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بیماری های ناگهانی
حمله قلبی

حمله قلبی زماني رخ ميدهد كه جريان خون قسمتي از عضلة قلب به
شدت كم يا متوقف شود .اين وضع اغلب زماني رخ ميدهد كه رگهاي
كرونر (شريانيهايي كه خون را به عضلة قلب ميرسانند) مسدود شوند
يا دچار اسپاسم شوند.

بدنبال چه بايد بود

تشخيص حملة قلبي خيلي مشكل است ،و از آنجا كه رساندن مصدوم به
مركز درماني در شروع حملة قلبي براي زندهماندن او حياتي است و در
كيفيت بهبودي بسيار مؤثر ميباشد ،اگر به هر دليل به حملة قلبي شك
داريد ،همان لحظه در جستجوي مراقبتهاي پزشكي باشيد.
عالئم و نشانههاي احتمالي حملة قلبي عبارتند از:
• فشار شديد ،احساس پُري ،احساس فشار يا درد در مركز قفسة سينه
كه بيش از چند دقيقه طول ميكشد يا اينكه كم و زياد ميشود.
• دردي كه در شانهها ،گردن ،يا بازوها تير ميكشد.
• احساس ناراحتي در قفسة سينه كه با احساس سبكي سر و ضعف،
تعريق ،تهوع ،يا تنگي نفس همراه است.
البته ممكن است در يك حملة قلبي همة عالئم هشداردهنده رخ ندهد و
اگر كسي دچار حملة قلبي بشود ،مشكل است كه بدون اين عالئم بتوانيد
آن را تشخيص بدهيد .بسياري از مصدومان هم نميخواهند بپذيرند كه
خطري جدي مانند حملة قلبي تهديدشان ميكند .اما هرگونه تأخير،
خطر آسيب را افزايش ميدهد .بنابراين براي اقدام عاجل تالش كنيد و
اصرار ورزيد.
چه بايد كرد
 -1با اورژانس تماس بگيريد و مصدوم را به كمك اورژانس ،به
نزديكترين بيمارستان برسانيد.
 -2شرايط مصدوم را زير نظر داشتهباشيد.
 -3به مصدوم كمك كنيد تا در وضعيتي با حداقل درد قرار بگيرد ،كه
اغلب نشستن با پاهاي باال و زانوهاي خم شدهاست .لباسهاي مصدوم
را در اطراف گردن و دور كمر ُشل و آزاد كنيد (شكل  .)1آرام باشيد
و به او اطمينان بدهيد.
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وضعیت
نیمه نشسته

پشت را
نگه دارید

زانو خم شده

زیر زانو بالش
بگذارید

شکل  1به مصدوم کمک کنید تا در وضعیتی راحت قرار گیرد تا فشار
بر روی قلب کم شود.
 -4ببينيد آيا مصدوم سابقة بيماري عروق كرونر را داشتهاست و
از نيتروگليسيرين استفاده ميكند يا نه .قرص يا اسپري زيرزباني
نيتروگليسيرين يا پماد پوستي آن ميتواند درد قفسة سينه را كاهش
دهد .نيتروگليسيرين شريانهاي كرونر را گشاد ميكند ،و جريان خون
را در عضلة قلب افزايش ميدهد ،فشار خون را كاهش ميدهد و
وريدها را گشاد ميكند ،كه در نتيجه ،كار قلب سبك ميشود و نياز آن
به اكسيژن كاهش مييابد.
احتياط :از آنجا كه نيتروگليسيرين فشار خون را كم ميكند ،مصدوم
بايد هنگام دريافت آن در حالت نشسته يا درازكش باشد.
 -5اگر مصدوم پاسخ نميدهد ،او را از نظر  ABCبررسي كنيد و در
صورت لزوم عمليات احيا ( )CPRرا آغاز نماييد.

آنژين صدري يا درد قفسة سينه

درد قفسة سينه كه به آن آنژين صدري نيز ميگويند ،درست مانند حملة
قلبي ميتواند ناشي از بيماري كرونر قلب باشد .آنژين زماني رخ ميدهد
كه عضلة قلب نميتواند به اندازة نياز خود خون دريافت كند (يعني
كمبود اكسيژن).
آنژين صدري معموالً پس از فعاليت ورزشي ،قرارگرفتن در معرض
هواي سرد ،تنشهاي عاطفي ،يا خوردن غذا بوجود ميآيد و به ندرت
بيش از  10دقيقه طول ميكشد و تقريب ًا هميشه با نيتروگليسيرين برطرف
ميشود( .در مقام مقايسه ،درد قفسة سينة ناشي از حملة قلبي هم در
هنگام فعاليت ممكن است رخ دهد و هم در هنگام استراحت؛ درد آن
بيش از  10دقيقه طول ميكشد و با نيتروگليسيرين برطرف نميشود).

سكته (حملة مغزي)

سكته ،كه به آن حملة مغزي يا سانحة عروقي مغز هم ميگويند ،هنگامي
رخ ميدهد كه رگهايي كه خون پراكسيژن را به مغز ميرسانند پاره

يا مسدود ميشوند ،و قسمتي از مغز خون مورد نياز خود را نميتواند
دريافت ميكند (شكل  .)2نرسيدن اكسيژن ،باعث ميشود سلولهاي
عصبي ناحية آسيبديدة مغز نتوانند كار خود را انجام دهند و در عرض
چند دقيقه بميرند .از آنجا كه سلول مردة مغز ترميم و جايگزين نميشود،
مخرب يك سكتة مغزي براي هميشه باقي ميماند.
اثرات ّ
حملههاي گذراي ايسكمي به سكتة مغزي مربوط است و چون همان
عالئم و نشانهها را دارد ،اغلب با سكتة مغزي اشتباه ميشود .تفاوت
اصلي بين يك حملة گذراي ايسكمي و سكتة مغزي آنست كه نشانههاي
حملة گذراي ايسكمي ،زودگذر هستند ،و از چند دقيقه ( %75موارد
كمتر از  5دقيقه طول ميكشد) تا چند ساعت ،طول ميكشد و كاركرد
عصبي به حالت طبيعي برميگردد .در واقع حملة گذراي ايسكمي،
«سكتة كوچك» است ،اما بايد يك هشدار جدي براي خطر سكتة مغزي
تلقي شود ـيك سوم همة بيماران مبتال در عرض  2تا  5سال پس
از اولين حملة گذراي ايسكمي ،دچار سكتة مغزي ميشوند .بنابراين
هرگونه عالمت و نشانة يك حملة گذراي ايسكمي را بايد به پزشك
گزارش كرد.

بدنبال چه بايد بود

• ضعف ،بيحسي ،يا فلج صورت ،يك بازو ،يا يك پا در يك طرف
بدن.
• تاري ديد يا ضعف بينايي ،به ويژه اگر در يك چشم باشد.
• اشكال در تكلم يا درك مطلب.
• سرگيجه يا عدم تعادل.
• سردرد ناگهاني و شديد غيرقابل توجيه.
• انحراف مردمكها از قانون «مــردمكهاي بـرابر كه با نـور
كـوچك ميشوند» ،كه ممكن است ناشي از نرسيدن اكسيژن به
قسمتي از مغز باشد.

شکل  2خونریزی شدید مغز که ایجاد سکته مغزی می کند
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چه بايد كرد

كمكهاي اوليه به مصدومي كه دچار سكته مغزي شدهاست ،تنها محدود
به مراقبتهاي نگهدارنده است:
-1اگر مصدوم پاسخ نميدهد ،او را از نظر  ABCبررسي كنيد.
 -2با اورژانس تماس بگيريد.
 -3اگر مصدوم هيچ آسيبي (ناشي از افتادن) نديدهاست ،بگذاريد دراز
بكشد بطوري كه سر و شانههايش كمي باالتر باشد تا كمتر به مغز فشار
وارد آيد .مصدومي را كه پاسخ نميدهد اما نفس ميكشد در وضعيت
بهبودي قرار دهيد ،يعني به يك پهلو (تا راه هوايي باز بماند و ترشحات
و موادي كه استفراغ كرده از دهان بيرون بيايد).
احتيا ط

مبادا به مصدومي كه دچار سكتة مغزي شدهاست ،چيزي
بخورانيد ،چون ممكن است ناحية گلو فلج شدهباشد و بلع دچار
اختالل باشد.

آسم
بدنبال چه بايد بود

• سرفه
• سيانوز (آبيشدن رنگ پوست)
• عدم توانايي در صحبت كردن بدون اداي جمالت كامل به علت
تنفس
• با هر نفس پرههاي بيني گشاد ميشود
• نفس مشكل و ويزدار (صداي صوتمانند با فركانس باال در هنگام
تنفس)

شکل  3استفاده از داروهای درمان آسم
داروی آسم برای
زمان حمله
مصدوم را در وضعیت
نشسته نگهدا رید

چه بايد كرد

 -1مصدوم را در يك وضعيت راست و راحت نگه داريد تا بتواند
راحتتر تنفس كند.
 -2او را از نظر  ABCبررسي كنيد.
 -3از مصدوم بپرسيد كه آيا داروهاي آسم مصرف ميكند يا خير
(شكل  .)3بيشتر بيماران آسمي يك دارو مانند اسپري دريافت ميكنند
كه اغلب هم پزشك برايشان تجويز كردهاست.
 -4اگر مصدوم با مصرف داروي خودش بهبود نيافت يا حملة آسمي
وي شديدتر شد(وضعيت آسماتيك) ،خيلي فوري در جستجوي
مراقبتهاي پزشكي باشيد.

هيپروانتيالسيون (افزايش تعداد تنفس)

در يك تنش عصبي يا ناراحتي عاطفي ،تنفس تند و عميق خيلي شايع
است.

بدنبال چه بايد بود

• سرگيجه يا سبكي سر
• بيحسي
ت و پا
• سوزنسوزنشدن دس 
• تنگ نفس
• تعداد تنفس بيش از  04بار در دقيقه

چه بايد كرد

 -1مصدوم را آرام كنيد و به او اطمينان دهيد.
 -2مصدوم را تشويق كنيد تا آرام آرام و با كمك عضالت شكمي نفس
بكشد .دم را از بيني فرو ببرد؛ براي چند ثانيه نفس را نگه دارد؛ و بعد
به آرامي آن را بيرون دهد.

غشكردن

بيشتر غشكردنها با افت فشار خون مغز همراه است كه اين ممكن است
ناشي از كم بودن قند خون (هيپوگليسمي) ،افت ضربان قلب (واكنش
واگ ،كه در آن عصب واگ ،كه ضربان قلب را كند ميكند ،در اثر
ترس ،اضطراب ،داروها يا خستگي به شدت تحريك ميشود) ،اختالل
در آهنگ ضربان قلب ،دهيدراتاسيون (از دستدادن شديد آب بدن)،
خستگي گرمايي ،آنمي (كمخوني) ،يا خونريزي باشد.
نشستن يا ايستادن براي مدت طوالني آن هم بدون حركت ،به ويژه در
گرماي شديد ،باعث ميشود خون در رگهاي متسع شده انباشتهگردد.
اين به نوبة خود باعث ميشود كه حجم مؤثر خون در گردش كم شود و
فشار خون كاهش يابد .زماني كه جريان خون كمتر به مغز برسد ،شخص
هوشياري خود را از دست ميدهد و غش ميكند.
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چه بايد كرد

 -1مصدوم را از نظر  ABCبررسي كنيد.
 -2اگر مصدوم پاسخي نميدهد ،اما نفس ميكشد ،او را در وضعيت
بهبودي قرار دهيد.
 -3لباسهاي تنگ و كمربن د را ُشل كنيد.
 -4اگر مصدوم سقوط كردهاست ،ببينيد آيا آسيبي ديدهاست يا نه .پس
از بهبودي بگذاريد مصدوم براي مدتي بنشيند .هنگامي كه توانست
چيزي بخورد ،به او يك نوشيدني خنك و شيرين بدهيد ،و كمك كنيد
تا به آرامي بايستد.
 -5هواي تازه و ماليدن يك دستمال سرد و مرطوب به صورت ،اغلب
به بهبودي كمك ميكند.
در بيشتر موارد ،غش جدي نيست ،و مصدوم خيلي سريع بهبود مييابد.
اما براي موارد زير در جستجوي مراقبتهاي پزشكي باشيد:
• مصدوم حمالت مكرر بيهوشي داشتهاست.
• سريع هوشياري خود را بدست نميآورد.
• با نشستن يا درازكشيدن هوشياري خود را از دست ميدهد.
• دليل غشكردن وي معلوم نيست.

 -4وقتي تشنج تمام شد ،كمكهاي خود را ارايه دهيد .بيشتر تشنجها
در افراد صرعي يك فوريت جدي پزشكي نيست و پس از يك يا دو
دقيقه بدون اينكه صدمهاي بزند پايان مييابد و اغلب هم به مراقبت
پزشكي نيازي ندارد.
 -5در صورت وجود هريك از موارد زير با اورژانس تماس بگيريد:
• كسي كه تشنج كرده و سابقة صرع نداشتهاست (يعني بعنوان فرد
مبتال به «صرع» يا «بيماري تشنجي» شناخته نشدهاست) .اين ميتواند
عالمتي از يك بيماري خطرناك باشد.
• تشنجي كه بيش از  5دقيقه طول بكشد.
• مصدوم به كندي بهبود مييابد ،دچار تشنج ثانويه ميشود ،يا پس
از آن دچار اختالل در تنفس ميشود.
• مصدوم حامله است يا در شرايط ويژة ديگري بسر ميبرد.
• عالئمي از آسيب يا بيماري ديگر دارد.

فوريتهاي ديابتي

ديابت وضعي است كه در آن انسولين ،همان هورموني كه از لوزالمعده
(پانكراس) ترشح ميشود و در استفاده از انرژي غذايي به بدن كمك
ميكند ،يا مقدارش كم است يا اثر كمي دارد (شكل .)4
براي آنكه بتوان قند را از خون به سلولها منتقلكرد ،انسولين الزم است.
تشنج
تشنج نتيجة تحريك غيرعادي سلولهاي مغز است .در پزشكي شرايط اگر قند در خون باقي بماند ،سلولهاي بدن سوخت خود را بايد از
گوناگوني وجود دارد كه باعث افزايش ناپايداري و تحريك مغز ميشود چربيها تأمين كنند .قند خون (گلوكز) ،مهمترين سوخت بدن است و
وقتي نشود از آن استفاده كرد ،در خون ميماند ،و اضافة آن بدون استفاده
و ميتواند به تشنج منجر شود كه عبارتند از:

• صرع
• حملة گرمايي
• مسموميت
• شوك الكتريكي
• هيپوگليسمي
• تب باال در كودكان
• آسيب ،تومور يا حملة مغزي
• قطع ناگهاني الكل ،سوء مصرف /مصرف بيشاز حد مواد
تشنج يك بيماري رواني نيست ،و عالمت كمهوشي هم نميباشد.
سرايت هم نميكند .بيماري كه صرع دارد بين دو حملة تشنج كاركرد
طبيعي دارد.

شکل  4اورژانسهاي دیابتی
زیادی انسولین علت

شکر

شوک انسولینی می باشد
انسولین

انسولین

چه بايد كرد

 -1زير سر مصدوم بالش بگذاريد (يك حولة لولهشده يا ژاكت نيز
خوبست)؛ چيزهايي كه ممكن است در صورت برخورد مصدوم با آن،
به او آسيب بزند ،را از دور او برداريد.
 -2لباسهاي تنگ ،به ويژه در اطراف گردن او را ُشل و آزاد كنيد.
 -3مصدوم را به پهلوي خود بچرخانيد.

کمی انسولین علت اغمای
انسولینی می باشد

شکر
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از ادرار ترشح ميشود ،و بنابراين بدن مهمترين منبع سوخت خود را از
دست ميدهد و ديابت پديد ميآيد .ديابت مسري نيست.
دو نوع ديابت وجود دارد:
• نوع يك :ديابت جوانان يا وابسته به انسولين .اين نوع به انسولين
بيروني (كه توسط بدن ساختهنشده) نياز دارد تا كمك كند قند از
خون به سلولها برسد .هنگامي كه انسولين از بيرون هم نرسد ،بيمار
ديابتي بسيار درمانده و بدحال ميشود.
• نوع دو :ديابت بزرگساالن يا غيروابسته به انسولين .فرد ديابتي نوع
دو معموالً اضافهوزن دارد و به انسولين بيروني وابسته نيست تا قند
را به سلولها بفرستد .هرچند اگر سطح انسولين پايين باشد ،نرسيدن
قند به سلولها باعث ميشود توليد قند زياد شود و سطح قند خون
خيلي باال رود .اين باعث ميشود كه قند وارد ادرار شود ،و همراه
خود مايعات بدن را نيز دفع كند ،كه خود اين باعث دهيدراتاسيون
(كمآبي شديد بدن) ميشود.
بدن همواره سطح قند و انسولين را تنظيم ميكند .انسولين زياد و نبودن
قند به اندازة كافي ،باعث كاهش قند خون ميشود ،كه احتمال شوك
انسولين را بهوجود ميآورد .همينطور قند باال و كمبود انسولين هم باعث
افزايش سطح قند در خون ميشود ،كه سبب كوماي ديابتي ميگردد.

قند خون پايين

قند بسيار كم در خون ،كه به آن هيپوگليسمي ميگويند ،گاه «واكنش
انسولين» خوانده ميشود .اين وضع در نتيجة انسولين بسيار زياد،
غذاي بسيار كم يا با تأخير ،ورزش ،الكل ،يا تركيبي از اين عوامل پديد
ميآيد.
عالئم و نشانههاي واكنش انسولين و هيپوگليسمي كه در زير آمدهاست،
از اورژانسهاي ديابتي است و نياز به كمكهاي اوليه دارد:
• شروع ناگهاني
• تلوتلوخوردن ،از دست دادن تعادل
• عصبانيت ،بدخلقي
• رنگپريدگي
• گيجي ،و ازدست دادن درك زمان و مكان
• گرسنگي ناگهاني
• تعريق فراوان
• لرزش
• بي هوشي محتمل

چه بايد كرد

اگر مصدوم مورد شناختهشدة ديابت ميباشد ،يا وضع روانياش تغيير
كردهاست ،ولي براي بلعيدن هوشياري كافي دارد ،براي دادن قند از
«قانون  »15استفاده كنيد:

شکل  5قرص و ژل گلوکز
15 -1گرم قند (مانند  2قاشق چايخوري يا دو حبه قند ،يا نصف
قوطي نوشابه ،يا  30سيسي آب پرتقال ،يا دو تا چهار قرص گلوكز،
يا يك تيوب ژل گلوكز) به بيمار بدهيد (شكل .)5
 15 -2دقيقه صبر كنيد.
 -3اگر بهتر نشد 15 ،گرم ديگر قند (كربوهيدرات) بدهيد.
 -4اگر بهتر نشد ،در جستجوي كمكهاي پزشكي باشيد.

قند خون باال

هيپرگليسمي ـ كه به مرحلة حاد آن اغماي ديابتي هم ميگويندـ برعكس
هيپوگليسمي است .هيپرگليسمي زماني رخ ميدهد كه قند زيادي در
خون باشد .اين وضع ممكن است در اثر كمبود انسولين ،پرخوري،
فعاليت كم ،بيماري ،تنش ،يا تركيبي از اينها باشد.
عالئم و نشانههاي اغماي ديابتي و هيپرگليسمي كه در زير آمدهاست ،از
فوريتهاي ديابتي است كه به كمكهاي اوليه نياز دارد:
• شروع تدريجي
• سرگيجه
• تشنگي مفرط
• تكرر ادرار
• پوست برافروخته
• استفراغ
• بوي ميوه در هواي تنفسي
• تنفس سنگين
• و باالخره بيهوشي

چه بايد كرد

 -1اگر شك داريد كه سطح قند خون مصدوم باالست يا پايين ،به او غذا
يا نوشيدني شيرين و قنددار بدهيد.
 -2اگر در عرض  15دقيقه بهتر نشد ،در جستجوي كمكهاي پزشكي
باشيد.
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اورژانس دیابتی ها

بله

بله

مصدوم در شوک
انسولین است؟

آیا می توانید اغمای
دیابتی را از شوک
انسولینی تشخیص
دهید؟

نه

بله

نه

مصدوم پاسخ
میدهد؟

اغلب اوقات مصدوم
خودش میتواند اقدام
الزم را بگوید.
اگرمطمئن نیستید ،به او
قند بدهید.

به مصدوم غذا یا مایعات
قندی بدهید.

اغمای دیابتی
اگر مصدوم پاسخ
میدهد ،به او
مایعات بدهید

سریع ًا از اورژانس
کمک بخواهید

نه

مبادا غذا یا مایعات به
او بدهید  .راه هوایی
را باز نگه دارید.
مواظب استفراغ او
باشید.
مصدوم را روی پهلو
نگه دارید.

7
چه بايد كرد
فوريتهاي دوران حاملگي
بيشتر حاملگيها روند طبيعي دارند و بدون مشكل ميگذرند .اما گاه اگر فرد خونريزي واژن يا درد شكم دارد:
مشكالتي رخ ميدهد كه نياز به مراقبتهاي پزشكي دارد .پس در اين
شرايط پرتنش و غيرقابل پيشبيني بايد آرامش خود را حفظ كنيد ،تمركز
كنيد و متوجه مادر باشيد.

بدنبال چه بايد بود

خيلي سريع عالئم و نشانههاي زير را در مورد يك خانم حامله به پزشك
گزارش كنيد:
• خونريزي از واژن
• كرامپ (گرفتگي عضالت) زير شكم
• تورم صورت يا انگشتان
• سردرد شديد و مداوم
• سرگيجه يا غشكردن
• تاري ديد يا ديدن نقاط و لكهها
• استفراغ غيرقابل كنترل

 -1او را ساكت و گرم نگه داريد ،و به پهلوي چپ بگردانيد.
 -2يك نوار بهداشتي يا پارچهاي تميز يا استريل به مصدوم يا يك
خانم ديگر بدهيد تا آن را در دهانة واژن قرار دهد.
 -3از وي يا يك خانم ديگر بخواهيد تا نوار آغشته به خون و بافتهاي
ديگري را كه خارج شده ،عوض كند اما آن را نگه داريد تا به همراه
بيمار براي معاينة پزشكي بفرستيد.
 -4براي انتقال سريع به يك مركز درماني هماهنگيهاي الزم را به
عمل آوريد.
اگر مصدوم از ناحية پايين شكم آسيبديدهاست:
 -1بيمار را ساكت و گرم و روي پهلوي چپ نگه داريد.
 -2او را از نظر  ABCبررسي كنيد.
 -3براي انتقال سريع به يك مركز درماني هماهنگيهاي الزم را به
عمل آوريد.
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فعالیت های آموزشی
بيماريهاي ناگهاني

راهنما :اگر با جمله موافق هستيد دور بلي و اگر مخالف هستيد دور خير را دايره بكشيد.
 .1مصدومي كه دچار حملة قلبي شده ،با درازكشيدن كمترين ميزان درد سينه را متحمل ميشود.
بلي خير
 .2زماني كه با دستور پزشك براي درد سينه نيتروگليسيرين ميدهيد ،بيمار بايد نشسته يا دراز كشيدهباشد.
بلي خير
 .3مصدومي كه دچار سكته (حملة مغزي) شدهاست بايد سرش اندكي باالتر از بدن قرار گيرد.
بلي خير
 .4بيشتر بيماران آسمي يك داروي استنشاقي كه پزشك تجويز كردهاست را همراهشان دارند.
بلي خير
 .5بايد مصدومي را كه تند تند نفس ميكشد (هيپروانتيالسيون) تشويق كنيد كه نفس بكشد و هواي دم را چند ثانيه نگه دارد
بلي خير
و سپس آهسته بيرون بدهد.
		
 .6روي شخصي كه غش كردهاست آب بپاشيد يا بريزيد.
بلي خير
 .7جلوي بيني شخصي كه غش كردهاست نمكهاي بودار يا آمونياك بگيريد تا استنشاق كند.
بلي خير
 .8الي دندانهاي يك بيمار تشنجي يك قطعه چوب محكم يا چيزي مشابه آن بگذاريد.
بلي خير
 .9كسي كه تنشج ميكند هميشه نيازمند مراقبت پزشكي است.
بلي خير
 .10اگر شك داريد كه مصدوم دچار واكنش به انسولينشدهاست و يا در كوماي ديابتي قرار دارد ،به مصدومي كه پاسخ
بلي خير
ميدهد و توانايي خوردن دارد ،قند بدهيد.
		
 .11در يك فوريت ديابتي ،اگر در عرض  51دقيقه ،بهبوديي در وضع مصدوم حاصل نشد ،در جستجوي كمكهاي پزشكي
بلي خير
باشيد.
		
سناريوي  :#1همكار  50سالة شما از درد سينه شكايت دارد .او ميگويد كه درد وي يك ساعت پيش شروع شده و قطع هم نشدهاست .او
مطمئن است كه اين درد ناشي از سوء هاضمه است و فكر ميكند كه حرف زدن راجع به اين موضوع بيمورد باشد .او 		
		
ميگويد« :درد شبيه چيزي است كه روي قفسة سينهام فشار ميآورد » ،و او حال تهوع دارد .چه بايد بكنيد؟
		
...........................................................................................................................................................................................
سناريوي  :#2شما در دفتر خود مشغول به كار هستيد كه همكار بغلدستي ناگهان روي زمين ميافتد و غش ميكند .شما براي كمك ميشتابيد
و ميبينيد كه او گيج است ،و يك طرف بدنش فلج شدهاست .همكار ديگر ميگويد كه او قب ً
ال دچار سردردهاي شديد 		
		
شدهاست .چه بايد بكنيد؟
		
............................................................................................................................................................................................
سناريوي  :#3هنگام تماشاي آموزش كمكهاي اوليه از ويديو كه مصدومي را نشانميدهد كه از او خون شديدي جاري است ،مرد جواني
ناگهان از روي صندلي به پايين ميافتد .او نفس ميكشد و نبض دارد اما پاسخي نميدهد .هيچ آسيب ديگري نيز ناشي از به
		
زمين افتادن وي ديده نميشود .چه بايد بكنيد؟
		
...........................................................................................................................................................................................
سناريوي  :#4عدهاي از همكارانتان را ميبينيد كه اطراف همكار ديگري كه روي زمين افتاده است ،جمع شدهاند .آنها تالش ميكنند دو مداد
را بين دندانهاي وي قرار دهند .شخص پاسخي نميدهد و پرشهاي عضالني شديد هم دارد .چه بايد بكنيد؟
		
...........................................................................................................................................................................................
سناريوي  :#5رانندة مينيبوس پس از اتمام شيفت كاري به سرعت و باشتاب رانندگي ميكند .هنگامي كه ميخواهد اولين مسافر خود را پياده
كند ،فقط مينشيند و به جلو خيره ميشود .سپس روي فرمان ميافتد .پوستش سرد و عرقكرده است .شما از بيماري ديابت
		
او اطالع داريد .چه بايد بكنيد؟
		
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

