
  فرد كنترل و  حركت  به قادر  مصدوم  به  كمك
  اين توانيد مي احتماالً كنيد، دور خطر  محل از را او هستيد مجبور شما و  است  حركت  به قادر و هوشيار ، مصدوم اگر
 ، مصدوم  حركت  به  بخشيدن  ثبات  براي را زير  هاي شكل در  شده  تشريح  روش توانيد مي. دهيد  انجام  تنهايي  به را كار
  .بگيريد كار  به

   مصدوم  داشتن  نگه
  صورت  به  شست  گرفتن  روش از  استفاده با را  مصدوم  دست. بايستيد  مصدوم  ديده  آسيب يا تر ضعيف  سمت در) 1
 خود  شست و  انگشتان ، داده قرار  مصدوم  دست  كف زير در را خود  دست  كف: داريد  نگه » دست  كف در  دست  كف«
  .داريد  نگه  وي  بدن  جلوي در  مختصري  رامستقيم  مصدوم  بااليي  اندام. ببنديد  وي  شست دور  به را

  
  براي را  وي كمر  ناحيه در  لباس  هاي بخش ساير يا شلوار بند كمربند، ، برده  مصدوم كمر دور  به را خود ديگر  دست) 2

  .بگيريد  مصدوم  داشتن  نگه
  مصدوم با  همگام و برداريد  كوچك  گام چند. باشد  داشته را  حركت  آمادگي  مصدوم  كه كنيد  حاصل  اطمينان) 3

  .بدهيد خاطر  اطمينان  مصدوم  به مسير  طول در. كنيد  حركت
  .كنيد  پيروي  سقوط  كنترل  به  مربوط  هاي گام از كرد،  افتادن  به  شروع  مصدوم  كه  اي مرحله هر در) 4

  :جهت كنترل مصدوم و جلوگيري از سقوط به ترتيب زير اقدام فرماييد
  مصدوم  طرف دو در را خود  دستان. كنيد  حركت او  دنبال  به  سريع  امكان حد تا و كنيد رها مختصراً را  مصدوم) 1

  .نگيريد را  وي اما دهيد، قرار
  خم  اندكي را  زانوهايتان ، گذاشته  ديگري  جلوي در را پا دو از  يكي ، كرده باز  شانه  عرض  اندازه  به را خود  پاهاي) 2

 نكنيد  سعي اما بيفتد شما  بدن  روي  مصدوم  وزن بدهيد  اجازه.  داشت خواهيد  پايداري  گاه تكيه ، ترتيب  اين  به كنيد؛
  .بگيريد را  وي  كه
. آيد در  كف  روي  به  نشسته  وضعيت  به تا بلغزد شما  بدن  روي  مصدوم دهيد  اجازه خود،  ايستاده  موقعيت  حفظ با) 3

  .بگيريد را  مصدوم نكنيد  سعي
  تعديل ، است  ضروي  بودن  راحت  براي  كه  حدي تا را  وي  موقعيت و بزنيد زانو  زمين  روي ، مصدوم  پشت يا كنار در) 4

 .كنيد


