
کمکهاي اولیه
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:تعریف

موقتیوفوريمناسبهايکمکعبارتستاولیهیانخستینهايکمک•
کهاینازقبلهاکمکاین.گیردمیانجامدیدهحادثهمصدومبرايکه

ودشانجامبایدبگیردصورتپزشکیدرمانیتشخیصاقدامات

وقوعامهنگبهدرمانیشدهپذیرفتهاصولماهرانهکاربردازعبارتست•
کهیلیوساوازامکاناتاستفادهباناگهانی،شدنبدحالیاسانحهیک
داردوجوددسترسدرزمانآندر

ابمصدومخودیاناظرتوسطالزماورژانسیاقدامانجاموبررسی•
.دسترسدرامکاناتحداقل



علمیکزمراتوسطشدهتائیدروشهايازاستفادهبابایداولیههايکمکانجام•
باشددرمانوبهداشت

ناپذیريجبرانعوارض•

.پیشگیري•
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:هدف از کمک هاي اولیه

نجات جان مصدوم •

جلوگیري از بدتر شدن حال مصدوم•

باال بردن احتمال بهبودي مصدوم•



:مسؤولیت امدادگر

موقعیتدرك•

دادهدستمصدومبهکهحالتییابیماريتشخیص•

وقتاتالفبدونکافیومناسبدرمانیروشهايبردنکاربه•

مجهزترمراکزیابیمارستانبهبیمارانتقالهماهنگی•



:خصوصیات امدادگر

.آگاهیهاي الزم در بکارگیري روشهاي مناسب درمانی و به روز نگه داشتن آن-1•

داشتن آرامش و انتقال آن به اطرافیان-2•

داشتن اعتماد به نفس و تسلط بر احساسات خویش-3•

.کندتر میاطمینان مصدوم و اطرافیان او را به خود جلب نماید زیرا انجام کار را آسان-4•

داشتن سرعت عمل و قدرت ابتکار و خالقیت-5•

رعایت نکات بهداشتی و آشنایی با تجهیزات-6•

یآشنایی به روش ثبت و گزارش اقدامات انجام شده جهت تحویل به آمبوالنس یا مراکز درمانی براي اقدامات درمان-7•

آشنایی با تریاژ-8•



Triageتریاژ

سبحبهگروههاییدردیدگانحادثهومجروحانآنطیکهفراینديازعبارتستتریاژ•
.شوندمیبنديالویتوبنديدستهدرمانیتشخیصیاقداماتبراينیازشاندرجهوشدت

یلهبوسمعموالًبیمارانوگیردصورتبایدحادثهمحلبهورودمحضبهتریاژانجام•
.شوندمیشخصسیاهسبز،زرد،قرمز،رنگیچسبهايیاروبانها



دسته بندي تریاژ

مدت گروهرنگ
زمان

میزان 
اولویت

قال مراقبت فوري و انتقرمز
ضروري است

1اولویت چند دقیقه

مراقبت اورژانسی زرد
تاخیري و انتقال

6تا 5/0
ساعت

2اولویت 

آسیبهاي خفیف سبز
وبیماران سرپایی

6بیش از 
ساعت

3اولویت

گ آسیبهاي منجر به مرسیاه
وکشنده

4اولویت 



شکمونهسیقفسهبازجراحاتیاشدیدخونریزيقلبی،ایستتنفسی،ایست•

فقراتستونآسیبوشکستگی،سوختگی•

کوچکهايزخممثلجزییآسیبهاي•

.شدیدهايسوختگیومهلکهايزخم•

اژدسته بندي تری



چهار مقوله ابتدایی ارزیابی

توانایی بلند شدن و راه رفتن -•

وضعیت تنفسی-•

وضعیت خونرسانی-•

وضعیت هوشیاري-•



بررسی و ارزیابی بیمار

هدیدترامصدوموناجیخطريوبودهامنکاراینبرايمحیطشوددقتبایدبررسیهنگامدر
کندنمی

.گرددمنتقلدیگريجايبهاحتیاطبامصدوملزومصورتدر



مراحل ارزیابی اولیه

برداشت کلی از وضعیت بیمار1.

ارزیابی سطح هوشیاري2.

ارزیابی راه هوایی3.

ارزیابی تنفس4.

ارزیابی گردش خون5.

تعیین اولویت هاي بیمار 6.

ثانیه60در عرض 



ارزیابی کاملتر

،خروجوشگپشتوچشمدورکبودي،پوستیزیریاواضحخونریزيپوستفرورفتگی:سر•

آسیبیکازحکایتهمگیکامسقفدرشورياحساس،بینیوگوشازرنگسفیدمایعیاوخون

.داردمیمغز

سینهسهقفشدیدصدمات)تراشه(آدمسیبشدنمنحرفوگردنرگهايجستگیبر:گردن•

.دهدمیخبررا



هادندهحرکاتدرنتقارعدمگونههر،گرددمشاهدهچشمبابایدسینهقفسهدرتنفسیحرکات:سینهقفسه•

.باشدمیفقراتستونوسینهناحیهدرصدماتعالئمدندهازقسمتیزدگیبیرونخس،خسصدايوجود،

یامزخگونههروجود،شکملمسهنگامدرسفتی،نافاطراف"خصوصاشکمدرکبوديگونههروجود:شکم•

واضحپارگی

اندازه،پامچورانکشالهدرنبضوجودکنترل،رانکشالهولگنناحیهدرکبوديیاشکلتغییرگونههر:لگن•

.شودبررسیتحتانیاندامدررنگوشکلتغییرگونههروهمینطورباشدقرینهطرفدودرراندور

ارزیابی کاملتر



معاینات



Recovery Position 

یااطرافازدرمانیلوازم،تهیهاطرافیانازخواستنکمک،اورژانستیمبهاطالعبراي•

ريخطکهدهیمقراروضعیتیدررابیمارنیازهستگاهیمصدومحمللوازمکردنآماده

.رددنگایجادزبانوضعیتیامعدهترشحاتتوسطتنفسیراهشدنبستهنظراز

دچارربیماوبودهبازکامالبیمارهواییراهدرآنکهاستوضعیتیبهبوديوضعیت•
.شودنمیهواییراهانسداد







عالئم حیاتی

ترل وجود یا عدم وجود زندگی و یا اختالل در عملکرد ارگانهاي حیاتی بدن فقط از طریق کن•

یر استامکان پذ) نبض ، تنفس ، فشار خون ، دماي بدن ، سطح هوشیاري( عالئم حیاتی بدن 

.تغییر در هر یک از موارد فوق یاعدم وجود هر یک می تواند مرگ را بدنبال داشته باشد •
هستندعروقیقلبی،وضعیتبهمربوطهايشاخصجملهازخونفشارونبض•
استقلبانقباضنسبیقدرتوسرعت،ریتمازمستقیمیبازتابنبض:نبض•



:سرعت ضربان عادي در حال استراحت

ضربه در دقیقه در فرد بالغ 80-60

ضربه در دقیقه در نوجــوان 105-60

ضربه براي کودك سن مدرســه 120-60

ضربه براي کودك قبل از مدرسه 150-80

در یک شیر خوار می باشـد 150-120



نبضاندازه و نظم

یرعادي به شکل غ"جهنده"نبض . نبضی که پر و بصورت عادي قوي باشد: نبض قوي•

.قوي است

براي لمس نبضی است که به شکل پر احساس نمی شود یا پیداکردن آن: نبض ضعیف •
مشکل است

.ارد معموال نبض منظمی است که در فواصل منظم می زند و ریتم روانی د: نبض منظم •

.در فواصل نامنظم می زند و ممکن است بیماري قلبی را نشان دهد : نبض نامنظم•





سرعت چگونگی و ریتم ضربان قلب و بعضی مشکالت 
مربوط به آن

مشکل احتمالینبض

سریع ، منظم و 
پر

ورزش، ترس، تب، فشارخون باال، مراحل اولیه از
دست دادن خون

سریع ، منظم، 
نخی

نشانه شوك، اغلب در مراحل نهایی خونریزي بدن
رخ می دهد

آسیب مغز، مصرف خواب آور، یا ماده مخدر ، آهسته
بعضی از سموم، احتمال مشکل قلبی

ایست قلبیبدون نبض



:فشار خون 

واردیانهاشردیوارهبرچپبطنانقباضهنگامدرخونکهنیروئیازعبارتستخونفشار•
.کندمی

سیستولیکفشار•

.دیاستولیکفشار•



فشارخون

Group Systole Diastole

hypertension
100باالتر از 160باالتر از  2مرحله 
90–14099-1159مرحله 

Prehypertension139-12089–80

normal 80کمتر از 120کمتر از



درجه حرارت بدن

هدرگرمايوشدهتولیدگرمايمیانموجوداختالفنشاندهندهواقعدربدنحرارتدرجه•
.استرفته

:روش هاي گرفتن درجه حرارت بدن•
دهانی •
زیر بغل •
.  رکتال•



تنفس
تبادل اکسیژن و دي اکسید کربن میان حبابچه هاي ریوي و جریان خون است: خارجی •
.  تبادل اکسیژن و دي اکسید کربن در سطح سلولهاي بدن می می باشد: داخلی •
:بایدتنفسبررسیهنگامدر•
تعداد•
ریتم•
عمق•
دمهنگامدرسینهقفسهبودنقرینه•
بودندارصدا•
دمهنگامدردردصورتبهبیمارچهرهدرتغییر•
دمهنگامبهشکموگردنکمکیعضالتازاستفاده•
.گیردقراروجهتموردآنتوانائیعدمیاخوابیدهصورتبهتنفستوانائییعنیمصدومگرفتنقراروضعیت•
)نفسیک=بازدمیک+دمیک(•



رنگ پوست  

:قبیلازآوریممیبدستمهمیاطالعاتپوسترنگمشاهدهبا•

ـلبـیقبیماريخون،فشارشدیدافتازناشیتواندمیپریدهرنگوکردهعرقپوست•

باشد)رسانیخونکاهش(شوكیانگرانیوترس،هاخونیکم

کربنمنواکسیدبامسمومیتوگرمازدگیآلرژیک،واکنشهايدرملتهب،وقرمزپوست•

.شودمیدیده

قلبییوي،ربیماریهايرسانی،اکسیژنکمبوددر)خاکستري–آبی(سیانوتیکپوست•

خفگیمسمومیتها،،ايدریچه

کبدوصفراکیسهبیماریهايدرچشمسفیديزردرنگباهمراهزردپوست•



مردمک چشم

اندازه •

قرینه بودن •

.واکنش به نور•
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