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درجه  در در جهان است که ریو مرگ و م یمار یب لیاز دال ی ک ی ی برق گرفتگ
قرار   قیحوادث در خانه و سپس بزرگساالن را از طر قیاول کودکان را از طر 

ممکن است   ی گاه  .دهد ی قرار م ری پرخطر تحت تأث یها  طیگرفتن در مح
به   یبرا .شوند ایاح تی با موفق یویر-ی قلب هیاول ستیپس از ا مارانیب

خطرات   دیبا  ده،یحداقل رساندن خطر عارضه و نجات جان فرد حادثه د
  تهیسی الکتر کی زیف ی با اصول اساس  یی آشنا .شوند یر یو جلوگ ی نیب شیپ

 .کند ی کمک م  ی ک یبه روشن شدن صدمات پس از شوک الکتر

 .می بپرداز ی برق گرفتگ  ی تا با هم به بررس  دیمقاله با ما همراه شو نیا در

 

 چیست؟  یبرق گرفتگ 1#

عامل   نیهم هستند و تهی سیخوب الکتر یبدن انسان رسانا یبافت ها
از بافت   ی کیالکتر  انیبا برق، جر م یشود که در اثر تماس مستق ی باعث م

  انیجر نیشدت و مدت زمان ا نکهیبه ا بسته .بدن انسان عبور کند یها
برق  ایکم خطر و  ی کیشوک الکتر  کیچقدر باشد ممکن است فرد  یعبور 

 قیدق ی فیتعر  طبق .شود، داشته باشد ی کامل که منجر به فوت م ی گرفتگ
  ستیدچار ا ی ک یالکتر هیاست که فرد در اثر تخل ی زمان  ی تر، برق گرفتگ 

 .رود ی از هوش م ا یشده  ی تنفس ی قلب

 :را به دنبال داشته باشد ریممکن است عوارض ز   ی گرفتگ برق

 پوست  ی سوختگ •
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 ی داخل یبافت ها  ی سوختگ •
  ستیبه قلب که ممکن است منجر به ا ی ک یالکتر بیآس ایتداخل  •

 شود. ی قلب ی تمیآر ای ی قلب

 

 

 یکی شوک الکتر  یعلل احتمال 2#

 :است ری شامل موارد ز ی عمده برق گرفتگ لیدال
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 وب یمع ی خانگ لوازم •
در معرض   یها میمانند س  ی ک یگرفتن در معرض منابع الکتر قرار •

 تماس 
 با خطوط برق تماس •
 ی از خطوط برق فشار قو ی ک یالکتر یقوس ها جرقه •
 سرنگون شده ایخط برق قطع و  کیبا  تماس •
 در تماس با آب  ی ک یالکتر لیوسا •
 خراب  اینادرست  ی خانگ ی کش میس •
 صاعقه  برخورد •

 

 



 

4 www.namatek.com 

 نسان ا  یعالئم برق گرفتگ 3#

همانطور که در بخش قبل اشاره شد، شدت و مدت زمان   ی به صورت کل
 .داشته باشد ی الئم متفاوتتواند عوارض و ع  ی از بدن م انیعبور جر

 :دنباش ریعالئم ممکن است شامل موارد ز نیا

 یهوش  ی و ب یار یهوش رات ییتغ •
 ه یر یی نارسا  ای ی تنفس   مشکالت  •
 استخوان ستگی کش •
 شکسته  یها استخوان •
 کمر(  ایگردن، فک  نه،ی)درد در قفسه س ی قلب حمله •
 سردرد  •
 ییشنوا  ای یی نایمربوط به بلع، ب  مشکالت  •
 قلب نامنظم ضربان •
 و درد عضالت اسپاسم •
 سوزن سوزن شدن ای  ی حس ی ب •
 تشنج  •
 پوست  ی سوختگ •
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 ی انواع برق گرفتگ  4#

 

و   میبر اساس نحوه رخ دادن، به دو دسته تماس مستق ی برق گرفتگ انواع
، (Direct) می تماس مستق ی برق گرفتگ رد .شود ی م می تقس میمستق ریغ

 لیبه پتانس گریفاز اتصال داشته و بخش د میس کیاز بدن فرد به  ی بخش 
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از   ستمیکل ولتاژ س یمساو بایتقر  یحالت ولتاژ  نیا در  .متصل است نیزم
بروز  ی زمان (Indirect) میمستق ریتماس غ  نوع .بدن فرد عبور خواهد کرد

به علت   اما فاز نداشته باشد؛ یاصل میکند که فرد اتصال با س ی م دایپ
به برق متصل  دیاز آن که نبا ی بخش ستمیس موجود در وبیو ع ی خراب

 نیآشپزخانه مثل ماش ی لوازم برق ی کش  میکه س ی مثال زمان یبرا .باشد
 شود.  ی آن برق دار م یفلز  بدنه خراب بوده یی لباسشو

 

 اقدامات الزم در هنگام حادثه 5#

انجام شود   ی در هنگام مواجهه با مصدوم دچار برق گرفتگ  دیکه با یرفتار 
 :شود یخالصه م قیدر سه عبارت ساده اما دق

 .دی کمک کن درخواست .1
 :کار نیانجام ا ی. برادی"جدا" کن ایمصدوم را نجات داده  شخص .2

o قطع  ایقطع کننده  زمیمکان چ،یرا با استفاده از سوئ انیجر ابتدا
فرد برق  کیکه  دینکن فراموش .دیقطع کن رهیکننده مدار و غ

 نیخطر سقوط به زم انیگرفته واقع در ارتفاع، در لحظه قطع جر
تالش شود تا سقوط با استفاده از  دیبا یموارد نیچن در و درا دار

از  یپتو توسط تعداد اینگه داشتن بوم  ای کی تشک، لباس، الست
 .ابدیافراد کاهش 
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o طول  ی لیخ چیدور بودن سوئ لیبه دل ایشود  یقطع نم انیجر اگر
استفاده از هر عنصر  با فرد برق گرفته را دیکن ی کشد، سع  ی م
( یکمربند چرم ،ی چوب  ی رسانا )تخته، نوار چوب، طناب، صندل ریغ

 میگرفتن س یشاخه خشک و... برا ای از چوب  استفاده .دیجدا کن
  که ی گرفتن لباس او به شرط ایاز فاصله دور  دهید بیفرد آس ای

 .داشته باشد ی خوب یبند قی کمک کننده عا فرد

 

از  ی پزشک یکمک ها دنیتا رس دهید بیزنده ماندن فرد آس یبرا .3
 .دیاستفاده کن هیاول یکمک ها

 حادثه  نیدر ا هیاول یکمک ها 1-5#

 دهد، ی مرگ آشکار اغلب خود را نشان م   تیوضع  ،ی کی الکتر هیاز تخل پس
گردش  ستیا ا ی ی تنفس  ستیا ،یار یاز دست دادن هوش لیبه دل احتماالا 



 

8 www.namatek.com 

به رفتار   ازین  ی موارد در برق گرفتگ  نیاز ا کی هر .خواهد داد یخون رو
 :دارد ی متفاوت

 ی ار ی( از دست دادن هوشالف

موقت وجود داشته باشد؛ اما توقف    یار یاست از دست دادن هوش ممکن
حالت   نیا در .قلب و نبض قابل درک است ضربان و  دروجود ندا ی تنفس 

  تیموقع .دیبه پهلو بخوابان ی منی ا تیاست که مصدوم را در موقع ی کاف
  در به پهلو است تا دهید بیفرد آس  دنیشامل دراز کش  ی جانب ی منیا

 .دهان، خفه نشود قیترشحات از طر ایصورت استفراغ، دفع خون 

 :دیدنبال کن دیکه با  ی مراحل

 .دیبه کمک کننده خم کن کی مجروح را نزد  یپا •
 .دیباسن او قرار ده ریبه ز کیمجروح را نزد  دست •
 .دیرا اول دور کرده و در کنار پهلو قرار ده دهی د بیفرد آس یبازو •
را در  یگونه او قرار داده و سر و ریرا در ز دهی د بیفرد آس دست •

 .(ده ی)نه خم شده و نه کش  دی" بگذاری حالت "خنث

 

 ی تنفس  ستی( اب
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 یار یعالوه بر از دست دادن هوش ی تنفس  ستی حالت عالئم واضح ا نیا در
  کمک .قابل درک است دهید بیحال، نبض فرد آس نی ا با .شود ی ظاهر م 

با استفاده از روش دهان  حاا یبالفاصله شروع شود. ترج دیبا ی تنفس  یها
 .به دهان

 ( توقف گردش خون ج

  ی و عدم تنفس اضافه م ی هوشیحالت عدم ضربان قلب به حالت ب نیا در
  ی عنی (، یویر ی قلب یای)اح CPR یمورد شروع مانورها  نیا در .شود

 .مهم است اریبس ی خارج ی تنفس دهان به دهان با ماساژ قلب بیترک
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 یاز برق گرفتگ   یر یجلوگ 6#

در خانه و محل  ی کیاز وقوع خطرات الکتر  دیتوان  ی م  ریموارد ز تیرعا با
 .دیکن یر یکار جلوگ

  ی منی ا یدستورالعمل ها شهی هم ی برق لیاستفاده از وسا هنگام •
 .دیسازنده را دنبال کن

 ی برق لی مرطوب بودن از استفاده از وسا ایهنگام دوش گرفتن  در •
 .دیکن یخوددار 

  زیکه به پر یی دستگاه ها  ژهیبه و  ی ک یالکتر یرا از دستگاه ها کودکان •
 .دیبرق متصل هستند دور نگه دار

برق را از دسترس   یها میمخصوص س یاستفاده از پوشش ها با •
 .دی کودکان دور نگه دار

 ی برق لی آب سرد، هرگز به وسا یلوله ها ایآب  ریلمس ش هنگام •
 .دیدست نزن

 .دیکودک استفاده کن  ی منیا یبرق از شاخه ها یزهای تمام پر در •
 .دیریو نارسانا پناه بگ من یا ی زمان وقوع رعد و برق در مکان در •


