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.گزدخمو دهویدپوتاا،دپممر تاگد،دسفماهدتخمدمرغدشد...دگسنفو هدت نمادزیرگد6

 مم ندگستد و ثد فاتتدمحلدساپناادشا .

 د.مس ندمصرفدکنما.7

دگزددددد هرااتهدمس نادکهد اشددتموزد هدتسخهد تنتاگد

 گالشپوتهدتهمهدکر د الدتس مند ال دمؤثردپتاگهتاددد

 ا .دگیندمس ندهودشوملدآسپمرین،دگسنوممنتانتن،دددد

 گیباخرشنندشدتپرشکسمندمادشاتا

 .مرگقبدتشوتهدهوید فاتتد وشما.8

دگمتوددددددددد دگنتنتا  فاتتدپمتاد هدتااللدگتفوقدما

گاردمحلدساپناادتوشلدز هد وشادگحنمولشد

 شجا د گال .د

ساپنااد الجهد شمدکهدتوحمهدشسمعادالگدشوملد:د الموددساپناادهویدشایا

شا .ساپناادهوید الجهدسامدشدچهوالمدشدساپناادهوید ماهدالشیدصاالل،دد

 ست،دخو،دکشولهدالگددشدمفصتهوید  الگ،دهمااد ویادتحتد ناگددساپتنتاتادددد

هویدشایاد الموددشاتا.ساپناادهویدشایاد ویادهرچهدسریعنردتحتدمرگقبتتدد

 هویدشیژهدخ ش ادقرگالد امرتا.

 اومدهویدزیردالگدجهتدمرگقبتدهویدگشلمهدخمشدگزدالسمادد هدخ شکد تبولدکنما.د

 د.ناالگد ودگشالژگتسدتموسد امریا.1

 د.لبوسدیودماگ د یاریدکهد الدگثردساپنااد هدمحلدچسبماهدگتادالگدجاگدت نما2

 د.محلدساپناادالگد وداوزدگسنریلدپنکدشدمرطابد پاشوتما3

خود را برای کمک به مجروح در صورت بروز شوک و تشنج  .د4

  .. الدصااللدگم وددمحلدساپناادالگد والتردگزدقتبدقرگالد هما آماده کنید.
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 دساپنااد الجهدسامد) الجهدسه(
د چتوالدددددددددددددددد دکتومتر دختاستت دهتوی ساپنااد سموالدشایادکهد الدآددتمومادالیته

ساپناادمادشاتادشد هدلحوظدسوپنوالیدگزد مندمادالشتا؛دساپنااداوهاد تهدد

د الدددد تساجدشد ونتدهویدزیریندتم دمادالسا.دساپنااد الجهدسامد مم ندگست

ظوهردچرمادیودالشهدموتنادشداوهادهمچتاددد

مامادسفماالتگد هدتظرد رسا.دمم ندگستدد

 الدگیندتاعدساپنااد هدالشنهدهوید صتبتاددد

زیردخاستدتم دآسمبدشگال دشا دکهد تو تثددد

 د کرپنادشد ادحساد الدآددتوحمهدمادشا .

 دساپنااد الجهدچهوالمد) الجهدچهوال(

دگزددد  الدگیندساپناا،دتمومدالیهدهویدخاستدکومرد چوالدساپناادمادشاتادش

د چتوالدددد  مندمادالشتادشد ونتدهوید گپتادموتنادموهمچه،دگ صوبدشدگسنخاگددتم 

ساپناادمادشا .د ودتاجهد هدمم گددشسعتدآسمبد هدگ صوبدمم ندگستد تهددد

طاالدکتاد الدآددتوحمهدهمچدچم یدگحسوسدت نما.دجرگحتدهویدتوشادگزد ترقددد

دتتمتاتتهدددددددد ارننااد ودشلنوژد والدشدتموسدطاالتادمالد ودشعتهدآتشدمادتاگتتنتا

هویادگزدساپنااد الجهدچهوالمد وشنا.دمحلدساپنااد هدلحوظدظوهریدسموهدشد

 د  زغولادشداوهودنرشالننهدپاگهاد ا .

 دساپناادشمممویا
 مشنردساپناادهویدشمممویاد ردگثردماگ دگسمایدشدقتمویادالگیجدالخدماد هتنتا.ددد

دخترشتت تمتندددددددد گیندساپنااد هدلحوظدظوهرید هد لملدتج یهدخماتاهویدشمممویتا

دشتاتتا.ددددددددددددددددددددددددددددددد دمتا دظتوهتر دگی دقتهتاه دتتو دپتوکستنتری دهتوی دالتتگ  خاست،د ال

ساپناادهویدشمممویاد ممقنردگزدآتچم یدهسننادکهد الدگ ناگد هدتظردمادآیتادد 

دهتویدددددددددددد دآستمتب د الجته شدگیند هدگیندمعنادگستدکهدجرگحتدگ گمهد گال .دتعممن

دددددد دگز ددددددد13شگال هد هد ونتدهوید اددتم د هد لملدگن گیشد مقدجرگحتد عتا د24تتو

 دسو تد عا،د مشنردطالدپاگهادکشما.

 

 د الموددساپناادهویدپفمف

 ساپناادپفمفدچمست؟

سوتنادمنردد8ساپناادهوید الجهدگشلدشد الجهد شمدکهدگ عو یدکمنردگزد

 گشنهد وشناد هد ناگددساپناادهویدپفمفدشنوپنهدمادشاتا.دگیندتاعد

ساپناادهود ودکمنریندمرگقبتدپمتادسریعد هبا دخماگدمادکننا.داومدهوید

 دخمشدالشدالگد رگید الموددساپناادهویدپفمفد تبولدکنما.

 د قمقهد ودآبدسر دپنکدتاهد گالیا.د11تودد11.محلدساپناادالگد رگید1

گاردآبدشمرد هدگتاگزهدکونادپنکدتمستد 

محلدساپناادالگد الشددیکدظرفدآبد

سر د)تهدپمتادسر (دقاطهدشالدکنما.دیخدالگد

 هدطاالدمسنقممدالشیدمحلدساپناادقرگالد

تاهمادزیرگد و ثدآسمبد مشنرد هد ونتد

 دهویدخاستدمادشا .

 .د الدساپناادهوید سموالدپفمف،دمحلدالگد وتاخمچادت نما.2

 وتاخمچاد و ثدقطعدجریوددهاگدمادشا دشد الد هبا دساپناادتوپمردگیجو د

 دمادکنا.

  .. الدساپناادهوید الجهد شمدمحلدالگدخوتسموددکنما3

محلدساپناادالگد هدطاالیدکهد

پمتادنشوالدشگال دت ناد ودچناد وتاد

اوزدگسنریلد ودمریمتد پاشوتما.دگیند

کوالد و ثدمادشا دمحلدساپنااد

گزدکثمفا،دار دشدپوکدشدآلا ااد

شد الدتهویتدگزد فاتتد الدگمودد

 د موتا.

.قبلدگزدخوتسمودد ستدهوینوددالگد شایمادشدخوتسموددالگدهردالشزد اضد4

هناومدخوتسموددمحلدالگد ودمریمتد شایمادشد وداوزدگسنریلدجایاد کنما.

 محلدالگد ودمریمتد بنایا.

براس تسرین درد و وتوییرس از  زونی می توانید م دارس  ماد .1.

  .سوژتای یا ژل  لوورا روس مول سوژتای بمالید

2 
3 4 

دکتهدددددمقامهد :دساپناادی ادگزدجرگحتدهویدالگیجدگست

مم ندگستدتوپاگسنهد رگیدهرکسادالخد ها.دساپناتاددد

دقتو تلددددددددد دپتوق هویدپفمفد اشددتموزد هدمرگقبتدخ ش تا

د ترگیددددددددددددددد دحتو  دش دشتایتا  الموددگست.دگمودساپناادهتوی

د تهددددددددددد دتتمتوز دستاز  جتاامریدگزد فاتتدشدکوهشدشال

مرگقبتدهویدشیژهد گالتا.دساپنااد ردگسوسدمم گددشتالددد

دشددددددددددددددد دآاتوهتا د تنتو تریتن  هدگتاگعدمخنتفادتقسممدمادشتا .

د الددد تشخمصدتاعدساپنااد رگیدتعممند هنریندالش د المودد سموالدگهممتد گال .

داتومددددد گیندمطتبددگتاگعدساپناادشدالششهوید الموتادمنوسبد هدصااللداومد ته

 دذکردشاهدگست.

 دتشخمصدتاعدساپناا

 دساپنااد الجهدگشلد) الجهدیک(
دتتاگتتادددددد حاگقلدشالدساپناادکهدمتا

دشتومتلدددددد الخد ها.دگیندتاعدساپناادتنهو

د تو تثدددددد الیهد مرشتادخاستدمادشا دکته

قرم یدخاستدشد التوکادمحلدساپنااد

 د .پاگهادشا.دآننوبدساپناادتماتهدگیدگزدساپنااد الجهدگشلدگست

  سوژتای دروه دوم )دروه دو(
د تودددد گیندتاعدساپنااد سموالد ال توکدتردگزدساپنااد الجهدگشلدگستدشدمعماال

تاالمدشدتوشلدهمرگهدگست.دآننوبدساپتنتاتاددددد

شایادشدالیخنندمویعولد گغدموتنادآبدجا د

یودچویدمادتاگتنادتماتهدهویادگزدساپتنتاتادددد

 الجهد شمد وشنا.دتوشلدهودزال دالتگدهسننادشدد

 ودش لدامریدخاستدجایاد الدالیهدزیریتن،دد

دمتحتلدددددددددددددد دتترکتمتا.  هدپا یدپا دپتاگهتنتا

کهد ردگثردتو شدپاالشمادگیجو دشاهد وشادمم ندگستدمناالمدد2ساپنااد الجهد

تشا .دساپنااد الجهد شمدزموتادالخدماد هادالیهد مرشتادخاستدکومرد چتوالددد

 دساپناادمادشا دشدساپنااد هدالیهد شمدخاستدمادالسا.

 به نام ژدا


