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پیشگفتار

با آنکه اغلب بالیای طبیعی خارج از کنترول انسان به نظر می رسند، ولی خسارات و آسیب های ناشی از آنها، بطور چشمگیری قابل 
کنترول است. این موضوع ارتباط مستقیمی با عملیات پیش گیرانه توسط انسان دارد. همچنین عکس العمل صحیح و اصولی نیز می تواند در 

کاهش آسیب های ناشی از بالیای طبیعی موثر باشد. به همین منظور دیپارتمنت تخفیف خطرات حوادث طبیعی کمیته ناروی برای افغانستان 
رساله رهنمود آموزشی برای آمادگی جوامع درمقابل آفات وحوادث طبیعی را درسه بخش تهیه نموده است. دربخش اول راجع به حوادث 

طبیعی با مطالب زلزله، فعالیت های قبل، درجریان و بعد اززلزله، لغزش زمین، فعالیت های قبل، درجریان و بعد از لغزش زمین وریزش 
سنگ، خشکسالی، دانستنیهای قبل و بعد از خشکسالی، برف کوچ و رهنمودهای قبل و بعد ازوقوع برف کوچ همراه با تجارب ساکنین 
محل بصورت بسیار ساده و عام فهم بیان شده است که مطالب فوق عالوه بر تشریح عوامل وقوع آفات طبیعی با توصیه های با ارزش 

همراه است که خود در کاهش و پیشگیری آفات طبیعی موثر و مفید خواهد بود.

 بخش دوم درمورد کمک های اولیه بوده که با مطالب زیر ادامه یافته است: تعریف کمک های اولیه، بکس کمکهای اولیه، سوخته گی ها، 
زخمها، شاک، اجزای سیستم تنفسی، انسداد طرق هوایی، احیای مجدد قلب ریوی، شکسته گی ها و انتقال آسیب دیده ها موضوعات بسیار 

ضروری و پرارزش و عملی بیان شده است. دربخش سوم ، جستجو و نجات و موضوعات مفید چون چگونه می توانید درامور نجات 
بازماندگان حوادث مدد رسانید، کارهای که باید قبل از وقوع یک حادثه صورت گیرد، رهنمود درمورد عملیات جستجو ونجات و وسایل 

حفاظت شخصی هنگام فعالیت های جستجو و نجات تشریج شده است که هریک درحصه خویش جهت کاهش و کمک رسانی و کمک های 
اولیه برای مصدومین حوادث طبیعی موثر و قابل استفاده است.همچنان دربخش های فوق مطابق مطالب مطروحه از اشکال رنگه و واضح 
استفاده شده که  درک مطالب را آسان و سهل می نماید. ضمنآ درتهیه مطالب بسیار کوشش به عمل آمده تا برای عام مردم قابل فهم و عملی 
باشد. امیدواریم مطالب این رهنمون درکاهش خطرو نجات مردم از خطرات حوادث طبیعی کمک نموده و مرحم بر زخم های مردم فقیر و 

درمانده باشد.
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مقدمه

کمیته ناروی برای افغانستان با همکاری های فراوان ریاست ملی مبارزه با حوادث، مقامات والیت و ولسوالی ها و همچنان مردم محل در 
والیت بدخشان برای کاهش خطرات حوادث طبیعی بواسطه ظرفیت سازی مردم محل کار کرده تا انها را در مقابل حوادث به شکل درست 

و موثر  اماده و پاسخ گو سازند. در اوایل سال 2014  هنگامیکه یک لغزش بزرگ و سیالب های شدید در دامنه های کوه های والیت 
زیبای بدخشان جریان پیدا کرد، تعداد زیاد مردم را کشت و صدها نفر را در قریه آب باریک ولسوالی ارگو بی خانه ساخت واین نشان داد 

که افغانستان بخصوص والیت بدشخان به چه اندازه در مقابل حوادث طبیعی آسیب پذیر می باشد.  

در این کتاب، حوادث طبیعی افغانستان به گونۀ خالصه تشریح گردیده شده است، که عبارت اند از:  برف کوچ، خشکسالی، زلزله، سیالب 
ها، لغزش زمین و سنگ چرخ. این کتاب شما را کمک کرده تا با تمام عضای خانواده مرد و زن، دوستان و همسایه برای پاسخ گویی به 

حوادث آماده باشید. با کمک این کتاب تیم های حوادث محلی خواهند دانست که در وقت حوادث چه باید صورت گیرد. اصول اساسی کمک 
های اولیه و همچنان انجام موثر عملیه جستجو و نجات در این کتاب گنجانیده شده است. این کتاب به اساس معلومات از کتاب های فوکس و 

ویب سایت های ملل متحد برای کاهش حوادث  UNISDR و دفتر مدیریت اضطراری ایاالت متحده  )FEMA( گرفته شده است. 

ما امید وار هستیم که کتاب مذکور، مردم، فامیل ، دوستان، همسایه و مردم محل را  برای آینده ای محفوظ رهنمایی نماید. اجازه دهید که از 
همکاری و توجه تان برای اهیمت دادن به مدیریت حوادث طبیعی تشکری نمایم. ما همچنان از نمایندگی ناروی برای همکاری های رشد 

و توسعه  )Norad(، وزارت امور خارجه ناروی و همکاری های آلمان برای افغانستان که بطور پیوسته بخش کاهش خطرات حوادث 
طبیعی را کمک کرده اند، تشکری نمایم.

بخش کاهش خطرات حوادث طبیعی کمیته ناروی برای افغانستان
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آفات طبیعی

آفات طبیعی عبارت از حوادث ناگوار می باشد که بطور طبیعی در پیرامون ما واقع میشود و باعث خسارات و تلفات مالی و جانی برای 
انسان ها می گردد. به عبارت دیگرآفات  طبیعی، به مجموعه  ای از حوادث زیانبار گفته می شود، که منشاء انسانی ندارند. این حوادث 

معموالً غیرقابل پیش بینی بوده و یا حداقل از مدتهای طوالنی قبل نمی توان وقوع آنها را پیش بینی نمود.
آفات طبیعی دارای انواع گوناگون است. زلزله، سیل، طوفان، گردباد، سونامی، ژاله، برف کوچ، رعد و برق، تغییرات شدید درجه 

حرارت، خشکسالی و آتشفشان نمونه هایی از آفات طبیعی است. برخی از آفات طبیعی، بطور غیر مستقیم، ناشی از عملکردهای انسانی 
است. برای مثال آفات ناشی از افزایش آلودگی هوا و یا گرم شدن زمین و همچنین سیل ناشی از تخریب جنگل ها به  دست انسان از این 

جمله  اند.

از جمله آفات طبیعی که در فوق ذکر شده است درین رهنمود آموزشی صرف به چند نوع زیرین آن روشنی می اندازیم.
1. زلزله

2. لغزش زمین و ریزش سنگ ها از کوه 
3. سیالب

4. خشک سالی 
5. برف کوچ

 زلزله

زلزله چیست؟
زلزله عبارت از تشنجاتی است که در قشر زمین دراعماق مختلف صورت میگیرد یا به عباره دیگر عبارت ازتعامالت درونی زمین می 

باشد که ما آنرابه شکل تکان ولرزش زمین احساس مینماییم.

زلزله وعوارض جانبی آن

اگر کسی در طول زندگی یک باروقوع زلزلهء شدید را دیده یا احساس کرده باشد هرگز  آن لحظهء خطر ناک را فراموش نخواهد کرد که 
این  حادثه میتواند عواقب ناگوار ذیل را در قبال داشته باشد:

-   آتش سوزی شدید
-   شکست بند های آب و جاری شدن سیالب های مدهش

-   لغزش زمین و ریزش سنگ ها از کوه ها
-   فروریختن خانه ها و بناهای عام المنفعه و دولتی

-   طغیان ابحارکه بنام سونامی یا مد جذربی حد ابحار یاد می گردد   
-   آلوده شدن آب های زیرزمینی

-   تلفات انسانی و حیوانی
-   تشوشات عمیق روحی و روانی بازمانده گان زلزله
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-   خسارات بسیار بزرگ مالی
-   تخریب زیر بنائی یک شهر)سیستم برق, آبرسانی(                                           
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اندازه گیری زلزله

در کشورهای مختلف روشهای متفاوت اندازه گیری زلزله وجود دارد.
-   مروج ترین شیوه اندازه گیری مقیاس ریشتراست که به مگنیتود اندازه گیری میشود و به حرف M  نشان داده میشود. این مقیاس قدرت 

زلزله و مقدار انرژی که از آن آزاد میشود نشان میدهد . حدود آن از   ) 1 تا 9 ( درجه میباشد که از محراق یا هایپو سنتر که در عمق 
زمین قرار دارد اندازه میشود.

-   برعالوه مقیاس رشتر، زلزله بواسطه مقیاس شدت که بحرف ) M.MI ( نشان داده میشود و در افغانستان بنام ) بال( مسمی شده است 
نیز اندازه گیری می گردد که حدود آن از )1 تا 12 ( بال تعیین شده است. محراق یا مرکز زلزله بنام ایپی سنتر یاد میگردد که  عبارت 

ازنقطه است که شدت زلزله درآن ازهمه بزرگتر میباشد.

قبل از وقوع زلزله چه باید کرد؟

آماده گی و کا هش خطرات زلزله
-   ذخایر اضطراری مواد ضروری اولیه از قبیل مواد غذایی، ادویه و لباس بخاطر نجات باز مانده گان ناشی از وقوع زلزله قبالً                                                       

  تهیه گردد
-   از ساختن خانه ها باالی زمین و خاک ضعیف و سست جلوګیری شود.
-   جلوگیری ازاعمار خانه ها در دامنه های کوه و زمینهای پرکاری شده.

-   خانه ها با تهداب محکم، دیوار های عریض و دستک های طویل، ضخیم و بدون زخ اعمار گردد. 
-   کوشش شود که از ساختن خانه های چند طبقه و دارای کلکین های زیاد جلوگیری گردد.

-   جلوگیری از ساختمانهای رهایشی تحت پایه های برق باولتاژ بلند.
-   ایجاد تیم های جستجو، نجات و کمک های اولیه و دادن تمرین های الزم به آنها.

-   سردست گذاشتن چراع دستی همراه با بطری های اضافی.
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-   گذاشتن الماری ها، گلدان ها، دبه های گاز و غیره اشیا در کنار دیوار ها.

-   ازنصب قندیل ها و غیره وسایل سنگین درسقف اطاق ها خود داری شود.
-   داشتن نمره های تیلیفون ماموریت های پولیس، اطفایه، موسسه های خیریه، شفاخانه ها و کلینیک ها و غیره.

-   در مکتب ها باید لوازم، تصاویر بزرگ، تخته های سیاه چوبی و یا فلزی در صنف را به دیوار توسط میخ های قوی نصب نمایید تا از       
 افتیدن و یا لغزیدن آن جلوگیری شود.

-   برای متعلمین راه های خروجی مطمین هنگام وقوع حادثه نشان داده شود.
-   مناطق مقاوم مکتب باید قبالً تشخیص داده شود تا در هنگام وقوع حادثه شاگرد ها به آن پناه ببرند.

-   پالن خروج از مکتب در هنگام زلزله ترتیب گردد.
-   نقاط خطرناک و بی خطر مربوط محوطه مکتب قبال تشخیص گردد.
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در جریان زلزله چه باید کرد؟

-   اولتر از همه آرامش را حفظ نموده و از سراسیمگی خود داری گردد.
-   خود را به نقاط نسبـتاً امن خانه یعنی کنج اطاق یا دهلیز برسانید.

-   از سر تان بواسطه بالشت و یاهر دو دست تان محافظت نمایید.
-   در هنگام زلزله از زینه ها استفاده ننمایید.

-   کوشس کنید از پل ها استفاده ننمایید، زیرا امکان تخریب آن بسیار زیاد میباشد.
-   کوشش صورت گیرد تا به کهن ساالن، معیوبین و کودکان کمک شود تا به جا های امن قرار گیرند.

-   در صورت که بیرون از خانه قرار دارید، ازدیوار ها و کلکین های خانه ها دوری جسته و در فضای بازقرارگیرید.

به شاگرد های مکتب توصیه صورت گیرد تا هنگام زلزله در صورت که در صنف باشند نکات ذیل را مدنظر بگیرند:
-   خود را به فاصله چند قدمی به یک نقطه امن مانند زیر میز تغییر مکان داده و سعی نمایند تا روی شان را بطرف کلکین قرار ندهد.

-   بعداً خود را زیر میز طوری قرار دهند که حالت سجده را بخود اختیار نموده و سر خود رابواسطه دستان خود محکم بگیرند.

 

پس از وقوع زلزله چه باید کرد؟ 

-   مَصون ترین راه را پیموده و ازخانه و تعمیر ویران شده بیرون شوید.
-   هنگام خروج از تعمیر از آرامش کامل کار بگیرید.

-   در مکاتب متعلمین باید معاینه شوند و هر گاه زخم یا شکستگی در بدن شان دیده شود، به کلینیک یا شفاخانه انتقال گردد.
-   داخل اطاق های خانه، دفتر و مکاتب را ببینید و به آسیب دیده گان مدد رسانید.

-   از ورود بی مورد به ساختمان های تخریب شده جلوگیری نمایید زیرا امکانات پس لرزه ها در آن ها وجود  دارد.
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اگر در داخل ساختمان هستید

-   آرامش خود را حفظ کنید و دیگران را نیز به آرامش دعوت کنید.
-   برای مقابله با خطرهای ناشی از پس لرزه احتمالی آماده باشید.

   برای پیشگیری از وقوع آتش سوزی ، جریان برق را قطع کنید و گاز را ببندید. اگر قید گاز شکسته است و بستن آن امکان پذیر نیست، 
 به سرعت محل را ترک کنید.

-   اگر آب هنوز در نل ها جریان دارد، چندین ظرف آب ذخیره کنید و شیردهن  را ببندید. در صورتی که جریان آب قطع شده است،      
 برای تهیه آب ضروری، از قالب های یخ درون یخچال و منبع آب استفاده کنید.

-   اگر آتش سوزی در داخل ساختمان رخ داده است، فوراً برای جلوگیری از سرایت آن به سایر مناطق، آتش  را مهار کنید. اگر آتش 
سوزی تا حد زیادی گسترش یافته است محل را ترک کنید.

-   برای نجات مجروحان و زیر آوارماندگان، به خصوص افراد آسیب پذیر نظیر کودکان، کهنساالن، معلولین  و بیمارانی که در همسایگی 
شما هستند، بشتابید.

-   افرادی را که به شدت مصدوم شده اند، حرکت ندهید، مگر آن که خطر خفگی آنها را تهدید کند.
-   رادیوی خود را روشن بگذارید تا از آخرین اخبار و دستورالعمل ها مطلع شوید.

-   از تلفن جز در مواقع ضروری استفاده نکنید. اِشغال نبودن تلفن به کسانی که از حادثه نجات یافته اند امکان می دهد که با شما تماس 
بگیرند و شما را راهنمایی کنند.

-   از مصرف مواد خوراکی آلوده و یا موادی که در معرض شیشه های شکسته قرار گرفته اند خودداری کنید.
-   منزل را بازدید کنید تا از خرابی های مخفی مطلع شوید.

-   اگر بوی گاز به مشامتان می رسد، کلید برق را روشن یا خاموش نکنید و از وسایل برقی به هیچ وجه استفاده نکنید. از روشن کردن 
گوگرد ، لیتر ، سگریت و چراغ خودداری کنید. به سرعت قید اصلی گاز را ببندید و در صورت امکان دروازه ها و کللین ها را باز 

کنید
-   تا حد امکان برای پیدا کردن مکان های موجودیت گاز و نقاطی که در معرض خطر آتش سوزی هستند از چراغ دستی استفاده کنید.
-   در ساعت های اولیه بعد از سانحه، از غذاهای کنسروی استفاده کنید، و از روشن کردن وسایل پخت و پز  غذا خودداری کنید. در 

صورت ضرورت به کارگیری این وسایل، سعی کنید از گازهای سفری و یا منقل  ذغالی در خارج از خانه استفاده کنید.
-   دِروازه الماریها و قفسه ها را، در مواقع ضروری، با احتیاط باز کنید و مراقب سقوط اشیا باشید.

-   از شایعه پراکنی پرهیز کنید.

اگر در خارج از ساختمان هستید

-   به تماشای مناطق اطراف نروید و از نزدیک شدن به ساختمان های تخریب شده خودداری کنید.
-   به سیم ها و کیبل های برق دست نزنید.

-   با امدادگران و نیروهای امنیتی در امر کمک رسانی همکاری کنید ولی مانع و مزاحم فعالیت آنها نشوید.
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تجارب ساکنین محل در مورد

-   ساکنین محل درهنگام زلزله به سرعت از خانه ها خارج شده و خود را درمحل باز دور از دیوارها رسانده ودر جای قرار میگیرند که 
خطر ریزش شیشه و دیوار نباشد. 

-   افراد جوان فامیل درهنگام خروج از خانه، اطفال و کهنساالن را با خود می آورند.
-   بعد از وقوع زلزله درصورت که خساره به ساختمانهای محل وارد شده باشند فورا به کمک افراد که در زیرآوارمانده اند، شتافته 

وهمراه با دیگر ساکنین محل، برای نجات زیرآوار مانده گان کمک می نمایند.
-   مصدومین را به کلینیک یا شفاخانه انتقال میدهند.

-   برای فامیل های خساره مند جای موقت برای بودوباش شان تهیه می نمایند.
-   با افراد فامیل متضررهمکاری و اظهارهمدردی می نمایند تا اثرات سوء حادثه را فراموش نمایند.

-   به ادارات ذیربط دولتی راپور میدهند.
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لغزش زمین وریزش سنگ ها

لغزش زمین وریزش سنگ ها ازکوه چیست؟
لغزش زمین عبارت است از حرکت توده های خاک،سنگ وغیره مواد از مناطق مرتفع به طرف ساحات پایین.

عوامل لغزش زمین و ریزش سنگ ها

عوامل لغزش زمین و ریزش سنگ ها قرار ذیل اند:

1- عوامل طبیعی
-   نفوذ آب در درز های زمین.

-   نا استواری زمین )کوه ها و تپه ها(.
-   موجودیت نشیبی ها با میالن شدید.

-   زلزله

2- عوامل غیر طبیعی )ناشی از کار کرد انسانها(.
-   قطع جنگالت.

-   اعمار غیر فنی ساختمانها و تاسیسات.
-   استفاده نا درست از زمین.

معموالً لغزش زمین در جاهای واقع می گردد که در آنجا قبالً چنین واقعه صورت گرفته باشد. دردره های که میالن زیاد دارند، خانه های 
که نزدیک میالن کوه ها و تپه ها اعمار گردیده اند در خطر بیشتر این حادثه طبیعی قرار می گیرند. خانه های که از نظر موقعیت شان در 

محالت تحت لغزش قرار دارند، قرار ذیل اند:
-   خانه های مناطق که لغزش زمین به تکرار در آنجا واقع میگردد.

-   خانه های که در باال، در بین و یا در قسمت پایینی دامنه کوه قرار دارند.
-   خانه های که در لب نهر ها و دریا قرار دارند.
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قبل از وقوع لغزش زمین وریزش سنگ ها چه باید کرد؟

عالیمی که در شروع لغزش زمین و ریزش سنگ ها ما را در تشخیص واقعه کمک می کند.
ساختمان ها و خانه ها را هر گاه به صورت دقیق ببینید، قبل از وقوع حادثه دارای چنین عالیم می باشد:

-   دروازه و کلکین بشکل غیر معمول به سختی بازو بسته می شود.
-   در سطح ویا دیوار های خانه درز های جدید ایجاد می گردد.

-   زینه ها و راه های متصل به تعمیر خود را از تعمیر جدا می سازد.
-   درز های موجود روز به روز وسعت پیدا می کند و درزهای جدید ایجاد میگردد.

-   درز ها و شکاف هایی که به آرامی توسعه پیدا می کنند، بر روی زمین یا روی مناطق سنگفرش شده ظاهر می شوند.
-   دیوار ها از موقعیت اصلی شان جدا می گردد.

-   نل های زیرزمینی می شکنند.
-   باال آمدگی و تورم زمین، در پای سطوح شیب دار ظاهر می شود.

-   حصارها، دیوارهای حایل  و درخت ها کج یا جابجا می شوند.
-   غرشی ضعیف می شنوید که با نزدیک شدن لغزش زمین افزایش می یابد.

-   شروع جابجایی و حرکت زمین را به یک سمت، احساس خواهید کرد.

نقشه ی خروج از محل

حداقل دو مسیر مطمئن برای خروج در نظر داشته باشید. از آنجا که ممکن است جاده ها مسدود شوند، با سایر اعضای خانواده و دوستان 
نقشه هایی جهت موارد اضطراری تهیه کنید و آمادگی خود را برای مقابله با لغزش زمین باال ببرید.

هنگام وقوع حادثه

اگر داخل ساختمان هستید ، فرصت پناه بردن به جای امنی فراهم نیست، داخل ساختمان بمانید و زیر میز یا کوچ محکم، پناه بگیرید و 
اگر خارج از ساختمان هستید:

-   سعی کنید از مسیر لغزش زمین و جریان های ِگل و الی فاصله بگیرید.
-   به طرف نزدیک ترین زمین بلند در جهت دور شدن از مسیر لغزش زمین بدوید.

-   اگر توده های سنگ در حال نزدیک شدن بود، به طرف نزدیک ترین سرپناه، نظیر ساختمان یا جمعیتی از درختان پناه ببرید.
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پس از وقوع حادثه 

-   از منطقه ی لغزش دور شوید، زیرا خطر لغزش های بعدی وجود دارد.
-   به سراغ مجروحین و افراد به دام افتاده در نزدیک محل لغزش رفته و به کمک آنها بشتابید.

-   به کمک همسایگان و افراد خردسال و کهنساالن بروید.
-   به پیام های رادیو و تلویزیون برای اطالع از آخرین وضعیت اضطراری گوش فرا دهید.

-   وضعیت برق، خطوط تلفن، آب و سایر موارد را کنترول کنید و در صورت مشاهده ی آسیب به مراکز مسئول اطالع دهید.
-   تهداب ساختمان، آسیب های وارده به ساختمان و سایر موارد را کنترول کنید.

-   در زمین های آسیب دیده مجدداً نبات، بوته و درخت بکارید تا هوازدگی باعث از بین رفتن پوشش  سطحی خاک و مستعد شدن منطقه 
برای سیالب نگردد.

اعمار سیستیم جمع آوری و خروج آب

برای جلوگیری از لغزش زمین اعمار تونل ها و جوی ها و اتصال آنها به جریان های طبیعی آب مانند دریا و نهر ها موثر میباشد. تحکیم 
سواحل دریا ها توسط اعمار ساختمانهای تحکیمی، زرع بته ها و درختان برای جلوگیری از تخریب سواحل توسط آب دریامفید است.

جلوگیری از تجمع آب در منطقه که امکان لغزش می رود

زرع درختان برای استوار نکهداشتن زمین، جذب آب و کندن جوی ها تا آب از مجراهای مختلف جمع گردیده و بعداً به جریان اصلی آب 
ها هدایت گردد. همچنان این جوی ها باید مرتباً پاک کاری گردد تا آب به صورت درست جریان یابد.
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اعمار دیوار های استنادی برای کاهش خطرات لغزش زمین

لغزش زمین توسط اعمار دیوار های استنادی در دامنه کوه که ازآن سرازیر میشود میتوان کاهش داد و در بعضی موارد از آن جلوگیری 
نمود. این نوع ساختمان های محکم میتواند شدت زلزله و سرعت لغزش زمین را تقلیل دهند.

بعد از لغزش زمین و ریزش سنگ ها چه باید کرد؟

اثرات منفی لغزش زمین به طور اساسی پر شدن گل و خاک در خانه ها و زمین ها می باشد. قربانیان این حادثه معموالً در زیر گل وخاک 
ویا سنگ گیر مانده ضرورت به کمک دارند. گروه جستجو و نجات باید آماده بوده به موقع عاجل در ساحه خودرا برسانند. همچنان آنها 
باید با وسایل که برای نجات گیرمانده گان در زیر مخروبه ها ضروری میباشد ووسایل انتقال مجروحین و مواد و ادویه الزم برای ارایه 

کمکهای اولیه تجهیز گردند.

قبل از شروع پاسخدهی ، گروه جستجو و نجات وکمک های اولیه  باید اوضاع را بررسی نموده وپالن های عملی را برای اقدامات 
ضروری ترتیب دهند. همچنان اگر در منطقه جریان برق موجود باشد، باید قبل از تطبیق پالن جریان برق قطع گردد.

جستجو باید از نقطهء آغاز گردد که از آن جا بیشترین رقم گیرمانده گان بدست میاید. در هنگام پاک سازی مخروبه ها، مواظب باید بود که 
از تلفات بیشتر و آسیب رسانیدن بیشتر به گیر مانده گان جلوگیری گردد.

تجارب ساکنین محل درمورد

-   اگاهی ازعالیم لغزش زمین ویا زمین های که منجر به کوچ میگردد, مثال موجودیت درز در زمین و بزرگ شدن درزها بعد از مدت 
زمان کوتاه و یا وقوع  زمین لرزه.

-   مردم محل از باالی زمین های که درز دارند عبورو مرور ننموده و مانع گشت و گذار از باالی زمین های مذکور میگردند.
-   مانع چریدن مواشی باالی زمین های درز دار می گردند.

-   در مورد قلبه نمودن زمین های درز دار دو نظر متفاوت وجود دارد. یکی آنکه زمین های درز داربه نسبت خطر که دارد نباید قلبه 
گردد و حتی به  ساکنان قریه نیز اطالع داده می شود که زمین در حال کوچ کردن است.ولی عده دیگر با قبول خطرات زمین کوچ، 
بخاطر مجبوریت و عدم داشتن امکانات دیگر زمین را با تمام خطرات آن اول با خاک پر می نمایند و بعدآ قلبه می نمایند تا زمانیکه 

زمین کامآل کوچ نماید.
-   نظر به آگاهی و تجربه خوب ساکنین محل ازخطرات زمین کوچ,  دربعضی مناطق با وجودیکه تمام زمین های شان کوچ کرده، 

هیچگونه تلفات جانی را در پی نداشته است.
-   ریزش سنگ دربعضی از قریه ها سبب مهاجرت مردم محل از ساحه شده و مردم نیز مانع اعمار منزل درمحل های که خطر ریزش 

سنگ موجود است می شوند.
-   درصورت وقوع حادثه ریزش سنگ از کوه باالی منازل مسکونی افراد محل به کمک فامیل مبتال به حادثه شتافته و کمک های الزم را 

انجام میدهند.
-   درصورت تخریب خانه، برای فامیل متضرر موقتآ جای بودوباش درقریه تهیه میدارند.
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سیالب

سیالب چیست؟
سیالب عبارت از حرکت آب با قوه مخرب و زیر آب نمودن یک منطقه بصورت موقتی می باشد. سیالب میتواند تلفات مالی و جانی به بار 

آورد.همچنان باعث تخریب خانه ها، راه ها، تاسسیسات و آلوده گی محیط زیست گردد.

عوامل سیالب چیست؟

عوامل عمده سیالب قرار ذیل اند:
-   وسعت ساحه آبگیر و شدت بارنده گی .

-   بلند رفتن سطح آب دریا ها به علت بارنده گی ها.
-   طوفان های بحری.

-   آب شدن آنی برف در مناطق کوهستانی .
-   شکستن بند های آب .

-   باران های شدید موسمی .
-   قطع جنگالت و چرای بیش از حد حیوانات .

-   در افغانستان سیالب ها در فصل بهار بسیار زیاد صورت میگیرد زیرا درین فصل برف شروع به آب شدن میکند و باران های شدید 
نیز در همین فصل اتفاق می افتد. به اساس معلومات سازمان ملل متحد در اثر سیالب های متواتر از سال 1333 بدین سو حدود 2000 

نفر کشته و 79800 نفر بی خانمان گردیده اند.
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اثرات سیالب چیست؟

سیالب ها می تواند تأثیرات منفی زیاد داشته باشد که باعث از بین رفتن حاصالت زراعتی، تخریب زمین های زراعتی، راه های 
مواصالتی، خانه های مسکونی و تأسیسات عامه گردد. همچنان سیالب ها می تواند باعث از بین رفتن زنده گی انسان ها و حیوانات گردد. 

بعضاً در صورتیکه سیالب دارای قوه تخریبی سطحی باشد، می تواند رسوبات مفید را به زمین های زراعتی مجاور انتقال دهد.

قبل از وقوع سیالب چه باید کرد؟

-   دانستن تاریخچه و قوع سیالب در منطقه .
-   سیستیم آگاهی دهی در مورد واقعات سیالب در منطقه را بوجود آورید .

-   برای اندازه و مقیاس تخریب سیالب ها از تجارب گذشته وقوع سیالب ها در منطقه استفاده بعمل بیاورید .
-   شاگردان مکاتب و اطفال را توصیه نمایید که در هنگام وقوع حادثه به نزدیکی مناطق که در آن سیالب جریان دارد نزدیک نشود و به 

مناطق مصؤن و مرتفع پناه ببرند .
-   تهیه مواد اولیه ضروری از قبیل مواد غذایی، آب صحی وغیره و ذخیره آنها در جاهای مناسب یک امر    ضروری میباشد .

-   نشست ها را با اهالی برای آماده گی و پاسخدهی به سیالب در قریه سازماندهی نمایید .
-   از قطع جنگالت، درختان و بته ها جلوگیری نمایید. زیرا درهنگام ریزش آب باران های سنگینی که باعث  بروز سیالب ها می شوند، 

ذرات آب با شاخ و برگ درختان جنگل برخورد می کنند و تا حد زیادی ازسرعت  آنها کاسته می شود. 
-   خاک جنگل هم پوشیده ازشاخ وبرگ نباتات و درختان است که باعث جذب آب می شود و جویبار  هایی با آب ذالل را به وجود می 

آورد.
-   خاک های جنگلی بافتی شبیه به اسفنج دارند و به همین دلیل آب باران را جذب کرده و درخود نگاه نداشته آنرا  به آبهای زیرزمینی 

انتقال میدهد.
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در جریان وقوع سیالب چه باید کرد؟

-   اولتر از همه آرامش را حفظ نموده و از سراسیمه گی جلوگیری نمایید.
-   از مناطق که در آن سیالب جریان دارد، عبور نکنید.

-   در جریان سیالب از پل و پلچک استفاده نکنید.
-   به شاگردان مکتب نباید اجازه داده شود تا وقت که خطر سیالب مرفوع نه گردیده، از مکتب خارج شوند.

-   از آب سیالب برای نوشیدن استفاده نکنید. درصورت مجبوریت قبل از نوشیدن حتماً آنرا بجوشانید.

 

بعد ازوقوع سیالب چه باید کرد؟

-   هنگام خواب کردن از پشه خانه ها استفاده نمایید تا از گزند پشه ها ی که باعث ابتال به امراض میگردد، نجات  یابید.
-   اطفال خورد سال را از رفتن به مناطق سیالب زده جلوگیری نمایید زیرا در سوراخ های ایجاد شده توسط سیالب میتواند مار ها و دیگر 

خزنده گان جای گزین شده باشد.
-   مناطق سیالب زده را پاک کاری نموده و کارنوسازی و معیشت رادر آنجا آغاز نمایید.

-   زمینه های زنده گی موقت را در پناه گاه های امن مهیا نموده و مردم رابه حفظ پاکی و نظافت درآن جا دعوت  نمایید.
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تجارب ساکنین محل درمورد

مردم دارای آگاهی نسبت به آفات طبیعی میباشند و میکانیزم که قبل و بعد از آفات طبیعی بکار می گیرند همه وهمه نشانگر دانش و آگاهی 
های باشندگان قریه جات نسبت به آفات طبیعی می باشد به گونه مثال:

-   دانستن زمان سیالب )ماه های ثور وجوزا و بعضآ سرطان( و احتمال وقوع سیالب مانند   ) بارندگی  شدید همراه با رعد وبرق در 
موسم سیالب( .

-   آمادگی قبل از رسیدن سیالب، مثآل درصورت خبر شدن از وقوع سیالب ) انتقال اعضای فامیل و بعضآ افراد مسن  قریه به جا های 
امن, مکاتب و بلندی های تپه ها ویا هم خانه های همسایگان که دور از خطر سیالب قرار دارد  ( و درصورت مهلت  زمانی انتقال 

مواشی به جای مناسب و دور از خطر سیالب. 
-   در صورت توانمندی اقتصادی انتقال مواد غذایی در موسم احتمال وقوع سیالب در جای مناسب و دورازخطرسیالب همچنان نگهداری 

گندم درچاه ها منشآ از اگاهی و دانش در مورد آفات طبیعی دارد.
-   سپری نمودن شب ها در موسم سیالب در بیرون از خانه ها همراه با فامیل های شان مثآل در خیمه ها و مکتب  و یا جاهای امن 

درقریه.
-   فرستادن جوانان قریه به تپه ها و کوه ها درموسم سیالب که بارندگی های شدید همراه با الماسک باشد.

-   فریاد زدن افراد قریه جات و چوپان ها در صورت خبر شدن از سیالب.
-   توقف رمه مواشی توسط چوپان ها در هنگام سیالب درمحل امن و نگهداشتن آنها در یک محل و جلوگیری از  پراگنده شدن و رفتن 

مواشی در کنار دریا ها.
-   نگهداری رمه ها درکوه تا رفع خظر سیل.
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خشک سالی

خشک سالی چیست؟ 
خشک سالی یک آفت طبیعی خیلی خطرناک ومضر به زنده گی انسان ها میباشد بخاطر که این آفت طبیعی منابع آبی را خشک نموده و 

باعث خشکی خاک ، سبزه زارو درختان میگردد.

عوامل خشکسالی
خشک سالی در اثر عدم بارنده گی در یک مدت طوالنی بوجود می آید. تخریب محیط زیست و قطع جنکالت و استفاده نا منظم و بیش از 

حد منابع آبی میتواند درتشدید خشکسالی نقش بارز داشته باشد.

اثرات خشکسالی چیست؟
خشکسالی اثرات خیلی ناگوار باالی زنده گی  انسان ها و حیوانات دارد که ازآن جمله می توان از کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی، وقوع 

حوادث چون تشدد اجتماعی، کاهش در آمد و کمبود نیروی بشری و حتی از دست دادن جان و مال نام برد.
خشکی که دراثر عوامل جوی )کمبود بارندگی( به وجود می آید، سبب می شود که حرارت شدید تابش آفتاب برتبخیر رطوبت خاک بیفزاید 

و میزان ذخیره آن را درخاک تقلیل دهد. این خطر بیشتر درنواحی که بارندگی سالیانه آن کم است خود نمایی می کند. 
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قبل، در جریان و بعد از وقوع خشکسالی چه باید کرد؟

-   زرع درختان و حفظ منابع آبی.
-   محافظت از منابع آبی، ایجاد ذخایر مواد اولیه غذایی که در هنگام وقوع خشکسالی افراد و مواشی را در طول  سال تا اندازه کفایت 

نمایید.
-   جلوگیری از قطع و حریق جنگالت و کشت زار ها.

-   کندن چاه ها و اعمار ذخایر آبی برای جمع آوری آب باران و غیره
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برف کوچ

برف کوچ چیست؟
برف کوچ در اثر تراکم بیش از حد برف در مناطق کوهستانی، طوفان و بادشدید، لغزش زمین و یاریزش سنگ بوجود می آید. افغانستان 

چون یک کشور کوهستانی بوده بنا بر این در مناطق مختلف این کشور در موسم زمستان برف کوچ های صورت می گیرد که بعضاً بسیار 
مخرب و کشنده می باشد.

 

عوامل مهم برف کوچ

-   باریدن برف
-   میالن )شیب( یکی از عوامل مهم در سقوط برف کوچ است. روی شیب های خیلی تند که بیشتر ار 50 درجه  باشدخطربرف کوچ 

بیشتراست.   
-   باد یکی از عوامل بسیارمهمی در افزایش  سقوط برف کوچ است. به ویژه اگر در چند روزگذشته وزیده باشد.

-   درجه حرارت آب و هوا
-   دراثر تحرکات و اهتزازات که از زلزله به وجود می آید

-   عدم موجودیت جنگالت ودرختان کوهی

چه موقع خطر برف کوچ زیاد مي شود؟

-   باد عامل بسیار مهمي در افزایش خطر سقوط برف کوچ است به ویژه اگر در چند روز گذشته به شدت وزیده  باشد. باد موجب انبار 
شدن برف در برخي نقاط مي شود که این عمل باعث زیاد شدن خطرات برف کوچ می گردد.

-   بارش برف جدید روی برف های سابق سبب وزن اضافي باالی قشر های موجود برف شده وباعث از بین  رفتن ثبات  الیه برف می 
گردد که این امر در وقوع برف کوچ کمک می زیاد من کند. البته سقوط برف کوچ پس از بارش برف، بستگي به مقدار بارش، وزن 

مخصوص برف و شیب كوه دارد. با این حال، به طور كلي  مي توان گفت كه با ریزش 30 سانتیمتر برف جدید روي شیب هاي تند 
)بیش از 35 درجه( خطر جدي مي شود و  با 80 سانتیمتر برف جدید، حتي شیب هاي متوسط هم خطرناك مي شوند
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-   هواي گرم و مالیم به سرعت الیه ها را به هم پیوند مي دهد و در نتیجه، خطر سقوط برف کوچ را كاهش  مي دهد. به عكس، اگر 
این گرما نسبتاً زیاد باشد، خطر را افزایش مي دهد، زیرا برف را به قطرات آب تبدیل  مي كند و الیه هاي فوقاني برف روي این قطرات 
مي غلتند و به پایین سرازیر مي شوند. بارش كم باران نیز  چسپندگي برف را افزایش مي دهد، ولي اگر بارش از حدي بگذرد، الیه های 

برفي ثبات خود را از دست خواهد داد.
-   از اواسط ماه حمل به بعد، در ارتفاعات 3000 متر به باال، تابش خورشید قشر برفي را- به ویژه جبهه هاي  جنوبي- بي ثبات مي كند و 

در بعد از ظهرها، برف کوچ هاي آبكي سرازیر مي شود.

قبل از وقوع ودر جریان وقوع برف کوچ چه باید کرد؟

-   تشخیص موقعیت و زمان و قوع برف کوچ ها.
-   ایجاد تیم های جستجو و نجات و به حالت آماده باش قرار دادن آنها.

-   پاک کاری راه های موتر رو و پاش دادن ریگ یا خاک نرم در ساحات که وقوع برف کوچ محتمل است.
-   تشخیص راه های امن برای سفر به مناطق مُصون در صورت وقوع برف کوچ.

-   ساختن دیوار های استنادی و غرس نهال ها و درختان در مناطق که احتمال برف کوچ در آن وجود دارد.
-   انتقال موقتی اهالی مناطق تحت خطربرف کوچ به مناطق مُصون.

-   خود داری از گشت و گذار در مناطق کوهستانی پر خطر در موسم زمستان.
-   تهیه مواد ضروری اولیه مانند مواد غذایی، آب آشامیدنی و دارو. 

-   جلوگیری از قطع کردن درختان، جنگالت وسایر نباتات.
-   پرهیز نمودن از گشت و گذار غیر ضروری در ساحات تحت خطر وقوع برف کوچ.

چند توصیه درمورد افراد که زیر برف کوچ گردیده اند:

-   طوریکه ارقام نشان میدهد کسانیکه با وقوع برف کوچ مواجه شده و درآن جا محصور گردیده اند با گذشت زمان، چانس زنده ماندن 
آنها بسیارکم می گردد. قسمیکه شخص مدفون در زیر یك متر برف با گذشت زمان احتمال  زنده ماندنش به سرعت كاهش مي یابد.

-   به طور كلي مي توان گفت كه با گذشتن هر یك ساعت، احتمال زنده ماندن نصف مي شود.
-   در ساعت اول، چانس زنده ماندن برف کوچ  زده حدود 45 درصد است. در ساعت دوم چانس او به 28 درصد،  در ساعت سوم به 18 
درصد و در ساعت چهارم به 10 درصد كاهش مي یابد. به عبارت دیگر، از ساعت چهارم به بعد، تنها یك نفر از 10 نفر را مي توان  

زیر برف کوچ زنده خارج كرد. در ضمن این نكته نیز قابل  ذكر است كه از همان لحظات اول در اثر ضربه و فشار برف کوچ و  از 
اصابت به صخره و سقوط از بلندي و از این قبیل صدمات، جان خود را از دست مي دهند.

-   فرد برف کوچ  زده هر قدر در عمق كمتري مدفون شده باشد، احتمال بیشتري براي زنده ماندن دارد. به همین خاطر است كه توصیه 
مي كنند با شنا یا پرش كردن، سعي كنیم روي سطح برف کوچ باقي بمانیم. همان طور كه تجربه نشان مي دهد، در عمق كمتر از 50 

سانتیمتر، شانس زنده ماندن به كمتر از 10 درصد مي  رسد.

21



 

تجارب ساکنین محل درمورد

-   دانستن از زمان وقوع یعنی احتمال برف کوچ درصورت بارندگی ماه حوت.
-   پاشیدن خاک باالی برف جهت آب شدن  برف وجلوگیری نمودن از وقوع احتمالی برف کوچ.

-   عدم تردد از مناطق که قبآل برف کوچ رخ داده و احتمال برف کوچ هم وجود داشته باشد.
-   بعد از وقوع برف کوچ, رفتن افراد قریه جهت ارزیابی از چگونگی برف کوچ و نجات مردم و مواشی که درزیر برف کوچ گیر کرده 

اند.
-   درمناطق که سابقه وقوع برف کوچ وجود دارد از اعمارمنزل خودداری می نمایند.

22



 

شیوه های مبارزه با حوادث طبیعی که به واسطه ساکنین محل به کاربرده می شود

-   ساکنین محل همه به یک اصل معتقد اند که قطع جنگالت، درختان و بته ها از کوه ها و تپه ها مصیبت سیالب را افزایش داده است 
زیرا با قطع جنگالت و بته ها و درکل پوشش نباتی، کوه ها وتپه ها برهنه شده و درمقابل آب باران موانع ازبین می رود و زمانیکه 

باران شدید می بارد، آب باران بعد ازمدت کوتاهی به سیالب تبدیل گردیده و به طرف پائین روان می شود.
-   با ازبین رفتن جنگالت و ساحات سبزهمچنان استفاده بیش ازحد چراگاه ها و زراعت درزمین های خشک، خاک به تخریب جدی که 

توسط باد و باران صورت می گیرد، مواجه می شود و خطرات سیالب را بیشتر و بیشتر می سازد.
-   چوپان ها دارای تجربیات خوبی هستند که از شرایط جوی احتمال وقوع سیالب را پیش بینی می نمایند و درهمان موقع کوشش می 

نمایند که مواشی را ازکناره های دریا و مسیر سیل دور نگهدارند و ازپراگنده شدن رمه جلوگیری نمایند.
-   همچنان به چوپان ها تفهیم شده است که درجریان سیل و احتمال خطرسیل مواشی را از کوه ها پائین ننموده و تا رفع خطرسیالب درکوه 

ها و جای امن نگهدارند.
-   دربعضی مناطق افراد محل درهنگام بارندگی شدید همراه با ژاله و الماسک متوجه نقاط باالیی دره هستند و معموآل اظهار میدارند که 

سیالب با صدای بسیار وحشتناک آغاز می شود.
-   درموسم باران شدید که همراه با الماسک و ژاله باشد جوانان بیکار و یا حاضر درقریه را به باالی تپه ها و کوه ها می فرستند تا 

ازوقوع سیالب باخبر شوند، به عقیده مردم سیالب از نقاط باال آغاز می گردد و جوانان با مشاهده و شنیدن آواز سیالب، با سروصدای 
سیل آمد و سیل آمد افراد قریه را با خبر می سازند

-   درموسم سیالب زنان را درنقاط بلند ومحل های امن مانند مکاتب تا ختم خطر سیالب می فرستند و مردان درنقاط امن درقریه می مانند 
و بعضآ هفته ها طول می کشد.

-   درصورت باخبری از سیالب ساکنین محل فامیل های خویش رابه جای امن می برند 
-   درقریه اگر افراد مسن، زنان و اطفال باشند کمک و یاری می نمایند و درصورت وقت داشتن مواشی را نیز به جای امن انتقال میدهند.

-   احساس همکاری و همیاری درمیان اهالی قریه موجود است درصورت که یکی از فامیل ها از حوادث طبیعی متضرر شده باشد 
هریکی از باشندگان محل نظر به توانایی اقتصادی شان مواد غذایی، لباس و دیگر لوازم ضروری را کمک نموده و درصورت 

اعمارمنزل تخریب شده ساکنین قریه یک و یا چند روز را عشر می نمایند.
-   درصورت اعمار منزل درمسیر سیالب به واسطه یکی از باشندگان قریه، اهالی قریه مانع اعمار چنین منازل می شوند.

-   مردم قریه که توانایی اقتصادی خوب اند و مواد غذایی کافی دردسترس دارند، مواد غذایی و بعضآ مواشی و وسایل ضروری را 
درموسم که خطرسیالب است به جای مناسب نگهداری می نمایند.

-   مردم محل به این باوراند که درماه حوت بارندگی ها شروع می شود، برف های که درقسمت باالیی قرار دارد دراثرباران ها سست می 
شود و چون قسمت های پائینی برف یخ زده است درنتیجه برف  قسمت های باالیی به طرف پائین کوچ می نمایند.

-   درمناطق که احتمال برف  کوچ است از عبورومرور خودداری نموده و اعضای فامیل خویش را نیز از رفتن مانع می شود.
-   بعضی مناطق درباالی برف ها خاک می پاشند تا برف ها زود تر آب شود و ازخطربرف کوچ بکاهند.

-   درصورت وقوع برف کوچ درمنطقه افراد قریه به محل برف کوچ رفته درصورت که خانه و یا افرادی درآنجا گیرکرده باشد کمک می 
نمایند تا حد و توان که دارند گیرماندگان دربرف کوچ را نجات دهند.
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                                                                  بخش دوم  

کمک های اولیه

 تعریف کمکهای اولیه
كمكهاي اولیه عبارت از مواظبت ابتدائي، كاهش ضرر و تداوي آسیب دیده الي رسیدنش به مركز صحي و یا رسیدن امبوالنس میباشد.

اهداف كمكهاي اولیه
-   كوشش در حفظ حیات آسیب دیده .

-   جلوگیري از بدتر شدن وضع آسیب دیده .
-   جلوگیري از وقوع صدمات و جروحات بیشتر .

-   جلوگیري از منتن شدن .
-   كوشش براي جلب كمك طبي پیشرفته .

بكس كمكهاي اولیه
بكس كمكهاي اولیه محتوي اقالم طبي ذیل میباشد:

-   قیچي 
-   پنست

-   بنداژ مثـــلثي و نواري
-   كریپ بنداژ

-   گاز پارچه ئي
-   بنداژپارچه ئي

-   تورنیكیت
-   لوكوپالستر

-   پنبه
-   10.پنگها

-   11. پیودین و الكول
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سوختگي ها

سوختگي عبارت از تخریب و ضیاع جلد و انساج عمیقتر بدن بعلت حرارت میباشد كه باعث ضیاع خون و پالزما میگردد.

 
اســباب سوختگي ها 

-   آتش
-   آب جوش

-   مواد كمـــیاوي
-   اشیاي داغ

-   تشعشع
-   برودت

-   جریان برق

درجات سوختگي
-   درجه اول: سرخ شدن جلد همراه با درد شدید

-   درجه دو: تشكل آبله هاي بزرگ همراه با درد شدید
-   درجه سه: تخریب شدید انساج و حتي عدم موجودیت درد

كمكهاي اولیه براي سوختگي ها
-   اطمینان دادن به شخص آسیب دیده و آوردن وي به نقطه مصـئون

-   ناحیه با جریان آب سرد سرد ساخته شود
-   انگشتر، ساعت و لباسهاي تنگ بیرون گردد

-   ناحیه با پانسمان معقم پوشیده گردد
-   در صورت ضرورت به مركز صحي و شفاخانه انتقال گردد
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زخمها )جروحات(

انواع زخمها
-   سوراخ توسط چاقو میخ وغیره                                                     -   فیر مرمي

-   بریدگي
-   تراش شدگي

-   پاره گي
-   كوفتگي یا جرحه كند

خونریزی عبارت از حالت غیر نورمال ضایع شدن خون از بدن میباشد.                          خونریزي

انواع خونریزي
خونریزی دو نوع است:

-   خونریزی داخلی .
-   خونریزی خارجی .

انواع اوعیه )رگها( در بدن
شریان: اوعیه ئیست كه خون اوكسیجن دار را انتقال میدهد و رنگ آن سرخ روشن بوده به شدت فوران میكند

 ورید: اوعیه ئیست كه خون بي اوكسیجن را انتقال میدهد و رنگ آن سرخ تاریك بوده خفیف جریان دارد

اوعیه شعریه)رگهاي بسیار كوچك(
 در ختم شریان و شروع وریدها قرار داشته ودر تبادله اوكسیجن و مواد دیگر به انساج رول بازي میكند. 

A - خونریزي هاي خارجي
خونریزی خارجی سه نوع است

-   خونریزی عضالت 
-   خونریزی وریدی 
-   خونریزی شریانی

درخونریزی خارجی ،خون ازبدن خارج شده وبیرون میریزد.وغالبآ نتیجه بریده گی زخم ها  وشکستگیهای بازاستخوان ها ایجاد میشود.
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كمكهاي اولیه براي خونریزي هاي خارجي

-   باانگشتان خویش )در صورت موجودیت با یك گاز معقم( باالی ناحیه خون دهنده براي ده دقیقه فشار وارد نمائید. 
-   عضو خوندهنده را بلند نگهدارید بشرطیكه اشتباه كسر درعضو مربوطه نباشد.

-   اگرخونریزي توقف ننمود ناحیه را با پارچه هاي گاز پانسمان نمائید.
-   اگرضرورت شود فشار باالي نقطه را ادامه دهید.

-   استعمال تورنیكت براي -10 20 دقیقه وسیله نهائي كمك اولیه میباشد. البته تورنیكت صرف براي اطراف علوي و سفلي )دستها و پا 
ها( استعمال شده میتواند.

-   در صورت ضرورت آسیب دیده را به مركز صحي بفرستید.

در صورت قطع كامل عضو
-   عضو قطع شده را با آب پاك بشوئید

-   نهایت قطع شده را با پالستیك پوشانیده و اطراف پالستیك را یخ قرار دهید.
-   آسیب دیده را همراه با عضو قطع شده به شفاخانه انتقال دهید.

 

B - خونریزي هاي داخلي
درخونریزی داخلی ,خون از اوعیه شعریه )رگهای متعدد بسیاركوچك( خارج شده ولی داخل بدن باقی میماند، یعنی خون به درون جوف 

هاي بدن مثل: شکم ,قفس سینه ,جمجمه می ریزد و به بیرون خارج نمیشود.این نوع خونریزی راباچشم نمیتوان دید.

اعراض و عالیم خونریزي هاي داخلي
-   خسافت و پریدگي رنگ

-   نبض ضعیف و سریع
-   تنفس سریع و كم عمق

-   جلد سرد و مرطوب
-   امكان احساس درد در ناحیه مربوطه 

-   خستگي، ناراحتي و احساس تشنگي
-   عرق
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كمكهاي اولیه براي خونریزي هاي داخلي

-   شخص آسیب دیده به پشت خوابانده شده، طوریكه پاها از تنه كمي بلند تر باشد
-   هیچ چیز ازراه دهن داده نشود

-   به مریض اطمینان داده و زمینه انتقالش را به شفاخانه مساعد سازید

شاك  
تعریف: عبارت از نارسائي جریان خون به دماغ كه كنترول اعضاي حیاتي بدن را به عهده دارد میباشد.

اسباب شاك
-   نارسائي در پمپ نمودن قلب . مثالُ در حالت حمالت قلبي و جریان برق .

-   ضیاع مایعات وجود. در حالت خونریزیهاي شدید، سوختگي شدید، اسحاالت و تعرق شدید .
-   توسع اوعیه ها )رگها(. مثالُ جروحات سر، تسممات، مكروبي شدن خون و غیره.

اعراض و عالیم شاك
كمرنگ، سرد و مرطوب -   جلد:  

-   تنفس: سریع و كم عمق
-   نبض: سریع و ضعیف                                        

-   ضعف و گنگسیت و از حال رفتن
-   عدم موجودیت شعوریا بیهوشي )بعضاُ(

كمكهاي اولیه براي شاك

-   شخص آسیب دیده به پشت خوابانده شده، طوریكه پاها از تنه كمي بلند تر باشد.
-   وي را با كمپل بپوشانید.

-   پیراهن و جمپرش را سست و فراخ سازید.
-   هیچ چیز ازراه دهن داده نشود.

-   در صورت حمله قلبي وي را در حالت نشسته قرار دهید.  
-   زمینه انتقالش را به شفاخانه مساعد سازید
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اجزاي ســــیستم تنفسي 

-   بیني
-   دهن

-   گلو )بلعوم(
-   حنجره 

-   قصبات بزرگ
-   قصبات كوچك

-   شش ها

سرعت نورمال تنفس
كاهالن: 12 – 20  تنفس في دقیقه
اطفال: 20 – 25  تنفس في دقیقه

نوزادان: 25 – 30 تنفس في دقیقه

چگونه تنفس را چك و سرعت تنفس را حساب مینمائیم
-   با توجه به حركات قفس صدري تعداد تنفس در یك دقیقه را حساب نمائید.

-   به داخل شدن و خارج شدن هوا از بیني و دهن گوش بدهید.
-   احساس داخل شدن و خارج شدن هوا از بیني و دهن.

سرعت نورمال نبض
كاهالن: 60 – 80  في دقیقه
اطفال: 80 – 100  في دقیقه

نوزادان: 100 – 120 في دقیقه

نبض معموالً در نقاط ذیل در بدن تعین میگردد:
-   شریان كروتید در ناحیه گردن

-   شریان براخیال در بند دست
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وضعیت ریكوري عبارت از یك حالت طبعي میباشد كه آسیب دیده در یك حالت آرامش قرار دارد مثل شكل ذیل:

هدف قرار دادن مریض به حالت ریكوري
-   بازبودن مطلق طرق هوائي

-   جلوگیري از داخل شدن استفراق و مایعات دیگر دهن به طرق هوائي

     )Choking (  انسداد طرق هوائي
از اثر قرارگرفتن اجسام اجنبي در یك قسمتي از نل هوائي انسان كه سبب بندش آن میگردد بوجود میآید.

اسباب انسداد طرق هوائي
اجسام اجنبي مثالُ سكه، دندان ساختگي، غذا در حالت بیهوشي، قات شدن زبان بطرف عقب و تسمم دوا و الكول. 

انواع انسداد طرق هوائي
1-  انسداد قسمي: یكمقدار كم هوا و اوكسیجن از نل هوائي عبور كرده میتواند كه مریض یك عسرت تنفس و تغیر آواز میداشته باشد .       

2- انسداد تام: هوا و اوكسیجن بصورت قطعي به شش ها نمیرسد.
كمكهاي اولیه براي انسداد طرق هوائي

-   به مریض میفهمانیم تا كوشش كند كه جسم اجنبي را با سرفه نمودن )اگر بتواند( خارج نماید.
-   با قسمت هموار كف دست برقسمت باالئي پشت آسیب دیده ضربه نسبتاً محكمي زده شود.

-   اگر شعورمریض خوب باشد )بیهوش نباشد( به عقب مریض ایستاده شده با دو دست خویش باالي بطن )شكم( وي فشار وارد میكنیم. 
-   اگر مریض بیهوش باشد باالي فرش خوابانده شده و بازهم باالي بطن )شكم( وي فشار وارد میكنیم

-   در صورت ضرورت باید تنفس مصنوعي داده شود
-   نوت: درصورتي كه مریض خانم حامله دار باشد بعوض شكم باالي قفس سینه اش فشار وارد میكنیم
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احیاي مجدد قلبي ریوي

تعریف: احیاي مجدد قلبي ریوي عبارت از یك عملیْه ایمرجنسیست و وقتي اجرآ میشود كه قلب و یا شش از حركت باز ماند.
A = AIR WAY )طرق هوائي( 

B = BREATHING )تنفس( 

C = CIRCULATION )دوران خون( 

 هدف: تأمین طرق هوائي باز، دادن تنفس، وتقویه و تحریك قلب مریض بمنظور تأمین جریان خون نزد مریض.

تخنیك احیاي مجدد قلبي ریوي )كاهالن(

آیا آسیب دیده به سوال جواب میدهد؟  به شانه اش بزنید و به صداي بلند ازو بپرسید، آیا خوب هستي؟ اگر جواب نداد وي را بر روي زمین 
هموار به پشت انداخته و كمك را شروع نمائید.

 

الف - اول اطمینان پیدا کنید که مجرای تنفس آسیب دیده باز است یا نی اگر بازنبود مطابق شكل باال سر را وضعیت بدهید.
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ب – چك كنید كه آیا مریض تنفس میكند؟ 
-   دیدن: ببینید كه آیا قفس صدري حركت دارد؟ 

-   شنیدن: به داخل شدن و خارج شدن هوا از بیني و دهن گوش بدهید
-   احساس كردن:  داخل شدن و خارج شدن هوا از بیني و دهن

براي 5 ثانیه صبر كنید، اگر آسیب دیده تنفس میكرد وي را به وضعیت ریكوري قرار دهید.

ج – اگر آسیب دیده تنفس نداشت فوراً دو تنفس مصنوعي برایش بدهید و نبض را باالي شریان كروتید چك نمائید.
اگرتنفس و نبض نداشت . پس درینصورت )عدم موجودیت تنفس و نبض( احیاي مجدد یا CPR را شروع نمائید.
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قسمت جناغ )دوشاخه ئی كه قسمت پائینی  قبرغه هارا باهم وصل میکند ( را پیدا نموده قسمت پائیتي كف دست خویش را كمي باال تر ازین 
نقطه یعني باالي استخوان سینه یا sternum گذاشته دست دیگر را باالي این دست بگذارید، بازو ها را خوب باالي شانه ها استناد داده 

بطرف پائین به عمق 1.5 تا 2 انچ فشار دهید. این عمل را 15 مرتبه تكرار نموده كه همزمان بآن دو مرتبه تنفس مصنوعي داده شود )در 
صورتیكه یكنفر باشد این كار را دریك دقیقه 4 دوره اجرأكند(. 

اگر پرسونل كمكي دو نفر باشند 5 مرتبه فشار دهند و یكمرتبه تنفس كه هردو در یك دقیقه 12 دوره اجرأ مینمایند.
-   تنفس و نبض را چك نمائید، در صورتي كه نتیجه نداده باشد پروسه را دوباره تكرار نمائید. 

-   در صورتیكه نبض بوجود آمده و تنفس موجود نباشد در هر 5 ثانیه یك تنفس بدهید )12 تنفس در یك دقیقه(
-   اگر نبض و تنفس هردو موجود شد مریض را بحالت ریكوري قرار دهید و زمینه را براي انتقال وي به مركز صحي فراهم سازید.

تخنیك احیاي مجدد قلبي ریوي )اطفال(
در اطفال نوزاد نبض از طریق  بازو دیده میشود که درصورت موجودیت مشکل در تنفس اطفال نوزاد الی 8 ماه بینی آن همرای دست 

محکم گرفته نمیشود بلکه دهن و بینی آنرا توسط دهن خود احاطه کرده بسیارآهسته دو بار هوا را وارد دهن وبینی اش میکنیم بخاطریکه 
شش های اطفال کوچک است.

-   برای اطفال صرف از یک دست کار بگیرید.
-   براید نوزاد از دو انگشت کار بگیرید
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بعد دو انگشت خود را روی سینه  نوزاد قرار دهید که خط فرضی بین دو پستان نوزاد به اندازه یک انگشت پائین تر باشد.سه بار تکرار 
کرده هر بار 15 مرتبه فشار دهید با دو انگشت بعد از احیای عملیه تنفس در هردو حاالتي که در باال ذکرشد آسیب دیده را به حالت 

ریكوري میگذاریم.

شکسته گی ها

شکستگی  یکی ازصدماتی است که تصادفأ درحوادث اتفاق می افتدکه سبب بوجود آوردن درز ها وحتی ازهم پاشیده گی ها در استخوان ها 
قسمت های مختلف بدن میگردد.

شکستگی دونوع اند:

1- شکستگی مرکب یا باز
 شکستگی که در آن استخوان از عضالت بیرون آمده باشد بنام شکستگی باز یاد میشود
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2- شکستگی ساده یا بسته 
هرگاه شکستگی ازداخل گوشت بیرون نیامده باشد بنام شکستگی بسته  یاد میشود.

کمک اولیه برای شکسته گی ها

در شكستگي ها چي كمك هائي كرده میتوانیم؟
-   اولین هدف ما غیر متحرك ساختن همان عضو در ناحیه شكستگي میباشد. با این كار 

-   نهایت استخوان انساج مجاور، رگها و رشته هاي عصبي را بیشتر صدمه نمیرساند
-   خود استخوان بیشتر تخریب نمیگردد

-   درد كمتر میشود
-   انتقال مریض آسانتر میشود

-   گذاشتن اتل یا میزابه
-   گذاشتن پنبه یا پارچه هاي دیگر

-   بنداژ
-   آویزان كردن در صورت ضرورت

 

اگردست آسیب دیده شکسته باشد اولترازهمه د ست آنرا همرابایک تخته ویا تکه ها را به شکل لوله آورده به اطراف استخوان شکسته شده 
باتکه دیگر بسته کنید بعداًیک بنداژ مثلثي راگرفته و به گردن آسیب دیده بسته نمائیم.
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اگرشکستگی پا باشد،آسیب دیده را به یک سطح هموارقرارداده یک تخته را در قسمت بیرونی پا یعنی)ازران تا پاشنه(  قراردهید.یک تخته 
دیگرنیزداخل پا قراردهید وبسته نمائید.خالیگاهاراهمرای تکه یا یگان چیزدیگرپرنمائید تا که دروقت انتقال دادن  به مرکز صحی باعث 

شکستگی بیشتر نگردد.

در صورت شکستگی قسمتي از قبرغه و پا یک تخته دراز گرفته از زیر بغل الی پاشنه همان مریض گذاشته بسته نمایید. درصورت 
موجودیت شکسته گی در قسمت گردن از هر طرف سر وگردن با گذاشتن اشیایی مانند پشتی ویا تکه های لوله شده ودیگر چیز های که 

بتواند سروگردن را در هنگام انتقال استوار نگهدارد ستفاده گردد ،الی رسانیدن اسیب دیده به کلینیک. 
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در صورت شكستن فك ووجه مطابق شكل عمل كنید.

برای شکستگی انگشت یک تکه یا دستمال رابین انگشت آسیب دیده ویکی ازانگشتان سالم قرارداده ودو انگشت رابه هم ببندید.

انتقال آسیب دیده ها
درهنگام انتقال فردی که شکسته گی در قسمت کمرش واقع

 شده آسیب دیده را به تخته ، دروازه ویا زینه مانند  رسم زیر
روبرو

الف ( طریقه گر فتن وگذاشتن شخص بروی تخته
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ب ( طریقه بستن شخص به تخته 

1- انتقال با تسكره عادي
2- انتقال با تسكره هاي خود ساخت: 

a. اگر كمپل موجود باشد بشكل ذیل ساخته میشود.
b. اگر كمپل موجود نباشد از لباسها استفاده شده میتواند

3- سیت انتقال با دو دست
در صورتیكه  

1- آسیب دیده نمیتواند با كمك یك شخص حركت نماید                                       
2- از بازوهاي خود كار گرفته میتواند
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4- سیت انتقال با چهار دست 

در صورتیكه  
1- آسیب دیده نمیتواند با كمك یك شخص حركت نماید                                       

2- از بازوهاي خود كار گرفته میتواند

متود یكنفر پیشرو و یكنفر پشت سر
1- در صورتیكه آسیب دیده بیهوش است                                       

2- جرحه و آسیب در شكم خود دارد
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كمكهاي اولیه طبي به مجروحین كتلوي)دسته جمعي( در حالت اضــطرار

درحاالت اضطرار ازقبیل زلزله، سیالب، لغزش زمین وغیره خصوصاً اگر شكل شدیدآن باشد خواهي نخواهي به یكتعداد زیاد مجروحین 
به شكل دسته جمعي مواجه میشویم كه همه آنها به تداوي عاجل ضرورت دارند. اكثریت مجروحین وخیم درین حاالت درساعات اول با 

وجودیكه با كمك اولیه فوري صحت شان قابل كنترول است نسبت نبودن پرسونل كافي كمك كننده طبي، نبودن مقدار كافي مواد طبي و قلت 
ترانسپورت حیات خویش را از دست میدهند. از طرف دیگر میدانیم كه شاید كمك دولت و موسسات به این زودي به منطقه آفت زده رسیده 

نتواند، بنا برین موجودیت یك تیم آموزش دیده كمكهاي اولیه در ساحه و اقدام فوري ایشان در ساعات اول بـسیار مهم و حیاتي میباشد. 

كمكهاي اولیه طبي به مجروحین دسته جمعي در حالت اضــطرار به سه مرحله تقسیم گردیده:
-   كمكهاي ایمرجنسي قبل از شفاخانه

-   تداوي در شفاخانه
-   و در صورت ضرورت تقسیم مجروحین به شفاخانه هاي دیگر.

كمكهاي ایمرجنسي قبل از شفاخانه:

a. جستجو، نجات و كمكهاي اولیه
عملیات جســـتجو، نجات و كمكهاي اولیه اهمیت بســــیار بسزائي دارد چنانچه هیچنوع كمك بعدي ولو بزرگ را نمیتوان بآن مقایسه كرد. 

درین مرحله زیاد ترین كمك را كساني مینماید كه از حادثه جان سالم بدربرده اند. اگر ایشان آمادگي قبلي داشته باشند یعني آموزش دیده 
باشند و مواد طبي كافي بدسترس داشته باشند كمك ایشان بمراتب مفید واقع میگردد.
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تداوي ابتدائي مریضان در منطقه و ساحه آسیب دیده

چون اكثراً رسیدن عاجل این مجروحین به شفاخانه میــسر نمیباشد بنا برآن باید ایشان از تداوي قبل از شفاخانه ئي بهتري برخوردار 
گردند، تا تأخیر در رسیدن به شفاخانه را تحمل كرده بتوانند. بعضي از مریضان شاید نسبت مشكلي كه دارند نتوانند خورا به مراكز كمكي 

برسانند كه ایجاب مینماید براي دریافت ایشان جستجو صورت گیرد. این جستجویك شكل واقعه یابي فعال میباشد. 

براي این منظور بعد از وقوع حادثه

-   باید یك تیم اشخاص آموزش دیده كمكهاي اولیه و داوطلبان همكار تشكیل گردد. 
-   یك مركزیت براي همآهنگي )جستجو، نجات و كمكهاي اولیه( تعین گردد. اولتر از همه یك مركزصحي یا كلینیك میتواند بحیث 

مركزیت یا كمپ كمكها تعین گردد. اگر مركز صحي از منطقه اضطرار دور باشد میتوان یك جاي مناسب دیگر را انتخاب كرد.

b. تـــــریاژ )اولویت بندي مجروحین یعني كدام یك باید اولتر تداوي گردد(:
درحالت اضطرارافزایش مجروحین ظرفیت عملیاتي یك مركز صحي را تجاوز مینماید بنا براین باید شیوه كار تغیر داده شود.  تمام 

پرسونل مركز صحي بدون درنظر داشت وظایف قبلي باید به كمكهاي اولیه بپردازد.

سیـــستم پذیرش مریضان )هركه اول آمد اول تداوي گردد( درین حالت باید فرق كند، یعني روش تریاژ بكاربرده میشود. كه دراین پروسه 
عالوه از كاركنان مركز صحي، پرسونل آموزش دیده كمكهاي اولیه و رضاكاران باید سهم داشته باشند. 

تریاژ عبارت از دسته بندي سریع مجروحین كتلوي نظر به شدت جرحه و میزان زنده ماندن شان با كمك اولیه عاجل میباشد.  
هدف عمده تریاژ اینست كه آسیب دیده ها را به گروپهاي عاجل، كمتر عاجل و آسیب جزئي دسته بندي نموده و اینرا معین كنیم كه در بین 
آسیب دیده ها كي زیاد ترین كمك عاجل را جهت حفظ حیات خویش دارا میباشد. اولویت بلند به مجروحیني داده میشود كه با یك كمك طبي 

اولیه تغیر بسیار عالي در حیاتیت شان بوجود بیاید. مجروحین در حال نزع كه چانس بهبود شان مورد سوال است در اولویت آخر دسته 
بندي میگردد. تریاژ یگانه و بهترین روش براي تداوي مجروحین كتلوي در حالت اضطرارمیباشد.
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در شکل جریان وقوع حادثه و مصدومین آن در ممالك مختلف سیستم هاي مختلف تریاژ وجود دارد كه مهمترین آن سیستم تریاژقبول شده 
بین المللي چهار رنگ میباشد. 

1. رنگ سرخ عالمه اولویت بلند تداوي و رجعت دهي)فوري( : آنانیكه شدیداً آسیب دیده اند یا زخمي اند و كمك عاجل درساعت اول براي 
شان حیاتي میباشد. این گروپ در یك وضعیت حساس قرار داشته وبه كمك فوري ضرورت دارند.

2. رنگ زرد عالمه اولویت متوسط)موخر(: آنانیكه به كمك اولیه ضرورت دارند اما اقدام فوري براي حفظ حیات شان ضروري نیست. 
این گروپ حالت ثابت دارند باید كمك اولیه براي شان اجرأ شود اما بعد ازینكه كمك كننده از كمك گروپ اول فارغ گردد.

3. رنگ سبــز براي تداوي سراپا )تداوي در ساحه و رخصت كردن به خانه( یاجزئي: آنانیكه آسیب و زخمهاي خفیف و كوچك دارند، 
میتوانند قدم زنند. بعد از فارغ شدن از گروپهاي فوق یك ارزیابي دوباره شده وصرف یك پانسمان و كمك جزئي ضرورت دارند.

4. رنگ سـیاه براي مردگان و آسیب دیده هاي در حال نزع : ) بي هوش،  با وجود باز بودن راه تنفس عدم تنفس در ظرف 10 ثانیه( و 
آنانیكه بسیار شدید آسیب دیده اند و احتمال زنده ماندن ایشان با كمك عاجل هم میسر نیست

دانستن تریاژ به دو دلیل براي كمك كننده مهم است:

1- اینكه كمك كننده میداند كي را باید اول كمك نماید ) نظر به دسته بندي فوق كمك كننده باید همه كوشش خود را باالي گروپ دوم 
معطوف بسازد(.

2- كمك كننده میتواند معلومات خوبي را براي تیم صحي بعدي یا شفاخانه ارائه كند.

كمك كننده براي دسته بندي كردن آسیب دیده ها باید سواالت ذیل را بشكل عاجل در ذهن خویش جواب دهد:
-   آیا آنها صحبت كرده میتوانند و میتوانند به سوال پاسخ گویند؟

-   آیا تنــفس دارند؟
-   آیا نبض دارند؟

-   آیا خونریزي شدید دارند؟
-   آیا كدام استخوان شكسته دارند؟

-   آیا سوختگي دارند و بكدام درجه؟
-   آیا قطع اعضا موجود است؟
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اولویت بندي نظر به عالیم: 
-   Breathing  )تنفس(

-   Bleeding  )خونریزي(
-    Bone  ) كسر(

سناریو
 دو آسیب دیده در مقابل شما قرار دارد:

-   یك شخص بیهوش، راه تنفس باز و تنفس ندارد.
-   یك شخص بیهوش،  تنفس دارد اما یك پایش قطع شده.

)Tagging( عالمت زدن .c
 بمنظور مشخص شدن آسیب دیده باید قبالً عالماتي بشكل بازوبند و غیره آماده باشد كه در هنگام اضطرار ازان استفاده گردد. 

در تگ مشخصاتي از قبیل نام، سن، جنس، سكونت اصلي، كتگوري تریاژ، تشخیص و كمكهاي اولیه اجرأشده ذكر میگردد و همه پرسونل 
طبي باید ازین سیستم آگاهي داشته باشند.
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بخش سوم

جستجو و نجات سطحی 

چگونه می توانید در امور نجات بازمانده گان حوادث مدد رسانید؟
یک سیالب ویران گر، آتش سوزی، زلزله یا غیره حاالت اضطراری می تواند تاحد زیاد امور پاسخگویی و عکس العمل موسسات مدد 
رسان را زیر تأثیر درآورده و محدود سازد که این امر باعث آن می گردد که اهالی منطقه، منسوبین موسسات تعلیمی و ادارات دولتی 

وشخصی خود دست به کار شوند تا در جهت خاموش ساختن آتش های کوچک عمل نماید و همچنان کمک های اولیه رابرای آسیب رسیده 
گان فراهم نماید و عملیات جستجو و نجات راانجام دهند.

آیامی توانید به اعضای خانواده، دوستان، همکاران و یا شاگردان مکتب که در جریان یک حادثه در عقب دروازه ها، در زیر آوار یا 
غیره اجسام سنگین وزن گیر مانده اند بدون آن که خود و آنها را متضررنمائید، مدد رسانید؟

عملیات جستجو و نجات سبک به منظور جستجوی ابتدایی قربانیان حادثه که دارای زخم های سطحی و یا بدون زخم باشد در ما بین تعمیر 
های رهایشی و عامه با تخریبات کوچک صورت می گیرد که در جریان آن قربانیان از تعمیر های مذکور بیرون آورده شده و کمک 

الزم برای شان فراهم می گردد.  موسسات مدد رسان دولتی می تواند با استفاده از سگ های تعلیمی وغیره تخنیک ها در جهت جستجو و 
نجات افراد که در جریان عملیات جستجو و نجات ابتدایی کمک دریافت نکرده اند، دست به کار شوند. درین مرحله آنها می توانند با وسایل 

خاص خود افراد گیر مانده را شناسایی نموده و نجات دهند.

تأسیس تیم های جستجو و نجات یکی از مسایل مهم در جهت مبارزه با حوادث میباشد
کار های که باید قبل  ازوقوع یک حادثه صورت گیرد

تیم جستجو و نجات باید تأسیس گردد و از میان اعضای آن فرد که از همه فعال است بحیث رهبر تیم انتخاب گردد. تیم نجات باید کار های 
ذیل را انجام دهند:

-   لست افراد که در محل زنده گی می کنند ترتیب دهند و آنراوقتاُ فوقتاُ تجدید نماید.      
-   لست افراد که بیشترین نیاز کمک را دارند ترتیب دهند و در اثنای وقوع حوادث به کمک آنها بشتابند.

-   اعضای تیم باید فن رساندن کمک های اولیه را فراگیرند و باCPR هم باید آشنایی داشته باشد.
-   تیم مذکور باید عالمات و اشارات الزم برای تثبیت حاالت که ارایه کمک را توجیه میسازد بوجود بیاورد، مانند عالمه “کمک”، نصب 

 یا تکان دادن بیرق سفید که نشان دهنده حالت آرامش است و بیرق سرخ که حالت خطر و ضرورت کمک را نشان می دهد.
-   تیم باید خود را مطمین سازد که دارای تعداد کافی وسایل کمک رسانی ما نند چراغ دستی، دست کش ها، کاله های سخت، کفش های 

محکم، زینه ها، جبل ها، تبر ها، چکش ها، مخابره یا دیگر وسایل ارتباط  وغیره وسایل الزم باشد.
-   تیم باید از اهالی منطقه اجازه قبلی را بدست آورده باشد تا هنگام وقوع حوادث جهت عملیات نجات به خانه ها رفت و آمد نماید.
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کار های که باید بعد  ازوقوع یک حادثه صورت گیرد:

-   اعضای تیم جستجو و نجات باید تمام اعضای خود را جمع آوری کند.
-   تعمیر ها و خانه ها را برای دریافت و مدد رساندن گم شده ها مورد جستجو قرار دهند.

-   اعضای تیم باید ا ز حالت افراد  که از همه بیشتر آسیب پذیر هستند باخبری کنند و جهت نجات آنها تالش های الزم نماید.
-   تیم جستجو و نجات باید لست افراد مفقوداالثر را ترتیب دهند.

-   لست خانه های که تفتیش شده ترتیب گردد طوریکه در آن تاریخ جستجو، خسا رات جزئی و کلی وارد شده و هم چنان نوعیت مدد 
رسانده شده درج شود.

-   خانه های که مورد جستجوی مقد ماتی قرار گرفته نشان گذاری گردد طوریکه نام فرد جستجو کننده، تاریخ و وقت جستجو بطور 
واضح درج گردد.

رهنمود درمورد عملیات جستجوو نجات  

-   هرگز به تنهایی عملیات جستجو را انجام ندهید، عملیات جستجو را پیش از پیش پال ن نمائید. از استعمال شمع، گوگردو الیتر هنگام 
جستجو خود داری نمائید زیرا می تواند باعث بوجود آمدن آتش سوزی گردد.

-   چراغ های دستی را قبل از ورود به تعمیر روشن نمائید. پیش از داخل شدن طرف فوقانی و تحتانی دروازه ها را بواسطه عقب دست 
های تان لمس نموده و هرگاه آن هارا داغ یافتید، از ورود به داخل  پرهیز نمائید. هر گاه دروازه ها سرد باشد، میتوانید آنها را باز 

نموده و به احتیاط داخل شوید. 
-   اطراف چوکات دروازه، دیوار ها و سقف را ببینید که درز نداشته باشد و هم چنان دربرابر پارچه های اجسام و بخش های  تخریب شده 

از تعمیر محطاط باشید.  هم چنان اگر دروازه ها باز نمی شود، شیشه های کلکین ها شکسته باشد وچوکات کلکین ها تغیر کرده باشد، 
شاید به معنی    آن باشد که تعمیر در حالت فروریختن است. باید بسیار محطاط باشید که پس لرزه ها بوقوع نپیوندد. و گر چنین باشد 

از ورود به داخل اطاق ها و تعمیر جلوگیری کنید.
-   وقتیکه پیش دروازه ایستاده اید، به آواز بلند صدا کنید “ کسی داخل است یا نه؟ “  منتظر جواب باشید، اگر جواب شنیدید، پرسان کنید 

که آنها در کجا استند وبه چه نوع مدد نیاز دارند. واگر هیچ صدای نشنیدید، درخواست کنید تا اگر کسی گیر یا بند مانده باشد تا یک نوع 
صدا بکشد. گوش کنید اگر صدای گریه، ناله، تق تق زدن وغیره حرکات را می شنوید به معنی آن است که کسی می خواهد  درخواست 

کمک کند.
-   در صورتیکه هوا تاریک باشد، با استفاده از چراغ دستی تان در قدم اول وپیش از داخل شدن به اطاق ها آنها را با استفاده از چراغ 

دستی تان روشن نمایید وببینید که سقف، کلکین ها و غیره قسمت های ا طاق ها فرو نریخته و یا دارای درز های خطرناک نباشد. هم 
چنان ببینید که پارچه های شیشه های شکسته، سوراخ ها وغیره اشیای آسیب رسان وجود نداشته باشد.

-   هر اطاق  را بطور دقیق مطالعه کنید و زیر زینه ها، چپرکت ها، تخت های خواب و غیره واحد های موبل و فرنیچر را خوب تفتیش 
نمایید که آسیب دیده در آن جا قرار نداشته باشد. در وقت تفتیش باید باهمکاران تان ارتباط متداوم داشته باشید.
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-   در صورت که در تاریکی بسر می برید و داخل اطاق های تاریک قرار دارید و راه خروج خود را نمی یابید، به دیوار ها تماس گرفته 
وراه دروازه را در یافته به احتیاط از اطاق خارج شوید. طوریکه در شکل ذ یل نشان داده شده است باید حرکت از دروازه عمومی 

شروع شود و در کنار دیوار صورت گیرد.

-   در مقابل سیم های برق، تیلیفون و غیره بسیار محتاط باشید بخصوص وقتی که سیم های مذکوردارای جریان برق باشد.

-   با مواد شعله زا مانند گاز، پطرول، دیزل، مبالیل و غیره از احتیا ط بیشتر کارگیرید و در صورت بوی گاز و نشانه های لیک بودن 
مواد محترقه در قدم اول کوشش شود که دروازه ها و کلکین ها باز گردد تا گاز خارج شود. از روشن کردن گوگرد و سگرت الیتر جداً 

خود دا ری گردد.
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-   هر گاه آسیب دیده را یافتید، با دقت کامل آنرا مطالعه نمایید و ببینید که چه نوع زخم و یا شکسته گی دارد. در صورتیکه دست وپاهای 
شخص در زیر کدام جسم سنگین قرار داشته باشد، کوشش نکنید که او را ازجایش تغییر دهید . به افراد متخصص کمک های اولیه 

اطالع دهید تا در مورد کمک نمایند. 

در تصاویر زیرین چند طریقه بیرون کشیدن آسیب دیده گان نشان داده شده است:

                                                         کش کردن کردن آسیب دیده از پیراهن

                                                    کش کردن شخصی آسیب دیده بواسطه روجایی
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                                                                کش کردن آسیب دیده بواسطه کمپل

-   هرگزبه تعمیر های که بطور زیرین تخریب شده وارد نشوید زیرا می تواند زنده گی شما را به خطر مواجه سازد.
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وسایل حفاظت شخصی هنگام فعالیت های جستجو و نجات

-   کاله سخت محافظوی برای محافظت سر از افتیدن اجسام و پارچه ها هنگام جستجو.
-   عینک های مخصوص جهت محافظت چشم ها از گرد، خاک و غیره اشیای مضر.

-   دستکش های چرمی جهت جلوگیری از خراشیده گی و زخم شدن دست ها بواسطه اجسام و قطعات مضره.
-   دشتکش های طبی برای جلوگیری از تماس با خون و غیره مایعات که در جریان عملیات نجات از بدن افراد آسیب دیده بیرون می آید.

-   استفاده از ماسک ها جهت حفاظت سیستیم تنفسی .
-   لباس مخصوص تا در هنگام خدمت رسانی اعضای تیم نجات قابل تشخیص باشد.

-   چراغ دستی به منظور روشن ساختن منطقه مورد جستجو.
-   کفش و موزه سخت و مخصوص که در وقت عملیات نجات از پا ها محافظت کند.
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وسایل ارتباط دهنده

این یک امر بسیار مهم است که تیم جستجو و نجات دارای وسایل ارتباطی باشد تا در هنگام خدمت رسانی از آنها استفاده متداوم بعمل 
بیاورد که می تواند رادیو، مخابره دستی، تیلیفون همراه و غیره وسایل باشد.
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تعریفات کلیدی
آسیب پذیری

آسیب پذیری حالت راگویند که درآن محل یا جامعه در مقابل وقوع خطر مقاومت خود را از دست داده باشد.
خطر

خطر عبارت از تولیدخسارات جانی ومالی است که باالی زنده گی یا معیشت انسانها میباشد.
حادثه

عبارت از یک واقعه ناگهانی میباشد که باعث ضایعات وسیع انسانی، مادی ویا محیط زیست می گردد.
آگاهی

دادن معلومات کافی در مورد چه گونگی وقوع حوادث طبیعی به مردم عام را بنام آگاهی یاد می کند.
آماده گی

عبارت است از مجموع تدابیراتخاذ شده قبل از وقوع یک حادثه برای کاهش تاثیر خطرات ممکنه باالی مردم،ملکیت و میحط زیست .
ظرفیت

توانائی ومنابع که در دسترس مردم یک منطقه در جهت کاهش ،آمادگی ومقابله در برابرحوادث وجود دارد بنام ظرفیت یاد می گردد.
کاهش

اموری که توانایی مردم را برای پیشبینی، آمادگی برای جوابگویی و رهایی از تأثیرات خطر ازدیادمیخشد بنام کاهش یاد می گردد.
پاسخدهی عاجل 

سلسله از تدابیر که بعد ازوقوع یک حاد ثه جهت نجات زنده گی انسانها، کاهش مشکالت و رساندن خدمات با استفاده از ظرفیت های 
باقیمانده در جامعه صورت میگیرد، بنام پاسخدهی عاجل یاد می گردد.

بازسازی
بازسازی عبارت از یک سلسله اقدامات می باشد که بعد از وقوق حادثه برای ترمیم و باز سازی زیربناها، خانه ها ، تعمیر ها و تاسیسات 

عام المنفعه که در اثر حوادث تخریب یا متضرر شده صورت می گیرد، می باشد.
ژاله 

قطره های یخ بسته باران است که ازآسمان فرو می ریزد. ژاله دراثر تغییرات ناگهانی هوا برزمین فرو می ریزد و بیشتر دربهار موجب 
ضرر میوه هها باالی درختان و دیگر محصوالت زراعتی می گردد.

توفان )طوفان(
عبارت است از آشفتگی شدید جوی و اختالل شدید فشار هوا براثر برخورد دو جبهه هوای سرد وگرم توفانی به وقوع می پیوندد که می 

تواند موجب قطع درختان، خرابی ساختمانها وشکستن شیشه می شود. وقوع توفان اغلب با باران های شدید و سیل آسا همراه است.
سونامی

عبارت است از موج دریایی که دراثر زمین لرزه ها و یا زمین لغزشهای زیرآبی که دراقیانوسها رخ میدهد، ایجاد می شود.
موج مدی

عبارت است از موج بزرگ دریایی است که به وسیله وزش باد های قوی ایجاد می شود.
آتشفشان

روزنه های درسطح زمین است که سنگ های گداخته، خاکستر و گازهای درون زمینی ازآن به بیرون فوران می کند. فعالیت آتشفشان با 
بیرون افگنی صخره ها و با گذشت زمان باعث پیدایش کوه های آتشفشانی درسطح زمین می شود.

صاعقه
نوعی تخلیه الکتریکی است که دراثر الکتریسته ساکن دربین دوابر و یا ابرو زمین ایجاد می شود.

جنگل
منطقه ای که ازدرختهای انبوه پوشیده باشد را جنگل می نامند، درجنگل طبیعی معموآل درختان کوچک وبزرگ تنومند به طور نامنظم و 

همچنین علفهای خودرو فراوانند.
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