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فعاليت عملی (۲)فعاليت عملی (۱)وسايل و تجهيزات مورد نياز
٭٭مدل آموزشی (مانکن) انسان

فهرست وسايل و تجهيزات مورد نياز برای انجام فعاليت های عملی واحد کار نهم
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هدف های رفتاری: انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف های ز  ير 
دست يابد:

1 ــ عاليم خفگی ها را فهرست كند.

2ــ انواع خفگی را نام ببرد.

3 ــ اقدام های الزم را هنگاِم بروز خفگی انجام دهد.

پيش آزمون واحد كار نهم

۱ ــ شايع ترين علِت خفگی، خفگی با……… است.
۲ــ شايع ترين علِت خفگی با گازهای سمی، خفگی با……… است.

۳ــ اولين کار برای مصدومی که با گازهای سمی دچار خفگی شده است، چيست؟
۴ــ برای جلوگيری از بروز خفگی در نوزادان بهتر است آن ها را چگونه بخوابانيد؟

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟
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۱ــ۹ــ عاليم خفگی
مهم ترين عاليم خفگی عبارت است از:

۱ــ رنگ پريدگی
۲ــ کبودی (لب، ناخن و…)

و  سطحی  سرفه های  صدادار،  تنفس  نفس،  تنگِی  ۳ــ 
غيرمؤثر

۴ــ نبض تند و سريع
۵  ــ گشادِی مردمک چشم ها
۶  ــ برجستگِی رگ های گردن

۷ــ تشنج، کاهش هوشياری تا بيهوشی

۲ــ۹ــ انواع خفگی
آيا می دانيد انواع خفگی کدام اند؟ چند نمونه مثال بزنيد.

مهم ترين انواع خفگی عبارت است از:
۱ــ خفگی با جسم خارجی مثل آب نبات و…

۲ــ خفگی در آب (غرق شدگی)
۳ــ خفگی بر اثر گازهای سمی

۴ــ خفگی بر اثر وارد شدن فشار فيزيکی به راه هوايی و 
بسته شدن آن مثل خفگی با طناب

در  ليال  خواهر  خارجی:  جسم  با  خفگی  ۱ــ۲ــ۹ــ 
حيِن خوردن صبحانه ناگهان دچار سرفه می شود و رنگش می پرد 

ليال چه بايد بکند؟

شايع ترين علل خفگی انسداد راه هوايی بر اثر جسم خارجی 
و  ميوه ها  اجسام،  غذا،  لقمٔه  چون  عواملی  اثر  بر  خفگی  است. 
جا  خوب  که  مصنوعی  دندان های  با  يا  خنديدن  با  همراه  خوردن 

نيفتاده اند بسيار شايع است.
ــ عاليم خفگی با جسم خارجی به شرح زير است:

۱ــ مصدوم گلويش را چنگ می زند.

مقدمه
همان طور كه بارها گفته شد، دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون دو دستگاه بسيار حياتی اند 
عللی  به  هرگاه  است.  مهم  دستگاه های  اين  وقفۀ  بدون  و  مستمر  فعاليت  مستلزم  زندگی  ادامۀ  و 
مانند آسيب های دستگاه عصبی مركزی، انسداد راه هوايی، مسموميت های خاص، خونريزی شديد، 
سكته های قلبی، غرق شدگی و… ادامۀ فعاليت دستگاه تنفس غيرممكن باشد، مرگ در زمانی كوتاه 

فرا می رسد.

۲ــ قادر به صحبت کردن واضح نيست.
۳ــ رنگ پريده و کبود است.

۴ــ به شدت سرفه می کند.
خفگی  نوع  اين  دچار  مصدوِم  برای  را  زير  اقدام های  ــ 

انجام دهيد:
۱ــ اگر مصدوم هوشيار است او را تشويق به سرفه کردن 

کنيد.
سرش  که  درحالتی  کنيد،  خم  را  مصدوم  سرعت  به  ۲ــ 
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پايين تر از سطح ريه هايش قرار گرفته، چهار الی شش ضربٔه محکم 
بين دو کتف وی وارد کنيد.

زمين  روی  را  او  شد  بيهوش  مصدوم  که  درصورتی  ۳ــ 
ضربٔه  چهار  و  بکشيد  عقب  به  را  او  سر  خوابانده،  پهلو  يک  به 
محکم بين دو کتف او وارد کنيد. (روش های ضربه زدن به پشت 

در سنين مختلف)
ــ روش های ضربه زدن به پشت در سنين مختلف

۴ــ در صورت قطع تنفس، عمليات احيا را آغاز کنيد.

 

هنگامِ دميدن هوا به رية مصدوم حتماً متوجه قفسة سينة او باشيد. اگر قفسة سينه باال نيامد دوباره 
به پشت او ضربه بزنيد، دهان مصدوم را از هرگونه جسم خارجي پاک کرده و مجدداً تنفس مصنوعي را شروع 

کنيد.

فعاليت  عملی 1

اقدام ها مربوط به خفگي با جسم خارجي را رو مدل آموزشي (مانکن) تمرين کنيد.

يکی  آب  در  شدن  غرق  آب:  در  خفگی  ۲ــ۲ــ۹ــ 
از موارد شايع است. مشکل عمده ای که افراد غرق شده با آن 
مايعات  معده و وجود  تورم  زياد آب و  مقداِر  خوردن  مواجه اند 

می زند  شده  غرق  فرد  نبض  که  زمانی  تا  است.  هوايی  راه  در 
شدنش  غرق  از  زيادی  مدت  اگر  حتی  دارد،  امکان  او  نجات 

باشد. گذشته 

توجه  
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برای نجات غريق، اقدام های زير را انجام دهيد:

۱ــ در صورت لزوم هنگاِم خروِج سِر مصدوم از آب، تنفس 
دهان به دهان را در داخل آب شروع کنيد. برای اين کار با يک 
دست بينی او را ببنديد و با دست ديگر غريق را نگه داريد و به او 

تنفس بدهيد.

۲ــ مصدوم را از آب بيرون آوريد و روی زمين بخوابانيد. 
سر او را به يک طرف بچرخانيد و دهان او را از اشيای خارجی، 
لجن، آب و… پاک کنيد. به علت بلع مقدار زيادی آب، مصدوم 

معموالً استفراغ می کند.
۳ــ برای خارج کردن آب از ريه های مصدوم، او را به روی 
شکم بخوابانيد، دست های خود را زير شکم او حلقه کنيد و مصدوم 
را به سمت باال بکشيد. درحالی که سر غريق رو به پايين است، با 

فشار دادن به ناحئه شکم او، آب های داخل ريه را خالی کنيد.

۴ــ نبض و تنفِس مصدوم را کنترل کنيد و در صورت لزوم 
عمليات احيا را انجام دهيد.

در  را  او  داشت  عادی  نبض  و  تنفس  مصدوم  اگر  ۵    ــ 
وضعيت بهبود قرار دهيد.

۶  ــ لباس های خيس مصدوم را از تنش درآوريد.
۷ــ اگر بدن مصدوم سرد است با استفاده از پتو، کت و… 

او را گرم کنيد.

ـ تمام قربانيان غرق شدگی، حتی در صورتی که به سرعت  ۸  ـ 
بهبود يابند بايد توسط پزشک معاينه شوند، چون احتمال عوارض 

ريوی وجود دارد.
۳ــ۲ــ۹ــ خفگی با گازهای سمی: خفگی با گازهای 
سمی نيز يکی از انواع خفگی هاست که به علت عدم آگاهی عمومی 
نسبت به راه های پيشگيری از آن هر ساله باعث مرگ و مير بسيار 

می شود.

با  مسموميت  می توان  تنفسی  مسموميت های  شايع ترين  از 
کربن منوکسيد (ناشی از سوخت ناقص در اتومبيل يا بخاری های 
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گازی)، گاز سولفيد هيدروژن (ناشی از چاه های فاضالب)، گازهای 
آشپزی (ناشی از نشت گاز در آشپزخانه ها) را نام برد.

مهم ترين عاليمی که مسموميت تنفسی با گازهای سمی دارد 
کاهِش سطح هوشياری، خواب آلودگی و عدم درک موقعيت است 
ممکن  نشود  خارج  گاز  به  آلوده  محيط  از  سريعاً  مصدوم  اگر  که 

است بميرد.
انجام  مصدوم  برای  را  زير  اولئه  اقدام های  است  الزم 

دهيد:
۱ــ قبل از اقدام به نجاِت جاِن مصدوم اقدام های ايمنی و 
محافظتی را دربارٔه خود درنظر بگيريد و با پوشاندن بينی و دهان 
آلوده  محيط  وارد  سينه خيز  به صورت  خيس  پارچٔه  يا  ماسک  با 

شويد.
۲ــ پنجره ها را باز کنيد.

۳ــ مصدوم را سريعاً به هوای آزاد منتقل کنيد.
۴ــ پس از انتقال مصدوم به هوای آزاد لباس های تنگ و 

کمربند او را شل کنيد.
را  احيا  عمليات  نمی کشد،  نفس  مصدوم  چنان چه  ۵  ــ 

شروع کنيد.

       بيش تر بدانيد
دود و گازهای سمی چون سبك اند در سطوح باالتری قرار می گيرند به همين دليل توصيه می شود 

به صورت سينه خيز خود را به مصدوم برسانيد.

 

به هيچ عنوان در محيط آلوده به گاز شروع به انجام عمليات احيا نکنيد.

فعاليت  عملی 2

فضايي فرضي را که آلوده به گازها سمي است درنظر بگيريد و با رعايت تمام اقدام ها ايمني دربارة 
خود، مصدومي را که در آن محيط دچار خفگي شده است نجات دهيد.

توجه  
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۴ــ۲ــ۹ــ خفگی بر اثر فشار و انسداد راه هوايی:

اين حادثه ممکن است عمدی يا غيرعمدی باشد يا هنگاِم 
بازی کودکان با طناب اتفاق بيفتد.

اقدام های اولئه زير را برای مصدوِم دچار اين نوع خفگی 
انجام دهيد:

۱ــ اگر مصدوم از جايی آويزان شده است، فرد را بلند کنيد 
تا فشار از روی گردن او برداشته شود.

می کند  وارد  فشار  مصدوم  گردن  دور  که  را  آن چه  ۲ــ 
زمين  روی  به آرامی  را  فرد  و  ببريد  را  و…  کابل  طناب،  مثل 

بخوابانيد.

۳ــ تنفس او را کنترل کنيد در صورت لزوم عمليات احيا 
را آغاز کنيد.

       بيش تر بدانيد
درصدی از مرگ و مير نوزادان، ناشی از خواباندن نوزاد به شكم است و چون طفل در اين مرحلۀ 
سنی توانايی كنترل سر خود را ندارد، بينی و دهان وی با بالش مسدود و باعث خفگی می شود كه در 
صورت عدم انجام عمليات احيا منجر به مرگ نوزاد می شود. بنابراين بهتر است نوزادان را درحالی كه 

سر به يك طرف خم است به پشت يا به پهلو بخوابانيد.
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چکيده
عوامِل مختلفى مى تواند باعث انسداد راه هوايى و درنتيجه خفگى شود كه شايع ترين آن ها خفگى با 
اجسام خارجى، در آب يا گازهاى سمى است. عوامل ديگرى نيز مى تواند باعث انسداد راه هوايى شود كه 
مى توان به خوردن سم هاى سوزاننده و وارد شدن فشار به راه هوايى اشاره كرد. هم چنين مواردى از گزيده 

شدن راه هوايى توسط حشرات هم مشاهده شده است.
به طور كلى بايد توجه داشت راه هوايى يكى از حساس ترين قسمت هاى بدن است و بايد به طور جدى 
به آن توجه داشت. در صورت وقوع حادثه اى كه منجر به خفگى مى شود، مراقبت و اقدام هاى جدى و فورى 

براى جلوگيرى از انسداد راه هوايى كه مرگ را در پى خواهد داشت، بسيار حياتى است.

  آزمون پايانى نظرى واحد كار نهم
1ــ عاليم خفگى با جسم خارجى چيست؟

ب) كبودى ناخن و لب الف) سرفة شديد 
د) همةموارد ج) مصدوم گلويش را چنگ مى زند 

2ــ مهم ترين علل خفگى را نام ببريد.
3ــ كدام يك از جمله هاى زير صحيح است، در مقابل آن عالمِت بگذاريد.

الف) هنگام مواجه شدن با فردى كه در آب غرق شده و نفس نمى كشد، اگر مسافت تا خشكى زياد 
است مى توان در آب، تنفس مصنوعى را شروع كرد.

ب) اگر فردى با گازهاى سمى مسموم شده قبل از جابه جايى مصدوم بايد تنفِس مصنوعى را شروع 
كرد.

ج) شايع ترين مسموميِت تنفسى، مسموميت با كربن منوكسيد است.
د) اگر فردى بر اثر حلق آويز شدن خفه شود، اول او را بلند كنيد تا فشار از روى گردن وى برداشته 

شود.

 آزمون پايانى عملى واحد كار نهم
اقدام هاى مربوط به خفگى با جسم خارجى را روى مدل آموزشى (مانكن) انجام دهيد.


