
به نام خدا

ھاي آموزشسرفصل 
اوليهکمک ھاي 
پزشکیفوريت ھاي 

بيمارمواد کنتراست و واکنش ھاي 
(CPR)  ريوياحياي قلبی
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کمک ھاي اوليه•
شامل اقداماتی است که ھنگام وقوع حوادث براي جلوگيري از مرگ، •

ويا کاھش درد و رنج مصدوم پيشگيري از صدمات و عوارض بعدي 
پيش از رسيدن به پزشک و يا انتقال وي به مراکز درمانی به عمل می 

.آيد
مقدمه•
عليرغم پيشرفت علم و تکنولوژي انسان ھنوز درمقابل عوارض •

 .طبيعت آسيب پذير است دگرگونيھايسوانح و بالياي طبيبعی ناشی از 
و با توجه به ازدياد روز افزون حوادث مختلف ، بخصوص جنگ ، 

سوختگيھا ، خفگی به دالئل مختلف ، برق ، تصادفات رانندگی 
گرفتگی ، سقوط از ارتفاعات ، گزش حيوانات و حشرات ، 

مسموميتھاي مختلف و غيره ، اصولی ترين کار کسب آمادگی به 
آن جھت حفظ سالمتی  منظور مقابله با حوادث و سوانح و بکارگيري

.و نجات جان خود و اطرافيان در لحظات اوليه وقوع يک حادثه است 
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اھداف کمکھاي اوليه•
از جلوگيري نجات و زنده نگھداشتن شخص مصدوم يا بيمار •

کمک به بھبود حال بيمار تا رسيدن و يا ، عارضهشدت يافتن 
.انتقال او به مراکز درمانی

خصوصيات امدادگر•
شخص کمک دھنده نيازي به داشتن اطالعات پزشکی يا •

اصول  آموختنھمه افراد می توانند با  .پرستاري ندارد
کمکھاي اوليه و انجام کمک صحيح و به موقع ، چه بسا باعث 

جلوگيري از مرگ حتمی مصدومين و ياازدياد و شدت يافتن 
.عوارض مختلف گردند 

بايد سرعت عمل داشته و در ھر حادثه به سرعت از امدادگر •
و اقدام به نموده  کسبوضع بيمار و نوع حادثه اطالعاتی 

.نجات بيمار نمايد 
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در ھر حادثه خونسردي خود را حفظ نموده و با آرامش دست •
 .بکار شود 

روحيه بيمار توجه نموده و سخنانش تسلی بخش بوده و به •
.باشد می رفتارش اطمينان بخش و توام با دلسوزي 

در کارش وارد بوده و با اصول کمکھاي اوليه آشنا باشد و بداند •
.کند که در ھر حادثه به چه نحو بايد عمل 

وظايف اصلی امدادگر•
در ھر حادثه آنچه بسيار ضروري بوده حفظ ترتيب عمل در •

ھنگام رسيدن به  بايدبدين ترتيب که امدادگر  .کمکھاي اوليه است
:بالين مصدوم يا بيمار به ترتيب زير اقدام نمايد 

شخص مجروح يا مصدوم از محيط خطر در صورت دورکردن ١.
آتش سوزي ، غرق شدگی و  ،مثل ريزش کوه و آوار )لزوم 
)غيره
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نبض ، مثل (راھھاي تنفسی و کنترل عاليم حياتی بدن بازرسی . ٢•
)تنفسفشارخون و 

از خونريزيجلوگيري . ٣•
عاليم مسموميت و اقدام به نجات مسمومکنترل . ۴•
شکستگيھا و انجام کمکھاي اوليه الزمکنترل . ۵•
تشخيص نوع حادثه•
در ھر حادثه بايد نوع عارضه را تشخيص دھيد تا بتوانيد اقدام صحيح •

براي تشخيص ابتدا بايد .را انجام دھيد
از سابقه مصدوميت آگاه شد و اينکه حادثه يا بيماري چگونه اتفاق افتاده •

فرد بيھوش باشد، وضع ظاھري  صورتيکهدر  .و يا شروع شده است
 .محل حادثه ھم ممکن است به تشخيص کمک کند

بيمار کارت يا مدارکی وجود داشته باشد که  ممکن است در جيبھاي•
دانستن اين  اشد کهب)ديابت(نشاندھنده بيماري قلبی و يا بيماري قند 

.موضوع در امر درمان و کمک به ادامه حيات بيمار نقش مھمی دارد 
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نکات مھم در کمک به بيماران•
در ارزيابی مصدوم ، در ضمن کنترل عاليم حياتی بدن •

مردمک ، به رنگ چھره بيمار توجه داشته، وضع 
.چشمھاي او را کنترل کنيد 

از دادن ھر نوع دارو يا مواد غذايی يا مايعات به بيمار •
کنيدبيھوش خودداري 

پشت می خوابانند ولی در  بهمجروحين را معموال  •
مواقعی که حالت تھوع داشته و استفراغ می کند و يا 

بايد او را )داشتن صدمات ديگر بدن بدون(بيھوش است 
.به حالت ايمنی دراز کش و به پھلو بخوابانيد 
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دھان بيمار بيھوش را فورا بررسی کرده و دندانھاي •
مصنوعی ، آدامس ، سيگار و يا اشيا خارجی ديگر را اگر 
در دھان او وجود داشته باشد خارج نموده و ترشحات لزج 

 .را با دستمال پاك نماييد
کنيد زبان بيمار در جلو دھان قرار گرفته و راه تنفسی  دقت•

.او را مسدود نکند 
صورتيکه بدن بيمار سرد و رنگ پريده است بايد او را در •

 .با پتو يا وسيله ديگري گرم نگاھداشت 
اگر کوچکترين ترديدي در مرگ بيمار داريد، بايد •

کمکھايتان را تا رسيدن پزشک و يا اطمينان
.ازمرگ بيمار ادامه دھيد
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علل مرگ ھای ناگھانی•
حمله قلبی١.
تصادفات٢.
خفگی در آب٣.
خفگی يا گاز گرفتگی در آب۴.
برق گرفتگی۵.
سوختگی۶.
مسموميت٧.
خودکشی يا ديگر کشی٨.
وغيره٩.
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عوامل قابل کنترل ايجاد کننده بيماری ھای قلبی عروقی•
باال بودن فشار خون١.
مصرف سيگار٢.
باال بودن کلسترول خون٣.
نداشتن فعاليت بدنی و ورزشی۴.
چاقی۵.
مرض قند۶.
عوامل غير قابل کنترل•
جنس•
نژاد•
سن•
وراثت•
فشار روحی واسترس•
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درد سينه•
در انفارکتوس ميوکارد بيمار دچار درد سينه می شوند •
در ساعات اوليه نوار قلب طبيعی است•
سال و با درد باالی ناف تا  ٣۵ھر بيمار با سن بيش از •

مشکوک به انفارکتوس ميوکارد ← فک تحتانی 
.درد سينه شايعترين علت مراجعه به اورژانس می باشد•
کنترل عاليم حياتی•
گرفتن شرح حال•
محل درد •
کيفيت درد •
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درد گنگ و فشاردھنده يا خرد کننده يا احساس سنگينی در روی قفسه سينه •
و گاھی احساس سوزش و سوء ھاضمه بوده و به ندرت به صورت تيز و 

برنذه می باشد و با فعاليت شروع ويا تشديد يافته و با استراحت تسکين می 
.يابد

طول مدت درد•
عوامل  اگر. دقيقه طول بکشد ٣٠تا ٢درد ھای اسکميک ممکن است •

درد سريعا بر طرف شود ممکن است درد کمتر برانگيزاننده و تشديد کننده 
.از يک دقيقه طول بکشد

عضالنی با  -دردھای اسکلتی:  کننده درد دعوامل برانگيزاننده و تشدي•
.حرکت عضو مبتال بدتر می شود

عاليم ھمراه با درد سينه •
دردھای ايسکميک ھمره با تھوع، استفراع و تعريق•
دردھای حاصل از ازوفاژيت ھمراه با ديسفاژی •
درد ھای با منشا ريوی ھمراه با سرفه•
ساعات او  در انفارکتوس و ندارد مگردر تب در دردھای ايسکميک وجود •

.در جه خواھد بود ٣٨ليه درجه حرارت کمتر از 
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پزشکیفوريت ھاي شايع •
قفسه پشت (سينهبيمار احساس درد شديد در ناحيه قفسه  :قلبیسکته •

شکل احساس فشارياسنگينی که به گردن و  بهنمايدواغلب می )سينه
.آرواره ھا،پشت و بازوھاانتشار می يابد

بيمار به ھوش است او را به آرامی نگه داريد و درحالت نيمه اگر •
.دھيد و زانوھايش را خم کنيد تکيهخوابيده قرار داده،بدن اورا 

 .ھاي تنگ دور گردن،کمر و سينه را شل کنيدپوشش •
اولويت ھای نخست درمانی•
حفظ ميزان اکسيژن •
تجويز نيترو گليسرين و مورفين سولفات•
اتساع کرونر ھا، کاھش بيشتر بار قلبی و : نيتروگليسرين موجب•

.نياز اکسيژن قلب وافزايش جريان خون جانبی می گردد
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کاھش درد حاصل از نارسايی خون : مرفين موجب•
موضعی را کاھش می دھد، ھيجان و اضطراب را کم می 

کند، کنجايش وريد ھا راافزايش می دھد وباعث کاھش 
.مقاومت عروقی می شود

درمان جديد افزايش آسپرين•
آسپرين موجب اندام لخته، و جلوگيری از تشکيل لخته می •

.گردد و کاھش حمله ھای کشنده قلبی می شود
         بيماررا شروع کنيد CPRاگر نبض و تنفس قطع شده کار

  رساندن بيمار به مراکز درمانی•
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تعريف مرگ بالينی•
بی تنفسی و عدم نبض : مرگ بالينی با دو عالمت اصلی •

مرکزی مشخص می گرددکه در صورت انجام فوری احياء 
قلبی تنفسی قابل برگشت بوده و ضايعات دائمی در سلول ھای 

.مغز ايجاد نمی شود
Breathless or lack of respirationتشخيص بی تنفسی•
Pulse lessnessتشخيص بی نبضی •
زمان طاليی احياء قلبی ريوی چند استثناء کلينيکی برای •

افزايش زمان احيا مانند 
خفگی در آب •
ايست قلبی•
مرگ در اثر سرما زدگی•
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از دست :در بيمار عالئم زير بروز می کند :ايست قلبی•
دادن ناگھانی ھوشياري،رنگ پريدگی

نبض و در مراحل آخر گشاد شدن مردمک ھا نداشتن•
قرار دادن بيمار روي يک سطح صاف و سفت •
باز کردن راه ھاي ھوايی •

• CPR  شروع عمليات
• رساندن بيمار به مراکز درمانی
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:در بيمار عالئم زير بروز می کند :سکته مغزي•
درد شديد ناگھانی،گيجی و منگی سر •
بيھوشی،فلج شدن دھان يا اندام ھا، گاھی•
بی حسی بخش ھاي گوناگون بدن•
بی اختياري ادرار و مدفوع•
را خوابانده و سرش را به پھلو بچرخانيدبيمار •
شل کردن پوشش ھاي تنگ •
•NPO نگه داشتن بيمار
CPRشروع عمليات •
انتقال به مراکز درمانی•
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حالتی است که گاه ناگھانی و گاه  :از حال رفتن بيمار•
.تدريجی است

بيمار بنشيند و سر را بين زانوھا قرار داده ،نفس عميق •
بکشد

اگر بيمار بيھوش است اورا خوابانده و پاھايش باال قرار •
گيرد 

ھاي ھوايی باز شود راه •
کردن پوشش ھاي تنگ شل •
گيردبيمار در جريان ھواي آزاد قرار •
شودپارچه خيس و سرد به صورت و گردن او کشيده •
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باال نگه داشتن چانه و جلوگيري از افتادن زبان به پشت •
.گلو

  .تا ھوشيار شدن کامل بيمار چيزي به وي خورانده نشود•
  .درمانیبھبود حاصل نشد رساندن به مراکز اگر •
 :آسم•
اين حالت ماھيچه ھاي راه ھاي ھوايی دچار گرفتگی در •

می شود
قرار دادن بيمار در ھواي آزاد •
از داروھاي تنفسی بيمار استفاده •
درمانیدر صورت عدم بھبودي انتقال به مراکز •
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ازانسولين،تاخير اين حالت در اثر استفاده نادرست  :کاھش قند خون•
.غذا،کار سخت بدنی روي می دھد نخوردندر خوردن غذا يا 

درمانیبيمار بيھوش است انتقال به مراکز اگر •
شيريناگر به ھوش است خوراندن يک ليوان شربت قند يا شکالت •
.به وسيله مار،عقرب،رطيل و ھزار پا حادث می گردد :گزيدگی•
دادناندام گزيده شده را آويزان تر از سطح بدن قرار •
نمکشستسوي ناحيه گزيدگی باآب و صابون يا آب و •
نواربستن باالي ناحيه گزيدگی با يک •

• و عمق نيم سانت در محل گزش 1cm  ايجاد شکاف طولی
يخکيسه کمپرس •
درمانیدر صورت عدم بھبودي انتقال به مراکز •
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حالتی که غذا،مايعات يا اشيا  :بلع جسم خارجی وخفگی•
.درگلو گير کند

.مصدوم را وادار به سرفه کنيد •
سر مصدوم را تا حدي خم کنيد که پايين تر از ششھا قرار •

.گيرد 
به آرامی به پشت وي بين دو کتف با کف دست چند ضربه •

.بزنيد 
اگر با اين روش جسم خارج نشد پشت سر او ايستاده و •

و مچ دست خودرا حلقه کنيد دست ھايتان را به دور کمرش 
روي شکم وي در باالي ناف و زير دنده ھا قرار داده،سپس 

شديد و ناگھانی به داخل شکم به سوي باال  حرکتبا يک 
فشار دھيد

20



در صورت خارج نشدن جسم خارجی يک پا به جلو و يک پا •
به عقب بگذاريد و بدن وي را روي ران پاي خود که خم کرده 

ايد قرار دھيد و وي را به طور سرازيربا يک دست گرفته و 
ديگر به پشت و بين دو کتف او ضربات محکمی زده  با دست

تا جسم خارج گردد
اگر مصدوم بيھوش است او را به پھلو چرخانده طوريکه سينه •

عقب باشدو با دست  "کامالاش روي ران شما قرار گيردو سر
ديگر بين دو کتفش ضربه وارد نماييد

اگر باز ھم جسم خارج نشد اورا به پشت خوابانده وسرش را •
کف دست شما بر حاليکه به عقب خم کرده،روي او نشسته در 

روي شکم او بين ناف و دنده ھا قرار گرفته،با دو دست به 
سوي باال چندين بار فشار دھيد بهشدت 
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اگر مصدوم کودك است روي چھار پايه نسشته و کودك را •
آويزان باشد با يک "کامال سرشروي زانوھايتان بخوابانيد تا 

دست سينه اش را نگه داشته و با دست ديگر بين دو کتفش 
.بزنيد ضربه

اگر مصدوم نوزاد است دو پاي وي را بايک دست گرفته و او •
دست خود چندين ضربه  را در ھوا آويزان نگه داريد وبا کف

به پشتش بزنيد
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آنخونريزی و کمک ھای اوليه •
خونريزی ھا از جمله اتفاقات خطرناکی است که گاھی در •

.مسافرت با آن برخورد کرده و يا خواھيد کرد
معموال خونريزی ھا کوچک بوده و بعد چند دقيقه بدون  •

شوندنياز به کمک خاصی خود به خود قطع می 
اما گاھی خونريزی شديد بوده و باعث می شود که در  •

طول مدت زمان کوتاھی قسمت زيادی از خون خارج شده 
.  و مصدوم دچار شوک شده و در نھايت بميرد
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تفاوت عمده ای در برخورد با اين مصدوميت در مقايسه با •
ايجاد ترس در امدادگران  ؛مصدوميت ھای ديگر وجود دارد

.مبتدی است
انسان در مقابل خون ضعف از خود نشان می دھد، اصوال •

مخصوصا در مواردی که خونريزی شديد و از نقاط خاصی 
.ھمچون سر و صورت و شکم باشد

باز ھم اولين و مھمترين کمک به فرد مصدوم، کمک روحی 
روحيه دھيد و اطمينان داشته باشيد که ) يا خودتان(به او . است

اطمينان بدھيد که روزی . می توانيد بر شرايط خطر غلبه کنيد
ياد اين ماجرا می افتيد و افتخار می کنيد چگونه ھمانند يک 

.قھرمان بر مخاطرات غلبه کرديد
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خارجیخونريزی ھای •
.  سرعت عمل در مواجھه با خونريزی بسيار مھم است•

قطره قطره خون با ارزش . اصال فرصت را از دست ندھيد
صورتی که عضو در است و نبايد بيھوده ھدر برود، 

صدمه ديده در دست و يا پا است؛ کار شما بسيار راحت 
باال نگه داشتن عضو و فشار مستقيم بر محل آسيب . است

اگر . ديده می تواند به سرعت، خونريزی را کنترل نمايد
.اين روشھا موثر واقع نشد دو راه ديگر داريد
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نقاط خاصی در دست و پا وجود 
.  دارند که به نقاط فشار موسومند

اين نقاط محل عبور سرخرگ ھای 
ورودی به دست و پا از روی يک 
استخوان و يا محل سفت ھستند که 
.  ھمانند نبض دست قابل احساسند

يکی از مھمترين اين نقاط در دست؛ 
در زير بازو قرار دارد که با اندکی 

بيابيدجستجو می توانيد آنرا 



راه ديگر استفاده از شريان بند يا تورنيکت است که معموال •
زيرا به طور کامل . به عنوان آخرين راه پيشنھاد می شود

مانع از عبور خون می شود و در صورتی که باز نشود در 
مدت کوتاھی می تواند باعث مرگ عضو مربوطه شود
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ترتيب می توان کمک ھای اوليه در خونريزی ھای اين به •
.آوردخارجی را به صورت زير 

کمک ھای اوليه در خونريزی ھای خارجی•
در حالتی که استخوان (ـ باال نگه داشتن عضو آسيب ديده 1

)باشدآسيب نديده 
با کمک يک گاز (ـ فشار مستقيم بر روی محل خونريزی 2•

)دستاستريل، پارچه تميز و در شرايط اضطراری 
منظور از نقاط فشار، نقاطی (ـ فشار بر روی نقاط فشار 3

ھستند كه شريان يا ھمان سرخرگ اصلی، از آن عبور كرده 
)است
ـ اگر خونريزی جزئی باشد، خونريزی ممكن است با ريختن 4

.آب سرد بر روی آن بند بيايد

30



31



.  شديداستفاده از تورنيكت يا شريان بند در خونريزی ھای  ـ•
باند پھنی است كه استفاده از آن به طور صحيح تورنيكت 

.سرخرگ را بسته و مانع خونريزی می شود
نظير قطع (از اين وسيله تنھا در موارد بسيار ضروری   •

سرخرگ بزرگ، قطع عضو و يا عدم مھار خونريزی با 
.شوداستفاده می ) روشھای ديگر

صورتی که در جعبه کمک ھای اوليه شما چيزی به اسم در  •
با . تورنيکت و يا شبيه به آن وجود ندارد، اصال نگران نباشيد

تکه چوب می توانيد تورنيکت يک کمک پارچه محکمی و 
.  بسازيد

را يک بار به دور دست يا پای صدمه ديده بپيچيد، يک پارچه •
گره بزنيد، چوب را روی گره گذاشته و يک بار ديگر پارچه 

را گره بزنيد، حاال با پيچاندن چوب می توانيد تورنيکت را 
محکم کنيد
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:رايجاشتباه •
در خونريزی از بينی، مرسوم شده که فرد را طاق باز 

.خوابانده و يا سر او را به سمت باال ميگيرند
است و باعث برگشت خون به حلق می باه شتااين کار  •

.  شود
حالت نشسته و سر در صورت بروز اين حادثه، فرد بايددر •

قرار بگيرد با يک دستمال بينی را  پاييناو کمی متمايل به 
.  فشار ميدھيم تا خون در داخل بينی لخته شده و بند بيايد

طبيعتا تا چند ساعت نبايد به لخته ھای داخل بينی دست زد 
.تا محل خونريزی مجدد باز نشود
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داخلیخونريزی •
چنانچه خون پس از خروج از رگ در داخل حفره ای از •

بدن ريخته و محل خونريزی مشاھده نشود، خونريزی 
.گويندداخلی 

.  خونريزی در داخل جمجمه و يا در مجاری گوارشیمانند •
در مورد خونريزی ھای داخلی تقريبا کار زيادی از دست 
شما به عنوان يک امدادگر بر نمی آيد؛ چون چيزی نمی 

.بينيد که بخواھيد با آن درست برخورد کنيد
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:عالئم خونريزی داخلی•
کبودی و متورم شدن محل‐1
سفتی و دردناکی محل‐2
خروج خون به ھمراه ادرار يا (خروج خون از مجاری بدن ‐3

(...مستقل از اندام ھای تناسلی، مدفوع، استفراغ، گوش و

در اين موارد مھمترين كار رساندن بيمار به مركز درمانی 
است و بھترين اقداماتی كه ميتوان انجام داد به ترتيب زير 

:است

كنترل عالئم حياتی‐1
كنترل راھھای ھوائی‐2
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مثال اگر بيمار دچار (قرار دادن بيمار در بھترين وضعيت ‐3
تھوع و استفراغ ھای مكرر است او را به پھلو و سمت چپ 

است؛ ) دست و پا (خوابانده و اگر خونريزی داخلی اندامھا 
.اندام را باال نگه داريد

بيمار اگر دچار شوك است كمكھای اوليه در مورد او انجام ‐4
شود
در صورت امكان به بيمار اكسيژن داده و به او ھيچ چيز ‐5

نخورانيد
در اولين فرصت ممكن بيمار را به مركز درمانی انتقال ‐6
دھيد
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در صورت ضربه به سر؛ استفراغ ھای مكرر، خروج مايع •
از گوش ھا، زنگ خطر ) مايعی شفاف(مغزی نخاعی 

بزرگی جھت اعالم خونريزی داخل مغزی و ضربه مغزی 
.می باشد كه می تواند باعث مرگ مصدوم گردد

در اين موارد سر مصدوم را باالتر از ساير اندام او قرار  •
از خروج مايع مغزی نخاعی به بيرون جلوگيری . دھيد

نكنيد و ھر چه سريعتر مصدوم را به مركز درمانی انتقال 
.دھيد
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مواد کنتراست و واکنش ھاي بيمار•
به طور کلی مواد حاجب به دو دسته خوراکی و تزريقی •

بندي  مواد حاجب تزريقی خود در تقسيم.تقسيم می شوند
ھاي مختلف در دو دستھيونی و غير يونی با اسموالريته 
.باال و پايين و يا دو دسته مونومر يا دايمر قرارمی گيرند
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مواد حاجب تزريقی موجود در بازار شامل •
  وموادخوراکیمگلومين،التراويست،امنی پاك و ويزيپاك 

.سولفات باريم و گاستروگرافين می باشند:شامل
حاجب خود بيرنگ است ولی در تصاوير راديولوژي ماده •

شودوسی تی اسکن و ام ار اي ديده می 
در خيل عظيمی از افراد باعث عوارض نشده و  حاجبماده .•

در تعداد کمی از افراد باعث واکنش ھاي ناخواسته می شود
.اين عوارض در بيشتر روش ھاي پزشکی وجود داردالبته •

به دنبال تزريق اين مواد بيشتر افراد احساس گرم شدن بدن و مزه –
.کنند میغير طبيعی دردھان 

اين حالت ھا طبيعی است و در عرض يک تا دو دقيقه پايان می –
.بيفتد تھوع خفيف نيز ممکن است اتفاق.يابد

خارش و گرفتگی بينی و :برخی افراد عاليم حساسيت خفيف مانند–
.چشم راتجربه می کنند
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:واکنش ھاي حساسيتی•
نمی توان پيش بينی کرد کدام بيمار به تزريق ماده حاجب •

دادواکنش ناخواسته نشان خواھد 
که سابقه واکنش قبلی به ماده حاجب دارد و  بيماريبراي .•

  در اثر تجويز افت فشار خون داده است يا سابقه نارسايی
احتقانی قلبی،فنوکروسايتوما،ديابت شيرين و بيماري شديد 

.کليوي دارد نبايد ماده حاجب تزريق گردد
درمواردي که ضرورت داردبراي اين بيماران از ماده •

.شود حاجب استفاده کنيم، بايد نوع غير يونی به کار برده
درمان اين بيماران ممکن است آنتی ھيستامين مفيد براي •

.باشد ضمن اينکه بايد از نزديک مانيتور شوند
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يادآور می شود فرم رضايت نامه توسط بيمار و ھمراه •
وي قبل از انجام آزمون ھا تکميل گردد

ھاي جانبی نسبت به مواد حاجب يددار را نمی واکنش •
 ھايتوان به طور قابل اعتماد از طريق انجام تست 

.پوستی پيش بينی کرد
تاريخچه مناسب بوده اما بيماري که واکنش گرفتن •

دارنداشته باشدممکن است يک جانبی به مواد حاجب يد 
  .مرتبه دچار واکنش نسبت به استفاده از اين مواد شود

بازکردن مسير داخل عروقی در به اين دليل پس از بنا •
ابتدا مقدار خيلی کمی از ماده حاجب تزريق شده و 
مابقی ماده حاجب پس ازآن تزريق شود تا فرصت 

.ظھور عاليم واکنش آلرژيک وجود داشته باشد
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تجويزداخل وريدي ماده بيشتر واکنش ھا در ارتباط با •
.حاجب می باشد تا تزريق داخل شريانی

ممکن  دھند میچه بيشتر واکنشھا تقريبا بالفاصله روي اگر •
 30است واکنشھاي تاخيري ديده شوند و بايد براي حداقل
دقيقه پس از تزريق انتظار بروز انھا راداشته باشيم

بيماران در طی تزريق مواد کنتراست احساس گرمی اغلب •
تاسه دقيقه پس از آن می کنند و ممکن است براي يک 

احساس برافروختگی نمايد
.دارد دھانبراي مدت کوتاھی احساس طعم فلزي در بيمار •
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اين واکنش ھاي خفيف به سرعت برطرف شده و اگر بيمار •
.آرام شود باعث استفراغ نمی شود

واکنش ھاي متوسط بوسيله سرخ شدن پوست،کھير يا اسپا سم •
.برونش ھا مشخص می شود

بيماران تجويز داروي آنتی ھيستامينی نظير ديفن  درمان اين•
.ھيدرامين عضالنی يا وريدي برحسب شدت واکنش بيماراست

کنندگی تھديد )فيالکتيکآنا شوك (واکنش ھاي آلرژيک شديد •
يا تنفسی و در  قلبیزندگی بوده و ممکن است باعث ايست 

.موارد کمتر باعث صرع شود
شامل احساس گرمی و سوزش ،خارش کف دستھا وعاليم •
پاھا،دشواري عمل بلع،احساس فشردگی گلو،احساس مرگ است •

.ميشودکه به ادم حنجره و برونش ھا منتھی 
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در زمان حمله آنافيالکسی پرتونگار بايد راه ھوايی بيمار راباز •
.خبرنموده و اعالم کد نمايدنگھداشته متخصص راديولوژي را 

بيمار در اثر تزريق مواد حاجب دچار افت سريع فشار اگر •
وپزشک را گرديد وي را در وضعيت ترند لنبرگ قرار داده 

.مطلع سازيد
صورت وجود برادي کاردي بايد مايعات داخل وريدي و در •

.آتروپين تجويز شود
(زير يک ساعت پس از تزريق) عوارض جانبی حاد 

درمانیاقدام وعالئم •
استفراغ تجويز داروي ضد تھوع /تھوع •
در موارد و استفاده از کلماستين عضالنی يا وريدي: کھير•

شديدتر تزريق آدرنالين
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برونکواسپاسم•
‐استفاده از سالبوتامول‐اکسيژن تراپی•
آدرنالين تزريق•
حنجرهادم •
گروه احيا توسطانتوباسيون –تزريق آدرنالين ‐اکسيژن تراپی•
فشار خون بدون عالئم ديگرافت •
سرم نرمال  تزريق‐اکسيژن تراپی‐باال نگھداشتن پاھاي بيمار •

سالين يا رينگر
صورت عدم پاسخ درمانی تزريق آدرناليندر •
افت فشار خون و برادي کاردي•
‐آتروپين تزريق–اکسيژن تراپی ‐باال نگھداشتن پاھاي بيمار •

تزريق سرم نرمال سالين يا رينگر سريع
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افت فشار خون و تاکيکاردي•
تزريق سرم نرمال‐باال نگھداشتن پاھاي بيمار •
سالين يا رينگر سريع•
آنافيالکسیواکنش •
ساکشن مجاري تنفسی‐احضار گروه احيا •
بيمارتشنج •
تزريق ديازپام •

• (يک ساعت تا ھفت روز) عوارض جانبی تاخيري 
عالئم اقدام درمانی•
نشت ماده حاجب به بافتھاي اطراف•
تحت–استفاده از کيسه يخ –باال قرار دادن اندام •
در صورت جراحت شديد‐نظر قرار دادن بيمار•
مشاوره با جراح•
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ھايپرتيروئيديسم ناشی از يد•
.واکنش بسيار ديررسی است•
با متخصص غدد در صورت بروز مشورت•
نفرو توکسيتی ناشی از ماده حاجب•
مراقبت دقيق از بيمار •
مشاوره با متخصص کليه•
اسيدوز الکتيک •
خونPHبررسی ميزان کراتينين ، اسيد الکتيک و •
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برخورد با موقعيت ھاي حاد•
اورژانس در لغت به معناي حادثه جدي و غير قابل انتظار •

.که نياز به رسيدگی فوري دارد تعريف شده است
دريک بخش تصوير برداري ممکنست اورژانس ھايی به •

می  داليل مختلف بروز کند که در اينجا به چند نمونه اشاره
.شود

موارد وقوع تصادفات شديد،زلزله،جنگ در •
ھمزمان چندين بيمار به بخش مراجعه نموده ........و

.وتقاضاي ارايه خدمات دارند
به حداقل رساندن زمان حضور بيمار در راديولژي براي •

بيماران آنھا را اولويت بندي  عمومیبايد بر اساس حال 
.نماييم
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در موارد بروز بحران شماره ھايی بر روي برچسب نوشته •
.شده و به مچ پايا دست آنھا بسته شود

اين شماره ھا براي تشخيص مصدومين توسط پرتونگار و •
.به کار می روند تنظيم ھر گونه گزارش الزم

با حاالت بسيار متفاوتی از سالمت به بخش تصوير بيماران •
.برداري می آيند

روبرو خواھيد شد که به  نیپرتونگار شما با بيمارا بعنوان •
.اکسيژن مکمل نياز دارند

بيمار اکسيژن عملی غير تھاجمی است و تا زمانيکه تجويز •
توسط پزشک ارزيابی شود ارايه مقدار جريان کمی از 

اکسيژن به ھر بيماري که اضطراب حاد ھمراه با 
.تعدادضربان قلب سريع و کوتاھی تنفس دارد مناسب است
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از آنجا که نياز به اکسيژن و يا ساکشن می تواند ناگھانی•
و غير منتظره باشد شما بايد با طرز کار سيستمھاي نصب 

د شده ديواري و متحرك آشنا شوي
گاه بيماري در بخش از ھوش رفت او را تکان داده و ھر 

صدايش می زنيم 
درصورت صدا کردن نام و بيمار فقط غش کرده باشد اگر •

 .تکان آرام واکنش نشان می دھد
در غير اينصورت نبض شريان کاروتيد و تنفس او •

نبض و تنفس سريعا  و در صورت نداشتن راکنترل کنيد
را فرا بخوانيدCPR گروه
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در مصدومين با احتمال بروز ضايعه نخاعی در جابجا •
ھنگاميکه نياز.کردن آنھا نھايت دقت را به خرج دھيم

به راديوگرافی نيمرخ کمر و نماھاي مشابه باشد بايد از •
روش غلتاندن که بدن را در يک راستا نگه می دارد

•Cross table بيماران با احتمال شکستگی .استفاده کرد
در .می باشدمفيد نيمرخمھره گردنی يک راديوگرافی 

صورتيکه قفسه سينه بيمار ضربه ديده است و در حين 
"  سيانوز شده است فوراوراديوگرافی دچار کوتاھی تنفس 
.پرسنل پرستاري را صدا کنيد
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گاه بيماران صرعی که به بخش مراجعه می نمايند ممکن •
وظيفه شما اين است. است دچار حمله صرع شوند

که پزشک را خبر نموده و خودتان در کنار بيمار بمانيد تا •
زير سر بيمار يک.مبادا او از روي تخت سقوط نمايد

پد بگذاريد و يک تيغه زبانی پوشش دار در دھان او بين •
دندان ھا قرار دھيد تا از آسيب به زبان جلوگيري

با اتمام حمالت صرع بيمار را به پھلو بخوابانيد تا .شود•
.آسپيره شدن ترشحات جلوگيري شود

پرتونگار به بيمار .تھوع و استفراغ به کرات روي می دھد•
کاھش بهاين امر .آموزش دھد تا از طريق دھان نفس بکشد

.حالت تھوع وي کمک خواھد کرد
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احياي قلبی ريوي•
•Cardio Pulmonary Resuscitation
‐2مرگ کلينيکی ‐1 :مرگ دو مرحله است :تعريف مرگ•

مرگ مغزي
لحظه اي که ضربان قلب و تنفس متوقف : کلينيکیمرگ •

:  می شود دو مرحله دارد
ضربان قلب يا تنفس که اول توقف دقيقه  0‐6: اول مرحله •

با انجام اقدامات الزم از ھالك مغز جلوگيري شده و مرگ 
 .است CPRاين اقدامات ھمان انجام  .به تأخير می افتد

‐6مرحله دوم • دقيقه بعد از توقف ضربان قلب است که 10
.ھالك سلولھاي مغزي آغاز می گردد
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اگر اقدامات الزم براي مصدومی که دچار  :مرگ مغزي•
توقف ضربان قلب و تنفس شده به موقع انجام نگيرد و مغز 

بيمار بيشتر از ده دقيقه از اکسيژن و خون محروم بماند، 
مرگ مغزي غيرقابل برگشت  .مرگ مغزي اتفاق می افتد

.است
آموزش احياي قلبی ريوي•
احياي قلبی ريوي يک مانور حيات بخش است که به کمک •

تا از شود میآن تنفس و گردش خون فرد مصدوم حفظ 
نرسيدن موادغذايی و اکسيژن به مغز او و مرگ مغزي در 

.شودفرد جلوگيري 
بدون احتياج به ھيچ وسيله تواند میمانور حياتی اين •

اضافی نيز انجام گيرد و آنجام صحيح و به موقع آن جان 
.از مرگ حتمی نجات بخشد راانسانھاي زيادي 
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آيا می دانيد که چه بسا فردي که دچار ايست قلبی تنفسی شده •
می تواند از تنفسی قلبیاست با انجام صحيح مانورھاي احيا 

.مرگ حتمی نجات پيدا کند
مصرف ,خفگی  ,غرق شدن  ,مواردي مثل ايست قلبی در •
احياي قلبی ريوي  ,مشروبات الکلی و زياده از حد مواد مخدر •

.می تواند فرد را به زندگی بر گرداند
جھت شروع احياي قلبی ريوي ابتدا بايد مطمئن شويد که فرد •

.داردمورد نظر شما به احياي قلبی ريوي نياز 
.او را صدا زده و به آرامی تکان می دھيد :بدين منظور

و کبود  چھرهبنگريدبه دقت به چھره فرد و حرکات قفسه سينه او 
نارسايی گردش خون فرد نشانگرزرد و لبھاي تيره رنگ و کبود 

 .است
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با ديدن اين عاليم بی درنگ از کسانی که در محل حادثه •
بگيرندتماس  115بخواھيد تا با تلفن اورژانس دارندحضور 

قلبی ريوي را انجام دھيد ھرگز به'می خواھيد احيا اگر •
.بھانه تماس با اورژانس مصدوم را رھا نکنيد 

قبل از ھرگونه اقدامی جھت انجام احياي قلبی تنفسی ھر •
يا شما سالمتیمصدوم اطمينان حاصل کنيد که اين عمل 

مصدوم را از نظر سرايت بيماريھايی چون ايدز و ھپاتيت 
.تھديد نمی کند 

زير را با حل امر :بزرگساالندر CPRمراحلبراي انجام •
دقت پيش می گيريم 
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of resuscitationAباز کردن راه ھوايی 
of resuscitationBدادن تنفس مصنوعی 

of resuscitationCماساژ قلبی 
•Airway  کردن راه ھوايیباز
در فرد بيھوش تمامی ماھيچه .اولين قدم باز کردن راه ھوايی فرد است •

از اين قاعده مستثنی نيستند و ھم گردنعضالت زبان و .ھا شل شده اند
احتمال دارد که زبان به طرف حلق بر گردد و راه ھوايی را مسدود کند 

.
دست را روي پيشانی مصدوم گذاشته و سر او را به طرف عقب بر کف •

را زير چانه او قرار داده و به ديگر دستھمزمان با اين کار  .گردانيد 
طوريکه دندانھاي فک باال و پايين در مقابل ھم به دھيدسمت باال فشار 

 .گيرند قرار
صورت انجام صحيح اين مراحل شما موفق به باز کردن را ه ھوايی در •

مراقب باشيد که دھان فرد را بيش از حد باز نشود شدمصدوم خواھيد 
چون در اين صورت ممکن است زبان به عقب برگردد و راه ھواي را 

.مسدود کند 
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•Breathing  مصنوعیدادن تنفس
پس از بازکردن راه ھوايی بايد از وضعيت تنفس مصدوم •

.باشيدأگاه 
اگرصورت مصدوم کبود و کنيدقفسه سينه فرد را برھنه ابتدا •

جريان ھوا از بينی و دھان فرد حس نه و  رنگ پريده باشد 
جريان ھوا باشد به گوش برسدنشانگرشو د و نه صدايی که 

تنفس وي قطع شده است و بايد  ،باشدسينه حرکت نداشته وقفسه 
تنفس مصنوعی را آغاز کنيد حتی اگر نتوا نستيد تشخيص دھيد 

مذکورتنفس دارد يا نه نفس مصنوعی را آغاز کنيد چون فردکه 
متوجه مصنوعی  تنفساگر فرد تنفس داشته باشد شما در ھنگام 

.می شويد
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:مصنوعیتکنيک دادن تنفس •
.  سررابه عقب متمايل کنيد به صورتيکه دھان کمی بازتر باشد   •

با انگشتان (.ھوايی در مبحث قبل آمده استراه  کردنباز نحوه 
دستی که روي پيشانی مصدوم است سوراخھاي بينی فرد 

.راببنديد
لبھاي شما  ,خود را روي دھان مصدوم بگذاريد بطوريکه دھان •

بازدم عميق ھوارا وارد  يکبا .کامال اطراف دھان اورا بگيرد
ھمزمان از گوشه چشم خودبه قفسه سينه .دھان فرد مصدوم کنيد

وببينيد آيا ھنگامی که درون مجاري ھوايی او می کنيدفردنگاه 
دميد قفسه سينه باال می رود يا نه ؟

وقتی قفسه سينه فرد باال می آيد تنفس را قطع کنيد ودھان خود •
بگذاريد و خودتان آزادکرده و بينی اورا  رھارا از دھان فرد 

.براي تنفس بعدي نفس بگيريد
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,ھنگام تنفس موثر سينه وشکم مصدوم باالو پايين می آيد •
احياگر حس می کند که بادکنکی را پر ميکند و پس از دميدن حجم 

به  .مقاومت احساس ميکند ترمقابل ورود ھواي اضافه  ,معينی 
تدريج رنگ پوست فرد از زردي و کبودي به صورتی تغيير می 

.يابد
•Circulation ماساژ قلبی
پس ازدادن يک يا دو تنفس مصنوعی در صورتيکه فرد تنفس •

.خود را بازنيابد بايد نبض فرد را کنترل کرد
نبضطريقه کنترل کردن •
پس از آنکه تنفس مصنوعی تمام شد کف دست را از روي •

دو انگشت دست ديگر را در وسط وپيشانی فرد بر نداريد 
سيب ( گردن باالي ناي و حنجره روي برآمدگی جلوي گردن 

انگشتان خود را به آرامی به سمت پائين و کنار .بگذاريد  )آدم 
.  آن قسمت بلغزانيد و سپس کمی فشار دھيد 
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کار را ادامه دھيد تامطمئن شويد که اين  ثانيه ١٠تا  ۵مدت  به•
نبض را حس می کنيد يا نه؟

احتياج به مھارت و دقت خاصی دارد شما کنترل کردن نبض •
نيز ميتوانيد با تمرين کردن و شرکت در کارگاھھاي عملی 

.تنفسی اين مھارت را کسب نماييد احيا
اگر فرد نبض داشت به تنفس مصنوعی با اندازه دوازده بار در •

.دھيددقيقه ادامه 
اگر فرد نبض نداشت بايد بی درنگ ماساژ قلبی را ھمراه با •

ايست قلبی شده و دچارزيرا فرد .تنفس مصنوعی آغاز کنيد
.احتمال دارد صدمات جبران ناپذيري به مغز وي برسد

دادن يک ماساژ قلبی موثر عالوه بر اينکه بايد ماساژ را براي •
در وضعيت رابا تکنيک صحيح انجام داد الزم است که وي 

.بخوابانيدمناسبی 
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مطمئن شويد که وي روي يک سطح سخت  ,بيمار را به پشت خوابانده •
رختخواب يا ھر سطح نرم ديگري دراما اگر فرد  .قرار گرفته است 

زمين بلغزانيد روي است وقت را تلف نکنيد و فقط کافيست که اورا 
پشت او و ملحفه بين ھر شی صاف و سخت را  يااينکه يک تخته يا

.قراردھيد
کنار مصدوم زانو بزنيد آخرين حد دنده ھاي او را با دو انگشت دستی •

انگشتان خود را بسمت باال بلغزانيد تا به بيابيدنزديکتر است فرد به  که
يک فرو رفتگی در محل اتصال دنده ھاي دو طرف برسيد

سپس ته دست ديگر را در ورا در محل فرورفتگی بگذاريد انگشت  يک
آن قرار دھيد کنار انگشت ديگر   آنکنار

بعد موقعيت بدن خود را طوري تنظيم کنيد که بازوھا خم نشوند و شانه ھا 
نقطه اتکا دستھا باشند به اندازه اي بر جناغ فرد فشار وارد کنيد  امتداددر 

ھمماساژ پشت سر عدد 15از انجام پس . سانتی متر پايين برود۵-۴که 
براي انجام اين دو تنفس شما  فردبدھيددو عدد تنفس مصنوعی به •

  )بودثانيه خواھد  15ماساژ در مدت  15اين ( .فرصت داريد ثانيه ۴
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يک دقيقه وضعيت مصدوم را ازريابی کنيد اگرضربان بعداز •
رگ گردنی باز نگشته باشد دوباره احياي قلبی

شما . ماساژ قلبی از سر بگيريد  ١۵ريوي را با دو تنفس و •
ثانيه فرصت داريد ١۵, ماساژ  ١۵براي انجام اين دو تنفس و 

.دقيقه ديگر ادامه دھيد ٣اين کار را براي مدت 
دراين مدت تنفس منظم فرد بازگشت نيازي به تکرار اگر •

نبض فرد را واحياي قلبی ريوي نيست بلکه بايد مرتب تنفس 
.چک کنيد

 ١٢اگر تنفس منظم فرد برنگشت تنفس مصنوعی را با سرعت •
.را چک کنيدنبض فرد عدد در دقيقه شروع کنيد و ھمزمان 

داشته باشيد که وقفه در انجام مراحل احياي قلبی ريوي توجه •
.ثانيه نشود ۵بيشتر از 

توجه داشته باشيد که در احياي قلبی ريوي دو نفره نسبت تنفس •
می باشد ۵به  ١مصنوعی به ماساژ قلبی 
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رفرنس ھاي جديد احياي قلبی ريوي را اينگونه بيان می کنند•
قلبی ريوي يکنفره و دو نفره تعداد تنفس به ماساژ قلبی احياي •

ثانيه ٢ماساژ در   ٣کهماساژ می باشد به گونه اي  ٣٠به  ٢
.بار بايد تکرار شود ۴باشد ، اين سيکل 

CPRجواناننو در    
•CPR ساله بسيار شبيه به بالغين بوده  ١٨تا  ١٢در کودکان بين

کمتري صورت فشارولی مراحل آن بايد کمی سريعتر و با 
در اين افراد وسط جناغ را مشخص کرده و يک دست . بگيرد 

.  به آرامی ماساژ دھيد وخود را در اين نقطه قرار داده 
تنفس به ماساژ در احياي قلبی ريوي مثل بزرگساالن نسبت •

.است 
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•CPR  کودکان و نوزادان در:
يک نفس عميق بکشيد و لبھاي خود را : براي تنفس مصنوعی•

به اندازه آرامی دور دھان و بينی مصدوم قرار دھيد و به
سپس نبض . نفس در دقيقه بدميد  ٢٠فضاي داخل دھان خود 

.بازويی مصدوم را چک کنيد
تنھا دو انگشت خود را در يک سوم تحتانی : براي ماساژ قلبی•

  تا ۵/ 1عمق به دقيقهبار در  ١٠٠با ماليمت . جناغ قرار دھيد 
دھان خود را از روي صورت . سانتی متر فشار دھيد۵/ ٢

بدھيدماساژثانيه يک  ٠/ ۶ھر برنداريد 
•CPR ماساژ انجام دھيد ۵و تنفس  ١را به نسبت

•  .

69



:نکات مھم احيا•
فرد را نبايد روي سطح نرم مثل تشک يا تختخواب •

.بخوابانيد، بلکه سطح سختی مثل کف اتاق بھتر است
در تنفس دھان به دھان بايد بينی مصدوم را با دو انگشت •

خود ببنديد تا ھوايی که به ريه ھا دميده می شود
.مستقيماً از آن خارج نشود•
.موقعيت سر و گردن را درست تنظيم کنيد•
طی عمليات احياء فردي را جھت تماس با اورژانس يا •

.پزشک مأمور نماييد
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بايد دھان شما با دھان مصدوم کامالً مماس باشد تا ھوايی •
براي پيشگيري از انتقال. از بين آنھا خارج نشود

بيماريھا در حين انجام تنفس مصنوعی می توان از ماسک •
.ويژه اين کار يا پارچه توري مناسب استفاده نمود

عمليات احياء را تا زمانی که فرد با تجربه يا پزشک بر •
درمانگاه منتقل بالين بيمار برسد و يا تا زمانی که وي به 

.شود ادامه دھيد
مصدوم مشکوك به ضايعه نخاعی است، سر را چنانچه •

نماييد خم مختصري به عقب کشيده به آرامی کمی به عقب 
.سپس تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی را ادامه دھيد

71



موجود  CPRترالی در ھر بخش تصوير برداري بايد يک •
گرفته باشد تا در صورت لزوم تجھيزات آن به کار 

:لوازم رايجی که در ترالی يافت می شود.شود
قلم و کاغذ چک ليست محتويات ترالی الرنکوسکوپ با •

مختلفتيغه ھاي 
قيچی و تيغ اره ظرف پنبه الکل آ نژيوکت مختلف وسه •

آنراھی 
ست پانسمان و بتادين ست تزريق خون وست سرم اسکالپ •

مختلفوين در رنگھاي 
چراغ قوه و باطري اضافه سرم نمکی،قندي،شستشو لوله •

تراشه در سايز مختلف
72



پنس ھموستات وزبان گير آمبوبگ اطفال و بزرگسال فشار •
بزرگسالسنج اطفال و 

•Air way در سايزھاي گوناگون داروھاي مورد نياز چند
عدد گان محافظ

ماسک و چسب معمولی دستکش استريل و غير استريل •
تراشهلوله ھاي داخل داٍن، بطري ساکشن، سينی کت 

تعدادي سرنگ،سرسوزن،سرنگ انسولين•
لوله ھاي تراکئوستومی لوله ھاي جمع آوري خون گاز و •

باند وگارو
•N G TUBE  سوندھاي فولی سايز مختلف سوند نالتون سايز

مختلف
ژل لوبريکانت نخ بخيه مختلف يورين بگ•
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:داروھاي ترالی احيا•
اپينفرين،آتروپين،پروپرانول،نالوکسان،الزيکس،کلسيم، •

ديازپام،دوبوتامين،ديگوکسين،دگزامتازون،ھيدروکورتيزون
ھالوپريدول،ھپارين،دوپامين،فنوباربيتال،متوکلوپراميد، •

 A.S.Aرانيتيدين،وراپامين،فنی تويين،آميودارو،قرص
 ،ويال گلوکز،بيکربنات سديم،کلرور سديم،سولفات منيزيم •

کاپتوپريل،آب مقطر،T.N.Gقرص
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