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  : مقدمه   
  

.  همـراه دارد      بـه   و مالي بسياري را براي انسان      يانسان در طول زندگي با حوادث گوناگوني مواجه مي شود كه خطرات جان            
تعدادي از اين حوادث به صورت طبيعي براي انسان و موجودات ديگر روي مي دهد كه عبارتنداز سيل ،زلزله ،بهمن ، آتش                      

ل وقوع آن انسان مي باشد كه بسياري  ادث گوناگوني هم وجود دارد كه عل      اما حو ..........  و نفشان رعدوبرق ، سونامي ، طوفا     
 روي مـي    ياز آنها بدليل ايجاد تكنولوژي و پيش رفت آن روي مي دهد كه بر اساس بي دقتي ، بي احتياطي و مسائل ديگر                      

  . دهد
ي تواند بر اثر سوانح طبيعي روي دهد غرق  شدن است            كنولوژي است و هم م    تيكي ديگر از اين حوادث كه   هم وابسته به            

، غرق شدن ممكن است بر اثر سيل يا افتادن انسانها يا حيوانات در رود خانه و دريا باشد و يا ممكن است در استخر هـاي                           
 داخل آب   تفريحي يا صنعتي باشد اين راهنماي آموزشي در مورد نوع وقوع حادثه ، پيشگيري از وقوع آن ، نجات غريق از                    

و احياي قلبي ريوي غريق بعد از حمل به خشكي يا سكوي نجات مي باشد كه در قسمت ذيل بطور خالصه گردآوري شـده                        
هدف از گردآوري اين مطالب اين است كه اطالعات ناجيان غريق و امدادگران وآتش نشانان در مورد نجات انـسانها                    . است  

  .نين امداد رساني به مصدومين در حوادث مختلف را باال ببرد درآب و خفگي از وجود نداشتن اكسيژن و همچ
  
  
  
  
  

                                                                                                        مصطفي احمدي 
                             آتش نشان                                                                                

  ۸۷                                                    فروردين                                                     
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  :نوع وقوع حادثه 
  

 براثـر آمـدن سـيل خانـه ،          ار سانحه مي شوند ممكن است     ص ناخواسته و در شرايط اضطراري دچ      در بعضي حوادث اشخا   
ماشين ، حيوانات و سكنه آن دچار غرق شدگي شوند ، كه نحوه امداد رساني به آنها بسيار دشوار است و بايد با امكانـات و            

تر نجات ، سبد حمل نفرات مصدوم ، طناب و وسايل فرود و صعود استفاده كرد كه نياز بـه   پته از جمله هليكو   فوسايل پيشر 
با نفرات باال اين عمل را انجام داد كه بسته به شرايط محيط انجام اين عمل نجات متفاوت است امـا در                      كمك دسته جمعي    

  .غرق شدن افراد درون دريا نياز به قايق هاي نجات نيز مي باشد كه كمك رساني با افراد بيشتري امكان پذير است 
ـ  يك يا چند نفر انجام شود كه اين نيز بسته            در غرق شدگي در استخرها و منابع روباز اين عمل مي تواند توسط             ه تعـداد   ب

  . غريق متفاوت است 
  

  :س از آن پمراحل انجام نجات قبل از وقوع حادثه و 
  پيشگيري )       الف
  ديدباني   ) ب
  حمل غريق ) ج
  احياي قلبي ريوي) د
  

  :پيشگيري 
ه هاي آبي رواج يافته اسـت كـه توسـط           در شهرها براي ايجاد مكانهاي تفريحي و ورزشي  ساخت استخر ها و مجموع             

  مي شود افراد متخصص در اين زمينه طراحي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

محدوده اصلي استخر كه آب در آن ريخته مي شود ، محوطـه دور              :  اين مجموعه ها داراي قسمت هاي مختلفي است         
وزي ، سـوناي خـشك و   ، محل نصب دوشها ، محل قرار گرفتن سالن جك     ) حوضچه كلر   ( استخر ، حوضچه ضد عفوني      

ي كه شما وارد مجموعه اين چنينـي مـي شـويد بـا عالئـم و                 ااز لحظه   .  بخار و سرويسهاي بهداشتي از آن جمله اند         
  . تابلوهاي راهنما كليه مكانها مشخص مي شود بطوريكه شما بتوانيد از امكانات داخل مجموعه استفاده بهينه را ببريد 

وطه هاي سونا امري الزم وضروري است كه براي جلوگيري از افت فشار و بيهوشي               نصب دوشهاي آب سرد در كنار مح      
  .افرادي كه مدت طوالني در اين مكان باقي مي ماند تعبيه مي شود 

  . كف تمام ساختمان بايد از سنگها و موادي استفاده شود كه از سر خوردگي جلوگيري شود 
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د اين است كه بعد از مرطوب شدن اين سطوح متقاضيان دچار سانحه يكي از حوادثي كه در اين مجموعه ها رخ مي ده
لگـن ،  :  شده و قسمت هايي از بدن آسيب ديده ، پاره شده و يا دچار شكستگي استخوانهاي مختلـف بـدن از جملـه        

 ستون فقرات ، دستها و جمجمه سر مي شوند كه اين حوادث مي تواند فرد را دچار صدمات جبران ناپـذيري از جملـه                       
مل آورد ، به    ه ع قطع نخاع و در نهايت مرگ  كند كه با وسايل و امكانات بسيار ساده اي مي توان از اين امر جلوگيري ب                      

اين صورت كه از سنگ هاي آج دار در كليه كف پوشهاي يك مجموعه آبي استفاده كرد يا از كاشيهاي كوچك مربع يا                       
در محوطه بيرون از استخر هـا ، راه         . جاوز نمي كند استفاده كرد       سانتيمتري ت  3شش ضلعي كه ضلع هر يك از آنها از          

روها ، سالن هاي استراحت ، آفتاب گير و مكانهاي غذا خوري ، سرويس هاي بهداشتي و زير دوشـها بايـد از دمپـايي                
ان در  استفاده كرد و دركنار محدوده آب از كف پوشهاي الستيكي و پالستيكي استفاده  شود كه امنيت جـان شـناگر                    

  .بيرون از آب نيز تامين باشد 
نكته اصلي اين است كه طراحي استخر ها به گونه اي باشد كه قسمت كم عمف و عميق مشخص شده باشد كه توسـط                     

از جنس پالستيكي وجـود دارد تـا طنـاب را روي     اگرد اين طنابها كپسولدطناب هاي مختلف از هم جدا شده و به گر    
همچنين با نصب عالئم و تابلوها قسمت كم عمق و عميق را مشخص كرده و و عمق هر                  . روي سطح آب معلق نگه دارد       

قسمت از استخر بر حسب متراژ واقعي آن روي تابلوها يا ديواره استخر نوشته تا شناگران از شرايط منطقه اي كـه در                       
اضـيان از وقـوع    قي الزم به مت   آن شنا مي كنند مطلع گردند و در ضمن ناجيان غريق با اطالع رساني و دادن هشدارها                

  .  جبران ناپذبري جلوگيري به عمل آورد هحوادث جلوگيري كنند كه حتي تذكري كوچك مي تواند مي تواند از سانح
  

  : ديد باني 
مهمترين وظيفه يك نجات غريق در كنار استخر يا در محيط مشخص شده در كنار دريا امر ديد بـاني اسـت و بـدين                         

ه در صورت مشاهده خطر سريعا تذكر داده و شناگر را از خطري كه تهديدش مي كند آگاه سـازد                    است و بدين گونه ك    
همچنين در صورت مشاهده غريق سريعا عكس العمل نشان داده اورا از محدوده خطر دور كند و اين عمل مي تواند با                      

با ديد صحيح و مناسـب در  . جام گيرد امكانات و وسايلي كه در اختيار نجات غريق بوده و يا توسط خود نجات غريق ان        
  مشغول تفريح و شنا باشند اين كار مي توان خطرات را به حداكثر رساند و شناگران مي توانند در محيطي امن مشغول 

  البته روش چيدمان ناجيان غريق در كنار استخرها و نشستن آنان در سكوهاي بلندي كه در كنار استخرها 
بـه طـوري كـه      . بلندي كه در كنار استخرها تعبيه شده اند بسيار حائز اهميت مي باشـد               و نشستن آنان در سكوهاي      

ناجيان هر كدام قسمتي را كه مشرف به آنها مي باشد تحت نظر مي گيرند و سر ناجي نيز بـه كليـه ناجيـان نظـارت                           
ت مي زند تا در صورت بروز داشته و تمامي محيط استخر را در كنار ديواره استخر بررسي كرده و در اطراف استخر گش                

  .حادثه اي كه از ديد ناجيان خارج بوده همكاران را مطلع كرده و به آن رسيدگي كنند 
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  :وسايل مورد نياز 
  

مله وسايل نجات در استخر عصاي نجات است ؛يك ميله صاف كه انتهاي آن پيچيده و گرد مي باشـد كـه جهـت                        جاز  
  . متر دارد 3 الي 2 كنار ديوار استخر فرو رفته اند استفاده مي شود كه طولي حدود بيرون كشيدن غريق هايي كه در

يكي ديگر از اين ابزار حلقه نجات مي باشد و با طنابي كه به آن وصل مي كنند در استخر و دريا مورد استفاده قرار مي                          
ده ناجيان قرار مي گيرد از جليقه نجات در جليقه نجات نيز جزء وسايلي است كه در دريا و رود خانه مورد استفا          . گيرد  

منابع روباز و مكانهايي كه قايق هاي تفريحي وجود دارد مورد استفاده قرار مي گيرد كه ويژگي مناسبي جهت حوادث                    
  .گوناگون دارا مي باشد 

ـ                    رد كـه ناجيـان     تخته نجات نيز جزء وسايل نجات غريق مي باشد كه بيشتر در دريا مورد استفاده ناجيان قرار مي گي
  .غريق بوسيله يك طناب آن را به خود متصل كرده و به سمت غريق شنا مي كنند 

چراغ قوه ها هم در ابعاد مختلف جزء ابزار هستند كه در استخر در هنگام قطع برق كـاربرد فـراوان دارد و تـا وصـل                           
  .ند  به كار انداختن ژنراتور هاي موجود مورد استفاده قرار مي گيرامجدد برق ي

  .از پتو نيز براي گرم كردن غريق ها استفاده مي شود 
روي نيـز بـراي احيـاي ريـوي و           از جعبه كمك هاي اوليه در حادثه هايي كه پيش مي آيد استفاده مي شود و از ايـن                  

  .همچنين از كپسول اكسيژن ايربگ و ماسك تنفسي نيز در اين زمينه استفاده مي شود 
  

  : حمل غريق به مكان بي خطر 
  

 از وسايل كمكي استفاده كنيم اما اگر فاصله ما از غريق دور بـود  ماگر فردي در حال غرق شدن بود ابتدا سعي مي كني         
  .با پرش پا باز و شناي كرال سينه خود را به او مي رسانيم 

دا از اين آمادگي     داخل آب بيرون كشيد نياز به آمادگي جسماني بااليي مي باشد و ج             زبراي اينكه بتوان يك غريق را ا      
؛ ديدن دوره آموزشي نجات كاري الزامي است به اين صورت شناگراني كه در امر شنا مهارت كافي داشته ؛ نمي توانند                      
به سادگي غريقي را نجات دهند و در مواجه با غريق و در برخورد با آنها ممكن است خود نيز غرق شوند لـذا جـدا از                            

ـ             اينكه مهارت در شنا موجب موفقيت      ژه نجـات غريـق الزم و    در اين امر مي باشد قدرت بدني و ديدن آموزشـهاي وي
نجات غريق جدا از مهارت در رشته هاي عمومي شنا ، بايستي انواع شناي حمل غريق را فرا بگيرد كـه                     ضروري است   

  . بصورت زير مي باشد 
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  : انواع حمل غريق
  :در قسمت عميق ) الف

A ( ت نه از پشاحمل چ                       
B (  با پاي پشت مقدماتي                     جفت زير بغل از پشت  
C (  حمل ساعد تك از پشت  
D (  حمل سينه  
F (  حمل دو كتف از پشت) با پاي پهلو)  كه ناجي با يك دست هر دو كتف را قفل مي كند          

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  ) :در سطح  ( در قسمت كم عمق) ب
A (  زين  
 B (اطفالي   
  
  
  
  
  
  
  

 حمل چانه

 دو كتف حمل  سينه حمل 

 اطفالي زين
4

 جفت زير بغل حمل ساعد 
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  :انواع غريق ها از نظر ظاهري 
 تمامي عضالت بـدن از كـار        ،گوناگون مي باشند كه ممكن است به خاطر ترس بيش از حد           ،  غريق ها در شكل ظاهري      

  .افتاده باشد و مثل تكه سنگي در آب فرو بروند 
حمـل آن   .  شده عظالت بدن لخت شده و آرام آرام در آب فرومي رونـد               دسته دوم بر اثر خوردن حجم زيادي بيهوش       

  .بسيار آسان مي باشد و براحتي آن را به سمت خشكي حمل مي كنند 
 غريق به افراد نزديك به خود حمله كرده و اين حالت بر اثـر         تاز بدترين شكل غريق ، وحشي مي باشد كه در اين حال           

افيان را به قعر آب مي كشد و ناجيان با مهارت در امر نجات و با كمك فنـون                   راطترس از مرگ روي مي دهد كه خود و          
دفاع شخصي اين غريق را محكم مهار كرده و با آرامش دادن به وي او را به كنار استخر مي كشند كه اين كـار انـرژي                           

  .زيادي را طلب مي كند و بسيار دشوار است 
غريق هاي وحشي را از زير دو كتـف گرفتـه و بـا              .  دچار حادثه شوند     كه در اين حالت ناجيان غريق ممكن است خود        

  .  را از آب بيرون مي كشند  ،ر آب مي برند و با كمك همكاران غريقاشناي پهلو به كن
حمل غريق كار دشواري است كه در دريا بايد به كمك وسايل و ابزار نجات ، غريق را بيرون كشيد كه يكي از اين ابزار                         

 است كه آن را در دست غريق قرار داده و با طناب تخته را مي كشند و در صورت شـنا در مـصافت هـاي                           تخته نجات 
  . استراحت كرده و دوباره شنا مي كند و به ساحل مي رود  آن طوالني خود ناجي نيز با گرفتن

د حتـي اگـر نـاجي    در استخر ها براي حمل غريق نزديكترين ناجي به سمت غريق شيرجه زده و او را بيرون مي كـش               
  . ديگري غريق را ببيند با سوت ناجي نزديك را خبر مي كند تا او غريق را از آب بيرون بكشد 

  
   :CPRاحياء 

   :CPRديباچه اي از 
CPR به پيشرفت نايل آمد 1960 و اوليل 1950 مدرن در اواخر دهه .  

اينكه حيات بخشي دهان به دهان در انجيـل توصـيف           كاشفان تنفس دهان به دهان آقايل دكتر جيمز الم و پيتر سفار و با               
 1950شده بود كه بيشتر قابله ها براي به هوش آوري نوزادان اجرا مي كردند به مرحله عمل درنيامـد تـا هنگـامي كـه در                           

  .كشف گرديد 
بـراي دسـتيابي بـه       آقايان دكتر كرون هرن و دكتر نيكر باكر و دكتر جيود استفاده از فشار قفسه سينه را                   1960در اوايل   

  .مقدار كمي گردش خون مصنوعي كشف كردند 
 روشهاي دهان به دهان و فشار قفسه سينه با هم تلفيق شده تا مشابه با روشـي كـه امـروزه مـورد                    1960سپس در اواسط    

  .استفاده قرار مي گيرد شكل پذيرد 
  

 :حيات بخشي
                                                                                                                                  CARDIO      قلبي  

                                                                                                                      PULMONARY     تنفسي       
                                                                                                                 RTSU SEITATION  احيا كردن  

 تكنيك ها و روش هايي كه باعث تجديد حيات و زندگي جهت فردي كه رو به مرگ و يا ظـاهرا مـرده                        حيات بخشي شامل  
  از . وعي و ماساژ قلب در سراسر جهان از ويژگي هاي بخصوصي برخوردار است امروزه روش تنفس مصن.  است ، مي شود 
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اين رو آموزش صحيح اين تكنيك براي تمام منجيان غريق كه در ارتباط با نجات زندگي افراد از مـرگ هـستند ضـرورت                        
  .كامل دارد 

و با بهره گيري از آخرين روش هاي امداد         در اين راستا اينجانب با الهام از كميته حيات بخشي و پزشكي نجات غريق ايران                
و دانش روز دست به تهيه جزوه حاضر نموده كه در جهت آموزش و اطالع رساني به ناجيان غريق و امـداد گـران و نجـات                           

  . گران آتش نشان تقديم مي گردد 
  

  respiratory system: دستگاه تنفسي 
مي باشد كه عمـل دم و بـازدم را          ) كيسه هاي هوايي  (نايژكها و آلوئل    دستگاه تنفسي شامل دهان ، بيني ،حلق ،ناي، نايژه ،         

  . انجام مي دهد و در جريان دم هواي اكسيژن دار به به خون رسيده و در جريان باز دم گاز كربنيك به خارج دفع مي شود 
   . بيني وارد حلق مي شودپس از گذشتن از) اكسيژن %17اكسيژن و باز دم داراي % 21دم داراي (در يك تنفس معمولي هوا 

 و ديگـري مـري   Tracheaحلق محل و معبر هوا و غذا مي باشد كه انتهاي آن به دو لوله ختم مـي شـود كـه يكـي نـاي                 
Esophagusنام دارد  .  

مري در پشت ناي و به موازات آن قرار گرفته و تـا معـده ادامـه دارد و غـذا را بـه معـده مـي رسـاند و در بـاالي نـاي ،                                     
 مانع ورودي غذا بـه  Epiglottis آن عبور نموده و به ششها مي رسد زائده اپي گلوت  قرار دارد كه هوا از  larynxحنجره

  .ناي مي شود و در موقع بلع محل ورود ناي را مسدود مي سازد 
نتقـل مـي    هنگامي كه سلول هاي عضالني در اثر فعاليت گاز كربنيك توليد مي كنند رگهاي خوني اين گاز را به ريه هـا م                      

نمايند افزايش گاز كربنيك داخل خون موجب تحريك مركز تنفسي مي شود كه در نتيجه بر شدت فعاليت عضالت تنفسي        
در نتيجه شدت عضالت تنفسي باعث ورود اكسيژن بيشتر و خروج دي اكسيد از بافت هـاي عـضالني                   . افزوده خواهد شد    

  .ه هوا تا ده برابر افزايش پيدا كند فعال مي شود واكنش اين مركز موجب مي شود كه تهوي
اگر اكسيژن نيز كاهش يابد مراكز تنفسي را تحريك مي نمايد به همين دليل شخصي كه اكسيژن خون او بقـدري كـاهش                       
پيدا مي كند كه مراكز تنفسي وي تحريك مي شوند در شرايط خطر ناكي مي باشد زيرا ذخيره اكسيژن داخل بـدن او بـه                         

  . شد سرعت تمام خواهد 
و هنگام نرسيدن اكسيژن به خون و تحريك مراكز تنفسي و به پايان رسيدن ذخيره اكسيژن در بدن شخص دچـار حالـت                   

  . خفگي مي شود 
  

  :نبض
  .انقباض عادي قلب خون را به داخل رگهاي خوني به طور موجي مي فرستد و اين حالت موجي ايجاد نبض مي نمايد 

اما اين ضربه ها در اثرفعاليت شديد تر مـي          .  ضربه در هر دقيقه است       72حالت استراحت   ميانگين نبض در افراد عادي در       
 و در نوزادن بيشتر از 100 ضربه در دقيقه نيز مي رسد در حاليكه در كودكان به 50ضربان قلب ورزشكاران به كمتر از     . شود  

  . ضربه در هر دقيقه مشاهده شده شده است 120
   :  را احساس كردPulseبان قلب نقاطي را كه مي توان ضر

  روي قلب بين دنده هاي چهارم تا ششم   )1
 ادامه مسير انگشت شست روي مچ نبض نبض راديال  )2
 ناميده) كاروتيد (در دو طرف گردن در كنار ناي وسيب آدم و طويل ترين عضله گردن به نام شريان سباب  )3

 . مي شود 
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  :احياي قلبي ريوي 
برقراري مجدد تنفسي و گردش خون براي رساندن اكـسيژن  . تنفسي اولين و مهمترين اقدام در موارديست قلبي و يا      

 انجام مي گيرد در بسياري از موارد مصدوم و يا غريق بيهوشـي اسـت ولـي                  C.P.Rكافي به مغز مي باشد و عمليات        
 بايد توجه داشته باشيد كه در       . را انجام داد   C.P.Rتنفس و ضربان قلب او طبيعي است كه در اين موارد نبايد عمليات              

بنابراين ممكن است ترشحات و استفراغ وارد راه هاي هوايي شده و آن را مسدود               . فرد بيهوش عضالت شل مي شوند       
  . كنند و همچنين زبان به علت شل شدن به سمت عقب رود و راه هوايي را مسدود نمايد 

  .نظم ادامه دهيم روشها اوليه نجات را بايد تا برقراري تنفس و نبض م
.     را انجام دهـيم  ) A.B.C) Air way Breathing Circulationدر احياء و بهوش آوري و مراقبت از غريق بايستي 

قبل از هر اقدامي بايستي مطمئن شويد كه غريق يا مصدوم واقعا بيهوش مي باشد ابتدا او را صدا بزنيد و شانه هـايش                        
  .  را كنترل نماييد A.B.Cمشاهده نشد سريعا مانور همليخ را انجام داده و به سرعت را تكان دهيد ، اگر عكس العملي 

A( راه هوايي را باز نمائيد : راه هوايي .Air way   
B(  تنفس را برقرار نماييد : تنفس .Breathing 
C(  گردش خون كافي را در رگها برقرار نمائيد .Circulation 

  Heimlich  maneuver: مانور همليخ 
ورت بيهوش بودن مصدوم و يا غريق و بعد از بيرون آوردن غريق بي حال از آب پشت دستهايتان را دور كمر مصدوم                       در ص 

دست خود را مشت نمائيد و دست ديگر را روي مشت دست خود طوري كه كف دست انگشت كوچك را لمس                     . حلقه كنيد   
  .به اي سريع رو به باال به شكم غريق فشار وارد كنيد نمايد در مقابل شكم غريق زير قفسه سينه او قرار دهيد وبا  ضر

  
  
  
  
  
  
  

  :روش ديگر 
شت بخوابانيد و طوري قرار بگيريـد كـه زانوهايتـان         پرا به    دومازدهي بهتري است فرد مص    دي تر با ب   ردر اين روش كه كارب    

م زير قفسه سـينه و بـاالي نـاف           عضله هاي ران وي باشد و دستهايتان را روي هم قرار داده و با كف دست روي شك                  كنار  
فشار باد در جهت داخل و باال باشد و به آرامـي بـه داخـل و                 .  انگشت باالي ناف مي باشد       4فشار بياوريد محل آن حدودا      

اين فشار مستقيما روي جداره پرده  ديافراگم مي باشد كه با انجام اين عمل آب يا موادي كه داخل                    . پايين برگردانده شود    
 بار پيوسته مي توان اسـتفاده كـرد   5از اين مانور تا . فسي شخص مصدوم قرار گرفته به بيررون هدايت مي شود        مجاري تن 

دقت داشته باشيد در زمان اين مانور ، سر غريق بايستي به يك طرف خم شده باشد تـا سـهولت در خـروج مـواد داخـل                         
  . مجاري تنفسي انجام شود 
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A (  وايي روش باز كردن راه هAir way 

    روي سطح صاف و سفت به پشت بخوابانيد را غريق) 1 
يك دست را روي پيشاني و دست ديگر را روي گردن مصدوم قرار دهيد و سر غريق را تا حد امكان به سمت عقب خـم                          ) 2

 .كنيد
 High extension گيرد  در تمام مدت اجراي تنفس مصنوعي بايستي همواره سر غريق در اين وضعيت قرار.  

ت زيـر لـب ، انگـشت سـبابه روي قـسمت      پانچه كرده و به وضعي كه انگشت شس ت و اشاره را مانند ت     دو انگشت شس  ) 3
ا به  ر انگشت فك غريق5استخواني فك قرار بگيرد و انگشتان باقيمانده را به طرف كف دست جمع نموده و سپس با كمك                 

حركت فك بطرف باال و بيرون باعث مي شود كه زبان به جلو حركت              سمت عقب كشيده و دهان غريق را باز مي كنيم عمل            
  .كند و اين حركت به باز شدن مجراي تنفسي كمك مي كند 

  
  
  
  
  
  
اگر در دهان يا مجراي تنفسي غريق مايعات جمع شده باشد الزم است كه سر غريق را به پهلو خم كرده تا مايعات خود ) 4

  .به خود از دهان خارج شوند 
 يا انگشتان  اد غريق يا بيهوش در بعضي از موارد استفراغ مي كنند بنابراين بايستي  منجي غريق بوسيله  ساكشن افر) 5

اين نوع تخليه در كودكان با قرار دادن آنها بر روي . استريل شده اين مواد جامد را از دهان و مجراي تنفسي خارج كند 
  . دو پا و بلند كردن آنها انجام مي گيرد زانو و خم كردن سر به سمت پايين و يا گرفتن 

  . دندان مصنوعي اگر شل باشد بايستي از دهان خارج نمود ) 6
B (  كنترل و ارزيابي تنفس :breathing  

  پس از مطمئن شدن از باز بودن مجراي تنفسي بايستي تشخيص دهيم آيا غريق نفس مي كشد يا خير ؟
  :  تنفس او را ارزيابي كنيد بوسيله حس المسه ، بينايي ، شنوايي ،

   قرار دهيد  High extensionسر غريق را به سمت عقب ) 1
  
  
  
  
  
  
  گونه را به صورت غريق نزديك كرده آيا هوايي از راه دهان و) 2

   بيني غريق خارج مي شود يا نه؟ 
  آيا صداي تنفس به گوش مي رسد ؟ ) 3
  . شكم را به دقت نگاه كنيد حركت باال و پائين آمدن سينه و قسمت باالي ) 4
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 دقيقه منجر 2 يا 1در صورت انسداد كامل مجاري هوايي هيچگونه عالئم يافت نمي شود و صورت و لبها كبود شده و پس از 
  . در انسداد ناقص به علت تنگ شدن مجاري هوا صداي خر خر يا سوت به گوش مي رسد . به بيهوشي مي گردد 

  
C ( دش خون كنترل و ارزيابي گرcirculation    

هرگز روي نبض فشار سخت . مي باشد ) راديال ( و نبض مچ ) كاروتيد ( ارزيابي اوليه بوسيله گرفتن نبض گردن سبات 
  .وارد نكنيد و به مدت طوالني آنرا فشار ندهيد و فقط از يك طرف گردن براي كنترل شريان استفاده كنيد 

  .اي ضربان مي باشد استفاده نكنيد از انگشت شست خود خود كه دار : نكته
 
  
  
  
  
  
  

  : انواع غريق 
  : دسته تقسيم بندي كرد 3غريق ها را مي توان به 

 .اين نوع غريق داراي ضربان و همچنين تنفس مي باشد : غريق نوع اول 
 .كه داراي ضربان قلب مي باشد ولي تنفس ندارد : غريق نوع دوم 

  .اي ضربان و تنفس نمي باشد اين نوع غريق دار: غريق نوع سوم 
  : غريق نوع اول 

اين افراد بطور منظم نفس مي كشند و نبض آنها بخوبي كار مي كند اما بيهوش بوده و يا در حالت نزديك به بيهوشي بـسر                          
  . در چنين وضعيتي بايد غريق را به پهلو بخوابانيد بطوري كه سر غريق كامال به طرف عقب خم شده باشد . مي برند 

راحتي و آسايش او را فراهم كنيد و مراقبت هاي گرم نگه داشتن بدن جهت جلـوگيري از مـسئله             ) . در وضعيت بهبودي    ( 
  .  دقيقه يك بار تنفس و نبض او را كنترل كنيد2 يا كاهش درجه حرارت بدن را انجام دهيد و هر  hypothermia هيپوترمي

  
  hypothermia هيپوترمي

آب . رت بدن توسط عوامل محيطي كاهش مـي يابـد           ااي بدن به حالتي گفته مي شود كه در جه حر          هيپوترمي يا كاهش دم   
 برابر سريعتر از هوا بدن را سرد مي كند بنابراين هيپوترمي مي تواند در هواي گرم نيز اتفاق بيفتـد در آب سـرد              27 تا   25

  . بدن حرارت خود را از دست مي دهد 
ش جريان خون دستها و پاها ـ كبودي پوست ـ سفتي عضالت ـ گـشادي مردمكهـا ـ       لرزش شديد ـ تنفس آهسته ـ كاه  

 15سپس تنفس آهسته و نامنظم شده ، فراموشي ايجاد گرديده و پـس از  ،  تفكر  ـ تعادل به وجود آمده  –اشكال در تكلم 
  .دقيقه اعضاي حياتي  مانند مغز حرارت خود را از دست مي دهند و ايست قلبي حادث مي شود

  : كمك هاي اوليه 
  .بپوشانيد ...... او را با پتو و يا  -
 .او را ماساژ دهيد  -
 .اگر هوشيار باشد به او چاي و يا آب گرم دهيد  -
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