در زسدهم
یا
جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست ،با یک
دست قرآن و بادست دیگر ،سالح را برگیرید و چنان از
حیثیت و شرافت خود دفاع کنید که قدرت تفکر توطئه علیه
خود را آنان سلب نمایید .چنان با دوستانتان رحیم باشید که
از ایثار هرچه دارید نسبت به آنان کوتاهی ننمایید.
«امام خمینی رحمة الله علیه»
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قبل از آغاز درس ،حتما لوح فشرده آموزشی مربوط به این درس را ببینید.

!

خدمت مقدس سربازی
درباره خدمت مقدس سربازی مصاحبه کنند:
دانش آموزان پسر با دو نفر از افراد فامیل یا ا هالی
ٔ
1ــ اهمیت و ضرورت سربازی:

2ــ خاطرات سربازی:
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3ــ پیشنهادات و نظرات شما و اعضای خانواده درباره پربار تر شدن خدمت مقدس
سربازی:

دفاع منطقه ای و ملی

شما به عنوان یک دختر ،چه نقشی در دفاع (سخت و نرم) از میهن اسالمی می  توانید داشته باشید؟
وظایف و تکالیف کامل را با بیان مثال بنویسید.
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فنون و مهارت  های رزم متناسب با جغرافیای منطقه

جدول زیر را با توجه به ویژگی  های بومی و محلی خود تکمی ل کنید:
ردیف

فنون رزم

1

رزم در دشت و کویر

2

رزم در کوهستان

3

رزم در جنگل

4

کمین و ضد کمین

5

خنثی سازی مین و تله  های انفجاری

6

استحکامات و موانع

7

ورزش  های رزمی و دفاع شخصی

ضرورت و اهمیت آن در محل زندگی ما

42

پدافند غیر عامل منطقه ای و کشوری

درباره اهمیت و ضرورت پدافند سایبری در مقابله با جنگ سایبری دشمنان تحقیق کنید .مهم ترین
ٔ
وظایف خود و دیگران را در این باره توضیح دهید.
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پدافند محلی و بومی

بیماری خاص مانند تب عفونی ،ناراحتی پوستی یا فلج اطفال در منطقه شما شایع شده است .نقش
شما ،خانواده و همکالسی  هایتان در مواجهه و مقابله با این بیماری چیست؟
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درسزدهم
دوا
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قبل از آغاز درس ،حتما لوح فشرده آموزشی مربوط به این درس را ببینید.

یک تجربه

!

صدای زوزه باد در خانه می پیچید و بدجوری بی خوابی به سرم زده بود .پارس سگ های ولگرد
و نگهبان قطع نمی شد .احساس کردم پرنده ها و گربه ها در حال فرارند .در کورسوی چراغ خواب
اتاقم ،یک لحظه چشمم به لوستر کوچک سقفی افتاد که تکان می خورد .دلم لرزید ،آب دهانم خشک
شد و ترس از «زلزله» مثل خوره به جانم افتاد .در یک آن دیدم لرزش زمین شروع شد .از اتاقم به
بیرون پریدم و فریاد زدم :فرار کنید؛ زلزله . ...از سراسر محله و خانه ها فریاد و سر و صدای عجیبی
به گوش می رسید .خواهر و مادرم که با فریاد من از خواب پریده بودند ،هراسان به حیاط خانه آمدند و
پدرم دیر کرد! او را صدا زدیم و در همین حین صدای خراب شدن دیوارها و ریختن سقف خانه ما را
به عقب راند .لرزش های زلزله که تمام شد به سراغ پدرم رفتم ،او داداش کوچک ترم را بغل کرده و
پناه گرفته بود .اما چون چون بدنش را محافظ برادرم ساخته بود ،تکه های دیوار روی کمر و پاهایش
افتاده و حسابی زخمی شده بود .او با لبخند مظلومانه ای بچه را تحویل مادرم داد و به ما کمک کرد
.تا او را از زیر آوار بیرون بیاوریم
متأسفانه از لوازم کمک های اولیه چیز چندانی در خانه نداشتیم و زخم بندی و بستن آتل را بلد
نبودیم .کلّی بابای بیچاره را زجر دادیم تا با کمک پارچه و چند تکه تخته جلوی خونریزی ها را
گرفته و پاهایش را آتل بندی کنیم .با دردسر فراوان و کمک دیگران او را به بیمارستان رساندیم .در
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بیمارستان قیامتی برپا بود .پرستاری که به سراغ بابا آمد از کارهای سرهم بندی ما ابراز رضایت کرد و
.از ما خواست در کار امداد و پرستاری به آنان کمک کنیم

کمک های اولیه

مجموعه فعالیت هایی است که در زمان بروز حادثه برای کنترل شرایط و نجات جان افراد انجام
می گیرد.

فعالیت 1

کمک های اولیه شامل چه کارهایی می شود؟ آیا شما تا به حال با فرد یا افراد مصدوم مواجه
شده اید؟ از میان اقدام های اولیه امدادی کدام یک مهم تر است؟

ادامه یک تجربه

در کالس درس بیمارستان نیروهای داوطلب با روپوش سفید برای آموزش فوری و اضطراری
جمع شده بودند .ابتدا رئیس بیمارستان به همه خوشآمد گفت و بر دقت و سرعت عمل تأکید کرد.
سپس میزان سود ،توانمندی ها و تسلط داوطلبان به امداد و کمک های اولیه ارزیابی و مشخص شد.
سپس یکی از پزشکان به عنوان مدرس کمک های اولیه با استفاده از نمایش تصویری و ارائه کتابچه ای
:کوچک آموزش را آغاز کرد
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مهم ترین اقدامات کمک های اولیه
عالیم حیاتی

کنترل عالیم حیاتی و عوامل تهدید کنندۀ حیات شامل:
تنفس ،نبض ،فشار خون و درجۀ حرارت می شود.
لذا ارزیابی اولیه مصدوم عبارت است از:
1ــ ایجاد راه هوایی باز ( در دهان و بینی)
2ــ برقراری تنفس
3ــ جریان خون مناسب
4ــ درمان خونریزی
استاد دو نفر از داوطلبان را فراخواند و روی تخت معاینه
این مراحل را به صورت عملی تشریح کرد.

فعالیت 2

با کمک مربی و دانش آموزان دوره دیدۀ امداد و هالل احمر کنترل عالیم حیاتی را در کالس
.تمرین کنید

درمان خونریزی خارجی

بخش بعدی کالس آموزشی ما با این پرسش استاد آغاز شد:
«آیا مصدوم خونریزی شدید دارد؟»
او ادامه داد:
در صورتــی کــه پاســخ مثبــت باشــد بایــد
بــا فشــار مســتقیم بــر روی محــل خونریــزی یــا
بــاال نگه داشــتن عضــو (در صــورت امــکان) از
خونریــزی جلوگیــری کنیــم:
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1ــــ چنــد گاز اســتریل (یــا چنــد تکــه از یــک
پارچــه تمیــز) را روی محــل خونریــزی بگذاریــد و
بــا دســت روی آن فشــار آوریــد.
2ــــ اگــر خونریــزی در قســمتی از بــدن اســت
کــه امــکان قــرار دادن آن درســطحی باالتر از ســطح
بــدن وجــود دارد (مثـا ً خونریــزی در ســاعد دســت)
هم زمــان بــا فشــار دادن محــل خونریــزی ،عضــو
خونریزی کننــده را بلنــد کنیــد و بــاال نگــه داریــد.
3ــــ در حالی کــه خونریــزی را بــا وارد کــردن
فشــار کنتــرل می کنیــد ،بــا یــک بانــد دور محــل
خونریــزی را ببندیــد (البتــه نــه آن قــدر محکــم کــه
باعــث قطــع گــردش خــون شــود).
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ادامه یک تجربه

اســتاد کالس بــا حوصلــه و دقــت چنــد نفــر دیگــر را بــه جایــگاه فراخوانــد و مراحــل ســه گانۀ
فــوق را به صــورت عملــی آمــوزش داد ،ســپس بــا تقســیم مــا بــه گروه هــای دو نفــری زخم بنــدی را
.تمریــن کردیــم
»مادر در اواسط کالس سری به ما زد و خبر آرامش و راحتی پدر را داد«
».خیالم راحت شد و از خدای مهربان سپاس گزاری کردم«

بیشتر بدانید
زخم بندی

1ــ سطح زخم را با بتادین یا سرم شستشو و گاز استریل تمیز کنید.
2ــ برش پوستی آویزان را در محل خودش قرار دهید.
3ــ سطح زخم را به وسیلۀ پانسمان به طور کامل بپوشانید.
4ــ پانسمان را از محل اولیه جابه جا نکنید (چون جابه جا کردن آن ممکن است دوباره باعث
خونریزی شود).
5ــ باندپیچی را وقتی انجام دهید که خونریزی به وسیلۀ پانسمان ،قبال ً کنترل شده باشد.
6ــ باند را بیش از حد سفت یا شل نبندید.
7ــ نوک انگشتان دست ها و پاها را آزاد بگذارید.
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فعالیت 3

مراحل زخم بندی را زیر نظر مربی در کالس درس اجرا کنید.

خونریزی داخلی

این خونریزی در داخل بدن اتفاق افتاده و قابل رؤیت نیست.

فعالیت 4

جدول زیر را تکمیل کنید:
عالیم و نشانه های عمومی خونریزی داخلی:
1ــ تهوع و استفراغ

2ــ درد و حساسیت در اثر فشار

3ــ

4ــ

5ــ

6ــ

7ــ

8ــ

در این مبحث استاد دو نکتۀ مهم را به ما تذکر داد:
 )1احتمال مرگ ومیر در خونریزی داخلی سه برابر خارجی می باشد.
 )2عالیم و نشانه های عمومی خونریزی داخلی به صورت مجموعه ای است و هر یک به تنهایی
نشانگر خونریزی داخلی نیست.
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ادامه یک تجربه

پذیرایی مختصری در کالس انجام شد و استاد محترم با تشکر از انگیزه و دقت داوطلبان از آنان
خواست که با دقت مباحث را دنبال کنند .ایشان تأکید کرد که هیچ گاه به صورت سرخود و بدون
مشورت دست به اقدام نزنیم و همواره با کادر بیمارستان و امدادگران هالل احمر ارتباط و هم فکری
داشته باشیم زیرا پای جان انسان ها در میان است .استاد سپس موضوع بعدی را که «شوک» بود
شروع کرد:

شوک

به اختالل دستگاه گردش خون برای خون رسانی کافی به سلول ها شوک می گویند .خونریزی
شایع ترین علت شوک محسوب می شود.

فعالیت 5

جدول زیر را تکمیل کنید( :با مشورت با افراد آگاه و مراجعه به منابع معتبر)
عالیم و نشانه های شوک:
ــ بی قراری

ــ

ــ پلک های بسته و مردمک باز

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

52

فعالیت 6

1ــ دربارۀ عالیم و کمک های اولیه مربوط به صرع و غش تحقیق کنید و تفاوت آنها را با عالیم
)شوک بررسی کنید( .کار گروهی
2.ــ کمک های اولیه مربوط به شوک را با نظارت مربی تمرین کنید
درس بعدی استاد در کالس کوتاه مدت ما مبحث سوختگی ها بود

درمان سوختگی های سطحی

1ــ کنترل عالیم حیاتی مصدوم
2ــ محل سوختگی را به مدت  10تا  20دقیقه
زیر آب سرد بگیرید
3ــ از ترکاندن تاول ها خودداری کنید
4ــ محل سوختگی را با گاز استریل پانسمان
.کنید
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فعالیت 7

کمک های اولیه سوختگی را در کالس درس با نظارت مربی تمرین کنید

آخرین بحث استاد آسیب های اسکلتی و آتل بندی بود

):امداد آسیب های اسکلتی (شکستگی ،دررفتگی و پیچ خوردگی
1ـ اگر آسیب یا عالمت واضحی وجود ندارد ولی مصدوم از درد شکایت دارد ،همیشه بنا را بر
.وجود شدیدترین آسیب اسکلتی یعنی شکستگی بگذارید و اقدامات الزم را انجام دهید
2.ـ هنگام شکستگی در صورتی که عضو آسیب دیده خونریزی نداشت ،فقط آتل ببندید
3.ـ از اقدام برای جا انداختن موارد شکستگی یا دررفتگی به شدت پرهیز کنید
54

فعالیت 8

.کمک های اولیه آسیب های اسکلتی را با نظارت مربی در کالس انجام دهید

ادامه یک تجربه

کم کم احساس می کردم تبدیل به یک پزشک شده ام!! در همین حال وهوا بودم که مدیر داوطلبان
محل حضور هر یک از ما را اعالم کرد .اورژانس بیمارستان بیشترین تعداد داوطلبان را در خود
جای داد که من هم یکی از آنها بودم .تعدادی از افراد با آمبوالنس ها همراه شدند و سایرین در کلیه
.بخش های بیمارستان تقسیم شدند
چند بار با اجازۀ مدیر به پدرم سر زدم که خوشبختانه وضعیت مناسبی داشت و پس از یک عمل
.جراحی موفق در بخش ارتوپدی بستری شده بود
اورژانس بسیار شلوغ و تخت ها پُر از مصدوم بود .چندین بیمار نیز در اتاق های اداری و راهروها
.تحت نظر بودند و بخش های بیمارستان جا نداشت
ما در طول سه روز با امدادگران هالل احمر و بیمارستان همکاری داشتیم .امیدوارم خداوند چنین
روزهایی را برای شما مقدر نفرماید اما خواهش می کنم قبل از بروز این گونه حوادث ،کالس های
.آموزشی هالل احمر را بگذرانید تا مثل ما دچار مشکالت بعدی نشوید

تلفن امداد هالل احمر 112
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فعالیت 9

با توجه به حوادث و سوانح منطقۀ زندگی شما ،یکی از موارد زیر را انتخاب نموده راه های پیشگیری
و امداد مربوطه به آن را بنویسید:
مسمومیت ها ،گزش ها و گازگرفتگی ،خفگی و غرق شدگی ،سرمازدگی و گرمازدگی.

اطفای حریق

برای ایجاد آتش سه عامل اکسیژن ،مادۀ سوختنی و حرارت الزم است.
لذا برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی باید یکی از این عوامل را حذف کنید.

اقدام در صورت آتش سوزی

1ــ آتش خیلی سریع گسترده می شود ،بنابراین بالفاصله آتش نشانی ( )125و در صورت وجود
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مصدوم اورژانس ( )115را خبر کنید.
2ــ ظرف مشتعل را حرکت ندهید .شعله را با شن ،نمک ،پتوی نمناک یا با پوشش های دیگر
خفه کنید.
3ــ سعی کنید افراد را از ساختمان بیرون ببرید.
4ــ به هیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید.
5ــ دستمالی را خیس کنید و آن را جلوی بینی و دهان خود بگیرید.
6ــ اگر لباس شما آتش گرفت ،توقف کنید و روی زمین غلت بخورید تا آتش خاموش شود.
نام سری

جنس ماده سوختنی

محتوی خاموش کننده

A

جامدات

آب ،کف و پودر

B

مایعات

کف و پودر

C

گاز

پودر

D

فلزات

پودر

E

الکتریسیته

گاز  CO2و پودر

انبرک فشار و تخلیه
ضامن

شیلنگ تخلیه

نشان دهندۀ خالی و ُپر
بودن دستگاه
محتوی پودر
خشک شیمیایی

خاموش کننده با پودر و گاز

فعالیت 10

مبحث اطفای حریق را با حضور مربی درس یا مأمور خبرۀ آتش نشانی در محل مناسب تمرین کنید.
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