
  

�   �ا   زخم   ض��  راهنمای   مقا�له ی   مع��
 �لوله  

  

  

اضات  رو  �ه  افزا�ش  است.  این  �ه  این  معنا  ن�ست  که  �ا�د  ترس�د.  �ا  این  وجود،                      شل�ک  �لوله  در  اع��
               هرچقدر  که  نزاع  س�ا�  �شد�د  � شود،  مراق�ت  و  حفاظت  از  �کد�گر  ب�ش��  اهم�ت  � �ا�د.  خ��  
                 خوب  این  است  که  ح��  ا�ر  آموزش   پزش�  ند�دە ا�د،  �ارها��  وجود  دارد  که  �ا  انجام  دادن  آن ها  
های   �                  � توان�د  شا�س  زندە  ماندن  ک�  را  که  در  اطراف  شما  ت��  خوردە  است  افزا�ش  ده�د   –  چ��
�  موقع�ت  نزد�ک ت��ن  مرکز  تروما  و  خدمات  اورژا��.  هرچند  این  موض�ع                 سادە ای  از  قب�ل  �اف��

س زا   �اشد،   اما   راهنمای   ز�ر   � تواند   شما   را   در   راە   نجات   دادن   جان   افراد   �اری   کند.    ممکن   است   اس��

ی  فلفل،   �  آموخته اند  که  چگونه  درمقا�ل  �از  اشک  آور،  اس�� ض��                در  حا�  که  �س�اری  از  مع��
ی  مقاومت  کنند،  تعداد  ��  از  آن ها   �ات  �اتوم  و  دستگ�� ��  ،               �لوله های  الس���،  نارنجک های  صو��
                 در  حال  حا��  برای  وا��ش  �شان  دادن  �ه  زخم های  نا��  از  اصا�ت  �لوله  آمادە  هس�ند.  این  راهنما  
ی های  س�ا�  و  اجتما�  شاهد  تج���ا��  از  این                  برگرفته  از  تج���ات  افراد�ست  که  در  ج��ان  درگ��

 دست   بودە اند.  

�  از  دا�ش  عم�  تعدادی  از  افراد  �ا  آموزش  رس�  و  تج��ه  خ�ا�ا��  ب�رە  � برد،  اما                     ا�رچه  این  م��
ً  برای                   توص�ه های  پزش�  آوردە  شدە  در  آن  حرفه ای  ن�ست.   این  راھنما  شامل  اطالعاتی  است  کھ  عمدتا
                پزشکان  باتجربھ  کھ  در  خیابان  حضور  یافتھ اند  مفید  خواھد  بود،  با  اینحال  اکثرِ  مطالب  برای  عموم  
                 خوانندگان  قابل  فھم  است.  ھدف  این  راھنما  این  نیست  کھ  جای  آموزش  واقعی  برای  واکنش  بھ  اصابت  
                 گلولھ  و  یا  سایر  مداخالت  پزشکی  را  بگیرد.  ما  خوانندگان  را  تشویق  می کنیم  کھ  در  پی  کسب  
              آموزش ھای  بیشتر،  مھارت ھا  و  ابزارھای  حیاتی  برای  نجات  زندگی  افراد  باشند.  در  این  راھنما  
               ابزارھای  مختصری  معرفی  می شوند  کھ  بھتر  است  آن ھا  را  برای  امدادرسانی  ھمراه  خود  داشتھ  باشید،  
 اما   ھمچنین   توضیح   داده   شده   است   کھ   در   نبود   امکانات   چھ   راھکارھای   جایگزینی   پیش   روی   شماست.  

  

  



 زخم   �لوله   چ�ست؟  

                  زخم  �لوله  شامل  جراحات  آس�ب زا  و  زخم های  جدی  �ه  ش�ل  سوراخ  است.  تأث��  آن  بر  �دن  �ا  توجه  
                �ه  ن�ع  اسلحه،  فاصله ی  شل�ک کنندە  و  محل  اصا�ت  متفاوت  است.  �سته  �ه  اندازە  و  �عت  �لوله،  
             شل�ک  �لوله  � تواند  آس�ب های  متفاو��  را  وارد  کند؛  آس�ب ها��  چون  خون��زی  شد�د،  آس�ب  
               ماه�چه  و  استخوان  و  نابودی  اندام های  �دن.  جراحات  حاصل  از  اصا�ت  �لوله  � توانند  �ه  اش�ال  

قا�ل   انتظاری   �ه   �دن   آس�ب   بزنند.    غ��

                     در  حا�  که  �الی��  �ع��  از  م�مات  ممکن  است  از  �دن  فرد  عبور  کند  و  جای  ورود  و  خرو��  �ه  جا  
های  د�گر  داخل  �دن  � چرخند  �ا  �مانه  � کند.  این                   �گذارد  که  �ه  راح��  قا�ل  شناسا��  است،  �الی��

قا�ل پ�ش�ی�� تری   شود.    � تواند   منجر   �ه   آس�ب   درو��   ب�ش��   و   نتایج   غ��

  فرد  را  
�

                   فارغ  از  جزئ�ات  متفاوت  هر  زخم،   �ا  جراحات  واردە  بر  اثر  �لوله  �ه  عنوان  زخ�  که  زند�
�ان  �ه  خطر  ب�فتد،  در  عرض  سه  دق�قه  فرد  �ل  خون اش  را  از                      ت�د�د  � کند  مواجه  ش��د.   ا�ر  �ک  ��
ی                     دست  � دهد.  ا�ر  فرد  ن��  از  خون  خود  را  از  دست  دهد،  احتمال  زندە  ماندن  �ه  طور  چشمگ��

   دارد   که   چقدر   ��ــــع   اقدام   کن�د.  
�

 �اهش   � �ا�د.   این   �ه   شما   �ست�

  

  

 مراقب   �اش�د  

ی  در  اطرافتان  در  ج��ان  است.  تظاهرات  خ�ا�ا��  � توانند   �                 در  درجه ی  اول  توجه  کن�د  که  چه  چ��
-نوری  و  د�گر                 آش��نا�  و  پر�وصدا  �اشند.  �ل�س  ممکن  است  از  �از  اشک آور،  نارنجک  صو��
�  ممکن  است  آ�ش �ازی  �ه  راە  ب�ندازند،  که   ض��                اسلحه های  پر�وصدا  استفادە  کند،  در  حا�  که  مع��
�  شوکه  بودن  �خاطر  �وصداهای  �لند  درون  خ�ا�ان،                 صدا��  مشا�ه  شل�ک  �لوله  داشته  �اشد.  درع��

 تالش   کن�د   منبع   صدا   و   ن�ع   خطر   احتما��   حاصل   از   آن   را   شناسا��   کن�د.  

�  افرادی  که  آش�ارا  اسلحه  گرم  حمل  � کنند  و  کسا��  که  حس  � کن�د  ممکن  
                 �س�ت  �ه  موقع�ت  م�ا��

                است  سالح  مخ��  داشته  �اشد،  آ�اە  �اش�د.  مردم  در  تظاهرات  از  هردوجناح  دوست  و  دشمن  مورد 
                 اصا�ت  �لوله  قرار  گرفته اند.  ا�ر  �ا  گروە  دوستان  خود  �ار  � کن�د،  � توان�د  �ک  نفر  را  �ه  برر�  
�د،  �ه  این  ترت�ب،  تن�ا  �ک  نفر  از                    خطرات  احتما�  ��مار�د.  �ه  ن��ت  این  نقش  را  برع�دە  �گ��
  � �  �ا�د  آ�اە  �اشند،  ز�را  همه چ��                مسئول�ت  هوش�اری  مداوم  خسته  ن� شود.  در  هر  صورت،  همه  طرف��

 � تواند   �ه   �عت   تغی��   کند.  

                 واضح  و  مخت�  ارت�اط  برقرار  کن�د،  �ه  و�ژە  هن�ا�  که  در  حال  توص�ف  افرادِ  دارای  سالح  گرم  
ا�ط  اضطراری،  �دون  اینکه  رعب  و  وحشت  �� دل�ل                    هس��د.  این  � تواند  �ه  د�گران  �مک  کند  تا  در  ��
ند.  ب���  است  گزارش  شما  شامل  تعداد  احتما�  افراد،                 �د�د  ب�ا�د،  �ه �عت  تصم�مات  عقال��  �گ��



ات  ا�شان  �اشد.  مثال:  «سه  نفر  را   �                  فعال�ت  و  موقع�ت  آن ها،  واحد  نظا�  م��وطه  و  زمان  و  تج���
                 د�دم  که  در  حال  حراست  از  ساختمان  دول��  در  تقاطع  خ�ا�ان  و  کوچه  بودند،  احتماال  س�ا�  بودند.  

 دە   دق�قه   ق�ل   آن ها   را   د�دم.   دو   نفر   از   آن ها   شات �ان   داش�ند،   نفر   سوم   را   ن� دانم».  

  

 آمادە   �اش�د  

�ن   �اری   که   � توان�د   برای   مداوای   زخم   �لوله   انجام   ده�د   ق�ل   از   شل�ک   �لوله   اتفاق   � افتد.    ب�ش��

 ق�ل   از   تظاهرات  

�  �ه  تظاهرات،  ن�ازهای  امنی��  و  سالمت  دوستان  و  همراهان  خود  را  ارز�ا��  کن�د  -  از                     ق�ل  از  رف��
                 جمله  ام�ان  و  تما�ل  برای  تماس  �ا  خدمات  اضطراری،  که  معمو�ً  �ا  �ل�س  همراە  است.  آ�ا  ن�ازها��  
ا�ط  اضطراری                     وجود  دارد  که  �ا�د  ق�ل  از  رس�دن  فرد  �ه  اورژا�س  رفع  شود؟  تما�ل  دار�د  در  صورت  ��

ند؟    �ا   جراحت،   دوستانتان   ابتدا   �ا   چه   ک�   تماس   �گ��

  � ،  مطم��                  عالوە  بر  تحقیق  در�ارە ی  این  که  آ�ا  پزش�ان  آموزش  د�دە  در  اطراف  شما  هس�ند  �ا  خ��
  �ک  مرکز  که  دارای  مرکز  تروما  �اشد.  همه ی  

�
�ن  اورژا�س  را  � دان�د  -  ترج�حا                  ش��د  که  محل  نزد�ک��

              ب�مارستان ها  برای  مقا�له  �ا  زخم های  ت�د�دکنندە  مج�ز  ن�س�ند.  ا�ر  ب�مارستا��  �ا  مرکز  تروما  در  
              اطراف  شما  وجود  ندارد،  حداقل  موقع�ت  نزد�ک ت��ن  ب�مارستان  را  �دان�د.  �ه  هرحال  آن ها  �ا�د  
  مقا�له  �ا  

�
ا�ط  فرد  مجروح  را  ت�ب�ت  کردە  و  وی  را  �ه  ب�مارستا��  منتقل  کنند  که  آماد�                   بتوانند  ��

دە   را   دارد.   ��   گس�� �  ترومای   ف��

ات   �  تج���

اندازی  مف�د  واقع  شوند.                    اقالم  متعددی  وجود  دارد  که  � توان�د  �ا  خود  حمل  کن�د  تا  در  صورت  ت��
                ت��ه  �ا  ساخت  �ک  ک�ت  �مک     های  اول�ه ی  فردی  (  IFAK)  � توادن  ��  از  این  موارد  �اشد.  ک�ت  
  است  که  �ه  شما  �مک  � کند  خون ر�زی  

�
                �مک های  اول�ه ی  فردی  شامل  لوازم  ح�ا��  برای  نجات  زند�

ل  کن�د  و  زخم های  بزرگ  را  درمان  کن�د.  این  ک�ت  معمو�ً  �ک  ک�سه  کوچک  است  که  شامل                     را  کن��
ات  محافظ��  شخ�   � ،  تج��� �ل  (معمو�  �ا  هموستات�ک)،  �انداژ  ِک��             مواردی  مانند   �از  اس��
ات  حفاظ��  شخ�،  که  از   � �ان بند  (تورن�کت)  � �اشد.  �ه  اس�ثنای  تج���              (دستکش،  ماسک)  و  ��
               شما  و  شخص�  مجروح  در  برابر  عوامل  ب�ماری     زای  منتقل شوندە  از  ط��ق  خون  �ا  سایر  ب�ماری     های  
دار  محافظت  � کند،  همه  این  ابزارهای  مداخله ای  هدف  �کسا��  دارند:  خون ر�زی  را  در                وا���

 ��ــــع ت��ن   زمان   ممکن   بند   � آورند.  

�  ک�ت  �مک های  اول�ه  فردی  است.  برای  جذِب  خودِن  میتوان  �از  
�ل  �خش  ابتدا��  و  ح�ا��                 �از  اس��

�  � توان�د  از  آن  برای  «�ک»  داخل  زخم  بزرگ تر  استفادە   �ل  را  مستق�م  روی  زخم  داد.  همچن��                 اس��



��  است  که  آغشته  �ه  موادی  شدە  که  �ه  ��ــــع تر  لخته   �ل  هموستات�ک،  �از  اس��                 کن�د.    1  �از  اس��
 شدن   خون   �مک   � کند،   این   �از   برای   موارد   خون ر�زی   شد�د   ح�ا��   است.  

�  است.   ە  برای  �س�� �  � گ��ند)  پوش��  االس��ک  �ا  ول�رو    2  �ا  گ��                   �انداژ  ِک��  (که  �ه  آن  �انداژ   ace ن��
�  فشار  روی  زخم  برای  توقف  خون��زی  �ا��  ن�ست،  از  �انداژ  ِک��  برای  وارد  کردن                     زما��  که  نگه  داش��
                 فشار  قوی تر  و  مستمرتر  �ه  زخم  استفادە  � شود.  دقت  کن�د  که  �انداژ  ِک��  را  مستق�م  روی  زخم  
�ل  را  �ه  شیوە ای  که  پ�ش��  توضیح  دادە  شد  روی  زخم  �گذار�د،  س�س  آن  را  �ا                      نگذار�د،  ابتدا  �از  اس��
                 �انداژ  ِک��  ب�ند�د.  مدل های  متنو�  از  �انداژ  ِک��  در  �ازار  موجود  است  که  � توان�د  جزئ�ات  �ار  �ا  

نت   �ا   مسئول   داروخانه   ج��ا   ش��د.    آن ها   را   از   ط��ق   و�دئوهای   موجود   در   این��

�ان بند  (تورن�کت)  اساس  ک�ت  �مک های  اول�ه ی  فردی  است.  ا�ر  تن�ا  � توان�د  �ک  ابزار  مداخله  �ا   ��               
�ان بند،  در  صورت   �ان بنِد  �ا��ف�ت  �ما�ه گزاری  کن�د.  هن�ام  خ��د  ��              خود  داشته  �اش�د،  روی  ��
ی  را  �خ��د  که  توسط  �میته  مراق�ت  از  تلفات  م�ارزە ی  تا�ت��    3  تأی�د  شدە  �اشد.   �                  ام�ان  ب���  است  چ��
�ان بندها  تحت  آزما�ش های  موش�افانه ی  پ�ش  از  تول�د  قرار  گرفته اند  و  از  ط��ق  استفادە ی                 این  ��
�ان بندهای  تقل��   �ان بند   CAT-7 را  توص�ه  � کن�م.  مراقب  ��              م�دا��  �ام�ً  برر�  شدە اند.  ما  ��
                 �اش�د.  مدل های  ارزا��  در  �ازار  موجود  است  که  � تواند  ز�ر  فشار  �ارا��  خود  را  از  دست  �دهد.  
�  م�ر  �ارخانه،  م�له ی  محوری  نازک  �ه  جای  م�له ای   �ان بند  تقل��  را  از  ط��ق  نداش��                � توان�د  ��

 ها   �شخ�ص   ده�د.  
�

 مستح�م تر   �ا   برآمد�

  
�ان بند   سمت   راس��   تقل��   است.   �� 

�ل،  پر  1 �ان  �ا  �از  اس�� �ان  قطع شدە  از  ط��ق  ا�جاد  فشار  بر  روی  آن  ��                           «�ک»  �ه  معنای  اعمال  فشار  مستق�م  داخ�  بر  روی  ��
�   آن   �ا   �انداژ   است.   �   فشار   مستق�م   هن�ام   پر   شدن   زخم   و   �س�� ،   نگه   داش�� �ل   ب�ش��  کردن   زخم   �ا   �از   اس��

�  �ه  2                          ول�رو  نو�  چسب  �ارچه ای  است  که  پرز های  آن  �اعث  چس��دن  دو  ال�ه  �ارچه  ب�م  � شود.  این  ن�ع  چسب  در  ال�سه  ن��
 �ار   بردە   � شود.  
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�ان بند  را  از  ق�ل تر  از  س��  آن  عبور  دادە  و  حلقه ای  بزرگ  �ساز�د  که  موقع                     خوب  است  که  نوار  ��
�  س��  آن  �ش��د.  دقت                       ن�از  دست  و  �ا  را  از  داخل  آن  عبور  ده�د  و  در  گرما�رم  حادثه  درگ��  �س��
�ان بند  را  �ا�د  �االتر  از  محل  زخم  ب�ند�د.  س�  کن�د  پ�ش  از  استفادە  از  آن  در  خ�ا�ان،                      کن�د  که  ��
                   استفادە  از  آن  را  در  خانه  تم��ن  کن�د.  در  صورت  نبود  ام�انات  � توان�د  �ه  ش�ل  ز�ر  �ا  �انداژ  �ا  
�ان بند  �ساز�د.  دقت  کن�د  که  وجود  م�له ی                   �ارچه ی  مح�م  و  تکه ای  م�له  �ا  چوب  مح�م  �ک  ��

وری   است.   �ان بند   ��  محوری   در   ��

  

�ان بند  �ا  اطالعات  د�گر  را  که  الزم  است   ��  �                   در  ن�ا�ت  همراە  خود  ماژ�ک  داشته  �اشد  تا  زمان  �س��
 �ادر   درمان   در�ارە ی   آن   �داند،   روی   پوست   فرد   مجروح   بن��س�د.  

                 ب���  است  در  صورت  ام�ان  هرفرد  در  حد  توان  خود  وسا�ل  ک�ت  �مک های  اول�ه ی  فردی  �ا  فقط  
�ان بند  �ا  ابزار  ساخت  آن  را  همراە  خود  داشته  �اشد  تا  در  صورت  ن�از  دچار  �مبود  �شد.  پ�ش  از   ��                   

ات   امداد   خود   را   �شان   ده�د.   � کت   در   تظاهرات   �ه   دوستان   معتمد   خود   محل   قرار   دادن   تج��� �� 

اندازی   شد    ا�ر   ت��

اندازی  رخ  دهد.  ا�ر  �ل�س  در  نزد��  شما  �اشد  و  مداخله                     چندین  اتفاق  �  تواند  �الفاصله  �س  از  ت��
�  آموزش   غم  نداش�� ل  اوضاع  را  از  دست  ده�د.  عل��                  کند،  این  ام�ان  وجود  دارد  که  �ه  �عت  کن��
د  و  از  مداخله ی  درما��  پزشک ها  و                     پزش�،  آن ها  �ه  طور  معمول  تالش  � کنند  دور  فرد  مجروح  را  �گ��
ی  � کنند.  این  مع��  ن�ست  که  آن ها  در  ��  مداوای  فرد  مجروح  هس�ند.  �ه  هیچ                    افراد  د�گر  جلوگ��

د.    عنوان   نگذار�د   �ل�س   فرد   مجروح   را   دورە   کند   �ا   او   را   �ا   خود   ب��

                 ا�ر  وضع�ت  دچار  ه�ج  و  م�ج  شود  �ا  خطرنا�  �ه  نظر  برسد،  ح��  درصورت  تماس  �ا  خدمات  
              اورژا��،  ممکن  است  آمبوال�س  وارد  منطقه  �شود.  ممکن  است  �ل�س  ق�ل  از  آوردن  آمبوال�س،  
                  زمان  ز�ادی  را  �ف  تالش  برای  �ا�سازی  منطقه  �ا  �از  اشک آور  �ا  سایر  ابزار  کند؛  ح��  ممکن  است  
ا��،  �سته  �ه  شدت  زخم،   ��  � ی  کنند.  در  چن��   از  رس�دن  آمبوال�س  �ه  شما  جلوگ��

�
                 آن ها  �ه  ساد�

  داشته  �اشد.  در  این  صورت،  �ه  غ��  از  خودتان  
�

                   زندە  ماندن  ممکن  است  �ه  فکر  و  عمل  ��ــــع  �ست�
 برای   مراق�ت   از   مجروحان   و   سازماند�   خروج   از   محل،   ک�   را   نخواه�د   داشت.  



د؟   اندازی  صورت  � گ��                  �ه  طور  مداوم  آن چه  را  که  در  اطراف  شما  � گذرد،  ارز�ا��  کن�د.  آ�ا  هنوز  ت��
اندازها  و  �ل�س ها  � دوند؟                     آ�ا  تراف�ک  در  منطقه  وجود  دارد؟  آ�ا  افرادی  از  �غل  شما  برای  فرار  از  ت��

 اجازە   نده�د   وحشت،   عجله   و   �� توج�   �اعث   مصائب   د�گری   شود.  

 گ��نه های   درمان   فوری  

                این  راە ها  ن� تواند  جا�گ��ن  آموزش  پزش�  مناسب  شود.  �ا  این  حال،  ا�ر  �ک  ک�ت  �مک     های  اول�ه ی  
ی  از  خون��زی  در  �ازو  �ا  �ا  را  داشته  �اش�د،     جلوگ��

�
�ان بند  و  درک  اسا�  در  مورد  چگون�                    فردی  �ا  ��
 اقدام   کردن   ب���   از   هیچ   �اری   نکردن   خواهد   بود.  

اندازی  آمد،  س�  کن�د  وحشت  نکن�د.  ابتدا  �ه  م�ان  امن تری  برو�د.  در  س�ستم  درمان                   ا�ر  صدای  ت��
�  �ه  مجروحان   �  قدم  حفظ  ا�م��  در  موقع�ت  است،  بنابراین  شما  ن��                تا�ت��  حوادث  اضطراری،  اول��
                اضافه  ن� ش��د.  پوش��  پ�دا  کن�د  که  از  �س  آن  بتوان�د  وضع�ت  را  ارز�ا��  کن�د.  «پوشش»  هر  
ا�ط  و  �الی��  سالح   ی  است  که  بتواند  �لوله ها��  را  که  �ه  سمت  شما  � آ�د  متوقف  کند،  که  �ه  �� �                    چ��

�د.   �   را   � توان�د   در   نظر   �گ��    دارد.   �ک   دیوار   آجری   �ا   �ک   ماش��
�

 �ست�

وب  شدە  و  شما  مج�ز  �ه  وسا�ل  امدادرسا��  هس��د،  از                   ا�ر  �شخ�ص  داد�د  ک�  �ا  �لوله  م��
�  شد�د،  �ا  دوستان  خود  ارت�اط  برقرار  کن�د  و   �  ش��د.  زما��  که  مطم��                 امن�ت  �س��  موقع�ت  مطم��
                �گ���د  که  قصد  انتقال  �ه  شخص  آس�ب د�دە  را  دار�د.  در  حا�  که  شخص  را  جا�جا  � کن�د  
س�د  تا  مشخص  شود  که  چطور  �ا�د  �ه  او  امداد  رساند:  «کجا  ت��                    سوأل ها��  از  فرد  مجروح  ب��
  درما��  شما  

�
  «نامت  چ�ست؟»  ا�ر  بتوانند  �ه  این  سوأل ها  پ�ش  از  رس�د�

�
                خوردە ای؟»  �ا  �ه  ساد�

                  �اسخ  دهند،  �ه  این  مع��  است  که  راە  تنف�  آن ها  �از  است  و  هش�ار  هس�ند  و  ممکن  است  
ات   خود   �ه   دست   آور�د.   � وع   آمادە سازی   تج���  اطالعات   �ا��   برای   ��

�  فکر  شما  احتما�ً  این  خواهد  بود:  «این  مقدار  خون  خ��  ز�اد  است�»  در  ابتدا،  ممکن  است                    اول��
�  �لند   ە  �ا  آست��                   شما  در  شناسا��  دقیق  محل  زخم  مش�ل  داشته  �اش�د،  �ه  خصوص  ا�ر  فرد  ل�اس  ت��
                 داشته  �اشد.  روی  جراحت  را  �ه  �عت  �ا  ق���  تروما  (ق��� های  مخصوص  برای  برش  ��ــــع  ل�اس)  �ا  
ە ی   �د.  در  �ل،  م�م  است  جراحت  را  در  سطح  پوست  بتوان�د  ب�ی��د  تا  مق�اس  و  گس��                   ق���  عادی  ب��

 دقیق   جراحت   را   �شخ�ص   ده�د.  

                 �الفاصله  �ه  زخم  فشار  مستق�م  وارد  کن�د.  در  حالت  ا�دە آل،  شما  �  توان�د  درحا�  که  دستکش  �ه  
  �از  هموستات�ک)  استفادە  کن�د،  اما  در  موارد  اضطراری  

�
�ل  (ترج�حا                دست  دار�د  از  �ک  �از  اس��

�ل   ت،  رو�ی  �ا  ماسک  اضا��  هم  استفادە  کن�د.  ا�ر  خون  از  �از  اس�� اهن،  ت���                  � توان�د  از  �ک  پ��
�ِل  ب�ش��  �ا  ال�ه ی  د�گر  از  ل�اس  اضافه  کن�د  و  ب�ش��  فشار  ب�اور�د.  ا�ر  نگه   ون  � زند،  �از  اس��                   ب��
�  فشار  مستق�م  روی  زخم  خون ر�زی  را  متوقف  ن� کند،  از  �انداژ  ِک��  استفادە  کن�د.  هرگز  �از                   داش��
�ل  را  از  روی  زخم  برندار�د   –  این  �ار  � تواند  منجر  �ه  مختل  شدن  لخته  شدن  خون  شود.  �انداژ                      اس��



                 االس��ک  را  مح�م  �ه  دور  قسمت  آس�ب د�دە ی  �دن  ب��چ�د.  این  �ار  منجر  �ه  وارد  آمدن  فشار  ز�ادی  
 خواهد   شد،   البته   نه   آنقدر   ز�اد   که   گردش   خون   را   مختل   کند.  

                 در  موارد  خون��زی  م�ل�،  زمان  عام�  ح�ا�� ست.  ا�ر  زخم  روی  دست  �ا  �ا  است  و  � توان�د  مقدار  
�ان بند  �اشد.  برخالف  واردکردن                 ز�ادی  خون  ب�ی��د،  ممکن  است  انتخاب  شما  استفادە ی  فوری  از  ��
،  که  خون��زی  را  در  محل  زخم  متوقف  � کنند،   �ل  �ا  استفادە  از  �انداژ  ِک��                   فشار  مستق�م  �ا  �از  اس��
�ان بند  �ل  گردش  خون  را  در  عضو  آس�ب د�دە  متوقف  � کند،  �ه  این  معنا  که  �ا�د  تمام  خون��زی   ��                 
�ان بند  است،  متوقف  کند.  در  صورت  استفادە  از                      را  که  از  مرکز  �دن  دور  و  �عد  از  محل  اعمال  ��
�  د�گری  که   �  ش��د  که  آن  را  روی  وسا�ل  داخل  ج�ب  �ا  هر  چ��   مطم��

�
�ان بند  از  روی  ل�اس،  ��عا ��                   

 بتواند   مانع   فشار   �اشد،   قرار   ندادە ا�د.  

�ان بند،  �ه  دل�ل  قطع  ج��ان  خون،  �ه  قطع                   �س�اری  �مان  � کنند  که  محتمل  است  استفادە  از  ��
  در  �ا�  ج�ان، 

�
                عضو  فرد  مجروح  منجر  شود.  �ا  این  حال،  دادە های  جمع آوری شدە  از  مناطق  جن�

�ان بندهای  معت��  مانند   CAT-7 �ه  عنوان   �ان بند  را  تغی��  دادە  است.  ا�نون  ��                 درک  عمو�  از  ا�م��  ��
  �س�ار  �ارآمد  و  ا�من  شناخته  � شوند  که  �ه  ندرت  منجر  �ه  آس�ب  طوال�� مدت  �ا  

�
                 ابزار  نجات  زند�

ند،  نه  فقط  �ه  عنوان  «آخ��ن                   عوارض  جان��  � شوند.  ا�ر  �ه  طور  صحیح  مورد  استفادە  قرار  �گ��
�   خط   مداخله   مناسب   محسوب   � شوند.    چارە»،   که   اول��

  

�ان بند،   �ه   پیوست   مراجعه   کن�د.    برای   راهنمای   �ام   �ه   �ام   مخت�   استفادە   از   ��

�  ش��د  �اند  از  داخل  س��  رد  شدە  است   �ان بند   CAT-7 خود  را  �از  کن�د  و  مطم��                    برای  استفادە  از  ��
�د،  در  حا�   �ان بند  را  تا  جا��  که  � توان�د  �اال  ب��                     و  نوک  قرمز  آن  �ه  سمت  داخل  �دن  است.  س�س  ��
�د.  ا�ر  زخم  �ه  وض�ح  ز�ر  زانو  �ا  آرنج  است،  و  �ه  راح��   �  در  نظر  � گ��                      که  اندام های  تناس�  فرد  را  ن��
  �االی  آن  

�
�ان بند  را  دق�قا                   � توان�د  ب�ی��د  که  هیچ  زخ�  �االتر  از  آن  اندام  وجود  ندارد،  �  توان�د  ��

                   مفاصل  قرار  ده�د.  زما��  که  آن  را  �ه  موقع�ت  مورد  نظر  منتقل  کرد�د،  آن  را  تا  جای  ممکن  تنگ  
�د،  �ه  این  معنا  است  که  �ه  اندازە ی  �ا��  تنگ  �شدە                      کن�د.  ح��  ا�ر  بتوان�د  �ک  انگشت  ز�ر  �اند  ب��
�  را  �ا  ماژ�ک  �االی  آن  بن��س�د.  این  فرایند  درد   ە  م�له  �کش�د  و  زمان  �س��                     است.  «بند»  را  از  ط��ق  گ��
                  ز�ادی  برای  فرد  مجروح  ا�جاد  � کند،  البته  �سته  �ه  موقع�ت  آن،  درد  آن  احتما�ً  �م��  از  دردِ  حاصل  

�ان بند   و   �س   از   آن   �ا   فرد   مجروح   حرف   بزن�د.   ��   �  از   زخم   اول�ه   است.   در   صورت   ام�ان   موقع   �س��

�ان بند  چقدر  �ا�د  مح�م  �اشد  تا   �ان بند،  �ا�د  �ه  طور  ملموس  در�اب�د  که  ��                  ق�ل  از  استفادە  از  ��
                      مؤثر  واقع  شود.  ق�ل  از  تظاهرات  آن  را  �االی  �ازوی  خود  ب�ند�د  و  آن  را  تا  جا��  که  ن�ض  را  در  مچ  
��  اینکه  فردی  که  مداوا  � کن�د  چه  

                 خود  حس  نکن�د،  تنگ  کن�د.  این  تم��ن  خو��  است  برای  دا�س��
�ان بند  را  ب�ش  از  چند                      ح�  را  تج��ه  � کند.  جز  زما��  که  در  حال  درمان  �ک  زخم  واق�  هس��د،  ��

 ثان�ه   �سته   نگه   ندار�د.  



�ان بند  -                     �ه  محض  این که  خون��زی  را  متوقف  کرد�د  -  �ا  استفادە  از  فشار  مستق�م،  �انداژ  ِک��  �ا  ��
               �ه  دن�ال  زخم   های  د�گر  �گرد�د.  همه  قسمت های  �دن  را  �ا  دستان  دستکش شدە  معاینه  کن�د.  هن�ام  
  دست های  خود  را  از  نظر  آغشته  شدن  �ه  خون  برر�  کن�د  تا  

�
                 دست  کش�دن  روی  �دن  مرت�ا

               �الفاصله  �شخ�ص  ده�د  کدام  قسمت  از  �دن  آس�ب  د�دە  است.  ا�ر  فرد  آس�ب د�دە  ل�اس  ضدآب  
  آن  ال�ه ها  را  برداشته  �ا  از  ز�ر  آن  معاینه  را  انجام  ده�د،  ز�را  کت  �ارا��  �ا  شلوار 

�
                      �ه  تن  دارد  ،  حتما

                �ارا��  � تواند  خون  را  روی  پوست  نگه  دارد  و  خون��زی  اسا�  را  پن�ان  کند.   اگر  خونریزی  
               اساسی  در  بازو  یا  پا  پیدا  کردید  برای  استفاده  از  شریان بند  تعلل  نکنید.  معاینه  را  
              متوقف  کنید،  از  فشار  مستقیم،  بانداژ  کِشی  یا  شریان بند  استفاده  کنید  و  پس  از  

 کنترل   خونریزی،   معاینه   را   از   سر   بگیرید.  

�ل  و  ل�ن،  
�
                 خون��زی ها��  که  در  نوا�  اتصا�  قرار  دارند  (�ه  عنوان  مثال  کشاله ی  ران،  �اسن،  نوا�  ک

ل                    ناح�ه ی  ز�ر  اتصال  �ازو  �ه  شانه،  �م��ند  شانه  و  �ا�ه  گردن)  � تواند  توسط  «�ک  کردن»  زخم  کن��
�ان  �ا  ور�د  قطع  شدە  وارد  � کند.  ا�ر  در  منطقه ای  ناامن  هس��د  �ا                     شود،  که  فشار  مستق��  �ه  ��
�  زخم  مج�ز  ن�س��د،  فشار  مستق�م  بر  روی  زخم،  در  حالت  ا�دە  آل  �ا  �د  �از                      ا�ر  �ه  ام�انات  �س��

�ل،   �   تواند   برای   شما   زمان   �خرد   تا   هن�ا�   که   بتوان�د   مجروح   را   �ه   پزشک   برسان�د.    اس��

  
�

،  برای  �اهش  �عت  خون��زی  از  فشار  مستق�م  استفادە  کن�د.  ا�ر  خون��زی  م��ر� � �  ح��                در  هم��
ە)  �اشد،  ممکن  است                   (آهسته  و  �کدست،  رنگ  قرمز  روشن)  �ا  ور�دی  (ج��ان  ثا�ت،  رنگ  قرمز  ت��
،  قرمز   �ا��  �اشد  (ج��ان  ج���  �ا  ت��� ل  کن�د.  ا�ر  خون��زی  ��                  بتوان�د  خون  را  �ا  فشار  مستق�م  کن��
�ان  اص�  فشار  وارد  کن�د.  ا�ر  زخم  در                     روشن)،  فشار  مستق�م  �ا��  نخواهد  بود  -  شما  �ا�د  �ه  ��
                   ناح�ه  �ا  است،  �ه  وارد  آوردن  فشار  در  قسمت  فوقا��  ران،  نزد�ک  ناح�ه  ل�ن  فکر  کن�د  -  اما  مراقب  
                 �اش�د.  ا�ر  در  این  ناح�ه  زخ�  وجود  دارد،  س�  کن�د  در  قسمت  تحتا��  ش�م  سمت  راست  فشار  
                   وارد  کن�د.  ا�ر  زخم  در  �ازو  است،  س�  کن�د  �ه  ز�ر  �غل  فشار  وارد  کن�د.  ا�ر  خون��زی  از  ناح�ه  
  در  ز�ر  نقطه  خط  فک  فشار  وارد  کن�د،  �خاطر  داشته  �اش�د  

�
                  گردن  است،  س�  کن�د  �ه  گردن  عموما

ا�ط  �ه  شدن  اضطراری  انجام  ده�د،  ز�را                       که  فقط  از  �ک  طرف  فشار  وارد  کن�د.  این  �ار  را  فقط  در  ��
ل   خون��زی   دارد.    توان   محدودی   برای   کن��

                   زخم  هرجا  که  �اشد،  �عد  از  وارد  کردِن  فشار،  برای  ف�م�دن  اینکه  آ�ا  خون��زی  قطع  شدە  است  �ا  نه،  
 فشار   را   متوقف   نکن�د   و   تا   زمان   رس�دن   �ه   پزشک   و   خدمات   اورژا��   این   �ار   را   ادامه   ده�د.  

ی  که  هوا  از  آن  عبور  نکند)  قا�ل   �                   ا�ر  زخم  در  س�نه  �اشد،  پوشاندن  زخم  �ا  دست  دستکش دار  (چ��
                 قبول  است،  اما  اعمال  فشار  ز�اد  � تواند  س�ستم  تنف�  مجروح  را  مختل  کند.  زخم  های  قفسه  س�نه  
ی  رو�رو  هس�ند،  اما  خطر  ز�ادی  برای  ورود  هوا  �ه  حفرە  قفسه  س�نه  وجود                    معمو�ً  �ا  خون��زی  �م��
�  فشار  � شود  که  � تواند  �اعث  از  �ار  افتادن  ر�ه  شود.  ا�ر  زخم  در  تنه  �اشد                        دارد  و  منجر  �ه  �اال  رف��
�  قفسه  س�نه  و  ناف   –  ب�ش  از  این  که  �الفاصله  �ه  پزشک  �ا  سایر  مراق�ت های  پزش�                      -  �ع��  ب��

 حرفه ای تر   ارجاع   ده�د،   �مک   د�گری   از   دس�تان   برن� آ�د.  



�  �ه  ب�مارستان  �ا  موقع�ت  د�گری   ل  کن�د،  �ا�د  فرد  مجروح  را  برای  رف��                  ا�ر  توا�س��د  خون��زی  را  کن��
هر  مورد  �القوە  مت�م کنندە ای  را  از                   که  ممکن  است  در  آن  وسا�لش  توق�ف  شوند،  آمادە  کن�د. 
�  �ده�د  که   ،  ج�ب  و  شخص  آن ها  بردار�د.  این ها  را  دور  ب����د  �ا  �ه  �ک  دوست  مطم��                  کوله �ش��

 بتواند   آن ها   را   از   صحنه   دور   کند.  

               زما��  که  �ه  �مک  حرفه ای تر  دست  �افت�د،  گزار��  کوتاە  از  وضع�ت  مجروح  �ده�د.  گزارش  شما  
              �ا�د  شامل  نحوە ی  مجروح  شدن،  جراحات  ا�جاد  شدە،  عالئم  و  درمان های  انجام شدە  �اشد.  برای  
                  مثال:  «از  حدود  دو  �لوک  دورتر  �ا  تفنگ  مورد  اصا�ت  �لوله  قرار  گرفته  است.  در  ناح�ه ی  �ای  چپ  
�  است  است  و  �ه  نظر  � رسد  تنفسش  کندتر  از  حالت                    دو  �لوله  خوردە  است.  دمای  �د�ش  �ای��
�ان بند  را  �االتر  از  محل  زخم  و  �امال  مح�م  �سته ام  و  �ه  نظر  � رسد                     طب��  است.  من  �ک  ��
های  د�گری   �                خون��زی  متوقف  شدە  است».  ا�ر  رس�دن  �ه  �مک  حرفه ای  زمان بر  است،  عالئم  �ا  چ��

 را   که   متوجه   آن   � ش��د   �ا   ماژ�ک   روی   �ازوی   فرد   مجروح   بن��س�د.  

  

  

 خروج   از   محل  

                 گ��نه های  خود  را  برای  خروج  از  محل  برر�  کن�د.  آ�ا  آمبوال�س  � تواند  �ه  شما  �مک  کند؟  هن�ا�  
�د،  � توان�د  درخواست  کن�د  که  �ل�س  �ه  طور  همزمان  مداخله                  که  برای  آمبوال�س  تماس  �  گ��
ند.  ا�ر  در  گرو�  که  برای  در  تالش  برای                    نکند،  هرچند  ممکن  است  درخواست  شما  را  ناد�دە  �گ��
�د،  �ک  نفر  را  برای                    �مک  �ه  فرد  مجروح  گرد  هم  آمدە اند،  تصم�م  گرفت�د  �ا  اورژا�س  تماس  �گ��
                  برقراری  تماس  و  گزارش  زخم  و  محل  آن  مشخص  کن�د  و  �ق�ه ی  افراد  در  �مک  �ه  مجروح  متمرکز  

 �مانند.  

�  �ه  خ�ا�ان  و  جادە  وجود  دارد   �  �ه  محل  تظاهرات  رفته ا�د،  در  صور��  که  دس��                  ا�ر  �ا  ماش��
اندازی                    � توان�د  مجروح  را  �ا  آن  از  محل  خارج  کن�د.  افراد  د�گر  احتما�ً  ما�ل  هس�ند  در  صورت  ت��
                �مک  کنند.  ا�ر  خودتان  ن� توان�د  ب�مار  را  منتقل  کن�د،  از  افرادی  که  در  اطرافتان  هس�ند  �مک  

�د.    �گ��

  

  

 در   ب�مارستان  

�  اتفا��  ب�فتد،  ن� توان�د   اندازی  را  در  �ازداشت�اە  محافظ��  قرار  دهند.  ا�ر  چن��                ممکن  است  ق��ا��  ت��
                 دوست  خود  را  در  داخل  س�ستم  ب�مارستان  موقع�ت �ا��  کن�د.  ا�ر  فرد  بی�وش  �اشد  و  نتواند  �ه  �ادر  



ند.   ند،  �ارکنان  س�  � کنند  �ا  ��  از  اعضای  خانوادە  تماس  �گ��                  درمان  �گ��د  �ا  چه  ک�  تماس  �گ��
                ا�ر  وارد  موقعی��  � ش��د  ام�ان  دارد  �ه  شدت  آس�ب  ب�ی��د،  � توان�د  �ا  توضیح  «تماس  در  موارد  

 اضطراری»   �ک   شمارە   اضطراری   را   �ا   ماژ�ک   بر   روی   پوست   خود   بن��س�د.  

  

  

�   م�ارزە   طوال�� مدت   برای   آزادی    در   م��

               هرچقدر  که  نزاع  اجتما�  عمیق تر  � شود،  افراد  ب�ش��  �ا  خشون��  آشنا  � شوند  که  حکومت  از  
                   مدت ها  ق�ل  عل�ه  اقل�ت ها  روا  داشته  است.  این  مسئله  ن�ا�د  ما  را  از  ک�ش  من�ف  کند   –  ب���  است  
                     �ا  این  ت�د�دات  در  کنار  هم  مواجه  و  �شاخ  ش��م،  تا  این  که  تالش  کن�م  پن�ان  ش��م  و  آن ها  ما  را  
                در  انزوا  گ��  ب�ندازند.  تعم�م  مراق�ت ها  و  �مک ها  �خ��  اسا�  از  ا�من  ماندن  در  خ�ا�ان ها  است،  

 که   �ه   ن��ه   خود   �خ��   از   ا�جاد   جوامع   امن تر   و   در   ن�ا�ت   ج�ا��   امن تر   برای   همه   ما   است.  

  و  جامعه ی  ما  را  
�

                 هرچقدر  که  این  موقع�ت  ترسنا�  �اشد،  شما  تن�ا  ن�س��د.  همان  عوام�  که  زند�
  خود  را  �ه  

�
                   �� ث�ات  � کنند  فرص��  را  برای  ما  فراهم  � کنند  تا  �ا  �کد�گر  ارت�اط  برقرار  کردە  و  زند�

                 صورت  جد�دی  �ازآف����  کن�م.  از  همه  �ارها��  انجام  داد�د  که  �خ��  از  حرکت  �ه  سوی  �ک  ج�ان  
 ب���   �اش�د،   م�شک��م.  

  

  

�ان بند    پیوست:   نحوە ی   استفادە   از   ��

 موقع�ت   زخم   را   پ�دا   کن�د.  ●
�ان بند  را  از  روی  ●                   ا�ر  زخم  �ه  وض�ح  روی  دست  �ا  �ا  است  و  � توان�د  خون  ز�ادی  ب�ی��د،  ��

 ل�اس   ب�ند�د.  
�ان بند  را  تا  جای  ممکن  �اال  ب�ند�د.  ● �  ش��د  نوک  قرمز  �ه  سمت  داخل  �دن  است.  ��                 مطم��

�ان بند   را   �االی   مفصل   ب�ند�د.   � تر   از   زانو   �ا   آرنج   است،   ��  ا�ر   زخم   �ای��
 بند   را   تا   جای   ممکن    �کش�د   و   مح�م   کن�د.  ●
 م�له ی   محوری   را   �چرخان�د   تا   ج��ان   خون   متوقف   شود.  ●
 زمان   را   عالمت   بزن�د.  ●
 �ه   صح�ت   کردن   �ا   فرد   مجروح   ادامه   ده�د.  ●



  

  

  

  (IFAK  )   پیوست:   محت��ات   ک�ت   �مک     های   اول�ه ی   فردی 

�ان بند  ● �� 
 �انداژ���  ●
�ل   (هموستات�ک   �ا   معمو�)  ●  �از   اس��
 ماژ�ک  ●
 دستکش   و   ماسک  ●
●  �  ق���   ت��

  


