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  BREATHINGالتنفس   

 تقٌٌم وتدبٌرالتنفس  

  . ٌتضمن التنفس الصدر والرئتٌن 

  . تؤثر بعض األذٌات على التنفس بالرغم من سلوكٌة الطرٌق التنفسً 

  ٌمكن أن ٌكون لها تأثٌر أٌضاً. والبطن الرأس، ولكن أذٌات أذٌات الصدرتنجم إصابات التنفس عادة عن  

  أهداف المسعف األولً 

  نقطة اإلصابة ٌجب أن: فً 

  المشكلة التنفسٌة، وبخاصة الزلة التنفسٌة.نشخص  - 

  نعٌد التهوٌة العفوٌة الطبٌعٌة الفعالة ونحافظ علٌها. - 

  نساعد التهوٌة إذا كان المصاب غٌر قادر على التنفس. - 

  ولً القائم على هذه المهمة.إذا قمنا بمساعدة التهوٌة فٌجب وضع برنامج منتظم لتأمٌن الراحة للمسعف األ -

 راقب باستمرار حالة المصاب وفعالٌة اإلجراءات المتبعة .  - 

  الفحص 

 . فهو نموذج منتظم من الشهٌقواضحاً  ال ٌصدر عن التنفس الطبٌعً أصوات واضحة، وال ٌتطلب جهداً  - 

  والزفٌر.    

  ٌوجد عالمات عامة وأخرى خاصة لضٌق التنفس تعتبر ممٌزة ألذٌات معٌنة. - 

  تأمل 

 غٌاب حركات جدار الصدر.  - 

 حركات جدار الصدر السطحٌة أو العمٌقة أو عدم ارتفاع أو انخفاض جدار الصدر، الحركات الشاذة لجدار - 

  السائب(.الصدر، والتنفس العجائبً الذي ٌشٌر لتخلخل الصدر )الصدر   

 ، اهتزازأو السرٌع جداً  عالمات ضٌق التنفس، التهٌج أوالقلق، التنفس المتقطع، معدل التنفس البطًء جداً  - 

  خنابتً األنف، ازرقاق الشفاه وأظافر األصابع )الزراق(.   

  النموذج الشاذ من الشهٌق والزفٌر )فً أذٌات الرأس(. - 
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  أصغ 

  ٌشكو المصاب من صعوبة التنفس. - 

  أما التنفس الصاخب فٌشٌر إلى جهد أثناء التنفس.أصواتاً، ال ٌصدر التنفس الطبٌعً  - 

  ٌشٌر صوت السحب إلى جرح صدري واسع. - 

  تكلم 

  إذا استطاع المصاب أن ٌجٌب فهذا ٌدل على عدم وجود اضطراب فً الطرق التنفسٌة أو التنفس. - 

  المس 

 تحسس حركات الصدر بوضع راحتً الٌدٌن على جهتً الصدر والحظ عدم ارتفاع أو انخفاض جدار - 

  الصدر.  

  اضغط فً كلتً الجهتٌن. تشٌر األصوات الشاذة والفرقعة لكسور األضالع. - 

  اشتبه  

 لعدة ساعات بعد األذٌة االنفجارٌة بالتعرض للدخان والمواد المستنشقة الكٌماوٌة  قد ٌبقى التنفس مضطرباً  - 

  بسبب تراكم السوائل فً الرئتٌن )وذمة الرئة(.   

  الطرق المفضلة  

  : إذا كان المصاب ال ٌتنفس 

  افحص الدوران. - 

  إذا لم ٌكن هناك نبض أو تنفس و: - 

 دقائق. 5)االنعاش القلبً الرئوي ( المعٌاري لمدة  CPRء كان السبب غٌر رضً: قم بإجرا -1  
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 :  الفم إلى القناعالمعٌاري باستخدام طرٌقة  CPR٭ٌوصى بإجراء   

 األوكسجٌن، كما أنه ٌنقص التوسع المعوي. ٌحمً القناع من التلوث وال ٌتطلب 

 

 

 إذا كان السبب رضٌاً مع نزف غزٌر ظاهر أوخفً ) فً الصدر أو البطن ( فإن معظم الحاالت ستبدي  -2 
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 .  CPR عالمات واضحة على الوفاة و عند ذلك ال فائدة من إجراء  

  دقائق . 5المعٌاري لمدة   CPRأما إذا لم تكن الوفاة واضحة فأوقف النزف الفعال وقم بإجراء   

  المصاب واعٌاً وال ٌعانً إال من صعوبة فً التنفسإذا كان 

  ساعد المرٌض على الجلوس فً مكان مرٌح ٌسمح بسهولة التنفس. - 

 تأكد من أن مالبس المرٌض ال تسبب تحدداً فً حركات الصدر والبطن.  - 

  اذا كانت أجزاء الصدر تتحرك بشكل عجائبً عند تنفس المرٌض )الصدر السائب(

  زاء المتأذٌة بجعل المصاب ٌستلقً على الجهة المصابة.ثبت األج - 

  أو احزم الصدر بوضع رباط الصق كبٌر على األضالع المصابة. - 

 إضافة لألضالع فً األعلى واألسفل،، من األمام والخلف ٌنبغً أن ٌغطً الرباط المساحات المصابة جٌداً  - 

  وذلك لتثبٌت القطعة المتحركة.   

  التثبٌت مشدوداً للغاٌة وذلك لتجنب تحدٌد حركة الشهٌق. ٌنبغً أال ٌكون

  إذا كان هناك جرح واسع فً الصدر

  علٌك أن تخلع مالبس المصاب أو تقطعها لكشف الجرح. - 

  إلغالقه، وٌنبغً أن ٌكون الضماد:ضع ضماداً ضاغطاً فوق الجرح  - 

  بما ٌكفً بحٌث ال ٌنسحب لداخل جوف الصدر. كبٌراً  *   

  مثبتاً على الجلد فً ثالث جهات، وتترك الجهة الرابعة مفتوحة للسماح بخروج الهواء. *   

   إذا تدهور التنفس بعد تطبٌق الضماد أزله بسرعة ثم أعد وضعه بشكل صحٌح. - 

  إذا كان هناك جسم أجنبً مغروس فً الصدر 

  ال تنزعه. - 

 حول الجسم واستخدم ضماداً إضافٌاً كبٌرا )استخدم أنظف المواد المتوفرة( لدعم المنطقة  طبق ضماداً  - 

  المحٌطة به.  

  على الضماد الكبٌر لتثبٌته فً مكانه. طبق رباطاً ضاغطاً  - 

  ضع المرٌض بوضعٌة مرٌحة أكثر للتنفس: الجلوس، نصف الجلوس، االضطجاع الظهري أو الجانبً. -

  ٌنبغً مراقبة المصاب الموضوع على التهوٌة المساعدة بشكل كامل بوجود شخص متدرب. - 
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  وضعٌة اإلخالء

  ضع المرٌض بوضعٌة مرٌحة أكثر للتنفس: الجلوس، نصف الجلوس، االضطجاع الظهري أو الجانبً. - 

  تدرب.ٌنبغً مراقبة المصاب الموضوع على التهوٌة المساعدة بشكل كامل بوجود شخص م - 

  طرق التدبٌر المتقدم

  . . التهوٌة الٌدوٌة المساعدة1

 القناع ذو الصمام. ٌتم وضع القناع على فم المرٌض مع دعم الفك بإحدى الٌدٌن، وفً الوقت نفسه ٌتم نفخ  - 

 الكٌس الهوائً بواسطة الٌد األخرى.   

 

 

 

  الحقٌبة مع األنبوب الرغامً. - 

  إن وجود خبٌر بالعناٌة الصحٌة مطلوب خالل نقل المصاب. - 

: المسكنات الفموٌة، حصار األعصاب الوربٌة، حقن الترامادول )ٌسبب البٌتٌدٌن والمورفٌن  . تسكٌن األلم2

  تثبٌط التنفس(.
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  . . الصادات الحٌوٌة3

 )ٌمكن أن تجرى بإصبع قفاز جراحً(. Heimlich: ٌتم تفجٌرها باإلبرة مع صمام  . الرٌح الصدرٌة الموترة4

  

 

 

  طرق التدبٌر النهائٌة

  ، التهوٌة األوتوماتٌكٌة. التهوٌة اآللٌة المساعدة - 

  الجراحة: - 

  أنبوب تفجٌر الصدر: انصباب الجنب الدموي، الرٌح الموترة. -    

  تنضٌر وإغالق جرح الصدر الواسع مع أنبوب تفجٌر الصدر. -    

  الرادفة باألوكسجٌن المعالجة
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 Circulation الدوران

  األوعٌة التً تنقل الدم إلى الجسم،  ٌقوم القلب بضخهالذي الموجود فً الجسم الدم كمٌة ٌتضمن الدوران كل من 

 .مشاكل القلب األولٌة والثانوٌة  و

 :  ٭٭ تشمل أعراض وعالمات قصور القلب 

 الشدٌد ٌمكن  بوفً قصورالقل، در ، زلة اضطجاعٌة خرائر بإصغاء الص الزلة التنفسٌة ، ازدٌاد المعدل القلبً ،

 . أن ٌكون لدى المرٌض قشع رغوي زهري بسبب وذمة الرئة

 

 :  األولٌة بلمشاكل القمن   

 أو احتشاء العضلة القلبٌة طرابات النظم الثانوٌة لإلقفارالذي أكثر ما ٌكون ناتجاً عن اض توقف القلب المفاجئ - 

 . VFوأشٌع نظم فً توقف القلب هو الرجفان البطٌنً 

 دون انقطاع وصلة لبٌة احتشاء العضلة الق،  خناق الصدرغٌر المستقروتشمل  المتالزمات الإلكلٌلٌة الحادة -  

ST (NSTEMI) احتشاء العضلة القلبٌة مع ارنفاع وصلة  وST (STEMI)   المتالزمات عن نفس  وتنتج هذه 

 العملٌة المرضٌة والتً ٌثار بها خثار الشرٌان اإلكلٌلً بتشقق الصفٌحة العصٌدٌة ، ودرجة نقص الجرٌان 

 الدموي للعضلة القلبٌة تحدد المتالزمة .

 

 المعالجة الفورٌة للمتالزمة اإلكلٌلٌة الحادة : ** 

 اوكسجٌن بتركٌز عال . -1 

 مغ فموٌاً مطحونة أو ممضوغة .333أسبرٌن  -2 

 تحت اللسان.“ ثالثً نترات الغلٌسٌرٌل” نتروغلٌسٌرٌن  - 3 

 مورفٌن ورٌدي معاٌر لمنع تثبٌط التنفس.  -4 

 

  أهداف المسعف األولً 

  فً نقطة اإلصابة:

 دوماً استخدم القفازات ذات االستخدام الواحد والمواد غٌر -احم نفسك قدر المستطاع من التماس مع الدم - 
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  ٌمٌل الالتكس عادة إلحداث تفاعالت تحسسٌة، لذا استخدم قفازات الفنٌل إذا كانت متوفرة.الماصة للدم.     

  سٌطر على النزف المرئً - 

  استقص الظهر والجانبٌن فً حال وجود أذٌة نافذة. - 

  (. وهط الدوران والخطر الوشٌك للوفاة حاول منع الصدمة أو التخفٌف منها ) - 

  راقب حالة المصاب وفعالٌة اإلجراءات المتخذة. - 

  الفحص  

  تأمل 

  الدم الموجود على األرض أو المالبس. - 

  اكشف الجروح النازفة بخلع المالبس أو قطعها. - 

  سرٌر الظفر.و شحوب الوجه الباطن للشفتٌن - 

  أصغ 

  البرد.أو  المصاب ٌشكو من العطش - 

  تحدث 

  من ثم ٌصبح ٌكف عن االستجابة.و قد ٌكون المصاب بكامل وعٌه أو مضطرب الوعً، عدوانٌا أو متهٌجا، - 

  جس 

  خٌطً.و هل النبض سرٌع - 

  الفحص  

  تأمل 

  الدم الموجود على األرض أو المالبس. - 

  اكشف الجروح النازفة بخلع المالبس أو قطعها. - 

  سرٌر الظفر.و شحوب الوجه الباطن للشفتٌن - 

  أصغ 

  البرد.أو  المصاب ٌشكو من العطش - 

  تحدث 
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  من ثم ٌصبح ٌكف عن االستجابة.و قد ٌكون المصاب بكامل وعٌه أو مضطرب الوعً، عدوانٌا أو متهٌجا، - 

  جس 

  خٌطً.و هل النبض سرٌع - 

  اشتبه

  . الصدمة  - 

  النزف الخفً من الصدر أو البطن فً حال وجود أعراض الصدمة دون وجود نزف مرئً )فً كل من  - 

  حاالت الرض النافذ أو الكلٌل(.   

 بالرغم من أن النزف قد ٌكون ظاهراً أحٌاناً إال أن جرح الدخول قد ٌكون صغٌراً فً حاالت الطلق الناري أو - 

 عضالت المتمزقة تغلقه. وفً هذه الحالة سوف ٌتجمع الدم فً الداخل ولن ٌكونأذٌات الشظاٌا، ومن ثم فإن ال   

  مرئٌاً.   

  الشك بالصدمة

 تأمل 

  تعرق بارد على الجبهة. - 

  أصغ

  المصاب ٌشكو من العطش. - 

  تحدث

  المصاب قلق أو متهٌج، أو ٌفقد الوعً تدرٌجٌاً. - 

  جس 

  برودة األطراف والنبض السرٌع الخٌطً. الجلد بارد، رطب. - 

  فكر بالصدمة فً حاالت: 

  الشدٌد المرئً أو الباطن. -النزف  - 

  التجفاف )خاصة بوجود حرق كبٌر(. - 

  أذٌات النخاع الشوكً ) صدمة عصبٌة نخاعٌة ٌنتج عنها هبوط حاد بالضغط ٌستمر لعدة أسابٌع (. - 

  التفاعالت التحسسٌة )خاصة مع البنسلٌن(. - 
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  اإلنتانات الشدٌدة )خاصة الموات(. - 

  التقنٌات المفضلة

 قد ٌفٌد الضغط إذا كان مصدر النزف هو جرح فً الذراع أو الطرف السفلً )النزف المحٌطً(، ولكن لٌس      

  بوجود نزف باطنً فً الصدر أو البطن )النزف الداخلً(.   

 إذا كان المصاب واعٌاً فٌمكن أن ٌساعد فً تطبٌق الضغط أو تثبٌت الضماد فً مكانه. أعط المصاب      

  التعلٌمات حول ما سٌفعله.   

  النزف المعتدل

1)  

  طبق ضماداً بسٌطاً على الجرح. - 

  اضغط مباشرة على الجرح باإلصبع أو راحة الٌد. - 

  فقط.طبق ما ٌكفً من الضغط إلٌقاف النزف  - 

  تجنب تطبٌق الضغط الشدٌد ألنه سٌؤدي إلى األلم. -

  حافظ على الضغط لفترة تكفً لتشكل الخثرة. - 

2)  

  إذا استمر النزف ارفع الطرف المصاب أعلى من مستوى القلب والرأس. - 

3)  

  إذا ما استمر النزف استخدم الضغط اإلصبعً غٌر المباشر: - 

 اضغط بشكل ثابت على مسٌر أقرب شرٌان مجسوس ممكن الوصول إلٌه.    

  عادة ما ٌتباطأ النزف أو ٌتوقف.   

4)  

  بعد ذلك طبق رباطاً ضاغطاً. - 

  مع االستمرار بالضغط نضع ضماداً سمٌكاً على الجرح النازف. - 

  .8إذا كنت لوحدك حرر نقطة الضغط وثبت الضماد الضاغط برباط مرن ٌطبق بشكل  - 

  إذا توفر مساعد استمر بالضغط ووجه المساعد لكً ٌطبق الرباط الضاغط. -
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  إذا ظهر الدم من خالل الضماد، فضع رباطاً آخر أكثر إحكاماً على السطح. - 

  تخثر فً الجرح تحت الضماد. ال تزل الضماد األساسً فالدم قد ٌكون قد - 

  استقص النبض المحٌطً. - 

  تنبٌه  

 ال تجعل الرباط محكماً ودائرٌاً ألن ذلك سٌؤدي إلى تأثٌر العاصبة مما ٌؤدي إلى توقف الجرٌان الدموي     

  المحٌطً.  

  لكً تفحص الدوران القاصً ابحث عن:

  النبض: إذا كنت تعرف الطرٌقة قم بجس النبض القاصً فً المعصم أو القدم. - 

  زمن عود االمتالء الشعري: - 

 اضغط لفترة وجٌزة على سرٌر الظفر فً أحد أصابع الطرف المصاب إلى أن ٌصبح أبٌض .  - 

  ثانٌة. 2بعد تحرٌر الضغط فإن الزمن الطبٌعً الستعادة اللون الوردي هو  - 

  رر ما سبق على الطرف المقابل السلٌم.ك 

إذا كان النبض غٌر مجسوس أو لم ٌعد لون سرٌر الظفر إلى الطبٌعً فإن الرباط الضاغط ٌعمل كعاصبة  

  : وٌوقف الدوران المحٌطً

  قم بإرخاء الرباط بحٌث نسمح باستعادة التروٌة البعٌدة دون أن ٌكفً ذلك لعودة النزف. - 

  فق من الجرح مع كل نبضة قلبٌة )النزف الشرٌانً(إذا كان الدم ٌتد 

  طبق حاالً ضغطاً إصبعٌاً على مسٌر أقرب شرٌان. - 

  طبق ضماداً سمٌكاً على الجرح النازف. - 

  ارفع الطرف المصاب. - 

  .8طبق رباطاً ضاغطاً وحافظ على الضغط بواسطة رباط مرن بشكل  - 

 ة قم بإرخاء الرباط قلٌالً كً نمنع تأثٌر العاصبة، مع العلم بأن النبض افحص الدوران المحٌطً )عند الضرور - 

  المحٌطً قد ٌكون غائباً بسبب انقطاع شرٌان كبٌر.   

 

 

 


