فصل
وضعیت اضطراري
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رهگذر يا ناظر

اولين كسي كه وضعيت اضطراري را درمييابد رهگذر يا ناظر صحنه
است كه ميتواند به مصدوم كمك كند چرا كه خود حلقة ارتباط حياتي
بين امدادگر و مصدوم است .يك ناظر بايد موارد زير را خيلي سريع و با
آرامش و اطمينان انجام دهد.

تشخيص وضعيت اضطراري

براي كمك در يك وضع اضطراري ،يك ناظر بايد بفهمد كه مشکلی
وجود دارد و در اين زمان وضعيت ظاهري يا رفتار يك فرد يا محيط
پيرامون آن نشان ميدهد كه يك پيشآمد غيرعادي رخ دادهاست.

تصميم به كمك

گاه الزم است ابتدا تصميم بگيريد كه آيا ميتوانيد به كسي كمك كنيد يا
ميسر
خير .تصميم سريع براي اقدام به موقع در يك وضعيت اضطراري ّ
نميشود ،مگر آنكه ناظر از قبل احتمال كمك را در نظر داشتهباشد.
بنابراين ،مهمترين زمان براي تصميمگيري و كمك ،داشتن يك آمادگي
ذهني پيش از برخورد با وضعيت اضطراري است.
تصميم به كمكرساني ،به نگرش فرد نسبت به فوريتها و وضعيتهاي
اضطراري و همچنين توانايي يك فرد براي مقابله با وضعيت اضطراري
بستگي دارد؛ نگرشي كه براي شكلگيري زمان ميخواهد ،و به عوامل
گوناگوني بستگي دارد.

در صورت لزوم با اورژانس تماس بگيريد

برخي افراد در تماس با اورژانس سريع عمل نميكنند و تا بخواهند
مطمئن شوند كه يك وضعيت اضطراري وجود دارد يا نه ،زمان ميگذرد
و تماس ايشان با اورژانس به ت ًاخير ميافتد؛ برخي نيز ترجيح ميدهند
كاركنان اورژانس را ناديده بگيرند و به تنهايي مصدوم را با يك خودروي
شخصي به مركز مراقبتهاي پزشكي برسانند كه اين كار خطرات زيادي
را براي مصدوم به همراه ميآورد .خوشبختانه براي بيشتر آسيبهاي
ناگهاني تنها كمكهاي اوليه كفايت ميكند و نيازي به مراقبتهاي
پزشكي پيشرفته نيست.
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ارزيابي مصدوم

رهگذر و يا ناظر صحنه بايد دريابد كه آيا شرايط مصدوم تهديدكنندة
حيات است و يا اينكه اص ً
ال مصدوم به چه نوع كمك فوري نياز دارد.

اقدام به مراقبت

بيشتر اقدامات نجاتبخش در شرايط بحراني تنها زماني مؤثر است كه
بالفاصله و توسط نزديكترين شخص در دسترس ارايه شود كه اين
شخص معموالً يك فرد غيرحرفهاي خواهدبود؛ شايد يك رهگذر.

واكنشهاي پس از مراقبت

نجاتگر پس از اراية خدمات مراقبتي در شرايط بسيار وخيم ،ممكن
است از لحاظ عاطفي دچار «ركود» يا «سستي» بشود كه اغلب
ناديدهگرفتهميشود .گفتگو راجع به احساسات فرد با ديگران اعم از
ترس و واكنشهاي ديگر ،به وي كمك ميكند تا بعدا ً مشكل عاطفي پيدا
نكند .صحبت كردن با يك دوست مورد اعتماد ،يك مسئول بهداشت
روان و يا يك روحاني و بيان احساسات كمك ميكند كه خيلي سريع
اضطراب و تنشها از بين برود.

جستجو و بررسي در صحنه

اگر با يك صحنة اضطراري مواجه هستيد ،ابتدا يك بررسي سريع سه
مرحلهاي از صحنه به عمل آوريد؛ اين بررسي نبايد بيش از چند ثانيه
طول بكشد:
( )1خطراتي كه ميتواند متوجه شما يا مصدوم يا رهگذران باشد؛
ابتدا ،همين كه به يك صحنه نزديك ميشويد ،محوطه را از نظر خطرات
ناگهاني به خود يا مصدوم مرور كنيد ،چرا كه شما زماني ميتوانيد به
ديگران كمك كنيد كه خودتان سالم باشيد و بدانيد كه مصدوم نميشويد.
هميشه از خود بپرسيد :آيا خطري براي وارد شدن به صحنة حادثه وجود
دارد؟ (براي جزييات بيشتر به فصل  18مراجعه كنيد).
( )2چگونگي و علت بوجودآمدن آسيب يا بيماري؛
دومين كار آنست كه علت هرگونه آسيب يا بيماري را پيدا كنيد .سپس
هرآنچه را يافتيد به مسئوالن اورژانس بگوييد ،تا ايشان بتوانند وسعت
صدمات را تشخيص دهند.
( )3تعداد مصدومان.
در آخر ،ببينيد چند نفر درگير حادثه شدهاند ،چراكه ممكن است بيش
از يك مصدوم وجود داشتهباشد و براي پيدا كردن آنها بايد اطراف را
جستجو كنيد و يا از اطرافيان بپرسيد.

درخواست مراقبت پزشكي

دانستن نحوة خبركردن آمبوالنس نيز مهم است .براي اينكه بدانيد چه
موقع آمبوالنس را خبر كنيد ،بايد فرق بين يك جراحت يا بيماري جزيي
را با آسيبي كه خطر جاني دارد بدانيد .مث ً
ال درد فوقاني شكم هم ميتواند
ناشي از يك سوء هاضمة جزيي باشد كه با مراقبتهاي غير اورژانس
برطرف شود و هم در اثر يك حملة قلبي كه به مراقبت فوري پزشكي
نياز داشتهباشد .ويز و صداي غير طبيعي تنفسي نيز ممكن است ناشي از
آسم باشد كه براي مداواي آن ميتوان از داروهاي استنشاقي تجويزشده
استفاده كرد ،و يا يك واكنش آلرژيك بسيار شديد و خطرناك ناشي از
گزش زنبور.
پزشكان طب اورژانس ميگويند ،اگر پاسخ به هريك از موارد زير مثبت
و يا مشكوك باشد ،براي دريافت كمك بايد با اورژانس تماس بگيريد:
• آيا مصدوم در شرايطي است كه جانش در خطر است؟
• آيا احتمال ميرود شرايط بدتر شود و در راه بيمارستان جان وي
به خطر بيافتد؟
• آيا مصدوم نياز به مهارت تكنيسينها و پيراپزشكان اورژانس و يا
تجهيزات ايشان يا دارد؟
• آيا مسافت طوالني يا ترافيك سنگين ممكن است باعث شود دير
به بيمارستان برسيد؟
همچنين توصيه ميكنند در صورت مشاهدة عالئم هشداردهندة زير بايد
مصدوم را با خودرو يا آمبوالنس به بخش اورژانس منتقل كنيد:
• غش
• درد يا فشار قفسة سينه يا شكم
• سرگيجه ،ضعف ،دوبيني ناگهاني
• تنگي نفس
• استفراغ شديد و پايدار
• درد ناگهاني و شديد در هر قسمت از بدن
• احساس و تمايل شديد فرد به خودكشي يا ديگركشي
• خونريزيي كه پس از  10تا  15دقيقه فشار بند نيايد
• زخم با لبههاي فاصلهدار كه لبههاي آن به هم نرسد
• مشكالت حركتي يا حسي بهدنبال آسيب
• بريدگي دست يا صورت
• زخمهاي نافذ
• احتمال وجود جسم خارجي مانند شيشه يا فلز در درون زخم
• بيشتر گازگرفتگيهاي حيوانات و همة موارد گازگرفتگي انسان
• توهم و افكار مبهم
• سفتي گردن همراه با تب يا سردرد
• برآمدگي يا فرورفتگي مالج (منقطة نرم جمجمه) در شيرخواران
• گيجي يا منگي همراه با تب باال كه با استامينوفن يا آسپيرين بهبود
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نيابد
• مردمكهاي نامساوي در دو چشم ،كاهش هوشياري ،نابينايي،
تلوتلو خوردن ،استفراغ مكرر ،بهدنبال آسيب به ناحية سر
• ضايعات نخاعي
• سوختگي شديد
• مسموميت
• مصرف بيش از حد دارو
هنگامي كه يك وضعيت خطرناك رخ ميدهد ،ابتدا اورژانس را خبر
كنيد .خبركردن افراد ديگر مانند پزشك شخصي ،بيمارستان ،دوستان،
بستگان يا همسايگان ،تنها باعث اتالف وقت ميشود و بايد از آن صرف
نظر كرد.
اگر وضعيت اضطراري نبود ،آن وقت به پزشك خود اطالع دهيد .اما اگر
شما درمورد اضطراري بودن وضعيت ترديدي داشتهباشيد ،بهتر است به
اورژانس اطالع دهيد.

چگونه ميتوانيد اورژانس را خبر كنيد

براي دريافت كمكهاي اورژانس بايد با تلفن  115تماس بگيريد .اين
شماره را داخل جلد دفترچة تلفن خود يادداشت كنيد (شكل .)1
هنگامي كه با اورژانس تماس ميگيريد ،تلفنچي از شما اطالعات زيررا
ميپرسد .پس در هنگام دادن اطالعات آرام و شمرده و واضح صحبت
كنيد.
 -1نام و شماره تلفني كه شما از آن تماس ميگيريد .اين كار جلوي
تلفنهاي دروغين را ميگيرد و اگر تماس قطع شد و يا اطالعات
ديگري نياز بود مركز مخابرات  115ميتواند دوباره با شما تماس
بگيرد.
ع خيابانها
 -2محل فعلي مصدوم .در صورت امكان آدرس و نام تقاط 
و ديگر نشانههاي مربوط به محل را بگوييد .همچنين نشاني دقيق
مصدوم را بطور اختصاصي اطالع دهيد (مث ً
ال در زيرزمين).
 -3چه پيشآمدهاست .ماهيت وضع اضطراري را بيان كنيد (مث ً
ال «همسر
من از يك نردبان افتادهاست و حركت نميكند»).
 -4تعداد اشخاصي كه نياز به كمك دارند و هرگونه شرايط ويژة
ديگر.
ً
 -5شرايط مصدوم (مثال« :از سر همسرم خون ميآيد») و هرگونه
كمكي كه شما به او كردهايد (مانند فشاردادن محل خونريزي).
تا زماني كه تلفنچي به شما نگفته است گوشي را نگذاريد .ممكن است
تلفنچيِ اورژانس به شما بگويد كه براي مراقبت از مصدوم بهترين كار
چيست .اگر كس ديگري را براي تلفنكردن فرستاديد ،از او بخواهيد
دوباره به شما خبر دهد تا مطمئن شويد كه او تماس گرفتهاست.

شکل . 1برای کمک با شماره  115تماس بگیرید

احتياط در موارد بيماري

هرچند بيماريهاي عفوني ممكن است جزئي باشد اما امدادرسان بايد
از خطر بيماريهاي عفوني آگاه باشد ،زيرا در برخي موارد اين خطرات
ممكن است تهديدكنندة حيات باشد .البته احتمال گرفتن بيماري از يك
مصدوم بسيار كم است ،اما يك امدادگر بايد بداند چگونه خودش را از
بيماريهايي كه از راه خون يا هوا منتقل ميشود حفظ كند .اين اقدامات
حفاظتي ميتواند او را در برابر بيماريهاي عفوني ويروسي يا باكتريايي
محفاظت نمايد.

بيماريهاي منتقله از راه خون

برخي بيماريها توسط ميكروارگانيسمهايي كه در خون يك فرد وجود
دارد منتقل ميشود و تماس با خون آلوده به اين ميكربها ميتواند
آلودهكننده باشد .از ميان ميكربهاي منتقله از راه خون ،آنها كه خطرات
جاني زيادي براي امدادرسان دارد عبارتند از :ويروس هپاتيت B
( ،)HBVويروس هپاتيت  )HCV( Cو ويروس تضعيفكنندة سيستم
ايمني انسان (.)HIV

هپاتيت B

هپاتيت يك عفونت ويروسي كبد است كه انواع  B ،Aو  Cآن از همه
شايعتر است و هركدام از يك ويروس ايجاد ميشود.
براي هپاتيت  Bواكسن وجود دارد و تجويز آن براي همة كودكان و افراد
بالغي كه ممكن است با ناقل يا خون در تماس باشند ،توصيه ميشود.
كاركنان پزشكي و آزمايشگاه ،پليس ،معتادان تزريقي ،كساني كه دچار
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اختالل در رفتار جنسي هستند و شركاي جنسي متنوع دارند ،و كساني
كه با فردي زندگي ميكنند كه عفونت درازمدت دارد ،در خطر باالي
ابتال به هپاتيت ( Bو همينطور هپاتيت  )Cميباشند .واكسيناسيون
بهترين دفاع در برابر  HBVاست و احتمال اينكه كسي از واكسن،
هپاتيت بگيرد وجود ندارد .وزارت بهداشت براي كاركناني كه در خطر
هستند ،سه تزريق واكسن را پيشنهاد ميكند.
بدون واكسيناسيون ،برخورد با هپاتيت  Bدر عرض دو هفته تا شش ماه
باعث بروز عالئم ميشود .كساني كه عفونت هپاتيت  Bدارند ممكن
است بدون عالمت باشند ،اما اين دليل نميشود كه عفونتشان مسري
نيست ،و اگر كسي با خون اينها تماس پيدا كند ،آلوده ميشود .عالئم
هپاتيت  Bمانند آنفوالنزاست و شامل خستگي ،سرگيجه ،كاهش اشتها،
درد معده ،و گاهي هم زردشدن پوست ميباشد.
هپاتيت  Bبا التهاب كبد آغاز ميشود و اغلب يك تا دو ماه طول ميكشد.
گاه عفونت بسيار شديد است ،و در برخي عفونت خفيف تا آخر عمر
باقي ميماند .ويروس ممكن است در كبد بماند و باعث تخريب شديد
ن دليل ،درمانهاي طبي بايد
آن (سيروز) و سرطان كبد بشود .به همي 
شروعشود تا جلوي پيشرفت بيماري را بگيرد.

هپاتيت C

هپاتيت  Cاز ويروسي غير از  HBVناشي ميشود ،اما اين دو بيماري
شباهتهاي زيادي باهم دارند .هپاتيت  Cمانند هپاتيت  ،Bبر كبد
اثر ميكند و ميتواند باعث بيماري درازمدت كبد و يا سرطان كبد
شود .شدت هپاتيت  Cثابت نيست و ممكن است در هنگام آلودگي
هيچ نشانهاي نباشد .در حال حاضر هيچ واكسن يا درمان مؤثري براي
هپاتيت  Cوجود ندارد.

HIV
شخصي كه آلوده به ويروس نقص ايمني يا  HIVاست ،ميتواند
ديگران را آلوده كند .در بيشتر موارد فرد آلوده عالئم نقص اكتسابي
ايمني ( )AIDSرا از خود نشان ميدهد ،يعني اختالل در توانايي
بدن براي مبارزه با بيماريها كه اين ميتواند مرگآور باشد ولي هيچ
واكسني براي پيشگيري از عفونت  HIVوجود ندارد و بهترين راه
مقابله با  ،AIDSپرهيز از آلودهشدن است.

حفاظت

در بيشتر موارد ،با پوشيدن تجهيزات حفاظت شخصي و رعايت برخي
دستورالعملها ميتوان جلوي تماس با ميكربهاي منتقله از راه خون
و خطر آلودگي را گرفت.

تجهيزات حفاظت شخصي

تجهيزات حفاظت شخصي جلوي ورود ميكرب به بدن را ميگيرد.
شايعترين نوع حفاظت زماني است كه نجاتگر دستكشهاي معاينه
ميپوشد .مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري اذعان دارند كه
دستكشهاي التكس و وينيل از نظر قدرت حفاظت يكسانند .از اينرو
برخي نجاتگران كه به التكس حساسند ،ميتوانند دستكشهاي وينيل
و نيتريل بپوشند .در تمام كيفهاي كمكهاي اوليه نيز بايد چند جفت
دستكش معاينه باشد( .شكل )2
حفاظ چشمي و ماسك استاندارد ممكن است در برخي وضعيتهاي
اضطراري براي جراحي الزم شود؛ اما امدادگران مجبور نيستند و اغلب
نيازي هم ندارند از اين تجهيزات استفاده كنند.
براي نجات تنفسي و احياي قلبي ريوي ،استفاده از وسايل حفاظت
دهان توصيه ميشود .البته با انجام يك عمليات احياي بدون حفاظ،
هيچ مورد ثبتشدهاي از انتقال بيماري از مصدوم آلوده به نجاتگر
گزارش نشدهاست .با اينحال وسايل حفاظت دهان در صورت امكان
بايد استفادهشود (شكل .)3

احتياطهاي عمومي و روشهاي دورنگهداشتن (ايزوالسيون)
بدن از مواد و ترشحات آلوده

افرادي كه با  HBVيا  HIVآلودهشدهاند ،ممكن است هيچ عالمتي
نداشتهباشند و حتي ندانند كه آلودهاند .به همين علت ،همة محصوالت
خوني و مايعات بدن انسان بايد آلوده فرض شود ،و بهتر است از
تماس با آن خودداري كرد .در روش استاندارد جدانگهداشتن بدن
از ماده ،فرض ميشود كه همة مايعات و ترشحات بدن احتمال خطر
آلودگي دارند و كاركنان اورژانس بصورت روتين از دستورالعملهاي
استاندارد استفاده ميكنند ،هرچند هيچ خون يا ترشحي ديدهنشود.
ارايهدهندگان كمكهاي اوليه ،بايد احتياطهاي جهاني را در مورد
خون و ترشحات رعايت نمايد يعني فرض كند تمام خونها و برخي
شكل  2در صورت امكان ،از دستكش بعنوان يك محافظ استفاده كنيد
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جاذب براي جذب خون يا ديگر مواد عفوني استفاده كنيد.
 -3منطقة موردنظر را با يك محلول ضدعفوني كننده مانند سفيدكنندة
رقيق شده ،تميز كنيد.
 -4اشياي آلوده را در يك محفظة مناسب دفع زباله بريزيد.
اگر با خون يا ترشحات شخصي تماس داشتيد:
 -1با آب و صابون آن نقطه از بدنتان را كه آلودهشدهاست ،بشوييد.
 -2اگر اين اتفاق در هنگام كار رخدادهاست ،به سوپروايزر خود
اين مورد را گزارش دهيد .در غير اينصورت ،با پزشك خود تماس
بگيريد .اقدامات به موقع ميتواند جلوي بروز هپاتيت  Bرا بگيرد و
كاركناني را كه آلودهشدهاند از عفونت  HIVمصون دارد.
بهترين حفاظت عليه بيماريهاي منتقله از راه خون استفاده از
راهنماهاست .با اين اصول ،احتمال ابتال به بيماريهاي منتقله از راه
خون در امدادگر كاهش مييابد.
شکل  3ماسک جيبي ،بادریچه یک طرفه
ترشحات و مايعات بدن خطر انتقال  HBVو  HIVدارند.
هر زمان كه احتمال ميرود با ميكروبهاي برخوردكنيد ،كارفرما بايد
تجهيزات حفاظتي مناسب از جمله حفاظ چشمي ،دستكش معاينه،
گان و ماسك را فراهم آورد و اين تجهيزات بايد در دسترس باشد
و كارفرما بايد شما را در انتخاب درست نوع وسيلة حفاظتي در كار
بهخوبي راهنمايي كند.
بنابراين امدادگران بايد با اين فرض كه تمام خونها و مايعات و
ترشحات عفوني و آلوده است ،دستورالعملهاي ايمني را بكار ببندند،
و اقدامات حفاظتي مناسب در برابر آن را انجام دهند.

كنارآمدن با وضعيت اورژانس

هنگامي كه يك آسيب رخ داده است ،شما بهعنوان يك امدادگر
ميتوانيد طي اين مراحل خود و ديگران را از ميكروبهاي بيماريزا
حفاظت كنيد:
 -1تجهيزات حفاظت شخصي مناسب مانند دستكش بپوشيد.
 -2اگر طبق دستورالعملهاي صحيح آموزش ديدهايد ،از محافظهاي

بيماريهاي منتقله از راه هوا

ميكروبهاي آلودهكنندهاي همچون باكتريها يا ويروسها كه با ذرات
ترشحات مخاطي از طريق سرفه يا عطسه در هوا پخش ميشود را
«منتقله از راه هوا» مينامند .اين ذرات ممكن است توسط شخص
ديگري استنشاق شود .بيماري سل از يك باكتري ناشي ميشود كه
گاه در ريهها النه ميكند و ميتواند كشنده باشد و افزايش بروز آن
در سالهاي اخير توجه زيادي را به خود جلب كردهاست .در بيشتر
موارد ،امدادگر نميفهمد كه مصدوم ،مبتال به سل است ،بنابراين هر
شخصي كه سرفه داشت بايد فرض كنيد كه سل دارد ،بخصوص كسي
كه در خانه يا آسايشگاه مورد مراقبت است .ديگر نشانههاي اين بيماري
عبارتست از :خستگي ،كاهش وزن ،درد قفسة سينه و سرفه با خلط
خوني .اگر ماسك جراحي هم در دسترس بود ،آن را بپوشيد يا با يك
دستمال جلوي بيني و دهان خود را بگيريد.
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راهنما :اگر با جمله موافق هستيد دور بلي و اگر مخالف هستيد دور خير را دايره بكشيد.
 .1جستجو و بررسي صحنه بايد پيش از اراية كمكهاي اوليه به مصدوم آسيبديده صورت گيرد.
بلي خير
 .2براي مصدومي كه به شدت آسيبديدهاست ،پيش از تماس با آمبوالنس ،با پزشك وي تماس بگيريد.
بلي خير
 .3در كشور ما ايران ،تلفن تماس اورژانس  115است.
بلي خير
 .4امدادگر بايد فرض را بر اين بگذارد كه خون و تمامي ترشحات بدن عفوني هستند.
بلي خير
 .5اگر در هنگام كار بدن شما با مقداري خون تماس پيدا كرد ،موضوع را با مدير خود اطالع دهيد ،و اگر
بلي خير
در خارج از محيط كار هستيد ،به پزشك شخصي خود گزارش دهيد.
 .6در بستة كمكهاي اوليه بايد دستكش معاينه وجود داشتهباشد.
بلي خير
سناريو :شما با عجله در حال تعمير ماشينهاي خراب يكي از بزرگترين مشتريهاي خود هستيد زيرا «وقت طالست» و مشتري بابت هر
ساعت خرابي ماشين خسارت زيادي متحمل ميشود .باران نيز شروع به باريدن ميكند .ناگهان يك موتور سوار از بزرگراه منحرف
ميشود و در يك گودال ميافتد .شما در خودروي خود يك تلفن همراه داريد.
 .7پنج كاري را كه يك ناظر ميتواند در يك وضعيت اضطراري انجام دهد را برشماريد.
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