
 كمكهاي به نياز كه است حياتي تهديدكننده وضعيتهاي نظر از او بررسي مصدوم، يك با برخورد در شما وظيفه ولين
 مواجه فوري خطر با مصدوم اگر. ميشود ناميده اوليه ارزيابي عنوان تحت اوليه، بررسي اين. دارند اورژانس اوليه

  .كنيد اقدام ثانويه ارزيابي براي بايد نيست،

  و ثانويه اوليه ارزيابي

  
 آغاز را  ثانويه  ارزيابي ، رسيد  پايان  به  اوليه  ارزيابي و  نيست  فوري خطر  معرض در  مصدوم شديد  مطمئن  آنكه از  پس
  مشخص موجود  شرايط.  است  فيزيكي  معاينه  انجام و)  حال  شرح اخذ( ماجرا  به  بردن  پي  شامل ، عمل  اين. كنيد



  رسيدن منتظر  كه  رطوبت و سرما  شرايط در ، مثال  عنوان  به. بپردازيد  جزييات  به بايد چقدر  معاينه در  كه كرد خواهد
  اولويت در  مصدوم  داشتن  نگه  خشك و  گرم كنيد؛  رسيدگي  عمده  هاي آسيب  به  است  الزم تنها هستيد،  آمبوالنس

  .كنيد تمركز  مشكالت  همان  درمان بر ، كند  توصيف را  عاليمي  توانست  شخص اگر. دارد قرار

   حال  شرح  گرفتن

.  بيماري  تداوم و  شروع  نحوه يا  آسيب  كردن پيدا  ادامه  نحوه ، حادثه  وقوع  نحوه از  است  توصيفي  واقع در  حال  شرح -
 تصوير كنيد  سعي. كنيد گفتگو اند، بوده  حادثه شاهد  كه  ناظراني با و كنيد  سؤال  مصدوم از ، حال  شرح اخذ  براي

  .بسازيد  موقعيت از  كاملي
  

  : مثال  عنوان به

  ؟ است  نوشيده  چيزي يا  خورده غذا  زماني  چه در بار  آخرين ، مصدوم -

  كند؟ مي  مصرف  خاصي  داروي يا دارد  خاصي  بيماري  مصدوم آيا -

  ؟ است  شده  اعمال  چگونه و  است  بوده شديد چقدر  آسيب  ايجادكننده  نيروي -

  وزش با يا و سرد  اتاق  يك در يا  داشته قرار دمدار و  گرم  اتاق  يك در  مصدوم آيا( كنيد  سؤال  محيط  شرايط  درباره -
  )؟ است  شده  مواجه  باران يا باد

  است  ممكن دارد،  آماده  بدني  كه  جوان  يك  افتادن و  لغزيدن: كنيد  تحقيق  مصدوم  سالمت  وضعيت و  سن مورد در -
  شكستگي  به منجر احتماالً ، سالخورده  زن  يك مورد در  حادثه  همين اما شود  وي  دست يا پا  مچ  خوردن  پيچ  به منجر
  .شد خواهد  وي  لگن يا بازو

  زمان ، برداشته  يادداشت  اطالعات  اين از. كنيد  شناسايي را  وي  زندگي  محل ، امكان  صورت در و  مصدوم  هويت -
  .دهيد قرار  اورژانس  خدمات  گروه يا  پزشك اختيار در را  آن بتوانيد تا كنيد  درج  آن در را خود  معاينه  زمان و  حادثه

   بيروني  هاي سرنخ

 بگرديد  بيروني  هاي سرنخ  دنبال  به  وي  وضعيت  تعيين  براي ، است  هوش بي يا و  نيست  همكاري  به قادر  مصدوم اگر
 ، آلرژي از  اي سابقه  آن  روي بر  كه  كارتي يا و  درمانگاه يا  بيمارستان  به  رفتن  براي  مالقات  كارت  يك با  است  ممكن
 اختيار در  حادثه از  ارزشمندي  هاي سرنخ توانند مي نيز غذاها يا داروها. شويد  مواجه ، است  شده  درج  صرع يا  ديابت
  افرادي ، عالوه  به. باشند  همراه خود با قند  حبه چند  است  ممكن  ديابت  به مبتال  بيماران ، مثال  عنوان  به بگذارند؛ شما
  اطالعات اي، ويژه  جاكليدي يا  مدال دستبند، بند، گردن  روي بر  است  ممكن هستند،  اي شده  شناخته  اختالل دچار  كه



  تحويل  اورژانس  خدمات  گروه دو  به را آنها يا داريد  نگه  مصدوم كنار در را اشياء  اين. باشند  داشته  طبي  هشداردهنده
  .دهيد

   آسيب ايجاد  نحوه

 مورد در  بيشتري  هاي سرنخ ، آسيب در  دخيل  نيروهاي و  داده  رخ  آن در  آسيب  كه  شرايطي  مشاهده با توانيد مي شما
  شدت و  نوع تا كنند مي  كمك فرد  به زيرا هستند مفيد  اطالعات  اين. آوريد  دست  به آنها  شدت و  احتمالي  هاي آسيب
 ، اغلب( دارند كار سرو  مصدوم با  آسيب  زمان در يا  حادثه  صحنه در  كه  افرادي موارد، اكثر در. كند  بيني پيش را  آسيب
  .آورند  دست به را  اطالعات  اين توانند مي)  اوليه  هاي كمك  كنندگان ارايه

   آسيب  شرايط

  توان مي ، حادثه  وقوع  نحوه از  دقيق  داشتن  اطالع  صورت در را)  سقوط مثالً(  ضربه از  ناشي  آسيب  شدت و  نوع
  .كرد  بيني پيش

   بدن  روي  شده  اعمال  نيروهاي 

 ، مثال  عنوان به. هستند ها آسيب  شدت و  نوع  تعيين در  مهم  عوامل ديگر از ، ضربه  يك در  شده وارد  پرانرژي  نيروهاي
  جدي  آسيب  ولي شد خواهد  كوفتگي دچار احتماالً كند،  سقوط  سخت  زمين  روي  به  متري  يك  ارتفاع از  شخصي اگر

  لگن يا  دنده  شكستگي  مثل(  تري جدي  هاي آسيب احتماالً متر، 2 از بلندتر  ارتفاع از  سقوط ، حال  اين با. ديد نخواهد
  .كند مي ايجاد)  داخلي  اعضاي  به  آسيب از  ناشي  داخلي  خونريزي و

  پرسيد؟ بايد  هايي سؤال  چه

  آسيب ايجاد  نحوه  به  بردن  پي  براي را  سؤاالتي  شاهدان يا  مصدوم از شويد، مي حاضر  مصدوم  يك سر بر  وقتي
  :باشند زير  صورت  به توانند مي احتماالً  سؤاالت. بپرسيد

  شد؟  واژگون دسترسي مثل نردبان، داربست  وسيله آيا -

  ؟ داشت سر بر  ايمني  كاله  مصدوم آيا -

  كرد؟  سقوط  ارتفاعي  چه از  مصدوم -

  كرد؟  سقوط  سطحي  چه  روي  مصدوم -

  دارد؟ وجود)  زمين  كف  مثل(  سخت ء شي  يك  به  مصدوم برخورد از  شواهدي آيا -

  مهم بسيار بگذارند، شما اختيار در را  اطالعات  كه نيستند قادر  مصدومان خود  كه  مواردي در  ويژه  به  سؤاالت  اين
  . دهيد  انتقال  اورژانس  خدمات  گروه  به ايد، كرده  آوري جمع  كه را  اطالعاتي  تمام. هستند


