ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺍ ّﻭﻝ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ،
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﻫﺪﻑ ﻛﻠّﻰ:
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ،ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ :ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻛﺎﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ:
 -1ﻋﻠﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.
 -2ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻨﺪ.
 -3ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻨﺪ.
 -4ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺗﺶ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
 -5ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ،ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 -6ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ.
 -7ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺩﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ،ﻋﻠﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺌﻀﻴﺢ ﺩﻫﺪ.
 -8ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ.
 -9ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﺧﻢ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ.
 -10ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺎﻧﺪ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﺑﺴﺎﺯﺩ.
 -11ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﻛﻨﺪ.
 -12ﺍﺻﻮﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﻧﺪﺍژ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺒﺮﺩ.
 -13ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ.
 -14ﺷﻴﻮﻩ ﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﺪ.
 -15ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.
 -16ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﻋﻤ ً
ﻼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ
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ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ )(1

 -1ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺩ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﮔﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻳﺪ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ؟
 -2ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺯﺧﻢ ﺍﺯ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺯﻳﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ؟
ﺍﻟﻒ( ﮔﺎﺯ

ﺏ( ﺑﺎﻧﺪ

ﺝ( ﭘﻨﺒﻪ

ﺩ( ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻯ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﺗﻮﺷﺪﻩ

 -3ﺟﻤﻼﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺍﻟﻒ( ﺑﺎ ﺗﻜﻪ ﺍﻯ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻯ ﺯﺧﻢ ﺭﺍ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩ.
ﺏ( ﺍﮔﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺭﻭﻯ ﺯﺧﻢ ﺧﻮﻧﻰ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻳﻚ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺗﻤﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻭﻯ ﺯﺧﻢ ﮔﺬﺍﺷﺖ.
ﺝ( ﺑﺮﺍﻯ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻧﺪﭘﻴﭽﻰ ﻛﺮﺩ.
ﺩ( ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺷﺴﺖ.
 -4ﺟﻤﻼﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺍﻟﻒ( ﻫﻨﮕﺎ ِﻡ ﺑﻠﻨﺪﻛﺮﺩﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ،ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮﺩ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.

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

ﺩ( ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺻ ً
ﻼ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﺩ.
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 -1-1ایمنی در محیط کار
کارگری را در نظر بگیرید که شب قبل بر بالین فرزندش که دچار آنژین و تب شدید بوده بیدار مانده است .صبح با نگرانی،
اضطراب و خستگی س ِر کار خود حاضر می گردد و بدون استفاده از وسایل ایمنی مشغول به کار با دستگاهی می شود که نیاز
به دقت و هوشیاری دارد .در این میان همکار او شروع به گفت و گو و احوال پرسی می کند و در یک لحظه حواس او پرت
می شود و  ...فاجعه رخ می دهد (شکل  .) 1-1آیا این حادثه قابل پیشگیری نبود؟

شکل 1 -1

هر ساله میلیون ها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افتد که می تواند باعث مرگ یا از کارافتادگی کلی یا جزئی ،موقتی یا
دائمی شود .عالوه بر این هزینه ای که حوادث بر افراد تحمیل می کنند بسیار زیاد است .طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی،
ساالنه حداقل  3/5میلیون نفر از مردم دنیا در اثر حوادث کشته می شوند و خسارت های ناشی از مراقبت های پزشکی برای این
حوادث ساالنه بیش از  500میلیون دالر است (در این رقم بسیاری از هزینه های غیرمستقیم حوادث منظور نشده است).
حوادث محیط کار می تواند شامل مسمومیت ،ضربه ،سقوط ،سوختگی ،ضایعات ناشی از انفجار ،برق گرفتگی ،عوامل عفونت زا
و  ...باشد .بنابراین برای پیشگیری از آن ها به اقدامات مؤثری به صورت وسیع ،همه جانبه و در سطح جهانی نیاز است.
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ﻋﻠﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﻮﺍﻧﺢ
ﺑﺮﻭﺯ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ:
 ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ :ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺸﺪﻥ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﺳﺖ ،ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺪﻧﻰ ﻭ ... ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ :ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻯ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ،ﻧﻮﺭ ،ﺭﻃﻮﺑﺖ ،ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ،ﺩﻣﺎﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ،ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻯ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﻭ ...
 -ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ :ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﻴﻮﺏ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻔﺎﻅ )ﺷﻜﻞ  (2 -1ﻭ ...

ﺷﻜﻞ 2 -1

 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ :ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺷﻜﺴﺘﻪ ،ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﺁﺷﻐﺎﻝ ،ﺭﻭﻏﻦ ﺭﻭﻯ ﻛﻒ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ،ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻏﻠﻂ ،ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺯﺍ ﻭ ...
 ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ :ﻧﺎﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻫﺎﻯﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ ،ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﺤﺮﻙ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻭﺣﻰ ﻭ ﺟﺴﻤﻰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ )ﻣﺜﻞ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﻓﻜﺮﻯ ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ،ﺍﻧﺪﻭﻩ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ،ﮔﻴﺠﻰ ،ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ( ،ﺑﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻤﻰ ﻭ ﺳﻮﺯﺍﻧﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﺷﻴﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺑﻰ ﺩﻗﺘﻰ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻳﺎ ﺳﻘﻮﻁ ،ﺩﻋﻮﺍ ﻳﺎ
ﺷﻮﺧﻰ ﻫﺎﻯ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻯ )ﻋﻴﻨﻚ ،ﻧﻘﺎﺏ،
ﻛﻼﻩ ،ﻟﺒﺎﺱ ،ﺩﺳﺘﻜﺶ ،ﻛﻔﺶ ﻫﺎﻯ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ،ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﻮﺵ ﻭ .(...
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راه های پیشگیری
کارکنان و کارفرمایان هردو باید برای پیشگیری از حوادث محیط کار مواردی را رعایت کنند .شناخت کافی از محل کار ،نوع
ماشین آالت ،فرایند تولید و مواد و ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرند ،از جمله ی این مواردند.
خطر را نمی شود از بین برد زیرا همیشه وجود دارد و از بین رفتنی نیست اما قابل کنترل است .کنترل محیط کار یعنی خطر را
در جایی حبس کردن .بنابراین ابتدا باید لزوم ایمنی را احساس کرد .پیشگیری حوادث ناشی از کار ضرورتی است که همه ی
مجریان و کارکنان به آن معتقدند .بهترین راه آشنا کردن کارگران و کارفرمایان به این خطرات گسترش آموزش است .این
کار با شرکت در دوره های آموزشی و مطالعه ی کتب و نشریات آموزشی مربوط به هر محیط کاری امکان پذیر است.
مهم ترین راه های پیشگیری از حوادث که الزم است تعدادی را مدیران و تعدادی را کارکنان به عهده بگیرند ،عبارت اند از:

وظایف کارفرمایان:

 -1وضع مقررات و تهیه ی دستورالعمل های ایمنی (مفصل و
مجزا برای هر بخش)؛
 -2اجباری کردن رعایت قوانین؛
 -3مشاوره با مهندس یا مسئول ایمنی برای کنترل عوامل
فیزیکی (حرارت ،نور ،اشعه ،فشار ،سروصدا ،میدان های
مغناطیسی) ،عوامل شیمیایی ( که می تواند از راه تنفس،
پوست و گوارش وارد بدن شوند) و بیولوژیکی (باکتری ها،
ویروس ها ،قارچ ها و انگل ها)؛
 -4نصب تابلوهای هشدار دهنده در جاهای مناسب (شکل
)3-1؛
 -5تشکیل کالس های بازآموزی دوره ای و تشویق کارکنان
به شرکت در آن ها؛
 -6به کارگیری وسایل هشداردهنده ی حریق و یا نشت گاز؛
 -7پیش بینی تجهیزات آتش نشانی؛
 -8پیش بینی وسایل کمک های اولیه؛

شکل 3 -1

 -9مراقبت از سیستم تغذیه و آب آشامیدنی در مؤسساتی که سالن غذاخوری دارند؛
 -10جای گزین کردن فرایندهای خطرناک و زیانبار با فرایندهای بدون خطر و سالم.
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ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ:
 -1ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ؛
 -2ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ
ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎﺭ؛
 -3ﺳﻌﻰ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻏﻠﻂ؛
 -4ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻐﻞ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﺴﻤﻰ؛
 -5ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻣﻔﺮﻁ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ؛
 -6ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ )ﻟﺒﺎﺱ ،ﻛﻔﺶ ،ﻋﻴﻨﻚ،
ﻣﺎﺳﻚ ،ﺩﺳﺘﻜﺶ ﻭ ﮔﻮﺷﻰ( ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ
)ﺷﻜﻞ(4-1؛
 -7ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺷﻮﺧﻰ ﻳﺎ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ؛
 -8ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ؛
 -9ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻭ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ )ﻧﻴﺮﻭﻯ
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﭘﺎﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(.

ﺷﻜﻞ 4 -1

 -2-1ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ )ﺣﺮﻳﻖ(:
ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﺗﺶ
ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮﺩ؟
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ،ﺩﻣﺎ )ﺣﺮﺍﺭﺕ( ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻥ ﺁﺗﺶ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ .ﺣﺬﻑ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻳﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻛﺮﺩﻥ ﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﻠﻰ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ:
ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ
ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ

ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭ ِﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﻓﺮﺩ
ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﺻﺪﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ:
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ﺷﻜﻞ 5 -1

 -1ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ.

 -2ﻓﻮﺭﺍ ً ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
 -3ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ
ﻭﺭﻭﺩ ﻫﻮﺍﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﻴﺪ.
 -4ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﮔﺮﻧﻪ
ﺑﻬﺘﺮﺍﺳﺖ ﺩﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﻜﺸﻴﺪ.

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

ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.

 -6ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﮔﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻳﺪ ،ﻓﻮﺭﺍ ً ﺩﻫﺎﻥ
ﻭ ﺑﻴﻨﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﻯ )ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﻭ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﻬﺎﺭﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻳﺪ.
 -7ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺍﺷﻴﺎﻯ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎﺯﻯ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
 -8ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ
ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ.
 -9ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮔﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻳﺪ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﭙﺮﻳﺪ.
 -10ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﻰ ﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ
ﺩﻭﺩ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﻼﻓﻪ ﻳﺎ
ﻫﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻣﺮﻃﻮﺏ( ﺩﺭﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ

ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺟﻤﻊ
ﻳﺎ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ.
 -11ﺍﮔﺮ ﺁﺗﺶ ﺭﺍﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﭘﺘﻮ ﻳﺎ ﺑﺮﺯﻧﺖ
ﻳﺎ ﻫﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻯ ﺩﻳﺮﺳﻮﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩ
ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﺑﮕﺬﺭﻳﺪ.
 -12ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ 6 -1
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ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ:
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:
ﺁﺏ :ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺍﺟﺴﺎﻣﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻮﺏ ،ﭘﻨﺒﻪ ،ﭘﺸﻢ ،ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻭ  ...ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺗﺶ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ
)ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺁﺏ ،ﺳﻄﻞ ﺁﺏ ،ﺟﺎﺭﻭﻯ ﺧﻴﺲ ،ﭘﺘﻮﻯ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ  (...ﺍﺳﺖ.

ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ :ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺳﺎﻳﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻛﺎﻏﺬ ﺍﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ،ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻛﺮﺩ ،ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺍﻛﺴﻴﺰﻥ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪﻥ ﺷﻦ ﻭ
ﻣﺎﺳﻪ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺁﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻦ :ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ،ﻧﻔﺖ ،ﺍﻟﻜﻞ ﻭ  ...ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﭙﺴﻮﻝ
ﺁﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻦ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﺘﻮﻯ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.
ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ :ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ،ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﻫﺎ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻯ ﺣﺎﻭﻯ ﮔﺎﺯﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ .ﺯﻳﺮﺍ ﺁﺏ ﻫﺎﺩﻯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺮ
ﺑﺮﻕ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺗﺸﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺠﺪﺩ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ:
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﺍﺳﺖ:

 -1ﻫﺮﮔﺰ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻌﺒﻪ ،ﭼﻮﺏ ،ﭘﺘﻮ ﻭ  ...ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻯ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.
 -2ﺯﻳ ِﺮ ﺑﺨﺎﺭﻯ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﮔﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﭼﻮﺏ ،ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻭ  ...ﺍﺳﺖ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻯ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻓﺮﺵ ،ﻣﻮﻛﺖ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺯﻳﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺯﻳﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮﺩ.
 -3ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭﻛﺮﺩﻥ ﭼﻮﺏ ،ﺧﺎﻙ ﺍﺭﻩ ،ﺯﻏﺎﻝ ﭼﻮﺏ ،ﺑﻨﺰﻳﻦ ،ﻧﻔﺖ ﻭ  ...ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭ
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺗﺶ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺏ ،ﺳﻄﻞِ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﻳﺎ ﻛﭙﺴﻮﻝ
ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺗﺶ ﺍﺯ ﻛﻤﻰ ﭘﻮﺷﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻟﻜﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
 -5ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺗﻔﺮﻳﺤﮕﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺁﺗﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺮﻙ ﻣﺤﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮﻳﺪ.
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 -3-1ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ:
ﺁﻳﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﻮﭼﻪ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ؟ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻯ ﺗﻠﺨﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ؟

ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺟﻮﺍﺏ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻝ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ .ﺑﺸﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ
 24ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻯ ﻭﺳﻴﻌﻰ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﻭ ﺻﺪﻣﻪ ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ،ﻛﺎﻫﺶ
ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ:

ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ
ﺟﺎﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻓﺮﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.

ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻯ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ:
 -1ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ

 -2ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺣﺎﻝ ﻣﺼﺪﻭﻡ
 -3ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﻣﺼﺪﻭﻡ
 -4ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻣﺼﺪﻭﻡ

ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ:

ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ،ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﻯ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩ ِﻥ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:
• ﮔﺎﺯ )ﺍﺳﺘﺮﻳﻞ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ(
• ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺗﻮﺍﺭﻯ ،ﻛﺸﻰ ،ﺳﻪ ﮔﻮﺵ ،ﻛﺮﺍﻭﺍﺗﻰ(
• ﻗﻴﭽﻰ
• ﭘﻨﺲ
• ﭘﻨﺒﻪ
• ﭼﺴﺐ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻧﺪﻩ ﻯ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺯﺧﻢ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻟﻜﻮﭘﻼﺳﺖ
• ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺘﺎﺩﻳﻦ ،ﺳﺮﻡ ﺷﺴﺘﺸﻮ ،ﺍﻟﻜﻞ ﻭ ...
• ﭘﻤﺎﺩ ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ
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• سنجاق قفلی
• آینه و چراغ قوه
• شریان بند (گارو یا تورنیکه)
• انواع موجود آتل (تختخ شکسته بندی)
• دماسنج پزشکی
• گوشی پزشکی
• دستگاه سنجش فشارخون
• دستکش پالستیکی
• آدرس و تلفن مراکز امدادرسانی
• خودکار و کاغذ
• صابون

شکل 8 -1

• چند لیوان یک بار مصرف

 -4-1آشنایی با حوادث ناشی از کار:
تعریف حادثه:
حادثه عبارت است از واقعه یا رویداد برنامه ریزی نشده ای که انجام و پیشرفت یا ادامه ی طبیعی یک فعالیت (یک کار) را مختل
می سازد و همواره در اثر یک عمل یا اقدام غیرایمن یا در اثر شرایطی غیرایمن یا در اثر ترکیبی از این دو به وقوع می پیوندد.
حادثه ممکن است در اثر عدم ضعف درتشخیص یک خطر یا در اثر بعضی نارساییها در سیستم کنترل خطر اتفاق افتد.

حادثه همیشه موجب صدمه یا خسارت نمی شود یعنی بعضی مواقع حادثه اتفاق می افتد ولی پیامدی ندارد .این حالت را معموالً
با عبارت «به خیر گذشت» یا «از بغل گوشمان رد شد» بیان می کنند.
برای درک بهتر مفاهیم فوق ،در زیر به چندنمونه حادثه اشاره می شود:
 -1حادثه ی اول مربوط به یک کپسول گاز است که فرد آن را به دلیل سنگینی نمی توانست بلند و حمل کند و روی زمین

می کشید .در اثر مالش و داغ شدن بدنه ی کپسول باالخره کار به انفجار کپسول منتهی گردید .کار این فرد یک عمل

غیرایمن بود که منجر به حادثه شد.

 -2حادثه ی دوم مربوط به فردی است که به دلیل دسترسی نداشتن به انبردست سالم ،از انبردستی که عایق دسته هایش ترک
برداشته و معیوب بود استفاده کرد و یک تعمیر الکتریکی را در روی سیم های برق دار انجام داد که منجر به عبور برق از طریق

محل شکستگی عایق دسته ی انبر به دست وی گردید .در این حادثه نبو ِد انبردست سالم یا وجود انبردست ناسالم ،جزو شرایط

ناایمن بود که منجر به حادثه شد.
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 -3حادثه ی سوم درباره ی راننده ای است که با علم به این که الستیک ماشینش صاف است و باید تعویض شود ،آن را تعویض
نکرده ،به مسافرت طوالنی رفته است و ضمن رانندگی با سرعت غیرمجاز ،ناگهان به دلیل ترکیدن الستیک دچار حادثه شده

است .در این حادثه صاف بودن الستیک ماشین شرایط ناایمن را نشان می دهد که همراه با عمل ناایمن راننده (حرکت با

سرعت زیاد در جاده ی خارج از شهر) مشترکاً باعث ایجاد حادثه شده اند.

 -4حادثه ی چهارم در مورد انفجار گرد و غبار گندم در آسیاب یا سیلو می باشد که مسئوالن محل ،به علت ناآشنایی به این که
گرد و غبار گندم همانند گرد و غبار بسیاری از مواد دیگر و عیناً مثل یک گاز منفجر می شوند ،هیچ گونه برنامه ای در مورد

کنترل بخش گرد و غبار در فضای محیط کار و جمع آوری گرد و غبار نشسته بر روی سطوح مختلف معمول نداشته بودند و
در نتیجه انفجار مهیبی رخ داد که منجر به کشته شدن چندین نفر انسان و بروز خسارات مالی فراوان گردید.
اگر به دقت به حوادث مذکور توجه شود معلوم می گردد که علل بروز آن چیزی جز اعمال ناایمن ،شرایط ناایمن (تک به تک
یا به صورت مشترک) و ضعف در شناسایی خطر انفجار گرد و غبار گندم در زمان طراحی کار و قبل از وقوع حادثه ،نبوده
است.
بهترین راه برای درک علل بروز حادثه توجه به نمودار گردشی حادثه است.

شکل 9 -1

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

الف -نگرش مدیریت به مسایل ایمنی:

مقررات و دستورالعمل های ایمنی وضع شده در محیط کار؛
 -1ناکافی بودن ّ

 -2اجباری نبودن قوانین ایمنی؛

 -3طراحی نشدن ایمنی به عنوان بخشی از کار (یعنی هنگام طراحی کار ،ایمنی در نظر گرفته نشده است)؛
 -4اصالح نشدن خطرات شناخته شده (یعنی برنامه ی شناسایی خطر اجرا شده ولی در مورد خطرات ناشناخته شده اقدامی
صورت نگرفته است).
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ب -شرایط روحی کارگر:
 -1پایین بودن سطح آگاهی های ایمنی کارگر؛

 -2عدم همکاری (یعنی کارگر خصلتاً طوری است که با پیشنهادهای اصالحی و دستورهای مافوق ،همکاری مناسبی نشان
نمی دهد)؛
 -3نگرش ها یا عادات ناصحیح؛
 -4عکس العمل کند روحی و روانی.

ج -شرایط فیزیکی یا جسمی کارگر:
 -1خستگی دائمی؛
 -2ضعف بینایی؛
 -3نداشتن شرایط جسمی مناسب شغل خاص؛
 -4نارسایی قلب.
همان طور که در نمودار پیداست در بین علل اصلی و حادثه ،مخزنی به نام اعمال و شرایط ناایمن وجود دارد که آن ها را
علل بدون واسطه یا چسبیده به حادثه می نامند .برای آشنایی بیش تر در این جا به نمونه هایی از اعمال و شرایط ناایمن اشاره
می شود:

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

ِ
حفاظ در دسترس قرارگرفته (شکل )10-1؛
 -1استفاده نکردن از تجهیزات حفاظتی یا

شکل 10 -1

 -2استفاده از روش های خطرناک برای جابه جایی مانند بلندکردن بار به طور ناصحیح؛
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 -3ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻳﺎ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺩ ﺑﻪ
ﺟﺎﻯ ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ؛
 -4ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻭﻳﺪﻥ ،ﺟﻬﻴﺪﻥ ﻭ  ...ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭ
)ﺷﻜﻞ .(11-1

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

ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﺎﺩﻯ ﻳﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ:
ﺷﻜﻞ 11 -1

 -1ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﻌﻴﻮﺏ )ﻛﺎﺭﻧﻜﻦ( ﻳﺎ ﺑﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ ﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻳﺎﺩﺷﺪﻥ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ
ﻓﺸﺎﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﮔﻰ ﻛﺎﺭ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ.
 -2ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺣﻔﺎﻅ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﺯﻡ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﻰ ﻛﻪ ﺣﻔﺎﻅ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻯ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ )ﺷﻜﻞ(12-1؛ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮﺍﺷﻰ
ﻛﻪ ﺣﻔﺎﻅ ﺷﻔﺎﻑ ﺭﻭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻯ ﻛﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ )ﺷﻜﻞ.(13-1

ﺷﻜﻞ 12 -1
ﺷﻜﻞ 13 -1
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 -3ﻧﺒﻮﺩ ﺿﺒﻂ ﻭ ﺭﺑﻂ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻳﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻤﺎﺭﺩﻥ ﻧﻴﺮﻭﻯ
ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺨﺼﺺ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻳﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻯ ﻻﺯﻣﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺭﻳﺨﺖ ﻭ ﭘﺎﺵ ﻭ ﺑﻰ ﻧﻈﻤﻰ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ
ﻭ ﭼﻴﺪﻥ ﻣﻮﺍﺩ ،ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ )ﺷﻜﻞ-1
.(14
 -4ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻧﺒﺮﺩﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ
ﺑﺮﻗﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﺩﺳﺘﻪ ﻯ ﺁﻥ ﺗﺮﻙ
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 -5ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﻭ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ
ﻛﺎﺭ.
ﺍﺯ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﻰ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ
ﺑﺴﺘﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺰﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻧﺎﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ

ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺎﺍﻳﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً

ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ

ﺷﻜﻞ 14 -1
ﺍﻟﻒ -ﻧﺒﻮﺩ ﺿﺒﻂ ﻭ ﺭﺑﻂ ﺩﺭﺳﺖ
ﺏ -ﺿﺒﻂ ﻭ ﺭﺑﻂ ﺩﺭﺳﺖ

ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ .ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ
ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ

ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺎﺍﻳﻤﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍ ﺩﺙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ
ﻗﻄﻊ ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻯ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﺨﺰﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﺍﻳﻤﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻳﻌﻨﻰ ﺍﮔﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻳﻤﻨﻰ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻭ ﺭﻭﺣﻰ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ،ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ.
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 -5-1اصول کلی پانسمان ساده
ِ
پوشش
بر اثر آسیب دیدن پوست ،عضو قادر به انجام وظایف خود نخواهد بود .در حقیقت پانسمان عبارت است از قراردادن
مناسب روی محل زخم تا زمان بهبود پوست .قبل از قراردادن این پوشش معموالً برای تمیز و استریل کردن زخم و کم کردن
احتمال آلودگی آن ،از مواد شوینده ،استریل کننده یا ضدعفونی کننده استفاده می شود.

هدف های پانسمان:

مهم ترین هدف های انجام پانسمان عبارت اند از:
 -1جلوگیری از خون ریزی زخم
 -2جلوگیری از ورود میکرب ها از راه زخم
 -3جذب ترشح های زخم
 -4جلوگیری از بروز ضایعه های بیشتر زخم
 -5کمک به بهبود زخم

نکته های قابل توجه در پانسمان:
برای انجام صحیح پانسمان به نکته های زیر توجه کنید:
 -1قبل از پانسمان باید دست خود را با آب گرم و صابون
بشویید.

شکل 15 -1

 -2هنگام پانسمان از دستکش و ماسک استفاده کنید و از
عطسه ،سرفه و صحبت کردن خودداری کنید( .شکل )15-1
 -3قبل از انجام پانسمان ،زخم های سطحی را می توانید با آب
و صابون بشویید .همچنین در زخم های ناشی از گازگرفتگی
توسط حیوانات برای کاهش احتمال آلودگی به هاری ،زخم
را با آب گرم و صابون بشویید (آب گرم و صابون تا حد
زیادی میکرب هاری را غیرفعال می کند) .شکل 16-1
 -4برای تمیزکردن زخم هایی که خون ریزی ندارند ،اطراف

زخم را کمی فشار دهید تا مقداری خون همراهِ گرد وغبار و
کثافات از زخم خارج شود .سپس روی زخم را با محلول

شکل 16 -1

ضدعفونی کننده مانند بتادین ،ساولن و  ...تمیز کنید.
برای تمیزکردن زخم های معمولی آن ها را از مرکز به خارج (اگر عفونی هستند به عکس از خارج به مرکز) تمیز کنید .اما در
زخم های دارای خونریزی شدید ابتدا چند قطعه گاز یا دستمال تمیز روی زخم بگذارید و محکم فشار دهید تا خون ریزی بند
آید .بعد زخم را بانداژ کنید.
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 -5ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﻴﺰﻛﺮﺩﻥ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺍﺯ ﭘﻨﺒﻪ ﺍﻯ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﭘﻨﺒﻪ ﻯ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﺧﻢ ﻧﻤﺎﻟﻴﺪ.
 -6ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻥ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﻨﺒﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﮔﺎﺯ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﻨﺒﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﺧﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺷﻜﻞ 17-1
 -7ﺍﮔﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪ ،ﺍﺯ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ
ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ )ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﻣﺠﺪﺩ ﺯﺧﻢ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ( .ﺷﻜﻞ 18-1
 -8ﺍﮔﺮ ﺩﻭ ﻟﺒﻪ ﻯ ﺯﺧﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻯ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻻﺯﻡ
ﺍﺳﺖ ﭘﺰﺷﻚ ﺍﻭﻝ ﺑﺨﻴﻪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﻛﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﻭ ﻟﺒﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻛﻨﻴﺪ.
 -9ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﭼﺴﺐ ﺭﻭﻯ ﺯﺧﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﺪ
ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺤﻞ ﺯﺧﻢ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ 17 -1

 -10ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺯﺧﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮﺏ ﻛﺰﺍﺯ ﺍﺳﺖ
ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﻯ ﺟﺰﺋﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺰﺭﻳﻖ
ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻳﺎ ﺳﺮﻡ ﻛﺰﺍﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ  -ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ
ﻛﻨﻴﺪ.
ﺷﻜﻞ 18 -1

ﺑﺎﻧﺪﺍژ ﻳﺎ ﺯﺧﻢ ﺑﻨﺪﻯ:
ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺯﺧﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺴﺘﻦ ﺯﺧﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﺎﻧﺪﺍژ ﻳﺎ ﺯﺧﻢ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﺪﺍﺯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
 -1ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺯﺧﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺭﻳﺰﻯ
 -2ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﻭ ﺁﺗﻞ
 -3ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻀﻮ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ
 -4ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻀﻮ ﻳﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ
 -5ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻡ
 -6ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺯﺧﻢ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪﻯ
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انواع مختلف باند:
انواع مختلف باند عبارت اند از:
باند پارچه ای (مثلثی ،کراواتی و پهن) ،باند نواری و باند
کششی.

شکل 19 -1

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

باند مثلثی :از تاکردن یک پارچه ی مربعی شکل از قطر
مربع یک باند مثلثی به دست می آید که کاربرد فراوانی در
کمک های اولیه به خصوص در بی حرکت کردن اعضا دارد.

(مث ً
ال بانداژ سر ،بی حرکت کردن دست ،بانداژ کف دست،
بانداژ ران و لگن) .شکل 19-1
باند پهن :از دو بار تا زدن باند مثلثی از نوک آن باند پهن
به دست می آید .شکل 20-1

شکل 20 -1

باند کراواتی :از چند بار تا زدن باند مثلثی ،باند نواری
شکلی به نام باند کراواتی به دست می آید .از این نوع باند

معموالً برای بانداژ چشم ،چانه ،گوش و آرنج استفاده
می شود .شکل 21-1

شکل 21 -1

بالشتک گرد :برای ساخت یک بالشتک گرد که در
آسیب های دستگاه اسکلتی و بی حرکت کردن جسم خارجی
در زخم کاربرد دارد یک سر باند کراواتی را به دور دست
خود چند بار حلقه کرده سپس سر دیگر باند را به دور حلقه
پیچیده و ته باند را در البه الی باند فرو کنید .شکل 22-1

شکل 22 -1
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باند نواری :این باند در پهناهای مختلف به صورت آماده در
داروخانه ها وجود دارد و می توان آن را در جعبه کمک های
اولیه نگه داری کرد .شکل 23-1

باند کشی :این باند نیز که خاصیت ارتجاعی دارد به صورت
آماده در داروخانه ها موجود است .شکل 23-1

نکته های قابل توجه برای انجام بانداژ:

شکل 23 -1

 -1حتماً پس از پانسمان کردن زخم روی آن را بانداژ کنید.

 -2هیچ گاه بانداژ را مستقیماً روی زخم قرار ندهید.

 -3دقت کنید که بانداژ خیلی شل یا سفت نباشد( .زیرا شل
بودن بانداژ کارایی و اثری ندارد و سفت بودن آن نیز باعث
اختالل در جریان خون عضو و یا آسیب های جدی مانند
سیاه شدن عضو خواهد شد).
 -4انتهای اعضا باید از بانداژ بیرون باشد تا شما بتوانید بعد از
بانداژ ،جریان خون را از نظر رنگ پوست و نبض های انتهایی
کنترل کنید( .پوست نباید کبود ،متورم و بی حس باشد).
 -5پس از انجام بانداژ ممکن است به علت تورم عضو ،بانداژ

برای عضو تنگ شود که حتماً باید آن را باز کرده ،مجددا ً

شکل 24 -1

بست.

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

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

 -8هیچ گاه دو سطح پوست را روی هم قرار ندهید (مث ً
ال انگشتان) زیرا باعث چسبندگی آن ها می شود و حتماً از یک گاز یا
پارچه در بین آن دو سطح استفاده کنید.
 -9قبل از انجام بانداژ روی دست ،حلقه ،انگشتری ،ساعت ،النگو و  ...را از دست مصدوم خارج کنید.

 -10پس از اتمام بانداژ درباره ی احساس مصدوم در انتهای عضو مث ً
ال گزگز شدن ،بی حس شدن و  ...سؤال کنید.
 -11برای گره زدن دو سر بانداژ از گره ی چهارگوش یا مربعی به صورتی که در شکل  24-1آمده است ،استفاده کنید.
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 -6-1ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪﻭﻡ
ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺑﻰ ﺩﻗﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ،
ﺣﺎﻝ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺸﻮﺩ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻰ ﺩﻗﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻯ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻬﺮﻩ
ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰِ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺧﻴﻢ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻉ ﻭ ﻓﻠﺞ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻣﺼﺪﻭﻡ،

ِ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪﻫﻴﺪ.
ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻰِ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻬﺮﻩ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮﺩﻥ ،ﻛﻤﺮ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﻣﻜﺎﻥ ﻭ

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ،ﻓﺮﻭ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺁﻭﺍﺭ ﻳﺎ ﻧﺸﺖ ﮔﺎﺯﻫﺎﻯ ﺳﻤﻰ ﺟﺎﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ
ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﺪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻠﻨﺪﻛﺮﺩﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ:

ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ
ﺷﻮﺩ ،ﺣﺘﻰ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭﺯﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻠﻨﺪﻛﺮﺩ ِﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ :ﺑﻠﻨﺪﻛﺮﺩﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﻭ ﺍﺻﻞ ﺩﺍﺭﺩ:

 -1ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﻯ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺭﺍﻥ ﻭ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.
 -2ﺗﺎ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻛﻨﻴﺪ.
• ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ:
 -1ﻫﻨﮕﺎ ِﻡ ﺑﻠﻨﺪﻛﺮﺩﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
 -2ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺪﻥ

ﺷﻤﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ.
 -3ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ِ -4
ﭘﺸﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺎﻑ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ.

 -5ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳ ِﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ،ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺯ ِﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ

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

ﺷﻜﻞ 25 -1

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ :1ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺷﻤﺎ ُﺳﺮ ﺧﻮﺭﺩ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ

ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺁﺭﺍﻡ ُﺳﺮ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻼﻳﻤﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻭﻯ ﺁﺳﻴﺒﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ :2ﺳﻌﻰ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ ﺟﺪﻯ ﺩﻳﺪﻩﺍﺳﺖ )ﻣﺜ ً
ﻼ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ( ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺻﺪﻣﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﺩ.
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ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪﻭﻡ:
ﺣﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻔ ِﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:
 ﺣﻤﻞ ﻫﺎﻯ ﻳﻚ ﻧﻔﺮﻩ :ﺁﻏﻮﺷﻰ ،ﻛﺸﺸﻰ ،ﻋﺼﺎﻳﻰ ،ﻛﻮﻝ ﻛﺮﺩﻥ. ﺣﻤﻞ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ :ﭼﻬﺎﺭﻣﭻ ،ﺳﻪ ﻣﭻ ،ﻗﻄﺎﺭﻯ ،ﺻﻨﺪﻟﻰ،ﺑﺎﺯﻭﺑﻪ ﺑﺎﺯﻭ ،ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ.
 ﺣﻤﻞ ﻫﺎﻯ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ :ﺁﻏﻮﺷﻰ ،ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ. -ﺣﻤﻞ ﻫﺎﻯ ﮔﺮﻭﻫﻰ )ﭼﻨﺪﻧﻔﺮﻩ( :ﺁﻏﻮﺷﻰ ،ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ.

ﺣﻤﻞ ﻫﺎﻯ ﻳﻚ ﻧﻔﺮﻩ :ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪﻭ ِﻡ ﻳﻚ ﻧﻔﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻰ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ
ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ:

• ﺭﻭﺵ ﺁﻏﻮﺷﻰ :ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺒﻚ ﻭﺯﻥ
ﺑﻪ ﻭﻳﺰﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ،

ﺷﻜﻞ 26 -1

ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺗﻨﻪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺯﺍﻧﻮﻯ
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ) .ﻣﺜﻞ ﺑﻐﻞ ﻛﺮﺩﻥ( .ﺷﻜﻞ 26-1

ﺭﻭﺵ ﻛﺸﻴﺪﻥ :ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ )ﻣﺜﻞ

ﻣﻴﺪﺍ ِﻥ ﺟﻨﮓ( ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻛﺸﺸﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻰ ﻫﻮﺵ ﻭ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ
ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ .ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ،ﺯﻳﺮِﺑﻐﻞ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ
ﭘﺸﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﻴﺪ .ﺷﻜﻞ 27-1

• ﺭﻭﺵ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻳﺎ ﻋﺼﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ :ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ
ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺍﺳﺖ ،ﺻﺪﻣﻪ ﻯ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﻧﺪﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﭻ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ،ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺳﺖ ﺩﻭ ِﺭ ﻛﻤﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ ِ

ﺩﺳﺖ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻜﻴﻪ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﻨﻴﺪ .ﺷﻜﻞ 28-1
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ﺷﻜﻞ 27 -1

• ﺭﻭﺵ ﻛﻮﻝ ﻛﺮﺩﻥ :ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ،
ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ،ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ
ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﺘﻪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ
ﮔﺮﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﻯ
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺣﻠﻘﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ .ﺷﻜﻞ 29-1

ﺣﻤﻞ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ:

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

ﺷﻜﻞ 28 -1

ﺩﻭ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ،ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻣﻰ ﺍﻳﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﭻ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ
ﻣﭻ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺷﻜﻞ 30-1

ﺷﻜﻞ 30 -1

ﺷﻜﻞ 29 -1
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• ﺭﻭﺵ ﺳﻪ ﻣﭻ :ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺳﺐ ﺩﻳﺪﮔﻰ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ
ﺧﻮﺩ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺷﺒﻴﻪ ﺭﻭﺵ ﭼﻬﺎﺭﻣﭻ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ،ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺷﻜﻞ 31-1

• ﺭﻭﺵ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﺎﺭﻯ :ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ

ِ
ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻜﻢ ﻭ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻳﻚ
ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻐﻞ ﻣﺼﺪﻭﻡ ،ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﻯ
ﺍﻭ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﺯﻳﺮ ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﻯ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻜﻞ 32-1

• ﺭﻭﺵ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺻﻨﺪﻟﻰ :ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻳﺪ

ﺑﺎ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺻﺪﻣﻪ ﻯ ﺟﺪﻯ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ
ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﺻﻨﺪﻟﻰ

ﺷﻜﻞ 31 -1

ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﻨﺸﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺷﻜﻞ 33-1

ﺷﻜﻞ 32 -1

ﺷﻜﻞ 33 -1

22

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

• ﺣﻤﻞ ﺁﻏﻮﺷﻰ :ﺣﻤﻞ ﺁﻏﻮﺷﻰ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ
ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺪﻭﻡ ،ﺑﻪ ﺩﻭ ﺷﻜﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ:
ﺍﻟﻒ( ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﮕﺰﺍگ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ،ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻳﻚ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩﻩ ،ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﻗﻔﺴﻪ ﻯ ﺳﻴﻨﻪ
ﻭ ﺑﺎﺳﻦ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺭﺍ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺳﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻭ
ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﻣﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ 34 -1

ﺏ( ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﺩ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ
ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ
ﺳﺮ ﻭ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻤﺮ ﻭ ﺑﺎﺳﻦ ﻭ ﻧﻔﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﭻ ﻫﺎ ﻭ
ﺯﺍﻧﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ
ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺧﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺷﻜﻞ 34-1
• ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ :ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎﻯ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺍﺳﺖ .ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻯ ﺑﻠﻨﺪﻛﺮﺩﻥ ﻭ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﺷﺒﻴﻪ ﺣﻤﻞ ﺁﻏﻮﺷﻰ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﻭﻯ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ

ﺷﻜﻞ 35 -1

ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﺣﻤﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺷﻜﻞ 35-1
ﻧﻜﺘﻪ :ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﻮ ،ﻟﺒﺎﺱ ،ﻣﻴﻠﻪ ،ﻃﻨﺎﺏ ﻭ  ...ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﺑﺴﺎﺯﻳﺪ.
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ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ :ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩﻥ
ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﻛﺖ ﻳﺎ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ ،ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ
ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﺗﻜﻤﻪ ﻳﺎ ﺯﻳﭗ ﻛﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﻫﺎ
ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻫﻢ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻭ ﭼﻮﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﺬﺭﺍﻧﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ
ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ،ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﺑﺴﺎﺯﻳﺪ .ﺷﻜﻞ 36-1

ﺷﻜﻞ 36 -1

ﺣﻤﻞ ﻫﺎﻯ ﮔﺮﻭﻫﻰ )ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻩ(:
• ﺣﻤﻞ ﺁﻏﻮﺷﻰ )ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ( :ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺣﻤﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻭ ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﻻﻯ ﺳﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ )ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻭ
ﮔﺮﺩﻥ( ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ .ﺷﻜﻞ 37-1

• ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ :ﻃﺮﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺷﺒﻴﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ
ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﻫﺎ ﺩﺭ
ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺷﻜﻞ 38-1

ﺷﻜﻞ 38 -1
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ﺷﻜﻞ 37 -1

آزمون نهایی ()1
 -1حادثه را تعریف کرده ،علل اصلی آن را شرح دهید.
 -2علل ایجاد سوانح در محیط کار را فهرست کنید.
 -3ضعف مدیریت در چه مواردی می تواند باعث بروز حادثه شود؟
 -4چه مشکالتی در کارگاه میزان بروز حوادث را افزایش می دهد؟
 -5حوادثی که توسط کارکنان ممکن است اتفاق بیفتد در اثر چه عواملی به وجود می آید؟
 -6چند مورد از وظایف کارفرمایان را بیان کنید؟
 -7چند مورد از وظایف کارکنان را بیان کنید؟
 -8برای مهار آتش سوزی های ناشی از نفت و فرآورده های آن از چه روشی باید استفاده کرد؟
 -9اگر هنگام آتش سوزی در اتاقی گیر افتادید ،چه کارهایی را باید انجام دهید؟
 -10مهم ترین نکته ،هنگام بروز بالیا چیست؟
 -11نمودار گردشی حادثه را رسم کنید و راه های پیشگیری را از روی آن شرح دهید.
 -12اعمال ناایمن را تعریف کرده ،نمونه هایی از انواع آن را بنویسید.
 -13شرایط ناایمن را تعریف کرده ،مثالی از کارگاه خود مطرح نمائید.
 -14مهم ترین هدف های انجام پانسمان چیست؟
الف) جلوگیری از خون ریزی		

ب) جلوگیری از ورود میکرب ها از راه زخم

			
ج) کمک به بهبود زخم

د) همه ی موارد

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

ب) باعث غیرفعال شدن میکرب هاری می شود

		
ج) درد زخم را آرام تر می کند

د) تأثیر خاصی ندارد

 -16علت این که نباید از پنبه برای پانسمان استفاده کرد چیست؟
		
الف) پنبه همیشه در دسترس نیست

ب) پنبه استریل نیست

				
ج) پنبه پرز دارد

د) پنبه خون را به خوبی جذب نمی کند

 -17بانداژ را تعریف کنید.
 -18مهم ترین مورد مصرف بالشتک گرد چیست؟
 -19برای گره زدن دو سر باند ،بهترین گره چه نوع گره ای است؟
				
الف) گره معمولی

ب) گره مربعی

			
ج) دو گره روی هم

د) فرقی ندارد از چه گره ای استفاده شود
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ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻬﺎﻳﻰ )(1
 -20ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ ،ﻛﻮﺩﻛﻰ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺯﺍﻧﻮﻯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺯﺧﻤﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺧﻮﻥ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ
ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﻳﺰ ﺧﺎﻙ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ؟
 -21ﻫﻨﮕﺎﻡ 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 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺩ

ﺩ( ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻒ ﻭ ﺏ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ

 -22ﺭﻭﺵ ﺣﻤﻞ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ:
ﺍﻟﻒ( ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻰ ﻫﻮﺵ ﺍﺳﺖ

ﺏ( ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻯ ﭘﺸﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﺮ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺝ( ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻨﮓ

ﺩ( ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ

 -23ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﻛﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻰ ﻧﺨﺎﻋﻰ ﻳﺎ ﺷﻜﻤﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎﻯ ﻃﻮﻻﻧﻰ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ( ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﺏ( ﻛﺸﻴﺪﻥ

ﺝ( ﺁﻏﻮﺷﻰ

ﺩ( ﻋﺼﺎﻳﻰ

 -24ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ( ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﭼﻬﺎﺭﻣﭻ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻳﺶ ﻫﻢ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺏ( ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﻤﻞ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻣﺼﺪﻭﻡ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﺮ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺝ( ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺣﻤﻞ ﻋﺼﺎﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩ( ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻒ ﻭ ﺏ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ.
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