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۱ــ۱۲ــ جسم خارجی در پوست
خرده چوب، خار، برادٔه آهن معمول ترين اشيايی هستند که 
ممکن است در پوست فرو روند. برای خارج کردن آن ها اقدام های 

زير را انجام دهيد:
و  آب  از  استفاده  با  است  کثيف  جراحت  اطراف  اگر  ۱ــ 

صابون آن را بشوييد.

۴ــ اگر شیء شکست يا در عمق بافت فرو رفت، بهتر است 
مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کنيد.

۵    ــ از آن جا که اشيای خارجی به ندرت ممکن است تميز 
برای  را  مصدوم  دارد.  وجود  کزاز  عفونت  خطر  بنابراين  باشند 

تزريق واکسن کزاز به مرکز درمانی بفرستيد.

۲ــ۱۲ــ جسم خارجی در گلو
نبايد باعث  بلعيدن اشيای نرم يا هموار (مانند سکه) الزاماً 
وحشت شود مگر مواقعی که باعث انسداد راه تنفسی و اشکال 
تيز  اشيای  بلعيدن  برعکس  اما  شود.  مصدوم  کشيدن  نفس  در 
مثل ميخ، سوزن و… باعث صدمٔه شديد می شود، در هر حالت 
به مصدوم از راه دهان چيزی ندهيد و هرچه زودتر مصدوم را به 

پزشک برسانيد.

۳ــ۱۲ــ جسم خارجی در بينی

مقدمه
جسم خارجی يعنی هر چيزی كه از خارج وارد بدن انسان می شود، مثًال از طريق زخم روی پوست، 
خرده چوب، خرده شيشه يا تكه های فلز يا از طريق يكی از روزنه های طبيعی بدن، مثًال بلعيدن سكه يا 
ورود حشرات به گوش و… از آن جا كه اين اشيا معموًال تميز نيستند ممكن است مشكل هايی را برای 

فرد مصدوم به دنبال داشته باشد.

۲ــ پنس را با گرفتن روی شعله ضدعفونی کنيد و بگذاريد 
در معرض هوا خنک شود.

۳ــ پايين ترين نقطه از جسم خارجی را با پنس گرفته و آن 
را بيرون بکشيد و مجددًا محل را با مادٔه ضدعفونی بشوييد.
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اين حالت بيشتر برای بچه هايی که کوشش می کنند اشيای 
مختلف مانند تيله يا سنگريزه را در بينی فرو کنند پيش می آيد. ممکن 

است بينی ورم کند و يا خونابه از آن خارج شود.
اقدام های الزم زير را انجام دهيد:

۱ــ مصدوم را آرام کنيد و توصيه کنيد از راه دهان نفس 
بکشد.

۲ــ کوشش نکنيد شیء را از بينی خارج کنيد چون ممکن 
است وارد راه های تنفسی پايين تر شود.

۳ــ می توانيد چند قطره روغن زيتون يا روغن بادام در بينی 
بريزيد تا خروج جسم را آسان تر کند، سپس مصدوم را وادار به 

عطسه يا فين کردن کنيد.
۴ــ مصدوم را به بيمارستان ببريد.

۴ــ۱۲ــ جسم خارجی در گوش
اين حالت نيز بيشتر در کودکان پيش می آيد و در خصوص 
اگر  شود.  گوش  وارد  حشره ای  دارد  احتمال  بيشتر  بزرگساالن 
ناراحتی  موجب  وزوز  صدای  با  است  ممکن  باشد  زنده  حشره 

فرد شود.
اقدام های زير را انجام دهيد:

الف) سعی نکنيد جسم خارجی را درآوريد اين کار باعث 
صدمه به پردٔه گوش می شود.

ب) اگر مطمئن هستيد که حشره ای داخل گوش گير افتاده 
است، ابتدا با چراغ قوه در گوش نور بيندازيد تا حشره به آن جلب 
نتوانستيد حشره را  شده و از گوش خارج شود. اگر با اين کار 
در  ولرم  آب  يا  بادام  روغن  زيتون،  روغن  مقداری  کنيد،  خارج 
گوش بريزيد، سپس سر مصدوم را به سمت همان گوش خم کنيد 

تا حشره در آب شناور شده و خارج شود.

ج) مصدوم را به بيمارستان برسانيد.

چاره انديشی 1

اميد به همراه خانواده اش به گردش رفته است. هنگام ظهر در فضا آزاد کمي استراحت مي کند. در اين هنگام 
هزارپايي کوچک وارد گوش او مي شود، بگوييد اميد يا خانواده اش برا رفعِ اين مشکل چه اقدامي بايد بکنند.

۵  ــ۱۲ــ جسم خارجی در چشم
به وجود  چگونه  قرنيه  در  زخم  و  خراشيدگی  می دانيد  آيا 

می آيد و چه خطری دارد؟
معمول ترين  شده  کنده  مژه های  يا  سنگريزه  يا  غبار  ذرات 

اشيای خارجی هستند که وارد چشم می شوند.
عاليم وجود جسم خارجی در چشم عبارت است از:

آبريزش  و  قرمزی  و  خارش  دچار  و  دردناک  چشم  ــ 

می شود.
ــ مصدوم ممکن است به خوبی نتواند ببيند.

اقدام های زير را می توانيد برای خارج کردن جسم خارجی 
از چشم مصدوم انجام دهيد:

نمالد،  را  خود  چشمان  که  کنيد  توصيه  مصدوم  به  ۱ــ 
از او بخواهيد روی صندلی رو به نور بنشيند و به عقب تکيه 

دهد.
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۲ــ کنار مصدوم بايستيد و با يک دست چانٔه مصدوم را 
بگيريد و با استفاده از انگشتان شست و اشاره پلک های مصدوم را 
از هم جدا کنيد و از او بخواهيد به راست، چپ، باال و پايين نگاه 
کند تا شما بتوانيد تمام قسمت های چشم را به خوبی معاينه کنيد.

سمت  به  را  مصدوم  ديديد،  را  خارجی  شیء  اگر  ۳ــ 
آسيب ديده خم کنيد و با ريختن آب، چشم را از داخل به خارج 

بشوييد.

۴ــ اگر اين کار موفقيت آميز نبود و مطمئن شديد شیء به 
چشم نچسبيده است با استفاده از پنبه يا دستمالی تميز و مرطوب 

شیء را خارج کنيد.

۵    ــ اگر نتوانستيد با اين کارها شیء را خارج کنيد، چشم 
مصدوم را بسته و با گاز و باند شل آن را پانسمان کرده و سريعاً به 

پزشک مراجعه کنيد.

 

کوشش  بود  چسبيده  يا  رفته  فرو  چشم  حدقة  در  يا  داشت  قرار  چشم  رنگي  ناحية  در  خارجي  شيء  اگر 
نکنيد که آن را خارج کنيد، توجه داشته باشيد دست کار جسم خارجي در اين ناحيه باعث خراشيدگي قرنيه و 

آسيب جد به چشم و اختالل در بينايي مي شود.

چاره انديشی 2

وزش باد شديد بود. زينت در حياط مشغول بازی بود كه كمی خاك و سنگريزه وارد چشمش شد، 

چه بايد بكند؟

توجه  
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۱ــ۱٣ــ زلزله
به نظر شما چه محل هايی در زمان وقوع زلزله امن است؟

زلزله يکی از باليای طبيعی است که در نقاط مختلف کشور 
ما بارها روی داده است.

١ــ١ــ١٣ــ اقدام های فوری هنگام وقوع زلزله:
١ــ چنان چه در فضای باز هستيد، از ساختمان ها، ديوارها 

و سيم های برِق آويزان و تير چراغ برق دور شويد.

مقدمه
با توجه به اين كه ما در كشوری زندگی می كنيم كه خطر بروز باليای طبيعی از جمله زلزله و سيل 
و نيز ساير باليا مانند آتش سوزی در آن زياد است آشنايی با اين باليا و روش های مقابله و پيشگيری 
از عوارض ناشی از آن ها بسيار مهم است. در صورت بروز هريك از اين باليا در محل زندگی خود بايد 

بتوانيم هم به خود و هم به اطرافيان خود به طور مؤثر كمك كنيم.

ساختمان ها، درختان و سيم های برق باشد).
گران قيمت  اشيای  از  نکنيد  سعی  زلزله  وقوِع  هنگاِم  ٦ ــ 
خود  جان  نجات  فکر  به  بيشتر  کنيد.  محافظت  خود  شخصِی  و 

باشيد.
يا  تحرير  ميزهای  زير  هستيد  مدرسه  در  چنان چه  ٧ــ 

نيمکت ها برويد.
٢ــ١ــ١٣ــ اقدام های الزم پس از خاتمۀ زلزله:

١ــ تمام آتش های خانگی و بخاری را خاموش کنيد.

٢ــ اگر داخِل ساختمان هستيد در گوشه اتاق، زير پله ها 
و يا زير تخت، ميان چهارچوب های محکم در و يا گوشه ای دور 
از پنجره ها و آينه ها، لوسترها، قفسه های کتاب و ساير وسايلی که 
ممکن است بلغزد يا واژگون شود جا بگيريد. از پنجره، شومينه، 

بخاری و… دور شويد.
٣ــ روی زمين بنشينيد و به کمک دست ها و بازوهای خود 

از سر و گردن خود محافظت کنيد.
٤ــ هنگاِم وقوِع زلزله از آسانسور استفاده نکنيد.

٥ ــ اگر در اتومبيل هستيد، در امن ترين مکان در دسترس 
و ترجيحاً در فضای باز توقف کنيد (اين مکان بهتر است دور از 

٢ــ اگر مشکوک هستيد که خانه صدمه ديده است، جريان 
اصلی برق، گاز، نفت، سوخت خانگی و آب را قطع کنيد.

٣ــ در صورِت صدمه ديدن ساختمان به هيچ وجه نبايد برای 
خارج کردن وسايل وارد آن شويد.

و  درياچه  رودخانه،  نزديکی  در  سکونت  صورِت  در  ٤ــ 
سد متوجه خطرهای احتمالی ناشی از طغيان آب رودخانه موقِع 

زلزله باشيد.
٥ ــ سعی کنيد از زيربناها و کنار ديوارهای سست عبور 

نکنيد زيرا امکان ريزش سنگ يا تخريب آن هست.
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٦ ــ حتماً در مخازن و منابع آب ذخيره کنيد، چون احتمال 

قطع يا آلودگی آب ها هست.
٧ــ اگر حريقی شروع شد که نتوانستيد آن را خاموش کنيد 

خانه را ترک کنيد.
يخچال را  ٨ ــ اگر برق قطع شده است، تا حد امکان در 

بسته نگه داريد تا مدِت بيشتری سرد بايد بماند.
گاز  نشت  متوجه  گاز  اصلی  جريان  قطع  از  بعد  اگر  ٩ــ 
شديد خانه را ترک کنيد و از روشن کردن وسايل برقی و گازی 

خودداری کنيد.
١٠ــ از روشن کردن شمع، کبريت يا فندک و... خودداری 

کنيد.
١١ــ هنگام کمک به مصدومان حادثه، شيؤه اولويت بندی 

مصدومان را درنظر داشته باشيد.

۲ــ۱٣ــ سيل
به  می خواهد  او  می کند  زندگی  رودخانه  نزديکِی  در  مريم 
دانش آموزان منطقه اقدام های الزم را هنگام بروز سيل آموزش 

دهد. چه نکته هايی را بايد يادآوری کند؟
با توجه به باران های فصلی در بسياری از نقاط کشور ما 
احتمال بروز سيل زياد است پس اگر در مناطقی زندگی می کنيد 
که احتمال بروز سيل در آن جا بيشتر است به نکته های زير توجه 

کنيد:
١ــ از مسير عبور سيل دور شويد و خود را به نقاط مرتفع 

و يا باالی درختان کهنسال مقاوم برسانيد.
٢ــ از جويبارها و رودخانه ها دور شويد.

١٢ــ کابل های برق يا اشيای در تماس با سيم های افتاده 
را لمس نکنيد.

مواد  ساير  و  شيميايی  مواد  يا  دارو  که  را  مکانی  ١٣ــ 
مواد  و  زمين شوی  اسيدهای  (مانند  است  شده  ريخته  خطرناک 

ضدعفونی و…) به سرعت تميز کنيد.
خوانده  پس لرزه  که  بعدی  تکان های  برای  را  خود  ١٤ــ 

می شود آماده کنيد.
١٥ــ از رفتن به مناطق آسيب ديده و تخريب شده خودداری 

کنيد.

٣ــ در صورت امکان تمام اشيا و لوازم شخصی، گرانبها، 
مواد غذايی و پوشاک و… را از آب دور نگه داريد.

٤ــ برای جلوگيری از آلودگی های خطرناک، علف کُش ها 
و حشره کُش ها را از مسير آب دور نگه داريد.

٥ ــ تمام دستگاه های برقی را از برق ِبکشيد.
٦ ــ اگر مجبوريد خانه را ترک کنيد برق، گاز و آب را قطع 

کنيد. تمام در و پنجره های بيرونی را قفل کنيد.
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٧ــ از تماشای مناطق تخريب شده که خطر سقوط دارند 
پرهيز کنيد.

و  درها  خانه  داخل  به  آب  ورود  ميزان  کاهش  برای  ٨ ــ 
پنجره ها را با هر وسيلٔه در دسترس، مثالً گونی های شن و ماسه، 

٩ــ همواره به راديو گوش دهيد.پتو، پارچه و… عايق بندی کنيد.

فعاليت  عملی 1
ِ کادر مدرسه و معلم خود در کالس اجرا کنيد، پناه گير در مناطق امن کالس  رزمايش زلزله را با همکار

و مدرسه و کمک رساني به آسيب ديدگان فرضي را تمرين کنيد.

 

هنگامِ تماس با سازمان آتش نشاني، اطالعاتي دقيق در خصوص آدرس و محل وقوع حادثه و آتش سوز 
در اختيار مأموران اين سازمان بگذاريد تا آن ها بتوانند با وسايل و تجهيزات کافي و مناسب به محل بيايند.

۳ــ۱٣ــ آتش سوزی (حريق)
آيا می دانيد چه عواملی بايد در کنار هم قرار بگيرد تا آتش 

برپا شود؟

سه عامل اکسيژن، دما (حرارت) و مادٔه قابل اشتعال برای 
برپا شدن آتش الزم است. حذف هر عامل در محيط می تواند به 
يا  کنترل  به  حريق  وقوع  هنگام  يا  آتش سوزی  بروز  از  پيشگيری 

محدود کردن آن کمک کند.

بروز  ِم  هنگا کلی  تـوصيه های  ١٣ــ  ٣ــ ١ــ
آتش سوزی:

هر  در  و  همواره  که  است  خطرهايی  از  يکی  آتش سوزی 
مکانی آدمی را تهديد می کند. اما آگاهی از نکته های زير می تواند 
هنگاِم بروز اين حادثه عالوه بر محافظت از فرد و کاهش عوارض و 

صدمه های احتمالی در جلوگيری از پيشرفت حريق مفيد باشد.
١ــ خونسردی خود را حفظ کنيد.

٢ــ فورًا با آتش نشانی تماس بگيريد.

توجه  

مادۀ  قابل اشتعال

ژن)دما (حرارت)
کسي

وا (ا
ه
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٣ــ در محلی که آتش درگرفته است، درها را ببنديد و از 

ورود هوای تازه جلوگيری کنيد.
را  آن  داريد  دسترسی  ساختمان  برق  کنتوِر  به  اگر  ٤ــ 
قطع کنيد وگرنه بهتر است دو شاخٔه تمام وسايل برقی را از پريز 

بکشيد.
٥ ــ فورًا شير وسايل گازسوز و نفت سوز را ببنديد. اگر 
مايِع مشعل روی زمين راه افتاد، با يک پتوی خيس، ماسه يا خاک 

روی آن را بپوشانيد.
٦ ــ اگر در محلی که پر از دود است گير افتاده ايد فورًا دهان 
و بينی خود را با پارچه ای (بهتر است مرطوب باشد) بپوشانيد و 

به صورت چهار دست و پا يا سينه خيز از محل خارج شويد.
٧ــ هرگز به خاطر حفظ مال و اشيای گرانبها با جان خود 

بازی نکنيد.
٨ ــ در آتش سوزی ها به حالتی قرار بگيريد که پشت به باد 

باشيد. چنان چه داخل ساختمان هستيد نزديک پنجره بايستيد.
٩ــ اگر در طبقه های باالی ساختمان گير افتاديد تا رسيدن 
مأموران آتش نشانی صبر کنيد و هرگز از ترس از پنجره به بيرون 

نپريد.
١٠ــ چنان چه در اتاقی گير کرديد برای جلوگيری از نفوذ 
دود از پايين درها و پنجره ها و ساير منافذ با حوله يا مالفه يا هر 
مرطوب) درزها را ببنديد و تمام مواد و  پارچه ای ديگر (ترجيحاً 
وسايل قابل اشتعال را در دورترين نقطه از آتش جمع يا از پنجره 

به خارج از اتاق پرتاب کنيد.
١١ــ اگر آتش، راه خروج را بسته است، می توانيد پتو يا 
برزنت يا هر پارچٔه ديرسوز ديگر را مرطوب کنيد و به دور خود 

بپيچيد و به سرعت از کنار يا از ميان آتش بگذريد.
١٢ــ از روش های کنترل آتش سوزی برای خاموش کردن 

آن استفاده کنيد.

 

سر و صورت خود را کامالً بپوشانيد تا از گزند آتش دور باشد.

۲ــ٣ــ١٣ــ روش های کنترل آتش سوزی:

است،  شده  ساخته  مختلفی  مواد  از  اجسام  که  آن جا  از   
هنگام آتش گرفتن، شيوه های متفاوتی را برای خاموش کردن آن ها 

بايد به کار برد که مهم ترين آن ها عبارت است از:

پارچه  پشم،  پنبه،  چوب،  نظير  اجسامی  چنان چه  آب: 
و… آتش گرفت، بهترين راه، برای خاموش کردن آتش، استفاده 
مرطوب  پتوی  خيس،  جاروی  آب،  سطل  آب،  (شيلنگ  آب  از 

و…) است.
است  کاغذ  جنس  از  که  وسايلی  برای  ماسه:  و  شن 
خصوصاً اسناد و مدارک گرانبها، هنگام آتش سوزی نبايد از آب 
استفاده کرد، چون باعث از بين رفتن اين وسايل می شود. بهترين 
روش، جلوگيری از رسيدن هوا و اکسيژن به آتش با پاشيدن شن 

و ماسه روی آن است.
آتش سوزی های  مهار  برای  آتش خاموش کن:  کپسول 
ناشی از موادی مانند بنزين، نفت، الکل و… بهترين شيوه استفاده 
به  دسترسی  عدم  صورت  در  است.  آتش خاموش کن  کپسول  از 

کپسول می توان از پتوی مرطوب استفاده کرد.

توجه  
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از  بنزين  مانند  مايعاتي  زيرا  ريخت،  آتش  رو  را  آب  مستقيم  به طور  نبايد  آتش سوز ها  اين گونه  در 
آب سبک ترند و رو آن قرار مي گيرند، همين کار باعث پراکندگي بيشتر آن ها و گسترش حريق مي شود. فقط 

مي توان با کمک آب اطراف محل آتش سوز را خنک نگه داشت تا گسترش آن کمتر باشد.

به هيچ وجه در آتش سوز ناشي از برق از آب استفاده نکنيد. زيرا آب هاد جريان برق است و باعث 
بروز خطر برق گرفتگي مي شود.

دور  محل  از  امکان  حد  تا  مي شوند  آتش سوز  مجدد  بروز  باعث  که  را  مواد  و  عامل  آتش،  مهار  از  بعد 
کنيد.

٣ــ٣ــ١٣ــ توصيه های کلی برای پيشگيری از بروز 
آتش سوزی: توجه به نکته های زير کمک مؤثری در پيشگيری 

از وقوع آتش سوزی است.
اشتعال  قابل  مواد  خصوصاً  اضافی  وسايِل  هرگز  ١ــ 
پله های  يا  راه پله ها  مسير  در  را  و…  پتو  چوب،  جعبه،  جمله  از 
اضطراری ساختمان انبار نکنيد، تا در صورت بروز حادثه بتوانيد 

از اين مسيرها به راحتی استفاده کنيد.
چوب،  آن ها  سوخت  اگر  به خصوص  بخاری ها  زيِر  ٢ــ 
زغال سنگ و… است، صفحه ای عايق بگذاريد تا احتمال آتش 
گرفتن فرش، موکت يا هر زيرانداز ديگری که زير آن است کمتر 

شود.

توجه  

توجه  

قطع جريان برق: برای کنترل آتش سوزی ناشی از جريان 
برق، قبل از هر اقدامی جريان برق را قطع کنيد.

بهترين روش برای کنترل اين گونه آتش سوزی ها، استفاده 
از کپسول های خاموش کنندٔه حاوی گازکربنيک است.

بنزين،  زغال چوب،  اره،  خاک  چوب،  کردن  انبار  از  ٣ــ 
نفت و… به مقدار زياد در محل سکونت خودداری کنيد. محل 
الزم  وسايل  آن  کنار  در  و  باشد  سکونت  محل  از  دور  بايد  انبار 
برای خاموش کردن آتش از جمله آب، سطِل شن و ماسه يا کپسول 

آتش نشانی باشد.
٤ــ برای روشن کردن آتش از کمی پوشال استفاده کنيد. 

هرگز برای اين کار از بنزين يا الکل استفاده نکنيد.
٥ ــ اگر در جنگل يا در هر تفريحگاِه ديگری آتش روشن 
مطمئن  آن  کامل  شدن  خاموش  از  محل  ترک  از  قبل  می کنيد، 

شويد.

فعاليت  عملی 2

ايفا نمايش در کالس:
به ٣ گروه تقسيم شويد. هر گروه يکي از روش ها کنترل آتش را نمايش دهد. در پايان دربارة شيوه ها 

مختلف مهار آتش سوز با نظارت هنرآموز بحث کنيد.


