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پيش آزمون واحد كار دوازدهم

 جمالت صحيح يا غلط را مشخص کنيد. 
۱ ــ اجسامی را که وارد پوست می شوند بايد سريعًا درآورد.

۲ــ اگر کودکی جسمی را بلعيد، بهتر است به او يک ليوان آب داد تا جسم از گلو رد شود.
۳ــ اگر جسمی وارد گوش شود می توان آن را با انگشت يا گوش پاک کن خارج کرد.

۴ــ هنگامی که شن يا ماسه وارد چشم می شود بهترين کار شستن چشم با آب ساده است.

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟

هدف های رفتاری: انتظار می  رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف های ز  ير 
دست يابد:

1 ــ اقدام های الزم را هنگاِم ورود جسم خارجی در گلو انجام دهد.

2ــ اقدام های الزم را دربارۀ جسم خارجی در پوست انجام دهد.

3 ــ اقدام های الزم را دربارۀ جسم خارجی در گوش نام ببرد.

4ــ اقدام های الزم را دربارۀ جسم خارجی در بينی انجام دهد.

5    ــ اقدام های الزم را دربارۀ جسم خارجی در چشم انجام دهد.
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۱ــ۱۲ــ جسم خارجی در پوست
خرده چوب، خار، برادٔه آهن معمول ترين اشيايی هستند که 
ممکن است در پوست فرو روند. برای خارج کردن آن ها اقدام های 

زير را انجام دهيد:
و  آب  از  استفاده  با  است  کثيف  جراحت  اطراف  اگر  ۱ــ 

صابون آن را بشوييد.

۴ــ اگر شیء شکست يا در عمق بافت فرو رفت، بهتر است 
مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کنيد.

۵    ــ از آن جا که اشيای خارجی به ندرت ممکن است تميز 
برای  را  مصدوم  دارد.  وجود  کزاز  عفونت  خطر  بنابراين  باشند 

تزريق واکسن کزاز به مرکز درمانی بفرستيد.

۲ــ۱۲ــ جسم خارجی در گلو
نبايد باعث  بلعيدن اشيای نرم يا هموار (مانند سکه) الزاماً 
وحشت شود مگر مواقعی که باعث انسداد راه تنفسی و اشکال 
تيز  اشيای  بلعيدن  برعکس  اما  شود.  مصدوم  کشيدن  نفس  در 
مثل ميخ، سوزن و… باعث صدمٔه شديد می شود، در هر حالت 
به مصدوم از راه دهان چيزی ندهيد و هرچه زودتر مصدوم را به 

پزشک برسانيد.

۳ــ۱۲ــ جسم خارجی در بينی

مقدمه
جسم خارجی يعنی هر چيزی كه از خارج وارد بدن انسان می شود، مثًال از طريق زخم روی پوست، 
خرده چوب، خرده شيشه يا تكه های فلز يا از طريق يكی از روزنه های طبيعی بدن، مثًال بلعيدن سكه يا 
ورود حشرات به گوش و… از آن جا كه اين اشيا معموًال تميز نيستند ممكن است مشكل هايی را برای 

فرد مصدوم به دنبال داشته باشد.

۲ــ پنس را با گرفتن روی شعله ضدعفونی کنيد و بگذاريد 
در معرض هوا خنک شود.

۳ــ پايين ترين نقطه از جسم خارجی را با پنس گرفته و آن 
را بيرون بکشيد و مجددًا محل را با مادٔه ضدعفونی بشوييد.
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اين حالت بيشتر برای بچه هايی که کوشش می کنند اشيای 
مختلف مانند تيله يا سنگريزه را در بينی فرو کنند پيش می آيد. ممکن 

است بينی ورم کند و يا خونابه از آن خارج شود.
اقدام های الزم زير را انجام دهيد:

۱ــ مصدوم را آرام کنيد و توصيه کنيد از راه دهان نفس 
بکشد.

۲ــ کوشش نکنيد شیء را از بينی خارج کنيد چون ممکن 
است وارد راه های تنفسی پايين تر شود.

۳ــ می توانيد چند قطره روغن زيتون يا روغن بادام در بينی 
بريزيد تا خروج جسم را آسان تر کند، سپس مصدوم را وادار به 

عطسه يا فين کردن کنيد.
۴ــ مصدوم را به بيمارستان ببريد.

۴ــ۱۲ــ جسم خارجی در گوش
اين حالت نيز بيشتر در کودکان پيش می آيد و در خصوص 
اگر  شود.  گوش  وارد  حشره ای  دارد  احتمال  بيشتر  بزرگساالن 
ناراحتی  موجب  وزوز  صدای  با  است  ممکن  باشد  زنده  حشره 

فرد شود.
اقدام های زير را انجام دهيد:

الف) سعی نکنيد جسم خارجی را درآوريد اين کار باعث 
صدمه به پردٔه گوش می شود.

ب) اگر مطمئن هستيد که حشره ای داخل گوش گير افتاده 
است، ابتدا با چراغ قوه در گوش نور بيندازيد تا حشره به آن جلب 
نتوانستيد حشره را  شده و از گوش خارج شود. اگر با اين کار 
در  ولرم  آب  يا  بادام  روغن  زيتون،  روغن  مقداری  کنيد،  خارج 
گوش بريزيد، سپس سر مصدوم را به سمت همان گوش خم کنيد 

تا حشره در آب شناور شده و خارج شود.

ج) مصدوم را به بيمارستان برسانيد.

چاره انديشی 1

اميد به همراه خانواده اش به گردش رفته است. هنگام ظهر در فضا آزاد کمي استراحت مي کند. در اين هنگام 
هزارپايي کوچک وارد گوش او مي شود، بگوييد اميد يا خانواده اش برا رفعِ اين مشکل چه اقدامي بايد بکنند.

۵  ــ۱۲ــ جسم خارجی در چشم
به وجود  چگونه  قرنيه  در  زخم  و  خراشيدگی  می دانيد  آيا 

می آيد و چه خطری دارد؟
معمول ترين  شده  کنده  مژه های  يا  سنگريزه  يا  غبار  ذرات 

اشيای خارجی هستند که وارد چشم می شوند.
عاليم وجود جسم خارجی در چشم عبارت است از:

آبريزش  و  قرمزی  و  خارش  دچار  و  دردناک  چشم  ــ 

می شود.
ــ مصدوم ممکن است به خوبی نتواند ببيند.

اقدام های زير را می توانيد برای خارج کردن جسم خارجی 
از چشم مصدوم انجام دهيد:

نمالد،  را  خود  چشمان  که  کنيد  توصيه  مصدوم  به  ۱ــ 
از او بخواهيد روی صندلی رو به نور بنشيند و به عقب تکيه 

دهد.
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۲ــ کنار مصدوم بايستيد و با يک دست چانٔه مصدوم را 
بگيريد و با استفاده از انگشتان شست و اشاره پلک های مصدوم را 
از هم جدا کنيد و از او بخواهيد به راست، چپ، باال و پايين نگاه 
کند تا شما بتوانيد تمام قسمت های چشم را به خوبی معاينه کنيد.

سمت  به  را  مصدوم  ديديد،  را  خارجی  شیء  اگر  ۳ــ 
آسيب ديده خم کنيد و با ريختن آب، چشم را از داخل به خارج 

بشوييد.

۴ــ اگر اين کار موفقيت آميز نبود و مطمئن شديد شیء به 
چشم نچسبيده است با استفاده از پنبه يا دستمالی تميز و مرطوب 

شیء را خارج کنيد.

۵    ــ اگر نتوانستيد با اين کارها شیء را خارج کنيد، چشم 
مصدوم را بسته و با گاز و باند شل آن را پانسمان کرده و سريعاً به 

پزشک مراجعه کنيد.

 

کوشش  بود  چسبيده  يا  رفته  فرو  چشم  حدقة  در  يا  داشت  قرار  چشم  رنگي  ناحية  در  خارجي  شيء  اگر 
نکنيد که آن را خارج کنيد، توجه داشته باشيد دست کار جسم خارجي در اين ناحيه باعث خراشيدگي قرنيه و 

آسيب جد به چشم و اختالل در بينايي مي شود.

چاره انديشی 2

وزش باد شديد بود. زينت در حياط مشغول بازی بود كه كمی خاك و سنگريزه وارد چشمش شد، 

چه بايد بكند؟

توجه  
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چکيده
شىء خارجى هر چيزى است كه از خارج وارد بدن انسان شود، كه ممكن است از طريق ايجاد زخم 
روى پوست با چيزهايى مانند خرده چوب، خرده شيشه يا تكه هاى فلز يا از طريق يكى از روزنه هاى طبيعى 

بدن مثالً بلعيدن سكه وارد بدن شود.
اشياى خارجِى كوچك را كه در سطح بدن به صورت شل قرار گرفته اند مى توانيد خودتان خارج كنيد 
بيمارستان  اعصاب بايد در  صدمه زدن به عروق بزرگ و  فرورفته در عمق به دليل خطر  خارجى  اشياى  اما 
خارج شود. اشياى خارجى به ندرت ممكن است تميز باشند و بنابراين خطر عفونت و ابتال به بيمارى كزاز 

وجود دارد.

  آزمون پايانى نظرى واحد كار دوازدهم
 جمالت صحيح يا غلط را مشخص كنيد. 

واكسن  بايد  مصدوم  كزاز،  بيمارى  از  جلوگيرى  براى  شود  پوست  وارد  خارجى  جسم  كه  زمانى  1ــ 
بزند.

2ــ در بزرگساالن، بيشتر، حشرات وارد گوش مى شوند.
3ــ اگر جسم خارجى روى قسمِت رنگى چشم است هرگز نبايد آن را خارج كرد.

4ــ بهترين روش براى خارج كردن جسم خارجى از چشم شست  و شو با آب است.

 آزمون پايانى عملى واحد كار دوازدهم
در كارگاه بهداشت اقدام هاى الزم را دربارة حوادث زير انجام دهيد:

1ــ جسم خارجى در پوست
2ــ جسم خارجى در بينى
3ــ جسم خارجى در گلو

4ــ جسم خارجى در گوش
5  ــ جسم خارجى در چشم


