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آشنایی با حوادث و کمک های اولیه 

آیا می دانید هر ساله میلیون ها نفر در جهان، در اثر حوادث مختلف، خانه و کاشانه و زندگی خود 
را از دست می دهند؟ آیا می دانید کشور ما در معرض حوادث طبیعی و غیرطبیعی زیادی قرار دارد؟ آیا 

می دانید افراد زیادی در میهن ما به دلیل این حوادث، آسیب می بینند و یا از بین می روند؟ 

حوادث طبیعی
حوادثی را که انسان در به وجود آمدن آن نقشی نداشته باشد حوادث طبیعی گویند. 

مانند: زلزله، سیل، طوفان، بهمن، سونامی، صاعقه و…  . 
عالج واقعه، قبل از وقوع باید کرد!

فرض کنید شما به عنوان نمایندٔه دانش آموزان در جلسه ای شرکت کرده اید. در این جلسه، برای 
ایمنی مدرسه در برابر حوادث، پیشنهادهای زیر مطرح می شود: 

١ــ بـررسی وضعیت ایمنی کالس ها و مدرسه و تالش بـرای رفع نقاط ضعف آنها تا موجب 
افزایش آگاهی و بروز رفتار مناسب در هنگام حادثه شود. 

٢ــ برنامه ریزی برای آموزش کمک های اولیه و امداد و نجات به دانش آموزان 
٣ــ مشخص کردن مکان های امن در حیاط مدرسه، کالس، راهروها، آزمایشگاه ها و آموزش 

نحؤه پناه گیری مناسب در هنگام زلزله
4ــ مشخص و معرفی کردن مسیرهای خروج اضطراری در کالس، آزمایشگاه، حیاط مدرسه و 

آموزش نحؤه خروج )حفظ خونسردی و هجوم نیاوردن به درهای خروجی( 
5ــ پاک سازی کالس و مدرسه از هرگونه عوامل آتش زا و خطرآفرین 

٦ــ تجهیز آزمایشگاه و سالن مدرسه به جعبٔه کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی 
٧ــ انتقال لوازم سنگین  و مواد شیمیایی خطرناک، در آزمایشگاه و کارگاه، به طبقات پایین قفسه ها 

٨ ــ اتصال قفسه های کتابخانه، کارگاه و آزمایشگاه به دیوار توسط بست های محکم 
تصور کنید از جلسه ای که در آن شرکت کرده اید، به جمع دوستان خود در کالس برگشته اید و 
دربارٔه مطالبی که در جلسه، مطرح شده، برای هم کالس هایتان صحبت می کنید. یکی از آنان می پرسد: 
»حاال، ما دانش آموزان، قبل از وقوع حادثه )مثالً زلزله( چه چیزهایی را باید بدانیم و چه کارهایی را 

باید انجام دهیم؟«
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در پاسخ می گویید که همٔه دانش آموزان باید: 
١ــ مکان های امن، راه های خروجی، محل قرارگیری شیرهای اصلی آب، گاز و کنتور برق 

مدرسه را مشخص کنند. 
٢ــ از محل قـرارگیری جعبٔه کمک های اولیـه و کپسول آتش نشانی و زنگ هـای خطر آگاهی 

داشته باشند تا در صورت لزوم از آنها استفاده کنند. 
٣ــ طرز استفـاده از کپسول آتش نشانی و انجـام عملیات امدادرسانی و کمک های اولیـه را 

تاحدامکان بدانند. 
4ــ امکان وقوع حوادث ناشی از زلزله را در کالس درس از بین ببرند. برای مثال، فاصلٔه محل 

نشستن )میز و نیمکت( خود را با پنجره ها و درهای شیشه ای حفظ کنند. 
5 ــ بیاموزند که در هنگام ضرورت چگونه جریان برق را قطع کنند و شیرهای آب و گاز را از 

محل اصلی ببندند. 

ـ  10 تصویر 1ـ

سیل در کشور ما هرساله خسارات زیادی و گاهی تلفاتی را به وجود می آورد. 
تحقیق کنید قبل، حین و پس از وقوع سیل چه چیزهایی را باید بدانیم و چه کارهایی را 

در خانه و مدرسه می توانیم انجام دهیم. 
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حوادث غیرطبیعی 
بعضی از حوادث، در اثر اعمال انجام شده توسط انسان ها اتفاق می افتند. حوادث صنعتی، 

آتش سوزی های خانگی، تصادفات جاده ای و … جزء این حوادث اند. 
تصادفاتجادهای: هرساله در تصادفات جاده ای تعداد زیادی از هم وطنان ما کشته و زخمی 

می شوند، و مردم زیان های مادی و معنوی فراوانی را تحمل می کنند. 
معموالً سه عامل مهم زیر باعث بروز این اتفاق ناگوار می شود. 

الف(عاملانسانی: مثل خستگی، عدم توجه به عالئم راهنمایی و رانندگی، عدم مهارت کافی 
در رانندگی و…

ب(وسیلهنقلیه: مثل مشکالت فنی، عدم رعایت استانداردها در ساخت خودرو و… 
پ(جاده: مثل طراحی و ساخت غیراصولی جاده، کمبود عالیم و نشانه های راهنمایی و رانندگی، 

عدم نگهداری و تعمیر جاده و…

تصویر2ــ10

به نظر شما کدام یک از عوامل فوق تأثیر بیشتری در حوادث جاده ای کشور ما دارند؟ چرا؟ 
.......................................................................
.......................................................................
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مهمترین اقداماتی که در هنگام بروز تصادف باید انجام داد:
١ــ تماس با مراکز امدادی و امنیتی:

یا گرفتار شدن افراد در  یا احتمال آتش سوزی و  : در صورت وقوع  آتش نشانی )١٢٥(   
وسیلٔه نقلیه حادثه دیده

 هالل احمر )١٤٧( و اورژانس )١١٥(: در صورت وجود مصدوم
می تواند  اموال  از  مراقبت  و  بر حضور در صحنٔه حادثه  انتظامی )١١٠(: عالوه  نیروی   

هماهنگی های الزم را با سایر نیروها و مراکز امدادی انجام دهد.
٢ــ کمک به افراد حادثه دیده

نکته: قبل از ورود به صحنٔه حادثه از ایمن بودن محل وقوع حادثه مطمئن شوید.
٣ــ مراقب باشید که این حادثه منجر به تصادف دیگری نشود.

و  کنید  استخراج  اینترنت  از  را  گذشته  ای سال  جاده  های حوادث  کشته  تعداد 
راه های کاهش تلفات را بررسی کنید. 

و  سوختنی  مـادهٔ  اکسیژن،  عامل  سه  آتش  ایجاد  بـرای  انید  می د مان طور که  ه آتش سوزی: 
حرارت الزم است. لذا برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی باید یکی از این عوامل را حذف کنید. 

اقدامات پیشگیرانه:
١ــ از نگهداری مواد آتش زا و تهیه و ساخت وسایل آتش بازی خودداری کنید. 

٢ــ مواد آتش زا و انفجاری را حتی به مقدار بسیار کم، در جیب لباس و کیف خود حمل نکنید. 
٣ــ هیچگاه از الکل، بنـزین و سایـر مـواد با درجٔه اشتعال زایی باال، بـرای روشن کردن آتش 

استفاده نکنید. 
٤ــ از پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و … بر روی درخت ها، بام ها و ایوان های منازل که از 

عوامل عمدٔه بروز آتش سوزی است، خودداری کنید. 
٥ ــ از برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پست های برق یا ایستگاه های کاهش فشار گاز 

و پارکینگ های عمومی پرهیز کنید. 
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دربارٔه نکات ایمنی که در خانه باید رعایت شود، تحقیق کنید و از اعضای خانواده 
بخواهید که کارهای الزم را برای پیشگیری از آتش سوزی انجام دهند. 

در صورت آتش سوزی:
١ــ آتش، خیلی سریع انتشار می یابد، بنابراین بالفاصله آتش نشانی و در صورت وجود مصدوم 

اورژانس را خبر کنید. 
٢ــ ظرف مشتعل را حرکت ندهید. شعله را با شن، نمک، پتوی نمناک یا با پوشش های دیگر 

خفه کنید. 
٣ــ سعی کنید که افراد را از ساختمان بیرون ببرید. 

4ــ به هیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید. 
5 ــ اگر در ساختمان آتش گرفته گرفتار شده اید، فورًا به اتاقی که دارای پنجره است، بروید و 
در را ببندید. سپس پتو یا فرش را طوری زیر در قرار دهید که دود وارد اتاق نشود و سپس از طریق 

پنجره تقاضای کمک کنید. 
٦ ــ دستمالی را خیس کنید و آن را جلوی بینی و دهان خود بگیرید.  

٧ــ با حفظ خونسردی، تمام تهویه های ساختمان را خاموش کنید تا به این ترتیب از ورود دود 

تصویر ٣ــ10  
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جلوگیری شود. 
٨ ــ در زیر دود سینه خیز بروید تا از محیط دودها و گازهای سمی خارج شوید. 

9ــ اگر لباس شما آتش گرفت، توقف کنید و روی زمین غلت بخورید تا آتش خاموش شود.
انواع کپسول  از  نوع ماده سوختنی  به  توجه  با  باید  نشاندن آتش سوزی  فرو  در 

آتش نشانی، آب و یا شن و ماسه استفاده نمایید مثل جدول زیر:

محتوی خاموش کنندهجنس ماده سوختنینام سری

Aآب، کف و پودرجامدات
Bکف و پودرمایعات
Cپودرگاز
Dپودرفلزات
Eو پودرالکتریسیته COگاز ٢

روش استفاده از خاموش کننده دستی:
١ــ ضامن کپسول را از محل آن خارج نمایید.

٢ــ با یک دست شیلنگ را گرفته و با دست دیگر به انبرک فشار وارد نمایید.
٣ــ محتوای کپسول را به بستر آتش به حالت جارو کردن بپاشید.

نکته: شارژ و بازبینی کپسول های آتش نشانی در زمان مقرر انجام شود.

انبرک فشار و تخلیه

ضامن
نشان دهندۀ خالی و ُپر 
بودن دستگاه

محتوی پودر 
خشک شیمیایی

شیلنگ تخلیه

تصویر 4ــ10ــ خاموش کننده با پودر و گاز 
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با یک سازمان امدادرسان آشنا شویم: 
یکی از سازمان های مهم امدادرسان که در حوادث مختلف، به خصوص حوادث طبیعی، به مردم 
آسیب دیده کمک می کند، جمعیت هالل احمر است. بعضی از وظایف این سازمان بین المللی که در 

اساسنامٔه آن آمده عبارت است از: 
ــ ارائٔه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله، سیل و …

ــ ارائٔه کمک های اولیه در حوادث غیرمترقبه به وسیلٔه امدادگران 
و …

ـ  10 تصویر 5 ـ

را  اولیه  های  مردم، کمک  به  در سراسر کشور،  احمر  شعبه های جمعیت هالل 
به صورت رایگان آموزش می دهند؟ 

آشنایی با چند موضوع در کمک های اولیه 
دیدیم که برای آمادگی در برابر حوادث، باید کمک های اولیه را در حد ضرورت بیاموزیم. 
دیده،  آسیب  شخص  به  کمک  برای  که  است  اقداماتی  کلیۀ  اولیه،  های  کمک  از  منظور 
بالفاصله پس از بروز حادثه و قبل از رساندن او به مرکز درمانی یا رسیدن تیم امدادی، 

توسط یک فرد آموزش دیده، انجام می شود. 
یکی از مهم ترین مراحل کمک های اولیه، کنترل عالیم حیاتی و عوامل تهدید کننده حیات است. 

عالیم حیاتی شامل تنفس، نبض، فشارخون و درجه حرارت می شود.
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ـ  10ــ یکی از روش های حمل مصدوم توسط دو امدادگر تصویر 6 ـ

نکات مهم در مورد کمک به مصدوم
 در صورتی شما مجازید وارد صحنه حادثه بشوید که آن محل برای شما هیچ خطری نداشته 

باشد. در غیراین صورت باید تا رسیدن نیروهای امدادی صبر کنید.
 امنیت جایی که مصدوم حضور دارد، بسیار مهم است؛ زیرا اگر آن محل امن نباشد، باید 
مصدوم و یا مصدومین را بالفاصله با رعایت نکات ایمنی حمل و از صحنه حادثه خارج کنید. به طور 
مثال اگر مچ پای مصدوم درد می کند، شما می توانید به کمک یک نفر دیگر او را مثل تصویر زیر حمل 

نمایید. 

خونریزی خارجی چیست و چگونه می توان آن را کنترل کرد؟ 
اگر در خونریزی، خون از بدن خارج شود و به بیرون بریزد، به آن خونریزی خارجی 
می گوییم. برای کنترل خونریزی خارجی، چند روش وجود دارد که مؤثرترین آنها فشار مستقیم و باال 

نگه داشتن عضو )در صورت امکان( است. برای این کار به روش زیر عمل کنید: 
١ــ چند گاز استریل )یا چند تکه از یک پارچٔه تمیز( را روی محل خونریزی بگذارید و با دست 

روی آن فشار آورید. 
٢ــ اگر خونریزی در قسمتی از بدن است که امکان قرار دادن آن در سطحی باالتر از سطح بدن 
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تصویر 7  ــ10ــ نقاط فشار شریان ها در کنترل خونریزی

زخم صورت و زیر چشمپیشانی و شقیقه

شانه و بازوزخم گردن

ساعد وآرنجزخم دست

زخم رانزخم ران و باالی پا )زانو(

زخم پایین پا )زانو(زخم پا

وجود دارد )مثالً خونریزی در ساعد دست(، همزمان با فشار دادن محل خونریزی، عضو خونریزی کننده 
را بلند کنید و باال نگه دارید. 

٣ــ در حالی که خونریزی را با وارد کردن فشار )به روش گفته شده( کنترل می کنید، با یک باند 
دور محل خونریزی را ببندید )البته نه آن قدر محکم که باعث قطع گردش خون شود(.

چه نکات مهمی را در پانسمان و باندپیچی یک زخم باز باید رعایت کرد؟ 
نکات مهمی که در پانسمان و باندپیچی یک زخم باید رعایت کنید، به طور خالصه عبارت اند از: 

١ــ از پانسمان استریل یا بسیار تمیز استفاده کنید. 
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٢ــ سطح زخم را به وسیلٔه پانسمان، به طور کامل بپوشانید. 
٣ــ پانسمان را از محل اولیه جابه جا نکنید )چون جابه جا کردن آن ممکن است دوباره باعث 

خونریزی شود(.
4ــ باندپیچی را وقتی انجام دهید که خونریزی به وسیلٔه پانسمان، قبالً کنترل شده باشد. 

5 ــ باند را بیش از حد سفت یا شل نبندید. 
٦ــ نوک انگشتان دست ها و پاها را آزاد بگذارید. 

در سوختگی های سطحی، چه کمک های اولیه ای را باید انجام داد؟ 
١ــ مصدوم را از نظر آسیب دیدگی های دیگر بررسی کنید و در صورت آسیب دیدگی وخیم تر، 

ابتدا به آن رسیدگی کنید. 
٢ــ بالفاصله پس از حادثه، محل سوختگی را به مدت ده تا بیست دقیقه داخل ظرف آب سرد 

فروببرید و یا آن را زیر جریان مالیم آب سرد قرار دهید. 
٣ــ به آرامی، ساعت، النگو، انگشتر، کفش و سایر چیزها را قبل از آن که ناحیه آسیب دیده 

متورم شود، خارج کنید. 
4ــ اگر پوست تاول زده است، به آنها دست نزنید و آنها را نترکانید؛ زیرا ترکاندن تاول ها، خطر 

عفونت را بیشتر می کند. 
موقت  پانسمان  برای  بپوشانید.  استریل  و  پانسمان خشک  یک  با  را  شده  ٔه سوخته  ناحی 5 ــ 

می توان از پوشش پالستیکی تمیز استفاده کرد. 
٦ــ در صورت هرگونه سوختگی در راه تنفس، چشم، صورت و نقاط حساس بدن از پزشک 

کمک بگیرید. 
در آسیب های اسکلتی چه کمک های اولیه ای را باید انجام داد؟ 

کمک های اولیه برای تمام آسیب های اسکلتی )شکستگی، دررفتگی و پیچ خوردگی( یکسان 
است:  

١ــ اگر آسیب یا عالمت واضحی وجود ندارد، ولی مصدوم از درد شکایت دارد، همیشه بنا را 
بر وجود شدیدترین آسیب اسکلتی یعنی شکستگی بگذارید و اقدامات الزم را انجام دهید. 

٢ــ هنگام شکستگی، درصورتی که عضو آسیب دیده خونریزی نداشت فقط آتل ببندید.
٣ــ از اقدام برای جاانداختن موارد شکستگی یا دررفتگی به شدت پرهیز کنید. به عالوه اگر 
سر استخوان شکسته از زخم بیرون زده است، سعی در فروبردن آن به درون زخم نداشته باشید، بلکه 
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دربارهٔ روش های آتل بندی، تحقیق و آنها را با یکی از دوستان خود تمرین کنید. 

حمل مصدوم چیست؟ 
حمل مصدوم عبارت است از انتقال مصدوم به روش صحیح از محل حادثه به محلی 

امن )برای انجام کمک های اولیه( و یا به مراکز درمانی. 
بسیار مهم است که به یاد داشته باشید نباید مصدومی را که آسیب شدیدی دیده و بدحال است، 
حرکت دهید مگر آن که خطری فوری )مانند آتش سوزی، فروریختن آوار، گاز سمی و …( جان او را 
تهدید کند. روش های متعددی برای حمل مصدوم وجود دارد که با توجه به شرایط مصدوم و امدادگر 

آن را با روش مناسب پانسمان و باندپیچی کنید و سپس عضو صدمه دیده را با روش صحیح آتل بندی 
و بی حرکت کنید. 

تصویر 8  ــ10
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باید از روش مناسب استفاده کرد. در این جا فقط یک نوع از آنها را برای آشنایی شما ذکر می کنیم. 
حمل به پشت: اگر مصدوم، سبک، کوچک و به هوش است و می تواند خود را نگه دارد، 
می توانید او را به پشت خود بگذارید )او را کول کنید( و حمل نمایید. در صورتی که مصدوم بی هوش 
باشد، می توانید مچ دست های او را ببندید. از این نوع حمل وقتی استفاده کنید که مصدوم، آسیب 

اسکلتی نداشته باشد و مسافتی که باید او را حمل کنید، طوالنی باشد. 
به جمعیت  آمـوزشی،  دوره های  در  شرکت  و  وق  فـ اقدامات  ل تر  کام فراگیری  ای  بـر نکته: 

هالل احمر مراجعه نمایید.

در مدرسه، منزل، مراکز عمومی و ادارات وجود جعبه کمک های اولیه الزم و 
ضروری می باشد. 
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انتشارات نام نویسنده نام کتابردیف

دفتر نشر فرهنگ اسالمیدکتر سیدجعفر شهیدیزندگی حضرت فاطمه زهرا )س(١

مؤسسه تنظیم و نشر آثار ــجایگاه زن در اندیشٔه امام خمینی )ره(٢
امام خمینی )ره(

مؤسسه تنظیم و نشر آثار ــ بسیج در اندیشٔه امام خمینی )ره(٣
امام خمینی )ره(

حماسه سازان پایداری )بسیج در آیینٔه 4
رهنمودهای مقام معظم رهبری(

دفتر نشر فرهنگ اسالمیــ 

صدراشهید مطهریجهاد 5

دکتر اسماعیل آشنایی با دفاع مقدس٦
منصوری الریجانی

خادم الرضا

مرکز اسناد و تحقیقات دکتر فرهاد درویشیجنگ ایران و عراق )پرسش ها و پاسخ ها( ٧
دفاع مقدس

روابط عمومی و حسین متفکرجنگ روانی٨
انتشارات سپاه پاسداران 

آشنایی با پدافند غیرعامل ـ مجموعه ١5 9
جلدی

عابدــ

در کمین گل سرخ ـ روایتی از زندگی شهید ١0
صیاد شیرازی

سورٔه مهرمحسن مؤمن

سورٔه مهرمصطفی رحیمی بابانظر ـ خاطرات شهید نظرنژاد١١

خاک های نرم کوشک ـ زندگی نامه شهید ١٢
برونسی

سورٔه مهرسعید عاکف

سورٔه مهرسیده اعظم حسینیخاطرات »دا« ١٣

سورٔه مهرمحسن کاظمیخاطرات مرضیه حدیدچی )دباغ(١4

وزارت فرهنگ و ارشاد شهید چمرانخدابود و دیگر هیچ نبود١5
اسالمی
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روایت فتحــ چمران به روایت همسر شهید١٦

روایت فتحــمرگ از من فرار می کندـ  کتاب مصطفی چمران١٧

روایت فتحــبه مجنون گفتم زنده بمان ـ کتاب مهدی باکری١٨

روایت فتحــرّد خون روی برف ـ کتاب محمود کاوه١9

روایت فتحــتوکه آن باال نشستی ـ کتاب زین الدین٢0

روایت فتحــبه مجنون گفتم زنده بمان ـ کتاب همت٢١

روایت فتحــخدا می خواست زنده بمانیـ  کتاب صیاد شیرازی٢٢

نشر آجاــپرواز تا بی نهایت ـ یادنامه شهید عباس بابایی٢٣

روایت فتح ــبه مجنون گفتم زنده بمان ـ کتاب حمید باکری٢4

جنایت های ما در خرمشهر ـ خاطرات افسران ٢5
عراقی

ترجمه محمدنبی 
ابراهیمی

سورٔه مهر

سورٔه مهرــجهنم تکریت ـ خاطرات آزاده مجتبی جعفری٢٦

مرکز مطالعات و تحقیقات محمد درودیانخونین شهر تا خرمشهر٢٧
جنگ سپاه پاسداران 

سورٔه مهراحمد دهقان سفر به گرای ٢٧0 درجه )ُرمان(٢٨

مدرسهمنیرالدین بیروتیسلمان فارسی٢9

سورٔه مهرــیکشنبه آخر ـ خاطرات معصومه رامهرمزی٣0

سورٔه مهرحبیب احمدزاده داستان های شهر جنگی٣١

سورٔه مهررقیه میرابوالقاسمیپاییز 59 ـ خاطرات زهره ستوده٣٢

سورٔه مهراحمد دهقانروزهای آخر ٣٣

دروغ های ساختگی ـ تحریف جنگ عراق در ٣4
رسانه ها

روایت فتحترجمه رسول روناسی

شب های بی مهتاب ـ خاطرات سرهنگ ٣5
شهبازی از دوران اسارت

سورٔه مهرمحسن کاظمی
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