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ضمیمۀ الف
محفوظ بودن و حاالت عاجل

هنگاميكه با مواد خطرناکي کار ميكنيد یا معروض به مواد مضر در محيط کار ،محيط جامعه یا محيط خانه ميشوید ،بسيار
مهم است که تا حد ممكن محفوظ باشيد و برای حوادث آمادگي داشته باشيد .این بخش معلوماتي را دربارۀ موضوعات ذیل ارایه
ميدارد:
 ساختن يك پالن حفاظتي براي حاالت عاجل
 يك كيت كمك هاي اوليگ
 لباس و وسايل محافظگ كننده
 ماسك هاي محافظگ كننده
 انتشار مواد كيمياوي






مقابلگ با ضرر هاي وارد شده از مواد كيمياوي
تداوي سوختگي ها
شاک
تنفس مصنوعي ( تنفس دهن بگ دهن)

موضوعاتيكه در این بخش مي آید به شما کمک ميكند که در حاالت عاجل آماده باشيد ،اما این یک کتاب مكملي راجع به
کمک های اوليه نيست .برای آماده گي بهتر ،امكانات آموزش را در مورد کمک های اوليه و برخورد با حادثات کيمياوی را
جستجو نمایيد ،یک کتاب کمک های اوليه را بدست آورید و محتویات آن را بياموزید ،و از کارکنان صحي جامعۀ خود بخواهيد
که در طرح یک پالن حفاظتي با شما همكاری کنند.
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ساخت يك پالن حفاظتي براي حاالت عاجل
فهميدن اینكه در یک واقعه عاجل چه کاری باید انجام دهيد به اندازۀ مجهز بودن با وسایل محافظتي و داشتن یک کيت
کمک های اوليه اهميت دارد .هرجامعه وهر ساحۀ کار باید یک پالن جوابگوئي عاجل و حفاظتي را برای مواقع آزاد شدن مواد
توکسيک ،حریق ،سيل ،طوفان و غيره تصادفات طبيعي و غيرطبيعي داشته باشد.
شماره های تليفون و آدرس نزدیكترین مراکز طبي و شفاخانه ها را در محالت عمومي و مرکزی نصب نمایيد .مطمئن شوید
که همه ميدانند بستۀ کمک های اوليه و دیگر وسایل مورد ضرورت واقعات عاجل در کجا قرار داشته ،و چگونه مورد استفاده قرار
ميگيرند .یک پالن مصوونيت ميتواند شامل موارد ذیل باشد:

 يك پالن براي ترانسپورت وانتقال افراد مجروح و
مريض تا كلينيك يا شفاخانه ،و درنظرگرفتن وسايل نقليه كه
به اين منظور استفاده ميشوند.
 يك جاي اجتماع عمومي مانند مكتب ،مسجد يا
مجتمع هاي اجتماعي.
 اكماالت عاجل آب آشاميدني
 يك تليفون يا راديو براي اطالع رساني به مقامات
و رسانه ها ويا براي درخواست كمك
 ليستي از اشخاص مسن يا ناتوان كه ممكن است
درمواقع تخليۀ اضطراري به كمك هاي خاص نيازمند باشند.

انواع مختلف حاالت عاجل نيازمند جوابگویي های متفاوتي اند.
دانستن این نكته که بيشترین حادثات احتمالي در محل شما چي خواهد بود ،و آموختن برای داشتن آمادگي کمک به آنها ،از
جمله اجزای مهم هر پالن حفاظتي برای واقعات عاجل است.
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كيت كمك هاي اوليه
هر محل كار ،پستگ صحي و مركز اجتمای بايد يك بستگ كمك هاي اوليگ داشتگ باشد تا تداوي هاي الزمگ را در حاالت اضطراري و
عاجل فراهم نموده بتواند .بستۀ كمك هاي اوليگ را بايد در داخل يك كيت محكمي گذاشت تا از نفوذ آب ،گرد و خاک و مواد كيمياوي
محافظت شود .مطمئن شويد كگ همگ افراد در جامعگ و محل كار بشمول كارگران و افراد تازه وارد ،ميدانند كگ محل نگهداري كيت كجا
بوده وچطور ميشود از آن استفاده كرد.

چگ چيز هايي را داخل كيت كمك هاي اوليگ بگذاريم؟

يك كمپل براي پيچاندن
اشخاص صدمه ديده
پياله براي نوشيدن
مايعات
يك بوتل شاركول فعال شده
براي دفع زهريات (صفحه )238

بشكه يك ليتره
آب آشاميدني
نمك (براي مخلوط نمودن با
آب تا به كسانيكه مسموم شده
اند نوشانيده شود كه استفراغ
ايجاد نموده و مواد زهري دفع
شود (صفحه )237
البسه براي موارديكه لباس هاي
يك لست از مواد كيمياوي استفاده
شده در محيط ،واهتمامات ضد آن.

قبلي آلوده شده اند .يا لباس
محافظتي درموارد اضطرار

مثال انواع آفت كش ها و نباتاتيكه
بر روي آنها استفاده شده اند.

ماسك يا تكه پارچه ايكه
در وسط آن يك سوراخ
است .براي موارد تنفس
دهن به دهن.

دواها ايكه منحيث انتي دوت
در صورت مسموميت با آفت
كش ها ايكه ممكن است
بنداژ پاك ،گاز يا تكه با

استفاده نماييد در ليبل آنها

لوكوپالستر براي بسته نمودن

نوشته شده است.

و پانسمان جروحات.
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جوامع و محالت كار مختلف ممكن بگ وسايل و مواد متفاوتي براي كمك هاي اوليگ نياز داشتگ باشند .حوادث وتصادفاتي را كگ احتمال
وقوی آن در ساحۀ شما بيشتر است مدنظر گرفتگ و بر اساس آن كيت كمك هاي اوليۀ خود را تنظيم نماييد .اگر با آفت كش ها و مواد
كيمياوي سر وكارداريد ،ليبل و برچسب آنرا بخوانيد تا بفهميد كگ چگونگ ادويگ در موارد مسموميت با آن ها توصيگ ميگردد.

قيچي يا كارد براي بريدن
بنداژ ها وتكه ها

پنس براي دور نمودن
پارچه ها

ص
كتاب راهنما براي كمك هاي عاجل

چوب يا هرنوع ميزابۀ دي ري براي ثابت
ن هداشتن كسور استخوان
يك قالب صابون

كريم انتي سپتيك براي غير

مرحم انتي بيوتيك

عفوني نمودن جروحات

دستمال براي پاك كردن زخم هاي يا
جذب مواد كيمياوي منتشر شده

دوجوره دستكش رابري

سكه يا كريديت كارت براي انجام
تيليفون هاي اضطراري

تخته يا تذكره براي حمل مجروحين حادثه ديده
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البسه و وسايل محافظت كننده
هر شخص زمانيكگ با مواد مضر كار ميكند ويا معروض بگ مواد خطرناک و مضر باشد بايد از البسۀ محافظتي كگ بنام وسايل محافظت
كننده نيز ياد ميشود استفاده نمايد .همچنين اين مسووليت صاحب كار است كگ
وسايل و تجهيزات محافظتي را در اختيار كارمندان قرار دهد.
كال
كارمندان بايد از صاحب كار حق صحت و حق مصوونيت
كال ح فظتي
خويشرا با درخواست وسايل و تجهيزات محافظوي و حفظ و
ع ك ح فظتي
مراقبت آنها  ،مطالبگ نمايند.
براي اينكگ اين لباس هاي محافظتي ،افراد را وقايگ نمايد،
ك
بايد سايز آنها مطابقت داشتگ و بدرستي حفظ و مراقبت شده
ك
باشد .گفتگ ميشود كگ در كشور هاي فقير سگ نوی وسايل
تن ي ل
حفاظتي وجود دارد :يا خيلي بزرگ ،يا بسيار كوچك ويا هم پاره
شده .اگر از داشتن وسايل والبسۀ محافظتي محروم ميباشيد،
ي
تكش
ميتوانيد در عوض از جاكت باراني يا بستگ هاي پالستيكي
استفاده كنيد .در خريطگ ها يك سوراخ را براي سر ،و سوراخ هاي
چ ل
ديگري را براي عبور دستان تان ايجاد كنيد .براي پوشانيدن پا تل
ودست هاي خود از پالستيك هاي جداگانگ اي استفاده شود.
اين تصوير نشان ميدهد كگ چگونگ وسايل مختلف
چ ي تل
محافظتي ضرور است تا بگ مقابلۀ يك ماده خطرناک كيمياوي
ي
بتوان رفت .همگ كار ها يا مواد كيمياوي بگ وسايل زيادي نياز
ش
ك
ندارند ،در حاليكگ بعضي ديگر ضرورت بگ تجهيزات مخصوص
ي
و پيشرفتگ دارند.
ق
ست
بعضي مردم عادت دارند تا در عدم موجوديت دستگاه
تنفسي يا ماسك ،از دستمال يا چادر استفاده نمايند .اينكار نتيجۀ مطلوبي شايد نداشتگ باشد ،چون اگر با عرق مرطوب شود ذرات آفت كش
ها يا مواد كيمياوي بگ آن مي چسپد ،كگ اين شكل بدتر از حالت نداشتن هرگونگ ماسك است .ولي اگر ناچار استفاده ميكنيد ،دستمال يا
چادر را هر لحظگ خشك نگهداريد .بايد بدانيد كگ اين روش هيچ گونگ حفاظت اساسي را تضمين نميكند.

كاله بهمراه آفتاب گير
ماسك ضد ذرات
پيش بند بلند رابري
دستكش

دربعضي موارد كگ ماسك هاي خوبي موجود نيست ،مردم از
دستمال يا چادر هاي نازک استفاده ميكنند .زمانيكگ با عرق
مرطوب ميشوند آفت كش ها بگ دستمال جذب ميگردد .اين حالت
بدتر از بستگ نكردن دهن و بيني است .اگر دستمال استفاده
مينماييد ،آنرا زود زود شستگ و خشك كنيد و از محفوظ بودن آن
مطمئن نباشيد

تنبان بلند

كفش
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كاركنان صنعت نفت يا معدنچيان وقتي بهتر محافظت ميگردند كگ وسايل ذيل را بپوشند:

كالهي كه در مقابل
جروحات حفاظت نمايد.

ماسك يا دست اه تنفس
ضد گاز ،كه مجهز به فيلتر
هاي مخصوص بوده و از
دخول مواد كيمياوي
جلوگيري ميكند.

آله محافظه كننده مجراي
شنوايي

كسانيكه به جمع آوري زباله مشغولند ،كاركنان صحي شفاخانگ ها ،كلينيك هاي طبي وساير كاركنان صحت بايد وسايل ذيل
را بپوشند:

عينك  ،تا درمقابل انتشار و پاشيده
شدن ذرات و قطرات از چشم ها
حفاظت نمايد.

ماسك براي جلوگيري از نفوذ
ميكروب ها

دستكش هاي مقاوم و بادوام

كفش بسته

البسگ وتجهيزات محافظتي وقتي خوب كار ميدهند كگ بصورت پاک استفاده و نگهداري شوند .بعد از هربار استفاده ،يا حتي در آخر هر
شيفت كاري خود ،همگ وسايل مانند :دستكش ها ،عينك ها ،ماسك ها ،و ساير البستگ و تجهيزات را خوب بشوييد تا شخص بعدي كگ ازين
ها استفاده ميكند ،بگ مشكلي مواجگ نگردد.
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ماسك هاي محافظتي
بهترين راه جلوگيري از تنفس مواد كيمياوي  ،زهري و گرد وغبار آنست كگ در وقت كار ويا معروض شدن با آنها از تهويگ خوبي
برخوردار باشيد و يك ماسك محافظگ كننده ايرا بپوشيد كگ براي محافظت از شما در مقابل نوی مواد كيمياوي ايكگ با آن كار مينماييد
ساختگ شده است .اگر با وجود داشتن ماسك از موجوديت مواد كيمياوي احساس ناراحتي و مريضي مينماييد ،بدان معني است كگ ماسك
شما بخوبي كار نميكند ويا شما مواجگ بگ مواد توكسيك ديگري و يا از كدام طريق
ديگري معروض شده باشيد.
ماسك تكه اي يا كاغذي سست
اين نوی ماسك فقط يك اندازه براي جلوگيري از گرد و خاک كمك ميكند .ماسك
بايد بيشتر قسمتا هاي روي شما را بپوشاند و تمام اطراف آن با جلد بگ تماس باشد .اين
نوی ماسك از تنفس گازات كيمياوي جلوگيري نميكند .بوي و گازات از طريق تكگ يا كاغذ
و يا از اطراف ماسك در صورتيكگ خوب روي جلد تماس نداشتگ باشد ،عبور مينمايد.

ماسك كاغذي سخت
اين ماسك ها از گرد وخاک محافظگ مينمايند .براي محكم بستگ شدن بايد با صورت شما
از تمامي جهات تماس حاصل نمايد .از تنفس گازات متصاعده از مواد كيمياوي جلوگيري كرده
نمي تواند .اين نوی ماسك زود پوشيده و بستگ ميشود و زمانيكگ تمام روي را نپوشانيده يا از
جلد خود را جدا نمايد بايد تعويض گردد.

ماسك پالستيكي براي جلوگيري از گرد و خاك
از ماسك هاي سست تكگ اي و از ماسك هايي كاغذي سخت بهتر از گرد و خاک
جلوگيري مينمايد .اين ماسك ها نيز بايد در تمام اطراف بگ جلد روي تماس داشتگ باشد.
اين ماسك نيز از تنفس گازات و مواد كيمياوي جلوگيري كرده نمي تواند.
دست اه تنفس رابري
اين ماسك رابري با فليتر هاي همراه
خود ممكن است از تنفس گازات كيمياوي
جلوگيري نمايد .بايد بشكل محكمي بصورت بستگ شود تا گازات و هوا از اطراف ماسك يا
فاصلگ بين ماسك و جلد داخل شده نتواند .شما احتماال با در نظرداشت انوای مختلف گازات
كيمياوي نياز بگ فلتر هاي متفاوتي خواهيد داشت و بايد فلتر را بصورت منظم تبديل نماييد.
شما بگ آموزش خاص براي بستگ كردن ،استفاده و پاک نمودن فيلتر هاي آن نياز داريد .اين
ماسك گرم بوده و استفاده از آن راحت نيست .براي جدا دور آن از خود ابتدا در يك محوطۀ
باز يا جاييكگ تهويۀ خوب باشد برويد و سپس آنرا از روي خود برداريد.
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چگونگ يك ماسك تكگ اي با محتوي شاركول را بسازيم
اين ماسك خانگي بوسيلگ داكتر مارامبا ،از اهالي فليپاين طراحي شده است .ماسك متذكره ميتواند شخص را در مقابل بعضي مواد
كيمياوي محافظت كند.
1

بند قيچي كنيد.
يك كالهك را از يك سينگ 2

اليگ داخلي را از كالهك خارج نماييد

3
مقداري كاغذ فيلتر را قيچي كنيد تا يك كيسگ ساختگ شود كگ قابليت جا شدن در داخل كالهك
سينگ بند را بگ عوض اليگ ايكگ خارج كرده ايد داشتگ باشد .داخل كيسگ را با صد گرام شاركول پركنيد.
مطمئن شويد كگ شاركول بر تمام سطح كيسگ پخش شده است ،نگ اينكگ در پايين آن تگ نشين شده
باشد .كيسگ را ببينيد تا از بيرون ريختن شاركول جلوگيري شود .در آخر اين كيسگ را در
همان جاييكگ اليگ كالهك را از آن خارج نموده بوديد داخل نموده و بگذاريد.

4

بگ ماسك ايجاد شده بند هاي الستيكي اضافگ كنيد تا آنرا محكم بصورت شما نگهدارد.

در فواصل استفاده از اين ماسك ،آنرا در هواي آزاد بگذاريد .درصورت استفاده از اين
ماسك براي اجراي سم پاشي با مواد بسيار توكسيك ،اين نوی ماسك صرف ميتواند  2مرتبگ و
هر دفعگ براي  4ساعت مورد استفاده قرار گيرد .شاركول داخل ماسك بايد هر هفتگ عوض
شود ،و همچنان بستگي بگ نوی ماده كيمياوي دارد كگ با آن معروض شده ايد ،ويا مقدار زماني
كگ ماسك را ميپوشيد.
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انتشار مواد كيمياوي
قبل از ينكگ يك انتشار بوجود آمده از مواد كيمياوي را پاک كنيد ،خود ،افراد نزديك و منابع آب را در حالت مطمئني قرار دهيد .اگر
اشخاص ديگري وجود دارند كگ آماده گي بيشتري براي پاک كاري دارند ( ممكن است درين موارد آموزش ديده باشند ) ،با آنها در تماس
شويد .هميشگ البسگ و تجهيزات حفاظتي را در هنگام پاک كردن مواد كيمياوي
با خود داشتگ باشيد.

انتشار مقدار كم مواد كيمياوي
اگر مقدار اندكي از مواد كيمياوي بگ بيرون انتشار يافتگ است ،مهم است كگ
آنرا كنترول نموده ،انتشار بيشتر را جلوگيري كرده و قبل از اينكگ بگ كسي
صدمد برساند و يا بگ منابع آب يا بگ زمين نفوذ نمايد ،پاک گردد.
كنترول مواد كيمياوي انتشار يافته
مهمترين نكتگ آنست كگ از انتشار زياد تر مواد كيمياوي جلوگيري بعمل
آيد .در صورت موجوديت ليگاژ آنرا بستگ نموده ،اگر ظروف چپگ شده باشد آنرا
راستگ نماييد و يا اگر يك ظرف محتوي مواد كيمياوي شكستگ باشد آنرا داخل
يك ظرف سالم ديگر بگذاريد.
جمع آوري مواد منتشر شده
مواد منتشر شده را با ريختاندن خاک ،ريگ ،بوره اره ،گل
ويا ديگر مواد روي ناحيگ انتشار يافتگ بگذاريد كگ جذب گردد.
اگر امكان پراگنده شدن مواد ايكگ براي جذب مواد
كيمياوي انداختگ شده موجود باشد ،آنرا با يك تكگ يا شيت
پالستيكي بپوشانيد

پاك نمودن مواد انتشار يافته
مواد ايرا كگ روي انتشار مواد كيمياوي ريختانده ايد با بيل جمع
نموده و داخل يك بيرل يا ظرف پالستيكي ضخيم بياندازيد .از آب
استفاده نكنيد چون باعث انتشار مواد كيمياوي شده و مشكل را بيشتر
ميسازد .مواد جمع آوري شده را بگ صورت محفوظ دفع نماييد( .بگ
صفحات  424تا  422نظر بياندازيد).
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انتشار مقدار زياد مواد كيمياوي
در محل هاي استخراج نفت ،ساحات كاري و مناطق صنعتي ايكگ مقادير بسيار زياد مواد كيمياوي استفاده يا انتقال داده ميشوند ،مهم
است تا آمادگي براي امكانات انتشار مقادير زياد مواد كيمياوي داشتگ باشيد.







يك پالن حالت اضطرار را بهمراه كارگران ،صاحبان كار و مردم ايكگ در آن نزديكي زندگي ميكنند بسازيد .جلسات منظمي را
ترتيب دهيد تا يقيني گردد كگ همگ با پالن آشنائي داشتگ باشند.
اسم و شمارۀ تيليفون اشخاص و مكان ها ايكگ بايد در هنگام وقوی حادثگ  ،با آنها تماس گرفتگ شود بدسترس همگان قرار
گيرد .مانند :شفاخانگ ها ،كلينيك ها ،صاحبان كار ،مراكز مقابلگ با حوادث ،مقامات دولتي ،كاركنان صحي و مردم ايكگ تخصص
شان پاک كاري انتشارات مواد كيمياوي است.
وسايلي را كگ براي پاک كردن انتشار مواد كيمياوي استفاده ميشود ،در نزديك خود محل نگهداري كنيد .مثال :لباس هاي
محافظتي ،تجهيزات مربوطگ ،راهنما ها وغيره
يك راه يا دريچگ نجات را براي فرار از حادثۀ احتمالي ،پالن نمائيد.
يك مخزن يا ذخيرۀ آب نوشيدني را داشتگ باشيد .تا اگر كدام حادثۀ سرايت و انتشار مواد نفتي وكيمياوي بگ منابع آب بوجود
آمد ،بگ مشكل آني آب آشاميدني مواجگ نشويد.

تداوي ضرر هاي ايجاد شده با مواد كيمياوي
مواد كيمياوي ممكن است بر روي پوست يا لباس منتشر گردد ،ذرات آن چشم بپرد و يا گازات آن بلع يا تنفس گردد اگر شخصي
صدمگ مي بيند ،هرچگ عاجل در جستجوي كمك هاي الزمگ طبي باشيد.

تنفس بخارات كيمياوي
 شخص مسمومي را كگ بخارات كيمياوي را تنفس كرده ،هرچگ زود
تر از محل حادثگ بگ فضاي باز انتقال دهيد ،خصوصا اگر در محل سربستگ اي
حادثگ بوقوی پيوستگ است .همچنان اگر مسموميت در داخل محوطۀ سربستگ
رخ داده باشد ،كوشش كنيد تا در و كلكلين ها را باز نماييد.
 شخص را بگ هواي تازه برسانيد.
 لباس هاي شخص مسموم را كمي باز و سست كنيد.
 مريض راطوري تكيگ دهيد كگ سر وشانگ هايش بلند تر
قرار بگيرد.
 اگر شخص شعور خود را ازدست داده است ،مريض را بگ
پهلو بخوابانيد و خود را مطمئن سازيد كگ چيزي مانع تنفس آن نشده باشد.
 اگر مجروح تنفس ندارد ،تنفس دهن بگ دهن را اجرا كنيد( .بگ صفحگ 557
ببينيد)
 اگر عاليم مشكالت صحي مانند ،سردردي ها ،تخريش بيني يا حلق ،سرچرخي ،خواب آلودگي يا تنگي سينگ وجود داشتگ باشد،
فورا كمك طبي را جستجو كنيد.
ليبل يا نام ماده كيمياوي را كگ باعث مسموميت شده ياد داشت كنيد.
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بلع مواد كيمياوي:
 اگر شخص بيهوش باشد ،وي را بگ پهلو بخوابانيد و خود را مطمئن سازيد كگ نفس ميكشد.
 اگر شخص نفس نميكشد ،تنفس دهن بگ دهن را شروی كنيد .البتگ تنفس مصنوعي ممكن است خود شما را نيز در معرض تنفس
مواد كيمياوي قرار دهد ،لذا ازي ک تكگ يا ماسك در هنگام اجراي تنفس مصنوعي استفاده كنيد .ويا وسط پالستيك وتكگ ايكگ ضخيم
است  ،يك درز ايجاد نموده ،و از طريق آن بگ تنفس دهن بگ دهن اقدام نماييد( .بگ صفحگ  557ببينيد).
 اگر شخص قادر بگ نوشيدن ميباشد ،مقدار زياد آب برايش بدهيد.
 ظرف ماده كيمياوي را كگ باعث مسموميت گرديده بيابيد ،و سپس ليبل چاپ شدۀ باالي آنرا بخوانيد .تا معلوم شود كگ آيا در
صورت ايجاد مسموميت بايد شخص را مجبور بگ استفراغ نمود يا خير؟ ( بگ صفحگ  257ببينيد).

وقتي مواد كيمياوي روي بدن يا لباس منتشر شود:

 هرگونگ لباس ،كفش يا جواهري را كگ بگ مواد كيمياوي آلوده شده اند ،از خود دور نماييد .متوجگ باشيد كگ در هنگام كشيدن
جاكت يا پيراهن ،مواد كيمياوي بگ چشمان شما سرايت
نكند .بهترين شكل آنست كگ لباس ها پاره شده
و كشيده شوند.
 قسمت آسيب ديده را با آب سرد
براي حدود پانزده دقيقگ خوب بشوييد.
 اگر بگ چشم انتشار نموده باشد ،آنرا
با آب پاک براي پانزده دقيقگ شسشتو دهيد .در
هنگام ريختن آب ،چشمان خود را بهر جهت دور دهيد تا
تمامي قسمت هاي كره چشم با آب شسشتو گردند.
 اگر شخص تنفس نموده نتواند ،تنفس دهن بگ دهن را شروی كنيد.
 براي دور نمودن مواد منتشرۀ كيمياوي ،از يك تكگ پارچگ استفاده كنيد .متوجگ باشيد كگ مواد آلوده كننده بگ اطراف پاشيده نشوند.
 اگر قسمتي از بدن با مواد كيمياوي سوختگ باشد ،آنرا مانند سوختگي هاي عادي تداوي نماييد ( بگ صفحگ  555نظر كنيد).
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تداوي سوخت ي ها
براي هر نوع سوخت ي:
 با داخل نمودن ناحيگ سوختگي در آب سرد سوزش آن را توقف دهيد .سرد ساختن ناحيگ سوختگي را براي حد اقل  24دقيقگ
دوام دهيد.
 درد ايجاد شده را با دادن آسپرين يا يك دواي ديگر ضد درد ،تسكين دهيد.
 از بوجود آمدن شاک جلوگيري كنيد (بگ صفحگ  552نظر كنيد).
براي سوختگي هاي كوچك ،تداوي هاي بيشتري الزم نيست.
براي سوخت ي هاي ناشي از مواد كيمياوي ،تشعشعات ،جريانات برق وغيره كه باعث بوجود آمدن آبله ها مي ردد

(سوخت ي درجه دوم):
 هرگز چيزي را كگ بگ قسمت سوختگ شده چسپيده است ،نبايد جداكرد.
 هرگز هيچگونگ لوشن ،مرحم يا كريمي را نبايد استفاده كرد.
 هرگز آبلگ هاي بوجود آمده تركانده نشوند.
 هرگز پوست سست شده نبايد برداشتگ شوند.
 هرگز با الي سوختگي كيمياوي چيزي انداختگ نشود.

 بصورت فوري هرگونگ مواد كيمياوي از روي سوختگي با آب پاک شستگ شود.
 قسمت سوخته شده بايد با يك پانسمان مرطوب و معقم ( مانند گاز بنداژ پاک) پوشيده شود.
 درصورتيكه آبله هاي بوجود آمده تركيده باشند ،آنرا بماليمت با آب سرد و پاک و صابون بشوييد .اگر درجايي هستيد كگ
امكان آلوده گي با گرد و خاک ،گازات كيمياوي و حشرات موجود نيست ،ميتوانيد محل سوختگي را باز نگهداريد.
 رخت و لباسي را كه با مواد كيمياوي آلوده شده اند دور بياندازيد .يا حتي االمكان اين لباس را جدا از لباس هاي ديگر
پاک نماييد.
 براي موارديكه سوخت ي بوجود آمده كوچك است ،از پوشش عسل استفاده نماييد .عسل ميتواند سبب جلوگيري و
كنترول انتان شده و پروسگ شفايابي را سرعت دهد .هر روز اقال دو مرتبگ با احتياط عسل كهنگ را از روي سوختگي شستگ و عسل جديد بر
آن بگذاريد
بزودي ممكنگ شخص را با رعايت احتياط بگ يك كاركن صحي يا شفاخانگ انتقال دهيد.
اگر فكر ميكنيد كگ مجراي تنفسي شخص مصدوم آسيب ديده است ،آنرا قبل از هر اقدامي بگ شفاخانگ منتقل كنيد.
عاليم آن شامل موارد ذيل است:
 سوختگي ها ايكگ در اطراف دهن و بيني مشاهده ميشوند ،يا سوختگي در داخل دهن.
 تشوشات رواني ،ازدست دادن شعور ،يا سرفگ نمودن مقدار زياد مواد استنشاق شده.
بهمين ترتيب ،شخصي را كگ مصاب بگ سوختگي هاي جدي در روي ،چشم ها ،دست ها ،پاها و سيستم تناسلي است بگ شفاخانگ انتقال
دهيد.
هرشخصي كگ بگ شكل خيلي وخيم سوختگ باشد ممكن است بگ شاک برود ( بگ صفحۀ بعدي نظر كنيد) .دليل بوجود آمدن شاک درد
شديد ،ترس يكجا با از دست رفتن مايعات بدن است كگ از ناحيگ سوختگ شده زا ميزند .شخص را تسلي و دلداري دهيد ،درد را تسكين
نماييد ،شاک را تداوي كنيد و مقدار زيادي مايعات برايش بدهيد.
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شاك
شاک يك حالت تهديد كنندۀ حيات است كگ از سبب سوختگي هاي بزرگ ،از دست رفتن حجم زياد خون ،مريضي شديد ،ديهايدريشن
(ازدست رفتن آب بدن) ،عكس العمل شديد آلرژيك (حساسيتي) ،معروض شدن بگ مواد توكسيك ويا حاالت اضطراري وخطرناک ديگر
بوجود مي آيد.
عاليم شاك





تشوش رواني ،ضعف ،بيحالي ،يا از دست رفتن شعور.
نبض ضعيف و سريع
عرض سرد :جلد خاسف ،سرد و مرطوب
سقوط فشار خود بشكل خطرناک

براي جلوگيري از بوجود آمدن شاك
بمجرد بوجود آمدن عاليم ابتدايي شاک ،يا باال رفتن خطر ايجاد شاک:
 شخص را طوري بخوابانيد كگ سر از پاها اندكي پايين تر
قرار گيرد .مانند اين تصوير:
 هرگونگ خونريزي را توقف دهيد ،يا هر نوی جراحت
موجوده را تداوي كنيد.
 اگر شخص احساس سردي ميكند ،وي را با يك
لحاف بپوشانيد.
 اگر شخص نوشيده ميتواند ،جرعگ هاي آب برايش
بدهيد .اگر شخص مصاب ديهايدريشن يا ضيای مايعات وجود است ،مقدار زيادي مايعات برايش بدهيد( .بگ صفحگ  53نگاه كنيد).
 اگر شخص درد شديدي دارد ،از مسكن هاي مانند آسپرين استفاده نماييد .اما دواهاي آرامش بخش مثل كوديين براي مريض
داده نشود.
 خونسردي خود را حفظ نموده و بگ شخص اطمينان بدهيد.
اگر شخص بيهوش شده باشد ،در آنصورت:
 وي را طوري بگ پهلو بخوانيد كگ سرش پايين تر قرار داشتگ باشد (بگ شكل باال نگاه كنيد) .اگر در حالت خفگي قرار داشت،
زبانش را با انگشتان تان از دهانش بيرون كنيد.
 اگر استفراغ نموده باشد ،دهنش را بصورت عاجل پاک كنيد.
 تا زمانيكگ شعور خود را باز يابد ،هيچ چيزي را از طريق دهن برايش ندهيد.
 هميشه كمك طبي را درخواست كنيد.

557

ضمايم

تنفس مصنوعي
( تنفس دهن به دهن)
اگر شخصي نتواند نفس بكشد در ظرف  4دقيقگ خواهد مرد .اگر كسي بنا بگ هر دليلي نتواند نفس بكشد ،تنفس دهن بگ دهن را
بصورت فوري شروی نماييد! اگر شخص مواد كيمياوي را استنشاق نموده باشد ،اجراي تنفس دهن بگ دهن ،شما را نيز در معرض مواد
زهري قرار ميدهد .لذا قبل از شروی عمليگ ،باالي دهن مريض يك تكگ يا ماسك را قرار دهيد و بعدا
تنفس مصنوعي را شروی كنيد .اگر تكگ يا پالستيك متذكره ضخيم است ،يك درز در قسمت وسط
آن ايجاد نموده  ،وسپس بگ تنفس دادن آغاز كنيد.
مرحلۀ اول :سريعا هر چيزي را كگ در داخل دهن و گلو گير نموده است ،با انگشتان
دست خود بيرون كنيد .زبان را از دهن خارج و بگ جلو بكشيد .اگر در داخل گلو مخاط
زيادي وجود داشتگ باشد ،هرچگ زودتر آنرا پاک كنيد.
مرحلۀ دوم :بصورت فوري اما با ماليمت روي مريض را بگ باال برگردانيد .همانطور
آرام سر را بگ عقب تيلگ نموده و سپس فك مريض را باز نماييد.
مرحلۀ سوم :لبهاي مريض را توسط انگشتان خود از هم دور نموده و دهن
اش را باز نماييد .سپس دهن خود را بصورت محكم بروي دهن باز مريض گذاشتگ
و شروی بگ تنفس دادن كنيد .حجم تنفس داده شده بايد آنقدر باشد كگ فقسۀ سينۀ
مريض باال بيايد .سپس وقفگ دهيد تا هواي داخل شده بيرون گردد .اين عمليگ را
هرپنج ثانيگ تكرار كنيد .در مورد نوزادان و اطفال خوردسال ،دهن شما بايد هم دهن
و هم بيني آنها را بپوشاند ،و وقفگ هاي تنفس بايد از سگ ثانيگ بيشتر نگردد .بگ
عمليات نجات خود تا زماني ادامگ دهيد كگ مشاهده كنيد شخص مذكور ميتواند
خودش نفس بكشد ،يا مطمئن
شويد كگ مرده است .شايد بعضا
مجبور شويد كگ اينكار
را براي يكساعت
يا بيشتر ادامگ دهيد.
نوت :در صورتيكگ يك زخم باز يا خونريزي در داخل دهن وجود
نداشتگ باشد ،امكان ابتال بگ ويروس  HIVاز طريق تنفس دهن بگ دهن
وجود ندارد.

