
  شديد  خونريزي
 را خود  هوشياري بيمار  است  ممكن و دارد وجود  شوك  وقوع  احتمال. باشد  كننده  نگران  است  ممكن شديد  خونريزي

 يا  صورت  محل در  خونريزي. بايستد  ضربان از  مصدوم  قلب دارد  امكان نشود،  متوقف  خونريزي اگر. بدهد  دست از
 بپردازيد،  خونريزي  درمان  به خواهيد مي  كه  هنگامي. كند  جلوگيري ها ريه  به هوا جريان  رسيدن از تواند مي ، گردن
  .نكنيد وارد فشار ء شي  روي  كه كنيد  دقت خير؛ يا دارد وجود  زخم  داخل در ء شي آيا  كه كنيد  كنترل ابتدا

   اهداف

   خونريزي  كنترل

   آن آثار  رساندن  حداقل  به و  شوك از  پيشگيري

   عفونت  امكان  رساندن  حداقل  به

   بيمارستان  به  فوري  انتقال  شرايط  كردن  فراهم

  ندارد وجود  زخم  داخل در  شي

 آشكار  زخم تا دهيد  برش يا كنيد  خارج) نياز حد در( را ها لباس. بپوشيد  مصرف يكبار  دستكش ، امكان  درصورت) 1
  . گردد

 مستقيماً ، كرك  بدون تميز  پارچه  قطعه  يك يا  استريل  پانسمان  يك  كمك  به ترجيجاً و  انگشتانتان يا  دست  كف با) 2
  خودش  كه بخواهيد  مصدوم از توانيد مي). نكنيد  تلف  پانسمان  كردن پيدا  براي را  زمان اما( كنيد وارد فشار  زخم  روي

  .كند وارد فشار  زخم  روي مستقيماً

 در. كند پيدا  كاهش  خونريزي  ميزان تا داريد  نگه  مصدوم  قلب  سطح از باالتر و، كنيد بلند را  ديده  آسيب  اندام) 3
  .كنيد جا  جابه  ماليمت با را  اندام هستيد،  استخوان  شكستگي  به  مشكوك  كه  صورتي

  صورتي در. شود  محافظت سرما برابر در تا بكشد دراز پتو  يك  روي  كه كنيد  كمك  مصدوم  به ، امكان  صورت در) 4
  .داريد  نگه او  قلب  سطح ار باالتر و كنيد بلند را  مصدوم  پاهاي هستيد،  شوك  به  مشكوك  كه

  محكم حد از  بيش باند  كه كنيد  دقت. كنيد  محكم كند، وارد  كافي فشار بتواند  كه  سفت باند  يك با را  پانسمان) 5
  .كند  مختل را  خون  گردش  كه نباشد

  نشت  دوم  پانسمان  داخل  به  خون اگر. دهيد قرار  اولي  روي ديگر  پانسمان  يك ، داشت  ادامه  همچنان  خونريزي اگر) 6
 وارد  خونريزي  محل  روي دقيقاً فشار  كه كنيد  دقت و دهيد قرار  تازه  پانسمان  يك ، برداشته را  پانسمان دو هر كرد،
  .شود



  .داريد  نگه باالتر  وضعيت در را  ديده  آسيب  اندام ، باندپيچي ويا آويز  يك از  استفاده با) 7

 را)  تنفس و  نبض ، دهي  پاسخ  سطح(  حياتي  عاليم. كنيد  درخواست  آمبوالنس و بگيريد  تماس  اورژانس مركز با) 8
  گردش. كنيد  كنترل  خون  نشت نظر از را ها پانسمان و باشيد  شوك  هاي نشانه  مراقب  دقت  به.  كنيد  ثبت و  كنترل
  . كنيد  بررسي  پيچي باند  محل از تر پايين  نواحي در را  خون

  ! احتياط

  .كنيد  منع  كشيدن سيگار يا  آشاميدن ، خوردن از را  مصدوم

   اهداف

   زخم  داخل  به ء شي  فشردن  بدون  خونريزي  كنترل

   آن آثار  رساندن  حداقل  به و  شوك از  پيشگيري

   عفونت  امكان  رساندن  حداقل  به

   بيمارستان  به  فوري  انتقال  شرايط  كردن  فراهم

  دارد وجود  زخم  داخل در  شي

 در  زخم  هاي لبه تا دهيد فشار  محكم را  زخم  داخل  شي  طرف دو. بپوشيد  مصرف يكبار  دستكش  امكان  صورت در) 1
  .گيرند قرار  هم كنار

 تا داريد  نگه  مصدوم  قلب  سطح از باالتر و كنيد بلند را  اندام  اين ، است  شده  آسيب دچار  مصدوم  اندام اگر) 2
  .كند پيدا  كاهش  خونريزي

  كه  صورتي در. شود  محافظت سرما برابر در تا بكشد دراز پتو  يك  روي  كه كنيد  كمك  مصدوم  به  امكان  صورت در) 3
  .داريد  نگه او  قلب  سطح از باالتر و كنيد بلند را  مصدوم  پاهاي هستيد،  شوك بروز  به  مشكوك

  .بپيچيد باند  آن دور  به  شي  روي  آوردن فشار  بدون و دهيد قرار  هايي  بالشتك  شي  سمت دو در) 4

  .برسد  حداقل  به  تورم تا داريد  نگه باالتر  وضعيت در را  ديده  آسيب  اندام ، پيچي باند يا و آويز  يك از  استفاده با) 5

 را)  تنفس و  نبض ، دهي  پاسخ  سطح(  حياتي  عاليم. كنيد  درخواست  آمبوالنس و بگيريد  تماس  اورژانس مركز با) 6
  گردش. كنيد  كنترل  خون  نشت نظر از را ها پانسمان و باشيد  شوك  هاي نشانه  مراقب  دقت  به.  نماييد  ثبت و  كنترل
  .كنيد  بررسي  پيچي باند  محل از تر پايين  نواحي در را  خون

 


