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  نتابع فٌما ٌخص الدوران   

  إذا كان لدٌنا جوف كبٌر نازف فً الطرف

  طبق حاالً ضؽطاً إصبعٌاً على مسٌر أقرب شرٌان. - 

  قم بدك الجرح بشاش معقم أو قطعة قماش نظٌفة فً حال عدم توفر األول. - 

  ارفع الطرؾ المصاب. - 

  طبق رباطاً ضاؼطاً. - 

  افحص الدوران المحٌطً. - 

  من أجل المصابٌن بجرح كبٌر فً الطرف 

  طبق رباطاً ضاؼطاً دوماً من أجل السٌطرة على النزؾ أثناء النقل. 

  إذا كانت هناك شظاٌا فً الجرح النازف 

  أزلها إن لم تكن مدفونة فً األنسجة. - 

 حاذر أن تؤذي نفسك باألجسام الحادة. - 

  إذا كان هناك كسر عظمً فً الطرف النازف

   ثبت الطرؾ المصاب قبل رفعه. - 

  إذا كان هناك بتر رضً )انقالع ذراع أو ساق( - 

   طبق رباطاً ضاؼطاً فوق الجدعة حتى لو لم ٌكن هناك نزؾ. - 

 إذا كان هناك أداة طاعنة فً الجرح  

  ال تقم بإزالتها. - 

  ال تطبق ضؽطاً مباشراً. - 

  بً الجرح.طبق ضماداً حول األداة واضؽط على جان - 

  استخدم ضمادات أخرى لرفع المنطقة حول األداة. - 

 .8طبق رباطاً داعماً فوق الضمادات كً نحافظ علٌها فً مكانها ومرة أخرى بواسطة رباط مرن بشكل  - 

  

  فً حال الصدمة
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  ارفع الطرؾ المصاب ألعلى من مستوى القلب والرأس. - 

  أبق المصاب دافئاً بواسطة ؼطاء. - 

  العاصبة 

 ال دور للعاصبة فً إٌقاؾ النزؾ عند وضعها على الساعد أو الساق. وهً تعتبر خطرة فً حال وضعت  - 

  على الذراع للسٌطرة على نزؾ من الساعد، أو على الفخذ للسٌطرة على نزؾ من أسفل الساق.   

  ك تهدٌد للحٌاة:حٌث ٌكون هناال تستخدم العاصبة إال كإجراء مؤقت فقط )لعدة دقائق فقط(  

  المرفق.فوق الركبة أو  فوقتستخدم للسٌطرة على النزؾ الشدٌد من بتر رضً  - 

  وفقط إذا فشل الضؽط اإلصبعً على نقطة النزؾ الشرٌانً بالسٌطرة على النزؾ. - 

 العاصبة حالما ٌتم وضع الرباط الضاؼط على الجدعة.تنزع علٌك أن  - 

  الراحة ووضعٌة اإلخالء

  األماكن اآلمنة أو عند النقل:فً  

  ارفع أرجل المصاب، وضعها على أداة صلبة ثابتة. - 

  حافظ على الرأس باتجاه األسفل. - 

  ؼط المصاب بؽطاء سمٌك. - 

  إذا رغب المصاب بالشرب 

  ٌمكنك أن تعطٌه الشراب إذا كان واعٌاً ولٌس لدٌه رض على الرأس. - 

  لٌتر(. 2أعطه رشفات من الماء النظٌؾ أو سوائل اإلماهة الفموٌة )حتى  - 

  أوقؾ الشرب إذا بدأ الوعً ٌتدهور أو شعر المصاب برؼبة فً اإلقٌاء. - 

 ٌعتبر جمٌع المصابٌن بجروح نازفة معرضٌن النخفاض الحرارة. 

 صاب دافئاً.إن انخفاض الحرارة ٌنقص من قابلٌة الدم للتخثر، ولذلك أبق الم  

  تقنٌات التدبٌر المتقدم 

  اللباس الهوائً المضاد للصدمة. - 

 ٌجب فتح خط ورٌدي محٌطً كبٌر اللمعة وأخذ عٌنات للفحوصات الدموٌة والكٌمٌاحٌوٌة والجرثومٌة  - 

 إخبلء ودراسة التخثر والتصالب قبل حقن السوائل الورٌدٌة . إن محاولة فتح خط ورٌدي ٌجب أال تؤخر عملٌة  
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  المرٌض ما لم تكن الرحلة طوٌلة باتجاه مركز الرعاٌة النوعٌة.  

  ٌتم اإلنعاش بالسوائل )إلعاضة حجم الدم المفقود(. - 

  التسكٌن: ٌفضل إعطاؤه ورٌدٌاً. - 

  الصادات الحٌوٌة: ٌفضل إعطاؤها ورٌدٌاً. - 

  وضع قثطرة بولٌة لحساب الصادر البولً كمشعر للصدمة وفعالٌة اإلنعاش. - 

  تقنٌات التدبٌر النوعً

  السٌطرة الجراحٌة على األوعٌة النازفة.

  تفجٌر الصدر بحال انصباب الجنب الدموي.

  فتح البطن االستقصائً فً حاالت النزؾ داخل البطن.

  العالج المساعد باألوكسجٌن  

 

  Disability العجز

  التقٌٌم والتدبٌر 

 ٌشكل العجز أذٌة الدماغ والحبل الشوكً: فقد الوعً والشلل. 

  أهداؾ المسعؾ األولً  

 فً نقطة اإلصابة:  

  حدد مستوى الوعً لتعرؾ حالة المرٌض على الخط القاعدي وتراقب أي تدهور. - 

  فكر باالسوأ وتصرؾ بشكل مناسب إذا كنت فً شك من أمرك حول حالة الوعً عند المرٌض. - 

  أمن الطرق التنفسٌة. - 

 الحظ آلٌة األذٌة وافترض وجود أذٌة محتملة فً الحبل الشوكً الرقبً.  - 

                                                                        تجنب المنابلة أو الحركات ؼٌر الضرورٌة وثبت رأس وعنق المصاب إذا كان ذلك ضرورٌاً. -

 اشتبه بأذٌة محتملة فً الحبل الشوكً الرقبً فً المصاب ؼٌر الواعً.                      - 

  افحص واشتبه بالصدمة فً حاالت أذٌة الحبل الشوكً ...  - 
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  الفحص 

  إذا أجاب المصاب على األسئلة بشكل طبٌعً ومنطقً فإن مستوى الوعً لدٌه طبٌعً.    

 حدد آلٌة األذٌة حسب ظروؾ اإلصابة )مثل حوادث السٌر، انهٌار األبنٌة، طلق ناري فً الرأس(. هل األذٌة     

  لٌلة.كلٌلة أم نافذة وهل هناك خطورة على الحبل الشوكً الرقبً فً حاالت األذٌة الك  

  فحص مستوى الوعً

  انظر  

  هل المصاب ٌتحرك أم ٌضطجع دون حراك. - 

  أصغ 

  الكبلم العفوي والحوار المنطقً. - 

  تكلم  

 سل المصاب عن الحادث.  - 

  المس 

  اقرص عضبلت العنق، فص األذن أو حلمة الثدي. - 

  قم بحك العظم فوق العٌن أو زاوٌة الفك. - 

  ٌقوم المصاب بإمساك أصابعك. - 

  اشتبه 

  قد ٌتدهور مستوى الوعً سرٌعاً فً أي مصاب ٌعانً من رض على الرأس. - 

  : استخدم النموذج التالً لتقٌٌم مستوى الوعً

 واعً : المصاب بحالة وعً وتركٌز ٌتحدث شبكل طبٌعً وٌستجٌب للبٌئة 

  ند مقاربة المرٌض(.)أي العٌنان مفتوحتان بشكل عفوي ع          

  : المصاب قادر على االستجابة بطرٌقة ذات معنى حٌن ٌتم التحدث إلٌه. مستجٌب للصوت 

 استجابة للمنبهات المؤلمة )قرص  على األسئلة ولكنه ٌتحرك أو ٌصرخ: المصاب ال ٌجٌب  مستجٌب لؤللم 

 عضبلت العنق، فص األذن، أو حلمة           

  الثدي، حك العظم فوق العٌن، أو زاوٌة الفك السفلً، مع اإلمساك برأس المصاب(.       
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 : ال ٌستجٌب المصاب ألي منبه.  ؼٌر مستجٌب 

 إن المصاب ؼٌر الواعً بشكل كامل معرض لخطورة اإلقٌاء واستنشاق محتوٌات المعدة إلى الرئتٌن، أو ٭    

 .سد عبور الهواء )انسداد الطرق التنفسٌة(أن ٌسقط اللسان باتجاه الخلؾ وٌ     

 

 فحص الحبل الشوكً 

 ؼٌاب حركة فً طرؾ ) أو أطراؾ ( مقارنة مع الجانب اآلخر . -تأمل :  

 صعوبة فً التنفس . -         

 ٌشكو المصاب من صعوبة فً التنفس . -أصػ :  

 ٌشكو المصاب من ألم فً النقرة أو فً الظهر ٌزداد فً الحركة . -          

 ٌشكو المصاب من إحساسات ؼٌر معتادة كوخز اإلبر والدبابٌس ، -          

 تٌارات كهربائٌة ، شعور بالوخز ، إحساس بالماء البارد ، وشعور            

 بشًء ٌزحؾ تحت الجلد .            

 ل المرٌض عن الحادث .س -تحدث : 

 اطلب من المرٌض أن ٌحرك أصابع قدمٌه وٌمسك أصابعك .  -           

 اقرص المرٌض إلحداث األلم . -المس :  

 تحّر إصابة المرٌض عندما تطلب منه فعل ما ٌلً : -          

 ٭ اطلب منه أن ٌعصر أصابعك بٌده الٌمنى ، وضع فقط اثنٌن من أصابعك ) السبابة والوسطى ( فً           

 ٌده .               

 ٭ اطلب منه أن ٌعصر أصابعك بٌده الٌسرى .           

 ٭ اطلب منه أن ٌحرك أصابع قدمٌه باتجاه األعلى واألسفل )تحر القدمٌن(.             

 بمشاكل الطرق التنفسٌة إذا لم ٌكن المرٌض واعٌاً . -:  اشتبه

 بصعوبات التنفس أو الصدمة إذاكانت هناك أذٌة فً العمود الفقري . -          

 فً حاالت الرضوض الكلٌلة اشتبه بأذٌات العمود الرقبً إذاكانت  األذٌة فوق مستوى الترقوة  -          

 المرٌض واعٌاً .وبخاصة إذالم ٌكن              
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 التقنٌات المفضلة    

 : ضع المرٌض ) بعد تنظٌؾ الطرق التنفسٌة ( إذا كان الوعً ٌتدهور أوكان من المحتمل أن ٌتدهور  -  

 بوضعٌة السبلمة الجانبٌة مع إبقاء الرأس والعنق والظهر ) بما فً ذلك الجزء الحوضً ( على استقامة     

 واحدة .     

 :عمود الفقري الرقبً مصاباً أو مهدداً باإلصابة إذا كان ال -  

 . رملٌة ، حجارة كبٌرة ٭ قم بتجهٌز أدوات بسٌطة : قبة رقبٌة نصؾ قاسٌة ،منشفة ملفوفة ، أكٌاس    

 ٭ انحن خلؾ رأس المرٌض .    

 ٭ مد ٌدٌك بحٌث تدعم الفك السفلً بأصابعك وجانبً الرأس براحتً ٌدٌك .   

 ٭ ارفع الرأس بلطؾ إلى الوضعٌة الحٌادٌة على استقامة مع الجسم بحٌث تكون العٌنان باتجاه األمام ، ال   

 تحرك الرأس أو العنق بشكل زائد .       

 كٌس رملً صؽٌر ) أو منشفة  ٭ مع االستمرار بدعم الرأس بالٌد ضع قبة رقبٌة نصؾ قاسٌة حول العنق أو   

 هتً الرأس ، وثبت لدعم الرأس على سرٌر النقل .ملفوفة ( على ج      

 إذا كان هناك شلل ) مصاب واٍع عاجز عن تحرٌك الساقٌن أو الذراعٌن ( : - 

 ٭ علٌك أن تحدد أٌة مشاكل فً التنفس أو الدوران ) الصدمة ( وتتخذ  اإلجراءات المناسبة .   

 طرٌقة متوفرة .  ٭ تأكد من التثبٌت المستقٌم لكامل العمود الفقري بأي   

 ٭ اهتم بشكل خاص باألطراؾ المشلولة خبلل عملٌة النقل .    

  الوضعٌة خالل الراحة واإلخالء

  تأكد من التثبٌت المستقٌم لكامل العمود الفقري بأي طرٌقة متوفرة.  
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  اعثر على لوح خشبً ٌمكن أن ٌفٌد كسرٌر لنقل المرٌض. - 

 ربعة مساعدٌن: علٌك أن تبقى قرب رأس المرٌض وتحافظ علٌه بوضعٌة حٌادٌةاستعن على األقل بثبلثة أو أ - 

 حٌن تقوم بإعطاء األوامر لآلخرٌن.   

  

 ٌنحنً جمٌع المساعدٌن على جانبً المصاب وٌضعون أٌدٌهم على الجهة البعٌدة للمصاب لئلمساك بالصدر، - 

  الحوض، واألطراؾ السفلٌة.   

 

  11عند تلقً األوامر منك ٌقوم المساعدون برفع المصاب باتجاههم بحٌث ٌتم رفع أحد جهتً الجسم بمقدار  - 

  سم وتمرٌر اللوح الخشبً تحت المصاب وخفضه من جدٌد على اللوح.  

 قم بتثبٌت كل جزء رئٌسً من جسم المصاب )الصدر، الحوض، وأعلى الساقٌن( إلى اللوح الخشبً بواسطة  - 

 ضمادات، أشرطة، أو حبال.   
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  التقٌٌم المتقدم للعجز وتدبٌره

  سٌطر على الطرق التنفسٌة. - 

  طبق القبة الرقبٌة نصؾ القاسٌة. - 

  استخدم لوحاً خشبٌاً طوٌبلً خاصاً مع التثبٌت بواسطة شرائط. - 

  افتح خطاً ورٌدٌاً. - 

  تجنب البتٌدٌن أو المورفٌن فً حاالت أذٌة الرأس(. –قم بتسكٌن األلم )لتحسٌن معاناة المرٌض  - 

   قم بإعطاء الصادات إذا كان هناك جرح مفتوح. - 

  : حسب مستوى الوعً ودرجة الشلل  

  قم بإدخال أنبوب أنفً معدي )إلزالة محتوٌات المعدة(. - 

 ح بخروج البول(. قم بوضع قثطرة بولٌة )للسما - 

  طرق التدبٌر النوعً

  التداخل الجراحً فً أذٌات الرأس عند الضرورة. - 

  أجهزة تثبٌت العمود الرقبً والشد على العمود الرقبً. - 

  التثبٌت الجراحً لؤلذٌات المصابة ؼٌر الثابتة من العمود الرقبً. - 

 

  Exposureالكشف

  التقٌٌم والتدبٌر 

  ٌتحدث هذا القسم على كشؾ جسم المصاب. 

  أهداف المسعف األولً   

  فً مكان اإلصابة: 

  قم بكشؾ المصاب بحٌث ٌمكن إجراء الفحص بالشكل المناسب. - 

  قم بتؽطٌة المصاب، واألفضل لفه، بواسطة بطانٌات دافئة وجافة. - 

  الفحص  

 ٌنبؽً خلع أو قطع جمٌع المبلبس التً تعٌق إجراء الفحص السرٌري. ٌنبؽً إزالة أي مبلبس متبقٌة بهدؾ     
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  إجراء الفحص بشكل كامل، ولكن دون محاولة تمزٌق أي ثٌاب ملتصقة بالجروح.   

  التقنٌات المفضلة 

  قم بنقل المصاب إلى مكان آمن بالسرعة الممكنة. - 

  حضر األرض )كأن تضع عدة بطانٌات جافة تحت المصاب(. - 

  قم بإزالة أٌة مبلبس مبللة. - 

   قم بتؽطٌة المصاب بواسطة بطانٌة بالسرعة الممكنة. - 

  نقاط أساسٌة  

  ٌتطلب الفحص السرٌري المناسب كشف الجسم. - 

  تعتبر تدفئة المرٌض جزءاً أساسٌاً من دعم الحٌاة. - 

  ٌفقد المصاب الحرارة بسهولة وسرعة، حتى فً المناخ المداري. - 

  إذا برد المصاب فإن إعادة التدفئة هً مهمة صعبة، إن لم تكن مستحٌلة. - 

  التقٌٌم المتقدم للكشف وتدبٌره 

  قٌاس درجة حرارة جسم المصاب بواسطة مقٌاس الحرارة. - 

 إعطاء السوائل الورٌدٌة الدافئة.  - 

  Extremitiesرافاألط

  التقٌٌم والتدبٌر  

  . تشمل التقنٌات المنقذة للحٌاة بالنسبة لؤلطراؾ تدبٌر النزؾ المرئً - 

 

 

 

 

 

 

 


