
 حادثه شیمیایی کلرینبا  بیمارستانی  وپروتکل  برخورد پیش بیمارستانی 
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منطقه                                                                  

 داغ

خا           یات و یه ح پا مات  قدا جام ا رج ان

ی           یاا  اح ا سااااسر سااابین قب ان

 دا گبدا درصااا رت م ب   سااابو

تبوما ت ساات تیآ وم سد دیدو ووی و 

 *(  Aکامل )س ح PPe ا 

 قربانیان

*انتقال قب انیاا  ه محال اماک کاه    

)ع لیااات(  Hazmatت ساات تاایآ

انجاااام پاااجیبد ورجااا  خاااارج 

ساااسر ااااباد درصاا رت وسااین   

 ااا دا حادااااه اسوساااایل نقلیاااه  

 ر عی استفادو گبدد

شبایت تجدید کنندو حیات )تگ  ور د

راو دم و شامل اسپاسآ حنجبو، قبمز(

 ... و ه ایی ا قانی

 تبیاژ  باساس الگ ر ملی
عدم ور دشبایت تجدیدکنندو 

 حیات )تگ سرد وسبز(

اکسی ا و ABCانجام  و  یحبک  ساسر درص رت شک  ه تبوما  برسی ول دگی

 / انت  اسی ا درص رت نیاس BVMماسک   ا تباپی حیک انتقال

 ساسر درص رت نیاسحبک  ی

 ول دگی  ا گاس یا  خار ول دگی پ ستی ول دگی چش ی گ ارشیول دگی 

 خیب عالئآ تنفسی

  له

ح ای  تنفسی                      

عدم نیاس ه ول دگی سدایی 

درغیاب ش اهد تحبیک چشآ 

 وپ س 

 

خارج کبدا لباساااجا                                

شااسااتشاا ر پ ساا   

 ه مدت      اوب اباواا 

قه  03تا  51 دروب  دقی

دررااه وگاابم    03

 نگجداشتک عض 

خااارج کاابدا لاانااز      

شااسااتشاا ر چشااآ 

 03 اااوب حااداقاال 

دقااایاااقاااه، اداماااه  

 شستش درحیک انتقال

ش ر        شست سجا، خارج کبدا لبا

پ ساااا  تنجااا درصااا رت     

ور داساااتفبا  ، عاادم القااا       

اساااتفبا  ، خ راندا ن ااا   

لی اا شااایبیاوب درصااا رت   

 ه شیار  دا وت انایی خ ردا

 تبیاژ دو ارو قب انیاا منتقل شدو اسمن قه گبم

 (مخاط سدایی )شستش ر دو ارو پ س  وتک یل ابویند ول دگی

 ص رت نیاس( در ABCDقلبی عبوقی ) ح ای  تنفسی و

قال دادو درمانی انت ،  ایستی  ه یک مبکز دوا عالم   اشند ا تداً در حتی اگب قب انیاا سیب

قلبی  ار ری ر و ی ارر سمینه ،  ی اراا  ایک محیت  سته در غلظ   االر کلب ش ند: م ارجه  ا

 سیگارر عبوقی، ک دکاا، ااباد

 ، استفادو اسص رت نیاس ، مدیبی  پیشباته راو ه ایی درح ایتی هار عالمتی وه درمااارای

 نفبیک راس یک  بار ک دکانی که دچار، اپیص رت  بوس  بونک اسپاسآ  بونک دیالت ر در

ج یز ، تمایعات کبیستال ئید، درماا تشنج تج یز گیبر ودرماا ش ک: رگ .ش نداستبیدور می

 تح  ت اس  ا ح له خشک ، گبم نگجداشتک عض درد ضد

 

Chem.pro. CL2 (prehosp & hosp) / MOH / PDO/ EMS / 1396 
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