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

1ــ عاليم شوك را تعريف كند. 

2ــ اقدام های الزم را هنگاِم بروز شوك انجام دهد. 

3 ــ نشانه های اختالل های قلبی را نام ببرد. 

4ــ اقدام های الزم را هنگاِم بروز اختالل های قلبی انجام دهد. 

5  ــ اقدام های الزم را هنگاِم بروز بی هوشی شرح دهد. 

 جمالت صحيح يا غلط را مشخص کنيد. 
۱ــ يکی از علت های بروز شوک، وحشت يا شنيدن خبر بد است. 

۲ــ فرد بی هوش نمی تواند به پرسش های شما جواب دهد. 
۳ــ اگر فردی سابقٔه بيماری قلبی دارد در صورت بروز درد در ناحئه قفسٔه سينه، رنگ پريدگی و عرق سرد بايد 

او را سريعاً به پزشک رسانيد. 
۴ــ اگر فردی غش کرد بهتر است پاهای او را باال نگه داشت. 

پيش آزمون واحد كارچهارم
؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟
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۱ ــ۴ ــ شوک
آيا فردی را در حال شوک ديده ايد؟ چه عاليمی داشت؟ 

شوک عبارت است از تغييرهای جدی و خطرناک درکار 
دستگاِه قلب و عروق که باعث می شود خون رسانی به قسمت های 
حياتی بدن مانند مغز و قلب دچار اختالل و اشکال شود. شوک 
وضعيت خطرناکی است و وقتی بروز می کند که فشار خون به شدت 
پايين بيايد و خون رسانی به بافت های بدن کم شود. شوک ممکن 
است بر اثر درد شديد، سوختگی زياد، از دست دادن خون زياد، 
بيماری های شديد، کم شدن آب بدن، وحشت يا شنيدن خبر بد، 
به وجود آيد. پيشگيری از بروز شوک آسان تر از درمان آن است 
در  شوک  شدن  وخيم تر  مانع  می توان  اوليه  کمک های  انجام  با  و 

فرد مبتال شد. 
۱ــ۱ــ۴ــ عاليم کلی شوک: عاليم کلی در مصدومانی 
که دچار شوک شده اند، صرف نظر از علت بروز آن به شرح زير 

است: 
ــ مصدوم احساس ضعف، دل ضعفه و سرگيجه می کند و 

مضطرب و بيقرار می شود. 
ــ مصدوم احساس تهوع يا استفراغ دارد. 

ــ مردمـک هـای چشم مـصدوم گشاد مـی شود و فـرد تـار 
می بيند. 

ــ مصدوم احساس تشنگی می کند. 
ممکن  و  می شود  مرطوب  و  سرد  پريده،  رنگ  پوست،  ــ 

است مصدوم شروع به عرق کردن کند. 
ــ مصدوم ممکن است تندتند نفس بکشد يا خميازه و آه 

بکشد. (تشنٔه هوا شود) 
ــ ضربان قلب مصدوم سريع اما ضعيف تر می شود و گاهی 
اوقات همراِه کم شدن حجم خون يا مايعات بر اثر خونريزی، اسهال 

شديد يا … نامنظم می شود. 
ــ فشار خون مصدوم به تدريج کم می شود. 

ــ مصدوم احتماالً بی هوش می شود. 
۲ــ۱ــ۴ــ اقدام های الزم هنگاِم بروز شوک: هنگاِم 
بروز شوک مهم ترين هدف تأمين خون کافی برای قلب، ريه ها و 

مغز است. از اين رو اقدام های زير را انجام دهيد: 
وضعيتی  در  را  او  و  دهيد  خاطر  اطمينان  مصدوم  به  ۱ــ 
مصدوم  تنفس  مجرای  باشيد  داشته  (توجه  دهيد.  قرار  راحت 

کامالً باز باشد.) 

مقدمه
هرگونه اختالل در خون رسانی به اعضای حياتی بدن مثل قلب و مغز می تواند باعث كاهش سطح 
هوشياری يا بی هوشی شود. اين اختالل می تواند به علت های مختلف بروز كند كه بسته به نوع و شدت 
مشكل، مصدوم مبتال به شوك، غش، بی هوشی  يا حمالت قلبی می شود. مهم ترين عالمت ها شامِل 

رنگ پريدگی، عرق سرد و غش است. 
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۲ــ اگر مصدوم شکستگی يا آسيب در ناحئه سر و گردن، 
را           پاهايش  و  بخوابانيد  پشت  به  را  او  ندارد  پاها  و  کمر  پشت، 
۲۰ تا ۳۰ سانتی متر باالتر از سطح بدنش قرار دهيد. (با گذاشتن 

بالش يا هر چيز ديگر زير پاها) 
اگر شوک ناشی از گزش جانوران باشد هرگز محل گزش 

را باالتر از سطح قلب قرار ندهيد. 

۳ــ مصدوم را گرم نگه داريد و روی او پتو بکشيد. 

 

برا گرم نگه داشتن مصدوم از کيسة  برقي استفاده نکنيد. اين کار باعث افزايش جريان خون به رگ ها 
پوست مي شود، در نتيجه خون به اندازة  کافي به اندام ها حياتي او نمي رسد. 

۴ــ هر پوشش تنگی مثل يقٔه لباس، کراوات، کمربند يا … 
را شل کنيد تا به گردش خون و تنفس او کمک شود. 

۵  ــ در پی علت شوک بگرديد و اگر امکان داشت آن را 
رفع کنيد. 

۶  ــ اگر مصدوم تقاضای  آب کرد لب های او را با آب تر 
کنيد، اما چيزی به او ننوشانيد. 

۷ــ ميزان تنفس، نبض و سطح هوشياری را هر  ۱۰ دقيقه 
يک بار اندازه گيری کنيد. 

۸   ــ اگر بيمار استفراغ کرد، سرش را به يک طرف برگردانيد 
تا محتويات دهان تخليه شود. 

را  احيا  عمليات  شد،  متوقف  تنفس  و  ضربان  اگر  ۹ــ 
بالفاصله شروع کنيد. 

۱۰ــ فورًا مصدوم را به پزشک برسانيد. 

توجه 
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فعاليت  عملی 1

به گروه ها دو نفره تقسيم شويد. يکي نقش مصدوم و ديگر نقش کمک کننده را باز کند. اقدام ها 
مربوط به شوک را تمرين کنيد. اين کار را رو مدل آموزشي (مانکن) هم مي توانيد انجام دهيد.

۲ ــ۴ ــ اختالل های قلبی
آيا شما در اطراف خود بيمار قلبی داريد؟ آيا می دانيد علت 

بيماری او چيست و چه مشکل هايی دارد؟ 
فعاليت   در  اختالل  که  است  حياتی  اعضای  از  يکی  قلب 
آن منجر به اختالل جدی در سالمت فرد خواهد شد. سلول های 
موادغذايی  و  اکسيژن  به  نياز  بدن  سلول های  ساير  مانند  هم  قلب 
دارند، بنابراين نرسيدن خون کافی به سلول های قلبی باعث ايجاد 
اختالل در کار قلب که وظيفٔه خون رسانی به بدن را به عهده دارد 

می شود.
وخيمی  پی آمدهای  قلب  عادی  عمِل  در  ناگهانی  اختالل 
پيش می آيد که يک تکه لختٔه خون، راه  زمانی  دارد. اين حالت 
عروقی را که به خود قلب خون می رساند مسدود کند و باعث شود 
که خون به ماهيچٔه قلب نرسد (سکته قلبی) يا اين که قلب از کار 

بايستد (ايست قلبی). 
۱ــ۲ــ۴ــ نشانه ها: نشانه هايی که در زير می آيد به طور 
معمول در کلئه اختالل هايی مانند انسداد عروق قلبی، درد قفسٔه 

سينه، بسته به شدت مشکل مشاهده می شود: 
درد  سينه؛  مرکز  در  فشار  و  ناراحتی  درد،  ــ احساس 
پشت  يا  فک  گلو،  بازوها،  شکم،  شانه،  گردن،  سوی  به  احتماالً 

ــ سرگيجه و منگی که باعث می شود مصدوم بنشيند يا به 
ديوار تکيه دهد، 

ــ عرق کردن فراوان که ممکن است به تدريج بيشتر شود، 
ــ تنگی نفس، تنفس دشوار يا نفس نفس زدن، 

و  ضعيف  است  ممکن  که  سريع  ضرباِن  يا  قلب  طپش  ــ 
نامنظم شود، 

ــ تهوع يا استفراغ، نفخ و تمايل به دفع مدفوع، 
ــ عاليم شوک ممکن است بروز کند، 
ــ مصدوم ممکن است بيهوش شود، 

ــ تنفس و ضربان قلب ممکن است بايستد. 
۲ــ۲ــ۴ــ اقدام ها: اقدام های زير را برای جلوگيری 

نيز  درد  بدون  فرد  نادر  موارد  در  است  ممکن  می شود.  کشيده 
دچار سکتٔه قلبی شود، 

 

يارفتن  ايستادن  حتي  کند،  فعاليتي  بيمار  ندهيد  اجازه  وجه  هيچ  به  قلبي  دردها  عاليم  شروع  لحظة  از 
به دستشويي . 

توجه 
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از عوارض ناشی از اختالل های قلبی انجام دهيد: 

۱ــ اگر مصدوم به هوش است، او را با ماليمت نگه داريد و 
در يک وضعيت نيمه خوابيده قرار دهيد. 

۲ــ به بيمار آرامش بدهيد. 
۳ــ از راه دهان به بيمار چيزی ندهيد. 

۴ــ اگر در حالت خوابيده تنفس بيمار دچار مشکل می شود، 
او را در راحت ترين حالت قرار دهيد. 

۵  ــ پوشش هـای تـنـِگ دور گـردن، سينه و کـمـر را شل 
کنيد. 

نفس  عادی  صورت  به  اما  شد  بی هوش  مصدوم  اگر  ۶  ــ 
می کشيد او را در وضعيت بهبود قرار دهيد. 

اگر بيمار دارو ضد درد قلبي دارد (معموال به شکل کپسول يا قرص ها زيرزباني) به او کمک کنيد تا 
دارو را مصرف کند. 

۷  ــ اگر عاليم شوک بروز کرد، اقدام های مربوط به شوک 
را انجام دهيد. 

۸     ــ عاليم حياتی مصدوم را هر ۱۰ دقيقه يک بار آزمايش 
کنيد. 

۹ــ اگر ضربان و تنفس متوقف شد، عمليات احيا را آغاز 
کنيد. 

۱۰ــ مصدوم را در وضعيت صحيح و ترجيحاً با برانکارد 
به يک مرکز درمانی منتقل کنيد. 

فعاليت  عملی 2

به گروه ها دونفره تقسيم شويد و اقدام ها مربوط به اختالل ها قلبي را دو به دو تمرين کنيد. (يک 
نفر در نقش مصدوم و ديگر در نقش کمک کننده) 

توجه 
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۳ــ۴ــ بی هوشی

همان طور که می دانيد حرکات و کارکرد بدن و واکنش های 
اداره  مغز  و  اعصاب  سيستم  را  خارج،  محيط  به  نسبت  انسان 

می کند. 
نشان دهندٔه  مصدوم  يک  در  کامل  يا  نسبی  بی هوشی  بروز 
آن است که وقفه ای در فعاليت عادی مغز بروز کرده است که اين 

می تواند خطرناک باشد. 
داليل بسياری برای بی هوشی وجود دارد، معمول ترين آن ها 
عبارت است از: صدمه به سر، ضعف، حملٔه قلبی، سکتٔه مغزی، 

خفگی، شوک، تشنج، مسموميت و بيماری قند. 
۱ــ۳ــ۴ــ اقدام ها: 

۱ــ از باز بودن راه تنفس مصدوم مطمئن شويد. 

۲ــ اگر تنفس مشکل شد يا ايستاد بالفاصله تنفس مصنوعی 
را شروع کنيد. 

۳ــ مصدوم را معاينه کامل کنيد تا علت بی هوشی را پيدا 
کنيد. 

۴ــ عاليم حياتی را کنترل کنيد. 
۵  ــ مصدوم را در وضعيت بهبود بخوابانيد. 

۶  ــ مصدوم را با پتو گرم نگه داريد. 

۷ــ مصدوم را با شيوه ای صحيح به يکی از مراکز درمانی 
منتقل کنيد. 

 

ـ به مصدوم بي هوش از راه دهان چيز ندهيد. 
ـ مصدوم بي هوش را تنها و بدون مراقبت رها نکنيد. 

       بيش تر بدانيد
در صورتی كه مصدوم دچار غش شود يعنی دچار حالت بی هوشی كوتاه مدتی كه به علت كم شدن حجم 
خون در مغز به وجود می آيد، ابتدا او را به ترتيبی بخوابانيد كه سر او پايين تر از بدن باشد و يا اگر در حالت نشسته 

است سر او را روی سينه خم كنيد. سپس ساير اقدام های مربوط به بی هوشی را انجام دهيد. 

توجه 
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چکيده
ــ شوك وضعيت خطرناكى است و وقتى بروز مى كند كه فشار خون به شدت پايين بيايد. شوك ممكن 
است بر اثر درد شديد، سوختگى زياد، از دست دادن خون زياد، بيمارى هاى شديد، كم شدن آب بدن، وحشت 

يا شنيدن خبر بد، … به وجود آيد. 
ــ   اختالل ناگهانى در عمل عادى قلب پى آمدهاى وخيمى دارد. اين حالت زمانى پيش مى آيد كه يك 
تكه لختة خون راه عروقى را كه به خود قلب خون مى رساند مسدود كند و باعث شود كه خون به ماهيچة 

قلب نرسد (سكتة قلبى) يا اين كه قلب از كار بايستد (ايست قلبى). 
ــ بى هوشى عبارت است از وقفه در فعاليت عادى مغز به داليل مختلفى مانند: صدمه به سر، ضعف، 

سكتة مغزى، خفگى، شوك، تشنج، مسموميت و بيمارى قند ممكن است بروز كند. 
در تمام موارد فوق بايد از مصدوم حمايت كرد تا آسيب ديگرى به او نرسد، او را در وضعيت بهبود 

خوابانيد، عاليم حياتى وى را كنترل كرد و او را هرچه سريع تر به مركز درمانى رسانيد. 

  آزمون پايانى نظرى واحد كار چهارم
جمالت صحيح يا غلط را مشخص كنيد. 

1ــ در فردى كه دچار شوك شده است فشار خون شديداً پايين مى افتد. 
مرطوب  و  سرد  پريده،  رنگ  بدن  پوست  قلبى  اختالالت  و  شوك  به  مبتال  افراد  در  2ــ 

مى شود. 
3ــ به بيمار مبتال به شوك بايد سريعاً مايعات گرم و شيرين خورانيد. 

4ــ به فرد بى هوش اصالً نبايد كارى داشت و بايد منتظر رسيدن نيروهاى كمكى شد. 
5  ــ اگر فرد سابقةبيمارى دارد، در صورت بروز درد در قفسة سينه تا رسيدن به پزشك از 

قرص هاى زيرزبانى استفاده كنيد. 
6  ــ در مشكل هايى مانند شوك و اختالل هاى قلبى و بى هوشى كنترل عاليم حياتى بسيار مهم 

است. 
گرم  جوش،  آب  كيسة  كمك  با  مى توان  قلبى  اختالل هاى  و  شوك  موارد  در  را  مصدوم  7  ــ 

كرد. 

 آزمون پايانى عملى واحد كار چهارم
آموزشى  مدل  روى  را  بى هوشى  و  قلبى  اختالل هاى  و  شوك  بروز  زمان  به  مربوط  اقدام هاى 

(مانكن) انجام دهيد. 


