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پيمانه مهارتى اّول

اصول كمك هاى اوليه و امدادرسانى 

هدف کلی

آشنايی با کمک های اوليه به منظور امداد رسانِی به موقع به مصدومان، قبل از رسيدن به مراکز درمانی

فهرست وسايل و تجهيزات مورد نياز
1 ــ گاز1 (استريل و ساده) 

2 ــ باندهای2 مختلف (نواری، كشی، سه گوش، كراواتی)
3 ــ قيچی

4 ــ پنس3
5 ــ پنبه

6 ــ چسب نگاهدارندۀ پانسمان زخم ها يا لكوپالست
7 ــ ضدعفونی كننده ها (بتادين، سرم شست وشو، الكل و …)

8 ــ پماد سوختگی
9 ــ سنجاق قفلی

10 ــ آينه و چراغ قوه
11 ــ شريان بند (گارو يا تورنيكه) 

پارچٔه نازک و لطيف و تور مانند :gaz ــ ۱
نوار، رشته، روبان، تنزيب :bande ــ ۲
ابزار کوچِک دو شاخه ای شبيه به قيچی و با خاصيت اهرمی برای فرو بردن، بيرون آوردن، فشار دادن يا گرفتن چيزهای ريز و کوچک :Pince ــ ۳
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12ــ انواع آتل1 (تختۀ شكسته بندی) 
13ــ  دماسنج پزشكی
14ــ گوشی پزشكی

15 ــ دستگاه فشار خون
16ــ دستكش پالستيكی

17 ــ آدرس و تلفن های مراكز امداد   رسانی
18 ــ خودكار و كاغذ

19 ــ مدل آموزشی (مانكِن بزرگسال و كودك)
20ــ مدل آموزشی احيای قلبی ــ تنفسی (مانكِن بزرگسال و كودك)

جدول زمان بندی   
جمع آموزش عملی  آموزش نظری   

۳۰ ساعت ۱۵ ساعت  ۱۵ ساعت   

تختٔه شکسته بندی :attelle ــ۱
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مقدمه  
روند رو به رشد جمعيت و تمرکز آن در شهرها، ارتباط و رفت آمدهای بيشتر، توسعه و صنعتی شدن، افزايش حمل و نقل و تردد 

شهری و بين شهری، آلودگی محيط زيست و جنگ از جمله عوامِل زمينه ساز وقوع سوانح و حوادث بيشتر در جوامع بشری اند.
همه روزه در محيط اطراف خود شاهد بروز ده ها مورد از اين حوادث هستيم؛ تصادف های رانندگی، سقوط از ارتفاع، حمالت 

قلبی، مسموميت ها، غرق شدگی ها و خفگی ها در آب، آسيب های حرفه ای در محيط کار، برق گرفتگی، آتش سوزی و … . 
باالبردن آگاهی ها و توانايی های افراد در برخورد با حوادث، سهم بسزايی در کاهِش صدمات احتمالی و جلوگيری از عوارض 
بيشتر خواهد داشت. کمک های اوليه در حقيقت انجام اقدام های بسيار ساده و ابتدايی و در عين حال حياتی مبتنی بر اصول علمی با 
استفاده از وسايل موجود و مراقبت از مصدوم تا رساندن او به نزديک ترين مرکز درمانی است. اين کمک و مراقبت ساده در بسياری از 

موارد فاصلٔه مياِن مرگ و زندگی است. 
بسياری از مرگ ها، معلوليت ها و ناتوانی های دايمی قابل پيشگيری است، فقط در صورتی که در محل حادثه کسی حضور داشته 
باشد که بتواند به طور علمی و صحيح به آسيب ديدگان کمک کند. يادگيری نادرست و به کارگيری ناقص مطالب نيز می تواند پيامدهای 
نامطلوبی داشته باشد به طور مثال، قطع نخاع به دنبال حمل نادرست مصدوم و يا قطع عضو به دليل پانسمان نامناسب. به ياد داشته باشيد 

هميشه پيشگيری از بروز حادثه ارزشمند تر از بهترين اقدام های کمک های اوليه است. 
هدف از نگارش اين مجموعه افزايش مهارت هنرجويان است، به نحوی که در وضعيت اضطراری بتوانند به ياری اعضای خانواده 

و در سطحی وسيع تر به يارِی همنوعان خود بشتابند. 
مؤلف
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واحد كار 1 

كليات كمك هاى اوليه

واحد كار 1 

كليات كمك هاى اوليه 
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اصول كمك های اوليه و امدادرسانی: كليات كمك های اوليه

فهرست وسايل و تجهيزات مورد نياز برای انجام فعاليت های عملی واحد کار اول

فعاليت عملی (۳)فعاليت عملی (۲)فعاليت عملی (۱)وسايل و تجهيزات مورد نياز

ــ گاز (استريل و ساده) 
ــ باندهای مختلف (نواری، کشی، سه گوش، کراواتی)

ــ  قيچی
ــ پنس
ــ پنبه

ــ چسب نگاهدارندٔه پانسمان يا لکوپالست
ــ ضد عفونی کننده ها (بتادين، سرم شست وشو، الکل و …)

ــ پماد سوختگی
ــ سنجاق قفلی

ــ آينه و چراغ قوه
ــ شريان بند (گارو يا تورنيکه)

ــ انواع آتل (تختٔه شکسته بندی)
ــ دماسنج پزشکی 
ــ گوشی پزشکی

ــ دستگاه فشار خون 
ــ دستکش پالستيکی 

ــ آدرس و تلفن های مراکز امداد رسانی

٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭

٭کورنومتر يا ساعت ثانيه  شمار 
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اصول كمك های اوليه و امدادرسانی: كليات كمك های اوليه

پيش آزمون واحد كار اول

 جمالت صحيح يا غلط را مشخص کنيد. 
۱ ــ در هنگام مواجه  شدن با چند مصدوم ابتدا بايد به مصدومی رسيدگی شود که فريادهای بلند می زند. 

۲ ــ برای همه و در هر سنی می توان از دماسنج دهانی استفاده کرد. 
۳ ــ اندازٔه فشار خون در افراد جوان با فشار خون در افراد مسن متفاوت است. 

۴ ــ بهتر است در منزل، محل کار و مدرسه جعبٔه کمک های اوليه ای باشد. 
۵ ــ اگر در خانه ای آتش سوزی رخ داد اول بايد شير اصلی گاز را بست. 

هدف های رفتاری: انتظار می  رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف های ز  ير 
دست يابد:

1 ــ كمك  های اوليه را تعريف كند. 

2ــ وظايف اصلی فرد كمك كننده را بيان كند. 

3 ــ وسايل مورد نياز در جعبه كمك های اوليه را فهرست كند.

4ــ عاليم حياتی را توضيح دهد. 

5   ــ عاليم حياتی را به نحو صحيح كنترل و ثبت كند. 

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟
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اصول كمك های اوليه و امدادرسانی: كليات كمك های اوليه

مقدمه
هنگامِ  يا  كار  محل  دانشگاه،  و  مدرسه  خيابان،  و  كوچه  خانه،  در  اطرافيانتان  يا  خود  تاكنون  آيا 
مسافرت و تفريح دچار حادثه شده ايد؟ يا حداقل اقوام و دوستان برای شما خاطرۀ تلخی از بروز حادثه ای 

كه منجر به تهديد سالمت يك يا چند نفر شده باشد تعريف كرده اند؟ 
مسلماً جواب يكی از پرسش های باال مثبت است. بشر خصوصاً در شرايط زندگی شهری و ماشينی 
امروزه در تمام طول 24 ساعت حتی در مواقع خواب و استراحت نيز در معرض تهديد دامنۀ وسيعی 
از آسيب ها و صدمه هاست. بنابراين آشنايی بيشتر با اين حوادث و راه های علمی برخورد و مقابله با آن 
در صورت بروز می تواند در نجات جان آسيب ديدگان، كاهش صدمات و عوارض احتمالی نقش بسيار 

مهمی ايفا كند. 

خود  اعصاب  بر  و  کنيد  حفظ  را  خود  خونسردی  ۱ ــ 
مسلط باشيد. 

۲ ــ صدمات وارد شده به مصدومان را به سرعت تشخيص 
دهيد. 

۳ ــ تسلط کافی به امر کمک رسانی و آگاهی از دانش  مربوط 
را داشته باشيد. 

۴ ــ روش های درمانی مناسب را بدون اتالف وقت انجام 
دهيد.

۵ ــ ابتکار عمل داشته باشيد تا بتوانيد از امکانات موجود 
در محل به بهترين شکل استفاده کنيد. 

۶ ــ اميد خود را در کمک کردن به مصدوم تا رسيدن به                                                                                                          
نتيجٔه نهايی از دست ندهيد. 

۷ ــ رابطٔه عاطفی مناسب با مصدوم و اطرافيان وی برقرار 
کنيد. 

۸   ــ با انجام کارهای غير ضروری يا غلط، آسيب بيشتری 
به صدمه ديدگان وارد نکنيد.

۱ ــ۱ ــ تعريف کمک های اوليه
کمک های اوليه شامل سلسله اقدام ها و مراقبت های ساده 
و اساسی است که هنگام وقوع سوانح و حوادث می تواند به نجات 
فرد  رنج  و  درد  کم کردن  و  عوارض  ميزان  کاهش  مصدوم،  جان 

آسيب ديده تا رسيدن به مرکز درمانی کمک کند. 

۲ ــ۱ ــ هدف های کمک های اوليه
۱ ــ نجات جان مصدوم

۲ ــ جلوگيری از بدتر شدن حال مصدوم
۳ ــ افزايش احتمال بهبودی مصدوم تا رسيدن به مراکز 

درمانی. 

۳ ــ۱ ــ خصوصيات فرد کمک کننده (امدادگر) 
به نظر شما فرد برای اين که بتواند هنگاِم بروز حادثه به خوبی 

به افراد مصدوم کمک کند چه خصوصياتی بايد داشته باشد؟ 
مجروحان  به  خوبی  به  حادثه  بروز  هنگاِم  می خواهيد  اگر 

کمک کنيد به نکته های زير توجه کنيد: 
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اصول كمك های اوليه و امدادرسانی: كليات كمك های اوليه

۴ ــ۱ ــ نحوۀ برخورد با حادثه يا حادثه ديده

توجه 

که بعضي  چند مصدوم روبرو شويد  ضايعه شده باشد يا با  چند  دچار  زمان  ممکن است مصدوم در يک 
از آن ها نياز به مراقبت ها فور تر نسبت به سايرين داشته باشند، پس بايد به ترتيب اولويت به مصدومان 

رسيدگي کنيد.

آيا تاکنون با حادثه ای مواجه شده ايد؟ به نظر شما در اين 
زمان چه بايد کرد؟ اولين و بهترين اقدام چيست؟ 

توجه داشته باشيد در زمان وقوع حادثه، نحوهٔ اولويت بندی، 
مدت زمان توجه به هر مصدوم و همکاری با ساير امدادگران باعث 

می شود بهتر بتوانيد به مصدومان کمک کنيد. 
بنابراين بهتر است هنگاِم وقوع حادثه به ترتيب فعاليت های 

زير را انجام دهيد: 
سريع؛  خيلی  و  خونسردی  نهايت  در  موقعيت  ارزيابی   

موقعيت حادثه را ارزيابی کنيد، ببينيد آيا: 
خطر همچنان وجود دارد؟ 
جان کسی در خطر است؟

اطرافيان می توانند به شما کمک کنند؟ 

نياز به کمک های تخصصی می باشد؟ 
 امن کردن صحنه حادثه، ممکن است عوامل پديدآورنده 
حادثه هنوز هم خطرساز باشند. هميشه به خاطر داشته باشيد که در 
قدم اول بايد مراقب سالمت خود باشيد. اغلب با انجام اقدامات 
ساده ای مانند: خاموش کردن می توانيد صحنه را عاری از خطر 
کنيد. در صورتيکه نمی توانيد عامل خطر را از محيط حذف کنيد، 

سعی کنيد مصدوم را تا حد ممکن از محل دور کنيد. 
صحنه  کردن  امن  از  پس  اورژانسی  کمک های  ارائه   
حادثه؛ به سرعت تمامی مصدومين را ارزيابی کنيد و آن ها که نياز 

به اقدامات اورژانسی دارند در اولويت قرار دهيد. 
در ارزيابی مصدوم به موارد زير دقت شود: 

آيا مصدوم هوشيار است؟ 
آيا راه هوايی او باز است؟ 
آيا مصدوم نفس می کشد؟ 

آيا گردش خون مصدوم برقرار است؟ 
 درخواست کمک 

مواظب  دهيد،  انجام  کار  چندين  واحد  آِن  در  بايد  شما 
سالمتی خود باشيد، درخواست کمک کنيد و کمک های اوليه را 
ارائه دهيد. می توانيد از ديگران نيز بخواهيد به شما کمک کنند. 
برخی از حاضرين می توانند کامالً مفيد واقع شوند و در جلوگيری 
از خونريزی ها و شکسته بندی ها و يا رساندن بيمار به مراکز درمانی، 

يا آگاه نمودن ديگران کمک نمايند. 

       بيش تر بدانيد
بررسی محيط و نحوۀ مصدوميت، عاليم (مواردی كه امدادگر قادر به مشاهدۀ آن  هاست مثل خونريزی، 
تب، زخم و …) و نشانه ها (شواهدی كه خود بيمار بيان می كند و امدادگر قادر به درك آن ها نيست مثل درد، 

تهوع، تشنگی و …) در تشخيص نوع مصدوميت و نحوۀ ارايۀ اقدام های درمانی مؤثر است. 
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۵ ــ۱ ــ ترتيب اولويت ها در امداد  رسانی 
آن  در  که  ديده ايد  تلويزيون  در  را  سريالی  يا  فيلم  اگر 
امداد گران در صحنٔه حادثه ای حاضر شده اند و به مصدومان کمک 

کرده اند، بگوييد ابتدا آن ها چه کارهايی انجام می دادند؟ 
و  کند  سرکشی  مصدومان  به  مرحله  چند  در  بايد  امدادگر 

اولويت های زير را به ترتيب در نظر بگيرد: 
۱ ــ اولويت های حياتی: مثل باز کردن راه هوايی و احيای 
قلبی ــ ريوی در مصدوماِن دچار ايست قلبی ــ تنفسی يا شوک 

توجه  

که  دهيد  انجام  را  مراقبت هايي  ابتدا  انساني،  نيرو    کمبود زياد و  مصدومان  حادثه،  وسعت  صورت  در 
مستقيماً مربوط به نجات جان مصدوم است.

شديد، 
۲ ــ اولويت های خطرناک: مثل خونريزی شديد، آسيب های 
جدی اعضا، شکستگی های شديد، سوختگی شديد و آسيب های 

نخاعی، 
کنترل  درد،  تسکين  مثل  ساده تر:  اولويت های  ۳ ــ 

خونريزی ها و شکستگی های جزيی،
۴ ــ اولويت آخر: کسانی که زخم های مهلک برداشته اند و 

مرگ آن ها حتمی به نظر می رسد. 

فعاليت  عملی 1

با کمک هنر آموز صحنه حادثه ا را بازساز کنيد. بعد مراحل برخورد با يک حادثه را به ترتيب اولويت همراه 
دوستان خود اجرا کنيد. (اين صحنه مي تواند بازساز زمان بروز زلزله در کالس شما باشد.)

۶ ــ۱ ــ جعبه کمک های اوليه

آيا در منزل جعبٔه کمک های اوليه داريد؟ اگر جواب شما 
مثبت است بگوييد در آن چه وسايلی گذاشته ايد؟ 

بهتر است همٔه افراد در محيط کار، منزل و اماکن عمومی، 

اين وسايل را در جعبٔه کمک های اوليه هميشه در دسترس داشته 
باشند تا هنگاِم بروز حادثه استفاده کنند. 

البته در صورت نبودِن هر يک از وسايل مورد نياز در محل 
حادثه، شما بايد قادر باشيد تا از وسايل موجود کمک بگيريد. 

مهم ترين وسايل کمک های اوليه عبارت است از: 
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 گاز (استريل و ساده) 

 باند های مختلف (نواری، کشی، سه گوش، کراواتی)
 قيچی
 پنس
 پنبه

 چسب نگاهدارندٔه پانسمان زخم ها يا لکوپالست
 ضدعفونی کننده ها، مثل بتادين، سرم شستشو و … 

 پماد سوختگی
 سنجاق قفلی

 آينه و چراغ قوه

 شريان بند (گارو يا تورنيکه)
 انواع موجود آتل (تخته شکسته بندی) 

 دماسنج پزشکی
 گوشی پزشکی

 دستگاه سنجش فشارخون
 دستکش پالستيکی

 آدرس و تلفن مراکز امدادرسانی
 خودکار و کاغذ

 صابون
 چند ليوان يکبار مصرف

فعاليت  عملی 2

1ـ تحقيق کنيد هر يک از وسايل استاندارد جعبة کمک ها اوليه را با چه وسيله ا (موجود در خانه يا ساير نقاط) 
مي توان جايگزين کرد و نتيجه را به صورت يک روزنامة ديوار در قالب يک کار گروهي ارايه دهيد. 

2 ـ در خصوص کاربرد هر يک از وسايل داخل جعبة کمک ها اوليه بحث کنيد. 

۷ ــ۱ ــ عاليم حياتی
آيا می دانيد عاليم حياتی چيست؟

عدم  يا  سالمت  وضعيت  نشان  دهندٔه  که  عاليمی  با  آشنايی 
سالمت مصدوم است اهميت زيادی دارد. 
مهم ترين اين عاليم عبارت است از: 

۱ ــ تنفس
۲ ــ نبض

۳ ــ فشار خون 
۴ ــ درجٔه حرارت بدن 
۵  ــ سطح هوشياری
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۶ ــ وضعيت پوست 

۷ ــ وضعيت چشم ها (از نظِر قطر مردمک) 
۱ ــ۷ ــ۱ ــ تنفس: تنفس عبارت است از مبادلٔه هوا بين 
ريه و محيط خارج از بدن فرد (گرفتن اکسيژن و پس دادن کربن 
در  طبيعی  تنفس  متوسط  تعداد  بازدم).  و  دم  يک  در  دی اکسيد 

افراد بالغ ۱۸ ــ۱۴ بار و در کودکان ۴۰ــ۲۴ بار در دقيقه است. 
تنفس به نوعی مهم ترين و حساس ترين عمل حياتی در انسان است. 
بنابراين جمع آوری اطالعات دربارٔه وضعيت تنفس مصدوم بسيار 

مهم است. 

توجه  
در ارزيابيِ تعداد تنفس، مجموع هر دم و بازدم يک تنفس محسوب مي شود. 

روش های کنترل تنفس: آيا تاکنون به تنفس فردی ديگر 
توجه کرده ايد؟ به نظر شما چگونه می توان تنفس کسی را اندازه 

گرفت؟ 
 به قفسٔه سينه مصدوم نگاه کنيد آيا باال و پايين می رود؟ 

 صورت خود را جلوی دهان و بينی مصدوم بگذاريد، آيا 
جريان هوا را روی پوست خود حس می کنيد؟ 

 آينه ای جلوی دهان و بينی مصدوم نگه داريد آيا سطح آينه 
با بخار آب ناشی از خروج هوای مرطوب از رئه مصدوم پوشيده 

می شود يا خير؟ 
می توان  شکم  رفتن  پايين  و  باال  مشاهدٔه  با  کودکان  در   

تنفس آن ها را شمرد.

       بيش تر بدانيد
هنگام بررسی وضعيت تنفس به نكته های زير توجه كنيد: 

ــ تنفس سطحی يا عمقی است. 
ــ صدادار است. (بر اثر وجود ترشحات يا جسم خارجی بر سر راه هوايی) 

ــ با زحمت و يا با تقال صورت می گيرد. (بر اثر آسم، انسداد راه تنفسی) 
ــ تعداد آن بيشتر يا كمتر از اندازۀ طبيعی است. 
ــ رنِگ پوست، ناخن و لب ها طبيعی است يا خير.
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توجه  

ـ اگر بيمار هوشيار است نبايد خيلي دقيق متوجه اندازه گير تنفس اش شود، چون تنفس در کنترل 
انسان است و بروز اضطراب در او مي تواند بر تعداد تنفس واقعي فرد تأثير بگذارد.

ِ مصدوم شديد، سريعاً عمليات تنفس مصنوعي را آغاز کنيد. (به  ـ چنانچه متوجه توقف تنفس و کبود
واحد کار خفگي مراجعه کنيد)

۲ ــ۷ ــ۱ ــ نبض: آيا تاکنون صدای قلب خود يا قلب 
ديگری را شنيده ايد؟ 

عمل تنگ و گشاد شدن ديوارٔه سرخرگ، حرکتی موجی 
شکل در طول سرخرگ به وجود می آورد که به آن نبض می گويند 
و می توان آن را در شريان های سطحی که از روی استخوان رد 

می شوند مثالً در مچ دست لمس کرد. 

مچ دست  (راديال)  
                                    کشاله ران(ممورال)مطرح کردن محل نبض      بازوئی (براکيال)
                                گردنی (کاروتيد)

عوامل مؤثر بر تعداد نبض
۱ــ سن: تعداد نبض در شرايط طبيعی، با افزايش سن، تا 
رسيدن به سن بلوغ کاهش می يابد. تعداد نبض در نوزادان حدود 
۱۳۰، در کودکان ۱ تا ۳ ساله ۱۲۰ــ۱۰۰ و در افراد بالغ حدود 

۸۰    ــ۷۰ و در افراد مسن ۷۰ــ۶۰ بار در دقيقه است.

۲ــ جثه: تعداد نبض در افراد با جثٔه بزرگ و ورزشکار 
کمتر از افراد با جثٔه کوچک است.

۳ ــ فعاليت بدنی: تحرک و فعاليت بدنی تعداد ضربان 
قلب را زيادتر می کند.

۴ ــ بيماری ها: بعضی از بيماری ها تعداد نبض را کم يا 
زياد می کند. 

۵ ــ داروها: بعضی از داروها بر روی تعداد ضربان قلب 
تأثير می گذارد. 

محل های اندازه گيری نبض 
از ٩ محل جهت گرفتن نبض و بررسی آن معموالً استفاده 
می شود، اين نواحی عبارتند از: گيجگاهی، کاروتيد، بازوئی، مچ 

دست، کشاله ران، زيرزانويی، پشت قوزک خلفی، پشت پايی 
از شريان راديال (در مچ دست) بيشتر اوقات برای ثبت نبض 
استفاده می کنيم. نبض راديال (در مچ دست) بايد در تمام بيماران 
باالی يکسال ارزيابی شود و در بيماران کمتر از يکسال نبض بازوئی 
(براکيال) را بررسی کنيد. زمانی که نبض محيطی در بيماران باالی 

يکسال قابل اندازه گيری نمی باشد نبض کاروتيد را بررسی کنيد. 

توجه 

 هنگام لمس نبض کاروتيد مراقب باشيد زياد فشار ندهيد زيرا اين کار ممکن است مانع رسيدن جريان 
خون به مغز شود. 

نحوۀ اندازه گيری نبض: به نظر شما چگونه می توان تعداد 
نبض کسی را اندازه گرفت؟ 

برای اين که بتوانيد به طور دقيق نبض را اندازه بگيريد به 
نکته های صفحٔه بعد توجه کنيد: 
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توجه  

ـ نبض گردني يکي از نبض ها قو است و در زمان احيا قلبي ـ ريو بيشتر از نبض گردني استفاده 
مي شود.

دقيق  شمارش  در  خطا  باعث  انگشت  اين  با  نبض  کنترل  پس  است،  نبض  دارا  خود   شست،  انگشت  ـ 
نبض مي شود.

ـ اگر حال مصدوم وخيم است يا در وضعيتي خطرناک است مي توانيد تعداد نبض را در 15 ثانيه شمارش 
و در 4 ضرب کنيد.

وضعيت  در  مصدوم  نبض،  کنترل  هنگاِم  است  بهتر  ۱ ــ 
نشسته يا خوابيده باشد. 

۲ ــ با دو انگشت نشانه و ميانه قسمت خارجی مچ دست را 
لمس کنيد به نحوی که ضربان را زير انگشتان خود حس کنيد.

فعاليت  عملی 3

به گروه ها 6ـ3 نفره تقسيم شويد و نبض همديگر را کنترل و ثبت کنيد. سپس دربارة اختالف ها ثبت شده 
و علت آن ها بحث کنيد. 

به عوامل مؤثر بر تعداد نبض در اين اختالفات توجه و آن ها را فهرست کنيد.

       بيش تر بدانيد
هنگام اندازه گيری نبض به نكته های زير توجه كنيد: 

ــ سرعت (تعداد ضربان در دقيقه) 
ــ قدرت (ضعيف، قوی) 

ــ ريتم (منظم يا نامنظم، يعنی فاصله بين نبض ها مساوی است يا نه) 

۳ ــ تعداد ضربان ها را در يک دقيقه بشماريد. 

نبض زند اعاليیمحل های اصلی احساس نبض: به شکل توجه کنيد:

نبض زند زيرين

نبض پشت زانو

نبض پشت پا

نبض گيجگاهی

نبض ثباتی

نبض رانی

نبض روی پا
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۳ــ۷ ــ۱ ــ درجۀ حرارت: آيا تا به حال با دست، پيشانِی 
خود يا يکی از نزديکان خود را لمس کرده ايد؟ به نظر شما گرمی ای 

را که در زير دست خود احساس می کنيد چيست؟ 

کمِک دماسنج (ترمومتر) انجام می گيرد. 
دمای بدن را از سه راه مختلف اندازه  می گيرند: 

۱ــ دهان 
۲ــ  مقعد

۳ــ زير بغل
مقعد  دقيقه،  ۳ ــ۲  دهان  در  دماسنج  گذاشتن  زماِن  مدت 

۲ ــ۱ دقيقه و زيربغل ۵  ــ۳ دقيقه است. 
درجه    ۳۶/۶ ۳۷/۶ــ  حدود  حرارت  درجٔه  طبيعی  مقدار 
بغل  زير  در  و  بيشتر  درجه   ۰/۵ مقعد  در  مقدار  اين  که  است 
دهان  راه  از  شده  اندازه گيری  دمای  مقدار  از  کمتر  ۰/۵درجه 
سانتی گراد  درجٔه   ۳۷/۶ از  بيشتر  بدن  حرارت  درجٔه  اگر  است. 
برسد به آن تب می گويند. دمای رکتال(مقعدی) باالتر از ۳۸ درجه                 

سانتی گراد عموماً غيرطبيعی تلقی می شود. 

توجه  
1ـ در کودکان و نوزادان، بيماران رواني، بيماران دچار تشنج، تنگي نفس يا بيماراني که آسيبي در دهان 

دارند از روش دهاني استفاده نکنيد.
2 ـ در بيماران بيهوش يا نوزادان روش مقعد برا اندازه گير مناسب تر است. 

3 ـ روش زير بغلي روشي چندان مطمئن برا اندازه گير درجة حرارت بدن نيست. 
4 ـ در مسموميت حاد با جيوه تجويز مکرر شير (هربار ٢٥٠ ـ 150 ميلي ليتر) يا آب و شستشو معده و 

سپس تجويز چندين عدد تخم مرغ خام و سپس زغال فعال شده و همچنين از مسهل استفاده شود. 

حرارت يا دما در نتيجٔه فعاليت بدن و سوخت و ساز مواد 
غذايی توليد می شود و مازاد آن به روش های مختلف از جمله تبخير 
از راه پوست بدن دفع می شود. اندازه گيری درجٔه حرارت يکی از 
عوامِل مهِم تشخيص سالمت و بيماری است. اين اندازه گيری به 

خون  فشار  دربارٔه  تاکنون  آيا  خون:  فشار  ۴ ــ۷ ــ۱ ــ 
شنيده ايد؟ به نظر شما فشار خون چه معنايی دارد؟ 

فشار خون عبارت است از فشاری که خون به ديوارهٔ عروق 
وارد می کند و شامل دو قسمت است: 

       بيش تر بدانيد
متوسط درجۀ حرارت طبيعی در بالغين 

دهان      زيربغل      ركتال      پرده صماخ       پيشانی 
34/4۰         37/5۰       37/5۰       36۰        37 ۰
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تغييرات مربوط به سن در عالئم حياتی نرمال 

درجه حرارت سن 
 (C) بدن

نبض 
(تعداد در 

دقيقه)

تنفس 
(تعداد در 

دقيقه) 
فشار خون 

____  ٧٣ ٨۰ ــ١٨٠٣٠ــ۳۶/۸٨٠ (زيربغل) نوزادان 
٥٥  

____  ٤٠۹۰ــ١٤٠٢٠ــ۳۷/۷٨٠ (مقعد) ٣ــ١ سال 
٥٥  

____  ٢٥۹۵ــ۱۲۰١٥ــ ٧٥ ۳۷ (دهان) ٨ــ٦ سال 
٧٥  

____  ٢٥۱۰۲ــ١١٠١٥ــ۳۷٧٥ (دهان) ١٠ سال 
۶۲  

____  ٢٠۱۰۲ــ ١٠٠١٥ــ٦٠ ۳۷ (دهان) نوجوان 
۸۰  

فشاری  باالترين  (سيستوليک):  حداکثر  الف)  فشار 
است که هنگام انقباض قلب به ديوارٔه سرخرگ ها وارد می شود. 
ب) فشار حداقل (دياستوليک): پايين ترين فشاری است 

که هنگام انبساط قلب به عروق وارد می شود. 
مقدار فشار حداکثر در افراد بزرگسال حدود ۱۴۰ ــ۱۱۰ 
ميلی متر جيوه (واحد اندازه گيری فشار) و مقدار فشار حداقل در 

حدود ۹۰ ــ۷۰ ميلی متر جيوه است. 
از  مراقبت  پودمان  در  خون  فشار  اندازه گيری  نحؤه  (با 

بيماران آشنا شده ايد.) 

صدماِت  براساس شدِت  هوشياری:  سطح  ۵ ــ۷ ــ۱ ــ 
وارد شده به سر (مغز)، فرِد مصدوم ممکن است از نظر هوشياری 

در سطوحی مختلف باشد که عبارت است از: 
طور  به  و  است  هوشيار  کامالً  فرد  طبيعی،  حالت  در  ۱ ــ 
عادی به پرسش ها پاسخ می گويد و صحبت می کند. از موقعيت 

مکانی و زمانی خود کامالً آگاه است و به تحريک های خارجی مانند 
صدا، گرما و … عکس العمل مناسب نشان می دهد. 

۲ ــ تنها می تواند به پرسش های مستقيم جواب دهد. 
۳ ــ به صورت مبهم به پرسش ها جواب می دهد. 

۴ ــ تنها دستورها را انجام می دهد. 
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۵  ــ تنها به درد واکنش نشان می دهد. 

۶ ــ اصالً واکنشی ندارد. 
ـ ۷ ــ۱ ــ وضعيت پوست: شبکٔه عروقی وسيع در زير  ۶ ـ
پوست باعث ايجاد گرما و رنگ در پوست می شود. سرخ شدگی 
ديده  گرما زدگی ها  و  مسموميت ها  از  برخی  در  پوست  غير طبيعی 
می شود. رنگ پريدگی و سردی پوست نيز در خونريزی های شديد، 

ترس، حملٔه قلبی، شوک و … ديده می شود. 
نارسايی  جمله  از  مختلف  علل  به  که  مواقعی  در  همچنين 
قلبی يا خفگی، اکسيژن خون کاهش می يابد پوست به رنگ کبود 

(سيانوز) يا آبِی تيره در می آيد. 

توجه  

در افراد رنگين پوست بررسي وضعيت رنگ پوست با مشاهدة زير ناخن و لب ها مصدوم امکان پذير 
است.

۷ ــ۷ ــ۱ــ وضعيت چشم ها: وضعيت چشم ها را از 
نظر قطر مردمک بررسی می کنند. قطر مردمک ها در حالت عادی 
افزايش  با  يعنی  دارد.  محيط  نور  تابش  ميزان  به  بستگی  و  قرينه 
مردمک ها  نور،  مقدا  کاهش  با  و  تنگ  مردمک ها  نور،  ميزان 
گشاد می شود. ممکن است در بعضی از موارد مانند حالت اغما، 
مردمک ها به صورت غير طبيعی گشاد شود و در بعضی از موارد 
مانند مسموميت با مواد مخدر تنگ شود گاهی نيز مردمک ها به 
مردمک  وضعيت  به  توجه  بنابراين  می آيد.  در  قرينه  غير  صورت 
کمک  امدادگر  به  مصدوم  وضعيت  بررسی  در  می تواند  چشم 

شايانی کند. 

       بيش تر بدانيد
تلفن های ضروری 

پليس 110 ــ آتش نشانی 125 ــ هالل احمر 147 ــ اورژانس 115 
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چکيده
كمك هاى اوليه عبارت است از: انجام اقدام هاى فورى و مؤثِر فردى آگاه و مسلط به اعصاب و احساسات 
خود هنگاِم بروز حوادث و سوانح، كه در نهايت منجر به نجات جان مصدوم يا كاهش صدمات وارده به مصدوم 

يا مصدومان مى شود. 
هنگاِم بروز حادثه، اولويت بندى، مدت زمان توجه به مصدوم، همكارى با ساير امدادگران باعث مى شود 

بهتر بتوان به مصدومان كمك كرد. 
عاليم حياتى شامل نبض، تنفس، فشار خون، درجة حرارت، سطح هوشيارى، وضعيت پوست و وضعيت 
شما  براى  را  مصدوم  وضعيت  مى تواند  مصدوم  در  آن ها  كنترل  و  عاليم  اين  با  آشنايى  است.  مردمك  قطر 

مشخص كند. در حقيقت شما با ارزيابى اولية  اين عاليم ميزاِن تهديد سالمت مصدوم را تعيين مى كنيد.  

  آزموِن پايانى نظرى واحد كار اول
1 ــ امداد گر خوب بايد كدام يك از خصوصيت هاى زير را داشته باشد: 

الف) خونسردى خود را حفظ كند. 
ب) اگر وسايل استاندارد جعبة كمك هاى اوليه ر ادر دسترس نداشت صبر كند تا تيم درمانى وسايل 

را به محل حادثه بياورد. 
ج) به وضعيت روحى مصدوم و اطرافيان وى توجه كند. 

د) موارد الف و ج صحيح است. 
2 ــ هنگاِم بروز آتش سوزى در خانه، ابتدا بايد كدام يك از اقدام هاى زير انجام شود: 

الف) وسايل گران قيمت را از خانه خارج كرد.
ب) افراد را از خانه خارج كرد. 

ج) شير اصلى گاز را بست.
د) با آتش نشانى تماس گرفت. 

3ــ تعداد صحيح تنفس به ترتيب در بزرگساالن و كودكان چقدر است: 
ب) 18 ــ14 ، 40 ــ24 الف) 15 ــ12 ، 37ــ27 

د) 20 ــ   45 ، 15ــ    25 ج) 13 ــ50 ،10 ــ20 
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4 ــ كدام گزينه صحيح نيست: 
الف) براى اندازه گيرِى نبض از انگشت شست نبايد استفاده كرد. 

ب) كبودى پوست به خصوص در ناحية صورت مى تواند يكى از عاليم تنفس بد و كمبود اكسيژن در 
بدن باشد. 

ج) وضعيِت چشم ها اهميت زيادى در بررسى مصدوم ندارد. 
د) تعداد نبض افراِد با جثة بزرگ نسبت به افراِد با جثة كوچك كمتر است. 

 آزمون پايانى عملى واحد كار اول
به گروه هاى دو يا سه نفره تقسيم شويد و كارهاى زير را با دقت انجام دهيد: 

ــ دو به دو عاليم حياتِى نفر هم گروه خود را كنترل و ثبت كنيد. 
مردمك  وضعيت  تغييِر  آن)  كردن  روشن  و  خاموش  با  چراغ قوه (  كمك  با  و  هنر آموز  نظارت  با  ــ 

هم  گروه خود را بررسى و نتايج آن را به صورت گزارش در كالس اعالم كنيد. 


