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 .د.حمزة األشقر.مأ  

 الجامعة السورٌة الخاصة -كلٌة طب األسنان  –قسم الجراحة  

   

 

  المحاضرة الخامسة    

 

 

 

 

 

 

 واإلنعاش القلبً الرئوي    اإلسعافات األولٌة                       
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ألنها جمٌعها تعكس فشالَ للمرضى فً حالة حرجة مهما كانت األسباب  تتشابه العالمات السرٌرٌةبشكل عام  

  . ABCDE )مشاكل  ) تنفسٌاً و قلبٌاً أو عصبٌاً 

 وكمثال على تدبٌر الحاالت الحرجة سندرس :

  

 تدبٌر المصاب فً حال الصراعات المسلحة وأشكال العنف األخرى                    

 وكن مجهزاً بأدوات الحماٌة المطلوبة . بأمانتصرف  -دائماً :  

 :  حسب األولوٌاتتصرف  -         

ٌّم باستخدام متوالٌة قم  -1   وأعد التقٌٌم بشكل منتظم وعالج المشاكل المهددة للحٌاة ABCDEبالفحص األولً وق

 قبل االنتقال للجزء الثانً من التقٌٌم .    

 ) اتخذ اإلجراءات الفورٌة المنقذة للحٌاة ( .  اإلنعاش اإلسعافًاعمل على تحقٌق  -2 

 رضوض العظام والمفاصل ,  ) من الرأس للقدم ( من أجل التقٌٌم .)قٌم الجروح , بالفحص الشاملقم  -3 

 ....“ ( حرارة مرتفعة , شمس , مطر , رٌاح ” المحٌط  الحروق , والضرر الذي ٌمكن أن ٌحدث من   

  ” (.ضمادات, تثبٌت..” )عناٌة تكمٌلٌة  استقرار حالة المصاب اعمل على -4 

ٌّم واعمل على   -5    المصاب . إخالءق

 تجنب العدوى المتصالبة بٌنك وبٌن المصاب . -بنفس الوقت : 

 قّدم الدعم النفسً . -                 

 احم المصاب من العوامل الخارجٌة . -                 

ٌّه المصاب ) أعطه السوائل ( . -                   م

 راقب حالة المصاب وفعالٌة اإلجراءات المتخذة .    -                 

 

  ABCDEمتوالٌة )منظومة (    

 تعنً القٌام بفحص : 

  =Airway  A الطرٌق الهوائً        - 

  =Breathing Bالتنفس              - 
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        C=  Circulation الدوران    - 

             D=  Disability العجز    - 

  E=  Extremities األطراف        - 

  Exposure التعرٌة              - 

 

 الفحص األولً و التقنٌات المنقذة للحٌاة                               

ٌجرى الفحص األولً واإلجراءات الفورٌة المنقذة للحٌاة ) اإلنعاش ( بنفس الوقت , فلها األولوٌة على أي   

 شًء آخر عدا السالمة واألمن للمسعف . 

 

 الفحص األولً : 

هناك العدٌد من المهام التً ٌجب إنجازها بسرعة وبشكل منهجً , وللقٌام بذلك تعلم أن تسأل نفسك تلقائٌاً 

 موعة من األسئلة :مج

 هل المصاب مٌت أم حً ؟ -

 هل هو واع أم ال ؟ -

 ما هً آلٌة األذٌة ؟.. نافذة أم كلٌلة ؟ -

 ما هً الحاالت المهددة للحٌاة عند المصاب ؟ وإن وجد أي منها ؟  -

 ثم تصرف حسب الوضع : 
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 أخبر عن المٌت .● 

 بسرعة .ABCDE إن لم ٌكن المرٌض واعٌاً فعلٌك تطبٌق متوالٌة  ● 

 ٭٭الخطوات األولى   

 فً المرٌض الواعً اسأل كٌف حالك ؟ أما إذاكان غٌر واٍع هّزه واسأله هل أنت بخٌر ؟  

 

 إذا أجاب بشكل طبٌعً فإن طرقه الهوائٌة سالكة وٌتنفس ولدٌه إرواء دماغً.  

 إذا تكلم بجمل قصٌرة فربما ٌكون لدٌه مشاكل فً التنفس .  

 فشل المرٌض فً اإلجابة هو عالمة واضحة على المرض الحرج .  

 راقب العالمات الحٌوٌة باكراً . -  

 قم بوصل مقٌاس أكسجة نبضً . -  

 راقب تخطٌط القلب الكهربائً .  -  

 راقب الضغط الدموي . -  

 ركب قثطرة ورٌدٌة وخذ عٌنات دموٌة للفحص . -  

 لحرجة بأسرع ما ٌمكن . وهذا لكل المرضى ذوي الحاالت ا 

ٌّت أم حً ؟   هل المصاب م

من أذٌات باترة مثل ) قطع رأس  غالباً ” فً الصراعات المسلحة واألشكال األخرى من العنف”ٌعانً المصابون  

, تمزق كامل الجسم , جروح فاغرة واسعة .... ( مما ٌدل على وفاتهم , أما فً حاالت الشك فافترض بأن 

أو حتى ٌعطٌك فحص  حٌاً وتابع إجراءات اإلنعاش حتى ٌتم تشخٌص الوفاة من قبل مؤهلٌنالمصاب  الٌزال 

ABCDE : النتائج التالٌة 

 ( . A=0ال ٌوجد مدخول للهواء )  - 

 ( . B=0ال توجد تهوٌة رئوٌة   )  - 

 ( . C=0ال ٌوجد نبض           )  - 
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 ( . D=0حركة )  الحدقات متوسعة وال تتفاعل للضوء وال توجد فٌهما - 

 ( .  E=0الجسم بارد )  - 

 هل المصاب واٍع أم ال ؟ 

 ٌكون معظم المرضى واعٌن , خائفٌن ومتألمٌن وٌخبرون كٌف حصلت أذٌتهم فهم واعون .  

 ) الطرٌق الهوائً ؟الواحد تلو اآلخرفحص المصابٌن , ABCDEوعلى أي حال ٌجب علٌك من خالل متوالٌة    

 نعم , التنفس ؟ نعم ,...الخ ( .  

المصابون الواعون ذووا اإلصابات الطفٌفة ٌمكنهم التكلم والحركة وٌمكنهم مساعدة أنفسهم وحتى مساعدة    

 المسعف بإنجاز بعض المهام اللوجٌستٌة اإلمدادٌة مثل حمل أشٌاء , نصب خٌام ..... الخ 

 ماهً آلٌة األذٌة ؟ نافذة أم كلٌلة ؟   

ك أن تقرر مباشرة هل ٌعانً المصاب من رض نافذ أم كلٌل , هل الجرح مغلق أم مفتوح ,هل اإلصابة علٌ  

 فوق الترقوة وعلٌك أن تكٌف مقاربتك وفق ذلك :

           أوالً : إذا كانت اإلصابة فوق الترقوة , أو مسببة لغٌاب وعً فعلٌك مباشرة مالحظة الشوك الرقبً والعناٌة به   

 الوعً والشلل ٌمثالن أذٌة فً الدماغ والحبل لشوكً ( . ) فغٌاب

 وهناك خطر على الشوك الرقبً فً حال اإلصابة الكلٌلة .   

 المرٌض غٌر الواعً بشكل كامل معرض لخطر اإلقٌاء واستنشاق القًء إلى الرئتٌن ورجوع اللسان للخلف  

 وإغالق الطرٌق الهوائً .  

 الرأس فال ضرورة لعناٌة خاصة بالشوك الرقبً. ثانٌاً : إذا وجد جرح نافذ فً

      ثالثاً : إذا وجد جرح نافذ فً العنق وأدى ألذٌة فً الحبل الشوكً فإنك ال تقدرأن تمنع ما قد حصل مسبقاً ولكن  

 علٌك معالجة الحبل الشوكً بعناٌة ولكن األذٌة غٌر قابلة للعكس .

 ب , وإن وجد أي منها ؟ماهً الحاالت المهددة للحٌاة لدى المصا  

التساؤالت السابقة بشكل متكامل . ى وهذا سٌتٌح لك اإلجابة عل ABCDEعلٌك التفكٌر والعمل حسب متوالٌة  

وفً كل جواب علٌك استخدام تقنٌة منقذة للحٌاة قبل الذهاب إلى السؤال التالً , وعلٌك أن تدرك أهمٌة التأمل 

 واإلصغاء والتحدث واللمس واالشتباه خالل تطبٌق ذلك . 

   

 الفحص األولً                                        

 لبسة المعٌقة للفحص .ٌجب قطع كل األ 
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  AIR WAYالطرٌق الهوائً ) الطرق التنفسٌة (   

 ٌنتهً انسداد الطرٌق الهوائً ) الجزئً والكامل ( بتوقف القلب .   

 حدد بسرعة فٌما إذا كان الطرٌق الهوائً مسدوداً أو ٌحتمل أن ٌنسد :  

 ٭ فقدان أو انخفاض فً مستوى الوعً .  

 ٭ أذٌة فً الرأس , الوجه , العنق , أو القسم العلوي من الصدر ) أذٌة كلٌلة , انفجار , جرح , حرق , رض  

 عظمً ( .    

 تقٌٌم وتدبٌر الطرٌق الهوائً 

  تشمل الطرق التنفسٌة الفم واألنف والبلعوم.

  أهداف المسعف األولً

  ابة ٌجب االنتباه إلى:أثناء حماٌة العمود الرقبً عند الضرورة فً نقطة اإلص

  تشخٌص انسداد الطرق التنفسٌة. - 

  إزالة العائق مباشرة. - 

  الحفاظ على الطرق التنفسٌة مفتوحة. - 

  تحدٌد الطرق الهوائٌة المعرضة للخطر وتحضٌرها للتداخل السرٌع. - 

  مساعدة المصاب الواعً فً التدبٌر الذاتً للطرق الهوائٌة. - 

 : AIRWAY    لهوائً تدبٌر الطرٌق ا

وحال وجود إصابة فً الشوك الرقبً ٌجب  تأمٌن الطرٌق الهوائًفً الفحص األولً هً  األولوٌة األولىإن  

 التثبٌت بالطوق الرقبً وأكٌاس الرمل.

  فحص الطرٌق الهوائً :  

  إذا أجاب المصاب بشكل طبٌعً ومتوجه للسؤال فإن هذا ٌعنً أن الطرق التنفسٌة سالكة. - 

 إن الطرٌق الهوائً السالك ال ٌصدر أي أصوات ممٌزة وال ٌحتاج ألي جهد عند الشهٌق.  - 

 ٌسبب انسداد الطرٌق الهوائً حركات تناقضٌة فً الصدر والبطن)تنفس أرجوحً( واستخدام العضالت  - 

 المساعدة فً التنفس .    

  الزرقة المركزٌة عالمة متأخرة على انسداد الطرٌق الهوائً . - 

  إن الشهٌق الصاخب مع بذل الجهد عند التنفس ٌعكس وجود االنسداد فً الطرق التنفسٌة. - 
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 س.وغٌاب الجهد التنفسً ٌعنً توقف التنفعند األنف والفم إن الغٌاب التام لألصوات التنفسٌة  - 

 تمٌٌز إنسداد الطرٌق الهوائً :  

 التنفس الطبٌعً هادئ والتنفس المسدود صامت  

 الطبٌعً ٌكون هادئاُ والتنفس باالستماع والشعور لتدفق الهواء عند الفم واألنف فإن دخول الهواء )التنفس( - 

 االنسداد الجزئً .  المسدود ٌكون صامتاً وٌكون ناقصاً وصاخباً فً   

 الصرٌر الشهٌقً ٌحدث بسبب انسداد على مستوى الحنجرة أو أعلى . - 

 الوزٌز الزفٌري ٌقترح انسداد الطرق الهوائٌة السفلٌة . - 

 القرقرة ) الخرخرة ( ترجح وجود سائل أو مادة نصف صلبة فً الطرٌق الهوائً العلوي .  - 

 ان أو اللهاة . الشخٌر ٌظهر عندما ٌكون البلعوم مسدوداً جزئٌاً باللس - 

 الصرٌر هو صوت تشنج أو انسداد الحنجرة .  - 

  الدماغٌة وأذٌة أعضاء حٌوٌة ما لم ٌعالج انسداد الطرٌق الهوائً خالل دقائق للسماح بتهوٌة كافٌة فإن األذٌة   

 أخرى سوف تحدث مسببة التوقف القلبً .  

  ت التالٌةتكون الطرق التنفسٌة معرضة لالنسداد المتأخر فً الحاال

  رض الرأس: المصاب ٌفقد الوعً بشكل بطًء بعد مرور بعض الوقت. - 

  أذٌات الوجه: تؤدي إلى انتباج )وذمة( فً اللسان والحنجرة بشكل متأخر. - 

  أذٌات العنق: تؤدي إلى تراكم الدم فً العنق بحٌث ٌضغط على الطرق التنفسٌة وٌحصرها من الخارج. - 

 الحروق واألذٌات الكٌماوٌة فً الوجه والطرق التنفسٌة واستنشاق الدخان. إن وذمة البلعوم والقصبة الهوائٌة - 

 )الحنجرة والرغامى( قد ال تتطور قبل مرور عدة ساعات فً هذه الحالة.   

 هً :  ٭٭ العالمات العامة للشدة التنفسٌة

 أصوات الحشرجة الشخٌر و ,التنفس المساعدة والتنفس البطنً الزراق المركزي , التعرق , استخدام عضالت   

 .والصرٌر والوزٌز  لطرٌق الهوائًا فً 

 : ٌمكن أن ٌوجه لوجود مشاكل تنفسٌة **  

 و/ او  التنفسٌة للشدة  عامةالعالمات ال -  

 جدار الصدر ( .أذٌات الصدر ) كدمات , سحجات , جروح , أذٌات نافذة , المصراع الصدري , عٌب فً  -  
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 ٌكون التدبٌر األساسً للطرٌق الهوائً ب : 

 رفع الذقن أو دفع الفك لألمام لفتح الطرٌق الهوائً . -   
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 تنظٌف ومص المفرزات لتنظٌف الفم من المواد األجنبٌة . -   

 الطرٌق الهوائً الفموي)قنٌةفموٌة بلعومٌة( / األنفً )قنٌة أنفٌة بلعومٌة( .  -   

 

 ٭

 

 القنٌة الفموٌة البلعومٌة 
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هً قنٌة بالستٌكٌة منحنٌة مشطوفة ومدعومة من النهاٌة الخارجٌة بحافة منبسطة لتثبت بعناٌة بٌن اللسان   

 بالمسافة العمودٌة بٌن قواطع المرٌض وزاوٌة الفك السفلً . والفك الصلب , ٌتم اختٌار الطول المناسب

 القنٌة الفموٌة البلعومٌة معدة فقط للمرضى الغائبٌن عن الوعً .  

تتجاوز الحنك الصلب وضمن  درجة عندما181أدخل القنٌة وهً مقلوبة متجاوزاً األسنان أو اللثة ثم أدرها   

   اللسان للخلف واألسفل ( , وإذا كان اإلدخال صحٌحاً فإن االنسداد  دفعالبلعوم الفموي ) هذه المناورة تقلل فرص 

 سوف  ٌزول و سٌستقر الجزء المفلطح المدعوم من القنٌة بٌن األسنان األمامٌة للمرٌض أو بٌن اللثتٌن .

 إذا ظهرت أي استجابة انعكاسٌة أزل القنٌة الفموٌة البلعومٌة .  

 فإنه لٌس بحاجة إلٌها .إذا لم ٌتحمل المرٌض القنٌة   

 ٭ القنٌة األنفٌة البلعومٌة 
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مصنوعة من البالستٌك اللٌن . لها زاوٌة مشطوفة فً طرف اإلدخال وحافة عند النهاٌة األنفٌة.تكون محتملة   

نصف الغائبٌن عن الوعً .وٌجب أن ٌكون المرٌض مثبطاً بشكل  أكثر من القنٌة الفموٌة البلعومٌة لدى المرضى

 كاف وبدون منعكس التهوع . تسبب عادة نزف داخل األنف .

تستخدم عند المرضى مطبقً الفكٌن أو مرضى األذٌات الفكٌة الوجهٌة وبحذرلدى المرضى المشتبه لدٌهم   

 بكسور فً قاعدة الجمجمة . 

مع حركات ٌوضع مزلق على كامل القنٌة وتدخل النهاٌة المشطوفة أوالً بشكل عمودي على أرضٌة األنف   

 دورانٌة خفٌفة .

 جرب الفتحة الٌمنى أوالً , وإذا صادفك أي انسداد أزل القنٌة وحاول فً لفتحة الٌسرى .   

 ٭٭هاتان القنٌتان تتغلبان على سقوط اللسان للخلف فً المرٌض غٌر الواعً . 

 دقٌقة .  \لٌتر  15 -11أعط األوكسجٌن دائماً كلما كان ذلك ممكناً بمعدل تدفق  

  إذا كان المصاب واعٌاً مع أذٌات فً الوجه والفك

   ساعد المصاب على الجلوس واالنحناء لألمام للسماح للدم واللعاب بالخروج. - 

  إذا كان المصاب قد تعرض ألذٌة فً الحلق بواسطة شظاٌا حادة صغٌرة 

  أمن الطرق التنفسٌة. - 

 ضع رأس المصاب باتجاه األسفل مع مٌالن للجانب للسماح للدم بالخروج.   - 
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