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بسم رب الشهدا و الصدیقین

» اربعین« در زبان عربی به معنای چهلم است؛ از این روی بیستمین روز ماه صفر که 
مطابق با چهلمین روز شهادت حضرت حسین)ع( است، به اربعین حسینی شهرت یافته 
است. در این روز، شیعیان به یاد حسین بن علی)ع( نوة گرامی پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( 
و هفتاد و دو تن از یاران وفادارش که در روز عاشورا به دست لشکریان یزید ستمگر به 

شهادت رسیدند، مراسم سوگواری باشکوهی برگزار می کنند. 
اربعین روزی  است که حضرت زینب علیها السالم و کاروان اهل بیت به کربال رفتند و  در 
کنار مرقد مطهر امام حسین)ع( و یارانش به عزادارای پرداختند. نقل است هنگامی که ایشان 
به مزار برادر بزرگوارشان رسیدند، اشک از دیدگان مبارک شان جاری گردید و با برادر از 
رنج هایی که بر خاندان شان رفته بود سخن گفتند و از دشمن ظالم و ستمکار در نزد ایشان 

شکایت نمودند. 
اربعین نقشی سـازنده و مفید در ماندگاری و جاودانگی حماسه عاشورا و اهداف و آرمان های 
واالی قیام امام حسین)ع( دارد. بی تردید زائران حضرت اباعبـداهلل )ع( در مراسـم سوگواری و 
پیاده روی اربعین یک بار دیگر فریاد ایمان و آزادگی را به گوش جهانیان رسانده و لرزه بر اندام 
کوردالنی می اندازند که برای ضربه زدن به دین مبین اسالم و انقالب اسالمی ایران از هیچ 

توطئه ای  فروگذار  نمی کنند. 
بر این پایه، برگزاری هرچه بهتر مراسم عظیم اربعین که یکی از جلوه های قدرت 
شیعیان در جهان است، نیازمند تمهیداتی  است که بخشی از آن بر عهده وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و سازمان اورژانس کشور نهاده شده است؛ لذا بر پایه تجارب 



سال های پیش، سازمان اورژانس کشور ظرفیت خدمات خود را از منظر کّمی و کیفی 
در اربعین امسال به سه برابر سال های گذشته افزایش داده است. این افزایش ظرفیت 
شامل به کارگیری نیروهای آموزش دیده و مجرب بیشتر و نیز تجهیزات مدرنی از قبیل 
آمبوالنس های زمینی، موتورالنس، اورژانس های هوایی و بیمارستان های صحرایی است. 
با توجه به نقش مهم زائران گرامی در مدیریت فوریت های پزشکی و همچنین مخاطرات 
محتمل در مراسـم اربعین، لـزوم آموزش زائران ارجمنـد در این حـوزه حـس می گردیـد؛ 
به همین دلیل کتاب حاضر به منظور برآورده کردن  این نیاز مهم توسط سازمان اورژانس 

کشور تهیه شده و در اختیار عزاداران عزیز قرار  می گیرد. 
امید است زائران ارجمند با مطالعه این اثر، ضمن فراگیری دانش کمک های اولیه و 
مهارت های الزم با مخاطرات احتمالی در این مراسم آشنا شده و اقدامات الزم را برای حفظ 

سالمت و حیات خود و دیگر عزیزان فراگیرند. 

        با آرزوی قبولی طاعات و عبادات

دکتر سیدحسن هاشمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۸ آبــان مــاه ۱۳۹۶ هجــری شمســی
مطابق با اربعین سال ۱4۳۹ هجری قمری
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ارزیـابی بیمــار یا مصــدوم1

در هر موقعیت اورژانسی و پس از اطمینان از امنیت صحنه، امدادگر باید:
صحنه حادثه را ارزیابی کند. •
مصدوم یا بیمار را ارزیابی کند. •

ارزیابی صحنه حادثه

شما ممکن است متوجه فردی شوید که بیمار یا مصدوم شده است. قبل از اینکه 
به بیمار نزدیک شوید، امنیت صحنه را برای خود و و دیگران بررسی کنید. ممکن است 

خطرات زیر وجود داشته باشد:
ترافیک و تصادفات •
برق گرفتگی •
گازها، مواد شیمیایی یا بخارات سمی و انواع آلودگی های محیطی •
آتش سوزی •
حوادث تروریستی  •

ارزیابی بیمار یا مصدوم

ابتدا ماهیت بیماری یا آسیب را شناسایی کنید؛ سپس اگر بیمار بیهوش بنظر می رسد 
پاسخ دهی بیمار را بررسی نمایید. برای این کار با صدای بلند او را صدا زده و بر روی شانه های 
او ضربه بزنید. ) اگر پاسخ نمی دهد، آماده احیا شده و به قسمت احیا قلبی ریوی مراجعه کنید(.

اگر مصدوم به صدای شما پاسخ می دهد؛ در مورد حادثه، بیماری و مشکالت به وجود 
آمده اطالعات کسب کنید و در مواردی که بیماری شدید به نظر می رسد با اورژانس تماس 

بگیرید و بیمار را ارزیابی کنید.
راه هوایی: مطمئن باشید که باز و تمیز است و مواد یا ترشحاتی راه هوایی بیمار را 
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دچار گرفتگی نکرده است. در صورت وجود انسداد در راه هوایی و به دلیل احتمال آسیب 
به ستون فقرات، بیمار را بدون جابجایی سر و گردن و بصورت تمام تنه به پهلو قرار دهید 

تا ترشحات و مواد خارج گردند.
تنفس: وجود و عادی بودن تنفس را بررسی نمایید. به قفسه سینه بیمار نگاه کنید و 

عمق تنفس ها را در نظر داشته باشید و به صــداهای غیرطبیعی در تنفـس ها دقت کنید. 
هرگونه تغییر ممکن است نشان دهنده بدتر شدن وضعیت بیمار باشد.

گردش خون: نبض بیمار را در قسمت زیرین مچ دست و قاعده انگشت شست بررسی 

نمایید. سریع یا آهسته بودن، قوی یا ضعیف بودن و منظم یا نامنظم بودن نبض را بررسی 
نمایید. 
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پوست: پوست را از نظر رنگ )صورتی یا آبی کمرنگ( گرما و رطوبت بررسی کنید.

تا رسیدن نیروهای امدادی، بیمار را مرتب بررسی نموده و تغییرات را به خاطر بسپارید 
و گزارش دهید. 

احیای قلبی ریوی 2

ایست قلبی یکی از علت های شــایع مرگ و میــر در دنیا است. یک فـرد ممکن است 
به دنبال آسیب یا بیماری، دچار ایست قلبی تنفسی شود که در این زمـان شروع سـریع 

اقدامات احیا برای حفظ زندگی او ضروری است. 
اقدامات گام به گام احیای قلبی ریوی به شرح ذیل است:

وجود هرگونه خطر را ارزیابی کنید	 

الکتریکی،  ترافیک، خطرهای  از جمله  نظر وجود هرگونه خطر  از  را  ابتدا صحنه 
خطرهای مواد مسمومیت زا و ... بررسی کنید و اگر مطمئن شدید که صحنه برای شما امن 

است به بیمار نزدیک شوید.
اگر صحنه برای شما امن نیست نباید از خود یک قربانی دیگر بسازید، پس تا رسیدن 

نیروهای اورژانسی وارد صحنه نشوید.

پاسخ دهی بیمار را ارزیابی کنید	 

کنار بیمار قرار گرفته، روی شانه هایش ضربه بزنید و با صدای بلند پرسش های ساده 
بپرسید یا دستورات ساده بدهید. مثل: » اسم شما چیست؟«. اگر بیمــار پاسخـگوی شما 
بود به آرامی علت مشکل ایجــاد شده را ارزیابی کنید و اگر بیمار پاسخی ندارد و بیهوش 

است نیاز به اقدام فوری دارد. 

بالفاصله با اورژانس تماس بگیرید و درخواست کمک کنید.
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تنفس بیمار را ارزیابی کنید	 

به قفسه سینه و قسمت فوقانی شکم بیمار نگاه کنید، اگر قفسه سینه بیمار بطور 
طبیعی و منظم باال و پایین می رود و تنفس دارد بیمار را در حالت ریکاوری )شکل زیر( 

قرار دهید و اگر محیط سرد است با یک پتو بیمار را گرم نگه دارید.
اما اگر بیمار تنفس ندارد یا تنفس های وی نامنظم و گاه به گاه است باید بالفاصله 

بیمار را به پشت خوابانیده و احیای قلبی ریوی را شروع کنید.

جناغ سینه را فشار دهید )ماساژ قفسه سینه(	 

ابتدا بیمار را به پشت دراز کنید، نزدیک بیمار شده و یک طرف وی زانو بزنید. اگر شک 
دارید بیمار دچار آسیب به سر، گردن و ستون فقرات است هنگام چرخاندن و به پشت قرار 
دادن بیمار، سر و گردن وی را با دست حمایت کنید تا در یک راستا باشد و جابجا نگردد 

)سر و گردن و تنه را همزمان بچرخانید(.
دستان خود را از آرنج صاف کنید، دست اول را روی دست دیگر قرار دهید. پاشنه 
تا 6  را حدود 5  قرار دهید. حال قفسه سینه  بیمار  را روی مرکز قفسه سینه  دست 
سانتی متر به داخل و با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه بفشارید. دقت کنید بعد از هر 
فشردن اجازه دهید قفسه سینه به حالت عادی برگردد تا احیا با کیفیت بهتری انجام 

گردد. حین ماساژها نباید وقفه ایجاد گردد.
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مرتباً هر گونه عالئم بهبودی از جمله تنفس طبیعی، سرفه، حرکت 
یا پلک زدن  را بررسی کنید و در صورت مشاهده این عالئم احیا را 
متوقف کرده و بیمار را به پهلوی چپ قرار دهید )حالت ریکاوری( 

و بیمار را تحت بررسی مجدد قرار دهید.

آســــم3

آسم یک بیماری تنفسی است که به دلیل التهاب، راه های هوایی تنگ شده و تنفس 
دشوار می شود. عوامــل مختلفی ماننــد محصوالت حیوانی، گرد و غبار، گــرده گیاهی یا 

فعالیت های ورزشی می توانند باعث شروع حمله آسم گردد. 
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عالئـم:

تنگــی نفس شدید و اشــکال در صحبت کردن )مشکل در صحبت کــردن به دلیل 
تنگی نفس(

سرفه مداوم و صدادار •
کبودی لب ها و نوک انگشتان •
تالش تنفسی زیاد )کشـیده شدن فضای بیـن دنـده ای و باالی ترقـوه به داخل  •

حین دم(
افزایش ضربان قلب •
بی قراری و اضطراب •

اقـدامات

بیمار را در راحت تریت حالت قرار دهید )نشسته رو به جلو و دستها روی میز(
اجازه هیچ کونه حرکتی به بیمار ندهید.

کمک کنید تا اسپری خودش را )بزرگساالن 6-8  پاف و کودکان 2-4 پاف( مصرف کند.

روش استفاده از اسپری:
ابتدا اسپری را خوب تکان دهید و پس از یک بازدم عمیق دهانه 
اسپری را روی دهان بیمار گذاشته و همزمان با دم عمل اسپری 
را انجام داده تا دارو همراه دم به ریه ها نفوذ کند، حال اسپری را 
خارج کرده و هر زمان که می توانید )حدود 10 ثانیه( نفس خود را 

حبس کنید.

در صورت عدم بهبود حتماً از اورژانس کمک بخواهید.
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انسداد راه هوایی )خفگی( 4

خفگی زمانی رخ می دهد که به علت انسداد جسمی در گلو یا نای، فرد دیگر قادر به 
نفس کشیدن نیست.

انسداد خفیف راه هوایی	 

در انسداد خفیف به علت عدم بسته شدن کامل راه هوایی همچنان دم و بازدم همراه 
با  خشونت صدا انجام می شود.

یادآوری: در این حالت از ضربه زدن به پشت اجتناب کنید چون ممکن 
است باعث جابجایی جسم گیر کرده شود و باعث انسداد کامل گردد.

عالئـم:

تنفس صدادار و سخت •
سرفه و خشونت صدا •
بی قراری و اضطراب شدید •

اقدامـات:

بیمار را به سرفه و خارج کردن جسم  •
خارجی تشویق کنید. 

تا زمان بهبودی کامل کنار بیمار بمانید. •
در صورت عدم بهبود با اورژانس 115 تماس بگیرید. •
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انسداد کامل راه هوایی	 

در این حالت راه هوایی کاماًل مسدود شده و هیچ هوایی وارد ریه ها نشده و از آن 
خارج نمی شود.

عالئـم:

عدم توانایی در سرفه کردن، نفس کشیدن و صحبت کردن •
تالش تنفسی آشکار همراه با به داخل کشیده شدن فضای بین دنده ای و باالی  •

استخوان ترقوه
رنگ صورت مایل به خاکستری همراه با کبودی لب ها •
معموالً بیمار هر دو دست خود را روی گلوی خود فشار می دهد. •

اقدامـات:

در بیمار هوشیار ابتدا پنج ضربه با پاشنه دست به پشت و بین دو کتف او بزنید و پس 
از هر ضربه برطرف شدن انسداد را بررسی نمایید.

مانور هایم لیخ: پشت بیمار قرار بگیرید و دو دست خود را به صورت حلقه دور بیمار قرار 

دهید، یگ دستتان را مشت کنید )انگشت شست به داخل دست خم می شود و انگشتان دور 
شصت قرار می گیرد( و از زیر دستان مصدوم روی شکم )بین ناف و قفسه سینه(  قرار دهید، 
دست دیگر را روی دست قبلی گذاشته و با یک حرکت سریع شکم را به داخل و باال بفشارید. 

این حرکت را چندین بار تکرار کنید تا جسم به بیرون پرتاب شود.

یادآوری: این مانـور در افراد خیلی چـاق و خانم های باردار بجای 
شکم روی قفسه سینه فشرده می شود.
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در شیرخواران زیر یک سال اگر جسم خارجی با چشم دیده می شود آن را با دست 
بیرون بکشید اما مراقب باشید جسم بیشتر به داخل فرو نرود. سپس اگر موفق به خارج 
کردن جسم نشدید مانند شکل شیرخوار را روی دستان و رو به پایین قرار دهید و با پاشنه 

دست پنج ضربه بین دو کتف وی بزندید. 
در صورتی که باز هم برطرف نشد با دو انگشت میانی وسط قفسه سینه وی را پنج بار 
به سرعت رو به پایین فشار بدهید و بین این اقدامات دهان وی را جهت برداشتن جسم 

خارجی قابل مشاهده بررسی کنید.

حملـه قلبـی5

یکی از جدی ترین مشکالت قلبی است و می تواند به شرایط اورژانسـی تهدیدکننده 
حیات منجر شود. حمله قلبی زمانی اتفاق می افتد که یکی از شریان های خون رساننده به 
عضله قلب دچار انسداد یا تنگ شدگی شود. ممکن است این درد هنگام ورزش یا فعالیت 

ایجاد شود.
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عالئـم:

احساس درد فشارنده یا سنگینی در قفسه سینه که به گردن، فک، شانه یا بازو   •
انتشار می یابد.

تنگی نفس •
عرق کردن فراوان به ویژه تعریق سرد •
تهوع •
احساس سبکی سر و غش کردن •
اضطراب و بی قراری •
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درمـان:

به بیمار استراحت بدهید )در وضعیت راحت و ترجیحاً نشسته قرار دهید( •
از اورژانس درخواست کمک کنید. •
به وی آرامش بدهید. •

در صورت داشتن قرص زیرزبانی )TNG( یک قرص زیر زبان او بگذارید.

نکات در پیاده روی اربعین: 
داروهای مورد نیاز خود را به همراه داشته باشید و به صورت  منظم 
مصرف کنید - در صورت احساس درد در قفسه سینه بالفاصله 

پیاده روی را متوقف کنید - آرام و با حوصله پیاده روی کنید.

غـش کـردن6

وضعیتی است که فرد هوشـیاری خود را به علت جمع شدن خون در پاهـا و نرسیدن 
خون کافـی به مغز از دست می دهد. این مشکل می توانـد به دنبال ایستادن طوالنی مدت 

در یک حالت )به ویژه در یک روز گرم( یا به دنبال درد شدید و یا ناراحتی عاطفی باشد.

عالئـم:

پوست رنگ پریده، سرد و مرطوب •
تهوع و استفراغ •
تنفس سریع •
گیجی •
تغییرات سطح هوشیاری •
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اقدامات:

بیمار را ارزیابی کنید: در بیمار بیهوش بیمار را به یک سمت برگردانید و راه هوایی  •
او را باز کنید.

اگر پاسخگو نیست و تنفس یا تنفس طبیعی ندارد احیای قلبی ریوی را شروع کنید. •
در بیمار هوشیار بیمار در وضعیت درازکش باشد. •
به بیمار آرامش بدهید. •
با توجه به شرایط آب و هوا، دمای بدن بیمار را حفظ کنید. •
در صورت عدم بهبود از اورژانس درخواست کمک کنید. •

آلرژی و حساسیت شدید 7

بعضی از افراد شدیداً به برخی از غذاها، مواد شیمیایی، داروها یا زهر وارد شده به بدن 
به دنبال گاز گرفتگی یا گزش، حساسیت دارند که گاهی اگر اقدامات پزشکی در دسترس 

نباشد این گونه حساسیت ها در عرض چند دقیقه می تواندکشنده باشد.

عالئـم:

تورم صورت و قرمزی پوست •
تورم ناحیه در گیر با ماده شیمیایی خاص •
مشکالت تنفسی و تنگی نفس شبیه حمله آسم •
گیجی، ضعف یا ایست قلبی •
تغییرات سطح هوشیاری •

درمـان:

مصدوم را در وضعیت راحت قرار دهید و به وی آرامش بدهید. •
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در صورتی که بیمار از قبل درمان یا داروی تجویز شده دارد، به مصدوم کمک کنید. •
در صورت عدم بهبود از اورژانس کمک بخواهید. •
مصدوم را مدام بررسی و ارزیابی کنید. •

تشنج در دوران کودکی اغلب به علت تب و در بزرگساالن به علت های مختلفی همچون 
کاهش قند خون، ضربه به سر و ... رخ می دهد. 

عالئـم:

از دست دادن هوشیاری •
منقبض شدن همه عضالت •
پرش اندام ها •
از دست دادن کنترل ادرار یا مدفوع •
خروج کف از دهان و لب های آبی رنگ •
گیجی و خواب آلودگی تا 20 تا 30 دقیقه پس از تشنج •

تشنج8
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اقدامـات:

از بیمار در برابر صدمات محافظت کنید. •

بیمار را حرکت ندهید و سعی نکنید تا حرکات بیمار را مهار کنید 
زیرا ممکن است موجب شکستگی استخوان یا آسیب به بافت 

نرم شوید. 

سعی نکنید با زور بین دندان های بیمار چیزی قرار دهید، چون 
ممکن است به بافت های دهان آسیب برسانید.

تا پایان حمله کنار بیمار بمانید. •
پس از پایان حرکات انقباضی و پرشی، بیمار را به پهلو قرار دهید. •
تا زمان هوشیاری کامل از دادن خوراکی یا نوشیدنی یا حتی دارو از راه دهان  •

خودداری نمایید.
اگر بیمار دچار جراحت یا خونریزی شده است آن را کنترل کنید. •

دیابت9

دیابت بیماری است که در آن تولید یا اثربخشی انسولین با مشکل مواجه می شود و این 
امر به نوبه خود باعث اختالل در سوخت و ساز قند، چربی و پروتئین ها در بدن می شود. این 
بیماران معموالً با رژیم غذایی، مصرف قرص یا تزریق انسولین درمان می شوند اما عواملی مانند 
عدم رعایت رژیم غذایی مناسب، عفونت، تزریق اشتباهی انسولین و یا فعالیت شدید می تواند 

به کاهش قند خون و عوارض شدید منجر گردد.
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افزایش قنــد خون هم به دلیل عـدم رعایت رژیم غذایی یا ناکافی بــودن داروها اتفاق 
می افتد اما شروع آن به صورت تدریجی بوده و اندازه کاهش قند خون خطرناک نیست.

عالئـم:

خستگی بیش از حد •
گیجی و عدم تعادل •
از دست دادن هوشیاری •
سردرد •
درد شکم •

اقدامـات:

اگر بیمــار هنوز هوشیار است او را بنشــانید و به وی مایعـات شیرین )آب قند(  •
بدهید.

بعد از اینکه کاماًل هوشیار شد یک وعده غذایی به او بدهید. •
بیمار را به مرکز پزشکی منتقل کنید. •
اگر بیمار بیهوش است، او را به پهلو قرار دهید و سریعاً از اورژانس کمک بخواهید. •
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سکته مغزی10

سکته مغزی زمانی رخ می دهد که سرخرگ مسئول تغذیه قسمتی های از مغز شما 
دچار انسداد یا پارگی و خونریزی شده، که این امر موجب می گردد بافت مغز از اکسیژن 
و غذا محروم  بماند، به همین منظور در عرض چند دقیقه سلول های مغز شروع به مردن 

و نابود شدن می کنند.

عالئـم:

بروز ناگهانی ضعف و بی حسی و حتی فلج در یک طرف صورت •
بروز ناگهانی ضعف و بی حسی و حتی فلج در اندام های فوقانی •
بروز مشکالت ناگهانی در صحبت کردن و شناخت دیگران •
بـروز ناگهـانی سردردهای شدید بدون علت •
به هم خوردن تعادل بدن به طور ناگهانی  •
تغییر ناگهانی دید در یک یا دو چشم  •
ایجاد اختالل ناگهانی در بلع غذا •
بیهوش شدن فرد •
سرگیجه  •
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درمـان:

از اورژانس درخواست کمک کنید. •
اگر بیمار بیهوش است و تنفس طبیعی دارد، وی را به پهلوی سمت آسیب دیده  •

قرار دهید.
باز بودن راه هوایی و تنفس را مرتباً بررسی نمایید. •
در بیمار هوشیار، او را در وضعیت راحت )نیمه نشسته( قرار دهید. •
به وی آرامش بدهید. •

افزایش فشار خون 11

فشار خـون باال، یعنی اینکه فشار خون وارده بر دیـواره رگ ها بیـش از حد معمـول 
باال رود. گاهی اوقات اثرات مخرب آن به مرور زمان ایجاد شده و حتی ممکن است تا زمانی 

که به باالترین حد ممکن نرسیده است، مشخص نشود.
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عالئـم:

تا زمانی که صدمات ایجاد شده توسط فشار خون در بدن نمایان نشده اند، هیچ نشانه 
یا عالمتی برای آن وجود ندارد. در مراحل جدی تر فشار خون باال بیمار دچار سردرد، تهوع، 

استفراغ و اختالالت بینایی می شود.
به مرور زمان شدیدتر شدن این عارضه ممکن است باعث مسدود شدن و باریک و 
ضعیف تر کردن رگ ها شود. این مسئله گاهی باعث لخته شدن خون می شود که ممکن 

است به قلب و رگ ها، کلیه ها و شبکه چشم صدمه وارد کند.

اقدامـات:

به بیمار استراحت بدهید. •
از اورژانس کمک بخواهید. •
در صـورت فراموشی در مصرف داروهای بیمـار، به وی کمک کنید که داروهایش  •

را مصرف کند.

اورژانس های رفتاری12

با توجه به طوالنی بودن راه و سختی های 
سفر و همچنین وجود سابقه بیماری های روحی 
- روانی، امکان بروز برخی آشفتگی های رفتاری 
در برخی افراد وجود دارد که در صــورت عدم 
توجه یا اقدامات نادرست می تواننــد به سمت 
بدترشــدن پیش برونــد. به هر نوع آشفتـگی 
رفتاری و فکری که باعث ایجاد خطر برای خود 

فرد یا دیگر  افراد جامعه می شود، “ اورژانس رفتاری” می گویند. 
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عالئـم:

اضطراب، هیجان •
ظاهر غیرعادی، پوشش نامناسب •
رفتارهای آشفته )مانند حرکات تکراری، حرکات تهدیدکننده، الگوی تکلم غیرعادی  •

مانند تکلم بسیار سریع( 

اقدامـات:

باالی سر بیمار سرپا نایستید. •
از لمس فیزیکی بیماران پرخاشگر به خصوص بدبین پرهیز نمائید.  •
محل نشستن و قرارگرفتـن باید به درب خروجــی نزدیک تر باشد تا در هنـگام  •

ضرورت دسترسی به راه خروج راحت باشد. 
وسایلی که بیمار در صورت عصبانی شدن بتواند با آنها به اطرافیان آسیب برساند  •

در دسترس بیمار نباشد. 
از تماس چشمی طوالنی با بیمار بپرهیزید. •
در صورت عدم بهبود از اورژانس کمک بخواهید. •
در صورت احتمال آسیب به مابقی زائرین و مردم از پلیس کمک بخواهید. •

آسیب به سر و نخاع13

آسیب سر	 

مغز از بافتی نرم تشکیل شده است و در محفظه ای استخوانی بنام جمجمه محافظت 
می شود. در آسیب های شدید ممکن است جمجمه دچار آسیب و شکستگی گردد. 

آسیب مغزی زمانی اتفاق می افتد که مغز در داخل جمجمه به شدت تکان می خورد 
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و باعث خونریزی، تورم یا کوفتگی می شود و هیچ نشانه بیرونی در جمجمه دیده نمی شود 
اما باعث بروز عالئمی می شود که باید به آن ها توجه داشت.

عالئـم:

تغییر وضعیت هوشیاری که ممکن است با گذشت زمان بدتر شود. •
از دست دادن حافظه کوتاه مدت )بطور مثال حادثه را به یاد ندارد( •
تاری دید و یا دوبینی •
سنگینی شدید سر یا سردرد کوبنده •
تهوع یا استفراغ •
از دست دادن تعادل •
تغییر در حس و حرکت اندام فوقانی •
نشت مایع از بینی یا گوش •

اقدامـات:

وضعیت هوشیاری را بررسی کنید. •
با اورژانس تماس بگیرید. •
در صورت بیهوش بودن بیمار، سر و گردن او را با دست حمایت کنید و در راستای  •

تنه نگه دارید.
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در صورت وجود خون و ترشحات در راه هوایی، بیمار را با حفظ راستای سر و  •
گردن )سر و گردن همزمان با تنه( به پهلو بچرخانید تا ترشحات خارج شوند.

اگر بیمار هوشیار است، وی را بی حرکت کنید و سر و گردن را در یک راستا نگه دارید. •
هر گونه زخم یا خونریزی را پانسمان کنید. •
در صورت وجود هرگونه ترشح از گوش و بینی آن را با پانسمان بپوشانید اما از  •

پانسمان فشاری استفاده نکنید.
مصدوم را مرتباً بررسی کنید. •
با توجه به وضعیت آب و هوا بیمار را بپوشانید و گرم نگه دارید. •

آسیب نخاع	 

آسیب های نخاعی ممکن است با هر نیروی وارده به سر، پشت و قفسه سینه و یا پاها 
ایجاد شود. این آسیب ها عموماً در حوادثـی همچـون حوادث ورزشـی، سقوط، تصادفات 

و... اتفاق می افتد.

عالئـم: 

درد، زخم یا کبودی در ستون فقرات •
تغییر حس، سوزن سوزن شدن یا بی حسی انگشتان دست یا پا •
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از دست دادن قدرت عملکرد در اندام ها •
تغییر سطح هوشیاری •
سردرد •

اقدامـات:

وضعیت هوشیاری مصدوم را بررسی کنید. •
با اورژانس تماس بگیرید. •
در صورت بیهوشی، سر و گردن را با دست حمایت کنید و در راستای تنه نگه  •

دارید.
از جابجایی ستون مهره ها اجتناب کنید. •
به جز در موارد خطر مصدوم را جابجا نکنید. •
به بیمار آرامش بدهید. •
در صورت وجود خون و ترشحات در راه هوایی، بیمار را با حفظ سر و گردن )سر  •

و گردن همزمان با تنه( به پهلو بچرخانید تا ترشحات خارج گردد.
مصدوم را مدام بررسی نمایید. •

خونـریـزی14

زخم باز، به هرگونه شکاف و برش پوستی گفته می شود. میزان خونریزی به نوع و عمق 
زخم بستگی دارد. خونریزی داخلی به انواع خونریزی در داخل بافت ها و فضاهای داخلی 
بدن گفته می شود که خطرناک تر از خونریزی خارجی است، چون کنترل خونریزی داخلی 

سخت است و دیده نمی شود.
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عالئـم خونریزی خارجی: 

خونریزی واضح از محل •
کبودی •
درد •

انواع خونریزی خارجی:

شریانی )خونریزی از سرخرگ( •
وریدی )خونریزی از سیاه رگ( •
مویرگی )خونریزی از مویرگ( •
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عالئـم خونریزی داخلی:

خروج خون قرمز کف دار با سرفه از ریه ها •
ادرار قرمز رنگ •
استفراغ همراه با خون قرمز یا لخته های خون •
مدفوع سیاه قیری رنگ •
بیحالی و تنفس های سریع •
پوست مرطوب •

اقدامـات:

از اورژانس کمک بخواهید. •
اگر جسم خارجی در زخم وجود ندارد، محل خونریزی را با گاز استریل یا پارچه  •

تمیز محکم فشار دهید و باالتر نگه دارید.
در صورت عدم توقف خونریزی گاز یا پارچه قبلی را برندارید و پارچه یا گاز جدید  •

را روی پانسمان قبلی بگذارید.
ترجیحاً از دستکش و وسایل حفاظتی استفاده کنید تا از انتقال عفونت جلوگیری  •

شود.
اگر جسم خارجی در زخم وجود دارد آن را خارج نکنید و با استفاده از گاز یا  •

پارچه در دور جسم، آن را فیکس نمایید.
مصدوم را در حالت استراحت کامل قرار دهید. •
هنگام مواجهه با عضو قطع شده و عدم کنترل خونریزی، قسمت باالتر را با یک  •

پارچه پهن محکم ببندید و با یک میله بپیچانید تا کاماًل خونریزی قطع گردد.
عضو قطع شده را درون یک الیه پارچه و سپس درون پالستیک قرار داده، درب  •

پالستیک را محکم ببندید و در یک ظرف حاوی آب سرد و چندین قطعه یخ 
قرار دهید.
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اگر مشکوک به خونریزی داخلی هستید حتماً بیمار را پایش کنید و با یک پتو،  •
گرم نگه دارید.

ترجیحاً مصدوم را جاجا نکنید. •

آسیب های عضالنی - استخوانی15

شکستگی 

شکستگی زمانی است که راستای یک استخوان می شکند بعضـی شکستگی ها کامل 
هستند مثل زمانی که یک استخوان بلند نظیر استخوان ران از وسط می شکند و در بعضی 
شکستگی ها ممکن است تنها بخشی از استخوان درگیرشود مانند شکستگی ترکه ای مچ 

دست در دوران کودکی

انواع شکستگی

شکستگی بسته، که درآن هیچ بریدگی وجود ندارد.  

شکستگی باز، که استخوان شکسته پوست را پاره کرده و همراه با شکستگی زخم وجود دارد.  
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شکستگی پیچیده، که در آن یک عضو دیگر درگیــر است، مانند شکستگی جمجمه   

همراه با فشار بر روی مغز یا شکستگی دنده یا آسیب ریه

دررفتگی ها

زمانـی اتفاق می افتندکه استخوان در یک مفصـل از وضعیت طبیعی خـود خارج شود 
بعضی از مفاصل بیشتر در معرض دررفتگی قرار دارند مانند شانه یا انگشت.

اقدامات الزم برای دررفتگی مانند شکستگی است.

در آسیب هایی که شکستگی و دررفتگی با هم اتفــاق می افتــد، باید درمان با  •
احتیاط بیشتری صورت گیرد.

بخش آسیب دیده را با استفاده از پد ثابت کنید و مصدوم را در وضعیت راحت  •
قرار دهید.

 برای جلوگیری از به خطرافتادن جریان خون یا اعصاب اندام آسیب دیده )به دنبال  •
بی حرکت سازی( باید حتماً گردش خون اندام درگیر را با دقت بررسی کرد.
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عالئـم ونشانه ها

درد شدید یا متوسط بسته به محل آسیب •
تورم •
بد شکلی ناحیه آسیب دیده هنگام مقایسه با سمت سالم •
از دست دادن عملکردطبیعی بخش آسیب دیده •
تغییر رنگ پوست یا ایجاد کبودی •
ایجاد زخم در صورت شکستگی باز •
بروز نشانه ها و عالئم شوک •
تغییر حس عضو، مثل احساس گزگز •

اقدامـات گـام به گـام

1-  هرگونه خونریزی راکنترل کنید

اگر زخم وجود دارد خونریزی را بررسی کنید. •
در اطراف زخم از پد استفاده کنید. )مستقیم روی زخم فشار وارد نکنید( •
از پانسمان استریل شـل روی زخـم استفاده کنید و از وارد آوردن هرگـونه فشار  •

مستقیم بر روی زخم یا استخوان شکسته پرهیزکنید.
با شماره 115 تماس بگیرید.  -2

قسمت آسیب دیده را بی حرکت سازید.  -3

با حمایت و بی حرکت سازی قسمت آسیب دیده، درد و خطر آسیب بیشتر را  •
کاهش دهید.

برای ثابت سازی اندام آسیب دیده، می توانید از اندام های سالم بدن استفاده کنید. •
مصدوم را در راحت ترین وضعیت قراردهید.  -4

از پتو، لباس یا بالش برای راحتی کلی و مراقبت مصدوم استفاده کنید. •
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از حرکت دادن غیرضروری مصدوم، یا قسمت آسیب دیده بپرهیزید.

درمان به منظورکاهش خطرشوک  -5

مصدوم را در حالت استراحت کامل، در راحت ترین وضعیت قراردهید. •
لباس های تنگ را با حفظ حرارت بدن، شل کنید. •
به طور مکرر به مصدوم اطمینان دهید. •

به مصدوم غذایامایعات ندهید، زیرا احتماالً برای درمان مصدوم، 
بیهوشی الزم است.

شکستگی فک یا صورت

شکستگی های فک و صورت خطرناک هستند و به اقدامات فوری پزشکی نیاز دارند. 
در صدمات صورت مانند برخورد مشت یا راکت و... ممکن است به استخوان های گونه، 
پیشانی یا استخوان دور چشم صدمه وارد شود. این آسیب ها ممکن است با آسیب به سر 

یا آسیب جدی چشم همراه باشند که می تواند موجب از دست دادن دائمی بینایی شود.
شکستگی یا دررفتگی فک ممکن است به دلیل از دست دادن توانایی بلع، به عوارض 

جدی راه های هوایی منجر شود.
اگر فرد بیهوش شد اما تنفس طبیعی داشت مصدوم را در وضعیتی قرار دهید  •

که سمت آسیب دیده رو به پایین باشد تا تخلیه مایعات از دهان به راحتی انجام 
شود.

با شماره 115 تماس بگیرید. •
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از تمیــز بودن راه هوایی تا رسیـدن آمبوالنس مطمئن شوید و هر چنـد دقیقه  •
تنفس را چک کنید

نیمه  • اگر مصدوم هوشیار است، اجازه بدهید در راحت ترین وضعیت )معموالً 
نشسته یا خوابیده با خم کردن سر به سمت آسیب دیده( استراحت کند. 

اگر فک آسیب دیده اجازه دهید مصدوم با یک یا هر دو دست، از قسمت آسیب  •
دیده مراقبت کند.

شکستگی ترقوه یا دررفتگی مفصل شانه

حمایت از دررفتگی شانه و شکستگی استخوان ترقوه مشابه است زیرا هر دو آسیب، در 
مفصل شانه اختالل ایجاد می کند و فیکس کردن بازو در سمت آسیب دیده، شانه راپایین تر 
از سمت سالم قرار می دهد. درد معموالً شدید است و مصدوم باید از حرکات غیرضروری 

اجتناب کند.

از یک بالش یا لباس تا شده استفاده کنید و به مصدوم اجازه بدهید از وزن بازوی  •
خود در راحت ترین وضعیت، حمایت کند.

نبض مچ دست را در هر10دقیقه برای اطمینان از گردش خون مناسب بررسی  •
کنید.
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با شماره 115 تماس بگیرید

بیمار را از نظر خطر آسیب به عروق خونی و اعصاب در شانه و قسمت باالی بازو،  •
ارزیابی کنید.

اگر رسیدن آمبوالنس طول می کشد، به دقت بازو را با پارچه ای در زیر بغل یا با  •
استفاده از اسلینگ )مثالً روسری که دست را برگردن آویزان می کند( باال نگه دارید.

شکستگی دنده ها

در شکستگی دنده ها، تنفس یا سرفه با درد همراه است گاهی یک حرکت غیرطبیعی 
ایجاد می شود که یک بخش از قفسه سینه به خارج حرکت می کند درحالی که بخش مربوطه 

در طرف مقابل، به داخل حرکت می کند، این حالت قفسه سینه شناور نامیده می شود.

در آسیب شدید ریه، ممکن است مصدوم مشکالت تنفسی یا سرفه خونی داشته باشد.  
به مصدوم کمک کنید تا در وضعیت راحت )نیمه نشسته( قرارگیرد. •

با شماره 115 تماس بگیرید
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درصورت وجود درد شدید یا قفسه سینه شناور، روی محل زخم پد قرار دهید  •
و روی آن از بانداژ مثلثی پهن به عنوان یک بند برای ثابت سازی بازو به دیواره 

قفسه سینه استفاده کنید. 

شکستگی بازو

مصدوم برای کاهش درد از وزن آرنج و ساعد، حمایت می کند. ثابت نگاه داشتن به دلیل 
خطر فشار روی اعصاب و عروق خونی بزرگ )به ویژه شکستگی های نزدیک به مفصل شانه 

و آرنج( اهمیت زیادی دارد. از حرکات غیرضروری اجتناب کنید.

مصــدوم را در وضـعیت راحت )نشسته روی صندلی یا نیمه نشسته( قرار دهید  •
ترجیحاً مصدوم بازوی آسیب دیده را روی یک بالش یا لباس تا شده قرار دهد و 

از آن مراقبت کند.
نبض مچ دست را هر10دقیقه برای اطمینان ازگردش خون بررسی کنید. •

با شماره 115 تماس بگیرید

با قرار دادن پدهای نرم بین بازو و قفسه سینه، محل آسیب را بی حرکت کنید. •
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شکستگی یا دررفتگی آرنج

مفصل آرنج ممکن است موقع سقوط یا ضربه از کنار، آسیب ببیند. آسیب ممکن است 
در بازو یا مفصل آرنج باشد به دلیل وجود عروق خونی بزرگ و آسیب اعصاب اطراف مفصل 

آرنج، باید بازو بدون تغییر وضعیت و بی حرکت شود. 
به مصدوم کمک کنید تا در راحت ترین وضعیت قرارگیرد. •

با شماره 115 تماس بگیرید

برای حمایت از محل آسیب دیده، از پدهای نرم بین بازو و بدن استفاده کنید. •
نبض مچ دست را هر10 دقیقه برای اطمینان ازگردش خون مناسب بررسی کنید. •

شکستگی ساعد یا مچ دست

شکستگی زمانی اتفاق می افتدکه فرد روی دست خود بیفتد که درکودکان وسالمندان 
بسیارشایع است.

به مصــدوم کمک کنید که در راحت ترین وضعیت قــرارگیرد و از بالش یا لباس  •
لوله شده برای حمایت از وزن انـدام آسیب دیده و بی حرکت سـازی آن استفاده 

کنید.
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اگر از آمبوالنس برای انتقال بیمار استفاده نمی شود، برای جلوگیری از درد بیشتر  •
و اسپاسم عضالنی، بی حرکت سازی بازو الزم است.

در زیر اندام از آتل روزنامه ای تا شده و ناودانی شکل استفاده کنید.  •

شکستگی دست و دررفتگی انگشت

در برخی ورزش ها شکستگی دست و انگشتان رایج است برای از بین بردن درد و 
اسپاسم عضالنی هیچ وقت سعی در جاانداختن انگشت نکنید، چون این کار موجب آسیب 
به اعصاب کوچک یا رگ های خونی شده و نهایتاً منجر به بی حسی دائمی و از دست دادن 

انگشت خواهید شد.
از پد یا پارچه نرم در اطراف دست یا انگشت زخمی مانند دستکش زمستانی،  •

استفاده کنید.
از اسلینـگ باالنگه دارنده استفاده کنید. هنگام گــره زدن، از تماس با دسـت یا  •

انگشت بپرهیزید.

شکستگی لگن، ران و ساق پا

آسیب های وارده به لگن یا اندام تحتانی به دلیل خطر آسیب به عروق خونی بزرگ و 
اعصاب ، بسیارجدی است در این مواقع، درد شدید، گرفتگی عضالت و شوک وجود دارد.

به مصدوم کمک کنید بدون حرکت دادن اندام آسیب دیده، دراز بکشد. او را از  •
سرما و گرمای شدید محافظت نمائید.

با شماره 115 تماس بگیرید
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برای از بین بردن دردشدید و گرفتگی عضالت، اندام را ثابت کنید. تعدادی پد بین  •
فضاهای خالی زانو و مچ پا قرار دهید و فقط اندام ثابت را حرکت دهید با استفاده 
از بانداژ باریک تا شده به شکل 8 مچ پاها را کنار هم بی حرکت کنید و از بانداژ 

پهن تا شده اضافی در اطراف زانوها استفاده کنید.

شکستگی ساق

مانند شکستگی لگن از بانداژ پهن تا شده اضافی در اطراف زانوها استفاده کنید. •
ساق ها را بدون فشار روی شکستگی و با استفاده از بانداژ باریک تا شده در باال و  •

پائین محل آسیب، بی حرکت کنید.

شکستگی یا دررفتگی مفصل زانو

شکستگی زانو معموالً در تصادفات و ورزش ها رخ می دهد و با درد و اسپاسم عضالنی 
شدید همراه است.

اگر زانو در رفته یا کشکک زانو آسیب دیده، از پد نرم و سبک روی مفصل زانو استفاده  •
کنید و برای کاهش درد و اسپاسم عضالنی، لباس یا حوله تا شده قراردهید.

با شماره 115 تماس بگیرید

اگر رسیدن آمبوالنس بیش از یک ســاعت طول می کشـد، برای بی حرکت سازی  •
مفصل، زانوی صدمه دیده را با استفاده از باندهای باریک تا شده در باال و پائین 

مفصل ببندید.
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شکستگی یا دررفتگی مفصل مچ پا یا انگشتان پا

تشخیص شکستگـی یا رگ به  رگ شــدگی مچ پا، دشـوار است و الزم است که مانند 
شکستگی حمایت شود. 

به مصـدوم کمک کنید دراز بکشد و به منظورکاهــش درد و تورم، پا و مـچ پای  •
آسیب دیده را روی پد نرم و باال نگه دارید.

اگر از نبودن زخـم باز در پا یا انگشتان پا مطمئـن هستید، برای 
جلوگیری از آسیب بیشتر، کفش و جوراب را از پا خارج نکنید. 

اگر نیاز به بی حرکت سازی دارد از یک بالش یا پتوی تا شده در دور پا و مچ پا  •
استفاده کنید و برای ثابت نگه داشتن آن ها را با دو باند باریک تا شده ببندید.

با شماره 115 تماس بگیرید

آسیب های بافت نرم16

به آسیب های غیراستخوانی مانند رگ به رگ شدگی، کوفتگی  و کشیدگی آسیب بافت 
نرم  می گویند.

رگ به رگ شدگی:  رباط ها و بافت های نرم اطراف مفصل مانند مچ دست یا پا را درگیر   )1
می کند.

کشیدگی: پارگی یا کشش بیش از حد عضالت یا تاندون ها ست و در ساق، ران یا کمر   )2
اتفاق می افتد.
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کوفتگی: آسیب بافت نرم است که در آن، رگ های خونی پوست و بافت های مجاور، به   )3
دنبال ضربه یا فشار دچار پارگی می شوند. ابتدا رنگ بافت قرمز و سپس بنفش می شود 
و به تدریج خون جذب بدن می شود و رنگ بافت متمایل به آبی می شود. رنگ بافت ها 

نشان دهنده زمان آسیب است. 
دررفتگی: شامل خارج شدن استخوان از محل طبیعی خود در مفصل است که مدیریت   )4

و اقدامات آن مانند شکستگی است. 
             

  عالئـم: 

درد در محل آسیب  •
تغییر شکل •
ازدست دادن قدرت ناحیه آسیب دیده به خصوص در رگ به رگ شدگی •
تورم  •
تهوع •
احساس غش یا گیجی •
رنگ پریدگی، سردی و رطوبت پوست به علت شوک •

       
 اقدامـات گـام به گـام

1-  به مصدوم کمک کنید دریک موقعیت راحت قرارگیرد.

کمک کنید مصدوم در راحت ترین وضعیت )نشسته یا درازکشیده( قرارگیرد. •
برای جلوگیری از خونریزی، ناحیه آسیب دیده را باال نگه دارید. •

2-  از بانداژ حمایتی محکم استفاده کنید.

از باندکرپ کششی برای بانداژ استفاده کنید. •
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پس از ثابت سازی، از گردش خون محل آسیب دیده اطمینان حاصل کنید. •
اگر خیلی متورم و دردناک است، ابتدا یک پد یا پارچه نخی روی محل قرار داده  •

و سپس بانداژ کنید.
3- ازکیسه یخ روی ناحیه آسیب دیده استفاده کنید.

ناحیه آسیب دیده را باال گرفته و از کیسه یخ استفاده نمایید. •
جهت درست کردن کیسه یخ، چندین قطعه یخ درون کیسه پالستیکی قرار دهید  •

و دور آن یک پارچه بپیچید.
کیسه یخ را حداکثر 10 دقیقه روی محل قرار دهید. •

4- ناحیه آسیب دیده را در حالت استراحت کامل نگه دارید و توصیه های پزشکی را رعایت 

کنید.

در 20 تا 30 دقیقه اول پس از آسیب مصدوم را در حالت استراحت قرار دهید و  •
اندام آسیب دیده را باال نگه دارید

توصیه های بهداشتی در تاول پا:
 استفاده از کفش های راحت و اندازه، پوشیدن جوراب های خشک، 
چیدن ناخن های پا، تمیز و خشک نمودن پاها، عدم پارگی تاول ها، 

محافظت از تاول با پانسمان و بانداژ

آسیب های شکم

حفره شکم زیر قفسه سینه و باالی لگن قرار دارد. برخالف قفسه سینه و لگن هیچ 
استخوانی برای محافظت از شکم وجود ندارد و هرگونه آسیبی می تواند صدمات شدیدی 

به احشاء و امعاء داخل شکم وارد کند.
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عالئـم:

وجود زخم در حال خونریزی یا دیده شدن احشای شکمی •
درد شدید و گرفتگی عضالنی احتمالی دیواره شکم •
تهوع و استفراغ •
کبودی پوست •
وجود عالئم خونریزی داخلی •

اقدامـات گـام به گـام

1. مصدوم را در حالت استراحت کامل قرار دهید.

مصدوم را در حالت خوابیده به پشت یا روی سمت آسیب ندیده قرار دهید و برای  •
تسکین درد و گرفتگی عضالت پاها را از زانو خم کنید.

تمام لباس های تنگ بیمار را شل کرده و به وی اطمینان خاطر بدهید. •

با شماره 115 تماس بگیرید مگر اینکه آسیب جزئی باشد.

اگر روده ها قابل مشاهده است، به آن دست نزنید و سعی در قرار دادن روده ها در  •
شکم نکنید.

زخم باز را با پانسمان استریل مرطوب بپوشانید. •
از راه دهان به مصدوم چیزی ندهید. •

2. مصدوم را زیر نظر بگیرید.

هر گونه تغییر در وضعیت بیمار را زیر نظر بگیرید. •
سطح هوشیاری مصدوم را هر چند دقیقه بررسی کنید. •
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آسیب های قفسه سینه

آسیب دیواره قفسه سینه ممکن است باعث شکستگی دنده ها شود و همچنین به دو 
عضو مهم یعنی ریه ها یا قلب آسیب برساند. اگر یک زخم باز در قفسه سینه ایجاد گردد، 
به دلیل اختالف فشار داخل و بیرون قفسه سینه، هوا به سرعت به داخل کشیده شده و 

باعث جمع شدن ریه ها روی هم می گردد.
همچنین اگر چند دنده از بیش از دو جا دچار شکستگی شود، یک قطعه استخوان 

دنده آزاد می شود که قفسه سینه شناور نامیده می شود.

عالئـم:

درد قفسه سینه یا پشت که با سرفه بدتر می شود. •
تنفس مشکل به ویژه در دم •
سرفه کف دار یا آغشته به خون •
خروج حباب و کف اطراف زخم باز قفسه سینه •
کبود شدن لب ها، دهان و انتهای انگشتان •
تغییر و بدتر شدن هوشیاری مصدوم •
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اقدامـات گـام به گـام

1. مصدوم را در وضعیت راحت قرار دهید.

معموالً وضعیت نشسته یا نیمه نشسته به دلیل راحتی در تنفس های بیمار  •
وضعیت مطلوبی است.

در فضای باز پشت بیمار زانو بزنید و لباس های تنگ را شل کنید. •
2. برای یافتن زخم قفسه سینه و بستن آن بررسی های الزم را انجام دهید.

قفسه سینه را کامـاًل بررسی کنید، خصوصاً اگر آسیب به وسیله چاقــو یا اسلحه  •
ایجاد شده باشد.

اگر زخمی دیده شد بالفاصله با دست یا ترجیحاً با یک پد حجیم یا تکه ای از  •
لباس به عنوان مانع استفاده کنید.

3. از یک پانسمان استریل یا تمیز روی زخم استفاده کنید.

بالفاصله زخم را از سه طرف بسته و لبه تحتانی آن را باز نگه دارید تا اجازه دهد  •
هوای تحت فشار خارج شود. اگر یک جسم خارجی مانند چاقو در زخم وجود دارد 
آن را در نیاورید. زیرا خود جسم از ورود و خروج هوا به داخل ریه ها جلوگیری 

می کند و احتمال زیاد شدن حجم خونریزی را هم افزایش می دهد.
4. مصدوم را زیر نظر بگیرید

در حالی که منتظر آمبوالنس  هستید، کنار بیمار بمانید و مداوم شرایط و عالئم  •
حیاتی او را بررسی کنید.

به هرگونه تغییر سطح هوشیاری دقت نمایید. •
از دادن هرگونه غذا و مایعات به بیمار پرهیز کنید. •
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سوختگی و تاول17 

تماس با هر منبع حرارتی باعث ایجاد سوختگی می گردد. سوختگی می تواند ناشی از 
تماس با یک منبع حرارتی خشک مانند فلز داغ یا الکتریسیته باشد.

سوختگی درجه 1 یا سطحی: فقط الیه باالیی پوست را تحت تاثیر قرار می دهد. •

سوختگی درجه 2 : کمی از الیه باالیی عبور کرده و به الیه زیرین می رسد. •

سوختگی درجه 3 با ضخامت نسبی: به الیه های عمقی تر پوست آسیب می رساند. •

سوختگی در جه 3 یا تمام ضخامت: به پوست و بافت های عمیق تر مثل عضالت  •

آسیب می رساند.

عالئـم:

درجه1 : قرمزی محل و گاهی درد و سوزش •

درجه 2: درد شدید، تاول زدن •

درجه 3: از بین رفتن بافت پوست، سیاه شدن پوست •
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اقدامـات گـام به گـام

ناحیه آسیب دیده را سرد کنید  .1

بالفاصله محل آسیب دیده را به مدت حداقل 20 دقیقه زیر شیر آب خنک کنید. •
اگر لباس داغ است یا حاوی مواد شیمیایی است آن را خارج کنید. •
هرگونه لباس تنگ، حلقه و جواهر را در بیاورید. •
در صورت امکان، اندام آسیب دیده را جهت جلوگیری از تورم باال نگه دارید. •

اگر سطح سوختگی بیشتر از کف دست است یا در محل مفاصل، 
قفسه سینه یا اندام تناسلی رخ داده است، با 115 تماس بگیرید.

اگر مصدوم احساس غش می کند او را بالفاصله به پشت بخوابانید و کمی پاهای وی را   .2

باالتر قرار دهید.

از یک پانسمان استریل استفاده کنید.  .3

از پانسمان سبک استفاده کنید.  .4

یادآوری:  تاول ها را پاره نکنید.
پارچه های چسبیده به محل سوختگی را جدا نکنید.  

از یخ بطور مستقیم روی زخم استفاده نکنید.  

از هیچگونه کرم، لوسیون و ... استفاده نکنید.  
اگر محلول شیمیایی در چشم ریخته است آن را با آب   

فراوان بشویید.
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سوختگی الکتریکی یا ناشی از صاعقه

اگر یک جریان الکتریکی از بدن عبـور کند، معموالً در محـل ورود و خروج سوختـگی 
ایجاد می کند.

اقدامات گام به گام

1. صحنه را امن کنید

پس از بررسی صحنـه و قطـع جریان برق، مصدوم را از نظـر هوشیاری و هر نوع  •
سوختگی بررسی کنید.

2. ناحیه سوخته را خنک کنید

از آب سرد روی هر نوع آسیب قابل مشاهده استفاده کنید. •

در صاعقه زدگی

اگر مصدوم بیهوش است برای شروع احیا قلبی ریوی آماده شوید. •
اگر بیمار نیاز به احیا ندارد، هرگونه سوختگی حتی کف پای بیمار را بررسی نمایید. •
اگر هنوز خطر صاعقه وجود دارد خود و مصدوم را به محیط امن ببرید )در ارتفاع  •

یا زیر درختان نایستید و ترجیحاً در مکانی که سقف دارد مانند ماشین یا وسیله 
سقف دار قرار بگیرید(

4. از اورژانس درخواست کمک کنید.
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آتش گرفتن لباس 18

اقدامـات گـام به گـام

شعله های آتــش را با استفاده از هرگونه لبـاس غیرپالستیکی یا پتـوی خیــس   .1
خاموش کنید.

از دویدن اجتناب کنید و خود را روی زمین بغلطانید.  .2

گرمازدگی 19

زمانی رخ می دهد که مصدوم به علت از دست داد آب از طریق تعریق، دچار کم آبی 
شده و همچنین نتواند دمای بدن را تنظیم کند.

عالئـم:

در ابتدا گرفتگی عضالنی به خصوص در ساق •
خستگی و ضعف عمومی •
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تهوع و استفراغ •
گیجی •
پوست رنگ پریده •

پیشـگیری:

در فصول گرم از پوشیدن لباس ضخیم و غیرقابل نفوذ که مانع تبخیر عرق و دفع   .1
گرما می شود، خودداری کنید.

هنگام فعالیت شدید بدنی به قدر کافی مایعات بنوشید.  .2
جهت عادت کردن بدن به گرما، فعالیت بدنی را در مناطق دارای آب و هوای گرما   .3

به تدریج طی 3 یا 4 هفته افزایش دهید.
در فعالیت های ورزشی گروهی، گرمازدگی یکی از افراد به معنای در خطر بودن   .4

دیگران است و باید اقدامات احتیاطی را برای بقیه افراد در نظر داشت.
از پوشش های محافظ جهت جلوگیری از تابش مستقیم خورشید استفاده کنید.  .5
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اقدامـات گـام به گـام

بیمار را به محیط خنک انتقال دهید.  .1
لباس های اضافی بیمار را از تنش در بیاورید.  .2
اگر بیمار هوشیار است به وی مایعات بدهید.  .3

بیمار را در حالت استراحت قرار دهید.  .4
عالئم حیاتی را تحت نظر داشته باشید.  .5

اگر بیمار هوشیار نیست وی را به پهلوی چپ قرار داده و منتظر آمبوالنس شوید.  .6

گزش ها و گزیدگی ها20

گاز گرفتگی به وسیله فک یا بخش هایی از دهان حیواناتی مانند سگ، عنکبوت، مار، 
عقرب و ... ایجاد می شود؛ به عالوه برخی از این حیوانات سم نیز تزریق می کنند.

همیشـه سعـی کنیـد حیـوان عامل گـزش یا گـازگرفتـگی را 
شناسایی کنید.

عقرب گزیدگي

بیش از 650 گونه عقرب در جهان وجود دارد که تنها 50 گونه آنها براي انسان خطرناک 
هستند. خطرناکترین عقربي که در ایران وجود دارد در استان خوزستان و با نام محلي گاردیم 

یا گادیم است.



57سازمان اورژانس کشور

عالئـم:

تورم در ناحیه گزش  .1
بی حسی و سوزن سوزن شدن در ناحیه گزش برای حدود 4 تا 6 ساعت   .2

درد متوسط تا شدید در ناحیه گزش  .3
انقباضات مداوم عضالني  .4

تپش قلب و اختالل در عملکرد اعصاب  .5

در کودکان ممکن است متعاقب درد در ناحیه گزش، بي قراري، 
حرکات غیر ارادي چشم ها و ترشح بزاق و همچنین افزایش دمای 

بدن مشاهده شود.

درمـان:

با اورژانس تماس بگیرید.  .1
جهت جلوگیری از گزش مجدد، محل را به دقت ارزیابی کنید.  .2

در صورت بروز واکنش حساسیتی؛ به درمان واکنش های حساسیتی مراجعه کنید.  .3
محل نیش را با آب و صابون بشویید.  .4



راهنمای آموزشی سالمت در پیاده روی اربعین حسینی)ع(  58

از برش و مکش محل زخم خودداری کنید.  .5
عضو را جهت کاهش جذب سم بی حرکت کنید.  .6

وسایل زینتی و جواهرات مانند انگشتر را بیرون آورید.  .7
فرد را به آرامش و خونسردی دعوت کنید.  .8

مارگزیدگی

ویژگی های مارهای سمی عبارتنــداز: دندان های نیش بلند، مردمک باریک دراز، سر 
مثلثی شکل، لکه رنگی میان چشم و دهان، فرو رفتگی میان دو چشم

مارهای سمی ایران معموالً از نوع کبری، جعفری و افعی هستند که سم کمتری در 
خود دارند و پادزهرشان موجود است.
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عالئـم:

درد و تورم  •
ایجاد خونریزی در ناحیه گزش •
ایجاد اختالالت عصبی مانند مشکالت بینایی، حسی، حرکتی، کالمی و ... •

اقدامـات گـام به گـام

مصدوم را در حالت استراحت و خوابیده قرار دهید.  .1
اندام را بی حرکت کنید و هم سطح بدن قرار دهید.  .2

از کمپرس سرد استفاده نکنید.  .3
مصدوم را مرتباً از نظر عالئم حیاتی و سطح هوشیاری بررسی نمایید.  .4

نیش زنبور

زنبورها دارای نیش و نیش آنها دارای خارهایی است که موجب باقی ماندن نیش در محل 
گزش می شود. خطر اصلی گزش زنبور ایجاد واکنش حساسیتی شدید است که در صورت 
گزش اطراف دهان، گلو یا صورت می تواند با ایجاد تورم شدید باعث انسداد راه هوایی گردد.
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اقدامـات گـام به گـام

ابتدا خار نیش را با استفاده از یک کارت بردارید.   .1
نیش را از کنار پاک کنید و از کشیدن یا فشار دادن نیش خودداری کنید تا زهر  •

باقیمانده وارد بدن نشود.

از کمپرس سرد استفاده کنید.  .2
محل گزش را با استفاده از کیسه یخ به مدت 10 دقیقه کمپرس کنید. •

محل گزش را جهت جلوگیری از التهاب، باالتر نگه دارید.  .3
هرگونه تغییر در وضعیت بیمار را گزارش نمایید )تغییر سطح هوشیاری، نوع   .4

تنفس، رنگ پوست و ...(
در صورت گزش در ناحیه صورت، دهان یا گلو و همچنین در صورت ایجاد عالئم   .5
حساسیت مانند بثورات ظریف پوستی، خس خس، سرفه و تورم زبان، گلو بالفاصله 

با اورژانس تماس بگیرید.
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گاز گرفتگی توسط حیوانات21

گازگرفتگی توسط حیوانات بسیار شایع است و اکثراً توسط سگ ها و گربه ها ایجاد 
می تواند  نیش  دندان  جای  چراکه  باشد؛  جدی  می تواند  گاهی  گرفتگی  گاز  می شود. 
باکتری ها را به عمق زخم وارد کند. به عالوه احتمال انتقال بیماری  هاری در برخی موارد 

وجود دارد.

اقدامـات گـام به گـام

زخم را کاماًل با آب و صابون شست و شو دهید.  .1
در صورت ایجاد خونریزی با قرار دادن یک گاز یا پارچه تمیز روی زخم، خونریزی   .2

را متوقف کنید.
جهت دریافت واکسن هاری و اقدامات درمانی بالفاصله به مراکز بهداشتی مراجعه   .3

نمایید.
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مسمومیت22

سم ماده ای است که در صورت ورود به بدن موجب آسیب، بیماری یا مرگ می شود. 
سموم ممکن است به شکل مایع، جامد، گاز یا بخار وارد بدن شوند.

سموم از راه های مختلف وارد بدن می شوند:
خوراکی: از طریق دهان و دستگاه گوارش •

استنشاق: بخار یا گاز از طریق ریه ها •

جذب: عصاره شیمیایی یا گیاهی از طریق پوست •

تزریق: از طریق عبور از پوست مانند گزیدگی، گاز گرفتگی، سرنگ و ... •

عالئـم:

تهوع یا استفراغ •
اسهال •
تعریق شدید •
درد شکمی •
بیهوش شدن یا تغییر سطح هوشیاری •
تشنج •
مشکالت تنفسی •

مدیریت مسمومیت ها

امنیت صحنه را قبل از نزدیک شدن به بیمار بررسی کنید.  .1
قبل از نزدیک شدن به بیمار برای کمک، بز امنیت خود بیمار و دیگران  اطمینان  •

حاصل نمایید و در صورت ایمن بودن صحنه، مصدوم را به یک منطقه امن انتقال 
دهید.
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به موارد مرتبط با مواد مسمومیت زا مانند قرص ها، مواد ناشناخته و هرگونه عالمت  •
مشکوک توجه کنید و از آنها عکس گرفته یا موارد را یادداشت کنید.

در مسمومیت با سموم استنشاقی مراقب باشید خودتان دچار مسمومیت نشوید. •
سطح هوشیاری را بررسی کنید.  .2

در صورت بیهوش بودن، اگر تنفس طبیعی دارد او را به یک پهلو قرار دهید و اگر  •
تنفس ندارد باید احیای قلبی ریوی را شروع کنید.

در صورت هوشیار بودن، اگر سوختگی دهان ناشی از سموم خورنده و سوزاننده  •
بوده است، ناحیه را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

با اورژانس تماس بگیرید و راهنمایی های گفته شده را انجام دهید.  .3
به بیمار هوشیار یا نیمه هوشیار برای در آوردن لباس های آلوده کمک کنید و   .4

سموم را از روی پوست بشویید.

اگر سموم به صورت پودری است ابتدا آن را از سطح پوست پاک کنید.

در مسمومیت های تزریقی در بیماران هوشیار ممکن است بیمار به سرعت تبدیل   .5
به فردی پرخاشگر و خشن شود پس از تماس مستقیم با وی پرهیز کنید.

از راه دهان به بیماران مسموم چیزی نخورانید.  .6

حوادث ترافیکی23

درصد بسیار کمي از قربانیان تصادفات در محل حادثه جان خود را از دست مي دهند 
و متاسفانه در حدود 80% این قربانیان به علت نا آگاهي کمک کنندگان و خارج کردن 
نادرست مصدوم از خودرو و حمل ناصحیح مصدوم به بیمارستان جان خود را از دست 

مي دهند. یا دچار نقص عضو می شوند. 
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کارهایي که شما در هنگام مواجهه با تصادفات باید انجام دهید:

تقاضاي کمک کنید.  -1

 هنگام مشاهده تصادفات رانندگي ابتدا باید با اورژانس تماس بگیرید. در هنگام تماس 
با اورژانس همه موارد از قبیل آدرس دقیق، نوع حادثه، تعداد مصدومین، جنسیت و سن 

افراد مصدوم و وضعیت عمومي آن را اطالع دهید.
 اگر با چندین  مصدوم  مواجه  شده اید، آن را به مرکز اورژانس گزارش کنید؛ مرکز 

کنترل  به  نزدیکترین مرکز دارای آمبوالنس اطالع  خواهد داد. 
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اگر در مورد موقعیت  مکاني  خود مطمئن  نیستید، هراس  به  خود راه  ندهید. سعي  کنید 
از افراد محلی و اطرافیان  موقعیت  جغرافیایي  محل  را جویا شوید. در تماس  با مرکز خدمات  
اورژانس  سعي  کنید خونسردي  خود را حفظ  کنید تا بتوانید تمام  اطالعات  موردنیاز مرکز 

خدمات  اورژانس  را ارائه  کنید. 

هنگام تماس، اطالعات زیر را در اختیار اورژانس قرار دهید:
نام  خود را درست  بیان  کنید و ذکر کنید که  به  اندازه  ظرفیت  خود به  عنوان  یک   •

ارائه کننده  کمک هاي  اولیه ، مشغول  به  فعالیت  هستید. جزییات  زیر ضروري  هستند: 
شماره  تلفن خودتان   -

محل  دقیق  حادثه  -
در صورت  امکان ، نام  یا شماره  جاده  را بدهید. هرگونه  تقاطع  یا نشانه  دیگر را  •

ذکر کنید. 
نوع و سنگیني مورد اورژانس، به عنـوان مثال » حادثه رانندگي، دو ماشین، جاده  •

مسدود شـده و سه نفر گیر افتاده اند«
تعداد، جنس  و سن  تقریبي  مصدومان  و هر چیزي  که  در مورد وضعیت  آنها مي دانید؛  •

به عنوان  مثال  » مرد، پنجاه  و چند ساله ، مشکوک  به  حمله  قلبي ، ایست  قلبي «
جزئیات  هر نوع  خطر مثل  گاز، مواد سمي ، صدمه  خطوط  نیرو یا وضع  آب  و هوا  •

اگر اطالعي از نحوه کمکهاي اولیه ندارید مطمئن باشید بهترین 
خدمت و کمک به مصدوم اینست که اجازه ندهید افراد نا آگاه 
به مصدوم دست بزنند. منتظر آمبوالنس و افراد متخصص ماندن 

بهترین کمک براي مصدوم است. 
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توقف خونریزی  -2

 هرگونه خونریزی قابل مشاهده را سریعاً متوقف کنید )مراجعه بخش خونریزی این کتاب(

خاموش کردن آتش سوزی خودرو  -3

اولین کار در هنگام آتش سوزي خارج کردن سرنشین ها از خورد و به شکلي صحیح 
و بدون صدمه زدن به آنهاست. 

در هنگام مواجهه با یک خودروي آتش گرفته نیز مي توانید وارد عمل شده و کمک 
کنید. معموال آتش سوزي از قسمت موتور شروع مي شود پس به هیچ وجه براي خاموش 
کردن موتور کاپوت را باال نزنید چون این کار باعث رسیدن هوا به آتش و تشدید آتش سوزي 

مي شود. 
به جاي این کار سعي کنید آتش را از وسط گلگیر و الستیک و یا از جلو پنجره و یا 

جاي دیگر که به موتور راه دارد توسط کپسول خاموش کنید. 
اگر چند نفر براي کمک اقدام کرده اند سریع تقسیم کار نموده و در حالي که فردي 

مشغول خاموش کردن آتش است افراد دیگر به سرنشین ها رسیدگي کنند. 
در اکثر تصادفات افراد دچار مصدومیت گردن و مهره ها مي شوند در این موارد باید 

بسیار با دقت عمل کرد.

صحبت کنید.  -4

سعي کنید با فرد مصدوم صحبت کنید. پس از معرفی خود به عنوان یک امدادگر 
اولیه، حرفهایي مانند »اسمت چیه؟ چي شد؟« عالوه بر اینکه مي تواند مانع بي هوشي شود 
براي به حادثه دیده ایجاد روحیه مي کند و همچنین تا رسیدن آمبوالنس مي توانید از 

بعضي اطالعات مهم آگاه شوید.
به دلیل احتمال آسیب به ستون فقرات در هنگام انجام این اقدامات، براي جلوگري از 
فلج شدن و آسیب بیشتر باید بر گردن مصدوم آتل یا حائل بسته باشید و یا با دست، سر 
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و گردن مصدوم را نگه داشته تا حرکتش باعث آسیب نشود. اگر فرد زخمي به سوال هاي 
شما جواب هاي منطقي مي دهد از او در رابطه با صدمات بدني سوال کرده و هنگام رسیدن 

گروه امداد با مطلع کردن آنها باعث تسریع و بهبود امدادرساني شوید.

مصدومین حوادث ترافیکی را به هیچ عنوان جابجا نکنید؛
مگر اینکه:

جان مصدوم در خطر باشد )مانند آتش سوزی خودرو(  -1
تماس با اورژانس یا وجود آمبوالنس در دسترس نباشد  -2

مصدوم نیاز به اقدامات ویژه )مانند احیای قلبی ریوی( داشته   -3
باشد که فقط با خارج سازی می توان جان وی را نجات داد.

پانسمان24

پانسمان: به پوشانیدن استریل روی زخم، پانسمان گویند. در طی این عمل باید شرایط 

استریل )کشته شدن تمام میکروب ها( و عاری بودن پوشش از آلودگی به میکروب ها مهیا 
باشد. بانداژ نیز این پوشش را ثابت و محکم می کند.

اهداف اصلی پانسمان و بانداژ بشرح زیر است:

کنترل خونریزی •
خشک نگهداشتن زخم •
پیشگیری از عفونت بیشتر زخم •
بی حرکت سازی محل زخم •
حفظ زخم از آسیب های جدی تر •
جلوگیری از تورم و محدودیت حرکت عضو •
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بانــداژ

به مجموعه اقداماتی که موجب محکم و ثابت شدن پانسمان می شود، بانداژ گویند و در 
طی این عمل معموالً  از باند استفاده می گردد. بانداژ با ایجاد فشار مستقیم بر روی زخم، 

موجب بندآوردن خونریزی خارجی نیز می شود.

اصوالً عالئم مشخصه سفت بسته شدن باند عبارتند از:

تغییر رنگ پوست: کبودی یا بی رنگ شدن پوست •
سردی انتهایی در انگشتان •
بی حسی و مورمور انگشتان •
درد: چند دقیقه بعد از بستن بانداژ •

در صورت ظهور این عالئم سریع باند را شل کرده و پس از بر قراری مجدد گردش 
خون، باند را شل تر از قبل ببندید.

انواع بانــد:

باند نواری •
باند سه گوش •
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باند کشی •
چسب زخم •

اصول پانسمان و بانـداژ:

پارچه بکار رفته برای باندها باید بسیار تمیز یا استریل باشد. •
پانسمان و بانداژ باید خونریزی را بند آورد. •
پس از بازکردن دقیق پانسمان و بانداژ، نباید بخشی از پانسمان یا بانداژ در محل  •

زخم بر جای بماند.
در صورت ادامه خونریزی پس از انجام پانسمان، پانسمان قبلی خون آلود را برندارید  •

بلکه به ضخامت پانسمان اضافه کنید )چند گاز بر روی گازهای خون آلود قرار دهید(. 
پانسمان باید تمام زخم را بپوشاند.

بانــداژ باید به طـرز مناسب بسته شود، به طــوری که نه خیلــی سفت باشـد که  •
خون رسانی را مختل کند و نه خیلی شل که بر روی زخم بلغزد.

تمام لبه های پانسمان باید توسط بانداژ سفت گردد. •
نوک انگشتان باید آزاد بمانند. •
بانداژ نباید به صورت حلقوی، فشارنده و با قطر کم باشد، زیرا در این صورت عروق  •

خونی را مسدود می نماید.
حتماً از مصدوم دربارة سفت یا شل بسته بودن بانداژ سوال نمایید. •
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تجمعات انبوه 25

گردهمایی مسلمانان در کربال همزمان با اربعین حسینی)ع(، بزرگ ترین تجمع جهان 
اسالم است. برای پیشگیری از بیماری ها و مشکالت احتمالی در طول سفر نکاتی باید 

رعایت شود که در ادامه به صورت مختصر آمده است:

زائرانی که بیماری قلبی و دیابت دارند برای جلوگیری از سرماخوردگی، لباس های  •
مناسب همراه داشته باشند؛ جوراب، دستکش، کاله، پوشش گوش، کاپشن و...  
لباس های گرم را طوری انتخاب کنند که دکمه یا زیپ داشته باشند و بتوانند 

آنها را در طول مسیر کم یا زیاد کنند.
با توجه به تراکم جمعیت در اربعیـن، استفاده از ماسک در پیشـگیری از ابتال به  •

بســیاری از ویروس ها و میکروب ها موثر خواهــد بود، بر این اساس بهتر است تا 
زائــران به تعداد روزهای سفر، ماسک همــراه داشته و روزانه از یک ماسک یکبار 

مصرف استفاده کنند.
خانم ها بهتر است، پارچه نرم مشکی مستطیل که جلوی صورت را بگیرد، تهیه  •

کنند و به آن کش بدوزند و چیزی شبیه پوشیه درست کنند تا در طول مسیر از 
سرما و گرد و غبار محافظت شوند.
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کرم مناسب برای تاول و عرق سوز همراه داشته باشند. •
افراد دیابتی، توجه داشته باشند چون پیاده روی فعالیت زیادی محسوب می شود که  •

برای آنها غیرطبیعی است، باید بیشتر از خود مراقبت کنند. حتماً در استراحتگاه ها 
پاهای خود را مدام بشویند و خوب خشک کنند تا دچار زخم نشوند. همچنین 

مصرف داروهایشان را به طور منظم ادامه دهند.
پیاده روی طوالنی در مراسم روز اربعین برای افرادی که دچار بیماری های قلبی  •

پیشرفته هستند به هیچ وجه مناسب نیست و بهتر است این بیماران از ون ها و 
مینی بوس هایی که در طول مسیر است، استفاده کنند. عالوه بر این، اگر دچار 
کوچک ترین درد و عارضه ای در قفسه سینه شدند، به پزشکان ما که در هر 15 

کیلومتر یک مرکز فعال دارند، مراجعه کنند.
افـرادی که دچار نقـص سیستم ایمنی هستند و به هر علتی داروهای تضعیف کننده  •

سیستم ایمنی مصرف می کنند، مثال دیابت پیشرفته دارند و انسولین مصرف 
می کنند، بهتر است در این فصل سفر نکنند و اگر هم سفر می کنند، مراقبت های 

الزم را انجام دهند.
پیاده روی آرام و منسجم داشته باشید؛ پیاده روی با شتاب و زیاد در روز اول موجب  •

می شود به شدت دچار گرفتگی عضالت و اسپاسم شوید.

مصدومین متعدد:

با توجـه به اینکه اجتماع عظیم عزاداران تشـکیل می شـود احتمال وقـوع حوادثی که 
ممکن است موجب آسیب جدی و فوت عّده ای شده وجود دارد؛ لذا مقابله با این موضوع 

نیازمنـد آمادگی همه در برابـر آن است.
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تریاژ، روشی برای اولویت بندی بیماران یا مصدومین با توجه به اولویت های درمانی مورد 

نیازشان می باشد. در این روش، اقدامات درمانی برای بیماران بدحال تر، زودتر شروع می شود.

 اولویت اول )قرمز(

مواردی که نیازمند فوری اقدامات اورژانسی هستند و برای زنده ماندن باید سریعاً 
منتقل گردند مانند: انسداد راه هوایی، تنگی نفس شدید، از دست دادن هوشیاری و ...

 اولویت دوم )زرد(

مواردی که نیازمند اقدامات اورژانسی هستند اما اگر کمی با تاخیر این کار صورت 
پذیرد جان بیمار به خطر نمی افتد مانند: شکستگی، کاهش نسبی سطح هوشیاری و ...

 اولویت سوم )سبز(

شامل بیماران با آسیب های جزیی است که جزو بیماران سرپایی تقسیم بندی می شوند.
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نزاع و درگیری26

با توجه به حضور گسترده مردم در مراسم اربعین و همچنین با توجه به شرایط سخت 
آب و هوایی و عوامل دیگر موجود، احتمال کاهش تحمل مشکالت توسط افراد وجود دارد 

که معموالً باعث می شود تا عوامل بیرونی زودتر باعث عصبانیت و خشم شوند. 

نشانه های شخصی که کنترل اش را از دست داده و خشن است عبارت است از:
گام برداشتن عصبی •
فریاد زدن •
تهدید کردن •
پرتاب کردن اشیا •
به هم فشردن دندان ها •

در این موقع تمامی حرکات شما مثل نگاه کردن، صحبت کردن و حرکت کردنتان می تواند 
بر کاهش یا افزایش بحران موجود تاثیر بگذارد. در این راستا اقدامات زیر توصیه می شود:

بالفاصه از نیروهای امنیتی کمک بخواهید. •
زمانی که صحنه امن نیست )مانند نزاع با سالح سرد یا گرم( به هیچ عنوان به  •

صحنه نزدیک نشوید.
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همیشه یک راه فرار برای خود در نظر بگیرید. •
با صدای آرام صحبت کنید و بیمار را آرام کنید. •
حرکت ناگهانی و سریع انجام ندهید. •
اگر جمعیت زیادی در محل تجمع پیدا کرده اند، سعی در متفرق کردن آنها کنید. •
فرد را از نظر تروما و آسیب های مورد نظر بررسی نمایید. •

بیماری های واگیر 27

 CCHF تب کریمه کنگو

 Crimean Congo Haemorrhagic( یا )CCHF( تب خونریزي دهنده ویروسي کریمه کنگو
Fever( یک بیماري خونریزي دهنده تب دار حاد است که به وسیله کنه منتقل مي شود و 

در آسیا، اروپا و افریقا وجود دارد.

عالئـم بالیني چهار مرحله دارد:

دوره کمون: بستگي به راه ورود ویروس دارد. پس از گزش کنه، دوره کمون معموالً   -1
یک تا سه روز است و حداکثر به 9 روز مي رسد. 

قبل از خونریزي: شروع عالئم ناگهاني حدود 1 تا 7 روز طول مي کشد )متوسط 3   -2
روز(، بیمار دچار سردرد شدید، تب، لرز، درد عضالني )بخصوص در پشت و پاها(، 
گیجي، درد و سفتي گردن، درد چشم، ترس از نور )حساسیت به نور( مي گردد. 
ممکن است حالت تهوع، استفراغ بدون ارتباط با غذا خوردن و گلودرد و احتقان 
ملتحمه در اوایل بیماري وجود داشته باشد که گاهي با اسهال و درد شکم و 

کاهش اشتها همراه مي شود.
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مرحله خونـریزي دهنده: مرحله کوتاهـي است که به سرعت ایجاد شده، معموالً   -3
در روز 3 تا 5 بیماري شروع مي شود و 1 تا 10 روز )به طور متوسط 4 روز( طول 
مي کشد. خونریزي در مخاط ها و پتشي در پوست به  خصوص در قسمت باالي بدن 
و در طول خط زیربغلي و زیر پستان در خانم ها دیده مي شود و در محل هاي تزریق 

و تحت فشار )محل بستن تورنیکه و غیره( ممکن است به وجود آید.
دوره نقاهت: بیماران از روز دهم وقتـي ضایعات پوستي کم رنگ مي شـود، بتدریج   -4
بهبودي پیـدا مي کنند. اغلب بیمـاران در هفته هاي سـوم تا ششـم بعد از شروع 
بیماري وقتي شاخص هاي خوني و آزمایش ادرار طبیعي شد از بیمارستان مرخص 
 )Asthenia( مي شوند. مشـخصه دوره نقـاهت، طوالنـي بودن آن به همـراه ضعف
است که ممکن است براي یک ماه یا بیشتر باقي بماند. گاهي موها کامل مي ریزد 

)که پس از 4 تا 5 ماه ترمیم مي شود( بهبودي معموالً بدون عارضه است. 

چگونه این بیماری منتقل می شود؟

این بیمـاری به صورت معمول از طریق گــزش کنــه هایی که از دام آلوده خونخـواری 
کرده اند و یا از طریق تماس مجروح با بافت های دام های آلــوده در زمان کشـتار دام، به 

انسان منتقل می شود. 

کرونا ویروس

ویروس»کرونا« به عنوان عامل این بیماری به سیستم تنفسی حمله می کند و به تدریج 
این سیسـتم را از کار می اندازد و از عالئم این بیماری می تـوان به سرفه، تب شدید که به 
التهاب ریه و نارسایی کلیه منجر می شود، اشاره کرد، اما تاکنون واکسنی برای جلوگیری 

از ابتالی به آن ساخته نشده است.
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عالئم آن چیست؟

عالئم آن ممکن است شامل آبریزش بینی، سرفه، گلودرد و تب باشد. گاهی اوقات این 
ویروس ها ممکن است منجر به بیماری های دستگاه تنفسی تحتانی مانند ذات الریه شود. 
این بیماری در افرادی که عارضه قلبی یا سیستم های ایمنی ضعیف دارند و افراد مسن 

شایع تر است.

چگونه می توانیم در برابر این بیماری از خود محافظت کنیم؟

در حال حاضر واکسنی برای حفاظت از شما در برابر ابتال به ویروس انسانی کرونا وجود 
ندارد. می توانید از طرق زیر، خطر ابتالی خود را کاهش دهید: دستها را چندین بار در 
طول روز با آب و صابون بشویید، به چشم ها، بینی و دهانتان دست نزنید، از تماس نزدیک 

با افراد مبتال خودداری کنید و ازماسک صورت استفاده نمایید.

حمالت تروریستی 28

با توجه حضور گستردة عاشقان امام حسین)ع( در اربعین و خشم دشمنان اسالم، 
احتمال حمالت تروریستی را باید جدی گرفت و برای آن آمادگی داشت. در این رابطه 
باید نکات و توصیه های مهم در خصوص این حوادث را بیاموزیم و تالش کنیم با آگاهی 
دادن به دیگران در این باره، ایشان را در حفظ جانشان در صورت قرار گرفتن در بطن 

چنین حوادثی یاری دهیم.

ذهنتان را آماده کنید

کسی که انتظار شنیدن صدای گلوله را ندارد، فرض می کند صدای چیزی دیگر است، 
چیزی که با انتظارش هم خوانی دارد مثل صدای خالی کردن تیرآهن از تریلی یا ترقه.
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سریع واکنش نشان بدهید

کسی که سریع و قاطع تصمیم بگیرد، بیشتر ممکن است نجات پیدا کند. اما طبیعت 
انسان طوری است که صبر می کند ببیند بقیه چه می کنند. آنها که تنها هستند بیشتر 

واکنش نشان می دهند تا آنها که فردی همراهشان است.

کنجکاوی نکنید

از جمله عادات آسیب رسانی که ما ایرانیان به آن مبتال هستیم و با بروز حوادث مختلف 
به حوادث مختلف است. چیزی شبیه  برای سرک کشیدن  خودنمایی می کند، تالش 
کنجکاوی بیش از حد که گاه موجب می شود برخی در مسیر خودروهای امدادی قرار گرفته 
و مانع از حضور به موقع و موثر ایشان در محل حادثه ای مانند آتش سوزی یک برج شوند و 

گاه موجب جمع شدن جمعیتی قابل توجه در اطراف محل حادثه تروریستی می شود!

خودتان را از تیررس دور کنید

اگر مهاجمان شما را نبینند، نمی توانند شما را بزنند. بنابراین اولین قدم این است که سر راه 
نباشید، کمتر دیده شوید. بدیهی ترین گزینـه این است که خودتـان را روی زمیـن بیندازید، اما 

اگر بشود، بهتر است پشت چیزی که محکم باشد پناه بگیرید، مثالً یک دیوار بتنی.
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پرهیز از در افتادن با مهاجمان

هرچند مواردی از موفقیت در درگیری با مهاجمان ثبت شده اما اصوالً بهتر است کسی 
که آموزش ندیده با فرد مهاجم در نیفتد. از یاد نباید برد که بسیاری از حمله ها تک نفره 
نیست و گروهی است. بعضی ها ممکن است جلیقه ضدگلوله به تن داشته باشند، یا مواد 

منفجره همراه شان باشد.

بعد از فرار هم مراقب باشید

همچنان هشیار باشید. تا جایی که می توانید از محل واقعه دور شوید. پشت سفت  و 
سخت ترین چیزی که می توانید پنهان شوید و از پلیس یا مأموران امنیتی کمک بخواهید. 
در گروه های بزرگ حرکت نکنید و سوار وسایل حمل ونقل عمومی نشوید. حتی پس از 
وقوع انفجار یا توقف صدای تیراندازی نیز به محل حادثه نروید چراکه ممکن است حمالت 

موج دیگری نیز داشته باشند.

به هم کمک کنید

اگر می خواهیم همه جلوی خروجی اضطراری گیر نکنند و کسی زیر دست وپا نماند، 
راهی جز این نیست که به فکر کمک هم باشید. بیشتر آدم ها حتی در شرایط بسیار حاد 

هم قاعدتاً به هم کمک می کنند.

مراقب انفجار بمب شایعات باشید

هرچند انتشـار شایعات پس از بروز هر حادثــه ای، مخرب و آسیب زاست، در حوادث 
تروریستی، شدت این آسیب ها بسیار افزایش می یابد. آنقدر که می توان شایعات را بهترین 
یار و یاور تروریست ها خوانــد. یاری که با گسترش وحشـت در جامعـه به تحقق اهداف 
تروریست ها کمک می کند و حتی ممکن است زمینه ساز بروز فاجعه های دیگری همچون 

زیر دست و پا ماندن افراد در حال گریز شود.
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شماره تلفن های ضروری را به یاد داشته باشید

عالوه بر شماره تلفن های اضطراری مانند شماره پلیس )110(، اورژانس )115( و 
آتش نشانی)125(، شماره تلفن های ستاد خبری وزارت اطالعات )113(، حفاظت اطالعات 
سپاه پاسداران )114( و حفاظت اطالعات نیروی انتظامی )116( نیز در دسترس شما قرار 
دارند و اطالع تحرکات یا موارد مشکوک به ایشان، کمک بزرگی به مقابله با مهاجمان 
خواهد کرد. همچنین روش تماس با نیروهای امنیتی در کشور عراق را نیز بپرسید، به 

خاطر داشته باشید و هر مورد مشکوک را سریعاً اطالع دهید.

به هیچ شی مشکوکی دست نزنید

فراموش نکنید در صورت مواجه شدن با بسته ها یا ساک های دستی و حتی خودروهای 
مشکوک نیز دیده های خود را با مأموران در جریان بگذارید. مراقب باشید که به هیچ شی 
مشکوکی دست نزده و برای جابجایی آن اقدام نکنید. در صورت مواجه شدن با این موارد 
مشکوک، تنها مأموران را در جریان بگذارید و تالش کنید مردم را از آن اشیا دور نگه دارید.

اگرشماوخانواده تان دریک جای مخروبه از انفجارگیرافتاده اید شما باید:

از نور فالش )چراغ قوه( اگرممکن است برای عالمت دادن و درخواست کمک  •
استفاده کنید.

از حرکت غیرضروری اجتناب کنید، زیرا باعث بلند شدن گرد و خاک می شود. •
بینی و دهانتان را با چندالیه پارچه اگردر نزدیکی تان وجود دارد بپوشانید و از  •

طریق آن تنفس کنید و اگر امکان دارد قبل از تنفس پارچه را مرطوب کنید تا 
مانند یک فیلتر برای گرد و غبارعمل کند.

برای نجات و اینکه دیگران بشنوند که شما کجا هستید به دیوارضربه بزنید. •
به  عنوان عالمت نجات اگرممکن است سوت بزنید. •
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چند بار فریاد بزنید، البته به  خاطر داشته باشید که فریاد زدن باعث فرو بردن  •
گرد و خاک و ذرات خطرناک به داخل ریه ها می شود.

اگرخانواده شما نزدیک صحنه انفجار است شما باید :

اگراشیاء اطراف شما درحال افتادن هستند زیر یک میز محکم قرار بگیرید. •
وقتی که افتادن اشیاء و لرزش ها متوقف شد سریعاً محل را ترک کنید.  •
برای معلوم شدن کاهش لرزش ها و رفتن به راهروها گوش به زنگ باشید، افتادن  •

خرده ریزه ها را در نظر داشته باشید. 
از آسانسور استفاده نکنید. •
از برنامه مخاطرات اورژانسی خانواده یا مدرسه پیروی کنید. •
برای پس گرفتن اموالتان یا تلفن زدن یا فرستادن پیام درکنارمحل انفجارتوقف  •

نکنید.
به صحنه برنگردید زیرا شما ریسک خطر را برای کارگران امداد و نجات افزایش  •

می دهید.
از ازدحام و تجمع اجتناب کنید، زیرا تجمع جمعیت ممکن است هدف حمله  •

بعدی باشد.
از رهاکردن ماشین تان و معامله کردن اجتناب کنید، زیرا این بسته ها ممکن  •

است حاوی مواد منفجره باشد.
جلوی پنجره ها و درب های شیشه ای و مناطق خطرناک و ساختمان های معیوب  •

نایستید.
هنگام حرکت ازساختمان های معیوب فاصله بگیرید. •
از دستورات پلیس یا آتش نشانی یا پرسنل اورژانس، یا پرسنل ارتش یا سوپروایزر  •

مدرسه یا سوپروایزر محل کار اطاعت کنید.
اگر قادر هستید به دیگرانی که صدمه دیده اند یا نیاز به کمک دارند کمک کنید. •
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اگر افرادی را می بینید که به شدت صدمه دیدند کمک بخواهید، به تنهایی برای  •
مدیریت وضعیت آنان اقدام نکنید.

به رادیو و تلویزیون برای شنیدن اخبار و آموزش و راهنمایی گوش بدهید. •

تهدیدات شیمیایی  29

عوامل شیمیایی شامل بخارات، آئروسل ها، مایعات و جامدات سمی می باشند که بر 
روی انسان ها ، حیوانات و گیاهان عواقب ناگواری برجای می گذارند. این مواد از طریق 
بمب گذاری یا انتشار توسط هواپیما، قایق و خودرو در محیط آزاد می شوند. می توان آن ها 
را به صورت مایع مورد استفاده قرار داد که برای سالمت انسان و محیط زیست خطرناک 
هستند. برخی از این مواد بدون بو و رنگ هستند. این ها آثار فوری ) چند ثانیه تا چند 
دقیقه( یا آثار تأخیری ) 2 تا 48 ساعت( بر جای می گذارند. هر چند ترکیبات شیمیایی 
بالقــوه کشنده هستند، اما امکان انتشـار آن ها در حـدی که کشـنده باشـند، کار چنـدان 
ساده ای نیست، زیرا به محض پخش شــدن در فضای بیـرون سریعاً پراکنده خواهند شد. 

تولید ترکیبات شیمیایی نیز کار بسیار سختی است.
حمله شیمیایی ممکن است بدون هیچ هشدار قبلی روی دهد. عالئم ناشی از انتشار 
مواد شیمیایی عبارتنداز: تنفس مشکل ، سوزش چشم ، از دست دادن تعادل ، تهوع ، احساس 
سوختگی در داخل بینی ، گلو و ریه ها. مشاهده تعداد زیادی از حشرات و پرندگان مرده نیز 

می تواند دال بر انتشار ماده ای شیمیایی باشد.

هنگام حمله شیمیایی	 

اگر کسی  در ناحیه ای آلوده یا مجاور آن است، باید این توصیه ها را رعایت کند:

فوراً از منطقه آلوده در جهت خالف منبع آلودگی دور شود. •
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هر چه سریع تر پناهگاهی پیدا کند. •
پس از حضور در پناهگاه:

درب ها و پنجره ها را بسته و تمام سیستم های تهویه موجود در ساختمان خاموش  •
شوند.

کیف نجات را باید  به اتاق پناهگاه برد. •
به کمک چسب و نایلون اتاق پناهگاه درزگیری شود. •
برای کسب اطالعات و اخبار به رادیو گوش داد. •

بعد از حمله شیمیایی	 

به منظور به حداقل  رساندن عواقب نامطلوب روی سالمتی انجام فرآیند آلودگی زدایی  •
در عـرض چند دقیقه ضـرورت دارد. پنــاهگاه امن را نبایــد به بهـانه کمک به 

دیگران ترک کرد ، مگر آنکه مقامات اعالم وضعیت عادی کرده باشند.
اگر فردی در معرض یک ماده شیمیایی قرار گرفته باشد، باید توسط فردی با  •

صالحیت مورد مراقبت فــوری پزشــکی قرار بگیرد. اگر امکانات پزشــکی فوری 
در دسترس نباشد، باید فوراً از خـود  آلودگی زدایی کـرده  و به روند آلودگی زدایی 

دیگران نیز کمک کند.

اصول آلودگی زدایی

درکمک به افرادی که در معرض مواد شیمیایی قرار گرفته اند، جانب احتیاط  •
کاماًل رعایت شود.

تمام لباس ها و هر آنچه که با بدن تماس دارد را  باید از تن درآورد. لباس هایی که  •
به طور عادی از ناحیه سر بیرون آورده می شوند را برای جلوگیری از آلوده شدن 
چشم ، بینی و دهان باید قیچی نمود. لباس ها و سایر اشیای آلوده را باید در 
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کیسه ای پالستیکی قرار داده و محکم در آن را بست. دست ها  باید به کمک آب 
و صابون  آلودگی زدایی شوند . عینک و لنزهای تماسی را باید برداشت؛  می توان 
عینک  را با استفاده از کاسه حاوی ماده سفیدکننده خانگی آلودگی زدایی کرده و 

بعد آن  را آبکشی و خشک کرد.
چشم ها را باید  با آب تمیز شستشو داد. •
بهتر است ناحیه صورت و موهای سر را با آب و صابون شستشو داد. •
سایر نواحی بدن که احتمال آلوده شدن دارند را نیز باید آلودگی زدایی کرد. می توان  •

با پارچه آغشته به آب و صابون این نواحی را پاک نموده و متعاقباً آبکشی کرد.
باید لباس های تمیز پوشید. لباس های موجود در کمد لباس احتماالً آلوده نیستند . •
برای بررسی و مراقبت پزشکی الزم است به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه شود. •

تهدیدات بیولوژیکی 30

عوامل بیولوژیکی، میکروارگانیسم ها یا سمومی هستند که می توانند باعث کشته شدن و 
یا ایجاد ناتوانی ومصدومیت درافراد، احشام و یا حتی آسیب به محصوالت کشاورزی شوند.

عوامل بیولوژیکی تحت عنوان تسلیحات ویروسی، باکتریایی و یا سمی مورد استفاده 
قرارمی گیرند. رشد و نگهداری بیشتـر عوامل بیولوژیکی بسیار دشــوار است. اکثر آنها 
به واسطه قرارگرفتن درمعرض نورخورشید یا سایر عوامل زیست محیطی به سرعت تجزیه 
می شوند، حال آنکه برخی دیگر نظیر میکروب سیاه زخم )آنتراکس( عمر طوالنی دارند 
.عوامل بیولوژیکی با پاشیدن و افشاندن در هوا، سرایت از حیوانات آلوده به انسان و نیز آب 

و غذای آلوده منتشر می شوند.
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روش های انتشار و سرایت موادبیولوژیکی عبارتست از: 
ذرات معلق درهوا )aerosol(: عوامل بیولوژیکی در هوا پخش شده و به شکل غبار   -1
رقیقی در می آیند که تا کیلومترها حرکت می کنند. استنشاق این مواد باعث ایجاد 

بیماری در انسان و حیوان می شود. 
حیوانات: برخی بیماری ها توسط حشرات و حیوانات مثل کک، مگس، موش، پشه   -2

و یا حیوانات اهلی منتشر می شوند.
آب و غذای آلوده: برخی سموم و ارگانیسم های بیماری زا )پاتوژنیک( در ذخایر آب   -3
و غذا می مانند. بیشتر میکروب ها ممکن است به واسطه پختن غذا یا جوشاندن آب 
از بین بروند. با جوشاندن آب به مدت یک دقیقه می توان بیشتر میکروب ها را از 
بین برد؛ اما برخی دیگر ممکن است به مدت زمان جوشاندن بیشتری نیاز داشته 

باشند. 
انسان به انسان: انسان همواره منبع مساعد عفونت برای انتقال بیماری هایی چون   -4

آبله، طاعون و ویروس السا می باشند.

اقدامات قبل از انتشار عوامل بیولوژیک 

نصب یک فیلتر جاذب ذرات با کیفیت باال در ساختمان  •
به دقت به هشدارهای مقامات و مسئولین درمورد نحوه برخورد گوش کنید. •

آمادگی قبل ازبروز مشکل: 

برای اطمینان بیشتر در تمامی موارد و ایمن سازی الزم است با پزشک خود صحبت 
کنید و تمام موارد را بررسی نمائید. بچه ها و افراد سالمند در برابر عوامل بیولوژیکی بسیار 

آسیب پذیرند.
یک فیلتر هـوای مخصوص )هپا( در مجــرای دستگاه گرمازای خود نصب کنیــد. این 
فیلترها ذرات را از اندازه 3 /0 تا 10 میکرونی را دفع می کند و بیشتر عوامل بیولوژیکی که 
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ممکن است وارد خانه شوند را فیلتر می کند. اگر سیستم مرکزی گرمایشی و سرمایشی 
ندارید یک فیلتر جاذب ذرات قابل حمل را می توان بکار برد.

اقدامات حین انتشار عوامل بیولوژیک 

مقامات مسئول در امر بهداشت و درمان ممکن است نتوانند خیلی سریع اطالعات  •
ضروری رافراهم کنند، برای کسب اخبارمربوط به عالئم بیماری، حوزه و محدوده 
خطر و توزیع دارو و واکسن گوش به زنگ اخبار رادیو و تلویزیون باشید و درصورت 

بیماری به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.
اگر در خانه دستگاه گرمایشی و سرمایشی مرکزی همراه با فیلتر جاذب ذرات  •

دارید، در صورتی که روشن است سیستم را در حالت گردش داخلی قراردهید. 
در غیر اینصورت دستگاه را خاموش کنید.

اولین گــواه و شاهد یک حمله ممکـن است زمانی باشـد که شما متـوجه عالئم  •
بیمــاری در زمان در معرض قرارگرفتـن آن عامل شــوید. نسبت به هرعالمت 
یا نشانه بیماری مشکوک باشید اما فکر نکنید که هر بیماری به واسطه یک عامل 
بیولوژیکی به وجود می آیــد. از دانش و آموختـه های خود بهـره بگیرید و پاسـخ 

مناسب و درمان بهینه را بکار برید.
اگر مواد غیرمعمول و مشکوک در نزدیکی خود مشاهده کردید:  •

سریعاً از محل دورشوید.  -1
خود را با آب و صابون، تمیز بشویید.  -2

با مقامات مسئول تماس بگیرید.  -3
برای کسب تکلیف و راهنمایی گوش به زنگ رادیو وتلویزیون باشید.  -4

اگر عالئم بیماری را مشاهده کردید، درصدد درمان برآیید.  -5
مراقب بسته ها و نامه های مشکوک باشید؛ چرا که ممکن است حاوی مواد منفجره، 

شیمیایی و بیولوژیکی باشند. 
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اگردرمعرض مواد بیولوزیکی قرارگرفتید: 

لباس ها را از تن درآورده و همراه با لوازم شخصی داخل یک کیسه قراردهید. در  •
مورد استفاده و مصرف لوازم آلوده از راهنمایی های مسئولین بهره بگیرید.

خودتان را با آب و صابون تمیز بشویید و لباس های تمیز بپوشید. •
به دنبال درمان باشید. ممکن است از شما بخواهند از دیگران دور بمانید یا حتی  •

برای مدتی قرنطینه شوید. 
از فیلترهای جاذب ذرات استفاده کنید )هرچند فیلترهای جاذب ذرات قادر به  •

تصفیه عوامل شیمیایی نمی باشند.

اقداماتی که باید بعد از وقوع حمالت و تهدیدات بیولوژیکی انجام داد 

به دستورالعمل های مقامات و مسئولین در برخی موارد؛ همانند نامه های ارسالی آغشته 
به میکروب سیاه زخم که در2001 فرستاده شد، دقت کنید. درمورد ابتال به بیماری یا 
آلودگی باید به افراد هشدار داد. در این حالت به دقت به هشدارها و راهنمایی های مقامات 
و مسئولین در مورد نحوه برخورد گوش کنید. برای حوادث بیولوژیکی، ارائه خدمات 

پزشکی ممکن است به خاطر پاسخگویی به تقاضاهای زیاد به سختی صورت گیرد.
دستورالعمل های بهداشت و سالمت همگانی و پروتکل های پزشکی اولیه برای بررسی 
درمورد نحوه برخورد با  افراد درمعرض عوامل بیولوژیکی مشابه سایر عوامل بیماری های عفونی 
است. به دستورالعمل های مقامات و مسئولین که از طریق رادیو، تلویزیون و سیستم های 

هشدار اضطراری نشر و پخش می شود با دقت کامل توجه کنید.
نسبت به هر عالمت یا نشانه بیماری مشکوک باشید اما فکر نکنید که هر بیماری  •

به واسطه یک عامل بیولوژیکی به وجـود می آید. از دانش و آموختـه های خود بهره 
بگیرید و درمان بهینه را بکار برید. 

لباس ها را از تن درآورده و همراه با لوازم شخصی آلوده داخل یک کیسه قراردهید. •
در مورد استفاده و مصرف لوازم آلوده از راهنمایی های مسئولین بهره بگیرید. •
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خودتان را با آب و صابون تمیز بشویید. •
به دنبال درمان باشید؛ ممکن است از شما بخواهند از دیگران دور بمانید یا حتی  •

برای مدتی قرنطینه شوید.
به آگاهی هایی که از طریق رادیو و تلویزیون داده می شود، با دقت کامل توجه  •

کنید.
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