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 نتابع فً الفحص األولً والتقنٌات المنقذة للحٌاة

 

  إذا كان المصاب ٌتناوب بٌن الوعً والالوعً أو كان غٌر واع بشكل كامل

  ( افتح فم المصاب1

  تقنٌة دفع الفك:  

  انحن على ركبتٌك فوق رأس المصاب وأرخً مرفقٌك على األرض. - 

  ثبت عنق المصاب فً وضعٌة االعتدال. - 

 

  امسك بزاوٌة الفك السفلً باألصابع األربعة لكل ٌد مع وضع اإلبهام على األسنان السفلٌة األمامٌة. - 

 ارفع بالٌدٌن )ٌد من كل جانب( بحٌث تحرك الفك نحو األعلى واألمام. - 

 أذٌة عنق إن طرٌقة دفع الفك هً أكثر الطرق أماناً وأول مقاربة للمصاب الذي ٌتوقع أن ٌكون لدٌه    

 ألنها ؼالباً ما تجرى دون بسط العنق .  

 مناورات دفع الفك أو إمالة الرأس ورفع الذقن تفتح الطرٌق الهوائً عادة عندما ٌكون االنسداد ناجماً    

 عن استرخاء النسج الرخوة .  

  ( تأمل الفم من الداخل 2

 ظمٌة ( أو أجسام أجنبٌة من الفم مع االنتباهقم بإزالة أي دم , قًء , بقاٌا ) أسنان مكسورة وأجزاء ع - 

 دفعها نحو الداخل فً الطرق التنفسٌة .لعدم   

  :طرٌقة المسح بواسطة اإلصبع

  تجرى مع حماٌة اإلصبع من خالل دفع الخد بواسطة أصابع الٌد األخرى. - 

  أدخل السبابة إلى الداخل على الوجه الداخلً للخد حتى قاعدة اللسان. - 
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  قم بحركة قوسٌة خطافٌة من جانب الفم تجاه المركز إلخراج أي  دم أو إقٌاء أو جسم أجنبً. - 

  إذا كان هناك أي دم أو إقٌاء ضع قطعة قماشٌة جافة حول إصبعك للتنشٌؾ. - 

  ( اضبط وضعٌة المصاب غٌر الواعً للمحافظة على الطرق التنفسٌة مفتوحة3

  : تلقٌاً على ظهرهإذا كان المصاب غٌر الواعً مس 

  اقلبه مستخدماً تقنٌة الدحرجة. - 

 ثبته بوضعٌة األمان الجانبٌة.  - 

  إذا كان المصاب ؼٌر الواعً مستلقٌا على وجهه :  

  ال تقلب المصاب على ظهره. - 

  ضعه فً الوضعٌة الجانبٌة. - 

  أمن الطرق التنفسٌة بتوجٌه وجهه نحو األسفل. - 

  لحاجة.نظؾ الفم عند ا - 

  إذا كان المصاب ٌعانً من أذٌات فً الوجه والفك السفلً :

  افتح الفم ونظفه. - 

  ضع رأس المرٌض ووجهه نحو األسفل. - 

  اصنع فتحة فً النقالة للحفاظ على الوجه حراً. - 

 الهدف من تأمٌن الطرٌق الهوائً :  

 إبقاء الطرٌق الهوائً سالكاً بشكل ٌعتمد علٌه . -  

 منع االستنشاق . -  

 السماح باألكسجة والتهوٌة بشكل كاؾ . -  

 إعطاء األدوٌة عن طرٌق أنبوب التنبٌب : -  

       NAVEL: Narcan , Atropine , Ventolin , Epinephrine , Lidocaine.               

  اإلخالء 

 ٌوضع على ظهره.  إن أي مرٌض ؼٌر واعً ٌنقل دون تأمٌن الطرق التنفسٌة ٌجب أال - 

   ٌنبؽً مراقبة المصاب الذي ٌعانً من إصابة الطرق التنفسٌة خالل نقله للتأكد من سلوكٌتها. - 
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 ولكن األولوٌة للسٌطرة على الطرق الفقري الرقبً ألطول فترة ممكنة,ٌنبؽً االستمرار بتثبٌت العمود  - 

  التنفسٌة.

  ( ) التنفسٌة التدبٌر المتقدم للطرق الهوائٌة

 ٌقدم جهاز مص المفرزات الٌدوي أو الكهربائً قوة إفراغ كافٌة لتنظٌؾ الطرق التنفسٌة )من الدم , اإلقٌاء ,   

  البقاٌا واألجسام األجنبٌة ( على طول الطرٌق التنفسٌة وصوالً للبلعوم. 

 المعدات التنفسٌة البسٌطة مثل :إن    

 )عندما ال ٌكون باإلمكان استخدام القنٌة األنفٌة البلعومٌة و )أنبوب ؼودل , ؼٌدل (  القنٌة الفموٌة البلعومٌة  

 مص ما تجعال ولكنه وال تقٌان من اإلقٌاء واالستنشاقتمنعان اللسان من سد الطرق التنفسٌة,  السابقة (  

 ا األنؾ والفم. ترض   أسهل وقدالمفرزات    

 الفموي أو األنفً ) وضع أنبوب داخل الرؼامى ( بالتنبٌب الرغامً   ئٌةالهوا ٌكون التدبٌر المتقدم للطرق   

 درقً الحلقً  فغر الرباط الو أ( الذي قد ٌكون أكثرتحمالً عند المرٌض الواعً . )من خالل الفم أو األنؾ  

 .فغر الرغامى عبر الجلد  وأ الجراحً  
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 فً حال وجود صعوبة فً التنبٌب ٌمكن :

 القناع الحنجريتطبٌق  -1
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:  

 الخارجً للبالون . وٌتم ذلك بتفرٌػ البالون بالكامل من الهواء ثم وضع الجل المزلق على الوجه  

 ٌكون المرٌض بوضعٌة االستلقاء الظهري ورأسه وعنقه على استقامة واحدة ومثالٌاً ٌجب أن ٌكون العنق  - 

 بإصابة النخاع الشوكً الرقبً . اشتباهمنثنٌاً قلٌالً والرأس ممتداً ما لم ٌكن هناك   

 حتى الوصول إلى الجدار ٌمسك القناع الحنجري مثل القلم وٌدخل فً الفم مالمساً السطح العلوي للحنك - 

 على األنبوب على الخط المتوسط ئم ٌضؽط القناع للخلؾ  العلوي للبلعوم مع استخدام اإلصبع كدلٌل وٌحافظ  

 البلعوم حتى الشعور بمقاومة فٌكون قد استقر خلؾ الحنجرة . واألسفل حول زاوٌة  

 ٌنفخ البالون بالهواء بعد وصل حقنة النفخ وٌجب أال  ٌمسك القناع أثناء ذلك وٌرفع األنبوب بعض الشًء  - 

 خارج الفم فٌأخذ البالون موقعه الصحٌح وتصبح  الحنجرة مدفوعة لألمام .  

 محتوٌات المعدة بسبب عدم وجود القناع ضمن الحنجرة , ولكن ذلك لٌس هناك خطورة نظرٌة من استنشاق   

 شائعاً فً الممارسة العملٌة .  

المرٌئً ) قنٌة مرٌئٌة رؼامٌة ثنائٌة اللمعة لحاالت اإلسعاؾ (  -إدخال أنبوب كومبً البلعومً الفموي  -2 

 بدون كشؾ الحنجرة ورؤٌتها. 
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وٌقوم جهاز مكون من كم قابل للنفخ بسد المري لٌؤمن بالتالً تهوٌة أكٌدة  عادة تدخل  هذه القنٌة المري    

  للرئتٌن. أما إذا دخل هذا األنبوب إلى الرؼامى فانه ٌستخدم كأنبوب تهوٌة.

إجراء خزغ الرباط الحلقً الدرقً باإلبرة: توضع إبرة عبر الجلد ضمن الحنجرة لتسمح بالمرور الحر  -3 

 كل مؤقت. للهواء على األقل بش

 

 

وأكثر  ةهش ) القناع الحنجري , أنبوب كومبً و خزع الؽشاء الدرقً الحلقً ( هًهذه األدوات المستخدمة  

  . قابلٌة للحركة والتبدل أثناء النقل, خاصة إذا كان النقل لفترة طوٌلة على طرقات سٌئة

 . خالل ثقب فٌها: وضع أنبوب فً الحنجرة من فغر الرباط الحلقً الدرقً الجراحً -
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 فغر الرغامى عبر الجلد. - 

 

 

 

 

 

هً الطرق المعٌارٌة فً المستشفٌات حٌث فغر الرباط )الغشاء( الحلقً الدرقً وفغر الرغامى عبر الجلد      

 . تؤمن العناٌة الجراحٌة النوعٌة
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فً حال كان النقل خطراً ولم ٌكن هناك عدد كاٍؾ من أعضاء الفرٌق لمرافقة عدد كبٌر من المصابٌن أثناء     

النقل فإن تأمٌن الطرٌق الهوائً جراحٌا قد ٌتم كمرحلة باكرة ضمن سلسلة اإلنعاش )ضمن المستشفى المٌدانً(, 

  ستشفى فً الحاالت الممكنة.فً حٌن أن هذه العملٌة ٌجب أال تتم قبل أن ٌصل المصاب للم

 

 

 ٭٭استطبابات التنبٌب :

 عدم القدرة على وقاٌة الطرٌق الهوائً . -

 عدم كفاٌة التهوٌة العفوٌة .  -

 %.199% مع إعطاء األوكسجٌن 99اشباع األوكسجٌن أقل من  -

 الصدمة الشدٌدة . -

 أو أقل.  8تعادل  (GCS) العالمة حسب سلم ؼالسكو للسبات  -

  GLASCOW COMA  SCALE( GCS ):   غالسكو لتقٌٌم السبات سلم

صمم لتطبٌقه على المرضى الذٌن تعرضوا للرض ولدٌهم نقص فً مستوى الوعً وهو مؤشر جٌد على شدة 

 األذٌة ) ٌستخدم لتقٌٌم درجة الوعً (. 

 فتح العٌنٌن :●  

 . 4عفوٌاً  -   

 . 3لألوامر  -   

 . 2لأللم   -   

 . 1جابة ال است -   

 االستجابة اللفظٌة األفضل :●  
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 . 5ٌجٌب على األسئلة بشكل مناسب  -   

 .  4مشوش الذهن , ؼٌر متوجه  -   

 .  3كلمات ؼٌر مناسبة  -   

 .   2كالم ؼٌر مفهوم  -   

 .  1ال استجابة لفظٌة  -  

 االستجابة الحركٌة األفضل : ● 

 . 6ٌطٌع األوامر  -   

 .  5ٌحدد مكان األلم  -  

 .  4ٌسحب الطرؾ استجابة لأللم  -  

 .  3فصل القشر ) انعطاؾ شاذ (  -  

 . 2فصل المخ ) بسط شاذ (  -  

 .  1ال استجابة  -  

 تدل النتٌجة على درجة األذٌة : ◙   

 = أذٌة خفٌفة . 15 – 13◘      

 = أذٌة متوسطة .  12 – 9◘      

 أذٌة شدٌدة .أو أقل =  8◘      

 

 

 

 

 

 

 

 


