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 ٞب ػالئٓ ثبِیٙی قىؿشٍی

 .اؾز زضز ثبِیٙی ػالٔز سطیٗ ٟٔٓ 

 یب قىؿشٍی اؾشئٛدطٚسیه Stress fracture ٔثُ. ٘یؿز ٕٞطاٜ زضز ثب ٕٞیكٝ قىؿشٍی ِٚی 

 ٔحسٚزیز حطوشی ػًٛ ثٝ ز٘جبَ قىؿشٍی؛  -1

ٌطزٖ فٕٛض، قىؿشٍی اؾىبفٛئیس ٔچ زؾز ٚ اؾشرٛاٖ سبِٛؼ زض قىؿشٍی ٔچ زؾز، ٔچ  Grad I قىؿشٍی زض خع ثٝ 

 ٌیطیٓ. ٌیطیٓ ٚ زض قىؿشٍی سبِٛؼ، ٘یع آسُ یب ٌچ وٛسبٜ ٔی زؾز ضا ٌچ ٔی

 اؾز. full internal Rotationضخ ٞیخ زض حبِز  x rayثٟشطیٗ ٌطافی زض قىؿشٍی ٌطزٖ فٕٛض:  سٛخٝ:

 زفٛضٔیشی:  -2

 ذٛضز. طاٜ ثب خبثدبیی فطْ ػًٛ ثٝ ٞٓ ٔیزض قىؿشٍی ٕٞ

ٌیطز ٚ  لطاض ٔی Internal Rotationسطیٗ زفٛضٔیشی زض ضفشٍی ٍِٗ اؾز ٚ ا٘ساْ سحشب٘ی زض حبِز  سطیٗ ٚ قبیغ ٔؼطٚف

 قٛز )زضضفشٍی ٍِٗ ثیكشط ثٝ نٛضر ذّفی اؾز( وٛسبٞی ا٘ساْ زیسٜ ٔی

 اؾز.  RotationExternalثطذالف زضضفشٍی ٍِٗ، قىؿشٍی اَطاف ٞیخ زض 

 قٛز قىؿشٍی ضخ ثسٞس ٚ ا٘ساْ ثطػىؽ حبِشی وٝ ثبیس ثبقس، لطاض ثٍیطز؟ آیب ٔی :ؾؤاَ 

قسٖ  Missسطیٗ ٔحُ  وٙٙس. ثٙبثطایٗ انّی ثّٝ، اٌط قىؿشٍی ٞیخ ٚ زض ضفشٍی ٍِٗ ثب ٞٓ ٕٞطاٜ ثبقٙس، ٕٞسیٍط ضا ذٙثی ٔی

سط اظ  ثب قىؿشٍی ضاٖ سٛأْ اؾز. ٚ ثبیس حشٕبً اظ ثبالسط ٚ دبییٗ زض ضفشٍی ٍِٗ ثٝ ز٘جبَ ِٔٛشیذُ سطٚٔبؾز وٝ زض ضفشٍی ٍِٗ

 قىؿشٍی ٞٓ ٌطافی ا٘دبْ زاز.

ؾبػز ٌصقز  6-8ٌیط٘س ٚ زض يٕٗ ثؼساظ  ٞب اٌط ثب ٞٓ ٕٞطاٜ ثبقٙس، َجك حبِشی وٝ ا٘شظبض ٔبؾز، لطاض ٕ٘ی زفٛضٔیشی :سٛخٝ 

 ز.ضٚ ٔی ثیٗ اظ زضز  ظٔبٖ اظ قىؿشٍی

3-  Attitude: 

 اـ قىؿشٝ زؾز ؾبػس زیٍط، زؾز ثب ثیٕبض والٚیىَٛ، قىؿشٍی زض ٔثالً ٌیطز، ٔی ذٛز ثٝ قىؿشٍی ٍٞٙبْ فطز وٝ ٙیدٛظیك 

 .زاضز ٔی ٍ٘ٝ ضا

4-  Crepitation: 

زضز، قٛن،  ثب ٚ اؾز زضز٘بن آٖ ایدبز چٖٛ. ٌطزز ٕ٘ی آٖ ز٘جبَ ثٝ دعقه ٚ آیس ٔی زؾز ثٝ ٔؼبیٙٝ زض سهبزف ثطحؿت وٝ 

 ٞبی سیع قىؿشٍی( ٕٞطاٜ اؾز. سكسیس ذٛ٘طیعی ٚ نسٔٝ ػطٚق )٘بقی اظ ِجٝ
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اؾز وٝ ثبیس حشٕبً زض  Neurovasculation سطیٗ ٔؿئّٝ زض قىؿشٍی وٝ ثبیس ز٘جبَ آٖ ثٍطزیٓ، ٚخٛز یب ػسْ ٚخٛز ٟٔٓ

 دطٚ٘سٜ ثیٕبض ثجز قٛز.

قٛز. زض آؾیت ػهت  ( ٘بٔیسٜ ٔیNeuropraxiaآیس) ٔیآؾیت ػهجی وٝ ثٝ ز٘جبَ قىؿشٍی ٚ زض ضفشٍی حبز ثٝ ٚخٛز 

 ٔبٜ ثبیس نجط وٙیٓ. 5/1ٞبی فٛلب٘ی  ؾیبسیه یه ٔبٜ ثبیس نجط وٙیٓ سب ثطٌكز دیسا وٙس ٚ زض آؾیت اػهبة ا٘ساْ

 Exploreآؾیت ػهت ثٝ ز٘جبَ زذبِز دعقه )فطآیٙس خبا٘ساظی( ٔؼٕٛالً ثٝ نٛضر دبضٌی ٚ ٌیطافشبزٌی ػهت اؾز ٚ ثبیس 

 ضٚ٘س اقشجبٜ ٕٔىٗ اؾز ثٝ ٚخٛزثیبیس؛ 2ز؛ ٚ اٌط لجُ اظ ٔؼبیٙٝ ٘سا٘یٓ، قٛ

زض دطٚ٘سٜ ثجز قٛز ٚ ظٔبٖ اظ زؾز ثطٚز وٝ زض ایٗ  Neuropraxiaاظ زؾز زازٖ ظٔبٖ: ٕٔىٗ اؾز سكریم يبیؼٝ  -1

 ضٚز. حبِز، ػهت ٘ىطٚظٜ قسٜ ٚ اظ ثیٗ ٔی

وٙیٓ ٚ یه ػُٕ  ٔی exploreَ خبا٘ساظی نسٔٝ زیسٜ، اقشجبٞبً زِیُ: ثب سكریم ایٗ وٝ ػهت ثٝ ز٘جب ػُٕ خطاحی ثی -2

 وٙیٓ. زِیُ ضا ثٝ ثیٕبض سحٕیُ ٔی خطاحی ثی

زض  Radial٘جى  posteriorیب  Dorsalis pedisسط آؾیت قطیبٖ اؾز. وٙشطَ ٘جى  اظ آؾیت ٘طٚٚاؾىٛالض ٟٔٓ

 ذهٛل زض قىؿشٍی ٘عزیه آض٘ح ٚ ظا٘ٛ. ٞب ٟٔٓ اؾز. ثٝ قىؿشٍی

 ٞب اؾز. ٞب ثیكشط اظ قىؿشٍی آؾیت ٘طٚٚاؾىٛالض زض ضفشٍی سٛخٝ:

ٚ ٞٛقیبضی وٕی زاضز، ثبیس  ثبقس وٝ ِٔٛشیذُ سطٚٔب ٔی قٛز؟ ثطای ٞط ثیٕبضی چٝ ٔٛلغ اظ ثیٕبضٌطافی ٌطزٖ ٌطفشٝ ٔی ؾؤاَ:

ٌطز٘ی،  ayR-Xزض  latralٌطز٘ی زض حًٛض ذٛز ٔب ٌطفشٝ قٛز ٚ ثطای زازٖ دٛظیكٗ  X.Rayحطوز قٛز ٚ یه  ٌطزٖ ثی

ٚ ٌطافی ٍِٗ ثبیس ا٘دبْ  latral ،CXRٌطز٘ی زض حبِز  Ray, M.T-Xوُ ثسٖ ضا ثبیس ثب ٞٓ حطوز ثسٞیٓ. دؽ زض ثیٕبضاٖ 

 قٛز ٚ ثبیس فطو ضا ثط قىؿشٍی ٌطزٖ ثٍصاضیٓ سب ذالف آٖ ثبثز قٛز.

 ٞب: السأبر ٔٛضز٘یبظ زض قىؿشٍی

 قىؿشٍی ثؿشٝ:-1

 :ظیطا .اؾز إٞیز حبئع ثؿیبض ٌیطی آسُ 

 .قٛز ٔی چطثی آٔجِٛی وبٞف ٚ سبَٚ ٚ سٛضْ وبٞف ، حطوبر اظ ٘بقی نسٔٝ وبٞف زضز، سكسیس اظ خٌّٛیطی ثبػث  -

 .قٛز حطوز ثی ػًٛ ثبیس فمٍ. ٘ساضیٓ زاضٚیی ٞیچ چطثی آٔجِٛی اظ دیكٍیطی ثطای  -

وٕذبضسٕبٖ اؾز، ثب سؿىیٗ زضز ٔربِفٙس، وٝ ایٗ زضؾز ٘یؿز. چٖٛ زض  ؾٙسضْ ٔؿشؼس ثیٕبض وٝ ایٗ زِیُ ثٝ ٌطٚٞی  -

سٛا٘یٓ اظ اثؼبز  سٛاٖ ٔطسجبً ثیٕبض ضا چه وطز. ثٙبثطایٗ سؿىیٗ زضز، اظ يطٚضیبر زضٔبٖ ٔبؾز ٚ ثب وٕذطؼ ید ٔی اٚضغا٘ؽ ٔی

 ؾٙسضْ وٕذبضسٕبٖ خٌّٛیطی وطز.

 قىؿشٍی ثبظ :-2
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 .ثبقس ثبظ ٘جبیس ظذٓ ضٚی ٚخٝ ٞیچ ثٝ 

 ٚ وٙیٓ ٔی قیٛ ضا آٖ اَطاف ٚ ٌصاقشٝ ظذٓ ضٚی اؾشطیُ ٌبظ یه وٝ سطسیت ایٗ ثٝ. زاز قؿشكٛ اٚضغا٘ؽ زض ثبیس ضا ظذٓ  -

 .زٞیٓ ٔی قؿشكٛ ضا آٖ ؾبِیٗ ٘طٔبَ ثب ثؼس

 ثطزاضی وطز. چٖٛ ٕٔىٗ اؾز ثبوشطی زض آٖ ثبقس. لجُ اظ ٞطوبضی ثبیس ثب ؾٛاح اظ ٔحُ ظذٓ ٕ٘ٛ٘ٝ سٛخٝ:  -

 وٙس. ٞب خٌّٛیطی ٔی ثبوشطی Colonizationؾبػز اَٚ قىؿشٍی اظ  2قؿشكٛی ظذٓ زض 

 ثیٛسیه آ٘شی زازٖ 

 قىؿشٍی ٚ زض ضفشٍی ٞیخ

ٔٛاضز ثب آؾیت ػهت ؾیبسیه ٕٞطاٜ اؾز. زض حبِی وٝ زض  14۱سطیٗ حبِز قىؿشٍی ٚ زضضفشٍی ٞیخ ذّفی اؾز ٚ زض  قبیغ

 ضفشٍی قب٘ٝ لسأی اؾز.

ٞب ٕٞطاٜ اؾز ٚ  ثیٕبض ثٝ ز٘جبَ سطٚٔبی قسیس ٔطاخؼٝ وطزٜ ٚ احشٕبالً ثب آؾیت ٍِٙی ٚ قىٕی ٚ یب ؾبیط قىؿشٍی سبثّٛی ثیٕبض:

 زاضز. Internal Rotation  ٚ shorteningدبی ثیٕبض حبِز وٛسبٞی 

 زضضفشٍی لسأی ٚ ؾب٘شطاَ وٕشط اؾز.

 Ray-x سكریم:

وٙیٓ سب آؾیت ؾیبسیه ثطَطف  خبا٘ساظی ٚ ٌصاقشٗ وكف، اٌط ٕٞطاٜ ثب آؾیت ػهت ؾیبسیه ثبقس، یه ٔبٜ نجط ٔی زضٔبٖ:

 وٙیٓ. ٔی EMG  ٚNCVقٛز ٚ زض آٖ ٔسر 

ٞفشٝ ثبیس وكف ثٍصاضیٓ. اٌط ٕٞطاٜ ثب قىؿشٍی  3-6وٝ ػالٜٚ ثط زضضفشٍی، قىؿشٍی ٘یع زاضز، ثؼساظ خب ا٘ساظی،  زضثیٕبضی

 وٙیٓ. ٌصاضیٓ ٚ ٌط٘ٝ، اظ وكف دٛؾشی اؾشفبزٜ ٔی ٔی Skeletalز، وكف اؾشبثِْٛٛ ثٛ

 stableزضخٝ؛ اٌط ٔفهُ ثؼس اظ خبا٘ساظی زض ٘طفز، ٔفهُ  0-90وٙیٓ.  ٔفهُ ٞیخ ضا زض خبا٘ساظی ٞیخ ٔؼبیٙٝ ٔی سٛخٝ:

 اؾز ٚ ٘یبظ ثٝ ػُٕ خطاحی ٘ساضز.

 قىؿشٍی ٌطزٖ فٕٛض

 قٛز. ؾبٍِی ثٝ ز٘جبَ اؾشئٛدطٚظ زیسٜ ٔی 60اؾز ٚ زض ثبالی ؾٗ  ٞبی ٟٔٓ قىؿشٍی ٌطزٖ ضاٖ یىی اظ قىؿشٍی

زضافطاز خٛاٖ قىؿشٍی ؾبة سطٚن ثٝ ز٘جبَ ِٔٛشیذُ سطٚٔب، ٔشبظسبظ یب قىؿشٍی دبسِٛٛغیه ٚ زض افطاز خٛاٖ قىؿشٍی ؾبة 

ىؿشٍی ایٙشطسطٚن زیسٜ ؾبَ ثیكشط ق 75سطٚن ثٝ ز٘جبَ ِٔٛشیذُ سطٚٔب، ٔشبظسبظ یب قىؿشٍی دبسِٛٛغیه ٚ زض افطاز ثبالی 

 قٛز. ٔی

 قٛز. اؾز ٚ دبی فطز وٛسبٜ ٔی External Rotationٞبی ا٘ساْ سحشب٘ی ٕٞطاٜ ثب  سٕبْ قىؿشٍی
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اؾز وٝ ثبیس ثٝ ٕٞطاٜ ثیٕبض ثٍٛییٓ، ٍٞٙبْ ٌطفشٗ  Full Internal Rotationزض قىؿشٍی ٌطزٖ فٕٛض  viewثٟشطیٗ 

 ٝ ایٗ ػُٕ ٕٞطاٜ ثب زضز اؾز ٚ ثبیس لجُ اظ آٖ ٔؿىٗ ثع٘یٓ.ٌطافی دبی ثیٕبض ضا ثٝ َطف زاذُ ثچطذب٘س. و

 ٞبی ٌطزٖ فٕٛض ثطَجك ٌبیس٘ط: ثٙسی قىؿشٍی َجمٝ

1-  None Displace 

2-  Displace 

3-  Partial Displace 

4-  Complete Displace 

قٛز ٚ ٕٔىٗ اؾز ثٝ دطٚسع ٔٙدط قٛز ٚ  ٞطچٝ ظٔبٖ ػُٕ خطاحی ثٝ سأذیط افشس قب٘ؽ ٘ىطٚظ ؾط فٕٛض ثیكشط ٔی زضٔبٖ:

Reduction قٛز. وبُٔ ثؿیبض ٟٔٓ اؾز؛ چٖٛ ؾجت خٛـ ذٛضزٖ وبُٔ ٚ خٌّٛیطی اظ ٘ىطٚظ ٔی 

ؾبٍِی  68٘سٌی ثبقس، ٚ ثیٕبض زض ؾبَ أیس ظ 70ٞطچٝ ؾٗ ثیٕبض ٘ؿجز ثٝ أیس ظ٘سٌی ٔؼَٕٛ ٔطزْ ٘عزیه ثبقس )ٔثالً اٌط 

 سؼٛیى دطٚسع ثبیس ٚ وٙس سحُٕ ضا آٖ سٛا٘س ٕ٘ی ثیٕبض وٝ اؾز ظٔب٘ی دطٚسع ایطاز  ٌصاضیٓ. ٔطاخؼٝ وٙس( اظ ٕٞبٖ اثشسا دطٚسع ٔی

 .قٛز

 ٌصاضیٓ. ؾبٍِی ثٝ ثبال اظ اثشسا دطٚسع ٔی 65زض ایطاٖ اظ ؾٗ 

  ثبقس وٝ ثیٕبض ثبیس اظ اثشسا آٟ٘ب ضا ثسا٘س. ٔثالً زض ٔٛاضز قىؿشٍی ٕٞطاٜ ٔیؾطی ػٛاضو ٚ ٔكىالر ثبِمٜٛ ثب ٞط قىؿشٍی  یه

 غٓ زضٔبٖ وبفی نحیح ٚ ثٝ ٔٛلغ(. ( ٚخٛز زاضز. )ػّیطnonunionٌطزٖ فٕٛض قب٘ؽ خٛـ ٘رٛضزٖ )

 قىؿشٍی ا٘یشطسطٚن )ثیٗ سطٚوب٘شط ثعضي ٚ وٛچه(

 ض ٘ساضز.ایٗ قىؿشٍی قب٘ؽ خٛـ ٘رٛضزٖ ضا ثطذالف قىؿشٍی ٌطزٖ فٕٛ

 آیس. قٛز؛ ٚ اویٕٛظ ٚؾیغ دكز ضاٖ ایٟٙب ثٝ ٚخٛز ٔی ؾبٍِی ثٝ ز٘جبَ سطٚٔبی ذفیف زیسٜ ٔی 70ثبالی 

 خطاحی زضٔبٖ:

 ٞبی لّجی ٚ زاذّی زاض٘س وٝ زض ثیٟٛـ وطزٖ آٟ٘ب ٔكىُ زاضیٓ. ٔٛضسبِیشی زاض٘س ٚ اوثط آٟ٘ب ثیٕبضی 34۱ثسٖٚ خطاحی 

 DVTٔٛضسبِیشی زاض٘س ٚ ثبیس حشٕبً خطاحی وٙیٓ، ٌٚط٘ٝ زچبض ثسؾٛض، ػفٛ٘ز ضیٝ، آٔجِٛی ضیٝ ٚ  17۱اٌط خطاحی وٙیٓ، 

 قٛ٘س. ٔی

 وٙیٓ. ٔی stableوٙیٓ. ٚ ػالیٓ حیبسی ضا  حطوز ٔی ٌصاضیٓ ٚ ػًٛ ضا ثی زض اٚضغا٘ؽ ثطای ایٗ ثیٕبضاٖ وكف دٛؾشی ٔی

 



 تروما

 

 قىؿشٍی ؾبة سطٚن

 آیس . ثٙبثطایٗ يبیؼبر ٕٞطاٜ آٖ ٟٔٓ اؾز. ز٘جبَ سطٚٔبٞبی ٔبغٚض ٚ زض خٛا٘بٖ ثٝ ٚخٛز ٔیایٗ قىؿشٍی ثٝ 

 السأبر:

 ذٖٛ زضذٛاؾز  -1

2- stable  وطزٖ ثیٕبض: سب ظٔب٘ی وٝ اظ ٘ظط نسٔبر زیٍط ٔثُ نسٔبر قىٕی ضاحز ٘كسیٓ، ثیٕبض ضا ٘جبیس ضٞب وٙیٓ. اوثط

 ایٗ ثیٕبضاٖ دبضٌی َحبَ ٘یع زاض٘س.

 ٕٗ خٛـ ٘رٛضزٖ زض ایٗ ٌطٜٚ ثؿیبض ثبالؾز.زض ي

ثبقس. وٝ اؾشطیبیی ضا زاذُ  ٔی DHS(Dinamic .Hipus.striaeٞب اؾشفبزٜ اظ ) زضٔبٖ زض ٞطزٚ٘ٛع ایٗ قىؿشٍی

 ٌصاض٘س. قىؿشٍی ٌطزٖ فٕٛض ٚ لؿٕشی وٝ اظ آٖ خساقسٜ ٔی

 

 فٕٛض قفز قىؿشٍی 

 سطیٗ ٔؿأِٝ ٕٞطاٞی آٖ ثب زضضفشٍی اؾز. ٟٔٓ احشٕبَ قىؿشٍی زض ٞط ؾٝ ثّث فٕٛض ثب ٞٓ ثطاثط اؾز.

 ٌیطی اؾز. زضقىؿشٍی ثبظ ٚ ؾبق دب زضٔبٖ، خبا٘ساظی ٚ ٌچ زضٔبٖ:

 زض قىؿشٍی ؾبػس ٚ ضاٖ،زضٔبٖ ثؿشٍی ثٝ ؾٗ ثیٕبض زاضز.

ؾبَ  15وٙیٓ ٚ زض قىؿشٍی ضاٖ ثبالی  ؾبَ حشی اٌط زض ظبٞط ٔكىّی ٘ساقز، خطاحی ٔی 12زض قىؿشٍی ؾبػس ثبالی 

 وٙیٓ. حی ٔیخطا

سٛاٖ ثیٕبض ضا  زض وٕشط اظ ایٗ ؾٙیٗ، زض نٛضر سطٚٔبی ٔغع، سكٙح، ِٔٛشیذُ سطٚٔب، خثة ثعضي ٚ ػسْ سٛا٘بیی ٌصاقشٗ وكف ٔی

 خطاحی وطز.

 ثبقس. ؾبَ( زضٔبٖ خبا٘ساظی ٚ ٌچ اؾذبیىب ٔی0-2زض زٚضاٖ قیطذٛاضٌی )

ضازض٘ظط زاقشٝ ثبقیٓ وٝ ضاٜ سكریم ػجبضر اؾز اظ: ٚخٛز  child abuseٞبی ثّٙس ثبیس  زض قیطذٛاضٌی زض سٕبْ قىؿشٍی

 يبیؼبر ٕٞطاٜ ثب اویٕٛظ، قىؿشٍی زض چٙس اؾشرٛاٖ ثّٙس وٝ ثٝ َٛض ٔشٙبٚة آؾیت زیسٜ ثبقٙس.

 ؾبٍِی زضٔبٖ قىؿشٍی ضاٖ اثشسا ٌصاقشٗ وكف ٚ خبا٘ساظی سٛؾٍ ٕٞبٖ وكف اؾز. 2-10زض 

اؾز وٝ سب حسی لبثُ  Angulationوٙٙس، ٔؿئّٝ  ٞب ثب آٖ ٔطاخؼٝ ٔی ؿشٍییىی اظ ٔكىالسی وٝ ثیٕبضاٖ دؽ اظ زضٔبٖ قى

 لجَٛ اؾز.



 تروما

 

 زضخٝ ظاٚیٝ لبثُ لجَٛ اؾز. 10زضخٝ ظاٚیٝ ٚ اٍِٛؼ ٚاضٚؼ ٚ زض ٔحٛض لساْ ثٝ ذّف سب  5زضؾبق دب زض ثبِغیٗ 

 ٌطافی زض ٚ  اؾز ٘طٔبَ طفیَٗ ثٝ ظاٚیٝ زضخٝ 5 سب وكیٓ ٔی ضا زَٚطف ٔحٛض  زض ٔؼبیٙٝ دطٚوؿیٕبَ ٚ زیؿشبَ قىؿشٍی،

 .اؾز لجَٛ لبثُ ظاٚیٝ زضخ10ٝ ذّف ثٝ لساْ زض ٞٓ ِشطاَ

 وٙیٓ. زضخٝ ٘طٔبَ اؾز ٚ خبا٘ساظی ٕ٘ی 90سب  angulationزض قىؿشٍی ثبظ ٚ زض ٘ٛظازاٖ 

 ٔشط ٘طٔبَ اؾز. ؾب٘شی 4سب  shorteningٞبی ا٘ساْ فٛلب٘ی  زض قىؿشٍی

 Remodelزضخٝ لبثُ لجَٛ اؾز ٚ ثسٖ ٘ٛظاز ذٛزـ آٖ ضا  15-30سب  angulationزض قىؿشٍی ضاٖ زض قیطذٛاض 

 وٙس. ٔی

 ٌصاضیٓ. چٖٛ ثچٝ سحُٕ ٌچ اؾذبیىب ضا ٘ساضز. ؾبَ زض قىؿشٍی ضاٖ وكف ٔی 10زض ثبالی  سٛخٝ:

 وٙیٓ؟ چطا ضاٖ ضا ؾطیغ ػُٕ ٕ٘ی ؾؤاَ:

سٛاٖ اظ  سط اؾز ِٚی ثٝ زِیُ آؾیت نفحٝ ضقس ٕ٘ی ؾبِٝ ثٝ زِیُ اؾىّز وٛچه ثسٖ ضاحز 10-12خطاحی ضاٖ زض وٛزن 

 قٛز. دبی خطاحی قسٜ ٔی overgrowوٛ٘چط اؾشفبزٜ وطز ٚ خطاحی ثبػث 

 یسٜ زاض٘س.ؾبَ ٘یع ٌطٚٞی ثٝ خطاحی فٛضی ٚ ٌطٚٞی ثٝ خطاحی سأذیطی )ثؼساظ خصة ٕٞبسْٛ ٚ سٛضْ( ػم 15زض ثبالی 

 قىؿشٍی ؾٛدطاوٙسیالض فٕٛض

 stiffness قسٌی ذكه-2  ٘طٚٚاؾىٛالض آؾیت-1ٔٛاضزی وٝ ثبیس ٔس٘ظط زاقشٝ ثبقیٓ، ػجبضسٙساظ: 

ٞبی ٘عزیه ٔفهُ یب زاذُ ٔفهّی ذكه قسٌی ضا ثبیس زض٘ظط زاقشٝ ثبقیٓ. چٖٛ ٘یبظ ثٝ فیعیٛسطادی  زض ٕٞٝ قىؿشٍی

 ٔسر زاضز. َٛال٘ی

اؾز ٚ ثبیس ثیٕبض اظ ٘ظط ٘طٚ ٚ  Fixationآیس ٚ زضٔبٖ آٖ ثب  قىٙس، ٔمساضی ثٝ خّٛ ٔی طاوٙسیالض ٚلشی ٔیلُؼٝ زیؿشبَ ؾٛد

 سٛاٖ اظ وكف ٞٓ اؾشفبزٜ وطز. اؾىٛالض چه قٛز. ػالٜٚ ثط ایٗ، ٔی

 قىؿشٍی وكىه )دبسال(

ٔشط  ٔیّی 3وٝ ثیٕبض یب ٚضظقىبض اؾز وٝ ثٝ ز٘جبَ فٛسجبَ ٚ يطثٝ ثٝ ظا٘ٛ نسٔٝ زیسٜ اؾز. وٝ اٌط زض ٌطافی ِشطاَ ثیكشط اظ 

دب اظ ثیٗ ضفشٝ ثبقس. خطاحی  Extensionٔشط خبثدبیی زیسٜ قٛز ٚ یب لسضر  ٔیّی 4ثیكشط اظ  APخساقسٌی زض ٌطافی 

 ٌیطیٓ. )قىؿشٍی ثؿشٝ دبسال( ب وبٞف یبثس ٚ ثؼس ٌچ ؾیّٙسض ٔیٌیطیٓ سب سٛضْ د وٙیٓ. ٌٚط٘ٝ آسُ ٔی ٔی

Fixation  زض قىؿشٍی دبسال ثبیسrigid  ثبقس ٚ ثبیس اظTension wiring  ٗاؾشفبزٜ وٙیٓ. یؼٙی ػالٜٚ ثط ایٙىٝ دی

ی ٚ اذشالَ حطوبر(، دیچب٘یٓ سب زض ٍٞٙبْ فیعیٛسطادی )ثطای خٌّٛیطی اظ ذكه قسٌ ٔی wireٌصاضیٓ، زٚض سب زٚض آٖ ضا ثب  ٔی

 ثب ثبظ ٚ ثؿشٝ وطزٖ دب دیٟٙب ثبظ ٘كٛز.



 تروما

 

ثبقس.زضاٚضغا٘ؽ السأبر قبُٔ  )ؾبییسٌی ٚ ذطزقسٌی( ٔی combination٘ٛع زیٍط قىؿشٍی دبسال، قىؿشٍی ثبظ اؾز، یب 

 ٌیطی، ٌطافی ٚ سعضیك ٔؿىٗ اؾز. ثطزاقشٗ وكز، قؿشكٛ، آسُ

وٙیٓ. اٌط لُؼٝ ثعضي زاضز،   ذطز قسٜ، حشی اٌط ثیٕبض خٛاٖ اؾز، خطاحی ٔیاٌط نسٔٝ سب حسی قسیس اؾز، وٝ وبٔالً زضٔبٖ:

ذبضج وٙیٓ. وٝ اٌط فطز  آٚضیٓ ٚ اٌط لُؼٝ ثعضٌی ٘ساضز، ٔدجٛضیٓ وكىه ضا وبٔالً ٞب ضا زضٔی زاضیٓ ٚ ثمیٝ ذطزٜ آٖ ضا ٍ٘ٝ ٔی

ُ زاضز؛ ِٚی اٌط یه فطز ػبزی ثبقس، ٔكىُ ضٚز ٚ فطز زض زٚیسٖ ٔكى دب اظ زؾز ٔی Extensionلسضر  20۱ٚضظقىبض ثبقس، 

 چٙسا٘ی ثطای اٚ دیف ٘رٛاٞس آٔس.

 ثبیس فیعیٛسطادی ضا ؾطیغ قطٚع وطز. rigide fixationثؼساظ  سٛخٝ:

 قىؿشٍی ؾبق دب: 

 ػفٛ٘ز ٔؿشؼس ثؿیبض ٚ اؾز دٛؾز ظیط دب ؾبق اؾشرٛاٖ ثبقس.  ٔی exposeسطیٗ اؾشرٛاٖ ثّٙس دبؾز وٝ  ؾبق دب انّی

 یز ثسٞیٓ.إٞ ثؿیبض ثبیس( دب٘ؿٕبٖ ٚ فطاٚاٖ قؿشكٛی) ظذٓ زضٔبٖ ٚ ظذٓ اظ٘ظط قىؿشٍی ایٗ ثٝ ثٙبثطایٗ. ثبقس ٔی

 ٌیطی ثّٙس اؾز. زضٔبٖ زض قىؿشٍی ثؿشٝ ؾبق دب زض ٞطؾٙی خبا٘ساظی ٚ ٌچ

ثبیس اظ فیىؿبسٛضذبضخی  G IIثبظذٓ سٕیع، ٌصاقشٗ وٛ٘چط اؾز ِٚی ثبالسط اظ  Grade IIزضٔبٖ زض قىؿشٍی ثبظؾبق دب ٚ 

External Fixator .اؾشفبزٜ وطز 

 وٙیٓ. ثٛال ثب ٞٓ قىؿشٝ ثٛز، اظ اثشسا خطاحی ٔی اٌط قىؿشٍی ثبظ ثٛز، ٚ اؾشرٛاٖ سیجیب ٚ فی

زض قىؿشٍی ؾبق دب، ٚ ؾٛدطاوٙسیالض ثبظٚ، ؾٙسضْ وٕذبضسٕبٖ ٟٔٓ اؾز ٚ اٌط سیجیب ثٝ سٟٙبیی قىؿشٝ ثبقس، فطز ثیكشط -

سٛا٘س ثٝ ؾبیط وٕذبضسٕبٟ٘ب ثطٚز ٚ فمٍ زض  ثٛال ثب ٞٓ ثكىٙٙس ذٛ٘طیعی ٔی سضْ وٕذبضسٕبٖ اؾز چٖٛ ٚلشی سیجیبٚفیٔؿشؼس ؾٙ

 قٛز ٚ احشٕبَ ؾٙسضْ وٕذبضسٕبٖ وٓ اؾز. ٔب٘س ٚ زض ٘شیدٝ فكبض ضٚی ػطٚق ٚ اػهبة وٕشط ٔی یه غالف ٕ٘ی

 آَ زاضیٓ.  ٔٛاضز زضضفشٍی ظا٘ٛ آؾیت قطیبٖ دٛدّیشٝ 20۱زض -

ثبقس ٚ  ای خسی ٔی ٞطخب وٝ ٕٞبسْٛ خّٛی چكٓ ٔب ثعضي قس، ثبیس آؾیت ػطٚق ثعضي ضا زض شٞٗ زاقشٝ ثبقیٓ ٚ ایٗ ٔؿأِٝ

ثبیس فٛضاً ٟٔبض قٛز. ثٙبثطایٗ زض نٛضر ٘ساقشٗ ٘جى ٔحیُی ثٝ ايبفٝ ٕٞبسْٛ فعایٙسٜ ثٝ ز٘جبَ زض ضفشٍی ظا٘ٛ، قطیبٖ 

 زٞیٓ. ٔبؾز ٌٚط٘ٝ ا٘ساْ سحشب٘ی ضا اظ زؾز ٔی Golden timeاَٚ ؾبػز  6-8قٛز ٚ  Exploreآَ ثبیس  دٛدّیشٝ

ٌیطیٓ. چٖٛ ٕٔىٗ اؾز ایٙشٕبی ػطٚق آؾیت زیسٜ  ؾبػز ثیٕبض ضا سحز ٘ظط ٔی 72زض ٞط زض ضفشٍی ظا٘ٛ لجُ اظ خبا٘ساظی سب 

ٌیطی  یدٝ اَٚ خبا٘ساظی ٚ آسُزٞیٓ. زض ٘ش ضٚظ سطٔیٓ سب٘سٖٚ ضا ا٘دبْ ٔی 5ثبقس ٚ احشٕبَ سطٚٔجٛظ زاضز. دؽ ٔؼٕٛالً ثؼساظ 

 قٛز. وٙیٓ. اٌط ٔكىّی دیف ٘یبٔس، سطٔیٓ سب٘سٖٚ ا٘دبْ ٔی قٛز، ٚ ثؼس ٘طٚٚاؾىٛالض ضا چه ٔی ا٘دبْ ٔی

 زض نٛضر ثطٚظ ٞطٌٛ٘ٝ ٔكىُ ٘طٚٚاؾىٛالض ثبیس آ٘ػیٌٛطافی فٕٛضاَ ا٘دبْ قٛزسب زض نٛضر ٚخٛز ا٘ؿساز ٌعاضـ قٛز.

اٍ٘كشبٖ ٘یؿز ٚ حشی  Extension ثٝ لبزض فطز وٝ اؾز ٔكشطن دطٚ٘ئبَ ػهت آؾیت ٘یع ػهت آؾیت سطیٗ ٟٔٓ  -

Neuropraxia ٌطزز ٚ ثٟجٛزی ذٛثی ٘ساضز. آٖ ٘یع ذیّی زیط ثطٔی 



 تروما

 

 دب ٔچ قىؿشٍی 

قٛز ٚ ٌبٞی سبِٛؼ ٞٓ  ثٝ ز٘جبَ ؾمٌٛ اظ اضسفبع ٚ ٕٞطاٜ ثب قىؿشٍی دبقٙٝ دب ٚ لؿٕز ٔفهّی سیجیب زض وٙبض سبِٛؼ زیسٜ ٔی

سٛاٖ  ٚلشی غًطٚف آؾیت زیسٜ ثبقس، ثب خطاحی ٕ٘ی ِٚی  وٙیٓ؛ قىؿشٍی زاضز وٝ ثب ػُٕ خطاحی اؾشرٛاٖ ضا زضؾز ٔی

 قٛ٘س. غًطٚف ضا سطٔیٓ وطز ٚ ایٗ ثیٕبضاٖ ؾطیؼبً زچبض آضسطٚظ ٔی

ؾشٖٛ  ionCompressوٝ دبقٙٝ دبیف قىؿشٝ، ثبیس ثٝ ؾشٖٛ فمطار ٞٓ سٛخٝ وٙیٓ. چٖٛ ٕٞبٖ سطٚٔب ثبػث  زض ثیٕبضی

 قٛز. فمطار ٔی

 قٛز. work Upسطیٗ سٙسض٘ؽ ؾشٖٛ فمطار زض قىؿشٍی دبقٙٝ دب ثبیس  ثٙبثطایٗ وٛچه

ثٛال زض  قٛز ٚ فی ٔی Exposeثبقس وٝ سیجیب زض لؿٕز لٛظن زاذّی  سطیٗ قىؿشٍی ٔچ دب، قىؿشٍی ٔسیبَ ٔبِئَٛ ٔی قبیغ

 قىٙس )قىؿشٍی ثبی ٔبِئٛالض( ِشطاَ ٔبِئَٛ )لٛظن ذبضخی( ٔی

زض ٌطافی اؾشرٛاٖ سبِٛؼ، زض ٚؾٍ ظیط اؾشرٛاٖ سیجیب، ثیٗ زٚ سب لٛظن لطاض زاضز ٚ ثبیس زلز وٙیٓ. اؾشرٛاٖ ثٝ َطف ِشطاَ 

قٛز ٚ ٘یبظ ثٝ  Missاؾز وٝ ٕٔىٗ اؾز اؾشرٛاٖ  Dislocationسطیٗ ٔؿئّٝ  خب قسٜ اؾز یب ٘ٝ؟ ٚ ٟٔٓ غًطٚف خبثٝ

 اٚضغا٘ؽ زاضز. Fixationخبا٘ساظی ٚ 

 یب  وطزٜ ٚ اٌط اؾشرٛاٖ سبِٛؼ زض ضفشٍی Fixزضٔبٖ قىؿشٍی ثبالی ٔبِئٛالض ػُٕ خطاحی اؾز ٚ ثبیس ٞطزٚ سب ٔبِئَٛ ضا 

 .زٞیٓ لطاض ذٛزـ خبی زض ضا آٖ زاضز، خبثدبیی

وٙس ٚ ثیٕبض ثب سبَٚ ٚ  اؾز. اَطاف دبقٙٝ قسیساً اویٕٛظ قسٜ ٚ ذٛ٘طیعی ٔی Conservativeزض قىؿشٍی دبقٙٝ زضٔبٖ 

ضٚظ ثؼس  3-5وٙس وٝ ثبیس ثب ٚیجطیُ دبی ثیٕبض زضؾز ثؿشٝ قسٜ ٚ آسُ ٘ؿجشبً قُ ثٍیطیٓ ٚ  ٕٞبسْٛ قسیس ٔدسزاً ٔطاخؼٝ ٔی

ضخ ثٝ ٞٓ ذٛضزٜ اؾز وٝ ظیط  ٘یٓٔطاخؼٝ وٙس. ٍٔط لؿٕشی وٝ ٔفهُ دبقٙٝ ثب اؾشرٛاٖ سبِٛؼ زضٌطافی  Work Upخٟز 

 وٙیٓ. سّٛیعیٖٛ زض اسبق ػُٕ ثب ٌبیس آٖ لؿٕز دبقٙٝ ضا خب ا٘ساذشٝ ٚ ثب دیٗ اظ ثیطٖٚ فیىؽ ٔی

 قٛز ؟ ا٘دبْ ٕ٘ی openچطا خطاحی  ؾؤاَ: 

 چٖٛ فطز ثؿیبض ٔؿشؼس ػفٛ٘ز ٚ اؾشئٛٔیّیز اؾز.

س زض ٔحُ سبِٛؼ زلز وٙیٓ؛ چٖٛ ثؿیبض ٟٔٓ اؾز. زض ٌیطیٓ وٝ ثبی ٔی AP  ٚlatزض يبیؼٝ ٔچ دب خٟز سكریم ٌطافی 

 ٌیطیٓ. ضاؾز ٚ چخ ٔی obliqueنٛضر سطزیس ٌطافی 

 يبیؼٝ ِیؿفطا٘ه زض دب- 

 سطیٗ ٔؿأِٝ زض اٚضغا٘ؽ وٝ ثبیس زض ٌطافی دب ثٝ آٖ سٛخٝ وٙیٓ، ٔفهُ سبضؾٛٔشبسبضؼ اؾز. ٟٔٓ

ذٛاٞٙس ؾٛاض اؾت  ثیٙس ؾطثبظٞبیی وٝ ٔی ثٛزٜ اؾز وٝ ٔی ٞبی ٘بدّئٖٛ ؾْٛ، خطاحی ثٝ ٘بْ ِیؿفطا٘ه اِٚیٗ ثبض زض خًٙ

قٛز وٝ ٟ٘بیشبً  چطذس ٚ ثؼس ٔچ دب ٚ وف دب زچبض سٛضْ ٚ سبَٚ چطوی ٔی وٙس ٚ ثس٘كبٖ ٔی قٛ٘س، دبیكبٖ زض ضوبة اؾت ٌیط ٔی

ٕ٘یطز. ثٙبثطایٗ زض  وطز سب اٚ قس، دب ضا لُغ ٔی قٛ٘س ٚ اٚ زض ٞط ؾطثبظی وٝ زچبض ایٗ ٔكىُ ٔی ٚ ٔطي ٔی sepsisزچبض 

 سطیٗ ٔؿأِٝ ِٕؽ قسٖ ِیؿفطا٘ه اؾز. اٚضغا٘ؽ ٟٔٓ
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)ذٓ قسٖ دب ٚ  Compressionیب افشبزٖ قیء ضٚی دب ٚ یب  torsionزض٘شیدٝ، اٌط ثیٕبضی آٔس ثب سبثّٛی چطذیسٌی دب 

ٌیطیٓ ٚ ثؼس ٔفهُ سبضؾٛٔشبسبضؼ  دب ٔی obliqueافشبزٖ ثسٖ ضٚی آٖ( ٚ سٛضْ ظیبزی زض ٔچ ٚ وف دب زاقز اثشسا ٌطافی ضخ ٚ 

وٙیٓ. ثبیس لؿٕز ِشطاَ وٙٛئیس ٚ لؿٕز ٔسیبَ وٙٛئیس ثب لؿٕز ٔسیبَ ٔشبسبضؼ چٟبضْ زض یه الیٗ ثبقٙس ٚ  ضا ثطضؾی ٔی

ٚ ِیؿفطا٘ه  Subluxationفطْ ٔیسَ زض یه الیٗ، ثبقٙس. اٌط زض یه الیٗ ٘جٛز٘س  لؿٕز ِشطاَ ٔشبسبضؼ زْٚ ثبِشطاَ وٛ٘ئی

 ؾز ٚ ثبیس خبا٘ساظی قٛز ٚ ثب ػُٕ خطاحی فیىؽ ٌطزز ٌٚط٘ٝ سب اثس ٘بسٛاٖ وٙٙسٜ اؾز.ا

ٌیطی ٚ وٙؿطٚاسیٛ اؾز. ٟٔٓ  ٞب زض ٔشبسبضؾٟب ٚ اٍ٘كشبٖ دب ظیبز ٟٔٓ ٘یؿز. چٖٛ سمطیجبً زضٔبٖ آٟ٘ب آسُ ؾبیط قىؿشٍی

 ِیؿفطا٘ه اؾز وٝ ثبیس آٖ ضا ٔس٘ظط زاقشٝ ثبقیٓ.

 rigidقٛز ٚ ٘یبظی ثٝ  اؾز. یؼٙی زؾز ثٝ ٌطزٖ آٚیعاٖ ٔی Hanging cathٞبی ثبظٚ  ؿشٍیزضٔبٖ زض سٕبْ قى سٛخٝ:

fixation .٘ساضز ٚ زضٔبٖ وٙؿطٚاسیٛ اؾز. ٍٔط ایٗ وٝ قىؿشٍی ثبظ ثبقس ٚ یب ػهت ضازیبَ آؾیت ثجیٙس 

 قىؿشٍی وبِیؽ:  

 قىٙس. ذٛضزٌی افطاز ٔؿٗ ٔی ز٘جبَ ظٔیٗایٙچ زیؿشبَ اؾشرٛاٖ ضازیٛؼ ثٝ  1ثبقس ٚ  سطیٗ قىؿشٍی ا٘سأٟب ٔی قبیغ

 قٛز. ؾبَ، اظ ثبالی آض٘ح ا٘دبْ ٔی 60ٌیطی ظیط آض٘ح ٚ زض ظیط  ؾبَ ٌچ 60ٌیطی وٝ زض ثبالی  خبا٘ساظی ٚ ٌچ زضٔبٖ:

  

 ثبقس؟ ظٔبٖ ػُٕ چٝ ٔٛلغ ٔی ؾؤاَ:

ایؿز وٝ  ٘ی وٝ قىؿشٍی ثٝ ٌٛ٘ٝٔشط ثبقس ٚ یب ظٔب ؾب٘شی 1ثبالی  shorteningزضخٝ ٚ  25ثبالی  angulationظٔب٘ی وٝ 

 وٙیٓ. قٛز ٚ یب ٞطزٚ زؾز ثب ٞٓ قىؿشٝ ثبقس، ػُٕ ٔی اٌط خب ٘یب٘ساظیٓ، زؾز وٛسبٜ ٔی

 ثبظٚ ؾٛدطاوٙسیالض قىؿشٍی 

 ایٗ قىؿشٍی ثٝ زٚ زِیُ ثؿیبض ٟٔٓ اؾز.

 .قٛز ٔی ا٘ساْ آٔذٛسبؾیٖٛ ثٝ ٔٙدط وٝ ثطاویبَ قطیبٖ آؾیت  -1

 workman ٚایؿىٕی وٕذبضسٕبٖ ؾٙسضْ  -2

سط وبِیؽ ٚ  قىٙس. ِٚی زض افطاز ثعضي ذٛضز وٝ ؾٛدط اوٙسیالض ٚ زیؿشبَ ٕٞٛضٚؼ ٔی ثبظ ثٝ ظٔیٗ ٔی ؾبِٝ ثب زؾز 4-10ثچٝ 

 قىٙس. ٔچ زؾز ٔی

 وٙس. زض ضفشٝ ٚ ثٝ ػمت ثطخؿشٍی دیسا ٔی Posteriorٚلشی لؿٕز ؾٛدطاوٙسیالض قىؿز، لؿٕز زیؿشبَ ثٝ َطف 

وٙیٓ؛  ضا چه وطزٜ، ٚ ثب َطف ٔمبثُ ٔمبیؿٝ ٔی Capillary fillingوٙیٓ.اٌط ٘ساقز،  زض ایٗ افطاز ٘جى ضازیبَ ضا چه ٔی

وٙیٓ )ثبیس خطاح ػطٚق ٞٓ زاقشٝ ثبقیٓ( ٚ ثؼس زض اسبق ػُٕ نجط  اٌط ٘ساقز، ثیٕبض ضا ثٝ اسبق ػُٕ ثطزٜ، ؾطیؼبً خبا٘ساظی ٔی
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٘ساضز، ِٚی اٌط ثطٍ٘كز، یؼٙی قطیبٖ ثطاویبَ سٛؾٍ لُؼٝ سیع اؾشرٛاٖ دبضٜ قسٜ ٚ ثبیس وٙیٓ؛ اٌط ٘جى ثطٌكز، ٔكىّی  ٔی

 قٛز. exploreسٛؾٍ خطاح ػطٚق 

 زضچٝ دٛظیكٙی آسُ ٌطفشٝ قٛز؟ ؾؤاَ:

ثیكشط ثبقس، سٛضْ ثیكشط ٚ ذُط  Flexionٌیطیٓ. ٞطچٝ  زض ٞط دٛظیكٙی وٝ فطز ٔطاخؼٝ وطزٜ؛ زؾز ضا زض ٕٞبٖ حبِز ٌچ ٔی

 جى ٚ ایدبز اؾىیٕی ثیكشط اؾز.حصف ٘

 ٌیطیٓ. زضخٝ ٌچ ٔی 90اؾشثٙبء: زض قىؿشٍی آض٘ح، آض٘ح ضا زض ظاٚیٝ 

 وٙیٓ؟ ٔی exploreٚخٛز زاضز. آیب ثبظ ٞٓ ؾطیؼبً  Capillary fillingاٌط قطیبٖ ثطاویبَ دبضٜ قسٜ ِٚی  سٛخٝ:

 قٛز. ُ ٔیذیط، ظیطا زض ثسٖ وٛزن، ػطٚق خجطا٘ی ٚخٛز زاضز ٚ ٔب٘غ اظ ثطٚظ ٔكى

قٛز، فیىؽ  سب خبیی وٝ ٘جى لُغ ٕ٘ی Flextionثؼساظ ػُٕ خطاحی ٚ خبا٘ساظی قىؿشٍی ؾٛدطاوٙسیالض، زؾز ضا زض حبِز 

ضا  5Pوٙیٓ ٚ  چه ٔی workmanزاضیٓ ٚ ثیٕبض ضا اظ ٘ظط ایؿىٕی  وٙیٓ. ثؼس اظ خبا٘ساظی یه قت ثیٕبض ضا ٍ٘ٝ ٔی ٔی

 قٛز. ٗ سغییطی ؾطیؼبً فبقیبسٛٔی ا٘دبْ ٔیسطی وٙیٓ. زض نٛضر ثطٚظ وٛچه خؿشدٛ ٔی
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گچ گيزي و آتل گذارياصول   

 
تِ هعٌي قالة گيشي يا قالة تٌذي است كِ تا گچ يا هَاد سٌتتيك اًجام هي ضَد. يكي اص اصَل  Castingاصطالح 

اساسي دس دسهاى ضكستگي ّا ٍ تسياسي اص صذهات هفصلي تي حشكت ًگِ داضتي ععَ هثتال است كِ تش حسة هَسد 
 هوكي است تا يكي اص پٌج طشق صيش اًجام ضَد:

 (Splintآتل گزاسي ) -

 (Castingگچ گيشي ) -

 (Continous tractionكطص هذاٍم ) -

 (External flxationفيكاسيَى خاسجي ) -

 (Internal fixationفيكاسيَى داخلي ) -
تاًذ گچ گيشي هعوَلي پاسچِ كشتاس است كِ تا ًطاستِ يا دكستشٍص چسثٌذُ ضذُ ٍ دس سَلفات كلسين آغطتِ هي ضَد 

ٍ  Gypso bandكِ تا اظافِ ضذى آب حشاست ايجاد هي كٌذ ٍ سفت هي ضَد. تاًذ گچ گيشي هعوَلي تِ ًام ّاي 

Cast band  ٍPlaster of paris (popتاًذّاي گچ گيشي سٌتتي ٍ ) ك تِ ًام ّايScatch cast ،

Fiberglass cast  ًَاس پٌثِ اي تِ ًام ّاي ٍWebril band ،Well bans  ٍSoft cotton band 
 ساًتي هتش دس تاصاس هَجَد ّستٌذ. 20ٍ  15، 10، 5ضٌاختِ هي ضًَذ كِ تا عشض ّاي 

تحتاًي تش حسة ظخاهت ععَ هصشف هي ، تشاي اًذام 20، 15، 10ساًتي هتش تشاي اًذام فَقاًي ٍ  10، 5/7، 5پٌْاي 

تشاي جلَگيشي اص تواس ٍ  Stockinetteضًَذ. هي تَاى تِ جاي ًَاس پٌثِ اي اص سٍكص كشتاس ّواًٌذ جَساب 
 چسثيذى گچ تا پَست استفادُ كشد.
 هشاقثت ٍ پيگيشي تعذ اص گچ گيشي 

 ضَد.تعذ اص ضكستگي خصَصاً دس اًَاع ًاپايذاس ساديَگشافي كٌتشل اًجام هي 
ساعت ععَ گچ گيشي ضذُ كوي تاالتش اص سطح قلة قشاس گشفتِ ٍ اععاء خاسج اص گچ حشكت  48تا  24تشاي هذت 

 هٌاسة داضتِ تاضٌذ.
 تِ تيواس تَظيح دادُ هي ضَد كِ دس صَست تشٍص ّش يك اص عالين صيش تالفاصلِ هشاجعِ ًوايذ.

 ص هَاسد(تشٍص يا تطذيذ دسد )اٍليي عالهت ايسكوي دس تسياسي ا -
 تغييش سًگ ديستال ععَ -
 احساس كشختي يا گضگض يا احساس سشدي تيص اص حذ ععَ -

 ّفتِ تعذ هجذداً ٍيضيت ٍ دس صَست لضٍم ساديَگشافي هجذد تِ عول هي آيذ. 2تا  1تش حسة هَسد، تيواس 
ّفتِ هي تاضذ )تش حسة  8تا  6ّفتِ ٍ دس اًذام تحتاًي  6تا  4تِ طَس كلي، طَل هذت گچ گيشي دس هَسد اًذام فَقاًي 

 ًَع ٍ هحل ضكستگي ايي صهاى فشق هي كٌذ(.

http://www.drdaghaghzadeh.blogfa.com/post-185.aspx
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 Compartment syndromeعَاسض گچ گيشي 
جذي تشيي عاسظِ گچ گيشي سٌذسم كوپاستواى است كِ تِ علت اختالف جشياى خَى ععالت ٍ اعصاب دس اثش ادم يا 

ّاي ساعذ يا ساق ايجاد ضَد. عالين ٍ ًطاًِ ّاي  خَى سيضي داخل تافتي ٍ دس ًتيجِ افضايص فطاس داخل كوپاستواى
 ( 7 -19صيش هَاسدي ّستٌذ كِ ضك تِ سٌذسم كوپاستواى سا دس رّي هعايٌِ كٌٌذُ ايجاد هي كٌٌذ )ضكل 

( اص دست دادى قذست اكستاًسيَى اًگطتاى يا تشٍص دسد دس 4( كاّص حس 3( دسد ضذيذ يا پيطشًٍذُ 2( تَسم اًگطتاى 1
 ععالت هَجَد دس آى كوپاستواى )اكستاًسيَى اًگطتاى( اثش كطص پاسيَ

 ( سشد يا تيشُ ضذى پَست.6( سفت ضذى كوپاستواى ٍ 5
ًكتِ: دس سٌذسم كوپاستواى هعوَالً فطاس سٌجي آى قذس تاال ًوي سٍد كِ هَجة اص تيي سفتي ًثط ٍ سًگ پشيذگي ععَ 

 ضَد )هگش دس هشاحل تسياس پيطشفتِ(.
طكل اصلي تيواس است هي تَاى سشاسش گچ )ٍ تشجيحاً ٍيثشيل( سا اص اتتذا تا اًتْا دس يك طشف اگش فقط تَسم اًذام ه

ضكاف دادُ ٍ دّاًِ آى سا كوي تاص كشد ٍ اگش تا ايي اقذام تَسم تشطشف ًگشديذ ٍ يا يافتِ ّاي ديگشي دال تش اختالل 
 .خَى سساًي ٍجَد داضت تاًذ ٍ گچ تِ طَس كاهل تاص ٍ تشداضتِ هي ضَد

 Pressure soreصخن فطاسي 
دس هَاسد فطاس هَظعي تش سٍي گچ، ًكشٍص پَستي ًاحيِ تحت فطاس ايجاد هي ضَد. پَست ًَاحي تشجستِ استخَاًي ٍ 
لثِ ّاي اًتْايي گچ تِ خصَظ هستعذ صخن فطاسي ّستٌذ. دس ايي هَاسد دسيچِ اي دس هحل تشٍص دسد تاص كشدُ ٍ تا 

 دٍ اًتْا دس هَقع گچ گيشي اص صخن فطاسي لثِ ّاي صخن پيطگيشي هي ًوايين.تشگشداًذى تاًذ پٌثِ اي دس 

  DVTتشٍهثَص ٍسيذّاي عوقي 

ٍ عَاسض آى  DVTدس افشاد هسي ٍ دس هَاسد پشخطش خصَصاً دس گچ گيشي ّا اًذام تحتاًي ّويطِ تايذ تِ فكش تشٍص 
 تَد.

  Joint stiffnessسفتي هفاصل 
ا ٍ گاّي هاُ ّا دس اًذام گچ گيشي ضذُ هوكي است هَجة هحذٍديت حشكت هفاصل عذم حشكت هفاصل تشاي ّفتِ ّ

ضَد تِ طَسي كِ تا فيضيَتشاپي ًيض ًتَاى آى سا اصالح ًوَد. پس دس اٍليي فشصت هوكي تايذ گچ تا آتل جايگضيي ضَد 
 تا حشكت هفاصل آغاص گشدد.

 Ecchymosisكثَدي 
َستي دس هحل ضكستگي يا دس ًَاحي ديستال ٍ پشٍگضيوال تِ آى اكيوَص دس تسياسي اص هَاسد دس اثش ّوَساطي صيشپ

 هطاّذُ هي ضَد كِ دس ظشف چٌذ سٍص تشطشف خَاّذ ضذ.

  Itchingخاسش 
خاسش يكي اص عَاسض ًسثتاً ضايع گچ گيشي است. تِ تيواس يادآٍسي كٌين كِ اص ٍاسد كشدى اجسام تِ صيش گچ تشاي 

 تسكيي خاسش خَدداسي ًوايذ.
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 شوکانواع 

به تنهایی معیار حساسی برای سنجش شوک  BPشوک یعنی بی کفایتی در تحویل اکسیژن ومواد غذایی به بافتها وسلولها .    

 نرمال هم کاهش خونرسانی و مرگ سلولی رخ دهد . BPنمی باشد چون ممکن است با وجود 

 انواع شوک :    

 شوک هیپووالمیک یا هموراژیک  -1  

 شوک سپتیک ) اتساع عروقی (  -2  

 شوک کاردیوژنیک ) قلبی (  -3  

 شوک نوروژنیک ) وازوواگال (  -4  

 شوک انسدادی  -5  

 شوک ناشی از تروما -6  

 

 شوک هیپووالمیک ) هموراژیک ( :   -1 

شایعترین علت شوک در بیماران جراحی یا ترومایی می باشد . بدنبال اتالف حجم زیاد ) خونریزی یا اسهال و استفراغ شدید (   

شده باعث انقباض عروق محیطی ) نه عروق قلبی و مغزی ( شده باعث شیفت خون به سمت اعضای حیاتی می سمپاتیک فعال 

 شود . 

 علل :  

 (  Third spaceغیرتروما ) اسهال ،استفراغ و دفع در فضاهای سوم یا  -2تروما ) نافذ یا بالنت (        -1

رطوب شده ، تاکیکاردی و ضعف نبض های محیطی )نبض بتریتب با بی قراری شروع شده سپس اندامها سرد و م عالئم بالینی :

 فیلیفرم ( ودر نهایت افت فشار رخ می دهد .

 : بروز عالئم با شدت اتالف حجم ارتباط مستقیم دارد   

میلی لیتر ( عالئم واضح کمی ایجاد می کند و ممکن است فقط باعث بی  077-057از حجم در گردش ) حدود  ٪15اتالف  -1  

 قراری و تشنگی شود .

 لیتر ( باعث تاکیکاردی ، تاکی پنه و اضطراب و آژیتاسیون می شود .  1/5حجم درگردش ) حدود  ٪37اتالف  -2  

 لیتر ( عالوه برعالئم قبلی باعث افت فشار خون و گیجی هم می شود .  1/5-2) بین  ٪37-47اتالف بین  -3  

 باعث کالپس قلبی و عروقی شده وبرای کنترل خونریزی جراحی فوری ضروری است .  ٪47بیش از اتالف  -4  

  درمان :  
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 دقیقه  15حفظ راه هوایی و چک عالئم حیاتی هر  -1 

 کنترل محل خونریزی ) اگر درمعرض دید است با فشار مستقیم (  -2 

 احیای حجم با مایعات وریدی یا تجویز خون  -3 

 الپاروتومی یا توراکوتومی تجسسی و تشخیصی  -4 

 اسکن ، سونوگرافی و ... ( ارجاع دهیم .    CT،  شدن ، بیمار را جهت اقدامات اختصاصی تر ) رادیوگرافی stableپس از  5 

 شوک کاردیوژنیک : -2

اختالالت عروقی قلب  بدلیل نقص در پمپاژ خون علیرغم کافی بودن حجم داخل عروقی رخ می دهد که علت زمینه ای آن شامل 

  )شایعترین علت ( ، اختالالت دریچه ای یا اختالل خود عضله قلب )کاردیومیوپاتی ها ( می باشند . MIمثل 

افزایش ( +  CI < 2.2 Lit / min) کاهش اندکس قلبی دقیقه ( +  37برای حداقل  SBP < 90 mmHg)  BPافت  عالئم بالینی : 

 . (  PAWP > 15 mmHg( شریان ریوی )  Wedge) فشار گوه ای 

 و اکوکاردیوگرافی می باشد . EKGبیشترین میزان مرگ و میر مربوط به شوک کاردیوژنیک است . برای تائید شوک قلبی نیاز به   

 درمان : 

 حفظ راه هوایی و تهویه کافی )اکسیژن تراپی وحتی انتوباسیون( -1 

 رد علل کاهش حجم ) در شوک قلبی نباید مایع درمانی حجیم داد(  -2 

 مایع درمانی محتاطانه ) برای جلوگیری از ادم ریوی (  -3 

 رفع علل الکترولیتی ) هیپوکالمی و هیپومنیزیومی شایعترند(  -4 

 کنترل درد ) مورفین یا فنتانیل (  -5 

 درمان آریتمی ها و بلوکهای قلبی  -6 

 در صورت نارسایی شدید پمپ قلبی تجویز اینوتروپها ) دوبوتامین دوپامین ، اپی نفرین و ... (  -0 

 

 ( :  septicشوک اتساع عروقی ) شوک -3

و ... می  COاست . سایر علل آن اسیدوز الکتیک + هیپوکسی ، مسمومیت با  septicشوک شایعترین نوع شوک اتساع عروقی ،  

 باشند .

عروق بوده که یا بدلیل توکسین اتفاق اصلی در این نوع شوک ، اختالل یا نارسایی در انقباض عضالت صاف دیواره  

 رخ می دهد .  CO( یا به دلیل مواد شیمیایی ) در مسمومیت شدید با  septicمیکروارگانیسم ها ) در شوک 



 

 

3
 

+  BPاین نوع شوک شامل اتساع عروق محیطی ) یعنی برخالف سایر انواع شوک پوست گرم و مرطوب دارند ( + افت  عالئم 

 مقاومت به درمان با وازوپرسورها می باشند . 

 از دیگر عالئم اینها تب ، لکوسیتوز ، هیپرگلیسمی و تاکیکاردی است.

 SIRS : 

Systemic Inflammatory Response Syndrome     تاکیکاردی ( .  یعنی فقط وجود عالئم التهاب ) تب ، لکوسیتوز و 

 Sepsis  یعنیSIRS  . شواهدی دال بر عفونت + 

 Septic shock  یعنیsepsis  . افت فشار خون که به درمانهای معمول پاسخ ندهد و نارسایی ارگانهای مختلف داشته باشد + 

 درمان شوک سپتیک : 

 حفظ راه هوایی و تهویه مناسب  -1 

 تجویز سرمهای نمکی متعادل بخصوص نرمال سالین  -2 

ولی پس از دریافت آزمایشات درمان اختصاصی بر حسب نوع  empericalدرمان آنتی بیوتیکی ) در ابتدا تجربی یا  -3 

 میکروارگانیسم 

 ژ آبسه ( انجام جراحی برای کانونهای عفونی یا دبریدمان ) درنا -4

 رفع اختالالت زمینه ای و همراه  -5

 

 شوک نوروژنیک ) عصبی یا وازوواگال ( :   -4 

یعنی اختالل درایمپالسهایی که باعث انقباض عضالت عروق محیطی می شوند ) ازبین رفتن تون وازوموتور ( بدلیل آسیبهای  

 نخاعی در شکستگی های مهره های گردنی یا مهره های سینه ای فوقانی که باعث اختالل سمپاتیک می شوند .

 برخالف سایرانواع شوک اینها تاکیکارد نشده حتی ممکن است برادیکارد هم بشوند .عالئم بالینی : 

و ( ودر معاینه اختالالت حسی و حرکتی  septic+ برادیکاردی + اندامهای گرم )مشابه شوک  BPپس شوک نوروژنیک یعنی افت  

 اسفنگتری دارند ) بدلیل صدمه به نخاع ( .  

 

 

 



رومات  

 

 

 

 اقدامات اوليه در خونريسي و شوك

 خونريسي :

 ٗٞيطُي -3ٝضيسي    -2ضطيبٛي    -1ٞاع ذٞٛطيعي : اٛ

 ٠ً اظ يي ظذٖ ذبضج ٗي ضٞز . ١ِٜبٗي ٠ً   (Spurting)ذٞٛطيعي ضطيبٛي : ذٞٙ هطٗع ضٝضٚ ٝ خ٢ٜسٟ -1

 كطبض ذٞٙ ثي٘بض پبييٚ ٗي آيس كٞضاٙ ذٞٙ ٛيع اؿٔت ًب١ص يبكت٠ ٝ ث٠ خبي آٙ يي خطيبٙ ذٞٙ يٌٜٞاذت      

 ايدبز ٗي ضٞز .     

 ذٞٛطيعي ٝضيسي : ذٞٛطيعي يٌٜٞاذت تيطٟ ٠ً ٛطبٙ ز١ٜسٟ ٝضيس آسيت زيسٟ است .-2

 ذٞٛطيعي ٗٞيطُي : ذٞٙ هطٗع تيطٟ ٠ً ث٠ آ١ستِي خطيبٙ زاضز ٝ اؿٔت ذٞز ثرٞز ٓرت٠ ٗي ضٞز ٝ چٜبٛچ٠ -3

 سكح ثعضُي اظ ثسٙ ضا زضُيط ًٜس ذٞٛطيعي ٗي تٞاٛس ٝسيغ ثبضس .    

 ث٠ زٝزست٠ توسيٖ ٗي ضٞز : ذٞٛطيعي :ثبتٞخ٠ ث٠ ًبٛٞٙ-

 زض قي اضظيبثي اٝٓي٠ ًٜتطّ ضٞز ( بيسثذٞٛطيعي ذبضخي :) ذبضخي –آق 

 زاذٔي –ة 

 اقدامات اوليه : 

 ضػبيت ٗٞاضز احتيبـ زض خساسبظي تطضحبت ثسٙ ثي٘بض ثب پٞضيسٙ زستٌص ٝ استلبزٟ اظ تد٢يعات ٗحبكظت ًٜٜسٟ .-1

يي ُبظ يب پبٛس٘بٙ استطيْ ضا ضٝي ٗحْ خطاحت ُصاضت٠ ٝ ثب ٛٞى  ٖ ٝاضز ًٜيس :زض ٗحْ ذٞٛطيعي كطبض ٗستوي-2

 اِٛطتبٙ كطبض ٝاضز ًٜيس .

ًٜتطّ ذٞٛطيعي اٛدبٕ زٙ يي اٛسإ آسيت زيسٟ ١٘ب١َٜ ثب كطبض ٗستويٖ ثطاي آسيت زيسٟ ضا ثٜٔس ًٜيس : ثبالثط اٛسإ-3

تٞضٕ ٘بض زضزٛبى ، ٗاُط ازإ ثيذٞٙ ًٜس ضٞز .ثجطيس تب خطيبٙ ٗي ضٞز . زست يب پبي آسيت زيسٟ ضا ثبالتط اظ سكح هٔت 

ي سطز ثبػث اٛوجبؼ ػطٝم ضسٟ ٝ ٌٗ٘ٚ ي ثبال ثجطيس . ثٌبض ُيطي يد يب پضا پس اظ آتْ ُيط يب زچبض تـييط ضٌْ ضسٟ آٙ

 است تٞضٕ ضا ٛيع ًب١ص ز١س .



رومات  

 

 

 

 

 

هق ذٞٛطيعي ٛطٞز اظ ٛوبـ كطبض استلبزٟ ًٜيس : زض غٞضتي ٠ً كطبض ٗستويٖ ٝ ثٜٔس ًطزٙ اٛسإ ث٠ ت٢ٜبيي ثبػث تٞ-4

ضطيبٛي ٠ً ٛعزيي ث٠ سكح پٞست ٝ ثط ضٝي يي ثطآٗسُي استرٞاٛي است يي ٛوك٠ زاضاي ٛجؽ ايدبز ٗي ًٜس ايٚ ٛوبـ 

بٛي ، ٛوبـ كطبض ٛيع ٛبٗيسٟ ٗي ضٞٛس . زض ذٞٛطيعي اٛسا٢ٗبي كٞهبٛي اظ ٛوبـ كطبض ثطاًيبّ استلبزٟ ًٜيس ٝ زض اٛسا٢ٗبي تحت

 اظ ٛوبـ كطبض ك٘ٞضاّ استلبزٟ ًٜيس .

٠ً كطبض ٗستويٖ ثط ًٜٜس ٌٗ٘ٚ است ٛيبظ ثبضس ١٘بٛكٞضث٠ زٓيْ اي٠ٌٜ چٜسيٚ ضطيبٙ ، ذٞٛطسبٛي ١ط اٛسإ ضا تبٗيٚ ٗي 

 س .يضٝي ٗحْ آسيت زيسٟ ٝاضز ٗي ًٜيس ثطاي ًٜتطّ ذٞٛطيعي ٝسيغ اظ ٛوبـ كطبض ٛيع استلبزٟ ًٜ

 طيعي اٛسا٢ٗبي آسيت زيسٟ ضا ثي حطًت ًٜيس .ثطاي ً٘ي ث٠ ًٜتطّ ذٞٛ-5

آذطيٚ ٗٔدبء ثطاي ًٜتطّ ذٞٛطيعي زض يي اٛسإ هكغ ضسٟ زض غٞضتي٠ٌ ت٘بٕ ضٝض٢بي هجٔي ضٌست ذٞضزٟ ث٠ ػٜٞاٙ -6

 ثبضٜس اظ ) تٞضٛي٠ٌ ( استلبزٟ ًٜيس .

 : در هنگام استفاده از تورنيكه به اين موارد توجه كنيد

 ستلبزٟ ضٞز .١٘يط٠ اظ ثبٛس پ٢ٚ ا -آق

 ١طُع تٞضٛي٠ٌ ضا ضٝي ٗلػْ هطاض ٛس١يس . -ة

 ١٘يط٠ تٞضٛي٠ٌ ضا زض زيس ثبظ هطاض ز١يس . -ج

 زضٗبٙ ٜٗبسجي ثطاي ػالئٖ ٝ ٛطب٠ٛ ١بي ضٞى ثٌبض ثجطيس .-7

ٌٛت٠ : ٜٗجغ ذٞٛطيعي زض ثؼؿي ضٌستِي ١ب ذٞز استرٞاٙ است ٠ٛ ػطٝم اقطاف آٙ ، ايٚ ٌٛت٠ ثرػٞظ زض استرٞاٙ 

 ِٓٚ غبزم است زض ايٚ ٗٞاضز اظ يي آتْ ًططي استلبزٟ ًٜيس . ضاٙ ٝ

 ذٞٛطيعي اظ ثيٜي ، ُٞش يب ز١بٙ : -

 ثي٘بضي ٗطي . –اذتالالت اٛؼوبزي  – (  BP)١بيپطتبٛسيٞٙ  –سيٜٞظيت  –تطٝٗبي غٞضت  –زاليْ : آسيت خ٘د٠٘ 

 



رومات  

 

 

 

ٜيس ظيطا ٗي تٞاٛس ًطزٙ خطيبٙ ذٞٙ اهسإ ً ٌٛت٠ : زض غٞضتي٠ٌ ثي٘بض زچبض غس٠ٗ ث٠ سط ضسٟ ثبضس ٛجبيس ثطاي ٗتٞهق

بض زاذْ خ٘د٠٘ ٝ حتي ترطيت ثيطتط ضٞز . زض ػٞؼ يي پبٛس٘بٙ ضْ زض اقطاف ٗحْ هطاض ز١يس تب ثبػث اكعايص كط

 احت٘بّ ػلٞٛت ضا ًب١ص ز١س .

  Epis taxis ذٞٛطيعي اظ ثيٜي 

ًٜيس هس٘ت ُٞضتي سٞضاخ ثيٜي ضا ٗحٌٖ ُطكت٠ ٝ اهساٗبت : ثي٘بض ضا زض ٝؾؼيت ٛطست٠ هطاض ز١يس ٝ ث٠ س٘ت خٔٞ ذٖ 

 كطبض ٗستويٖ ٝاضز ًٜيس :تب حساٌٗبٙ ثي٘بض ضا سبًت ٝ آضإ ٠ِٛ زاضيس ،اظ پي سطز ٝ يب يد ثط ضٝي ثيٜي استلبزٟ ًٜيس .

 ذٞٛطيعي زاذٔي :-ة

 ٌٗ٘ٚ است ٛبضي اظ ػٞاْٗ ٗتؼسزي ثبضس اظ خ٠ٔ٘ : 

 ضٌستِي ١ب ) ثرػٞظ ِٓٚ (  –بضُي يي ضٍ ذٞٛي پ –اٛؼوبز ؿيط قجيؼي  –تطٝٗبي ؿيط ٛبكص 

 

ث٠ زٓيْ اي٠ٌٜ ايٚ ٛٞع ذٞٛطيعي ث٠ ٛسضت ٗط٢ٞز است ٗي تٞاٛس ٜٗدط ث٠ اتالف ذٞٙ ضسيسي ثب پيططكت سطيغ ، ضٞى ٝ 

 ٗطٍ ظطف چٜس زهيو٠ ضٞز .

 ثي٘بض ثستِي زاضز . ضست ذٞٛطيعي : ث٠ ػٞاٗٔي ٗبٜٛس : ٝؾؼيت ًٔي ثي٘بض ، سٚ ، ٜٗجغ ذٞٛطيعي ٝ سبيط ثي٘بضي٢بي

 :دو منبع شايع خونريسي داخلي عبارتند از 

 اٛسا٢ٗبي ضٌست٠ ثرػٞظ ِٓٚ ، ك٘ٞض يب ١يپ -2اضُب٢ٛبي زاذٔي آسيت زيسٟ  -1

 ٌٛت٠ : ضست ذٞٛطيعي زاذٔي ثبيس ثط پبي٠ ػالئٖ ٝ ٛطب٠ٛ ١ب تر٘يٚ ظزٟ ضٞز .

 ث٠ ذٞٛطيعي زاذٔي ضي ًٜيس . ٠ؿيط هبثْ تٞؾيح ١٘يطثي٘بض ثب اكت كطبض ذٞٙ ٌٛت٠ : زض ٗٞضز

 ٌٛت٠ : اقالػبتي ٠ً زض قي اضظيبثي اٝٓي٠ ثسست ِٗي آٝضيس زض تؼييٚ ضطايف ثي٘بض ٢ٖٗ ٗي ثبضس .

 ػالئٖ :

 زضز ، حسبسيت يب ثي ضَٛ ضسٙ هس٘ت ٗطٌٞى ث٠ آسيت  –آق  

 استلطاؽ ذٞٙ هطٗع ضٝضٚ يب تيطٟ  –ة 

 ضٌٖ حسبس ، سلت ٝ يب ٗتٞضٕ  –ج 



رومات  

 

 

 

 يمار مشكوك به خونريسي داخلي :ارزيابي ب

ثي٘بض ضا اظ ٛظط ٝؾؼيت ش١ٜي اضظيبثي ًٜيس . ًب١ص ٝؾؼيت ش١ٜي ػالٗت ظٝزضس ١يپًٞسي ٝ ضٞى ٗي ثبضس . ثبازا٠ٗ 

اتالف ذٞٙ ٝؾؼيت ش١ٜي ثي٘بض ضٝ ث٠ ظٝاّ ذٞا١س ضكت ضاٟ ١ٞايي ثي٘بض ضا اضظيبثي ًٜيس ٝ اظ ثبظ ثٞزٙ آٙ ٗك٘ئٚ ضٞيس . 

زست ٗي ز١س ضطايف ً٘جٞز ذٞٛطسبٛي ، ١يپًٞسي سٔٞٓي ٝ تحطيي سيستٖ ػػجي  ض ذٞٙ اظ١ِٜبٗي ٠ً ثي٘ب

 س٘پبتيي ثبػث اكعايص سطػت ٝ ػ٘ن تٜلس ٗي ضٞز .

 ثؼس اظ اضظيبثي ضاٟ ١ٞايي ٝ تٜلس ، ٛجؽ ، ضَٛ پٞست ٝ پطضسُي ٗٞيطُي ضا ٛيع اضظيبثي ًٜيس .

ف ذٞٙ ضا ٛطبٙ ٗي ز١س حتي هجْ اظ اكعايص سطػت ٛجؽ ، چِِٞٛي ٛجؽ اؿٔت اٝٓيٚ ٌٛت٠ اي است ٠ً اتال نكته :

 ٛجؽ ؾؼيق ٝ ٛري ضٌْ ٗي ضٞز ٝ ث٠ زٛجبّ ازا٠ٗ ذٞٛطيعي ، تبًي ًبضزي ثٞخٞز ٗي آيس .

 زض اضظيبثي پٞست ، پٞست ضَٛ پطيسٟ ، ذٜي ٝ ٗطقٞة است . پطضسُي ٗٞيطٍ ثب تبذيط غٞضت ٗي ُيطز .

ثبٛي٠  4ثبٛي٠ است ٝ زض ٢ًٜسبالٙ ً٘تط اظ  2ثبٛي٠ ٝ زض ًٞزًبٙ ً٘تط اظ  3تط اظ زض حبٓت قجيؼي زض ثبٓـيٚ ايٚ ظٗبٙ ً٘) 

 است ( .

 اقدامات اوليه :

١سف اظ اهساٗبت ايٚ است ٠ً ٝخٞز ذٞٛطيعي زاذٔي ث٠ سطػت ٗؼٕٔٞ ضسٟ ، ذٞٛطسبٛي ثسٙ حلظ ضٞز ، زضٗبٙ ضٞى 

 ت كطا١ٖ ضٞز .غٞضت ُيطز ٝ اٌٗبٙ اٛتوبّ سطيغ ثي٘بض ث٠ يي ٗطًع زضٗبٛي ٜٗبس

 اهساٗبت :

 ٗٞاضز احتيبـ ٗطثٞـ ث٠ ٗحبكظت ضرػي ضا ضػبيت ًٜيس . –آق 

 ضاٟ ١ٞايي ضا اضظيبثي ًطزٟ ٝ تٜلس ًبكي ضا ثس هطاض ًٜيس . –ة 

 

ذٞٛطيعي ذبضخي ضا ًٜتطّ ًٜيس . اٛسإ زضزٛبى ، ٗتٞضٕ يب تـييط ضٌْ يبكت٠ اي ضا ٠ً ٗطٌٞى ث٠ ضٌستِي آٙ  –ج 

 سيس .١ستيس آتْ ثجٜ

 اٛتوبّ كٞضي ثي٘بض ثب ضطايف ثحطاٛي ضا ٠ً زاضاي ػالئٖ ٝ ٛطب٠ٛ ١بي ضٞى ٗي ثبضس ضا كطا١ٖ ًٜيس . –ز 

 زضٗبٙ ضٞى ضا اٛدبٕ ز١يس . –ي 



رومات  

 

 

 

 "ذٞٛطيعي ٗدسز ١ٞضيبض ثبضيس ٝؾؼيت ثي٘بض ثحطاٛي ضا ٗتٜبٝثب ١٘عٗبٙ ٠ً زض حبّ اٛتوبّ ثي٘بض ١ستيس اظ خ٢ت نكته :

 زهيو٠ يٌجبض اٛدبٕ ز١يس . 5ٗسإٝ ضا ١ط سٜديسٟ ٝ اضظيبثي 

 چ٢بض ٗطح٠ٔ ذٞٛطيعي :

 

 % اتالف ذٞٙ : ذٞٙ اظ زست ضكت٠ ثٞسي٠ٔ اٛوجبؼ ػطٝهي خجطاٙ ٗيطٞز .15( تب 1ًالس )

كطبضذٞٙ ٝ ٛجؽ زض ٗحسٝزٟ قجيؼي است ، سطػت تٜلس ٝ ػ٘ن آٙ ، ضَٛ پٞست ٝ زٗب  –تبثيط : ثي٘بض ١ٞضيبض ٗي ٗبٛس 

 قجيؼي است .

% اتالف ذٞٙ : اٛوجبؼ ػطٝم ثب اٛسًي اضٌبّ ازا٠ٗ ٗي يبثس ، خطيبٙ ذٞٙ ث٠ س٘ت اضُب٢ٛبي حيبتي 33( تب 2س )ًال

 ٜٗحطف ٗي ضٞز .

تبثيط : ثي٘بض ٌٗ٘ٚ است ُيح ٝ ثي هطاض ثبضس ، پٞست حبٓت ضَٛ پطيسٟ ، ذٜي ٝ ذطي زاضز . كطبض زيبستٞٓيي اكعايص 

ؾطث٠ زض زهيو٠ ( زاضز . ثسٓيْ تحطيي  133ثيص اظ  ، ؾطثبٙ هٔت اكعايص )يب ًب١ص ٗي يبثس ، ٛجؽ ثبضيي ٗي ضٞز 

 س٘پبتيي سطػت تٜلس اكعايص ٗي يبثس ، پطضسُي ٗٞيطُي ثب تبذيط اٛدبٕ ٗي ضٞز .

% اتالف ذٞٙ : اٛوجبؼ ػطٝم ثيص اظ ايٚ ًب١ص كطبضذٞٙ ضا تحْ٘ ٛ٘ي ًٜس ٝ اٛوجبؾبت ًب١ص ٗي 43( تب 3ًالس )

ًب١ص ٗي يبثس .                                                                      يبثس ثسٝٙ زٟ هٔجي  

تبثيط : ثي٘بض ثيص تط اظ هجْ ُيح ٝ ثي هطاض است . ػالئٖ ًالسيي ضٞى ظب١ط ٗي ضٞٛس . ؾطثبٙ هٔت اكعايص ٝ كطبضذٞٙ 

 ًب١ص ٗي يبثس ، تٜلس سطيغ ٝ اٛسا٢ٗب سطز ٝ ٗطقٞة ٗي ضٞٛس .

 

% اتالف ذٞٙ : اٛوجبؼ خجطاٛي ػطٝم ذٞزش ٗطٌْ سبظ ضسٟ ٝ ثبػث ًب١ص ثيطتط ذٞٛطسبٛي ث٠ 43( ثيص اظ 4ًالس )

 ثبكت٢ب ٗي ضٞز .

تبثيط : ثي٘بض ثي حبّ ٝ ذٞاة آٓٞزٟ ٝ سست است ، ػالئٖ ضٞى ٝاؾح تط ضسٟ كطبضذٞٙ ًب١ص ٗي يبثس . ً٘جٞز خطيبٙ 

 دط ث٠ ٛبضسبيي اضُبٙ ١ب ٝ ٗطٍ ٗي ضٞز .ذٞٙ ث٠ ٗـع ٝ سبيط اضُب٢ٛبي حيبتي زض ٢ٛبيت ٜٗ

 ٓيتط ذٞٙ زض ُطزش زاضز . 5*يي كطز ثبٓؾ ثب خث٠ ٗتٞسف 



رومات  

 

 

 

 

 شوك : ) كاهش خونرساني ( 

ضٞى ث٠ ػٜٞاٙ ًب١ص ذٞٛطسبٛي يب سٜسضٕ ًب١ص ذٞٛطسبٛي ضٜبذت٠ ٗي ضٞز . ظٗبٛي ٠ً س٢ٓٞٔبي ثسٙ اًسيژٙ ٝ ٗٞاز 

ث٠ اكت ػٌ٘ٔطز ًطزٟ ٝ ٗي ٗيطٛس . اُط ايٚ ٝؾؼيت ازا٠ٗ يبثس ، ٛبضسبيي  ؿصايي ٗٞضز ٛيبظضبٙ ضا زضيبكت ٌٜٜٛس ضطٝع

 سٔٞٓي ، ٛبضسبيي اضُب٢ٛب ٝ ٗطٍ ث٠ زٛجبّ آٙ ضخ ذٞا١س زاز .

 تطريع زازٟ  ٝ زضٗبٙ ضٞز . "ثٜبثطايٚ ثطاي ثوبي ثي٘بض ؾطٝضي است ٠ً ضٞى سطيؼب

 ضٞى ٗطٌٞى ضس ٝ اٛتوبّ كٞضي اي٠ِٜٛٞ ثي٘بض ؾطٝضي است .ٌٛت٠ : زض ١ط ثي٘بضي ٠ً اظ تطٝٗب ضٛح ٗي ثطز ثبيس ث٠ ٝخٞز 

 

 علل شوك : 

 اتالف ٗبيؼبت : ٗبيؼبت ٗي تٞاٜٛس اظ زضٝٙ ُطزش ذٞٙ ، اظ قطين آسيت ١بي ٜٗدط ث٠ ذٞٛطيعي ، -1

 سٞذتِي ١ب ٠ً ثبػث ًب١ص پالس٘ب ٗي ضٞٛس ٝ ز١يسضاتبسيٞٙ اظ زست ثطٝٛس .    

 سٙ پ٘پ ًٜس ٌٗ٘ٚ است ٜٗدط ث٠ زيسٟ ثبضس ٝ ٛتٞاٛس ذٞٙ ًبكي زض ثٛبضسبيي پ٘پ : اُط هٔت غس٠ٗ  -2

 ضٞز .ضٞى     

 

 

 ٗبٜٛس آسيت ٛربػي ( ػطٝم ذٞٛي اكعايص ٛظط پيسا ٗي ًٜٜس ، ٝهتي ايٚ  ٝاظٝزيالتبسيٞٙ : زض ثؼؿي ٗٞاضز ) -3

 ضز ٝ حدٖ ذٞٙ ًبكي حبٓت اتلبم ٗي اكتس هٔت ٛ٘ي تٞاٛس ذٞٛطسبٛي ٝ كطبضذٞٙ ضا زض سكح ٛطٗبّ ٠ِٛ زا    

 ثطاي پط ًطزٙ ػطٝم ٝخٞز ٛساضز .    

 ١يپًٞسي : آسيت ضسيس هلس٠ سي٠ٜ : اٛسساز ضاٟ ١ٞايي يب ١ط ٛٞع اضٌبّ تٜلسي ٌٗ٘ٚ است اظ ٝضٝز  -4

 اًسيژٙ ًبكي ث٠ خطيبٙ ذٞٙ خُٔٞيطي ًٜس . ثسٝٙ اًسيژٙ ، ذٞٛطسبٛي ٛبًبكي است ٝ س٢ٓٞٔبي ثسٙ     

  ٗي ًٜٜس . ضطٝع ث٠ ٗطٍ ١ٖ    



رومات  

 

 

 

 مراحل شوك :

 ضٞى خجطاٙ ضسٟ : ثسٙ هبزض است اظ ٌٗبٛيسٖ ١بي زكبػي قجيؼي استلبزٟ ًٜس ٝ زض اؿٔت ٗٞاضز ثي٘بض -1

 ػالٗتي ضا ظب١ط ٛ٘ي ًٜس كوف ٌٗ٘ٚ است ً٘ي ٗؿكطة ثبضس ٝ ٛجؽ ١ٖ ً٘ي ؾؼيق است .    

 طسٟ ازا٠ٗ يبثس ثسٙ ثطاي ٠ِٛ زاضي ضٞى پيص ضٝٛسٟ ) خجطاٙ ٛطسٟ ( : اُط ذٞٛطيعي ث٠ غٞضت ًٜتطّ ٛ-2

 ذٞٛطسبٛي ًبكي ث٠ اضُب٢ٛبي حيبتي اهسإ ٗي ًٜس ٝٓي ثسٙ هبزض ٛيست ثسٝٙ ٗساذ٠ٔ ذبضخي ايٚ ٗطح٠ٔ ضا     

 اغالح ًٜس . ٛطب٠ٛ اغٔي ٠ً ثسٙ اظ ٗطح٠ٔ ضٞى خجطاٛي ث٠ ضٞى پيص ضٝٛسٟ ٝاضز ضسٟ اكت كطبضذٞٙ     

 سيستٞٓيي است .    

 

اٛوجبؼ ػطٝهي هٞي تط ٠ً ثيطتط ثبكت٢ب ضا ٗسسٝز ًطزٟ ٝ ثؼؿي اضُب٢ٛب اظ  – 123اكعايص ؾطثبٙ هٔت ثيص اظ : عالئم 

 حطٕٝ ٗي ًٜس ٠ً زض ٛتيد٠ آٙ ثطٝٙ زٟ ازضاض ًب١ص ٗي يبثس.خ٠ٔ٘ ًٔي٠ ضا اظ ُطزش ذٞٙ ًبكي ٗ

هٔت ٝ اٛوجبؼ ػطٝم ثيطتط ضٞز ،  آظازضسٙ ٗوبزيط ثيطتط اپي ٛلطيٚ ثبػث ٗي ضٞز سطػت ؾطثبٙ هٔت ، هسضت اٛوجبؾي

تبًي پ٠ٜ ضخ ٗي ز١س ٝ  –(  زض حبٓي ٠ً كطبض زيبستٞٓيي ثبثت ٗبٛسٟ است 03ً٘تط اظ  كطبض سيستٞٓيي اكت ٗي ًٜس )

اؾكطاة ٝ آضلتِي ثيطتط  –ٛجؽ ٗحيكي ثي٘بض ؾؼيق ضسٟ يب اظ ثيٚ ٗي ضٝز . پٞست ثي٘بض سطز ٝ ضَٛ پطيسٟ ٗي ضٞز 

 طز ثسٝٙ ٝاًٜص ٗي ضٞز .ٗي ضٞز ٝ زض ٢ٛبيت ك

ػالئ٘ي ايدبز ٗي ًٜس ٠ً  –ضٞى ؿيط هبثْ ثبظُطت : آذطيٚ ٗطح٠ٔ ضٞى است . ترطيت چٜس سيست٘ي اضُب٢ٛب  -3

ضٝظ١ب پس اظ آسيت يب ثي٘بضي اٝٓي٠ ثطٝظ ٗي ًٜٜس ٝ ايٚ ١ٖ ظٗبٙ ثب ٗطٍ اضُب٢ٛبي ثسٙ است . اُط ضٞى ث٠ ايٚ ٗطح٠ٔ 

زض ايٚ ٗطح٠ٔ ت٘بٕ ٌٗبٛيسٖ ١بي خجطاٛي ثسٙ اظ پبي زضآٗسٟ اٛس .  –ٗطٍ هكؼي است ضسيسٟ ثبضس حتي ثب ٝخٞز زضٗبٙ 

 ذٞٙ ثسيبض اسيسي ، سطز ٝ ًثيق ث٠ زاذْ ُطزش ذٞٙ ٗطًعي ضيرت٠ ٗي ضٞز . 

تبًيٌبضزي ضسيس ٠ً ضطٝع ث٠ آ١ست٠ ضسٟ ًطزٟ ٝ زض ٢ٛبيت ث٠  –ػالئٖ : ٛجؽ ١بي ٗطًعي ثب اضٌبّ ٓ٘س ٗي ضٞٛس 

ذٞٛطيعي  –ثسٝٙ ٝاًٜص ثٞزٙ  –كطبضذٞٙ ثسيبض پبئيٚ  –تٜلس سطيغ ، ًٖ ػ٘ن ٝ ٛيع ٗٞثط ٗي ضٞز  –غلط ٗي ضسس 

 ًٜتطّ ضسٟ اٛس .  "٠ً ٌٗ٘ٚ است اظ ١ط ٜٗلص ضخ ز١س ٝ ضطٝع ث٠ ٛطست اظ ظذٖ ١بيي ًٜس ٠ً هجال
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 ػالئٖ ٝ ٛطب٠ٛ ١بي ذٞٛطيعي زاذٔي ٠ً ٛطبٛس١ٜسٟ ضٞى ٗي ثبضٜس :

 بٓت ت٢بخ٘ي يب ٝؾؼيت ش١ٜي تـييط يبكت٠ .اؾكطاة ، ثي هطاضي ، ح -

 سستي ، ؾؼق ٝ ُيدي  -

 تطِٜي -

 ثبض زض زهيو٠ زض كطز ثبٓؾ (  22تٜلس سطيغ ٝ ًٖ ػ٘ن ) ثيطتط اظ  -

 ثبض زض زهيو٠ زض كطز ثبٓؾ (  133ٛجؽ سطيغ ) ثيص اظ  -

-  

 پطضسُي ٗٞيطُي تبذيطي -

 اكت كطبضذٞٙ  -

 ت٢ٞع ٝ استلطاؽ  -

 پٞست ضَٛ پطيسٟ ، ذٜي ٝ ٗطقٞة  -

 ٛجؽ ثبضيي  -

 ٗطزٗي ١بي ُطبز ضسٟ ٠ً زض پبسد ث٠ ٛٞض ًٜس ١ستٜس  -

: زضٗبٙ ضٞى ثبيس اثتسا زض ١ِٜبٕ اضظيبثي غٞضت ُطكت٠ ٝ تب اٛتوبّ ًبْٗ ثي٘بض ث٠ ٗطًع زضٗبٛي اقدامات اوليه در شوك 

 ازا٠ٗ يبثس . 

٢بي حيبتي ٝ خُٔٞيطي اظ ١ط ٛٞع اٝٓٞيت اغٔي زض ٗطاهجت اظ چٜيٚ ثي٘بضاٛي ثطهطاض ٠ِٛ زاضتٚ ذٞٛطسبٛي ث٠ اضُبٛ

 پيططكت يب ثستط ضسٙ ضٞى ٗي ثبضس . 

 اهساٗبت :

 ضػبيت ٗٞاضز احتيبـ زض خساسبظي تطضحبت ثسٙ ثي٘بض ثب پٞضيسٙ تد٢يعاتي ٗحبكظت ًٜٜسٟ  -1

 ٗبٜٛس زستٌص ٝ ػيٜي     

 ثبظ ٠ِٛ زاضتٚ ضاٟ ١ٞايي -2

 ١طٛٞع ذٞٛطيعي ذبضخي ضا ًٜتطّ ًٜيس . -3
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 ئٖ ضٞى ٝخٞز زاضٛس ، هس٘ت تحتبٛي ضٌٖ حسبس ٛيست ٝ احت٘بّ آسيت ِٜٓي ٝخٞز اُط ػال -4

 ثبال ثجطيس . هطاض زازٙ ثي٘بض زض ٝؾؼيت  سبٛتي٘تط33تب  23ٛساضز كوف اٛسا٢ٗبي تحتبٛي ضا     

 تطٛسٜٓجطٍ ٗٞضز ثحث است ٝ ٌٗ٘ٚ است ثبػث سرتي تٜلس ٝ سبيط ٗطٌالت ضٞز . اُط     

 ُطزٙ ٝ  –ضٌٖ  –هلس٠ سي٠ٜ  –سٗبتي زض ٛبحي٠ ِٓٚ ، اٛسا٢ٗبي تحتبٛي ، سط ثي٘بض زاضاي غ    

 يب ٛربع ٗي ثبضس يب چٜبٛچ٠ ضٞى ث٠ زٛجبّ ٛبضسبيي هٔجي اتلبم اكتبزٟ است ثي٘بض ضا قبم ثبظ     

 ٛ٘بئيس ٝ پب ضا ثٜٔس ًٜيس .    

 استرٞاٙ يب ٗلػْ ٗطٌٞى ث٠ آسيت ضا آتْ ثجٜسيس . -5

 ى ث٠ ضٞى ضا ثب پتٞ ثپٞضبٛيس تب اظ اتالف حطاضت ثسٙ خُٔٞيطي ضٞز .١طثي٘بض ٗطٌٞ -6

 

 ثي٘بض ضا ث٠ سطػت اٛتوبّ ز١يس . -7

ٌٛت٠ : ث٠ ايٚ زٓيْ ٠ً زض ضيطذٞاضاٙ ٝ ًٞزًبٙ ، تٞاٛبيي خجطاٙ ضٞى اظ قطين ٢ِٛساضي كطبضذٞٙ ٝخٞززاضز ٝ ث٠ زٛجبّ 

اظ ؿيط هبثْ ثطُطت ٗي ضٞز زضايٚ ُطٟٝ  "ضٞى ضسيس يب احت٘بال آٙ ٝذبٗت ٛب٢ُبٛي حبّ ثي٘بض اتلبم ٗي اكتس ٜٝٗدط ث٠

ثي٘بضاٙ ٛجبيس ٜٗتظط ظ٢ٞض ػالئٖ ضٞى ضٞيس ث٠ٌٔ ثبيس ثطاسبس ٌٗبٛيسٖ آسيت يب ١ط ٛٞع ضي ث٠ تطٝٗب آ٢ٛب ضا زضٗبٙ 

 ًٜيس .
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 ظ١طٛٞػياتطٝٗب    

اتالالالف ذالالٞٙ ثبػالالث  

اكعايص ؾطثبٙ هٔت ٝ 

ؾالالؼيق ٗالالي  ٛالالجؽ 

 ضٞز 

 ػسٕ ١ٞضيبضي ٝ ٗطٍ ٌٗ٘ٚ است ضخ ز١س

چطذالال٠ ٗتالالٞآي        

 ضٞى 

 

ػطٝم ذالٞٛي زض اٛالسا٢ٗبثطاي   

حلظ ذٞٙ ٜٗوجؽ ٗيطالٞٛس  

ٝ ثبػث ايدبز پٞسالت سالطز ٝ   

 ٗطقٞة ٗيطٞز

 

 

  

 

 

 

 

اتالف خًن بٍ صًرت خارجي ي جمع 
     ضدن خًن در عريق داخلي بزرگ

خًن در گردش را كاَص ميدَد        
                          

بافتُا يارگاوُاخًن 
 واكافي دريافت ميكىىد 

ي بٍ مراكز اكسيژن رساوي واكاف
كىترل تىفس در مغز باعث ايجاد 
 تىفس سريع ي سطحي ميطًد  

ياكىص سيستم عصبي باعث ايجاد 
 تعريك ي سيع  مي ضًد      

اومباض عريلي ضكست خًردٌ ي 
 فطارخًن پاييه مي افتد     

اكسيژن رساوي واكافي بٍ 
مراكزكىترل تىفس در مغز باعث 
ايجاد تىفس سريع ي سطــحي 
 ميطًد



 تروما
 

  
 

  

  

  

  تروما

  سروگردن تروماهاي  

  عصبی هاي آسیب  

  وکمري اي سینه فقرات ستون هاي دیدگی آسیب  

  .میباشد ضربه از ناشی هاي آسیب،سر هاي دیدگی آسیب ترین جدي و ترین شدید  

  سر به ضربه علل ترین متداول  

  موتوري نقلیه وسایل با تصادف  

   بلندي از سقوط و وشتم ضرب  

  ورزش دنبال به  

  گردنی فقرات ستون شکستگی مختلف هاي مکانیسم

    

  

  

  

  

  



 تروما
 

  
 

  

  پاتوفیزیولوژي

  ) :scI(نخاعی طناب هاي دیدگی آسیب

  بروز SCI علت ترین شایع.آید می شمار به سالمت با  مرتبط اصلی مشکالت از یکی

  .است موتوري نقلیه وسیله با تصادفات 

  :از عبارتند خطرساز عوامل

  مخدر ومواد الکل از استفاده -جنس -سن

  :از عبارتند میشوند SCI دچار که نخاعی هاي مهره بیشترین

  کمري مهره 1 و اي سینه مهره 12  و  گردنی 7 - 6  -5 مهره

  .  پذیرترند دارندآسیب که وسیعی حرکتی دامنه علت به ها مهره این

  : اند دسته دو ضربه از ناشی هاي دیدگی آسیب

  میشود آسیب دچار ضربه اثر در ابتدا همان از مغز که ،اولیه دیدگی آسیب)  الف

  شدگی له:  مثل) 1

   مغز خونی عروق پارگی)  2

  خارجی اجسام نفوذ )  3

  ثانویه دیدگی آسیب)  ب

  .میشود ایجاد مداوم هاي خونریزي مغزیا ورم دنبال به ضربه از پس روزها و ها ساعت که )  1

  میشود ICPافزایش باعث جمجمه ثابت حجم در مغز ادم ای خونریزي)  2
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  بالینی تظاهرات

 تقسیم محیطی و قدامی و جانبی و مرکزي هاي دیدگی آسیب به نخاع دیده صدمه ناحیه به بسته

 حرکتی و حسی عملکردهاي آن در میشودکه گفته سطحی ترین پایین به عصبی سطح. میشود

 عدم  ومثانه روده کنترل عدم-حرکتی و حسی کامل فلج سطح هستندودرزیراین درحدعادي

 به محیطی عروق مقاومت ازعدم ناشی خون فشار چشمگیر کاهش و تعریق وازوموتوروعمل وجودتونوس

  . خورد می چشم

  . شوند پلژي کوآدري ای پاراپلژي به منجر میتوانند نخاعی طناب هاي آسیب

 خواهد تنفسی مشکالت بیمار.است شاکی گردن یا پشت شدیدناحیه درد از هوشیاري صورت در بیمار

  :از میکنندعبارتند کمک تنفس به که عضالتی چون.داشت

 T12 الی T1اي دنده وبین شکمی عضالت - C4 دیافراگم

 مرگ به منجر که آید می وجود به تنفسی حاد نارسایی نخاعی، گردنی شدید هاي دیدگی درآسیب

  .میشود بیمار
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Icp   

  باعثICPحد از بیش افزایش

 وباالخره برگشت قابل غیر مغزي آسیب ایسکیمی نهایتآ که شده مغزي وآنوکسی خونرسانی کاهش

  .پیوست خواهد وقوع به مغزي مرگ

  : صورت به است ممکن سر پوست هاي دیدگی آسیب

  ساییدگی  

  کوفتگی  

  پارگی  

  .باشد سر پوست زیر هماتوم ای 

 )لمس و مشاهده ( فیزیکی معاینات برمبناي آنها وتشخیص هستند خفیف ها دیدگی آسیب این  

  .میگیرد صورت

  جمجمه شکستگی  

  .باشد بسته یا باز است ممکن جمجمه شکستگی  

  : انواع به جمجمه شکستگی

  خطی  

   شدگی خرد  

   رفتگی فرو  

  میشود بندي دسته اي قاعده یا  
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  بالینی تظاهرات  

  میباشد متفاوت بالینی تظاهرات شکستگی وشدت وسعت،موضع به بسته  

  .است همراه شکستگی ناحیه تورم با جمجمه قوس و شکستگی  

  : با جمجمه قاعده شکستگی

  اتوره  

  رینوره  

  ) آن اطراف در رنگ زرد ي هاله یک با خون از اي لکه(  باتل عالمت  

  میباشد CSF نشست از ناشی رنگ زرد هاله  

  است مغز کوفتگی ای پارگی نشاندهنده CSF بودن آلود خون  

  تشخیص و بررسی

  . کرد شناسایی سرعت به را ساده مغزي هاي آسیب میتوان عصبی وضعیت ارزیابی و فیزیکی معاینه با  

 CT-Scan ارزیابی جهت ودقیق ایمن روشی  

   محل ماهیت  

  میباشد ضایعه وسعت  

MRI  میدهد دست به وارده آسیب هاي ازویژگی تري دقیق تصویر  .  
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  آنژیوگرافی  

  : مغزي درآنژیوگرافی  

  اي چادرینه فوق هاي هماتوم  

  مغزي داخل و خارج هماتوم 

  .مینماید اثبات را مغز وکوفتگی  

  درمان  

  .ندارند نیاز جراحی درمان به نافذعمومآ غیر هاي شکستگی  

 نیازمند اند شده همراه استخوان شکل وتغییر انحراف با و گشته آلوده که هایی شکستگی تنها  

  . میباشند جراحی

  . نمود ترمیم استخوان ای مصنوعی هاي پیوند با را بزرگ نقایص میتوان  

  . میشود انجام تاخیر با ماه 3-6 جراحی توجه قابل مغزي ادم وجود صورت در  

  ، است همراه بینی و گوش از CSF نشت با که جمجمه قاعده هاي شکستگی در  

  . است ضروري وحلق بینی  خارجی گوش داشتن نگه تمیز  

  . میشود داده قرار گوش درون استریلی پنبه گلوله یک معموآل اینکه ضمن  

  . میگیرد قرار بدن از تر باال درجه 30 سر بیماران این در  

  . میشود منع بینی در دمیدن یا عطسه از بیمار 
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  مغز هاي دیدگی آسیب  

  :سر هاي دیدگی آسیب در  

  .است اهمیت حائز مغز دیدگی آسیب وجود عدم یا وجود نظر از بیمار ارزیابی  

  : صورت به است ممکن مغز بافت هاي دیدگی آسیب

 concussion  

   contusionکانتیوژن  

  منتشرآکسونی دیدگی آسیب  

  .باشد جمجمه داخل خونریزي و   

  concussion)  مغزي تکان ( کانکاژن  

  concussion مغزي تکان

  .میباشد مغز هاي ساختمان نابودي بدون عصبی عملکردهاي موقت آسیب  

  .است همراه دقیقه چند تا ثانیه چند مدت باطول هوشیاري عدم با معموآل کانکاژن

  میباشد متفاوت تظاهرات آسیب ومحل شدت حسب بر  

  شد خواهد رفتاري اختالالت باعث پیشانی لوب آسیب  

  .گردد فرد در موقعیت تشخیص عدم یا موقت فراموشی باعث میتواند گیجگاهی لوب آسیب  
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  : کانکاژن از پس سندرم نظر از بیمار بایستی بیماران این از مراقبت در  

  درد سر عالئم با  

  سرگیجه  

  آلودگی خواب  

   پذیري تحریک  

  .گردد ارزیابی واضطراب 

 اش خانواده و بیمار به و بگیرد سر از تدریج رابه خود معمول هاي فعالیت که شود توصیه بیمار به  

  : چون عالئمی مشاهده با که شود داده آموزش

   شدن بیدار در اشکال  

  کردن صحبت در اشکال  

  کانفیوز حالت  

  شدید سردرد  

  استفراغ  

  .نمایند مراجعه پزشک به بدن نیمه ضعف 
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  مغزي کوفتگی یا کانتیوژن  

  . است همراه مغزي بافت سطحی خونریزي وگاهی وآزردگی باکبودي مغزي کوفتگی 

  .میشود هوشیاري عدم دچار دقیقه چند تا ثانیه چند مدت فردبه مغزي کوفتگی در  

  : بیماري این تظاهرات دیگر 

  ضعیف نبض  

  عمق کم و سطحی تنفس  

  پریده رنگ و سرد پوست  

   خون فشار افت  

  هیپوترمی  

  مدفوع ادرارو اختیاري بی  

  نامناسب آگهی پیش  

  طبیعی غیر حرکتی هاي عملکرد  

   ها چشم طبیعی غیر حرکات  

  ICP افزایش و  

  .ندارد دنبال به خوبی آگهی پیش  

  .  میباشد شایع عارضه از مانده بجاي سرگیجه و سردرد اما افتد می اتفاق تاخیر با اغلب کامل بهبود  
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  منتشرآکسونی دیدگی آسیب  

 منتشر دیدگی آسیب را مغزي ساقه و اي پینه جسم،مغز هاي نیمکره هاي آکسون گسترده تخریب  

  گویند آکسونی

  .میباشد شدید تا خفیف ضربات اثر در ها آکسون قطع و تورم از ناشی که  

  .داشت خواهد دسربره و دکورتیکه حالت و شده کما وارد آسیب از پس بالفاصله بیمار  

 دیدگی آسیب شدت به بهبودي و میگیرد انجام MRI و CT-Scanبالینی عالئم طریق از تشخیص  

  .دارد بستگی ها آکسون

  اي جمجمه داخل)  هماتوم(  خونریزي  

  : اند دسته سه مکان حسب بر ها هماتوم  

  اپیدورال   

  دورال ساب  

   مغزي داخل 

  . است کننده تهدید بسیار کوچک چند هر ،هماتوم سریع تشکیل  
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 جبران امکان که بودچرا نخواهد خطرناک چندان تر حجیم چند هر هماتوم تدریجی تشکیل برعکس  

  .  دارد وجود ICP باالی وترمیم

  : شامل جمجمه داخل های خونریزی  

اپیدورال هماتوم     

دورال ساب اتومهم    

.باشد می مغزی داخل هماتوم و    

اپیدورال هماتوم    

  

  

  

  

  

 هماتوم(اپیدورال فضای در خون تجمع باعث سر های آسیب دنبال به میانی مننژی شریان شدن رهپا

 گذرا هوشیاری اختالل سبب امر این و داده قرار فشار تحت را مغز سرعت به که میشود) اپیدورال

 حجم بتوانند) عروقی داخلی حجم کاهش و CSF سریع جذب(کننده جبران مکانیزم چنانچه.میگردد

 صورت این غیر در یافت خواهد بهبود بیمار وضعیت نمایند جبران را ای جمجمه درون یافته افزایش

 هماتوم.شد خواهد) یکطرفه فلج یا میدریاز( عصبی نقایص و هوشیاری اضمحالل باعث مغز فشردگی

 کنترل و ها لخته کردن وخارج کرانیوتومی آن درمان که است اورژانسی شدیدا وضعیت یک اپیدورال

  . است خونریزی
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دورال ساب هماتوم   

  

  

  

 تروما اثر در که است وریدی پارگی دنبال به دورال ساب فضای در خون تجمع دورال ساب هماتوم 

  . میشود ایجاد آنوریسم پارگی ای پاتی کوآگلو

  مغز داخل هماتوم

  

  

  

  :  اثر در که است مغز بافت درون خون تجمع  هماتوم این

  .شود ایجاد است ممکن انعقادی ،اختالالت آنوریسم پارگی هیپرتانسیون، تروما،
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  . است عصبی نقایص با همراه و موذیانه عالئم شروع

  : شامل آن درمان

  حمایتی درمان  

  مغزی داخل فشار کنترل  

  ها الکترولیت و مایعات تعادل حفظ  

   خون فشار ضد های دارو تجویز   

  .است کرانیوتومیو  

  مغزی ضربه بیماران پرستاری های مراقبت

  . بیمار هوشیاری مستمرسطح وکنترل ICP ازافزایش پیشگیری جهت حیاتی عالئم کنترل -1

 بیمارکنترل باوضعیت متناسب تهویه وبرقراری ترشحات ساکشن ازطریق مستمر هوایی راه حفظ -2

 به ومبتالیان اسموتیک های دیورتیک کننده دریافت دربیماران هاخصوصآ والکترولیت مایعات تعادل

  . بیمار وضعیت به بسته و مناسب طریق از کافی تغذیه تامین مزه بی دیابت

  . بیقرار بیماران در دیدگی آسیب از پیشگیری -3

  . فشار تحت نواحی ماساژ و پوزیشن تغییر طریق از پوستی تمامیت حفظ -4

  . شناختی عملکرد بهبود -5

 تاریکی ساعات رعایت و محیطی صدای سرو رساندن حداقل به طریق از خواب اختالالت از پیشگیری-6

  . بیمار راحتی تامین و روشنی و

 مراقبت امر در آنها دادن شرکت و آنها به کافی اطالعات دادن طریق از خانواده افراد سازگاری بهبود-7

  .  بیمار از
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   شامل احتمالی عوارض درمان و کنترل

  . مغزی پرفیوژن کاهش  

  . مغزی فتق و ادم  

  . رسانی اکسیژن ونتیالسیون وضعیت در اختالل  

  . غذایی مواد و ها الکترولیت ، مایعات تعادل عدم 

  . تشنجی حمالت و  

  

  نخاعی طناب های دیدگی آسیب اپیدمیولوژی

 16-36 سنین در موارد 50 و است زنان برابر 4 مردان در نخاعی طناب های دیدگی آسیب شیوع 

  .مینماید بروز سال

  : از عبارتند ترتیب به ها دیدگی آسیب این علل ترین شایع 

  موتوری نقلیه وسایل با تصادف 

  ها خشونت  

  خوردگی مینز ای بلندی از سقوط 

  .ورزشی های وفعالیت  

 طناب های دیدگی آسیب بروز در خطرسازعمده عوامل از مخدر مواد و الکل از استفاده و جنس، سن

   L1 و،T12 ، C7 ، C6 ، C5های آسیب این بروز شایع های محل.میباشد نخاعی
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  پاتوفیزیولوژی

  :اند دسته دو نخاعی طناب صدمات 

  .هستند پایدار ومعموالً مینماید بروز وجراحات صدمات نخستین بروز نتیجه در که : اولیه صدمات

 های رشته پارگی ای کوفتگی از ناشی خونریزی و ادم ، هیپوکسی، ایسکمی،  تورم : ثانویه صدمات )2

  .میشود ثانویه صدمات بروز باعث ها آکسون و میلین تخریب با عصبی

  . میباشند ترمیم قابل آسیب وقوع از پس اول ساعت 4- 6 ظرف صدمات این 

  بالینی تظاهرات

 انجمن دیگری بندی تقسیم در.است متفاوت بالینی تظاهرات دیده آسیب وسطح صدمه نوع براساس 

 به را صدمات،  صدمه بروز از پس موجود حرکتی و حسی عملکردهای اساس بر آمریکا نخاعی صدمات

  : نمایند می تقسیم گروه5

A  (ندارد وجود احرکتیی حسی عملکرد هیچگونه عصبی سطح درزیر .  

B  (ندارند وجود حرکتی عملکردهای اما شده حفظ حسی عملکردهای، عصبی سطح زیر در.  

C  (میباشند 3 زیر نمره دارای عصبی سطح زیر در اصلی و کلیدی عضالت از نیمی از بیش .  

D  (میباشند بیشتر یا 3 نمره دارای عصبی سطح زیر در اصلی و کلیدی عضالت از نیمی حداقل.  

E  (هستند طبیعی حرکتی و حسی عملکردهای .  
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  .میباشد گردنی نخاع هاي دیدگی آسیب عالیم از کیی تنفسی حاد نارسایی  

  : از عبارتند نخاعی طناب صدمات تشخیص روش

  عصبی کامل معاینه.1

  )CT-Scanو رادیوگرافی(پرتونگاري تشخیص هاي روش.2

  )MRI(رزونانس مغناطیسی تصویربرداري.3

  

  درمان  

 مگر میشوند گرفته نظر در نخاعی صدمات عنوان به سقوط یا ورزش ،رانندگی حوادث از ناشی صدمات

  .گردد اثبات آن خالف

 زیر اقدامات حاد مرحله در و حادثه محل در بایستی نخاعی طناب بیشتر صدمات از پیشگیري جهت

  :گیرد صورت

  مصدوم سریع شناخت و بررسی.1

  .وي عروقی - قلبی وضعیت تثبیت و لزوم صورت در مصدوم احیاء.2

 گونه هر از خودداري و سروگردن حفظ با بایستی امر این جهت.مصدوم نمودن حرکت بی و ثابت.3

  .داد قرار نخاعی بیماران مخصوص هاي تخته روي بر را مصدوم ، فقرات ستون در کشیدگی یا چرخش

 استفاده)   کوالر( طبی گردنبند یک از باید ،بیماران این مخصوص تخت نبودن دسترس در صورت در

  .داد جاي گرفته قرار تخته یک آن زیر که سفت تشک کی روي بر را مصدوم کردو
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  .تخصصی پزشکی مرکز یک به انتقال.4

  : از عبارتند درمانی مراکز در مددجویان درمانی اقدامات

 خصوصآ کورتیکواستروئید باالي هاي دوز از ها کشور از بسیاري و متحده ایاالت در:  دارویی درمان

  .میشود استفاده استاندارد درمان عنوان به پردنیزولون متیل

 نخاعی طناب صدمه از ناشی عصبی نقایص تشدید باعث هیپوکسمی که آنجایی ازتنفسی درمان

 مختلف هاي روش به اکسیژن بیمار شرایط به بسته ،مطلوب حد در شریانی Po2 حفظ جهت،میگردد

 باعث دیافراگم کننده تنظیم وسیله به فرنیک عصب الکتریکی تحریک . شود استعمال است ممکن

  . میگردد بیمار تنفس به کمک و دیافراگم تحریک

 فشردگی رفع و نخاع هاي دررفتگی و ها شکستگی کاهش جهت زیر موارد در جراحی مداخالت

  :میگیرد صورت کشش اعمال و میشوند انداخته جا ها استخوان جراحی طریق از نخاع

  .نخاعی طناب فشردگی شدن محرز - 

  .اي مهره اجسام ثبات عدم و مهره مرکب شکستگی - 

  .نخاع نافذ آسیب - 

  .نخاعی کانال به شکسته هاي استخوان قطعات ورود - 

  .بیمار عصبی وضعیت شدن تر وخیم - 

   کششی ابزارهاي مختلف انواع - 

 و وینک هاي انبرک گذاشتن کار براي اما ،نیست جمجمه کردن سوراخ به نیازي ولز-گاردنر انبرک در  

  .میشود ایجاد جمجمه در هایی سوراخ مخصوص مته با فیلد کراچ

 این وبه میشود متصل ها انبرک به هایی وزنه ،دررفتگی ای شکستگی وضعیت و بیمار جثه به بسته  

  .میگردد اعمال الزم کشش ترتیب

 وضعیت به ها مهره بازگشت و اي مهره بین هاي دیسک میان فضاي گسترش باعث کشش نیروي  

  .میشود قبلیشان

  .باشند نداشته برخورد کششی هاي ابزار و زمین با و باشند آزاد کامال بایستی ها وزنه  

   پرستاري هاي مراقبت  
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  :هوایی راه پاکسازي و مناسب تنفسی وضعیت ایجاد -1

 تجمع ،حیاتی ظرفیت کاهش باعث تنفسی فرعی عضالت دهی عصب اختالل با نخاعی آسیب

  .میگردد ریوي ادم و تنفسی نارسایی Po2 کاهش Pco2 افزایش ،ترشحات

  :از عبارتند مربوطه اقدامات  

  :  طریق از تنفسی وضعیت دقیق ارزیابی  - 1

   حیاتی ظرفیت گیري اندازه -

  .شریانی خون گازهاي وکنترل اکسیمتري پالس وسیله به O2 شریانی اشباع دقیق کنترل -

 و ترشحات ساکشن ،مؤثر هاي سرفه مددجوبه ترغیب با حلقی و برونشی ترشحات پاکسازي-2

  .مؤثر هاي سرفه انجام در مددجو ناتوانی صورت در تنفسی فیزیوتراپی

 تنفسی ترشحات دفع تسهیل و شدن رقیق باعث محیط سازي مرطوب مددجوو نمودن هیدراته -3

  . میگردد

  :تحرک وضعیت بهبود -2

 مفاصل حرکتی دامنه کاهش و عضالت آتروفی،) مفاصل شدن سفت( کنتراکچرمفاصل ،پا افتادگی

  .میباشد نخاعی طناب صدمات به مبتالیان در حرکتی بی از ناشی عوارض
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   عوارض این کننده پیشگیري مداخالت

  .بیمار بدن وضعیت مکرر تغییر. 1

  .بار 1 ساعت 2 هر آنها نمودن باز ،پا افتادگی از پیشگیري هاي ابزار از استفاده صورت در. 2

 بار 4- 5هیپ مفصل و زانو، پا قوزک، پا کف هاي استخوان،پا انگشتان در فعال غیر هاي ورزش انجام.3

  .مفاصل کنتراکچر و عضالت آتروفی از پیشگیري، ناحیه خون جریان تحریک جهت، روز در

  پوست سالمت حفظ

  .مینماید فشاري هاي زخم مستعد را نخاعی صدمه به مبتالیان، حرکتی ناتوانی و حس فقدان 

 نقاط شودو داده تغییر بیمار بدنی وضعیت ساعت 2 هر بایستی فشاري هاي زخم از پیشگیري جهت 

  .شود بررسی خوردگی ترک و قرمزي نظر از فشار

 هاي لوسیون با و شده خشک و شسته مالیم صابون و آب با فشاري نقاط بار1 ساعت هرچند بایستی 

  .شود چرب کامال ساده

  ادرار دفع وضعیت بهبود. 4

  .شد خواهد متسع و آتونی مثانه، نخاع صدمات به مبتالیان در 

 بودن درگیر علت به شدکه خواهد استفاده متناوب گذاري سوند از مثانه اتساع از پیشگیري جهت 

  . شود داده آموزش آنها به سوندگذاري طریقه مددجوبایستی از مراقبت امر در خانواده
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  اي روده عملکرد بهبود. 5 

 و نفخ نمودن برطرف جهت میشودکه ایجاد ایلئوم فلج ، روده عصبی فلج علت به، نخاع صدمات از پس 

  .میشود استفاده معدي بینی لوله از اغلب، آسپیراسیون از پیشگیري

  .میگردد بر طبیعی حالت به روده فعالیت اول هفته ظرف معموال 

  .نمود شروع مددجو براي را کالري وپر پروتئین پر، پرفیبر رژیم میتوان اي روده صداي سمع محض به 

  کششی ابزارهاي به مربوط توجهات. 6

  .درد و ترشح، قرمزي نظر از شده گذاشته کار هاي میله اطراف نواحی روزانه بررسی. 1

  .شده گذاشته کار میله اطراف شستشوي. 2

 جوش و قرمزي، اندازه از بیش تعریق نظر از ابزار به مربوط جلیقه زیر پوستی اطراف نواحی بررسی. 3

  .پوستی زیر هاي

  .مینماید فشاري هاي زخم مستعد را فرد که چرا.جلیقه زیر در پودر استعمال از خودداري. 4

  احتمالی عوارض نظر از مددجو کنترل -7

 مهم، وضعیتی خون فشار افت و ترومبوفلبیت، عمقی ورید ترومبوز، نوروژنیک شوک، نخاعی شوک 

  .میباشد نخاعی صدمات از ناشی عوارض ترین
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  نخاع مرکزي بخش سندرم

  : خصوصیات

 بروز فوقانی حرکتی هاي اندام در بیشتر، تحتانی انتهایی هاي اندام با مقایسه در(حرکتی نقایص  

 تر مشخص بسیار فوقانی انتهایی هاي اندام در اما بوده متنوع بسیار حسی هاي توانایی فقدان.مینماید

  .شود حفظ کامل طور به آنها عملکرد است ممکن یا ، مثانه/ روده عملکرد در اختالل،) است

  : علت

  گردن ناحیه در معموال ، نخاع مرکزي قسمت ادم ای دیدگی آسیب 

  قدامی بخش سندروم 

  : خصوصیات

 ارتعاش هاي حس.دیده آسیب سطح زیر در حرکتی هاي عملکرد و حرارت درجه، درد حس فقدان 

  .میماند باقی سالم خفیف و سطحی لمس و بدن وضعیت،

  : علت

 از بیش خمیدگی به منجر که هایی دیدگی آسیب یا دیسک شدید فتق اثر در است ممکن سندرم این 

 آسیب نتیجه در عالوه به.  ایجادشوند، میگردند ها مهره دررفتگی ای شکستگی نتیجه در و بدن حد

 این داردنیز عهده بر را نخاعی طناب قدامی سوم دو خونرسانی وظیفه که نخاع قدامی شریان دیدگی

  .آید وجود به سندرم

  ) نخاع جانبی بخش سندروم ( سکارد بروان سندرم 
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  : خصوصیات

 و درد حس فقدان و، ارتعاش و فشار، لمس حس یکطرفه فقدان با همراه، کطرفهی حسی بی یا فلج 

  . مقابل طرف در حرارت درجه

  : علت

 مربوط جراحات از ناشی معموال و کند نیم دو به عرضی مقطع در را نخاع میتواند که اي ضایعه وجود 

 حاد شدگی قطع ای مفصلی زایده طرفه کی دررفتگی -شکستگی، شونده پرتاب اجسام یا چاقو ضربات به

. میباشد اي مهره بین دیسک
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  ) :GCS(گالسکو کماي تعیین معیارهاي

  نمره 4 چشمی پاسخ

  نمره 5 کالمی پاسخ

   نمره 6 حرکتی پاسخ

  چشم

  چشمها خودي خودبه کردن باز )4(

  کالمی دستور با چشمها کردن باز )3(

  دردناک تحریک با چشمها کردن باز )2(

  نمیکند باز را چشمها )1(

  کالمی

  ومکان زمان موقعیت از آگاه )5(

  ) میباشد گیج ( ومکان زمان تیموقع از آگاه نا )4(

  نامربوط کلمات )3(

  نامفهوم اصوات )2(

  نمیدهد پاسخ )1(

  حرکتی

  دستورات از تبعیت )6(

  درد محل کردن لوکالیزه )5(

  درد محل زدن پس )4(

  ) ها اندام فلکسیون ( دکورتیکه حالت )3(

  ) ها اندام اکستانسیون ( دسربره حالت )2(

  دهد نمی پاسخ )1(
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  تروما بخش رایج پروسیجرهاي استاندارد

  ) گردن کالر ( طبی بند گردن        

گردنی فقرات ستون   ، میباشد اي مهره بین دیسکهاي و مهره هفت شامل 

 به مربوط عصبی هاي ریشه. میباشد نیز بدن متنوع حرکات باعث ، وزن تحمل ضمن ها مهره این

 دستان انگشتان و ساعد ، بازو نواحی به سپس و نموده  عبور گردن از سر وزن تحمل عامل اندامهاي

 که گردن هاي مهره ثابت شکستگیهاي و ناگهانی هاي کشیدگی .ابندی می مهرهاامتداد میان از فوقانی

  .دارند درمان و درد تسکین جهت ، گردن داشتن نگه ثابت به نیاز میشود حادث وسقوط تصادفات در

 کالر .میشود فوقانی اندام در گزگز و حسی بی و درد ایجاد و عصبی هاي ریشه  به فشار موجب چون

 گردن اي ضربه غیر و اي ضربه هاي آسیب از ناشی اختالالت درمان به کمک ویا درمان در گردن

 مهره روي بر که هایی جراحی از پس نیز و گردنی هاي مهره بیماریهاي از بسیاري در. میشود استفاده

 حد تا میتواند  گردن کالر میباشدکه نیاز جهات تمام در حرکتی محدودیت میشود انجام ناحیه این هاي

  .کند منتقل اي شانه کمربند به را سر وزن و بکاهد گردن هاي مهره راازرويفشار   قبولی قابل
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  فیلد کراچ

  

  

  

  

  

 استخوانی های کشش برخی از استفاده با گردن نخاع و شده انداخته جا گردنی استخوانهای شکستگی

 مستقیم خط امتداد مخصوص،در های حلقه از استفاده با پرگار،یا یا انبر شکل به کششی ابزارهای نظیر

 طریقی به آنها تمامی که باشند می موجود انبر شکل به کششی ابزارهای از مختلفی انواع.گیرد می قرار

 های انبرک.باشد نمی جمجمه کردن سوراخ به نیازی "ولز- گاردنر "انبرک شونددر می ثابت جمجمه در

 اند،قرار شده ایجاد موضعی حسی بی با و مخصوص متد با که سوراخهایی درداخل فیلد کراچ و وینک

 ای شکستگی درجه و بیمار جثه اساس بر انبرکها،که به متصل های وزنه طریق از کشش. گیرند می

 ،اعمال ای مهره اجسام طولی محور سراسر در کشش نیروی.گردد می شوند،ایجاد می انتخاب دررفتگی

 های وزنه افزودن با بتدریج را کشش نیروی سپس.گیرد می قرار صاف وضعیت در بیمار گردن و شده

 و یافته گسترش ای مهره بین های دیسک بین فضای ، کشش نیروی افزایش با.کنند می زیاد بیشتر

   در ها مهره صحیح قرارگیری از بعد معموالً انداختن جا عمل.گردند می باز خود قبل وضعیت به ها مهره
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 از شده گرفته های عکس بررسی از شد،پس انجام جاانداختن عمل که وقتی.گیرد می هم،صورت امتداد

 قرارگیری برای که وزنی تا شوند می برداشته تدریج به ها وزنه ، عصبی معاینات انجام و گردنی نخاع

 آزاد کامالً که کرد آویزان طوری باید را ها وزنه.شود است،مشخص نیاز مورد هم امتداد در ها مهره

 جراح کششی ابزارهای از استفاده با همزمان اوقات گاهی.نکنند پیدا برخورد کششی ابزارهای با و باشند

. گیرند قرار هم امتداد در مجدداً ای مهره اجسام تا دهد می گردن وضعیت در تغییراتی ، دست با نیز

 انبرکهای برداشتن از بعد ویا کششی ابزارهای با همراه ابتدا همان از توان رامی شکل حلقوی وسایل

 باشد می استیل جنس از ای دایره نیمه ی حلقه شامل وسیله این. گیرد می قرار استفاده مورد  کششی

 می شدن جدا قابل که است متصل ای جلیقه به وحلقه شود می ثابت جمجمه روی بر میله 4 با که

 بی برای وسیله این شوند می آویزان سینه قفسه دور تا دور و جلیقه روی بر وار دایره ها وزنه و باشد

 قرار استفاده مورد نماید حرکت به اقدام موعد از تر زود بیمار که زمانی گردن، نخاع داشتن نگه حرکت

  .گیرد

  

  فیلد کراچ گذاشتن نحوه 

 انگشت دو قدامی، رفتگی در در کنیم مشخص را خلفی ای قدامی رفتگی در ابتدا بایستی آن نصب برای

 کنیم می حس بی کائین لیدو وبا کرده Shave ابتدا را تمپورال در گوش الله جلو انگشت 2 و باال

 مذکور ناحیه در وقرینه همزمان صورت به و استریل وضعیت در آرامی رابه فیلد کراچ پیچهای سپس

 کنیم می فیکس را ها آن استخوان به رسیدن از اطمینان از پس.  برسد استخوان به تا کنیم می وارد

 رفتگی در شدت و وضعیت– وزن – سن حسب بر. است شده نصب کردن فیکس جهت مهره یک که

 کنترل گرافی روز هر و کنیم می اویزان آن ،به بیشتر لزوم درصورت بعد و kg 7-5 از ابتدا را ها وزنه

  . شود اصالح که زمانی تا میگیریم
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 استفاده با آن طی که شوند می درمان جراحی تدابیر معموًالبا نخاع ای سینه و کمری دیدگیهای آسیب 

 از بعد یا قبل کششی ابزارهای از.  دارند می نگاه حرکت بی را ناحیه این نخاع کننده ثابت های بست از

 برخوردار نسبی ثبات از است ممکن نظر مورد نواحی در فقرات ستون چون شود، نمی استفاده جراحی

 .باشد

  ) جراحی مداخالت (

  : کند می پیدا ضرورت جراحی زیر شده مطرح موارد از یک هر در

  . باشد شده محرز نخاعی طناب فشردگی )1

  .باشد شده ای مهره اجسام ثبات عدم یا شدن قطعه قطعه سبب دیدگی آسیب )2

  است کرده سوراخ را نخاع که باشد زخمی از ناشی دیدگی آسیب) 3

  باشد داشته وجود نخاع کانال داخل در استخوان قطعات )4

  .گذارد وخامت به رو بیمار عصبی وضعیت )5

  . میشود استفاده)  ها مهره خاری زواید و خلفی قوس وبرش قطع (المینکتومی از زیر موارد برای 

 کننده وسوراخ نافذ جراحات )3 . اپیدورال هماتوم وجود به شک )2 . پیشرونده عصبی نقایص وجود)  1

 طناب پیرامون وتحقیق مستقیم مشاهده برای )4.  دارند جراحی طریق از دبریدمان به نیاز که ای

  . استخوانی قطعات وجود موارد برای )5 نخاعی
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  تراپی اکسیژن

  از آنچه در  در اکسیژن تراپی ، گاز اکسیژن را با فشار بیش 

  % ) 21بیش از ( میرسانند   اتمسفر محیطی وجود دارد به بیمار 

  با تجویز اکسیژن و درمان هایپوکسمی ، میتوان از هایپوکسی 

  هدف از اکسیژن تراپی ، شامل کاهش کار . بافتی جلوگیری کرد 

  انتقال اکسیژن به. تنفس و برداشتن فشار از روی میوکارد است  

و نیازهای  Hb شریانی ، غلظتبافتها به عواملی نظیر برون ده قلبی ، اکسیژن موجود در خون  

میزان . متابولیکی بستگی دارد که در هنگام تجویز اکسیژن باید تمام عوامل مذکور را در نظر داشت 

   ، پالس اکسی متر ، نبض و عالئم بالینی مشخص میشود ABG کاهش اکسیژن خون از طریق آزمایش

  

 مالحظات بالینی در اکسیژن تراپی

رعایت احتیاط انجام شده ، اثرات آن بر روی بدن مورد ارزیابی قرار گیرد اکسیژن تجویز اکسیژن باید با 

در . نوعی داروست و مانند هر داروی دیگری اگربه موقع و به نحو صحیح تجویز شود مفید خواهد بود 

ن در مبتالیان به بیماری های ریوی ، اکسیژ. غیر این صورت میتواند عوارضی را به دنبال داشته باشد 

-90در این محدوده ، . میلیمتر جیوه است  60-80شریانی به میزان  PaO2 درمانی با هدف رساندن

  از اکسیژن اشباع میشود  Hb درصد 80

  ) را چندان افزایش داد Hb با افزایش تجویز اکسیژن نمیتوان درصد اشباع (

عالئم مورد نظر شامل  .نیم هنگام تجویز اکسیژن الزمست بیمار را از نظر نیاز به اکسیژن بررسی ک 

اختالل در سطح هوشیاری ، رنگ غیر طبیعی پوست و مخاط ها ، تعریق شدید ، تغییر در فشار خون ، 

به دلیل قابلیت احتراق اکسیژن ، هنگام استفاده همیشه باید خطر آتش . تاکیکاردی و تاکی پنه است

  .  ناب کردسوزی را مد نظر گرفت و از استعمال دخانیات در محیط اجت
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 عوارض اکسیژن تراپی

 هیپونتیالسیون ناشی از تجویز اکسیژن)  1

مراکز حساس به فشار . صورت میگیرد  PaCO2 مهار مراکز تنفسی به طور طبیعی در اثر افزایش

کمتر   PaO2(فعال میشود  PaO2 اکسیژن خون شریانی موجود در آئورت و کاروتید ، بوسیله کاهش

هستند  CO2 در بیمارانی که دچار اختالالت مزمن ریوي همراه با احتباس) است  میلیمتر جیوه 60از 

ن رفته تحریک تنفس تنها به واسطه تغییر یاز ب PaCO2 ، تدریجا حساسیت مراکز تنفسی به افزایش

در چنین افرادي ، تجویز زیاد اکسیژن با مقدار کنترل نشده موجب . صورت میگیرد  PaO2 در سطح

و  CO2 و متعاقبا کاهش تهویه آلوئولی میگردد و به دنبال آن بیمار دچار احتباس PaO2 افزایش 

 . و آپنه میشود CO2 سپس مسمومیت با

  . آگاه میکند CO2 پرستار را از افزایش ABG کنترل پی در پی و منظم

  

 مسمومیت اکسیژن)  2

 24غییرات پاتولوژیک ریه ها ت. این عارضه بروز میکند % 60در صورت مصرف اکسیژن با غلضت بیش از 

تجویز اکسیژن موجب کاهش فعالیت مژکهاي  .ساعت پس از دادن اکسیژن با فشار باال رخ میدهد 48تا 

نشانه . مخاطی شده منجر به تجمع ترشحات در راه هاي هوایی و نهایتا پنومونی غیر عفونی می شود

برونش همراه با احساس درد در پشت  هاي اولیه مسمومیت با اکسیژن شامل التهاب خفیف تراشه و

درد در هنگام دم و سرفه است که تدریجا سرفه ها شدیدتر و در پشت جناغ  و جناغ سینه،احتقان بینی

مسمومیت اکسیژن در نهایت به تخریب غشاء تنفسی و کاهش .بیشتر شده،تنگی نفس بروز پیدا می کند

   . تولید سورفاکتانت،آتلکتازي و در نهایت منجر به سفت شدن و فیبروز ریه می می شود
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 صدمات چشمی)  3

مددجویانی که  . قرار میگیرند اتفاق می افتد% 100ت شبکیه در بالغینی که در معرض اکسیژن صدما

مبتال به بعضی از بیماریهاي شبکیه نظیر دکولمان می باشند ، مستعدتر هستند اشک ریزش ، ادم ، 

 . اختالل بینایی ، نتیجه عوارض سمی اکسیژن با غلظت باال روي قرنیه و عدسی در بالغین است

ممکن است موجب انقباض عروق خونی  (Premature) تجویز مقادیر زیاد اکسیژن در نوزادان نارس

 نارس شبکیه ، آسیب به سلول هاي اندوتلیال ، دکولمان شبکیه و بروز کوري شود

 . (R.L.F: Retrolental Fibroplasia) میزان صدمه بستگی به میزان PaO2 بنابراین  . دارد

  . میلیمتر جیوه حفظ شود 60در سطح  PaO2 در نوزادان میزان توصیه شده است که

 

 (Aborption Atelectasis) آتلکتازي جذبی   ) 4

به طور . این عارضه ممکن است به علت خارج کردن نیتروژن از آلوئول ها توسط اکسیژن ایجاد شود 

نیتروژن در حالت .  درصد اکسیژن است 21درصد نیتروژن و  79طبیعی هواي استنشاقی حاوي حدودا 

نرمال حجم باقیمانده را که موجب باز نگهداشتن آلوئول ها میشود حفظ میکند ، زیرا جذب نیتروژن از 

که به راحتی از غشاء ( زمانی که به دنبال تجویز مقادیر باالي اکسیژن . غشاء آلوئولی بسیار ضعیف است 

د ، حجم باقیمانده کاهش یافته ، کالپس این گاز جایگزین نیتروژن گرد.) تنفسی قابل جذب است 

این وضعیت به خصوص در زمانی که بیمار حجم جاري کم و یا حجم طبیعی . آلوئولی ایجاد میشود 

ار آمفیزم است و همراه با آن ، اکسیژن با غلظت هاي باال دریافت چدریافت میدارد ، ویا د Sigh بدون

 . میکند ، ایجاد میشود
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 مسمومیت با اکسیژن)  5

اگرچه هنوز دقیقا مشخص نیست که چه . را تحمل کنند % 21ریه ها می توانند به طور طبیعی 

براي مدت بیشتر از % 50باالي  FiO2درصدي از اکسیژن میتواند موجب مسمومیت شود ، اما احتماال 

ت با اکسیژن ، محصوالت احتماال عوامل ایجاد مسمومی . ش میدهدیساعت، خطر مسمومیت را افزا 24

این محصوالت نهایی که . نهایی اکسیژن هستند که در طی واکنش هاي بیوشیمیایی تشکیل میشوند 

. رادیکال هاي آزاد اکسیژن خوانده میشوند شامل پراکسید هیدروژن ، رادیکال هیدروکسیل هستند 

م آن درست مشابه عالئم شناسایی عالئم مسمومیت با اکسیژن ممکن است مشکل باشد ، زیرا عالئ

سرفه، دیس پنه در استراحت ، درد . بیماریهاي وخیم تنفسی است که نیاز به تجویز اکسیژن دارند 

پشت جناغ ، تهوع واستفراغ ، هیپوتانسیون وضعیتی ، سردرد ، بی اشتهایی و پاراستزي از عالئم شایع 

 . آن هستند

، شامل درد تیز قفسه سینه و سرفه خشک ، % 100 ساعت از تجویز اکسیژن 6عالئم کلینیکی بعد از 

 . است ARDS ساعت بروز عالئم 48-24ساعت ، کاهش عملکرد ریه ، و بعد از  18بعد از 

  ABG  هدف این است که.بهترین منبع اطالعاتی براي جلوگیري از مسمومیت با اکسیژن است  

PaO2     90 -60بین   mm Hg   در صورتی که.حفظ  شود PaO2 90 بیمار حدود  mm Hg و 

FiO2   باشد ، بیمار کمتر در معرض خطر مسمومیت با اکسیژن قرار دارد% 40زیر .  

  

  :  جهت جلوگیري از بروز مسمومیت با اکسیژن ، رعایت موارد زیر کمک کننده است

 FiO2 کاهش -)ساعت  12-6 حدود (به مدت هاي کوتاه % 100محدود کردن دوره مصرف اکسیژن 

  .  mmHg 60< PaO2به پایین ترین مقدار آن در اولین فرصت ممکن ، با حفظ 
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  :  نکته

 ساعت بی خطر باشد 24ممکن است براي % 70استفاده از اکسیژن باالي *

    روز بی خطر باشد 2ممکن است براي مدت % 50اکسیژن باالي * 

 .FiO2*   استفاده از .روز بالقوه سمی خواهد بود2بعد از % 40باالي FiO2  ندرتا منجر به % 40زیر

 مسمومیت با اکسیژن خواهد شد

ساعت ، و اکسیژن  36براي مدت بیش از % 60به طور کلی ، استفاده از اکسیژن با غلظت باالي  *

تنفس . ساعت منجر به بروز میکروآتلکتازي وکالپس آلوئولی میگردد  6براي مدت بیش از% 100

  .خواهد شد ARDS ساعت یابیشتر منجر به پیشرفت 24براي مدت % 80-100اکسیژن با غلظت 

 

 روشهاي تجویز اکسیژن

 . اکسیژن معموال از طریق سیلندر و یا به صورت سانترال جهت تجویز در اختیار قرار میگیرد

  : ابزارهاي الزم براي اکسیژن درمانی به دو گروه عمده تقسیم میشود 

 و سیستم هاي باجریان کم اکسیژن (High Flow System) سیستم هاي با جریان زیاد اکسیژن

Low Flow System ) (  

براي . در سیستم هاي با جریان کم اکسیژن بیمار هواي اتاق را همراه با اکسیژن تنفس می کند 

از . استفاده از این نوع سیستم ها ، بیمار باید حجم جاري طبیعی و الگوي تنفسی منظم داشته باشد 

 Simple ، ماسک ساده اکسیژن Nasal Canula ن نوع سیستم می توان از کانوالي بینیانواع ای

Oxygen Mask ماسک با استنشاق مجدد هواي بازدمی ، Rebreathing Mask  با کیسه ذخیره

با کیسه ذخیره   Non Rebreathing Maskکننده و ماسک هاي بدون استنشاق مجدد هواي بازمی 

مشخص و ثابتی را  fio2 سیستم هاي با جریان زیاد اکسیژن ، معموال درصد اکسیژن .کننده ، نام برد 
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شایعترین و . ایجاد می کنند که با تغییر در الگوي تنفس بیمار ، در آنها تغییري ایجاد نمی شود

  .است  venture maskآن، ماسک ونچوري  متداولترین مثال

  

 :  (low flow system) سیستم هاي تجویز اکسیژن با جریان کم

در این . یل می دهنددرصد به بیمار تحو 21-90کسیژن را با غلظت هاي متفاوتی ازاین دستگاه ا

 : تاثیر می گذارند عبارتند از   fio2 یر هایی که رويسیستم ها متغ

 ) ... حجم حلق،بینی،حلق دهانی و ( ظرفیت ذخیره اي آناتومیکی دستگاه تنفس

  ) الي بینی ،ماسک،کیسه ذخیره سازکانوسوند یا  (یزاکسیژن نوع سیستم تجو

  

  

  )لیتر در دقیقه  ( میزان جریان اکسیژن
  

  

  

  

  :الگوي تهویه بیمار
  

در بیمارانی که تنفس عمیق دارند،درصد اکسیژن کمتري به بیمار میرسد،زیرا مقدار زیادتري از هواي  

را پایین می  FiO2 مخلوط می گردد واست با اکسیژن تجویز شده %21برابر  FiO2 اتمسفر که داراي

 . آورد

 
 Nasal Connula or Catheter کانوالي بینی یا سوند بینی

لیتر در دقیقه می  1-6  ژن است و به وسیله آنها با تجویزاین وسیله متداولترین ابزار براي تجویز اکسی

ن ابزار باید سوراخ بینی باز و ای زهنگام استفاده ا. ه بیمار رساند درصد ب 24- 44به میزان   FiO2توان

  .تنفس از طریق بینی امکان پذیر باشد

 : هواي دمی به قرار زیر است FiO2 بر حسب سرعت تجویز اکسیژن،مقدار تقریبی
  

  

O  FiO  

24-28% 2 Litr/min 

28-32% 3 Litr/min 

32-36% 4 Litr/min 

36-40% 5 Litr/min 

40-44% 6 Litr/min 
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  مزایا

استفاده آسان،تحمل خوب توسط بیمار،تحرک بیشتر،عدم قطع اکسیژن حین فعالیتهایی چون 

  ....سرفه،صحبت کردن،غذا خورن،خوردن دارو

  معایب

غلظت اکسیژن داده شده را نمی توان دقیقا کنترل کرد و بستگی به حجم جاري وریت تنفس 

دقیقه تجاوز کند زیرا موجب تحریک،خشکی و لیتر در  6میزان جریان اکسیژن تجویز شده نباید از .دارد

کاتترهاي . مقدار زیادي از اکسیژن از طریق بینی و دهان خارج می شود. آزردگی مخاط بینی می شود 

بینی ندرتا براي تجویز اکسیژن به مدت طوالنی استفاده می شود زیرا با این روش ممکن است مخاط 

گام استفاده از کاتتر بینی،درصد اکسیژنی که به ریه ها هن. دهانی دچار تحریک و آزردگی شودو  حلق

  میرسد به عمق و سرعت تنفس بستگی دارد
  

  

 
  (Simple Mask) ماسک ساده صورت

لیتر در  6- 10براي غلظتهاي پایین تا متوسط از این وسیله استفاده می شود با تجویز اکسیژن با سرعت 

در بیمارانی که با دهان تنفس میکنند،تجویز . اد کرد درصد ایج 40-60به میزان  FiO2 دقیقه می توان

 بر حسب سرعت تجویز اکسیژن،مقدار تقریبی. اکسیژن با این روش مؤثر تراز کانوالي بینی است 

FiO2 هواي دمی به قرار زیر است :  
  

  

O  FiO 

5 Litr/min 

6 Litr/min 

8 Litr/min %40 

40-50% 

55-60% 
  

کامال با بینی و دهان مماس شود،لیکن نباید به صورت فشار وارد آوردو باعث قطع باید  ها این ماسک

لیتر در دقیقه یا بیشتر تنظیم شود تا از  5جریان اکسیژن معموال باید به میزان . جریان خون شود 

  . باالست اجتناب گردد CO2 تجمع هواي بازدمی در زیر ماسک و استنشاق مجدد آن،که حاوي
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  مزایا

  بیشتر FiO2 یزتجو

 
   معایب

 
صدمه و سوختگی  ،به خصوص در افرادي که دچار دیسپنه شدید (غالبا توسط بیماران تحمل نمیشود 

جریان اکسیژن قطع .... در هنگام بعضی فعالیت ها نظیر خوردن،سرفه،خروج خلط و)  .در صورت هستند

ماسک ذخیره کننده اکسیژن مانند ماسک ساده صورت هستند که یک کیسه ذخیره اکسیژن  .شود

  دارند 

  

  :دو نوع ماسک ذخیره کننده وجود دارد
  

A     (اسکهاي بااستنشاق مجدد بخشی از هواي بازدمیم   

Partial Rebreathing Mask : 

 
درصد را ایجاد  60-80در حدود  FiO2لیتر در دقیقه، 6-10این ماسکها با تجویز اکسیژن به میزان 

این نوع ماسک داراي کیسه ذخیره ساز بوده ، ذخیره مصنوعی اکسیژن را افزایش میدهدو در . میکنند 

تقریبا  . بیشتري به بیمار میرساند FiO2 نتیجه
�

�
از هواي باز دمی نیز به کیسه ذخیره ساز بر میگردد  

ناتومیک است که هنوز غنی از اکسیژن بوده، گرم و مرطوب که در واقع حجم برگشتی از فضاي مرده آ

جهت اطمینان از اینکه بیمار حجم زیادي از هواي بازدمی را . است  CO2 است و حاوي مقدار  کمی

به نحوي که با هر دم بیش از . در دقیقه باشد Lit 6مجددا تنفس نمی کند،باید جریان اکسیژن حداقل

 �

�
نیز می تواند در کیسه ذخیره ساز  co2  در غیر این صورت.کاسته شوداز حجم کیسه ذخیره ساز 

  .تجمع یابد و موجب افت درصد اکسیژن داخل کیسه می گردد

 

 : (Non Rebreathing Mask)ماسک هاي بدون استنشاق مجدد بازدمی

به کیسه این ماسک ها داراي کیسه ذخیره ساز با دریچه یک طرفه هستند که اجازه ورود هواي بازدمی 

 Fio2 لیتر اکسیژن در دقیقه می توان 6-15به وسیله این ماسک ها با تجویز .ذخیره ساز را نمی دهد

در این نوع ماسک باید کیسه را در مدت دم مورد مشاهده قرار  .درصد ایجاد کرد 95تا  100به میزان 

 6گر سرعت جریان اکسیژن ا. از گنجایش خود جمع شود 3/1داد ، کیسه نباید با هر بار تنفس بیش از 

   .لیتر در دقیقه باشد، می توان مطمئن بود که کیسه ذخیره پر باقی می ماند  5 –
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  (face tent) چادر صورت

چادر صورت روش دیگري جهت تجویز اکسیژن در سیستم با جریان آهسته اکسیژن است،مزیت مهم 

آن به مددجو رساند،از معایب آن نیز این این دستگاه آن است که می توان رطوبت زیادي را همراه با 

لیتر در دقیقه اکسیژن  4-8دقیقا کنترل کرد با این وسیله ، توسط تجویز  Fio2 است که نمی توان

،Fio2   فراهم می گردد%  40در حدود. 

  (oxygen tent) ژنیچادر اکس

شرایط .استفاده می شوداین وسیله بیشتر در اطفال که قادر به تحمل ماسک و کانوالي بینی نیستند 

 : استفاده از چادر اکسیژن عبارتست از

کنترل درجه حرارت چادردر صورتی که اکسیژن گرم تجویز شود،درجه حرارت چادر آنقدر باال  ")  1 

 ". به این ترتیب مصرف اکسیژن باال می رود .می رود که موجب تعریق می گردد

 "کنترل رطوبت چادر  ")  2

 ". چادر باید تهویه داشته باشد (زیر چادر  co2 ظر افزایشکنترل از ن ")  3

 " ) .چادر باید بعد از هر بار مصرف ضد عفونی شود  (استریلیتی چادر  ")  4

 
T.Tube ای T-Piece  

این ابزار . این وسیله روي لوله قرار میگیرد و از طریق آن اکسیژن با فشار باال به بیمار داده میشود

 5ر تجویز اکسیژن،توسط مقاومتی که در سر راه بازدم ایجاد میکند،سبب تولید حدود میتواند عالوه ب

  . جلوگیري نماید  paco2 شود و از افزایش peep سانتیمتر آب

   .برابر حجم دقیقه اي میباشد 5/2باید  t-piece میزان جریان مخلوط هوا و اکسیژن درون

 
 تجویز اکسیژن از طریق ترانس تراکیال

روش از طریق جراحی یک کاتتر کوچک از محل غشاء کورتیکوتیروئید به داخل تراشه وارد و در این 

استفاده از این روش موجب کاهش مصرف . مستقیما جریان اکسیژن به داخل تراشه برقرار میگردد 

اکسیژن به خصوص در مواردي میشود که به طور مزمن نیاز به اکسیژن تراپی در منزل با کپسول یا به 

درصد افزایش  50تا  30را به میزان  fio2 با این روش میتوان.ورت پرتابل وجود داشته باشدص

بایستی به بیمار و خانواده در نحوه مراقبت از تراکئوستومی و چگونگی تعویض کاتترآموزش داده .داد

  شود
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  High Flow System)  (  سیستم هاي با جریان باالي اکسیژن

  

   (Venturi Mask) ماسک و نچوري

ماسکهاي ونچوري جهت تجویز اکسیژن با جریان باال استفاده میشود این ماسک ها قابل اعتماد ترین و 

این وسایل طوري طراحی . دقیق ترین روش براي تجویز غلظت صحیح و کنترل شده اکسیژن هستند

به علت . یه ها میفرستندشده اند که هواي اتاق با جریان ثابتی از اکسیژن مخلوط کرده،سپس به ر

سرعت باالي جریان گاز در این سیستم،همواره میزان ثابتی از اکسیژن در سیستم جریان داشته،هواي 

 .اضافی همراه با دي اکسید کربن به وسیله این جریان سریع از زیر ماسک خارج میشود

اکسیژن را با حجم ثابتی ار در این نوع ماسک،آداپتورهاي قابل تعویضی وجود دارد که مقدار ثابتی از 

 :  ازهوا مخلوط کرده به بیمار میرساند
  

  

  

 

 

  

 است COPD مزمن انسدادي ریهمهمترین مورد مصرف ماسک ونچوري در بیماریهاي    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O2 FiO2      رنگ آداپتور 

4 Lit/min 24%    آبی 

4 Lit/min 28%    زرد 

6 Lit/min 31%    سفید 

8 Lit/min 35%     سبز 

8 Lit/min 40%   صورتی 
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  متري اکسی پالس

 

  

  

  

  

  

   اهداف

 . ) شریانی خون اکسیژن اشباع درصد بررسی(  شریانی شده اشباع اکسیژن درصد بررسی) 1

 احتمال با بیماران در اکسیژن از ها بین گلو همو اشباع سنجش جهت تهاجمی غیر روش کی)  2

 . هیپوکسی

 . بیماران در تنفسی اختالالت به مربوط اشکاالت رفع زمان تا بیماران از حمایت و همراهی)  3

 . عمل اتاق در جراحی عمل طی در خون اکسیژن میزان بررسی)  4

 ساکشن تراشه، لوله گذاشتن بیمار، هوایی راه در درمانی اقدام ضمن در خون اکسیژن میزان بررسی) 5

 . هوایی راه و ترشحات کردن

 . بیمار انتقال ضمن در خون اکسیژن میزان بررسی) 6

 . کنند می دریافت اکسیژن که دربیمارانی خون اکسیژن میزان بررسی) 7

 وتحت شده جدا مصنوعی تهویه دستگاه از که دربیمارانی شریانی  خون اکسیژن میزان بررسی) 8

  .  باشند می دستگاه از سازي جدا مراقبت
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  : نیاز مورد وسایل

 – ناخن برس – لزوم صورت در سنسور – مناسب محلول – انگشتی پروپ – متر اکسی پالس دستگاه

  الکل پنبه

  کار انجام مراحل

 . دهید توضیح وي به را کار  انجام مراحل و کرده برقرار ارتباط بیمار با) 1

 . کنید استفاده بیمار اشاره انگشت از) 2

 گوش الله یا و پا انگشتان هاي سنسور از توان می بود دست انگشتان در مشکلی که صورتی در) 3

 . کرد استفاده

 . است نشده پوشانده دیگري ماده یا الک با مربوطه ناخن که شوید مطمئن) 4

 . کنید تمیز ناخن برس با را ناخن است نیاز مورد اگر) 5

 کنید تمییز الکل پنبه با را پروپ سنسور روي است نیاز مورد اگر) 6

 در پروپ سنسور و نوري چراغ که کنید وصل طوري اید نموده انتخاب که بیمار انگشت به را سنسور) 7

 . گیرند قرار هم مقابل نقطه دو

  دهید قرار او قلب سطح هم را بیمار دست) 8

 . کنید یادداشت ) دهد می نشان را شریانی اشباع میزان که عالمتی(  SPO2 میزان)9

 . نمائید مقایسه متري اکسی پالس دستگاه روي شده ثبت نبض با را بیمار نبض تعداد) 10

 و نرم پارچه را وپروپ کنید خاموش را دستگاه. کرده خارج را پروپ دستورالعمل انجام از پس) 11

  . کنید تمیز پدالکلی
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   آموزشی نکات

 دارد وجود متري اکسی پالس توسط)  اکسیژن اشباع(   O2 Sat نمایش در اختالل که صورتی در -1

  : دهید انجام را زیر اقدامات

  . دهید ماساژ را شده انتخاب ناحیه – الف

  کنید تمیز الکل پنبه با را وسنسور دهید تغییر را ها سنسور محل -ب

 وي قلب سطح هم درست بیمار دست  که کنید بررسی و کنید خاموش را بیمار اطراف هاي المپ – پ

  . باشد

  : دهد نمی صحیح جواب متر اکسی پالس زیر موارد در -2

  mmhg 50 زیر خون فشار و همودینامیک اختالت – الف

 و ها خونریزي ، بدن دماي آمدن پایین بخاطر محیطی عروق شدید انقباض قلبی، ایست شوک، – ب

  Hb کاهش

  . است وصل آن به متر اکسی پالس که اندامی از وریدي خط گرفتن یا دادن فشار – پ

 شریانی خون اکسیژن میزان باشد کربن مونواکسید با مجاورت در یا بوده سیگاري که بیماري در – ت

  . بود خواهد پایین

 نشان پایین کاذب طور به فرد خون اکسیژن شود می  باعث فرد خون روبین بیلی میزان افزایش – ث

  .شود داده
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  تراشه داخل گذاري لوله

  : کار نیاي برا

   هوایی راه داشتن نگه باز �

   تنفسی مرده فضاي کاهش-ریه ترشحات ساکشن �

   ها ریه بر مثبت فشار اعمال �

 میشود انجام)  کاف کردن پر با(  ریه به معده ترشحات آسپیراسیون از پیشگیري �

  الرنگوسکوپ انواع

  . دارد زیادي کاربرد اطفال در که)   مستقیم تیغه یا (میلر �

  .  مصرف مورد بیشترین با) خمیده تیغه یا( مکینتاش  �

 می استفاده مشکل گذاري لوله موارد در و بوده پذیر انعطاف که  فیبروپتیک الرنگوسکوپ  �

 در گذاري لوله- فوقانی هوایی راه معاینه براي وسیله این از.ندارد وجود مراکز همه ودر گردد

  .گیرند می بهره حنجره صدمه بررسی -دمر پوزیشن
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  تراشهي گذار لوله در خاص مالحظات

  مناسب طول و قطر با لوله انتخاب �

  )لوله خود جنس از نازک غشاء صورت به(انسداد وجود عدم نظر از لوله داخلی قطر کنترل �

 وجود و ها ماسک سالمت -) کافی نور(  الرنگوسکوپ کنترل -  ) شود تست(  کاف سالمت �

  مگیل پنس - استیلت – لوبریکانت ژل - کاف کردن پر براي هوا سرنگ - ایروي

  مشکل؟ ای است آساني گذار لوله دهدیم نشان کهیی ها شاخص

  . )است بهتر میمستق غهیت ای بزرگتر غهیت- کندیم اشکال دچار را حنجره دنید(آمده جلوی تحتان فک) 1

 خوبی آگه شیپ.  سموسیتر ای وی فکی جگاهیگ وزمفصلیآنکل (دهان کردن باز دریی توانا عدم) 2

 شودي گذار لوله نییکا دویلي اسپر با  وي داریب حالت در است بهتر.  است مشکلي گذار لوله و ستین

  . ) نرود نیب از بلع رفلکس و

  . کندی م پر را ماندهي فضا الرنگوسکوپ که کوچک دهان) 3

 دندان شکستن خطر نظر واز نشود وارد آنها به فشار چگونهیه(آنها بودن شل ای آمده جلوي ها دندان) 4

  . ) است بهتر ویالکت عمل از قبلی دندانپزشک مشاوره. ( حلق ته به افتادن ایو

 ممکن لتیاست از استفاده و ردیگیم قراری عیطب محل از باالتر حنجره گردن بودن کوتاه وی چاق) 5

  . باشد سودمند است
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  تراشهي گذار لوله عوارض

ی مخاط ریزي زیخونر - دییآدنو بافت شدن کنده - حلقی دگیخراش - دندان شکستن -ها لب به بیآس

 وادم حنجره ورم - پنوموتراکس- يجلد ریز ای نیاستی مد زمیآمف -ی نیب ازي زیخونر-ی صوتي ها تار

 تراشهی قدام مخاط زخم -ی صوتي ها تار زخم - کانتیلوبر ژل به تیحساس- ییهوا راه عفونت و تراشه

 فرد توسطي گذار لوله لذا  -ماریب نمودن آسپره -ی صوتي ها تار فلج - لوله حرکت و کیتحر خاطر به

  . شود انجام خشونت اعمال بدن و ماهر

  : تراشهي گذار لوله نحوه

  یک بزرگسال افراد سر زیر.گیرد قرار ما گزیفوئید درسطح بیمار صورت که میکنی م بلند را تخت ارتفاع

 دید و مستقیم هوایی راه حالت این در که پوزیشنی( sniffing پوزیشن در و دهید قرار کوچک بالش

 تیغه و دسته در پلکانی صورت به انگشتان( بگیرید چپ دست در را الرنگوسکوپ. دهید قرار) دارد خوبی

 اشاره و شست انگشت از استفاده با سپس نگیرید دست در بسته مشت صورت به وهرگز) میگیرد قرار

 از را تیغه. نشود فشرده دندانها و الرنگوسکوپ بین لبها تا کنید جدا هم از را ها آرواره  ، راست دست

 نوک). میشود جارو زبان( کنید هدایت چپ طرف و مرکز سوي به کم کم و دهید عبور زبان راست کنار

 کردن اهرم و ها دندان به فشار بدون حاال و گیرد قرار زبان قاعده و گلوت اپی بین الرنگوسکوپ تیغه

 اپی و شود می کشیده گلوتی هیپو لیگامانهاي حالت این در که شود برده وجلو باال به الرنگوسکوپ

 توانید می را گذاري لوله آسانیه ب و میبینید را گلوت حاال شود می خم تیغه طرف وبه باال به گلوت

 با ریه تنفسی صداي کنترل  سپس.  کند عبور گلوت از تراشه لوله کاف است کافی فقط. دهید انجام

  . میشود انجام تراشه لوله درست کردن فیکس و کار صحت از اطمینان و بگ فشردن

  



 تروما
 

  
 

  

  تراشه گذاری لوله زمان مدت

 کردیم پیدا مجدد تنفس به نیاز خودمان که زمانی کنید حبس را خود نفس اینکه یا.  است دقیقه یک

 تحمل را کسی هیپو بیمار هرگز.کنیم سعی مجدداً تراپی o2 از وپس خاتمه را گذاری لوله در سعی باید

 این  اطفال و خونی فشار بیماران و ژانس اور شرایط در  دهید قرار دهان در نیز مناسب ایروی یک.نکند

  .باشد می ثانیه 15   زمان

  اطفال در تراشه گذاری لوله

  : میکند مشکل را گذاری لوله که دارد وجود اطفال آناتومی در تفاوت چند 

 قراردارد) C4 محاذات( باالتر محلی در صوتی تارهای -  کوچک تحتانی فک - کوتاه گردن - بزرگ زبان

 45 زاویه صوتی های تار با که شکل U و دراز و باریک گلوت اپی - است C6 محاذات در بالغین در ولی

   همین به.( است قیفی شکل به و است کریکوئید غضروف قسمت در قسمت باریکترین . میسازد درجه
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 وارد فشار ناحیه این به کاف کردن پر با چون میشود استفاده کاف بدون تراشه لوله از اطفال در علت

 می قرار استفاده مورد سالگی 8 تا کاف بدون تراشه لوله.  میگردد مجرا انسداد و ادم باعث ، شده

 بینی ه را از نوزادان در تنفس "ضمنا) است صوتی های تار ناحیه قسمت باریکترین بالغین در(گیرد

 از).میشود تنفسی اختالل مستعد شود نوزاد معده وارد اگر اضافه هوای( دیافراگماتیک "اساسا و است

 و نوزادان برای صفر شماره میلر(میشود استفاده خواران شیر و نوزادان در مستقیم تیغه الرنگوسکوپ

 به نوزادان در بالشتک بدون rendel-baker-soucecساک بیکر رندل ماسک).خواران شیر برای یک

 اشکال باعث زیاد واکستانسیون است بهترین snifing position.است بهتر مرده فضای نداشتن دلیل

 یک حتی که طوری نمدار گاز( میشود استفاده حلقی پگ از کاف جای به و شود می حنجره دیدن در

  . ) نچکد آن از آب قطره
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  مکانیکى ه یتهوی جداکردن بیمار از

 IMV که بیمار تحت در صورتى. اى بستگى دارد تهویه نوع حمایت جدا کردن بیمار از ونتیالتور به ٔنحوه

منظور جدا کردن بیمار از دستگاه تا زمانى که نیاز به اکسیژن به حد   کاهش سرعت به. گیرد انجام مى

40%  FIO2= کمتر و یا PEE=5 cmH2O اگر این نیازها برآورده شوند، . باشد نرسد، مناسب نمى

طور که ذکر شد، این کار مستلزم  همان. ، روند جداسازى را آغاز نمودIMV کاهش سرعت توان با مى

، IMV که در صورتى در. اى کافى تدریجاً افزایش یابد دقیقه ٔاست که سهم بیمار در برقرارى تهویه این

خاموش شده، امکان انجام تنفس  دت طوالنى قابل تحمل باشد، باید دستگاهچهار تنفس در دقیقه به م

 ٔلوله. گیرد بر بیمار صورت مى T ٔبا اتصال قطعه این کار. خود بدون حمایت ونتیالتور بررسى شود خود به

تمام تهویه باید . شود داده، به یک منبع بادى اکسیژن متصل مى را تشکیل T اندوتراکئال بازوى بلند

توان لوله را  دقیقه به خوبى تحمل شود، مى 30مدت  گیرد و اگر این شرایط به وسط خود بیمار صورتت

تالش  چنین نباید اجازه داد که تا در دقیقه بیشتر شود و هم 25سرعت تنفس نباید از. نمود خارج

باید یک فشار انجامد،  طول دقیقه به 30بیش از  T اگر بررسى با قطعه. شدید براى تنفس انجام گیرد

تا از رسیدن فشار پایان بازدم  برقرار شود cmH2O 5 ٔبه اندازه (CPAP) مثبت مداوم مجارى هوائى

 روش دیگر براى جدا کردن بیمار از جلوگیرى گردد به صفر و ایجاد آتلکتازى پیشرونده در ارتباط با آن

 ٔتهویه به مدت طوالنى تحت باشد که در مورد بیمارانى که مى “Wind Sprints” ونتیالتور، روش

 -اى از تهویه کمکى  دوره و سپس  T ٔبا بیمار متناوباً با گذاشتن قطعه . شود اند، انجام مى مکانیکى بوده

، همزمان با افزایش توانائى T ٔاستفاده از قطعه هاى مدت و تکرار دوره. شود برخورد مى IMV کنترلى یا

هاى طوالنى با استفاده از  زمانى که دوره. شود تدریجًا بیشتر مى خود تهویه، بیمار براى انجام خود به

حمایت فشارى در جدا  توان لوله بیمار را خارج نمود خوبى تحمل شوند، مى به CPAP همراه به T ٔقطعه

 حمایت. باشد اند، مفید مى مکانیکى قرار داشته ٔبیمارانى که مدت زیادى تحت تهویه کردن ونتیالتور

 زمانى که سرعت. ، حفظ شودIMV برقرارى باید همزمان با کاهش تدریجى سرعت فشارى پس از
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IMV  با به . گردد تنفس در دقیقه یا کمتر برسد، باید کاهش تدریجى سطحى حمایت فشارى آغاز 4به

 همانند جداسازى از. شود استفاده T ٔحداقل رسیدن حمایت فشاری، یا قطع کامل آن، باید از قطعه

IMV بالینى بیمار، سرعت تنفس، شدت  ایت فشاری، در این حالت نیز توجه به شرایطبدون حم

  . در جداسازى اهمیت دارد Pco2 نفس، و تنگى

  )اکستوبه کردن( خارج کردن لوله

چگونگى . شود معیارهاى فردى و عینى استفاده مى براى تعیین آمادگى بیمار براى خارج کردن لوله از

شریانى و توانائى اکسیژناسیون تعیین  Pco2سرعت تنفس،  با توجه به صورت عینى عملکرد ریوى به

 20 باید کمتر از  T مدنظر است، سرعت تنفس با استفاده از قطعه اگر خارج ساختن لوله. گردد مى

/min موارد،  در اکثر. باشدPco2  ،42باید با سرعت تنفس قابل قبول mmHg در . یا کمتر باشد

 که یا آلکالوز متابولیک جبران شده از طریق تنفسى دارند، در صورتى CO2 زمناحتباس م بیمارانى که

pH  یا باالتر باشد، سطوح باالتر  7/34شریانى برابر با Pco2 باشند نیز قابل قبول مى. pH  کمتر از

اشباع شریانى اکسیژن باید  میزان. باشد مى Pco2 ٔنشده دهنده افزایش حاد و جبران حد ذکر شده نشان

و حداکثر فشار منفى  ظرفیت حیاتى. باشد %90، بیش از PEEP≤5 cmH2O و  FIO2≤%40 با

داشته، در بالین بیمار قابل  دمی، سایر عالئمى هستند که در خارج کردن لوله اندوتراکئال اهمیت

 20تر از  حداکثر فشار منفى دم، منفى و ml/kg 10 ظرفیت حیاتى حداقل . باشند گیرى مى اندازه

cmH2Oمعیارهاى فردى نیز در خارج کردن  .باشند مى اندوتراکئال ضرورى ٔ، براى خارج ساختن لوله

لوله را  سازى اى بیمار معموالً مناسب بودن خارج روند بیمارى زمینه. اندوتراکئال اهمیت دارند لوله

آگهى مشخصى  بوده، پیش در بیمار شدیداً بدحالى که نیازمند اعمال جراحى بیشتر. نماید تعیین مى

رغم عملکرد نسبتًا خوب ریوى در  على اى مکانیکی، گذارى و حمایت تهویه ندارد، ممکن است ادامه لوله

از مجارى هوائی، حتى در صورت اکسیژناسیون و  ناتوانى در حفاظت. زمان حاضر، ضرورت داشته باشد

  . باشد اندوتراکئال مى ٔاستفاده از لوله ٔبراى ادامه مناسب و کافی، اندیکاسیون دیگرى ٔتهویه
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 ( tracheostomy : ( تراکئوستومی    

 بیرون با تراشه فضای دادن ارتباط و گردن ناحیه در قدامی قسمت از تراشه بازکردن از است عبارت

پالستیکی ای فلزی کانول توسط  

  : تراکئوستومی اندیکاسیونهای

   تروما اثر در حنجره به صدمه  -  1

  مدت دراز مکانیکی تهویه به نیاز -  2

 ترشحات موثرتر سازی پاک و تنفسی راههای از حجیم ترشحات تخلیه -3

 هوائی راههای به معده و دهان ترشحات آسپیره از پیشگیری - 4 

  حنجره سرطان نظیر فوقانی هوایی راه دائمی اختالالت

  هوایی راههای انسداد  - 5

 6 هوایی راه مقاومت و تنفسی مرده فضای کاهش -  

 50-80 به سی سی 150 از تراشه و هیپوفارنکس دهان، مرده فضای میزان تواند می تراکئوستومی -

بخشد بهبود را تنفسی تهویه نتیجه در و برساند سی سی  
 

: تراکئوستومی در شایع عوارض  

   انسزیون محل از خونریزی: 1

  جلدی زیر آمفیزم: 2

  ازوفاژ و تراشه فیستول ایجاد: 3
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 مراقبت های پرستاری معمول
 معالج پزشک به تغییر گونه هر صورت در و گردد ثبت و کنترل دقیق حیاتی عالئم عمل از بعد*  

 شود داده اطالع

 و بهتر شکل به تنفس گیردتا قرار Semi Folwer . وضعیت در باید بیهوشی از خروج از بعد بیمار*   

 شود انجام موثرتری

 اختالالت احتمالی های نشانه و عالئم سایر و تاکیکاردی مشکل، تنفس بیقراری، نظر از را بیمار*

 کنید بررسی خون گردش و تنفسی

 قابل و خارجی است ممکن خونریزی. کنید بررسی انسزیون محل از خونریزی نظر از را بیمار*   

 آتلکتازی و هوایی راههای انسداد خون، آسپیراسیون به منجر و بوده داخلی بصورت یا باشد مشاهده

 لوله دار نبض حرکات آن عالئم از یکی و است شریان به آسیب ، داخلی خونریزی علت مهمترین. شود

 گردد  تامپون خونریزی تا کرد باد پر کامال را کاف باید ، خونریزی بروز صورت در که است تراکئوستومی

 نمایید مطلع را جراح سریعا سپس

 در کافی رطوبت بخور، دستگاه از استفاده با توان می و دارد زیادی اهمیت محیط کافی رطوبت ایجاد* 

 کرد ایجاد محیط

 خواهد خارج تراکئوستومی دهانه از خلط زیادی مقدار سرفه هر با بیمار:  مکرر سرفه به بیمار تشویق* 

 تراشه درخت شود، می تراشه وارد مستقیم بطور شدن مرطوب و گرم بدون هوا اینکه دلیل به. کرد

 سرفه مکرر حمالت دچار بیمار لذا کند می ترشح موکوس زیادی مقدار ، حالت این جبران برای وبرونش

 که دهید اطمینان او به باشد، ناراحت ، خود دار خلط و سروصدا پر های سرفه از است ممکن و شود می

 .شد خواهد کمتر ها ناراحتی این زمان گذشت با

 شود بیمار آزردگی سبب تواند می محیط هوای بودن خشک یا هوا حد از بیش سردی  
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 ترشحات تخلیه به کمک سرفه،  لرزش ایجاد پشت، ماساژ پوسچرال، درناژ شامل تنفسی فیزیوتراپی*   

 پیشگیری سبب و دهد می افزایش را تنفسی های ماهیچه از استفاده توانایی و بوده ریه بافت انبساط و

 شود انجام بار چندین روزانه باید و شود می عفونت کاهش و آتلکتازی از

 تاکیکاردی، تب، بروز صورت در و باشد عمل از بعد عفونت اولیه عالئم و ها نشانه مراقب باید پرستار*   

 داد اطالع پزشک به قرمزی و حساسیت ترشحات، بد بوی ، چرکی ترشح افزایش

 .گردد تعویض روز 7-5 هر تراکئوستومی های لوله است بهتر عفونت از پیشگیری جهت* 

 خشک پانسمان توسط و پاک ترشحات از سالین نرمال توسط باید تراکئوستومی اطراف پوست* 

       . شود پوشانده

 

  استوما ناحیه مراقبت 

 .بردارید را تراکئوستومی کثیف پانسمان و بپوشید دستکش

 استومای و خارج لبه کردن تمیز برای گاز سواپ یا و ای پنبه سر اپلیکاتورهای و سالین نرمال از 

 .کنید خشک را شده تمیز ناحیه و بشویید خارج به داخل از و نموده استفاده تراکئوستومی

 .نمائید تعویض را تراکئوستومی نوار

 نوار حد از بیش نبودن سفت از خمیدگی، ناحیه در نوار زیر انگشت بند دو یا یک قراردادن توسط

 زیر از را تراکئوستومی آماده پانسمان استریل متر سانتی ده در ده گاز یک .کنید حاصل اطمینان

 .شود فیکس آن اطراف که صورتی به کنید رد تراکئوستومی

 .کنید کنترل را او تنفسی و قلبی وضعیت و برگردانده اولیه حالت به را بیمار پایان در

 انجام حین بیمار العمل عکس و ترشحات قوام و غلظت و رنگ و مقدار پروسیچر، انجام زمان و تاریخ

 .کنید ثبت را کردن ساکشن و پرستاری اقدامات
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  تراکئوستومی ساکشن انجام روش

 بیمار به مناسب وضعیت و داده شرح را روش و کرده آماده را او  است هوشیار بیمار چنانچه ابتدا 

 .بدهید

 .کنید آماده را وسایل و بشوئید را ها دست  

 .کنید باز را ساکشن استریل کاتتر یک و استریل ست  

 .دهید قرار جیوه متر میلی  120-80 بین و کنید روشن را ساکشن 

 .بپوشانید غالب دست به استریل دستکش و غالب غیر دست به تمیز دستکش 

 .کنید وصل تمیز دست با را رابط های لوله  و نموده کنترل استریل دست با را ساکشن استریل کاتتر 

   بکشید ساکشن کاتتر توسط را سالین نرمال مقدار 

 ساکشن کارکرد کردن چک جهت   

 .کنید هیپرونتیله را بیمار یا و دهد انجام عمیق تنفس چند بخواهید بیمار از  

 .نمائید وارد شود حس مقاومت که زمانی تا را ساکشن کاتتر سریعاً 

  واکیوم روی بر شست انگشت فشار با متناوب ساکشن از که حالی در نمائید، سرفه به تشویق را بیمار 

 .بکشید بیرون مالیمت به چرخشی حرکات با را کاتتر کنید، می استفاده

 .بکشد طول ثانیه  10 – 8   از بیش نباید کاتتر خروج تا ورود لحظه از 

 .بشوئید سالین نرمال با را کاتتر ساکشن ، فواصل در 

  کنید تکرار بار  3تا 2 نیاز حسب بر را ساکشن 
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 خارج کردن لوله تراکئوستومی

بودند، تراکئوستومی لوله دارای زیادی مدت که بیمارانی مورد در  

  از تا شود انجام آندوسکوپی ابتدا لوله، آوردن در از قبل است بهتر 

   مطمئن بیمار تنفسی راههای مسیر در مکانیکی انسداد نبودن 

 افزایش و اول روز در  کوتاه مدت به آن متناوب بستن و لوله کالیبر تدریجی کاهش با سپس  .شویم

 را لوله انسداد ساعت  24 بتواند بیمار چنانچه خواب، موقع و بعد روز در آن زمان مدت طول تدریجی

  کرد حذف را لوله توان می کند، تحمل

 ساکشن راه هوائی

 بروز موجب تا شود انجام باتجربه افراد توسط و استاندارد و استریل صورت به بایستی پروسیجر این

 . نشود بیماران بهبودی روند انداختن تاخیر به و بیمار برای عوارض

  ) . نشود انجام روتین کار یک صورت به و باشد PRN باید ساکشن اینکه دیگر توجه قابل نکته( 

  : کار وسایل

 – مصرف یکبار و استریل دستکش –)  باشد تراشه لوله داخلی قطر دوم یک آن قطر( سندساکشن

 نرمال سی سی  15 تا 10 حاوی سرنگ – شستشو جهت استریل سالین نرمال سرم – محافظ عینک

  . ساکشن منبع – اکسیژن – آمبوبگ – استریل سالین
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  :  کار روش

  . دهید شرح وی برای را کار روش دیگری پروسیجر هر مانند است هوشیار بیمار چنانچه

  . بزنید عینک.  کنید آماده را موردنیاز وسایل تمامی و ساکشن منبع ، بشویید را ها دست

%  100 اکسیژن با تنفس 6 تا 3 تعداد باشد می رسپیراتور زیر در اگر( کنید هایپرونتیله را بیمار

  )بدهید اکسیژن آمبوبگ با یا و بدهید

  . کنید وصل رابط به را ساکشن کاتتر دیگر دست با و کرده غالب دست در را استریل دستکش

 درجه 360 دورانی زاویه با و کنید بیمار تراشه لوله وارد را آن باشد می کلمپ ساکشن که حالی در

  . دهید انجام را ساکشن کنید می خارج را کاتتر که حالی در

  . شود می آریتمی و هایپوکسمی باعث چون باشد ثانیه 15 تا 10 از بیشتر نباید ساکشن مدت

 را سالین نرمال سی سی 15 تا 10 مقدار ، است چسبناک و غلیظ بیمار ترشحات که مواردی در

  . دهید ادامه را ساکشن ، کنید ونتیله هایپر را بیمار ، ریخته هوایی راه داخل

  . نمایید تکرار را باال مراحل لزوم صورت در و نمایید ونتیله هایپر را بیمار مجددا ، اتمام از پس

  . دهید شستشو استریل سالین نرمال با را کاتتر سر کار فواصل در و اتمام از پس

 و دارد تراشه لوله که بیماری در (  دهید انجام را دهان ساکشن کاتتر، همان با تراشه، ساکشن از پس

 ساکشن نیازمند و کنند می پیدا تجمع حلقی و دهانی ترشحات اغلب باشد می پر آن کاف همواره

 بررسی آسیبی و زخم نوع هر وجود نظر از دهان و شود می انجام تمیز روش به دهان ساکشن ) هستند

  . کنید معدوم را دستکش و کاتتر پایان در و شود می
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  ساکشن عوارض

   حین در  کاتتر توسط اکسیژن جذب علت به  : هایپوکسمی

   بیمار کردن ونتیله هایپر با که دهد می رخ کردن ساکشن عمل

  . رسد می حداقل به عارضه پروسیجر از بعد و قبل

 دهد می رخ قلبی ارست و کاردي برادي گاهی ، کردن ساکشن ضمن واگ تحریک علت به : آریتمی

 هاي اکستراسیستول و کاردي تاکی است هایپوکسمی از ناشی که ساکشن حین آریتمی ترین شایع. 

  . شود دقیق مانیتورینگ بیمار ساکشن، حین بایستی حتما و است بطنی

 دیواره باشد بیشتر جیوه متر میلی 120 از ساکشن منفی فشار که مواردي در:  هوایی راه از خونریزي

  . دارد اهمیت ساکشن منفی فشار کنترل که کند می خونریزي و شده تروماتیزه هوایی راه

 بیمار هوایی راه وارد اندازه از بیش که کاتتر نوک با هوایی راه دیواره تحریک اثر در:   برونش اسپاسم

 موارد در و متر سانتی 45 از بیش نباید کاتتر بالغین در که نمایید توجه.  دهد می رخ شده

 بیمار کردن ساکشن درحین چنانچه و شود بیمار هوایی راه وارد متر سانتی 30 تا 20 تراکئوستومی

  . نمایید خارج را کاتتر بالفاصله ، کرد سرفه

 نکات رعایت عدم اثر در که است بیمار دهان خود بیمار، تراشه و ریه عفونت منبع اولین:  عفونت

  . دهد می رخ آسپتیک تکنیک یا عفونت کنترل

 خیلی کاتتر از استفاده یا و مدت طوالنی ساکشن یا ساکشن زیاد فشار دلیل به که:  اتلکتازیس

 به ، شود می راست برونش وارد کاتتر که است صورتی به ریه آناتومی وضعیت اغلب دهد می رخ  بزرگ
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 ساکشن موقع و چپ طرف به ها شانه و سر ، راست برونش ساکشن موقع شود می توصیه جهت همین

  . شود چرخانده راست طرف به ها شانه و سر چپ برونش

 نباید شود می خارج آسانی به و رقیق ترشحات که مواردي در اینکه دیگر توجه قابل نکته (:  نکته

 ، شود می ترشحات افزایش و مخاط تحریک موجب چون ریخت بیمار هوایی راه داخل سالین نرمال

 نرمال سی سی 15 تا 10 ریختن به مجاز ، هستند چسبناک و غلیظ ترشحات که مواردي در فقط

 و آلوئول سطح پوشاندن موجب بیشتر حجم ریختن چون هستیم تراشه لوله داخل در استریل سالین

  ) . میشود گازي تبادالت کاهش
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:    آن  نحوه گذاشتن چست تیوب ومراقبت از   

  .ریه ها و قفسه سینه بوسیله یک غشاء سروزي بنام جنب پوشیده می شوند 

 :  پلور از دو الیه تشکیل شده است

  ) (  parietal pleura  الیه جداري )  1 

  ) (  visceral pleura  الیه احشایی )  2

  سی سی مایع پلور می باشد 3-5بین این دو الیه فضاي بالقوه اي وجود دارد که حاوي 

 ( Tube Thoracostomy )   چست تیوب  

 با محیط خارج به کمک لوله) فضاي جنب(برقرار کردن ارتباط بین داخل توراکس: تعریف 

 ئوستومی به سه طریق ممکن است انجام شودتوراک

 (Chest tube)  با لوله پالستیکی

 (Trocar)  با لوله فلزي

  (Needle)  با سر سوزن یا آنژیوکت

 

 اندیکاسیون گذاشتن لوله سینه 

 ) بتجمع هوا در فضاي جن (پنوموتوراکس  

  ) تجمع خون در فضاي جنب (هموتوراکس 

  ) تجمع انواع دیگرمایع در فضاي جنب (افیوژن پلور 

  ) تجمع چرک در فضاي جنب (آمپیم 

 ) تجمع لنف ناشی از مجراي توراسیک (شیلوتوراکس 
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 کنتراندیکاسیون توراکئوستومی 

 ) تمامی موارد منع نسبی دارند ( 

  درمان با داروهاي ضدانعقادي یا وجود اختالالت انعقادي) 1

خونریزي دهنده    

غیر پیشرونده  پنوموتوراکس کوچک، بدون عالمت و)  2  

شک به پارگی دیافراگم )  3  

 محل کارگذاري لوله سینه 

بین دنده ايدومین فضاي = پنوموتوراکس  

چهارمین تاششمین فضاي بین دنده اي=هموتوراکس  

 

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز

سرنگ دستکش استریل ، گان ، ماسک ، کاله جراحی ،  

گاز   0/2یا  0/1تیغ جراحی، نخ غیر قابل جذب شماره   سی سی ، محلول ضدعفونی کننده ، 10تا  5 

  34- 36و شماره   براي پنوموتوراکس 22-24  مستقیم نمرهتخلیه   ستریل ساده و وازلینه ،لوله سینها

. راي هموتوراکسب  یا سیستم   

: سایز لوله سینه   

Adult or Teen Male = 28-32 Fr 

Adult or Teen Female = 28 Fr 

Child  = 18Fr .  Newborn = 12-14 Fr 

 



 تروما
 

  
 

:انواع سیستم یا دستگاه تخلیه   

 سیستم یک بطري

 سیستم دو بطري  

 سیستم سه بطري 

 

   سیستم یک بطري

انتهاي لوله درناژکه از سینه بیمارخارج می شود، در آب شناورقرار داده میشود وهوا ومایع از فضاي    

از نظرعملی ، درناژ .جنب درناژمی گردد اما امکان برگشتن هوا به عقب و به طرف سینه وجود ندارد

مکانیک تنفس دارد، با افزایش سطح مایع دربطري، خروج هوا و مایع از قفسه بستگی به قدرت جاذبه و 

.سینه، دشوارترخواهد شد  

     سیستم دو بطري 

سیستم . شامل همان محفظه آبی است، عالوه بر آن یک بطري براي جمع آوري مایع نیزوجود دارد

حجم درناژ، برروي خروج هوا و  درناژ مشابه سیستم یک بطري است تنها تفاوت آن این است که افزایش

درناژموثر بستگی به قدرت جاذبه و ساکشن دارد که به سیستم اضافه . مایع از سینه تاثیري نمی گذارد

.می شود   

 سیستم سه بطري

مشابه سیستم دو بطري است، غیر از این که براي کنترل حجم ساکشن یک بطري دیگر نیز به  

. ن، بستگی به عمق قرارگرفتن لوله شیشه اي در مایع شناور دارد مقدار ساکش. مجموعه اضافه می شود

.مقدار ساکشن در این سیستم بوسیله بطري مانومتر کنترل و باعث فشار منفی می شود  

 chest tube و عوارض تعبیه 

ریه، قلب، (سوراخ شدگی عناصر احشایی  -خونریزي و هموتوراکس ناشی از پارگی شریان بین دنده اي

:  سوراخ شدن ساختمان هاي عروقی عمده مانند -)دیافراگم یا اعضاي داخل شکم  

 -نورالژي بین دنده اي در اثر تروماي وارد شده به دسته هاي عصبی -آئورت و عروق ساب کالوین

پنومونی و   عفونت در محل تخلیه پلور -ادم ریه در اثر اتساع مجدد ریه آمفیزم زیرجلدي -عروقی
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ن ممکن است مشکالت تکنیکی همچون انسداد متناوب مسیر لوله در اثر لخته خون، همچنی .آمپیم

چرک یا قرارگیري لوله در محل نادرست روي دهد که هر یک از این موارد به تخلیه غیرمؤثر منجر 

. روز طول بکشد احتمال عفونت باال میرود 7در صورتی که بیشتر از .خواهند شد  

 Chest tube  و مراقبتهاي مربوط به آن 

براي گذاشتن لوله سینه در قسمت قدامی قفسه سینه، بیماربایستی در وضعیت طاق باز و در صورت 

جهت گذاشتن لوله سینه در خط .درجه باالتر از سطح افق قرارگیرد  40 تا 30امکان سر وتنه 

آگزیالري، بایستی بیمار به پهلوي طرف مخالف بخوابد و دست طرف مورد نظر پشت یا باالي سر 

بعد از تعبیه بایستی رادیوگرافی رخ ونیمرخ قفسه سینه گرفته و موقعیت لوله و پاسخ به درمان .قرارگیرد

دي که زمان اجازه می دهد، کل فرآیند را به بیمار یا همراه او توضیح دهید و از در موار.بررسی شود

ایشان رضایت نامه کتبی اخذ کنید؛ در شرایطی که تعبیه لوله سینه به صورت اورژانسی ضرورت پیدا 

صحت کار توراکئوستومی بایستی مرتب . می کند، ممکن است نتوانیم از بیمار رضایت نامه بگیریم

در حالت پنوموتوراکس تشکیل حباب در داخل محفظه و در حالت هموتوراکس تجمع مایع . شودکنترل 

 chest رابط ها و محل ورود لوله ها به بطري . در داخل محفظه نماینگر صحت دستگاه و لوله می باشد

tube اشدسانتی متر زیر آب ب 2رابط لوله باید حداقل . محکم باشد تا هوا نشت نکند "باید کامال .

  . خصوصیات و میزان ترشحات اندازه گیري و ثبت شود وعالمت گذاري شود 

در صورت عدم . باید مراقب انسداد و لخته شدن آن بود. مایع داخل بطري و بطري باید استریل باشد

 در حین راه رفتن. حرکت مایع حین تنفس و سرفه، احتمال انسداد وجود دارد که بایستی برطرف شود

و عرضی و در امتداد  باید بصورت دو شاخه چست تیوب  چسب هاي. باید کلمپ شود ب ، چست تیو

 .چست تیوب زده شوددنده ها و

 شاخصهاي کلینیکی براي خروج چست تیوب

) طوالنی نبودن تنفس و عدم سختی انجام آن (بهبود در وضعیت تنفسی 1  

شنیده شدن صداهاي تنفسی وباال آمدن قرینه قفسه سینه -2  

تا در دقیقه 24ریت تنفس کمتر از  -3  

میلی لیتر در ساعت 200راکس درناژ کمتر از ودر هیدروت -4  

راکس ترشح کمی خون و یا تغییر از ترشح خونی به سروزيودر هموت -5  

راکس توقف باال و پایین رفتن مایع در ظرف درناژ در حین بازدم و سرفهودر پنوموت -6  
 

 



 تروما
 

  
 

 

لوله سینه مراقبت و نحوه خارج کردن    

بیمار در وضعیت نیمه   .ضروري است)پوشیدن دستکش،شستشوي محل با بتادین(رعایت نکات استریل 

نشسته قرار گیرد و پانسمان و بخیه دور لوله باز شود هنگام خارج کردن لوله از بیمار میخواهیم مانور 

بیرون ” مپ نموده وسریعاسپس لوله را کال). ضمن بازدم قوي گلوت را ببندد(والسالوا را انجام دهد

در صورتیکه برش جلدي بیش از یک سانتی متر باشد، بایستی گاز ساده را روي گاز .کشیده می شود

با نوار چسب، گاز را روي .وازلینه قرارداده وهمزمان آن راروي محل ورود لوله به قفسه سینه بگذارید

نه  به عمل آید وعالیم و نشانه هاي رادیوگرافی کنترل قفسه سی.محل به خوبی ثابت و محکم کنید

عالیم حیاتی .ظرفیت اشباع اکسیژن را با پالس اکسی متري کنترل کنید.تنفسی بادقت بررسی شوند

. ساعت پانسمان را باز کرده و پیگیریهاي معمول به عمل آید 72پس از . ثبت شود  

 

 انجام کات دان

.کات دان یک روش تهاجمی جهت دسترسی به ورید در موارد زیر میباشد   

. در صورتی که امکان دسترسی به ورید هاي محیطی نباشد)  1  

.رساندن مایعات به بیمارانی که طوالنی مدت بستري می شوند  ) 2  
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:وسایل مورد نیاز   

توري ، دسته ، گاز استریل، شان پرفوره استریل، ستیغ بی: ( ست کات دادن شامل  –کاتتر کات دادن 

پماد آنتی  –چسب  4تا  1نخ بخیه  –کننده ورید، هموستاز، سوزن گیر شان استریل ، قیچی ، منقبض 

ماده بی  –گان  –دستکش استریل  –محلول ضد عفونی کننده   -سیلک  نخ -  5ccسرنگ  –بیوتیک 

  . ) حس کننده

مراحل انجام کار  

 .بیمار ارتباط برقرار کرده و مراحل انجام  کار و دالیل آن را توضیح دهید با 

 .ناحیه مورد نظر را با ماده ضد عفونی کننده به دقت تمییز کنید

پس از دسترسی پزشک .ماده بی حس کننده را به میزان دستور داده شده در اختیار پزشک قرار دهید

مورد نظر را با گاز استریل آغشته به پماد آنتی بیوتیک  و پس از بخیه زدن توسط پزشک محل به ورید

پس از اتمام کار توسط پزشک ، جریان مایع وریدي را برقرار وتنظیم قطرات سرم را  .پانسمان کنید

 .انجام دهید

 .بررسی کنید ... هماتوم و  –محل مورد عمل را از نظر عالیم ورم 

 .ت بیمار را در گزارش به طور دقیق ثبت کنید تاریخ و ساعت آن و حاال –مراحل انجام کار  

  روي چسب کتدان تاریخ نصب را بنویسید

 

 (LP)  ريپونکسیون کم

ها اندیکاسیون  

کمک به تشخیص براي   ) CSF (مایع مغزي نخاعی  دست آوردن به کمري به منظور  از پونکسیون

هاي درمانی عبارتند از  اندیکاسیون .گردد  فرآیندهاي عفونی، التهابی، انکولوژیک و متابولیک استفاده می

  .کننده حس ها و داروهاي بی بیوتیک درمانی، آنتی تجویز شیمی
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ها کنترااندیکاسیون  

 –است عدم کفایت قلبی به خاطر وضعیتی که بیمار باید جهت انجام پونکسیون کمري بگیرد، ممکن 

تنفسی باید از پونکسیون کمري پرهیز  –تنفسی رخ دهد؛ بیماران دچار درجاتی از بی کفایتی قلبی 

هاي فتق مغزي، بیماران دچار فتق تازه شروع شده در اثر افزایش فشار  در بیماران دچار نشانه. کنند

هاي نورولوژیک کانونی نیز  ه و نشانهداخل جمجمه و بیماران دچار افزایش احتمالی فشار داخل جمجم

اسکن جمجمه  تی در صورت وجود نگرانی باید پیش از پونکسیون کمري، سی. باید از این کار پرهیز نمود

هاي افزایش فشار داخل  اسکن ممکن است نشانه تی به عمل آید و در ضمن باید توجه داشت که سی

خطر هماتوم نخاع را افزایش ) اختالالت انعقادي(لوپاتی کوآگ . جمجمه را به طور قطع نشان ندهد

  . دهد می

 

 تجهیزات 

، ضد عفونی کننده پوست ، شان ،  لوله هاي  ) (styletسوزن نخاعی همراه با استایلت :  وسایل الزم 

را  CSFتر خطر نشت  بهتر است زیرا سوراخ کوچک 22سوزن شماره  . اتصال و مانومتر می باشند

 3/6(اینچی  5/2در شیرخواران، ) متري سانتی 8/3(اینچی  5/1در کل از سوزن . کاهش خواهد داد

      .شود در بزرگساالن استفاده می) متري سانتی 9/8(اینچی  5/3در کودکان و ) متري سانتی
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 وضعیت بیمار

گیري  خوابیده به پهلو از جهت اندازه وضعیت. بیمار باید در وضعیت خوابیده به پهلو یا نشسته قرار بگیرد

از آنجا که همه بیماران را در هر . دقیق فشار ورودي و کاهش خطر سردرد پس از پونکسیون ارجح است

توان قرار داد، یادگیري انجام پونکسیون در وضعیت خوابیده به پهلوي راست و چپ و نیز  وضعیتی نمی

به »  گربه مانند «ز بیمار خواست وضعیت جنینی یا قوس دهی باید ا بعد از وضعیت. قائم منطقی است

. گردد خود بگیرد و پشت خود را خم کند؛ بدین ترتیب فاصله بین زواید نخاعی بیشتر می  

 

 

 

 

 

ها شاخصه  

 L4هاي ایلیاک ترسیم کنید که خط وسط را در زایده نخاعی  با چشم خطی بین سطوح فوقانی ستیغ  

وارد کنید، زیرا طناب نخاعی در باالي  L5و  L4یا بین  L4و  L3سوزن را در فضاي بین . قطع کند

  . شود این نقاط تمام می

 آمادگی

آیوداین یا  –پوویدون (کننده مناسب  پس از پوشیدن دستکش استریل، پوست را با یک ماده ضدعفونی

مرکز  هاي هم ده را به صورت دایرهکنن ماده ضدعفونی. پاک کنید) محلول حاوي کلرهگزیدین

  .ناحیه را با شان استریل بپوشانید. شونده به کار ببرید بزرگ
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بخشی تسکین درد و آرام  

اگر وقت داشته . حسی موضعی مناسب است دست کم بی. زاست پونکسیون کمري دردناک و اضطراب

  پس از پاک. کننده موضعی استفاده نمایید  حس کردن پوست از کرم بی   توانید قبل از آماده باشید می

  توان از آرام می. کننده را زیر پوست وارد کرد حس بی  توان ماده شدن پوست با شان، می  شدن و پوشیده

  . هاي سیستمیک نیز استفاده نمود ها و مسکن بخش

کمري  پونکسیون  

د، سوزن را در سطح فوقانی زایده ای ها ، در حالی که استایلت را محکم گرفته پس از لمس مجدد شاخصه

گویی که ناف بیمار را هدف  (به سمت سر  ) درجه 15( نخاعی تحتانی در خط وسط با زاویه حدود 

تواند خطر سردرد  می» نوک مدادي «هاي جدید، استفاده از سوزن  مطابق داده. وارد کنید) اید گرفته

هاي کیسه سخت شامه را  که این سوزن رشتهکاهش دهد، چرا   CSFپس از پونکسیون را در اثر نشت 

که بیشتر مورد استفاده قرار (دار  هاي شیب در صورت استفاده از سوزن. کند کند بلکه پخش می قطع نمی

هاي کیسه سخت شامه را که موازي محور  ، شیب سوزن باید در صفحه ساژیتال باشد تا رشته)گیرند می

دهی مناسب، سوزن باید به ترتیب از  در صورت وضعیت.کندفقرات قرار دارند، قطع نکند بلکه پخش 

پوست، بافت زیر جلدي، رباط فوق نخاعی، رباط بین نخاعی واقع در بین زواید نخاعی، رباط زرد، فضاي 

اي درونی، سخت شامه و عنکبوتیه عبور کند و وارد فضاي  اپیدورال شامل شبکه وریدي مهره

هنگامی که سوزن در حال عبور از رباط زرد است، . دم اسب گرددهاي عصبی  زیرعنکبوتیه و بین رشته

متري عقب  میلی 2پس از این نقطه، استایلت را در فواصل . ممکن است یک صداي تق احساس کنید

آمیز نبود و به استخوان رسیدید، سوزن را  اگر تالش شما موفقیت. ارزیابی گردد CSFبکشید تا جریان 

پس . دیگري سوزن را برانید  و دوباره در جهت) از پوست خارج نشوید(شید تا بافت زیر جلدي عقب بک

   CSFدر صورت پونکسیون تروماتیک، . بیرون خواهد زد CSFاز ورود سوزن به فضاي زیر عنکبوتیه، 
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بیشتر باید خون پاک شود مگر اینکه منبع خون،  CSFآوري  با جمع. ممکن است آغشته به خون باشد

درجه بچرخانید چرا  90توانید سوزن را  اگر جریان مایع مناسب نبود، می. خونریزي زیرعنکبوتیه باشد

  .که ممکن است ریشه عصب ورودي آن را بسته باشد

  

  فشار ورودي

براي اتصال مانومتر به . توان فشار ورودي را اندازه گرفت اند، می تنها در بیمارانی که به پهلو خوابیده

اي  این کار را باید پیش از گرفتن هرگونه نمونه. از یک لوله قابل انعطاف استفاده نمایید، وسط سوزن 

ممکن . گیري را انجام داد اندازهتوان  پس از آنکه با باالرفتن ستون مایع متوقف شد، می. انجام دهید

  .است دیدن نبض حاصل از حرکت قلبی یا تنفسی مقدور باشد

  

  آوري نمونه جمع

CSF آوري خواهد شد؛ هرگز نباید آن را آسپیره نمود زیرا حتی مقادیر  هاي جمع قطره قطره وارد لوله

وري شده باید محدود به آ مقدار مایع جمع. تواند مساعدکننده خونریزي باشد اندک فشار منفی می

اگر فشار ورودي اندازه گرفته شده باشد، باید ).  لیتر میلی 3- 4نوعا  (ترین حجم مورد نیاز باشد  کوچک

پس از . آوري کرد با گرفتن دریچه به سمت بیمار و تخلیه به داخل لوله مایع را از مانومتر جمع

  . ید و سوزن را برداریدآوري نمونه کافی، استایلت را به جاي خود برگردان جمع
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 عوارض

 عوارض ناشی از پونکسیون کمري عبارتند از فتق، 

تنفسی، درد موضعی یا ارجاعی، –عدم کفایت قلبی   

افزایش   .سردرد، خونریزي، عفونت، کیست اپیدرمی زیر عنکبوتیه ونشت که باعث سردردمی شود 

ترین عارضه فتق است که امکان دارد در صورت  وخیم. گردد اندازه سوزن نخاعی، بروز سردرد بیشتر می

تواند حین  این گرادیان می. اي و کمري رخ دهد هاي جمجمه وجود گرادیان فشاري باال بین کمپارتمان

ذ شرح حال و معاینه توان با اخ می. پونکسیون کمري افزایش یابد و به فتق ساقه مغز بینجامد

اگر باز نگرانی در مورد انجام . نورولوژیک دقیق، بیماران در معرض خطر باال براي فتق را شناسایی نمود

اسکن ممکن است مفید واقع گردد ولی در ضمن باید توجه داشت  تی پونکسیون وجود داشته باشد، سی

اسکن براي تمام  تی البته سی. دکه ممکن است تصاویر حاصل از آن افزایش فشار را مشخص نکنن

خونریزي بیشتر در . تواند تشخیص و درمان را با تاخیر مواجه سازد بیماران ضروري نیست چرا که می

خونریزي ایجاد شده ممکن است طناب نخاعی را . دهد بیماران دچار استعداد ارثی خونریزي رخ می

تالل انعقادي و خطر خونریزي وجود ندارد و هیچ معیار مطلقی در مورد درجه اخ. تحت فشار قرار دهد

توانند در نتیجه ورود بخشی  هاي اپیدرمی زیر عنکبوتیه می کیست. بنابراین قضاوت بالینی ضروري است

توان مانع ایجاد  از پوست به فضاي زیر عنکبوتیه ایجاد شوند و با استفاده از سوزن همراه با استایلت می

. آن گشت  
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CVP line) گذاري ورید ساب کالوینکاتتر 

 اند یکاسیون ها

و کاتتر گذاري وریدمرکزي به منظور تجویز داروها  

 فراهم سازي امکان نمونه گیري خون واندازه گیري 

شواهد جدید و . فشار وریدي مرکزي انجام می شود   

که ورید ساب  راهکارهاي دسته بندي شده موسسه ارتقاي مراقبت هاي سالمت پیشنهاد می کنند

.کالوین انتخاب ارجع براي تعبیه کاتتر وریدي مرکزي است   

 

 کنتراند یکاسیون ها

کنتراند یکاسیون هاي عمومی براي جایگذاري کاتتر وریدي شامل عفونت روي محل ورید هدف هستند 

ده شکستگی استخوان کالوین با دن:کنتراند یکاسیون هاي اختصاصی روش ساب کالوین عبارتند از. 

هاي پروگزیمال قدامی که می تواند آناتومی محل را تغییر دهد وتعبیه کاتتر وریدي را دشوار سازد 

اعمال فشار مستقیم را در تالش براي  ) زیر کالوین (بایداحتیاط انعقادي صورت گیرد ،محل شریان 

.کنترل خونریزي تقریبا غیر ممکن می سازد  
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  : تجهیزات

  محلول آماده سازي پوست ویک شان ، لیدوکایین ، 

 LUNER 2نوع  از استریل ، سرنگ هاي غیر از گ

،یک اسکالپ ، یک کاتتر، یک گشاد کننده، چندین سوزن ویک سیم راهنماو گان استریل ،دستکش 

ندن تمام بدن و هاي استریل ، کاله جراحی ، ماسک به همراه محافظ صورت وشان هایی براي پوشا

یگذاري را با رجوع به نشانه هاي طول کاتتر وعمق جا.ي این پروسیجر می باشده حلول شستشو الزمم

نوک کاتتر باید به محل اتصال ورید اجوف فوقانی به دهلیز راست . آناتومیک خارجی بیمار تعیین نمایید

براي  7براي نوزادان تا کاتترهاي با فرنج  4کاتترهاي معمول مورد استفاده از کاتترهاي با فرنچ . برسد 

به علت . یالیز استفاده شود ممکن است براي د 5/11از کاتترهاي با فرنچ . بزرگساالن متغییر هستند 

آنکه خطر عفونت با ازدیاد تعداد مجراها افزایش می یابد از یک کاتتربا کمترین تعداد مجراهاي مورد 

  .نیاز استفاده شود

  آماده سازي

گان و دستکش هاي استریل  .نحوه عمل را براي بیمار توضیح دهید واز او رضایت نامه آگاهانه بگیرید 

بیمار را معاینه کنید تا مطمئن شوید براي عمل . صورت و کاله جراحی بپوشید ،ماسک با محافظ 

. درجه قرار دهید تا ورید پر خون شود 15بیمار را در وضعیت ترندلنبرگ .کنتراندیکاسیونی وجود ندارد

 یک حوله لوله شده یا شیئی نظیر آن را زیر ستون فقرات بیمار قرار می دهیدتا با شناسایی نشانه هاي

آناتومیک خارجی بیمار کمک کند ، آگاه باشید که با سونوگرافی نشان داده شده است که وجود چنین 

ناحیه عمل را با ماده ضد عفونی  .دهدبالشتکی پشت شانه یا چرخاندن سر، اندازه ورید کاهش می 

قیه بدن بیمار دور ناحیه عمل را با شان استریل بپوشانید وپوششی بر روي ب.کامال تمیز کنید  کننده 

  این کار را با یک سوم میانی استخوان کالویکل . سپس، نشانه هاي آناتومیک را مشخص کنید. قرار دهید
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این مسیر را به سمت لترال تا نقطه ای که کالویکل از دنده های پروگزیمال منحرف می .آغاز نمایید

ساب کالوین بالفاصله در زیر کالویکل  دقیقا در قسمت مدیال این نقطه ، ورید وشریان. شود،ادامه دهید

محل .اینجا مکانی است که بیشترین میزان کاتتر گذاری های موفق انجام می شود. حرکت می کنند

ورود بایدتا حدودی دور از کالویکل باشد، از این رو مسیر سوزن نهایتا به موازات ودرست زیر کالویکل 

نتی متر لترال اس 2م میانی استخوان کالویکل نقطه ورود سوزن نسبت به یک سو.قرار می گیرد

% 2میلی لیتر لیدوکایین  1-2الزم است بی حسی موضعی در این منطقه با . سانتی متر باالتر است 2و

  . یا محلول های معادل انجام شود

 عوارض

اکس، آمبولی هوا، سوراخ کردن غیر عمدی شریان و سوراخ کردن ورعوارض شامل هموتوراکس و پنوموت

یک گرافی قفسه  ، پس از تعبیه کاتتر به منظور ارزیابی عوارض وقرار گیری صحیح کاتتر.آئورت هستند 

قرارگیری عرضی در ورید سا ب : محل شایع قرار گیری نادرست کاتتر عبارتند از .سینه تهیه کنید 

رار گیری کالوین سمت مقابل ،قرارگیری رتروگراد در داخل ورید ژوگوالر داخلی همان طرف یا ق

داده . عوارض دراز مدت شامل ترومبوز ورید وعفونت هستند .احتمالی در ژوگوالر داخلی طرف مقابل

های موجود پیشنهاد می کنند که جایگذاری کاتتر در ورید ساب کالوین خطر عفونت را کاهش می 

  دهد ولی آن را از بین نمی برد 

  آنو مراقبت از  NGTنحوه گذاشتن

  :ری دستگاه گوارش عبارت است ازهدف از لوله گذا

و خارج کردن مواد سمی (gastric lavage )     برداشتن فشار از روی معده با خارج کردن گازومایع -

  . شستشوی معده ،خورده شده

  تشخیص اختالالت مربوط به تحرک معده و روده وسایر اختالالت -

  وارد کردن داروها وغذاها -  
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  لوله های معده ای 

  معده ای  های نوعی لوله کوتاه است که  -سوند بینی     

  اغلب قبل یا در خالل جراحی مری یا معده از طریق بینی

  انواع متداول آن شامل لوین و .به داخل معده وارد میشود 

کاربردلوله های کوتاه دربزرگساالن بیشتر به منظور خارج کردن مایع وگاز از .لوله گاستریک سامپ است

از آنها .ارش فوقانی وتهیه نمونه ای از محتویات معده برای بررسی های آزمایشگاهی استدستگاه گو

 )هفته 4یا3( آنها برای استفاده کوتاه مدت.استفاده میشود (GAVAGE)گاهی برای رساندن غذا یا دارو

اخل این لوله ها با استفاده از سرنگ، یا وسیله قطره ریز یا پمپ الکتریکی انواع محلولها به د. بکار میروند

   نیز با استفاده از سرنگ، ساکشن انجام میشود ) آسپیراسیون ( بیرون کشیدن گاز یا مایعات.وارد میشوند

  

  

  لوله های کوتاه 

  انواع متداول آن شامل لوله ی لوین وگاستریک سامپ است •  

  )  لوین ( تک مجرایی )1

  فرنچ  18تا  14قطر  •  

  پالستیکی یا الستیکی  •  

  cm 125طول  •   

  وصل می شود) میلی متر جیوه  40تا  30(این لوله به ساکشن متناوب با فشار پایین  

  ) گاستریک سامپ (دو مجرایی )1 

  حاجب اشعه ی ایکس  •  

  از جنس پالستیک شفاف  •  
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                                              ١٢٠  cm  : طول •  

  به منظور خالی نگهداشتن معده  •  

  باعث محافظت بخیه های محل  •  

  مانع از شکنندگی و آسیب مویرگها  •  

  این لوله به ساکشن متناوب کم فشار وصل می شود  •  

  .است  دارای دریچه ی ضد رفالکس    

  ) گاستریک سامپ (سه مجرائی) 2

  cm 90: طول •  

  فرنچ12تا  16قطر •  

  پالستیک شفافاز جنس •  

  . دارای مجرای خروج ترشحات و گازویک مجرای دوازدهه ای برای تغذیه بعد از عمل 

  

  آماده سازی بیمار 

به فعالیتهای بیمار در .قبل از لوله گذاری ،پرستارباید هدف از لوله گذاری را برای بیمار توضیح دهد

است از راه دهان نفس بکشد و این که لوله  حین لوله گذاری نیز باید اشاره شود از جمله آنکه وی ناچار

گذاری موجب بروزحالت تهوع ورفلکس گگ خواهد شد البته تا زمانی که لوله از محل تحریک رفلکس 

  .اغ زدن عبور میکند

  واردکردن لوله 

نوک بینی تا نوک نرمه گوش و سپس از آنجا تا   برای مشخص کردن طول مناسب لوله باید فاصله بین

  .سانتیمتر اندازه گیری میشود15یفوئید مشخص شود سپس برای قرارگیری لوله در معده زایده گز

روی سینه بیمار پهن   حوله ای . هنگام وارد کردن لوله،بیمار معموالً دروضعیت نشسته قرار داده میشود

  پزشک ممکن است با اسپری کردن تتراکائین به ناحیه دهانی .سوراخ بینی باید تمییز باشد. می شود
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این عمل باعث قابل تحمل کردن  . باعث بی حسی مجرای بینی ومهار رفلکس اغ زدن شود ،  حلقی

تکه های یخ  تکه یخ  یا قرار مایع بی حس کننده  آموزش به بیمار برای غرغره کردن یک.روش میشود

بیمار را تشویق کنید که از راه دهان نفس بکشد .ه مدت چند دقیقه میتواند اثری مشابه داشته باشدب

با رسیدن لوله به ناحیه بینی  . درصورت مجاز،فرو دادن جرعه های آب نیز میتواند کمک کننده باشد

لوله شروع به فرو حلقی،ازبیمار خواسته می شود که سر خود را کمی پائین نگه داشته و با جلوتر رفتن 

  . دادن آن نماید

اطمینان از قرار گیری لوله در جای خود

برای حفظ ایمنی بیمار،الزم است از قرار گیری لوله در محل مورد نظر اطمینان حاصل شود،زیرا ممکن  

است لوله به طور تصادفی در ریه قرار گیرد به خصوص در بیماران پرخطر از جمله آنهایی که دچار 

بدین  ممکن است.کاهش سطح هوشیاری و گیجی هستند،یا فاقد رفلکس های سرفه و اغ زدن هستند

اما با این وجود،هربار که مایع یا دارویی قرار است به بیمار .انجام شود  منظور عکسبرداری با اشعه ایکس

  .داده شود و یا در هنگام تعویض  باید از محل قرارگیری مناسب لوله مطمئن شد

باگوشی یکی از روش های مرسوم تزریق هوا به داخل لوله و گوش کردن همزمان ناحیه اپی گاستر 

لیکن مطالعات نشان داده اند که این روش دقیق نمیباشد .میباشد تا صدای ورود هوا شنیده شود

به جای استفاده از روش . ونمیتواند مشخص کند که آیا لوله داخل معده است یا سیستم تنفسی

  :سمع،ترکیبی از سه روش زیر توصیه شده است

  اندازه گیری طول لوله*

  شده  مشاهده مایع آسپیره*

  مایع آسپیره شده  PHاندازه گیری *
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سپس طول لوله .بعداز وارد کردن لوله قسمت بیرون مانده آن اندازگیری شده و طول آن ثبت میشود

افزایش درطول لوله بیرون .بیرون مانده در هر نوبت کاری اندازه گیری و با طول اولیه مقایسه میشود

  . وله یا پاره شدن بالن باشدمانده ممکن است دلیل بر جابه جایی ل

مایع خارج شده از معده .مشاهده مایع آسپیره شده ممکن است به تعیین محل قرارگیری آن کمک کند

مایع خارج شده از روده شفاف و به رنگ زرد یا . اکثراً کدر و سبز رنگ،خون آلود یا قهوه ای رنگ است

وسروزی است و ترشحات نای وبرونش به صورت  مایع پلور معموالً به رنگ زرد کم رنگ.صفرا می باشد

  . خلط سفید رنگ است

) 5تا1(مایع خارج شده از معده اسیدی است. مایع خارج شده از بقیه روش ها دقیق تر است phتعیین 

ph  . یا باال تر است و  6مایع خارج شده از روده حدودph  یا باالتر است  7ترشحات ریوی.  

  

  برقراری عملکرد لولهبررسی مداوم بیمار و 

در صورتی که از سوند بینی معده برای برداشتن فشار از روی معده استفاده شده باشد،معموالً آن را به 

باشد،در اگر از آن برای غذا رسانی استفاده شده . یک ساکشن متناوب با فشار کم متصل می کنند

ه مایع یا دارو از قرار داشتن لوله در محل قبل از دادن هرگون. شود فواصل غذایی انتهای آن باید  کلمپ 

غذا ها و مایع شستشو به دقت ثبت  ، باید مقدار تمام مایع دریافتی . مناسب باید اطمینان حاصل شود

ساعت یک بار انجام شود تا با بیرون کشیدن  6تا 4شستشو الزم است با سرم فیزیولوژی هر .شود

ساعت یک بار  8مقدار،رنگ و نوع تمام ترشحات باید هر .دترشحات،بیمار دچار کمبود الکترولیتی نشو

برای جلوگیری از وارد آمدن فشار بر لوله، حد فاصل بینی تا دستگاه ساکشن الزم .بررسی و ثبت شود

روز یک بار الزم  3تا  2هر .است به وسیله سنجاق قفلی یا حلقه نوار چسب به لباس بیمار سنجاق شود

شود و بینی از نظر تحریک پوستی مورد بررسی قرار گیرد در صورت است چسب روی بینی تعویض 

   . مجاز بودن، جویدن آدامس یا مکیدن آبنبات هم میتواند در رفع خشکی دهان موثر باشد
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  NGTلوله  نحوه دادن داروها از طریق  

صورت لزوم دارو باید اگر انواع مختلفی قرار است به بیمار داده شود،هر دارو باید جداگانه داده شودودر 

میلی لیترآب شسته شود واین مقدار جز مایعات در یافتی باید  50تا30لوله باید در هر بار با.آماده شود

هرگز داروها را نباید با یک دیگر یا با .قرصها باید کامالًکوبیده وبه صورت پودری نرم درآیند.ثبت شود

میلی لیتر 30ای سوراخهای کوچک باید از سرنگ برای لوله های غذایی دار.محلول غذایی مخلوط کرد

  .استفاده کرد تا فشار تولید شده توسط سرنگ کوچک باعث پارگی لوله نشود

  خارج کردن سوند معده

  دستکش یک بار مصرف،کیسه نایلونی،دستمال کاغذی  : وسایل الزم

  : روش کار

  به مدد جو توضیح دهید      )1

  هم کنیدمحیط خصوصی جهت بیمار فرا      )2

  چسب را از روی بینی بردارید و اتصاالت دیگر را آزاد کنید       )3

  دستکش بپوشید       )4

  در حالی که بیمار نفس عمیق میکشد و آن را در سینه حبس می کند،سوند را به سرعت خارج کنید )5

  آسپیراسیون می شودتنفس عمیق و نگه داشتن نفس باعث بسته شدن راه هوائی و پیشگیری از  : دلیل

  NGTعوارض  

  : معدی عبارتند   ـ    تر جایگذاری لوله بینی عوارض جزیی 

 .از سینوزیت، اپیستاکسی و گلودرد

  : تر عبارتند  عوارض وخیم 

  . از سوراخ شدن مری، آسپیراسیون، پنوموتوراکس و به ندرت وارد شدن لوله به داخل جمجمه
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  اصول گچ گیری و آتل گذاری

  به معنی قالب گیری یا قالب بندی است  Castingاصطالح 

  یکی از اصول اساسی . که با گچ یا مواد سنتتیک انجام می شود

  در درمان شکستگی ها و بسیاری از صدمات مفصلی بی حرکت 

 : نگه داشتن عضو مبتال است که بر حسب مورد ممکن است با یکی از پنج طرق زیر انجام شود

 )Splint(آتل گذاری  -

  )Casting(گچ گیری  -

  )Continous traction(کشش مداوم  -

  )External flxation(اسیون خارجی سفیک -

  )Internal fixation(اسیون داخلی سفیک -

باند گچ گیری معمولی پارچه کرباس است که با نشاسته یا دکستروز چسبنده شده و در سولفات کلسیم 

باند گچ گیری معمولی به . آغشته می شود که با اضافه شدن آب حرارت ایجاد می کند و سفت می شود

به و باندهای گچ گیری سنتتیک  Plaster of paris popو  Cast bandو  Gypso bandنام های 

 Webril band ،Well bansو نوار پنبه ای به نام های  Scatch cast ،Fiberglass castنام های 

سانتی متر در بازار  20و  15، 10، 5شناخته می شوند که با عرض های  Soft cotton bandو 

  .موجود هستند

تانی بر حسب ضخامت ، برای اندام تح20، 15، 10سانتی متر برای اندام فوقانی و  10، 5/7، 5پهنای 

 Stockinette می توان به جای نوار پنبه ای از روکش کرباس همانند جوراب. عضو مصرف می شوند

  .برای جلوگیری از تماس و چسبیدن گچ با پوست استفاده کرد

  مراقبت و پیگیری بعد از گچ گیری 

  .شودبعد از شکستگی خصوصاً در انواع ناپایدار رادیوگرافی کنترل انجام می 
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ساعت عضو گچ گیری شده کمی باالتر از سطح قلب قرار گرفته و اعضاء خارج از  48تا  24برای مدت 

  .گچ حرکت مناسب داشته باشند

 در صورت بروز هر یک از عالیم زیر بالفاصله به پزشک اطالع داده میشود

) اولین عالمت ایسکمی در بسیاری از موارد (بروز یا تشدید درد  -  

رنگ دیستال عضوتغییر  -  

احساس کرختی یا گزگز یا احساس سردی بیش از حد عضو -  

هفته می  8تا  6هفته و در اندام تحتانی  6تا  4به طور کلی، طول مدت گچ گیری در مورد اندام فوقانی 

). بر حسب نوع و محل شکستگی این زمان فرق می کند (باشد   

 

Compartment syndromeیعوارض گچ گیر

 سندرم کمپارتمان است که به علت اختالف جریان خون عضالت و  ، ترین عارضه گچ گیریی جد

اعصاب در اثر ادم یا خون ریزی داخل بافتی و در نتیجه افزایش فشار داخل کمپارتمان های ساعد یا 

ه عالیم و نشانه های زیر مواردی هستند که شک به سندرم کمپارتمان را در ذهن معاین. ساق ایجاد شود

 کننده ایجاد می کنند 

از دست دادن قدرت اکستانسیون ) 4کاهش حس ) 3درد شدید یا پیشرونده ) 2تورم انگشتان ) 1

) اکستانسیون انگشتان (انگشتان یا بروز درد در اثر کشش پاسیو عضالت موجود در آن کمپارتمان   

.سرد یا تیره شدن پوست) 6سفت شدن کمپارتمان ) 5  

پارتمان معموًال فشار خون  آن قدر باال نمی رود که موجب از بین رفتن نبض و رنگ در سندرم کم: نکته

. ) مگر در مراحل بسیار پیشرفته (پریدگی عضو شود   

را از ابتدا تا انتها در )  ترجیحًا ویبریل(اگر فقط تورم اندام مشکل اصلی بیمار است می توان سراسر گچ 

باز کرد و اگر با این اقدام تورم برطرف نگردید و یا یافته های  یک طرف شکاف داده و دهانه آن را کمی

.دیگری دال بر اختالل خون رسانی وجود داشت باند و گچ به طور کامل باز و برداشته می شود  
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  Pressure sore زخم فشاری

پوست نواحی . در موارد فشار موضعی بر روی گچ، نکروز پوستی ناحیه تحت فشار ایجاد می شود

در این موارد دریچه ای در محل . برجسته استخوانی و لبه های انتهایی گچ مستعد زخم فشاری هستند

بروز درد باز کرده و با برگرداندن باند پنبه ای در دو انتها در موقع گچ گیری از زخم فشاری لبه های 

  .زخم پیشگیری می نماییم

   DVTترومبوز وریدهای عمقی 

بروز  ر پرخطر خصوصًا در گچ گیری های اندام تحتانی همیشه باید به فک در افراد مسن و در موارد

DVT  و عوارض آن بود.  

   Joint stiffnessسفتی مفاصل 

عدم حرکت مفاصل برای هفته ها و گاهی ماه ها در اندام گچ گیری شده ممکن است موجب محدودیت 

پس در اولین فرصت ممکن . اصالح نمودحرکت مفاصل شود به طوری که با فیزیوتراپی نیز نتوان آن را 

  .باید گچ با آتل جایگزین شود تا حرکت مفاصل آغاز گردد

  Ecchymosisکبودی 

در بسیاری از موارد در اثر هموراژی زیرپوستی در محل شکستگی یا در نواحی دیستال و پروگزیمال آن 

  .اکیموز مشاهده می شود که در ظرف چند روز برطرف خواهد شد

   Itchingخارش 

به بیمار یادآوری کنیم که از وارد کردن اجسام به . خارش یکی از عوارض نسبتاً شایع گچ گیری است

  .زیر گچ برای تسکین خارش خودداری نماید
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  تراکشن استخوانی

 

 

 

از این روش غالبا برای درمان . نیرو مستقیما روی استخوان اعمال می شود ،در تراکشن استخوانی 

در تراکشن استخوانی  .درشت نی و مهره های گردنی استفاده می شود،شکستگی های استخوان ران 

نیروی کششی مستقیما از طریق پین فلزی یا سیمی که به استخوان دیستال  به شکستگی وصل می 

آنها را به کمان تراکشن وصل می کنند ،پس از جایگذاری پین یا سیم . می شودشوند به استخوان وارد 

وزنه ها بوسیله ی طناب و چند قرقره به کمان تراکشن وصل می شوند تا نیروی کششی موثر با اندازه و 

در تراکشن استخوانی برای رسیدن به اهداف درمانی معموال از وزنه های . جهت مناسب اعمال شود

  لوگرمی استفاده می شود کی 12تا7

مقدار وزنه ها را ،پس از شل شدن عضالت. نیروی وزنه ها ابتدا باید بر اسپاسم عضالت درگیر غلبه کند

فرایند ،نیروی تراکشن از جابه جایی قطعات شکسته شده جلوگیری کرده ،در این مرحله . کم می کنند

  . ترمیم را تسریع می کند

کشش متعادلی را ایجاد می کند که ضمن حمایت از اندام مصدوم و حفظ ،تراکشن استخوانی اغلب 

برای اعمال تراکشن استخوانی در . به بیمار اجازه می دهد مختصری جا به جا شود،تراکشن موثر 

  .شکستگی های استخوان ران معموال از اتل توماس با اتصال پیرسون استفاده می شود
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 تراکشن پوستی

وغلبه بر بدشکلی  تراکشن پوستی براي کنترل اسپاسم عضالت و بی حرکت کردن عضو قبل از جراحی 

عضو ودرنتیجه کاهش درد و کنترل حرکت عضو آسیب دیده بر اثر شکستگی یا تورم مفاصل، مورد 

 لگن یا ران سر استخوان شکستگیهاي در تحتانی اندام در ویژه به تراکشن این .استفاده قرار میگیرد

معموال در افراد پیر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و زمانی استفاده می شود که . شود می استفاده

 .ایجاد کشش مختصر کافی باشد

نیروي کششی وزنه ها از طریق نوار تراکشن یا چکمه اسفنجی به پوست وارد می ،در تراکشن پوستی   

لذا نمی توان براي هر اندام نیروي کششی بیش از  ،باشد شود مقدار وزنه ها نباید از تحمل پوست بیشتر

 5/4در تراکشن لگنی بسته به وزن بیمار معموال از نیروي کششی معادل . کیلو گرم اعمال کرد5/3تا 2

 . کیلوگرم استفاده می شود 9تا

    مزایا

وارد نمی شود و یکی از مزایاي این نوع تراکشن این است که هیچ نوع ابزارو وسایلی به  بدن بیمار 

  تهاجمی نیست و در نتیجه خطر عفونت در میان نمی باشد

  معایب

 افراد در بویژه پوستی تحریک ایجاد امکان و ندارد را زیاد کشش تحمل ، پوست : تراکشن این معایب از

  .دارد وجود واریسی و بیماران اگزما دیابت، بیماري آلرژي، داراي

 : تراکشن گذاشتن از قبل عضو کردن چک

 :کرد بررسی نظر چند از را نظر مورد عضو باید تراکشن کردن وصل به اقدام از قبل

 زخم یا تورم، قرمزي،  -پوستی خراش وجود لحاظ از را عضو :تراکشن به وصل محل پوست وضعیت -1

 .کرد وصل پوست روي بر مستقیما را چسب توان وجود، نمی صورت در کنیم می چک فشاري

 و قبل ، عضو حرارت درجه و مویرگی پرشدگی و رنگ و محیطی هاي نبض :عضو خونرسانی وضعیت -2

  .کنیم می چک پا دو دو طرفه در هر بصورت را تراکشن وصل از بعد



 تروما
 

  
 

 حرکت عقب سمت به را خود پاي انگشتان خواهیم می بیمار از : حرکتی  -حسی - عصبی وضعیت -3

 انگشتان پاي که میخواهیم بیمار از سپس و بوده پرونئال بودن عصب سالم دهنده نشان این که دهد

  .باشد می تیبیا عصب بودن سالم دهنده نشان این که دهد حرکت پائین سمت به را خود

   :پرستاري اقدامات

 . پا کردن وراست وخم پا انگشتان ورزش، به بیمار تشویق -1

 .کشش متقابل نیروي حفظ جهت کشی بانداژ لغزیدن و خوردگی چین از اجتناب -2

 .باشد نداشته برخورد تخت به یا زمین کف بر و باشد آویزان آزادانه ها وزنه - 3 

 . شود می نظر مورد کشش میزان کاهش باعثزیرا  باشد نداشته گره کشش بندهاي - 4 

 وضعیت انجام تغییر و بیمار پشت از مراقبت روزانه ساعت 2 حداقل فشاري زخم از پیشگیري براي - 5 

 .شود

 . درمانی برنامه بودن مؤثر براي تراکنش تداوم -6  

 دقیقه سپس هر یک ساعت 30 دقیقه  تا  15هر ،  تراکشن بانداژ اطراف پوست آزردگیهاي کنترل -7  

  .افسردگی از جلوگیري براي درمان و مراقبت برنامه در بیمار دادن شرکت -8  

 :عوارض

 . پوست حساسیت و شکنندگی -1    

 . چسب با پوست تماس اثر بر پوست خراشیدن و کنده -2    

  .شود می پرونئال عصب به یا آسیب افتادگی سبب که چسب و وزنه کشش از ناشی فشار -3    

 . آشیل تاندون بویژه عضالت شدن کوتاه  -  4    

  .شود می آشکار طرفه یک تورم و قرمزي با که عمقی ترومبوزوهاي علت به خون گردش نقصان -5    
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ABG 

 روش تهیه نمونه خون شریانی براي آزمایش

 : توضیح به بیمار در مورد هدف و روش انجام کار

  .ها شست و شوي دست

، پنبه با الکل ، ) 23-21براي اطفال ( 21-20یک عدد سرنگ ، سرسوزن شماره : آماده نمودن وسایل  

   .یخ خرد شده ، دستکش یک بار مصرفبتادین ، گاز استریل ، یک ویال هپارین ، ظرف محتوي 

   .آغشته کردن سرنگ با هپارین و سپس تخلیه سرنگ از هپارین به طور کامل: آماده کردن سرنگ   

در حالی که دست ها در وضعیت ) نشسته یا به پشت خوابیده ( قرار دادن بیمار در یک وضعیت راحت   

   .باز باشند

روش انجام  ، ، انجام تست آلن ، به منظور ارزیابی جریان خوندر صورت استفاده از شریان رادیال   

  .تست آلن 

   .آموزش به بیمار براي مشت کردن دست) الف 

  .وارد آوردن فشار بر روي هر دو شریان اولنا و رادیال ) ب 

برداشتن فشار وارده بر شریان اولنا و مشاهده از نظر جریان خون و پر شدن مجدد مویرگها و قرمزي ) ج

  .) ثانیه 15در طول (دست 

پر شدن رگها در پاسخ به این عمل نشان دهنده مثبت بودن تست آلن است یعنی شریان اولنا به تنهایی 

   .رسانی دست است قادر به تامین خون

گیري خون شریانی استفاده  که تست آلن منفی باشد ، نباید از شریان رادیال براي نمونه در صورتی) ـ  ه

   .شود

توان دست بیمار را  و اگر بیمار هوشیار نباشد یا همکاري نداشته باشد، به جاي مشت کردن دست می

ار روي ها را پائین آورده و فش سپس دست .بلند کرد ، تا زمانی که رنگ پریدگی دست مشاهده شود

   .شریان اولنا برداشته شود
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:روش انجام کار   

   . پوشیدن دستکش )1 

   .شود اي که نبض بهتر لمس می ، انتخاب ناحیه) یا براکیال یا فمورال( لمس شریان رادیال  )2 

ثابت کردن شریان رادیال با باز کردن مچ به طرف خارج و ثابت کردن شریان براکیال با باز کردن  )3 

   .طرف خارج آرنج به

  ضد عفونی کردن ناحیه تعیین شده با پنبه آغشته به بتادین ، سپس با پنبه الکل  )4

   .درجه ، مستقیم به داخل شریان 45وارد نمودن سوزن با زاویه  ) 5 

مشاهده سرنگ از نظر ورود خون پر فشار ، در این صورت از ادامه فرو بردن سوزن باید خودداري   )6

   شود

کشیدن سوزن و وارد آوردن سریع فشار بر ناحیه سوراخ شده با پنبه به مدت پنج دقیقه به بیرون ) 7

کنند این زمان تا ده دقیقه  براي بیمارانی که داروهاي ضد انعقاد مصرف می (منظور تشکیل لخته 

  ). یابد افزایش می

یر گذاري در نتیجه به منظور پیشگیري از تاث(هاي هوا از داخل سرنگ  خارج نمودن سریع حباب) 8

  ). آزمایش

نام و نام خانوادگی بیمار ، شماره تخت ، بخش ، (چسبانیدن بر چسب مشخصات بر روي سرنگ ) 9

  ) . تاریخ نمونه گیري

    .قرار دادن سرنگ در یک ظرف محتوي یخ ) 10

   . ثبت اطالعات الزم روي فرم درخواست آزمایش) 11

    .مربوطه به آزمایشگاه ارسال سریع نمونه خون همراه فرم) 12

   :چندنکته

ها و اعصاب حساسیت بیشتري دارند  استخوان. ماهیچه ها ، تاندون و چربی به درد حساس هستند *

   . اي بایدانتخاب شود که به این بافتها و وریدها آسیب نرساند بنابراین ناحیه
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   .فمورال استاولین ناحیه انتخابی رادیال ، سپس براکیال و آخرین انتخاب *

   عوارض تهیه نمونه خون شریانی

  هاي انتهایی ، عفونت ، فیستول شریانی وریدي هماتوم خونریزي دهنده، ایسکمی نسوج قسمت

 پارامترهاي اصلی جهت تفسیر گازهاي خون شریانی

، PH ،PaCO2، سایر مقادیر الزم براي تفسیر اختالالت اسید و باز شامل O2 Sat و PaO2 عالوه بر

HCO3 ،Base Excess (BE) ،Total CO2 Conent  ، BD  و Anion Gap است. 

PH 

PH  است 7/ 45تا 35/7طبیعی خون بین. PH  آلکالمی و 45/7باالتر از PH  اسیدمی گفته  35/7زیر

 .در نظر گرفته می شود 40/7بطور متوسط میزان آن . میشود

PaCO 

میلی متر  45-35میزان طبیعی آن  .شریانی استنمایانگر میزان دي اکسید کربن موجود در خون 

آلکالوز تنفسی  mmHg 35اسیدوز تنفسی و کاهش آن از  mmHg 45افزایش بیش از . جیوه است

 .نامیده می شود

HCO 

میلی اکی  26افزایش آن از. میلی اکی واالن در لیتر است26تا 22میزان طبیعی یون بیکربنات بین 

میلی اکی واالن درلیتر بیانگر اسیدوز متابولیک  22وز متابولیک و کاهش آن از واالن در لیتر بیانگر آلکال

 .است

 (BE) (Base Excess) افزایش باز
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بوده و کمبود اکسیژن  mmHg 40درجه سانتیگراد، معادل  37در حرارت  PaCO2 در شرایطی که

در حد طبیعی و  PH برای حفظبه مقدار اسید یا بازی اطالق می گردد که  BEنیز وجود نداشته باشد، 

 +2بین  BE مقدار طبیعی. میلی اکی واالن در لیتر مورد نیاز است 24نیز حفظ بیکربنات به میزان 

نمایانگر  +2از  BE افزایش. متغییر بوده و بر حسب میلی اکی واالن در لیتر بیان می شود  -2و

نمایانگر احتباس اسید  -2از  BE ک و کاهشاحتباس باز غیر فرار و یا به عبارت دیگر آلکالوز متابولی

  .غیر فرار و یا به عبارت دیگر اسیدوز متابولیک است

 (BB) (Buffer Base) باز بافری

حاصل جمع آنیونهای پالسما یعنی  BB.یک معیار تشخیصی برای تغییرات متابولیک اسید و باز است

 = BB) میلی مول در لیتر است 42ن معادل بیکربنات، پروتئین، هموگلوبین و فسفاتها بوده و مقدار آ

BE +42).  از آنجا کهBE  ،پالسما در حال تعادل تقریبا برابر با صفر استBB = 42  خواهد بود که

در صورت آلکالوز متابولیک مقدار آن افزایش یافته و در صورت اسیدوز متابولیک، از میزان آن کاسته 

 .اثیر می باشدبی ت BB شریانی بر CO2 تغییرات. می شود

 (ABG) روش تفسیر برگه آزمایش گازهای خون شریانی

 مرحله اول

 توجه شود که آیا بیمار دچار هایپوکسمی است؟ PaO2 ابتدا به:   O2 Sat و PaO2 مشاهده مقدار

PaO2  میلی متر  80 - 100به اکسیژن محلول در خون بر میگردد و در حالت طبیعی مقدار آن بین

میلی متر جیوه  59تا  40میلی متر جیوه را هایپوکسی خفیف، بین  79تا  60بین . PaO2 جیوه است

میلی  40مقادیر زیر  .میلی متر جیوه را هایپوکسی شدید می نامند 40را هایپوکسی متوسط و کمتر از 

 .متر جیوه بسیار مخاطره آمیز است

O2 Sat یا درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن می باشد که به مقدار PaO2  و عوامل موثر بر منحنی



 تروما
 

  
 

% 80زیر  O2 Sat میزان COPD بجز در افراد مبتال به. شکست اکسی ـ هموگلوبین وابسته است

 .احتمال خون وریدی را مطرح می نماید

 مرحله دوم

 7.40زیر  PH . مشخص می شود که در وضعیت نرمال یا اسیدی یا بازی قرار داریم PH با توجه به

 7.45قلیایی و باالتر از  7.40باالی  PH اسیدوز خوانده می شود همچنین 7.35از  اسیدی و پایین تر

 .آلکالوز تلقی می شود

 مرحله سوم

 .مشخص می شود که اسیدوز تنفسی یا آلکالوز تنفسی یا حالت نرمال وجود دارد PaCO2 با توجه به

PaCO2  اسیدوز تنفسی است 45آلکالوز تنفسی و باالتر از  35کمتر از. 

 مرحله چهارم

توجه می شود تا مشخص گردد که اسیدوز متابولیک یا آلکالوز متابولیک یا  -HCO3 به یون بیکربنات

میلی اکی واالن در لیتر نمایانگر آلکالوز متابولیک و کمتر از  28مقادیر بیش از . حالت نرمال وجود دارد

 .میلی اکی واالن در لیتر نشان دهنده اسیدوز متابولیک است 22

 مرحله پنجم

این معیار برای تفسیر اسیدوز و آلکالوز با منشا متابولیک دقیق تر از یون . توجه می شود BE به مقدار

باشد نمایانگر  -2باشد نمایانگر آلکالوز متابولیک و اگر کمتر از  +2در صورتیکه بیش از . بیکربنات است

  .اسیدوز متابولیک است
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 مرحله ششم

در ) بافری، تنفسی، متابولیک(است یا بدون جبران؟ در بدن مکانیزمهای جبرانی جبران شده  PH آیا

  پس یکی از سه حالت زیر وجود دارد. زمان اختالالت اسیدو باز فعال میشوند

                                      بدون جبران) الف

در این حالت با توجه . هستندنیز غیر طبیعی  HCO3 یا PaCO2غیر طبیعی بوده،  PH در این حالت

 HCO3 بیانگر اختالل تنفسی و PaCO2 مشخص می گردد و) اسیدوز یا آلکالوز(نوع اختالل  .PH به

 .نمایانگر اختالل متابولیک خواهد بود

  :مثال

       PaO2 = 60mmHg       PH = 7.25      PaCO2 = 50mmHg ، HCO3 = 

22meq/l  

 .تشخیص اسیدوز تنفسی جبران نشده میباشد PCO2 و بر اساس PH با توجه به

 

 :   I قانون

 : در جهت مخالف یکدیگر باشد، یک بیماری تنفسی وجود دارد PaCO2 و PH اگر تغییرات

PH = 7.32            PaCO2 = 50 mmHg             HCO3 = 24 meq/l 

: IIقانون

 : بیماری متابولیک وجود داردهم جهت باشند، یک  -HCO3 و PH اگر تغییرات 

PH = 7.32                PaCO2 = 40 mmHg          HCO3- = 18 meq/l    
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 جبران ناقصب 

بدین معنی که مکانیسمهای . هر سه غیر طبیعی هستند PaCO2 و PH  ،HCO3 در این حالت

اختالل اولیه و مکانیسم  برای تشخیص. نشده اند PH جبرانی فعال شده اند اما موفق به اصالح کامل

مد نظر قرار می گیرد و قانون  PH توجه می شود و سپس PaCO2 و HCO3 جبرانی، ابتدا به مقادیر

  : سوم مطرح میشود

 : III  قانون

 : هم جهت باشند، بدن در حال جبران عدم تعادل است -HCO3 و PaCO2 اگر تغییرات

PH = 7.30            PaCO2 = 25 mmHg             HCO3- = 12 meq/l 

یک مکانیسم جبرانی است و تشخیص  PaCO2 کاهش. در این مثال یک بیماری متابولیک وجود دارد

 .اسیدوز متابولیک با جبران ناقص سیستم تنفسی می باشد

 جبران کامل) ج 

   .هر دو غیر طبیعی هستند -HCO3 و PaCO2 طبیعی، ولی PH در این حالت

 

 :  IV قانون

 وضعیت جبران کامل، برای تشخیص اختالل اولیه و مکانیسم جبرانی ابتدا با نگاه کردن به مقادیردر 

HCO3- BE  و PaCO2 نوع اختالل را مشخص کرده، سپس به مقدار PH توجه می کنیم: 

 .بود، علت اولیه اسیدوز است 7.40 – 7.35بین  PH ـ در صورتیکه میزان1

 : مثال. بود، علت اولیه آلکالوز است 7.45 – 7.40بین  PH ـ در صورتیکه میزان2

PH = 7.42            PaCO2 = 50 mmHg           HCO3- = 32 meq/L 

 آلکالوز متابولیک، اسیدوز تنفسی، جبران کامل: تشخیص 

 ) با جبران کامل (آلکالوز متابولیک : بیماری اولیه 
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  ترانسفوزیون خون

 فرم درخواست خون  

  فرم درخواست خون سه برگی می باشد که قسمت 

  . فوقانی آن توسط پرستار پر می گردد

  نام بیمار 

  نام خانوادگی

  شماره آزمایشگاه یا بانک خون

  شماره اتاق

  سابقه تزریق خون

  سابقه بارداری

مگر بیمار ( فرم درخواست در حضور بیمار تکمیل می شود و از روی کارت شناسایی نباید پر شود  

مجدداً یادآوری می گردد هر بار که نام و نام خانوادگی توسط بیمار بیان می گردد باید با ) بیهوش باشد 

  ..هویت قبلی بیمار چک شود ، زیرا امکان دارد که قبالً به اشتباه تعیین هویت صورت گرفته باشد

ون را موظف به ثبت ترانسفوزیون ها و حاملگی های قبلی در فرم درخواست خون ، مسئول بانک خ

  .جستجوی آنتی بادی های ناخواسته در خون بیمار می کند

 نمونه گیری از بیمار  

  .ابتدا باید نام بیمار را پرسیده ، از وی خونگیری به عمل آید -1

  بعد از ریختن نمونه خون در لوله آزمایش   -2

  نام و نام خانوادگی بیمار  -الف

  شماره آزمایش و کد بیمار  -ب

  نام بخش -ج
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را روی برچسب لوله نوشته و عین همین مشخصات را روی برچسب دیگری  شماره اتاق و تخت بیمار -د

ارسال فرم درخواست خون با لوله آزمایش حاوی نمونه خون بیمار به   . نوشته و به مچ بیمار می بندیم

 بانک خون بیمارستان

 

  دریافت خون از بانک خون بیمارستان 

تحویل خون از بانک خون بیمارستان پرستار مشخصات ثبت شده روی برچسب کیسه خون برای  -الف

قسمت ( یادداشت شده است کنترل کند ) فرم درخواست خون ( را با مشخصاتی که در فرم همراه 

فوقانی فرم درخواست خون بوسیله پرستار و قسمت میانی آن بوسیله بانک خون بیمارستان بعد از 

  . )ری تکمیل می شود آزمایشات سازگا

در صورتی که مشخصات روی برچسب کیسه خون کامالً با فرم درخواست خون مطابقت داشت  -ب 

موارد زیر باید کنترل شود و مرحله بعدی که همان کنترل محتوای کیسه خون می باشد به ترتیب 

  .انجام گردد

    

  کنترل کیسه خون

  کیسه خون باید سرد باشد - 1 

  .ان تحویل نباید از یخچال بیرون آورده شودکیسه خون تا زم

  خون نباید همولیز شده باشد - 2 

اگر کیسه خون در یخچال بی حرکت بماند گلبول های قرمز به صورت الیه قرمز رنگ در ته کیسه و 

در همولیز خون ، پالسما به رنگ قرمز .پالسما به صورت الیه زرد رنگ کدر روی آن قرار می گیرد 

  .درمی آید

زریق خون همولیز امکان دارد سبب شوک آنافیالکسی یا نارسایی حاد کلیه گردد و در نهایت ممکن ت

همولیز معموالً به علت نگهداری خون در دمای غیرمتعارف و یا آلودگی . است سبب مرگ بیمار شود

  .میکروبی به وجود می آید
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  بررسی وجود لخته در پالسما  -3

شود ، مشاهده لخته ناشی از دو عامل کم بودن ماده ضدانعقاد یا  در کیسه خون نباید لخته دیده

  .آلودگی میکرو بی کیسه خون می باشد و تزریق آن برای بیمار خطرناک است

   

  بررسی رنگ خون داخل کیسه  -4

زرشکی و یا ) گلبولهای قرمز ( اگر خون داخل کیسه . رنگ طبیعی کیسه حاوی خون جگری می باشد

  .بر خرابی آن است تیره باشد دلیل

   

  بررسی نشت خون -5

در صورت نشت خون از محل ورودی یا خروجی . به آرامی کیسه خون را از پایین به باال فشار می دهیم

  .کیسه ، آن خون نباید مورد استفاده قرار گیرد

   

  حمل خون در بخش 

ون بوسیله پرستار بعد از کنترل مشخصات کیسه خون ، فرم درخواست خون و بررسی محتوی کیسه خ

، حامل خون به نحو صحیح کیسه خون را در صندوق حاوی یخ قرار داده و آن را به بخش حمل کند 

صندوق از جنس فایبر گالس بوده و درب آن باید پیچ دار بوده یا در محل خود سفت قرار بگیرد تا از 

  .ورود هوا جلوگیری کند

و فرآورده ها موجودند که دارای تنظیم کننده  در حال حاضر وسایل جدیدی جهت حمل و نقل خون

برای پالکت  0C 25-20و  PCبرای  0C 8-2هستند و محدوده دما را بین ) آالرم( دما وهشدار دهنده

  .حفظ می کنند

  :اگر خون با دست حمل شود مشکالت زیر به وجود می آید  

  .ی و همولیز وجود داردخون در دمای نامناسب قرار می گیرد بنابراین احتمال رشد باکتر.1

  .به علت تکان و فشار دست و یا افتادن به زمین همولیز و آلوده می گردد. 2
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   )مهمترین و حساس ترین مرحله ( آخرین کنترل قبل از تزریق به بیمار 

قبل از شروع تزریق خون باید مشخصات ثبت شده در کارت شناسایی بیمار با فرم همراه و کیسه خون 

کنترل شده و با هم منطبق بوده باشند از جمله نام و نام خانوادگی بیمار ، گروه خون ، شماره دقیقاً 

سریال ، سپس کیسه خون از نظر داشتن لخته و همولیز و تغییر رنگ و تاریخ انقضاء مورد ارزیابی قرار 

صصین بیهوشی یادآوری می گردد که کنترل های فوق باید توسط پرستار ، پزشک معالج ، و متخ. گیرد

  جداگانه انجام شده و سپس بعد از اطمینان کامل ، تزریق خون انجام شود

  موارد زیر در کارت شناسایی در مدت تزریق باید یادداشت شود

  تاریخ تزریق  -

  ساعت تزریق  -

  تعداد واحد خون یا پالسمای مصرفی -

  شماره کیسه های مصرفی  -

  عالیم حیاتی بیمار طی زمان تزریق -

  امضاء پرستار -

  

  نکات مهم درحین تزریق خون

  ساعت می باشد 4حداکثر مدت زمان تزریق خون  - 1 

  تشخیص هویت دقیق بیمار و کیسه خون -2

  قرار دادن صحیح سوزن تزریق در رگ -3

  استفاده از ست فیلتردار -4

  مراقبت متناوب از بیمار -5
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، کرایوپرسیپیتیت ،  FFPراکم ، پالکت ، خون کامل ، گلبول قرمز مت(همه محصوالت خونی  -

  .باید با ست فیلتردار تزریق شود) محصوالت لیوفیلیزه 

  .در هر تزریق باید رگ مناسب انتخاب گردد -

خون کامل و یا گلبول قرمزمتراکم معموًال در یک یا دو ساعت تزریق ) غیر اورژانس ( در موارد روتین  -

در موارد اورژانس خون را با هر ( ساعت نباید طول بکشد  4و بیش از )  ml/kg/h  5- 4(می شود ، 

  )سرعتی می توان تزریق نمود 

 ml/kg/h 3- 2( عوارض حاد رخ می دهد باید تزریق آهسته باشد % 90دقیقه اول که بیش از  15در 

لیتیک می باشد می تواند کنترل عالیم زیر که از مهمترین نشانه های واکنش همو. و درکنار بیمار بود) 

  . در شناسایی زودرس آن کمک کند

   : عوارض ترانسفوزیون

   :در بیماران هوشیار 

    سرگیجه _ خارش _ لرز_  وکهیر نبض تند ونخی شکل اریتم _هیپوتانسیون  _ تنگی نفس

      

   در بیماران بیهوش 

  هموگلوبینوری _ افت فشارخون _ خونریزی از محل عمل جراحی

(FFP  نگهداری پالسمای تازه منجمد شدهطرز  

 FFP دو فاکتور انعقادی پنج . حاوی همه فاکتورهای انعقادی می باشد)V ( و هشت)VIII ( خیلی

دمای مناسب  VIIIو  Vبرای حفظ فاکتورهای انعقادی به خصوص فاکتورهای ناپایدار . ناپایدار می باشد

C 40-30 ولی حداقل دمای قابل قبول برای نگهداری آن. زیرصفر می باشد) C 18- بنابراین . می باشد

از جمله انتقال خون ، بانک خون بیمارستان و بخشهای بیمارستانی باید از دماسنج  FFPمراکز نگهداری 

  .زیر صفر را نشان دهد C20هایی استفاده کنند که حداقل 
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  طرز نگهداری پالکت 

  :نکاتی که دانستن آنها در مورد پالکت برای همه الزم است 

  .پالکت از خون تازه تهیه می شود -الف

  .تهیه آن دو مرحله ای بوده و وقت و انرژی زیادی می برد -ب

  .بوده و امکان ذخیره آن در مدت طوالنی وجود ندارد) روز  5( طول نگهداری آن خیلی کم 

نگهداری می گردد و برای جلوگیری از چسبیدن پالکت تا ) االی صفرب cc 24 -20 (در دمای اتاق  -ج

  .زمان مصرف باید تکان مالیم داده شوند

از طرفی با توجه به کوتاه بودن طول نگهداری پالکت در صورت عدم مصرف سریعاً به انتقال خون  - د 

  .برگردانده شود تا قبل از اتمام تاریخ انقضاء مصرف گردد و دور ریخته نشود

   

  طرز نگهداری کرایو پرسیپیتیت

است که یک فاکتور ناپایدار می باشد بدان جهت حداقل باید ) فاکتور هشت (  VIIIکرایو حاوی فاکتور 

درجه  30-40دمای مناسب و ایده آل ( درجه سانتی گراد زیر صفر نگهداری شود 18-20در دمای 

  ).  سانتی گراد زیر صفر می باشد 

بعد از ذوب کردن کرایو . است FFPذوب کردن آن مثل . پالسما می باشدcc 20-10 کرایو حاوی 

  .ساعت باید مصرف گردد 6حداکثر تا 

   

 PACKED R.B.C رقیق کردن گلبول قرمز متراکم یا

در مواردی که سرعت جریان خون متراکم ، کند است و یا نیاز به تزریق سریع می باشد ، آن را رقیق ( 

  )می کنند 
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  :محلول هاي مورد استفاده عبارتند از 

  .در هزار که بهترین رقیق کننده می باشد 9نرمال سالین . 1

 2همینطور محلول دکستروز ( که هزینه آن زیاد است و مقرون به صرفه نمی باشد % 5آلبومین . 2

  )درصد سالین 

  .مودو یا محلول رینگر به هیچ وجه نباید استفاده ن% 5از محلول دکستروز . 3

. محلول هیپوتونیک است و در نتیجه گلبول ها مچاله شده و لیز می گردد% 5زیرا که محلول دکستروز 

  .  محلول رینگر به علت وجود کلسیم باعث ایجاد لخته در کیسه خون می گردد

  ست استفاده کردا Y جهت رقیق کردن خون باید از . 4

  

  

  

  

  ECG  تهیه
: هدف  

جهت تشخیص بیماري ها ومشکالت قلبیبررسی کارکرد سیستم قلبی   

:وسایل مورد نیاز  

دستگاه شوک در صورت لزوم –پاراوان  - گاز –ژل  - الکترودها –کاغذ ثبت  –ماشین ثبت  
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 مراحل انجام کار ردیف

 .وسایل مورد نیاز را فراهم کنید 1

 .توضیح دهید که هیچ دردي ندارد ECGبه بیمار در ارتباط با انجام  2

او را در وضعیت به پشت خوابیده، در مرکز تخت قرار دهید (آماده کنید  ECGبیمار را جهت گرفتن 3

و در صورتی که خوابیدن براي بیمار مشکل باشد سر ) به طوري که بازوها در اطراف وي قرار گیرد 

 .تخت را کمی باال بیاورید

 .د کنیدپاراوان را کشیده ومحیط امن و خلوتی را براي بیمار ایجا 4

از مالفه . به بیمار کمک کنید که براي دسترسی به قفسه سینه و مچ دست ها و پاها آماده شود  5

 .براي حفظ پوشش بیمار استفاده کنید تا بیمار راحت باشد

 . از ژل مخصوص جهت تماس بهتر الکترودها با پوست استفاده کنید 6

الکترودها را به نحو صحیح به بیمار متصل کنید و مطمئن شوید تمام لیدها درست به بیمار اتصال  7

اگر موهاي سینه مانع قرار گرفتن صحیح الکترودها باشد آن نواحی را بتراشید و پوست را . یافته اند

 . تمیز کنید 

 2و لید  V6تا  AVF  ،V1و  III  ،AVR  ،AVLو  IIو  Iي  دستگاه را روشن نموده و از تمام لیدها 8

قبل از شروع دستگاه را براساس دستورالعمل کارخانه سازنده ( طوالنی الکتروکاردیوگرام تهیه کنید 

 ) .تنظیم و کالیبره کنید 

 .را روي نوار ثبت کنید  ECGهر گونه ناراحتی ودرد در قفسه سینه هنگام گرفتن  9

را از بیمار جدا کرده وبا دستمال کاغذي ، ژل ها را از روي بدن  تمامی الکترودها ECGپس از انجام  10

 .مددجو به آرامی پاک کنید

 .یادداشت کنید ECGرا در نوار ) نام و نام خانوادگی ،تاریخ وساعت انجام  (کلیه مشخصات بیمار 11

بر اساس وضعیت بیمار او را تحویل ( بیمار را از تخت بلند کرده و در پوشیدن لباس کمک کنید  12

 ) . دهید 

13 ECG  رادر فرم مربوطه چسبانده و مشخصات فرم را به طور کامل پر کنید و در پرونده بیمار نصب

 .کنید

 .را گزارش دهید ECGآماده بودن  14

 .رت دقیق در پرونده و گزارش پرستاري ثبت کنید تمام مراحل انجام کار به صو 15
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  : نکات آموزشی

  : محل قرار گرفتن الکترودهاي جلوي قلبی به صورت زیر است

 چهارمین فضاي بین دنده اي در کنار راست استرنوم=  V1محل اشتقاق 

  چهارمین فضاي بین دنده اي در کنار چپ استرنوم=  V2محل اشتقاق  

  V4 و  V2بین اشتقاق =   V3محل اشتقاق 

محل تقاطع خط افقی که از پنجمین فضاي بین دنده اي  عبور می کند با خط =  V4محل اشتقاق 

  میانی استخوان ترقوه چپ

محل تقاطع خط افقی که از پنجمین فضاي بین دنده اي  عبور می کند با خط =  V5محل اشتقاق 

  قدامی زیر بغلی چپ

خط افقی که از پنجمین فضاي بین دنده اي  عبور کرده با خط میانی  محل تقاطع=  V6محل اشتقاق 

  زیر بغلی

  ضروري بدانید که  ECGدر صورتی که طبق نظر پزشک ضروري باشد و یا در طول تهیه 

 طرف چپ V4و V3را درست قرینه   )V4R(و ) V3R( تهیه کنید ، ECGاز طرف راست قلب 

  .انفارکتوس بطن راست استفاده می شوند این اشتقاق ها براي تشخیص. قرار دهید 

براي ایجاد  (همان طور که چسباندن الکترودهاي جلوي قلبی با فشار دادن الستیک مربوط به آن 

  صورت می گیرد، )مکش

  .صورت گیرد)  براي خنثی کردن فشار مکش (جدا کردن آن نیز از سینه بیمار با فشار دادن الستیک 
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  .بیمار دردناک وآزار دهنده است در غیر این صورت براي 

استفاده می کنند نباید فشار مکش الکترود ) وارفارین  –هپارین  ( براي بیمارانی که داروي ضد انعقاد

  .هاي سینه زیاد باشد زیرا باعث جمع شدن خون در زیر الکترود وایجاد خونریزي زیر جلدي می شود

فسه سینه نتوان الکترودها را درست در جاي خود در صورتی که به دالیل مختلف مثل پانسمان در ق

قرار داد باید روي نوار الکتروکاردیوگرافی مربوطه توضیح الزم ثبت شود تا در تشخیص و مقایسه دچار 

 .خطا نشویم

مثل نداشتن پاي  (در صورتی که به هر دلیلی استفاده از پاي راست براي وصل الکترود ممکن نباشد  

می توان الکترود مربوطه را نیز به پاي چپ یا هر اندام دیگري  )امل پاي راست راست و یا سوختگی ک

 ) . این اشتقاق براي حذف پارازیت است (وصل کرد 

در صورتی که استفاده از هر یک از اندم هاي دست راست ودست چپ وپاي چپ ممکن نباشد، چون 

شرکت دارند باید اشتقاق ها را طوري وصل درجه نسبت به هم  60این اشتقاق در مثلث اینتوان با زاویه 

لذا ضروري است هر یک را به انتهایی ترین نقطه آن عضو وصل کرد که . کرد که زاویه را حفظ کنند

 . براي قلب نقش دست راست و یا چپ و پاي چپ باشد
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  2010 الین گاید اساس بر ریوي  - قلبی احیاء

  

  کلیات

  انجمن قلب   2010موضوعات کلیدي و تغییرات 

  در خصوص راهنماي احیاء قلبی و ) AHA(امریکا 

 و مراقبت قلبی عروقی اورژانس ) CPR(ریوي 

  این دستورالعمل که نتیجه بازنگري دستورالعمل 

   CPRاحیاء قلبی ریوي است، بر ارتقاء کیفی  2005

  :تاکید دارد و شامل 

  )بار در دقیقه بود  100تقریبا  2005در ویرایش ( بار در دقیقه  100 داقلحتعداد ماساژ قلبی  -1

و در اطفال ونوزادان، حداقل یک سوم قطر ) سانتی متر 5(اینچ  2 حداقلعمق ماساژ در بالغین  -2

سانتی متر در  5اینچ یا  2سانتی متر، در نوزادان و  4اینچ یا  5/1تقریبا  (   قدامی خلفی قفسه سینه

اینچ در بالغین بوده  2تا  5/1توجه داشته باشید که در دستورالعمل قبلی عمق ماساژ ، طیفی از ). اطفال

و دیگر نباید استفاده شود و عمق ماساژ قفسه سینه در اطفال و نوزادان عمیق تر از دستورالعمل قبلی 

  .است 

  .بعد از هر ماساژ اجازه برگشت قفسه سینه داده شود  -3

  .ساژ قفسه سینه حداقل وقفه در ماساژ ایجاد شود حین ما -4

  .از تهویه تنفسی زیاد پرهیز گردد  -5

  آتروپین حذف و جایگاه خودرا به وازوپرسین داده است -6 

  :  اثر بخشی رساندن مایعات  وداروها به ترتیب الویت -7
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  :  تزریق

       1  (IO   2  (ET     3  (IV     4   (IM 

   

در بالغین،  2به  30در این ویرایش جدید نسبت ماساژ قفسه سینه به تهویه که برای احیاءگر یک نفره  

در ویرایش جدید تنفس در . بود ، تغییر داده نشده است )  بغیر از نوزادان تازه متولد (اطفال و نوزادان 

  .طی یک ثانیه داده می شود 

بار در دقیقه انجام  100ماساژ قفسه سینه با تعداد حداقل )  اینتوباسیون (همینکه راه هوائی برقرار شد 

  .از تهویه زیاد نیز پرهیز شود . بار دقیقه انجام شود 10تا  8تهویه تنفسی با تعداد . شود

 

A-B-CC-A-B  

=A Airway    

=B Breathing  

=B Circulation  

در بالغین ، کودکان و  C-A-Bبه  A-B-Cاز  BLSاحیاء قلبی ریوی گامهای  2010در دستورالعمل 

تغییر یافته که این تغییرات اساسی بایستی به احیاء گران آموزش ) بغیر از نوزادان تازه متولد(نوزادان 

  .داده شود 

  :علت 

در ارست قلبی با )  برگشت موفق (بقا اکثریت ارست قلبی در بالغین اتفاق می افتد و بیشترین میزان 

در این بیماران . بدون نبض ایجاد شود ، گزارش شده است  VTیا  VFشاهد یا ارست قلبی که با ریتم 

اغلب بدلیل  A-B-Cدر پروتکل . ، ماساژ قلبی و دفیبریالسیون زود هنگام می باشد  BLSجزء اصلی 

دهان یا تنفس با ماسک ، ماساژ قلبی به تاخیر می افتد  اولویت در باز کردن راه هوائی و تنفس دهان به

در احیاء ( ماساژ قلبی بالفاصله شروع شده و تاخیر در تهویه با حداقل زمان انجام گردد  C-A-Bدر . 
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 30یا  CPRدو نفر اطفال و نوزادان تا حدامکان تاخیر در تهویه کوتاه شده و تنها در انتهای سیکل اول 

  ).ثانیه است تهویه انجام شود 18ادل ماساژ قلبی که مع

  انجمن قلب امریکا ECCزنجیره بقاء 

  شناخت سریع ارست قلبی و فعال نمودن سیستم اورژانس -1

  با تاکید بر ماساژ قلبی CPRشروع سریع  -2

  دفیبریالسیون سریع -3

4- ACLS موثر  

  مراقبت بعد از ارست قلبی -5

  

CPR بالغین  

  

  

  :عبارتند از  2010سال  CPRموضوعات کلیدی و تغییرات اصلی برای راهنمای 

  تاکید بر ماساژ قلبی

را  CPRو آموزش )  ارست قلبی (اگر اطرافیان مصدوم، شاهد کالپس ناگهانی بودند  جدید

استفاده نمایند  CPRبرای شروع )  با شروع ماساژ قفسه سینه (نیده اند ،کافی است تنها از دستها انگذر

با عنایت به اینکه دستها در وسط قفسه سینه قرار گرفته ، سریع و محکم فشار آورد و سپس سیستم . 

را تا وارد شدن دستگاه )  ماساژ قفسه سینه (با دست  CPRاحیاءگر باید . اورژانس را فراخوان کند 

AED  ان در حداقل زمان بعد از تشخیص احیاء گر. و استفاده از آن توسط پرسنل متبحر ، ادامه دهد

اگر احیاء گر آموزش دیده باشد و قادر به احیاء تنفسی . ارست قلبی ، ماساژ قفسه سینه را شروع نمایند 

انجام دهد و این اقدام را تا وارد شدن دیگر اعضا  2به 30باشد، بایستی ماساژ قلبی و تنفس را با نسبت 

  .ادامه دهد  AEDتیم و استفاده از 



 تروما
 

  
 

تفاوتی در توصیه برای احیاءگر آموزش دیده و آموزش ندیده  2005در دستورالعمل  قدیم

در اینحال در این دستورالعمل برای احیاءگرانی که . قائل نشده است و تنها بر ماساژ قلبی تاکید دارد 

  .نیستند و یا قادر به انجام اینکار نیستند توصیه ای ندارد  CPRراضی به انجام 

  

  

  

  

، برای احیاء گر آموزش ندیده ساده است و  ) ماساژ قفسه سینه (تنها با دست  CPR انجام: ) علت( 

از طرفی تحقیقات نشان داده . براحتی می تواند با راهنمائی توسط تلفن و از راه دور نیز انجام گردد 

توام با ماساژ قلبی و احیاء تنفسی  CPRبا در مقایسه ) تنها با دست( CPRمیزان بقا و موفقیت در 

  .لذا توصیه می شود که ماساژ قلبی بالفاصله انجام گیرد . مشابه بود 

  

  

  

  

  

  

C-A-Bارجح بهA-B-C  

  .شروع ماساژ قفسه سینه قبل از تهویه انجام شود : ) جدید ( 2010

با بازکردن راه هوائی ، چک کردن تنفس بیمار ، دادن دو تنفس به  CPRشروع ) :  قدیم ( 2005

  .تنفس 2ماساژ قلبی و  30بیمار و بعد شروع 

با ماساژ قلبی در مقایسه با زمانی که ابتدا احیاء  CPRشواهد نشان می دهد که شروع :  ) علت( 

  .بدنبال دارد CPR تنفس انجام می گیرد، موفقیت بیشتری در 

سبب جریان خون به سمت قلب و مغز شده و نتایج تحقیقات نشان می دهد که موفقیت ماساژ قلبی 

و پیامدهای آن در ارست قلبی خارج بیمارستانی زمانی که اطرافیان مصدوم مبادرت به ماساژ  CPRدر 

بهمین دلیل تاخیر در . قلبی می کنند در مقایسه با زمانی که مداخله ای انجام نمی گیرد، بیشتر است 

پوزیش دادن به سروگردن و تنفس دهان . شروع ماساژ قلبی و یا وقفه در انجام آن باید به حداقل برسد

در صورتیکه که دونفر احیاءگر .به دهان یا با ماسک و بگ، سبب تاخیر در انجام ماساژ قلبی می شود 

اژ قلبی مبادرت به باز ماس 30وجود داشت ،نفر اول شروع به ماساژ قلبی نموده و نفر دوم بعد از انجام 



 تروما
 

  
 

با  CPRدر صورتیکه چند نفر احیاء گر وجود دارد شروع . کردن راه هوائی و تهویه مصنوعی می کند 

  .ماساژ قلبی است و بایستی تاخیر در احیاء تنفس با حداقل زمان انجام گیرد باشد 

  حذف مشاهده ،گوش کردن و احساس کردن در ارزیابی تنفس

مشاهده ،گوش کردن و احساس کردن که در ارزیابی تنفس بکار می رود حذف ) :  جدید ( 2010

  .ماساژ قلبی راه هوائی باز شده و دو تنفس داده می شود 30شده است و بعد از انجام 

بعد ازبازکردن راه هوائی ، مشاهده ،گوش کردن و احساس برای ارزیابی تنفس بکار ) :  قدیم ( 2005

  .می رود 

و ارزیابی . در روش جدید قدم اول بعد ازتشخیص ارست قلبی تنفسی، ماساژ قلبی است :  ) علت( 

ماساژ قلبی، مبادرت به باز کردن راه هوائی و  30تنفس بطور مختصر در مصدوم انجام شده و بعد از 

  .تهویه تنفسی می شود 

  بار در دقیقه  100حداقل : تعداد ماساژ قفسه سینه 

  .ماساژ قلبی در دقیقه انجام دهد  100احیاء گر باید حداقل ) :  جدید (2010

  بار در دقیقه 100تعداد ماساژ قلبی در حدود ) :  قدیم ( 2005

بسیار مهم است   ROSCتعداد ماساژ قلبی در هر دقیقه در برگشت خودبخود جریان خون :  )  علت( 

تعداد واقعی ماساژ قلبی . می شود  CPRولوژی مصدوم بعد از ورو سبب پیامدهای مطلوب در وضعیت ن

بدلیل بازکردن راه هوائی ، دادن (در دقیقه بستگی به تعداد ماساژ قلبی در دقیقه و مدت قطع ماساژ 

تحقیقات نشان داده که بین .  ) دارد AEDتنفس ، وقفه برای ارزیابی ریتم قلب و تنفس و آنالیز 

اثر بخشی ماساژ قلبی هم به تعداد . اری وجود دارد و تعداد ماساژ قلبی ارتباط معنی د CPRموفقیت 



 تروما
 

  
 

تعداد ناکافی ماساژ قلبی . ماساژ قلبی و هم به حذف عواملی که سبب وقفه آن می شود ، بستگی دارد 

 2010در ویرایش . در دقیقه و یا قطع مکرر آن و یا هر دو ، سبب کاهش اثربخشی ماساژ قلبی می شود 

بنحوی که زمان قطع . هی بین آخرین ماساژ قلبی و دفیبریالسیون باشدتاکید شده است که زمان کوتا

  .ماساژ کوتاه باشد و بعد از دفیبریالسیون بالفاصله ماساژ قفسه سینه شروع شود 

  عمق ماساژ قفسه سینه

  .است ) سانتی متر 5(اینچ 2در بالغین حداقل عمق ماساژ قلبی ) :  جدید ( 2010

  .است ) سانتی متر 5تا 4تقریباً (اینچ 2تا  5/1بالغین عمق ماساژ قلبی تقریباً در  ) : قدیم (2005

بدنبال ماساژ قلبی و افزایش فشار داخل آئورت و فشار مستقیم بر قلب، خون در سیستم :  ) علت( 

وقتی طیفی از .جریان خون، اکسیژن و انرژی را به قلب و مغز تحویل می دهد . عروقی جریان می یابد 

از طرفی دیگر از آنجائیکه اغلب . داد برای عمق ماساژ وجود داشته باشد بخاطر سپاری آن مشکل استاع

لفظ حداقل  2010لذا در ویرایش . اینچ بسیار موثرتر است 2ماساژ کافی داده نمی شود حداقل ماساژ 

  .اینچ استفاده می شود 2

  Agonal   Gaspsشناسائی 

همراه باشد که احیاگر  Agonal  Gaspsالیت مشابه تشنج یا ارست قلبی تنفسی ممکن است با فع

بنابراین احیاگران برای شناخت این وضعیت در . را در تشخیص وضعیت ارست قلبی دچار اشتباه کند

  .ارست قلبی باید آموزش دیده باشند 

را، با ارزیابی مصدوم و بررسی پاسخ وی به محرکات  CPRاحیاء گر نیاز به شروع :  ) جدید ( 2010

احیاگر باید قادر به تفکیک وضعیتی باشد که مصدوم تنفس طبیعی داشته و نیاز به . بررسی می کند

CPR  ندارد، از وضعیتی که مصدوم تنفس ندارد و یاتنفس وی طبیعی نیست و انجامCPR  ضروری

  .است 



 تروما
 

  
 

. را شروع می کند CPRدارداحیاءگر بالفاصله  gaspingنفس در مصدومی که تنفس ندارد یا فقط ت

بنابراین بعد از ارزیابی مصدوم و پاسخ وی به محرکات ، وضعیت تنفس وی بطور مختصر کنترل شده و 

توسط نفردوم، سریعاً نبض  AEDسپس سیستم اورژانس فراخواند می شود و تا وارد شدن دستگاه 

   .شروع می شود  ،CPRکنترل شده 

  

  

  

می باشد از نظر احتمال نیازبه شروع  gaspingاحیاءگر مصدومی که دارای تنفس :  ) قدیم (2005

CPR  بررسی می کند.  

  فشارکریکوئید

  .استفاده از فشار کریکوئید بطور معمول در هنگام ارست قلبی توصیه نمی شود :  ) جدید ( 2010

هوشیاری ندارد بکار می رود و نیاز به این  فشارکریکوئید معموالً در مصدومی که:  ) قدیم ( 2005

  .هست که نفر سومی که در گیر احیاء تنفسی یا ماساژ قلبی نیست ، اینکار را انجام دهد 

فشار بر غضروف کریکوئید تکنیکی است که فشار بر دیواره تراشه خلفی و مری وارد کرده و  :) علت ( 

مطالعات . ون در طی تهویه با ماسک جلوگیری می کندبا بسته شدن مری، از رگورژیتاسیون و آسپیراسی

نشان داده که فشار کریکوئید سبب تاخیر یا جلوگیری از اینتوباسیون شده و علیرغم فشار روی 

بنابراین استفاده . همچنین آموزش آن به احیاءگر ساده نیست. کریکوئید، آسپیراسیون اتفاق میافتد

  .توصیه نمی شود  معمول ازفشار کریکوئید در ارست قلبی

  

  ای الکتریکی درمانه

تغییرات عمده ای در بحث های دفیبریالسیون ، کاردیوورژن اختالالت ریتم های  2010در ویرایش 

قلبی و استفاده از پیس میکر در برادی کاردی ایجاد نشده است ،لیکن بر دفیبریالسیون هر چه سریعتر 

  .تاکید شده است  CPRبرای افزایش کیفیت 

  



 تروما
 

  
 

  در بیمارستانAEDازاستفاده

. در بخشهای بیمارستانی نیز استفاده می شود   AED)2005تاکید بر توصیه های (

دقیقه 3هدف تخلیه شوک با زمان کمتریا مساوی  (خصوصاً در شرائطی که نیاز به دفیبرالسیون آسان 

باشد و یا در شرائطی که پرسنل قدرت تشخیص ریتم ندارند یا بصورت مکرر نیاز به )  بعد از ارست قلبی

  .استفاده می شود  AEDدفیبرالسیون باشد از 

   CPRاولین شوک در مقابل اولین

در شرائطی که ارست قلبی با شاهد در داخل یا خارج از ) :  (

هر چه  AEDبا ماساژ قفسه سینه شروع و  CPRدر دسترس باشد ، بالفاصله  AEDبیمارستان باشد و 

در شرائطی که ارست قلبی خارج از بیمارستان و بدون شاهد باشد پرسنل . سریعتر استفاده شود 

با  AEDرا شروع می کنند و تا زمانی که ریتم قلبی بوسیله  CPRبالفاصله ) EMS(اورژانس 

دقیقه  3تا  5/1بعبارت دیگر قبل از دفیبریالسیون . شد ماساژ قلبی ادامه یابد مانیتورینگ قابل کنترل با

CPR  انجام شود.  

اتفاق می افتد و بیش از چند دقیقه بطول انجامید ، میوکارد از اکسیژن و  VFهنگامی که : ) علت( 

تحویل نماید و  مدت کوتاهی ماساژ قلبی می تواند اکسیژن و انرژی را به قلب. انرژی تخلیه می شود

  .به ریتم سینوسی بعد ازشوک را افزایش می دهد  VFاحتمال برگشت ریتم 

در کسانیکه  CPRروز و یکسال بعد از 30ولوژیک ورطبق نتایج تحقیقات انجام شده وضعیت ن

شروع شده بودند و عملیات ماساژ قلبی برای آنان شروع شده بود با کسانیکه بالفاصله  CPRبالفاصله 

  .السیون شده بودند مقایسه شد و در گروه اول پیامدهای بهتری برای بیمار مشاهده شد یدفیبر

  شوک 3پروتکل یک شوک در مقابل پروتکل 

نتایج تحقیقات نشان داده است که گروهی که با تک شوک احیاء ) :  ندارد 2005تفاوتی با  ( 2010

  .اند، میزان بقا بیشتر بوده استشوک دریافت نموده  3شده ا ند در مقایسه با کسانیکه 
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 الگوریتم احیای پایه
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 دارو درمانی 

  : شامل ساعت های زیر می باشد ، روتین ساعت دارو دادن بر اساس نوع دستور

  Daily              9)(داروهای روزانه 

 Bid(       9 – 21(دو بار در روز داروهای 

  Tid(                 9-17-1(داروهای سه بار در روز 

      Qid(        24 – 18 – 12- 6(ًداروهای چهار بار در روز 

  .در اسرع وقت با توجه به دستور داده خواهد شد  Stateداروهای 
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      inj=250mg/2mlسیتی کولین              

 افزایش دهنده جریان خون و مصرف اکسیژن مغز  :گروه درمانی 

   اختالل عروقی مغز مثل استروک ایسکمیک و آسیب سر: د مصرف رموا

  : مالحظات پرستاری 

  . تاثیر دارو در اختالل عروق مغز ثابت نشده است  -2. تجویز می گردد IVو  IMدارو به صورت  -1

  

  Tab = 40mg -  inj= 10mg/ml     فروزماید 

  ضد هیپرتاسیون -دیورتیک :  گروه درمانی

 ادم –هیپرتانسیون  –ادم حادریه :  مواد مصرف

  :  مالحظات پرستاری

 و     BP - I / Oکنترل-2کنترل نشانه های آلکالوز متابولیک ، خواب آلودگی، بیقراری، هیپوکالمی  -1

 HR برای جلو گیری از تداخل با خواب بیمار ، دارو را صبح ها تجویز کنید  -3. روزانه.  

  

        Tab = 10- 25 mgباکلوفن      

  شل کننده عضالت اسکلتی:  گروه درمانی

  پل وضایعات نخاعیلتیاسپاسم در اسکلروزمو: موارد مصرف

  : مالحظات پرستاری

برای کاهش تحریک گوارشی دارو را  -2. دارو را بعد از مصرف طوالنی به طور ناگهانی قطع نکنید  - 1 

این دارو آستانه تشنج را کاهش می دهد به این نکته در بیماران مبتال به صرع  -3. با غذا تجویز کنید 

  .  توجه کنید



 تروما
 

  
 

  

  

  

                                     Tab = 30 mg          Inj=10 mg / 50 ML  نیمو دیپین  

  وازودیالتور مغزی:  گروه درمانی    

  سردرد میگرن -2بهبود نقایص نورولوژیک بعد از خونریزی ساب آراکنوئید  -1:  موارد مصرف

  : مالحظات پرستاری

 EKGو   BPانفوزیون دارو باید  از طریق کاتتر مرکزی  وبا استفاده از پمپ انفوزیون انجام شود  - 1 

  .بیمار مونیتور شود

  

  جنتا مایسین 

Inj= 20-40-80          2 mg/2 ml              

  آنتی بیوتیک: گروه درمانی

  مننژیت - 2عفونت  -1:  موارد مصرف 

  :  مالحظات پرستاری

  .شنوایی بیمار را قبل و حین درمان ارزیابی کنید  -1

  .مونیتور کنیدرا ) برون ده ادراری  (عملکرد کلیه  - 2 

  .در سی لیتر حاکی از مسمومیت کلیوی و گوش است  2mgحداکثر سطح خونی بیش از  -3

  

  



 تروما
 

  
 

  

              C  lnj =100 mg /5mlویتامین 

  ویتامین : گروه درمانی

  در فقر غذایی یا موقع افزایش نیاز  cجلوگیری از کمبود ویتامین : موارد مصرف

  :  مالحظات پرستاری

تزریق سریع وریدی ممکن است  -2.در خون می شود  Cسیگار کشیدن باعث کاهش سطح ویتامین  -1

  .باعث غش شود

        Eویتامین 

Inj =100 mg /ml  

  ویتامین :گروه درمانی

  E-RDAکمبود ویتامین: مواد مصرف

  : مالحظات پرستاری 

   در طول درمان  Eبررسی سطح ویتامین

  

                   inj=100 -200 mg/ml              Tab =150 mg -100mgفنوباربیتال 

 سداتیو –ضد تشنج  : گروه درمانی

  تسکین –بی خوابی  –صرع مداوم :  موارد مصرف

  : مالحظات پرستاری

دارو را به طور  -2کنترل وضعیت منتال ، آگاهی روانی ، احساسات، بررسی دپرسیون تنفسی   - 1 

  تزریق وریدی فقط در موارد اورژانس صورت  -3ناگهانی قطع نکنید زیرا تشنج ممکن است بدتر شود 

  .می گیرد وتزریق باید آهسته باشد
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  استازوالمید 

Tab= 250 mg    

 کننده آنزیم کربنیک انهیدرازمهار : گروه درمانی

  صرع –ادم : موارد مصرف 

  : مالحظات پرستاری

  مشاهده بیمار از نظر اسیدوز متابولیک خفیف تا شدید – I/Oکنترل 

  

  

  

     دیازپام 

Tab= 5 mg          inj=10mg /2 ml                                                

 

  خواب آور –ضد اضطراب  –ضد تشنج : گروه درمانی

  اختالالت اضطرابی–صرع مداوم :موارد مصرف

  : مالحظات پرستاری

از . از انفوزیون داخل وریدی دیازپام اجتناب کنید دارو ممکن است در مایعات داخل وریدی رسوب کند 

  .وریدهای کوچک وتجویز داخل شریان اجتناب کنید
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   وانکومایسن

inj =500 mg   

  بیوتیک آنتی : گروه درمانی

  عفونت هاي شدید استا فیلو کوکی در صورت عدم تأثیر با مصرف آنتی بیوتیک هاي دیگر:موارد مصرف

  : مالحظات پرستاري

باید تزریق شود فواصل وعده اي دارو باید مساوي باشد  IVآهسته   8hاین آمپول رقیق شده در عرض  

 .لیتر مایع دریافت نماید 1- 2بیمار باید روزانه . تا سطح خونی دارو ثابت باشد

 

  

 

  مانیتول 

Inj solu: 10% -20%   

  فشار داخل جمجمه  کاهش -دیورتیک :گروه درمانی 

  افزایش فشار داخل جمجمه .درمان ادم ،آسیت : موارد مصرف  یا داخل چشم

  :مالحظات پرستاري 

نشانه هاي اسید وز متابولیک ، خواب  - 3سرعت، عمق،رتیم تنفس  -2روزانه   I/Oبررسی نسبت  - 1 

  آلودگی، بیقراري
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   متیل پردنیزولون

Inj:500mg/Vial     tab:5mg  

 ضد التهاب ،سرکوبگرایمنی :گروه درمانی 

  سرکوبگر ایمنی                   متیل پردنیزولون

  شوک  –التهاب : موارد مصرف 

  :پرستاري مالحظات 

وضعیت منتال احساسات ، . ادم ، هیپرتانسیون   – 2،  پارستزي ،خستگی، تهوع،استفراغ Kکمبود  - 1 

  پتاسیم ، قند خون ،قند ادرار در درمان دراز مدت - 3خلق 

  

                                                                                                                                            متادون

inj :5mg /ml- 10 mg / ml           

  ضد درد، سم زدایی نارکوتیک: گروه درمانی 

  سندرم خودداري از نارکوتیک –درد شدید : موارد مصرف 

  :مالحظات پرستاري 

یا  CNSتغیرات  -3به چک  کاهش برون ده ادراري   I / Oنسبت  -2بررسی درد، شدت درد  - 1 

  گیجی ، خواب آلودگی
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                inj = 5 mg /1 ml میدازوالم

  سداتیو قبل از عمل ، فراموشی زا، سداتیو هوشیار: گروه درمانی 

  انفوزیون مداوم براي . سداتیو قبل از جراحی  -1:موارد مصرف 

  داراي ونتیال سیون مکانیکیسداتیو بیماران انتوبه و 

  :مالحظات پرستاري 

براي دوره ریکاوري در بیماران چاق   S/V کنترل - 2بررسی محل تزریق از نظر قرمزي ،درد ، تورم  - 1 

  یابد ↑آپنه ، دپرسیون تنفسی که ممکن است در پیران  -3

  

  

  

        inj =5 mg / m 1 هالوپریدول

  ضد سایکوز:گروه درمانی 

  وابستگی به الکل –اختالالت سایکوتیک : موارد مصرف 

  :مالحظات پرستاري 

  ، اختالل الگوي خوابLOCاحساسات ، اوریانتاسیون ،  -2بررسی گیجی ، غش و ضعف  - 1 
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   دگزامتازون

inj = 8 mg /2 ml  

  سرکوب کننده ایمنی   –ضد التهاب :گروه درمانی

  التهاب ، آلرژي –ادم مغزي  :موارد مصرف 

  :مالحظات پرستاري 

  پتاسیم ، قند خون ، قند ادرار در درمان دراز مدت: بررسی  - 1 

 ↑و هوشیار بودن از نظر کاهش برون ده ادراري   I /Oنسبت  - 3توزین روزانه و گزارش اضافه وزن  -2

 وضعیت منتال ،احساسات ، خلق ، تغییرات رفتاري -4ادم 

  

  فنی توئین 

cap:100mg      inj: 250mg/5cc  

  ضد تشنج: گروه درمانی 

  : کنترل پروفیال کتیک -2کلو نیک ، صرع مداوم،  –تشنج ژنرالیزه تونیک  -1: موارد مصرف 

  . جراحی اعصاب، تشنج درمانی  

  :مالحظات پرستاري 

   تنفسعمق و ویژگی و سرعت ، دپرسیون تنفسی  -2بررسی از نظر حساسیت مفرط به فنی توئین  - 1 
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  رانیتیدین 

Tab = 150 mg       Inj = 50 mg / 2 ml        

  ضد اولسر پپتیک :گروه درمانی 

  فالکس معده به مريیبیماري ر –پروفیالکسی اولسراسترس  –اولسر دئودنوم و معده : موارد مصرف 

  :مالحظات پرستاري 

  وضعیت منتال ، کنفوزیون، گیجی، دپرسیون -2، کراتینین  I / O     ،BUNبررسی نسبت  - 1 

   سوکرالفیت

Tab = 500 mg 

  ضد اولسر: گروه درمانی 

  درمان نگه دارنده اولسر دئودنوم –درمان کوتاه مدت  اولسر دئودنوم : موارد مصرف 

  :مالحظات پرستاري 

  با معده خالی یک ساعت قبل از غذا - 1 

  جویدن قرص ها پرهیز کنیداز خرد  کردن یا  : هشدار

  سولفات منیزیم 

inj = 10% - 20% - 50%      

  ضد تشنج: گروه درمانی 

  جلوگیري یا کنترل تشنج در پره اکالمپسی -2تشنج هیپو منیزیومی    -1:موارد مصرف 

مونتیورنیگ عملکرد قلب ،  - IV 2بعد از تجویز  15َهر  V / Sمونتیورنیگ  -1: مالحظات پرستاري 

  .بررسی وضعیت منتال ، آگاهی روانی  -3سطح منیزیم 
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   دارو حاوي ست میکرو قطرات تعداد تنظیم و محاسبه/ 1

  

  

  

 اینکه به توجه با ، باشد شده تجویز کیلوگرمی 60 بیمار براي دوپامین μ / kg / min 10 اگر:  مثال

  سی سی 100 در دوپامین mg 200 آمپول یک

   ؟ است چند قطرات تعداد ، شود حل ست میکرو 

60   )kg 60 � 10 (� 100  

  قطرات تعداد=   ـــــــــــــــــــــــــــــ                

200000    =1000mg �   200  

 در شما فرمول این با.  کنیم می آشنا جدیدي فرمول با را شما روتین هاي فرمول به توجه بدون حال

 حاوي میکروست قطرات تعداد سریع خود ذهن در و فراوان محاسبات بدون توانید می ثانیه چند عرض

  : است زیر قرار به که کنید حساب را دارو

 مقدار همان حاوي آن قطره 6 شود ریخته میکروست سی سی 100 در میزانی هر با دارویی هر هرگاه 

  : شما اگر یعنی کوچکتر واحد یک با شده ریخته که داروست

   *      TNG 5mg کردید حل میکروست سی سی 100 در ،    

 . دارد TNG 5μ آن قطره 6    *   

ها دارو رایج محاسبات  

  سرم حجم مقدار     شده داده دستور داروي مقدار  60                    

  تعدادقطرات �                                                                                                                   

  موجود داروي کل مقدار                                                 
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   *200 mg  کردید، حل میکروست سی سی 100 در دوپامین    

 . دارد دوپامین میکروگرم μ200 آن قطره 6     *   

   گرم به دارویی درصدهاي تبدیل و محاسبه/ 2  *     

 درصد صورت به آنها ظروف در موجود داروي مقدار(  ها سرم و داروها از زیادي تعداد اینکه به توجه با

 داروي مقدار رساندن براي پرستار)  تونیک هیپر گلوکز ، لیدوکائین ، کلسیم(  است شده نوشته(%) 

  . کند برداشت فوق ظرف از و محاسبه را مقدار آن بتواند باید شده داده دستور

  سی سی در گرم% =  درصد                  

 %  1 کائین لیدو محلول:  مثال

 سی سی mg 100            گرم 1=  1000

X                             1 سی سی  

 خواستید گاه هر که کنیم می  جلب اي رابطه به را شما توجه فوق ریاضی تناسب به توجه بدون حال

  : نباشد ریاضی تناسب به نیاز ، کنید محاسبه را است شده نوشته درصد حسب بر که دارویی مقدار

 رقم گذاشتن و( % )  درصد عالمت حذف با فقط ، باشد شده مشخص درصد با دارویی غلظت گاه هر

 می گرم میلی واحد به آمده بدست عدد این حاوي دارو آن سی سی یک ، دارو آن عدد جلوي صفر

  : مثال ، باشد

  . دارد دارو گرم میلی 10 آن سی سی یک:  یعنی% 1 * 

  . دارد دارو گرم میلی 20 آن سی سی یک:  یعنی% 2  * 

  . دارد دارو گرم میلی 200 آن سی سی یک:  یعنی%  20*   

  . دارد دارو گرم میلی 500 آن سی سی یک:  یعنی%  50*      

  

Mg 10� �  
1 �1000

100 
� 
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   گرم به واالن اکی تبدیل/  3

        واالن اکی یک=     ملکولی جرم)  گرم(        

  ظرفیت               

K CL O Na S Mg 

3

9 

5/35 16 23 32 24 

  :  از عبارتند استفاده مورد شایع امالح ظرفیت

  2=  منیزیم سولفات ، 1=  سدیم کلرور ،  1=  پتاسیم کلرور

  :  مثال

  ؟ دارد KCL واالن اکی میلی چند آن سی سی یک باشد می%  15 موجود KCL اینکه به توجه با

 mg 74500  =5/74 واالن اکی یک=  39+  5/35=  گرم KCL 1                                                          

   یک پس ، بود خواهد mg 74500  =Meq 1000 و ، است واالن اکی یک=  meq 1000 چون و  

 گرم میلی 150 آن سی سی یک یعنی%  15 طرفی از. بود خواهد KCL   =mg 5 /74 واالن اکی میلی

KCL واالن اکی میلی 2 حاوي آن سی سی یک هر پس دارد KCL باشد می  .  

   سرنگ انفوزیون پمپ/  4

  : کنیم می   جلب زیر رابطه به را شما توجه دستگاه این از استفاده شیوع به توجه با



 تروما
 

  
 

 حل سی سی 100 سرنگ در را دارو مقدار همان ، کنید حل دارو میکروست روش در آنچه اساس بر اگر

 خواهد ساعت در سی سی مقدار همان ، پزشک شده داده دستور حسب بر دقیقه در قطره تعداد کنید

  :  مثال ، بود

 TNG گرم میلی 5 شما میکروستی روش همانند اگر دارد TNG سرم 10μ g /min دستور بیماري اگر

 12 همان پس شود می دقیقه در قطره 12 میکروستی روش در چون بریزید سرنگ سی سی 100 در

 همان و کردید استفاده سی سی 50 سرنگ اگر فقط بود خواهد سرنگی روش در ساعت در سی سی

  .   گردد نصف باید مقدار این کردید حل آن در را دارو مقدار

   هپارین انفوزین/ 5

 تعداد کردید حل میکروست سی سی 100 در هپارین واحد 10000 فقط هپارین انفوزین براي گاه هر

 راست سمت رقم دو حذف با فقط است ساعت در پزشک شده داده دستور مقدار همان تنظیمی قطرات

  .  آن

  : مثال

    دقیقه در قطره 5 است ساعت در واحد 500 دستور اگر    ·     

   دقیقه در 10 است ساعت در واحد 1000 دستور اگر     ·    

                دقیقه در قطره 15 است ساعت در واحد 1500 دستور اگر   ·    

  :                   سرم قطرات تعداد حاسبهم   )6

   �  سرم ست در دردقیقه قطرات تعداد                             
�

4�
 

 �  میکروست در دردقیقه قطرات تعداد                    
�

4�
�  4 
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 (Burns)ؾٛذتٍی ٞب 

ٔربٌ ٚ ثبفتٟبی ظیط پٛؾت وٝ ثب حطاضت , ؾٛذتٍی ٖجبضت اؾت اظ ٞط ٌٛ٘ٝ آؾیت ثٝ پٛؾت  

ؾس زض ثطاثط ٘فٛش ٖٛأُ ثیٕبضیعا ٚ   پٛؾت ثٗٙٛاٖ یه.ٔؿتمیٓ یب غیط ٔؿتمیٓ ایدبز ٔی قٛز 

ج قسٖ ٔبیٗبت ثسٖ ٔی ٌطزز ِٚی ظٔب٘ی وٝ ؾٛ اخؿبْ ذبضخی ُٖٕ ٔی وٙس ٚ ٔبٕ٘ اظ ذبض

. ایٗ اٖٕبَ ثسضؾتی ا٘دبْ ٍ٘طفتٝ ٚ ٔكىالتی ثٝ ٚخٛز ٔی آیس , ذتٍی ضٚی ٔی زٞس 

زضخٝ . زضخٝ ؾب٘تیٍیطز ایدبز ٕ٘ی قٛز  43آؾیت ٞبی پٛؾت ٕٔٗٛال زض زٔب ی وٕتط اظ

زضخٝ . ی آٚضز زضخٝ آؾیت لبثُ ٔال حٓٝ ای ثٝ ثبفتٟبٚاضز ْ 55تب  44حطاضت ٞبی ثیٗ 

پطٚتئیٟٙبی ثسٖ ضا ٔٙٗمس وطزٜ ٚ ؾبذتبض پٛؾت ضا زض , زضخٝ ؾب٘تیٍطاز  56حطاضتٟبی ثبالتط اظ 

. ظٔبٖ وٛتبٞی ترطیت ٔی وٙس 

٘بْ زاض٘س ( ٖٛأُ تٗییٗ وٙٙسٜ إٞیت ؾٛذتٍی),قطایُی وٝ قست ؾٛذتٍی ضا تكسیس ٔی وٙٙس

 .

  :عوامل تعیین کننده اهمیت سو ختگی ها  

ضخٝ ؾٛذتٍی ز -０

(  ٚؾٗت)زضنس ؾٛذتٍی  -2

    قست ؾٛذتٍی -3

ؾٗ ٔهسْٚ   -4

ٔحُ ؾٛذتٍی  -5

  ٕٞطاٞی ؾٛذتٍی ثب ٖٛأُ ظٔیٙٝ ای -6

 

 

http://


  علل سو ختگی

٘مُٝ , ؾٛذتٍی ثٝ ُّٖ ٔرتّف ٕٔىٗ اؾت اتفبق ثیفتس وٝ اظ آٖ خّٕٝ ٔی تٛا٘یٓ اقٗٝ ذٛضقیس

ٔٛاز , ٔٛاز ٔصاة, ٘بقی اظ ثربض آة ٌطْ خطیبٖ ثطق زض ِٚتبغی ٞب ثبال حطاضت ٔطَٛة, آتف

. اقٗٝ ضازیٛ اوتیٛ ٚ ٔٛاز ٔٙفدطٜ خٍٙی ضا ٘بْ ثجطیٓ, (اؾیسٞب ٚ ثبظٞب )ٔٛاز قیٕیبیی, زا٘ قسٜ

: ؾٛذتٍی ٞب ضا ثط اؾبؼ ٖبُٔ ایدبز ثٝ چٟبض ٘ٛٔ تمؿیٓ ٔی وٙٙس

ؾٛذتٍی ٞبی حطاضتی  -1

      ؾٛذتٍی ٞبی قیٕیبیی -2

ی  ؾٛذتٍی ٞبی اِىتطیه -3

 ؾٛذتٍی ٞبی تبثكی -4

  درجه سوختگی

ایٗ ؾٛذتٍی تٟٙب الیٝ ذبضخی پٛؾت ضا ٔتبثط ٔی ؾبظ٘س ٚ ثب ( : ؾُحی )ؾٛذتٍی زضخٝ اَٚ 

ثسٖٚ ٚخٛز تبَٚ ٔكرم ٔی قٛز ٚ ثب زضٔبٖ ٔٙبؾت , حؿبؼ ثٛزٖ ٚ زضز, تٛضْ ذفیف, لطٔعی

 .ٔی یبثس ثٟجٛز( اؾىبض ؾٛذتٍی)ْطف زٚ تب پٙح ضٚظ ثسٖٚ ثط خبی ٔب٘سٖ اثط 

ایٗ ؾٛذتٍی تٕبْ الیٝ ذبضخی پٛؾت ضا زض ثط ٔی (: لؿٕتی اظ ٖٕك پٛؾت)ؾٛذتٍی زضخٝ زْٚ 

تطقح ٔبیٕ ٚ زضز قسیس , تٛضْ, تكىیُ تبَٚ. ٌیطز ٚ ثٝ الیٝ زاذّی پٛؾت ٞٓ وكیسٜ ٔی قٛز

 .ثٝ قٕبض ٔی آیس 2ٔكرهٝ ؾٛذتٍی زضخٝ 

 3ا زضٔبٖ ٔٙبؾت حسٚزاً زض ٖطو حسٚز وٓ ثٛزٜ ٚ ة( اؾىبض )ثٟجٛزی ؾٛذتٍی ٕٞطاٜ ثب اثط 

 .ٞفتٝ اِیتبْ ٔی یبثس

ایٗ ؾٛذتٍی قسیس ثٝ تٕبْ الیٝ ٞبی پٛؾت ٚ ثٝ (: تٕبْ ٖٕك پٛؾت )ؾٛذتٍی زضخٝ ؾْٛ 

, ثٝ ضً٘ شغبِی)تغییط ضً٘ , ًٖالت ٚ اؾترٛاٟ٘ب ٌؿتطـ ٔی یبثس, زاذُ چطثی ظیط پٛؾت 



زضز قسیس یب ٖسْ ٚخٛز , ْبٞط ذكه, تؾٛذتٗ پٛؼ, چطٔی قسٖ, (ؾفیس یب لطٔع آِجبِٛیی 

 .اظ ٔكرهبت ایٗ ٘ٛٔ ؾٛذتٍی ثٝ قٕبض ٔی آیس( ثٝ ّٖت ؾٛذتٗ پبیب٘ٝ ٞبی حؿی زضز)زضز

زض ایٗ . ثٟجٛزی ٔٙبؾت پٛؾت ٚلؿٕت آؾیت زیسٜ ٘یبظٔٙس پیٛ٘س پٛؾتی اظ ٔٙبَك ؾبِٓ اؾت

  .زٞس قٛن ٚ اظ زؾت ضفتٗ ٔمبزیط ظیبزی اظ ٔبیٗبت ثسٖ ضٚی ٔی, ٘ٛٔ ؾٛذتٍی 

  

 وسعت سوختگی

ثٝ ٔمساض ؾُحی اظ ثسٖ . ٚؾٗت ؾٛذتٍی ثٝ نٛضت زضنسی اظ وُ ؾُح ثسٖ ثیبٖ ٔی قٛز

ٌفتٝ ٔی قٛز وٝ زچبض آؾیت ٌطزیسٜ، ثٝ َٛض وّی ٞطچٝ ؾُح ٚؾیٗتطی اظ ثسٖ زچبض 

 .ؾٛذتٍی ثبقس، ٚذبٔت حبَ ٔهسْٚ ثیكتط ذٛاٞس ثٛز

وف : لبٖ٘ٛ وف زؾت.ؾت اؾتفبزٜ ٔی قٛزٚ وف ز  ثطای تٗییٗ ٚؾٗت ؾٛذتٍی اظ لبٖ٘ٛ ٘ٝ

 زضنس اظ ٚؾٗت ؾٛذتٍی ٔی ثبقس 1زؾت ذٛز ٔهسْٚ ثطاثط 

  

 :تبیی 9ثط َجك ایٗ لبٖ٘ٛ 

 :ٞط لؿٕت اظ ثسٖ ثٝ يطایجی اظ ٘ٝ تمؿیٓ ٔی قٛز وٝ ثٝ قطح ظیط ٔی ثبقس: زض ثعضٌؿبالٖ

 %9ؾط ٚ ٌطزٖ         · 

    %9ٞط زؾت         ·

 %18ٞط پب         ·

 %18خّٛی تٙٝ         ·

 %18پكت تٙٝ         ·

  %1٘بحیٝ تٙبؾّی         ·



  

ایٗ لبٖ٘ٛ زض ٔٛضز وٛزوبٖ ٘یع نبزق اؾت ِٚی زض لؿٕت ؾط ٚ ا٘ساْ تحتب٘ی وٕی ٔتفبٚت ٔی  

 :ثبقس ثٝ قطح ظیط

 %18ؾط ٚ ٌطزٖ         ·

 %9ٞط زؾت         ·

                                                %5/13ٞط پب         ·

           %18خّٛی تٙٝ         ·

                                                                %18پكت تٙٝ         ·

   

   

  



  



ت ؾبِٝ ثٝ ّٖت ؾٛذتٍی ثب آة خٛـ زض تٕبْ لؿٓ 5وٛزن : ٔثبَ زضنس ؾٛذتٍی زض وٛزوبٖ

 زضنس ؾٛذتٍی اٚ چیؿت؟, خّٛی تٙٝ ٚ وُ یه ا٘ساْ فٛلب٘ی ٚ تحتب٘ی ٔطاخٗٝ وطزٜ

 18+ 9+ 5/13;  5/40زضنس

 :تمؿیٓ ثٙس ی ؾٛذتٍی زض ثعضٌؿبال ٖ 

 شدت سوختگی

    : سوختگی خفیف - ۱

 ؾُح ثسٖ%  2زض وٕتطاظ 3ؾٛذتٍی زضخٝ -اِف

 ؾُح ثسٖ %15زض وٕتط اظ 2ؾٛذتٍی زضخٝ  -ة

 ؾُح ثسٖ %50زض وٕتط اظ  1زضخٝ  ؾٛذتٍی -ج

 سوختگی متوسط -۲ 

 ؾُح ثسٖ %10تب  2ثیٗ  3ؾٛذتٍی زضخٝ -اِف 

 )زؾتٍبٜ تٙبؾّی, زؾتٍبٜ تٙفؿی فٛلب٘ی , نٛضت , ثدع زؾت ٚ پب ) 

 ؾُح ثسٖ %30  تب 15ثیٗ  2ؾٛذتٍی زضخٝ  -ة

 ؾُح ثسٖ %50زض ثیف اظ  1ؾٛذتٍی زضخٝ  -ج

 سوختگی شدید -۳ 

 زضنس ؾُح ثسٖ 10زض ثیف اظ  3ٌی زضخٝ ؾٛذت -اِف

 زضنس ؾُح ثسٖ 30زض ثیف اظ  2ؾٛذتٍی زضخٝ  -ة

 ثطق ٌطفتٍی,ؾٛذتٍی ثب اؾیس  -ج



 ؾٛذتٍی زض ثیٕبض زاضای ثیٕبضی ظٔیٙٝ ای -ز

  

 کمکهای اولیه در سوختگیها-۱جدول شماره  

 ٘جبیسٞب ثبیسٞب زضخٝ ؾٛذتٍی

 1ؾٛذتٍی زضخٝ 

ٖ آة ؾطز زض ثٝ وبض ثطز

ٔٛيٕ ؾٛذتٍی ٚ پب٘ؿٕبٖ 

 ذكه

لطاض زازٖ وطٜ، ذٕیطز٘ساٖ، ؾیت ظٔیٙی، 

 ترٓ ٔط٘ ٚ ٘ٓبیط آٖ

 2ؾٛذتٍی زضخٝ 

فطٚ ثطزٖ زض آة ؾطز، 

پب٘ؿٕبٖ ذكه، زضٔبٖ قٛن 

 ٚ اٖعاْ ثٝ ٔطاوع زضٔب٘ی

تطوب٘یسٖ تبِٟٚب، ثطزاقتٗ پٛؾتٟبی ثبلی 

ٔب٘سٜ، ٔبِیسٖ پٕبزٞبی ذبٍ٘ی، پب٘ؿٕبٖ 

 ٔطَٛة

 3ؾٛذتٍی زضخٝ 

پب٘ؿٕبٖ ثب ٚؾبیُ اؾتطیُ، 

زضٔبٖ قٛن، ثطضؾی 

ٔكىالت تٙفؿی، اٖعاْ ؾطیٕ 

 ثٝ ٔطاوع زضٔب٘ی

ثطزاقتٗ اِجؿٝ ٞب وٝ ثٝ پٛؾت چؿجیسٜ ا٘س، 

 اؾتفبزٜ اظ پٕبزٞبی ذبٍ٘ی ثط ضٚضی ٔٛيٕ

  

یٗ تط اظ خّٕٝ ٖٛأُ ٟٔٓ زض تٗییٗ إٞیت ؾٛذتٍی ثٛزٜ ثٝ َٛضی وٝ زض ؾٙیٗ پبئ ؾٗ ٔهسْٚ

ؾبَ، احتٕبَ ٚلٛٔ قٛن ٚ اظ زؾت ضفتٗ ؾطیٕ ٔبیٗبت ثسٖ ثس٘جبَ  55ؾبَ ٚ ثبالی  5اظ 

. ؾٛذتٍی ٚخٛز زاضز

. زض نس ثسٖ وكٙسٜ ٞؿتٙس 20زض افطاز ٔؿٗ، اغّت ؾٛذتٍیٟبی ثیف اظ 

  



ٔحُ ؾٛذتٍیسض ثًٗی اظ لؿٕتٟبی ثسٖ ٔب٘ٙس زؾت، پب، نٛضت، زؾتٍبٜ تٙبؾّی ٚ ٔدبضی 

ٔهسْٚ ضا ثبیس تحت ٔطالجت ٚیػٜ ؾطیٗبً ثٝ ٔطوع . ثؿیبض ذُط٘بن اؾتٞٛائی، ؾٛذتٍی 

. زضٔب٘ی ا٘تمبَ زاز

    

  ٕٞطاٞی ؾٛذتٍی ثب ٖٛأُ ظٔیٙٝ ای

فطز زچبض ؾٛذتٍی ضا ثبیس اظ ٘ٓط ٚخٛز ثیٕبضیٟبئی ٔثُ ٔكىالت لّجی ٖطٚلی، تٙفؿی ٚ زیبثت 

ٔكىُ آ٘بٖ ذٛاٞس قس ٚ اظ ظیطا ؾٛذتٍی زض ایٗ ثیٕبضاٖ ثبٖث تكسیس . ثطضؾی وطز …ٚ 

. َطفی ٚخٛز ثیٕبضی ظٔیٙٝ ای ثبٖث تأثیط ٔٙفی ثط ٔؿیط زضٔبٖ ؾٛذتٍی ذٛاٞس قس

  

  اقدامات اولیه در سوختگی ها

  

اِٚیٗ الساْ وٙتطَ ٚ ٟٔبض آتف ؾٛظی ٚ زٚض وطزٖ ٔهسْٚ اظ ُٔٙمٝ ایدبز وٙٙسٜ ؾٛذتٍی ٔی -

. ثبقس

تٗ ٔهسْٚ ذبضج وٙیس  ضا اظ …ِجبؾٟب، اٍ٘كتط، ؾبٖت، زؾتجٙس ٚ 

ایٗ وبض فمٍ . زلیمٝ زض آة ؾطز ٚ تطخیحبً اؾتطیُ غَٛٝ ٚض وٙیس 10٘بحیٝ ؾٛذتٝ ضا حسالُ  -

   .زلیمٝ ثالفبنّٝ ثٗس اظ ؾٛذتٍی ٔٛثط اؾت ٚ زضز ضا ٞٓ تؿىیٗ ٔی زٞس 30تب  45ثطای حسٚز 

اظ ثبالی  ضٚـ ا٘دبْ ؾطز وطزٖ لؿٕت ؾٛذتٝ ثٝ ایٗ نٛضت اؾت وٝ خطیبٖ آة ؾطز ضا -

ایٗ ضٚـ ضا ثطای ٘ٛاحی . ٔحُ ؾٛذتٝ ثٝ ؾٕت ؾٛذتٍی ٞسایت وٙیس

ظیطا احتٕبَ ٖفٛ٘ت ضا افعایف . اؾتفبزٜ ٕ٘ٙبئیس( %20ثیكتط اظ )ؾٛذتٍی ٚؾیٕ

. ٔی زٞس

زچبض ؾٛذتٍی ٔی قٛ٘س،   ثیكتط افطازی وٝ. زض ؾٛذتٍی قسیس، ثٝ ٔهسْٚ اوؿیػٖ ثسٞیس -



ِیتط زض  6)ٜ ٔی قٛ٘س ِصا زازٖ اوؿیػٖ ثب حدٓ ظیبز زض اثط اؾتٙكبق زٚزٞبی حبنّٝ ذف

.  ثٝ ٔهسْٚ وٕه قبیب٘ی ذٛاٞس وطز(زلیمٝ

ؾطیٗبً ٖٛأُ تٗییٗ وٙٙسٜ إٞیت ؾٛذتٍی ضا تٗییٗ ٕ٘بئیس ٚ لؿٕت ؾٛذتٝ ضا ثب اؾتفبزٜ اظ  -

ٞطٌع اظ پٕبزٞبی آ٘تی ثیٛتیه خٟت ؾٛذتٍیٟب اؾتفبزٜ . پب٘ؿٕبٖ ذكه ٚ اؾتطیُ ثپٛقب٘یس

   .ائیس ٚ تبِٟٚب ضا ٘تطوب٘یس٘ٙٓ

زلیمٝ ثبقس، ٚلت ضا ثطای اضظیبثی َٛال٘ی یب پب٘ؿٕبٖ  20اٌط فبنّٝ ٔهسْٚ تب ٔطوع وٕتط اظ 

. وبُٔ اٚ تّف ٕ٘ٙبئیس

  

  تـاول

ثٝ تدٕٕ ٔبیٗبت ثٝ نٛضت یه حجبة ظیط پٛؾتی وٝ لبثُ ضٚیت ثبقس، تبَٚ ٌٛیٙس ٚ ٖالئٓ آٖ 

: ٖجبضتٙس اظ

ؾت ثٝ نٛضت یه حجبة تدٕٕ ٔبیٕ ظیط پٛ -

زضز زض اثط ِٕؽ یب فكبض  -

تٛضْ ٚ لطٔعی زٚض تبَٚ  -

  

  السأبت ٚ وٕىٟبی اِٚیٝ زض ٔٛضز تبَٚ 

. تبِٟٚبی وٛچه ضا ثب اؾتفبزٜ اظ ٔحَّٛ يس ٖفٛ٘ی ٚ ٌبظ اؾتطیُ پب٘ؿٕبٖ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثپٛقب٘یس-1 

ٔىبٖ خّٛی تطویسٖ تبِٟٚب ضا تبِٟٚبی ثعضي ٘یع ٔی ثبیؿت پب٘ؿٕبٖ ٚ ثب٘ساغ قٛ٘س ٚ تب حس ا -2

. ثٍیطیس

چٖٛ ٌبٞی تبِٟٚب ٕٔىٗ اؾت زضز٘بن ثبقس ٚ زض قطایٍ غیط اؾتطیُ ٚ آِٛزٜ ٚ زض حیٗ وبض -3

لُط زاقتٝ ثبقس، ِصا زض قطایٍ اؾتطیُ ثب اؾتفبزٜ اظ یه ؾط  cm5/2ثتطوس ٚ یب تبَٚ ثیف اظ 



. ؾٛظٖ اؾتطیُ ٔبیٕ آٖ ضا ترّیٝ ٕ٘بئیس

  

  سوختگی حرارتی 

ایٗ ؾٛذتٍی زض اثط تٕبؼ یه ٔٙجٕ يٗیف یب لٛی ا٘طغی حطاضتی ثب ثسٖ ایدبز 

. ٔی ٌطزز

  

  سوختگی شیمیائی 

زض اثط تٕبؼ ثب ثسٖ ( ٔب٘ٙس ٔٛاز پبن وٙٙسٜ لٛی)ثؿیبضی اظ ٔٛاز قیٕیبئی ٔب٘ٙس اؾیسٞب ٚ ثبظٞب

. ٔی تٛا٘ٙس ثبٖث ایدبز آؾیجٟبی خعئی یب قسیس ثبفتی قٛ٘س

ٔٛاز قیٕیبئی تب ظٔب٘ی وٝ ثٛؾیّٝ ثبفت غیط فٗبَ قٛز یب ذٙثی ٌطزز ٚ یب ثب ؾٛذتٍی ٘بقی اظ 

ٕٔىٗ اؾت ضٚ٘س ؾٛذتٍی ثطای ظٔبٖ . آة ضلیك قٛز، ازأٝ یبفتٝ ٚ ثٝ ثسٖ آؾیت ٔی ضؾب٘س

. َٛال٘ی ثٗس اظ تٕبؼ اِٚیٝ ازأٝ پیسا وٙس

ئی ثیكتط زض ثسٖ ٘فٛش ظیطا ٔٛاز لّیب. ؾٛذتٍیٟبی لّیبئی خسی تط اظ ؾٛذتٍیٟبی اؾیسی ٞؿتٙس

 زض حبِیىٝ ٔٛاز اؾیسی. ٔی وٙٙس ٚ ٔست ظٔبٖ ثیكتطی فٗبَ ثبلی ٔی ٔب٘س

پؽ اظ ؾٛظا٘سٖ یه الیٝ اظ پٛؾت ٚ ا٘ٗمبز پطٚتئیٟٙبی پٛؾت ثط ضٚی الیٝ ای وٝ ذٛز تكىیُ 

. زازٜ ا٘س ٔیٕب٘ٙس ٚ زض ٖٕك ثسٖ ٘فٛش ٕ٘ی وٙٙس

  

 

 



  اقدامات و کمکهای اولیه 

زض . لؿٕت آِٛزٜ ضا ثب ٔمبزیط ظیبز آة ثكٛئیس( ذٛاٜ اؾیسی ٚ ذٛاٜ لّیبئی)ٞب زض تٕبْ ؾٛذتٍی

زلیمٝ ثٗس اظ تٕبؼ ٔهسْٚ ثب ٔبزٜ قیٕیبیی  3ؾٛذتٍیٟبی اؾیسی ٚ لّیبئی آؾیت ٖٕستبً ْطف 

ثٙبثطایٗ قؿتٗ لؿٕت ؾٛذتٝ ٔهسْٚ زض اِٚیٗ زلبیك ثٗس اظ تٕبؼ آؾیت ضا . ایدبز ٔی قٛز

  .وبٞف ٔی زٞس

. ٖ ِجبؾٟبی آِٛزٜ، أىبٖ ٔٛاخٝ پٛؾت ثب ٔٛاز قیٕیبیی خصة ٘كسٜ ضا وبٞف ٔی زٞسزضآٚضز

آة ضا ثسٖٚ ٞیچ . ایٗ وبض ضا ظٔب٘یىٝ زض حبَ قؿتٗ ؾٛذتٍیٟبی ٔهسْٚ ٞؿتیس ا٘دبْ زٞیس

فكبضی ثٝ وبض ثجطیس ظیطا فكبض آة ثبٖث ٘فٛش ٔٛاز قیٕیبیی ثٝ لؿٕتٟبی ٖٕمی تط ثبفتٟب ٔی 

ؾتفبزٜ وطزٜ ٚ ثسٖ ضا ثب فكبض وٓ ٚ خطیبٖ ٔالیٓ ثٝ ٔست ظیبز قؿتكٛ اظ آة ضٚاٖ ا. قٛز

. زٞیس

  (برق گرفتگی)سوختگی الکتریکی  

حتی ثب ٚخٛز فمٍ یه . ثطق ٌطفتٍی یىی اظ ٖٛأُ تٟسیس وٙٙسٜ حیبت ٔحؿٛة ٔی قٛز 

ِٚت یب  1000خطیبٖ . قٛن اِىتطیىی ذفیف، ٔهسْٚ ٔیتٛا٘س زچبض نسٔبت زاذّی قسیس قٛز

ِٚت ذبٍ٘ی ٞٓ ٔی تٛا٘س ٔطي  220ثیكتط ثٝ ٖٙٛاٖ ِٚتبغ ثبال ٔحؿٛة ٔی قٛز ِٚی خطیبٖ 

   .آفطیٗ ثبقس

  السأبت ٚ وٕىٟبی اِٚیٝ 

 1- ABC ضا ثطضؾی وطزٜ ٚ زض نٛضت ٚخٛز ٔكىُ آ٘طا ٔطتفٕ ؾبظیس .

زض ثطق ٌطفتٍیٟب يطٚضت پیسا ٔی وٙس ٚ زض نٛضت قطٚٔ فٛضی، ٔٛفمیت  CPRا٘دبْ  -2

. ٔیع ذٛاٞس ثٛزآ

ٔحّٟبی ؾٛذتٍی ضا ثطضؾی وطزٜ ٚ ثب ثبال ثطزٖ پبٞب ٚ ٌطْ ٍٟ٘ساقتٗ ٔهسْٚ قٛن اٚ ضا  -3



. زضٔبٖ وٙیس

ثیكتط ؾٛذتٍیٟبی اِىتطیىی، ؾٛذتٍی زضخٝ ؾٝ ٞؿتٙس، ثٙبثطایٗ آٟ٘ب ضا ثٝ نٛضت اؾتطیُ  -4

. پب٘ؿٕبٖ وٙیس

  رعد و برق زدگی 

. قی اظ ضٖسٚثطق، احتٕبَ ایدبز ایؿت لّجی یب تٙفؿی اؾتٍ٘طا٘ی انّی زض ٔٛضز آؾیجٟبی ٘ب 

اوثطاً ضٖسٚثطق ٔؿتمیٕبً ثٝ یه ٔهسْٚ ثطذٛضز ٕ٘یىٙس ثّىٝ اثتسا ثٝ أبوٗ ٔدبٚض انبثت وطزٜ 

. ثط ٔی ذٛضز  ٚ ؾپؽ ثٝ ٔهسْٚ

  السأبت ٚ وٕىٟبی اِٚیٝ 

 1- ABC ٚز ضا ثطضؾی وطزٜ ٚ چٙب٘چٝ فطزی زچبض ایؿت لّجی تٙفؿی قسٜ ةCPR  ٔٚضا قط

. وٙیس

. زض نٛضت ثطٚظ قٛن، آٖ ضا زضٔبٖ وٙیس -2

. وٕىٟبی اِٚیٝ زض ٔٛضز ؾٛذتٍی ضا ا٘دبْ ٚ ٔهسْٚ ضا ؾطیٗبً اضخبٔ زٞیس -3

  

  تٛنیٝ ٞبی يطٚضی زض ظٔبٖ ٚلٛٔ ضٖسٚثطق 

. ظیط زضذتبٖ ته ٚ ثّٙس زض ٔٙبَك ثبظ لطاض ٍ٘یطیس - 1 

. ٖمٝ ضا ثٝ ذٛز ٔی ٌیطز ٔب٘ٙس ایؿتبزٖ ضٚی تپٝ ثپطٞیعیساظ لطاض ٌطفتٗ زض ٔٙبَمی وٝ نب -2

. اظ آثٟبی ؾطثبظ زٚضی وٙیس -3

. ٚؾبیُ فّعی ضا اظ ذٛز زٚض وٙیس -4

. اظ زٚچطذٝ یب ٔٛتٛضؾیىّت پیبزٜ قٛیس -5

. اظ ؾیٓ ثطق ٚ ذٌُٛ فّعی زٚضی وٙیس -6



 .قیس چٕجبتٕٝ ثع٘یس ِٚی ضٚی ظٔیٗ زضاظ ٘ه -7

 



   

  
  

  

 شیسوختگی تاب

تكٗكٗبت ٘بقی اظ ا٘طغیٟبی ظیبز ٔب٘ٙس تكٗكٗبت ٞؿتٝ ای، ٘ٛض آفتبة ٔی تٛا٘س ثط ضٚی  

ثطف ٚ خٛقىبضی ضٚی لؿٕتٟبی ٔرتّف چكٓ اثط ترطیجی   پٛؾت ٚ یب تكٗكٗبت ٘ٛض ٔثُ

تبثف ٘ٛض ٔؿتمیٓ ثهٛضت َٛال٘ی ثط ضٚی پٛؾت ثبٖث ایدبز ؾٛذتٍی زضخٝ یه . ثٍصاضز

. ی ٌطززثهٛضت زضز ٚ ؾٛظـ ٚ لطٔعی ْ

  

  السأبت ٚ وٕىٟبی اِٚیٝ



زض ؾٛذتٍی پٛؾت زض اثط ٘ٛض ٔؿتمیٓ آفتبة، فطز ضا ثٝ ٔىبٖ ؾبیٝ ٔٙتمُ وطزٜ ٚ وٕپطؼ -

. ؾطز ضٚی ٔحُ ؾٛذتٍی لطاض زٞیس

. زض نٛضت تٕبیُ ثیٕبض ثٝ ٚی آة ٚ ٘ٛقیس٘ی ذٙه ثسٞیس -

ٖطق ؾٛظ  -

زتبً زض ٞٛای زا٘ تكىیُ ٔی قٛز ثثٛضات لطٔع قسیساً آظاز زٞٙسٜ ٚ ؾٛظـ آٚض اؾت وٝ ٖٓ

. غسز ٖطق ضا ٔؿسٚز وٙٙس  ,ایٗ حبِت ٚلتی ضخ ٔی زٞس وٝ ثبوتطی ٞب ٚ ؾِّٟٛبی پٛؾتی ٔطزٜ 

ایٗ ثثٛضات ثرهٛل ٔٙبَمی ضا زضٌیط ٔی وٙٙس وٝ ٖطق زض آ٘دب ٌیط ٔی افتس ٚ ٕ٘ی تٛا٘س 

( ا٘تٟبی پب)تجریط قٛز ٔثالً 

  الـسأبت 

ذٙه  لطاضٌطفتٗ زضقطایٍ -1 

. ذٙه قٛز  پٛؾت ضا ثٝ ٔالیٕت ثب آة ؾطز ذیؽ وٙیس تب -2

قبُٔ قؿتكٛی چكٓ ٚ ( آؾیت چكٓ زض اثط ٘ٛض َٛال٘ی ٚ ظیبز)السأبت زض ثطف وٛضی 

. پٛقب٘یسٖ چكٓ ثٛؾیّٝ پبضچٝ تٕیع ٚ اضخبٔ ٔهسْٚ ثٝ ٔطاوع زضٔب٘ی اؾت

  چشم  شیمیایی  سوختگی  

  خسی  تٛا٘س آؾیت ٘كٛز، ٔی  ؾطیٗبً زضٔبٖ  وٝ  ، زض نٛضتی چكٓ  زضٖٚ  ثٝ  ٔٛاز قیٕیبیی  پبقیسٖ 

ٚ   خٛقٍبٞی  ثبفت  تكىیُ  وٙٙس ٚ ٔٙدط ثٝ  ضا ترطیت  چكٓ  تٛا٘ٙس ؾُح ٔٛاز ٔی  ایٗ. ایدبز وٙس

ٔٙٓٛض   ثٝ  چكٓ  اظ قؿتٗ  اؾت  ، ٖجبضت اِٚیٝ  ٞبی وٕه  وٙٙسٜ اضائٝ  اِٚٛیت. قٛ٘س  وٛضی  حتی

  ضٚی  آِٛزٜ  آة  وٙیس وٝ  ، زلت چكٓ  قؿتكٛی  ٍٞٙبْ.  قیٕیبیی  ٔبزٜ  وطزٖ  پرف ٚ  ؾبظی ضلیك

  ٔحبفّ  زؾتىف  أىبٖ  ، زض نٛضت ٔهسْٚ  زضٔبٖ  اظ قطٚٔ  لجُ. ٘كٛز  پبقیسٜ  قٕب یب ٔهسْٚ

. ثپٛقیس

  



  تكریم

: ثبقٙس  ٔٛاضز ظیط ٚخٛز زاقتٝ  اؾت  ٕٔىٗ

  زضز قسیس زض چكٓ

  زیسٜ آؾیت  چكٓ  وطزٖزض ثبظ   ٘بتٛا٘ی

  چكٓ  زض اَطاف  ٚ لطٔعی  تٛضْ

قسیس   ضیعـ  اقه

  اَطاف  زض ٔحیٍ  آٖ  ٔحتٛی  یب ْطف  قیٕیبیی  اظ ٔبزٜ  قٛاٞسی

  

. وٙیس  ثب ظٚض، ٕٔٙ  ِٙع تٕبؾی  وطزٖ  یب ذبضج  زیسٜ آؾیت  چكٓ  ثٝ  ظزٖ  ضا اظ زؾت  ٔهسْٚ ٘ىتـٝ 

  زیسٜ آؾیت  ، چكٓ زلیمٝ 10  ٔست  ثٝ  حسالُ. ثپٛقیس  نطفیىجبض ْ  ، زؾتىف أىبٖ  زض نٛضت

(  آٖ  ٚ ذبضج  زاذُ)  پّه  ٞبی لؿٕت  تٕبْ  وٙیس وٝ  زلت. ثٍیطیس  ؾطز ٔالیٓ  آة  ضا ظیط خطیبٖ

  آة  ضیرتٗ  ثطای  یب ِیٛاٖ  چكٓ  قؿتكٛزٞٙسٜ  اظ یه  اؾتفبزٜ  اؾت  ٕٔىٗ. قٛز  وبٔالً قؿتٝ

. ثبقس تط ، ؾبزٜ چكٓ  ضٚی

ثىكیس تب   أب ٔحىٓ  ٞب ضا ثب ٔالیٕت ، پّه اؾت  قسٜ  اظ زضز ثؿتٝ  ٘بقی  زض اثط اؾپبؾٓ  اٌط چكٓ

. ٘كٛز  پبقیسٜ  ؾبِٓ  چكٓ  ضٚی  آِٛزٜ  آة  وٙیس وٝ  زلت. ثبظ قٛ٘س  اظ ٞٓ

  ضٚی  وطن  تٕیع ثسٖٚ  پبضچٝ  تىٝ  یب یه  اؾتطیُ  چكٕی  پب٘ؿٕبٖ  یه  ثرٛاٞیس وٝ  اظ ٔهسْٚ

  ٔطالجت  تحت  وكس تب ٔهسْٚ ٔی  ََٛ  اٌط ٔستی. لطاض ثسٞس  زیسٜ  آؾیت  چكٓ

. ذٛز ثجٙسیس  زض ٔحُ  قُ  نٛضت  ضا ثٝ  پٛقكی  الیٝ  اظ ثب٘س ایٗ  لطاض ٌیطز، ثب اؾتفبزٜ  َجی

ضا   ضؾتبٖثیٕب  ثٝ  ٔهسْٚ  ا٘تمبَ  ، قطایٍ ؾپؽ. وٙیس  ضا قٙبؾبیی  قیٕیبیی  ، ٔبزٜ أىبٖ  زض نٛضت 

. ٟٔیب وٙیس

  

 



  در اثر اشعه  چشم  سوختگی 

  

  ٔثالً تبثف)  ثب پطتٛ ٔبٚضاء ثٙفف  زض اثط ٔٛاخٟٝ  چكٓ  ؾُح  زٞس وٝ ٔی  ضخ  ٚلتی  ٚيٗیت  ایٗ

زچبض (  چكٓ  ثٝ  ثطف  اظ ضٚی  ثبظتبثیسٜ  ٘ٛض آفتبة  ٔست َٛال٘ی

  قٛ٘س ٚ ضٚ٘س ثٟجٛز ٕٔىٗ ْبٞط ٔی  خیتسضی  نٛضت  ٕٔٗٛالً ثٝ  ٖالیٓ. قٛز  آؾیت

  اظ اقٗٝ  ٘بقی  ؾٛذتٍی  تٛا٘س ثٝ ٘یع ٔی  خٛقىبضی  ٘ٛض قّٗٝ  تبثف. ثىكس  ََٛ  ٞفتٝ  تب یه  اؾت

. ثیب٘دبٔس

  

  تكریم

  

: ثبقٙس  ٔٛاضز ظیط ٘یع ٚخٛز زاقتٝ  اؾت  ٕٔىٗ  زیسٜ آؾیت(  ٞبی) زضز قسیس زض چكٓ

ٞب  زض چكٓ« ( خیذبض  خؿٓ)  ضیعٜ ؾًٙ»  احؿبؼ

اظ چكٕٟب   ضیعـ  ٚ اقه  ٘ٛض لطٔعی  ثٝ  حؿبؾیت

  

٘ىـتـٝ 

. ٘ىٙیس  ضا ذبضج  ِٙع تٕبؾی

  ٍ٘ٝ  زیسٜ  آؾیت  چكٓ  ضٚی  چكٕی  پٛقف  اظ اٚ ثرٛاٞیس یه. ذبَط ثسٞیس  إَیٙبٖ  ٔهسْٚ  ثٝ

ضا   پٛقكی  الیٝ  ا٘س، ایٗاظ ة  وكس، ثب اؾتفبزٜ ٔی  ََٛ  ٔستی  پعقىی  پیكٍیطی  اٌط تب ظٔبٖ. زاضز

. ذٛز ثجٙسیس  زض ٔحُ  قُ  نٛضت  ثٝ

. وٙیس  ٔطوع ضا فطاٞٓ  ثٝ  ٔهسْٚ  ا٘تمبَ  قطایٍ

 



 آٚض اظ ٌبظ اقه  ٘بقی  آؾیت

  افطاز ایٗ  ثطز؛ ٌبٞی وبض ٔی  اظ ذٛز ثٝ  ٚ زفبٔ  اغتكبقبت  وٙتطَ  ضا ثطای  ٌبظ ٔحَّٛ  ایٗ  پّیؽ

. زٞٙس لطاض ٔی  ٔٛضز اؾتفبزٜ  تٟبخٕی  زض ّٖٕیبت اؾّحٝ یه  ٖٙٛاٖ ثَٝٛض غیطٔدبظ ٚ ضا ثٝ  ٚؾیّٝ

آثبض   ایٗ. قٛز  اؾتفطا٘  تٛا٘س ٔٙدط ثٝ قٛز ٚ ٔی ٔی  تٙفؿی  ٞب ٚ ضاٜ چكٓ  آظضزٌی  ، ؾجت ٔبزٜ  ایٗ

  ثبلی  زضز٘بن  ثیكتطی ٞبتبٔست چكٓ اؾت ٕٔىٗ  ضٚ٘س، ٌطچٝ ٔی  اظ ثیٗ  زلیمٝ 15  ٕٔٗٛالً ْطف

  آؾٓ  حّٕٝ  تٛا٘س ٔٛخت ، ٔی اؾت  آؾٓ  ٔجتال ثٝ  وٝ  فطزی  آٚض ضٚی ٌبظ اقه  وبض ثطزٖ  ثٝ. ٘سثٕبٖ

. قٛز

  

  تكریم

  

: ثبقٙس  ٔٛاضز ظیط ٚخٛز زاقتٝ  اؾت  ٕٔىٗ

ٟٔبض   غیطلبثُ  ٚ ُٖؿٝ  ؾطفٝ,ٞب اظ چكٓ  ضیعـ  اقه

زض تٙفؽ   قىبَٚ ا  ؾیٙٝ  لفؿٝ  قسٖ  ؾفت   ٚ ٌّٛ  زض پٛؾت  ؾٛذتٍی  احؿبؼ 

  

  ٘ىتـٝ

. وٙس  ضا َٛال٘ی  چكٓ  آظضزٌی  تٛا٘س ظٔبٖ ٚ ٔی  ٘یؿت  ٞب ٕٔٗٛالً يطٚضی چكٓ  قؿتٗ

. ٘سٞیس  ا٘س، ٔبِف قسٜ  ٌبظ زچبض آؾیت  ایٗ  تٛؾٍ  ضا وٝ  ٔٙبَمی

  الیٓٔ  ثسٞیس وٝ  إَیٙبٖ  ٚی  وٙیس ٚ ثٝ  ٔٙتمُ  ٔٙبؾت  تٟٛیٝ  زاضای  ٔحُ  یه  ضا ثٝ  ٔهسْٚ  -1

ضا اظ   وٙیس ٔهسْٚ  ؾٗی(. لطاض ثبقس ثی  ذیّی  ٔهسْٚ  اؾت  ٕٔىٗ)ذٛاٞٙس قس   ظٚز ثطَطف  ذیّی

وٙیس   ٕٔٙ  ٞبیف چكٓ  ٔبال٘سٖ

ٌبظ   تجریط ثبلیٕب٘سٜ  ٞؿتٙس، آٟ٘ب ضا ثبز ثع٘یس تب ؾطٖت  زضز٘بن  ٔهسْٚ  ٞبی اٌط چكٓ -2



. پیسا وٙس  آٚض افعایف اقه

  ، قطایٍ اؾت  قسٜ  اؾتٙكبق  ٚ ثؿتٝ  ذفٝ  ٔىبٖ  زض یه  قیٕیبیی  اظ ٔبزٜ  اٌط ٔمساض ظیبزی -3

  وٙیس  ضا فطاٞٓ  ٔطوع  ثٝ  ٔهسْٚ  ا٘تمبَ

  :درجه بندی سوختگیها 
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  یه ؾٛذتٍی زضخٝ

  

ؾٛذتٍی ؾُحی ذفیفتطیٗ ٘ٛٔ ؾٛذتٍی اؾت وٝ فمٍ الیٝ ذبضخی پٛؾت یٗٙی اپیسضْ ضا 

  .ؾٛذتٍی ٘بقی اظ قّٗٝ ٔالیٓ اؾت ُّٖ آٖ. زضٌیط ٔی وٙس

  

 

  

 ْبٞط ؾٛذتٍی 

ٚ حؿبؼ ثٝ ِٕؽ اؾت ٚ ( ٌبٞی زضز قسیس)پٛؾت زض ٔحُ ؾٛذتٍی ٌطْ ، لطٔع ٚ زضز٘بن 

تٛا٘س وٕی ٔتٛضْ ثبقس ٚلتی ثب ٘ٛن اٍ٘كت ثٝ ٔالیٕت ثٝ ٘بحیٝ ؾٛذتٝ فكبض ٚاضز وٙیٓ،  ٔی



ض اثتسا ثؿیبض زضز٘بن اؾت ِٚی ٕٔٗٛالً ؾٛذتٍی زضخٝ یه ز. قٛز لطٔعی ثُٛض ٔٛلت ؾفیس ٔی

، ثب پٛؾتٝ ضیعی ( اؾىبض)زض ٖطو چٙس ضٚظ ثسٖٚ ثط خبی ٌصاقتٗ خٛقٍبٜ ٚ ٌٛقت ايبفٝ 

  .یبثس ٔحُ ؾٛذتٍی ، ثٟجٛزی ٔی

  

 ؾٛذتٍی زضخٝ زٚ 

 

وٙس  ضا ٔجتال ٔی( أب ٘ٝ ٕٞٝ زضْ)ؾٛذتٍی ثب قست ٔتٛؾٍ اؾت وٝ فمٍ اپیسضْ ٚ لؿٕتی اظ زضْ 

ایٗ ٘ٛٔ ؾٛذتٍی ٔب٘ٙس ؾٛذتٍی زضخٝ یه اظ ٘ٛٔ ثب . ضؾب٘س افتٟبی ظیطیٗ آؾیجی ٕ٘یٚ ثٝ ة

ضٚی پٛؾت ، ( ٔثُ آة خٛـ یب چبی زا٘ )ُّٖ آٖ ضیرتٗ ٔبیٗبت زا٘ . يربٔت ٘ؿجی اؾت

  .قّٗٝ آتف ، آفتبة ؾٛذتٍی قسیس ٚ غیطٜ ٞؿتٙس
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  ْبٞط ؾٛذتٍی
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. ای قىُ اؾت تٛخٝ ، تبَٚ ٚ ْبٞطی تٛضی ٔب٘ٙس یب قجىٝٔحُ ؾٛذتٍی زاضای لطٔعی لبثُ 

. قٛز ٔب٘ٙس ؾٛذتٍی زضخٝ یه ثب فكبض اٍ٘كت زض ٔحُ لطٔعی ، ؾفیسی ٔٛلت ایدبز ٔی

اظ آ٘دبیی وٝ . قٛ٘س ٕٔٗٛالً قىبفٟبی وٛچىی زض اپیسضْ ٚ تبِٟٚبی ثعضي پط اظ ٔبیٕ زیسٜ ٔی

ازأٝ زازٜ ٚ ثبٖث ثطآٔسٜ قسٖ الیٝ  ٚ ٔبیٗبت ثبفتی ثٝ تطاٚـ ذٛز( ثرف ذٖٛ) پالؾٕب 

ؾبٖت پؽ اظ ٚلٛٔ آؾیت ٘یع تكىیُ تٛضْ ٚ تبَٚ  48قٛ٘س ٕٔىٗ اؾت تب  فٛلب٘ی پٛؾت ٔی

پٛؾت ٘بحیٝ ؾٛذتٍی زض ْبٞط ٔتٛضْ ٚ ذیعزاض ثٛزٜ ٚ ٔطَٛة ٚ ٖطق وطزٜ . ازأٝ زاقتٝ ثبقس

  .ثٝ ٘ٓط ٔی ضؾس

 

ثبقس ٚ ؾٛذتٍی ثیٟٙبیت ثٝ ِٕؽ  ٔیٔكرهٝ ایٗ ٘ٛٔ ؾٛذتٍی زضز ثؿیبض قسیس ٚ ٖٕیك 

. قٛز ای ٔی حؿبؼ اؾت ثُٛضی وٝ حتی ثطذٛضز ثبز یب خطیبٖ ٞٛا ثب آٖ ؾجت زضز ؾٛظا٘ٙسٜ

یبثس ٚ خٛقٍبٜ  اٌط ؾٛذتٍی زضخٝ زٚ ثُٛض ٔٙبؾت زضٔبٖ ٚ ٔطالت قٛز ذٛزثرٛز ثٟجٛزی ٔی

ذٓ ؾٛذتٍی ٚخٛز زض ایٗ ٘ٛٔ ؾٛذتٍی أىبٖ ٖفٛ٘ت یبفتٗ ظ. ٌصاضز ثؿیبض وٕی ثط خبی ٔی

  .زاضز وٝ ثبیس اظ ایٗ ٘ٓط ٔطالجت قٛز

  

  ؾٛذتٍی تٕبْ يربٔت)ؾٛذتٍی زضخٝ ؾٝ 

 

قٛز ٚ حتی ٕٔىٗ  زض ؾٛذتٍی زضخٝ ؾٝ تٕبْ يربٔت پٛؾت ، یٗٙی اپیسضْ ٚ زضْ ، ترطیت ٔی

. ضا ٘یع زضٌیط وٙس (چطثی ، ٔبٞیچٝ ٚ اؾترٛاٖ)اؾت آؾیت ٖٕیمتط قسٜ ٚ ثبفتٟبی ظیط پٛؾتی 

ثبقس؛ ثب ایٗ ٚخٛز ٘بحیٝ  اٞی تٕبیع ؾٛذتٍی زضخٝ ؾٝ اظ ؾٛذتٍی زضخٝ زٚ ٔكىُ ٔیي

ؾٛذتٍی زض ٘ٛٔ زضخٝ ؾٝ ٕٔٗٛالً ؾیبٜ ضً٘ ٚ یب ذكه ٚ ؾفیس اؾت أب زض ٘ٛٔ زضخٝ زٚ لطٔع 

اظ َطفی زض ؾٛذتٍی زضخٝ زٚ ثیٕبض زضز قسیسی زاضز . ٚ ٔطَٛة ثٛزٜ ٚ ْبٞط ٖطق وطزٜ زاضز



خٝ ؾٝ ثٝ ّٖت اظ ثیٗ ضفتٗ اٖهبة ظیط خّسی ٕٔٗٛالً ثیٕبض زضزی احؿبؼ ِٚی زض ؾٛذتٍی زض

وٙس؛ ثدع ٔٛاضزی وٝ زض اَطاف ؾٛذتٍی زضخٝ ؾٝ ، ٔٙبَمی اظ ؾٛذتٍی زضخٝ زٚ ٘یع  ٕ٘ی

  .ٚخٛز زاقتٝ ثبقس

 

ُّٖ ؾٛذتٍی زضخٝ ؾٝ ٖجبضتٙس اظ ٔبیٗبت ثؿیبض زا٘ ، قّٗٝ قسیس آتف ، خطیبٖ اِىتطیىی ، 

ٖٕك ؾٛذتٍی ٘ٝ تٟٙب ثٝ قست حطاضت ٖبُٔ ؾٛظا٘ٙسٜ . لٛی ٔب٘ٙس فؿفط ؾفیس ٔٛاز قیٕیبیی

   .ثؿتٍی زاضز ثّىٝ ثب ٔست تٕبؼ ٔبزٜ ؾٛظا٘ٙسٜ ثب پٛؾت ٘یع اضتجبٌ زاضز

  

  

 

  

  

 ْبٞط ؾٛذتٍی 

ثًٗی اظ  .ای ٚ ثًٗی ٔٛالٕ ؾیبٜ ٚ ظغبِی اؾت پٛؾت ؾٛذتٝ ، ؾفیس ٔطٚاضیسی یب ظضز ٚ لٟٜٛ

ای اظ ؾیبٞطٌٟبی حبٚی  تٛاٖ زض ظیط آٖ قجىٝ ٕٔىٗ اؾت قفبف قٛز ٚ ٔیٔٙبَك پٛؾت 

ای ؾرت ٚ غیط  الیٝ. پٛؾت ٔطزٜ وٝ قبُٔ پطٚتئیٟٙبی ٔٙٗمس قسٜ اؾت. ٞبی ذٖٛ ضا زیس ِرتٝ

خٛقٍبٜ ذكه ٚ ؾرت اؾت ٚ ثٝ ّٖت اظ ثیٗ  .ؾبظز ٔی( خٛقٍبٜ)لبثُ اضتدبٔ ثٝ ٘بْ اؾىبض 



ثطای تطٔیٓ ظذٓ . زض ِٕؽ حؿبؼ ٘یؿت ٚ زضزی ٘ساضزٞبی اٖهبة پٛؾت ،  ضفتٗ پبیب٘ٝ

ای زض اضتجبٌ ثب  ٖفٛ٘ت ٔؿئّٝ ٖٕسٜ. ٘یبظ قٛز پیٛ٘س پٛؾتؾٛذتٍی زضخٝ ؾٝ ٕٔىٗ اؾت ثٝ 

  .ایٗ ٘ٛٔ ؾٛذتٍی اؾت

 زؾتٝ ثٙسی ؾٛذتٍی ثط اؾبؼ قست 

ا ضا ثطای ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٘ٛٔ ٚ تطتیت ٔطالجت ٚ زضٔبٖ ٚ تطتیت ا٘تمبَ ٔهسٚٔیٗ ثبیس ؾٛذتٍیٝ

ثط ایٗ اؾبؼ ؾٛذتٍیٟب ضا ثٝ ا٘ٛأ ذفیف ، ٔتٛؾٍ ٚ . ثط اؾبؼ قست آٟ٘ب َجمٝ ثٙسی وطز

   .وٙٙس ثٙسی ٔی َجمٝ ( قسیس)ثحطا٘ی 

 ؾٛذتٍی قیٕیبیی چكٓ

  .تٛا٘ٙس زیس ضا ثٝ ٔربَطٜ ا٘ساظ٘س ٞبی قیٕیبیی چكٓ، ٔی ؾٛذتٍی 

 



اٌط قغّتبٖ ٔؿتّعْ اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز قیٕیبیی ذُط٘بن اؾت، ٘ؿجت ثٝ ذُطات آٖ ٞٛقیبض 

اظ ٘عزیه تطیٗ ٔٙجٕ . زاض ٔحبفٓت وٙیس ٞبی ذٛز ثٝ ٚؾیّٝ ٖیٙه ایٕٙی یب حفبِ  ظ چكٓا. ثبقیس

ثٝ یبز زاقتٝ . آة پبویعٜ ُّٕٔ ثبقیس تب زض ٔٛاضز ٘یبظ، چكٓ ضا ثب آة فطاٚاٖ قؿتكٛ زٞیس

ثبقیس ٔحهٛالت تٕیعوٙٙسٜ ی ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ذب٘ٝ، ثٝ ٚیػٜ آٟ٘ب وٝ حبٚی آٔٛ٘یبن یب ٔٛاز 

   .تٛا٘ٙس نسٔبت خسی ثٝ چكٓ ٚاضز وٙٙس ٜ ٞؿتٙس ٚ ٔٛاز قیٕیبیی ثبغجب٘ی ٔیؾفیسوٙٙس

  

  ٖالئٓ ؾٛذتٍی چكٓ

تطیٗ حبِت اؾت، أب ٌبظ ٚ غجبض غّیّ  تٕبؼ ٔؿتمیٓ ٚ پبقیسٖ ٔبزٜ قیٕیبیی ثٝ چكٓ، ذُط٘بن

  .قٛز آٟ٘ب ٘یع ٔی تٛا٘س ثبٖث نسٔٝ 

 .ي زضٔبٖ قٛزؾٛذتٍی چكٓ، یه فٛضیت پعقىی اؾت ٚ ثبیس ثسٖٚ زضٖ

اٌط ٔبزٜ قیٕیبیی، یه یب ٞط زٚ چكٓ قٕب ضا ثؿٛظا٘س، ثط اؾبؼ ٖالئٓ ظیط ٔتٛخٝ آٖ ذٛاٞیس 

  :قس

  .قٛیس ٘ؿجت ثٝ ٘ٛض حؿبؼ ٔی ٌطزز یب زچبض تبضی زیس ٔی. ٌیطز چكٓ قٕب زضز ٔی

 

  

 



 زضٔبٖ ؾٛذتٍی چكٓ

ثطای ایدبز . یمٝ ثكٛییسزق 30تب 15ثالفبنّٝ چكٕبٖ ذٛز ضا ثب آة پُطفكبض ٚ تٕیع ثٝ ٔست 

فكبض ُّٔٛة، ؾطذٛز ضا ظیط قیط آة ثٍیطیس یب ثب یه ْطف تٕیع، آة ضا ثٝ زاذُ چكٓ 

  .َٛض وبُٔ ثبظ ٍ٘ٝ زاضیس ٞب ضا تب حس أىبٖ ثٝ حیٗ قؿتكٛ، چكٓ. ثطیعیس

 .پعقىی اؾت ٚ ثبیس ثسٖٚ زضً٘ زضٔبٖ قٛز ؾٛذتٍی چكٓ، یه فٛضیت

اضؾتبٖ ٔحُ ظ٘سٌی ذٛز ٔطاخٗٝ وٙیس یب ثب چكٓ پعقه تٕبؼ ثٝ ٘عزیه تطیٗ زضٔبٍ٘بٜ یب ثیٓ

  .ثٍیطیس

حؿی ٔٛيٗی ثٝ ٔٙٓٛض وبٞف زضز  پعقه ٕٔىٗ اؾت ثطای ٔٗبیٙٝ ٚ زضٔبٖ چكٓ اظ زاضٚی ثی

ثٙسی ثؿتٝ قٛز، یب ثب یه  ثؿتٝ ثٝ ٚؾٗت آؾیت، ٕٔىٗ اؾت چكٓ ثب ٘ٛاض ظذٓ. اؾتفبزٜ وٙس

  .تطٔیٓ ذٛز ثٝ ذٛز زازٜ قٛز ثیٛتیه زضٔبٖ قسٜ ٚ ثٝ چكٓ فطنت آ٘تی

نسٔبت خسی ّٔتحٕٝ، لط٘یٝ یب پّه چكٓ ٕٔىٗ اؾت ثٝ خطاحی تطٔیٕی ٘یبظ زاقتٝ ثبقس وٝ 

  .ثٗسا ا٘دبْ ذٛاٞس قس

 

 

 

 

 

 

 



 خسَٚ َجمٝ ثٙسی ثطای ؾٛذتٍی

 ٘كب٘ٝ ٞب َجمٝ ثٙسی تكریم ٘ٛٔ زضٔبٖ

 ضاا٘دبْ زٞیس( ABC)زضنٛضت ٘یبظ،السأبت احیب       ×

زضغیط ایٙهٛضت السأبت الظْ ثطای پیكٍیطی اظ . قٛز NPOضت ٚنُ وطزٖ ؾطْ زضنٛ       ×

 ٘سٞیس ORSپبییٗ آٔسٖ لٙس ذٖٛ ٚزض نٛضت ذٛاة آِٛزٌی غیط ٖبزی یبوبٞف ٞٛقیبضی ،

ِجبؼ ٞبی فكبضی ٚتًٙ ذبضج قٛز ٚٔٙبَمی وٝ ِجبؼ ثٝ ثسٖ چؿجیسٜ اظاَطاف ثب لیچی خسا        ×

 ٚ٘جبیس وٙسٜ قٛزقٛز 

 ؾُح ؾٛذتٍی ضا ثب آة ؾطز ٘كٛییس       ×

ثطای اختجبة اظوبٞف زٔبی ثسٖ اظ حِٛٝ یب ّٔحفٝ تٕیع ٚذكه اؾتفبزٜ وٙیس ٚثیٕبض ضا ثب پتٛ        ×

 .ثپٛقب٘یس

 ثعای وبٞف زضز قیبف اؾتبٔیٙٛفٗ ثسٞیس       ×

 (٘تطوب٘یس)ٞطٌعتبَٚ ٞبضاپبضٜ ٘ىٙیس       ×

 پٕبزؾٛذتٍی ٔبِیسٜ ٘كٛزضٚی ؾُح ظذٓ وطٜ،ضٚغٗ ٚحتی        ×

 آ٘تی ثیٛتیه ٘سٞیس       ×

ضازضنٛضت أىبٖ (2ل)زض ؾٛذتٍی قیٕیبیی،اِىتطیىی،اؾتٙكبلی ،ثبلیطٚؾطٔبظزٌی السأبت اِٚیٝ×

 ا٘دبْ ٚؾپؽ اضخبٔ زٞیس

 قسٖ وٛزن ضاثٝ ثیٕبضؾتبٖ فٛضی اضخبٔ زٞیس stableپؽ اظ       ×

ٔحُ ثؿتطی ثیف اظیىؿبٖت اؾت ٖالٜٚ ثطٔٛاضش فٛق زضنٛضتیىٝ فبنّٝ ٔطاخٗٝ ثیٕبض تب        ×

 ضاا٘دبْ زٞیس(66ل)،السأبت تىٕیّی

 ؾٛذتٍی

 قسیس

 ٘كب٘ٝ ٞبی ذُط ·

ؾٛذتٍی ثبيربٔت  ·

ؾبَ 2زضنسٚثیكتطزضوٕتطاظ 10(IIزضخٝ)٘ؿجی

 ؾبَ 2زضنسٚثیكتط ثبالی 15ٚ

 زضنسٚ ثیكتط2(IIIزضخٝ)ؾٛذتٍی ٖٕیك  ·

،ؾُح (foot)،پبhand)ؾٛذتٍی نٛضت، زؾت ·

 ٔفهُ،ا٘ساْ تٙبؾّی ٚؾٛذتٍی حّمٛی

 ؾٛذتٍی ثبثطق   ·

 ؾٛذتٍیكیٕیبیی    ·

 ؾٛذتٍی اؾتٙكبلی   ·

 ؾطٔبظزٌی          ·

 ؾبثمٝ ثیٕبضی ٔعٔٗ   ·

 (قىؿتٍی)آؾیت ٞبی ٕٞطاٜ   ·

 child abuseاحتٕبَ    ·

 .ثطای وبٞف زضزاؾتبٔیٙٛفٗ ثسٞیس     ×

 قؿتكٛزٞیس(زضخٝ ؾب٘یٍطاز 8) ؾطز َطاف ؾٛذتٍی ضاثبآة تٕیع ٚ٘طٔبَ ؾبِیٗٔحُ ٚا    ×

 (٘تطوب٘یس)ٞطٌعتبَٚ ٞبضاپبضٜ ٘ىٙیس         ×

 ضٚی ؾُح ؾٛذتٍی ید ٍ٘صاضیس         ×

 ثطای پٛقف ظذٓ اؾتفبزٜ ٘ىٙیس...اظ ضٚغٗ ،وطٜ ٚ         ×

 یسٚ پٕبز وٛضتٖٛ زاض اؾتفبزٜ ٘كٛزآ٘تی ثیٛتیه ٘سٜ         ×

ثپٛقب٘یس ٚضٚی آٖ ...( ثبؾتتطاؾیٗ،٘یتطٚفٛضاظٖٚ،خٙتبٔبیؿیٗ ٚ)ؾُح ظذٓ ضا ثب پٕبزيٗیف    ×

 .ٌبظاؾتطیُ ثٍصاضیس

ثبض ظذٓ ضا ثب نبثٖٛ یب قبٔپٛی ثچٝ قؿت ٚقٛ زٞس ٚظذٓ ضا 2ثٝ ٔبزض آٔٛظـ زٞیس ضٚظی     ×

 ثبٕٞبٖ پٕبز ثپٛقب٘س

 .یٝ ٔبزض تٛنیٝ وٙیسزضنٛضت ثطٚظتت ،ثیمطاضی،اؾتفطا٘ ٚ٘رٛضزٖ غصافٛضی ٔطاخٗٝ ٕ٘بیس    ×

 .خٟت پیٍیطی ظذٓ ؾٛذتٍی،زٚضٚظثٗس ٔطاخٗٝ وٙس    ×

 ٚيٗیت ایٕٗ ؾبظی وعاظ ضاثطضؾی وٙیس     ×

ؾٛذتٍی ثبيربٔت · ؾٛذتٍی ٔتٛؾٍ

ؾبَ 2زضنسزضوٕتطاظ 10وٕتطاظ(IIزضخٝ)٘ؿجی

 ؾبَ 2زضنس ثبالی 15ٚوٕتطاظ

 زضنس2وٕتطاظ (IIIزضخٝ)ؾٛذتٍی ٖٕیك  ·

 
 

 .ثطای وبٞف زضزاؾتبٔیٙٛفٗ ثسٞیس    ×

 ٔبیٗبت ثیكتط ثٝ وٛزن زازٜ قٛز    ×

یٝ ٔبزض تٛنیٝ وٙیسٔحُ ؾٛذتٍی ضاضٚظا٘ٝ تٕیعوٙسٚخٟت ٔطَٛة ٚچطة ٍ٘ٝ زاقتٗ پٛؾت     ×

 یب اوؿیسضٚی اؾتفبزٜ وٙس( aloe vera)اظ وطٟٔبی ٔطَٛة وٙٙسٜ

 .یٝ ٔبزض تٛنیٝ وٙیسزضنٛضت ثطٚظتت ،تكسیس زضزٚیب تغییط ضً٘ ؾٛذتٍی ٔطاخٗٝ ٕ٘بیس    ×

ثسٖٚ تبَٚ ٕٞطاٜ (Iزضخٝ)ؾٛذتٍی ؾُحی            · ؾٛذتٍی ذفیف

 ثب زضز

  



 

 السأبت تىٕیّی زضنٛضت ٖسْ أىبٖ اضخبٔ فٛضی

زضنٛضتی وٝ فبنّٝ ٔطوعاِٚیٝ ٔطاخٗٝ ثیٕبضتبٔحُ ثؿتطی ثیف اظیىؿبٖت ثبقسا٘دبْ السأبت 

 :تىٕیّی ظیط ٖالٜٚ ثطالسأبت لجّی يطٚضی اؾت

زضؾٛذتٍی قیطذٛاضاٖ ، ثبالی )زازٖ زاضٚی ٔؿىٗ ٚ ؾطْ ثطلطاضی ضاٜ ٚضیسی خٟت * 

 (.قسٜ ٚ ٘یبظ ثٝ ٔبیٕ زضٔب٘ی ٔی ثبقس NPOزضنس ثیٕبض 15زضنس ٚ وٛزوبٖ ، ثبالی10

، ََٛ ِِٛٝ ا٘ساظٜ  NGTحتٕبً لجُ اظ ٌصاقتٗ )ٚ فیىؽ وطزٖ آٖ  NGTٌصاقتٗ ِِٛٝ ٔٗسٜ *

 >.11تهٛیط ( =18) ٌیطی قٛز 

  

 ٜ ٌیطی نحیح ِِٛٝ ٔٗسَٜطیمٝ ا٘ساظ -11تهٛیط 

  

 . ٌصاقتٗ ؾٛ٘س ازضاضی فیىؽ ٚ زض نٛضتی وٝ ٔٛخٛز ٘جٛز حتٕبً ویؿٝ ازضاضی چؿجب٘سٜ قٛز *

اظ ضاٜ ٚضیسی ٚ  mg/kg1/0- 5 0/0 خٟت تؿىیٗ زضز ، آٔپَٛ ؾِٛفبت ٔطفیٗ ثب زٚظ *

ظٔب٘ی  فمٍ زض(. ثٝ نٛضت تعضیك ًٖال٘ی ٚ ظیط خّسی اؾتفبزٜ ٕ٘ی قٛز)آٞؿتٝ تعضیك ٌطزز 

 .وٝ ؾیطوٛالؾیٖٛ وبفی ثطلطاض ٚآؾیت ٞبی ٕٞطاٜ ضز قسٜ ثبقس

اؾت وٝ زض قیطذٛاضاٖ وٕتط اظ یه  statزٚظ ml/kg 20ؾطْ ضیٍٙط الوتبت ثٝ ٔیعاٖ *

-19)ؾبَ َی ٔست یه ؾبٖت ٚ زض ثبالی یه ؾبَ َی ٔست ٘یٓ ؾبٖت پطفٛظیٖٛ ٔی ٌطزز 

6.) 



اٖت اؾت ثبیس ثمیٝ ؾطْ ثیٕبض ٘یع ٔحبؾجٝ ؼ زٚؾپؽ زض نٛضتی وٝ ٔؿیط، َٛال٘ی تط اظ *

 . ٌطزز تب ثیٕبض زچبض وٓ آثی ٘كٛز 

زضنس ثٝ ٖٙٛاٖ ؾطْ ٍٟ٘ساض٘سٜ 5اؾت ثبیس ؾطْ لٙسی  NPOچٖٛ ثیٕبض *

maintenance () ْٖالٜٚ ثط ؾطdeficit  ثٝ ثیٕبض زازٜ قٛز، ثٝ نٛضت ظیط ٚ ثط اؾبؼ

 :ٚظٖ 

 . َ ظ٘سٌی اؾت ایٗ ٔحبؾجبت ٔطثٌٛ ثٝ ثٗس اظ یه ٔبٜ اٚ**

  ml/kg100ویٌّٛطْ، 10ثٟبظای          ·

ویٌّٛطْ  10ثٝ اظای ،+ ml/kg50ویٌّٛطْ  10ویٌّٛطْ،ثیف اظ  20-10         ·

 ml/kg100 اَٚ

    ویٌّٛطْ ا10َٚ، ثٝ اظای + ml/kg100ٞط ویٌّٛطْ ايبفی         ·

    ml/kg50   ویٌّٛطْ ز10ْٚثطای + ml/kg 20ثطای ٞط ویٌّٛطْ ايبفی  

 .ؾٛذتٍی وٝ ثبیس ثٝ ؾطْ ٍٟ٘ساض٘سٜ ايبفٝ قٛز  deficitٔحبؾجٝ *

)  چٟبض ٔیّی ِیتط ؾطْ ثٝ اظای ٞط ویٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ يطثسض زضنس ؾٛذتٍی 

ml/kg/TBSA burned4 ( ) َٛٔفطParkland  .) 

ٜ ٚ ٘هف ثمی ؾبٖت اَٚ  8٘ٛٔ ؾطْ ضیٍٙط الوتبت اؾت وٝ اظ ٔمساض ٔحبؾجٝ قسٜ ٘هف ؾطْ زض

 .ؾبٖت ؾْٛ  8زض  4/1ؾبٖت زْٚ ٚ 8زض  4/1ؾبٖت ثٗس زازٜ ٔی قٛز ٚ یب 16زض 

 .ثٝ ؾطْ ٍٟ٘ساض٘سٜ أالح ايبفٝ ٕ٘ی قٛز :تٛخٝ



ٔبزضـ اْٟبض ٔی . نجح ثٝ زضٔبٍ٘بٜ آٚضزٜ قسٜ اؾت  11قیطذٛاض یه ؾبِٝ ای ؾبٖت :ٔثبَ

 40اٖ ؾٛذتٍی ٔیع. ٕ٘بیس وٝ پؿطـ یه ؾبٖت لجُ ثب آة خٛـ زچبض ؾٛذتٍی قسٜ اؾت 

 .ثیٕبض ضا ٔحبؾجٝ ٕ٘بییس  ویٌّٛطْ ٔی ثبقس، ؾطْ 10 زضنس ٚ ٚظٖ ٚی

 200ml = 10×20            12تب  11اظ ؾبٖت  ضیٍٙط الوتبت : statؾطْ 

 1000ml = 10×100              زضنس5ؾطْ لٙسی    :ؾطْ ٍٟ٘ساض٘سٜ 

 1600ml= 40 × 10× 4                         ضیٍٙط الوتبت   :  deficitؾطْ 

 :ؾبٖت اَٚ  8ؾطْ 

serum   DW 5%   300 ml + serum lactated ringer   800   ml \ 

12:00 -18:00 

 :ؾبٖت ثٗس  16ؾطْ 

serum   DW 5%   700 ml + serum lactated ringer   800   ml \ 

18:00 – 10:00 

  

 

 

 ٔبیٕ زضٔب٘ی ؾٛذتٍی زض زٚضٜ ٘ٛظازی 

نس ؾٛذتٍی یب ثٝ ٔطوع ترههی اضخبٔ قٛز یب تٛؾٍ ٔترهم وٛزوبٖ ٔٗبیٙٝ ٘ٛظاز ثب ٞط زض

قٛز ٚ زض نٛضت أىبٖ  NPOثیٕبض  III – IIٕٞچٙیٗ ثب ٞط ٔیعاٖ ؾٛذتٍی زضخٝ .قٛز

 .ؾطْ زضیبفت ٕ٘بیس



 gestationalثٝ ( زفٕ آة ٘ب ٔحؿٛؼ )  insensible water lossثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ 

age  ْ ٚ ٌطْ،  1000یعاٖ َجیٗی آٖ زض ٘ٛظاز ثب ٚظٖ وٕتط اظ ٘ٛظاز ثؿتٍی زاضز

ml/kg 3-2  ٌٖطْ، 2000-2500زض ؾبٖت ٚ ثب ٚظ  ml/kg7/0 – 6/0  زض ؾبٖت

زض ضٚظٞبی اَٚ تِٛس ثٝ ّٖت ؾُح .اؾت إٞیت ٔبیٕ زضٔب٘ی زض ٘ٛظاز ثیكتط ثٝ ٘ٓط ٔی ضؾس 

 .ثیكتطی زاض٘س  ٚؾیٕ ثسٖ ٚ ٘بظوی پٛؾت وٝ آة ثیكتطی اظ زؾت ٔی زٞٙس ٘یبظ ثٝ آة

زلیمٝ ثبقس ،  45-60زض نٛضتی وٝ فبنّٝ ٔطوع اِٚیٝ ٔطاخٗٝ ثیٕبض تب ٔحُ ثؿتطی ثیف اظ 

 : ا٘دبْ السأبت شیُ يطٚضی اؾت 

، ََٛ ِِٛٝ  NGTحتٕبً لجُ اظ ٌصاقتٗ )ٚ فیىؽ وطزٖ آٖ  NGTٌصاقتٗ ِِٛٝ ٔٗسٜ      ·

 .ٔطاخٗٝ قٛز1،ثٝ تهٛیط (18)ا٘ساظٜ ٌیطی قٛز 

ٌصاقتٗ ؾٛ٘س ازضاضی فیىؽ ٚ زض نٛضتی وٝ ٔٛخٛز ٘جٛز حتٕبً ویؿٝ ازضاضی چؿجب٘سٜ          ·

 . قٛز 

 ثطلطاضی ضاٜ ٚضیسی خٟت زازٖ زاضٚی ٔؿىٗ ٚ ؾطْ          ·

اظ ضاٜ  mg/kg1/0- 5 0/0 خٟت تؿىیٗ زضز ، آٔپَٛ ؾِٛفبت ٔط فیٗ ثب زٚظ      ·

 (.اؾتفبزٜ ٕ٘ی قٛز ٘ی ٚ ظیط خّسیثٝ نٛضت تعضیك ًٖال)ٚضیسی ٚ آٞؿتٝ تعضیك ٌطزز 

اؾت وٝ زض َی ٔست  statزٚظ ml/kg 20-10ؾطْ ضیٍٙط الوتبت ثٝ ٔیعاٖ          ·

 . یىؿبٖت پط فٛظیٖٛ ٔی ٌطزز

ؾبٖت اؾت ثبیس ثمیٝ ؾطْ ثیٕبض ٘یع ٔحبؾجٝ  زٚؾپؽ زض نٛضتی وٝ ٔؿیط َٛال٘ی تط اظ      ·

 (.زضنس ؾٛحتٍی / ویّٛ /ؾی ؾی 4) ٌطزز تب ثیٕبض زچبض وٓ آثی ٘كٛز 



 maintenanceاؾت ثبیس ؾطْ لٙسی ثٝ ٖٙٛاٖ ؾطْ ٍٟ٘ساض٘سٜ  NPOچٖٛ ثیٕبض      ·

 :ثٝ ثیٕبض زازٜ قٛز، ثٝ نٛضت ظیط ٚ ثط اؾبؼ ٚظٖ  deficitٖالٜٚ ثط ؾطْ ()

 :زض ثسٚ تِٛس ، ٔیعاٖ ٔبیٕ ٚ لٙس ٔٛضز ٘یبظ ثطاؾبؼ ٚظٖ ثٝ قطح ظیط ٔی ثبقس 

  

 g/kg لٙس ٔٛضز ٘یبظ ml/kgٔٛضز ٘یبظ  ٔبیٕ ٚظٖ ثٝ ٌطْ

 8 60 3000ثیف اظ 

2999-2000 70 8 

1999-1500 80 7 

1499-1000 90 6 

 5 100 1000وٕتط اظ 

  

ٔیّی ِیتط ٔبیٕ ٚ یه ٌطْ لٙس ثٝ اٖساز فٛق ايبفٝ ٔی قٛز تب ضٚظ ؾْٛ تِٛس ٚ ثٗس اظ  10ضٚظا٘ٝ 

 .آٖ ثبثت اؾت 

زضنسثٝ ٔیعاٖ 10ْٚ ثٝ ثٗس ٔی تٛاٖ اظ ؾطْ لٙسی ثطای ٔحبؾجٝ ضاحت تط اظ ضٚظ ؼ

 ml/kg100  ثطای ٘ٛظازاٖ تطْ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز، یٗٙی ثطای قیط ذٛاض ؾٝ ویّٛیی زض ضٚظ

 ml/kg 100زضنس ٔی ثبقس وٝ 10ٔیّی ِیتطؾطْ لٙسی  300چٟبضْ تِٛس ؾطْ ٔٛضز ٘یبظ

 .ؾبٖت زضیبفت ٔی ٕ٘بیس  24ٌطْ لٙس زض  10ٔبیٕ ٚ 

 .ؾٛذتٍی وٝ ثبیس ثٝ ؾطْ ٍٟ٘ساض٘سٜ ايبفٝ قٛز  deficitؾجٝ ٔحب         ·



)  چٟبض ٔیّی ِیتط ؾطْ ثٝ اظای ٞط ویٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ يطثسض زضنس ؾٛذتٍی 

ml/kg/TBSA burned4  () َٛٔفطParkland  .) 

ٚ ٘هف  ؾبٖت اَٚ  8وٝ اظ ٔمساض ٔحبؾجٝ قسٜ ٘هف ؾطْ زض ٘ٛٔ ؾطْ ضیٍٙط الوتبت اؾت 

 .ؾبٖت ؾْٛ  8زض  4/1ؾبٖت زْٚ ٚ 8زض  4/1ثٗس زازٜ ٔی قٛز ٚ یب ؾبٖت 16ثمیٝ زض 

 .ثٝ ؾطْ ٍٟ٘ساض٘سٜ أالح ايبفٝ ٕ٘ی قٛز :تٛخٝ

ٔبزضـ اْٟبض ٔی . نجح ثٝ زضٔبٍ٘بٜ آٚضزٜ قسٜ اؾت  9ضٚظٜ ای ؾبٖت  15قیطذٛاض:ٔثبَ 

 20ٔیعاٖ ؾٛذتٍی . ٕ٘بیس وٝ پؿطـ یه ؾبٖت لجُ ثب چبی زا٘ زچبض ؾٛذتٍی قسٜ اؾت 

ثیٕبض ضا ٔحبؾجٝ  ویٌّٛطْ ٔی ثبقس، ؾطْ 4 ؾُحی ٚ ٖٕمی اؾت ٚ ٚظٖ ٚی IIزضنس زضخٝ 

 .ٕ٘بییس 

 80ml = 4 ×20                  9  -10اظ ؾبٖت  ضیٍٙط الوتبت : statؾطْ 

 400ml = 4 ×100             زضنس10ؾطْ لٙسی    :ؾطْ ٍٟ٘ساض٘سٜ 

 320ml =20 ×4 × 4                            ضیٍٙط الوتبت   :  deficitؾطْ 

 :ؾبٖت اَٚ  8ؾطْ 

serum   DW 10% 140 ml + serum lactated ringer 160 ml \ 
10:00 -16:00 

 :ؾبٖت ثٗس  16ؾطْ 

serum   DW 10% 260 ml + serum lactated ringer 160 ml 

\16:00 – 08:00 

 ٘ىتٝ 



ٌطفتٝ ٔی قٛز ٘ٝ ظٔبٖ ٔطاخٗٝ ثٝ  ؾبٖت ثطٚظ ؾب٘حٝ ؾٛذتٍی زض ٘ٓط ثطای قطٚٔ ؾطْ،

 . زضٔبٍ٘بٜ یب پعقه 

 ؾطْ ضیٍٙط الوتبت وٝ زض اثتسا تدٛیع ٔی ٌطزز ، اظ ؾطْ ثیٕبض  statالظْ ثٝ شوط اؾت وٝ زٚظ 

 .وٓ ٕ٘ی قٛز

  

 ٘ىبت ٟٔٓ 

ثطای قطٚٔ ؾطْ،ؾبٖت ثطٚظ ؾب٘حٝ ؾٛذتٍی زض٘ٓط ٌطفتٝ ٔی قٛز ٘ٝ ظٔبٖ ٔطاخٗٝ ثٝ 

 . زضٔبٍ٘بٜ یب پعقه 

 ؾطْ ضیٍٙط الوتبت وٝ زض اثتسا تدٛیع ٔی ٌطزز ، اظ ؾطْ ثیٕبض  statالظْ ثٝ شوط اؾت وٝ زٚظ 

 (.26،23،21،19،16،15،14،10،9،8،7،6،2،1)، (19)وٓ ٕ٘ی قٛز 

تٗساز تٙفؽ , ٚيٗیت ٞٛقیبضی ,زضثطٌٝ اٖعاْ ٕٞطاٜ ثیٕبض ٖالٜٚ ثط تٗییٗ زضنس ؾٛذتٍی 

ذٖٛ ثیٕبض ثبیس ثجت ٌطزز ٕٚٞچٙیٗ خٟت اضظیبثی حدٓ  زضخٝ حطاضت ٚ فكبض, ٚ٘جى زضزلیمٝ 

 .ٚٔست ظٔبٖ شوط قٛز ویؿٝ ازضاضی ٌصاقتٝ ٚالسأبت ا٘دبْ قسٜ ٘ٛٔ ؾطْ, ازضاض

  

ٕٔىٗ اؾت زض اثط ٖجٛض خطیبٖ اِىتطیىی اظ ثسٖ ؾٛذتٍی ایدبز :ٚذتٍی اِىتطیىیؼ

٘ٛاحی لبثُ ضٚیت آؾیت زیسٜ ٖٕستبً زض ٘مبٌ ٚضٚز ٚ ذطٚج خطیبٖ ثطق ٔی ثبقٙس ٞط .ٌطزز

چٙس وٝ زض ٔؿیط خطیبٖ یٗٙی زض زضٖٚ ثسٖ ٔهسْٚ ٘یع ٔؿیطی اظ آؾیت زیسٌی زاذّی ٚخٛز 

 ... 

  



  خطیبٖ ثطقؾٛذتٍی اِىتطیىی ثب 

٘ٛاحی لبثُ ضٚیت .ٕٔىٗ اؾت زض اثط ٖجٛض خطیبٖ اِىتطیىی اظ ثسٖ ؾٛذتٍی ایدبز ٌطزز

آؾیت زیسٜ ٖٕستبً زض ٘مبٌ ٚضٚز ٚ ذطٚج خطیبٖ ثطق ٔی ثبقٙس ٞط چٙس وٝ زض ٔؿیط خطیبٖ 

ٔٛلٗیت ٚ .یٗٙی زض زضٖٚ ثسٖ ٔهسْٚ ٘یع ٔؿیطی اظ آؾیت زیسٌی زاذّی ٚخٛز ذٛاٞس زاقت

یطی ظذٓ ٞبی ٔحُ ٚضٚز ٚ ذطٚج خطیبٖ ٔی تٛا٘س قٕب ضا اظ ٚؾٗت احتٕبَ خٟت لطاض ي

  .آؾیجٟبی پٟٙبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ احتٕبَ ثطٚظ قٛن آٌبٜ ؾبظز

 

: ذُطات ؾٛذتٍی ٞبی اِىتطیىی •

ٖس ٚ ثطق ٚ یب تٕبؼ ثب خطیبٖ ثطق ِٚتبغ ثبال ٚ یب پبییٗ ٕٔىٗ اؾت ؾٛذتٍی زض اثط انبثت ض

ثطٚظ ٕ٘بیس قٛن حبنّٝ اظ خطیبٖ اِىتطیىی ٔی تٛا٘س ثبٖث ایؿت لّجی ٌطزز اٌط ٔهسْٚ 

ثیٟٛـ ثبقس يطٚضی تطیٗ اِٚٛیت ثطای قٕب ثٝ وبض ثؿتٗ اِفجبی احیب ٔی ثبقس اِجتٝ پؽ اظ 

. ٘یت وبفی ثطای قطٚٔ ٚ ا٘دبْ السأبت ثطلطاض ٔی ثبقسآ٘ىٝ ُٕٔئٗ قسٜ ثبقیس وٝ اْ

  

  :ٕٔىٗ اؾت ٖالیٓ ظیط ٚخٛز زاقتٝ ثبقس:ٖالیٓ  •

ثیٟٛقی   -

ؾٛذتٍی ٞبی زضخٝ ؾْٛ ٕٞطاٜ ثب تٛضْ، شغبِی قسٖ ٚ ؾٛذتٍی ٘مبٌ ٚضٚز ٚ ذطٚج خطیبٖ  -

اِىتطیؿیتٝ  

٘كب٘ٝ ٞبی قٛن   -

اِىتطیؿیتٝ ِٚتبغ ثبال زچبض آؾیت زیسٌی قسٜ اٌط ٔهسْٚ تحت اثط لٛؼ حبنّٝ اظ خطیبٖ  -



ثبقس آثبض ٚ ثمبیبیی ثٝ ضً٘ ظضز ٔؿی ضٚی ؾُح پٛؾت زیسٜ ٔی قٛز وٝ ٘جبیس ایٗ آثبض ضا ثب 

  .آؾیت زیسٌی اقتجبٜ ثٍیطیس

 

  :اٞساف زضٔب٘ی •

زضٔبٖ قٛن ٚ ٘ٛاحی ؾٛذتٝ   -

  ا٘تمبَ ٔهسْٚ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ -

  
اٌط ٔهسْٚ ثیٟٛـ .ٔ اِىتطیؿیتٝ ثب ثسٖ ٔهسْٚ إَیٙبٖ ثیبثیس اظ لُٕ اتهبَ ٔٙت:-السأبت •

ثبقس ضاٜ ٞبی ٞٛایی ضا ثبظ وطزٜ ٘جى ٚ تٙفؽ ضا ثطضؾی وطزٜ ٚ آٔبزٜ ا٘دبْ ّٖٕیبت احیب زض 

  .نٛضت ِعْٚ ثبقیس

 



 تروما

 

 "آشىایی با پاوسمان های وویه"

 :ویژگی های یک پانسواى ایده ال

 پبًؼوبًی اػت وِ: ،پبًؼوبى ایذُ ال

  .ًوبیذایدبد یه هحیط هشطَة دس ثؼتش صخن  .1

پبًؼوبى دس هحل صخوی وِ اص ًظش چؼجبًذى  ثبؿذ هثال صخن حفشُ ای یب آىؿىل  تطبثك ثب ؿشایط گًَبگَى صخن ثِ لحبظ هَضغ ٍ لبثل .2

  .دؿَاس لشاس داسد

  .سا تؼْیل وٌذ دثشیذهبى اتَلیتیه .3

  .اًذاصُ ثبؿذ داسای تٌَع ؿىل ٍ .4

  .ثبؿذ لذست خزة تشؿحبت صخن سا داؿتِ .5

  .دهبی هٌبػت سا دس ثؼتش صخن حفع ًوبیذ .6

 .ًفَر ثبؿذ غیش لبثل ،دس همبثل ثبوتشی ّب .7

  .ًجبؿذى ًیض تَام ثب دسد آتؼَیض ٍ  دسد سا وبّؾ دّذ .8

  .ثبؿذ همشٍى ثِ صشفِ .9

 .ثمبیب ثبؿذ ثِ خب گزاؿتي رسات ٍ ى ثذٍى تشٍهب ٍآتؼَیض  .10

  .خلَگیشی وٌذ ،وِ ثش اثش تجخیش ػشیغ اگضٍدا سٍی هی دّذ اص ػشد ؿذى صخن .11

َسد اسصیبثی لشاس گیشد ثبیذ ثِ دلت ه ّش صخن .توبم خصَصیبت فَق دس یه پبًؼوبى هٌفشد ثشای توبهی صخن ّب ًوی گٌدذ ثبیذ تَخِ داؿت وِ*

سا ثِ پبًؼوبى  خبی خَد ،هتٌبػت ثب ؿشایط صخن الجتِ ایي پبًؼوبى ّن طی هشاحل دسهبى ٍ گشدد ٍ ى اًتخبةآػپغ پبًؼوبى هٌبػت ثشای  ٍ

 .دیگشی هی دّذ 

 (:Modern dressings)پانسواى های هدرى

 ثبؿذ. ّیذسٍولَئیذ، فَم، ّیذسٍطل ٍ فیلن تشاًؼپبسًت هیآلظیٌبت،  پبًؼوبى ّبی هذسى یب ًیوِ تشاٍا ؿبهل پٌح گشٍُ

 :(Alginates)آلژینات ها 

ثیي پبًؼوبى ّبی هذسى ثیـتشیي لذست خزة سا داسًذ. ثصَست  خضٍ پبًؼوبًْبی خبرة ّؼتٌذ ٍ اص خلجه ّبی دسیبیی گشفتِ هی ؿًَذ ٍ دس

طل  َلْبی حبٍی ػذین ًظیش تشؿحبت صخن تجذیل ثِ آلظیٌبت ػذین ؿذُ،فیجشّبیی سا هی ػبصد وِ دس توبع ثب هحل ٍآلظیٌبت ولؼین ّؼتٌذ 



 تروما

 

پَؿـی ثذثَ  ایي طل ثب ػطح صخن دس توبع اػت ٍ هحیط هشطَة سا فشاّن هی آٍسد، ثب تشؿحبت صخن ٍاوٌؾ دادُ ٍ آلظیٌبت سا تَلیذ هی ًوبیذ.

هفیذ ٍ لبثل خزة  ،خبصیت ّوَػتبتیه داسد ثٌبثشایي دس صخن ّبی خًَشیضی دٌّذُ ،ایدبد هی وٌذ. یَى ولؼین وِ ثِ هحیط صخن ٍاسد هی ؿَد

سؿتِ ای ٍخَد داسد وِ داخل صخن لشاسگشفتِ ٍ پغ اص خزة اگضٍدا ثـىل طل ّیذسٍفیل دس هی آیذ، دسحبلیىِ  ّؼتٌذ. ثِ دٍ صَست ٍسلِ ای ٍ

ِ ٍ ثدادُ  ؿؼتـَػبلیي ًشهبل ٌّگبم تؼَیض ثب  ّب هحلَل دس آة ّؼتٌذ ٍخـه ثبلی هی هبًذ. آلظیٌبت  ،پَػت اطشاف صخن سطَثت صخن ثبلی ٍ

ّویـِ ًیبصهٌذ پبًؼوبى ثبًَیِ  ٍثَدُ فبلذ چؼت . ؿًَذ خیغ . ایي هحصَالت ًجبیذ لجل اػتفبدُ ثشای صخنؿتِ هی ؿَدساحتی ٍ ثذٍى دسد ثشدا

            ّبی توبم یب ًیوِ ضخبهت ٍ ثب تشؿح هتَػط تب صیبد اػتفبدُ  دس صخن تشؿحبت سا خزة وٌٌذ. ،ثشاثش ٍصى خَد 20تبتَاًٌذ  ّؼتٌذ. هی

 ثْتشیي ػولىشد آلظیٌبت ٍلتی اػت وِ دس داخل حفشُ ػویك صخن ثب تشؿح صیبد اػتفبدُ هی ؿَد. هی ؿًَذ.

 :(Foams)فوم ها 

تشویجبت هختلفی ّوچَى پلی اٍستبى ٍ هَاد اوشیلیه ٍ  .پبًؼوبى ّبی صفحِ ای ؿىل ثب ضخبهت ّبی هختلف، خبرة ّبی ثؼیبس خَثی ّؼتٌذ

پـت آى یه الیِ  ػٌبصش فَق خبرة دس آًْب ثىبس هی سٍد. یه ػطح ّیذسٍفیلیه )خبرة آة( داسد وِ سٍی ػطح صخن لشاس هی گیشد ٍ

 سا داسًذ  مذاس صیبد اگضٍدای صخنخزة ه تَاًبییوٌذ.  ّیذسٍفَثیه )دافغ آة( اػت وِ اص تشاٍؽ اگضٍدا ثِ خبسج اص پبًؼوبى خلَگیشی هی

دسحبلیىِ سطَثت اطشاف صخن سا حفع هی وٌٌذ.فَم ّب سا ثب تَخِ ثِ لذست خزة ثبال هیتَاى دس اغلت صخن ّبی پش تشؿح ثِ ٍیظُ دس هشحلِ 

پبًؼوبى یب  تَاى اص فیلن آًْب هیگشاًَالػیَى اػتفبدُ ًوَد. ساحت ّؼتٌذ ٍ اػتفبدُ اص آًْب آػبى اػت، لذست چؼجٌذگی ًذاسًذ. ثشای ًگِ داؿتي 

یب ثبًَیِ اػتفبُ هی ؿًَذ. گشچِ خبرة ّبی خَثی ّؼتٌذ اهب  ػٌَاى پبًؼوبى اٍلیِ ٍِ دس صخن ّبی خضیی ٍ توبم ٍ ث اػتفبدُ وشد، ؿفبف

 ًَاحی َاى صخن سا دیذ. دسهحذٍدیت دس خزة داسًذ ٍ ثبیذ آًْب سا ّش یه تب ػِ سٍص تؼَیض وشد. اؿىبل دیگش آًْب اٍپه ثَدى اػت وِ ًوی ت

 داسای ثشخؼتگی اػتخَاًی ثب وبّؾ اصطىبن هفیذ ٍالغ هی ؿَد.

 :(Hydrocolloids)هيدروكلوئيدها 

اػتفبدُ هی ؿَد. هتَػط تب ون دس صخن ّبی ثب تشؿح  ّؼتٌذ. هفیذ ،سا حفع وٌین ی وِ خَد سطَثت هٌبػت داسًذ ٍ ثخَاّین آىیثشای صخن ّب

پبًؼوبى ایذُ آل سا داسًذ، لیوت آًْب هؼمَل اػت. ّیذسٍولَئیذّب داسای الیِ خبسخی پلی اٍستبى غیشلبثل ًفَر ثِ آة ثَدُ ٍ الیِ اوثش ٍیظگیْبی 

داخلی آى وِ سٍی صخن لشاس هی گیشد حبٍی هَاد ّیذسٍولَئیذی اػت. چؼجٌبن ثَدُ، خَد ثِ صخن هی چؼجٌذ ٍ ًیبص ثِ پَؿؾ ثبًَیِ ًذاسًذ. 

اًَاع ٍسلِ ای آى ًؼجت ثِ هیىشٍ اسگبًیؼن ًفَرًبپزیشًذ ٍلی گبصّب  ؿىل ّبی هختلف هَخَد هی ثبؿذ. ی ّن داسًذ. دس اًذاصُ ّب ٍخبصیت ثبلـتى

دس توبع ثب تشؿحبت صخن ، طل ًیوِ خبهذ ثب ثَی خیلی  حفع سطَثت پشٍػِ التیبم سا تؼْیل هی وٌٌذ. ثخبس آة سا اص خَد ػجَس هی دٌّذ. ثب ٍ

لیذ هی ؿَد وِ ؿجبّت ثِ چشن داسد ٍ پشػتبس ٍ ثیوبس ثبیذ اص ایي هؼئلِ آگبُ ثبؿٌذ چشا وِ هوىي اػت ثب ػفًَت اؿتجبُ گشفتِ ؿَد . ًبهطجَع تَ

ػالٍُ اص ِ دسد سا تؼىیي هی دّذ ٍ ث ،ّوچٌیي حوبیت اص سؿتِ ّبی آصاد اػصبة ایي طل ثب ایدبد هحیط هشطَة ٍ پیـگیشی اص خـه ؿذى ٍ



 تروما

 

ثِ پیـجشد دثشیذهبى ووه هی وٌذ ٍ تب صهبًیىِ ایي طل پبًؼوبى سا اؿجبع ًٌوَدُ اػت ًیبص ثِ  ى ثِ صخن خلَگیشی هی وٌذ،چؼجیذى پبًؼوب

هؼبیٌِ  ٌّگبم حوبم وشدى ًیبصی ثِ ثشداؿتي پبًؼوبى ًیؼت، ؿفبف ًیؼتٌذ ٍ دس تؼَیض ًذاسد وِ ایي صهبى هیتَاًذ اص ػِ تب ّفت سٍص اداهِ یبثذ.

اپیذسهَالیضیغ ثلَصا هٌبػجٌذ. ّوچٌیي ثشای ثیوبسیْبی  ؿتي پبًؼوبى هیؼش ًیؼت. ثشای صخن ّبی ًبؿی اص لیضس دسم اثشیـي ٍصخن ثذٍى ثشدا

 التْبثی هثل لیىي ػیوپلىغ وشًٍیىَع ٍ پؼَسیبصیغ ًیض هٌبػجٌذ.

گبص هشطَة دسیبفتٌذ وِ ّضیٌِ یه ًَثت  صاولیغ ٍ وشیغ دس یه ثشسػی همبیؼِ ای دس هَسد ّضیٌِ دسهبى صخن ثب پبًؼوبى ّیذسٍولَئیذ ٍ

ثشاثش صهبى هَسد ًیبص ثشای پبًؼوبى ثب  8ثشاثش ثیـتش ثَد اهب صهبى هَسد ًیبص ثشای اًدبم پبًؼوبى ثب گبص هشطَة  3/3پبًؼوبى صخن ثب ّیذسٍولَئیذ 

ثشاثش  45/3هبى دس طَالًی هذت سثیـتش ٍ ّضیٌِ د ،وٌذتش ،هیضاى ػفًَت،ًتیدِ حبوی اص آى ثَد وِ ػشػت التیبم صخن ثب گبص ّیذسٍولَئیذ ثَد.

 ثیـتش اص ّیذسٍولَئیذ ثَد.

 :(Films or Transparent Dressings) فيلن ها یا پانسواى های شفاف

یؼٌی ثِ گبصّب ًیوِ تشاٍا ّؼتٌذ ٍ  وِ ثب الیِ ای اص اوشیلیه چؼجٌذُ پَؿیذُ ؿذُ اػت. ثؼیبس اًؼطبف پزیش تشویجی اص یه غـبی پلی اٍستبى ًبصن

      تشؿحبت صخن ٍ ثبوتشیْب اخبصُ ػجَس  اهب ثِ هَلىَلْبی پشٍتئیٌی ثضسي ٍ دٌّذ ؿبهل اوؼیظى، دی اوؼیذ وشثي ٍ ثخبس آة اخبصُ ػجَس هی

ٍ هشحلِ یه ون تشؿح  ثصَست تیپیه دس صخن ّبی ػطحی، ؿَد. ٍا ثَدى آًْب ثِ ثخبس آة هبًغ لیچ افتبدى ٍ هبػشُ ؿذى صخن هیاًوی دٌّذ. تش

ٍاسد فبص ٍ ی وِ اص فبص التْبثی گزؿتِ یثشای صخن ّب ؿًَذ. ( پیـٌْبد هی Friction&Shearing) صخن فـبسی، حوبیت پَػت دس ثشاثش ًیشٍی

ّبی  ًگْذاسًذُ پبًؼوبًْبی دیگش، پبًؼوبى صخن ػٌَاى پَؿؾ ثبًَیِ ٍِ هٌبػت ّؼتٌذ. ّوچٌیي ث ،پشٍلیفشاتیَ ؿذُ اًذ ٍ تشؿح آًْب ون ؿذُ

غلیع ٍ  صیبد، ٍ ثشای صخن ّبی داسای اگضٍدای هتَػط، ًؼجتب ون ػوك هبًٌذ هحل اّذای پَػت صخن ّبی خشاحی هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشًذ

دسد . ػذی ثشای ٍسٍد ثبوتشیْب ّؼتٌذ، ّوچٌیي ٍ ثشسػی ًوَد صیش آًْب دیذاص ػفًَی هٌبػت ًیؼتٌذ. تشاًؼپبسًت هی ثبؿٌذ لزا هیتَاى صخن سا 

 :ػت اصا اؿىبالت آًْب ػجبست .ذاًذاصُ ّبی هختلف هَخَد ّؼتٌ پبًؼوبى ّب دس اؿىبل ٍ ایي دٌّذ. ثؼذاص ػول سا وبّؾ هی

  .وبس گزاؿتي آًْب ػخت اػت 

 .سٍی خَد چیي هی خَسًذ 

 .هوىي اػت ثِ صخوی وِ خـه ؿذُ یب پَػت اطشاف صخن ثچؼجٌذ ٍ ٌّگبم تؼَیض هٌدش ثِ آػیت صخن ؿًَذ 

 ٍدا صیش آًْب تدوغ هی یبثذ ٍ لذست خزة ًذاسًذ. اگض 

 :(Hydrogels)هيدروژل ها 

ػبیش تشویجبت ؿبهل پلی اتیلي اوؼبیذ یب پلی ٍیٌیل  ٍ % دس طل ّبی ؿیت(90% دس طل ّبی آهَسف 80ٍّیذسٍطل ّب داسای همذاس صیبدی آة )ثبالی

. ّیذسٍطل ّب ثصَست ٍسلِ ّبی آغـتِ ثِ طل یب لَطی ّبی حبٍی طل ّؼتٌذهَاد ًگْذاسًذُ ٍ  پیشٍلیذى، وشثَوؼی هتیل ػلَلض، آلظیٌبت،والطى



 تروما

 

ثذٍى ثشداؿتي پبًؼوبى اهىبى هؼبیٌِ صخن ٍخَد داسد. ایي پبًؼوبى ّب دس فشاّن آٍسدى سطَثت اضبفی ثشای  ًیوِ ؿفبف اًذ ٍ هَخَد هی ثبؿٌذ،

 ٍ دثشیذهبى اتَلیتیه سا تؼْیل هی وٌٌذ. ثؼتِ ثی ًظیشًذثبفت دلوِ  ّیذساتِ وشدى هدذد صخن ّبی ًىشٍتیه ٍ

دس  "ذ. هؼوَالٌاؿىبل آًْب ایي اػت وِ ػذ هٌبػجی دس همبثل ثبوتشیْب ًیؼتٌذ ٍ ثخصَف ثبوتشیْبی گشم هٌفی صیش آًْب ثِ خَثی سؿذ هی وٌ

اثش تؼىیي دٌّذگی  ،ص هصشف خٌه وشدُ ثبؿیندٌّذ. ثخصَف اگش طل سا لجل ا لوغ خٌه ّؼتٌذ ٍ دسد ٍ التْبة ثؼذ اص ػول سا وبّؾ هی

 صَست صیبد ثَدى تشؿحبت صخن حتی سطَثت گیشی وٌٌذ. ایي  دس سطَثت دادُ ٍ ،خَثی خَاّذ داؿت. ایي پبًؼوبى ّب هی تَاًٌذ ثِ صخن

ب گبص داسًذ.ثشای صخن ّبی دس هحل صخن ًیبص ثِ پبًؼوبى ثبًَیِ هبًٌذ یه پبًؼوبى ؿفبف ی ّیذسٍطل ّب فبلذ چؼت ّؼتٌذ ٍ ثشای ًگْذاسی

 صخن ّبی ػیبّشگی تشؿح داس هٌبػت اػت. ػطحی هبًٌذ خشاؿیذگی ، هحل ّبی پیًَذ پَػت ٍ

 نتيجه گيری:

تَاى ًتیدِ گشفت وِ پبًؼوبى تٌْب یه پَؿؾ ثشای صخن ًیؼت ثلىِ ثِ صػن ثؼیبسی اص هتخصصیي یه ػبهل دسهبًی  اص ًىبتی وِ روش ؿذ هی

 ة ٍ وبثشد آى دلت ػول ثیـتشی ثىبس ثشد.اػت ٍ ثبیذ دس اًتخب



 
 

 ارزيابي،طبقه بندي ودرمان كودك مصدوماحل خالصه مر
 
 

بررسي عاليم خطر فوري
 
 
 

 : ازنظر مصدومارزيابي وطبقه بندي كودك 
 حادثه وسايرحاالت جراحي فوري -
 سوختگي -
 مسموميت ها -
 گزش وگزيدگي ها -

 
 

 طبقه بندي انجام شده تصميم بگيريدارزيابي وبراساس
 
 

 به  ارجاع ندارد نياز  نياز به ارجاع دارد

 
 

توصيه هاواقدامات موردنيازراانجام دهيد توصيه هاواقدامات قبل ازارجاع را انجام دهيد
 
 

به مادر  در مورد نياز ارجاع  :كودك را ارجاع دهيد 
مراقب كودك را آرام . كودك توضيح بدهيد

كنيدوباكمك يكديگر مشكالت را برطرف كنيد و 
 .فرم ارجاع رابنويسيد

اقدامات مادرطي مسيررايادآوري وامكانات الزم 
 .براي مراقبت راتامين كنيد

:با مادر مشاوره كنيد

 آرامش خاطر به مادر دهيد -

 برگرددفوري چه موقع  -

 چه موقع براي پيگيري برگردد -

 
:پيگيري كنيد

 . را انجام بدهيد پيگيريزمانيكه كودك به مركز برمي گردد، مراقبت هاي 

 

داردنوجود

فوری اوليه رااقدامات درصورت امکان وجوددارد
سپس کودک را فوری  انجام دهيدو
 ارجاع دهيد

راهنماي ارزيابي ، طبقه بندي ودرمان 
كودك مصدوم   



  
 ديكن يبررسكودك را درمعرض خطر عاليمظرازن

 
 عاليم، يانوزمركزي،س يدتنفسيترس شدسي،د يانسداد تنفس(يخطر فور عاليم زنظرراا ماريب تمام كودكانبايستي ابتدا 

راداشته باشد فوري كودك  عاليماگر هريك ازاين بررسي كنيد) ،كما،تشنج  )مانند تعريق ناگهاني يا اندام هاي سرد(شوك
كنيد مرگ كودكان  سوال،مي كند  تهديد به مرگكه كودك را  يعاليماز مادر در مورد اع دهيد درغيراينصورت راارج

با تشخيص به موقع و شروع هر چه سريعتر درمان مي توان از . ساعت اول مراجعه اتفاق مي افتد  24بدحال اغلب در 
 بسياري از موارد مرگ  حاصل از حادثه پيشگيري نمود

اقـدامات  . خطر فوري است بايد سريعاً تحت درمان قرار گيرد تا از مـرگ وي جلـوگيري شـود    عاليمداراي  كودكي كه
بايد بالفاصله پس از ورود كـودك، قبـل از    يدگيت و گزيمسموم ،يحادثه،سوختگ مار مراجعه كننده به علتيالزم  در ب

خطـر آشـنايي داشـته     عاليـم سـنل  بايـد بـه    پر. انجام هر گونه ثبـت و يـا اتـالف وقـت در محـل انتظـار صـورت گيـرد        
درمان آن ها بر پايه استفاده از تعداد محدودي از داروها و روش هايي است كه با آموزش مي توان به راحتي وبا  .باشند

 .اطمينان آن ها را انجام داد
اسب بعدي را براي او پس از انجام درمان هاي فوري، بايد كودك را به دقت مورد ارزيابي قرار داده و اقدامات من

 .انتخاب نمود
صدمه (مصدوم برخورد باكودك ين بخش چگونگيدرا .از مادر به درمورد كودكش،زمان حادثه ،نوع حادثه سوال كنيد

 :دهد يرانشان م )ديده

 حادثه  •
 يسوختگ •
 ت هايمسموم •
 ها يدگيگزش وگز •



 حادثه 
 

خطر فوريعاليمبررسي 
 

 )ديدهصدمه(بررسي عاليم كودك مصدوم
 

 .كودك براي اين مشكل است مراحل زير را پيگيري كنيد اولين مراجعهاگر 
 )اگر مراجعه پيگيري براي اين مشكل است مراقبتهاي پيگيري را به عمل آوريد( 

 
 

 
 :کنيد مشاهده :          لمس آنيد

 شكم سفتي •
 

 خطر نشانه هاي •

 رنگ پريدگي •
 يخارج يزيخونر •

 *يم عفونت موضعيعال •

  درحركت دادن اندام ييعدم توانا •

 
.قه بندي نمائيدبطحادثهاز نظركودك را

 
 اقدامات الزم را انجام دهيدتشخيص داده ونوع درمان را

 
مدت  يطوالن يتواندازمرگ وناتوان يح ميدرمان صح.باشد يدركودكان م ين مشكالت جراحيعتريحوادث از شا

 .افتدياتفاق ن يم كه حادثه ايكن يريشگيم كه پيكن يدرصورت امكان سع.كند يريشگيپ
 د يابي كنيرا ارزديده حادثه كودك چگونه 

 : كنيد مشاهدهپس از كنترل نشانه هاي خطر، مراجعه كرده است ديده نزد شما  حادثهاگركودك 

 ؟ دارد يدگيورنگ پر يزيا كودك خونريآ: كنيد مشاهده

 د ينگاه كن يدگيورنگ پر  يزيخونر بدن كودك راازنظر يتمام قسمتها

 دارد؟را  يعفونت موضع يم عالآيا  كودك :كنيد مشاهده

 يدرقسمتها ي،تورم وگرمي،دردموضعيانند قرمزم يعاليم كنيد يرابررسكودك  يعفونت موضع يم عالدر مورد  

 .مختلف بدن 

 دارد؟ رايش حركت دادن اندام ها ييتواناآيا  كودك :كنيد مشاهده

 .تواند حركت دهد يش را مياندام ها يندارد وبراحت يش مشكليكودك درحركت دادن دست ها وپاها كنيد بررسي 

 .مراجعه كرده است اقدامات زير را انجام دهيد حادثهبه علتاگر كودك
 



 :كنيد لمس، شكم سفتيبراي 

 ينه ندارد در صورت سفتيكودك درمعا يچ دردينه كودك سالم شكم نرم است وهيد درمعاينه كنيشكم كودك را معا
 داشته باشد يجد يشكم  كودك ممكن است مشكل جراح

 را طبقه بندي كنيدديده حادثه كودك چگونه 

بـراي  طبقه بندي ،تشخيص دقيق بيمـاري نيسـت در عـوض    . طبقه بندي يعني در مورد شدت بيماري تصميم بگيريد     
 .شناخت درمان يا عملكرد مناسب استفاده مي شود

براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع كنيد و تا انتهاي نشـانه هـا را بخوانيـد و    
 تعيين كنيد آيا كودك نشانه اي را دارد يا خير؟

 .كنيدزماني كه به نشانه اي رسيديد كه در كودك وجود دارد توقف 
 .در اين روش، شما كودك را در جدي ترين طبقه بندي قرار خواهيد داد. كودك در آن رديف طبقه بندي خواهد شد

 :وجودداردديده حادثه كودك چهار امكان طبقه بندي براي 

 .يرحادثه ايصدمه شديد، صدمه متوسط، صدمه خفيف واحتمال صدمه غ

 دهيكودك حادثه  د يجدول طبقه بند
 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان

درصورت وجودخونريزي بايك گازاستريل روي محل خونريزي فشارواردكنيدتا  
 )متوقف شود(خونريزي كنترل شود

باالي محل خونريزي راببنديد وتاحدي فشار داده شود كه درصورت نياز،  
 قسمت انتهايي زخم تيره رنگ نشود

 باآتل ، عضوآسيب ديده را بي حركت نگهداريد 
 ي ارجاع دهيدفور بيمارستانبه نزديك ترين  

صدمه
 شديد 

 نشانه هاي خطر  يا •
 خونريزي شديد   يا •
ــت   • ــائي درحرك ــدم توان ع

 دادن اندام ها       يا
 پريدگي   يارنگ  •
 شكم يا سفتي  •

 اندام ها يا درد درلمس •
 ياستون فقرات 

 .با سرم نرمال سالين زخم رابشوئيد  

 .برداريد) درزخم هاي آلوده  باقيمانده اشياء، لخته هاي خون(بادقت زخم راتميزكنيد  
  مركزبهداشتي درماني ارجاع دهيدبه كودك را مناسبآنتي بيوتيك براي دادن  

 .روزانه پانسمان راتعويض كنيدتابهبودزخم،  
 وضعيت واكسيناسيون كزاز رابررسي كنيد 
 .به مراقب كودك بگوييدچه موقع برگردد 

هصدم
 متوسط

:وجودحداقل يك يافته زير
زخم هاي با عاليم عفونت  •

  *موضعي
 زخم هاي عميق وآلوده •
 زخم هاي چركي •
 

تمالاح .ارجاع دهيد براي بررسي بيشترمركزبهداشتي درمانيبه 
ه صدم

غيرحادثه اي

خون مردگي هاي متعدد در •
 مراحل مختلف بهبود   يا

سوختگي درمحل هاي غير  •
 معمول مانند باسن ها 

 .روزانه زخم رابراي عالئم عفونت كنترل كنيد 
 .يكبارآنرا باآب تميزشستشودهيد تابهبودزخم، روزانه  
 .كزاز رابررسي كنيد واكسيناسيونوضعيت  
 .وييدچه موقع فوري برگرددبه مراقب كودك بگ 

صدمه خفيف حوادث بدون خونريزي •
 ياخونريزي اندك

 

 



 .نگاه كنيد) قرمز(نشانه هاي رديف باالييبه  -1

 آيادركودك نشانه هاي خطروجوددارد؟

 ؟دارد يدگيا رنگ پريد يشد يزيكودك خونرآيا

 ش رادارد؟يحركت دادن اندامها ييا توانايآ

 شكم دارد؟ يا سفتيآ

 راانتخاب كنيد"شديد صدمه "طبقه بندي دراگركودك داراي هريك ازنشانه هاي فوق باشد 

 .نگاه كنيد ودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوماگرك-2

 :حداقل يكي يافته زير دركودك وجوددارد آيا
 زخم هاي با عاليم عفونت موضعي  •
 زخم هاي عميق وآلوده •
  زخم هاي چركي •

 راانتخاب كنيد "متوسط صدمه"اگركودك هريك ازنشانه هاي فوق راداشته باشدطبقه بندي 

 .متوسط نيست به رديف سوم نگاه كنيده صدماگركودك درطبقه بندي -3

 است ؟در مراحل مختلف بهبود  كه   مي باشد خون مردگي هاي متعددداراي  آيا كودك 
  

 مي باشد؟ سوختگي درمحل هاي غير معمول مانند باسن هاآيا كودك داراي 

 دراانتخاب كني "احتمال صدمه غيرحادثه اي "اگركودك هريك ازنشانه هاي فوق راداشته باشدطبقه بندي 

 .اگركودك درطبقه بندي صدمه متوسط نيست به رديف چهارم نگاه كنيد-4

 صدمه"وهچيك از نشانه فوق رانداردطبقه بندي حادثه ديده  بدون خونريزي ياخونريزي اندك داشته باشد اگركودك
 راانتخاب كنيد "خفيف

 :واهد شدشرح داده خ كودك حادثه ديده در اينجا هريك از طبقه بندي هاي 

 صدمه شديد

درصورت وجودخونريزي بايك گازاستريل روي محل دارد  قرار "شديد صدمه"درطبقه بندي  اگركودكي  
ودرصورت نياز، باالي محل خونريزي راببنديد وتاحدي  )متوقف شود(خونريزي فشارواردكنيدتا خونريزي كنترل شود

آتل ، عضوآسيب ديده را بي حركت نگهداريد وكودك وبا فشار داده شود كه قسمت انتهايي زخم تيره رنگ نشود
 ارجاع دهيد  بيمارستانبه نزديك ترين رافوري 

 



 صدمه متوسط

بادقت  و.با سرم نرمال سالين بشوئيدزخم هاي كودك را  قرار دارد "متوسطصدمه "اگركودكي  درطبقه بندي 
وضعيت واكسيناسيون كزاز  و)برداريد را درزخم هاي آلوده ته هاي خونلخ و باقيمانده اشياء(زخم راتميزكنيد
  رابررسي كنيد

 .مركزبهداشتي درماني ارجاع دهيدبه كودك را مناسبآنتي بيوتيك براي دادن سپس 
  .تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض كنيدو
 

 يرحادثه اياحتمال صدمه غ

ارجاع  براي بررسي بيشتر زبهداشتي درمانيمركبه  قرار دارد "غيرحادثه ايصدمه احتمال "اگركودكي  درطبقه بندي 

 .دهيد

 

 صدمه خفيف 

روزانه زخم  .وضعيت واكسيناسيون كزاز رابررسي كنيد قرار دارد "خفيفصدمه "اگركودكي  درطبقه بندي  •
مراقب كودك  وهمچنين به.تابهبودزخم، روزانه پانسمان راتعويض كنيدوعفونت كنترل كنيد عاليمرابراي 

 وري برگرددبگوييدچه موقع ف



 سوختگي
 

بررسي عاليم خطر فوري 
 

 بررسي عاليم كودك مصدوم
 

 .كودك براي اين مشكل است مراحل زير را پيگيري كنيد اولين مراجعهاگر 
 )اگر مراجعه پيگيري براي اين مشكل است مراقبتهاي پيگيري به عمل آوريد( 

 
 

 

 :سوال كنيد           :، معاينه كنيد كنيد نگاه
 ):     III,II,Iدرجه(سوختگي هانوع  •

 )ينسببا ضخامت سوختگي (IIدرجه  •
 )سوختگي عميق(IIIدرجه •
 زير مشخص كنيد جدولرامطابق  )IIIو IIدرجه(درصدسوختگيمحل و •
 نشانه هاي عفونت درسطح سوختگي •

 )مثل شكستگي(هآسيب هاي همرا •

 نشانه هاي خطر •
 ؟ چيست سوختگي عامل بروز  •
 ...)و الكتريكي ،شيميايي ،مايعات داغ  ،شعله (
 شرح حال بيماريهاي مزمن •
 

 
 .قه بندي نمائيدبط سوختگياز نظر  كودك را

 
 اقدامات الزم را انجام دهيد تشخيص داده و نوع درمان را

 

 :يسوختگ فيتعر
مواد  تماس با ،با يا بدون آسيب استنشاقيداغ  عاتيا مايآتش  هبا شعل ميمستق ستمااز  يناش يبافت بيآس

  .منبع الكتريكي مي باشد يا تماس با تشعشع و، شيميائي 

اين مبحث نيز  به ، و مراقبت سرمازدگي مراقبت سوختگي مشابهت زياد بين دليلبه  در ضمن متذكر مي گردد كه

 .ستبه صورت مختصر اشاره گرديده ا

 :يانواع سوختگ
 يسوختگ. كند  يجاد ميسال ا 4را در كودكان كمتر از   يدرصد موارد سوختگ 85 عات داغياز ما يناش يسوختگ

  .باشد  يدرصد م 2در مجموع  يكيو الكتر ييايميش يدرصد و سوختگ 13 از شعله يناش

 .زير را انجام دهيد به علت سوختگي مراجعه كرده است اقداماتاگر كودك
 



 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

است بجز در  يطحس يداغ كه اكثر نواحعات ياز ما يناش يسوختگ
 .دا خواهد كردياز به گرافت پيه شانه كه نيناح

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ديده ميشود خونه پريكه اطراف آن ناح يه وسط سوختگينكروز ناح
 
 



 ؟ت دارديدر كودكان كمتر از پنج سال اهم يچرا سوختگ

 . يعني كودكان و افراد كهنسال شايع است مرگ و مير در سوختگي بيشتر در دو انتهاي طيف سني  

به طور مثال سطح سرو گردن در كودكان زير . سطح بدن كودكان متفاوت از سطح بدن بزرگساالن مي باشد 

 .مي باشد% 21 يك سال 

 .نسبت سطح بدن به وزن بيشتر است 

نسبت به   3ه متر از دو سال به همين علت سوختگي درجپوست نازك تر است و به خصوص در كودكان ك 

 . بيشتر است  ،  باالتر ينسن

. آسيب هاي ناشي از مايعات داغ در ظاهر صورتي رنگ هستند و به اشتباه آسيب سطحي به نظر مي رسند 

 . محاسبه مي شود 2به اشتباه درجه  3گاهي سوختگي درجه 

 .نياز به مايع درماني دارند% 10در سوختگي بيش از  

  .نامحسوس  و افزايش نياز به مايعات بيشتر است  ز دست دادن آبكم آبي ناشي از  اسهال ، ا 

 .تنظيم حرارت مشكل تر است  

 .كاهش دماي بدن عارضه ي شايع سوختگي و جراحي است 

  ديكن يابيارز انرا دركودك يچگونه سوختگ
  :پس از كنترل نشانه هاي خطر، سوال كنيد است مراجعه كرده يبه علت سوختگاگركودك 

 ؟ چيست سوختگي عامل بروز: سوال كنيد

ال مي كنيد سو )...شعله، مايعات داغ، شيميايي ،الكتريكي، استنشاقي و(وقتي از مادر درمورد عامل بروز سوختگي 

 ال شما جواب بدهدازكلماتي استفاده كنيد كه مادر بفهمد  به مادر فرصت دهيد كه به سو

 سا بقه بيماري مزمن دارد؟كودك  آيا :سؤال كنيد

فشار خون باال و  ديابت ،: مثل بيماري هاي مزمن  هاي مزمن كودك از مادر او سوال كنيد بيماري شرح حالدر مورد 

 .تاالسمي 

 
 



 نگاه كنيدتعيين درصد سوختگي براي نوع و

بايد توجه داشت سوختگي درجه يك  .جه به توضيحات زيرتعيين كنيدبا تو) درجه يك، دو يا سه(نوع سوختگي را 

  .يدآ در محاسبه درصد سوختگي به حساب نمي

 

  درجه بندي سوختگي

 : I درجه  سوختگي سطحي يا 

روز و بدون تغيير  5تا  3بهبودي طي  .سطح سوختگي قرمزرنگ است تورم خفيف دارد و دردناك است ، تاول ندارد

 .شد شكل پوست مي با

 
ه داردياز به مراقبت اوليعات داغ كه نياز ما يناش يسطح يك سوختگي  



 :  II درجه  سوختگي با ضخامت نسبي يا 

a. تغيير شكل  روز با حداقل  21تا  7بهبودي در. دردناك وتاول دار است .سطح سوختگي قرمزرنگ است :سطحي

 . است ولي با تغيير رنگ پوست همراه است پوست

 

 

 

 

 شود يعات داغ در كنار گردن كه بدون برداشتن تاول پانسمان مياز ما يناش يسطح يسوختگ

b.سطح زخم خشك نيست ممكن است . ظاهرچرمي سفيد و شبيه سفيد مرمري استسطح سوختگي  :عمقي

مي  تغيير شكل پوست ايجاد روز وهمراه با 21بهبودي طي .  نه ، ترميم به آهستگي است درد داشته باشند يا

 .شد با

 

 عات داغياز ما يدرم ناش يب عمقيآس:عكس باال



 شش هفته بعد از گرافت: ن ييعكس پا 
 

 : III درجهسوختگي عميق يا  

. ز به گرافت داردنيا حتماًدرد ندارد ، باشد، هداشتتاول عمقي ممكن است داشته باشد يا ن. پوست رنگ پريده است 

 
 

 ژه دارديو مراقبت و احياز به انيكه  يقعم يسوختگ% 70كودك با 
 
 
 
 

 
 

 ) يو عمق يسطحII   درجه ( عات داغياز ما يناش ياز سوختگ ينمونه ا: سمت چپ
 ) III درجه ( داغ ياز تماس با اتو يناش يسوختگ: سمت راست

 



 : تعيين كنيدسپس درصدسوختگي را 

 شكل جلو و پشت جهت تعيين درصد سوختگي
نهاست ودر ارزيابي وسعت سوختگي مي تواند مورد استفاده قرار كف دست كودكان معادل يك درصد بدن آ 

 گيرد 

 :محل سوختگي را نگاه كنيد ومشخص كنيد
پرينه ، سطح مفصل ، سوختگي هاي ) (foot، پا) (handسوختگي در مناطق خاص مثل صورت، دست         

 .ق  وجود دارد آنرا مشخص كنيداگر سوختگي در اين مناط. ريسك سوختگي راباال ميبرد) دورتادورعضو(حلقوي

 :نگاه كنيد  ، معاينه كنيد )مثل شكستگي(سوختگي را ب هاي همراهيآس

آسيب هاي سر ،شكستگي استخوان هاي بلند و در آسيب الكتريكي ، احتمال : آسيب همراه در سوختگي شامل       

 .شكستگي ستون فقرات وجود دارد 



 چگونه سوختگي را طبقه بندي كنيد

استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع كنيد و تا انتهاي نشـانه هـا را بخوانيـد و     براي
 تعيين كنيد آيا كودك نشانه اي را دارد يا خير؟

  .كودك در آن رديف طبقه بندي خواهد شد.اي رسيديد كه در كودك وجود دارد توقف كنيد زماني كه به نشانه
 

 بندي براي سوختگيطبقه  جدول
 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان

 انجام دهيدرا)ABC(،اقدامات احيادرصورت نياز
  از راه دهان چيزي نخورد% 15در سوختگي استنشاقي،صورت و سوختگي بيش از  
لباس هاي فشاري وتنگ خارج شود ومناطقي كه لباس به بدن چسبيده ازاطراف با قيچي جدا شود  

 نده شودونبايد ك
 سطح سوختگي را با آب سرد نشويد 
براي اجتباب ازكاهش دماي بدن از حوله يا ملحفه تميز وخشك استفاده كنيد وبيمار را با پتو  

 .بپوشانيد
 بزاي كاهش درد ، شربت يا شياف استامينوفن بدهيد 
 بجز سرمازدگي)نتركانيد(هرگزتاول هاراپاره نكنيد 
 وختگي ماليده نشودروي سطح زخم كره،روغن وحتي پمادس 
 آنتي بيوتيك ندهيد 
رادرصورت امكان انجام وسپس )2ص(اقدامات اوليهشيميايي، سرمازدگي و با قيردر سوختگي  

 ارجاع دهيد
 ارجاع دهيد نزديك ترين مركز درماني پس ازاقدامات فوق كودك را فوراً به  

 

سوختگي

 شديد 

 نشانه هاي خطر   •
باضخامت سوختگي  •

 وبيشتر  II(10%درجه(نسبي
و III(2%درجه( سوختگي عميق •

 بيشتر
 دست ،سوختگي صورت •
)hand(،پا)foot(،اندام ،سطح مفصل

 وسوختگي حلقوي تناسلي
 ولتاژ باال سوختگي بابرق •

  شيميايي سوختگي  •

 استنشاقيسوختگي  •

 سرمازدگي •

 ) شكستگي(آسيب هاي همراه •
 بيماري مزمن  شرح حال •

 
.درداستامينوفن بدهيدكاهشبراي

 شستشودهيد)درجه سانتيگراد 8-15(  سرد باآب تميز ونرمال سالينسوختگي را واطراف محل 
 )نتركانيد(هرگزتاول هاراپاره نكنيد 
 روي سطح سوختگي يخ نگذاريد 
 براي پوشش زخم استفاده نكنيد...از روغن ،كره و 
 و پماد كورتون دار استفاده نشودآنتي بيوتيك ندهيد 
وشانيد وروي آن بپ ...)تراسين ، نيتروفورازون،جنتامايسين وباسي(سطح زخم را با پمادضعيف 

 .بگذاريد گازاستريل
بار زخم را با صابون يا شامپوي بچه شتشو دهد وزخم را باهمان پماد 2به مادر آموزش دهيد روزي  

  بپوشاند
 .يه مادر توصيه كنيددرصورت بروزتب ،بيقراري،استفراغ ،تشنج ونخوردن غذافوري مراجعه نمايد 
 .كندمراجعه دوروزبعد زخم سوختگي، پيگيريجهت  
 وضعيت ايمن سازي كزاز رابررسي كنيد  

سوختگي

 متوسط

باضخامت سوختگي  •
  %10كمتراز)IIدرجه(نسبي

سوختگي عميق  •
 % 2 كمتراز)IIIدرجه(
 
 

.درداستامينوفن بدهيدكاهشبراي
 مايعات بيشتر به كودك داده شود 
وجهت مرطوب وچرب نگه داشتن پوست از .تميزكنداروزانه ر محل سوختگييه مادر توصيه كنيد 

 كرم هاي مرطوب كننده ،وازلين  يا اكسيدروي استفاده كند
 .يه مادر توصيه كنيددرصورت بروزتب ،تشديد دردويا تغيير رنگ سوختگي مراجعه نمايد 

سوختگي

 خفيف

 سوختگي سطحي •
 همراه با درد  بدون تاول)Iدرجه(

 



 .نگاه كنيد) قرمز(باالييبه نشانه هاي رديف  -1
 آيادركودك نشانه هاي خطروجوددارد؟ 

 وجوددارد؟% 10بيش از)سوختگي درجه دو(آياسوختگي باضخامت نسبي
 وجوددارد؟%2بيش از)درجه سه(آياسوختگي عميق

 و،پرينه ، سطح مفصل ) foot(،پا) hand(مثل صورت ، دستآياسوختگي درمناطق خاص 
 وجود دارد؟)ضودورتادورع(سوختگي هاي حلقوي

 آيااحتمال عدم رسيدگي كافي درمنزل وپيگيري به موقع راميدهيد؟
 دارد؟........)ديابت، فشارخون(بيماري مزمن قبلي شرح حالآيا

 آياآسيب هاي همراه مثل شكستگي وجوددارد؟
 آياعامل بروزسوختگي استنشاقي ياالكتريكي ياشيميايي است؟

 راانتخاب كنيد"سوختگي شديد "ق باشد طبقه بندي اگركودك داراي هريك ازنشانه هاي فو
  

 .نگاه كنيد)زرد(اگركودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوم-2
 وجود دارد؟% 10كمتراز)سوختگي درجه دو(آياسوختگي باضخامت نسبي

 وجوددارد؟%2كمتراز)سوختگي درجه سه(آياسوختگي عميق
 راانتخاب كنيد "سوختگي متوسط"ه بندي اگركودك هريك ازنشانه هاي فوق راداشته باشدطبق

 
 .اگركودك درطبقه بندي متوسط نيست به رديف سوم نگاه كنيد-3

 "سوختگي خفيف"دارد وهچيك از نشانه فوق راندارد طبقه بندي  بدون تاول)درجه يك(سوختگي سطحي اگركودك
 راانتخاب كنيد

 
 :ددر اينجا هريك از طبقه بندي هاي سوختگي شرح داده خواهد ش

 سوختگي شديد
 . نزديك ترين مركز درماني  ارجاع دهيدفوراً به   اقدامات اوليه اگركودكي سوختگي شديد دارد پس از

 درصورت نيازاقدامات احياءراانجام دهيد 
 . بيمار از راه دهان چيزي نخورد% 15در سوختگي استنشاقي،صورت و سوختگي بيش از 

 .لباسهاي تنگ وفشاري راخارج كنيد
 .ناطقي كه لباس به بدن چسبيده نبايدكنده شودبلكه ازاطراف باقيچي جداشوددرم

 .جواهرات مخصوصاً انگشتر والنگو را خارج كنيد
 .هستند لذا شستشو باآب سرد انجام نمي شود كاهش دماي بدن مستعد درصد 10–15بيماران باسوختگي باالي 

 .خشك استفاده كنيدو بيمار را با پتو بپوشانيدبراي اجتناب ازكاهش دماي بدن ازحوله يا ملحفه تميزو
 .پوشاندن سطح زخم باعث كاهش درد ميشود

ميلي ليتريا سي سي  5كيلو گرم  10به ازاي هر ( .براي كاهش دردازاستامينوفن بصورت شربت يا شياف استفاده كنيد
 )شربت و يا يك شياف كودكان

 .تاول ها راپاره نكنيد
 .تي پمادهاي سوختگي ماليده نشودروي سطح زخم ، كره،روغن،ح

 .درسوختگي شيميايي شستشوي مكرربا آب مقطر يا نرمال سالين نياز است



 .دقيقه است20درآسيب چشمي ناشي ازسوختگي شيميايي حداقل زمان شستشو
ات در سوختگي الكتريكي ، احتمال شكستگي ستون فقرات وجود دارد لذا براي جابجايي بيمار بايد حتماً ستون فقر

 .ثابت باشد 
 ) 1-15( .آنتي بيوتيك ندهيد

 
 در سوختگي ناشي از صاعقهمراقبت اوليه 

 .آورده مي شود لذا بيمار در شرح حال نمي تواند كمك نمايد ) آپنه(بيمار در حال وقفه تنفسي 
 .سوختگي عضالت كمتر از برق گرفتگي دارند  

 :درمان 
 CPR  طوالني مدت و معموالً بهCPR  مي دهندخوب جواب. 

 

 
 ساله 7در پسر )ولتاژ پايين( سوختگي ناشي از برق شهري

 

 

 
 )  سوختگي بسيار عميق ( ساله 10سوختگي الكتريكي ولتاژ باال در پسر 



 مراقبت اوليه در سوختگي شيميايي

 خارج كردن لباس ها 
 پاك كردن مواد شيميايي از پوست 
 يا آب لوله كشيشستشو با مقادير زياد آب مقطر يا نرمال سالين  

o  دقيقه 30-60در مورد مواد اسيدي 
o   ساعت 2-4در مورد مواد قليايي 

 .دقيقه است 20در مورد تماس با چشم حداقل زمان شستشو  
 .به هيچ عنوان از هيچ ماده ديگري استفاده نشود 
 .  تاول ها حتماً برداشته شود وزير آنها شستشو داده شود 

 

 
سولفوريك سوختگي شيميايي ناشي از اسيد  

 
 

 
 

 .شده و زير آن كامالً شستشو داده شودباز حتماً بايد  شيميايي تاول هاي ناشي از سوختگي
 
 

 



 سيب هاي استنشاقيآ
آسيب استنشاقي به مواردي گفته مي شود كه بيمار در صحنه آتش سوزي گرفتار شده باشد ، دود استنشاق :  تعريف

 .سوزي در فضاي بسته باشد كرده باشد ، بي هوش شده باشد و يا آتش 
 :آسيب هاي استنشاقي به سه دسته تقسيم مي شوند 

  (CO)مسموميت با منوكسيدكربن  .1
 تورم و انسداد راه هاي تنفسي فوقاني .2
           ددو قاستنشاق دود يا نارسايي تنفسي در اثر استنشا .3

 

 
 

.ال وقوع آسيب استنشاقي را مطرح مي كندذرات كربني روي صورت بيمار بعد از سوختگي در فضاي بسته كه احتم  
 
 

  (CO)مسموميت با منوكسيدكربن 
 

به ترتيب از خفيف به شديد شامل تنفس سخت، كاهش ديد ، تحريك پذيري ، تهوع ، استفراغ ، ضعف و سستي  عاليم
، سرگيجه ،  )مثل گرفتن اجسام ريز و يا سوزن نخ كردن (، اختالل درك ، عدم توانايي در انجام حركات ظريف 

مي ، اغماء  ، گيجيكاهش سطح هوشياري ، گونه آلبا لويي رنگ ، توهم ، اختالل تعادل در راه رفتن ، از حال رفتن 
 .باشد 

 
 .درمان دادن اكسيژن است و يا بيمار در هواي آزاد تنفس كند 

 
 تورم و انسداد راه هاي تنفسي فوقاني

 
 به سختي نفس كشيدن، صداي دو رگه و تو كشيدگي باالي جناغ  تورم سر و صورت ، تنفس صدا دار، : عاليم

 . ساعت مي باشد  24-36ساعت بعد از حادثه تا حداكثر  12 از عاليمزمان شروع 



 
 .هدف از درمان باز نگه داشتن راه هوايي فوقاني است و بايد سر و گردن بيمار را باال قرار داد

 
 ستنشاق دود    استنشاق دود يا نارسايي تنفسي در اثر ا

 
درگيري دستگاه تنفسي تحتاني را دارند ولي تا سه  عاليمتنفس سريع ، تنفس سخت  ، تنفس صدا دار و ساير : عاليم

 .باليني ندارند و حداكثر ممكن است تنفس سريع ديده شود ولي از همان ابتدا درمان شروع مي شود  عاليمروز اول 
 

 .م مي شود درمان اين موارد در بيمارستان انجا
 

 با قير  مراقبت اوليه درسوختگي
 .به سرعت سطح قير را با آب خنك،سرد كنيد

 .استفاده نمود ) چند روز(براي حل كردن قير به تدريج مي توان از مواد زير در طي چند پانسمان 
 كره . 
 روغن بچه 
 پارافين 

 
 
 
 
 
 



 آسيب هاي ناشي از سرما
 :سرما است كه به دو دسته تقسيم مي شود آسيب ناشي از مواجهه بدن با: تعريف 

 .سرما زدگي كه معموالً در انتهاي اندام ها ، گوش و نوك بيني ديده    مي شود  .1
 )درجه سانتيگراد 35درجه حرارت مركزي كمتر از (كاهش شديد درجه حرارت بدن .2

ي در طبقه بندي سوختگي ها قـرار  سرما زدگي از لحاظ تظاهرات بيماري ، انواع و درمان مشابه سوختگي است ول: نكته 
 .نمي گيرد 

 .كليه اين بيماران بايد به نزديك ترين مركز درماني ارجاع شوند 
 

 .در سرمازدگي كريستال يخ در داخل يا بين سلول ها ايجاد مي شود و منجر به پاره شدن غشاء سلول مي گردد 

 
 سرما زدگي

 فيد ،بي حس و كرخت خارش پوست ، وجود مناطق سرد ، سفت ، س:  عاليم
 :درمان 

 خارج كردن همه لباس هاي خيس از بدن  
 . باز كردن تمام لباس هاي فشاري مثل دستكش ، پوتين ، كمربند ، جوراب و  
 قرار دادن عضو صدمه ديده در آتل با پوشش نرم فراوان 
 باال قرار دادن اندام  
 اجتناب از سيگار و دود 
معمـوالً  ) با كنترل دقيق درجـه حـرارت آن  (درجه سانتيگراد 40 -42گرم كردن سريع توسط آب با دماي  

 .دقيقه كافي است  15-30بين 
 .)باعث سوختگي مي شود ( گرم كردن توسط وسايل حرارتي به هر شكل ممنوع است 
 )باعث افزايش صدمه مي شود(ماساژ دادن عضو به هر دليل ممنوع است  
 .باز شده و مايع داخل آن شستشو داده شودتاول هاي حاوي مايع روشن بايد توسط قيچي  
 تاول ها ي حاوي مايع خوني نبايد دستكاري شود 
 پروفيالكسي براي كزاز 
 پانسمان به صورت روزانه مكرر 

 كاهش شديد دماي بدن
ضعف شديد ، عدم هماهنگي ، بي تفاوتي و به دنبال آن ، گيجي، تحريـك پـذيري ، تـوهم و در نهايـت كـاهش      :  عاليم

 .  درجه سانتيگراد در تشخيص بسيار كمك كننده است  34درجه حرارت ركتال كمتر از . قلب مي باشد ضربان 
 :درمان 

 خارج كردن بيمار از محيط سرد 
 خارج كردن لباس هاي خيس از بدن 
 . . .باز كردن تمام لباس هاي فشاري مثل دستكش ، پوتين ، كمربند ، جوراب و  
درجه را نشان نمي دهنـد   36ترمومترهاي پزشكي درجه حرارت كمتر از (اندازه گيري درجه حرارت بدن  

 )و براي اين كار بهتر است از ترمومترهاي آزمايشگاه استفاده كرد



 ماساژ ندهيد 
 از پتو استفاده نكنيد 
 مجاز است) پتوي برقي(استفاده از پوشش هايي كه خود گرما دارند مثل پتو هاي گرم 
    پروفيالكسي كزاز 

 :م نكته مه

تعداد تنفس ونبض دردقيقه و درجه , وضعيت هوشياري ,دربرگه اعزام همراه بيمار عالوه بر تعيين درصد سوختگي 
  .حرارت بيمار بايد ثبت گردد 

 سوختگي متوسط
 .درچنين مواردي براي كاهش درداستامينوفن بدهيد

 .شستشودهيد)اددرجه سانتيگر 8-15(محل واطراف سوختگي راباآب تميز يانرمال سالين سرد
 .روي سطح سوختگي يخ نگذاريد

 .تاول ها راپاره نكنيد
 .براي پوشش زخم استفاده نكنيد.......ازروغن،كره،

 .بپوشانيد وروي آن گازاستريل بگذاريد...)مثل باسيتراسين ، نيتروفورازون ، جنتامايسين و(سطح زخم را باپمادضعيف
 .آنتي بيوتيك ندهيد

 .نشودپمادكورتن داراستفاده 
 .دوروزبعدپيگيري كنيد

 .به مادرتوصيه كنيددرصورت بروزتب،بيقراري،تشنج،استفراغ ونخوردن غذامراجعه نمايد
درصورت امكان به مادرآموزش دهيدروزي دوبارزخم راباصابون يا شامپو بچه شستشو  دهد و زخم را با همان پمادها 

 .بپوشاند و سپس با گاز استريل بپوشانيد 
 .مادهاي اختصاصي سوختگي مانندسيلورسولفاديازين دراين مرحله انديكاسيون ندارداستفاده ازپ

 :وضعيت ايمن سازي رابررسي كنيد
 .به اقدامي ندارد واكسيناسيون كامل بوده نياز واكسيناسيون گذشته و سال از 5 از كمتر اگر .1
توصيه به  دوز واكسن و يك) + TIG(ايمونوگلبولين كزاز،  كه واكسيناسيون نامعلوم باشد صورتي در .2

 تكميل واكسيناسيون
 يادآور  واكسيناسيون كامل بوده يك دوز واكسن و واكسيناسيون گذشته  سال از 5 بيش از اگر .3

 سوختگي خفيف
 .درچنين مواردي براي كاهش درداستامينوفن بدهيد

 .سطح سوختگي راتميزنگهداريد
 .نگ وشكل سوختگي مراجعه نمايدبه مادرتوصيه كنيددرصورت بروزتب،تشديددردوياتغييرر

 .جهت مرطوب وچرب نگهداشتن پوست ازكرم هاي مرطوب كننده  ، وازلين يا اكسيدروي استفاده شود
 .براي جبران تبخيراب ازسطح سوخته،مايعات بيشتربه بيمارخورانده شود

 



 پيگيري  كودك دچارسوختگي
عه كنند درپيگيري بايد ديد آيا كودك با دارو يا درمان هاي تعدادي از بيماران براي پيگيري نياز دارند دوباره مراج

 ديگري كه داده شده بهبود پيدا كرده يا خير؟
 :روز براي پيگيري به شما مراجعه ميكند  2وقتي كه كودكي در طبقه بندي متوسط قرار مي گيرد بعد از 

 كودك رانگاه كنيدمحل سوختگي 
 كنيد درجه حرارت كودك اندازه گيري

 .در موارد زير بيمار را به نزديك ترين مركز درماني ارجاع كنيد : ن درما
 :احتمال عفونت جدي مانند  

 حال عمومي بد  .1

 تب .2

 كاهش دماي بدن  .3
 :در زخم بيمار ديده شد  عاليماين اگر 

 تغييررنگ قهوه اي يا سياه رنگ به صورت نقطه اي در سطح زخم سوخته وجوددارد  .1

 دارد اطراف پوست سوخته تغييررنگ  .2

 ترشح بدبو دارد  .3

 تاخير دربهبود زخم  .4

 درجه سوختگي بدتر شده است .5

 ترشح زردرنگ درسطح زخم  .6

 روز بعد مراجعه نمايد مادر توصيه كنيد به وجود نداردعفونت اگر 
 

 
 

 سلوليت استرپتوكوكي در يك زخم سوخته سطحي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مياد داشته باشيبه 
است كودكان خطرناك يبا آتش برا يباز  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 مسموميت ها

 
 خطر فوري عاليمبررسي   

 
بررسي عاليم كودك مصدوم

 
 .كودك براي اين مشكل است مراحل زير را پيگيري كنيداولين مراجعهاگر

 )اگر مراجعه پيگيري براي اين مشكل است مراقبتهاي پيگيري را به عمل آوريد( 
 
 
 

 :كنيد سوال :          استشمام كنيد و مشاهده
خطرنشانه هاي •
 سرفه وتنفس مشكل •
 سوختگي دهان ويا مشكل بلع •
 *پاراسمپاتيك نشانه هاي •
 )درجه ياباالتر 42(ش درجه حرارت بدنيافزا •
  ا قطعي كندر سوزاننده  مواد ياي نفت موادبويي كه احتمال استفاده از •

 دارويي؟سم يا چه  •

 ؟زماني چه  از •
 چقدر؟ •
 چه عاليمي؟ •

 

 
.قه بندي نمائيدبطمسموميتاز نظركودك را

 
 اقدامات الزم را انجام دهيد تشخيص داده و نوع درمان را

شرح  ص بر اساسيتشخ.ت را در نظر داشتيد مسموميمار با علت نامشخص كه قبال سالم بوده است بايدر هر كودك ب

  باشد يد ميار مفيبس يابيج ارزيو نتا.شود يداده م ين ويا مراقبيحال داده شده توسط كودك 

 د يابي كنيارز انرا دركودك مسموميت هاچگونه 

ن يدر صورت امكان  از مراقب.است يت ،مقدار سم بلع شده و زمان بلع سم ضرورياطالعات كامل در مورد عامل مسموم
ان در خانه سم را بلع ننموده كر كوديد كنترل نمود كه سايبا.سم را نشان دهند يفظه حاوم كه محيخواه يكودك  م

 .خواهد داشت يعيف وسيجه طيو نشانه ها به نوع سم ارتباط دارد كه در نت عاليم.باشند
 يابير مراجعه ومطابق آن ارزيز ياز دسته ها يكيدراساس عامل آن  يت ،برايس از مشخص شدن عامل مسمومپ
 د يودرمان مناسب راانجام ده يبقه بند،ط

 ينفت يوفراورده ها يبلع موادنفت شرح حال •

 سوزانندهبلع مواد شرح حال •

  ياهيبلع موادحشره كش وسموم گ شرح حال •

 ييت دارويمسموم شرح حال •

 .رده است اقدامات زير را انجام دهيد مراجعه ك  مسموميت به علت اگر كودك 



 :مراجعه كند ينفت يورده هارآوف يبلع موادنفت شرح حالاگر كودك 
بلع مواد . فرد را تحريك به استفراغ نكنيد مراجعه كرد ينفت يورده هاآفرو يباشرح حال بلع مواد نفت ياگر كودك

 .ريه شود تورمنفتي مي تواند سبب 

 
 ؟گذرد يچه مدت مكودك  يموادنفتبا  يا تماساز بلع : سوال كنيد

 .باشد يم يضرور ينوع اقدام درمان يبرا يموادنفتا يا تماس باطالعات كامل در مورد بلع 
 

 دارد؟ اتنفس مشكليسرفه  آيا  كودك:مشاهده كنيد
 ديكن ياتنفس مشكل بررسي،كودك راازنظر سرفه خطر يبعد ازسوال ومشاهده نشانه ها

 كند ؟ يراقطع) لين،گازوئينفت،بنز( يكه احتمال استفاده ازموادنفت ييآيا  بو:استشمام كنيد
 ياز اقـدامات  يكـ يو ت را در نظر داشتيد مسموميبا مار با علت نامشخص كه قبال سالم بوده استيهر كودك ب در 

كمـك   يليتواند خ يكند م يم يرا قطع يكه احتمال استفاده ازموادنفت ييبرد بو يت پيتوان به عامل مسموم يكه م
 كننده باشد

 
 را طبقه بندي كنيد يبا موادنفتمسموميت چگونه 

براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع كنيـد و تـا انتهـاي نشـانه هـا را           
بخوانيد و تعيين كنيد آيا كودك نشانه اي را دارد يا خير؟زماني كه به نشانه اي رسيديد كه در كودك وجـود دارد  

 . كودك در آن رديف طبقه بندي خواهد شد.توقف كنيد
 :وجوددارد يبا مواد نفت مسموميتان طبقه بندي براي امكسه 

 .يف نفتيت خفي،مسموم ينفت حاد تي،مسموم يد وحادنفتيت شديمسموم
 

 يمواد نفت مسموميتبا جدول طبقه بندي كودك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طبقه بندي انتشخيص نوع درم  نشانه ها
 ..انجام دهيدآن را  كمك هاي اوليه،احياء ،درصورت نياز 
 .زغال فعال ندهيد،تحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد 

تعويض لباس كودك ، شستشوي بدن وقسمتهاي كه به فرآورده هاي نفتي آغشته  
 . است

 .هيدارجاع د )بيمارستان( درمانينزديكترين مركز به  

مسموميت 
شديد و حاد 

 ينفت

 سرفه وتنفس مشكل  يا •
 خطر  نشانه هاي •

 .زغال فعال ندهيد.تحريك به استفراغ نكنيد و شستشوي معده انجام ندهيد 
تعويض لباس كودك ، شستشوي بدن وقسمتهاي كه به فرآورده هاي نفتي آغشته  

 است 
 .ساعت كودك را زيرنظربگيريد ۶براي  
 .فوري برگرددك سرفه ياتنفس مشكل پيداكرد ، به مادربگوييداگركود 
 .پيگيري كنيد را بعدكودك يك روز 

مسموميت حاد
 ينفت

 ۶خوردن مواد نفتي كمتراز  •
 ساعت ونبودن عالئم باال

 

 زغال فعال ندهيد. تحريك به استفراغ نكنيد و شستشوي معده انجام ندهيد 
 .ري برگرددفوبه مادربگوييداگركودك سرفه ياتنفس مشكل پيداكرد ،  

گ

مسموميت 
 ينفت خفيف

 ۶خوردن مواد نفتي بيشتراز  •

 ساعت ونبودن عالئم باال



 .نگاه كنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -1
 " طبقه بنـدي داشته باشد  يخطر رادربلع مواد نفت يز نشانه هاا يكيا يباشد  ياتنفس مشكل ميسرفه اگركودك داراي 

 راانتخاب كنيد"يد وحادنفتيت شديمسموم
  

 .نگاه كنيد)زرد(اگركودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوم-2
 " طبقـه بنـدي  ف قرمـز رانـدارد   يـ رد يك از نشـانه هـا  يـ چيگـذرد وه  يساعت مـ  6كمتراز ياز بلع مواد نفتاگركودك 

 راانتخاب كنيد"يحادنفت تيمسموم
 .نگاه كنيد )سبز(مسونيست به رديف  ف زرديرداگركودك درطبقه بندي -3

 " طبقه بنديف قرمز راندارد يرد يك از نشانه هايچيگذرد وه يساعت م 6ش ازيب ياز بلع مواد نفتاگركودك 
 راانتخاب كنيد"ينفتف يخفت يمسموم

 :شرح داده خواهد شد يموادنفت تمسموميباازطبقه بنديهاي كودك  دراينجا هريك
  يد وحادنفتيت شديمسموم

انجام  راآن  كمك هاي اوليه،به احياءدرصورت نيازقرار دارد  "يتد وحادنفيت شديمسموم "اگركودكي  درطبقه بندي 
م وشستشوي معده انجازغال فعال ندهيد،و مواد سوزاننده تحريك به استفراغ نكنيد يت با مواد نفتيدر مسموم دهيد
 پوست اوراو  تعويض كنيد رااولباس هاي ،به فرآورده هاي نفتي آغشته است اگر پوست ولباس كودك ،  ندهيد

 ارجاع دهيد ت يمركزمسمومبه نزديك ترين وكودك رافوري . شستشو دهيد

 
  يت حادنفتيمسموم 

تشوي معـده انجـام   تحريك به استفراغ نكنيدوشسقرار دارد  "يتت حادنفيمسموم "اگركودكي  درطبقه بندي 
بـه فـرآورده هـاي نفتـي آغشـته اسـت       اگر پوست ولباس كـودك   .دين به كودك زغال فعال ندهيوهمچنندهيد

 يبـرا  را زيرنظربگيريـد  كـودك  سـاعت  6حداقل بـه مـدت   و شستشو دهيدپوست اوراو  تعويض كنيد رااولباس هاي ،
به مادربگوييداگركودك سـرفه  جاد شودويس از بلع اه چند ساعت پيادم ر يت با مواد نفتينكه ممكن است در مسموميا

 .پيگيري مراجعه كند يبرا را بعدكودك فوري برگردد ويك روزياتنفس مشكل پيداكرده ، 
 

  يت خفيف نفتيمسموم
 تحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيدقرار دارد  "يف نفتيت خفيمسموم "اگركودكي  درطبقه بندي 

پيگيري  يبرا را بعدكودك فوري برگردد ويك روزداگركودك سرفه ياتنفس مشكل پيداكرده ، به مادربگوييو
 .مراجعه كند



 :مراجعه كندسوزانندهبلع موادايتماس  شرح حالاگر كودك 
 مراجعه كرد سوزانندهبلع موادايتماس باشرح حال  ياگر كودك
 گذرد؟ يچه مدت مكودك  سوزانندهبلع موادا يتماس از : سوال كنيد

 .باشد يم يضرور ينوع اقدام درمان يبرا سوزانندهبلع موادايتماس اطالعات كامل در مورد 
 

 دارد؟بلع مشكل ايدهان  يسوختگآيا  كودك :مشاهده كنيد
 سـوزاننده بلع كه بعلـت بلـع مـواد     مشكل اين دها يسوختگخطر،كودك راازنظر  يبعد ازسوال ومشاهده نشانه ها

 ديكن يبررس شود يجاد ميا
  )پاك كننـده ها،سـفيدكننده هـاوغيره   (سوزانندهبلع موادايتماس كه احتمال استفاده از ييآيا  بو:استشمام كنيد

 كند ؟ يراقطع
 ياز اقـدامات  يكـ يو شتت را در نظر دايد مسموميبا مار با علت نامشخص كه قبال سالم بوده استيدر هر كودك ب 

توانـد   يكنـد مـ   يمـ  يرا قطعـ  مسموم كنندهكه احتمال استفاده ازمواد ييبرد بو يت پيتوان به عامل مسموم يكه م
 كمك كننده باشد يليخ
 

 را طبقه بندي كنيد سوزانندهبا مواد چگونه مسموميت ها 
ها، شروع كنيـد و تـا انتهـاي نشـانه هـا را       براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه     

بخوانيد و تعيين كنيد آيا كودك نشانه اي را دارد يا خير؟زماني كه به نشانه اي رسيديد كه در كودك وجـود دارد  
 . كودك در آن رديف طبقه بندي خواهد شد.توقف كنيد

 :وجوددارد سوزاندهسه امكان طبقه بندي براي مسموميت با مواد 
 .سوزانندهموادف يت خفي،مسمومسوزانندهموادت حاد ي،مسمومسوزانندهموادد وحاديدت شيمسموم

 سوزانندهموادجدول طبقه بندي كودك با مسموميت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشانه ها طبقه بندي رمانتشخيص نوع د
 ..انجام دهيدآن را  كمك هاي اوليه،احياء،درصورت نياز 
 .زغال فعال ندهيد تحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد 

 سالينويانرمال باآب تميز وفراوان را تماس بخصوص چشم هامحل  افواطر محل 
 شستشودهيد

 ارجاع دهيد )تانبيمارس( درمانينزديكترين مركز فوري به  

مسموميت شديد و
موادسوزانندهحاد 

 يا  بلع درعمل مشكل •
 يا خطر نشانه هاي •

  درگيري چشم ها يادهان •

در اولين و زغال فعال ندهيد ،شستشوي معده انجام ندهيد ،تحريك به استفراغ نكنيد  
 .يدبراي رقيق كردن سم به بيمار بدهبه مقداركم ودفعات متعدد فرصت ممكن آب و شير 

 شستشودهيد سالينويانرمال  باآب تميز وفراوانراتماس  محل واطراف محل 

 .ساعت كودك را زيرنظربگيريد ۶براي   
 .فوري برگرددپيداكرد ،  تنفسي،بينايي وسختي دربلع به مادربگوييداگركودك مشكل 
 .پيگيري كنيد را بعدكودك روز يك 

مسموميت حاد
 موادسوزاننده

خوردن مواد سوزاننده •
ساعت ونبودن  ۶تراز كم

 عالئم باال
 

در اولين و زغال فعال ندهيد ،شستشوي معده انجام ندهيد ،تحريك به استفراغ نكنيد  
  براي رقيق كردن سم به بيمار بدهيدبه مقداركم ودفعات متعدد فرصت ممكن آب و شير 

 .دفوري برگردپيداكرد ،  تنفسي،بينايي وسختي دربلعبه مادربگوييداگركودك مشكل  
 .پيگيري كنيد را بعدكودك يك روز 

خفيفمسموميت
 موادسوزاننده

خوردن مواد سوزاننده •
ساعت ونبودن  ۶بيشتر از 
 عالئم باال



 .نگاه كنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -1
ا دهـان  يـ ا چشـم هـا   يـ ه باشد خطر رادر داشت ياز نشانه ها يكيا ي دن دارديبلع شكل،م سوزانندهبا بلع مواد اگركودك 

راانتخـاب  " سوزانندهمواد د وحاديت شديمسموم " طبقه بنديدچارمشكل شده است  سوزانندهكودك درتماس با مواد
 كنيد

 .نگاه كنيد)زرد(اگركودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوم-2
 " طبقـه بنـدي  ف قرمـز رانـدارد   يرد يك از نشانه هايچيگذرد وه يساعت م 6كمتراز سوزانندهمواد از بلع اگركودك 

 راانتخاب كنيد" سوزانندهمواد ت حاديمسموم
 .نگاه كنيد )سبز(مسونيست به رديف  ف زرديرداگركودك درطبقه بندي -3

 " طبقه بنديف قرمز راندارد يرد يك از نشانه هايچيگذرد وه يساعت م 6ش ازيب سوزانندهمواد از بلع اگركودك 
 راانتخاب كنيد" ندهسوزانموادف يخفت يمسموم

 :شرح داده خواهد شدسوزانندهبامسموميت موادهاي كودك  ازطبقه بندي دراينجا هريك
  موادسوزاننده د وحاديت شديمسموم

 راآن  كمك هاي اوليه،به احياءدرصورت نيازقرار دارد  " موادسوزاننده د وحاديت شديمسموم "اگركودكي  درطبقه بندي 
 . و مواد سوزاننده تحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده انجام ندهيد يا مواد نفتت بيدر مسموم انجام دهيد

به نزديك ترين رافوري  وكودك شستشودهيد) سالين(باآب تميز وفراوان را تماس بخصوص چشم ها واطراف محل
 ارجاع دهيد ت يمركزمسموم

   موادسوزاننده ت حاديمسموم
تحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده انجام قرار دارد  " موادسوزاننده دت حايمسموم "اگركودكي  درطبقه بندي 

ق يـ رق يبرا به مقداركم ودفعات متعددر ين فرصت ممكن آب و شيدر اول دين به كودك زغال فعال ندهيوهمچنندهيد
 .ديمار بدهيكردن سم به ب

 كـودك  سـاعت  6و حداقل به مدت  دشستشودهي) سالين(باآب تميز وفراوان را تماس بخصوص چشم ها واطراف محل
به جـاد شـودو  يه چند ساعت پس از بلع ايادم ر ت با مواد سوزانندهيدر مسموم نكه ممكن استيا يبرا را زيرنظربگيريد

 يبـرا  را بعـدكودك  فـوري برگـردد ويـك روز   پيـداكرده ،   تنفسي،بينايي وسختي دربلـع مادربگوييداگركودك مشكل 
 .پيگيري مراجعه كند

  موادسوزانندهفيف ت خيمسموم
تحريك به استفراغ نكنيدوشستشوي معده قرار دارد  " موادسوزانندهف يت خفيمسموم "اگركودكي  درطبقه بندي 

 محل. ديمار بدهيق كردن سم به بيرق يبرا به مقداركم ودفعات متعددر ين فرصت ممكن آب و شيدر اول انجام ندهيد
به مادربگوييداگركودك مشكل و شستشودهيد) سالين(راوان باآب تميز وفرا تماس بخصوص چشم ها واطراف

 .پيگيري مراجعه كند يبرا را بعدكودك فوري برگردد ويك روزپيداكرده ،  تنفسي،بينايي وسختي دربلع



ــودك   ــر ك ــا اگ ــال ب ــرح ح ــا     ش ــتي وي ــا پوس ــي ي ــاس تنفس ــع موادتم ــش  بل ــره ك ــموم حش وس
 :مراجعه كند)ارگانوفسفره(ياهيگ

 مراجعه كرد ياهيبلع موادحشره كش ها وسموم گتماس ويا ال باشرح ح ياگر كودك
درتمـاس   يسـم نوع چه وباگذرد؟ يچه مدت مكودك  ياهيگوسموم حشره كش بلع موادتماس ويا از : سوال كنيد

 ؟بلع كرده استيا
نـوع اقـدام    يبـرا ازنظر مـدت ونـوع سـم     ياهيع موادحشره كش ها وسموم گبلتماس ويا اطالعات كامل در مورد 

 .باشد يم يضرور يدرمان
 دارد؟وجود كيپاراسمپات ينشانه هاكودك در آيا  :مشاهده كنيد

 ينشــانه هــا ديــكن يبررســك يپاراســمپات ينشــانه هــاخطر،كــودك راازنظــر  يبعــد ازســوال ومشــاهده نشــانه هــا
 گرفتگيو ،اشك ريزش تنفسيراه هاي  ، تعريق ، افزايش ترشحات دهانزيادبريزش آ: ك عبارتند از يپاراسمپات

 يديــاز نكتـه كل  يكـ ي يمردمـك هـا تنـگ شـده سرسـنجاق      .مردمـك كوچـك مـي باشـد    و في،نبض ضـع نيعضـال 
 باشد يت مين مسموميص ايدرتشخ

 را طبقه بندي كنيد ياهيموادحشره كش وسموم گبا چگونه مسموميت 
از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع كنيـد و تـا انتهـاي نشـانه هـا را       براي استفاده     

بخوانيد و تعيين كنيد آيا كودك نشانه اي را دارد يا خير؟زماني كه به نشانه اي رسيديد كه در كودك وجـود دارد  
 . كودك در آن رديف طبقه بندي خواهد شد.توقف كنيد

 
 :وجوددارد ياهيبلع موادحشره كش ها وسموم گبراي مسموميت با سه امكان طبقه بندي 

 .حاد بدون عالمتت ي،مسمومباحشره كشت حاد ي،مسمومباحشره كشد وحاديت شديمسموم
 

 ياهيها وسموم گ با موادحشره كشجدول طبقه بندي كودك با مسموميت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طبقه  تشخيص نوع درمان
 بندي

 نشانه ها

 انجام دهيد راآن  كمك هاي اوليه،به احياءدرصورت نياز 

 ا حالل نفتي دارندبيمار را وادار به استفراغ نكنيد زيرا اغلب حشره كش ه 
پوست اوراباآب  ورادرآورده اولباس هاي اگر به پوست ولباس كودك ريخته است ، 

 .وصابون بشوئيد
 .ارجاع دهيد درمانينزديكترين مركزفوري به  

مسموميت
شديد و حاد

 با 
حشره آش

ياســموم  كــشحشــره بلــع  •
 :ويكي ازعالئم زير گياهي

 خطر   نشانه هاي  •
مردمك تنگ شده سر  •

  اقيسنج
يكي ازنشانه هاي  •

 *پاراسمپاتيك
پوست اوراباآب وصابون  ورادرآورده اولباس هاي اگر به پوست ولباس كودك ريخته است ، 

 .بشوئيد
 بيمار را وادار به استفراغ نكنيد زيرا اغلب حشره كش ها حالل نفتي دارند 

 .كودك را به نزديكترين مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد 

احتمال 
تمسمومي
 حاد با

حشره آش

ياسموم  كشحشره بلع  •
ساعت وبدون  ۶كمتراز گياهي

 فوقهيچيك ازنشانه هاي 
 

 .اطمينان خاطردهيد 
 فوري برگرددبه مادربگوييداگركودك مشكل پيداكرد ،   

 .پيگيري كنيد را بعدكودكروز كي 

مسموميت
حاد بدون 

 متعال

ياسموم  كشحشره بلع  •
ساعت وعدم  ۶از  تربيش گياهي
 عاليم باالوجود 



 .نگاه كنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -1

ازنشـانه   يكـ يا يـ خطر رادر داشته باشـد   ياز نشانه ها يكي ياهيبلع موادحشره كش ها وسموم گتماس يا با دك اگركو

 راانتخاب كنيد"باحشره كش د وحاديت شديمسموم " طبقه بندي راداشته باشد پاراسمپاتيك يها

 .نگاه كنيد)زرد(اگركودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوم-2

ف يـ رد يك از نشانه هـا يچيگذرد وه يساعت م 6كمتراز  ياهيموادحشره كش ها وسموم گبلع  تماس يااز اگركودك 

 راانتخاب كنيد" باحشره كش ت حاديمسموم " طبقه بنديقرمز راندارد 

 .نگاه كنيد )سبز(مسونيست به رديف  ف زرديرداگركودك درطبقه بندي -3

ف يرد يك از نشانه هايچيگذرد وه يساعت م 6ش ازيب  ياهيموادحشره كش ها وسموم گتماس يا بلع از اگركودك 

 راانتخاب كنيد" حاد بدون عالمتت يمسموم " طبقه بنديقرمز راندارد 

 :شرح داده خواهد شد ياهيها وسموم گ با موادحشره كشبامسموميت هاي كودك  ازطبقه بندي دراينجا هريك
 باحشره كش د وحاديشد تيمسموم
كمك هاي ،به احياءدرصورت نيازقرار دارد  " باحشره كش د وحاديت شديموممس "بندي اگركودكي  درطبقه  

 :ديرراانجام دهينصورت اقدامات زيرايدرغ انجام دهيد راآن  اوليه

  .بيمار را وادار به استفراغ نكنيد زيرا اغلب حشره كش ها حالل نفتي دارند 
 .وست اوراباآب وصابون بشوئيدپ ورادرآورده اولباس هاي اگر به پوست ولباس كودك ريخته است ، 

 ارجاع دهيدت  يبه نزديك ترين مركزمسمومكودك رافوري ت يدرنهاو

 

 باحشره كش ت حاديمسموم
بيمار را وادار به استفراغ نكنيد زيرا اغلب قرار دارد  " باحشره كش حاد تيمسموم  "اگركودكي  درطبقه بندي  

 حشره كش ها حالل نفتي دارند 

 .پوست اوراباآب وصابون بشوئيد ورادرآورده اولباس هاي كودك ريخته است ، اگر به پوست ولباس 

 كودك را به نزديكترين مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد 

 
 حاد بدون عالمت تيمسموم

بگوييداگركودك دوينان خاطر دهياطمبه مادرقرار دارد  " حاد بدون عالمتت يمسموم "اگركودكي  درطبقه بندي 
 .پيگيري مراجعه كند يبرا را بعدكودك فوري برگردد ويك روز،  مشكل پيداكرده



 :مراجعه كنديا موادمخدر مسموميت دارويي شرح حالبااگر كودك 
 مراجعه كرد ياموادمخدر مسموميت داروييباشرح حال  ياگر كودك
 وچقدرازاين دارو خورده است؟چه مدت مي گذرد؟ دارواز بلع ورده است ؟چه دارويي خ: سوال كنيد

 .باشد يم يضرور ينوع اقدام درمان يبرامدت ومقدار آن و  دارونوع اطالعات كامل در مورد 
 دارد؟ استفراغ ،اسهال ،درد شكمي آيا: سوال كنيد

 سوال كنيد اسهال ،درد شكمي،استفراغ  عاليمازكودك مسموم درمورد  

 دارد؟ افزايش يا كاهش درجه حرارتيا آيا  كودك تنفس مشكل :مشاهده كنيد
وهمچنين درجه حرارت كودك  ديكن ينفس مشكل بررستخطر،كودك راازنظر  يبعد ازسوال ومشاهده نشانه ها •

درجه حرارت  كاهشو )درجه سانتيگراد ياباالتر 42(بدن افزايش درجه حرارت رااندازه گيري كنيد
 ي هستند كه درمسموميت ها مهم مي باشدعاليميكي از )ترپايين درجه سانتيگراد يا35(بدن

 را طبقه بندي كنيد داروييچگونه مسموميت 
 " داروييت يمسموم":وجوددارد داروييطبقه بندي براي مسموميت  يك 

 داروييوميت جدول طبقه بندي كودك با مسم
 
 
 
 
 
 
 
 

يـا مقـدار خـوردن هـر دارو نـامعلوم باشـد        بلعيده باشدهرمقداراز هر دارو يي كه براي كودك تجويز نشده است  اگر
 بامصرف دارو باشدهمراه  زير عاليمهريك از داراي كودك ياازهر نوع ماده مخدر مصرف كرده باشد يا 

o   تنفس مشكل 
o خطر  نشانه هاي 
o  بدن جه حرارتدرافزايش ياكاهش 

o استفراغ ،اسهال ،درد شكمي 

 راانتخاب كنيد"يدارويت يمسموم " طبقه بندي
  داروييت يمسموم

 انجام دهيد راآن  كمك هاي اوليه،به احياءدرصورت نيازقرار دارد  "دارويي ت يمسموم "درطبقه بندي اگركودكي  

شيار باشد با تحريك عقب حلق به وسيله اگر كودك هو درصورتي كه كودك تايك ساعت پس ازبلع مراجعه كرده 
اگر استفراغ نكرد ،يك داروي تحريك كننده .آبسالنگ يا با  دسته يك قاشق  وي را تحريك به استفراغ كنيد

 2ماه تا  6براي ml 10شربت اپيكا. بدهيد )ماه استفاده از شربت اپيكا ممنوع است 6زير (استفراغ مانند شربت اپيكا 
 ارجاع دهيد  درمانيمركزبه نزديك ترين وكودك رافوري )سال داده مي شود 2باالي براي ml 15سال يا 

 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان
 انجام دهيد راآن  آمك هاي اوليه،به احياءدرصورت نياز 

اگر  درصورتي آه آودك تايك ساعت پس ازبلع مراجعه آرده 
ه کودک هوشيار باشد با تحريک عقب حلق به وسيل
آبسالنگ يا با  دسته يک قاشق  وي را تحريک به 

اگر استفراغ نکرد ،يک داروي تحريک .استفراغ کنيد
ماه  ۶زير (کننده استفراغ مانند شربت اپيكا 

. بدهيد )استفاده از شربت اپيکا ممنوع است
براي ١٥ mlسال يا  ٢ماه تا ۶براي ١٠ mlشربت اپيكا

 )سال داده مي شود٢باالي 
 ارجاع دهيد درمانييکترين مرکزنزدفوري به  

مسموميت
 ييدارو

ــر  ــم زي ــك از عالئ بامصــرف  وجودهري
 :دارو

 تنفس مشكل   •
 خطر  نشانه هاي •
 بدن درجه حرارتافزايش ياآاهش  •
 استفراغ ،اسهال ،درد شکمي •
 خوردن نامعلوم ازهر دارو •
 خوردن هرمقداراز دارو غيرتجويزي •
 مصرف هر مقدارازموادمخدر  •
 



 گزش وگزيدگي
 

خطر فوريعاليمبررسي 
 

 بررسي عاليم كودك مصدوم
 

 .كودك براي اين مشكل است مراحل زير را پيگيري كنيد اولين مراجعهاگر 
 )گيري را به عمل آوريداگر مراجعه پيگيري براي اين مشكل است مراقبتهاي پي( 

 
 

 
 :كنيد سوال :          استشمام كنيد و مشاهده

 شوكعاليمياخطرنشانه هاي •
 خرخريا تنفس مشكل •
 مشكل بلع •
 خونريزي •
 اختالل ديد •

  عصبي عاليمظهور ناگهاني  •

 اوبدردعضالني متن •

چه موقع وتوسط چه حيوان يا حشره اي •
 ؟گزيده شده است

 

 
 .قه بندي نمائيدبط گزش وگزيدگياز نظر  كودك را

 
 اقدامات الزم را انجام دهيد تشخيص داده و نوع درمان را

 
 د يابي كنيارز انرا دركودك گزش وگزيدگيچگونه 

چه موقع وتوسط چه حيوان يا ص كنيد كه كودك مشخبر اساس شرح حال داده شده توسط كودك يا مراقبين وي 
در صورت درد شديد يا تورم در اندام يا در هر بيماري با علت نامشخص  وعاليم عصبي و؟حشره اي گزيده شده است

 .يا خونريزي ، گزيدگي بايد در نظر گرفته شود
،خونريزي و تورم موضعي محل گزش را از نظر نكروز موضعي .عمومي شامل شوك ،استفراغ و سردرد است عاليم

 .دردناك غدد لنفي بررسي نماييد
،بر اساس آن دريكي از دسته هاي زير مراجعه ومطابق آن ارزيابي ،طبقه بندي  نوع گزيدگيپس از مشخص شدن 

 ودرمان مناسب راانجام دهيد 
  مارگزيدگي شرح حال •

 گزش حشرات،عقرب يارطيل شرح حال •

 گازگرفتگي شرح حال •

 .مراجعه كرده است اقدامات زير را انجام دهيد گزش وگزيدگيبه علتاگر كودك



 :مراجعه كندمارگزيدگي ح حالشربااگر كودك 
 مراجعه كرد مارگزيدگياگر كودكي باشرح حال 

 چه موقع كودك گزيده شده است؟: سوال كنيد
 .براي نوع اقدام درماني ضروري مي باشدزمان گزيدگي اطالعات كامل در مورد 

 يادردموضعي شديدي دارد؟آ: سوال كنيد
 سوال كنيد دردموضعي محل گزش وشدت آندرمورد مارگزيده ازكودك  

،مشـكل تنفسـي ،افتـادگي پلـك وفلـج      موضعي ،مشكل بلعيدن وصحبت كـردن   سياه شدنتورم يا :  مشاهده كنيد
 ؟خونريزي داخل جمجمه اي را بررسي كنيد عاليمها و عضالت ،خونريزي خارجي ازلثه

موضعي ،مشكل بلعيدن وصـحبت كـردن    سياه شدنتورم يا بعد ازسوال ومشاهده نشانه هاي خطر،كودك راازنظر 
يـا   زخم هاخونريزي از، خونريزي ازبيني ، ،مشكل تنفسي ،افتادگي پلك وفلج عضالت ،خونريزي خارجي ازلثه ها 

  را بررسي كنيد پوستنقاط خونريزي زير
 

 را طبقه بندي كنيد مارگزيدگيچگونه 
براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع كنيـد و تـا انتهـاي نشـانه هـا را           

دارد بخوانيد و تعيين كنيد آيا كودك نشانه اي را دارد يا خير؟زماني كه به نشانه اي رسيديد كه در كودك وجـود  
 . كودك در آن رديف طبقه بندي خواهد شد.توقف كنيد

 
 :وجوددارد مارگزيدگيامكان طبقه بندي براي  دو

 .مسموميتمارگزيدگي بدون مسموميت ،مارگزيدگي با 
 

 مارگزيدگيجدول طبقه بندي كودك با 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان
 زخم را تميز کنيد 
روي محل گزيدگي را برش ندهيد و با دهان زهررا مکش  

 .نکنيد
 استفاده نکنيدازکمپرس یخ به هيچ عنوان  
رابا آتل بي حرآت نگهداريدودر ) دست يا پا(اندام آسيب ديده  

 سطح پایين ترازقلب نگه دارید
د عالئم نورو توکسيک ، از محل انگشتان تا قسمت در صورت وجو 

 .پروگزیمال محل گزش بانداژ کنيد
 ..كنيدن ازتورنيكه استفاده 
 ارجاع دهيد بيمارستانفوری به نزديکترين  

 مارگزيدگي
با 

 مسموميت

گزيـــدگي  مـــار شـــرح حـــال •
 :ازعالئم زير ويكي

 نشانه هاي خطر •
 **تمايل به خونريزي •
 دردموضعي شديد وتورم •
 يادرتنفس دربلعيدن مشكل •
 گزيدگي درسر، گردن وتنه •
   سياه شدن موضعي •
تا سياه ادرارقهوه ای تيره  •
 ي پلك وفلج عضالتافتادگ •

 استفاده نکنيدازکمپرس یخ به هيچ عنوان   
  زخم را تميز کنيد 
 .وضعيت واآسيناسيون آزاز رابررسي آنيد  
 .آنيددوباره بررسي  وساعت کودک رازيرنظربگيرد ١٢تا  ٨براي  
 فوري برگرددپيداكرد ،  خاطردهيدوبگوييد اگرآودك مشكلیآرامش به مادر 

مارگزيدگي
بدون 

 مسموميت

از  ترگزيدگي بيش سابقه مار  •
ساعت وعدم وجودهيچيك  ۶

 ازعالئم باال

 



 .نگاه كنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -1
مسـموميت  مارگزيـدگي بـا    " طبقـه بنـدي   را داشـته باشـد  زيـر  عاليـم از ويكيگزيدگي  مار شرح حالاگركودك 

 راانتخاب كنيد"

 نشانه هاي خطر •
 تمايل به خونريزي •
 وتورمدردموضعي شديد •
 يادرتنفس مشكل دربلعيدن •
 گزيدگي درسر، گردن وتنه •
   موضعيسياه شدن  •

 ادرار سياه •

 تافتادگي پلك وفلج عضال •

 .نگاه كنيد)سبز(يدنيست به رديف دوماگركودك درطبقه بندي شد-2
طبقـه  وهيچيك از نشانه هـاي رديـف قرمـز رانـدارد     داشته باشدساعت  6از  ترگزيدگي بيش مار شرح حالاگركودك  •

 راانتخاب كنيد"مسموميت مارگزيدگي بدون  " بندي
 :شرح داده خواهد شدمارگزيدگي باازطبقه بنديهاي كودك  دراينجا هريك
 يت مسموممارگزيدگي با

 :اقدامات زير راانجام دهيد قرار دارد " مسموميتمارگزيدگي با  "درطبقه بندي اگركودكي  

 زخم را تميز كنيد 
 .روي محل گزيدگي را برش ندهيد و با دهان زهررا مكش نكنيد 

 استفاده نكنيدازكمپرس يخ به هيچ عنوان  

 ح پايين ترازقلب نگه داريدرابا آتل بي حركت نگهداريدودر سط) دست يا پا(اندام آسيب ديده  
 .در صورت وجود عالئم نورو توكسيك ، از محل انگشتان تا قسمت پروگزيمال محل گزش بانداژ كنيد 
 ..كنيدن ازتورنيكه استفاده 

  ارجاع دهيد بيمارستانفوري به نزديكترين 

 مسموميت مارگزيدگي بدون 
 :اقدامات زير راانجام دهيد دارد قرار "مسموميت مارگزيدگي بدون  "اگركودكي  درطبقه بندي 

 استفاده نكنيدازكمپرس يخ به هيچ عنوان   

  زخم را تميز كنيد 

 .وضعيت واكسيناسيون كزاز رابررسي كنيد  

 .دوباره بررسي كنيد وساعت كودك رازيرنظربگيرد ١٢تا  ٨براي  

 فوري برگرددخاطردهيدوبگوييد اگركودك مشكلي پيداكرد ، آرامش به مادر
 

 



 
 :مراجعه كندگزش حشرات،عقرب يارطيل  شرح حالبا كودك اگر 

 مراجعه كرد گزش حشرات،عقرب يارطيلاگر كودكي باشرح حال 
 

تنفس مشكل يا ،شوك مانند تعريق ناگهاني يا اندام هاي سرد عاليم،خطر  نشانه هايآيا  كودك :مشاهده كنيد
 دارد؟ محل گزيدگي ياوجودنيشو درد عضالني متناوب،اختالل ديد،خرخر

تنفس ،شوك مانند تعريق ناگهاني يا اندام هـاي سـرد   عاليمبعد ازسوال ومشاهده نشانه هاي خطر،كودك راازنظر 
 بررسي كنيد محل گزيدگي ياوجودنيشو درد عضالني متناوب،اختالل ديداستريدور،مشكل يا 

 
 را طبقه بندي كنيد گزش حشراتچگونه 

ز باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع كنيـد و تـا انتهـاي نشـانه هـا را      براي استفاده از جدول طبقه بندي ا     
بخوانيد و تعيين كنيد آيا كودك نشانه اي را دارد يا خير؟زماني كه به نشانه اي رسيديد كه در كودك وجـود دارد  

 . كودك در آن رديف طبقه بندي خواهد شد.توقف كنيد
 

 :اردوجودد گزش حشراتامكان طبقه بندي براي  دو
 . گزش غير شديد ، گزش شديد

 گزش حشراتجدول طبقه بندي كودك با 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نگاه كنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -1
 راانتخاب كنيد" گزش شديد " طبقه بندي راداشته باشد زير عاليمويكي از زشگ شرح حالاگركودك 

 يا  رخط نشانه هاي •
 شوك  يا عاليم •
 يا تنفس مشكل يا خرخر •

 اختالل ديد يا •

  دردعضالني متناوب •

 نشانه ها طبقه بندي تشخيص نوع درمان
 .درد و تورم استفاده آنيدبراي آاهش يا يخ ازآمپرس آب سرد 

  زخم را تميز کنيد 
روی محل گزیدگی رابرش ندهيد وبادهان زهررامکش  

  وازتورنيکه استفاده نکنيد نکنيد
 ارجاع دهيدنزديکترين مرکزدرماني فوري به  

 گزش
 شديد 

ويكـي   زشگشرح خال 
 :م زيریازعال

 يا  رخط نشانه هاي •
 يا تنفس مشكل يا خرخر •
 اختالل ديد يا •
 ضالني متناوبدردع •

زخم را تميز كنيد
 .وضعيت واكسيناسيون كزاز رابررسي كنيد  
 .تجويزكنيد ديفن هيدرامينشربت  
 .درصورت نياز، استامينوفن بدهيد 
 .اگرعالئم پيداكردفوري ارجاع دهيد.زيرنظربگيريد ساعت ١٢تا۶كودك رابه مدت  
 وري برگرددفخاطردهيدوبگوييد اگركودك مشكلي پيداكرد ، آرامشبه مادر 

گزش 
عيرشديد

) تحريك (واآنش  •
 موضعي

 



 .نگاه كنيد)سبز(اگركودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوم-2

گـزش غيـر    " طبقه بنـدي وهيچيك از نشانه هاي رديف قرمز راندارد دارد  موضعي) تحريك (واكنش فقط اگركودك 

 راانتخاب كنيد" شديد

 :ح داده خواهد شدشر گزش حشراتهاي كودك  ازطبقه بندي دراينجا هريك

 گزش شديد

 اقدامات زيرراانجام دهيدقرار دارد  " گزش شديد "اگركودكي  درطبقه بندي 
 .براي كاهش درد و تورم استفاده كنيديا يخ ازكمپرس آب سرد 

  زخم را تميز كنيد 

  وازتورنيكه استفاده نكنيد روي محل گزيدگي رابرش ندهيد وبادهان زهررامكش نكنيد 

 ارجاع دهيدكترين مركزدرماني نزديفوري به 

 گزش غير شديد

 : اقدامات زيرراانجام دهيدقرار دارد  " گزش غير شديد "اگركودكي  درطبقه بندي 
  زخم را تميز كنيد 
 .وضعيت واكسيناسيون كزاز رابررسي كنيد  
 .تجويزكنيد ديفن هيدرامينشربت  
 .درصورت نياز، استامينوفن بدهيد 
 .اگرعالئم پيداكردفوري ارجاع دهيد.زيرنظربگيريد تساع ١٢تا۶كودك رابه مدت  
 فوري برگرددخاطردهيدوبگوييد اگركودك مشكلي پيداكرد ، آرامش به مادر 



 :مراجعه كندگازگرفتگي  شرح حالبا اگر كودك 
 مراجعه كرد گازگرفتگي اگر كودكي باشرح حال

 شده است؟ ياليسيده دهيگز ياحيوان مشكوك به هاري سگ ،ر گربه يواناتي نظيآيا كودك توسط ح: سوال كنيد

حيوانـاتي  ازكودك ياهمراهانش درمـورد گزيـدن يـا ليسـيدن     مراجعه كرد گازگرفتگيكودكي باشرح حال  درهر 
 سوال كنيدنظير گربه ، سگ ياحيوان مشكوك به هاري 

فلج شل پايين وعصبي  عاليمظهورناگهاني يا  تب، ضعف، بي اشتهايي ،خطر  دك نشانه هايآيا  كو:مشاهده كنيد
 دارد؟رونده 

عصـبي   عاليمظهورناگهاني يا  تب، ضعف، بي اشتهايي عاليمبعد ازسوال ومشاهده نشانه هاي خطر،كودك راازنظر 
 بررسي كنيدنده فلج شل پايين روو مانندتحريك پذيري ،ترس ازآب يانور، افزايش ترشح بزاق

 
 را طبقه بندي كنيد گازگرفتگيچگونه 

براي استفاده از جدول طبقه بندي از باالي سمت راست ستون نشانه ها، شروع كنيـد و تـا انتهـاي نشـانه هـا را           
بخوانيد و تعيين كنيد آيا كودك نشانه اي را دارد يا خير؟زماني كه به نشانه اي رسيديد كه در كودك وجـود دارد  

 . كودك در آن رديف طبقه بندي خواهد شد.توقف كنيد
 

 :وجوددارد گازگرفتگيامكان طبقه بندي براي  دو
 .  محتمل به هاري ، مظنون به هاري

 
 گازگرفتگيجدول طبقه بندي كودك با 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نگاه كنيد) قرمز(به نشانه هاي رديف بااليي -1

 راانتخاب كنيد" مظنون به هاري " طبقه بندي راداشته باشد زير عاليمويكي از گيگازگرفت شرح حالاگركودك 

 يا  رخط نشانه هاي •
 تب، ضعف، بي اشتهايي •

 عصبي عاليمظهور ناگهاني  •

  فلج شل پايين رونده •

 توصيه ها طبقه بندي نشانه
يكـــي وگي گـــازگرفتســـابقه  •

 :ازعالئم زير
 نشانه هاي خطر •
 تب، ضعف، بي اشتهايي •
 ظهور ناگهاني عالئم عصبي •
 فلج شل پايين رونده •

مظنون 
به 
 هاري

 اقدامات محتمل به هاري راانجام دهيد 
  ارجاع دهيد درمانينزديکترين مرکزفوري به   
گزارش فوري به ورديرد قرارگيت قرارگوان مهاجم تحت مراقبيح 

 مرآزبهداشت شهرستان داده شود
 

گي وعدم گازگرفتسابقه  •
 وجودهيچيك ازعالئم باال

 محتمل
به 
 هاري

 دقيقه شستشو دهيد10باآب تميزوصابون البالي زخم راحداقل بمدت  
 كف صابون را بااستفاده ازفشارآب ازالبالي زخم شسته شود 
 از زخم جداشودقسمت هاي له شده وكثيف  
 زخم راضدعفوني كنيد%) 70-40(بامحلول بتادين ياالكل اتيليك 
 ديارجاع ده شهرستانبهداشت زكودك را فورا به مرك   
 گزارش به مركزبهداشت شهرستان داده شودورديقرارگنظروان مهاجم تحتيح 



 .نگاه كنيد)ردز(اگركودك درطبقه بندي شديدنيست به رديف دوم-2

  محتمل بـه هـاري   " طبقه بنديرمز راندارد دارد وهيچيك از نشانه هاي رديف قگي گازگرفت شرح حالفقط اگركودك 
 راانتخاب كنيد"

 :شرح داده خواهد شد با گازگرفتگيهاي كودك  ازطبقه بندي دراينجا هريك

  مظنون به هاري
 اقدامات زيرراانجام دهيدقرار دارد  " مظنون به هاري "اگركودكي  درطبقه بندي 

 اقدامات محتمل به هاري راانجام دهيد 

  ارجاع دهيد درمانييكترين مركزنزدفوري به   

 گزارش فوري به مركزبهداشت شهرستان داده شودورديقرارگ نظروان مهاجم تحت يح 

 

   محتمل به هاري
 اقدامات زيرراانجام دهيدقرار دارد  "  محتمل به هاري "اگركودكي  درطبقه بندي 

 دقيقه شستشو دهيد10باآب تميزوصابون البالي زخم راحداقل بمدت  

عمل كه بطريقه فيزيكي وشميايي انجام مي شودمهمترين قسمت پيشگيري ازهاري بحساب مي  اين 
مي توان ادعاكرد درصدبااليي ازپيشگري مربوط به رعايت كامل همين نكته است واگربتوان سريعاً .آيد

وحتي المقدور درساعات اوليه پس ازگزش انجام داد كه كمك بسيارموثري دردفع وخارج كردن 
 .اززخم خواهد شد ويروس

 كف صابون را بااستفاده ازفشارآب ازالبالي زخم شسته شود 

بااستفاده ازشيلنگ آب يا پيستوله آب پاش بايد كف صابونهاي باقيمانده درالبالي زخم كامال شسته 
زيرا باقيماندن صابون بعضي موادضدعفوني كننده را كه بدنبال شستشو مورداستفاده قرارخواهد .شود

 . ثي مي نمايدگرفت خن

 قسمت هاي له شده وكثيف از زخم جداشود 

 زخم راضدعفوني كنيد%) 70-40(بامحلول بتادين ياالكل اتيليك 

 ديارجاع دهبراي اقدامات تكميلي  شهرستانبهداشت زكودك را فورا به مرك 
 وگزارش به مركزبهداشت شهرستان داده شود رديوان مهاجم تحت مراقبت قرارگيح 

 
 :توجه
راد خانواده وكساني كه بابيمارهار وبخصوص بزاق وترشحات وي تماس داشته اند علي الخصوص اگرداراي زخم كليه اف

 .تزريق نمايند) نوبت  5(بازياترك خوردگي درپوست باشند بايد يك دوره كامل واكسيناسيون هاري 
 

 


