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۱ــ۱۰ــ راه های ورود سم به بدن
آيا می دانيد به چه چيزهايی سم گفته می شود؟ چند نمونه را در 

کالس مثال بزنيد و دربارٔه راه ورود هر يک به بدن بحث کنيد.
راه های ورود سم به بدن عبارت است از:

شيميايی،  مواد  غذايی،  (مسموميت  گوارش  دستگاه  ۱ــ 
داروها، مواد نفتی)

۲ــ دستگاه تنفس (گازها، سموم دفِع آفات، اسپری ها)
۳ــ پوست (رنگ ها، حشره کش ها و سموم ترشح شده از 

گياهان و گزش جانوران)

۲ــ۱۰ــ عاليم عمومیِ مسموميت ها
ــ تب، سردرد، لرز

ــ رنگ پريدگی يا کبودی پوست
ــ اختالل های گوارشی مانند بی اشتهايی، ترشح بزاق، درد 

شکم، تهوع، اسهال
ــ تغيير عاليم حياتی تنفسی و قلب

۳ــ۱۰ــ اقدام های کلی در مسموميت ها
و  شايع  عاليم  که  شديد  روبه رو  فردی  با  هرگاه  به طور کلی 
معمول مسموميت مانند تهوع، استفراغ، دل درد و… را داشت، 

اقدام های زير را سريعاً برای او انجام دهيد:
چه  که  کنيد  تحقيق  و  بگرديد  را  مسموم  فرد  اطراف  ۱ــ 

ماده ای باعث مسموميت او شده است، در صورت امکان از خود 
فرد سؤال کنيد.

۲ــ اگر نشانه هايی از سوختگی در اطراف دهان فرد مسموم 
مشاهده کرديد به آهستگی يک ليوان آب يا شير به او بدهيد.

۳ــ مسموم را در وضعيت بهبود بخوابانيد.
چيز  هر  يا  دارد  قرار  آن  در  سمی  مادٔه  که  ظروفی  ۴ــ 
کمک  مسموميت  تشخيِص نوع  در  نشانه ای را که می تواند  يا 
محتويات  (حتی  ببريد.  بيمارستان  به  مسموم  فرد  همراِه  کند 

استفراغ)
۵  ــ اگر فرد مسموم دچار ايست قلبی يا تنفسی شد، سريعاً 

عمليات احيا را شروع کنيد.

۴ــ۱۰ــ مسموميت از راِه دستگاه گوارش
مسموميت های  غذايی:  مسموميت های  ۱ــ۴ــ۱۰ــ 
مسموميت ها  اين  هستند.  مسموميت ها  نوِع  شايع ترين  غذايی 
می تواند ناشی از مصرف موادغذايی فاسد، غذای آلوده، غذای 

آغشته به سموم کشاورزی و… پيش می آيد.
عاليم کلی مسموميت غذايی عبارت است از:

۱ــ سردرد
۲ــ دردهای شکمی

۳ــ اسهال
۴ــ تهوع و استفراغ

مقدمه
سم به ماده ای گفته می شود كه پس از ورود به بدن باعث اختالل در فعاليت طبيعی فيزيولوژی 
آن می شود و به بافت های بدن صدمه می زند. مسموميت به حالتی گفته می شود كه بر اثر ورود سم به 
بدن، قسمت يا قسمت هايی از بدن فعاليت طبيعی خود را از دست می دهد و دچار مشكل می شود. 
مسموميت يكی از حوادث شايع است به همين دليل آشنايی با سموم، راه ورود و نحوۀ تأثير آن ها، عاليم 

و نحوۀ مقابله با سم ضروری است.
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۵    ــ ضعف و خواب آلودگی
انجام  غذايی  مسموميت  دربارٔه  را  زير  اولئه  اقدام های 

دهيد:
زياد  مسموم  غذايی  مادٔه  خوردن  زمان  از  چنان چه  ــ 
نمی گذارد، او را وادار به استفراغ کنيد تا سم از دستگاِه گوارش 
خارج شود. برای اين کار می توانيد محلول آب و نمک به مسموم 

بدهيد.
ــ مصدوم را به نزديک ترين مرکز درمانی ببريد.

۲ــ۴ــ۱۰ــ مسموميت های دارويی

۱ــ راه هوايی مصدوم را باز نگه داريد و اگر مصدوم دچار 
آغاز  را  احيا  عمليات  سريعاً  شد  تنفسی  ــ  قلبی  ايست  يا  شوک 

کنيد.
۲ــ مصدوم را سريعاً به مرکز درمانی منتقل کنيد.

۳ــ باقی مانده يا ظرف دارو را همراه مصدوم به مرکز درمانی 
ببريد.

۳ــ۴ــ۱۰ــ مسموميت بر اثر خوردن مواد اسيدی و 
قليايی: موادی مانند آمونياک، اسيد سولفوريک و… باعث اين 
نوع مسموميت می شود. از مهم ترين عاليم اين مسموميت عطش 

فراوان و سوختگِی لب و دهان است.
مهم ترين اقدام ها در اين باره عبارت است از:

جوش شيرين،  محلول  از  اسيد،  اثر  کردن  خنثی  برای  ــ 
سفيدٔه تخم مرغ و شير استفاده کنيد.

ــ برای خنثی کردن اثر مواد قليايی مثل آمونياک و مواد 
سفيدکننده و… از سرکه، آب ليمو، سيب، پرتقال، شير، نشاسته و 

روغن زيتون استفاده کنيد.

 

هيچ گاه فرد مسموم را وادار به استفراغ نکنيد. گاهي برگشت مواد استفراغ نيز موجب سوختگي مجرا 
گوارشي مي شود.

مطمئن شويد  مصنوعي  دادن تنفس  هنگامِ  مواد شيميايي بيهوش شد،  مسموميت با  اگر مسموم بر اثر 
از  خودتان  در  مسموميت  بروز  از  پيشگير  برا  اين صورت  غير  در  است  شده  پاک  سمي  مواد  از  او  دهان  که 

تنفس دهان به بيني استفاده کنيد.

 

اگر مسموميت با مواد اسيد باشد دهان مسموم خشک مي شود اما در مسموميت با مواد قليايي برعکس 
است.

ابتدا اقدام های کلی را که در بند ۳ــ۱۰ آمد برای مصدوم 
انجام دهيد، سپس به نکته های مهم زير توجه کنيد:

توجه  

توجه  



 111

اصول كمك های اوليه و امدادرسانی: اقدام های اوليه هنگام وقوع مسموميت ها

ــ مسمومانی را که با خوردن مواد قليايی و اسيدی مسموم 
شده اند، وادار به استفراغ نکنيد.

ــ فورًا مسموم را به بيمارستان برسانيد.
۴ــ۴ــ۱۰ــ مسموميت بر اثر خوردن مواد نفتی:

دهيد  انجام  اين باره  در  است  الزم  که  اوليه ای  اقدام های 
عبارت است از:

۱ــ ابتدا راه های تنفسی را بررسی کنيد و اجسام خارجی 
مثل دندان مصنوعی را از دهان مسموم خارج کنيد.

۲ــ مسموم را به هوای آزاد ببريد و سر او را در وضعيتی 
قرار دهيد که راحت نفس بکشد. بالشی زير شانٔه او بگذاريد که 

سر به عقب برگردد و مجاری تنفسی باز بماند.
دهان  به  دهان  تنفس  مسموم  به  لزوم  صورت  در  ۳ــ 

بدهيد.
۴ــ مسموم را فورًا به بيمارستان منتقل کنيد.

و  آفات  دفع  سموم  با  مسموميت  ۵  ــ۱۰ــ  ـ   ۱ـ
حشره کش ها: به  فرد  دهان  از  نفت  بوی  معموالً  مسموميت  نوع  اين  در 

مشام می رسد. مسموم نيز احساس سوزش در دهان و گلو، تهوع، 
استفراغ، اسهال، بی قراری و تنگِی نفس می کند.

مهم ترين اقدام ها در اين باره به شرح زير است:
۱ــ مسموم را وادار به استفراغ نکنيد زيرا نفت وارد رئه 

او شده و باعث خفگی و مرگ می شود.
ـ ريوی را انجام  ۲ــ در صورت لزوم عمليات احيای قلبیـ 

دهيد.
۳ــ مسموم را گرم نگه داريد و او را به بيمارستان برسانيد.

۵  ــ۱۰ــ مسموميت از راه دستگاه تنفس
در  استفاده  مورد  گاز  معموالً  مسموميت ها  نوع  اين  علل 
رنگ های  گاراژ،  در  اتومبيل  کردن  روشن  يا  آتش  دود  منزل، 

شيميايی و… هستند.
عاليم اين نوع مسموميت ها عبارت است از:

ــ سرگيجه
ــ کبودی لب ها و ناخن ها

ــ تندی تنفس و نبض
ــ سرفه و اشک ريزش

ــ سردرد
ــ کاهش حس شنوايی و بينايی

ــ تشنج و بيهوشی

مسموميت با اين نوع سموم بيشتر در کشاورزان يا افرادی 
نوع  اين  عاليم  می شود  مشاهده  دارند  فعاليت  آن ها  کنار  در  که 
انجام  مسمومان  از  گروه  اين  برای  که  اقدام هايی  و  مسموميت 
می شود مانند مسموميت تنفسی است که در واحد کار خفگی ها 
بيان شد. اما برای پيشگيری از بروز اين گونه مسموميت ها بايد به 

نکته های زير توجه کنيد:
۱ــ قبل از شروع سمپاشی، از وضعيت آب و هوا مطمئن 

شويد و روزی اين کار را انجام دهيد که باد نمی وزد.
استفاده  دستکش  و  ماسک  از  حتماً  سمپاشی  هنگام  ۲ــ 

کنيد و سر و بدن خود را با لباسی مناسب بپوشانيد.
(چون  نکنيد  سمپاشی  باد  وزيدِن  جهت  خالِف  هرگز  ۳ــ 

سموم به سمت شما برمی گردد)
۴ــ بعد از پايان سمپاشی دست و صورت خود را کامالً با 

دستکش

که  هايی  لباس 
پاها  و  دست ها 
را می پوشاند.

پوتين (نه دمپايی)

مواظب باشيد که مخزن 
سمپاش نشت نکند.
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آب و صابون بشوييد.

در  و  بشوييد  کامالً  کنيد،  عوض  را  خود  لباس های  ۵    ــ 
فضای آزاد خشک کنيد.

۶   ــ بهتر است يک ليوان شير بنوشيد.
و  نَکنيد  ميوه  شده  سمپاشی  تازه  که  باغی  از  هرگز  ۷ــ 

نخوريد.

۶  ــ۱۰ــ مسموميت از راه پوست
بعضی از مواد سمی می توانند از راه پوست وارد بدن شوند 

و فرد را مسموم کنند مانند رنگ ها و گزش جانوران.
۱ــ۶  ــ۱۰ــ مارگزيدگی:

۳ــ در بعضی موارد اختالل بينايی
۴ــ تهوع و استفراغ
۵    ــ ِاشکال در تنفس

اقدام هايی که در مارگزيدگی بايد انجام دهيد عبارت است 
از:

۱ــ عضو مار گزيده شده را پايين تر از سطح قلب قرار دهيد 
و بی حرکت کنيد.

۲ــ يک شريان بند يا تورنيکه (در صورت در دسترس نبودن 
اين وسيله از باند، دستمال، جوراب و… می توانيد استفاده کنيد) 
باالتر از محل گزش ببنديد اما آن را خيلی سفت نبنديد زيرا موجب 

قطع گردش خون عضو می شود.
۳ــ به دليل احتمال بروز تورم، انگشتری، النگو و ساعت 

را از دسِت مصدوم خارج کنيد.
۴ــ زخم را با آب و صابون بشوييد.

۵    ــ مصدوم را به آهستگی روی برانکارد گذاشته و به مرکز 
درمانی منتقل کنيد. (فعاليت بدنی می تواند سرعت جذب سم را 

افزايش دهد)

حدود  ميان  از  است.  گزيدگی  نوع  شايع ترين  مارگزيدگی 
۳۰۰۰ گونه مار فقط حدود يک دهم آنان سمی اند. گزش مارهای 
پس  است.  سوراخ شدگی  و  معمولی  گازگرفتگی  مانند  غيرسمی 
اقدام های مربوط به زخم را برای آن انجام دهيد. اما در خصوص 
مارهای سمی، سم از لحظٔه ورود به بدن، به بافت های اطراف محل 
گزيده شده صدمه می زند و به تدريج به رگ های خونی وارد و در 

بدن پخش می شود.
به  آن  ورود  ميزان  و  سم  نوع  به  نسبت  مارگزيدگی  عاليم 

بدن متغير است:
۱ــ تورم و درد در محل مارگزيدگی

روی  بر  مار  دندان  جای  سوراخ  دو  يا  يک  مشاهدٔه  ۲ــ 
پوست مصدوم

 

ُنبريد و مک نزنيد. ـ محل گزيدگي را  
ـ محل گزش را سرد نکنيد زيرا صدمه به بافت شديدتر مي شود.

ـ هرگز سعي نکنيد مار را بگيريد.

توجه  
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۲ــ۶  ــ۱۰ــ زنبور گزيدگی: زنبور گزيدگی در موارد 
زير خطرناک است:

ــ تعداد زيادی زنبور (حدود ۵۰۰ تا) شخص را نيش زده 
باشند.

ــ زنبور نقاط حساس بدن مثل چشم ها، دهان، گلو يا گردن 
را نيش زده باشد.

ــ در نوزادان و خردساالن اتفاق بيفتد.
و  قرمزی  درد،  از:  است  عبارت  زنبورگزيدگی  عاليم  ــ 

تورم در محل گزيدگی.
اقدام هايی که هنگاِم زنبورگزيدگی بايد انجام دهيد عبارت 

است از:
خارج  را  آن  به آرامی  است  پوست  در  هنوز  نيش  اگر  ۱ــ 

۲ــ محل گزش را سرد کنيد.
قاشق  (يک  جوش شيرين  محلول  با  را  نيش  جای  ۳ــ 
اگر  بشوييد.  آب)  ليوان  يک  در  شيرين  جوش  چايخوری 

جوش شيرين نبود محل را با آب و صابون بشوييد.

کنيد تا کيسٔه حاوی زهر پاره نشود. (برای اين کار انتهايی ترين نقطٔه 
کيسه را بگيريد تا زهر کمتری از کيسه خارج شود.)

فعاليت  عملی 1

دربارة کارها خانگي که در محل زندگي شما دربارة زنبورگزيدگي انجام مي دهند تحقيق کنيد و آن ها 
را فهرست وار بنويسيد و سپس در کالس دربارة درستي يا نادرستي هريک با نظارت هنرآموز بحث و بررسي 

کنيد.

ــ عاليم آن عبارت است از:۳ــ۶  ــ۱۰ــ عقرب گزيدگی
۱ــ احساس درد شديد و سپس بی حسی در محل گزش

۲ــ ايجاد هالٔه قرمز که به تدريج سياه می شود.
۳ــ عرق سرد و آبريزش از دهان، چشم و بينی

۴ــ تاول
۵    ــ مردمک های چشم مصدوم گشاد می شود.

۶  ــ نبض کُند می شود به طوری که به سختی می توان آن را 
احساس کرد.

۷ــ رنگ پريدگی
۸    ــ تهوع و استفراغ

۹ــ لرز
در مناطق گرم و کويری عارضٔه عقرب گزيدگی بيشتر مشاهده 

می شود.
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۱۰ــ سرگيجه
۱۱ــ سردرد

ــ اقدام های زير را برای فرد عقرب زده انجام دهيد:
۱ــ عضو را بی حرکت کنيد و پايين تر از سطح قلب قرار 

دهيد.
گزش  محل  از  باالتر  را  کش  يا  پارچه  طناب،  يک  ۲ــ 

ببنديد.
۳ــ حلقه و انگشتری و… را خارج کنيد چون ممکن است 

محل گزش ورم کند.
۴ــ اطراف محل گزش را سرد کنيد.

۵    ــ در صورت لزوم عمليات احيا را انجام دهيد و سريعاً 
مصدوم را به بيمارستان منتقل کنيد.

ترين  مهم  دانيد  می  آيا  گازگرفتگی:  ۴ــ۶  ــ۱۰ــ 
عارضٔه ناشی از گازگرفتگی توسط سگ يا جانوران وحشی ديگر 

چيست؟

اثر گاز گرفتن يا پنجه انداختن جانوران آلوده به ويروس هاری 
(سگ، گربه، گاو، گوسفند، روباه، شتر، گرگ، کفتار و شغال) 

به وجود می آيد. اين ويروس در بزاق حيوان وجود دارد.
عاليم بيماری هاری معموالً ۳ تا ۷ هفته بعد از گزيدگی بروز 

می کند که عبارت است از:
در  مور  مور  و  خارش  و  سوزش  احساس  فرد  ابتدا  ۱ــ 

محل گزش می کند.
۲ــ از هوا، آب و نور می ترسد. (با وجود تشنگی از خوردن 

آن امتناع می کند)
تهاجمی  رفتارهای  و  پرخاشگری  هيجان زدگی،  ۳ــ 

دارد.
ناراحت  بسيار  به صورتش  کردن  فوت  از  مصدوم  ۴ــ 

می شود.
اقدام های اوليه عبارت است از:

۱ــ فرد را آرام کنيد.
۲ــ اگر محِل زخم خونريزی داشت برای مدت کوتاهی به 

آن دست نزنيد تا خونريزی باعث شستن زخم شود.
۳ــ محل زخم را به مدت ۵ دقيقه با آب گرم روان و صابون 

بشوييد.
۴ــ زخم را دست کاری يا بخيه نزنيد.

۵   ــ مصدوم را برای تزريق سرم و واکسن سريعاً به بيمارستان 
منتقل کنيد.

۶    ــ به مسئولين بهداشتی منطقه در مورد تشخيص هاری 
حيوان اطالع دهيد.

فعاليت  عملی 2

را  مسموميت ها  انواع  از  يکي  گروه  هر  شويد،  تقسيم  نفره  سه  يا  دو  گروه ها  به  هنرآموز،  راهنمايي  با 
انتخاب کند و دربارة اقدام ها اولية مربوط به آن نمايش دهد.

گازگرفتگی به علت ايجاد زخم، احتمال عفونت، ابتال 
به کزاز و هاری مهم است. هاری بيماری کشنده ای است و بر 
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۱ــ۱۱ــ گرمازدگی
از  خارج  محيط  در  تابستان  داغ  ظهر  يک  در  تاکنون  آيا 

خانه بوده ايد؟ چه حالی داشتيد؟ شرح دهيد.
گرمازدگی بر اثر بودن در هوای فوق العاده گرم يا مرطوب 
روشن  تنور  کنار  در  يا  و  تابستان  مستقيم  آفتاب  زير  در  کار  يا 
(باالتر  می رود  باال  به شدت  بدن  دمای  درنتيجه  که  می دهد  رخ 
۴۰ درجٔه سانتی گراد) و بدن ديگر نمی تواند دما را از طريق  از 
ناگهانی  کامالً  است  ممکن  گرمازدگی  کند.  کنترل  کردن  عرق 

بيفتد. اتفاق 
عاليم گرمازدگی عبارت است از:

۱ــ رنگ پريدگی
۲ــ بی قراری
۳ــ سرگيجه
۴ــ خستگی
۵    ــ سردرد
۶  ــ تهوع

۷ــ گرفتگی عضالنی (اکثرًا در پاها و شکم)
۸  ــ نبض تند و سريع

۹ــ تنفس تند و کم عمق
۱۰ــ غش

اقدام های اوليه زير را انجام دهيد:
۱ــ مصدوم را به جايی خنک منتقل کنيد. لباس های او را 

تا حد امکان کم کنيد. او را در وضعيت نيمه خوابيده قرار دهيد، 
سر و شانه هايش را به بالش تکيه دهيد.

مقدمه
همان طوری كه می دانيد انسان جزو دسته ای از موجودات زنده است كه سلول های بدن آن ها 
دارای درجۀ حرارت ثابتی است. به عبارت ديگر سلول های بدن انسان برای انجام فعاليت، نيازمند ثابت 
بودن درجۀ حرارت محيط داخلی خود هستند. سرما و گرمای زياد می تواند باعث صدمه به پوست و ديگر 
بافت های بدن شود كه در موارد حاد ممكن است منجر به مرگ شود. بدن ما دارای بيشترين كارآيی 

در محدودۀ حرارتی 36 تا 38 درجۀ سانتی گراد است.

۲ــ بدن مصدوم را به روش های زير سرد کنيد:
الف) به دور مصدوم مالفه ای خيس بپيچيد و با پاشيدن آب 

آن را خيس نگه داريد.

ب) او را در معرِض جريان هوا قرار دهيد، حتی در صورت 
لزوم با بادبزن، مجله و روشن کردن پنکه و… او را خنک کنيد.

ج) حوله ای مرطوب روی پيشانی و عضالِت گرفتٔه مصدوم 
قرار دهيد.
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محلول  (ترجيحاً  بنوشانيد  خنک  مايعات  مصدوم  به  ۳ــ 
ORS يا محلول نمک و آب و شکر)

خارج از منزل هستيد. در بدن خود چه احساسی داريد؟
از  محدودتر  بسيار  سرد  محيط های  با  بدن  تطابق  توانايی 
تطابق آن با محيط های گرم است. به همين دليل در شرايط ساده تری 
سرد  محيطی  در  گرفتن  قرار  به علت  بدن  حرارت  درجٔه  کاهش 

اتفاق می افتد.
درجه  ۳۷ــ۳۶  محدودٔه  در  بدن  طبيعی  حرارت  درجٔه 
سانتی گراد است. زمانی که حرارت بدن انسان به پايين تر از ۳۵ 

درجٔه سانتی گراد برسد سرمازدگی اتفاق می افتد.
سرمازدگی می تواند ناشی از قرار گرفتن در محيطی سرد 
يا غوطه ور شدن در آب سرد يا به سر بردن در محيطی سرد با لباس 
خيس يا حتی به سادگی بر اثر ماندن طوالنی مدت در يک خانٔه سرد 

بروز کند.
ــ عاليم سرمازدگی عبارت است از:

۱ــ احساس سرمای شديد، حتی سوزش و درد در گوش، 
بينی، و گونه ها و نوک انگشتان دست و پا

۲ــ احساس مورمور و سوزن سوزن شدن در پوست
۳ــ خشک و خشن شدن پوست

۴ــ لرز
۵  ــ رنگ پريدگی

۴ــ عضالِت گرفته و گرمازده را ماساژ دهيد.
۵    ــ اگر مصدوم بيهوش است ولی عادی نفس می کشد او 

را در وضعيت بهبود قرار دهيد.

۶    ــ مصدوم را سريعاً نزد پزشک ببريد.

۲ــ۱۱ــ سرمازدگی
تصور کنيد در يک روز سرِد زمستانی بدون پوشِش مناسب 

 

در نوزادان، پوست کامالً صورتي به نظر مي رسد که به طور گمراه کننده ا نشانة سرحالي آنان است.

ــ در حالت های شديد عاليم زير نيز ديده می شود:
۱ــ عدم هماهنگی حرکات ماهيچه ها
۲ــ مبهم بودن حرف های مصدوم
۳ــ پايين آمدن تعداد نبض و تنفس

۴ــ بيهوشی

۳ــ۱۱ــ يخ زدگی
يخ زدگی هنگامی رخ می دهد که اعضای ناپوشيدهٔ بدن، بيشتر 
گوش ها، بينی، چانه، دست ها و پاها در معرض سرمای طوالنی و 
شديد قرار گيرند. يخ زدگی ممکن است سطحی (تنها پوست) يا 
عميق (يخ زدگی پوست و بافت های زير آن) باشد و در موارد حاد 

توجه  
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ممکن است منجر به سياه شدن و از بين رفتن عضو شود.
ــ عاليم يخ زدگی عبارت است از:

۱ــ تغيير رنگ عضو (سفيد براق يا آبی رگه رگه)
۲ــ احساس بی حسی و کرختی در عضو

۳ــ عدم توانايی مصدوم در حرکت دادن عضو
انجام  يخ زدگی  دچاِر  مصدوِم  برای  را  زير  اقدام های  ــ 

دهيد:
۱ــ مصدوم را به جايی گرم ببريد و اشيايی مانند حلقه، النگو 

و ساعت را از دست وی خارج کنيد.
عوض  را  او  تن پوش  بود،  خيس  مصدوم  لباس  اگر  ۲ــ 
کنيد. اگر هيچ لباس خشکی در اختيار نداشتيد، لباس خيس را 

از تنش درآوريد و مصدوم را با يک پتو بپوشانيد.

۳ــ بدن را به روش های زير گرم کنيد: (هريک در صورت 
امکان)

الف) دست يا پای آسيب ديده را در آِب گرم با حرارت ۴۰ درجٔه 
سانتی گراد قرار دهيد (دمای آب را با آرنج خود کنترل کنيد).

ب) بطری آب داغ يا کيسٔه آب گرمی را در حوله يا لباس 
را  بطری  کنيد  دقت  دهيد.  قرار  مصدوم  باالتنٔه  روی  و  بپيچيد 

مستقيماً روی دست و پا قرار ندهيد.
ج) دست های مصدوم را زير بغل خودش يا زير بغل خودتان 

گرم کنيد.
د) پاهای مصدوم را گرم کنيد.

۱ــ اگر مصدوم هوشيار است به او نوشيدنِی داغ و شيرين 
بدهيد.

۲ــ اگر تنفس و ضربان ايستاد بالفاصله عمليات احيا را 
آغاز کنيد.

 

ـ مصدومِ سرمازده يا يخ زده ممکن است ضربان قلب و تنفس اش بسيار آهسته و نامحسوس شود ولي 
هنوز قطع نشده باشد. بنابراين هميشه نبض اين مصدومان را بايد حداقل برا يک دقيقه قبل از آن که عمليات 

احيا را شروع کنيد، بررسي کنيد.
ـ ماساژ قلبي قبل از آن که واقعاً قلب از کار افتاده باشد، خطرناک است.

به نظر شما چه اقدام هايی را در سرمازدگی به هيچ وجه نبايد 
انجام داد؟

ــ اقدام هايی را که نبايد در سرمازدگی يا يخ زدگی انجام داد:
چون  دهيد  ماساژ  نبايد  را  يخ زده  يا  سرمازده  قسمت  ۱ــ 
بلورهای تيز يخ که در بافت ها ايجاد شده اند، به شدت باعث از بين 

رفتن بافت ها می شود.
۲ــ اگر تاول ايجاد شد، هرگز تاول ها را نترکانيد و از پماد و 

داروی موضعی ديگری روی ناحئه آسيب ديده استفاده نکنيد.
۳ــ هرگز از شعلٔه آتش يا منابِع حرارتی خشک (مثل بخاری) 

يا اشعٔه آفتاب برای گرم کردن اندام ها استفاده نکنيد.
۴ــ اجازه ندهيد مصدوم روی پای تازه گرم شدٔه خود راه 

برود.
۵    ــ از ريختن مستقيِم آب گرم روی اندام يخ زده جلوگيری 

کنيد.

توجه  


