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 گیگرفت برق در اولیه های کمک

 داد؟ نجام بایذ کاری چه باشذ شذه شوک یا سوختگی دچار برق توسط ریکارگ اگر

 هی اًجبم را وبر ایي وِ حبلی در. ثجٌذیذ ، دارد لرار ثرق هذار ثب توبس در ٌَّز لرثبًی وِ صَرتی در را الىتریىی هذارجریبىدر اثتذا  

 وِ چیسّبیی از استفبدُ ثب را لرثبًی ، وٌیذ پیذا دست سَیچ ثِ سرػت ثِ تَاًیذ ًوی ضوب اگر. ضَیذ ووه خَاستبر دیگر افراد از دّیذ

 را اٍ دارد لرار الىتریىی هذار توبس در ٌَّز لرثبًی اگر .وٌیذ جذا  هذار از ، خطه چَة هبًٌذ دٌّذ ًوی اًتمبل را الىتریسیتِ جریبى

 . ثبضیذ لرثبًی ٍی هبًٌذ وِ ًذاریذ دٍست ضوب. ًىٌیذ لوس

 



 . ثبضیذ لرثبًی ّوراُ ضَد هی گرفتِ توبس( EMS)   اٍرشاًس ثب ٍلتی  .ثبضیذ ًذاضتِ دیگر ای چبرُ ایٌىِ هگر ًىٌیذ ترن را لرثبًی

 است دیذُ آسیت ضذت ثِ یب  ٍ ًذارد للت ظرثبى ، وطذ ًوی ًفس لرثبًی اگر .ثرگردد ضوب پیص ثبیذ زدى تلفي از ثؼذ وٌٌذُ تلفي فرد

  .ثبضذ هی فرد ًجبت ثرای ضبًس ثْتریي پسضىبىپیرا یب (EMTs) پسضىی تىٌیسیي تین سریغ ػولىرد ،

 

 

 است ؟ اٍ را صذا ثسًیذ تب ثجیٌیذ آیب َّضیبر ثِ هحط ایٌىِ هتَجِ ضذُ ایذ وِ جریبًی از ثذى لرثبًی ػجَر ًوی وٌذ ،

ٍلی ثراحتی اهىبى دارد وِ ضَن ثبػث جراحت ضذیذ لرثبًی ضذُ ثبضذ  اگر لرثبًی َّضیبر ثبضذ ثِ لرثبًی ثگَییذ وِ حروت ًىٌذ .

 اگر خًَریسی زیبدی ٍجَد دارد ، ثِ سرػت لرثبًی را را ًسجت ثِ ٍجَد ػالئن خًَریسی هَرد آزهبیص لرار دّیذ . تطخیص دادُ ًطَد .

زخن در دست یب پب ٍجَد دارد ٍ خًَریسی زیبد است در  ره دستوبل یب ثبًذ ( را ثر رٍی زخن لرار دادُ ٍ فطبر دّیذ .اگپبرچِ ای )هبًٌذ ی

اگر  ثب اٍ تب رسیذى ثِ هراوس درهبًی صحجت وٌیذ . لرثبًی را گرم ًگِ داریذ ٍ حبلی وِ زخن را فطبر هی دّیذ اى ػعَ را ثلٌذ وٌیذ .

تب حذ اهىبى اٍ را ووتر حروت دّیذ.  ذٍلتی ایي وب را اًجبم هی دّیذ سؼی وٌی  ی اٍ را ثررسی وٌیذ .لرثبًی ثی َّش است ػالین تٌفس

را دیذُ اًذ ثبیذ تٌفس هصٌَػی را ضرٍع   CPR (cardiopulmonary resuscitation)اگر لرثبًی ًفس ًوی وطذ افرادیىِ آهَزش 

 وٌٌذ .

                                                                       

 :یمصنوع تنفس

ایي  است ثِ تٌفس ٍادارین .در اختیبر اٍ لرار دادُ طجیؼت  آى چِى است وِ ضخص را ثب ٍسبیل ٍاثساری غیر ازآ هٌظَر از تٌفس هصٌَػی

 .هی تَاى اًجبم داددّبى ثِ ثیٌی ٍ ...، هختلفی چَى تٌفس هصٌَػی دّبى ثِ دّبى  ػول را ثب رٍش ّبی



 

 :است مذهآ ریل در مختصر صورت به گرفتگی برق در اولیه های کمک

 

  .ببنذیذ را است آن با تماس در هنوز قربانی که  صورتی در را الکتریکی جریان مذار- 1

  .بگیریذ  تماس اورشانس (EMS) با سریعا 2-

  .نکنذ حرکت بگوییذ باشذ هوشیار قربانی اگر 3- 

  .کنیذ  صحبت با درمانی مراکس تا و داریذ نگه گرم را قربانی-  4

 CPR -5  گیرد انجام شوک وقوع از دقیقه 4 مذت ظرف بایذ.  

 

 

 



سیٌِ ٍ هْرُ ّب لرار دارد للت را وِ ثیي استخَاى جٌبؽ  ، للجی اى است وِ ثب فطبر ػوَدی دستْب ثر رٍی استخَاى سیٌِبش ّذف از هبس

ی ظرٍرت دارد ثْتر است ّوراُ ثب تٌفس للج در هَلؼی وِ هبسبش ثفطبرین ٍ ػول اًمجبض طجیؼی للت را ثِ طریك هصٌَػی ایجبد ًوبیین.

یه ًفر ثِ تٌْبیی هسئَل اجرای هبسبش للجی ٍ تٌفس هصٌَػی است در ّر دٍرُ هصٌَػی ثبضذ. در اجرای طریمِ یه ًفرُ یؼٌی زهبًی وِ 

ثب ّن اگر دٍ ًجبت دٌّذُ  للجی پی در پی ظرٍری است . هبسبش 51ٍ سپس  ّن سر  تٌفس پطت 02ثبًیِ طَل هی وطذ 51وِ لریت 

یه ثبر تٌفس هصٌَػی تَسط دیگری صَرت  ثبر فطبر رٍی للت وِ یىی از ًجبت دٌّذگبى اًجبم هی دّذ ، 1ثِ ازاء ّر  ،وٌٌذ هی وبر 

ػولیبت ثبیستی تب  هصٌَػی در دلیمِ ثبضذ هٌبست است . تٌفس 50ٍ هبسبش  02. در ایي حبلت چٌبًچِ هیساى سرػت وبر ثراثر گیرد

 ثرلراری ضرایط طجیؼی دٍثبرُ اداهِ یبثذ .
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