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

فعاليت عملی (٣) فعاليت عملی (٢) فعاليت عملی (١) وسايل و تجهيزات مورد نياز 
ــ دوعدد چوِب بلند (حداقل به بلندی ٢ متر و به قطر 

١٠ سانتی متر) 
٭

٭ــ پتو 
٭ــ دو عدد کت يا ژاکت 
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هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف های زير دست 
هدف های رفتاری: انتظار می رود 

يابد: 

1 ــ شرايط جابه جا كردِن مصدوم را شرح دهد. 

خود آسيب نرساند بيان كند. 
2 ــ شيوۀ صحيح بلند كردن مصدوم را به نحوی كه به 

3 ــ شيوه های صحيح انتقال و جابه جايی مصدوم را توضيح دهد. 

4 ــ حمل مصدوم به شيوه های مختلف را عمًال انجام دهد. 

پيش آزمون واحد كاردوم 

 جمالت صحيح يا غلط را مشخص کنيد. 
۱ ــ هنگاِم بلند کردن مصدوم، جابه جايی مصدوم از حفظ و توجه به سالمت فرد کمک کننده مهم تر است. 

۲ ــ بهترين شيوه برای جابه جايی مصدوم به کار گرفتن برانکارد است. 
۳ ــ هدف از جابه جايی مصدوم رساندن او به يک محيط امن است. 

۴ ــ مصدومی که مشکوک به شکستگی است اصًال نبايد جابه جا شود. 

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟
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۱ ــ۲ ــ بلند کردن مصدوم
آيا تا به حال مجبور شده ايد فردی را که صدمه ديده است 
جا به جا کنيد؟ در صورت مثبت بودن جواب شرح دهيد که چگونه 

اين کار را کرده ايد؟ 

مقدمه
راحتی و ايمنی مصدوم اولين مسأله ای است كه بايد به آن توجه كنيد. همچنين بايد دقت كنيد 
كه بر اثر بی دقتی در حمل، حال مصدوم بدتر نشود. به طور كلی اگر امكان دارد در وضعيت مصدوم 
اورژانس واگذار كنيد، زيرا بی دقتی در حمل  تغييری ايجاد نكنيد و جابه جايی مصدوم را به واحد 
ممكن است باعث شود حال مصدومی كه دچار ضايعۀ گردن و ستون مهره شده يا شكستگِی باز دارد 
وخيم تر شده و گاهی به قطع نخاع و فلج اندام ها منجر شود. بنابراين تا وقتی مطمئن نيستيد مصدوم، 

آسيب ديدگِی ستون مهره در ناحيۀ گردن، كمر و پشت ندارد، مكان و وضعيِت او را تغيير ندهيد. 
به هر حال اگر خطرهايی مثل آتش سوزی، فرو ريختن آوار يا نشت گازهای سمی جان مصدوم را 
تهديد می كند، بدون آن كه خودتان را به خطر بيندازيد مصدوم را هر چه سريع تر از محل دور كنيد. 

کار  اين  اگر  و  است  مهارت  نوعی  مصدوم  کردن  بلند 
فوق العاده ای  فشار  آن که  بدون  می توان  شود  انجام  درستی  به 
بلند  هم  را  وزن  سنگين  مصدومان  حتی  شود.  وارد  انسان  به 

کرد. 

توجه  

سعي نکنيد مصدومي را که خيلي سنگين است يا آسيب ها جد ديده است (مثالً شکستگي باز دارد) 
به تنهايي بلند کنيد. در اين گونه موارد از کساني که در صحنه حضور دارند کمک بخواهيد تا احتماالً صدمه ا 

به شما يا مصدوم وارد نشود. 

۱ ــ۱ ــ۲ ــ اصول مراقبت از خود هنگاِم بلند کردن 
مصدوم: بلند کردن مصدوم دو اصل دارد: 

۱ ــ هميشه از قوی ترين ماهيچه های بدن خود مثل ران و 
شانه استفاده کنيد. 

خود  بدن  به  بايد  را  مصدوم  دارد  امکان  که  آن جا  تا  ۲ ــ 

نزديک کنيد. 
 توجه به نکته های زير می تواند شما را در انجام اين کار 

به شيؤه صحيح راهنمايی کند: 
صحيحی  وضعيت  در  بايد  مصدوم  کردن  بلند  هنگاِم  ۱ ــ 

قرار داشته باشيد. 
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تعادل  گيرد تا  بايد راحت و با فاصله از هم قرار  پاها  ۲ ــ 
بدن شما حفظ شود. 

محکم  حال  عين  در  و  متوازن  بايد  بدن  حالت  ۳ ــ 
باشد. 

۴ ــ پشِت خود را صاف نگه داريد. 
به  کامالً  می داريد،  نگه  باال  را  خود  سر  که  حالی  در  ۵ ــ 
مصدوم نزديک شويد و از شانه های خود برای تحمل وزِن مصدوم 

استفاده کنيد. 
مصدوم  به  چسبيدن  محکم   برای  خود  دست  پنجٔه  از  ۶ ــ 

استفاده کنيد.

فعاليت  عملی 1

شيوة صحيح بلند کردن مصدوم را در کالس تمرين کنيد و هنگامِ کار به وضعيت صحيح نشستن و نحوة  قرارگرفتن 
پاها، ستون مهره ها، سر و دست ها توجه کنيد. 

توجه  

اگر مصدوم از پشت شما سر ُ خورد نبايد، به خاطر جلوگير از افتادن مصدوم به پشت خود صدمه بزنيد 
بلکه بگذاريد مصدوم آرام سر ُ بخورد و با ماليمت بدون آن که به جراحت و آسيبي وارد شود، با زمين تماس 

پيدا کند. 

 
۲ ــ۲ ــ انواع روش های حمل مصدوم 

چند روِش حمل مصدوم را که می شناسيد، نام ببريد؟ 
به  را  فردی  يا  گرفته  آغوش  در  را  کودکی  حال  به  تا  آيا 

دوش کشيده ايد؟
حمل را براساس تعداد نفر شرکت کننده، تقسيم بندی می کنند 

که تعدادی از آن ها عبارت است از: 
عصايی،  کششی،  آغوشی،  نفره:  يک  های  حمل  ــ 

کول کردن، 
ــ حمل های دو نفره: چهار مچ، سه مچ، قطاری، صندلی، 

بازو به بازو، برانکارد،

ــ حمل های سه نفره: آغوشی، برانکارد،
ــ حمل های گروهی (چند نفره): آغوشی، برانکارد.

۱ ــ۲ ــ۲ ــ حمل های يک نفره: حمل مصدوِم يک نفره 
در مواقعی به کار می رود که فرد ديگری برای کمک نيست. اين 
روش حمل به شيوه هايی که در زير شرح داده خواهد شد انجام 

می گيرد: 
 روش آغوشی: از اين روش برای حمل افراد سبک 
کار،  اين  برای  معموالً  می شود.  استفاده  کودکان  ويژه  به  وزن 
زانوی  زير  را  ديگر  دست  و  تنه  دور  به  را  دست  يک  می توانيد 

مصدوم بگذاريد. (مثل بغل کردن)
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بسيار  عمل  سرعت  که  مواردی  در  کشيدن:  روش   
مهم است و شرايط خاصی برای حمل مصدوم وجود دارد (مثل 
اين  از  کنيد.  استفاده  می توانيد  کششی  روش  از  جنگ)  ميدان 
روش برای افراد بی   هوش و هوشيار به خصوص مصدومان دچار 
آسيب های اندام ها نيز می توان استفاده کرد. برای انجام اين روش، 
زير بغل مصدوم را در حالتی که نشسته است از پشت بگيريد و 

او را بکشيد. 

روش  اين  از  انسانی:  عصای  يا  تکيه گاهی  روش   
برای حمل مصدومی که به  هوش است، صدمٔه شديدی نديده است 
و می تواند با کمک ديگری راه برود استفاده کنيد. برای اجرای 
اين روش، کمک دهنده بايد در سمت پای سالم مصدوم قرارگرفته، 
يک دست خود را دور کمر وی بگيرد و با دست ديگر، مچ دست 
مصدوم را در حالی که به درون گردن امدادگر حلقه شده، او را 

جابه جا کند.

 

 اگر استخوان بازو مصدوم آسيب ديده باشد، نبايد از اين  روش استفاده کرد.

سبک،  که  مصدومی  حمل  برای  کول کردن:  روش   
کوچک و به  هوش است و می تواند خود را نگه دارد و يا مسافتی 
روش  اين  از  می توانيد  است  زياد  کنيد  حمل  را  مصدوم  بايد  که 
کمک بگيريد. برای اين کار، مصدوم در حالت ايستاده به پشت 
شما رفته، در حالی که دست خود را به دور گردن شما انداخته 
است، دست های خود را زير زانوهای مصدوم حلقه کرده و او را 

به پشت حمل کنيد. 

توجه  
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۲ ــ۲ ــ۲ ــ حمل های دو نفره: 

 روش چهار مچ: از اين روش زمانی می توانيد استفاده 
کنيد که مصدوم به هوش باشد و بتواند با يک يا هر دو دست خود 
به حمل کننده ها کمک کند. برای انجام اين کار مصدوم در حالتی 
که نشسته است، دست خود را دور شانه های دو نفر کمک دهنده 
که در دو طرف مصدوم زانو زده اند می اندازد و روی سکوی ايجاد 
شده با مچ های دست به هم گره  شدٔه دو امدادگر، می نشيند و بدين 
طريق حمل می شود. در اين روش دو کمک کننده، روبروی هم در 
پشت مصدوم می ايستند و با دست راست مچ دست چپ خود را 

گرفته و با دست چپ مچ دست راست نفر مقابل را می گيرند.

می شود  استفاده  زمانی  روش   اين  از  مچ:  سه  روش   
که مصدوم به دليل آسيب ديدگی دست ها نتواند به حمل کننده های 
خود کمک کند. اين روش شبيه روش چهار مچ است ولی يکی از 

امداد گران با دست خود از پشت، مصدوم را حمايت می کند. 

مصدومان  برای  روش  اين  از  قطاری:  حمل  روش   
دچار آسيِب شکم و سينه می توان استفاده کرد. در اين روش يک 
امداد گر از پشت و در زير بغل مصدوم، دست خود را جلوی او 
می آورد و نفر دوم از جلو زير زانوهای مصدوم را گرفته، او را 

حمل می کنند. 

 روش حمل به کمک صندلی: هنگامی که قصد داريد 
با مصدومی که به هوش است و صدمٔه جدی نديده از پله ها يا از 
راهرو عبور کنيد، می توانيد مصدوم را روی صندلی معمولی بنشانيد 

و با کمک يک نفر ديگر او را حمل کنيد. 
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به  مشکوک  چنانچه  سه نفره:  حمل های  ۳ــ۲ــ۲ــ 
آسيب ديدگی ستون مهره ايد از اين روش استفاده کنيد. 

به  توجه  با  و  نفر  سه  با  آغوشی  حمل  آغوشی:  حمل   
شکل  دو  به  مصدوم،  دوطرف  در  امدادگران  گرفتن  قرار  طرز 

انجام می گيرد. 
امدادگر  سه  نباشد  شديد  آسيب ديدگی  چنانچه  الف) 
طرف  يک  در  نفر  يک  همديگر،  روبه روی  زيکزاک  به  صورت 

فعاليت  عملی 2

کمک کننده  نقش  در  ديگر  نفر  دو  و  مصدوم  نقش  در  هنرجويان  از  يکي  شويد.  تقسيم  سه نفره  گروه ها  به 
بلند  هنگام  کنيد  دقت  و  کنيد  توجه  مصدوم  حمل  صحيح  اصول  به  دهيد.  نمايش  را  دونفره  حمل  مختلف  روش ها 
کردن مصدوم به کدام ناحيه از بدنتان فشار وارد مي شود. دربارة علت آن و راه ها کاهش فشار به بدن کمک کننده، 

بحث کنيد. 

مصدوم و دو نفر در طرف ديگر او قرار می گيرند. يک امدادگر 
زانو زده، دست های خود را از زير قفسٔه سينه و باسن مصدوم رد 
می کند و با هر يک از دست ها يکی از دست های امدادگران روبه رو 

را می گيرد و هم زمان با هم بلند می شوند. 
ب) چنانچه آسيب ديدگی شديد باشد، مصدوم بايد با کمترين 
حرکت جابه جا شود. به همين منظور هر سه امدادگر در يک سمت 

توجه  

هنگام حرکت نيز امدادگران به طرف سر مصدوم و به پهلو گام برمي دارند. 

مصدوم قرار گرفته، در حالی که يکی از آن ها سر و زير گردن و 
ديگری کمر و باسن و نفر آخر مچ ها و زانوها را حمايت می کند با 
هماهنگی و آهسته مصدوم را بلند و سپس او را به پهلو و به سمت 

خود خم می کنند. 
مطمئن ترين روش برای  برانکارد: اين روش   حمل با 
حمل مصدوم در مسافت های طوالنی است. طريقٔه بلند کردن و 
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برانکارد شبيه حمل آغوشی است با  قرار دادن مصدوم بر روی 
اين تفاوت که مصدوم پس از قرار گرفتن روی برانکارد توسط آن 

حمل می شود. 
رعايت  با  می توانيد  لباس:  با  برانکارد  ساخت  روش 
کردن اصول ايمنی در برانکارد، با هر وسيلٔه مناسب ديگری که در 

دسترس داريد برانکارد تهيه کنيد. 

توجه  

در مواقعي که برانکارد در دسترس نيست، مي توانيد از وسايل مختلف مثل پتو، لباس، ميله، طناب و … 
برانکارد بسازيد. 

دو يا سه کت يا پيراهن محکم تهيه کرده، آستين کت ها و 
پيراهن را به داخل ببريد. تکمه يا زيپ کت ها يا پيراهن ها را ببنديد. 
امتداد هم قرار داده و دو  سپس آن ها را به صورت معکوس در 
چوب را از ميان آستين های آن ها می گذرانيد. بعد از اطمينان از 
محکم بودن برانکارد مصدوم را به پهلو بچرخانيد و برانکارد را 
در پشت او قرار داده، مصدوم را با احتياط روی آن بگذاريد. با 

تکه های پارچه نيز می توانيد برانکارد بسازيد. 
۴ــ۲ــ۲ــ حمل های گروهی (چندنفره): 

مشابه  کار  روش  امدادگر):  چهار  (با  آغوشی  حمل   
حمل سه نفره است با اين تفاوت که سه نفر در يک طرف مصدوم 
و نفر چهارم باالی سر مصدوم (برای حمايت از سر و گردن) قرار 

می گيرد. 
 حمل با برانکارد: طرز انجام اين روش شبيه روش سه 
نفره است با اين تفاوت که در اين حالت يکی از امدادگرها در سمت 

مقابل، مسئول گذاشتن برانکارد زير مصدوم است. 
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فعاليت  عملی 3

ـ حمل چندنفره را با تقسيم شدن به گروه ها سه، چهار و شش نفره تمرين کنيد. 
ساخت  برا  که  را  وسايلي  و  کنيد  بررسي  را  اطراف  وسايل  گروه  هر  شويد،  تقسيم  نفره  شش  گروه ها  به  ـ 

برانکارد مناسب است جمع آور و سعي کنيد با آن ها برانکارد بسازيد.

توجه  

هنگام تمرين، دقت کافي داشته باشيد که به خود و دوستتان که نقش مصدوم را باز مي کند آسيب 
نرسانيد. 
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چکيده
بلند كردن مصدوم نوعى مهارت است و اگر اين كار به درستى انجام شود مى توانيد بدون آن كه فشار 

زيادى به شما وارد شود حتى مصدومان سنگين را به راحتى بلند كنيد. 
روش هاى مختلفى براى حركت يا بلند كردن مصدوم هست كه انتخاب روش به مواردى از جمله تعداد 

افراد كمك كننده، اندازه و وزن مصدوم، نوع و شدت جراحات وارده و … بستگى دارد. 
انواع روش هاى حمل عبارت است از: 

حمِل يك نفره، آغوشى، كشيدن، عصايى و … 
حمِل دونفره، چهار مچ، سه مچ، قطارى و … 

حمِل سه نفره: آغوشى، برانكارد
حمل هاى گروهى: آغوشى، برانكارد 

  آزمون پايانى نظرى واحد كار دوم
1ــ هنگام حمل مصدوم به كدام يك از موارد زير بايد توجه كرد: 

الف) اندازه و وزن مصدوم 
ب) مسافتى كه بايد مصدوم جابه جا شود. 

ج) روش جابه جايى براساس تمايل مصدوم انتخاب شود. 
د) موارد الف و ب صحيح است. 

2ــ روش حمل كشيدن در چه موردى كاربرد ندارد: 
الف) هنگامى كه مصدوم بى هوش است. 

ب) در مواردى كه مصدوم از ناحية پشت يا كمر آسيب ديده است. 
ج) جابه جا كردن مصدوم در ميدان جنگ 

د) در مواردى كه سرعت عمل بسيار مهم است 
در  ندارد  شكمى  يا  نخاعى  آسيب ديدگى  كه  مصدومى  براى  زير  حمل  روش هاى  از  يك  كدام  3ــ 

مسافت هاى طوالنى مناسب تر است: 
ب) كشيدن  الف) حمل كولى  
د) عصايى  ج) آغوشى   
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4ــ كدام يك از جمله هاى زير صحيح است: 
صدمـه  هم  دست هايش  و  است  به هوش  مصدوم  كه  مى شود  استفاده  زمانى  مچ  چهار  روش  از  الف) 

نديده است. 
ب) هنگام حمل گروهى مصدوم، يكى از امدادگران بايد مراقب سرو گردن مصدوم باشد. 

ج) در روش حمل عصايى بايد مصدوم با دست خود امدادگر را بگيرد تا دست هاى امدادگر براى حمل 
وسايل و انجام اقدام هاى الزم آزاد باشد. 

د) موارد الف و ب صحيح است.

 آزمون پايانى عملى واحد كار دوم

به گروه هاى دو يا چهار نفره تقسيم شويد: 
ــ شيوة صحيح بلندكردن مصدوم را نمايش دهيد. 

ــ يكى از روش هاى حمل مصدوم را انتخاب كرده، انجام دهيد. 
ــ با وسايل موجود در اطراف خود يك برانكارد مطمئن بسازيد. 


