریح دچار حادثه 
شده اید؟ یا حداقل اقوام و دوستان برای شما خاطرۀ تلخی از بروز حادثه ای که منجر به تهدید سالمت یک یا چند نفر شده 

باشد تعریف کرده اند؟
مسلماً جواب حداقل یکی از پرسش های بال مثبت است. بشر خصوصاً در شرایط زندگی شهری و ماشینی امروزه در تمام طول 
24 ساعت حتی در مواقع خواب و استراحت نیز در معرض تهدید دامنۀ وسیعی از آسیب ها و صدمه هاست. بنابراین آشنایی بیشتر 
با این حوادث و راه های عملی برخورد و مقابله با آن در صورت بروز می تواند در نجات جان آسیب دیدگان، کاهش صدمات 

و عوارض احتمالی نقش بسیار مهمی ایفا کند.

تعریف کمک های اولیه:
کمک های اولیه شامل سلسله اقدام ها و مراقبت های ساده و اساسی است که هنگام وقوع سوانح و حوادث می تواند به نجات 

جان مصدوم، کاهش میزان عوارض و کم کردن درد و رنج فرد آسیب دیده تا رسیدن به مرکز درمانی کمک کند.

هدف های کمک های اولیه:
1- نجات جان مصدوم

2- جلوگیری از بدتر شدن حال مصدوم
3- کمک به بهبود حال مصدوم
4- کاهش درد و رنج مصدوم

جعبه کمک های اولیه:
بهتر است همۀ افراد در محیط کار، منزل و اماکن عمومی، این وسایل را در جعبۀ کمک  های همیشه در دسترس داشته باشند تا 

هنگام بروز حادثه استفاده کنند.
البته در صورت نبودِن هر یک از وسایل موردنیاز در محل حادثه، شما باید قادر باشید تا از وسایل موجود کمک بگیرید.

مهم ترین وسایل کمک   های اولیه عبارت است از:
• گاز )استریل و ساده(

• باندهای مختلف )نواری، کشی، سه گوش، کراواتی(
• قیچی
• پنس
• پنبه

• چسب نگاهدارندۀ پانسمان زخم ها یا لکوپالست
• ضدعفونی کننده ها مثل بتادین، سرم شستشو، الکل و ...

شکل 1- 7• پماد سوختگی
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• سنجاق قفلی
• آینه و چراغ قوه

• شریان بند )گارو یا تورنیکه(
• انواع موجود آتل )تخته شکسته بندی(

• دماسنج پزشکی
• گوشی پزشکی

• دستگاه سنجش فشارخون
• دستکش پالستیکی

• آدرس و تلفن مراکز امدادرسانی
• خودکار و کاغذ

• صابون
• چند لیوان یک بار مصرف

شکل 1- 8

1-4- آشنایی با حوادث ناشی از کار:

تعریف حادثه:
حادثه عبارت است از واقعه یا رویداد برنامه ریزی نشده ای که انجام و پیشرفت یا ادامه ی طبیعی یک فعالیت )یک کار( را مختل 
می سازد و همواره در اثر یک عمل یا اقدام غیرایمن یا در اثر شرایطی غیرایمن یا در اثر ترکیبی از این دو به وقوع می پیوندد. 

حادثه ممکن است در اثر عدم ضعف درتشخیص یک خطر یا در اثر بعضی نارساییها در سیستم کنترل خطر اتفاق افتد.
حادثه همیشه موجب صدمه یا خسارت نمی شود یعنی بعضی مواقع حادثه  اتفاق می افتد ولی پیامدی ندارد. این حالت را معموالً 

با عبارت »به خیر گذشت« یا »از بغل گوشمان رد شد« بیان می کنند.
برای درک بهتر مفاهیم فوق، در زیر به چندنمونه حادثه اشاره می شود:

1- حادثه ی اول مربوط به یک کپسول گاز است که فرد آن را به دلیل سنگینی نمی توانست بلند و حمل کند و روی زمین 
عمل  یک  فرد  این  کار  گردید.  منتهی  کپسول  انفجار  به  کار  باالخره  کپسول  بدنه ی  شدن  داغ  و  مالش  اثر  در  می کشید. 

غیرایمن بود که منجر به حادثه شد.
2- حادثه ی دوم مربوط به فردی است که به دلیل دسترسی نداشتن به انبردست سالم، از انبردستی که عایق دسته هایش ترک 
برداشته و معیوب بود استفاده کرد و یک تعمیر الکتریکی را در روی سیم های برق دار انجام داد که منجر به عبور برق از طریق 
محل شکستگی عایق دسته ی انبر به دست وی گردید. در این حادثه نبوِد انبردست سالم یا وجود انبردست ناسالم، جزو شرایط 

ناایمن بود که منجر به حادثه شد.
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شکل 1- 9

3- حادثه ی سوم درباره ی راننده ای است که با علم به این که الستیک ماشینش صاف است و باید تعویض شود، آن را تعویض 
نکرده، به مسافرت طوالنی رفته است و ضمن رانندگی با سرعت غیرمجاز، ناگهان به دلیل ترکیدن الستیک دچار حادثه شده 
است. در این حادثه صاف بودن الستیک ماشین شرایط ناایمن را نشان می دهد که همراه با عمل ناایمن راننده )حرکت با 

سرعت زیاد در جاده ی خارج از شهر( مشترکاً باعث ایجاد حادثه شده اند.
4- حادثه ی چهارم در مورد انفجار گرد و غبار گندم در آسیاب یا سیلو می باشد که مسئوالن محل، به علت ناآشنایی به این که 
گرد و غبار گندم همانند گرد و غبار بسیاری از مواد دیگر و عیناً مثل یک گاز منفجر می شوند، هیچ گونه برنامه ای در مورد 
کنترل بخش گرد و غبار در فضای محیط کار و جمع آوری گرد و غبار نشسته بر روی سطوح مختلف معمول نداشته بودند و 

در نتیجه انفجار مهیبی رخ داد که منجر به کشته شدن چندین نفر انسان و بروز خسارات مالی فراوان گردید.
اگر به دقت به حوادث مذکور توجه شود معلوم می گردد که علل بروز آن چیزی جز اعمال ناایمن، شرایط ناایمن )تک به تک 
یا به صورت مشترک( و ضعف در شناسایی خطر انفجار گرد و غبار گندم در زمان طراحی کار و قبل از وقوع حادثه، نبوده 

است.
بهترین راه برای درک علل بروز حادثه توجه به نمودار گردشی حادثه است.

در این نمودار گردشی، خانه های باالیی تحت عنوان نگرش مدیریت به مسایل ایمنی، شرایط روحی کارگر و شرایط فیزیکی 
کارگر به نام گروه علل اصلی سهیم در حادثه هستند. مثال هایی از تک تک این علل به شرح زیر است:

الف- نگرش مدیریت به مسایل ایمنی:
1- ناکافی بودن مقّررات و دستورالعمل های ایمنی وضع شده در محیط کار؛

2- اجباری نبودن قوانین ایمنی؛
3- طراحی نشدن ایمنی به عنوان بخشی از کار )یعنی هنگام طراحی کار، ایمنی در نظر گرفته نشده است(؛

اقدامی  ناشناخته شده  اجرا شده ولی در مورد خطرات  برنامه ی شناسایی خطر  )یعنی  نشدن خطرات شناخته شده  4- اصالح 
صورت نگرفته است(.
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ب- شرایط روحی کارگر:
1- پایین بودن سطح آگاهی های ایمنی کارگر؛

2- عدم همکاری )یعنی کارگر خصلتاً طوری است که با پیشنهادهای اصالحی و دستورهای مافوق، همکاری مناسبی نشان 
نمی دهد(؛

3- نگرش ها یا عادات ناصحیح؛
4- عکس العمل کند روحی و روانی.

ج- شرایط فیزیکی یا جسمی کارگر:
1- خستگی دائمی؛

2- ضعف بینایی؛
3- نداشتن شرایط جسمی مناسب شغل خاص؛

4- نارسایی قلب.
همان طور که در نمودار پیداست در بین علل اصلی و حادثه، مخزنی به نام اعمال و شرایط ناایمن وجود دارد که آن ها را 
علل بدون واسطه یا چسبیده به حادثه می نامند. برای آشنایی بیش تر در این جا به نمونه هایی از اعمال و شرایط ناایمن اشاره 

می شود:

الف- اعمال ناایمن:
یا عمل مورد قبول واقع شده، عادی یا صحیح که در گذشته باعث صدمات  انجام ندادن دقیق یک روش  یا  خروج رفتاری 
جانی و خسارات مالی شده است یا این که دارای توان بالقوه ی صدمه رسانی یا خسارت وارد کنی در آینده است عمل ناایمن 

می گویند. به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- استفاده نکردن از تجهیزات حفاظتی یا حفاِظ در دسترس قرارگرفته )شکل 1-10(؛

2- استفاده از روش های خطرناک برای جابه جایی مانند بلندکردن بار به طور ناصحیح؛

شکل 1- 10
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3- استفاده از ابزار يا تجهيزات نامناسب در حالى كه ابزار يا 
به  كارد  از  استفاده  مانند  است  فراهم شده  مناسب  تجهيزات 

جاى پيچ گوشتى موجود؛
4- حركات خطرناك مانند دويدن، جهيدن و ... در حين كار 

(شكل 11-1).

ب- شرايط ناايمن:
و  جانى  صدمات  رساندن  نظر  (از  فيزيكى  حالت  هرگونه 
براى  بالقوه  توان  داشتن  نظر  از  يا  در گذشته  مالى  خسارات 
كه  را  آينده)  در  مالى  خسارات  و  جانى  صدمات  رساندن 
شرايط  باشد،  صحيح  يا  عادى  قابل قبول،  حالت  با  متفاوت 
ناايمن مى نامند. به عبارت ديگر شرايط ناايمن يعنى هرگونه 
حالت  در  موجود  ايمنى  كاهش  به  منجر  كه  فيزيكى  حالت 
زير  موارد  به  مى توان  مثال  عنوان  به  يا صحيح گردد.  عادى 

اشاره نمود:
1- به كار گرفتن دستگاه ايمنى معيوب (كارنكن) يا بى تأثير 
مانند شيرفلكه ى ايمنى جلوگيرى كننده از زيادشدن نامطلوب 

فشار كه در اثر زنگ زدگى كار نمى كند.
2- فراهم نكردن يا استفاده نكردن از حفاظ هاى مختلف الزم؛ 
مانند دستگاه پرسى كه حفاظ الزم براى جلوگيرى از ورود 
دست به منطقه ى خطر را ندارد (شكل1-12)؛ يا ماشين تراشى 
كه حفاظ شفاف روى منطقه ى كارى را ندارد (شكل13-1).

شكل 1- 11

شكل 1- 12

شكل 1- 13
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كار  محيط   در  درست  ربط  و  نبود ضبط   -3
نقاط  از  بعضى  در  ابزار  يا  مواد  وجود  مانند 
نيروى  گماردن  باشند.  نبايد  كه  كار  محيط 
تخصص  كه  پست هايى  و  مشاغل  در  كار 
آن را ندارند يا آموزش هاى الزمه را نديده اند. 
ريخت و پاش و بى نظمى در نحوه ى قراردادن 
و چيدن مواد، كاال يا حتى ضايعات (شكل1-

.(14

در  مانند  معيوب  ابزار  و  تجهيزات  وجود   -4
كارهاى  مخصوص  انبردست  بودن  دسترس 
ترك  آن  دسته ى  عايق  كه  حالى  در  برقى 

خورده است.
5- نامناسب بودن روشنايى و تهويه در محيط 

كار.
از نمودار گردشى حادثه مى توان دريافت كه 
روش  بهترين  حادثه  وقوع  از  جلوگيرى  براى 
شرايط  و  اعمال  مخزن  بين  ارتباطى  راه  بستن 
ناايمن و حادثه است. اما اين روش در عمل به 
دليل آن كه جلوگيرى از اعمال ناايمن مستقيماً 
به چگونگى ارتباط با انسان ها بستگى دارد بسيار 
مشكل است. نيروى كار مخصوصاً نيروى كار 
متفاوتى  بسيار  رفتارهاى  قرن حاضر  در  جوان 

شكل 1- 14
الف- نبود ضبط و ربط درست

ب- ضبط و ربط درست

بنابراين  اكثر مواقع غيرممكن است.  واقعاً كارى مشكل و در  ناايمن  ندادن عملى  انجام  براى  ترغيب وى  دارد و آموزش و 
متخصصان ايمنى به اين نتيجه رسيده اند كه مناسب ترين راه پيشگيرى از وقوع حوا دث كه در ضمن ممكن ترين آن نيز هست 
قطع سه لوله ى ورودى به مخزن اعمال و شرايط ناايمن مى باشد.يعنى اگر مديريت به طور كلى نگرش و عملكرد صحيح ايمنى 
داشته باشد و شرايط فيزيكى و روحى نيروى كار قبل از استخدام و در زمان كار به طور دائم كنترل گردد و در حد قابل قبول 

نگهداشته شود، مى توان به امر پيشگيرى از حادثه دسترسى پيدا كرد.
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1-5- اصول کلی پانسمان ساده
بر اثر آسیب دیدن پوست، عضو قادر به انجام وظایف خود نخواهد بود. در حقیقت پانسمان عبارت است از قراردادن پوشِش 
مناسب روی محل زخم تا زمان بهبود پوست. قبل از قراردادن این پوشش معموالً برای تمیز و استریل کردن زخم و کم کردن 

احتمال آلودگی آن، از مواد شوینده، استریل کننده یا ضدعفونی کننده استفاده می شود.

هدف های پانسمان:
مهم ترین هدف های انجام پانسمان عبارت اند از:

1- جلوگیری از خون ریزی زخم
2- جلوگیری از ورود میکرب ها از راه زخم

3- جذب ترشح های زخم
4- جلوگیری از بروز ضایعه های بیشتر زخم

5- کمک به بهبود زخم

نکته های قابل توجه در پانسمان:
برای انجام صحیح پانسمان به نکته های زیر توجه کنید:

صابون  و  با آب گرم  را  باید دست خود  پانسمان  از  قبل   -1
بشویید.

از  و  کنید  استفاده  ماسک  و  دستکش  از  پانسمان  هنگام   -2
عطسه، سرفه و صحبت کردن خودداری کنید. )شکل 15-1(

3- قبل از انجام پانسمان، زخم های سطحی را می توانید با آب 
و صابون بشویید. همچنین در زخم های ناشی از گازگرفتگی 
توسط حیوانات برای کاهش احتمال آلودگی به هاری، زخم 
حد  تا  صابون  و  )آب گرم  بشویید  صابون  و  آب گرم  با  را 

زیادی میکرب هاری را غیرفعال می کند(. شکل 16-1
4- برای تمیزکردن زخم هایی که خون ریزی ندارند، اطراف 
زخم را کمی فشار دهید تا مقداری خون همراهِ گرد وغبار و 
محلول  با  را  زخم  روی  سپس  شود.  خارج  زخم  از  کثافات 

ضدعفونی کننده مانند بتادین، ساولن و ... تمیز کنید.
برای تمیزکردن زخم های معمولی آن ها را از مرکز به خارج  )اگر عفونی هستند به عکس از خارج به مرکز( تمیز کنید. اما در 
زخم های دارای خونریزی شدید ابتدا چند قطعه گاز یا دستمال تمیز روی زخم بگذارید و محکم فشار دهید تا خون ریزی بند 

آید. بعد زخم را بانداژ کنید.

شکل 1- 15

شکل 1- 16
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به  آغشته  پنبه ای  از  زخم  از  قسمت  هر  تمیزکردن  برای   -5
به  پنبه ی آلوده شده را  مواد ضدعفونی کننده استفاده کنید و 

قسمت های دیگر زخم نمالید.
6- برای پوشانیدن پانسمان از پنبه استفاده نکنید بلکه آن را با 
گاز یا حداقل پارچه بپوشانید زیرا الیاف پنبه وارد زخم شده و 

باعث عفونت می شود. شکل 17-1
کردن  جدا  از  شد،  آلوده  خون  به  پانسمان  پوشش  اگر   -7
پانسمان از زخم جلوگیری کنید )زیرا باعث خونریزی مجدد 

زخم می شود(. شکل 18-1
8- اگر دو لبه ی زخم از هم فاصله ی زیاد داشته باشند، الزم 
است پزشک اول بخیه بزند، سپس پانسمان کند. اما تا رسیدن 

پزشک می توانید دو لبه را با باند به هم نزدیک کنید.
کنید  ثابت  زخم  روی  چسب  یا  باند  با  باید  را  پانسمان   -9

طوری که مقداری از اطراف محل زخم را نیز بپوشاند.
10- از آن جا که احتمال آلودگی زخم به میکرب کزاز است 
تزریق  منظور  به  را  مصدوم  نیز  جزئی  زخم های  برای  حتی 
راهنمایی  درمانی   - بهداشتی  مرکز  به  کزاز  سرم  یا  واکسن 

کنید.

شکل 1- 17

شکل 1- 18

بانداژ یا زخم بندی:
پس از پانسمان زخم از باند یا وسیله ای مشابه آن برای بستن زخم استفاده می شود که این عمل را بانداژ یا زخم بندی می گویند. 

مهم ترین هدف های بانداز به شرح زیر است:
1- ایجاد فشار مستقیم بر روی زخم برای جلوگیری از خون ریزی

2- ثابت کردن پانسمان و آتل
3- محدود کردن حرکت عضو آسیب دیده

4- ایجاد تکیه گاه برای عضو یا مفصل آسیب دیده
5- جلوگیری از تورم

6- محافظت زخم از آسیب های بعدی
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انواع  مختلف باند:
انواع مختلف باند عبارت اند از:

باند  و  نواری  باند  پهن(،  و  کراواتی  )مثلثی،  پارچه ای  باند 
کششی.

با استفاده از یک پارچه از جنس های مختلف می توان انواع 
موارد  در  به دست آورد که  را  پارچه ای  باندهای  از  مختلفی 

مختلف کاربردهای متفاوتی دارند.
قطر  از  شکل  مربعی  پارچه ی  یک  تاکردن  از  مثلثی:  باند 
در  فراوانی  کاربرد  می آید که  به دست  مثلثی  باند  مربع یک 
کمک های اولیه به خصوص در بی حرکت کردن اعضا دارد. 
)مثاًل بانداژ سر، بی حرکت کردن دست، بانداژ کف دست، 

بانداژ ران و لگن(. شکل 19-1

باند پهن: از دو بار تا زدن باند مثلثی از نوک آن باند پهن 
به دست می آید. شکل 20-1

نواری  باند  مثلثی،  باند  زدن  تا  بار  چند  از  کراواتی:  باند 
باند  نوع  این  از  می آید.  به دست  کراواتی  باند  نام  به  شکلی 
استفاده  آرنج  و  گوش  چانه،  چشم،  بانداژ  برای  معموالً 

می شود. شکل 21-1

در  که  گرد  بالشتک  یک  ساخت  برای  گرد:  بالشتک 
آسیب های دستگاه اسکلتی و بی حرکت کردن جسم خارجی 
در زخم کاربرد دارد یک سر باند کراواتی را به دور دست 
خود چند بار حلقه کرده سپس سر دیگر باند را به دور حلقه 

پیچیده و ته باند را در البه الی باند فرو کنید. شکل 22-1

شکل 1- 19

شکل 1- 20

شکل 1- 22

شکل 1- 21
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نکته های قابل توجه برای انجام بانداژ:
1- حتماً پس از پانسمان کردن زخم روی آن را بانداژ کنید.

2- هیچ گاه بانداژ را مستقیماً روی زخم قرار ندهید.
3- دقت کنید که بانداژ خیلی شل یا سفت نباشد. )زیرا شل 
بودن بانداژ کارایی و اثری ندارد و سفت بودن آن نیز باعث 
مانند  جدی  آسیب های  یا  و  عضو  خون  جریان  در  اختالل 

سیاه شدن عضو خواهد شد(.
4- انتهای اعضا باید از بانداژ بیرون باشد تا شما بتوانید بعد از 
بانداژ، جریان خون را از نظر رنگ پوست و نبض های انتهایی 

کنترل کنید. )پوست نباید کبود، متورم و بی حس باشد(.
5- پس از انجام بانداژ ممکن است به علت تورم عضو، بانداژ 
مجدداً  باز کرده،  آن را  باید  تنگ شود که حتماً  برای عضو 

بست.

شکل 1- 24

باند نواری: این باند در پهناهای مختلف به صورت آماده در 
داروخانه ها وجود دارد و می توان آن را در جعبه کمک های 

اولیه نگه داری کرد. شکل 23-1
باند کشی: این باند نیز که خاصیت ارتجاعی دارد به صورت 

آماده در داروخانه ها موجود است. شکل 23-1

شکل 1- 23

6- برای کمک به جریان خون عضو و جلوگیری از شل شدن بانداژ باید هنگام بانداژ دست و پا، باندپیچی را از قسمت باریک تر 
عضو شروع کنید. )از پایین به باال(.

7- هنگام گره زدن به محل گره دقت کنید که حداکثِر راحتی را برای مصدوم داشته باشد و تا حد امکان از گره زدن بر روی 
محل آسیب دیده، موضع نشستن و خوابیدن یا برجستگی استخوانی خودداری کنید.

8- هیچ گاه دو سطح پوست را روی هم قرار ندهید )مثاًل انگشتان( زیرا باعث چسبندگی آن ها می شود و حتماً از یک گاز یا 
پارچه در بین آن دو سطح استفاده کنید.

9- قبل از انجام بانداژ روی دست، حلقه، انگشتری، ساعت، النگو و ... را از دست مصدوم خارج کنید.
10- پس از اتمام بانداژ درباره ی احساس مصدوم در انتهای عضو مثاًل گزگز شدن، بی حس شدن و ... سؤال کنید.

11- برای گره زدن دو سر بانداژ از گره ی چهارگوش یا مربعی به صورتی که در شکل 1-24 آمده است، استفاده کنید.
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1-6- اصول حمل مصدوم
راحتى و ايمنى مصدوم اولين مسأله اى است كه بايد به آن توجه كرد. همچنين بايد دقت كنيد كه بر اثر بى دقتى در حمل، 
حال مصدوم بدتر نشود. به طور كلى اگر امكان دارد در وضعيت مصدوم تغييرى ايجاد نكنيد و جابه جايى مصدوم را به واحد 
اورژانس واگذار كنيد، زيرا بى دقتى در حمل ممكن است باعث شود حال مصدومى كه دچار ضايعه ى گردن و ستون مهره 
شده يا شكستگِى باز دارد وخيم تر شده و گاهى به قطع نخاع و فلج اندام ها منجر شود. بنابراين تا وقتى مطمئن نيستيد مصدوم، 

آسيب ديدگِى ستون مهره در ناحيه گردن، كمر و پشت ندارد، مكان و وضعيِت او را تغيير ندهيد.
به هر حال اگر خطرهايى مثل آتش سوزى، فرو ريختن آوار يا نشت گازهاى سمى جان مصدوم را تهديد مى كند، بدون آن كه 

خودتان را به خطر بيندازيد مصدوم را هرچه سريع تر از محل دور كنيد.

بلندكردن مصدوم:
بلند كردن مصدوم نوعى مهارت است و اگر اين كار به درستى انجام شود مى توان بدون آن كه فشار فوق العاده اى به انسان وارد 

شود، حتى مصدومان سنگين وزن را هم بلند كرد.
اصول مراقبت از خود هنگام بلندكردِن مصدوم: بلندكردن مصدوم دو اصل دارد:

1- هميشه از قوى ترين ماهيچه هاى بدن خود مثل ران و شانه استفاده كنيد.
2- تا آن جا كه امكان دارد مصدوم را بايد به بدن خود نزديك كنيد.

• توجه به نكات زير مى تواند شما را در انجام اين كار به شيوه ى صحيح راهنمايى كند:
1- هنگاِم بلندكردن مصدوم بايد در وضعيت صحيحى قرار داشته باشيد.

2- پاها بايد راحت و با فاصله از هم قرار گيرد تا تعادل بدن 
شما حفظ شود.

3- حالت بدن بايد متوازن و در عين حال محكم باشد.
4- پشِت خود را صاف نگه داريد.

5- در حالى كه سِر خود را باال نگه مى داريد، كامًال به مصدوم 
براى تحمل وزِن مصدوم  از شانه هاى خود  و  نزديك شويد 

استفاده كنيد.
مصدوم  به  محكم چسبيدن  براى  خود  دست  پنجه ى  از   -6

استفاده كنيد.
نكته1: اگر مصدوم از پشت شما ُسر خورد، نبايد به خاطر جلوگيرى از افتادن مصدوم به پشت خود صدمه بزنيد بلكه بگذاريد 

مصدوم آرام ُسر بخورد و با ماليمت بدون آن كه به جراحت وى آسيبى وارد شود، با زمين تماس پيدا كند.
نكته2: سعى نكنيد مصدومى را كه خيلى سنگين است يا آسيب هاى جدى ديده است (مثًال شكستگى باز دارد) به تنهايى بلند كنيد. 

در اين گونه موارد از كسانى كه در صحنه حضور دارند كمك بخواهيد تا احتماالً صدمه اى به شما يا مصدوم وارد نشود.

شكل 1- 25
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انواع روش های حمل مصدوم:
حمل را بر اساس تعداد نفِر شرکت کننده، تقسیم بندی می کنند 

که تعدادی از آن ها عبارت است از:
- حمل های یک نفره: آغوشی، کششی، عصایی، کول کردن.

صندلی،  قطاری،  سه مچ،  چهارمچ،  دونفره:  حمل های   -
بازوبه بازو، برانکارد.

- حمل های سه نفره: آغوشی، برانکارد.
- حمل های گروهی )چندنفره(: آغوشی، برانکارد.

مواقعی  در  یک نفره  مصدوِم  حمل  یک نفره:  حمل های 
به کار می رود که فرد دیگری برای کمک نیست. این روش 
انجام  شد  خواهد  داده  شرح  زیر  در  که  شیوه هایی  به  حمل 

می گیرد:
• روش آغوشی: از این روش برای حمل افراد سبک وزن 
این کار،  برای  معموالً  می شود.  استفاده  کودکان  به ویژه 
می توانید یک دست را به دور تنه و دست دیگر را زیر زانوی 

مصدوم بگذارید. )مثل بغل کردن(. شکل 26-1
مهم  بسیار  سرعت عمل  که  مواردی  در  کشیدن:  روش 
برای حمل مصدوم وجود دارد )مثل  است و شرایط خاصی 
میدانِ جنگ( از روش کششی می توانید استفاده کنید. از این 
مصدومان  به خصوص  هوشیار  و  بی هوش  افراد  برای  روش 
دچار آسیب های اندام ها نیز می توان استفاده کرد. برای انجام 
از  است  نشسته  که  حالتی  در  را  مصدوم  زیِربغل  روش،  این 

پشت بگیرید و او را بکشید. شکل 27-1
• روش تکیه گاهی یا عصای انسانی: از این روش برای 
ندیده  شدیدی  صدمه ی  است،  به هوش  که  مصدومی  حمل 
است و می تواند با کمک دیگری راه برود استفاده کنید. برای 
اجرای این روش، با یک دست دوِر کمر و با دست دیگر مِچ 
تکیه  به شما  در حالی که مصدوم  و  را گرفته  دست مصدوم 

کرده است او را جابه جا کنید. شکل 28-1

شکل 1- 26

شکل 1- 27
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سبك،  كه  مصدومى  حمل  براى  كول كردن:  روش   •

يا  و  نگه دارد  را  خود  مى تواند  و  است  به هوش  و  كوچك 
مى توانيد  است  زياد  كنيد  حمل  را  مصدوم  بايد  كه  مسافتى 
از اين روش كمك بگيريد. براى اين كار، مصدوم در حالت 
ايستاده به پشت شما رفته، در حالى كه دست خود را به دور 
زانوهاى  زير  را  خود  دست هاى  است،  انداخته  شما  گردن 

مصدوم حلقه كرده و او را به پشت حمل كنيد. شكل 29-1
حمل هاى دونفره:

استفاده  مى توانيد  زمانى  روش  اين  از  چهارمچ:  روش   •

كنيد كه مصدوم به هوش باشد و بتواند با يك يا هر دو دست 
خود به حمل كننده ها كمك كند. براى انجام اين كار مصدوم 
در حالتى كه نشسته است، دست خود را دور شانه هاى دونفر 
كمك دهنده كه در دو طرف مصدوم زانو زده اند مى اندازد و 
روى سكوى ايجادشده با مچ هاى دست به هم گره شده ى دو 
امدادگر، مى نشيند و بدين طريق حمل مى شود.در اين روش 
دو كمك كننده، روبه روى هم در پشت مصدوم مى ايستند و 
با دست راست مچ دست چپ خود را گرفته و با دست چپ 

مچ دست راست طرف مقابل را مى گيرند. شكل 30-1

شكل 1- 28

شكل 1- 29

شكل 1- 30
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كه  مى شود  استفاده  زمانى  روش  اين  از  سه مچ:  روش   •

مصدوم به دليل آسب ديدگى دست ها نتواند به حمل كننده هاى 
ولى  است  شبيه روش چهارمچ  اين روش  خود كمك كند. 
يكى از امدادگران با دست خود از پشت، مصدوم را حمايت 

مى كند. شكل 31-1
• روش حمل قطارى: از اين روش براى مصدومان دچار 

آسيِب شكم و سينه مى توان استفاده كرد. در اين روش يك 
امدادگر از پشت و در زير بغل مصدوم، دست خود را جلوى 
او مى آورد و نفر دوم از جلو زير زانوهاى مصدوم را گرفته، 

او را حمل مى كنند. شكل 32-1
• روش حمل به كمك صندلى: هنگامى كه قصد داريد 

با مصدومى كه به هوش است و صدمه ى جدى نديده از پله ها 
صندلى  روى  را  مصدوم  مى توانيد  كنيد،  عبور  راهرو  از  يا 
با كمك يك نفر ديگر او را حمل كنيد.  بنشانيد و  معمولى 

شكل 33-1

شكل 1- 31

شكل 1- 33

شكل 1- 32
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آسيب ديدگى  به  مشكوك  چنان چه  سه نفره:  حمل هاى 
ستون مهره ايد از اين روش استفاده كنيد.

• حمل آغوشى: حمل آغوشى با سه نفر و با توجه به طرز 

قرارگرفتن در دو طرف مصدوم، به دو شكل انجام مى گيرد:

امدادگر  سه  نباشد  شديد  آسيب ديدگى  چنان چه  الف) 
يك  در  يك نفر  همديگر،  روبه روى  زيگزاگ  به صورت 
مى گيرند.  قرار  او  ديگر  طرف  در  نفر  دو  و  مصدوم  طرف 
يك امدادگر زانو زده، دست هاى خود را از زير قفسه ى سينه 
با هر يك از دست ها يكى از  و باسن مصدوم رد مى كند و 
دست هاى امدادگران روبه رو را مى گيرد و هم زمان با هم بلند 
مى شوند. هنگام حركت نيز امدادگران به طرف سر مصدوم و 

به پهلو گام برمى دارند.

با  بايد  مصدوم  باشد،  شديد  آسيب ديدگى  چنان چه  ب) 
كمترين حركت جابه جا شود.به همين منظور هر سه امدادگر 
در يك سمت مصدوم قرار گرفته، در حالى كه يكى از آن ها 
نفر آخر مچ ها و  باسن و  سر و زير گردن و ديگرى كمر و 
را  مصدوم  آهسته  و  هماهنگى  با  مى كند،  حمايت  را  زانوها 
بلند كرده و سپس او را به پهلو و به سمت خود خم مى كنند. 

شكل 34-1

• حمل با برانكارد: اين روش مطمئن ترين روش براى حمل 

و  بلندكردن  مصدوم در مسافت هاى طوالنى است. طريقه ى 
قراردادن مصدوم بر روى برانكارد شبيه حمل آغوشى است 
برانكارد  روى  قرارگرفتن  از  پس  مصدوم  كه  تفاوت  اين  با 

توسط آن حمل مى شود. شكل 35-1

نكته: در مواقعى كه برانكارد در دسترس نيست، مى توانيد از وسايل مختلف مثل پتو، لباس، ميله، طناب و ... برانكارد بسازيد.

شكل 1- 34

شكل 1- 35
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روش ساخت برانكارد با لباس: مى توانيد با رعايت كردن 
اصول ايمنى در برانكارد، با هر وسيله ى مناسب ديگرى كه در 

دسترس داريد برانكارد تهيه كنيد.
پيراهن محكم تهيه كرده، آستين كت ها و  يا  دو يا سه كت 
پيراهن ها  يا  زيپ كت ها  يا  تكمه  ببريد.  داخل  به  را  پيراهن 
هم  امتداد  در  معكوس  صورت  به  را  آن ها  سپس  ببنديد.  را 
قرارداده و دو چوب را از ميان آستين هاى آن ها مى گذرانيد. 
پهلو  به  را  مصدوم  برانكارد  محكم بودن  از  اطمينان  از  بعد 
با  را  قرار داده، مصدوم  او  را در پشت  برانكارد  بچرخانيد و 
مى توانيد  نيز  پارچه  تكه هاى  با  بگذاريد.  آن  روى  احتياط 

برانكارد بسازيد. شكل 36-1

حمل هاى گروهى (چند نفره):
مشابه  كار  روش  امدادگر):  (با چهار  آغوشى  حمل   •

در يك طرف  نفر  سه  تفاوت كه  اين  با  است  حمل سه نفره 
مصدوم و نفر چهارم باالى سر مصدوم (براى حمايت از سر و 

گردن) قرار مى گيرد. شكل 37-1
• حمل با برانكارد: طرز انجام اين روش شبيه روش سه نفره 

امدادگرها در  از  اين حالت يكى  تفاوت كه در  اين  با  است 
است.  مصدوم  زير  برانكارد  گذاشتن  مسئول  مقابل،  سمت 

شكل 38-1

شكل 1- 36

شكل 1- 37 شكل 1- 38
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آزمون نهایی )1(

1- حادثه را تعریف کرده، علل اصلی آن را شرح دهید.
2- علل ایجاد سوانح در محیط کار را فهرست کنید.

3- ضعف مدیریت در چه مواردی می تواند باعث بروز حادثه شود؟
4- چه مشکالتی در کارگاه میزان بروز حوادث را افزایش می دهد؟

5- حوادثی که توسط کارکنان ممکن است اتفاق بیفتد در اثر چه عواملی به وجود می آید؟
6- چند مورد از وظایف کارفرمایان را بیان کنید؟

7- چند مورد از وظایف کارکنان را بیان کنید؟
8- برای مهار آتش سوزی های ناشی از نفت و فرآورده های آن از چه روشی باید استفاده کرد؟

9- اگر هنگام آتش سوزی در اتاقی گیر افتادید، چه کارهایی را باید انجام دهید؟
10- مهم ترین نکته، هنگام بروز بالیا چیست؟

11- نمودار گردشی حادثه را رسم کنید و راه های پیشگیری را از روی آن شرح دهید.
12- اعمال ناایمن را تعریف کرده، نمونه هایی از انواع آن را بنویسید.

13- شرایط ناایمن را تعریف کرده، مثالی از کارگاه خود مطرح نمائید.
14- مهم ترین هدف های انجام پانسمان چیست؟

ب( جلوگیری از ورود میکرب ها از راه زخم الف( جلوگیری از خون ریزی  
د( همه ی موارد ج( کمک به بهبود زخم   

15- شست وشو با آب گرم و صابون چه تأثیری روی زخم های ناشی از گازگرفتگی حیوانات دارد؟
ب( باعث غیرفعال شدن میکرب هاری می شود الف( باعث تمیز شدن زخم می شود  

د( تأثیر خاصی ندارد ج( درد زخم را آرام تر می کند  
16- علت این که نباید از پنبه برای پانسمان استفاده کرد چیست؟

ب( پنبه استریل نیست الف( پنبه همیشه در دسترس نیست  
د( پنبه خون را به خوبی جذب نمی کند ج( پنبه پرز دارد    

17- بانداژ را تعریف کنید.
18- مهم ترین مورد مصرف بالشتک گرد چیست؟

19- برای گره زدن دو سر باند، بهترین گره چه نوع گره ای است؟
ب( گره مربعی الف( گره معمولی    

د( فرقی ندارد از چه گره ای استفاده شود ج( دو گره روی هم   
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20- فرض كنيد هنگام بازى در پارك، كودكى به زمين مى خورد و زانوى او به شدت زخمى مى شود. از زخم خون مى آيد 
و دانه هاى ريز خاك در آن است. در اين حالت شما چه اقدامى براى اين كودك مى كنيد؟

21- هنگام حمل مصدوم به كدام يك از موارد زير بايد توجه كرد:
ب) مسافتى كه بايد مصدوم جابه جا شود الف) اندازه و وزن مصدوم   

د) موارد الف و ب صحيح است ج) روش جابه جايى بر اساس تمايل مصدوم انتخاب شود  
22- روش حمل كشيدن در چه موردى كاربرد ندارد:

ب) در مواردى كه مصدوم از ناحيه ى پشت يا كمر آسيب ديده است الف) هنگامى كه مصدوم بى هوش است 
د) در مواردى كه سرعت عمل بسيار مهم است ج) جابه جا كردن مصدوم در ميدان جنگ 

طوالنى  مسافت هاى  در  ندارد،  شكمى  يا  نخاعى  آسيب ديدگى  كه  مصدومى  براى  زير  حمل  روش هاى  از  كدام يك   -23
مناسب تر است:

ب) كشيدن الف) به دوش گرفتن   
د) عصايى ج) آغوشى    

24- كدام يك از جمله هاى زير صحيح است:
الف) از روش چهارمچ زمانى استفاده مى شود كه مصدوم به هوش است و دست هايش هم صدمه نديده است.

ب) هنگام حمل گروهى مصدوم، يكى از امدادگران بايد مراقب سر و دست مصدوم باشد.
انجام  و  وسايل  براى حمل  امدادگر  تا دست هاى  بگيرد  را  امدادگر  با دست خود  بايد مصدوم  در روش حمل عصايى  ج) 

اقدام هاى الزم آزاد باشد.
د) موارد الف و ب صحيح است.

آزمون نهايى (1)


