
  بعدي  هاي مراقبت و  درمان
 او  هاي حرف  به و  اطمينان  مصدوم  به. كنيد  درمان  خونسردي  حفظ با و  اصول  طبق بر كرديد، پيدا  كه را  وضعيتي هر

 مورد بي  جايي جابه از. كنند  تجمع  حادثه  صحنه در  مردم  كه ندهيد  اجازه و نپرسيد  سؤال حد از  بيش. بدهيد  گوش
  . گرفت خواهد  تماس  مصدوم  خانواده با نفر  يك  كه كنيد  حاصل  اطمينان ، لزوم  صورت در. كنيد  خودداري  مصدوم

   درمان  هاي اولويت

  : است زير  شرح  به ها اولويت  ترتيب

  پاك و باز  مصدوم  تنفسي  راه  كه شويد  مطمئن ضمناً. كنيد  اقدام خود  هاي يافته  اساس بر داده،  انجام را  اوليه  ارزيابي
  . است

  .كنيد  كنترل را  خونريزي

  .دهيد  انجام را  ثانويه  ارزيابي

  .كنيد  درمان را  وسيع  هاي زخم و ها سوختگي

  .كنيد  حركت بي را  استخوان و  مفاصل  هاي آسيب

  .كنيد  درمان  مناسب طور به را ها وضعيت و ها آسيب ساير

  عاليم  به  مربوط  مشكالت  به. كنيد  ثبت و  كنترل  مرتب طور به را)  تنفس و  نبض ، دهي پاسخ  سطح(  حياتي  عاليم
  .كنيد  رسيدگي  حياتي

   بعدي  هاي مراقبت  ترتيب  ساختن  فراهم

 را  شخصي  امكان  صورت در داريد،  كمك  به نياز اگر. كنيد  گيري تصميم  پزشكي  هاي كمك  به  مصدوم نياز مورد در
  رسيدن  زمان تا ، است  شدن بدتر يا تغيير  حال در  مصدوم  وضعيت  كه  صورتي در. بفرستيد  كمك  فراخواني  براي

  : كه باشد  الزم  است  ممكن خود،  ارزيابي  اساس بر. بمانيد  مصدوم كنار در ، كمكي  نيروهاي

  .بگيريد  تماس  پزشك  يك با ، مشاوره  درخواست  براي

  .كنيد  فراهم را  بيمارستان  به  انتقال  ترتيب يا بگيريد  تماس  آمبوالنس مركز  يك با

  .كنيد واگذار  آمبوالنس  پرسنل يا پرستار ، پزشك  يك  به را  مصدوم از  مراقبت

  .كنيد  منتقلمحل امن وبه دور ازازدحام   يك  به را  مصدوم ، پزشكي  هاي كمك  رسيدن  زمان تا



  .كند  مراجعه  پزشك  به  كه كنيد  توصيه  مصدوم  به

  ! احتياط

  كه نيستند مجاز شوك،  هاي نشانه يا  تنفسي شديد  مشكالت ، جدي  هاي آسيب ، هوشياري  اختالل  به مبتال  مصدومان
  .بمانيد  مصدوم كنار در ، كمكي  نيروهاي  رسيدن  زمان تا. بروند  منزل  به

  .ندهيد  چيزي  دهان  راه از دارند،  بيمارستاني  مراقبت  به نياز يا  داخلي  آسيب احتماالً  كه  مصدوماني  به هرگز

  .ندهيد  كشيدن سيگار  اجازه  مصدوم  به

   شخصي  وسايل از  مراقبت

 بگرديد، را او  شخصي  وسايل ، وي  وضعيت  درباره  هايي سرنخ  يافتن يا  مصدوم  هويت  تعيين  براي هستيد مجبور اگر
  وسايل يا  مصدوم  هاي لباس  تمام  كه كنيد  حاصل  اطمينان. بدهيد  انجام اعتماد  قابل شاهد  يك برابر در را كار  اين

  .اند شده  داده  تحويل  پليس  به يا و شوند مي  منتقل  بيمارستان  به او با  همراه ، وي  شخصي

  جستجوي ، مصدوم  وضعيت يا  هويت  درباره  هايي سرنخ  يافتن  راه تنها موارد،  برخي در  شخصي  وسايل  جستجوي
  . است او  شخصي  وسايل

  داروها كاربرد

  شامل معموالً ، عمل  اين.  است تيز و  گنگ  عمومي  دردهاي  تسكين حد در عمدتاً  اوليه  هاي كمك در داروها تجويز
  پزشك  نسخه  بدون  توان مي را داروها از  زيادي تعداد.  است  استامينوفن  قرص  يك  خوردن  براي  مصدوم  به  كمك

  درمان در ، حال  اين با. باشيد  كرده  مصرف و بشناسيد را داروها  اين از  بسياري شما  است  ممكن و كرد  خريداري
   كنيد دارو خودسرانه تجويز  به  اقدام نداريد  حق ، مصدومان

  :دارد  ضرورت زير موارد از  شدن  مطمئن كند، مي  مصرف  دارويي  مصدوم  كه  زمان هر

  .باشد  مناسب  وضعيت  اين  براي دارو

  .باشد  نگذاشته دارو  مصرف  تاريخ

  .شود  مصرف يامشاوره با پزشك دستور  طبق

  .شود  رعايت  دقيق طور  به  احتياطي  جوانب  تمام

  .نشود  مصرف ، شده  توصيه مقدار از  بيش دارو

  .شود  ثبت دارو تجويز  نحوه و  زمان مقدار، ، نام


