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 بسمه تعالی

 سالم دوست من

بارها با خودم فکر می کردم چرا ما وقتی یکی رو در حالت بیهوش یا به ظاهر 
در حال مرگ می بینیم فقط دورش جمع میشیم یا فوقش میزاریمش تو 
 ماشینمون و میرسونیمش به نزدیک ترین بیمارستان چرا با خودمون فکر 

کارها بشه براش کرد شاید احتمال زنده بودنشو کنیم شاید یه سري  نمی
می کردن دماي معمولی رو در حال احیا آ خیلی اوقات تو فیلمها. نهبیشتر ک

 بینیم که از نظر ما شاید مسخره به نظر برسه ولی آیا واقعا اینجوره؟

 می خوام بگم زنده کردن یک انسان یا کمک به زنده موندنش واقعا

.لذت بخشه  

:وع می کنیمپس با هم شر  

 یه فردي رو بیهوش رو زمین پیدا میکنیم تنها هستیم چیکار کنم؟

:ایمنی- 1  
.یعنی مطمئن باشیم مکان امنه و خطري خود ما رو تهدید نمیکنه  

.صداش می کنیم یا آروم تکونش میدیم - 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. اگه جواب داد ولی نه به صورت دلچسب به  اورژانس اطالع بده  - 3
.هرچند دیقه بازم چکش کن تا اورژانس بیاد. کاري نکن   

 
اول اورژانسو فعال کن.........   اگه جواب نداد    



 

اگه نفسش خوب بود مریض رو تو وضعیتی که تو شکل پایین 
.میبینی بزار و هر دو دقیقه تنفسشو چک کن تا اورژانس برسه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طبیعی نبود ماساژ قلبی رو شروع کن

جوري که . دستاتو رو هم قفل کن بین دو تا سینشو پیدا کن 
.سانت به سمت پایین فشار بده

 
 
 
 
 

بار که این کارو کردي دو بار هم بهش تنفس بده واین کار رو 
.ی تنفسهارو به اون بسپار
بعد از اینکه از نبودن جسمی تو دهان و 
نداشتن اسیب گردن تا حدودي خیالت راحت شد بصورت دهان به 
اگه خیلی از این کار حالت بد 
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 بعد ببین نفسش چطوره
 

اگه نفسش خوب بود مریض رو تو وضعیتی که تو شکل پایین 
 میبینی بزار و هر دو دقیقه تنفسشو چک کن تا اورژانس برسه

طبیعی نبود ماساژ قلبی رو شروع کناگه نفس نداشت یا نفسش   
دستاتو رو هم قفل کن بین دو تا سینشو پیدا کن 

سانت به سمت پایین فشار بده 5دستات  از ارنج خم نشه به اندازه   
 
  
 

 
 
 
 
 

بار که این کارو کردي دو بار هم بهش تنفس بده واین کار رو  30
ی تنفسهارو به اون بسپاراگر کمک داشت. تکرار کن تا اورژانس برسه  

بعد از اینکه از نبودن جسمی تو دهان و .... تنفس رو اینجوري بده 
نداشتن اسیب گردن تا حدودي خیالت راحت شد بصورت دهان به 

اگه خیلی از این کار حالت بد . دهان یا دهان به بینی نفس بده 
.میشه فقط ماساژ بده  
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:در آخر چند نکته  

چیزي نگذارید ، زیرا ممکن است این کار باعث  فرد بیهوشهرگز زیر سر 
 بسته شدن راه تنفس وي شود

  هرگز مایعی داخل دهان فرد بیهوش نریزید یا چیزي در آن نگذارید

  )مثل آب یا قرص (

هرگز جسمی را که به داخل بدن فرو رفته و گیر کرده است بیرون نیاورید ، 
دانه ي آن باعث اثابت کنید تا حرکت آزبلکه سعی کنید آن را در جاي خود 

خونریزي بیشتر ، آسیب عروقی و عصبی در ناحیه فرورفته و اطراف آن ایجاد 
  .گاهی جسم خارجی مانعی براي خونریزي در ناحیه ي فرورفته است. نکند

سیب دیدگی ستون فقرات او وجود دارد جابجا آهرگز مصدومی را که احتمال 
حرکت دادن کمر یا . فوري جان او را تهدید کندنکنید ، مگر آنکه خطري 

  .گردن در چنین مصدومانی ممکن است باعث آسیب نخاع و موجب فلج گردد

هرگز عضو آسیب دیده را بدون محافظت از محل آسیب دیدگی حرکت 
  .ندهید زیرا ممکن است رگهاي خونی و اعصاب مجاور استخوان شکسته شود 

ردن ، پشت ، یا کمر مطرح است ، باید این اگر احتمال آسیب دیدگی سر ، گ
موضوع را هنگام باز کردن راه تنفسی او در نظر بگیرید ، براي این کار سر 

  .مصدوم را به عقب خم نکنید و فقط چانه را باال بکشید 

احساس مزه شور در دهان نشانه نشست مایع مغزي نخاعی است ، هرگز 
گیرید زیرا ممکن است این کار باعث جلوي جریان آزاد مایع مغزي نخاعی را ن

  .افزایش فشار داخل جمجمه گردد

در صورت وجود صدمات سر یا بیهوش بودن مصدوم باید او را به عنوان 
  .مصدوم با صدمه نخاعی تلقی نمایید 

نباید سعی در جا انداختن استخوان یا عضو جابجا شده یا بیرون آمده از زخم 
  .کنید 
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دن مصدوم ، روي صورتش آب بپاشید یا به صورت او نباید براي به هوش آور
  .سیلی بزنید یا محکم تکانش دهید 

.همیشه سالمت باشید  
 

متخصص طب اورژانس –دکتر پیمان اتابکی   
 
 
 
 
 
 

 


