
   اورژانس  هاي وضعيت در  اقدامات
 موارد بود خواهيد قادر شما ، طريق  اين از. كنيد  پيروي  مشخص  اقدامات  مجموعه  يك از بايد ، اورژانس  موقعيت هر در

  كردن خطر بي ، وضعيت  ارزيابي: از عبارتند  اصلي  هاي گام. كنيد  گيري تصميم شخصاً و كنيد  بندي اولويت را  ضروري
  احساسات بر كنيد  سعي ، كاري هر  به  زدن  دست از  قبل.  ديگران از  گرفتن  كمك و  اورژانس  هاي كمك  ارايه ، محل
  مواردي در  بنابراين ندهيد قرار خطر  معرض در را خود  كه  است  مهم بسيار. بينديشيد  لحظه  يك و كنيد  غلبه خود
 را كارها  همه نكنيد  سعي ، عالوه  به. كنيد  دقت  بنزين يا گاز وجود خطر  به. نشويد وارد  سرعت  به ، است  خطرناك  كه
  .بدهيد  انجام  تنهايي  به

   اوليه  هاي كمك  هاي اولويت

  هرگونه  دنبال  به و بگيريد نظر  تحت  داده  رخ  كه را  آنچه ، خونسردي  حفظ با و  سرعت  به. كنيد  ارزيابي را  وضعيت
  .ندهيد قرار خطر  معرض در را خود هرگز. بگرديد  مصدوم يا خود  تهديدكننده خطر

  واقف  هم  خودتان  هاي محدوديت  به اما كنيد  محافظت خطر از را  مصدوم ، توان حد در. كنيد  عاري خطر از را  محل
  .باشيد

  اول و كنيد  مشخص را ها اولويت بتوانيد تا كنيد  ارزيابي را  مصدومان  تمام  وضعيت. دهيد  ارايه را  اورژانس  هاي كمك
  .كنيد  درمان هستند  حيات  تهديدكننده  هاي وضعيت دچار  كه را  آنهايي

  درخواست  تخصصي  هاي كمك يا  ضروري  طبي  كمك  هرگونه  كه شويد  مطمئن  سرعت  به. بگيريد  كمك  ديگران از
  .هستند  راه در و اند شده

   وضعيت  ارزيابي

: از عبارتند شما  كاري  هاي اولويت. باشد  كنترل و  خونسردي  حفظ با  حال  عين در و  سريع بسيار بايد شما رويكرد
  به  است  ممكن  كه  كمكي  نوع و موجود  امكانات  بررسي  سپس ، ناظران و  مصدوم ، خودتان  براي خطر  هرگونه  شناسايي

  اوليه  هاي كمك  هاي مهارت از  كه بگوييد دهيد، مي  شخص  به  كمك پيشنهاد  كه  هنگامي. باشيد  داشته نياز  آن
 را  مسؤوليت  خونسردي با ندارند، حضور  محل در  ديگري  كارآزموده افراد يا پرستار ، پزشك  هيچ اگر. هستيد برخوردار
  :بپرسيد خود از را زير  سؤاالت ابتدا. بپذيريد

  دارد؟ وجود  همچنان خطر آيا

  دارد؟ قرار  فوري خطر  معرض در  كسي  جان آيا

  دارد؟ وجود  كمك  براي  ناظري آيا



  ؟ دارم نياز  تخصصي  كمك  به  من آيا

   محل  كردن خطر بي

 در  خودتان  امنيت  كه نكنيد  فراموش. باشد خطرزا  همچنان تواند مي ، است  شده  حادثه  وقوع  به منجر  كه  شرايطي
. كند مي  كفايت  محل  كردن خطر بي  براي)  سوييچ  يك  كردن  خاموش  مثل(  ساده  اقدامات  اغلب. دارد قرار  اول  درجه
 ايجاد  فاصله  قدري خطر،  محل و  مصدوم  بين كنيد  سعي بايد ببريد،  بين از را  حيات  تهديدكننده خطر توانيد نمي اگر

 دور خطر  محل از را  مصدوم بايد ، اقدام  آخرين  عنوان  به. برسانيد  حداقل  به را خطر  ميزان ، امكان  صورت در و كنيد
 و  تجهيزات  به  مصدوم  كردن جا جابه  براي معموالً). كنيد  مراجعه«   بيماران  كردن جا جابه»   مبحث  به( كنيد
  . داشت خواهيد نياز  تخصصي  هاي كمك

   اورژانس  هاي كمك  ارايه

 را  مصدوماني تا دهيد  انجام  مصدوم هر از  اوليه  ارزيابي و  مقدماتي  بررسي  يك  سرعت  به ، محل  شدن خطر بي از  پس
 تأخير  به را  ضروري  كمك  درخواست ، حال هر  به. كنيد  درمان فوراً دارند، نياز  اورژانس  اوليه  هاي كمك  به  كه

  تنفس وجود  عدم يا وجود  به  بردن  پي  براي. دهد  انجام را كار  اين  كه بخواهيد ناظر  يك از ، امكان  صورت در نيندازيد؛
  :كنيد  بررسي را زير موارد ، مصدوم هر مورد در. كنيد  نگاه  وي  سينه  قفسه  به ، مصدوم در

  ؟ است هوشيار  مصدوم آيا

  ؟ است باز  تنفس  راه آيا

  كشد؟ مي  نفس  مصدوم آيا

  كمك  ميزان و  كمك  به نياز  زمان نيز و ها اولويت شما،  مشاهدات دارند؟ وجود  مصدوم در  خون  گردش  هاي نشانه آيا
  .كنند مي  تعيين را موردنياز

  
  تنفس  راه آيا  كه كنيد  بررسي: دهيد  انجام را  اوليه  ارزيابي خطر،  شدن  برطرف  محض  به  اورژانس  هاي كمك  انجام

  .خير يا دارند وجود  خون  گردش و  قلب  كردن كار  هاي نشانه و كشد مي  نفس ، است باز  مصدوم

   ديگران از  گرفتن  كمك

 آغاز و  كمك  درخواست  براي  تلفني  تماس ، امنيت  حفظ: شويد  مواجه كار  چندين با  همزمان  كه دارد  امكان  گاهي
  :بخواهيد  كمك زير  كارهاي  انجام  براي  ديگري افراد از توانيد مي.  اوليه  هاي كمك



   محل  كردن خطر بي

   كمك  درخواست  براي  تلفني  تماس  انجام

   اوليه  هاي كمك  تجهيزات  آوردن

   ناظران و  ترافيك  كنترل

   اندام  يك  داشتن  نگه يا  خونريزي  كنترل

   مصدوم  اطراف  كردن  خلوت

  خطر بي  مكان  يك  به  مصدوم  انتقال

  
  آوردن مثالً( كنند  كمك شما  به  مختلف  هاي راه  به بتوانند  حادثه  صحنه در حاضر افراد  است  ممكن  ناظران با برخورد

 سر  پشت را  اوليه  هاي كمك  به  مربوط  هاي آموزش  كه بگوييد آنها  به).  ناظران ساير  كردن  كنترل يا  تجهيزات
  .كنيد  مطرح  صراحت با را خود  هاي درخواست و ايد گذارده

   ناظران  كردن  كنترل

  آموزشي  هيچ افراد  اين  است  ممكن. شويد  عصباني  حتي يا  نگران شما  كه شود  باعث  است  ممكن  ناظران  هاي واكنش
  حادثه در خود  عده  اين  كه  صورتي در. كنند  بودن  فايده بي يا  ترس  احساس و باشند  نديده  اوليه  هاي كمك  اين  درباره
  به اگر. بود خواهند  نگران و  دلواپس قطعاً و باشند  ديده  آسيب  است  ممكن اند، بوده  آن شاهد يا و باشند  داشته حضور

 كار  به  رفتاري  خوش با  توأم  قاطعانه  روشي. نكنيد  فراموش را  مطالب  اين داشتيد، ناظر  يك  كمك  به نياز  طريقي هر
 .بگيريد


