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واحد یادگیری 2
کمک های اولیه

مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: کمک های اولیه
نوع درس: نظری ـ عملی

کل ساعت: 70 ساعت
ساعت نظری: 28ساعت 
ساعت عملی: 42 ساعت
اهداف کلی: هنرجو باید:

1 بهداشت فردی را شرح دهد. 
2 بهداشت گروهی را توضیح دهد.

3 اقدامات کمک های اولیه را تعریف کند.
4  تنفس را کنترل کند.

5 قلب را کنترل کند.
6 روش های جلوگیری از خونریزی را تشریح کند.

7 پانسمان و زخم بندی را انجام دهد.
8 روش های درمان مسمومیت را توصیف کند.
9 روش های مواجهه با بیهوشی را تشریح کند.

10 روش های مواجهه با شوک را تعریف کند.
11 روش های مواجهه با سوختگی را تعریف کند.

12 روش های حمل مجروح را انجام دهد.
13 روش های مواجهه با گرمازدگی، آفتاب زدگی، سرمازدگی، برق گرفتگی را تعریف کند.
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14 روش های مواجهه با شکستگی استخوان، دررفتگی، پیچ خوردگی،کوفتگی را 
توصیف کند.

15  روش های درمان خفگی را تشریح کند.

دانسته های پیشین: آشنایی با اصول مقدماتی بهداشت فردی، آشنایی اولیه با 
بهداشت گروهی، آشنایی اولیه با کمک های اولیه.

عالئم  اولیه،  کمک های  گروهی،  بهداشت  فردی،  بهداشت  کلیدی:  واژه های 
حیاتی، روش های جلوگیری از خونریزی و پانسمان آن، مسمومیت، بیهوشی، شوک، 
سوختگی، حمل مجروح، گرمازدگی، آفتاب زدگی، سرمازدگی، برق گرفتگی، شکستگی 

استخوان، دررفتگی، پیچ خوردگی،کوفتگی و خفگی.

تجهیزات

6 سرنگ، 5 قیچی، 4 فشارسنج، 3 دماسنج، 2 جعبه کمک های اولیه، 1 باند،
 12 آتل،  11 ،)Torniquette(10    لچک برانکارد، تخت   9 دستکش،  8 7  سرم،

گاز  استریل.
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ابزار و تجهیزات اجزای بسته آموزشی )فیلم(
4 حمل مجروح 3 پانسمان، 2 تنفس مصنوعی، 1 بهداشت گروهی درون کشتی،

  

1ـ2ـ بهداشت

1ـ1ـ2ـ بهداشت فردی
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 بهداشت پوست را توضیح دهد.

2 بهداشت مو را توضیح دهد.
3 بهداشت دهان و دندان را شرح دهد.

4 بهداشت چشم را بیان کند.

5 بهداشت گوش را بیان کند.
 شایستگی های غیرفنی

1 حل مسئله را به صورت تحقیق انجام دهد.
2 ارزش های ایرانی ـ اسالمی در مورد بهداشت فردی را شرح دهد.

پیشنهاد می شود هنرآموز برای توضیحات بیشتر به نکات زیر اشاره کند:

)Health( بهداشت
بهداشت پیشگیري از شیوع بیماري ها و یا به عبارت دیگر رفاه کامل فیزیکي، اجتماعي 

و روحي )نه فقط عدم وجود بیماري( است.
بهداشت عمومی: یکی از فعالیت های سازمان یافته اجتماعی است که به منظور 
حفظ، ارتقا و بازسازی سالمت افراد انجام می گیرد و در برگیرنده خدماتی است که 

به کل جامعه ارائه می شود.
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و  حفظ  تأمین،  جهت  در  که  است  دستورالعمل هایی  شامل  فردی:  بهداشت 
ارتقای بهداشت و سالمتی فرد به کار می رود.

روش تدریس بهداشت فردی
برای تدریس این واحد بهتر است هنرآموز از روش تدریس کالس معکوس استفاده 
کند. یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق اینترنت مطالعه و یاد 

بگیرند و در کالس با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.

فعالیت کالسی

در بخش فعالیت از هنرجو خواسته شده است تا در مورد بهداشت فردی در کشتی 
فعالیت  از  موارد صحیحی  به  تا هنرجویان  را هدایت کنید  بحث  این  بحث کند. 
فردی دست یابند. سپس از هنرجویان بخواهید تا هرچه از این فعالیت فهمیدند 
روی کاغذی بنویسند و گزارش دهند. در بخش فعالیت از هنرجو خواسته شده 
است تا در مورد بهداشت فردی در کشتی بحث کند. این بحث را هدایت کنید 
تا هنرجویان به موارد صحیحی از فعالیت فردی دست یابند. سپس از هنرجویان 

بخواهید تا هرچه از این فعالیت فهمیدند روی کاغذی نوشته و گزارش دهند.
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فعالیت کالسی )تکمیل جدول(
 

عدم  از  ناشی  عوارض  و  فردی  بهداشت  انواع  رعایت  موارد  شامل  تکمیل جدول 
رعایت بهداشت است که در ادامه در قسمت دانش افزایی به تفصیل به آن پرداخته 

شده است. در این قسمت به اختصار به پاسخگویی این سؤال پرداخته  می شود:
پاسخ ردیف 1: شست و شوی دست با آب و صابون ـ انتقال بیماری توسط دست 

آلوده
پاسخ ردیف 2: شست و شوی دندان با آب، مسواک زدن و استفاده از نخ دندان ـ 

پوسیدگی و از بین رفتن دندان
پاسخ ردیف 3: شست و شوی بدن با آب و صابون ـ ایجاد بوی بد تعرق بدن و... .

ایجاد  ـ  و...  چشم  از  محافظت  و  آفتابی  عینک  از  استفاده   :4 ردیف  پاسخ 
بیماری های چشمی، ایجاد مشکل دید و سوزش چشم و... .

پاسخ ردیف 5: تمیز نگه داشتن گوش و محافظت از گوش در مقابل ورود اجسام 
خارجی و... ـ ایجاد بیماری های چشمی، ایجاد مشکل شنوایی و سوزش گوش و... .

فعالیت کالسی )تکمیل جدول(
 

ـ  چشم ـ  مو  پاسخ جای خالی ردیف 2: صورت  
 Ea r   ـ   Throat  ـ   Nose  ـ  Tongue  ـ  Teeth  ـ   Neck :3 پاسخ جای خالی ردیف
Elbow�  ـ  Shoulder  ـ  Foot  ـ  Hand  ـ  Head :6  پاسخ جای خالی ردیف
Heart  ـ  Arm � Knee � Breast ـ Finger
Pelvis Kidney  ـ  Waist Back  ـ  Abdomen :9 پاسخ جای خالی ردیف
Bladder  ـ  Lung Intestines  ـ  Stomach  ـ  Liver
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دانش افزایی

 بهداشت پوست
پوست یکی از اعضای مهم و وسیع بدن است که حاوی غدد چربی است. در نتیجه 
فعالیت این غدد، آب، مواد زائد، امالح و مقداری چربی از طریق پوست از بدن دفع 
می شود. دفع این مواد به همراه فعالیت باکتری هایی که در نقاط مختلف پوست، 
به خصوص در نواحی گرم و مرطوب زندگی می کنند، سبب تخمیر مواد موجود در 
عرق و پوست شده و باعث به وجود آمدن بوی نامطبوعی می شود. جهت رفع آن، 

اقداماتی باید انجام داد.
فعالیت این غدد در سنین بلوغ و با ورزش، گرمی  هوا، پوشیدن لباس های ضخیم، 
برای  این رو  از  می گیرد.  بیشتری  شدت  هیجان،  نگرانی،  عصبانیت،  خستگی، 

محافظت از پوست و رعایت بهداشت توجه به موارد زیر ضروری است:
هر کس باید بدن خود را تا حد امکان هر روز یا حداقل هفته ای دوبار با آب و صابون 
بشوید. تعداد دفعات استحمام با توجه به دمای هوای، میزان فعالیت، آلودگی هوا 

و محل کار متفاوت است.
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شست و شوی بدن با آب و صابون، پوست را از وجود مواد زائد پاک می کند. مواد 
قلیایی موجود در صابون، سبب حل شدن چربی ها و مواد زائد موجود بر پوست 
شده و مانع انسداد منافذ پوستی می شود. استحمام با آب گرم نه تنها سبب بهتر 
حل شدن مواد زائد و نرمی و لطافت پوست می شود بلکه رفع خستگی عضالنی و 
افزایش خون گیری پوست را نیز به همراه خواهد داشت، استحمام، بالفاصله پس 
از صرف غذا، موجب گشاد شدن عروق پوست بدن شده و خون را از معده و دیگر 

اندام های داخلی متوجه پوست می کند.
عادات جویدن ناخن غیر بهداشتی بوده و سبب ابتالی فرد به بسیاری از بیماری ها 

خواهد شد.
شست و شوی روزانۀ پاها، از تجزیه عرق و بوی نامطبوع پا جلوگیری می کند.

استفاده از کفش مناسب به نحوی که هیچ گونه فشاری به پا وارد نکرده و سبب 
تغییر فرم طبیعی استخوان بندی پا نشود، از نکات مهمی  است که باید در مورد 

سالمت پا و ستون فقرات، بدان توجه نمود.
عفونت قارچي در ناحیه پا از شایع ترین عفونت ها است که معموالًً از طریق تماس 
مستقیم گسترش پیدا مي کند. بیشتر افرادی که بدون کفش در محیط هاي مرطوب 
و یا کف استخرها راه می روند به این نوع عفونت مبتال می شوند. این عفونت قارچي 
از البه الي انگشتان پا آغاز شده و رفته رفته باعث پوسته پوسته شدن، ترک خوردن 
و حالت فلسي شدن پوست آن ناحیه و نواحي اطراف مي شود و در قسمت کف و 
کناره هاي پا به صورت قرمزي، فلسي شدن و حتي خشکي پوست بروز مي کند که 
معموالً با خارش همراه است. گاهي افرادي که مبتال به عفونت قارچي پا شده اند، از 
سوزش ناحیه کف پا احساس ناراحتي مي کنند و به گمان اینکه عامل این سوزش 
تنها تعریق پاست، آن را جدي نمي گیرند. در صورت بروز چنین عالئمي باید به 
و  یافته  بهبود  قارچ  ضد  کرم هاي  با  معموالً  عفونت ها  این  شود.  مراجعه  پزشک 
عالئمي چون سوزش و خارش در آنها کاهش مي یابد، اما در موارد شدیدتر بیماري، 

ممکن است نیاز به استفاده از قرص هاي ضد قارچ باشد.
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 بهداشت مو
 موی سالم، ظاهری درخشان، مرتب و قابل انعطاف دارد. نکات اساسی که در 

بهداشت مو باید مورد توجه قرار گیرد عبارت اند از:
 نوع شامپو و سایر مواد پاک کننده مهم بوده و انتخاب صحیح آنها با توجه به 
مشخصات مو، به ویژه میزان چرب  بودن آنها است و باعث تقویت رشد مو و سالم 

ماندن آنها می شود.
 برس کشیدن روزانه موها باعث تشدید سرعت جریان خون در پوست سر شده و 

از جمع شدن گرد و غبار و مواد زائد در پوست سر جلوگیری می کند.
قابل کنترل خواهد  با شستن مرتب موها، شانه کردن و برس زدن  شوره سر   
بود. پس از شست و شوی موها، برای خشک کردن آنها باید از مالش شدید با حوله 
به حوله خشک کرد. دفعات  با فشار دادن  را  به جای آن، موها  خودداری شود و 

شست و شوی موها به نوع آن )چرب، خشک و معمولی( بستگی دارد.

»تنیا« مشهور  به  را درگیر مي کنند،  ناخن ها  و  پوست  قارچي که  عفونت هاي   
هستند و واگیردار نیز می باشند. این عفونت ها گاهي از طریق تماس مستقیم با فرد 
مبتال و یا گاهي از راه تماس با شیء یا حیوان آلوده، به انسان منتقل مي شوند. عامل 
بقاي این عفونت هاي قارچي، گرما و رطوبت محیط بوده و بیشتر در شانه، لباس ها، 
محیط حمام و یا استخر زندگي کرده و رشد مي کنند. عدم رعایت بهداشت فردي و 
رطوبت طوالني  مدت پوست بدن خطر رشد عفونت هاي قارچي را افزایش مي دهد. 
در بیشتر افراد، این عفونت هاي قارچي خفیف بوده و به راحتي درمان پذیرند؛ ولي 
در بیماراني که به دالیلي چون ابتال به ویروس HIV، یا سرطان، سیستم ایمني 

ضعیفي دارند، ممکن است مشکالت جدي و خطرناکي را به وجود آورد.
عفونت هاي قارچي معموالً لکه هایي از خود روي پوست برجاي مي گذارند که با رنگ 
طبیعي پوست متفاوت بوده و بیشتر به رنگ سفید، صورتي، قهوه اي و به صورت 
فلسي شکل دیده مي شود. این مشکل بیشتر قسمت هایي از بدن را مبتال مي کند 
که یا بر اثر پوشش نامناسب و گرم شدن و یا براثر عدم رعایت بهداشت، شرایط 
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ناخن ها،  بازوها،  سینه،  پاها،  پشت،  مانند  داشته اند  قارچ ها  رشد  براي  مساعدي 
پوست سر و کشاله ران.

موي سر هم به خاطر شرایط مناسبي که براي رشد قارچ ها دارد، مکان مناسبي 
براي رشد و نمو عفونت هاي قارچي است.

این عارضه به ویژه در کودکان رخ داده و باعث ریزش موي سر به صورت نقطه اي 
مي شود. البته افراد بزرگسال هم در صورت عدم رعایت اصول بهداشتي ممکن است 
به این بیماري مبتال شوند. این عفونت از طرق مختلف مانند تماس نزدیک فرد به 
فرد، تماس با وسایل شخصي افراد مبتال مانند شانه، حوله، یا رختخواب و تماس با 

حیوان آلوده قابل انتقال هستند.

این عفونت قارچي باعث ریزش مو یا به اصطالح عوام کچلي قسمت هایي از موي سر 
یا کل موها مي شود که پوست سر خاکستري به نظر رسیده و نقاط سیاه رنگي روي 
آن را مي پوشاند. این نقاط سیاه رنگ، موهایي هستند که ریزش کرده و باقیمانده 
آنها به صورت نقاط سیاه به نظر مي رسند. در این حالت پوست سر پوسته پوسته 
شده و شوره سر در آن دیده مي شود. این قسمت ها خارش زیادي داشته و گاهي 
با قرص هاي  بر اثر خارش زیاد، زخم مي شوند. عفونت قارچي پوست سر معموالًً 
را  یا قرص هاي استروئیدي  ضد  قارچ قابل درمان هستند. برخي پزشکان هم کرم ها 
با عفونت کمک زیادي  التهاب نواحي درگیر  تجویز مي کنند. استروئیدها به کاهش 
مي کند ولي استفادۀ طوالني مدت از آنها به دلیل عوارض جانبي شدیدي که به جاي 
مي گذارند، توصیه نمي شود. این عارضه در زمان حاضر خیلي عارضۀ جدي و همه گیري 
نیست؛ ولي در زمان هاي قدیم به علت عدم رعایت بهداشت عمومي و دسترسي نداشتن 

به آب سالم و بهداشتي، افراد زیادي دچار عفونت قارچي پوست سر مي شدند.
برای جلوگیری از این مشکل نباید از شانه، حوله، رختخواب، کاله و به طور کلي 

وسایل شخصي دیگران استفاده کرد.
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 بهداشت دهان و دندان
مهم ترین و شایع ترین بیماری ها و عوارض جسمی  ناشی از عدم رعایت بهداشت 

دهان و دندان عبارتند از:

می تواند  دندان ها  و  دهان  و ضعیف  نامطلوب  بهداشت  لثه:  التهاب  بیماری   1
منجر به بروز بیماری پریودنتال یا التهاب لثه شود. این بیماری با ورم و التهاب لثه 
یا به اصطالح عارضه »ژنژیویت« آغاز می شود و عالئم آن تورم، قرمزی و خونریزی 
لثه ها است. ژنژیویت اگر درمان نشود تشدید شده و به بافت لثه و استخوان هایی 

که نگهدارندۀ دندان ها هستند، آسیب جدی وارد می کند.
عامل  و  قلب  داخلی  الیه  التهاب  آندوکاردیت  آندوکاردیت:  قلبی  عارضه   2
آن باکتری های موجود در دهان است. این باکتری ها بر اثر بیماری خفیف لثه یا 
بریدگی در لثه ها وارد جریان خون می شوند و به قلب می رسند و موجب التهاب 

این عضو حیاتی می شوند.
3 بیماری های قلبی و عروقی: باکتری های موجود در دهان که موجب تورم و 
التهاب لثه یا به اصطالح پیوره شدن آن می شوند اگر درمان نشوند می توانند موجب 
بروز انواع مختلف بیماری های قلبی، انسداد سرخرگ ها و حتی سکته مغزی شوند.

4 ضعف حافظه: بهداشت نامطلوب دهان و دندان ها نه تنها روی قلب تاثیر سوء 
می گذارد، در عین حال پیامدهای مضر و مخربی نیز برای مغز به همراه دارد. عدم 
رعایت بهداشت مناسب دندان ها با تنگ شدن و انسداد سرخرگ ها در مغز مرتبط 
است. وقتی سرخرگ ها و عروق مغز به دلیل وجود باکتری ها مسدود می شوند، این 
فرایند نیز به نوبه خود موجب تضعیف حافظه و افزایش خطر زوال عقل می گردد.

5 دیابت: بین بهداشت نامناسب دندان ها و دیابت ارتباط قوی وجود دارد. التهاب 
و تحریکی که در دهان آغاز می شود، توانایی بدن را  برای کنترل قند خون تضعیف 
و  تجزیه  طبیعی  فرایند  در  انسولین  کمبود  دلیل  به  دیابتی  افراد  بدن  می کند. 
مصرف قند با مشکل مواجه می شود. هورمون انسولین در واقع وظیفه تبدیل قند 

خون به انرژی را بر عهده دارد.

 بهداشت چشم
وی  یادگیری  توان  و  محیط  با  فرد  ارتباط  کاهش  سبب  بینایی،  در  اختالل   
نکات  این  رعایت  بینایی،  قوه  در  اختالل  بروز  از  پیشگیری  به منظور  می شود. 

بهداشتی ضروری است:
1 استفاده از حولۀ شخصی و تمیز، در پیشگیری از عفونت های چشمی، بسیار مهم  است.

2 هنگام مطالعه باید از نور کافی که از پشت سر و طرف چپ می تابد، استفاده کرد 
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و فاصلۀ چشم ها از سطح مطالعه بهتر است بین 30ـ 45 سانتی متر باشد.
3 در صورت بروز عوارضی مانند تاری دید، اختالل در قدرت بینایی، خستگی در 

هنگام مطالعه و ... به سرعت به چشم پزشک مراجعه کنید.

در   ،A ویتامین حاوی  غذاهای  به خصوص  مناسب،  و  متنوع  غذاهای  مصرف   4
سالمت چشم ها نقش اساسی دارد.

پلک،  افتادگی  از  اعم  ظاهر چشم ها،  در  اختالل  هرگونه  مشاهدۀ  در صورت   5
قرمزی، تورم، انحراف و... باید به سرعت به پزشک مراجعه کرد.

آنها  از مالش  به چشم ها  یا مواد شیمیایی  و  6 در صورت ورود اجسام خارجی 
خودداری کرده و سپس چشم را با مقادیر فراوان آب، شست و شو داده و با یک گاز 

تمیز پوشانده و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.
7 برای شست و شوی چشم از ماساژ آن جداً خودداری کنید. بهترین راه این است 

که پلک ها را از دو طرف کنار زده و چشم را در زیر شیر آب نگه دارید.

 بهداشت گوش
گوش عضوي بسیار پیچیده است که عهده دار دو نوع فعالیت شنوایي و حفظ تعادل 
است. قسمت اعظم این عضو در استخوان گیج گاهي جاي دارد. گوش ارتباط انسان 
را با دیگران و محیط پیرامون فراهم می کند. فردی که ناشنوا متولد می شود به طور 
طبیعی قادر به تکلم نیز نخواهد بود؛ زیرا تجربۀ شنیداری برای کالم آموزی الزم است. 
از آنجا که گوش ارگان حساسی است و آسیب های آن همیشه قابل درمان نیست، 

مراقبت از آن بسیار مهم است. ساختمان گوش از سه قسمت تشکیل شده است:

ماهیچه راست فوقانی

عدسی

قرنیه
مردمک

عنبیه
ضاللیه

ماهیچه مژگانی

ماهیچه مژگانی
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 ساختمان گوش
1 گوش بیروني یا خارجي: گوش بیرونی شامل اللۀ گوش و مجراي شنوایي 
است. الله گوش جمع آوري امواج صوتي، هدایت آنها به مجراي شنوایي و تشخیص 
ـ 3 سانتي متر است  جهت آنها را بر عهده دارد و مجراي شنوایي لوله اي به طول 2 
که ارتعاشات صوتي از طریق آن به پردۀ صماخ که در انتهاي آن قرار دارد مي رسند.
به وسیله  که  استخواني  است  محفظه اي  گوش،  از  قسمت  این  میاني:  2 گوش 
دو دریچۀ بیضي و گرد از گوش داخلي و به وسیلۀ پردۀ صماخ از گوش خارجي 
را  ارتعاشات شدید صوتي  انتقال صوت،  جدا مي شود. گوش میاني عالوه بر عمل 
کم می کند؛ اما هر گاه شدت صوت از حد معیني تجاوز کند گوش داخلي صدمه 

خواهد دید.
»البیرنت«  خم هایش  و  پیچ  داشتن  به علت  داخلي  گوش  به  داخلي:  3 گوش 
می گویند. این قسمت از گوش، ارتعاشات صوتي را به سلول های شنوایي رسانده و 

آنها را به امواج عصبي تبدیل می کند.

الله گوش

حلزون گوش مجاری نیم دایره گوش 
اعصاب شنوایی

شیپور استاش
رکابی
سندانی
چکشی

پرده گوش

مجرای گوش

گوش خارجی

گوش داخلی

گوش داخلی
عصب شنوایی تعادلی

حلزون

گوش میانی
مجرای گوش خارجی

مجاری نیم دایره ای

قدامی) جلویی(
خلفی)پشتی(

افقی

گوش میانی
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نکات بهداشتي جهت مراقبت از گوش:
1 از پاک کردن گوش با اشیاي خارجي نظیر کلید، چوب کبریت و گوش پاک کن 

جداً خودداری کنید زیرا باعث بروز عفونت گوش خارجي می شود.
2 جرم موجود در گوش داراي خاصیت چربي و اسیدي است. چربي موجود در گوش 
از ترک خوردن پوست گوش جلوگیري کرده و سبب نرمي پرده آن مي شود و از طرف 
دیگر خاصیت اسیدي جرم موجود در گوش از رشد قارچ ها و باکتري ها در گوش نیز 

پیشگیري مي کند؛ بنابراین نباید جرم گوش را حتی با گوش پاک کن پاک کرد.
3 از قرار گرفتن در معرض سر و صداي زیاد خودداري کنید زیرا باعث کم شدن 
به  ناچار  اگر  مي شود.  بدن  مختلف  اعضاي  در  اختالالتي  بروز  و  شنوایي  قدرت 
کار کردن در محیط پر سر و صدا هستید، حتماً از پالگ های مخصوص گوش و 

گوشی های محافظ گوش استفاده کنید.
4 دردها و عفونت های گوش را جدی بگیرید و در اسرع وقت به متخصص گوش 

و حلق و بینی مراجعه کنید.
5 درصورت خارش گوش از خاراندن آن پرهیز کرده و به متخصص گوش و حلق 

و بینی مراجعه کنید.
6  از ورود عمدی آب و مواد شوینده مانند شامپوها به داخل مجرای گوش در 

حین استحمام اجتناب کنید، همچنین از شنا کردن در آب های آلوده بپرهیزید.
7 از گوش پاک کن برای خشک کردن گوش ها بعد از هر استحمام اجتناب کنید. 
از  با جریان دادن هوای گرم و مالیم سشوار به مدت دو دقیقه  از استحمام  بعد 

فاصله نیم متری به سمت گوش ها آنها را خشک کنید.
8 در صورتي که نوزاد تا سن هشت ماهگي در برابر صدا هیچ گونه عکس العملي نشان 
ندهد یا تا دو سالگي حرف زدن را شروع نکند باید به قوۀ شنوایي او مشکوک شد، 
همچنین اگر نوزاد بی قرار باشد، سعی در خاراندن گوش کند، تب شدید و گریه 
داشته باشد احتمال دارد به گوش درد مبتال شده باشد و باید با پزشک مشورت کرد.

9 گوش خارجي را در برابر تغییرات جوي محافظت کنید؛ زیرا ممکن است دچار 
آفتاب سوختگي و یا سرمازدگي شود.

10 در صورت ورود اجسام خارجي در گوش ، ابتدا سعي کنید با قرار دادن گوش به 
سمت پایین و تکان دادن آرام سر و الله گوش آن را خارج کنید. در صورتي  که  با 
این اقدامات جسم خارج نشد از سایر کارها و دست کاري  جداً خودداري کنید. زیرا 
ممکن است سبب آسیب به پرده گوش و یا بدتر شدن وضعیت شود. در این حالت 

باید به سرعت به  پزشک  مراجعه  نمود.
11 برای تسکین گوش درد، هرگز از دود سیگار و یا مواد مخدر استفاده نکنید.
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برخی از بیماری های گوش
1 اختالالت مربوط به سرومن )موم گوش(: سرومن یا موم گوش توسط غدد 
مخصوصی در قسمت غضروفی مجرا برای چرب و نرم کردن پوست و به دام انداختن 

ذرات خارجی ترشح می شود و اختالالت آن شامل موارد زیر است:
سرومن بیش از حد: تجمع موم گوش در مجرای کوچک و پیچ دار در بعضی 

موارد منجر به انسداد مجرا می شود.
ناکافی بودن سرومن: کمبود سرومن با عالئم خشکی، خارش، ترک خوردن و 

خراشیدگی مجرا همراه بوده و با استفاده از پمادهای گوش بهبود می یابد.
التهابی اللۀ گوش و مجرای شنوایی ناشی  2 اوتیت خارجی: به بیماری های 
از عفونت ها یا التهاب اطالق می شود. اوتیت خارجی اغلب در تابستان و به صورت 

عفونت اولیه رخ می دهد.
3 عفونت های قارچی مجرای گوش: بیشتر در مناطق گرم دیده می شود. یکی 
از عالئم آن خارش شدید است. قارچ آسپیرژیلوس یک توده سیاه یا خاکستری رنگ 
در مجرا به وجود می آورد. برای درمان آن باید از قطره یا پماد ضد قارچ استفاده شود.

التهاب گوش میانی

پرده گوش
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4 پولیپ های گوش: پولیپ نشان دهندۀ عفونت مزمن است. پولیپ ها در عمق 
مجرا رخ داده و پوشیده از چرک بوده و به آسانی دچار خونریزی می شوند و عالئم 
آن شامل ترشح چرکی بدبو، ناشنوایی نسبی و خونریزی است. باید از کندن پولیپ 
خودداری کرد، زیرا خطر آسیب عصب صوتی و یا زنجیرۀ استخوانی گوش میانی 

وجود دارد.
را  اثرات خود  میانی  بیماری های گوش  معموالً  5 عفونت های پرده صماخ: 

به صورت تغییراتی در موقعیت، رنگ و یکپارچگی پرده صماخ منعکس می کنند.
6 اوتیت میانی حاد: این بیماری یکی از علل اصلی کاهش شنوایی در کودکان 

است. این عفونت در اثر آلرژی و عفونت ایجاد می شود.

2ـ1ـ2ـ  بهداشت گروهی
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 اهمیت بهداشت گروهی را توضیح دهد.

2 اقدامات منجر به بهداشت گروهی را بیان کند.
 شایستگی های غیرفنی

1 با مشاهده فیلم حل مسئله را انجام دهد.
2  باگزارش دهی پاسخ را ارائه کند.
3 مسئله را با کار گروهی حل کند.

4 ارزش های ایرانی ـ اسالمی  در مورد بهداشت گروهی را شرح دهد.

روش تدریس بهداشت گروهی
پیشنهاد می شود هنرآموز با استفاده از رویکرد فناورانه، هنرجویان را به مشاهده 

فیلم آماده شده برای این بخش توصیه کند.
و  حفظ  تأمین،  و  بیماری  از  پیشگیری  دانش  از  است  عبارت  گروهی  بهداشت 
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2ـ2ـ کمک های اولیه

 اهداف جزئی واحد یادگیری
 شایستگی های فنی

1 اهمیت کمک های اولیه را توضیح دهد.
2 اقدامات منجر به کمک های اولیه را بیان کند.

 شایستگی های غیرفنی
1 با استفاده از رویکرد نمایشی، مسئله را حل کند.

2 حل مسئله را با تکمیل جدول انجام دهد.

ارتقای  سالمت و توانمندی بشر با تالشی جمعی که منجر به توسعه جامعه شود. 
سازمان جهانی بهداشت، سالمت را تأمین رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی 

تعریف نموده و بهداشت عمومی  باید تمام اجزای سالمت را در بر گیرد. 

فعالیت کالسی

دهند.  ارائه  متعدد  واگرای  پاسخ های  می توانند  هنرجویان  جدول،  تکمیل  برای 
برای مثال: 

پاسخ ردیف1ـ قرار ندادن مواد غذایی در جای خودشان یا تمیز نکردن زمین 
آشپزخانه و...

پاسخ ردیف2ـ استفاده نکردن دستمال در جلوی دهان یا استفاده از وسایل 
شخصی یکدیگر و ...

پاسخ ردیف3ـ انداختن دستمال کاغذی درون فاضالب
ـ  دست دادن پاسخ ردیف4ـ شیوع بیماری های مسری 
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روش تدریس کمک های اولیه
پیشنهاد می شود هنرآموز با استفاده از رویکرد نمایشی با نمایش تجهیزات موجود 
در کارگاه به آموزش کمک های اولیه بپردازد و برای توضیحات بیشتر به نکات زیر 

اشاره کند:
هنگام وقوع حادثه، ابتدا باید از ایراد صدمات جدید جلوگیری کرده و جلوی شدت 
یافتن عارضه را بگیرد. در مرحله بعد، امدادگر موظف است تا ضمن تدارک امکانات 
درمانی برای بیمار و یا رساندن بیمار به محلی که این گونه تدارکات در آن فراهم 
است )مثل بیمارستان(؛ اقداماتی را در حد توان برای بهبود حال بیمار انجام دهد. 

فعالیت کالسی

در بخش فعالیت از هنرجو خواسته شده است تا برای تکمیل جدول، پاسخ های 
خویش را ارائه دهند. برای مثال: 

پاسخ ردیفBand :1 ؛ پانسمان و بانداژ را با آن انجام می دهیم.
پاسخ ردیفFirst Aid :2 ؛ تجهیزات اولیه همچون باند، دماسنج و فشارسنج را 

شامل می شود.
پاسخ ردیفThermometer :3 ؛ اندازه گیری دما را با آن انجام می دهیم.

پاسخ ردیفManomometer :4 ؛ اندازه گیری فشار را با آن انجام می دهیم.
پاسخ ردیفScissor :5 ـ برای بریدن باند و... استفاده می کنیم.

پاسخ ردیفHypodermic Syringe :6 ؛ برای تزریق ویتامین، آنتی بیوتیک و... 
در عضله استفاده می شود.

پاسخ ردیفSerum :7 ؛ برای تزریق در رگ استفاده می شود.
و  زخم  به  دست زدن  هنگام  بهداشت  رعایت  برای  Gloves ؛  ردیف8:  پاسخ 

پانسمان و... استفاده می شود.
پاسخ ردیفStretcher :9 ؛ برای حمل بیمار استفاده می شود.
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دانش افزایی

خالصه مجموعه وظایف امدادگر در انجام کمک های اولیه به این شرح است:
1 حفظ خونسردی

2 انتقال مصدوم از محیط پرخطر مثل انتقال به خارج از ساختمانی که دچار حریق شده  است؛
3 روحیه دادن به مصدوم و خودداری از تضعیف روحیه وی؛ 

4 بازرسی راه های تنفسی و عالئم حیاتی؛
5 تعیین نوع جراحات و ضایعات برای تعیین نوع اقدامات الزم؛

6 کنترل خونریزی داخلی و خارجی، عالئم مسمومیت، شکستگی ها و سایر آسیب ها 
برحسب اولویت؛

7 فراهم کردن امکان آسایش و راحتی بیمار تا رسیدن امکانات درمانی.

1ـ2ـ2ـ مسمومیت
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 عالئم مسمومیت را توضیح دهد.

2 کمک های اولیه مسمومیت را بیان کند.
3 راه های پیشگیری از مسمومیت را شرح دهد.

 شایستگی های غیرفنی
1  با استفاده از فناوری و اینترنت، این واحد را در منزل یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.
3 ارزش های ایرانی ـ اسالمی  در مورد مسمومیت را شرح دهد.

روش تدریس مسمومیت
برای تدریس این واحد بهتر است هنرآموز از روش تدریس کالس معکوس استفاده 

کمک کنید بیمار به وسایلی 
مثل بالش تکیه دهد.
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کند. یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق اینترنت و مطالعه یاد 
بگیرند و در کالس با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.

پیشنهاد می شود هنرآموز برای توضیحات مقدماتی موارد زیر را در نظر داشته باشد:
1 در صورتی که فردی دچار مسمومیت شده باشد، الزم است که بدن او را در 

وضعیت ریکاوری یا بهبودی قرار دهد. 
2 در اولین فرصت ممکن از مصدوم علت مسمومیت را )در صورت به هوش بودن ( 

سؤال کند. 

3 مصدوم را وادار به استفراغ نکند و اگر در اطراف لب ها یا دهان نشانه هایي از 
سوختگي مشاهده شد به مصدوم آب یا شیر داده تا سوختگي مصدوم آرام گیرد. 

4 چنانچه تنفس و ضربان مصدوم از فعالیت بازایستاده است ، به او تنفس مصنوعي 
بدهد. 

5 مسموم را بالفاصله به بیمارستان رسانده و چنانچه آثاري از سموم مصرف شده 
وجود دارد، آن را براي اطالع پزشک به بیمارستان بفرستد. 

فعالیت  کالسی

در این بخش از فعالیت کالسی از هنرجو خواسته شده است تا در صورت مشاهده 
او  درمان  برای  عمومي  ضعف  و  اسهال  تهوع ،  استفراغ ،  سردرد،  عالئم  با  ملوانی 

مراحل زیر را انجام دهد:
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در این فعالیت از هنرجو خواسته شده است تا عالئم ظاهری فردی را که در اثر 
ترکیب سفیدکننده  مانند  ناشناخته  موادشیمیایی  ترکیب  از  ناشی  گاز  استنشاق 
شده  سمی  مسموم  شیمیایی  گازهای  و  بهداشتی  سرویس های  جرم گیر  لباس، 
است؛ توضیح دهد و شرح دهد برای درمان این فرد چه اقداماتی باید انجام شود؟

پاسخ: اگر گاز منواکسید کربن و دي اکسید کربن ناشي از سوختن زغال و یا اگزوز 
باشد عالئم ظاهری سرگیجه ، همراه با تندي نفس و نبض، و اگر گاز آمونیاک و 
دي اکسید گوگرد و کلر مورد مصرف در یخ سازها و تصفیه آب باشد عالئم ظاهری 
اتر، کلرفرم، اکسید  کبودي لب ها و ناخن ها، است. و اگر گاز بیهوش کننده مثل 
نیترو و غیره باشد، عالئم ظاهری همچون بیهوشي و تشنج مشاهده می شود. برای 

درمان این فرد الزم است اقدامات زیر انجام شود:
1 دور کردن مسموم از منبع سم

1 در حالت خوابیده، سر فرد را به سمت عقب چرخانده و چانه او را باال بکشد، 
به طوری که مسیر تنفس وی باز شود.

2 بدن فرد را به روی یکی از پهلوها غلطانده و دستان وی را زیر سر و گونه اش 
قرار دهد تا مانع از تماس سر با زمین و یا چرخیدن آن شود.

3 زانوی باالیی را به سمت باال کشیده و خم کند تا به صورت یک تکیه گاه روی 
زمین قرار بگیرد.

4 بار دیگر وضعیت مسیر تنفسی وی را کنترل کرده و سر او را به سمت عقب 
کشیده تا تنفس بیمار راحت تر شود.

5 با شماره اورژانس تماس گرفته و تا زمان رسیدن آمبوالنس در کنار بیمار بماند.
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فعالیت کالسی

در این فعالیت از هنرجویان خواسته شده است تا تحقیق کنند که اگر کسي توسط 
مار گزیده شده باشد، چگونه می توان تشخیص داد که مار سمی  بوده یا غیرسمی؟ 
اگر مار سمی  باشد چه عالئمي در او ظاهر مي شود، این عالئم به چه مواردی وابسته 

است؟ چه اقدامی  الزم است انجام شود؟ 

2 شل کردن یقه و کمر لباس شخص مسموم 
3 کنترل تنفس و در صورت نیاز تنفس مصنوعي

و غیر سمي  به دو دسته سمي  و  نبوده  مارها سمي  تمام  همان طور که مي دانید 
هم  با  و  نبوده  یکسان  سمي بودن  میزان  نظر  از  سمي  مارهاي  مي شوند.  تقسیم 
فرق دارند. همچنین از نظر شکل ظاهر نیز مارهاي سمي و غیر سمي تفاوت هاي 
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سر مار مرجاني مثلثي نیست. توضیح نکته

3 مارهاي سمي براي نیش زدن از دو دندان نیش استفاده مي کنند و محل گزش 
اما در مارهاي غیر سمي  )یا زخم( مشخص مي شود.  یا دو سوراخ  با یک  معموالًً 

دندان ها متعدد هستند و در دو ردیف هاللي قرار مي گیرند.
غیر سمي  مارهاي  در  ولي  است؛  منفرد  سمي  انواع  در  مارها  دم  حلقه هاي   4

به صورت یک ردیف دوتایي در کنار هم دیده مي شود.
مارهاي  در  که  دارد  وجود  کوچک  یک حفرۀ  مارهاي سمي  پایین چشم  در   5

غیر سمي دیده نمي شود.

آشکاري دارند که برخي از آنها در جدول آورده شده اند و از جمله آنها مي توان به 
موارد زیر اشاره کرد :

1 مردمک چشم مارهاي سمي به صورت بیضي )خطي( و شبیه مردمک چشم 
گربه است . ولي مردمک چشم مارهاي غیر سمي گرد و مدور است . 

نکته : مار مرجاني که از خطرناک ترین مارهاي سمي است مردمک مدور دارد.
2 سر مارهاي سمي مثلثي شکل است و با بدن مار زاویه دارد؛ ولي سر مارهاي 

غیر سمي به صورت نیمه بیضي است و بدنشان شبیه کرم خاکي است .
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مار غیر سمیمار سمیویژگی

ندارنددارندحفرۀ بین چشم و بیني

گردبیضوي شکلمردمک چشم

ــــــــمثلثي شکل و پوشیده از پولک هاي ریزشکل سر

طویل ترکوتاه ترطول مار

کوتاهبلنددندان نیش و پیش

علي رغم وجود این تفاوت ها تشخیص گزش سمي از غیر سمي به سرعت و آساني 
ممکن نیست و همان طور که گفته شد هر مارگزیدگي را باید خطرناک تلقي کرد، 

مگر خالف آن ثابت شود.

عالئم و نشانه ها و بررسي بیمار مار گزیده 
 مشاهده مار

 مشاهدۀ سوراخ یا زخم در محل نیش زدگي.
 درد در محل گزیدگي، همراه با سوزش شدید است.

مار گزیدگی
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عالئمنوع

تورم، تغییر رنگ، درد کم، احساس قلقلک، ضربان سریع، ضعف خفیف
عمومي، تهوع، استفراغ، اختالل دید

تورم سریع و کرختي بدن، درد، مردمک سنجاقي، به خود پیچیدن، شدید
هذیان، شوک، تشنج، فلج، عدم وجود نبض

 تورم محل گزیدگی، با گذشت زمان، به سمت قسمت مرکزي اندام و به طرف 
تنۀ فرد پیشرفت مي کند.

 قرمزي پوست و بروز تاول
 قرمزي و تورم عروق لنفاوي در عضو گزیده شده و پیشرفت این قرمزي و تورم 
به  و نسبت  بسیار دردناک  ناحیه  این  لبه هاي  بدن.  به سمت قسمت هاي مرکزي 

لمس حساس هستند.

 تهوع، استفراغ، سرگیجه و احساس ضعف
 کاهش فشار خون
 تب، لرز و تعریق

 سوزن سوزن یا کرخت شدن نوک انگشتان و اطراف لب و دهان
 خونریزي از بیني، وجود خون در ادرار یا مدفوع

 تند شدن تنفس یا تنگي نفس
 افزایش نبض

 مشکل بینایي
هنگامي که کسي توسط مار سمي گزیده می شود، عالئمي در او ظاهر مي شود که 
بسته به نوع سم و میزان ورود آن به بدن به دو گروه خفیف و شدید تقسیم مي شود: 
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عالئم و نشانه هاي زهرآگین شدن و سرعت تظاهر به آنها به عوامل زیر بستگي دارد:
1 اندازۀ مار 

2 محل، تعداد و عمق گزیدگي 
3 مقدار زهر تزریق شده 

4 حساسیت فردي نسبت به زهر 
5 سن و وزن مصدوم 

6 سالمتي عمومي عضو
7 نوع و تعداد میکروارگانیسم موجود در حفره دهاني مار

در بررسي بیمار، ابتدا به دنبال اثرات دو دندان روي پوست مصدوم بگردید. البته 
ممکن است فقط یکي از دندان ها در پوست فرو رفته باشد. گاه نیز یکي از دندان هاي 
مار در حمله به هدف قبلي شکسته است. همچنین ممکن است که مار در مرحله 

پوست اندازي بوده، و بیشتر از دو دندان داشته باشد.

کمک هاي اولیه
1 در ابتدا پس از ارزیابي محل حادثه و استفاده از لباس و کفش مناسب برای 
جلوگیري از مارگزیدگي، مصدوم را از محل حادثه دور کنید؛ البته در صورت عدم 

وجود خطر، بي حرکت نگه داشتن مصدوم در اولویت قرار دارد.
2 اکثر گزیدگي ها در ناحیه دست و پاها اتفاق مي افتد. بنابراین توصیه مي شود 
)در مورد مارهایي که سم آنها از طریق اختالل در عملکرد دستگاه عصبي عمل 
مي کند؛ مانند مار کبري و مار مرجاني( با استفاده از پارچه یا باندي که حدود 4 تا 
5 سانتي متر عرض داشته باشد، باال و پایین محل گزیدگي را ببندید، این کار باید 
با رعایت اصولی خاص انجام شود. باند یا پارچه را طوري ببندید که یک انگشت 

به راحتي از زیر آن عبور کند و مانع مسدود شدن خون سرخرگي نشود.
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یا  زیور آالت، ساعت  قرار دهید.  قلب  یا هم سطح  پایین تر  را  انتهاي زخمي   3
لباس هاي تنگ را از اندام گزیده شده خارج کنید.

4 استفاده از دستگاه پمپ مکندۀ مخصوص در 30 دقیقه اول مارگزیدگي توصیه 
بیمار رسیدید،  به  از گزیدگي  بعد  دقیقه  تا 10   5 از  در صورتي که پس  مي شود. 

ـ 50 درصد زهر را خارج کنید.  توسط ساکشن کردن مي توانید 25 
5 در صورت در اختیار داشتن محلول آنتي سپتیک یا صابون سطح زخم را با آن 

شست و شو دهید.

استفاده از کمپرس سرد در مار گزیدگي ممنوع است. نکته

نوار در دو  از قرار دادن  در صورتي که محل گزش در نزدیکي مفاصل است، 
سمت مفصل خودداري کنید و نوار مورد نظر را فقط در باالي زخم )سمتي که 

به تنه مصدوم نزدیک تر است( ببندید.

توجه

شکل: دستگاه پمپ مکنده مخصوص

6 در نقطه گزیدگي و درست با همان عمقي که نیش مار فرو رفته است )معموالًً خیلي 
سطحي و حدود 4 میلي متر( یک برش خطي بدهید. هیچ گاه روي ناحیه را برش ضربدري 

ندهید زیرا این کار ریسک بریده شدن اعصاب و عروق خوني را افزایش مي دهد.
7 زخم باید حدود 20 دقیقه ساکشن شود؛ در صورتي که نجات دهنده خودش زخم بازي در 
دهان یا اطراف دهان داشته باشد، باید از این کار اجتناب کند. مایع زخم که توسط ساکشن 
دهاني خارج می شود، باید به طور مرتب دور ریخته شود. اگر در حین کار مایع بلعیده شد جاي 

نگراني نیست؛ زیرا زهر در معده بي اثر مي شود.
8 در صورت امکان اطالعات صحیحي در مورد شکل مار به دست آورید. 

9 هرگز به بیمار اجازه ندهید که راه برود و مصدوم را به سرعت به مراکز درماني منتقل کنید.
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دانش افزایی

برای مقابله با مسمومیت هاي غذایي نکات زیر را مدنظر قرار دهید:
باعث تحریک  فاسد  مواد غذایی  باکتري های موجود در  این  1 مصرف مایعات: 
روده ها و از دست رفتن آب زیادي از آنها مي شود. به منظور پیشگیري از کاهش 
آب بدن الزم است مقدار زیادي آب بنوشید. آب و مایعات رقیق مانند آب سیب، 
غذاهاي مرکب از گوشت و سبزیجات پخته و آبگوشت بهترین جایگزین مایعات از 
دست رفته بدن است. نوشابه )100درصد غیر الکلي و بدون گاز(  بسیار مفید است.
2 جرعه جرعه بنوشد: کاًل جرعه نوشیدن ممکن است منجر به استفراغ گردد.

مي تواند  استفراغ  و  اسهال  بنوشد:  غذایي  آنفلوانزاي  مخصوص  نوشابه   3
موجب از دست رفتن الکترولیت هاي حیاتي بدن ـ نظیر سدیم وپتاسیم ـ شوند. 
این مواد از دست رفته را مي توان با محلولی که به صورت آماده در بازار به فروش 

مي رسد جایگزین کرد.
4 عدم استفاده از داروهاي آنتي اسید، این داروها اسید معده را کاهش داده و 
دفاع بدن را در برابر باکتري ها ضعیف مي کنند. با مصرف آنتي اسید احتمال رشد و 

تکثیر باکتري ها بیشتر و سریع تر می شوند.

5 مانع دفاع بدن نشوید: هنگام مسمومیت، بدن سعي به بیرون راندن ارگانیسم 
سمي و بیماري زا دارد. در بعضي موارد مصرف داروهاي ضد اسهال با قدرت دفاعي 
بدن براي مبارزه با عفونت تداخل مي کند. از مصرف این قبیل محصوالت پرهیز 

شود و اجازه دهید بیماري سیر طبیعي خود را طي کند.

اسید معده
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6 خود را وادار به استفراغ نکنید: اجازه ندهید واژه مسمومیت چنان باعث 
هراس در شما شود که با انگشت زدن به ته حلق خود سعي در استفراغ کنید.

ساده  مسمومیت  یک  عالئم  دارند:  ویژه  مراقبت  به  نیاز  افراد  از  برخي   7
روز  دو  یا  یک  مدت  ظرف  که  است  سر گیجه  و  اسهال  تهوع،  عضالت،  گرفتگي 
بر  طرف مي شود؛ اما در مورد افرادي که دچار بیماري هاي مزمن یا اختالل سیستم 

ایمني هستند، مسمومیت غذایي مي تواند بسیار جدي و خطرناک باشد.
در صورت توأم بودن مسمومیت با هر یک از عالئم زیر، حتماً با پزشک تماس بگیرید:
 دشواري در بلع، صحبت کردن یا تنفس. تغییر در وضع بینایي. ضعف عضالني 

یا فلج، به ویژه بعد از خوردن قارچ یا کنسرو.
 تب باالي37/7 درجه سانتي گراد

 استفراغ شدید و عدم تحمل هر نوع مایع در معده
 اسهال شدید و ادامه آن بیش از دو روز

 دردهاي پیوسته و موضعي

در مورد بیمار مارگزیده: سم بعضي از مارها )مثل مار کبری و مار مرجاني( بر روي 
سیستم عصبي اثر مي گذارد و با فلج کردن عضالت تنفسي باعث خفگي و مرگ فرد 
قلبي و  )احیاي  انجام تنفس مصنوعي  به ویژه  اولیه مناسب،  ارائۀ کمک هاي  مي  شود. 

ریوي( در نجات زندگي این افراد از اهمیت خاصي برخوردار است.

نکته


