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  مقدمه

كمكهاي اوليه عبارت است از مراقبت هائي كه هنگام وقوع حوادث براي جلوگيري از مرگ، يا كم كردن درد ورنج ويا پيش گيري از 

از مختصات كمكهاي اوليه ، مراقبت فوري از . جروح ويا مصدوم ،پيش از رسيدن پزشك ، انجام مي شودصدمات وعوارض بعدي براي بيمار يا م

بيمار ويا مصدوم به نحو صحيح وسريع است وكسي كه اين كار را  انجام مي دهد الزم نيست كه پزشك باشد وحتي اگر كادر كمك پزشكي هم 

دستورات كلي زير در برخورد با . س به افرا د ،زندگي يك بيمار يا مصدوم را نجات داددر دسترس نباشد مي توان با آموزش مراقبت اورژان

  :حادثه وحادثه ديده بايد مراعات شوند 

  .حفظ خونسردي *

  .تشخيص نوع عارضه *

  .عدم حركت بيمار يا مصدوم *

  .فراهم كردن وسايل استراحت *

  .توجه به روحيه مصدوم وتالش در جهت تقويت آن *

  .نگاهداشتن محيط اطراف مصدوم ساكت *

  .كنترل عالئم حياتي مثل نبض ،تنفس ،رنگ پوست،وچهره *

.                                                                                             صحبت كردن با مصدوم به منظور تشخيص هوشياري اووكمك گرفتن در جهت نشان دادن محل درد  *

  .خوداري از داد ن دارو ومواد غذائي به شخص بيهوش *

  .خارج ساختن دندانهاي مصنوعي وا شياء خارجي از دهان *

  .خارج نمودن كف وترشحات زياد دهان با دستمال *

  او را به يك سمت بچرخانيد چرخاندن سر به يك طرف در صورت استفراغ و عدم شكستگي گردن در صورت شكستگي گردن ،تمام بدن *

  .باز كردن دكمه ،كمربند ،درآوردن لباسهاي تنگ ويا قيچي كردن آنها به منظور تنفس راحت تر *

  اگر صورت مصدوم برافروخته تر باشد سر اورا باالتر واگر رنگ پريده باشد سرش رادر امتداد بدن قرار دهيد *

  ه حالش روبه بهبودي برود جلوگيري ازراه  رفتن و حركت مصدوم تا وقتي ك*

  ، بايستي با پتو ياكيسه آب گرم و غيره اورا گرم نمود )بدن سرد رنگ پريده (در صورتي كه مصدوم احساس سرما مي كند *

  .در صورتي كه در محلي عده زيادي مجروح وجود داشته باشد بايد به كمك آن كه جراحتش بيشتر است شتافت *

  از وسايل و امكانات موجود استفاده كنيد . براي فراهم نمودن وسايل تلف نكنيد در مواقع ضروري وقت خود را*

 .توجه داشته باشيد كه مواردي مثل خون ريزي شديد ،توقف عمل تنفس و مسموميت نياز به درمان فوري دارند *

  

  :سوختگيها

  .قيم را سوختگي عمومي گويندآسيبهاي ناشي از مواجه پوست و اندامهاي بدن با حرارت مستقيم و غير مست:تعريف
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  :درجه سوختگي

  .تنها اليه خارجي پوست مي سوزد وپوست قرمز همراه با درد وسوزش و بدون تاول مي باشد:درحه يك

  .اليه خارجي و مياني پوست مي سوزد و همراه با درد شديد و تاول مي باشد:درجه دو

  .در بر مي گيرد پوست زغالي و سوحتگي همراه با شوك مي باشدپوست شديدا آسيب ديده عضالت و استخوانها را :درجه سه
  

  :كمكهاي اوليه

  .سوختگي به مدت ده دقيقه و پانسمان خشكسرد در موضع  ببه كار بردن آ:درحه يك

  .سرد در موضع سوختگي به مدت ده دقيقه و پانسمان خشك و نتركاندن تاولها ببه كار بردن آ :درجه دو 

  .انسمان استريل درمان شوك و انتقال سريع به مراكز درمانيو پABCانجام:درجه سه
  

  :سو ختگي با مواد شيميائي 

 5(بال فاصله قسمت آسيب ديده را با مقدار زيادي آب بشوئيد و سپس با محلول سديم بي كربنات رقيق : سوختگي حاصل از اسيدها

  . در گليسيرين چرب كنيد   Mgo شستشو داده و بعد محل سوختگي را با كمي پارافين يا پماد) درصد 

درصد آمونيم كلريد ، يا محلول اشباع شده بوريك اسيد  5شستشو با مقدار زيادي آب و بعد شستشو با محلول  :سوختگي در اثر قلياها 

آب شست و با آب نمك  اگر مواد قليائي وارد دهان شده باشد بايد فورا دهان را با. درصد استيك اسيد و مجددا شستشو با آب  2و يا محلول 

  .مقدار كمي قليا مي تواند به غشاء مخاطي دهان صدمه وارد نمايد . نرمال آب كشيد 

سوختگي با .  درصد نيترات نقره شستشو داد  1درصد سولفات مس و يا محلول  1محل سوختگي را بايد با محلول  :سوختگي با فسفر 

در مرحله بعد مي توان قسمت آسيب ديده را با اتر نفت سبك شستشو داده و سپس با . شستشو با مقدار زيادي آب امري ضروري است :برم 

اگر ناراحتي ادامه داشت پس از مدت كمي گليسرين را با آب گرم از روي قسمت آسيب ديده پاك نموده و ازپماد . گليسرين چرب نمود

آلوده را با محلول رقيق آمونياك و يا محلول سديم تيو سولفات  همچنين مي توان پس از شستن با آب محل. مخصوص سوختگي استفاده كنيد

  .حمام كرد 

فنول در اثر تماس با پوست بدن به سرعت جذب پوست شده و باعث خشك شدن و سوزاندن آن ميشود در اين گونه  :سوختكي با فنول 

همچنين ميتوان سوختگي پوست را با . يم بيكربنات بشوييددرصد سد 5موارد بايد ابتدا محل آلوده شده را خوب با آب شسته و بعد با محلول 

اين عمل نه تنها شدت سوختگي را . و يا با محلول رقيق شده آنها با الكل صنعتي معالجه كرد) peg400ويا  peg 300(پلي اتيلن گليكول

  .كاهش ميدهد بلكه اثر سميت آن را تا حدي از بين مي برد 
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در صورتي كه مقدار كمي از فلز جامد در روي پو ست ديده مي شود ،ابتدا آن را به وسيله پنس  :سوختگي با فلز سديم و پتاسيم 

آن گاه با يك گاز زخم بندي . برداشته و به سرعت با مقدار زيادي آب وبعد با محلول يك درصد استيك اسيد محل سوختگي را شستشو دهيد

 .كه را در روغن زيتون فرو برده ايد ،آن را بپوشانيد 

 .محل آسيب ديده را اول با الكل تقطير شده و سپس با آ ب گرم و صابون شستشو دهيد  :سو ختگي در اثر مواد ارگانيك 

سوختگي با هيدرو فلوريك اسيد خطرناك بوده وپس از شستشو محل سوختگي ،آن را بايد با خمير : سوختگي با هيدروفلوريك اسيد

استفاده متناوب از ژل كلسيم گلوكونات بر . بعداً اگر الزم باشد بايد كلسيم گلوكونات نيز تزريق شود. گليسرول واكسيد منيزيم معالجه نمود

اگر سوختگي عميق باشد هر دو ساعت يك مرتبه يك عدد . روي محل سوختگي نشان داده شده كه مي تواند به اندازه تزريق مفيد واقع شود

اگر اسيد در چشم رفته باشد ،چشم رابا آب زياد شسته وبعد چند قطره . ه بيمارستان برسدقرص كلسيم مخلوط با آب به مريض مي دهيم تا ب

اگر هيدروفلوريك اسيد خورده شده باشد به مريض . از محلول كلسيم گلوكونات ده درصد در چشم بريزيد ومصدوم را به بيمارستان برسانيد 

همچنين مي توان ازآب آهك ويا . درمان خورده شدن هيدرو فلوريك اسيد است  مقدار زيادي شير بدهيد ،چون كلسيم موجود در شير بهترين

 . شير منيزيم نيز استفاده كرد

اگر سوختگي از نوع اول باشد ،يعني پوست سرخ شده و كمي متورم شده باشد ،پماد :  سوختگي در اثر شعله ويا تماس باشيئي داغ

يا سوم باشد ،يعني در اثر سوختگي توليد تاول شده ويا قسمتهاي عمقي پوست آسيب ديده اگر سوختگي از نوع دوم و. ضد سوختگي بكار بريد

محلول يك درصد . باشند ، محل آسيب ديده را فوراً با محلول يك درصد سديم بيكربنات شستشو داده واز پماد ضد سوختگي استفاده كنيد

  .در هر صورت مراجعه به پزشك ضروري والزم است . يد مي باشدپيكريك اسيد و همچنين چاي غليظ نيز براي سوختگي هاي سطحي مف
  

  :حوادث چشمي 

در حالت هاي صدمات چشمي در صورتي  كه مواد شيميائي به داخل چشمها پاشيده شده باشند بايد فوراً چشمها را با آب نمك نرمال 

سعي نكنيدچشم را بماليد ويا ذره اي . يشگاهها موجود استمعموالً مايع ها ي شستشوي چشم در جعبه كمكهاي اوليه كليه آزما. شستشو داد

آبكشي چشمها را آن قدر ادامه دهيد تا مطمئن . خارج كردن ذرات وارد شده در چشم به تخصص كافي پزشكي نياز دارد. را از آن خارج كنيد

بايد در نظر داشت . را به مراكزپزشكي برسانيد در كليه موارد حوادث چشمي مجروح. شويد كه كليه مواد پاشيده شده در چشم خارج شده اند

كه محلولهاي قليائي براي چشم بيش از اسيدها خطرناك هستند ودر صورتي كه ذره اي از اين مواد وارد چشم شود بايد چشم را با مقدار 

يم بيكربنات ودر مورد قلياها با معموالً در مورد اسيد ها ،پس از شستشوي باآب ،چشم را با محلول يك درصد سد. زيادي آب شستشو دهيد

 . محلول يك درصد بوريك اسيد شستشو مي دهند 

 

  خونريزي خارجي

گويند كه اكثراً با انجام كمكهاي  خارجي خونريزي بدن به بيرون بريزد چنانچه بعد از خروج خون از رگها، خون از سطوح قابل مشاهده

  :بر سه قسم است آيد و دقيقه بند مي 5- 10اوليه در عرض 

علت، . باشد ه حيات ميبوده و تهديد كنند اين خونريزي به دليل كنترل مشكل آن خطرناك ):شرياني(خونريزي سرخرگي  •

  .شود و حاوي خون روشن است جهنده، سريع و منقطع خارج مي پارگي سرخرگهاست به همين دليل خون به صورت

دليل خون به صورت ممتد، آرام و غير جهنده  علت اين خونريزي پارگي سياهرگهاست به همين ):وريدي(خونريزي سياهرگي  •

  .نسبت به خونريزي سرخرگي آسانتر است رل آنخارج شده و حاوي خون تيره است و كنت

مويرگها خفيف بوده و اكثراً با تشكيل لخته  خونريزي ناشي از پارگي. شايعترين فرم خونريزي خارجي است :خونريزي مويرگي •

  .است نه به هدر رفتن خون زخم عفونت اين خونريزيها خطر آيد، مشكل اصلي در خون خود به خود بند مي
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  كمكهاي اوليه در خونريزيهاي خارجي

   :اساسي به ترتيب و به سرعت انجام پذيرد جهت كنترل خونريزي خارجي بايد موارد

  فشار مستقيم

دقيقه بدون  15تا  10شود كه روي موضع را  اين طريق انجام مي ين روش در كنترل خونريزي از طريق فشار مستقيم است و بهموثرتر

همين كه خونريزي مهار شد ، د،خونريزي قطع شو كردن فشار ادامه دهيد، فشار ثابت و محكمي به زخم وارد آوريد تا برداشتن دست و يا كم

منظور ايجاد فشار كافي و مستقيم به زخم  كاربرد پانسمان فشاري به. ايجاد كنيد "پانسمان فشاري"م پيچيده و محكم بر سطح زخ باندي را

اليه  .دهيدباند بر روي گازهاي استريل قرار يك اليه ضخيم.استريل بر روي زخم بگذاريد  چندين اليه گاز. است تا خونريزي كنترل شود

   .هاي چند اليه اي استضخيم مناسب براي خونريزي حاد ، گاز

ديده ، امتحان كنيد چراكه  مجروح را ، درست در انتهاي ناحيه ضايعه نبض خونريزي حاد از پانسمان فشارنده استفاده كرده ايد اگر براي

كمي كاهش اگر نبض بيمار را احساس نمي كنيد فشار را . مجروح متوقف شود ممكن است در اثر فشار زياد، جريان خون در دست و يا پاي

 سرخرگ بعضي موارد قطع يك در. جريان خون برقرار شود، بايد يه طور مداوم در ضمن درمان نبض مجروح را كنترل كنيد داده تا مجدداً

وني را كه براي ايجاد ضربان الزم است متوقف خ اصلي جريان

  .مي كند

  فشار بر نقاط فشار

روش فشار مستقيم ممكن است بدليل شدت جراحت 

و يا بدليل خونريزي بيش  نوع زخم غير ممكن باشد وارده و يا

در اين گونه موارد بر  .از حد نتواند خونريزي را كنترل كند

اي باالتر از محل خونريزي جايي  روي سرخرگ اصلي در نقطه

) نقاط فشار(سرخرگ از روي يك استخوان عبور مي كند  كه

زخم نرسد و آنقدر  -قسمت فشار وارد مي كنيم تا خون به

البته فشار بر روي . زي قطع شوددهيم تا خونري فشار مي

  .دقيقه طول بكشد 10نبايد بيش از  سرخرگ

 

  باال نگه داشتن عضو

 يعني باالتر از سطح قلب قرار دادن عضو مجروح كه اين

عمل مخصوصا اگر خونريزي در دست يا ساق پا باشد براحتي 

نيروي جاذبه فشار خونريزي  كه به علت. امكان پذير است

در صورت وجود شكستگي در عضو استفاده از . شود كمتر مي

  .روش محدوديت دارد اين

  

 ):گارو- شريان بند(استفاده از تورنيكه  •

كه شريان بزرگي  شود اين روش فقط زماني استفاده مي

قطع شده، عضوي قطع يا له شده و كنترل خونريزي بوسيله 

امكان پذير نيست وجان بيمار به دليل  روشهاي قبلي

  :روش بستن تورنيكه بصورت زير است. رسد تورنيكه خون به قسمتهاي سالم پايينتر نمي شود زيرا بعد از بستن د تهديد ميخونريزي شدي
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  .حفاظتي باعث افزايش فشار در آن نقطه گردد باالتر از محل قرار داده تا عالوه بر نقش 5cmگاز يا دستمال را  -1

و بعد از قرار  ثابت كنيد و سپس اهرمي مثل چوب يا لوله خودكار روي آن قرار داده 5cmاي حداقل به پهن دستمال فوق را با پارچه يا نواري-2

  .سپس اهرم را بوسيله گره ثابت كنيد دادن اهرم گره بزنيد و اهرم را آنقدر بپيچانيد تا خونريزي قطع شود و

  .حتماً در معرض ديد باشد اندامي كه با تورنيكه بسته شده، بايد-3

  .اي آن با تصور خونگيري ساير بافتها ممنوع است اندام جدا كرد و شل كردن چند لحظه عد از بستن تورنيكه به هيچ وجه نبايد آن را ازب-4

   .خونريزي مؤثر باشد تواند در بند آوردن و استفاده از كمپرس سرد نيز مي 150mmHg، با فشار فشارسنج بازوبند استفاده از-5

  اقدامات اورژانس در خونريزي خارجي در اثر ورود يك شئ خارجي برنده

بعضي مواقع .شود خونريزي مي سم خارجي را از زخم بيرون كرد چون باعث تشديدجسم خارجي در زخم وجود دارد نبايد ج موقعي كه

. باقي مانده باشند زخم و يا چاقو ايجاد مي شود كه ممكن است در محل خونريزي خارجي در اثر ورود يك شئ خارجي برنده مانند تركش

است به جز اينكه هيچگاه نبايد جسم خارجي باقيمانده راخارج  هاي خارجي خونريزي خونريزيها در صحنه حادثه مانند ساير اين نوع كنترل

با انتهاي  پانسمان قرار مي دهيم تا بلندي موارد دور تا دور انتهاي بيروني جسم خارجي را آنقدر گاز تميز يا يك حوله لوله شده كرد در اين

  .كنترل خونريزي خارجي نيز استفاده مي كنيم جسم خارجي هم سطح شود سپس روي آن را باندپيچي كرده و از روشهاي ديگر

بريده شده  رگ را كه ممكن است قسمتي ازبيرون بياوريم ممكن است خونريزي خارجي شديدترشود چ در اين موارد اگر جسم خارجي را

برداشتن آن محل خونريزي دهنده وسيع تر شده يا اينكه  توسط خود جسم خارجي مسدود شده باشد وبه كنترل خونريزي كمك كند ولي با

   .رگهاي مجاور را نيز پاره كند و خونريزي را شديد تر نمايد يرون كشيدن ميتوانددر ضمن ب
 

  رساندن بيمار به مركز درماني

 خون تعويق انداخت اما اگر همين خونريزي خفيف براي مدت طوالني ادامه داشته باشد و اگرچه درمان خونريزي خفيف را مي توان به

  .در مرحله مقدماتي درمان كرد آن را زيادي از مجروح از دست برود بايد

  

 :مسموميتها

 به ماده اي گفته مي شود كه پس از ورودسم   نسبتا كمي از آن به بدن ، باعث اختالل در عملكرد طبيعي بدن شده يا باعث تخريب    

 . بافتهاي بدن و مرگ ميگرد

  

  :بدن راههاي ورود سم به

 . بوسيله دستگاه گوارش جذب شود طريق دهان وارد شده وزماني روي ميدهد كه سم از : گوارشي -1 

 . شده و بوسيله مخاط دستگاه تنفس جذب شود زماني كه سم از طريق دهان يا بيني وارد: تنفسي -2

 . طريق تماس با پوست سالم واردشده و بوسيله دستگاه گردش خون انتشار يابد زماني روي ميدهد كه سم از: تماسي -3

 . گردش خون در بدن انتشار يابد ماني روي ميدهد كه سم از طريق پارگي در پوست وارد شده و بوسيلهز: ترزيقي -4

 . مارگزيدگي يا ترزيق بوسيله سوزن روي مي دهد مسموميتهاي ترزيقي در نتيجه گزش حشرات ،

 

  گوارشي مسموميتهاي

تواند ناشي از مصرف غذاي فاسد شده ، مصرف داروي اشتباه  اين مسموميت مي. مسموميتهاي گوارشي شايع ترين نوع مسموميت هستند 

اتفاقي قرار ميگيرند و  كودكان بيشتر از بزرگساالن در معرض خطر مسموميت. مي باشد …به قصد خودكشي و  و يا زياد از حد خوردن دارو

  . بيشتر است …و  ، مواد پاك كننده ، دارو مسموميت در كودكان بعلت مصرف مواد شيميايي خطرناك مانند نفت
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 عالئم كلي مسموميت گوارشي

                                                                        شكمي دردهاي -1

 استفراغ –تهوع  –  2

                            دهان استنشاق بوي ماده مصرف شده از -3

 خواب آلودگي -4

                     خونگردش  اختالل و ضعف تنفس و -5

  بيهوش -6
  

تنگي مردمك  براي مثال استفاده از مواد مخدر كاهش و وقفه تنفس ،. شده و نحوه تاثير آن دارد  بعضي از عالئم بستگي به ماده مصرف و

افزايش تنفس و ضربان قلب و تعريق فراوان ، , توهم, باعث هيجان در حاليكه استفاده از داروهاي محرك . چشم و خشكي دهان را در پي دارد

تنفس , بيمار ، تهوع و استفراغ مسموميت با الكل به علت مصرف بيش از حد ، عالئمي چون استشمام بوي الكل از تنفس در . تشنج مي شود

سيستم عصبي تند در مراحل پيشرفته ديده مي شود و حتي بعلت تاثير الكل در  عميق ، نبض پر درمراحل ابتدايي و تنفس كم عمق و نبض

در مسموميت با اسيد و قلياها كه  . رفتاري و شخصيتي و تفكر فرد از بين رفته و ممكن است به ديگران يا خود آسيب برساند فرد ، تعادل

، درد ان و حلق ، استفراغ و اسهال خوني، وجود نواحي سوخته در اطراف صورت ، ده بصورت تصادفي يا به قصد خودكشي استفاده ميشوند

از او   ,اگر فرد مسموم هوشيار است . از عالئم اين مسموميت است مشكالت تنفس و انسداد راه هوايي در مجراي گوارش و ياشديد وسوزش

  پرسش كنيد

 

1-who  ؟ نام ، سن ، جنس فرد 

2-what  نوع ماده سمي بلع شده ؟ 

3-  how much ؟ مقدار مصرف شده چه ميزان است 

4-how  وميت به چه صورت است ؟شرايط مسم 

5-when  ؟ زمان اتفاق افتادن مسموميت  
 

 نكتـه

 . مسموميت با مواد سوزاننده مي باشد كه چندين جرعه آب سرد يا شير به او بدهيد اگر لبهاي سوخته مشاهده شد ، احتمال 

 . به وسيله مواد سوزاننده سوخته باشد  صورتي كه لباسهاي فرد مسموم در

  . ارجاع دهيد دقيقه تنفس و نبض او را بررسي كنيد و 3تا  2او را ارزيابي كنيد هر ,بيهوش است  اگر فرد مسموم

 

  گوارشي اقدامات كلي در برخورد با مسموميت

  :، اقدامات كلي سه مرحله است) تنفس وقلب ( حياتي  در اين نوع مسموميت ها بعد از ارزيابي وضعيت فعاليت دستگاههاي

 شد در صورت هوشيار بودن مسموم سواالتي پرسيده ميشود و با بررسي محيط اطراف و عالئم همانطور كه قبال هم اشاره: تشخيص نوع سم -1

  .مشاهده شده نوع سم را تشخيص ميدهد

 عث بهچند ليوان آب نمك ولرم با. اثرات ناخواسته و سود بسياري از سموم جلوگيري كرد  با رقيق كردن سم ميتوان از: رقيق كردن سم -2

   .بر آب چند قاشق از اين شربت ميدهيم عالوه ipecac تعويق انداختن جذب سم از معده ميشود و در صورت موجود بودن شربت ايپكاك

 از محلول آب نمك ، يا آب به همراه چند قاشق شربت ايپكاك در مدت كوتاهي باعث ايجاد استفاده: خارج كردن سم از دستگاه گوارش -3

حالت نشسته است و سرش به سمت جلو و پايين است با  براي تسريع در دفع مواد از معده در حاليكه مصدوم در غ مي گرددتهوع و استفرا

 .ارجاع مي دهيم  مي كنيم و سپس با آرام كردن مصدوم او را به نزديكترين مركزدرماني وادار به استفراغ تحريك انتهاي گلو با انگشت ، وي را
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  نكات مهـم

اثر خفگي ناشي از استفراغ  براي كودكان بپرهيزيد ، زيرا اين عمل بسيار خطرناك بوده و باعث مرگ در كودكان در ن آب نمكاز داد-1

  .ميشود

 ، قليايي ، فراورده هاي نفتي يا مواد سوزاننده يا مواد پاك كننده و شوينده ها باشد در صورتي كه مسموميت در اثر مصرف مواد اسيدي-2

صورت استفراغ اين مواد ممكن است مري مجددا آسيب ببيند  چون در. عمل رقيق كردن و واداركردن به استفراغ را انجام ندهيد به هيچ عنوان

  . راه هوايي باعث آسيب مخاط ، تورم و انسداد راههايي هوايي گردد و يا با آسپيره شدن به داخل

عمل وادار كردن به استفراغ را نبايد انجام  ابقه ناراحتي قلبي دارند و زنان بارداربيهوش ، افرادي كه تشنج كرده ، بيماراني كه س در افراد-3

  . دهيد

  

  :مسموميت هاي تنفسي

بيشتر مسموميت هاي تنفسي . شوند  تنفسي موادي سمي هستند كه از طريق مجاري تنفسي وارد شده و از ريه ها جذب بدن مي سموم

  . شده و معموال عواقب خوبي ندارد سرعت جذب بدنسم به . ناشي از دود آتش سوزي ميباشد 
 

 : تنفسي عبارتند از منابع اصلي مسموميتهاي

 .اگزوز اتومبيل وكرسي است ، در زنبورداري براي كشتن زنبور بكار مي رود گاز اصلي متصاعد شده از : co گازهاي منو اكسيد كربن-1

 . استخر ها بكار مي رود در: گاز كلر  -3. عمق چاه وجود دارد  در صنعت ايجاد ميشود و در:   دي اكسيدكربن گازهاي-2

 گازهاي صنعتي: گاز آمونياك -4

 )اتر( گازهاي بيهوشي -5

  . دارد در صنايع يخ سازي بكار ميرود و در چاهها نيز وجود: گاز دي اكسيد سولفور  -6

 

 : عالئم و نشانه هاي عمومي مسموميت تنفسي 

 اشك ريزش و سوختگي چشم  -6                       سر درد شديد -1

 سوختگي گلو و سينه و پوست صورت -7                     تهوع و استفراغ -2

 )كبودي( سيانوز  -8              تنفس صدادار سرفه ، -3

 گيجي و منگي -9                          نفس تنگي -4

 ل در هوشياري و بيهوشياختال -10                   سينه درد قفسه -5

 

 اقدامات و كمك هاي اوليه

 نگه داشتن راه هوايي شل نمودن يقه و كمربند و باز -

 ) با توجه به دستورالعمل استفاده از كپسول اكسيژن( شود  درصد داده100در مسموميت هاي تنفسي ، بايد فوراً اكسيژن  -

  مركز انتقال سريع مصدوم به -
 

  مسموميت هاي تماسي 

سراسر بدن توزيع  روي مي دهد كه ماده سمي از طريق پوست وارد بدن شود و از طريق دستگاه گردش خون در اين نوع مسموميت زماني

همچنين گياهان بسياري وجود  از طريق پوست قابل جذب مي باشند صنعتي دو نوع شايع از سمومي هستند كه حشره كشها و سموم. گردد 
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كه اين واكنشها مي  كه در صورت تماس با پوست واكنشهاي شديد حساسيتي ايجاد مي كنند) سماق و غيره , ك پيچ نظير گزنه ،( دارند 

 . توانند در كل بدن نيزمنتشر شوند

 و نشانه هاي عمومي مسموميت هاي تماسي عالئم

 گيجي و منگي - 6                             پوست التهاب يا قرمزي -1

 شوك -7                                  سوختگي شيميايي -2

 تجمع آب در پوست و ظهور تاول -8                                         بثورات جلدي -3

     ساير عالئم و نشانه هاي عمومي مسموميتها -9                                                  خارش -4

 استفراغ تهوع و -5

 هستند نشانه ها در مسموميت تماس گياهي سه دسته  م وكه اين عالئ

 خارش خفيف: عالئم خفيف -1

 قرمزي خارش و: عالئم خفيف تا متوسط -2

 خارش ، قرمزي ، تورم: عالئم متوسط -3

 تاول و تورم خارش ، قرمزي ،: عالئم شديد -4

 

 :اقدامات و كمكهاي اوليه در مسموميت تماسي 

 دقيقه 20زياد آب حداقل به مدت مقادير  شستشوي پوست با-

 آالت را در آوريد در حين شستشوي پوست ، لباس و يا جواهر-

 شستشوي محل با آب و صابون -

  درماني انتقال مصدوم با مركز -
  

  حريق و راههاي كنترل آن

قوع هر آتش نياز به زمينه آتش عبارت است از يك سري عمليات شيميايي و اكسيد اسيون سريع حرارت زاي مواد قابل اشتعال است و

ماده قابل سوخت و اكسيژن كافي در محل حضور  ,هاي فيزيكي و شيميايي محل وقوع دارد براي ايجاد يك آتش سوزي بايد سه عمل حرارت 

 .داشته باشند تا يك مثلث كامل تشكيل دهند حريق با كامل شدن مثلث حريق بوجود مي آيد

  

  علل و شرايط بروز حريق 

  :عوامل عبارتند از مهمترين 

  آتش گيري مستقيم مانند نزديك نمودن شعله به مواد سوختني .1

افزايش دما در يك توده زغال سنگ يا مواد آلي يا حيواني كه بدريج دماي آنها در اثر فشار و فعل و انفعاالت : افزايش تدريجي دما .2

 .باال رفته و شروع به سوختن مي كند

 .مي تواند عامل شروع حريق باشد... فسفر با اكسيژن هوا و  ,پتاسيم و آب ,نظير آب و اسيد واكنشهايي : واكنشهاي شيميايي  .3

 ...مالش بين دو جسم آتش گير مانند دو قطعه چوب خشك و: كاصطكا .4

  

  :دسته بندي انواع حريق

  .بندي مي كنند متقسيها را برحسب مواد سوختني به دسته هاي مختلفي  قحري ,براي سهولت در پيشگيري و كنترل آتش سوزي 

  ..مواد جامد و خشك كه خاكستر به جا مي گذارند مانند چوب و كاغذ و پالستيك و: Aطبقه -1
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 مواد نفتي و مايعات قابل اشتعال : Bطبقه -2

 گازها و مايعات يا مخلوطي از آن ها گاز مايع و گاز شهري : Cطبقه -3

 پتاسيم ,يم ناشي از فلزاتي كه سريعا اكسيد مي شوند مانند منيز: Dطبقه -4

 شامل حريق هاي الكترونيكي: Eطبقه -5

  

  روشهاي عمومي اطفاء حريق

.را قطع كنيم آتش مهار مي شود)،ماده سوختني،اكسيژنحرارت (حريق مثلث اصوال اگر بتوان يكي از اضالع   

..انجام مي گيرد  بسرد كردن كه اين عمل عمدتا بوسيله آّ) الف  

.موادي است كه مانع رسيدن اكسيژن به محوطه آتش گرددخفه كردن كه پوشاندن روي آتش با )ب  

اين روش در ابتداي بروز حريق امكانپذير بوده ويا قطع جريان جابجا كردن مواد و : حذف ماده سوختني )ج

.جدا كردن منابعي كه تا كنون حريق به آنها نرسيده ميباشد  
 

  :مواد خاموش كننده آتش

  مواد سرد كننده مثل آب –الف 

 )كف ،ماسه،شن( اد خفه كنندهمو -ب

  مواد رقيق كننده هوا مثل  نيتروژن–ج 

 

:آب  

استفاده از آب براي كنترل حريق يكي از ساده ترين و در عين حال موثرترين روشي است كه تمام افراد با آن آشنا هستند همان اندازه كه 

زه هم مي تواند در استفاده نابجا مخاطره و گسترش حريق يا خسارت ش مفيد باشد به همان انداتاستفاده از آب مي تواند در خاموش كردن آ

  .نمايد

  .در اتش سوزي هايي كه از خود خاكستر برجا مي گذارند ماده اوليه براي اطفاء آب مي باشد
  

  :كف اتش نشاني

را پوشانده و مانع رسيدن  كف بصورت محلول تهيه مي گردد كف در هنگام استفاده با گسترش فراواني كه دارد مي تواند روي حريق

  .اكسيژن و صعود گاز هاي ناشي از حريق گردد 
 

  :CO2گاز دي اكسيد كربن 

باشد  نيز نمي هبي بو غير سمي و سنگين تر از هوا و عالوه بر آن حاوي الكتريسيت  ,دي اكسيد كربن گازي است غير قابل احتراق 

  :مكانيسم آن هنگام حريق به سه صورت است

و سوم  قدن آتش با تشكيل يك اليه سنگين مقاوم در مقابل عبور هوا دوم رقيق كردن اكسيژن هوا در اطراف محوطه حرياول خفه كر

  .سرد كردن اتش
  

:پودر هاي خاموش كننده  

خاموش يكي از راههاي متداول و ساده  ,استفاده از پودر برخي از مواد شيميايي كه معموال بنيان كربنات سولفات يا فسفات مي باشند

كردن آتش از طريقه خفه كردن ان است اين تركيبات به راحتي جهت اطفاء انواع حريق ها    بكار مي روند به همين دليل در استفاده هاي 

به اين تركيبات پودر شيميايي گفته مي شود نام ذكر شده نبايد با پودر خشك . عمومي معموال اين تركيب خاموش كننده توصيه مي گردد
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پو درهاي شيميايي تحت فشار .گرفته شود زيرا پودر خشك داراي تركيبات متفاوت و استفاده از ان براي اطفاء حريق فلزات  مي باشداشتباه 

  .   ازت در سطح قاعده حريق بصورت جارويي پاشيده شده و در صورتي كه فرد آموزش كافي ديده به راحتي آتش را خاموش مي كند

  

  :پودر خشك

 .ي خاموش كردن حريق فلزات قابل اشتعال مانند سديم  و منيزيم بكار مي روداين پودر برا  

  

  :تجهيزات خاموش كننده 

  .حريق تجهيزات متنوعي وجود دارد انواع اين تجهيزات شامل دو گروه عمده مي باشنداطفاءبر اساس شيوه گسترش حريق و نوع 

  تجهيزات متحرك -الف

  تجهيزات ثابت-ب
  

  :تجهيزات متحرك 

  ...پتوي خيس و .سطل اب  ,سايل ساده مانند شنو -1

 ليتر خاموش كننده در انواع مختلف 14كيلو گرم يا  14خاموش كننده هاي دستي يا حداكثر ظرقيت  -2

 )كيلوگرم 90تاظرفيت( خاموش كننده چرخدار  -3

 خاموش كننده هاي بزرگ خودرويي -4

 

:تجهيزات ثابت  

  )شلنگ آب تحت فشار( جعبه اطفاء حريق  -1

 پودر , co2 ,ابت خاموش كننده مبتني برآب شبكه ث -2

 شيرهاي برداشت آب آـش نشاني -3

  

  :خاموش كننده هاي دستي

فراگير ترين وسيله خاموش كننده شامل اين دسته مي باشد و اين دستگاههاي ساده و ارزان در دسترس مي باشند نياز به اموزش پيچيده 

  .هاي  بزرگ كامال مناسب هستندندارند و در اطفاي حريق هاي كوچك يا شروع حريق 

دادي بايد داراي مشخصاتي باشند تا تشخيص و استفاده از آنها بري افراد به راحتي صورت ارتمام خاموش كننده هاي دستي به طور قر

  .گرفته و در كوتاه ترين زمان ممكن آتش سوزيها مهار گردد
 

  : ظرفيت خاموش كننده

ليتر است بطوريكه يك نفر به راحتي قادر به حمل و استفاده از آن  14كيلو گرم يا  14وع دستي حداكثر ظرفيت ماده خاموش كننده در ن

  باشد خاموش كننده هاي به طبقات زير تقسيم مي شوند 

  خاموش كننده هاي محتوي آب  -الف

  خاموش كننده هاي كف -ب

  خاموش كننده محتوي پودر شيميايي –ج 

 CO2      خاموش كننده محتوي گاز      -د
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:مشخصات فني  

 ,اجزاي دستگاه متناسب با نوع استفاده و مواد خاموش كننده درون آن قابليت واستحكام كافي را از نظر مقاومت در برابر خوردگي  فشار

  .زنگ زدگي و امثال ان داشته باشد
  

  :مشخصات در لوله پاشنده

شيلنگ  و سرلوله باشند شيلنگ و سر لوله نبايد با ماد ه خاموش كننده واكنش كيلو گرم و باالتر بايد داراي  3تمام كپسولها داراي ظرفيت 

  .نشان دهند 
 

  :عالئم و برچسب ها 

كليه خاموش كننده ها بايد داراي عالئم و مشخصات سازنده بوده و عالئم بر رنگ مناسب دامنه عمل آنها با كد مربوطه بر روي آنها حك 

ده باشد رنگ استاندارد براي خاموش كننده ها و همچنين قابليت آنها براي خاموش نمودن حريق با شده يا توسط برچسب دائمي الصاق ش

  .استفاده از مشخصات مربوطه در جدول زير بدست مي آيد

  

  محتوي كپسول  كد حريق مربوطه براي اطفاء  رنگ بدنه

  آب A  قرمز

  كف A-B-C  قرمز با باند آبي

 A-B-C-E CO2  قرمز با باند سياه

  پودر خشك D  قرمز با باند سفيد
 

  : خاموش كننده هاي پودر و گاز 

اين خاموش كننده داراي يك محفظه استوانه اي مي باشد كه مقدار معيني پودر در آن ريخته و تحت فشار يك گاز مناسب به فشار الزم 

 رانده مي شوند خارج  .براي عمل دستگاه با استفاده از گاز ازت  يا دي اكسيد كربن تامين مي گردد

براي نشان دادن فشار از يك عقربه فشار سنج استفاده مي گردد عقربه بر روي شير آن نصب و صفحه آن به صورت مدرج عقربه بعد از 

مي گيرد با فشردن آن يك  اين دستگاه داراي شيلنگ و سر لوله ساده بوده و راه اندازي آن توسط يك اهرم صورت. است 12موقيعت ساعت

          .شودپودر به خارج پاشيده   مي  كه مجراي خروج پودر را بسته است آزاد مي گردد و تحت فشار گازسوزن 

                                                                                                                                                                          

  : خاموش كننده پودر و گاز بالن دار

  منبع تامين فشار در اين خاموش كننده گاز دي اكسيد كربن مايع شده است 

  اين نوع خاموش كننده ها بر دو نوع مي باشند

  بالن داخل -الف

  بالن خارج -ب

سوزن  ,شار دادن يك اهرم با زدن ضربه يك صفحه خاموش كننده پودر و گاز بالن داخل به گونه اي طراحي شده است كه هنگام عمل با ف

 مربوطه محافظ مجراي بالن را سوراخ نموده و باعث ازاد شدن گاز دي اكسيد كربن شده و آن هم به نوبه خود باعث اعمال فشار و راندن پودر

  .به خارج مي شود

و يك كپسول بالن كوچك دي اكسيد كربن است كه  خاموش كننده پودر وگاز بالن خارج نيز شامل يك محفظه استوانه اي حاوي پودر

  .هنگام عمل شير بالن توسط استفاده كننده باز شده و فشار الزم براي پاشش مواد تامين مي گردد
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نكته مهم در بكار گيري اين كپسولها اين است كه اگر به دليلي پودر داخل دستگاه كلوخه شده باشد دستگاه عمال كارايي ندارد معموال 

كلوخه به علت وجود رطوبت و در سطح پودر به مرور زمان بوجود مي آيد لذا بهتر است هر بار قبل از استفاده با احتياط كپسول محتوي  اين

 مواد خاموش كننده سر وته شود و سپس مورد استفاده قرار گيرد

  

  CO2اموش كننده حاوي    خ

رقيق كنندگي اكسيژن هواي اطراف   خفه كنندگي آتش  خنك كنندگي  به دليل قابليت باالي  خاموش كننده حاوي دي اكسيد كربن

  . عدم صدمه مكانيكي به تجهيزات بسيار مناسب است تنها عيب اين سيستم قيمت باالي آن نسبت به پودر مي باشد ,حريق 

است علت شيپور بودن سر  اين دستگاهها از يك سيلندر حاوي دي اكسيد كربن مايع و يك شير فلكه شيلنگ و سر لوله تشكيل شده

  .سيلندر بودن سر لوله جلوگيري از يخ زدگي گاز در هنگام عبور از مسير مي باشد
 

  :نكات مهم در به كاركيري خاموش كننده هاي دستي

  .تعداد انها بايد با نوع حريق و فضاي مورد نياز باشد -1

متر بيشتر 30فاصله دسترسي افراد به خاموش كننده نبايد از  متر بيشتر باشد و به عبارت ديگر30فاصله دو كپسول نبايد از  -2

  .باشد

متر بوده و بيشتر از  1/1ارتفاع قرار گيري نبايد خيلي باال يا نزديك زمين باشد بهتر است ارتفاع قاعده كپسول از سطح زمين -3

  .متوسط ارتفاع ارنج افراد نباشد

  .براي هر محل بيش از يك دستگاه پيش بيني شود-4

بالفاصله پس از هر بار استغاده از كپسولها بايد ان شارژ نمود شركت مربوطه كه كپسولها را براي شارژ تحويل مي گيرد بايد به  -5

  .تعداد مناسب جايگزين موقت در محلهاي مربوطه نصب نمايد تا در صورت بروز هر گونه حادثه مشكلي از نظر دسترسي بوجود نيايد

  .اموش كننده براي اطفاء حريق بايستي پاشش مواد بصورت جارويي در سطح قاعده حريق انجام گرددهنگام استفاده از خ -6

  .اپراتور هنگام خاموش نودن حريق بايد پشت به باد باشد -7

  .رندپرسنل تيم عملياتي يا كاركناني كه براي اطفاء در نظر گرفته شده اند بايد تحت آموزش مداوم و تمرينات دوره اي قرار گي -8
 

  :بازرسي و آزمايش خاموش كننده هاي دستي

براي اطمينان از صحت كار دستگاهها خاموش كننده دستي الزم است كه اين دستگاهها بطور مرتب و طي يك مدت برنامه معين تحت 

  .م گيردمناسب تهيه و براساس آن بازرسي انجا تيبازرسي و آزمون قرار گيرند بهتر است كه بازرسي كپسولها يك چك ليس
 

  :مرحله انجام مي گيرد 3بازرسي مورد نظر در 

اين بازرسي شامل بازبيني كليه كپسولها است و نكات مهم براي تست دستگاههاي مانومتر دار توجه به عقربه : بازرسي ماهيانه -الف

محل نصب به ديوار وضعيت  و در نوع پودري تكان دادن يا سرازير كردن كپسول براي باز شدن كلوخه هاي احتمالي است بازديد

  .و بازديد سرلوله براي اطمينان عدم النه گزيني حشرات از مواد مهم است  ,شيلنگ ,اهرم  ,بدنه مخزن و اجزاي دستگاه شامل شير 

  بازرسي و آزمون شش ماه يكبار امتحان برخي از دستگاهها بطور تصادفي در يك آزمايش حريق -ب

ز كردن و تخليه دستگاه و جدا نمودن اجزاي آن واطمينان از سالمت بدنه و متعلقات و تعويض با: بازرسي و آزمون ساليانه - ج

ها در «وزن نمودن بالن حاوي گاز و در صورتي كه بيش از وزن آن كم شده باشد شارژ نمودن مجدد آ ,اتصاالت واشرهاي الستيكي 

  .سدمورد پودر الزم است مجددا الك و توزين شده و به وزن مناسب بر

اين آزمون بايد استحكام سيلندر در برابر فشار تائيد نمايد براي اين كار از تست هيدروليكي فشار به عمل : يا پنچ ساله 2آزمون  -د

  .مي آيد
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