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:مقدمة 

الوفاة وحسب         اسباباكثرتشير اإلحصائيات العالمية إلى  أن 

:  الشيوع هي 

أمراض القلب-1

الناجمة عن حوادث السير والطرقالرضوض-2

السرطان-3

فتشكل ,السير والطرقوادثحالناجمة عن للرضوضبالنسبة 

قيدالتوذلك من عدم للرضوضالمرورية السبب الرئيسي خالفاتمال

بالمرور من التقيدوعدم ,وعدم وضع حزام األمان ,بحدود السرعات

...  وبالشاخصات المرورية التقيدوعدم ,ممر المشاة

ميتة أو تؤدي إلى اإلصابة  بعاهات موإن معظم هذه الحوادث هي 

..دائمة 



تطبيق قانونبعدوالحوادث المرورية 

السير الجديد في سوريا 

2009-2010
2010-2009الصادرة عن دائرة المرور بدمشق االحصائياتتشير 

: إلى أن هنالك 

8المروريةوادثحاليموتون يومياً في سوريا نتيجة اشخاص.

 دقيقة18هنالك حادث يحصل كل.

 دقيقة 32هنالك جريح بسبب حوادث المرور كل.

 نسمةألف مائةشخص لكل 12عدد الوفيات.

 شخص لكل مائة ألف مركبة 202عدد الوفيات..

و السؤال ؟

!!حتى اآلن المسؤولمن 





:الصحة العالميةةإحصائيات تقارير منظم-

( سنة 45-5)السبب الرئيسي للوفاة باألعمار مابين الرضيشكل -

شخص بسبب حوادث 100,000ففي كل سنة يفقد اكثر من 

ون منالف شخص يعان500الرض في  امريكا كما يوجد حوالي  

.عاهة دائمة بسبب األذية الرضية 



ق تبلغ نسبة الوفاة من حوادث العمل والطرفأما في بريطانيا •

العديد  من البلدان دعىبالنسبة مما 19,000والرياضة حوالي 

دة لالعتناء بشكل صريح بما يسمى بجراحة الحوادث واتخذت ع

على استخدام التاكيداالجراءاتللحد منها ومن هذه اجراءات

وخوذة الرأس لسائقي الدراجات النارية حيث هبطتمقعدالحزام 

على استخدام االنظمةاجباربعد % 22-20الىنسبة الوفاة 

الىة وتناقصت نسبة الوفاة في قيادة الدرجات النارياالمانحزام 

..  بعد استعمال خوذة الرأس % 30



:اإلسعاف الجراحي اسباب

            50تشكل حوادث السير والطرق%

                        35تشكل حوادث العمل%

      10تشكل حوادث التعدي والمشاجرة%

                      5تشكل حوادث الرياضة%

لم إن ما سبق ذكره يشكل أهم أسباب اإلسعاف الجراحي في زمن الس

والشظايا الحربية أهم تلك االنفجاراتزمن الحرب فيدرتصلت

..االسباب

:وهنا دائماً نعرج على ظاهرتين هامتين -

.الجراحي عامةاالسعافظاهرة التخلف بأسباب 1.

...ظاهرة ما تعرف بقانون غضب الطريق بحوادث السير 2.
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:في  السيارات األذياتآلية 

:احد العوامل التالية عن وتنجم هذه اآللية 

:وقف التسارع الفجائي 1.

سرعة سيارة فمع صمغ , كاكبدكغ1,5وزن بومثاله عضو 

فجائي يزداد وزن هذا توقف سا  فعند حدوث /   كم 100

.يحدث تمزق كبد او طحال فالعضو مائة ضعف 





.تحطم السيارة بما فيها 2.

آخرىبمركبة واصطدامةالشخص خارج السيارة انقذاف3.

.....أوأوحائط

له أهمية أمام الطبيب الرضحدوث ليةاإن دراسة 

:وكمثالالمسعف 

زجاج أو سقف مضاد باتجاه الرأس أوأوتأثيرصدمة -

:يحدث السيارة 

.والعينين بالوجةأذيات-

.دماغيةوأذياتبالعنق أذيات-







:صدمة أو تأثير مضاد باتجاه الركبة يحمل خطورة حدوث -

.كسر جسم فخذ -.داعضةكسر -

خلفي ركوخلع -

يحمل ( مقود السيارة ) صدمة أو تأثير مضاد باتجاه الصدر -

:حدوث ورةطخ

.كسور بالقص -.اضالعكسور -

.قلبيامطس-.صدري اعرمص-





:المرضوضالمريض مواجهةمراحلماهي

:خمسة مراحل لىإيمكن تسلسلها 

الحادث ةما يجب فعلة في مكان ولحظ1.

THE MOMENT OF IN JURY 

األسعافما يحب فعلة بالفترة التي تسبق وصول 1.

MOMENT OF INJURY TO ARRIVAL OF THE 
AMBULANCE 

 RESUSCITATIONالمريض انعاش3.

 TRANSPORTنقل المريض    4.

بالمشفىالطوارىءاستقبال المريض في قسم 5.

RECEPTION IN HOSPITAL     



العصبية بالخاصة الرضوض
 على الرأس برضلمريض مصاب بالمشفىحاالت القبول   :

.األطفال لصعوبة تقويمهم ومراقبتهم بالمنزل 1.

.ساعة على األقل24حاالت ارتجاج الدماغ حيث يقبل 2.

...رؤية مضاعفة , اقياءات شديدة , دوار , صداع شديد3.

.سبب كان اليعدم تساوي الحدقتين 4.

..من األنف أو األذن شد سأي نزف دموي أو نز 5.

,اختالج , شقي خزل) عصبية مهما كانت طفيفة توضعات6.

...(حول وحشي 

مل  مع رض على الرأس100/مع 200>نسبة الكحول بالدم 7.



 تقديرات عامة بإسعاف الجراحة العصبية:

.بالمشفىخمس مرضى رض الرأس  يتطلب قبولهم 1.

خالل المشفىمن المرضى يتخرجون من % 50من اكثر2.

.ساعة48

رأس شديد يموتون قبل الوصول برضمن المرضى % 350.

.للمشفى

.اتهيتكلم المريض بوقت قبل وفبالمشفىمن الوفيات % 430.

و  دخول للرضاألولى التالية باالياممعظم الوفيات تحدث 5.

ً تطمينلذا يجب عدم , (ساعة 48أول ) المشفى ...األهل سريعا



: Brain Traumaالدماغ رضوض

السير حوداثالدماغ بخاصة بعد والرأس رضوضإن مشكلة 

والسقوط من شاهق كانت وما زالت إحدى المشكالت الهامة في 

الجراحة العصبية اسعافالجراحة العصبية  حيث يشكل 

...حوالي نصف حاالت اإلسعاف الجراحي عامة بالمشافي

هذا النوع من ادخالالفضل في كوشيغهارفيوكان للسيد 

حرب إلى الجراحة العصبية وخاصة بالفترة ما بين الالرضوض

...العالمية األولى والثانية 

الدماغ يمكن أن يتسبب بإحداث وإن حدوث رض على الرأس 

:التالية األذيات



:الفروةرضوض-1

انقالعأو مشرشرعادي أو جرح بالفروةحيث قد يحدث جرح 

..بالفروة

الملحي معيالسيروموتعالج هذه الحاالت بغسل الجرح جيداً 

ثم وضع مفجر لمدة التنضيرالخياطة المباشرة مع أو بعد 

...الصادات واعطاءساعة 24

اءاجروهنا يفضل تحاشي الفروةوقد يتشكل ورم دموي تحت -

...الوذمةالبزل ونكتفي بالصادات ومضادات 



الفروةخياطة جروح 



رضوض الفروة و جروحها

Scalp Injuries & Wounds.



:كسور  القحف -2

كسور قاعدة , الكسور المنخسفة , و أشيعها الكسور الخطية 

.الجمجمة 

linarيحدث في الكسور الخطية  Fractures  تفرق اتصال

–نات يعالج بالمسك–بالنسيج العظمي بشكل خطي وحيد أو متعدد 

فتغور بعض  Depressed Fأو الغائرة المنخسفةأما في الكسور -

لذا وداخل النسيج الدماغي والسحاياالقطع العظمية المكسورة في 

قة في تتناسب شدة األعراض في الكسر الغائر مع شدة األذية المراف

ً السحايا ...و الدماغ وبنصف الحاالت تعالج جراحيا



الفتحات وفتلعب الثقوب Basal.Fأما في كسور قاعدة الجمجمة 

حيث يحدث اتصال حر, العظمية في قاعدة الجمجمة دوراً هاماً 

بين جوف القحف و المحيط الخارجي كما هو الحال بكسور 

و األنف الصفيحة الغربالية حيث يحدث اتصال بين جوف القحف

ي ومثله ف, مما يتسبب بحدوث نز سائل دماغي شوكي من األنف 

ع فيحدث اتصال بين جوف القحف ومجرى السمكسورالصخرة

...االذنسائل دماغي شوكي من بنزالظاهر مما يتسبب 

تغطية جيداً بالعالجةلذا يجب سحاياويختلط هذا الكسر بالتهاب 

بزل قطني متكرر أواجراءالواسعة بالصادات لعدة أسابيع ثم 

ً السحاياآخر مراحل العالج هو رتق و,  تفجير قطني  ... جراحيا









صور شعاعية لكسور الجمجمة



:الدماغ بالخاصة رضوض-3

:Brain concusionارتجاج الدماغ -أ

ي وهو بالتعريف اضطراب وظيفي مؤقت ومتراجع بشكل تام ف

ي لفترة يترافق بفقد الوع.. الشبكية التشكالتووظائف الدماغ 

وهناك فقد تام للذاكرة للحادث اقياءاتقصيرة مع أو بدون 

.جيدانذارهوبشكل تام وذاكرتةنفسه ثم يعود المريض لوعيه 

رة أيام وقد يتبع االرتجاج الدماغي بعض األعراض العصبية لفت

كالصداع أو الدوار أو اضطراب السلوكالرضأو أسابيع بعد 

(. الرضمتالزمة مابعد ) 



: Brain contusionالكدمة الدماغية -ب

وفنزالدماغي حيث نجد البرانشيمفي موضعةوهنا توجد أذية 

لدماغية اللتالفيفنقطية مبعثرة بخاصة في النهايات السطحية 

مما يتسبب بأعراض وعالمات عصبية بؤرية حسب منطقة 

ت وهذا ما يفرقه عن االرتجاج الدماغي وفي بعض الحاال, األذية

تشتد الكدمة الدماغية لتمتد لتشمل جذع الدماغ حيث تكون 

األعراض والعالمات العصبية هنا شديدة مع فقد وعي طويل 

إلى اضطراب بالعالمات الحياتية وهنا قد تتطور الحالةووعميق 

وفاة بكدمة جذع الدماغ أو أن تنتهي بمطاف المريض إلى حالة

...نباتية



:الدماغية داخل القحف النزوف-ج

intra  cranial Hematomas      

: وتشمل 

:  Epidural Hematomaالنزف فوق الجافية 1.

.. قحف للالباطنةالصفيحة والنزف هنا بين الجافية ويتوضع
الناحية شرياني وخاصة الشريان السحائي المتوسط بمنشاهغالياً 

Lucideوهنا عادة يمر المريض بالفترة الصافية , الصدغية 
INTERVAL  ( غياب وعي ثم صحو ثم تدهور الوعي ) لتتسع

تاقاالنفالحدقة بجهة النزف ويحدث فالج شقي مقابل بسبب 
عبر الخيمة المخيخية وهذا يتطلب تداخل جراحي المحجني

...فوري وإال الوفاة هي القاعدة 



المزمن وتحت الحاد والنزف تحت الجافية الحاد 2.

Subdural Hematoma

االنذار... النزف هنا بين الجافية وسطح الدماغ ويتوضع

..الوفاة هي القاعدة وتحت الحاد سيء جداً وبالنزف الحاد 

ين أما في النزف تحت الجافية المزمن فيتطور عادة لدى المسن

فظه و تتشكل محمتكررهورأسية بسيطة وبرضوضوالسكارى 

شقي خزلو المريض يشكو هنا من الصداع الدائم أو .. له 

العالج جراحي بسيط بنقبوكالمية حبسةمقابل مترقي أو 

.جيد جداً االنذارو قحفي





lntraالنزف المستبطن داخل الدماغ 3. cerebral Hematoma

ختلف الدماغي بسبب رضي وتالبراشيمالنزف هنا داخل ويتوضع

األعراض والعالمات العصبية حسب مكان وحجم توضع النزف 

...وعادة يترك هذا النزف لالرتشاف الذاتي وتدبيره محافظ











:الرأس رضوضاختالطاتاهم

: ها أهموالقريبة بعد رض الرأس والنتائج المباشرة بهاونعني 

.سائل دماغي شوكي ناسور1.

.قيحيسحاياالتهاب 2.

.تطور خراج دماغي 3.

.هوائية دماغية قيلةتشكل 4.

.الدماغانفتاق5.



:الرأس رضوضقايبلعأهم 

:  الرضمابعدمتالزمة 1.

ويلة لفترة زمنية طوحيث يبقى المريض بعد رض الرأس 

...اضطراب بالسلوك و الذاكرة –يشكو من صداع دوار 

.النفسي لهوإال بعد التعويض المادي واليشفى



:الرضع عقب رالص2.

احتمال حدوث (      األسبوع األول بعد الرض )ع باكر رص5%

.ع دائم الحقاً رص

(.السنة الرابعة للرضتىحاألسبوع الثاني ) ع متأخر رص% 5

.ع دائم مستقبال ًرصاحتمال حدوث 

ع عند وجود كسر ربالصيصابون نرضوضيمالمن % 60

.سف أو نزف دماغي أو تمزق سحائي نخم

. ة الشرعية بيالطوللشكاوى القضائية ماسبقيهم 



:  حالة نباتية3.

:النوم وله درجات وق عند المريض بين اليقظة فروهنا ال 

(مل مريض واع ولكنه يعتمد على الغير بشكل كا) عجز شديد –

نه مريض واع ً ولكنه ال يعتمد على الغير ولك) عجز متوسط –

(.   عاجز كلياً عن العمل 



:الدماغ والرأس رضوضالوقاية في 

:الطرق والسير حوداثفي 1.

يادة السرعة وعدم والتجاوز بالمرور السريع وقدودحبالتقيد–

.المركبات بشكل دفاعي 

خوذه الرأس لسائقي الدرجات الناريةووضع حزام المقعد –

.التأكد من حسن حال المركبة وصيانتها الدائمة –

.    عبور الشارع من ممر المشاة وذلك للشخص الماشي–







:المنزل والعمل حوداثفي 2.

والخطرة بالمنزل واالبتعاد عن الحركات غير المتوازنة –

.  خاصة عند صعود الساللم واألرض رطبة 

.الركض على أرض رطبة وعدم المشي –

المهني لعاملي تنظيفوبقواعد األمن الصناعي التقيد–

.  المرتفعة باالماكنالواجهات 





:وفي الرياضة 3.

.ل معرفة العمق قبعدم الغطس بالماء –

والدراجات العادية لمتسابقيوضع خوذة واقية للرأس –

.النارية 

فالرصيىلعالمشي وركوب الدرجات ةسالماالطفالتعليم –

!!!...  إال على الصهاينة .... االحجاروعدم رمي 







مالصغائكشكراً 


