لولهکشیهای آب و فلزهایی که در ساختمان قرار دارد ،پمپ آب پارکها ،استخرها ،زمینهای کشاورزی
یا بعضی از خانهها ،چراغها و پایههای آن در حیاط خانه و پارکها و وسایل فلزی در معابر عمومی مثل پل و
نردهها ،کولرهای آبی و گازی ،کورهها و ماشینهای برقی برای پخت نان که مرطوب هستند ،چرخوفلکها و
همه وسایل تفریحی در پارکها ،سماور و پلوپز برقی ،بخاری برقی و همه وسایل فلزی داخل آشپزخانه ،وان و
دوشحمامبهخصوصپمپهایوانجکوزی ،کابلکشیپریزهای منازلوکارگاهها ،ماشینآالت صنعتیو
وسایلالکتریکی ،دستگاههایبیمارستانواتاقعملودستگاههایدندانپزشکی.

آبگرمکـن ،یخچـال ،فریـزر،
اجـاق گاز و اشـیای بلنـد و
بسـیار سـنگینباید با بست
یا تسـمههای مناسـب به کف
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

حواستان به
این وسیلهها
باشد
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نکات ایمنی در برقگرفتگی

برق جرأت نمیکند ما را بگیرد

آسیبها و صدمات

سوختگیاعضایداخلی:عبورجريانبرقازبدن،اولگرمايشديدتولیدمیکند
و بعد اعضاي داخلي را میســوزاند اما ما فقط سوختگی روی پوست را میبینیم.
شديدترين نوع سوختگي هم سوختگي ناشي از برق آنهم با جریانهای باالست.
البته مقاومت بافتهاي مختلف بدن متفاوت است و در بدن هرکدام از ما هم فرق
میکند .مثال اعصاب و عروق بافت قویتری نســبت به پوســت ،تاندون ،چربي و
استخواندارند.
تپش غیرعادی قلب :وقتی شخص دچار برقگرفتگی میشود ،ابتدا ضربانهای
قلبش غیرعادی و ناهماهنگ میشود و گاهی تعدادش تا 8برابر زمان طبیعی خود
میشود .بعد شخص دچار رعشه یا لرزش شدید میشود که در این موقع خطرها و
عوارضبرقگرفتگیخیلیزیاداست؛ممکناستمنجربهازکارافتادنقلبوتنفس
وخدایناکردهمرگشود.
تغییر تنفس و اعصاب :اعصاب و تنفس مقاومت بیشتری نسبت به اعضای دیگر
بدن دارند ،برای همین در جریان کم برق ،دچار اختالل نمیشــوند ،اما اگر شدت
جریان برق زیاد باشد ،مرکز تنفس را از بین میبرد ،بدون آنکه قلب متوقف شود که
در این صورت مرگ در اثر تورم ریوی اتفاق میافتد .در اثر جریان الکتریکی ،اعصاب
محیطیقابلیتتحریکوهدایتخودشانراازدستمیدهندوگاهیدراثرجریان
برق روی عضلههای خاص استفراغهای پشتسر هم پیش میآید که ممکن است
باعثخفگیشخصشود.

بعد از بهبودی

برقگرفتگی آنقدر ساده نیســت که اگر کسی دچار برقگرفتگی شد و بعد از
کمکهای امدادی به خانه برگشت ،فکر کند قضیه تمام شده است .گاهی یکنفر
که به ظاهر بهبود پیــدا کرده و به کارهای عادی زندگــیاش برمیگردد ،دچار
مشکالتی میشود که حتی فکرش را هم نمیکند که به دلیل همان برقگرفتگی
بوده.اگرشخصدچارحادثهبهیکیازمشکالتزیربرخوردکرد،بهتراستبیشتر
مراقبسالمتیاشباشدوبهپزشکمراجعهکند:
اختالل در قلب :این مســأله نوع شایع برقگرفتگی است که ممکن است بعد
ی سال رو شود .مهمترین آنها ناراحتی دریچههای قلب،
از چند هفته یا ماه و حت 
انبساط قلب و لختهشــدن خون است که خطرناک و کشنده است .اگر شخصی
دچار ناراحتیهای قلبی است ،باید بیشتر مراقب باشد تا دچار برقگرفتگی نشود،
چون دراین صورت عوارضی که که باید با آن دستوپنجه نرم کند ،خیلی بیشتر از
افرادمعمولیاست.
اختالل در حس شنوایی و بینایی :معموال کسی که دچار برقگرفتگی میشود،
همان ابتدا در حواس شنوایی و بیناییاش مشکلی پیش میآید ،اما بعد از گذشت
چندوقتازبرقگرفتگیمعموالافرادممکناستدچارآبمروارید،ناراحتیهای
اعصابچشم،تورمعصبوورمپایچشم،کمشدنحسشنوایییاکریشوند.
اختالل در عصب :خوشــبختانه در مواردی که ولتاژ برق زیاد نباشد ،عوارض
عصبی سطحی و گذرا هستند اما گاهی اختالالت عصبی مثل اختالالت مشاعر،
هذیانوازدستدادنبخشیازحافظهممکناستبعدازمدتیبروزکند.

فاطمه شمس| موضوع ســاده است اما
وقتی درگیرش میشویم چنان گیراست
که دیگــر ولکن قضیه نیســت و اینجا
دانستن انواع ترفندهاســت که تنها راه
نجات اســت و میتواند ما را از سردرگمی
محض رها کند .شاید شنیدهاید که بعضی
از برقکارهای ماهر میگویند« :برق جرأت
نمیکند ما را بگیرد» درعوض کســانی
هســتند که وقتی میخواهند دوشاخه
یک اتــو را به پریز برق بزننــد ،اول چند
ورد میخوانند و با دستهای لرزان آن را
داخل پریز میگذارند و سریع دستشان را
ماند،
عقب میکشند و از اینکه هنوز سال 
خدا را شکر میکنند .موضوعی که امروز
به آن میپردازیم« ،برقگرفتگی» اســت.
بنا داریم از کاربلدهای این حرفه بپرسیم
که چه کنیم برق ما را نگیــرد و حاال اگر
اتفاقی افتاد و مــا را گرفت ،چگونه خود را
از شرش نجات دهیم .البته سادگی وسایل
دمدســتی در خانه و بیرون از آن را راهی
برای نجات درنظر میگیریم که در هرجایی
دچار حادثه شــدیم یا کسی را دیدیم که
دچار برقگرفتگی شده ،بتوان او را نجات
داد .حواســتان را خوب جمع کنید ،چون
احتماال بعد از خواندن کارگاه ،یک امدادگر
خبره در زمینه برقگرفتگی خواهید شد و
دیگران از شما انتظار دارند.

از وسایل فلزی دوروبرمان
به سادگی عبور نکنیم
درستاستکهدربیشتربرقگرفتگیهاییکهاتفاق
میافتد،شخصمیتواندبهکمکدیگرانخودراازمنبعبرق
دورکند،امادردنیایپیشرفتهامروزیکهخیلیازوسایل
یبابرقکارمیکنند،باید
قدیمی،برایسهولتوسادگ 
دانستکهبرقگرفتگیچرااتفاقمیافتدوچطورباید
شرایط ایمنی را ایجاد کرد .برای اینکار اولباید
بدانیمکهبرقچیستودرچهشرایطی
آدمرامیگیرد؟

برقگرفتگي
یعنی چه؟
وقتیبههردلیلیبرقازبدنشماعبورکند،شمادچار
برقگرفتگیمیشوید.اینجریانالکتریکیمیتواندازیکولتاژ
کم وارد بدن شما شده باشد یا خدایناکرده از یک جریان ولتاژ زیاد
کهخطرناکاست.اگرشدتبرقگرفتگیآنقدرزیادباشدکهبدن
شماعکسالعملشدیدنشانبدهد،بهشماشوکالکتریکیواردشده.
ایننوعبرقگرفتگیممکناستاثرشازاحساسشوککمشروع
شودتاحالتسنگکوپیابیهوشیکاملبرسد.معموالبیشتر
از99ونیمدرصدکسانیکهدچاربرقگرفتگیمیشوند،
میتوانندخودشانراازسیمیاآنمنبعبرقگرفتگی
جداکنندامادرمواردیهمممکناستاین
اتفاقنیفتد.

عالیمعمومي
عالیمعمومیبرقگرفتگیبستهبهشدت
جريانبرقومدتزمانتماسباآنفرقمیکند:تنفس
تندتندوكوتاه،سوختگيپوست،گيجيورفتارآشفته،از
دسترفتنهوشياريبراییکلحظهبرقگرفتگی2مرحله
دارد:آستانهاحساس،آستانهانقباض.آستانهاحساسبرایعبور
جریانکمبرقازبدنشماستوبرایقسمتهایمختلفبدن
فرقمیکند.مثالآستانهاحساسپوستبیشتراز2ونیمبرابرزبان
است،اماآستانهانقباضبعدازگذشتنیکجریانمشخصیبه
وجودمیآیدکهعضالتبدندچارعکسالعملمیشوند.
آستانهانقباضاعضایبدنهمباهمفرقمیکنند
اما در کل شدت آن از آستانه احساس
بیشتراست.

خودت را به من نچسبان!
قبل از آموزش کمکهای اولیه برای شخصی
که دچار برقگرفتگی شــده یک نکته را بدانید
که خیلی اهمیت دارد .اگر هنگام نزدیک شدن
به مصدوم احســاس مور مور شدن و قلقلک در
پاها کردید ،بالفاصله بایستید .این حس به شما
عالمت میدهد که روی زمین پر از الکتریسیته
هستید و جریان برق از یک پای شما وارد و از پای
دیگر خارج میشود .در این زمان آرامش خود را
حفظ و فوری یک پای خود را از روی زمین بلند
کنید ،بچرخید و برگردید تا از این محیط خارج
شوید .برقگرفتگی وقتی اتفاق میافتد که برق
مسیر رفتوبرگشت داشته باشد .در این مواقع
فرد یا باید روی یک پا بایســتد یا دو پا را کامل
به هم بچســباند تا در صــورت ورود برق راهی
برای خروج آن نباشــد و خطر به حداقل برسد.
خطرناکترین حالت برقگرفتگی زمانی است
که جریان برق از یک دست وارد و از دست دیگر
خارج شود .در این هنگام جریان برق از قلب و ریه
گذشته و میتواند باعث از کار افتادن این اعضا و
درنهایت منجر به مرگ شود ،اما مراحل کمک
به شخص مصدوم در زمان برقگرفتگی شامل
مواردزیراست:
جریانبرقراازمنبعجداوقطعکنید
دوشــاخه را از برق بیرون بکشید .اگر وسیله
برقی این حادثه را ایجــاد کرده از کلیدش برای
خاموش کردن اســتفاده نکنید ،چون ممکن
است خراب باشد و باز برقگرفتگی ایجاد کند.
اگر بنا به شرایطی این امکان وجود ندارد سراغ
فیوزبرویدوهمهدکمههایشراخاموشکنید.
اگرشرایطموجوداجازهنمیدهدجریان
برقراقطعکنید
روی یک جسم خشک عایق مثل چند الیه
روزنامه،یکزیراندازالستیکییاچوببایستید.
از یک وسیله عایق و خشک مثل چوپ و جارو
برای جــدا کردن مصــدوم از منبع برق کمک
بگیرید.
یک پارچه خشک مثل روسری یا شال گردن
را دور آن قسمتی از بدن مصدوم که به برق وصل
شده قالب کنید و او را به سمت دیگری بکشید تا
از منبع برق دور شود.

اگر هم این وســایل د م دســتتان نبود ،آن
قسمت از لباس مصدوم که خشک و آزاد است را
بگیردوبکشید.حواستانباشددستتانبهبدن
مصدومنخوردچونداخلشبرقجریاندارد.
اگربرقگرفتگیدرمحیطصنعتیوباولتاژ
زیاداتفاقافتادهباشد
از مصدوم و محیــط برقگرفتگی کامال دور
شــوید و به هیچ چیز دســت نزدید تا مطمئن
شوید جریان برق قطع شده اســت .تا 30متر
دورتر از منبع برق باز هم ممکن است برق جریان
داشته باشد .تصور نکنید با وسایلی مثل چوپ
خشک ،یا شال و روســری میتوانید مصدوم را
نجاتدهید.چونجریانبرقشدیداستاجسام
عایق نمیتوانند آنطور که باید از شما محافظت
کنند.
اگرمصدومنفسنمیکشد
وتنفسقطعشده
باید بالفاصله تنفس دهانبهدهان را شــروع
کنید.
وقتی عملیات شما موفقیتآمیز بود و تنفس
مصدوم برگشــت ،او را به سمت پهلو بخوابانید.
منظور ،وضع پایدار خوابیده به پهلو اســت که
یعنی:
بدن بیمار را از قســمت لگن و شانه به پهلو
بچرخانید و سرش را تا حد امکان به یک طرف
برگردانید.
پایتحتانیراتاحدامکانصافنگهدارید.
پای فوقانی را طوری بگذارید که در قســمت

زانوولگن،زاویهقائمهایجادشود.
دست تحتانی باید صاف باشد و دست باالیی
درقسمتآرنجرویدستتحتانیخمشود.
ازتکنیکخمکردنسربهعقبوحمایتفک
استفادهکنید.
صورت کمی به طرف پایین قــرار بگیرد .در
صورت نیاز به تکیهگاه ،دســت یا هر تکیهگاه
دیگریرازیرسربگذارید.
حاالعالیمحیاتیاوراکنترلکنید.
اگرمصدومنبضنداشت
بالفاصلهسیپیآرراشروعکنید.
وقتی نبض و تنفس کامال برگشت مصدوم را
دروضعپایدارخوابیدهبهپهلوقراردهید.
حاالازعالیمحیاتیاشمطمئنشوید.
اگرمصدومهوشیارنبود
عالیم حیاتیاش را شامل راه هوایی ،تنفس و
نبضکنترلکنید.
مصدومرادروضعپایداربهپهلوبخوابانید.
اگرمصدومهوشیارشد
کمی با آب سرد سوختگیها را خنک کنید تا
ازدمایبدنمصدومکاستهشود.
اگر کسی تا بهحال با اورژانس تماس نگرفته،
خودتانتماسبگیرید.
تا قبل از آمدن نیروهای اورژانس مدام عالیم
حیاتیمصدومراکنترلکنید.
وقتی نیروهای امدادگــر آمدند ،مدت زمان
برقگرفتگیرابهآنهابگویید.
درمان را برای کم کردن شوک انجام دهید.

