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۱ــ   ۸   ــ سوختگی و انواع آن
صدماتی  دچار  زياد  حرارت  بر  اثر  پوست  سوختگی،  در 
شديدتر  حالت های  در  می شود.  آن  دهندٔه  تشكيل  بافت های  در 

بافت های زير پوست نيز آسيب می بينند.
تقسيم  چهار نوع  ايجاد به  عامل  سوختگی ها را بر   اساس 

می كنند.
۱ــ سوختگی های حرارتی براثر تماس آب جوش يا بخار 

آن، حرارت مستقيم مثل شعله يا اتوی داغ
۲ــ سوختگی های شيميايی: بر  اثر تماس با مواد اسيدی يا 

شيميايی يا مواد شوينده يا سفيدكننده  مثل وايتكس
۳ــ  سوختگی های الكتريكی: بر  اثر تماس با برق يا رعد 

و برق
۴ــ سوختگی های تابشی: بر    اثر تماس با اشعٔه  خورشيد

۲ــ ۸ ــ شدت سوختگی
سوختگی  دچار  آب  بخار  يا  جوش  آب  با  حال  به  تا  آيا 

شده ايد؟ محل سوختگی چه مشكلی داشت؟
شدت سوختگی به عوامل زير بستگی دارد:

ــ وسعت سوختگی
ــ مقدار حرارت عامل سوزاننده

ــ مدت زمان تماس عامل سوزاننده با پوست محل آسيب

مقدمه
پوست خارجی ترين اليۀ بدن است كه وظايف متعددی از قبيل كنترِل درجۀ حرارت بدن، تعريق، 
جلوگيری از ورود ميكروب ها و … را به عهده دارد و در زمان بروز سوختگی، پوست اصلی ترين قسمِت در 
معرض خطر است. سوختگی بر   اثر عوامل مختلف مانند: آب جوش، آتش گرفتن لباس، برق گرفتگی، مواد 
شيميايی و سوزاننده و بازی با ترقه و آتش، ممكن است ايجاد شود. معموًال كودكان و افراد سالخورده 

بيشتر از ساير افراد در معرض خطر بوده، احتمال آسيب ديدگی نيز در اين افراد بيشتر است.

تقسيم  درجه  سه  به  را  آن  سوختگی  شدت  تعيين  برای 
می كنند:

 سوختگیِ درجۀ۱ (سطحی)

در اين نوع سوختگی فقط پوست آسيب ديده است. عاليم 
اين سوختگی، قرمزی و سوزش و گاهی تورِم پوست است كه بعد 

از چند روز خود به خود برطرف می شود.
 سوختگیِ درجۀ ۲ (متوسط)

عمق سوختگی در اين نوع كمی بيشتر از سوختگِی درجٔه  
عاليم  بر  عالوه  می بيند.  آسيب  نيز  پوست  ميانی  الئه  و  است   ۱
سوختگی درجٔه ۱ تاول و درد شديد هم وجود دارد و مصدوم به 
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مراقبت و درمان نياز دارد.
 سوختگیِ درجۀ ۳ (عميق)

در اين درجه از سوختگی عالوه بر اليه های پوست ممكن 
است اعضای زيرين پوست مانند چربی زير پوست، عضالت و 
حتی  سوختگی  نوع  اين  در  شوند.  سوختگی  دچار  نيز  احشا 
بروز  احتمال  پوست  كامل  رفتن  بين  از  علت  به  كم  وسعت  با 
قابل  نكتٔه  دارد.  وجود  سوختگی  عمومی  و  جدی  عوارض 
توجه در سوختگِی درجٔه سوم اين است كه به علت از      بين رفتن 

گيرنده های حس درد، مصدوم احساس درد ندارد.

 

خطرها اصلي در سوختگيِ درجة  ۲ و ۳ عفونت و شوك ناشي از، از دست دادن مايع زياد از طريق پوست 
آسيب ديده است. لذا مصدوم را هرچه سريع تر بايد به بيمارستان منتقل كرد.

هرچه  كلي  به طور  است.  شده  آسيب  دچار  كه  مي شود  گفته  بدن  از  سطحي  مقدار  به  سوختگي   وسعت
سطح وسيع تر از بدن دچار سوختگي شده باشد وخامت حال مصدوم بيشتر خواهد بود. برا تعيين وسعت 
سوختگي از قانون ۹ استفاده مي شود. در اين روش هر قسمت از سطح بدن به ضرايبي از عدد ۹ تقسيم مي شود 

و تقسيم آن مطابق شكل زير است :

بازو +  سينه =٪۹  

بازو ٪۹

ساق پا ٪۹

ران 
٪۹

قاعده ُنه درصد

ساق پا ٪۹

ران 
٪۹

باالی بازو ٪۹
سينه 
قسمت باالی ٪۹

پشت  ٪۹
شكم ٪۹

پايين پشت 
٪۹

سر 
٪۹

توجه  

—۱  ذ

۱–۲
۱–۲
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 ۳ــ   ۸   ــ اقدام های كلی در سوختگی ها
است  داشته  سوختگی  سابقٔه  نزديكان  از  يكی  يا  شما  اگر 
چه كاری برای ناحيه سوخته انجام داده ايد؟ برای دوستان خود 

شرح دهيد.
هنگاِم روبه روشدن با مصدوم دچار سوختگی به نكته های 

زير توجه كنيد:
۱ــ بالفاصله بعد از وقوع سوختگی اندام آسيب ديده را 

به مدت ۲۰ــ۱۰ دقيقه با آب سرد بشوييد.

قيچی  يا  درآورده  را  سوخته  اندام  روی  پوشش  ۲ــ 
كنيد.

 
در صورت چسبيدن لباس به اندام سوخته به هيچ وجه آن را نكنيد.

گاز  با  عفونت،  از  جلوگيری  برای  را  سوخته  موضِع  ۳ــ 
استريل يا پارچٔه تميز بدون پرز بپوشانيد.

كمربند،  حلقه،  سوختگی،  از  بعد  تورم  بروز  دليل  به  ۴ــ 
ساعت و … را قبل از ورم كردن اندام با ماليمت خارج كنيد.

۵  ــ از ماليدن روغن، پماد، كره و گذاشتن چسب بر روی 
موضع سوخته پرهيز كنيد. 

۶  ــ هرگز تاول ها را نتركانيد.
 ٢٠ از  بيشتر  سوختگی های  در  باشيد  داشته  به خاطر  ٧ــ 
استفاده  سرد  آب  از  اطفال  در  درصد   ١٠ و  بالغين  در  درصد 
ننماييد، زيرا احتمال خطر کاهش درجه حرارت بدن مصدوم را 
درپی دارد. هم چنين مصدومان با سوختگی های باال را در معرض 
سرما قرار ندهيد، زيرا مقدار زيادی از آب بدن خود را از دست 
بدن  دمای  کاهش  باعث  سرد  باد  جريان  در  گرفتن  قرار  می دهد. 

مصدوم می شود.
۸ــ با توجه به اين كه پوست نقش اساسی در كنترل درجٔه  
حرارت بدن دارد در صورت از بين رفتن سطح زيادی از پوست برای 

حفظ درجٔه حرارت، مصدوم را با لباس گرم و پتو بپوشانيد.
۹ــ در سوختگِی انگشتان برای جلوگيری از چسبيدن آن ها 
به هم، ميان انگشتان، گاز استريل يا پارچٔه تميز بدون پرز گذاشته، 

سپس پانسمان كنيد.

توجه  
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       بيش تر بدانيد
تاول به علت ترشح مايع از بافت ها و عروق به زير پوست ناحيۀ  سوخته به وجود می آيد و در خالل 

بهبوِد پوست، مايع خود به خود جذب می شود. به دليل بروزعفونت هيچ وقت نبايد تاول را تركانيد.
درصورتی كه تاول تركيد روی تاول را با پارچه و پنبۀ تميز پوشانده، پانسمان كنيد.

وسيع، فرد را طاق باز بخوابانيد، پاها را ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر 
صورت  در  بپوشانيد.  پتو  با  را  مصدوم  و  داريد  نگه  باال 
آسيب ديدگی ستون مهره ها و احساس درد بيمار اين كار را 

نكنيد.
۱۱ــ در سوختگی وسيع جايگزينی مايعات فراوان با 

توجه به نوع سوختگی توصيه می شود.

 

به  اكسيژن   رسيدن از  جلوگير  برا  و  خوابانده  زمين  رو  را  او  فوراً  گرفت  آتش  لباسش  فرد  اگر 
آتش، پتو يا لباس را دور و بپيچانيد.

مصدوم را هرگز رو زمين نغلتانيد زيرا باعث سوختگي نواحي سالم پوست مي شود.
به هيچ وجه از لباس هايي از جنس پالستيك برا خاموش كردن شعله استفاده نكنيد.

۴ــ ۸   ــ اقدام های اوليه در برخی سوختگی ها
ـ سوخـتگی شيميـايی: يـكی از مهـم تـرين  ۱ــ۴ــ   ۸   ـ 
انواع سوختگی، سوختگی با مواد شيميايی است كه در صورت 
بروز اين مشكل برای كاهش عوارض ناشی از اين نوع سوختگی 

اقدام های زير را بسته به محل سوختگی انجام دهيد:
سوختگی چشم:

ــ اگر چشم فردی به مواد شيميايی آلوده شد بالفاصله چشم 
را با آب فراوان به مدت ۲۰ــ۱۰ دقيقه بشوييد.

ــ مواظب باشيد مصدوم چشم خود را نمالد.
ــ چنان چه مصدوم نمی تواند صورتش را زير شير آب قرار 
دهد كاسه ای پر از آب فراهم آورده، تا او با گذاشتن صورتش در 

توجه  

توجه  

۱۰ــ برای پيش گيری از بروز شوک در سوختگی های 
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آب و باز و بسته كردن چشم در داخل آب آن را شست   و  شو كند. 
در ضمن آب كاسه بايد مرتباً عوض شود.

ــ اگر مصدوم نمی تواند چشمش را باز نگه دارد، دو طرف 
پلک را به ترتيبی كه در تصوير آمده است باز نگه داريد.

ــ پس از شست وشو با گذاشتن گاز استريل يا پارچٔه تميز 
بدون پرز چشم را ببنديد.

سوختگی دهان و حلق: آيا می دانيد مهم ترين خطری كه 
مصدوم را در سوختگی دهان و حلق تهديد می كند چيست؟

بر   اثر نوشيدن مواد خيلی داغ، مواد شيميايی و يا استنشاق 
گاز سمی، ممكن است دهان و حلق بسوزد، در اين حالت:

ــ هرگونه فشار را از روی گردن برداريد.
ــ می توانيد هم    زمان حوله را در آب سرد خيسانده و اطراف 

گلوی مصدوم قرار دهيد.
سرد  آب  كم كم  مصدوم  به  تورم،  از  جلوگيری  برای  ــ 

بدهيد.

 

بسته شدن راه تنفسي براثر تورم حلق بزرگ ترين خطر است.

ـ   ۸   ــ سوختگی الكتريكی: سوختگی الكتريكی  ۲ــ۴ـ
ممكن است براثر برق گرفتگی و يا صاعقه اتفاق افتد و علت آن 
باعث  سوختگی  اين  است.  فرد  بدن  از  الكتريسيته  جريان  عبور 
از     بين رفتِن پوست و بافت های زير آن می شود. هم چنين به علت 
ورود جريان برق معموالً در سطح پوست زخمی قرمز و متورم ديده 
می شود. در صورت قوی بودن جريان ممكن است زخمی هم در 

محِل خروج جريان از بدن ايجاد شود.
شدت سوختگی الكتريكی به عوامل زير بستگی دارد:

ــ ميزان ولتاژ و آمپر جريان برق
ــ طول مدت تماس با جريان برق

كلفت،  جوراب  برهنه،  (پای  مصدوم  اتصال  نحؤه   ــ 
كفش)

ــ خشكی يا رطوبت زمين و يا پوست
هنگام روبه رو شدن با فردی كه دچار برق گرفتگی شده است، 

اقدام های زير را انجام دهيد:
ــ فيوز برق را قطع كنيد.

ــ مراجعه به چشم پزشک

توجه  
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       بيش تر بدانيد
چنان چه برق گرفتگی به علِت جريان برق فشار قوی باشد، شركت برق منطقه را برای قطع جريان 

برق آگاه كنيد.

ــ در حالی كه زير پای خود تخته چوبی خشک گذاشته يا 
دمپايی پالستيكی پوشيده ايد با يک چوب، اتصال برق را از بدن 

مصدوم جدا كنيد.

نياز  در صورت  كنيد و  كنترل  مصدوم را  حياتی  عاليم  ــ 
عمليات احيای قلبی ــ ريوی را آغاز كنيد.

بروز  صورت  در  و  باشيد  داشته  توجه  شوک  عاليم  به  ــ 
سريعاً اقدام های مربوط به شوک را انجام دهيد.

ــ در برق گرفتگی با جريان برق با ولتاژ زياد احتمال پرتاب 
شدن مصدوم بسيار زياد است، بنابراين مصدوم را از نظر ضربه به 

جمجمه يا شكستگی بررسی كنيد.
متعدد  مشكل های  دچار  گرفتگی،  برق  دچار  مصدوِم  ــ 
می شود، بنابراين هرچه سريع تر او را به نزديک ترين مركز درمانی 

منتقل كنيد.
ــ اگر فردی درون ماشين نزديِک دكل برق سرنگون شده 
واقع است، به او بگوييد درون ماشين بماند تا شركت برق جريان 
را قطع كند، در صورت خروج از ماشين ممكن است دچار برق 

گرفتگی شود.

فعاليت  عملی 1

به گروه ها دونفره تقسيم شويد و اقدام ها مربوط به برق گرفتگي را تمرين كنيد. (يكي در نقش مصدوم و 
ديگر در نقش كمك كننده)

دچار  تاكنون  آيا  تابشی:  سوختگی  ــ    ۸ ـ  ۴ـ ۳ــ
آفتاب      سوختگی شده ايد؟ پوست شما چه تغييرهايی كرده بود؟

تشعشعات ناشی از انرژی های زياد مانند تشعشعات هسته ای 
و نور آفتاب می تواند روی پوست يا برف كوری (تشعشع نور از 
اثر  چشم  مختلف  قسمت های  روی  جوش كاری  و  برف)  روی 

تخريبی بگذارد.

ايجاد  پوست  روی  بر  طوالنی  مدتی  به  مستقيم  نور  تابش 
سوختگِی درجٔه يک با درد، سوزش و قرمزی می كند.

سوختگی،  نوع  اين  دچار  مصدوم  با  شدن  روبه رو  هنگاِم 
كارهای زير را انجام دهيد:

ــ در سوختگی پوست بر  اثر نور مستقيم آفتاب، فرد را به 
سايه منتقل كرده و كمپرس۱ سرد روی محل سوختگی بگذاريد.

تكه پارچٔه خيسی كه روی قسمت زخم يا جای ملتهب بيمار می گذارند.     Compress ــ ۱
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ــ در صورت تمايل مصدوم، به وی آب و نوشيدنی بدهيد.
ــ در سوختگی ناشی از برف كوری يا جوشكاری، چشم 
مصدوم را با آب سرد شست و شو دهيد و به وسيلٔه پارچه ای تميز 

بپوشانيد. سپس مصدوم را به مركز درمانی منتقل كنيد.

فعاليت  عملی 2

تحقيق كنيد در محل زندگي شما (بين اقوام، خانواده و همسايه ها  ) چه اقدام هايي برا سوختگي انجام مي دهند. 
سپس اين اقدام ها را در جدولي دوستونه (يك ستون برا كارها صحيح، يك ستون برا كارها غلط) تنظيم كنيد.

چكيده
سوختگى عبارت است از هرگونه آسيب رسيدن به پوست، مخاط و بافت هاى زير پوست كه بر اثر 
صدمات  ايجاد  عوامل مهم  سوختگى ها يكى از  ايجاد شود.  تشعشع  شيميايى يا  الكتريسيته، مواد  حرارت، 
مختلف  سنين  در  سوختگى ها  ايجاد  باعث  ايمنى  نكته هاى  رعايت  عدم  كلى  به طور  جانى اند.  و  جسمانى 

مى شود.
مهم ترين اقدام ها هنگاِم بروز انواع سوختگى ها خنك كردن محل سوختگى براى كاهش درد و مراقبت 

از زخم ايجاد شده براى جلوگيرى از بروز عوارض ديگر مانند عفونت و شوك است. 
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فعاليت عملی (۲)فعاليت عملی (۱)وسايل و تجهيزات مورد نياز
٭٭مدل آموزشی (مانکن) انسان

فهرست وسايل و تجهيزات مورد نياز برای انجام فعاليت های عملی واحد کار نهم
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۱ــ۹ــ عاليم خفگی
مهم ترين عاليم خفگی عبارت است از:

۱ــ رنگ پريدگی
۲ــ کبودی (لب، ناخن و…)

و  سطحی  سرفه های  صدادار،  تنفس  نفس،  تنگِی  ۳ــ 
غيرمؤثر

۴ــ نبض تند و سريع
۵  ــ گشادِی مردمک چشم ها
 های گردن

۲ــ۹ــ انواع خفگی
آيا می دانيد انواع خفگی کدام اند؟ چند نمونه مثال بزنيد.

مهم ترين انواع خفگی عبارت است از:
۱ــ خفگی با جسم خارجی مثل آب نبات و…

۲ــ خفگی در آب (غرق شدگی)
۳ــ خفگی بر اثر گازهای سمی

۴ــ خفگی بر اثر وارد شدن فشار فيزيکی به راه هوايی و 
بسته شدن آن مثل خفگی با طناب

در  ليال  خواهر  خارجی:  جسم  با  خفگی  ۱ــ۲ــ۹ــ 
حيِن خوردن صبحانه ناگهان دچار سرفه می شود و رنگش می پرد 

ليال چه بايد بکند؟

شايع ترين علل خفگی انسداد راه هوايی بر اثر جسم خارجی 
و  ميوه ها  اجسام،  غذا،  لقمٔه  چون  عواملی  اثر  بر  خفگی  است. 
جا  خوب  که  مصنوعی  دندان های  با  يا  خنديدن  با  همراه  خوردن 

نيفتاده اند بسيار شايع است.
ــ عاليم خفگی با جسم خارجی به شرح زير است:

۱ــ مصدوم گلويش را چنگ می زند.

مقدمه
همان طور كه بارها گفته شد، دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون دو دستگاه بسيار حياتی اند 
عللی  به  هرگاه  است.  مهم  دستگاه های  اين  وقفۀ  بدون  و  مستمر  فعاليت  مستلزم  زندگی  ادامۀ  و 
مانند آسيب های دستگاه عصبی مركزی، انسداد راه هوايی، مسموميت های خاص، خونريزی شديد، 
سكته های قلبی، غرق شدگی و… ادامۀ فعاليت دستگاه تنفس غيرممكن باشد، مرگ در زمانی كوتاه 

فرا می رسد.

۲ــ قادر به صحبت کردن واضح نيست.
۳ــ رنگ پريده و کبود است.

۴ــ به شدت سرفه می کند.
خفگی  نوع  اين  دچار  مصدوِم  برای  را  زير  اقدام های  ــ 

انجام دهيد:
۱ــ اگر مصدوم هوشيار است او را تشويق به سرفه کردن 

کنيد.
سرش  که  درحالتی  کنيد،  خم  را  مصدوم  سرعت  به  ۲ــ 

ِبرجستگی رگ ۶  ــ 
۷ــ تشنج، کاهش هوشياری تا بيهوشی
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پايين تر از سطح ريه هايش قرار گرفته، چهار الی شش ضربٔه محکم 
بين دو کتف وی وارد کنيد.

زمين  روی  را  او  شد  بيهوش  مصدوم  که  درصورتی  ۳ــ 
ضربٔه  چهار  و  بکشيد  عقب  به  را  او  سر  خوابانده،  پهلو  يک  به 
محکم بين دو کتف او وارد کنيد. (روش های ضربه زدن به پشت 

در سنين مختلف)
ــ روش های ضربه زدن به پشت در سنين مختلف

۴ــ در صورت قطع تنفس، عمليات احيا را آغاز کنيد.

 

هنگامِ دميدن هوا به رية مصدوم حتماً متوجه قفسة سينة او باشيد. اگر قفسة سينه باال نيامد دوباره 
به پشت او ضربه بزنيد، دهان مصدوم را از هرگونه جسم خارجي پاک کرده و مجدداً تنفس مصنوعي را شروع 

کنيد.

فعاليت  عملی 1

اقدام ها مربوط به خفگي با جسم خارجي را رو مدل آموزشي (مانکن) تمرين کنيد.

يکی  آب  در  شدن  غرق  آب:  در  خفگی  ۲ــ۲ــ۹ــ 
از موارد شايع است. مشکل عمده ای که افراد غرق شده با آن 
مايعات  معده و وجود  تورم  زياد آب و  مقداِر  خوردن  مواجه اند 

می زند  شده  غرق  فرد  نبض  که  زمانی  تا  است.  هوايی  راه  در 
شدنش  غرق  از  زيادی  مدت  اگر  حتی  دارد،  امکان  او  نجات 

باشد. گذشته 

توجه  
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برای نجات غريق، اقدام های زير را انجام دهيد:

۱ــ در صورت لزوم هنگاِم خروِج سِر مصدوم از آب، تنفس 
دهان به دهان را در داخل آب شروع کنيد. برای اين کار با يک 
دست بينی او را ببنديد و با دست ديگر غريق را نگه داريد و به او 

تنفس بدهيد.

۲ــ مصدوم را از آب بيرون آوريد و روی زمين بخوابانيد. 
سر او را به يک طرف بچرخانيد و دهان او را از اشيای خارجی، 
لجن، آب و… پاک کنيد. به علت بلع مقدار زيادی آب، مصدوم 

معموالً استفراغ می کند.
۳ــ برای خارج کردن آب از ريه های مصدوم، او را به روی 
شکم بخوابانيد، دست های خود را زير شکم او حلقه کنيد و مصدوم 
را به سمت باال بکشيد. درحالی که سر غريق رو به پايين است، با 

فشار دادن به ناحئه شکم او، آب های داخل ريه را خالی کنيد.

۴ــ نبض و تنفِس مصدوم را کنترل کنيد و در صورت لزوم 
عمليات احيا را انجام دهيد.

در  را  او  داشت  عادی  نبض  و  تنفس  مصدوم  اگر  ۵    ــ 
وضعيت بهبود قرار دهيد.

۶  ــ لباس های خيس مصدوم را از تنش درآوريد.
۷ــ اگر بدن مصدوم سرد است با استفاده از پتو، کت و… 

او را گرم کنيد.

ـ تمام قربانيان غرق شدگی، حتی در صورتی که به سرعت  ۸  ـ 
بهبود يابند بايد توسط پزشک معاينه شوند، چون احتمال عوارض 

ريوی وجود دارد.
۳ــ۲ــ۹ــ خفگی با گازهای سمی: خفگی با گازهای 
سمی نيز يکی از انواع خفگی هاست که به علت عدم آگاهی عمومی 
نسبت به راه های پيشگيری از آن هر ساله باعث مرگ و مير بسيار 

می شود.

با  مسموميت  می توان  تنفسی  مسموميت های  شايع ترين  از 
کربن منوکسيد (ناشی از سوخت ناقص در اتومبيل يا بخاری های 
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گازی)، گاز سولفيد هيدروژن (ناشی از چاه های فاضالب)، گازهای 
آشپزی (ناشی از نشت گاز در آشپزخانه ها) را نام برد.

مهم ترين عاليمی که مسموميت تنفسی با گازهای سمی دارد 
کاهِش سطح هوشياری، خواب آلودگی و عدم درک موقعيت است 
ممکن  نشود  خارج  گاز  به  آلوده  محيط  از  سريعاً  مصدوم  اگر  که 

است بميرد.
انجام  مصدوم  برای  را  زير  اولئه  اقدام های  است  الزم 

دهيد:
۱ــ قبل از اقدام به نجاِت جاِن مصدوم اقدام های ايمنی و 
محافظتی را دربارٔه خود درنظر بگيريد و با پوشاندن بينی و دهان 
آلوده  محيط  وارد  سينه خيز  به صورت  خيس  پارچٔه  يا  ماسک  با 

شويد.
۲ــ پنجره ها را باز کنيد.

۳ــ مصدوم را سريعاً به هوای آزاد منتقل کنيد.
۴ــ پس از انتقال مصدوم به هوای آزاد لباس های تنگ و 

کمربند او را شل کنيد.
را  احيا  عمليات  نمی کشد،  نفس  مصدوم  چنان چه  ۵  ــ 

شروع کنيد.

       بيش تر بدانيد
دود و گازهای سمی چون سبك اند در سطوح باالتری قرار می گيرند به همين دليل توصيه می شود 

به صورت سينه خيز خود را به مصدوم برسانيد.

 

به هيچ عنوان در محيط آلوده به گاز شروع به انجام عمليات احيا نکنيد.

فعاليت  عملی 2

فضايي فرضي را که آلوده به گازها سمي است درنظر بگيريد و با رعايت تمام اقدام ها ايمني دربارة 
خود، مصدومي را که در آن محيط دچار خفگي شده است نجات دهيد.

توجه  
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۴ــ۲ــ۹ــ خفگی بر اثر فشار و انسداد راه هوايی:

اين حادثه ممکن است عمدی يا غيرعمدی باشد يا هنگاِم 
بازی کودکان با طناب اتفاق بيفتد.

اقدام های اولئه زير را برای مصدوِم دچار اين نوع خفگی 
انجام دهيد:

۱ــ اگر مصدوم از جايی آويزان شده است، فرد را بلند کنيد 
تا فشار از روی گردن او برداشته شود.

می کند  وارد  فشار  مصدوم  گردن  دور  که  را  آن چه  ۲ــ 
زمين  روی  به آرامی  را  فرد  و  ببريد  را  و…  کابل  طناب،  مثل 

بخوابانيد.

۳ــ تنفس او را کنترل کنيد در صورت لزوم عمليات احيا 
را آغاز کنيد.

       بيش تر بدانيد
درصدی از مرگ و مير نوزادان، ناشی از خواباندن نوزاد به شكم است و چون طفل در اين مرحلۀ 
سنی توانايی كنترل سر خود را ندارد، بينی و دهان وی با بالش مسدود و باعث خفگی می شود كه در 
صورت عدم انجام عمليات احيا منجر به مرگ نوزاد می شود. بنابراين بهتر است نوزادان را درحالی كه 

سر به يك طرف خم است به پشت يا به پهلو بخوابانيد.


