
 

 

 

 آموزش اعضای انجمن امداد و نجات

 ویژه دانش آموزان دبستان دو

 مجتمع آموزشی پسرانه معلّم

 واحد پزشکی



 

 

 

 فهرست

 

 

 چه چیزهایی در دوره مقدماتی یاد گرفتید؟مقدمه: 

 جلسه اول -1

 )سه گام اول( 1وضعیت خطر -اجرا در کالس

 درجه بندی هوشیاری

 جلسه دوم -2

 عالیم حیاتی و کارگروهی

 )عالیم حیاتی( 2وضعیت خطر -اجرا در کالس

 جلسه سوم -3

 جابجا کردن مصدوم

 سه نفره( -دو نفره -کارگروهی )حمل مصدوم یک نفره

 جلسه چهارم -4

 )وضعیت بهبود( 3وضعیت خطر -اجرا در کالس

 تشنّج( -گیرکردن غذا در گلو -چند اورژانس شایع )خون دماغ



 

 

 

 مقدمه
به شما تبریک می گوییم که توانستید آزمون دوره                 

مدرسه را با موفقیت پشت      “ امداد و نجات  ”مقدماتی انجمن   
سر بگذارید و وارد دوره دوم )تکمیلی( شوید. در این دوره                 

 مطالب بیشتری می آموزیم اما...
آنچه که در این دوره یاد می گیریم هم کافی نیست و                 

 همیشه باید بیشتر و بیشتر بیاموزید. 

 چه چیزهایی در دوره مقدماتی یاد گرفتید؟
 در دوره مقدماتی آموختیم که:

  اولین کاری است که یک امدادگر باید یاد بگیرد.کمک خواستن به موقع و صحیح 

  چند مورد را می توانید به خاطر بیاورید؟()که الزم است کمک بخواهیم موارد فوریتی 

  و محتویات آن آشنا شدیم.جعبه کمکهای اولیه با 

 برای راحتی کار، حوادث معمول زندگی را به سه دسته تقسیم کردیم 

  :زمین خوردن و آسیب های ورزشیحوادثی که اغلب در مدرسه رخ می دهد 

  :گرما یا سرما زدگی و گزشحوادثی که اغلب در سفر یا اردو اتفاق می افتد 

  :سوختگی و بریدگیحوادثی که احتمال دارد در منزل دچار آن شویم 

  :زخم بندی، پانسمان و بانداژو برخی روش های امداد را عملی با هم تمرین کردیم 

پس یاد گرفتید که در موارد غیر اورژانسی چطور یک پیچ خوردگی یا زخم کوچک را                 
درمان کنید اما حاال که با مقدمات امداد و نجات آشنا شُدید، اطرافیان انتظار بیشتری               
 از شما دارند ... بیایید بعضی اقدامات در شرایط خطر و بُحرانی را هم تمرین کنیم.

 1صفحه  -2کمکهای اولیه



 

 

 1وضعیت خطر -اجرا در کالس
برای اولین تمرین وضعیت خطر نیاز به دو نفففر       
داوطلب داریم؛ یک نفر مصدوم است و دیفگفری       

 امدادگر می شود.
فرض کنید که یک شخص آشنا یا غریفبفه را     
می بینید که به طرز غیرعادی روی زمین دراز 

 کشیده است.

آیا او یا خود شما در خطفر نفیفسفتفیفد  چفه            به اطراف خوب دقت کنید...     -گام اول

 خطراتی ممکن است در کمین شما باشد 

 مثالً اگر...االن بهترین کاری که می توانید بکنید چیست   -گام دوم

 .مصدوم وسط خیابان افتاده باشد 
 .بوی گاز در محل پیچیده باشد 
 .احتماالً مصدوم دچار برق گرفتگی شده باشد 
  .افراد خطرناکی اطراف مصدوم هستند و احتماالً او را زخمی کرده اند 
 .در کنار مصدوم انفجاری رخ داده یا ممکن است ساختمانی آوار شود 
 .همه چیز ظاهراً طبیعی است و کسی در خطر نیست 

 آیا مصدوم هوشیار است  -گام سوم

اول او را صدا بزنید... اگر واکنشی نشان نداد بلندتر صدا بزنید... اگفر بفاز هفم هفیفچ              
 واکنشی نشان نداد، شانه های او را تکان دهید... 

توجه: مراقب باشید نباید تکان دادن شما خیلی شدید باشد چون اگر ستون فقرات او آسیب دیده باشد ممکن است با 

 تکان شدید شما آسیب بیشتر شود.

اگر پاسخ داد، فرصت دارید از او سوال کنید که چه اتفاقی افتاده و حالش چطور است 
 حتماً باید اول کمک بخواهیدو... بعد کمک بخواهید اما اگر پاسخی نداد 

 2صفحه  -2کمکهای اولیه



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

حتماً می دانید برای کمک خواستن باید بزرگترها را صدا 
( تماس بگیرید اما یک شفمفاره      111بزنید یا با اورژانس ) 

 دیگر هم هست که اهمیت زیادی دارد چون:
 با موبایل قفل شده، بدون شارژ  و حتی بدون سیم کارت  

 هالل احمر() 111شماره   هم قابل تماس است؛ 

 درجه بندی هوشیاری
شاید فکر کنید که آدم ها یا هوشیار هستند یا بیهوش؛ ولی اینفطفور نفیفسفت چفون           
بسیاری از مصدومان در حالت بین هوشیاری و بیهوشی هستند. برای هفمفیفن مفا          

 هوشیاری افراد را درجه بندی می کنیم.

 عامل مهم است: 3در درجه بندی هوشیاری 
 آیا چشمهایش را باز می کند یا نه  -1
 آیا به سواالت ما جواب می دهد یا نه  -2
بدن و اندام او در چه وضعیتی است، آیفا     -3

 می تواند با اراده خود آنها را حرکت دهد 

این درجه بندی در افراد حادثه دیده اهمیفت  
 زیادی دارد.

 3صفحه  -2کمکهای اولیه



 

 

 عالیم حیاتی
حیات یعنی زندگی؛ پس عالیم حیفاتفی یفعفنفی        
چیزهایی که نشان می دهد یک مفوجفود، زنفده        

 ضربان قلبل     و   نفس کشیدناست. در انسان؛  

ی زنده بودن است. البتفه بفعفضفی          نشان دهنده

هم جزو بفررسفی هفای عفالیفم             دمای بدنیا  فشارخونبررسی ها مثل اندازه گیری 
 حیاتی به حساب می آیند. 

 را چگونه اندازه گیری کنیم؟* ضربان قب  
با هر ضربان قلب، فشاری در سرخرگ ها ایجفاد  
می شود که خون را به جلو حرکت می دهفد. در     
قسمتهایی از بدن که سرخرگ از روی استخفوان  
عبور می کند این ضربان را می توان حس کرد که 

می گویند. معفمفواًل بفرای بفررسفی            نبضبه آن 
را انتخاب می کنند اما نبض در گردن، آرنج، زانو، مچ پا و... هم قفابفل       مچ دستنبض، 

 لمس است. 
در افراد سالم تعداد نبض با تعداد ضربان قلب برابر است، پس اگر تعداد نبفض را در      

 یک دقیقه بشمارید می توانید بفهمید ضربان قلب چقدر است.

 طبیعی و غیرطبیعی چه تفاوتی دارد؟* نبض 
: اگر بدانید که ضربان قلب طبیفعفی    تعداد -1

در هر سنّی چقدر است، موارد غیرطبیعفی را    
تشخیص می دهید؛ اما یادتان باشد که وقتفی  
فعالیت می کنیم ضربان قفلفب مفا بفه طفور            

 طبیعی تندتر می شود.

 4صفحه  -2کمکهای اولیه



 

 

 

ریتم ضربان قلب باید یکنواخت یعنی فاصله بین ضربان ها مساوی بفاشفد،   نظم:   -1

 اگر اینطور نباشد غیرطبیعی است. 
نبض باید آنقدر فشار داشته باشد که به راحتی زیر انگشت شما احساس قدرت:   -3 

 شود. اگر به راحتی لمس نمی شود، یعنی نبض ضعیف و غیرطبیعی است.

 توجه : تشخیص نظم و قدرت نبض ساده نیست و باید تمرین کنید تا بتوانید متوجه شوید.

 را چگونه اندازه گیری کنیم؟* نفس کشیدن 
وقتی کسی نفس می کشد سینه یا شکم او حرکت می کند. با شمردن تعداد حفرکفات     

 او را اندازه گیری کنیم.  تنفسدر یک دقیقه، می توانیم تعداد 

توجه : معموالً تنفّس ما خودکار و منظّم است اما اگر به نفس کشیدن فکر کنیم تنفّس از حالت خودکار خارج و با  
اراده ما انجام می شود و نظم آن به هم میخورد. پس وقتی می خواهید تعداد نفس های کسی را بشمرید بهتر است  

 متوجه نباشد که دارید این کار را انجام می دهید. 

 طبیعی و غیرطبیعی چه تفاوتی دارد؟* تنفس 
تعداد تنفس طبیعی در جدول زیر نوشته شده است اما  به جز تعفداد نفففس، مفوارد         

 دیگری هم اهمیت دارد:
 سطحی یا عمیق بودن تنفّس، 
 فاصله بین نفس ها )نظم(،

 نفس کشیدن با درد و سختی، 
 )مثل خس خس(صدای غیرعادی 

 و شکل حرکت قفسه سینه.  

 بررسی عالیم حیاتی -کار گروهی
گروههای دونفره تشکیل دهید؛ نفر اول نبض نفر دوم را بگیرد و به طور همزمان نفففر   
دوم تعداد تنفس نفر اول را بشمارد بعداز اینکه نتیجه را یادداشت کردید، جای خفود  

 را با هم عوض کنید. 

 5صفحه  -2کمکهای اولیه



 

 

 1وضعیت خطر -اجرا در کالس 
برای دومین تمرین وضعیت خطر هم نیاز به دو نفر داوطلب داریم؛ یک نفر امفدادگفر اسفت و        

 دیگری نقش مصدوم را بازی می کند.

فرض کنید که با مصدومی مواجه شدید و مراحل اول، دوم و سوم را انفجفام دادیفد؛        
محیط امن است و نیاز به جابجایی مصدوم نیست، مصدوم هوشیار نیست و شفمفا     
درخواست کمک کرده اید و منتظرید تا نیروهای امداد برسند. حفاال بفهفتفریفن کفار            

 باید عالیم حیاتی او را بررسی کنیدچیست  

 * چطور بفهمیم مصدوم نفس می کشد؟
اگر سر خود را پایین بیاورید تا چشم های شفمفا     
در راستای بدن مصدوم باشد، بهتر  متوجه باال و   
پایین رفتن سینه یا شکم او حین نفس کشفیفدن     

 می شوید.
ضمناً در این حالت )شکل روبرو( بخار بازدم ففرد     
را هم روی پوست صورت خود احساس می کنیفد  

 یا صدای نفس کشیدن او را می شنوید و می توانید مطمئن شوید که نفس میکشد.  

 * چطور بفهمیم قب  مصدوم ضربان دارد؟
روش گرفتن نبض را در همین جلسه یاد گرفتید اما 
در مصدومی که هوشیار نفیفسفت از مفچ دسفت              
استفاده نمی کنیم چون اگر فشارخون پایین بفاشفد   
نبض مچ دست احساس نمی شود. در وضفعفیفت         

 خطر فقط نبض گردن را بررسی می کنیم که شاهرگ بدن است.

توجه : اگر مصدوم عالیم حیاتی نداشت باید او را به حالت طاق باز )خوابیده به پشت( در بیاورید تا عملیات احیاء 

 انجام شود. احیاء در دوره های پیشرفته تر امداد و نجات آموزش داده می شود.

 6صفحه  -2کمکهای اولیه



 

 

 
 7صفحه  -2کمکهای اولیه

 جابجایی مصدوم
بجز مواردی که مصدوم جانش در خطر اسفت  «این قانون کلی را به خاطر بسپرید:  

 »)مثالً در آتش سوزی(، افرادی که آموزش ندیده اند نباید مصدوم را حرکت دهفنفد.     

 چون گاهی یک حرکت اشتباه ممکن است باعث مرگ یا فلج شدن مصدوم شود.
 به خصوص در برخی شرایط باید بیشتر در جابجایی احتیاط کرد، مثالً: 
 وقتی مصدوم بیهوش است و نمی دانیم چه چیزی باعث بیهوشی او شده است. .1
 مصدومان تصادفات رانندگی  .2
 وقتی به سر، گردن یا ستون فقرات مصدوم ضربه وارد شده است. .3
 مصدومان سقوط از بلندی .4
 افراد پیر یا کسانی که پوکی استخوان دارند .1
 وقتی مصدوم می گوید که دست یا پایش بی حس یا فلج شده و یا گزگز می کند. .6

 تمرین جابجایی مصدوم  -کار گروهی
 گروههای سه یا چهارنفره تشکیل دهید و انواع روش حمل مصدوم را تمرین کنید.

 
 



 

 

  
 

 8صفحه  -2کمکهای اولیه



 

 

 9صفحه  -2کمکهای اولیه 

 3وضعیت خطر -اجرا در کالس 
برای سومین تمرین وضعیت خطر هم نیاز به دو نفر داوطلب داریم؛ یک نفر امدادگفر اسفت و       

 دیگری نقش مصدوم را بازی می کند.

فرض کنید که با مصدومی مواجه شدید، نیاز به جابجایفی مصفدوم نفیفسفت...            
اید و مصدوم زنده است...     درخواست کمک کرده اید... عالیم حیاتی را هم بررسی کرده

 دیگر چه کار مفیدی می توانید بکنید 

خیلی از مصدومین ممکن است استفراغ کنند یا خون باال بیاورند و ایفن خفطفرنفا          
است، چرا  چون یا بیهوش و گیج هستند و یا نمی توانند حرکت کننفد در نفتفیفجفه          
ممکن است خون و استفراغ وارد مجاری تنفسی شود و فرد را خفففه کفنفد. بفرای             
پیشگیری از این خطر سعی می کنیم اغلب مصدومین را در وضعیت بفهفبفود قفرار         
دهیم. در این وضعیت محتویات دهان خارج می شود و فرد را خفه نمی کنفد. شفکفل        

 ببینید تا یاد بگیرید چطور مصدوم را در وضعیت بهبود قرار دهید.)از چپ به راست( زیر را 

 توجه: اگر احتمال بدهیم که ستون فقرات مصدوم آسیب دیده است، این کار را انجام نمی دهیم.

 چند اورژانس شایع

بیشتر افراد موقع خون دماغ سر را به عقب خون دماغ:   -1

می برند تا خون از بینی نیاید اما این کار باعفث مفی شفود        
خون وارد گلو شود. باید بنشینید، سر را کمی به جلفو خفم      

 کنید و هردو سوراخ بینی را محکم بگیرید.



 

 

اول فرد را تشویق کفنفیفد تفا         گیر کردن چیزی در گبو:   -1

محکم و پشت سرهم سرفه کند، اگر با این کار لقمه غذا خفارج  

ضفربفه   )بین دو کفتفف(           نشد با دست خود محکم به پشت او 

مفانفور   «بزنید. اگر باز هم مشکل حل نشد نوبت بفه انفجفام         

است که در دوره های پیشرفته تر امداد و نفجفات        »هایملیخ

 آموزش داده می شود.

وقتی کسی تشنّج می کند اول از همه باید او را به تشنّج:   -3

آرامی روی زمین  دراز و محیط اطراف او را ایمن کنید تفا در    

اثر برخورد به اجسام دور و برش آسیب نبیند. چیز نرمی زیفر   

سرش بگذارید و یقه لباسش را آزاد کنید. وقتی هفم تشفّنفج         

تمام شد او را در وضعیت بهبود قرار دهید تا کف دهان بهفتفر   

 توجه: هرگز به زور چیزی را در دهان فرد قرار ندهید.      خارج شود.

به شما تبریک می گوییم که دوره تکمیلی کمکهای اولیه را با 
موفقیت به پایان رساندید و موفق شدید دومین نشفان ویفژه       
انجمن امداد و نجات را دریافت کنید. امیدواریم کفه آمفوزش        
انجمن برای تان مفید بوده باشد. اگر عالقمند هسفتفیفد کفه        

دوره سوم و بیشتر یاد بگیرید به مربی پرورشی اطالع دهید تا 
 را هم برای شما برنامه ریزی کند.نهایی )پیشرفته( 

 

 -در تدوین این کتاب از منابع زیادی استفاده شده است از جمله: اسالیدهای عملیات نجات و حمل مصدوم
 پرستاری ایرانیان و... -رسانه دکتر سالمت -مراقبت از سالمت کود  )فصل پنجم(

 11صفحه  -2کمکهای اولیه


