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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

يادمان باشد که مصدومان ما را انتخاب نکردهاند ،بلکه آنها به علت
آس��يبهاي وارد ه ناش��ي از تروما نياز به کمک ما دارن��د ،زيرا ما براي
معالجه آنها انتخاب ش��دهايم .ما ميتوانس��تيم شغل ديگري را انتخاب
کنيم ،اما نکرديم .ما مس��ئوليت رس��يدگي به و مراقبت از مصدومان را
در بدترين شرايط پذيرفتهايم :زماني کهاين افراد تحت فشار شديد قرار
داش��ته و کامال نگران و عصباني هس��تند ،زماني که ما خس��ته وکوفته
هس��تيم ،زماني که در معرض س��رما و گرما قرار داري��م ،زماني که هوا
باران��ي يا تاريک اس��ت واغلب زماني که وضعيت غي��ر قابل پيش بيني
اس��ت .ما يا بايد اين مس��ئوليت را بپذيريم يا اساسا آنرا قبول نکنيم .ما
باي��د براي بهبود حال مصدومان حداکثر تالش خودمان را بنماييم .اگر
ابزار و تجهيزات مورد نياز ،از نظر کارايي چک نشده باشند ،اگر امکانات
ناکافي وناقص باش��ند ،اگر دانش وتخصص ما ديروزي وقديمي باش��د و
اگر از خود بي تفاوتي و القيدي نشان دهيم درحقيقت نقش موثري ايفا
نکردهاي��م .اگر هرروز تجربهاندوزي و مطالع��ه نکنيم ،نميتوانيم مدعي
آمادگي براي مراقبت از مصدومان باشيم و نميتوانيم از آخرين يافتههاي
علم پزشکي اطالع پيدا کنيم PHTLS .يا آشنايي با مراقبتهای پيش
بيمارس��تانی در مصدومان ترومايي ،دورهای درس��ی است که در جهت
ارتقاء س��طح علمي و عملي امدادگران پيش بيمارستاني و مهمتر از آن
بهره مند ش��دن مصدومان تدوين شدهاست .در انتهاي هر کالس عملی
بايد احس��اس کنيم کهاز هيچ تالش��ي براي بهب��ود وضع مصدوم دريغ
نورزيدهايم.
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در قي��اس ب��ا بيماران غيرترومائي ،مصدومان ناش��ي از تروما امکان
بيش��تري براي بهره مند ش��دن از خدم��ات درماني امدادگ��ران را دارا
ميباش��ند .تعداد مصدومان ناشي از تروما در مقايسه با بيماران ناشي از
عوامل ديگر اغلب بيشتر بوده و شانس زنده ماندن مصدومان (در صورت
مراقبت پيش بيمارس��تانی و بيمارستاني خوب) احتماال از ساير بيماران
زيادتر اس��ت .امدادگران ميتوانند طول عمر مصدومان ناشي از تروما را
افزايش داده و از اين طريق جامعهاز خدمات آنها بهره مند خواهد ش��د.
بنابراين ،امدادگران با اجراي مديريت موثر در خصوص مصدومان ناشي
از تروما نقش مهمي در جامعه ايفا ميکنند.

(نمودار 1ـ)1

عروقي

درک ،يادگيري و اجراي اصول  PHTLSدر قياس با برنامههاي آموزشي
ديگر نفع بيشتري به مصدومان ناشي از تروما ميرساند .واقعيتهائي که
ذيال به آنها اش��اره ميشود ،موجب آن شد تا فصل «پيشگيري از وقوع
سانحه» در اين نوبت چاپ  PHTLSگنجانده شود:
تروم��ا عل��ت اصل��ي مرگ در افراد  1تا  44س��اله ميباش��د .حدود
 80%مرگ نوجوانان و  60%مرگ کودکان ناشي از عواقب تروما برآورد
شدهاند .در سالمندان تروما هفتمين علت مرگ است .تعداد تلفات ناشي
از تروما در آمريکا ساليانه بيش از سه برابر تلفات ناشي از جنگ ويتنام
ميباش��د .تعداد آمريکائياني که هر  10س��ال بعلت تروما تلف ميشوند
بي��ش از تلفات تمام جنگهاي نظامي در تاريخ آمريکا اس��ت .فقط در
دهه پنجم زندگي تلفات ناش��ي از س��رطان و بيماريهاي قلبي با تروما
برابري ميکند .در آمريکا ،تلفات ناشی از تروماهای نافذ و بالنت ساليانه
 80برابر بيشتر از تلفات ناشی از سه ساله اول جنگ عراق ميباشد.
اج��راي اقدام��ات پيش بيمارس��تاني براي بيماران س��رطاني تاثير
چندان��ي در افزايش ط��ول عمر بيم��اران ن��دارد ،درحاليکهاجراي اين
اقدام��ات در مورد مصدومان ناش��ي از تروما مس��ئله م��رگ و زندگي،
مس��ئله ناتواني موقت و دايمي و مس��ئله زندگي فعال و سرباري است.
در اياالت متحدهامريکا هر س��اله حدود  60ميليون مورد آسيب ديدگی
روی ميدهند کهاز اي��ن تعداد حدود  30ميليون مورد احتياج به مداوا
و مراقبت پزش��کی داشته و  9ميليون نفر دچار ازکار افتادگي ميشوند.
ح��دود  8/7ميليون نفر از اين تعداد دچار ازکار افتادگي موقت و حدود
 300هزار نفر دچار ازکار افتادگي دايمي ميگردند.
هزينه مراقبت از بيماران ترومائي سرسام آور است .ساليانه ميلياردها
تومان خرج اين دستهاز مصدومان ميشود .اين درحالي است که مخارج
ناشي از عدم حضور در محل کار ،مخارج بيمه و ضررهاي مالي و مخارج
تحميل ش��ده بر کارفرمايان در اين برآورد گنجانده نشدهاس��ت .مخارج
ساليانه ناش��ي از ازکارافتادگي مصدومان ترومائي در آمريکا معادل5/1
ميليون سال يا به عبارت ديگر  65ميليارد دالر برآورد ميشود .اگر براي
هر فردي که به دليل تروما فوت ميکند  34س��ال عمر از دس��ت رفته
محسوب شود ،آنوقت معادل  5/3ميليون سال يا به عبارتي  50ميليارد
دالر ضرر به جامعه تحميل ميشود .همانطوريکه در نمودار شماره 1-1
آورده شدهاس��ت ،تلفات جاني (برحسب س��ال) و مالي (برحسب دالر)

 ،Aمقايسه مخارج قربانيان تروما ،سرطان و بيماري قلبي عروقي در سال درآمريكا برحسب دالر ،B .مقايسه تعداد سالهاي تلف شده به علت تروما ،سرطان و بيماري قلبي
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ناش��ي از س��رطان و بيماريهاي قلبي و عروقي به مراتب کمتر از تروما
ميباش��د .اگر يک امدادگر مراقبت صحيحي از يک فرد دچار شکستگي
س��تون فقرات گردني بنمايد ،حاصل داستان تفاوتي بهاندازه فلج دائمي
و زندگي س��الم و با نش��اط خواهد داشت .امدادگران هر روزه با مواردي
اين چنيني روبرو خواهندشد.
مراقب��ت در براب��ر تروم��ا ب��ه  3فاز طبق��ه بندي ميش��ود :قبل از
حادثه ،حين حادث��ه و بعداز حادثه .امدادگران در هر کدام از اين فازها
مسئوليتهائي برعهده دارند.

فاز قبل از حادثه

فصل اول
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سال  1966کنگرهامريکا ،وزارت راه و ترابري اين کشور را موظف نمود تا
در اياالت قوانين مربوط بهاستفادهاجباري از کالهايمني موتورسواران را
بهاجرا بگذارد .متعاقب اجراي اين قانون اس��تفادهاز کالهايمني به حدود
 100%رس��يده و ميزان تلفات به طرز چشمگيري کاهش پيدا کرد .در
 1975کنگرهاين قانون را فسخ نمود .بيش از نصفي از اياالت اين قانون
را لغ��و يا اصالح نمودند ،امري که موجب افزاي��ش مجدد ميزان تلفات
گرديد .متناس��ب با لغو يا بهاجرا گذاشتن اين قانون ميزان تلفات تغيير
ميکن��د .اخيرا اغلب اياالت اين قانون را لغ��و نمودهاند ،طوريکه ميزان
تلفات در س��الهاي  1998و  1999افزايش پي��دا کرد .نمودار 4ـ 1اين
تغيير وضعيت را نشان ميدهد.
يک��ي ديگ��ر از موارد مرگهاي قابل پيش��گيري مربوط به رانندگي
در حال مس��تي اس��ت .از س��ال  1989تاکنون به علت تغيير ناشي از
قوانين مربوط به رانندگي در حال مس��تي و نيز فعاليتهاي آموزش��ي
س��ازمانهائي نظير«مادران مخالف با رانندگان مس��ت» (،)MADD
تعداد موارد مرگ رانندگان مست همواره رو به کاهش بودهاست.
يکي ديگر از راههاي پيش��گيري از تروما اس��تفادهاز صندلي ايمني
براي کودکان ميباش��د .مراکز تروما ،س��ازمانهاي مدافع اجراي قوانين
و س��رويسهاي اورژانس پزشکي ( )EMSبرنامههاي آموزشي را در اين
خصوص براي والدين بهاجرا ميگذارند.

تروما تصادف نيس��ت ،هر چند کهاغلب آنرا چنين درنظر ميگيرند.
تص��ادف را ب��ا يک��ي از دو بيان زير تعري��ف ميکنن��د1 :ـ واقعهاي که
بعلت ش��انس يا علل ناش��ناختهاتفاق ميافت��د 2 .ـ اتفاق بدي که بعلت
بي احتياط��ي ،بي دقتي و ناآگاهي حادث ميش��ود .اغلب مرگهاي
ناش��ي از تروم��ا در تعريف دوم ميگنجند و درواقع قابل پيش��گيري
هس��تند .حوادث ترومائي را به دو دس��ته عم��د ( )intentionalو
غيرعــمــ��د( )unintentionalطبق��ه بندي ميکنن��د .فاز قبل از
س��انحه شامل اوضاع و احوالی است که منجر به حادثه ميگردد .تالش
در اين فاز عمدتا معطوف به پيشگيری است .امدادگران بايد مردم را به
بکارگيري سيس��تمهاي کنترل سرنشين خودرو (ازجمله بستن کمربند
ايمن��ي) ترغيب کنن��د .عالوه بر اين بايد روشهاي کاهش اس��تفاد ه از
اس��لحه و نيز اس��تفادهاز روشهاي عدم خش��ونت در حل منازعات در
جامعه را ترويج نمايند .تيم حافظان س�لامت جامعه (پزش��ک ،پرستار،
امدادگر و )...عالوه بر مراقبت از مصدومان ترومائي ،مس��ئوليت کاستن
از تعداد قربانيان حوادث را نيز بر عهده دارند .در حال حاضر در کش��ور
اياالت متحدهامريکا ،خش��ونت و تروماي غيرعمد بهاندازه مجموع ساير
بيماريها در س��ال موجب مرگ ميشوند .خش��ونت به تنهائي موجب
بي��ش از يک س��وم موارد مرگ ميش��ود (نمودار 2ـ .)1اس��لحه گرم و
وس��ايط نقليه موتوري در نصف موارد مرگ ناش��ي از تروما دخيل بوده
(نمودار3ـ )1تروماي ناشي ازوسايل نقليه موتوري و اسلحه گرم موجب بيش از نصف
کهاغلب آنها قابل پيشگيري هستند (نمودار 3ـ.)1
موارد مرگ ناشي از تروما و خشونت ميباشند.
وض��ع قوانين مربوط بهاس��تفادهاز کالهايمني موتورس��واران يکي از
مواردي است که تاثير چشمگيري در پيشگيري از سوانح داشتهاست .در

(نمودار 2ـ)1

تروماي غيرارادي و خشونت بيش از ساير عوامل موجب مرگ ميشوند.

(نمودار4ـ )1قانون استفاده اجباري از کاله ايمني موجب کاهش قابل توجه موارد مرگ
ناشي ازموتورسيکلت شد .لغو اين قانون در سال  1975تعداد قربانيان را مجددا افزايش داد .برخي
اياالت اين قانون را دوباره اجرا کردند ،در نتيجه ميزان تلفات به مرز قبل ازلغو آن بازگشت
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فاز حين حادثه

اي��ن فاز لحظه وقوع تروما اس��ت .اقدامات انجام ش��ده در فاز قبلی
ميتوانند در نتيجهاين فاز تاثير داش��ته باش��ند .اين قاع��ده نه تنها بر
مصدوم��ان بلک��ه حتی بر خود ما ب��ه عنوان امدادگر نيز صادق اس��ت.
امدادگ��ران چه بعنوان راننده خودروي ش��خصي و چ��ه بعنوان راننده
خودروهاي امدادرس��ان بايد از خودشان مراقبت نموده و با الگوي عملي
ب��ه ديگران آموزش بدهن��د .اين افراد بايد همواره ب��ا احتياط رانندگي
ک��رده ،قواني��ن ترافيک را مو به م��و اجرا نمايند و از وس��ايل حفاظتي
موجود نظير کمربند ايمني ،چه در کابين راننده و چه در کابين مصدوم
يا مسافر ،استفاده کنند.

فاز بعد از حادثه

دکتر Donald Trunkeyمرگهاي ناشي از تروما را به سه گروه
دسته بندي ميکند .گروهاول ،در دقايق اوليه تا حداکثر يکساعت بعداز
حادثهاتفاق ميافتند .اين مرگها حتي با بکارگيري بهترين و سريعترين
توجهات و امکانات پزشکي ممکن است روي بدهند .بهترين روش مقابله
با وقوع اين مرگها ،بکارگيري اس��تراتژي پيش��گيري و ايمني در قبال
ِ
ساعت بعداز حادثهاتفاق ميافتند .از
حادثه ميباشد .گروه دوم ،در چند
اين مرگها ميتوان با بکارگيري روشهاي مناسب مراقبت و درمان در
مرحله پيش بيمارستاني و بيمارستاني جلوگيري بعمل آورد .گروه سوم،
در چند روز تا چند هفته بعد از حادثهاتفاق ميافتند .اين مرگها عموما
به علت ناکارا ش��دن چند ارگان ب��دن روي ميدهند .براي جلوگيري از
وق��وع اين ناکارائ��ي انجام اقدامات فراواني ض��رورت دارند ،اما با درمان
س��ريع و صحيح ش��وک در مرحله پيش بيمارس��تاني ميتوان از وقوع
برخي از اين مرگها پيشگيري بعمل آورد (نمودار 5ـ.)1
دکت��ر  ،R.Adamsبنيانگذار يک��ي از اولين مراکز تروما در مريلند
آمري��کا اصط�لاح زمان يا س��اعت طالئي را توصيف و تعري��ف نمود .او
براساس تحقيقات خودش معتقد است که شانس زنده ماندن مصدوماني
ک��ه متعاقب تروم��ا تحت مراقبت مناس��ب و فوري ق��رار ميگيرند در
قي��اس با آنهائيکه ديرتر از اين مراقبت مناس��ب بهره مند ميش��وند،
بيش��تر است .يکي از داليل اين وضعيت آن است که بدن توانائي توليد
انرژي به منظور حفظ کارک��رد ارگانها را پيدا ميکند .بنابراين وظيفه
يک امدادگر در اين رابطهان اس��ت که هرچه س��ريعتر اکسيژن و مايع

(نمودار 5ـ )1زمان مرگ ناشي ازتروما .مرگهاي فوري را فقط با آموزش پيشگيري از
سانحه ميتوان کاهش داد ،زيرا شانس زندگی برای برخی فقط در آن است که سانحه روی
ندهد .مرگهاي زود هنگام را با مراقبت پيشبيمارستاني به موقع و مناسب ميتوان کاهش
داد .مرگهاي دير هنگام را فقط از طريق انتقال سريع مصدوم به مرکز مجهز به کادر ورزيده
ميتوان کاهش داد.

(پرفوزيون) مورد نياز مصدوم را تامين نموده و سريعا او را به يک مرکز
درماني انتقال دهد.
براي يک مرکز فوريتهاي پزش��کي ( )EMSشهري ،متوسط زمان
پاس��خ (از لحظه وقوع حادثه تا رس��يدن به محل حادثه) حدود  6تا 8
دقيقهاس��ت .زمان انتقال به يک مرکز داراي امکانات نيز حدود  8تا 10
دقيقه ميباش��د .در مجموع حدود  15تا  20دقيقهاز «س��اعت طالئي»
سحرآميز مصروف رسيدن به صحنه حادثه و انتقال مصدوم ميشود .اگر
مراقبت پيش بيمارستاني در صحنه حادثه ناکارا بوده و خوب ساماندهي
نش��ده باش��د ،حدود  30تا  40دقيق��ه ديگر در محل حادث��ه نيز تلف
ميش��ود .با اين حس��اب قبل از آنکه پزش��کي مصدوم را درمان نمايد،
فرصت س��اعت طالئي رو بهاتمام گذاشتهاست .دادههاي تحقيقاتي اين
نظريه را تايئد ميکنند .مطالعهاي نش��ان ميدهد که مصدومان شديدا
بدحال در صورتيکه توسط خودروهاي شخصي و نهامبوالنس انتقال داده
ش��وند ،بطور معناداري دچار تلفات كمت��ر ( % 17/9در برابر )% 28/2
ميگردند .اين يافته غير قابل انتظار به آن مفهوم است کهامدادگران در
محل حادثه وقت بيشتري تلف ميکنند .مرکز ترومائي کهاين مطالعه را
اجرا کردهاس��ت ،خاطر نشان ميس��ازد که زمان متوسط عوامل EMS
در صحنه حادثه براي مصدومان ناش��ي از سوانح وسايط نقليه موتوري
)23)MVCsدقيقه و براي مصدومان ناشي از تروماهاي نافذ  22دقيقه
ميباشد .براين اساس بايد همه عوامل امدادي  EMSاز خود بپرسند آيا
کاري کهانج��ام ميدهند فايدهاي براي مصدوم دارد يا نه؟ آيا اين فايده
در قياس با خطر تاخير در انتقال ارزش��مند تر است؟ يکي از مهمترين
مس��ئوليتهاي يک امدادگر آن است که حتي المقدور زمان کمتري را
در صحنه حادثهاز دس��ت بدهد .امدادگر باي��د در دقايق پرارزش اوليه
س��ريعا وضع مصدوم را ارزيابی نموده و اقدام��ات نجات بخش را انجام
داده و مصدوم را براي انتقال آماده نمايد.
مس��ئوليت دوم عبارت از انتقال مصدوم به يک مرکز داراي امکانات
مناس��ب ميباش��د .فاکتور مهمي که در زنده مان��دن بيمار نقش بازي
ميکند زماني اس��ت کهاز لحظه وقوع س��انحه تا اجراي مراقبت نهائي
صرف ميش��ود .براي فردي که دچار ايس��ت قلبي شدهاس��ت ،مراقبت
نهائ��ي عبارت از بازگرداندن ريتم طبيعي قلب و پرفوزيون مناس��ب آن
ميباش��د .انجام  CPRيا احيا قلبي ريوي ،تنه��ا الگوي اجراي اين کار
ميباش��د .براي فردي که دچ��ار اختالل راه هوائي شدهاس��ت ،مراقبت
نهائي يا قطعي عبارت از برقراري راه هوائي و بازگرداندن تهويه مناسب
ميباشد .برقراري مجدد تهويه و ريتم طبيعي قلب را معموال ميتوان در
محل حادثه با اس��تفادهاز روش دفيبريالسيون انجام داد .بنابراين زمان
انتقال براي يک بيمار قلبي اهميت حياتي ندارد.
اما اين روند براي مصدومان ناشي از تروما متفاوت است .مراقبت نهائي
از اين افراد معموال عب��ارت از کنترل خونريزي و بازگرداندن پرفوزيون
مناس��ب ميباشد .کنترل خونريزي (هموستاز) همواره در صحنه حادثه
و يا حتي در بخ��ش اورژانس امکان پذير نبوده و اغلب احتياج بهاطاق
عمل دارد .بنابراين يک امدادگر در برآورد وضع بايد هم به زمان انتقال
به مرکز و هم بهامکانات مرکز توجه داشته باشد.
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(نمودار6ـ )1در جاهاييکه مراکز مخصوص تروما وجود دارند ،انتقال مصدوم از اين
بيمارستان به آن بيمارستان اتفاق نميافتد و بنابراين مراقبت از مصدوم به طرز قابل توجهي
بهبود پيدا ميکند .براي مصدومان شديدا بد حال مراقبت نهايي بايد در اطاق عمل ()OR
انجام شود .صرف  10تا  15دقيقه زمان برای انتقال مصدوم به بيمارستان داراي جراح و تيم
اطاق عمل در دسترس ،زمان انجام مراقبت نهايي را به طرزقابل توجهي کاهش ميدهد .رنگ
آبی زمان پاسخ اکيپ  ،EMSرنگ ارغوانی زمان حضور در صحنه حادثه ،رنگ قرمز زمان انتقال
توسط اکيپ  ،EMSرنگ نارنجی زمان آمدن جراح غير مقيم بيمارستان ،رنگ زرد زمان آمدن
تيم اطاق عمل غير مقيم بيمارستان را نشان ميدهند.

مرکزي که جراح و تيم اطاق عمل مقيم داشته باشد معموال مصدوم
دچار خونريزي تهديد کنن��ده حيات را در عرض 10تا  15دقيقه بعداز
ورود ،بهاطاق عمل ميرس��اند .اما اگ��ر مرکزي فاقدجراح و تيم جراحي
مقيم باش��د ،بايد تا زمان رس��يدن جراح و تيم جراحي ،مصدوم را در
بخ��ش اورژانس نگه داش��ته و در نتيجه وقت بيش��تري تا زمان کنترل
خونريزي تلف ميش��ود و نهايتا اينکه ميزان تلفات افزايش چشمگيري
پيدا ميکند (نمودار 6ـ.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخچه EMS

اي��ن کتاب يعني  PHTLSو اصول مراقبت از مصدومان ناش��ي از
تروما حاصل تجارب و آزمودههايي اس��ت که پيش��گامان اوليه مراقبت
پيش بيمارس��تاني ارائه دادهاند .ليست اسامي اين افراد طوالني است اما
اشاره به برخي از آنها الزم است.
در اواخ��ر قرن هفدهم بارون  Dominick Jean Larryپزش��ک
نظامي ناپلئون اولين کسي بود که ضرورت مراقبت پيش بيمارستاني را
بيان کرد .او با استفادهاز اسب »Flying ambulance« ،يا «آمبوالنس
پ��روازي» را به منظور معالجه ب��ه موقع مجروحان جنگي اختراع کرد و
پيش��نهاد داد تا کارکنان آمبوالنسهاي پروازي ،آموزش پزش��کي الزم
براي مراقبت مجروحان در صحنه جنگ و هنگام انتقال را ياد بگيرند.
دکت��ر  ،Deke Farringtonپدر  EMSام��روزي ،مراقبت پيش
بيمارس��تاني را با مقال��ه معروف خود تحت عنوان «م��رگ در گودال»
گامي به پيش س��وق داد .فعاليتهاي او بعنوان مدير سه پروژه ،اساس
 EMSام��روزي را پايه گذاري کردهاند( .اين س��ه پروژه عبارت بودند از

فصل اول
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ليس��ت تجهيزات ضروري در آمبوالنسهاي دانش��کده جراحان آمريکا،
رعايت اس��تاندارد  KKKدر بخش انتقال مصدوم و برنامهاموزشي براي
تربيت تکنيسينهاي اورژانس پزش��کي ( .)EMTعالوه بر اين ،او ايده
مراقبتهاي پيش بيمارس��تاني را نيز عموميت بخشيده و گامي ديگر به
جلو س��وق داد .دکتر  Robert Kennedyمولف کتاب «مراقبت اوليه
از بيم��اران و مجروح��ان» و دکتر  ،Sam Bankک��ه با همکاري دکتر
 Farringtonاولي��ن دوره آموزش��ي پيش بيمارس��تاني را به کارکنان
بخش آتش نشاني ش��يکاگو در سال  1957آموزش داد ،براي اولين بار
مراقب��ت ويژه مصدومان ترومايي را پايه گذاري کردند .در فاصله س��ال
 1700ميالدي تا زمانيکه دکتر  Farringtonو پيش��گامان ديگر نظير
دکت��ر Oscar Hamptonو دکتر  Curtis Artsعصر جديدي را در
تاريخچه  EMSو مراقبت پيش بيمارستاني در اياالت متحدهامريکا آغاز
کردند تغييرات ناچيزي در اين عرصهها ايجاد شده بود.
در س��ال  1965دکت��ر George J.Curryيک��ي از مديران جامعه
جراح��ان آمري��کا و کميته تخصص��ي آن در رابطه با تروم��ا متن زير را
نگاشت:
«آس��يبهاي ناشي از تصادفات ،هر بخش از بدن را تحت تاثير قرار
ميدهند .اين سوانح از خراش��يدگيها و کوفتگيهاي ساده تا جراحات
وخي��م و پيچيده ،که نس��وج مختلف بدن را درگي��ر ميکنند ،متفاوت
ميباش��ند .بنابراين قبل از انتقال ه��ر مصدومي ارزيابي و مراقبت اوليه
کافي و هوشيارانه ضرورت دارد .واضح است که وجود کادر آموزش ديده
و مج��رب در آمبوالنس نقش مهمي ايفا ميکن��د .اگر ما از اين کادرها
انتظار داريم تا حداکثر فايده را براي مصدومان داش��ته باشند ،ضرورت
دارد تا دورههاي آموزشي مخصوصي را براي آنها داير نمائيم».
هر چند که در زمان نگارش اين متن توسط دکتر ،Curryموضوع
مراقبت پيش بيمارس��تاني در ش��کل اوليه خود مطرح بود ،با اين حال
صحت آن هنوز به قوت خود باقي است ،زيرا امدادگر پيش بيمارستاني
عرصه خاص تروماي پيش بيمارستاني و نه عرصه عام  EMSرا مراقبت
ميکند.
فراخوان دکتر  Curryبراي تربيت تخصصي «کارکنان آمبوالنس»
در خالل  25س��ال گذش��ته با ارائهاين کتاب ( )PHTLSو با انتش��ار
«کتاب س��فيد» يا مرگ و معلوليت ناشي از تصادف« :بيماري فراموش
ش��ده جامعه مدرن» پاسخ گرفتهاس��ت .آکادمي ملي شوراي تحقيقات
علمي کتاب سفيد را يکسال بعداز فراخوان دکتر  Curryمنتشر نمود.
تالشهاي اوليه براي پاس��خ بهاين فراخوان ،کامال خام بوده و در مدت
کوتاهي راه درازي را پيمودهاست .با اين حال و علي رغم پيشرفت مداوم
و خارق العاده روشها ،تجهيزات ،سطح بندي امدادگران و استانداردها،
لزوم بازگش��ت به گذشته و بررس��ي مجدد مشکالت به منظور پرکردن
خالهاي باقيمانده ناشي از حرکت سريع عرصه  EMSوجود دارد.
همهاين پيش��گامان اصولي را پايه گذاري کردهاند که به مرور زمان
توسعه پيدا کرده و پخته تر گرديدهاند .اين اصول عبارتند از:
• حضور سريع بر بالين مصدوم
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• مراقبت مناس��ب و س��ريع به منظور تامين تهويه و اکسيژن و حفظ
پرفوزيون کافي به منظور تامين انرژي الزم براي حفظ اندامهاي بدن
• انتقال س��ريع مصدوم به مرکزي که داراي مناس��ب ترين امکانات
ميباشد.
حضور س��ريع بر بالي��ن مصدوم تابع وجود سيس��تم مراقبت پيش
بيمارس��تاني اس��ت که راه و چگونگي دسترس��ي به سيس��تم را نشان
دادهباشد .اين دسترسي ميتواند با اختصاص يک شماره تلفن اورژانسي،
نظير شماره  115در ايران تامين گردد .عالوه بر اين وجود يک سيستم
ارتباط��ي خوب براي اعزام واح��د امدادگري و ني��ز امدادگران آموزش
ديده و داراي آمادگي خوب از الزامات سيستم مراقب پيش بيمارستاني
کارا ميباش��ند .مردم ميدانند که دسترسي سريع و انجام  CPRبراي
مبتاليان بهايس��ت قلبي موجب نجات جانهاي فراواني شدهاس��ت .در
مورد تروما نيز ميتوان چنين کاري را انجام داد .انجام به موقع سهاصلي
که فوقا به آنها اشاره شد ميتواند جان افراد زيادي را نجات دهد.
کارائي مراقبتهاي پزشکي در صحنه حادثه نيازمند وجود امدادگراني
اس��ت که به خوبي از عهدهارزيابي اوليه وضع مص��دوم برآمده و داراي
تجرب��ه کافي درامر برقراري راه هوائي ،مقابله با ش��وک و روشهای بی
حرکت سازی مناس��ب مصدوم باشند .امدادگر بايد توان تصميم گيري
مناس��ب در صحنه حادثه را داشته باش��د ،بايد بتواند آنرا به خوبي اجرا
کند و بداند ک��ه در زمان انتقال مصدوم به مرکز چهاقداماتي را در بين
راهانجام دهد.
امدادگر بايد بداند که مصدوم را به مرکزي با امکانات مناسب انتقال
ميدهد .اين مرکز ،جائي است که بتواند سريعا و بطرز مناسبي مراقبت
نهائي را در رابطه با مصدوم اعمال نمايد .امدادگر در مناطق روس��تائي
انتخابي غير از تنها بيمارستان در دسترس ندارد .بيمارستان سطح باالتر
ممکن اس��ت دهها کيلومتر دور بوده و مرکز مخصوص تروما نيز ممکن
اس��ت دورتر از آن باش��د .در چنين مواقعي امدادگر بايد تصميم بگيرد
کهايا انتقال از طريق هليکوپتر امکان پذير است يا نه؟ محاسبهاي نسبتا
س��اده ضرورت دارد .زمان انتقال زمين��ي در يک طرف قرار ميگيرد .از
طرف ديگر زمان الزم براي اطالع رساني و آماده شدن و پرواز هليکوپتر
به صحنه حادثه ،و نيز زمان بازگش��ت به بيمارستان قرار دارد .امدادگر
براس��اس مقايس��هاين دو زمان ميتواند نوع انتقال (زميني يا هوائي) را
انتخاب نمايد.
 PHTLSبه منظور ارزيابي س��ريع به مصدومان و ش��روع فوري و
مناسب عمليات نجات طراحي شدهاست .دکتر Jamel Aliبا اجراي دو
پروژه تحقيقاتي در کش��ور ترينيداد و توباگو نش��ان داد که روند بهبود
در مراقبت از مصدومان متعاقب آموزش  PHTLSبهامدادگران موجب
کاهش قابل توجهي در ميزان تلفات شدهاست (نمودار 7ـ.)1
تدريس اين درسنامه و دورههاي عملي  ،PHTLSراههاي مناسبي
براي نجات جان انس��انها است .بايد اعتقاد داش��ته باشيم که مراقبت
پيش بيمارستاني روندي تاثير گذار ميباشد.

(نمودار7ـ )1تلفات ناشي از تروما متعاقب آموزش PHTLSو بکارگيري آن در کشور
ترينيداد و توباگو حدود بک سوم کاهش پيدا کرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالعهادبيات فوريتهای پزشکی يا EMS

يکی از اهداف اصلی  PHTLSآن است تا توصيههای مندرج در کتاب
را با آخرين و در همان حال دقيق ترين شواهد بدست آمدهاز مطالعات
و تحقيقات پزش��کی روز مستند گرداند .برای دستيابی بهاين هدف ،در
آخر هرفصل مآخذ و منابعی آورده ش��دهاند تا شما برای مطالعه بيشتر
به آنها مراجعه نماييد .اميد آن اس��ت تا هر فعال عرصه س�لامت و هر
امدادگری بتواند اين کتب و نشريات را تهيه کرده ،آنها را مطالعه نموده
و مورد ارزيابی قرار دهد ،زيرا اين منابع ،اساس و پايه فعاليتهای روزانه
ما را در عرصهامدادگری تبيين و تشريح مينمايند.
آشنايي اصولی با ساختار ادبيات پزشکی و توانايي برداشت از منابع
اطالعاتی گوناگون برای يک امدادگر اهميت فراوانی دارد .در بس��ياری
از م��وارد ،اولين منبع اطالعاتی ک��ه ما به آن در باره يک موضوع خاص
مراجعه ميکنيم ،يک کتاب مرجع پزشکی است .اما به مرور زمان عالقه
و تجربه ما بيش��تر ش��ده و به منابع اختصاصی تر که خود آن کتاب از
آنها استفاده نمودهاست مراجعه کرده و در صورت امکان اصل مقاالت و
نشريات چاپ شده در آن مورد خاص را مطالعه مينماييم .بهاين ترتيب،
بعد از بررس��ی و مطالع��ه منابع گوناگون ،ميتوان کيفيت و اس��تحکام
داليل و شواهد را سبک و سنگين کرده و راجع به يک اقدام مداخلهای
در رابطه با مصدوم تصميم گيری نمود.

انواع شواهد و مدارک مستند
سيس��تمهای گوناگونی در خصوص رتبه بندی کيفيت و اس��تحکام
داليل و شواهد پزشکی وجود دارند .صرفنظر از سيستم رتبه بندی مورد
اس��تفاده ،همه آنها چند وجه مشترک دارند .با کيفيت ترين مطالعهای
که ميتوان به آن اس��تناد نمود ،مطالعه كنترل شده دوسو كور تصادفي
( )randomized,double blind controlled studyميباش��د.
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نتاي��ج حاص��ل از اين تحقيق��ات معموال به ش��واهد و داليل درجه يک
موس��ومند .اين نوع مطالعه را بهترين نوع تحقيق درنظر ميگيرند ،زيرا
هم��ه بيمارانی که م��ورد مطالعه قرار ميگيرند بط��ور تصادفی انتخاب
ميشوند (بنابراين هر بيمار يا مصدومی بطور يکسان اين شانس را دارد
که در معرض مطالعه ق��رار گيرد)؛ هم بيماران نميداند که چه درمانی
درياف��ت نمودهاند و ه��م محققين نميدانند که چه ن��وع درمانی را در
اختيار چه کس��ی قرار دادهاند (دوس��و کور) و محققين حتی المقدور بر
جوانب متعدد مطالعه کنترل دارند .اين ويژگيها باعث آن ميش��وند تا
شانس دخالت هر نوع تورش ( )biasدر روند مطالعه يا تاثير گذاری در
نتايج يا تفسير نتايج مطالعه به حداقل ممکن برسد.
در ادبيات پزش��کی ،نتايج س��اير انواع مطالعات (از جمله مطالعات
غي��ر تصادفی و غير دوس��و کور ،مطالعات گذش��ته نگر مورد -کنترل و
مطالعات کوهورت) را معموال به عنوان ش��واهد و داليل درجه دو طبقه
بندی ميکنند.
سرانجام آنکه ،نتايج حاصل از مطالعات و گزارشات موردی ،مستندات
توافقی ،مطالعات کتابخانهای و نظريات و فرضيههای پزش��کی در زمره
داليل و ش��واهد درجه س��ه قرار ميگيرند .داليل و ش��واهد درجه سه
ضعيف ترين نوع ش��واهد قلمداد ميش��وند ،اما معموال دستيابی ب ه آنها
بسيار آسان است.
اگر ادبيات پزش��کی در خصوص مراقبت پيش بيمارس��تانی به گونه
اي نقادانه مورد بررس��ی قرار گيرد ،متاس��فانه نتاي��ج حاصله معموال از
نوع س��وم ميباش��ند .نتايج نوع يک در اين حوزه بسيار اندک و انگشت
ش��مارند .بسياری از روشهای پزش��کی که در حوزه پيش بيمارستانی
مورد اس��تفاده قرار ميگيرند ،از حوزهاورژانس بيمارستانی اقتباس شده
و بر حوزه پيش بيمارس��تانی انطباق داده ش��دهاند .حاصل داستان آن
اس��ت کهامروزه مراقبتهای پيش بيمارس��تانی مورد استفاده عموما از
نوع درجه سوم ميباشند .صرف نظر از چند مورد استثنا ،ميتوان گفت
که روشهای مراقبتی مورد اس��تفاده در حوزه پيش بيمارستانی مبتنی
بر نظريات «کارشناسانی» است که معموال در کتابهای مرجع ،مقاالت
و پايان نامههای اين افراد يافت ش��ده و تابع «گستره» نفوذ آن نظريات
ميباشند.
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قاب 1ـ 1ژورنالهای پيشنهادی جهت مطالعه بيشتر
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قاب2ـ 1انجام جستجوی کامپيوتری

ابت��دا بايد از طريق انترن��ت ب��هادرس  Medlineرفت .بعد
کلم��ات کليدی را جهت جس��تجو وارد نماييد .هر چقدر اين
کلمات اختصاصی تر باشند ،جستجو نيز مشخص تر ميباشد.
ب��ا اين وصف اگر خيلی اختصاصی ش��ويد ،احتمال از دس��ت
رفتن برخی مطالب وجود دارد .بنابراين روش��ی مناس��ب در
اين خصوص آن اس��ت کهابت��دا از کلمات اختصاصی تر و بعد
از کلمات عمومی تر اس��تفاده ش��ود .مثال اگر ش��ما به دنبال
مقاالت��ی درم��ورد کريکوتايروئيدوتوم��ی در ش��رايط پي��ش
بيمارس��تانی هستيد ،بهتر اس��ت ابتدا با اس��تفاده از کلمات
«کريکوتايروئيدوتومی» و «پيش بيمارس��تانی» به جس��تجو
بپردازيد .بعد با اس��تفادهاز واژههای «برق��راری راه هوايي» و
« »EMSکه عالوه بر کريکوتيروئيدوتومی ش��امل موضوعات
ديگری نيز ميشوند.

مراحل ارزيابی
هر فعال عرصه بهداش��ت و س�لامت و هر امدادگری بايد تازه ترين
کتب و نش��ريات پزش��کی را مطالعه کرده و نتايج تحقيق��ات را نقادانه
مورد بررس��ی قرار دهد .اين کار او را قادر خواهد س��اخت تا اطالعات و
روشهای مراقبتی مفيد را از اطالعات و روشهای بی فايده و حتی گاه
مضر تشخيص دهد .اما سوال اين است که چگونه متون پزشکی مطالعه
شده و مورد ارزيابی قرار گيرند؟
اولين گام در اين پروس ه آنست که ليستی از مجالت و نشريات مربوط
به موضوع جهت بررسی تهيه شوند .اين ليست شامل ژورنالهای مخصوص
آن موضوع و نيز ساير نشريات مرتبط ميباشد (قاب شماره 1ـ.)1

روشی ديگر برای بررسی چندين ژورنال عبارت از جستجوی موضوع
مورد نظر به کمک کامپيوتر ميباش��د .استفادهاز موتورهای جستجوی
کامپيوتری مانند  Medlineي��ا Ovidاين امکان را فراهم ميکنند تا
دادههای فراوانی از ژورنالهای متعدد مورد جس��تجو قرار گرفته و بطور
اتومااتيک ليستی از آثار منتشره تهيه شوند (قاب شماره 2ـ.)1
گام بعدی آن اس��ت تا عناوين مقاالت مندرج در نش��ريات ليس��ت
ش��ده را س��ريعا مرور نماييم .اين کار کمک ميکند تا گزينش مقاالت
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مرتبط به موضوع آس��انتر ش��ود .بدون ش��ک مطالعه کامل ژورنالهای
موجود در ليس��ت نهامکان پذير اس��ت و نه ضرورت دارد .با مرور سريع
مندرجات يک نش��ريه ميتوان مقاالت بی ارتباط به موضوع را س��ريعا
کنار گذاشت.
زمان��ی که دامنه گزينش محدود ش��د ،هنوز ت��ا مطالعه متن يک
مقاله بايد کارهای مقدماتی ديگری انجام ش��وند .به فهرس��ت مولفين
مق��االت نگاهی بيندازيد و ببيني��د کهايا اين افراد در خصوص موضوع
م��ورد بحث قبال هم آثاری منتش��ر نمودهاند يا ن��ه؟ بعد به خالصه يا
آبس��تره مقاله نگاهی بيندازيد تا مش��خص ش��ود که آيا خالصه مقاله
پاس��خگوی انتظارات ش��ما در آن عرصه خاص خواهدب��ود يا نه؟ بعد
ب��ه مکان و موقعيتی ک��ه تحقيق در آنجا اجرا شدهاس��ت توجه کنيد
تا مش��ابهتها ،اختالفات و انطباق پذيری نتايج مطالعه را بر ش��رايط
خودت��ان دريابي��د .بايد تاکيد ش��ود که مطالعه خالصه ي��ک مقاله به
تنهاي��ي کافی نخواهد بود .اين کار به ش��ما کمک ميکند تابدانيد که
آي��ا تمام متن مقاله را بخواني��د يا نه .روشهای مراقبتی را نبايد صرفا
براس��اس خالصه مقاالت تحقيقی تغيير داد.
بعد از انجام اين کارهای مقدماتی ،ميتوان به س��راغ مطالعه متن
کامل مقاله رفت و آنرا با ديدی نقادانه مورد ارزيابی قرار داد .در حين
مطالعه متن الزم اس��ت که به چند مالحظه توجه ش��ود .اول اينکه به
ن��وع تحقيق وامکان حضور يکس��ان برای همه بيم��اران يا مصدومان
توج��ه کرد.هربيمار ي��ا مصدوم داخل درحوزه تحقي��ق مورد نظر بايد
امکان برخورداری از اين يا آن روش درمان يا مداخله را بطور يکس��ان
با ديگران داشته و اين امر از قبل معلوم شده باشد .احتمال برخوداری
هر بيمار يا مصدوم از يک روش درمانی بايد مانند ش��ير يا خط کردن
يک سکه باشد.
بعدا بايد به جمعيت مورد مطالعه و مقايس��ه تشابهات و اختالفات
آنه��ا با گ��روه هدفی که نتايج تحقيق قرار اس��ت بر آنه��ا تعميم داده
ميش��ود ،توجه ک��رد .بنابراين باي��د در متن م��ورد مطالعهاطالعاتی
در رابطه با وضعيت بالينی و جمعيت شناس��ی اين افراد آورده ش��ده
باشد.
مالحظ��ه بع��دی در رابط��ه ب��ا نتيجه و يا نتايج تحقيق اس��ت که
م��د نظر محققين ميباش��د .تمام نتايجی کهاز نظ��ر بالينی مربوط به
موضوع بوده بايد در گزارش تحقيق آورده ش��ده باشند .مثال مطالعات
مربوط بهايس��ت قلبی بايد به نتايج و پیآمدهايي مانند برگشت ريتم
قلبی ،برگش��ت گردش خون خودبخودی ،زنده ماندن تا زمان بستري
ش��دن يا ترخيص از بيمارس��تان اش��ارهداشتهباش��د.
آناليز نتايج نيز نياز به بررس��ی نقادان��ه دارد .همانطورکه توجه به
جمعيت م��ورد مطالعه و معيارهای انتخاب آنها دارای اهميت اس��ت،
توجه به حضور همه بيماران در ابتدا و انتهای تحقيق نيز اهميتی برابر
دارد .محققي��ن بايد داليل خارج کردن بيم��اران را از گردونه تحقيق
ذک��ر نمايند .اگر همه بيماران يا مصدومان تا انتهای روند يک تحقيق
حضور داشته باش��ند ،خواننده گزارش راحت تر ميتواند نتيجه گيری

نمايد.محققي��ن بايد به حوادثی کهاحتم��اال ميتوانند نتايج تحقيق را
مخدوش گردانند نيز اش��اره داش��ته باش��د .مثال ،اگر چنانچه بيماران
گروه کنترل تصادفا روش درمان مورد نظر را دريافت نموده يا بيماران
گروه مطالعهاش��تباها تحت روشهای تش��خيصی يا مداخالت ديگری
ق��رار گيرند ،محقق بايد اين موضوع را در گزارش نهايي نتيجه تحقيق
ذکر نمايد.
عالوه بر اينها ،بايد بهاهميت بالينی و نيز اهميت آماری نتايج هم
توجه کرد .هرچند که درک بررس��يهای آماری قدری مش��کل است،
با اين وصف انتخاب يک تس��ت آماری جامع و مانع و اس��تفادهاز آن
در اعتبار بخش��يدن ب��ه نتايج اهميت فراوانی دارد.ام��ا اهميت بالينی
نتايج يک تحقيق احتماال از اهميت آماری آن بيش��تر ميباش��د .مثال
در بررس��ی تاثير يک داروی جديد ضد فش��ار خون باال ،آناليز آماری
ممکن اس��ت نشان دهد که اين دارو موجب کاهش  4ميلی متر جيوه
در ميزان فش��ار خون شود ،امری کهاز نظر آماری دارای اهميت است.
اما اين مقدار از نظر بالينی اهميت چندانی ندارد .بنابراين در بررس��ی
نتاي��ج تحقيق��ات بايد نه فق��ط بهاهميت آماری بلکه باي��د به اهميت
بالينی نيز توجه شود.
اگ��ر در م��ورد همهاي��ن مالحظات پاس��خ قانع کنندهای بدس��ت
بيايد،آخرين مالحظه مربوط اس��ت به تعميم نتايج تحقيق بر سيستم
مراقبتی که شما در آن کار ميکنيد .برای آنکه عملی بودن يک روش
درمانی يا عملکرد مداخلهای مس��جل شود ،محققين بايد جزئيات آن
روش يا مداخله را تشريح کرده و امکان عملی آنرا در شرايط مشخص
بالينی نش��ان دهند.
در ارزياب��ی کتابهای مرجع و خالصه مق��االت علمی ،اختالفاتی
وجود دارند .در حالت ايدهآل ،بهتر اس��ت تا نتيجه هر تحقيقی به يک
سوال مشخص پاسخ دهد .محققين بايد معيارهای بکار گرفته شده در
انتخ��اب مقاالت مرجع را بيان نماين��د .درآن صورت خواننده نيز قادر
خواهد بود تا مناس��ب ب��ودن اين معيارها را مش��خص گرداند .بهاين
ترتي��ب احتمال وجود نتاي��ج تحقيقات مهم در باره يک موضوع خاص
در ليس��ت منابع مرجع بيش��تر ش��ده و مطلبی از قلم نميافتد .عالوه
براين ،ليس��ت مرجع بايد به منظور بررسی تحقيقات انجام شده مورد
مطالع��ه ق��رارگي��رد.
يک خالصه مطلب خوب ش��امل ش��رحی اس��ت که براس��اس آن
ميتوان در م��ورد اعتبار نتايج تحقيقات گمان��ه زنی کرد .صرفنظر از
اينکه چه کس��ی تحقيق را انجام دادهاس��ت ،معتبر بودن نتايج تحقيق
بايد به قوت خود باقی باش��د .چندين تحقيق دارای نتايج مشابه کمک
خواه��د کرد تا بتوان آس��انتر در مورد تغيي��ر روشهای عملی تصميم
نهايي را گرفت.
مرور و ارزيابی مطالب مندرج در کتب مرجع نيز همانند بررس��ی
نتاي��ج يک تحقي��ق منفرد بوده و ش��امل ارزيابی کل نتاي��ج بالينی و
ام��کان تعمي��م اين نتايج بر ش��رايط حاکم بر وضعي��ت بالينی مورد
نظر فرد مراقبت کننده ميباش��د .همواره باي��د منافع بکارگيری يک
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روش ي��ا مداخله را در برابر خطرات و مضرات احتمالی ناش��ی از آن
ب��رآوردک��رد .
گام نهايي در اين روند آن اس��ت کهآيا نتايج حاصل از مطالعات و
تحقيقات منجر به تغييری در روشهای درمانی معمول خواهد ش��د يا
ن��ه؟ در حالت ايدهآل ،هر گونه تغيي��ری در روشهای درمانی معمول
پزش��کی بايد متکی به نتايج حاص��ل از مطالعهای با کيفيت اعال يعنی
مطالعه تصادفی دو سو کور و کنترل شده باشد .تصميم گيری در اين
رابط��ه تابع ارزيابی نقادانه نتايج حاصل��ه ،اهميت آماری و بالينی اين
نتايج و قضاوت در مورد معتبر بودن آنها ميباش��د .تحقيق بايد شامل
بهتري��ن اطالعات موجود در رابطه با يک موضوع خاص باش��د .عالوه
ب��ر اينها ،تغيير در روشهای معمول بايد در داخل سيس��تم مورد نظر
ني��ز «امکان پذير» بوده و منافع اجرای چنين تغييری همواره در برابر
خطرات احتمالی ناش��ی از اجرای آن برآورد ش��وند.
کليه روشهای درمانی معمول در ش��رايط پيش بيمارس��تانی بايد
متکی به شواهد و داليل درجه يکی باشند که در عمل کارايي خود را
نشان دادهاند .اما همانطوريکه قبال خاطر نشان شد ،بخش اعظم متون
و ادبيات  EMSدر جرگه داليل و ش��واهد درجه س��وم قرار دارند.
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اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند مفهوم انرژي را به مثابه علت آسيب تشريح نمايد.
بتواند براي نوعي از سانحه يک ماتريکسهادون طراحي کند.
بتوان��د بين يافتهها و دادههاي بدس��ت آمده در صحنه حادثه ارتباط برقرار کرده و از آنها جهت پيش��برد
برنامههاي آموزش پيشگيري از سانحه در جامعه استفاده کند.
بتواند در طراحي ،اجرا و ارزيابي برنامههاي آموزش پيشگيري از سانحه ،در جامعه يا سازمان خود همکاري
و همراهي کند.
بتواند از نقش امدادگران  EMSدرپيشگيري ازسانحه پشتيباني نمايد.
بتواند برنامههايي ارائه دهد که در اجرا منجر به کاهش خطر وقوع سانحه شود.

فصل دوم

پيشگيري از وقوع سانحه
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
«بچه»ها بعد از بازگشت از بازديد ماهيانه مرکز فوريتهاي شهري باهم گرم گفتگو بودند .طبق معمول بحث به «داستانهای شغلی» کشيده
ش��د .بحث اين جلس��ه گرمي خاصي داش��ت ،زيرا امشب س��ه عضو جديد شروع به کارکرده بودند .علي ،بهرام و خس��رو اخيرا به عنوان تکنيسين
اورژانسهاي پزش��کي ( )EMTفارغ التحصيل ش��ده و شور وش��وق ويژهاي داشتند .هر کسي به نوبت در مورد سوانحي صحبت ميکرد که او را تا
مرز مرگ کشانده بود .داستانهاي اين جلسه بيش از دفعات قبل هيجانآور بودند .سعيد ،با  10سال سابقه کار امدادگري ،زماني که از رانندگي با
آمبوالنسي مدل قديمي داراي فقط دو چرخ با سرعتي باال در آزاد راهي صحبت ميکرد« ،تازه واردان» را به تعجب واداشت .تنها چيزي که به او
کمک کرد تا جان سالم بدر برد ،تجربه شخصياش بود .او ميگفت «چون بيمارستان خيلي دور بود من ناچار بودم مانند ديوانهاي رانندگي کنم»
در اين لحظه بود که به فکر بس��تن کمربند ايمني افتاد اما يادش آمد که چطور هر بار از آمبوالنس پياده ش��ده ،کمربند با ميکروفون يقهاش گير
کردهاست .با اين وصف او در حال عبور از بدترين نقطه آزاد راه بود .سهراب ،همکارش در آن ماموريت ،ادامه داد که به علت تکانهاي شديد ناشي
از س��رعت او ديگر قادر به ادامه  CPRپيرمرد مصدوم نش��د و ناگهان خودش نيز با پش��ت به کف آمبوالنس افتاد .او گفت «اين از جمله خطراتي
است که در اين شغل ما را تهديد ميکنند».
دقيق��ا  2هفت��ه بعد ،بهرام و خس��رو راجع به اين موضوع صحبت ميکردند که چگونه ب��ه علي ميگفتند «کمربند ايمني را باز کن ،زيرا ارزش
چنداني ندارد» اما مرگ علي خارج از توان تحمل آنها بود .در آن ش��ب باراني و درهمان آزاد راه ،علي راننده آمبوالنس بود که ناگهان در س��رعت
باال واژگون شد .اگر او کمربند ايمني را بسته بود ،شايد اکنون در قيد حيات بود .مصدومي که در آمبوالنس علي بود ،ديگر هيچگاه بيدار نشده و
از دستگاه ونتيالتور جدا نگرديد .خانواده متوفي نيز احتماال به قانون مراجعه خواهندکرد.
چه عواملي در ايجاد چنين س�وانحي دخالت دارند؟ چگونه ميش�د از وقوع اين تراژدي ممانعت بعمل آورد؟ بهرام و خس�رو ،به
عنوان تکنيس�ينهاي اورژانس ،براي کاس�تن از موارد بروز س�وانح در سطح جامعه و نيز در درون س�ازمان خود چه کار ميتوانند
بکنند؟ شما فکر ميکنيد که ذهنيت و رفتار امدادگران بعد از شروع به کار در اين شغل چگونه بايد باشد؟
مهمترين نقطه عطف در ايجاد مراکز فوريتهاي پزش��کي()EMS
انتشار «کتاب سفيد» توسط آکادمي ملي علوم و شوراي ملي تحقيقات
( )NAS/ NRCدر س��ال  1966ميباش��د .عنوان اين کتاب «مرگ و
ناتواني ناشي از حادثه :بيماري فراموش شده جامعه مدرن» بود .انتقادات
اين کتاب ،ايجاد سيستم رسمي مراقبت در صحنه حادثه و انتقال سريع
مصدومان ناش��ي از «تصادفات» را به اارمغان آورد .درسهاي آموزش��ي
اين کتاب به ابزاري براي خلق يک سيس��تم مراقبت پيشبيمارس��تاني
کاراتر در رابطه با مصدومان و مجروحين تبديل شدند.
موارد مرگ و ناتواني ناشي از سوانح در اياالت متحده از زمان انتشار
کتاب س��فيد کاهش پيدا کردهاند .عليرغم اين دستآورد ،آسيب ناشي از
سوانح هنوز بعنوان يک معضل مهم بهداشت عمومي خودنمائي ميکند.
در آمريکا ساليانه  152000نفر بعلت آسيبهاي ناشي از سوانح قرباني
و ميليونها نفر ديگر نيز به درجاتي متاثر ميشوند .اکنون آسيب ناشي
از س��وانح به يک معضل جهاني تبديل شدهاس��ت .براي مثال در س��ال
 2002در سراس��ر جه��ان ح��دود  5/2ميليون نفر به اي��ن علت قرباني
ش��دهاند .آس��يبهاي ناشي از س��وانح يکي از علل اصلي مرگ در همه
گروههاي س��ني اس��ت .براي برخي گروههاي س��ني نيز نظير کودکان،
نوجوانان و جوانان علت اصلي مرگ محسوب ميشود .عالقه به مراقبت
از مصدومان ناش��ي از س��وانح تعداد کثيري از مردم را به عرصه EMS
کشاندهاس��ت .کتاب  PHTLSو دورههاي آموزش��ي آن ،به امدادگران

پيشبيمارس��تاني ميآموزد که چگونه در برخورد با مجروحين ناشي از
س��وانح مفيد و موثر باش��ند .ضرورت وجود امدادگران پيشبيمارستاني
کارآزم��وده و مجرب همواره وجود داشتهاس��ت ،اما ب��راي مفيد و موثر
ب��ودن بهترين راه آن اس��ت ک��ه در گام اول از وق��وع حادثه جلوگيري
ش��ود .امدادگران پيشبيمارستاني در همه س��طوح بايد نقش فعالي در
جلوگيري از وقوع س��وانح ايفا کنن��د ،در غيراينصورت موفقيت چنداني
بدست نميآورند.
حت��ي در س��ال  1966مولفين کتاب س��فيد در  NAS/ NRCبه
اهميت پيش��گيري از وقوع سوانح واقف بودهاند ،زيرا درآن کتاب چنين
نوشتهاند:
«راه حل نهائي و طوالني مدت آسيبهاي ناشي از سوانح ،پيشگيري
است .پيشگيري از سوانح شامل آموزش در خانه ،در مدرسه و در محل
کار ميباشد .ميتوان اين آموزش را با مطرح نمودن مداوم بحث ايمني
در رس��انهها ،با برگزاري دورههاي کمکهاي اولي��ه ،با اجراي گردهم-
آئيهاي عمومي و با نظارت و بازرسي سازمانهاي قانوني در سطح جامعه
تثبيت نمود».
پرس��نل مراقبتهاي پيشبيمارستاني به آساني ميتوانند در تبليغ
توصيههاي پيشگيرانه در سطح جامعه نقش مهمي ايفا کنند.
پيش��گيري از برخي امراض ،نظيره��اري ،آنچنان موفق بودهاند که

پيشگيري از وقوع سانحه

حتي بروز يک مورد از آنها به تيتر اول رسانههاي خبري تبديل ميشود.
ي اکنون دريافتهاند که پيشگيري از يک
مقامات رس��مي بهداشت عموم 
بيماري مهمترين عامل ريشه کني آن بيماري در سطح جامعه ميباشد.
مدتها است که در برنامه آموزش��ی تکنيسينهای اورژانس (،)EMT
آموزش حفظ ايمنی صحنه حادثه و آموزش بکار گيری وسايل محافظتی
به منظور حفظ ايمنی پرس��نل گنجانده شدهاس��ت .ب��راي آنکه مراکز
 EMSنق��ش فعالتري در اين خصوص بازي کنند ،اخيرا «برنامه EMS
در آينده» توس��ط انجمن  EMSمنتشر گرديدهاست .در اين برنامه از
پيشگيري بعنوان يکي از  14عامل دخيل در حفظ و ارتقا سطح سالمت
عمومي ذکر شدهاست .يکي از نشانههاي حرکت به سوي پيشگيري آن
اس��ت که اخيرا وزارت راه و ترابري آمريکا ،مقوله پيشگيري را در برنامه
آموزشي کادرهاي پيراپزشکي خود قرار دادهاست.
مراکز  EMSدر حال دگرگون س��اختن خود از يک واحد واکنشي
صرف به س��ازماني با بعد کاري وس��يعتر و موثرت��ر و از جمله توجه به
پيشگيري از س��وانح ميباشند .در اين فصل اصول اساسي پيشگيري از
سوانح براي امدادگران پيشبيمارستاني مطرح ميشوند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد مسئله

مرگ ناشي از سوانح يک معضل بزرگ جهاني است که روزانه حدود
 14ه��زار نفر قرباني ميگيرد (قاب  .)2-1در پارهاي از کش��ورها ،صرف
نظر از درجه توس��عه يافتگي ،س��وانح در جرگه  5علت اصلي مرگ قرار
دارند .هر چند که مرگ ناش��ي از س��وانح در بين کشورها مختصري با
هم متفاوت اس��ت ،اما تفاوت عمده در آن اس��ت که س��انحهاي خاص،
برخي گروههاي س��ني مخصوص را بيش��تر تحت تاثير قرار ميدهد .به
داليل اقتصادي ،اجتماعي و توس��عه يافتگي ميزان مرگ ناشي از سوانح
از کش��وري به کش��ور ديگر و حتي در مناطق مختلف يک کشور خاص
متفاوت ميباشد.

(شكل1ـ)2
سال 2000

توزيع جهانی علل گوناگون مرگ و مير در
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مثال در کش��ورهاي با درآمد کم و متوس��ط غرب اقيانوس آرام ،علل
اصلي مرگ ناش��ي از س��وانح عبارتند ازس��وانح جادهاي ،غرق شدگي و
خودکشي .در آفريقا اين علل عبارت از:سوانح جاده اي ،جنگ و خشونت
هاي بين فردي ميباش��ند .در کش��ورهاي با درآمد باالي قاره آمريکاعلت اصلي مرگ در بين افراد  15تا  44ساله ازسوانح جادهاي است .در
کش��ورهاي با درآمد کم و متوسط قاره آمريکا علت اصلي خشونتهاي
بين فردي در اين گروه سني است .شكل  2-1نشان ميدهد که حادثه
در سطح جهاني نقشی اصلي در سبد بيماریها بازی ميکند.
در آمريکا سوانح ،بعد از امراض قلبی عروقی و سرطان ،سومين علت
مرگ قلمداد شده و .ساالنه موجب  152هزار مورد مرگ ميشوند(شکل
 .)2-2حادث��ه ب��رای جوانان آمريکا و س��اير کش��ورهای صنعتی جهان
خطری همواره در کمين اس��ت.در آمريکا ،حادثه بيش از مجموع تمام
بيماريها ،کودکان و جوانان را به کام مرگ فرو ميبرد (تقريبا 19000
نفر فقط در سال .)1997
متاسفانه مرگ ناشي از سوانح فقط نوک کوه يخ را تشکيل ميدهد.
«مثلث س��انحه» شماي کامل تري از تاثير مسئله بر سالمت عمومي را
بدس��ت ميدهد(شکل  .)2-3در س��ال  2002در اياالت متحده آمريکا
 161000نفر قرباني س��وانح ش��دهاند ،اما  2/8ميليون نفر ديگر نيز به
دليل س��وانح غيرکش��نده بس��تري گرديدهاند ،عالوه بر اين ،سوانح 40
ميليون بار مراجعه به بخش اورژانس را ضروري ساختهاند.
تاثير س��وانح بر يک جامعه را با محاس��به س��الهاي از دس��ت رفته
زندگي بالقوه ( )YPLLميتوان بهتر درک نمود .اين ش��اخص را با کم
کردن س��ن زمان مرگ از سن اميد به زندگي در هر گروه سني بدست
ميآورند .از روي اين عدد ميتوان به مقايس��ه مي��زان تاثير هرکدام از
علل مرگ در جامعه پي برد .س��وانح موجب کش��تار و معلوليت در همه
گروههاي سني ميش��وند اما کودکان ،نوجوانان و جوانان ،مخصوصا در
جوامع صنعتي ،بيش ازس��اير گروهها قرباني آن هس��تند .از آنجائي که
در افراد س��نين 1تا  44س��اله آمريکايي ،س��انحه مهمترين علت مرگ
ميباشد ،بنابراين  YPLLآن ازساير علل مرگ بيشتراست .مثال در سال
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

قاب1ـ2

سوانح به زبان آمار در سطح جهان در سال 2000

سوانح بطور کلی
•

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

هشت علت اول مرگ و مير به دليل سوانح به ترتيب عبارتند از:
سوانح ترافيک جادهای
خودکشی
نزاع بين فردی
غرق شدگی
مسموميت
جنگ
سقوط
سوانح ناشی از آتش

• س��اليانه حدود  5/2نفر در سطح جهان به دليل سوانح مختلف قربانی
ميشوند.
• سوانح در مجموع  9%کل مرگ و مير جهان را تشکيل ميدهند.
• انتظار ميرود که عواقب ناشی از سوانح (مخصوصا سوانح جادهای ،نزاع بين
فردی ،جنگ و خودکشی) تا سال  2020به شدت افزايش پيدا کند.
• تعداد مردان قربانی سوانح دو برابر زنان است .اما قربانيان ناشی از آتش
بيشتر زنان هستند.
• مردان آفريقايي بيشترين قربانيان ناشی از سوانح را تشکيل ميدهند.
• حدود نصف قربانيان ناشی از سوانح از اهالی جنوب شرقی آسيا و غرب
اقيانوس آرام هستند.
• س��وانح  12%کل س��الهای از دس��ت رفته زندگی (چ��ه بعلت مرگ
نابهنگام و چه به علت ناتوانی) را تشکيل ميدهد.

سوانح ترافيک جادهای

• س��اليانه حدود  1/2ميليون نفر به علت سوانح ترافيک جادهای قربانی
ميشوند.
•  90%سوانح ترافيک جادهای در کشورهای دارای درآمد کم و متوسط
اتفاق ميافتند.
• مردان تقريبا  3برابر زنان در سوانح جادهای قربانی ميشوند.
• جنوب شرقی آسيا بيشترين قربانيان ناشی از سوانح جادهای را به خود
اختصاص ميدهد.
• بيش از  50%قربانيان س��وانح ترافيک جادهای در گروه س��نی 15-44
قرار دارند

سوختگیهای ناشی از آتش

• زنان س��اکن جنوب ش��رقی آسيا بيش��ترين قربانيان ناشی از آتش را
تشکيل ميدهند.
• کودکان زير  5سال و سالمندان بيشترين درصد قربانيان را تشکيل مِی
دهند.
• نصف بيش��تر قربانيان ناش��ی از آتش در جنوب ش��رقی آسيا سکونت
داشتهاند.

غرق شدگی

• در سال  2000حدود  450هزار نفر در آب غرق شدهاند
• حدود  97%قربانيان از ممالک با درآمد کم و متوسط بودهاند.
• کودکان زير  5س��ال بيش��ترين درصد قربانيان ناشی از غرق شدگی را
تشکيل ميدهند (بيش از .)50%
• مردان آفريقايي و غرب اقيانوس آرام بيش��ترين درصد قربانيان ناشی از
غرق شدگی را تشکيل ميدهند.

سقوط

• در سال  2000حدود 283هزار نفربه علت سقوط قرباني شدهاند
• يک چهارم تمام سقوطهای کشنده در ممالک ثروتمند روی ميدهد.
• در تم��ام نواحی جهان ،س��المندان باالتر از  70س��ال ،مخصوصا زنان،
بيشترين قربانيان سقوط را تشکيل ميدهند.
• ح��دود  60%موارد س��قوط مرگبار در اروپا و غ��رب اقيانوس آرام روی
ميدهند.

مسموميت

• س��اليانه حدود  315هزار نفر به علت مسموميت در سطح جهان قربانی
ميشوند.
• بيش از  % 94مسموميتهای مرگبار در ممالک با درآمد کم يا متوسط
روی ميدهند.
• موارد بروز مس��موميت در ميان مردان اروپايي بيش از سه برابر بروز آن
در ساير نقاط جهان در هردو جنس ميباشد.
• بيش از يک سوم موارد مرگهای ناشی از مسموميت در قاره اروپا روی
ميدهند.

نزاع بين فردی

• ساليانه حدود  520هزار نفر در سطح جهان قربانی نزاعهای بين فردی
ميشوند.
•  95%آدمکشیها در ممالک با درآمد کم و متوسط اتفاق ميافتند
• بيش��ترين موارد نزاع بين فردی در ميان آمريکاييهای گروه سنی  15تا
 29ساله روی ميدهند.
• در مورد زنان ،آفريقا بيشترين موارد مرگ ناشي از خشونت بين فردي
را دارد.

خودکشی

• س��اليانه ح��دود  815ه��زار نف��ر در س��طح جهان مرتکب خودکش��ی
ميشوند.
•  86%موارد خودکشی در ممالک با درآمد کم و متوسط روی ميدهند.
• ميزان خودکش��ی در ميان زنان چينی حدود دو برابر اين ميزان در ميان
زنان ساير کشورهای ديگر است.
• بي��ش از  50م��وارد خودکش��ی در گروه س��نی  15تا  44س��اله روی
ميدهد.
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گروههای سنی
35-44

25-34

15-24

10-14

5-9

1-4

همه سنين
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(شكل2ـ )2علل اصلي مرگ و مير در اياالت متحده آمريکا براساس گروههاي سني در سال  .2002رنگ آبي نشان دهنده تلفات ناشي از سوانح غير عمد است .رنگ قرمز نشان دهنده تلفات
ناشي از سوانح عمد اما توسط ديگران است .رنگ سبز نشان دهنده تلفات ناشي از سوانح عمد اما توسط خود فرد ميباشند .اعداد به نفر ميباشند.
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

(شكل3ـ)2

مثلث سانحه

 YPLL،1995ناشي از سوانح در آمريکا حدود  3/5ميليون سال برآورد
شدهاس��ت درحاليکه اين عدد در همان س��ال براي س��رطان ،که افراد
بيشتري را هم به کام مرگ فرو بردهاست ،دو ميليون سال ميباشد.
يکي ديگر از راههاي ارزيابي خس��ارات ناش��ي از س��وانح عبارت از
برآورد هزينهها مالی اس��ت .هزينههاي اقتصادي ناش��ی از سوانح فقط
ب��ر مصدوم و خانوادهاش تحميل نميش��ود ،بلکه هم��ه آحاد جامعه از
آن متض��رر ميگردند ،زيرا اين مخارج بر بودجه دولت و س��ازمانهاي
بيمه گر وکارفرمايان نيز فش��ار وارد ميکن��د .بنابراين زماني که فردي
دچار س��انحهاي شديد ميشود ،بر هر شهروندي فشار اقتصادي تحميل
شدهاس��ت .مخارج ساليانه ناشي از سوانح در آمريکا مبلغي حدود 325
ميليارد دالر ميباش��د که ش��امل هزينهای مس��تقيم و هزينههای غير
مستقيم است.
عوارض ناش��ي از س��وانح ازجمله مرگ ،معلوليت و مخارج اقتصادي
واقعا فراوان وغيرقابل چشمپوشي است.
سوانح همواره خطري براي رفاه عمومي قلمداد شدهاند ،اما تا اواسط
قرن بيستم ،امراض عفوني بر خسارات وتلفات ناشي از آنها سايه انداخته
بودند .موفقيت در س��اير عرصههاي بهداش��ت عمومي موجب آن شد تا
س��وانح به عنوان خطري مهم براي سالمت عموم مردم در آيند  .از اين
خطر با عنوان «اپيدمي ناديده گرفته شده» ياد گرديده است.
جامع��ه از همه اقش��ار و گروهه��اي درماني وبهداش��تي ميخواهد
تا فعاليتهاي پيش��گيرانه خ��ود را دوچندان کنن��د .مراکز فوريتهاي
پزشکي( )EMSبا کادر امدادگري خود ،که تنها دراياالت متحده آمريکا
تعداد آنها بالغ بر  600000نفر اس��ت ،ميتوانند نقش فوق العادهاي در
تالشهاي پيشگيري معطوف به سوانح بازي کنند.

زي��را مرکزی ملی برای جمع آوری چنين دادههايي فعال در ايران وجود
ندارد .با اين وصف چندين تحقيق در اين رابطه در س��طح جهانی انجام
شدهاند.
بدون شک ،نيروهای امدادی در موقعيتهای گوناگونی قرار ميگيرند
که ميتواند منجر به سانحه برای امدادگر بشود .آنها به جاهايي ميروند
که مصدومان و بيماران حض��ور دارند.گاهی اوقات اين مکانها عليرغم
مي��ل و تالش امدادگران ،ناامن بوده و نيازمند اجبار قانونی اس��تِ ،زيرا
نوعا با افرادی سروکار دارند که دچار بحران روحی و جسمی ميباشند.
اين ش��غل ماهيتا در بطن سوانح اس��ت و بنابراين امدادگران همواره در
معرض آس��يب و خطر اند .حتی رفتن به صحنه سانحه (رانندگی) خطر
آفرين اس��ت .صعود به ارتفاعات ،برخورد ب��ا خطرات محيطی و امراض
عفونی و اس��ترس ش��غلی نيز امدادگران را با خطر آسيب ديدگی روبرو
ميکند.
در فاصله س��الهای  1992تا  1997هرس��اله به ازای هر100/000
نف��ر امدادگ��ر در آمريکا ح��دود  12/7مورد مرگ در مي��ان آنها اتفاق
افتادهاست .در حاليکه در همان دوره زمانی اين عدد برای کل جمعيت
ح��دود  5نفر به ازای هر  100000بودهاس��ت .بيش از  58%اين موارد
ناش��ی از واژگونی آمبوالنس و حدود  9%نيز به دليل تعرض و آدمکشی
روی دادهاند .تخمين موارد آس��يب ديدگی ني��ز در ميان اين افراد کار
آسانی نيست .با اين وصف ،به ازای هر  31616مورد ماموريت ،يک فقره
حادثه جدی و ناتوان کننده نيازمند بستری در بيمارستان در ميان اين
افراد روی دادهاست.
اي��ن آم��ار حکايت از يک واقعيت تل��خ دارد«.خطرناک ترين اوقات
برای امدادگران هنگام رانندگی يا هنگام امدادرس��انی در جادهای است
که خودروها در حال عبور از آن هستند» .امدادگران بايد مفهوم و معنی
س��انحه و پيش��گيری از وقوع آنرا به خوبی درک نموده و در عمل بکار
برند .زيرا تنها از اين طريق ميتوانند از مخاطرات ش��غلی خود بکاهند.
باي��د از اولين روز دوره آموزش��ی به امدادگران آموزش داده ش��ود که
مهمتري ِن فرد در صحنه حادثه خود امدادگر بوده و حفظ سالمتی او در
اولويت است .بستن کمربند ايمنی اولين گام در راستای حفظ سالمتی
قلمداد ميشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفاهيم سانحه

تعريف سانحه

پيش��گيري از س��انحه را باي��د ب��ا تعريفي از آن ش��روع کرد .چون
س��انحه علل بسيار گوناگوني دارد ،بنابراين مطالعه وتحقيق در مورد آن
وپيشگيري وکنترل آن کار سادهاي نيست .مثال وجه اشتراک شکستگي
اس��تخوان لگن در يک فرد مس��ن به علت س��قوط از بلندي با جراحت
گروههای امدادی در متن حوادث
ناش��ي از خود زني با گلوله در ناحيه س��ر در يک فرد جوان چيس��ت؟
بدس��ت دادن تصويری روش��ن از اثرات حوادث بر نيروهای امدادی همه علل احتمالي منجر به س��انحه از تصادف��ات خودرو گرفته تا چاقو
(از جمله امدادگران هالل احمر و مرکز فوريتها) کار مش��کلی اس��ت ،زني و از خودکش��ي تا غرق ش��دگي داراي يک وجه اش��تراک هستند

پيشگيري از وقوع سانحه

«جابجايي ان��رژي» ( .)energy transferس��انحه ( )injuryاکنون
به عنوان واقعهاي مضر تعريف ميش��ود که بدليل آزاد ش��دن اش��کال
مخصوص انرژي فيزيکي يا موانع موجود بر سر راه جريان طبيعي انرژي
حادث ميشود.
انرژي در پنج ش��کل فيزيکي يعني مکانيکي ،ش��يميايي ،گرمايي،
تشعش��ع و الکتريکي وجود دارد .مثال انرژي مکانيکي ،ش��ايعترين علت
سانحه ،زمان برخورد راننده بدون کمربند ايمني به شيشه جلوی خودرو
درحوادث رانندگي ،آزاد يا جابجا ميش��ود .يا وقتي که کودکي کنجکاو
آمونياک موجود در کابينت آش��پزخانه را ميخورد ،انرژي شيميايي ازاد
شده و موجب سانحه ميگردد .زماني که يک آشپز مايعي فرار روي زغال
در حال سوخت موجود در کباب پز ميپاشد ،نيز سانحه ناشي از انرژي
گرمايي روي ميدهد.انرژي تشعش��عي نيزدر جواناني که درتابستان به
دنبال برنزه کردن پوست خود هستند ،موجب آفتاب سوختگي ميشود.
انرژي الکتريکي به پوس��ت،اعصاب و عروق خوني آسيب ميرساند(مثال
امدادگراني که قبل از ارزيابي مناس��ب صحنه حادثه دست به خودروي
ميزنند که به تير برق برخورد کردهاست).
بدن انسان براي توليد انرژي داخلي احتياج به موادي اساسي نظير
اکس��يژن و گرما دارد تا بتواند کارايي مناس��بي داشته باشد.اگر وضعي
پيش بيايد که اين عناصر الزم به بدن نرس��ند در آن صورت نيز سانحه
ايجاد ميش��ود .خفگي و هيپوترمي از جمله سوانح فيزيکي هستند که
به دليل قطع جريان طبيعي انرژي دربدن بوجود ميآيند.
هر نوع انرژي فيزيکي به مقدار کافي ميتواند موجب س��انحه بافتي
ش��ود .بدن ميتواند انتقال ان��رژي را در محدوده معين تحمل کند .اگر
اين محدوده درنورديده ش��ود ،آنگاه س��انحه روی ميدهد .شليک يک
گلوله آتش��ين از يک تپانچه ،در محدوده هدف به آس��اني از پوس��ت و
بافت نرم ميگذرد و موجب س��انحه ش��ديدي ميشود .اگر هدف خيلي
دور باش��د ،در آن صورت از نظر تئوريک فرد ميتواند دست خود را باال
برده و در مقابل گلوله قرارداده و در همان حال آس��يبي به آن نرس��د،
زيرا گلوله انرژي خود را در طي مسير از دست ميدهد و بنابراين هنگام
برخورد با بدن ،انرژي الزم براي آسيب رسانی به بدن را ندارد .امری که
به ندرت اتفاق ميافتد.

انرژي خارج از کنترل
م��ردم در زندگي روزمره و به منظور فعاليتهاي توليدي از هر پنج
نوع انرژي اس��تفادهميکنند .در اين فعاليتها مقدار انرژي تحت کنترل
بوده و اجازه آس��يب رس��اني به آن داده نميش��ود .توان يک فرد براي
اعمال کنترل بر انرژي تابع دو عامل ميباشد :انجام کار وتقاضاي کار .تا
زماني که توان يک فرد درانجام دادن کاري از تقاضاي کار بيشتر باشد،
انرژي به شکل کنترل شده و قابل استفاده آزاد ميشود .با اين حال در
س��ه وضعيت تقاضاي کار از انجام کار پيشي ميگيرد و منجر به آزادي
انرژي کنترل نشدهميشود:
وقت��ي که س��ختي کار ناگه��ان از توان انجام فرد پيش��ي ميگيرد.

(شكل4ـ)2
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ترياد اپِيدميولوژيک

مثال يک امدادگر پيشبيمارس��تاني در شرايط رانندگي عادي ميتواند
يک آمبوالنس را به طرز ايمني هدايت کند اما اگر خورو به يک س��طح
يخ��ي برخورد کند،کنترل آن از دس��ت ميرود .افزاي��ش ناگهاني براي
تقاضاي کار از توان انجام کار امدادگر پيشي ميگيرد و منجر به سانحه
ميگردد.
وقتي که سطح انجام کار يک فرد کمتر از تقاضاي کار ميباشد .مثال
خواب رفتن در پش��ت فرمان هنگام رانندگي موجب ناتواني ناگهاني در
انجام کار ميشود ،در حالي که تقاضاي کار تغييري نکردهاست .اين هم
منجر به سانحه رانندگي ميشود.
اس��تفاده از تلف��ن هم��راه در حين رانندگي ممکن اس��ت از تمرکز
راننده بر جاده بکاهد.اگر در چنين وقتي يک حيوان به س��رعت از جلو
خ��ودرو گذر کند ،تقاضاي کار ناگهان افزايش پيدا ميکند .در ش��رايط
عادي راننده ممکن است قادر به پاسخگويي به اين افزايش تقاضا باشد،
اما در ش��رايطي که تمرکز کاهش پيدا ک��رده و انجام وظيفهاي اضافي
نيز درخواست ميشود ،امکان وقوع حادثه بيشتر است .در خالل حادثه
به علت آزاد ش��دن ناگهاني وغير قابل کنترل انرژي (فراتر از حد تحمل
بدن) آسيب به بدن ميرسد.

سانحه به عنوان يک بيماري
س��الها اس��ت که روند ايجاد بيماری مورد مطالعه قرار گرفتهاست.
اکنون مش��خص ش��ده که براي ايجاد يک بيماري س��ه فاکتور زير بايد
حضور داش��ته و همزمان در تعامل با همديگر باش��ند )1( .عامل موجد
بيماري )2( ،ميزباني که عامل بتواند در آن مس��تقر ش��ود و ( )3محيط
مناس��بي که در آن عامل و ميزبان بتوانند به همديگر برس��ند .زمانيکه
متخصصين بهداش��ت عموم��ي اين«ترياد اپيدميولوژيک»را شناس��ايي
نمودند ،قادر ش��دند تا نحوه مقابله با بيماری را نيز کشف نمايند (شکل
 .)2-4ريش��ه کني برخي بيماريها با واکس��ينه ک��ردن ميزبان ،ازبين
بردن عامل با استفاده از آنتي بيوتيکها ،کاستن از توان انتقال محيطي
با بهبود وضعيت بهداش��تي و ي��ا با بکارگيري مجموعه اين س��ه اقدام
امکانپذير گرديد.
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توج��ه جدي به روند بروز س��انحه از اواخر دهه چهل قرن بيس��تم
معطوف گرديد .پيش��گامان مطالعه بر روي سانحه نشان دادند که علي
رغم وجود تفاوتهاي واضح ،بيماري و س��انحه رفتارهاي ش��بيه به هم
دارند.هر دو پديده احتياج به س��ه عنصر ترياد اپيدميولوژيک داش��ته و
بنابراين نحوه مقابله با آنها يکي است.
براي آنکه س��انحهاي روي بدهد ،ميزباني (انسان) بايد وجود داشته
باش��د .آنطور که در يک بيماري اتفاق ميافتد ،اس��تعداد و حساس��يت
ميزب��ان از فردي به فردي ديگر متف��اوت بوده و تابع فاکتورهاي دروني
و بيروني اس��ت .فاکتورهاي دروني ش��امل درجه هوشياري ،جنسيت و
زمان واکنش ميباشند .فاکتورهاي خارجي شامل سميت،خشم و عقايد
اجتماعی هستند .در يک فرد درجه حساسيت و استعداد در طول زمان
نيز تغيير ميکند.
همان طوريکه قبال اش��اره ش��د ،عامل س��انحه انرژي است .سرعت،
ش��کل ،نوع ماده تش��کيل دهنده و نيز زمان تماس بدن باجس��مي که
ان��رژي را آزاد ميکن��د ،همگي در فايق آمدن بر س��طح تحمل ميزبان
نقش بازي ميکنند.
ميزب��ان و عام��ل بايد در محيطي به همديگر رس��يده و در تعامل با
هم قرار بگيرند .محيط را اغلب به دو بخش فيزيکي و اجتماعي تقسيم
ميکنن��د .فاکتورهاي محيط فيزيکي را ميتوان مش��اهده و لمس کرد.
فاکتورهاي محيط اجتماعي ش��امل گرايشات ،عقايد و داوري ميباشند.
مثال نوجوانان عالقه بيش��تري به انجام کارهاي خطرناک دارند (محيط
فيزيکی) ،زيرا اين افراد در قياس با ساير گروههاي سني ،حس شکست
ناپذيري بيشتري در خود احساس ميکنند (محيط اجتماعی).
مشخصات ميزبان ،عامل و محيط ،براساس زمان و مقتضيات تغيير
مينمايند :برای نش��ان دادن اين وضع ،ترياد اپيدميولوژيک را به مثابه
چرخهاي��ي كه بطور دايم درحال گردش��ند درنظر بگيريد .در درون هر
چرخ بخشهاي��ي وجود دارد و هر بخش نمايانگ��ر يک وضعيت خاص
ميباش��د (خوب و بد) .اين س��ه چرخ با س��رعتهای متفاوتی درحال
حرکت اس��ت ،بنابراين وضعيتهای متف��اوت در زمانهای متفاوت و با
ترکيبه��ای گوناگون باهمديگر تالقی پي��دا مينمايد .برخی ترکيبات
س��انحهای را پيش بين��ی نميکنند اما برخی ديگ��ر ميتوانند منجر به
فاجعه شوند.
درمورد س��انحه ،ميزبان ميتواند يک کودک کنجکاو دو س��اله كه
قادر به راه رفتن اس��ت باش��د .عامل ميتواند يک استخر پر از آبي باشد
که توپي در کناره آن ش��ناور اس��ت .محيط ميتواند درب باز اس��تخر
باش��د درحاليكه مراقب کودک براي پاسخگويي به زنگ تلفن به داخل
اطاق مي رود .با دس��ت به دس��ت دادن همزمان ميزبان،عامل ومحيط،
س��انحهای غير عمد – در اين مورد غرق شدن کودک  -ميتواند اتفاق
بيافتد.

س��انحه ميشناسند .او با کار روي مفهوم ترياد اپيدميولوژيک در اواسط
دهه ش��صت قرن بيستم دريافت که ميتوان س��انحه را ازنظر زماني به
سه فاز تقسيم نمود:
 . 1زمان قبل از سانحه
 . 2زمان حين سانحه .زماني که انرژي مضر آزاد ميشود
 . 3زمان بعد از سانحه
دکتر  Haddonبا مطالعه سه فاکتور ترياد اپيدميولوژيک در هرکدام
از مراحل س��ا نحه يک جدول ن ُه خانهاي موس��وم به ماتريکس «فاز –
فاکتور »ايج��اد کرد (جدول  .)2-1اين ج��دول بعدها به نام ماتريکس
 Haddonش��ناخته شد .اين جدول وسيلهاي اس��ت براي نشان دادن
عواملي که احتمال وقوع س��انحهاي را افزايش يا کاهش ميدهند.از اين
جدول براي شناسايي و تعيين استراتژي پيشگيري نيز ميتوان استفاده
کرد .اين ماتريکس نش��ان ميدهد که فاکتوره��اي متعددي ميتوانند
منجر به وقوع يک س��انحه ش��وند و بنابر اي��ن فرصتهاي متعددي نيز
براي پيش��گيري از آن يا کاس��تن از ش��دت آن وجود دارند .ماتريکس
 Haddonنقش مهمي در زايل کردن اين عقيده که گويا سانحه نتيجه
يک عامل ،بدشانسي يا تقدير ميباشد ،بازي کردهاست.
ج��دول  2-1ماتريک��س  Haddonدر ي��ک س��انحه رانندگ��ي با
آمبوالنس را نش��ان ميدهد .اجزاي تش��کيل دهنده ه��ر خانه جدول،
براساس سانحهاي که مورد بررسي قرار ميگيرد ،متفاوت ميباشند .فاز
قبل ازسانحه دربرگيرنده فاکتورهاي است که ميتوانند در وقوع سانحه
رانندگي نقش داشته باشند .اما دراين فاز انرژي هنوز تحت کنترل است.
اين فاز ميتواند از چند ثانيه تا چند سال ادامه داشته باشد .فاز سانحه
فاکتورهايي را نشان ميدهد که برشدت سانحه تاثير ميگذارند .در اين
فاز ،انرژي غيرقابل کنترل آزاد ميش��ود و اگر مقدار آن از سطح تحمل
بدن بيشتر شود آسيب اتفاق ميافتد .اين فاز از نظر زماني بسيار کوتاه
بوده و ممکن است فقط کمتر از يک ثانيه طول بکشد ،اما بندرت بيش
از چند دقيقه ادامه دارد .فاکتورهاي دخيل درفازبعد از س��انحه ،نتيجه
سانحهاي را که اتفاق افتادهاست تحت تاثير قرار ميدهند .براساس نوع
س��انحه ،اين فاز ممکن اس��ت چند ثانيه طول بکشد يا آنکه تا آخر عمر
ميزبان ادامه پيدا کند.

طبقه بندي سانحه

يکي از روشهاي مرس��وم طبقه بندي سوانح برپايه تعمد ميباشد.
س��انحه ميتواند به علل عم��دي يا غيرعمدي روي بده��د .اگرچه اين
روش��ي منطقي براي بررسي سوانح ميباشد ،اما در عين حال بر مشکل
بودن اقدامات پيشگيرانه تاکيد دارد.
س��انحه عمدي معموال از يک اقدام خش��ن بين فردي يا عليه خود
حادث ميشود .سوانحي نظير قتل ،خودکشي ،همسر آزاري و جنگ در
اين مقوله قرار ميگيرند .س��ابق براين تصور ميکردندکه که پيشگيري
ماتريکس Haddon
از س��انحه عمدي وظيفه اصلي سيس��تمهاي قضايي وبهداش��ت رواني
دکتر  William J. Haddonرا به عنوان پدر علم پيش��گيري از جامعه ميباشد .هرچند که اين سيستمها در کاستن از مرگهاي ناشي

پيشگيري از وقوع سانحه

جدول 2-1

فصل دوم
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بررسي ماتريکس  Haddonدر مورد حادثه خودرو
ميزبان

فاکتورهای مثلث بيماری

محيط

عامل

مراحل سانحه
قبل از سانحه

•
•
•
•
•
•
•
•
•

سانحه

•
•
•

بعد از سانحه

•
•
•
•

بينايي راننده
مصرف الکل
تجربه و بينش
طول مسير مسافرت
ميزان خستگي
پايبندي به قوانين رانندگي
تغذيه مناسب
حجم استرس وارده
کيفيت برنامههای آموزشی
استفاده از کمربند ايمنی
وضعيت فيزيکی بدن
پرتاب شدن از داخل خودرو

سن
وضعيت جسماني
نوع يا شدت سانحه
نوع و وسعت آسيب

• بي عيب بودن ترمزها ،تايرها
و غيره
• ناقص بودن تجهيزات
• مرکز ثقل خودرو
• سرعت رانندگي
• آسان بودن کنترل خودرو
• برنامه منظم بازرسي خودرو

• محدوده سرعت خودرو
• اندازه خودرو
• اتوماتيک بودن امکانات
پيشگيری
• سخت و تيز بودن سطوح
تماس
• نوع فرمان خودرو
• عادات رانندگی راننده
• عادات فرد همراه راننده
• پارک کردن ايمن

• سالم بودن سيستم سوخت
خودرو
• گير کردن در داخل خودرو

•
•
•
•
•
•
•

خطرات موجود در ميدان ديد
شيب جاده و پيچ و خمهاي آن
ضريب اصطکاک جاده
کم عرض بودن شانههاي جاده
وجود عاليم رانندگی در جاده
محدوديتهای سرعت
وضعيت جوی

• عدم وجود نردهای حفاظتي
• موانع موجود در وسط جاده
• فاصله بين جاده و موانع غيرقابل جابجايي
• محدوديتهای سرعت
• ترافيک يعد از سانحه
• نحوه يرخورد در مورد استفاده از کمربند ايمنی
• وجود قوانبن در مورد کمربند ايمني
• اجباري بودن قانون در مورد استفاده از صندلي
ايمني کودک
• قوانين مريوط به کاله ايمني موتور سواران
• وضعيت جوی
•

ازخشونت ميتوانند دخيل باشند ،اما پيشگيري از سوانح عمدي نياز به يا بدشانس��ي دچار س��انحه شدهاس��ت .اين کلمه داللت بر آن دارد که
ي��ک برنامه جامع و همه جانبه اجتماع��ي دارد که از جمله دربرگيرنده س��انحه تصادفي بوده و بنابراين پيشگيري از آن ناممکن است .تا زماني
فعاليت پيشگيرانه شاغلين رشتههاي مختلف پزشکي است.
ک��ه اين بدفهمي به حيات خود ادامه دهد ،اجراي اقدامات پيش��گيرانه
در گذش��ته ،س��وانح غير عمد را «تصادف��ات» ميناميدند .مولفين صحيح با دشواري روبرو خواهد بود.
کتاب سفيد نيز در کتاب خود مرگ و معلوليت« تصادفی» را بكار برده
ان��د ،زيرا ادبيات رايج آن زمان چنين ب��ود .امدادگران اکنون ميدانند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکه لغت تصادف بيانگر س��وانح غيرعمد حاصل از حوادث رانندگي ،غرق پيشگيري به عنوان راه حل
ش��دگيها ،س��قوط از بلندي و برق گرفتگيها نميباشد .مراکز EMS
پيشگيري از وقوع سانحه بسيار مهم تر از درمان آن ميباشد .هرگاه
اي��ن مفاهيم را با اصطالحات دقيق ت��ري جايگزين کردهاند .مثال بجاي سياست پيشگيري از سانحه در دستور کار مسئولين قرار داده شود ،در
عبارت تصادفات ناش��ي از وس��يله نقيه( )MVAsعبارت حوادث ناشي آن صورت از درد ورنج و فش��ار اقتصادي بر جامعه جلوگيري ميش��ود.
از وس��يله نقليه( )MVCsرا ب��ه کار ميبرند .اما اين جايگزيني درافکار براي مثال ،مرکز پيش��گيري و کنترل سانحه( )CIPCوابسته به مرکز
عموم��ي بتدريج روي ميدهد .هن��وز خبرنگاران در اخبار خود اصطالح کنترل بيماريها ( )CDCبرآورد نمودهاست که:
يک دالر هزينه در نصب دود سنج در ساختمان مساوی است
«مصدوم��ان تصادفات اتومبيل» يا «ش��ليک تصادفي »رابيان ميکنند• .
کلمه تصادف بيانگر آن اس��ت که فردي بدليل سرنوشت ،تقدير آسماني با  69دالر صرفه جويي.
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ي��ک دالر هزينه دراس��تفاده کاله ايمني دوچرخه س��واري،
•
مساوی است با  29دالر صرفه جويي.
ي��ک دالر هزينه درنصب صندلي مخصوص کودکان،مس��اوی
•
است با  32دالر صرفه جويي.
ي��ک دالر هزينه درنصب عاليم جادهاي ،مس��اوی اس��ت با 3
•
دالرصرفه جويي فقط در مخارج پزشکي.
يک دالر هزينه در مش��اوره با متخصص کودکان در خصوص
•
پيشگيري ،مساوی است با  10دالر صرفه جويي.
يک دالر هزينه براي خدمات کنترل مسموميت ،مساوی است
•
با  7دالر صرفه جويي در هزينههاي پزشکي
يک مطاله تحقيقاتي در رابطه با تروما نش��ان داد خطر مرگ
•
در افراد ش��ديدا مصدومي که از سيس��تم مراقب��ت منطقهاي بهره مند
ميشوند ،حدود  35%کاهش مي يابد.
استفاده از برنامه تش��خيص دود در يکي از ايالتهاي آمريکا،
•
سوانح ناشي از آتش سوزي را  83%کاهش داد.
بدلي��ل تن��وع فراوان در ميان ميزبان ،عام��ل و محيط در هر لحظه
زمان��ي ،امدادگران هميش��ه قادر به پي��ش بيني يا پيش��گيري از يک
سانحه منفرد نميباش��ند ،اما آنها قادر به شناسايي گروههاي جمعيتي
پرخطر(از جمل��ه خود امدادگران) ،محص��والت و فرآوردههاي پر خطر
و نيز محيطهاي پر خطر ميباش��ند .تالشهاي پيش��گيرانه معطوف به
گروهه��ا و محيطهاي پر خطر بايد ت��ا حد ممکن فضاي جامعه را متاثر
س��ازد .امداد گران در اين خصوص ميتوانند نق��ش مهمي بازي کنند.
برخي برنامههاي اجرا ش��ده در آمريکا وس��اير نقاط جهان ،موفق بودن
اس��تراتژي پيشگيري را به اثبات رساندهاند .با اين حال برنامهاي در يک
ناحيه ممکن اس��ت موثر باش��د اما در ناحيهاي ديگر فاقد کارايي باشد.
قبل از اجراي يک برنامه پيشگيرانه ،بهتر آن است قابليت اجرايي بودن
آن را تعيي��ن نمود .هرچند که نبايد «چ��رخ را دوباره اختراع کرد» ،اما
ي��ک امدادگر ميتواند به منظور دس��تيابي به موفقي��ت در اجراي يک
برنامه پيشگيرانه ،تغييراتي را در نحوه اجراي آن اعمال نمايد .در بخش
بعدي به روشهاي اجرايي اين کار اشاره ميشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفاهيم پيشگيري از سانحه

هدف

هدف از اجراي برنامههاي پيش��گيري از س��انحه آن است تا آگاهي،
روش برخ��ورد و طرز رفتار يک قش��ر معين از جامع��ه تغيير پيدا کند.
صرف دادن اطالعات به قربانيان احتمالي،از وقوع يک سانحه جلوگيري
نميکند .يک برنامه پيش��گيرانه بايد طوري اجرا شود که بتواند بر طرز
برخود شهروندان جامعه و از آن مهمتر بر طرز رفتار آنها تاثيرگذار باشد.
اين تغيير رفتار بايد در سطح جامعه نهادينه شود .اگرچه رسيدن به اين
هدف کار مشکلي است ،اما غيرممکن نميباشد.

فرصتهای مداخله
تدابير پيشگيرانه را ميتوان بر اساس مراحل وقوع يک سانحه طبق
ج��دول زماني Haddonدس��ته بندي نمود .تدابير پيش از س��انحه يا
تدابير اوليه اساسا به منظور پيشگيري از وقوع سانحه انديشيدهميشوند.
مثال بازداش��تن رانندگان مس��ت از رانندگي در جادهها ،محدود نمودن
س��رعت حرکت و نصب عالي��م ترافيکي در جرگه تدابي��ر اوليه قلمداد
ميشوند .تدابير مرحله حين سانحه به منظور کاستن از شدت سوانحي
که اتفاق ميافتند ،انديشيدهميش��وند .مثال بستن کمربند ايمني ،نصب
داش��بوردهاي تش��ک دار درداخل خودروها و اجبار ب��ه نصب صندلي
ايمن��ي براي کودکان در داخل خودروها در جرگه تدابير حين س��انحه
قلمداد ميش��وند .تدابير بعد از س��انحه به منظور افزايش احتمال زنده
ماندن مصدومان ناش��ي از س��وانح انديشيدهميش��وند .مثال حمايت از
تناس��ب فيزيکي خودروها،طراحي سيستمهاي سوخت در خودروها به
نحوي که هنگام وقوع سانحه منفجر نشوند و داير نمودن مراکز EMS
باکيفيت عالي ،در جرگه تدابير بعد از س��انحه قلمداد ش��ده وميتوانند
زمان بهبودي را در مصدومان کاهش دهند.
مراکز پيشبيمارس��تاني بطور س��نتي نقش خ��ود را به مرحله بعد
از س��انحه محدود نمودهاند وس��اليانه در اثر فعاليت آنها افراد بيشماري
نجات پيدا ميکنند .با اين حال ،اين مراکز تا زمان وقوع سانحه به انتظار
نشس��ته وکاري انجام نميدهند و بنابراين بهتري��ن نتيجه را نميتوان
بدس��ت آورد .سيستمهاي  EMSبايد به مراحل قبل هم توجه کنند .با
استفاده از ماتريکس  Haddonميتوان فرصتها را شناسايي نموده و
به منظور پيشگيري ازسانحه يا کاستن از شدت آن با ساير سازمانهاي
مرتبط با سالمت و ايمني عمومي همکاري کرد.
راهکارهاي ممکن
هي��چ راه��کار واحدي ،که بتواند از وقوع س��انحه به بهترين ش��کل
پيشگيري کند ،وجود ندارد .موثرترين گزينه يا گزينهها در اين خصوص
بس��تگي به نوع سانحهاي دارد که مورد بحث اس��ت .با اين حال ،دکتر
 Haddonليس��تي مشتمل بر  10راهکار (اس��تراتژي)عمومي طراحي
ک��رد تا بتوان زنجيره وقاي��ع منجر به حادثه را در نق��اط مختلف ازهم
گسس��ت(جدول  )2-2اين استراتژيها روشهايي را نشان ميدهند که
از طري��ق آنها ميتوان از آزاد ش��دن انرژي غير قاب��ل کنترل جلوگيري
کرده يا حداقل آن را به حدي تقليل ميدهند که بدن قادر به تحمل آن
ميباش��د .جدول  2-2اقداماتي را نشان ميدهد که ميتوانند بر مراحل
قبل،حين وبعد از س��انحه تاثير گذاش��ته و معطوف به ميزبان ،عامل و
محيط ميباشند .اين ليس��ت کامل نيست بلکه به عنوان نقطه شروعي
در ارزيابي روشهاي موثر درپيش��گيري از يک سانحه معين،نقش بازي
ميکند.
اغلب راهکارهاي پيشگيري از سانحه از نوع «فعال» يا «غير فعال»
هستند .در راهکارهاي غيرفعال ،فرد يا اصال نقشي ندارد يا حداقل نقش
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استراتژيهاي اساسي درمقابله با سانحه( .مثالهاي داخل جدول صرفا به منظور روشن شدن مطلب ذکر شده اند وضرورتا توصيه رسمي

 ،PHTLSانجمن ملي  EMTوجامعه جراحان آمريکا نيست)
استراتژی
پيشگيري از خلق خطر

اقدامات مقابله اي احتمالي
•
•

کاستن از مقدار انرژي موجود
در خطر

•
•
•
•
•
•
•

پيشگيري از آزاد شدن انرژي
موجود در خطر

•
•
•
•
•
•
•

تغيير دادن ميزان يا شدت
خطر

جدايي زماني و مکاني بين
خطر و جسم مورد محافظت

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ايجاد تغيير در ماهيت خطر

•
•
•
•
•
•

مقاوم نمودن شئي مورد
محافظت

•
•
•
•
•

اقدام به جبران خسارات قبلي
ناشي از خطر

•
•
•
•
•

تثبيت ،تعمير و بازسازي مورد
خسارت ديده

محدود نمودن قدرت موتور خودروها
بسته بندي مواد سمي در مقادير کمتر و ايمن
کاستن از محدودههاي سرعت
تضمين حمل و نقل عمومي با کاستن از تعداد خودروهاي در حال تردد
محدود نمودن درجه حرارت آب موجود در خانهها بانصب رگالتور در آبگرمکنها
محدود کردن برد موثر تفنگها
محدود کردن مقدار ماده محترقه در مواد آتشزا
انبار کردن اسلحه در جاهاي دربسته و مطمئن
بستن استخرها و سواحل شنا در زمان عدم حضور نجات غربق
ساخت وانها و کف حمام با مصالح داراي لغزدنگي کمتر
ساخت ظروف مخصوص براي دور نگهداشتن کودکان از تماس با کليه مواد شيميايي و دارويي خانگي
محدود کردن استفاده از موبايل در خودرو به مدلهاي hands – free
قرار دادن محافظ در ماشينهاي کشاورزي چرخنده
برقراري شرايط بهتر در کار با خودروها

• استفاده از کمربند ايمني
• استفاده از ترمزهاي نوع antilock
• استفاده از  short cleatsدر کفشهاي مخصوص فوتبال
• الزامي شدن نصب کيسههاي هوا در خودرو
• نصب سپرهاي هيدروليک در خودرو
• نصب تورهاي ايمني به منظور جلوگيري از سقوط کارگران
پوشيدن پيژامههاي نوع flame – retardant

•

جدا کردن خطر از جسم مورد
محافظت توسط گذاشتن مانع

عدم توليد مواد آتشزا (مثال ترقه) ،خودروهاي سه چرخ و سموم مختلف
حذف حمل نيزه در مسابقات فوتبال دبيرستاني

•
•

ايجاد گذرگاه مخصوص پياده رو در چهار راههاي پر ترافيک
پاکسازي کنار جادهها از دکلها و درختان
عدم احداث زمينهاي ورزشي در مجاورت برکههاي آب فاقد حفاظ
ايجاد گذرگاههاي مخصوص دوچرخه
استفاده از اسپرهاي حشره کش هنگامي که کسي حضور ندارد
احداث پياده روها
حرکت ماشينهاي مخصوص حمل مواد خطرناک در جادههاي با بار ترافيکي کم
نصب فنس در اطراف استخرهاي شنا
استفاده از پوشش محافظتي چشم در بازي تنيس و ورزشهاي مشابه
قراردادن مانع در وسط بزرگ راههاي
نصب محافظ در اطراف ماشين آالت خطرناک
نصب محافظ بين جاده و پياده رو
نصب تشکهاي مخصوص بر روي درب خودروها
قراردادن سوزنهاي مستعمل در جعبههاي مخصوص با راهنمايي پرسنل EMS
نصب کيسههاي هوا در خودروهاي موتوري
نصب فرمان تراکم پذير در خودروها
ساخت تيرکهاي جداشونده
پذيرش تغيير در قوانين بازي بيس بال
نصب سطوح غيرلغزنده در وان و کف حمام
گرد کردن گوشههاي جايگاه بيمار در آمبوالنسها
تشويق يه مصرف کلسيم براي کاهش موارد پوکي استخوان
تشويق به ورزش براي تقويت استخوانها و عضالت
ممنوعيت فروش و مصرف الکل در مناطق تفريحي ساحلي
مداواي بيماريهاي طيي ،مانند صرع ،براي کاهش بروز موارد سوختگي ،سقوط و خفگي
احداث ساختمانهای مقاوم به زلزله در مناطق زلزله خيز
در دسترس قرار داشتن خدمات و مراقبتهاي اورژانسي
سپردن مسئوليت انتقال مصدوم يا مجروح به امدادگران پيشبيمارستاني مجرب
تهيه پروتکل مخصوص براي مدارس به منظور پاسخگويي به حوادث اورژانسي
آموزش کمکهاي اوليه به شهروندان
برقراري سيستم اتوماتيک  sprinklerدر ساختمانهاي مسکوني
برقراري برنامههاي توانبخشي در مراحل اولبه درمان
استفاده از روش توانبخشي شغلي در افراد معلول
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را بازي ميکند.اس��تفاده از کيسههاي هوايي در داخل خودرو و استفاده کمربند ايمني و نحوه برخورد با آژير تشخيص دهنده دود
از سيس��تمهاي آب پاش دو نمونه از اين راهکارها ميباشند .راهکارهاي •
آم��وزش در مورد برخي انواع س��وانح وعلل آنه��ا براي برخي
فعال احتياج به همکاري و مشارکت فرد دارند .استفاده از کمربند ايمني گروههاي س��ني خاص .آموزش ممکن است تنها استراتژي در دسترس
و کاله ايمني موتورسواران دو نمونه از راهکارهاي فعال قلمداد ميشوند .براي اين گروهها قلمداد شود.
عوض کردن ديدگاه عمومي در رابطه با ريسک و ريسک قابل
راهکاره��اي غيرفعال معموال موثرتر هس��تند ،زيرا ف��رد اجبارا ملزم به •
رعايت آنها اس��ت .با اين حال اجراي آنها معموال دش��وار ميباشد ،چون قبول به منظور تغيي��ر در نرمها و روشهاي اجتماعي .از اين راهکار به
ممکن اس��ت هزينه زيادي دربرداش��ته يا اينکه احتياج به وضع قانون و منظور تغيير ديدگاه جامعه در خصوص مس��تي و رانندگي استفاده شد
مقررات در مجاري قانوني داشته باشند .گاهي اوقات استفاده از مجموعه و ه��م اکنون هم در رابطه با بکارگي��ري کاله ايمني به هنگام دوچرخه
س��واري ،قايق س��واري (موتوري) ،اس��کيت بازي و موتور سواري از آن
راهکارهاي فعال و غير فعال بهترين گزينه ميباشد.
استفادهميشود.
تشويق و آموزش مردم به استفاده از محصوالت داراي ضريب
•
اجراي راهکارها
س��ه روش مرس��وم در اجراي راهکار معطوف به پيش��گيري از يک ايمني باال.
س��انحه به سه  Eمعروف شدهاند :آموزش (،)Educationاجراي قانون
راهکار آموزش��ي به عنوان تنها وس��يله پيش��گيري از سانحه ،نتايج
()Enforcementو مهندسي ()Engineering
اميدوارکنندهاي به ارمغان نياوردهاست .اما اگر با ساير راهکارهاي اجرايي
بکارگرفته شود ،وس��يلهاي با ارزش ميباشد .گاهي اوقات از آموزش به
آموزش
عنوان نقطه شروع بکار گيري ساير راهکارها استفادهميشود.
راهکارهاي آموزشي به مفهوم اطالع رساني به جامعه هستند .براي

آنکه يک راهکار آموزش��ي موثر واقع ش��ود ،گ��روه مخاطب بايد آگاهي اجراي قانون ومقررات

جديدا بدست آمده را با انگيزه کافي در هم آميزند تا بتوانند رفتار خود
را برطبق آنچه که در برنامه آموزش��ي خواس��ته شدهاست ،تغيير دهند.
ازآنجاييکه از مخاطبين خواستهميش��ود تا کاري انجام دهند ،ميتوان
گفت که آموزش نوعي راهکار فعال ميباش��د .گ��روه مخاطب ميتواند
افرادي باش��ند ک��ه درگير فعاليتهاي خطرناک اند ،ميتواند سياس��ت
گزاراني باشند که مس��ئوليت وضع قانون را بر عهده دارند و يا ميتواند
امدادگران پيشبيمارستاني باشند که قرار است در برنامههاي پيشگيري
از وقوع س��انحه مش��ارکت فعال داشته باش��ند .کتاب سفيد که توسط
 NAS/NRCمنتشر شد نمونهاي از يک برنامه آموزشي است.
آموزش زماني به عنوان تنها راه پيش��گيري از وقوع س��انحه قلمداد
ميش��د ،زيرا جامعه چنين فرض ميکرد که اغلب سوانح صرفا به دليل
خطاي انساني روي ميدهند .گرچه اين فرض تا اندازهاي درست است،
اما به نقش انرژي و محيط در بوجود آوردن س��وانح توجهي نميشود .با
اين حال ،آموزش هنوز امر مرسومي است و درميان سه استراتژي مورد
بحت احتماال آسان ترين آنها قلمداد ميشود.
راهکارهاي آموزشي به چند دليل با موفقيت فراواني روبرو نشدهاند.
مخاطبين ممکن است اصال پيام را نشنوند .اگر پيام شنيده شود ،عدهاي
ممکن اس��ت آنرا قبول نکرده و اگر قبول کنند ممکن است تا حدي که
منجر به تغيير رفتار ش��ود آن را نپذيرند .کس��اني که پيام را ميپذيرند
نيز ممکن اس��ت آنرا گاهگاهي رعايت کنند و به مرور زمان عالقه شان
کاهش پيدا کند .با تمام اين اوصاف ،آموزش هنوز ميتواند در کاس��تن
از وقوع سانحه در چهار عرصه زير اهميت ويژهاي داشته باشد:
آم��وزش رفتارها و مهارتهاي ايمن��ي به کودکان طوريکه در
•
وجود آنان نهادينه ش��ود .مثال تلفن به  115در موارد اورژانس��ي ،بستن

در اين راهکار از قدرت مجاب کنندگي قانون به منظور رعايت برنامههاي
ساده اما موثر پيشگيري استفادهميشود .نهادهاي قانون گذار داراي اين
قدرت هس��تند تا به خاطر حفظ سالمت ،امنيت و رفاه عمومي قانون و
مقرراتي را وضع کنند که ممکن اس��ت تا حدي آزادي فردي را محدود
گردانند .دادگاهها عموما از مقررات معطوف به پيش��گيري از سانحه(به
ش��رطي که محدوديت زيادي بر شهروندان تحميل نکرده و خوب اجرا
ش��وند و درهمان حال براي حفظ سالمت عمومي مفيد باشند) حمايت
مينمايند.
مق��ررات قانون��ي جنبه الزام و ممنوعيت داش��ته و ميتواند بر رفتار
فردي (ش��هروندان) ،محصوالت و مالکيتها (اش��يا) و شرايط محيطي
(اماکن) اعمال گردند:
الزامات قانوني در مورد شهروندان از جمله شامل بستن کمربند
•
ايمني ،استفاده از کاله ايمني وصندلي مخصوص کودکان ميباشد.
ممنوعيتها در مورد شهروندان از جمله شامل رانندگي نکردن
•
به هنگام مس��تي ،رعايت محدوده سرعت و خوداري از انجام رفتارهاي
منجر به جنايت ميباشد.
الزامات قانوني در مورد محصوالت شامل رعايت استانداردهاي
•
طراح��ي و کارکرد از جمله اس��تانداردهاي ايمن��ي خودروهاي موتوري
ميباشد.
ممنوعيته��ا در م��ورد مالکيته��ا (اش��يا) از جمله ش��امل
•
محدوديت حيوانات خطرناک و فرآوردههاي قابل اشتعال ميباشد.
الزامات قانوني درمورد اماکن از جمله شامل نصب عاليم هشدار
•
دهنده در اتوبانها وجادهها وفنس کشي اطراف استخرها ميباشد.
•
ممنوعيتها در مورد اماکن از جمله شامل قدغن کردن ساخت
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و ساز در اطراف اتوبانها و حمل اسلحه گرم در فرودگاهها ميباشد.
اج��راي قان��ون نوعي راه��کار فعال نيز قلمداد ميش��ود ،زيرا مردم
براي بهره مند ش��دن از قانون بايد از آن پيروي کنند .اين راهکار دامنه
وس��يعي دارد ،چون اجراي مقررات بر همه شهرونداني که در يک حوزه
قضايي زندگي ميکنند اعمال ميش��ود .تاثي��ر راهکارهاي قانوني تابع
تمايل ش��هروندان جامعه به قانون گرايي ،قابليت اجراي آنها و مشاهده
اجراي آنها در س��طح جامعه ميباش��د .مخاطبين درم��وارد زير ممکن
اس��ت با اجراي قانون همراهي نکنند :وقتي احساس کنند که به آزادي
شخصي ش��ان تجاوز ميش��ود ،وقتي که احتمال کمي براي گيرآوردن
ش��ان وجود داشته باشد و زماني که با عواقب قانون گريزي روبرو نشده
باشند.
از آنجاييک��ه جامع��ه به طور کلي تمايل به پي��روي از قانون دارد يا
حداقل ب��ه محدودههاي آن تمکين مينمايد،اج��راي قوانين و مقررات
معموال از راهکار آموزش موثر تر است .با اين وصف اجراي قانون همراه
با راهکارهاي آموزشي به مراتب از اجراي هرکدام از آنها به تنهايي تاثير
گذارتر ميباشد.

مهندسي
غالبا" ،موثرترين راههاي پيش��گيري از س��انحه آنهايي هس��تند که
بتوانن��د ميزب��ان را بطور پايدار ازاث��رات انرژي مخ��رب دور نگه دارند.
راهکاره��اي غيرفعال ،که حق انتخاب ناچي��زي به فرد ميدهند ،داراي
چنين خاصيتي ميباش��ند .راهکارهاي مهندسي خاصيت پيشگيري از
س��انحه را در درون محص��والت ومحيط قرارميدهن��د طوريکه ميزبان
الزم نباش��د براي محافظت ش��دن كار خاصي انجام دهد .اين راهکارها
ب��ه مردمي که ب��ه آنها نياز دارند کم��ک کرده و دره��ر زماني قادر به
ايف��اي نقش ميباش��ند .اقداماتي نظير نصب آبپاشه��ای اتوماتيک در
س��اختمانها ،نصب پوستههاي ش��ناور ( )flotation hullsدر داخل
قايقها و نصب آژير خطر در آمبوالنسها از جمله راهکارهاي مهندس��ي
هستند که ساليانه جان هزاران نفر را نجات داده و در همان حال احتياج
به تالش چنداني از ناحيه ميزبان ندارند.
بنظر ميرس��د که اجراي راهکارهاي مهندس��ي پاس��خي کامل به
پيشگيري از وقوع سانحه باشند .اين راهکار در قياس با دو راهکار ديگر
(آم��وزش واجراي قانون) ،غيرفعال ،موثر و معم��وال کمتر بحث برانگيز
ميباشد .اما متاسفانه اجراي آن پر هزينه است .ايمن کردن يک محصول
معموال آنرا گران تر مينمايد .هزينه اين کار ممکن اس��ت بس��يار بيش
از آن باش��د که سازنده محصول تمايلي به هزينه کردن و مصرف کننده
تمايلي به پرداختن آن داش��ته باشد .وضعيت جامعه تعيين ميکند که
چه مقدار ايمني در يک محصول باش��د و تا چه حد تمايل به پرداخت
براي آن وجود دارد .راهکار مهندس��ي و راه��کار قانون قبل از اجرا نياز
به ش��روع راهکار آموزش��ي دارند .موثر ترين اقدامات آنهايي هستند که
دربرگيرنده اجراي هرسه استراتژي مورد بحث باشند.

فصل دوم

31

روش«بسيج همگاني براي حفظ سالمت عمومي»
در م��ورد س��انحه وپيش��گيري از آن اطالعات زيادي در دس��ترس
داريم .متاسفانه ،فاصله زيادي بين آنچه که در رابطه با سانحه ميدانيم
و آنچ��ه که باي��د در رابطه با آن انجام دهيم وج��ود دارد .مراکز EMS
باي��د اين فاصل��ه را کم کنند .س��انحه در کليه جوامع جهاني مش��کل
پيچيدهاي است .يک فرد و يا يک سازمان به تنهايي نميتوانند از وقوع
آن جلوگيري کنند .بکارگيري روش«بسيج همگاني براي حفظ سالمت
عمومي» در مبارزه با بيماريهاي ديگر با موفقيت همراه بودهاس��ت .از
اين روش در مقابله با س��انحه نيز ميتوان اس��تفاده کرد .س��ازمانهای
امدادگری که با ساير نهادهای عمومی و خصوصی مرتبط همکاری کنند
دامنه نفوذ و تاثير بيش��تری در حل مش��کالت عمومی خواهند داشت.
همکاری مش��ترک نهادها ،موجب گرد آم��دن نيروهای تخصصی برای
حل يک مشکل پيچيده اجتماعی ميشود.
در اي��ن راه ح��ل ،س��تادی جامعه محور ب��راي مقابله با يک معضل
همگانی تشکيل ميشود که چهار وظيفه دارد:
 .1مشاهده
 .2شناخت ريسک فاکتورها
 .3بررسی مداخله
 .4مداخله
ستاد متشکل از کارشناسان خبره در عرصههايي مانند اپيدميولوژي،
پزش��کي ،بهداش��ت عمومي ،حقوق مدن��ي ،اقتصاد ،جامعه شناس��ي،
نهاده��اي عمومي و جرم شناس��ي ايجاد ميش��ود .مراکز  EMSدر راه
حل س�لامت عمومي براي مقابله با س��انحه نقش مهمي ايفا ميکنند.
گرچه قرارگرفتن در س��تادي که وظيفه آن ارتقا ايمني عمومي اس��ت،
ش��ايد تاثير بالفاصلهاي در کمک رساني به مصدومان صحنه يک حادثه
دلخراش اتومبيل نداش��ته باش��د ،اما نتايج آن در آينده به مراتب تاثير
گذار تر خواهد بود.

مشاهده
مشاهده عبارت از پروسه جمع آوري اطالعات ميباشد .جمع آوري
اطالعات در جامعه مورد مطالعه کمک ميکند تا وس��عت و تاثير واقعي
س��انحه در سطح آن جامعه مشخص ش��ود .جامعه ميتواند يک محله،
يک شهر ،يک منطقه ،يک استان وحتي خود امدادگران باشد ..حمايت
از يک برنامه معين ،اختصاص منابع اعتباري و حتي دانس��تن اينکه چه
کس��ي بايد در تيم کارشناس��ان خبره فعاليت کند ،تابع ش��ناخت ابعاد
مشکل مورد بحث است.
ازمناب��ع زي��ر ميت��وان در مورد ي��ک جامعه معي��ن اطالعات
بدست آورد:
• آمارموارد مرگ و مير
• آمار پذيرش و ترخيص از بيمارستان
• پروندههاي پزشکي
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•
•
•
•
•

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

موارد تروما
گزارشهاي پليس
گزارشهاي مراکز EMS
گزارشهاي بيمهها
اطالعات منحصر بفردی که در مراکز آمارگيری و تحقيقاتی وجود دارند

شناخت ريسک فاکتورها
بعد از آنکه يک مشکل شناسايي و مورد تحقيق واقع شد ،بايد معلوم
ش��ود که چه کس��اني در معرض خطر قرار دارند تا راهکار پيشگيري از
س��انحه مستقيما در مورد آنها اجرا شود ،زيرا بکارگيري راهکارهاي عام
در قي��اس با راهکارهاي خاص در رابطه با پيش��گيري از وقوع س��انحه
موفقيت کمتري به همراه دارند .ش��ناخت علل و ريسک فاکتورها معلوم
ميگرداند که چه کس��اني دچار سانحه ميش��وند ،چه نوع سوانحي در
کمين هس��تند و اين س��وانح در کجا ،کي و چرا اتفاق ميافتند؟ گاهي
اوقات دخالت يک ريس��ک فاکتور در ايجاد س��انحه ،امر واضحي اس��ت
(مثال نقش مصرف الکل در حوادث رانندگي مرگبار) .اما در مواقع ديگر،
ش��ناخت ريس��ک فاکتورهاي دخيل در يک سانحه احتياج به بررسي و
تحقيق دارد .مراکز  EMSميتوانند به عنوان چش��م وگوش جامعه در
صحنه حوادث حضور داش��ته و ريس��ک فاکتورهاي واقعي را شناسايي
کنند که هيچ کس ديگري ممکن اس��ت قادر به کش��ف آنها نباشد .بعد
از آنکه ريس��ک فاکتورها شناس��ايي ش��دند ميتوان آنه��ا را در جدول
 Haddonقرار داد.

بررسي مداخله
بع��د از آنکه ريس��ک فاکتورها شناس��ايي ش��دند ،مرحله بررس��ي
راهکاره��اي مداخلهاي آغاز ميش��ود .دراين رابطه ميتوان از ليس��ت
راهکارهاي پيش��گيري از س��انحه دهگانه  Haddonب��ه عنوان نقطه
شروع استفاده کرد (به جدول  2-2نگاه کنيد) .گرچه جوامع با همديکر
تفاوتهاي ش��خصيتي دارند ،با اين حال يک برنامه پيشگيري از سانحه
را در ي��ک جامعه معين ميتوان با قدري دس��تکاري در جامعهاي ديگر
ب��کار گرفت .زماني که يک راهکار مداخلهاي انتخاب ش��د ،با اس��تفاده
از يک يا چند اس��تراتژي موس��وم به س��ه  ،Eبرنامههاي آزمايشي اجرا
ميش��ود .در صورت موفقيت اين برنامه ،ميتوان آنرا درسطح سراسري
به مرحله اجرا درآورد.

مداخله
آخري��ن مرحل��ه روش«بس��يج همگان��ي ب��راي حف��ظ س�لامت
عمومي»عب��ارت از مداخله و ارزيابي نتيجه مداخله ميباش��د .جزئيات
روشه��اي مورد اس��تفاده و نتايج مداخالت بايد مکتوب ش��وند تا اگر
کس��ان ديگري بخواهند چنين برنامههايي را در جايي ديگر اجرا کنند،
راهنمايي در دس��ترس داشته باش��ند .جمع آوري اطالعات در رابطه با

ارزيابي برنامه مداخلهاي ،اثربخشي آن برنامه را نشان ميدهد .پاسخ به
سه س��ئوال زير ميتواند معلوم نمايد که آيا يک برنامه موفق بودهاست
يا خير:
 .1آيا طرز برخورد ،ادراکات و داوري جامعه تغيير کردهاست يا نه؟
 .2آيا طرز رفتار گروه يا جامعه هدف عوض شدهاست يا نه؟
 .3آي��ا تغيير رفتار گ��روه يا جامعه هدف منجر ب��ه نتيجهاي مطلوب
شدهاست يا نه؟
بکارگيري روش«بس��يج همگاني براي حفظ سالمت عمومي» نقش
اثبات شدهاي در مبارزه با روندهاي معضل آفرين داشتهاست .با استفاده
از يک نهضت همه جانبه اجتماعي ميتوان ابعاد يک س��انحه (از جمله
گروه هدف ،وس��عت س��انحه ،زمان و مکان آن و نيز ريسک فاکتورهاي
آن) را شناس��ايي نم��ود و براي مقابل��ه با آن برنامه ري��زي کرد .مراکز
امدادگری بايد نقش مهمي را در کم کردن فاصله بين آنچه که در مورد
سانحه ميدانيم و آنچه که بايد در مورد آن انجام شود ،ايفا کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقش راهگشاي سازمانهای امدادگر
بطور سنتي ،نقش امدادگران پيشبيمارستاني در مراقبت از سالمت
جامعه تقريبا محدود به بعد از وقوع س��انحه است (روش درماني موسوم
ب��ه يک به ي��ک) .در اين روش تاکي��د چنداني بر درک علل س��وانح و
يا آنچه که يک امدادگر ميتواند در پيش��گيري از وقوع س��انحه داشته
باش��د ،نميشود .در نتيجه ،ش��هروندان به همان محيط اوليه خطرناک
برميگردنند تا مجددا عدهاي ديگر مصدوم شوند.عالوه براين ،اطالعات
الزم براي ارائه طرحي جامع و پيش��گيري کنن��ده که بتواند از مصدوم
ش��دن ديگران در همان محيط ممانعت به عمل آورد ،بدست نميآيند
و در نتيجه س��اير بخشهاي مرتبط با سالمت عمومي جامعه از آن بي
خبر ميمانند.
در روش«بسيج همگاني براي حفظ سالمت عمومي»به نوع ديگري
به مس��ئله نگريستهميش��ود .در اين روش فعاالنه س��عي ميشود تا به
منظور پيشگيري از س��انحه ،چگونگي تغيير در ميزبان ،عامل و محيط
مورد بررسي قرار گيرد .با تشکيل تيمهاي کارشناسي در رابطه با جمع
آوري اطالعات و بررس��ي راهکارهاي مداخل��ه گرانه ميتوان برنامههاي
جامع پيش��گيري از سوانح را تهيه نمود.دستور کار سازمانهای امدادگر
براي آينده بر ارتباط نزديکتر اين سازمانها و نهادهای بهداشت همگاني
تاکيد ميورزد ،زيرا با ايجاد اين ارتباط،هر دو بخش مس��ئول س�لامت
عمومي کارايي بيشتري پيدا ميکنند.
امدادگران ميتوانند نقش مهمي در تهيه برنامههاي جامع و پيشگيري
کننده از س��وانح را بازي کنند مراکز امدادگ��ری از موقعيت منحصر به
ف��ردي درجامعه برخوردارند .اين مراکز فق��ط در اياالت متحده آمريکا
داراي شش��صد هزار امدادگر معمولي و حرفهاي ميباشند که در سراسر
کش��ور پراکندهاند.اين افراد در جامعه از اعتب��ار خاصي برخودار بوده و
همي��ن امر ميتواند آنه��ا را به عنوان الگوهاي خ��وب در جامعه مطرح

پيشگيري از وقوع سانحه
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سازد .عالوه براين ،امدادگران به راحتي ميتوانند وارد منازل و محل کار آموزشي براي امدادگران تهيه شدهاند .اين نوع برنامهها بايد مورد مداقه
مردم شوند و تاثير خود را بگذارند .در تمام مراحل روش«بسيج همگاني و ارزيابي بيشتري قرار گيرند تا بتوان مفيدترين آنها را انتخاب نموده و
در آموزش مقدماتي امدادگران گنجاند.
براي حفظ سالمت عمومي»ميتوان از حضور امدادگران بهره گرفت.

مداخله يک به يک

مداخله جامعه محور

دخالت مراکز امدادگری در روند پيش��گيري از سوانح به منزله ترک
روش درمان��ي يک به يک نيس��ت ،بلکه اين روش آنه��ا را در موقعيت
وي��ژهاي ق��رار ميدهد که توان دخالت در امر پيش��گيري را آس��ان تر
مينمايد .امدادگران ميتوانند پيامهاي پيش��گيري ازسوانح را مستقيما
به گروه در معرض خطر برسانند .يکي از نشانههاي موفقيت يک برنامه
آموزشي آن است که پيام با شور و شوق کافي دريافت شود تا بتواند در
رفت��ار مخاطب تغيير بوجود آورد .امدادگ��ران ميتوانند از نقش الگويي
خود به منظور رساندن پيامهاي مهم پيشگيري از سوانح استفاده کنند.
مردم به افراد الگو توجه داش��ته ،به آنچه که ميگويند گوش فرا داده و
از کار و فعاليت آنها الگو برداري ميکنند.
توصيه به پيشگيري در صحنه سانحه داراي امتياز «لحظه ياد دادن»
اس��ت.اين لحظه زماني اس��ت ک��ه درآن مصدو ِم فاقد جراحات ش��ديد
واعض��اي خانواده در وضعي هس��تند که آمادگي زي��ادي براي پذيرش
آنچه که امدادگر ميگويد ،دارند .امدادگر ممکن است فکر کند که وقت
اش در صحنه سانحه ،به علت جزئي بودن آسيبها ،تلف شدهاست،زيرا
کار امداد رس��اني مهمي انجام ندادهاست .بايد خاطر نشان کرد که اين
موقعيت بهترين زمان براي انتقال پيام پيشگيري از سانحه ميباشد.
در ه��ر ماموريت ام��دادي لزوما نميتوان اقدام به پيام رس��اني کرد .در
موارد خطرناک و تهديد کننده بايد اقدامات مراقبتي فوري در دس��تور
کار ق��رار بگيرن��د .با اين وصف ،بايد يادآور ش��د که ح��دود  95درصد
تلفنهاي درخواست آمبوالنس در جرگه موارد غير تهديد کننده حيات
قرار دارند .درصد قابل توجهي از آنها يا اصال به درمان احتياج ندارند يا
مراقبت مختصري را ميطلبند .انجام مشاوره و توصيه يک به يک راجع
به پيشگيري از سانحه در اين موارد غير جدي امکان پذير است.
زمان مواجهه با مصدوم معموال کوتاه است (مخصوصا اگر احتياجي
به اقدام درماني نداش��ته يا مختصر احتياجي داش��ته باشند) .اما در هر
حال آنقدر وقت هس��ت که مصدومان و يا اعض��اي خانواده را در رابطه
با پيش��گيري ازوقوع س��انحه در آينده توجيه نمود يا عمال آموزش داد.
امدادگري که در مورد اهميت تعويض يک المپ سوخته وبرداشتن يک
ش��ئي لغزنده از روي فرش ِ راهرو تاريک و خطر آن توضيح ميدهد ،از
وقوع يک فقره س��قوطِ سالمندي که س��اکن آن خانه است ،پيشگيري
ميکند .امدادگران ميتوانند تا زمان رس��يدن به بيمارس��تان از فرصت
اس��تفاده کرده و در داخل آمبوالنس توضيحات الزم را بدهند .بحث در
مورد پيش��گيري ازبحث درخصوص آب و هوا و تيمهاي ورزشي باارزش
تر اس��ت .لحظات يادگي��ري بيش از يک يا دو دقيقه طول نکش��يده و
اختاللي در روند مراقبت و انتقال مصدوم بوجود نميآورند.
در رابط��ه ب��ا آم��وزش يك به ي��ك در صحنه س��انحه ،برنامههاي

روش«بس��يج همگان��ي ب��راي حفظ س�لامت عمومي»ب��ه منظور
پيشگيري از سانحه ،برپايه مشارکت اجتماعي است ومشتمل بر تيمي از
کارشناسان خبره در عرصههاي گوناگون ميباشد .مرکز امدادگری يکي
از اعضاي خبره اين تيم ميباش��د.راهکارهاي جامع پيش��گيري بر پايه
اطالعات تهيه ش��ده و ابعاد مختلف يک سانحه معين را نشان ميدهند.
اطالع��ات الزم در مورد يک س��انحه را ميت��وان از منابع مختلف جمع
آوري نمود .امدادگران پيشبيمارستاني ،شايد بيشتر ازساير اعضاي تيم،
اين امکان را دارند تا نحوه تعامل فرد با محيط خود را مشاهده کنند .از
اين راه ميتوان افراد ،روش برخوردها و رفتارهاي پرخطر را شناس��ايي
نمود ،امري که امکان آن در بخش اورژانس کمتر ميسر است.
امدادگر پيشبيمارستاني ميتواند اطالعات بدست آمده را در اختيار
اين افراد قرار دهد:
پرس��نل بخ��ش اورژانس ک��ه مس��تقيما مص��دوم را تحويل
•
ميگيرند .پزش��کان و پرس��تاران مقيم اورژانس نيز بايد مهارت و نقش
خود را در پيش��گيري از س��وانح ارتقا دهند .اگر آنها بدانند که امدادگر
قب�لا چه موضوع��ي را توضيح داده و چه چيزي را ب��ه مصدوم آموزش
دادهاست ،بهتر ميتوانند از«لحظات ياد دادن» به منظور تقويت وتکميل
توصيههاي صحنه سانحه استفاده کنند.
س��اير اف��رادي که در ارتباط با س�لامت عموم��ي جامعه کار
•
ميکنن��د .اطالعات امدادگ��ران ميتواند به منظور تهي��ه برنامه جامع
پيشگيري از سوانح ،مورد استفاده اين افراد قرار گيرد.
امدادگران پيشبيمارستاني معموال اطالعات الزم به منظور تهيه برنامه
جامع پيش��گيري از سوانح را ضبط وثبت نميکنند .براي انجام اين کار
باي��د ارتباط تنگاتنگي بين امدادگران و س��اير دس��ت اندر کاران حفظ
س�لامت عمومي برقرار باش��د .مديران مراکز امدادگری به منظور اتخاذ
سياس��تهاي روشن در رابطه با ضبط وثبت کامل اطالعات سوانح ،بايد
ستادي مشترک با ساير دست اند کاران حفظ سالمتي عمومي تشکيل
دهند.

پيشگيري از سوانح در امدادگران مراکز امدادگری
در صحن��ه ي��ک حادثه مهمترين ش��خص چه کس��ی اس��ت؟ اين
س��والی است که همواره از دانشجويان امدادگر در ابتدای دوره آموزشی
پرسيدهميشود تا هميشه و در هر حادثهای به فکر حفظ سالمتی خود
باشند .بدون ش��ک چند دانشجو پاسخ خواهند داد« :مصدوم» .پاسخی
که استاد ميخواهد بشنود .اين پاسخ فرصتی به استاد ميدهد تا از آن
به عنوان «لحظه ياد دادن» اس��تفاده نم��وده و تاکيد نمايد که باارزش
ترين خدمتی که يک امدادگر ميتواند انجام دهد آن اس��ت تا از آسيب

پيشگيري از وقوع سانحه

فصل دوم
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
بهرام و خسرو بعد ازمدتها سرگردانی و بالتکليفی تصميم گرفتند
ت��ا درگروه رانندگان آمبوالنس مرکز به خدمت خود ادامه دهند .آنها با
خود عهد بستند که در ماموريتها فقط نقش يک راننده را بازی نکنند
اين دو نفر با مس��ئول باالدس��ت خود صحبت کرده و ايده تشکيل يک
کميته ايمنی را به منظور پيشگيری از تکرار تراژدی ديگر با او در ميان
گذاش��تند .مديريت از اين ايده اس��تقبال کرده و آنها را به عنوان عضو
کميته منصوب نمود.
يکسال بعد ،بهرام وخسرو به رهبران عملی مجموعهای از فعاليتهای
پيش��گيرانه در عرصه کار خود تبديل ش��ده و با يک ش��رکت مهندسی
محلی در مورد نصب تجهيزات مناس��ب در قس��مت حمل آمبوالنسها

تحقي��ق ميکردند .آنها همچنين کالس رعايت موارد ايمنی برای «تازه
واردي��ن» به مرکز را داي��ر کرده بودند .آنها اطالعات باارزش��ی درمورد
رعايت ايمنی و پيش��گيری از وقوع س��انحه در ش��غل امدادگری را در
اينترنت،کتب و ژورنالهای مختص سازمانهای امدادگری و ساير مراکز
خدم��ات آمبوالنس بدس��ت آورده بودند .قرار اس��ت در ماه آينده ،يکی
از آنه��ا به عنوان نماينده مرکز در ش��ورای حفظ س�لامتی شهرس��تان
سخنرانی داشته باشد.

اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند انرژی و نيرو را در ارتباط با تروما تعريف کند.
بتواند رابطه بين قوانين حرکت انرژی و بروز تروما را تعريف کند.
بتواند رابطه وقوع سانحه و تبادل انرژی در اثر سرعت را تشريح کند.
بتواند تبادل انرژی و ايجاد حفره را توضيح دهد.
بتواند با توجه به تعريف س��انحه ناش��ی از وس��يله نقليه موت��وری ،از علم كينماتيك ب��رای پيش بينی
آسيبهای احتمالی در يک فرد بدون کمربند استفاده کند.
بتواند از اصول تبادل انرژی در يک سانحه فرضی برای بيان آسيبهای وارده به نواحی سر ،ستون فقرات،
قفسه سينه و شکم استفاده کند.
بتوان��د با توجه به صدمات داخلی و خارجی وس��يله نقليه ،آس��يبهای اختصاصی و علل آنها را در يک
سانحه پيش بينی کند.
بتواند کارکرد سيستمهای کنترل سرنشين خودرو را بيان کند.
بتواند قوانين حرکت و انرژی را به س��اير مکانيس��مهای آسيب رس��ان (مثال انفجارات ،سقوطها) تعميم
دهد.
بتواند پنج مرحله انفجارات و آسيبهای ناشی از هر مرحله را تشريح نمايد.
بتواند اختالفات ناشی از آسيب زايي جنگ افزارهای دارای انرژی کم ،متوسط و زياد را توضيح دهد.
بتواند رابطه تبادل انرژی و آسيب زايي ناشی از آن در سطح قدامی يک جسم را توضيح دهد.
بتواند اصول کينماتيک تروما را در ارزيابی وضع مصدوم بکار گيرد.

38

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

سنـاريـوي ايـن فـصـل
س��اعت حدود  5بعد از ظهر يکش��نبه ای س��رد و بارانی ،ش��ما از وقوع حادثه ای ترافيکی در تقاطعی شلوغ در يکی از آزاد راههای بين شهری
مطلع ميشويد .ديسپاچ مرکز به شما و همکارتان ميگويد که دو خودرو با تعدادی نامعلوم سرنشين باهم برخورد کرده و نيروی پليس نيز در راه
اس��ت .بعد از رس��يدن به محل حادثه ،متوجه ميشويد که يکی از خودروها از جلو و ديگری از کنار آسيب ديده اند .کيسههای هوای هردو خودرو
عمل کرده و باز ش��ده اند .خودرو اول از جلو زيان قابل توجهی پيدا کرده و از زير کاپوت آن بخار بلند ش��ده و گلگيرها روی تايرها خم ش��ده اند.
سرنشين بدون کمربند هنوز در داخل خودرو است .سمت راننده خودروی دوم حدود  45سانتيمتر به سمت سرنشين فرورفته است .راننده هنوز
در داخل ماشين بوده و روی فرمان افتاده است.
با توجه به اين اطالعات ،بنظر شما چه آسيبهايي به اين دو راننده وارد شده است؟ در صحنه اين حادثه ،به عنوان يک امدادگر
با تجربه ،ش�ما خودتان کدام مصدوم را اول ارزيابی کرده و کدام مصدوم را به همکارتان که حدود 3ماه قبل فارغ التحصيل ش�ده
است ميسپاريد؟
هر س��اله در آمريکا بيش از  161هزار نفر ،قرباني س��وانح ترومايي
ميش��وند .در س��ال ،2002حوادث ناش��ي از وس��يله نقليه ()MVCs
موجب  44هزار کشته و بيش از  3ميليون مجروح شده است .کشورهاي
ديگ��ر نيز يا به ان��دازه آمريکا و يا حتي بي��ش از آن گرفتار اين معضل
هستند .موارد ترومای نافذ ناشی از اسلحه در آمريکا نيز فراوان هستند.
س��وانح ناشی از انفجارات در برخی کش��ورها به علت تروريسم در حال
افزايش ميباشند .معالجه و درمان موفقيت آميز مصدومان ترومايي تابع
ش��ناخت آس��يب يا آسيبهاي بالقوه و داش��تن مهارتهاي مناسب در
رسيدگي به اين آسيبها ميباشد.
با اين وصف حتي اگر يک امدادگر ،با هر ميزان تجربه کاری ،اصول
کينماتيک يا مکانيسمهای درگير در روند آسيبها را نداند ،ممکن است
متوجه آنها نگش��ته و به اصطالح آنها را ميس��ر نمايد .اما آشنايي با اين
اصول ،شک به وجود آسيبها را براساس الگوی سانحه قابل مشاهده در
صحنه افزايش ميدهد .اطالع��ات دقيق در مورد چگونگی وقوع حادثه
وآس��يبهای احتمالی را ميتوان به پزشکان و پرستاران بخش اورژانس
انتقال داد .در صحنه حادثه و هنگام انتقال مصدوم ،ميتوان به بهترين
نحو از اين آس��يبهای احتمالی مراقبت نموده و کاری کرد که «آسيب
دو چندان نشود».
آس��يبهای کش��نده ای وجود دارند که چندان واضح نيستند و به
همين دليل ممکن اس��ت در صحنه حادثه يا هن��گام انتقال مجروح به
مرکز تروما يا بيمارس��تان مخصوص م��ورد توجه و مراقبت قرار نگيرند.
دانس��تن اينکه بايد به کجا نگاه کرد وچگونه به دنبال آس��يبها گشت،
به اندازه مراقبت ازآس��يبهاي مشهود اهميت دارد .شرح کامل ودقيق
يک س��انحه ترومايي و تفسير اطالعات بدست آمده اين امکان را فراهم
م��يآورد تا امدادگر پيش بيمارس��تاني قبل از آنکه ب��ه معاينه مصدوم
بپ��ردازد ،بخش اعظم آس��يبهاي وارده به يک مص��دوم را پيشبيني
کند.
در اي��ن فصل اصول کلی و اصول مکانيک��ی حاکم بر کينماتيک تروما
ش��رح داده ميش��وند .اثرات ناحيهای ناش��ی از ترومای بالنت و نافذ در

بخشهای بعدی بيان ميش��وند .اصول کلی عب��ارت از قوانين فيزيکی
حاکم بر مبادله انرژی و اثرات عمومی ناشی از اين تبادل انرژی ميباشند.
اصول مکانيکی تعامل بدن انس��ان با مولفههای منجر به ترومای بالنت
(مثال خودروهای موتوری ،دوچرخه و س��ه چرخه و س��قوط از بلندی)
را مورد بررس��ی قرار ميدهد .يک س��انحه يا ضربه عبارت است از وقوع
تبادل انرژی و زمانی روی ميدهد که يک نيروی دارای انرژی (مثال يک
جس��م جامد) به بدن اصابت مينمايد .اين تعريف فقط ش��امل برخورد
خودرو موتوری به بدن نيس��ت ،بلکه ضربه ناشی از بدن درحال سقوط
به زمين ،اصابت يک گلوله به نس��وج داخلی بدن و فش��ار بيش از حد
و ترکشهای ناش��ی از يک انفجار را نيز شامل ميشود .همه اين موارد
موجب مبادله انرژی ميش��وند .همه اين موارد شرايط بالقوه کشنده ای
را بوج��ود ميآورند .همه اين موارد نياز به مديريت و مراقبت امدادگران
پيش بيمارستانی خبره و دارای بينش دارند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصول کلی

ارزياب��ي و مراقب��ت از يک مصدوم ترومايي را مي توان به س��ه فاز
قبل از س��انحه ،حين سانحه و بعد از سانحه تقسيم نمود .مجددا تاکيد
ميش��ود که کلمه سانحه الزاما به مفهوم س��انحه ناشي از وسيله نقليه
نيس��ت .برخورد يک خودرو به عابر پياده ،برخورد يک گلوله به شکم و
برخورد يک کارگر ساختماني به آسفالت بعد از سقوط از بلندي ،همگي
سانحه محس��وب ميش��وند .در هرس��انحهاي ،انرژي مابين يک جسم
درح��ال حرکت و بافت بدن قرباني تروما يا مابين قرباني درحال حرکت
و يک جسم ساکن مبادله ميشود.
ف��از قبل ازس��انحه ش��امل کليه وقايعي اس��ت که قبل از س��انحه
وج��ود دارند (از جمله مصرف الکل و مخدرات) .اوضاع واحوالي که قبل
از س��انحه وجود داش��ته اند (ازجمله امراض ح��اد و مزمن فرد مصدوم
و داروه��اي مصرفي و وضعيت فکري او) نيز در زمرهاين فاز محس��وب
ميشوند .مصدومان جوان معموال بيماري مزمن ندارند .اما در مصدومان

حرکتشناسی تروما

س��المند ،بيماريهاي قبل از وقوع س��انحه ،روند اقدامات درماني پيش
بيمارس��تاني را با مش��کالت جدي روبرو نموده و تاثير قابل توجهي بر
نتيجه اين اقدامات دارند .براي نمونه ،راننده ِ س��المندي که ماشين اش
به يک تير برق برخورد کرده ممکن اس��ت دچار درد قفسه سينه ناشي
از س��کته قلبي بش��ود .آيا اين راننده به تير برق برخورد کرده و متعاقبا
دچار س��کته قلبي شده اس��ت ،يا اينکه قبال سکته قلبي نموده وبعد به
تي��ر برق برخورد کرده اس��ت؟آيا مصدوم قبال داروي��ي (مثال بتا بلوکر)
مصرف کرده که مانع افزايش ضربان قلب در فرد دچار ش��وک ميشود؟
اغلب اين بيماريها مس��تقيما بر روند ارزيابی و مراقبت از مصدوم تاثير
ِ
ميگذارند،هرچن��د که ام��کان دارد الزاما بر کينماتيک س��انحه تاثيری
نداشته باشند.
فاز حين سانحه زماني شروع ميشود که بين يک جسم درحال حرکت و
جسم ديگري برخورد روي ميدهد .جسم دوم ميتواند متحرک يا ثابت
بوده وممکن اس��ت انسان يا يک شئي باش��د .در اغلب تروماها ناشي از
وس��يله نقليه سه برخورد روي ميدهند )1( :برخورد بين دو جسم)2( ،
برخورد بين سرنشينان وس��يله نقليه با وسيله نقليه و ( )3برخورد بين
اندامهاي حياتي سرنش��ينان با خود سرنش��ينان .براي نمونه ،زماني که
يک وسيله نقليه به يک درخت برخورد ميکند ،اولين برخورد عبارت از
اصابت وسيله نقليه به درخت ميباشد .دومين برخورد عبارت از برخورد
سرنشين به فرمان يا شيشه جلو ميباشد .اگر سرنشين ازکمربند ايمني
استفاده کرده باشد ،برخورد عبارت از برخورد سرنشين و کمربند ايمني
خواهد بود .س��ومين برخورد عبارت از برخورد اندامهاي داخلي مصدوم
به ديواره قفسه سينه يا شکم ميباشد .در يک سقوط فقط برخوردهای
نوع دوم و سوم وجود دارند .جهتي که در آن مبادله انرژي روي ميدهد،
مقدار انرژيي که مبادله ميشود و تاثيري که اين نيروها بر بدن شخص
مصدوم دارند ،همگي بايد در حين ارزيابی صحنه حادثه توسط امدادگر
مورد توجه قرار گيرند .در فاز بعد از سانحه ،امدادگر از اطالعات بدست
آمده درخالل دو فاز قبلي به منظور مراقبت از مصدوم استفاده ميکند.
اين فاز بالفاصله بعد از جذب انرژي و آس��يب ديدن فرد شروع ميشود.
بروز عواقب مهلک ناشي از تروما ممکن است سريع يا کند باشد .از اين
عواق��ب ميتوان جلوگيري کرد يا آنها را ب��ه نحو قابل توجهي کاهش
داد .اين کار بخش��ي منوط به اقدامات مراقبتي و درماني مناسب توسط
امدادگ��ران در صحنه حادثه و در حين انتقال مصدوم ميباش��د .در فاز
بعد از س��انحه ،ش��ناخت امدادگر از كينماتيك تروما ،درجه شک او به
آس��يبهاي وارده و نيز مهارت و توان او در رس��يدگي به اين آسيبها
همگي بر وضعيت نهايي فرد مصدوم تاثير اساس��ي دارند .براي شناخت
اث��رات نيروهايي که موجب آس��يب بدني ميش��وند ،امدادگر بايد با دو
مقوله آشنا شود ــ انرژي و آناتومي
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(شکل 1ـ )3ارزيابي صحنه يک حادثه اهميت اساسي دارد .اطالعاتي مانند جهت وارد
شدن ضربه ،مچاله شدن کابينتهاي سرنشين و ميزان مبادله انرژي به ما کمک ميکنند تا
قادر به پيش بيني آسيبهاي احتمالي در سرنشينان خودرو باشيم .اين تصوير در چاپ ا ّول اين
کتاب آورده شده بود .هرچند که خودرو مدلي قديمي است ،با اين حال براي نشان دادن مفهوم
مکانيسم آسيب مناسب ميباشد.

چيزي برخورد نموده و با چه س��رعتي؟ زمان توقف چقدر بوده اس��ت؟
آيا سرنش��ينان از کمربند ايمني اس��تفاده کرده اند يا نه؟ آيا کيسه هوا
باز ش��ده است يا نه؟ آيا کودکان را در صندلي مخصوص خود قرار داده
اند يا نه؟ آيا سرنش��ينان از وس��يله نقليه به بيرون پرت شده اند يا نه؟
آيا سرنش��ينان به جس��م يا اجس��ام ديگري برخورد کرده اند يا نه؟ اگر
پاس��خ مثبت است ،به چند جسم ديگر برخورد کرده اند؟ اگر قرار است
که امدادگر پيش بيمارس��تاني به تبادالت انج��ام گرفته در بين نيروها
پي ببرد بايد به پاس��خ اين سواالت و بس��ياري ديگر از پرسشها دست
پي��دا کرده و از اطالعات حاصله به منظور پيشبيني آس��يبهاي وارده
ومراقبت مناسب از آنها استفاده نمايد.
پروسه بررسي صحنه حادثه به منظور تعيين آسيبهاي وارده در اثر
نيروها و حرکت ناشي از اين نيروها را علم کينماتيک ()kinematics
ميگويند .از آنجاييکه کينماتيک بر اساس اصول فيزيک بنا نهاده شده
است ،شناخت قوانين فيزيک در اين رابطه ضرورت دارد

قوانين انرژي وحرکت

قانون اول نيوتون در مورد حرکت ميگويد که يک جسم ساکن مادام
که نيرويي آنرا از حالت س��کون در نياورد ،کماکان س��اکن خواهد بود و
يک جس��م متحرک مادام که نيرويي آنرا از حرک��ت باز ندارد ،کماکان
به حرکت خود ادامه خواهد داد .موتور س��يکلت ش��کل  3-2ساکن بود
ت��ا وقتي که انرژي موتور ،آن را ب��ه طرف هدف به حرکت در آورد .اين
حرکت ادامه دارد تا زماني که موتور س��يکلت به جس��مي برخورد کند
يا اين ک��ه به زمين بازگردد و ترمزها ب��ه کاربيافتند .همين روال براي
فردي که در صندلي جلو يک ماشين سوار شده است نيز صدق ميکند.
اگر اين ماش��ين به درختي برخورد کند و متوقف شود ،سرنشين بدون
کمربن��د آن کماکان به حرکت خود ادام��ه ميدهد تا وقتي که به ميله
فرمان ،داش��بورد يا شيشه جلوي ماش��ين برخورد نمايد .برخورد با اين
اجسام ،حرکت رو به جل ِو بدن يا سر را متوقف ميکند .اندامهاي داخلي
انرژي
ش��خص سرنشين نيز تا زماني که به ديواره قفسه سينه يا شکم برخورد
اولين گام در کس��ب ش��رح حال آن است که به بررسي وقايع اتفاق نکنند کماکان به حرکت خود ادامه ميدهند.
افتاده درصحنه حادثه پرداخته ش��ود (ش��کل .)3-1مثال در يک حادثه
چرا شروع يا توقف ناگهاني حرکت موجب آسيب وصدمه در يک فرد
وس��يله نقليه ( ،)MVCصحنه حادثه چگونه اس��ت؟ چه کسي به چه
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

(شکل 2ـ )3يک موتورسيکلت در حال پرش از يک مانع ،زماني که با زمين تماس اش را از دست ميدهد ،ناگهان متوقف نميشود .شتاب حرکت موتورسيکلت و انرژي قبال موجود در آن
باعث ميشوند تا موتور سوار وموتورسيکلت به حرکت رو به جلو خود ادامه دهند ،مگر آنکه به مانعي برخورد کنند.

ميشود؟ قانون بقاي انرژي ميگويد که انرژي خلق و يا نابود نميشود،
بلکه از شکلي به شکلي ديگر تبديل ميگردد .حرکت وسيله نقليه نوعي
انرژي است .هنگام اس��تارت زدن وسيله نقليه ،موتور آن انرژی موجود
در س��وخت خودرو را آزاد ميکند .اين انرژی پيس��تونها را به حرکت
درميآورد .حرکت پيس��تونها از طريق دنده به چرخها منتقل ميشود.
چرخه��ا نيز هنگام چرخش به جاده چس��بيده ونهايتا خودرو به حرکت
در ميآيد .برای متوقف نمودن خودرو ،انرژی ناش��ی از حرکت آن بايد
به ش��کل ديگری (مثال داغ ش��دن ترمزها ،برخورد با يک جس��م يا خم
شدن بدنه خودرو) تبديل شود .زماني که رانندهاي پا روي ترمز گذاشته
و با کاستن از سرعت ماشين آن را از حرکت باز ميدارد .انرژي حرکتي
در اث��ر مالش صفحات ترمز روي پ��رده ترمز و مالش چرخها روي جاده
تبديل به گرماي اصطکاک (انرژي گرمايي) ميش��ود .به همين ترتيب،
انرژي مکانيکي ماش��ين در حال حرکتي که به ديواري برخورد ميکند،
با خم ش��دن بدنه و س��اير قطعات آن پراکنده ميشود .انرژي باقيمانده
نيز به سرنشينان واندامهاي داخلي آنها منتقل ميگردد.
انرژي جنبشي حاصل وزن جسم متحرک و سرعت آن است .وزن و
جرم يک فرد يکس��ان ميباشند .همينطور هم سرعت و شتاب نيز يکي
قلمداد ميش��وند .رابطه بين وزن و سرعت در هنگام محاسبه انرژي به
قرار زير است:
انرژي جنبشي مساوي است با نصف مقدار جرم × سرعت به توان
دو يا KE = ½mv²
بنابراين انرژي جنبشي موجود در يک فرد  68کيلويي که سرنشين
ماشيني با سرعت  48کيلو متر در ساعت است عبارت خواهد بود از:
واحد KE = 34× 482~78500
در اي��ن بحث از هيچ واح��د فيزيکي اندازه گيري انرژي (مانند ژول
و غيره) اس��تفاده نشده اس��ت .اين فرمول صرفا براي نشان دادن تبادل
انرژي آورده ش��ده اس��ت .با اين حساب فرد مورد بحث در لحظه توقف،
داراي  785000واحد انرژي آماده براي تبديل به نوع ديگر اس��ت .اين
تبادل انرژي موجب تغيير ش��کل وس��يله نقليه و آس��يب ديدگي بدني
سرنش��ين آن ميشود .با اس��تفاده از کمر بند ايمني و نصب کيسه هوا
ميتوان اين انرژي را تبديل به شکل کم خطري نمود.

ام��ا کدام فاکتور بيش��ترين تاثير را در توليد انرژي جنبش��ي دارد:
جرم يا سرعت؟ فرض کنيد که شخصي  72کيلويي سرنشين ماشيني با
سرعت  48کيلومتر در ساعت است ،در اين صورت حدود  83000واحد
انرژي آماده تبديل شدن اس��ت .اگر وزن سرنشين همان  68کيلو گرم
باش��د اما سرعت ماش��ين به  60کيلومتر درساعت افزايش پيدا کند در
آن صورت انرژي آماده به حدود  120000واحد ميرسد .اين محاسبات
نشان ميدهد که چگونه افزايش سرعت در قياس با افزايش جرم ،انرژي
به مراتب بيش��تري توليد مينمايد .بنابراين تصادفات با س��رعت باال در
مقايس��ه با تصادفات با س��رعت پايين ،صدمات و خسارات بيشتري هم
درسرنشينان و هم در خودرو ايجاد مينمايند.
اگرچه سرعت تصاعدی و جرم خطی است ،اما هرگاه بين دو جسم
اختالف وزن فراوانی وجود داش��ته باش��د ،اين موض��وع ميتواند تعيين
کننده باش��د .در برخورد بين يک خ��ودرو کوچک و کاميون تريلردار يا
ي��ک خودرو و يک عابر پياده ،در هردو حالت نتيجه به نفع وس��يله ای
است که وزن بيشتری دارد.
فاکتور مهم ديگري در بررسي حادثه عبارت از فاصله توقف ميباشد.
خ��ودروی که ب��ه علت برخورد به يک ديوار آجری يا گذاش��تن پا روی
ترمز متوقف ميش��ود ،ميزان مش��خصی انرژی را پراکنده مينمايد ،اما
به ش��يوه ای متف��اوت و در فاصله زمانی متفاوت .در م��ورد اول انرژی
به علت خمش بدنه خودرو جذب ميش��ود .اما درمورد دوم ،گرم شدن
ترمز انرژی را جذب مينمايد .در مورد اول حرکت روبه جلو سرنش��ين
خودرو (انرژی) موجب آسيب ديدگی بافت نرم و استخوانهای سرنشين
ميشود .اما در مورد دوم ،انرژی بازهم توسط ترمز جذب شده و به گرما
تبديل ميگردد.
اين رابطه معکوس بين زمان توقف و آس��يب زايي درخصوص موارد
سقوط نيز صادق ميباشد .کسي که روي يک سطح قابل فشرده شدن،
نظير برف غير يخي داراي ضخامت س��قوط ميکند شانس زنده ماندن
بيش��تري دارد .اگر همين فرد روي يک س��طح س��خت ،نظير پياده رو
سيمان کاري شده ،ساقط شود دچار آسيبهاي وخيم تري خواهد شد.
ماده قابل فش��رده شدن فاصله زماني س��قوط را افزايش داده و حداقل
بخش��ي از ان��رژي را جذب نموده و از جذب آن توس��ط بدن جلوگيري
بعمل ميآورد .درنتيجه از ميزان آس��يب و جراحات بدني کاسته خواهد

حرکتشناسی تروما
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باشد ،تعداد ذراتي که در معرض ضربه ناشي از يک جسم متحرک قرار
پر از پر و زدن
ميگيرند ،بيش��تر خواهد بود .زدن مشت به يک متکاي ُ
مشت با همان سرعت به يک ديوار آجري ،اثرات متفاوتي بر روي دست
ايجاد ميکنند .مش��تي که به ديوار آج��ري برخورد ميکند در قياس با
مشتي که به متکا ميزند ،انرژي بيشتري جذب ميکند.
بطور خالصه ،بدن داراي سه نوع دانسيته بافتي است ـ دانسيته هوا
(بخش اعظم ريه و برخی قسمتهای روده) ،دانسيته آب (عضله وبيشتر
ارگانهاي توپر مثل کبد وطحال) و دانسيته جامد (اُستخوان) .بنابراين
آسيب وارده تابع نوع تراکم بافت ضربه خورده است.

سطح مقطع

(شکل 3ـ )3جابجايي انرژي از يک خودرو درحال حرکت به يک عابر پباده ،موجب آسيب
بافتي و انتقال سرعت و انرژي به عابرميشود .اين امر مصدوم را از نقطه ضربه به کناري پرتاب
مي کند .آسيب وارده به مصدوم ممکن است در لحظه برخورد او به خودرو و در زمان سقوط
اش روی زمين يا برخوردش به خودرو ديگری روی بدهد.

ش��د .اين اصل در مورد س��اير حوادث ترومايي نيز صادق اس��ت .عالوه
براين ،رانندهاي که از کمربند ايمني استفاده ميکند در قياس با راننده
فاقد کمربند ايمني ،دچار آس��يب شديد تري ميشود .در اين مورد نيز
بخش زيادي از انرژي بجاي انتقال به بدن به کمربند منتقل ميشود.
بنابراين زمانی که يک جسم درحال حرکت بوده و داراي مقدارمعيني
انرژي حرکتي اس��ت ،درصورت توقف کام��ل ،از طريق تبديل انرژي به
شکل ديگر يا انتقال آن به جسم ديگر تمام انرژي خود را از دست بدهد.
مثال ،اگر يک خودرو به عابري برخورد کند ،عابر به کناري پرت ش��ده و
از سرعت خودرو کاسته ميشود (شکل  .)3-3اما اين کاهش سرعت به
عابر منتقل شده وموجب آس��يب ميگردد .کاسته شدن از سرعت يک
جسم درحال حرکت در بدن فرد مصدوم منتهي به آسيب ميشود.
جرم × سرعت باالرونده = نيرو = جرم × سرعت پايين رونده
انرژی منتقل شده به کودک عابر ،در قالب افزايش سرعت او ،بسيار
بيش��تر از کاهش سرعت خودرو است .اجزای نرم بدن کودک در قياس
با اجزای محکم بدنه خودرو نيز در معرض آس��يب ديدگی بيشتری قرار
دارند.

تبادل انرژی بين يک شي جامد و بدن انسان
زماني که بدن انس��ان با يک جس��م برخورد ميکند ويا برعکس ،آن
حج��م از بافت که تحت تاثير ضربه قرار ميگي��رد ،ميزان تبادل انرژي
و درنتيجه وس��عت آسيب را مش��خص مينمايد .حجم بافت تحت تاثير
قرارگرفته نيز تابع تراکم بافتي و سطح مقطع ضربه ميباشد.

تراکم بافتي
هرچق��در تراک��م يک بافت (تعداد ذره در يک حجم معين) بيش��تر

اگر دس��تمان را از پنجره يک خوروي درحال حرکت بيرون ببريم،
فش��ار باد را احس��اس ميکنيم .اگر کف دس��ت را بطور افقي وموازي با
جهت جريان باد قرار دهيم ،قدري فش��ار روبه عقب درقسمت انگشتان
دست احساس مينماييم که ناشي ازبرخورد ذرات باد به دست ميباشد.
اگر دس��ت را 90درجه بچرخاني��م و در وضعيت عمودي قرار دهيم ،در
آن صورت س��طح بيشتري از دس��ت درمعرض جريان باد قرار ميگيرد.
در اين حالت ذرات بيش��تري از باد به دس��ت برخورد نموده و درنتيجه
فشار زيادتري برآن وارد ميشود .سطح مقطع را ميتوان با تغيير اندازه
يک جس��م ،جه��ت حرکت اش در داخل ب��دن و قطعه قطعه کردن آن
جسم تغيير داد .برخورد سطح جلويي يک خودرو يا يک چوب بيس بال
و يا يک گلوله به بدن انس��ان مثاله��ای اين گوناگونی در اين خصوص
ميباش��ند .س��طح جلويي يک خودرو ميتواند با بخ��ش بزرگی از بدن
مصدوم تماس پيدا کند .چوب بيس بال با سطح کمتر و گلوله با سطح
بس��يار کمی تماس پيدا مينمايد .بنابراين مقدار تبادل انرژی منجر به
آس��يب تابع انرژی جس��م متحرک و دانسيته بافتی است که در معرض
تماس قرار ميگيرد.

ايجاد حفره (کاويتاسيون)
مکانيک پايه تبادل انرژي پديده نس��بتا س��ادهاي اس��ت .ضربه يک
جسم به اجزاء تشکيل دهنده يک بافت ،موجب به حرکت درآوردن اين
اج��زاء در محل اصابت ضربه ميش��ود .اينها نيز ب��ه نوبه خود به اجزاء
ديگر برخورد کرده و موجب ش��روع روندی موسوم به «سقوط دومينو»
ميگردند در بازی بيليارد ميتوان اين روند را به خوبی مش��اهده نمود.
پرت��اب توپ بيليارد از يک طرف ميز و برخورد آن به توپهاي ديگر در
طرف مقابل ،موجب انتقال انرژي از توپ پرتاب ش��ده به توپهاي ديگر
ميش��ود (شکل  .)3-4توپ پرتاب شده انرژي خود را از دست داده و از
سرعت حرکت آن کاسته ميش��ود يا اساسا متوقف ميگردد .توپهاي
ديگ��ر اي��ن انرژي را جذب نم��وده و از نقطه برخورد ش��روع به حرکت
مينماين��د .توپ بازي بولين��گ نيزبه همين من��وال موجب به حرکت
درآوردن ميلهه��ا ميش��ود .توپهاي ب��ازي بيلي��ارد و ميلههاي بازي
بولين��گ به علت تب��ادل انرژي ،جابجا ميگردند .زماني که يک جس��م
متحرک به بدن انس��ان اصابت ميکند يا بدن درحال حرکت به جس��م
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(شکل 4ـ ،A )3انرژي موجود در توپ بيليارد ،به هرکدام از توپها منتقل مي شود،B .
مبادله انرژي توپها را ازهم جدا کرده و يک حفره ايجاد ميشود.

ساکني برخورد مينمايد ،نيز همين جابجايي انرژي اتفاق ميافتد .بافت
بدن انس��ان از جايگاه طبيعي خود جابجا شده و حفرهاي بوجود ميآيد.
به اين روند کاويتاسيون ( )cavitationميگويند.
دو ن��وع کاويت��ه يا حفره ايجاد ميش��وند .يک حف��ره موقت زمان
وارد ش��دن ضربه بوجود ميآيد ،اما با توجه به خاصيت كشس��اني بافت
بدن ممکن اس��ت به حالت اوليه برگردد .اي��ن حفره زماني که مصدوم
توس��ط امدادگر پيش بيمارستاني يا بيمارستاني معاينه ميشود ،ممکن
اس��ت قابل مشاهده نباشد .حفره موقت موجب كشيدگي بافتها ميشود.
ي��ک حف��ره دائمي ني��ز در زمان وارد ش��دن ضربه به باف��ت و به علت

بهم فش��ردگي وپارگي آن ايجاد ميش��ود .اين حفره نيز بخشي به علت
كشيدگي بوجود مي آيد،اما چون بافت به حالت اوليه خود برنميگردد،
در زمان معاينه قابل مشاهده است (شکل)3-5
آن مقدار از حفره موقت که به عنوان حفره دايمی باقی ميماند ،تابع
ِ
چيليک از
ميزان كشساني بافت درگير ميباشد .مثال ،محکم زدن به يک
جنس استيل با استفاده از ميله بازي بيس بال ،موجب ايجاد فرورفتگي
يا حفرهاي در ديواره آن ميش��ود .اما زدن به يک اس��فنج الس��تيکي با
هم��ان ضربه و با همان ميله چنين حفرهاي را بوجود نميآورد (ش��کل
 .)3-6اختالف در خاصيت كشساني اين دو ماده است ـ اسفنج الستيکي
كشسان تر از چيليک اس��تيلي ميباشد ـ ..بدن انسان بيشتر به اسفنج
الستيکي شبيه است تا به چيليک استيلي .اگر شخصي مشتي به شکم
ش��خص ديگري بزند ،متوجه فرو رفتن مشت اش در شکم ميشود ،اما
به محض آنکه مشت را از روي شکم بردارد ديگر اثري ازفرورفتگي باقي
نميمان��د .همچنين اگر با يک ميله بيس بال ضربهاي به ناحيه قفس��ه
س��ينه وارد شود ،حفره واضحي در آن بوجود نميآيد اما موجب آسيب
ديدگ��ي اين ناحيه ميش��ود (هم به دليل تماس مس��تقيم و هم حفره
ناشی از تبادل انرژی) .با اشراف به جزئيات سانحه و تفسير آن ،اطالعات
الزم ب��ه منظور تعيين اندازه تقريبي حفره در زمان وارد ش��دن ضربه و
پيش بينی دقيق آسيبهاي احتمالي بدست خواهند آمد.
وقتی که ماشه تفنگی پر کشيده ميشود ،سوزن آتش زن به کالهک
فشنگ برخورد کرده و موجب انفجار در آن ميگردد .انرژی حاصل از اين
انفجار به گلوله منتقل شده و آنرا از لوله تفنگ به بيرون پرتاب مينمايد.
اکنون گلوله دارای انرژی يا نيرو شده است (شتاب × جرم = نيرو).
طبق قانون اول حرکت نيوتون ،اين گلوله تا زمانی که توس��ط يک
نيروی خارجی متوقف نشود کماکان به حرکت خود ادامه ميدهد .برای
آنک��ه گلوله در داخل ب��دن از حرکت باز بماند ،الزم اس��ت تا انفجاری
دربدن معادل انفجار درون تفنگ روی بدهد (س��رعت افزايش يابنده ×
جرم =نيرو = س��رعت کاهش يابنده × جرم) (ش��کل  .)3-7اين انفجار
حاصل تبادل انرژی اس��ت که موج��ب جابجايي اجزاء بافتی از موقعيت
طبيعی خود شده و ايجاد حفره مينمايد.

(شکل 5ـ )3آسيب وارده به يک بافت بسيار بيشتر از آن چيزي است که حفره دايمي ناشي از يک پرتابه ايجاد ميکند .هرچقدر پرتابه سريع تر وسنگين تر باشد ،حفره موقت بزرگتر بوده
و وسعت آسيب بافتي بيشتر خواهد بود.

حرکتشناسی تروما

تروماي نافذ و غير نافذ
تروما را عموما به تروماي نافذ (برنده) و بالنت(غير نافذ،كند) دسته
بندي ميکنند .اما تبادل انرژي و آسيب زايي در هر دونوع تروما يکسان
ميباش��د .تنها اختالف واقعي عبارت از ميزان نفوذ در پوس��ت اس��ت.
اگر تمام انرژي يک جس��م بر روي س��طح کوچکي از پوس��ت متمرکز
ش��ود .احتمال دارد که پوست پاره شده ،جسم به داخل بدن فرورفته و
يک تبادل انرژي متمرکزي ايجاد ش��ود .اين امر باعث ميشود تا انرژي
مخرب بيش��تري به يک ناحيه وارد گردد .جس��م بزرگي که انرژي اش
بر س��طح وسيعي از پوست پخش ميش��ود ،به داخل بدن فرو نميرود.
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درنتيجه ضربه وارده ،گستره زيادي از بدن را در برميگيرد و نوع آسيب
تمرکز کمتري دارد.
تبادل انرژي رابطه مستقيمي با تراکم و اندازه سطح مقطع نقطه تماس
بي��ن جس��م و بدن فرد مص��دوم دارد .در تروماي بالنت ،آس��يب وقتي
ايجاد ميش��ود که بافتهاي بدن با ش��دت کم يا زياد بهمديگر فشرده
ميشوند .در تروماي نافذ ،آسيب وقتي ايجاد ميشود که بافتهاي بدن
در راس��تاي حرکت جسم نافذ از همديگر گسيخته و پراکنده ميشوند.
هر دو نوع تروما ،حفره ايجاد نموده و بافتهاي بدن را بافش��ار ازجايگاه
طبيعي خود جابجا ميکنند.
تروماي بالنت (غير نافذ) هم پارگيهاي خطي و هم حفره ايجاد مينمايد.
حفره معموال از نوع موقت بوده و محدود اس��ت به نقطه تماس .تروماي
نافذ هم حفره موقت وهم حفره دائمي بوجود ميآورد .انرژي يک جسم
س��ريع الحرکت داراي سطح مقطع کوچک ،در نقطهاي متمرکز گشته،
ممکن است استحکام بافتي را درهم بشکند و نهايتا به داخل آن فرورود.
حفره موقتي که ايجاد ميش��ود در جهات قدامی و کناري جس��م نافذ
امتداد مييابد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصول مکانيکال

تروماي بالنت (غير نافذ )

(شکل 6ـ ،A )3کوبيدن با چوگان مخصوص بيس بال به ديواره يک چيليک استيلي،
حفره اي در آن ايجاد ميکند ،B .کوبيدن با همان وسيله به ديواره يک قطعه فوم ايجاد حفره
نميکند.

(شکل 7ـ)3

در خالل وقوع ترومای بالنت( غير نافذ) ،الگوهای آس��يب ،شدت
اي��ن آس��يبها و ارگانهايي که در معرض خطر واقع ميش��وند تابع
( )1جهت واردشدن ضربه )2( ،ميزان صدمه خارجی به خودرو (نوع
و ش��دت آن) و ( )3ميزان آس��يب ديدگی داخلی (مث�لا فرورفتگی
جايگاه سرنش��ين ،خم ش��دگی دس��ته فرمان خودرو ،شکستگی نوع
سيبل نشانه گيري شيشه خودرو ،شکستگی آينه خودرو و فرورفتگی
داش��بورد خودرو به علت برخورد با زانو).
در تروم��اي بالنت (غير ناف��ذ) دو عامل ــ برش وتراکم ــ در ايجاد
آس��يب دخالت دارند .برش به علت شتاب بيشتر يک اندام يا ساختمان
(يا بخش��ي از ي��ک اندام يا س��اختمان) از اندام يا س��اختمان ديگر (يا
بخش��ي از اندام يا ساختمان ديگر) بوجود ميآيد .تراکم به علت فشرده
ش��دن يک اندام يا س��اختمان (يا بخش��ي از يک اندام يا ساختمان) در

زمانيکه گلوله ای از داخل بافتی حرکت ميکند ،انرژی حرکتی گلوله به بافت منتقل گشته و آنرا از سر راه گلوله به کناری ميزند.
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بين اندامها يا س��اختمانهاي ديگر ايجاد ميش��ود .آسيب ميتواند به
علت هرنوع ضربهاي از جمله ( MVCخودرو يا موتورسيکلت) برخورد
خودرو با عابر پياده ،س��قوط از بلندي و ضربههاي ورزش��ي يا انفجاري
بوج��ود بيايد .تمامي اين مکانيس��مها را بطور مجزا مورد بحث قرارداده
وب��ه عوارض ه��ر کدام از اين مکانيس��مها روي آناتوم��ي خاص نواحي
مختلف بدن اشاره ميشود.

ضربات ناشي از وسيله نقليه موتوري ()MVCs
تروم��اي بالنت انواع مختلف��ي دارد،اما  MVCsـ ازجمله تصادفات
ناش��ي از موتور س��واري ـ ش��ايعترين آنها قلمداد ميش��وند .در س��ال
 1999حدود  86%تلفات ناشي از ،MVCsسرنشينان خودروها و14%
باقيمانده نيز عابران ،موتورس��واران و س��اير افراد بودند MVCs .را مي
توان به 5نوع دسته بندي کرد:
 .1ضربه از جلو
 .2ضربه از عقب
 .3ضربه از کنار
 .4ضربه چرخشي
 .5واژگون شدن
اگرچ��ه هرن��وع از اين ضربات ،زير مجموعههايي دارد ،اما ش��ناخت
دقي��ق اين  5دس��ته ،به ما کم��ک خواهد کرد تا بتوانيم س��اير ضربات
مشابه را نيز شناس��ايي نماييم .در MVCsو ساير مکانيسمهاي سريعا
کند ش��ونده نظير ضربات ناشي ازسوارشدن ماشين برفي ،موتورسيکلت
وقايق ونيز سقوط ازبلندي ،سه نوع برخورد روي ميدهند )1( :خودرو با
يک جسم يا خودروي ديگر برخورد ميکند )2( ،سرنشين فاقد کمربند
ايمني با داخل خودرو برخورد ميکند و ( )3اندامهاي داخلي سرنش��ين
با يکديگر يا با ديواره حفرهاي که در آن قرار دارند ،برخورد مينمايند.
مث�لا برخ��ورد يک خودرو را با يک درخت بررس��ي ميکنيم .اولين
برخورد زماني اس��ت که خودرو به درخت ميزند .اگرچه خودرو متوقف
ميش��ود ،مطابق با قانون اول حرکت ،سرنش��ين فاق��د کمربند ايمني
کم��اکان به حرک��ت خود ادامه ميده��د .دومين برخ��ورد زماني روي
ميده��د که راننده به ميله فرمان يا شيش��ه جلو برخ��ورد ميکند .در
اي��ن لحظ��ه راننده هم از حرکت به طرف جلو باز ميماند ،اما بس��ياري
از اندامهاي داخلي (بازه��م طبق قانون اول نيوتون) کماکان به حرکت
خ��ود ادامه ميدهند و تا زماني که به اندام ديگري يا به ديواره حفرهاي
که در آن قرار دارند برخورد نکنند ويا اينکه ناگهاني توس��ط ليگامانها،
فاش��ياها ،عروق و عضالت متوقف نش��وند ،اين حرک��ت ادامه دارد .اين
سومين نوع برخورد ميباشد.
يکي از راههاي آس��ان در ارزيابي آس��يبهاي وارده به سرنشين آن
اس��ت که به خ��ودرو نگاه کرده و معلوم گردانيم ک��ه کداميک از  5نوع
ضربه اتفاق افتاده اس��ت .به سرنش��ين خودرو نيز همان نوع ضربه و در
همان جهت نيرو وارد ميشود که به خودرو وارد شده است .اما از مقدار
آن به علت برخورد به خودرو کاسته ميشود .تبادل انرژي و جهت وارد
شدن آن نيز به همان ترتيب خواهد بود .مثال در شکل  ،3-8خودرو به

(شکل 8ـ )3زمانی که خودرو به يک تير برق برخورد مينمايد ،قسمت جل ِو آن از حرکت
باز ميماند ،اما قسمت عقبی آن کماکان به حرکت خود ادامه داده وموجب تغيير شکل خودرو
ميشود.

تير برقی که بر سر راهش قرار داشته برخورد نموده است .نقطه برخورد
از حرکت باز مانده اس��ت ،اما بقيه بدن��ه خودرو _ تا زمان جذب انرژی
به علت خم ش��دن قسمت جلو  -کماکان به حرکت خود ادامه ميدهد.
اگر فرمان خودرو به وسط اس��تخوان استرنوم برخورد نمايد،همين نوع
آس��يب ني��ز متوجه راننده خودرو ميش��ود .حرکت رو ب��ه جلو خودرو
موجب دفرمه ش��دن قابل توجه آن ميش��ود ،وضع قفسه سينه راننده
خودرو نيز چنين سرنوشتی دارد.
در ش��کل  3-9قس��مت جل��و خودرو در براب��ر خاکريزی از حرکت
بازمانده است ،اما بخش عقبی آن تا زمان جذب انرژی به علت خم شدن
بدنه به حرکت روبه جلو ادامه ميدهد .اين الگو ش��بيه به وضعی اس��ت
که دچار قفسه سينه ميشود .زمانی که استخوان جناغ به علت برخورد
ِ
حرکت رو به جلو باز ميماند،بخش خلفی ديواره قفس��ه
به داش��بورد از
سينه تا زمان جذب انرژی توسط خم شدن و احتماال شکستگی دندهها
کماکان به حرکت خود ادامه ميدهد.
ضربه از جلو .در اين نوع ضربه (يا برخورد «شاخ به شاخ») اولين
برخورد زماني روي ميدهد که مثال خودرو به يک ديوار آجري برخورد
مينمايد .درنتيجه به قسمت جلوي خودرو خسارت وارد ميشود .ميزان
خسارت وارده به اين قسمت ،حکايت از سرعت تقريبي خودرو در زمان
ضربه دارد .مثال يک خودرو ش��ديدا آسيب ديده احتماال باسرعت بااليي
حرکت کرده و درنتيجه سرنشينانش احتماال آسيب شديدي ديدهاند.
گرچه در اين نوع ضربه ،خودرو ناکهان متوقف ميشود اما سرنشين (اگر
فاقد کمربند ايمني باش��د و در نتيجه همزمان با خودرو متوقف نشود)،
کماکان به حرکت خود در يکي از دو مسير زير ادامه ميدهد:
مس�ير باال وجلو .در اين مس��ير ،حرکت بدن به طرف جلو موجب
برخورد آن به ميله فرمان ميش��ود (شکل  .)3-10سر معموال به عنوان
بخش پيش قراول به شيش��ه جلو يا به چهارچوب آن يا س��قف برخورد
ميکند .ناحيه س��ر از حرکت باز ميمان��د .تنه کماکان و تا زمان جذب
انرژی در امتداد س��تون فق��رات به حرکت خود ادامه ميدهد .س��تون
فقرات گردنی کم حفاظ ترين نقطه س��تون فقرات محس��وب ميشود.

حرکتشناسی تروما

(شکل 9ـ)3
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خودرو ناگهان به علت برخورد با خاکريز از حرکت باز ميماند.

متعاقبا و بر اس��اس موقعيت تنه ،قفس��ه سينه يا ش��کم به ميله فرمان
برخورد ميکنند .برخورد قفس��ه س��ينه به ميله فرمان ،موجب آس��يب
ديدگی اين قفس��ه ،قلب ،ريه و ش��ريان آئورت ميش��ود .اگر ش��کم به
ميله فرمان برخورد بنمايد ،آس��يبهاي ن��وع تراکمي اتفاق ميافتند و
عموما ارگانهاي توپر ش��کمي (کليهها ،کبد ،پانکراس و طحال) صدمه
ميبينند .ارگانهاي توخالي نيز در معرض خطر قرار دارند.
کليهها ،طحال و کبد ممکن اس��ت دچار آس��يب نوع برش��ي نيز
بش��وند ،زيرا ش��کم به ميله فرمان برخورد ميکن��د وناگهان از حرکت
باز ميماند .يک ارگان ممکن اس��ت از بافتهاي نگهدارند ه و موقعيت
نرمال آناتومي خود جدا بش��ود .مثال ،ادام��ه حرکت رو به جلو کليهها
بعد از آنکه ستون فقرات از حرکت باز ايستاد ،ميتواند منجر به پارگي
ع��روق کليوي در محل تالق��ي آنها با عروق تامين کننده بش��ود .اين
عروق بزرگ ،به ديواره خلفي ش��کم و س��تون فقرات محکم چسبيده
اند ،اما تداوم حرکت رو به جلو کليهها ،آنها را تحت کش��ش زياد قرار
داده و تا مرز پاره ش��دن ميبرد .چنين وضعی ميتواند موجب پارگی
شريان آئورت شکمی نيز بشود.
مسير پايئن و زير .در اين مسير ،حرکت سرنشين به طرف پايئن
يعن��ي به طرف صندلي و جلو يعني داش��بورد و ميله فرمان تداوم پيدا
ميکند (ش��کل  .)3-11براس��اس علم کينماتيک بايد بدانيم که در اين
مسير چه صدمهاي به اندام تحتانی وارد ميشود .اگر براساس مکانيسم
مشکوک نشويم،تشخيص بسياری از آسيبهای وارده کار آسانی نيست.
اگ��ر پ��ا روي کف خودرو يا روي پدال ترمز ق��رار گرفته و زانو در حالت
مس��تقيم باش��د ،وقتي که تنه به حرکت خود ادام��ه ميدهد ،پا ممکن
اس��ت زاويه پيدا کرده و در ناحيه مچ دچار شکستگي شود .با اين حال
دراغلب موارد زانو از قبل خم گشته و فشاری بر مچ پا وارد نميشود .در
اينگونه موارد زانو به داشبورد خودرو برخورد مينمايد.
زانو ممكن اس��ت در دو نقطه با داش��بورد برخوردکندـ اُس��تخوان
تيبيا و اُس��تخوان ران ـ (شکل  .)3-12اگراُس��تخوان تيبيا به داشبورد
برخورد کرده و متوقف شود ،اُستخوان ران کماکان به حرکت خود ادامه
داده و از اُس��تخوان تيبيا گذر ميکند .در اي��ن حالت مفصل زانو دچار

(شکل 10ـ )3موقعيت صندلي و جايگاه سرنشين باعث ميشوند تا نيروي اوليه به تنه
وارد شده و ناحيه سر نقش راهنماي حرکت را بازي کند.

دررفتگي و ليگامانها ،تاندونها وس��اير ساختمانهاي نگهدارنده دچار
پارگي ميشوند .چون شريان پوپلئتآل در مجاورت مفصل زانو قرار دارد،
درفتگي زانو معموال همراه با آسيب ديد گي اين شريان ميباشد .شريان
پوپلئتآل ممکن اس��ت دچار پارگي کامل شود ،يا تنها اليه پوششي آن
(انتيما)آس��يب ببيند (ش��کل  .)3-13در هردو حال��ت ،يک لخته خون
در داخل رگ آس��يب ديده تشکيل ميش��ود که ميتواند جريان خون
را در بافته��اي زير زانو به ط��رز قابل توجهي کاهش دهد .توجه فوری
به آس��يبهای احتمالی عروق ،پزش��کان را متوجه ضرورت ارزيابی اين
شريان خواهد کرد.
تش��خيص و معالجه زودهنگام آس��يب ديدگي اين ش��ريان موجب
کاهش قابل توجه عواقب ايسکمی در ديستال اندام خواهد شد .پرفوزيون
اين بافت بايد در عرض  6ساعت مجددا برقرار شود .تاخير ممکن است
به علت عدم آشنايي امدادگر پيش بيمارستاني به کينماتيک آسيب ويا
غفلت او درتوجه به نقاط کليدي در بررسي مصدوم روي بدهد.
هرچن��د که اغلب اين مصدومان روي زانوي خود ش��واهدي دال بر
آسيب ديدگي دارند ،با اين حال وجود اثر برخورد زانو بر روي داشبورد،
حکايت از تمرکز قابل توجه انرژي بر اين مفصل و ساختمانهاي مجاور
دارد (شکل.)3-14
اگر محل ضربه اُستخوان ران باشد ،در آن صورت تنه اين اُستخوان
ان��رژي را جذب کرده و امکان دارد که بش��کند (ش��کل .)3-15در اين
حالت ،ادامه حرکت رو به جلو لگن و ماندن اُس��تخوان ران در سر جاي
خ��ود ،باعث ميش��ود تا لگ��ن از ران گذر ک��رده و درنتيجه نوع خلفي
دررفتگي مفصل استابولوم روي ميدهد (شکل .)3-16
بع��د از توق��ف حرکت زانوها و س��اق پا به جل��و ،بخش فوقاني بدن
ب��ه طرف جلو چرخش پيدا کرده و به ميله فرمان يا داش��بورد برخورد
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(شکل 11ـ )3سرنشين و خودرو هر دو باهم به سمت جلو حرکت ميکنند .خودرو
متوقف ميشود ،اما سرنشين بدون کمربند ايمني ،تا زماني که به چيزي برخورد نکند ،کماکان
به حرکت خود ادامه ميدهد.

(شکل 12ـ)3

ران و استخوان تيبيا

(شکل 13ـ )3شريان پوپليتآل که در مجاورت مفصل قرار دارد از باال به استخوان ران و
از پائين به استخوان تيبيا ،محکم چسبيده است .جداشدن اين دو استخوان موجب کشيدگي،
پيچ خوردگي و پارگي شريان ميشود.

زانو در يک سانحه رانندگي دو نقطه احتمالي برخورد داردــ استخوان

ميکند .در نتيجه ممکن اس��ت بسياري از آسيبهايي که در مسير باال
و جلو به آنها اشاره شد نيز گريبان سرنشين را بگيرد.
شناس��ايي همه اين آس��يبهای احتمال��ی و دادن اين اطالعات به
پزش��کان بخش اورژانس منجر به بهرهمن��دی طوالنی مدت مصدومان
خواهدشد.
ضربه از پش�ت .اين ن��وع ضربات زمان��ي روي ميدهند که خودرويي
باس��رعت زياد به پش��ت خودروي ديگري که س��اکن ي��ا متحرک بوده
اما س��رعت کمتري دارد ،برخورد ميکند .برای س��هولت فهم موضوع،
خودروی دارای س��رعت بيشتر را «گلوله» و خودرو دارای سرعت کمتر
را «هدف» مينامند .در چنين ضرباتی ،انرژی خودرو موس��وم به گلوله
در نقط��ه برخورد موجب صدم��ه به هردو خودرو و نيز ش��تاب گرفتن
خودرو هدف ميش��ود .هرچقدر اختالف س��رعت اين دو خودرو بيشتر
باش��د ،نيروي اوليه ضربه بزرگتر وانرژي موجود بيشتر بوده و در نتيجه
صدمات وارده گسترده تر خواهد بود.
در لحظه برخورد ،خودروي جلويي به طرف جلو ش��تاب ميگيرد و
مانند گلوله يک تفنگ عمل مينمايد .هرآنچه به بدنه اين خودرو متصل
باش��د و هرآنچه در تماس با آن باش��د نيز به طرف جلو حرکت خواهد

(شکل 14ـ )3اثر ضربه روي داشبورد حکايت از مسير پايئن و زير و نيزجذب انرژي قابل
توجه در امتداد اندام تحتاني دارد.

ک��رد .برای مثال بع��د از جذب مقداری انرژی توس��ط فنرهای صندلی
خودرو ،تنه شروع به حرکت مينمايد .اگر در اين خودرو «پشت سري »
( )head restتعبيه نشده باشد و درنتيجه سر با تنه حرکت نکند ،تنه
که در تماس با خودرو اس��ت به جلو حرکت ميکند و درحقيقت از سر
عبور مينمايد اين وضع موجب اکستانس��يون شديد گردن روي «پشت
سري» ميش��ود .پارگي ليگامانهاي گردني وساختمانهاي نگهدارنده
قدامي ،حاصل اين وضع ميباشند (شَ کل .)3-17
اگر «پش��ت سري» نصب باشد ،سر باصندلي خودرو حرکت ميکند
( .)3-18اگرخ��ودرو بدون هيچ مانعي به جل��و حرکت کند و به تدريج
متوقف ش��ود ،سرنشين آن ممکن است مصدوم نگردد (نظير قرار گيری
ي��ک فضانورد روی مدار) .با اي��ن وصف ،اگر خودرو به خودروي ديگر يا
ي ساکن برخورد کند و يا اگر راننده ناگهاني پا روي ترمز بگذارد،
جسم 
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(شکل 17ـ )3ضربه از عقب موجب حرکت رو به جلو تنه ميشود .اگر پشت سري
نامناسب باشد ،سر دچار اکستانسيون شديد بر روي پشت سری خودرو خواهد شد.
(شکل 15ـ )3وقتي که ضربه به استخوان ران وارد شود ،انرژي در امتداد تنه استخوان
جذب گرديده و ميتواند منجر به شکستگي آن شود.

(شکل 18ـ )3اگر «پشت سري» مناسب باشد ،سر به همراه تنه حرکت کرده و از آسيب
ديدگي گردن جلوگيري ميشود
(شکل 16ـ )3ادامه حرکت لگن روي استخوان ران باعث ميشود تا لگن از مفصل (سر)
اين استخوان گذر کرده و درنتيجه مفصل استابولوم دچار دررفتگي خلفي شود.

عل��ي رغم توقف خودرو ،سرنش��ينان کماکان به حرکت رو به جلو ادامه
داده و دچار همان آس��يبهايي ميش��وند که در بخش «ضربه از جلو»
به آنها اش��اره شد .بنابراين ،در اين حالت هم آسيبهاي ضربه از جلو و
هم آسيبهاي ضربه از عقب ،يافت ميشوند .اين ضربه دوگانه ،حجم و
وسعت آسيبها را بيشتر ميگرداند.
نکته .اگر ثابت شود که مصدوم هنگام آسيب ديدگی گردن ،از پشت
سری صندلی به درستی استفاده نکرده است ،برخی محاکم قضايي آنرا
در مقوله غفلت آگاهانه مورد بررس��ی قرار ميدهند .چنين وضعی برای
عدم استفاده از کمربند ايمنی نيز صادق است.
ضرب�ه از کنار .اي��ن نوع ضربه زماني روي ميدهد که يک خودرو
ب��ه خودرويي ديگر از کنا ر برخورد نم��وده (« )»T-boneيا وقتی که
خودروی از مسير منحرف شده و به تير برق يا درخت يا مانعی ديگردر
کنار جاده برخورد مينمايد .اگر محل برخورد يک تقاطع باش��د ،خودرو

ه��دف ب��ه علت ضربه ناش��ی از نيروی خودرو گلوله و در جهت مس��ير
حرکت آن سرعت ميگيرد .سمت راننده يا درب خودرو ،به طرف سمت
سرنشين کشيده ميشود .سر نشينان اين خودرو ،در نتيجه پرتاب شدن
به س��مت کنار (شکل  )3-19يا به علت فرورفتن بدنه خودرو در سمت
سرنشين به سمت داخل دچار آسيب ديدگی ميشوند (شکل  .)3-20اگر
سرنشين از کمربند ايمنی استفاده کرده و با حرکت اوليه خودرو حرکت
نمايد ،ميزان آسيب وارده ناشی از جابجايي خودرو کمتر ميباشد.
در اين نوع ضربه چهار ناحيه بدن در معرض آسيب قرار دارند:
.1
س��ينه .بهم فش��ردگی ديواره قفسه س��ينه ميتواند منجر به
شکس��تگي دندهها ،کوفتگی ريوی و آس��يب تراکمی به اندامهای توپر
داخل قفسه صدری زير ديافراگم و نيز آسيبهای ناشی از فشار بيش از
حد (از جمله پنوموتوراکس (شکل  )3-21شود .پارگی شريان آئورت به

48

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

دور موجب صدمات بيشتری ميشوند.

علت ضربات کناری روی ميدهد ( 25%موارد پارگی آئورت به علت اين
نوع ضربه اتفاق ميافتند) .اُس��تخوان کالويکول ممکن است تحت فشار ضربه چرخشي .اين نوع ضربه زماني روي ميدهد که گوشهاي از يک
قرار گرفته ودچار شکستگي شود (شکل .)3-22
خودرو به جسم غير متحرکي يا به گوشه خودروي ديگر و يا به خودروي
ش��کم و لگن .فرورفتگي درب ميتواند موجب بهم فشردگي با س��رعت کمتر يا س��رعت خالف جهت خودرو اول برخورد کند .طبق
.2
و شکس��تگي لگن و فش��رده شدن س��ر اُس��تخوان ران به داخل حفره قانون اول نيوتون ،اين گوشه خودرو متوقف ميشود اما بقيه قسمتهاي
استابولوم ش��ود (شکل .)3-23سرنشينان طرف راننده درمعرض آسيب خودرو کم��اکان به حرکت رو به جلو ادامه ميدهند ،يعني تا زماني که
ديدگي طحال قرار دارند ،زيرا اين عضو در سمت چپ بدن ميباشد ،در انرژي آن کامال تغيير شکل پيدا کند.
حالي که سرنش��ينان طرف مسافر بيشتر در معرض آسيب ديدگي کبد
ضربه چرخشي موجب مجموعهاي از آسيبها ميشود که در ضربات
هستند.
جلو و کنار مش��اهده ميگردند ـ سرنش��ين به حرک��ت روبه جلو ادامه
.3
گردن .در ضربات کناری و نيز ضربه از پشت تنه ممکن است ميده��د و بعدا زماني که خودرو به س��مت ناحي��ه ضربه ديده چرخش
از زير ناحيه سر و گردن گذر کند .نقطه اتصال سر به تنه در خلف و زير پيدا ميکن��د ،کنار خودرو به او برخورد ميکن��د (نظير ضربه از کنار).
مرکز ثقل سر قرار دارد .بنابراين حرکت سر در رابطه با گردن فلکسيون هرچقدر سرنش��ين به نقطه ضربه نزديکتر باشد ،آسيبهاي وارده به او
طرفي و روتاسيون ميباشد که ميتواند منجر به .شکستگي يا دررفتگي شديد تر خواهند بود.
ستون فقرات گردني شود (شکل .)3-24
واژگون ش�دن .دراين حالت به يک خودرو ممکن اس��ت از زواياي
.4
ناحيه سر .سر ممکن است به چهارچوب درب برخورد نمايد .مختلف ضربه وارد ش��ود .بدن سرنش��ين و اندامهاي داخلي او نيز دچار
يا
راست
سمت
ضربات
با
قياس
در
نزديک
سمت
يا
چپ
س��مت
ضربات
انواع آس��يب ميش��وند (ش��کل .)3-25هر کدام از اين ضربات موجب

(شکل 19ـ )3ضربه از پهلو به يک خودرو ،موجب ميشود تا خودرو به سمت سرنشين
بدون کمربند ايمني هل داده شود .سرنشين داراي کمربند با خودرو حرکت مينمايد.

(شکل 20ـ )3تورفتگي پانلهاي کناري خودرو به سوي جايگاه مسافر نيز يکي از عوامل
آسيب رسان قلمداد ميشود

(شکل 21ـ )3فشار روي سمت کناري قفسه سينه و ديواره شکم موجب شکستگي
دندهها و آسيب طحال ،کبد و کليه ميشود.

(شکل 22ـ)3

فشار شانه روی ترقوه موجب شکستگی تنه آن ميشود.

حرکتشناسی تروما

آس��يبهاي خاصي ميگردند .امدادگر پيش بيمارس��تاني ممکن است
نتواند همه آس��يبهاي وارده به بدن سرنش��ينان چنين خودروهايي را
پيشبيني بنمايد .در ضربات ناش��ي از واژگون شدگي ،سرنشين داراي
کمربند ايمني اغلب دچار نوع پارگي آسيب ميشود ،زيرا تحت فشارهاي
گوناگون وقابل توجهي قرار ميگيرد .اين فش��ارها ش��بيه به فش��ارهاي
ناشي از سواري بر چرخ و فلک ميباشند .هرچند که سرنشينان بوسيله
کمربند ايمني نگهداري ميش��وند ،اما اندامه��اي داخلي آنها کماکان
به حرکت خود ادام��ه داده و در نواحي داراي بافت همبند دچار پارگي
ميش��وند .هرگاه سرنش��ين فاقد کمربند ايمني باش��د ،شدت و وسعت
آس��يبهاي وارده بيشتر خواهد بود .در اغلب موارد ،سرنشينان همزمان
با واژگون ش��دن خودرو از آن به بيرون پرتاب ميش��وند .دراين حالت
سرنشين ممکن است در اثر افتادن خودرو بر روي او يا خوردن به زمين
دچار آس��يبهاي شديدي بشود .اگر سرنش��ينان به جاده پرتاب شوند،
درآن صورت ممکن اس��ت خودروهاي درحال حرک��ت ديگر نيز با آنها
برخورد نمايند.
ناس�ازگاری نوع خودروها .نوع خودروهايی که دچار س��انحه شده

(شکل 23ـ )3ضربه از کنار به استخوان ران موجب فشار روي سر استخوان در حفره
استابولوم يا شکستگيهاي ناحيه لگن ميشود.
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ان��د ،نقش مهمی در ميزان صدمات و تلفات وارده بر سرنش��ينان دارد.
مث�لا در ضربه کن��اری بين دو خودروی س��واری فاقد کيس��ه هوايي،
سرنش��ينان س��واری که از کنار دچار صدمه شده است حدود  5/6برابر
بيش از سرنشينان سواری ديگر در معرض مرگ قرار دارند .اين اختالف
عموما ناش��ی از بی حفاظ بودن نسبی سمت کناری خودروها در قياس
با س��مت جلو ی آنها است .با اين وصف هرگاه يک خودروی سواری به
جای يک سواری ديگر ،به کنار يک خودروی مخصوص ورزش ،يک ون
يا يک کاميون پيک آپ برخورد کند ،خطر مرگ تقريبا برای سرنشينان
همه خودروها يکسان ميباشد .علت آن است که اين خودروها در قياس
با خودروی س��واری از ضريب حفاظتی بيشتری برخوردار هستند ،زيرا
کابينت سرنشينان در قياس با خودروی سواری با زمين فاصله بيشتری
داش��ته و سرنشينان به هنگام ضربه کناری کمتر در معرض آسيب قرار
ميگيرن��د .وقتی يک خودرو نوع پي��ک آپ ،ون يا خودروی مخصوص
ورزش به کنار يک س��واری برخورد مينمايد ،ميزان آس��يبهای وارده
بيشتر و احتمال مرگ سرنشينان سواری هم افزايش پيدا ميکند .هرگاه
يک خودرو ون به کنار يک س��واری برخورد کند ،سرنشينان سواری در
س��مت صدمه ديده حدود  13برابر بيش��تر از سرنشينان ون در معرض
م��رگ قرار دارند .اگر خودروی پيک آپ ي��ا خودروی مخصوص ورزش
به کنار يک س��واری برخورد کند ،اين احتمال به  25برابر افزايش پيدا
ميکند .اين اختالف بس��يار زياد ناش��ی از باالتر بودن نقطه ثقل و وزن
بيش��تر خودروهای پيک آپ ،ون و ورزشی در قياس با خودروی سواری
اس��ت .آش��نايي امدادگر با انواع خودروهای درگير در يک سانحه به او
کمک ميکند تا دامنه آسيبهای وارده را بيشتر حدس بزند.
کمربند ايمني .در بررسي الگوهاي آسيب ،که به آنها اشاره شد،
فرض براين بوده که سرنش��ين فاقد کمربند ايمني اس��ت (همانطور که
در ايران اغلب چنين اس��ت .مترجم) .در اي��االت متحده امريکا ،پرتاب
از خ��ودرو موجب مرگ  25%مجموع 44000قرباني ناش��ي از MVC
در س��ال 2002بوده است .حدود  75%سرنشينان پرتاب شده به بيرون
از خودرو ،مرده اند .از هر 13نفر پرتاب ش��ده ،يک نفر دچارشکس��تگي
س��تون فقرات ميشود .بدن سرنش��ين بعد از پرتاب شدن از خودرو ،در
معرض ضربات ثانويه ناش��ي از برخورد به زمين (يا جس��م ديگر) خارج

(شکل 24ـ )3مرکز ثقل جمجمه در جلو و باالي نقطه اتصال بين جمجمه و ستون فقرات گردني قرار دارد .در خالل ضربه از پهلو ،زماني که تنه شتاب ميگيرد وسريعا از زير سر گذر
ميکند ،ناحيه سر به سمت نقطه ضربه ،چرخش پيدا ميکند .چنين حرکتي موجب جداشدن تنه مهرهها از سمت مخالف ضربه شده و آنها را به چرخش در ميآورد .حاصل اين وضع عبارت
ازدررفتگي مفاصل ،پارگي ليگامانها و شکستگيهاي کناري نوع کمپرس ميباشد.
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(شکل 25ـ )3در خالل واژگون شدن يک خودرو ،سرنشين بدون کمربند ايمني ممکن
است کامال يا بطور نا كامل از خودرو به بيرون پرتاب شود يا اينکه در داخل خودرو چرخ بخورد.
چنين وضعي موجب آسيبهاي متعدد وتقريبا غير قابل پيش بيني مشود که معموال خطرناک
ميباشند.

از خودرو ميباش��د .اين ضربات ثانويه گاهي اوقات موجب آس��يبهايي
ميش��وند که حتي از ضربه اوليه ش��ديدتر ميباش��ند .خطر مرگ براي
سرنش��يني که از خودرو به بيرون پرتاب شده است ،شش برابر بيشتر از
کساني است که پرتاب نشده اند .بنابراين نقش کمربند ايمني به عنوان
نجات دهنده زندگي امر مسلمي است.
گزارش ميش��ود ک��ه در  49ايالت و بخ��ش کلمبيا قانون اس��تفاده از
کمربن��د ايمن��ی به اجراء در ميآيد .برطبق آماري در آمريکا ،در س��ال
 1999بي��ش از 11هزار نفر به عل��ت کمربند ايمني از مرگ نجات پيدا
کرده اند .ازس��ال  1975تا کنون جمع اين آم��ار  123هزار نفر برآورد
گرديدهاس��ت .اگر همه سرنش��ينان خودروها در سال  1999از کمربند
ايمني اس��تفاده ميکردند ،مجموع نجات يافته گان همان سال به بيش
از  20هزار نفر ميرسيد.
وقتي که سرنش��ينان کمربند ايمن��ي را ببندند چه اتفاقي ميافتد؟
اگر کمربند صحيح بسته شود ،فشار ناشي از ضربه بوسيله لگن و قفسه
س��ينه جذب شده و درنتيجه يا اصال آس��يبي شديدي وارد نميشود يا
اينکه تعداد آنها کم خواهدبود (ش��کل  .)3-26اس��تفاده صحيح از اين
وس��يله موجب ميش��ود تا نيروي ناش��ي از ضربه بجاي انتقال به بدن
به کمربند وسيس��تم حفاظتي منتقل شود .با اس��تفاده از اين سيستم،
يا آس��يبهاي وارده مهلک نبوده يا اينکه از احتمال وقوع آنها بش��دت
کاستهميشود.
کمربند ايمني براي آنکه موثر باشد بايد صحيح بسته شود .کمربندي
که نامناس��ب بسته ش��ود نه فقط از بروز آسيب جلوگيري نميکند بلکه
ممکن اس��ت خودش نيز موجب آسيب ش��ود .کمربند هرگاه شل بسته
شود يا اينکه باالتر از برجس��تگيهاي قدامي اُستخوان ايلياک (کرست
ايلياک) قرار گيرد ،آس��يبهاي نوع تراکمي در اندامهاي نرم شکم روي
ميدهند .اين آس��يبها به علت قرار گرفتن اندامهاي نرم داخل شکمي
(کب��د ،طح��ال و پانکراس) مابين کمربند و ديواره خلفي ش��کم بوجود
ميآيند (ش��کل  .)3-27افزايش فشار داخل ش��کمي ميتواند منجر به
پارگ��ي ديافراگم و بيرون زدگي (هرني يا فتق) اندامهاي داخل ش��کم
ش��ود .شکس��تگيهاي قدامي از نوع کمپرس (تراکمي) در ناحيه ستون

ي
(شکل 26ـ )3نحوه بستن صحيح کمربند ايمني .کمربند بايد در زير خار ايلياک قدام 
فوقاني (هر طرف) و باالي استخوان ران قرار گرفته و به اندازه کافي در جايگاه محکم شود.
شکل کاسه گونه لگن ،اندامهاي نرم داخل شکمي را محافظت ميکند.

فقرات کمري نيز ممکن است اتفاق بيافتند ،زيرا بخشهاي باال و پائين
تنه حول محور مهرههاي  T12، L1و ( L2که توسط کمربند ثابت شده
اند) ميچرخند .نبايد فقط از يک بند کمربند اس��تفاده شود .بسياري از
سرنش��ينان هنوز هم دو بند کمربند را در زي��ر بازو قرار ميدهند و در
واقع ناحيه کتف و شانه را آزاد ميگذارند.
به علت مرس��وم شدن اس��تفاده از کمربند ايمني در مجموع شدت
آس��يبهاي وارده کمتر شده و از موارد مهلک آنها تا حد قابل توجهي
کاسته شده است.
کيس�ههاي هوايي .ب��راي آنکه درجه ايمني را به حداکثر برس��انيم،
استفاده از کيسههاي هوائي همراه با کمربند ايمني همواره ضرورت دارد.
اين کيس��هها در آغاز به منظور مقابله با حرکت رو به جلو سرنش��ينان
صندليه��اي رديف جلو طراحي ش��دند .اين سيس��تم از طريق جذب
تدريجي انرژي موجب طوالني شدن زمان توقف بدن شده و در کاهش
آس��يبهاي ناشي ازضربات جلو و نزديک به جلو ( 65تا  % 70سوانحی
که در محدوده  30درجه چراغهای جلوی خودرو اتفاق ميافتند) تاثير
فوق العادهاي دارند .از انجاييکه بس��ياري از اين کيس��هها بالفاصله بعد
از وارد ش��دن ضربه ،خالي ميش��وند ،بنابراي��ن در ضربههاي چند گانه
و ضرب��ه از عقب تاثير چنداني ندارند .يک کيس��ه هوايي در عرض نيم
ثانيه باز و بس��ته ميشود .اگر يک خودرو به مسير خودرو ديگري که از
روبرو ميآيد منحرف ش��ود يا اينکه از جاده خارج شده و به يک درخت
برخورد کند ،کيس��ههاي هوايي موجود در سمت جلو هنگام وارد شدن
ضربات کناري و واژگون ش��دن خودرو اس��تفاده چنداني ندارند .اخيرا
برخي کارخانههاي سازنده اقدام به ساخت کيسههاي هوايي جانبي نيز
نمودهاند.

حرکتشناسی تروما

(شکل 27ـ )3کمربندي که به شکل ناصحيحي در باالي لبه لگن بسته شده است ،باعث
ي مابين ديواره خلفي درحال حرکت و کمربند گير کنند .در اين
ميشود تا اندامهاي شکم 
حالت پانکراس و ساير ارگانهاي خلف صفاقي دچار آسيب شده و پارگي روده کوچک وکولون
نيزامکان پذير ميشود.
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(شکل 28ـ )3خراشيدگي ناحيه ساعد به علت باز شدن سريع کيسه هوا ،زماني که دستها
محکم روي ميله فرمان قرار داشته باشند.

کيس��ههای هوايي موقع باز شدن آس��يبهاي کوچک اما غير قابل
چش��م پوش��ي ايجاد کرده که امدادگر پيش بيمارس��تاني بايد به آنها
توجه داشتهباش��د .اين آس��يبها ش��امل خراش��يدگيهاي ناحيه بازو،
قفسه سينه وصورت (شکل ،)3-28اجسام خارجي در صورت و چشم و
آسيب ناشي از شکسته شدن عينک سرنشين ميباشند (شکل .)3-29
کيسههاي هوايي که باز نشوند ممکن است هم براي مصدوم و هم براي
امدادگر پيش بيمارس��تاني خطرآفرين باش��ند .اين کيسهها بايد توسط
افراد آموزش ديده به نحو صحيح و ايمن ،غير فعال شوند .اين کار نبايد
موجب تاخير در امدادرسانی يا تخليه مصدوم بدحال شود.
معلوم شدهاس��ت که کيس��ههاي هوايي صندلي جلو براي کودکان و
بزرگساالن ريز اندام ،مخصوصا اگر در صندلي جلو نشسته باشند يا آنکه
صندلي مخصوص کودک به طرز ناصحيحي نصب شده باشد ،خطرناک
هستند .کودکان همواره بايد در صندلي عقب نشسته و از کمربند سايز
خود استفاده کنند.
رانن��دگان و اف��رادي که در صندلي جلو مينش��ينند بايد يه ترتيب
حداقل  25و  45سانتيمتر از کيسه هوايي فاصله داشته باشند .اگر اين (شکل 29ـ )3باز شدن کيسه هوا و برخورد آن به عينک موجب خراشيدگي ميشود.
توصيه رعايت شود ،آسيب ناشي از کيسه هوايي در اغلب مواقع محدود
به خراشيدگيهاي سطحي است.
ک��ه در برابرش قرار گرفته برخورد ميکند ،مرکز ثقل موتور س��وار باالتر
از نقطه اتصال چرخ جلو قرار ميگيرد .چون مرکز ثقل موتور در پش��ت
سوانح موتورسواری
و باالي محور جلو ،که در چنين ضربهاي نقطه اتکاء محس��وب ميشود،
اين س��وانح س��اليانه موجب مرگ تعداد قابل توجهي از ش��هروندان قرار دارد ،بدنه موتور س��يکلت به جلو خيز برميدارد و موتور س��وار به
ميش��ود .قوانين فيزيکي حاکم بر اين نوع س��انحه همان قوانين حاکم دس��تگيرهها برخورد ميکند .براساس اينکه کدام بخش از آناتومي بدن
بر س��انحه ناش��ي از خودرو (اتومبيل و کاميون) ميباشند ،اما مکانيسم (س��ر ،شکم يا لگن) موتورسوار به دستگيرهها برخورد کند ،آسيب به او
آس��يبهاي وارده قدري باهم ديگر فرق دارند .اين اختالف در هرکدام وارد ميشود .اگر پاهاي موتور سوار در رکاب باقي بمانند و ناحيه هردو
از ضربات مورد بحث يعني ش��اخ به شاخ شدن ،ضربه زاويه دار و پرتاب ران به دس��تگيرهها برخ��ورد کننند ،در آن صورت حرک��ت رو به جلو
شدن وجود دارد.
توس��ط تنه اُستخوان ران جذب ميش��ود و معموال منجر به شکستگي
ضربه ناشي از شاخ به شاخ شدن .اين ضربه موجب متوقف شدن هردو اُستخوان ران ميگردد (شکل.)3-31
موتور سيکلت ميشود (شکل .)3-30وقتي يک موتورسيکلت به جسمي
ضربه زاويه دار .در اين نوع ضربه ،موتور س��يکلت با زاويه اي به
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(شکل 31ـ )3بدن به سمت جلو و باالي موتور حرکت کرده و درنتيجه ناحيه ران و
استخوانهاي آن به دستههاي موتورسيکلت برخورد ميکنند .موتور سوار ممکن است از روي
موتور نيز پرت شود.

(شکل 30ـ)3

موقعيت راکب موتور هنگام برخورد موتورسيکلت به مانع روبرو

جذب کرده و از اين طريق آسيب وارده به ناحيه صورت ،جمجمه و مغز
را کاهش ميدهد .اين کاله درناحيه گردن حداقل حفاظت را داشته ،اما
موجب آسيب ديدگي آن نيز نميشود .معلوم شده است که اگر از کاله
ايمني اس��تفاده نشود ،آسيبهاي ناحيه سر بيش از  300%افزايش پيدا
ميکنند .در جاهايي که استفاده از کاله ايمني اجباري شده است ،سوانح
ناشي از موتورسواري به نحو چشمگيري کاهش يافته اند .مثال در ايالت
لوييزياناي آمريکا  6س��ال بعد از تصويب قانون اجباري شدن استفاده از
کاله ايمني ميزان وقوع آسيبهاي ناحيه سر  60%کاهش پيدا کرد.
«خواباندن يا کج کردن موتور» روش��ي محافظتي اس��ت که توسط
مس��ابقه دهندگان حرفهاي و برخي از موتورس��واران خياباني به منظور
پيش��گيري از يک واقعه قريب الوقوع انتخاب ميشود (شکل .)3-33در
اين روش ،موتورس��وار سعي ميکند تا موتورسيکلت را به يک طرف کج
کرده و س��اق پا را روي زمين بکش��د .اين کار باعث ميش��ود تا سرعت
موتورسوار از سرعت موتورس��يکلت کندتر شود .درنتيجه موتورسيکلت
از زي��ر موتورس��وار در ميرود .با اين روش موتور س��وار روي خيابان ليز
ميخ��ورد ،اما درعوض از گير اُفتادن مابين موتور و جس��م مورد اصابت
جلوگيري ميکند.
اي��ن موت��ور س��واران معم��وال دچ��ار خراش��يدگيها (راش جاده)
وشکستگيهاي جزئي ميشوند ،اما از بروز آسيبهاي خطرناک ناشی از
ساير انواع ضربات (شکل  )3-34ممانعت بعمل مي آيد.

يک جسم ديگر برخورد ميکند .درنتيجه موتور روي موتورسوار ميافتد
يا آنکه باعث ميش��ود تا موتورسوار مابين موتورسيکلت و آن جسم گير
کرده وآس��يب ببيند .آس��يبهاي وارده به اندامه��اي فوقاني و تحتاني
منجر به شکس��تگيها و صدمات وس��يع بافت نرم بدن ميشود (شکل
 .)3-32در اثر مبادله انرژي ،ممکن است اندامهاي حفره شکم نيز دچار
آسيب شوند.
پرتاب ش�دن .در اين حالت ،موتورس��وار مانند يک گلوله از روي
موتور پرتاب ش��ده و تا زماني که يکي از اعضاي بدن اش (س��ر ،بازوها،
قفس��ه سينه ،شکم يا س��اق پا) به جسم ديگري ،نظير يک وسيله نقليه
موت��وري ،تيرک برق يا تلفن يا کف جاده ،برخورد نکند ،کماکان در هوا
چرخ ميخورد.بس��ياري از موتورسواران از وسيله حفاظتي مناسب(نظير
كاله ايمني)اس��تفاده نمي نمايند .آسيب ديدگي در نقطه برخورد روي آسيب ديدگي عابر پياده
داده و همزم��ان ب��ا ج��ذب انرژي به س��اير نقاط بدن نيز تس��ري پيدا
برخورد وسيله نقليه موتوري با عابر پياده عموما سه فاز دارد .هرکدام
ميکند.
از اين فازها منجر به الگوی آسيب مخصوصی ميشوند:
پيشگيري از آسيب .وسايل حفاظتي موتورسواران شامل پوتين،
ضربه اوليه به ساق پا و گاهي اوقات به ناحيه ران و باسن وارد
لباس چرمي وکاله ايمني ميباشد .از اين سه وسيله ،کاله ايمني بيشترين .1
حفاظت را ايجاد ميکند .رويه خارجي کاله ايمني مانند جمجمه محکم ميشود (شكل .)3-35،A
تنه روي کاپوت خودرو مي غلتد (شکل.)3-35، B
و محافظ��ت کننده ب��وده و رويه داخلي آن جذب کننده انرژي اس��ت.2 .
مص��دوم از روي خ��ودرو به زمين ميافت��د .معموال در آغاز،
س��اختار جمجمه گونه کاله ايمني بخش اعظم انرژي ناش��ي از ضربه را .3
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(شکل 33ـ )3موتور سوار براي جلوگيري از به دام افتادن مابين دو جسم فلزي (موتور و
خودرو)« ،موتور را مي خواباند» و به اين ترتيب از تمرکز آسيب ممانعت بعمل مياورد .اين کار
اغلب موجب خراشيدگي (راش جاده) روي بدن موتور سوار ميشود.

(شکل 32ـ )3اگر موتور به جسمي که در برابرش قرار گرفته برخورد نکند ،مانند لبه
قيچي جمع شده و درنتيجه اندام تحتاني موتور سوار مابين موتور و جسم گير ميکند.

ناحيه س��ر به زمين برخورد کرده واحتماال موجب آسيب ديدگي ستون
فقرات گردني ميشود (شکل.)3-35، C
آسيبهای وارده به عابر پياده متناسب با قد او متفاوت خواهند بود.
نق��اط تماس يک کودک و يک فرد بزرگس��ال که در جلوی يک خودرو
ايس��تاده اند را تصور کنيد .ازآنجاييکه کودکان کوتاهتر هس��تند ،ضربه
اوليه به بدن آنها در قياس با بزرگس��االن به نقطه باالتري وارد ميشود
(شکل  .)3-36،Aاولين ضربه معموال وقتي روي ميدهد که سپر خودرو
به ساق پا (باالتر از زانو) يا لگن برخورد ميکند و موجب آسيب ديدگي
اُس��تخوان ران و كمربند لگني ميشود .ضربه دوم وقتي است که جلوي
کاپوت خودرو به قفسه سينه کودک برخورد ميکند .سر وصورت نيز به
جلو يا باالي کاپوت برخورد مينمايند (شکل .)3-36،Bبه علت وزن کم
و اندازه کوچک ،کودک ممکن اس��ت ،برخالف آنچه که معموال در يک
بزرگسال روي ميدهد ،از روي خودرو پرتاب نشود .اما در عوض ممکن
اس��ت بخشي از بدن کودک به زير قس��مت جلو خودرو رفته و بر روي
زمين کش��يده شود (ش��کل .)3-36،Cاگر کودک به يک طرف سقوط
کند ،اندامهاي تحتاني او ممکن است در زير يکي از چرخهاي جلو قرار
گيرند .اگر کودک به س��مت عقب سقوط کند ،ممکن است تمام بدن او

(شکل 34ـ )3آسيب موسوم به سوختگي جاده در موتور سواري که دچار سانحه شده و
لباس محافظ به تن نداشته است.

به زير خودرو رفته و وقوع هرنوع آس��يبي (از جمله کشيده شدن و زير
چرخ قرارگرفتن) امکان پذير ميباشد.
اگر هنگام س��انحه پای کودک روی زمين قرار داش��ته باشد ،تبادل
ان��رژی در نواح��ی ران ،لگن و ش��کم خواهد بود .اي��ن وضع موجب آن
خواهد ش��د تا لگن و شکم از نقطه برخورد به کناری پرت شوند .بخش
فوقان��ی تنه و خود پا ک��ه روی زمين قرار دارد ،بع��دا حرکت ميکنند.
درنتيجه ،خم ش��دگی عميق در نقطه برخورد اتف��اق افتاده که ممکن
است منجر به شکستگی ستون فقرات و استخوان ران شود.
ک��ودک احتماال به علت بی توجهی به س��مت خودرو حرکت کرده
و بخش قدامی و صورت خود را بيش��تر در معرض آس��يب قرار ميدهد.
اما افراد بزرگس��ال تالش ميکنند تا فرار کرده و بنابراين بيشتر از ناحيه
پشت وپهلو آسيب ميبينند.
در افراد بزرگس��ال معموال س��پر ماشين در آغاز به ساق پا برخورد
کرده ،اُستخوانهاي تيبيا و فيبوال را شکانده وباعث ميشود تا ساق پاها
به اصطالح از زير لگن و تنه دربروند .زماني که مصدوم به سمت جلو خم
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(شکل 35ـ ،A )3فاز يک .وقتي که يک خودرو با يک عابر پياده برخورد ميکند ،ضربه اوليه به ساق پا وگاهي اوقات به ناحيه لگن ميباشد ،B .فاز دو .تنه مصدوم به روي کاپوت خودرو
پرت ميشود ،C .فاز سه .مصدوم از روي خودرو پرت شده و به زمين برخورد ميکند.

ميشود ،لگن و بخش بااليي اُستخوان ران نيز به کاپوت ماشين برخورد
ميکنند .وقتي که ش��کم وقفسه سينه نيز به سمت جلو پرت ميشوند،
به س��طح کاپوت برخ��ورد مينمايند .اين ضربه مه��م و ثانويه ميتواند
منجر به شکستگيهاي اُستخوان ران ،لگن ،دندهها و ستون فقرات و نيز
آس��يب ديدگيهاي داخل ش��کمي و داخل سينهاي خطرناکي شود .در
اين نقطه آس��يب ديدگي ناحيه س��ر و صورت تابع توانايي مصدوم براي
محافظت از خود با اس��تفاده از بازوهايش ميباش��د .اگر سر مصدوم به
کاپ��وت برخورد نمايد و يا اگر بدن مصدوم به س��مت باال حرکت نموده
طوريکه به شيش��ه جلوي خود رو برخورد نمايد ،آنگاه آس��يب به ناحيه
سر ،صورت و ستون فقرات نيز وارد ميشود.
ضربه س��وم زماني وارد ميش��ود که مصدوم از خودرو کنده شده و
به زمين برخورد ميکند .در اين حالت ضربهاي محکم به يک طرف بدن
در ناحيه باسن ،شانه و سر وارد ميشود .زماني که سر مصدوم به خودرو
ي��ا به زمين برخورد نمايد ،معموال امکان ضربه مغزي ()head injury
وجود داش��ته و بايد همواره مدنظر باشد .به همين ترتيب ،چون هرسه سقوطها
مصدومان ناشي از سقوط از بلندي نيز دچار انواع ضربات ميشوند.
ضربه موجب حرکت شديد وناگهاني تنه ،گردن و سر ميشوند ،امدادگر

پيش بيمارستاني بايد هميشه وجود ناپايداري (شکستگي) ستون فقرات
را در نظر داشتهباشد .در بررسي مکانيسم سانحه بايد معلوم شود که آيا
فرد مصدوم بعد از برخورد به زمين توسط خودروي ديگر ،که از کنار يا
پشت سر خودرو اول حرکت کرده ،زير گرفته شده است يا نه؟
هر کودکي که خودرو به آن بزند معموال مانند بزرگساالن مي تواند
دچار نوعي آسيب در ناحيه سرشود .به علت وارد شدن نيروي ناگهاني
و ش��ديد به نواحي س��ر ،گردن و تنه ،امدادگر پيش بيمارس��تاني ،بايد
همواره به وجود آسيب در ستون فقرات گردني کودک مشکوک باشد.
آش��نايي با توالي وقوع ضربات به هنگام برخورد خودرو با عابر پياده
و نيز آش��نايي با آس��يبهايي که هرکدام از اين ضرب��ات ميتوانند در
بدن بوجود بيآورند ،کليدهاي هس��تند که ارزياب��ي اوليه مصدوم و نيز
اجراي مراقبتهاي مناسب را توس��ط امدادگر پيش بيمارستاني راحت
مينمايند.
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ميباش��د .درجه تراکم پذيري يک سطح يعني توان آن در تغيير شکل
دادن ب��ه هنگام مبادله ان��رژي ،در اين خصوص اهميت ويژهاي دارد در
س��قوط از بلندي يا پرش به پايئن اگرا ّول پاها به زمين برخورد بکنند،
به اين الگو س��ندروم دون خوان ( )Don Juan syndromميگويند.
فقط در عالم س��ينما است که شخصيت دون خوان ميتواند از بالکن به
پايئن بپرد و بدون آنکه هيچ آس��يبي ببيند روي پاهايش بياس��تد و راه
برود .در عالم واقع ،شکس��تگي دوطرفه اُس��تخوان پاشنه (کالکانئوس)،
شکس��تگيهاي مچ پا يا شکس��تگيهاي بخش انتهايي استخوان تيبيا
وفيبوال (دو اُس��تخوان س��اق پا) از عالئم اين سندروم قلمداد ميشوند.
بعد از آنکه پاها به زمين برخورد نموده و از حرکت باز ايس��تادند ،آنگاه
نوبت به س��اق پا براي جذب انرژي ميرسد .شکس��تگيهاي زانو ،ران و
لگن نيز ممکن اس��ت اتفاق بيافتند .به دليل وزن سر و تنه که هنوز در
حال حرکت ميباش��ند ،خم شدگي (فلکس��يون) در بدن ايجاد شده و
درنتيجه شکس��تگيهاي نوع کمپرس (فشاري) در ستون فقرات ناحيه
پش��ت و کمر روي ميدهند .فلکس��يون شديد در هرکدام از گوديهاي
س��تون فقرات  Sش��کل بوجود آمده و موجب آس��يبهاي ناشي از خم
شدگي ميشود .به اين دسته از مصدومان اغلب ميگويند که « »Sشان
دچار شکستکي شده است (شکل.)3-37
اگر مصدوم بر روي دستهايش بيافتد ،ممکن است هردو مچ دست
دچار شکس��تگي (موس��وم به )Collesُ fracturesشوند .اگر مصدوم
روي پاها نيافتاده باشد ،امدادگر پيش بيمارستاني بايد آن بخش از بدن
را که اول به زمين خورده اس��ت مشخص نموده ،الگوي جابجايي انرژي
را تشخيص داده و درنتيجه الگوي آسيب وارده را تعيين نمايد.
اگر در آغاز س��ر مصدوم به زمين برخورد بنمايد نظير آنچه که معموال
هنگام ش��يرجه رفتن در آبهاي کم عمق اتفاق ميافتد ،کل وزن بدن
و نيروي ناش��ي از حرکت تنه ،لگن و پاها بر روي س��ر وس��تون فقرات
گردني متمرکز ميگردد .در اين حالت س��تون فقرات گردني ميشکند،
مانند آنچه که در مس��ير جلو و باال در ضربه از جلوي س��وانح رانندگي
روي مي دهد.
(شکل 36ـ ،A )3اگر عابر يک کودک باشد ،ضربه اول به بخش فوقاني اندام تحتاني و لگن
وارد ميشود ،B .ضربه دوم زماني روي ميدهد که سر وصورت کودک به قسمت جلو يا باالي
کاپوت برخورد ميکند ،C .کودک مصدوم ممکن است روي خودرو پرت نشود ،اما در عوض
بدن اش به خودرو گير کرده وهمراه آن کشيده شود.

امدادگر پيش بيمارستاني براي آنکه بتواند به طرز صحيحي يک مصدوم
ناش��ي از س��قوط را ارزيابي کند ،بايد ارتفاع س��قوط را ب��رآورد نموده،
س��طحي را که مصدوم روي آن اُفتاده اس��ت شناسايي کند و مشخص
نمايد که کدام قس��مت از بدن مصدوم ،اول به آن س��طح برخورد کرده
اس��ت .مصدوماني که از ارتفاع بلندتري س��قوط ميکنند ،دچار آس��يب
و صدمات بيش��تري ميشوند ،زيرا سرعت س��قوط آنها لحظه به لحظه
زيادت��ر ميگردد .به طور کلي اگر ارتفاع س��قوط بيش از س��ه برابر قد
فرد باش��د ،آسيبهاي وارده شديد خواهند بود .نوع سطحي که مصدوم
روي آن اُفت��اده اس��ت نيز از نظ��ر تاثير در زمان توق��ف داراي اهميت

سوانح ورزشي
آسيبهاي ش��ديدي در خالل انجام فعاليتهاي ورزشي و تفريحي
از جمله اس��کي ،ش��نا ،بيس بال و فوتبال روي ميدهند .اين آسيبها
به عل��ت نيروهاي ناگهان��ي كاهنده تندي يا کمپ��رس ،پيچ خوردگي،
فلکس��يون و اکستانس��يون شديد عارض ميش��وند .در سالهاي اخير،
ان��واع مختلف فعاليتهاي ورزش��ي عموميت پيدا کرده وبعضا توس��ط
کس��اني انجام ميش��وند که اغل��ب آموزش و مهارت الزم را نداش��ته و
فاقد امکانات حفاظتي ضروري ميباش��ند .افراد همه سنين در اين نوع
فعاليتهاي ورزشي و تفريحي شرکت ميکنند .ورزشهايي مانند اسکي
در کوهس��تان و اسکي روي آب ،دوچرخه س��واري و اسکيت در جرگه
فعاليتهاي بالقوه پر س��رعت قلمداد ميش��وند .برخي ديگر از ورزشها
از جمله مس��ابقات دوچرخه يا موتور س��واري ،مس��ابقات اتومبيل راني
( )ATVو اتومبي��ل راني در ب��رف ميتوانند موجب کاهش ناگهاني در
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(شکل 37ـ )3زماني که بخش تحتاني ستون فقرات از حرکت باز ميماند ،تداوم حرکت
تنه وسر موجب فشار روي ستون فقرات ميشود اين حرکت در سمت داراي تقعر ،آسيبهاي
تراکمي و در سمت داراي تحدب آسيبهاي نوع گسيختگي را بوجود ميآورد.

ش��تاب س��رعت و تصادمات وضربات ،ش��بيه به آنچ��ه که در MVCs
مشاهده ميشوند ،گردند.
آسيبهاي احتمالي مصدومي که با سرعت باال حرکت کرده و دچار
سانحه گرديده و متعاقبا از روي اسکيت ،دوچرخه يا اُتومبيل برفي پرت
ش��ده است ،شبيه به همان آسيبهايي است که در سرنشين پرت شده
از يک خودرو با همان سرعت مشاهده ميشود ،زيرا مقدار انرژي همان
اس��ت .مکانيسمهاي مخصوص MVCsو سانحه ناشي از موتور سواري
قبال در همين فصل مورد بررسي قرار گرفتهاند.
مکانيس��مهاي احتمالي دخيل در هر نوع ورزش��ي را به دليل تعداد
زياد آنها نميتوان در اينجا آورد ،اما اصول کلي حاکم بر آنها همان است
که در  MVCsوجود دارند .امدادگر پيش بيمارستاني در بررسي سوانح
ورزشي بايد موارد زير را مد نظر داشته باشد:
• چه نيروهايي بر مصدوم وارد شده و به چه طريق؟
• آسيبهاي واضح کدامند؟
• به کدام جسم يا بخش از بدن انرژي منتقل شده است بر اثر انتقال
انرژي ،کدام آسيب احتمالي ديگر بوجود آمدهاست؟
• آيا وسايل حفاظتي پوشيده شدهاند؟
• آي��ا کمپ��رس ،کاهش س��رعت يا افزاي��ش س��رعت ناگهاني روي
دادهاند؟
• آيا حرکات بوجود آورنده آس��يب مانند فلکس��يون ،اکستانسيون و
کمپرس شديد يا خم شدن بيش ازحد به يک طرف روي دادهاست؟
وقت��ي که مکانيس��م آس��يب عب��ارت از برخورد بين دو ورزش��کار
با س��رعت زياد باشد (مثال برخورد بين دو اس��کي باز) ،بازسازي دقيق

مراحل سانحه از منظر يک شاهد عيني اغلب مشکل ميباشد .در چنين
م��واردي ،نوع آس��يبهاي وارده بر يک فرد ،معم��وال خطوط راهنمايي
براي ارزيابي و معاينه مصدوم دوم بدس��ت ميدهد .بطورکلي ،امدادگر
پيش بيمارستاني بايد بداند که کدام قسمت از بدن به چه چيز برخورد
نموده اس��ت و دراثر انتقال انرژي چه آس��يبي بوجود آمده است؟ مثال
اگر يک مصدوم دچار شکس��تگي لگن شده باشد ،ميتوان انتظار داشت
که مصدوم ديگر نيز دچار آس��يبي با همان ش��دت در نقطهاي از بدنش
شدهاس��ت .اگر سر اسکي باز اول به لگن اسکي باز دوم برخورد کند ،در
آن صورت امدادگر پيش بيمارستاني بايد در فرد اول منتظر ضربه مغزي
و در فرد دوم منتظر ناپايداري ستون فقرات باشد.
شکس��ته ش��دن و آس��يب ديدگي وس��ايل وتجهيزات نيز يکي از
نشانههاي مهم در آسيب ديدگي فرد مصدوم ميباشند و بايد در ارزيابي
مکانيس��م آسيب مد نظر قرار گيرند .شکسته ش��دن کاله ايمني نشان
دهنده ميزان نيرويي است که برآن وارد شدهاست .از آنجا که چوبهاي
اس��کي از مواد کامال سخت ساخته ميشوند ،شکسته شدن آنها حکايت
از آن دارد که نيروي فوق العادهاي براين چوبها وارد شده است،هرچند
که مکانيسم آسيب ممکن است چندان جدي بنظر نرسد .تورفتگيهاي
روي قس��مت جلوي يک ماشين برفي نشان از مقدار نيرويي دارد که با
آن به درختي برخورد نموده اس��ت .وجود يک چوب شکس��ته متعاقب
مس��ابقههاک��ي روي يخ اين س��وال را برميانگيزد که بدن چه کس��ي
آنرا ش��کانده ،چگونه و بطور مش��خص کدام بخش از بدن مصدوم با آن
برخورد کرده است؟
س��وانح قابل توجه بدون آسيب ديدگی واضح را بايد طوری ارزيابی
نم��ود که گويي آس��يبهای جدی وجود دارند .ترتي��ب کار به قرار زير
است:
• مصدوم از نظر وجود آسيبهاي مهلک ارزيابی شود.
• مص��دوم از نظر مکانيس��م ايجاد آس��يب (چه اتف��اق افتاده و دقيقا
چگونه اتفاق افتاده) بررسي شود.
• مش��خص شود چگونه نيرويي که در يک فرد ايجاد آسيب ميکنند،
ممکن است فرد ديگري را تحت تاثير قرار دهند.
• مشخص شود که آيا مصدوم از امکانات وتجهيزات حفاظتي استفاده
کرده است يا نه؟ (اين وسايل ممکن است قبال بردشته شدهباشند).
• آس��يب ديدگي تجهيزات بررسی شوند (رابطه اين آسيب ديدگي با
آسيب ديدگي بدن مصدوم معلوم گردد).
• مصدوم را براي آسيبهاي احتمالي ديگر بررسي کند.
س��قوطهاي ب��ا س��رعت باال ،تصادم��ات و س��قوط از بلندي (بدون
آنکه آس��يبي جدي ايجاد کنند) در بسياري از رشتههاي ورزشي شايع
ميباش��ند .اين ايده که گويا ضربات و تصادمات ش��ديد در ورزشکاران
منجر به آس��يبهاي جزيي ميش��ود ،ممکن اس��ت ارزيابي امدادگر را
با اش��کال روبرو کند .بايد خاطرنش��ان ش��ود که بخش مهمي از اين به
اصطالح آس��يب ناپذيري به علت استفاده از تجهيزات ضربه گير توسط
ورزشکاران ميباش��د .به همين دليل گاهي اوقات آسيب ديدگي ناشي
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(شکل 38ـ )3در خالل يک انفجار سه مرحله آسيب رساني وجود دارند .در فاز اول ،موج ناشي از انفجار به مصدوم ميرسد .در فاز دوم ،ترکشهاي ناشي ازانفجار تبديل به پرتابه شده و
موجب آسيب ميشوند .در فاز سوم ،فرد مصدوم خود تبديل به پرتابه اي ميشود و به اجسام ديگر يا زمين برخورد ميکند.

از فعاليتهاي ورزشي ممکن است مورد غفلت واقع شوند .با استفاده از
اصول علم کينماتيک و در نظر گرفتن توالي و مکانيس��م دقيق حادثه،
امدادگر پيش بيمارس��تاني بهترميتواند آسيبهاي ورزشي را شناسايي
کند .آش��نايي با علم کينماتيک براي شناخت آسيبهاي وارده ،ارزيابي
بهتر مصدومان و معالجه و درمان مناسب آنها در مراکز پزشکي ،امري
ضروري است.

سوانح ناشي از انفجارات

آس�يبهاي اوليه .فش��ار موج انفجاری در هر ثانيه بيش از  10هزار
فوت سرعت داشته و ميتواند موجب آسيبهای گوناگونی ازجمله قطع
اندام ش��ود .اغلب آس��يبهای وارده در حد فاصل بين نس��وج با تراکم
متف��اوت روی داده و عمدتا ارگانهای ح��اوی هوا از جمله پرده گوش،
ريه و روده را تحت تاثير قرار ميدهند .آسيبهای اوليه شامل خونريزی
ري��وی ،پنوموتوراکس ،آمبولی هوا و پرفوراس��يون ارگانهای دس��تگاه
گوارش ميباشند .امواج فش��اري موجب پارگي و ازهمگسستگي عروق
خوني و ديواره اندامهاي حاوي هوا (کاويتاس��يون) و نيز آسيب ديدگي
سيس��تم عصب��ي مرکزي ( )CNSميش��وند .يکی از عاليم کالس��يک
اينگونه آس��يبها ،پارگی پرده صماخ در گوش ميانی اس��ت .اين امواج
ممکن است بدون ايجاد هيچگونه عاليم خارجي موجب آسيب ديدگي
ش��ديد و حتي مرگ ش��وند .ايس��ت قلبی ريوی و آسيب ديدگی ريوی
(موس��وم به انفجار ريه) ش��ايعترين علت مرگ ناشی از فاز اوليه انفجار
محس��وب ميشوند .نمای بالينی ممکن اس��ت فورا و يا با تاخير خود را
نشان دهد .بنابراين امدادگران در برخورد با اين دسته از مصدومان بايد
به موارد زير توجه داشته باشند:
توجه مداوم به بروز ديس��ترس تنفسی و خروج ترشحات کف
•
آلود از دهان مصدوم
اندازه گيری دوره ای درجه اشباع اکسيژن
•
تجويز مداوم اکسيژن
•
مينهای زمينی ،به علت مجاورت به بدن به هنگام انفجار ،موجب
آسيبهای گس��ترده شده و امواج انفجاری از پا تا ناحيه ران مصدوم را
در برميگيرند.
انفجارات زير آب نيز موجب آس��يبهای اوليه ناشی از انفجار گشته
و ب��ه علت افزايش تراکم آب و کاهش قابليت فش��رده ش��دن آن دامنه
آسيبها به شدت بيشتر است.

بروزآس��يبهای انفجاري در خالل جنگ زياد اس��ت ،اما همگام با
ش��يوع فعاليتهاي تروريستي و سوانح ناش��ی از مواد خطرناک ،ميزان
بروز اين حوادث در جامعه مدني نيز درحال افزايش اس��ت .حدود 70%
افراد نزديک به يک انفجار ممکن اس��ت دچار آس��يب ديدگي ش��وند،
درحال��ي که فقط  30%همان تعداد افراد دربرابر يک اس��لحه اتوماتيک
آس��يب ميبينند .ميادين مين و کارخانههاي مينسازي و کشتيسازي،
کارخانه س��ازنده مواد شيميايي ،پااليش��گاهها ،کارخانجات سازنده مواد
آتش زا و س��اير ش��رکتهاي صنعتي از جمله جاهايي هستند که خطر
وقوع انفجار همواره وجود دارد .با اين وصف ،چون بسياري مواد انفجاري
بوس��يله کاميون يا قطار جابجا ميشوند و همچنين به علت گستردگي
اس��تفاده از سيس��تم لوله کش��ي گاز و س��يلندرهاي خانگي حاوي گاز
(کپس��ولهاي گاز) ،امکان وقوع انفج��ار تقريبا در هر جايي وجود دارد.
خطرناک ترين آس��يبهای انفجاری ناشی از گس��ترش روزافزون بمب
گذاريهای تروريستی در سطح جهان در سالهای اخير ميباشند .اين
انفجارات تقريبا هر روزه روی داده و س��ازمانهای امدادرس��ان (نظامی
و مدن��ی) بطور روتين ب��رای مراقبت از مصدومان انفج��اری فراخوانده
ميش��وند .آس��يبهای انفجاری دارای کينماتيک ويژه ای هس��تند که
آنها را از ساير انواع تروما متمايز ميگرداند.
انفجار را ميتوان به سه فاز ابتدايي ــ اوليه ،ثانويه و ثالثيه ــ (شکل
 )3-38و دو ف��از بعدی _ فاز چهارم و پنجم _ تقس��يم بندي نمود .در آس�يبهاي ثانوي�ه .آس��يبهای ثانويه يا قطعه قطعه ش��دن زمانی
ياُفتند که قطعات اوليه ناش��ي از وس��يله انفج��اری يا قطعات
خالل هرکدام از اين فازها ،مکانيسمهای گوناگونی منجر به آسيبهای اتف��اق م 
متفاوتی ميشوند.
ثانوي��ه ناش��ی از موج انفجار يا هردو به بدن ش��خص مص��دوم برخورد
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ميکنند .اين آس��يبها ش��امل زخمهای نافذ ،پارگيها و شکس��تگيها
ميباش��ند .ترياژ (دست بندی مصدومان براساس شدت جراحات وارده)
اين دس��ته از مصدومان تابع محل و ش��دت آسيبها ميباشد .اغلب به
پوس��ت و اندامهای تحتانی و فوقانی جراحات متعددی وارد ميش��وند،
اما آس��يبهای ناحيه چشم و قفس��ه صدری با عواقب شديدتری همراه
بوده و بنابراين نيازمند مراقبت بيشتری هستند .صدمات چشمی ناشی
از پرتاب خرده شيش��ه و فلزات يکی از داليل عمده ش��دت جراحات در
اين دسته آسيبها محسوب ميشود.
آس�يبهاي ثالثيه .آس��يبهای ثالثيه زماني اتف��اق ميافتند که ()1
مصدوم روی جس��م ديگری پرتاب ميشود يا به جسم يا اجسام بزرگی
که موج انفجار به حرکت درميآورد برخورد کرده (آسيب ترجمه ای) يا
( )2مصدوم به علت فروريختن س��اختمانی ناشی از باد انفجار (نه فشار
ناش��ی از موج انفجار) روی او آسيب ميبيند .آسيب در نقطه وارد شدن
ضرب��ه روی داده و همگام با جذب انرژی در اين نقطه ،نيروی ناش��ی از
انفجار به ارگانهای ديگر بدن منتقل ميش��ود .آس��يبهای نوع ثالثيه
معموال واضح ميباشند ،اما امدادگر بايد براساس نوع ضربه وارده بدنبال
آس��يبهای ديگر نيز باشد .آسيبهايي که در اين مرحله روي ميدهند
(مانند شکس��تگی دنده و مهره) ،ش��بيه به آس��يبهاي ناشي از پرتاب
شدن از خودرو و سقوط از بلندي است.
آس�يبهای نوع چهارم و پنجم .دو نوع ديگر آس��يب ناش��ی از
انفجارات وجود دارند .نوع چهارم آنهايي هس��تند که به دليل حرارت يا
دودهاي ناش��ی از انفجار ايجاد شده و مصدوم را دچار سوختگی ،آسيب
استنش��اقی يا حتی خفگی مينمايند .آخرين نوع (نوع پنجم) آسيبها
ش��امل مجموعه مختلفی از اثرات ناشی از مواد اضافه شده به بمبها از
جمله باکتریها ،اش��عه و مواد شيميايي ميباشند .در بمب گذاريهای
انتحاری قطعات ناش��ی از بدن فرد بمب گذار (مثال قطعات استخوانی)
نيز موجب آس��يب به ديگران ميشود .آس��يبهای نوع پنجم عالوه بر
صدمات جس��مانی موجب اثرات روانی گس��ترده و ام��راض عفونی و....
احتمالی ميشوند.
مراقبت .آس��يبهای نوع دوم و س��وم کامال واضح بوده و نياز فوری
به مراقبت دارند .آس��يبهای نوع اول ممکن اس��ت بسيار شديد باشند،
اما معموال مورد غفلت واقع ش��ده و برخی مواقع اساس��ا مورد شک هم
واقع نميشوند .اگر امدادگر قرار باشد که به مصدوم به خوبی رسيدگی
کند ،ارزيابی کافی از انواع مختلف آس��يبهای وارد ه از اهميت حياتی
برخوردار اس��ت .آس��يبهای انفجاری اغلب ع��وارض وخيمی به همراه
دارند که در صورت غفلت يا بي توجهی به آنها ممکن اس��ت به مرگ
منتهی ش��وند .به اين دليل ،افرادی که در مجاورت منبع انفجار بوده و
در ظاهر فاقد آس��يب واضحی ميباش��ند را بايد بدقت برای ديسترس و
ترش��حات کف آلود تنفس��ی تحت نظر قرار داده ،درجه اشباع اکسيژن
آنها را مکررا چک کرده ودر صورت نياز به آنها اکسيژن رساند .کاهش
درجه اش��باع اکس��يژن در غياب هرگونه عاليم ديگر يکی از نشانههای
اوليه وقوع «انفجار ريه» قلمداد ميشود.

(شکل 39ـ )3وجود عالمت  bull’s eyeروي شيشه جلو خودرو ،حکايت از آن دارد
که ضربه به جمجمه وارد شده و انتقال انرژي هم به جمجمه و هم به ستون فقرات گردني
صورت گرفته است.

هرچند که هر مصدومی را بايد جداگانه مورد مراقبت قرار داد ،با اين
وصف انفجارات ناش��ی از بمب معموال مجروحين زيادی به همراه داشته
که ميتواند قابليت مراقبت به تک تک آنها را تقليل دهد .مدل «مراقبت
حداقل قابل قبول» در برخورد با مجروحين ناش��ی از انفجار اخيرا بکار
گرفته ش��ده اس��ت در اين مدل ،امکانات و پرسنل طوری سازمان داده
ميشوند که بتوان حتی المقدور مصدومان بيشتری را نجات داد.

عواقب ناشی از ترومای بالنت (غير نافذ)
بدن انس��ان را ميتوان به چند ناحيه تقس��يم نمود :ناحيه س��ر ،ناحيه
گردن ،ناحيه س��ينه ،ناحيه ش��کم ،ناحي��ه لگن و اندامه��ای فوقانی و
تحتانی .هر ناحيه از بدن را ميتوان به ( )1بخش خارجی شامل پوست،
اس��تخوان ،بافت نرم ،عروق و اعصاب و ( )2بخش داخلی شامل اعضای
حياتی درونی نيز تقس��يم کرد .در زير آس��يبهای احتمالی ناش��ی از
پارگ��ی ،تراک��م و کاويتاس��يون را در مورد هر ناحيه ي��ا بخش بدن به
اختصار مرور مينماييم.
ناحيه سر
تنها نش��انهاي که حکايت از وقوع آس��يبهاي نوع برش��ي يا تراکم
در ناحيه س��ر دارد ،ممکن اس��ت وجود يک آسيب ديدگي در بافت نرم
اسکالپ (پوست سر) يا يک کوفتگي خفيف در آن و يا وجود شکستگي
نوع  bull’s eyeدرشيشه جلوي خودرو باشد (شکل .)3-39
تراکم .زماني که بدن رو به جلو حرکت کرده و س��ر درپيشاپيش است
(مث�لا ضربه از جلو در  ،)MVCsس��ر اولين ضرب��ه را دريافت کرده و
ان��رژي مبادله ميش��ود .تداوم حرکت تنه موجب متراکم ش��دن ناحيه
س��ر ميگردد .مبادله انرژي در مرحله اول بر روي اس��کالپ و جمجمه
صورت ميگيرد .جمجمه ممکن است دچار فشردگي و شکستگي شده
و قطعات شکسته اُستخواني آن به داخل مغز فرو روند (شکل .)3-40
ب�رش .بع��د از آنکه جمجمه از حرکت رو به جلو بازايس��تاد ،مغز هنوز
به حرکت خود ادامه ميدهد ،درنتيجه مغز در مقابل جمجمه س��الم يا
شکس��ته ،دچار بهم فشردگي ميش��ود .اين وضع موجب ضربه خفيف
مغزي ( ،)concusionضربه شديد مغزي ( )contusionو پارگيهاي
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(شکل 40ـ )3زماني که جمجمه به جسم متحرکي برخورد ميکند ،قطعاتي از استخوان
شکسته شده و به داخل ماده مغز فرو ميروند.

(شکل 42ـ )3جمجمه معموال از حرکت باز ميماند ،اما تنه هنوز به حرکت ادامه ميدهد.
همانطورکه مغز در درون جمجمه متراکم ميشود ،اين حرکت تنه تا زمان جذب انرژی آن ادامه
دارد .ضعيف ترين نقطه در حرکت مذکور ناحيه ستون فقرات گردنی است.

(شکل 41ـ )3زماني که جمجمه از حرکت رو به جلو باز ميماند ،ماده مغز هنوز به حرکت
رو به جلو خود ادامه ميدهد .نزديکترين بخش مغز به محل ضربه دچار فشردگي (کمپرس)،
خونريزي جزئي وشايد حتي پارگي (السراسيون) ميشود ،در حاليکه دورترين بخش مغز به
محل ضربه از جمجمه کنده شده که ممکن است پارگي و شکاف در عروق خوني ازعواقب آن
باشد.

(شکل 43ـ )3ستون فقرات گردني ممکن است يا مستقيما در امتداد محور خودش
دچار کمپرس شود يا اين که زاويه پيدا کرده و در حالت اکستانسيو ن يا فلکسيون شديد
آسيب ببيند.

مغزي ( )lacerationsميگردد .مغز نرم و قابل فش��رده ش��دن است،
بنابراين طول آن کوتاه ميش��ود .بخش خلفي مغز هنوز به حرکت خود
ادامه ميدهد و از جمجمه که قبال متوقف شده است دور ميشود .در اثر
اين وضع ،مغز از جمجمه جداش��ده وميتواند موجب کشيدگي و ازهم
گس��يختگي هرکدام از رگهاي خوني آن ناحيه ش��ود (شکل .)3-41
خونريزي به فضاي اپي دورال ( ،)epiduralساب دورال ()subdural
و ساب آراکنويئد ( )subarachnoidحاصل اين وضع است .اگر مغز از
طناب نخاع جدا شود ،اين واقعه معموال درساقه مغز اتفاق ميافتد.
ناحيه گردن
تراک�م .راس جمجم��ه تا اندازه زيادي محکم اس��ت و ميتواند ضربت
ناش��ي از يک برخورد را جذب کند ،اما س��تون فق��رات گردني قابليت
انعطاف بيشتري دارد .فشار مداوم ناشي از حرکت تنه به طرف جمجمه
ثابت (ش��کل )3-42موج��ب چرخش وتراکم ميش��ود .فلکس��يون يا

اکستانس��يون بيش از حد گردن اغلب منجر به شکس��تگي يا دررفتگي
مهرههاي گردني و آسيب ديدگي نخاع همان ناحيه ميشود (شکل-43
 .)3فشار مستقيم روي مهرهها نيز موجب شکستگي بدنه آنها ميگردد.
هم چرخش و هم فشار مس��تقيم ميتوانند حالتي موسوم به ناپايداري
ستون فقرات را ايجاد کنند.
برش .مرکز ثقل جمجمه در جلو و باالي نقطهاي است که جمجمه به
ستون فقرات اُستخواني وصل ميشود .بنابراين زماني که ضربهاي از پهلو
به تنه وارد ميش��ود وگردن نيز آزاد اس��ت ،فلکسيون و چرخش گردن
به س��مت کنار اتفاق ميافتد (به ش��کل  3-24نگاه کنيد) .فلکسيون يا
اکستانس��يون بيش از حد نيز موجب وارد ش��دن آسيبهاي کششي به
بافتهاي نرم ناحيه گردن ميشوند.
قفسه سينه (توراکس)
تراکم .اگر ضربه ناش��ي از يک تصادف روي بخش قدامي س��ينه وارد
ش��ود ،اُستخوان استرنوم (جناغ) اولين دريافت کننده انرژي خواهد بود.
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(شکل 44ـ )3دندهها در اثر فشار خارجي به قفسه سينه معموال دچار نوعي شکستگي
ميشوند که از نظر باليني به آن قفسه سينه شناور يا فاليل چست ميگويند.

زماني که اس��ترنوم از حرکت باز ميماند ،ديواره خلفي توراکس (شامل
عضالت و ستون فقرات سينهاي) و ارگانهاي موجود در حفره سينه به
حرکت خود ادامه ميدهند تا زماني که به استرنوم برخورد نمايند.
اي��ن ادام��ه حرکت و اين برخورد موجب خم ش��دن دندهها ونهايتا
شکس��تگي آنها ش��ده و فاليل چس��ت ( )flail chestبوج��ود ميآيد
(ش��کل .)3-44اين وضع مش��ابه وضعيتي اس��ت که خودروي به طور
ناگهاني به مانعي س��خت برخورد ميکند .قس��مت جل��وي خودرو خم
ميش��ود و بخش��ي از انرژي راجذب مينمايد .قسمت عقب کماکان به
حرکت ادامه ميدهد تا زماني که خم ش��دن قسمت جلو تمام انرژي را
جذب کند.
متراکم ش��دن ديواره قفس��ه س��ينه در ضربات از جلو و از پهلو امر
شايعي است و موجب پديده جالبي موسوم به اثرپاکت کاغذي ميشود.
اين پديده پنوموتوراکس را ايجاد ميکند .يک مصدوم قبل از وارد شدن
ضربه بطور ناخودآگاه نفس عميقي کشيده و آن را نگه ميدارد .اين امر
گل��وت را ميبن��دد و به طرز موثري راه ورود ب��ه ريهها را کيپ ميکند.
همزمان با مبادله انرژي در اثر ضربه ،ريهها ،مانند يک پاکت کاغذي پر
از هوا که به آن زده شود ،ميترکند ( .)3-45عالوه بر اين ،ريهها ممکن
اس��ت متراکم ش��ده وضربه بخورند طوريکه روند ونتيالس��يون (تهويه)
مختل شود.
آس��يبهاي تراکمي وارده به س��اختمانهاي داخلي قفس��ه س��ينه
موج��ب کوفتگي قلب��ي ( )cardiac contusionنيز ميش��وند .اين
عارض��ه زمان��ي روي ميدهد که قلب مابين اس��ترنوم و س��تون فقرات
ق��رار گرفته وممکن اس��ت موجب اختالالت قابل توج��ه در ريتم قلب
( )dysrhythmiasشود.
ب�رش .قلب،آئ��ورت باال رونده و قوس آئورت در داخل توراکس نس��بتا
آزاد ميباش��ند .اما آئورت پايئن رونده ،محکم به ديواره خلفي توراکس
وس��تون مهرهها چسبيده است .اين وضع ش��بيه به نحوه ارتباط بخش
قابل انعطاف يک گوش��ي پزشکي با بخش غيرقابل انعطاف آن است .در
يک س��انحه وقتي که تنه ناگهان از حرکت باز ميايس��تد ،قلب و بخش

(شکل 45ـ )3ضربه وارده به ديواره قفسه سيسنه از جلو يا پهلو در حالي که گلوت بسته
باشد ،موجب فشار روي ريه ميشود .اين وضع شبيه به آن است که يک پاکت کاغذي را پر از
هوا نموده و درحاليکه درب پاکت با دست محکم بسته شده است روي آن فشار وارد شود .در
اين حالت ريه نيز مانند پاکت پاره ميشود.

ابتدايي ش��ريان آئورت به حرکت خود به طرف جلو ادامه ميدهند .اين
روند موجب پارگي آئورت در محل تالقي قسمت آزاد و قسمت چسبيده
ميشود (شکل.)3-46
وجود يک پارگي در ديواره آئورت ميتواند سريعا به قطع آن منجر
ش��ود .در اغلب موارد ،پارگيهاي آئورت ناکامل بوده و يک يا چند اليه
از آن سالم باقي ميمانند .با اين حال ،اليههاي باقيمانده زير فشار زياد
قرار گرفته و معموال به يک آنوريسم ترومايي تبديل ميشود (مانند آنچه
در قس��مت ضعيف يک تاير ماشين مشاهده ميگردد) .آنوريسم حاصله
نهايتا در عرض چند دقيقه يا چند ساعت و يا چند روز بعد پاره ميشود.
حدود  80%اين مصدومان بالفاصله بعد از وقوع سانحه فوت ميکنند .از
 20%باقيمانده ،يک سوم در عرض شش ساعت ،يک سوم ديگر درعرض
 24س��اعت و يک س��وم باقيمانده در عرض س��ه روز يا بيشتر خواهند
مرد .امدادگر پيش بيمارس��تاني بايد احتمال وقوع چنين آسيبهايي را
مدنظر داشته و آن را به پرسنل بيمارستاني گوشزد کند.

شکم
تراکم .در خالل حوادث رانندگي از نوع ضربه از جلو ،ارگانهاي داخلي
مابين س��تون فقرات و ميله فرمان ماش��ين يا داشبورد تحت فشار قرار
گرفته و ممکن اس��ت پاره ش��وند .اثر اين فشار ش��بيه به اثر قراردادن
يک ارگان داخلي روي س��ندان و کوبيدن آن با چکش است .ارگانهاي
توپري که معموال در اثر اين وضع دچار آسيب ديدگي ميشوند عبارت
از پانکرآس ،طحال کبد و کليهها خواهند بود.
تجمع فش��ار در ناحیه ش��کم نيز موجب آس��يب ديدگي ميش��ود.
ديافراگم عضلهاي به قطر  5ميلي متر ميباش��د که در باالي شکم قرار
گرفته و حفره ش��کمي را از حفره قفسه سينه جدا ميکند .انقباض اين
عضله موجب باز ش��دن حف��ره جنب به منظور تهويه ميش��ود .ديواره
قدامي شکم داراي دو اليه فاسيا ويک اليه عضله محکم ميباشد .پهلوها
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اگر فشار داخل شکم افزايش پيدا کند ،ديافراگم ممکن است دچار پارگي

برعروق خوني ،دچار ايسکمي شوند.
اگر خونريزي داخل شکمي وجود داشته باشد ،امکان دارد که
.4
هموتوراکس نيز ايجاد شود.
يکي ديگر از آسيبهاي ناشي از افزايش يافتگي فشار درون شکمي
عب��ارت از پارگي دريچه آئورت به علت جريان معکوس خون ميباش��د
(ش��کل .)3-48هرچند کهاين آس��يب بندرت روي ميدهد ،با اين حال
امدادگر پيش بيمارس��تاني بايد آن را درنظر داش��ته باش��د .اين عارضه
زمان��ي اتفاق ميافتد که ب��ه عللي ،از جمله برخورد فرمان ماش��ين به
ديواره ش��کم يا گير کردن در جاي تنگ ،فش��ار داخل ش��کمي سريعا
افزايش پيدا کند .اين افزايش س��ريع فشار منجر به ازدياد ناگهاني فشار
خون آئورتي ميش��ود .فشار خون برگش��تي به قدري است که ميتواند
موجب پارگي لتهاي دريچه آئورت شود.
(شکل 46ـ ،A )3آئورت پايئن رونده محکم به ستون فقرات سينه اي چسبيده و با آن
حرکت ميکند .اما قوس آئورت ،آئورت باالرونده و قلب در داخل قفسه سينه آزادانه حرکت
ميکنند .سريع شدن حرکت تنه در ضربه اي که از پهلو وارد ميشود و کند شدن سريع
حرکت در تنه در ضربه اي که از جلو وارد ميشود ،موجب اختالف حرکت مابين مجموعه
قوس – قلب و ائورت پايئن رونده ميگردد ،B .پارگي آئورت در محل تالقي قوس آئورت و
آئورت پايئن رونده

نيز داراي سه اليه عضالني و فاسياي همراه هستند .ستون فقرات کمري
و عضالت آن هم به ديواره خلفي شکم استحکام ميبخشند .صفاق چند
اليه نيز در زير ديافراکم قرار گرفته اس��ت .ديافراگم ضعيف ترين ديواره
وس��اختمان موجود در اطراف حفره ش��کمي قلمداد ميش��ود .زمانيکه
فش��ار داخل ش��کمي افزايش پيدا ميکند ،ديافراگم ممکن است پاره يا
قطع شود (شکل .)3-47اين آسيب ديدگي چهار نتيجه به همراه دارد:
اثر«دمندگ��ي» که بطور طبيعي توس��ط ديافراگ��م در روند
.1
تنفس ايجاد ميشود ،از بين ميرود.
ارگانهاي شکمي ممکن است وارد قفسه سينه شده و فضاي
.2
موجود براي تنفس را تقليل دهند.
ارگانهاي جابجا ش��ده ممکن اس��ت در نتيجه فش��ار وارده
.3

برش .آسيب ديدگي ارگانهاي ش��کمي در محل اتصال آنها به مزانتر
اتفاق ميافتد .در خالل يک س��انحه ،حرکت روب��ه جلوی بدن متوقف
ميش��ود ،اما ارگانهاي داخلي کماکان ب��ه حرکت خود ادامه ميدهند
و درنتيج��ه موج��ب پارگيهايي در مح��ل اتصال آنها به ديواره ش��کم
ميش��وند .اگر ارگاني از طريق يک پايه يا پديکل متصل ش��ده باش��د،
پارگي ممکن اس��ت در محل اتصال پديکل به ارگان يا ديواره شکم ويا
در هرنقطه از طول آن اتفاق بيافتد (ش��کل .)3-49ارگانهايي که تحت
تاثي��ر اين آس��يب قرار ميگيرند عبارت از کليهه��ا ،روده کوچک ،روده
بزرگ و طحال ميباشند.
يکي ديگر از آسيبهايي که در خالل کاهش ناگهاني سرعت اتفاق
ميافتد عبارت از پارگي کبد به علت برخورد آن به ليگامان ترز ()teres
ميباش��د .کبد به ديافراگم آويزان شده است ،اما داراي کمترين اتصال
به ديواره خلفي شکم در نزديکي مهرههاي کمري ميباشد .ليگامان ترز
در ناحيه ناف به ديواره قدامي ش��کم ودر خط وس��ط بدن به ُلب چپ
کب��د متصل ميگردد( .کب��د در خط مياني بدن قرار ندارد ،بلکه بخش
عمده آن در س��مت راست است) .برخي ضربات ناشي از سانحه ازجمله
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(شکل 50ـ )3کبد توسط هيچ ارگان ثابتي حمايت نميشود .مهمترين حمايت کننده
آن ديافراگم است که خودش آزادانه حرکت ميکند .زماني که بدن در جهت باال و پايئن تکان
ميخورد ،کبد نيز به همان جهات تکان ميخورد .وقتي که تنه از حرکت باز ميماند ،کبد
کماکان به حرکت خود به سمت پايئن ادامه داده و از روي ليگامان ترز گذر ميکند .کبد در
اثر اين گذر دچار پارگي ميشود اين وضع شبيه به آن است که يک قالب پنير با کارد يا نخ
مخصوص پنيربُري برش داده شود.

تروماي نافذ

اصول فيزيکي حاکم بر تروماي نافذ
ي موجب ميشود تا جريا ن خون در داخل
(شکل 48ـ )3فشار افزايش يافته داخل شکم 
آئورت معکوس گشته و بر دريچه آئورت فشار بيآورد و درنتيجه دريچه را پاره کند.

اصول فيزيکي که در ابتداي اين فصل به آنها اش��اره ش��د ،در رابطه
با آس��يبهاي ناشي از تروماي نافذ نيز همان اهميت را دارند .همانطور
که قبال بيان ش��د ،انرژي جنبشي که يک جسم متحرک به بدن منتقل
ميکند را ميتوان با فرمول:
½ mv² = KE

(شکل 49ـ )3ارگانها ممکن است در نقطه اتصال خود به ديواره شکم پاره شوند .طحال،
کليه و روده کوچک در اين رابطه آسيب پذيري بيشتري دارند.

س��قوط ازبلندي و ف��رود روي پاها يا ضربه از جلو ن��وع پايئن و زير در
 ،MVCsموجب کنده ش��دن کبد از ديافراگ��م و پايئن افتادگي آن به
سطح ليگامان ترز ميشوند (ش��کل .)3-50برخورد کبد با اين ليگامان
موجب دو شقه شدن يا شکستگي کبد ميگردد.
شکس��تگيهاي ناحيه لگن حاصل تروما ي وارده به ديواره خارجي
ش��کم بوده و ممکن است موجب آسيب رساني به مثانه و پارگي عروق
خوني حفره لگن ش��وند .حدود  10%مصدومان دچار شکس��تگي لگن،
دچار آسيبي درسيستم ادراري تناسلي نيز ميشوند.

نشان داد.

انرژي خلق يا نابود نميش��ود ،بلکه شکل آن دچار تغيير ميگردد .اين
اصل در فهم تروماي نافذ اهميت دارد .مثال ،هرچند که يک گلوله سربي
در قالب خودش پر از پودر انفجاري اس��ت ،ولي به خودي خود نيرويي
ندارد .اما وقتيکه چاشني منفجر شد ،پودر انفجاري ميسوزد و گازهايي
سريع االتساع توليد ميشوند که تبديل به نيرو ميگردند .در نتيجه اين
نيرو ،گلوله از تفنگ درفته و به طرف هدف حرکت ميکند
براس��اس اص��ل اول حرک��ت نيوتوني ،بعد از آنک��ه گلوله به حرکت
در آمد ،با همان نيرو و س��رعت به حرک��ت خود ادامه ميدهد تا زماني
ک��ه نيرويي خارجي آن را از حرکت باز دارد .وقتي که گلوله به جس��م
خارجي ،مثال بدن انس��ان ،برخورد کرد ،بر س��لولهاي آن ضربت وارد
مينمايد .انرژي (س��رعت و جرم) گلول��ه متحرک تبديل به نوعي ديگر
از انرژي ميش��ود که به س��لولهاي بدن آسيب وارد نموده و آنها را از
سرراه حرکت خود به کناري ميزند (کاويتاسيون يا ايجاد حفره).
فاکتورهاي�ي که اندازه س�طح موثر ( )frontal areaرا تحت
تاثير قرار ميدهند.
هرچه قدر س��طح کاري يک گلوله متحرک بزرگتر باش��د ،به تعداد
ذرات بيشتري برخورد خواهد کرد .بنابراين مبادله انرژي زيادتري روي
خواهد داد و حفره ايجاد ش��ده بزرگتر خواهد بود .اندازه س��طح کاري
يک گلوله متحرک تحت تاثير س��ه فاکتور ــ سطح مقطع (،)profile
چرخ��ش ( )tumbleوقطع��ه قطع��ه ش��دن ( )fragmentationــ
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گلولههای انفجاری

يک کارخانه مهمات س��ازی در  Dum Dumهندوس��تان گلوله ای
س��اخت که در زمان اصابت به پوس��ت بدن منفجر ميشد .کارشناسان
امور باليس��تيک به اتفاق آرا گفتند ک��ه اين نوع گلوله بيش از آنچه در
جنگ الزم باش��د آس��يب وارد ميکند و به همين دليل کاربرد آنرا در
جنگهای نظامی ممنوع کردند .پيمان پترزبورگ (در سال  )1899اين
موضوع را به رس��ميت ش��ناخته و بکارگيری گلولهه��ای نوع دام دام و
س��اير گلولههای انفجاری از جمله گلولههای نوک نقره ای ،نوک خالی،
فشنگهای با روپوش س��ربی و نيز گلولههای دارای غالف الستيکی را
تقبيح مينمايد.

ميباشد .تبادل عملي و بالقوه انرژي را براساس اين سه فاکتور ميتوان
تجزيه وتحليل نمود.
س�طح مقطع .اين فاکتور بيانگر اندازه اوليه جسم و اندازه آن در زمان
وارد شدن ضربت ميباشد .سطح مقطع يک ميله نوک تيز يخي از سطح
مقطع يک چوب بيس بال به مراتب کمتر بوده و سطح مقطع اين چوب
از س��طح مقطع ي��ک کاميون نيز به مراتب کمتر اس��ت .اگر يک گلوله
به علت برخورد به بدن ش��کل اوليه اش تغيير پيدا کند ،س��طح مقطع
آن در قي��اس با حالت اوليه بزرگتر خواهد ش��د .گلولههاي نوک خالي
( )hollow- pointدر زمان برخورد با يک جس��م دچار پهن ش��دگي
ودرنتيجه بزرگ شدن سطح مقطع خواهند شد .به همين دليل اگر اين
گلولهه��ا به ب��دن برخورد کنند ،با حجم بيش��تري از بافتهاي برخورد
(شکل 52ـ )3حرکت چرخشي يک گلوله ميزان انرژي آن را در  90درجه به حداکثر
نم��وده وانرژي زيادتري مبادله ميش��ود .بنابراين حفره بزرگتري ايجاد ميرساند
شده و آسيب بيشتري بوجود ميآيد (شکل.)3-51
کنارههاي افقي آن نقش پيش��برد حرکت را به عهده گرفته و درنتيجه
بط��ور کلي ،يک گلوله بعد از ش��ليک از يک جنگ افزار ،تا زمانيکه در قياس با زماني که نوک گلوله نقش پيشبرد حرکت را دارد ،با سطح
در هوا حرکت ميکند به علت برخورد با ذرات ناچيز هوا از سرعت اش بيشتري برخورد ميکنند (ش��کل .)3-52در اين حالت انرژي بيشتري
چندان کاس��ته نميشود .س��طح مقطع آن نيز به دليل مخروطي بودن مبادله شده وآسيب بافتي وسيع تري ايجاد خواهد شد.
کماکان کوچک و خطي باقي ميماند .اگر اين گلوله به پوس��ت برخورد
کند و دچار تغيير ش��کل شود و در نتيجه سطح بيشتري را در بربگيرد ،قطعه قطعه شدن .اين فاکتور نشان ميدهد که آيا يک جسم متحرک
انرژي زيادتري مبادله ميش��ود .بنابراين گلوله مطلوب گلوله ای اس��ت بعد از ورود به بدن به چند قطعه تبديل ميش��ود يا نه؟ گلولههاي نوک
ک��ه در هوا ش��کل اش تغيير نکرده و فقط زم��ان اصابت به هدف دچار نرم ،آنهايي که در نوک ش��يارهاي عمودي دارند و برخي ديگر از انواع
گلولهها ،هنگام برخورد به بدن به چند قطعه تقس��يم ميش��وند .سطح
تغيير شکل ميشود.
مقطع مجموع اين قطعات از س��طح مقطع خود گلوله به تنهايي بيشتر
چرخ�ش .اين فاکت��ور بيانگر چرخش يک گلول��ه در درون بافتهاي اس��ت ودرنتيجه انرژي بيش��تري با بافتهاي بدن مبادله شده و آسيب
ب��دن (بع��د از برخورد با آن) و زواياي مختلفي اس��ت ک��ه در قياس با زيادتري ايجاد ميش��ود .اگر يک پرتابه (گلول��ه) ناگهان به چند قطعه
زاويه ورودي پيدا ميکند .مرکز ثقل يک گلوله گوه ش��کل به قاعده آن کوچکتر خرد ش��ود ،به س��طح وس��يعتري برخورد نموده و منجر به دو
نزديک تراس��ت تا به نوک آن ،درنتيجه وقتي که نوک آن به جس��مي نتيجه ميش��ود )1:بافت بيش��تري در معرض برخورد با اجسام متحرک
برخورد ميکند ،سرعت آن سريعا کاهش پيدا ميکند .اما حرکت رو به قرار ميگيرد و  )2آس��يبهاي وارده در س��طح گس��ترده تري از بدن
جل��و قاعده کماکان ادام��ه دارد و در واقع مرکز ثقل گلوله نقش هدايت توزيع خواهند ش��د ،زيرا ارگانهاي بيشتري مورد اصابت قرار ميگيرند
کنندگ��ي حرکت آنرا ب��ه عهده ميگيرد .اين وض��ع موجب چرخش يا (ش��کل .)3-53قطعات متعدد ناس��ي از يک گلول��ه انفجاري نيز چنين
حرک��ت انتها به انته��ا درگلوله ميش��ود .زماني که گلول��ه ميچرخد ،نتايج��ي به همراه دارند .زخمهاي ناش��ي از گلولهه��اي تفنگ نمونهاي
(شکل 51ـ )3تغيير در سطح مقطع پرتابه يا گلوله ،وسعت آسيب و در نتيجه پراکندگي
انرژي را زياد مينمايد.
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(شکل 53ـ ،A )3گلوله اي که از سرب نرم .يا ساير مواد شکننده ساخته ميشود ،آسيب
رساني بيشتري داشته و حداکثرانرژي را براي جذب توسط اجزاي بافتها فراهم ميکند،B .
زماني که يک گلوله به ترکشهاي کوچکتر تبديل ميشود ،سطح مقطع آن زيادتر گشته و انرژي
بيشتري توزيع ميشود.

برجسته ازاين گونه آسيبها قلمداد ميشوند (شکل.)3-54

آسيب ديدگي و سطوح انرژي
امدادگر پيش بيمارستاني ميتواند آسيب ناشي از يک تروما نافذ را
با طبقه بندي اجس��ام نافذ (براساس مقدار انرژي) به سه گروه با انرژي
سطح کم ،متوسط و زياد ،برآورد نمايد .هرچند که تروماي نافذ معموال
به آس��يبهاي ناشي از گلوله تفنگ و چاقو محدود ميشود ،با اين حال
تروماي ناش��ي از اجس��ام ميلهاي ش��کل نظير عاليم خيابانی در سوانح
جاده ای ،ميلههای اس��کی در ورزشهای زمستانی و فرمان دوچرخه را
نيز در اين مقوله بايد قرار داد.
سلاح با سطح انرژی کم .اين گروه شامل جنگ افزارهاي دستي
مانند چاقو يا يک قطعه يخ نوک تيز بوده و آس��يب رس��اني آنها فقط
ناش��ي از نوک يا لبه تيز ش��ان ميباش��د .چون اين صدمات با س��رعت
کم ايجاد ميش��وند ،معموال آس��يب ثانويه به همراه خود ندارند (يعني
کاويتاس��يون کمتري ايجاد ميش��ود) .آس��يب ديدگي در اين دسته از
مصدومان را با رهگيري مس��ير س�لاح به داخل بدن ميتوان پيشبيني
نمود .اگر س�لاح از محل آسيب ديده برداشته شده باشد ،امدادگر پيش

(شکل 54ـ)3
ايجاد ميشود.

بيشترين آسيب ناشي از قطعه قطعه شدن بوسيله تفنگ ساچمه اي

بيمارس��تاني بايد نوع سالح مورد استفاده و درصورت امکان جنس فرد
حمله کننده را مش��خص نمايد .مردان تمايل دارند تا چاقو را در طرف
انگش��ت شست دست قرار داده و ضربه را به س��مت باال وارد کنند ،اما
زن��ان ضربه را به س��مت پايئ��ن وارد کرده و چاقورا در طرف انگش��ت
کوچک دست قرار ميدهند.
هن��گام بررس��ي مص��دوم ناش��ي از بکارگيري اين دس��ته از جنگ
افزارها ،الزم اس��ت تا به دنبال بيش از يک زخم جستجو نمود .تا زماني
که مصدوم کامال در معرض ديد قرار نگرفته و به خوبي بررس��ي نش��ود،
نميتوان وجود چند زخم را با قاطعيت انکار کرد .اين بررسي را براساس
شرايط حاکم بر سانحه و وضع عمومي مصدوم ميتوان در صحنه حادثه
يا در زمان انتقال به مرکز درماني و يا در مرکز درماني انجام داد.
حمله کننده ممکن اس��ت بعد از وارد نمودن چاقو در بدن مصدوم،
آن��را در داخ��ل بدن به اط��راف بچرخاند .امدادگ��ر در چنين حالتي به
دليل کوچک وس��اده بودن محل ورود چاقو ممکن است دچار احساس
امنيت کاذب شود .زخم محل ورود کوچک است اما آسيب داخلي وسيع
ميباشد .امدادگر پيش بيمارس��تاني در صحنه حادثه نميتواند وسعت
آسيبهاي داخلي را تعيين کند ،اما بايد احتمال چنين وضعي را همواره
(حتي زماني که زخم به ظاهر خيلي جزئي اس��ت) در نظر داشته باشد.
دامنه احتمالي حرکت يک چاقو در داخل بدن ،وس��عت آسيب وارده را
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(شکل 55ـ )3وسعت آسيب ناشی از فرو کردن چاقو در شکم ،تابع ميزان حرکت آن در
داخل بدن قربانی ميباشد.

(شکل 56ـ )3سالحهای با سطح انرژي متوسط معموال آنهايي هستند که لوله کوتاه
داشته و فشنگ کم قدرتي ميخورند.

تا حدودي مشخص ميکند (شکل .)3-55ارزيابي مصدوم از نظر وجود
آس��يبهاي همراه نيز داراي اهميت اس��ت .مثال ،هن��گام بازدم عميق،
ديافراگم تا حد نوک پس��تان باال ميآي��د .چاقو خوردگي ناحيه تحتاني
قفسه سينه در چنين وضعي ممکن است آسيبهايي در ساختمانهاي
داخل شکمي نيز ايجاد کند.
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(شکل 57ـ )3يک گلوله در مسير حرکت مستقيم خود بافت بدن را متالشي کرده و
در اين مسير حفره اي ايجاد ميکند .اين حفره دائمي است .حفره موقت نيز ميتواند موجب
آسيب شود.

همواره يک حفره موقت ايجاد ميش��ود .اندازه اين حفره معموال س��ه تا
شش برابر اندازه سطح مقطع گلوله ميباشد (شکل.)3-57
سالحهای با سطح انرژي زياد شامل اسلحههاي تهاجمي ،تفنگهاي
شکاري و ساير جنگ افزارهايي است که گلولههاي با سرعت زياد شليک
ميکنند (ش��کل  .)3-58گلوله اين اس��لحهها نه فقط ي��ک اثر دائمي
برجاي ميگذارند ،بلکه يک حفره موقت به مراتب بزرگتر از حفره ناشي
از گلولههاي داراي سرعت پايئن بوجود ميآورند .اين حفره موقت بسيار
فراتر از محدوده اثر گلوله بوده و آس��يبها و صدمات ناشي از آن وسيع
تر از برآوردي اس��ت که در مرحله اوليه انجام ميش��ود .آس��يب بافتي
ناش��ي از يک جس��م نافذ داراي انرژي زياد در قياس با يک جس��م نافذ
داراي انرژي متوس��ط به مراتب بيشتراس��ت .خالء ناشي از حفره ايجاد
ش��ده باعث ميشود تا تکههاي لباس ،باکتريها و ساير خرده آشغالها
از سطح و اطراف زخم به عمق آن کشيده شوند.
در برآورد و پيشبيني آسيب ناشي از گلوله سالحهای با سطح انرژي
متوسط و زياد بايد به فاصلهاي که اسلحه از آنجا شليک شده است توجه
کرد .مقاومت هوا از سرعت گلوله ميکاهد و درنتيجه هرچه قدر فاصله
دورتر باش��د ،س��رعت لحظه برخورد کمتر بوده و آس��يب وارده محدود
تر خواهد بود .اکثر ش��ليکهاي نزديک با اس��حه کمري انجام ش��ده و
درنتيجه احتمال وقوع آسيب خطرناک بسيار زياد است.

سلاحهای با س�طح انرژي متوس�ط و زياد .سالحهای گرم به دو
دس��ته ـ انرژي متوس��ط و انرژي زياد ـ تقسيم ميش��وند .دسته داراي
انرژي متوس��ط ش��امل اس��لحههاي کمري (دس��تي) وبرخي تفنگها زخمهاي ورودي و خروجي
امدادگر پيش بيمارستاني هنگام بررسي يک مصدوم بايد به زخمهاي
ميباشد .هرچه قدر مقدار باروت در فشنگ بيشتر باشد ،سرعت گلوله و
ورودي و خروجي توجه داش��ته باشد .آسيب بافتي در محل ورود گلوله
درنتيجه انرژي جنبشي آن افزايش مييابد (شکل)3-56
بطور کلي اين س�لاحها نه فقط در مس��يري که مس��تقيما به بافت به بدن ،در مس��ير حرکت آن در داخل بدن و در محل خروج نيز ايجاد
برخورد خود ميکنند بلکه در هردو طرف اين مس��ير نيز موجب آسيب ميش��ود .اطالع از موقعيت مضروب ،موقعيت ضارب و نيز اسلحه مورد
رساني ميشوند .سطح کاري متفاوت اين اسلحهها تعيين کننده ميزان استفاده در تعيين مسير آسيب وارده نقش اساسي دارد.
بررس��ي محل زخم ،اطالعات با ارزش��ي هم ازنظر مراقبت فوري از
و جهت آس��يب ميباشد .فش��ار وارده بر بافت موجود در مسير مستقيم
حرکت گلوله ،اين بافت را به کناري زده و بافت اطراف مسير را نيز تحت مصدوم وهم ازنظرارائه آن به مرکز درماني به دس��ت ميدهد .آيا وجود
فشار و کشش قرار ميدهد .در سالحهای با سطح انرژي متوسط يا زياد دو س��وراخ در شکم يک مصدوم حکايت از محل ورود و خروج گلولهاي

66

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

A

(شکل 59ـ )3زخم ورودي ازنظر شکل ،گرد يا بيضوي است .اما زخم خروجي ازنظر
شکل ،ستاره اي يا خطي است.

B

C

(شکل 58ـ ،A )3انواع اسلحه با سطح انرژی زياد ،B .جراحت ناشی از اسلحه با سطح
انرژی زياد روی اسکالپ .جمجمه دچار شکستگی نشده است ،C .جراحت ناشی از اسلحه با
سطح انرژی زياد روی ساق پا که نشان دهنده حفره بزرگ و دايمی است.

دارد يا اينکه دو گلوله به ش��کم وارد ش��ده ولي هنوز از آن خارج نشده
ان��د؟ آي��ا گلوله در طرفي که به بدن اصابت کرده باقي مانده اس��ت يااز
خط وس��ط عبور کرده (که معموال موجب آس��يب شديد تري ميشود)
و به طرف مقابل بدن رس��يده است؟ گلوله در کدام جهت حرکت کرده
است؟ کدام ارگانهاي داخلي در مسير حرکت آن قرار دارند؟
زخم محل ورود و خروج گلوله در بافت نرم معموال قابل شناس��ايي
ميباش��ند .لبه زخم ورودي ناش��ي از يک گلوله روي بافت زيرين خود
ق��راردارد ،درحاليک��ه لبه زخم خروجي آزاد اس��ت .ش��کل زخم رودي
براساس مسير ورود گلوله گرد يا بيضوي است ،درحاليکه زخم خروجي
ستارهاي شکل ميباشد (شکل .)3-59از آنجاييکه گلوله در زمان اصابت

(شکل 60ـ)3

پايئن و چپ دارد.

لبه خراشيده زخم حکايت ازعبور گلوله از سمت باال و راست به سمت

به پوس��ت بدن در حال چرخش ميباش��د ،خراشيدگي کوچکي (1تا2
سانتيمتر) که به رنگ سياه يا صورتي است ايجاد ميکند (شکل.)3-60
خراش��يدگي در محل خروج گلوله وجود ندارد .اگر دهانه اس��لحه در
زمان ش��ليک مس��تقيما روي پوست قرار گرفته باش��د ،درآن صورت
گازهاي ناش��ي از انفجار به داخل بافت وارد شده وايجاد کريپيتاسيون
مينمايد (ش��کل .)3-61گازهاي داغ محدوده  5-7سانتيمتري محل
ورود را ميس��وزانند .در مح��دوده  5-15س��انتيمتري دود ناش��ي از
انفجار به پوس��ت ميچس��بد و تا محدوده  25سانتيمتري ذرات ناشي
از س��وختگي نيز موجب تاتوهاي کوچکي (1تا 2ميليمتر) در پوس��ت
ميشوند (شکل.)3-62

تاثيرات تروماي نافذ در نواحي مختلف بدن
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(شکل 61ـ )3اگر دهانه يا سر اسلحه هنگام شليک در مجاورت پوست قرار داده شود ،به
علت گازهاي داغي که ازآن متصاعد ميشوند موجب سوختگي عميق يا نيمه عميق ميگردد.

(شکل 63ـ)3

گلوله ممکن است مسيرانحناي جمجمه را طي کند

(شکل 62ـ )3چون گلوله به هنگام ورود داراي چرخش وفشار است ،سوراخ حاصله گرد
يا بيضي شکل ميباشد .سوراخ خروجي باز است

در اين بخش آثار ناشي از تروماي نافذ در نواحي مختلف بدن توضيح
داده ميشوند.

(شکل 64ـ)3

ناحيه سر

امدادگر پيش بيمارستاني در بررسي تروماي نافذ وارده به اين ناحيه
بايد به سه گروه مهم از ساختمانهاي درون قفسه سينه يعني سيستم
ريوي ،سيستم عروقي و سيستم گوارشي توجه کند.

آسيب ريوي در فاصله اي دور ازمحل ضربه

اگر گلولهاي وارد جمجمه گردد ،انرژي آن در درون فضايي بسته پخش
ميشود .ترکشهاي پرشتابي که از گلوله جدا ميشوند ،بر استخوانهاي
غير قابل انعطاف جمجمه فش��ار وارد ميکنند .درنتيجه بافت مغز درون سيستم ريوي .بافت ريه در قياس با خون ،ارگانهاي توپر يا استخوان
جمجمه دچار بهم فشردگي شده وآسيب بيشتري ميبيند .اگراين فشار از تراک��م کمتري برخوردار بوده و بنابراي��ن در برابر تروماي نافذ وارده
خيلي زياد باشد ،جمجمه ممکن است منفجر شود.
به قفس��ه سينه دچار آسيب ديدگي کمتري ميشود .بخش اعظم مسير
اگ��ر ي��ک گلوله ب��ا زاويه وارد جمجمه گ��ردد و نيروي كافي جهت حرکت جس��م نافذ پر از هوا بوده و بنابراين ذرات کمتري مورد اصابت
خروج از آن را نداش��ته باش��د  ،احتمال دارد در مس��ير انحناي داخلي قرار گرفته و انرژي ناچيزي مبادله ميش��ود .درنتيجه آس��يب وارده کم
جمجم��ه حرکت کن��د .اين وضع ميتواند موجب آس��يب قابل توجهي خواهد بود .با اين حال آسيب وارده به ريهها از نظر باليني داراي اهميت
بش��ود (ش��کل .)3-63بدليل اين ويژگي به اس��لحههاي داراي سرعت زيادي است (شکل.)3-64
متوسط مانند تپانچههاي کاليبر 22يا « 25اسلحه قاتلين» ميگويند.
سيستم عروقي .عروق کوچکي که به ديواره قفسه سينه متصل نشده
ناحيه قفسه سينه
اند ،به کناري رانده ش��ده و آس��يب چنداني نميبينن��د .اما اگر عروق
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بزرگت��ر ،مانند آئورت و وريد اجوف ،مورد اصابت قرارگيرند به راحتي از
سر راه گلوله کنار نرفته و بنابراين آسيب زيادي ميبينند.
زمان��ي ک��ه گلوله به ميوکارد (عضله قل��ب) برخورد کند ،اين عضله
درآغاز کشيده ش��ده ومتعاقبا منقبض ميشود .درنتيجه اثر کوچکي بر
ج��اي ميماند .ضخامت عضله ميتواند تروماهاي داراي انرژي کم مانند
چاق��و يا گلوله کاليبر  22را کنترل نموده و از خونروي فوري جلوگيري
کن��د و بدي��ن ترتيب زمان را براي رس��اندن مصدوم ب��ه مرکز درماني
مناسب فراهم نمايد.
سيستم گوارش�ي .لوله مري يعني آن قسمت از دستگاه گوارش که
از قفسه س��ينه گذر ميکند ،ممکن اس��ت مورد اصابت تروماي نافذ
قرار گرفته و محتويات اش به داخل حفره س��ينه ريخته شود .عاليم
و نش��انههاي اين آس��يب ممکن اس��ت چند س��اعت يا چند روز بعد
ظاهر شوند.

ناحيه شکم
حفره ش��کم حاوي سه نوع س��اختمان است ــ ساختمانهاي پر از
هوا ،س��اختمانهاي توپر و ساختمانهاي استخواني .تروماي نافذ ناشي
از پرتابهه��اي کم انرژي موجب آس��يب چنداني نميش��وند .فقط 30%
زخمهاي ش��کمي ناش��ي از اصابت چاقو احتياج به بررس��ي جراحي و
ترميم دارند .آس��يب ناشي از اس��لحههاي کمري شديد تر بوده و 85%
تا 90%احتياج به ترميم جراحي دارند .با اين وصف ،آس��يبهاي ناش��ي
از پرتابهه��اي داراي ان��رژي متوس��ط در س��اختمانهاي توپر و عروقي
ممکن است موجب خونريزي فوري نشوند .امدادگران پيش بيمارستاني
دراغل��ب مواق��ع ميتوانند موقتا با اس��تفاده از بانداژهاي فش��اري ،آتل
بادي يا ش��لوارك هاي بادي ضد شوک موس��وم به  PASGو برقراري
مايعات درون رگي ،خونريزي را کنترل نموده و مصدوم را نجات دهند.
امدادگ��ران با اين کار ميتوانند مص��دوم را به موقع براي عمل جراحي
موثر به مرکز درماني مناسب انتقال دهند.

اندامهاي فوقاني و تحتاني
آسيبهاي نافذ وارده به اين اندامها شامل آسيب ديدگي استخوانها،
عضالت و عروق ميباش��د .اگر اس��تخوانها مورد اصابت قرار گيرند ،در
آن صورت ترکشهاي اس��تخواني نيز تبديل به پرتابههاي ثانويه ش��ده
و به بافتهاي اطراف آس��يب ميرسانند (شکل .)3-65عضالت موجود
در مس��ير حرکت پرتابه معموال دچار ازهم گس��يختگي شده و موجب
خونريزي ميشوند عروق خوني نيز ممکن است مورد اصابت پرتابه قرار
گيرند .گاهي اوقات يک پرتابه در مجاورت رگي قرار گرفته و ميتواند به
پوشش رگ آسيب برساند ،درنتيجه در عرض چند دقيقه يا چند ساعت
موجب لخته شدن خون و انسداد رگ ميگردد.

جراحات ناشی از تفنگهای شکاری
هرچند که تفنگهای ش��کاری در زمره س�لاح با سطح انرژی زياد
تعري��ف نميش��وند ،اما در فاصل��ه نزديک ميتوانند از بس��ياری از اين

(شکل 65ـ )3قطعات استخواني خودشان نقش پرتابههاي ثانويه را بازي کرده و با همان
مکانيسم پرتابه نافذ اوليه موجب آسيب ميشوند.

س�لاحها کشنده تر باشند .سالحهای کمری و تفنگها عموما در درون
لوله خود دارای ش��يار (خان) ميباش��ند .اين شيارها موجب چرخاندن
گلول��ه و افزايش دقت در هدف گيری ميش��وند .اما اغلب س�لاحهای
ش��کاری دارای يک لوله استوانه ای صاف ميباشند که چندين ساچمه
را به س��مت هدف رها ميکند .تجهيزاتی موس��وم به چوک ()choke
و دايورت��ر ( )diverterرا ميتوان به انتهای اين س�لاحها متصل نمود
و به س��اچمهها ش��کل و فرم مخصوصی داد (استوانه ای يا مستطيلی).
اما،هرگاه اين س�لاحها ش��ليک ش��وند ،تعداد زيادی ساچمه در محيط
اطراف پراکنده ميشوند .لوله آنها را ميتوان به منظور وسيع گرداندن
دامنه تاثيرساچمهها کوتاه نمود.
هرچند که ميتوان از انواع مهمات در اين س�لاحها اس��تفاده کرد،
اما س��اختار فش��نگهای اغلب آنها يکسان اس��ت .فشنگ تيپيک اين
س�لاحها حاوی باروت،پوش��ال و ساچمه اس��ت .به هنگام شليک ،تمام
اين مواد از لوله اس��لحه به خارج پرتاب شده و ميتوانند موجب آسيب
در هدف ش��وند .برخی انواع باروتها بعد از برخورد با پوس��ت از فاصله
نزديک موجب تاتو (خالکوبي) ميش��وند .پوش��ال (که معموال از جنس
کاغذ لوبريکه ،فيبر يا پالس��تيک است) به منظور جدا کردن ساچمهها
از ب��اروت بکار رفته و در صورت پاک نک��ردن آن از روی زخم ميتواند
منبع عفونت برای آن باشد .ساچمهها از نظر اندازه ،وزن و ترکيب باهم
ديگر متفاوت ميباش��ند .انواع مختلفی از س��اچمهها در دس��ترس قرار
دارند (از پودرهای فلزی متراکم تا س��اچمههای فلزی کوچک موس��وم
به  birdshotو از س��اچمههای فلزی بزرگتر موسوم به buckshotتا
گلوله تک س��اچمه ای فلزی موسوم به  slugsو ساچمههای الستيکی
و پالستيکی که اخيرا به بازار آمدهاند) .يک ساچمه معمولی يک تا يک
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(شکل 66ـ)3
ميشود.

هرچقدر فاصله افزايش پيدا ميکند ،قطر پراکندگی فشنگها بيشتر

و نيم اونس س��رب دارد .مواد پرکننده ای (از جنس پولی اتيلن يا پولی
پروپيلين) که در س��اچمه قرار داده ميش��وند ،ممکن است در اليههای
سطحی پوست مصدوم جايگير بشوند.
يک فش��نگ نوع  birdshotحاوی  200تا  2000س��اچمه است،
درحاليکه فشنگ نوع  buckshotفقط  6تا  20ساچمه دارد .بايد خاطر
نش��ان کرد که هرچقدر سايز ساچمههای اين نوع فشنک بزرگتر باشد،
برد موثر و انتقال انرژی آنها ش��بيه به گلولههای کاليبر  0/22ميشود.
فش��نگهای بزرگتری موسوم به ماگنوم نيز در بازار يافت ميشوند .اين
فش��نگها حاوی س��اچمه و باروت بيش��تر يا فقط باروت بيشتر بوده و
موجب افزايش برد موثر تفنگ ميشوند.
ن��وع مهم��ات بکار رفته اهميت فراوانی در درجه بندی آس��يبهای
ناش��ی از اين گونه س�لاحها دارد ،ام��ا در اين رابط��ه مهمترين فاکتور
فاصله شليک ميباشد .اين تفنگها تعداد فراوانی ساچمه را باهم شليک
ميکنند که بخش اعظم آنها گرد و کروی هس��تند .ساچمهها در برابر
مقاومت هوا بس��يار حس��اس بوده و بنابراين فورا از سرعت آنها کاسته
ميشود (شکل  .)3-66اثر مقاوت هوا روی پرتابهها موجب کاهش برد
موثر اس��لحه و در نتيجه تغيير خصوصيات جراحت حاصله ميش��ود.
جدول 3-1

جراحات ناش��ی از اين س�لاحها را به چهار گروه ب��زرگ طبقه بندی
ميکنند :جراحات تماس��ی ،فاصله نزديک ،فاصله متوسط و فاصله دور
(ج��دول.)1-3
جراحات تماس��ی () contact woundsزمانی روی ميدهند که
لوله اسلحه هنگام شليک در تماس با بدن مصدوم باشد .اين وضع منجر
به ايجاد يک زخم ورودی حلقوی ميش��ود که ممکن اس��ت اثر دهانه
خروجی اسلحه به صورت لکه ای سياه روی آن مشاهده گردد .پارگی يا
سوختگی لبه زخم به علت گرمای شديد و انفجار گازهای داغ به هنگام
خروج فشنگ از دهانه تفنگ معموال ديده ميشود .به علت گازهای فوق
العاده داغی که از دهانه تفنگ خارج ميشوند برخی از جراحات تماسی
ظاهری ستاره ای دارند .جراحات تماسی موجب صدمات گسترده بافتی
و مرگ و مير بااليي ميش��وند .طول لوله اسلحههای شکاری مانع از آن
است که بتوان با آنها مرتکب خودکشی شد ،زيرا امکان شليک به خود
بسيار دشوار است .در صورت انجام چنين کاری ،گلوله معموال به ناحيه
صورت برخورد کرده و به مغز اصابت نمينمايد.
در جراحات از فاصله نزديک ( ،)close-range woundsهرچند
که زخم ورودی حلقوی است ،اما در قياس با جراحات تماسی ،لکه سياه
اطراف زخم وسعت بيش��تری دارد .عالوه بر اين ،خراشيدگيها و اثرات
ناش��ی ازبرخورد پوشال فش��نگها نيز روی زخم مشاهده ميشوند .اين
جراحات نيز آسيب بافتی قابل توجهی ايجاد ميکنند .گلولههای شليک
ش��ده در اين فاصله هنوز آنقدر انرژی دارند که به ساختمانهای عمقی
بدن نفوذ کرده و موجب آس��يبهای وس��يعتری شوند .اگر مسير ورود
گلوله بافت نرم باشد ،عمق نفوذ بيشتر خواهد بود.
جراحات از فاصله متوسط ()intermediate –range wounds
موجب چند سوراخ ستاره ای شکل در اطراف يک زخم ورودی مرکزی
ميش��وند .اين الگو حاصل پراکنده شدن چندين ساچمه از يک فشنگ
اصلی است .آس��يبهای وارده مجموعه ای از زخمهای عميق ،سطحی
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و خراش��يدگی ميباشند .به علت وجود آسيبهای عمقی ميزان مرگ و
مير ناشی از اين نوع جراحات هنوز باال است.
جراحات از فاصله دور ( )long-range woundsبه ندرت کشنده
هس��تند .پراکندگی س��اچمهها موجب چندين زخم س��طحی پراکنده
ميش��وند .با اين وصف ،س��اچمهها در برخی بافتهای حس��اس (مثال
چش��م) ميتوانند آس��يبهای قابل توجهی ايجاد کنن��د .عالوه براين،
فش��نگهای بزرگتر نوع  buckshotحتی در فاصل��ه دور هنوز آنقدر
س��رعت دارند که موجب آسيب در بافتهای عمقی شوند .امدادگر بايد
به جمع اثرات ناشی از برخورد تعداد زيادی فشنگ و نيز ،جايگاه اصابت
آنها توجه داشته و حواس خود را بر بافتهای حساس متمرکز گرداند.
در برخورد با اين دس��ته از مصدومان هم مانند س��اير افراد دچار تروما،
معاينه و بررسی تمام بدن از اهميت خاصی برخوردار است.
در ارزيابی مصدومان ناشی از شليک فشنگ الزم است تمام الگوهای
مورد بحث را درنظر داشت .مثال يک جراحت حلقوی منفرد ممکن است
ناش��ی از ش��ليک يک گلوله نوع  birdshotي��ا  buckshotاز فاصله
تماس يا فاصله نزديک باشد که ساچمهها در آن باقی مانده اند .از طرف
ديگر همين جراحت ممکن اس��ت ناشی از ش��ليک يک فشنگ بزرگتر
از فاصله متوس��ط يا دور باش��د .فقط معاينه دقيق جراحت وارده امکان
افتراق اين آسيبها را ميسر ميگرداند .هرچند که خصوصيات گلولهها
کامال متفاوت است ،ولی احتمال آسيب ديدگی شديد اندامهای داخلی
تقريبا يکسان است.
جراحات نوع تماس��ی و نوع از فاصله نزديک وارده به ناحيه قفس��ه
س��ينه و شکم ممکن اس��ت به ترتيب موجب پنوموتوراکس باز و خروج
امعاء و احش��اء شکمی ش��وند .گاهی اوقات ،يک گلوله منفرد منتهی به
جراحت از فاصله متوس��ط ممکن اس��ت آنقدر به عمق ب��رود که روده
را پ��اره کرده ونهايتا منجر به پريتونيت ش��ود .اي��ن حالت در اندامهای
تحتانی و فوقانی ميتواند به آس��يب ديدگی يک شريان و نهايتا اختالل
عروقی ختم ش��ود .اصابت ساچمههای متعدد کوچک ميتواند منجر به
چندي��ن زخم ورودی روی بدن مصدوم ش��ود .با اين حال احتمال دارد
که هيچکدام از ساچمهها آنقدر انرژی نداشته باشند که از فاشياها عبور
کرده و به ساختمانهای داخلی بدن آسيب چندانی برسانند.
هرچن��د ک��ه ارزيابی فوری مصدوم بايد همواره در اولويت باش��د ،با
اين حال امدادگر بايد سعی کند تا هر نوع اطالعاتی (نوع فشنگ ،فاصله

شليک ،تعداد فشنگهای شليک شده) را از صحنه حادثه بدست آورده
و آنها را به منظور ارزيابی تش��خيصی و معالجه مناسب در اختيار مرکز
تحويل گيرنده قرار دهد .عالوه براين ،ش��ناخت انواع جراحات وارده ،به
امدادگر کمک ميکند تا عليرغم تش��خيص اوليه به آسييبهای داخلی
نيز مشکوک شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استفاده ازکينماتيک در ارزيابي

آشنايي به علم کنماتيک براي ارزيابي مصدوم ترومايي يک ضرورت
است .براي مثال ،قفسه سينه رانندهاي در يك تروماي بالنت (غير نافذ)
به ميله فرمان ماش��ين برخورد ميکند و هنگام برخورد کاويتهاي بزرگ
در بخش قدامي آن ايجاد ميشود ،اما وقتي که قفسه سينه اش از روي
فرمان برداش��ته شود ،به ش��کل اوليه يا تقريبا اوليه برميگردد .اگر دو
امدادگر پيش بيمارس��تاني ــ يکي آش��نا به عل��م کينماتيک و ديگري
ناآش��نا به آن ــ اين مصدوم را بطور جداگانه م��ورد معاينه قرار دهند،
فرد ناآش��نا فقط نگران خراشيدگيهاي قابل مشاهده روي قفسه سينه
ميباش��د .اما امدادگر آش��نا به کينماتيک ميداند ک��ه در زمان ضربت
کاويتهاي بزرگ بوجود آمده اس��ت ،ميداند که براي تشکيل اين کاويته
دندهها به س��مت داخل خم ش��ده اند و ميداند که قلب ،ريهها و عروق
بزرگ در زمان ش��کل گيري کاويته تحت فش��ار قرار گرفتهاند .بنابراين
فرد آش��نا ،به امکان وجود آسيبهاي وارده به قلب ،ريهها ،عروق بزرگ
و ديواره قفسه س��ينه مشکوک ميشود .اما فرد ناآشنا اين احتماالت را
مد نظر ندارد .فرد آشنا بجاي آنکه وقت خود را صرف واکنش به آسيب
جزئي و محدود بافت نرم قفسه سينه بنمايد ،آسيبهاي جدي را مورد
ارزيابي قرار ميدهد ،به مصدوم رس��يدگي ميکن��د و با احتمال وجود
آس��يبهاي داخل قفسه سينهاي خطرناک ،س��ريعا مصدوم را به مرکز
درماني مناس��ب انتقال ميدهد .شناسايي س��ريع ،علم ومهارت کافي و
اقدامات درماني مناس��ب ازجمله عواملي هس��تند که بر ماندن يا مردن
يک مصدوم تاثير قابل توجهي دارند.
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خالصه فصل
ادغام اصول کينماتيک تروما در ارزيابي مصدومان ترومايي ،ش��اه کليدي
به دس��ت ميدهد که به وس��يله آن ميتوان به آس��يبهاي جدي وخطرناک
مش��کوک شد .اگر اين آس��يبها مورد شک واقع نش��وند ،شناسايي نگردند و
درنتيجه تحت درمان مناس��ب قرار نگيرند ،آنگاه آمار صدمات و تلفات ناش��ي
از تروم��ا به طرز قابل توجه��ي افزايش مييابد .آش��نايي کامل امدادگر پيش
بيمارستاني به اصول کينماتيک تروما ازنظر نقش پيشرو اين فرد در جلوگيري
از وقوع س��انحه نيز داراي اهميت بسزايي است .امدادگر براي آنکه اين اصول
را رعايت کند ،بايد هم فيزيک انرژي را در نظر داش��ته باش��د و هم اثر انرژي
جنبشي روي ساختمانهاي بدن را بداند.
انرژي نه خلق ميش��ود و نه ازبين ميرود ،بلکه ا زش��کي به ش��کلي ديگر
در ميآيد .انرژي جنبش��ي يک جس��م ،که حاصل س��رعت و جرم آن جس��م
اس��ت ،هنگام برخورد به جس��مي ديگر منتقل ميش��ود .ميزان آسيب وارده
به اين جس��م يا به بافت مورد اصابت ق��رار گرفته بدن ،فقط تابع مقدار انرژي
وارده بر آن نيس��ت بلکه تابع توانايي تحمل آن نيز ميباش��د .آشنايي امدادگر
پيش بيمارس��تاني با ساختار بدن و انواع انرژيها و نيز مقدار انرژي درگير در
يک س��انحه ،اهميت زيادي در پيشبيني آسيبهاي وارده دارد .امدادگر پيش
بيمارس��تاني از نظر مشاهده اثار مس��تقيم يک سانحه در موقعيتي منحصر به
فرد قرار دارد که پرسنل بيمارستاني از آن بي بهره اند.
در راس��تاي ارتباط دادن انرژي جنبش��ي با ايجاد آسيب احتمالي ،امدادگر
پيش بيمارس��تاني س��واالت زير را به منظور تفسير وکش��ف کليدهاي راهنما
ميتواند بپرسد:
• کدام مکانيسم در ايجاد تروما دخالت دارد؟
• آيا تروما از نوع ضربهاي ،انفجاري ،سقوط از بلندي يا نافذ است؟
ترومای بالنت (غير نافذ)
• چه نوع ضربهاي ــــ از جلو ،از پهلو ،ازعقب ،چرخش��ي ،واژگون شدن يا
زاويه دار ـــ روي داده است؟
• آيا مصدوم به بيرون پرت شده است يا نه؟
• چه تعداد ضربه اتفاق افتاده اند؟ مثال ،آيا يک مصدوم بعد از پرتاب شدن
از خودرو توسط خودروي ديگر مضروب نشده است؟ آيا قرباني يک حمله چند
بار مورد تهاجم قرار نگرفته است؟
• سرعت حرکت چقدر بوده است؟
• زمان يا فاصله توقف چقدر بوده است؟

• آيا مصدوم از امکانات محافظتي مناسب استفاده کرده وآنها را صحيح به
کار برده است (مثال ،کمربند ايمني ،کيسه هوايي و کاله ايمني) ؟
• براس��اس تري��اژ در صحنه حادث��ه ،کداميک از مصدومان دچار آس��يب
بيشتري شده اند؟
• ک��دام بخش يا بخشهاي بدن به اجس��ام ديگر برخورد نموده اند؟ مثال،
آيا ناحيه س��ر يا قفس��ه س��ينه به علت حرکت باال و جلو ب��ه قطعات داخلي
خودروبرخ��ورد نم��وده اند؟ آيا قرباني يک حمله تهاجم��ي با چماق يا ميله يا
مشت يا وسيلهاي ديگر مورد تهاجم قرار گرفته است؟
• آيا مصدوم يک بزرگس��ال اس��ت يا يک کودک؟الگوی آس��يب وارده چه
تفاوتی باهم دارند؟
سقوط از بلندي
• مصدوم از چه فاصلهاي س��قوط نموده است؟ اين فاصله چه نسبتي با قد
مصدوم دارد؟
• مصدوم روي چه نوع سطحي افتاده است؟
• آيا مصدوم در مسير سقوط به اجسام ديگري برخورد نموده است؟
• در زم��ان برخ��ورد به زمين ،کدام بخش از بدن مصدوم در آغاز به زمين
برخورد نموده است؟
انفجارات
• مصدوم در چه فاصلهاي از انفجار قرار داشته است؟
• در فاز اوليه ،ثانويه و ثالثيه انتظار چه نوع آسيبهايي ميرود؟
ترومای نافذ
• ان��دازه جن��گ افزار (س��طح کاري جنگ افزار) چقدر ب��وده و جنس فرد
استفاده کننده از آن چيست؟
• چه نوع جنگ افزاري مورد استفاده قرار گرفته است؟
• زاويه وارد شدن جنگ افزار به بدن چقدر بوده است؟
• اگر از يک تفنگ اس��تفاده ش��ده است ،آيا مدرکي دال بر سرعت گلوله و
نوع آن وجود دارد يا نه؟
• محدوده شليک چقدر بوده است؟
• الگوی آسيب وارده چگونه است؟
با تکيه به اين ش��ناخت ،امدادگر ميتواند بر ميزان بروز ،آسيب زايي و تلفات
ناشي از سوانح تاثير بگذارد.
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
راننده خودروی که از کنار صدمه ديده است مينالد و دچار کاهش
س��طح هوشياری ش��ده اس��ت .حدود  10بار در دقيقه نفس ميکشد.
براس��اس مکانيسم س��انحه و يافتههای بدس��ت آمده در ارزيابی اوليه،
امدادگران وضعيت قرمز اعالم کرده ،درخواس��ت هليکوپتر برای انتقال
نم��وده و تصمي��م گرفتند تا مص��دوم را فورا از خودرو بي��رون بياورند.
هرگاه زمان انتقال زمينی به مركز تروما در قياس با زمان انتقال هوايي
به ميزان قابل توجهي طوالنی تر باش��د ،ميتوان درخواس��ت هليکوپتر
نم��ود .امدادگران از راه ماس��ک 15 ،ليتردر دقيقه اکس��يژن به مصدوم
رس��انده و او را ب��ه کمک يک النگبورد و ک��والر گردنی فيکس نمودند.
به هنگام انتقال دو الين بزرگ وريدی گرفته ش��د و تجويز س��رم نرمال

سالين ش��روع شد .براس��اس پروتکل محلی ،اين الينهای وريدی بايد
روی حالت  KVOيا  full flowباشند .صدمات احتمالی عبارت بودند
از :آسيب ديدگی شديد طحال ،کليه چپ ،فاليل چست کناری ،کوفتگی
ريوی ،پارگی آئورت ،شکس��تگی لگن و شکس��تگی استخوان کالويکل.
صدمات احتمالی وارده به راننده خودروی که از جلو آسيب ديده عبارت
بودند از :شکس��تگی گردنی ،صدمه به ناحيه س��ر ،پارگ��ی آئورت ،بهم
فش��ردگی طحال ،کبد و پانکراس ،پارگی ديافراگم به علت فش��ار زياد،
پنوموتوراکس و کوفتگی قلب
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اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواندخط��رات بالقوهاي که س�لامت مصدوم ،تماش��اچيان و پرس��نل فوريتها را تهديد ک��رده و در همه
صحنههاي اورژانسي وجود داند را شناسايي نمايد
بتواند خطراتي که منحصر به يک سانحه خاص (مثال يک  )MVCهستند را شناسايي کند.
بتواند ايمني صحنه حادثه ،موقعيت حادثه و کينماتيک آن را تجزيه و تحليل نموده و نتيجه اين کار را در
ارزيابي مصدوم و اتخاذ تدابير مراقبتي براي او بکار ببندد.
بتواند اقدامات مناسب به منظور کاستن از خطرات احتمالي را بيان کند.
بتوان��د باتوجه به يک س��انحه پرمج��روح ( )MCIو يافتههاي ارزيابي ،درمورد تري��اژ تروما تصميمگيري
نمايد.

بخش 2

ارزيابی و مراقبت

فصل چهارم

صحنه حادثه
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
ساعت  4صبح روز شنبه به شما خبر ميدهند که خودروي با عابري پياده برخورد کردهاست .هنگام رفتن به طرف آمبوالنس ،متوجه ميشويد
که باران ميبارد .ترمومتر ،حرارت محيط را ده درجه سانتيگراد نشان ميدهد .از طريق بيسيم به شما اطالع ميدهند که خودرو بعد از زير گرفتن
عابر به تيرک برق نيز برخورد نمودهاس��ت .نش��ت مايع از خودرو در سطح خيابان ،اليهاي برروي آب باران تشکيل دادهاست .شاهدان عيني حادثه
اظهار داشتهاند که مصدوم هوشياري خود را از دست دادهاست .به محض رسيدن به صحنه حادثه و ارزيابي آن متوجه ميشويد که خطرات اضافي
وجود ندارند.
چه نگرانيهايي در رابطه با صحنه اين حادثه داريد؟
يک امدادگر پيشبيمارستاني به محض رسيدن به صحنه حادثه ،سه
اولويت زير را بايد پيگيري کند:
اولي��ن اولويت براي هر کس��ي که در يک س��انحه ترومايي درگير
ش��ده باش��د ،ارزيابي صحنه حادثه اس��ت .ارزياب��ي صحنه حادثه
( )scene assessmentيعن��ي ت�لاش ب��راي برق��راري امنيت
صحن��ه و توجه موش��کافانه به ماهيت واقعي ش��رايط موجود .اين
پروسه از زمان حرکت به س��وي صحنه حادثه و براساس اطالعات
موجود ش��روع ش��ده،تا زمان رسيدن واحد امدادرس��ان به آنجا و
نيز تا زمان ش��روع اقدامات مراقبتي توسط امدادگران ادامه دارد.
با اين وصف ،مس��ايل قابل شناس��ايي در اي��ن ارزيابي بايد قبل از
ش��روع ارزياب��ي مصدومان مد نظ��ر قرار گيرند .در بعضي ش��رايط
(مث�لا در وضعيت جنگي يا نزاع تن ب��ه تن) ارزيابي صحنه حادثه
اهميت بيش��تري داش��ته و ميتواند رو شه��اي و اصول مراقبت از
مصدوم��ان را تغيي��ر ده��د.
بع��د از ارزياب��ي صحنه حادثه ،نوبت به ارزيابي مصدومان ميرس��د.
اين موضوع در فصل پنجم به تفصيل مورد بررس��ي قرار داده ميش��ود.
ارزيابي صحنه حادثه شامل نوعي ترياژ خالصه شده نيز ميباشد؛ يعني
اينکه افراد ش��ديدا مجروح زودتر از بقيه مورد ارزيابي قرار ميگيرند .در
اين رابطه اولويت بندي به قرار زير است( :الف) وضعيتهايي که ممکن
اس��ت منجر به مرگ شوند( ،ب) وضعيتهايي که ممکن است منجر به
از دست رفتن اندام فوقاني يا تحتاني شوند و(ج) ساير وضعيتهايي که
زندگي و اندامها را تهديد نميکنند
اگر در صحنه حادثه بيش از يک مصدوم وجود داشته باشند ،وضعيت
موس��وم به حادثه پر مصدوم يا سانحه پر آسيب ( )MCIاست .در يک
 ،MCIاولوي��ت از بدح��ال ترين مصدوم به اولويت به بيش��ترين تعداد
مص��دوم تغيير پيدا ميکند تا بتوان تعداد هرچه بيش��تري از مصدومان
را نج��ات داد .تري��اژ در بخش پاياني اين فصل مورد بررس��ي قرار داده  . 1ايمن�ي .در ارزياب��ي صحن��ه ،مهمترين مالحظ��ه عبارت از حفظ
ميشود.
ايمني گروه نجات ميباش��د .يک امدادگر پيشبيمارستاني نبايد دست
ب��ه اقدامي بزند که در رابطه با آن آموزش الزم را نديدهاس��ت .او نبايد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صرف��ا به اين دليل که نميتواند به مصدومان کمک کند ،خودش نيز به
ارزيابي صحنه حادثه
جمع مصدومان بپيوندد و در واقع از جمع گروه نجات خارج ش��ود .اگر

ارزيابي مصدوم (احتماال منظور ارزيابي صحنه حادثه است .مترجم)
مدتها قبل از رس��يدن امدادگران به کنار مصدوم ش��روع ميشود .اين
پروس��ه با دريافت اطالعات اوليه در مورد س��انحه و مصدوم از شاهدان
حادثه يا اطالعات دريافتي از ساير واحدهاي امدادرسان شروع ميشود.
بعد از رسيدن به صحنه حادثه بالفاصله اطالعاتي جمع آوري ميشوند.
قب��ل از هرگونه تم��اس با مصدوم ،امدادگر ميتوان��د از راههاي زير نيز
اطالعات��ي در مورد صحنه حادثه بدس��ت آورد )1( :اعض��اي خانواده و
رهگذران )2( ،مش��اهده نتيجه حادثه و( )3بررسي کلي موقعيت .بخش
اعظ��م آس��يبهاي وارده ب��ه مصدوم��ان را ميتوان برپايه ش��ناخت از
کينماتيک و اثرات آن روي اين افراد پيش بيني کرد.
اختص��اص وقت به منظور کار فکورانه و برقراري ارتباط مابين کليه
عوامل امدادرس��ان ،آن تفاوتي است که در يک مديريت صحيح صحنه
حادثه و يک مواجهه بيبرنامه با آن مش��هود اس��ت .مش��اهده و ادراک
خ��وب و مهارتهاي ارتباطي از بهتري��ن ابزارها در اين خصوص قلمداد
ميشوند.
ظاه��ر کلي صحنه حادثه ،ديدگاهي راب��ه امدادگر القا مينمايد که
ب��ر کليت روند ارزيابي او تاثير ميگذارد .بنابراين ارزيابي صحيح صحنه
حادثه اهميت اساسي دارد .امدادگر پيشبيمارستاني ميتواند اطالعات
ب��ا ارزش��ي را از طريق نگاه کردن و گوش دادن بدس��ت آورد .توجه به
صحنه حادثه اطالعاتي در مورد مکانيس��مهاي سانحه ،موقعيت پيش از
سانحه و وضع کلي ايمني را بدست ميدهد.
همانط��ور که وضع مصدوم ميتواند روب��ه بهبود يا وخامت بگذارد،
صحنه حادثه نيز چنين اس��ت .ناتواني در ارزياب��ي مکرر صحنه حادثه
و نح��وه تغييرات آن ميتوان��د منجر به عواقب ناگ��واري براي امدادگر
و مص��دوم ش��ود .ارزياب��ي صحنه حادثه مش��تمل بر دو ج��ز مهم زير
ميباشد:

صحنه حادثه

صحن��ه حادثه امنيت ندارد ،امدادگر بايد تا رس��يدن افرادي که بتوانند
ايمني الزم را مهيا کنند ،ازدور نظاره گر باشد.
ايمن��ي صرف��ا ش��امل ح��ال گروه نجات نميباش��د .حف��ظ ايمني
مصدومان نيزاهميت فوق العادهاي دارد .امدادگر پيشبيمارس��تاني قبل
از ش��روع ارزيابي و اقدامات درماني بايد مصدوم را از موقعيت خطرناک
ب��ه نقطه امني منتق��ل کند .خطراتي که ايمني مص��دوم و گروه نجات
را تهديد ميکنند ش��امل آتش ،خطوط س��اقط شده برق ،مواد منفجره
م��واد خطرناک از جمله خون و س��اير مايعات بدن ،ترافيک ،س��يالب،
جنگ افزارها (اسلحه ،چاقو و امثالهم) و شرايط محيطي ميباشد .عالوه
براينه��ا ،ش��خص مهاجم ممکن اس��ت هنوز در صحن��ه حادثه بوده و
احتمال دارد به مصدوم ،امدادگر يا ديگران آسيب برساند

 0 2موقعي�ت .ارزياب��ي موقعيت متعاقب ارزياب��ي وضع ايمني انجام
ميشود .در صحنه حادثه واقعا چه روي دادهاست؟ چرا کمک درخواست
شدهاست؟ مکانيسم حادثه (کينماتيک) چگونه بودهاست وکدام نيروها و
چه مقدار انرژي در ايجاد آسيبهاي وارده به مصدوم دخالت داشتهاند؟
(فصل س��وم) چند نفر در اين حادثه مصدوم ش��دهاند و چه سن وسالي
دارن��د؟ آيا واحده��اي  EMSديگري براي کمک ب��ه مراقبت و انتقال
مصدومان الزم اند يا نه؟ آيا کمک بين بخش��ي ضرورت دارد يا نه؟ آيا
حضور ساير پرسنل يا منابع ازجمله نيروهاي امنيتي ،نيروهاي ادارهاتش
نش��اني يا اداره برق ضروري اس��ت يا نه؟ آيا تجهيزات مخصوص امداد
ونجات الزم اس��ت يا نه؟ آيا هليکوپتر براي انتق��ال مصدومان ضروري
اس��ت يا نه؟ آيا حضور يک پزشک براي انجام ترياژ ضرورت دارد يا نه؟
آيا اين احتمال وجود دارد که يک مسئله طبي آغازگر سانحه بوده باشد
(مثال حمله قلبي راننده منجر به سانحهاتومبيل شده باشد)؟
موضوع��ات مرب��وط ب��ه ايمن��ي و موقعيت درهم تنيدگ��ي فراواني
باهمديگ��ر دارند؛ برخي موضوعات مرتبط ب��ه ايمني براي موقعيت نيز
اختصاصي بوده و برخي موقعيتها هم مخاطرات جدي ايمني به همراه
خود دارند .اين موضوعات با تفصيل بيش��تري در بخشهاي آتي ش��رح
داده ميشوند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات حوزه ايمني
ايمني ترافيک

بس��ياري ازامدادگ��ران س��اليانه به علت حوادث ترافيکي کش��ته يا
مجروح ميش��وند .هرچند که بخ��ش اعظم اين موارد به علت س��وانح
مرتبط با آمبوالنس و در خالل فاز پاسخ دهي روي ميدهند ،اما مواردي
از آنه��ا نيز به هن��گام کار در صحنه حوادث ترافيکي اتفاق ميافتند .در
س��ال  2003در آمريکا بيش از  1/9ميليون ماموريت مرتبط با حوادث
ناش��ي از خودرو ( )MVCبه ثبت رس��يدهاند .چندين عامل ميتوانند
منجر به مجروح يا کشته شدن امدادگران در صحنه يک حادثه ترافيکي
شوند (ش��کل  .)4-1برخي از اين عوامل نظير شرايط جوي (مثال برف،
يخ ،باران ،مه) و ساختار جاده (مثال جادههاي صعب العبور و روستايي)
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(شکل 1ـ )4تعداد قابل توجهی از امدادگراني كه كشته يا مجروح مي شوند مشغول كار
در صحنه حوادث ناشي از  MVCبوده اند.

را به راحتي نميتوان تغيير داد .اما امدادگران بايد آگاه باش��ند که اين
ش��رايط وجود داش��ته و بنابراين ب��ا رفتار س��نجيده از دامنه خطر آنها
بکاهند.

شرايط جوي /روشنايي
بس��ياري از ماموريته��اي پيشبيمارس��تاني مرتبط با  MVCدر
ش��رايط نامس��اعد جوي و در ش��ب انجام ميش��وند .اين شرايط جوي
براس��اس موقعيت جغرافيايي و فصل س��ال تغيير مينمايد .در بسياري
از مناطق در ماههاي زمس��تان با برف و يخبندان مواجه هستيم ،اما در
مناطق س��احلي و کوهس��تاني هوا اغلب مه آلود است .در اغلب مناطق
جغرافياي��ي ،باران ت��وام با طوفان و در مناطق ديگر طوفان ش��ن اتفاق
ميافتد .خودروهاي در حال تردد ممکن اس��ت خودروهاي يا پرس��نل
اورژانس کنار سحنه حادثه را نديده و يا قادر به توقف به موقع نباشند.

وضعيت راهها
اتوبانه��اي مناطق ش��هري ترافيک س��نگين خودروها را آس��انتر
نمودهاست ،اما هنگام وقوع سانحه ،ترافيک مختل گشته و «کنجکاوي»
رانن��دگان خطراتي را متوجهامدادگ��ران مينمايد نيروي .پليس معموال
تماي��ل چنداني به مس��دود کردن آزاد راهها نداش��ته و تالش مينمايد
ت��ا ترافيک به حرکت خود ادامه دهد .هرچند بنظر ميرس��د که چنين
کاري دامنه خطر را براي امدادگران بيش��ترميگرداند ،اما مانع از وقوع
تصادمات ديگر (از نوع برخورد از پشت) ميشود.
جادههاي روس��تايي نيز مشکالت خاص خود را دارند .اگرچه حجم
ترافيک در قياس با راههاي شهري بسيار کمتر است ،اما کم عرض ،خاکي
و کوهستاني بودن اغلب اين جادهها موجب آن ميشود تا رانندگان ديد
کافي به صحنه حادثه نداش��ته باش��ند .جادههاي روستايي ممکن است
مدته��ا بعد ازوقوع يک طوف��ان يا بارش برف کم��اکان لغزنده بوده و
رانندگان ناآش��نا را با وضعيت غير مترقبهاي روبرو نمايند .هواي برفي،
يخ��ي و مه آلود در مناطق دور افتاده روس��تايي ک��ه منجر به MVC
ميش��ود ،ممکن است تا قبل از رسيدن نيروهاي امدادي کماکان ا دامه
داشته و موجب سوانح ديگري براي خودروهاي درحال تردد شود.
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

راهکارها
امدادرساني به سانحه ديدگان ناشي از  MVCفقط در ساعات روز
و در هواي صاف خطر چنداني به همراه ندارد .متاس��فانه امدادگران در
هر س��اعتي از شبانه روز و در هر شرايط جوي بايد به کمک بشتابند .با
اين وصف به هنگام امدادرساني در صحنه حادثه  MVCميتوان دست
به اقداماتي زد که منجر به کاس��تن از دامنه خطر ميش��ود .بهترين راه
آن است که آنجا نباشيد (مخصوصا در اتوبانهاي با دسترسي محدود).
در هر زمان��ي تعداد افرادحاضر در صحنه حادث��ه بايد به اندازه وظايف
محوله باشد .حضور سه آمبوالنس و يک خودرو ناظر در صحنه حادثهاي
ک��ه فقط يک مصدوم دارد ،احتمال خطر برخورد خودروهاي عبوري به
امدادگران را به ش��دت افزاي��ش ميدهد .هرچند که برخي پروتکلهاي
امدادرس��اني ني��از به حضور چن��د آمبوالنس را در س��وانح اتوباني ذکر
کردهان��د ،اما همه آنها غير از يکي همواره بايد در کناري پارک کرده تا
درصورت لزوم فورا فراخوان شوند.
مکان تجهيزات موجود در آمبوانس نيز نقش مهمي در حفظ ايمني
دارد .تجهيزات بايد در جايي قرار داده شوند که دسترسي به آنها آسان
بوده و مانع از جريان ترافيک نش��ود .س��مت مس��افر آمبوالنس معموال
روبه گارد ريلها داش��ته وقرار دادن تجهيزات مورد اس��تفاده در سوانح
 MVCدر اين س��مت مانع از آن ميشود تا امدادگران در خط ترافيک
تردد کنند.
لباسه�اي درخش�نده .در اغل��ب م��واردي که خودروه��اي عبوري
امدادگ��ران را زير ميگيرند ،رانن��دگان اين خودروها اظهار ميدارند که
امدادگ��ران حاضر در صحنه حادثه را نديدهاند .س��ازمانهاي مس��ئول
از جمله اداره بهداش��ت حرفهاي وزارت بهداش��ت ،استانداردهايي براي
جليقههاي درخش��ان هشداري به هنگام امدادرساني در آزادراهها دارند.
در امريکا س��ه س��طح حفاظتي براي امدادگران جادهاي وجود دارد که
باالترين س��طح مربوط بهامدادرسانان در ش��ب و در اتوبانها ميباشد.
هرچند که بيان اس��تاندارهاي مناسب در مورد نحوه پوشش امدادگران
(مثال جليقه مناسب) به هنگام حضور در صحنه حادثه جادهاي ،وظيفه
ما نيس��ت ،اما تجربه نش��ان ميدهد که امدادگران پيشبيمارستاني در
قياس با کارگران پرچم بدست راه سازي ،نياز به حفاظت بيشتر و بهتري
دارند .توصيه ميشود که جليقه مورد استفاده امدادگران حداقل منطبق
با استاندارد درجه دو يا سه انستيتوي ملي استاندارد آمريکا باشد.
نحوه قرار گيري خودروهاي امدارس�ان و عاليم هش�دار دهنده.
نحوه ق��رار گيري خودروهاي امدارس��ان در صحن��ه حادثه  MVCاز
اهميت فوق العادهاي برخوردار است .فرمانده يا افسر ايمني بايد مطمئن
ش��ود که خودروها امدادي در جايي قرار داده ش��دهاند که خطري جان
امدادگ��ران را تهديد نميکند .اولين خودروه��اي امدادي که به صحنه
حادثه ميرس��ند بايد «خط سانحه را مس��دود گردانند» (شکل .)4-2
قرار دادن آمبوالنس در پش��ت صحنه حادث��ه ،انتقال مصدوم به داخل
آمبوالنس را تس��هيل نميگرداند ،بلکه جان امدادگران را در برابر خطر
خودروهاي عبوري محفوظ نگه ميدارد .خودروها امدادي که متعاقبا به

(شکل 2ـ)4

نحوه استقرار صحيح خودروهای امدادرسان در سوانح جاده ای

صحنه حادثه ميرسند بايد در همان مسيري قرار داده شوند که سانحه
روي دادهاس��ت .اين خودروها نيز بايد دورتر از صحنه حادثه قرار گيرند
تا زمان کافي براي هشدار به رانندگان عبوري وجود داشته باشد.
چراغه��اي اصلي (مخصوصا نورافکنها) بايد خاموش ش��وند تا ديد
رانن��دگان عبوري دچار اختالل نش��ود .اما ميت��وان از نورافکنها براي
روش��نايي صحنه حادثه استفاده کرد .تعداد چراخهاي هشدار دهنده در
صحنه حادثه بايد حساب شده باشد .تعداد زياد اين چراغها فقط موجب
سردرگمي رانندگان عبوري خواهدشد .برخي نهادها از عاليم هشداري
که ميگويند «تصادف شدهاست» به منظور هشدار به رانندگان عبوري
اس��تفاده ميکنند .ميتوان از فشفش��ه به منظور عالمت دادن و هدايت
جريان ترافيک اس��تفاده کرد ،اما بايد مواظب بود که در ش��رايط جوي
خش��ک منجر به آتش سوزي نشود .اس��تقرار مخروطهاي درخشان به
منظور هدايت جريان ترافيک در س��مت مقابل خودروهاي امدادرسان،
اقدام مناسبي قلمداد ميشود.
اگر هدايت جريان ترافيک به سمت ديگري ضرورت پيدا کند ،درآن
صورت اين کار بايد توس��ط نيروي پليس يا افرادآموزش ديده مخصوص
انجام شود .دادن دستورات گمراه کننده يا متناقص به رانندگان ،امنيت
عبور و مرور را با خطر بيشتري مواجه خواهد کرد .بهترين شرايط وقتي
اس��ت که ترافيک مسدود نشده و عبور و مروردر اطراف محل حادثه به
صورت معمول جريان داش��ته باشد .ش��رکتهاي راه سازي نمونه ادامه
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ش��رايط عاطفي بالقوهاي خطرناکي قرار ميدهد .مصدوم ،افراد خانواده
يا شاهدان حادثه ممکن است قادر به درک منطقي موقعيت پيش آمده
نباش��ند .اين افراد احتمال دارد که فکر بکنند زمان پاس��خ دهي بسيار
طوالني بوده ،نسبت به کلمات و رفتارها بسيار حساس هستند و ممکن
اس��ت از روش «معمول» ارزيابي مصدوم ،برداشت غلطي داشته باشند.
با اطمينان و حرفهاي کارکردن و در همان حال رعايت احترام ونگراني،
در کنترل صحنه حادثه و بدس��ت آوردن اعتماد مصدوم اهميت فراواني
دارد.
الزم است که امدادگران ياد بگيرند که چگونه به صحنه حادثه دقيق
شده و فقط به تماشاي آن اکتفا نکنند .هنگام رسيدن به صحنه حادثه
بايد به تعداد و موقعيت افراد ،به رفت و آمد ش��اهدان ،به عاليم دال بر
تنش يا اس��ترس ،ب��ه واکنشهاي غير معمول و غير مترقبه نس��بت به
امدادگران و به س��اير رفتارهايي افراد حاضر توجه دقيق کرد .به دستان
افراد توجه کرده و مواظب برآمدگيهاي غير معمول در ناحيه کمر افراد
يا نحوه پوش��ش ولباس آنها باش��يد ،زيرا ميتوان اسلحهاي را به راحتي
پنهان کرد.
اگر احس��اس کرديد که خطري جان ش��ما را تهديد ميکند ،بدون
درن��گ صحنه حادثه را ت��رک نماييد .ميتوان رون��د ارزيابي مصدوم و
اقدام��ات مراقبتي را در داخل امبوالنس به اتمام رس��اند .حفظ امنيت
امدادگران پيشبيمارستاني در درجه اول اهميت است.

سناريوي امنيت
ش��ما و همکارانتان در اطاق نش��يمن مصدوم هستيد .زماني که همکار
ش��ما س��رگرم کنترل فش��ار خون مصدوم اس��ت ،فردي مست از درب
پشتي وارد خانه ميشود .اين فرد خشمگين بنظر رسيده و شما متوجه
ميشويد که اس��لحهاي به کمر دارد .همکار شما به علت مشغول بودن
متوجه ورود اين فرد نميش��ود .ش��خص مظنون از ش��ما در مورد علت
حضورتان پرس��يده و بي نهايت از يونيفرم و عاليم روي آن خش��مگين
اس��ت .دس��تانش را مرتب به اس��لحه کمري نزديک کرده و مجددا دور
مينماي��د .او کماکان نزديک ش��ده و زير لب غر غ��ر ميکند .در چنين
شرايطي چکار ميکنيد؟

راهکارهايي براي حفظ ايمني
(شکل 3ـ)4

نحوه قراردادن عاليم ترافيکی در موقع حوادث جاده ای

جريان معم��ول ترافيک همزمان با مانع گذاري راهه��ا را بکرات تجربه
کردهان��د .امدادگران ني��ز ميتوانند از اين تجارب ب��راي هدايت جريان
ترافيک به هنگام وقوع سانحه  MVCاستفاده کنند.

خشونت
امدادگران بايد به خاطر داش��ته باش��ند که ه��ر ماموريتي آنها را در

امدادگران ميتوانند در شرايط اورژانسي از روش مشغول و نامشغول
( )hands-on /hands-offو عاليم و رمزهاي مشخص قبلي استفاده
کنند .وظيفه امدادگر مش��غول عب��ارت از ارزيابي مصدوم و توجه فوري
به او در صحنه حادثه ميباش��د .امدادگر نامش��غول در کنار ايس��تاده و
صحنه حادثه را تحت نظر داش��ته ،با اعضاي خانواده و ش��اهدان حادثه
وارد گفتگو ش��ده ،اطالعات ضروري را جمع آوري کرده و ورود و خروج
را کنت��رل مينمايد .در واقع امدادگر نامش��غول صحنه حادثه را مانيتور
نموده و مراقب همکار مشغول خود ميباشد .کلمه رمز و عاليم دستي از
قبل مشخص شده ،امکان آنرا فراهم ميآورند تا امدادگران بدون اطالع
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ديگران وضعيت خطرناک را به همديگر گوشزد کنند.
در بس��ياري از مواق��ع ،ب��ه محض آنکه يک امدادگر ب��ا تجربه وارد
گفتگو با مصدوم ش��ده و پروسه ارزيابي را شروع ميکند ،از دامنه تنش
و اضطراب حاکم برصحنه حادثه کاسته ميشود .با اين حال ،اگر هر دو
امدادگ��ر توجه خود را بر مص��دوم متمرکز نمايند ،صحنه حادثه ممکن
است سريعا خطرناک گشته و امکان امدادرساني مجدد از دست برود.

قوانين ايمني در صحنههاي خطرناک

 .1آنج�ا نباش�يد .ه��رگاه به صحنه يک حادثه ناش��ي از خش��ونت
فراخوانده ش��ديد ،در گوش��ه امن صبرکرده ت��ا نيروهاي امنيتي صحنه
حادثه را بي خطر اعالم نمايند.
 .2امدادرس�اني مجدد .ه��رگاه در صحنه حادثه با خطراتي مواجه
شديد ،موقتا صحنه را ترک کرده و به داخل آمبوالنس برويد .در گوشه
امني توقف کرده و ساير عوامل امدادي را در جريان بگذاريد.
 .3پراکنده ش�دن .اگر صحنه حادثه در خالل امدادرس��اني ناگهان
خطرناک ش��د ،درحاليکه صحنه حادثه را ترک ميکنيد ،با صداي بلند
وضعيت را اعالم نماييد تا از دامنه خطر بکاهيد.
 .4دف�اع ک�ردن از خود .گاهي اوقات و به عن��وان آخرين راهکار،
امدادگر ممکن است ناچار به دفاع از خود بشود .اين راهکار بايد معطوف
به «خالص از خطر و فرار» بوده و سعي شود تا با فرد مهاجم درگيري و
دست به يقه شدن روي ندهد .فورا نيروهاي امنيتي را درجريان بگذاريد.
بازهم تاکيد ميشود که حفظ جان امدادگران در اولويت است.

عوامل بيماريزاي خوني
قب��ل از شناس��ايي بيم��اري اي��دز در اوايل ده��ه  ،1980کارکنان
بهداشت و درمان ( )HCWsنگراني چنداني در خصوص تماس با خون
و س��اير مايعات بدن بيم��اران و مصدومان از خود نش��ان نميدادند .با
وجود شناخت در مورد انتقال برخي ويروسهاي موجد هپاتيت از طريق
خون ،امدادگران و س��اير افراد درگير در مراقبتهاي اورژانسي تماس با
خون بيمار يا مصدوم را عموما به عنوان يک حادثه ناخوشايند و نه يک
خطر ش��غلي درنظر ميگرفتند .به علت تلفات باالي ناشي از  AIDSو
ش��ناخت اين موضوع که عامل موجد ايدز يعني ويروس  HIVميتواند
ازطريق خون منتقل گردد ،نگراني کارکنان بهداش��ت و درمان در رابطه
با نق��ش بيماران و مصدومان به عنوان ناقل اين بيماري بيش��تر ش��د.
نهادهاي مس��ئول به منظور به حداقل رس��اندن خطر ناشي از تماس با
بيماريهاي منتقله از طريق خون از جمله هپاتيت و ايدز و انتقال آنها
به کارکنان بهداش��ت و درمان ،دس��تورالعملها و آيين نامههايي صادر
نمودند.
اطالع��ات اپيدميولوژيک نش��ان ميدهند که کارکنان بهداش��ت و
درم��ان و از جمله امدادگران هنگام تماس با خون بيماران و مصدومان،
در معرض خطر ابتال به امراض منتقله از راه خون هس��تند .خطر انتقال

از بيم��اران و مصدومان به کارکنان بمراتب بيش��تر از انتقال ازکارکنان
به بيماران و مصدومان ميباش��د .انتقال از راه پوس��ت هنگامي که يک
جس��م نوک تيز آلوده (نظير سوزن يا اس��کالپل) در پوست فرو ميرود،
خطر انتقال آلودگي توس��ط جس��م آلوده و نيز خون آلوده زخم وجود
دارد .به اين گونه موارد انتقال از راه پوست گفته ميشود .تماس خون
با پوست زخمي بافت نرم (نظير خراشيدگي ،بريدگي سطحي) يا پوست
دچار ضايعه (مثال دچار آکنه) يا غشاهاي مخاطي (مثال ملتحمه چشم)
موجب انتقال موارد مخاطي جلدي ميشود .عفونتهاي اصلي که از راه
خون منتقل ميشوند عبارتند از :هپاتيت  B، Cو .HIV

هپاتيت ويروسي
هرچند که تعدادي هپاتيت ويروس��ي تا کنون شناسايي شدهاند ،اما
عموما انواع  Bو  Cاز طريق خون به کارکنان بهداش��ت و درمان منتقل
ميشوند .هپاتيت ويروسي موجب التهاب حاد کبد شده و اغلب منجر به
درد در ربع فوقاني راس��ت شکم ،خستگي ،فقدان اشتها ،تهوع ،استفراغ
و اختالل در کارکرد کبد ميش��ود .يرقان (زرد ش��دن رنگ پوست) به
علت باالرفتن س��طح خوني ماده بيليروبين ظاهر ميش��ود .دوره کمون
يا نهفتگي (زمان تماس تا زمان بروز عاليم) حدود  60تا 90روز اس��ت.
بيش از  30%مبتاليان به هپاتيت نوع  Bاز خود عاليمي نشان نميدهند.
هرچن��د که اکثر مبتاليان بدون عوارض جدي ،بهبود پيدا ميکنند ،اما
درصد کمي دچار نارس��ايي کبدي برق آسا شده و ممکن است بميرند.
تعداد قابل توجهي از بيماران بهبود يافته ،به ناقل ويروس از طريق خون
تبديل ميشوند.
هپاتيت  Cنيز مانند هپاتيت  Bاز يک بيماري خفيف بدون عالمت
تا نارس��ايي کبدي و مرگ خود را نش��ان ميده��د .دوره کمون قدري
کوتاهتر (6تا 9هفته) است .موارد عفونتهاي مزمن ناشي از هپاتيت C
در قياس با هپاتيت  Bبيش��تر بوده و ح��دود  80تا 85درصد مبتاليان
در نهايت دچار اختالل مداوم در کارکرد کبدي ميشوند که زمينه ساز
سرطان کبد يا هپاتوسلوالر کارسينوما ميباشد .هپاتيت  Cعمدتا از راه
خون منتقل ميشود ،درحاليکه هپاتيت  Bهم از راه خون و هم از طريق
تماس جنسي انتقال پيدا ميکند .حدود دوسوم معتادين تزريقي دچار
هپاتيت Cميش��وند .قبل از مرسوم شدن تست خونهاي اهدايي براي
ويروس هپاتيت Bو  ،Cراه اصلي انتقال اين هپاتيتها تزريق خون بود.
هپاتيت در كاركنان بهداش��ت و درمان مي تواند از راه فرو رفتن سوزن
آلوده در بدن يا تماس پوست و مخاط با زخم مجروحين انتقال يابد.
واکس��ني که از آنتي ژن س��طحي هپاتيت  Bموس��وم به HBsAg
تهيه شدهاس��ت ،ميتواند اف��راد را دربرابر ابتال به وي��روس هپاتيت B
محافظت نمايد .قبل از کش��ف اين واکسن ،ساليانه بيش از ده هزار نفر
از كاركنان بهداشت و درمان (فقط در آمريکا .مترجم) مبتال به هپاتيت
 Bش��ده و چند صد نفر آنها به علت هپاتيت ش��ديد يا عوارض ناش��ي از
موارد مزمن ميمردند .اکنون تزريق واکس��ن هپاتيت  Bبراي کارکنان
و جمعيت در معرض خطر الزامي شدهاس��ت (در ايران چند سالي است
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ک��ه تزريق واکس��ن هپاتيت  Bبه کودکان اجباري شدهاس��ت .مترجم)
همه امدادگران پيشبيمارستاني بايد در برابر هپاتيت  Bواکسينه شوند.
تقريبا همه کساني که سه نوبت کامل واکسن دريافت کنند ،در برابرآنتي
ژن  ،HBsآنتي بادي توليد کرده و ايمني پيدا ميکنند .سطح ايمني را
ميت��وان از طريق اندازه گيري  HBsAbخون تعيين نمود .هرگاه يک
کارمند يا امدادگر قبل از اتمام دوره واکسيناسيون با ويروس هپاتيتB
مواجه ش��ود ،با تزريق ايميون گلوبولين هپاتيت  ) HBIG) Bميتوان
او را به روش پاسيو در برابر هپاتيت  Bمحافظت نمود.
در ح��ال حاض��ر هيچ گونه گلوبولين يا واکس��ني ب��راي محافظت
کارکنان بهداش��ت و درم��ان در برابر ويروس هپاتي��ت  Cوجود ندارد.
بنابراين استفاده از روشهاي محافطتي استاندارد الزامي است.
(شکل 4ـ)4

ايدز
وي��روس موج��د ايدز يا همان  HIVبعد از ورود به بدن ،سيس��تم
ايمن��ي ميزبان را مورد حمله قرار ميدهد .به مرور زمان ،برخي از انواع
س��لولهاي سفيد خون تعداد شان به شدت کاهش پيدا کرده و ميزبان
را ب��ه عفونتهاي غيرمعمول يا س��رطانها مس��تعد ميگردانند .زماني
ک��ه بيماران دچار يک��ي از اين عفونتهاي فرصت طلب يا س��رطانها
بشوند ،وضعيت آنها از  HIVمثبت تبديل به  AIDSميشود .در دهه
گذش��ته ،پيشرفتهاي چشمگيري در درمان بيماري ايدز (مخصوصا در
کش��ف داروهاي تازه) حاصل شدهاند .اين وضع منجر به آن شدهاست تا
افراد دچار عفونت  HIVزندگي نسبتا نرمالي را بگذرانند ،زيرا پيشرفت
بيماري به شدت کاسته شدهاست.
هرچند که کارکنان عرصه بهداشت و درمان و ازجمله امدادگران در
برابر ابتال به  HIVنگراني بيشتري دارند (به علت روال کشنده آن) ،اما
خطر ابتال به ويروس هپاتيت  Bو  Cدر آنها بيش��تر است .فقط  3دهم
درصد (حدود  1در 300مورد) تماس با س��وزن آلوده به ويروس HIV
منجر به عفونت ميشود ،درحاليکه 23تا  62درصد موارد تماس يافته با
سوزن آلوده به ويروس هپاتيت  Bدچار عفونت ميگردند (1مورد در 4
مورد تا  1مورد در  2مورد) .ويروس هپاتيت  Bدر حد وسط اين دو قرار
دارد ( 1%/8ي��ا  1م��ورد در  50مورد) .دليل اين اختالف ميزان احتماال
ناشي از غلظت نسبي تعداد ذرات موجود در خون دچار عفونت ميباشد.
بط��ور کلي ،خون  HBVمثبت حاوي  100ميليون تا يک ميليارد ذره
در هر ميلي ليتر اس��ت ،درحاليکه خ��ون HCVمثبت يا  HIVمثبت
ب��ه ترتيب حاوي يک ميليون و  100تا 10هزار ذره در ميلي ليتر خون
ميباش��ند .خطر ابتال ب��ه عفونت به علت تماس با مقدار خون بيش��تر،
تماس با خون بيمار در مراحل پيش��رفته بيماري ،عمق بيش��تر زخم و
زخم ناش��ي از س��وزن پر از خون باالتر ميرود .از سال  2001تا کنون،
خط��ر آلوده ش��دن به ويروس هپاتي��ت  Bو  Cو  HIVبه علت انتقال
خون تقريبا يک مورد در هر يک ميليون مورد انتقال بودهاست.
دو سروتيپ  HIVشناسايي شدهاند HIV-1 .تقريبا مسئول تمام
موارد ايدز در آمريکا و آفريقاي استوايي و  HIV-2تقريبا مسئول تمام

مناسب ميباشد.
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م��وارد ايدز در آفريقاي غربي ميباش��ند .هرچند که قربانيان اوليه ايدز
م��ردان همجنس باز ،معتادان تزريق��ي و بيماران دچار هموفيلي بودند،
اما اکنون در بس��ياري از نوجوانان و بزرگس��االن هتروسکچوال و بويژه
در ميان جوامع اقليت نيز ديده ميش��ود .تست غربالگري  HIVبسيار
حس��اس بوده و موارد مثبت کاذب هم دارد .همه موارد مثبت با تستي
اختصاصي تر (مثال الکتروفورز  )Western blotبايد تاييد شوند.
 HIVعمدت��ا از راه خون��ي يا مايع مني آلوده منتقل ميش��ود ،اما
ترش��حات واژن و مايعات بدن ش��امل مايع پريکاردي ،صفاقي ،پلوري،
آمنيوتيک ،مغزي نخاعي نيز بالقوه ميتوانند عفوني باشند .اشک ،ادرار،
عرق ،مدفوع و بزاق (مگر آغش��ته به خون باش��ند) غي��ر عفوني درنظر
گرفته ميشوند.

احتياطات استاندارد
چون از طريق معاينه باليني نميتوان مصدومان واجد خطر احتمالي
براي امدادگران را شناس��ايي کرد ،رعايت احتياطات اس��تاندارد توسط
کارکنان و ا مدادگران در مواجهه با خون و ساير مايعات بدن (مثال بزاق
و مواد اس��تفراغي) مصدومان ضرورت دارد .نهادهاي امدادرسان موظف
به رعايت اين احتياطات در مورد امدادگران خود هس��تند .اس��تفاده از
موانع فيزيکي در برابر مايعات بدني و نيز رعايت احتياط در برابر سوزن و
ساير اجسام نوک تيز از جمله اين احتياطات استاندارد قلمداد ميشوند.
از آنجاييکه مصدومان ترومايي اغلب دچار خونريزي خارجي ميشوند و
با توجه به اينکه خون يکي از مايعات ش��ديدا خطرناک است ،پوشيدن
امکانات حفاظتي در مواجهه با مصدومان ضرورت دارد.

موانع فيزيکي

دس�تکش .هنگام تماس با پوس��ت زخمي ،مخاطات و نواحي آلوده به
خون يا ساير مايعات بدن ،پوشيدن دستکش ضروري است .چون هنگام
کار مراقبتي امکان دارد که دس��تکشها به راحتي س��وراخ شوند ،الزم
اس��ت تا هر چند وق��ت يکبار آنها را چک نم��وده ودر صورت لزوم فورا
تعويض گردند( .شکل )4-4
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پيش�گيري از زخم ناش�ي از اجس�ام نوک تي�ز .همانطورکه قبال
قاب 1ـ 4پيشگيري از زخم ناشي از اجسام نوک تيز
خاطر نش��ان شد ،تماس پوستي با خون يا مايعات بدني مصدوم يکي از
راههاي مهم انتقال عفونتهاي ويروس��ي به کارمندان بهداشت و درمان
امدادگران در معرض خطر زخم ناش��ي از فرورفتن سوزن و ساير اجسام نوک
و امدادگران ميباش��د .بس��ياري از موارد تماس به دليل زخم ناش��ي از
تيز در بدن هس��تند .به منظور کاستن از دامنه اين خطر ميتوان اقدامات زير
فرورفتن سوزن يا اجس��ام نوک تيز آلوده در سطح بدن ميباشد .سعي
را انجام داد:
کني��د تا س��وزنهاي غير ض��روري را از محيط کارجم��ع آوري نموده،
• از ابزار وآالت ايمن (مانند س��وزن و اس��کالپلهاي حفاظ دار يا تاش��و و
النستهاي جمع شونده) استفاده کنيد.
هيچگاه س��عي نكنيد تا سرپوش يك سوزن مستعمل را دوباره روي آن
• از سيس��تمهاي «فاقد س��وزن» که امکان تزريق دارو را بدون استفاده از
ق��رار دهيد و در صورت ام��کان يک جعبه ايمني ( )safety boxتعبيه
سوزن فراهم مينمايند ،استفاده کنيد.
نماييد (قاب .)4-1
• از روکش کردن مجدد س��وزنها و ساير اجسام بنده و نوک تيز خوداري
مراقبت از موارد تماسهاي ش�غلي .همه نهادهاي امدادرس��ان
کنيد.
موظ��ف به مراقبت از موارد تماس يافته کارکنان خود با خون و مايعات
• سوزنهاي آلوده را فورا در جعبه ايمني ( )safety boxقرار دهيد.
بدني مصدومان ميباش��ند .هر مورد تماس بايد مکتوب ش��ده و در آن
• به جاي کش��يدن دارو از آمپول به داخل س��رنگ ،از س��رنگهاي قبال
نوع آسيب وارده و حجم تخميني مايع تلقيح شده به بدن امدادگر ذکر
پرشده از دارو استفاده کنيد.
شود .اگر يک امدادگر تماس پوستي يا پوستي مخاطي با خون داشته يا
• يک طرح مکتوب جهت کنترل تماس تدارک ديده و مطمئن ش��ويد که
دچار زخم ناشي از جسم نوک تيز آلوده شده باشد ،بايد اقداماتي جهت
همه امدادگران با آن آشنايي دارند.
پيش��گيري از عفونت باکتري��ال (مثال کزاز) و عفونت ناش��ي از ويروس
• ليستي از آسيبهاي ناشي از اشياء نوک تيز و برنده داشته باشيد.
هپاتيت  Bو  HIVدر دستور کار قرار گيرند .در حال حاضر هيچ گونه
درمان پيش��گيرانهاي براي ممانع��ت از ابتال به عفونت هپاتيت  Cوجود
ماس�ک و حفاظهاي صورتي .ماس��کها مانع از تماس مخاط دهاني ن��دارد .ق��اب  4-2بيانگر يک پروتکل نمونه در برخورد با خون و س��اير
امدادگران با عوامل عفوني ميش��وند .ماسکها و حفاظها اگر تر يا آلوده مايعات بدن ميباشد.
شوند بايد فورا تعويض گردند.
محافظت از چش�م .در ش��رايطي که قطرات مايع��ات عفوني احتمال
پراکنده ش��دن دارند (مثال هنگام برق��راري راه هوايي در مصدومي که مواد خطرناک
خون در ناحيه دهان و حلق دارد) اس��تفاده از حفاظ چش��مي ضرورت
شناس��ايي محيطهاي خطرناک آس��انتر از مواد خطرناک موجود در
دارد .اس��تفاده از عينکهاي استاندارد چندان کفايت نميکند ،زيرا اين محيط ميباشد .مواد خطرناک در همه جاي دنياي مدرن پخش شدهاند:
عينکها حفاظ جانبي ندارند.
خودروها ،س��اختمانها و حت��ي خانههاي مس��کوني داراي مواد بالقوه
گان .گانهاي يکبار مصرف از جنس پالس��تيک نفوذ ناپذير بيش��ترين خطرناک ميباشند .به همين دليل ،همه امدادگران پيشبيمارستاني به
درجه حفاظت را دارا ميباشند ،اما پوشيدن آنها در شرايط امدادرساني حداقل آموزش در اين رابطه (سطح مطلع) نياز دارند.
پيشبيمارستاني بسيار ناخوشايند و غير عملي است .در صورت آلودگي
چهار س��طح آموزش��ي براي امدادگران وجود دارند که اولين سطح
قابل توجه گانها و ساير البسه ،فورا بايد آنها را عوض کرد.
آن مطلع اس��ت .س��طح بعدي موسوم به عمليات اس��ت .در اين سطح
تجهيزات احيا .امدادگران هنگام احيا بايد از ماسکهاي دريچه دار يا امدادگران قادر به برپايي نواحي و مناطق امن بوده و قادر به مهار واقعه
قطعات دهاني مخصوص اس��تفاده کنند تا تماس مستقيم با بزاق ،خون ميباش��ند .در حاليکه س��طح مطلع بيانگر حداقل آموزش است ،سطح
و مواد استفراغي مصدوم نداشته باشند.
عمليات براي همه امدادگران مفيد بوده و آموزش در س��طحي است که
شستش�وي دس�تها .يکي از اصول اساس��ي کنترل عفونت شستن قادر به کنترل واقعه ميباشد .سطح بعدي تکنيسين است .تکنيسينها
دس��تها ميباشد .اگر دستها به خون و مايعات بدن تماس پيدا کرده قادر ند تا منبع مواد خطرناک را مهار کنند .متخصص عاليترين س��طح
باش��ند ،شس��تن آنها با آب جاري و صابون مايع ض��رورت دارد .براي آموزش را ديدهاست .در اين سطح امدادگر مهارت آن را پيدا ميکند تا
پيش��گيري از انتقال بس��ياري از عفونتها ميتوان از آنتي سپتيکهاي حادثه ناشي از مواد خطرناک را مهار نمايد .امدادگران پيشبيمارستاني
حاوي الکل استفاده کرد ،اما استفاده از اين مواد در شرايطي که آلودگي ميدانند که حف��ظ ايمني اولين گام در برخورد به هر مصدوم و صحنه
واضح روي داده باشد ،چندان مناسب نيست .هرچند در شرايطي که آب حادثهاي است .يکي از بخشهاي مهم حفظ ايمني صحنه حادثه عبارت
جاري و صابون دردس��ترس نباشند ،قدري اثر پاك كنندگي و حفاظتي از بررس��ي احتمال تماس با مواد خطرناک ميباشد .ارزيابي وجود مواد
دارند .بعد از درآوردن دس��تکشها ،الزم است تا دستها با آب و صابون خطرناک بايد توس��ط ديسپاچ شروع ش��ود .اطالعات اين فرد ميتواند
مبناي ش��ک به وجود خطر قرار گيرد .در زمان حرکت به سوي صحنه
يا يک محلول آنتي سپتيک الکل دار تمييز شوند.

صحنه حادثه

فصل چهارم
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قاب 1ـ 3نمونه پروتکل تماس

متعاقب تماس جلدي يا جلدي مخاطي با خون و س��اير مايعات
بالقوه عفوني بدن ،پيش��گيري مناس��ب بعد از تماس ( )PEPشامل
اقدامات زير ميباشد:
 .1پيشگيري از عفونت باکتريال
• پوست تماس يافته را به خوبي با آب و صابون و مواد ضدعفوني
کننده بش��وييد .غش��اهاي مخاطي در معرض ديد (دهان ،چشمها)
بايد با آب فراوان شستشو داده شوند.
• اگر در  5س��ال گذشته واکس��ن کزاز دريافت نشده باشد ،الزم
است واکسن يادآور تزريق شود.
 .2آزمايشات پايه هم بروي امدادگر و هم (در صورت امکان) بر روي
مصدوم انجام ميشوند.
• امدادگر :آنتي بادي س��طحي هپاتي��ت ) HBsAb) Bويروس
هپاتيت  Cو ويروس HIV
• مصدوم :سرولوژي هپاتيت  Bو  Cو تستHIV
 .3پيشگيري از عفونت ناشي از ويروس هپاتيت B
• اگر امدادگر عليه هپاتيت  Bواکس��ينه نشده باشده ،اولين دوز
واکسن هپاتيت  Bبه همراه ايميون گلوبولين هپاتيت) HBIG) B
تزريق ميشود.
• اگر امدادگر واکسيناس��يون را ش��روع کرده ولي هنوز آنرا کامل
نکرده باش��د يا اگر امدادگر اين پروسه را به پايا ن رسانده باشد ،در
صورتي که تس��ت  HBsAbآنتي باديهاي محافظ نش��ان نداده و
تس��ت مصدوم نيز عفونت فعال هپاتيت  Bرا در خون او نشان دهد،
ميتوان HBIGرا تا  7روز بعد از تماس تزريق نمود.
 .4پيشگيري از عفونت ناشي از HIV
• براي تماسهاي پوستي
 اگر مصدوم  HIVمنفي باش��د ،نياز به اقدام پيش��گيرانه خاصينيست.
 اگ��ر وضعيت مصدوم از نظر  HIVنامعلوم باش��د يا دچار HIVبدون عالمت بوده و تماس نيز س��طحي باشد ،تجويز دوره  28روزه
حادثه ،امدادگران ميتوانند اطالعات بيشتري بدست آورند.
هرگاه معلوم شود که صحنه حادثه با مواد خطرناک آلوده شدهاست،
توجه بايد معطوف به برقراري ايمني در صحنه حادثه تمرکز پيدا کرده
و درخواس��ت کمک مطرح گردد تا بت��وان مصدومان را از صحنه بيرون
ب��رده و آلودگ��ي زدايي انجام ش��ود .قانون کلي اين اس��ت «اگر صحنه
حادثه امنيت ندارد ،ايمني آنرا برقرار نماييد» .اگر امدادگر قادر به تامين
امنيت نيست ،الزم است تا درخواست کمک شود .در اين رابطه ميتوان
از کتاب «راهنماي پاس��خ اورژانسي» استفاده کرد (شکل  .)4-5در اين
کتاب ميتوان نام مواد خطرناک را پيدا کرده و اطالعاتي مفيد در مورد
آنها بدست آورد.

دو دارويي توصيه ميشود( .شامل زيدوودين و الميودين).
 اگ��ر تماس وسيعترباش��د (زخم عميق و وجود خ��ون واضح رويوسيله) يا اگر مصدوم مبتال به ايدز باشد ،تجويز رژيم سه دارويي به
مدت  28روز ش��روع ميشود (شامل زيدووودين ،الميوودين و يک
متوقف کننده آنزيم پروتئآز).
• براي تماسهاي مخاطي پوستي
 اگ��ر مصدوم  HIVمنفي باش��د ،نياز به اقدام پيش��گيرانه خاصينيست.
 اگر وضعيت HIVمصدوم نامعلوم باش��د ،معموال اقدام پيشگيرانهخاصي الزم نيس��ت ،مگر آنکه ريسک فاکتورهاي  HIVقابل توجه
باشند .در اين صورت ،تجويز دوره  28روزه دو دارويي توصيه ميشود.
(شامل زيدوودين و الميودين).
 اگ��ر مصدوم دچار عفونت  HIVبدون عالمت باش��د يا اگر تماسمحدود بوده باش��د (مثال چند قطره خون) از مصدوم مبتالبه HIV
عالمت دار ،تجويز دوره  28روزه دو دارويي توصيه ميش��ود( .شامل
زيدوودين و الميودين).
 اگر حجم خون مصدوم مبتال زياد بوده باشد ،در آن صورت تجويزرژيم سه دارويي به مدت  28روز شروع ميشود (شامل زيدووودين،
الميوودين و يک متوقف کننده آنزيم پروتئآز).
• تستهاي پيگيري
 اگر اقدامات پيش��گيرانه براي  HIVشروع شده باشند ،آزمايشات CBCو ش��يمي خ��ون در روز چهارده��م به منظ��ور چک عوارض
نامطلوب انجام ميشوند
 اگ��ر مص��دوم ازنظر  HIVمنفي باش��د ،امدادگر نيازي به تس��ت HIVندارد.
 اگر مصدوم دچار  HIVباش��د يا اگر وضعيت  HIVنامعلوم باشد،امدادگر بايد در هفته شش��م ،ماه سوم ،ماه ششم و ماه دوازدهم بعد
از تماس بايد از نظر  HIVتست شود.
در صحن��ه حادثه آلوده به مواد خطرناک ،امنيت بايد برقرار باش��د:
«هيچ کس وارد نش��ود ،هيچکس خارج نشود»  .محل استقرار نيروهاي
امدادرسان بايد در مکاني باالتر و خالف جهت باد و در فاصلهاي مطمئن
از صحنه حادثه باش��د .ورود به و خروج از صحنه حادثه بايد تا رسيدن
ف��رد متخصص ممنوع ش��ود .در اکثر موارد ،مراقب��ت از مصدوم زماني
ش��روع خواهد ش��د که مصدوم آلودگي زدايي ش��ده به دست امدادگر
سپرده شود.
امدادگ��ران باي��د به قواني��ن و اصول کار در مناطق آل��وده به مواد
خطرناک آش��نايي کافي داشته باشند .عمليات کنترل مواد خطرناک با
اس��تقرار و اعالم زونها شروع ميش��ود .زون «داغ» منطقهاي است که
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(شکل 6ـ )4امدادگران اغلب با صحنههای جنايت روبرو شده و به منظور حفظ مدارک و
قراين ،الزم است با نيروهای پليس همکاری نمايند.

(شکل 5ـ)4

«کتاب راهنمای پاسخ دهی اورژانسی»

بيش��ترين ميزان آلودگي را داش��ته و فقط امدادگران مجرب و مجهز به
امکانات حفاظتي ميتوانند وارد آنجا بش��وند .اگر مصدومان در اين زون
قرار گرفته باش��ند ،گروه امدادگران مج��رب و مجهز بايد آنها را از آنجا
بي��رون بياورند .منطقه ديگري بن��ام زون «گرم» با درجه آلودگي کمتر
وجود دارد که منتهي به زون «س��رد» ميشود .در زون سرد ،مصدومان
آلودگي زدايي شده و متعاقبا به دست امدادگران پيشبيمارستاني خارج
از اين زون س��پرده ميش��وند .مناطقي شامل ايس��تگاه فرمان ،منطقه
مراقبت و منطقه ترياژ در خارج زون سرد قرار دارند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات حوزه موقعيت

صحنههاي جنايي

متاسفانه ،امدادگران با درصد قابل توجهي از مصدومان (مخصوصا در
مناطق شهري) روبرو ميشوند که عمدا آسيب ديدهاند .اين افراد عالوه
بر ش��ليک گلوله و چاقو زني ،ممکن است قرباني سايرشيوههاي جنايت
خش��ونت بار از جمله حمله با مش��ت ولگد يا حمله با اشيا سخت و نيز
حمله به قصد خفه کردن باشند .در برخي موارد ،قربانيان عامدانه توسط
خودرو زير گرفته ش��ده يا از يک س��اختمان هل داده ش��ده و به پايين
پرتاب ميشوند .حتي در يک سانحه  MVCدر صورتي که راننده قانونا
مست باشد يا با سرعت غيرمجاز حرکت کرده يا بيش از حد بي احتياط

باشد ،ميتوان آن سانحه را نيز جنايي فرض نمود (شکل .)4-6
در اينگونه موارد ،امدادگر با پرس��نل نيروهاي امنيتي و پليس وارد
تعامل ميش��ود .هرچند که هدف مش��ترک امدادگ��ران و پليس نجات
زندگي اس��ت ،با اين وصف گاهي اوقات در صحنه حادثه در وظايف اين
دو گ��روه تداخالتي بوجود ميآيد .امدادگ��ران ميخواهند که قرباني را
براي وجود عاليم حيات و احتمال زنده بودن س��ريعا مورد ارزيابي قرار
دهند ،در حاليکه نيروي پليس بيش��تر نگران حفظ ش��واهد موجود در
صحنه جنايت و دس��تگيري متهم ميباش��ند .امدادگران با آش��نايي به
اص��ول کلي کار پليس در صحنه جناي��ت ،ميتوانند نه فقط به مصدوم
امدادرس��اني کنند بلکه با همکاري با آنها امکان دستگيري جنايتكاران
را نيز فراهم نمايند.
در صحنه جنايتهاي عمده (آدمکش��ي ،مرگ مش��کوک ،تجاوز به
عنف ،مرگ ناش��ي از س��وانح ترافيکي) ،اغلب نيروهاي امنيتي ناچار از
جمع آوري ش��واهد و مدارک ميباشند .افسران پليس مشخصا وظايف
زير انجام ميدهند:
• وارس��ي اوليه صحنه حادثه به منظور يافتن تمامي ش��واهد موجود
از جمله اسلحه و پوکه فشنگ
• عکسبرداري از صحنه حادثه
• کروکي صحنه حادثه
• ليست افراد وارد شده در صحنه را تهيه نمايد.
براي دستيابي به شواهد و مدارک احتمالي يک بررسي دقيقتر از
•
تمامي صحنه حادثه بعمل آورد.
• بدنبال ش��واهد و مدارک نادر ،از اثر انگش��ت گرفته تا مواردي که
ممکن اس��ت حاوي  DNAباشند (مانند ته سيگار ،تار مو) بوده و آنها

صحنه حادثه

را جمع آوري نمايد.
مامورين تحقيق پليس عقيده دارند هرفردي که وارد صحنه جنايت
بش��ود ،نوعي مدرک به صحنه اضافه کرده و يا ناخودآگاه مدرکي از آن
برميدارد .دربرخورد با صحنه جنايت ،هدف کارآگاه پليس آن اس��ت تا
بتواند ش��واهد بجا مانده يا برداشته شده ازقاتل را شناسايي نمايد .براي
دس��تيابي به اين ه��دف ،مامورين تحقيق بايد به ه��ر گونه مدرکي که
توسط ساير افس��ران پليس ،امدادگران و شهروندان (که به داليلي وارد
صحنه حادثه ش��دهاند) در صحنه باقيمانده يا از آن براش��ته شدهاست،
توجه کنند .هرگونه بي دقتي امدادگران در صحنه حادثه ممکن اس��ت
منجر به بهم خوردن ،تخري��ب يا ازبين رفتن مدارک موجود در صحنه
شده و تحقيق جنايي را مختل گرداند.
برخي مواقع ،امدادگران قبل از نيروهاي پليس به صحنه جنايت وارد
ميش��وند .در چنين مواقعي اگر قرباني واقعا مرده باشد ،امدادگران بايد
بدون آنکه به هيچ چيزي دس��ت بزنند از صحنه کنار کش��يده و منتظر
آمدن افس��ران پليس بمانند .هرچند کارآگاهان پليس ميگويند صحنه
جنايت نبايد دس��ت بخورد ،اما به اين موضوع نيز واقف هس��تند که در
برخ��ي مواقع امدادگران براي دس��تيابي به مص��دوم و ارزيابي وضعيت
حياتي او ناچار از چرخاندن بدن مصدوم و جابجا کردن اش��يا در صحنه
جنايت ميباش��ند .اگر امدادگران قبل از رسيدن نيروي پليس ،ناچار از
انتقال مصدوم يا جابجايي جنازه يا اش��يا ديکر باشند ،مامورين تحقيق
بايد موارد زير را روشن کنند:
• چه موقع صحنه حادثه تغيير داده شدهاست؟
• هدف از جابجايي چه بودهاست؟
• چه کسي تغييرات را اعمال نمودهاست؟
• امدادگران مرگ قرباني را چه زماني تشخيص دادهاند؟
اگ��ر امدادگ��ران قبل از ني��روي پليس وارد صحنه جنايت ش��وند،
احتم��ال دارد که کارآگاهان ناچار از بازجويي و مکتوب کردن رس��مي
اظهارات امدادگران در مورد اقدامات و مشاهدات شان باشند .امدادگران
نبايد از پاس��خگويي خوداري کرده و برآش��فته شوند .هدف از بازجويي
انتقاد از کار امدادگران نيس��ت ،بلکه کسب اطالعاتي است که ميتواند
به کارآگاه در کش��ف س��رنخ جنايت کمک نمايد .اگر امدادگران بدون
استفاده از دستکش به صحنه جنايت دست زده باشند ،احتمال دارد از
آنها انگشت نگاري نيز بشود.
دستکاري صحيح لباسهاي مصدوم ميتواند شواهد باارزشي بدست
بدهد .اگر درآوردن لباسهاي مصدوم ضرورت داش��ته باشد ،امدادگران
نباي��د محل اصابت گلوله يا چاق��و روي لباس را ببرند .اگر چنين کاري
انجام شده باشد ،درآن صورت پليس تحقيق در مورد نوع تغييرات ،فرد
اعمال کننده تغيير و داليل آن خواهد پرسيد .هر قطعه از لباس مصدوم
که درآورده ش��ده باشد ،بايد در کيسه کاغذي (ونه پالستيکي) گذاشته
شده و تحويل پليس داده شود.
يک��ي از موضوع��ات مه��م در رابطه با قربانيان اعم��ال جنايتکارانه،
اظهارات آنها در زمان مراقبت ميباشد .برخي مصدومان (که به وخامت
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آسيبهاي وارده به خود واقف هستند) ممکن است به امدادگران بگويند
که چه کسي مرتکب اين کار شدهاست .اين اطالعات بايد مستند گشته
و تحويل پليس داده شود .درصورت امکان ،امدادگران بايد وخامت وضع
مصدوم را به افس��ر پليس اطالع داده واز او بخواهند تا هرگونه اظهارات
مصدوم در مورد مجرم را در آخرين لحظات زندگي ياداشت نمايد.

سالحهاي کشتار جمعي
در پاس��خ به صحنه ناش��ي از بکارگيري س�لاحهاي کشتار جمعي
( )WMDباي��د همان اقداماتي را دردس��تورکار گذاش��ت که در مورد
آلودگي ناشي از مواد خطرناک به آنها اشاره شد.
درهر حادثهاي که قربانين زيادي داش��ته و احتماال ناش��ي از يک
انفجار است ،بايد اين سوال را مطرح کرد که نکند از يک اسلحه کشتار
جمعي استفاده ش��ده باشد .مخصوصا اگر قربانيان دچار عاليم مشابهي
بوده و يافتههاي باليني يکي باش��ند ،بايد اس��تفاده از يک  WMDرا
درنظرداشت.
امدادگ��ران باي��د با احتياط کامل به چنين صحنههايي پاس��خ داده
و ناآگاهانه وارد وارد ماجرا نش��وند .اين کار فق��ط تعداد قربانيان را باال
ميب��رد .امدادگر به جاي اي��ن کار بايد صحنه حادثه را در نقطهاي بلند
و خالف جهت باد بررسي کرده ،لحظهاي مکث نموده ،بدقت نگاه کرده
و گوش فرا دهد تا درصورت کش��ف عاليمي دال بر وقوع يک WMD
احتمالي ،بقيه اعضاي تيم را مطلع گرداند .از تماس با هرنوع ماده تر يا
خش��ک ،بخارات و دودهاي قابل مشاهده تا زماني که ماهيت آنها معلوم
نشدهاست ،بايد خوداري شود .بدون تجهيزات محافظتي مناسب فردي
نبايد به هيچ فضاي بستهاي وارد شد.
درص��ورت وقوع حادثه ناش��ي از بکارگيري  ،WMDامدادگر بايد تمام
اقدام��ات الزم براي محافظت از خود را بکاربندد .اس��تفاده از تجهيزات
محافظتي فردي موسوم به  PPEضرورت دارد .اطالعات در مورد وقوع
سانحه ناشي از  WMDبايد فورا به ديسپاج داده شود تا بقيه امدادگران
و س��اير عوامل مطلع شوند .محل استقرار تجهيزات اضافي ،امدادگران و
هليکوپترها بايد در جايي مش��رف به صحنه حادثه و خالف جهت باد و
در فاصلهاي مناسب از آن باشد.
درص��ورت امکان بايد منطقه آلوده فورا زونبندي ش��ود (زون داغ،
زون گ��رم و زون س��رد) .محلهاي آلودگي زدايي نيز بايد مش��خص
ش��وند .زماني که ماهيت عامل آلوده کننده شناسايي شد (شيميايي،
بيولوژيک يا راديولوژيک) ميتوان آنتي دوت يا آنتي بيوتيک مناسب
را درخواس��ت نمود.

زونهاي کنترل در صحنه حادثه
ب��ه منظور مح��دود نمودن دامنه انتش��ار مواد خطرن��اک و ،WMD
نهادهاي مس��ئول زونبندي مش��خصي را تصويب نمودهاند .هدف از اين
کار آن اس��ت تا بتوان در هر زوني فعاليتهاي مش��خصي را انجام داد.
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(شکل 7ـ)4

صحنه سانحه ناشی از  WMDيا مواد خطرناک معموال به زونهای داغ ،گرم و سرد تقسيم بندی ميشود.

رعاي��ت چنين اصولي منجر به کاهش دامنه آلودگي و آس��يب وارده به
امدادگران و رهگذران ميشود.
اين زونها ش��امل س��ه دايره متحد المرکز ميباشند (شکل .)4-7
داخلي ترين زون يعني زون داغ ،منطقهاي اس��ت که در مجاورت کامل
ماده خطرناک يا  WMDق��رار دارد .وظيفه امدادگران دراين زون آن
اس��ت تا مصدوم دچار آلودگ��ي را از منطقه تخلي��ه نمايند .هيچ اقدام
مراقبت��ي انجام نميش��ود .زون بعدي يعني زون گرم ،منطقهاي اس��ت
ک��ه از مصدومان ،پرس��نل و تجهيزات آلودگي زدايي ميش��ود .در اين
زون تنها مراقبتي که انجام ميش��ود عبارت اس��ت از ارزيابي اوليه و بي
حرکت کردن س��تون فقرات مصدوم .خارجي ترين زون يعني زون سرد
منطقهاي است که تجهيزات و پرسنل مستقر شدهاند .زماني که مصدوم
به اين زون آورده ش��د ،امدادگ��ران ميتوانند اقدامات مراقبتي نهايي را
در م��ورد او انجام دهند .جدول  4-1فواصل تخليه را در مورد تهديدات
بمب گذاري نشان ميدهد.
اگر مصدومي از صحنه س��وانح ناشي از موادخطرناک و  WMDبه
بيمارس��تان يا يک مرکز امدادرساني منتقل شود ،درصورتي که آلودگي
زدايي شده باشد ،احتياط ايجاب ميکند که مجددا ارزيابي شده و اصول
زونبندي هم مراعات شود.

آلودگي زدايي
چ��ه در س��وانح ناش��ي از مواد خطرناک و چ��ه در صحنه حاصل از
بکارگي��ري يک  ،WMDفردي که در معرض تماس قرار گرفته باش��د
معموال نياز به آلودگي زدايي دارد .آلودگي زدايي عبارت است از تقليل
يا دور کردن عوامل خطرناک شيميايي ،بيولوژيک يا راديولوژيک .اولين

اولوي��ت در مراقبت از يک مصدوم تم��اس يافته همانا حفظ ايمني فرد
و صحنه حادثه اس��ت .اگر فرد کماکان در معرض آلودگي باش��د ،توجه
ب��ه حفظ ايمني او در درجه اول اولويت قرار ميگيرد .عدم توجه به اين
موض��وع ،امدادگر را ني��ز در جرگه مصدومان ق��رار داده و مصدومان را
از تواناييه��اي او محروم ميگرداند .گام بعدي عبارت اس��ت از آلودگي
زدايي مصدوم .اين کار خطر تماس امدادگر در زمان ارزيابي و مراقبت را
کاهش داده ،از آلوده شدن تجهيزات ممانعت بعمل آورده وخطر آلودگي
ساير افراد را نيز تقليل ميدهد.
امدادگران در هنگام مراقبت اورژانسي قربانيان در يک محيط بالقوه
خطرناک بايد از  PPEاس��تفاده نمايند .افرادي که مشغول امدادرساني
در محيطه��اي خطرناک هس��تند بايد حداقل آموزش مناس��ب را طي
کرده و از تجهيزات حفاظتي س��طح  Bبهره مند باشند .حفاظت سطح
 Bشامل لباس مقاوم به مواد شيميايي و ترشحات و نيز دستگاه تنفسي
خودکار ميباشد.
اگر مصدوم هوشيار بوده و قادر به همکاري باشد ،بهتر است همکاري
او را ب��ه منظ��ور تقليل ميزان انتقال آلودگي ب��ه امدادگران جلب نمود.
لباسه��اي مصدوم و نيز جواهرآالت او را با احتياط کامل درآورده وآنها
را در کيس��ه پالستيکي قرار دهيد .لباسهاي درآورده شده را با احتياط
انتق��ال دهيد ،طوريکه هيچ ماده يا ترش��حاتي از آنها روي پرس��نل و
س��طوح غير آلوده پخش نش��ود .هرگونه ماده موجود بر بدن مصدوم را
ابتدا برس کش��يده و بعدا با آب فراوان شستش��و دهيد .شستشو با آب
غلظ��ت ماده بالقوه خطرناک را ترقي��ق نموده و هرنوع ماده باقيمانده را
باخ��ود ميبرد .قاعدهاي کلي ميگويد «راه حل آلودگي ترقيق اس��ت»
( .)The solurion to pollution is dilutionآلودگ��ي زداي��ي
موفق با استفاده از آب فراوان امکان پذير است .يکي از اشتباهات شايع

جدول 4 10-
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توس��ط امدادگران کم تجربه آن است که مصدوم را فقط آنقدرشستشو
ميدهن��د تا آب به کف اطاق برس��د (که معموال با ي��ک يا دو ليتر آب
حاصل ميش��ود) .اين روش دو مش��کل به همراه دارد :س��طح آلودگي
روي بدن افزايش پيدا کرده و ماده خطرناک آنقدر رقيق نميش��ود که
بي خطر گردد .عدم شستش��وي کافي ميتواند منجر به آس��يب مناطق
تم��اس نيافته بدن ش��ود زيرا آب آلوده در آنجاه��ا تجمع پيدا ميکند.
يکي از روشهاي ساده شستشوي مصدومان ناتوان از حرکت در شرايط
پيشبيمارس��تاني آن اس��ت که مصدوم را روي يک بکبورد قرار داده و
بعدا يک س��ر آن را باالببرند .درش��رايط مطلوب ،ميتوان به کمک آب
ف��راوان اقدام به آلودگي زدايي کرده و آب آلوده حاصله را به سيس��تم
فاضالب هدايت نمود.
اس��تفاده از عوامل خنثي کننده در سوختگيهاي شيميايي ممنوع
است ،زيرا در اين روند به علت واکنش اگزوترميک معموال حرارت توليد
ش��ده و سوختگي حرارتي به س��وختگي شيميايي نيز اضافه ميشود .از
محلولهاي تجارتي به منظور آلودگي زدايي تجهيزات (و نه مصدومان)
استفاده ميشود.
آلودگي زدايي بعد از تماس با جنگ افزارهاي شيميايي توجه ويژهاي
را ميطلبد .آلودگي زدايي از عوامل شيميايي معموال به کمک شستشو
با آب فراوان و دوش گرفتن انجام ميش��ود .براي آلودگي زدايي پوست
سالم ميتوان از مواد سفيد کنندهاي که با آب رقيق شدهاند نيز استفاده
کرد ،اما نبايد تا زمان پيدا کردن اين مواد ،پروس��ه را به تاخير انداخت.
براي آلودگي زدايي ناشي از بکارگيري جنگ افزارهاي شيميايي ميتوان
از محلول هيپوکلريت نيم درصد استفاده نمود( .يک حجم هيپوکلوريت
 5 +حجم آب) با محلول حاصله ميتوان پوس��ت را شستشو داد .بعد از
شستش��و با اين محلول ،ميتوان به کمک آب فراوان يا سالين پوست را
به خوبي شستشو داد .از اين محلول براي شستشوي زخمهاي باز ناحيه
سر ،قفس��ه صدري و ناحيه شکم استفاده نکنيد .بکارگيري اين محلول

در چشم نيز ممنوع ميباشد .ماده  M291رزيني است که روي پد قرار
داش��ته و ميتواند عوامل ش��يميايي را به خود جذب نمايد .ميتوان از
اين ماده براي آلودگي زدايي نواحي کوچک و نقطهاي پوس��ت آلوده به
مواد شيميايي استفاده کرد.

ابزارهاي ثانويه
چند ماه پس از بمب گذاري در اس��تاديوم المپيک تابس��تاني آتالنتا
در سال  ،1996نواحي ديگر اين شهر شاهد دو بمب گذاري ديگر بودند.
در اين دو بمب گذاري (يکي در کلنيک سقط جنين و در يگري در يک
کلوپ ش��بانه) براي اولين بار بعد از 17سال ،متعاقب انفجار اول انفجار
دوم نيز روي داد که مش��خصا به منظور کش��تن و زخمي کردن عوامل
امدادي صورت گرفته بود .خوش��بختانه ،در هردو مورد بمبهاي ثانويه
قبل از انفجار شناس��ايي ش��ده و در نتيجه تلفات و خس��اراتي به همراه
نداشتند .با اين وصف ،همه امدادگران بايد به خطرات ناشي از ابزارهاي
ثانويه توجه داش��ته باش��ند .بعد از اين وقايع بود که دستور العملهايي
براي امدادگران تهيه شد تا در مواجهه با صحنه بمب گذاريها مواظب
انفجار ناشي از بمب دوم نيز باشند:
از بکارگيري وس��ايل الکترونيکي خوداري شود .امواج صوتي
.1
ناشي از تلفنهاي همراه و راديوها ،ممکن است موجب انفجار بمب دوم
(مخصوص��ا اگر در نزديکي بمب دوم مورد اس��تفاده قرار گيرد) ش��وند.
تجهيزات رسانههاي خبري نيز ممکن است بمب دوم را منفجر نمايند.
زونبن��دي کافي در صحنه حادثه انجام ش��ود .محدوده زون
.2
خط��ر احتمالي (زون داغ) بايد در هر جه��ت (از جمله جهت عمودي)
ح��دود  300متر از محل انفجار فاصله داش��ته باش��د .ترکش بمبهاي
پرقدرت ممکن است تا فاصلهاي دورتر نيز پرتاب شوند .انفجار بمب اول
ميتواند به زير س��اختها (ازجمله ش��بکه گاز و برق) صدمه برساند که

88

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

از نوعي س��تاد رهبري ابتدايي در مورد س��انحه مورد نظر ميباشد .اگر
س��انحه گسترده باش��د و تعداد عوامل امدادرسان از نهادهاي اجتماعي
مسئول بيشتر شوند ،نياز به وجود يک سيستم رسمي هدايت و رهبري
به منظور نظارت و کنترل سوانح و حوادث بيشتر ميشود.

ارزيابي مصدوم و انجام ترياژ

(شکل 9ـ)4

برگه نمونه ترياژ

موجب به خطر افتادن جان افراد گروه امداد و نجات ميشود .ورود به و
خروج از زون داغ بايد بدقت کنترل شود.
مصدوم��ان بايد فورا از زون داغ وصحنه حادثه تخليه ش��وند.
.3
ازآنجاييک��ه صحنه انفجار بم��ب ناامن تلقي ميش��ود ،ترياژ مصدومان
درزون داغ انجام نميش��ود .ايس��تگاه فرماندهي امدادرساني (يا ناحيه
ترياژ) بايد در فاصله  600تا  1200متري صحنه حادثه مس��تقر ش��ود.
امدادگران ميتوانند س��ريعا قربانيان را (ب��ا حداقل مداخله مراقبتي) از
نقط��ه بمب گذاري تخليه نم��وده و بعد از خ��روج از زون داغ اقدامات
مراقبتي را شروع نمايند.
ب��ا نيروهاي پليس در مورد حفظ و کش��ف قراين و ش��واهد
.4
همکاري ش��ود .اماکن انفجاري به عنوان صحنه جنايت قلمداد ش��ده و
امدادگران بايد فقط به منظور تخليه مصدومان وارد آنجا شوند .هرگونه
مدرک احتمالي که س��هوا به همراه قرباني از صحنه حادثه خارج ش��ده
باش��د ،بايد مضبوط گشته و رس��ما تحويل پليس داده شود .امدادگران
بايد بدانند که در کدام نقطه صحنه قرار گرفته و به چه چيزهايي دست
زدهاند.

ستاد رهبري
کليه س��وانح ناشي از موادخطرناک و  WMDبه کمک نوعي ستاد
رهبري (رس��مي يا غير رس��مي) س��انحه ،مورد ارزيابي قرار ميگيرند.
آمبوالنسهاي امدادرس��اني که به يک تلفن پاسخ ميدهند معموال يک
فرد مس��ئول (فرمانده س��انحه) و فرد ديگري در خود دارند که حکايت

بعد از آنکه همه موضوعات مرتبط با ايمني وموقعيت مورد مالحظه
ق��رار گرفتن��د ،نوبت به ارزياب��ي وضع مصدوم و مراقبت از او ميرس��د
بدترين چالش زمان��ي روي ميدهد که امدادگر با تعداد زيادي مصدوم
مواجه ميشود.
س��وانح پ��ر تلفات موس��وم به  MCIsدر اندازهه��اي مختلف اتفاق
ميافتن��د .اکثر امدادگران با س��وانح داراي بي��ش از يک مصدوم مواجه
ش��دهاند ،اما با ح��وادث داراي صدها تا هزاران قربان��ي بندرت برخورد
نمودهاند .ترياژ کلمهاي فرانس��وي به مفهوم «دسته بندي کردن» است.
در شرايط پيشبيمارستاني ،اين کلمه به دو معني بکار برده ميشود:
 -1امکانات کافي براي مراقبت از همه مصدومان وجود دارد .در اين
حالت ،مصدومان ش��ديدا آس��يب ديده در اولويت بوده و بالفاصله مورد
مراقبت قرار گرفته و منتقل ميشوند .افراد دچار آسيب کمتر در مرحله
بعد قرار ميگيرند.
-2ترياژ به عنوان يک روش در برخورد با  MCIsبکار گرفته ميشود.
در اين حالت تعداد مصدومان بيش از ظرفيت امکانات موجود در صحنه
اس��ت .هدف از ترياژ آن اس��ت تا بتوان تعداد هرچه بيشتري مصدوم را
از م��رگ نجات داد .مصدوم��ان به منظور اجراي مراقبت دس��ته بندي
ميش��وند .در يک  ،MCIامکانات مراقبتي بايد جيره بندي ش��ود ،زيرا
تعداد مصدومان بيش از امکانات موجود است .تعداد نسبتا کمي امدادگر
پيشبيمارس��تاني در يک  MCIمجبور مي ش��وند که به طور همزمان
به  80تا  120مصدوم رس��يدگي کنند .تعداد زي��ادي از امدادگران در
 MCIsداراي  10تا  20نفر مصدوم درگير ميش��وند .اغلب امدادگران
با س��ابقه نيز زماني درگير اداره يك س��انحه داراي 2تا  10مجروح بوده
اند.در س��وانحي که امکانات پزش��کي و تعداد امدادگران به اندازه کافي
وج��ود دارد ،مراقبت از مصدومان بدحال و انتق��ال آنها در اولويت قرار
دارد .در ي��ک MCIبا دامنه گس��ترده و امکانات محدود الزم اس��ت تا
مصدومان اولويت بندي شده و افراد با شانس باالي زنده ماندن دراولويت
مراقبت و انتقال باشند (شکل . .)4-9
هدف ترياژ آن اس��ت که باتوجه به ش��رايط و امکانات موجود ،بتوان
تعداد هرچه بيشتري از مصدومان را نجات داد .امدادگر پيشبيمارستاني
بايد در مورد اينکه چه کس��ي در اولويت مراقبت اس��ت تصميم بگيرد.
قوانين  MCIsبا قوانين معمول در مورد نجات جان افراد متفاوت است.
قانون هميش��ه اين اس��ت که تعداد بيش��تري نجات داده شوند ،اما در
زماني که امکانات کافي براي رس��يدگي به همه مصدومان وجود ندارد،
الزم است تا امکانات محدود براي نجات افرادي مورد استفاده قرار گيرد

صحنه حادثه

که بيش��ترين ش��انس زنده ماندن را دارند .در انتخاب بين يک مصدوم
دچ��ار فاجعهاي مانند ضربه مغزي ش��ديد ويک مصدوم دچار خونريزي
حاد داخل ش��کمي ،اقدام مناس��ب در يک  MCIآن اس��ت که اول به
فک��ر مصدوم قابل نجات ــ يعني فرد دچار خونريزي داخل ش��کمي ــ
باش��يم .اگر در چنين ش��رايطي اول به فکر مصدوم دچار آسيب شديد
مغزي باش��يم احتماال هردو مصدوم جان خود را از دست ميدهند ــــ
مصدوم دچار تروماي ناحيه سر به علت غير قابل نجات بودن و مصدوم
دچار خونريزي داخل ش��کمي ب��ه علت آنکه وقت ،امکانات و پرس��نل
مص��روف مراقبت از مصدوم غير قابل نجات ش��ده و مصدوم قابل نجات
از مراقبتهاي س��اده و در عين حال نجات دهنده او تا رسيدن به اطاق
عمل محروم ماندهاست.
در تري��اژ وضعي��ت  ،MCIمجروحان دچار فاجعه ممکن اس��ت در
اولويت دوم قرار گيرند و مراقبت از آنها تا زمان رس��يدن امکانات بيشتر
به تعويق بيافتد .اين شرايط ناگوار وسختي است ،اما امدادگر بايد سريعا
و به ش��کل مناسبي به آن پاس��خ دهد .يک تيم پزشکي مراقبت کننده
نبايد تالشهاي خود را صرف نجات جان مصدومي کند که دچار ايست
قلبي ش��ده و اصال ش��انس زنده ماندن ندارد يا از ش��انس بس��يار کمي
برخوردار است ،ولي در همان حال سه مصدوم ديگر به دليل اختالل در
راه هوايي يا خونريزي خارجي دارند ميميرند« .ش��ماي دس��ته بندي»
که معموال از آن اس��تفاده ميشود ،مصدومان را براساس نياز به مراقبت
و شانس زنده ماندن به  5دسته طبقه بندي ميکند:

فصل چهارم
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فوري .مصدوماني که دچار آسيبهاي خطرناک ميباشند اما
.1
ب��راي نجات فقط به زمان ک��م و امکانات احتياج داش��ته و ازنظر زنده
ماندن پروگن��وز خوبي دارند (مانند مصدومي ک��ه دچار اختالل در راه
هوايي شده يا خونريزي خارجي شديدي دارد).
تاخيري .مصدوماني که دچار آسيب ناتوان کنندهاي شدهاند،
.2
ام��ا احتياج به مراقبت فوري از نظ��ر نجات جان يا حفظ اندام فوقاني و
تحتاني ندارند (مانند مصدومي دچار شکستگي يک استخوان بلند).
حداقلي .مصدومان موس��وم به «مجروحان سرپايي» که دچار
.3
حداقل آس��يب ش��دهاند .اين افراد ميتوانند در انتظ��ار معالجه بمانند
ي��ا اينکه موقتا به س��اير مصدوم��ان کمک نموده و ب��هاصطالح برانکار
بياورند.
انتظاري .مصدومان دچار آس��يبهاي ش��ديدي که ش��انس
.4
بسيار کمي براي زنده ماندن دارند (مانند مصدوم دچار  90%سوختگي
کامال عميق يا آسيب ديدگي حرارتي ريوي)
مرده .افرادي که ناپاسخگو ،فاقد نبض و تنفس ميباشند .در
.5
ي��ک فاجعه ،کمبود امکانات مجال تالش براي نجات افراد دچار ايس��ت
قلبي را بندرت فراهم ميکند.
قاب  4-3شماي ترياژ موسوم به ( STARTکه فقط براي چهار دسته:
فوري ،تاخيري ،حداقل و مرده کاربرد دارد) را نشان دادهاست.

قاب3ـ 4ترياژ موسوم به START

ترياژ در س��وانح پر تلفات ،روش��ي اساسي است که در برخورد
ب��ا قربانيان مورد اس��تفاده ق��رار ميگيرد .اي��ن روش بهامدادگران
پيشبيمارس��تاني و بقي��ه عوام��ل امداد و نجات کم��ک ميکند تا
به طرز مناس��بي از امکانات موجود اس��تفاده کنند .اگر امدادگران
نتوانند از ترياژ به منظور شناسايي مصدومان در معرض خطر مرگ
استفاده کنند ،زمان پر ارزش از دست رفته و بنابراين معالجه قطعي
با تاخير روبرو ميش��ود .در سال  1983ترياژ موسوم به START
يا Simple Triage and Rapid Treatmentتوسط چند نهاد
امدادرس��ان ابداع شد (ش��کل .)4-10اين ترياژ به منظور شناسايي
آسان و س��ريع مصدومان شديدا بدحال طراحي شد .امدادگران در
ترياژ  ،STARTتش��خيص طبي نميدهند ،بلکه روند دسته بندي
مصدومان را آسان و سريع انجام ميدهند.
چگونگي اجراي ترياژ
در  STARTاز سه پارامتر به منظور شناسايي سريع مصدومان
مش��رف به موت استفاده ميشود .معموال اين روند در هر مصدومي
 30ت��ا  60ثانيه وقت ميب��رد START .نياز به اب��زار ،تجهيزات
تخصصي پزشکي و دانش خاصي ندارد.
اولين گام آن اس��ت تا هر مصدوم قادر به راه رفتن به گوش��هاي
امن هدايت ش��ود .اگر مصدومان قادر به حرکت بوده و دستورات را

اجرا نمودند ،در گروه «حداقل» يا «سرپايي» دسته بندي ميشوند.
زماني که امدادگران بيش��تري به صحنه حادثه رسيدند،ميتوان اين
گ��روه از مصدومان رامجدد ترياژ و دس��ته بندي ک��رد .اکنون گروه
کمتري از مصدومان باقيماندهاند تا توسط امدادگران ترياژ شوند .از
عبارت حفظي «سي_دو_ کندو» ( )2-can-do-30ميتوان براي
اجراي ترياژ  STARTاستفاده کرد .عدد  30به تعدد تنفس مصدوم،
عدد  2به زمان پرشدگي مجدد مويرگي و عبارت «کندو» به توانايي
مصدوم براي اجراي دس��تورات داللت دارند .هر مصدومي که تعداد
تنفس کمتر از  30در دقيقه ،زمان پرشدگي مجدد مويرگي کمتر از
 2ثانيه را داشته و داراي توان اجراي دستورات کالمي باشد و بتواند
راه برود نيز در دس��ته حداقل يا س��رپايي قرار داده ميشود .هرگاه
مصدومان��ي داراي اين ش��رايط بوده ولي قادر به راه رفتن نباش��ند،
در جرگه دس��ته «تاخيري» قرار ميگيرند مصدوماني که ناهوشيار
بوده يا تعداد تنفس بيش از  30در دقيقه داش��ته يا کساني که فاقد
نبض راديال هس��تند و زمان پرش��دگي مجدد مويرگي آنها بيش از
دو ثانيه اس��ت ،در دس��ته «فوري» قرار داده ميش��وند .هرکدام از
اين اختالالت فيزيولوژيک حکايت از وجود آس��يبهاي جدي دارد.
ميت��وان در جرگه مصدومان بود ،اما دو اقدام نجات بخش اساس��ي
_ ب��از نمودن مجراي تنفس��ي و کنت��رل خونري��زي _ را نيز انجام
داد .امدادگران ميتوانند رهگذران و «مجروحان س��رپايي» را براي
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قاب3ـ 4ترياژ موسوم به START

انجام اين دو اقدام س��اده و درهمان حال نجات بخش راهمايي کنند.
براي مصدوماني که تنف��س ندارند ،امدادگر ميتواند راه هوايي را باز
کند ،اگر تنفس مجددا برقرار ش��د ،آنها هم در دس��ته «فوري» قرار
داده ميشوند .ضرورتي به انجام احيا قلبي ريوي يا CPRنيست .اگر
تنفس مجددا برقرار نشد ،مصدوم در دسته «مرده» قرار ميگيرد.
هرگاه به علت فقدان امکان انتقال ،زمان ماندگاري مصدومان در

(شکل 10ـ)4

صحنه طوالني ش��ود ،انجام ترياژ نيز ضرورت پيدا ميکند .براس��اس
تري��اژ  ،STARTتع��داد قابل توجه��ي از اين مصدومان در دس��ته
«تاخي��ري» قرار ميگيرن��د .زمان ماندگاري ب��دون درمان طوالني،
ش��انس روبه وخامت گذاش��تن وض��ع مصدوم را بيش��تر ميگرداند.
بنابراين ،تکرار ارزيابي و ترياژ با گذشت زمان کار عاقالنهاي است.

الگوريتم ترياژ موسوم بهSTART

خالصه فصل
براي آنکه بهترين کار براي بيش��ترين تعداد مصدومان انجام ش��ود ،براي
آنکه امنيت امدادگران دچار مشکل نشود وامکانات غيرقابل دسترس نگردند و
براي آنکه سالمت ساير افراد حاضر در صحنه حادثه مصون از خطرات احتمالي

باش��د ،امدادگران بايد ايمني صحنه هر حادث��هاي را مورد ارزيابي قرار دهند.
گاهي اوقات تش��خيص خطرات ،فورا امکانپذير است ،اما اگر مورد غفلت واقع
شده و به آنها توجه نشود ،سالمتي افراد در معرض خطر خواهد بود.

صحنه حادثه
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
انج��ام مراقبتهاي امدادرس��اني در جادهها و معابر عمومي ،يکي از
خطرناک ترين فعاليتهايي اس��ت که امدادگران با آن روبرو ميش��وند.
ارزيابي صحنه حادثه ميتواند بس��ياري از خط��رات احتمالي (از جمله
ش��رايط محيطي) را نشان دهد .بارندگي نه فقط ديد را مختل ميکند،
بلکه موجب ليز ش��دن جاده��ا و درنتيجه طوالني ش��دن فاصله توقف
ميش��ود .افتادن روي زمين در هواي باراني و در س��اعات ش��ب ،بدن
مص��دوم را در معرض هيپوترمي قرار ميدهد .تاريکي ش��ب مش��کل را
دوچن��دان کرده و امدادگران را مجبور به پوش��يدن لباسهاي رفلکتيو
مينماي��د .حض��ور نيرويهاي پليس راه براي کنت��رل ترافيک ضرورت
دارد .آس��يب وارده به تير ب��رق ،خطر افتادن س��يمهاي برق را بوجود

آورده و بنابراين حضور کارگران اداره برق نيز ضرورت پيدا کردهاس��ت.
نش��ت بنزين و س��اير مايعات خوردو روي زمين شرايط برخورد با مواد
خطرناک را ايجاب کردهاست کارکنان آتش نشاني ميتوانند اين مواد را
تحت کنترل گرفته و از ش��عله ور شدن بنزين جلوگيري کنند .عالوه بر
اينها ،وجود يک مصدوم دچار خونريزي ،امدادگران را در معرض انتقال
عفونتهاي خوني قرار داده و درنتيجه اس��تفاده از دس��تکش ،ماسک و
عينک مناسب را براي آنها الزامي ميگرداند.
توجه :اکنون که صحنه حادثه ارزيابي شدهاس��ت ،اين سناريو در فصل
پنجم هم ادامه پيدا ميکند

اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند اهميت ارزيابي مصدوم را در مراقبت از او بيان نمايد.
بتواند مراحل مش��خص ارزيابي سيس��تماتيک يک مصدوم را بداند و مراقب��ت از او را با روند ي منطقي و
ارگانيک به پيش ببرد.
بتواند با توجه به يک سانحه معين ،ارزيابي عمومي  15ثانيه اي و ارزيابي اوليه را با مشخصات آن حادثه
منطبق نمايد.
بتواند پروس��ه پرسشگري نقادانه را به منظور ارتباط دادن يافتههاي معاينه و صحنه حادثه و علل وعواقب
احتمالي آنها بکار بگيرد.
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

سنـاريـوي ايـن فـصـل
ساعت  4صبح شنبه به شما خبر ميدهند که خودروي با عابري پياده برخورد کردهاست .هنگام رفتن به طرف آمبوالنس ،متوجه ميشويد که
باران ميبارد .ترمومتر ،حرارت محيط را ده درجه سانتي گراد نشان ميدهد .از طريق بيسيم به شما اطالع ميدهند که خودرو بعد از زير گرفتن
عابر به تيرک برق نيز برخورد نمودهاس��ت .نش��ت مايع از خودرو در سطح خيابان ،اليهاي برروي آب باران تشکيل دادهاست .شاهدان عيني حادثه
اظهار داشتهاند که مصدوم هوشياري خود را از دست دادهاست .به محض رسيدن به صحنه حادثه و ارزيابي آن متوجه ميشويد که خطرات اضافي
وجود ندارند .ش��اهدان تاييد ميکنند که مصدوم به مدت «چند دقيقه» هوش��ياري خود را از دست دادهاست .در حال بررسي مصدوم ،که يک زن
جوان اس��ت ،متوجه ميش��ويد که هوشيار است و لباسهايش مرطوب ميباشند .به کمک دست و با احتياط ،ستون فقرات گردني مصدوم را ثابت
نگه ميداريد .درپاس��خ به س��واالت شما ،معلوم ميشود که شکايت اصلي مصدوم درد س��اق پا بوده و اشکال تنفسي او صرفا به دليل بهم خوردن
دندانها ميباش��د .مصدوم تنگ نفس��ي ندارد .در حالي که شما س��واالت ديگري از او ميپرسيد ،همکار شما عالئم حياتي او را کنترل مينمايد .با
توجه به پاسخ سواالت معلوم ميشود که مصدوم نسبت به شخص ،مکان و زمان و نيز حادثه هوشيار ميباشد.
براس�اس کينماتيک برخورد خودرو با عابر پياده ،ش�ما در پروس�ه ارزيابي مصدوم به کدام آسيب يا آسيبهايي بيشتر مشکوک
ميشويد؟ اولويتهاي بعدي شما در رابطه با اين مصدوم کدام هستند؟ در نهايت با اين مصدوم چگونه تعامل خواهيد کرد؟
ارزيابي ،پايه واس��اس مراقبت مناس��ب از مصدوم قلمداد ميش��ود.
در مصدومان ترومايي نيز مانند س��اير بيم��اران بد حال ،ارزيابي پايهاي
اس��ت که کلي��ه تدابير و اقدام��ات درماني و نيز تصميم��ات مربوط به
انتق��ال مصدوم بر روي آن اس��توار اس��ت .اولين ه��دف در ارزيابي آن
اس��ت که وضع فعلي مصدوم مشخص شود .براي رسيدن به اين هدف،
امدادگ��ر پيشبيمارس��تاني بايد به وضع عمومي مص��دوم توجه نموده
و سيس��تمهاي تنف��س ،گردش خون و نورولوژيک او را بررس��ي نمايد.
متعاقبا بايد وضعيتهاي مهلک ()life –threatning conditions
را شناس��ايي نموده و سريعا دست به اقدامات نجات بخش بزند .او قبل
از انتق��ال مص��دوم ،بايد هر وضعيت��ي که نياز به توج��ه و دخالت دارد
راشناس��ايي کرد ه ومشخص نمايد .اگر زمان اجازه بدهد بايد به ارزيابي
ثانوي��ه وضعيتهاي غير مهل��ک نيز بپردازد .اي��ن کار معموال در زمان
انتقال انجام ميشود.
امدادگرپيشبيمارس��تاني همه اين مراحل را بايد سريعا و بطور کارا
انجام دهد تا زمان تلف شده به حداقل ممکن برسد .مصدومان بد حال
را بع��د از بي حرکت س��ازی وضع ،بايد فورا انتق��ال داد ،مگر آنکه گير
افتاده باش��ند يا آنکه امکان انتقال فوري ميس��ر نباش��د .در اين فصل،
امدادگرپيش بيمارستاني با اصولي آشنا ميشود که او را قادر ميسازند
تا زمان تاخير در صحنه حادثه را به حداقل رس��انده و سريعا مصدوم را
به يک مرکز درماني مناسب انتقال دهد .ارزيابي موفق و دخالت به موقع
الزمهاش آشنايي عميق با فيزيولوژي پايه تروما و داشتن برنامه فکورانه
مراقبت ميباشد که بتوان آنرا سريعا و به طرز موثري به اجرا گذاشت.
در ادبي��ات مراقبت از تروما هميش��ه روي اين نکته تاکيد ميش��ود که
مص��دوم ترومايي را بايد فورا و در حداقل زم��ان ممکن به مرکز داراي
امکانات جراحي مناس��ب منتقل نمود .اين تاکيد به دليل آن اس��ت که
مصدومان بد حال ناپاس��خگو به اقدامات درماني اوليه ،به احتمال قوي
دچار خونريزي داخلي هس��تند .اين خونري��زي ادامه پيدا ميکند مگر

آنکه کنترل ش��ود .کنترل خونريزي نيز ،غير از موارد خارجي آن ،فقط
در اطاق عمل امکان پذيرميباشد.
در روند ارزيابي و مراقبت از مصدوم ترومايي به ترتيب اهميت بايد
به موارد زير توجه کرد ( )1باز کردن راه هوايي)2( ،تهويه)3( ،اکس��يژن
رساني)4( ،کنترل خونريزي )5( ،پرفوزيون يا مايع رساني و( )6کارکرد
نورولوژي��ک رعاي��ت اين ترتيب ،از توانايي بدن براي اکس��يژن گيري و
تواناي��ي گلبو لهاي قرمز خون ( )RBCsبراي رس��اندن اکس��يژن به
بافتهاي بدن محافظت ميکند .کنترل خونريزي ،که در صحنه حادثه
بط��ور موقت و در اطاق عم��ل بطور دائم صورت ميگي��رد ،تابع انتقال
سريع مصدوم توس��ط امدادگران پيشبيمارستاني و حضور اعضاي تيم
تروما در مرکز مراقبت از مصدوم بالفاصله بعد از رسيدن او به آن مرکز
ميباشد.
دکتر  R. Adam Cowleyبراي اولين بار اصطالح«ساعت طاليي»
را در رابطه با تروما بکار برد .او معتقد بود که زمان بين وقوع س��انحه و
اجراي مراقبت قطعي ازمص��دوم اهميت فوق العادهاي دارد .اگر در اين
ساعت خونريزي کنترل نشود واکسيژن رساني به بافتها بدليل کاهش
پرفوزيون ،کافي نباشد ،آسيب به سراسر بدن وارد ميشود .اگر در عرض
اين س��اعت خونريزي کنترل نش��ود و اکسيژن رس��اني بافتي به حالت
طبيعي برنگردد ،شانس زنده ماندن مصدوم رو به کاهش ميگذارد.
اکنون س��اعت طاليي را «زمان طاليي» مينامند زيرا برخي مصدومان
کمتر از يک س��اعت و برخي از آنها بيش از يک س��اعت فرصت دريافت
مراقبت دارند .امدادگرپيشبيمارس��تاني مسئوليت انتقال سريع مصدوم
به مرکزي که داراي امکانات مناسب مراقبتي باشد را دارد .براي رساندن
مصدوم به اين امکانات ،امدادگرپيش بيمارستاني بايد سريعا آسيبهاي
مهلک را شناس��ايي کرده ،مراقبته��اي ضروري و نجات بخش را انجام
داده و ترتيب انتقال فوري مصدوم را به مرکز مورد نظر بدهد .در بسياري
از مراکز فوريتهاي ش��هري (پيشبيمارستاني) زمان متوسط بين وقوع

مصدوم

س��انحه تا رسيدن امدادگران به صحنه س��انحه  8تا  9دقيقه ميباشد.
امدادگران  8تا  9دقيقه ديگر را صرف انتقال مصدوم مينمايند .اگر اين
افراد در صحنه حادثه فقط  10دقيقه وقت صرف کنند ،به اين ترتيب در
زمان رس��يدن مصدوم به مرکز مراقبت حدود  30دقيقه از زمان طاليي
گذش��ته اس��ت .هر دقيقه اضافي ديگر که در صحنه حادثه تلف شود به
معن��ي تداوم خونريزي مصدوم و هدر رفتن زمان طاليي اس��ت .در اين
 10دقيقه بايد پروس��ه ارزيابي سريع ومراقبت به موقع از مصدوم انجام
ش��ود .اين زمان نبايد بيش از  10دقيقه طول بکش��د و هرچقدر کمتر
باش��د بهتر اس��ت .هرچقدر مصدوم در صحنه حادثه بيشتر نگه داشته
شود ،امکان خونريزي و مرگ نيز بيشتر ميشود .اگر زمان نجات وانتقال
با تاخير روبرو ش��وند يا اينکه وضعيت پيش بيني نش��دهاي روي بدهد،
اين پارامترهاي زماني نيز تغيير ميکنند.
اي��ن فص��ل از کت��اب به اص��ول ارزيابي و مراقب��ت اوليه مصدومان
در صحنه حادثه اختصاص يافتهاس��ت .اصول��ي که در اينجا مورد بحث
قرار ميگيرند برپايه همان اصولي هس��تند که در برنامههاي آموزش��ي
موسوم به  ATLSبه پزشکان آموزش داده ميشوند .با اين حال ممکن
اس��ت ترمينولوژي (اصطالحات) مورد اس��تفاده در آنها متفاوت باشند.
مثال عبارت «بررس��ي يا ارزيابي اولي��ه» در برنامه  ATLSوPHTLS
ب��ه جاي عبارت «اولين ارزيابي» در دوره آموزش��ي  EMTکه توس��ط
وزارت راه وتراب��ري آمري��کا اجرا ميش��ود ،بکار برده ميش��ود .اين دو
عب��ارت به يک مفهوم بوده و به معني ارزيابي اوليه مصدوم ميباش��ند.
آنچ��ه که در « PHTLSارزيابي ثانويه» ناميده ميش��ود ،تقريبا همان
کاري اس��ت که امدادگران سطح پايه تحت عنوان «شرح حال و معاينه
فيزيک��ي دقيق» ي��اد ميگيرند .در اکثر مواق��ع فعاليتهايي که در هر
مرحله انجام ميشوند تقريبا يکي هستند ،اما اصطالحات مورد استفاده
قدري متفاوت هستند .بهمين ترتيب ،اقدامات مراقبتی و ارزيابی مجدد
مصدوم در سيس��تم وزارت راه و ترابري آمريکا موس��وم به «ارزيابی در
جريان» هستند (جدول .)1-5
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مراقبت خود را از بد حال ترين مصدوم يا مصدومان شروع کنند .توجه
و تمرکز بايد به موارد زير باش��د( :الف) وضعيتهايي که ممکن اس��ت
منجر به مرگ شوند( ،ب)وضعيتهايي که ممکن است منجر به از دست
رفتن اندام فوقاني يا تحتاني ش��وند( ،ج)ساير وضعيتهايي که زندگي و
اندامها را تهديد نميکنند .باتوجه به ش��دت آسيبها ،تعداد مصدومان
و نزديکي مرکز درماني ،امدادگر پيشبيمارس��تاني ممکن اس��ت اساسا
فرصت رسيدگي به وضعيتهاي رديف سوم را پيدا نکند.
بخش اعظم اين فصل برياد گيري مهارتهاي کامال فکورانه توس��ط
امدادگر متمرکز شدهاس��ت .يادگيري اين مهارته��ا به امدادگر کمک
ميکند تا ارزيابي صحيحي را به اجرا بگذارد ،تا يافتهها را درست تفسير
نمايد و تا اولويت بندي صحيحي را در مراقبت از مصدوم بعمل آورد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزيابي اوليه يا اولين ارزيابي

در روند ارزيابي يک مصدوم ترومايي بد حال ،اولين اولويت و وظيفه
يک امدادگر پيشبيمارس��تاني آن است که وضعيتهاي خطر را سريعا
شناس��ايي کرده و اقدامات درماني فوري را به اجرا بگذارد (قاب .)5-1
بي��ش از  90%مصدومان ترومايي دچار آس��يبهاي ميش��وند که فقط
يک سيس��تم بدن را گرفتار ميکنند (مثال شکس��تگي يک اندام) .براي
اين دسته از مصدومان ،امدادگر پيشبيمارستاني وقت کافي دارد تا هم
ارزياب��ي اولي��ه و هم ارزيابي ثانويه را بعم��ل آورد .اما براي يک مصدوم
ش��ديدا بد حال ،امدادگر پيشبيمارس��تاني ممکن اس��ت نتواند چيزي
بيشتر از ارزيابي اوليه انجام دهد .بايد روي سرعت در ارزيابي ،در شروع
عمليات نجات ودر انتقال مصدوم به مرکز درماني مناس��ب تاکيد شود.
اين بدان معنا نيس��ت که ضرورت مراقبت پيشبيمارستاني حذف شود،
بلکه بدان معنا است که امدادگر پيشبيمارستاني آن را با سرعت و بطور
موثر و نيز در زمان انتقال به مرکز درماني انجام دهد.
اولويت گذاري س��ريع و ارزيابي اوليه از آس��يبهاي خطرناک بايد
به امري روتين تبديل شود .بنابراين امدادگر پيشبيمارستاني بايد اجزا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارزيابي اوليه و ثانويه را از حفظ باشد و با درک ارزيابي و مراقبت منطبق
اولويت بندي
بر اولويت ،امور را هدايت کند .يک امدادگر پيشبيمارس��تاني بايد راجع
امدادگر پيشبيمارس��تاني به محض رسيدن به صحنه حادثه ،با سه به پاتوفيزيولوژي آس��يبهاي وارده فکر کن��د ،اما فرصت آن را ندارد تا
اولويت روبرو است که عبارت اند از:
جدول  5-1اصطالحات رايج در روند ارزيابي مصدوم
اولين اولويت هرامدادگری که با يک سانحه ترومايي روبرو ميشود،
ارزيابي صحنه حادثه ( )scene assesmentاست (که درفصل چهارم
PHTLS
دوره آموزشی EMT
به تفصيل شرح داده شدهاست)
ارزیابی صحنه حادثه
سنجش صحنه حادثه
امدادگران بايد توان ش��ناخت س��وانح پر تلفات ( )MCIرا داش��ته
بررسی یا ارزیابی اولیه
اولین ارزیابی
باشند .در يک  ،MCIاولويت از تمرکز بر بدحال ترين مصدوم به نجات
ارزیابی ثانویه
شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق
تعداد هرچه بيش��تر مصدومان تغيير پيدا ميکن��د (بهترين اقدام برای
تحت نظر داشن و ارزیابی مجدد
ارزیابی مداوم
بيشترين تعداد) .در فصل چهارم در مورد ترياژ نيز بحث شدهاست.
امدادگران پيشبيمارس��تاني بعد ازارزيابي مختص��ر صحنه حادثه ،بايد
توجه خود را معطوف ب��ه ارزيابي مصدومان بنمايند .آنها بايد ارزيابي و
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قاب 1ـ 5مصدوم دچار تروما در چند سيستم در مقايسه با مصدوم دچار
اختالل در يک سيستم

• مص��دوم تروماي��ي چند سيس��تم ،دچار اخت�لال در بيش
از يک سيس��تم بدن ش��امل سيس��تمهای ريوی ،گردش خونی،
نورولوژيک ،گوارشی ،عضالنی اس��کلتی و پوستی ميباشد .برای
مثال فردی که در يک س��انحه رانندگی ( )MVCدچار آس��يب
مغزی ،کوفتگی ريوی ،آس��يب طحال توام با ش��وک و شکستگی
استخوان ران شده باشد.
• مصدوم ترومايي يک سيس��تم ،تنه��ا دچار اختالل در يک
سيستم بدن ميباشد .برای مثال فردی که دچار شکستگی ساده
قوزک پا شده و هيچ شواهدی به نفع خونريزی يا شوک ندارد.
مرحله بندي اولويتهارا تازه ياد بگيرد.
مهمترين اس��اس آسيبهاي مهلک عبارت از فقدان اکسيژن رساني
کافي به بافتها ميباش��د .اين وضع منجر به متابوليس��م (توليد انرژي)
بي هوازي ميش��ود .کاهش توليد انرژي ناش��ي از متابوليسم بي هوازي
را ش��وک مينامند .متابوليس��م نرمال داراي سه جز ضروري است)1( :
اکسيژن گيري گلبولهاي قرمز خون در ريهها)2( ،انتقال اين گلبولها
به مجاورت سلولها در سراسر بدن و( )3آزاد شدن اکسيژن از گلبولها
ب��ه س��لولهاي بدن .هدف از انج��ام اقدامات ارزيابي اوليه آن اس��ت تا
مش��کالت ناش��ی از اختالل در قس��مت اول و دوم شناسايي و تصحيح
شوند.

ديد کلي

نبض راديال (مچ دس��ت) توس��ط او اين امکان را فراه��م ميکند تا به
وجود ،کيفيت و ميزان (خيلي سريع ،خيلي کند يا تقريبا نرمال) فعاليت
گردش خون مصدوم پي ببرد .در عين حال ،امدادگر به درجه حرارت و
رطوبت بدن مصدوم و رنگ پوست و پر شدن مجدد مويرگي وي توجه
مي نمايد .پاسخ شفاهي مصدوم به اين سوال ،وضع عمومي راه هوايي را
نشان ميدهد ـــ اينکه آيا تنفس عادي است يا مشکل؟ و اينکه آيا در
هر بار نفس کش��يدن چه مقدار هوا رد وبدل ميشود؟ سطح هوشياري
و تفکر مصدوم را ميتوان از روی پاس��خهای کالمی مناس��ب او تعيين
کرد .امدادگر متعاقبا از سر تا پاي مصدوم را برانداز کرده و در حالي که
اطالعات اوليه را جمع آوري ميکند ،به دنبال عاليم خونريزي اس��ت.
طي اين مدت ،امدادگر نگاهي کلي و س��ريع به مصدوم انداخته اس��ت
و در ع��رض چن��د ثانيه قادر به ارزيابي کل��ي از وضع عمومي مصدوم و
وضعيته��اي خطرناک احتمالي بوده .او ميتواند اطالعات را بر اس��اس
اولويتها طبقه بندي کند ،ش��دت آسيبهاي وارده به مصدوم را تعيين
نمايد و مش��خص کند که در درجه اول بايد به کدام آس��يب يا وضعيت
رس��يدگي کند در خالل  15تا  30ثانيه امدادگر پيش بيمترس��تاني به
يک ديد کلي از وضعيت مصدوم دست پيدا ميکند.
دي��د کلي معين ميکن��د که آيا مصدوم در حال حاضر در وضعيتي
بحراني اس��ت ي��ا عنقريب به آن س��مت خواهد رفت ي��ا نه؟هم چنين
ارزيابي س��ريعي از وضع کلي وسيس��تما تيک مصدوم را بدست خواهد
داد .دي��د کلي معموال اطالعات الزم را براي درخواس��ت کمک ازس��اير
مناب��ع از جمله  ALSدر اختيار ميگذارد .اگ��ر براي انتقال مصدوم به
مرک��ز تروما نياز به هليکوپتر باش��د ،اين لحظه همان زماني ا س��ت که
امدادگ��ر پيشبيمارس��تاني تصميم ميگيرد که درخواس��ت هليکوپتر
بنماي��د يا نه؟ تاخير در تصميمگيري براي درخواس��ت کمک از س��اير
مناب��ع فقط وقت تلف کردن اس��ت .اما تصميمگي��ري فوري ،در نهايت
زم��ان ماندن در صحنه حادث��ه را کوتاه ميگردان��د .زماني که امدادگر
پيشبيمارس��تاني به يک ديد کلي از وضع عمومي مصدوم دس��ت پيدا
کرد ،او س��ريعا ميتواند ارزياب��ي اوليه را کامل کند ،مگر آنکه عارضهاي
احتياج به بررسي بيشتري داشته باشد.
ارزيابي اوليه را بايد بس��رعت به پيش برد .اجزاي اختصاصي ارزيابي
اوليه و اولويت بندي مراقبت مناس��ب از مص��دوم ،ذيال مورد بحث قرار
ميگيرند.
پنج مرحله مش��خص در ارزيابي اوليه به ترتيب اولويت به قرار زير
ميباشند:
 .Aمراقبت از راه هوايي و بي حرکت سازی ستون فقرات گردني
 .Bتنفس (تهويه)
 .Cگردش خون و خونريزي
 .Dناتواني
 .Eدر معرض ديد قرار گرفتن  /محيط

ارزياب��ي اوليه با مرور کلي و همزمان وضع سيس��تمهاي تنفس��ي،
گردش خوني و عصبي مصدوم ش��روع ميش��ود .در اين بررس��ي کلي،
مش��کالت خارجي مهم و کامال واضح مربوط به اکس��يژن رساني ،خون
رس��اني ،خونريزي يا تغيير ش��کلهاي برجس��ته ،شناس��ايي ميشوند.
امدادگر پيشبيمارس��تاني هنگام بررس��ي کلي متوجه ميش��ود که آيا
مصدوم نفس ميکش��د با نه؟ که آيا مصدوم هوشيار است يا نه؟ که آيا
مصدوم ميتواند روي پاي خود بياس��تد يا نه؟ و که آيا مصدوم خود به
خود حرکت ميکند يا نه؟زماني که امدادگر پيشبيمارس��تاني در کنار
مصدوم قرار گرفت و از او ميپرس��د که «چه شدهاس��ت» ؟ اگر مصدوم
با توضيحی منطقی و با جمالت کامل پاس��خ بده��د ،امدادگر ميتواند
نتيجه بگيرد که راه هوائي باز اس��ت ،سيس��تم تنفسی برقرار ميباشد،
خونرس��انی مغزی کفايت کرده و عملک��رد نورولوژيک قابل قبول وجود
دارد .اين بدان معنی اس��ت ک��ه احتماال خطری فوری حيات مصدوم را
تهديد نميکند.
اگر مصدوم قادر به پاس��خگويي نباشد ،امدادگر ارزيابی اوليه دقيق
را به منظور شناس��ايي وضعيتهاي تهديد کننده حيات شروع ميکند.
با پرس��يدن س��واالت بعدی (مثال کجا درد داريد؟)  ،کارکرد تنفس��ی مرحل�ه  Aـ�ـ مراقب�ت از راه هواي�ي و ب�ي حرکت
و ب��از بودن راه هوايي مورد ارزيابی بيش��تر قرار ميگيرد .چک س��ريع

مصدوم

سازی ستون فقرات گردني
راه هوايي

فصل پنجم
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به آس��يب گردن،امدادگر بايد تمامي ستون فقرات مصدوم را بيحركت
نمايد.بنابراي��ن كل بدن مصدوم بايد در يك راس��تا ق��رار گرفته و نگه
داشته شود.

امدادگر بايد راه هوايي مصدوم را س��ريعا چک نموده تا از باز بودن
(آزاد و تميي��ز) و ع��دم وجود خطر انس��داد آن مطمئن ش��ود .اگر راه
امدادگر بايد در درجه اول اکس��يژن را به ريههاي مصدوم برس��اند تا
هوايي بسته باشد ،امدادگر پيشبيمارستاني وظيفه دارد تا در درجه اول
به روند متابوليسم سوخت رسانی شود .هيپوکسي حاصل تهويه ناکافي
آن را با اس��تفاده از روشهاي دستي (باال کش��يدن چانه يا فشار دادن
ريهها بوده و منجر به عدم اکسيژن رساني به بافتهاي مصدوم ميشود.
آرواره) باز نموده و خون وس��اير مواد را بيرون بياورد (ش��کل .)5-1بعدا
وقتي که راه هوايي مصدوم باز ش��د ،امدادگر ميتواند کميت و کيفيت
در صورتي که زمان و امکانات در دس��ترس باش��ند اين کار را ميتوان
تنفس او را به قرار زير مورد ارزيابي قرار داد:
به کمک وس��ايل مکانيکي از جمل��ه ارال ايروي( ،)oral airwayنازال
اي��روي( )nasal airwayيا لوله تراش��ه يا به کم��ک روشهاي گذراز  .1نگاه کند و ببيند که آيا مصدوم نفس ميکشد يا نه؟
تراش��ه ازجمله تهويه پرکوتانوس گذر از تراش��ه انج��ام داد (به فصل  .2 6اگر مصدوم نفس ندارد (آپنيک) ،فورا تهويه کمکي را با استفاده از
يک ماسک کيسهای دريچه دار( )BVMمتصل به اکسيژن برقرار کرده
نگاه کنيد).
و بعدا ارزيابي را ادامه دهد.
بي حرکت سازی ستون فقرات گردني
 .3اگر مطمئن است که راه هوايي باز است ،به تهويه کمکي ادامه داده
همانطور که هر امدادگر پيشبيمارستاني در دوره آموزش مقدماتي و خ��ود را ب��راي قراردادن يک اورال ايروي ،نازال ايروي ،لوله تراش��ه يا
ي��اد ميگي��رد ،هرمصدوم دچار آس��يب جدي را بايد با ش��ک به وجود ساير روشهاي مکانيکي آماده کند.
آسيب ستون فقرات در نظر بگيرد ،تا زماني که از عدم وجود آن مطمئن  .4اگ��ر مص��دوم نفس دارد ،کفايت تهويه و عمق آن را تخمين بزند تا
ش��ود (برای آگاهی از ليست کامل انديکاس��يونهای بي حرکت سازی معلوم ش��ود که آيا هوا به اندازه کافي وارد ريهها ميشود؟ بايد مطمئن
س��تون فقرات به فصل  9مراجعه کنيد) .بنابراين ،هنگام باز کردن راه شود که غلظت اکسيژن  85%يا بيشتر است.هوايي ،امدادگر بايد همواره احتمال وجود آسيب در ناحيه ستون فقرات  .5س��ريعا به باال وپايئن رفتن ديواره قفس��ه س��ينه توجه نموده و اگر
گردني را در نظر داشته باشد .حرکت بيش ازحد اين ناحيه ميتواند هم مصدوم هوشيار است ،به حرفهاي او گوش دهد تا بداند که آيا قادر به
آس��يب نورولوژيک ايجاد کند و هم آس��يب وارده را تشديد نمايد ،زيرا بيان يک جمله کامل بدون مشکل ميباشد يا نه؟
با وجود شکستگي س��تون فقرات ممکن است اعصاب و نخاع نيز تحت تعداد تنفس راميتوان در پنج سطح دسته بندي کرد:
فشار تکههاي استخواني قرار گيرند .راه حل اين مشکل آن است که در  .1آپنيک .مصدوم نفس ندارد
خالل باز کردن راه هوايي و بکار گيري وس��ايل الزم براي تهويه ،گردن  .2کند .تهويه خيلي کند ممکن اس��ت نشان دهنده ايسکمي (کاهش
مصدوم را به کمک دس��ت در وضعيت خنثي يا نوترال قرارداد .اين امر تامين اکس��يژن) مغز باشد .اگر تعداد تنفس به 12بار در دقيقه يا کمتر
به معني آن نيس��ت که امدادگر نميتواند يا نبايد روشهاي برقراري راه از آن کاهش پيدا کند (برادي پنه) ،امدادگر بايد به کمک يک ،BVM
هوايي (که به آنها اش��اره ش��د) را بکار گيرد ،بلکه برعکس به اين معني تنف��س مص��دوم را در اختيار گرفته و به آن ياري برس��اند .اکس��يژن
است که او ضمن انجام اين روشها بايد از ستون فقرات مصدوم در برابر رس��اني با استفاده از دستگاه BVMبايد غلظت اکسيژن را به  85%يا
ح��رکات غير ضروري نيزمحافظت کند .پ��س از آغاز مراقبتهاي مربوط بيش��تر و يا کسر اکسيژن تنفسی ( )Fio2را به  0/85يا بيشتر برساند

مرحله Bــ تنفس (تهويه)

(شکل 1ـ)5

اگر راه هوايي بسته شده باشد ،بايد ضمن باز کردن آن همواره از ستون

فقرات گردنی محافظت نمود.

(ج��دول.)5-2
 .3طبيعي يا نرمال .اگر تعداد تنفس بين  12تا  20بار دردقيقه باشد
(يوپنه ،تعداد نرمال براي يک فرد بزرگس��ال) ،امدادگر پيشبيمارستاني
باي��د مص��دوم را از نزديک تحت نظر داش��ته باش��د .هرچند که ممکن
است وضع مصدوم ثابت باشد ،با اين حال الزم است به او اکسيژن داده
شود.
 .4تند .اگر تعداد تنفس بين  20و  30بار در دقيقه باشد (تاکي پنه)،
دراي��ن حالت نيز امدادگر پيشبيمارس��تاني بايد مص��دوم را از نزديک
تحت نظر داش��ته باش��د .او بايد تش��خيص دهد که آيا وضع مصدوم رو
به بهبود اس��ت يا رو ب��ه وخامت ميرود .افزايش تع��داد تنفس حاصل
تجم��ع دي اکس��يد کرب��ن در خون يا کاه��ش مقدار اکس��يژن در آن
ميباش��د .زماني که يک مصدوم داراي تعداد تنفس غير طبيعي است،
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جدول 5-2

مراقبت از راه هوايي بر اساس تعداد تنفس

تعداد تنفس در دقيقه

اقدام مراقبتي

کند (کمتر از )12

دادن تنفس کمکي ،طوريکه Fio2> 0.85باشد

تنفس يک مصدوم با همديگر ترکيب شده وحاصل آنها تهويه دقيقهاي
ميباشد (به فصل  6نگاه کنيد).

مرحله Cــ گردش خون (خونريزي و پرفوزيون)

تحت نظر گرفتن ،دادن اکسيژن مد نظر باشد
طبيعي (  12تا )20
ارزيابي وجود اختالل يا نارس��ايي در سيس��تم گردش خون مرحله
باشد
>Fio2
طوريکه0.85
کمکي،
تنفس
دادن
تند ( 20تا )30
بعدي مراقبت از مصدوم ترومايي را تش��کيل ميدهد .اکس��يژن گيري
دادن تنفس کمکي ،طوريکه Fio2> 0.85باشد
تند غير طبيعي (بيشتر از )30
گلبولهاي قرمز خون بدون حمل اکس��يژن به س��لولهاي بافتي،هيچ
فايدهاي براي مصدوم در برندارد .در ارزيابي اوليه يک مصدوم ترومايي،
امدادگر پيشبيمارس��تاني بايد به جس��تجوي علت آن بپ��ردازد .تعداد امدادگر پيشبيمارس��تاني بايد خونريزي خارجي را شناس��ايي نموده و
زي��اد تنف��س حکايت از آن دارد که اکس��يژن کافي ب��ه بافتهاي بدن کنت��رل نمايد .بعد از اين کار ،او ميتواند وض��ع عمومي برون ده قلبي
نميرسد .اين فقدان اکس��يژن روند متابوليسم بيهوازي را شروع نموده وکفايت پرفوزيون بافتي را برآورد نمايد.
و نهايتا مقدار دي اکس��يد کربن را بيش��تر ميگرداند .سيستم بدن اين
کنترل خونريزي
افزايش را تش��خيص داده و براي خالصي از آن ،سرعت دستگاه تنفسي
امدادگ��ر باي��د در ارزياب��ي اولي��ه ،خونريزي خارجي را شناس��ايي
را باال ميبرد .بنابراين ،افزايش تعداد تنفس ممکن اس��ت نش��ان از نياز
بدن مصدوم به اکسيژن رس��اني يا پرفوزيون بهتر يا هردو داشته باشد .نموده و کنترل نمايد .کنترل خونريزي در مبحث گردش خون گنجانده
اس��تفاده از اکس��يژن اضافي تا حدي که غلظت آن به  85%يا بيش��تر شدهاست،زيرا اگر خونريزي واضح فورا کنترل نشود ،امکان مرگ مصدوم
برس��د ،در چنين مصدوماني ،حداقل ت��ا وقتي که وضع عمومي آنها بي سريعا افزايش مييابد .سه نوع خونريزي خارجي عبارت اند از:
خونريزي مويرگي به علت خراش��يدگيهايي که مويرگهاي
حرکت س��ازی ش��ود ،ضرورت دارد .امدادگربايد به توانايي اين دسته از .1
مصدوم در تامين اکسيژن مورد نياز خود اعتماد نکرده و همواره آنها را زير پوس��ت را پاره ميکنند ،بوجود ميآيد .اي��ن نوع خونريزي معموال
از نظر رو به وخامت گذاشتن وضع عمومي تحت مراقبت داشته باشد .قبل از رس��يدن گروه امدادي از ش��دتش کاسته شده و يا حتي متوقف
 .5تن��د غيرطبيع��ي .اگر تعداد تنفس بيش از  30بار در دقيقه باش��د ميشود.
خونريزي وريدي يا س��ياهرگي ازنقطهاي عميق تر در بافتها
(تاکي پنه ش��ديد) حکايت از هيپوکسي ،متابوليس��م بيهوازي يا هردو .2
حالت دارد و منجر به اس��يدوز ميش��ود .امدادگر پيشبيمارستاني بايد منش��ا ميگيرد و معموال با قدري فش��ار مستقيم روي موضع خونريزي
فورا تهويه کمکي را با استفاده از BVMو اکسيژن اضافي برقرار نمايد ،کنترل ميش��ود .اين نوع خونريزي معموال خطرناک نميباشد مگر آنکه
طوريکه غلظت اکسيژن خون به  85%يا بيشتر برسد .بايد فورا علت اين آسيب وارده خيلي شديد باشد يا اينکه خونروي کنترل نشود.
افزايش تعداد تنفس را مورد بررسي قرار داد .بايد معلوم شود که آيا اين
خونريزي شرياني به علت آسيبي بوجود ميآيد که شرياني را
.3
حالت به علت وجود مش��کل در اکسيژن رساني است يا آنکه مشکل در
پاره نموده باش��د .اين نوع خونريزي مهم ترين ودر همان مش��کل ترين
حمل اکس��يژن توس��ط گلبولهاي قرمز ميباشد .زماني که علت معلوم
خونريزي ميباشد .خونريزي شرياني با فوران خون قرمز روشن مشخص
شد ،امدادگر پيشبيمارستاني بايد فورا دست به اقدام مناسب بزند.
ميش��ود .حتي يک پارگي ش��رياني کوچک و عميق ميتواند منجر به
اگر روند تهويه مصدوم دچار مشکل باشد ،امدادگر پيشبيمارستاني خونروي مهلک وکشنده شود.
بايد فورا قفس��ه سينه را در معرض ديد قرار داده ،آنرا تحت نظر داشته
کنترل خونريزی يک اولويت اس��ت ،زيرا هر گلبول قرمز ارزش��مند
باش��د و لمس نمايد .بايد با استفاده از گوش��ي پزشکي به ريهها گوش
اس��ت .کنترل فوري خونريزي يکي از مهمتري��ن وظايف در مراقبت از
بدهد و صداهاي تنفس��ي بررس��ي کند (صداهاي غي��ر طبيعي ،صداي
مصدومان ترومايي اس��ت .بدون کنترل خونريزي نميتوان ارزيابي اوليه
کاه��ش يافته يا فقدان صدا) .آس��يبهايي که روند تهويه را با مش��کل
را به پيش برد.
روبرو ميکنند ش��امل پنوموتوراکس فش��اري ،صدمات طناب نخاعي يا
در موارد خونريزي خارجي ،فش��ار مس��تقيم ميتواند خونريزيهاي
صدمات تروماتيک مغزي ميباش��ند .درخالل ارزيابي اوليه اين آسيبها
مهم را کنترل نمايد ،طوريکه امدادگر بتواند مصدوم را به مکاني منتقل
بايد شناسايي شده و فورا تهويه کمکي را برقرار نمود.
کند که داراي اطاق عمل وتجهيزات کافي باش��د .امدادگر بايد اقدام به
زمانيک��ه امدادگر مش��غول ارزيابي تعداد تنفس مصدوم ميباش��د،
کنترل خونريزي نموده و در تمام مسير انتقال مصدوم آن را حفظ کند.
بايد به عمق تنفس نيز توجه کند .يک مصدوم ممکن اس��ت  16بار در
اگر قرار باشد که هم تهويه مصدوم برقرار و هم خونريزي او کنترل شود،
دقيقه نفس بکش��د اما عمق نفسهاي او کامال کاهش پيدا کرده باشد.
به بيش از يک نفر امدادگر نياز است.
برعکس ،يک مصدوم ممکن اس��ت عمق تنفس طبيعي داشته باشد اما
تع��داد نفسهاي او در دقيق��ه کاهش يا افزايش پيدا کند .عمق و تعداد امدادگر بايد خونريزي را به روشهای زير کنترل نمايد:
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فش��ار مستقيم .کنترل خونريزي با اين روش عبارت از اعمال
.1
فش��ار مستقيم روي موضع خونريزي ميباشد .امدادگر ميتواند اين کار
را با قراردادن يک پانس��مان (مثال يک قطع��ه گاز 4×4اينچ) يا پدهاي
شکمي روي موضع و فشار دادن آن انجام دهد .اعمال فشار مستقيم نياز
به توجه کامل امدادگر داش��ته و او را از انجام ساير اقدامات باز ميدارد.
اگر امدادگر کمکی حضور نداش��ته باشد ،ميتوان از چند عدد پد و يک
بانداژ االستيکی به جای پانس��مان فشاری استفاده نمود .اگر خونريزي
کنترل نش��ود ،هرچقدر اکس��يژن يا مايع به مصدوم داده ش��ود ارزشي
براي او ندارد ،زيرا اکسيژن و مايع به راحتي از محل خونريزي از دست
ميروند.
بکارگي��ري تورنيکه .در چاپ قبلی اين کت��اب از تورنيکه به
.2
عنوان «آخرين راه چاره» نام برده شده بود .تجارب نظامی در افغانستان
و عراق و نيز استفاده روتين و بيخطر از تورنيکه توسط جراحان ،موجب
آن شد تا در اين رابطه تجديد نظر شود .بکارگيری روشهای موسوم به
«باالنگه داش��تن» و «اعمال فشار روی نقاط فشار» به دليل ناکارآمدی،
ديگر توصيه نميشوند .استفاده از تورنيکه در خونريزيهای شديد بسيار
موثر بوده و در صورت ناکارآمد بودن روش فش��ار مس��تقيم يا پانسمان
فشاری بايد به آن توسل جست.
اگ��ر امدادگر به خونريزي داخلي مش��کوک باش��د ،بايد فورا ناحيه
ش��کم مصدوم را براي عاليم آسيب ديدگي معاينه کند .هم چنين الزم
است تا ناحيه لگن نيز معاينه شود زيرا لگن شکسته يکي از منابع مهم
خونريزي داخل ش��کمي است .از شکس��تگيهاي ناحيه لگن ميتوان با
انتقال فوري مصدوم ،استفاده از  PASGو جايگزيني سريع مايع داخل
وريدي گرم مراقبت نمود.
بس��ياري از عل��ل خونريزي را نميتوان به آس��اني در محيط خارج
از بيمارس��تان کنترل نمود .مراقبت پيشبيمارس��تاني در اينگونه موارد
عب��ارت اس��ت از انتقال فوري مصدوم به مرکزي ک��ه مجهز به امکانات
و پرس��نل کنترل فوري خونريزي در اطاق عمل باش��د (مثال يک مركز
تروما ،اگر در دسترس باشد).

پرفوزيون
امدادگر پيشبيمارس��تاني ميتوان��د وضعيت عمومي گردش خون
مصدوم را با چک کردن نبض ،رنگ ،درجه حرارت و رطوبت پوس��ت و
نيز زمان پر شدگي مويرگي بدست آورد.
نبض .امدادگر پيشبيمارس��تاني نبض را از نظ��ر وجود يا عدم وجود،
کيفيت و منظم بودن آن بررسي مينمايد .وجود يک نبض محيطي قابل
لمس ،تخميني از فش��ار خون مصدوم نيز بدس��ت ميدهد .چک سريع
نبض نش��ان ميدهد که آيا مصدوم تاکي کاردي ،برادي کاردي يا ريتم
قلبي نا منظم دارد يا نه؟ نبض همچنين اطالعاتي در مورد فش��ار خون
سيس��تولي بدس��ت ميدهد .اگر نبض راديال در يک اندام فوقاني بدون
آس��يب قابل لمس نباش��د ،احتماال مصدوم وارد فاز غير جبراني شوک
شدهاس��ت که دليلي بر وخامت وضع مصدوم ميباشد .در روند ارزيابي
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اولي��ه ،تعيين تعداد دقيق نبض ضرورت چندان��ي ندارد .بجاي اين کار
کافي اس��ت تا سريعا تخميني کلي از آن را بدست آورد و به سراغ ساير
موارد ارزيابي رفت .تعداد واقعي نبض را در ادامه کار ميتوان مش��خص
نمود .اگر نبص کاروتيد يا فمورال در مصدومي قابل لمس نباشند ،دليل
بر آن است که وارد ايست قلبي ريوي شدهاست.

پوست

رن�گ پوس�ت .پرفوزيون کافي ،رنگي صورتي به پوس��ت ميبخش��د.
وقتي که خون از ناحيهاي دور ميش��ود ،پوس��ت رنگ پريده ميگردد.
کبود ش��دن رنگ پوس��ت دليل عدم کفايت اکس��يژن رساني ميباشد.
رنگ پريده ش��دن پوست ناش��ي از کاهش پرفوزيون است .کبود شدن
ناحيهاي از پوست ناشي از فقدان خون يا اکسيژن در آن ناحيه ميباشد.
رنگدانههاي پوست ممکن است اين تشخيصها را با مشکل مواجه کنند.
معاينه رنگ بستر ناخنها وغشاهاي مخاطي ميتواند براين چالش فايق
آيد ،زيرا اين تغيير رنگها معموال و در مرحله اول در لبها ،لثهها و سر
انگشتان ظاهر ميشوند.
درجه حرارت پوس��ت .درجه حرارت پوست تحت تاثير شرايط محيطي
قرار ميگيرد .پوست سرد حکايت از کاهش پرفوزيون ،به هر علتي ،دارد.
امدادگر معموال با لمس بدن مصدوم توس��ط پشت دست خود ميتواند
درجه حرارت پوست را بررسي نمايد .بنابراين ،هنگام پوشيدن دستکش
انجام اين کار دقت چنداني ندارد .در لمس ،درجه حرارت نرمال پوست
گرم ميباشد ــ نه سرد و نه خيلي گرم ــ .در حالت عادي عروق خوني
منبسط نبوده و حرارت بدن را به سطح پوست نميآورند.
رطوبت .پوست خش��ک دليل بر پرفوزيون خوب است .پوست مرطوب
حکايت ازشوک و کاهش پرفوزيون دارد .اين کاهش در پرفوزيون ناشي
از ش��انت ش��دن خون به ارگانهاي مرکزي بدن در اثر منقبض ش��دن
عروق محيطي ميباشد.
زمان پر شدگي مجدد مويرگي .امدادگر پيشبيمارستاني اين زمان را
با فشار دادن بستر ناخنها چک ميکند .اين کار خون را از مويرگهاي
قابل رويت بس��تر ناخن دور مينمايد .س��رعت بازگش��ت خون به بستر
ناخن (زمان پر ش��دگي مجدد) ش��اخصي از ميزان جريان خون در اين
دورترين بخش سيس��تم گ��ردش خون قلمداد ميش��ود .اگر اين زمان
بيش از  2ثانيه باش��د دليل بر آن است که بسترهاي مويرگي پرفوزيون
کاف��ي دريافت نميکنند .با اين وصف ،زمان پرش��دگي مجدد مويرگي
به تنهايي ش��اخص خوبي براي تش��خيص شوک نميباش��د ،زيراتحت
تاثي��ر فاکتورهاي متعددي قرار ميگي��رد .براي مثال ،وجود بيماري در
عروق محيطي (آترواس��کلروز) ،درجه حرارت س��رد در محيط ،استفاده
از داروهاي منقبض يا منبس��ط کننده عروق يا وجود ش��وک نوروژنيک
همگي ميتوانند اين ش��اخص را تغيير دهند .ب��ا تمام اين اوصاف ،اين
ش��اخص جايگاهي در ارزيابي وضع گردش خون مصدوم دارد و امدادگر
بايد همواره آن را به همراه س��اير يافتههاي معاينه باليني مورد استفاده
قرار دهد (همانطوريکه از فش��ار خون به عنوان يک ش��اخص اس��تفاده
ميشود).
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مرحله  Dــ ناتواني
بعد از ارزيابي و تصحيح ،تاحد ممکن ،فاکتورهاي دخيل در اکسيژن
رس��اني به ريهها و از طريق گردش خون به سراس��ر بدن ،مرحله بعدي
ارزيابي اوليه عبارت از ارزيابي کارکرد مغزي ميباش��د که در واقع نوعي
اندازه گيري غيرمستقيم اکس��يژن گيري مغزي قلمداد ميشود .هدف
آن اس��ت تا سطح هوش��ياري( )LOCمصدوم و امکان وقوع هيپوکسي
مشخص ش��ود امدادگر بايد يک مصدوم پرخاشگر ،مهاجم و ناهمکار را
به عنوان مصدوم دچار هيپوکس��ي درنظر بگيرد تا زماني که خالف آن
ثابت شود .اغلب مصدومان زماني که جان شان در خطر است تمايل به
هم��کاري دارند .اگر مصدومي همکاري نکرد بايد علت آن معلوم ش��ود.
چرا مصدوم از حضور امدادگر در صحنه حادثه احساس تهديد ميکند؟
اگر مصدوم به علت موقعيت حادثه در معرض خطر اس��ت ،امدادگر بايد
وضع را ايمن نموده و اعتماد مصدوم را جلب کند .اگر درموقعيت سانحه
هي��چ عامل تهديد کنندهاي قابل شناس��ايي نباش��د در آن صورت بايد
قبول کرد که منبع تهديد فيزيولوژيک ميباشد و بايد فورا آنرا شناسايي
کرده و علل قابل برگش��ت را درم��ان نمود .در خالل ارزيابي بايد معلوم
ش��ود که آيا مصدوم از زمان وقوع س��انحه تا کنون هوشياري خود را از
دس��ت دادهاس��ت يا نه؟ کدام مواد سمي ممکن است موجب اين حالت
ش��ده باش��ند؟ و آيا مصدوم قبال به امراضي مبتال نبودهاست که موجب
کاهش هوش��ياري يا رفتار پرخاشگرانه شده باشد؟ کاهش هوشياري در
يک مصدوم بايد ذهن امدادگر را متوجه چهار احتمال نمايد:
 .1کاهش روند اکس��يژن گيري مغزي (به دليل هيپوکس��ي يا کاهش
پرفوزيون)
 .2آسيب ديدگي سيستم عصبي مرکزي
 .3استفاده بيش از حد از دارو و الکل
 .4وجود اختالل متابوليک (بيماري ديابت ،تشنج و ايست قلبي).
سيس��تم امتي��از بن��دي کوم��ا ي��ا  ،GCSابزاري اس��ت ک��ه براي
تعيين  LOCبکار گرفته ميش��ود GCS .روش��ي س��ريع وساده براي
تش��خيص کارايي مغزي قلمداد ميش��ود .اين روش پيش بيني کننده
وض��ع نهاي��ي مص��دوم نيز ميباش��د .عالوه بر اينه��ا ،پاي��ه اوليه براي
کارکرد مغز در بررس��يهاي متوالي نورولوژيک بدس��ت ميدهدGCS .
به س��ه بخش تقس��يم ميشود )1( :باز كردن چش��م(Eye opening
)()2پاسخ کالمی ( )Verbal responseو( )3پاسخ حرکتي(Motor
 .)responseب��ه مجموعه آنها به اختصار  EVMميگويند .امدادگر بر
اس��اس بهترين پاس��خ به هر کدام از اجزا  EVMبه مصدوم ا متيازي
ميدهد (ش��کل .)5-2مثال ،اگر چشم راست يک مصدوم آنچنان متورم
باش��د که نتواند آن را باز کند اما چش��م چپ او خود به خود باز باش��د،
مصدوم براي بهترين حرکت چشم امتياز  4را دريافت ميکند .اگر چشم
مصدوم خود به خود باز نباشد ،امدادگر بايد به او بگويد که «چشمت را
ي پاس��خ نداد ،ميتوان از يک
باز کن»  .اگر مصدوم به يک محرک کالم 
محرک دردناک مانند فش��اردادن بستر ناخن با استفاده از نوک خودکار

باز بودن يا شدن چشمها
باز بودن خودبخودي چشمها
باز شدن چشمها در برابر دستور
باز شدن چشمها در برابر محرک دردناک
بسته بودن چشمها

امتياز
4
3
2
1

يهترين پاسخ کالمي
به سواالت خوب پاسخ ميدهد
پاسخهاي مغشوش ميدهد
پاسخ نامناسب ميدهد
صداهاي نامفهوم از خود نشان ميدهد
پاسخ کالمي ندارد

5
4
3
2
1

بهترين پاسخ حرکتي
از دستورات پبروي ميکند
محرکهاي دردناک را تعيين موضع ميکند
در برابر درد خود را کنار ميکشد
در برابر محرک دردناک با فلکسيون غير عادي پاسخ ميدهد (دکورتيکه)
در برابر محرک دردناک با اکستانسيون غيرعادي پاسخ ميدهد (دسربره)
هيچگونه پاسخي ندارد
جمع

(شکل 2ـ)5

6
5
4
3
2
1

امتياز بندي کوما براساس معيار گالسگو ()GCS

يا فشار دادن ناحيه زير بغل کمک گرفت.
امدادگر ميتواند پاس��خ کالمي مصدوم را با پرس��يدن س��والي نظير
«چه شدهاست» ؟ امتحان کند .اگر مصدوم کامال هوشيار باشد ،پاسخي
منطقي به اين س��وال ميدهد .در غير اين صورت پاسخ او ممکن است
مغش��وش ،نامناس��ب ،نامفهوم ب��وده و يا اصوال فاقد توان پاس��خگويي
باش��د .اگر مصدوم انتوبه شده باش��د ،در آن صورت امتياز  GCSفقط
ش��امل امتياز چشم و حرکت ميباشد و يک « »Tدر مقابل آن گذاشته
ي اس��ت
ميش��ود که به مفهوم ناممکن بودن تعيين امتياز پاس��خ کالم 
(مثال مينويسند «.) »T 8
سومين جز  ،GCSامتياز حرکتي ميباشد .امدادگر بايد يک دستور
س��اده و درهمان حال واضح به مصدوم بدهد ،مثال «دو انگشت دستت
را باال بگير» يا «پاي راس��تت را باال بياور» .مصدومي که انگشتان دست
امدادگر را ميگيرد و فشار ميدهد،ممكن است كه صرفاً از خود رفلکس
گراسپينگ نشان ميدهد و دليلي بر پاسخ آگاهانه به يک دستور قلمداد
نميش��ود .اگر مصدوم نتواند از يک دس��تور پيروي کند ،در آن صورت
بايد از يک محرک دردناک براي دادن امتياز به بهترين پاس��خ حرکتي
اس��تفاده شود .مصدومي که سعي کند تا محرک دردناک را از خود دور
کن��د به اين مفهوم اس��ت که ميتواند جاي مح��رک دردناک را تعيين
نمايد .ساير پاسخهاي احتمالي به محرک دردناک شامل عقب کشيدن
از آن ،خم ش��دن غيرطبيعي (وضعيت دکورتيکه) يا راس��ت شدن غير
طبيعي (وضعيت دسربره) اندام فوقاني يا فقدان حرکت ميباشند.
حداکت��ر امتياز  GCSعدد  15ميباش��د و به مفهوم آن اس��ت که
مصدوم هيچگونه ناتواني ندارد .حداقل امتياز نيز عدد 3است که معموال
ب��ه منزله وضع کامال بدي ميباش��د .امتياز کمت��ر از  8دليل بر وجود

مصدوم

فصل پنجم
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آس��يبي ش��ديد9 ،تا  12آس��يبي متوس��ط و  13تا  15آسيب مختصر
قلمداد ميش��ود GCS .مس��اوي با  8يا کمتر ازآن معياري براي انتوبه
کردن مصدوم محس��وب ميش��ود .امدادگر پيشبيمارستاني به آساني
ميتواند  GCSمصدوم را برآورد کرده و بايد آن را در گزارش ش��فاهي
به مرکز تحويل گيرنده مصدوم بيان کرده و در پرونده او نيز درج کند.
اگر مصدوم ناهوشيار ،غيراورينته و ناتوان از اجراي دستورات باشد ،درآن
صورت امدادگر بايد سريعا به بررسي وضع مردمکهاي مصدوم بپردازد.
آيا مردمکها مساوي و گرد بوده و به نور واکنش نشان ميدهند يا نه؟
در اين رابطه از کلمه اختصارPEARRLاستفاده ميشود .آيا مردمکها
باهمديگر برابر ميباش��ند ي��ا نه؟ آيا هرک��دام از مردمکها گرد بوده و
داراي ظاه��ري نرمال هس��تند يا نه؟ آيا مردمکه��ا در برابر نور از خود
واکنش نش��ان داده و منقبض ميش��وند يا اينکه پاس��خ نداده و گشاد
(ديالته) ميباش��ند؟ امتياز  GCSکمتر از 14به همراه وضع غير نرمال
مردمکها در معاينه ميتواند بيانگر وجود يک آس��يب تروماتيک مهلک
مغزي قلمداد شود (به فصل  8نگاه کنيد).
در چاپه��ای قبلی اين کت��اب از کلمه اختصار  AVPUبه منظور
بيان LOCمصدوم اس��تفاده ميشد .در اين اختصار  Aبجاي  Alertيا
(شکل 3ـ )5ميتوان لباسهاي مصدوم را با قيچي کردن خطوط نقطه چين سريعا از تن
هوش��يار V ،بجاي Respond to verbal stimulusياپاس��خگويي
او درآورد.
به محرک کالم��ي P ،بج��ايRespond to painful stimulusيا
قسمتی که ضرورت دارد بايد در تماس با محيط بيرون باشد .زماني که
پاسخگويي به محرک دردناک U ،بجاي( Ureponsiveغير پاسخگو)
امدادگر در داخل واحد گرم  EMSکار معاينه کامل مصدوم را به پايان
ميباشند .گرچه اين روش خيلی ساده است،اما چگونگی پاسخ مصدوم
رساند ،الزم است سريعا او را دوباره بپوشاند.
به محرکهای کالمی و دردناک نامعلوم ميباش��د .به عبارت ديگر ،اگر
آن حج��م از لباسه��اي مصدوم که بايد در زم��ان ارزيابي درآورده
مصدوم به محرک کالمی پاسخ بدهد ،معلوم نيست که آيا پاسخ شفاف،
گن��گ ،يا غرغر نامفهوم اس��ت .به همين ترتيب ،وقت��ی که مصدوم به شوند تابع آسيبهاي واردهاست .در حالت کلي بايد آن مقدار از لباسها
محرک دردناک پاس��خ بدهد ،معلوم نيس��ت که آيا پاسخ عقب کشيدن برداشته شوند که وجود يا فقدان يک آسيب رامشخص گردانند .امدادگر
اندام يا رفتن در وضعيت دکورتيه و دس��ره بره ميباش��د يا نه؟ به علت پيشبيمارس��تاني درصورت لزوم نباي��د از درآوردن لباسهاي مصدوم
اين عدم دقت ،،اس��تفاده از  AVPUبايد منس��وخ شود .هرچند که در واهمهاي داش��ته باشد .گاهي اوقات مصدوماني پيدا ميشوند که با چند
قياس با  ،AVPUيادگيري  GCSمشکل تر است ،اما تکرار عملي ،اين مکانيس��م دچار آسيب شدهاند (مثال سانحه وسيله نقليه موتوري بعد از
اصاب��ت گلوله) .اگر مصدوم بطور دقيق م��ورد معاينه قرارنگيرد ،ممکن
ارزيابي مهم را به طبيعت ثانويه امدادگر تبديل خواهد کرد.
است برخي آسيبهاي خطرناک مورد غفلت واقع شوند .اگر آسيبهاي
وارده را نت��وان در آغاز شناس��ايي کرد ،نميتوان آنه��ا را معالجه نمود.
مرحله  Eــ در معرض ديد قرار دادن  /محيط بيروني
هنگام بري��دن و درآوردن لباسهای قربانيان جناي��ت ،دقت و احتياط
يک��ي از مراح��ل اوليه روند ارزيابي عبارت خواهد بود از برداش��تن ويژهای الزم است (قاب )5-2
لباسهاي مصدوم ،زيرا لخت کردن مصدوم ترومايي ازنظر مشاهده تمام
آس��يبهاي وارده داراي اهميت فراوان است (شکل  .)5-3اين گفته که ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«بخش��ي از بدن که در مع��رض ديد قرار نگرفته ،همان بخش ش��ديدا ارزيابي همزمان
آس��يب ديده ميباشد» همواره درست نيس��ت ،اما آنقدر صحيح هست
درتوضي��ح پروس��ه ارزياب��ي ،مراقبت و تصميمگي��ري در مورد فرد
که معاينه تمام بدن را ضروري س��ازد .گذشته از اين ،خون در لباسها
تجمع پيداکرده و جذب ميشود و بنابراين ممکن است مورد توجه واقع مص��دوم ،اطالعات در قالب خطي ارائه ميش��وند (به اين معني که بعد
نش��ود .زماني که امدادگر پيشبيمارس��تاني تمام نقاط بدن مصدوم را از مرحل��ه ،Aمرحله  Bو بع��د از آن ،مرحله Cو الي آخر قرارميگيرد).
مورد معاينه قرارداد ،بايد به فکر حفظ گرماي بدن او نيز باش��د .اگرچه گرچه بيان اطالعات در اين قالب ،توضيح را آسان نموده ودرک مطالب
براي بدس��ت آوردن يک ارزيابي کامل از ي��ک مصدوم ،درآوردن کامل را براي دانش��جو راحت ميگرداند ،اما در عالم واقع چنين نيس��ت .مغز
لباسه��اي او داراي اهميت ميباش��د ،با اين حال هيپوترمي مش��کلي امدادگر پيشبيمارستاني مانند کامپيوتري است که ميتواند همزمان از
ج��دي در روند مراقبت از مصدومان ترومايي قلمداد ميش��ود .فقط آن جوانب مختل��ف اطالعات دريافت کند (فعاليت چند جانبه مغزي) .مغز
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ميتواند همزمان با دريافت اطالعات ،آنها را ارزيابي نمايد .مغز همچنين
قادر يه اولويت بندي کردن اطالعات دريافتي و دسته بندي کردن آنها
به نحوي است که تصميمگيري را آسان ميگرداند.
مغز در عرض  15ثانيه بخش اعظم اطالعات را جمع آوري ميکند.
تجزيه و تحليل همزمان اين اطالعات و اولويت بندي مناسب آنها توسط
امدادگر ،اقدام مراقبتي فوري و ضروري را در دس��تور کار قرار ميدهد.
گرچه روش  ABCDEمندرج در اين فصل ،ممکن است ضرورتا همان
روش��ي نباشد که امدادگر پيشبيمارستاني جهت جمع آوري و دريافت
اطالعات از آن اس��تفاده ميکند ،اما براي اج��راي اولويتهاي مراقبتي
الزم است از آن پيروي نمايد.
درارزيابي اوليه وضعيتهاي خطرناک و کشنده را شناسايي ميشوند
در حاليکه درارزيابي ثانويه خطرات منتهي به از دس��ت رفتن احتمالی
اندامهاي فوقاني و تحتاني و نيز سايرخطرات (دارای اهميت کمتر) مورد
توجه قرار دارند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احيا مصدوم

روند احيا مصدوم بيانگر مراحل معالجه او ميباشد وهدف آن مداواي
مش��کالت خطرناکي اس��ت که در روند ارزيابي اوليه شناسايي شدهاند.
ارزيابي PHTLSبراساس شعار «معالجه در حين حرکت» استوار است.
مفهوم اين ش��عار آن است که در ارزيابي هروقت خطري را پيدا کردي،
فورا يا در اولين فرصت ممکن آن را معالجه کن.

اقدامات درماني محدود درصحنه حادثه

قاب 2ـ 5شواهد و مدارک قانونی

متاسفانه ،بسياری از مصدومان ترومايي را قربانيان اقدامات جنايي
تشکيل ميدهند .در چنين مواقعی ،امدادگران موظف به حفظ مدارک
و ش��واهد و کمک به پليس قضايي ميباش��ند .هنگام بريدن لباسهای
قربانی جنايت ،بايد دقت شود که سوراخ محل گلوله ،چاقو و ساير آالت
قتاله برش داده نش��وند ،زيرا اين کار ميتواند شواهد قانونی باارزشی را
ازبين ببرد .اگر قرار است که لباسها ی مصدوم قربانی جنايت درآورده
ش��وند ،بايد آنها را در کيس��ه کاغذی (ونه پالستيکی) قرار داده و قبل
از انتقال مصدوم آن��را به پليس حاضر در صحنه حادثه تحويل داد .هر
نوع اس��لحه ،دارو (ش��امل مواد مخدر) ،متعلقات شخصی که به هنگام
ارزيابی مصدوم پيدا ميشوند را نيز بايد به پليس تحويل داد .همچنين
الزم است يک نسخه از گزارش کامل مراقبت پيش بيمارستانی موسوم
به PCRهم تحويل پليس داده ش��ود .اگر وضع مصدوم طوری بود که
انتقال او را به بيمارس��تان قبل از آمدن پليس الزامی گرداند ،بايد همه
اي��ن موارد را همراه مصدوم به بيمارس��تان برده و ضمن تماس با اداره
پليس آدرس بيمارستان به آنها داده شود.

ترومايي بد حال به نزديکترين مرکز درماني مناسب بايد فورا در دستور
کار قرار داده ش��ود (ق��اب  .)5-3امدادگر بايد زم��ان ماندن در صحنه
حادثه را به 10دقيقه ياکمتر محدود گرداند ،مگر آنکه ش��رايط ويژهاي
وجود داش��ته باشد .امدادگر بايد بداند که محدود کردن زمان ماندن در
صحن��ه حادثه و اقدام س��ريع براي انتقال مصدوم ب��ه نزديکترين مرکز
درماني مناسب ـ ترجيحا يک مركز تروما ـاز اصول اساسي احيا مصدوم
در شرايط پيشبيمارستاني ميباشند.

امدادگر بايد مقابله با مش��کالت موجود در راه هوايي مصدوم را در مايع درماني

راس اولويته��اي خود ق��رار دهد .اگر راه هوايي باز باش��د ،اما مصدوم
نفس نکش��د ،امدادگر پيشبيمارستاني بايد تنفس کمکی را شروع کند.
تنفس يا تهويه کمکی بايد ش��امل دادن اکس��يژن با غلظت باال (85%
يا بيش��تر) در اولين فرصت ممکن باش��د .اگر مصدوم عاليم ديسترس
تنفس��ي وکاهش سطح تبادل هوا را از خود نشان دهد ،تنفس کمکي با
استفاده از يک  BVMضرورت دارد .امدادگر در خالل ارزيابي سيستم
گردش خون ،ايس��ت قلبي را شناسايي نموده و در صورت مناسب بودن
ش��رايط ،بايد ماساژ قلبي را ش��روع کند .عالوه براين ،کنترل خونريزي
خارجي نيز يکي از وظايف امدادگر پيشبيمارستاني است .در مصدومي
که راه هوايي باز و نفس کافي دارد ،امدادگر بايد سريعا توجه خود را به
اصالح هپوکسي وشوک ــ اگر وجود داشته باشند ــ معطوف سازد.

انتقال
اگ��ر در خ�لال انج��ام ارزيابي اوليه معلوم ش��د که مص��دوم دچار
وضعيتهاي مهلک ميباشد ،بايد بعد از اجراي اقدامات درماني محدود
در صحنه حادثه ،س��ريعا اورا براي انتق��ال آماده نمود .انتقال مصدومان

يک��ي ديگ��ر از اقدامات مهم در احيا مص��دوم عبارت از باز گرداندن
وتامين سريع حجم کافي خون و مايع در سيستم قلبي عروقي مصدوم
ميباش��د .چون در شرايط پيشبيمارس��تاني خون معموال در دسترس
نميباش��د ،استفاده از سرم رينگر الکتات در مصدومان ترومايي ترجيح
داده ميشود .اين محلول عالوه بر داشتن سديم و کلر ،حاوي مقاديري
کم از پتاسيم ،کلسيم و الکتات بوده و حجم دهنده موثري نيز ميباشد.
محلولهاي کريس��تالويئدي مانند رينگر الکتات ،جاي گلبولهاي قرمز
(الزم براي حمل اکسيژن به بافتها) و پالکتهاي (الزم براي جلوگيري
از خونريزي و روند انعقاد) از دس��ت رفته را نميگيرند .بنابراين ،انتقال
س��ريع مصدوم بد حال به مرکز درماني مناس��ب يک��ي از ضرورتهاي
مطلق ميباشد.
در مس��ير انتقال مصدوم به مرکز درماني ،امدادگر در صورت امکان
بايد دو عدد کاتتر وريدي (آنژيوکت) سايز بزرگ ( 14يا  )16در وريدهاي
ناحيه س��اعد يا آرنج مصدوم برقرار نمايد .بطور کلي قرار دادن کاتتر در
وريدهاي مرکزي (وريدهاي سابکالوين ،ژوگوالر داخلي يا فمورال) براي
مصدومان ترومايي در مراحل پيشبيمارستاني مناسب نميباشند .مقدار
مايع تزريقی تابع وضع بالينی (عمدتا کنترل خونريزی و عاليم آس��يب

مصدوم

قاب 3ـ 5مصدوم ترومايي بد حال

زمان ماندگاري در صحنه حادثه را در شرايطي که هرکدام از وضعيتهاي
بالقوه کشنده زير وجود دارند ،به حداکثر  10دقيقه محدود گردانيد:
• راه هوايي ناکافي يا در معرض خطر
• مختل شدن تهويه که با عاليم زير مشخص ميشود:
 تعداد تنفس غيرعادي کند يا تند هيپوکسي ( Spo2کمتر از  95حتي با استفاده از اکسيژن کمکي) ديسپنه پنوموتوراکس باز يا فاليل چست پنوموتوراکس مشکوک• خونريزي قابل توجه خارجي يا شک به خونريزي داخلي
• وضع نورولوژيک غيرعادي
  GCSکمتر يا مساوي 13 وجود تشنج وجود نقص حسي يا حرکتي• وارد شدن تروماي نافذ به ناحيه سر ،گردن ،تنه يا يخش پروگزيمال
به آرنجها و زانوها
• آمپوته شدن يا درشرف آمپوته شدن نواحي پروگزيمال به انگشتان
دست و پا
• هر نوع تروما با وجود شرايط زير:
 س��ابقه بيم��اري طبي خطرناک (مثال بيماري ش��ريان کرونري قلب،بيماري انسدادر مزمن ريوي و اختالل خوني
 سن بيش از  55سال هيپوترمي سوختگي -حاملگي
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ش��ديدا بد حال ش��امل ( )1کنترل فوري خونري��زي خارجي)2( ،آماده
نم��ودن س��ريع مصدوم براي انتق��ال و( )3انتقال فوري ام��ا ايمن او به
نزديکترين مرکز درماني مناسب ميباشد .اگر زمان انتقال طوالني باشد،
بهتر است از نزديکترين مرکز  ALSدرخواست کمک شود .افراد ALS
در بين راه ميتوانند به گروه فوريتهاي مقدماتي بپيوندند .يکي ديگر از
گزينهها در چنين مواردي ،درخواس��ت هليکوپتر ميباشد .هم سرويس
 ALSو هم س��رويس پ��روازي ،امکان برقراري مراقبت پيش��رفته از راه
هوايي مصدوم ،برقراري تنفس مناس��ب و برقراري مايع درماني اوليه را
فراهم خواهند اورد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزيابي ثانويه

ارزيابي ثانويه عبارت از معاينه و بررس��ي سرتاپاي مصدوم ميباشد.
امدادگر قبل از ش��روع ارزيابي ثانويه ،باي��د ارزيابي اوليه را کامل کرده،
آسيبهاي شديدا خطرناک را شناسايي و معالجه و روند احيا مصدوم را
ش��روع نموده باشد .هدف ارزيابي ثانويه آن است تا آسيبها و صدماتي
که در ارزيابي اوليه مورد توجه واقع نش��دهاند ،شناس��ايي ش��وند .چون
در يک ارزيابي اوليه قابل قبول ،کليه آس��يبهاي خطرناک شناس��ايي
ميش��وند ،ارزيابي ثانويه عموما با آس��يبهاي جزئي و مختصر سروکار
دارد .بنابراين يک امدادگر بعد از اتمام ارزيابي اوليه ،بايد مصدوم شديدا
ب��د حال را فورا انتقال داده و نباي��د او را در صحنه حادثه براي گرفتن
رگ يا ارزيابي ثانويه نگه دارد.
در ارزياب��ي ثانويه براي بررس��ي بدن وه��ر آنچه درآن وجود دارد از
روش «ن��گاه کنيد ،گوش فرا دهيد و حس کنيد» اس��تفاده ميش��ود.
امدادگر بجاي آنکه در يک مرحله نگاهي به سراس��ر بدن بياندازد ،بعدا
برگ��ردد و به هم��ه نواحي گوش فرا دهد و نهايت��ا بازهم برگردد وهمه
بخشهاي بدن را لمس نمايد ،بهتر اس��ت کل بدن را «جس��تجو کند»
 .امدادگر آس��يبها را شناس��ايي نموده و يافتهه��اي فيزيکي درنواحي
مختلف بدن را در ارتباط باهم قرارميدهد .او بايد از ناحيه س��ر ش��روع
نموده به س��مت گردن ،قفسه سينه ،شکم و اندامهاي فوقاني و تحتاني
به پيش برود و نهايتا با معاينه نورولوژيک دقيق ارزيابي را به پايان ببرد.
جمالت زير اساس ارزيابي کامل را بيان ميکنند:

مغزی به هنگام برقراری الين وريدی) ميباشد .در فصل هفتم بيشتر به
اين موضوع پرداخته ميشود.
برق��راري الين داخل وري��دي در صحنه حادثه فقط موجب طوالني
ش��دن زمان ماندن و تاخير در انتقال ميش��ود .همانطور که قبال اشاره
شد ،معالجه قطعي مصدوم ترومايي فقط در بيمارستان به اتمام ميرسد.
مثال در مصدومي که دچار آسيب طحال شده و در هر دقيقه  50ميلي
ليتر خون از دست ميدهد ،هر دقيقه تاخير در رساندن او به اطاق عمل
مساوي با از دست دادن  50ميلي ليتر ديگر خون از او ميشود .مشغول نگاه کنبد و فقط مشاهده نکنيد
ش��دن به برقراري الي��ن داخل وريدي در صحنه عم��ل به جاي انتقال گوش فرادهيد و فقط نشنويد.
س��ريع مصدوم ،نه فقط ميزان خونريزي مصدوم را بيشتر ميکند ،بلکه احساس کنيد و فقط لمس نکنيد.
ممکن اس��ت ش��انس زنده ماندن او را نيز کاهش دهد .موارد استثنا نيز
نگاه کردن يعني «درک کردن به کمک چشمها «يا «کشف کردن»
وج��ود دارند ،مثال وقتي که مص��دوم گير افتاده و جابجا کردن فوري او
امکان پذير نيست .با اين حال در چنين شرايطي نيزجايگزيني سريع و  ،درحاليک��ه مش��اهده کردن يعني «قدرت ديدن به کمک چش��مها» .
شنيدن يعني «قدرت شنوايي بدون مشارکت فرد» در حاليکه گوش فرا
مداوم مايع نميتواند جاي کنترل دستي خونريزي را بگيرد.
دادن يعني «با توجه گوش گرفتن»  .امدادگر پيشبيمارستاني در حالي
که دارد مصدوم را معاينه ميکند ،بايد همه اطالعات در دس��ترس را به
سطح فوريتهاي مقدماتي
منظور فرموله نمودن يک برنامه مراقبتي بکار بگيرد .او بايد کاري فراتر
در س��طح فوريته��اي مقدمات��ي ،مراحل کلي��دي در احيا مصدوم از انتقال مصدوم را به انجام برساند و بايد هرچه در توان دارد براي زنده
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ماندن مصدوم انجام دهد.

نگاه کردن
پوست هر ناحيه از بدن را تماما معاينه کنيد.
•
مراق��ب خونريزيهاي خارجي و عاليم خونريزي داخلي مانند
•
سفت شدن شديد يک اندام يا يک هماتوم در حال گسترش باشيد.
به آس��يبهاي بافت نرم ازجمله خراشيدگيها ،سوختگيها،
•
کوفتگيها ،هماتومها ،پارگيها و زخمها توجه داشته باشيد.
به هرگونه توده ،تورم يا تغيير ش��کل استخوانها که در حالت
•
عادي وجود ندارند ،توجه داشته باشيد.
ب��ه هرگونه فرورفتگي غير طبيعي روي پوس��ت و نيز به رنگ
•
پوست توجه داشته باشيد.
به هر چيزي که مشکوک به نظر ميرسد توجه داشته باشيد.
•

گوش فرا دادن
زماني که مصدوم نفس ميکش��د به هر ص��داي غير معمولي
•
توجه داشته باشيد.
زماني که روي س��ينه مصدوم گوشي ميگذاريد ،به هر صداي
•
غيرطبيعي توجه داشته باشيد.
مش��خص کنيد که آيا صداهاي تنفسي در محدوده هر دو ريه
•
برابر ميباشند يا نه؟
روي شريانهاي کاروتيد و ساير عروق گوشي گذاري کنيد.
•
به هر صداي غير معمولي روي عروق (برويي) ،که ممکن است
•
دليل بر آسيب عروقي باشد ،توجه داشته باشيد.

لمس كردن

تعيين «مقادير» دقيق تعداد نبض ،تعداد تنفس و فشار خون در ارزيابي
اوليه مصدومي که دچار آس��يب شديد چند سيس��تم ميباشد اهميت
زي��ادي ن��دارد .بنابراين تعيين مقادير دقيق را ميت��وان به بعد از اتمام
مراحل اساسي احيا وبي حرکت سازی مصدوم موکول نمود.
مجموعه کامل عاليم حياتي عبارتند از :فشار خون ،تعداد و کيفيت
نبض ،تعداد تنفس شامل صداهاي تنفسي و درجه حرارت و رنگ پوست.
امدادگر بايد اين مجموعه را ،تا آنجايي که ممکن اس��ت ،هر سه تا پنج
دقيقه يکبارارزيابي و ثبت کند .همچنين الزم اس��ت هر زمان که وضع
تغيير ميکند يا مشکلي طبي عارض ميشود ،اين عاليم مجددا ارزيابي
ش��وند .حتی باوجود دس��تگاه فشارس��نج اتوماتيک ،الزم است تا اولين
فش��ار خون با دست گرفته شود .دستگاههای فشارسنج اتوماتيک زمانی
که مصدوم دچار فشار خون پايين است ،چندان دقيق نميباشند.

سابقه AMPLE
امدادگر بايد ش��رح حال مختصري از وضع مصدوم بدست آورد .اين
اطالعات بايد در گزارش مراقبتي او ثبت ش��ده و به پرسنل پزشکي در
مرکز تحويل گيرنده داده ش��ود .کلمه اختصاري  AMPLEجايگزيني
براي يادگيري اجزا اين سابقه مختصر ميباشد:
سابقه آلرژي ،مخصوصا نسبت به داروها (.)Allergies
•
داروهاي نس��خهاي و غير نس��خهاي که مصدوم مرتب مصرف
•
ميکردهاست (.)Medications
س��ابقه پزش��کي و جراحي گذش��ته ،ش��امل امراض طبي که
•
مصدوم اکنون براي آنها تحت درمان اس��ت و نيز جراحيهايي که قبال
انجام دادهاست (.)Past medical and surgical history
آخرين وعده غذا که مصدوم خوردهاست .بسياري از مصدومان
•
ترومايي نياز به جراحي پيدا ميکنند و غذايي که اخيرا خوردهاند ،خطر
آسپراسيون را در زمان هوشبري افزايش ميدهد (.)Last meal
وقايعي که منجر به سانحه شدهاند (.)Events
•

ب��ا احتياط هر ک��دام از اس��تخوانهاي نواح��ي مختلف بدن
•
راحرک��ت دهيد .توجه کنيد که آيا اي��ن کار موجب کريپيتوس (صداي
ترق و تروق) ،درد يا حرکت غير معمول نميشود.
تم��ام نواحي بدن را کامال لم��س کنيد .توجه کنيد آيا چيزي
•
حرک��ت ميکند که نبايد بکند ،آيا در جاييکه نبضها لمس ميش��وند ناحيه سر
«صدايي» احساس ميکنيد که نبايد احساس کنيد ،آيا نبضهايي لمس
با معاينه ناحيه س��ر وصورت ميتوان به کوفتگيها ،خراش��يدگيها،
ميش��وند که نبايد باشند وآيا کليه نبضهاي طبيعي در سر جاي خود پارگيها ،خونريزي ،عدم تقارن استخوانها ،مشکالت استخواني صورت
قابل لمس هستند يا نه؟
وجمجمه و نيز اختالالت چش��م ،پلک ،گوش خارجي و استخوان آرواره
پايئن پي برد .امدادگر هنگام معاينه ناحيه س��ر بايد موارد زير را انجام
عاليم حياتي
دهد:
هر نوع آس��يب بافت نرم را با جس��تجوی کامل در موهای سر
امدادگر بايد بطور مکرر کيفيت وتعداد نبض و تنفس وس��اير عاليم •
حياتي را مورد ارزيابي قرار دهد ،زيرا تغييرات قابل توجه در اسرع وقت مصدوم مسخص سازد
مردمکها را از نظر پاس��خ دهي به نور ،اندازه ،مس��اوي بودن،
روي ميدهند .امدادگر بايد کمي��ت عاليم حياتي را اندازه گيري کرده •
و فورا وضع حس وحرکت را در هر چهار اندام بررس��ي کند ،اما اين کار انطباق ،گردبودن و منظم يا نامنظم بودن چک کند
با احتياط کامل اس��تخوانهاي صورت و جمجمه را به منظور
معم��وال تا پايان ارزيابي اوليه انج��ام نميگيرد .با توجه به موقعيت و به •
منظور اجتناب از تاخير ،در حالي که امدادگر اول مشغول ارزيابي اوليه شناس��ايي کريپيتوس ،کج شدگي ،تورفتگي و تحرک غير معمول لمس
اس��ت امدادگر دوم ميتواند عاليم حياتي را بدس��ت آورد .با اين وصف ،نمايد (انجام اين کار در ش��رايطي که امکان مطالعه راديوگرافيک ضربه

مصدوم
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سر وجود ندارد ،داراي اهميت فوق العادهاي است).
شکل  5-4ساختمان آناتومي طبيعي نواحي صورت و جمجمه را به
اختصار نشان ميدهد.

ناحيه گردن
معاين��ه ظاهري گردن براي شناس��ايي کوفتگيها ،خراش��يدگيها،
پارگيه��ا و دفورمتيه��ا باعث ميش��ود ت��ا توجه امدادگر ب��ه احتمال
وجود آس��يبهاي پايهاي در اين ناحيه معطوف ش��ود .مالمسه ممکن
اس��ت آمفيزم زير پوس��تي با منشا حنجره ،تراش��ه يا ريه را نشان دهد.
کريپيتوس در حنج��ره ،گرفتگي ص��دا ( )hoarsenessو آمفيزم زير
پوس��تي ،تريادي را تش��کيل ميدهند ک��ه بيانگر شکس��تگي حنجره
ميباش��د .فقدان تندرنس در ناحيه ستون فقرات گردني براي اطمينان
از عدم وجود شکس��تگيهاي اين ناحيه الزم اس��ت ،در حالي که وجود
تندرنس معموال دليل بر وجود شکس��تگي ،در رفتگي يا آسيب ديدگي
ليگاماني ميباش��د .امدادگ��ر بايد با دقت اين مالمس��ه را انجام داده و
مطمئن شود که ستون فقرات گردني در خط خنثي قرار داده شدهاست.
ي طبيعي ناحيه گردن را به اختصار نشان ميدهد.
شکل  5-5آناتوم 

ناحيه قفسه سينه
چون قفسه سينه داراي استحکام ،ارتجاعيت و االستيسيته ميباشد،
ميتواند ضربات قدرتمندي را جذب کند .معاينه ظاهري قفس��ه س��ينه
براي شناسايي دفورميتيها ،نواحي داراي حرکت پارادکس ،کوفتگيها
و خراشيدگيها از نظر پي بردن به آسيبهاي پايهاي ضروري ميباشد.
س��اير عاليمي که بايد مورد توجه امدادگر قرار گيرند عبارتند از :وجود
حاالت  splintingو ،guardingحرکت نامس��اوي دو س��مت قفسه
س��ينه و وجود هرنوع برآمدگي يا فرورفتگي در ناحيه بين دندهها ،روي
استخوانهاي جناغ و کالويکول.

(شکل 5ـ)5

ي طبيعي ناحيه گردن
آناتوم 

مثال ،وجود کوفتگي روي اس��تخوان جناغ ممکن اس��ت تنها عالمت
يک ضربه قلبي باشد ،يا آثار چاقو خوردگي در مجاورت همين استخوان
ممکن اس��ت دليلي بر وجود تامپوناد قلبي قلمداد شود .در زمان باز دم
کام��ل ،ديافراگم به س��مت باال حرکت ميکن��د طوريکه در جلو به حد
چهارمي��ن فضاي بي��ن دندهاي ،در پهلوها به حد شش��مين فضاي بين
دندهاي و در عقب به حد هش��تمين فضاي بين دندهاي ميرسد (شکل
 .)5-6ضربه نافذي که به زير اين محدوده وارد ميآيد يا مسير آن به زير
اين خط چرخانده ميشود را بايد به عنوان ضربهاي درنظر گرفت که هم
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(اگر مصدوم به پهلو چرخانده شود) دليلي بر کوفتگي ريوي مي باشند.
تامپوناد قلبي با دور شدن صداهاي قلب مشخص ميشود ،اما باتوجه به
همهمه و س��روصداي صحنه حادثه و هنگام انتقال ،تشخيص اين وضع
براي امدادگر امر مش��کل و س��ختي است .براي تش��خيص آمفيزم زير
جلدي ،الزم است تا سراسر ناحيه توراکس نيز لمس شود.

ناحيه شکم

(شکل 6ـ)5

نماي نيمرخ موقعيت ديافراگم به هنگام بازدم عميق

امدادگر معاينه ش��کم را نيز ،مانند س��اير نواحي بدن ،بايد با ارزيابي
ظاهري ش��روع کند .وجود خراشيدگيها و اکيموز (خونمردگي) دليلي
بر وجود آسيبهاي پايهاي ميباشند .او بايد شکم را ،مخصوصا در ناحيه
ناف ،براي شناس��ايي کوفتگي عرضي ،که بيانگربستن ناصحيح کمربند
ايمن��ي و وجود آس��يب پايهاي اس��ت ،به دقت مورد معاين��ه قرار دهد.
حدود  50%مصدومان داراي اين عالمت ،دچار آسيب رودهاي ميباشند.
شکستگيهاي س��تون فقرات کمري نيز ممکن است همراه با «عالمت
کمربند ايمني» باشند.
ي ش��امل مالمس��ه هرک��دام از کوادرانتها (ربعهاي
معاينه ش��کم 
شکمي) ازنظر وجود تندرنس ،گاردينگ و تودههاي شکمي نيز ميباشد.
امدادگر هنگام معاينه ش��کم بايد توجه کند که آيا اين ناحيه نرم است
يا گاردينگ و رژيديتي وجود دارد .بعد از آنکه معلوم ش��د که گاردينگ
يا درد ش��کمي وجود دارد ،ديگر نبايد به مالمس��ه اين ناحيه ادامه داد.
کس��ب اطالعات اضافي بر روند مراقبت امدادگ��ر تاثير چنداني ندارد و
تنها نتايج ادامه معاينه ش��کمي عبارتند از :آزار بيش��تر مصدوم وتاخير
ي نيز چيزي به
درانتقال او به مرکز درماني مناسب .گوشي گذاري شکم 
ارزيابي مصدوم ترومايي اضافه نميکند.

ناحيه لگن

(شکل 7ـ )5يک ضربه تراکمي به ناحيه قفسه سينه ميتواند منجر به شکستگي دنده
ونهايتا هموتوراکس شود

امدادگر با نگاه و مالمس��ه ناحيه لگن را ارزيابي ميکند .او بايد اين
ناحيه را ازنظر وجود خراشيدگيها ،کوفتگيها ،پارگيها ،شکستگيهاي
باز و عاليم ديستانس��يون مورد معاينه قرار دهد .شکس��تگيهاي لگني
ميتوانند موجب خونريزي ش��ديد داخلي ش��ده و در اس��رع وقت وضع
ي مصدوم رو به وخامت ببرند.
عموم 
به عنوان بخش��ي از ارزيابي ثانويه الزم اس��ت تا فقط يکبار لگن را
براي وجود يا عدم وجود ناپايداري مورد مالمسه قرار داد .چون مالمسه
ميتواند خونريزي را تش��ديد نمايد ،امدادگر اي��ن کار را بار ديگر نبايد
تکرار کند .مالمس��ه ناحيه به ترتيب زير انجام ميش��ود :ابتدا به کمک
ي خلفي به ناحيه سمفيزيس
پاش��نه دستها فشار آرامي در جهت قدام 
پوبيس (ارتفاق عانه) وارد ميش��ود؛ بعدا کرس��تهاي ايلياک به سمت
داخل فشار داده ميشوند .در حين انجام اين کار بايد به درد و وجود هر
نوع حرکت غيرطبيعي توجه ش��ود .وجود ناپايداري بايد شک به وجود
خونريزي را بيشتر نمايد.

به حفره قفسه سينه وهم به حفره شکمي وارد شدهاست.
امدادگر در معاينه قفس��ه س��ينه ،عالوه بر چشم و دست ميتواند از
گوشي پزشکي نيز استفاده کند .يک مصدوم معموال در وضعيت سوپاين
(دراز کش��يده به پش��ت) قرار دارد .بنايراين فقط در سمت جلو و پهلو
ميتوان براي او گوشي گذاشت .امدادگر پيشبيمارستاني بايد ياد بگيرد
تا صداهاي تنفس��ي نرمال وکاهش يافته را در اين وضعيت شناس��ايي
کند .يک شکس��تگي محدود در دندهها ممکن اس��ت حکايت از آسيب
ي به قفسه سينه ميتواند
وسيع ريوي داشته باشد .هر نوع آسيب تراکم 
منجر به يک پنوموتوراکس شود (شکل  .)5-7کاهش يا فقدان صداهاي
تنفسي ميتواند بيانگراحتمالي يک پنوموتوراکس ساده يا فشاري يا يک
هموتوراکس باش��د .کراکلهايي که در پشت يا پهلوها شنيده ميشوند ناحيه پشت

مصدوم

فصل پنجم
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ناحيه پش��ت را نيز بايد براي وجود هر نوع آس��يبي مورد معينه قرار
داد .اين کار را هنگام غلتاندن مصدوم براي گذاش��تن آتل بلند پش��تي
ميتوان انجام داد .گوش��ي گذاري براي صداهاي تنفسي در خلف قفسه
س��ينه و همچنين مالمسه ستون فقرات براي شناسايي هرنوع تندرنس
و دفورميتي را در اين هنگام نيز ميشود انجام داد.

اندامهاي فوقاني و تحتاني
امدادگ��ر باي��د معاينه اندامها را با بررس��ي اس��تخوان کالويکل در
اندام فوقاني و لگن در اندام تحتاني ش��روع نموده و به سمت بخشهاي
انتهايي هر اندام حرکت کند .هر استخوان و مفصلي را بايد منفردا براي
وجود دفورميتي ،هماتوم يا اکيموز مش��اهده نمود و با مالمسه وجود يا
عدم وجود کريپيتوس ،درد ،تندرنس و حرکات غيرعادي را تش��خيص
داد .هر شکس��تگي مش��کوکي را تا زمان انجام مطالعات راديوگرافيک و
رد وجود يا عدم وجود آن ،بايد بيحرکت نمود .امدادگر پيشبيمارستاني
بايد سيستم گردش خون و کارکرد حرکتي و حسي اعصاب را در بخش
انتهايي هر اندام نيزمورد بررسي قرار دهد .اگر قرار باشد اندامي در آتل
گذاش��ته ش��ود ،بايد آن را بعد از آتل گذاري نيز مجددا براي نبضها و
حرکت چک نمود.

معاينه نورولوژيک
.امدادگر پيشبيمارستاني معاينه نورولوژيک در مرحله ارزيابي ثانويه
را ،مانند سايرمعاينات در اين مرحله ،با جزئيات بيشتري انجام ميدهد.
اي��ن معاينه مش��تمل بر تعيين مي��زان  ،GCSارزيابي کارکرد حس��ي
وحرکتي و مشاهده پاسخ مردمکي ميباشد .در معاينه مردمک مصدوم
بايد عالوه بر توجه بر مس��اوي بودن اندازه مردمکها ،به يکس��ان بودن
ميزان پاس��خ دهي آنها نيز توجه ش��ود .عده قابل توجهي از مردم ،به
عنوان يک وضعيت عادي ،داراي مردمک غير مساوي يا anisocoria
ميباش��ند .با اين وصف ،حتي در اين وضعيت نيز مردمکها بايد پاسخ
دهي مشابهي نسبت به نور داشته باشند .مردمکهايي که سرعت پاسخ
دهي متفاوتي در برابر نور دارند ،را بايد به عنوان مردمکهاي نامتساوي
درنظر گرفت .وجود مردمکهاي نامتساوي در يک مصدوم ترومايي بي
هوش ممکن اس��ت دليلي بر فش��ارافزايش يافته داخ��ل جمجمهاي ،يا
فش��اربرعصب س��وم مغزي به علت ادم مغز يا هماتوم در حال گسترش
داخل جمجمهاي باش��د (ش��کل  .)5-8آس��يب مس��تقيم به چشم نيز
ميتواند موجب مردمکهاي نامتساوي بشود.
معاينه توانايي و پاس��خ دهي سيس��تم حسي اعصاب ،وجود يا عدم
وج��ود ضعف يا فقدان حس را در اندامهاي فوقاني و تحتاني مش��خص
خواهد نمود و نواحي را که احتياج به بررس��ي بيشتري دارند شناسايي
خواهند ش��د .امدادگر بايد ستون فقرات و درنتيجه سراسر بدن مصدوم
را بيحرک��ت نماي��د .براي اين کار بايد از يک بکب��ورد ()backboard
بلند ،يک کوالر گردني ،پدهاي مخصوص ناحيه سر و نيز بندهااستفاده
شود .امدادگر نبايد فقط ناحيه سر را بيحرکت نمايد .اگر تنه مصدوم نيز

(شکل 8ـ ،A )5مردمکهاي گشاد (ديالته) ،B ،مردمکهاي تنگ (ميوتيک) ،C ،مردمکهاي
نامساوي ،D ،مردمکهاي طبيعي

بيحرکت نش��ود ،در آن صورت ممکن است تنه مصدوم هنگام جابجايي
ي��ا حرکت آمبوالنس حرکت کند اما ناحيه س��ر ثاب��ت بماند .درنتيجه
امکان آسيب ديدگي طناب نخاعي بيشتر ميشود .حفاظت از كل طناب
نخاعي در هر زماني يک ضرورت ميباشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراقبت نهايي در صحنه حادثه

ي��ک امدادگر باي��د ضمن ارزيابی و مراقبت از مصدوم ،مهارت آماده
کردن او براي انتقال ،منتقل نمودن او و نيز توان ارتباط گيري را داشته
باش��د .مراقبت نهايي عبارت از مرحله آخر مراقبت از مصدوم ميباشد.
موارد زير نمونههايي از اين مراقبت قلمداد ميشوند:
براي يک بيمار دچار ايس��ت قلبي ،مراقبت نهايي عبارت است
•
از بازگرداندن ريتم طبيعي قلب با استفاده از دستگاه دفيبريالتور .انجام
 CPRتنها به عنوان مرحله نگهداري تا زمان آماده شدن دفيبريالسيون
تلقي ميشود.
براي بيمار دچار کوماي ديابتي نوع هيپوگاليس��مي ،مراقبت
•
نهايي عبارت است از تزريق داخل وريدي گلوکز و بازگرداندن قند خون
به سطح نرمال.
براي مصدوم دچار انس��داد راه هوايي ،بخشي از مراقبت نهايي
•
عبارت است از باال کشيدن چانه و برقراري تنفس
براي مصدوم دچار خونريزي ش��ديد ،مراقب��ت نهايي عبارت
•
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است از کنترل خونريزي و نجات از شوک.
بطورکلي ،مراقبت نهايي از يک مصدوم ترومايي فقط در اطاق عمل
امکان پذير اس��ت .هر عاملي که اين امکان را به تاخير بياندازد ،ش��انس
مصدوم براي زنده ماندن را کمتر مينمايد .مراقبتي که در صحنه حادثه
براي مصدوم ترومايي انجام ميش��ود مانند انجام  CPRبراي يک بيمار
دچار ايس��ت قلبي ميباش��د .اين کار مصدوم را تا زمان اجراي مراقبت
نهاي��ي زنده نگه م��يدارد .براي يک مصدوم تروماي��ي ،مراقبتي که در
صحنه حادثه انجام ميشود معموال مقدمهاي براي اجراي مراقبت نهايي
در اطاق عمل قلمداد ميشود.

آماده کردن مصدوم براي انتقال

همانطوريکه قبال خاطر نش��ان ش��د ،امدادگر بايد درکليه مصدومان
ترومايي ش��ک به آسيب ستون فقرات داش��ته باشد .بنابراين در صورت
لزوم بايد ثابت نمودن ستون فقرات ،بخشي جدايي ناپذير از روند آماده
کردن مصدوم براي انتقال باش��د .اگر زمان در دس��ترس باشد ،امدادگر
پيشبيمارستاني بايد موارد زير را انجام دهد:
با اس��تفاده از آتلهاي مخصوص ،اندامهاي دچار شکستگي را
•
با احتياط کامل ثابت نمايد.
اگر مصدوم در شرايط بدي باشد ،بايد همزمان با گذاشتن آتل
•
بلند پشتي ،تمام شکستگيها را نيز ثابت نمايد.
کليه زخمها را به طرز مناسبي بانداژ کند.
•

انتقال
به محض آماده کردن مصدوم ،پروسه انتقال بايد شروع شود .گرفتن
رگ يا کامل ک��ردن ارزيابي ثانويه در صحنه حادثه ،فقط موجب تاخير
ش��ده و زمان رس��اندن مصدوم به مرکز درماني و درنتيجه تجويزخون
وکنت��رل خونريزي را طوالني مينمايد .اي��ن کارها را ميتوان در حين
شاخص

 .Aتعداد تنفس دردقيقه

. Bفشار خون سيستوليک

C. GCS

مقدار

10-29
بيشتر از 29
6-9
1-5
			
0

بيش از  89ميليمتر جيوه
76-89
50-75
1-49
			
بدون نبض
13-15
9-12
6-8
4-5
کمتر از 4

			
				
مجموع امتياز تروما= A+B+C

انتق��ال مص��دوم به مرکز درمان��ي انجام داد .براي برخ��ي از مصدومان
ترومايي بد حال ،انتقال س��ريع مهمترين جنبه مراقبت نهايي در صحنه
حادثه قلمداد ميشود.
مصدوم��ي که وضع وخيمي ن��دارد ،ميتواند قبل ازانتقال براي تک
تک آس��يبهاي وارده مورد بررسي دقيق قرار داد .بااين حال در چنين
افرادي نيز بايد س��ريعا اقدام به انتقال کرد ،زيرا ممکن اس��ت آس��يبي
مخفي وضع مصدوم را ناگهان وخيم گرداند.

امتياز بندی تجديد نظر شده تروما
امتي��از بن��دي تروما ي��ا ،)Trauma score)TSکه براي اولين بار
توسط دکتر  Howard Championو همکارانش ابداع گرديد ،روش
خوبي براي پيش بيني ميزان ش��انس زنده مان��دن در مصدومان دچار
تروماي بالنت ميباش��د .در س��ال  1989اين امتياز بندي مورد تجديد
نظر قرار گرفت و به RTSمش��هور ش��د .اين تجديد نظر که فاقد دو جز
از  TSقديمي اس��ت ،داراي همان ارزش پيش بيني کنندگي ميباشد.
 RTSمش��تمل است بر  ،GCSفش��ار خون سيستوليک و تعداد تنفس
در دقيقه (ش��کل  .)5-9به هرکدام از اين سه جز امتيازي از( 4بهترين
وضع) تا صفر (بدترين وضع) داده ميش��ود .مجموع امتيازات ،وضعيت
مصدوم را نش��ان ميدهد .کمترين امتياز ممکن عدد صفر ميباشد که
حکايت از وضع ش��ديدا وخيم وبيشترين امتياز ممکن عدد  12ميباشد
که حکايت از وضع نس��بتا خوب دارند .مجموع امتيازات وس��يله خوبي
براي برآورد نيازهاي مراقبتي يک مصدوم ميباشد ،اما الزاما جاي ترياژ
پيشبيمارس��تاني را نميگيرد .در برخي سيستمهاي پيشبيمارستاني،
مرک��ز درماني تحويل گيرنده براس��اس گزارش راديويي (بي س��يمي)
امتي��ازات را محاس��به نموده و ثبت مينماي��د و در نتيجه امدادگر قبل
از رس��اندن مصدوم به مرکز درماني خودش راس��ا اين محاسبه را انجام
نميدهد.
امتياز
4
3
2
1
0

شروع انتقال

پايان انتقال

4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

شکل 5 - 9امتیاز بندی تجدید نظر شده تروما ( )RTSمی توان در راه بیمارستان امتیاز تروما را محاسبه نمود .اطالع از این امتیاز می تواند در آمادگی برای درمان
مصدوم بسیار مفید باشد.
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اندازه گيري عايم حياتي و سطح هوشياري
کمتر از 14
GCS
فشار خون سيستوليک کمتر از  90ميليمتر جيوه
تعداد تنفس کمتر از  10يا بيشتر از ( 29در شيرخوار کمتر ا ز يکسال کمتر از )20
خير
آناتومي آسيب بررسي شود

•
•
•
•
•
•
•
•

امتياز تجديد نظر تروما کمتراز 11
بله

به مركز تروما منتقل شود .تيم تروما مطلع شود .انجام ترياژ در گامهاي اول و دوم ،امکان
شناسايي بد حال ترين مصدومان را در صحنه حادثه فراهم ميآورد .در يک سيستم مبني بر
تروما ،اين افراد را بايد يه باالترين واحد مراقبت از تروما منتقل نمود

کليه آسيبهاي نافذ وارده به سر ،گردن ،تنه و اندامها (پروگزيمال به آرنج و زانو)
فاليل چست
ترکيب تروما و سوختگي
شکستگي دو يا چند استخوان پروگزيمال بلند
شکستگيهاي لگن
شکستگي دپرس يا باز جمجمه
پاراليز (فلج)
قطع عضو پروگزيمال به مچ دست و پا
خير

مکانيسم سانحه ارزيابي شود

گام دوم

بله
به مركز تروما منتقل شود .انجام ترياژ در گامهاي اول و دوم ،امکان شناسايي بد حال ترين
مصدومان را در صحنه حادثه فراهم ميآورد .در يک سيستم مبني بر تروما ،اين افراد را بايد
يه باالترين واحد مراقبت از تروما منتقل نمود

• سقوط (بزرگساالن بيش از  20فوت و کودکان بيش از  10فوت يا 2تا 3برابر قد مصدوم)
• سوانح ترافيکی با ريسک باال شامل:
 فرورفتگي به سمت جايگاه مسافر بيش از  30سانتيمتر يا هر سمت بيش از  45سانتيمتر پرتاب شدن از خودرو (کلی يا جزيي) مرگ در جايگاه مسافر سانحه در سرعت باال (سرعت اوليه بيش از  40مابل در ساعت• برخورد خودرو – عابر يا خودرو – دوچرخه با ضربه کاري (سرعت بيش از  5مايل در ساعت
• سانحه موتور سيکلت (سرعت بيش از  20مابل در ساعت)

•
•
•
•
•
•
•

انتقال به نزديکرين مركز تروما مناسب با توجه به وضع موجود .لزوما احتياجی به انتقال به
باالترين واحد مراقبت از تروما منتقل نميشوند.

سن (سن باالی  55سال در بالغين) کودکان براساس وجود مركز تروماي مخصوص آنها بايد ترياژ شوند.
سوختگی (با مکانيسم غير ترومايي :به مرکز سوختگی؛ با مکانيسم ترومايي به مركز تروما ترياژ ميشوند)			
آسيب حساس به زمان در اندام فوقانی يا تحتانی
حاملگی (بيش از  20هفته)
بيماری کليوی نيازمند دياليز
افراد مبتال يه اختالل خوني و انعقادی
قضاوت امدادگر

خير
باتوجه به پروتكل مصدوم را منتقل نمائيد

گام سوم

بله

خير
خصوصيات مصدوم يا سيستم را مورد
مالحظه قرار دهيد

گام اول

گام چهارم

بله
با مدير مرکز تماس گرفته شود .انتقال به مركز تروما مد نظر باشد.
			
در صورت ترديد  ،به مركز تروما منتقل نمائيد

(شکل 10ـ )5تصميمگيري در مورد مکاني که بايد مصدوم را به آنجا منتقل نمود ،اهميت زيادي دارد .موقعيتهايي که به احتمال قوي احتياج به حضور تيم تروما در محل سانحه دارند،
در شماتيک تصميمگيري ترياژ به تفصيل شرح داده شده اند.
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

شمای ترياژ در صحنه حادثه

خون ميش��ود و متعاقبا مصدوم به اطاق عمل منتقل ميگردد .بنابراين
از زمان وقوع س��انحه تا رسيدن مصدوم به اطاق عمل جمعا  38دقيقه
وقت صرف شدهاس��ت .اما اگر همان مصدوم به نزديکترين بيمارس��تان
منتقل شود ،در آنجا پزشک اورژانس حضور دارد ولي جراح و تيم اطاق
عمل خارج از بيمارستان ميباش��ند .تازماني که جراح بر بالين مصدوم
حاضر ش��ود و او را معاينه کند حدود  45دقيقه طول ميکش��د .بعد از
آنکه ج��راح مصدوم را معاينه کرد و لزوم عم��ل جراحي را تاييد نمود،
حدود  30دقيقه ديگر زمان الزم اس��ت تا تيم اطاق عمل به بيمارستان
برسند .در نتيجه جمعا حدود  94دقيقه يا در واقع دو برابر و نيم حالت
اول زمان الزم اس��ت تا همان مصدوم آماده عمل جراحي در اطاق عمل
ش��ود .بنابراين  9دقيقه رانندگي با آمبوالنس در حالت اول به قيمت از
دست دادن  57دقيقه زمان در حالت دوم تمام ميشود.
در مناطق روستايي ،زمان انتقال ممکن است به  45تا  60دقيقه ويا
حتي بيشتر برسد .در چنين موقعيتي ،نزديکترين بيمارستان داراي تيم
تروماي  on - callمرکز درماني مناسبي قلمداد ميشود.

کميته تروما وابس��ته به جامعه جراحان آمريکا ،فلوچارتي موس��وم
به ش��مای ترياژ در صحنه حادثه يا  Triage Decision Schemeرا
طراحي نمودهاست که در قياس با RTSدر خصوص ترياژ پيشبيمارستاني
مصدومان کارايي بيشتري دارد (ش��کل  .)5-10در برخي سيستمها از
اين فلوچارت براي انتخاب مرکز درماني تحويل گيرنده مصدوم استفاده
ميش��ود .اما ،مانند هر فلوچ��ارت ديگر ،از اين روش ني��ز بايد فقط به
عنوان يک راهنما استفاده شود و بنابراين نميتواند جاي قضاوت صحيح
وضع مصدوم را بگيرد .در اين فلوچارت ،ترياژ در سه سطح اولويت بندي
ميشود .براين اس��اس ميتوان تصميم گرفت که چه وقت بايد مصدوم
را به مرکز تروما (تروما س��نتر) ،در صورت وجود ،منتقل نمود .اين س��ه
سطح عبارت اند از)1( :معيارهاي فيزيولوژيک)2( ،معيارهاي آناتوميک،
()3مکانيسم وقوع سانحه (کينماتيک)
اج��راي اين فلوچ��ارت در مورد مصدومان منجر ب��ه اورترياژ (ترياژ
بي��ش از حد) ميش��ود بدين معني که همه مصدومان منتقل ش��ده به
تروم��ا س��نتر لزومااحتياج به مراقبت در اين س��طح را ندارند،اما نتيجه
اي��ن کار بهترازآندرتري��اژ (ترياژکمت��راز حد) ميباش��د .در حالت اخير
مصدومان محتاج به مراقبت در سطح مركز تروما به مراکز غير ترومايي
منتقل ميشوند .مسئولين مربوطه بايد با برگذاري کارگاهها وتهيه آيين
نامههاي محلي پرس��نل عرصه پيشبيمارس��تاني را با مباني کار مراكز
تروما آشنا کنند.
آنچه در شکل  5-10آمدهاست ،شمای يک ترياژ در صحنه است که
توسط نهادهای مسئول از جمله مرکز فوريتها ،اورژانس بيمارستانها،
جراحی اورژانس و مراکز بهداشتی ارائه شدهاست.

يکي ديگر از جنبههاي انتقال ،روش منتقل نمودن مصدوم ميباشد.
برخي مراکز روش انتقال هوايي را پيش��نهاد ميدهند .خدمات رس��اني
و مراقبت تيم پزش��کي هوايي در قياس با تيمهاي زميني ممکن اس��ت
از کيفيت بهتري برخودار باش��د .در برخي شرايط انتقال هوايي سريعتر
و آس��انتر از انتقال زميني اس��ت .همانطور که قبال در اين فصل به آن
اشاره شد ،اگر در جامعهاي امکانات انتقال هوايي موجود باشد ،امدادگر
پيشبيمارس��تاني بايد اس��تفاده از اين امکان را هرچه زودتر در دستور
کار قرار دهد.

مدت زمان انتقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روش انتقال

مانيتور کردن و ارزيابي مداوم مصدوم

امدادگر پيشبيمارس��تاني بايد براس��اس وخامت آس��يبهاي وارده
امدادگر بعد از اتمام ارزيابي و مراقبتهاي اوليه بايد در حين انتقال
به مصدوم ،مرکز درماني تحوي��ل گيرنده را انتخاب کند .بطور خالصه،
مصدوم بايد به نزديکترين مرکز درماني مناسب (يعني مرکزي که توان مصدوم به مرکز درماني و يا در صحنه حادثه (اگر انتقال با تاخير مواجه
مراقبت از آسيبهاي وارده را داشته باشد) منتقل گردد .اگر آسيبهاي ش��ود) بطور م��داوم مصدوم را تحت نظر داش��ته ،عاليم حياتي را چک
وارده ب��ه مصدوم وخيم بوده يا اينکه داللت بر تداوم خونريزي داش��ته کرده و چندين بار او را مورد ارزيابي قرار دهد .بررس��ي مداوم دادههاي
باش��ند ،در آن ص��ورت مصدوم را بايد به مرکزي انتقال داد که س��ريعا بدست آمده در ارزيابي اوليه ،اين امکان را فراهم ميآورد تا وقوع هر نوع
اختالل در کارکردهاي حياتي فورا شناس��ايي شوند .امدادگر بايد توجه
بتواند مراقبت نهايي را در مورد او اعمال نمايد (يعنی مركز تروما ).
براي مثال ،اگر آمبوالنس در عرض  8دقيقه به صحنه حادثه برسد ويژهاي ب��ه هر نوع تغيير عمدهاي در وضعيت مص��دوم بنمايد و برنامه
و تي��م امدادگران درعرض 6دقيقه مصدوم را آماده نموده وبه آمبوالنس مراقب��ت را با عنايت ب��ه اين تغييرات مجددا مورد ب��از بيني قرار دهد.
منتق��ل بنمايند ،جمع��ا  14دقيق��ه از زمان طاليي صرف شدهاس��ت .گذش��ته از اين ،نظارت مداوم بر وضع مصدوم کمک خواهد کرد تا اگر
نزديکتري��ن بيمارس��تان  5دقيقه و نزديکترين تروما س��نتر  14دقيقه چنانچه مش��کل و آس��يبي در زمان ارزيابي اوليه مورد غفلت واقع شده
از صحن��ه حادثه فاصله دارند .اگر مصدوم به مركز تروما منتقل ش��ود ،باشد ،در اين پروسه شناسايي شود .دراغلب مواقع آسيبهايي شناسايي
درآنجا جراح وپزش��ک اورژان��س و کليه افراد تيم تروما حضور داش��ته خواهند شد و با توجه کردن به وضع مصدوم و گوش دادن به حرفهاي
واط��اق عمل نيز با تمام پرس��نل آماده ميباش��د در بخش اورژانس نيز اواطالعات بيش��تري بدست خواهند آمد .چگونگي جمع آوري اطالعات
 10دقيق��ه صرف عملي��ات احيا ،تهيه گرافيه��اي الزم و آماده نمودن ب��ه اندازه اطمينان از جمع آوري تمام اطالع��ات اهميت ندارد .ارزيابي
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مداوم و مکرر بايد حتي االمکان س��ريع و کامل انجام ش��ود .مراقبت در باي��د هرنوع تغييرقاب��ل توجه در وضع مصدوم از زمان ارس��ال گزارش
راديوي��ي تا لحظه تحويل او به مرکز در اي��ن گزارش را منعکس نمايد.
يک انتقال طوالنی مدت بعدا مورد بررسی قرار داده ميشود.
گزارش اطالعات مهم پيشبيمارس��تاني مصدوم به مرکز تحويل گيرنده
حکايت از فهم تيم مراقبت کننده مصدوم دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتباطات

امدادگر بايد سريعا با مديريت ومرکز درماني تحويل گيرنده مصدوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تماس برقرار نمايد .در اين تماس بايد اطالعاتي در مورد وضعيت مصدوم ،مالحظات ويژه

مراقبتهاي انجام ش��ده و نيز زمان احتمالي رسيدن به مرکز درماني به
مسئولين داده ش��ود تا آمادگيهاي الزم صورت گيرد .اکيپ امدادگري
بايد اطالعاتي در مورد مکانيسم وقوع سانحه ،ويژگيهاي صحنه حادثه،
تعداد مصدومان و س��اير موارد مربوطه را نيز به اطالع مس��ئولين مرکز
تحويل گيرنده برساند .با اشراف به اين اطالعات ،پرسنل مرکز ميتوانند
امکانات خود را به بهترين وجه س��ازماندهي کرده و نيازهاي هر مصدوم
را بطور جداگانه برآورد نمايند.
گزارش کتبي مراقبت پيشبيمارس��تاني يا  PCRنيز داراي اهميت
زيادي است يک  PCRخوب به دو دليل داراي ارزش ميباشد:
اين گزارش ش��رح کاملي از وقايع اتفاق افتاده و نيز وضعيت
.1
مصدوم را در اختيار پرس��نل مرکز تحويل گيرنده قرار ميدهد تا بعد از
رفتن امدادگر پاسخگوي سواالت احتمالي باشد.
اي��ن گزارش ام��کان کنترل کيف��ي خدم��ات و مراقبتهاي
.2
پيشبيمارستاني را فراهم ميآورد.
به اين داليل ،امدادگر پيشبيمارستاني بايد PCRرا با دقت و بطور
کامل آماده کرده و دراختيار مرکز تحويل گيرنده قرار دهد .گزارش بايد
همراه مصدوم باشد .گزارشي که چند ساعت يا چند روز بعد از رسيدن
مصدوم واصل شود ،ارزش چنداني ندارد.
 PCRمعموال به بخش��ي از پرونده پزش��کي مصدوم تبديل ش��ده و
س��ندي قانوني از يافتههاي صحنه حادثه و اقدامات درماني انجام شده
قلمداد ميشود و بعدا ميتوان از آن در مراجع قانوني استفاده کرد .ا ين
گفته که «هر آنچه در گزارش نيس��ت ،انجام نشدهاست» را بايد هميشه
به خاطر داش��ت .امدادگر پيشبيمارس��تاني بايد هرآنچه را که ميداند،
ه��ر آنچه را که ديده و هر آنچه را که براي مصدوم انجام دادهاس��ت در
گزارش قيد کند .دليل مهم ديگري که قرار دادن يک کپي از گزارش را
به مرکز تحويل گيرنده الزم ميگرداند ،اين اس��ت که اغلب مراكز تروما
داراي «بايگان��ي تروما» بوده و اطالعات مربوط ب��ه مصدومان پذيرفته
ش��ده در مرکز خود را نگه��داري ميکنند .اطالعات پيشبيمارس��تاني
بخ��ش مهمي از اين اطالعات بوده و در تحقيقات مربوط به تروما ارزش
فراواني دارد.
عالوه بر دادن  ،PCRامدادگر بايد ش��فاها نيز گزارش��ي به پزش��ک
يا پرس��تار مس��ئول در مرکزتحويل گيرنده مص��دوم بدهد .اين گزارش
معموال از گزارش راديويي (بي س��يمي) مفصل تر واز PCRمختصر تر
ميباش��د .گزارش بايد اجماال به جريان س��انحه ،به اقدامات انجام شده
توسط امدادگران و به پاسخ مصدوم به اين اقدامات اشاره شود .گزارش

ايست قلبي تنفسي تروماتيک

ايس��ت قلبي تنفسي ناش��ي از تروما سه تفاوت عمده با ايست قلبي
تنفسي ناشي از بيماريهاي طبي دارد:
اغلب موارد ايس��ت قلبي طبي به علت مشکل تنفسي (مانند
.1
ي ضربان قلب
مس��دود شدن راه هوايي بدليل جسم خارجي) يا بي نظم 
عارض ميشوند .پرسنل فوريتها ميتوانند با اين نوع ايست قلبي مقابله
کنند .اما ايست قلبي ناشي از تروما اغلب به علت خونريزي وسيع يا به
ميزان کمتر به دليل آس��يبهاي مغاير با حيات (مثال ازهم پاش��يدگي
مغز يا صدمات نخاعي) عارض ش��ده که در صحنه حادثه نميتوان براي
آنها کاري کرد.
ايس��تهای طبي را با توقف در صحنه حادثه و انجام اقدامات
.2
الزم (مثال برداش��تن جس��م خارجي موجود در راه هوايي يا استفاده از
دستگاه دفبريالتور) ميتوان مراقبت نمود ،اما در ايست قلبي تروماتيک
بايد مصدوم را فورا به منظور خونرس��اني و عمل جراحي سريع به مرکز
درماني مناسب منتقل نمود.
به دليل اتيولوژي و مراقبت متفاوت ،مصدومان دچار ايس��ت
.3
قلبي تروماتيک امکان ادامه حيات ناچيزي در شرايط پيشبيمارستاني
دارند .کمتر از  4%مصدومان ترومايي که در ش��رايط پيشبيمارس��تاني
ني��از به احيا قلبي ري��وي ( )CPRدارند ،زنده از بيمارس��تان ترخيص
ميش��وند .مصدومان دچار تروم��اي نافذ در قياس ب��ا مصدومان دچار
تروماي بالنت از ش��انس زنده ماندن بيشتري برخوردار ميباشند .از اين
درصد ناچيز ه��م تعداد زيادي گرفتار اختالالت نورولوژيک ميش��وند.
انجام ( )CPRدر مصدومان دچار ايس��ت قلب��ي تروماتيک غير از آنکه
دستآورد چنداني از نظر زنده ماندن به همراه ندارد ،امدادگران را نيز در
معرض خطر تماس با خون و مايعات بدن مصدومان و همچنين خطرات
ناش��ي از عبور و مرور وس��ايط نقليه موت��وري در جادهها قرار ميدهد.
چنين اقدامات ناموفقي موجب ميش��ود تا امکانات موجود براي افرادي
که ش��انس زنده ماندن دارند نيز بکار گرفته نشوند .با توجه به تمام اين
داليل ،امدادگر بايد در مورد انجام  CPRبراي اين دس��ته از مصدومان
تصميمگيري کند.
جامعه پزش��کان  EMSبا همکاری کميت��ه تروماي جامعه جراحان
آمري��کا دس��تورالعملی برای توقف ي��ا خاتمه  CPRدر ش��رايط پيش
بيمارس��تانی به تصويب رساندهاس��ت .در قربانيان غرق شدگي در آب،
رع��دو برق گرفتگي يا هيپوترمي و در افرادي که مکانيس��م س��انحه با
وضعيت باليني منطبق نميباش��د (علت غيرترومايي مطرح باشد) قبل
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از تصميمگي��ري به توقف يا خاتمه  CPRالزم اس��ت کليه جوانب کار
را م��ورد مالحظه قرار داد .مصدومی که در صحنه حادثه ترومايي دچار
ايس��ت قلبی ريوی شدهاست ممکن اس��ت به علت بيماری طبی (مثال
سکته قلبی) دچار اين وضعيت شده باشد (مخصوصا اگر مصدوم سالمند
بوده و يا آسيبهای وارد ه ناشی از تروما ناچيز باشند).

توقف CPR

اگر در خالل ارزيابی اوليه با مصدومان دارای معيارهای زير برخورد
شود ،الزم است  CPRرا متوقف نموده و مصدوم متوفی اعالم گردد:
ب��راي مصدوم��ان دچ��ار تروماي بالن��ت که هنگام رس��يدن
•
امدادگ��ران فاقد نبض بوده ودچار آپنه هس��تند ميت��وان  CPRانجام
نداد.
ب��راي مصدومان دچار تروماي نافذ ،اگر عاليم حيات (رفلکس
•
مردمک ،حرکات خود بخودي يا ريتم قلبي منظم بيش از  40در دقيقه
روي نوار قلب) وجود نداشته باشند ،ميتوان  CPRانجام نداد
وقتيکه مصدوم دچار صدمات مغاير با حيات (مانند جداشدن
•
ناحيه سر از تن) شده يا وقتيکه عاليم مرگ (مانند جمود نعشي ،کبود
شدگي و فساد نعشي) وجود دارند ،نبايد اقدام به  CPRکرد.

اقدامات نجات بخش زندگی سطح پايه
دس��تور العمل نحوه انجام  CPRاخيرا توس��ط انجمن قلب آمريکا
مورد تجديد نظر قرار گرفته و منتش��ر شدهاس��ت .بعد از باز کردن راه
هوايي به طريقه باال آوردن چانه و ارزيابی وضعيت تنفسی ،اگر مصدوم
دچ��ار آپنه بود ،امدادگر دو تنف��س کمکی به او ميدهد .اين دو تنفس
بايد به آرامی داده شده تا باد در معده تجمع پيدا نکند .هرنوع خونريزی
شديد واضح را بايد کنترل کرد .بعدا نبض کاروتيد به مدت بيش از 10
ثانيه ارزيابی ميش��ود .اگر نبض وجود نداشته باشد ،ميتوان فشار دادن
قفس��ه صدری را ش��روع نمود .فش��ار و تنفس به تناوب داده ميشوند.
هنگام دادن تنفس بايد فش��ار متوقف ش��ود .اگر امکانات پيشرفته برای
برقراری را ه هوايي وجود داش��ته باشند ،در هر دقيقه  100فشار بدون
وقف��ه برای تنفس اعمال ميش��وند .در هر دقيقه  8ت��ا  10تنفس نيز
ب��ه مص��دوم داده ميش��وند .در فاصله هر  2دقيقه الزم اس��ت تا جای
نفرات عوض ش��ود .اگر دستگاه اتوماتيک دفيبريالتور خارجی يا AED
در دس��ترس باش��د ،ريتم قلبی مصدوم ارزيابی شده و در صورت وجود
فيبريالسيون بطنی ميتوان از آن استفاده کرد.

اقدامات نجات بخش زندگی سطح عالی
راه هوايي ترجيحا توسط انتوبه کردن با کمک لوله تراشه برقرار ميشود
ودر همان حال س��تون فقرات گردنی نيز بي حرکت سازی ميگردد .به
صداهای تنفسی بايد گوش داده تا بتوان احتمال پنوموتوراکس فشاری
را رد کرد .در صورتی که اين صداها کاهش پيدا کرده و قفس��ه صدری
به هنگام تنفس به خوبی باز نش��ود ،ممکن است پنوموتوراکس فشاری

وجود داش��ته باشد .اگر کمترين ش��کی به پنوموتوراکس فشاری باشد،
بايد س��ريعا دکمپرس کردن در دس��تور کار قرار داده ش��ود .دکمپرس
دوطرفه فقط هنگامی انجام ش��ود که مصدوم زيرتنفس با فش��ار مثبت
قرار داشته باشد.
رگ مصدوم بايد گرفته ش��ده و در صورتی که علت احتمالی ايس��ت
قلبی ،ش��وک هيپوولميک باش��د الزم است تا از طريق سياهرگی بزرگ
اقدام به تزريق محلول کريس��تالوييد ايزوتونيک کرد .ميتوان به کمک
ن��وار قلب يا  ECGوضع ريتم قلب را ارزيابی نمود .ممکن اس��ت با بی
نظميهای قلبی زير برخورد شود:
فعالي��ت الکتريکی بدون نبض ي��ا  .PEAمصدومی که دچار
•
اين وضع اس��ت ،بايد از نظر وجود هيپوولمی ،هيپوترمی ،پنوموتوراکس
فشاری و تامپوناد قلبی مورد ارزيابی قرار داد .در صورت لزوم بايد اقدام
به تجويز مايعات ،گرم نمودن مصدوم و دکمپرس کردن قفس��ه صدری
او نمود .ميتوان از داروی اپينفرين و آتروپين استفاده کرد.
ب��رادی آسيس��تول .مصدوم��ی که دچار اين وضع اس��ت ،بايد برای
وجود هيپوکس��ی ش��ديد و هيپوولمی ارزيابی ش��ود .از قرارگيری لوله
هوايي درجايگاه مناسب بايد مطمئن گشته و مايع درمانی را شروع کرد.
ميتوان از داروی اپينفرين و آتروپين استفاده کرد.
فيبريالس��يون بطن��ی  /تاکيکاردی بطنی بدون نب��ض .اولين اقدام
مراقبتی از اين وضعيتها ،استفاده از دستگاه الکتروشوک يا دفيبريالتور
ميباشد .اگر دفيبريالتور از نوع بيفازيک باشد ،يک شوک  120تا 200
ژولی داده ميش��ود .اگر دس��تگاه ازنوع مونوفازيک باش��د ،يک ش��وک
 300ژولی داده ميش��ود .ميت��وان از اپينفرين و داروهای ضد آريتمی
(آمي��ودارون ي��ا ليدوکائين) و منيزي��وم برای مقابله ب��ا اين بي نظمی
استفاده کرد.

خاتمه CPR
خاتمه  CPRو اقدامات  ALSرا در ش��رايط پيش بيمارس��تانی در
وضعيتهای زير ميتوان اعالم نمود:
ايس��ت قلبی تنفس��ی ثابت شده ناش��ی از تروما و  15دقيقه
•
عمليات احيا و  CPRناموفق
مصدومان ترومايي دچار ايست قلبی تنفسی که انتقال آنها به
•
بخش اورژانس يا مركز تروما بيش از  15دقيقه طول بکشد.

مقابله با درد
مقابله با درد (تسکين) در شرايط پيشبيمارستاني معموال براي درد
ناش��ي از آنژين صدري يا سکته قلبي کاربرد دارد .به علت خطرعوارض
جانبي نارکوتيکها (مسکنهاي مخدر) يعني تضعيف مرکز کنترل تنفس
و وازوديالتاس��يون (گشادش��دن عروق) ،مقابله با درد نقش چنداني در
مراقبت از مصدومان ترومايي ندارد .اين عوارض ممکن است هيپوکسي
و هيپوتانس��يون قبال موجود در مصدوم را تش��ديد کنن��د .اين نگراني
موجب آن شدهاس��ت تا برخي مصدوم��ان نيازمند نيز ،مانند افراد دچار

مصدوم
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شکستگي ستون فقرات يا آسيب ديدگي منفرد اندام فوقاني يا تحتاني،
از قبول تس��کين خوداري ورزن��د .امدادگر بايد در چنين موقعيتهايي،
مخصوصا اگر زمان انتقال طوالني باش��د ،اس��تفاده از مسکنها را مورد
بررس��ي قرار دهد مشروط به آنکه عاليم اختالل تنفسي يا شوک وجود
نداشته باشند.
در فصل  ،12بخشي به بحث در اين مورد اختصاص داده شدهاست.
داروي مورفين سولفات ( )morphine sulfateمعموال مسکن انتخابي
چنين موقعيتهايي ميباش��د .اين دارو را بايد از راه داخل وريدي و در
دوزه��اي 1ت��ا 2ميليگرمي تجويز نمود و دوزاژ را تا زمان تس��کين درد
ي��ا تغيير در عالي��م حياتي مصدوم مداوما با همان مق��دار افزايش داد.
امدادگر هنگام اس��تفاده از هر ن��وع داروي مخدري در مصدوم ترومايي
باي��د با انجام پالس اکس��يمتري و کنترل مکررعاليم حياتي ،او را تحت
نظر داشته باشد .آرام کردن مصدوم با داروي آرامبخش مانند استفاده از
يک بنزوديازپين را بايد براي شرايط استثنايي نگه داشت (مثال مصدوم
مهاجم داراي لوله تراش��ه) ،زيرا اس��تفاده همزم��ان از يک نارکوتيک و
يک بنزوديازپين ممکن اس��ت منجر يه ايس��ت تنفس��ي بشود .پرسنل
پيشبيمارس��تاني بايد با همکاران پزشکي خود براي تهيه پروتکلهاي
مناسب داروي همکاري کنند.

هرچن��د که انتقال مصدومان از مناطق ش��هری و حومه ش��هر 30
دقيقه يا کمتر طول ميکش��د ،اما امدادگران در مناطق روستايي ممکن
است ديرتر مصدومان را به مراکز مراقبتی برسانند .عالوه براين ،احتمال
دارد که از امدادگران خواسته شود تا مصدوم را از اين مرکز به آن مرکز
منتقل س��ازند (چه زمينی و چه هوايي) .اين وضع ممکن است چندين
ساعت طول بکشد.
در چنين شرايطی امدادگران بايد مالحظات ويژهای در مورد انتقال
مصدوم ترومايي را مد نظر داش��ته باش��ند .اين مالحظات به س��ه گروه
دسته بندی ميشوند:

آزار رساني

مالحظات مربوط به مصدوم

يک امدادگر معموال اولين کس��ي اس��ت که در صحنه حادثه آماده
ش��ده و امکان مش��اهده وضع واقع را پيدا ميکند .او ميتواند از درون
يک س��اختمان ،صحنه حادثه را براي مراکز مسئول مخابره نمايد و آنها
را مطلع گرداند .او معموال اولين و گاهي اوقات تنها فردي اس��ت که به
آزار رس��اني مشکوک ش��ده و اطالعاتي راجع به اين خطر بي سروصدا
مخابره ميکند.
هر فردي در هر س��ن و س��الي ممکن است يک آزاررسان يا قرباني
آزار باشد .يک زن حامله ،يک شيرخوار ،يک خردسال ،يک کودک ،يک
نوجوان ،يک جوان ،يک ميانسال و يک سالمند همگي در معرض خطر
آزار رس��اني قرار دارند .چندين نوع آزار رس��اني وج��ود دارند .از جمله
ميت��وان به آزاربدني ،آزار روحي (عاطفي) و آزار مالي اش��اره کرد .آزار
ممکن اس��ت به دليل باجگيری فش��ار اتفاق بيافت��د .در اين حالت يک
رفتار عامدانه منجر به يک آس��يب (آزار بدني يا آزار جنس��ي) ميشود.
آزار ممکن است به دليل غفلت نيز روي بدهد (مثال عدم مراقبت از يک
فرد ناتوان) .قرار نيست که اين فصل همه انواع آزار رساني را مورد بحث
و بررسي قرار دهد ،بلکه سعي ميکند تا خواننده را به خصوصيات کلي
آزار رس��اني آشنا نموده و فکر و ذهن امدادگر را به وجود چنين آسيبي
معطوف نمايد.
خصوصي��ات کل��ي ي��ک فرد بالقوه آزار رس��ان عبارت ان��د از :عدم
صداق��ت (گفتهها ب��ا واقعيت جور در نميآين��د) ،موضع گيري منفي و
برخورد خصمانه با پرس��نل امدادي .خصوصيات کلي يک فرد آزار ديده
عبارت اند از :سکوت ،نميخواهد که جزئيات ماجرا را بيان کند ،تماس

ي با فردي ک��ه در صحنه حادثه
چش��مي م��داوم يا عدم تماس چش��م 
حاضر شدهاست و کوچک جلوه دادن آسيبهاي وارده .آزار رساني ،آزار
رس��انان و افراد آزار ديدهاشکال متنوعي به خود ميگيرند و امدادگران
باي��د در صورت عدم همخواني صحنه حادثه با داس��تان ماجرا حتما به
پديده آزار رساني شک پيدا کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتقال طوالنی مدت

تامي��ن جاي��گاه بي خطر ،گ��رم و مطمئن برای مص��دوم به هنگام
انتقال ،از اهميت فوق العادهای برخوردار اس��ت .برانکار بايد به خوبی به
آمبوالنس و مصدوم نيز بايد به شيوهای مناسب و مطمئن به برانکار بسته
شده باش��ند .همانطورکه در کل اين کتاب تاکيد شدهاست ،هيپوترمی
عارضهای بالقوه کش��نده در مصدوم ترومايي ب��وده و بنابراين جايگاه او
در آمبوالنس بايد کامال گرم باشد .مصدوم بايد در نقطهای مستقر شود
که حداکثر دسترسی به او (مخصوصا نواحی دچار آسيب) وجود داشته
باشد .قبل از انتقالIV ،الينها و کاتترها بايد دوبار چک شده و امکانات
کمکی (مثال مانيتورها ،تانکهای اکس��يژن) بايد طوری قرار داده شوند
که حتی زمان انحراف آمبوالنس به علت گريز از خطر يا گرفتار ش��دن
در حادثه ترافيکی از جای خود تکان نخورند .هيچ وس��يلهای نبايد روی
مصدوم گذاش��ته ش��ود ،زيرا در انتقالهای طوالنی مدت ممکن اس��ت
منجر به زخم بستر شوند.
در فواص��ل منظم الزم اس��ت تا مصدوم به ک��رات مورد ارزيابی قرار
گرفته و عاليم حياتی چک ش��وند .همه مصدومان الزم است تا بوسيله
پالس اکس��يمتری و مانيتور  ECGو درصورت امکان دس��تگاه end-
 tidal CO2چک ش��وند .امدادگران بايد توان پاس��خگويي به نيازهای
قابل پيش بينی مصدوم را داش��ته باشند .مصدومان شديدا بدحال بايد
توس��ط امدادگران مجرب مراقبت شوند .اگر احتمال نياز به تزريق خون
در حين انتقال وجود داش��ته باشد ،بايد فردی در جمع امدادگران باشد
ک��ه قادر به انج��ام چنين کاری باش��د .در آمريکا اين کار توس��ط يک
کارشناس پرستاری انجام ميشود.
دو پالن يا طرح مراقبتی بايد انديشيده شوند .طرح اول يا پالن طبی
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به منظور مراقبت از مشکالت قابل پيش بينی و نيز غير قابل پيش بينی
در زمان انتقال مصدوم انديشيده ميشود .تجهيزات الزم ،داروها و ساير
نيازها بايد به راحتی دردس��ترس باش��ند .طرح دوم عبارت از شناسايي
س��ريعترين راه رسيدن به مرکز درمانی ميباشد .شرايط جوی ،وضعيت
راهها و خطر افتادن در ترافيک س��نگين بايد مورد نظر باشند .عالوه بر
اينها ،امدادگران بايد با مراکز پزشکي بين راهی آشنايي داشته باشند تا
در صورت بروز مشکل در هنگام انتقال بتوانند به آنجا مراجعه نمايند.

مالحظات مربوط به نيروهای امدادی
امني��ت و حف��ظ س�لامتی امدادگ��ران به اندازه امنيت و س�لامتی
مصدوم��ان دارای اهميت اس��ت .امدادگران باي��د دارای امکانات ايمنی
(نظير کمربند ايمنی) بوده و در جايگاه مطمئنی مس��تقر باش��ند ،مگر
آنک��ه مراقبت از مصدوم مانع از اين کارش��ود .اعضای تيم امدادی بايد
از احتياطات اس��تاندارد اس��تفاده کرده و از وجود تعداد کافی دستکش
و س��اير امکانات حفاظتی ش��خصی يا  PPEبه هنگام حرکت مطمئن
باشند.

زاپاس) باشد .پرسنل بايد مطمئن باشند که مقدار کافی امکانات و دارو
(از جمله گاز و پد الزم برای تعويض پانس��مان ،س��رم کافی ،اکسيژن و
داروهای مس��کن) وجود دارند .امکانات دارويي تاب��ع نياز مصدوم بوده
و ش��امل داروهای آرامبخش و پارااليتيک و آنتی بيوتيکها ميباش��د.
ضروری اس��ت تا حدود  50%بيش از نياز مصدوم امکانات در آمبوالنس
وجود داش��ته باش��ند تا در صورت مواجهه با تاخير دچار مشکل نشوند.
امکانات مراقبت از مصدوم (از جمله مانيتورهای هشدار دهنده ،رگالتور
تانک اکس��يژن و دس��تگاه ساکشن) بايد سالم باش��ند .عالوه بر اينها،
انتقال طوالنی مدت توام با موفقيت تابع امکانات ارتباطی خوب (ازجمله
توانايي ارتباط با س��اير پرسنل امدادی ،مرکز کنترل طبی و مقصد) نيز
ميباشد.
مراقبت از آس��يبهای اختصاصی در انتقال طوالنی مدت در فصول
بعدی اين کتاب مورد بحث قرار ميگيرند.

مالحظات مربوط به تجهيزات
امکان��ات الزم ب��ه هن��گام انتقال طوالنی مدت مص��دوم عبارتند از:
آمبوالنس ،امکانات و دارو ،مانيتورها و امکانات ارتباطی .آمبوالنس بايد
در وضعيت کاری خوب (از جمله داشتن مقدار سوخت کافی و يک تاير

خالصه فصل
در هنگام مراقبت از يک مصدوم ترومايي ،نبايد هيچ فرصتي را براي نجات
جان مصدوم از دس��ت داد .ش��انس زنده ماندن از آسيبهاي ترومايي بستگي
به شناس��ايي و مرتفع نمودن فوري وضعيتهاي��ي دارد که در روند پرفوزيون
بافتهاي بدن اختالل ايجاد ميکنند .شناسايي اين وضعيتها احتياج به جمع
آوري اطالعات به روش��ي سيس��تماتيک ،اولوي��ت دار و منطقي و کار بر روي
اين اطالعات دارد .اين پروس��ه ارزيابي مصدوم ناميده ميشود .ارزيابي مصدوم
ش��امل ارزيابي صحنه حادث��ه ،ارزيابي اوليه و درصورت ام��کان ارزيابي ثانويه
ميباشد .امدادگر ،اطالعات بدست آمده در اين پروسه را تجزيه وتحليل نموده
و از آن به منظور مراقبت از مصدوم و انتقال او استفاده ميکند.
حي��ات بس��تگي به پرفوزيون کاف��ي بافتها دارد؛ بدي��ن معني که خون
اکس��يژن دار از طريق سيس��تم گردش خ��ون به بافتهاي بدن برس��د و در
مجاورت س��لولهاي بافتي ،اکس��يژن آزاد ش��ود .اختالل در رون��د پرفوزيون
ميتواند در زمان طاليي مصدوم روي بدهد طول اين زمان بس��تگي به درجه
اختالل دارد .بعد از بررسي ايمني صحنه حادثه و برآورد کلي وضعيت مصدوم،
امدادگر اولويتها را براساس باز بودن راه هوايي مصدوم ،وضع تنفسي و وضع
گردش خوني او مشخص ميکند .زماني که به اين اولويتها پاسخ فوري داده

ش��د و خطر جاني مرتفع گرديد ،آنگاه بررسي بيشتر به منظور شناسايي وضع
نورولوژيک مصدوم و وجود س��اير آسيبها ضرورت دارد .روند ارزيابي اوليه از
فرمت  ABCDEبراي بررسي راه هوايي ،تنفس ،گردش خون ،ناتواني (معاينه
اوليه نورولوژيک) و درآوردن لباسهاي مصدوم (برای شناس��ايي آس��يبهای
قابل توجه احتمالی) ،تبعيت ميکند.
هرچن��د ک��ه ماهيت ترتيبي زبان اين تواناي��ي رامحدود ميکند تا به بيان
همزماني اين بررسيها پرداخته شود ،بااين حال امدادگر بايد ارزيابي اوليه يک
مص��دوم را به مثابه مجموعهاي از فعاليتها در نظ��ر بگيرد که بطور همزمان
روي ميدهند .براي مراقبت از مصدوم دچار هر نوع اختالل يا احتمال اختالل
در روند پرفوزيون ،امدادگر با اس��تفاده از روش «پيدا کن و درمان کن» سريعا
دخال��ت کرده و خطر را از جان مصدوم دور مينماي��د .زماني که راه هوايي و
تنفس مصدوم برقرار ش��د وخونريزي کنت��رل گرديد ،آنگاه امدادگر بايد بدون
اج��راي مراقبتهاي اضافي مصدوم را آماده نموده و به مرکز درماني مناس��ب
منتقل گردان��د .امدادگر بايد به محدوديتهاي مراقبت از مصدوم ترومايي در
صحنه حادثه واقف باشد و هدف خود را انتقال سريع ،ايمن و مناسب مصدوم
به مرکز درماني جهت مراقبت نهايي قرار دهد.

مصدوم

فصل پنجم
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
يک دقيقه از حضور شما در صحنه حادثه گذشته است ،اما اطالعات
بس��يار مهمي بدس��ت آوردهايد تا از آن به منظ��ور ارزيابي و مراقبت از
مص��دوم کمک بگيريد .در  15ثانيه اول تماس با مصدوم ،ش��ما ديدي
کل��ي از وضع او پيدا کردهاي��د و برايتان معلوم گرديده که عمليات احيا
ضرورت��ي ندارد .با انجام چند کار س��اده ،مراحل  C، B، Aو Dارزيابي
اولي��ه را به پيش بردهايد .مصدوم بدون هيچ مش��کلي با ش��ما صحبت
ميکند که دليل بر باز بودن راه هوايي و تنفس بدون عاليم ديس��ترس
ميباش��د .در همان حال با توجه به آش��نايي با مکانيس��م سانحه ،شما
س��تون فقرات گ��ردن مصدوم را ثاب��ت مينماييد .آث��اري از خونريزي
ظاهري پيدا نميکنيد .همکار ش��ما نبض راديال (مچ دستي) مصدوم را
کنترل کرده و شما نيز پوست او را از نظر رنگ ،درجه حرارت و رطوبت
بررس��ي مينماييد .يافتهها حکايت از آن دارند که فعال خطري وضعيت
گ��ردش خون مص��دوم را تهديد نميکند .عالوه بر اين ،ش��ما در همان
حال در مييابيد که هيچ گونه عاليم اوليهاي از ناتواني وجود ندارد ،زيرا
مصدوم بيدار وهوشيار بوده و به طرز مناسبي به سواالت پاسخ ميدهد.
اين اطالعات به همراه اطالعات مربوط به سرعت خودرو در زمان سانحه
و صدمه وارده به خودرو در نقطه برخورد به ش��ما کمک ميکنند تا در
م��ورد ضرورت همکاري واحدهاي ام��دادي ديگر ،تا در مورد نوع انتقال
مص��دوم و تا در مورد نوع مرکزي که قرار اس��ت مصدوم به آنجا منتقل
شود ،تصميم بگيريد.

ح��اال ش��ما اي��ن مراحل را به اتمام رس��اندهايد و معلوم شدهاس��ت
که ضرورتي به دخالت اورژانس��ي وجود ندارد ،وارد مرحله  Eاز پروس��ه
ارزيابي اوليه ميش��ويد و متعاقب��ا عاليم حياتي را کنت��رل مينماييد.
ش��ما لباسهاي مصدوم را در ميآوريد تا معلوم ش��ود که آيا آسيب يا
خونريزي در جايي ديگراز بدن وجود دارد يا نه .بعدا به منظور حفاظت
از آسيبهاي محيطي او را ميپوشانيد .در اين اثنا فرصت پيدا ميکنيد
ت��ا به معاين��ه مفصل تر مص��دوم پرداخته و توجه خ��ود را معطوف به
آس��يبهاي جزئي بنماييد .گام بعدي شما آن است که مصدوم را آماده
انتق��ال نماييد .بايد آس��يبها و صدم��ات وارده به اندامه��اي فوقاني و
تحتان��ي را آتل گذاري نم��وده و اگر زمان اجازه دهد ،زخمها را نيز بايد
بان��داژ کنيد .بع��دا مصدوم راانتقال داده و ب��ا مديريت در مان در مرکز
درمان��ي مورد نظرتماس برق��رار مينماييد .در مس��ير حرکت به طرف
بيمارس��تان ش��ما بايد بطور مداوم مصدوم را ارزيابي نموده و او را تحت
نظر داشته باشيد .شناخت ش��ما از علم کينماتيک و نيز گفته شاهدان
عيني مبني بر از دست رفتن هوشياري مصدوم در لحظات اوليه سانحه،
اي��ن ظن را تقويت خواهد کرد که ممکن اس��ت مصدوم دچار آس��يب
مغزي تروماتيک ،آس��يبهاي اندام تحتاني ،قفس��ه سينه و شکم شده
باش��د .در سيستم  ،ALSدر مس��ير حرکت به طرف مرکز درماني براي
مصدوم رگ ميگيرند.

اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند اصول تهويه و مبادله گازها را با پاتوفيزيولوژي تروما تلفيق نمايد تا مصدومان دچار پرفوزيون ناکافي
را شناسايي کند
بتواند مفاهيم حجم دقيقهاي و اکسيژناسيون را به پاتولوژي تروما مرتبط گرداند.
بتواند مکانيسمهايي که از آن طريق اکسيژن و تهويه کمکي به فرد دچار تروما ياري ميرسانند را توضيح
دهد.
بتواند با توجه به موقعيتي که فرد دچار تروما درآن گرفتارآمدهاس��ت ،موثرترين وسيله برقراري راه هوايي
باز را با توجه به نيازهاي مصدوم انتخاب کند.
بتواند با توجه به موقعيتي که در آن مصدومان ترومايي متعددي وجود دارند ،برنامهاي را به منظور مراقبت
از راه هوايي و تنفس آنها فرموله کند و
بتواند با توجه به تحقيقات فعلي ،منافع و مضرات روشهاي تهاجمي جديد را تشريح نمايد.

فصل ششم

راه هوايي و تنفس
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
شما به صحنه سانحه يک وسيله نقليه موتوري اعزام ميشويد .در آنجا معلوم ميشود که خودرويي از سمت راننده با درختي برخورد نمودهاست.
خودرو در سمت راننده به کلي صدمه ديدهاست .راننده خودرو ،که مردي  30ساله است ،در فاصله 9متري محل سانحه بر روي چمن افتادهاست.
مامورين آتش نش��اني که قبل از همه در آنجا حاضر ش��ده بودند ،مصدوم را روي يک بکبورد بلند قرارداده و يک کوالر گردني براي او گذاش��تهاند.
آنها اظهار ميدارند که مصدوم از زمان حضور مامورين تا لحظه فعلي بدون پاسخ بودهاست .اکيموز ناحيه دور چشم (عالمت راکون) از قبل وجود
داشتهاست .مصدوم از هر دو سوراخ بيني و گوش راست خونريزي دارد .براي باز نمودن راه هوايي بايد بطور مرتب ساکشن انجام شود .نفسهاي
مصدوم نامنظم بوده و صداي خروپف شنيده ميشود .پوست مصدوم رنگ پريده و حالت سيانوز در اطراف لبهايش مشهود ميباشد.
دراين مصدوم چه نش�انههايي دال بر مس�دود ش�دن را هوايي وجود دارد؟ ش�ما از ماموران آتش نش�اني يا شاهدان عيني
س�انحه ،چه اطالعات ديگري ميتوانيد بدس�ت آوريد؟ اقداماتي را که قبل و در حين انتقال مصدوم براي او انجام ميدهيد به
ترتيب شرح دهيد.
مراقب��ت از راه هواي��ي نقش بس��يارمهمي در مراقبت از مصدومان روند مبادله گازها ــ که در آن اکس��يژن وارد جريان خون شده و کربن
تروماي��ي دارد .اي��ن اهميت از مدتها قبل ش��ناخته شدهاس��ت .عدم دياکسيد از آن گرفته ميشود ــ بازي ميکنند.
اکس��يژن رسانی و تهويه مناس��ب موجب آس��يب ثانويه مغز و تشديد
آس��يبهای اوليه آن ميشود .اطمينان از باز بودن راه هوايي و برقراری راه هوايي فوقاني
اکس��يژن مورد نياز مص��دوم و درصورت ل��زوم دادن تنفس کمكی ،از
سيس��تم راه هوايي ،مجراي بازي اس��ت که هواي اتمس��فري را از
مهمترين اقداماتی اس��ت که آسيب مغزی را به حداقل رسانده و شانس
طريق بيني ،دهان ،حلق ،تراش��ه و برنشها ب��ه داخل آلوئولها هدايت
زنده ماندن را باال ميبرد.
ميکند .يک فرد بزرگس��ال در هر بار تنفس حدود  500ميلي ليتر هوا
رس��اندن اکس��يژن به مغز و س��اير بخشهاي بدن مصدوم از طريق ر ا به داخل ريهها ميکش��اند .حدود  150ميلي ليتراز اين هوا هيچگاه
برقراري راه هوايي و تنفس ،مهمترين جز وظايف يک امدادگر محسوب به آلوئولها نميرس��د و بنابراين در روند مبادله گازها مشارکت نخواهد
ميشود .چون تکنيکها و تجهيزات الزمه انجام اين کار ،بطور مداوم در کرد .فضايي که اين هوا در آنجا نگهداري ميش��ود ،فضاي مرده ناميده
حال تغيير و تحول ميباش��د ،امدادگر بايد همواره در جريان اين تغيير ميش��ود .هواي موجود در اين فضا در دس��ترس بدن قرار نگرفته و در
و تحول قرار بگيرد.
روند اکسيژناسيون بکار گرفته نميشود.
سيستم تنفسي در سه کار مهم نقش بازي ميکند:
راه هواي��ي فوقان��ي ش��امل حف��ره بيني و حفره دهاني اس��ت
.1
اين سيس��تم اکسيژن را به گلبولهاي قرمز خون ميرساند و (ش��کل  .)6-2هوايي که وارد حفره بيني ميگردد ،در آنجا گرم و
آنها نيز اکسيژن را به تمام سلولهاي بدن انتقال ميدهند.
مرطوب ش��ده و ناخالصيهاي آن گرفته ميشود .در پشت حفرات
اکسيژن
اين
در حالت متابوليسم هوازي ،س��لولهاي بدن از
.2
بيني ،فضايي موس��وم به حلق قرار گرفتهاس��ت ،که از پش��ت کام
به عنوان سوخت استفاده کرده و انرژي توليد ميکنند
نرم ش��روع ش��ده و تا انتهاي فوقاني مري کشيده ميشود .حلق از
.3
اين سيس��تم کربن دياکسيد ناش��ي از متابوليسم را از بدن عضالتي تش��کيل ش��ده که داراي غش��ا مخاطي ميباشند .حلق به
دفع ميکند.
س��ه بخش مجزا تقس��يم ميگردد ــ نازو فارنکس يا بخش فوقاني،
اگر سيس��تم تنفس��ي نتواند اکسيژن را به س��لولها برساند و يا اگر اروفارنکس با بخ��ش مياني و هيپوفارنک��س ي��ا بخ��ش انتهاي��ي.
س��لولها نتوانند از اين اکسيژن استفاده کنند ،در مدت خيلي کوتاهي
در زي��ر حلق ،مري و تراش��ه قرار دارند ک��ه به ترتيب به معده و راه
م��رگ روي خواه��د داد .ناتواني در دفع کربن دياکس��يد نيز منجر به هوايي تحتاتي متصل ميش��وند .بر باالي تراش��ه ،حنجره قرار دارد ،که
حالت کوما خواهد شد.
حاوي طنابهاي صوتي و عضالت مخصوص آنها اس��ت .ديواري محکم
از جنس غضروف دراطراف طنابهاي صوتي وعضالت قرار گرفتهاس��ت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ش��کل  .)6-3طنابهاي صوتي ،چينهاي بافتي بوده و در خط وسط به
همديگر ميرس��ند .طنابهاي کاذب يا چينهاي وس��تيبولي از جريان
آناتومي
سيس��تم تنفسي متشکل از راه هوايي فوقاني و راه هوايي تحتاني از آزاد هوا ممانعت بعمل آورده و موجب ميش��ود تا هوا با فش��ار از مسير
جمله ريهها ميباشد (شکل  .)6-1هر کدام از اين راهها نقش مهمي در طنابهاي صوتي واقعي عبور کند .طنابهاي صوتي از س��مت پش��ت
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(شکل 2ـ)6

برش طولي از ناحيه حفره بيني و حلق با نگاه به آن از سمت داخل

توسط غضروف آريتنويئد نگهداري ميشوند .مستقيما در باالي حنجره
يک س��اختمان برگ ش��کل موس��وم به اپيگلوت قرار گرفتهاس��ت .اين
س��اختمان مانند يک دروازه عمل کرده و اجازه ميدهد تا هوا به داخل
تراشه و مايعات و جامدات به داخل مري راه پيدا کنند.

راه هوايي تحتاني
اين مسير شامل تراشه ،انشعابات آن و ريهها ميباشد .هنگام دم ،هوا
قبل از رسيدن به ريهها و مشارکت در روند مبادله گازي بايد از مجاري
هوايي فوقاني و تحتاني عبور کند (شکل  .)6-4تراشه به دو برنش اصلي
چپ و راس��ت تقسيم ميش��ود .هرکدام از اينها نيز به زير شاخههايي
موس��وم به برنشهاي اوليه و سپس به برونش��يولها تقسيم ميگردند.
برونشيولها (برونشهاي خيلي کوچک) نيز به آلوئولها ختم ميشوند.
آلوئولها کيس��ههای هوايي بسيار ريزي هس��تند که مويرگها آنها را
احاطه نمودهاند .آلوئولها مکان مبادله گازهاي تنفس��ي قلمداد شده و
محل تالقي سيستمهاي تنفس و گردش خون ميباشند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيزيولوژي

(شکل 3ـ )6تارهاي صوتي با نگاه به آنها از باال.اين شکل رابطه بين غضروفهاي جفت
ناحيه حنجره و اپي گلوت را نشان ميدهد.

با هر تنفس ،هوا به داخل ريهها کش��يده ميش��ود .وقتي که هواي
اتمسفري به سطح آلوئولها ميرسد ،اکسيژن هوا آلوئولها را طي کرده،
از پرده آلوئولي ـ مويرگي عبور نموده و به داخل گلبولهاي قرمز خون
( )RBCوارد ميش��ود .متعاقبا سيستم گردش خون ،گلبولهاي حامل
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A
 ،Aتصوير تراشه و ريهها .يک برونشيول انتهايي و آلوئولهاي مربوطه در حالت بزرگنمايي شده نشان داده شده اند ،B .انشعابات برونش در ريه چپ نيز نشان داده شده اند.

اکس��يژن را به بافتهاي بدن منتقل مينمايد و در آنجا نيز اکسيژن به
عنوان سوخت در پروسه متابوليسم مورد استفاده قرار ميگيرد.
همزم��ان ب��ا انتق��ال اکس��يژن از آلوئولها به داخ��ل  ،RBCکربن
دياکس��يد نيز در جهت مخالف يعني از پالسما و نه از  RBCبه داخل
آلوئولها مبادله ميشود .کربن دياکسيد ،که توسط پالسما و نه RBC
حمل ميشود ،از جريان خون جدا شده ،پرده آلوئولي ــ مويرگي را طي
ک��رده و به داخل آلوئوله��ا ميآيد .در آنجا و در طي روند بازدم از بدن
دفع ميش��ود (شکل  .)6-5بعد از اتمام اين مبادله RBC ،اکسيژن دار
و پالس��ماي داراي کربن دياکسيد کم به طرف چپ قلب برگشته و از
آنجا به سلولهاي سراسر بدن پمپاژ ميشوند.
در س��طح سلولها RBC ،اکس��يژن دار ،اکسيژن خود را بارگذاري
کرده و س��لولها نيز بعدا از آن به عنوان س��وخت در متابوليسم هوازي
استفاده ميکنند .دياکس��يد کربن ،به عنوان يکي از محصوالت فرعي
روند متابوليس��م هوازي ،به داخل پالس��ماي خون آزاد ميش��ود .خون
اکس��يژن از دست داده به طرف راست قلب باز ميگردد .اين خون بعدا
به ريهها پمپاژ ميش��ود و در آنجا دوباره اکس��يژن گرفته و دياکس��يد
کربن از دست ميدهد.
آلوئولها بايد همواره با هواي تازه حاوي اکس��يژن کافي پر بش��وند.
ب��ه اين تامين دايم��ي هوا در داخ��ل آلوئولها ،ونتيالس��يون يا تهويه
گفته ميش��ود که براي دفع کربن دياکس��يد امري ضروري ميباشد.
ونتيالس��يون قابل اندازه گيري اس��ت .حجم دقيقهاي برابر با حجم يک
تنفس يا حجم جاري ضربدر تعداد تنفس در يک دقيقه ميباشد.
در ونتيالس��يون نرم��ال حالت اس��تراحت ،در هر ب��ار تنفس حدود
 500ميلي ليتر هوا وارد ريهها ميش��ود .همانطور که قبال اش��اره شد،
 150ميلي ليتر از اين مقدار در فضاي مرده مجاري هوايي مستقر شده
و در روند مبادله گازها ش��رکت نميکند اگ��ر حجم جاري فردي 500
ميلي ليتر و تعداد تنفس او  14بار در دقيقه باشد ،به اين ترتيب حجم

دقيق��هاي او براب��ر با  500ضربدر  14يا  7000ميل��ي ليتر ( 7ليتر) در
دقيقه خواهد بود.
بنابراين در حالت استراحت براي برقراري کافي روند اکسيژن گيري
و دفع کربن دياکس��يد ،حدود  7ليتر هوا بايد وارد ريهها و از آن خارج
شود .اگر حجم دقيقهاي کمتر از نرمال باشد ،مصدوم ونتيالسيون ناکافي
خواهد داش��ت و به اصطالح دچار وضعيت هيپو ونتيالس��يون ميشود.
هيپوونتيالسيون موجب تجمع کربن دياکسيد در بدن ميگردد .زماني
که به علت تروماي ناحيه سر يا قفسه سينه ،الگوي نفس کشيدن تغيير
ميکند يا اينکه ديواره قفسه سينه قادر به حرکت کافي نميباشد ،وقوع
هيپوونتيالسيون امر شايعي اس��ت .مثال ،مصدومي که دچار شکستگي
دندهها ميش��ود ،به علت درد ناش��ي از آسيب نفسهاي تند و سطحي
ميکش��د و ممکن اس��ت داراي حجم جاري  100ميل��ي ليتر و تعداد
تنفس 40بار در دقيقه باشد .حجم دقيقهاي اين فرد برابر با  100ضربدر
 40يا  4ليتر در دقيقه ميباشد.
اگر در يک فرد غير ترومايي در حالت اس��تراحت براي تبادل گازي
کاف��ي ،احتياج به  7ليتر هوا در دقيقه باش��د ،بنابراين در مصدوم مورد
بح��ث ،حدود  3ليتر در دقيق��ه کمتر از آن مقداري خواهد بود که بدن
براي دفع کافي کربن دياکس��يد به آن نياز خواهد داشت .پس اين فرد
دچار هيپوونتيالسيون ميش��ود .فقط  150ميلي ليتر هوا الزم است تا
بر فضاي مرده غلبه ش��ود .اگر حجم جاري  100ميلي ليتر باشد ،اصوال
هواي اکس��يژن دار به آلوئولها نخواهد رس��يد .اگ��ر اين مصدوم تحت
درمان قرار نگيرد ،هيپوونتيالس��يون حاصله س��ريعا منجر به ديسترس
تنفسي و در نهايت مرگ خواهد شد.
در مثال قبلي عليرغم آنکه مصدوم در هر دقيقه  40بار نفس ميکشد،
با اين وصف دچار هيپوونتيالسيون ميشود .امدادگر بايد هنگام ارزيابي
تواناي��ي مص��دوم از نظر تب��ادل هوا هم به تعداد تنف��س و هم به عمق
آن توجه داش��ته باش��د .اشتباه ش��ايعي که در اين مواقع روي ميدهد
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اکسيژناسيون و ونتيالسيون در مصدومان ترومايي

(شکل 5ـ )6اکسيژن از داخل آلوئولها به داخل گلبولهاي قرمز خون حرکت ميکند.
اين اکسيژن از طريق ملکول هموگلوبين به سلولهاي بافتي منتقل ميشود .اکسيژن بعد از جدا
شدن از هموگلوبين به داخل سلولهاي بافتي وارد ميشود .دي اکسيد کربن در جهت مخالف
حرکت کرده ،اما احتياجي به هموگلوبين نداشته و از طريق پالسما منتقل ميگردد.

روند اکسيژناسيون در بدن انسان شامل سه مرحله ميباشد:
تنفس خارجي عبارت از انتقال مولکولهاي اکسيژن از اتمسفر خارجي
به داخل جريان خون ميباش��د .اکس��يژن موجود در فضاي آلوئولي به
صورت گاز آزاد ميباش��د؛ بنابراين هر مولکول اکس��يژن مستقال اعمال
فش��ار ميکند .افزايش درصد اکسيژن در هواي تنفسي ،موجب افزايش
فشار اکسيژن آلوئولي ميشود.
حمل اکس��يژن حاصل پروس��ه انتقال اکسيژن از اتمسفر خارجي به
داخل گلبولهاي قرمز خون در خالل ونتيالسيون و انتقال اين گلبولها
به بافتهاي بدن از طريق سيس��تم گردش خون ميباش��د .اين پروسه
متک��ي بر برون ده قلبي ،مقدار هموگلوبين و درصد اش��باع هموگلوبين
با اکس��يژن است .مقدار مصرف اکسيژن در بدن در مدت يک دقيقه به
اکس��يژن مصرفي موسوم شدهاس��ت .گلبولهاي قرمز خون را ميتوان
ب��ه عنوان «تانکرهاي اکس��يژن» ب��دن درنظر گرفت .اي��ن تانکرها در
امتداد «شاهراههاي» سيس��تم عروقي حرکت کرده و بار اکسيژن خود
را در جايگاههاي مخصوص توزيع يعني در بس��ترهاي مويرگي «تخليه
ميکنند».
تنفس داخلي (س��لولی) عبارت از جابجايي يا انتش��ار اکس��يژن از
گلبولهاي قرمز خون به داخل سلولهاي بافتي ميباشد .متابوليسم در
حالت طبيعي از طريق پروس��ه گليکوليز و چرخه کربس انجام ش��ده و
در نتيجه آن انرژي ،دياکسيد کربن و آب توليد ميشوند .چون مبادله
واقعي اکسيژن بين  RBCو بافتها در سطح مويرگها ي ديواره نازک
اتفاق ميافتد ،اگر ( Fio2درصد اکس��يژن موجود در هواي تنفسي) کم
باش��د يا اگر اختاللي در حرکت اکس��يژن به س��مت بسترهاي مويرگي
ايجاد بش��ود ،در هردو حالت مقدار اکسيژن موجود براي مصرف توسط
س��لولهاي بافتي کاهش پيدا ميکند .اگر اکس��يژن به اندازه کافي در
دس��ترس نباش��د ،در آن صورت بافته��ا نيز نميتوانند ب��ه اندازه نياز
مصرف نمايند.
اکس��يژن رس��اني کافي تابع هرکدام از اين س��ه مرحله ميباش��د.
هرچند که توان اکس��يژن رساني به بافتها در شرايط پيشبيمارستاني
سريعا بهبود پيدا کردهاس��ت ،بااين وصف کليه مصدومان ترومايي بايد
با اس��تفاده از تجهيزات تنفسي مناسب اکسيژن اضافي دريافت کنند تا
هيپوکسي موجود تصحيح گشته و کامال مرتفع شود.

آن اس��ت که مصدوم داراي تنفس س��ريع را در حال هيپرونتيالسيون
فرض ميکنند ،درحالي که چنين نيست .راه بهتري براي قضاوت وضع
تنفس��ي مصدوم آن است که به مقدار دفع کربن دياکسيد توجه شود.
تاثير دفع کربن دياکس��يد بر روند متابوليسم با توجه به اصل  Fickو
متابوليسم هوازي وغير هوازي در فصل  7مورد بررسي قرار ميگيرد.
درارزياب��ي پيشبيمارس��تاني وض��ع تنف��س مص��دوم بايد ب��ه نحوه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفسکش��يدن ،امکان تبادل هوا و توان انتقال اکسيژن توجه شود .بدون پاتوفيزيولوژي
تامين مناس��ب اکس��يژن ،روند متابوليس��م غير هوازي شروع ميشود.
تروما ميتواند توانايي سيس��تم تنفسي را براي تامين کافي اکسيژن
عالوه بر اين ،ونتيالس��يون موثر نيز بايد انجام شود .يک مصدوم ممکن
و دفع دياکسيد کربن از راههاي زير تحت تاثير قرار دهد:
اس��ت ونتيالسيون را کامل يا ناقص انجام دهد يا اساسا فاقد توان انجام
هيپوونتيالس��يون ميتواند حاصل تضعيف ميل تنفسي باشد،
ونتيالس��يون باش��د .امدادگران بايد فورا ناتوانيهاي اکسيژن رساني و .1
که معموال به علت کاهش کارايي نورولوژيک است
ونتيالسيون در مصدوم را ارزيابي نموده و تحت مراقبت قرار دهند.
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هيپوونتيالس��يون ميتواند حاصل انس��داد راهه��اي فوقاني
.2
وتحتاني تنفس باشد.
هيپوونتيالس��يون ميتوان��د به دليل کاهش خاصيت اتس��اع
.3
ريهها بوجود بيايد.
هيپوکس��مي ميتواند به دليل کاهش انتشار اکسيژن از غشا
.4
آلوئولي ـ مويرگي باشد.
هيپوکسمي ميتواند به دليل کاهش جريان خون در آلوئولها
.5
باشد.
هيپوکسمي ميتواند حاصل نرسيدن هوا به مويرگها ،معموال
.6
به علت پرش��دن آلوئولها از مايع و ترشحات ،باشد .هيپوکسي ميتواند
در س��طح س��لولها و به علت کاهش جريان خون به س��لولهاي بافتي
بوجود بيايد.
در سه حالت اول ،هيپوونتيالسيون به علت کاهش حجم دقيقهاي
روي ميدهد .اگرهيپوونتيالس��يون درمان نش��ود ،منجر به تجمع کربن
دياکس��يد ،اس��يدوز و در نهايت مرگ خواهد ش��د .مقابله با اين وضع
شامل بهتر نمودن تعداد وعمق تنفس مصدوم از طريق مرتفع گردانيدن
مشکالت موجود در راه هوايي و نيز انجام تنفس کمکي ميباشد .دو علت
اول تهويه ناکافي يعني کاهش کارايي نورولوژيک و انسداد مکانيکي راه
هواي��ي در اين فصل مورد بحث قرار ميگيرد .علت س��وم يعني کاهش
حجم دقيقهاي به دليل کاهش خاصيت انبس��اط پذيري ريهها در فصل
دهم وسه علت آخر در فصل هفتم مورد بحث خواهد گرفت.

کاهش کارايي نورولوژيک
کاه��ش حجم دقيقهاي ميتواند حاص��ل دو وضعيت باليني مرتبط
به تضعيف توان نورولوژيک يعني ش��ل ش��دگي زبان و کاهش س��طح
هوشياري ( )LOCباشد.
ش��ل شدگي زبان به علت کاهش سطح هوشياري موجب قرارگيري
زبان در موقعيت فرو افتادهاي ميش��ود .اگر مصدوم در وضعيت سوپين
(به پش��ت خوابيده) باشد ،قاعده زبان به سمت عقب فرو افتاده و ناحيه
هيپوفارنکس را مس��دود خواهد کرد (شکل  .)6-6براي آنکه از مسدود
شدن هيپوفارنکس توسط زبان جلوگيري شود ،امدادگر بايد هر مصدوم
به پشت خوابيده دچار کاهش سطح هوشياري را ــ عليرغم آنکه عاليم
اختالل تنفس��ي داشته و يا نداشته باش��د ــ از نظر باز بودن راه هوايي
مورد ارزيابي قرار دهد .چنين مصدوماني هر از چند گاهي نيز احتياج به
ساکشن دارند ،زيرا ترشحات ،بزاق ،خون يا مواد استفراغی ممکن است
در ناحيه اوروفارنکس تجمع پيدا کنند .کاهش  LOCبر ميل تنفس��ي
تاثير گذاش��ته و ممکن است تعداد تنفس ،حجم آن يا هر دو را کاهش
دهد .اين کاهش در حجم دقيقهاي ميتواند موقت يا دائمي باشد.

انسداد مکانيکی
يک��ي ديگ��ر از علل کاهش حجم دقيقهاي همان انس��داد مکانيکي
راه هوايي ميباش��د .منشا اين انس��داد ممکن است نورولوژيکي يا کامال
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(شکل 6ـ )6در يک مصدوم ناهوشيار ،زبان تون عضالني خود را از دست داده و به پشت
حلق رانده ميشود .درنتيجه راه هوايي را مسدود نموده و مانع از عبور اکسيژن به داخل تراشه
و ريهها ميگردد.

مکانيکي باشد .ضايعات نورولوژيکي که  LOCرا تغيير ميدهند ،ممکن
اس��ت «عوامل کنترل کننده» زبان را مختل نموده واز جايگيري آن در
وضعيت آناتوميک خنثي (غيرمس��دود کنن��ده) جلوگيري کنند .در اثر
اختالل در اين «عوامل کنترل کننده» زبان به عقب برگش��ته و موجب
بسته شدن هيپوفارنکس ميشود (شکل .)6-6
اجس��ام خارجي ممکن است اش��يايي باشند که هنگام وقوع سانحه
در ده��ان مص��دوم وجود داش��تهاند (مث�لا دندان مصنوع��ي ،آدامس،
تنباکو ،دندان طبيعي و تکه اس��تخوان) .موادي مانند خرده شيش��ه يا
هر جس��م نزديک دهان مصدوم درهنگام س��انحه نيز ممکن اس��ت راه
هوايي را با خطر روبرو سازد .انسداد راه هوايي فوقاني و تحتاني احتمال
دارد به داليل ديگري از جمله بوس��يله کوالپس اس��تخوان يا غضروف
درنتيجه شکس��تگي حنجره يا تراش��ه ،بوسيله کنده شدن اليه مخاطي
از هيپوفارنکس و زبان يا بوس��يله آسيب ناحيه صورت که درآن خون و
قطعات اس��تخواني وبافتي نقش عامل مسدود کننده راه هوايي را بازي
ميکنند ،ايجاد شود.
مقابل��ه با انس��داد مکانيکي راه هوايي يکي از وظايف مهم پرس��نل
پيشبيمارستاني محسوب ميشود .اجسام خارجي موجود در حفره دهان
ممکن است جابجا شده و موجب مسدود شدن هيپوفارنکس يا الرنکس
(حنجره) شوند .آسيبهاي له کننده ناحيه حنجره و ادم تارهاي صوتي
را بايد درنظر داشت .اجسام خارجي ممکن است از محيط خارج از بدن
يا از بدن خود مصدوم آمده باش��ند .مصدومان دچار آس��يبهاي ناحيه
صورت معموال با دو جس��م خارجي شايع يعني خون و مواد استفراغي،
گرفتار انسداد ميشوند .امدادگر پيشبيمارستاني بايد فورا راه هوايي را
ازاين دو مايع بدني مسدود کننده پاک کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراقبت
کنترل راه هوايي
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مصدومان ترومايي قلم داد شده و در روند مراقبت پيشبيمارستاني هيچ
چيزي اساسي تر از ارزيابي مناسب راه هوايي نميباشد (شکل .)6-7
در قط��ع نظر از روش مراقبت از راه هوايي ،امدادگر پيشبيمارس��تاني
بايد همواره احتمال وجود آسيب ستون فقرات گردني را مد نظر داشته
باش��د .بکارگيري هر کدام از روشهاي کنترل راه هوايي نيازمند تثبيت
همزمان س��تون فقرات گردني در وضعي��ت خنثي تا زمان تثبيت کامل
مصدوم ميباش��د .شرح کامل چگونگي تثبيت ستون فقرات در فصل 9
آورده شدهاست.

مهارتهاي پايه
مراقب��ت از راه هوايي در مص��دوم دچار تروما بر هر مراقبت ديگری
ارجحي��ت دارد ،زي��را ب��دون راه هوايي مناس��ب نتيج��ه مثبتی عايد
نخواهد ش��د .مراقبت از راه هوايي مسئله چالش برانگيزی است ،اما در
اغلب مصدومان ،اجرای مهارتهای س��طح پاي��ه کفايت ميکند .حتی
امدادگرانی که مهارتهای پيش��رفته را آموزش ديدهاند ،نيز بايد قادر به
اجرای مهارتهای پايه باش��ند ،زيرا درصورت عدم موفقيت مهارتهای
پيشرفته بايد بتوانند مهارتهای پايه را انجام دهند .امدادگرانی که دوره
مهارتهای پيشرفته را گذراندهاند بايد همواره منافع و خطرات ناشی از
اجرای اين مهارتها ی تهاجمی را درنظرداش��ته باشند .گذشته از اين،
مديريت آموزش مهارتهای پيشرفته بايد همواره توانمندی امدادگران
را ارزيابی نموده و بر کيفيت کار آنها از نزديک نظارت داشته باشد.
پاک کردن راه هوايي با استفاده ازدست .اولين اقدام در مراقبت از
راه هوايي بايد بررس��ي مشاهدهاي سريع حفره اروفارنکس باشد .اجسام
خارجي مانند باقيمانده غذا ،دندان شکس��ته و لخته خون ممکن اس��ت
در دهان مصدوم ترومايي پيدا ش��وند .امدادگر پيشبيمارس��تاني بايد با
اس��تفاده ازانگشتان دست (دس��تکش دار) اين اجسام را از حفره دهان
خارج کرده و در مورد خون و مواد استفراغی آنها را ساکشن نمايد.
مانورهای دستي .در مصدومان ناپاسخگو ،زبان شل شده ،به سمت عقب
رفته و موجب مس��دود شدن ناحيه هيپوفارنکس ميشود (شکل .)6-6
زبان شايعترين علت انس��داد راه هوايي است .امدادگر پيشبيمارستاني
با اس��تفاده از روشهاي دس��تي آس��ان ميتواند اين نوع انس��داد را باز
نمايد ،زيرا زبان به استخوان آرواره پايئن (مانديبل) متصل بوده و با آن
به س��مت جلو حرکت ميکند .هر مهارتي که مانديبل را به سمت جلو
حرکت دهد ،موجب آن خواهد شد تا زبان نيز حرکت نموده و از ناحيه
اروفارنکس خارج شود:
فش�ردن آرواره پايئن .در موارد ش��ک به تروماي نواحي سر ،گردن
و صورت ،امدادگر بايد س��تون فقرات گردني را در وضعيت خط وس��ط
يا خنثي قرار دهد .مهارت فش��ار بر آرواره پايين در عين باز نمودن راه
هواي��ي ،يا موجب حداقل حرکت در ناحيه س��ر و س��تون فقرات گردن
ش��ده وي��ا اصال هيچ حرکتي را ب��ه آنها وارد نميکند (ش��کل  .)6-8با
گذاشتن انگشتان شس��ت روي گونهها وگذاشتن انگشتان اشاره و بلند
روي مانديبل و فش��ار دادن رو به جلو ،اين استخوان قدري باال کشيده

ميشود.
باال آوردن چانه .اين مهارت براي رفع انواع انسداد آناتوميک راه هوايي
در مصدوماني که تنفس خود بخودي دارند ،ايدهآل ميباشد (شکل -9
 .)6چانه و دندانهاي پيش��ين تحتاني در دست گرفته شده و به منظور
جلوآوردن مانديبل ،به س��مت باال کش��يده ميشوند .امدادگر بايد براي
پيشگيري از آلودگي ناشي از مايعات بدن ،دستکش بپوشد.
اي��ن دو تکني��ک موج��ب حرکت مانديبل به س��مت جل��و و باال و
نيزقدري به سمت پايين خواهند شد و در نتيجه زبان جلو کشيده شده
و راه هوايي و دهان بازميش��وند .در تکنيک اول ،مانديبل به سمت جلو
فش��ار داده ميش��ود ،در حاليکه در تکنيک دوم ،اين اس��تخوان به جلو
کش��يده ميشود .در اجراي اين مهارتها بايد به ترومايي بودن مصدوم
توجه شود و امدادگر بايد ضمن باز نمودن راه هوايي از طريق جابجايي
زبان در ناحيه فارنکس خلفي از س��تون فقرات گردني مصدوم نيز کامال
حفاظت کند.
ساکش�ن کردن .يک مصدوم ترومايي ممکن است نتواند ناحيه تراشه
خود را به نحو موثري از ترش��حات ،مواد اس��تفراغي ،لختههاي خون و
ي از برقراري
اشيا خارجي پاکسازي کند .استفاده از ساکشن بخش مهم 
راه هوايي باز قلمداد ميشود.
مهمترين عارضه ساکش��ن کردن طوالني مدت ،ايجاد هيپوکس��مي
اس��ت که خود را به صورت اختالالت قلبي مانند تاکيکاردي اوليه نشان
ميدهد .با اکس��يژن رساني به موقع به مصدوم ترومايي ميتوان از بروز
اي��ن عارضه جلوگي��ري نمود .عالوه بر اين ،در خالل ساکش��ن طوالني
مدت ،ممکن اس��ت بي نظميهاي قلبي به دليل هيپوکس��مي شرياني
اتف��اق افتاده و منجر به هيپوکس��مي مي��وکاردي و نيز تحريک عصب
واگ به دليل تحريک تراشه شود .تحريک عصب واگ ميتواند منجر به
براديکاردي شديد و هيپوتانسيون گردد.
مص��دوم تروماي��ي که هنوز انتوبه نشدهاس��ت ممکن اس��ت نياز به
ساکش��ن تهاجم��ی راه هوايي فوقاني داش��ته باش��د .قبل از رس��يدن
واحد EMSمقادير زيادي خون و مواد استفراغي ميتواند در راه هوايي
تجمع پيدا کرده باشد و بنابراين يک دستگاه ساکشن قادر به پاکسازي
فوري آن نباشد .در چنين مواردي با رعايت تثبيت ستون فقرات گردني
ميتوان مصدوم را به پهلو خواباند تا نيروي جاذبه نيز در پاکس��ازي راه
هوايي به کمک طلبيده ش��ود .براي پاکسازي ناحيه اوروفارنکس بايد از
يک ساکش��ن سفت استفاده کرد .هرچند که هيپوکسی ميتواند نتيجه
ساکشن طوالنی مدت باشد ،با اين وصف انسداد کامل راه هوايي موجب
عدم تبادل اکس��يژن خواهد ش��د .ساکش��ن تهاجمی و تغيير وضعيت
مصدوم حداقل تا زمان باز ش��دن نس��بی راه هوايي ادامه دارد .در اين
زمان ،اکسيژن رسانی مجددا برقرار شده و درصورت لزوم ساکشن تکرار
ميشود.
هنگام ساکش��ن نمودن لوله تراش��ه ،بايد توجه شود تا جنس کاتتر
ساکش��ن نرم باش��د .از اين طريق هم تروماي وارده به مخاط تراشه کم
ميشود و هم مقاومت اصطکاکي به حداقل خود ميرسد .اين کاتتر بايد

راه هوايي و تنفس

(شکل 7ـ)6

الگوريتم نحوه مراقبت از راه هوايي مصدوم ترومايي
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(شکل 8ـ )6مانور فشار دادن آرواره پايين در مصدوم ترومايي .انگشتان شست در هر طرف
روي برجستگي زايگوما قرار داده ميشود .انگشتان اشاره و بلند نيز روي زاويه استخوان مانديبل
قرار ميگيرند .مانديبل به سمت باال کشيده ميشود.

(شکل 9ـ )6مانور باال کشيدن چانه در مصدوم ترومايي .اين مانور نيز مانند مانور فشاردادن
آرواره پايين عمل ميکند و موجب جلو کشيده شدن زبان از ناحيه حلق ميشود.

به اندازه کافي دراز بوده ( 50تا  55س��انتيمتر) و انتهاي صاف داش��ته
باشد تا از وارد ش��دن تروماي مخاطي جلوگيري کند .استفاده از کاتتر
نرم براي ساکشن نمودن مقادير فراوان مواد و ترشحات خارجي از ناحيه
حلق يک مصدوم ترومايي چندان کارگر نميباش��د .درچنين مواقعي از
نوعي کاتتر خاص موسوم به کاتتر نوک بادامي استفاده ميشود.
هنگام ساکشن کردن مصدوم انتوبه شده ،رعايت روشهاي آسپتيک
امري حياتي است .مراحل اجرای ساکشن به قرار زير است:
قبل از شروع به مصدوم اکسيژن  100%داده ميشود.
.1
با رعايت اصل استريل ،تجهيزات الزم آماده شوند.
.2
بدون ساکش��ن ،کاتتر در محل مورد نظر مس��تقر شده و در
.3
ضمن عقب کش��يدن کاتتر ،ساکش��ن به مدت 15تا  30ثانيه ادامه پيدا
ميکند.
(شکل 10ـ )6ايرويهاي نوع اوروفارنژئآل
مجددا اکس��يژن برقرار شده و حداقل  5بار تنفس به مصدوم
.4
• مصدومي که هوشيار يا نيمه هوشيار است.
داده ميشود.
عوارض
اين روال درصورت لزوم تکرار ميشود.
.5
• از آنجاييکه  OPAميتواند رفلکس گگ را تحريک کند ،استفاده
وس�ايل کمک�ي پايه .ه��رگاه مهارتهاي دس��تي در رفع انس��داد از آن ممکن اس��ت موجب حالت اُغ زدن ،استفراغ و اسپاسم حنجره در
آناتوميک راه هوايي موفــق نشوند يا برقراری مداوم راه هوايي ضرورت مصدومان هوشيار شود.
داش��ته باش��د ،اس��تفاده از ي��ک راه هـــوايي مصنوع��ي (artificial
نازوفارنژي�ال ايروي .نازوفرنژيال ايروي ( )NPAوس��يلهاي نرم و
 )airwayگام بعدي قلمداد ميشود.
ازجنس التکس ميباش��د که از راه يکي از س��وراخهاي بيني وعبور از
اروفارنژيال ايروي .پراس��تفاده تري��ن راه هوايي مصنوعي همين دي��واره خلفي نازوفارنکس و اروفارنکس در جايگاه مس��تقر ميش��ود
اروفانژيال ايروي ( ) OPAميباش��د (شکل  OPA .)6-10را ميتوان (ش��کل.)6-11
هم به طور مستقيم و هم به طور معکوس در جايگاه قرار داد.
موارد استعمال
موارد استعمال
مصدومي که قادر به حفظ راه هوايي خود نميباشد.
•
• مصدوماني که قادر به حفظ راه هوايي خود نميباشند.
ممنوعيت استعمال
زماني که احتياجي به وسيله کمکي نباشد.
• ب��راي جلوگيري از آس��يب ديدگي لوله تراش��ه در مصدوماني که •
انتوبه شدهاند.

ممنوعيت استعمال

عوارض

راه هوايي و تنفس

(شکل 11ـ)6

ايرويهاي نوع نازوفارنژئآل

• خونري��زي ب��ه هنگام کار گذاش��تن ،ميتواند يک��ي از عوارض آن
باشد.

(شکل 12ـ)6
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لوله تراشه

ايرويهاي دو لولهاي
اين نوع ايروي به امدادگران امکان آنرا ميدهد تا يک ايروي جانشين در
دسترس داشته باشند .ازآنجاييکه کسب مهارت در بکارگيري اين ايروي
احتياج به آموزش کوتاهي دارد ،بسيار از محافل علمي از بکارگيري آن
حمايت ميکنند .امدادگران مجرب در مهارتهاي باز نمودن راه هوايي،
بايد اس��تفاده از اين وسيله را همواره درنظر داشته باشند ،مخصوصا اگر
تالش آنها براي انتويه کردن مصدوم با موفقيت همراه نباشد .امتياز مهم
اين نوع ايروي آن اس��ت که مستقل از موقعيت مصدوم ميتوان آنرا کار
گذاش��ت .به اين ترتيب استفاده از آن در مصدومان مشکوک به آسيب
گردني اهميت فراواني دارد .اس��تفاده از اين اي��روي محدود به افرادي
است که حداقل  16سال سن داشته وحدود  150سانتيمتر قد دارند.

موارد استعمال

• امدادگ��ر مقدمات��ي .اگر امدادگر آموزش ديده و مجاز باش��د ،اين
ايروي را ميتواند به عنوان ايروي منتخب در مصدومان ناهوش��يار فاقد
رفلکس گگ و دچار آپنه يا داراي تعداد تنفس کمتر از  10بار در دقيقه
مورد استفاده قرار دهد.
• امدادگر تکميلي .اگرامدادگر موفق به انتوبه کردن داخل تراشهاي
مصدوم نش��ود و نتواند به آساني با استفاده از ماسک ( )BMVوOPA
يا NPAتنفس مصدوم را برقرار نمايد.

ممنوعيت استعمال

•
•
•

سالم بودن رفلکس گگ
بيماري شناخته شده مري
مسموميت اخير با مواد سوزاننده

عوارض

• اُغ زدن و استفراغ (درصورتي که رفلکس گگ سالم باشد)
• آسيب ديدگي مري
• هيپوکس��ي (درصورتي که با اس��تفاده لوله اشتباهي تنفس برقرار
شده باشد)

(شکل 13ـ)6

تجهيزات الزم براي انتوباسيون يا گذاشتن لوله تراشه

مراقب پیش بیمارستانی الزم است تجهیزات مناسب داشته باشد .اجزاء استاندارد
یک کیت انتوباسیون عبارتند از :
 الرنکوسگوپ با تیغه های مستقیم و منحنی اندازه بالغین و اطفال باتری و المپ اضافه دستگاه ساکشن لوه تراشه های اندازه بالغین و اطفال استیلت سرنگ  10میلی لیتری لوبریکان محلول در آب فورسپس Magill ابزار تشخیص دی اکسید کربن end-tidal -وسیله برای ثابت نگاه داشتن لوله
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انتوباسيون داخل تراشهاي (لوله تراشه)

سابقه کاری امدادگری پيدا نشدهاست ،با اين وصف ،رابطهای بين تعداد
دفعات انتوبه کردن توس��ط يک امدادگر و درج��ه موفقيت وجود دارد.
تجربه کار ميزان موفقيت را باال ميبرد.
امدادگران و سيس��تمهای امدادرس��انی ،هنگام استفادهاز هر روش
مراقبتی پيش��رفته بايد حساب سود و زيان ناشی از آن را در نظر داشته
باش��ند .انجام هر روش��ی صرفا ب��ه اين دليل که گوي��ا پروتکلها آن را
مجاز دانس��تهاند ،کار نامناسبی است .در هر موقعيتی ،منافع و خطرات
احتمالی را س��نجيده و براس��اس منافع مصدوم تصمي��م گيری نماييد.
موقعيتها براس��اس طول زمان انتقال ،مکان (ش��هر يا روستا) و درجه
آش��نايي امدادگ��ر با روش بکارگرفته ش��ده ،بس��يار باهمديگر متفاوت
هستند.

گذاشتن لوله تراشه بهترين روش براي دستيابي به بيشترين کنترل
راه هواي��ي در مصدوماني اس��ت که دچار آپنه بوده ي��ا نيازمند تنفس
کمکي ميباش��ند (ش��کلهای  6-12و  .)6-13با اين وصف ،مطالعات
اخير نش��اده دادهاند ک��ه در مناطق ش��هری،مصدومان ترومايي بدحال
انتوبه ش��ده نتيجهای بهتراز مصدومان دارایBVMو OPAنگرفتهاند
عليرغ��م اين واقعيت ،لوله تراش��ه گذاری ارجح تري��ن روش کنترل راه
هوايي است ،زيرا مزاياي زير را به همراه دارد:
• راه هوايي را کامال جدا ميکند.
• امکان تنفس با اکسيژن  100%را فراهم ميآورد.
• ضرورت قرار دادن ماسک روي صورت را مرتفع مينمايد
• خطر آسپيراسيون را بشدت کاهش ميدهد (مواد استفراغي ،اشيا روشهاي اجرايي انتوبه کردن
چندي��ن روش برای اجرای انتوبه ک��ردن وجود دارند .انتخاب روش
خارجي يا لخته خون).
مناس��ب تابع عواملي مانن��د نيازهاي مصدوم ،درجه فوريت ،پوزيش��ن
• ساکشن عميق تراشه را آسان مينمايد.
مصدوم (چهره به چهره) يا آموزش وتجربه کاري(انتوبه کردن با استفاده
• از دميده شدن هوا به داخل معده ممانعت بعمل ميآورد
• راه��ي اضاف��ي براي تجويز داروهاي مورد نياز را در دس��ترس قرار ازمواد فارماکولوژيک) ميباش��د .صرف نظر از روش انتخاب ش��ده ،سر
وگ��ردن مصدوم در زمان اج��راي روش و تا زمانيکه س��تون فقرات در
ميدهد.
بيحرکت��ي کامل قرار داده ميش��ود ،بايد در پوزيش��ن خنثي ثابت نگه
موارد استعمال
داش��ته ش��وند .بطور کلي امدادگر نبايد بيش از س��ه بار براي قراردادن
ي که قادر به حفظ راه هوايي خود نميباشد.
• مصدوم 
لوله تراشه تالش کند .بعد از سه بار تالش ناموفق بايد به روش ديگري
• مصدومي که مش��کل اکس��يژن گيري قابل توجهي داشته و نياز به
متوسل شود.
اکسيژن با درصد باال دارد.
• مصدومي که مش��کل تنفس��ي قابل توجهي داشته و نياز به تهويه انتوبه کردن به روش اوروتراکئآل (دهاني تراشهاي) .در اين روش
لوله تراش��ه از طريق دهان در داخل تراشه قرار داده ميشود .بيمارغير
کمکي دارد.
ترومايي معموال در پوزيش��ن «گرفتن بيني» قرار داده ميشود تا انتوبه
ممنوعيت استعمال
کردن به س��هولت انجام ش��ود .از آنجاييکه اين پوزيش��ن ستون فقرات
• ناآشنايي به کار گذاشتن آن
گردني را در محل ( C1-C2دومين مکان شايع شکستگي ستون فقرات
• مورد استعمال مناسب وجود نداشته باشد.
گردني در مصدوم ترومايي) را در حالت اکستانسيسون شديد و نيز آنرا
• نزديک��ي ب��ه مرک��ز درماني تحوي��ل گيرنده مص��دوم (ممنوعيت در محل( C5-C6ش��ايعترين مکان شکستگي ستون فقرات گردني در
نسبي).
مصدوم ترومايي) در حالت فلکس��يون ش��ديد قرار ميدهد ،نبايد از اين

عوارض

• هيپوکسمي ناشي از چند بار تالش ناموفق
• آسيب ديدگي راه هوايي و خطر خونريزي
• انتوبه کردن برنش اصلي راست بجاي تراشه
• انتوبه کردن مري بجاي تراشه
• استفراغ منتهي به آسپيراسيون
• لق شدگي يا شکستگي دندان
• آسيب ديدگي تارهاي صوتي
• تبديل نمودن يک آسيب ديدگي ستون فقرات گردني بدون عواقب
نورولوژيک به آسيب ديدگي با عواقب نورولوژيک
مطالعات نش��ان دادهاند که هرچقدر انتوبه کردن تکرار ش��ود درجه
موفقيت بيش��تر ميگ��ردد .هرچند که رابطهای بي��ن درجه موفقيت و

(شکل 14ـ )6قراردادن سر بيمار در پوزيشن«اسنيفينگ» ،امکان مشاهده ايده آل حنجره
را از طريق حفره دهان فراهم مياورد .اما اين پوزيشن موجب اکستانسيون شديد گردن مصدوم
در حد فاصل  C1و  C2وفلکسيون شديد آن در حد فاصل  C5و C6ميشود .اين دو نقطه
شايعترين محل شکستگيهاي ستون فقرات گردني محسوب ميشوند.

راه هوايي و تنفس

پوزيشن در مصدومان ترومايي استفاده شود (شکل .)6-14
انتوبه کردن به روش نازوتراکئآل (بينـيـ تراش�ه) .در مصدومان
ترومايي هوشيار يا در آنهايي که رفلکس گگ هنوز برقرار است ،امدادگر
در انجام انتوبه کردن با مشکل مواجه خواهد شد .اگر تنفس خود بخودي
وجود داشته باشد ،امدادگر ميتواند با توجه به قانون نفع بيشتراز ضرر،
دس��ت به اقدامي کور براي قرار دادن لوله تراشه از طريق بيني (موسوم
به  )BNTIبزند .هرچند که انتوبه کردن به روش نازوتراکآل در مقايسه
با مشاهده مس��تقيم و انتوبه کردن به روش اوروتراکيآل معموال مشکل
تر اس��ت ،با اين وصف درجه موفقي��ت آن در مصدومان ترومايي حدود
 90%است .هنگام اجراي اين روش ،مصدوم بايد در حال نفس کشيدن
باشد تا امدادگر اطمينان پيدا کند که لوله تراشه به راحتي از حد فاصل
تاره��اي صوتي عبور ميکند .برخی منابع ب��ر ممنوعيت انجام BNTI
در مصدوم��ان دچ��ار تروما يا شکس��تگی ناحيه ميانی صورت انگش��ت
ميگذارند ،اما تجارب فراوانی حکايت از عدم ورود لوله تراش��ه در حفره
جمجم��ه دارند .آپنه يکي از موارد ممنوعيت  BNTIقلمداد ميش��ود.
عالوه براين ،هنگام اجرای  BNTIنبايد از  styletاستفاده شود.
انتوبه کردن چهره به چهره .از اين روش در مواردي استفاده ميشود
که نتوان س��اير روشهاي اس��تاندارد انتوبه کردن مص��دوم ترومايي را
(به دليل عدم امکان قرارگيري امدادگر در پوزيش��ن مناس��ب بر بالين
مصدوم) بکار برد .ازجمله اين موارد عبارتند از:
• گرفتار شدن در داخل خودرو
• گرفتار شدن مصدوم در آوار
انتوبه کردن با استفاده از مواد دارويي .از اين روش گاهي اوقات به
منظور س��هولت در گذاشتن لوله تراشه در افراد شديدا مصدوم استفاده
ميشود .زماني که اجراي ساير روشها ناموفق باشد يا اجراي آنها قابل
قبول نباش��د ،امدادگران مجرب ميتوانند به اين روش متوس��ل شوند.
براي به حداکثر رساني تاثير اين روش و نيز بخاطر حفظ ايمني مصدوم،
الزم اس��ت تا پرس��نل مجري آن با پروتکلهاي محلي ،داروهاي مورد
استفاده و نيز موارد استعمال آن آشنايي کامل داشته باشند .استفاده از
دارو در انتوبه کردن ،مخصوصا نوع ، RSIخالي از خطر نيس��ت .اجراي
اين روش يک ضرورت اس��ت نه يک اختيار .انتوبه کردن با اس��تفاده از
مواد دارويي دو نوع ميباشد:
انتوبه کردن با اس��تفاده از داروهاي آرامبخش يا نارکوتيک.
.1
داروهايي مانند مي��دازوالم ،ديازپام ،فنتانيل يا مورفين به تنهايي يا در
ترکي��ب با همديگر و با هدف ريالکس کردن مصدوم تا حدي که امکان
انتوبه ش��دن را فراهم آورند ،مورد اس��تفاده قرار ميگيرند .نبايد دوزاژ
مورد اس��تفاده اين داروها به حدي برسد که موجب حذف رفلکسهاي
حفاظت��ي يا قطع تنفس بش��ود .تاثير مفيد اس��تفاده از يک دارو (مثال
ميدازوالم) به اثبات رسيدهاست.
انتوبه کردن س��ريع ( )RSIبا استفاده از ترکيبات فلج کننده
.2
(ق��اب  .)6-1در اين روش ،مصدوم ابتدا با داروهاي آرامبخش س��د يت
ميشود و بعد ازترکيبات فلج کننده استفاده ميکنند .اين روش موجب
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فل��ج کامل عضالت و نيز حذف تمام رفلکسه��اي حفاظتي وهمچنين
آپنه ميش��ود .مطالعات روي اين روش حکايت از موفقيت حدود 95%
آن دارند .با اين وصف ،برخی مطالعات اس��تفاده از اين روش را ش��ديدا
م��ورد انتقاد قرار داده و مدعی اند که فايدهای برای مصدوم در برندارد.
مرک��زی که در انجام  RSIدر صحنه حادثه مجرب اس��ت ،تاکيد کرده
ک��ه مصدوم��ان دچار ضربه مغ��زی تحت  RSIدر قي��اس با مصدومان
بدون  RSIنتيجه کمتری گرفتهاند .آناليز بعدی نش��ان دادهاس��ت که
هيپرونتيالس��يون منجر به هيپرکاربی و هيپوکس��ی از نتايج استفاده از
اين روش ميباشند.
ب��ا تمام اين اوصاف ،اجراي هرکدام از اين دو روش احتياج به زمان
دارد .اگر قرار باشد که برای مصدومی از اين روش استفاده شود ،منافع
آن بايد در برابر زمان مصروف آن در صحنه حادثه باهمديگر س��نجيده
شوند.

موارد استعمال

• هر مصدومي که احتياج به برقراري راه هوايي دارد و به دليل عدم
همکاري ،انتوبه کردن او با مشکل روبروشود ،کانديدي براي اجراي اين
روش قلمداد ميش��ود (اين عدم همکاري ممکن است ناشي هيپوکسي،
آسيب تروماتيک مغزي ،فشارخون باال يا مسموميت باشد).

ممنوعيتهاي نسبي

• دردسترس بودن روشهاي جايگزين(مانند روش دو لولهاي)
• آسيب ديدگي شديد ناحيه صورت طوريکه انتوبه کردن را مشکل
يا ناموفق بگرداند
• دفورميت��ي ي��ا آماس گردني طوريکه قرار دادن لوله را مش��کل يا
ناممکن گرداند
• آلرژي شناخته شده نسبت به داروهاي مورد استفاده
• مشکالت طبي که مانع از بکارگيري داروها باشد
• ناتواني در اجراي روش انتوبه کردن

عوارض

• اگ��ر انتوبه ک��ردن در مصدومي که به او داروهاي آرامبخش يا فلج
کننده داده ش��دهاند ،ناموفق باش��د در آن صورت او ق��ادر به حفظ راه
هوايي خود نبوده و تنفس خود بخود نيز ندارد .اين دس��ته از مصدومان
بايد تا زماني که آثار داروها زايل ميشود کماکان تحت تهويه با استفاده
از BVMباشند.
• هيپوکسي و هيپرکاربي ناشي از تالشهاي مکرر و ناموفق
• آسپيراسيون
• هيپوتانس��يون (کاهش فش��ار خون)؛ تقريبا تم��ام داروهاي مورد
استفاده،اثر جانبي کاهش فشار خون دارند.
مصدومان��ي که بطور خفيف يا متوس��ط دچ��ار هيپووليمي (کاهش
حجم خون) ميباشند ولي در فاز جبراني قرار گرفتهاند ،ممکن است به
علت استفاده داخل وريدي از اين داروها دچار کاهش شديد فشار خون
شوند .همواره بايد هنگام اس��تفاده از اين داروها در پروسه انتوباسيون،
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قاب 1ـ 6پروتکل نمونه براي انجام RSI

 .1حصول اطمينان از وجود امکانات و تجهيزات الزم ازجمله:
 .aاکسيژن
 .bماسک دريچه دار( )BVMدر اندازه و نوع مناسب
 .cماسک نوع Nonrebreather
 .dالرنگوسکوپ با چند تيغه
 .eچند عدد لوله تراشه
 .fامکانات جراحي براي برقراري راه هوايي
 .gداروهاي الزم براي انجام RSI
 .hمواد و تجهيزات الزم براي ثابت نمودن لوله تراشه بعد از انتوباسيون
 .iامکانات ساکشن
 .2حصول اطمينان از برقراري يک و ترجيحا دو الين وريدي باز
 .3دادن اکسيژن 100%قبل از شروع عمليات به مدت 3تا  4دقيقه
 .4قراردادن مانيتورهاي قلبي و پالس اکسيمتري
 .5درصورت هوشيار بودن مصدوم ،بهتر است داروي آرامبخش داده شود
 .6درص��ورت وجود آس��يب احتمالي يا قطعي مغزي( ،)TBIبهتر اس��ت
ليدوکائين و داروي آرامبخش داده شود.
 .7بع��د از تجوي��ز داروي فل��ج کنن��ده ،به منظ��ور کاس��تن از احتمال
آسپيراسيون ،از مانور ( Sellickفشار دادن کريکوييد) استفاده شود.
 .8بعد از انتوبه کردن ،فورا از جايگيري و اس��تقرار لوله اطمينان حاصل
شود .در خالل و بعد از انجام  ،RSIمانيتور قلبي ( )ECGو پالس اکسيمتري
ض��رورت دارد .در هنگام انتقال مصدوم ودر هر بار که جابجاميش��ود ،بايد
مجددا از استقرار لوله اطمينان حاصل شود.
 .9درصورت لزوم براي تداوم فلج عضالت ميتوان دوز داروهاي فلج کننده
راتکرار نمود

احتياط رعايت شود (جدول )6-1
حصول اطمينان از قرارگيري لوله تراش��ه .بعد از انجام انتوباس��يون،
الزم اس��ت تا با اقدامات مخصوص از قرارگيري مناس��ب لوله در تراشه
اطمينان حاصل کرد .قرارگيري نامناس��ب لوله ،اگر س��ريعا تش��خيص
داده نش��ود ،ميتوان��د منجر به هيپوکس��ي عميق و درنتيجه آس��يب
مغزي (آنس��فالوپاتي ناش��ي از هيپوکس��ي) و حتي مرگ شود .بنابراين
امدادگر پيشبيمارستاني موظف است تا با استفاده از اقدامات مناسب از
جايگيري صحيح لوله تراشه اطمينان حاصل کند .براي حصول اطمينان
ميتوان هم از روشهاي باليني و هم از وس��ايل کمکي اس��تفاده کرد.
روشهاي باليني عبارتند از:
• رويت مستقيم لوله هنگام عبور از حدفاصل تارهاي صوتي
• وج��ود صداهاي تنفس��ي دوطرفه (که ميت��وان در زير بغل به آنها
گوش داد) و فقدان صداي هوا بر روي ناحيه اپيگاستر
• مشاهده باال و پايين رفتن قفسه سينه در هنگام تنفس
• وجود بخار آب در ديواره لوله تراشه هنگام بازدم
متاس��فانه هيچک��دام از اي��ن روشه��ا به تنهاي��ي اطمينان 100%
ندارند .بنابراين اقدام سنجيده آن است که در صورت امکان تمامي اين
موارد باليني ارزيابي و مورد بررسي قرار گيرند .در موارد نادري به علت
مش��کل آناتوميک ،رويت عبور لوله از بين تارهاي صوتي نا ممکن است.
در يک وس��يله نقلي��ه در حال حرکت (زميني يا هوايي)  ،س��روصداي
موتور ميتواند شنيدن صداهاي تنفسي را تقريبا ناممکن گرداند .چاقي

روش اجرا

 .1قطعات روي هم سوار شوند
 .2از باز بودن الين وريدي اطمينان حاصل شود
 .3در ص��ورت امکان ،ب��ه مدت 3تا  4دقيقه اکس��يژن  100%به مصدوم
داده شود
 .4مصدوم روي مانيتور قلبي و پالس اکسيمتري گذاشته شود
 .5اگر الزم باشد ،دارويي آرامبخش ،مثال ميدازوالم ،به مصدوم تزريق شود
 .6درص��ورت وج��ود احتمالي يا قطعي  2،TBIت��ا  3دقيقه قبل از تزريق
داروي فلج کننده mg/kg 1.5 ،ليدوکائين داده شود
 .7در کودکان به منظور پيش��گيري از وقوع پاس��خ واگ بهتر است 1تا 3
دقيقه قبل از تزريق داروي فلج کننده 0/01 -0/02 mg/kg،آتروپين داده
شود
 .8يک داروي فلج کننده سريع االثر مانند سوکسينيل کولين از طريق وريدي
داده شود .شل شدگي و فلج عضالت در عرض  30ثانيه روي ميدهند.
بالغينmg/kg 2-1 :
کودکانmg/kg 2-1 :
 .9لوله تراشه اي گذاشته شود .اگر بار اول توفيقي بدست نيامد ،مجددا اقدام شود
 .10از جايگيري لوله تراشه اطمينان حاصل گردد.
 .11اگر با چند بار اقدام ،توفيقي در گذاش��تن لوله بدس��ت نيامد ،در آن
صورت بايد به فکر روشهاي جايگزين يا راه هوايي جراحي بود
 .12از يک داروي فلج کننده طوالني اثر مانند وکورونيوم به منظور تداوم
فلج عضالت استفاده شود
دوز اولبه0.1mg/kg IV push :
دوزهاي بعدي 0/01 mg/kg :هر  30-40دقيقه

و بيماري انس��دادي مزمن ريوي ( )COPDميتوانند مشاهده حرکات
قفسه سينه را هنگام تنفس با مشکل روبرو نمايند.
وسايل کمکي مورد استفاده عبارتند از:
• شاخص مربوط به مري
• ابزار شناس��ايي دياکس��يد کربن با اس��تفاده از کالريمتري (رنگ
سنجي )
• مانيتور کردن دياکسيد کربن به روش کاپنوگرافي
• پالس اکسيمتري
مانند روشهاي باليني ،هيچکدام از اين وس��ايل کمي نيز حصول
اطمينان  100%در همه مصدومان بدس��ت نميدهند .در مصدومي که
ضربان قلبي خوبی دارد ،اس��تفاده از دس��تگاه کاپنوگراف دراطاق عمل
به عنوان «اس��تاندارد طاليي» تشخيص اس��تقرار لوله تراشه در جايگاه
مناس��ب خود قلمداد ميشود .در صورت امکان از اين وسيله در شرايط
پيشبيمارس��تاني نيز ميتوان اس��تفاده کرد .بيماراني که دچار ايس��ت
قلبي ريوي ميباش��ند ،دياکس��يد کربن توليد نميکنن��د .بنابراين نه
ش��اخصهاي کالوريمتريک و نه کاپنوگراف��ي را در بيماران فاقد ضربان
قلبي خوب نميتوان بکار گرفت.
چون هيچکدام از اين تکنيکها اطمينان  100%بدست نميدهند،الزم
اس��ت کليه روشهاي باليني را(درصورت امکان) انجام داده و حداقل از
يکي از دس��تگاههاي کمکي نيز بهره گرفت .به علت هزينه گران انجام

جدول 6 - 1

فصل ششم

راه هوايي و تنفس

داروهايي که در مانور انتوباسيون فارماکولوژيک مورد استفاده قرار مي گيرند(.م.برك= .ميلي گرم  /كيلو گرم )

دارو

دوز (بالغين)
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دوز (کودکان)
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عوارض جانبی

مرحله قبل از شروع
اکسيژن

با فشار باال

با فشار باال

همه مصدومان نيازمند روش انتوباسيون فارماكولوژيك

ليدوکايين

 1/5ميلی گرم  /کيلو گرم

 1/5ميلی گرم  /کيلو گرم

آسيب مغزی

تشنج

آتروپين

ـــــ

 /.1تا /02م .بر ک.وريدی

انتوباسيون کودکان  /جلوگيری
از برادی کارديا و ترشح فراوان

تاکيکارديا

مرحله شروع
ميدازوالم (ورسيد)

0/1تا  0/15و حداکثر تا
 0/3م .برک .وريدی

0/1تا  0/15و حداکثر تا
 0/3م .بر ک .وريدی

آرامش

تضعيف تنفسی  /آپنه
 /هيپوتانسيون

فنتانيل (سوبليماز)

 2تا  3ميکرو گرم بر ک .وريدی

1تا  3ميکرو گرم بر ک .وريدی

آرامش

تضعيف تنفسی  /آپنه /
هيپوتانسيون /برادی کاردی

اتوميديت

 0/2تا  0/3م .بر ک .وريدی

برای مصدومان کمتر از10سال مجاز نيست آرامش /ايجاد آنستزی

آپنه  /هيپوتانسيون  /استفراغ

مرحله فلج
سوکسينيل کولين

 1تا  2م .بر ک.

 1تا  2م .بر ک.

شل شدگی و فلج عضالنی کوتاه مدت

هيپرکالمی  /فاسيکوالسيون
عضله

وکورونيوم

 0/1م .بر ک.

 0/1م .بر ک.

شل شدگی وفلج عضالنی ميان مدت

هيپوتانسيون

پانکورونيوم
هيپرتانسيون/

 0/4تا 0 /1م .بر ک.

 0/4تا 0/1م .بر ک.

کاپنوگرافي ،اغلب مراکز فوريتها( )EMSاز مجموعه روشهاي باليني
وش��اخص کالوريمتريک دياکس��يد کربن يا ش��اخص مربوط به مري
اس��تفاده ميکنند .در هرحال ،اگر هرکدام از اين روشها و دس��تگاهها
نش��ان دهند که لوله تراشه در جاي مناسب خود قرار نگرفتهاست ،بايد
ف��ورا آنرا درآورده و مجددا جاگذاري نمود .اين بار هم بايد از اس��تقرار
آن در جايگاه مناسب اطمينان حاصل نمود .همه روشها وتکنيکهايي
که جهت اطمينان از اس��تقرار لوله تراشه بکار گرفته شدهاند را بايد در
گزارش مکتوب مربوط به مراقبت از مصدوم ذکر نمود.
محک�م نم�ودن لوله تراش�ه .بعد از انجام انتوباس��يون و حصول
اطمينان از اس��تقرار آن در جايگاه مناسب ،بايد طول لوله تراشه از مبدا
دندانهاي پيشين ياداشت ش��ود .قدم بعدي آن است که لوله تراشه را
محکم نمود .براي اين کار عموما لوله را به صورت مصدوم ميچسبانند.
متاسفانه ،خون و ترش��حات اغلب مانع از چسبيدن رضايتبخش چسب
شده و موجبات جابجايي و حرکت لوله تراشه را فراهم ميآورند .چندين
فرآورده تجاري به منظور محکم کردن مناسب لوله تراشه به بازار عرضه
شدهاند .در صورت وجود پرسنل کافي ،بهتر آن است که يک نفر مامور
نگه داشتن لوله در جاي خود باشد.
انج��ام پالس اکس��يمتري م��داوم براي کليه مصدوم��ان نيازمند به
انتوباسيون داخل تراش��هاي امري ضروري ميباشد .هر کاهشي درعدد
پالس اکسيمتري ( )Spo2يا بروز سيانوز بايد امدادگر پيشبيمارستاني
را ف��ورا متوجه احتمال جابجاش��دن لوله تراش��ه از جايگاه خود بنمايد.
گذشته از اين ،هر حرکت مصدوم ممکن است لوله تراشه را جابجا کند.
بع��د از هر حرکت دادن مصدوم ،مانند گذاش��تن روي يک بکبورد بلند

شل شدگی وفلج عضالنی دراز مدت

تاکيکاردی /

يا پايين آوردن او از يک راه پله ،الزم اس��ت تا از اس��تقرار لوله تراشه در
جاي خود مجددا اطمينان حاصل نمود.

تکنيکهاي پشتيبان
اگر يک امدادگر با سه بار تالش ،موفق به مستقر نمودن لوله تراشه
در جايگاه مناس��ب خود نش��ود ،براي برقراري راه هوايي بايد مجددا به
مهارتهاي پايهاي (که قبال توضيح داده ش��دهاند) متوس��ل ش��ده و با
استفاده از يک BVMبه مصدوم تنفس بدهد .اگر مرکز تحويل گيرنده
مصدوم نزديک باش��د ،اج��راي اين تکنيکها براي برق��راري راه هوايي
انتخاب قابل قبولي اس��ت ،مشروط به آنکه زمان انتقال کوتاه باشد .اگر
نزدي��ک ترين مرکز درماني دورتر باش��د ،در آن صورت ميتوان يکي از
راههاي پشتيبان زير را مدنظر داشت.
انتوبه کردن معکوس (.)RIدر شرايط پيشبيمارستاني ،بکارگيري
اين روش احتماال مفيد خواهد بود ،زيرا وجود خون و ترش��حات مانعي
براي گذاشتن لوله تراشه نميباشد .هرچند که اجراي اين تکنيک نسبتا
وقت گير اس��ت ،اما در قياس با کريکوتيروتومي جراحي ،روش��ي کمتر
تهاجمي (و کم خطر) محسوب ميشود.
 RIتکنيکي به نسبت ساده است .امدادگرسوزني را در قسمت ُدمي
پرده کريکوتيروييد فروميکند .لومن سوزن بايد آنقدر بزرگ باشد که نخ
راهنما بتواند از آن عبور بنمايد .س��يم راهنما را از لومن سوزن گذرانده
و به سمت اوروفارنکس هدايت ميکند و از دهان بيرون آورده مي شود.
بعدا يک لوله تراش��ه را از باال به طرف سيم راهنما در ناحيهاوروفارنکس
سوق ميدهند .زمانيکه لوله در برابر فشا ِراز باال با مقاومت روبروشد ،سيم
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راهنما را کامال بيرون ميکشند .درنتيجه همزمان با بيرون کشيدن سيم،
لوله به حرکت خود ادامه ميدهد .از آنجاييکه اين اقدامات را نميتوان با
عجل��ه انجام داد ،روش انتوبه کردن معکوس معموال در مصدومان دچار
آپنه توصيه نميشود.

موارد استعمال

• در مصدوماني که انتوبه کردن ناموفق بوده ،اما با استفاده از BVM
ميتوان به آنها تنفس داد.

موارد ممنوعيت نسبي

•
•
•

مصدوم دچار آپنه
نزديکي به مرکز درماني مناسب
آموزش ناکافي

•
•
•
•

آسيب ديدگي تارهاي صوتي و حنجره
خونريزي در محل سوراخ
انتوباسيون مري
هيپوکسي يا هيپرکاربي

عوارض

انتوباسيون انگشتي

(کودک يا بالغ) اجرا ميش��ود LMA .تش��کيل شدهاست از يک حلقه
سيليکوني قابل باد کردن که بطور دوسويه به يک لوله سيليکوني متصل
شدهاست (شکل  .)6-15وقتي که اين وسيله را کار ميگذارند ،حلقه آن
در حد فاصل بين دهانه گلوت و  ،LMAمحفظهاي را بوجود ميآورد و
در همان حال وارد حنجره نميشود .مزاياي اين وسيله عبارتند از:
• وس��يله طوري طراحي شدهاس��ت که ميتوان آنرا بدون مش��اهده
مستقيم تراشه و تارهاي صوتي کار گذاشت.
• با نظافت و محافظت صحيح ،ميتوان آنرا بارها و بارها مورد استفاده
قرار داد.
•  LMAيکبار مصرف وجود دارد
•  LMAدر سايزهاي مختلفي عرضه شده و بنابراين ميتوان آنرا در
گروههاي سني متفاوت مورد استفاده قرار داد.
از  LMAبيشتر در اروپا استفاده ميشود .اخيرا نوعي نوآوري موسوم
به «انتوبه کردن با اس��تفاده از  »LMAابداع شدهاس��ت .در اين روش،
 LMAدر جاي خود قرار ميگيرد اما بعدا يک لوله تراش��ه قابل انعطاف
از درون آن عبور داده ش��ده و د ر داخل تراشه مستقر ميشود .اين کار
برقراري راه هوايي را بدون مشاهده تارهاي صوتي تامين مينمايد.

موارد استعمال

اين تکنيک مربوط به زماني اس��ت که هنوز استفاده از الرنگوسکوپ • وقتي که نتوان با استفاده از لوله تراشه پروسه انتوباسيون را انجام
براي انتوباسيون مرسوم نشده بود .در اين روش ،انگشتان فرد لوله گذار داد و زمانيک��ه نتوان تنفس مصدوم را با اس��تفاد از يک  BVMبرقرار
نقش تيغه الرنگوسکوپ را بازي ميکنند .انگشتان به اپيگلوت رسيده و کرد ،اين وسيله را ميتوان بکار گرفت.
ممنوعيت استعمال
به مثابه راهنمايي براي استقرار لوله تراشه ايفا نقش مينمايند.
• وقتي که بتوان با استفاده از لوله تراشه مصدوم را انتوبه کرد
موارد استعمال
• در مصدوماني که انتوبه کردن ناموفق بوده ،اما با استفاده از  • BVMآموزش ناکافي

عوارض

ميتوان به آنها تنفس داد
نباشد
دسترس
در
الرنگوسکوپ
• وقتي که
• آسپيراسيون ،زيرا اين وسيله نميتواند از برگشت کامل مواد غذايي
• وقتي که راه هوايي به علت مقادير زياد ي خون و مواد اس��تفراغي از مري ممانعت بعمل آورد
مسدود يا بلوکه شده باشد
• الرنگواسپاسم
• محبوس ش��دن به نحوي که نتوان انتوباس��يون چهره به چهره را
تهويه با اس�تفاده از تراکئوس�تومي س�وزني .در موارد نادري
انجا داد
ب��ا هيچکدام از روشهاي قبال توضيح داده ش��ده نميتوان انس��داد راه
ممنوعِيت نسبي
هواي��ي مصدوم را مرتفع نمود .در چنين مواقعي با اس��تفاده از کاتتري
• هر مصدومي که در حالت کوما نبوده و احتمال گاز گرفتن انگشتان که از طريق پوست کار گذاشته ميشود ،ميتوان اقدام به تراکئوستومي
دست امدادگر را داشته باشد (براي باز نگه داشتن دهان مصدوم ميتوان سوزني کرد .اين روش که به  PTVيا «تنفس تراشهاي از طريق پوست»
نيز موسوم است ،داراي مزاياي زير ميباشد:
از يک کالمپ دنداني يا استيک بايت استفاده کرد).
• سهولت دسترسي (الند مارکها را ميتوان به آساني پيدا کرد)
عوارض
• انتوباسيون مري
• امکان آسيب ديدگي انگشتان دست امدادگر
• هيپوکسي و هايپرکاربي
• آسيب ديدگي تارهاي صوتي
اس�تفاده از ماس�ک حنج�رهاي ( .)LMAاين روش يک��ي ديگر از
روشهاي جانشين است که بر روي مصدومان ناهوشيار يا کامال مغشوش

(شکل 15ـ)6

ايروي نوع ماسک دار حنجره اي

راه هوايي و تنفس

•
•
•
•

سهولت قرار دادن
حداقل تجهيزات الزم
هيچگونه انسزيوني الزم نيست
حداقل آموزش الزم

موارد استعمال

• وقتي که ساير روشهاي برقراري راه هوايي با شکست مواجه شده
يا غير عملي باش��ند يا اينکه نتوان تنفس مصدوم را با اس��تفاده از يک
 BVMبرقرار کرد.

ممنوعيت استعمال

• آموزش ناکافي
• نبود امکانات الزم
• امکان برقراري راه هوايي با اس��تفاده از روشهاي قبال توضيح داده
شده يا امکان برقراي تنفس با استفاده از يک BVM

عوارض

• هيپرکاربي ناش��ي ار اس��تفاده طوالني مدت (دفع دياکسيد کربن
در اين روش از ساير روشها ي تنفس کمتر است)
• آسيب ديدگي ساختمانهاي مجاور از جمله حنجره ،غده تيروييد،
شريانهاي کاروتيد ،وريدهاي ژوگوالر و مري
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• کودکان زير 10سال
• مبتال يان به بيماري حاد حنجره (چه منش��ا ترومايي و چه منش��ا
عفوني داشته باشد)
آموزش ناکافي
•

عوارض

•
•
•
•
•
•

طوالني بودن زمان اجراي روش
خونريزي
آسپيراسيون
استقراريا عبور ناصحيح لوله تراشه
آسيب ديدگي ساختمانها و عروق ناحيه گردن
سوراخ شدگي مري

ارتقا مستمر کيفيت
مدير مرکز فوريتها يا نماينده او بايد موارد استعمال داروهاي خارج
از بيمارس��تان در رابطه با انتوباسيون و روشهاي تهاجمي بر قراري راه
هوايي را مورد به مورد مرور کند .در اين رابطه الزم اس��ت به نکات زير
توجه شود:
• عنايت به پروتکلها و روشهاي مصوب
• موارد استعمال درست داروها
• اع�لام به موقع راههاي اس��تفاده از دارو و نظارت بر مصدوم حين
وبعد از استقرار لوله تراشه
• تاکيد بر روشهاي حصول اطمينان از استقرار لوله تراشه در جايگاه
مناسب خود
• توجه به نتايج و عواقب روشهاي بکار گرفته شده

ي جراحي .در اين روش با استفاده از تيغ جراحي،
کريکوتيروتوم 
سوراخي در پرده کريکوتيروئيد ايجاد ميشود .اين پرده مابين حنجره و
غضروف کريکوييد قرا دارد .در اکتر مصدومان ،پوس��ت اين ناحيه بسيار
نازک بوده و بنابراين دسترس��ي به راه هوايي راحت ميباشد .در شرايط
پيشبيمارستاني استفاده از اين روش بايد «آخرين انتخاب» باشد.
استفاده از اين روش در شرايط پيشبيمارستاني هنوز مورد مناقشه تجهيزات تنفسي
است .آشنايي کامل با روشهاي گذاشتن لوله تراشه ،ضرورت استفاده از
کليه مصدومان ترومايي بايد از حمايت تنفس��ي مناس��ب با استفاده
ي جراحي را هيچگاه نبايد
اين روش را به حداقل ميرساند .کريکوتيروتوم 
ب��ه عنوان اولين روش برقراري راه هواي��ي درنظر گرفت .درحال حاضر ،ازاکسيژن بهرمند شوند تا بتوان از بروز هيپوکسي جلوگيري کرد يا روند
اطالع��ات موجود از بکارگيري روتين اين روش به عنوان روش��ي ملي و آن��را معکوس نمود .در خصوص اس��تفاده از روشها و تجهيزات کمکي،
اس��تاندارد در شرايط پيشبيمارس��تاني حمايت نميکنند .پروتکلهاي امدادگر بايد وسايل زير و درصد اکسيژن مربوطه را مدنظر داشته باشد
(جدول .)6-2
محلي بايد بر استفاده از اين روش نظارت کنند.

موارد استعمال

ماسکها ی جيبی

• آسيب ديدگي وسيع ناحيه وسط صورت مانع از بکارگيري BVM
امدادگر پيشبيمارس��تاني ،صرفنظر از نوع ماس��کي که براي کمک
بشود
• ناتوان��ي در برق��راري راه هواي��ي ب��ا اس��تفاده از روشهاي کمتر به تنفس مصدوم بکار ميگيرد بايد به چند موضوع توجه داش��ته باشد.
ماس��ک ايدهال ،ماسکي است که متناسب باش��د؛ مجهز به دريچه يک
تهاجمي
طرفه باش��د؛ از مواد ش��فاف س��اخته شده باش��د؛ داراي پورت دميدن
• خونريزي فعال در ناحبه تراکئوبرونشيال
اکس��يژن باش��د ( 15تا  22ميليمتر) و داراي س��ايز براي شيرخواران،
ممنوعيت استعمال
کودکان و بزرگساالن باشد .اگر ماسک طوري روي صورت گذاشته شود
• هر مصدومي را که از راه نازال يا اورال به روشي ايمن بتوان انتوبه که نش��ت هوا نداشته باش��د ،ميتواند حجم جاري کافي براي تنفس را
کرد.
فراهم نمايد.
• مصدومان دچار آسيب ديدگي ناحيه الرنگوتراکئآل
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جدول  6-2تجهيزات و مانورهاي تهويه اي و درصد اکسيژن رساني آنها
وسيله  /روش

جريان اکسيژن

برحسب ليتر در دقيقه

تراکم يا غلظت اکسيژن

بدون اکسيژن کمکي
دهان به دهان

نامشخص

دهان به ماسک

نامشخص

ماسک BVM

نامشخص

%16
%16
%21

با استفاده از اکسيژن کمکي
کانوالي بيني

1-6

ماسک ساده صورت

8-10

%50
%40-%60

10-15

%90-%100

دهان به ماسک

 BVMبدون مخزن
 BVMبا مخزن

10

8-10

ماسک نوع nonrebreatherبا مخزن 10-15
ونتيالتور
نامشخص

%24-%45

%40-%60

%90- %100
%21- %100

ماسک کيسهاي دريچه دار يا BVM

نوع ونتيالسيون را به منظور كنترل تعداد و عمق تنفس و حجم دقيقه
اي در مصدوم��ان تروم��ا به كار مي گيرند  .باي��د توجه کرد که فقط از
ونتيالتورهای هش��دار دهنده و دارای عقربه کنترل فشار استفاده شود.
اين ونتيالتورها به پيچيدگي ونتيالتورهاي مورد استفاده در بيمارستان
نيستند وتنها قادر به انجام چند نوع ساده ونتيالسيون مي باشند :
ونتيالتور نوع كنترل كمكي ( .)A/Cاين نوع ونتيالسيون احتماالً
رايجترين نوعي اس��ت كه در شرايط پيش بيمارستانی يعنی از صحنه
حادث��ه تا اورژانس کاربرد دارد .تعداد تنفس وحجم جاري در اين مدل
از قبل تنظيم شدهاست .اگر مصدومان خودشان شروع به نفس کشيدن
کنند ،يک تنفس اضافی با تايدال وليوم کامل نيز به آنها داده ميشود.
ونتيالسيون اجباري متناوب ( .) IMVاين نوع نيز تعداد تنفس
و تايدال وليوم مشخصی به مصدومان ميرساند .اگر مصدومان خودشان
ش��روع به نفس کشيدن کنند ،فقط آن قسمت که آنها تو کشيدهاند به
آنها رسانده ميشود.
ونتيالس�يون نوع فش�ار انتهاي باز دمي مثب�ت(  .)PEEPاين
ن��وع ونتيالتور در انتهای بازدم فش��ار مثبت ايج��اد ميکنند ،بنابر اين
کيس��ههای آلوئوالر و مجاری هوايی کوچک برای مدت طوالنی باز بوده
و پر ازهوا هستند .اين وسيله اکسيژن بيشتری در دسترس مصدوم قرار
ميده��د .با اين حال ،افزايش فش��ار انتهای بازدم��ی و بنابراين افزايش
فشار داخل قفسه صدری ،ميتواند موجب کاهش برگشت خون به قلب
شود .در افرادی که وضع هموديناميک ناپايداری دارند PEEP ،ممکن
است فشار خون را بازهم کاهش دهد .در افراد دچار آسيب مغزی ناشی
از تروما نيز نيايد از  PEEPاس��تفاده ش��ود .افزايش فشار قفسه صدری
ميتواند موجب افزايش فشار داخل جمجمهای بشود.

اين وس��يله داراي يک بگ خود پر ش��ونده ميباش��د .ميتوان آنرا
ب��ه تجهي��زات مختلفي وص��ل نمود .اغل��ب  BVMsموج��ود در بازار
1600ميليليتر حجم داش��ته و اين امکان را دارند تا اکس��يژن  90%تا
 100%را منتق��ل کنند .برخي مدلهاي اين دس��تگاه داراي ش��اخص
دياکس��يد کربن نوع کالوريمتريک ميباشند .اما اگر تنها يک امدادگر
بخواهد با اس��تفاده از  BVMبه مصدوم تنفس بدهد ،احتمال دارد که
حجم جاري مناس��بي به او نرس��اند ،زيرا نگهداري بدون نش��ت ماسک
روي صورت و در همان حال فشردن بگ  BVMکار دشواري ميباشد.
امدادگ��ر بايد مداوما اي��ن تکنيک را تمرين کند تا بتواند به اندازه کافي
ارزيابي
به مصدوم ترومايي کمک تنفسي بدهد.

تجهيزات اکسيژن رساني دستي فشاري
اين تجهيزات ميتوانند اکس��يژن  100%به مصدوم برس��انند .چون
امدادگر پيشبيمارس��تاني هنگام اس��تفاده از اين وس��يله نميداند که
پذيرش ريه مصدوم چقدر اس��ت ،بايد مواظب باشد تا فشار زيادي روي
ريههاي او وارد نش��ود .نگه داشتن بدون نشتي اين وسيله روي صورت
کار آساني است ،زيرا مکانيسم ماشهاي فقط احتياج به يک دست دارد.
معايب وس��يله عبارتند از :ديستانسيون معده ،عدم اطالع از ميزان فشار
وارده ب��ه ريهها ،پرش��دگي بيش از حد ريهها ،تروماي ناش��ي از فش��ار
(باروتروما) و پاره ش��دن ريه .اين تجهيزات را ،غيراز موارد استثنا ،نبايد
در صحنه سانحه مورد استفاده قرار داد.

ونتيالتورهای با فشار مثبت
از اي��ن ونتيالتوره��ا مدتهاس��ت که در انتقاله��ای طوالنی مدت
هوايي اس��تفاده ميشود .اما بسياری از واحدهای زمينی نيز بتدريج اين

پالس اکسيمتري

در طول چند س��اله اخير اس��تفاده از دس��تگاه پالس اکسيمتري در
محيط پيشبيمارس��تاني مرسوم شدهاست .اس��تفاده بجا از اين وسيله
ام��کان آنرا فراهم ميآورد تا امدادگر قبل از بروز عاليم واضح نارس��ايي
ري��وي يا مش��کل قلبي عروق��ي به قريب الوق��وع بودن آنه��ا پي ببرد.
ازآنجاييکه دستگاههاي پالس اکسيمتراطمينان کاري بااليي دارند ،قابل
حمل هس��تند ،استفاده از آنها آسان اس��ت و براي هر سن و سال و هر
نژادي کاربرد دارند ،بکارگيري آنها در ش��رايط پيشبيمارس��تاني کامال
مفيد ميباشد (شکل .)6-16
اين دس��تگاه ميزان اش��باع هموگلوبين خون با اکسيژن ( )Spo2و
ني��ز نبض را اندازه گيري ميکن��د Spo2 .از طريق اندازه گيري ميزان
ج��ذب نور قرمز و مادون قرمزي که از بافته��ا ميگذرد ،تعيين مقدار
ميشود .ميکروپروسسور کوچکي که در داخل دستگاه تعبيه شدهاست،
اين محاس��بات را انجام ميدهد Spo2 .نرمال عددي بين  % 93و%95
در س��طح دريا ميباش��د .اگر  Spo2به کمتر از  90%برسد ،حکايت از
وجوداختال ل شديد در روند اکسيژن رساني به بافتها دارد.

راه هوايي و تنفس

(شکل 16ـ)6
براي اطمينان از کارکرد دس��تگاه پالس اکس��يمتر ،امدادگر بايد به
نکات زير توجه داشته باشد:
• نوع و اندازه سنسور دستگاه مورد استفاده مناسب باشد.
• از ق��رار گرفتن نور سنس��ور در وضعيت مناس��ب اطمينان حاصل
کند.
• از تميز ،خشک و سالم بودن دستگاه اطمينان حاصل کند
• از قرار دادن سنسور روي جاهاي متورم خوداري ورزد.
مش��کالتي که معموال اندازه گي��ري  Spo2را دچ��ار اختالل ميکنند
عبارتند از:
• حرکت دادن بيش از حد دستگاه
• وجود رطوبت در سنسور
• قرار دادن نامناسب سنسور
• پرفوزيون ناکافي مصدوم يا انقباض عروقي ناشي از هيپوترمي
• آنمي (کم خوني)
در يک مصدوم ش��ديدا آس��يب ديده  ،پالس اکسيمتر دقت چنداني
ندارد ،زيرا وضع پرفوزيون مويرگي مناس��ب نميباش��د .بنابراين وجود
دستگاه پالس اکسيمتر در «جعبه ابزار» امدادگر پيشبيمارستاني فقط
زماني ارزشمند است که با ش��ناخت پاتوفيزيولوژي تروما و مهارتهاي
ارزيابي و مداخله تلفيق شود.
دستگاه پالس اکسيمتر

(شکل 17ـ)6

فصل ششم

135

دستگاه کاپنوگراف قابل حمل

ي که با استفاده از
«جريان اصلي» گاز بازدمي قرار ميدهند .در مصدوم 
يک  BVMتهويه ميشود ،سنسور را در حد فاصل بين  BVMو لوله
تراشه تعبيه ميکنند .در مصدومان شديدا آسيب ديده ،مقدار Paco2
حدود 2تا 5ميليمتر جيوه از مقدار ETco2بيش��تر است( .مقدار نرمال
 ETco2در يک مصدوم ش��ديدا آس��يب ديده بي��ن  30و  40ميليمتر
جيوه است) .گرچه اين مقدار ممکن است منعکس کننده کامل Paco2
مصدوم نباش��د ،با اين وصف ثابت مان��دن مقادير در محدوده نرمال در
اغلب موارد به نفع مصدوم خواهد بود.
کاپنوگراف��ي ارتب��اط نزديکي با  Paco2دارد،اما برخي مش��کالت
نزديکي اين رابطه را با اختالل مواجه ميکنند .اين مش��کالت عموما در
شرايط پيشبيمارستاني روي داده و شامل هيپوتانسيون شديد،افزايش
فشار داخل قفسه سينه وهرنوع افزايش در فضاي مرده تنفسي (مثال به
علت آمبولي ريوي)مي باشد.
کاپنوگرافي مداوم نيز وس��يلهاي براي مراقبت از مصدوم در شرايط
پيشبيمارس��تاني قلمداد ميش��ود ،اما امدادگر بايد ب��ه کليه اطالعات
مربوط به مصدوم توجه داش��ته باش��د .از کاپنوگرافي به مثابه وسيلهاي
براي اس��تقرار صحيح لوله تراشه و نيز مانيتور مستمر وضع مصدوم در
حين انتقال اس��تفاده ميشود .امدادگر بايد بر اساس وضعيت فيزيکي و
محيطي تصميم به انتقال مصدوم بگيرد .در حالي که مصدوم خونريزي
ميکند نبايد وقت صرف قراردادن مانيتورها روي مصدوم بشود.

کاپنوگرافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي��ن روش ،ک��ه به مانيت��ور کردن ايند ـ تايدال دياکس��يد کربن انتقال طوالنی مدت

( )ETco2نيز معروف است ،سالها است که در واحدهاي مراقبت ويژه
 CCUمورد اس��تفاده قرار ميگيرد پيش��رفتهاي اخير تکنولوژي اين
امکان را فراهم آوردهاس��ت تا استفاده از آن در شرايط پيشبيمارستاني
نيز ممکن گردد(ش��كل  .)6-17درکاپنوگرافي فش��ار نسبي دياکسيد
کربن در يک نمونه گازي اندازه گيري ميشود .اگر اين نمونه در انتهاي
بازدم گرفته ش��ود ،مقدار فشار نس��بي تقريبا با  Paco2شرياني برابري
ميکند.
اکث��ر واحده��اي مراقبت وي��ژه در بيمارس��تانها از تکنيک جريان
اصلي استفاده ميکنند .در اين تکنيک ،سنسوري را مستقيما در معرض

مراقب��ت از راه هوايي مصدوم قب��ل و در حين انتقال طوالنی مدت
نياز به تصميم گيری پيچيدهای از سوی امدادگر دارد .دخالت در کنترل
و برقراری راه هوايي (مخصوصا در روشهای پيش��رفته) تابع چند عامل
از جمله آس��يبهای مصدوم ،تجهيزات در دسترس ،مهارتهای بالينی
امدادگر و فاصله زمانی تا مقصد ميباش��د .قبل از تصميم گيری نهايي
در مورد بکارگيری روشی خاص بايد منافع و مضرات آن را سنجيد .هم
فاصل��ه مکان��ی دور و هم زمان انتقال طوالنی ،اس��تفاده از انتوبه کردن
راه هوايي را ضروری ميس��ازند .برای انتقاله��ای  15تا  20دقيقهای،
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استفاده از مهارتهای پايه شامل گذاشتن يک ايروی و تنفس به کمک
يک  BVMممکن اس��ت کافی باش��د .انتقال هوايي ني��ز انتوبه کردن
را الزام��ی مينماي��د ،زيرا محيط محدود و پرس��روصدا امکان ارزيابی و
مراقبت مداوم را با مشکل روبرو مينمايد.
ه��ر مصدوم��ی که نياز ب��ه مراقبت از راه هوايي ي��ا تنفس کمکی
دارد ،ني��از به مانيتور مداوم نيز خواهد داش��ت .همه مصدومان ترومايي
در حين انتقال نياز به پالس اکس��يمتری مداوم داشته و همه مصدومان
انتوب��ه ش��ده نيز بايد با دس��تگاه کاپنوگراف مورد ارزياب��ی قرار گيرند.
کاهش مقدار  ETco2داللت بر قطع جريان ونتيالسيون و از آن مهمتر
جابجايي لوله تراش��ه يا کاهش قابل توجه مقدار پرفوزيون مصدوم دارد.
هم��ه اين احتماالت نياز به اقدام عاج��ل دارند .عاليم حياتی مصدومان
نيازمند به راه هوايي و ونتيالس��يون بايد متناوبا چک شده و ثبت شود
هر بار که مصدوم تکان داده شود يا جابجا گردد ،بايد لوله تراشه مجددا
مورد بررس��ی قرار گيرد .همچنين بهتر است ساير تجهيزات موجود در
راه هوايي هر چند وقت يک بار مورد بازبينی قرار داده شوند.
هر مصدومی که نياز به افزايش سطح  Fio2يا  PEEPداشته باشد،
الزم اس��ت بدقت مورد ارزيابی مج��دد قرار گيرد .در اين ارزيابی ممکن
اس��ت به مواردی مانند پنوموتوراکس يا وخامت کوفتگی ريوی پي برده

ش��ود .هر مورد پنوموتوراکس معلوم يا مش��کوک را بايد از نزديک برای
بروز پنوموتوراکس فش��اری تحت نظر قرار داد .اگر وضع هموديناميک
مختل ش��ود بايد فورا اقدام به دکمپرس کرد .مصدومان دچار سوختگی
بايد آنقد اکس��يژن دريافت کنند که  Spo2به بيش از  95%برسد ،اگر
شک به مسموميت با مونواکسيد کربن وجود داشته باشد ،بايد اکسيژن
 100%دريافت دارند .بياد داش��ته باشيد که ونتيالسيون با فشار مثبت
ميتواند يک پنوموتوراکس ساده را به يک پنوموتوراکس فشاری تبديل
نمايد .اگر مصدوم روی پنوموتوراکس باز پانس��مان بس��ته داشته باشد،
الزم است هر چند وقت يکبار پانسمان را برداشته تا هوای متراکم تخليه
ش��ود .قبل از عازم ش��دن به انتقال طوالنی مدت مصدوم ،الزم است تا
مقدار احتمالی اکس��يژن مورد نياز تدارک ديده شود .بهتر است همواره
 50%بيش از مقدار الزم اکسيژن به همراه داشته باشيد.
در يک مصدوم انتوبه ش��ده دچار آژيتاس��يون الزم اس��ت هر چند
وقت يکبار اقدام به آرام س��ازی کرد .آرام س��ازی ميتواند انرژی مورد
نياز تنفس و نيز هرن��وع «مقابله با ونتيالتور» را نيز کاهش خواهد داد.
ميتوان از دوزهای کوچک داخل وري��دی داروهای بنزوديازپينی برای
اين منظور استفاده کرد .استفاده از داروهای بلوکه کننده نوروماسکوالر
در مصدوم دچار حالت تهاجم شديد ،در مصدوم انتوبه شده ممکن است
الزم ش��ود (مش��روط به آنکه امدادگران در اين خصوص آموزش کافی
ديده و مجاز به انجام آن باشند).

خالصه فصل
مصدوم ترومايي در برابر مکانيسمهاي مختلفي قرار ميگيرد که ميتوانند
مبادله گازهاي تنفسي را مختل کنند .آسيبهاي وارده به قفسه سينه ،انسداد
راه هوايي،آس��يب ديدگي سيستم عصبي مرکزي و خونريزي همگي ميتوانند
منج��ر به بي کفايتي پرفوزيون بافتي ش��وند .امدادگر باي��د پاتوفيزيولوژي بي
کفايتي بافتي و نيز مکانيس��مهاي وقوع آن��را بداند تا بتواند مصدومان نيازمند
ب��ه مراقبت هوايي و تنفس کمکی را شناس��ايي کند .کيفيت و به موقع بودن
برقراري راه هوايي در صحنه حادثه توس��ط امدادگر ،بر طول زندگي مصدوم و
نيز مدت اقامت او در بيمارس��تان تاثير بالواسطهاي دارد .بنابراين اولين اقدام

در ه��ر مصدومي (بعد از انجام ارزيابي صحنه) آن اس��ت که به بررس��ي وضع
راه هواي��ي و تنف��س او پرداخته ش��ودمراقبت متهوران��ه از راه هوايي مصدوم
مهمترين اولويت مراقبت از او قلمداد ميش��ود .ب��راي انجام اين کار ،امدادگر
پيش بيمتارس��تاني بايد هم��واره تکنيکهاي مراقب��ت از راه هوايي را تمرين
نم��وده و در ارتباط تنگاتنگ با دس��تاوردهاي اطالعاتي ،تکنيکي و تکنولوژي
جديد در اين رابطه باشد.
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
شواهد فيزيکي نشان ميدهند که راننده به احتمال قوي در معرض
نيروهايي قرار گرفتهاست که ميتوانند منجر به آسيبهاي کشنده شوند.
موقعيت راننده گوياي آن اس��ت که ضربات متعددي به او وارد شدهاند.
راننده چندين عالمت دال بر مختل ش��دن راه هوايي و نارسايي تنفسي
از خود نش��ان ميدهد .تنفسهاي او س��روصدادار ونامنظم بوده ،سطح
هوش��يارياش تغيير کرده و نيازمند ساکشن مداوم ميباشد .خونريزي
از س��وراخهاي بيني وگوشها و عالمت «  »raccoon eyesدر مراحل
اوليه ،دليلي قوي بر وجود شکس��تگي قاعده جمجمه ميباشند .ارزيابي
اولي��ه حاکي از وضع رو به وخامت مصدومي اس��ت ک��ه نياز به مراقبت
متهورانه راه هوايي و انتقال سريع دارد.
پرس��نل گروه آتش نش��اني بايد قبال با اس��تفاده از يک BVMبه
مصدوم اکس��يژن رس��انده باش��ند .اگر اين کار انجام نش��ده باشد ،بايد
فورا اکس��يژن درماني را ش��روع کني��د .در حاليکه خ��ود را براي انتوبه
ک��ردن مصدوم آماده ميکنيد ،بايد به تهويه کمکي و بيحرکتي س��تون
فق��رات گردني ادامه دهي��د .بايد اطمينان حاصل کني��د که راه هوايي
باز و تمييز بوده و تهويه دس��تي موثر ميباش��د .ش��ما بايد مصدوم را با

اس��تفاده از يک لوله تراشه مناس��ب از راه دهاني انتوبه کنيد .بيحرکتي
س��تون فقرات گردني باي��د قبل ،درحين و بعد از انتوباس��يون کماکان
ادامه داشته باشد .بعد از قرار دادن لوله تراشه ،بايد بوسيله گوش دادن
به صداهاي تنفس��ي ،استفاده از يک تشخيص دهنده انتوباسيون مري،
اس��تفاده از يک کاپنوگراف (اگر در دس��ترس باشد) و يا وسيله کمکي
ديگر،از اس��تقرار لوله تراش��ه در جايگاه مناس��ب خود اطمينان حاصل
کنيد .بايد مصدوم را قبل از انتقال ،ساکش��ن کرده و بعدا نيز در صورت
ني��از آنرا تکرار کنيد .بعد از بيحرکت نم��ودن کامل مصدوم و اطمينان
از جايگيري مناس��ب لوله تراشه ،بايد بدون فوت وقت مصدوم را انتقال
داد .در ميان��ه راه ميتوانيد براي مصدوم رگ بگيريد .از تداوم بيحرکتي
مص��دوم اطمينان حاصل کرده و ه��ر چند وقت يکبار وضع او را مجددا
ارزيابي نمايي��د .در صحنه حادثه يا هنگام انتقال مصدوم ،بايد مختصرا
جريان واقعه به اطالع پرس��نل مرکز تحويل گيرنده رس��انده شود .بعد
از رس��يدن به مركز تروما الزم اس��ت تا کليه اطالعات مربوط به حادثه،
مصدوم و اقدامات انجام گرفته در اختيار پزشک تحويل گيرنده يا عضو
مسئول تيم تروما گذاشته شوند.
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مهارتهاي ويژه
مهارتهاي مربوط به مراقبت از راه هوايي و تنفس
مهارت بيحرکت کردن سر و گردن به کمک دست

هدف :نگهداشتن ستون فقرات گردني در وضعيت خنثي ومستقيم تا زماني که بتوان مصدوم را کامال
بيحرکت نمود.

از پشت
امدادگر در پش��ت مصدوم قرارگرفته و بدون آنکه سر او را حرکت دهد،
دس��تهايش را روي گوشهاي مصدوم ميگذارد .انگش��تان شست در
ناحيه خلفي جمجمه و انگشتان کوچک در زير زاويه استخوان مانديبل
قرار داده ميشوند .بقيه انگشتان نيز در سطوح جانبي ناحيه سر پخش
ميش��وند .فشار بايد طوري اعمال شود که سر را بيحرکت کند .اگر سر
در وضعيت خنثي نباشد ،امدادگر بايد به آرامي سر را حرکت دهد تا در
چنين موقعيتي قرار بگيرد ،مگر آنکه ممنوعيتي وجود داش��ته باشد (به
فص��ل  9نگاه کنيد) .امدادگر ميتواند بازوهاي خود را بهم نزديک کرده
و به منظور حمايت بيش��تر ،آنها را روي صندلي يا پشت سري خودرو و
يا تنه مصدوم قراردهد.

از کنار
امدادگر در يک طرف مصدوم قرارگرفته و از همان سمت بازوي خود را
به پشت سر مصدوم دراز کرده و با دست ،پشت سر او را مهار مينمايد
(البته بدون حرکت دادن سر) .انگشت شست و انگشت اول دست ديگر
هر کدام دريک س��مت صورت مصدوم قرار ميگيرند .اين دو انگشت در
محل تالقي اس��تخوان ماگزيال و دندانها مستقر ميگردند .فشار کافي
به منظور بيحرکت کردن و نگه داش��تن سر مصدوم اعمال ميشود .اگر
س��ر در وضعيت خنثي نباشد ،امدادگر بايد به آرامي سر را حرکت دهد
تا در چنين موقعيتي قرار بگيرد ،مگر آنکه ممنوعيتي وجود داشته باشد
(به فصل  9نگاه کنيد) .امدادگر ميتواند آرنجهاي خود را ،براي حمايت
بيشتر ،روي تنه مصدوم قرار دهد.
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از جلو
امدادگر مستقيما در جلو مصدوم قرار گرفته و برطبق شکل ،دستهايش
را در طرفين س��ر مصدوم ميگذارد .انگش��تان کوچک در ناحيه خلفي
جمجمه مصدوم قرار داده ميش��وند .انگش��تان شس��ت در شکاف بين
دندانه��اي فوقاني مصدوم واس��تخوان ماگزيال روي گونههاي هر طرف
قرار ميگيرند .بقيه انگشتان در سطوح جانبي ناحيه سر پخش ميشوند.
فشار طوري اعمال ميشود که سر در موقعيتي ثابت قرار گيرد .اگر سر
در وضعيت خنثي نباشد ،امدادگر بايد به آرامي سر را حرکت دهد تا در
چنين موقعيتي قرار بگيرد ،مگر آنکه ممنوعيتي وجود داش��ته باشد (به
فصل  9نگاه کنيد) .امدادگر ميتواند بازوهاي خود را بهم نزديک نموده
وبه منظور حمايت بيشتر ،آرنجهاي خود را روي تنه مصدوم بگذارد.
توجه :امدادگر ميتواند اين روش را نيز وقتي که در کنار قفس��ه س��ينه
مصدوم زانو زدهاس��ت ،اجرا کند (مش��روط به آنکه مص��دوم در حالت
سوپاين بوده و امدادگر روبروي او قرار گرفته باشد).

درحالت سوپاين (به پشت خوابيده)
امدادگر با زانو زدن يا درازکش ،موقعيت خود را بر باالي س��ر مصدوم
تثبيت مينمايد .دستها در طرفين سر قرارداده ميشوند طوريکه کف
دستهاي امدادگر روي گوشهاي مصدوم را بپوشانند .انگشتان طوري
پخش ميش��وند که بتوانند سر مصدوم را بيحرکت کرده و رو به سمت
پاهاي مصدوم داش��ته باشند .انگشتان چهارم و پنجم هر دست بايد در
ناحيه خلفي جمجمه مصدوم قرار بگيرند .آرنج و س��اعد امدادگر ،براي
حمايت بيشتر ،يا روي زمين و ياروي زانوهاي خودش قرار ميگيرند.
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مهارتهاي ويژه
مهارت فشاربر آرواره پايين

هدف :باز کردن راه هوايي بدون حرکت دادن ستون فقرات گردني

هم هنگام اجراي مهارت«فش��ار بر آرواره پايين» و هم هنگام اجراي مهارت«باال کش��يدن چانه» ،بايد س��عي ش��ود تا ضمن حرکت
دادن استخوان مانديبل به سمت جلو ،سر و گردن کماکان در موقعيت خنثي نگهداري شوند .اين مهارت زبان را به سمت جلو ميراند
يعني آنرا از ناحيه هيپوفارنکس دور ميگرداند و درنتيجه دهان را قدري باز مينمايد.

امدادگر ،از باالي سر مصدوم دستهايش را روي طرفين سر او قرار
ميدهد به نحوي که انگشتان رو به سمت پايين (سمت پاهاي مصدوم)
داش��ته باش��ند .با توجه به اندازه دس��تهاي امدادگر ،انگشتان بر روي
صورت و در زاويه اس��تخوان مانديبل مصدوم پخش ميش��وند .با کمک
انگش��تان هر دو دست ،فشاري يکس��ان و ماليم به منظور حرکت دادن
مانديبل مصدوم به سمت جلو و کمي پايين اعمال ميشود.

اي��ن مهارت را ميتوان طبق ش��کل زي��ر و در حاليكه امدادگر كنار
بيمار قرار دارد نيز انجام داد .انگش��تان امدادگر رو به س��مت باال دارند
(س��مت س��ر مصدوم) .با توجه به اندازه دستهاي امدادگر ،انگشتان بر
روي صورت و در زاويه اس��تخوان مانديبل مصدوم پخش ميش��وند .با
کمک انگش��تان هر دو دست ،فشاري يکسان و ماليم به منظور حرکت
دادن مانديبل مصدوم به سمت جلو و کمي پايين اعمال ميشود.

راه هوايي و تنفس
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مهارت باال کشيدن چانه

هدف :باز کردن راه هوايي بدون حرکت دادن ستون فقرات گردني
از باالی سر مصدوم  ،سرو گردن وی در خط وسط و
در وضعیت خنثی قرار داده می شوند و با دست در آن
وضعیت نگه داشته می شوند .امدادگر پیش بیمارستانی
طوری کنار مصدوم قرار می گیرد که رو به روی وی باشد.
آنگاه با دستی که به پای مصدوم نزدیکتر است طوری
آرواره پائینی مصدم را می گیرد که شصت روی دندانها
و دو انگشت اول زیر چانه وی قرار گیرند .در این زمان
امدادگر چانه مصدم را به قدام و مختصری به پایین می
کشد طوری که فک به باال حرکت کرده و دهان باز گردد.

مهارت برقراري تنفس به کمک BVM

تعريف:روش ترجيحي برقراري تنفس کمکي (مصنوعي)
برقراري تنفس به کمک سيستم BVMدر مقايسه با ساير سيستمهاي برقراري تنفس داراي اين مزيت است که امدادگر با لمس
باز و بسته شدن بگ دستگاه از نتيجه کار (فيدبک) مطلع ميشود .فيدبک مثبت دال بر تهويه موفق ميباشد .تغييرات در روند فيدبک
دليل بر س��وراخ بودن يا خوب قرار نگرفتن ماس��ک روي صورت ،وجود مانعي پاتولوژيک در راه هوايي يا وجود آس��يب در قفس��ه سينه
ميباش��د .اين س��ه مش��کل ميتوانند روند تهويه را مختل کنند .قابل حمل و دردسترس بودن فوري دستگاه  ،BVMاستفاده از آن را
در مواقع ضروري ممکن ميس��ازد .با اين وصف دس��تگاه  ،BVMبدون اکسيژن مکمل ،فقط قادر به برقراري اکسيژن حداکثر تا 21%
ميباش��د .بنابراين اگر زمان اجازه بدهد بايد هرچه زودتر  BVMرا به يک مخزن اکس��يژن با فش��ار باال متصل نمود .اگر اکسيژن فاقد
مخزن باشد ،فشار آن کمتر از 50%خواهد بود ،اما اگر همراه مخزن باشد فشار ان به بيش از  85%ميرسد .اگر مصدوم ناهوشيار و فاقد
رفلکس گگ باشد ،بهترا ست قبل از شروع تهويه با  BVMيک  OPAمناسب براي او کار گذاشته شود .اگر رفلکس گگ هنوز برقرار
باشد ،بهتر است قبل از شروع تهويه با  BVMيک  NPAمناسب کار گذاشته شود.
انواع و اقس��ام  BVMبه بازار عرضه ش��دهاند .نوع يکبار مصرف آنها قيمت نس��بتا ارزاني دارند .هر کارخانهاي ،بگ ،دريچه و مخزن
ي قطعات از يک کارخانه و از يک مدل انتخاب شوند ،زيرا معموال
مخصوص به خود را طراحي ميکند .بنابراين هنگام استفاده بايد تمام 
قطعات مارکهاي متفاوت باهم ديگر جور در نميآيند.
دس��تگاه BVMدر س��ايزهاي بزرگس��ال ،کودک و نوزاد به بازار عرضه شدهاند .هرچند يک بگ نوع بزرگسال را در شرايط اورژانس
ميتوان به ماس��ک نوع نوزاد متصل نمود ،اما بهتر آن اس��ت که بگ و ماس��ک از يک سايز باشند .اگر درهر بار تنفس حداقل 800ميلي
ليترهوا به مصدوم بزرگس��ال رس��انده ش��ود ،تهويه کافي تامين ميگردد (گرچه  100تا 1200ميلي ليتر در هر بار تنفس ترجيح داده
ميش��ود) .هنگام اس��تفاده از هرگونه وسیله تهویه با فش��ار مثبت باید زمانیکه قفسه سینه تا حداکثر مقدار خود باال رفت باد کردن را
متوقف نمود .حین اس��تفاده از  BVMباید قفس��ه سینه را از نظر حداکثر اتساع مشاهده نمود و زمانیکه ریه ها کامال متسع می باشند
به احساس هر گونه افزایش مقاومت در بگ توجه داشت .به زمان کافی برای خروج هوا نیاز است (نسبت  1:3بین زمان ورود و خروج
هوا) اگر اجازه برقراری این زمان کافی داده نش��ود تنفس پلکانی رخ میدهد که در آن حجم دم از بازدم بیش��تر است .این نوع تنفس با
تبادل نامناسب هوا همراه است و منجر به اتساع بیش از حد  ،افزایش فشار ،باز شدن مری و اتساع معده می گردد.

141

142

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

مهارتهاي ويژه
روش يك نفره
در اغلب مواقع ،اس��تفاده از  BVMتوس��ط يک نفر کار مشکلي است .در شرايط ايدهال ،حداقل دونفر امدادگر براي برقراري تنفس در
مصدوم ،با اس��تفاده از  ،BVMبايد حضور داش��ته باشند اما درشرايط پيشبيمارس��تاني ،معموال امدادگران مجرب و کارآزموده زيادي
حضور ندارند .بنابراين تا رسيدن کمک ويا تا رساندن مصدوم به مرکز درماني مناسب ،يک امدادگر بايد قادر باشد با استفاده از BVM
امداد گر باالي سر مصدم زانو می زند و سر و گردن وی را
با دست و زانوهایش در حالت خنثی ثابت می نماید .بعد
از وارد نمودن ایروی  ،ماسک روی بینی و دهان مصدوم
گذاشته می شود و در حالیکه ایروی باز نگه داشته می شود
با فشار رو به پائين ماسک سر جای خود حفظ می شود.
برای این کار انگشتان سوم  ،چهارم و پنجم روی فک پایین
گذاشته و قدری به باال فشار داده می شود .همچنین شصت
و انگشت دوم روی محل اتصال بگ و ماسک به شکل C
قرار داده می شود .بگ یا با فشار کافی دست و یا با فشردن
آن روی بدن (مثال ران) فشرده می شود تا هوا یا اکسيژن از
آن به ریه های مصدوم برود.

راه هوايي و تنفس
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براي مصدوم تهويه کافي برقرار نمايد.

روش دونفره

واضح اس��ت که انجام ونتيالس��يون با استفاده از دستگاه  BVMهنگام وجود دو يا چند امدادگرآسان تر است .يک امدادگر توجه خود
را معطوف به حفظ ونگهداري ماسک روي صورت مصدوم نموده و امدادگر ديگر براي رساندن حجم کافي هوا يا اکسيژن به مصدوم با
امداد گر اول باالی سر مصدوم زانو می زند و با دست سر
و گردن وی را در وضعیت خنثی نگه می دارد .ماسک
صورتی روی بینی و دهان مصدوم گذاشته می شود و
در حالیکه فک پایین با دست به آن فشار داده می شود
انگشتان شست کناره ماسک را سر جای خود نگاه می
دارند .انگشتان دیگر ضمن نگهداری سر و گردن در
وضعیت ثابت راه هوائی را باز نگاه می دارند .امداد گر
دوم کنار مصدم زانو می زند و با دو دست بگ را فشرده
می کند تا هوا را به درون ریه ها براند اگر نتوان حجم
کافی را برقرار نمود ( شروع حرکت قفسه سینه رو به
باال ،حدود  500میلی لیتر در هر تنفس) امداد گر دوم
باید تالش نماید تا بگ را با فشار دادن روی بدنش
تخلیه نماید.

143

144

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

مهارتهاي ويژه
کمک هر دو دست خود بگ را تخليه ميکند.

مهارت کار گذاشتن اوروفارنژيال ايروي يا OPA

تعريف :وسيلهاي کمکي است که بطور مکانيکي براي برقراري راه هوايي در مصدوم بدون رفلکس گگ مورد استفاده
قرار ميگيرد.

1
2

اين وسيله براي آن طراحي شدهاست که زبان مصدوم را از ناحيه حلق به سمت جلو بياورد و راه هوايي را باز نگهداردOPA .
در اندازههاي مختلفي به بازارعرضه ش��ده و براي اطمينان از باز بودن راه هوايي بايد اندازه مناس��ب مصدوم بکار گرفته ش��ود .در
مصدوماني که رفلکس گگ سالم دارند ،استفاده از اين وسيله ممنوع است.
از دو روش براي کارگذاش��تن  OPAاس��تفاده ميشود ــــ روش کارگذاري به کمک باال کشيدن آرواره پايين و روش کارگذاري
به کمک آبسالنگ ــ .صرفنظر از روش مورد استفاده ،يک امدادگر
بايد سر و گردن مصدوم را در موقعيت خنثي نگهداشته و امدادگر
دوم  OPAمناسب را انتخاب نموده و کار بگذارد.

کار گذاري به کمک باال کشيدن آرواره پايين
يک امدادگر سر و گردن مصدوم را در خط وسط و موقعيت خنثي
قرارداده و بيحرکت مينمايد .با استفاده از مهارت فشار بر مانديبل،
راه هوايي را باز نگه ميدارد .امدادگر دوم  OPAمناسب را انتخاب
و اندازه گيري ميکند .در اين ش��کل نحوه اندازه گيري نشان داده

شدهاست (در تصوير دس��تهاي امدادگر اول نشان داده نشدهاند
تا موضوع واضح تر باش��د) .فاصله بين گوشه دهان مصدوم تا نرمه
گوش او تخمين خوبي براي انتخاب  OPAمناسب ميباشد.
راه هوايي مصدوم به کمک مهارت باال کش��يدن چانه باز ميشود.
 OPAطوري چرخانده ميش��ود که انتهاي آن رو به س��ر مصدوم

راه هوايي و تنفس
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داش��ته باش��د (انتهاي لبه دار نيز رو به س��ر مصدوم دارد) و در اين
حالت به س��مت دهان مصدوم تيلت ميش��ود (در تصوير دستهاي
امدادگر اول نشان داده نشدهاند تا موضوع واضح تر باشد).

3

 OPAدر ده��ان قرار داده ش��ده و ب��راي انطباق ب��ا آناتومي دهان
مصدوم چرخانده ميش��ود (در تصوير دس��تهاي امدادگر اول نشان
داده نشدهاند تا موضوع واضح تر باشد).

4

 OPAآنقدر چرخانده ميشود تا قوس داخلي آن روي زبان قرارگرفته
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و زبان را به خارج از ناحيه فارنکس خلفي بياورد .لبههاي خارجي  OPAبايد روي سطح خارجي دندانهاي مصدوم قرار بگيرند (در
تصوير دستهاي امدادگر اول نشان داده نشدهاند تا موضوع واضح تر باشد).

کارگذاري به کمک آبسالنگ
اين روش احتماال ايمني بيش��تري دارد ،زيرا از پاره يا س��وراخ ش��دن دس��تکشها يا پوست توس��ط دندانهاي شکسته يا نوک
تيز ممانعت بعمل مياورد .در اين روش احتمال آس��يب ناشي از گاز
گرفتن مصدوم نيز مرتفع ميشود.
امدادگر اول س��ر و گردن مص��دوم را در موقعيت خنثي قرارداده
وبيحرکت مينمايد .با استفاده از مهارت فشار بر مانديبل ،راه هوايي را
باز نگه ميدارد .امدادگر دوم  OPAمناسب را انتخاب و اندازه گيري
ميکند .همين امدادگر با اجراي مهارت باال کشيدن چانه ،دهان را باز
نموده و به منظور جلو کشيدن زبان و باز کردن راه هوايي ،آبسالنگي
را روي زبان قرارداده و به س��مت پايين فشار ميدهد .انتهاي لبه دار
 OPAرو به سر مصدوم دارد اما انتهاي ديگر آن رو به دهان مصدوم
ق��رار ميگيرد .در اين حالت ،امدادگر دوم  OPAرا در دهان مصدوم
فرو کرده و تا زمانيکه لبههاي آن روي سطح خارجي دندانها مستقر شوند به کار خود ادامه ميدهد.

مهارت کارگذاشتن نازوفارنژئآل ايروي يا NPA

تعريف :وس�يلهاي کمکي اس�ت که بطور مکانيکي ب�راي برقراري راه هوايي در مصدوم با ي�ا بدون رفلکس گگ مورد
استفاده قرار ميگيرد.
زماني از اين مهارت استفاده ميشود که هنور ممکن است رفلکس گگ مصدوم از کار نيافتاده باشد .در صورتيکه اندازه مناسب
انتخاب ش��ود ،اغلب مصدومان آنرا تحمل ميکنند NPA .در اندازههاي مختلفي عرضه شدهاس��ت (قطر داخلي از  5تا  9ميليمتر

1

متغير اس��ت) .طول اين ايروي تابع قطر داخلي آن ميباش��دNPA .
معموال از جنس کائوچوي قابل انعطاف س��اخته ميشود .استفاده از
 NPAغير قابل انعطلف در صحنه حادثه توصيه نميشود.
امدادگر اول س��ر و گردن مص��دوم را در موقعيت خنثي قرارداده
وبيحرکت مينمايد .با اس��تفاده از مهارت فشار بر مانديبل ،راه هوايي
را باز نگه ميدارد .امدادگر دوم س��وراخهاي بيني مصدوم را به کمک
نور معاينه نموده و سوراخي را که بزرگتر بوده و انحراف کمتري دارد،
انتخاب ميکند (معموال سوراخ سمت راست) .همان امدادگرNPA ،
س��ايز مناسب مصدوم را ،که قدري از س��وراخ بيني او کوچکتر است
نيز انتخاب مينمايد (معموال به اندازه قطر انگش��ت کوچک مصدوم).
طول  NPAاهميت زيادي دارد .طول آن بايد به اندازهاي باش��د که
بتواند معبري هوايي بين زب��ان و فارنکس خلفي مصدوم ايجاد کند.
روش قابل قبول واجرا براي تعيين اندازه  NPAدر شکل روبرو نشان

راه هوايي و تنفس

فصل ششم

147

داده شدهاست (در تصوير دستهاي امدادگر اول نشان داده نشدهاند
تا موضوع واضح تر باش��د) .فاصله بين بيني مصدوم تا نرمه گوش او
تخمين خوبي براي انتخاب NPAمناسب ميباشد.
نوک انتهايي (سر بدون لبه)  NPAبه ژل محلول در آب آغشته
شده و به آرامي در سوراخ بيني قرار داده ميشود .قرارگيري بايد در
جهت جلو به عقب ـــ و نه در جهت باال به پايين ــ و در امتداد کف
حفره بيني باشد .اگر NPAدر انتهاي خلفي سوراخ به مانع برخورد
کرد ،الزم است به کمک انگشتان و به آرامي چند بار آنرا عقب وجلو
برده تا بدون آس��يب رساني به استخوانهاي پيچ درپيچ حفره بيني
از آنها عبور کن��د .اگر مانع کماکان مقاومت کند ،نبايد  NPAرا با

2

زور از مانع گذراند ،بلکه بايد آنرا عقب کشيد ،مجددا ژل کاري نمود
و از سوراخ ديگر بيني کار گذاشت (در تصوير دستهاي امدادگر اول
نشان داده نشدهاند تا موضوع واضح تر باشد).
امدادگر دوم به حرکت رو به عقب  NPAادامه ميدهد تا انتهاي
لبه دار آن با س��وراخ بيني مماس شود يا اينکه مصدوم اُغ بزند .اگر
مصدوم اُغ کرد ،الزم است  NPAرا قدري به عقب کشيد (در تصوير

3
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دستهاي امدادگر اول نشان داده نشدهاند تا موضوع واضح تر باشد).

مهارت کار گذاشتن ايروي دو لولهاي

تعريف :وسيلهاي مکانيکي است براي برقراري راه هوايي در مصدومي که نتوان او را انتوبه کرد.
اين وسيله يک ايروي جايگزين را عمال در اختيار امدادگران قرار ميدهد که درصحنه حادثه کاربرد دارد .کسب مهارت در اجراي
اي��ن مهارت احتياج به آموزش زيادي ندارد .مهمترين امتياز اين ايروي آن اس��ت که ب��دون توجه به موقعيت مصدوم ميتوان آنرا
کار گذاش��ت (کارگذاشتن «کورکورانه») .اين امتياز زماني بدرد ميخورد که شک زيادي به آسيب گردني وجود داشته باشد .مورد
اس��تعمال اين ايروي مانند هر نوع ايروي ديگري اس��ت ـ ضرورت برقراري راه هوايي در مصدوم ــ .هر کارخانه س��ازنده اين ايروي
س��ن و قد مصدومي که بايد از آن اس��تفاده کند را روي محصول خود ذکر ميکند امدادگران بايد توصيههاي کارخانه س��ازنده در
رابطه با انتخاب س��ايز ،ممنوعيتهاي اس��تفاده وروشهاي اختصاصي کارگذاش��تن را رعايت کنند .قبل از کارگذاشتن اين ايروي،
مانند کارگذاشتن هر ايروي تهاجمي ديگر ،بايد قبال به کمک ايرويهاي ساده يا روشهاي دستي به مصدوم اکسيژن با درصد باال
داده شود.
مانند هر وس��يله طبي ديگر ،ايروي دو لولهاي را نيز بايد قبل از کارگذاري ،بررس��ي و تس��ت نمود .انتهاي ايروي را بايد با ژل
محلول در آب لوبريکه نمود.

1
2

توجه :در تصاوير زير از مارک Combitubeاس��تفاده شدهاس��ت.
ساير مارکهاي ايروي دو لولهاي نيزقابل استفاده ميباشند.
امدادگ��ر دادن تنف��س را متوقف نموده و کلي��ه ايرويهاي ديگر را
برميدارد .اگر مصدوم در وضعيت سوپاين باشد ،زبان وآرواره پايين
با مهارت باالکش��يدن چانه به سمت باال آورده ميشوند .انتهاي لوله
کار گذاشته ميشود (هنگام کار گذاشتن لوله بايد از پاره شدن کاف
آن توس��ط دندانهاي شکسته يا دندانهاي عاريه جلوگيري شود).
تا زماني که عالمت حلقهاي روي  Combitubeبه سطح دندانها
ميرسد ،بايد لوله را کماکان عبور داد.

با اس��تفاده از سرنگ بزرگ ،کاف ناحيه حلق را با 100سي سي هوا
باد کرده و بعد س��رنگ را برميدارند .اين ايروي بايد در ناحيه حلق
خلفي و دقيقا در پشت کام سخت مستقر شود.

راه هوايي و تنفس

فصل ششم

با اس��تفاده از س��رنگ کوچک ،کاف انتهايي را با  15س��ي سي هوا
باد کرده و بعد س��رنگ را برميدارند .بط��ور معمول بالن (بادکرده)
در مري مصدوم مس��تقر ميش��ود .امدادگر از طريق لوله مري (که
معموال با ش��ماره  1عالمت گذاري شدهاست) شروع به ونتيالسيون
ميکند .اگر در س��مع ريه صداهاي تنفسي شنيده شده وپديده باد
ش��دن معده منفي ب��ود ،بايد از همان لوله به ونتيالس��يون مصدوم
ادامه داد.

اگر روند معکوس باشد (صداي تنفسي منفي و بادشدن معده مثبت)  ،امدادگر فورا از طريق لوله کوتاه (که معموال با شماره 2
عالمت گذاري شدهاست) شروع به ونتيالسيون مينمايد .مجددا سمع ريه و معده به منظور حصول اطمينان از استقرار صحيح لوله
انجام ميشوند .امدادگر به ونتيالسيون مصدوم ادامه داده و بالفاصله او را به مرکز درماني مناسب منتقل مينمايد.
کليه لولههاي هوايي مري نياز به آن دارند که مصدوم فاقد رفلکس گگ باشد .اگر مصدوم هوشياري خود را باز يابد و شروع به اُغ
زدن يا استفراغ بنمايد،امدادگر بايد فورا لولهها را بردارد .اکستوبه کردن اين لولهها تقريبا همواره موجب استفراغ و رگورجيتاسيون
ميشود .بنابراين در چنين مواردي دستگاه ساکشن بايد فورا در دسترس باشد .احتياطات استاندارد را بايد درنظر داشت.
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مهارت انتوبه کردن مصدوم ترومايي (نوع اوروتراکئآل تحت ديد)

هدف :برقراري راه هوايي مطمئن براي مصدوم ،بدون دستکاري ستون فقرات گردني
هنگام اجراي اين مهارت ،بايد س��ر و گردن مصدوم در وضعيت خنثي و بيحرکت باش��ند .اين نوع انتوبه کردن که همزمان با
بيحرکت سازي سرو گردن انجام ميشود ،احتياج به آموزش و تجربه بيشتري داشته و فراتر از انتوبه کردن در بيماران غير ترومايي
اس��ت .مانند يادگيري هر نوع مهارت ديگر ،آموزش انتوبه کردن ،درآغاز نياز به مش��اهده ،آزمون وخطا و تاييد صالحيت داش��ته و
بعدا بايد حداقل دو بار در سال تحت نظر اساتيد فن آنرا انجام داد.
در مصدوم ترومايي دچار هيپوکس��ي که ايس��ت قلبي ندارد ،نبايد انتوباسيون را به عنوان اولين مهارت براي برقراري راه هوايي
قلمداد کرد .امدادگر بايد فقط زماني دس��ت به انتوباس��يون بزند که قبال مصدوم را با اس��تفاده از وسايل کمکي يا مهارت دستي با
اکسيژن درصد باال ،اکسيژن رساني کرده باشد .اگر مصدوم دچار هيپوکسي شديد قبال اکسيژن نگرفته باشد و انتوبه شود ،با توجه
به تماس لوله با عمق حلق و تحريک عصب واگ ،براديکاردي خطرناکي بوجود ميآيد.
ب��ه هن��گام انتوبه ک��ردن مصدوم امدادگر نبايد روند ونتيالس��يون را بيش از  20ثانيه متوقف کند .تحت هيچ ش��رايطي نبايد
ونتيالسيون را بيش از  30ثانيه متوقف کرد.
در مصدومان هوشيار و مصدومان داراي رفلکس گگ ،انجام انتوبايسون اورو تراکئآل کامال مشکل ميباشد .امدادگر بعد از طي
دوره آموزشي تکميلي ،آشنايي با پروتکلهاي انتوبه کردن و دريافت مجوز از مدير مرکز  ،EMSالزم است تا هنگام انجام مهارت
انتوباسيون ،استفاده ازبي حس کنندههاي موضعي و داروهاي مفلوج کننده را مدنظر داشته باشد.
براي يک امدادگر تازه کار،اس��تفاده از يک الر نگوس��کوپ با تيغه مس��تقيم در قياس با الرنگوس��کوپ با تيغه قوس دار نيروي
چرخش��ي كمتري اعمال مي نمايد .بااين وصف ،چون ميزان موفقيت انتوباس��يون اغلب تابع راحت بودن امدادگر با طرح خاصي از
الرنگوسکوپ ميباشد ،بهتر است اتنخاب تيغه الرنگوسکوپ را به عهده خود امدادگر گذاشت.
توجه :اس��تفاده از کوالر گردني ،حرکت مانديبل را به س��مت جلو محدود نموده ومانع از باز ش��دن کامل دهان ميشود .بنابراين
بعد از اطمينان از بيحرکت س��ازي کافي س��تون فقرات ،ميتوان کوالر گردني را برداشت و به کمک دست ستون فقرات گردني را
بيحرکت نمود و اقدام به انتوباسيون کرد.

1

قبل از اقدام به انتوباس��يون ،امدادگران بايد تمام قطعات را سوار و
تس��ت نموده و احتياطات استاندارد را رعايت کنند .امدادگر اول بر
باالي سر مصدوم زانو زده و به کمک يک BVMو اکسيژن با درصد
باال به او تنفس ميدهد .امدادگر دوم در کنار مصدوم زانو زده و سر
و گردن او را با دست بيحرکت ميسازد.

راه هوايي و تنفس

فصل ششم
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بع��د از اين مرحله اکس��يژن رس��اني(، )preoxygenation
امدادگر اول ونتيالسيون را متوقف کرده و با دست چپ الرنگوسکوپ
و با دس��ت راس��ت لوله تراش��ه ( )ETرا ميگيرد (سرنگ براي باز
کردن کاف لوله تراش��ه بايد به آن وصل باش��د) .اگر قرار باش��د از
اس��تيلت اسفاده ش��ود ،بايد آنرا هنگام بررسي وتست تجهيزات در
جاي خود مس��تقر نمود .قطر استيلت بايد از قطر دهانه لوله تراشه
کمتر باشد.

2

تيغه الرنگوس��کوپ را در سمت راس��ت راه هوايي مصدوم قرار
داده و در حال��ي ک��ه به دنبال الند مارکهاي مورد نظر جس��تجو
ميکني��م ،تيغه را با عمق معين به س��مت وس��ط مج��راي هوايي
حرکت ميدهيم.

3

152

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

مهارتهاي ويژه

4

5

بعد از شناس��ايي الند مارکهاي مورد نظر ،لوله تراش��ه با عمق
مش��خص در فضاي بين تارهاي صوتي مصدوم قرار داده ميش��ود.
در حاليکه لوله تراشه برطبق عاليم موجود روي خودش در جايگاه
مستقر ميگردد ،بايد الرنگوسکوپ را برداشت .اگر از استيلت قابل
انعطاف استفاده شده باشد ،آنرا نيز در همين زمان بايد برداشت.

به کمک س��رنگ و از راه دريچه تنظيم لوله تراش��ه حدود 8تا 10
ميل��ي ليتر هوا به کاف آن ريخته ميش��ود .اين کار موجب محکم
ش��دن لوله تراش��ه در جايگاه خود ميگردد .امدادگر اول ،دستگاه
 BVMرا ب��ه ابتداي لوله تراش��ه متصل کرده و تهويه او را از س��ر
ميگيرد .با هر بار فش��ردن کيسه دس��تگاه بايد به باال آمدن قفسه
س��ينه مصدوم توجه شود .در خالل اين پروسه ،سرو گردن مصدوم
کماکان به کمک دس��ت ثابت نگهداشته ميشوند .صداهاي تنفسي
در هر دو طرف قفسه سينه و فقدان صداي هوا در ناحيه اپي گاستر
و نيز س��اير شاخصهاي استقرار لوله تراشه در جايگاه مناسب ،بايد
چک شوند زماني که از استقرار صحيح لوله تراشه اطمينان حاصل
ش��د ،باي��د آنرا محکم نمود .گرچ��ه براي انجام اين کار از چس��ب
و امثال آن اس��تفاده ميش��ود ،ام��ا بهترين راه ب��راي جلوگيري از
جابجايي لوله در ش��رايط پيشبيمارس��تاني آن است که همواره با
دست نگهداشته شود.

راه هوايي و تنفس

فصل ششم

روشهاي جايگزين براي انتوباسيون لوله تراشه اورو فارنژيآل در مصدومان ترومايي
نحوه استقرار امدادگر
روش��ي جايگزين براي انجام انتوباس��يون توس��ط يک امدادگر
به اين ترتيب اس��ت که امدادگر بر باالي س��ر مص��دوم و بر روي
زمين مينشيند ،س��اقهاي پا را روي شانههاي او گذاشته و سر و
گردن را در خط وس��ط و به کم��ک رانهايش بيحرکت مينمايد.
امدادگر درحين گذاشتن الرنگوسکوپ در راه هوايي مصدوم ،کمي
به عقب خم شده و به کمک الرنگوسکوپ بدون تکان خوردن سر،
اس��تخوان مانديبل او را باال کشيده و الند مارکها را پيدا ميکند.
بع��د از پيدا کردن الند مارکهاي مورد نظر ،لوله تراش��ه در جاي
مناسب قرار داده شده و از جايگيري آن اطمينان حاصل ميشود.

در روشي ديگر ،امدادگر بر باالي سر مصدوم زانو زده و آنقدر
جلو ميآيد تا س��ر مصدوم در بي��ن زانوهايش قرار بگيرد .از هردو
س��مت فشار وارد ميشود تا س��ر و گردن در موقعيت خنثي قرار
گرفت��ه و بيحرکت ش��وند .بعد از قرار دادن الرنگوس��کوپ در راه
هوايي مصدوم ،امدادگر قدري به عقب خم شده ومانند روش قبلي
لوله را در جاي مناسب خود مستقر ميکند.
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انتوباسيون اوروتراکئآل نوع چهره به چهره

ه�دف :روش�ي جايگزين براي برق�راري راه هوايي در مصدومي که ،به علت قرار گرفتن در موقعيت نامناس�ب ،امکان
برقراري راه هوايي به روش معمول ميسر نميباشد.
در شرايط پيشبيمارستاني ،گاهي اوقات وضعيت مصدوم طوري است که امدادگر نميتواند بر باالي سر او قرار بگيرد و بنابراين
امکان انتوباس��يون به روش معمول وجود ندارد .در چنين ش��رايطي ،روش انتوباسيون چهره به چهره انتخاب مناسبي است .اصول
کلي انتوباس��يون در اين نوع خاص نيز بايد رعايت ش��وند ــ اکسيژن رساني قبل از انتوباسيون به کمک دستگاه  BVMو اکسيژن
درصد باال ،برقراري و تداوم بيحرکتي سر و گردن به کمک دست در حين انجام انتوباسيون و عدم قطع تنفس مصدوم براي مدتي
بيش از  20تا  30ثانيه ــ.

1

امدادگ��ر اول س��ر وگردن مص��دوم را در موقعي��ت خنثي قرار
داده و بيحرکت مينمايد .امدادگر دوم روبروي مصدوم قرار ميگيرد
(«چهره به چهره») .الرنگوس��کوپ را با دس��ت راست گرفته و تيغه
آن را بر روي زبان مصدوم ميگذاريم .به کمک تيغه الرنگوس��کوپ
زبان مصدوم را به س��مت پايين و بيرون حرکت ميدهيم .راه هوايي
را به کمک دس��ت چپ باز کرده و الرنگوس��کوپ را در آن مس��تقر
مينماييم.

2

بع��د از ق��رار دادن الرنگوس��کوپ در راه هوايي ،الند مارکهاي
مورد نظر را پيدا ميکنيم .مش��اهده راه هوايي از موقعيتي باالتر از
آن ،بهترين زاويه ديد را بدست ميدهد.

راه هوايي و تنفس

فصل ششم

بع��د از شناس��ايي الند مارکها ،لوله تراش��ه را از ميان تارهاي
صوتي مصدوم عبور داده و به کمک دس��ت چپ در جاي مناس��ب
قرار ميدهيم .کاف لوله را باد کرده و سرنگ را برميداريم .دستگاه
 BVMرا ب��ه لوله متصل نموده و از اس��تقرار آن درجاي مناس��ب
اطمينان حاصل ميکنيم.
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4

بعدازحصول اطمينان ازاس��تقرار لوله تراش��ه در جاي مناسب،
ضمن ثابت نگهداشتن سر و گردن ،تهويه مصدوم را شروع ميکنيم،
و پس از آن بايد لوله تراشه را محکم نمود.

روش��ي ديگر براي اجراي انتوباس��يون چهره به چهره آن است که
الرنگوسکوپ در دست چپ و لوله تراشه در دست راست قرار داده
شوند .در اين روش ممکن است هنگام قراردادن لوله تراشه ،نتوان
به خوبي قسمت تحتاني راه هواي مصدوم را مشاهده کرد.

راه هوايي و تنفس

فصل ششم
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انتوباسيون نازوتراكئال کورکورانه

هدف :برقراري راه هوايي بدون دستکاري ستون فقرات گردني
اين روش فقط در مصدوماني مورد استفاده قرار ميگيرد که تنفس خود بخودي دارند .با وجود اين نوع تنفس ميتوان از عبور
لوله تراشه از فضاي بين تارهاي صوتي و جايگيري مناسب آن در لوله تراشه اطمينان حاصل کرد.
اين تکنيک بايد فقط توس��ط پرس��نلي اجرا شود که يا در لوله گذاشتن خبره هستند و يا اينکه تحت نظر مربيان اقدام به اين کار
ميکنند.
امدادگر پيشبيمارستاني قبل از اقدام به انتوباسيون نازوتراكئال کورکورانه بايد کليه تجهيزات الزم را تدارک ديده و شرايط
اجراي تکنيک را مورد بررس��ي قرار داده باش��د .با استفاده از يک چراغ قوه ،س��وراخهاي بيني مصدوم معاينه شده و سوراخي که
بزرگتر و داراي انحراف کمتري است انتخاب ميشود .لوله تراشه مناسب قدري از قطر سوراخ بيني کوچکتر است قبل از کارگذاري
لوله بايد آن را با مقداري ژل محلول در آب لوبريکه (نرم) نمود .استفاده از يک استيلت به هنگام کارگذاري لوله احتياج به تجربه
زيادي دارد.

امدادگر اول س��ر و گردن مص��دوم را در موقعيت خنثي قرار داده و
بيحرکت مينمايد .امدادگر دوم بر باالي س��ر مصدوم قرار گرفته و
با استفاده از دس��تگاه BVMو اکسيژن با درصد باال به او اکسيژن
ميرساند.

لوله تراش��ه با يک دس��ت برداشته ميشود و با دس��ت ديگر نوک
بيني مصدوم ،مختصري به س��مت باال کش��يده ميشود .با اين باال
کش��يدن ميتوان آناتومي راه هوايي بيني را بهتر تعقيب نمود .لوله
يـ
در س��وراخ بيني مصدوم (معموال س��مت راست) در جهت قدام 
خلفي گذاشته ميشود.
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امدادگر بايد گوش خود را بر روي س��وراخ خارجي لوله تراش��ه
گذاش��ته و به صداهاي تنفس��ي مصدوم گوش دهد .لوله تراش��ه به
س��مت هيپوفارنکس رانده ميش��ود تا زماني که ش��دت صداهاي
تنفس��ي به حداکثر خود برس��د .در اين نقطه توقف نموده و منتظر
تنفس بعدي ميش��وند .با يک حرکت سريع ،لوله را از ميان تارهاي
صوتي عبور ميدهند اگر صداهاي تنفس��ي متوقف ش��وند ،دليل بر
آن اس��ت که لوله در داخ��ل مري قرارگرفتهاس��ت .در اين صورت
لوله به عقب کش��يده ميشود تا صداهاي تنفسي مجددا و با شدت
حداکثر شنيده ش��وند .يکبار ديگر بايد اقدام نمود .بعد از قراردادن
لوله تراش��ه در عمق مناس��ب ،کاف آنرا به اندازه کافي باد نموده و
س��رنگ را برميدارند بعد از حصول اطمينان از استقرار لوله ومحکم
ننمودن آن به کمک چسب و دست ،دادن تنفس به کمک BVM
واکسيژن با درصد باال شروع ميشود.
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حصول اطمينان از جايگيري مناسب لوله تراشه
بعد از انتوباسيون بايد اقداماتي را انجام داد و مطمئن شد که لوله در جايگاه مناسب در تراشه قرار گرفتهاست .اگر جايگيري
نامناسب لوله تراشه ،حتي براي مدت کوتاهي ،تشخيص داده نشود ،ممکن است منجر به هيپوکسي عميق توام با آسيب مغزي
(آنس��فالوپاتي هيپوکس��يک) و حتي مرگ ش��ود .بنابراين ،امدادگر بايد براي اطمينان از جايگيري مناس��ب لوله ،اقداماتي را كه
مشتمل بر ارزيابي باليني و استفاده از تجهيزات کمکي ميباشد انجام دهد .ارزيابيهاي باليني عباتند از:
• مشاهده مستقيم عبور لوله از ميان تارهاي صوتي
• تش��خيص وجود صداهاي دوطرفه تنفس��ي (با گذاش��تن گوش��ي پزش��کي در ناحيه زير بغل) و فقدان صداي هوا در ناحيه
اپيگاستر
• مشاهده باال و پايين رفتن فقسه سينه در خالل تنفس
• وجود بخار آب در لوله تراشه هنگام بازدم
متاس��فانه هيچکدام از اين روشها به تنهايي اطمينان  100%بدس��ت نميدهد .بنابراين بهتر آن اس��ت که در صورت امکان
ي اين روشهاي ارزيابي باليني به اجرا گذاش��ته ش��ود .در موارد نادر به علت مش��کالت آناتوميک ،مش��اهده مستقيم عبور
تمام 
لوله تراش��ه از ميان تارهاي صوتي امکان ناپذير اس��ت .در يک خودرو درحال حرکت (زميني يا هوايي) صداي موتور خودرو مانع
از ش��نيدن صداهاي تنفس��ي ميش��ود .چاقي و بيماري انس��دادي ريوي مزمن ( )COPDمانع از مشاهده حرکات قفسه سينه
ميشود.
تجهيزات کمکي عبارتند از:
• وسيله تشخيصي مربوط به مري
• وسيله مانيتور کننده دياکسيد کربن
• وسيله تشخيصي کالوريمتريک دياکسيد کربن
• کاپنوگراف
• پالس اکسيمتر
ي که داراي ريتم قلبي خوب
اس��تفاده از اين تجهيزات نيز هيچکدام به تنهايي اطمينان  100%بدس��ت نميدهد .در مصدوم 
ميباشد ،استفاده از کاپنوگراف در شرايط اطاق عمل براي حصول اطمينان از جايگيري مناسب لوله تراشه به عنوان «استاندارد
طاليي» محسوب ميشود .اگر اين وسيله دردسترس باشد ،ميتوان از آن در شرايط پيشبيمارستاني نيز استفاده نمود .بيماران
دچارايست قلبي ريوي ،دياکسيد کربن توليد نميکنند ،بنابراين استفاده از وسيله تشخيصي کالوريمتريک و کاپنوگراف در آنها
فايدهاي در برندارد.
ازآنجاييکه هيچکدام از اين روشها اطمينان  100%بدست نميدهند ،در صورت امکان بايد تمامي روشهاي ارزيابي باليني
را انجام داد و بعدا حداقل از يک وسيله کمکي نيز بهره گرفت .به علت قيمت گران روش کاپنوگرافي ،اغلب مراکز فوريتها نياز
به ترکيبي از روشهاي ارزيابي باليني و وس��يله تش��خيصي کالوريمتريک يا وس��يله تشخيصي مربوط به مري دارند .در هرحال،
اگر هرکدام از تکنيکهاي مورد بحث نشان دهند که لوله تراشه در جايگاه مناسب قرار نگرفتهاست ،بايد لوله را فورا برداشته و
مجددا اقدام به لوله گذاري کرد .روشهاي مورد استفاده در اين رابطه بايد در پرونده مراقبتي مصدوم کتبا ذکر شوند.
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برقراري تنفس با روش عبور از تراشه از طريق پوست يا PTV

هدف :اکس�يژن رس�اني به مصدوم در وضعيتي که امکان انتوبه کردن يا ونتيالس�يون او به کمک دستگاه  BVMمقدور
نباشد.
هنگام اس��تفاده از اين تکنيک ،بايد کليه قطعات (غير از س��وزن ،تانک و رگالتور) برحس��ب نيازتغيير داده ش��ده ،بهم ديگر متصل
گرديده و براي اس��تفاده در صحنه حادثه بس��ته بندي و آماده ش��وند .انجام اين تمهيدات درجه موفقيت را باال ميبرد .در اجراي اين
تکنيک ،زمان نقش اساسي را بازي ميکند .تجهيزات بايد آماده استفاده بوده و فقط نيازمند اتصال به رگالتور و سوزن باشند .امدادگر
ميتواند از يک بس��ته تجاري آماده اس��تفاده کند که حاوي کليه تجهيزات ضروري ميباش��د .اگر تهيه اين بس��ته ممکن نباشد ،بايد
وسايل زير را آماده نمود:
• سرنگ10 :تا  30ميلي ليتري
• زمان��ي که از منبع اکس��يژن جريان مداومي برقرار اس��ت ،براي پر
وخالي کردن ريهها بايد يک راه فرعي وجود داشته باشد .ميتوان به دو
نمونه زير اشاره کرد )1 :لولهاي به قطر  40%قطرلوله حامل اکسيژن که
ميتوان آنرا با انگشت شست مس��دود نمود)2 ،يک کانکتور پالستيکي
« »Tيا « »Yش��کل که قطري برابر با قطر لوله حامل اکسيژن داشته و
با همان طول به منبع اکسيژن متصل ميشود.
• يک قطعه لولهاي کوتاه که روي انتهاي پاييني کانکتور پالس��تيکي
سوار شده و به خوبي در داخل توپي سوزن قرار ميگيرد
• ي��ک تان��ک اکس��يژن ب��ا رگالتور مربوط��ه که درجه بندي ش��ده
ميباشد.
• نوارچسب با عرض نيم اينچ
ب��راي آنکه بتوان س��ر وگ��ردن را بيحرکت نمود ،باي��د مصدوم در
وضعيت سوپاين باشد.
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حنجره و تراشه مصدوم به کمک انگشتان يک دست ثابت ميشوند.
س��وزن متصل به سرنگ در خط وسط روي پرده کريکوتيروييد و يا
مس��تقيما روي تراشه قرار داده ميشود .س��وزن با زاويهاي مختصر
به س��مت پايين به داخل تراش��ه فروبرده ميشود .براي ايجاد فشار
منفي در داخل س��رنگ ،دس��ته آن راعقب ميکش��ند .اگر س��وزن
در داخل تراش��ه رفته باش��د ،هوا به داخل س��رنگ مکيده ميشود
و نش��ان ميدهد که نوک س��وزن در جاي مناسب قرار گرفتهاست.
س��وزن را يک سانتيمتر ديگر به جلو س��وق ميدهند و بعدا سرنگ
را از س��وزن جدا مينمايند .س��وزن داخلي را برداشته و کاتتر را در
جاي��گاه باق��ي ميگذارند .امدادگر به کمک چس��ب فورا در اطرا ف
توپي کاتترحلقهاي ايجاد ميکند و براي محکم نمودن کاتتر ،دو سر
چس��ب را به پوست گردن مصدوم ميچسباند .امدادگر بايد مواظب
باشد تا کاتتر پيچ نخورد.

لول��ه حامل اکس��يژن به کمک يک ونت ب��ه توپي کاتتر متصل
ميشود .اکنون به کمک دستي که در آغاز تراشه را ثابت نموده بود،
ميتوان کاتتر را در جاي خود نگه داش��ت .با مسدود کردن سوراخ
راه فرعي به کمک انگش��ت شس��ت به مدت يک ثانيه ،ونتيالسيون
مصدوم آغاز ميشود .قفسه سينه مصدوم ممکن است به نشانه وقوع
نفس کش��يدن (دم) باال بيآيد .براي متوقف نمودن جريان اکسيژن
به داخل ريهها ميتوان انگش��ت شس��ت را از روي سوراخ راه فرعي
برداشت.
توجه :پروس��ه بازدم در حالت عادي ازنظر زماني س��ه تا چهار برابر دم طوالني تر اس��ت .در اين حالت به علت کوچک بودن دهانه
سوراخ ،پروسه بازدم زمان بيشتري رابه خود اختصاص ميدهد.
مصدوم با مکانيسم باز و بسته کردن متناوب سوراخ ،اکسيژن دريافت ميکند زيرا با بستن سوراخ اکسيژن وارد ريهها شده و با
آزاد گذاشتن آن جريان اکسيژن متوقف ميشود .مدت زمان کافي براي بستن سوراخ يک ثانيه و براي آزاد گذاشتن آن چهار ثانيه
ميباشد .اين روند تا زمان برقراري يک راه هوايي مناسب تر ادامه پيدا ميکند.
برقراري تکنيک  PTVبه مدت  45تا  60دقيقه ميتواند منجر به باال رفتن Paco2شود ،زيرا احتباس دياکسيد کربن به علت
محدوديت بازدمي ايجاد ميشود .بنابراين الزم است تا هرچه زودتر راه هوايي مناسب تري براي مصدوم برقرار کرد.
هشدار :مصدوماني که به روش  PTVونتيله ميشوند ،ممکن است کماکان دچار هيپوکسي و ناپايداري باشند .امدادگران بايد
س��عي کنند بدون تاخير مصدوم را به مرکز درماني مناس��ب انتقال دهند ،زيرا براي تهويه و اکس��يژن رساني کافي ،مصدوم احتياج
مبرم به کريکوتيروييدوتومي دارد.
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اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند شوک را تعريف کند.
بتواند شوک را بر اساس علل آن دسته بندی کند
بتواند پاتوفيزيولوژي شوک و روند مراحل پيشرفت آنرا توضيح دهد
بتواند عاليم شوک را بيان کند
بتواند انواع شوک را از نظر بالينی ازهم افتراق دهد
بتواند محدوديتهاي مراقبت ازشوک درصحنه حادثه را بيان کند
بتواند ضرورت انتقال سريع و درمان اوليه انواع مختلف شوک را تشخيص دهد.
بتواند اصول مراقبت از شوک را در مصدوم دچار تروما بکار ببندد.

فصل هفتم

شوک

164

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

سنـاريـوي ايـن فـصـل
يک  MVCدر چهار راهي ش��لوغ اتفاق افتاده و ش��ما در آنجا حاضر شدهايد .يک خودروي پيکاپ بزرگ به يک ماشين سواري ازسمت راننده
برخورد کردهاست .خودروي پيکاپ از سمت جلو خسارت ناچيزی ديده و بدنه ماشين سواري نيز حدود  30سانتيمتر به داخل فرورفتهاست .قبل
از آنکه شما به آنجا برسيد ،همه سرنشينان خودروها ،غيراز راننده ماشين سواري ،پياده شدهاند .راننده ماشين مردی سفيد پوست  20ساله است
که با س��ينه روی فرمان افتادهاس��ت .مصدوم هوشيار اس��ت ،اما مضطرب بوده و دچار تعريق ميباشد 30 .بار دردقيقه نفس ميکشد .نبض راديال
وجود دارد اما ضعيف ،نخي شکل و سريع ميباشد .در ناحيه ربع فوقاني چپ شکم و پهلوي چپ تندرنس و كبودي وجود دارد.
در اين مصدوم انتظار وقوع کدام آسيبها را داريد؟ در صحنه حادثه برای اين مصدوم چه کار ميکنيد؟ فاصله شما تا نزديکترين
مركز تروما 30دقيقه است .آيا اين فاصله زمانی بر اقدامات مراقبتی شما تاثير دارند؟ چگونه؟

اگرچه بيش از  3قرن است که شوک متعاقب تروما تشخيص داده دسته بندی شوک

شدهاس��ت ،با اين حال تعاريف شوک توس��ط دکتر Samuel Gross
در س��ال  1852به عنوان «زهواردرفتگي سريع ماشين زندگي» و دکتر
 John Collins Warrenبه عنوان «توقفی ناگهانی منجر به مرگ»
حکاي��ت از نق��ش اصلی آن در مرگ و مير و صدم��ات وارده به مصدوم
ترومايي دارد .در ش��وک متعاقب تروما ،تش��خيص سريع ،احيا و درمان
قطعی آن ،همگی در نتيجه کار نقش اساسی بازی ميکنند .امدادگر در
همه اين مراحل مهم با مش��کالت جدی روبرو ميشود .درکی روشن از
تعريف شوک ،پاتوفيزيولوژی و عاليم بالينی آن در مقابله با شوک دارای
اهميت فراوانی است.
در ش��رايط پيشبيمارستانی مقابله با شوک دشوارتر است ،زيرا کار
در محيطی انجام ميش��ود که يا امکانات تشخيصی و درمانی خوب در
دس��ترس نبوده و ي��ا درصورت وجود امکان اس��تفاده از آنها غير عملی
است .در اين فصل برای کمک به امدادگران ،ابتدا شوک تعريف و دسته
بندی ميش��ود و سپس تغييرات پاتوفيزيولوژيک ناشی از شوک تشريح
ميگردند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف شوک

عوام��ل اصل��ی دخي��ل در پرفوزيون س��لولی عبارتن��د از :قلب (به
عنوان پمپ يا موتور سيس��تم) ،حجم مايع (به عنوان مايع هيدروليک)،
عروق خونی (به عنوان مجاری حرکت مايع) و باالخره س��لولهای بدن.
براس��اس اجزای تشکيل دهنده پرفوزيون ،ش��وک را ميتوان به ترتيب
زير دسته بندی نمود:
 .1هيپوولميک .مربوط اس��ت به ازدست رفتن حجم مايع در گردش
و در مص��دوم ترومايي عمدتا از نوع هموراژيک اس��ت .اين نوع ش��وک
شايعترين نوع در مصدومان ترومايي ميباشد.
 .2توزيع��ی (يا وازوژنيک) .مربوط اس��ت ب��ه اختالل در تون عروقی
ناشی از چند علت گوناگون.
 .3کارديوژنيک .مربوط است به اختالل در کار پمپ قلب
ش��ايعترين علت ش��وک در مصدوم ترومايي ،هموراژی يا خونريزی
بوده و در برخورد با يک مصدوم ترومايي دچار شوک همواره بايد آن را
نوع هموراژيک فرض نمود مگر آنکه خالفش ثابت شود.
بع��د از بي��ان آناتومی و پاتوفيزيولوژی مرتبط با ش��وک ،توضيحات
مفصلی در مورد هرکدام از انواع شوک داده ميشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هرچند که برای ش��وک تعاريف متعددی ارائه شدهاس��ت ،اما عموما
آنرا ب��ه عنوان وضعي��ت کاهش سرتاس��ری پرفوزيون س��لولی تعريف آناتومی و پاتوفيزيولوژی

ميکنن��د که در آن انتقال اکس��يژن به س��لولها در حدی نيس��ت که پاسخهای قلبی عروقی ،هموديناميک و آندوکرين
بتواند نيازهای متابوليک را پاس��خ بدهد .براس��اس اين تعريف ،شوک را قلب
ميتوان با ش��اخصهای پرفوزيون و اکسيژناس��يون سلولی دسته بندی
قل��ب ش��امل دو حفره دريافت کننده (دهليزه��ا) و دو حفره پمپاژ
کرد .آش��نايي با تغييرات سلولی ناشی از شوک و نيز تاثيرات اندوکرين،
ميکروواس��کوالر ،قلبی عروقی ،بافتی و عضوی حاصل از آن ،در هدايت کننده (بطنها) ميباش��د .فونکسيون دهليزها آن است تا خون را جمع
و ذخيره نمايند ،طوريکه بطنها بتوانند س��ريعا پر شده و حداقل تاخير
برنامههای مراقبتی کمک کننده خواهد بود.
در سيکل پمپي قلب ايجاد شود .دهليز راست خون را از وريدهاي بدن
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(شکل 1ـ )7با هر انقباض بطن راست ،خون به داخل ريهها پمپاژ ميشود .خون از ريهها به
سمت چپ قلب برگشته و بطن چپ آن رابه سيستم عروق سراسري بدن پمپاژ مينمايد.

(شکل 2ـ )7خون برگشتي از ريهها توسط بطن چپ به خارج قلب پمپاژ شده و از طريق
آئورت به بقيه بدن ميرسد.

دريافت نموده و آنرا به بطن راس��ت پمپاژ مينمايند .با هر انقباض بطن
راس��ت خون جهت اکسيژن گيري به ريهها پمپاژ ميشود (شکل .)7-1
خ��ون از ريهها به دهليز چپ بازميگ��ردد .از اينجا خون به داخل بطن
چپ ميرود .بطن چپ نيز با انقباض خود خون را از طريق شريانها به
سراس��ر بدن ميرساند (ش��کل  .)7-2در اثراين انقباض افزايش فشاري (شکل 3ـ )7در حالت ريالکس (دياستول) ،بطنها به علت انقباضات دهليزها پر از خون
درون عروق خوني ايجاد ميش��ود .که بيش��تر از فشار نرمال استراحت ميشوند .در اين زمان به علت کاهش تدريجي فشار ،خون از عروق بزرگ وارد قلب ميشود.
با انقباض بطنها (سيستول) ،مقدار زيادي خون به سيستم عروقي پمپاژ شده و فشار را باال
ميباش��د .اين افزايش فش��ار ناگهاني در درون ظرف ،يک موج نبض را ميبرد .کارکرد قلب و جريان خون در شکل  Aو موج نبض در شکل  Bديده ميشوند.
براي به جلو راندن خون دردرون سيس��تم ايج��اد ميکند .حداکثر اين
واژه ديگري که در بحث مراقبت از شوک بکار گرفته ميشود ،اما در
افزايش فش��ار موسوم به فشار خون سيس��توليک بوده و بيانگر فشاري ش��رايط پيشبيمارستاني تاکيد زيادي روي آن نميشود ،فشار متوسط
اس��ت که توسط انقباض بطن به خون وارد ميش��ود (سيستول) .فشار ش��رياني ( )MAPاست MAP .فشار متوسط سيستم عروقي بوده و با
اس��تراحت در ع��روق خوني در فاصل��ه بين انقباضات بطن موس��وم به روش زير محاسبه ميگردد:
فشار دياس��توليک بوده و بيانگر فشار باقيمانده در سيستم به هنگام پر
يک سوم فشار نبض  +فشار دياستوليک = MAP
ش��دن قلب ميباشد (دياس��تول) .اين تخميني غير مستقيم از مقاومت
عروقي اس��ت (ش��کل  .)7-3بنابراين اگر در خالل ارزيابي ثانويه ،فشار
مثال MAP ،مصدومي که فش��ار خون او  120/80ميلي ليتر جيوه
خون سيستوليک و دياستوليک با استفاده گوشي پزشکي تعيين مقدار است به قرار زير است:
شود ،ميتوان اطالعات بيشتري در اين رابطه بدست آورد .با اين وصف
يک سوم × (MAP = +80)120-80
در برخي موارد ،امدادگر ميتواند با لمس نبضها توس��ط انگش��ت فقط
= 80+ 3/40
فش��ار سيس��توليک را تخمين بزند .تفاوت بين فشارهاي سيستوليک و
= 80+3/13
دياستوليک موسوم به فشار نبض ميباشد.
= 3/93 #93
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برخي دس��تگاههاي فش��ار اتوماتيک و غير تهاجمي فشار سنج عالوه بر
اندازهگيري فش��ار سيس��توليک و دياس��توليک MAP ،را هم گزارش
ميکنند.
مق��دار خون��ي که با هر انقباض بطن وارد سيس��تم ميش��ود حجم
ضربهاي ( )Stroke Volumeناميدهميشود .مقدار خون پمپ شده به
سيستم در مدت يک دقيقه نيز به برون ده قلبي ()Cardiac Output
موسوم است .فرمول محاسبه برون ده قلبي ( )COبه قرار زير است:
حجم ضربهاي×تعداد نبض= ( )COبرون ده قلبي

(شکل 4ـ )7هرچند که قلب يک ارگان واحد بنظر ميرسد ،اما مانند دو ارگان عمل
ميکند .خون اکسيژن دار نشده از طريق وريدهاي اجوف فوقاني وتحتاني به سمت راست قلب
وارد شده و از راه شريان ريوي به داخل ريهها پمپاژ ميشود .خون در ريهها اکسيژن دار شده،
از طريق وريد ريوي به قلب باز گشته و توسط بطن چپ پمپاژ ميشود.

گ��ردش خون سيس��تميک در قياس با گردش خ��ون ريوي داراي
ب��رون ده قلبي ب��ا واحد ليتر در دقيقه ( )LPMگزارش ميش��ود .مويرگها و طول عروق خوني بيش��تري ميباشد .بنابراين سيستم قلب
برون ده قلبي را در ش��رايط پيشبيمارستاني اندازه گيري نميکنند ،اما چپ در قياس با سيس��تم قلب راس��ت با فشار بيش��تري کار کرده و بار
آشنايي با برون ده قلبي و رابطه آن با حجم ضربهاي در فهم مراقبت از زيادتري را تحمل مينمايد .از نظرآناتوميک ،عضله بطن چپ ضخيم تر
شوک اهميت زيادي دارد.
و قوي تر از عضله بطن راست ميباشد.
براي آنکه قلب بتواند به طرز موثري کار کند ،مقدار کافي خون بايد
در وريدهاي اجوف و وريدهاي ريوي ،وجود داش��ته باش��د تا بطنها را عروق خوني
پر نمايد .قانون  Starlingقلب مفهوم مهمي در بيان چگونگي کارکرد
عروق خوني حاوي خون بوده و آنرا به نواحي مختلف و س��لولهاي
اين رابطه ميباش��د :هر چقدر بطنها بيش��تر پر شوند ،قدرت انقباضي
سراس��ر بدن انتقال ميدهند ،اينها ش��اهراههاي فيزيولوژيک پروس��ه
قلب بيش��تر است و اين فشار (پيش بار) ،که قلب را پر ميکند ،موجب
گردش خون ميباش��ند .تنها لوله خروجي از قلب يعني شريان آئورت،
کشيده ش��دن فيبرهاي عضالني قلبي ميشود .خونريزي قابل توجه يا
نميتواند درخدمت همه س��لولهاي بدن باشد ،بنابراين به شريانهاي
ي نسبي ،پيش بار قلبي را کاهش داده و در نتيجه مقدار خون
هيپوولم 
کوچکتر تقس��يم ش��ده و در نهايت تبديل به مويرگها ميشود (شکل
موجود در قلب تقليل پي��دا کرده و فيبرهاي عضله قلب به اندازه کافي
 .)7-5قطر يک مويرگ ممکن اس��ت تنها به اندازه قطر يک سلول باشد
کشيده نميش��وند و حجم ضربهاي کاهش مييابد .اگر فشار پر شدگي
و بنابراين اکس��يژن همراه با  RBCsو مواد مغذي موجود در پالسما به
قلب خيلي زياد باش��د ،فيبرهاي عضله قلب بيش از حد کش��يده شده
راحتي از ديواره مويرگها عبور کرده و در دس��ترس س��لولهاي بافتي
و قادر به تامين حجم ضربهاي رضايتبخش��ي نميباش��ند .در نارس��ايي
قرار داده ميش��ود (شکل  .)7-6هر س��لول بافتي داراي غشاي موسوم
احتقاني قلب ( )CHFمعموال چنين وضعي پيش ميآيد.
به ديواره س��لولي ميباش��د و مايع بين بافتي در فاصله ديواره س��لولي
مقاومت در برابر جريان خون که بطن چپ بايد براي پمپاژ خون به و ديواره مويرگي قرار گرفتهاس��ت .مقدار اي��ن مايع در جاهاي مختلف
داخل س��يتم ش��رياني به آن فايق آيد موسوم به پس بار ( )afterloadبس��يار متفاوت اس��ت .اگر مايع بين بافتي کم باش��د ،ديواره س��لولي و
اس��ت .پس بار حاصل مقاومت عروقي سيس��تميك ( )SVAميباشد .ديواره مويرگي در مجاورت هم قرار گرفته و اکسيژن ميتواند به آساني
هر چقدر انقباض ش��ريانهاي محيطي بيش��تر شود ،قلب ناچار است تا از طريق پديدة انتشار بين آنها مبادله شود (شکل .)7-7
براي پمپاژ خون به داخل سيس��تم ش��رياني زور بيش��تري بزند .اما اگر
اندازه ظرف عروقي توسط عضالت موجود در شريانها و شريانچهها
وازوديالسيون گسترده محيطي روي بدهد ،پس بار کاهش مييابد.
و ب��ه درجه کمتر توس��ط عضالت موجود در دي��واره ونولها (وريدهاي
اي��ن واقعي��ت که قلب يک ارگان اس��ت اما داراي دو زير سيس��تم کوچک) و وريدهاي بزرگ ،کنترل ميشود .اين عضالت به سيگنالهاي
ميباش��د ،در فهم سيستم قلبي عروقي کمک قابل توجهي مينمايد .به مغزي وارده از سيس��تم اعصاب س��مپاتيک ،به هورمونهاي موجود در
مجموعه دهليز راست ،که خون را از سراسر بدن دريافت ميکند و بطن گردش خون (اپي نفرين و نوراپينفرين) و به س��اير مواد شيميايي نظير
راست ،که خون را به داخل ريهها پمپاژ مينمايد ،قلب راست ميگويند .گاز نيتريک اکس��ايد ( )NOپاس��خ ميدهد .اي��ن فيبرهاي عضالني بر
ب��ه مجموعه دهليز چ��پ ،که خون را از ريهه��ا دريافت ميکند و بطن اس��اس ميزان انقباض ي��ا ريالکس بودن ،درجه انقباض يا ديالس��يون
چپ ،که خون را به سراس��ر بدن پمپ��اژ مينمايد ،قلب چپ ميگويند .عروق خوني را تعيين نموده و بنابراين حجم بخش انباري سيستم قلبي
پيش بار و پس بار سيس��تمهاي پمپاژ قلب راس��ت (ريوي) و قلب چپ عروقي را دچار نوسان مينمايند.
(سيس��تميک) در تبيين و مراقبت از ش��وک از اهميت زيادي برخوردار
ميباشند (شکل .)7-4
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(شکل 6ـ ،A )7اگر سلولهاي بافتي فاصله کمي با مويرگها داشته باشند ،اکسيژن به
آساني به داخل آنها نفوذ کرده و دي اکسيد کربن نيز خارج ميشود ،B .اگر فاصله سلولهاي
بافتي از مويرگها زياد شود (توسط ادم ناشي از مايع ميان بافتي) حرکت و نفوذ اکسيژن و دي
اکسيد کربن با مشکل روبرو ميشود.

(شکل 5ـ)7

شريانهاي اصلي بدن انسان

خون
بخش مايع سيستم قلبي عروقي يعني خون نه فقط حاوي RBCs
بلکه در برگيرنده فاکتورهاي مبارزه با عفونت [گلبولهاي س��فيد خون
( )WBCsو آنت��ي باديه��ا] ،پالک��ت (عامل اساس��ي در روند انعقاد)
پروتئينهاي الزم براي ساخت و ساز بدن ،مواد مغذي در قالب گلوکز و
ساير مواد ضروري براي متابوليسم و حيات ميباشد .حجم مايع موجود
در سيس��تم عروقي بايد مس��اوي با ظرفيت عروق خوني باشد تا بتواند
در ح��د کفايت بخش انباري را پر نمايد .هر تغييري در اندازه سيس��تم
عروقي در مقاس��يه با مقدار خ��ون در آن بر جريان خون تاثير مثبت يا
منفي خواهد گذاشت.
 60درصد وزن بدن انسان را آب تشکيل ميدهد که مايه اصلي تمام
مايعات بدن قلمداد ميش��ود .فردي با وزن  70کيلوگرم حدود  40ليتر
آب در بدن خود دارد .آب بدن به دو ش��کل مايع داخل س��لولي و مايع
خارج س��لولي ظاهر ميشود .هر نوع مايع بدن داراي ويژگيهاي خاص
خود اس��ت (شکل  .)7-8مايع خارج س��لولي يعني مايعي که در بيرون
س��لولها قرار دارد ،خودش به دو زير مجموعه ديگر -مايع ميان بافتي
و مايع درون عروقي -تقس��يم ميش��ود .مايع ميان بافتي ،که در اطراف

(شکل 7ـ )7اکسيژن و مواد مغذي از گلبولهاي قرمز خون و پالسما خارج شده و از
طريق ديواره مويرگها ،مايع ميان بافتي و غشاء سلولي وارد سلولها ميشوند .اسيد يکي از
محصوالت فرعي در خالل پروسه توليد انرژي ميباشد .اين اسيد توسط سيستم بافري بدن به
دي اکسي کربن تبديل ميگردد .ماده اخير نيز توسط سيستم گردش خون به ريهها منتقل
شده و در آنجا دفع ميشود

س��لولهاي بافتي قرار گرفتهاست ش��امل مايع مغزي نخاعي ( )CSFو
مايع س��ينوويال (موجود در بين مفاصل) نيز ميش��ود .اين مايع حدود
 10/5درصد کل وزن بدن را تشکيل ميدهد .مايع داخل عروقي که در
درون رگها قرار گرفتهاس��ت و سلولهاي خوني ،اکسيژن و ساير مواد
مغذي حيات��ي را در درون رگها حمل ميکند ،حدود  4/5درصد وزن
بدن را تشکيل ميدهد.
م��رور برخي مفاهيم کليدي در م��ورد چگونگي عملکرد مايعات در
ب��دن ميتواند مفيد باش��د .عالوه بر حرکت در داخل سيس��تم عروقی،
مايعات بدن دو حرکت ديگر نيز دارند ( )1حرکت بين پالس��ما و مايع
ميان بافتی (از طريق مويرگها) و ( )2حرکت بين مايع داخل سلولی و
مايع ميان بافتی (از طريق ديواره سلولها) ميزان حرکت مايع از طريق
مويرگها تابع ( )1اختالف فشارهيدروستاتيک درون مويرگها و بيرون
مويرگها )2( ،اختالف فش��ارآنکوتيک درون و بيرون مويرگها ناشی از
وجود پروتئينهای درون و بيرون مويرگها و ( )3نفوذپذيری مويرگها
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(شکل 9ـ)7

(شکل 8ـ )7آب بدن حدود  60%وزن بدن را تشکيل ميدهد .اين آب به دو بخش خارج
سلولي و داخل سلولي تقسيم ميشود .بخش خارج سلولي از مايع ميان بافتي و مايع درون
عروقي تشکيل ميشود.

نيروهای موثر بر حرکت مايع از طريق مويرگها

ميباشد (شکل  )7-9فشار هيدروستاتيک ،فشار آنکوتيک و نفوذپذيری
مويرگی همه تحت تاثير ش��وک و نيز نوع و حجم مايع تزريق شده قرار
ميگيرن��د .حجم خ��ون در گردش ،همودينامي��ک و ادم بافتی و ريوی
حاصل تغييرات در اين عوامل ميباشند.
حرک��ت مايع بي��ن فضای درون و بيرون س��لولی عمدتا تابع اثرات
(شکل 10ـ )7يک لوله  Uشکل ،که دو نيمه لوله توسط پرده نيمه تراوا از هم جدا شده
اس��موتيک است .اس��موز روندی اس��ت که در آن ملکولهای يک ماده اند ،حاوي مقاديري برابر آب و ذرات جامد ميباشد .اگر ماده اي به يک نيمه لوله ريخته شود
محلول در آب و نفوذ ناپذير از يک پرده نيمه تراوا تعيين کننده حرکت که نتواند از پرده عبور کند ،آب به سمت آن نيمه حرکت ميکند تا ماده اضافه شده را رقيق
کند .اختالف فشار ناشي از ارتفاع مايع ،به فشار اُسمتيک معروف است.
آب به س��مت خود ميباشند .آب از سمت دارای غلظت كمتر اين ماده
به سمت داری غلظت بيشتر آن حرکت نموده و تعادل اسموتيک را در بافتهای عضالنی حساسيت نسبتا طوالنی (حدود  6تا  8ساعت) دارند.
اندامهای ش��کمی (کليهها و کبد) در حد وسط قرار گرفته و قادرند 45
دو سمت پرده نيمه تراوا حفظ مينمايد (شکل .)7-10
تا  90دقيقه در برابر هيپوکسی زنده بمانند( .جدول .)7-1
ب��ا اي��ن وصف بدون وج��ود عامل محدود کنن��دهاي ،ضربان قلب و
سيتم عصبي
سيس��تم عصبي خودکار بدن ،فعاليتهاي غير ارداي نظير ،تنفس ،فش��ار خون فرد ميتواند به حدي باال بروند که خارج از توان قلب بوده
هضم غذا و کاردکرد قلبي عروقي را تحت نظر داشته و کنترل ميکند .و موجب مرگ فرد ش��وند .سيستم پاراس��مپاتيک چنين عامل کنترل
اين سيس��تم داراي دو بخش است :سيستم عصبي سمپاتيک و سيستم کنندهاي است .پاس��خ عصب واگ سيستم پاراسمپاتيک ضربان قلب را
عصبي پاراس��مپاتيک .اين دوسيس��تم خالف همديگ��ر کار ميکنند تا کاه��ش داده و از ق��درت انقباضات ميکاه��د و در نتيجه تعادل بدن را
برقرار مينمايد.
بتوانند سيستمهاي حياتي بدن را در حالت تعادل نگه دارند.
سيس��تم قلب��ی عروقی توس��ط مرکز وازوموتور در بص��ل النخاع يا
سيس��تم س��مپاتيک پاس��خ قرار يا فرار ( )fight-or-flightرا در
بدن ايجاد ميکند .اين پاسخ موجب ميشود تا قلب همزمان سريعتر و م��دوال کنترل ميش��ود .متعاقب کاهش گ��ذرا در مقدار فش��ار خون،
قويتر ضربان بزند ،تعداد تنفس بيشتر شود و عروق خوني درارگانهاي گيرندههای موجود در س��ينوس کاروتيد و قوس آئورت واکنش نش��ان
غي��ر مهم (پوس��ت و لوله گوارش) منقبض ش��وند .درهمان حال عروق داده و تحريکات از طريق اعصاب شماره  9و  10جمجمهای به اين مرکز
خوني عضالت گش��اد شده و جريان خون در آنها بهبود مييابد .هدف فرس��تاده ميش��وند .اين روند موجب تقويت فعاليت سيستم سمپاتيک
از اين پاس��خ آن اس��ت تا مقادير کافي خون اکس��يژن دار دربافتهاي ميش��ود .درنتيجه ،مقاومت ع��روق محيطی و برونده قلبی افزايش پيدا
مهم برقرار ش��ود ،طوريکه ش��خص بتواند به موقعيت اورژانس��ي پاسخ ميکنند .افزايش تون وريدی ،حجم خون در گردش را بيشتر مينمايد.
بدهد .درجه حساس��يت س��لولهای بدن نس��بت به فقدان اکسيژن در خون از اندامهای محيطی ،دستگاه گوارش و کليهها به اندامهای حياتی
اندامهای مختلف باهمديگر فرق دارد (مثال مغز و قلب دارای بيش��ترين (قل��ب و مغز) تغيير جهت ميدهد .اين وضع موجب س��رد و س��يانوزه
حساسيت ايسکميک ميباش��ند) .فقط  4تا  6دقيقه هيپوکسی موجب شدن اندامهای محيطی ،کاهش مقدار ادرار و کاهش پرفوزيون دستگاه
آسيب رسانی به س��لولهای اين اندامهای حياتی خواهد شد .پوست و گوارش ميشود.

شوک

جدول 7-1

تحمل ارگانهاي مختلف بدن در برابر ايسکمي

ارگان

زمان تحمل ايسکمي

قلب ،مغز ،ريهها

 4-6دقيقه

کليهها ،کبد ،لوله گوارش

 45-90دقيقه

عضالت ،استخوان ،پوست

 4-6ساعت

کاهش فش��ار پرش��دگی دهليز چپ ،کاهش فش��ار خون و تغييرات
در اسموالليته پالسما ،موجب آزاد شدن هورمون ضد ادراری موسوم به
 ADHاز غده هيپوفيز و هورمون آلدوس��ترون از غدد آدرنال ميش��ود.
اينها هم به نوبه خود مانع از دفع سديم و آب از کليهها ميگردند.

تغييرات سلولی
اص��ل  Fickبيانگ��ر رواب��ط بين برون ده قلبی ،مصرف اکس��يژن و
تفاوت مقدار اکس��يژن در ش��ريان و وريد ميباش��د .زمانی که برون ده
قلب کاهش پيدا ميکند ،مصرف اکس��يژن باافزايش اس��تخراج از خون
وري��دی کماکان ثابت ميماند .اما اين روند فق��ط تا نقطه معينی ادامه
پيدا ميکند .در نتيجه استخراج اکسيژن و مصرف آن تقليل پيدا کرده
و منجر بههيپوکس��ی ميشود .اکس��يژن موجود در خون شريانی تابع
بارگذاری آن به گلبولهای قرمز خون در سطح آلوئولها ميباشد .خود
اي��ن روند نيز تابع غلظت هموگلوبين موجود در گلبولهای قرمز خون،
درصد اکس��يژن موج��ود در هوای دمی و (به درج��ه کمتر) اختالف يا
گراديان نفوذ اکسيژن ميباشد.
چندين عامل (از جمله درجه حرارت محيط ،غلظت يون هيدروژن
و غلظت ماده 2و  3دی هيدرو فوسفوگليسريک اسيد يا  DPGموجود
در گلوبولها) بر ميل هموگلوبين برای جذب اکس��يژن تاثير ميگذارند.
همه اين عوامل در وضعيت ش��وک تحت تاثير قرار ميگيرند .در حالت
عادی ،مصرف اکسيژن در محدوده بسيار باريکی قرار دارد .اما به هنگام
وجود اس��ترس ميتوان��د افزايش پيدا کند .در روند ش��وک و با کاهش
انتقال اکس��يژن ،از مقدار آن کاسته ش��ده و درنتيجه هيپوکسی بافتی
بوجود ميآيد .در روند متابوليس��م گلوکز و توليد آدنوزين تری فسفات
يا ( ATPمنبع انرژی برای کار س��لولها) وجود اکسيژن ضروری است.
هيپوکس��ی سلولی منجر به متابوليسم غيرهوازی (متابوليسم در حضور
اکس��يژن کم) و در نتيجه کاهش توليد  ATPو تجمع اسيدها (عمدتا
الکتيک اسيد) و در نهايت اسيدوز متابوليک ميشود.
اس��يدوز متابوليک ناش��ی از ش��وک اثرات وخيمی در سطح سلولی
برجای ميگذارد .حفظ غلظت فراوان س��ديم در فضای خارج سلولی و
غلظت فراوان پتاس��يم در فضای داخل س��لولی ،روندی است که نياز به
انرژی دارد .بدون وجود  ATPاين روند دچار اختالل ميشود .در نتيجه
س��ديم و آب وارد سلول ش��ده و پتاسيم و الکتيک اس��يد از آن خارج
ميشوند .اس��يدوز الکتيک ،هيپرکالمی ،ادم سلولی و نيز کاهش حجم
خون در گردش حاصل اين روند ميباشند .با کاهش  ،PHسيستمهای
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آنزيمی و غش��ا ليزوزيمی دچار اختالل ش��ده ،ليزوزيمها آزاد ش��ده و
پروسه خودهضمی سلولها شروع ميشود .اگر اين پروسه متوقف نشود
حاصل آن مرگ س��لولها ،نارسايي ارگانها و در نهايت مرگ ارگانيسم
خواهد بود.

تغييرات ميکرو در سطح گردش خون
در آغ��از و همزمان با کاهش فش��ار هيدروس��تاتيک داخل عروقی،
برای آنکه حجم خون در گردش ثابت باقی بماند ،مايع ميل به ورود به
فضای عروقی دارد (فاز تامين مجدد پالسما) .اين روند با انقباض عروقی
پيش و پس مويرگی موس��وم به فاز ايس��کمی ش��وک تشديد ميشود
(ش��کل .)7-11زمانی که  PHپالس��ما در اثر اسيدوز کاهش پيدا کند،
اس��فنکترهای پيش مويرگی باز ميشوند اما اسفنکترهای پس مويرگی
کم��اکان منقبض باقی ميمانند .در نتيجه مايع در بس��ترهای مويرگی
تجمع پيدا ميکند که موس��وم به فاز رکود يا غير قابل برگش��ت شوک
ميباش��د .فاز سوم موسوم به فاز آزاد شدن زمانی روی ميدهد که PH
بازهم تقليل پيدا کرده و اس��فنکترهای پي��ش و پس مويرگی هردو باز
ميشوند .در نتيجه اسيد بيشتری در جريان خون آزاد ميگردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انواع شوک
شوک هيپوولميک

وقتي که حجم خون ناگهاني به علت دهيدراسيون (از دست رفتن
پالس��ما) يا به علت خونريزي (از دست رفتن پالسما و  )RBCsکاهش
پي��دا ميکند ،رابطه بين حج��م مايع و اندازه ظرف دچ��ار عدم تعادل
ميش��ود .اندازه ظرف کماکان طبيعي اس��ت اما حجم مايع کاهش پيدا
کردهاست .شوک هيپوولميک ( )hypovolemicشايعترين نوع شوک
در ش��رايط پيشبيمارس��تاني بوده و خونريزي ش��ايعترين علت آن در
مصدومان ترومايي ميباشد.
وقتي که خون از جريان گردش خون خارج ميشود ،قلب به منظور
افزاي��ش برون ده خود تحريک ميش��ود .اين تحريک که ناش��ي از آزاد
ش��دن اپينفرين از غدد آدرنال ميباش��د موجب افزايش تعداد و قدرت
انقباضات قبلي ميگردد .سيس��تم اعصاب س��مپاتيک نيز نوراپينفرين
آزاد کرده و موجب انقباض عروق خوني ميشود .در نتيجه اندازه ظرف
تا حدودي کاهش يافته و با مقدار مايع باقيمانده تناس��ب پيدا ميکند.
انباض عروقي منجر به بسته شدن مويرگهاي محيطي شده و در سطح
سلولي متابوليسم از نوع هوازي به غيرهوازي تبديل ميشود.
اي��ن مکانيس��مهاي جبران��ي تا نقط��هاي باهم ديگر ب��ه خوبي کار
ميکنند .وقتي که مکانيس��مهاي دفاع��ي ديگر نتوانند بر کاهش حجم
خون فايق آيند ،فش��ار خون فرد مصدوم تقليل مييابد .کاهش فش��ار
خون حکايت از تبديل ش��دن ش��وک از نوع جبراني به نوع غير جبراني
دارد که عالمت مرگ قريب الوقوع اس��ت .مصدوم��ي که عاليم جبران
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(شکل 11ـ )7روند پاتوفيزيولوژيک سلولي شوک به سه فاز تقسيم ميشود ،A :فاز
ايسکميک ،B .فاز رکود ،C .فاز آزاد شدن

نشان ميدهد ،قبال در وضعيت شوک قرار داشته و «در آستانه رفتن به
طرف ش��وک» نيست .مگر آنکه اقدامات نجات بخش فوري انجام شوند،
در غير اينصورت مصدوم وارد ش��ده به شوک غير جبراني فقط يک گام
تا سقف نهايي -مرگ -فاصله دارد.
ش��وک هموراژيک ( )hemorrhagic shockيعني ش��وک ناشي
از خونريزي را ميتوان بر اس��اس ش��دت خونريزي به چهار دسته طبقه
بندي کرد (جدول .)7-2
خونريزي دس��ته  ،Iبيانگر خونري��زي تا حد  15درصد حجم
-1
خون (تا حد  750ميلي ليتر) در يک فرد بزرگسال ميباشد .اين مرحله
عاليم بالين��ي ناچيزي دارد .تاکيکاردي معموال ک��م بوده و هيچ تغيير
قابل اندازهاي در فشار خون ،فشار نبض يا تعداد تنفس روي نميدهند.
بخش اعظم افراد س��المي که دچ��ار اين نوع خونريزي ميش��وند ،اگر
خونري��زي ادامه پيدا نکرده و قادر به نوش��يدن مايعات باش��ند ،نيازي
به مايع درماني جايگزين ندارد .مکانيس��مهاي جبراني بدن حجم مايع
درون عروقي را به حالت طبيعي بر ميگرداند.
خونريزي دس��ته  IIبيانگر از دس��ت رفت��ن  15تا  30درصد
-2
حجم خون ( 750تا  1500ميلي ليتر) ميباش��د .اغلب بزرگس��االن از
طريق فعال ش��دن سيستم اعصاب سمپاتيک ،قادر به جبران اين مقدار

خون ميباشند .عاليم باليني از جمله افزايش تعداد تنفس ،تاکيکاردي و
کم شدن فشار نبض ظاهر ميشوند .مصدوم اغلب دچار ترس و اضطراب
ميباش��د .برون ده ادراري قدري کاهش پيدا کرده و به  20تا  30ميلي
ليتر در س��اعت ميرسد .گاهي اوقات اين افراد نياز به تزريق خون پيدا
ميکنند ،اما اغلب آنها به انفوزيون مايعات کريس��تالوئيد به خوبي پاسخ
ميدهند.
خونريزي دس��ته  IIIبيانگر از دس��ت رفتن  30تا 40درصد
-3
حجم خون ( 1500تا  2000ميلي ليتر) ميباش��د .وقتي که خونريزي
به اين حد ميرس��د ،اغلب مصدومان قادر به جبران نبوده و فشار خون
ساقط ميش��ود .يافتههاي کالسيک شوک از جمله تاکيکاردي (ضربان
قلب بيش از  120نبض در دقيقه) ،تاکي پنه (تعداد تنفس  30تا  40بار
در دقيقه) ،اضطراب شديد يا کونفوزيون ظاهر ميگردند .برون ده ادراري
به  5تا  15ميلي ليتر در س��اعت تقليل پي��دا ميکند .اغلب مصدومان
برای نجات نياز به تزريق خون و عمل جراحی پيدا ميکنند.
خونريزي دس��ته  IVبيانگر از دست رفتن بيش از 40درصد
-4
حجم خون (بيش از  2000ميلي ليتر) ميباشد .اين مرحله وخيم شوک
با تاکيکاردي ش��ديد (ضربان قلب بيش از  140نبض در دقيقه) ،تاکي
پنه ش��ديد( ،تعداد تنفس بيش از  40بار در دقيقه) ،کونفوزيون عميق
يا لتارژي و کاهش ش��ديد فشار خون سيستوليک (حدود  60ميلي متر
جيوه) تش��خيص داده ميشود .در واقع اين افراد فقط چند دقيقه زنده
ميمانند .حيات آنها بس��تگي به کنت��رل فوري خونريزي (جراحي براي
خونري��زي داخلي) و اقدامات نجات بخش ف��وري ديگر از جمله تزريق
خون دارد.
درم��ان قطعي کاهش حجم عبارت از توق��ف خونريزی و جايگزين
کردن مايع ميباشد .مصدوم دچار دهيدراسيون نياز به جايگزيني مايع
ب��ا آب و نم��ک دارد ،در حاليکه مصدوم دچار تروما که خون از دس��ت
دادهاس��ت ،نيازمند متوق��ف نمودن خونري��زي و جايگزين کردن خون
اس��ت .با دهيدراسيون خفيف تا متوس��ط ميتوان با تجويز يک محلول
الکتروليت��ي (که مصدوم هوش��يار ميتواند بخورد) مقابل��ه نمود .افراد
ناهوش��يار يا شديدا دهيدراته بايد از طريق داخل وريدي مايع جايگزين
دريافت کنند .چون در شرايط پيشبيمارستاني ،امکان جايگزين کردن
خون در دس��ترس نميباشد ،در مصدومان ترومائي دچار خونريزي اوال
بايد خونريزي را متوقف نمود ،ثانيا يک محلول الکتروليتي داخل وريدي
به آنها داد و ثالثا فورا بايد آنها را به مرکز درماني مناسب ،يعني جائيکه
خون وامکان جراحي اورژانسي وجود دارد ،منتقل نمود.
معلوم شدهاس��ت که براي هر ليتر خون از دس��ت رفته بايد  3ليتر
محلول الکتروليتي جايگزين شود .اين به آن خاطر است که يک ساعت
بعداز انفوزيون محلول الکتروليتي ايزوتونيک فقط يک س��وم حجم آن
در فضاي داخل عروقي باقي ميماند .براي ش��وک متوس��ط و ش��ديد،
جايگزيني با محلول کريستالوئيد و خون از جايگزيني تنها با خون بهتر
است .روش صحيح آن است که قبل از جايگزيني با خون مقدار محدودي
از محلول الکتروليت انفوزيون ش��ود .بهترين محلول کريستالوئيد براي

شوک
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تقسيم بندي شوک هموراژيک
دسته I

دستهIII

دستهII

مقدارخون از دست رفته

کمتر از  750سي سي

 750تا  1500سي سي

دسته VI

 1500تا  2000سي سي بيشتر از  2000سي سي

( %کل حجم خون)

(کمتر از )15%

( 15%تا )% 30

( 30%تا )40%

(بيش از )40%

ضربان قلب (در دقيقه)

نرمال يا حداقل افزايش

بيش از 100

بيش از 120

بيش از 140

تعداد تنفس (در دقيقه)

نرمال

 20تا 30

 30تا 40

بيش از 35

برون ده ادراري (سي سي در ساعت)

نرمال

 20تا 30

5تا 15

حداقل

فشار سيستوليک (ميليمتر جيوه)

نرمال

نرمال

کاهش

شديدا کاهش

شوک توزيعي ميتواند به علت از دست رفتن کنترل سيستم اعصاب
اتونوميک روي عضالت ص��اف موجود در ديواره عروق خوني و نيز آزاد
شدن مواد شيميائي که موجب وازوديالسيون ميشوند ،ايجاد شود .اين
عدم کنترل ميتواند به علت تروماي وارده به طناب نخاعي ،غش ساده،
عفونت ش��ديد يا واکنشهاي آلرژيک باش��د .مقابله با اين نوع ش��وک
عبارت از بهبود بخشيدن به اکسيژناسيون خون و تداوم استقرار جريان
خون به مغز و ارگانهاي حياتي است.

درمان ش��وک هموراژيک ،محل��ول رينگرالکتات ميباش��د .ميتوان از
محلول کريس��تالوئيدي نرمال سالين نيز براي جايگزيني حجم از دست
رفته اس��تفاده نمود ،اما ممکن است موجب هيپرکلرمي (افزايش غلظت
کلرايد خون) و در نهايت اسيدوز شود.
استفاده از PASGميتواند بطور موقت در مقابله با شوک هموراژيک
شديد ،مفيد باشد .اين وسيله مقاومت عروقي را افزايش و حجم ظرف را
کاهش ميدهد و در همان حال موجب تامپوناد کردن خونريزي شکمي
و لگني ميش��ود .مهمتري��ن اس��تفاده از  PASGدر کنترل خونريزي
داخل ش��کمي و لگني در افرادي اس��ت که فشارخون زير  60ميلي متر شوک سپتيک
جيوه دارند .موارد استعمال  PASGدر بخش «اقدامات مراقبتي» مورد
اين نوع شوک ،که در مبتاليان به عفونتهاي خطرناک ديده ميشود،
بح��ث قرار خواهد گرفت .اما چون  PASGفش��ار خون فرد مصدوم را وضعيت ديگري است که در آن عروق خوني ديالسيون نشان ميدهند.
افزاي��ش ميدهد ،خونري��زي از جاهائيکه در محدوده اين وس��يله قرار س��يتوکينها ،که هورمونهاي موضعی فعالي بوده وتوسط  WBCsدر
ندارند ،ممکن است بيشتر شود.
پاسخ به عفونت توليد ميش��وند ،به ديواره عروق خوني آسيب ميزنند
و در نتيجه وازوديالس��يون محيطي و نشت مايع از مويرگها به فضاي
شوک توزيعي يا وازوژنيک
ميان بافتي ميگردند .به اين ترتيب ش��وک سپتيک داراي ويژگيهاي
اين ش��وک وقتي اتفاق ميافتد که ،ظرف عروقي به نس��بت حجم ش��وک توزيعي و نيز ش��وک هيپوولميک ميباشد .پيش بار قلبي بعلت
مايع بزرگتر ميش��ود .درحقيق��ت مايع کمتري براي پر کردن ظرف در وازوديالسيون و از دست رفتن مايع کاهش پيدا کرده و وقتي قلب ديگر
دس��ترس ميباش��د .در نتيجه ،مقدار مايعي که بعنوان پيش بار به قلب قادر به جبران نباش��د ،هيپوتانس��يون نيز روي ميدهد .شوک سپتيک
بازميگردد کاهش پيدا کرده و برون ده قلب س��قوط ميکند .در اغلب بطور واقعي هيچگاه در عرض چند دقيقه عارض نميش��ود ،اما امدادگر
مواقع ،مايع از سيس��تم عروقي خارج نشدهاست .در اين نوع شوک ما با پيشبيمارس��تاني ممکن اس��ت مس��ئوليت مراقبت از مصدوم ترومائي
هيپوولمي ناش��ي از خونريزي ،استفراغ يا اسهال روبرو نميباشيم ،بلکه دچار شوک سپتيک را در ماموريتهاي انتقال بين مراکز برعهده بگيرد.
مس��ئله در اندازه ظرف عروقي است .به همين دليل گاهي اوقات به آن مصدوم��ان دچار تروماي لوله گوارش که تحت مراقبت فوري پزش��کي
هيپوولمي نسبي ( )relative hypovolemiaميگويند .هر چند که قرار نگرفتهاند نيز دچار شوک سپتيک ميشوند.
برخي از عاليم و نش��انههاي اين ش��وک و ش��وک هيپوولميک يکسان
ميباشند اما علت آنها متفاوت است.
در شوک توزيعي ،مقاومت در برابر جريان خون کاهش پيدا ميکند،
زيرا اندازه عروق خوني (ظرف) بيش��تر شدهاس��ت .اين کاهش مقاومت
موجب کاهش فشار خون دياستوليک ميشود .اگر اين کاهش مقاومت
با کاهش پيش بار همراه ش��ود ،برون ده قلبي تقليل پيدا کرده و نتيجه
نهائي س��قوط فشار خون سيس��توليک و دياستوليک خواهد شد .گرچه
فش��ار کاهش پيدا کرده ،اما اکسيژناس��يون نرمال برقرار بوده و ضربان
قلب ضرورتا باال نميرود .اکسيژن رساني به بافتها در برخي مصدومان
در حد کفايت باقي ميماند.

شوک نوروژنيک
اين نوع ش��وک وقتي اتفاق ميافتد ک��ه تروماي وارده موجب قطع
سيس��تم س��مپاتيک طناب نخاعي ش��ود .در طناب نخاعی ،اين آسيب
معموال به ناحيه توراکولومبار مربوط ميشود .بعلت از بين رفتن کنترل
س��مپاتيک روي عضالت موجود در ديواره ع��روق محيطي ،عروق واقع
در زير ناحيه آس��يب ديده دچار وازوديالسيون ميشوند .کاهش شديد
مقاوم��ت عروقي و وازوديالس��يون محيطي منجر به هيپوولمي نس��بي
ميگردد .ش��خص دچار هيپوولمي نيس��ت ،اما حجم طبيعي خون قادر
به پر کردن کافي ظرف گش��اد ش��ده نميباش��د .اين کاهش در فش��ار
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نشانههاي همراه با انواع مختلف شوک

عاليم حياتی

هيپوولميک

نوروژنيک

سپتيک

کارديوژنيک

درجه حرارت پوست

سرد ،مرطوب

گرم ،خشک

سرد ،مرطوب

سرد ،مرطوب

رنگ پوست

رنگ پريده ،سيانوتيک

صورتي رنگ

رنگ پريده ،گله گله

رنگ پريده ،سيانوتيک

فشار خون

کاهش يافته

کاهش يافته

کاهش يافته

کاهش يافته

سطح هوشياري

تغيير کرده

بدون تغيير

تغيير کرده

تغيير کرده

زمان پرشدگي مويرگي

کند شده

نرمال

کند شده

کند شده

خون ،روند توليد انرژي را دچار اختالل نکرده و بنابراين شوک محسوب
نميشود.
ش��وک هيپوولميک جبران نش��ده و شوک نوروژنيک هر دو موجب
کاهش فشار خون سيستوليک ميشوند .با اين حال ،ساير عاليم حياتي
تفاوت زيادي با هم داش��ته و نحوه مقابله با هر کدام از آنها نيز متفاوت
اس��ت (جدول  .)7-3کاهش در فشارخون سيس��توليک و دياستوليک
و کم شدن فش��ار نبض ،مشخص کننده ش��وک هيپوولميک ميباشد.
در ش��وک نوروژنيک نيز هم فشار سيس��توليک و هم فشار دياستوليک
کاهش نش��ان ميدهند .اما فشار نبض طبيعي باقي ميماند .هيپوولمي
موجب پوس��ت سرد ،مرطوب و رنگ پريده يا سيانوتيک و نيز تاخير در
زمان پرش��دگي مويرگي ميشود .در ش��وک نوروژنيک ،پوست مصدوم
(مخصوصا در زير ناحيه آس��يب ديده) گرم و خش��ک ميباش��د .نبض
در ش��وک هيپوولميک ضعيف ،نخي ش��کل و س��ريع اس��ت .در شوک
نوروژنيک به علت عدم مقابله با فعاليت پاراس��مپاتيک روي قلب ،بجاي
تاکيکاردي معموال براديکاردي ديده ميش��ود ،اما کيفيت نبض ممکن
اس��ت ضعيف باشد .شوک هيپوولميک موجب کاهش  LOCيا حداقل
اضطراب و پرخاش��گري ميش��ود .فرد دچار شوک نوروژنيک ،اگر ضربه
مغزي تروماتيک نداشته باشد ،هوشيار و داراي توجه است اما رفلکسها
از بين رفتهاند (قاب .)7-1
مصدومان دچار ش��وک نوروژنيک ممکن اس��ت دچار آس��يبهاي
خونريزي دهنده ديگري ،نيز باشند .بنابراين ،افراد دچار شوک نوروژنيک
داراي عالي��م هيپوولمي ،نظير تاکيکاردي ،بايد به نحو مناس��بي تحت
درمان قرار بگيرند.

«شوک» سايکوژنيک يا وازوواگال

قاب 1ـ 7شوک نوروژنيک در برابر شوک نخاعی

همانطورک��ه قبال بيان ش��د ،ش��وک نوروژنيک بيانگر قطع سيس��تم
س��مپاتيک ب��ه دليل آس��يب وارد ه به طن��اب نخاعی بوده ک��ه منجربه
ديالتاس��يون قابل توجه ش��ريانهای محيطی ميش��ود .اين ش��وک اگر
درمان نش��ود ،ميتواند موجب اختالل در پرفوزيون بافتهای بدن شود.
اين شوک را نبايد با شوک نخاعی يا اسپينال اشتباه گرفت .شوک نخاعی
بيانگر آس��يبی وارده به نخاع اس��ت که موجب اختالل حسی يا حرکتی
موقت ميش��ود .بنابراين ،شوک نخاعی نش��ان ميدهد که طناب نخاعی
آس��يب ديده و به خوبی کار نميکند .بطور کلی ،ش��وک نخاعی موجب
اختالل در پرفوزيون بافتها و اندامها نميشود .امدادگر بايد بداند که هر
دو شوک ممکن است در يک مصدوم و بطور همزمان اتفاق بيافتند.

نوروژنيک تا چند روز ادامه دارد .در مصدومان دچار شوک سايکوژنيک،
اگر مصدوم در وضعيت افقي قرار داده ش��ود ،فشار خون طبيعي سريعا
بازميگردد .چون حمل��ه وازوواگال خود محدود شوندهاس��ت ،احتماال
به «ش��وک» منتهي نش��ده و قبل از آنکه اختالل سيس��تميک در روند
پرفوزيون روي بدهد ،بدن سريعا به وضع عادي باز ميگردد.

شوک کارديوژنيک
ش��وک کارديوژني��ک يا نارس��ائي قدرت پمپاژ قلب ب��ه عللي ايجاد
ميش��ود که ميتوان آنها را به دو گروه داخلي (ناش��ي از آسيب ديدگي
خود قلب) و خارجي (ناشي از مشکل خارج از قلب) دسته بندي کرد.

اين ش��وک معموال به علت دخالت سيس��تم عصبي پاراس��مپاتيک علل داخلي

ايج��اد ميش��ود .تحريک عصب دهم جمجم��هاي (عصب واگ) موجب
برادي��کاردي ميش��ود .فعاليت افزاي��ش يافته پاراس��مپاتيک منجر به
وازوديالسيون موقت محيطي و هيپوتانسيون ميگردد .اگر براديکاردي
و وازوديالسيون شديد باش��ند ،برون ده قلبي کاهش قابل توجهي پيدا
کرده و جريان خون مغزي دچار بي کفايتي ميشود .سنکوپ وازوواگال
(غش) وقتي اتفاق ميافتد که بيمار هوشياري خود را از دست ميدهد .در
مقايسه با شوک نوروژنيک ،زمان براديکاردي و وازوديالسيون در شوک
س��ايکوژنيک معموال محدود به چند دقيقه ميباشد .اين زمان در شوک

آسيب ديدگي عضله قلب .هر روندي که موجب تضعيف عضله قلب
بش��ود بر برون ده آن تاثير خواهد گذاش��ت .آس��يب ممکن است ناشي
از قطع ناگهاني جريان خون قلب (مثال به علت س��کته قلبي ناش��ي از
بيماري شريان کرونري) يا ناشي از ضربه مستقيم به عضله قلب (مثال به
علت تروماي بالنت قلبي) باشد .در نتيجه اين وضع يک سيکل گردشي
ايجاد ميش��ود – کاهش اکسيژناسيون موجب کاهش قدرت انقباضي و
کاهش برون ده قلبي و در نتيجه کاهش پرفوزيون سيستميک ميشود

شوک

– کاه��ش پرفوزيون منجر به ت��داوم در روند کاهش اکسيژناس��يون و
بنابراين تداوم س��يکل ميگردد .نظير هر عضلهاي ديگر ،عضله قلب نيز
اگر دچار آسيب ديدگي و کوفتگي شود ،به خوبي کار نميکند.
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اف��راد دچ��ار ش��وک پايدار يا ب��ه خوبي تحت درمان ق��رار نگرفته،
دچار عوارض متعددي ميش��وند .بهمين دليل تشخيص فوري و مقابله
س��ريع با شوک از اهميت اساسي برخوردار اس��ت .بعضی از امدادگران
ممکن اس��ت واقف نباشند که کيفيت مراقبتهاي ارائه شده در شرايط
پيشبيمارس��تاني ميتواند سرنوش��ت و نتيجه نهائي را در بيمارس��تان
تغيي��ر دهد .عدم تش��خيص فوري ش��وک و عدم مقابله مناس��ب با آن
در ش��رايط پيشبيمارس��تاني ميتوان��د زمان مان��دگاري مصدوم را در
بيمارس��تان طوالني نمايد .هر چند که عوارض زير معموال در ش��رايط
پيشبيمارستاني مشاهده نميشوند ،اما يک امدادگر ممکن است هنگام
انتقال مصدوم از يک مرکز به مرکز ديگر با آنها مواجه شود.

بي نظميهاي قلبي .بي نظمي قلبي ميتواند کارائي انقباضات قلبي
را تحت تاثير قرار داده و منجر به مختل ش��دن پرفوزيون سيس��تميک
ش��ود .هيپوکس��ي ميتوان��د موج��ب ايس��کمي قلب��ي و در نتيجه بي
نظميهاي��ي ،نظير انقباضات ناکامل ( )PVCو تاکيکاردي ش��ود .چون
برون ده قلبي حاصل تعداد ضربان در دقيقه ضربدر حجم ضربهاي است،
هر نوع بي نظمي که منجر به کاهش تعداد ضربانات يا کوتاه شدن زمان
پرشدگي بطني (که موجب کاهش حجم ضربهاي ميشود) شود ،موجب
اخت�لال در برون ده قلبي ميگردد .تروم��اي بالنت(غير نافذ) قلبي نيز نارسائي حاد کليوي
ممکن اس��ت موجب بينظميهاي قلبي از جمله ش��ايعترين آنها يعني
اختالل در گردش خون کليوي به علت ش��وک ميتواند به نارس��ائي
تاکيکاردي مداوم خفيف ،بشود.
موقت يا دايمي کليهها منجر ش��ود .سلولهائي که توبولهاي کليوي را
ي داشته و اگر اکسيژن
تش��کيل ميدهند ،حساسيت بيشتري به ايسکم 
پارگي دريچهاي .يک ضربه ناگهاني فش��ارنده قوي بر ناحيه ش��کم،
رساني آنها به مدت  45تا  60دقيقه دچار اختالل شود ،از بين ميروند.
ميتواند دريچههاي قلبي را دچار آسيب بنمايد (به فصل  3نگاه کنيد).
اي��ن نکروز حاد توبولي ( )ATNميتواند موجب نارس��ا ش��دن کليهها
آسيب ديدگي شديد دريچهاي ممکن است منجر به رگورژتاسيون حاد
ش��ود .چون کليهها ديگر کار نميکنند ،تجويز مايعات بيش��تر از طريق
شود .در اين حالت مقدار قابل توجهي خون به داخل حفرهاي که از آن
آنها دفع نشده و منجر به تجمع بيش از حد مايع در بدن ميشود .توان
پمپاژ شدهاس��ت بازگش��ت پيدا ميکند .اين افراد اغلب به سرعت دچار
کليهها براي دفع اس��يدهاي متابوليک و الکتروليتها نيز از بين ميرود
نارسائي احتقاني قلب ( )CHFميشوند که خود را به صورت ادم ريوي
و اين وضع منجر به اس��يدوز متابوليک و هيپرکالمي (افزايش پتاس��يم
و ش��وک کارديوژنيک نش��ان ميدهد .پيدايش يک سوفل جديد قلبي
خ��ون) ميگردد .اين افراد معموال به مدت چن��د هفته يا چند ماه نياز
يکي از شاه کليدهاي تشخيص اين بيماري قلمداد ميشود.
به دياليز دارند .اغلب کس��اني که به علت ش��وک دچار ATNشدهاند،
در نهايت کارائي کليوي خود را باز مييابند (مش��روط به آنکه اقدامات
علل خارجي
مراقبتي براي نجات آنها انجام شود).
تامپوناد قلبی .وجود مايع در س��اک پريکاردي ،مانع از پرشدن کامل
قلب در فاز دياس��توليک خواهد شد .براساس قانون استارلينگ ،پرشدن سندروم ديسترس حاد تنفسي
ناکام��ل منجر به کاهش قدرت انقباضي قلب ميش��ود .در تروماي نافذ
س��ندروم ديسترس حاد تنفس��ي ( )ARDSحاصل آسيب ديدگي
قلبي ،با هر انقباض خون بيشتري وارد ساک پريکاردي شده و برون ده
ديواره مويرگها در ريه ميباش��د که منجر به نشت مايع به فضاي بين
قلبي را با اختال ل بيشتري روبرو مينمايد .شوک شديد و مرگ ميتواند
بافتي و آلوئولهاي ريه ميش��ود .اين وضع ،عبور اکسيژن از ديوارههاي
حاصل ادامه اين وضع باشند.
آلوئول��ي به داخل مويرگها و اتصال آن به  RBCsرا با مش��کل روبرو
ميس��ازد .گرچه اين مصدومان دچار ادم ريوي ميباش��ند ،اما علت آن
پنوموتوراکس فشاري .در پنوموتوراکس فشاري ،مدياستن از ناحيه
نارس��ائي قلبي ،نظير آنچه در  CHFمشاهده ميشود ،نيستARDS .
آسيب ديده به سمت مقابل جابجا ميشود .کمپرسيون و پيچ خوردگي
بيانگر ادم ريوي با منش��ا غير قلبي بوده و معموال به داروهاي ديورتيک
وريده��اي اج��وف فوقاني و تحتاني و نيز افزاي��ش مقاومت عروق ريوي
پاس��خ چنداني نميدهد .فاکتورهاي متعددي در ايجاد  ARDSدخيل
بعلت افزايش فش��ار داخل توراسيک ،موجب اختالل جدي در بازگشت
دانس��ته شدهاند که ميتوان به شوک ،تزريق فراوان خون ،آسپيراسيون
وري��دي به قل��ب و در نتيجه کاه��ش قابل توجهي در پي��ش بار قلبي
و عفونت ش��ديد اش��اره کرد ARDS .با ميزان مرگ و مير حدود 40%
ميشوند .بعلت اختالل در پرشدن ،قلب کارائي موثر خود را بعنوان يک
همراه بوده و افرادي که نجات پيدا ميکنند ممکن اس��ت تا چندين ماه
پمپ از دست داده و شوک سريعا عارض ميشود.
احتياج به تنفس مکانيکي داشته باشند.
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نارسايي هماتولوژيک
واژه کواگولوپاتي ( )Coagulopathyبيانگر اختالل در تواناييهاي
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نرمال انعقادي خون ميباشد .اين وضع ممکن است به دليل هيپوترم 
ي
(کاهش درجه حرارت بدن) ،کاهش توليد انرژي در س��لولها يا مصرف
مواد انعقادي در تالش براي مقابله با خونريزي ايجاد شود .به اين حالت
آخر کواگولوپاتي مصرفي ميگويند .آبش��ار نرمال انعقادي خون ش��امل
چندين آنزيم ميباشد که در نهايت منجر به ايجاد مولکولهاي فيبرين
ميشوند .فيبرين بعنوان يک تور پالکتها و  RBCsرا بدام انداخته و در
ديواره رگ پاره شده تودهاي را تشکيل ميدهد .اين آنزيمها در محدوده
باريکي از درجه حرارت به بهترين وجه فعاليت ميکنند (يعني در درجه
حرارت معمولي ب��دن) .زمانيکه درجه حرارت مرکزي بدن کاهش پيدا
ميکن��د ،اين امر به طرز خارق العادهاي خاصيت انعقادي خون را دچار
اخت�لال کرده و منجر به ت��داوم خونريزي ميش��ود .فاکتورهاي انعقاد
خون در تالش براي تشکيل لختههاي خوني و کنترل خونريزي مصرف
ميش��وند .يکي ديگر از تظاهرات نارس��ايي هماتولوژيک عبارت است از
کاهش ش��ديد در تعداد  .WBCsاين امر فرد دچار ش��وک را مس��تعد
عفون��ت مينمايد .کاهش درجه حرارت بدن مش��کالت انعقادي را بدتر
ميگردان��د .در نتيجه خونريزي بيش��تر ش��ده و درجه ح��رارت باز هم
پايين تر ميآيد .اين روند در صورت عدم انجام اقدامات س��ريع مراقبتي
ميتواند بازهم بدتر شود.

نارسايي کبدي

آس��يب شديد کبدي به علت شوک طوالني مدت ،يافته غير شايعي
اس��ت اما روي ميدهد .نارسايي کبدي خود را به صورت هيپوگاليسمي
مداوم ،اسيدوز الکتيک مداوم و يرقان نشان ميدهد .چون کبد بسياري
از فاکت��ور هاي انعقادي الزم براي هموس��تاز ( )hemostasisرا توليد
ميکند ،کواگولوپاتي نيز ممکن است همراه نارسايي کبدي ايجاد شود.

نارسايي چند ارگان
نارس��ايي يک سيس��تم مهم بدن (نظير ريهها ،کليهها و آبشار انعقاد
خ��ون يا کبد) ميزان مرگ و مير حدود  40درصد به همراه دارد .زماني
که يک سيس��تم دچار نارسايي ميش��ود ،وضعيت شوک بدتر ميگردد.
زمانيکه  4سيس��تم دچار نارسايي ميشوند ،ميزان مرگ و مير به 100
درصد ميرسد .نارس��ايي قلبي و عروقي ،در قالب شوک کارديوژنيک و
شوک سپتيک بندرت بهبود پيدا ميکند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارزيابي
شوک را قبال بعنوان پرفوزيون ناکافي بافتي گسترده تعريف نموديم.
بنابراي��ن امدادگر در ارزيابی ش��وک بايد بدنبال ش��واهد دال بر چنين
وضعی باشد .در شرايط پيشبيمارستانی ،اين کار نيازمند ارزيابی اندامها
و سيس��تمهايي است که فورا در دسترس هس��تند .عاليم و نشانههای
هيپوپرفوزي��ون در چني��ن اندامهاي��ي ظاهر خواهند ش��د .اين اندامها
عبارتند از ،مغز و سيستم اعصاب مرکزی ( ،)CNSقلب و سيستم قلبی

عروقی ،سيس��تم تنفسی ،پوست و اندامهای فوقانی و تحتانی و کليهها.
بنابراين عاليم هيپوپرفوزيون ميتواند شامل موارد زير باشد:
کاهش س��طح هوشياری ،اضطراب ،اغتشاش ذهنی ،تهاجم و
•
رفتار عجيب و غريب (مغز و )CNS
تاکيکاردی ،کاهش فش��ار سيستوليک وفش��ار نبض (قلب و
•
سيستم قلبی عروقی)
تنفس سطحی و سريع (سيستم تنفسی)
•
پوس��ت سرد ،رنگ پريده مرطوب ،عرق کرده و حتی سيانوزه
•
به همراه افزايش زمان پرش��دگی مويرگی (پوست و اندامهای فوقانی و
تحتانی)
کاهش برون ده ادراری (کليهها) که در شرايط پيشبيمارستانی
•
بندرت قابل شناس��ايي اس��ت يعنی زمانی که انتق��ال طوالنی مدت يا
تاخيری بوده و مصدوم دارای سوند ادراری باشد.
چون خونريزی ش��ايعترين علت ش��وک در مصدوم��ان دچار تروما
اس��ت ،امدادگر بايد هر نوع ش��وکی را به عنوان ش��وک هموراژيک در
نظ��ر بگيرد تا خالف��ش ثابت ش��ود .امدادگر بايد ابت��دا خونريزيهای
خارجی را شناس��ايي کرده و س��ريعا کنترل نمايد .الزمه اين کار ممکن
است اس��تفاده از پانسمان فشاری ،تورنيکه يا آتل گذاری شکستگی در
اندامه��ای فوقانی و تحتانی باش��د .اگر هيچ مدرک��ی دال بر خونريزی
خارجی وجود نداش��ته باش��د ،بايد به خونريزی داخلی مش��کوک شد.
هرچند که راه چاره قطعی خونريزی داخلی در شرايط پيشبيمارستانی
ناممکن اس��ت ،،اما شناسايي آن ميتواند پروسه انتقال مصدوم به مرکز
درمانی مناسب را تسريع نمايد .خونريزی داخلی ممکن است در نواحی
قفس��ه سينه ،شکم ،لگن يا پشت صفاق اتفاق بيافتد .وجود شواهدی به
نفع آس��يب ناش��ی از ترومای بالنت (غير نافذ) در قفسه سينه به همراه
کاهش صداهای تنفسی و ماتيته در دق ميتواند بيانگر منبع خونريزی
در ناحيه توراس��يک باشد .اگر چنانچه ش��واهدی به نفع ترومای بالنت
(مثال اکيموز) ،ترومای نافذ و ديستانسيون يا تندرنس شکمی ،ناپايداری
لگنی ،نامس��اوی بودن اندامهای تحتانی ،تش��ديد درد در ناحيه لگن به
هن��گام حرکت ،وجود اکيم��وز در ناحيه پرينه و وج��ود خون در مآی
مجرای خروج ادرار وجود داش��ته باش��ند امدادگر بايد به شکم ،لگن و
خلف صفاق به عنوان منبع خونريزی مشکوک شود.،
اگر ارزيابی ،خونريزی را به عنوان علت ش��وک نش��ان ندهد ،آنوقت
بايد به علل غير هموراژيک مشکوک شد .اين علل شامل تامپوناد قلبی،
پنوموتوراکس فش��اری (هر دو علت برخالف ش��وک هموراژيک موجب
اتس��اع وريدهای گردنی ميشوند) و شوک نوروژنيک ميباشند .کاهش
صداهای تنفس��ی و هيپررزونانس در س��مت آس��يب ديده قفسه سينه
ب��ه همراه انحراف احتمالی تراش��ه بيانگر وجود پنوموتوراکس فش��اری
هس��تند که نياز به دکمپرس سوزنی دارد .امدادگر بايد به عاليم شوک
کارديوژني��ک ناش��ی از ترومای بالن��ت و نافذ (ازجمله کاهش ش��دت
صداهای قلبی و وجود بي نظميهای قلبی) و نيز عاليم شوک نوروژنيک
(شامل عاليم ترومای وارده به طناب نخاعی ،برادی کاردی و گرم بودن
اندامه��ای فوقان��ی و تحتانی) نيز توجه داش��ته باش��د .امدادگر مجرب

شوک

ميتواند اغلب (اگر نه همه) اين عاليم را شناسايي نموده ،به علت شوک
پ��ي برده و در نهايت و در صورت امکان در صحنه حادثه اقدام مراقبتی
مناسب را به اجرا درآورد.
ارزياب��ی همزمان توس��ط امدادگر بخش مهمی از بررس��ی وضعيت
مصدوم قلمداد ميشود که عبارت است از جمع آوری اطالعات از منابع
مختل��ف و تحليل همزمان آنها .اگر معلوم ش��ود که همه سيس��تمهای
بدن به خوبی کار ميکنن��د ،درآنصورت امدادگر نيازی به ادامه ارزيابی
ندارد.
وضع مصدوم بايد از زوايای زير مورد بررسی قرار گيرد :راه هوايي و
تنفس ،پرفوزيون ،رنگ و درجه حرارت پوست ،زمان پرشدگی مويرگی
و فشار خون .همه اين موارد هم در ارزيابی اوليه و هم در ارزيابی ثانويه
بررسی ميشوند.

ارزيابي اوليه وثانويه

فصل هفتم
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تع��داد تنف��س کم به همراه ش��وک حکاي��ت از آن دارد که مصدوم در
ش��وک عميق بوده و فاصله چندانی با ايس��ت قلبی ندارد .هرنوع تعداد
تنف��س زياد ،مايه نگرانی بوده و عامل فش��اری برای جس��تجوی علت
ش��وک قلمداد ميشود .مصدومي که س��عي ميکند ماسک اکسيژن را
بردارد ،مخصوصا اگر چنين کاري با اظطراب و پرخاشگري همراه باشد،
عالمت ديگري از ايس��کمي مغزي را از خود نشان ميدهد .اين مصدوم
«گرسنه هوا» بوده و احس��اس ميکند که نياز به ونتيالسيون بيشتري
دارد .وجود ماسک روي بيني و دهان از نظر اين مصدوم به منزله مانعي
براي تنفس او محس��وب ميشود .اين اقدام حکايت از نرسيدن اکسيژن
کافي وهيپوکس��ي ميباشد .تش��خيص کاهش درجه اشباع اکسيژن به
کمک دس��تگاه پالس اکسيمتري اين ش��ک را بيشتر ميگرداند .درجه
اش��باع کمتر از  95%خطرناک قلمداد گرديده و جستجوی علت شوک
را الزامی مينمايد.

گردش خون

وجودعاليم زير در يک مصدوم ممکن است دال بر وجود وضعيتهاي امدادگر ميتواند عاليم و ضعيتهای حياتی زير را س��ريعا چک نموده
خطرناک بوده و بايد همواره آنها را مد نظر داشت:
و آنه��ا رابه منظور تعيين وضع حجم خون و پرفوزيون مصدوم تجزيه و
• اظط��راب خفي��ف که به س��مت اغتش��اش فکري و تغيير س��طح تحليل نمايد.
هوشياري پيش برود
هموراژی .ارزيابي سيس��تم گردش خون با نگاه س��ريع براي کش��ف
• تاکي پنه خفيف که به سمت تنفس تند و مشکل پيش برود
هرنوع خونريزي خارجي قابل توجه ش��روع ميشود .مادام که خونريزي
• تاکيکاردي خفيف که به سمت تاکيکاردي شديد پيش برود
ي براي برق��راري پرفوزيون فايدهاي در بر
• نبض راديال ضعيف ش��ده که به س��مت فقدان نبض راديال پيش ادامه داش��ته باش��د ،هر اقدام 
ندارد .مصدوم ممکن است مقادير زيادي خون از السراسيونهاي پوست
برود
ناحيه س��ر (اسکالپ) ،که عروق خوني فراواني دارد ،يا از تروماي نافذي
رنگ پريدگي يا سيانوزه شدن پوست
•
که عروق بزرگ (سابکالوين ،آگزيالري ،براکيال ،راديال ،اولنار ،کاروتيد،
• زمان پر شدگي مويرگي بيش از دو ثانيه
بايد قبل از هر کاري به مقابله با هر نوع اختالل يا نارس��ايي در راه فمورال يا پوپليتهآل) را پاره ميکند ،از دست بدهد
هوايي ،تنفس وسيس��تم گردش خون مصدوم پرداخته شود .مراحل زير
به ترتيب بيان ش��دهاند ،اما امدادگر هنگام اجراي اين اقدامات ميتواند نبض .قدم مهم بعدي در روند ارزيابي پرفوزيون ،توجه به نبض ميباشد.
در بررس��ي اوليه يک نبض بايد معلوم ش��ود که آيا آن نبض قابل لمس
آنها را کم و بيش همزمان انجام دهد.
ميباش��د يا نه؟ بطور کل��ي ،فقدان نبض راديال حکاي��ت از هيپوولمي
ش��ديد يا آسيب ديدگي عروق ناحيه بازو دارد .اين بيان مخصوصا وقتي
راه هوايي
صادق است که نبضهاي مرکزي مانند نبض کاروتيد يا فمورال ضعيف،
در اين خصوص بايد مطمئن ش��د که راه هوايي باز اس��ت (به فصل نخي ش��کل يا خيلي تند باش��ند .اگر نبض قابل لمس باش��د ،قدرت و
 6نگاه کنيد)
ويژگي آن بايد مورد توجه واقع شوند:
• آيا نبض قوي يا ضعيف و نخي شکل است؟
تنفس
• آيا تعداد نبض نرمال ،خيلي تند يا خيلي کند است؟
همانطوريکه قبال خاطر نش��ان ش��د ،متابوليس��م غير هوازي ناشي • آيا نبض منظم يا نامنظم است؟
از کاهش اکس��يژن رساني س��لولي موجب افزايش توليد اسيد الکتيک
هرچند که بس��ياری از امدادگ��ران توجه خود را معطوف به گرفتن
ميش��ود .يون هيدروژن ناشي از اس��يدوز و هيپوکسي ،موجب تحريک فشار خون ميکنند ،اما در ارزيابی اوليه نبايد وقت با ارزش را صرف اين
مرکز تنفس��ي ش��ده و تعداد وعم��ق ونتيالس��يون را افزايش ميدهد .کار نم��ود .اطالعات مهم��ی را از روی تعداد نبض و کيفيت آن ميتوان
بنابراين ،تاکي پنه معموال يکي از اولين عاليم ش��وک قلمداد ميش��ود .بدست آورد .در گروهی از مصدومان كه نبض راديالشان توسط امدادگران
در ارزياب��ی اوليه فرصت برای ش��مردن تعداد تنفس وجود ندارد .بجای «ضعيف» اعالم گرديده بود ،فشار خون بطور متوسط 26ميلی متر کمتر
آن ميتوان گفت که تعداد تنفس کم ،عادی ،زياد يا خيلی زياد اس��ت .از افرادي بود كه نبضش��ان «نرمال» فرض شده بود .از آن مهمتر اينکه،
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مصدوم��ان تروماي��ي دارای نبض ضعيف 15برابر بيش��تر از افراد دارای
نبض نرمال در معرض خطر مرگ قرار دارند .هرچند که ميتوان فش��ار
خون را در آغاز مرحله ثانويه ارزيابی اندازه گرفت ،اما با لمس و گوش��ی
گذاری نيز در مرحله اول ميتوان اين کار را انجام داد (مشروط به آنکه
امکانات کافی وجود داشته و جان مصدوم در خطر نباشد).
سطح هوش�ياری .بعدا بايد سطح هوشياري ( )LOCمصدوم ارزيابي
ش��ود .وضعيت فکری معموال بخش��ی از ارزيابی ناتوانی مصدوم قلمداد
ميش��ود ،ام��ا تغيير در س��طح هوش��ياری ميتواند بيانگ��ر اختالل در
پرفوزيون مغزی باش��د .تا زماني که نت��وان علت ديگري براي مصدومي
که مضطرب و پرخاش��گر است ،پيداکرد بايد او را دچار ايسکمي مغزي
و متابوليس��م غيرهوازي ف��رض نمود .مصرف بيش از ح��د مواد مخدر
(داروه��ا) و ال��کل و نيز ضربه مغزي را به س��رعت نميتوان مداوا نمود،
اما ايس��کمي مفزي به راحتي و س��ريع قابل درمان است .بنابراين کليه
مصدوماني که احتمال ايسکمي مغزي در آنها وجود دارد را بايد بافرض
مبتال بودن به آن مراقبت نمود.

خش��ک و صورتی رنگ ميباشد .شرايط محيطي که مصدوم در آن پيدا
شدهاست ،ميتواند نتايج اين تست را تحت تاثير قرار دهد.
زمان پرشدن مجدد مويرگي .توانايي سيستم قلبي عروقي براي
پرک��ردن مجدد مويرگها بعد از وقوع خونريزي ،يکي از مکانيس��مهاي
حمايتي مهم قلمداد ميشود .بررسي سطح کارکرد اين مکانيسم حمايتي
از طريق اعمال فشار بر مويرگها تاقطع کامل خون و اندازه گيري زمان
پرش��دن مجدد آنها ،امکانپذير اس��ت .بطور کلي ،بدن گردش خون را
قبل ازهرجايي در نواحي کامال انتهايي (ديس��تال) کاهش داده و بعد از
هرجاي��ي جريان آن را در نواحي مذکور مجددا برقرار مينمايد .ارزيابي
بس��تر ناخن شست پا يا دست ممکن است اولين عالمت بروز پرفوزيون
ناکافي (هيپوپرفوزيون) را بدس��ت بدهد .عالوه بر اين ،ش��اهدي محکم
به نفع اقدامات موثر درماني نيز ميباش��د .با اين وصف ،مانند بس��ياري
ي که مصدوم از خود نش��ان ميدهد ،فاکتورهاي زيادي از
ديگر از عاليم 
جمل��ه فاکتورهاي محيطي و فيزيولوژي��ک ميتوانند آن را تغيير دهند.
تست پرش��دگي مجدد مويرگي بيانگر زمان الزم براي پرفوزيون دوباره
پوس��ت بوده و بنابراين بيانگر غير مستقيم پرفوزيون واقعي آن بخش از
بدن ميباشد .اين تست تشخيص دهنده هيچ بيماري يا آسيب ديدگي
خاصي نيست.
اين تس��ت اخيرا به عنوان تس��تي ضعيف در تشخيص شوک برآورد
گرديدهاست .با اين حال ،تست مورد بحت بيشتر تست کفايت پرفوزيون
بستر مويرگي و کمتر تست تشخيص شوک ميباشد .قطع شريان به علت
ي و حتي آرتريواسکلروز
شکس��تگي ،اصابت گلوله به يک رگ ،هيپوترم 
از جمله عواملي هس��تند که موجب پرفوزيون ناکافي و طوالني ش��دن
زمان پرشدگي مويرگي ميشوند .يکي ديگر از علل طوالني شدن زمان
پر ش��دگي مويرگي عبارت از کاهش برون ده قلبي به دليل هيپوولمي
ميباشد .اين تست درمجموع عالمت تشخيصي مفيدي بوده و ميتواند
امدادگر را در بررسي اقدامات مراقبتي و نجات مصدوم کمک نمايد.

رنگ پوس�ت .رنگ صورتي پوس��ت در يک مصدوم معموال نش��ان از
اکس��يژن رساني خوب و نبود متابوليس��م غيرهوازي دارد .کبودي رنگ
پوس��ت (س��يانوتيک) يا ُگله ُگله ش��دن آن دليل براکسيژن دار نشدن
هموگلوبين و فقدان اکس��يژن رس��اني به بافتهاي محيطي ميباش��د.
پوس��ت رنگ پريده ،س��يانوتيک يا ُگله ُگله به دليل يکي از عوامل زير
خون کافي دريافت نميکنند:
انقباض عروق محيطي (اغلب با هيپوولمي همراه است)
•
ناکافي بودن تعداد ( RBCsآنمي حاد)
•
قط��ع جريان خون به بخش��ي ازبدن نظير آنچ��ه که در يک
•
شکستگي ممکن است روي دهد.
رنگ پريدگي يک ناحيه از بدن بيانگر رنگ پوس��ت سراس��ر بدن
نيس��ت .در اين رابطه بايد به عالي��م ديگري مانند تاکيکاردي نيز توجه ناتواني ()Disability
نمود تا بتوان مش��خص کرد ک��ه آيا رنگ پريدگ��ي وضعيتي موضعي،
يک��ي از سيس��تمهای ب��دن که به راحتي ميت��وان آن را در صحنه
ناحيهاي يا سيس��تميک ميباش��د .در مصدوماني که به دليل خونريزي
حادثه مورد ارزيابي قرار داد ،کارکرد مغز ميباش��د .حد اقل  5وضعيت
تعداد قابل توجهي ازRBCهاي خود را از دست داده و دچار هيپوکسي
در مصدوم ترومايي ميتوانند  LOCرا تغيير داده يا موجب تغيير رفتار
شدهاند نيز ممکن است سيانوز مشاهده نشود .در مصدومان سياهپوست،
(تهاجم يا پرخاشگري) او شوند:
سيانوز ممکن است در لبها ،لثه و کف دست مشاهده شود.
هيپوکسي
.1
شوک توام با مختل شدن پرفوزيون مغزي
درج�ه حرارت پوس�ت .زماني که بدن خون را از ناحيه پوس��ت به .2
آسيب ديدگي تروماتيک مغز
نواحي مهمتر ش��انت ميکند ،درجه حرارت پوست کاهش مي يابد .اگر .3
مسموميت با الکل يا داروها
درجه حرارت پوس��ت در هنگام لمس س��رد باشد ،نشانه آن است که يا .4
روندهاي متابوليک مانند ديابت ،تشنج يا اکالمپسي
پرفوزيون پوس��ت کاهش يافته يا توليد انرژي با مش��کل روبروش��ده و .5
از اين پنج وضعيت ،آنکه به آساني درمان ميشود و آنکه اگر درمان
شوک عارض گرديدهاس��ت .چون در مرحله ارزيابي مقدار قابل توجهي
حرارت از دست ميرود ،بايد اقداماتي را به منظور حفظ حرارت بدن در نگردد به س��رعت مصدوم را ميکشد ،هيپوکس��ي ميباشد .هرمصدوم
دچار  LOCتغيير يافته را بايد با اين فرض که کاهش اکس��يژن رساني
دستور کار قرار داد.
يکی از عاليم خوب دال بر نجات مصدوم وجود انگشتان پاي گرم ،مغزدليل آن است ،مورد مراقبت قرار داد .کاهش سطح هوشياری معموال

شوک

يکی از اولين عاليم قابل مشاهده شوک قلمداد ميشود.
آس��يب مغزی ممکن اس��ت اوليه (ناشی از ترومای مستقيم به بافت
مغز) يا ثانويه (ناش��ی از اثرات هيپوکسی ،هيپوپرفوزيون و غيره) باشد.
در شرايط پيشبيمارستانی برای آسيب اوليه اقدام درمانی موثری وجود
ندارد ،اما با برقراری اکس��يژن و پرفوزيون ميتوان از آسيب ثانويه بطور
جدی ممانعت بعمل آورد.
کارايي مغز همزمان با کاهش پرفوزيون و اکس��يژن رساني و ايجاد
ي تقليل پيدا ميکند .اين تقليل کارايي مراحل متفاوتي را شامل
ايسکم 
ميش��ود زيرا نواحي مختلف مغز تحت تاثي��ر قرار ميگيرند .اظطراب و
رفتار پرخاش��گرانه معموال اولين عاليم آن ميباشند .متعاقبا روند تفکر
کند گرديده و ازکارايي حس��ي وحرکتي بدن کاس��ته ميش��ود .سطح
کاراي��ي مغزي يکي از عاليم پيشبيمارس��تاني مهم و قابل اندازه گيري
شوک محس��وب ميش��ود .يک مصدوم مظطرب ،پرخاشگر و مهاجم و
ني��ز فرد دچ��ار  LOCکاهش يافت��ه را بايد تا زمان پيدا ش��دن علت
ديگري ،به عنوان مصدوم دچار هيپوکس��ي فرض نمود .هيپو پرفوزيون
و هيپوکسي مغزي معموال با ضربه مغزي همراه بوده وهرچقدر شديدتر
باش��ند ،موجب عواقب درازمد ت تري ميشوند .حتي موارد کوتاه مدت
هيپوکس��ي و شوک ميتوانند ضربه مغزي اوليه را بدتر گردانده و منجر
به عواقب ناگواري شوند.

در معرض ديد قرار دادن  /محيط

امدادگر به منظور مشاهده محلهای خونريزی خارجی کمتر واضح و
نيز عاليمی که داللت بر خونريزی داخلی دارند ،الزم است بدن مصدوم
را در معرض ديد قرار دهد .احتمال هيپوترمی را نيز بايد در نظر داشته
باشد.

ارزيابی ثانويه
عاليم حياتی

ان��دازه گي��ری دقيق مجموعه عاليم حياتی يک��ی از اولين اقداماتی
اس��ت که امدادگر بايد در ارزيابی ثانويه يا بالفاصله بعد از ارزيابی اوليه
انجام دهد.
تع�داد تنف�س .تعداد تنفس  20تا  30ب��ار در دقيقه ،مرز غير طبيعي
جدول 7-4
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تنفس محسوب شده و نياز به اکسيژن کمکي دارد .اگر تعداد تنفس به
بيش از  30بار در دقيقه برسد ،دليل بر مرحله نهايي شوک بوده و نياز
به تنفس کمکي دارد ،زيرا معموال با کاهش حجم تايدال روبرو هستيم.
اين وضعيتهاي تنفس ،ضرورت بررسي منشا احتمالي ناکارا شدن روند
پرفوزيون را ايجاب ميکنند.
نب�ض .در ارزياب��ي ثانوي��ه ،بايد تعداد نبض دقيقتر مش��خص ش��وند.
مح��دوده نبض نرمال براي ي��ک فرد بالغ  60ت��ا  100نبض در دقيقه
اس��ت .نبض کمتر از اين تعداد ــ غير از موارد نادري از افراد ورزش��کار
ــ را بايد به عنوان ايس��کمي قلب يا يک وضعيت پاتولوژيک نظير بلوک
کام��ل قلبي در نظر گرفت .نب��ض بين  100تا120بار در دقيقه حکايت
از وضع مصدومي دارد که در مرحله اول ش��وک قرارگرفتهاس��ت .نبض
بيش��تر از  ،120اگر به دليل درد و ترس نباش��د ،عالمت قطعي ش��وک
محسوب ميش��ود .نبض باالتر از  140بيانگر وضعيت بحراني و مشرف
به موت ميباشد.
فشار خون .فشار خون يکي از عاليم با حساسيت کم در ارزيابي شوک
ميباشد .تا زماني که مصدوم دچار هيپوولمي شديد نشده باشد ـــ چه
به دليل از دس��ت رفتن واقعي مايعات بدن و چه به دليل گشاد شدگي
عروق خوني و هيپوولمي نس��بي ـــ فش��ار خون کاهش پيدا نميکند.
در مصدوم��ان قبال س��الم ،ت��ا وقتي که خونريزي ب��ه بيش از % 30
حجم خون نرس��يده باشد ،مکانيس��مهاي جبراني فعال بوده و اجازه
نميدهند که فشار سيستوليک به کمتر از  90ميليميتر جيوه سقوط
کند .به همين دليل در بررس��ي هيپوولمي ،حساس��يت شاخصهايي
مانند تعداد تنفس ،تعداد و کيفيت نبض ،زمان پرش��دگي مويرگي و
 LOCاز فش��ار خون بيش��تر ميباش��د.
ه��رگاه فش��ار خون رو ب��ه کاهش بگذارد ،وضعيت��ي بحراني برقرار
گرديده و مداخله س��ريع درماني را ميطلبد .در شرايط پيشبيمارساني،
اگر مصدومي دچار هيپوتانس��يون (کاهش فشار خون) باشد ،به مفهوم
آن اس��ت که قبال مقدار زيادي خون از دس��ت دادهاست .وجود مصدوم
دچار فش��ارخون پايين ممکن اس��ت به معني آن باش��د ک��ه امدادگر
پيشبيمارستاني به عاليم اوليه شوک توجه ننمودهاست.
براس��اس علت منتهي به هيپوتانس��يون ،نوع برخورد با آن متفاوت
ميباش��د .براي نمونه ،کاهش فشار خون ناش��ي از شوک نوروژنيک در
قياس با کاهش فشارخون ناشي از شوک هيپوولميک از اهميت يکساني

عاليم حياتی

شوک جبراني

شوک غيرجبراني

نبض

افزايش يافته ،تاکيکاردي

شديدا افزايش يافته ،تاکيکاردي شديدي که ميتواند به براديکاردي منتهي شود

پوست

رنگ پريده ،سرد ،مرطوب

رنگ پريده ،سرد ،مومي شده

محدوده فشار خون

نرمال

کاهش يافته

سطح هوشياري

بدون تغببر

تغيير يافته (از کم توجهي تا اغماء)
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اس��تخوان بازو ،يک شکستگي در اس��تخوان فمور و شکستگي دوطرفه
ي ممکن است
در اس��تخوانهاي فبوال و تيبيا ميش��ود .چنين مصدوم 
حدود  3تا  5/5ليتر خونريزي داخلي داشتهباش��د .اين مقدار خونريزي
اگر شناس��ايي نشود و مصدوم س��ريعا تحت درمان قرار نگيرد ،ميتواند
موجب شوک و در نهايت مرگ شود.

برخودار نيستند .عاليمي که در ارزيابي شوک هيپوولميک جبراني و غير
جبراني مورد استفاده قرار ميگيرند ،در جدول  7-4آورده شدهاند.
يک��ي از خطاهاي��ي ک��ه بايد از آن احتراز کرد آن اس��ت که فش��ار
خون سيس��توليک را مع��ادل برون ده قلبي و پرفوزي��ون بافتي بدانيم.
همانط��ور که در اين فصل برآن تاکيد گرديد ،مصدوم قبل از آنکه دچار
هيپوتانس��يون ش��ود ،خون زيادي را از دس��ت دادهاس��ت (دسته سوم
خونري��زي) .بنابراين زمانيکه مصدوم  15ت��ا  30درصد خون خود را از فاکتورهاي مخدوش کننده
دس��ت داده باشد ،عليرغم داشتن فشار سيستوليک نرمال ،دچار کاهش
فاکتوره��اي متع��ددي ميتوانند روند ارزياب��ي مصدوم دچار عاليم
برون ده قلبي و اختالل در روند اکسيژن رساني ميباشد.
شوک را مخدوش گردانند.
امدادگر هنگام ارزيابي مصدوم دچار تروماي چند گانه ،بايد به خاطر
داش��ته باشد که آسيبهاي مغزي موجب هيپوتانسيون نميشوند ،مگر سن ()Age
آنکه مخچه از طريق شکاف و سوراخ بزرگ (فورامن ماگنوم) بيرون بزند.
مصدومان��ي که در دو انتهاي خط زندگ��ي قرار دارند يعني نوزادان
بنابراين اگر مصدوم دچار ضربه مغزي ،هيپوتانسيون پيدا کند ،امدادگر
و س��المندان در برابر خونريزي حاد و ش��وک ،توان دفاعي کمي دارند.
بايد فرض کند که اين وضعيت قبل از آنکه ناشي از آسيب مغزي باشد،
بنابراين يک آس��يب ديدگي کوچک در اين افراد ممکن اس��ت موجب
به دليل هيپوولمي (معموال خونريزي) ناش��ي از آسيبهاي ديگر عارض
ش��وک غيرجبراني ش��ود .از طرف ديگر ،کودکان و نوجوان��ان در برابر
شدهاست .خردس��االن (کمتر از  6ماه) ازاين قاعده مستثني ميباشند،
خونريزي داراي توان جبراني بس��يار زيادي بوده و ممکن است در نگاه
زيرا به دليل باز بودن س��وچورها و فونتانلهاي جمجمه ممکن است تا
اول نس��بتا نرمال بنظر برس��ند .معاينه دقيقتر اين افراد ميتواند عاليم
حد شوک هيپوولميک به داخل حفره جمجمه خونريزي کنند.
ش��وک نظير تاکيکاردي و تاکي پنه خفيف ،رنگ پريدگي پوست ،تاخير
در زمان پرش��دگي مويرگي و اظطراب را در آنها نشان دهد .کودکان به
آسيب ديدگيهاي اسکلتي عضالني
علت مکانيس��مهاي جبراني قدرتمند ش��ان ،اگر در فاز غيرجبراني قرار
خونري��زي داخل��ي قابل توجهي توام با شکس��تگيها ميتواند اتفاق بگيرند در واقع در يک وضعيت اورژانس��ي مهلک ق��رار گرفتهاند .افراد
بيافت��د (جدول  .)7-5در اين رابطه خطرناکترين شکس��تگي مربوط به س��المند در برابر برخي عواقب ش��وک طوالني مدت نظير نارسايي حاد
استخوان فمور و لگن ميباشند .شکستگي منفرد استخوان فمور ميتواند کليوي حساسيت بيشتري دارند.
موجب بيش از  1000تا  2000ميلي ليتر خونريزي به داخل ران شود.
اين آس��يب به تنهايي ميتواند منجر به از دست رفتن  30تا  40درصد وضعيت ورزشي
حجم خون يک فرد بالغ شده و منجر به شوک هيپوولميک غير جبراني
ورزش��کاران حرفهاي معموال توان جبراني بااليي دارند .ضربان قلب
گردد .شکستگيهاي لگني ،مخصوصا آنهائيکه در اثر سقوط از بلندي و
بسياري از آنها درحالت استراحت حدود  40تا  50ضربه در دقيقه است.
تصادفات روي ميدهند ،موجب خونريزي داخلي وسيع به فضاي پشت
بنابراين وجود ضربان قلب  100تا  110ضربه دردقيقه يا هيپوتانسيون
صفاقي ميشوند .گاهي اوقات يک مصدوم تروماي بالنت(غير نافذ)دچار
در ي��ک ورزش��کارحرفهاي حکايت از خونريزي قاب��ل توجه در اين فرد
شکس��تگيهاي متعدد و شوک دسته سوم و چهارم ميشود ،اما عالئمي
دارد.
از خونريزي خارجي ،هموتوراکس ،خونريزي داخل شکمي و شکستگي
لگن��ي از خود نش��ان نميدهد .براي مثال ،وس��يله نقلي��هاي به عابري
حاملگي
پياده برخورد نموده و موجب شکس��تگي چهار دنده ،يک شکستگي در
در دوران حاملگي ،حجم خون يک زن حامله ممکن اس��ت تا50%
جدول  7-5مقادير تقريبي خونريزي داخلي ناشي از شکستگيها
افزاي��ش پيدا کند .ضربان قلب و ب��رون ده قلبي نيز در دوران حاملگي
مقدار تقريبي خونريزي داخلي (برحسب ميلي ليتر)
نوع شکستگی
افزاي��ش مي يابد .به همين دليل ،يک زن حامله ممکن اس��ت تا زماني
که بيش از  30تا  35درصد حجم خون خود را از دس��ت نداده باش��د،
125
دنده
عاليم ش��وک را نشان ندهد .در سه ماهگي سوم حاملگي ،رحم ميتواند
250-500
راديوس يا اولنا
وريد اجوف تحتاني را تحت فش��ار قرار داده ،بازگش��ت وريدي به قلب
500-750
بازو
را به ش��دت کم کند و موجب هيپوتانس��يون شود .با بلند کردن سمت
500-1000
تيبيا يا فبوال
راست مصدوم ،بعد از آنکه بر روي بکبورد بيحرکت شود ،ميتوان با اين
1000-2000
فمور (ران)
وضعيت مقابله نمود .اگر هيپوتانس��يون در يک زن حامله بعد از اجراي
لگن

 1000تا خونريزي وسيع وشديد

شوک

اين مانور کماکان ادامه داش��ته باش��د ،حکاي��ت از خونريزي خطرناک
دارد.

بيماريهاي قبال موجود
مصدوم��ان دچ��ار بيماريه��اي قبال موجود ،نظير بيماری ش��ريان
کرونري و بيماري انس��دادي مزمن ريوي ،معم��وال در برابر خونريزي و
شوک توان جبراني کمتري دارند .اين افراد ممکن است به علت افزايش
ضربان قلب ،دچار آنژين صدري ش��وند .مصدوماني که داراي ضربان زن
مصنوعي ميباشند ،قادر به ايجاد تاکيکاردي جبراني که الزمه برقراري
فشار خون است ،نميباشند.

داروها

بس��ياري از داروه��ا موجب اختالل در مکانيس��مهاي جبراني بدن
ميش��وند .داروه��اي بتا بلوک��ر و بلوک کننده کانال کلس��يم ،که براي
درمان فش��ارخون باال (هيپرتانسيون) مورد اس��تفاده قرار ميگيرند ،از
ايج��اد تاکيکاردي جبران��ي به منظور حفظ فش��ارخون ،ممانعت بعمل
ميآورن��د .داروهاي ضد التهاب غيراس��تروييدي ( ،)NSAIDکه براي
درم��ان آرتري��ت و دردهاي اس��کلتي عضالن��ي بکار گرفته ميش��وند،
ميتوانند فعاليت پالکتها و روند لخته ش��دن خون را با اختالل روبرو
نموده و منجر به افزايش خونريزي شوند.

زمان بين آسيب ديدگي و اقدامات درماني
در ش��رايطي که زمان پاس��خ دهي مرک��ز فوريتها ( )EMSکوتاه
شدهاس��ت ،مصدومان دچار خونريزي داخلي خطرناک ممکن اس��ت تا
رس��يدن به مرکز درماني مناس��ب آنقدر خون از دست ندهند که وارد
فاز ش��ديد شوک (خونريزي دسته س��ه يا چهار) شوند .حتي مصدومان
دچ��ار تروماي نافذ ب��ه آئورت ،وريده��اي اجوف يا ع��روق ايلياک (در
صورتي که زمان پاسخ دهي مرکز ،زمان حضور در صحنه حادثه و زمان
انتقال کوتاه باش��ند) ممکن است به مرکز درماني مناسب رسانده شوند.
امدادگر هيچگاه نبايد فرض کند که مصدوم به صرف اينکه «خوب بنظر
ميرسد» دچار خونريزي داخلي نميباشد .مصدومان را بايد حتي براي
کوچکترين عاليم ش��وک مورد معاينه قرارداده و تازمان قطعيت يافتن
عدم وجود خونريزي داخلي بايد فرض را بر وجود آن گذاش��ت .به اين
دليل الزم است تا مصدومان ترومايي را مکررا مورد ارزيابي قرارداد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقدامات مراقبتي
عالوه بر برقراری راه هوايي و ونتيالس��يون برای اکس��يژن رسانی به
مصدوم ،اهداف اصلی در درمان شوک شامل شناسايي علت يا منشا آن،
درمان اختصاصی اين علت و برقراری جريان خون ميباشند .در شرايط
پيشبيمارس��تانی خونريزی خارجی به آسانی قابل تشخيص بوده و فورا
و مس��تقيما ميت��وان آنرا کنترل نمود .علل داخلی ش��وک را معموالدر
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ش��رايط پيشبيمارس��تانی نمي توان درمان قطعی نم��ود و بنابراين راه
چاره عبارت خواهد بود از انتقال س��ريع مصدوم به مرکز مناس��ب و در
همان حال برقراری گردش خون تا حدی که امکان پذير باشد .اقدامات
احيا در شرايط پيشبيمارستاني شامل موارد زير است:
•
بهبود بخش��يدن به روند اکسيژن رساني به گلبولها قرمز در
ريه با برقراری مناسب راه هوايي
کم��ک به تنف��س مصدوم با اس��تفاده از دس��تگاه  BVMو
•
رساندن اکسيژن بادرصد باال به او
کنترل خونريزی خارجی و داخلی (تا حد ممکن) .هر گلوبول
•
قرمز دارای ارزش است.
بهب��ود بخش��يدن به رون��د گردش خ��ون ،طوريکه RBCs
•
اکسيژن دار بتوانند راحت تر به بافتهاي بدن برسند و اکسيژن رساني
در سطح سلولي وضع مطلوب تري پيدا کند
رس��اندن هرچه س��ريعتر مصدوم ب��ه مرکزدرماني به منظور
•
کنترل خونريزي و جايگزين نمودن خون از دست رفته
اگر امدادگر پيشبيمارس��تاني اقدامات مناس��ب را معمول نگرداند،
وضع مصدوم لحظه به لحظه رو به وخامت گذاشته و در نهايت به مرحله
آخر يعني مرگ خواهد رسيد.
زم��ان تصميمگيري براي مراقبت از يک مصدوم دچار ش��وک بايد
اين چهار سوال پرسيده شوند:
چه علتي موجب شوک مصدوم شدهاست؟
.1
مراقبت و درمان قطعي شوک مصدوم چيست؟
.2
مصدوم درکجا ميتواند ازاين مراقبت ودرمان بهرهمند شود؟
.3
در خالل انتقال مصدوم به مرکز درماني مناسب ،ميتوان چه
.4
اقدامات موقتي را براي مراقبت از او به اجرا گذاشت؟
هرچند که پاس��خ دادن به س��وال اول با دقت تشخيصي باال مشکل
ميباشد ،اما با فرض اينکه چه اتفاقي دارد روي ميدهد ،ميتوان معلوم
ک��رد که کدام مرک��ز به بهترين نحو ميتواند نيازه��اي درماني مصدوم
را پاس��خ دهد و چه اقدامات��ي را در خالل انتقال مص��دوم براي بهبود
بخشيدن به حال او ميتوان به اجرا گذاشت.

راه هوايي
در هم��ه مصدوم��ان باي��د اول راه هوايي را م��ورد ارزيابي قرار داد.
مصدوم��ان نيازمن��د به مراقبت ف��وري از راه هوايي ب��ه ترتيب اهميت
عبارتند از:
مصدوماني که نفس نميکشند
.1
مصدوماني که اختالل واضح در راه هوايي دارند
.2
مصدوماني که تعداد تنفس بيش از  20بار در دقيقه دارند
.3
مصدوماني که تنفس شان صدا دار است
.4
در ش��رايط پيشبيمارستانی ممکن اس��ت برای برقراری راه هوايي
و تامين ونتيالس��يون نياز به اجرای تکنيکهای پيش��رفته باشد (فصل
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 ،)6اما امدادگر نبايد اهميت تکنيکهاي پايه را دس��ت کم قلمداد کند
(مخصوصا وقتی که زمان انتقال کوتاه باشد).

تنفس
بعد از آنکه از باز بودن راه هوايي اطمينان حاصل شد ،بايد در درجه
اول و درصورت امکان به مصدومان دچار شوک يا آنهايي که در معرض
خطر ابتال به ش��وک ميباشند (تقريبا همه مصدومان ترومايي) اکسيژن
با درصد باال (نزديک به  )100%داده شود .اين نوع اکسيژن رساني فقط
درصورتي امکان پذير اس��ت که از دستگاه مخزن دار (و نه کانول بيني
يا ماس��ک س��اده) متصل به اکسيژن با درصد باال استفاده شود .در همه
مصدومان ترومايي بايد از دس��تگاه پالس اکسيمتري استفاده کرد .بعد
ازآنکه امدادگر مشکالت حاد مصدوم را تشخيص داده و وضع او را ثابت
نمود ،ميتواند درصد اکس��يژن را با توجه ب��ه  ،Spo2که حداقل 95%
بايد باشد ،تنظيم نمايد.
اگرمصدوم نفس نکشد و يا اينکه تنفس با عمق وتعداد کافي نداشته
باش��د ،امدادگر بايد فورابا اس��تفاده از دس��تگاه  BVMاقدام به دادن
تنفس کمکي بنماي��د .هنگام دادن تنفس کمکی (مخصوصا به مصدوم
دچار ش��وک هيپوولميک) بايد مواظب بود که دچار هيپرونتيالس��يون
نشود .ونتيالس��يون خيلی عميق و خيلی س��ريع موجب حالت آلکالوز
در مصدوم ميش��ود .آلکالوز نيز منحني اوکسی هموگلوبين را به سمت
راس��ت س��وق داده و در نتيجه تمايل هموگلوبين به اکسيژن را بيشتر
مينمايد .در اثر اين وضع ،حمل اکسيژن به بافتها کاهش پيدا ميکند.
تحقيقات جديد نش��ان ميدهند که در حيوان��ات دچار خونريزی حتی
متوس��ط دارای تعداد تنفس نرمال يا بيش��تر ،وضعي��ت هموديناميک
دچار اختالل ميش��ود ،زيرا هم فش��ار خون سيستوليک و هم برون ده
قلب��ی کاهش مييابند .عل��ت احتمالی اين وضع ،افزايش فش��ار داخل
قفس��ه س��ينه ميباشد ،زيرا بازگش��ت وريدی به قلب را مختل نموده و
منجر به کاهش فش��ار خون ميگردد .افزايش فش��ار داخل قفسه سينه
خود ميتواند ناش��ی ازحجم هاي جاري بزرگ ( 10تا  12ميلی ليتر بر
کيل��و گرم وزن بدن) يا ايجاد حالت موس��وم به «اتو »PEEPبه هنگام
ونتيالس��يون سريع باشد (خروج ناکافی هوا از ريه منجر به احتباس آن
ميشود) .مطالعهای گذش��ته نگر در مورد انتوباسيون پيشبيمارستانی
حکايت از رابطه بين اين نوع انتوباس��يون و کاهش فشار خون به هنگام
رس��يدن به مركز تروما دارد .با اين حال نميتوان استنباط کرد که اين
رابطه منحصرا رابطهای علت و معلولی است.
ب��رای ي��ک مصدوم بزرگس��ال دادن يک حجم ج��اري قابل قبول
( 350تا  500ميلی ليتر) با سرعت  10تنفس در دقيقه احتماال کفايت
ميکن��د .در ص��ورت امکان و به منظ��ور قرار دادن مص��دوم در حالت
يوکاپن��ه (غلظت نرم��ال  CO2در خون) ميتوان عالوه بر اس��تفاده از
دستگاه پالس اکسيمتری ،از دستگاه مانيتور  ETco2نيز استفاده کرد

گردش خون :کنترل خونريزي
کنترل خونريزي خارجي واضح بالفاصله و در صورت امکان همزمان
با برقراري راه هوايي و شروع اکسيژن درمانی و تنفس کمکی بايد انجام
شود .شناسايي و کنترل فوري خونريزي خارجي در مصدومان ترومايي
ب��ه حف��ظ حجم خون و حف��ظ  RBCsکمک کرده و ام��کان برقراري
پرفوزي��ون مداوم بافته��ا را فراهم ميآورد .حت��ی مقدارکم خونريزي،
درصورت تداوم ممکن اس��ت خطرناک باش��د .بنابراين در مصدوم دچار
ترومای چند سيس��تم ،خونريزی ناچيز مفهومی نداش��ته و هر گلوبول
قرمز از نظر تامين پرفوزيون بافتها دارای ارزش ميباشد.

خونريری خارجی
خونريزی خارجی را بايد طبق يک الگوي مرحله بندي شده کنترل
نمود:
فش�ار .فشارمس��تقيم روي موضع خونريزي اولين تکنيک برای کنترل
خونريزی خارجی اس��ت .توانايي بدن برای کنترل خونريزی از يک رگ
پاره شده تابع ( )1اندازه رگ )2( ،فشار درون رگ )3( ،وجود فاکتورهای
انعقادی و ( )4و توانايي اسپاسم رگ آسيب ديده ميباشد .عروق خونی
(مخصوصا شريانها) اگر کامال قطع شوند ،معموال جمع شده و به حالت
اسپاس��م ميروند .به همين دليل خونريزی از يک اندام کامال قطع شده
(آمپوته) در قياس با خونريزی از يک اندام دچار ترومای وسيع با عروق
آسيب ديده اما قطع نشده ،کمتر ميباشد .در عروق آسيب ديده ،مقدار
خونريزی مس��تقيما تابع اندازه س��وراخ موجود در رگ خونی و فش��ار
ترانسمورال (اختالف فش��ار در درون و بيرون رگ) ميباشد .اين رابطه
برای اولين بار توس��ط ( Bernoulliرياضيدان سويس��ی) در قالب يک
تس��اوی بيان ش��د .آنچه مهم اس��ت درک اين اصل اساسي ميباشد _
هرچقدر اندازه س��وراخ رگ و فش��ار ترانسمورال بيش��تر باشد ،کنترل
خونريزی نياز به فشار مستقيم بيشتری دارد.
عروق خونی را مانند شبکه لوله کشی داخل يک خانه و خون درون
رگه��ا را مانند آب ج��اری درلولهها در نظر بگيريد .اگر ش��بکه دارای
نش��تی باش��د ،مقدار آب هدر رفته نسبت مس��تقيمی با اندازه سوراخ و
فش��ار ترانس��مورال داخل و خ��ارج لوله مورد نظ��ر دارد .مثال ،اگر قطر
س��وراخ لوله يک اينچ بوده و فش��ار داخل شبکه  100پوند نيرو بر اينچ
مربع باش��د در قياس بازمانی که قطر سوراخ همان يک اينچ و لی فشار
داخل ش��بکه  50پوند نيرو بر اينچ مربع باش��د ،مقدار آب هدر رفته در
حال��ت اول بيش��تر خواهد بود .به همين ترتي��ب ،خونريزی از يک رگ
پاره شده نسبت مستقيمی با مقدار اختالف فشار داخل عروقی و خارج
عروقی دارد.
فش��ار مس��تقيم روی محل خونريزی ،موجب افزايش فش��ار خارج
عروقی و بنابراين كاهش فش��ار ترانس��مورال ش��ده و روند خونريزی را
کند يا متوقف ميگرداند .فش��ار مس��تقيم نق��ش دوم و به همان اندازه
مه��م ديگری بازی ميکند .برخ�لاف لولههای داخل خانه ،عروق خونی
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عض��و خونريزی دهنده روند خونري��زی را کند نميگرداند .اگر آن اندام
دچار شکس��تگی نيز شده باش��د ،ممکن است باالبردن اندام ،شکستگی
بسته را تبديل به شکستگی باز نموده و حتی منجر به خونريزی داخلی
هم بش��ود .به همين ترتيب مطالعهای روی روش اعمال فش��ار بر نقطه
فش��ار و تاثير آن ب��ر کنترل خونريزی هم انجام نشدهاس��ت .بنابراين و
باتوجه به نبود داليل کافی استفاده از اين روشها در شرايطی که فشار
مستقيم نتواند خونريزی را کنترل نمايد ديگر توصيه نميشود.
اگر اعمال فش��ار مس��تقيم نتواند خونريزی خارجی از يک اندام را
کنت��رل نمايد ،اس��تفاده از تورنيکه گام منطقی بعدی قلمداد ميش��ود
(ش��کل  .)7-12اس��تفاده از تورنيکه به دليل نگرانی در مورد عواقب آن
(از جمله آس��يب به اعصاب و عروق خونی و از دست دادن اندام فوقانی
يا تحتانی) مدتها از رونق افتاده بود .هرچند که خطر ناچيزی در مورد
فدا ش��دن قس��متی يا تمام يک اندام وجود دارد ،اما مسلم است که در
انتخ��اب اندام يک مصدوم و جان او بايد ج��ان او را نجات داد ..تجارب
نظامی نش��ان ميدهند که استفاده مناس��ب از تورنيکه توانستهاست 7
مورد از  100مورد مرگ س��ربازان جلوگيری کند .جراحان نيز س��الها
اس��ت که بطور وس��يع در اطاق عمل برای کنترل خونريزی شريانی با
موفقيت از تورنيکه اس��تفاده کردهاند .تورنيکه اگر درست مورد استفاده
قرار گيرد ،نه فقط بي خطر است بلکه نجات بخش هم ميباشد.

قابلي��ت تراکم پذيری دارند .کمپرس کردن کنارههای رگ پاره ش��ده،
اندازه سوراخ را کوچک نموده و درنتيجه مقدار خونريزی را بازهم بيشتر
کاهش ميدهد .حتی اگر خونريزی از محل بريدگی کامال قطع نش��ود،
ممکن اس��ت به حدی کاهش پيدا کند که سيس��تم انعقادی بتواند آنرا
قطع نمايد .به اين دليل ا ست که فشار مستقيم تقريبا همواره خونريزی
را کنت��رل مينمايد .مطالعات متعددی در رابطه با خونريزی از ش��ريان
فم��ورا ل متعاقب کتتريزاس��يون قلبی نش��ان دادهاند که اعمال فش��ار
مستقيم روش کامال موثری برای کنترل خونريزی است.
در خصوص فش��ار مس��تقيم بايد بر سه نکته ديگر تاکيد شود .اوال،
در زخمهاي خونريزي دهنده ناش��ي از فرورفتن يک ش��ئ ،بايد فش��ار
روي دو طرف آن ش��ئ و نه موضع خونريزي اعمال گردد ..اين اش��يا را
نباي��د در صحنه حادثه از جای خود بيرون آورد ،زيرا گرچه اين ش��ئی
موجب آسيب شدهاس��ت ولی ميتواند موجب تامپوناد کردن خونريزی
هم بش��ود .بيرون آوردن ش��ئی ميتواند منجر به خونري��زی غير قابل
کنترل ش��ود .ثاني��ا ،اگر براي انجام کارهاي مهم ديگري نياز به دس��ت
باشد ،در آن صورت ميتوان از پانسمان فشاري با استفاده از پدهاي گاز
استريل ويک بانداژ حلقوي االستيک يا کاف باد کرده دستگاه فشارخون
براي کنترل خونريزي بهره گرفت .اين پانس��مان را ميتوان مس��تقيما
روی محل خونريزی قرار داد .ثالثا ،اعمال فش��ار مس��تقيم براي کنترل
خونريزيهاي شديد بر گرفتن رگ و تجويز مايعات ارجحيت دارد .مثال
اگ��ر يک امدادگر مجروح تير خوردهاي را به مرکز درماني برس��اند و دو ان�واع تورنيک�ه .تاريخا ،تورنيک��ه از روی کراوات ت��ا خورده طراحی
رگ نيز برايش گرفته باشد ،اما به علت برخورد گلوله به شريان فمورال شدهاس��ت .ع��رض آن حدود  10س��انتی متر بوده و دو ب��ار روی اندام
کماکان خونريزي کند و به جاي اعمال فشار مستقيم صرفا به قراردادن خونريزی دهنده پيچانده ميش��ود .بعدا يک گره به بانداژ زده ش��ده و
ميلهای فلزی يا چوبی روی اين گره قرار گرفته و در نهايت گره دوم داده
پانسمان اکتفا کرده باشد ،مرتکب خطاي فاحشي شدهاست.
ميش��ود .ميله تا زمان قطع خونريزی پيچانده شده و متعاقبا در جايگاه
تورنيکهها .در گذش��ته بر باال گرفتن اندام و اعمال فش��ار روی نقطه خ��ود محکم ميگردد .از بکارگيری تورنيکههای کم عرض و نواری بايد
فش��ار (باالت��ر از محل خونري��زی) به عنوان گامه��ای ميانی در کنترل خوداری ش��ود .تورنيکههای عريض در کنترل خونريری موثر تر بوده و
خونريزی تاکيد ميش��د .اکنون تحقيقات نشان دادهاست که باالگرفتن با فش��ار کمتری خونريزی را متوقف مينماين��د .رابطهای معکوس بين
عرض تورنيکه و فش��ار الزم برای انس��داد جريان خون ش��ريانی وجود
دارد .استفاده از يک باند نواری برای کنترل خونريزی ميتواند به عروق
و اعصاب س��طحی نيز آس��يب برساند .از کاف دس��تگاه فشار خون نيز
ميتوان به عنوان تورنيکه استفاده کرد.
ان��واع تورنيک��ه تج��اری به بازار عرضه ش��دهاند يک مطالعه نش��ان
دادهاست که فقط سه نوع از آنها  100%موثر ميباشند.
محل قرار گيری تورنيکه .تورنيکه را بايد باالتر از محل خونريزی
بس��ت .تورنيکه معم��وال پايين تر از زانو و آرنج بس��ته نميش��ود ،زيرا
خطر آسيب رس��انی به عروق و اعصاب سطحی به همراه دارد .اما عيب
اين روش آن اس��ت که بافت بيش��تری از اندام دچار ايس��کمی ميشود
(مخصوصا اگر خونريزی در سطح مچ دست يا پا باشد) وقتی که تورنيکه
بسته ش��د ،نبايد روی آنرا پوش��اند تا امکان مانيتور آن برای خونريزی
مجدد وجود داشته باشد.
(شکل 12ـ )7ماهيگيری که توسط قايق موتوری زير گرفته شده و دچار آسيب شديد
محکم کردن تورنيکه .تورنيکه بايد طوری بس��ته ش��ود که بتوان
ناحيه اندامهای تحتانی شده است .جان اين مصدوم از مرگ نجات پيدا کرد ،زيرا امدادگران
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جري��ان خون ش��ريانی را قطع نمايد .تورنيکهای ک��ه فقط جريان خون
وريدی را قطع نمايد ،در حقيقت موجب افزايش خونريزی خواهد ش��د.
رابطهای مس��تقيم بين ميزان فش��ار وارده و قطر اندام خونريزی دهنده
وج��ود دارد .بنابراين کنترل خونريزی از س��اق پ��ا در قياس با کنترل
خونريزی از بازو نياز به تورنيکه محکم تری دارد.
محدوديت زمانی .برای به حداقل رس��انی آس��يب بافتی ،بس��ياری
از صاحبنظ��ران توصيه به ش��ل ک��ردن دورهای تورنيک��ه مينمودند تا
پرفوزيون بافت پايين تر از تورنيکه دچار اختالل نشود .اما نتيجه نهايي
چنين اقدامی افزايش مقدار خونريزی و خطر تش��ديد آن بود .در اطاق
عمل از تورنيکه ش��ريانی به مدت  120تا  150دقيقه بدون آنکه آسيب
قابل توجهی به اعصاب و عضالت وارد ش��ده باش��د ،استفاده نمودهاند.
حتی در مناطق روس��تايي و حومه ش��هر ،زمان انتقال مصدوم به مرکز
بس��يار کمتر از اين زمان ميباش��د .بطور کلی اگر تورنيکهای در شرايط
پيشبيمارس��تانی بس��ته شود ،الزم اس��ت آنرا تا زمان رسيدن به مرکز
درمانی مناس��ب باز ننمود .تنها استثنا به اين اصل عبارت خواهد بود از
انتقال طوالنی مدت مصدوم (به توضيحات بعدی مراجعه شود).
اگر تورنيکهای بس��ته ش��ده باش��د ،به احتمال قوی مصدوم نياز به
جراح��ی اورژانس برای کنترل خونريزی خواهد داش��ت .بنابراين مرکز
اي��دهال برای چنين مصدومی جايي اس��ت ک��ه دارای امکانات جراحی
باش��د .تورنيکه در مصدوم هوش��يار ميتواند دردناک باش��د .در چنين
وضعی ميتوان با درد مقابله نمود ،مش��روط به آنکه عاليم شوک درجه
 3و ( 4به فصل  12نگاه کنيد) وجود نداش��ته باشند .قاب  7-2پروتکل
استفاده از تورنيکه را نشان ميدهد.
داروهای موضعی هموستاتيک .سازمان  FDAاستفاده از داروهای
قاب2ـ 7پروتکل استفاده از تورنيکه

 .1فش��ار مستقيم و پانسمان فشاری نتوانسته باشند که خونريزی را
کنترل نمايند.
 .2يک تورنيکه تجاری مقبول ،کاف فشار خون يا تورنيکه موسوم به
« »Spanish windlassرا بايد باالتر از محل خونريزی بست.
 .3تورنيکه را بايد آنقدر محکم نمود تا خونريزی قطع شود.
 .4زمان بس��تن تورنيکه را بايد روی يک قطعه چس��ب نوشته و روی
تورنيکه چسباند.
 .5روی تورنيکه را نبايد پوشاند طوريکه بتوان محل را برای خونريزی
مجدد مانيتور نمود.
 .6تسکين درد رابايد مد نظر قرار داد ،مگر آنکه مصدوم دچار شوک
طبقه  3و 4باشد.
 .7مص��دوم را بايد ترجيحا به مرک��زی انتقال داد که دارای امکانات
جراحی باشد.

هموستاتيک زير را مجاز دانستهاست:
پانسمان موسوم به  HemConکه از پروتئين پوست ميگو
•
تهيه ميش��ود .هيچ موردی از حساس��يت متقابل در افراد حس��اس به
گوش��ت نرم تنان گزارش نشدهاس��ت .اين فرآورده کاراي��ي خود را در
مطالعات آزمايشگاهی نش��ان دادهاست .گزارشات حکايت از موثر بودن
اين ماده در مصدومان دچار خونريزی دارند.
م��اده موس��وم ب��ه  QuickClotک��ه بط��ور اختصاصی از
•
س��نگهاي آتشفشانی استخراج ميش��ود .اين ماده آب را خيلي سريع
ب��ه خود جذب ميكن��د و در نتيجه غلظت فاکتوره��ای انعقادی را در
مح��ل خونريزی باال ميب��رد .هرچند که اين ماده احتم��اال موثر ترين
داروی هموس��تاتيک موضعی در کنترل هموراژی قلمداد ميش��ود ،اما
موجب واکنش��ی اگزوترميک (حرارتزا) ش��ده و درجه حرارت را تا 65
درجه س��انتيگراد باال ميبرد .بنابراين ميتواند منجر به آسيب حرارتی
در ساختمانهای مجاور مانند پوست و اعصاب شود.
ماده موس��وم به  TraumaDexکه از گياهی استخراج شده
•
و به ص��ورت «دانه های» ميکروپور دار عرضه شدهاس��ت .اين ماده نيز
آب خون را گرفته و موجب افزايش غلظت فاکتورهای انعقادی در محل
خونريزی ميش��ود .اطالعات علمی چندانی در م��ورد اين ماده در وب
س��ايت شرکت سازنده ارائه نشدهاس��ت .نتيجه يک مطالعه در حيوانات
آزمايش��گاهی نش��ان دادهاس��ت که اس��تفاده از اين ماده ارجحيتی بر
پانسمان استاندارد ندارد.
اطالعات��ی ک��ه در خص��وص تاثير مثبت پانس��مان  HemConو
 QuickClotدر کنت��رل خونري��زی منتش��ر ش��دهاند عموما ش��امل
خونريزی از کبد و ش��ريان آئورت ميباش��ند .درحاليک��ه خونريزی که
امدادگران در محيط پيشبيمارس��تانی با آن مواجه ميش��وند نوعا طور
ديگری هستند .تا به امروز هيچ اطالعات منتشر شدهای در مورد استفاده
از هموس��تاتيکهای موضعی در ماموريتهای ش��هری وجود ندارند .اما
گزارش��ات حکايت از کاربرد آنها در ش��رايط جنگ��ی دارد .يک امدادگر
ممکن است دچار اشتباه شده و زمان انتقال مصدوم را به دليل استفاده
از اي��ن روش تازه اما نامعلوم به تاخير اندازد .در ماموريتهای ش��هری
هيچ دليلی برای اثبات بهتر بودن اين روش از روش فش��ار مس��تقيم و
انتقال س��ريع مصدوم به مرکز درمانی مناس��ب تا کنون ارائه نشدهاند.
استفاده از  QuickClotو HemConممکن است در موقعيت انتقال
طوالنی مدت مصدوم مناسبت داشته باشد.

خونريزي داخلي
خونريزی داخلی ناش��ي از شکس��تگيها را ني��ز بايد در نظر گرفت.
حرک��ت نابجاي يک اندام مجروح (منظور اندام فوقاني وتحتاني اس��ت.
مترجم) نه فقط ممکن اس��ت يک شکس��تگي بس��ته را به شکس��تگي
بازتبديل کند ،بلکه ممکن است موجب خونريزي داخلي قابل توجهي از
دو سر شکسته استخوان ،بافت عضالني مجاور يا عروق آسيب ديده نيز
بشود .بنابر اين الزم است تا به منظور به حداقل رساندن خطر خونريزي،
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هر اندام مشکوک به شکستگي را بيحرکت نمود .اگر مصدوم در وضعيت
خطرناکي نباش��د ،بايد شکس��تگيها را با حوصله و م��ورد به مورد آتل
بندي کرد .اما اگر ارزيابي اوليه نش��ان دهد که زندگي مصدوم در خطر
اس��ت ،آنکاه بايد فورا مصدوم را روي يک بکبورد بلند بيحرکت کرده و
اندامه��ا را درموقعيت آناتوميک قرارداده و به مرکز درماني منتقل نمود.
برای مصدومان دچار ش��وک غير جبرانی (هيپوتانس��يون) و خونريزی
داخل شکمی يا مشکوک به شکستگی لگنی ،استفاده از وسيله PASG
ممکن است موجب تامپوناد هموراژی داخلی شود.

به حفظ درجه حرارت بدن ،مخصوصا در مصدومان انتوبه ش��ده ،کمک
کند.
بعد از انکه مصدوم ارزيابي و آماده انتقال ش��د ،بايد او را به جايگاه
گ��رم مخصوص بيمار در آمبوالنس منتق��ل نمود .هنگام انتقال مصدوم
شديدا آسيب ديده ،بهتر است که درجه حرارت جايگاه حدود  29درجه
سانتيگراد باشد .ميزان دفع حرارت بدن يک مصدوم در يک جايگاه سرد
بس��يار باال است .شرايط براي مصدوم و نه امدادگران ،بايد ايدهال باشد،
زيرا در هر وضعيت اورژانسي مهمترين فرد مصدوم ميباشد.

ناتوانی

انتقال مصدوم

در مص��دوم ترومايي دچار کاهش س��طح هوش��ياری ،هيچ مداخله
اختصاصی و منحصر بفردی برای مقابله با آن وجود ندارد .اگر وضع غير
طبيعی نورولوژيک مصدوم حاصل هيپوکسی مغزی و کاهش پرفوزيون
باش��د ،تالش برای برگش��ت پرفوزيون در سراسر بدن ميتواند منجر به
بهبود سطح هوشياری شود .در ارزيابی پروگنوز مصدوم متعاقب آسيب
مغزی GCS« ،اوليه» بعد از احيا کافی و برگشت پرفوزيون اندازه گيری
ميش��ود .ارزيابی  GCSمصدوم در حالت ش��وک ممکن است پروگنوز
ترسناکی را ترسيم نمايد.

محيط خارجي  /حفظ گرماي بدن
حف��ظ درج��ه حرارت بدن مصدوم در ي��ک محدوده نرمال اهميت
زي��ادي دارد .هيپوترمي موجب اختالل کارک��رد ميوکارد (عضله قلب)،
کواگولوپاتي ،هيپرکالمي ،انقباض عروق خوني و مجموعهاي از مشکالت
ديگر ميشود که تاثير منفي بر شانس زنده ماندن مصدوم دارند .هرچند
که درجه حرارت س��رد براي مدت کوتاهي ميتوان��د بافتهاي بدن را
محفوظ نگه دارد ،اما براي آنکه اين اتفاق بيافتد (حفظ بافتهاي بدن)
اوال درجه حرارت بدن بايد سريعا کاسته شود و ثانيا درجه حرارت بايد
خيلي پايين باشد .چنين تغيير سريعي در درجه حرارت بدن براي يک
مصدوم دچار شوک قابل قبول نميباشد.
در ش��رايط پيشبيمارس��تاني ،بع��د از آنکه هيپوترمي ايجاد ش��د،
افزاي��ش درجه حرارت مرکزي بدن کار مش��کلي اس��ت ،بنابراين تمام
اقدام��ات الزم براي حفظ درج��ه حرارت بدن را باي��د درصحنه حادثه
بکارگرف��ت .درجه حرارت بدن يک مصدوم به دليل کاهش توليد انرژي
و از دس��ت رفتن حرارت ،تقليل پيدا ميکند .زمانيکه مصدوم درمعرض
ديد قرارگرفته و معاينه ميش��ود ،باي��د از خطر عوامل محيطي در امان
بوده و درج��ه حرارت بدنش محفوظ باقي بمان��د .هرنوع لباس خيس،
ازجمله لباسهاي آغش��ته به خون ،را بايد از ت��ن مصدوم درآورد ،زيرا
لباس خيس موجب هدر رفتن بيشتر حرارت بدن ميشود .بدن مصدوم
را بايد با پتوهاي گرم پوش��اند .راه ديگر عبارت اس��ت از پوشاندن بدن
مصدوم با استفاده از مالفه پالستيکي .اين مالفهها يکبار مصرف وارزان
بوده ،به راحتي نگه داري ميشوند و ابزار موثري براي حفظ حرارت بدن
ميباش��ند .درصورت امکان استفاده از اکسيژن گرم و مرطوب ،ميتواند

دو نياز مبرم مصدوم دچار شوک شديد هموراژيک عبارتند از :تزريق
خون (ترانس��فوزيون) و يک جراح با دسترس��ي به اطاق عمل .چون به
طور روتين هيچکدام از اين دو در شرايط پيشبيمارستانی وجود ندارند،
انتقال سريع مصدوم به مرکزي که امکانات مراقبت از مصدوم را داشته
باش��د ،از اهميت فوق العادهاي برخودار است .انتقال سريع به مفهوم بي
توجهي و غفلت از اجراي اقدامات مهم مراقبتي براي مصدوم نميباش��د
(اج��راي روش قديم��ي «جمع کن و برو» ) .اين به معني آن اس��ت که
امدادگر بايد فورا اقدامات اساس��ي و نج��ات بخش ،مانند باز نمودن راه
هواي��ي ،برقراري تنفس و کنترل خونريزي ،رابه اجرا بگذارد .نبايد وقت
را باروشهاي ارزيابي نامناس��ب و مانورهاي بيحرکت سازي غير الزم به
هدر داد .وقتي که قرار است از يک مصدوم شديدا بد حال مراقبت شود،
بس��ياري از اقدامات مراقبتي ،نظير گ��رم نمودن مصدوم ،گرفتن رگ و
حت��ي ارزيابي ثانويه ،راميتوان در آمبوالنس و در حين انتقال مصدو م
انجام داد.

نحوه قرارگيري مصدوم
بطورکلي ،مصدومان ترومايي دچار شوک را بايد در وضعيت سوپاين
منتق��ل نموده و آنها را با اس��تفاده از يک بکبورد بلن��د بيحرکت کرد.
وضعيته��اي قرارگيري مخصوص ،مانند وضعيت قرارگيري ترندلنبرگ
({ )Trendelenburg positionقراردادن مصدوم روي يک س��طح
ش��يبدار طوريکه پاها باالتر از س��ر قرار بگيرند} ،يا وضعيت قرارگيري
«شوک» {قراردادن مصدوم طوريکه سر و تنه در وضعيت سوپاين بوده
اما اندامهاي تحتاني درباال قرارميگيرند} ،امروزه ديگر توصيه نميشوند.
وضعيت قرارگيري ترندلنبرگ ممکن اس��ت با قراردادن وزن ارگانهاي
ش��کمي روي ديافراگ��م ،وضع تنفس را بيش از پي��ش بدتر نموده و در
افراد دچار ضربه مغزي موجب افزايش فش��ار داخل جمجمهاي بش��ود.
از اين مهمتر آنکه ،مصدومان دچار ش��وک هيپوولميک ش��ديد ،عموما
در مع��رض حداکثر انقباض عروقي نيز قرار گرفتهاند .بنابراين اس��تفاده
از وضعي��ت ترندلنبرگ به منظور جابجايي خون از اندامهاي تحتاني به
ارگانهاي حياتی بنظر نميرس��د که تاثير قاب��ل توجهي در اين رابطه
داشته باشد .اس��تفاده از وضعيتهاي قرارگيري ترندلنبرگ و شوک در
مصدومان مشکوک به آسيب ديدگي ستون فقرات ممنوع ميباشد.

184

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

شلوارک بادي ضد شوک ()PASG
اس��تفاده از  PASGدر مراقبتهاي پيشبيمارس��تاني همواره مورد
بحث وجدل بودهاس��ت .براس��اس مطالعهاي که در مرک��ز فوريتهاي
هوس��تون انجام گرفته ،اس��تفادهاز اين وس��يله در مصدومان ترومايي
دچار هيپوتانس��يون ،در مناطق ش��هري با زمان انتق��ال کوتاه به مركز
تروما دارای جراح فايدهاي در بر نداشتهاست .مطالعهاي مشابه در همان
مرکزنيز چنين نتيجهاي بدس��ت دادهاست .اما در مطالعه دوم از تزريق
وريدي مايعات اس��تفاده شدهاست .براي تدوين پروتکلهاي استفاده از
تزريق وريدي مايعات يا اس��تفاده از  PASGبايد نتايج اين دو تحقيق
مطالعه ش��وند PASG .وسيلهاي است که عمدتا براي کنترل خونريزي
بکار گرفته ميش��ود(و نه ب��ه منظور احياي مصدوم مگ��ر در معدودي
وضعيتهاي هيپوتانس��يون ش��ديد) .هرچند که اس��تفاده از  PASGدر
مناطق حاشيه شهري و روس��تايي مورد مطالعه کافي قرارنگرقتهاست،
ب��ا اين ح��ال برخي از مراک��ز فوريتها اس��تفاده از آن را در واحدهاي
خود کنار گذاش��تهاند .اين تصميم ،فايده بکارگيري  PASGدر برخي
مصدومان دچارشوک را ناديدهانگاشتهاست.
فيزيولوژي

ميتوانند منجر به هموراژي وسيع به داخل بافتهاي نرم لگن و فضاي
پش��ت صفاقي ش��وند .باد نمودن کام��ل  PASGميتواند حجم ناحيه
لگ��ن را کوچک کرده و موجب تامپوناد هموراژي ش��ود .اگر PASGدر
دس��ترس نباش��د ،ميتوان يک مالفه به دور لگ��ن پيچاند و محکم آن
را بس��ت .بايد س��عي ش��ود تا اندامهاي تحتاني در حالت اداکس��يون و
روتاسيون داخلي قرارداشته باشند
هيپوتانسيون شديد .برخي دادهها نشان ميدهند که مصدومان
.2
دچار هيپوتانسيون شديد (فشار سيستوليک کمتر از  50تا 60ميليمتر
جي��وه) در صورت اس��تفاده از  PASGنتيجه بهت��ري خواهند گرفت.
افزايش پرفوزيون مغ��ز و قلب به دليل باد نمودن  ،PASGامکان زنده
ماندن را بيشتر ميگرداند
ش��ک به هم��وراژي داخل صفاقي توام با هيپوتانس��يون .باد
.3
نم��ودن کام��ل PASGارگانهاي داخ��ل صفاقي را تحت فش��ار قرار
ميده��د .اين کار موجب کند يا متوقف ش��دن هم��وراژي (تامپوناد) از
ارگانهاي توپر ش��کمي نظير کبد و طحال و عروق مزانتريک ميش��ود.
برخي مطالعات نش��ان دادهاند که استفاده از  PASGدر حيوانات دچار
هموراژي داخل شکمي امکان زنده ماندن را بيشتر نمودهاست.
ش��ک به هم��وراژي پش��ت صفاقي ت��وام با هيپوتانس��يون.
.4
ب��اد نمودن کام��ل  ،PASGارگانهاي پش��ت صفاقي را تحت فش��ار
قرار ميدهد .به علت فش��ار ناش��ي از بکارگي��ري ،PASGخونريزي از
ارگانهاي پش��ت صفاقي نظير کليهها ،شريان آئورت و وريدهاي اجوف،
تامپوناد ميشود.
تاثير استفاده از  PASGدر قياس با اعمال فشار مستقيم يا پانسمان
فشاري به کمک گاز استريل و بانداژ االستيک در روند کنترل خونريزي
از اندامه��اي تحتاني به مراتب کمتر اس��ت .امدادگر بايد فقط زماني از
 PASGاستفاده کند که به دليل عدم دسترسي نتوان فشار مستقيم بر
موضع خونريزي وارد کرد.

فش��اري که توس��ط  PASGب��ه اندامهاي تحتاني و ش��کم اعمال
ميش��ود ،مستقيما از طريق پوست ،عضله ،بافت چربي وساير بافتهاي
ن��رم به عروق خوني منتق��ل ميگردد .زمانيکه عروق تحت فش��ار قرار
ميگيرند ،از قطر لوله آنها کاس��ته ميش��ود نتيجه مه��م فيزيولوژيک
اين کار آن اس��ت که ظرفي��ت انبار عروقي در منطقه تحت فش��ار اين
وس��يله کوچک تر ش��ده SVR ،افزايش پيدا کرده و از اين طريق فشار
سيس��توليک و دياس��توليک باال ميروند .تمامي مطالعاتي که در رابطه
با بکارگيري  PASGدر حيوانات و انس��ان انجام شدهاند ،افزايش فشار
سيس��توليک را در شوک هموراژيک نشان دادهاند ،MAP .که احتماال ممنوعيتهاي استفاده ازPASG
نق��ش مفيدي در پرفوزي��ون بافتي ب��ازي ميکند ،نيز افزايش نش��ان
تروم��اي نافذ ناحيه توراکس .بکارگيري و باد نمودن PASG
دادهاست .عالوه بر افزايش  ،SVRمقدار مختصري خون نيز از وريدهاي •
اندامهاي تحتاني به ارگانهاي مرکزي ش��يفت پيدا ميکند .همزمان با موجب بيش��تر ش��دن ميزان خونريزي در نيمه فوقان��ي بدن (خارج از
باد کردن  ،PASGبازگشت وريدي به قلب افزايش پيدا کرده و برون ده محدوده  )PASGميشود ،زيرا فشار خون مصدوم افزايش قابل توجهي
قلبي نيز بهبود مييابد .اهميت باليني اين «اتو ترانسفوزيون» زير سوال پيدا ميکند .تحقيق درمرکز فوريتهاي هوستون نشان داد که استفاده
قرار گرفتهاست ،زيرا تحقيق نشان دادهاست که مقدار خوني که شيفت ا ز  PASGدر مصدومان دچار هيپوتانسيون ناشي از تروماي نافذ ناحيه
توراکس با ميزان مرگ و مير بيشتري همراه است.
پيدا ميکند فقط حدود چند صد ميلي ليتر ميباشد.
•
آتل گذاري شکستگيهاي اندام تحتاني PASG .را ميتوان
به عنوان يک آتل بزرگ بادي درنظر گرفت و به همين دليل پيش��نهاد
استفاده از  PASGدر شوک هموراژيک
شدهاس��ت تا از آن براي بيحرکت نمودن شکستگي استخوانهاي فمور،
در چهار موقعيت زير ،استفاده از PASGارزش درماني قابل توجهي تيبيا و فيبوال اس��تفاده ش��ود .اس��تفاده از آتل کشش��ي براي بيحرکت
در مبتاليان به شوک ناشي از خونريزي دارد:
نمودن شکس��تگيهاي تنه فمور وس��يله مناسب تري است ،زيرا دو سر
.1
ش��ک به شکس��تگيهاي لگني توام با هيپوتانس��يون (فشار شکسته استخوان را بهتر به موضع آناتوميک خود برگردانده و درد ناشي
سيس��توليک کمتر از  90ميلي متر جيوه) .شکس��تگيهاي لگني ناشي از اسپاس��م ش��ديد عضالت در ناحيه ران را تسکين ميدهد .استفاده از
از کمپرس��يون قدامي وخلفي و شکستگيهاي ناشي از سقوط از بلندي  PASGدر شکس��تگيهاي س��اق پا با خطر ايجاد سندروم کمپارتمان
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در اين ناحيه همراه بودهاس��ت .اس��تفاده از  PASGب��ه عنوان آتل در باحجم خون موجود منطبق مينمايد .زمانيکه  PASGتخليه ميشود،
حجم عروق خوني مج��ددا افزايش پيدا خواهند کرد .اگر در اين حالت
شکستگيهاي منفرد اندام تحتاني در غياب شوک توصيه نميشود.
مق��دار مايع کافي به مصدوم انفوزيون نگ��ردد ،ناگهان پيش بار قلبي و
اوازريشن (بيرون زدگي) اندامهاي شکمي
•
 SVRس��قوط ش��ديدي نموده و منجر به هيپوتانسيون وخيم و شوک
وجود اشيا نافذ در شکم
•
عميق ميگردد.
حاملگي
•
ايست قلبي تنفسي تروماتيک
•

نحوه استفاده از PASG
اگر اس��تفاده از PASGدر يک مص��دوم ضرورت پيدا کرد ،بايد بال
فاصل��ه آن را بکار گرفت PASG .را به ط��رق گوناگون ميتوان در زير
مصدوم قرارداد .در بس��ياري از موارد ،آس��انترين راه آن است که بعد از
پهن نمودن وسيله روي يک بکبورد بلند ،مصدوم را روي آن ميغلتانند.
روش ديگر آن اس��ت که يک امدادگ��ر بازوهاي خود را داخل پاچههاي
ش��لوار کرده و مچ پاهاي مصدوم را گرفت��ه وآنها را از زمين قدري بلند
مينمايد .امدادگر دوم  PASGرا گرفته و از طريق ساقهاي مصدوم به
سمت باال ميکشد .بعدا لگن مصدوم را با احتياط بلند نموده و PASG
را کام�لا در زير او قرار ميدهند .قس��مت فوقان��ي  PASGبايد با لبه
طرفي پايين ترين دنده مماس شود.
بندهاي  PASGرا محکم بسته وآن را باد مينمايند (اول پاچههاي
ي آن) .هرسه قس��مت  PASGرا ميتوان
ش��لوار و بعد قسمت ش��کم 
ي را هيچگاه نبايد قبل از پاچهها باد
همزمان باد نمود ،اما قسمت شکم 
نمود .زمانيکه بندهاي  PASGشروع به ترق تروق کردند ،حکايت از آن
دارد که فشار داخل وسيله بين  60تا 80ميلي متر جيوه است .يک تيم
امدادي با تجربه ميتوانند  PASGرا سريعا در جاي مناسب قرار دهند.
چندين مطالعه نشان دادهاند که بکارگيري  PASGزمان ماندگاري در
صحنه حادثه را طوالني نميکند.

تخليه PASG
اين وس��يله هيچگاه در ش��رايط پيشبيمارستاني نبايد تخليه شود،
مگ��ر عوارض خيلي نادري مانند پارگي ديافراگم روي بدهند .در چنين
مصدوم��ي ،ديافراگم به علت تروماي بالنت پاره ش��ده و بکارگيري وباد
نمودن  PASGموجب فتق ارگانهاي ش��کمي به داخل حفره توراکس
ميش��ود .اين وضع منجر به ديسترس شديد تنفسي ميگردد .وضعيتي
شبيه به پنوموتوراکس فشاري ايجاد ميشود ،اما بد حال شدن مصدوم
دقيقا بعد از باد نمودن  PASGروي ميدهد.
تصميم در مورد تخليه اين وس��يله بايد با مش��ورت مرکز پزشکي با
صالحيت گرفته ش��ود .غيراز وضعيتهاي نادري که در آنها باد نمودن
 PASGمنجر به بدحال ش��دن سريع مصدوم ميش��ود ،در بقيه موارد
نبايد اين وسيله را از باد تخليه نمود ،مگر آنکه عاليم حياتي مصدوم به
محدوده نرمال بازگشته باشند .حتي زماني که عاليم حياتي در محدوده
نرمال قرارميگيرند ،حجم خون مصدوم ممکن اس��ت هنوز بس��يار کم
باش��د PASG .باد ش��ده ،حجم ع��روق خوني را کاه��ش داده و آن را

احيا حجم مايعات بدن

دسترسي به عروق

راه داخ�ل وريدی .امدادگ��ر ،طبق روتين براي مصدوم ترومايي که
دچار يا مشکوک به آسيبهاي شديد است ،الين داخل وريدي را برقرار
مينماي��د (اصطالحا رگ گيري ميکند) تا درصورت نياز بتواند مايعات
ازدس��ت رفته را مجددا براي مصدوم تامين کند .غيراز شرايط نامعمول
يعني آنجايي که مصدوم در يک خودرو گير کرده وعمليات رهاس��ازي
ادام��ه دارد ي��ا آنجايي که امدادگ��ران منتظر رس��يدن هليکوپتر امداد
هس��تند ،در بقيه موارد الزم است بعد از قراردادن مصدوم در آمبوالنس
و ش��روع پروسه انتقال به نزديکترين مرکزدرماني مناسب ،اقدام به رگ
گيري شود.
هرچند که احيا حجم مايعات در يک مصدوم ترومايي دچارش��وک
از نظر عملي با رضايت خاطر همراه اس��ت ،ام��ا تاکنون هيچ مطالعهاي
نش��ان ندادهاس��ت که تزريق مايعات داخل وريدي به مصدومان شديدا
آس��يب ديده در شرايط پيشبيمارس��تاني احتمال زنده ماندن را بيشتر
ميگرداند .در حقيقت ،يک مدل کامپيوتري فيزيولوژيک معادل شرايط
پيشبيمارستانی تزريق داخل وريدی مايعات نشان دادهاست که تزريق
داخل وريدی فقط با حضور س��ه ش��رط مفيد ميباش��د )1( :مصدوم با
س��رعت  25تا  100ملي ليتر در دقيقه خونريزی کند ( )2تزريق داخل
وريدی مايعات معادل مقدار خونريزی باشد و ( )3زمان حضور در صحنه
و زم��ان اتقال مص��دوم بيش از  30دقيقه طول بکش��د .بنابراين انتقال
مص��دوم تروماي��ي را نبايد به هي��چ وجه به بهانه برق��راري الين داخل
وريدي به تاخير انداخت.
براي مصدومان دچار ش��وک و آنهايي که ش��ديدا آس��يب ديدهاند،
گرفتن دو رگ با استفاده از کاتتر سايز بزرگ (شماره 14يا  )16ضروري
است .ميزان مايعي که وارد بدن ميشود نسبت مستقيمي با توان چهارم
قطر کاتتر و نسبت معکوسي با طول آن دارد (يعني اينکه مايع از طريق
يک کاتتر کوتاه و کلفت به مراتب بيشتر از يک کاتتر بلند و نازک وارد
بدن ميش��ود) م��کان ارجح براي گرفتن رگ ،يک��ي از وريدهاي ناحيه
س��اعد ميباش��د .مکانهاي ديگر عبارتند از :وريدهاي حفره انتکوبيته
آرنج ،وريدهاي پشت دس��ت و وريد سفاليک در ناحيه فوقاني بازو .اگر
در يک ک��ودک دوبارتالش براي گرفتن رگ با موفقيت همراه نباش��د،
ميتوان برقراري الين داخل اس��تخواني را در دس��تور کار گذاشت .در
شرايط پيشبيمارس��تاني ،برقراري الين با استفاده از وريدهاي مرکزي
و انج��ام کات ـ��ـ دان ( )cut-downچندان مناس��ب نبوده و بندرت
ضرورت پيدا ميکنند.
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راه داخل اس�تخوانی .يکی از راههای جايگزين برای دسترس��ی به
عروق در بزرگس��االن ،راه داخل استخوانی ميباشد .ميتوان اين کار را
با روش اس��ترنال (جناغی) و با اس��تفاده از وسايل مناسب انجام داد .در
ناحيه ديستال استخوان تيبيا و باالتر از قوزک پا نيز ميتوان به اين کار
اقدام نمود .چنين روشهايي در ش��رايط پيشبيمارستانی بطور روتين
مورد استفاده قرار نميگيرند ،زيرا در چنين شرايطی توجه بايد معطوف
به انتقال سريع مصدوم و نه تزريق مايعات باشد .در انتقالهای تاخيری
و طوالنی مدت ،دسترسی به عروق از راه داخل استخوانی ميتواند برای
بزرگساالن دچار تروما مفيد باشد.
مايعات داخل وريدي

دريافت کنند .اگر ممکن باش��د ،الزم است تا مايعات داخل وريدي قبل
از انفوزيون گرم ش��وند (حدود  39درجه سانتيگراد) .تزريق مقادير زياد
مايع سرد يا با درجه حرارت اطاق موجب هيپوترمي و تشديد خونريزي
ميشود.
مايعات کريستالوييدي هيپرتونيک .اين دسته از مايعات در قياس
با پالس��ماي خون ،حاوي مقادير زيادي الکتروليت هستند .معروفترين
اين مايعات ،س��الين هيپرتونيک اس��ت ،که محلول  7%/5سديم کلرايد
بوده و غلظت سديم کلرايد موجود درآن در قياس با نرمال سالين بيش
از  8برابر ميباشد .اين مايع ،پالسما اکسپاندر ()plasma expander
موثري بوده و تزريق  250ميلي ليتر آن اغلب معادل تزريق  2تا  3ليتر
مايع کريس��تالوييدي ايزوتونيک اس��ت .هرچند ک��ه قيمت اين مايعات
در قي��اس با مايعات کريس��تالوييدي ايزوتونيک قدري گران تر اس��ت،
اما اس��تفاده از آنها در ش��رايط جنگي که عوامل ام��دادي امکان حمل
مقادير زيادي مايعات داخل وريدي را ندارند ،ارجح اس��ت .بررسي نتايج
چندين مطالعه برتري اس��تفاده از س��الين هيپرتونيک را بر استفاده از
کريس��تالوييدهاي ايزوتونيک (در رابطه ب��ا افزايش احتمال زنده ماندن
مصدوم) نشان ندادهاست.

خ��ون ب��ه علت توانايي در انتقال اکس��يژن ،بهترين مايع براي احيا
مصدوم دچار ش��وک هموراژيک محسوب ميشود .متاسفانه ،استفاده از
خون در ش��رايط پيشبيمارستاني به علت مش��کالت ناشي از تايپينگ
خون و اين واقعيت که خون در بيرون از يخچال س��ريعا فاسد ميشود،
امري غير عملي است .ساير مايعاتي که براي اين منظور کاربرد دارند به
چهار دسته طبقه بندي ميشوند )1( :مايعات کريستالوييدي ايزوتونيک،
( )2مايعات کريستالوييدي هيپرتونيک )3( ،مايعات کولوييدي صناعي مايع�ات کولوييدي صناعي .پروتئينها ملکولهاي بزرگي هس��تند
که در بدن توليد گرديده واز اس��يد آمينه تشکيل شدهاند .اين ترکيبات
و ( )4جانشينهاي خون
کارکردهاي متع��ددي دارند ،اما يکي از پروتئينهاي خون موس��وم به
مايعات کريستالوييدي ايزوتونيک .اين دسته شامل مايعات نمکي آلبومين ب��ه ماندگاري مايعات در فضاي داخ��ل عروقي کمک ميکند.
متع��ادل بوده و ح��اوي الکتروليته��ا (ترکيباتي که وقت��ي در محيط بکارگيري آلبومين انساني گران بوده و خطر انتقال امراض عفوني نظير
محل��ول قرارگيرند به يونهاي باردار تبديل ميش��وند) ميباش��ند .اين هپاتي��ت را نيز به همراه دارد .وقتي که يکي از اين محلولها به مصدوم
مايعات براي مدت کوتاهي نقش گسترش دهندههاي حجم ( volumeدچار ش��وک هموراژيک تزريق گردد ،موجب جذب مايع از فضاي ميان
 )expandersرا در ب��دن ب��ازي ميکنند ،اما توانايي حمل اکس��يژن را بافت��ي و داخل س��لولي به فضاي داخ��ل عروقي ش��ده و از اين طريق
ندارن��د .مايعات کريس��تالوييد ب�لا فاصله بعد از تزري��ق ،فضاي عروقي حجم خون را بيش��ترمينمايد .اين محلولها نيز توانايي حمل اکسيژن
خال��ي ناش��ي ازخونريزي را پرنم��وده و پيش بار و ب��رودن ده قلبي را را ندارند.
ژلوفوزين ( )Gelofusineمحلول  4%ژالتين اس��ت و از پروتئين
بهبود ميبخش��ند .محلول رينگر الکتات بهترين انتخاب دراين دس��ته
براي درمان ش��وک ميباش��د ،زيرا ترکيب آن بسيار ش��بيه به ترکيب گاوي تهيه ميشود و اغلب در اروپا و استراليا مورد استفاده قرارميگيرد.
الکتروليتي پالس��ماي خون اس��ت .اين محلول ح��اوي مقادير معيني قيمت اين فرآورده قدري گران بوده و خطر واکنشهاي ش��ديد آلرژيک
يونهاي س��ديم ،پتاسيم ،کلسيم ،کلر و الکتات ميباشد .محلول نرمال را ب��ه همراه خود دارد .تزريق مق��دار کمي از ژلوفوزين ،موجب افزايش
س��الين (محلول %0/9سديم کلرايد) نيز جانشين قابل قبولي است ،اما حجم داخل عروقي به مدت چند ساعت ميشود.
اگر زياد تزريق ش��ود موجب هيپرکلريمي (افزايش مقدار کلر در خون) هتاستارچ ( )hetastarchو دکستران ( )dextranازجمله محلولهاي
ميگردد .محلولهاي دکستروز در آب ،مانند ،D5Wدر جرگه گسترش کولويي��دي صناعي هس��تند ک��ه از راه اتصال مولکولهاي نشاس��ته و
دهندهه��اي حجم نبوده و جايگاهي در مايع درماني مصدومان ترومايي دکس��تروز به همديگر توليد ميش��وند .اندازه ملکولهاي حاصله شبيه
ندارند.
به مولکول آلبومين ميباش��د .اين محلولها نيز درقياس با محلولهاي
يک س��اعت بعد از تزريق محلول کريس��تالوييدي ايزوتونيک ،فقط کريس��تالوييدي گران بوده و موجب واکنشه��اي آلرژيک و اختالل در
حدود يک س��وم آن در سيستم قلبي عروقي باقي ميماند ،زيرا به دليل پروسه تايپينگ خون ميشوند.
عب��ور آزادانه آب و الکتروليتها از ديواره مويرگها ،بقيه آن وارد فضاي
سالها است که در مورد استفاده از کريستالوييدها يا کولوئيدها در
دچار
ميان بافتي ميشود .قانون سه به يک بيانگر آن است که مصدومان
مصدومان ترومايي بحث ومناظره وجود دارد .پژوهشی تازه روی 7000
شوک هموراژيک زماني از تزريق مايعات کريستالوييدي منتفع ميشوند نفر مصدوم بستری شده در  ICUنشان دادهاست که دريافت کنندگان
ک��ه به ازاي هر  100ميلي ليت��ر خونريزي ،حدود  300ميلي ليتر مايع

شوک

آلبومين با دريافت کنندگان نرمال سالين نتيجه متفاوتی نگرفتهاند .در
حقيقت هيچ مطالعهاي در رابطه با اس��تفاده از اين محلولها در ش��رايط
پيشبيمارس��تاني انجام نشده و اس��تفاده از آنها در بيمارستان نيز هيچ
مزيتي بر محلولهاي کريس��تالوييدي ندارد .اس��تفاده از اين فرآوردهها
براي درمان شوک در شرايط پيشبيمارستاني توصيه نميشود.
جايگزينهاي خون .استفاده از خون مشکالت متعددي به همراه دارد
از جمل��ه ميتوان به موارد زير اش��اره کرد )1( :ض��رورت تعيين نوع و
کراس ماچ نمودن آن )2( ،طول عمر کوتاه )3( ،اگر در يخچال نگهداري
نشود س��ريعا فاس��د ميگردد )4( ،خطر انتقال عفونت و ( )5کم شدن
فزاينده واحدهاي اهدا کننده خون .اين وضع موجب آن شده است تا در
دو دهه گذش��ته تحقيقات گسترده اي در خصوص جايگزينهاي خون
انجام ش��وند .مراکز تحقيقاتي نظامي در اين رابطه نقش محوري را ايفا
کرده اند ،زيرا دسترس��ي به جايگزيني که احتياج به يخچال و تايپينگ
نداش��ته باشد ،اين امکان آن را فراهم ميآورد که بتوان آن را به ميدان
جنگ برد و براي مقابله با شوک سريعا به سربازان مجروح تزريق کرد.
پرفلئوروکربنها ( )PFCsترکيبات صناعي هستند که اکسيژن در
آنها حالليت بااليي دارد .اين ترکيبات خنثي بيش از  50برابر پالسماي
خون ،اکس��يژن را در خود حل ميکنند .اين مواد حاوي هموگلوبين يا
پروتئين نبوده و بطورکامل عاري از ترکيبات بيولوژيک هستند (بنابراين
خطر وجود عوامل عفوني در آنها کم اس��ت) .اکس��يژن از راه حل شدن
در بخش پالس��ماي اين ترکيبات منتقل ميش��ود .نسل اول  PFCsبه
علل گوناگون از جمله نيمه عمر کوتاه و نياز به تجويز همزمان اکسيژن
ب��ا درصد باال ،کارايي چنداني پيدا نکردند PFCs .جديد تر مش��کالت
کمت��ري به همراه دارن��د ،اما نقش آنها به عنوان حامل اکس��يژن هنوز
معلوم نشدهاست.
بيش��تر حامل هاي اكس��يژن پايه هموگلوبين يا  HBOCsاز همان
مولکول حامل اکس��يژن يعني هموگلوبين موجود در سلولهاي خوني
انس��ان اس��تفاده ميکنند .با اين حال مطالعهاي در رابطه با استفاده از
هموگلوبي��ن گاوي در جريان اس��ت .مهمترين اختالف بين HBOCs
و خون انس��ان آن است که هموگلوبين موجود در  HBOCsدر درون
غش��ا سلولي قرار نگرفتهاس��ت .به همين دليل ديگر نيازي به تايپينگ
و کراس ماچ نمودن نيس��ت ،زيرا خطر تقاب��ل آنتي ژن و آنتي بادي از
بين رفتهاست .عالوه بر اين ،بسياري از  HBOCsرا ميتوان مدتهاي
طوالن��ي ذخيره نم��ود و بنابراين در حوادث پرتلف��ات راه حلي ايدهال
ميباش��ند .مش��کل اوليه در اس��تفاده از اين محلولها ،سميت ناشي از
هموگلوبي��ن بود .از  HBOCsک��ه فعال تحت آزمايش��ات باليني قرار
دارند ،بس��ياري موجب انقباضات عروقي و عاليم گوارش��ي ميش��وند.
هرچن��د که قدري امي��دواري در رابطه با اس��تفاده از اين محلولها در
بيمارس��تان وجود دارد ،اما فق��ط محلولي که از هموگلوبين گاوي تهيه
ميش��ود ،نياز به نگهداري در يخچال ندارد و بنابراين بکارگيري آنها در
شرايط پيشبيمارس��تاني کامال محدود ميباشد .مطالعهای گسترده در
رابطه با مقايس��ه اثر جايگزينهای خون و پالسبو در مصدومان ترومايي
در جريان ميباشد.
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گرم نمودن مايعات داخل وريدی .هرنوع مايعي که براي مصدوم
دچار ش��وک تزريق داخل وريدي ميشود ،بايد گرم باشد .درجه حرارت
ايدهال براي اين مايعات  39درجه س��انتيگراد است .اغلب آمبوالنسها
فاقد دستگاه وارمر ( )warmerاستاندارد براي گرم کردن سريع مايعات
ميباشند ،اما با اقدامات ديگر ميتوان مايعات را در درجه حرارت مناسب
نگهداري کرد .يکي از راههاي مناسب براي نگهداري مايعات تزريقي در
آمبوالنس آن است که آنها را در جعبهاي قرارداده و در مجاورت قسمت
موت��ور آمبوالنس گذاش��ت .پيچاندن محلوله��ای تزريقی در پکهای
حرارتی ني��ز ميتواند آنها را گرم نمايد .دس��تگاههاي وارمر تجاري نيز
ب��ه بازار عرضه ش��دهاند که به راحتي و با اطمين��ان درجه حرارت مايع
تزريقي را به حد مطلوب ميرسانند .اين دستگاهها گران قيمت هستند،
اما استفاده از آنها در انتقالهای طوالنی قابل دفاع است.

مديريت مايع درمانی
همانطورکه قبال بيان شد ،پيرامون انجام مايع درمانی در مصدومان
ترومايي و در ش��رايط پيشبيمارستانی اختالف نظر فراوانی وجود دارد.
زمانی که چاپ اول اين کتاب منتش��ر ش��د ،از امدادگران انتظار همان
کاری ميرفت که پزش��کان و جراحان در بيمارس��تانها و مراكز تروما
انج��ام ميدادن��د :تزريق داخل وري��دی محلول کريس��تالوييد تا زمان
بازگش��ت عاليم حياتی به س��طح نرمال (معموال نبض کمتر از  100در
دقيقه و فشار سيستوليک بيشتر از  100ميليمتر جيوه).
يک��ی از اثرات مش��هود کت��اب PHTLSدر طی دو دهه گذش��ته
آن بودهاس��ت تا اين انتظار دگرگون ش��ود .در مصدوم ترومايي شديدا
بدحال نبايد انتقال مصدوم را به بهانه برقراری  IVالين و تزريق مايعات
ب��ه تاخير انداخت .ميت��وان اين کارها را در داخ��ل آمبوالنس وهنگام
انتقال مصدوم به نزديکترين مرکز درمانی مناسب نيز انجام داد .مصدوم
ترومايي شديدا بدحال دچار شوک معموال نياز به تزريق خون و مداخله
جراحی دارد؛ اقداماتی که اصوال در ش��رايط پيشبيمارستانی امکانپذير
نميباشند.
ه��رگاه تزري��ق مايع��ات کريس��تالوئيدی موج��ب برگش��ت عاليم
حياتی ش��ود ،انتظار آن اس��ت که پرفوزيون مصدوم روبه بهبود بگذارد.
کارشناس��ان عقيده دارند که تزريق س��ريع مايعات موجب پاک ش��دن
س��لولهای بدن از الکتيک اس��يد و برگشت روند توليد انرژی در آنها و
نيز کاهش خطر بروز شوک غير قابل جبران و نارسايي کليوی ميشود.
با اي��ن وصف هنوز هيچ مطالعهای روی مصدومان ترومايي در ش��رايط
پيشبيمارستانی نشان ندادهاست که تزريق داخل وريدی مايعات خطر
بروز عواقب ومرگ را کاهش ميدهد.
پژوهشی جديد (عمدتا روی مدلهای تجربی شوک) نشان دادهاست
که تجويز مايع��ات داخل وريدی قبل از کنترل جراحی محل هموراژی
ممکن است عواقب ناگواری به همراه داشته باشد .در مدلهای حيوانی،
خونريزی داخلی تا زمان کاهش فشار خون يعنی تا نقطهای که از سرعت
خون کاس��ته ش��ده و يک لخته خون (ترومب��وس) در محل خونريزی
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تشکيل ميش��ود ،کماکان ادامه دارد .از يک ديدگاه ،بروز هيپوتانسيون
نوعی مکانيس��م حمايتی محس��وب ميش��ود ،زيرا ميتوان��د خونريزی
داخل��ی را کاهش يا متوقف نمايد .تزري��ق داخل وريدی مايعات فراوان
به منظور برقراری پرفوزيون ميتواند خونريزی داخلی را مجددا ش��روع
نموده و لخته را تخريب گرداند .عالوه براين ،محلولهای کريستالوئيدی
ميتوانن��د فاکتورهای انعقادی را ترقيق نمايند .مقايس��ه نتيجه در اين
حيوان��ات و حيواناتی که بعد از کنت��رل جراحی خونريزی مايع دريافت
نمودهاند نش��ان ميدهد که در دسته اول وضع بدتر شدهاست .در مدل
حيوانی مش��ابه ،معلوم ش��د که تداوم هيپوتانس��يون تا زم��ان کنترل
خونريزی و بعدا تزريق مايعات نتيجه بهتری به همراه داشتهاست.
واضح اس��ت که اين مطالعات بر ش��رايط پيشبيمارس��تانی انطباق
داده ش��دهاند .از نظر تئوريک مايع درمانی سريع ميتواند فشار خون را
به س��طح نرمال برگرداند .اين وضع به نوبه خود منجر به جابجا نمودن
لختهه��ای خ��ون در محلهای خونريزی حفره صفاق��ی و جاهای ديگر
ش��ده و موجب از س��رگيری خونريزی داخلی و عدم کنترل آن تا زمان
رس��اندن مصدوم به اتاق عمل ميش��ود .اما از ط��رف ديگر ،عدم انجام
مايع درمانی در مصدوم دچار ش��وک عميق منجر به تشديد هيپوکسی
بافتی و عدم توليد انرژی توس��ط س��لولهای بدن ميشود .اگر امدادگر
مايع درمانی را در دستور کار خود قرار ندهد ،مصدوم ممکن است از فاز
غيرجبرانی شوک به فاز غيرقابل برگشت آن سقوط کند.
يک مطالعه بالينی حکايت از نتيجه نامطلوب در مصدومانی دارد که
قب��ل از کنترل خونريزی داخلی ،تحت مايع درمانی قرار گرفتهاند .البته
نميتوان نتايج اين مطالعه را به تمام سيس��تمهای پيشبيمارس��تانی و
نهادهای امدادرس��ان تعميم داد .تنها کمتر از 4%جراحان تروما ،با عدم
انجام مايع درمانی در مصدومان دچار شوک طبقه  3موافق بودند .تقريبا
دو س��وم جراحان توصيه کردهاند که در خالل انتقال بهتر است مصدوم
در وضعيت هيپوتانسيون نسبی باقی بماند.
خالص��ه کالم اينک��ه تصمي��م به انجام يا عدم انج��ام مايع درمانی
در شرايط پيشبيمارس��تانی را بايد براساس وضع بالينی مصدوم اتخاذ
نمود.
خونريزی کنترل نشده .برای مصدومان مشکوک به خونريزی داخلی
در نواحی قفس��ه صدری ،شکم يا پشت صفاق ،مقدار مايع کريستالوئيد
تزريقی بايد به حدی باش��د که فش��ار خون سيستوليک را در محدوده
 80ت��ا  90ميلي متر جي��وه يا  MAPرا در مح��دوده  60تا  65ميلی
مت��ر جيوه نگه دارد .اين محدوده برای پرفوزيون کليهها کفايت کرده و
حداقل خطر بدتر ش��دن خونريزی داخلی ب��ه همراه دارد .مايع درمانی
نبايد ناگهانی و خيلی س��ريع انجام شود ،زيرا اين کار ميتواند منجر به
باالرفتن بيش از حد فش��ار خون در اندام هدف و در نهايت از سرگيری
خونريزی در داخل قفسه سينه ،داخل شکم و پشت صفاق شود.

ميش��ود .بنظر ميرس��د که مصدومان دچار وضعيتهای خاص (مثال
 )TBIاز مايع درمانی ،بيش��تر منتفع ميش��وند .انجمن ترومای مغزی
توصيه کردهاس��ت که فش��ار خون سيس��توليک مصدومان مشکوک به
 TBIباالتر از  90ميليمتر جيوه نگهداری ش��ود .در مراقبت از آس��يب
وارده به طناب نخاعی نيز بايد س��عی ش��ود تا فش��ار خون سيستوليک
ب��ه کمتر از  90ميلی متر س��قوط نک��رده و  MAPحداقل  85تا 90
ميل��ی متر جيوه باش��د .بااين وصف بايد يادمان باش��د که اگرچه مايع
درمانی نسبتا سريع ممکن است الزم باشد ،اما خطر خونريزی مجدد در
آسيبهای داخلی را به همراه دارد.

خونريزی کنترل شده .مصدومان دچار خونريزی خارجی قابل توجه
کنترل ش��ده را ميتوان تحت مايع درمانی تهاجمی قرار داد ،مش��روط
به آنکه امدادگر به خونريزی داخلی مش��کوک نباشد .مثال خونريزی از
السراسيون وسيع پوست ناحيه جمجمه (اسکالپ) يا خونريزی از آسيب
وارده به عروق بزرگ اندامهای فوقانی و تحتانی را ميتوان با پانس��مان
فشاری و متعاقبا مايع درمانی مراقبت نمود .به مصدومان بزرگسالی که
در اين دسته قرار گرفته و در طبقه 3 ،2و 4شوک ميباشند بايد در گام
اول  1ت��ا 2ليترمحلول کريس��تالوئيد گرم و ترجيحا مايع رينگر الکتات
به صورت بولوس داده ش��ود ..به مصدومان خردس��ال در وهله اول بايد
 20ميل��ي ليتر به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن از همان مايع داده ش��ود.
همانطورکه قبال خاطر نش��ان شد ،اين اقدام همواره بايد در زمان انتقال
آس�يبهای سيس�تم اعصاب مرکزی .هيپوتانس��يون در مصدومان
مصدوم به نزديک ترين مرکز درماني انجام ش��ود .عاليم حياتي ،ازجمله
دچ��ار آس��يب تروماتيک مغزی ي��ا  TBIموجب افزاي��ش مرگ و مير
تعداد نبض و تنفس و فشار خون ،را بايد به منظور ارزيابي پاسخ مصدوم

شوک

به مايع درماني اوليه ،کنترل نمود .در اغلب مراکز فوريتهاي ش��هري،
مصدوم قبل ازاتمام مايع تجويزي به مرکز درماني رسانده ميشود.
مايع اوليه ( )initial fluid bolusموجب س��ه پاسخ احتمالي در
مصدوم ميگردد:
پاس��خ س��ريع .عاليم حياتي به حالت نرمال برگشته و ثابت
.1
ميمانند .اين پاس��خ معموال به آن معني است که مصدوم کمتر از 20%
حجم خون خود را از دست داده اما خونريزي متوقف شدهاست.
پاس��خ موقت يا گذرا .عاليم حياتي در مرحله اول بهبود پيدا
.2
ميکنند (نبض کند شده و فشار خون باال ميرود) ،اما در جريان ارزيابي
م��داوم ،وضع اين دس��ته از مصدومان مجددا رو به وخامت گذاش��ته و
عاليم ش��وک برميگردند .اين مصدومان معم��وال بين  20%تا  40%از
حجم خون خود را از دست دادهاند.
پاس��خ حداقل ي��ا فقدان پاس��خ .دراين دس��ته از مصدومان
.3
متعاقب تزريق سريع  1تا  2ليتر مايع اوليه هيچگونه تغييري در عاليم
شوک مشاهده نميشود.
مصدومان��ی که پاس��خی س��ريع ميدهند ،تا زمان برگش��ت عاليم
حياتی به س��طح نرمال و مرتفع شدن تمامی شاخصهای بالينی شوک
بايد کماکان تحت مايع درمانی قرار داش��ته باش��ند .مصدومانی که در
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گروه پاس��خ گذرا يا گروه حداقل يا فقدان پاسخ قرار ميگيرند ،احتماال
دچار خونريزی داخلی ميباشند .بهتر است اين دسته از مصدومان را در
وضعيت هيپوتانسيون نسبی نگه داشته و فشار خون سيستوليک آنها را
ب��ه کمک مايع درمانی در مح��دوده  80تا  90ميلی متر جيوه (MAP
 60تا  65ميلی متر جيوه) حفظ کرد.

انتقال طوالنی مدت مصدوم
در خالل انتقال طوالني مدت ،امدادگر بايد تالش نمايد تا پرفوزيون
ارگانه��اي حياتي را محف��وظ نگهدارد .قبل از انتقال الزم اس��ت تا از
برق��راری راه هوايي و درص��ورت لزوم از انتوبه ب��ودن مصدوم اطمينان
حاصل کرد .برقراری تهويه مناس��ب بايد موج��ب حجم جاري و تعداد
تنفس قابل قبول در مصدوم شده و وضعيت پرفوزيون او را بيشتر مختل
نگرداند .بايد مرتبا پالس اکس��يمتری انجام ش��ود .انج��ام کاپنوگرافی
اطالعاتی در رابطه با وضع لوله تراش��ه و نيز وضعيت پرفوزيون مصدوم
در اختيار قرار ميدهد .س��قوط ش��ديد در مق��دار  ETco2حکايت از
جابجايي لوله تراش��ه يا سقوط قابل توجه پرفوزيون دارد .پنوموتوراکس
فش��اری محتمل را بايد دکمپرس نموده و درصورت بروز هيپوتانسيون
بايد امکانات دردسترس قرار داشته باشند.
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اعمال فشارمستقيم بر موضع خونريزی در انتقال طوالنی مدت امری
غير عملی اس��ت .بنابراين بهتر است که خونريزی خارجی قابل توجه را
به کمک پانس��مان فشاری کنترل نمود .اگر اين اقدام با موفقيت همراه
نباش��د ،بايد از تورنيکه استفاده کرد .در موقعيتهايي که تورنيکه بسته
شده و از زمان انتقال بيش از  2ساعت گذشته باشد ،الزم است تا بعد از
رعايت موارد زير اقدام به برداشتن تورنيکه نمود )1( :بعد از آنکه تورنيکه
خونريزی را کنترل نمود ،ميتوان پانسمان فشاری روی محل خونريزی
را برداشت؛ ( )2به کمک دست هرنوع لخته خونی روی موضع برداشته
ميش��ود؛ ( )3يک داروی هموستاتيک موضعی (اول  HemConو در
صورت عدم توفيق  )QuickClotروی موضع قرار داده ش��ده و مجددا
پانس��مان فش��اری برقرار ميش��ود؛ ( )4تورنيکه به تدريج شل گشته و
درهمان حال پانس��مان فش��اری برای عاليم خونريزی مجدد تحت نظر
ميباش��د .اگر خونريزی مجدد روی ندهد ،تورنيکه کامال شل شده ولی
ب��رای احتياط کماکان در محل نگه داری ميش��ود .درموقعيتهای زير
نبايد تورنيکه را به پانس��مان فشاری تبديل کرد )1( :وجود شوک طبقه
 3و 4؛ ( )2آمپوتاس��يون کامل اندام؛ ( )3عدم امکان تحت نظر گرفتن
مص��دوم برای خونري��زی مجدد و ( )4اگر از بس��تن تورنيکه بيش از 6
ساعت گذشته باشد .با آتل گذاری شکستگيها و قراردادن ( PASGدر
خونريزيهای داخل ش��کمی و پشت صفاقی) ميتوان خونريزی داخلی
را تا حدودی کنترل نمود.
همانطورک��ه قبال خاطر نش��ان ش��د ،در انتقاله��ای طوالنی مدت
حفظ درج��ه حرارت بدن مص��دوم از اهميت فراوانی برخوردار اس��ت.
ع�لاوه برگرم بودن جايگاه مصدوم ،بايد او را با پتو يا حتي کيس��ههای
پالس��تيکی بزرگ که مانع از هدر رفتن گرمای بدن ميش��وند ،پوشاند.
مايع��ات تزريقی بايد قبل از مصرف گرم ش��وند .در برخی جاها از وارمر
مخصوص مايعات تزريقی استفاده ميشود .در خالل انتقال طوالنی مدت
ميتوان از هيترهای بدون ش��عله برای گرم کردن مايعات کريستالوئيد
نيز استفاده کرد.
در خالل انتقالهای طوالنی مدت ،گرفتن رگ برای تزريق مايعات
از اهمي��ت فراوانی برخوردار بوده و الزم اس��ت ک��ه دو  IVالين بزرگ
دردس��ترس قرار داشته باشند .در کودکان و بزرگساالن ،عدم دسترسی
به راه وريدی از طريق پوس��ت ،ممکن اس��ت توسل به راه داخل وريدی

(به احتمال قوی منظور راه داخل استخوانی ميباشد .مترجم) حتی در
بزرگساالن را ضروری س��ازد .در مصدومان مشکوک به خونريزی فعال،
نگه داری فشار خون سيستوليک در محدوده  80تا  90ميلی متر جيوه
ي��ا60-65 MAPميلی متر جيوه معم��وال ميتواند پرفوزيون اندامهای
حيات��ی را حفظ کرده و درهم��ان حال خطر خونريزی مجدد به حداقل
برساند .در مصدومان مشکوک به  TBIيا آسيبهای نخاعی بايد کاری
کرد که فشار خون سيستوليک باالتر از  90تا  100ميلی متر جيوه نگه
داری شود.
عالي��م حياتی بايد مرتبا چک ش��وند تا بتوان پاس��خ به اقدامات را
مانيتور ک��رد .هرچند وقت يکبار بايد تعداد تنفس ،تعداد نبض ،فش��ار
خون ،رنگ پوس��ت و درجه حرارت آن ،زمان پرشدگی مجدد مويرگی،
 ،GCSمق��دار  Spo2و در ص��ورت امکان  ETco2م��ورد ارزيابی قرار
گرفته و مکتوب شوند.
هرچند که گذاشتن کاتتر ادراری معموال در انتقالهای کوتاه مدت
ضرورتی ندارد ،اما مانيتور ک��ردن برون ده ادراری در خالل انتقالهای
طوالنی م��دت ميتواند به عنوان ابزاری مهم در تصميم گيری راجع به
مايع درمانی نقش بازی کند .بنابراين گذاش��تن کاتتر ادراری به منظور
مانيتور کردن برون ده ادراری در چنين شرايطی بايد مد نظر باشد برون
ده ادراري کافي به قرار زير است :در مصدومان بزرگسال0/5 ml/kg/ .
 ،hrدر مصدومان کودک  ml/kg/hr 1و در مصدومان ش��يرخوار کمتر
از يکس��ال  .2ml/kg/hrبرون ده ادراري کمتر از اين مقادير بيانگرنياز
مصدوم به مايع بيشتر است.
اگر زمان اجازه بدهد ،گذاش��تن کاتتر بيني معدي يا  NGتيوب را
در همه مصدومان انتوبه ش��ده بايد مد نظر باشد ،مگر آنکه مشکوک به
شکس��تگيهاي ناحيه مياني صورت باشيم .در اين مورد ،گذاشتن کاتتر
دهاني معدي يا  OGتيوب را بايد مد نظر داش��ت .ديستانسيون معدي
ميتواند موجب هيپوتانسيون غير قابل توضيح و ديس ريتميهاي قلبي،
مخصوصا در کودکان ،ش��ود .گذاش��تن لوله  NGيا  OGخطراستفراغ
وآسپيراسيون را نيز تقليل ميدهد.
درخ�لال انتق��ال طوالنی مدت ،ارزيابی وضعي��ت بالينی مصدوم و
پاس��خ او به اقدامات مراقبتی ،نقش کليدی در نتيجه نهايي دارد .طبق
برخی گزارشات ،بکارگيری « »mobile ICUبه منظور مانيتور کردن

ش��وک موج��ب پرفوزي��ون ناکاف��ی عمومی بدن و در نتيجه هيپوکس��ی
س��لولی ،متابوليسم غيرهوازی ،اس��يدوز الکتيک و (در صورت عدم رسيدگی
مناس��ب) مرگ ميشود .در مصدوم ترومايي ،خونريزی شايع ترين علت شوک
ب��وده و هدف اصلی از درمان آن اس��ت تا منبع خونريزی شناس��ايي ش��ده و
بطور اختصاصی ّ ا آن مقابله ش��ود .در ش��رايط پيشبيمارستانی ،اگر خونريزی
خارجی باشد به راحتی ميتوان با آن مقابله نمود .اما مقابله قطعی با خونريزی
داخلی نياز به اطاق عمل در بيمارس��تان دارد .در برخی موارد که علت شوک
در مصدوم ترومايي خونريزی نميباش��د (مثال پنوموتوراکس فشاری) ميتوان

بطور موقت آن را مراقبت نمود.
با اين وصف ،همه مصدومان ترومايي دچار ش��وک عالوه بر برقراری اکس��يژن
کافی ،نياز به تخليه س��ريع و انتقال فوری به يک مرکز درمانی مناسب دارند.
انجام اقداماتی مانند گرفتن رگ و ش��روع مايع درمانی نبايد انتقال مصدوم را
با تاخير مواجه گرداند .ميتوان اين اقدامات را در داخل آمبوالنس و به هنگام
انتقال انجام داد .به منظور به حداقل رساندن خطر خونريزی در مصدوم دچار
شوک هموراژيک ،بايد از مايع درمانی تهاجمی خوداری شود.

خالصه فصل

شوک
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
با توجه به مکانيس��م س��انحه ،مش��کوک به جراحات داخل قفس��ه
سينهای و داخل شکمی منجر به شوک هموراژيک و نيز احتماال شوک
غير هموراژيک ميش��ويد .چون اين مصدوم در حالت شوک است ،رها
س��ازی فوری او با رعايت بيحرکتي ستون فقرات ضرورت دارد .اکسيژن
با درصد باال به کمک وسيله مناسب (با توجه به سطح هوشياری مصدوم
و امکان برقرای راه هوايي بعد از ساکش��ن کردن) بايد فورا به او رسانده
ش��ود .محلهای خونريزی خارجی بايد شناس��ايي ش��ده و فورا با فشار
مس��تقيم آنه��ا را کنترل کرد .توجه به وضعي��ت وريدهای ناحيه گردن
ميتواند شوک هموراژيک را از نوع غير هموراژيک افتراق دهد.
انتقال بايد س��ريع بوده و در حين انتقال مصدوم دو IVالين بزرگ

به منظور مايع درمانی برای او گرفته ش��وند .نبايد به بهانه گرفتن رگ،
انتقال مص��دوم با تاخير مواجه ش��ود .اگر به خونريزی داخل ش��کمی
مش��کوک هستيد و در غياب آسيب ديدگی قفسه صدری وضع مصدوم
روبه وخامت ميگذارد ،در صورت امکان ميتواند در حين انتقال برای او
 PASGقرار دهيد .توجه عمده بايد معطوف به رهاسازی و انتقال سريع
مصدوم به يک مركز تروما باش��د ،زيرا در آنجا ميتوان خونريزی داخلی
را کنترل نموده و از وارد ش��دن شوک به مراحل وخيم تر (که ميتواند
منجر به مرگ يا عوارض هيپوپرفوزيون مانند نارس��ايي کليوی ،نارسايي
تنفسی و سندروم اختالل چند ارگان) جلوگيری بعمل آورد.

اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند کينماتيک تروما را با خطر بروز آسيب ديدگي تروماتيک مغزي ( )TBIمرتبط گرداند.
بتوان��د تظاه��رات پاتوفيزيولوژيک و ش��رح حال مصدوم دچ��ار  TBIرا در ارزيابي و تش��خيص اوليه بکار
بگيرد.
بتوان��د برنامه مداخله در صحنه را براي مصدومان دچ��ار TBIدر زمانهاي انتقال کوتاه و طوالني فرموله
کند.
بتوان��د پاتوفيزيولوژي ،برنامه مراقبتي و عواقب احتمالي انواع اختصاصي TBIاوليه و ضربه مغزي ثانويه را
باهم مقايسه کرده و از هم افتراق دهد.
بتواند معيارهاي تصميمگيري در مورد نحوه انتقال ،سطح مراقبت پيشبيمارستاني و کيفيت مرکز درماني
تحويل گيرنده مصدوم دچار TBIرا شناسايي نمايد.

بخش 3

آسيبهای اختصاصی
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
شما و همکارتان به کارگاه پروژه ساختمان سازي اعزام ميشويد .در آنجا جوشکاری  38ساله تعادل خود را از دست داده و از ارتفاع  8متري
روي زمين س��يمانکاري س��قوط کردهاس��ت .ش��اهدان حادثه ميگويند که مصدوم به مدت  10دقيقه هوش��ياري خود را از دست داده ،اما اکنون
هوش��ياري خود را باز يافتهاس��ت .خطري محل س��انحه را تهديد نميکند (محل امن است) .ارزيابي اوليه نش��ان ميدهد که راه هوايي مصدوم باز
بوده و بطور طبيعي نفس ميکشد .يک بريدگي  8سانتي متري روي سمت راست پوست ناحيه سر (اسکالپ) خونريزي وسيعي دارد ،اما به کمک
فش��ار مس��تقيم و پانسمان فشاري به آساني کنترل ميش��ود .تعداد نبض  116در دقيقه است .پوست گرم و صورتي رنگ بوده و به خوبي پرفيوزه
ميش��ود .مصدوم چش��مانش را خود به خود باز کرده و فرامين را اجرا ميکند ،اما وقايع منتهي به س��قوط را به ياد نميآورد .در پاسخ به سواالت
قدري گيج است ( .)GCS 14از طريق يک ماسک براي مصدوم اکسيژن برقرا ر ميکنيد .در حاليکه مشغول بيحرکت نمودن ستون فقرات هستيد،
صحبتهاي او نامفهوم ش��ده و اکنون فقط در برابر محرکهاي دردناک چش��مانش را باز کرده و اندامهاي تحتاني و فوقاني را به عقب ميکش��د
(.)GCS 9
باتوجه به کاهش س�طح هوش�ياري مصدوم ،چگونه بايد اقدامات مراقبتي را تغيير دهيد؟ با توجه به عاليم مصدوم ،وقوع کدام
آس�يب احتمال بيش�تري دارد؟ در اين لحظه اولويتهاي مراقبتي ش�ما کدام هس�تند؟ براي مقابله با فش�ار افزايش يافته درون
جمجمهاي و برقراري پرفوزيون مغزي در يک انتقال طوالني مدت ،الزم است چه اقداماتي را به اجرا گذاشت؟
در اي��االت متح��ده آمريکا س��اليانه حدود 1/6ميلي��ون مورد ضربه
س��ر(( )head injuryبه اورژانس مراجعه ميکنند و حدود  500هزار
نفر از اين تعداد دچار آسيب تروماتيک مغزي ( )TBIميشوند .هرچند
که  80%اين افراد نيز دچار آسيبهاي مغزي خفيف ميگردند ،اما حدود
 50هزار نفر از آنها تا زمان رس��يدن به اورژانس تلف ميش��وندTBI .
مس��ئول حدود نصف موارد مرگ ومير ناش��ي از تروما درسال ميباشد.
هرس��اله حدود يکصد هزار نفر نيز دچار آس��يبهاي متوسط تا شديد
مغزي ميشوند .ميزان مرگ و مير ناشي از آسيبهاي متوسط تا شديد
نيز به ترتيب  10%و 30%اس��ت .از ميان آنهايي که زنده ميمانند نيز
بين  50%تا  99%دچار درجهاي از معلوليت نورولوژيک ميشوند.
س��وانح ناشي از وسيله نقليه موتوري ( )MVCsمهمترين علت TBI
در افراد زير  65س��ال و س��قوط از بلندي علت مهم آن در س��المندا ن
محس��وب ميشوند .در مصدومان دچار تروماي چند سيستم ،ناحيه سر
بي��ش از هر ناحيه ديگر بدن دچار ميش��ود .موارد اصابت گلوله به مغز
در نواحي شهري طي چند ساله اخير افزايش يافته و بيش از  60%اين
موارد جان خود را از دست ميدهند.
مصدومان دچار ،TBIچالش برانگيزترين دس��ته مصدومان ترومايي
محسوب ميشوند .اين افراد ممکن است حالت تهاجمي به خود گرفته
و انتوبه کردن آنها به علت قفل ش��دن عضالت آرواره و استفراغ ،بسيار
مشکل است .مسموميت با مواد مخدر و الکل و وجود شوک به علل ديگر
نيز ،انجام ارزيابي را با مش��کل روبرو ميسازد .گاهي اوقات ،آسيبهاي
ش��ديد داخل جمجمهاي ،ممکن اس��ت عاليم خارجي ناچيزي از خود
نش��ان دهند .مراقبت حاذقانه در محيط پيشبيمارس��تاني با تمرکز بر
برقراری اکسيژن و پرفوزيون کافی مغز و شناسايي سريع مصدومان در
معرض خطر هرنی و افزايش فشار داخل جمجمهای انجام ميشود .اين

اقدامات ميتوانند موجب کاهش مرگ و مير ناشي از TBIو نيز کاهش
موارد معلوليتهاي دايمي نورولوژيک شوند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آناتومي
آش��نايي ب��ه آناتومي ناحيه س��ر و مغ��ز براي فه��م پاتوفيزيولوژي
 ،TBIضرورتي مبرم اس��ت .اس��کالپ خارجي ترين اليه پوش��اننده سر
بوده و درجهاي از محافظت براي جمجمه و مغز فراهم ميآورد .اسکالپ
ش��امل پوست ،بافت پيوندي ،گالئآ آپونوروتيکا و پريوست روي جمجمه
ميباش��د .گالئآ دارای اهميت فراوانی است ،زيرا در حفاظت از اسکالپ
نقش مهمی داشته ودريکپارچگی آن نقش کليدی دارد.
جمجمه يا کرانيوم متشکل از مجموعهاي از استخوانها است که در
زمان کودکي بهم جوش خورده و ساختمان واحدي را بوجود ميآورند.
چند سوراخ کوچک يا فورامين در قاعده جمجمهامکان عبورعروق خوني
و اعصاب مغزي را فراهم ميآورند .يکي از سوراخهاي بزرگ ،موسوم به
فورامي��ن ماگن��وم ،در بخش خلفي قاعده جمجمه ق��رار گرفته و نقش
معبري را براي اتصال پايه مغز به نخاع بازي ميکند (ش��کل  .)8-1در
دوران شيرخوارگي ،ميتوان در بين استخوانها دو«نقطه نرم» (فونتانل
يا مالج) را لمس نمود .تا حدود دو سالگي يعني زمانيکه استخوانها بهم
جوش ميخورند ،اين بخش از مغز فاقد پوشش استخواني ميباشد.
هرچند که اغلب اس��تخوانهاي تش��کيل دهنده جمجمه محکم و
قوي هس��تند ،ولي جمجمه ،مخصوص��ا در نواحي گيجگاهي و اتموييد،
نازک بوده و بيش��تر مستعد شکستگي ميباشد .کرانيوم محافظت قابل
توجه��ي را براي مغ��ز فراهم ميآورد ،اما س��طح داخلي قاعده جمجمه

تـرومـاي ناحيه سر
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داراي برجستگي بوده و نامنظم است .زماني که تروماي بالنت(غير نافذ)
وارد ميش��ود ،مغز روي اين برجستگيها لغزيده و ممکن است در بافت
آن کوفتگي يا پارگي ايجاد شود.
سه پرده يا مننژ روي مغز را پوشاندهاند (شکل  .)8-2پرده خارجي،
موسوم به سخت ش��امه ( ،)dura materاز الياف محکم ساخته شده
و روي س��طح داخلي جمجمه چسبيدهاس��ت .در ش��رايط عادی فضای
بين دورا و س��طح داخلی جمجمه (موس��وم به فضای اپيدورال) وجود
واقعی ندارد ،بلکه فضايي بالقوه قلمداد ميش��ود .سخت شامه شبيه به
يک ورقه به س��طح داخلی جمجمه چسبيدهاست .شريانهاي مننژيآل
مياني ( )middle meningeal arteriesدر شيارهای استخوانهاي
تمپورال دو طرف ناحيه س��ر و خارج از سخت شامه قرار گرفتهاند .وارد
شدن يک ضربه به استخوان نازک تمپورال ميتواند منجر به شکستگي
اين اس��تخوان وآسيب ش��ريان مننژيآل ميانی شود (ش��ايعترين علت
هماتومهای اپيدورال).
برخالف فضای اپيدورال (که فضايي بالقوه است) ،فضای ساب دورال

فضايي واقعی مابين دورا و مغز ميباشد .وريدها در برخی نقاط اين فضا
را س��وراخ کرده و ارتباطی عروقی مابين مغز و جمجمه ايجاد ميکنند.
پارگ��ی تروماتيک اين وريده��ا معموال موجب هماتومهای س��ابدورال
ميش��ود که برخالف هماتومهای اپي دورال ،از نوع وريدی با فش��ار کم
بوده و اغلب با آس��يب مغزی همراه ميباش��ند .به علت آسيب وارده به
اين وريده��ای ارتباطی و نيز  TBIهمراه ،خطرات و عوارض ناش��ی از
هماتومهای ساب دورال بيشتر است.
در س��مت ديگر فضای س��اب دورال ،مغز قرار دارد که توس��ط دو
اليه مننژی ديگر (آراکنوئيد و پيا يا نرم ش��امه) پوش��يده شدهاست .پيا
متر يا نرم ش��امه کامال به مغز چس��بيده (ش��بيه به يک ورقه) وآخرين
اليه پوش��اننده مغز قلمداد ميشود .بر روی نرم شامه عروق خونی مغز
(ک��ه از قاعده مغز منش��ا گرفته و بعدا س��طح آن را ميپوش��انند) قرار
دارند .پرده آراکنوئيد روی اين عروق خونی قرار داش��ته و مغز و عروق
خونی آن را کامال ميپوش��اند .اين پرده ش��بيه به يک لفافه س��لوفانی
اطراف مغز را در برميگيرد .چون اين اليه ش��بيه به تارعنکبوت اس��ت

قاب 1ـ 8ساختمان مغز

سربروم يا مخ
مخ شامل دو نيم کره راست و چپ است .نيمکره غالب آن نيمکرهای
است که مرکز زبان را در خود جای دادهاست .در همه افراد راست دست و
حدود  85%افراد چپ دست ،اين نيمکره همان نيمکره چپ ميباشد .مخ
دارای لوبهای زير ميباشد:
• پيش��انی .دربرگيرنده عواطف ،اعمال حرکتی و در س��مت غالب ،بيان
کالم ميباشد.
• پاريتال .دربرگيرنده اعمال حسی و جهت يابی فضايي ميباشد.
• تمپورال .برخی اعمال مربوط به حافظه را تنظيم نموده و دربرگيرنده
ناحيه مربوط به درک و اس��تنباطات کالمی در همه افراد راس��ت دست و
اغلب افراد چپ دست ميباشد.

• اوکسيپيتال .دربرگيرنده اعمال مربوط به بينايي است.

برين استيم يا ساقه مغز
• مغز ميانی و پل مغزی فوقانی .دربرگيرنده سيستم فعال سازی مشبک
يا  RASميباشد که مسئوليت بيداری و هوشياری بدن را برعهده دارد.
• مدوال .دربرگيرنده مراکز قلبی تنفسی ميباشد.

مخچه يا سربلوم
تعادل و هماهنگی بدن را کنترل مينمايد.
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موقت هوش��ياري ش��ود .چادرينه مخچه يا ،tentorium cerebelli
بخش��ي از دورامتر ميباشد که مابين مخ و مخچه قرار گرفتهاست .اين
چادر در س��طح مغز مياني يا ميدبرين داراي سوراخي موسوم به سوراخ
يا شکاف چادرينهاي يا  tentorial incisuraاست.
دوازده عصب مغزي از مغز يا ساقه مغز منشا ميگيرند (شکل .)8-3
عصب اکولوموتور يا عصب ش��ماره سه مغزي انقباض مردمکي را کنترل
کرده و ابزاري مهم در ارزيابي مصدوم مشکوک به آسيب مغزي است.

به همين دليل لف��ظ آراکنوئيد را به آن دادهاند .چون عروق خونی مغز
روی مغ��ز اما زير پ��رده آراکنوئيد قرار دارند ،پارگ��ی آنها (معموال به
دليل تروما يا ش��کافتگی آنوريس��م) منجر به خونريزی در فضای ساب
آراکنوئيد ميش��ود .اين خون وارد فضای ساب دورال نميشود ،اما زير
اليه آراکنوئيد تجمع پيدا ميکند .به هنگام جراحی ،اين هماتوم ش��بيه
به يک اليه نازک خون روی س��طح مغز و زير اين پرده ش��فاف مشاهده
ميش��ود .برخالف هماتومهای اپي دورال و ساب دورال ،خونريزی ساب
آراکنوئي��د اثرفش��اری روی مغز اعم��ال نميکند ،ام��ا حکايت از وجود
آسيبهای جدی ديگر مغز دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماي��ع مغزی نخاعی يا  CSFکه توس��ط سيس��تم بطنی مغز توليد فيزيولوژي
ميش��ود نيز اطراف مغز و نخ��اع را احاطه نمود اس��ت .اين مايع نقش
جريان خون مغزی
ي��ک بال��ش ضربه گير را بازی ک��رده و در فضای س��اب آراکنوئيد قرار
نورونه��ای مغزی بايد مقدار ثابتی خ��ون دريافت کنند .اين مقدار
گرفتهاست.
مغز حدود  80%حفره جمجمه را اشغال کرده و به سه ناحيه اصلي ثابت خون توس��ط عوامل زير تامين ميش��ود )1( :فش��ار کافی (فشار
تقس��يم ميشود ـــ مخ يا سربروم ،مخچه يا سربلوم و ساقه مغزيا برين پرفوزي��ون مغزی) برای به حرکت درآوردن خون به س��مت ناحيه س��ر
و( )2مکانيس��می تنظيم کننده که جريان خ��ون مغزی را هماهنگ با
استم (قاب )8-1
تغيير در فشار پرفوزيون تنظيم مينمايد.
م��خ ي��ا  cerebrumش��امل دو نيمکره چپ و راس��ت بوده و هر
نيمک��ره نيز داراي چندين لوب اس��ت .مغ جايگاه فعاليتهاي حس��ي،
حرکتي و اعمال عاليه مغزي نظير تفکر و حافظه است .مخچه در حفره فشار متوسط شريانی
خلف��ي کرانيوم ،مابين پاي��ه مغز و مخ قرارگرفت��ه و حرکت را متعادل
قلب پمپی دورهای بوده و بنابراين فشار حاصل از کار آن خود را به
مينمايد .س��اقه مغ��ز در برگيرنده مدوال يا بصل النخ��اع (ناحيهاي که صورت دو نوع فشار نشان ميدهد .فشار دياستوليک ،فشار پايه است که
بسياري از اعمال حياتي از جمله تنفس و ضربان قلب را کنترل ميکند) هنگام استراحت قلب برقرار ميباش��د .فشار سيستوليک ،فشاری است
و بخش اعظم سيستم فعال سازي مشبک (( )RASآن بخش از مغز که که به هنگام حداکثر فعاليت انقباضی قلب ايجاد ميش��ود .برای تبيين
مسئوليت هوشياري انسان را به عهده دارد) ميباشد .تروماي بالنت(غير فش��ار پرفوزيون مغزی ،بهتر است از فش��ار متوسط شريانی يا MAP
ناف��ذ) ميتواند  RASرا دچار اختالل نموده و منجر به از دس��ت رفتن استفاده شود.

(شکل 3ـ)8

سطح تحتاني مغز که محل خروج اعصاب کرانيال را نيز نشان ميدهد.
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در محاس��به  ،MAPفرض برآن است که انقباض قلبی (سيستول)
يک س��وم دوره قلب و دياستول دوس��وم اين دوره را به خود اختصاص
ميدهد .درنتيجه  MAPاز راه ( )1محاسبه متوسط فشار سيستول در
تمام دوره قلبی و ( )2اضافه نمودن فشار دياستوليک محاسبه ميشود.
متوس��ط فش��ار سيستول از راه تقسيم فش��ار نبض بر  3بدست ميآيد.
فشار نبض نيز حاصل اختالف بين فشار سيستول و دياستول ميباشد.
اغلب مانيتورهای فشار خون با استفاده از موج فشار خون واقعی قادر
به تعيين مقدار  MAPميباش��ند .ازآنجاييکه به هنگام افزايش ضربان
قلب ،زمان سيستول قلب نيز بيشتر ميشود ،در نتيجه هرچقدر مصدوم
دچار تاکيکاردی بيشتری باشد صحت اين فرض که گويا سيستول يک
سوم دياس��تول است کمتر وکمتر ميگردد .بنابراين مانيتور فشار خون
(در اغلب مصدومانی که به علت آسيب نورولوژيک انتقال داده ميشوند)
عمدتا بيانگر  MAPاست .ارزش يادگيری اين محاسبه در آن است که
ماهيت  MAPرا نشان ميدهد.

فشار پرفوزيون مغزی
فشار پرفوزيون مغزی يا  CPPعبارت است از  MAPمنهای فشار
موجود در ناحيه سر يا فشار داخل جمجمهای يا  .ICPمحدوده طبيعی
 MAPحدود  85تا  95ميلی متر جيوه ميباش��د و  ICPنيز در حالت
عادی کمتر از  20ميلی متر جيوه است .بنابراين  CPPدر حالت نرمال
حدود  70تا  80ميلی متر جيوه ميباشد.

تنظيم خودکار CBF
ب��رای کارک��رد مغز ،جريان خون مغزی ي��ا  CBFمهمتر ازCPP
ميباش��د .راه س��ادهای برای اندازه گيری مقدار  CBFوجود ندارد ،اما
ميتوان از روی  CPPکفايت  CBFرا تخمين زد.
ب��رای درک مکانيس��م خود تنظيمی بايد بدانيم که در هرسيس��تم
درگردشی رابطه زير برقرار است :مقدار فشار برابر است با مقدار جريان
ضربدر مقدار مقاومت .اين فرمول در سيس��تم جريان خون مغز به قرار
زير است :فشار پرفوزيون مغزی برابر است با جريان خون مغزی ضربدر
مقاوم��ت عروق مغ��زی ( .)CPP= CBF×CVRچون ب��رای مصدوم
 CBFدارای اهمي��ت اس��ت ،ميتوان اي��ن رابطه را به ص��ورت زير نيز
نوش��ت .CBF=CPP/CVR :با دقت در اين معادله معلوم ميشود که
مغز چگونه جريان خون خود را در س��طح ثابتی نگه ميدارد .اگر فردی
وضعيت خود را از حالت درازکش به ايس��تاده تغيير دهد CPP ،سقوط
خواهد کرد .تنها راه برای ثابت نگه داش��تن  CBFآن اس��ت که مقدار
 CVRنيز کاهش پيدا کند .مغز اين کار را از طريق ديالته کردن عروق
خود انجام ميدهد .روند تغيير قطر عروق خونی مغز برای مقابله با تغيير
 CPPموسوم به خود تنظيمی يا اتورگوالسيون ميباشد.
ا تورگوالس��يون نقش بس��يار مهم��ی در كاركرد طبيع��ی مغز بازی
ميکند .در افرادی که س��ريع از جای خود بلند شده و از حال ميروند،
اين مکانيس��م قادر به پاس��خگويي کافی نبوده و در نتيجه کارکرد مغز

ناگهان اما بطور موقت مختل ميشود.
برای آنکه اين مکانيس��م بطور نرمال کارکند ،بايد حداقل مشخصی
فشار وجود داشته باشد .بديهی است که در فشار صفر ميلی متر جيوه،
هر مقدار وازوديالتاس��يون کمکی ب��ه جريان خون ننموده و عالوه برآن
عروق خونی ناحيه س��ر نيز تا محدوده مش��خصی قادر به ديالته شدن
هستند .بنابراين اگر  CPPبه کمتر از  50ميلی متر جيوه سقوط کند،
مکانيس��مهای خود تنظيمی ديگر قادر به جبران کاهش  CPPنبوده و
در نتيج��ه  CBFنيز رو به کاهش ميگ��ذارد .همزمان با کاهش مقدار
 CBFکاراي��ي مغز نيز تقلي��ل پيدا کرده و خطر آس��يب مغزی دايمی
ناشی ايسکمی بيشتر ميشود.
وضع زمانی بدتر ميش��ود که مغز آس��يب ديده برای آنکه مکانيسم
خودتنظيمی را فعال نموده و بتواند  CBFکافی را تامين نمايد معموال
نيازمند  CPPبيشتر از نرمال ميباشد .هرچند هر فرد مصدومی احتماال
حد مش��خصی از  CPPمخصوص به خود دارد تا بتواند  CBFکافی را
تامين نمايد ،با اين حال هيچ راهی برای تعيين اين حد در صحنه حادثه
وج��ود ندارد .بنابراين بهترين تخمين برای  CPPکافی  60تا  70ميلی
متر جيوه ميباشد.
اندازه گيری  CPPنياز به مانيتور فشار خون و  ICPدارد .در غياب
مانيتور  ICPبهترين روش آن است که  MAPدر سطح باالتری باشد
چ��ون در اغلب مطالب مرتبط با عواقب  TBIبه جای  MAPاز فش��ار
خون سيس��توليک يا  SBPدر اندازه گيری فشار خون استفاده ميشود،
بنابراين در ش��رايط فقدان مانيت��ور  ICPميتوان از  SBPبرای تعيين
کفايت پرفوزيون مغزی اس��تفاده نمود .ش��واهد نش��ان ميدهند که در
مصدومان دچار آس��يب نورولوژيک ،بهتر اس��ت که  SBPبيشتر از 90
ميلی متر جيوه باشد.

هيپرونتيالسيون
هيپرونتيالس��يون مقدار  ICPرا تقليل ميدهد ،اما مقدار  CBFرا
نيز تحت تاثير ق��را ميدهد .در حقيقت ،دادهها حکايت از آن دارند که
هيپرونتيالس��يون مقدار  CBFرا بيشتر از مقدار  ICPکاهش ميدهد.
هيپرونتيالس��يون با کاهش فش��ار نسبی دی اکس��يد کربن شريانی (از
طريق افزايش دفع آن از راه ريهها) موجب کاهش  ICPميش��ود .اين
کاهش  PaCO2تعادل اس��يدـباز مغز را تغيير داده و منجر به انقباض
عروق ميش��ود .اين انقباض در عروق مغزی موجب کاهش حجم داخل
ع��روق مغز ش��ده و در نتيجه حجم خون مغ��زی و در نهايت معموال از
مقدار  ICPکاسته ميشود.
در ش��رايط معمولی ،خودتنظيمی با مکانيس��می که قبال بيان شد
موجب تامين  CBFکافی ميش��ود .بايد خاطر نش��ان ش��ود که پديده
هيپرونتيالسيون در يک مصدوم ،مکانيسم خود تنظيمی را دور ميزند.
بنابراين هيپرونتيالسيون موجب انقباض عروق مغزی و در نتيجه کاهش
حجم خون و کاهش  ICPميش��ود .در اثر اين انقباض عروقیCVR ،
نيز افزايش پيدا کرده وممکن اس��ت  CPPبه مقداری برس��د که بتواند
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يا نتواند موجب تامين  CBFکافی بش��ود .بنابراين ،هيپرونتيالس��يون
ميتواند  CBFرا تقليل داده و خطر آس��يب ناشی از ايسکمی را بيشتر
گردان��د PaCO2 .کمتر از  35ميلی متر جيوه خطر ايس��کمی مغزی
را افزايش ميدهد PaCO2 .بيش��تر از حد نرمال  35تا  45ميلی متر
جيوه موجب ديالته شدن آرتريولهای مغزی و در نتيجه افزايش CBF
ميشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاتوفيزيولوژي
TBIرا ميتوان به دو دسته طبقه بندي کرد :اوليه و ثانويه

آسيب اوليه مغز ()primary brain injury
تروما مس��تقيما به مغز و عروق مربوط به آن وارد ميش��ود و بيانگر
آسيب ديدگي سلولهاي مغزي يا نورونها به علت ضربه اوليه (صرفنظر
از مکانيس��م ضربه) ميباش��د .اين آسيب شامل السراس��يونها و ساير
ضرب��ات مکانيکال وارده به مغز ،عروق خونی و پردههای آن ميباش��د.
ازآنجاييکه بافت نورال به خوبی بازس��ازی نميش��ود ،احتمال برگش��ت
س��اختار و عملکرد بافت آسيب ديده خيلی ناچيز است .احتمال ترميم
نيز بسيار کم ميباشد.

آسيب ثانويه مغز()secondary brain injury
آس��يب ثانويه مغز حکايت از پروس��ههای جاری آس��يب رسان دارد
که توسط آس��يب اوليه به حرکت درآمدهاند .در زمان آسيب ،روندهای
پاتوفيزيولوژيک آس��يب رسان س��اعتها ،روزها و هفتهها بعد از آسيب
اوليه کماکان به آس��يب رس��انی خود ادامه ميدهن��د .تمرکز اصلی در
مراقب��ت از  TBIعبارت خواهد بود از شناس��ايي و مح��دود يا متوقف
کردن اين مکانيسمهای ثانويه آسيب رسان.
قب��ل از دردس��ترس بودن توموگرافی کامپيوت��ری يا ،CT scan
مکانيس��م آس��يب رس��ان ثانويه اصلی «خونريزی داخ��ل جمجمهای
شناسايي نش��ده» بود .در آن زمان ادبيات پزش��کی به مصدومان«گويا
و مي��را» اش��اره ميکردند ؛ يعنی کس��انی که بعد از وارد ش��دن ضربه
تروماتيک قادر به گفتگو بودند ،اما بعدا وارد کوما ش��ده و به علت وجود
يک هماتوم درحال کس��ترش داخل جمجمهای شناس��ايي نشده دچار
هرنی کشنده ميشدند و بالفاصله ميمردند .بديهی است که اگر امکان
توقف روند پاتولوژيک اوليه در اين دس��ته از مصدومان وجود ميداشت،
زندگ��ی آنه��ا نجات داده ميش��د .روندهای پاتولوژي��ک مربوط به اثر
فش��اری داخل جمجمهای موجب باالرفتن  ICPش��ده و هرنی (فتق)
هنوز به مثابه علت ثانويه آس��يب رس��ان خطرناک بود ،اما با استفاده از
 ،CT scanمانيت��ور نمودن  ICPو جراحی فوری انقالبی در مراقبت از
اين دس��ته از مصدومان ترومايي روی داد .در شرايط پيش بيمارستانی،
شناس��ايي مصدومان در معرض خطر هرنی ناش��ی از اثر فش��اری روی
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مغز و انتقال س��ريع اين افراد به بيمارس��تان دارای امکانات مناس��ب از
اولويتهای اساسی امدادگران قلمداد ميشوند.
با ظهور  CT scanتشخيص و درمان اين هماتومها آسان تر شد .اما
معلوم شد که مکانيسمهای ديگری وجود داشته و کماکان بعد از آسيب
وارده اوليه به مغز صدمه ميرسانند .مطالعات گستردهای در اواخر دهه
 1980نش��ان دادند که هيپوکس��ی و هيپوتانس��يون مداوا نشده نيز به
اندازه افزايش  ICPبه بافت مغز آس��يب ميرس��انند .مشاهدات بعدی
نشان دادند که اختالل در اکسيژن رسانی يا مواد تغذيهای (مثال گلوکز)
به بافت آسيب ديده مغز در قياس با بافت نرمال مغز ،اثرات مخرب تری
دارند .بنابراين ،عالوه بر هماتومها ،دو علت آس��يب رساننده ثانويه ديگر
به مغز عبارت از هيپوکسی و هيپوتانسيون ميباشند.
پژوهشهای البراتواری حکايت از وجود گروه چهارم مکانيس��مهای
آسيب رسان (يعنی مکانيسمهای فعال در سطح سلولی) دارند .مطالعات
چند مکانيس��م مخرب سلولی را نش��ان دادهاند که با شروع ضربه اوليه
دست بکار ميشوند .شناسايي ،دستکاری و متوقف نمودن اين مکانيسمها
ميتواند منجر به روشهای درمانی جديدی ش��وند که آسيب مغزی را
محدود ميگردانند .در حال حاضر ،مطالعه اين مکانيس��مها محدود به
آزمايشگاه ميباشد .مکانيسمهای آسيب رسان ثانويه عبارتند از:
اثر فشاری يا  mass effectو افزايش بعدی  ICPو جابجايي
.1
مکانيک��ی مغز که ميتوان��د منجر به هرنی (فتق مغزی) ش��ود (که در
صورت عدم درمان صدمات و تلفات قابل توجهی به همراه دارد).
هيپوکس��ی ،که ناشی از حمل ناکافی اکسيژن به بافت آسيب
.2
ديده مغز به دليل نارسايي تنفسی و گردش خونی يا اثر فشاری عارض
ميشود.
هيپوتانسيون و عدم کفايت  CBFکه ميتواند موجب کاهش
.3
حمل اکس��يژن به مغز ش��ود CBF .کم همچنين موجب کاهش حمل
مواد تغذيهای (مثال گلوکز) به بافت آس��يب ديده مغز ش��ده و منجر به
عدم کفايت اين مواد ميشود.
مکانيس��مهای سلولی ،از جمله نارسايي توليد انرژی ،التهاب،
.4
و آبش��ار «خود کشی» که ميتواند در سطح سلولی شروع شده و منجر
به مرگ سلول شود (پديده موسوم به آپوپتوز يا .)apoptosis

علل داخل جمجمهای
اثر فش�اری و هرنی .شناخته ترين مکانيسمهای ثانويه آسيب رسان
مربوط به اثر فش��اری ميباشند .اين مکانيسمها حاصل تداخل پيچيده
عواملی است که توسط نظريه  Monro-Kellieبيان گرديدهاست .مغز
بعد از بس��ته ش��دن فونتانلها در فضاي محدود جمجمه قرار ميگيرد.
تمام فضای جمجمه توسط بافت مغز ،خون و مايع  CSFاشغال ميشود.
اگ��ر توده يا حجم ديگری نظير يک هماتوم ،ت��ورم مغزی يا يک تومور
بخش��ی از فضای درونی جمجمه را اشغال نمايد ،ساير اجزا ضرورتا بايد
جابجا شوند (شکل .)8-4
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(شکل 4ـ )8نظريه مونرو ـــ کيلي :خاصيت جبراني داخل جمجمه اي در برابر توده درحال گسترش .حجم محتويات داخل جمجمه اي در حالت عادي ثابت باقي ميماند .اگروجود يک
توده مانند هماتوم موجب خارج شدن حجمي برابر از  CSFو خون وريدي بشود ،فشار داخل جمجمه اي ( )ICPکماکان در حد نرمل است .اما اگر اين مکانيسم جبراني با شکست مواجه شود،
در آنصورت حتي افزايش اندکي در حجم هماتوم موجب افزايش تصاعدي  ICPميشود.

بخ��ش دوم نظري��ه  Monro-Kellieب��ه جابجايي خون CSF ،و
بافت مغز به هنگام وجود يک توده درحال گسترش در مغز ميپردازد .در
مرحله اول ،در پاس��خ به توده درحال گسترش ،حجم  CSFاطراف مغز
کاه��ش پيدا ميکند CSF .بطور نرم��ال در داخل و اطراف نورواگزيس
در چرخش بوده و همزمان با گسترش توده ،بخشی از  CSFاز جمجمه
خارج شده و از حجم کلی آن کاسته ميشود .حجم خون نيز به همين
روش تقليل پيدا ميکندكه عمدتاً مربوط به خون وريدي است.
در نتيجه جابجايي حجم  CSFو خون ،در مراحل اوليه گس��ترش
تودههای مغزی ،فش��ار داخ��ل جمجمهای افزاي��ش نمييابد .در خالل
اين مرحله اگر توده درحال گس��ترش تنها پاتولوژی باش��د ،مصدومان
ميتوانند فاقد عاليم بالينی باش��ند .زمانی ک��ه توانايي جابجايي CSF
وخون به پايان برس��د ،فشار درون جمجمه يا  ICPبه سرعت باال رفته
و در نتيجه نوبت جابجايي خود بافت مغز فراميرسد.
باف��ت مغ��ز فقط در يک جهت و آنهم در جه��ت رو به پايين يعنی
س��وراخ بزرگ يا فورامين ماگنوم شروع به حرکت مينمايد .نتيجه اين
حرکت مغز به س��مت فورامن ماگنوم منجر به س��ندرومهای گوناگون
هرنی يا فتق مغزی ميشود.
اگر جايگاه توده درحال گس��ترش در امتداد تحدب مغز باشد (نظير
جايگاه معمول��ی هماتوم اپی دورال لوب تمپورال) لوب تمپورال قبل از
حرکت به سمت فورامين ماگنوم به سمت مرکز مغز جابجا خواهد شد.
اين جابجايي ،بخش ميانی لوب تمپورال موس��وم به آنکوس را به سمت
عصب س��وم ،طناب حرکتی و ساقه مغز و  RASدر همان طرف جابجا
خواه��د نمود .اين وضع موس��وم به هرنی آنکال ب��وده و موجب اختالل

(شکل 5ـ)8

مينمايد.

مردمکهاي نابرابر يک مصدوم ،شک به وجود آسيب ديدگي مغزي را مطرح

در عملکرد عصب س��وم جمجمهای ميشود .هرنی انکال موجب ديالته
شدن مردمک در سمت هرنی ميگردد (شکل  )8-5اين وضع همچنين
فونکس��يون طناب حرکتی همان س��مت را مختل گردانده و در نتيجه
موجب اختالل حرکت بدن در س��مت مقابل توده ميش��ود .در آخرين
مراحل هرنی آنکال ،سيس��تم RASتحت فشار قرار گرفته و مصدوم به
س��وی کوما خواهد رفت .وقوع کوما حکايت از س��رانجام ناخوشايندی
دارد.
برخ��ی تودهه��ای تحدب��ی منجر به هرن��ی س��ينگوليت (همراه با
هرنی آنکال يا بطور انفرادی) ميش��وند .در هرنی س��ينگوليت ،گيروس
س��ينگوليت در امتداد سطح داخلی نيمکرههای مغز و در زير داس مغز
جابجا خواهد شد .داس مغز اليهای دورال است که بين دو نيمکره قرار
گرفتهاست .اين وضع موجب آسيب رسانی به سطح داخلی نيمکرههای
مغز و مغز ميانی ميشود.
نوعی ديگر از هرنی موس��وم به هرنی تونسيالر ،زمانی اتفاق ميافتد
که مغز به سمت فورامين ماگنوم حرکت کرده و در نتيجه مخچه و مدوال
تحت فش��ار قرار ميگيرند .اين وضع نهايت��ا منجر به گير افتادن بخش
دمی مخچه موس��وم به لوزه يا تونس��يل و نيز مدوال در فورامين ماگنوم

تـرومـاي ناحيه سر

(شکل 6ـ )8جمجمه ساختماني بزرگ و استخواني است که مغز در درون آن قرار گرفته
است.اگر به علت ادم فزاينده يا خونريزی درون جمجمه ،مغز تحت فشار قرار گيرد ،جايگاه
فراری برای آن وجود ندارد.

ميشود .در اين وضعيت ،مدوال دچار آسيب خواهد شد .آسيب وارده به
بخش تحتانی مدوال منجر به ايست قلبی و تنفسی (يعنی همان عالمت
پايانی ش��ايع مصدومان دچار هرنی) ميش��ود .روند جابجايي محتويات
حفره خلفی به داخل فورامين ماگنوم موسوم به (coningمشابه خروج
از قيف) ميباشد.
سندرومهای بالينی ناشی از هرنی .عاليم بالينی سندرومهای ناشی
از هرنی کمک خواهند کرد تا مصدوم دچار هرنی س��ريعتر شناس��ايي
ش��ود .همانطور که خاطر نشان شد ،هرنی آنکال معموال منجر به ديالته
ش��دن مردمک همان طرف ش��ده که موس��وم به«مردم��ک باد کرده»
ميباش��د .يافتههای حرکتی غير طبيعی نيز در اين نوع هرنی مشاهده
ميش��وند .اختالل حرکتی در س��مت مقابل بدن ،همراه اين نوع هرنی
ظاهر ميگردند .هرنی وس��يع ميتواند موجب تخريب س��اختمانهايي
در مغز موس��وم به هسته قرمز يا هستههای وستيبولی شوند .اين وضع
منج��ر به وضعيت قرار گي��ری دکورتيکه ميش��ود .وضعيت دکورتيکه
موجب فلکس��يون اندامهای فوقانی و س��فتی و اکستانسيون اندامهای
تحتانی ميگردد .بدترين وضع ناشی از اين نوع هرنی موسوم به وضعيت
قرارگيری دس��ربره ميباشد ،که در آن هرچهار اندام دچار اکستانسيون
و ستون فقرات دچار خميدگی ميشوند .بعد از هرنی ،تمام اندامها شل
شده و فعاليت حرکتی از بين ميرود.
در مراح��ل پايان��ی ،هرنی معموال موجب اختالل در ريتم تنفس��ی
و آپنه ميش��ود .درنتيجه هيپوکسی ش��ديد بوجود آمده و سطح خونی
 CO2دچ��ار تغيير قابل توجهی ميش��ود .تنفس Cheyne-Stokes
نوعی ريتم تنفس��ی است که نفسها ابتدا کند و سطحی بود ه و سپس
تن��د و عمي��ق ميگردند و اين س��يکل مداوما تکرار ميش��ود .در بين
س��يکلها ممکن اس��ت آپنه روی بده��د .هيپرونتيالس��يون نوروژنيک
مرکزی به نفسهای مداوم س��ريع و عميق اشاره دارد .تنفس آتاکسيک
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نوعی تنفس بدون نظم خاص ميباش��د .فونکسيون تنفس خودبخودی
(نرمال) همزمان با تحت فش��ار قرار گرفتن مغز ميانی متوقف ميش��ود
يعنی همان عالمت نهايي که معموال در هرنی قابل انتظار است.
همزمان با وقوع هيپوکسی در بافت مغز ،رفلکسها به منظور تامين
انتقال اکس��يژن فعال ميگردند .برای غلبه بر باالرفتن  ،ICPسيس��تم
اعصاب خودکار فعال شده و فشار خون سيستوليک و در نتيجه MAP
را باال ميبرد تا بتواند  CPPرا در حد نرمال نگه دارد .فشار سيستوليک
ميتواند تا  250ميلی متر جيوه باال برود .اما زمانی که بارورس��پتورهای
موجود در ش��ريانهای کاروتيد و قوس آئورت اين افزايش فشار را حس
کردند ،پيامهايي به منظور فعال گردانيدن سيستم پاراسمپاتيک به مغز
ميانی ارسال ميدارند .بعدا يک سيگنال از طريق عصب دهم جمجمهای
موس��وم به عصب واگوس به منظور کاهش ضربان قلب ارسال ميگردد.
پديده کوشينگ به مجموعه افزايش بيش از حد فشار خون و براديکاردی
متعاقب آن اطالق ميشود که حاصل افزايش خطرناک  ICPميباشد.
ايس�کمی و هرن�ی .س��ندرومهای ناشی از هرنی نش��ان ميدهند که
چگون��ه بافت متورم مغز ،ب��ه علت محصور ب��ودن در يک فضای کامال
بس��ته ،دچار آسيب مکانيکال ميشود .با اين وصف ،افزايش ICPناشی
از تورم مغزی با ايجاد ايسکمی و نيز هيپوکسی موجب آسيب مغزی هم
ميشود .زمانی که ورم مغزی بيشتر ميشود ICP ،هم باال ميرود .چون
 CCP= MAP-ICPزمانی ک��ه  ICPباال ميرود CCP ،کاهش مي
يابد .بنابراين افزايش  ICPموجب اختالل در  CBFميشود .عالوه برآسيب مکانيکال وارده به مغز ،ورم مغز موجب آسيب ايسکميک آن هم
ميشود که زمينه را برای آسيب پذيری بازهم بيشتر مغز توسط عوامل
ديگری ،مانند هيپوتانسيون سيستميک ،فراهم ميآورد.
زمانی که اين ضربات مکانيکال و ايس��کميک موجب آسيب رسانی
به بافت مغز ميش��وند ،حاصل آنها ورم بيشتر مغز است .به اين ترتيب،
ادم ميتواند موجب آس��يب رس��انی بازهم بيشتر مغز شده و اين هم به
نوبه خود آس��يب و ادم را بيش��تر گردانده و در واقع مادام که جلوی آن
گرفته نش��ود ،وارد يک سيکل معيوب منتهی به هرنی و مرگ ميگردد.
هدف اصلی در مراقبت از  TBIآن اس��ت که اين آس��يب ثانويه محدود
گشته و اين حلقه شکسته شود.
ادم مغ�زی .ادم يا تورم مغزمعموال در نقطه اصابت يک آس��يب اوليه
وارده به مغز روی ميدهد آس��يب وارده به غش��ا سلول نرونی زمينه را
برای تجمع مايع داخل سلولی در نرونهای آسيب ديده فراهم ميآورد
که منجر به التهاب مغزی ميگردد .عالوه بر اين ،آسيب ميتواند موجب
پاسخهای التهابی ش��ود که خود اين پاسخها نيز نرونها و مويرگهای
مغزی را دچار آس��يب نموده و منجر به تجمع مايع در درون نرونها و
نيز در فضای ميان بافتی (هردو موجب ادم مغزی ميشوند) ميگردد .با
گسترش ادم ،آسيب مکانيکال و ايسکميک قبال موصوف ،روی ميدهند
که اين روندها را تش��ديد نموده و منجر به ادم و آسيب بازهم بيشتری
ميشوند.
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ادم مغ��زی ميتوان��د در نتيج��ه و ي��ا همراه با ي��ک هماتوم داخل
جمجمهای ،در نتيجه آس��يب وارده به پارانشيم مغز به شکل کونتيوژن
مغ��زی وي��ا در نتيجه آس��يب گس��ترده مغز ب��ه دليل هيپوکس��ی يا
هيپوتانسيون بوجود بيايد.
هماتومه�ای داخ�ل مغزی .در تروما ،اثر فش��اری ب��ه علت تجمع
واقع��ی خون در فض��ای داخل جمجمهای ايجاد ميش��ود .هماتومهای
داخل جمجمهای (مثال اپي دورال ،س��اب دورال و هماتوم داخل مغزی)
از علل عمده اثر فش��اری قلمداد ميشوند .چون اثر فشاری ناشی از اين
هماتومها ،عمدتا تابع اندازه آنها اس��ت ،برداشتن سريع اين هماتومها
ميتواند حلقه معيوب التهاب و آس��يب مغزی را بشکند .متاسفانه ،اين
هماتومه��ا اغلب موجب ادم مغزی ش��ده و بنابراين عالوه بر برداش��تن
سريع آنها برای متوقف کردن روند ادم و آسيب ،نياز به اقدامات ديگری
نيز هست (بعدا در مورد اين اقدامات توضيح داده ميشود).
هيپرتانسيون داخل جمجمهای .هيپرتانسيون داخل جمجمهای به
علت ادم مغزی در يک فضای کامال بسته بوجود ميآيد ICP .به منظور
شناس��ايي و ارزيابی درجه ادم مغزی ،اندازه گيری ميش��ود .امدادگران
مانيتوره��ای  ICPقرار ميدهند تا پی ب��ه ورم مغزی برده ،خطر هرنی
را ارزيابی کرده و اثربخش��ی درمانهای معطوف به ادم مغزی را برآورد
نمايند .در اين رابطه ،باال رفتن  ICPبه عنوان عالمت ورم مغزی قلمداد
ميشود.
چون باالرفتن  ICPيا هيپرتانس��يون داخل جمجمهای بخش��ی از
ي��ک حلقه قبال موصوف اس��ت ،ميتواند موجب آس��يب مغزی به علت
مکانيکال ،ايس��کميک و هيپوکس��ی ش��ود .به همين دليل  ICPرا به
درستی هم به عنوان يک عالمت و هم به عنوان علت ادم مغزی قلمداد
مينمايند.
مانيت��ور  ICPدر ش��رايط پيش بيمارس��تانی معم��وال امکان پذير
نميباش��د ،اما ش��ناخت آن و داليل کنترل ميتوان��د به امدادگر کمک
نمايد تا در مورد مصدوم دچار آسيب مغزی تصميمگيری کند.

علل خارج جمجمهای
هيپوتانس�يون .از مدتها قبل معلوم شدهاس��ت که در آس��يب وارده
به ناحيه س��ر ،ايسکمی مغزی ش��ايع ميباشد .عاليم ايسکمی در 90%
مصدومانی که به علت  TBIميميرند ،يا فت ش��ده و حتی در بسياری
از جان بدر بردگان نيز اين عاليم مشاهده ميشوند .بنابراين اثر کاهش
 CBFبر نتيجه TBIکامال محسوس ميباشد.
دو عامل مهم در پيش بينی نتيجه حاصل از  TBIعبارتند از :مدت
زمانی که  ICPبيشتر از  20ميلی متر جيوه و  SBPکمتر از  90ميلی
متر جيوه بودهاست .در واقع ،يک دوره گذرا از  SBPکمتر از  90ميلی
متر جيوه ميتواند منجر به نتيجه ناگواری بشود .چندين مطالعه بر تاثير
همه جانبه ناشی از  SBPپايين روی نتيجه  TBIتاکيد داشتهاند.

بس��ياری از مصدومان دچار  ،TBIمبتال به عوارض ديگری از جمله
خون ريزی و درنتيجه کاهش فشار خون نيز ميباشند .تجويز تهاجمی
مايعات به اين مصدومان به منظور رس��اندن  SBPبه باالتر از  90ميلی
متر جيوه نقشی مهم و اساسی در محدود گرداندن آسيب ثانويه به مغز
دارد.
ع�لاوه برخونري��زی ،عامل ديگری  CBFمتعاق��ب  TBIرا تهديد
مينمايد (مخصوصا در آسيبهای بسيار شديد) CBF .نرمال مغزی 50
ميلی ليتر به ازای هر  100گرم وزن مغز در دقيقه ميباشد .بعد از TBI
ش��ديد ،اين مقدار به  30و حتی در انواع بسيار شديد به  20ميلی ليتر
تقليل پيدا ميکند .اين تقليل مقدار ميتواند ناش��ی از فقدان مکانيسم
خود تنظيمی بوده يا مکانيس��می حفاظتی به منظور محدود گردانيدن
نياز مغز در سطح پايين تری باشد .علت هرچه باشد ،حاصل داستان آن
است که بر شدت شوک هموراژيک افزوده شده و خطر ايسکمی مغزی
را تشديد مينمايد.
همانطور که قبال خاطر نش��ان ش��د ،مکانيسم خود تنظيمی در مغز
آس��يب ديده دچار اختالل ميش��ود .در نتيجه اين وض��ع ،برای تامين
 CBFکافی ،الزم است تا  CPPبيشتر شود .نواحی شديدا آسيب ديده
مغز تقريبا توان خود تنظيمی خود را از دست ميدهند .در اين نواحی،
ع��روق خونی ديالته ش��ده و موجب هيپرمی (پرخونی) و ش��انت خون
به س��مت اين نواحی ودور ش��دن خون از نواحی نس��بتا سالم ميشود.
بنابراين نواحی نسبتا سالم نيز احتماال دچار اختالل خواهند شد .نهايتا
اينکه ،هيپرونتيالس��يون شديد ميتواند  CBFرا بيشتر مختل نموده و
خطر ناشی از ايسکمی را دوچندان مينمايد.
اين مجموعه اختالل خود تنظيمی ،شانت خون و شوک هموراژيک،
خط��رات فراوانی را متوجه مغز مينمايد .به همين دليل بخش مهمی از
مراقبت  TBIآن است که سريعا با هيپوتانسيون مقابله شود .در شرايط
پيش بيمارس��تانی بايد ب��ا مايع درمانی تهاجم��ی کاری کرد که SBP
باالتر از  90ميلی متر جيوه باقی بماند ،زيرا دامنه آس��يب ثانويه مغزی
در مصدوم دچار ضربه مغزی را محدود ميگرداند.
هيپوکسی .يکی از مواد اساسی که از طريق گردش خون به مغز آسيب
ديده منتقل ميشود ،اکسيژن است .بعد از  4تا  6دقيقه آنوکسی (فقدان
کامل اکس��يژن) مغزی ،آس��يب غير قابل بازگشت به مغز وارد ميشود.
تحقيقات نش��ان دادهاند که اگر فشار پارشيال اکسيژن يا  Po2به کمتر
از  60ميلی متر جيوه برسد ،اثرات قابل توجهی بر مصدومان دچار TBI
خواهد گذاش��ت .تعداد زيادی از مصدومان دچار  TBIدر صحنه حادثه
به اندازه کافی احيا نميش��وند .عالوه براين ،چند مطالعه حکايت از آن
دارند که تعداد قابل توجهی از اين مصدومان دچار  Po2پايين يا ناکافی
نيز ميباش��ند .تاکيد بر برقراری راه هوايي و دادن اکس��يژن در شرايط
پيش بيمارستانی به مصدومان دچار آسيب مغزی بر اساس نتايج حاصل
از اين مطالعات ميباشد.
مطالعه وس��يع روی اکسيژن بافت مغز حکايت از آن دارد که شوک

تـرومـاي ناحيه سر

هموراژيک تاثير فراوانی بر انتقال اکس��يژن به مغز دارد .برای اطمينان
از دريافت اکس��يژن کافی توس��ط مغز بايد کاری کرد که در فاز بعد از
سانحه ،از بروزهيپوتانسيون جلوگيری شود.
هموراژی در مصدومان دچار  TBIپديده ش��ايعی اس��ت که نه فقط
منجر به ش��وک بلکه همچنين منجر به از دست رفتن خون و درنتيجه
هموگلوبين ميش��ود .برای آنکه خون اکس��يژن دار به مغز منتقل شود،
ريهه��ا باي��د به خوبی کار کنند( ،متاس��فانه بعد از وق��وع تروما معموال
چنين نيس��ت) .از مصدومان دچار راه هوايي ناکارا ،آسپيراس��يون خون
و محتويات معدی ،کوفتگی ري��وی يا پنوموتوراکس انتظار نميرود که
بتوانند اکس��يژن را از محيط بيرون به داخل خون منتقل نمايند .عالوه
بر اطمينان از انتقال اکسيژن به مغز از طريق گردش خون و هموگلوبين
کافی ،امدادگ��ران بايد از برقراری اکسيژناس��يون از طريق راه هوايي و
تنفس کافی نيز مطمئن شوند.
همانط��ور که در مورد هيپوتانس��يون بيان ش��د ،مح��دود گرداندن
هيپوکس��ی با برقراری راه هوايي ،تنفس و گردش خون مناسب ،امکان
آسيب ثانويه به مغز را نيز محدود ميگرداند.

فصل هشتم
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در مورد ايس��کمی متعاقب آس��يب وارده به ناحيه س��ر نشان ميدهند.
باالرفتن قند خون در مصدومان دچار  TBIنتايج نورولوژيک بدتری به
همراه داشتهاست.
ه��م ب��اال رفتن قند خون (هيپرگاليس��مي) و ه��م پايين آمدن آن
(هيپوگاليسمي) ميتوانند بافت ايسکميک مغز را بيشتر مختل نمايند.
تاثير فاجعه بار هيپوگاليس��می شديد (هم به علت تروما و هم به داليل
ديگر) روی سيس��تم عصبی به خوبی مشخص شدهاست .نورونها قادر
به ذخيره قند نبوده و براي انجام متابوليسم سلولي نياز به تامين مداوم
گلوکز دارند .در نبود گلوکز ،نورونهاي دچار ايسکمي ،آسيب هميشگي
ميبينند .از طرف ديگر مش��خص شدهاس��ت که باالرفتن طوالنی مدت
قن��د خون به بيش از  150ميلی گرم در دس��ی ليتر و احتماال بيش از
 200ميلی گرم در دسی ليتر برای بافت آسيب ديده مغز خطرناک بوده
و بايد از آن اجتناب شود.
در ش��رايط پيش بيمارس��تانی ،بايد موکدا از بروز هيپوگاليس��می
جلوگي��ری نمود زي��را خطر قند خون پايين در قي��اس با قند خون باال
بس��يار فوری تر ميباش��د .عالوه براين ،وقوع هيپرگاليسمی در چنين
ش��رايطی گذرا خواه��د بود و کنت��رل دقيق قند خون تا بع��د از اتمام
عمليات احيا در بخش اورژانس تقريبا کار نامحتملی است.

آنمی يا کم خونی .اکسيژن رسانی به مغز مستلزم توان حمل اکسيژن
توس��ط خون ميباشد .اين توان تابع مقدار هموگلوبين موجود در خون
اس��ت .کاهش  50%درمقدار هموگلوبين خون در قياس با کاهش  50%هيپوکاپن�ه و هيپرکاپن�ه .هم هيپوکاپنه (کاه��ش  )PaCO2و هم
در مقدار  Po2خون ،تاثير بس��يار بيشتری روی انتقال اکسيژن به مغز هيپرکاپنه (افزايش  )PaCO2ميتوانند آسيب ديدگي مغزي را تشديد
دارد .به همين دليل ،کم خونی ميتواند بر نتيجه نهايي ناش��ی از  TBIکنن��د .وقتي که عروق خوني مغز به علت هيپوکاپنه قابل توجه منقبض
ميش��وند CBF ،مختل شده و منجر به کاهش اکسيژن رساني به مغز
اثر داشته باشد.
ميشود .هيپرکاپنه به دليل هيپوونتيالسيون ناشي از مصرف مواد مخدر
هيپو و هيپرگاليس�می .هيپوتانسيون به احتمال قوی مقدار  CBFرا و الکل ويا يکي از چند الگوي غيرطبيعي ونتيالسيون ناشي از  ICPباال
تقليل داده و در نتيجه هم انتقال اکس��يژن وهم انتقال گلوکز و س��اير ايجاد ميش��ود .هيپرکاپنه موجب گشاد شدگي عروق مغزي و درنتيجه
متابوليتهای ضروری مغز دچار اختالل ميشوند .اثرات اپيدميولوژيک افزايش  ICPميگردد.
ناشی از  SBPکاهش يافته و فيزيولوژی ناشی از کاهش اکسيژن رسانی
به مغز به خوبی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .با اين وصف ،مصرف گلوکز تش�نج .مصدوم دچار  TBIحاد به چند دليل در معرض خطر تش��نج
در مغز آسيب ديده و تاثير مصرف و انتقال گلوکز برهمان مغز هنوز نياز ميباش��د .هيپوکس��ي ناش��ي از اختالل در راه هوايي يا در روند تنفس
ميتواند موجب بروز تش��نج ژنراليزه ش��ود .هيپوگاليسمي و اختالالت
به تحقيقات بيشتری دارند.
ام��ا نتاي��ج تحقيقات موجود بر مطالعه بيش��تر در مورد پاس��خ مغز الکتروليت��ي نيز منجر به تش��نج ميگردند .بافت آس��يب ديده يا دچار
بهاس��يب داللت دارند .بنظر ميرس��د که متعاقب آسيب وارده به ناحيه ايس��کمي مغز ميتواند نقش يک کانون تحريک پذير را به منظور ايجاد
س��ر ،متابوليسم گلوکز در مغز از طرق پيچيدهای دچار اختالل ميشود .تش��نج گراند مال يا تش��نج مداوم بازي کند .تش��نج ب��ه نوبه خود نيز
شواهدی قانع کننده داللت بر آن دارند که متابوليسم گلوکز و درنتيجه هيپوکسي از قبل موجود را تشديد مينمايد .عالوه براين ،فعاليت وسيع
نياز واقعی مغز به گلوکز متعاقب آسيب شديد وارده به آن افزايش پيدا نوروني ناش��ي از تش��نج موجب مصرف سريع اکس��يژن و گلوکز شده و
ميکند .حاصل اين وضع منجر به فاصله بين انتقال و مصرف گلوکز در درنتيجه ايسکمي مغزي را بدتر ميگرداند.
مغز ميشود.
از طرف ديگر ،دادههای بالينی و آزمايشگاهی در بيماران دچار سکته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مغزی نش��ان ميدهند که کنترل دقيق قند خون اين بيماران در ICUارزيابي
نتايج بهتری به همراه دارد (در قياس با افرادی که قند خونشان طوالنی
بررسي فوري کينماتيک سانحه به اضافه ارزيابي اوليه سريع ميتوانند
مدت باال نگه داش��ته شدهاس��ت) .برخی مطالعات ني��ز همين نتايج را در شناس��ايي خطرات بالقوه کش��نده در يک مصدوم دچار  TBIکمک

204

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

نمايند.

کينماتيک
مانند همه مصدومان ترومايي ،ارزيابي بايد شامل توجه به مکانيسم
س��انحه باش��د .چون در بس��ياري از مصدومان دچار TBIشديد ،سطح
هوش��ياري تغيير پيدا ميکن��د ،دادههاي مهم در رابط��ه با کينماتيک
س��انحه را بايد از مشاهده صحنه و از شاهدان عيني واقعه بدست آورد.
شيشه جلوي خودرو ممکن اس��ت منظره «تار عنکبوت»به خود گرفته
باشد ،که گوياي برخورد سر مصدوم به آن است .وجود شئي خون آلود
ممکن اس��ت بيانگر اين نکته باش��د که از آن شئي در زمان درگيري به
عنوان اسلحه اس��تفاده شده باشد .اين قبيل اطالعات را بايد به پرسنل
مرکز درماني تحويل گيرنده مصدوم ،گزارش نمود زيرا ممکن اس��ت در
روند تشخيص و درمان مصدوم مفيد واقع شوند.

ارزيابی اوليه
راه هوايي

باي��د از ب��از بودن راه هوايي مصدوم اطمين��ان حاصل کرد .در افراد
ناهوش��يار ،زبان ممکن است راه هوايي را کامال مسدود نمايد .نفسهاي
پر سرو صدا بيانگر انسداد نسبي راه هوايي توسط زبان يا جسم خارجي
ميباشد .اس��تفراغ ،خونريزي و تورم ناشي از تروماي صورت ،عموما راه
هوايي مصدومان دچار  TBIرا با اختالل روبرو ميکنند.

تنفس
ارزيابي کارکرد تنفس بايد ش��امل بررس��ي تع��داد ،عمق و کفايت
نفسها باش��د .همانطورکه قبال بيان ش��د ،چندين الگوي مختلف نفس
کشيدن در اثر آسيب ديدگي مغزي ايجاد ميشوند .در مصدومان دچار
آسيب چند سيستم ،آسيب ديدگي ناحيه توراکس ميتواند هم اکسيژن
رساني و هم ونتيالس��يون را مختل نمايد .شکستگيهاي ستون فقرات
گردني در 2تا  5درصد مصدومان دچار  TBIمشاهده ميشود و ممکن
است ونتيالسيون را به طرز قابل توجهي با اختالل روبرو کند
اکسيژن رسانی کافی به مغز آسيب ديده ،اقدامی اساسی در محدود
گردانيدن آس��يب ثانويه مغزی قلمداد ميش��ود .اگر نتوان درصد اشباع
هموگلوبين از اکسيژن يا  Spo2را به بيشتر از  90%رساند ،درآنصورت
نتاي��ج ناگ��واری در مصدومان دچار آس��يب مغ��زی روی خواهند داد.
نگه��داری  Spo2در باالتر از  90%اهميت ف��وق العادهای دارد .ارزيابی
راه هوايي و وضع تنفس��ی مصدوم ،مخصوصا در مراحل اوليه مراقبت از
 ،TBIبسيار پرارزش است.

گردش خون
همانطور که قبال خاطر نشان شد ،نگهداری  SBPباالتر از  90ميلی
مت��ر جيوه به منظور محدود گردانيدن آس��يب ثانوي��ه مغز در قربانيان

 TBIاهمي��ت زي��ادی دارد .بنابراين کنترل خونريزی و پيش��گيری از
بروز ش��وک و درمان آن از جمله اقدامات بس��يار مهم مراقبتی قلمداد
ميش��وند .امدادگر بايد به خونريزي خارجي و ،در صورت امکان ،مقدار
آن توجه داش��ته باش��د .در غياب خونريزي خارج��ي قابل توجه ،وجود
نبض ضعيف و س��ريع در ي��ک مصدوم دچار تروم��اي بالنت(غير نافذ)
،حکايت از خونريزي داخلي بالقوه کشنده در حفرات پلور ،صفاق ،پشت
صفاق يا بافت نرم اطراف شکس��تگي اس��تخوانهاي بلند دارد .در يک
ش��يرخوار داراي فونتانلهاي باز ،ممکن است در درون جمجمه بقدري
خونريزي روي بدهد که منجر به ش��وک هيپوولميک ش��ود .وجود يک
نبض قوي ولي کند ميتواند ناش��ي از هيپرتانس��يون داخل جمجمهاي
بوده و عالمت قريب الوقوع بودن هرني مغزي باش��د (پديده کوشينگ).
در مصدوم دچار آس��يبهاي بالقوه کشنده ،نبايد به خاطر گرفتن فشار
خون ،انتقال را به تعويق انداخت .اين کار را بايد در بين راه انجام داد.

معلوليت يا ناتواني
در خ�لال ارزياب��ي اوليه و بعد از ش��روع اقدامات مراقبتي مناس��ب
جدول 8-1

امتياز بندی GCS

صدمات

1987تا 1997

باز بودن يا شدن چشمها امتياز
باز بودن خودبخودي چشمها

4

باز شدن چشمها در برابر دستور

3

باز شدن چشمها در برابر محرک دردناک

2

بسته بودن چشمها

1

بهترين پاسخ کالمي	
به سواالت خوب پاسخ ميدهد

5

پاسخهاي مغشوش ميدهد

4

پاسخ نامناسب ميدهد

3

صداهاي نامفهوم از خود نشان ميدهد

2

پاسخ کالمي ندارد

1

بهترين پاسخ حرکتي
از دستورات پبروي ميکند

6

محرکهاي دردناک را تعيين موضع ميکند

5

در برابر درد خود را کنار ميکشد

4

در برابر محرک دردناک با فلکسيون
غير عادي پاسخ ميدهد (دکورتيکه)

3

در برابر محرک دردناک با اکستانسيون
غيرعادي پاسخ ميدهد (دسربره)

2

هيچگونه پاسخي ندارد

1

جمع

تـرومـاي ناحيه سر
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امتياز GCSپايه را به منظور تعيين س��طح هوشياری يا  LOCمصدوم
محاسبه نمود (جدول  .)8-1همانطور که در فصل پنجم بيان شد .امتياز
 GCSبراس��اس وضع چش��مهاي مصدوم و پاس��خ کالمي و حرکتي او
محاسبه ميشوند .اگر چشمان مصدوم خود به خود باز نباشند ،ميتوان
از دس��تور شفاهي (مثال چشمت را باز کن) استفاده کرد .اگر مصدوم به
دستور شفاهي پاسخ ندهد ،آنوقت ميتوان محرک دردناک (مانند فشار
ي ناحيه
دادن بس��تر ناخن به کمک نوک خودکار يا فش��ردن بافت قدام 
زير بغل) را بکار گرفت.
پاس��خ کالم��ي مص��دوم را ميتوان ب��ا طرح يک س��وال مانند «چه
شدهاس��ت؟»ارزيابي نمود .اگر مصدوم کامال اورينته باشد ،امتياز پاسخ
مناسب ( )5را خواهد گرفت س��اير پاسخهاي مصدوم عبارتند از :پاسخ
مغش��وش ( ،)4پاسخ نامناسب ( ،)3پاسخ نامفهوم ( )2و عدم پاسخ (.)1
اگر مصدوم انتوبه ش��ده باشد ،امتيازات را بر اساس وضع چشم و پاسخ
حرکتي محاسبه کرده و يک « »Tدر کنار جمع امتيازات مينويسند تا
معلوم شود که پاسخ کالمي ارزيابي نشدهاست (مثال «.)»8T
آخرين جز  GCSارزيابي پاسخ حرکتي است .بايد يک دستور واضح
و ساده (مثال «پاي راست را باال بياور») به مصدوم داده شود .مصدومي
که انگش��ت امدادگر را فش��ار ميدهد،ممكن است كه تنها يك رفلكس
گراس��پينگ س��اده نش��ان مي دهد نه اينكه به طور ارادي دستوري را
اجرا مي نمايد .اگر مصدوم قادر به اجراي دس��تور نباشد ،بايد از محرک
دردناک استفاده کرده و بهترين پاسخ حرکتي او را امتياز داد .مصدومي
ک��ه تالش ميکند تا محرک دردن��اک را از خود دور کند ،به آن مفهوم
اس��ت که قادر به شناسايي محل درد ميباشد .ساير پاسخهاي احتمالي
ب��ه محرک دردن��اک عبارتند از :عقب کش��يدن از محرک ،فلکس��يون
غير طبيعي (دکورتيکيت) يا اکستانس��يون غير طبيعي (دس��ره بريت)
اندامهاي فوقاني و فقدان پاس��خ حرکتي باي��د فورا مردمکها را از نظر
تقارن و پاس��خ به ن��ور معاينه کرد .اختالف بي��ش از يک ميلي متر در
اندازه مردمکها ،غير طبيعي قلمداد ميشود .درصد کمي از جمعيت به
دليل مادرزادي يا آسيب ديدگي قبلي چشم ،دچار عدم تقارن در اندازه
مردمکها ميباشند .افتراق بين عدم تقارن مردمکها به علت مادرزادی
و ترومای قبلی يا ترومای کنونی در ش��رايط پيش بيمارس��تانی همواره
امکان پذير نميباشد .هرنوع عدم تقارن مردمکها را بايد ثانويه به تروما
در نظر گرفت ،تا زمانی که بررسی دقيق ،عدم وجود ادم مغزی يا آسيب
عصب حرکتی يا چشمی را نشان دهد.

بعد از آنکه آسيبهاي بالقوه کشنده شناسايي شده و مورد مراقبت
ق��رار گرفتند ،اگر زمان اج��ازه بدهد ،بايد بدن مص��دوم را بطور کامل
و ش��امل مورد معاينه قرار داد .ناحيه س��ر و ص��ورت مصدوم بايد براي
شناس��ايي زخمها ،فرورفتگيها و کريپيتوس به دقت لمس شود .خروج
هر نوع مايع روش��ن از بيني و گوش ممکن اس��ت  CSFباشد .اگر مايع
 CSFروي پدي پارچهاي ريخته ش��ود ،با جداشدن از خون و ايجاد يک
«هاله» زرد رنگ قابل تش��خيص اس��ت .هرچند که پاسخ مثبت همواره
داللت بر وجود  CSFنميباشد ،اما اگر زمان اجازه بدهد ،اين آزمايشی
بس��يارمفيد در صحنه حادثه اس��ت ،زيرا به امدادگران در مورد احتمال
وجود نشت  CSFخبر ميدهد.
اندازه و پاسخ به نور مردمکها بايد مجددا چک شود .همانطور که
قبال خاطر نشان گرديد ،به علت موارد وقوع شکستگيهاي ستون فقرات
گردني در مصدومان دچار  ،TBIالزم اس��ت تا گردن را براي شناسايي
تندرنس و دفورميتي استخواني معاينه کرد.
در مصدوم��ي که هم��کاري ميکند ،يک معاينه کامل نورولوژيک از
جمله ارزيابي کارکرد حسي و حرکتي در هر چهار اندام ،بايد انجام شود.
نقايص نورولوژيک مانند همي پارزي (ضعف) يا همي پلژي (فلج) ممکن
است فقط در يک سمت بدن وجود داشته باشند .اين«عاليم التراليزه»
بيشتر داللت بر TBIدارند.

سابقه
امدادگر پيشبيمارستاني بايد سابقه  AMPLEرا از خود مصدوم،
اعضاي خانواده يا ش��اهدان سانحه بدست آورد .ديابت قندی ،اختالالت
ي شبيه به
تشنجي ،و مس��موميت با الکل و مواد مخدر ميتوانند عاليم 
 TBIداش��ته باشند .هر عاليم و شواهدي دال بر مصرف يا مصرف بيش
از ح��د داروها بايد مورد توجه قرار گيرد .مصدوم ممکن اس��ت س��ابقه
آس��يب قبلي در ناحيه س��ر داش��ته باشد و از س��ردرد مداوم يا راجعه،
اختالالت بينايي ،تهوع و استفراغ يا مشکالت تکلم رنج ببرد.

معاينات مکرر

حدود  3%مصدومان دچار آس��يب خفيف مغزي ()GCS 14- 15
ممکن اس��ت مبتال به اختالل هوش��ياري پيش بيني نش��دهاي بشوند.
در خ�لال انتقال مصدوم ،بايد هرچن��د وقت يکبار ارزيابي اوليه و اندازه
گيري  GCSمجددا تکرار ش��وند .مصدومانی که در خالل انتقال بيش
در معرض ديد قرار دادن مصدوم
از  2امتياز  GCSرا از دس��ت بدهند ،درمعرض خطر آس��يب درجريان
مصدوم��ان دچ��ار  TBIاغل��ب گرفتار آس��يب ديدگيهاي ديگري قراردارند .اين دس��ته از مصدومان نياز به انتقال سريع به مرکز درمانی
نيز هس��تند ک��ه ميتوانند حي��ات و اندامهای فوقان��ی و تحتانی و نيز مناسب خواهند داش��ت .مرکز تحويل گيرنده از اين تغييرات  GCSبه
مغ��ز مصدوم را تهديد نمايند .بنابراين الزم اس��ت تمام بدن آنها براي منظ��ور اجرای اقدامات اوليه اس��تفاده خواهد کرد .بنابراين تغييرات در
آسيبهاي بالقوه کشنده مورد معاينه قرار گيرد.
عالي��م حياتي يا  GCSرا بايد به مرکز درم��ان تحويل گيرنده گزارش
نمود و در پرونده مراقبتي او نيز کتبا نوش��ته شود .پاسخهاي مصدوم به
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(شکل 7ـ)8

آسيبهای وسيع اسكالپ ميتواند منجر به خونريزی شديد خارجی شوند.

اقدامات مراقبتي و درماني نيز بايد ضبط و ثبت شوند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آسيبهاي اختصاصي

آسيبهای ناحيه سر و گردن

اسکالپ
همانطورکه در بخش آناتومی بيان ش��د ،اس��کالپ يا پوس��ت ناحيه
س��ردارای چندين اليه بافت بوده و بس��يار پر عروق ميباشد .حتی يک
السراس��يون (پارگی) کوچک در اين ناحيه ميتواند منجر به خونريزی
وسيعی بشود .آسيبهای وسيعتر (مثال کنده شدن وسيع اسکالپ از روی
جمجمه) ميتوانند موجب ش��وک هيپوولميک و حتی خونريزی مهلک
ش��وند (ش��کل  .)8-7اين نوع صدمات معموال در سرنشين فاقدکمربند
ايمنی صندلی جلو يک خودرو که سرش به شيشه جلو برخورد مينمايد
و نيز در کارگران دارای موی بلند که موهايشان در دستگاه گير ميکند،
مشاهده ميشوند .ضربه شديد به ناحيه سر ممکن است موجب تشکيل

(شکل 8ـ)8
مغز فرو ببرد.

شکستگي نوع دپرس جمجمه ميتواند قطعات استخوان را به درون بافت

هماتوم اسکالپ گردد که در لمس ميتواند با شکستگی دپرس جمجمه
اشتباه شود.

شکستگيهاي جمجمه
اين شکستگيها هم به علت تروماي بالنت (غير نافذ) و هم تروماي
ناف��ذ روي ميدهند .شکس��تگيهاي خط��ي )linear fractures
 %80م��وارد را تش��کيل ميدهن��د ،ام��ا ضرب��ه قوي ميتوان��د موجب
شکس��تگي دپرس ( )depressed fracturesجمجمه ش��ود .در اين
حالت تکههاي شکسته استخوان ،بافت مغزي زير خود را تحت فشار قرار
ميدهند (شکل  .)8-8هرچند که شکستگيهاي خطي ساده را ميتوان
با بررس��ي راديوگرافيک تشخيص داد ،اما شکس��تگيهاي دپرس را در
جريان معاينه دقيق فيزيکي ،اغلب ميتوان لمس نمود .يک شکس��تگي
بسته غير دپرس به خودي خود اهميت باليني چنداني ندارد ،ولي خطر
ب��روز هماتوم داخل جمجمهاي را به طرز چش��مگيري افزايش ميدهد.
شکس��تگيهاي باز جمجمه به علت ضربه فوق العاده ش��ديد يا به علت
اصاب��ت گلوله روي داده و مکاني ب��راي ورود باکتريها به داخل مغز و

تـرومـاي ناحيه سر

(شکل 9ـ)8
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انواع شکستگيهای Le Fortناحيه ميانی صورت ،A .شکستگی  Le Fortنوع يک ،B ،شکستگی  Le Fortنوع دو ،C ،شکستگی  Le Fortنوع سه

نهايتا ايجاد مننژيت در مصدوم محس��وب ميشوند .اگر دورامتر (سخت
ش��امه) پاره شود ،بافت مغز يا  CSFاز طريق شکستگي باز جمجمه به
بيرون نش��ت مينمايد .به علت خطر مننژيت ،اينگونه آس��يبها نياز به
ارزيابی فوری توسط جراح مغز و اعصاب دارند.
اگر  CSFاز س��وراخهاي بيني يا کانالهاي گوش س��رازير شود ،بايد به
شکس��تگيهاي قاعده جمجمه (شکس��تگيهاي کف کرانيوم) مشکوک
ش��د .اکيموز اطراف حدقه چشم (موسوم به  )raccoon eyesواکيموز
روي ناحيه ماس��توييد در پش��ت گوش (موس��وم ب��ه  )Battleٌَs signشکس�تگيهای اس�تخوان مانديب�ل ي�ا آرواره پايي�ن .بع��د از
معموال در شکس��تگيهاي قاعده جمجمه مشاهده ميشوند .اين عاليم شکس��تگيهای اس��تخوانهای بينی ،شايعترين شکس��تگيهای ناحيه
معموال چند ساعت بعد ظاهر ميشوند.
صورت ،شکس��تگیهای مانديبل ميباشند .در  50%موارد ،مانديبل در
بيش از يک نقطه دچار شکس��تگی ميشود .شايعترين شکايت مصدوم
دچار شکس��تگی مانديبل عبارت اس��ت از مال اکلوژن دندانها ؛ يعنی
آسيبهای ناحيه صورت
اينک��ه دندانه��ای بااليي با دندانهای پايينی طب��ق معمول باهمديگر
دامن��ه صدم��ات وارده ب��ه ص��ورت از ترومای مختص��ر بافت نرم تا
جفت نميش��وند .در معاينه يک نوع دفورميتی موسوم به  step-offو
آس��يبهای ش��ديدی که موجب اخت�لال در راه هوايي يا بروز ش��وک
کريپتانس قابل لمس ميباشند.
هيپوولميک ميش��وند ،نوس��ان دارد .راه هوايي هم ب��ه علت تغييرات
س��اختمانی ناشی از تروما و هم به علت تجمع مايع يا اشيا ديگر در آن
شکستگيهای بينی .شواهد دال بر وجود يک شکستگی بينی عبارتند
ممکن است دچار اختالل ش��ود .تغييرات ساختمانی حاصل دفورميتی
از :اکيم��وز ،ادم و خونريزی بينی يا اپيستاکس��ی .در معاينه تغييرات و
استخوانهای شکسته صورت يا هماتومهای مستقر در بافتها ميباشند.
اختالالت استخوانی مشهود ميباشند.
چون تراکم عروق خونی در ناحيه سر فراوان است ،بسياری از آسيبهای
وارده به اين ناحيه ميتوانند موجب هموراژی قابل توجهی شوند .خون
و لختههای خونی ممکن اس��ت معبر هوايي را مسدود گردانند .ترومای
ناحيه صورت معموال با تغيير س��طح هوش��ياری و حتی ضربه شديد به
مغز همراه ميباش��د .ترومای صورت ميتواند منجر به شکس��تگيها يا
جابجايي دندانها به داخل راه هوايي ش��ود TBI .و شوک هيپوولميک
نيز ممکن است موجب استفراغ منجر به انسداد راه هوايي شوند.

208

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

شکس��تگيهای ناحيه ميانی صورت .اين شکستگيها را ميتوان به و هم پرفوزيون مغزی را مختل مينمايد.
قرار زير دسته بندی نمود (شکل:)8-9
شکس��تگی نوع يک  Le Fortعبارت است از جداشدن افقی آسيبهای وارده به مغز
•
اس��تخوان ماگزيال ي��ا آرواره باال از کف بينی .هرچن��د که معبر هوا در ضربه مختصر مغزي ()Cerebral Cuncussion
س��وراخهای بينی دچار اختالل نميش��ود ،اما ناحيه اروفارنکس ممکن
تشخيص کانکاژن يا ضربه مختصر مغزی وقتی گذاشته ميشود که
است توسط لخته خونی يا ادم کام نرم مسدود شود.
شکس��تگی نوع دو  Le Fortموس��وم به شکستگی هرمی يا مصدوم هر گونه تغييري گذرا در عملكرد نورولوژيك از خود نشان دهد.
•
پيراميدال ش��امل ماگزيالی راس��ت و چپ ،بخش داخلی کف اوربيت و هرچن��د که اغلب مصدومان دچار کانکاژن هوش��ياری خود را ازدس��ت
استخوانهای بينی ميباش��د .از آنجاييکه سينوسها پر عروق هستند ،ميدهند ،اما تش��خيص آن نياز به از دست دادن هوشياری ندارد ؛ بلکه
خونريزی حاصل از اين شکستگی ميتواند راه هوايي را مسدود نمايد .فراموشی بعد از تروما به عنوان عالمت اصلی و مشخصه کانکاژن قلمداد
شکستگی نوع سه  Le Fortشامل شکستگی استخوانهای ميشود .ساير تغييرات نورولوژيک عبارتند از:
•
صورت و جداشدن آنها از جمجمه (ازهم جداشدن جمجمه و صورت) • ماتي و مبهوتي
ميباشد .به علت شدت ضربات وارده ،اين شکستگی ممکن است همراه • پاس��خهای کالمی و حرکتی با تاخير (کندی در پاس��خ به سواالت
باشد با انسداد راه هوايي ،وقوع  ،TBIآسيب ديدگی مجاری اشک ،مال و اجرای دستورات )
اوکلوژن دندانها .نشت مايع  CSFاز سوراخهای بينی.
• اغتشاش ذهنی و ناتوانی در تمرکز
درمصدومان دچار شکستگيهای ناحيه ميانی صورت عموما تقارن • ناتوان��ی در جهت يابی (حرکت در جهت نادرس��ت ،ناآگاه به زمان
طبيعی صورت ازبين ميرود .صورت تخت بنظر رس��يده و مصدوم قادر و مکان)
به بستن آروارهها و دندانهای خود نميباشد .اگر مصدوم هوشيار باشد • لکن��ت زبان ي��ا صحبتهای بي ربط (بيان جم�لات ناهماهنگ و
از درد و بيحسی در ناحيه صورت شکايت دارد .در معاينه ،نواحی دچار غيرقابل فهم)
• فقدان هماهنگی حرکتی (س��کندری خ��وردن ،ناتوانی در حرکت
شکستگی کريپيتوس دارند.
روی خط راست)
• عواطف نامناسب نسبت به محيط (مثال گريه بدون دليل واضح)
آسيبهای وارده به الرنکس يا حنجره
• کم ش��دن حافظه (مرتبا س��والي را ميپرس��د که قبال به آن پاسخ
شکستگيهای حنجره مشخصا به علت ضربه بالنت به ناحيه قدامی
داده شدهاست.
گردن يا برخورد گردن قدامی يک موتور يا دوچرخه س��وار به يک شئ
• ناتوانی در به حافظه سپردن و يادآوری کلمات و اشيا
روی ميدهن��د .مصدوم از تغيي��ر صدا (معموال تون بم صدا) ش��کايت
در هم��ه مصدوم��ان دچ��ار کانکاژن CT Scan ،ناحيه س��ر نرمال
دارد .در معاين��ه ،کوفتگ��ی ناحيه گردن و فقدان برجس��تگی غضروف
تيروئيد (س��يب آدم) ديده ميشوند .شکس��تگی حنجره ميتواند منجر ميباشد.
به آمفيزم زير پوستی در ناحيه گردن شود که در معاينه هم قابل لمس
سردرد شديد ،سرگيجه و تهوع و استفراغ معموال در اين مصدومان
ميباشد .گذاشتن لوله تراشه در چنين مصدومانی معموال ممنوع است ،ديده ميش��وند .هرچند که بخش اعظم اين يافتهها فقط چند س��اعت
زيرا ممکن اس��ت موجب جابجايي قطعات شکس��ته ش��ود .اگر مصدوم تا چند روز طول ميکش��ند ،اما برخي از اين افراد دچار س��ندروم بعد
مشکوک به اين نوع شکستگی دچار انسداد راه هوايي شود ،انجام روش از کان��کاژن ش��ده و به مدت چن��د هفته و در ضربات ش��ديدتر تا چند
کريکوتايروتومی برای او نجات بخش خواهد بود.
ماه از س��ردرد ،س��رگيجه و عدم تمرکز فکري شکايت دارند .مصدومان
دچار کانکاژن دارای عاليم (مخصوصا افراد دچار تهوع ،استفراغ يا عاليم
آسيب وارده به عروق گردنی
نورولوژيک در ارزيابی ثانويه) را بايد فورا به منظور بررسی بيشتر انتقال
ش��ريان کاروتيد و وريد ژوگوالر در دوس��مت تراشه در ناحيه گردن داد.
قدام��ی عبور ميکنند .ش��ريانهای کاروتيد خون بخ��ش اعظم مغز را

تامي��ن نم��وده و وريدهای ژوگوالر خون اين ناحي��ه را تخليه ميکنند .هماتوم داخل جمجمهاي

آس��يب وارده به هرکدام از اين عروق موجب خونريزی وسيعی ميشود.
خطر ديگر آس��يب ديدگی وريد ژوگوالر ،آمبوليسم هوا خواهد بود .اگر
مصدوم بايستد يا س��ر باال گرفته شود ،در خالل دم فشار وريدی کمتر
از فش��ار اتمس��فر ش��ده و امکان ورود هوا به داخل خون وريدی فراهم
ميشود .يک آمبولی بزرگ هوا ميتواند کشنده باشد ،زيرا هم کار قلب

هماتومه��اي داخل جمجمهاي به س��ه دس��ته کل��ي طبقه بندي
ميش��وند ـــ اپيدورال ،ساب دورال و اينتراس��ربرال ـــ .چون عاليم و
نش��انههاي اين سه نوع هماتوم بس��يار نزديک به هم هستند ،تشخيص
آنها از همديگر در محيط پيشبيمارس��تاني و حتی در بخش اورژانس
تقريبا ناممکن اس��ت ،بااين وصف ،امدادگر پيشبيمارس��تاني براساس
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(شکل 10ـ)8
وضع باليني ميتواند به هماتوم اپيدورال مشکوک شود .تشخيص دقيق
اين هماتومها از همديگر فقط توسط انجام  CT scanدر مرکز درماني
امکان پذير ميباش��د .چون اين هماتومها در درون جمجمه محکم ،فضا
اش��غال ميکنند ،موجب افزايش سريع  ICPميش��وند (مخصوصا اگر
بزرگ باشند).
هماتوم اپيدورال .اين نوع هماتومها مس��ئول  2%کل موارد TBIs
نيازمند بستري ميباشند .هماتومهاي اپيدورال معموال به علت ضربه با
سرعت کم (مثال ضربه ناشي از توپ بيس بال يا مشت) به ناحيه تمپورال
ايجاد ميشوند .شکستگي اين استخوان نازک به شريان مننژيآل مياني
آس��يب وارد کرده و منجر به خونريزي و تجمع خون مابين اس��تخوان
جمجمه و دورامتر خواهد ش��د (شکل  .)8-10اين خون شريانی دارای
فش��ار ب��اال ميتواند دورا مت��ر را از تابل داخلی جمجم��ه جدا نموده و
فضای اپي��دورال پر از خون بوجود آورد .چنين هماتومی در نمای CT
 Scanش��کل يک عدس��ی را به خود ميگيرد .چ��ون اين هماتوم اغلب
حاصل شکس��تگی جمجمهاست ،معموال آسيب ناچيزی به بافت مغز در
زير هماتوم وارد ميش��ود .خطر اصلی زمانی مغز را تهديد مينمايد که
هماتوم درحال گس��ترش مغز را جابجا نموده و موجب هرنی ش��ود .به
همين دليل ،مصدومانی که هماتوم اپيدورال ش��ان س��ريعا تخليه شود،
اغلب نتايج خوبی بدست ميآورند.

فصل هشتم
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 ،Aهماتوم اپيدورال B .سي تي اسکن از يک همااتوم اپيدورال

ش��رح حال کالس��يک يک مصدوم دچار همات��وم اپيدورال به اين
ترتيب است که مصدوم ابتدا به مدت کوتاهي هوشياري خود را از دست
داده ،بعدا هوش��ياري برميگردد و نهايتا دوباره و به سرعت هوشياري از
دست ميرود .در دوره هوشياري يا لوسيد اينتروال ،مصدوم ممکن است
کامال آگاه يا قدري لتارژيک بوده و از س��ردرد ش��کايت دارد .فقط يک
سوم مصدومان دچار هماتوم اپيدورال وارد لوسيد اينتروال ميشوند .از
آنجاييکه اين فاز در س��اير خونريزيهای مغزی هم مش��اهده ميگردد،
برای هماتوم اپيدورال اختصاصی قلمداد نميشود .درهرحال ،مصدومی
ک��ه بعد از لوس��يد اينت��روال دچار افت  GCSبش��ود ،در معرض خطر
روندی گسترش يابنده داخل جمجمهای بوده و نياز به بررسی اورژانسی
دارد.
همزمان با بدتر شدن وضع  LOCمصدوم ،مردمکهاي سمت ضربه
(اپس��ي الترال) ،گشاد گش��ته و به نور واکنش کند نشان داده يا اساسا
واکنش نشان نميدهند .چون اعصاب حرکتي در طناب نخاعي همديگر
را قطع ميکنند ،همي پارزي و همي پلژي معموال در سمت مقابل ضربه
(کونتراالترال) روي ميدهند .ميزان مرگ و مير ناشي از هماتوم اپيدورال
حدود  ،20%اما با تشخيص و تخليه سريع ،ميتوان اين ميزان را به 2%
تقليل داد .اين نتيجه خوب به آن دليل اس��ت که هماتوم اپيدورال يک
ضايعه «خالص» فضاگير بوده و به بافت مغزی زير خود آس��يب چندانی
وارد نمينمايد .زمانی که هماتوم برداشته ميشود ،ضايعه پاتولوژيک نيز
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(شکل 11ـ)8

 ،Aهماتوم ساب دورال ،B .سي تي اسکن از يک هماتوم ساب دورال

از بين رفته و مصدوم نتيجه درخشانی بدست ميآورد .اين تخليه سريع
ن��ه فقط ميزان مرگ و مير را به ش��دت کاهش ميدهد ،بلکه از عواقب
قابل توجه نورولوژيک بعدی نيز ميکاهد .هماتومهای اپيدورال معموال
در جوان��ان اتفاق ميافتند يعنی افرادی که به تازگی زندگی حرفهای را
ش��روع کردهاند .بنابراين شناس��ايي و تخليه سريع اين هماتومها هم از
جنبه انسانی و هم از جنبه اجتماعی دارای اهميت است.
هماتوم س�اب دورال .اين نوع هماتومها مس��ئول  30%آسيبهاي
ج��دي مغزي قلمداد ميش��وند .درقياس با هماتومه��اي اپيدورال ،اين
هماتومها ش��يوع بيشتري داشته و از نظر اتيولوژي ،موقعيت و پروگنوز
(نتيجه نهايي) با آنها تفاوت دارند .هماتوم ساب دورال ،برخالف هماتوم
اپيدورال که منش��ا خونريزي ش��رياني دارد ،معم��وال به علت خونريزي
ناشي از پاره شدن وريدها در اثر ضربه شديد به ناحيه سر ايجاد ميشود.
در اين حالت خون در فضاي س��اب دورال (مابين دورامتر و آراکنوييد)
تجمع پيدا ميکند (شکل .)8-11
هماتومه��ای س��اب دورال به دو ش��کل ظاهر ميش��وند .در برخی
مصدومان��ی که دچار تروم��ای قابل توجهی ش��دهاند ،پارگی وريدهای
ارتباطی منجر به تجمع نس��بتا س��ريع خون در فضای س��اب دورال و
ظهور فوری اثر فش��اری ميش��ود .عالوه بر اين اثر نامطلوب ،پارانش��يم
مغز زير هماتوم ساب دورال نيز دچار ضايعه ميشود که بخشي ناشی از
ضربه منتهی به پارگی وريدی مي باشد .درنتيجه ،برخالف هماتومهای
اپيدورال ،اثر فشاری هماتومهای ساب دورال معموال هم ناشی از تجمع
خون و هم ناش��ی از تورم بافت مغز آس��يب ديده در زير هماتوم است.

مصدومان��ی ک��ه در چنين وضعيت حادی بس��ر ميبرند ،س��ريعا دچار
کاهش سطح هوشياری شده و نياز به مانيتور  ICPو مراقبت اورژانسی
و احتماال جراحی دارند.
ام��ا در برخی افراد ،هماتومهای س��اب دورالی اتفاق ميافتند که از
نظر بالينی آش��کار نميباش��ند .در افراد س��المند و ضعيف (مانند افراد
دچار بيماريهای مزمن) ،فضای ساب دورال به علت آتروفی مغز بزرگ
ميش��ود .در چني��ن مصدومانی ،خون ميتواند در فضای س��اب دورال
تجم��ع پيدا ک��رده و در همان حال موجب عاليم واضح بالينی نش��ود.
اينگونه هماتومهای ساب دورال در هنگام سقوط يا در خالل تروماهای
کوچک وارده به افراد س��المند ايجاد ميش��وند .کسانی که از داروهای
آنت��ی کواگوالن يا ض��د انعقادی مانن��د وارفارين (کومادين) اس��تفاده
ميکنن��د ،درمع��رض خطر بااليي قرار دارند .چون اين موارد س��قوط و
تروم��ا چندان قابل توجه نميباش��ند ،اغلب مصدومان برای بررس��ی و
ارياب��ی مراجعه نکرده و درنتيجه خونريزی تش��خيص داده نميش��ود.
بس��ياری از مصدومانی که در آنها هماتوم س��اب دورال نهايتا تشخيص
داده شدهاست ،هيچگونه حادثه تروماتيکی را به ياد نميآورند.
بااي��ن ح��ال ،در برخ��ی از افرادی ک��ه نهايتا هماتوم س��اب دورال
تش��خيص داده شدهاست ،لخته ساب دورال حل ميشود اما کماکان در
حفره ساب دورال باقی ميماند .به مرور زمان و از طريق مکانيسمی که
ش��امل خونريزيهای مکرر کوچک به داخل هماتوم حل شده ميباشد،
هماتوم س��اب دورال مزمن گس��ترش پيدا کرده و بتدريج اثر فش��اری
روی مغز اعمال ميکند .چون اثر فش��اری تدريجی است ،مصدوم عاليم
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دراماتيک و فوری نظير آنچه که در هماتوم حاد س��اب دورال مش��اهده
ميش��وند ،از خود نش��ان نداده وبيشتر دچار س��ردرد ،اختالل بينايي،
اختالل ش��خصيتی ،مش��کالت کالمی (ديس آرت��ری) و همی پارزی يا
همی پلژی تدريجا پيش��رونده ميشوند .تنها زمانی که اين عاليم شديد
بشوند ،مصدوم يا مراقب او به دنبال راه چاره گشته و در واقع در چنين
زمانی هماتوم ساب دورال مزمن تشخيص داده ميشود .در CT Scan
نمای هماتوم ساب دروال مزمن با نمای هماتوم ساب دورال حاد متفاوت
ميباش��د .گاهی اوق��ات حادثهای که موجب مراجعه فرد برای بررس��ی
و مراقبت ميش��ود ،جديد ترين موردخونريزی س��اب دورال ناچيزی و
مکرری است که منجر به هماتوم ساب دورال مزمن شدهاست .در چنين
م��واردی ،مقداری مختصر خونريزی ت��ازه در حوض بزرگی از خونريزی
مزمن مشاهده ميشود .ضرورت جراحی فوری تابع عاليم مصدوم ،حجم
توده هماتوم و وضع عمومی پزشکی او ميباشد.
پرس��نل پيش بيمارستانی زمانی با چنين افرادی روبرو ميشوند که
برای مراقبت از بيماران مزمن فراخوانده ش��ده باش��ند .چون عاليم غير
اختصاصی هستند ،تشخيص هماتوم مزمن ساب دورال در صحنه حادثه
بندرت امکانپذير بوده و عاليم آن ممکن اس��ت با عاليم س��کته مغزی،
عفونت ويا بدتر شدن وضع عمومی بيمار اشتباه شوند.
هرچند که بس��ياری از هماتومهای س��اب دورال در چنين افرادی
ماهيت��ی مزمن دارن��د ،اما در اف��رادی که کومادين مص��رف ميکنند،
متعاقب يک ترومای واقعا ناچيز ممکن است هماتوم ساب دورالی ايجاد
شود که در عرض چند ساعت گسترش پيدا کرده و به علت ناتوانی بدن
اودر تش��کيل لخته ،منجر به هرنی مغز شود .چنين مصدومانی در آغاز
وضع عمومی خوبی دارند ،اما چند س��اعت بعد از رسيدن به بيمارستان
وضع ش��ان روبه وخامت ميگذارد .افراد سالمند و مخصوصا افرادی که
از کومادين اس��تفاده ميکنند و دچار س��قوطهای مشخص اما کوچکی
ميشوند را بايد با دقت و وسواس بيشتری تحت مراقبت قرار داد.
کوفتگ�ی مغزی .آس��يب وارده به خود بافت مغ��ز ميتواند موجب
کوفتگیهای مغزی شده و اگر اين آسيب عروق خونی درون مغز را نيز
در بربگيرد ،خونريزی واقعی به داخل ماده مغز يا خونريزی انتراسربرال
اتفاق ميافتد .کوفتگيهای مغزی نس��بتا ش��ايع ب��وده و در  20تا 30
درصد آسيبهای شديد مغزی روی ميدهند ،اما در آسيبهای متوسط
به نس��بت کمتری مشاهده ميشوند .هرچند که اين آسيبها معموال به
علت ترومای بالنت(غير نافذ) عارض ميش��وند ،ام��ا ترومای نافذ نظير
اصاب��ت گلوله به مغز نيز موجب آنها ميش��وند .در ترومای بالنت(غير
نافذ) ،کوفتگیهای مغزی يا کانتيوژن ممکن اس��ت متعدد باش��ند .اين
آس��يبها حاصل ي��ک الگوی پيچيده رفت و برگش��ت نيروها در درون
جمجمه ميباش��ند .در نتيجه ،کانتيوژن گاهی اوقات در جايي دورتر از
محل اصابت ضربه مش��اهده ميش��ود (معموال در سمت مقابل مغز که
موسوم به آسيب«کونترکوپ» است).
کانتيوژنه��ای مغ��زی معموال  12تا 24س��اعت زمان ميبرند تا در
نم��ای  CT Scanظاهر ش��وند .بنابراين يک مص��دوم دچار کانتيوژن
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ممکن اس��ت  CT Scanاوليه نرما ل داشته باشد .تنها عالمت يا کليد
دال ب��ر وجود کانتي��وژن در بس��ياری از مصدومان دارای آس��يبهای
متوس��ط مغزی ( GCSبرابر با 9تا  ،)13ممکن است افت  GCSباشد.
زمانی که کانتيوژن بتدريج ظاهر ميشود ،نه فقط در نمای CT Scan
بيش��تر نمايان ميگردد ،بلکه ممکن است اثر فش��اری بيشتری اعمال
نموده و سردرد ش��ديدتری عارض گردد .اين وضع ميتواند آسيبهای
متوس��ط مغزی را در حدود  10درصد مصدومان به س��مت آسيبهای
شديد سوق دهد.
خونري�زی س�اب آراکنوئي�د .اين ن��وع خونري��زی در زير پرده
آراکنوئي��د يا عنکبوتيه روی ميدهد .پرده مذکور در زير فضای س��اب
دورال قرار گرفته و س��طح مغز را ميپوش��اند .خ��ون موجود در فضای
ساب آراکنوئيد نميتواند وارد فضای ساب دورال شود .بسياری از عروق
خونی مغز در فضای س��اب آراکنوئيد قرار دارند ؛ طوريکه آس��يب وارده
به اين عروق موجب خونريزی ساب آراکنوئيد شده و اليهای از خون در
زير پرده آراکنوئيد روی سطح مغز نمايا ن ميشود .اين اليه خون نازک
بوده و بندرت اثر فشاری اعمال ميکند.
بنظر ميرس��د که خونريزی س��اب آراکنوئيد معموال ناشی از پارگی
آنوريسمهای مغزی باشد .در واقع ،خونريزی ساب آراکنوئيد بعد از تروما
شايعترين علت اين نوع خونريزی ميباشد .چون خونريزی ساب آراکنوئيد
بندرت موجب اثر فشاری ميشود ،نيازی به جراحی يا دکمپرس کردن
ندارد با اين وصف ،وجود آن دليلی احتمالی بر آسيب شديد مغزی بوده
و خط��ر وجود ضايعات فضاگير در مغ��ز را دوچندان ميکند .مصدومان
دچار خونريزی ساب آراکنوئيد بعد از تروما يا  63 tSAHتا  73درصد
خطر دچار شدن به کانتيوژن مغزی را به همراه خود دارند .حدود 44%
آنها دچار هماتوم ساب دورال ميشوند .اين افراد ريسک بيشتری برای
ابت�لا به افزايش  ICPو خونريزی داخل بطن��ی دارند .مصدومان دچار
مقدار بيشتر( tSAHضخامت اليه خون بيشتر از يک سانتيمتر و وجود
خون در ناحيه سوپراس�لار و سيس��ترنها) بيش��تر دچار عواقب ناگوار
مغزی ميش��وند .وجود  tSAHدر مصدوم��ان دچار ضربه مغزی موارد
بروز مرگ را دوبرابر مينمايد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقدامات مراقبتي
اقدام��ات مراقبتي موثر در رابط��ه با مصدوم دچار TBIمعطوف به
درمان خطرات بالقوه کشندهاي ميباشند که در ارزيابي اوليه شناسايي
ش��دهاند .زماني که اين خطرات شناس��ايي شدند ،مصدوم را بايد سريعا
آماده ک��رده و به نزديکترين مرکزدرماني مجهز ب��ه امکانات مراقبت از
 TBIمنتقل نمود.

راه هوايي
مصدوم��ان دچ��ار کاه��ش  LOCقادر به محافظ��ت از راه هوايي
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

خ��ود نبوده و اکسيژناس��يون کافی به بافت آس��يب دي��ده مغز از نظر
جلوگيری از آسيب ثانويه دارای اهميت فوق العادهای است .همانطورکه
قبال خاطرنشان شد ،آس��يبهای ناحيه صورت به علت هموراژی و ادم
ميتوانند راه هوايي را مسدود گردانند .هماتومهای کف دهان يا کام نرم
قادر به انس��داد راه هوايي خواهند بود .آشنايي با مهارتهای پايه الزمه
انج��ام مراقبتهای مداخلهای در باز کردن راه هوايي قلمداد ميش��وند
(به فصل شش��م نگاه کنيد) هم راه هوايي دهانی و هم راه هوايي بينی
امکان دارد که به توس��ط ادم يا لختههای خونی مسدود شوند بنابراين
ساکش��ن متناوب اين مجاری ضرورت دارد .مصدومان دچار آسيبهای
ناحيه صورت و حنجره يا ساير آسيبهای ناحيه گردن بايد در پوزيشنی
قرار داده شوند که راه هوايي آنها را باز نگه دارد .تالش برای قرار دادن
مصدوم در وضعيت س��وپاين يا پوش��اندن کوالر گردنی به او (درصورتی
که به علت اختالل در راه هوايي دچار هيپوکس��ی باشد) ممکن است با
مقاومت ش��ديد روبرو شود .در چنين مواقعی ،باز نگه داشتن راه هوايي
بر بي حرکت کردن س��تون فقرات ارجحيت داشته و ميتوان مصدوم را
در وضعيت نشس��ته يا نيمه نشسته (با توجه به تحمل او) منتقل نمود.
اگر گذاش��تن کوالر گردنی در برقراری راه هواي��ي اختالل ايجاد نمايد
ّبايد گذاشتن آنرا به تعويق انداخته و به کمک دست ثبات ستون فقرات
گردنی را تامين نمود .مصدومان هوش��يار معموال با ساکش��ن کردن راه
هوايي خود ميتوانند در باز نگه داش��تن آن کم��ک نمايند .امدادگران
ميتوانند به اين مصدومان اجازه دهند تا ساکش��ن را نگه داش��ته و در
صورت نياز از آن استفاده کنند .ترومای ناحيه صورت از جمله تروماهای
ناشی از  GSWمنعی برای گذاشتن لوله تراشه محسوب نميشوند.
مطالعهای در گذش��ته نش��ان داده بود ميزان مرگ و مير در ميان
مصدومان دچار  TBIکه در محيط پيش بيمارس��تان انتوبه ش��دهاند،
کاهش قابل توجه��ي ميکند .اما مطالعات اخير نتايج متفاوتی در افراد
دچار  TBIانتوبه ش��ده در صحنه حادثه را بدست دادهاست .تبيين اين
تفاوت نياز به پژوهشهای بيشتری دارد .با اين وصف ،در برخی شرايط
گذاش��تن نامناسب لوله تراش��ه در قياس با نگذاشتن آن خطر بيشتری
به همراه دارد .فاکتورهای تصميمس��از عبارت از مهارت فرد لوله گذارو
طول زمان انتقال ميباش��ند .در محيطهای شهری ،فواصل زمانی کوتاه
انتقال اي��ن امکان را به مصدومان ميدهد تا س��ريعا به بخش اورژانس
منتقل شده و در آنجا انتوبه شوند .مصدومانی که در صحنه حادثه انتوبه
ش��دهاند ممکن است بدليل طوالنی ش��دن زمان صحنه و کم تجربگی
امدادگری که انتوباسيون را انجام دادهاست ،وضع بدتری پيدا کنند.
همچنين ،انتوباس��يون در سيس��تمی که امدادگران اش فقط سالی
چند بار لوله تراش��ه ميگذارند خطرات بيشتری به همراه داشته و بهتر
اس��ت در ط��ول انتقال از از روشه��ای ديگر برای برق��راری راه هوايي
اس��تفاده ش��و د .برعکس در سيس��تمی که با انتقالهای طوالنی مدت
س��روکار دارد ،گذاشتن لوله تراشه ،هرچند توس��ط افراد کم تجربه ،از
نگذاش��تن آن بهتر است .مطالعات بيش��تر به منظور دستيابی به روشی
بهتر در شرايط پيش بيمارستانی بايد انجام شوند.
ب��ا توجه به هم��ه اين موارد ،در کليه مصدومان دچار TBIش��ديد

( GCSمس��اوي  8ي��ا کمتر) انتوب��ه کردن را بايد م��ورد مالحظه قرار
داد .ب��ا اين وصف ،اج��راي اين اقدام به دليل حال��ت تهاجمي مصدوم،
قفل ش��دن عضالت چانه (تريس��موس) ،اس��تفراغ و ضرورت ثابت نگه
داشتن ستون فقرات گردني ،با چالش جدي روبرو ميباشد .انتوباسيون
بايد توس��ط کس��ی انجام ش��ود که دارای مهارت کافی باش��د .استفاده
از داروه��اي بلوکه کنن��ده عصب و عضله ،به عنوان بخش��ي از پروتکل
انتوباس��يون س��ريع ( ،)RSIميتواند روند انتوبه کردن را آسان گرداند.
ميتوان از انتوباس��يون به روش نازوتراکئآل کورکورانه نيز استفاده کرد،
اما با وج��ود تروماي ناحيه مياني صورت ،اج��راي اين روش ممنوعيت
نس��بي دارد .تجهيزات ساکش��ن کردن بايد همواره در دسترس باشند.
اگر تالشهاي اوليه براي انجام انتوباس��يون ب��ا موفقيت همراه نبودند،
بايد از انجام الرنگوس��کوپي طوالني مدت امتناع کرد ،مخصوصا اگر که
زمان انتقال کوتاه باش��د .ونتيالسيون به کمک يک ايروي دهاني حلقي
هم��راه با  BVMيا ونتيالس��يون ب��ا اس��تفاده از روش ترانس تراکئآل
پوس��تي يا  PTVاز جمله روشهاي قابل قبول ميباش��ند .مصدومان
دچار آس��يبهای وسيع ناحيه صورت و انسداد راه هوايي نياز به PTV
يا کريکوتايروتومی جراحی دارند.

تنفس
هم��ه مصدومان مش��کوک ب��ه  TBIبايد اکس��يژن کمکي دريافت
کنند .اس��تفاده از دس��تگاه پالس اکس��يمتر اکيدا توصيه ميشود ،زيرا
هيپوکس��ي ميتواند عواقب نورولوژيک را بدتر نمايد .با استفاده از پالس
اکسيمتر ميتوان درصد اکسيژن را تعيين کرد .حداقل درصد اشباع آن
يا  Spo2بايد  90باش��د ،گرچه درصد مطلوب بهتر اس��ت  95يا بيشتر
باشد .اگر اين دستگاه در دسترس نباشد ،براي تامين اکسيژن مصدومي
که خود به خود نفس ميکش��د ،ميتوان از ماس��ک صورت موس��وم به
 nonrebreatherاس��تفاده کرد .براي مصدومان انتوبه ش��ده بايد به
کمک دس��تگاه  BVMدرصد اکسيژن را به  100%رساند .اگر عليرغم
اکسيژن درماني ،هيپوکسي کماکان ادامه پيدا کرد ،امدادگر بايد به علل
احتمالي آن از جمله آسپيراس��يون و پنوموتوراکس فشاري توجه کرده
و آنها را درمان نمايد .ميتوان اس��تفاده از دس��تگاه ( PEEPدرصورت
وجود) را به منظور اکسيژن رساني بهتر ،در دستور کار گذاشت ،اما اگر
فش��ار  PEEPبيشتر از  15سانتيمتر آب باش��د ،ممکن است  ICPرا
افزايش دهد.
چ��ون ه��م هيپوکاپنه و هم هيپرکاپنه ،ميزان آس��يب ديدگي مغز
را بيش��تر ميگردانند ،کنترل کردن تعداد تنفس دارای اهميت اس��ت.
اگر امکان انجام  ABGيا کنترل گازهای خون ش��ريانی فراهم باش��د،
فش��ار کربن دي اکسيد ش��ريانی يا  Paco2بايد در محدوده  35تا 40
ميلی متر جيوه نگه داری ش��ود .در مصدومانی که از نظر هموديناميک
دارای ثبات هس��تند ميتوان از  ET co2برای تخمين ميزان Paco2
استفاده کرد .چون مقادير  Paco2و  ET co2از مصدومی تا مصدومی
ديگر تفاوت فاحش باهمديگر دارند ،بهتر اس��ت هر مصدوم بس��تری در
بيمارس��تان ،دارای«يک ضريب تبديل» مخصوص بين  Paco2و ET

تـرومـاي ناحيه سر

 co2باشد .اين ضريب از طريق مقايسه نتايج  ABGو  ETco2بدست
ميآي��د .هر زمان که وضع مص��دوم تغيير کند بايد  ABGجديد انجام
شود.
در ش��رايط پي��ش بيمارس��تانی ام��کان ب��رآورد  Paco2به منظور
تعيين ضري��ب تبديل ،معموال وج��ود ندارد .عالوه براي��ن ،فاکتورهای
ديگری مانند تغييرات در پرفوزيون ريوی ،در برون ده قلبی و در درجه
حرارت بدن مصدوم همگی موجب تغيير در مقدار  ETco2ميش��وند
ک��ه امکان افتراق آنها از تغييرات  ETco2ناش��ی از  Paco2ناممکن
اس��ت چون تغييرات فيزيولوژيک در شرايط پيش بيمارستانی به دليل
احيا مصدومان و گرم کردن و ونتيالس��يون آنها سريعا روی ميدهند،
بنابراين وضعيت آنقدر دارای ثبات نيس��ت که بتوان از  ETco2با دقت
اس��تفاده کرد .هرچند که  ETco2ابزاری بسيار عالی در مانيتور کردن
ونتيالسيون قلمداد ميشود ،اما در شرايط پيش بيمارستانی فاقدآنچنان
دقتی است که بتوان به عنوان راهنما در هيپرونتيالسيون درمانی از آن
استفاده کرد.
درجه ونتيالس��يون مصدوم را ميتوان از راه س��اده ش��مارش تعداد
تنف��س در دقيق��ه برآورد نمود .در مصدومان دچ��ار  TBIکه از تنفس
کمکی اس��تفاده ميکنند ،بايد س��عي کرد تا تع��داد تنفس در محدوده
نرمال حفظ ش��ود :ـ بزرگس��االن  10بار دردقيقه ،ک��ودکان  20بار در
دقيق��ه و ش��يرخواران  25بار در دقيقه ـــ .هيپرونتيالس��يون ش��ديد
موج��ب انقباض عروق مغزي و درنتيجه کاهش انتقال اکس��يژن به مغز
ميش��ود .معلوم شدهاست که استفاده از روش معمول هيپرونتيالسيون
پروفيالکتيک ،عواقب نورولوژيک را بيشتر ميگرداند .بنابراين نبايد از آن
اس��تفاده شود .نتايج مطالعهای نشان دادهاست که هم هيپرونتيالسيون
و هم هيپوکس��ی ش��ديد موجب افزاي��ش ميزان مرگ و مير ش��دهاند.
برای مصدومان بزرگس��ال ،دادن تنفس کمک��ی با حجم جاري  350تا
 500ميل��ی ليتر و با تعداد  10بار در دقيقه کفايت کرده و بدون ايجاد
هيپوکاربی ،اکسيژن کافی را تامين مينمايد.

گردش خون
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فش��اری اس��تفاده شود (مگر آنکه خونريزي وسيع باش��د) ،زيرا اين کار
ممکن است دامنه آسيب مغزي را زيادتر نموده و منجر به افزايش ICP
ش��ود .فشار مس��تقيم و ماليم ميتواند اندازه هماتوم خارج جمجمهاي
را ني��ز محدود نماي��د .انتقال محتاطانه مصدوم ب��ر روي بکبورد بلند و
بيحرکت کردن او در وضعيت آناتوميک مناس��ب ،ميتواند خونريزي به
اطراف شکستگيها را به حداقل برساند.
هموراژی با منش��ا شريانهای کاروتيد و وريدهای ژوگوالر ميتواند
بس��يار ش��ديد باش��د .در اغل��ب اوقات ،اعمال فش��ار مس��تقيم چنين
خونريزيهايي را کنترل خواهد کرد .آس��يب وارده به اين عروق توسط
ترومای ناف��ذ ميتواند منجر ب��ه خونريزی داخل��ی و درنتيجه هماتوم
گس��ترش يابنده ش��ود .اينگونه هماتومها ممکن اس��ت موجب انسداد
راه هوايي ش��ده و گذاش��تن لوله تراش��ه را الزامی گردانند با اين حال،
تالش برای گذاشتن لوله تراشه در مصدوم هوشيار دچار هماتوم گردنی
گسترش يابنده بدون خونريزی خارجی ميتواند موجب سرفه شود .اين
س��رفه به نوبه خود ميتواند لخته موجود در محل اصابت چاقو يا گلوله
را جابجا کرده و موجب خونريزی وسيع خارجی شود.
چ��ون هيپوتانس��يون ميتواند ،ايس��کمي مغزي را بيش��تر گرداند،
اقدامات استاندارد در مقابله با شوک بايد بکار گرفته شوند .در مصدومان
دچار  ،TBIترکيب هيپوکس��ي و هيپوتانس��يون مي��زان مرگ و مير را
به حدود  75%ميرس��اند .اگر شوک وجود داش��ته باشد و مشکوک به
خونري��زي داخلي باش��يم ،انتقال فوري مصدوم به ي��ک مركز تروما در
اولويت قرار ميگيرد .ميتوان با ش��وک هيپوولميک و نوروژنيک بوسيله
تزريق مايعات ايزوتونيک کريس��تالوييد ي ب��ه خوبي مقابله نمود .بااين
وص��ف نبايد به بهان��ه گرفتن رگ ،انتقال مص��دوم را به تاخير انداخت.
گرچ��ه ارزيابي حجم خون در محيط پيشبيمارس��تاني کار دش��واري
اس��ت ،با اين حال امدادگر بايد سعي کند تا حجم گردش خون مصدوم
را در صورت امکان به س��طح نرمال (يوولم��ي) برگرداند .براي برقراري
پرفوزيون مغزي بايد کاري کرد که فش��ار سيستوليک خون حداقل در
ح��دود 90تا  100ميلي متر جيوه باقي بماند .براي مصدومان بالغ دچار
 TBIکه عاليم حياتي نرمال داش��ته و مش��کوک به آسيب ديدگيهاي
ديگري نيس��تند ،تزريق داخل وريدي مايعات بايد بيش��تر از 125ml /
 hrنباش��د و درصورتي که عاليم شوک ظاهر ش��وند ،اين مقدار را بايد
تنظيم نمود .مطالعهای راندوم در مصدومان دچار  TBIش��ديد نش��ان
دادهاس��ت افرادی که در شرايط پيش بيمارس��تانی سالين هيپرتونيک
درياف��ت نمودهاند در قياس با افرادی که مايع کريس��تالوئيد گرفتهاند،
 6ماه بعد از واقعه کارايي نورولوژيک تقريبا برابری داش��تهاند .س��الين
هيپرتونيک ب��ه علت قيمت گران و نداش��تن هيچگونه مزيت بر نرمال
س��الين و رينگر الکتات برای استفاده در ش��رايط پيش بيمارستانی به
عنوان مايع جايگزين روتين توصيه نميشود.

ه��م آنم��ي (کم خوني) و هم هيپوتانس��يون از علل ثانويه آس��يب
رساننده به مغز ميباش��ند ،بنابراين بايد تالشها معطوف به جلوگيري
يا درمان آنها باش��د .کنترل خونريزي امري اساسي است .براي کنترل
هر نوع خونريزي خارجي بايد از روش اعمال فش��ار مستقيم يا پانسمان
فش��اري استفاده شود .زخمهاي وسيع ناحيه اس��کالپ ميتوانند منجر
ب��ه خونريزي خارجي قابل توجهي بش��وند .به کمک چن��د عدد گاز و
يک بانداژ االس��تيک (پانس��مان فش��اري) ميتوان خونريزي را کنترل
نمود .اگ��ر اين کار موجب کنترل خونريزی نش��ود ،ميت��وان با اعمال
فشار مس��تقيم روی لبههای زخم آنرا کنترل کرد ،زيرا سيستم عروقی
اس��کالپ موجود در پوس��ت ،بافت نرم و گالئآ تحت فشار قرار ميگيرد.
حت��ی خونريزیهای وس��يع اغلب با اين روش کنترل ميش��وند .اما در ناتواني يا معلوليت
ارزيابی  GCSدر همه مصدومان ترومايي بخش��ی از ارزيابی روتين
شکس��تگيهاي جمجمهاي نوع دپرس و نوع باز نبايد از روش پانسمان
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بعد از بررس��ی وضع گردش خ��ون قلمداد ميش��ود GCS .در برآورد
وضعي��ت عمومی مصدوم و نيز تصميم در مورد انتقال و ترياژ او کارايي
دارد.
هم��ان ط��ور ک��ه قبال تاکي��د گرديد ،مراقبت از  TBIدر ش��رايط
پيشبيمارس��تاني عمدتا ش��امل اقداماتي اس��ت که بتوانند فاکتورهاي
ثانويه آس��يب مغزي را معکوس نموده ي��ا از ظهور آنها ممانعت بعمل
آورند .تشنج طوالني و مکرر گراند مال را ميتوان با تزريق داخل وريدي
يک ماده بنزوديازپيني ،مانند ديازپام ،لورازپام يا ميدازوالم ،کنترل کرد.
اين داروها را بايد بااحتياط فراوان تيتراژ نمود ،زيرا ممکن است موجب
هيپوتانسيون و تضعيف مرکز کنترل تنفس شوند.
به علت بروز موارد قابل توجه شکستگيهاي ستون فقرات گردني،
الزم اس��ت ت��ا گردن مصدومان دچ��ار  TBIرا بيحرک��ت نمود .هنگام
قراردادن ک��والر گردني براي مصدوم دچ��ار  ،TBIبايد قدري احتياط
بخرج داد .برخي ش��واهد حاکي از آنند که محکم بس��تن کوالر گردني
ميتواند منجر به اختالل در درناژ وريدي ناحيه سر و از اين راه افزايش
 ICPش��ود .تازماني ک��ه کفايت بيحرکتي س��ر و گردن برقرار باش��د،
بکارگيري کوالر گردني ضرورتي ندارد.

انتقال
به منظور دستيابي به بهترين نتيجه ممکن ،الزم است تا مصدومان
دچار  TBIمتوسط و ش��ديد را مستقيما به مركز ترومائي منتقل نمود
ک��ه مجهز به امکانات  CT scanو انجام فوري جراحي اعصاب باش��د.
اگر چنين مرکزي در دس��ترس نباشد ،انتقال هوايي از صحنه حادثه به
يک مرکز مناسب را بايد مورد مالحظه قرار داد.
در خالل انتقال مصدوم هر 5تا  10دقيقه يکبار بايد تعداد نبض ،فشار
خ��ون Spo2 ،و  GCSرا ارزيابي نموده و مکتوب کرد .اگر هيپوکس��ي
مداوم وجود داش��ته باشد ،بايد از دس��تگاه  PEEPبا احتياط استفاده
نمود ،زيرا  PEEPبيش��تر از  15سانتيمتر آب ميتواند  ICPرا افزايش
دهد .حرارت بدن مصدوم در زمان انتقال بايد حفظ شود.
بحث در م��ورد بهترين وضعيت قرارگيري مصدوم دچار  TBIکماکان
ادام��ه دارد .بط��ور کلي ،مصدومان دچار  TBIرا ،به دليل وجود س��اير
آس��يبها ،بايد در وضعيت س��وپاين منتقل نمود .هرچن��د که باال قرار
دادن س��ر برانکار درون آمبوالنس يا بکب��ورد بلند (وضعيت ترندلنبرگ
معک��وس) ممک��ن اس��ت  ICPرا کاهش دهد ،ولي از ط��رف ديگر نيز
ميتوان��د روند پرفوزيون مغزي را (مخصوصا اگر س��ر بيش از  30درجه
باال آمده باشد) با اختالل روبرو کند.
مرکز تحويل گيرنده را بايد هرچه زودتر در جريان قرارداد ،طوريکه
آنه��ا بتوانند آمادگيهاي الزم را تا زمان رس��يدن مصدوم پيدا بکنند.
گزارش راديويي (بي س��يمي) بايد دربرگيرنده مکانيسم سانحهGCS ،
و عالي��م حياتي اوليه ،هرگونه تغيير وض��ع در زمان انتقال ،وجودعاليم
موضع��ی (مثال عدم تقارن حرکتی ،ديالته ش��دن يک طرفه يا دوطرفه
مردمکها) ،س��اير آس��يبهاي خطير و نيز پاس��خ مصدوم به اقدامات

مراقبتي اوليه باشد.

انتقال طوالني يا تاخيري
در همه مصدومان مشکوک به  TBIبايد کاری کرد تا از بروزآسيب
ثانويه مغز ممانعت بعمل آورد .زمان طوالنی انتقال ممکن اس��ت آستانه
گذاشتن لوله تراشه را کمتر نمايد .در چنين شرايطی(مخصوصا اگر انتقال
هوايي مد نظر باش��د) بهتر است از  RSIاستفاده کرد ،زيرا يک مصدوم
پرخاش��گر در محيط بس��ته داخل هليکوپتر تهديدی برای امدادگران،
خلبان و خودش محس��وب ميشود .تالش در جهت برقراری راه هوايي
بايد همزمان با بي حرکت نمودن س��تون فقرات گردنی باش��د .اکسيژن
بايد به قدری به مصدوم رس��انده ش��ود که سطح مناسب  Spo2تامين
گردد .چون درازکش روی يک بکبورد س��فت خطر ايجاد زخم بستر را
به همراه دارد ،بهتر است مصدوم روی يک بکبورد بلند پد گذاری شده
قرار گيرد (مخصوصا در انتقالهای بس��يار طوالن��ی) مصدومان بايد به
يک دس��تگاه پالس اکس��ی متری متصل بوده و عاليم حياتی از جمله
تنفس ،نبض ،فش��ار خون و ميزان  GCSمرتبا چک ش��وند .مردمکها
بايد منظما از نظر پاسخ به نور و تقارن ارزيابی گردند.
وقتي که تاخيري در زمان انتقال يا طوالني ش��دن زمان انتقال به
مرکز درماني روي ميدهد ،امدادگر بايد اجراي برخي اقدامات مراقبتي
ديگ��ر را مورد مالحظه قرار ده��د .براي مصدوماني که امتياز GCSغير
طبيعي دارند ،ميتوان مقدار گلوکز خون را چک کرد .اگر هيپوگاليسمي
وجود داش��ته باشد ،ميتوان محلول دکس��تروز 50%تزريق نمود تا قند
خ��ون به حالت نرمال برگ��ردد .درصورت بروز تش��نج مکرر يا طوالنی
ميتوان دوز بنزوديازپينهای مورد استفاده را مجددا تيتراژ نمود.
اگر عاليم شوک ظاهر شوند ،بايد خونريزی خارجی را کنترل نموده و
مايع درمانی را شروع کرد .بايد آنقدر مايع داده شود تا  SBPبه باالتر از
 90ميلی متر جيوه برسد .آسيبهای همراه را ميتوان در خالل انتقال
مصدوم به مرکز درمانی مناس��ب نيز مورد مراقبت قرارداد .شکستگيها
را بايد به طرز مناس��ب آتل گذاری کرد تا بتوان هم خونريزی داخلی و
هم درد را کنترل نمود.
درمان مناس��ب افزايش  ICPدر محيط پيشبيمارس��تاني بس��يار
مش��کل اس��ت ،زيرا  ICPدر اين شرايط مانيتور نميش��ود ،مگر آنکه
مصدوم از مرکزي به مرکزي ديگر منتقل ش��ود و دستگاه مانيتور ICP
يا ونتريکولوس��تومي در مرکز ارجاع دهنده نصب شده باشد .هرچند که
سقوط  GCSحکايت از افزايش  ICPدارد ،اما اين سقوط ممکن است
به دليل وخيم ش��دن پرفوزيون مغزي ناش��ي از شوک هيپوولميک نيز
باش��د .عاليم هش��دار دهنده  ICPافزايش يافته و هرني مغزي عبارتند
از:
•
•
•
•

کاهش در مقدار  GCSبه مقدار  2امتياز يا بيشتر
وجود مردمک کند پاسخگو يا ناپاسخگو به نور
پيدايش همي پلژي يا همي پارزي
پديده کوشينگ

تـرومـاي ناحيه سر

تصميم در مورد اقدام به درمان  ICPافزايش يافته بايد بر اس��اس
پروتکل مکتوب يا مشاوره با پزشک مرکز تحويل گيرنده باشد .اقدامات
احتمال��ي در خصوص تعديل نم��ودن آن عبارتند از :آرام کردن مصدوم
( ،)sedationفلج ش��يميايي ،اُسموتراپي (استفاده از موادي که از نظر
اسموزي فعال بوده و ميتوانند در درمان هيپرتانسيون داخل جمجمهاي
کم��ک کننده باش��ند) و هيپرونتيالس��يون کنترل ش��ده .دوزهاي کم
داروهاي بنزوديازپيني را ميتوان با احتياط مورد استفاده قرار داد ،زيرا
از جمله عوارض جانبي آنها ميتوان به هيپوتانس��يون و تضعيف مرکز
تنفس اش��اره کرد .اگر مصدوم انتوبه ش��ده باش��د ،ميتوان از داروهاي
بلوکه کننده نوروماسکوالر مانند وکورونيوم ( )vecuroniumاستفاده
کرد .اگر ش��ک به محکم بودن کوالر گردني وجود داشته باشد ،ميتوان
آنرا قدري شل نمود يا برداشت ،به شرطي که با اقدامات ديگر بتوان سر
وگردن را به حد کافي ثابت نگه داشت.
اُس��موتراپي را ميت��وان با تزريق داخل وري��دي مانيتول انجام داد
( 250ت��ا  1000ميلی گرم ب��ر کيلو گرم) .با اين ح��ال برقراري ديورز
ش��ديد ميتواند منجر به هيپوولمي ش��ده و پرفوزيون مغزي را بيش��تر
مخت��ل نمايد .در مصدومانی که تحت مايع درمانی قرار نگرفته و SBP
آنها کمتر از  90ميلی متر جيوه است ،نبايد از مانيتول درمانی استفاده
کرد .اگر قرار باشد از يک ماده اسموتيک استفاده شود ،بايد وضع مصدوم
در حالت يوولميک باش��د .درصورتی که زمان انتقال بسيارطوالنی مدت
باشد ،الزم است سوند  Foleyبرای مصدوم گذاشته شود.
اگر عاليم هرني مغز ظاهر شوند ،درآنصورت ميتوان از روش درماني
هيپرونتيالس��يون کنترل ش��ده اس��تفاده کرد .در چنين وضعی تعداد
تنفس بايد به قرار زير باشند :براي بزرگساالن  20تنفس در دقيقه ،براي
ک��ودکان  30تنفس در دقيقه و براي ش��يرخواران  35تنفس دردقيقه.
هيپرونتيالس��يون پروفيالکتيک يا پيش��گيرانه هيچ نقش��ی در مداوای
 TBIنداش��ته و در صورت اس��تفاده بايد به محض مرتفع ش��دن عاليم
ناش��ی از باالرفتن فش��ار داخل جمجمهای آنرا متوقف نمود .مطلوبيت
اس��تفاده از استروييدها در مصدومان دچار TBIبه اثبات نرسيدهاست و
نبايد از آنها استفاده کرد.
در خ�لال انتق��ال طوالنی مدت مصدوم دچار  TBIو يا در ش��رايط
س��خت تمرکز اصلی بايد به برقراری اکسيژن و پرفوزيون مغزی باشد تا
بتوان بروز ادم مغزی کنترل نمود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرگ مغزي واهدا عضو
تش��خيص مرگ مغزی وقتی گذاش��ته ميشود که هيچگونه شواهد
بالينی به نفع کارايي نورولوژيک در مصدومي كه بدنش هنوز گرم بوده،
وضعي��ت ذهنی و فک��ری اش تحت تاثير داروه��ای آرامبخش و مفلوج
کننده قرار نگرفته و در همان حال به کمک  SBPبيش��تر از  90ميلی
متر جيوه و  Spo2بيشتر از  90%احيا شده وجود نداشته باشد.
بررسی شواهد بالينی دال بر عدم کارايي نورولوژيک شامل اطمينان
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از موارد زير اس��ت :عدم وجود فونکس��يون ناشی از کورتکس مغز ،عدم
وجود فونکسيون در ناحيه مغز ميانی و ساقه مغز و عدم وجود فونکسيون
م��دوال تا نقطهای که مرکز تنفس درآن قرار دارد .در اين بررس��ی بايد
مسجل شود که پاسخ به درد عميق وجود ندارد ،مردمکها به نور پاسخ
نميدهند ،رفلکس قرنيه از بين رفتهاست و پاسخی به تحريک کالوريک
س��رد مشاهده نميش��ود .تعداد محدودی از مصدومان را ميتوان برای
فقدان رفلکس اوکولوس��فاليک به راحتی آزمايش نمود .عالوه براينها،
فقدان رفلکس گگ ،فقدان رفلکس س��رفه و نهايتا فقدان هرگونه تالش
برای نفس کش��يدن به همراه  Paco2بيشتر از  60ميلی متر جيوه (با
وجود تامين  Po2کافی) نيز بايد مش��خص ش��وند .با انجام تست آپنه
ميتوان به مورد آخر دس��ت پيدا کرد .در صورتی که با انجام همه اين
آزمايش��ات ،هيچگونه فعاليتی مشاهده نشود ،ميتوان مصدوم را از نظر
بالينی به عنوان «مرده مغزی» اعالم نمود.
بس��ياری از پروتکلهای بالينی و برخی قوانين کشوری تاکيد دارند
تا مرگ مغزی توسط شواهد پاراکلنيک از جمله مطالعه  CBFبه کمک
راديونوکلووتايد يا الکتروآنسفالوگرافی يا  EEGنيز تاييد شود.
تعريف فيزيولوژيک مرگ مغزی که فوقا بيان ش��د ،تعريفی اس��ت
که بطور معمول در آمريکا مورد استفادهاس��ت .مسايل فلسفی ،اخالقی
و قانون��ی راج��ع به اينکه چقدر از مغز بايد مرده باش��د ت��ا بتوان فوت
«ش��خصيتی» را اعالم نمود ،هنوز وجوددارند .براين اساس تعريف مرگ
مغ��زی در نقاط مختلف جهان فرق دارد .عالوه براين ،بيمارس��تانها و
سيستمهای مختلف ،روشهای گوناگونی را برای اعالم مرگ مغزی بکار
ميبرند .کشورها نيز در مورد اينکه چه کسی و چگونه بايد مرگ و مرگ
مغزی را اعالم کند قوانين متفاوتی دارند.
بايد تاکيد ش��ود که مرگ مغزی همان «پروگنوزنا اميدی» نيس��ت.
مرگ مغزی واقعهای فيزيولوژيک است که در آن مغز مردهاست اما هنوز
قلب و ريهها (معموال به کمک دس��تگاههای مصنوع��ی) فعاليت دارند.
همانطور که قبال بيان شد در مورد اينکه چقدر از مغز بايد مرده باشد تا
بت��وان مرگ مغزی را اعالم نمود هنوز بحث و جدل جريان دارد ،اما در
مورد اينکه واقعهای فيزيولوژيک است توافق عمومی برقرار است.
برخ�لاف مرگ مغ��زی ،پروگنوز نا اميدی قضاوتی طبی اس��ت که
با توجه به آس��يبهای وارده انتظار عاقب��ت خوبی برای مصدوم متصور
نيست .اين وجه افتراق گاهی اوقات توسط پرسنل درمانی ناديده گرفته
ميش��ود که ميتواند منجر به از دست رفتن اعتماد به سيستم مراقبتی
شود.
وج��ود اي��ن اعتماد اهميت فوق الع��ادهای دارد ،زيرا قربانيان TBI
مش��رف به مرگ مغزی منب��ع مهمی برای اهدا عضو ب��ه منظور پيوند
قلمداد ميش��وند .در س��ال  TBI 1999علت م��رگ مغزی در بيش از
 40%کس��انی بود که عضوی از بدنش��ان متعاقب مرگ به منظور پيوند
هديه ش��ده بود .اغلب اين افراد در سنين  18تا  49سال بودند .عليرغم
وج��ود مرگ مغزی ،س��اير اندامهای اين افراد مانن��د قلب ،ريهها ،کبد،
کليهها ،پانکراس و قرنيه ميتوانند مورد استفاده مبتاليان به بيماريهای
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مزمن قرار گيرند .جلب اعتماد و حمايت افکار عمومی به منظور بدست
آوردن اين اعضا برای کسانی که شديدا به آنها نيازمند هستند ،اهميت
فراوانی دارد .برای کسب اين اعتماد ،اعضای خانواده قربانيان  TBIاوال
بايد مطمئن ش��وند که نجات مغز آس��يب ديده فرد مصدوم در اولويت
کاری تيم درمانگر قرار داشتهاست .ثانيا ،الزم است پيرامون مرگ مغزی
فيزيولوژيک و نيز بيهوده بودن اقدامات کسب اطالع کنند .درک روشن
از اي��ن موضوعات ،اعضای خان��واده را در تصميمگيری راجع به خود و

عزيز از دس��ت رفته شان توانمند ميسازد .ابهام و سردرگمی ذهنی در
مورد اين مسايل ميتواند اعتماد اعضای خانواده را به سيستم درمانی و
انجمنهای پيوند عضو زايل گرداند .الزم اس��ت تا پرسنل درمانی درک
شفافی در مورد مرگ مغزی داشته باشند و بتوانند به شکل موثری اين
درک و شناخت را به اعضای خانواده قربانيان  TBIمنتقل نمايند.

خالصه فصل
تروماي ناحيه سر يکي از شايعترين اشکال تروما ميباشد .اقدامات درماني
فوري به منظور برقراري پرفوزيون مغزي و جلوگيري از آس��يب ديدگي ثانويه
مغز ميتوانند وس��عت ضايعات و ميزان مرگ و مير ناش��ي از  TBIرا کاهش
دهند .عدم تشخيص و درنتيجه عدم معالجه هيپوکسی و کاهش جريان خون
مغ��زی در صحنه حادثه ميتواند نتايج ناگ��وار وغيرقابل قبولی ببار بيآورد .در
مراحل اوليه تروما فقط امدادگران ميتوانند دخالت نموده و از بروز اين آسيب
ممانعت بعمل آورند .بنابراين نقش امدادگران پيش بيمارس��تانی در سرنوشت
نهايي يک مصدوم دچار  TBIنميتواند انکار شود .وخامت  TBIممکن است
بالفاصله بعد از وقوع آن ظاهر نشود ؛ بنابراين امدادگر بايد بر اساس مکانيسم
س��انحه شک زيادي به آس��يب ديدگي داشته باش��د و بطور مداوم مصدوم را
مورد ارزيابي نورولوژيک ،از جمله برآورد  GCSو پاسخ مردمکي ،قرار دهد .در
بس��ياري از موارد TBI ،همراه است با تروماي چند سيستم وبنابراين امدادگر
بايد به همه آس��يبها به ترتيب اولويت رسيدگي بنمايد .مراقبت از راه هوايي،
تنف��س و گردش خون همواره دراولويت قرار دارند ،اما هنگام مراقبت از TBI
اين اولويتها اهميت بيش��تري پيدا ميکنند ،زيرا از وقوع آس��يبهاي ثانويه

مغزي ممانعت بعمل ميآورند.
اهداف مراقبت فوری پيش بيمارستانی از يک مصدوم دچار  TBIدر کوتاه
مدت با اقدامات زير حاصل ميش��وند )1( :کنترل خونريزي از ساير آسيبها،
( )2ثابت نگهداش��تن فشار خون سيس��توليک حداقل در محدوده  90تا100
ميلي متر جيوه )3( ،اکس��يژن رساني به حدي که بتواند  Spo2را حداقل در
 90%نگه دارد و ( )4هيپرونتيالس��يون فقط در مصدومان دارای عاليم هرنی
مغزی .اگر زمان انتقال به مرکز درماني مناسب طوالني باشد ،امدادگر ميتواند
اين اهداف را با جديت بيش��تري تعقيب ک��رده و از روشهاي ( )1آرام کردن
مصدوم )2( ،فلج ش��يميايي )3( ،اُس��موتراپي و ( )4هيپرونتيالس��يون کنترل
ش��ده استفاده نمايد .امدادگر پيشبيمارستاني نه فقط نقش مهمي در مراقبت
پيشبيمارس��تاني از مصدوم دچ��ار  TBIدارد ،بلکه ب��ا انتخاب صحيح مرکز
درماني مناس��بي که مصدوم به آنجا منتقل ميشود ،ميتواند بر روند مراقبت
بيمارس��تاني او نيز موثر باش��د .حداقل به اندازهاي که اقدام به درمان و انتقال
مصدوم اهميت دارد ،نقش امدادگران در پيش��گيري از  TBIاز طريق دخالت
در آموزش فردي و جمعي نيز داراي اهميت است.

تـرومـاي ناحيه سر

فصل هشتم
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
کاهش س��ريع در  GCSاين مصدوم حکايت از وضعيت خطرناکي
دارد .بنابراين ش��ما بايد بعد از بيحرکت کردن ستون فقرات مصدوم ،او
را فورا به مرکزي که داراي امکانات جراحي اعصاب باشد منتقل نماييد.
باتوجه به وجود لوس��يد اينت��روال در اين مصدوم ،بايد به وجود هماتوم
اپيدورال مش��کوک شد .معاينه چشم مصدوم نشان ميدهد که مردمک
س��مت راست بزرگ ش��ده و به کندي به نور پاس��خ ميدهد .ناتواني يا
فلج در سمت راس��ت بدن ظاهر ميشود .انجام يک  CTscanدرمركز
تروماي تحويل گيرنده ،تشخيص را مسجل ميسازد.
در بين راه شما بايد وضع راه هوايي و تنفس مصدوم را مرتبا ارزيابي
نموده و از پالس اکس��يمتر اس��تفاده کنيد .اگر  Spo2مصدوم کمتر از
 95%باشد ،در آنصورت شما بايد به مصدوم اکسيژن اضافي رسانده و با
اس��تفاده از يک  BVMبه اوتنفس کمکي بدهيد .عالوه بر اين ،باتوجه
به مکانيس��م سانحه ،بايد وجود پنوموتوراکس را نيز مد نظر داشت .اگر
 GCSمصدوم باز هم کمتر ش��د بايد انتوبه کردن مصدوم را ،ترجيحا با
روش  ،RSIدر دس��تور کار گذاشت .شما بايد وضع زخم ناحيه اسکالپ
مصدوم را مجددا به منظور اطمينان از کنترل خونريزي بررسي نموده و
دو الين بزرگ وريدي براي او برقرا ر نماييد .بايد عاليم حياتي مصدوم

را چک نمود ه و فش��ار خون گرفته ش��ود ..تاکيکاردي خفيف ميتواند
نش��انهاي از ش��وک جبراني به علت خونريزي داخل ش��کمي از کبد يا
طحال يا خونريزي پش��ت صفاقي ناش��ي از شکستگي لگني باشد .شما
بايد يک ارزيابي ثانويه کامل به منظور شناس��ايي س��اير آسيبها انجام
داده و ني��ز مقدار گلوکز خون را تعيين نماييد .در خالل انتقال مصدوم،
شما بايد بطور مکرر راه هوايي او را ارزيابي نموده ،عاليم حياتيGCS ،
و پاس��خ مردمکي را چک کني��د .بايد مرکز درمان��ي تحويل گيرنده را
از وضعي��ت مصدوم مطلع نم��وده و هرگونه تغيير مه��م را نيز گزارش
نماييد.
اگر انتقال به مرکز درماني مناسب طوالني شود و اگر وضع نورولوژيک
مصدوم روبه وخامت بگذارد ،الزم اس��ت اقدامات بيش��تري انجام شوند.
بع��د از انتوبه کردن مص��دوم به روش ايندوتراکئآل ،ش��ما ميتوانيد با
اس��تفاده از يک بنزوديازپين وريدي او را آرام کنيد .همچنين ميتوانيد
از تزريق وريدي مانيتول و هيپرونتيالس��يون کنترل ش��ده نيز استفاده
کنيد .هرگاه مداخله جراحي مناس��ب با مراقبت فوري پيشبيمارستاني
ترکيب ش��وند ،نتيجه حاصله در مصدومان دچار TBIمتوسط تا شديد
بهتر خواهد شد.

اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند اپيدميولوژي آسيبهاي ستون فقراتي را بيان کند.
بتواند ش��ايعترين مکانيسمهاي ايجاد آسيب س��تون فقراتي را در بزرگساالن و کودکان باهمديگر مقايسه
کرده و ازهم افتراق دهد
بتواند مصدومان دچار آسيب ديدگي احتمالي ستون فقرات را شناسايي کند.
بتواند عاليم و نشانههاي آسيب نخاعي و شوک نوروژنيک را بر اساس پاتوفيزيولوژي آنها تبيين نمايد.
بتواند اصول آناتومي و پاتوفيزيولوژي را با يافتههاي ارزيابي و اصول مراقبت از تروما به منظور تدوين يک
برنامه مراقبتي تلفيق نموده و در مصدوم دچار آسيب نخاعي آشکار يا پنهان به اجرا بگذارد.
بتواند موارد استعمال بي حرکت ساز ستون فقرات را بيان نمايد
بتواند فاکتورهاي مرتبط با يافتهها و مداخالت پيشبيمارستاني که ميزان خسارات و تلفات ناشي ازآسيب
نخاعي را تحت تاثير قرار ميدهند ،تبيين نمايد

فصل نهم

تروماي ناحيه ستون فقرات
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
شما به محل برخورد يک خودرو با عابری پياده اعزام شدهايد .بعد از رسيدن به محل ،زنی حدودا  25ساله ،را مييابيد که به حالت سوپين در
جاده افتادهاس��ت .امنيت در صحنه حادثه برقرار اس��ت .پليس قبال به محل واقعه آمدهاس��ت .در ارزيابي اوليه ،شما با زنی ناهوشيار روبرو ميشويد
که هنگام عبور از عرض خيابان ،خودرو به او برخورد نمودهاس��ت .مصدوم چند خراش��يدگي و يک دفورميتی واضح در ناحيه استخوان فمور راست
دارد .راه هوايي باز بوده و تنفس نيز برقرار است ،اما بنظر ميرسد که نفس کشيدن نامنظم ميباشد .نبضهاي راديال و کاروتيد ضعيف اند .هيچ
عاليم واضحي از خونريزي خارجي ديده نميشود .پوست مصدوم در اندامهاي تحتاني طبيعي و گرم بنظر ميرسد .اندامهاي فوقاني مصدوم رنگ
پريده ،سرد و مرطوب ميباشند.
ک�دام رونده�اي پاتولوژيک عالييم باليني مصدوم را توجيه ميکنن�د؟ چه مداخالت و ارزيابيهاي ديگري براي اين مصدوم بايد
انجام شوند؟ اهداف مراقبتي براي اين مصدوم کدام هستند؟
تروماي س��تون فقرات ،اگر در صحنه حادثه شناس��ايي نش��ده و به
طرز مناس��بي تحت مراقبت قرار نگيرد ،ميتواند موجب آسيب برگشت
ناپذيري شده و مصدوم را براي هميشه مفلوج گرداند .برخي مصدومان
بالفاصله بعد از تروما دچار آسيب ديدگي فوري نخاعي ميشوند .برخي
ديگر دچار تروماي س��تون فقرات ميش��وند ،اما فورا نخاع آنها آسيب
نميبيند .در اين دسته ،آسيب نخاعي بعدا به علت حرکت ستون فقرات
ايجاد ميش��ود .چون سيستم اعصاب مرکزي توان ترميمي ندارد ،،نخاع
آس��يب ديده بازسازي نميش��ود .عواقب حرکت دادن يا حرکت کردن
نامناس��ب مصدوم دچارتروماي س��تون فقرات ميتواند فاجعه بار باشد.
بيحرکت کردن نامناس��ب شکستگي ستون فقرات در قياس با بيحرکت
کردن نامناس��ب شکستگي اس��تخوان ران ،عواقب به مراتب بيشتري به
همراه دارد .از طرف ديگر ،بي حرکت نمودن ستون فقرات مصدومی که
عاليمی از آس��يب ندارد نيز ممکن است عواقبی به همراه داشته باشد و
نبايد بدون مالحظه دقيق اصل منفعت /ضرر اقدام به آن شود.
آسيب ديدگي طناب نخاعي ميتواند تاثيرات عميقي بر فيزيولوژي،
روش زندگي و وضع مالي واقتصادي انس��ان بر جاي بگذارد .فيزيولوژي
انس��ان تحت تاثير قرار ميگيرد ،زيرا که به علت آس��يب ديدگي نخاع،
اس��تفاده از اندامهاي فوقاني و تحتاني و س��اير ارگانهاي بدن به شدت
محدود ميش��ود .روش زندگي تحت تاثير قرار ميگيرد ،زيرا که آسيب
نخاع��ي موج��ب تغييراتي در س��طح فعاليتهاي روزانه ش��ده و ايجاد
وابس��تگي ميکند .آس��يب نخاعي وضع مالي و اقتصادي مصدوم و کل
جامع��ه را نيز تحت تاثير قرار ميده��د مينمايد .مصدوم دچار اين نوع
آس��يب ديدگي نياز به مراقبت ف��وري و دراز مدت دارد .هزينه مراقبت
دايمی از مصدومي که دچار آس��يب دايمي نخاع ميشود ،حدود 1/25
ميليون دالر برآورد شدهاست.
در آمري��کا از هر يک ميليون نفر تقريبا  32نفر دچار نوعی آس��يب
ديدگي نخاعي ش��ده و حدود  250تا  400هزار نفر با آس��يب ديدگی
نخاع��ی روزگار ميگذرانند (در ايران ت��ا آنجايي که مترجم اطالع دارد،
آماري در دس��ترس نيست) .آس��يب ديدگي نخاعي در هر سن و سالي

اتفاق ميافتد ،اما عموما در س��نين  16تا  35سالگي روي ميدهد ،زيرا
اين گروه س��ني بيشتر در معرض فعاليتهاي خطرناک و خشونت آميز
قرار دارد .بيشترين تعداد مصدومان در سنين  16تا  20سالگي هستند.
س��نين  21تا  25و س��نين  26تا 35در رده دوم و سوم قرار دارند .علل
شايع آسيب ديدگي نخاعي عبارتند ازMVCs :به ميزان 48%؛ سقوط
ب��ه ميزان 21%؛ تروماه��اي نافذ به ميزان 15%؛ تروماهاي ورزش��ي به
ميزان  14%و س��اير علل به ميزان  .2%بطور کلی در آمريکا ساليانه 11
هزار نفر دچار آسيب ديدگی نخاعی ميشوند.
وارد ش��دن ناگهاني نيروي ش��ديد به بدن ميتواند موجب حرکت
دادن ستون فقرات به خارج از محدوده نرمال خود بشود .در اين حالت
يا نيرو به سر وگردن و يا به تنه وارد ميشود .در ارزيابي آسيب احتمالي
بايد به چهار مقوله توجه کرد:
س��ر مانند توپ بولينگ روي گردن ق��رار گرفته و معموال در
.1
خالف جهت تنه حرکت ميکند .درنتيجه نيروي زيادي بر گردن (ستون
فقرات يا طناب نخاعی) وارد ميشود.
اجسام متحرک تمايل به ادامه حرکت و اجسام ساکن تمايل
.2
به بيحرکتي دارند.
حرکت ناگهاني يا ش��ديد در ناحيه رانه��ا ،موجب جابجايي
.3
لگن ش��ده و درنتيجه قس��مت تحتاني س��تون فقرات متحمل حرکت
ش��ديدي ميش��ود .به علت وزن و اينرس��ي س��ر و تنه ،نيرو در جهت
مخالف به قسمت فوقاني ستون فقرات وارد ميگردد.
فق��دان نق��ص نورولوژيک ب��ه مفهوم فقدان آس��يب ديدگي
.4
اس��تخوان و ليگامانهاي س��تون فقرات نميباش��د .اين وضع همچنين
نافی تحت فش��ار قرار گرفت��ن طناب نخاعی در مح��دوده قابل تحمل
قلمداد نميشود.
برخ��ي مصدوم��ان ترومايي دچار نقص نورولوژيک مبتال به آس��يب
ديدگ��ي موقت يا دايمي طن��اب نخاعي ميگردند .ام��ا برخي ديگر به
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دليل تروماي وارده به يکي از اعصاب محيطي يا آس��يب ديدگي يکي از
اندامهاي تحتاني يا فوقاني دچار نقص نورولوژيک ميشوند .امدادگربايد
هر مصدوم��ي را که دچار يکي از تروماهاي زير شدهاس��ت را به عنوان
مصدوم دچار آسيب ديدگي احتمالي نخاعي درنظر داشته باشد:
• هر نوع ترومايي که در آن ضربهاي ش��ديد به ناحيه سر ،گردن ،تنه
و لگن وارد شده باشد.
• ه��ر ن��وع حادثهاي که در آن بطور ناگهاني نيروي ش��تاب دهنده يا
کاهنده شتاب و يا خم کننده به ناحيه گردن يا تنه وارد شود.
• هر نوع سقوط از بلندي ،مخصوصا در سالمندان.
• هر نوع پرت ش��دن يا س��قوط از وس��يله موتوري ي��ا غير موتوري
مخصوص حمل و نقل
• هر نوع تروما درحين شنا در آبهاي کم عمق
هرکدام از اين مصدومان را بايد تا زمان اتمام ارزيابی وضعيت ستون
فقرات در موقعيت خنثي قرارداده و به کمک دست بيحرکت کرد (مگر
ممنوعيتی وجود داشته باشد).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آناتومي و فيزيولوژي

آناتومي ستون فقرات

ستون فقرات متشکل از  33استخوان موسوم به مهره يا vertebra
ميباشد که روي هم چيده شدهاند .غيراز مهرههاي اول يا  C1و دوم يا
 C2در ناحيه فوقاني س��تون فقرات و مهرههاي بهم چسبيده ساکروم و
کوکسي در ناحيه تحتاني اين ستون ،بقيه مهرهها از نظر شکل ،ساختار
و حرکت تقريبا ش��بيه به هم ميباشند (ش��کل  .)9-1بزرگترين بخش
يک مهره ،بخش قدامي آن ميباشد و موسوم به تنه يا  bodyاست .تنه
مهره ،بخش اعظم وزن ستون فقرات روي خودش را تحمل مينمايد .دو
قوس طرفي موس��وم به قوسهاي عصبي يا  neural archesاز به هم
پيوس��تن پديکلها و الميناها تشکييل ميشوند .بخش پشتي يک مهره
س��اختاري ش��بيه به دم داشته و موس��وم به زايده خاري يا spinous
 processاست .در  5مهره پاييني گردني ،اين زايده مستقيما به سمت
عقب کشيده شدهاس��ت ،اما جهت گيري اين زايده در مهرههاي ناحيه
پشت و کمر ،قدري به سمت پايين (به سمت پاها) ميباشد.
اغل��ب مهرهه��ا در هر ط��رف و در نزديکي لبهه��اي قدامي طرفي
خود ،داراي برجس��تگيهائي موس��وم به زوايد عرضي يا transverse
 processesني��ز هس��تند .زواي��د خ��اري و عرضي تکي��ه گاهي براي
عضالت ب��وده و بنابراين در حرکات نقش اهرم را بازي ميکنند .از بهم
پيوستن قوسهاي عصبي و بخش خلفي تنه مهره ،شکلي تقريبا حلقوي
ايجاد ميش��ود که وسط آن موسوم به س��وراخ مهرهاي يا vertebral
 foramenميباش��د .طناب نخاعي از اين س��وراخ عبور ميکند .نخاع
توس��ط مهرههاي استخواني پيرامون خود تا حدودي محافظت ميشود.
هر سوراخ مهرهاي با س��وراخهاي باال و پايين خود مرتبط بوده و کانال

(شکل 1ـ )9غيراز مهرههاي بهم چسبيده کوکسيژيال و ساکرال ،اجزاي تشکيل دهنده
ساير مهرهها شبيه به هم ميباشند .تنه (قسمت قدامي) هر مهره به دليل افزايش بار تحميلي
از باال تا نزديکي لگن بتدريج بزرگتر و مستحكم تر ميشود ،A .مهره پنجم گردني ،B .مهره
توراسيک ،C .مهره کمري

نخاعي ،که طناب نخاعي از آن عبور ميکند ،را تشکيل ميدهند.

ستون فقرات

همانطورکه قبال خاطر نش��ان شد ،مهرههاي منفرد روي هم قرار گرفته
و س��تون فقرات را با ش��كلي شبيه  Sتش��كيل ميدهند (شکل .)9-2
اين س��اختار امکان حرکت در جه��ات مختلف را در عين حفظ حداكثر
اس��تحكام دارا ميباشد .براي سهولت ،ستون فقرات را به  5ناحيه مجزا
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(شکل 2ـ )9ستون فقرات ستوني مستقيم نيست ،بلکه به شکل بلوکهاي روي هم چيده اي است که در چندين جا داراي خميدگي و قوس ميباشد .ستون فقرات در هر کدام از اين
خميدگيها مستعد شکستگي ميباشد .عبارت «شکستگي  Sدر سقوط ازبلندي» از همين جا رواج پيدا کرده است.
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تحمل وزن در مهرههای تحتانی بيشتر است و به همين دليل ضخيم تر و مستحكم تر ميباشند، A .مهره اطلس (،B .) C1آسه ( ،C. ) C2گردني ،D .پشتي ، E .كمري.

تقس��يم ميکنند .اين نواحي از باال به پايي��ن عبارتند از :ناحيه گردني ،ناحيه گردني 15% ،در ناحيه پش��تي 15% ،در ناحيه پش��تي کمري و
ناحيه پشتي ،ناحيه کمري ،ناحيه ساکرال و ناحيه کوکسيژيال .مهرهها  15%در ناحيه کمري ساکرومي روي ميدهند.
را با حرف اول ناحيهاي که در آن قرارگرفته و از باال به پايين نامگذاري
ليگامانه��ا وعض�لات از قاعده جمجمه تا لگن ،س��تون فقرات را در
مينماين��د .اولين مهره گردني موس��وم به  ،C1س��ومين مهره پش��تي
موسوم به  ،T3پنجمين مهره کمري موسوم به  L5ميباشند .در ستون برگرفته و مهار ميکنند .اين عضالت وليگامانها ش��بکهاي را تش��کيل
فق��رات هر مه��ره زيرين در قياس با مهره بااليي خود وزن بيش��تري را داده و قس��مت اس��تخواني ستون فقرات را ميپوش��انند؛ طوريکه آن را
تحمل ميکند .براي انطباق با افزايش وزن و بار فعاليت ،تقريبا از مهره قائم نگهداش��ته وامکان حرک��ت را فراهم ميآورند .اگر اين ليگامانها و
 C3ت��ا مه��ره  ،L5اندازه مهرهها مرتبا بزرگتر ميش��ود (ش��کل .)9-3
در بخش فوقاني س��تون فقرات  7مهره گردن��ي قرارگرفتهاند که ناحيه عضالت پاره ش��وند ،حرکت زياده از حد يک مه��ره در برابر مهره ديگر
س��ر را نگهداري ميکنند .ناحيه گردني انعطاف پذير ميباشد به نحوي روي ميده��د .در حضور پارگي ليگامانهاي نخاعي ،اين حرکت اضافي
ک��ه امکان حرکت کلي ناحيه س��ر را فراهم م��يآورد .بعد از مهرههاي منج��ر به جابجايي مهرهها ش��ده و درنتيجه فضاي دروني کانال نخاعي
گردن��ي ،مهرههاي پش��تي قرار گرفتهاند .هر جفت از دندهها از س��مت بهم ريخته و نخاع آسيب ميبيند.
پش��ت به يکي از مهرههاي پش��تي متصل ميش��ود .برخالف مهرههاي
ليگامانه��اي طول��ي قدامي و خلفي ،اجس��ام مهرهاي را از جلو و از
گردن��ي ،مهرههاي پش��تي انعطاف پذي��ري ناچيزي داش��ته و بنابراين
حرکت مختصري دارند .در زير مهرههاي پش��تي ،پنج مهره کمري قرار درون کان��ال بهم ديگر متصل ميکنن��د .ليگامانهاي بين زوايد خاری،
دارند .اين مهرهها بزرگترين مهرههاي س��تون فقرات قلمداد ميش��وند .ازح��رکات جلو و عق��ب و ليگامانهاي بين الميناه��ا از حرکات طرفي
ناحي��ه کم��ر نيز انعطاف پذير ب��وده و امکان حرک��ت در چند جهت را ستون فقرات محافظت ميکنند.
فراهم ميآورد .پنج مهره س��اکرال به هم چس��بيده و مجموعا ساکروم
ناحيه سر روي بخش فوقاني ستون فقرات در حالت تعادل قرار دارد
را تش��کيل ميدهند .چهار مهره کوکسيژيال به هم چسبيده و کوکسي و ناحيه لگن نيز س��تون فقرات را نگه ميدارد (ش��کل  .)9-4جمجمه
يا دنبالچه را بوجود ميآورند .تقريبا حدود  55%آس��يبهاي نخاعي در
روي اولين مهره حلقوي شكل گردني موسوم به اطلس قرار گرفتهاست.
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(شکل 4ـ )9ستون فقرات توسط ليگامانهايي به ناحيه لگن و مفاصل ساکروايلياک اتصال
پيدا ميکند .ناحيه سر نيز مانند يک توپ بازی بولينگ روی ستون فقرات در حالت تعادل
قرار دارد.

دومين مهره گردني ،موس��وم به آس��ه ،نيزاساساً حلقوي شكل است ،اما
داراي زاي��دهاي (زايده دندانی) ميباش��د که مانن��د يک دندان از درون
قوس قدامي اطلس باال ميآيد .مهره آس��ه ام��کان حرکت تقريبا 180
درجهاي را براي ناحيه سر فراهم ميآورد(شکل.)9-5
سر انسان تقريبا هم وزن يک توپ بولينگ يعني حدود  7تا 10کيلو
گرم اس��ت .عواملي همچون وزن و موقعيت سر در باالي گردن باريک و
قابل انعطاف؛ فراواني ضربات وارده بر ناحيه س��ر ،اندازه کوچک عضالت
نگهدارنده آن و فقدان دندهها و س��اير استخوانها ،ستون فقرات گردني

را بطور ويژهاي مس��تعد آس��يب ديدگي مينمايند .در سطح مهره ،C3
طناب نخاعي تقريبا  95%کانال نخاعي را اشغال کرده (در ناحيه کمري
که انتهاي طناب نخاعي است ،اين مقدار  65%است) و فقط  3ميليمتر
فضاي خالي مابين طناب و کانال وجود دارد .حتي يک جابجايي ناچيز
در اي��ن ناحي��ه ميتواند طناب نخاعي را تحت فش��ار قراردهد .عضالت
خلفي گردن قدرتمند بوده و بدون هيچگونه فش��اري بر نخاع ،تا حدود
 60%فلکسيون و حدود  70%اکستانسيون ناحيه سر را ممکن ميسازند.
با اين وصف هرگاه فش��ار ش��ديدي از نوع شتاب دهنده ،کاهنده شتاب
يا طرفي بر بدن اعمال ش��ود ،وزن قابل توجه ناحيه س��ر روي س��تون
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(شکل 5ـ )9اولين ( )Aو دومين ( )Bمهره گردني از نظر شکل با ساير مهرهها ي ستون فقرات تفاوت دارند .کار اين دو مهره عبارت است از نگه داری جمجمه و فراهم آوردن چرخش و
حرکت قدامی –خلفی ناحيه سر

فقرات باريک گردني ميتواند اثرات ناش��ي از حرکت ناگهاني را تشديد
نماي��د .برای مثال اگر در برخورد از عقب ناش��ی از خودرو ،ناحيه س��ر
بدرس��تی روی پشت سری ماش��ين قرار نگرفته باشد ،به گردن آسيب
وارد ميشود.
س��اکروم قاعده س��تون فقرات محسوب ميش��ود زيرا ستون فقرات
روي آن قرار گرفتهاست .حدود  70تا  80درصد وزن بدن روي ساکروم
اتکا دارد .س��اکروم هم بخشي از س��تون فقرات و هم بخشي از كمربند
لگني محسوب شده و توس��ط مفاصل غير متحرک به بقيه لگن متصل
ميگردد.

آناتومي طناب نخاعي
طناب نخاعي در امتداد مغز قرار گرفته و از ساقه مغز شروع شده ،از
فورامين ماگنوم و کانالهاي مهرهاي گذر کرده و در نهايت درمهره دوم
کمري به پايان ميرس��د .خون طناب نخاعي توسط شريانهاي مهرهاي
و نخاعي تامين ميشود.
نخاع شامل ماده سفيد و ماده خاکستري است .ماده سفيد متشکل
از رش��تههای آناتوميک نخاعی ميباشد .اين رش��تهها شامل دو دسته
باالرونده و پايين روندهاست.
رش��تههاي عصبي باالرونده ي��ا  ،Ascending nerve tractsکه
ايمپالسهاي حسي را از بخشهاي مختلف بدن و از طريق نخاع به مغز
هدايت ميکنند .اين رش��تهها به زير دستههايي تقسيم شده و هرکدام
حس��ي را (مثال حس درد و حرارت ،حس لمس و فش��ار ،حس حرکت،
حس لرزش ودرک موقعيت و نيز حس لمس س��طحي) به مغز هدايت
مينمايند .رش��تههاي عصبي که حس درد و حرارت را منتقل ميکنند،
در نخاع به سمت مقابل رفته و بنابراين حس درد و حرارت سمت چپ
بدن از س��مت راست طناب نخاعي باال ميروند و برعکس .اما رشتههاي
منتقل کننده حس درک موقعيت ،لرزش و لمس س��طحي در نخاع به
س��مت مقابل نرفته و بنابراين در همان س��مت بدن به س��وي مغز باال
ميروند.
رش��تههاي عصبي پايين رونده يا Descending nerve tracts

مس��ئول انتقال ايمپالسهاي حرکتي از مغز به به اندامهاي بدن بوده و
حرک��ت عضالت و ت��ون آنها را کنترل مينمايند .اين رش��تهها نيز در
ناحيه نخاع به س��مت مقابل نميروند .بنابراين رش��ته حرکتي س��مت
راس��ت نخاع ،کارکرد حرکتي سمت راس��ت بدن را کنترل ميکند .اين
رشتههاي حرکتي درساقه مغز به سمت مقابل رفته و بنابراين سمت چپ
مغز کارکرد حرکتي سمت راست بدن را کنترل مينمايد و برعکس.
همگام با نزول طناب نخاعي ،در سطح هر مهرهاي يک جفت عصب
از آن جدا شده و در قسمتهاي مختلف بدن توزيع ميشوند (شکل -6
 .)9نخاع داري  31جفت اعصاب نخاعي است که براساس محل انشعاب
نامگذاري ميش��وند .هرعصب در هر سمت داراي دو ريشه است .ريشه
پشتي يا دورسال مخصوص ايمپالسهاي حسي و ريشه شکمي يا ونترال
مخصوص ايمپالسهاي حرکتي ميباش��ند .تحري��کات نورولوژيک بين
مغ��ز وهر بخش از بدن از طريق نخاع و جفتهاي خاصي از اين اعصاب
مبادله ميشوند .اين اعصاب وقتي که از نخاع منشعب ميگردند ،از يک
ش��کافي در سطح تحتاني طرفي مهرهها (در پشت تنه مهره) موسوم به
س��وراخ بين مهرهاي يا  intervertebral foramenعبور ميکنند.
ديسکهاي غضروف گونه بين مهرهاي در فاصله بين مهرهها قرار گرفته
و به عنوان صفحات جذب کننده ضربه عمل مينمايند (شکل .)9-7
اين انش��عابات اعصاب ،کارکردهاي کنترلي فراواني داش��ته و سطح
آنها در طناب نخاعي بيانگر درماتومها ميباش��د .يک درماتوم ناحيهاي
حس��ي روي بدن اس��ت که يک ريشه عصبي مس��ئوليت کنترل آن را
برعه��ده دارد .درماتومها در مجموع امکان تهيه نقش��ه نواحي حس��ي
بدن را در هر س��طحي از نخاع فراهم ميآورند (شکل  .)9-8درماتومها
در تش��خيص سطح آس��يب ديده نخاع کمک کننده ميباشند .دو الند
مارک مهمي که امدادگربايد همواره در ذهن داش��ته باش��د عبارتند از:
نوک پس��تان و ناف ،که به ترتيب مع��ادل درماتوم  T4و درماتوم T10
ميباشند.
روندهاي دم و بازدم نياز به باز شدن قفسه سينه و تغييرات مناسب
در ش��کل ديافراگم دارند .ديافراگم توس��ط عصب فرنيک ،عصب دهي
ميشود .اين عصب از طناب نخاعي مابين  C2و  C5منشا ميگيرد .اگر
نخاع باالتر از س��طح  C2يا اعصاب فرنيک ،قطع شود يا اينکه به داليل
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(شکل 7ـ )9غضروف مابين تنه مهرهها موسوم به ديسک بين مهره اي ميباشد .اين
ديسکها به عنوان ضربه گير عمل ميکنند .اگر اين ديسک صدمه ببيند ،ممکن است به داخل
کانال نخاعي نفوذ کرده و نخاع يا اعصاب نخاعي را (که از سوراخهاي بين مهره اي بيرون
ميروند) تحت فشار قرار دهند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاتوفيزيولوژي
س��تون فقرات اس��تخواني در حالت نرمال ميتواند با نيروي داراي
بي��ش از  1360ژول انرژي مقابله کند .حرکات پر س��رعت و تصادمات
ورزش��ي ميتوانند بيش��تر از اين مقدار نيرو به ستون فقرات وارد کنند.
حتي در س��وانح رانندگي با سرعت کم تا متوسط ،بدن يک شخص 68
کيلوي��ي بدون کمربند ايمني ميتوان��د  4000تا  5500ژول انرژي در
ناحيه س��تون فقرات دريافت کن��د .زمانيکه يک موتور س��وار از موتور
پرتاب ميشود يا يک اسکي باز به تنه درختي برخورد ميکند نيز چنين
نيرويي به ستون فقرات وارد ميشود.
(شکل 6ـ )9اعصاب نخاعي از طرفين طناب نخاعي منشعب شده و عصب دهي به تنه و
اندامهاي فوقاني و تحتاني را بر عهده دارند.

آسيب ديدگيهاي اسکلتي

انواع مختلف آس��يبهايي که ممکن اس��ت درس��تون فقرات اتفاق
ديگري ارسال ايمپالسهاي عصبي دچار اختالل شوند ،مصدوم توانايي
بيافتند ،عبارتند از:
نفس کشيدن خود به خودي را از دست ميدهد .چنين مصدومی ممکن
شکس��تگيهاي نوع کمپرس��يون در يک مه��ره ،که ميتواند
است قبل از رسيدن امدادگران دچار خفگی شود ،مگر آنکه رهگذران به •
او تنفس مصنوعی بدهند بنابراين چنين مصدومي در خالل انتقال نياز موجب تخت شدن تمامي تنه مهره يا متراکم شدن بخشي از آن شود.
شکس��تگيهايي ک��ه موجب جداش��دن قطع��ات کوچکي از
•
به ونتيالسيون با فشار مثبت دارد.
طناب نخاعي در غالفي سخت شامه قرار گرفته و مايع مغزي نخاعي اس��تخوان ميش��وند .اين قطعات ممکن اس��ت در کان��ال نخاعي و در
( )CSFاطراف آن را محصور نمودهاست .اين غالف مغز را پوشانده و تا مجاورت نخاع قرار بگيرند.
دررفتگي جزيي يا س��اب لوکساس��يون ،که عبارت اس��ت از
س��طح دومين مهره ساکرومي ادامه پيدا ميکند .در اين تقطه کيسهاي •
ذخيرهاي موسوم به سيسترن بزرگ وجود دارد CSF .توليد شده توسط جابجايي مختصر يک مهره از جايگاه طبيعي خود در ستون فقرات
کشيدگي بيش از حد يا پارگي ليگامانها و عضالت ،که منجر
مغز از اطراف نخاع عبور کرده و در اين سيس��ترن جذب ميشود .مايع •
مغزي نخاعي در س��طح نخاع نيز همان نقش��ي را بازي مينمايد که در به ناپايداري ارتباط بين مهرهها ميشود.
س��طح مغز انجام ميدهد ــ نقش يک بالش��تک در برابر ضربه ناشي از
هرکدام از اين آس��يب ديدگيهاي اس��کلتي ممکن اس��ت بالفاصله
حرکت سريع و شديد.
موجب قطع غيرقابل برگش��ت نخاع شده يا اينکه نخاع را تحت فشار و
کش��يدگي قرار دهند .با اين وصف ،در برخي مصدومان ،آس��يب وارده
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(شکل 8ـ )9نقشه درماتوم ،رابطه بين نواحي حس المسه پوست و اعصاب نخاعي منطبق با آن نواحي حسي را نشان ميدهد .فقدان حس در يک ناحيه ميتواند دليلي بر آسيب ديدگي
عصب نخاعي مسئول حس دهي به آن ناحيه باشد.

به مهرهها منجر به ناپايداري س��تون فقرات ميش��ود ،اما موجب اسيب
ديدگي فوري نخاع نميگردد .عالوه براين ،مصدوماني که دچار آس��يب
ديدگي ستون فقرات گردني هستند ،در  10درصد موارد دچار شکستگي
ديگري در ستون فقرات نيز ميشوند .بنابراين درهر مصدوم مشکوک به
آس��يب ديدگي ستون فقرات گردنی ،الزم است تا سراسر ستون فقرات
را بيحرکت نمود.
فقدان وجود نقص نورولوژيک به مفهوم فقدان شکستگي يا ناپايداري
ستون فقرات نميباش��د .اگرچه وجود پاسخهاي حسي و حرکتي سالم
در اندامهاي تحتاني و فوقاني ،حاکي از آن اس��ت که فعال نخاع مشکلي
ندارد ،اما نافی وجود آس��يب در بافتهاي اس��تخواني و نرم نميباش��د.
درصد قابل توجهي از مصدومان دچار شکس��تگی س��تون فقرات ،فاقد
نقص نورولوژيک ميباشند .با اين وصف ،همواره انجام يک ارزيابي کامل
و جامع به منظور انجام يا عدم انجام بيحرکت سازی ضرورت دارد.

مکانيسمهاي اختصاصي موجد تروماي نخاعي
فش��ار مح��وري ي��ا Axial loadingميتواند به چن��د طريق روي
بدهد .ش��ايعترين آنها زماني اس��ت که سر به جس��مي برخورد کرده
و متوقف ميش��ود ،ولي تنه هنوز درحال حرکت اس��ت (مثال وقتي که
س��ر يک سرنشين بدون کمربند ايمني به شيشه جلوي خودرو برخورد
ميکند يا هنگام ش��نا در آبهاي کم عمق که س��ر به جس��مي سخت

برخ��ورد مينمايد) .اگر فردي از بلندي قابل توجهي س��قوط کند و به
حالت ايس��تاده روي زمين فرود آيد نيز ممکن اس��ت دچار کمپرسيون
و فش��ار محوري ش��ود .اين حادثه ،وزن س��ر و قفسه س��ينه را برروي
ستون فقرات کمري تحميل ميکند ،اما ستون فقرات در ناحيه ساکروم
ثابت باقي ميماند .حدود 20%موارد س��قوط از بلندي بيش��تر از  5متر
منجر به شکستگي ستون فقرات کمري ميشوند .در چنين مواردي ،که
تبادل انرژي زيادي روي ميدهد ،س��تون فقرات انحناهاي طبيعي خود
را بيش��تر ميگرداند .ستون فقرات به شکل  Sانگليسي است؛ به همين
دليل گفته ميش��ود که نيروهاي فش��اري  Sمصدوم را ميشکنند .اين
نيروها سمت مقعر ستون فقرات را تحت فشار قرار داده و سمت محدب
آن را از هم جدا ميکنند.
خ��م ش��دن بي��ش از حد (هيپرفلکس��يون) ،باز ش��دن بيش از حد
(هيپراکستانس��يون) و چرخش بيش از حد (هيپرروتاسيون) ميتوانند
موجب آس��يب استخواني و پارگي ليگامانها و عضالت شده و درنتيجه
موجب گيرافتادگي يا کشيدگي نخاع شوند.
خم ش��دن ناگهاني يا بيش از حد به س��مت الترال در مقايس��ه با
فلکسيون و اکستانسيون ،از نظر ايجاد آسيب احتياج به حرکت کمتري
دارد .هنگام واردشدن ضربه از کنار (الترال) ،تنه و قفسه سينه به سمت
مخالف حرکت ميکنند .ناحيه س��ر در جاي خود ثابت اس��ت تا زماني
که توسط عناصر گردني کش��يده ميشود .در چنين حالتي چون مرکز
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ثقل ناحيه س��ر در باال و جلوي محل اتصال آن به ستون فقرات گردني
قرارگرفتهاس��ت ،س��ر دچار چرخش ميش��ود .اين حرکت سر معموال
دررفتگي يا شکستگي استخواني در ناحيه گردن را به همراه دارد.
کش��يده ش��دن بيش از حد يا ديستراکشن ستون فقرات .اين وضع
زماني اتفاق ميافتد که بخش��ي از س��تون فقرات ثاب��ت بوده اما بخش
ديگر آن دچار کش��يدگي طولي ميش��ود .اين وضعيت ميتواند موجب
کش��يدگي يا پارگي نخاع بشود .آس��يب ناشي از ديستراکشن عموما در
بازيهاي کودکان و حلق آويز کردن مشاهده ميشود.
هرچند که يکي از اين حرکات ش��ديد ميتواند علت اصلي آس��يب
نخاعي در يک مصدوم قلمداد شود ،اما ممکن است چندين نوع از آنها (شکل 9ـ)9
دراين روند دخالت داشته باشند.

سندروم طناب قدامي

انواع صدمات وارده به طناب نخاعي
آس��يب اولي��ه در زمان وارد ش��دن ضربه يا فش��ار اتف��اق افتاده و
ميتواند موجب کمپرسيون نخاع ،آسيب ديدگي مستقيم نخاع (معموال
به علت قطعات تيز و متحرک اس��تخواني) و يا قطع جريان خون نخاع
ش��ود .آس��يب ثانويه متعاقب ضربه اوليه اتفاق افتاده و ش��امل مواردي
ي يا جابجايي قطعات اس��تخواني ميباش��د .اگر در
نظير تورم ،ايس��کم 
اث��ر ضربه وارده به نخاع ،کارکردهاي آن در ديس��تال محل ضربه موقتا
قطع ش��وند به اين وضعيت کان��کاژن نخاعی يا ضرب��ه مختصر نخاعي
گفته ميش��ود .کانتيوژن نخاعي وضعيتي اس��ت که در آن خونمردگي
ي��ا خونريزي در داخل بافت نخاعي اتف��اق ميافتد .در اين وضعيت نيز
کارکرده��اي نخاع در وراي محل ضربه موقتا ازبين ميروند («ش��وک»
نخاعي) .شوک نخاعي پديدهاي نورولوژيک است که متعاقب وارد شدن
آس��يب به نخاع اتفاق افتاده و منجر به فقدان تمام کارکردهاي حس��ي
و حرکت��ي وبروز ش��لي و فل��ج و نيز فقدان رفلکسها در پايين دس��ت
محل وارد ش��دن ضربه به مدت نامشخصي ميش��ود .كانتيوژن نخاعي
معموال به علت تروماي نافذ يا جابجايي قطعات شکسته استخواني ايجاد
ميش��ود .شدت آسيب حاصله متناس��ب با مقدار خونريزي درون بافتي
ميباش��د .اختالل در خونرس��اني به بافت نخاعي ي��ا قطع جريان خون
ميتواند منجر به ايس��کمي موضعي در اين بافت شود .کمپرسيون نخاع
يعن��ي وارد آمدن فش��ار بر نخ��اع در اثر تورم ،که ممکن اس��ت موجب
ايس��کمي بافتي ش��ده و در برخي موارد اگر اقدام به فشارزدايي نشود،
منجر به اختالل دايمي کارکرد نخاع ميگردد .السراس��يون نخاع زماني
روي ميدهد که بافت نخاع پاره يا قطع شود .اگر نخاع آسيب مختصري
ببيند ،اختالالت نورولوژيک حاصله قابل برگشت ميباشند ،بااين وصف
اگر تمام دس��تههاي نخاعي قطع شوند ،در آن صورت اختالالت حاصله
ي خواهند بود.
معموال دايم 
قطع نخاع را ميتوان به دونوع کامل و ناکامل دسته بندي نمود .در نوع
کامل ،تمام دس��تههاي نخاعي قطع شده و کليه کارکردهاي نخاعي در
وراي محل آسيب ديدگي از بين ميروند .به علت تاثيرات ناشي از تورم
تا  24س��اعت بعد از وارد ش��دن ضربه ،تش��خيص فقدان کارکرد دقيق

(شکل 10ـ)9

سندروم طناب مرکزي

(شکل 11ـ)9

سندروم براون ــــ سکوار

نخواهد بود .براس��اس محل وارد شدن آسيب ،اغلب موارد قطع شدگي
کام��ل منجر به پاراپلژي يا کوادري پلژي خواهند ش��د .در نوع ناکامل،
برخي دس��تههاي نخاعي و مقداري از کارکرد حس��ي  /حرکتي س��الم
باق��ي ميمانند .در قياس با نوع کامل ،پروگنوز بهبودي در اين نوع بهتر
ميباشد .آسيبهاي نخاعي دسته ناکامل خود شامل انواع زير است:
ي نخاع يا  Anterior cord syndromeبه
س��ندروم قدام 
•
علت جابجايي قطعات شکس��ته اس��تخواني يا فشار وارده به شريانهاي
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نخاعي ايجاد ميشود (شکل  .)9-9عاليم حاصله عبارتند از فقدان حس
درد ،گرما و لمس س��طحي و نيز فونکسيون حرکتي .با اين وصف هنوز
قدري از حس لمس سطحي ،درک موقعيت و تحرک و نيز حس لرزش
باقي ميمانند.
س��ندروم مرکزي نخ��اع ي��ا central cord syndrome
•
معموال زماني روي ميدهد که نخاع ناحيه گردني دچار هيپر اکستانسيون
ش��ود (ش��کل  .)9-10اين س��ندروم موجب ضعف و پارستزي در اندام
فوقاني خواهد ش��د ،درحاليکه ق��درت عضالني در اندام تحتاني طبيعي
است .درجاتي از اختالل در کارکرد مثانه نيز مشاهده ميشود.
سندروم  Brown–Sequardبه علت تروماي نافذ ايجاد شده
•
و موجب قطع نيمه نخاع فقط در يک طرف بدن ميشود(ش��كل.)9-11
عالي��م حاصله عبارتند از فق��دان کامل کارکردهاي نخاعي در س��مت
گرفت��ار (حرکت ،لرزش و حس درک موقعيت و تحرک) همراه با فقدان
حس درد و گرما در سمت مقابل.
«ش��وک» نوروژنيک ثانويه به آس��يب ديدگ��ي طناب نخاعي ،يکي
ازيافتههاي مهم ديگر ميباشد .مکانيسمهاي مختلفي موجب اين يافته
ميش��وند .آس��يب وارده به فيبرهاي عصبي تنظيم کننده عروق ،منجر
به از بين رفتن تون س��مپاتيک و درنتيجه ديالتاسيون عروقي ميشود.
پوس��ت بدن گرم و خشک ش��ده و تعداد نبض کاهش مييابد ،اما فشار
خون پايين ميافتد .اگر نخاع قطع بش��ود ،مکانيس��م جبراني سيس��تم
س��مپاتيک بدن قادر به کنترل عضالت ديواره عروق خوني در زير نقطه
آس��يب ديده نميباش��د .شريانها و شريانچهها گش��اد شده و درنتيجه
حج��م مخزن عروقي بزرگ ميش��ود .در اثر اين تغيي��رات ،هيپوولمي
نس��بي ايجاد شده و مقاومت عروقي سيس��تميک ( )SVRکاهش پيدا
ميکند .برخالف ش��وک هيپوولميک ،ک��ه معمواله همراه با تاکيکاردي
است ،در اين نوع شوک ضربان قلب نرمال بوده يا براديکاردي مختصري
وجود دارد .هرچند که مصدوم دچار هيپوتانسيون ميشود ،اما اختاللی
در انتقال اکس��يژن به بافتهای محيطی روی نميدهد (به فصل  7نگاه
کنيد) .آس��يبهای ناحي��ه فوقانی نخاع ( C5و باالت��ر) احتماال نياز به
مداخالت قلبی عروقی نظير داروهای وازوپرس��ور و گذاشتن پيس ميكر
دارند .اخيرا توصيه به تصحيح فوری هيپوتانس��يون ( SBPکمتر از 90
ميلی متر جيوه) متعاقب آس��يب حاد وارده به طناب نخاعی شدهاست.
بهتر اس��ت فشار خون مصدومان مشکوک به آس��يب طناب نخاعی در
مح��دوده نرم��ال نگه داری ش��ود ( MAPبرابر با 85ت��ا  90ميلی متر
جيوه) .ش��وک نوروژنيک به علت وازوديالتاسيون ايجاد شده و منجر به
هيپوپرفوزيون ميگردد (به فصل  6نگاه کنيد).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارزيابي
آسيب نخاعي را بايد در زمينه ساير آسيبها و وضعيتهاي موجود
م��ورد ارزيابي قرار داد .انجام ارزيابي اوليه ،اولويت درجه يک محس��وب
ميش��ود .با اين وصف ،گاهي اوق��ات مصدوم در وهله اول نياز به انتقال
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دارد .بنابراين ،اگر احتمال آس��يب نخاعي وجود داش��ته باشد ،ارزيابي
سريع صحنه حادثه و گرفتن شرح واقعه ضرورت دارد .در چنين وضعی
بايد به کمک دست از ستون فقرات مصدوم محافظت به عمل آورد .سر
مصدوم در وضعيت خط خنثي قرار ميگيرد ،مگر آنکه ممنوعيتي وجود
داشته باشد .ناحيه سر بايد کماکان در همان وضعيت باشد تا زماني که
تثبيت دستي جاي خود را به تثبيت توسط تجهيزاتي مانند بکبورد بلند
ياهافبورد ستون فقراتي يا جليقه مخصوص بدهد.
ي��ک ارزيابی س��ريع نورولوژيک به منظور شناس��ايي نقايص واضح
مرتبط با آسيب طناب نخاعی انجام ميشود .از مصدوم خواسته ميشود
تا بازوها ،دس��تها و پاهای خود را حرکت داده و هر نوع ناتوانی در اين
ح��رکات مورد توجه قرار ميگيرد .بعدا مص��دوم از نظر وجود يا فقدان
حس مورد ارزيابی قرار ميگيرد (از ش��انهها ش��روع و تا پاها ادامه پيدا
ميکند).
اس�تفاده از مکانيس�م آس�يب درارزياب�ي صدم�ات طن�اب
نخاعي
برحس��ب س��نت به امدادگران آموزش دادهميش��ود که صدمات وارده
صرفا تابع مکانيسم آسيب بوده و الزم است تا هر مصدوم دچار صدمات
حرکتي در وضعيت بيحرکتي س��تون فقرات قرار گيرد .اين کلي گويي
موجب آن شدهاس��ت تا در ارزيابي صدم��ات نخاعي فاقد يک راهنماي
باليني مش��خص باش��يم .با اين وصف در روند بيحرکت نمودن س��تون
فقرات الزم اس��ت تا فونکسيون حس��ي و حرکتي وجود يا فقدان درد و
تندرنس و نيز موثق بودن گفتههاي مصدوم بررسي شوند .عالوه براين،
مصدوم به علت آس��يبهاي زجرآورتر نظير شکس��تگي استخوان فمور
ممکن اس��ت شکايتي از درد ناحيه س��تون فقرات نداشته باشد .الکل و
مواد مخدري که ممکن اس��ت مصدوم قبل از سانحه مصرف کرده باشد
نيز ميتوانند ادراک درد را مختل نموده و آسيبهاي خطرناک را مخفي
نمايند.
تمرکز اصلي يک امدادگر بايد شناس��ايي انديکاسيونهاي بيحرکت
سازی ستون فقرات و نه تالش براي روشن کردن وضع نخاع باشد .چون
بسياری از مصدومان فاقد آسيب ديدگی ستون فقرات هستند ،بنابراين
بايد روشی کامال انتخابی در مورد بيحرکت سازی ستون فقرات در پيش
گرفته ش��ود (مصخوصا به اين دليل که بيحرکت س��ازی در افراد سالم
داوطلب عوارضی مانند فش��ار روی روند تنفس ،ايسکمی پوستی و درد
را به همراه داشتهاس��ت) .امدادگران بايد موارد بکارگيری مناسب روش
بيحرکت سازی ستون فقرات را به خوبی بدانند.
اگ��ر بع��د از يک بررس��ی کام��ل و دقيق معلوم ش��ود که هيچگونه
انديکاس��يونی برای اج��رای اين روش وجود ندارد ،ني��ازی به انجام آن
نيس��ت .نکته کليدی در مراقبت مناسب از ترومای ستون فقرات همان
چيزی اس��ت که در مورد س��اير موارد تروما بايد مد نظر باشد :ارزيابی
دقيق و درمان مناسب و به موقع
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از:
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مهمترين علل آسيب نخاعي در بزرگساالن به ترتيب فراواني عبارتند

.1
.2
.3
.4

MVCs
سوانح آبهاي کم عمق
حوادث ناشي از موتور سيکلت
ساير حوادت و سقوط از بلندي

.5

آسيبهاي ورزشي

مهمتري��ن عل��ل آس��يب نخاعي در کودکان ب��ه ترتيب فراواني
عبارتند از:
.1
.2
.3

سقوط از بلندي (معموال بلندي  2تا  3برابر قد مصدوم)
سقوط از سه چرخه و دوچرخه
برخورد با وسيله نقليه موتوري

در موقعيتهاي زير امدادگر بايد فرض را بر وجود آسيب نخاعي يا
ناپايداري س��تون فقرات گذاشته و س��تون فقرات به دقت مورد ارزيابی
قراردهد تا معلوم شود که آيا بيحرکت سازی الزم است يانه:

حرکت باز ميايس��تد ،اما ناحيه سر کماکان به حرکت روبه جلوي خود
ادامه ميدهد .در حالت عادي و در ضربات خفيف تا متوس��ط ،عضالت
محکم خلف گردن موجب ميش��وند تا ناحيه سر چندان به سمت جلو
حرک��ت نکند .اما اگر نيروي کاهنده ش��تاب قوي باش��د ،دامنه حرکت
س��ر به س��مت جلو بيش��تر ش��ده و تا زماني که چانه به ديواره قفس��ه
س��ينه برخورد نمايد به حرکت خود ادامهميدهد .چنين فلکس��يون و
روتاسيون شديد گردن منجر به شکستگي نوع کمپرسيون در مهرههاي
اين ناحيه ،دررفتگي زوايد مفصلي و کش��يدگي طناب نخاعي ميشود.
مکانيس��مهاي مختلف��ي در تصادمات نوع ضربه از پش��ت و از کنار نيز
ميتوانن��د موجب آس��يب نخاعي در افراد داراي کمربند ايمني ش��وند.
ميزان خس��ارات وارده به خودرو و س��اير آسيبهاي وارده به مصدوم از
جمله ،فاکتورهاي کليدي ميباش��ند که ضرورت اجراي بيحرکت سازي
مصدوم را تعيين ميکنند.
تواناي��ي مص��دوم در راه رفتن را نبايد به عنوان فاکتور تعيين کننده
وج��ود يا عدم وجود آس��يب س��تون فق��رات قلمداد نمود .بس��ياري از
مصدوماني که بعدها نياز به ترميم جراحي ناپايداري س��تون فقرات پيدا
ميکنند ،در صحنه حادثه «درحال راه رفتن» بوده يا اينکه با پاي خود
به بخش اورژانس آمدهاند.

هر مکانيس��مي که موجب ضربه ش��ديد در ناحيه سر ،گردن،
•
تنه يا لگن بشود (مانند حمالت تهاجمي ،در زير آوار ماندن)
•
س��وانحي که موجب کاهش يا افزايش ناگهاني شتاب حرکت تروماي نافذ
يا خم ش��دن الترال ناحيه گردن يا تنه شوند (مانند  MCVsبا سرعت
در بررسي تروماي ستون فقرات بايد به آسيبهاي ناشي از تروماي
متوسط تا زياد ،برخورد خودرو با عابر پياده و گرفتار شدن در يک موج
ي در لحظه وارد ش��دن
نافذ توجه ويژهاي ش��ود .بطور کلي ،اگر مصدوم 
انفجاري)
تروم��ا دچار آثار نورولوژيک قطعي نش��ود ،احتمال کمي دارد که دچار
هرنوع سقوط از بلندي ،مخصوصا در افراد سالمند
•
آسيب نخاعي شده باشد .علت اين امر در مکانيسم سانحه و کينماتيک
پرت ش��دن يا سقوط از هرنوع وسيله موتوري يا وسيله حمل
•
نيروي دخيل در آسيب نهفته است .تروماي نافذ برخالف تروماي بالنت
ونقل (وسايلي نظير دوچرخه ،موتور سيکلت ،خودرو ،روروک و غيره)
معم��وال موجب شکس��تگيهاي ناپايدار س��تون فقرات نميش��ود ،زيرا
مصدوم��ان حوادث آبهاي کم عمق (مثال ش��يرجه رفتن در
•
تروماي نافذ از نظرايجاد آس��يب ليگاماني و اس��تخواني خطر کمي دربر
اين آبها ،موج سواری)
دارد .جس��م نافذ در مس��ير نفوذ خود موجب آس��يب ميشود .اگر اين
س��اير موقعيتهايي که معموال همراه با آس��يب نخاعي ميباش��ند جس��م در مس��ير حرکت خود به طناب نخاعي برخ��ورد نکند ،مصدوم
عبارتند از:
احتم��اال دچار آس��يب نخاعي نخواهد ش��د .مطالعات متعددی نش��ان
دادهاند که ترومای نافذ وارده به ناحيه س��ر ،گردن و تنه بندرت موجب
صدمات ناحيه سر با هرنوع تغيير در LOC
•
ناپايداری س��تون فقرات شده و آسيبهای وارده دليلی برای بکارگيری
آسيب ديدگي شديد کاله خود
•
روش بيحرکت س��ازی ستون فقرات قلمداد نميشوند ،مگر آنکه نقايص
•
وارد شدن تروماي بالنت قابل توجه به ناحيه تنه
نورولوژيک بوجود آمده باشند.
شکستگيهاي تراکمي در ناحيه ساق يا مفصل هيپ
•
آسيب موضعي قابل توجه به ناحيه ستون فقرات
•

انديکاسيونهاي بيحرکت سازي ستون فقرات

اين مکانيسمهای آسيب نياز معاينه و ارزيابی کامل دارند تا بتوان در
مورد انجام روش بيحرکت سازی ستون فقرات تصميمگيری کرد.
ميتوان از مکانيسم بروز سانحه به عنوان کمک در تعيين موارد اجراي
معلوم شدهاس��ت که بس��تن کمربند ايمني مناس��ب ،موجب نجات روش بيحرکت س��ازي ستون فقرات بهره گرفت( شکل  .) 9-12معاينه
جان و کاهش صدمات وارده به نواحي سر ،صورت و قفسه سينه مصدوم فيزيک��ی کامل و بينش باليني خوب نقش مهمی در تصميمگيری بازی
شدهاست .با اين وصف ،بکارگيري کمربند ايمني احتمال آسيب ديدگي کرده و درصورت شک بهتر است ،روش بيحرکت سازي اجرا شود.
نخاع��ي را منتف��ي نميگرداند .در تصادمات ش��ديد ن��وع ضربه از جلو
مصدومان��ي که م��ورد اصابت گلوله يا چاقودر ناحيه س��ر ،گردن و
که ش��تاب حرکت ناگهان متوقف ميگردد ،تن��ه داراي کمربند فورا از تنه قرارگرفته و دچار عاليمي مانند بيحس��ي ،گزگز و مور مور يا فقدان

تروماي ناحيه ستون فقرات
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شکل  9 - 12اندیکاسیونهای بیحرکت زی ستون فقرات
حس يا حرکت و يا ناهوش��ياري ميش��وند ،را بايد با فرض وجود آسيب
خطرناک مورد ارزيابي قرارداد .اگر در اين دس��ته از مصدومان عاليم و
يافتههاي نورولوژيک پيدا نش��ده و مکانيسم آسيب ثانويه وجود نداشته
باش��د ،در آن صورت نيازي به بيحرکت سازي ستون فقرات وجود ندارد
(هرچن��د که به منظور بلند کردن و انتقال مص��دوم ميتوان از بکبورد

استفاده کرد).
در رابط��ه ب��ا تروماي بالنت ،برخي وضعيتها اس��تفاده از بيحرکت
سازي را ضروري ميسازند:
تغيير در سطح هوشياری ( GCSکمتر از  .)15هر عاملی که
.1
حس درد مصدوم را تغيير دهد ،مانع از ارزيابی امدادگر در مورد آسيب
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قاب 1ـ 9عاليم و نشانههاي تروماي ستون فقرات

• احساس درد در ناحيه گردن يا پشت
• احساس درد هنگام حرکت گردن يا پشت
• احساس درد هنگام لمس خلف گردن يا وسط پشت
• دفورميتي ستون فقرات
• وجود گاردينگ يا عدم تحرک در عضالت ناحيه گردن يا پشت
• وج��ود پاراليز ،پارزي ،بي حس��ي يا ح��س گزگز و مورمور در
اندامهاي فوقاني و تحتاني در هر زماني بعد از حادثه
• وجودعاليم و نشانههاي شوک نوروژنيک
• وجود پرياپيسم (درمصدوم مذکر)
خواهد شد که موارد زير را شامل ميشود:
آسيب ديدگي تروماتيک مغزي يا .TBI
•
وضعيت فکري مختل شده يا  AMSغير از  .TBIبرای مثال:
•
بيم��اران رواني ،مبتاليان به آلزايمر وکس��انی که تح��ت تاثير داروهای
مس��موم کننده قرار گرفته باش��ند ،چون در اين اف��راد حس درد دچار
اختالل ميشود.
واکنشهاي حاد ناش��ی از اس��ترس يا  ASRsک��ه ميتوانند
•
حس درد را ماسکه کنند.

بايد ادامه پيدا کند.
•
وج��ود آس��يبهاي دردناک منح��رف کننده ذه��ن .اينها
آسيبهاي ش��ديدا دردناكي هستند که مانع پاسخ گويي موثق مصدوم
در خالل ارزيابي ميباش��ند .از جمله اين موارد ميتوان به شکس��تگي
اس��تخوان فمور يا س��وختگي وس��يع اشاره کرد (به ش��کل  9-12نگاه
کنيد).
موانع ارتباطي .اين موانع عبارتند از :مش��کالت زباني (مصدوم
•
و امدادگ��ر زب��ان همديگر را نميفهمند) ،کري ،مصدومان خردس��ال و
مصدوماني که به هر دليلي قادر به برقراري ارتباط نميباشند.
امدادگر بايد در کليه مراحل ارزيابي و بطور مداوم ،اعتبار گفتههاي
مص��دوم را مجددا چک نماي��د .اگر مصدوم در ه��ر زماني اين عاليم و
نش��انهها را از خود نش��ان دهد ،بايد چنين فرض کرد که دچارآس��يب
ديدگي س��تون فقرات ش��ده و در نتيجه روش بيحرکت سازي را بطور
کامل در مورد او بايد اجرا نمود.
در بس��يار از موارد ،امدادگر ممکن است احساس کند که مکانيسم
س��انحه گوياي آس��يب ديدگي س��تون فقرات گردني يا نخاع نميباشد
(مثال س��قوط روي دست در حالت کشيده و شکستگي  Collesحاصل
از آن) .در چنين مواردي ،اگر معاينه فيزيکي و ارزيابي مناسب ،وضعيت
را نرمال نش��ان دهند ،اجراي بيحرکت س��ازي س��تون فقرات ضرورتي
ندارد.

.2
درد يا تندرنس ستون فقراتي .اين وضعيت شامل درد يا درد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هن��گام حرکت و وج��ود تندرنس نقطهاي و دفرميتي ي��ا گاردينگ در اقدامات مراقبتي

ناحيه آسيب ديده ميباشد.
شکايت يا نقص نورولوژيک که شامل فلج دو طرفه ،فلج نسبي،
.3
پارزي ،بيحس��ي ،حس گزگز ومورمور و وجود ش��وک نخاعي نوروژنيک
در زير سطح آسيب ديده ميباشند .در افراد مذکر ،ارکسيون مداوم آلت
تناسلي موس��وم به پرياپيسم ،يکي ديگر از عاليم آسيب ديدگي طناب
نخاعي است.
دفورميتي آناتوميک س��تون فقرات .اين وضع ش��امل هرنوع
.4
تغيير ش��کل ظاهري اس��ت که هن��گام معاينه فيزيکي مص��دوم قابل
مشاهدهميباشند.
ب��ا تم��ام اين اوصاف ،فقدان اين عاليم منتفي کننده وجود آس��يب
استخوانی در ستون فقرات نميباشد (قاب .)9-1
اگر مصدومي فاقد وضعيتهاي فوق الذکر بوده اما مکانيسم سانحه
گوياي خطر باش��د ،در آنصورت امدادگربايد به اعتبار گفتههاي مصدوم
توجه داش��ته باشد .مصدوم معتبر کسي است که آرام ،همکار و هوشيار
ميباش��د .مصدوم غير معتبر (غير موثق) داراي يکي از وضعيتهاي زير
است:

مس��موميت .مصدوماني ک��ه الکل و داروه��اي مخدر مصرف
•
نمودهان��د را بايد طوري مراقبت و بيحرکت نمود که انگار دچار آس��يب
ديدگي نخاعي شدهاند .اين سياست تا زمان آرام و هوشيار شدن مصدوم

مراقبت از يک مصدوم مش��کوک به ناپايداري س��تون فقرات عبارت
از بيحرکت نمودن او در وضعيت س��وپين روي يک النگبورد و در حالت
خنثي ميباش��د .ناحيه سر ،گردن ،تنه و لگن را بايد جداگانه در حالت
خنث��ي بيحرکت نمود تا حرکات اضافي س��تون فق��رات ناپايدار نتوانند
منجر به آس��يب ديدگي طناب نخاعي ش��وند .بيحرکت س��ازي ستون
فق��رات از اصل کلي مراقبت از شکس��تگي پي��روي ميکند (يعني يک
مفص��ل باالتر و يک مفصل پايينتر از محل آس��يب ديده بايد بيحرکت
ش��ود) .به علت اناتومي مخصوص س��تون فقرات و به علت تاثير متقابل
نيروها بر همديگر در هر بخش س��تون فقرات ،الزم اس��ت تا اين اصل
ي س��تون فقرات در نظر گرفت.
کلي را به منزله بيحرکت س��ازي تمام 
ناحيه س��ر به عنوان مفصل بااليي و ناحيه لگن به عنوان مفصل پاييني
قلمداد ميشوند.
فلکس��يون و اکستانس��يون متوسط بازوها موجب حرکت قابل توجه
کمربند ش��انهاي ميش��ود .هر نوع حرکت و زاويه دار شدن ناحيه لگن
منجر به حرکت ساکروم و مهرههاي متصل به آن ميگردد .مثال حرکت
الترال هردو ساق پا ميتواند موجب زاويه دار شدن لگن و در نتيجه خم
شدن الترال ستون فقراتشود.
شکس��تگي ناحيهاي از س��تون فقرات معموال با شکستگي در نواحي
ديگر آن همراه است .بنابراين تمام نواحي ستون فقرات (گردني ،پشتي،

تروماي ناحيه ستون فقرات

کم��ري و س��اکرال) را بايد به عن��وان واحدي يکپارچ��ه درنظر گرفته
وبيحرکت نمود .وضعيت س��وپين ثابت ترين وضعيت محس��وب شده و
بايد سعي کرد تا هنگام جابجايي و نقل وانتقال ،مصدوم دراين وضعيت
قرارداده ش��ود .عالوه بر اين ،دسترسي به مصدوم براي معاينه مستمر،
اقدام��ات احي��ا و درماني در اين وضعيت آس��ان تر اس��ت .در وضعيت
س��وپين بطور همزمان امکان دسترس��ي به راه هواي��ي ،دهان و بيني،
چشمها ،قفسه سينه و شکم وجود دارد.
مصدوم��ان معموال در يکي از چهار حالت عمومي زير قرار دارند ـــ
نشس��ته ،نيمه دمر ،سوپين يا ايس��تادهـ .امدادگربايد از زمان برخورد با
مصدوم فورا و بطور مداوم از ستون فقرات او محافظت نموده و در صورت
لزوم آنرا با استفاده از يک النگبورد بيحرکت سازد .تکنيکها و تجهيزات
گوناگوني براي بيحرکت سازي موقت ستون فقرات بکار گرفتهميشوند
(مثال بيحرکت سازي به کمک دس��ت ،استفاده از بورد ،half–spine
اس��تفاده از جليقههاي بيحرکت سازي و غيره) .اين تکنيکها امکان آن
را فراه��م ميآورند تا بت��وان مصدوم را از وضعيت اوليه حرکت داده و با
اس��تفاده از يک النگبورد محکم او را در وضعيت کامل سوپين بيحرکت
نمود .مطالعهای جديد نش��ان ميدهد که نوعی برانکار که اخيرا ساخته
شدهاست ،در اين رابطه به اندازه بکبورد استاندارد موثر ميباشد.
امدادگ��ران پيشبيمارس��تاني اغلب توجه خ��ود را به نوع خاصي از
تجهيزات بيحرکت سازي متمرکز نموده و در حقيقت به اصول بيحرکت
س��ازي و انطباق اين اصول بر نيازهاي مصدوم توجه چنداني نميکنند.
فه��م مباني آناتوميک ،ک��ه در تمام تکنيکها و تجهيزات يکي اس��ت،
الزمه بکارگيري بيخطر همه اين روشها و تجهيزات ميباشد .در صحنه
حادثه نبايد وقت خود را با ريزهکاريهاي نحوه اس��تفاده از يک وس��يله
خاص تلف کنيم .قطع نظر از روش و وس��يله خاصي که مورد اس��تفاده
ق��رار ميگيرد ،درمراقبت از مصدوم دچار ناپايداري س��تون فقرات بايد
اصولي را رعايت کرد ،که در بخش بعد توضيح داده ميشوند.
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قرارداده يا بدن مصدوم را روي وسيلهاي مانند بکبورد بلند بگذارد.
تنه مصدوم را با استفاده از اين وسيله بيحرکت سازد ،طوريکه
.6
نتواند به سمت باال ،پايين ،راست و چپ حرکت نمايد.
در صورت لزوم ناحيه سر و قفسه سينه را پدگذاري کند.
.7
ناحيه س��ر را در همان وضعيت خط خنثي با اس��تفاده از اين
.8
وسيله بيحرکت سازد.
ت��ا زماني ک��ه مصدوم روي النگب��ورد ق��راردارد ،پاهاي اورا
.9
ي داشته باشند.
بيحرکت نمايد ،طوريکه نتوانند حرکت الترال وقدام 
بازوهاي مصدوم را به بکبورد ببندد.
.10
دادهه��اي ارزيابي اوليه را مجدد ا چک کرده و در صورتي که
.11
وضع مصدوم اجازه دهد ،توانايي حرکتي ،پاس��خ حس��ي و وضع گردش
خون در هر چهار اندام او را بار ديگربررسي کند.

تثبيت ناحيه سر به کمک دست

هرگاه براساس مکانيسم سانحه ،امدادگرتشخيص دهد که ناپايداري
س��تون فقرات وجود دارد ،اولين گام آن است تا بدن را به کمک دست
در وضعيت خنثي تثبيت نمايد .س��ر مصدوم گرفته ش��ده و با احتياط
در وضعيت خنثي قرار دادهميش��ود ،مگر ممنوعيتي وجود داشته باشد.
بدون هيچگونه کشش��ي ،اين وضعيت باي��د ادامه پيدا کند .اگر مصدوم
در حالت نشس��ته يا ايس��تاده باشد ،الزم اس��ت تا گردن قدري کشيده
شود (تا فشار ناشی ار وزن سر روی ستون فقرات کاسته شود) .تا وقتي
که س��ر و تنه بطور کامل و بااس��تفاده از تجهي��زات مکانيکي بيحرکت
نش��وند يا معاينه مصدوم نش��ان دهد که اجرای روش بيحرکت س��ازی
ضرورت ندارد ،بايد مانور تثبيت به کمک دس��ت کماکان ادامه داش��ته
باشد .در اين وضعيت ،سر و گردن مصدوم فورا بيحرکت شده و تا زمان
معاينه در بيمارستان اينچنين باقي ميمانند .جابجايي و انتقال مصدوم
در وضعيت خنثي در قياس با زماني که س��ر زاويه داش��ته باشد ،خطر
کمتري دربردارد .عالوه بر اين ،هم بيحرکت سازي و هم انتقال مصدوم
در وضعيت خنثي آسانتر است.
روش کلي
ق��راردادن مصدوم در وضعيت خنث��ي در موارد معدودي ممنوعيت
وقتي که احتمال ناپايداري ستون فقرات ميرود ،امدادگربايد موارد
دارد .اگر قراردادن با احتياط س��ر و گ��ردن در وضعيت خنثي منجر به
زير را انجام دهد:
هرکدام از حاالت زير بشود ،الزم است که اجراي انرا متوقف نمود:
س��ر مصدوم را در وضعيت مناسب خط خنثي قراردهد ،مگر
.1
ممنوعيتي وجود داش��ته باشد .اين وضعيت بايد به کمک دست و بدون • اسپاسم عضالت گردن
• مقاومت قابل توجه در برابر حرکت
وقفه ادامه پيدا کند.
ارزياب��ي اوليه را براي مصدوم انج��ام داده و اقدامات مراقبتي • افزايش درد
.2
• پيدايش يا افزايش نقص نورولوژيک (مثال کرختي ،گزگز و مور مور
الزم را فورا به اجرا بگذارد.
اگ��ر وضع مصدوم اج��ازه بدهد ،بايد توانايي حرکتي ،پاس��خ يا ازبين رفتن توان حرکتي)
.3
حس��ي و گردش خ��ون او را در هر چهار اندام فوقان��ي و تحتاني چک • مسدود شدن راه هوايي يا ونتيالسيون
نمايد.
اگر صدمات وارده به مصدوم آنقدر شديد باشند كه سر ديگر درخط
کوالر
يک
از
اس��تفاده
با
و
نم��وده
معاينه
را
مص��دوم
گ��ردن
.4
وس��ط بين شانه ها قرار نداشته باشد،نبايد سعي كرد تا آنرا در وضعيت
گردني مناسب آنرا تثبيت نمايد.
خنث��ي قرارداد .در چنين مواردي بايد س��ر در وضعيت اوليه خود باقي
.5
تجهيزات��ي نظير جليقه ي��ا ش��ورتبورد را روي بدن مصدوم بماند .خوشبختانه وقوع چنين مواردي نادر ميباشند.
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قاب 2ـ 9شرايط استفاده از کوالر گردنی سفت

• کوالر گردنی به تنهايي بيحرکتی کافی را تامين نميکند.
• هر مصدومی نياز به کوالر مخصوصی دارد.
• ک��والر نباي��د توان مص��دوم در باز کردن ده��ان خود يا توان
امدادگر در باز کردن دهان او را به هنگام استفراغ سلب کند.
• کوالر نبايد تحت هيچ شرايطی راه هوايي يا تنفس را با مشکل
مواجه نمايد.

کوالرهاي گردني سفت
اي��ن کوالره��ا به تنهايي بيحرکتي کاف��ي را تامين نميکنند .آنها
گ��ردن را حمايت نموده و از تش��ديد حرکت ممانع��ت بعمل ميآورند.
کوالرهاي گردني ،فلکسيون را تا حدود  90%و اکستانسيون ،خم شدن
الترال و روتاس��يون گردن را تا ح��دود  50%محدود ميگردانند .کوالر
گردني وس��يله کمکي مهمي در روند بيحرکت سازي محسوب ميشود،
اماهميش��ه بايد آنرا همراه با روش تثبيت به کمک دس��ت (manual
 )stabilizationيا روش بيحرکت س��ازي مکانيکي (mechanical
 )immobilizationستون فقرات بکارگرفت .استفاده ازکوالر گردني
نرم جايگاهي در روند بيحرکت سازي ستون فقرات ندارد.
کوالر گردني اساس��ا به منظور محافظت ازس��تون فقرات گردني در
برابر روند کمپرس��يون بکار گرفته ميش��ود .روشهاي بيحرکت سازي
پيشبيمارس��تاني (با استفاده از جليقه ،ش��ورتبورد يا النگبورد) قادر به
ايجاد بيحرکتي مطلق نميباشند ،زيرا اين وسايل فقط از خارج مصدوم
را بيحرک��ت ميس��ازند و هرچند که اين بيحرکت س��ازي خارجي هم
خوب انجام ش��ده باشد ،پوست و عضالت روي اسکلت بدن هنوز قدري
حرکت دارند .اين نوع حرکت به هنگام کم و زياد ش��دن شتاب حرکت
آمبوالنس در مسير انتقال نيز اتفاق ميافتد.
يک کوالر گردني زماني موثر اس��ت که روي بخش فوقاني قفس��ه
س��ينه ،قسمت خلفي س��تون فقرات توراسيک و اس��تخوان کالويکل و
عض�لات تراپزيوس (يعني جاهاييکه حرکت بافتي حداقل ميباش��د) را
بپوش��اند .با تمام اين اوص��اف ،مهرههاي  T1 ,C7 ,C6کماکان حرکت
ميکنند ،اما از کمپرس��يون آنها ممانعت بعمل ميآيد .ناحيه س��ر در
زير زاويه مانديبل و در اکسيپوت جمجمه بيحرکت ميشود .اين وسيله
از ح��رکات و فش��ار غيرقابل اجتناب مابين ناحيه س��ر و تنه جلوگيري
کرده وکمپرس��يون س��تون فقرات گردني را حذف ک��رده يا به حداقل
ميرس��اند هرچند که کوالر گردني قادر به ايجاد بيحرکتي مطلق ناحيه
سر نميباشد ،اما آنرا محدود ميگرداند .قسمت سفت قدامی کوالر اين
ام��کان را فراهم ميآورد تا بتوان بخش تحتانی س��ر را به گردن محکم
بست.
کوالر بايد سايز مناسبي براي مصدوم داشته باشد .کوالري که خيلي

کوتاه باش��د ،چن��دان موثر نبوده و موجب فلکس��يون قابل توجه گردن
مصدوم ميش��ود .کوالري که خيلي بزرگ باشد ،طوريکه چانه در درون
آن قرارگيرد ،موجبهيپراکستانس��يون و حرکات کامل گردن ميشود.
کوالر گردني را بايد به طرز مناس��بي مورد اس��تفاده قراداد .کوالري که
خيلي شل و گش��اد بسته شود ،تاثير چنداني در محدود کردن حرکات
ناحيه سر نداشته و گاهي بطور تصادفي روي چانه قدامي ،دهان و بيني
را پوشانده و موجب انسداد راه هوايي ميگردد .کوالري که محکم بسته
ش��ده باش��د ،ميتواند وريدهاي ناحيه گردن را تحت فش��ار شديد قرار
دهد.
کوالر بايد بعد از قرارگيري س��ر در وضعيت خنثي بس��ته شود .اگر
سر در چنين وضعيتي نباشد ،استفاده از کوالر مشکل بوده واساسا نبايد
آن��را بکار گرفت .کوالري که امکان حرکت اس��تخوان مانديبل به طرف
پايين و باز ش��دن دهان بدون حرکت س��تون فقرات را فراهم نکند ،در
صورت اس��تفراغ مصدوم ،موجب آسپيراسيون محتويات معده به داخل
ريهها شده وبنابراين نبايد مورد استفاده قرار گيرد .در صورتيکه نتوان از
کوالر گردني استفاده کرد ،ميتوان از وسايل جايگزين ،مانند پتو ،حوله
و نوار چس��ب ،استفاده کرد .امدادگردر برخورد با چنين مصدوماني بايد
از خود ابتکار و خالقيت نش��ان دهد .قطع نظر از وس��يله و روش مورد
اس��تفاده ،بايد از اصول پايهاي ناظر بر روند بيحرکت سازي پيروي نمود
(قاب .)9-2

بيحرکت سازي تنه
صرفنظر از وس��يله مورد استفاده ،امدادگربايد طوري تنه مصدوم را
بيحرکت س��ازد که نتواند به باال و پايين و راس��ت و چپ حرکت نمايد.
وس��يله و تنه بايد محکم به هم بند ش��وند .وس��يله بايد طوري به تنه
مصدوم بس��ته شود که بتواند ناحيه س��ر و گردن را نيز هنگام ضميمه
ش��دن به آن محافظت نموده و بيحرکت س��ازد .تنه و لگن مصدوم بايد
طوري به وسيله بسته شوند که قسمتهاي توراسيک ،کمري و ساکرال
ستون فقرات حمايت شده و نتوانند حرکت کنند .قبل ازانکه ناحيه سر
در موقعيت بيحرکتي قرا گيرد ،بايد تنه را با استفاده از وسيله مورد نظر
بيحرکت نمود .به اين ترتيب ،هنگام بس��تن تسمههاي وسيله به تنه از
زاويه دار شدن ستون فقرات گردني ممانعت بعمل ميآيد.
انواع روشهاي مخصوص براي بيحرکت س��ازي تنه با اس��تفاده از
وسيله وجود دارند .در تمامي اين روشها هدف آن است تا با جلوگيري
ازايجاد هر نوع حرکت ــ باال ،پايين ،چپ و راس��ت ـ از کمپرس��يون و
حرکت الترال مهرههاي ناحيه فوقاني (شانهها و قفسه سينه) و تحتاني
(لگن) تنه اجتناب ش��ود .بيحرکت سازي ناحيه فوقاني تنه را ميتوان با
چندي��ن متد مختلف برقرار نمود .امدادگربايد اصول اساس��ي آناتوميک
حاکم بر هر متد را بداند .از حرکات رو به باالي تنه با استفاده از بستن
تس��مه در هر طرف تا مرز فوقاني ش��انه و محکم نمودن آنها در بخش
زيري��ن بکبورد و نيز عبور دادن باالترين تس��مه از روي ش��انه و محکم
ک��ردن آن در نقطهاي پايينتر ،ميتوان جلوگيري کرد .از حرکات رو به
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(شکل 13ـ ،A )9در برخي مصدومان ،قرارگيري پشت جمجمه روي بکبورد موجب هيپراکستانسيون شديد گردن ميشود ،B .براي جلوگيري از بروز چنين وضعي ،الزم است پد گذاري
مناسب مابين ناحيه پشت سر و بکبورد انجام شود.

(شکل 14ـ ،A )9اندازه بزرگتر ناحيه سر در کودکان در مقايسه با اندازه تنه و نيز عدم رشد کافی عضالت ناحيه توراسيک در آنها ،موجب هيپرفلکسيون سر به هنگام قرار گيری روی
بکبورد ميشود ،B .پدگذاری زير شانهها و تنه مانع از اين هيپرفلکسيون ميگردد.

پايين تنه با استفاده از بستن تسمههايي به دور لگن ميتوان جلوگيري
کرد.
در يکي از روشهاي بيحرکت سازي تنه ،دو تسمه (يکي از هر طرف
از باالي شانه ،قفسه سينه و از زير بغل سمت مقابل عبور داده شده و در
همان سمت به بکبورد بسته ميشود) ،به حالت ضربدري قرار ميگيرند.
در نتيجه مانع از هرگونه حرکت بخش فوقاني تنه به سمت باال ،پايين،
چپ و راس��ت ميگردند .همچنين با بستن يک تسمه به بکبورد و عبور
دادن آن از زيربغل ،بخش قوفانی قفس��ه سينه ،زير بغل سمت مقابل و
بستن به سمت ديگر بکبورد نيز ميتوان موجبات بيحرکتی تنه را فراهم
آورد .بعدا يک بند يا تسمه ديگر به هر طرف اضافه شده و از روی شانه
عبور داده ميشود تا تسمه قبلی را در جای خود محکم نمايد.
امدادگر ميتواند بيحرکت س��ازي بخ��ش فوقاني تنه مصدوم دچار
شکس��تگي اس��تخوان کالويکل را با قراردادن حلقههايي به دور ش��انه
برق��رار نمايد .در اين حالت تس��مهها از روي اس��تخوان کالويکل عبور
نخواهند کرد .در اين روش ،تس��مهها روي يک سوم قوفاني قفسه سينه
ق��رار گرفته و ميتوان آنها را با اطمينان خاطر و بدون ترس از اختالل

در روند ونتيالسيون محکم بست .بستن تسمهها در بخش تحتاني قفسه
سينه معموال مشکل تنفسي ايجاد خواهد کرد.
بيحرکت سازي بخش تحتاني تنه را ميتوان با استفاده از عبوردادن
يک تس��مه از روي کرست ايلياک ناحيه لگن و محکم نمودن آن برقرار
ک��رد .اگر در روند انتقال مصدوم عبور از س��ربااليي ي��ا پلکان اجتناب
ناپذير بوده و فاصله زياد باشد ،ميتوان به جاي بستن تسمه ازيک جفت
حلقه راني (مانند حلقههاي شانهاي) استفاده کرد ،زيرا بيحرکت سازي
مطمئن تري را ايجاد ميکنند.
با بس��تن تسمههاي بيش��تر در ناحيه مياني تنه ميتوان از حرکات
ي نيز ممانعت بعمل اورد .هر تس��مهاي که در فاصله بين
الترال و قدام 
بخش فوقاني قفسه سينه و کرستهاي ايلياک ناحيه لگن قرار ميگيرد،
بايد خيلي محکم بس��ته نش��ود ،زيرا اين کار ميتواند روند تنفس را با
ي را افزايش دهد.
اختال ل روبرو کرده و فشار داخل شکم 

برقراري وضعيت خنثي در ناحيه سر
در بس��ياري از مصدوم��ان ،بعد از قراردادن س��ر در وضعيت خنثي
معلوم شدهاس��ت که ناحيه ُاکسيپيتال حدود  2تا  8سانتيمتر جلوتر از
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ديواره خلفي قفس��ه سينه قرار گرفتهاس��ت (شکل  .)9-A، 13بنابراين
در اغلب بزرگساالن ،فاصلهاي بين بکبورد و ناحيه پشت سر وجود دارد
که الزم اس��ت قبل از بستن سر به بکبورد ،با پد گذاري مناسب پر شود
(ش��کل  .)9-B، 13براي آنکه اين پد گذاري موثر واقع شود ،جنس پد
بايد طوري باشد که به آساني کمپرس نگردد .براي اين منظور ميتوان
از پدهاي مخصوص يا حوله چند ال اس��تفاده نمود .مقدار پد مورد نياز
هر فردي متفاوت است .برخي مصدومان نيازي به پد گذاري ندارند .اگر
مقدار پد گذاش��ته شده کمتر از حد نياز و جنس آن نامناسب باشد ،در
آنصورت بعد از بس��تن تسمههاي بکبورد در ناحيه سر ،اين ناحيه دچار
هيپر اکستانس��يون خواهد شد .اگر مقدار پد گذاشته شده بيشتر از حد
نياز باش��د ،در آنصورت ناحيه س��ر در وضعيت فلکسيون قرار ميگيرد.
هم هيپراکستانسيون و هم فلکسيون ناحيه سر ميتوانند آسيب ديدگي
طناب نخاعي را بيشتر نموده و بايد از آنها اجتناب شود.
در اغلب مردم در حالت سوپين (چه روي زمين و چه روي بکبورد)،
رابطه آناتوميک مش��ابهي بين ناحيه س��ر و ناحيه پشت وجود دارد .در
اغلب بزرگس��االن و در حالت سوپين ،سر در وضعيت هيپراکستانسيون
قرار ميگيرد .امدادگربايد به محض رسيدن به صحنه حادثه سر مصدوم
را در وضعي��ت خنثي قرارداده و در همان وضعي��ت نگهدارد .در برخي
افراد الزم اس��ت تا س��ر قدري از زمين جداش��ود .زمانيکه مصدوم روي
النگبورد قرار گرفت ،قبل از بس��تن ناحيه س��ر به آن الزم اس��ت تا پد
گذاري مناس��ب (آنطور که بيان ش��د) بين پشت س��ر و بورد به منظور
حفظ وضعيت خنثي انجام شود.
در کودکان خردسال (معموال کودکان  7ساله يا کمتر از آن) ،نسبت
اندازه سر با بقيه بدن در قياس با بزرگساالن بيشتر بوده و عضالت ناحيه
پش��ت تکامل کمتري پيدا نمودهاند .در نتيجه زمانيکه س��ر يک کودک
در وضعيت خنثي قرار ميگيرد ،ناحيه پش��ت س��ر در قياس با س��طح
خلفي ناحيه پشت معموال  2/5تا  5سانتيمتردر حالت اکستانسيون واقع
ميشود .بنابراين اگر بدن کودکي خردسال روي بکبورد قرار داده شود،
ناحيه سر در وضعيت فلکسيون خواهد بود (شکل .)9-A، 14
قراردادن کودک خردسال روي النگبورد استاندارد منجر به فلکسيون
ناخواس��ته ميش��ود .براي فايق آمدن بر اين عارضه يا بايد چالهاي روي
النگبورد ايجاد کرد يا آنکه پد گذاري در ناحيه تنه انجام شود (شکل B،
 .)14 -9پد گذاشتهش��ده در زير تنه بايد ضخامت مناسب داشتهباشد،
طوريکه س��ر در وضعيت خنثي قرار بگي��رد (پد زياد و پد کم به ترتيب
منجر به اکستانس��يون و فلکس��يون ميش��وند .پد گذاري زير تنه بايد
محکم و يکدست باشد .استفاده از پد ناکافي و غير يکدست يا قرار دادن
آن فقط در زير ش��انهها منجر به حرکت س��تون فقرات و عدم تعادل در
آن خواهد شد.

کامل کردن بيحرکت سازي

ناحيه سر

زماني که تنه مصدوم به النگبورد بسته شد و پد گذاري مناسب در

ناحيه پش��ت سر انجام گرديد ،الزم است تا اين ناحيه را نيز به النگبورد
بست (حتما بعد از بيحرکت کردن تنه اين کار انجام شود) .به علت گرد
بودن ش��کل س��ر ،نميتوان آنرا به کمک تس��مه و نوار روي سطح پهن
بيحرکت ساخت .اگر فقط از تسمه و نوار استفاده شود ،در آنصورت سر
ممکن اس��ت به س��مت الترال حرکت کرده يا چرخش پيدا کند .عالوه
براين ،به علت زاويه ناحيه پيش��اني ومرطوب و ليز بودن پوست و موي
اين ناحيه ،بس��تن تس��مه از روي پيش��اني چندان قابل اعتماد نبوده و
به آس��اني جابجا ميش��ود .هرچند که وزن سر انسان به اندازه وزن يک
توپ بازي بولينگ است ،با اين حال از نظر شکل متفاوت ميباشند .سر
بيضوي ش��کل بوده ،طولش از عرض آن بيش��تر اس��ت و سطوح جانبي
تقريبا مسطحي دارد ،انگار توپ بولينگي است که  5سانتيمتر از طرفين
آنرا بريده باش��ند .صرفنظر از روش و وس��يلهاي که به منظور بيحرکت
س��ازي مورد استفاده قرار ميگيرد ،اين هدف (بيحرکت سازي مناسب)
فقط زماني قابل دس��تيابي اس��ت که در اين س��طوح جانبي پد يا پتو
گذاشته ش��ده و متعاقبا به کمک تس��مه و نوار مهار شوند .بکبورد نوع
جليقهاي داراي پد مخصوص انجام اين کار ميباشد.
اين قطعات جانبي (چه پتو و چه فومهاي بلوکي از قبل آماده شده)
بر روي س��طوح جانبي ناحيه سر قرار داده ميشوند .متعاقبا با استفاده
از تس��مه يا نوار ،طرفين را به هم ميبندند .در اين وضعيت ،عمال سطح
ناحيه پشت سر تخت شده و ميتوان آنرا به بکبورد فيکس نمود .تسمه
فوقاني بر روي ناحيه تحتاني پيش��اني (روي برآمدگي س��وپرا اوربيتال)
قرار گرفته و محکم ميگردد تا از حرکات رو به جلو س��ر ممانعت بعمل
آورد .اين تس��مه را بايد آنقدر کش��يد تا روي پدها ي��ا پتو ايجاد دندانه
کرده و محکم روي پيشاني قرار گيرد.
بکارگيري تس��مههاي چانهاي مانع از باز ش��دن دهان براي استفراغ
ش��ده و بنابراين نبايد از آنها اس��تفاده کرد .اما ،صرفنظر از نوع وس��يله
ب��کار گرفته ش��ده ،بايد به کمک تس��مه يا نواري ديگ��ر بخش تحتاني
س��ر و گردن را نيز محکم به آن وس��يله بست .تس��مه يا نوار تحتاني از
روي پدها و بخش قدامي کوالر گردني عبور دادهميش��ود .امدادگر بايد
مواظب باشد که تسمه فشار زيادي روي بخش قدامي کوالر وارد نکند،
زي��را ميتواند منجر به اختالل در راه هوايي يا بازگش��ت وريدي ش��ود.
بکارگيري کيس��ههاي شن به عنوان پد در اين رابطه خطرناک ميباشد.
صرفنظر از چگونگي قرار دادن اين کيس��هها سنگين ،احتمال حرکت و
جابجاي��ي آنها وجود دارد .اگر ضرورت ايجاب کن��د تا مصدوم و بورد
را به يک س��مت بچرخانيم ،سنگيني اين کيسهها ميتواند روي ستون
فقرات گردني فشار وارد کند .باال و پايين رفتن سر بورد به هنگام حمل
و جابجايي مصدوم و هر نوع کند يا تند شدن ناگهاني حرکت آمبوالنس
نيز ميتوانند موجب جابجايي اين کيس��هها و در نتيجه حرکت س��ر و
گردن شوند.

اندامهاي تحتاني
چرخ��ش قاب��ل توجه اين اندامها به س��مت خارج ميتواند منجر به
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حرکت رو به جلو در ناحيه لگن و در نهايت در ستون فقرات شود .بستن
پاها به همديگر اين احتمال را منتفي ميگرداند.
اندامهاي تحتاني مصدوم را ميتوان به کمک دو يا چند تس��مه به
النگبورد فيکس نمود ـــ يک تس��مه در باالي زانوها و نزديک به وسط
ناحيه ران و تسمهاي ديگر در ديستال زانوها بستهميشوند.
در يک فرد بالغ فاصله دو سمت بدن در ناحيه هيپ حدود  35تا 50
سانتيمتر و در ناحيه قوزک پا حدود  15تا  23سانتيمتر ميباشد .وقتي
ک��ه اندامهاي تحتان��ي از هيپ تا قوزک پا به هم ديگر بستهميش��وند،
ش��کل حرف  Vانگليس��ي به خود ميگيرند .چون فاصله بين دو قوزک
بسيار کمتر از عرض بورد ميباشد ،تسمه تحتاني ميتواند از حرکت رو
به جلو ممانعت بعمل آورد ،اما مانع از حرکت اندامها به س��مت الترال
نميش��ود .اگر بورد چرخانده و يا زاويه دار ش��ود ،احتمال دارد که پاها
از لبههاي تحتاني بورد آويزان گش��ته و موجب زاويه دار ش��دن لگن و
درنتيجه حرکت ستون فقرات شوند.
يکي از راههاي موثر جلوگيري از حرکت اندامهاي تحتاني آن است
که قبل از بس��تن آنها به النگبورد ،خودش��ان را به کمک چند نوار به
همديگ��ر ببندند .با قراردادن پتو در بين دو اندام و در فاصله هر اندام با
لبه بورد ميتوان از جابجايي الترال اندامها جلوگيري نمود.

بازوها يا اندام فوقاني
قبل از جابجايي مصدوم الزم است تا اندامهاي فوقاني نيز به بورد و
تنه بسته شوند .يکي از روشهاي انجام اين کار آن است که اندام فوقاني
را در ناحيه بازو و س��اعد و از طريق تنه به بورد فيکس مينمايند (کف
دس��ت بايد رو به داخل باشد) .تس��مهها بايد به خوبي محکم شوند ،اما
نبايد آنقدر محکم باش��د که گردش خون در معرض خطر قرار گيرد .از
طرف ديگر ،اگر نوارها شل بسته شوند ،به اندازه کافي موجب بيحرکتي
بازوها و تنه نميگردند .بکارگيري يک تسمه اضافي اختصاصي در ناحيه
بازوها ،اين امکان را فراهم ميآورد تا بتوان در موقع لزوم آنرا براي اندازه
گيري فشار خون يا گرفتن رگ باز نموده و در همان حال روند بيحرکت
س��ازي با مشکل روبرو نشود .اگر تسمه بازو و تنه يکي باشند ،موقع باز
کردن آن ،تنه در معرض خطر حرکت قرار خواهد گرقت.

اشتباهات شايع
س��ه مورد زير از جمله اش��تباهات ش��ايع در روند بيحرکت س��ازي
مصدوم قلمداد ميشوند:
بيحرکت س��ازي ناکافي .يا وسيله مورد استفاده روي تنه زياد
.1
باال و پايين ميرود يا اينکه ناحيه سر زياد حرکت مينمايد.
بيحرکت س��ازي توام با هيپراکستانس��يون ناحيه س��ر .شايع
.2
ترين علت اين خطا آن اس��ت که در ناحيه پشت سر پد گذاري مناسب
انجام نميشود.
تنظيم مجدد تسمههاي تنه بعد از بيحرکت سازي ناحيه سر.
.3
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قاب 3ـ 9معيارهاي ارزيابي مهارت بيحرکت سازي

امدادگرالزم است اجراي مهارت بيحرکت سازي را قبل ازانجام روي
مصدوم واقعي ،به کرات روي مصدوم ساختگي انجام دهد .در اجرا و در
ارزيابي روش بيحرکت س��ازي موثر ميتوان از معيارهاي زير اس��تفاده
کرد:
 .1آي��ا ف��ورا از روش ثبيت ناحيه س��ر در وضعيت خط وس��ط (خط
خنثي) با دس��ت استفاده شده و آيا اين وضعيت تا زمان جايگزين شدن
با وسايل مکانيکي تداوم پيدا کردهاست يا نه؟
 .2آيا از يک کوالر گردني موثر و مناسب استفاده شدهاست يا نه؟
 .3آيا تنه قبل از سر به بکبورد بسته شدهاست يا نه؟
 .4آيا وس��يله (النگبورد يا هر وس��يله ديگر) روي تنه به سمت باال و
پايين حرکت ميکند يا نه؟
 .5آيا وس��يله در بخش فوقاني تنه به س��مت راس��ت و چپ حرکت
ميکند يا نه؟
 .6آيا وس��يله در بخش تحتاني تنه به س��مت راس��ت و چپ حرکت
ميکند يا نه؟
 .7آيا تنه به سمت جلو حرکت ميکند يا نه؟
 .8آيا تس��مههاي روي ناحيه قفس��ه س��ينه مانع از حرکت آن نشده
واختاللي در روند ونتيالسيون ايجاد نگرديدهاست؟
 .9آيا ناحيه سر به خوبي بيحرکت شده و در جهات مختلف از جمله
چرخش حرکت نميکند؟
 .10آيا در صورت لزوم از پد گذاري ناحيه پشت سر استفاده شدهاست
يا نه؟
 .11آيا ناحيه سر در وضعيت خنثي يا خط وسط قرار دارد يا نه؟
 .12آيا چيزی مانع از باز شدن دهان نشدهاست؟
 .13آيا اندامهاي تحتاني به خوبي بيحرکت شدهاند؟ طوريکه به هيچ
س��متي حرکت نکنن��د ،حتي اگر بورد و مصدوم به يک س��مت حرکت
داده شوند.
 .14آيا لگن و اندامهاي تحتاني در وضعيت خنثي قرار گرفتهاند يا نه؟
 .15آيا اندامهاي فوقاني به خوبي به بورد يا تنه بسته شدهاند يا نه؟
 .16آي��ا تس��مهها و نوارهاي مورد اس��تفاده موج��ب اختالل در روند
گردش خون اندامهاي فوقاني و تحتاني نشدهاند؟
 .17آي��ا هنگام قرار دادن مصدوم روي وس��يله ،هيچ حرکت ناگهاني
که موجب بدتر ش��دن وضع س��تون فقرات ناپايدار ش��ده باش��د ،اتفاق
نيافتادهاست؟
 .18آي��ا روند بيحرکت س��ازي مص��دوم در زمان قاب��ل قبولي انجام
شدهاست يا نه؟
ب��ا اس��تفاده از روشه��اي مختلف ميتوان به اين اهداف نايل ش��د.
امدادگربايد بر اساس موقعيت ،وضع مصدوم و امکانات در دسترس روش
مخصوصي را انتخاب نمايد.
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اين کار موجب حرکت وسيله روي تنه شده و درنتيجه منجر به حرکت
ناحيه سر و ستون فقرات گردني ميشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيحرکت سازي کامل معموال براي مصدوم چندان خوشايند نيست .انتقال طوالنی مدت

هرچقدر درجه کيفيت بيحرکت سازي بيشتر شود ،رضايت مصدوم کمتر
ميش��ود .در روند بيحرکت س��ازي ستون فقرات بايد هم به محافظت و
فيکس نمودن آن و هم به درجه تحمل پذيري مصدوم توجه ش��ود .به
همين دليل اس��ت که بايد اجرای روش بيحرکت س��ازی انديکاس��يون
داشته باشد (قاب .)9-3

مصدومان چاق
با شيوع بيماری چاقی در جامعه ،مراقبت از مصدومان چاق اهميت
بيش��تری پيدا کردهاس��ت .انتقال مصدومان چاق امری است که روزانه
اتف��اق ميافت��د .اخيرا برانکاره��ای مخصوص برای افراد چاق س��اخته
شدهاس��ت ،با اين حال ،بررس��ی بکبوردهای حاال موجود نشان ميدهد
که طول و عرض بيش��تر آنها به ترتيب  180و  40س��انتيمتر اس��ت.
عرض تعدادی به  45س��انتيمتر هم ميرسد .اين بکبوردهای بلند قادر
ب��ه حمل  113تا  272کيلو وزن هس��تند .هنگام حمل مصدومان چاق
باي��د اين محدوديتها را درنظر گرفت .ع�لاوه براين ،جابجايي و بيرون
کش��يدن مصدومان چاق نياز به پرس��نل اضافی ني��ز دارد ،در غير اين
صورت آس��يب بيش��تری هم به مصدوم و هم به امدادگ��ر وارد خواهد
ش��د .آماده سازی و جابجايي مناس��ب اين گروه از مصدومان ترومايي،
زمان ماندگاری در صحنه حادثه را طوالنی تر از حد توصيه ش��ده برای
مصدومان بدحال مينمايد.

استفاده از داروهای استروئيدی
برخی پژوهشها نش��ان دادهاس��ت که بکارگي��ری دوز باالی متيل
پردنيزولون در مصدومان دچار آس��يبهای حاد طناب نخاعی به دليل
تروم��ای بالنت ،عواق��ب نورولوژي��ک را تخفيف ميدهد (مش��روط بر
آنکه بيش از  8س��اعت ازش��روع سانحه نگذشته باش��د) .در بسياری از
مراک��ز به چني��ن مصدومانی ابت��دا  30ميلی گرم ب��ر کيلوگرم يکجا و
متعاقب��ا  5/4ميل��ی گرم بر کيلوگرم در س��اعت و به مدت  48س��اعت
به صورت انفوزيون دادهميشود .اس��تفاده از استروئيدها در آسيبهای
نخاعی ناش��ی از ترومای نافذ مورد مطالعه قرار نگرفتهاست و درنقايص
نورولوژيک ناش��ی از گلوله و چاقو بکار نميرود .بدليل عوارض نامطلوب
شناختهشده استروئيدها از جمله تضعيف غدد آدرنال و کارايي سيستم
ايمن��ی و نيز بدليل نگرانی در مورد اعتب��ار علمی اين مطالعات ،تجويز
داروهای استروئيدی در مصدومان دچار آسيبهای طناب نخاعی روز به
روز با بحث و جدل بيش��تری روبرو ميشود .تصميم در مورد استفاده از
اس��تروئيدها را بايد به جراحان تروما ،اورتوپدها و جراحان مغزو اعصاب
يعنی کسانی که مسئوليت نهايي مصدوم برعهدهميگيرند ،واگذار نمود.
در مقالهای جديد با بکارگيری اس��تروئيدها در مصدومان دچار آس��يب
نخاعی حاد در شرايط پيش بيمارستانی مخالفت شدهاست.

انتقال طوالنی مدت مصدومان دچار صدمات ستون فقرات يا طناب
نخاعي يا مشکوک ،نظير ساير موارد آسيب ديدگیها مالحظات ويژهای
را ميطلبد و الزم اس��ت قبل از فيکس ک��ردن مصدوم به بکبورد بلند،
آنرا پدگذاری نمود .هنگام انتقال مصدوم به بکبورد پدگذاری شده ،بايد
احتياطات الزم درمورد تثبيت ستون فقرات گردنی و جلوگيری از تکان
خوردن ستون فقرات بطورکلی رعايت شوند .با اين اقدامات خطر ايجاد
زخم بستر در مصدوم دچار آسيب طناب نخاعی کاهش پيدا ميکند .هر
ناحيهای از بدن مصدوم که تحت فش��ار است ،مخصوصا برجستگيهای
استخوانی ،بايد به خوبی پدگذاری شود.
مصدومانی که روی بکبورد بلند فيکس شدهاند ،درصورت استفراغ،
درمعرض خطر آسپيراسيون قرار دارند .بنابراين دستگاه ساکشن بايد در
دس��ترس باشد تا درصورت استفراغ بتوان از آن استفاده نمود .گذاشتن
لول��ه معدی (نازوگاس��تريک يا اوروگاس��تريک) و اس��تفاده به موقع از
داروهای ضد استفراغ ميتوانند اين خطر را کاهش بدهند.
مصدومان دچار آس��يبهای طناب نخاعی فوقانی ممکن است دچار
اختالل در عضل��ه ديافراگم و عضالت فرعی تنفس��ی (ازجمله عضالت
بين دندهای) شده و مس��تعد نارسايي تنفسی گردند .تسمههايي که به
منظور تثبيت ستون فقرات در اين مصدومان گذاشته شدهاند ،ميتوانند
نارسايي تنفسی در حال وقوع را تشديد نمايند ،زيرا محدوديت حرکات
تنفس��ی را بازهم بيشتر ميگردانند .قبل از شروع انتقال طوالنی مدت،
مطمئن شويد که تنه مصدوم در کمربند شانهای و ناحيه لگن به خوبی
فيکس شده و تسمهها مانع از حرکت ديواره قفسه صدری نميشوند.
همانطور که قبال بيان ش��د ،مصدومان دچار آس��يب طناب نخاعی
فوقانی ممکن اس��ت دچار هيپوتانس��يون شوند («ش��وک» نوروژنيک).
هرچند که اي��ن مصدومان بندرت دچار هيپوپرفوزيون وس��يع بافتها
ميش��وند ،ولی مايع درمانی با محلولهای کريس��الوئيد معموال فش��ار
خون آنها را به سطح نرمال برميگرداند .درمان شوک نوروژنيک اساسا
نيازی به بکارگيری داروهای وازوپرسور ندارد .يکی ديگر از عاليم اصلی
ناش��ی از آسيب طناب نخاعی فوقانی ،برادی کاردی ميباشد .اگر برادی
کاردی توام با هيپوتانسيون قابل توجه باشد ،ميتوان از دوزهای متناوب
آتروپين وريدی به مقدار  ./5تا  1ميلی گرم استفاده کرد.
وجود تاکيکاردی توام با هيپوتانسيون بايد شک به شوک هيپوولميک
و نه ش��وک نوروژني��ک را برانگيزد .با ارزيابی دقيق ممکن اس��ت بتوان
محل خونريزی را شناس��ايي نمود .خونريزي داخل شکمی و خونريزی
ناش��ی از شکس��تگيهای لگن معموال موجب چنين وضعيتی ميشوند.
گذاشتن سوند ادراری امکان برآورد برون ده ادرای را فراهم نموده و به
عنوان شاخصی از پرفوزيون بافتی درنظر گرفته ميشود .در يک مصدوم
بالغ دفع ادراری بيش از  30تا  50ميلی ليتر در ساعت معموال حکايت
از پرفوزيون مناس��ب بافتی دارد .فقدان حس ناشی از آسيب نخاعی در

تروماي ناحيه ستون فقرات

مصدوم هوشيار مانع از درک پريتونيت يا آسيبهای ديگر در زير سطح
نقص حسی خواهد شد.
مصدومان دچار آس��يب نخاعی از درد در ناحيه پش��ت و درد ناشی
از شکس��تگيها رنج ميبرند .ميتوان با تجويز وريدی دوزهای مختصر
نارکوتيکها ،درد را برطرف نمود .نارکوتيکها ممکن است هيپوتانسيون
همراه با شوک نوروژنيک را تشديد نمايند .پدگذاری مناسب بکبورد نيز
تا حدودی از شدت درد ميکاهد.
اي��ن مصدومان قدرت تنظيم درجه ح��رارت بدن خود را نيز تا حدودی
از دس��ت ميدهند ك��ه اين عدم توانايي در آس��يبهای باالتر بيش��تر
اس��ت .بنابراين ،اين افراد مس��تعد ابت�لا به هيپوترم��ی (مخصوصا در
ش��رايط محيطی سرد) ميباش��ند مصدومان بايد گرم نگه داشته شوند
(نورموترميک) ،اما گذاشتن چند پتو روی آنها نيز ممکن است موجب

فصل نهم
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هيپرترمی گردد
آس��يبهای س��تون فقرات و طناب نخاعی در مراک��زی به بهترين نحو
مورد مراقبت ق��رار ميگيرند که دارای خدم��ات اورتوپديک و جراحي
اعص��اب خوبی ب��وده و در زمينه مراقبت از اين آس��يبها دارای تجربه
کافی باش��ند .همه مراكز تروماي سطح يک و دو بايد قابليت مراقبت از
اين آس��يبها و هرگونه آسيب همراه ديگر را داشته باشند .برخی مراکز
متخصص در زمينه مراقبت از آس��يبهای ستون فقرات و طناب نخاعی
ميتوانند مستقيما مصدوم دچار ُآسيب نخاعی صرف (مثال آسيب ناشی
از ش��يرجه رفتن در آب کم عمق بدون عاليم آسپيراسيون) را پذيرش
بدهند.

خالصه فصل
س��تون فقرات متش��کل از  24مهره مجزا و س��اکروم و دنبالچه يا کوکسی
است که روي همديگر قرار گرفتهاند .مهمترين وظيفه اين مهرهها آن است که
وزن ب��دن را تحمل ک��رده و امکان حرکت را فراهم آورند .طناب نخاعي درون
ستون فقرات قرارداش��ته و در برابر حرکات و وضعيتهاي غير طبيعي آسيب
پذير ميباشد.
هرگاه در اثر وارد شدن ضربه به مهرهها يا عضالت و ليگامانهاي نگهدارنده
س��تون فقرات توان نگهداري آنها ازبين برود ،ممکن اس��ت به طناب نخاعي
آس��يب وارد ش��ود .از آنجاييکه نخاع قادر به ترميم نميباش��د ،آسيب دايمي
(اغلب به صورت پاراليز يا فلج) ميتواند ايجاد شود.
وجود آس��يب ديدگي نخاعي و ضرورت بيحرکت س��ازي مصدوم را ـــــ
بر اس��اس مکانيسم س��انحه ،حضور ساير آس��يبهايي که فقط در اثر ضربات
شديد و ناگهاني در بدن روي ميدهند و نيز عاليم و نشانههاي آسيب ديد گي
مهرهاي يا نخاعي ــــ ميتوان اس��تنباط نمود .آس��يب ديدگي استخوانهاي
س��تون فقرات همواره پديده واضحي نميباشد .اگر آسيب اوليه در نخاع اتفاق

نيافتاده باش��د ،حتي با وجود ناپايداري ستون فقرات ،نقص نورولوژيک ممکن
اس��ت ظاهر نش��ود .حضور هرکدام از اين نشانهها ،عليرغم فقدان عاليم ديگر،
بايد امدادگر را متقاعد کند که ناپايداري نخاعي وجود داش��ته و بنابراين بايد
به مراقبت مناسب از آن بپردازد.
بيحرکت سازي شکستگيهاي ستون فقراتي ،مانند ساير شکستگيها ،نياز
به بيحرکت کردن يک مفصل باالتر ويک مفصل پايين تراز محل آسيب دارد.
در مورد ستون فقرات ،مفصل بااليي ناحيه سر و گردن و مفصل پاييني ناحيه
تنه و لگن ميباشند.
وسيلهاي که امدادگر در اين رابطه بکار ميبرد ،بايد ناحيه سر ،قفسه سينه
و لگن را در وضعيت خط وس��ط (خط خنثي) قرار داده ومانع حرکت س��تون
فقرات ش��ود .تا زم��ان بيحرکت کردن مصدوم در وضعيت س��وپين روي يک
النگب��ورد ،ميتوان از متدها و تجهيزات ديگري به منظور محافظت از س��تون
فقرات استفاده نمود.
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
اين مصدوم عاليم تروماي ناحيه س��ر و نش��انههاي کالسيک شوک
نوروژنيک را از خود نش��ان ميدهد .تاثير سيس��تم پاراس��مپاتيک روي
سيس��تم عروق��ي پايين ت��ر از محل آس��يب نخاعي منجر ب��ه افزايش
ظرفيت عروقي و درنتيجه هيپوولمي نس��بي ميش��ود .پاس��خ بدن به
کاه��ش پرفوزي��ون بافتي در باالتر از محل آس��يب نخاعي طبيعي بوده
و درنتيجه منجر به بروز عاليم معمولي ش��وک در اثر پاس��خ سيس��تم
س��مپاتيک ميگردد .با اين وصف ،مصدومان دچار ش��وک نوروژنيک به
جاي تاکيکارد بودن ،براديکارد ميباشند.
اولويتهاي مراقبتي عبارتند از برقراري راه هوايي و اکسيژناس��يون،

برقراري تنفس و همزمان با آن ،تثبيت ستون فقرات گردني در وضعيت
خنثي به کمک دس��ت .شما بايد مصدوم را روي يک النگبورد به خوبي
بيحرک��ت نموده و ب��دون هيچ وقفهاي او را به ي��ک مركز تروما منتقل
کنيد .ب��ا برقراري مايعات درون رگي در فاصل��ه زماني انتقال به مرکز،
ميتوان باهيپوتانسيون ناشي از شوک نوروژنيک مقابله نمود.
اهداف مراقبت پيشبيمارس��تاني در م��ورد اين مصدوم عبارتند از:
جلوگيري از بروز آس��يب بيش��تر در طناب نخاع��ي ،برقراري پرفوزيون
بافتي و مراقبت از اندامهای فوقانی و تحتانی در حين انتقال و نيز انتقال
بدون تاخير به يک مركز تروما براي انجام درمان قطعي.
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مهارتهاي ويژه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراقبت از ستون فقرات

مهارت بيحرکت کردن سر و گردن به کمک دست

هدف :نگهداشتن ستون فقرات گردني در وضعيت خنثي ومستقيم تا زماني که بتوان مصدوم را کامال بيحرکت نمود.

از پشت
امدادگردر پش��ت مصدوم قرارگرفته و بدون آنکه سر او را حرکت دهد،
دس��تهايش را روي گوشهاي مصدوم ميگذارد .انگش��تان شست در
ناحيه خلفي جمجمه و انگشتان کوچک در زير زاويه استخوان مانديبل
قرار داده ميشوند .بقيه انگشتان نيز در سطوح جانبي ناحيه سر پخش
ميش��وند .فشار بايد طوري اعمال شود که سر را بيحرکت کند .اگر سر
در وضعيت خنثي نباش��د ،امدادگر بايد به آرامي س��ر را حرکت دهد تا
در چنين موقعيتي قرار بگيرد ،مگر آنکه ممنوعيتي وجود داش��ته باشد.
امدادگ��ر ميتواند بازوهاي خود را بهم نزديک کرده و به منظور حمايت
بيشتر ،آنها را روي صندلي يا پشت سري صندلي خودرو و يا تنه مصدوم
قراردهد.

از کنار
امدادگردر يک طرف مصدوم قرارگرفته و از همان س��مت بازوي خود را
به پش��ت سر مصدوم دراز کرده و با دست ،پشت سراو را مهار مينمايد
(البته بدون حرکت دادن سر) .انگشت شست و انگشت اول دست ديگر
هر کدام دريک س��مت صورت مصدوم قرار ميگيرند .اين دو انگشت در
محل تالقي اس��تخوان ماگزيال و دندانها مستقر ميگردند .فشار کافي
به منظور بيحرکت کردن و نگه داش��تن سر مصدوم اعمال ميشود .اگر
س��ر در وضعيت خنثي نباشد ،امدادگر بايد به آرامي سر را حرکت دهد
تا در چنين موقعيتي قرار بگيرد ،مگر آنکه ممنوعيتي وجود داشته باشد
(به فصل  9نگاه کنيد) .امدادگر ميتواند آرنجهاي خود را ،براي حمايت
بيشتر ،روي تنه مصدوم قرار دهد.
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از جلو
امدادگرمستقيما در جلو مصدوم قرار گرفته و برطبق شکل ،دستهايش
را در طرفين س��ر مصدوم ميگذارد .انگش��تان کوچک در ناحيه خلفي
جمجمه مصدوم قرار داده ميش��وند .انگش��تان شس��ت در شکاف بين
دندانه��اي فوقاني مصدوم واس��تخوان ماگزيال روي گونههاي هر طرف
قرار ميگيرند .بقيه انگشتان در سطوح جانبي ناحيه سر پخش ميشوند.
فشار طوري اعمال ميشود که سر در موقعيتي ثابت قرار گيرد .اگر سر
در وضعيت خنثي نباشد ،امدادگر بايد به آرامي سر را حرکت دهد تا در
چنين موقعيتي قرار بگيرد ،مگر آنکه ممنوعيتي وجود داش��ته باشد (به
فصل  9نگاه کنيد) .امدادگر ميتواند بازوهاي خود را بهم نزديک نموده
وبه منظور حمايت بيشتر ،آرنجهاي خود را روي تنه مصدوم بگذارد.
توج��ه :امدادگ��ر ميتواند اين روش را نيز وقتي که در کنار قفس��ه
سينه مصدوم زانو زدهاست ،اجرا کند (مشروط به آنکه مصدوم در حالت
سوپين بوده و امدادگر روبروي اوقرار گرفته باشد).

درحالت سوپين (به پشت خوابيده)
امدادگرب��ا زان��و زدن يا درازکش ،موقعيت خود را بر باالي س��ر مصدوم
تثبيت مينمايد .دستها در طرفين سر قرارداده ميشوند طوريکه کف
دستهاي امدادگر روي گوشهاي مصدوم را بپوشانند .انگشتان طوري
پخش ميش��وند که بتوانند سر مصدوم را بيحرکت کرده و رو به سمت
پاهاي مصدوم داش��ته باشند .انگشتان چهارم و پنچم هر دست بايد در
ناحيه خلفي جمجمه مصدوم قرار بگيرند .آرنج و س��اعد امدادگر ،براي
حمايت بيشتر ،يا روي زمين و ياروي زانوهاي خودش قرار ميگيرند.
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مهارت غلتاندن مصدوم

هدف :چرخاندن مصدوم با حداقل حرکات ستون فقرات ،در حاليکه بيحرکتي سر و گردن کماکان ادامه دارد .مهارت
غلتاندن مصدوم در موارد زير کاربرد دارد )1( :قراردادن مصدوم بر روي يک النگبورد يا هر وس�يله مناس�ب ديگر به
منظور انتقال آسان او ( )2چرخاندن مصدوم مشکوک به تروماي ستون فقراتي به منظور معاينه ناحيه پشت او

مصدوم در وضعيت سوپين
در حال��ي که ي��ک امدادگر ناحيه س��ر را در وضعي��ت خنثي نگه
م��يدارد ،امدادگر دوم يک کوالر گردني مناس��ب را انتخاب نموده
و کار ميگذارد.

امدادگر اول کماکان ناحيه س��ر را در وضعيت خنثي نگه ميدارد،
امدادگر دوم در موازات ناحيه مياني قفسه سينه و امدادگر سوم در
موازات ناحيه مفصل زانوي مصدوم قرار ميگيرند .بازوهاي مصدوم
را راس��ت نموده و به تنه ميچس��بانند .در همان ح��ال اندامهاي
تحتاني نيز در وضعيت خنثي قرار ميگيرند .امدادگران دوم و سوم
ناحيه ش��انه و هيپ مصدوم را در دس��تان خود ميگيرند ،طوريکه
وضعيت خنثي کماکان در اندامهاي تحتاتي برقرار باشد .مصدوم را
قدري روي پهلو «ميغلتانند» .در اين وضعيت ،يک بکبورد بلند را
از انتهاي پاييني آن در فاصله بين زانوها و قوزک پا قرار ميدهند.
انتهاي بااليي بورد قدري از ناحيه سر مصدوم فراتر ميرود.

1
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ب��ه بکبورد در برابر پش��ت مصدوم زاويهاي داده ميش��ود .مصدوم
مجددا روي بکبورد غلتانده شده وآنگاه بکبورد و مصدوم روي زمين
قرار ميگيرند.

در اي��ن حالت ،مصدوم در نواحي ش��انهها ،لگن و اندامهاي فوقاني
محکم نگهداري ميشود.
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مصدوم روي بکبورد به سمت باال و کنار حرکت داده ميشود .بدون
آنکه کششي به سر و گردن داده شود ،وضعيت خنثي بايد کماکان
برقرار بماند.

مصدوم کامال روي بکبورد قرار داده ميشود ،طوريکه ناحيه سر در
باالي بورد و ناحيه تنه در وسط آن ميباشد.

245

5

6

246

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

مهارتهاي ويژه
مصدوم در وضعيت نيمه دمر يا دمر
وقتيکه مصدوم در اين وضعيت است ،روش تثبيت شبيه به همان روش قبلي (وضعيت سوپين) ميباشد.
بازوهاي مصدوم بايد طوري قرار گيرند که آماده حداکثر چرخش باش��ند .در روش چرخاندن نيمه دمر ،کوالر گردني را بايد فقط
بعد ازقراردادن مصدوم به حالت سوپين روي بکبورد ،مورد استفاده قرا داد.

1

2

اگر ممکن باش��د ،بايد مصدوم را هم��واره درخالف جهتي چرخاند
که روي اش به آن اس��ت .يک امدادگر ناحيه س��ر و گردن مصدوم
را به کمک دس��ت در وضعيت خنثي نگه ميدارد .امدادگر ديگر در
برابر ناحيه مياني قفس��ه س��ينه زانوزده و نواحي شانه ،مچ دست و
لگن سمت مقابل مصدوم را در دستان خود ميگيرد .امدادگر سوم
نيز در برابر زانوي مصدوم زانو زده و نواحي مچ دس��ت ،لگن و اندام
تحتاني س��مت مقابل را در دس��تان خود ميگي��رد .بکبورد بلند از
انته��اي پايين��ي و از لبه کناري در فاصله بي��ن زانوها و قوزک پاي
مصدوم قرار داده ميشود.

مصدوم به س��مت پهلو غلتانده ميش��ود .بايد ناحيه سر در قياس با
ناحيه تنه مصدوم کمتر چرخانده شود .با رعايت اين توصيه زمانيکه
مص��دوم روي پهل��و قرارميگيرد ،س��ر و تنه او در يک راس��تا واقع
ميگردند.

راه هوايي و تنفس
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زمانيکه مصدوم در وضعيت سوپين روي بکبورد قرار ميگيرد ،بايد
به سمت باال و مرکز بورد حرکت داده شود .امدادگران بايد مواظب
باش��ند تا کششي به مصدوم وارد نش��ده و وضعيت خنثي کماکان
محفوظ باقي بماند .بعد از آنکه مصدوم به نحو مناسبي روي بکبورد
قرار گرفت ،کوالر گردني مناس��ب گذاشته شده و بعدا روي بکبورد
بيحرکت ميشود.

247
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مهارت بيحرکت سازي مصدوم روي بکبورد

هدف :بيحرکت نمودن مصدوم در حالت س�وپين روي بکبورد ،در حاليکه سرو گردن کماکان در وضعيت خنثي باقي
مانده و درهمان حال به حداقل رساندن خطر آسيب ديدگي اضافي
بيحرکت سازي روي بکبورد زماني ضرورت پيدا ميکند که بيحرکت سازي ستون فقرات الزم باشد (به شکل 9-12نگاه کنيد).
اين مهارت را نبايد با انتقال ساده مصدوم ترومايي روي بکبورد به اشتباه يکي در نظر گرفت.

مصدوم بزرگسال
ناحيه س��ر و گردن مصدوم به کمک دست در وضعيت خنثي قرار
ميگيرد (مگر ممنوعيتي وجود داشته باشد) .اين وضعيت کماکان
ادامه پيدا کرده و کوالر گردني مناس��ب گذاشتهميشود .با يکي از
روشهاي قبال ذکر شده ،مصدوم روي بکبورد قراردادهميشود.

1

248

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

مهارتهاي ويژه

2

ضمن حفظ وضعيت خنثي به کمک دست ،ابتدا بخش فوقاني وبعدا
بخش تحتاني تنه مصدوم به بکبورد بستهميش��وند .تنه بايد طوري
به بکبورد بس��ته ش��ود که حرکت آن به سمت باال ،پايين و طرفين
ممکن نباش��د .در صورت لزوم و بهمنظور حفظ وضعيت خنثي بايد
در زير س��ر مصدوم پد گذاري انجام ش��ود .در طرفين ناحيه س��ر
مصدوم نيز الزم است تا پد يا حوله گذاشته شود.
توج��ه :هنگام بيحرکت س��اختن س��ر مصدوم روي بکب��ورد ،بايد
تس��مهاي محکم روي پدهاي کناري و ناحيه تحتاني پيشاني بسته
شود .تسمهاي ديگر از روي اين پدها و کوالر گردني عبود داده شده
و به نحو مناسبي به بکبورد بسته ميشود.

3

مرحله نهايي بيحرکت سازي مصدوم بر روي بکبورد ،عبارت از بستن
اندامه��اي تحتاني ب��ه بکبورد خواهد بود .در فاصله بين س��اقهاي
مص��دوم و در س��مت بيروني آنها پد مناس��ب گذاشتهميش��ود.
تسمهاي روي زانوها و تسمهاي ديگر پايين تر ازآنها بستهميشوند.
انگشتان پاي مصدوم بايد در حالت عمودي قرار گيرند.

راه هوايي و تنفس
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مصدوم خردسال
هنگام بيحرکت ساختن مصدوم خردسال روي بکبورد ،در قياس
با بزرگس��االن بايد دو تغيير مهم در اين پروسه داده شوند به علت
بزرگ بودن ناحيه س��ر يک فرد خردس��ال در قياس با تنه او ،الزم
اس��ت تا پد گذاري در زير تنه انجام ش��ود .تصوير روبرو نحوه آماده
نمودن يک خردس��ال را براي بيحرکت س��ازي روي بکبورد توسط
امدادگران را نش��ان ميدهد .توجه کنيد که پد گذاري از شانهها تا
لگن و نيز طرفين بکبورد را دربرميگيرد.
توجه :بکبورد بزرگس��االن معموال براي خردساالن کوچک عريض
ميباش��د .ب��راي جلوگيري از حرکت ،بايد پد گ��ذاري بين طرفين
مصدوم و طرفين بکبورد انجام ش��ود .بکبوردهاي ويژه کودکان اين
تفاوته��ا را درنظ��ر گرفته و اگر ممکن باش��د بهتر اس��ت از آنها
استفاده شود.

مهارت بکارگيري بکبورد در حالت ايستاده

هدف :بيحرکت نمودن مصدوم در حالت ايس�تاده روي بکبورد ،در حاليکه سرو گردن کماکان در وضعيت خنثي باقي
مانده و درهمان حال به حداقل رساندن خطر آسيب ديدگي اضافي
ازاين روش زماني استفادهميشود که مصدوم ترومايي قادر به راه رفتن ميباشد ،اما بر اساس مکانيسم سانحه ضرورت بيحرکت
سازي ستون فقرات وجود دارد (به شکل  9-12نگاه کنيد).
دو روش کلي براي بيحرکت س��ازي مصدوم ايس��تاده روي بکبورد بلند وجود دارد .در روش اول قبل از گذاش��تن بکبورد روي
زمين ،تنه و س��ر مصدوم را به آن ميبندند .اين روش براي مصدوم قدري ناخوش��آيند بوده و ممکن اس��ت هنگام زمين گذاش��تن
موجب حرکاتي بش��ود .در روش دوم ،مصدوم را به کمک دس��ت روي بکبورد ثابت نموده و در همان حال او را همراه با بکبورد بر
زمين گذاشته و متعاقبا مصدوم رابه بکبورد ميبندند .اين روش ارجح بوده و به کمک سه امدادگر قابل اجرا ميباشد.

سه يا چند امدادگر
امدادگران ميتوانند از جلو يا پش��ت سر به کمک دست ناحيه سر
مصدوم را در وضعيت خنثي قراردهند .بعد از اين کار ،کوالر گردني
مناس��ب گذاشتهميشود .يک بکبورد بلند از کنار مصدوم و مماس
با او در ناحيه پش��ت مصدوم قرار ميگيرد .تا زماني که مصدوم به
بکبورد بستهميشود ،بايد ناحيه سر کماکان در وضعيت خنثي نگه
داشته شود.
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در هر طرف مصدوم يک امدادگر قرار گرفته و دست خود را (دست
نزدي��ک به مصدوم) از زير بغل اوعبور داده و نزديک ترين دس��ته
بکبورد را ،بدون حرکت دادن ش��انههاي مصدوم ،ميگيرد .با دست
ديگر ،دسته باالئي بکبورد را مي گيرد .در حاليکه امدادگر سوم به
کمک دس��ت ناحيه س��ر را کماکان در وضعيت خنثي نگهميدارد،
مصدوم و بکبورد را پايين آورده و روي زمين قرار ميدهند.

بعدا ،با چرخش دادن به دس��تها ،وضعي��ت خنثي کماکان حفظ
شده و مصدوم به بکبورد بلند بستهميشود.
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دو امدادگر
اگ��ر س��ه يا چن��د امدادگر در دس��ترس نباش��ند ،دو امدادگر نيز
ميتوانن��د اقدام به بيحرکت س��ازي بنمايند .ه��ر امدادگر در يک
طرف مصدوم قرارگرفته و قدري به س��مت او چرخش پيدا ميکند.
هر امدادگر دس��ت نزديک به مصدوم خود را از زير بغل او عبورداده
و نزديکترين دس��ته بکبورد را ميگيرد .کف دست ديگر (انگشتان
ب��از) امدادگران در طرفين ناحيه س��ر مصدوم قرارداده ش��ده و به
منظور تداوم وضعيت خنثي به س��مت داخل (به س��مت همديگر)
فشار دادهميشوند.

مص��دوم همراه ب��ا بکب��ورد پايي��ن آورده ش��ده و روي زمين قرار
ميگي��رد .در اين مرحله دو امدادگر باي��د هماهنگ عمل نمايند تا
حداکثربيحرکتي ناحيه س��ر به کمک دست برقرار بماند .بعد از قرار
گرفت��ن بکبورد و مصدوم روي زمين ،با حفظ وضعيت خنثي ،کوالر
گردني مناسب گذاشته شده و مصدوم به بکبورد بستهميشود.
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مهارت بيحرکت سازي مصدوم در حالت نشسته (با استفاده از وسيله نجات جليقه گونه)

هدف :بيحرک سازي مصدوم ترومايي بدون صدمات خطرناک قبل از آنکه از وضعيت نشسته حرکت داده شود.
از اين روش زماني براي بيحرکت سازي ستون فقرات استفادهميشود که مصدوم در حالت نشسته قرار گرفته و فاقد آسيبهاي
مهلک ميباشد.

1

چندين نوع تجاري از اين وسيله جليقه گونه در دسترس ميباشند.
هر مدلي از نظر طرح ظاهري با مدلهاي ديگر متفاوت ميباشد ،اما
از هرکدام از آنها به عنوان نمونه در اين بحث ميتوان استفاده کرد.
در تصاوير از مدل موسوم به  KEDاستفاده شدهاست .جزييات (اما
نه ترتيب کلي) بکارگيري هر مدل از اين وسيله نجات با مدل ديگر
متفاوت اس��ت .عالوه بر اين در مجموعه تصاوير زير به منظور وضوح
مطلب سقف و شيشه جلوي خودرو برداشته شدهاند .بعد از قراردادن
ناحيه س��ر در وضعيت خنثي به کمک دس��ت و نيز بعد از گذاشتن
کوالر گردني مناس��ب ،مصدوم را در وضعيت نشسته قايم قرارداده،
طوريکه فضايي کافي بين گردن او و صندلي خودرو ايجاد شود.
توجه :قبل از قراردادن وسيله در پشت مصدوم ،دو تسمه بلند روي آن
شل شده و در پشت وسيله قرارميگيرند .بعد از قرارگرفتن وسيله در
پش��ت مصدوم ،فلپهاي کناري وسيله نجات به دور مصدوم پيچيده
شده و آنقدر کشيدهميشوند تا به زير بغل او مماس شوند.

2

تسمههاي تنه در جاي خود قرار گرفته و بستهميشوند .ابتدا تسمه
ناحيه مياني و بعد تس��مه ناحيه تحتاني قفسه سينه بستهميشوند.
بعدا هرکدام از تس��مهها را محکم ميکنند .در اين زمان ،استفاده از
تسمه فوقاني اختياري است .اگر از تسمه فوقاني استفاده شده باشد،
امدادگر بايد مطمئن گردد که آنقدر محکم نيست که موجب اختالل
در روند ونتيالسيون مصدوم شود .تسمه فوقاني فقط بايد کمي قبل
از انتقال مصدوم محکم شود.

راه هوايي و تنفس

فصل ششم

هر کدام از تس��مههاي بلند (تس��مههاي راني) در ج��اي خود قرار
گرفته و بستهميش��وند .هرکدام از اين تس��مهها از زير ران مصدوم
عبور داده شده و در همان سمت به جليقه متصل ميشوند .با جلو و
عقب بردن تسمه از زير ران و باسن مصدوم بايد کاري کرد که پيچ
و خم تسمه از بين رفته و از جلو به عقب در شيار بين سرينها قرار
گيرد .بعدا اين تسمهها بايد محکم شوند .بيضههاي مصدوم نبايد در
زير تسمهها قرار گيرند ،بلکه بايد درکنارآنها واقع شوند.

253

3

توجه :تس��مههاي ناحيه تنه بايد در صورت لزوم بررس��ي و مجددا
تنظيم ش��وند .در صورت لزوم در ناحيه پش��ت س��ر مصدوم بايد پد
گذاري انجام ش��ود تا بتوان وضعيت خنثي را نگه داش��ت .فلپهاي
مخصوص س��ر جليقه بايد در موقعيت مناسب قرار گيرند .الزمه اين
کار تغيير با احتياط دس��تهاي نگه دارنده ناحيه س��ر ميباشد .سر
مصدوم به اين فلپها بستهميش��ود .امدادگر بايد مواظب باش��د که
اس��تخوان مانديبل مصدوم را تس��مه گذاري نکند ،زيرا ممکن است
راه هوايي او را مس��دود نمايد .قبل از جابجا کردن مصدوم بايد همه
تس��مهها مجددا چک ش��وند اگر تا اين لحظه تس��مه ناحيه فوقاني
قفسه سينه بسته نشدهاست ،بايد آنرا بست و محکم نمود.
در ص��ورت امکان باي��د تخت آمبوالنس را همراه ب��ا بکبورد بلند به
جلو درب ورودي خودرو آورد .بکبورد را بايد زير باس��نهاي مصدوم
قرارداد ،طوريکه يک س��ر آن روي صندلي خودرو قرار گرفته و س��ر
ديگر آن روي تخت آمبوالنس باشد .اگر تخت آمبوالنس در دسترس
نباشد و يا اينکه وضعيت ناهموار زمين اجازه استفاده از آن را ندهد،
بقي��ه امدادگران بايد بکبورد را در زم��ان چرخاندن و بيرون آوردن
مصدوم از خودرو نگه دارند.

4

254

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

مهارتهاي ويژه

5

6

در ح��ال چرخاندن مصدوم باي��د اندامهاي تحتان��ي او را از روي
صندلي بلند کرد .اگر خودرو داراي يک كنس��ول وس��ط باشد بايد
ساقهاي مصدوم را يكي يكي از روي آن عبور داد.

بعد از آنکه پش��ت مصدوم به س��مت مرکز بکبورد چرخانده ش��د،
باي��داو را بتدريج پايين آورد ،ام��ا اندامهاي تحتاني هنوز بايد بلند
نگه داش��ته شوند .بعد از قراردادن مصدوم روي بکبورد ،تسمههاي
راني را ش��ل نموده و آنگاه اندامها را نيز پايين ميآورند .با حرکت
دادن مصدوم ،او را به جليقهاش درروي بکبورد مس��تقر مينمايند.
امدادگر اکنون ميتواند تس��مه ناحيه فوقاني قفس��ه سينه را شل
نمايد.

راه هوايي و تنفس

فصل ششم

بعد از اس��تقرار مص��دوم روي بکبورد ،جليقه را ب��ه منظور تداوم
بيحرکت��ي نواحي س��ر ،گ��ردن و تنه در جاي خ��ود نگهميدارند.
مصدوم و جليقه به بکبورد بستهميشوند .اندامهاي تحتاني مصدوم
به بکبورد بس��ته شده و در نهايت بکبورد را نيز به تخت آمبوالنس
محکم مينمايند.

مهارت نجات سريع

هدف :بيحرکت س�ازي مصدوم دچار آس�يبهاي خطرناک توس�ط دس�ت قبل و در حين حرکت دادن او از وضعيت
نشسته

سه يا چند امدادگر
مصدومان نشس��ته دچار جراحات مهلک و در همان حال نيازمند به بيحرکت س��ازي ستون فقرات را ميتوان سريعا نجات داد.
روش بيحرکت سازي به کمک يک وسيله موقت قبل از جابجا کردن مصدوم در قياس با روش بيحرکت سازي فقط به کمک دست
(نجات سريع) ،ثبات بيشتري براي مصدوم به همراه دارد .اما روش بيحرکت سازي به کمک وسيله نياز به  4تا  8دقيقه وقت اضافي
دارد .امدادگربايد در موارد زير از روش بکارگيري جليقه ياهافبورد استفاده نمايد:
• وقتي که صحنه حادثه و وضعيت مصدوم هر دو ثابت بوده و زمان اهميت درجه اول را نداشته باشد.

يا

• وقت��ي ک��ه يک موقعيت ويژه نجات از جمله امکانات تکنيکي و فني ضروري وجود داش��ته و قبل از آنکه بتوان مصدوم را روي
بکبورد بطور کامل بيحرکت نمود اجبارا حرکات و جابجاييهاي قابل توجهي به او وارد ميشوند.
در موارد زير از روش نجات سريع استفادهميشود:
• وقتي که بر اساس ارزيابي اوليه ،مصدوم دچار آسيبهاي مهلک ميباشد.
• وقت��ي ک��ه صحنه حادثه نا امن بوده و خط��ر واضح جان امدادگر و مصدوم را تهديد مينمايد .در چنين وضعي انتقال س��ريع
مصدوم ضرورت دارد.
• وقتي که انتقال سريع مصدوم امري ضروري است ،طوريکه بتوان به مجروحان بدحال دسترسي پيدا کرد.
توجه :روش نجات سريع فقط وقتي انتخاب ميشود که آسيبهاي مهلک وجود داشت باشند و انتخابي سليقهاي قلمداد نميشود.
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زماني که تصميم به اجراي روش نجات سريع در مورد يک مصدوم
اتخاذ ش��د ،بايد ناحيه سر و گردن او را به کمک دست در وضعيت
خنثي بيحرکت نمود .با قرار گرفتن در پش��ت سر مصدوم ،ميتوان
اين کار به بهترين نحو انجام داد .اگر امدادگر نتواند در پش��ت سر
مصدوم قرار بگيرد ،بايد از کنار اقدام به بيحرکت س��ازي به کمک
دس��ت بنمايد .امدادگر چه در پشت سر و چه در کنار مصدوم قرار
بگي��رد ،بايد فورا س��ر و گردن را در خط خنثي ق��رارداده ،ارزيابي
س��ريعي از وضع مص��دوم بنمايد و کوالر مناس��ب گردني را براي
مص��دوم بگذارد .تخت آمبوالنس هم��راه با يک بکبورد بلند را بايد
در جلوي درب باز خودرو قرارداد.

همزم��ان با تداوم وضعيت بيحرکتي ناحيه س��ر و گردن به کمک
دس��ت ،بخش فوقاني و تحتاني تنه و ني��ز اندامهاي تحتاني را نيز
باي��د کنترل نمود .مصدوم را بايد با مجموعهاي از حرکات کوتاه و
کنترل ش��ده حرکت داد تا زماني که امکان تداوم بيحرکتي سر و
گردن ديگر وجود نداشته باشد ،به اين کار ادامه دادهميشود.

راه هوايي و تنفس

فصل ششم

امدادگ��ر دوم از خودرو بيرون رفته و کنت��رل بيحرکتي به کمک
دس��ت را بر عهدهميگي��رد .امدادگري که در صندلي پش��ت قرار
گرفتهاست ،حرکت دادن و کنترل تنه و اندامهاي تحتاني مصدوم
را بر عهدهميگيرد.

چرخش مصدوم ادامه پيدا ميکند تا زماني که بتوان او را از درب
ب��از خودرو به بيرون هدايت کرده و بر روي بکبورد مس��تقر نمود.
قس��مت انتهايي بکبورد روي صندلي خودرو و قسمت ابتدايي آنرا
روي تخ��ت آمبوالنس قرار ميدهند .اگر نتوان تخت آمبوالنس را
در مج��اورت درب خودرو قرار داد ،س��اير امدادگران هنگام پايين
آوردن مصدوم برروي بکبورد بايد آنرا نگهميدارند.
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زمان��ي که تنه مصدوم روي بکبورد قرار گرفت ،همزمان با کنترل
لگن و اندامهاي تحتاني او ،بايد وزن قفس��ه س��ينه مصدوم را نيز
کترل نمود .مصدوم به سمت باال روي بکبورد حرکت دادهميشود.
امدادگر مس��ئول نگهداري س��ر وگردن بايد احتياط کند که بدن
مصدوم کش��يده نش��ود ،بلکه فقط وضعيت بيحرکتي سر و گردن
را حفظ نمايد

بعد از اس��تقرار مصدوم روي بکبورد ،امدادگران بايد مصدوم را به
بکب��ورد و بکبورد را به تخت آمبوالنس ببندند .ابتدا بخش فوقاني
تن��ه ،بعد بخش تحتاني و ناحيه لگن وآنگاه ناحيه س��ر به بکبورد
بستهميشوند .اندامهاي تحتاني نيز در مرحله آخر بستهميشوند.
اگ��ر صحنه حادثه ناامن باش��د ،قبل از بس��تن بکب��ورد به تخت
آمبوالنس ميتوان مصدوم را به جاي امني منتقل نمود.
توج��ه :اين تصاوير فقط نمونهاي از روش نجات س��ريع را نش��ان
ميدهند .چون موقعيتهاي معدودي اين چنين ايدهال هس��تند،
در ي��ک موقعي��ت ويژه يا براي يک مصدوم مش��خص ،امدادگران
ممکن اس��ت نياز به تغيير مراحل اين روش داش��ته باشند .اصول
حاکم بر روش نجات س��ريع ،صرفنظ��ر از موقعيت و مصدوم ،بايد
رعايت ش��وند ــ تداوم پروسه تثبيت سر و گردن به کمک دست
و ممانعت از حرکات ناخواس��ته در سراس��ر ستون فقرات در طول
زم��ان نجات ــ .هر نوع جايگي��ري امدادگران در صورتي همراه با
موفقيت اس��ت که بتواند اجازه کار ب��ه آنها بدهد .با اين وصف ،از
تغيير موقعيتهاي متعدد و جابجا کردن دستها حتي المقدور بايد
خودداري گردد ،زيرا اين کارها روند بيحرکت س��ازي را با مشکل
روبرو ميسازند.

راه هوايي و تنفس

فصل ششم
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تکنيک نجات س��ريع به ش��رطي موثر است که بتوان درسراسر طول زمان نجات وضعيت خنثي و بيحرکت نواحي سر ،گردن و تنه
مصدوم را محفوظ نگه داشت .سه نکته اصلی در روش نجات سريع:
يکي ازامدادگران بايد هميش��ه مس��ئوليت برقراري بيحرکت کردن سر و گردن ،امدادگر دوم بايد مسئوليت چرخاندن و
.1
ثابت نگه داشتن بخش فوقاني تنه وامدادگر سوم بايد مسئوليت حرکت دادن و کنترل بخش تحتاني تنه ،لگن و اندامهاي تحتاني
را برعهده داشته باشند.
اگر تالش ش��ود تا مصدوم طي يك حركت پيوس��ته جا بجا ش��ود ،امکان تداوم بيحرکتي سر و گردن مصدوم به کمک
.2
دست از بين ميرود .امدادگران بايد هر حرکت را محدود نموده ،براي تغيير دادن موقعيت خود توقف کرده و خود را براي حرکت
بعدي آماده نمايند .تعجيل بيمورد موجب تاخير شده و در نهايت منجر به حرکت کردن ستون فقرات ميشود.
هر موقعيت خاص و هر مصدوم مش��خص احتياج به تطابق اصول حاکم بر روش نجات س��ريع دارند .اين امر زماني موثر
.3
است که بتوان مانورهاي مورد نظر را عمال اجرا نمود .هر امدادگري بايد بر حرکات و سکنات ساير امدادگران اشراف داشته باشد.

دو امدادگر
در برخي موقعيتها تعداد امدادگران ممکن اس��ت براي اجراي روش نجات س��ريع مصدوم دچار وضعيت وخيم کفايت نکند .در اين
موارد ميتوان از تکنيک دو امدادگري استفاده کرد.
يکي از امدادگران ناحيه س��ر و گردن مصدوم را به کمک دست در
وضعي��ت بيحرکتي و خنثي نگهميدارد .امدادگر دوم کوالر گردني
مناسب را براي مصدوم گذاشته ويک مالفه از پيش لوله شده را به
دور او مياندازد .وسط مالفه روي خط وسط کوالر گردني مصدوم
قرار گرفته و دو س��ر آن به دور کوالر پيچيده ش��ده و بعدا از زير
بازوهاي مصدوم عبور دادهميشوند.

به کمک دو انتهاي مالفه و با احتياط کامل مصدوم را ميچرخانند،
تازماني که پشت مصدوم رو به درب ورودي خودرو قرار گيرد.

1
2
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امدادگر اول کنترل دو انتهاي مالفه را در دست گرفته و آنها را از
زير ش��انههاي مصدوم به سمت بيرون کشيده و در نتيجه مصدوم
را به حرک��ت درميآورد .امدادگر دوم بخ��ش تحتاني تنه ،لگن و

اندامهاي تحتاني مصدوم را کنترل ميکند.

مهارت برداشتن کاله ايمني

هدف :برداشتن کاله ايمني با کمترين خطر آسيب رساني

1

مصدوماني که کاله ايمني نوع  full faceپوشيدهاند ،بايد قبل از ارزيابي ،کاله از سرشان برداشته شود (قاب  .)9-4اين کار امکان
فوري ارزيابي راه هوايي و وضعيت تنفس��ي مصدوم را فراهم ميآورد .عالوه بر اين ،خونريزي مخفي به ناحيه خلفي کاله ايمني را
آشکار ساخته و اين امکان را براي امدادگر فراهم ميکند تا ناحيه سر را از حالت فلکسيون (به علت وزن کاله) به وضعيت خنثي
درآورد .بررسي کامل ناحيه سر و گردن درارزيابي ثانويه و فراهم آوردن امکان بيحرکت سازي ستون فقرات نيز از فوايد انجام اين
کار ميباشند .امدادگربايد روند انجام کار را براي مصدوم بيان کند .اگر مصدوم اظهار نمايد که امدادگر نبايد کاله ايمني را بردارد،
امدادگر بايد بگويد که پرس��نل کارآزموده اقدام به اين کار کرده و به نحوي آنرا برميدارند که س��تون فقرات مصدوم محفوظ باقي
بماند .براي انجام اين کار نياز به دو امدادگرميباشد.
يکي از امدادگران بر باالي س��ر مصدوم قرار ميگيرد .اين امدادگر
به کمک کف دست طرفين کاله ايمني را گرفته و انگشتان دست
را روي لب��ه تحتاني کاله حلقه مينمايد .ب��ا اين کار کاله ايمني،
س��ر و گردن تا آنجايي که امکان دارد به وضعيت خط وسط آورده
شده و بيحرکت ميش��وند .امدادگر دوم در کنار مصدوم زانو زده،
در صورت لزوم شيشه جلوي کاله را باز نموده يا برميدارد و تسمه
زير چانه را شل کرده يا ميبرد.

راه هوايي و تنفس

فصل ششم

اس��تخوان مانديبل مصدوم بين انگشت شس��ت و دو انگشت اول
امدادگ��ر دوم قرار ميگيرد .دس��ت ديگر امدادگر در پش��ت س��ر
مص��دوم قرارگرفت��ه و روند بيحرکت نمودن ناحيه س��ر را کنترل
مينمايد .امدادگر بايد س��اعدها را يا روي کف زمين يا روي ناحيه
ران خود قرار دهد تا بتواند کنترل بيشتري اعمال نمايد.

امدادگ��ر اول طرفين کاله ايمني را قدري جابجا نموده وبا حرکات
ب��اال وپايين به آرامي آنرا از س��ر مصدوم به س��مت باال ميکش��د.
جابجاک��ردن کاله ايمني بايد با تاني و ظرافت تمام انجام ش��ود .تا
زمان ظاهر ش��دن بيني مصدوم ،امدادگر بايد با احتياط کامل کاله
ايمني را حرکت دهد.
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بعد از برداش��ته ش��دن کاله ايمني ،بايد به منظور حفظ وضعيت
خنثي ،ناحيه پش��ت س��ر مصدوم پد گذاري ش��ود .ب��ا حفظ اين
وضعيت ،کوالر گردني مناسب براي مصدوم گذاشتهميشود.
توجه :بايد دو نکته اساسي را هنگام برداشتن کاله ايمني در نظر
داشت:
در حال��ي که يک امدادگر س��ر و گردن مص��دوم را در
.1
وضعيت خنثي نگهميدارد ،امدادگر دوم حرکت مينمايد .در هيچ
زماني نبايد هردو امدادگر باهم دستهاي خود را جابجا نمايند.
امدادگر بايد کاله ايمني را در جهات مختلفي بچرخاند
.2
قاب4ـ 9برداشتن تجهيزات ورزشی

اخيرا در برخی نشريات از بستن مصدومان ورزشی به بکبورد
ب��ا حفظ کاله در جای خود حمايت شدهاس��ت .بررس��ی متون
پزش��کي برای دستيابی به مدارک و شواهد در مورد اين توصيه
نشان ميدهد که در بهترين حالت ،تحقيقات منجر به دادن اين
توصيه از نوع درجه سه ميباشند .مطالعاتی که از برداشتن کاله
ايمن��ی انتقاد ميکنند عمدتا روی جنازه انجام ش��دهاند .نتيجه
اين مطالعات آن است که هيپراکستانسيون شديد ستون فقرات
گردن��ی زمان��ی روی ميدهد که کاله ايمنی بتنهايي برداش��ته
شده و پدهای شانهای در جای خود باقی ماندهاند .با اين وصف،
تمام اين تحقيقات بدون گذاش��تن پد مناسب در زير ناحيه سر
انجام شدهاند .رعايت احتياطات الزم و بکارگيری اصول مراقبتی
امکان بيحرکت س��ازی ستون فقرات را (صرفنظر از برداشتن يا
برنداشتن کاله ايمنی يا پد) فراهم ميآورد.
تجهيزات ورزش��ی بايد توس��ط پرس��نل مج��رب و آموزش
ديده برداش��ته ش��وند .تاريخا ،اين افراد عموما کس��انی بودهاند
که در محل س��وانح ورزش��ی حضور داش��تهاند .امدادگران نيز
بايد آموزش الزم را در اين زمينه ببينند ،زيرا دسترس��ی به راه
هوايي مصدوم فقط زمانی امکان پذير اس��ت که صورت و س��ر
او در دس��ترس امدادگر باش��ند .الزمه اين دسترس��ی برداشتن

ماس��کهای صورت و کاله ايمنی اس��ت .اگر درصحنه حادثه تصميم
گرفته ش��ود که اين تجهيزات برداش��ته نش��وند ،الزم است تا فردی
آشنا به برداشتن اين وسايل در زمان انتقال به بيمارستان ،مصدوم را
همراهی نمايد .هرچند که مراقبت ويژه از ورزشکاران مصدوم دارای
تجهيزات ضروری است ،اما اصول عمومی  PHTLSدر زمينه روش
بيحرکت س��ازی بايد رعايت ش��ده و به دقت به مورد اجرا گذاش��ته
ش��وند .بهتر آن اس��ت که کاله ايمنی و پدهای ش��انهای همزمان و
به عنوان يک کل واحد برداش��ته ش��وند .با اي��ن وصف ،هنوز امکان
آن هس��ت تا ورزش��کاری را که فقط کاله ايمنی اش برداش��ته شده
ولی پدهای ش��انهای هنوز درجای خود قرار دارند ،روی بکبورد بلند
فيکس نمود بدون آنکه هيپراکستانسيون ستون فقرات گردنی اتفاق
بيافتد .ميتوان اين کار را با گذاشتن مناسب پد در زير ناحيه سر به
خوبی انجام داد .امدادگران بايد نيازهای اختصاصی طبی ورزشکاران
مصدوم را تش��خيص داده و اقدامات الزم در جهت مراقبت از آنها (از
جمله برداشتن فوری تجهيزات ورزشی) را انجام دهند.

راه هوايي و تنفس

فصل ششم

تا اوال بيني مصدوم و ثانيا پشت سر او ظاهر شوند.

مهارت پد گذاري به منظور حفظ وضعيت خنثي
درصورتيکه پد گذاري مناس��ب در ناحيه پشت سر مصدوم انجام نشود،
گردن مصدوم در حالت هيپراکستانسيون يا هيپرفلکسيون قرار ميگيرد.
اين وضعيت ميتواند منجر به حرکات اضافي ستون فقرات و يا اختالل
در راه هوايي مصدوم شود.

پد گذاري مناس��ب در ناحيه پشت س��ر موجب قرارگيري سر و گردن
در وضعيت خنثي ميش��ود .هر مصدومي براساس شکل ظاهري بدنش
نياز به مقدار معيني پد گذاري دارد .در حالت مطلوب سوراخهاي گوش
مصدوم در امتداد برجستگي شانه قرار گرفته و صورت او در خط وسط
بدن واقع ميشود.

مهارت پد گذاري مصدوم هنگام بستن به بکبورد بلند
هنگام بس��تن مصدوم به بکبورد بلند ،امدادگ��ر بايد جاهاي خالي بين
طرفي��ن مصدوم و کنارههاي بکبورد را پد گذاري نمايد .اين کار مانع از
حرکات مصدوم به دو سمت بکبورد ميشود.
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اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواندآناتومی و فيزيولوژی طبيعی ارگانهای توراسيک را بيان کند.
بتواند تغييرات در آناتومی و فيزيولوژی ناشی از آسيبهای وارده به ناحيه قفسه سينه را بيان کند.
بتوان��د رابطه بين کينماتيک تروما ،آناتومی و فيزيولوژی ناحيه توراس��يک و يافتههای مختلف در ارزيابی
مصدوم را بيان کرده و شک به آسيبهای گوناگون در ذهن خود بپروراند.
بتواند تاثير شرايط گوناگون بر ارزيابی و مراقبت از آسيبهای وارده به ناحيه توراسيک را بيان نمايد.
بتواند ،عاليم ،نشانهها ،پاتوفيزيولوژي و چگونگي مراقبت از آسيبهاي اختصاصی زير را بيان کند:
• شکستگيهاي دنده
• فاليل چست يا قفسه سينه شناور
• پنوموتوراکس (باز و بسته)
• پنوموتوراکس فشاري
• هموتوراکس
• آسيبديدگي قلبي ناشي از تروماي بالنت(غير نافذ)
• تامپوناد پريکارديال
• کاموشيو کورديس
• پارگي تراشه و برنش
• پارگي آئورت
• آسفکسي تروماتيک
• پارگي ديافراگم

فصل دهم

تروماي ناحيه قفسه سينه
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
موتور سواری در آزاد راه حومه شهر دچار سانحه شده و شما به آنجا اعزام ميشويد .تا رسيدن به محل  8تا  10دقيقه طول ميکشد .در بين
راه ،امدادگران اوليه به شما اطالع ميدهند که مرد  37سالهاي موتور سورای در پياده رو روی يک لکه نفتی لغزيده و دچار سانحه شدهاست .موتور
سوار به دور خود چرخيده و در سمت راست جاده به ديواری بتنی برخورد نمودهاست .موتور سوار به زمين برخورد کرده وموتور سيکلت روی اندام
تحتانی راس��ت او افتادهاس��ت .وقتي که شما به آنجا ميرسيد ،موتور از روی مصدوم برداشته شده ،ايمني صحنه حادثه برقرار گشته و موتور سوار
روي يک بکبورد بلند قرارداده شده و براي او کوالر گردني گذاشتهاند.
وقتی که ارزيابی را ش��روع ميکنيد ،معلوم ميش��ود که مصدوم هوش��يار بوده ولي دارای مش��کل تنفس��ي اس��ت .از درد ناحيه قفسه سينه و
اندام تحتانی راس��ت ش��کايت دارد .قادر اس��ت با صحبتهای بريده بريده در بين نفسهای سريع و مشکل ماجرا را بيان کند .پوست مصدوم رنگ
پريده ،س��رد و مرطوب ميباش��د .نبض مصدوم تند و قابل لمس است .پاچه راست ش��لوار پاره شده و خون آلود گشتهاست .بنظر ميرسد که پای
راس��ت او چرخش ناجوری خوردهباش��د .زمانی که شما سرگرم ارزيابی هستيد همکار شما به مصدوم اکسيژن ميدهد .تراشه در خط وسط بوده و
ديستانس��يون وريد ژوگوالر وجود ندارد .تندرنس قابل توجهی در امتداد ديواره س��مت راست قفسه سينه به همراه کريپيتانس و کاهش صداهای
تنفسی در همان سمت وجود دارند .خراشيدگيها و کبود شدگيهايي نيز در همان سمت يافت ميشوند ،شکم بدون تندرنس و بدون ديستانسيون
است .در اندام تحتانی راست زخمی روی وسط استخوان تيبيا مشاهده ميشود ،طوريکه استخوان در معرض ديد قرار دارد.
چرا اين مصدوم ديسترس تنفسی دارد؟ آيا آسيبهای مهلکی جان مصدوم را تهديد ميکند؟ در صحنه حادثه چه مداخالتی را
بايد انجام دهيد؟ برای انتقال اين مصدوم بايد از چه وسيلهای (زمينی يا هوايي) استفاده کرد؟ موقعيت متفاوت وقوع سانحه (خارج
از ش�هر) چ�ه تاثيری بر نحوه مراقبت و برنامه انتق�ال طوالنی مدت دارد؟ محتمل ترين علت اختالل تنفس مصدوم چه ميباش�د؟
براساس اطالعات بدست آمده ،آيا به آسيبديدگيهاي ديگري نيز مشکوک هستيد؟
مانند ساير اشکال آسيبديدگيها ،ترومای ناحيه توراسيک ميتواند
مکانيس��م بالنت(غير نافذ) يا نافذ داشتهباش��د س��وانح ناشی از وسايط
نقليه موتوری يا  ،MVCس��قوط از بلندی ،کتک کاری ،و ضربات خرد
کننده از جمله تروماهای بالنتی (غير نافذ) هس��تند که بر ناحيه قفسه
سينه وارد ميش��وند .اين آس��يبها آناتومی و فيزيولوژی نرمال قفسه
سينه را بهم ميريزند .زخمهای نافذ ناشی از گلوله ،چاقو يا افتادن روی
ميلههای تيز فلزی نيز موجب آسيب رسانی به ناحيه توراکس ميشوند.
در اغل��ب آس��يبديدگيهای توراکس نيازی به عم��ل توراکوتومی (باز
نمودن قفس��ه س��ينه با عمل جراحی) نيس��ت .در حقيق��ت فقط 15
تا20درصد کل آس��يبهای اين ناحيه نياز ب��ه توراکوتومی دارند85% .
باقيمانده را با مداخالت و اقدامات س��ادهای همچون اکس��يژن رسانی،
تنفس کمکی ،تجويز مس��کنها و در صورت ضرورت گذاش��تن چست
تيوب ميتوان مراقبت نمود.
با تمام اين اوصاف ،آس��يبهای ناحيه توراکس بس��يار حائز اهميت
هس��تند .ارگانه��ای موجود در اين ناحيه در روند اکس��يژن رس��انی،
تنف��س و انتقال اکس��يژن نق��ش مهمی بازی ميکنند .آس��يب به اين
ناحيه (مخصوصا اگر س��ريعا شناس��ايي نش��ده و تحت مراقبت مناسب
ق��رار نگيرد) ميتواند منجر به عواقب قابل توجهی بش��ود .هيپوکس��ی
(عدم کفايت مقدار اکس��يژن در خ��ون)  ،هيپرکاربی (وجود کربن دی
اکس��يد بيش از حد نرمال در خون)  ،اسيدوز (وجود اسيد بيش از حد
نرمال در خون) و ش��وک (نرس��يدن مقدار کافی اکسيژن به ارگانها و

بافتهای بدن) از جمله عوارض ناشی از مراقبت نامناسب از آسيبهای
ناحيه توراس��يک در کوتاه مدت ميباشند .اين عوارض ميتوانند منجر
به عواقب دير پا تری مانند نارس��ايي چند سيس��تم شوند .اين نارسايي
مس��ئول  25%مرگهای ناش��ی از ترومای وارده به ناحيه قفس��ه سينه
محسوب ميشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آناتومي
قفس��ه س��ينه تقريبا اس��توانهای توخالي متش��کل از س��اختارهای
اس��تخوانی و عضالنی اس��ت 12 .جفت دنده در اين ناحي��ه قرار دارند.
ده جفت فوقانی اين دندهها از س��مت پش��ت به ستون فقرات پشتي و
از جلو به به اس��تخوان اس��ترنوم (جناغ) يا دنده بااليي متصل ميشوند.
دو جف��ت تحتاني فقط از پش��ت به س��تون فقرات متص��ل بوده ولی از
س��مت جلو آزاد ميباشند و به همين دليل به آنها «دندههاي شناور»
ميگويند .اين قفس��ه اس��تخوانی حفاظت مطلوبی را ب��رای ارگانهای
داخلی موجود در آن فراهم ميآورد .در واقع ،دندههای تحتانی حفاظی
برای ارگانهای فوقانی شکم (مخصوصا طحال وکبد) محسوب ميشوند.
اين قفس��ه استخوانی توسط عضالت تقويت ميگردد .عضالت بين دنده
ای ي��ا اينترکوس��تال دربين دندهها قرار گرفت��ه و آنها را به همديگرپيون��د ميدهند .تع��دادی از گروههای عضالنی که ان��دام فوقانی را به
حرکت درميآورند ،بخش��ی از ديواره قفسه سينه هم محسوب ميشوند

تروماي ناحيه قفسه سينه

(شکل 2ـ )10مويرگها و آلوئولها در مجاورت هم قرار دارند ،درنتيجه اکسيژن ()o2
به راحتی ازطريق ديواره آلوئولی ،ديواره مويرگی و گلبولهای قرمز جابجا ميشود .دی اکسيد
کربن( )co2هم در جهت عکس جابجا ميشود.

(از جمله عضالت پکتورال بزرگ و کوچک ،عضالت س��راتوس قدامی و
خلفی ،عضالت التيسيموس دورسی و بسياری از عضالت ناحيه پشت).
اين همه «حفاظت» به آن معنی اس��ت که آسيب رسانی به ارگانهای
داخل قفسه سينه نياز به نيروی قابل توجهی دارد.
عضالت��ی در رون��د تنفس نيز نقش بازی ميکنند (از جمله عضالت
بين دندهای ،عضله گنبدی شکل ديافراگم در بخش تحتانی قفسه سينه
قرار گرفته و عضالت ناحيه گردن که به دندههای فوقانی اتصال دارند).
در زيرلب��ه تحتان��ي هر دنده يک عصب ،يک ش��ريان و ي��ک وريد قرار
گرفتهاند که خون و حس عضالت بين دندهای را تامين مينمايند.
پل��ور ي��ا پرده جنب متش��کل از دو اليه کامال مش��خص ميباش��د.
پلور جداري ،س��طح داخلي حفره قفس��ه س��ينه و پلور احشايي ،سطح
خارجي ريهها را دربرميگيرن��د .مايع مختصري بين اين دو اليه وجود
دارد .همانطور که وجود يک قطره آب در بين دو س��طح شيشهاي مانع
از جدا ش��دن آنها ميش��ود ،وجود اين مايع نيز در بي��ن اين دو اليه
موجب کشش سطحي شده و آنها را به هم ميچسباند .به اين ترتيب،
اليههاي پلور با االستيسيته طبيعي و تمايل ذاتي ريهها به کوالبه شدن
مقابله ميکنند.
ريهها طرفين حفره قفس��ه س��ينه را اشغال ميکنند (شکل .)10-1
ناحيهاي موسوم به مدياستن در وسط حفره واقع شده که ريهها اطراف
آن را فراگرفتهاند .در داخل مدياس��تن ،س��ايرارگانها و ساختمانهاي
قفس��ه س��ينه ــ قلب ،عروق بزرگ ،تراشه ،برونشهاي اصلي و مري ــ
قرار دارند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيزيولوژي

دو ج��ز فيزيولوژی ناحيه قفس��ه س��ينه که به احتم��ال زياد در اثر
تروم��ای وارده به اين ناحيه دچار اختالل ميش��وند عبارتند از :تنفس
و گردش خون .برای اکس��يژن رس��انی به ارگانها ،بافتها و در نهايت
س��لولهای ب��دن و خارج نمودن کربن دي اکس��يد ،اي��ن دو روند بايد
ب��ه خوب��ی کار کنند .برای فه��م بهتر آنچه که بر س��ر مصدومان دچار
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(شکل 1ـ )10حفره قفسه سينه که دربرگيرنده دندهها ،عضالت بين دنده اي ،ديافراگم،
ميدياستن ،ريهها ،قلب ،عروق بزرگ ،برنشها ،تراشه و مري ميباشد.

آسيبديدگی ناحيه قفسه سينه ميآيد و نيز نحوه مراقبت از آنها ،الزم
است تا فيزيولوژی اين دو روند به تفصيل بيان شوند.

تهويه يا ونتيالسيون
کلمات عاميانه «نفس کش��يدن» و «تنفس» در واقع داللت بر روند
فيزيولوژيک تهويه دارند .ونتيالس��يون روندي مکانيکي است که در آن
هواي خارج از بدن وارد دهان ،بيني ،حلق ،تراش��ه ،برنشها ،ريهها و در
نهايت آلوئولها ميش��ود .روند ورود هوا به داخل موس��وم به استنشاق
ميباش��د .اکس��يژن موجود در اين هوا از غشا پوشش��ی آلوئولها عبور
ک��رده و درون عروق کوچک مجاور موس��وم به مويرگها قرار ميگيرد.
در آنج��ا ب��ه هموگلوبين موجود در گلوبولهای قرمز متصل ش��ده و به
سراسر بدن منتقل ميشود .به اين روند اکسيژن رسانی يا اکسيژناسيون
ميگويند .همزمان با اين روند ،دی اکس��يد کرب��ن محلول در خون به
داخ��ل هوای موج��ود در آلوئولها نفوذ کرده تا هم��گام با روند خروج
دوباره هوا از آلوئولها خارج ش��ود (شکل  .)10-2تنفس سلولی عبارت
اس��ت از بکارگيری اکسيژن توسط س��لولها به منظور توليد انرژی (به
فصل هفتم نگاه کنيد).
در زمان دم ،ديافراگم و عضالت بين دندهاي منقبض شده و موجب
پايين رفتن ديافراگم و فاصله گرفتن و باال آمدن دندهها ميش��ود .اين
حرکات حجم داخل قفس��ه س��ينه را افزايش ميدهند .از آنجاييکه در
داخل يک سيس��تم بسته ،حجم و فشار نسبت عکس با هم دارند ،فشار
داخل قفسه سينه به کمتر از فشار هواي خارج از بدن تقليل پيدا کرده
و درنتيج��ه هوا از طريق دهان ،بيني ،حلق ،تراش��ه و برنشها وارد ريه
ميشود (شکلهای 10-3و  .)10-4در خالل بازدم ،ديافراگم و عضالت
بين دندهاي از حالت انقباض خارج ش��ده و در نتيجه ديافراگم باال آمده
و دندهها به وضعيت اوليه خود باز ميگردند .حجم داخل قفس��ه سينه
کاهش پيدا کرده و فشار آن از فشار هواي خارج از بدن بيشتر ميشود.
اين افزايش فش��ار ،هواي موجود در ريهها را از طريق برنشها ،تراش��ه،
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(شکل 4ـ )10وقتي که ديافراگم ريالکس بوده و گلوت باز ميباشد ،فشار داخل و خارج
ريه برابر است .وقتي که حفره قفسه سينه متسع ميشود ،فشار داخل توراکس کاهش پيدا کرده
و در نتيجه هوا به داخل ريهها کشيده ميشود

(شکل 3ـ )10در خالل دم ديافراگم منقبض شده و تخت ميشود .عضالت دم مانند
عضالت بين دنده اي خارجي ،پکتوراليس کوچک و استرنوکلوييدوماستوييد موجب باال آمدن
دندهها و استخوان جناغ شده و درنتيجه قطر و حجم حفره قفسه سينه اقزايش پبدا ميکند،B .
در خالل بازدم آرام ،خاصيت کشساني حفره قفسه سينه موجب ميشود تا ديافراگم و دندهها به
موقعيت اوليه خود برگردند .درنتيجه حجم حفره کاهش پيدا ميکند .در خالل بازدم فشاري،
عضالت بازدمي مانند بين دنده اي داخلي و شکمي منقبض شده و موجب کاهش بيشتر و
سريع تر حجم حفره قفسه سينه ميشوند.

حلق ،بيني و دهان به بيرون هدايت ميکند.
کنت��رل تهوي��ه يا ونتيالس��يون تحت کنترل مرک��ز تنفس واقع در
س��اقه مغز ميباش��د .دو راه عمده وج��ود دارند که مغ��ز از طريق آنها
ونتيالس��يون را کنترل مينمايد .راه اول عبارت است از تشخيص فشار
نس��بی دی اکس��يد کربن موجود در خون ش��ريانی يا  Paco2توسط
س��لولهای مخص��وص در مرکز تنفس موس��وم به کمورس��پتورها .راه
دوم يا «پش��تيبان» عبارت اس��ت از تش��خيص مقدار اکسيژن موجود

(شکل 5ـ )10افزايش مقدار دي اکسيد کربن در خون توسط سلولهاي عصبي حساس
به اين تغيير ،تشخيص داده ميشود .تحريک اين سلولها به نوبه خود موجب تحريک ريه براي
افزايش عمق و تعداد تنفس ميگردد

در خون ش��ريانی توسط کمورس��پتورهای ديگر واقع در شريا ن آئورت
و ش��ريانهای کاروتي��د Paco2 .بيانگر مقدار اس��يد موجود در خون
ميباش��د .بدن ميتواند اسيد را توس��ط بي کربنات خنثی نموده و آنرا
به  co2تبديل نمايد .همانطور که قبال بيان ش��د ،دي اکس��يد کربن از
طريق ريهها دفع ميش��ود .اگر کمورسپتورها افزايش مقدار  Paco2را
تشخيص دهند ،مرکز تنفس را به منظور افزايش در تعداد و عمق تنفس
تحري��ک مينمايند ،در نتيجه دي اکس��يد کربن اضافي دفع و Paco2
به س��طح نرمال بازگشت پيدا ميکند (شکل  .)10-5اين پروسه آنقدر
قوي اس��ت ک��ه ميتواند ميزان هواي ورودی و خروج��ی درآلوئولها را
ت��ا ده برابر حالت ع��ادي افزايش دهد .در برخ��ي بيماريهاي ريوی از
جمله آمفيزم و بيماری انس��دادی مزمن ريوی يا  ،COPDريهها قادر
به دفع موثر CO2نميباش��ند .اين وضع منجر به افزايش مداوم سطح
 CO2خون و درنتيجه غير حس��اس شدن کمورس��پتورها به تغييرات

تروماي ناحيه قفسه سينه
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قاب 1ـ 10حجمهای ريوی و روابط بين آنها

(شکل 6ـ )10گيرندههاي مستقر در شريان آئورت و شريانهاي کاروتيد به مقدار اکسيژن
خون حساس بوده و موجب تحريک ريهها براي افزايش تبادل هوا در درون ساکهاي آلوئولي
ميشوند.

 Paco2ميش��ود .در چنين شرايطي ،کمورسپتورهای پشتيبان موجود
در آئورت و شريانهای کاروتيد به محض پايين افتادن  Pao2تنفس را
تحريک مينمايند .همانطورکه کمورسپتورهای ساقه مغز افزايش مقدار
 Paco2را تش��خيص داده و تنف��س را به منظور کاهش س��طح CO2
تحريک ميکردند ،کمورس��پتورهای اکس��يژن نيز عضالت تنفس��ی را
تحريک نموده و عمق و تعداد تنفس را به منظور افزايش  Pao2بيشتر
ميگردانند (ش��کل  .)10-6قاب  10-1شامل تعريفچند اصطالح است
که در بيان و درک فيزيولوژی تنفس دارای اهميت ميباشند.

گردش خون
روند فيزيولوژيک مهم ديگری که متعاقب آسيبهای وارده به ناحيه
قفس��ه س��ينه تحت تاثير قرار ميگيرد ،گردش خون ميباشد .در فصل
هفت��م اين موضوع به تفصيل بيان ش��د ،اما در رابط��ه با پاتوفيزيولوژی
اين آس��يبها الزم اس��ت تا موارد زير مجددا بيان ش��وند .قلب ،که در
مرکز قفسه سينه و در درون مدياستن قرار گرفتهاست ،مانند يک پمپ
بيولوژي��ک کار ميکند .برای آنکه يک پمپ به کار خود ادامه دهد الزم
است تا مايع در دسترس آن باشد .برای قلب اين مايع همان خونی است
ک��ه از کانال دو وريد ب��زرگ (يعنی وريد اجوف فوقانی يا  SCVو وريد
اجوف تحتانی يا  )IVCبه قلب باز ميگردد .قلب در حالت عادی  70تا
 80بار در دقيقه منقبض ش��ده و خون را از کانال شريان آئورت به تمام
بدن پمپاژ مينمايد.
روندهاي��ي که بازگش��ت خ��ون از SVCو  IVCبه قل��ب را دچار
اختالل نمايند (مثال خونريزی ،افزايش فشار درون قفسه سينه به دليل
پنوموتوراک��س) موج��ب کاهش برون ده قلبی و در نتيجه فش��ار خون
خواهد شد .به همين منوال ،روندهايي که موجب آسيب رسانی به خود
قلب ش��وند (مثال کوفتگ��ی قلبی) از قدرت پمپاژ قلب کاس��ته و منجر
به همان اختالالت فيزيولوژيک ميش��وند .همانطور که کمورس��پتورها
تغييرات سطح CO2و O2را تشخيص ميدهند ،بارورسپتورها نيز قادر

فض�ای مرده :مقدار ه��وای موجود در ريهها ک��ه فرصت تبادل
اکسيژن و دی اکسيد کربن با خون موجود در مويرگهای آلوئولی
را پيدا نميکند (مثال هوای موجود در تراشه يا برنشها).
حج�م ذخيره بازدمی ي�ا  :ERVآن مقدار از هوای موجود در
ريهه��ا که بعد از يک بازدم عادی ميت��وان با زور از ريهها خارج
نمود( / .8تا  1/8ليتر)
ظرفيت باقيمانده عملی ي�ا  :FRCآن مقدار از هوای موجود
در ريهه��ا که متعاقب يک ب��ازدم عادی کم��اکان در آنها باقی
ميماند ( 2/6تا  3ليتر).
ظرفي�ت دمی يا  :ICآن مقدار ه��وا که بعد از يک بازدم نرمال
ميتوان استنشاق کرد ( 2/6تا  3ليتر).
حجم ذخيره دمی يا  :IRVآن مقدار هوا که بعد از يک دم نرمال،
بازهم ميتوان به درون ريهها استنشاق نمود1/2( .تا  2/5ليتر).
تهوي�ه دقيق�های يا  :VEحجم کلی هواي��ي که در عرض يک
دقيقه به ريهها وارد و از آنها خارج ميشود.
حجم باقيمانده يا  :RVآن مقدار هوا که بعد از يک بازدم کامال
عميق هنوز در ريهها باقي ميماند (1/2تا  1/8ليتر).
حجم ج�اري يا  :VTآن مقدار هوا که در طی يک نفس نرمال
به ريهها وارد و از آنها خارج ميشود ( /4تا  /5ليتر).
ظرفي�ت کلی ريهها يا  :TLCحجم کلی ريهها وقتی که کامال
از ه��وا پرشدهباش��ند .اين حجم متناس��ب با س��ن از  6ليتر در
بزرگساالن تا حدود  4ليتر در افراد سالمند تقليل پيدا ميکند.
ظرفيت حياتی يا  :VCآن مقدار هوا که بعد از يک استنش��اق
کامال عميق ميتوان از ريهها بيرون داد ( 2/4تا  4/8ليتر).
فعاليت تنفس�ی :فعاليت فيزيکی يا کاری که به منظور تنفس
انجام ميش��ود و موجب به حرکت درآوردن عضالت ديوار قفسه
سينه و ديافراگم ميشود .مقدار اين کار متناسب با تنفس سريع،
افزايش حجم دقيقهای و نيز درجه س��فت ش��دگی ريهها بيشتر
ميشود.
رواب��ط بين حجمها و ظرفيتها ی ريوی را ميتوان در قالب
تساويهای زير بيان نمود:
TLC= FVC+RV
VC= IRV+VT + ERV= IC+ERV
TLC=FRC+IC
FRC=ERV+RV
IC=IRV+VT
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به شناس��ايي تغييرات فشار خون بوده و در نتيجه قلب را وادار ميکنند اما ميتواند آنقدر زياد شود که منجر به شوک گردد .وجود حجم فراوانی
تا قدرت پمپ زنی و تعداد ضربان خود را بيش��تر نموده تا فش��ار خون از خون در پرده جنب نيز توان تنفس مصدوم را با اشکال روبرومينمايد،
زيرا مانع از بازشدن ريه در سمت گرفتار ميشود.
بتواند مجددا به حالت نرمال برگردد.
خونري��زی ب��ه داخل خود بافت ريه نيز امکانپذير اس��ت اين خون،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آلوئولها را پرنموده و مانع از حضور هوا در آنها ميش��ود .آلوئولهای
گرفت��ار در رون��د تب��ادالت گازی مش��ارکت نخواهند ک��رد .هرچقدر
پاتوفيزيولوژي
تعدادآلوئولها گرفتار بيش��تر باشند به همان نس��بت نيز روند تهويه و
همانطور که قبال بيان شد هم ترومای بالنت(غير نافذ) و هم ترومای
اکسيژن رسانی با اختالل بيشتری روبرو خواهند شد.
نافذ ميتوانند در روندهای فيزيولوژيک مورد بحث اختالل ايجاد کنند.
اختالالت ناشی از اين تروماها چند وجه مشترک دارند.

آسيبهای ناشی از ترومای نافذ
از بعد نظری درک آس��يبهای ناشی از ترومای نافذ آسان است .در
اينگونه موارد ،اجسام نافذ با اندازههای مختلف از ديواره قفسه سينه عبور
کرده و وارد حفره آن ش��ده و در نهايت به اندامهای موجود در توراکس
آسيب ميرس��انند .در حالت عادی هيچ فضايي مابين پردههای پلور يا
جنب وجود ندارد .با اين حال ،زمانی که يک زخم نافذ موجب برقراری
سوراخی مابين قفسه سينه و دنيای خارج ميشود ،از آنجاييکه مقاومت
در برابر جريان هوا در محل زخم کمتر از ميزان اين مقاومت در مجاری
هوايي ميباشد ،هوا (همزمان با تنفس) از طريق اين سوراخ وارد فضای
پلور ميگردد .وج��ود هوا در فضای جنب (پنوموتوراکس)چس��بندگی
طبيع��ی مابين پردههای جنب را از بين ميبرد .همه اين روندها موجب
رويهم خوابيدن ريه و در نتيجه مانع ازتهويه موثر ميش��وند .پارگی ريه
در اث��ر ترومای نافذ ني��ز موجب خروج هوا از ريهها به داخل پرده جنب
و در نتيج��ه رويهم خوابيدن (کوالپس) آنها ميگردد .در هردو حالت،
مصدوم دچار نفس تنگی ميش��ود .برای مقابله با کاهش ظرفيت تهويه،
سرعت تنفس بيشتر ميگردد .اين وضع ،بار تنفس را بيشتر ميگرداند.
مصدوم تا زمان معينی قادر به تحمل اين افزايش بار ميباش��د ،اما اگر
تش��خيص داده نش��ده و درمان نگردد ،خطر نارسايي تنفسی مصدوم را
تهدي��د مينمايد .درچنين وضعی به علت افزايش غلظت  CO2خون و
کاهش غلظت  O2آن ديسترس تنفسی اتفاق ميافتد.
اگ��ر ورود هوا ب��ه داخل پرده جنب کماکان ادامه پيدا کرده و از آن
خارج نش��ود ،فش��ار داخل پرده باالرفته و موجب پنوموتوراکس فشاری
ميش��ود .اي��ن وضع روند تهوي��ه مصدوم را با اختالل بيش��تری مواجه
ميگردان��د .اين نوع پنوموتوراکس ،فش��ار داخل توراس��يک را باالبرده،
منج��ر به کاهش برگش��ت وريدی ب��ه قلب و جابجايي س��اختمانهای
مدياستن به سمت مقابل و در نهايت شوک ميشود.
بافتهای آسيبديده و عروق خونی پاره شده خونريزی خواهند کرد.
تروماهای نافذ وارده به قفس��ه س��ينه منجر به خونريزی در پرده جنب
(هموتوراکس) ميشوند (خونريزی از عضالت ديواره ،عروق بين دندهای
و ريهه��ا) .پارگی عروق بزرگ ميتواند منج��ر به خونريزی فاجعه باری
ش��ود .در هرک��دام از پردههای جنب امکان تجمع تقريب��ا  3ليتر مايع
وج��ود دارد .خونريزی به داخل پرده جنب نمود خارجی چندانی ندارد،

آسيبهای ناشی از ترومای بالنت(غير نافذ)

همان اختالالت فيزيولوژيکی که به علت ترومای نافذ بوجود ميآيند،
در اثر ترومای بالنت(غير نافذ) نيز ايجاد ميش��وند ،هرچند که مس��ير
ضربه وارده چندان مستقيم نيس��ت .ترومای بالنت(غير نافذ) به ديواره
قفس��ه س��ينه برخورد کرده و بعد از گذر از آن به اندامهای توراسيک،
مخصوص��ا ريه ،منتقل ميش��ود .اين موج انرژی قادر ب��ه ايجاد پارگی
در باف��ت ريه و ع��روق خونی و در نهايت خونريزی ب��ه داخل آلوئولها
ميباشد .اين وضعيت کوفتگی ريوی ناميده ميشود .تاثير آن روی روند
اکسيژن رسانی و تهويه همانند آسيب ناشی از ترومای نافذ ميباشد.
اگ��ر ني��روی وارده ب��ه بافت ريه بتوان��د پلور ج��داري را پاره کند،
آن��گاه ه��وا از ريه به فضای جنب وارده ش��ده و موج��ب پنوموتوراکس
و احتم��اال پنوموتوراکس فش��اری ميش��ود .تروم��ای بالنت(غير نافذ)
همچنين ميتواند موجب شکستگی دندهها و در نتيجه پارگی ريه و در
نهاي��ت پنوموتوراکس و نيز هموتوراکس (به علت خونريزی از دندههای
شکس��ته و ريه ونيز عضالت بين دندهای پاره شده) شود .اين نوع تروما
ممکن اس��ت منجر به پارگی عروق خونی بزرگ موجود در قفسه سينه
(مخصوصا ش��ريان آئورت) ش��ده و موجب خونريزی فاجعه باری گردد.
س��رانجام اينکه در برخی موارد ،ترومای بالنت(غير نافذ) ميتواند قفسه
سينه را س��وراخ نموده و موجبات ورود هوا به داخل حفره توراسيک را
فراهم آورد (مانند ترومای نافذ).

انرژی و آسيب
توانايي هر مکانيس��می در ايجاد آسيب در اندامهای بدن ،مرتبط با
مقدار انرژی نهفته در آن مکانيس��م ميباش��د .ضربه نافذ ناشی از آالت
برنده ن��وک تيز مانند چاقو ،انرژی چندانی به همراه نداش��ته و اندامها
به دليل پارگی حاصل از جس��م نافذ دچار آسيب ميشوند .گلوله تفنگ
انرژی بيش��تری با خ��ود منتقل مينمايد ،زيرا انتق��ال انرژی تابع جرم
گلوله و مخصوصا س��رعت آن اس��ت .هرچقدر انرژی بيشتر باشد ،ناحيه
آسيبديده ناش��ی از اصابت گلوله وسيعتر خواهد بود .به همين سياق،
هرچقدر انرژی ناش��ی از ترومای بالنت بيش��تر باشد ،خطر آسيب زايي
آن نيز افزونتر ميباشد .ضربه وارده به ناحيه قفسه سينه در اثر برخورد
ب��ه ميز چايخ��وری ،يا ضربه چوب ب��ازی بيس بال به همي��ن ناحيه يا
ضربه آن به داش��بورد خودرو به هنگام وقوع يک  MVCبا سرعت باال

تروماي ناحيه قفسه سينه

را باهم ديگر مقايس��ه نماييد .هرچقدر انرژی بيش��تر مبادله شدهباشد،
ش��ک امدادگر به وقوع آسيبهای مختل کننده تنفس ،اکسيژناسيون و
گردش خون بايد بيشتر باشد.
تروماه��ای نافذ و بالنت(غير نافذ) ممکن اس��ت مس��تقيما به قلب
برخورد نموده و منجر به کوفتگی و تامپوناد قلبی نيز بشوند که متعاقبا
در مورد آنها بحث خواهد شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارزيابي

فصل دهم

271

هنگام بازدم حرکات معکوس شوند) نيست؟
س�مع .تمام ناحيه قفسه س��ينه بايد مورد بررسی قرار گيرد.
•
کاهش صداهاي تنفس��ي در يک س��مت قفسه س��ينه مصدوم ميتواند
دليل ب��ر وجود پنوموتوراکس يا هموتوراکس در همان س��مت باش��د.
کوفتگی ريوی منجر به سمع رونکای يا رال در ريه مصدوم ميشود.
لم�س .گام بعدی عبارت اس��ت از لمس آرام ديواره قفس��ه
•
سينه به کمک دستها و انگشتان به منظور پي بردن به وجود تندرنس،
کريپيتانس (هم استخوانی و هم آمفيزم زير جلدی) و ناپايداری در اين
ديواره
دق .انجام اين تکنيک در ش��رايط پيشبيمارس��تانی مشکل
•
ميباش��د ،زيرا محيط پرس��روصدا مانع از انجام آن است .انگشتی روی
قفسه سينه گذاشته شده و با انگشت دست ديگر به آن کوبيده ميشود.
اين کار موجی صوتی در ناحيه کوبيده ش��ده ايج��اد مينمايد .اگر دق
ناحيه قفس��ه س��ينه موجب صوتی با کيفيت بم يا  dullش��ود داللت
ب��ر کوفتگی ري��وی يا هموتوراکس دارد .از ط��رف ديگر ،اگر دق همين
ناحيه صدايي با کيفيت زير يا  resonantايجاد نمايد ،داللت بر وجود
پنوموتوراکس ميباشد.
اندازه گيری مکرر تعداد تنفس شايدمهمترين وسيله ارزيابی قلمداد
ش��ود .اگر مصدومان دچار هيپوکس��ی يا وخامت اوضاع بش��وند ،اولين
نشانه اين تغيير همانا افزايش تدريجی درتعداد تنفس ميباشد.

مانند س��اير عرصههای پزش��کی ،ارزيابی ش��امل گرفتن شرح حال
و معاين��ه فيزيکی مصدوم ميباش��د .برای گرفتن ش��رح حال مصدوم
ترومايي ميتوان از کلمه اختصار  AMPLEاستفاده کرد که در آن A
بجای  Ageيا س��نM ،بجای  Medicationsيا دارو P ،بجای Past
 historyيا س��ابقه بيم��اریL ،بجای Last mealي��ا آخرين غذا و E
بجای  Eventsيا حوادث پيرامونی بکار ميروند.
اگر مصدوم هوش��يار بوده و قادر به ارتباط گيری باشد بايد عالوه بر
پرسش در مورد مکانيسمهای دخيل در سانحه ،در مورد شکايات او نيز
پرس��يده شود .مصدومان ترومای وارده به قفسه سينه معموال از درد در
همين ناحيه شکايت دارند .درد ميتواند تيز ،فشارنده و نفس گير باشد.
درد معموال با حرکات تنفس��ی تشديد ميشود .مصدوم از تنگی نفس و
ناتوانی در تنفس ش��کايت دارد .اگر شوک در شرف وقوع باشد ،مصدوم
بيقرار بوده و گيج و منگ است .بايد يادمان باشد که فقدان عاليم دليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بر فقدان آسيب قلمداد نميشود.
مراقبت از آسيبهاي اختصاصي
گام بعدی در انجام ارزيابی ،معاينه بالينی يا فيزيکی اس��ت .معاينه شکستگيهاي دنده ()Rib fractures
بالينی چهار جز يا بخش دارد :مش��اهده ،لمس ،دق و گوشی گذاری يا
عليرغم آنکه دندهها توس��ط عضالت پوش��اننده به خوبی محافظت
س��مع .عالوه بر اينها ،معاينه بالينی ش��امل گرفت��ن عاليم حياتی نيز
ميش��وند ،با اين وصف شکس��تگی دنده در ترومای توراس��يک پديده
ميباشد .گذاشتن دستگاه پالس اکسيمتر به منظور تعيين درجه اشباع
شايعی است .دندههای فوقانی ضخيم ترو پهن تر بوده و توسط کمربند
اکس��يژن درخون شريانی نيز اقدامی مفيد در ارزيابی مصدوم به حساب
شانهای و عضالت به خوبی محافظت ميشوند .چون انرژی زيادی برای
ميآيد.
ش��کاندن اين دندهها الزم اس��ت ،خطر بروز همزمان آسيبهای مهمتر
•
مش�اهده .مصدوم برای رنگ پريدگی و تعريق (که داللت بر از جمله پارگی تروماتيک آئورت در اين دس��ته از مصدومان وجود دارد.
ش��وک دارند) مورد بررس��ی قرار ميگيرد .عالوه بر اين ،مصدوم ممکن شکس��تگی دنده معموال در سمت جانبی دندههای  4تا 8اتفاق ميافتد،
اس��ت مضطرب و بيقرار باشد .وجود س��يانوز (کبودشدگی رنگ پوست ،زي��را اين دندهها هم نازک تر بوده و هم از پوش��ش محافظتی عضالنی
مخصوصا پوست دور دهان و لبها) حکايت از هيپوکسی پيشرفته دارد .کمتری برخوداراند .انتهای شکس��ته دندهها ممکن است موجب پارگی
تعداد تنفس و اينکه آيا مصدوم در نفس کش��يدن دچار مش��کل است عضالت ،ريه و عروق خونی ش��ده و منجر به کوفتگی ريوی نيز بش��ود.
(بريده بريده نفس کش��يدن ،باز ش��دن پرههای بينی و انقباض عضالت شکستگی س��اده دنده در بزرگساالن بندرت خطرناک است .شکستگی
فرعی ناحيه گردن) بايد مورد توجه باشد .آيا تراشه در خط وسط است دندهه��ای تحتانی ممکن اس��ت موجب آس��يب طحال و کبد ش��وند.
يا نه؟يا اينکه به يک س��مت منحرف گشتهاس��ت؟ آيا وريدهای ژوگوالر کمپرسيون ريه ميتواند به پارگی آلوئولها منجر گردد.
ديستانس��يون دارند يا نه؟ ناحيه قفسه س��ينه بايد برای وجود هرگونه
کوفتگی ،خراش��يدگی ،پارگی مورد معاينه قرار گرفته و مش��خص کرد ارزيابي
که آيا قفس��ه سينه به هنگام تنفس حرکات متقارن دارد يانه؟ آيا هيچ
بخش��ی از ناحيه قفسه س��ينه دچار حرکات پارادوکس (بجای آنکه به مصدومان دچار شکس��تگی س��اده دنده ،عاليم چندانی از خود نش��ان
هنگام دم س��ينه به سمت بيرون حرکت کند ،به سمت داخل برود و به نميدهن��د .اغلب اين افراد از درد قفس��ه س��ينه و احتماال تنگی نفس
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ش��کايت دارند .مصدومان به زحمت نفس کش��يده و در لمس تندرنس
و کريپيتان��س دارند .امدادگر بايد عالي��م حياتی را چک نموده و توجه
خاص��ی به تعداد تنفس داشتهباش��د .پالس اکس��يمتری نيز بايد انجام
شود.

اقدامات مراقبتي
تس��کين درد هدف��ی اساس��ی در مراقبت اولي��ه از مصدومان دچار
شکس��تگی دنده قلمداد ميش��ود .با اطمينان خاطر دادن به مصدوم ،با
به حداقل رس��اندن حرکات به کمک پدگذاری مناس��ب و با جاگذاری
صحيح بازوها به کمک  sling and swathميتوان به اين هدف دست
پي��دا کرد .اطمينان خاطر دادن و ارزيابی مداوم مصدوم اهميت فراوانی
دارند .همواره بايد خطر اختالل در ونتيالس��يون و بروز شوک را در نظر
داشت .با توجه به وضع عمومی مصدوم و مدت زمان انتقال بايد گرفتن
رگ را مورد مالحظه قرار داد .تزريق وريدی دوز کوچکی از مسکنهای
نارکوتيک در بعضی شرايط ممکن است الزم باشد .مصدوم را بايد تشويق
به کش��يدن نفسهای عميق و سرفه کرد ،زيرا اين کار مانع از کوالپس
آلوئوله��ا (آتلکتازی) و پنومونی و س��اير عواقب ميش��ود .از بيحرکت
کردن دندههاي شکس��ته به کمک چس��ب يا تسمه بايد خوداری شود،
زيرا چنين کاری زمينه را برای بروز آتلکتازی و پنومونی فراهم ميآورد.
دادن اکسيژن و تنفس کمکی ممکن است ضرورت پيدا کنند.

چنين آس��يبی قطعا موجب کوفتگی ريوی نيز خواهد شد .درنتيجه اين
وضع ،مصدوم به دو دليل دچار مش��کل تنفس��ی ميشود :فاليل چست
و کوفتگی ريوی .چون بخش جداش��ده يا فاليل چس��ت ديگر ارتباطی
با اطراف خ��ود ندارد ،به هنگام تنفس حرک��ت پارادکس پيدا ميکند.
زمانی که عضالت تنفس��ی منقبض ميش��وند تا دندهها به سمت باال و
خارج و ديافراگم به س��مت پايين حرکت نمايند ،فاليل چست در پاسخ
به فشار منفی موجود در حفره توراسيک برخالف انتظار به سمت داخل
حرکت مينمايد (ش��کل  .)10-7اين حرکات پارادوکس فاليل چس��ت
رون��د تنفس را ناکارا مينمايد .درجه ناکارايي متناس��ب با اندازه فاليل
چس��ت ميباشد .همانطور که قبال بيان ش��د ،دليل دوم تنفس مشکل،
کوفتگی ريوی اس��ت ،زيرا اين وضع مانع از مبادله گازهای تنفس��ی در
آلوئولهای دچار مشکل ميشود.

ارزيابي

مصدوم دچار فاليل چست مانند مصدوم دچار شکستگی ساده دنده
از درد شکايت دارد .اما شدت درد بيشتر بوده و مصدوم معموال در حالت
ديس��ترس قرار دارد .تعداد تنف��س افزايش پيدا کرده و ولی عمق آنها
کم اس��ت .به کمک دستگاه پالس اکس��يمتری و وجود سيانوز ميتوان
هيپوکسی را تشخيص داد .حرکت پارادوکس ممکن است قابل مشاهده
نبوده يا اينکه به وضوح ديده شود .در مراحل اول ،عضالت بين دندهای
دچار اسپاس��م گشته و فاليل چست را درجای خود تثبيت ميگردانند.
زمانی که اين عضالت دچار خس��تگی شدند ،حرکات پارادوکس نمايان
فاليل چست ()Flail chest
ميش��وند .مصدومان در بخش آسيبديده دچار تندرنس و کريپيتانس
فاليل چست وقتي روي ميدهد که دو يا چند دنده مجاور در بيش
ميباشند .با لمس نيز ميتوان به ناپايداری فاليل چست پي برد.
از يک نقطه دچار شکس��تگي ش��وند .اين وضع موجب آن خواهد ش��د
تا بخش��ی از قفس��ه سينه از بقيه آن جداش��ود .نيروی الزم برای ايجاد

(شکل 7ـ )10حرکت پارادکس .اگر ثبات قفسه سينه به علت شکستگي دنده ها در دو يا چند جا از بين برود ،وقتي که در خالل دم فشار داخل توراکس کاهش پيدا ميکند ،فشارهواي خارج
موجب ميشود تا بخش دچار شکستگي به سمت داخل حرکت کند .وقتي که در خالل بازدم فشار داخل توراکس افزايش پيدا ميکند ،بخش دچار شکستگي به سمت خارج حرکت ميکند
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اقدامات مراقبتي

ارزيابی

مراقبت از فاليل چست شامل تسکين درد ،تنفس کمکی و مانيتور
مداوم مصدوم ميباشد .مهمترين پارامتر در مانيتور مداوم همان پيگيری
تعداد تنفس مصدوم ميباشد .به کمک دستگاه پالس اکسيمتر ميتوان
هيپوکسی را شناسايي کرد .مصدوم بايد اکسيژن دريافت نموده و رگی
ب��رای او گرفته ش��ود ،مگر آنکه زمان انتقال خيلی کوتاه باش��د .تنفس
کمکی با اس��تفاده از يک BVMيا انتوباس��يون و ونتيالس��يون با فشار
مثب��ت نيز ممکن اس��ت ضرورت پيدا کند (مخصوص��ا اگر زمان انتقال
طوالنی باش��د) .اس��تفاده از کيسههاي شني يا وس��ايل ديگر به منظور
جلوگيري از حرکت فاليل چست ،ممنوع ميباشد.

يافتههای کوفتگی ريوی تابع ش��دت کوفتگی (درصد گرفتاری ريه)
ميباشند .ارزيابی اوليه ممکن است مشکل تنفسی چندانی نشان ندهد.
بايد شک فراوانی به وجود اين عارضه (مخصوصا با حضور فاليل چست)
داشتهباشيم.

اقدامات مراقبتي

مراقب��ت معط��وف به برقراری تنفس ميباش��د .اکس��يژن بايد داده
شود .ارزيابی دقيق و مداوم ضرورت دارد .امدادگر بايد بطور مکرر تعداد
تنفس را برآورد نموده و پالس اکسيمتری را انجام دهد (طوريکه غلظت
حداقل در س��طح  95%باقی بماند) تهويه به کمک  BVMيا گذاشتن
کوفتگي ريوي()Pulmonary Contusion
لوله تراشه ممکن است الزم شود .در غياب اختالل هموديناميک ،تجويز
ه��رگاه باف��ت ريه به علت ترومای نافذ يا بالنت دچار پارگی ش��ود ،مايع��ات بايد محدود به باز بودن رگ يا  KVOباش��د ،زيرا دادن مايع
خونري��زی به داخل فضاهای آلوئولی منجر به کوفتگي ريوي ميش��ود .اضافی ادم موجود را بيش��تر نموده و تنفس و اکسيژناس��يون را مختل
اختالل اساس��ی فيزيولوژيک عبارت از عدم مبادله گازهای تنفس��ی به ميگرداند.
علت عدم ورود هوا به داخل اين آلوئولها ميباش��د .وجود خون و مايع
در باف��ت مابين آلوئوله��ا نيز مانع از مبادله اي��ن گازها در آلوئولهای پنوموتوراکس ()Pneumothorax
دارای هوا ش��ده و مشکل را دوچندان مينمايد .همانطور که قبال خاطر
پنوموتوراکس در بيش از  20%آسيبهای شديد ناحيه قفسه سينه
نشان شد ،کوفتگی ريوی تقريبا در هر مصدوم دچار فاليل چست وجود روی ميدهد .س��ه نوع پنوموتوراکس با توجه به ش��دت وخامت وجود
دارد .کوفتگی ريوی عارضهای شايع و بالقوه کشنده درآسيبديدگيهای دارند :نوع ساده ،نوع باز و نوع فشاری.
ناحيه توراسيک ميباشد .طي  24ساعت بعد از سانحه احتمال دارد که
پنوموتوراکس ساده عبارت است از وجود هوا در داخل فضای جنب.
نارسايي تنفس واضح روی بدهد.
هرچقدر هوای موجود در داخل اين فضا بيشتر باشد ،ريه سمت گرفتار
بيش��تر رويهم ميخوابد (ش��کل  .)10-8پنوموتوراک��س باز (که «زخم

(شکل 8ـ)10

ميگردد.

هوا در فضاي پلور موجب فشار بر ريهها ،کاهش حجم ونتيله شده و بنابراين کاهش روند اکسيژن رساني به خوني ميشود که از ريهها خارج
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مکنده قفسه سينه» هم ناميده ميشود)  ،نوعی پنوموتوراکس است که
درآن همزمان با حرکات تنفس��ی هوا هم داخل فضای جنب ميشود و
هم از آن خارج ميگردد .پنوموتوراکس فشاری زمانی اتفاق ميافتد که
هوا وارد فضای جنب ميشود اما قادر به خروج از آن نميباشد .اين وضع
منجر به افزايش فش��ار در درون فضای جنب شده و فونکسيون گردش
خون را مختل مينمايد.

پنوموتوراکس ساده
ارزيابی .عاليم پنوموتوراکس ساده تقريبا مانند عاليم شکستگی دنده
ميباش��ند .مصدوم معموال از درد پلورتيک شکايت داشته و درجاتی از
عاليم و نش��انههای نارکارايي تنفسی را از خود نشان ميدهد .يافتههای
کالس��يک عبارتند از :کاهش صداهای ريوی در س��مت گرفتار و صدای
طب��ل گونه به هنگام دق .هر مصدوم دچار مش��کل تنفس��ی و کاهش
صداه��ای ريوی را بايد به عنوان يک مورد پنوموتوراکس در نظر گرفت.
س��مع قله ريه در قياس با س��مع نواحی ميانی آن کاهش صدا را بهتر
نشان ميدهد.
اقدام�ات مراقبتي .به هنگام مراقبت از پنوموتوراکس س��اده همواره
باي��د يک نکته را به خاطر داش��ت و آن اينکه هر لحظه احتمال تبديل
شدن به پنوموتوراکس فشاری وجود دارد .مصدوم را بايد از نزديک تحت
نظر داشت .عالوه بر مانيتور کردن و آماده شدن برای دکمپرس نمودن
پنوموتوراکس فش��اری ،امدادگر بايد به مصدوم اکس��يژن داده ،برايش
رگ بگيرد و درصورت بروز ش��وک آمادگی مقابله با آن را داشتهباش��د.
اگر نيازی به بيحرکت س��ازی ستون فقرات نباشد ،بهتر است مصدوم را
در وضعيت نيمه نشسته يا نيمه خم قرار داد .مصدوم بايد سريعا منتقل
ش��ود .در صورت لزوم بايد با واحد امدادگري سطح باالتر( )ALSتماس
گرفت و درخواست کمک نمود.

پنوموتوراکس باز يا Open Pneumothorax
درپنوموتوراک��س ب��از ،نظير پنوموتوراکس س��اده ،ه��وا وارد فضای

(شکل 9ـ )10زخم ناشي از گلوله يا چاقو ،موجب ايجاد سوراخي در ديواره قفسه سينه
ميشود .هوا از طريق اين سوراخ ميتواند به داخل فضاي پلور وارد شده يا از آن خارج شود.

جنب شده و موجب رويهم خوابيدگی ريهها ميشود .در نوع باز ،ضايعه
موجود در ديواره قفسه سينه منجر به برقراری رابطه مابين هوای بيرون
و فضای جنب ميشود .زمانی که مصدوم سعی مينمايد تا نفس بکشد،
هوا از طريق ضايع��ه ارتباطی وارد فضای جنب ميگردد ،زيرا به هنگام
انقباض عضالت تنفس��ی در حفره توراسيک فشار منفی بوجود ميآيد.
در ضايعات بزرگ ،در فاز دم و بازدم تنفسی ،هوا آزادانه به فضای جنب
وارد واز آن خارج ميش��ود (ش��کل .)10-9اين جريان غير معمول هوا
از طريق ديواره قفس��ه سينه ممکن اس��ت بر جريان معمول از مجاری
هوايي تفوق پيدا نمايد ،زيرا مقاومت در برابر جريان هوا در محل ضايعه
کمترميباش��د (مخصوصا اگر ضايعه بزرگ باش��د) .با اين تفوق بتدريج
ريه در س��مت آسيبديده رويهم خوابيده و تهويه کافی با مشکل روبرو
ميشود .در برخی مصدومان هنگام دم هوا وارد فضای جنب ميشود ،اما
به هنگام بازدم از آن خارج نميگردد .درنتيجه دريچهای يکطرفه ايجاد
شده و مقدمات پنوموتوراکس فشاری فراهم ميشود.
مکانيسمهای منجر به پنوموتوراکس باز شامل اصابت گلوله ،اصابت
ترکشهای انفجاری ،زخم ناش��ی از چاقو و خنجر و فرورفتن اشيا نوک
تيز و گاهی اوقات ترومای بالنت(غير نافذ) ميشوند.
ارزياب�ي .مص��دوم دچ��ار پنوموتوراکس بازمعموال گرفتار ديس��ترس
تنفسی واضح بوده و بيقراری و تاکی پنه دارد .تعداد نبض افزايش يافته
اما نخی شکل است .معاينه ديواره قفسه سينه ضايعهای را نشان خواهد
داد که صدای مکش در زمان دم و صدای قلقل در زمان بازدم دارد.
اقدامات مراقبتي .مراقب��ت از يک مصدوم دچار پنوموتوراکس باز در
گام اول عبارت از مس��دود نم��ودن ضايعه و برقراري اکس��يژن کمکي
ميباش��د .با گذاشتن يک پانسمان پوشاننده روی محل ضايعه و محکم
نمودن آن از سه طرف ،ميتوان ورود هوا را تقريبا متوقف کرد .اين کار
مانع از ورود هوا به داخل حفره توراسيک به هنگام دم شده و در همان
حال اجازه خروج هوا از س��مت باز پانس��مان را ب��ه هنگام بازدم ممکن
ميگرداند (شکل .)10-10
ي که در حال ديسترس تنفسي باشد و به اين اقدامات اوليه
مصدوم 

(شکل 10ـ )10قرا دادن پانسمان مسدود کننده از جنس ورق فلزی يا پالستيک روي
محل ضايعه و چسب کاري آن از سه طرف ،موجب ميشود تا هوا از فضاي پلور به خارج برود
اما نتواند به داخل آن وارد شود.
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(شکل 11ـ )10به علت مجاورت نزديک ديواره قفسه سينه و ريهها ،هرنوع آسيب ديدگي ديواره تقريبا به علت تروماي نافذ با آسيب ديدگي ريهها نيز همراه ميباشد .مسدود کردن سوراخ
موجود در ديواره قفسه سينه الزاما به مفهوم کاهش نشت هوا به فضاي جنب تلقي نميشود .نشت هوا از راه ريهها به آساني امکان پذير ميباشد.

پاسخ ندهد را بايد انتوبه کرد يا تحت تنفس با فشار مثبت قرار داد .اگر
از فشار مثبت اس��تفاده شود ،امدادگر بايد مصدوم را با دقت تحت نظر
قرار دهد تا متوجه بروز پنوموتوراکس فش��اری باش��د .اگر عاليم دال بر
افزايش ديسترس تنفس��ی ظاهر شوند ،الزم است تا پانسمان پوشاننده
را برداش��ت .اين اقدام موجب رفع فشار خواهد ش��د .اگر اين اقدام هم
موثر نبود ،ميتوان از دکمپرسيون سوزنی و تهويه به کمک فشار مثبت
استفاده کرد (اگر قبال استفاده نشدهباشند).
مص��دوم دچار پنوموتوراکس باز تقريبا همواره دچار آس��يبديدگی
بافت ريه نيز ميباش��د .بنابراي��ن هوا از دو منب��ع ميتواند وارد فضای
جنب ش��ود :يکی سوراخ موجود در ديواره قفسه سينه و ديگری سوراخ
موجود در بافت ريه .حتی اگر ضايعه موجود در ديواره قفس��ه س��ينه به
کمک پانس��مان پوشاننده مسدود شود ،نش��ت هوا از بافت آسيبديده
ري��ه به داخل فضای جنب کماکان ادامه داش��ته و زمينه را برای ظهور
پنوموتوراکس فش��اری فراهم م��يآورد (ش��کل  .)10-11حداقل يک
نوع وس��يله برای مراقبت از پنوموتوراکس باز به بازار عرضه شدهاس��ت (شکل 12ـ )10پنوموتوراکس فشاري .اگر مقدار هواي گير افتاده در فضاي جنب لحظه
به لحظه افزايش پيدا کند ،آنوقت نه فقط ريه سمت گرفتار رويهم ميخوابد ،بلکه ميدياستن
(موس��وم به  .)Asherman chest sealتاکنون هيچ گونه اطالعاتی نيز به طرف مقابل رانده ميشود.درنتيجه ريه سمت مقابل نيز رويهم خوابيده و فشار داخل
در مورد برتری اين وس��يله بر پانسمان پوشاننده ساده (ورق آلومينيوم توراکس باال ميرود.اين وضع موجب کاهش جريان خون مويرگي و پيچ خوردگي وريدهاي
اجوف ميشود.
يا گاز وازلين) منتش��ر نشدهاس��ت .بنابراين هزينه اضافی برای تهيه آن
به��م ريختگ��ی آناتوميک مانع از برگش��ت خون وريدی ب��ه قلب از راه
قابل توجيه نميباشد.
وريد اجوف تحتانی ش��ده و فضا برای باز و بس��ته ش��دن ريه سالم نيز
مح��دود ميگردد .نتيجه اين وضع ميتواند ش��وک غير جبرانی باش��د.
پنوموتوراکس فشاری
تنفس نيز در اثر اين روندها مختل ميش��ود .جابجايي س��اختمانهای
پنوموتوراکس فشاری يک وضعيت کامال اورژانسی ميباشد .اگر هوا
مدياس��تن به سمت مقابل ،ريه سالم را بيشتر تحت فشار قرار داده و پر
وارد فضای جنب ش��ود ولی از آن خارج نگردد ،فش��ار داخل توراسيک
ش��دن آن از هوا نياز به تالش فراوانتری دارد .در همان حال ،ريه سمت
باال ميرود.
آس��يبديده رويهم خوابيده و در روند مبادله گازهای تنفسی مشارکت
اي��ن وضعي��ت دو نتيج��ه کام�لا خطرناک به هم��راه دارد :اختالل چندانی ندارد .حاصل نهايي اين وضع ،هيپوکس��ی و نارس��ايي آش��کار
تنفس��ی و شوک .افزايش فشار در سمت آسيبديده موجب رانده شدن تنفسی ميباش��د .هر مصدوم دچار آس��يبديدگی ناحيه توراسيک در
س��اختمانهای مدياستن به س��مت مقابل ميشود (شکل .)10-12اين
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هرچند که عاليم زير معموال با پنوموتوراکس فش��اري توضيح داده
ميشوند ،با اين وصف برخي عاليم ممکن است ظاهر نشده و يا امکان
شناسايي آنها در صحنه حادثه مشکل باشد:
• انحراف تراشه معموال عالمتي تاخيري است .تراشه در ناحيه گردن
توسط س��اختمانهاي فاشيايي و س��اير بافتهاي نگهدارنده به ستون
فقرات گردني متصل شدهاس��ت .با توجه به اين وضع ،انحراف تراشه از
خط وس��ط عمدتا پديدهاي داخل قفسه س��ينهاي است .اما اگر شديد
باش��د ،اين پديده قابل لمس خواهد بود .در ش��رايط پيشبيمارستاني،
حتي در صورت وجود انحراف تراشه با معاينه فيزيکي معموال نميتوان
آنرا شناسايي کرد.
• اتس��اع وريده��اي گردن��ي را ب��ه عنوان يکي از عاليم کالس��يک
پنوموتوراکس فش��اري درنظر ميگيرند .با اي��ن حال مصدوم دچاراين
وضعيت ممکن اس��ت به دليل خونريزي قابل توجه ،اتساع وريدي پيدا
نکند .از طرفي ديگر ،اتساع وريدهاي گردن مصدوم ممکن است بدون
وجود پنوموتوراکس و صرفا به دليل استفاده از  PASGباشد.
• س��يانوز به زحمت در صحنه حادثه مش��اهده ميش��ود .روشنايي
ناکافي ،تغيير يافتگي رنگ پوست ،خونريزي و خاک و گل همراه تروما
مانع از تشخيص درست اين عالمت ميشوند.
• کاهش صداهاي تنفس��ي در س��مت گرفتار .بهترين بخش معاينه
فيزيکي توجه به صداهاي تنفس��ي در س��مت گرفتار ميباش��د .با اين
حال ،امدادگر پيشبيمارس��تاني بايد ق��ادر به افتراق صداهاي نرمال از
صداي کاهش يافته ياش��د .چني��ن کاري نياز به تجربه فراوان دارد .در
ي کمک کننده
اين رابطه گوش دادن به صداهاي تنفس��ي هر مصدوم 
خواهد بود.
• دق قفس��ه سينه روش��ي خوب و قابل اتکا در معاينه و در شرايط
بيمارس��تان ميباش��د .اما در شرايط پر س��رو صداي پيشبيمارستاني
انجام آن بس��يار مش��کل اس��ت .با توجه به اين مش��کل و با توجه به
زمان ،در ش��رايط پيشبيمارس��تاني توصيه ميشود که براي تشخيص
پنوموتوراکس فشاري به دق قفسه سينه اتکا چنداني نشود.

معرض خطر پنوموتوراکس فش��اری ميباش��د .مصدومانی که بيشتر در
مع��رض خطر هس��تند عبارتند از :افرادی که دچ��ار يک پنوموتوراکس
احتمالی هستند (مثال مصدوم دچار شکستگی دنده) ؛ افرادی که دچار
پنوموتوراکس آشکار ميباشند (مثالمصدوم دچار ضايعه نافذ در ديواره
قفس��ه سينه) و افرادی که به علت آس��يبديدگی تحت تنفس با فشار
مثبت قرار دارند .اين دسته از مصدومان را بايد از نزديک تحت مراقبت
قرارداده و فورا آنها را به مرکز دارای امکانات مناسب منتقل نمود.
ارزياب�ي .يافتهه��ای ارزيابی تابع مقدار فش��ار موجود در فضای جنب
ميباش��د .مصدوم��ان در مرحل��ه اول دچ��ار بيق��راری و سراس��يمگی
ميباش��ند .اين افراد عموما از درد در قفس��ه سينه و قدری تنگی نفس

(شکل 13ـ )10دکمپرسيون سوزني قفسه سينه تکنيکي آسان ميباشد و کمترين
عوارض را به همراه دارد ،مشروط به آنکه روي خط ميدکالويکوالر ودر فضاي بين دنده اي
دوم اجراء شود.

شکايت دارند .با باالرفتن ميزان فشار درجه بيقراری و ديسترس تنفسی
بيشتر ميشود .درموارد ش��ديد ممکن است سيانوز و آپنه ظاهر شوند.
يافتههای کالس��يک عبارتند از :انحراف تراش��ه به سمت مقابل ضايعه،
کاهش صداهای تنفسی و ش��نيدن صدای طبل گونه در دق .تشخيص
کاهش صداهای تنفسی در محل س��انحه کار آسانی نيست .امدادگران
باتمرين مداوم در سمع ريه تمامی مصدومان ،مهارت کافی در تشخيص
اين يافته مهم را بدست خواهند آورد .تشخيص صدای طبل گونه ناشی
از دق در محل س��انحه کار غير ممکنی اس��ت و ذکر آن در اينجا صرفا
بخاطر آشنايي امدادگر ميباشد .ساير يافتههای فيزيکی قابل شناسايي
عبارتند از :متسع شدن وريد ژوگوالر ،وجود کريپيتانس در ديواره قفسه
سينه و سيانوز .همزمان با باالرفتن فشار داخل توراسيک ،تاکيکاردی و
تاکي پنه بيشتر نمايا ن شده و در نهايت منجر به هيپوتانسيون و شوک
غير جبرانی ميشوند.
اقدام�ات مراقبت�ي .اولوي��ت اول درمراقبت آن اس��ت که از فش��ار
پنوموتوراکس کاس��ته ش��ود .در مصدوم دچار پنوموتوراک��س باز ،اگر
پانس��مان پوشاننده گذاش��ته شدهباشد ،بايد پانس��مان برای چند ثانيه
برداش��ته ش��ود .اين اقدام موجب خروج هوا از س��وراخ ضايعه شده و از
شدت پنوموتوراکس خواهد کاس��ت .اگر در زمان انتقال مصدوم عاليم
پنوموتوراکس فشاری بازهم ظاهر شوند ،بايد اين اقدام بصورت دورهای
تکرار ش��ود .اگر برداشتن پانسمان پوشاننده موثر واقع نشود يا اگر زخم
باز وجود نداشتهباش��د ،الزم اس��ت تا يک امدادگر دوره ديده به کمک
توراکوستومی سوزنی امکان دکمپرس نمودن پنوموتوراکس فشاری (با
اس��تفاده از سوزن شماره 10تا  )16را فراهم آورد .بطور کلی ،در محيط
پيشبيمارستانی به علت خطر عفونت ،عوارض احتمالی و نياز به مهارت

تروماي ناحيه قفسه سينه

فنی توصيه به گذاش��تن چس��ت تيوب (تيوب توراکوستومی) نميشود.
ميزان عوارض ناش��ی از گذاشتن چس��ت تيوب از  2/8تا  21%متفاوت
اس��ت .هرگاه سه يافته زير حضور داشتهباشند بايد انجام توراکوستومی
سوزنی در دستور کار قرار داده شود :وخيمتر شدن ديسترس تنفسی يا
تنفس مشکل حتی به کمک آمبوبگ BVM؛ کاهش صداهای تنفسی
يا فقدان آنها در يک سمت و شوک غير جبرانی (فشار سيستوليک کمتر
از  90ميلی متر جيوه) .اگر امکان دکمپرس کردن به عنوان يک گزينه
مطرح نباش��د ،در آنصورت همزمان با دادن اکسيژن پرفشار به مصدوم
انتقال فوری او به مرکزی با امکانات مناسب ضرورت دارد.
دکمپ�رس نمودن به کمک س�وزن .اين اق��دام مراقبتی در فضای
بين دندهای دوم يا س��وم و در خط ميدکالويکوالر انجام ميشود (شکل
 .)10-13اين ناحيه از آن جهت انتخاب ميش��ود که دسترسی امدادگر
به آن در حين انتقال مصدوم آس��ان ب��وده و بازوهای مصدوم مانع کار
نيس��تند (آنطورکه مانع از گذاشتن چست تيوب در خط ميد آگزيالری
ميشوند) .زمانی که کاتتر (سوزن) در اين ناحيه گذاشته شود ،احتمال
کمی دارد که جابجا ش��ود .ريه سمت گرفتار رويهم خوابيده و به سمت
مقابل تغيير مکان دادهاس��ت ،بنابراين احتماال آسيبی به بافت آن وارد
نميشود .دکمپرس نمودن بايد به کمک يک سوزن داخل وريدی سايز
بزرگ (شماره 10تا  )16انجام شود .در برخی موارد ،اين اقدام مراقبتی
ممکن است موثر واقع نشود ،احتماال به اين دليل که طول سوزن کوتاه
(کمتر از  5س��انتی متر) بوده و به اندازه کافی در ديواره قفس��ه س��ينه
فرونرفتهاست؛ يا به اين دليل که کاتتر بعد از بيرون کشيدن سوزن پيچ
خورده و مانع از خروج هوا شدهاس��ت .نوعی از اين کاتتر /س��وزن سايز
بزرگ(ش��ماره  8/5فرانسوی) به بازار آمده که دارای سيم تقويت کننده
کاتتر بوده و بنابراين احتمال پيچ خوردگی کاتتر را به حداقل ميرساند.
کاتتر و سوزن بايد آنقدر به داخل فروبرده شوند که هوا با سرعت خارج
ش��ود .زمانی که دکمپرس حاصل ش��د ،کاتتر را بايد به کمک چسب به
ديواره قفس��ه سينه محکم نمود تا مانع از جابجايي آن شود .قرار گيری
نامناسب (ازنظر عمق) ممکن است منجر به آسيب رسانی به ريهها ،قلب
يا عروق بزرگ شود.
اي��ن اقدام پنوموتوراکس فش��اری را به ي��ک پنوموتوراکس باز قابل
چش��م پوش��ی تبديل خواهد نمود .معموال خالصی از مش��کل تنفسی
در قياس با عوارض منفی ناش��ی از پنوموتوراک��س باز ارزش به مراتب
بيش��تری دارد .تامين مداوم اکسيژن و دادن تنفس کمکی کماکان بايد
ادامه داشتهباشند.
ب��ه عنوان يک قان��ون کلي ،ب��روز پنوموتوراکس فش��اري دوطرفه در
مصدوماني که انتوبه نشده وبا مکانيسم فشار مثبت تهويه نميشوند ،امر
بس��يار نادري اس��ت .در ارزيابي افراد دچار اين وضعيت (پنوموتوراکس
فش��اري دوطرفه)  ،اولين گام آن اس��ت که از مکان مناسب لوله تراشه
اطمينان حاصل کرد .بايد معلوم شود که پيچ و خمي در لوله ايجاد نشده
و اشتباها در يکي از برنشهاي اصلي قرار نگرفتهاست .در مصدوماني که
انتوبه نش��ده و با مکانيسم فش��ار مثبت تهويه نميشوند ،بايد با احتياط
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(شکل 14ـ )10هموتوراکس .مقدار خوني که در حفره توراکس تجمع پيدا ميکند،
ميتواند موجب هيپوولمي شده ودر قياس با کوالپس ريوی ناشی از آن ،خطر بيشتری برای
مصدوم به همراه دارد.

فراوان اقدام به دکمپرس س��وزني دو طرفه نم��ود .اگر ارزيابی امدادگر
اشتباهباش��د ،انجام توراکوس��تومی دوطرفه ميتواند منجر به ديسترس
تنفسی شديد بشود.
مصدوم را بايد فورا به يک مرکز درمانی مناسب منتقل نمود .رگ مصدوم
بايد گرفته ش��ود ،مگر آنکه زمان انتقال بسيار کوتاه باشد .مصدوم بايد
بطور مداوم و از نزديک تحت نظر باش��د .دکمپرس مکررو گذاشتن لوله
تراشه ممکن است ضرورت پيدا کنند.

هموتوراکس
وج��ود خ��ون در فض��ای جنب به مفه��وم هموتوراکس ميباش��د.
ازآنجاييک��ه اين فض��ا ميتواند  2500تا  3000ميل��ی ليتر خون را در
خود نگه دارد ،هموتوراکس منبع مهمی برای خونريزی قلمداد ميشود.
در حقيقت ،از دور خارج ش��دن خون سيس��تم گ��ردش خون به علت
خونريزی به داخل فضای جنب برای مصدوم دچار آس��يبديدگی قفسه
س��ينه ضرب��ه فيزيولوژيک مهم تری در قياس ب��ا کوالپس ريه به دليل
هموتوراکس ميباش��د (ش��کل  .)10-14بندرت آنقدر خون تجمع پيدا
ميکند که موجب «هموتوراکس فشاری» ميشود .مکانيسمهای منجر
ب��ه هموتوراکس همانهايي هس��تند ک��ه موجب ان��واع پنوموتوراکس
ميش��وند .منشا خونريزی ممکن است از عضالت ديواره قفسه سينه ،از
عروق بين دندهای ،از پارانش��يم ريه ،از عروق ريوی و يا از عروق بزرگ
داخل قفسه سينه باشد.
ارزيابي
ارزيابی درجهای از ديسترس را در مصدوم نشان ميدهد .در اينجا نيز
درد قفسه سينه و تنگی نفس شکايات عمده مصدوم ميباشند .امدادگر
بايد با دقت به دنبال عاليم ش��وک (رنگ پريدگی ،گيجی ،تاکيکاردی،
تاکی پنه و هيپوتانس��يون) باشد .صداهای تنفسی سمت گرفتار کاهش
مييابند ،اما صدای حاصل از دق کند يا  dullميباش��د .پنوموتوراکس
ممکن اس��ت هم��راه هموتوراکس وجود داشتهباش��د .در چنين وضعی
احتمال مختل شدن کار قلب و ريه بيشتر ميشود.
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(شکل 15ـ )10قلب مابين استخوان استرنوم و ديواره خلفی قفسه سينه تحت فشار قرار
ميگيرد .اين امر موجب کوفتگي ميوکارد (عضله قلب) ميگردد.

اقدامات مراقبتي
مراقبت ش��امل مانيت��ور مداوم وضع فيزيولوژي��ک و درهمان حال
تامين حمايت مناسب است ..مصدوم زير اکسيژن درصد باال قرار گرفته
و به کمک دس��تگاه ( BVMيا در صورت لزوم با تکنيکهای پيشرفته
تر) تنفس برقرا ر ميش��ود .وضع هموديناميک از نزديک مانيتور شده و
مايع درمانی تامين ميشود .انتقال سريع مصدوم به يک مرکز با امکانات
مناس��ب (از جمله عم��ل جراحی) الگوريتم مراقب��ت از هموتوراکس را
کامل مينمايد.

آسيب قلبی به علت ترومای بالنت (غير نافذ)
آسيب قلبی اغلب حاصل ترومای وارده به بخش قدامی قفسه سينه
(مخصوص��ا در يک  MVCنوع ضربه از جلو) ميباش��د .برای مثال در
اثر برخورد خودرو به پايهای بتونی ،فرمان ماشين به قفسه سينه راننده
برخورد مينمايد .در چنين وضعی قلب مابين اس��تخوان جناغ از جلو و
س��تون فقرات از عقب تحت فشار قرار ميگيرد (شکل  .)10-15در اثر
اين بهم فش��ردگی ،فش��ار داخل بطنها ناگهان چند برابر افزايش پيدا
ک��رده و منجر به کوفتگی قلب ،آس��يب دريچ��های و بندرت نيز پارگی
قلب ميشود.
• کوفتگی قلب .شايعترين عارضه بهم فشردگی قلب همان کوفتگی
آن ميباش��د .در چنين وضعی س��لولهای ميوکارد ب��ه درجاتی دچار
آس��يب ميش��وند .اين آس��يبديدگی معموال منجر ب��ه ريتمهای غير
طبيعی در قلب مانند تاکيکاردی سينوس��ی ميگردد .ريتمهای ناشايع
ام��ا خطرناک نظير انقباضات ناقص بطنی يا  ،PVCsتاکيکاردی بطنی
و فيبريالسيون بطنی نيز ممکن است عارض شوند .اگر آسيب در ناحيه
سپتوم قلب باشد ،نوار قلب يا  ECGاختالالت هدايتی بين بطنی مانند
بلوک ش��اخه راس��ت يا  RBBBرا نش��ان ميدهد .اگر آسيب ميوکارد
وس��يع باشد ،توان انتقباضی دچار اختالل ش��ده ،برون ده قلب کاهش
يافته و در نهايت شوک کارديوژنيک عارض ميگردد .برخالف ساير انواع

شوک که معموال در تروما ديده ميشوند ،اين نوع شوک با مايع درمانی
بهبود پيدا نکرده و حتی ممکن است بدتر هم بشود.
• پارگ��ی دريچهای .پارگی س��اختمانهای نگ��ه دارنده دريچههای
قلب يا خود آنها معموال موجب ناکارا ش��دن اين دريچهها خواهد شد.
مصدوم دچار درجاتی از ش��وک همراه با عاليم و نش��انههای نارس��ايي
احتقانی قلب يا ( CHFمانند تاکي پنه ،رالهای ريوی و س��وفل قلبی)
ميشود.
• پارگ��ی باف��ت قلب .پارگی قلب عارضهای ن��ادر بوده و در کمتر از
 1%مصدومان دچار ترومای بالنت(غير نافذ) ناحيه قفس��ه س��ينه اتفاق
ميافتد .اغلب اين مصدومان به علت خونريزی وسيع و تامپوناد کشنده
قلب��ی بالفاصله در صحنه حادث��ه خواهند مرد .مصدوم��ان زنده دچار
تامپوناد قلبی خواهند شد.
ارزيابي
ارزياب��ی مصدوم دچار آس��يب قلبی ناش��ی از تروم��ای بالنت(غير
نافذ) ،نشان ميدهد که ضربهای از جلو به ناحيه ميانی قفسه سينه وارد
شدهاست .خم شدگی ميله فرمان خودرو و کبود شدگی استرنوم حکايت
از چنين ضربهای دارند .مانند ساير آسيبديدگيهای ناحيه قفسه سينه،
مصدوم از درد اين ناحيه و تنگی نفس ش��کايت دارد .اگر بينظمی قلبی
وجود داشتهباشد ،مصدوم از تپش قلب نيز شاکی است .يافتههای بالينی
عبارتند از :کبود ش��دگی روی استرنوم ،کريپيتانس استرنوم و ناپايداری
اين اس��تخوان .با شناور شدن استرنوم (فاليل استرنوم)  ،دندهها طرفين
آن شکسته ش��ده و استرنوم همزمان با تنفس دچار حرکات پارادوکس
ميش��ود (نظير آنچه در مورد فاليل چس��ت قبال بيان شد) .اگر پارگی
دريچهای روی دادهباشد ،سوفلی خشن در ناحيه پره کورد شنيده شده
و عاليم  CHFحاد مانند هيپوتانس��يون ،ديستانسيون وريد ژوگوالر و
رال ريوی ظاهر ميش��وند .مانيتور  ECGنيز ممکن است تاکيکاردی،
 ،PVCsساير اختالالت ريتم قلب يا باالرفتن قطعه  STرا نشان دهد.
اقدامات مراقبتي
رمز اصلی مراقبت از چنين مصدومي تابع تشخيص احتمالی آسيب
قلبی ناش��ی از ترومای بالنت ميباش��د .بايد اين تشخيص احتمالی را با
توجه به يافتههای بالينی به بيمارستان پذيرای مصدوم نيز گوشزد کرد.
در همان حال دادن اکسيژن با درجه اشباع باال و گرفتن رگ برای تجويز
معقوالنه مايعات نيز الزم ميباش��ند .بايد مصدوم را به منظور شناسايي
بي نظميهای قلبی و باالرفتن قطعه  STروی مانيتور قلبی قرار داد .در
صورت وجود بي نظميهای قلبی و حضور امدادگران حرفهای بايد دارو
درمانی را شروع کرد .در صورت نياز تنفس کمکی نيز بايد داده شود.

تامپوناد قلبی
تامپون��اد قلبی زمانی اتفاق ميافتد که مايع درفضای موجود مابين
قلب و س��اک پريکاردی جمع ش��ود .س��اک پريکاردی از يک بافت غير
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(شکل 16ـ )10تامپوناد قلبی .وقتي که خون از درون قلب به فضاي پريکارد ميريزد ،موجب ميشود تا اتساع بطن محدود گردد .درنتيجه بطن نميتواند به خوبي پر شود .هرچقدرخون
بيشتري در فضاي پريکارد تجمع پيدا کند ،فضاي درون بطني ونهايتا برون ده قلبي کاهش بيشتري ميابند.

االستيک فيبروز تشکيل شدهاست .در حالت عادي ،مانند فضاي جنب،
مق��دار ناچيزی مايع درون اين س��اک وجود دارد .چ��ون بافت پريکارد
غيراالس��تيک است ،به محض تجمع مايع در آن ،فشار درون اين ساک
س��ريعا باال ميرود .اين باالرفتن فشار ،برگشت خون وريدی را با مشکل
روبرو کرده و منجر به کاهش برون ده قلبی و فشار خون ميشود .با هر
انقباض قلبی ،مايع بيشتری در ساک تجمع پيدا کرده و از توانايي قلب
برای پمپاژ بعدی ميکاهد (ش��کل  .)10-16اين وضع آنقدر ادامه پيدا
ميکند تا منجر به فعاليت الکتريکی بدون نبض يا  PEAش��ودPEA .
وضعيتی خطرناک اس��ت که نياز به اقدام��ات مراقبتی هماهنگ تمامی
س��طوح درمانی دارد .پريکارد نرمال در يک ف��رد بالغ ميتواند تا 300
ميل��ي ليتر مايع را قبل از بروز اين وضعيت در خود نگه دارد ،اما حدود
 50ميلی ليتر مايع در آن ميتواند منجر به اختالل در برگش��ت وريدی
و بنابراين در برون ده قلبی شود.
تامپوناد قلبی عموما حاصل اصابت ترومای نافذ (مانند ضربه چاقو و
خنجر) به قلب ميباشد .در چنين وضعی يا سوراخی در يکی از حفرات
قلب ايجاد ش��ده و يا زخمی به ميوکارد وارد ميش��ود .در هر دو حالت،
خونريزی به داخل س��اک پريکاردی روی ميدهد .افزايش فش��ار درون
س��اک منجر به تامپوناد قلبی ميگردد .درهمان حال ،باالرفتن فشار در
درون پريکارد ممکن اس��ت موقت��ا خونريزی را متوقف نموده و احتمال
زن��ده ماندن را باال ببرد .در موارد اصاب��ت گلوله به قلب ،صدمات وارده
به پريکارد و خود قلب آنچنان ش��ديد هستند که ساک پريکارد قادر به
نگهداری خون نبوده و خونريزی فاجعه باری روی ميدهد .همين وضع
در مورد اصابت اش��يا ميلهای نوک تيز به قلب نيز صادق اس��ت .پارگی
يک��ی از حفرات قلب در اثر ترومای بالنت (غي��ر نافذ)ميتواند منجر به
تامپوناد قلبی شود ،اما اغلب موجب خونريزی وسيع و مرگبار ميشود.
در ه��ر مص��دوم دچار تروم��ای نافذ وارده به ناحيه توراس��يک بايد
احتم��ال تامپوناد قلبی را درنظر داش��ت .اگر تروم��ای نافذ به محدوده
مستطيلی موس��وم به قاب قلب اصابت کرده باش��د ،بايد فرض را برآن
گذاش��ت که تامپون��اد قلبی وجود دارد مگر آنک��ه خالفش ثابت گردد.
يک ضلع افقی اين مستطيل به موازات استخوانهای کالويکل ،دو ضلع
عمودی آن از نوک پستانها تا مرز تحتانی دندهها و ضلع افقی ديگر آن
در تقاط��ع بين اضالع عمودی و مرز دندهها قرار گرفتهاند (ش��کل -17

(شکل 17ـ )10در مجموعه ای  46نفره از مصدومان دچار صدمات قلبی 40 ،نفر آنها
ترومای نافذ وارده به محدوده «قاب قلب» داشتند.

 .)10وجود آس��يب در اين محدوده را بايد فورا به مرکز تحويل گيرنده
مصدوم اطالع داد.
ارزيابي
همانطور که قبال بيان شد ،ارزيابی شامل شناسايي سريع تروماهای
پر خطر وعاليم دال بر وجود تامپوناد پريکاردی ميباش��د .ترياد Beck
مجموعه چند يافتهاس��ت که داللت بر تامپوناد قلبی داش��ته و ش��امل:
( )1صداهای قلبی ضعيف (مايع اطراف قلب س��مع صدای بس��ته شدن
دريچههای قلب را با مش��کل روبرو مينمايد)  )2( ،اتساع وريد ژوگوالر
(ناش��ی از پ��س زدن خون به داخل وريدهای گردن��ی به علت باالرفتن
فشار در س��اک پريکاردی) و( )3کاهش فش��ار خون ميباشد .يافتهای
ديگ��ر در تامپوناد قلبی عب��ارت از نبض پارادوکس ميباش��د .در زمان
دم ،فش��ار خون سيس��توليک قدری کاهش پيدا ميکن��د ،در تامپوناد
ش��دت اين کاهش بيش��تر ميش��ود .زمانی که ريهها متسع ميشوند،
س��مت راست قلب به هزينه سمت چپ آن راحت تر پرو خالی ميشود.
درنتيجه فش��ار خون محيطی کاهش مييابد .اين کاهش معموال کمتر
از  10تا  15ميلی متر جيوه ميباشد .کاهش بيش از اين مقدار موجب
نبض پارادکس ميشود.
شناس��ايي برخی از اين عاليم در محل س��انحه کار آس��انی نيست
(مخصوص��ا ضعيف ش��دن صداهای قل��ب ونبض پارادک��س) .بنابراين،
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امدادگر بايد براس��اس محل آس��يب و وجود هيپوتانس��يون به تامپوناد
شک کرده و اقدامات درمانی مناسب را در دستور کار قرار دهد.

ارزيابی
مصدومان دچار کوموشيو کورديس در وضعيت ايست قلبی تنفسی
ميباش��ند .در برخ��ی قربانيان کبود ش��دگی مختصری روی اس��ترنوم
مشاهده ميشود .ريتم قلبی شايع  VFميباشد ،هرچند که بلوک کامل
قلبی و بلوک ش��اخه چپ ي��ا  LBBBهمراه با باالرفتگی قطعه  STنيز
ديده ميشوند.

اقدامات مراقبتي
مصدومان دچار تامپوناد قلبی نياز به انتقال س��ريع و مانيتور ش��ده
به مرک��زی دارند که دارای امکانات جراحی فوری باش��د .امدادگر بايد
ب��ه تامپوناد قلبی ش��ک ک��رده و مرک��ز تحويل گيرنده مص��دوم را در
جريان بگذارد تا آمادگی الزم برای مداخله جراحی فوری فراهم ش��ود.
اکس��يژن با درجه اش��باع باال بايد به مصدوم داده ش��ود .گرفتن رگ و اقدامات مراقبتی
مايع درمانی بايد ش��روع شود ،زيرا اين اقدام فشار وريدی را باال برده و
به محض تش��خيص ايس��ت قلبی بايد احيا قلبی تنفس��ی يا CPR
موقتا پرشدگی قلبی را بهبود ميبخشد .اگر مصدوم دچار هيپوتانسيون
را ش��روع کرد .ايست قلبی ناش��ی از کوموشيو کورديس شبيه به ايست
باش��د ،امدادگر بايد گذاش��تن لوله تراشه و تهويه با فشار مثبت را مورد
قلبی ناش��ی از س��کته يا آنفارکتوس قلبی بوده و بايد به همان شيوه با
مالحظه قراردهد.
آن مقابله ش��ود و نه به ش��يوه مقابله با ايست قلبی ناشی از تروما .ريتم
درم��ان قطعی ش��امل رف��ع تامپوناد و ترميم جراحی محل آس��يب قلب��ی را بايد س��ريعا تش��خيص داده و در صورت وج��ود  VFبايد فورا
ميباش��د .درناژ کردن يا بي��رون آوردن مقداری از ماي��ع پريکاردی به اقدام به دفيبريالس��يون نمود .کوموش��يو کورديس پروگنوز يا سرانجام
کمک روش پريکارديوسنتز س��وزنی موقتا کارساز خواهد بود .در موارد خوبی نداش��ته و ش��انس زنده ماندن  % 15يا کمتر اس��ت .تقريبا همه
نادر و در سيس��تمهايي که اقدامات اورژانس��ی را در محل سانحه انجام جان بدربردگان سريعا تحت  CPRو بالفاصله دفيبريالسيون (به کمک
ميدهند ،توراکوتومی در صحنه توس��ط پزشکان اجرا ميشود .استفاده دس��تگاه دفيبريالتور اتوماتيک خارجی يا  )AEDقرار گرفتهاند .معلوم
از ش��لوارک ضد شوک يا  PASGدر چنين مصدومانی کامال خطرناک شدهاس��ت که ضربات پ��ره کورديال قادر به خاتم��ه دادن به ريتمVF
ميباشد.
نميباش��ند .اگر تالشهای فوری منجر به دفيبريالس��يون نش��وند ،راه
هوايي مصدوم باز ش��ده و برايش رگ گرفته ميشود .داروی اپينفرين و
کوموشيو کورديس
داروهای ضد بي نظمی براساس پروتکلهای موجود تجويز ميگردند.
کوموش��يو کورديس وضعيتی بالينی است که در آن ضربهای ناچيز
به بخش قدامی قفس��ه سينه وارد ش��ده و منجر به توقف ناگهانی قلب پارگی تروماتيک شريان آئورت
ميش��ود .اين وضعيت در آمريکا س��االنه موجب حدود  20مورد مرگ
پارگی تروماتيک شريان آئورت به علت کاهش يا افزايش قابل توجه
ميباش��د (مخصوصا در کودکان و نوجوانان با متوس��ط سنی حدود  13شتاب روی ميدهد .ضربه از جلو در  MVCو سقوط از بلندی دو نمونه
س��ال) .اغلب صاحبنظران بر اين باورند که کوموش��يو کورديس حاصل از اين تغيير سريع شتاب ميباشند.
اصابت ضربهای نس��بتا کوچک و غيرناف��ذ به ناحيه پره کورديوم (ناحيه
شريان آئورت از بخش فوقانی قلب در مدياستن شروع ميشود .قلب
روی قل��ب) بوده که منجر به ناپايداری الکتريکی قلب در س��يکل قلبی
و قوس آئورت در داخل قفسه سينه تقريبا متحرک ميباشند .زمانی که
ميش��ود .تعدادی نير عقيده دارند که اسپاسم شريان کرونری نقشی در
قوس آئورت تبديل به آئورت نزولی ميشود ،به ستون مهرهها چسبيده
ايجاد آن بازی ميکند.
واز دامنه حرکت آن بتدريج کاس��ته ميش��ود .وقتی که شتابی کاهش
اي��ن وضعي��ت اغلب در حوادث ورزش��ی آماتور اتف��اق ميافتد که يابنده ناگهانی به بدن وارد ميش��ود ،مانن��د آنچه که به هنگام ضربه از
درآنه��ا پرتابهای نظير توپ بيس ب��ال (اغلب مواقع)  ،توپهاکی روی جلو در  MVCپر س��رعت روی ميدهد ،قلب و قوس آئورت در قياس
يخ ،توپ چوگان يا توپ بازی س��افت بال ب��ه مصدوم اصابت مينمايد ..ب��ا بخش ثابت آئورت (آئورت نزول��ی) کماکان به حرکت روبه جلو خود
ب��ا اين وصف ،کوموش��يو کورديس در ضربات بدنی (مثال ضربه ناش��ی ادامه ميدهند .در اثر اين وضع نيرويي به ديواره آئورت در حد فاصل دو
از کاراته)  MVC ،با س��رعت کم و برخ��ورد دو بازيکن به همديگر در بخش وارد ميشود .اين نيروی کششی به علت وجود ليگامان آرتريوزوم
بيس بال نيز روی ميدهد .معلوم شدهاست که مصدومان بعد از اصابت در همي��ن نقطه اتصال تقويت هم ميگردد .درنتيجه مقدار کش��يدگی
ضرب��ه چند قدم��ی راه رفته و متعاقبا بر زمين س��قوط ک��رده و دچار بيشتر شده و احتمال شکافته شدن آئورت باال ميرود .اين نيروی برشي
ايس��ت قلبی ميش��وند .بطور معمول در اتوپس��ی هيچ نشانهای دال بر بدرج��ات مختلفی موجب پارگی در آئورت ميش��ود (ش��کل .)10-18
آسيبديدگی دندهها ،اس��ترنوم يا قلب مشاهده نميشود .با استفاده از هرگاه پارگی تمام ضخام��ت آئورت را درنوردد ،مصدوم دچار خونريزی
وس��ايل محافظتی و ساير تجهيزات مناسب مثال توپهای بيخطر بيس فاجعه باری خواهد ش��د .ام��ا اگر پارگی فقط بخش��ی از ديواره آئورت
بال ميتوان از وقوع کوموشيو کورديس جلوگيری کرد.
را دربربگيرد ،اليه خارجی آن س��الم مان��ده و مصدوم برای مدتی زنده
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(شکل 19ـ )10پارگي تراشه و برنش .ونتيالسيون با فشار مثبت ( )PPVميتواند هواي
زيادي را از طريق تراشه و برنش به فضاي جنب وارد کرده و سريعا موجب پنوموتوراکس
فشاري ميشود.

قاب 2ـ 10ثبات فشار خون

(شکل 18ـ )10آئورت پايين رونده محکم به مهرههاي ناحيه پشت فيکس شده است.
قوس آئورت و قلب به مهرهها نچسبيده اند .گسيختگي ناشي از نيروي برشي معموال در حد
فاصل قوس آئورت و آئورت پايين روند روي ميدهد.

ميماند .در نتيجه امکان تشخيص و درمان برای او فراهم ميگردد.
ارزيابي

هش��دار :در زمان انتقال مصدوم مش��کوک به پارگی تروماتيک آئورت از
بيمارس��تانی به بيمارس��تان ديگر ،بايد مواظب بود تا فشار خون مصدوم
خيلی باال نرود ،زيرا ممکن است منجر به خونريزی فاجعه باری شود (به
فصل هفتم نگاه کنيد) .به منظور حفظ فشار خون در سطح پايين تری،
به بس��ياری از اين مصدومان داروهايي مانند بتا بلوکرها (مثالمتوپرولول
يا اسمولول) داده ميشود .بهتر است فشار متوسط شريانی مصدومان در
سطح  70ميلی متر جيوه يا کمتر حفظ شود.
در بسياری از موارد ،پرستاران يا پزشکان شخصا مصدوم را همراهی
مينمايند تا به کمک داروهای فارماکولوژيک فشار او را کنترل نمايند.

ارزيابی پارگی تروماتيک آئورت متکی بر ش��ک به وجود آن اس��ت.
در س��وانحی که احتمال کاهش يا افزايش سريع شتاب وجود دارد بايد
به آن ش��ک کرد .تعجب آن جا است که با وجود چنين ضايعه مهلکی ،ضايعه را نشان ميدهند .عريض شدن مدياستن قابل اعتماد ترين عالمت
اثر خارجی چندانی روی قفس��ه سينه مش��اهده نميشود .با اين وصف قلمداد ميشود .آئورتگرافی CT scan ،قفسه سينه و اکوکارديوگرافی
امدادگر بايد کفايت راه هوايي و تهويه را س��ريعا ازريابی نمايد .س��مع و ترانس ايزوفاژيال تشخيص را قطعی مينمايند.
لمس بايد بدقت انجام شوند .تفاوت کيفيت نبض مابين دو اندام فوقانی
يا اندامهای فوقانی و تحتانی ،ش��اهدی بر وج��ود پارگی آئورت قلمداد اقدامات مراقبتی
ميشود.
اقدامات مراقبتی در محل حادثه عموما حمايتی ميباشند .مکانيسم
تش��خيص قطع��ی نياز به مطالع��ات راديوگرافيک در بيمارس��تان س��انحه ش��ک به وجود اين آس��يبديدگی را در ذهن ميپروراند .بايد
دارد .راديوگرافيهاي ساده قفسه سينه عاليم گوناگونی به نفع وجود اين بدنبال س��اير صدمات ناحيه قفس��ه سينه نيز بود .اکسيژن با غلظت باال
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بايد به مصدوم داده ش��ود .برای مصدوم بايد رگ گرفته شود مگر آنکه
زمان انتقال بسيار کوتاه باشد .بايد در اولين فرصت موضوع را به اطالع
مقامات مرکز تحويل گيرنده رس��اند .کنترل دقيق فشار خون در نتيجه
نهايي اين آسيبها تاثير بسزايي دارد (قاب ) 10-2

پارگي تراکئوبرانکيال

مصدومان دچار آسفکسي تروماتيک از نظر ظاهری شبيه به قربانيان
خفگي بنظر ميرس��ند .پوس��ت صورت و گردن (و در مورد آسفکس��ی
تروماتيک پوست ناحيه فوقانی قفسه سينه) اين افراد دچار کبود شدگی
اس��ت و گويي که آنه��ا را خفه نمودهاند .با اين ح��ال مصدومان دچار
آسفکس��ی تروماتيک برخالف افراد خفه ش��ده دچار آسفکس��ی واقعی
(قطع جريان هوا و تبادل گازهای تنفس��ی) نميباش��ند .اين ش��باهت
ظاهری به آن دليل اس��ت که در هردو دس��ته اين افراد برگشت وريدی
ناحيه سر و گردن دچار اشکال ميشود.
مکانيسمی که موجب آسفکسی تروماتيک ميگردد عبارت است از
باال رفتن ناگهانی و قابل توجه فشار داخل توراسيک به دليل ضربه وارده
به تنه مصدوم (مثال افتادن خودرو روی سينه مصدوم) .اين وضع باعث
ميشود تا خون داخل قلب به علت فشار وارده ،به وريدهای ناحيه سر و
گردن برگشت پيدا کند .مويرگهای کوچک و ونولها ممکن است پاره
شوند .در اثر اين وضع فونکسيون مغز و چشم ممکن است دچار اختالل
ش��ود .آسفکسی تروماتيک ميتواند يکی از عاليم دال بر پارگی قلب در
اثر ترومای بالنت باشد.

اين آس��يب گرچه ناشايع است ،اما بالقوه بسيار مهلک ميباشد .هر
نوع پارگی ريه ميتواند موجب پارگی راههای هوايي نيز باش��د .قسمت
داخل توراسيک تراشه يا يکی از برونشهای اصلی يا ثانويه ممکن است
دچار پارگی ش��وند .اين وضعيت منجر به خروج هوا از محل آس��يب و
ورود آن به مدياس��تن يا فضای جنب ميش��ود .فشار س��ريعا باال رفته
وموج��ب پنوموتوراکس يا حتی پنومومدياس��تن گردي��ده که عوارض
ش��بيه به تامپون��اد قلبی دارد .برخالف پنوموتوراکس فش��اری معمول،
انجام توراکوس��تومی س��وزنی منجر به خروج مداوم هوا از طريق کاتتر
ميش��ود ولی وضع مصدوم بهبود پيدا نميکند (ش��کل  .)10-19علت
اين امر آن اس��ت که هوا س��ريعا از راههای هوايي آس��يبديده مجددا
وارد فضای جنب ميشود .فونکسيون تنفسی ممکن است دچار اختالل
ارزيابي
قابل توجهی بشود ،زيرا هوا ترجيحا از محلهای آسيبديده تبادل پيدا
ارزيابی مصدومی را نشان ميدهد که دچار کبود شدگی يا plethora
ميکند .فش��ار مثبت نيز ميتواند وضع را بدت��ر نمايد .ترومای نافذ در
قياس با ترومای بالنت بيش��تر موجب اين آسيبديدگی ميشود .با اين در باالی محل اصابت تروما ميباش��د (شکل  .)10-20پوست زير محل
وص��ف ،ترومای بالن��ت دارای انرژی فراوان ني��ز ميتواند موجب پارگی تروما طبيعی اس��ت .چون نيروی الزم برای ايجاد آسفکس��ی تروماتيک
ميتواند منجر به بسياری از آسيبهای ديگر شود ،امدادگر بايد متوجه
تراکئوبرانکيال بشود.
وجود آنها نيز باشد.
ارزيابي
اقدامات مراقبتي
ارزيابی مصدومی را نش��ان ميدهد که آش��کارا دچار ديسترس بوده
اقدامات مراقبتی از نوع حمايتی ميباش��ند .تجويز اکسيژن ،گرفتن رگ
و رنگ پريده و عرق کرده ميباش��د .مصدوم دچار پارگی تراکئوبرانکيال
و تامين معقوالنه تنفس کمکی از جمله اين اقدامات قلمداد ميش��وند.
عاليم ديسترس تنفسی نظير اس��تفاده از عضالت فرعی تنفس ،خرخر
کبود شدگی پوست معموال در عرض يک هفته ناپديد ميگردد.
ک��ردن و حرک��ت پرههای بينی را از خود نش��ان ميده��د .آمفيزم زير
جل��دی در ناحي��ه گردن ،و اتس��اع وري��د ژوگوالر يا انحراف تراش��ه از
يافتههای بالينی ميباشند .تعدا تنفس باال رفته و درجه اشباع اکسيژن پارگي ديافراگم
کاهش پيدا ميکند .مصدوم ممکن اس��ت دچار هيپوتانس��يون باشد يا
پارگيهای کوچک عضله ديافراگم در اثر اصابت تروما نافذ به ناحيه
نباش��د و احتمال دارد که خلط خونی باال بياورد (هموپتزی) .خونريزی توراکوآبدومين��ال روی ميدهند .چ��ون ديافراگم به هنگام تنفس باال و
ناش��ی از ترومای نافذ ممکن اس��ت در ترومای بالنت مشاهده نشود ،اما پايين م��يرود ،هر نوع ترومای نافذ وارده به زير ناحيه نوک پس��تانها
هموتوراکس احتماال در هر دو نوع تروما وجود دارد.
در جلو و نوک اس��تخوان اسکاپوال در عقب ،خطر اصابت به ديافراگم را
به هم��راه دارد .اين پارگيهای کوچک عموما موجب مش��کالت فوری
اقدامات مراقبتي
نخواهند شد ،اما بايد ترميم شوند زيرا در آينده خطر بروز فتق اندامهای
مراقبت موفق نيازمند دادن اکسيژن و تنفس کمکی معقول ميباشد .ش��کمی به داخل حفره توراسيک و اختناق آنها را به همراه دارند .اين
اگر تنفس کمکی منجر به بدتر ش��دن وضع مصدوم ش��ود ،فقط کافی آسيبهای ظاهرا ناچيز ميتوانند همراه با آسيبديدگيهای قابل توجه
اس��ت اکسيژن داده ش��ده و مصدوم را س��ريعا به مرکز درمانی مناسب اندامهای توراسيک و شکمی باشند.
آس��يب ديافراگ��م در اث��ر تروم��ای بالنت( غير ناف��ذ ) زمانی اتفاق
منتقل نمود.
ميافتد که شدت تروما ی وارده به شکم به قدری باشد که فشار داخل
ش��کمی را بطور ناگهان��ی و حاد باال ببرد .برخ�لاف پارگيهای کوچک
آسفکسي تروماتيک
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آسفکسی تروماتيک ،A .مصدوم به هنگام پذيرش در بيمارستان ،B .مصدوم سه هفته بعد از آسيب ديدگی.

ارزيابي
ارزيابی معموال مصدومی را نش��ان ميدهد که در وضعيت ديسترس
حاد تنفس��ی بوده و دچار اضط��راب ،تاکی پنه و رنگ پريدگی اس��ت.
در معاينه کوفتگيهای ديواره قفس��ه س��ينه ،کريپيتانس استخوانی يا
آمفيزم زير جلدی ممکن اس��ت ديده شوند .صداهای تنفسی در سمت
گرفتار کاهش يافته و صداهای ش��کمی ممکن اس��ت در ناحيه قفس��ه
س��ينه سمع شوند .اگر بخش قابل توجهی از محتويات شکمی به داخل
حفره توراسيک فتق ش��وند ،شکم وضعيت اسکافوييد (قايقی شکل) به
خود ميگيرد.
اقدامات مراقبتي

ي و ساير
(شکل 21ـ )10پارگي ديافراگماتيک ميتواند موجب فتق محتويات شکم 
ارگانها از محل پارگي شده و موجب کمپرسيون بخشی از ريه و ديسترس تنفسي شود.

ناش��ی از ترومای نافذ ،پارگيهای ناشی از ترومای بالنت معموال بزرگ
بوده و موجب فتق فوری اندامهای ش��کمی به حفره توراسيک ميشود.
ديسترس تنفسی به علت فشار ناشی از فتق اندامهای شکمی روی ريهها
و نيز کوفتگی خود ريهها عارض ميشود .اين اختالل در تنفس ميتواند
کشنده باش��د (شکل .)10-21عالوه بر اختالل تنفسی ،عوارض ديگری
نظير شکس��تگی دندهها ،هموتوراکس ،پنوموتوراکس و آس��يبديدگی
اندامهای ش��کمی نيز ممکن است همزمان با آس��يبديدگی ديافراگم
وجود داشتهباشند .اين مصدومان معموال دچار ديسترس حاد بوده نياز
به مداخله درمانی سريع دارند.

تش��خيص س��ريع پارگی ديافراگ��م ضرورت دارد .باي��د به مصدوم
اکس��يژن با غلظت باال داده ش��ده و در صورت ل��زوم تنفس کمکی نيز
برقرار ش��ود .مصدوم بايد س��ريعا به مرکز دارای امکانات مناسب منتقل
ش��ود .بکارگيری  PASGدر مصدومان دچار پارگ��ی ديافراگم ممنوع
ميباشد .اين مصدومان معموال متعاقب باد کردن بخش شکمی PASG
دچار ديسترس تنفسی بيشتری ميشوند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتقال طوالنی مدت
اولويته��ای مراقبتی در خالل انتقال طوالنی مدت مصدومان دچار
يا مش��کوک به آس��يبهای ناحيه قفسه س��ينه عبارتند از :برقراری راه
هوايي ،دادن تنفس کمکی و اکس��يژن ،کنترل خونريزی و مايع درمانی
مناسب .امدادگران در مواجهه با انتقالهای طوالنی مدت بايد گذاشتن
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لوله تراشه را زودتر مورد مالحظه قرار دهند .موارد گذاشتن لوله تراشه
عبارتند از :ديس��ترس تنفس فزاينده يا نارس��ايي تنفسی درشرف وقوع
(بعد از رد کردن يا معالجه نمودن پنوموتوراکس فشاری)  ،فاليل چست،
پنوموتوراکس باز و شکس��تگيهای چندگانه دندهها .اکس��يژن بايد به
حدی داده شود که درجه اشباع آن در خون به  95%يا بيشتر برسد.
تنف��س کمک��ی در صورت ل��زوم بايد داده ش��ود .کوفتگی ريوی با
گذشت زمان بدتر شده و استفاده از  PEEPبه کمک ونتيالتور پرتابل،
روند اکسيژن رسانی را تسهيل ميگرداند .هرمصدوم دچار ترومای قابل
توجه ناحيه قفس��ه س��ينه در معرض خطر پنوموتوراکس فشاری بوده
و بنابراي��ن ارزيابی مکرر در حين انتقال به منظور تش��خيص عاليم آن
ض��رورت دارد .با وجود کاهش يا فقدان صداهای تنفس��ی ،بدتر ش��دن
ديس��ترس تنفسی و هيپوتانس��يون ،انجام توراکوستومی سوزنی الزامی
ميش��ود .قراردادن چس��ت تيوب يا توراکوس��تومی با اس��تفاده از لوله
توسط پرس��نل مجرب (مخصوصا امدادگران عرصه پزشکی پرواز) برای
مصدومی که نيازمند توراکوس��تومی سوزنی بوده يا دچار پنوموتوراکس
باز است ،ضرورت دارد.
رگ مصدوم بايد گرفته ش��ود و مايع درمانی مناس��ب شروع گردد.
فشار خون سيستوليک مصدومان مشکوک به خونريزی داخل توراسيک،

داخل شکمی يا خلف صفاقی بايد در محدوده  80تا  90ميلی متر جيوه
نگه داش��ته ش��ود .مايع درمانی بيش از حد ميتوان��د کوفتگی ريوی را
وخيم تر گرداند و منجر به خونريزی مجدد داخلی شود (به فصل هفتم
نگاه کنيد) .به مصدومان دچاردرد ش��ديد ناش��ی از شکستگی چندگانه
دندهها ميتوان بصورت داخل وريدی دوز کمی از داروهای مخدر تجويز
نمود .اگر تجويز داروی مخدر منجر به هيپوتانس��يون و نارسايي تنفسی
شود ،مايع درمانی و تنفس کمکی را بايد شروع نمود.
به مصدومان دچار بی نظمي قلبی ناش��ی از آس��يب قلبی مرتبط با
ترومای بالنت(غير نافذ) ميتوان داروهای ضد بي نظمی تزريق کرد .هر
نوع تزريق وريدی انجام ش��ده بايد بدقت در پرونده مراقبتی مصدوم يا
 PCRمکتوب گشته و مرکز تحويل گيرنده را بايد از آن باخبر کرد.

خالصه فصل
آس��يبديدگيهاي ناحيه قفسه س��ينه از اهميت ويژهاي برخوردارند ،زيرا
اوال ميتوانند موجب مختل شدن کارکرد سيستمهاي تنفسي و گردش خوني
ش��ده و ثانيا ،در اغلب اوقات با آس��يبديدگي ساير سيس��تمهاي بدن همراه
ميباش��ند .مصدومان دچار آسيبديدگی ناحيه قفسه س��ينه نياز به مراقبت
تهاجم��ی و انتقال فوری به مرکز دارای امکانات کافی دارند .توجه ويژهاي بايد
به اکس��يژن رس��اني و دادن تنفس کمکي به هر فرد دچارآس��يبديدگي اين
ناحيه مبذول ش��ود .همواره بايد به بروز عاليم ناش��ي از پنوموتوراکس فشاري
توجه کرد ،زيرا عليرغم آنکه سريعا کشندهاست ،اگر به موقع اقدام به دکمپرس

س��وزني ش��ود ،قابل معالجهاس��ت .به علت خطر وقوع تروماي چند سيستم،
مخصوصا در تروم��اي بالنت(غير نافذ) ،امدادگر بايد بيحرکت نمودن س��تون
فق��رات و کنترل خونريزي را همواره مدنظر داشتهباش��د .گرفتن رگ در زمان
انتقال به مرکز درماني و مانيتور کردن  ECGبراي شناس��ايي آس��يبديدگي
بالنت(غير نافذ) قلبي از جمله اقدامات مراقبتي قلمداد ميش��وند .هرچند که
بس��ياري از مصدومان دچار آسيبديدگي اين ناحيه را ميتوان بدون توسل به
عمل جراحي مراقبت نمود ،با ين حال بهتر آن است که اين دسته از مصدومان
را در يک مرکز پزشکي مجهز مورد ارزيابي قرارداد.
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
گ��زارش صحنه حادثه ،ش��کايتهاي مص��دوم و يافتههاي فيزيکي
حکاي��ت ازآن دارند که اين مص��دوم دچار آس��يبهای خطير و بالقوه
کش��نده شدهاس��ت .او هوشيار بوده و مش��کلی در صحبت کردن ندارد
که داللت بر باز بودن راه هوايي داش��ته و احتماال دچار آس��يب مغزی
خطرناک نيس��ت .مصدوم دچار ديسترس تنفسی شديدی است .وجود
کريپيتانس و تندرنس در س��مت راس��ت ديواره قفس��ه سينه و کاهش
صداهاي تنفس��ي نش��ان از شکس��تگی احتمالی دنده و پنوموتوراکس
دارند .مصدوم را بايد فورا به منظور دادن اکس��يژن و بررس��ی برقراری
تنفس کمکی با اس��تفاده از  BVMجابجا نمود .همچنين الزم است تا
احتمال آسيبهای داخل شکمی را نيز مد نظر داشت .شکستگی واضح
اندام تحتانی را بايد پانسمان نموده و آتل بندی کرد.

اولويته��ای مراقبت��ی اي��ن س��ناريو عبارتند از :تش��خيص خطير
ب��ودن آس��يبها ،تثبيت نم��ودن مص��دوم و انتقال س��ريع او به مرکز
درمانی مناس��ب .با توجه به ديسترس تنفسی و حضورآسيبهای چند
گان��ه دراين مص��دوم ،عوارض خطرناکی او را تهدي��د مينمايند .انتقال
به نزديکترين مركز تروما اقدام مناس��بی قلمداد ميش��ود .در ميانه راه
انتقال بايد برای مصدوم رگ گرفته شود .خطراتی وضع تنفسی مصدوم
را تهدي��د مينمايند و به همين دليل بايد او را مداوما و از نزديک تحت
مراقبت داشت .اگر زمان انتقال طوالنی برآورد شود ،الزم است تا انتقال
هوايي را نيز مدنظر داشت.
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مهارتهاي ويژه
مهارت مربوط به مراقبت از تروماي ناحيه توراکس

توراکوستومی سوزنی

درمصدومان دچار فش��ار فزاينده داخل توراس��يک ناشی از پنوموتوراکس فشاري بايد کاري کرد که از فشار سمت گرفتار کاسته
شود .اگر اين فشار برداشته نشود ،بتدريج ظرفيت تنفسي مصدوم را محدود نموده و موجب کاهش بازگشت وريدي به قلب ،کاهش
برون ده قلبي و در نهايت مرگ خواهد شد.
در مواردي که پنوموتوراکس باز با استفاده از پانسمان پوشاننده تحت مراقبت قرار گرفته و متعاقبا پنوموتوراکس فشاري ايجاد
شدهاست ،کاستن از فشار (دکمپرسيون) معموال با استفاده از سوراخ زخم موجود بر ديواره توراکس ممکن ميشود .برداشتن پانسمان
به مدت چند ثانيه موجب بيرون آمدن سريع هوا از طريق سوراخ شده و از ميزان فشار در داخل توراکس کاسته ميشود.
بعد از انجام اين کار ،س��وراخ زخم مجددا با پانس��مان مس��دود ميشود تا امکان ونتيالس��يون آلوئولي مناسب برقرار گشته و از
روند «مکش» هوا به داخل زخم جلوگيري شود .مصدوم بايد بطور مداوم تحت نظر باشد تا اگر چنانچه دوباره عاليم پنوموتوراکس
فشاري ظاهر شدند ،اين کار نيز تکرار شود.
در مواردي که پنوموتوراکس فش��اري از نوع بس��ته ميباش��د ،ميتوان با ايجاد يک سوراخ در س��مت گرفتار ديواره قفسه سينه
ي سوزني روشي
(توراکوس��تومي) اقدام به دکمپرس��يون کرد .توراکوستومي به روشهاي مختلفي اجرا ميش��ود .چون توراکوستوم 
سريع بوده و احتياج به تجهيزات مخصوصي ندارد ،در صحنه حادثه ترجيحا از اين روش استفاده ميشود.
دکمپرس��يون س��وزني خطرات چنداني به همراه نداش��ته و بيشترين فايده را از نظر تامين اکس��يژن و گردش خون به مصدوم
ميرساند .در صورتي که سه معيار زير وجود داشتهباشند بايد از اين روش استفاده شود:
.1
.2
.3

بدتر شدن وضع تنفس مصدوم يا مشکل شدن آن همزمان با بکارگيري دستگاه BVM
کاهش يا فقدان صداهاي تنفسي
شوک غير جبراني (فشار سيستوليک کمتر از  90ميلي متر جيوه)

وسايل وتجهيزات الزم براي انجام اين تکتيک عبارتند از :يک سوزن ،يک سرنگ ،نوار چسب وپنبه الکل .سوزن بايد از نوع کاتتر
داخل وريدي شماره  10تا  14باشد .اگر کاتتر با اين سايز در دسترس نباشد ،ميتوان از سوزن شماره  16نيز استفده کرد.
يک امدادگر س��وزن را به س��رنگ وصل ميکند و امدادگر ديگر با استفاده از گوشي پزشکي سمت گرفتار پنوموتوراکس فشاري
را با توجه به کاهش يا فقدان صداهاي تنفسي مشخص ميگرداند.

تروماي ناحيه قفسه سينه

فصل ششم

بعد از مش��خص کردن س��مت گرفتار پنوموتوراکس فشاري ،الند
مارکهاي آناتوميک (خط کالويلوالر وس��ط و فضاي بين دندهاي
دوم يا س��وم) شناسايي شده و با پنبه الکل تميز ميشوند .پوست
اين ناحيه با استفاده از انگشتان دست غير غالب تحت کشش قرار
ميگيرد .س��وزن از لبه فوقاني دنده فرو برده ميش��ود .زماني که
سوزن وارد حفره قفسه سينه شد ،نبايد آنرا بيشتر به سمت داخل
س��وق داد .کاتتر در محل مستقر شده و سوزن برداشته ميشود.
باي��د مواظب ب��ود که کاتتر دچار پيچ خوردگي نش��ود .به محض
برداشتن سوزن صداي خروج هوا از سوراخ کاتتر شنيده ميشود.
اگر هوا خارج نگردد ،کاتتر بايد در محل نگهداري ش��ود تا معلوم
شود که اقدام به دکمپرسيون سوزني شدهاست.

بعد از برداش��تن سوزن ،با اس��تفاده از نوار چسب کاتتر در محل
فيکس ميش��ود .متعاقبا بايد گوشي گذاري نمود تا روند اقزايش
صداهاي تنفس��ي چک شود .مصدوم را بايد تحت مراقبت به يک
مرکز درماني مناس��ب منتقل کرد .امدادگر نبايد به خاطر اين کار
وقت را تلف کند.
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اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتوان��د اطالعات حاص��ل از ارزيابي صحنه حادثه را آناليز نموده و از اين رهگذر آس��يبديدگي ارگانهاي
شکمي را حدس بزند.
بتواند يافتههاي دال بر خونريزي داخل شکمي در روند ارزيابي ثانويه را شناسايي نمايد.
بتواند عاليم خارجي ناشي از آسيبهاي شکمي را با خطر ناشي از آسيب ارگانهاي اختصاصي آن مرتبط
گرداند.
بتواند تاثيرات پاتوفيزيولوژيک تروماي بالنت يا نافذ به ناحيه ش��کم را براس��اس دادههاي جمع آوري شده
حدس بزند.
بتواند داليل مداخله و انتقال سريع را با توجه به تروماي شکمي بيان کند.
بتواند تصميمات مراقبتي مناس��ب در رابطه با مصدومان مش��کوک به تروماي شکمي (ازجمله افراد دچار
بيرون زدگي احش��اء شکمي و فرورفتگي اش��ياء نوک تيز در شکم) و تروماي اندامهاي تناسلي خارجي را
اتخاذ نمايد.
بتواند موارد اس��تعمال و ممنوعيت ،فوايد و مضرات و محدوديتهاي اس��تفاده از PASGرا در خونريزي
شکمي و لگني بيان کند.
بتوان��د تغييرات آناتوميک و فيزيولوژيک ناش��ي از حاملگي را به پاتوفيزيول��وژي و مراقبت از تروما مرتبط
نمايد.
بتواند تاثيرات تروماي وارده به مادر را روي جنين و اولويتهاي مراقبتي در اين رابطه را بيان کند.
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
ش��ما برای امداد رس��انی به مصدومی اعزام ميش��ويد که به دليل  MVCدچار سانحه شدهاس��ت .در بين راه ،ديسپاچ به شما اطالع ميدهد
مصدوم زني حامله است که اتومبيلش واژگون شدهاست .زماني که شما به محل حادثه ميرسيد با زن جوان  19سالهای روبرو ميشويد که در کنار
خودروی واژگون شده روی زمين افتادهاست .مصدوم به پهلو خوابيده و زانوهايش را جمع کردهاست .آثار واضح ناشی از آسيبديدگی قابل توجه
خودرو از جمله باز شدن کيسه هوا و شکستگی شيشه جلو آن مشاهده ميشوند .روي صورت و موهاي سر مصدوم قدری خون ريخته شدهاست.
چشمهايش بستهاست ،اما وقتي که نزديک ميشويد و با او صحبت ميکنيد ،چشمها را باز مينمايد .در پاسخ به سوال شما ميگويد که «خودش
به بيرون پرت شدهاس��ت» .او قادر به بيان جزيئات ماجرا و حتي وضعيت حاملگي خود نيس��ت .مصدوم به شکمش چنگ زده و مرتبا ميپرسد که
آيا بچهاش سالم است يا نه؟
در ارزيابي معلوم ميشود که راه هوايي مصدوم باز است ،تعداد تنفس  28بار دردقيقه ،تعداد نبض  110ضربه در دقيقه و فشار خون 100روی
 68ميليمتر جيوه ميباش��د .يک پارگي (السريش��ن) روي پوست سر ديده ميشود .مردمکها مساوي و گرد بوده و به نور واکنش نشان ميدهند.
پوس��ت رنگ پريده و خش��ک بوده و لمس ناحيه ش��کم موجب تندرنس در ربع تحتاني چپ ميگردد .در ناحيه ساعد راست يک دفورميتي واضح
مشهود است .اکيموز قابل توجهی روی بخش تحتانی شکم ديده ميشود که گويای «عالمت کمربند ايمنی است».
اولويتهای مراقبتی در اين مصدوم را نام ببريد؟ به علت حاملگي بايد چه تغييراتي در اقدامات مراقبتي داده شوند؟ چه اطالعات
ديگري در رابطه با مراقبت از اين مصدوم بايد جمع آوري ش�وند؟ وضعيت اين مصدوم چه تاثيراتي بر جنين دارد؟ آيا اولويتهاي
مراقب�ت از اين زن به علت آنکه حامله اس�ت ،متفاوت ميباش�ند؟ تغييرات آناتوميک و فيزيولوژيک ناش�ي از حاملگي ،چگونه بر
تفسير يافتههاي ارزيابي تاثير ميگذارند؟
آس��يبها ي شکمي تش��خيص داده نش��ده يکي از مهمترين علل
مرگ در مصدومان ترومايي ميباش��ند .به عل��ت محدوديت در ارزيابی
پيش بيمارس��تانی ،روش صحيح مراقبت عبارت اس��ت از انتقال فوری
مصدومان مشکوک به آسيبديدگي شکمي به نزديکترين مرکز درماني
مناس��ب .مرگ زودهنگام ممکن اس��ت به علت خونريزي وسيع ناشي
از تروم��اي نافذ يا بالنت روي بدهد .عواقب ناگوار و مرگ ممکن اس��ت
به دليل آس��يبهای فورا تش��خيص داده نش��ده کبد ،طح��ال ،کولون،
روده کوچک ،معده و پانکراس عارض ش��وند .فقدان عاليم و نشانههای
موضعی به منزله نبود آسيب شکمی نيست (مخصوصا در مصدومی که
س��طح هوش��ياريش به علت مصرف الکل ،مواد مخدر يا آس��يب مغزی
کاهش پيدا کرده باشد) .توجه به کينماتيک سانحه درجه شک امدادگر
در م��ورد احتمال وجود آس��يب ش��کمی و خونريزی داخل ش��کمی را
باالميبرد .توجه امدادگر بيش��تر بايد به وس��عت آسيبديدکي شکمي
ناشي از تروما و نه مقابله با عاليم واضح باليني باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آناتومي
ش��کم حاوي ارگانهاي اصلي دستگاه گوارش ،سيستم آندوکرين و
سيستمهاي اروژنيتال و نيز عروق بزرگ سيستم گردش خون ميباشد.
حفره ش��کم در زير ديافراگم قرار گرفته و حدود آن به قرار زير اس��ت:
ي ش��کم ،استخوانهاي لگن ،ستون فقرات وعضالت شکم و
ديواره قدام 

پهلوها اين حفره به دو ناحيه تقسيم ميشود .ناحيه پريتونئآل يا فضاي
حفره ش��کمي «واقع��ي» دربرگيرنده طحال ،کبد ،کيس��ه صفرا ،معده
بخشهاي��ي از روده بزرگ (کولون عرضی و س��يگموييد) ،بخش اعظم
روده کوچک (عمدتا ژژنوم و ايلئوم) و دستگاه توليد مثلی زنانه (رحم و
تخمدانها) (شکل  .)11-1ناحيه پشت صفاقي (فضايي بالقوه در پشت
حفره ش��کمي «واقعي») حاوي کليهها ،حالبه��ا ،وريد اجوف تحتاني،
آئورت ش��کمي ،پانکراس ،بخش اعظم دوازدهه ،کولون صعودی و نزولی
و رکتوم (ش��کل  .)11-2مثانه ،اندامهاي توليد مثلي مردانه (شامل آلت
تناسلی ،بيضهها و پروستات) در زير حفره صفاقی قرار گرفتهاند.
بخش قابل توجهی از شکم در توراکس تحتانی قرار دارد .اين بخش
فوقاني شکم ،از جلو و در امتداد پهلوها توسط دندهها و از پشت توسط
س��تون فقرات محافظت ميش��ود .اين ناحيه دربرگيرنده کبد ،کيس��ه
صفرا ،طح��ال ،معده وديافراگم ميباش��د .هرچند که ه��ر کدام از اين
ارگانها ممکن اس��ت در اثر شکستگی دنده ،دچار آسيب شوند ،اما در
اين رابطه کبد و طحال بيشتر از همه در معرض خطر هستند.
بخش اعظم ناحيه تحتاني شکم از کليه جهات توسط لگن محافظت
ميشود .اين ناحيه دربرگيرنده رکتوم ،بخشی از روده کوچک (مخصوصا
وقتي که فرد ايستادهاست) ،مثانه و حالبها و در زنان ،ارگانهاي توليد
مثلي ميباش��د .خونريزي پشت صفاقي ناشي از شکستگي لگن ،خطري
عمده در اين بخش از حفره ش��کمي قلمداد ميشود .شکم واقع در حد
فاصل دندهها تا حفره لگن فقط توسط عضالت شکمی وساير بافتهای
نرم قدامی و الترال محافظت ميشوند .محافظت از سمت پشت ،توسط

تروماي ناحيه شکم

فصل يازدهم

291

(شکل 1ـ )11ارگانهايي که در داخل حفره صفاقي قرار گرفته اند معموال متعاقب تروماي وارده به آنها موجب پريتونيت ميشوند .اين ارگانها شامل ارگانهاي توپر (طحال و کبد)،
ارگانهاي توخالي دستگاه گوارش (معده ،روده کوچک و کولون) و ارگانهاي توليد مثلي ميباشند.

س��تون مهرهها و عضالت محکم و ضخيم پاراس��پينال و پسواس ايجاد
ميشود (شکل .)11-3
براي ارزيابي مصدوم ،س��طح ش��کم به چهار ناحيه تقسيم ميشود.
اي��ن چهار ناحيه با کش��يدن دو خط ايجاد ميگردن��د ـــ يکي از نوک
زايده گزيفوييد اس��تخوان استرنوم به سيمفيزيس پوبيس (ارتفاق عانه)
و ديگري ،عمود بر خط اولي در ناحيه ناف کش��يده ميش��وند (ش��کل
 .)11-4آش��نايي با الند مارکهاي آناتوميک داراي اهميت اس��ت ،زيرا
رابط��ه نزديکي بين موقعيت يک ارگان و پاس��خ ب��ه درد در اين نواحي
وجود دارد .ربع فوقاني راس��ت ( )RUQشامل کبد و کيسه صفرا ،ربع
فوقاني چپ ( )LUQشامل طحال و معده ،ربع تحتاني راست ()RLQ
و ربع تحتاني چپ ( )LLQعمدتا ش��امل رودهها ميباش��ند .بخشي از
لوله گوارش در هرکدام از اين ربعها قرار گرفته و مثانه در خط وس��ط
دو ربع تحتاني واقع شدهاست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاتوفيزيولوژي
تقس��يم نمودن ارگانهاي ش��کمي ب��ه گروههای توخال��ي ،توپر و
عروق��ي در تش��خيص عاليم ناش��ی از آس��يب وارده به اي��ن ارگانها

کمک کنندهاس��ت .وقتي ک��ه ارگانهاي توپر و عروق��ي (کبد ،طحال،
آئورت ،وريد اجوف) آس��يب ميبينند ،خونريزي مينمايند ،در حاليکه
آس��يبديدگي ارگانهاي توخالي (روده ،کيس��ه صف��را ،مثانه) موجب
ريخته ش��دن محتويات آنها به فضاي صفاقي يا پشت صفاقي ميشود.
خونريزی به داخل حفره شکمی (قطع نظر از منشاء آن) ميتواند منجر
به ش��وک هيپوولميک ش��ود .اگر از طريق مداخله فوری جراحی با آزاد
ش��دن اس��يدها ،آنزيمهای هضم کننده و باکتريه��ا از لوله گوارش به
داخل حفره صفاقی مقابله نش��ود ،اين وضع ميتواند منجر به پريتونيت
(التهاب پرده صفاق يا پرده پوشاننده شکم) و سپسيس (عفونت شديد)
ش��ود .چون ادرار و صفرا معموال اس��تريل (فاقد باکتری) بوده و حاوی
آنزيمهای هضم کننده نميباش��ند ،پارگی کيسه صفرا يا مثانه در قياس
با پارگی روده کمتر موجب پريتونيت ميشوند .عالوه براين ،ازآنجاييکه
خون موج��ود در حفره صفاقی فاقد اس��يد ،آنزيمه��ای هضم کننده و
باکتری اس��ت ،تاچند س��اعتی موج��ب پريتونيت نميش��ود .خونريزی
رودهای معم��وال چندان قابل توجه نميباش��د مگر آنک��ه عروق خونی
بزرگتر موجود در ناحيه مزانتر آسيب ببينند.
آس��يبديدگيهاي ناحيه شکم ميتوانند به علت وارد شدن تروماي
نافذ يا بالنت(غير نافذ) ايجاد ش��وند .تروماي نافذ مانند اصابت گلوله يا
چاقو خوردگي ،در قياس با تروماي بالنت(غير نافذ) ،آس��ان تر تشخيص
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(شکل 2ـ )11شکم به دو بخش يا فضا تقسيم ميشود ـــ فضاي صفاقي و فضاي پشت صفاقي .فضاي پشت صفاقي آن بخش از حفره شکمي است که در وراي پرده پريتوان واقع شده
است .چون ارگانهاي موجود در اين فضا با حفره صفاق درتماس نميباشند ،آسيب وارده به اين ارگانها لزوما موجب پريتونيت نميشود.

(شکل 3ـ)11
نشان ميدهد.

اين برش عرضي حفره شکمي ،محل قرارگيري ارگانها را از جلو به عقب

(شکل 4ـ )11مانند هرجاي ديگر بدن ،هرچقدر بتوان درد ،گاردينگ ،تندرنس و . ..را
بهتر بيان کرد ،تشخيص دقيق تر خواهد بود .براي اين منظور شکم را به چهار ربع تقسيم
ميکنند ــ چپ و راست باال و چپ و راست پايين

تروماي ناحيه شکم

(شکل 6ـ)11
(شکل 5ـ)11

نماي طرفي موقعيت ديافراگم.

داده ميش��وند .احتم��ال آس��يبديد گي چن��د ارگان ني��ز در تروماي
نافذ بيش��تر اس��ت ،هرچند که اين احتمال در اصابت گلوله بيش��تر از
چاقوخوردگي اس��ت .تصور ذهني از مسير حرکت پرتابه (گلوله يا نوک
چاقو يا خنجر) در داخل ش��کم نيز به شناس��ايي ارگانهاي آسيبديده
کمک مينمايد.
ديافراگ��م در زمان بازدم عميق ،از س��مت جلو تا س��طح چهارمين
فضاي بين دندهاي ،از طرفين تا س��طح شش��مين فضاي بين دندهاي و
از س��مت پشت تا سطح هشتمين فضاي بين دندهاي باال ميآيد (شکل
 .)11-5مصدوماني که در زير اين س��طوح دچار آس��يبديدگي ناحيه
ي نيز بگردند.
فقسه سينه ميشوند ،ممکن است دچار آسيبهاي شکم 
تروماهاي نافذ وارده به ناحيه پهلوها و باس��ن نيز ممکن اس��ت موجب
آسيب شکمي بشوند .اين نوع تروماهای نافذ ميتوانند موجب خونريزي
از يک رگ عمده يا ارگان توپر شکمي يا پارگي بخشي از روده شوند.
آس��يبهای ش��کمی ناش��ی از تروماي بالنت(غير نافذ) در قياس با
تروم��ای نافذ معموال خطرات بيش��تری به همراه دارند ،زيرا به آس��انی
تشخيص داده نميش��وند .در ترومای بالنت(غير نافذ) آسيبهای وارده
به ارگانهاي ش��کمي معموال حاصل کمپرس��يون يا چرخش ميباشند.
در کمپرسيون ،ارگانهاي شکمي بين دو جسم سخت ،مثال بين فرمان
ماش��ين و س��تون فقرات ،قرار گرفته و تحت فش��ار واقع ميش��وند .در
چرخش پارگي ارگانهاي توپر يا عروق خوني اتفاق ميافتد ،زيرا فش��ار
به ليگامانها نگهدارنده آنها اعمال ميگردد .کبد و طحال بيشتر تحت
اين نوع فشار قرار گرفته و به آساني خونريزي وسيع مينمايند .افزايش
فشار داخل شکمی به علت کمپرسيون ميتواند موجب پارگی ديافراگم
و نهايتا ورود ارگانهای ش��کمی به داخل حفره توراکس شود (به فصل
س��وم و دهم نگاه کنيد) .متعاقب ورود محتويات داخل شکمی به حفره
توراکس ،خاصيت انبس��اط پذيری ريه دچار اختالل شده و فونکسيون
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با افزايش فشار داخل شکم ،ديافراگم ممکن است پاره شود.

تنفس��ی و قلبی تح��ت تاثير قرار ميگيرند (ش��کل  .)11-6هرچند که
احتماال هر دو نيمه ديافراگم به يک نس��بت دچار پارگی ميش��وند ،اما
شناسايي موارد پارگي سمت چپ بيشتر است.
شکستگيهاي لگني که موجب خونريزي وسيع ميشوند نيز ممکن
اس��ت به دليل پارگي عروق خوني چندين شريان و وريد کوچک مجاور
لگن ايجاد ش��وند .آس��يب مثان��ه و ركتوم و صدم��ات وارده به مجرای
خروجی در مرد و واژن در زن نيز از جمله عواقب ديگر شکس��تگيهاي
لگني قلمداد ميشوند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارزيابي
ارزيابی آس��يبهای ش��کمی در ش��رايط پيش بيمارستانی به دليل
محدوديت امکانات کار مش��کلی اس��ت .شک به آس��يبديدگي شکمي
متکی به مکانيسم سانحه ،يافتههاي باليني واطالعات شاهدين ماجرا يا
خود مصدوم ميباشد (قاب.)11-1
قاب 1ـ 11شواهدو نشانههای دال بر ترومای شکمی

• مکانيسم آسيب منطبق با کاهش سريع شتاب يا کمپرسيون
قابل توجه
• خم شدگی ميله فرمان خودرو
• آسيب وارده به بافت نرم شکم ،پهلوها و ناحيه پشت
• شوک بدون توجيه
• شوک بيش از اندازه مورد انتظار
• «عالمت کمربند ايمنی»
• عاليم ناشی از تحريک صفاق
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کينماتيک
مانند س��اير انواع تروما ،آش��نايي با مکانيسم آسيب نقش مهمی در
شک به وجود صدمات وارده به اندامهای شکمی دارد .چندين نوع تروما
از جمله ترومای نافذ و بالنت(غير نافذ) ميتوانند منجر به آسيبديدگی
شکمی شوند .تقريبا حدود  15%مصدومان دچار زخم ناشی از چاقو در
ناحيه ش��کم ،نياز به مداخله جراح��ی پيدا ميکنند .اين رقم برای افراد
گلوله خ��ورده حدود  85%برآورد ميش��ود .در قياس ب��ا اصابت گلوله
تفن��گ ،زخمهای ناش��ی از چاقو کمتر به حفره صفاق ميرس��ند .زخم
چاقو حتی اگر به حفره صفاق هم برخورد نمايد ،در قياس با زخم ناشی
از گلوله آس��يب کمتری به هم��راه دارد ،زيرا از انرژی کمتری برخوردار
ميباشد.
مکانيس��مهای متعددی منجر به کمپرس��يون و چرخش شده و موجب
آس��يبديدگی ارگانهای ش��کمی ميش��وند .هرچند که اين ارگانها
اغلب در اثر س��وانح دارای انرژی قابل توجه نظير کاهش س��ريع شتاب
يا کمپرس��يون شديد صدمه ميبينند ،اما با اين وصف ،مکانيسمهای به
ظاهر کوچک نظيرکتک کاری ،س��قوط از پله و ضربات ورزش��ی (مانند
تکل زدن در بازی فوتبال) نيز ممکن است موجب آسيب شکمی شوند.
هر فردی که دچار س��وانح  MVCيا س��قوط از بلندی قابل توجه شود
در معرض کاهش ش��تاب و کمپرس��يون قابل مالحظهای قرار ميگيرد.
در ارزياب��ی باي��د به وس��ايل و امکان��ات محافظتی که توس��ط مصدوم
مورد اس��تفاده قرار گرفتهاند نيز توجه ش��ود (از جمله کمربند ايمنی و
بالشتکهای ورزشی).

شرح حال مصدوم
جزئيات سانحه را ميتوان از خود مصدوم ،اعضای خانواده يا شاهدان
عينی بدس��ت آورد .ش��رح حال را بايد در پرونده يا  PCRمصدوم درج
نم��وده و آنرا به مرکز تحويل گيرنده نيز مخابره نمود .عالوه بر توجه به
 AMPLEمصدوم ،س��واالت ديگر در خصوص ن��وع ترومای وارده نيز
بايد پرسيده ش��وند .مثال اين سواالت در خصوص  MVCsبه قرار زير
خواهند بود:
• نوع برخورد خودرو و موقعيت مصدوم در داخل آن
• وس��عت صدمات وارده به خ��ودرو از جمله درهم ريختگی جايگاه
مسافر و تغيير شکل فرمان و ضرورت نجات طوالنی مدت
• اس��تفاده از امکانات حفاظتی نظير کمربند ايمنی ،کيس��ه هوايي و
صندلی ايمنی مخصوص کودکان
• سواالت مرتبط با ترومای نافذ عبارتند از:
• ن��وع جنگ افزار (اس��لحه کم��ری يا تفنگ ش��کاری ،کاليبر،طول
چاقو)
• تعداد دفعات اصابت گلوله و چاقو
• مقدار خون موجود در صحنه حادثه

معاينه فيزيکی
ارزيابی اوليه

اغلب آس��يبهای شديد شکمی در ارزيابی اوليه شناسايي ميشوند.
در اغلب مصدومان دچار ترومای ناحيه ش��کم راه هوايي باز اس��ت ،مگر
آنکه آس��يبهای نواحی ديگر وجود داش��ته باش��ند .در اين دس��ته از
مصدومان تغييرات در تنفس ،گردش خون و س��طح هوش��ياری عموما
تابع درجه شوک ميباشد .در مصدومان دچار شوک اوليه جبرانی تعداد
تنفس قدری افزايش پيدا ميکند ،اما در مصدومان دچار ش��وک شديد
هيپوولميک ،تاکی پنه واضح مشاهده ميشود .به هنگام پارگی يک نيمه
از ديافراگم معموال فونکس��يون تنفس با مشکل مواجه شده و در سمع
ناحيه توراکس احتمال شنيده ش��دن صداهای روده وجود دارد .شوک
ناش��ی از خونريزی داخل ش��کمی نيز با توجه به درجه ش��وک موجب
تاکيکاردی متوسط تا شديد ،عاليم ديگر و هيپوتانسيون و پوست رنگ
پريده ،سرد و مرطوب ميگردد.
قابل اعتمادترين شاخص خونريزي داخل شکمي آن است که شوک
وجود داش��ته باشد ،اما نتوان منش��اء آنرا توضيح داد .در ارزيابی سطح
هوش��ياری ،امدادگر ممکن اس��ت در مصدوم دچار شوک جبرانی ناشی
از ترومای ش��کمی با عاليم کوچکی مانند اضطراب خفيف يا آژيتاسيون
مواجه گ��ردد ،در حاليکه در مصدومان دچار خونريزی مهلک با کاهش
شديد سطح هوش��ياری روبرو ميشود .اگر در ارزيابی چنين اختالالتی
مشاهده شوند ،الزم است ناحيه شکم با دقت معاينه شده و شواهد دال
بر تروما نظير کبود شدگی يا زخمهای نافذ مورد جستجو قرار گيرند.
ارزيابی ثانويه
در خالل ارزيابی ثانويه بايد ش��کم را با ريزبينی بيش��تر مورد معاينه
قرارداد .اين معاينه عمدتا ش��امل مش��اهده و مالمسه شکم بوده و بايد
بطور سيستماتيک انجام شود .قاب  11-2يافتههای فيزيکی منطبق بر
وجود پريتونيت را نشان ميدهد.
مشاهده .شکم برای شناسايي آسيبهای بافت نرم و ديستانسيون مورد
معاينه قرار ميگيرد .هرگاه آس��يبديدگی بافت نرم روی س��طح شکم،
پهلوها يا ناحيه پش��ت پيدا ش��ود ،بايد به آسيبهای داخل شکمی نيز
مش��کوک شد .در معاينه صدماتی نظير کوفتگی ،خراشيدگی ،زخمهای
قاب 2ـ 11عاليم و نشانههای دال بر پريتونيت

• تندرنس شکمی (موضعی يا عمومی) قابل توجه در لمس يا
به هنگام سرفه کردن
• گاردينگ غيرارادی
• تندرنس به هنگام دق
• کاهش يا فقدان صداهای شکمی

تروماي ناحيه شکم

(شکل 7ـ)11

«عالمت کمربند ايمنی» در يک مصدوم سالمند.

ناش��ی از چاقو و گلوله ،خونريزی واض��ح و يافتههای غير معمول مانند
بيرون زدگی امعاء و احش��اء شکمی ،فرورفتگی اشياء نوک تيز در شکم
يا اثر الس��تيك خودرو روي شكم ممکن اس��ت مشاهده شوند .عالمت
 Grey-Turnerي��ا خونمردگ��ی ناحي��ه پهلو و عالم��ت  Cullenيا
خونمردگی اطراف ناف داللت بر خونريزی در ناحيه پشت صفاق دارند.
اما اين دو عالمت در چند س��اعت اوليه بعد از تروما مشاهده نميشوند.
عالم��ت «کمربند ايمنی» يا خونمردگی يا خراش��يدگی منطبق با بند
کت��ف يا لگن کمربند ايمنی روی ش��کم ،داللت ب��رآن دارد که ضربه
قابل توجهی به شکم وارد شدهاست .وجود اين عالمت ميتواند دليلی
بر وجود آس��يبهای داخل شکمی ،مخصوصا در کودکان ،باشد (شکل
.)11-7
ب��ه هن��گام ارزياب��ی بايد به فرم ش��کم از نظر تخت ب��ودن و وجود
ديستانس��يون توجه کرد .ديستانسيون ش��کم ميتواند دال بر خونريزی
ش��ديد باش��د ،اما حفره صفاقی افراد بالغ قبل از نش��ادن دادن هرگونه
عاليمی دال بر ديستانس��يون قادر به نگه��داری بيش از  1/5ليتر مايع
ميباش��د .ديستانسيون ش��کمی ممکن است ناش��ی از پرشدگی معده
توسط هوا نيز باشد (مثال به علت ورود هوا به آن هنگام تهويه مصنوعی
به کم��ک دس��تگاه  .)BVMهرچند اي��ن عاليم ميتوانن��د دليلی بر
وجود آسيب داخل شکمی باش��ند ،با اين وصف برخی مصدومان دچار
آس��يبهای داخلی خطرناک ممکن اس��ت اين عاليم را از خود نش��ان
ندهند.
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برخالف گاردين��گ ارادی ،گاردينگ غير ارادی حتی هنگامی که توجه
مصدوم منحرف ميش��ود (مثال با گفتگو) يا شکم دزدکی لمس ميشود
(مثال با فشار دادن گوشی روی شکم هنگامی که وانمود ميشود که به
صداهای شکمی گوش ميدهيد) کماکان برقرار است .هرچند که ريباند
تندرنس مدتها اس��ت به عنوان يافتهای مهم دال بر پريتونيت قلمداد
ميش��ود ،اما اکنون بسياری از جراحان معتقدند که اين مانور فقط درد
را تش��ديد مينمايد .در اين مانور ش��کم به کمک دس��ت عميقا تحت
فش��ار قرار گرفته و متعاقبا و بطور ناگهانی فش��ار برداشته ميشود .اگر
ريباند تندرنس وجود داشته باشد ،مصدوم به هنگام برداشتن فشار درد
بيشتری را احساس خواهد کرد.
لمس عميق يا تهاجمی در ش��کمی که دچار آس��يبديدگی واضح
ميباشد ممنوع است ،زيرا اين کار ممکن است لختههای خون را جابجا
نمود ه و خونريزی را تشديد گردانده و يا اينکه در صورت سوراخ شدگی
رودهها موجب افزايش خطرآلودگی به علت پخش ش��دن محتويات آنها
ش��ود .هنگام فرورفتن ش��ئی نوک تيز به ش��کم بايد کام�لا با احتياط
لمس انجام شود .هرچند که وجود تندرنس دليلی مهم بر وجود آسيب
داخل ش��کمی قلمداد ميش��ود ،با اين حال چند فاکتور ممکن اس��ت
ارزيابی تندرنس را با مشکل روبرو نمايند .مصدومان دچار کاهش سطح
هوش��ياری (مثال افراد دچار  TBIيا افرادی که تحت تاثير الکل و مواد
مخدر قرار دارند) در معاينه قابل اعتماد نميباش��ند ،زيرا مصدوم ممکن
اس��ت تندرنس را گزارش نکرده يا حتی باوجود آسيبهای داخلی قابل
توجه پاس��خی به لمس ش��کمی ندهد .کودکان و سالمندان مصدوم به
دليل پاس��خهای مختل در برابر درد ممکن است در معاينه شکمی قابل
اعتماد نباشند .برعکس ،مصدومان دچار شکستگی دندههای تحتانی يا
شکس��تگی لگن ممکن است تندرنس دوگانهای داشته باشند (تندرنس
ناشی از شکستگیها و تندرنس ناشی از آسيبهای داخلی) .اگر مصدوم
دردهای شديد ناشی از آسيبهای ديگری داشته باشد ،ممکن است در
هنگام لمس درد شکمی را چندان مورد توجه قرار ندهد.
ناحيه لگن بايد به منظور تش��خيص ناپايداری و تندرنس با احتياط
لمس ش��ود .اين کار را در سه مرحله ميتوان انجام داد )1( :فشار دادن
کرستهای ايلياک به سمت عقب )2( ،فشار دادن کرستهای ايلياک به
سمت داخل و ( )3فشار دادن ناحيه ارتفاق عانه يا سمفيزيس پوبيس به
سمت عقب .اگر ناپايداری تشخيص داده شود ،ديگر نبايد فشار بيشتری
به ناحيه لگن وارد کرد.
سمع شکم .گوش دادن به صداهاي شکمي در شرايط پيشبيمارستاني
ارزش باليني چنداني ندارد .نبايد براي تعيين اينکه آيا صداي ش��کمي
وج��ود دارد يا نه وق��ت را تلف نمود ،زيرا اين عالمت تش��خيصي هيچ
تغيي��ري در برنامه اقدامات مراقبتي پيشبيمارس��تاني بوجود نميآورد.
اگر صداهای شکمی در خالل سمع صداهای تنفسی در ناحيه توراکس
شنيده شوند ،بايد به پارگی ديافراگم مشکوک شد.

لمس .لمس ناحيه ش��کم به منظور شناس��ايي نواح��ی دارای تندرنس
انجام ميشود بهتر آن است که لمس از نقطهای شروع شود که مصدوم
در آنجا ابراز تالم نميکند .هرکدام از چهار کوادرانت ش��کمی بايد لمس
ش��وند .هنگام لمس يک ناحيه ،امدادگ��ر بايد توجه کند که آيا مصدوم
عضالت ش��کمی خ��ود را در آن ناحي��ه «جمع» مينمايد ي��ا نه؟ اين
واکنش ،که موس��وم به گاردينگ ارادی اس��ت ،برای محافظت در برابر
درد ناش��ی از لمس انجام ميشود .گاردينگ غير ارادی بيانگر سفتی يا
اسپاس��م عضالت ديواره ش��کم در واکنش به وجود پريتونيت ميباشد .دق يا پرکاشن .هرچند که دق شکم ممکن است صداهای طبل گونه
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و دال را در اي��ن ناحيه نش��ان دهد ،اما اين اطالع��ات هيچ تغييری در ناپذير ميباش��د .بنابراين نبايد وقت را به بهانه شناسايي جزئيات دقيق
برنام��ه مراقبت از مصدوم تروماي��ي را ايجاد نخواهد کرد .تندرنس قابل آسيب تلف نمود .در بس��ياری از مصدومان تشخيص آسيب اختصاصی
توجه در دق دليلی بر وجود پريتونيت قلمداد ميشود.
ارگانهای ش��کمی تا زمان بررسی بيشتر به کمک  CTscanيا کاوش
جراحی امکان پذير نميباشد.
معاينات مخصوص و عاليم و نشانههای کليدی
در بخ��ش اورژان��س ،اکنون اولتراس��وند يا س��ونوگرافی به وس��يله
مداخل��ه جراح��ی در اغلب آس��يبهای ش��کمی ضرورتی اجتناب دردسترس و روتين برای ارزيابی مصدوم ترومايي دچار خونريزی داخل
ش��کمی تبديل شدهاس��ت .ارزيابی متمرکز مص��دوم ترومايي به کمک
قاب 3ـ 11ارزيابی متمرکز به کمک سونوگرافی در تروما يا FAST

B

A

D

C

 ،Aچهار نمای تشکيل دهنده  ،B. FASTنمای نرمال هپاتورنال ،C .نمای نرمال هپاتورنال نشان دهنده ارگانها ،D .نمای غير طبيعی
نشان دهنده خون (خط سياه بين کبد و کليه).

تروماي ناحيه شکم

فصل يازدهم
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قاب 3ـ 11ارزيابی متمرکز به کمک سونوگرافی در تروما يا FAST

روش انجام
• چهار پنجره (نما ی) اکوس��تيک ،سه عدد از آنها حفره صفاقی
را بررسی مينمايند:
پري کارديال يا قلبی
.1
پري هپاتيک يا کبدی
.2
پری اسپلينيک يا طحالی
.3
پلويک يا لگنی
.4
• مايع تجمعی فاقد اکو (ازنظر سونوگرافيکی سياه) ميباشد.
• وجود خون در يک يا چند ناحيه دال بر اسکن مثبت ميباشد.
مزايا
•

•
•
•
•

در کنار مصدوم انجام ميشود.
با عمليات احياء تداخلی ايجاد نمينمايد.
تهاجمی نيست
از  CTارزانتر است.

معايب
• در مصدوم��ان چ��اق ،افرادی که آمفي��زم زير جلدی دارند و در
افرادی که قبال تحت عمل جراحی قرار گرفتهاند ،نتايج خوبی بدست
نميدهد.
• مهارت تصوير برداری متکی به اپراتور است.

به سرعت انجام ميشود.

س��ونوگرافی يا  FASTعبارت است از سه نما از حفره صفاقی (از چهار
نمای برداش��ت ش��ده) به منظور تش��خيص وجود مايع ،فرضا خون ،در
آن حفره (قاب  .)11-3به علت س��هولت استفاده و پيشرفت تکنولوژی
بعد از اطمينان از ايمن بودن صحنه س��انحه ،س��ريعا صحنه
.1
س��ونوگرافی ،اکنون برخی از مراکز امدادی طب هوايي و نظامی سرگرم
حادثه و مصدوم را ارزيابي نماييد
بکارگيری روش  FASTدر شرايط پيش بيمارستانی ميباشند .استفاده
از روشهای مراقبتی مناسب برای برقراری راه هوايي استفاده
.2
از روش  FASTدر صحن��ه حادث��ه امکان پذير ميباش��د ،اما تا کنون
کرده و با دادن اکسيژن ،درجه اشباع آنرا به  95%يا بيشتر برسانيد .در
هيچگونه اطالعات مکتوب��ی در رابطه با تاثير مثبت آن روی مصدومان
صورت لزوم تنفس کمکی بدهيد.
دچار ترومای ش��کمی منتشر نشدهاست .بنابراين استفاده از  FASTدر
خونري��زی خارجی را کنت��رل نموده و مص��دوم را روی يک
.3
مراقبت پيش بيمارستانی روتين توصيه نميشود.
بکبورد بلند بيحرکت سازيد
س��ريعا مص��دوم را آماده ک��رده و او را ب��ه نزديکترين مرکز
عليرغم تمام اين اوصاف ،ارزيابی و تشخيص آسيبهای شکمی کار .4
چندان س��ادهای نيست .عاليم و نش��انههای کليدی زير ميتوانند ذهن مناسب انتقال دهيد .چون مصدومان دچار ترومای شکمی برای کنترل
را مش��کوک به وجود آس��يبهای ش��کمی بنمايند (به قاب 11-1نگاه خونريزی داخلی معموال نياز به مداخله جراحی دارند ،بايد افراد مشکوک
کنيد):
را به مرکزی منتقل نمود که جراح فورا در دس��ترس باش��د (يعنی يک
• عاليم و نشانههای واضح تروما (مثال آسيب بافت نرم و زخم ناشی مرك��ز تروما) .انتقال مصدوم دچار آس��يب داخل ش��کمی به مرکز فاقد
اطاق عمل و تيم جراحی فورا در دسترس نقص غرض است .در مناطق
از گلوله)
روس��تايي و دور افتاده که فاقد بيمارس��تان و تيم جراحی اس��ت ،بايد
• عاليم شوک هيپوولميک بدون دليل واضح
انتقال مس��تقيم (چه زمينی و چه هوايي) به يک مركز تروما مورد نظر
• شوک بيشتر از حد انتظار
باش��د .مداخله جراحی فوری در مصدوم ناپايدار دچار ترومای ش��کمی
• وجود عاليم صفاقی
اصلی اساسی ميباشد.
• مکانيسم آسيب (مثال خم شدگی ميله فرمان خودرو)
در مصدومان دچار شوک غيرجبرانی و مشکوک به خونريزی
.5
داخل يا پش��ت صفاقی يا شکس��تگی لگن ميتوان از  PASGاستفاده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمود (به فصل هفتم نگاه کنيد) .بادنمودن بخش شکمی اين وسيله در
اقدامات مراقبتي
مصدوم��ان دچار اختالل تنفس واضح ،در بيرون زدگی امعاء و احش��اء
جوانب کليدی مراقبت پيش بيمارستانی از ترومای شکمی عبارتند شکمی ،در پارگی ديافراگم و در حاملگی ممنوع است.
در راه انتق��ال به مرک��ز درماني برای مص��دوم رگ گرفته و
از :تشخيص آسيب احتمالی و انتقال فوری مصدوم به نزديکترين مرکزی .6
که امکانات مناس��ب مراقبت را داشته باشد .اختالل در فونکسيونهای تزريق وريدي مايعات کريس��تالوييدي را ش��روع نمايي��د .همانطور که
حياتی در جريان ارزيابی اوليه شناس��ايي ش��ده و در خالل انتقال مورد
مراقبت قرار ميگيرند .اصول کلی زير بايد لحاظ شوند:
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در چنين وضعيتي نبايد شکم را لمس نمود يا دق کرد ،زيرا منجر به
بدتر شدن وضع خواهد شد .معاينه اضافي نيز ضرورتي ندارد زيرا وجود
اش��ياء تيز فرورفته در ش��کم احتياج به بررسي جراحي دارد .در چنين
وضعی ،باد نمودن بخش شکمی  PASGنيز ممنوعيت دارد.

در فصل هفتم بيان ش��د ،تزريق تهاجم��ی مايعات به مدلهای حيوانی
شوک هيپوولميک ناشی از خونريزی داخل شکمی ،موجب از سرگيری
خونريزی ميش��ود ،در حاليکه اين خونريزی قبال توس��ط لخته خون و
هيپوتانسيون متوقف شده بود .بنابراين امدادگر در اين رابطه بايد خيلی
محتاط باش��د :فشار خون را در حدی نگه دارد که پرفوزيون ارگانهای
حياتی برقرار باش��د و در همان حال آنرا به حد نرمال باز نگرداند (زيرا بيرون زدگي امعاء و احشاء شکمي يا Evisceration
ميتواند خونريزی در س��ايتهای شکمی را ازسرگيرد) .در غياب ،TBI
در اين وضعيت ،بخش��ي از روده يا ساير ارگانهاي شکمي از طريق
فشارخون سيس��توليک هدف  80تا 90ميلی متر جيوه و فشار متوسط يک زخم باز ،جابجا شده و از حفره شکمي بيرون ميزند (شکل .)11-9
شريانی  60تا  65ميلی متر جيوه ميباشد.
بافتي که معموال مشاهده ميشود ،اُمنتوم چربي است که روي رودهها را
پوشاندهاس��ت .نبايد اقدام به فروکردن مجدد بخش بيرون زده به داخل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حفره ش��کم کرد .بخ��ش بيرون زده را بايد همانطور ک��ه قرارگرفته در
مالحظات ويژه
ج��اي خود نگهداري نمود .بايد تالش ک��رد تا بخش بيرون زده روده يا
هر ارگان ديگر دچار آسيب بيشتری نشود .بسياري از محتويات شکمي
فرو رفتن اشياء نوک تيز در شکم يا Impaled Objects
ني��از به محيطي مرط��وب دارند .اگر روده يا برخ��ي ديگر از ارگانهاي
از آنجاييکه بيرون آوردن اش��ياء نوک تيز فرورفته در شکم ممکن است شکمي خشک بشوند ،مرگ سلولها روي خواهد داد .بنابراين محتويات
وس��عت تروماي وارده را بيشتر نموده و از آنجاييکه انتهاي ديستال اين بيرون زده ش��کمي را بايد با پدهاي آغش��ته به سالين استريل (ميتوان
اش��ياء ممکن است خودش کنترل کننده خونريزي باشد ،درآوردن اين از نرمال س��الين تزريقي استفاده کرد) پوشاند پانسمان را بايد به منظور
اش��ياء در محيط پيشبيمارستاني ممنوع است (شکل  .)11-8امدادگر جلوگيري از خشک ش��دن ،هرچند وقت يکبار با نرمال سالين استريل
بايد جس��م فرورفته در شکم مصدوم را نه تکان دهد و نه بيرون بياورد .مجددا مرطوب نمود .پانس��مان مرطوب را ميت��وان به منظور گرم نگه
در بيمارس��تان نيز تا زماني که ش��کل و موقعيت آنها بوس��يله مطالعه داشتن مصدوم با يک پانسمان بزرگ خشک پوشاند.
راديوگرافي مشخص نگردد و تا زماني که خون جايگزين و تيم جراحي
حمايت روحی از مصدومان دچار اين وضعيت ،اهميت فوق العادهای
وجود نداش��ته و آماده نباشند ،اين اشياء را بيرون نميآورند .اين اشياء
داش��ته و بايد سعی شود آنها را آرام نگه داشت .هر اقدامی که موجب
معموال در اطاق عمل بيرون کش��يده ميش��وند .امدادگر بايد به منظور
باالرفتن فش��ار داخل ش��کمی ش��ود (مانند گريه کردن ،جيغ کشيدن،
جلوگيري از تکان خوردن اضافي اين اشياء در صحنه و در خالل انتقال
سرفه کردن) موجب بيرون زدگی بيشتر ارگانها ميشود .اين مصدومان
مصدوم ،آنها را به کمک دس��ت يا وس��ايل مکانيکي ثابت و بيحرکت
را بايد سريعا به مرکز دارای امکانات جراحی منتقل نمود.
نمايد .اگر خونريزي در اطراف شئي فرورفته اتفاق بيفتد ،بايد به کمک
کف دس��ت به کنارههاي زخم مستقيما فش��ار وارد کرد .حمايت رواني
از مصدوم ،مخصوصا اگر ش��ئي فرورفته در معرض ديد او باشد ،اهميت
فوق العادهاي دارد.

(شکل 8ـ)11

فرورفتن چاقو در شکم

(شکل 9ـ)11

بيرون زدگي روده کوچک از سوراخی در ديواره شکم
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حاملگي

تغييرات آناتوميک و فيزيولوژيک

حاملگ��ي موجب تغييرات آناتوميک و فيزيولوژيک در سيس��تمهاي
بدن ميش��ود .اين تغييرات ،الگوهاي وارد شدن آسيب به بدن را تحت
تاثي��ر قرارداده و ارزيابي مص��دوم را با چالش وي��ژهاي روبرو مينمايد.
امدادگر با دو يا چند مصدوم س��روکار داش��ته و بايد نسبت به تغييراتي
که در دوران حاملگي روي ميدهند ،آشنايي داشته باشد.
حاملگی در انس��ان معموال حدود  40هفته طول ميکشد (از لحظه
لقاح تا لحظه تولد) .اين دوره زمانی به س��ه بخش يا ترمس��تر تقس��يم
ميش��ود .ترمس��تر اول در حوال��ی هفته  12حاملگی پاي��ان ميپذيرد.
ترمس��تر دوم قدری از دو ترمس��تر ديگر طوالنی تر بوده و پايان آن در
حوالی هفته  28حاملگی ميباشد.
بع��د از لقاح و جاگزينی جني��ن ،رحم تا هفته  38حاملگي کماکان
به بزرگ ش��دن ادامه ميدهد .تا حدود هفت��ه دوازدهم رحم در درون
لگن اس��تخوانی به رشد خود دادمه داده و در همانجا محافظت ميشود.
در هفته بيس��تم حاملگی ،قل��ه رحم يا فون��دوس در نزديکی ناف قرار
ميگيرد .در هفته  38ام حاملگی قله رحم به زايده گزيفوييد اس��تخوان
جناغ ميرس��د .اين تغيير آناتوميک موجب آسيب پذيرتر شدن رحم و
محتويات آن در برابر تروما ی نافد و بالنت(غير نافذ) ميش��ود (ش��کل
 .)11-10آس��يبديدگيهای رح��م ميتواند ش��امل موارد زير باش��د:
پارگي،س��وراخ شدگي وکندگي جفت (قس��متي از جفت از ديواره رحم
جدا ميش��ود) و نيز پارگي زود هنگام پردهها .جفت و رحم باردار کامال
پ��ر عروق ب��وده و امکان خونريزي وس��يع وج��ود دارد .چون خونريزی

فصل يازدهم

299

ميتوان��د در درون رح��م و يا در حفره صفاقی به صورت مخفي باش��د،
ممکن است نمود خارجی پيدا نکند.
هرچند که در انتهاي حاملگي ،شکم کامال برآمدهاست ،اما ارگانهاي
شکمي ،غير از رحم ،نغيير چنداني پيدا نميکنند .روده که به سمت باال
رانده ميش��ود ،در  6ماهه آخر حاملگي توسط رحم محافظت ميگردد
افزايش اندازه و وزن رحم ،مرکز ثقل بدن را تغيير داده و خطر س��قوط
بيشتر ميشود .شکم زن باردار معموال در يک سقوط آسيب ميبيند.
عالوه بر اين تغييرات آناتوميک ،تغييرات فيزيولوژيک نيز در دوران
حاملگی روی ميدهند .ضربان قلب مادر در طول حاملگي افزايش پيدا
کرده و در س��ه ماهه س��وم حدود  15تا  20ضربه در دقيقه بيش��تر از
نرمال ميزند .اين وضع ،تفس��ير تاکيکاردي را مشکل تر مينمايد .فشار
سيس��توليک و دياس��توليک در س��ه ماهه دوم بين  5تا  15ميلي متر
جيوه تقليل پيدا ميکنند ،اما در نزديکي ترم معموال نرمال ميباش��ند.
بعد از هفته دهم حاملگي ،برون ده قلبي يک تا يک ونيم ليتر در دقيقه
افزايش پيدا ميکند .حجم خون تا زمان ترم حدود  50%بيشتر ميشود.
به علت اين تغييرات در برون ده قلبی و حجم خون ،تا وقتي که  30%تا
35%حجم خون زن حامله از دس��ت نرود ،عاليم و نشانههاي هيپوولمي
ظاهر نميشوند.
برخي از زنان حامله هنگام درازکش دچار هيپوتانسيون قابل توجهي
ميش��وند .اين کاهش فشار خون معموال در ترمستر سوم اتفاق افتاده و
ناش��ی از تحت فشار قرار گرفتن وريد اجوف توسط رحم ايجاد ميباشد.
اين وضع برگش��ت وريدی به قلب را شديدا تقليل داده و بدليل اين کم
پرشدگی ،برون ده قلب و فشار خون سقوط ميکنند .با اجرای مانورهای
زير ميتوان با هيپوتانسيون بوجود آمده مقابله نمود:
زن حامله دچار اين مش��کل اگر به پهلوي چپ دراز بکش��د،
.1
معموال از آن خالصي مي يابد .اگر ستون فقرات نياز به بيحرکت سازي
داشته باشد ،بايد در سمت راست بکبورد  10تا 15سانتيمتر پد گذاري
انجام شود.
اگ��ر نتوان مص��دوم را چرخاند ،در آن ص��ورت اندام تحتانی
.2
راست او را بايد بلند کرد تا رحم به سمت چپ جابجا شود.
ميت��وان به کمک دس��ت رحم را به س��مت چ��پ مصدوم
.3
چرخاند.

(شکل 10ـ )11در زن حامله ،رحم و جنين بزرگ شده و زمانی که از سطح ارتفاق عانه
باالتر بيايند ،بيشتر در معرض تروماي بالنت(غير نافذ) و نافذ قرار دارند.

اين سه مانور ،فشار روی وريد اجوف تحتانی را کاهش داده ،برگشت
وريدی به قلب را بيشتر گردانده و برون ده قلبی را بهبود ميبخشند.
در سه ماه س��وم حاملگي ،ديافراگم باال ميآيد و ميتواند موجب ديس
پنه خفيف ،مخصوصا در وضعيت سوپاين ،شود .پريستالسيس يا حرکات
عضالني رو به جلوي روده در دوران حاملگي کند ميشوند ،طوريکه غذا
چند س��اعت بعد از صرف آن کماکان در مع��ده باقي ميماند .بنابراين،
مصدوم حامله بيشتر در معرض خطر استفراغ و بدنبال آن آسپيراسيون
ميباشد.
مسموميت حاملگي يا اکالمپسي يکي از عوارض ديرهنگام حاملگي
محس��وب ميش��ود .در حاليکه پره اکالمپس��ی با ادم و فشار خون باال
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خود را نشان ميدهد ،اکالمپسی موجب تغيير سطح هوشياری و تشنج واژينال يا وجود شکمی سفت و سخت همراه با خونريزی خارجی در سه
ش��ده و بنابراين ش��بيه به ضربه مغزي يا  TBIميباشد .ارزيابي دقيق ماهه آخر ميتواند دال بر کندگی جفت يا پالس��نتا آبرابشيو و يا پارگی
نورولوژيک و بررس��ي هرنوع سابقه پزشکي در اين رابطه داراي اهميت خود رحم باشد .اين وضعيتها نه فقط حيات جنين بلکه زندگی مادر را
هم تهديد مينمايند ،زيرا ميتوانند به س��رعت به خونريزی فاجعه باری
است.
منتهی ش��وند .هيچ اطالعات درخصوص اينکه فشار خون هدف در يک
زن حامله مصدم چقدر باش��د فعال وجود ن��دارد .با اين وصف ،برقراری
ارزيابی
فش��ار سيستوليک و متوسط در حد نرمال منجر به پرفوزيون بهتر بدن
حاملگی معموال راه هوايي مادر را تغيير نميدهد ،اما در س��ه ماهه
جنين ميش��ود .گرچه اين وضع ممکن است موجب از سرگيری مجدد
س��وم اگر مصدوم در حالت سوپاين روی بکبورد بلند قرار گيرد ،ممکن
خونريزی داخلی گردد.
است دچار ديسترس تنفسی قابل توجهی بشود.
انتق��ال مصدوم حامله را نبايد به تاخير انداخت .هر زن حامله دچار
کاهش حرکات دس��تگاه گوارش احتمال اس��تفراغ و آسپراسيون را
تروما (حتي آنهاييکه دچارآسيبهاي به ظاهر مختصري ميباشند) را
بيش��تر ميگرداند .باز بودن راه هوايي و فونکس��يون ريوی مورد ارزيابی
بايد فورا به مرکز درماني مناسب منتقل نمود .مرکز ايدهال مرکزی است
قرار ميگيرند (از جمله به کمک س��مع صداهای تنفسی ومانيتورينگ
که در آن امکانات جراحی و زايمانی فورا در دسترس باشند .احياء مادر،
پالس اکسيمتری).
کليد نجات جان مادر و جنين محسوب ميشود.
خونريزی داخل ش��کمی ناش��ی از آسيب رحمی نيز ممکن است تا
چند س��اعت منجر به پريتونيت نش��ود .به علت افزايش برون ده قلبی و
آسيبهای دستگاه تناسلی ادراری
حجم خون ،خونريزي در زن حامله معموال ديرتر عالمت نشان ميدهد.
آسيب وارده به کليهها ،حالبها و مثانه معموال خود را با هماچوری
بنابراي��ن ش��ک به خونري��زی و توجه به عاليم کم اهمي��ت (مثال رنگ
پوس��ت) ممکن است سرنخهای مهمی بدس��ت بدهند .بطورکلی ،وضع يا خون در ادرار نش��ان ميدهند .اين عالمت تا زمانی که برای مصدوم
جنين تابع وضع مادر است ،اما باين وصف درحاليکه وضع مادر و عاليم کاتتر ادراری گذاش��ته نش��ود مورد توجه واقع نميگردد .چون کليهها
حيات��ی او از نظ��ر هموديناميکی نرمال بنظر ميرس��ند ،جنين ممکن بخش قابل توجهی از برون ده قلبی را دريافت ميکنند ،ترومای نافذ يا
است در معرض خطر باشد .علت آن است که بدن مادر خون را از رحم بالنت (غير نافذ)وارده به آنها ميتواند منجر به خونريزی خلف صفاقی
(وجنين) به اندامهای حياتی شانت مينمايد .تغييرات نورولوژيک حتی مهلکی بشود.
اگر علت آنها در ش��رايط پيش بيمارستانی تشخيص داده نشوند ،بايد
شکس��تگيهای لگن��ی ممکن اس��ت موجب پارگی مثان��ه و ديواره
مورد توجه قرار گرفته و مکتوب گردند.
واژن و رکتوم ش��ود .درچنين وضعی خونريزی خارجی ش��ديدی اتفاق
مانن��د زنان مصدوم غير حامله ،گوش دادن به صداهای روده ارزش ميافتد آس��يب وارده ب��ه ژنيتالي��ای خارجی ميتواند مکانيس��مهای
تش��خيصي چنداني ندارد .گوش دادن ب��ه صداي قلب جنين در صحنه مختلفی داش��ته باش��د .پرت ش��دن از روی موتور س��يکلت يا از داخل
س��انحه هم وقت تلف کردن اس��ت ،زيرا وجود اين صدا چيزي از برنامه ماش��ين ،سوانح صنعتی ،اصابت گلوله و تجاوزات جنسی از جمله موارد
مراقبت را تغيير نميدهد .اندام تناس��لی خارجی بايد برای وجود عاليم
خونريزی واژينال مورد بررس��ی ق��رار گرفته و از مصدوم در مورد وجود
انقباضات و حرکات جنين سوال شود.
اقدامات مراقبتی
در ي��ک زن حامل��ه مصدوم ،حيات جنين از طريق مراقبت خوب از
وضعيت مادر تضمين ميشود .برای آنکه جنين زنده بماند ،ضرورتا مادر
بايد زنده بماند .هرزن حامله مصدومی ممکن است استفراغ نمايد و بهتر
اس��ت دستگاه ساکشن همواره در دس��ترس باشد .برقراری راه هوايي و
حمايت از فونکس��يون تنفسی از اولويتها ميباشند .بايد آنقدر اکسيژن
داده ش��ود تا دستگاه پالس اکسيمتری رقم  95%و بيشتر را نشان دهد.
دادن تنف��س کمکی مخصوصا در مراحل نهايي حاملگی ممکن اس��ت
ضرورت داش��ته باش��د .مراقبت از ش��وک در زنان حامله مصدوم اساسا
مانند ساير افراد بوده و شامل مايع درمانی وريدی (مخصوصا اگر شواهد
به نفع شوک غير جبرانی باشند) است .هر نوع عاليمی به نفع خونريزی

(شکل 11ـ )11زخم ناشی از اصابت گلوله روی آلت تناسلی مردانه و ران راست .آسيب
آلت تناسلی مردانه ميتواند موجب خونريزی قابل توجهی بشود

تروماي ناحيه شکم

عمده اين مکانيسمها محسوب ميشوند .بدليل وجود پايانههای عصبی
متعدد در اين ارگانها ،آسيب وارده به آنها موجب درد شديد و نگرانی
روحی ميش��ود .اين ارگانها دارای عروق خونی متعددی نيز ميباشند
و بنابراين صدمات وارده ميتواند منجر به خونريزی قابل توجهی ش��ود
(ش��کل .)11-11بطور کلی ،اين خونريزی را ميتوان با فش��ار مستقيم
يا پانس��مان فش��اری کنترل نمود .پانس��مان بايد در داخل واژن يا در
داخل مجرای خروجی (مخصوصا در زنان حامله) گذاشته شود .اگر فشار
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مس��تقيم برای کنترل خونريزی ضرورتی نداش��ته باشد ،ميتوان روی
محل خونريزی گاز اس��تريل مرطوب آغش��ته به نرمال سالين گذاشت.
ه��ر بخش آمپوته ش��ده را بايد به همان ترتيبی ک��ه در فصل دوازدهم
آمدهاس��ت ،م��ورد مراقبت قرارداد .اين آس��يبها در بيمارس��تان مورد
بررسی بيشتر قرار ميگيرند.

خالصه فصل
خطر مرگ به علت آس��يبديدگيهاي داخل شکمي بسيار باال است .هيچ
ناحي��ه ديگ��ر بدن در برابر خونري��زي زياد به اندازه ناحيه ش��کم بدون عاليم
باليني نميباشد .وضع يک مصدوم دچار آسيب شکمي ممکن است بدون هيچ
عالمت هش��داري روبه وخامت بگذارد .بنابراين شک زياد به وجود اين آسيب
اهميت فراواني دارد.
وس��عت آس��يبديدگي يک ارگان مخصوص ش��کمي ،بندرت در محيط
پيشبيمارستاني قابل شناس��ايي است .اقدامات مراقبتي براي تروماي شکمي
ش��امل ارزيابي س��ريع و آماده نمودن جهت انتقال ،اکس��يژن رساني ،کنترل
خونريزي وحفظ گردش خون ميباشند .بکارگيري  PASGدر مقابله با شوک
ي ولگني ،مادام که ممنوعيتي وجود نداشته باشد ،کار
ناشي از تروماي ش��کم 
ارزشمندي اس��ت .فقط با انتقال فوري مصدوم به مرکز درماني مناسب داراي

امکانات جراحي سريع ميتواند جان مصدومان شکمي را از خطر نجات دهد.
ي نياز
هرچند که اولويتهاي درماني يکي هستند ،اما برخي موارد تروماي شکم 
به مالحظات ويژهاي دارند .مصدومي که دچار بيرون زدگي امعاء و احشاء شده
يا فردي که شئي نوک تيز به شکمش فرورفتهاست ،نيز احتياج به مراقبتهاي
ويژه دارند .کليد مراقبت مناس��ب از يک مصدوم دچار تروماي ش��کمي در آن
اس��ت که بر اس��اس مکانيسم آس��يب وارده و ش��وک بدون علت واضح ،شک
زيادي به وجود آس��يبديدگي داشته باشيم .تغييرات آناتوميک و فيزيولوژيک
ناشي از حاملگي ،بر الگوي آسيب ،عاليم و نشانههاي تروما و نيز بر نحوه ارائه
اقدامات درماني تاثير ميگذارند .اگر اقدامات درماني به اجراء گذاش��ته ش��ده
بتوانند پرفوزيون موثري براي مادر برقرار نمايند ،از وقوع اختالالت جنيني نيز
ممانعت بعمل ميآورند.
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
عالي��م حيات��ي مصدوم را ميتوان به حس��اب تغييرات فيزيولوژيک
ناشي از حاملگي يا شواهد جزئي شوک گذاشت .اما با توجه به مکانيسم
حادثه و يافتههاي باليني ديگر ،شما بايد شک به وجود خونريزي داخلي
را نيز مد نظر داش��ته باشيد .السريش��ن روي پوست سر مصدوم و آگاه
نبودن او نس��بت به چگونگي ماجرا ،بيحرکت س��ازي س��تون فقرات را
ض��روري مينمايد .براي رفع فش��ار وارده به وريد اج��وف بايد وضعيت
مصدوم را تغيير داد .چون اکس��يژن رس��اني به جنين تابع کارايي قلبي

تنفس��ي مادر ميباشد ،دادن اکس��يژن به مادر و حفظ گردش خون او
بهترين اقدام درماني براي جنين نيز محسوب ميشوند .اطالعات بيشتر
در مورد مکانيس��م دقيق حادثه و در مورد سابقه حاملگي مصدوم براي
اجراي اقدامات مراقبتي الزم ميباش��ند .به علت خطر کندگي جفت يا
 placental abruptionو آس��يبهای داخلی انتقال مصدوم به يک
مركزتروما داراي تسهيالت زايماني وامکانات جراحی ضرورت دارد.

تروماي ناحيه شکم
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اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند مصدومان دچارآس��يبهاي اندامهاي فوقاني و تحتاني را بر اساس وضع موجود در يکي از سه گروه
مشهور دسته بندي نموده و با توجه به اين دسته بندي اقدامات مراقبتي را دردستور کار قراردهد.
بتواند با توجه به تروماي وارده به اندامهاي فوقاني و تحتاني ،ارزيابيهاي اوليه و ثانويه را تشريح نمايد.
بتواند اهميت خونريزي را در شکستگيهاي باز و بسته استخوانهاي بلند ،لگن و دندهها تشريح نمايد.
بتواند پنچ مشکل مهم پاتوفيزيولوژيک ناشي ازتروماي وارده به اندامها فوقاني و تحتاني را نام ببرد که در
شرايط پيشبيمارستاني نياز به مراقبت دارند.
بتواند مراقبت از آسيبديدگي يک اندام بطور جداگانه و با حضور تروماي چند سيستم باهم را بيان کند.
با توجه به آس��يب وارده به يک اندام فوقاني و تحتاني ،بتواند نوع آتل گذاري مناس��ب را انتخاب نموده و
روش اجراي آنرا انجام دهد.
بتواند مالحظات مربوط به مراقبت ازشکستگي استخوان فمور را بيان نمايد.
بتواند مراقبت از موارد آمپوتاسيون را تشريح نمايد.
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
شما و همکارتان به محل سانحهای اعزام ميشويد که در آنجا پيرزنی از پلکان سقوط کردهاست .او به انتهای پلکان خانه مسکونی خود افتاده و
فعال هوشيار و بيدار است .از درد ناحيه سمت چپ لگن وران و بازوی راست شکايت دارد .عاليم حياتی به قرار زير ميباشند :فشار خون ،108/64
نبض  ،112تعداد تنفس  ،20در لمس پوست مصدوم گرم بوده اما قدری تعريق دارد .اندام تحتانی چپ دچار دفورميتی واضح ميباشد.
ارزيابي اين مصدوم را چطور کامل مينمائيد؟ انتظار داريد که چه آسيبهايي به او وارد شده باشند؟ مکانيسم سانحه چگونه به
شما در پيش بيني اين آسيبها کمک ميکند؟ اولين اولويت شما در مراقبت از اين مصدوم چيست؟ دومين اولويت کدام است؟ در
مراقبت و درمان اين مصدوم ،شما روي کداميک از سيستمهاي بدن متمرکز ميشود؟
تروما ي اندامهاي فوقاني و تحتاني ،هر چند عموميت فراواني دارد،
اما بندرت موجب آس��يبهاي بالقوه خطرناک ميش��ود .اين نوع تروما
زماني خطرناک اس��ت که موجب خونريزي شديد خارجي يا خونريزي
به داخل خود اندام شود.
در مراقبت از يک مصدوم بد حال دچار آسيبديدگيهاي اندامهاي
فوقاني و تحتاني ،امدادگر بايدهمواره سه مالحظه اساسي زير را در نظر
داشته باشد:
اولويتهای ارزيابی را مد نظر داشته و آسيبهای ترسناک اما
.1
غير مهلک (ش��کل )12-1عضالنی اس��کلتی توجه او را از اين اولويتها
منحرف ننمايد.
آسيبهای عضالنی اسکلتی بالقوه مهلک را تشخيص دهد.
.2
کينماتيک ترومای منجر به آس��يبهای عضالنی اس��کلتی و
.3
ساير آسيبهای مهلک را تشخيص دهد.
اگر در خالل ارزيابي اوليه در هر ناحيه از بدن آس��يب خطرناک يا
بالقوه خطرناکي تش��خيص داده شد ،نبايد ارزيابي ثانويه را شروع کرد.
هر گونه خطر يا مش��کلي که در ارزيابي اوليه پيدا ميش��ود را بايد قبل
از وارد شدن به فاز ارزيابي ثانويه مرتفع نمود .اين بدان معني است که

(شکل 1ـ)12

نيستند.

برخی آسيب ديدگيهای اندامی هرچند ظاهری ترسناک دارند ،اما مهلک

ميتوان ارزيابي ثانويه را تا زمان انتقال مصدوم يا حتي زمان رسيدن به
بخش اورژانس به تعويق انداخت.
هرمصدوم ترومائي بد حال مش��کوک به شکس��تگی را بايد به کمک
يک النگبورد فيکس نموده و در وضعيت سوپاين قرار داد ..اين وضعيت
ت��ا حد ام��کان آناتوميک بوده و اج��ازه عمليات احي��اء را برای مصدوم
فراهم مينماي��د .به اين وضعيت آتل گ��ذاري اناتوميک (anatomic
 )splintingگفته ميش��ود .بس��تن مصدوم به ي��ک النگبورد ميتواند
کليه اس��تخوانها و مفاصل بدن را در جاي خود محفوظ نگه دارد .اگر
اي��ن کار به روش صحيح انجام ش��ود ،توجه را از وضعيتهاي خطرناک
منحرف نخواهد کرد .وظيفه امدادگر آن نيس��ت که در ميان آسيبهاي
مختلف اس��کلتي عضالني افتراق قايل ش��ود ،بلکه وظيفه او آن است تا
آس��يبهاي خطرناک را شناس��ايي و مراقبت نم��وده و اگر وقت اجازه
بدهد ،آسيبديدگيهاي اندامي را شناسايي و بيحرکت سازد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آناتومي و فيزيولوژي
آش��نايي ب��ا آناتوم��ي و فيزيولوژي کلي بدن انس��ان ،بخش مهمي
از پاي��ه علمي ي��ک امدادگر را تش��کيل ميدهد .آش��نايي باآناتومي و
فيزيولوژي پايهاي را تشکيل ميدهند که ارزيابي و درمان بر آن استوار
ميباش��ند .امدادگر بدون آش��نايي کافي با ساختار استخواني و عضالت
نميتواند مکانيسم س��انحه ( )MOIو آسيبديدگيهاي سطحي را به
آس��يبديدگيهاي داخلي مرتبط گرداند .هر چند که قرار نيس��ت اين
کتاب آناتومي و فيزيولوژي سيستم اسکلتي عضالني رابا جزئيات تشريح
نمايد ،اما الزم است به برخي اصول آن اشاره کند.
بدن انسان بالغ حدود  206قطعه استخواني دارد که بر اساس شکل
به انواع بلند ،کوتاه ،تخت ،سوچوري و سزاموئيد ( )sesamoidتقسيم
بندي ميشوند .استخوانهاي بلند شامل فمور ،هوموروس ،راديوس ،تيبيا
و فبوال ميباشند .اس��تخوانهاي کوتاه شامل متاکارپها ،متاتارسها و
انگش��تان ميباشد .استخوانهاي تخت ماننداسترنوم ،دندهها و اسکاپوال
معموال نازک و متراکم ميباش��ند .استخوانهاي س��وچوردار بخشي از

تروماي ناحيه شکم

جمجمه بوده و در بين مفاصل و برخي اس��تخوانهاي جمجمهاي قرار
گرفتهاند .سزاموئيدها اس��تخوانهايي هستند که در بين تاندونها قرار
دارند .اس��تخوان پاتال يا کش��کک بزرگترين استخوان س��زاموئيد بدن
محسوب ميشود (شکل .)12-2
بدن انسان بيش از  700عضله دارد که بر اساس نوع فعاليت تقسيم
بندي ميشوند .عضالتي که اختصاص به اين فصل دارند ،عضالت ارادي
با اس��کلتال ميباش��ند .چون اين عضالت سيستم اسکلتي را به حرکت

(شکل 2ـ)12

اسکلت انسان

فصل يازدهم
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در ميآورند ،موس��وم به عضالت اس��کلتی هس��تند .اي��ن نوع عضالت،
ساختمانهاي بدن را با اراده به حرکت در ميآورند (شکل .)12-3
س��اير عناصر که در اين فصل مورد بحث قرار ميگيرند عبارتند از:
تاندونه��ا و ليگامانه��ا .تاندون نواري از بافت فيبري غير االس��تيک و
محکم است که يک عضله را به استخوان متصل مينمايد .تاندون بخش
س��فيد انتهاي يک عضله است که مستقيما عضله را به استخوان متصل
ميکند .ليگامان نيز يک بافت فيبري محکم اس��ت که اس��تخوان را به
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(شکل 3ـ)12

عضالت اسکلتی مهم بدن انسان

تروماي عضالني اس��کلتي مهلک (مانند شکستگيهاي لگن و
استخوان وصل کرده و وظيفه آن عبارت از نگهداري مفاصل به همديگر .3
ران توام با خونريزي مهلک)
ميباشد.
هدف ارزيابي اوليه آن است تا آسيبهاي مهلک شناسايي و مراقبت
و درمان ش��وند .وجود يک تروماي غير مهلک عضالني اسکلتي ميتواند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دليلي بر وجود تروماي چند سيستم بوده و نبايد امدادگر را از پرداختن
ارزيابي
به ارزيابی اوليه کامل بازدارد .در چنين ش��رايطي ،امدادگر بايد سواالت
در ترياژ ،تروماي عضالني اسکلتي را ميتوان به سه نوع اصلي طبقه زير را بپرسد:
بندي کرد:
اگر ضربه جانبي آنقدر قوي باش��د که موجب شکس��تگي در
•
.1
تروم��اي عضالني اس��کلتي منفرد بدون خط��ر مهلک (مانند اس��تخوان بازو شود (اس��تخواني که با اليهاي از عضالت محکم پوشيده
شکستگيهاي ايزوله يک اندام)
شدهاست) آيا ميتواند به قفسه سينه و ريهها نيز آسيب وارد نمايد؟
چند
تروماي
با
توام
اما
مهلک،
غير
اس��کلتي
تروماي عضالني
.2
آيا همراه با يک شکستگي ساده دنده ،ممکن است آسيبهاي
•
سيس��تمي مهلک (مانند آس��يبديدگيهاي مهلک و شکس��تگيهاي بالقوه مهلک به ناحيه قفسه صدري يا ارگانهاي فوقاني ناحيه شکم نيز
اندام)
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فصل يازدهم

309

وارد شده باشد؟
آيا همراه با السراسيونهاي متعدد ناحيه صورت و شکستگي
•
اس��تخوانهاي ماگزيال ،مانديبل و پيش��اني احتمال وجود آس��يبهاي
بالقوه مهلک وجود دارد يا نه؟
پاس��خ به اين س��ه سوال مثبت ميباش��د .هرچند که امدادگر نبايد
توجه خود را از آس��يبهاي عضالني اسکلتي دور نمايد ،اما الزم است تا
به عاليم و ش��واهد وجود آس��يبهاي مهلک نيز توجه داشته باشد .اين
کار ميتواند تبديل شدن يک آسيب بالقوه مهلک به يک آسيب بالفعل
مهلک را با تاخير روبرو نموده يا حتي از وقوع آن جلوگيري نمايد.

ميگويد که جس��م در حال حرکت تا زماني که توسط نيرويي مخالف و
برابر متوقف نگردد ،کماکان به حرکت خود ادامه ميدهد .خودرو جسم
در حال حرکت است تا زمانيکه توسط خودرويي ديگر متوقف شود .مثال
درب خودرو هدف به سمت بخش فوقاني بازو حرکت کرده و متعاقبا به
سمت ديواره قفسه سينه کش��يده ميشود و موجب شکستگي دندهها،
کوفتگي ريوي واحتماال شکس��تگي اس��تخوان هومروس خواهد شد .در
اين نمونه ،آس��يبهاي اوليه عبارت خواهند بود از شکستگي هومروس،
لگ��ن و فمور .آس��يبهاي ثانوي��ه در اي��ن نمونه ،شکس��تگي دندهها،
آس��يبديدگي عضالت ديواره قفسه سينه و قلب و ريهها ميباشد .يکي
از آس��يبهاي ثانويهاي که بايد مورد برس��ي قرار گيرد عبارت است از
وجود خراشيدگي ناشي از بکارگيري کيسه هوا .يکي ديگر از آسيبهاي
احتمالي ثانويه در ضربه نوع کناري آن است که فرد مسافر خود تبديل
به ش��ي متحرکي در داخل خودرو خواهد ش��د .خودروي ديگري که به
س��مت مسافر برخورد ميکند ،موجب ميشود تا مسافر را به حرکت در
آورد .اي��ن حرکت تا زمان برخورد مس��افر به جس��م ديگر (مثال راننده
خودرو) ادامه خواهد داش��ت .با اين وصف ،ضربات نزديکتر در قياس با
ضربات دورتر آس��يبهاي بيش��تري وارد مينمايد .در اين مورد خاص،
 MOIبراي راننده ،بدن مسافر بدون کمربند ايمني خواهد بود.
بررس��ي صحيح يک حادثه از لحظه ش��روع به حرکت اولين جسم
ي که از حرکت باز ميايستد ،درک درستي از  MOIو
تا آخرين جس��م 
اهميت آن را بدست ميدهد.

اگ��ر موتور س��يکلت فردي ب��ا تيرک تلفن تص��ادف نموده و
•
س��رش به تيرک برخورد نمايد ،آس��يبهاي اوليه عبارت خواهند بود از
آس��يب ناحيه سر ،ستون فقرات گردني و قفسه سينه .آسيبهاي ثانويه
ممکن اس��ت شکس��تگي اس��تخوان فمور به علت «گير کردن» آن در
دستگيرههاي موتور سيکلت باشد.
نمونه ديگر ،سرنش��ين ماش��يني اس��ت که از س��مت مس��افر دچار
تصادف ميشود .همانطور که در فصل سوم گفته شد ،قانون اول نيوتون

اگ��ر در جري��ان ارزيابی اولي��ه ،لباسهای مص��دوم درآورده
•
نشدهاند ،آنها را درآورد.
اگر مصدوم هوشيار است ،از او در مورد حس ،درد MOI ،و
•
ناتوانی حرکتی سوال نمايد.
مصدوم را براي تورم ،السراسيون ،خراشيدگي،هماتوم ،رنگ
•
پوست ،حرکت اندامها ،زمان پر شدگي مويرگي و تغيير شکل ظاهر بدن
مورد ارزيابي مشاهدهای قرار دهد.

مکانيسم آسيب يا MOI

تعيي��ن  MOIيکي از مهمترين وظايفي اس��ت که امدادگر بايد به
منظور ارزيابی ومراقبت از مصدوم ترومايي انجام دهد .انجام س��ريع اين
کار و تشخيص انتقال انرژي زياد در برابر کم (مثال سقوط از يک دوچرخه
در برابر پرت ش��دن از يک موتور س��يکلت) ،امدادگر را قادر ميس��ازد
تا آس��يبهاي خطرناک را شناس��ايي نمايد .بهترين منبع براي تعيين
 MOIخود ش��خص مصدوم ميباش��د .اگر مصدوم قادر به پاسخگويي
نباش��د در آن صورت ميتوان از ش��اهدين سانحه در مورد مکانيسم آن
پ��رس و ج��و کرد .اگر نتوان کس��ي را در اين رابطه پي��دا کرد ،معموال
ميتوان بر پايه آس��يبهاي مش��هود از روش «بهترين حدس» استفاده
کرد .اين اطالعات را بايد به مرکز درماني تحويل گيرنده گزارش نموده
و در پرونده مصدوم ثبت کرد.
ارزيابي اوليه و ثانويه
بر اساس شرح  ،MOIامدادگر بايد پيشاپيش در رابطه با آسيبهاي
اولين گام در هر نوع ارزيابي عبارت از بررسي ايمني صحنه حادثه و
وارده احتمال��ي به مصدوم گمانه زني کرده باش��د .آس��يبهاي اوليه بر
اس��اس  MOIکامال واضح ميباش��ند ،اما از بعد عضالني اسکلتي اين موقعي��ت خواهد بود .زماني که از بي خطر بودن صحنه حادثه اطمينان
آس��يبها (غير از خونريزي ش��ديد) مهلک نب��وده و ميتوان آنها را با حاصل شد .تيم مراقبت پيشبيمارستاني ميتواند دست به کار شود .در
اس��تفاده از آتل گذاري مناسب مراقبت نمود .آسيبهاي ثانويه چندان ارزيابي اوليه خطرناک ترين وضعيتها شناس��ايي شده و مورد مراقبت
واضح نبوده اما وقوع آنها در «روند س��انحه» امکانپذير است .مثالهاي قرار ميگيرند .اگر مصدوم تنفس نداش��ته باشد ،مراقبت از پای آمپوته
شده اهميتی ندارد .برقراری راه هوايي ،تنفس و گردش خون يا ABC
زير اختالف بين آسيبهاي اوليه و ثانويه را بهتر روشن ميکند:
کم��اکان به عنوان مهمترين بخش ارزيابی قلمداد ميش��وند .خونريزی
اگر ش��خصي از يک پنجره خود را پرت کرده و قبل از همه
•
واضح در جرگه ارزيابی اوليه قرار داش��ته و بايد قبل از آنکه خطرآفرين
پاهايش به زمين برخورد کنند ،آس��يبهاي اوليه ميتوانند شکس��تگي
شود ،کنترل گردد.
پاشنه پا ،تيبيا ،فيبوال ،فمور ،لگن و ستون فقرات و نيز وارد آمدن فشار
اگر مصدوم دچار آس��يبهاي مهلک و خطرناک نباش��د ،آنگاه بايد
بر شريان آئورت باشند .با اين وصف ،آسيبهاي ثانويه ميتوانند آسيب
ش��کمي يا ضربه ناحيه سر بعلت افتادن به جلو متعاقب برخورد با زمين اق��دام به ارزيابي ثانويه کرد .در ارزيابي ثانويه ،امدادگر بايد موارد زير را
انجام دهد:
باشند.
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نبضهاي ش��رياني ،درجه حرارت ،کريپيتاس��يون و حرکات
•
بدن مصدوم را لمس نمايد
در چندين محل روی دس��تها و انگش��تان دس��ت و پاها و
•
انگش��تان پا حس مصدوم را تس��ت نمايد .س��ه عصب به دستها و دو
عص��ب به پاها عصب ده��ی دارند .حس مصدوم ممکن اس��ت نقطهای
باش��د .همچنين فونکس��يون حرکتی بايد مورد ارزيابی قرار گيرد (مثال
از طريق باز و بس��ته کردن مشت ،توان گرفتن در دستها و تکان دادن
انگش��تان پا) .حرکات ارادي اندامها را به منظور تشخيص گرفتاريهاي
نورولوژيک يا عضالني مورد آزمايش قرار دهد.
نبضه��ا و حرکت وح��س را قبل و بع��د از آتل گذاری چک
•
نمايد.
تمامی شکس��تگيها و دررفتگيهای مش��کوک را آتل بندی
•
نمايد.
پارگيها يا السراس��يونها ممکن اس��ت خونريزي کم يا زيادي داش��ته
باش��ند .خونريزي به داخل بافتهاي نرم موجب تورم و اکيموز ميشود.
هماتوم و تغيير ش��کل ظاهري ميتوانند دليلي بر شکس��تگي بس��ته يا
آسيبديدگی قابل توجه در يک رگ خونی بزرگ باشد .اغلب مصدومان
دچار آسيبديدگيهای عضالنی اسکلتی از درد شکايت دارند ،مگر آنکه
به دليل آس��يبديدگي عصب در آن ناحيه دچار فقدان حس درد شده
باشند.
توج��ه ب��ه نبضهاي ش��رياني ،حرکت و ح��س از ارکان مه��م ارزيابي
محس��وب ميش��وند .هرچند که فقدان حرکت و ح��س معموال دال بر
وجود آس��يب نورولوژيک ميباشد ،اما اين يافتهها همراه با فقدان نبض
اغلب داللت بر وجود آسيبديدگی جدی شريانی دارند .ارزيابي اوليه به
منظور شناسايي آسيبهاي اوليه و برقراري وضعيت پايه انجام ميشود.
ارزياب��ي مجدد مصدوم در دفعات متوالي براي آن اس��ت تا به تغييرات
وضع او توجه شود.
کريپيتوس احساس��ي است که در آن دو س��ر شکسته استخوانها بهم
ساييده ميشوند .با لمس ناحيه آسيبديده يا حرکت دادن استخوانها
ميتوان اين وضعيت را حس نمود .صداي آن ش��بيه به صداي ترکيدن
حباب روي آب است .هر چند که امدادگر معموال در طي ارزيابي مصدوم
به وجود اين حالت پي ميبرد ،ولي بايد از تکرار بررس��ي آن خودداري
نمود زيرا دامنه آسيب را بيشتر ميگرداند .کريپيتوس احساس ويژهاي
است که کسي به آساني آنرا فراموش نميکند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آسيبهای اختصاصی عضالنی اسکلتی
تروم��ای وارده ب��ه اندامهای فوقان��ی و تحتانی موجب دو نوع آس��يب
ميشوند که در شرايط پيشبيمارستانی نياز به مراقبت دارند :خونريزی
و ناپايداری (شکستگيها و درفتگيها).
خونريزی
خونريزی .ميتواند وس��يع يا ناچيز باش��د .آنچه ک��ه تعيين ميکند تا
مصدوم به س��مت جبران برود يا وارد شوک گردد ،مقدار خون از دست

جدول 12-1

عضالت اسکلتی مهم بدن انسان

نوع شکستگی

مقدار تقريبي خونريزي داخلي (برحسب ميلي ليتر)

دنده

125

راديوس يا اولنا

250-500

بازو
تيبيا يا فيبوال

500-750
500-1000

فمور (ران)

1000-2000

لگن

 1000تا خونريزي وسيع وشديد

رفته و ش��دت خونريزی است (خونريزی چه به صورت نشتی يا اوزينگ
از يک خراش��يدگی بزرگ ،چه به صورت خون قرمز تيره از يک پارگی
سطحی و چه به صورت خون قرمز روشن ازيک پارگی شريانی) .در اين
رابط��ه اصلی وج��ود دارد که ميگويد « :هيچ خونريزی ناچيز نيس��ت؛
هر گلبول قرم��زی ارزش دارد» .حتی يک خونريزی کوچک در صورت
ت��داوم و بي توجهی به آن ميتواند منجر به از دس��ت رفتن قابل توجه
خون شود.
خونريزي خارجي شرياني را بايد در مرحله ارزيابي اوليه شناسايي نمود.
معموال تش��خيص اين نوع خونريزي کار س��ادهاي اس��ت ،اما اگر خون
در زي��ر مص��دوم يا زير لباسهاي تي��ره و کلفت پنه��ان بماند ،ارزيابي
آن مش��کل ميش��ود .در حالت ايدهال و در صورتيکه نيروی کمکی به
اندازه کافی وجود داش��ته باش��د همزمان با برقراری راه هوايي و تنفس،
خونريزی آشکار بايد کنترل شود .در غير اين صورت ميتوان آنرا در زمان
تشخيص ،به هنگام ارزيابی وضع گردش خون مصدوم يا بعد از برداشتن
لباسه��ای او کنت��رل نمود .تخمين مقدار خونري��زي خارجی کار فوق
العاده مش��کلي است .در حاليکه افراد کم تجربه معموال مقدار خونريزی
خارج��ی را بيش از مقدار واقعی تخمين ميزنند ،احتمال تخمين کمتر
از مق��دار واقع��ی نيز وجود دارد ،زيرا عاليم اين نوع خونريزی هميش��ه
پابرجا نيس��تند .مصدوم ممکن است از محل سانحه جابجا شده باشد يا
خون در زير لباسهاي تيره رنگ او پنهان شود .عالوه بر اين ،خون دفع
شده ممکن است جذب سطحي شود که مصدوم روي آن افتادهاست يا
با آب و باران شسته شود.
خونري��زی داخلی نيز در جريان ترومای وارده به عضالت اس��کلتی نيز
شايع اس��ت .منبع خونريزی ممکن اس��ت عروق بزرگ خونی ،عضالت
پاره ش��ده و مغز استخوان استخوانهای شکسته شده باشد .تورم هردم
افزون يکي از اندامها يا س��رد ش��دن ،رنگ پريدگ��ي و فقدان نبض در
يک ان��دام ميتواند دليلي ب��ر خونريزي داخلی از ش��ريانها يا وريدها
باش��د .شکس��تگيها ميتوانند همراه با خونري��زی داخلی قابل توجهی
باش��ند (جدول .)12-1امدادگر بايد هم خونريزي احتمالي داخلی وهم
خونريزی خارجی ناش��ي از تروماي وارده به اندامهاي فوقاني و تحتاني
را مد نظر داشته باشد .اين کار به امدادگر کمک خواهد نمود تا کاهش
پرفوزيون و بروز شوک را پيش بينی کرده و خود را برای وخيم تر شدن
وضع و مداخله برای به حداقل رساندن احتمال وقوع آن آماده نمايد.
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اقدامات مراقبتی
اولي��ن اقدام مراقبتی در مورد خونريزی خارجی عبارت از اعمال فش��ار
مستقيم ميباشد .همانطور که در فصل هفتم توضيح داده شد ،باالگرفتن
ان��دام روند خونريزی را کاهش نداده و حت��ی در مورد ترومای وارده به
سيس��تم عضالنی اس��کلتی ،اين کار ممکن اس��ت وضعيت آسيبها را
وخيم تر گرداند .اگر خونريزی با فشار مستقيم کنترل نشد ،الزم است از
تورنيکه استفاده شود (طبق اصولی که در فصل هفتم بيان شدهاند) .در
اين رابطه اس��تفاده از ترکيبات موضعی هموستاتيک تجاری در شرايط
اورژانس ش��هری چندان مورد توافق نبوده و بايد استفاده از آنها را فقط
برای انتقالهای طوالنی مدت کنار گذاشت.
بعد از کنترل خونريزی در مصدومان دچار خونريزی مهلک از يک اندام،
امدادگ��ر بايد مج��ددا وضعيت را ارزيابی کرده و توج��ه خود را بر روند
احياء و انتقال س��ريع به مرکز دارای امکانات مناسب متمرکز نمايد .در

فصل يازدهم

311

خالل انتقال ،دادن اکس��يژن و تزري��ق مايعات داخل وريدی برای افراد
دچار شوک دس��ته دو ،سه يا چهار را ميتوان ش��روع نمود .مصدومان
دچار خونريزی ناچيز و بدون عاليم ش��وک يا ساير صدمات خطرناک را
ميتوان از طريق اعمال فش��ار مس��تقيم کنترل نموده و متعاقبا ارزيابی
ثانويه را برای آنها انجام داد.
ناپايداري (شکستگيها و در رفتگيها)
پارگي س��اختمانهاي نگهدارنده يک مفصل ،شکس��تگي يک استخوان
و آسيبديدگي ش��ديد عضالت و تاندونها ،همگي بر توانايي يک اندام
در حف��ظ موقعيت خ��ودش تاثير ميگذارند .دونوع آس��يب که موجب
ناپايداري اس��تخوانها و مفاصل ميش��وند عبارتند از :شکس��تگيها و
درفتگيها
شکستگيها
اگر يک استخوان دچار شکستگي شود ،ثابت نمودن آن موجب کاهش

A
B
(شکل 4ـ ،A )12شکستگي باز در برابر شکستگي بسته  ،Bشکستگی بسته استخوان
فمور  ،Cشکستگی باز استخوان تيبيا
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وسعت آسيب و نيز کاهش درد مصدوم خواهد شد .حرکت لبههاي تيز
اس��تخوان شکسته ممکن اس��ت به عروق خونی ،آسيب رسانده و منجر
به خونريزی داخلی و خارجی ش��ود .عالوه براين احتمال آسيبديدگی
بافت عضالنی و اعصاب نيز وجود دارد .بطور کلی شکس��تگي را ميتوان
به دو نوع دس��ته بندی کرد .در شکستگي بسته ،پوست توسط لبههای
اس��تخوان سوراخ نشدهاس��ت ،در حاليکه در شکستگي باز پوست روی
محل شکس��تگی پاره شدهاس��ت (ش��کل .)12-4،Aجراحان ارتوپدی
ممکن اس��ت شکس��تگيها را از روی الگوهای آنها دسته بندی نمايند
(مانن��د شکس��تگي  ،)greenstick، comminutedام��ا افتراق اين
ن��وع شکس��تگيها از همديگر ب��دون تهيه گرافی ام��کان پذير نبوده و
در عال��م واقع بر نحوه مراقبت از شکس��تگيها در صحنه حادثه تاثيري
نميگذارد.
شکس��تگيهاي بس��ته يا  ،Closed Fracturesآن نوع شکستگي
هستند که استخوان دچار شکستگي شدهاست؛ اما پوست روي آن هنوز
تماميت خود را حفظ نمودهاس��ت يعنی پوس��ت پاره نشدهاست (شکل
 .)12-4 ،Bعاليم و نش��انههای شکس��تگی بس��ته عبارتند از :تندرنس،
دفرميتی يا تغيير ش��کل ،هماتوم و کريپيت��وس .با اين وصف در برخی
مصدومان يافته اصلی فقط تندرنس ميباش��د .نبضها ،رنگ پوس��ت و
فونکس��يون حس و حرکت را در ورای محل مشکوک به شکستگی بايد
م��ورد ارزيابی قرار داد .درخواس��ت از مصدوم ب��رای حرکت دادن اندام
شکس��ته ميتواند منجر به شکستگی باز شود .اين قانون هميشه صادق
نيس��ت که چون مصدوم قادر است اندام را حرکت دهد پس شکستگی
ندارد .آدرنالين ناشی از سانحه ترومايي مصدوم را قادر به انجام کارهايي
ميکن��د که در حالت عادی نميتواند آنه��ا را انجام دهد .عالوه براين،
برخی مصدومان تحمل درد فوق العاده بااليي دارند.
شکس��تگيهاي ب��از ي��ا  Open Fracturesمعم��وال زمانی روی
ميدهند که لبه اس��تخوانهاي شکسته پوست را از داخل سوراخ نموده
ي ديگر به
يا اينکه پارگي و له ش��دگي پوس��ت حاصل برخورد جس��م 
هنگام وارد شدن آسيب ميباشد (شکل  .)12-4،Cزمانی که استخوان
شکسته ،پوست را سوراخ مينمايد انتهای استخوان توسط باکتريهای
موجود در پوس��ت يا محيط ممکن است دچار آلودگی شود .اين عارضه
خطرناک شکس��تگی باز منجر به عفونت استخوان يا استئوميليت شده
و در رون��د ترميم شکس��تگی اختالل ايجاد مينماي��د .هرچند که زخم
جلدی ناش��ی از شکستگی باز معموال خونريزی چندان قابل توجهی به
همراه ندارد ،اما خونريزی از مغز استخوان يا از هماتوم موجود در عمق
بافت ممکن اس��ت تداوم پيدا کن��د .امدادگر بايد هر زخم باز نزديک به
محل شکس��تگی را بعنوان شکستگی باز درنظر گرفته و براين اساس از
آن مراقبت نمايد .امدادگر نبايد س��عي در جاي انداختن برآمدگيهای
استخوانی يا لبههاي استخوان بنمايد ،زيرا لبهها معموال بعد از بيحرکت
کردن اس��تخوان شکس��ته يا توس��ط اس��پام عضالني در جايگاه تقريبا
طبيعي خود قرار ميگيرند .آتل گذاری ناکافی يا دستکاری ناشيانه يک
اندام دچار شکس��تگی ممکن است شکستگی بسته را به شکستگی نوع
باز تبديل نمايد .شکستگيهای باز در فرد مصدوم را به راحتی ميتوان

(شکل 5ـ )12گرافی شکستگی لگن نوع کمپرسيون قدامی خلفی .ارتفاق عانه وسيعا از
هم جدا شده ،مفص ساکروايلياک دچار ازهم گسيختگی شده و راموسهای استخوان عانه يا
پوبيس شکستگی دارند.

تشخيص داد.
همانطور که قبال خاطر نش��ان ش��د ،شکس��تگيها ميتوانند منجر
ب��ه خونريزی داخلی قابل توجهی به س��طوح بافتی اطراف بش��وند .دو
شکستگی که بيش از همه موجب خونريزی داخلی قابل توجه ميشوند
عبارتند از :شکس��تگی اس��تخوان فمور و شکس��تگی لگن .هر فرد بالغ
ميتواند از هر ران يک تا دو ليتر خون از دست بدهد .بنابراين خونريزی
داخلی ناش��ی از شکستگی هر دو اس��تخوان فمور آنقدر هست که فرد
مصدوم را به سوی مرگ ناشی از شوک هيپوولميک بکشاند.
يکي ديگر ازشکستگيها منجر به خونريزي وسيع ،شکستگي ناحيه
لگن ميباش��د (ش��کل  .)12-5سرخرگها و س��ياهرگهای کوچک و
متعددی در اطراف لگن قرار گرفته و ممکن است توسط انتهای شکسته
اس��تخوانها يا مفاصل س��اکروايلياک دچار پارگی ش��وند .دس��تکاری
ناش��يانه و تهاجمی لگن دچار ناپايداری ناش��ی از شکس��تگی ميتواند
منجر به خونريزی قابل توجهی بش��ود .برای ارزيابی لگن ،مالمسه آرام
قابل قبول اس��ت اما فقط يکبار بايد انجام ش��ود .فش��ار دس��تی آرام از
جل��و به عقب و از طرفين ميتواند کريپيتوس يا ناپايداری را تش��خيص
دهد .ناحيه اطراف لگن «فضايي بالقوه» قلمداد ميش��ود ،زيرا ميتواند
گس��ترش پيدا کرده و مقادير فراوانی خون را در خود نگه دارد .بهمين
دليل خونريزی در اين فضا ممکن اس��ت عاليم خارجی چندانی از خود
نش��ان ندهد .شکس��تگيهای باز لگن اغلب به هنگام برخورد خودرو به
عابر پياده يا به بيرون پرت ش��دن سرنش��ين خودروه��ا اتفاق افتاده و
معموال مرگبار ميباش��ند .در چنين س��وانحی خونريزی خارجی بيشتر
از خونريزی داخلی بوده و انتهای اس��تخوانهای شکسته موجب پارگی
رکتوم و واژن ش��ده که در نهايت موجب عفونت ش��ديد در ناحيه لگن
ميشود (قاب .)12-1
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قاب 1ـ 12شکستگيهای لگنی

شکس��تگيهای لگنی دامنه وس��يعی داش��ته و ميتوانند از شکستگی
کوچک و کم اهميت تا شکس��تگيهای پيچي��ده توام با خونريزی داخلی و
خارجی نوس��ان داشته باشند .در مجموع شکستگيهای حلقه لگنی در 6%
موارد و شکس��تگيهای باز در  50%موارد منجر به مرگ و مير ميش��وند.
خونريزی علت اصلی مرگ در شکس��تگيهای لگن محس��وب ميگردد .در
بقيه موارد مرگ به علت  TBIو نارس��ايي چند ارگان ميباشد .از آنجاييکه
لگن اس��تخوانی محکم بوده و براحتی شکس��ته نميشود ،مصدومان دچار
شکستگی لگنی معموال گرفتارآس��يبهای ديگری از جمله(%51) TBI
شکستگيهای استخوان بلند ( ،)48%آسيبهای توراسيک ( ،)20%پارگی
مجرای خروج ادرار در مردان ( ،)15%ترومای طحال ( )10%و ترومای کبد
و کليه ( )7%نيز ميشوند.

انواع شکستگيهای لگنی

شکس��تگی راموسها .شکس��تگی منفرد راموسهای تحتانی و
•
فوقان��ی معموال کوچک ب��وده و نياز به مداخله جراحی ندارند .افرادی که با
صربت روی ناحيه پرينه خود سقوط ميکنند ،ممکن است دچار شکستگی
ه��ر چهار راموس ش��وند ( .)"Straddle" injuryاين شکس��تگی معموال
خونريزی داخلی چندانی به همراه ندارد.
•
شکستگی حفره استابولوم .اين شکستگی زمانی روی ميدهد که
سر اس��تخوان فمور با ضربت به ديواره استابولوم برخورد مينمايد .مداخله
جراحی معموال به منظور بازسازی فونکسيون طبيعی مفصل هيپ ضرورت

اقدامات مراقبتی
شکس�تگيهای باز و بس�ته .اولين اقدامات مراقبتی در شکس��تگيها
عبارتند از کنترل خونريزي و مداواي ش��وک .اعمال فش��ار مس��تقيم و
گذاش��تن پانسمان فش��اری تقريبا هر نوع خونريزی خارجی در صحنه
حادث��ه را کنترل خواهند ک��رد .زخمهاي باز يا انته��ای درمعرض ديد
اس��تخوانهای شکسته را بايد با يک پانس��مان فشاري استريل پوشاند.

دارد .اين شکستگی ميتواند موجب خونريزی داخلی قابل توجهی بشود.
•
شکس��تگيهای حلقه لگنی .اين نوع شکس��تگيها را معموال در
سه دسته قرار ميدهند .خونريزی مهلک در شکستگی نوع عمودی احتماال
ش��ايع تر ميباش��د ،اما احتمال آن در هر سه نوع شکس��تگی وجود دارد.
امدادگر ميتواند کريپيتوس را لمس نموده و متوجه ناپايداری اس��تخوانی
در هر کدام از اين سه نوع شکستگی بشود.
شکس��تگيهای متراکم طرفی بيشترين موارد شکستگی حلقه
.1
لگن��ی را تش��کيل ميدهند .اين نوع شکس��تگی زمانی اتف��اق ميافتد که
ترومای ش��ديد از دو طرف به لگن وارد ش��ود (مثال برخورد ماشين به عابر
پياده) .در اين شکستگی از حجم لگن کاسته ميشود.
.2
شکستگی متراکم قدامی خلفی حدود  15%موارد شکستگيهای
حلقه لگنی را تشکيل ميدهند .اين نوع شکستگی زمانی اتفاق ميافتد که
تروما در جهت قدامی خلفی به بدن وارد شود (مثال شخص در بين خودرو
و ديوار گير ميکند) .به اين نوع شکستگی «کتاب ِ باز» نيز ميگويند ،زيرا
معموال ارتفاق عانه از هم جداشده و حجم لگن بيشتر شدهاست.
شکستگی عمودی کمترين موارد شکستگيهای حلقه لگنی را
.3
تشکيل ميدهند اما بيشترين تلفات را به همراه خود دارند .اين شکستگی
زمانی اتفاق ميافتد که تروما به نيمهای از لگن وارد ميش��ود (مثال سقوط
از بلن��دی و قرار گرفتن روی يک پا) .چ��ون نيمهای از لگن از بخش ديگر
جدا ميش��ود ،عروق خونی معموال پاره ش��ده و منجر به خونريزی داخلی
شديدی ميگردند.

خونريزی داخلی عموما توس��ط روش بيحرکت س��ازی اندام شکس��ته
کنترل ميش��ود .اين کار از شدت درد نيز ميکاهد .اگر انتهای شکسته
اس��تخوانها در خ�لال آتل گذاری مجددا به داخل زخم برگش��ت پيدا
کنن��د ،اين موضوع را باي��د در پرونده مصدوم مکتوب نم��وده و آنرا به
پرس��نل بخش اورژانس نيز ي��ادآوری کرد .تجويز داخ��ل وريدی آنتي
بيوتيکه��ا در صحن��ه حادثه به مصدوم��ان فايده چندان��ی دربرندارد
(مخصوصا در موقعيتهای شهری و حومه شهری).
اندام شکس��ته بايد تاحد امکان حرکت داده نش��ود .هدف اصلی از
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قاب 2ـ 12انواع آتل يا اسپلينت

A

C
 ،Aآتل ريجيد يا انعطاف ناپذير ،B .آتل انعطاف پذير ،C .آتل کششی
ان��واع مختل��ف آت��ل و مواد آتل��ی وجود دارند که ش��امل م��وارد زير
ميباشند:
•
آتل ريجيد يا انعطاف ناپذير را نميتوان تغيير شکل داد .اندام
شکس��ته شده بايد طوری قرار داده شود تا با شکل آتل متناسب گردد.
مثال اين نوع آتلها عبارتند از :آتلهای صفحهای (چوب ،پالس��تيک،
فلز) و آتلهای بادش��و يا «بادی» .بکبوردهای بلند نيز در اين گرو قرار
ميگيرند .از اين دس��ته آتلها بيش��تر برای آتل بندی شکستگيهای
استخوان بلند استفاده ميشود.

آت��ل گذاری جلوگيری از حرکت اس��ت .اين اقدام موجب کاهش درد و
ممانعت از آسيب بافتی بيشتر و خونريزی نيز خواهد شد .برای بيحرکت
سازی موثر هرکدام از استخوانهای بلند،الزم است تا کل اندام بيحرکت
شود .برای انجام اين کار ،الزم است تا همزمان با بيحرکت سازی مفصل
و استخوان باالتر (پروگزيمال) و مفصل و استخوان پايين تر (ديستال)،
محل آسيبديده را به کمک دست حمايت نمود .انواع متعددی از آتلها

B
•
آتلهای انعطاف پذير را ميتوان به انواع شکل و فرم درآورد
تا با ش��کل اندام دچار شکستگی متناسب ش��وند .مثال اين نوع آتلها
عبارتند از :آتلهای واکيوم ،متکا ،پتو ،آتل مقوايي آتل س��يمی نردبانی
و آتل فلزی فوم دار .از اين آتلها برای آتل گذاری مچ دس��ت ،مچ پا و
نيز استخوانهای بلند ميتوان استفاده کرد.
•
آتلهای کششی طوری طراحی ش��دهاند تا بتوان از آنها در
جهت کش��ش مکانيکی و راست نمودن شکستگيها استفاده کرد .اين
آتلها عموما برای بيحرکت س��ازی شکستگی اس��تخوان فمور کاربرد
دارند

وجود داشته و از اغلب آنها ميتوان برای بيحرکت سازی شکستگيهای
باز و بس��ته اس��تفاده نمود (قاب  .)12-2با گذاشتن هر نوع روی اندام،
امکان بررسی و معاينه بيش��تر آن اندام کامال محدود ميشود .بنابراين
قبل از آتل گذاری بايد ارزيابی کامل و دقيقی انجام شود.
بط��ور کل��ی اغلب شکس��تگيها را در همان پوزيش��نی آتل گذاری
ميکنند ک��ه قرار گرفتهاند .موارد اس��تثناء عبارتند از :مصدومان دچار
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• شک به شکستگی لگنی
• شک به شکستگی گردن فمور (شکستگی هيپ)
• جداشدگی يا آمپوتاسيون مچ پا و پا
• ش��ک به شکستگی مجاور مفصل زانو (در چنين موقعيتی ميتوان
از آتل تراکشن استفاده کرد اما نبايد کشش داده شود).

شکس��تگی فاقد نب��ض در اندامها و مصدومانی که ب��ه علت قرار گيری
ان��دام در وضعيت غير معمول ،امکان انتقال آنها وجود ندارد .در چنين
مواقعی امدادگر ميتواند با احتياط اندام شکس��ته را صاف كرده و سعی
نمايد تا آنرا به پوزيشن آناتوميک نرمال برگرداند .اگر يک يا دو بار تالش
نتواند گردش خون را برگرداند ،تالشهای بيش��تر احتماال موفقيتی به
همراه نخواهند داش��ت .اگر مصدوم از درد شديد شکايت داشته باشد يا
ه��رگاه در مصدومی عالوه بر شکس��تگی تنه فمور ،وضعيت مهلکی
اگر احساس شود که در برابر حرکت مقاومت وجود دارد ،نبايد اقدام به نيز وجود داش��ت باش��د ،نبايد وقت را برای گذاشتن آتل تراکشن تلف
راس��ت نمودن اندام کرد .برگشتن اندام به پوزيشن نرمال ،اقدام به آتل نمود .بجای اين اقدام ،بايد توجه را بر آن وضعيت خطير متمرکز نمود.
گذاری را آسان نموده و روند گردش خون را بهبود ميبخشد.
با بيحرکت س��ازی مصدوم روی يک بکبورد بلند ،شکس��تگيهای اندام
هن��گام آت��ل گذاش��تن (از هرنوع) بايد چهار نکت��ه ديگر را همواره تحتان��ی نيز به اندازه کافی تثبيت ميش��وند .اس��تفاده از  PASGدر
درنظر داشت:
شوک غير جبرانی دسته سه و چهار نيز قادر به تثبيت شکستگی فمور
ب��رای جلوگيری از حرک��ت اندام در درون آت��ل ،داخل آتل ميباشد.
.1
ريجيد را پدگذاری نماييد ..اين اقدام هم از شدت درد مصدوم ميکاهد
شکستگيهای لگنی .شکستگيهای خطرناک لگنی امدادگر را در
و هم از بروز زخمهای فشاری ممانعت بعمل ميآورد.
برابر دو مش��کل قرار ميدهند .مشکل اساسی خونريزی داخلی است که
.2
زيورآالت و س��اعت مچی را درآوريد ،زيرا اين اش��ياء متعاقب مقابله با آن بسيار سخت اس��ت .برخی اطالعات بر مفيد بودن استفاده
بروز تورم موجب اختالل در خونرس��انی ميشوند .ميتوان از لوسيون يا از  PASGدر کنت��رل خونريزی داللت دارند .از اين وس��يله بايد فقط
ژل لوبريکان برای درآوردن حلقههای تنگ استفاده کرد.
زمانی اس��تفاده شود که مصدوم دچار ش��وک غير جبرانی دسته سه و
.3
فونکسيون نوروواس��کوالر در ورای محل آسيب قبل و بعد از چهار باش��د .درصورت دردسترس نبودن  PASGميتوان از يک مالفه
هر نوع آتل گذاری را ارزيابی نماييد .هرچند وقت يکبار نير اين ارزيابی اس��تفاده کرد و آنرا به دور ناحيه تحتانی لگن پيچاند و محکم گره زد.
را تک��رار کني��د .فقدان نبض در ي��ک اندام داللت بر آس��يب عروقی يا اندامه��ای تحتان��ی را بايد بهم نزديک کرده و آنها را به س��مت داخل
س��ندروم کمپارتمان داشته و بر لزوم انتقال سريع مصدوم به يک مرکز چرخاند و در همان پوزيش��ن محکم نم��ود .چندين نوع «بايندر لگنی»
درمانی مناسب تاکيد دارد.
ب��ه منظور تثبيت برخی شکس��تگيهاي آن طراحی ش��دهاند .تا کنون
.4
بع��د از آتل گذاری ودر صورت ام��کان اندام را باال نگه داريد ،هيچ دلي��ل قانع کنندهای در مورد اس��تفاده از اي��ن بايندرها در زمان
زيرا تورم واحساس َُزق زق را کاهش ميدهد .برای کاهش درد و التهاب انتقال مصدوم دچار شکس��تگی لگنی از صحنه حادثه به مركز تروما يا
ميتوان يخ و پکهای سرد را روی اندام آتل گذاری شده و در مجاورت بيمارستان منتشر نشدهاست (قاب .)12-3
محل مشکوک به شکستگی گذاشت.
مش��کل دوم آن است که چنين مصدومی رابه زحمت بتوان حرکت
داد .حتی غلتاندن ساده ممکن است موجب جابجايي قطعات استخوانی
شکستگی استخوان فمور .شکستگيهای فمور به علت عضالت ناحيه ش��ده و منجر به خونريزی بيشتر شود .بهترين روش براي حرکت دادن
ران نياز به آتل گذاری ويژهای دارند .اس��تخوان فمور عالوه بر داش��تن مصدوم دچار شکستگي ناپايدار لگنی استفاده از يک برانکار نوع scoop
نق��ش کليدی در نگهداری ان��دام تحتانی ،با گراي��ش عضالت نيرومند ميباشد.اگر اين نوع برانكار در دسترس نباشد در چنين وضعی به کمک
ناحي��ه ران به انقباض ني��ز مقاومت مينمايد .وقتيک��ه ناحيه تنه فمور
دچار شکس��تگی ميش��ود ،اين مقاومت در برابر انقباض ازبين ميرود.
در نتيجه ،عضالت منقبض گرديده و دو انتهای تيز اس��تخوان شکس��ته
عض�لات را پاره کرده ،موجب خونريزی داخلی و تش��ديد درد ش��ده و
مصدوم را به سمت شکستگی باز سوق ميدهند .در غياب وضعيتهای
مهلک ،الزم است تا برای تثبيت شکستگيهای تنه فمور از آتل کششی
يا تراکشن استفاده ش��ود .گذاشتن تراکشن (چه دستی و چه به کمک
وس��يله مکانيکی) از خطر بروز خونريزی داخلی و ش��دت درد مصدوم
ميکاهد .مطالعهاي روي استفاده از آتل هاي تراكشني در شرايط پيش
بيمارس��تاني نشان داد كه %40مصدومان يا آسيبي داشتند كه استفاده
از آتل را دشوار مي نمود يا دارای شرط ممنوعيت استفاده از آن بودهاند.
موارد ممنوعيت گذاشتن آتل تراکشن به قرار زير است:
(شکل 6ـ )12در رفتگي عبارت است از جداشدن يک استخوان از يک مفصل
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همانطور که در متن اشاره شد حداقل سه نوع بايندر لگنی تجاری
وجود دارند :بايندر لگنی داالسSam Sling ،و .TPOD

منطق بکارگيری بايندرهای لگنی

برخی شکس��تگيهای حلقه لگنی (مثال شکس��تگی متراکم قدامی
خلفی) موجب بيش��تر شدن فضای لگن گرديده و درنتيجه فضای سوم
برای خونريزی بيش��تر را فراهم ميآورند .چون فضا بيش��تر شده ،بافت
پيرامونی لگن برای تامپوناد کردن خونريزی کم ميشود .قبل از اختراع
بايندره��ای لگنی ،مصدوم��ان دچار اين نوع شکس��تگيها و ناپايداری
هموديناميک (شوک) را تحت فيکساسيون خارجی لگن قرار ميدادند
تا از حجم فضای لگنی کاس��ته و احتمال تامپوناد خونريزی را افزايش
دهند .هرچند که فيکساس��يون خارجی ني��از به تزريق خون را کاهش
ميداد ،اما هيچ مدرک مکتوبی دال بر کاهش ميزان مرگ و مير ناشی
از اين نوع شکس��تگيها متعاقب اس��تفاده فيکساسيون خارجی منتشر
نشدهاست.

مشکالت ناشی از بکارگيری آنها

چند مش��کل در رابطه با اس��تفاده از بايندرهای لگنی در ش��رايط
پيشبيمارستانی وجود دارند:
تش��خيص شکس��تگيهای لگنی بدون اس��تفاده ار اش��عه
.1
ايکس مش��کل ميباش��د .هيچ مدرکی دال بر آنک��ه امدادگران بتوانند
براساس معاينه بالينی شکستگی ناحيه لگن را تشخيص بدهند منتشر
نشدهاست .گذش��ته از اين همه انواع شکس��تگيهای لگنی با استفاده

از باين��در بهبود پيدا نميکنند .هرچند که اس��تفاده از اين بايندرها در
شکس��تگيهای متراکم قدامی خلفی مفيد اس��ت ،اما در شکستگيهای
متراکم جانبی ،قبال از حجم فضای لگنی کاسته شدهاست.
دادههای ناچيزی در مورد کارايي آنها دردس��ترس ميباشد.
.2
فقط چند مطالعه گذش��ته نگر در رابطه با اس��تفاده از بايندرها آنهم در
محيط بيمارس��تان منتش��ر ش��دهاند .هرچند که برخی از اين مطالعات
حکايت از کاهش قابل توجه حجم فضای لگنی دارند ،اما برخی ديگر بر
نياز به تزريق خون داللت داش��ته و هيچکدام نشان ندادهاند که کاهشی
در م��وارد مرگ و مير متعاق��ب بکارگيری بايندره��ای لگنی روی داده
باشد.
هيچ مدرک منتش��ر شدهای در رابطه با استفاده از بايندهای
.3
لگنی در شرايط پيشبيمارستانی در دسترس نبوده و بنابراين استفاده از
آنها دستآورد چندانی به همراه ندارد.
هزينه استفاده ازاين وسيله باال است.
.4

استفاده احتمالی

يکی از موارد اس��تفاده قابل قبول بايندر لگنی در ش��رايط خارج از
بيمارستان ،زمانی است که مصدوم دچار شکستگی متراکم قدامی خلفی
(تش��خيص داده شده با اشعه ايکس) و شوک دس��ته دو ،سه يا چهار را
از مرکزی به مرکز ديگری منتقل مينمايند .در اين دس��ته از مصدومان
الزم اس��ت تا وس��يله را قبل از انتقال (مخصوصا در افراد دچار ش��وک
غيرجبرانی) درجايگاه خود قرار دهند .تصميمگيری در مورد اس��تفاده از
اين وسيله بايد با نظر موافق پزشکان معالج باشد.

روش غلتان��دن به اندازهای مصدوم را ميچرخانند که بتوان بکبودر بلند
را از زير او عبور دهند .اين اقدام بايد خيلی سريع انجام شود.

دررفتگيها

(شکل 7ـ)12
شده است.

در رفتگي قدامی زانوی راست .استخوان تيبيا روی استخوان فمور سوار

ليگامانها مفاصل را کنار همديگر نگه داشته وتاندونها استخوانها
رابه عضالت متص��ل مينمايند .حرکت يک اندام حاصل انقباض (کوتاه
ش��دگی) عضالت ميباش��د .اين کاه��ش طول ،تاندونه��ای متصل به
استخوان را کشيده و موجب حرکت اندام در مفصل ميشود .در رفتگي
يا عبارت اس��ت از جدا ش��دن دو اس��تخوان در نقطه مفصل که حاصل
پارگی قابل توجه ليگامانهاي نگه دارنده آنها ميباش��د (شکلهای-6
 12و  .)12-7در رفتگ��ي هم نظير شکس��تگی منجر به ايجاد ناحيهاي
ناپاي��دار ميش��ود که امدادگر باي��د از آن محافظت کن��د .در رفتگيها
موجب درد شديدي ميشوند .افتراق در رفتگی از شکستگي کار آساني
نبوده و ممکن اس��ت توام با شکستگی باش��د (شکستگی ـ در رفتگی).
افرادي که قبال دچار در رفتگي ش��دهاند ،زمينه بيش��تري دارند تا دچار
در رفتگيهاي مکرر ش��وند ،مگر آنکه مش��کل آنها با تکنيک جراحی
مرتفع گرديده باشد .برخالف افرادی که برای اولين بار دچار در رفتگی
ميشوند ،اين افراد معموال به مشکل واقف بوده و خودشان در ارزيابي و

تروماي ناحيه شکم

بي حرکت نمودن عضو کمک خواهند کرد.
اقدامات مراقبتی
بعن��وان يک قانون کلي ،در رفتگيهاي مش��کوک را بايد در همان
وضعيتي که پيدا ميش��وند ،آتل گذاري نمود .اگر نبض قابل شناسايي
نباشد ،امدادگر ميتواند قدري مفصل را دستکاري نمايد تا جريان خون
بازگش��ت پيدا کند .اگر زمان انتقال به بيمارستان کوتاه باشد ،بهتر آن
اس��ت که بجای دستکاری مقدمات انتقال را فراهم آورد .اين دستکاري
موجب درد ش��ديدي خواهد ش��د .بنابراين قبل از هر نوع حرکت دادن
ان��دام بايد مص��دوم را آماده انتقال نم��ود .ميتوان از ي��ک آتل جهت
بيحرکت س��ازی استفاده کرد .مس��تند نمودن وضع در رفتگی در زمان
برخ��ورد اوليه با آن ،وج��ود نبضها ،حرکت ،حس و رنگ در قبل و بعد
از آتل گذاري از اهميت زيادي برخوردار اس��ت .در زمان انتقال ميتوان
از پکهاي يخ به منظور کاهش درد و تورم اس��تفاده کرد .اس��تفاده از
داروهای مسکن برای کاهش درد ضرورت دارد
جامع��ه مل��ي پزش��کان  EMSتوصيه ميکند که اگ��ر زمان انتقال
طوالني اس��ت ،بهتر اس��ت در رفتگي جا اندازي شود .منطق آنها براي
اين توصيه آن اس��ت که اگر مفاصل براي مدت طوالني در موقعيت در
رفتگي باقي بمانند ،امکان جا انداختن آنها مشکل تر ميشود .بنابراين
بهتر است امدادگر پيشبيمارستاني در صحنه حادثه اقدام به جا اندازي
بنمايد .قبل از اقدام به اين کار ،بايد به امدادگر تکنيکهای مناسب جا
انداختن آموزش داده ش��وند .تالش برای جا اندازی مفاصل فقط زمانی
مجاز اس��ت که اجازه مکتوب داده ش��ده باشد يا تحت نظارت و کنترل
پزشکان باشد .روشهای جا اندازی مفاصل بايد به خوبي ثبت شوند.
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مالحظات ويژه

مصدوم دچار تروماي خطرناک در چند سيستم

توج��ه ب��ه اولويتهای ارزيابی اوليه در مص��دوم دچار ترومای چند
سيستم بدان معنی نيست که آسيبهای اندامهای فوقانی و تحتانی مورد
غفلت واقع ش��وند يا آنکه از آنها به قدر الزم محافظت نشود .اين بدان
معنی است که در مواجهه با مصدوم ترومايي بدحال دچار آسيبديدگی
ان��دام فاقد خونريزی ،حفظ حيات بر حفظ يک اندام ترجيح دارد .توجه
به حف��ظ و برقراری فونکس��يونهای حياتی به کم��ک عمليات احياء،
از توج��ه به آس��يبهای اندامی (عليرغم ظاهر ترس��ناک آنها) اولويت
بيش��تری دارد .با بيحرکت سازی مناس��ب مصدوم توسط بکبورد بلند،
عم�لا هرچهار اندام او نيز در وضعي��ت آناتوميک قرار ميگيرند .اگر در
ارزيابی اوليه معلوم شود که مصدوم دچار آسيبهای مهلک بوده که نياز
به مداخله س��ريع داشته و در همان حال زمان انتقال بسيار کوتاه است،
ضرورت ارزيابی ثانويه منتفی ميباش��د .اگ��ر به اين دليل انجام ارزيابی
ثانويه به تاخير بيافتد ،امدادگر ميتواند دليل عدم انجام اين اقدام را در
پرونده مصدم ذکر نمايد.

فصل يازدهم
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مقابله با درد
جامعه پزش��کان  EMSتوصيه به اس��تفاده از داروهای مس��کن در
مصدوم��ان دچار ترومای منفرد اندامها و شکس��تگی هيپ کردهاس��ت.
اقدام��ات پاي��ه (ازجمله بيحرکت س��ازی ،گذاش��تن يخ و ب��اال آوردن
عضو) بايد در ابتداء انجام ش��ده و به منظور کاهش اضطراب با مصدوم
ارتباط خوبی برقرار نمود .پروتکل اس��تفاده از داروهای مس��کن و موارد
کاربرد و ممنوعيت آنها بايد همواره در دس��ترس امدادگران باش��د .از
جمل��ه داروهای مورد اس��تفاده عبارتند از :س��ولفات مورفين ،فنتانيل،
مپريدين،هيدرومورف��ون ،نيتروس اکس��ايد و داروهای ضد التهابی غير
اس��تروئيدی موس��وم به  .NSIADوضع مصدوم قب��ل و بعد از تجويز
داروهای مسکن بايد در پرونده ذکر شود .عاليم حياتی (از جمله نبض،
تعداد تنفس و فشار خون) و پالس اکسيمتری بايد مرتبا مانيتور شوند.
کاپنوگرافی مداوم ميتواند عاليم هش��دار دهنده اوليه ناش��ی از مصرف
بيش از حد دارو در فرد مصدوم را نشان دهد.
از مس��کنها ميتوان برای آس��يبديدگی مفاصل و اندامهای منفرد
استفاده کرد ،اما استفاده آنها در مصدومان دچار ترومای چند سيستم
معموال قابل دفاع نيست .زمانی که شکستگی و درفتگی تثبيت گرديده
و آت��ل گذاری ش��دند ،درد مصدوم تا حد زيادی کاه��ش پيدا ميکند.
ثابت نمودن اندام عارضه ديده دامنه حرکت را کاهش داده و بنابراين از
شدت ناراحتی مصدوم خواهد کاست .اگر مصدوم دچار آسيبهای قابل
توجه چندان از درد ابراز ش��کايت نکند ،بايد او را از نظر استعمال الکل
و داروهای مخدر مورد معاينه قرار داد.
از داروهای مس��کن بايد براس��اس تشخيص صحيح و در حد تحمل
مصدوم اس��تفاده شود .در موارد زير نبايد از مسکنها استفاده کرد)1( :
مصدوم دچار شوک يا مشرف به شوک )2( ،مصدومی که متعاقب تثبيت
و آت��ل گذاری بهبود پيدا ميکند و ( )3مصدومی که بنظر ميرس��د از
الکل و مواد مخدر اس��تفاده کرده باشد .بدون اطالع از عوارض احتمالی
يک دارو نبايد اقدام به تجويز آن نمود.
مقابله با درد در مصدوم ترومايي ش��امل تس��کين درد فيزيکی و نيز
کاهش اضطراب ناشی از درد و موقعيت ميباشد .مسکنها با درد مقابله
ک��رده و داروهای آرامبخش از دامنه اضطراب ميکاهند .بنزوديازپينها
مانن��د ديازپام ،ميدازوالم ،لورازپام و آلپرازوالم از ش��ناخته ش��ده ترين
آرامبخشها بوده و منفعت ايجاد فراموش��ي نوع آنته گريد را نيز دارند.
مصدوم��ان معموال بعد از تزريق دارو جزئي��ات ماجرا را به ياد نخواهند
آورد .مصرف همزمان يک بنزوديازپين و يک داروی مخدر اکيدا توصيه
نميشود.
درد ش��ديد اغل��ب با تزري��ق نارکوتيکها (داروه��ای مخدر) مرتفع
ميش��ود .عموما از مورفين ،فنتانيل ،مپريدي��ن ،بوتورفانول و نالبوفين
اس��تفاده ميشود .دپرسيون تنفسی تا حد آپنه (قطع تنفس) از عوارض
خطرناک داروهای مخدر ميباشد .از عوارض نامطلوب ديگر اين داروها،
خاصيت گش��اد کنندگی عروق است .اين عارضه در مصدومان ترومايي
اهميت زيادی دارد ،زيرا در افراد دچار ش��وک جبرانی دسته دو ممکن
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

اس��ت هيپوولمی «آشکار گشته» و هيپوتانس��يون شديد روی دهد .در
مصدومان دچار ش��وک جبران��ی احتمالی باي��د از کمترين دوز ممکن
داخل وريدی ش��روع کرده و آنرا بتدريج تا حدی که درد تس��کين پيدا
کن��د ،تيتراژ کرد .بهتر اس��ت در مصدومطن تروماي��ي نارکوتيکها به
ص��ورت داخل وريدی تزريق ش��وند چون در تزري��ق داخل عضالنی با
حضور هيپوپرفوزيون ،جذب دارو با اش��کال روبرو ميشود .ساير عوارض
احتمالی داروهای مخدر عبارتند از :تهوع و اس��تفراغ ،س��رگيجه ،خواب
آلودگی و حالت نش��ئگی يا يوفوريا .بهمين دليل ،اس��تفاده از داروهای
مخدر در مصدومان دچار ترومای ناحيه سر بايد با احتياط کامل صورت
گيرد ،زيرا هيپرتانس��يون داخل جمجمهای ممکن اس��ت تشديد شود.
دادهها حکايت از آن دارند که قدرت تسکين و عوارض نامطلوب مورفين (شکل 8ـ )12آمپوتاسيون تقريبا کامل ساق پای چپ متعاقب گير افتادن در دستگاه.
ماده سياه فيبری است که توسط ماشين توليد ميشده است.
و فنتانيل باهم برابرند.
تشنج ش��وند .تک دوز معمول پيشبيمارستانی مپريدين معموال چنين
اثرات��ی به همراه ندارد .در افرادی که از س��اير داروهای تضعيف کننده
مورفين
سيس��تم اعصاب مرکزی يا الکل اس��تفاده ميکنند ،بايد مپريدين را با
مورفي��ن را برای تس��کين درد متوس��ط تا ش��ديد مصدومان بکار احتي��اط بکار برد .مانند س��اير مخدرها ،مپريدين ني��ز ميتواند موجب
ميبرند .دوزاژ بايد بر اساس پاسخ مصدوم و وضع فيزيولوژيک او تيتراژ دپرسيون تنفسی شود .دوز اين دارو در افراد سالمند 1تا  2ميلی گرم بر
شود .ميتوان آنرا داخل وريدی ،داخل عضالنی و زير جلدی تزريق کرد .کيلو گرم داخل عضالنی ،داخل وريدی يا زير جلدی ميباشد .به هنگام
دوزاژ داخل وريدی بزرگساالن معموال  2/5تا  15ميلی گرم ميباشد که تزريق داخل وريدی بايد آنرا ترقيق کرده و آهس��ته تزريق نمود .تزريق
در عرض چند دقيقه به آهس��تگی تزريق شده و در همان حال به پاسخ س��ريع احتمال بروز عوارض جانبی را بيش��تر ميگرداند .در مصدومان
مصدوم و عوارض دارو توجه ميشود .مقدار تزريق داخل عضالنی و زير دچار فلوتر دهليزی يا تاکيکاردی فوق بطنی بايد مپريدين را با احتياط
جلدی آن  10ميلی گرم به ازای  70کيلو گرم وزن بدن است.
ب��کار گرفت .اس��تفاده از مپريدين در افراد آلرژيک نس��بت به آن و در
افرادی که در عرض دوهفته گذش��ته از داروه��ای متوقف کننده آنزيم
فنتانيل
مونوآمين اکسيداز يا  MAOمصرف نمودهاند ،ممنوع ميباشد.
فنتانيل دارای ويژگيهايي است که آنرا برای استفاده در مصدومان
پيشبيمارس��تانی جذاب نمودهاس��ت .اين دارو شروع اثر سريعی داشته آمپوتاسيون يا قطع عضو
و موجب افزايش آزاد ش��دن هيستامين نميش��ود (در حاليکه مورفين
هرگاه بافتي از يک اندام کامال جدا شود ،اکسيژن رساني و تغذيه آن
چنين افزايشی به همراه خود دارد و موجب تشديد حالت هيپوتانسيون قطع ميگردد .به اين نوع آس��يب آمپوتاسيون يا قطع عضو و يا کندگی
در مصدومان هيپوولميک ميش��ود) .نظير تم��ام نارکوتيکهای ديگر ،يا اوالژن گفته ميشود .آمپوتاسيون يعني از دست رفتن قسمتي از يک
دوزاژ اين دارو نيز بايد براساس تسکين درد و وضع فيزيولوژيک عمومی اندام يا کليت آن اندام ،اما اوالژن به مفهوم کنده ش��دن يا جدا ش��دگي
مصدوم تيتراژ گردد .دوز معمول برای بزرگساالن  50تا  100ميکرو گرم بافت ميباشد .در اين نوع آس��يبها ،خونريزي معموال در مراحل اوليه
و برای کودکان 1تا  2ميکرو گرم بر کيلوگرم ميباش��د .عوارض جانبی شديد است ،اما انقباض عروق در محل آسيب و پروسه انعقاد در نهايت
ش��بيه به عوارض مورفين بوده و موارد ممنوعيت اختصاصی آن عبارتند موجب کاهش خونريزي ميشوند .حرکت ميتواند لختهها را از بين برده
از :آلرژی نسبت به آن TBI ،همراه با افزايش احتمالی  ،ICPدپرسيون و خونريزي را مجددا برقرار نمايد .آمپوتاس��يون ناقص ميتواند همراه با
تنفسی و فقدان کنترل راه هوايي.
خونريزی شديدی باشد.

مپريدين
اين دارو معموال برای تس��کين دردهای مزمن متوس��ط تا ش��ديد
کارب��رد دارد .دوز معمول  50تا  150ميل��ی گرم تزريق عضالنی يا زير
جلدی بوده و بايد براس��اس پاس��خ مصدوم و وض��ع فيزيولوژيک تيتراژ
ش��ود .مپريدين (مخصوصا با دوزهای بيش از  5ميلی گرم بر کيلو گرم)
موجب تضعيف برودن ده قلبی ميش��ود .اين دارو بعد از تجزيه ش��دن
در کبد ب��ه متابوليتهايي تبديل ميگردد که ميتوانند موجب توهم و

آمپوتاس��يونها معموال در محل س��انحه مش��هود ميباشند (شکل
 .)12-8اي��ن آس��يبديدگی توجه ف��راوان رهگذران را ب��ه خود جلب
نموده و مصدوم ممکن اس��ت از فقدان عضو باخبر باش��د يا نباش��د .از
نظر روانشناس��ی ،امدادگر بايد با احتياط کامل در مورد اين نوع آسيب
صحبت نمايد .مصدوم ممکن است بالفاصله آمادگی پذيرش قطع عضو
را نداش��ته باش��د .بنابراين بايد بعد از ارزيابی و مراقبت کامل موضوع با
او در ميان گذاش��ته شود .عضو قطع شده را بايد به منظور پيوند مجدد
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احتمالی در جای خود گذاش��ت .هرچند که برگشت کارايي کامل عضو
امکانپذير نيست ،اما امکان برگش��ت فونکسيون ناقص وجود دارد .قبل
از جس��تجو برای عضو آمپوته شده ،بايد ارزيابی اوليه انجام شود .ظاهر
آمپوتاس��يون ترسناک اس��ت ،اما اگر مصدوم نفس نکشد ،آمپوتاسيون
موضوعی ثانويه محسوب ميشود.
آمپوتاسيونها معموال بسيار دردناک هستند .بعد از آنکه در ارزيابی
اولي��ه معلوم ش��د که وضعيت کش��ندهای مصدوم را تهدي��د نميکند،
ميتوان به س��راغ مقابله با درد ناش��ی از آمپوتاس��يون رفت .در برخی
ش��رايط ،مصدوم از درد در ورای محل آمپوتاس��يون شکايت دارد .اين
درد عضو خيالي در واقع حس دردی اس��ت که گويا عضو آمپوته ش��ده
هنوز در سرجای خود است .علت درد عضو خيالي هنوز به خوبی معلوم
نشدهاس��ت اما احتماال مغ��ز به اين واقعيت که عضو در س��رجای خود
نيس��ت هنوز پی نبردهاس��ت .درد عضو خيالي معموال در ابتداء سانحه
وجود ندارد.
اصول مراقبت از بخش يا قسمت آمپوته شده به قرار زير است:
• ب��ا اس��تفاده از محل��ول رينگر الکتات ،اندام آمپوته ش��ده با دقت
تمييز ميشود.
• عضو آمپوته ش��ده با گاز اس��تريل آغش��ته به محلول رينگر الکتات
پوشانده شده و بعدا در محفظه يا ظرف پالستيکي قرار داده ميشود.
• بعد از عالمت گذاري ظرف حاوي عضو آمپوته ش��ده ،آنرا در ظرف
ديگري که پر از قطعات کوچک يخ است قرار ميدهند.
• نبايد يخ مستقيم با عضو آمپوته شده تماس پيدا کرده و موجب يخ
زدگي آن شود .از قرار دادن يخ خشک نيز بايد خودداري نمود.
• عضو آمپوته ش��ده به همراه مصدوم به نزديکترين و مناس��ب ترين
مرکز درماني منتقل ميشود.
هر چقدر زمان بدون اکس��يژن ماندن يک عضوآمپوته شده طوالني
تر باش��د ،احتمال اينک��ه ،بتوان با موفقيت آنرا مج��ددا پيوند زد کمتر
ميش��ود .سرد کردن عضو آ مپوته ش��ده (بدون فريز کردن آن) موجب
کاهش ميزان متابوليس��م و در نتيجه طوالني ش��دن زمان براي اجراي
موفق پيوند مجدد خواهد ش��د .با اين وصف ،پيوند مجدد موفقيت آميز
ضمانت نميش��ود .چون پروتزهای اندام تحتانی ام��کان زندگی تقريبا
معمولی را برای مصدوم فراهم ميآورند ،پيوند مجدد در اين اندام کمتر
مورد نظر است .گذشته از اين ،فقط افراد غير سيگاری جوان فاقد ساير
مش��کالت پزشکی برای پيوند مجدد مناس��ب قلمداد ميسوند ،آنهم به
ش��رطی که عضو آمپوته شده تميز نگه داشته شده باشد .مصدومانی که
کانديد پيوند مجدد انگش��تان يا دست و س��اعد هستند را بايد به مركز
تروما سطح يک منتقل نمود ،زيرا مراکز سطح دو و سه فاقد متخصصين
جراحی ميکروواسکوالر ميباشند.
انتق��ال مص��دوم را نبايد به خاطر پيدا ک��ردن عضو آمپوته به تاخير
انداخ��ت .اگر عضو آمپوته به راحتي پيدا نش��ود ،مامورين اجراي قانون
يا س��اير افراد امدادرس��ان بايد در محل حادثه باقي مانده وعضو آمپوته
را جس��تجو نمايند .زمان��ي عضو آمپوته در خودروي ج��داي از خودرو
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مصدوم انتقال داده ميشود ،امدادگر پيشبيمارستاني بايد مطمئن شود
که منتق��ل کنندگان عضو آمپوته به خوبي ميدانند که مصدوم به کجا
انتقال داده ش��ده وميدانند که زمان پيدا کردن عضو آمپوته چگونه آنرا
نگه��داري و آماده انتقال نمايند .به مرک��ز تحويل گيرنده بايد فورا پيدا
شدن عضو آمپوته را اطالع داده و هر چه سريعتر آنرا منتقل کرد.
در م��وارد ن��ادر ،ان��دام مصدومی آنچن��ان گير ميافت��د که غير از
آمپوتاس��يون در صحنه حادثه چاره منطق��ی ديگری وجود ندارد .بطور
کلی ،بس��ياری از اندامهای گرفتار را ميتوان با درايت خاص نجات داد.
اگر اندام مصدومی در يک ماش��ين گرفتار ش��ده باشد ،معموال مهندس
تعميرکار آن ماش��ين ميتواند اندام گرفتار را نجات دهد .اين فرد دانش
فنی الزم برای از هم باز کردن سريع قطعات ماشين را دارا بوده و روند
نج��ات اندام را تس��ريع مينمايد .اگر آمپوتاس��يون بناچار ضرورت پيدا
کند ،بهتر آن است که يک جراح آنرا انجام دهد .قبل از اقدام به اين کار
تجويز داروهای آرامبخش به قدر کافی ضرورت دارد.

سندروم کمپارتمنت
س��ندروم کمپارتمنت وضعيتی مخاطره آميز برای يک اندام اس��ت
ک��ه در آن خونرس��انی به آن ان��دام به علت افزايش فش��ار درونی اندام
دچار اختالل ميش��ود .عضالت اندامها در درون بافت پيوندی محکمی
موس��وم به فاش��يا قرار گرفتهاند اين فاش��يا فضاها يا کمپارتمنتهايي
متع��ددی در اندامها بوج��ود ميآورند که عض�لات در درون آنها واقع
شدهاند .ناحيه ساعد دارای سه کمپارتمنت و ناحيه ساق پا دارای چهار
کمپارتمنت ميباش��ند .فاش��يای عضالت دارای کمترين قدرت کشش
ب��وده و هر نيرويي که فش��ار درون کمپارتمنت را افزايش دهد ميتواند
منجر به س��ندروم کمپارتمنت شود .دو علت شايع سندروم کمپارتمنت
عبارتند از خونريزی ناش��ی از شکستگی يا آسيب عروقی و تشکيل ادم
درفضای سوم .اين فضا متعاقب دورهای از کاهش يا فقدان جريان خون
به بافت عضالنی و برقراری مجدد آن جريان ايجاد ميش��ود .اما آتل يا
گچ گيری خيلی محکم در يک اندام نيز ميتواند منجر به اين س��ندروم
ش��ود .زمانی که فش��ار درون کمپارتمنت از فش��ار مويرگی (حدو 30
ميلی متر جيوه) بيش��تر گردد ،جريان خون مويرگی مختل ميشود .در
نتيجه بافت خونگير از اين عروق دچار ايسکمی خواهد شد .فشار درون
کمپارتمن��ت ممکن اس��ت آنقدر باال برود که جريان خون ش��ريانی نيز
دچار اختالل گردد.
عاليم سندروم کمپارتمنت شامل :درد ،اختالل حس ،فقدان نبض،
رنگ پريدگی اندام و فلج ش��دن آن ميباش��د (اين عاليم به «پنج »P
موس��ومند) .دو عالمت درد يا  painو اختالل حس يا paresthesias
قبل از بقيه ظاهر ميش��وند .درد معموال بيش از حد انتظار در آس��يب
وارده ميباش��د .اين درد حتی با حرکت پاس��يو يک انگشت دست يا پا
شدت فوق العادهای پيدا ميکند .اعصاب نسبت به خونرسانی حساسيت
ويژهای داشته و هر نوع اختالل در جريان خون خود را به شکل پارستزی
نش��ان ميدهد .ازآنجاييکه اين عاليم همراه شکستگی نيز وجود دارند،
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امدادگ��ر بايد مرتبا جريان خ��ون ،حس و حرکت اندام را چک نموده تا آزاد ميش��ود،موجب صدمه به کليهها و در نهايت نارسايي حاد کليه يا
 ARFميگردد.
بتواند به تغييرات حاصله پي ببرد.
مصدوم��ان دچ��ار س��ندروم ل��ه ش��دگی دارای وي��ژه گيهای زير
سه عالمت ديگر (فقدان نبض يا  ،pulselessnessرنگ پريدگي اندام
ي��ا  ،pallorو فلج اندام يا  )paralysisاز عاليم دير هنگام بوده و داللت ميباشند:
بر سندروم کمپارتمنت آشکاروبه مخاطره افتادن عضالت اندام گرفتاردارند • گير افتادگی طوالنی مدت
(نکروز عضالت) .کمپارتمنتها تحت فش��ار ش��ديد بوده و در برابر لمس • آسيب تروماتيک وارده به عضالت
سفت و محکم ميباشند .با اين حال از روی معاينه فيزيکی تنها نميتوان • اختالل در گردش خون ناحيه آسيبديده
در مورد ميزان فش��ار موجود در کمپارتمنت قضاوت کرد .در بيمارستان،
آسيب تروماتيک وارده به عضله نه فقط موجب آزاد شدن مايوگلوبين
ميتوان فشار درون کمپارتمانتهای اندام را اندازه گيری نمود.
بلکه موجب آزاد ش��دن پتاسيم هم ميش��ود .زمانی که مصدوم نجات
سندروم کمپارتمنت بطور قطعی فقط در بيمارستان معالجه ميشود .داده ميش��ود ،جريان خون دراندام آس��يبديده مجددا برقرار گشته و
در محل س��انحه فقط ميتوان اقدامات پايه را انجام داد .باالگرفتن اندام خ��ون قديمی مملو از مايوگلوبين و پتاس��يم در ناحيه آس��يبديده به
مش��کوک به س��ندروم کمپارتمنت ميتوان��د ادم و درنتيجه خطر بروز نواحی ديگر بدن رانده ميش��ود .پتاسيم افزايش يافته در خون منجر به
س��ندروم را کاه��ش ميده��د .هر نوع آتل يا پانس��مان محک��م را بايد بينظميهای قلبی خطرن��اک و مايوگلوبين آزاد نيز موجب تغيير رنگ
برداش��ت و متعاقبا جريان خون در بخش ديستال اندام را مورد ارزيابی ادرار (رنگ چای يا قهوه) و در نهايت نارسايي کليوی ميگردند.
قرار داد .چون در خالل انتقالهای طوالنی مدت احتمال بروز س��ندروم
اق��دام درمان��ی کليدی در مبتاليان به س��ندروم له ش��دگی عبارت
کمپارتمنت وجود دارد ،معاينات مکرر مصدوم در تش��خيص زودهنگام
اس��ت از مايع درمانی فوری و تهاجمی .امدادگربايد به يادداش��ته باشد
آن نقش اساس��ی بازی ميکنند .در بيمارستان ،سندروم کمپارتمنت را
که س��موم دراندام گرفتار تجمع پيدا کردهاند .به محض آزاد شدن اندام
با مداخله جراحی (فاشيوتومی) معالجه ميکنند .در اين روش برشی به
گرفتار اين س��موم وارد جريان خون مرکزی ميش��وند (گويي به داخل
پوست داده ميشود تا به کمپارتمنت مربوطه برسند.
خون يک دوز سم تزريق شدهاست) .بنابراين ،رمز موفقيت در آن خواهد
بود که بتوان اثرات س��می ناشی از مايوگلوبين و پتاسيم تجمع يافته را
سندروم له شدگی يا Crush Syndrome
قب��ل از آزاد کردن اندام به حداقل رس��اند .ماي��ع درمانی را بايد قبل از
س��ندروم له ش��دگی که موسوم به «رابدومايوليز ناشی از تروما» نيز اقدام به نجات ش��روع کرد .برخی صاحب نظران براين باورند که پروسه
ميباش��د ( ،)traumatic rhabdomyolysisواقعيتی بالينی است نجات اندام گرفت��ار را بايد تا زمان اجرای مايع درمانی مکفی به تعويق
که متعاقب آسيبديدگی شديد عضالت بوجود آمده و منجر به نارسايي انداخت .تاخير در شروع مايع درمانی منجر به نارسايي کليوی در 50%
کليه و مرگ ميش��ود .اين سندروم برای اولين بار در جنگ جهانی اول مصدومان خواهد ش��د .تاخير  12ساعته اين ميزان را به  100%خواهد
در س��ربازان آلمانی و بعدا در جنگ جهانی دوم نيز ش��رح داده شد .در رس��اند .مصدومی که مايع درمانی کافی دريافت نکرده باش��د ،درخالل
آن زمان ميزان مرگ و مير در مصدومان دچار سندروم له شدگی بيش پروسه نجات ممکن است دچارايست قلبی شود .در مايع درمانی بايد از
از  90%ب��ود .در خالل جنگ کره اين ميزان به  84%رس��يد ،اما بعد از
اختراع همودياليز ميزان مرگ و مير به  53%کاهش پيدا کرد .در جنگ
ويتنام اين ميزان در سطح  50%باقی ماند.
اهميت س��ندروم له ش��دگی را نبايد محدود به مس��ايل تاريخی يا
نظامی پيرامون آن دانست .تقريبا  3%تا  20%نجات يافته گان از زمين
لرزه دچار س��ندروم له شدگی ميشوند .حدود  40%از نجات يافته گان
گيرافتاده در ساختمانها دچار سندروم له شدگی خواهند شد .در سال
 1978در زلزلهای نزديک پکن بيش از  350هزار نفر مجروح شدند که
 242769نفر کش��ته به همراه داشت .از اين تعداد بيش از  48هزار نفر
به علت سندروم له شدگی فوت شدند.
سندروم له شدگی وقتی اتفاق ميافتد که به علت له شدگی عضالت،
مولکولی موسوم به مايوگلوبين آزاد ميشود .مايوگلوبين پروتئينی است
که در عضله يافت ش��ده و رنگ قرمز گوش��ت ناش��ی از وجود آن است.
مايوگلوبين در بافت عضله نقش انبار داخل سلولی برای ذخيره اکسيژن (شکل 9ـ )12اندام لهيده حاصل گرفتار شدن در بين دو خودرو .مصدوم دچار شکستگی،
را بازی ميکند .با اين وصف زمانی که مايوگلوبين از عضله آس��يبديده پارگی شريان و وريد پوپليتئآل و آسيب گسترده بافت نرم ميباشد .فيکساتوری خارجی نصب
شده است.
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نرمال سالين تا  1500ميلی ليتر در ساعت استفاده کرد .نبايد از محلول
رينگر الکتات استفاده شود چون دارای پتاسيم است.
بع��د از آنکه فش��ار خون تثبيت ش��د و وضعي��ت حجمی به حالت
عادی برگشت ،بايد توجه معطوف به مقابله با هيپرکالمی و اثرات سمی
مايوگلوبين س��رم شود آلکاليزاس��يون ادرار درجهای از حفاظت را برای
کليهها به ارمغان خواهد آورد .اضافه کردن يک آمپول بيکربنات س��ديم
( 50ميل��ی اکی واالن) و  10گ��رم مانيتول به هر ليتر مايع دريافتی در
طول پروس��ه نجات ميتواند موارد بروز نارسايي کليوی را کاهش دهد.
زمانی که مصدوم گرفتارنجات داده ش��د ،مايع نرمال سالين را ميتوان
به  500سی سی در ساعت تقليل داده و آنرا با سرم قندی  5%به اضافه
يک آمپول بيکربنات سديم در هر ليتر جايگزين نمود.

اندام لهيده يا Mangled Extremity
هرگاه ترومای وارده ناشی از انتقال انرژی خيلی زياد باشد به نحوی
که صدمات جدی به پوس��ت و عضله ،تاندونها ،استخوان ،عروق خونی و
اعصاب وارد ش��ده باشند ،به اين وضعيت «اندام لهيده» اطالق ميشود
(شکل  .)12-9تروماهای شايعی که موجب اندام لهيده ميشوند عبارتند
از :حوادث موتور س��واری ،پرت شدن به بيرون از وسيله نقليه به هنگام
وق��وع  MVCو برخورد خودرو به عابر پياده .اين دس��ته از مصدومان
به علت خونريزی خارجی يا خونريزی از اندام آس��يبديده معموال دچار
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شوک ميباشند ،زيرا شدت تروما بسيار زياد است .اغلب اندامهای لهيده
دچار شکستگيهای باز بوده و آمپوتاسيون در  50تا  75درصد مصدومان
ضرورت پي��دا ميکند .نجات اندام در برخی مصدومان امکانپذير بوده و
معموال ش��امل  6تا  8مرحله جراحی اس��ت .درجه موفقيت اغلب تابع
تجربه جراح تروما يا ارتوپد ميباشد.
حت��ی با وج��ود اندام لهي��ده در ارزيابی اوليه توج��ه کماکان ،بايد
معطوف به وضعيتهای مخاطره آميز باش��د .کنترل خونريزی از جمله
با اس��تفاده از تورنيکه ممکن اس��ت ضرورت داشته باشد .درصورتی که
وضع مصدوم اجازه دهد ،الزم است تا اندام لهيده آتل گذاری شود .اين
مصدومان را بايد به تروماسنتر سطح يک منتقل نمود.

کشيدگيها يا Sprains
کش��يدگی يا اس��پرين نوعی صدمه است که در آن ليگامانها دچار
کش��ش يا پارگی ميشوند .اگر مفصلی بيش از حد نرمال دامنه حرکات
خود ناگهان دچار پيچ خوردگی شود ،اسپرين روی خواهد داد .درد زياد،
تورم و احتماال هماتوم از عاليم کش��يدگی ميباشند .از منظر خارجی،
کش��يدگيها شبيه به شکستگی و درفتگی هس��تند .تشخيص افتراقی
قطعی شکس��تگی و کش��يدگی فقط با راديوگرافی امکان پذير اس��ت.
در شرايط پيشبيمارستانی ،بايد کش��يدگی را مانند موارد مشکوک به
شکس��تگی و درفتگی آتل گذاری نمود .گذاش��تن قطعات يخ و تجويز
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مراقبت عمومی از اندام دچار آسيب به قرار زير است:
• در ارزياب��ی اولي��ه بايد ت�لاش کرد تا تمام��ی وضعيتهای
مخاطره آميز شناس��ايي ش��ده و تحت مراقبت و درمان مناسب
قرار گيرند.
• هر نوع خونريزی بايد کنترل شده و مصدوم دچار شوک بايد
تحت درمان قرار گيرد.
• فونکس��يون نوروواس��کوالر در بخش ديس��تال بايد ارزيابی
گردد.
• ناحيه آسيبديده بايد تحت محافظت قرار گيرد.
• اندام آس��يبديده بايد بيحرکت شود (يک مفصل باالتر ويک
مفصل پايين تر از محل آسيب).
• بع��د از بيحرک��ت س��ازی ،بايد فونکس��يون نوروواس��کوالر
مجددابررسی شود.
• در صورت نياز از داروهای مسکن استفاده شود.
داروهای مسکن ،درد را تسکين خواهند داد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتقال طوالنی مدت
مصدومان دچار ترومای اندام،معموال دچار آسيبديدگيهای ديگری
نيز ميباش��ند .خونريزی از آسيبهای شکمی و توراسيک ممکن است
کماکان ادامه داش��ته باشد .در خالل انتقال طوالنی مدت ،امدادگر بايد
ارزياب��ی اوليه را بارها تک��رار نمايد تا اطمينان حاص��ل کند که تمامی
وضعيتهای مخاطره آميز شناس��ايي شده و وضعيت خطرناک جديدی
بروز پيدا نکرده باشد .عاليم حياتی در فواصل زمانی مشخص مرتبا بايد
کنترل شوند .مايع درمانی وريدی با استفاده از محلولهای کريستالوئيد
بايد در حدی باشد که عاليم حياتی را در محدوده نرمال نگه دارد ،مگر
آنکه مش��کوک به خونريزی داخلی قابل توجه در ناحيه لگن ،ش��کم يا

توراکس باشيم.
در خالل انتقال طوالنی مدت ،امدادگر بايد توجه ويژهای به پرفوزيون
اندامها داش��ته باش��د .در اندامهای دچار اختالل در روند خونرس��انی،
امدادگر بايد سعی کند تا اندام را در وضعيت آناتوميک نرمال قرار دهد،
زيرا ش��انس بهبود در خونرس��انی در چنين وضعيتی بيشتر ميشود .به
همي��ن ترتيب دررفتگيهای منجر به اختالل در خونرس��انی را نيز بايد
س��عی کرد در محل س��انحه جا انداخت .نبضها ،رنگ و درجه حرارت
و نيز فونکس��يون حس��ی و حرکتی اندام بايد چک ش��ده و اين بررسی
هرچند وقت يکبار تکرار ش��ود .کومپارتمنت اندامها بايد لمس شوند تا
بتوان سندروم کومپارتمنت احتمالی را زودتر شناسايي کرد.
ب��رای تامين راحتی مصدوم بايد اقداماتی را انجام داد .وس��ايل آتل
گذاری بايد فاقد عيب و نقص بوده و به خوبی پد گذاری ش��ده باش��ند.
نقاط تحت فشار اندام در درون آتل بايد مرتبا ارزيابی شوند ،زيرا ممکن
است زخم بستر (مخصوصا در اندامی که دچار اختالل در روند پرفوزيون
است) در چنين نقاطی ايجاد شود .در فواصل منظم ،بايد نارکوتيکهای
مس��کن تزريق گش��ته و در همان حال تعداد تنفس ،فشار خون ،پالس
اکس��يمتری و در صورت وجود کاپنوگرافی مانيتور ش��وند .اگر پرسنل
مجرب حضور داشته باشند ،ميتوان اقدام به بلوک عصبی کرد ،زيرا اين
اقدام برای مصدوم تس��کين قابل توجهی ب��ه ارمغان خواهد آورد (مثال
بلوک عصب فمورال در مصدوم دچار شکستگی تنه استخوان فمور).
زخمهای آلوده را بايد با نرمال سالين شستشو داد تا موادی همچون
خاک از روی زخم پاک شوند .اگر زمان انتقال بيش از  60تا  120دقيقه
باش��د بايد به مصدومان دچار شکس��تگی باز آنتی بيوتيک داده ش��ود.
در شکس��تگيهای باز کوچک تجويز يک سفالوسپورين نسل اول (مثال
سفازولين) کفايت مينمايد ،اما در شکستگيهای باز بزرگ الزم است از
آنتی بيوتيک وسيع الطيف (مثال سفوگزيتين) استفاده شود .اگر بخشی
از بدن دچار آمپوتاسيون شده باشد ،آنرا نيز بايد مرتبا مورد ارزيابی قرار
داد ،طوريکه کماکان مرطوب وسرد باقی مانده و دچار يخ زدگی نشود.

خالصه فصل
مراقب��ت از مص��دوم دچار تروماي اندا مهاي تحتاني و فوقاني ،بر اس��اس
اولويت آس��يبهاي وارده به اين اندامها در قياس با س��اير آسيبهاي وارده به
همان مصدوم ميباشد .در مصدوماني دچار تروماي چند سيستم،امدادگر بايد
توج��ه خود را معطوف به ارزيابي اوليه و شناس��ايي و مراقبت از آس��يبهاي
مخاطره آميز از جمله خونريزي داخلي و خارجي از اندامهاي تحتاني و فوقاني
بنمايد .اين مصدومان را بايد فورا در وضعيت طبيعي آناتوميک و سوپاين روي
يک النگبورد بيحرکت کرد تا اندامهاي آسيبديده به اندازه کافي ثابت گرديده
و امکان رس��يدگي به نيازهاي اساسي مصدوم فراهم شود .امدادگر در مواجهه
با مصدومان دچار تروماي چند سيس��تم ت��ا زمانيکه وضعيت عمومي مصدوم
تثبيت نش��ود ،معموال نميتواند از آسيبهاي جداگانه غير مهلک نيز مراقبت
نمايد .امدادگر نبايد توجه خود را از آس��يبهاي مهلک به آس��يبهاي ظاهرا
ترس��ناک ولي غير مهلک منحرف نمايد (حتي اگر مصدوم چنين درخواستي

را داشته باشد).
دس��تهاي ديگر از مصدومان ،دچار آسيبهاي جداگانه غير مهلک هستند.
اولين اولويت آن اس��ت تا معلوم ش��ود که اين افراد دچار آسيبهاي جداگانه
مهلک نميباش��ند .بع��د از آنکه امدادگر پيشبيمارس��تاني مص��دوم را کامال
ارزيابي نموده و تشخيص دهد که فقط دچار آسيبهاي جداگانه بدون عواقب
سيس��تماتيک اس��ت ،ميتواند اقدامات مراقبتي را بر طبق معمول به اجرا در
بگذارد .اگر مکانيسم سانحه بيانگر تغييرات شديد ناگهاني در حرکت ،تروماي
چند سيستم يا تروماي ستون فقراتي باشد ،امدادگر بايد انتظار بروز اختالالت
سيس��تماتيک را در مصدوم داشته باش��د و در اين حالت فاکتورهايي از جمله
س��ن ،وضعيت فيزيکي و س��ابقه پزش��کي مصدوم را در روند ارزيابي در نظر
داشته باشد.

تروماي ناحيه شکم
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
بع��د از تکميل ارزيابی اوليه ،توجه بايد به شکس��تگيهای احتمالی
معطوف گردد .در اين س��ناريو س��ه شکس��تگی احتمال��ی وجود دارند:
شکس��تگی هيپ چپ ،ران چپ و بازوی راس��ت .اولي��ن اولويت بعد از
ارزيابی و مراقبت اوليه آن اس��ت تا از دامنه حرکات شکستگيها کاسته
ش��ده و به کمک دس��ت س��تون فقرات گردنی را تثبيت نمود .وس��يله
مناس��ب برای بيحرکت س��ازی همزمان تمام شکستگيها ،بکبورد بلند
ميباش��د .هرچند که عالي��م حياتی در محدوده نرمال ق��رار دارند ،اما

پوس��ت عرق کرده دليلی بر آن است که مصدوم احتماال عنقريب دچار
مش��کل خواهدشد .با توجه به احتمال شکستگی هيپ و فمور ،شک به
خونريزی داخلی و بروز ش��وک بايد باال برود .تثبيت تمام شکس��تگيها
و س��تون فقرات و ش��روع مايع درمانی در زمان انتقال ب��ه مركز تروما
ض��رورت دارند .مانيتور دقي��ق عاليم حياتی الزامی اس��ت ،زيرا هر آن
ممکن است شوک روی بدهد.

اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند عمق سوختگيهاي مختلف را تعريف نمايد.
بتواند نواحي دچار سوختگي را مشخص گرداند.
بداند که چگونه يخ ممکن است عمق سوختگي را بيشتر گرداند.
بتواند سطح سوختگي را براساس «قانون عدد نه» برآورد نمايد.
بتواند با استفاده از فرمول پارکلند مايع مورد نياز فرد دچار سوختگي را برآورد نمايد.
بتواند نياز به مايع اضافي در کودکان را تشخيص دهد.
بتواند پانسمانهاي مناسب سوختگي در شرايط پيشبيمارستاني انجام دهد.
با خطرات ناشي از سوختگيهاي حلقهاي و نحوه مراقبت از آنها آشنا شود.
با خطرات اختصاصي ناشي از سوختگي الکتريکي آشنا شود.
با سه عنصر سوختگي استنشاقی آشنايي پيدا کند.
اصول حاکم بر زونهاي مختلف مواد خطرناک را در صحنه سانحه بکار گيرد.
با معيارهاي انتقال مصدوم دچار سوختگي به مراكز سوختگي آشنايي پيدا کند.
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
واحد امدادی شما به محل آتش سوزی در يک ساختمان مسکونی اعزام ميشود .در بين راه به شما اطالع ميدهند که در لحظات اوليه دو
نفر از ساختمان به بيرون فرارکردهاند .براساس گفته همسايگان ،يکی از مردان در تالشی به منظور نجات دو کودک گير افتاده در طبقه دوم
مجددا وارد ساختمان ميشود .به هنگام ورود شما به محل حادثه ،امدادگران آتش نشانی مشغول مراقبت از سه قربانی اين آتش سوزی در محوطه
بيرونی ساختمان ميباشند.
قربانی شماره يک:
مردی  34ساله است که دچار سرفه و تنگی نفس ميباشد و بخش اعظم لباسهايش سوختهاست .خودبخود اما به زحمت نفس ميکشد.
ضربان قلب  118در دقيقه ،فشار خون  148روی  94ميلی متر جيوه ،تعداد تنفس  22در دقيقه بوده و پالس اکسيمتر  92%را نشان ميدهد.
بنظر ميرسد که دچار سوختگی عميق و نسبتا عميق در ناحيه صورت ،هردو بازو و دست و سطح قدامی تنه شده باشد.
قربانی شماره دو
دختری  11ساله که ناهوشيار بوده و تنفس سطحی دارد .ضربان قلب  140در دقيقه ،فشار خون  88روی  48ميلی متر جيوه ،تعداد تنفس
 26در دقيقه بوده و پالس اکسيمتر  92%را نشان ميدهد .اين مصدوم دچار سوختگی عميق در سرتاسر بازوی راست و نواحی کوچکی از بازوی
چپ شدهاست .امدادگران به کمک ماسک صورت ،او را روی اکسيژن قرار دادهاند.
قربانی شماره سه
دختری دوساله است .دود سراسر بدن اين مصدوم را گرفته و بنظر ميرسد که دچار سوختگی واضحی نباشد .اين کودک دچار ايست قلبی
تنفسی شده و امدادگران سرگرم عمليات احيا ميباشند.
وسعت سوختگی در هرکدام از اين مصدومان چقدر است؟ برای اين سه مصدوم چه اقدامات اوليهای ضرورت دارند؟ امدادگران
پيشبيمارستانی چگونه آسيبهای استنشاقی را تشخيص ميدهند؟
بسياری از مردم سوختگی را ترسناکترين و وحشتناکترين آسيب
قلمداد ميکنند .تقريبا هر فردی در طول زندگی دچار درجهای از
سوختگی شده ودرد و اضطراب ناشی از حتی سوختگی کوچکی را
تجربه کردهاست .موارد سوختگی در جوامع صنعتی و کشاورزی و در
محيطهای شهری و نظامی شيوع بيشتری دارند .سوختگی ميتواند
سطح کمی از بدن را گرفتار کرده يا بخش اعظم آنرا دچار آسيب فاجعه
بار نمايد.
يک بدفهمی شايع اين است که گويا آسيبهای ناشی از سوختگی
فقط مختص و منحصر به پوست ميباشند .درحاليکه ،سوختگيهای
بزرگ ميتوانند آسيبهای وسيع در چند سيستم را بوجود آورده
واثرات مخاطرهآميزی روی قلب ،ريهها ،کليهها ،دستگاه گوارش و
سيستم ايمنی برجای بگذارند .شايعترين علت مرگ در يک قربانی
آتش سوزی ،مستقيما از عوارض ناشی از زخم سوختگی نيست ،بلکه به
دليل عوارض ناشی از نارسايي تنفسیميباشد.
هرچند که سوختگی را نوعی تروما به حساب ميآورند ،اما چند
تفاوت قابل توجه با تروما دارد که بايد درنظر گرفته شوند .بعد از وارد
شدن يک تروما (مثال  MVCيا سقوط از بلندی)  ،پاسخ فيزيولوژيک
بدن مصدوم آن است تا با چند مکانيسم انطباقی ،حيات را حفظ نمايد.
اين پاسخها شامل شانت خون به اعضای حياتی بدن ،افزايش برون ده

قلبی و افزايش توليد پروتئينهای حفاظتی در سرم خون .برعکس ،در
سوختگی بدن مصدوم اساسا مقاومت قابل توجهي انجام نداده ،وارد
شوک گرديده و در نهايت به سوی مرگ پيش ميرود .يکی اقدامات
اوليه مراقبت در مصدوم سوخته آن است تا اين شوک برعکس شود.
توجه به علت سوختگی موجب آن خواهد شد تا امدادگر در معرض
خطر قرار نگرفته و درنتيجه مراقبت مناسب را از مصدوم بعمل آورد.
امدادگران همچنين بايد به شرايطی که سوختگی در آن به وقوع
پيوستهاست توجه داشته باشند ،زيرا درصد بزرگی از سوختگيها (هم
درکودکان و هم در بزرگساالن) عامدانه روی ميدهند.
استنشاق دود نوعی آسيب خطرناک و مهلک است که معموال از
خود سوختگی خطرناکتر است .استنشاق بخارات سمی ناشی از دود در
تعين سرنوشت مصدوم ،از سن او يا وسعت سوختگی اهميت بيشتری
دارد .الزم نيست که قربانی مقادير فراوانی دود استنشاق کرده باشد تا
او را گرفتار عوارض خطرناک گرداند .معموال عوارض مهلک تا چند روز
بعد آشکار نميشوند.
تقريبا  20%قربانيان سوختگی را کودکان تشکيل داده و  20%اين
کودکان نيز عامدانه يا به دليل کودک آزاری قربانی ميشوند .امدادگران
بايد بدانند که آسيب ناشی ازسوختگی عامدانه دومين علت اعمال
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خشونت فيزيکی بر کودکان محسوب ميشود (بعد از کتک کاری).
مواردسوختن زنان به علت خشونتهای درون خانوادگی و محلی و نيز
سوختن سالمندان به علت سالمند آزاری پديده شايعی است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آناتومی
پوست بدن انسان بالغ در مجموع سطحی معادل  1/5تا  2متر
مربع دارد .پوست از دو اليه تشکيل شدهاست است :اپيدرم و درم.
ضخامت اپيدرم در نواحی مانند پلک حدود  5صدم ميليمتر و در (شکل 1ـ )13سه ناحيه ناشی از عارضه سوختگی
نواحی مانند کف پا حدود يک ميليمتر ميباشد .اليه زيرين درم حدود را به اين سلولهای آسيبديده بازگرداند .نجات مصدوم موجب ختم
 10برابر ضخيمتر از اليه اپيدرم است.
بيحرکتی خون شده و انتقال اکسيژن به اين سلولهای آسيبديده
پوست مردان از پوست زنان کلفتتر بوده و پوست کودکان و و حساس را ممکن ميگرداند .عدم توفيق در نجات مصدوم موجب
سالمندان نازکتر از پوست بزرگساالن ميباشد .اين واقعيت توضيح مرگ سلولهای اين زون شده و يک سوختگی نسبتا عميق تبديل
ميدهد که چرا افراد در برابر يک عامل سوزاننده دچار درجات مختلفی به سوختگی عميق ميشود .خطای شايعی که موجب آسيبديدگی
از سوختگی شده و چگونه کودکان در قياس با بزرگساالن دچار اين زون ميشود ،گذاشتن يخ روی محل سوختگی توسط امدادگران
سوختگی عميقتری ميگردند.
يا رهگذران خوش نيت ميباشد .وقتی که از يخ به منظور توقف روند
پوست فونکسيونهای مختلفی (از جمله محافظت در برابر عوامل سوختگی استفاده ميشود ،موجب انقباض عروقی و درنتيجه ممانعت
محيطی ،تنظيم مايعات و درجه حرارت بدن ،تامين حس و انطباق از برقراری جريان خون ميگردد .گذاشتن يخ قدری از درد مصدوم
ميکاهد ،اما اين تسکين به قيمت آسيبديدگی بيشتر تمام ميشود .به
متابوليک) را بر عهده دارد.
اين دليل ،بهتر است روند سوختگی را با آب معمولی متوقف نموده و با
خوراندن يا تزريق داروهای مسکن به مقابله با درد پرداخت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خارجیترين زون موسوم به زون پرخون يا هيپرمی ميباشد.
ويژگيهای سوختگی
اين زون دارای حداقل آسيب سلولی بوده و به دليل التهاب ناشی از
روند سوختگی شبيه به نيمرو کردن يک تخم مرغ است .وقتی که سوختگی جريان خون در آن افزايش پيدا ميکند.
محتويات يک تخم مرغ را در يک ماهي تابه داغ ميشکنند ،در ابتدا
مايع و شفاف است ،اما با گذشت زمان و باال رفتن درجه حرارت ،سريعا
کدر و جامد ميشود .هنگامی که فردی دچار سوختگی ميشود نيز عمق سوختگی
همين روند روی ميدهد .در مورد تخم مرغ ،شکل پروتئينهای آن
تخمين عمق سوختگی واقعا مشکل است .در اغلب اوقات ،سوختگی
تغيير کرده و در پروسهای موسوم به دناتوره شدن تخريب ميشوند .که در ابتدا بنظر ميرسد از نوع درجه دوم باشد در  24تا  48ساعت
زمانی که سوختگی روی ميدهد ،درجه حرارت خيلی باال يا خيلی آينده معلوم خواهد شد که از نوع درجه سوم بودهاست .سطح يک
پايين ،اشعه يا ماده شيميايي موجب تخريب شديد پروتئينهای پوست سوختگی ممکن است در نگاه اول از نوع درجه اول يا دوم باشد ،اما
شده و منجر به دناتوره شدن آنها ميشوند.
به هنگام دبريدمان ،اپيدرم سطحی جدا شده و اسکارسفيد دال بر
يک سوختگی عميق دارای سه زون يا ناحيه آسيبديدهاست سوختگی درجه سوم معلوم خواهد شد .بنابراين بهتر است قضاوت
(شکل  )13-1زون مرکزی موسوم به زون انعقاد بوده که در آن نهايي در مورد عمق سوختگی را به  48ساعت بعد از سانحه موکول
بيشترين تخريب بافتی روی دادهاست .اين زون دچار نکروز شده و نماييم .بهتر آن است که به مصدومان گفته شود که آسيب سطحی يا
عميق است و گذشت زمان عمق واقعی سوختگی رامعلوم خواهد کرد.
قادر بهترميم نيست.
زون مجاور به اين زون آسيب کمتری ديده و موسوم به زون سوختگيهای درجه اول
ماندگاری است .سلولهای اين زون آسيبديدهاند اما قابل بازگشت
اين سوختگيها فقط اپيدرم را در برگرفته و با قرمزی و درد
هستند .اگر اين سلولهای زنده از اکسيژن و جريان خون محروم شوند،
مشخص ميشوند (شکل  .)13-2اين دسته از سوختگيها از نظر بالينی
دچار نکروز شده و خواهند مرد .اين زون موسوم به زون ماندگاری
اهميت چندانی ندارند ،مگر آنکه مناطق وسيعی از بدن دچار آفتاب
است ،زيرا بالفاصله بعد از آسيب ،جريان خون در آن ناحيه بيحرکت
سوختگی شده ،مصدوم دچار درد شديد گرديده و به علت بيتوجهی و
ميشود .مراقبت مناسب و به هنگام ميتواند جريان خون و اکسيژن
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(شکل 2ـ)13

سوختگي درجه اول

(شکل 3ـ)13

سوختگی درجه دوم

(شکل 4ـ)13

سوختگی درجه سوم

عدم مصرف مايعات بدن دچار کم آبی شود .اين سوختگی معموال در
عرض يک هفته بهبود پيدا کرده و اسکاری برجا نميگذارد.

سوختگيهای درجه دوم
سوختگيهای درجه دوم (موسوم به سوختگِيهای نسبتا عميق)
اپيدرم و بخشهای مختلفی از اليه درم را در بر ميگيرند (شکل.)13-3
اين سوختگيها را مجددا به سوختگيهای سطحی و عميق دسته بندی
ميکنند .اين سوختگی تاول دار بوده و دردناک ميباشد .هرگاه تاولها
ظاهر شده و پوست لخت گردد ،سوختگی از نوع درجه دوم خواهد
بود .مناطق سوخته براق بوده و مرطوب بنظر ميرسند .از آنجاييکه
بقايای درم زنده ميباشند ،اين سوختگيها معموال در عرض  2تا 3
هفته ترميم پيدا ميکنند .در سوختگی نسبتا عميق ،زون انعقاد کل
اليه اپيدرم و بخشهايي از اليه درم را دربرميگيرد .اگر مراقبت به
خوبی انجام نشود ،زون ماندگاری ممکن است به سمت نکروز رفته،
وسعت سوختگی بيشتر گشته و در نهايت تبديل به سوختگی درجه
سوم ميشود .سوختگی سطحی درجه دوم با مراقبت خوب بهبود پيدا
خواهد کرد .سوختگی عميق درجه دوم معموال نياز به جراحی دارد.

(شکل 5ـ)13

چرمی و سفيد دارد.

اين مصدوم دچار سوختگی عميق (درجه سوم) شده است که ظاهر آن

سوختگی چرمی ،سفيد ،خشک و ضخيم بنظر خواهند رسيد (شکل-5
 .)13در موارد بسيار شديد ،پوست جزغاله شده و ترومبوز عروق خونی
مشاهده ميشود (شکل .)13-6اغلب مصدومان از دردشکايت دارند ،زيرا
در اطراف سوختگی درجه سوم معموال سوختگی درجه دوم وجود دارد.
اين نوع سوختگيها ناتوان کننده و مخاطره آميز ميباشند .جراحی
سوختگيهای درجه سوم
اکسيژنال (برداشت) فوری و توانبخشی فشرده در يک مرکز تخصصی
سوختگيهای درجه سوم ممکن است چندين نمای ظاهری داشته الزمه مراقبت از اين نوع سوختگيها ميباشد.
باشند (شکل .)13-4در اغلب مواقع و صرفنظر از نژاد و رنگ پوست ،اين

تروماي سوختگي

(شکل 6ـ)13

خونی مشهود است.
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نمونه سوختگی درجه سوم که درآن پوست جزغاله شده و ترومبوز عروق

سوختگيهای نوع چهارم
در سوختگيهای درجه چهارم ،نه فقط تمام اليههای پوست
بلکه چربی ،عضالت ،استخوان و ارگانهای داخلی نيز دچار سوختگی
ميشوند (شکل .)13-7

تاول
درمورد تاول بحث و جدل زيادی وجود دارد؛ از جمله اينکه آيا
بايد دبريد شوند يا نه؟ آيا در سوختگی نيمه عميق با آنها چه بايد
کرد؟ تاول زمانی ظاهر ميشود که اليه اپيدرم از اليه درم جدا شده
(شکل 7ـ )13سوختگی درجه چهارم ناحيه بازو ،که درآن نه فقط پوست بلکه چربی زير
و مايه نشتی از عروق مجاور فاصله بين آنها را پر ميکند .حضور
پوست ،عضالت واستخوان نيز سوخته اند.
پروتئينهای اسموتيک در اين مايع موجب جذب مايع بيشتری شده و
در نتيجه تاول بزرگتر ميشود .زمانی که تاول بزرگ شد ،بر بافت ناحيه
آسيبديده زير خود فشار اعمال کرده و درد مصدوم را تشديد مينمايد.
بسياری بر اين باورند که تاولها نقش پانسمان را بازی کرده و از آلوده
شدن سوختگی جلوگيری ميکنند .درحاليکه پوست تاول طبيعی نبوده
و بنابراين نميتواند نقش يک اليه حفاظتی را بازی نمايد .گذشته ازاين،
وجود تاول سالم مانع از قرار گرفتن مستقيم آنتی بيوتيک موضعی روی
زخم ميشود .با توجه به اين داليل ،تاولها را بايد باز کرده و دبريد
نمود ،اما اين کا نبايد در صحنه حادثه انجام شود.

برآورد وسعت سوختگی
برآورد وسعت سوختگی به منظور احيا مناسب مصدوم و جلوگيری
از عوارض ناشی از شوک هيپوولميک همراه ترومای سوختگی ضرورت
دارد .رايجترين روش برآورد و تخمين وسعت سوختگی استفاده از قانون
عدد نه يا «قانون ن ُهها» ميباشد .در اين روش مناطق بزرگ بدن مضربی
از  9%سطح کل بدن در نظر گرفته ميشوند (شکل  .)13-8ناحيه پرينه
يا اندام تناسلی و کف دست نيز هرکدام  1%محسوب ميگردند.
کودکان در قياس با بزرگساالن نسبتهای متفاوتی دارند .ناحيه سر (شکل 8ـ)13
در کودکان در مقايسه با بزرگساالن بزرگتر و اندامهای تحتانی آنها

قانون عدد نه

330

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

(شکل 9ـ)13

چارت Lund- Browder

کوتاهتر است .به اين دليل ،قانون ن ُهها در کودکان مصدوم قدری تعديل
شدهاست.
چارت  Lund- Browderدياگرامی است که تغييرات متناسب
با سن در کودکان را نشان ميدهد .با استفاده از اين چارت ،امدادگر
ميتواند ناحيه سوخته را عالمت گذاری نموده و براساس جدول مرجع
وسعت سوختگی برآورد نمايد (.)13-9
روش جديدی در برآورد وسعت سوختگی و مايع مورد نياز مصدوم
اخيرا مرسوم شده که کاربرد آن در شرايط پيشبيمارستانی آسان است.
اين روش که جانشينی برای روش قانون ن ُهها است ،بنا به گفته مبتکر
آن موسوم به «قانون يکها» و «امتياز وسعت سوختگی» ميباشد.
در روشهای سنتی ،وسعت سوختگی با استفاده از قانون ن ُهها
برآورد گرديده و متعاقبا مايع مورد نياز محاسبه ميشود .تکميل اين
محاسبه رياضی نياز به دو بار عمل ضرب و دو بار عمل تقسيم دارد .در
شرايط معموال پر ازدحام محيط سانحه ،نبايد وقت را صرف اين ضرب
و تقسيم نمود.
در قانون يکها از يک شاخص نجات و مراجعه به يک جدول برای
تعيين مقدار مايع مورد نياز استفاده ميشود .با جمع چند عدد (شکل
(شکل 10ـ)13
 )13-10و مراجعه به يک جدول (جدول  )13-1ميتوان مقدار مايع
مورد نياز مصدوم را سريعا برآورد نمود.
اولين گام استفاده از امتياز وسعت سوختگی يا  BSSميباشد .با

دياگرام بدن برای تخمين شاخص سوختگی
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برآورد مايع مورد نياز مصدوم سوخته با توجه به شاخص نجات از سوختگی

درنظر گرفتن همان نواحی آناتوميک در قانون ن ُهها ،اگر بيش از 50%
ناحيهای سوخته باشد امتياز يک و اگر سطح سوختگی کمتر از 50%
باشد امتياز نيم داده ميشود .امتيازات حاصله را برا ی بدست آوردن
 BSSجمع کرده و در نهايت آنرا گرد ميکنند .جدول متقاطع وزن و
 BSSمايع مورد نياز را نشان ميدهد .به مثال زير توجه کنيد :فردی
 70کيلويي دچار سوختگی هر دو اندام تحتانی ،قفسه صدری قدامی و
شکم و نصف اندام فوقانی چپ شدهاست .در گام اول  BSSاو را تعيين
مينماييم:
اندام تحتانی راست 2
اندام تحتانی چپ 2
ناحِ ه قدامی شکم 1
ناحِ ه قدامی سينه 1
نصف اندام فوقانی چپ /5
در مجموع و بعد از گرد کردن  BSSمساوی عدد  7است .در جدول
 13-1وزن  70کيلوگرم را پيدا نموده و به ستون  7مراجعه کنيد .در
چارت معلوم ميشود که مايع مورد نياز اين فرد  1103ميلی ليتر در
ساعت ميباشد .چنين جدولی برای کودکان سوخته نيز وجود دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مايع درمانی
تزريق داخل وريدی مقادير فراوانی مايع به مصدوم سوخته از
وارد شدن او به شوک هيپوولميک جلوگيری خواهد کرد .بعد از واقعه
سوختگی ،مقدار قابل توجهی از مايع داخل عروقی در قالب ادم اجباری
کل بدن از دست ميرود .بعالوه در محل سوختگی نيز مقداری مايع از
طريق روند تبخير از دست خواهد رفت .هرچند که ممکن است کل آب
بدن تغيير چندانی نکند ،اما جابجايي گستردهای روی خواهد داد .با اين

قاب 1ـ 13نجات مصدوم سوخته

مايع درمانی در مصدوم سوخته را ميتوان به پر کردن سطلی تشبيه
کرد که نشتی دارد .آب از اين سطل بطور مداوم و در حد مشخصی به
بيرون نشت پيدا ميکند .خطی در نزديکی لبه سطل کشيده شدهاست.
هدف آن است تا آب سطل در سطح اين خط حفظ شود .در ابتدا و زمانی
که با سطل روبرو ميشويم ،عمق آب خيلی پايين است .هرچقدر زمان
آب رساندن به سطل طوالنيتر باشد ،عمق آب پايينتر بوده و آب جايگزين
بيشتری مورد نياز است .بعد از پر کردن سطل تا خط مورد نظر ،چون
نشتی آب کماکان ادامه دارد برای حفظ آب در همان سطح الزم است تا
بطور مداوم به آن آب اضافه شود.
هرچقدر زمان رسيدگی به مصدوم سوخته با تاخير بيشتری همراه
باشد ،امکان بروز شوک هيپوولميک بيشتر خواهد شد .بنابراين ،تزريق
مايع بيشتری برای دستيابی به وضع تعادل ضرورت پيدا ميکند .زمانی
که مصدوم به وضع تعادل رسيد ،مايع داخل عروقی کماکان و شبيه به
همان سطل به نشت خود ادامه ميدهد .برای حفظ اين تعادل ،بايد مايع
اضافی برای جايگزينی مايع نشتی کماکان به مصدوم داده شود.

وصف مايع از دست رفته در روند تبخير ميتواند فراوان باشد.
در مقابله با شوک ناشی از سوختگی ،هدف فقط آن نيست که
حجم داخل عروقی به حالت عادی برگردد ،بلکه جايگزينی مايعی
که با سرعت قابل انتظاری بطور مداوم از دست ميرود هم مورد نظر
ميباشد(قاب  .)13-1در مصدوم ترومايي ،الزم است تا حجم از دست
رفته قبلی به دليل خونريزی از شکستگی باز يا خونريزی داخلی جبران
شود .در حاليکه در مصدوم سوخته هدف آن است تا مقدار مايع قابل
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انتظاری که او در  24ساعت بعد از سوختگی از دست خواهد داد ،برآورد
گرديده و جايگزين شود.
بکارگيری مايعات داخل وريدی (مخصوصا مايع رينگر الکتات)
اغلب مردم درد ناشی از پوسيدگي دندان را تجربه کردهاند .وقتی که
بهترين اقدام اوليه در مراقبت از مصدوم سوخته قلمداد ميشود .مقدار
هوای تنفسی به عصب دندان برخورد ميکند ،شدت درد بيشتر ميشود.
در سوختگی نيمه عميق ،هزاران انتهای عصبی در معرض هوای محيط
مايع تزريقی در  24ساعت اول بعد از سوختگی معموال 2تا  4ميلی
بيرون قرار گرفته و با برخورد کوران هوا به آنها تحريک ميگردند .بنابراين،
ليتر ضربدر کيلوگرم وزن بدن ضربدر درصد سوختگی ميباشد .فرمول
پوشاندن محل سوختگی با پانسمان از شدت درد ميکاهد.
 Parklandمعموال  4ميلی ليتر بر کيلو بر درصدسوختگی را محاسبه
ميکند .نصف اين مايع بايد در  8ساعت اول بعد از واقعه سوختگی و
نصف باقيمانده را در  16ساعت بعد به مصدوم تزريق کنند .نصف اول
بايد در  8ساعت بعد از وقوع سانحه (و نه بعد از زمانی که امدادگر شروع
به اقدام کردهاست) تزريق گردد .اين موضوع مخصوصا در شرايط جنگی
و جبهه دارای اهميت است ،زيرا معموال تا زمان شروع اقدامات درمانی
تاخير اتفاق خواهد اقتاد .اگر مصدومی سه ساعت بعد از وقوع سوختگی
تحت مراقبت قرار گيرد ،در آن صورت نصف مايع مورد نياز در عرض
 5ساعت تزريق ميگردد .با اين اقدام ،مصدوم مايع مورد نياز  8ساعت
اول را دريافت خواهد کرد.
(شکل 11ـ )13پانسمانActicoat
قاب 2ـ 13جلوگيری از برخورد هوا به ناحيه سوخته

کودک سوخته
کودکان در قياس با بزرگساالن و با همان وسعت سوختگی ،مايع
وريدی بيشتری نياز دارند .عالوه براين چون کودکان ذخيره گليکوژن
کبدی کمتری دارند در زمان مراقبت قادر به حفظ گلوکز خون در
سطح مورد نياز نميباشند .با توجه به اين داليل کودکان بايد عالوه
بر مايعات برآورد شده مايعات وريدی حاوی دکستروز  5%نيز دريافت
نمايند.

استنشاق دود
مصدوم دچار سوختگی حرارتی و استنشاق دود نيز در قياس با
مصدوم دچار سوختگی بدون استنشاق دود ،نياز به مايع بيشتری دارد.
استنشاق دود موجب سوختگی شيميايي ريهها ميشود .گاهی اوقات
به بهانه «حفاظت از ريهها» مايع کمتری تزريق ميگردد .در حاليکه
خودداری از دادن مايعات تزريقی ،آسيب وارده به ريهها را تشديد
مينمايد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراقبت اوليه در سوختگی
اولين اقدام در يک مصدوم سوخته عبارت است از متوقف گرداندن
روند سوختگی .متوقف گرداندن روند سوختگی به مفهوم سرد کردن
سوختگی نميباشد .اينها دو اقدام جداگانه هستند .موثرترين و
مناسبترين اقدام برای متوقف گرداندن روند سوختگی عبارت است
از شستشوی محل سوختگی به کمک حجم فراوانی از آب معمولی
(منظور ،آب شير خانگی) .استفاده از آب سرد يا يخ ممنوع ميباشد.

همانطور که قبال بيان شد ،گذاشتن يخ روند سوختگی را متوقف نموده
و موجب تسکين درد ميشود ،اما وسعت آسيب بافتی را در زون
ماندگاری بيشتر خواهد نمود .تمام لباسها و زيورآالت مصدوم بايد
درآورده شود ،زيرا اين وسايل حرارت باقيمانده را در خود نگه داشته و
به روند سوختگی ادامه ميدهند.
مراقبت موثر از سوختگی تازه عبارت است از گذاشتن پانسمان
استريل خشک و غير چسبنده .ميتوان نواحی سوخته را با مالفه تمييز
و خشک پوشاند .اگر مالفه در دسترس نباشد ،ميتوان از گان استريل
جراحی ،پارچه يا حوله تمييز استفاده کرد .پانسمان خشک از آلودگی
محيطی ممانعت بعمل آورده و در همان حال از برخورد جريان هوا به
انتهاهای عصبی عريان جلوگيری کرده و بنابراين از شدت درد مصدوم
ميکاهد (قاب.)13-2
امدادگران اغلب از قرار دادن مالفه استريل روی محل سوختگی
مستاصل بوده و رغبتی به اين کار نشان نميدهند .درهرحال گذاشتن
پماد موضعی و آنتی بيوتيکهای معمول جلدی روی محل سوختگی
جايز نميباشد ،زيرا مانع از معاينه مستقيم سوختگی ميشوند .محافظت
تنها به کمک پانسمان خشک استريل اولين اقدام قلمداد ميشود .چنين
پمادها و آنتی بيوتيکهای موضعیدر مرکز سوختگی برخواهند داشت
تا امکان مشاهده مستقيم سوختگی فراهم گشته و شدت آن مشخص
شود .عالوه براين ،برخی پمادهای موضعی ،گذاشتن ترکيبات مخصوص
ترميم بافتی را با مشکل روبرو مينمايند.
در مراکز مخصوص سوختگی گذاشتن پانسمانهای با درصد باالی
ترکيبات آنتی ميکروبی موسوم به  Acticoatبه روش اصلی مراقبت از
زخم سوختگی تبديل شدهاست (شکل  .)13-11اين پانسمانها آغشته
به نقره بوده و بعد از گذاشتن روی زخم باز ناشی از سوختگی ،بتدريج

تروماي سوختگي

فصل سيزدهم
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نقره را در طی چند روز آزاد ميکنند .نقره آزاد شده سريعا پوشش ناحيه نيز ظرفيت ريوی به شدت کاهش يافته و به حدی ميرسد که
ضد ميکروبی را عليه ارگانيسمهای آلوده کننده و عفونتزای شايع امکان استنشاق را از مصدوم ميگيرد .در چنين مواردی ،اسکاروتومی
برقرار مينمايد .اخيرا اين پانسمانها کاربرد پيشبيمارستانی هم پيدا فوری ديواره قفسه سينه امکان برقراری تنفس مجدد را فراهم ميآورد.
کردهاند .اين صفحات بزرگ آنتی ميکروبی را ميتوان سريعا روی محل گردش خون
سوختگی قرار داده و هرنوع ارگانيسم آلوده کننده را ريشه کن نمود.
ارزيابی گردش خون در مصدوم سوخته شامل تعيين مقدار فشار
اين روش مراقبت از زخم سوختگی امکان آنرا فراهم ميآورد تا با
گذاشتن وسيلهای غير دارويي احتمال آلوده شدن زخم را در عرض 30خون ،شناسايي سوختگيهای حلقهای و گرفتن رگ ميباشد .تعيين
دقيقه بعد از قرار دادن به حداقل رساند .يک امتياز اين پانسمانها در مقدار دقيق فشار خون به هنگام سوختگی اندامها ،مشکل يا ناممکن
شرايط جنگی و کاربرد نظامی ،تراکم پذيری و سبکی آنها ميباشد .بوده و در صورت اندازهگيری ميتواند بيانگر فشار خون شريانی صحيح
سراسر بدن يک فرد بالغ را ميتوان با پانسمانی آغشته به آنتی بيوتيک نباشد .چون هم ادم و هم سوختگی نيمه عميق وجود دارند .حتی اگر
پوشاند که دارای حداقل وزن بوده و در يک کيف کوچک دستی جاي فشار خون شريانی مصدوم کافی باشد ،پرفوزيون ديستال اندامها ممکن
است به دليل آسيبهای حلقهای بشدت کاهش پيدا کند .در هنگام
ميگيرد.
انتقال مصدوم ،الزم است تا ا ندامهای سوخته باال آورده شوند تا از
درجه تورم در اندام گرفتار کاسته شود.
ارزيابی اوليه و احيا مصدوم
گرفتن دور رگ به کمک آنژيوکت سايز بزرگ در مصدومانی که
هدف ارزيابی اوليه آن است تا اختالالت مهلک و مخاطره آميز
بيش از  20%سطح بدن شان دچار سوختگی شدهاست ضرورت دارد؛
شناسايي شده و مورد مراقبت مناسب قرار گيرند .روش مرحلهای
تا بتوان با سرعت مناسب به آنها مقاديری فراوان مايع تزريق نمود.
 ABCDدر مراقبت از مصدومان ترومايي را ميتوان به مصدومان
بهترآن است که رگها در مجاورت مناطق سوخته گرفته نشوند ،اما
سوخته نيز تعميم داد ،هرچند که مصدومان سوخته در هر مرحله
اگر راه چارهای نباشد ،ميتوان از طريق مناطق سوخته نيز اقدام به رگ
چالشهای مخصوص به خود دارند.
گيری کرد .اگر آنژيوکتها در داخل يا در مجاورت مناطق سوخته قرار
برقرار ی راه هوايي
داده شوند ،بايد اقداماتی را به منظور عدم جابجايي يا بيرون آمدن آنها
برقراری راه هوايي در مصدوم سوخته اولين اولويت مراقبتی معمول کرد .زدن چسب و پانسمان کردن که معموال برای محکم نمودن
ميباشد .حرارت ناشی از آتش ميتواند موجب ادم راه هوايي فوقانی آنژيوکتها بکار گرفته ميشوند ،در چنين وضعی کارايي ندارند .راههای
(باالتر از طنابهای صوتی) شده و آنرا مسدود نمايد .بنابراين ارزيابی ديگر شامل پيچاندن رول  Kerlixو  Cobanروی محل ميباشند .اگر
دقيق و مداوم مصدوم اهميت دارد .به منظور جلوگيری از انسداد فاجعه زمان انتقال طوالنی باشد ،ميتوان کاتترهای وريدی را در جای خود
بار راه هوايي ،کنترل فوری آن ضرورت پيدا ميکند .انتوبه کردن اين بخيه زد.

دسته از بيماران مشکل و در همان حال خطرناک است .راه هوايي بايد ناتوانی

توسط مجربترين پرسنل موجود مراقبت شود .اغلب اوقات ،مصدومان
خودشان بهترين افراد مراقبت کننده ميباشند .بکارگيری داروهای
فارماکولوژيک موجب تضعيف توان مراقبتی مصدومان شده و درنتيجه
امدادگران خود ملزم به مراقبت از راه هوايي مصدوم ميشوند.
اگر مصدوم انتوبه شده باشد ،بايد اقدامات الزم در خصوص فيکس
کردن لوله تراشه و جلوگيری از جابجايي يا بيرون آمدن آن انجام شوند.
اگر ناحيه صورت سوخته باشد ،فيکس کردن لوله تراشه به کمک چسب
اقدام مناسبی نيست .در چنين وضعی با استفاده از چسب نافی يا پيچاندن
دو قطعه پالستيکی ست سرم به دور سر ميتوان لوله تراشه را فيکس
نمود .يک قطعه روی گوش و قطعه دوم در زير گوش قرار ميگيرند .چند
نوع وسايل مخصوص اين کار نيز به بازار عرضه شدهاند.

برقراری تنفس

مصدومان سوخته در جرگه مصدومان ترومايي قلمداد ميشوند.
سوختگيها واضح وبرخی مواقع ترسناک هستند ،اما بررسی به منظور
شناسايي آسيبهای کمتر واضح و در همان حال کشندهتر از خود
سوختگی نيز ضرورت دارد .برخی مصدومان سوخته برای فرار از
سوختگی خود را از پنجره ساختمان به بيرون پرتاب ميکنند؛ مصدوم
سوختهای ممکن است در زير آوار ساختمان درحال سوختنی قرار
بگيرد و مصدومی ممکن است در داخل شعلههای آتش متعاقب وقوع
يک  MVCقرار بگيرد .مصدوم سوخته بايد از نظر وجود نقايص
نورولوژيک و حرکتی مورد ارزيابی قرار گيرد .شکستگی استخوانهای
بلند بايد شناسايي شده و آتلبندي شوند .اگر به وجود آسيب احتمالی
ستون فقرات و نخاع مشکوک هستيد ،بيحرکت سازی ستون فقرات را
در دستور کار خود قرار دهيد.

همانطورکه در هر مصدوم ترومايي ،تنفس به علت مشکالتی چون در معرض ديد قرار دادن مصدوم  /کنترل محيط

شکستگی دنده ،پنوموتوراکس و زخمهای باز ناحيه قفسه سينه دچار
مرحله بعد آن است که مصدوم سوخته در معرض ديد قرار داده
اختالل ميشود ،در مصدومان سوخته دچار سوختگی حلقهای همان شود ،هر سانتی متر مربع بدن مصدوم بايد در معرض ديد قرار گرفته
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و کامال مورد بررسی قرار گيرد .تمام لباسها و زيور آالت بايد فورا
درآورده شوند .همانطور که قبال بيان شد ،اين وسايل ممکن است
کماکان به روند سوختگی در مصدوم ادامه دهند .در معاينه دقيق تمام
بدن ،ممکن است آسيبهايي شناسايي شوند که قبال به آنها پي برده
نشدهاست.
کنترل محيط بيرونی نيز از اهميت فوق العادهای برخوردار است.
مصدومان سوخته قادر به حفظ گرمای بدن خود نبوده و نسبت به
هيپوترمی شديدا حساس ميباشند .بهتر است روی مصدوم چند اليه
پتو گذاشته شود .قطع نظر از فصل سال ،همواره جايگاه مصدوم در
داخل آمبوالنس ويا داخل هليکوپتر را گرم نگه داريد .به عنوان يک
قانون کلی ،اگر شما ی امدادگر از درجه حرارت درون وسيله انتقال
ناراحت نباشيد ،بدان معنی است که درون آن به اندازه کافی گرم
نيست.

قاب 3ـ 13آسيبهايي که نياز به واحد مراقبت از سوختگی دارند

مصدومان دچار سوختگی شديد بايد از مراکزی خدمات دريافت کنند
که دارای تخصص و امکانات ويژه باشند .انتقال اوليه يا ارجاع فوری به يک
مرکز مخصوص سوختگی ميتواند ميزان مرگ و مير و عوارض کمتری به
همراه داشته باشد .واحد مراقبت از سوختگی ميتواند از مصدومان سوخته
بزرگسال ،کودک ويا هردو مراقبت نمايد .کميته ترومای وابسته به جامعه
جراحان آمريکا توصيه کردهاست تا مصدومان سوخته دارای معيارهای زير
به واحد مراقبت از سوختگی ارجاع داده شوند:

 .1سوختگيهای استنشاقی
 .2سوختگيهای نيمه عميقی که بيش از  10%کل سطح بدن يا
 TBSAرا در برگرفتهاند.
 .3سوختگی درجه سوم يا عميق در هر گروه سنی
 .4سوختگيهايي که ناحيه صورت ،دست ،پا ،اندام تناسلی ،پرينه يا
مفاصل بزرگ را در برگرفتهاند
 .5سوختگيهای الکتريکی از جمله سوختگی ناشی از رعدوبرق
 .6سوختگيهای شيميايي
 .7سوختگی در فردی که دچاربيماری قبلی بوده به نحوی که مراقبت
از او را مشکل گردانده ،مدت زمان بهبودی را طوالنی نموده و احتمال
فوت را باال ببرد.
 .8هر مصدوم دچار سوختگی همراه با تروما (مثال شکستگيها) که در
او آسيب ناشی از سوختگی خطر بيشتری (از نظر عوارض و فوت) به همراه
داشته باشد ،اگر خطر ناشی از ترومای بيشتر باشد ،بايد اول او را به يک
مركز تروما منتقل کرد تا بعد از تثبيت وضع به مرکز مخصوص سوختگی
ارجاع داده شود.
 .9کودکان دچار سوختگی در بيمارستانی که فاقد پرسنل مجرب و
امکانات مراقبت از کودکان باشد
 .10سوختگی در افرادی که نياز به وضع عاطفی ،اجتماعی ويژه يا
مداخله بازتوانی طوالنی مدت دارند

ارزيابی ثانويه

بعد از اتمام ارزيابی اوليه ،گام بعدی انجام ارزيابی ثانويه ميباشد.
اين ارزيابی در مصدوم سوخته و ساير مصدومان ترومايي هيچ تفاوتی
باهم ندارد .امدادگر از فرق سر تا نوک پای مصدوم را به منظور شناسايي
آسيبهای ديگر يا بيماريهای طبی مورد ارزيابی قرار ميدهد.

پانسمان
قبل از انتقال مصدوم سوخته ،آسيبهای ناشی از سوختگی بايد
پانسمان شوند .هدف از گذاشتن پانسمان جلوگيری از آلودگی و ممانعت
از برخورد جريان هوا به زخمها ميباشد.
پانسمان استريل خشک به کمک يک مالفه يا حوله استريل ،قبل از
انتقال مصدوم ،کفايت ميکند .متعاقبا چند اليه پتو روی مالفه استريل
قرار داده ميشود .همانطور که قبال خاطر نشان شد ،از ماليدن پماد
روی محل سوختگی تا زمان ارزيابی آن در مرکز مخصوص سوختگی
بايد خوداری شود.

انتقال
مصدومان سوخته دچار آسيبهای چند گانه در آغاز بايد به يک
تروما سنتر منتقل شوند تا در آنجا آسيبهای کشنده شناسايي شده و
در صورت لزوم به کمک جراحی معالجه گردند .بعد از آنکه وضع مصدوم
تثبيت شد ،او را به مرکز مخصوص سوختگی به منظور مراقبت از
سوختگی و بازتوانی ارجاع ميدهند .انجمن سوختگی و جامعه جراحان
آمريکا معيارهايي را برای اين انتقال تعيين کردهاند (قاب .)13-3

مايع درمانی

برآورد مايع مورد نياز و شروع مايع درمانی از جمله اقدامات مهمی
هستند که از بروز شوک هيپوولميک در مصدوم دچار سوختگی
جلوگيری بعمل ميآورند .وسعت سوختگی به کمک قانون ن ُهها يا
روشی ديگر تخمين زده ميشود.
همانطور که قبال توضيح داده شد ،مقدار مايع مورد نياز  24ساعته
و سرعت تزريق ساعتی آن براساس فرمول پارکلند محاسبه ميشود.
مراکز مختلف از الگوريتمهای مايع درمانی متفاوتی استفاده ميکنند،
اما استفاده از فرمول پارکلند عموميت بيشتری دارد .برای اجرای صحيح
مايع درمانی ،امدادگر بايد وسعت سوختگی ،وزن مصدوم و زمان وقوع
سانحه را بداند .مقدار مايع مورد نياز  24ساعته براساس  4ميلی ليتر
ضربدر کيلوگرم وزن بدن ضربدر درصد سوختگی محاسبه ميشود.
نصف اين مايع در  8ساعت اول و نصف ديگر در  16ساعت باقيمانده به
مصدوم تزريق ميشود.
برای مثال فرض کنيد مرد  80کيلوگرمی دچار  30%سوختگی
شده و شما بالفاصله در محل حاضر شدهايد .مايع درمانی به شرح زير
انجام ميشود:
ميلی ليتر  = 30× 80× 4 =9600مايع مورد نياز  24ساعت
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فصل سيزدهم
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مصدوم دچار سوختگی الکتريکی با برق فشار قوی

اين مقدارتقسيم بر دو ميشود 4800 .ميلی ليتر آن در  8ساعت
بعد از واقعه تزريق ميشود .ميزان تزريق آن در هر ساعت  600ميلی (شکل 13ـ )13ادرار مصدوم دچار سوختگی الکتريکی با برق فشار قوی .مصدوم به علت
ليتر است 4800 .ميلی ليتر باقيمانده در عرض  16ساعت و به عبارتی تخريب وسيع عضالت دچار مايوگلوبينوری شده است.
دارند .در هر دو وضعيت ،تخريب وسيع گروههای بزرگ عضالت که
هر ساعت  300ميلي ليتر تزريق ميگردد.
ماحصل آن آزاد شدن پتاسيم و مايوگلوبين است وجود دارد(به فصل
دوازدهم نگاه کنيد) آزاد شدن پتاسيم عضالت موجب افزايش سطح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرمی آن گشته که ميتواند منجر به بی نظمی قلبی شود .سطح باال
مالحظات ويژه
رفته پتاسيم ميتواند استفاده از ماده شل کننده عضالنی موسوم به
سوختگيهای الکتريکی
سوکسينيل کولين را با خطر روبرو سازد .مايوگلوبين ملکولی است که
سوختگيهای الکتريکی در زمره آسيبهای ويرانگری هستند که در عضله قرار داشته و در روند ذخيره شدن و انتقال اکسيژن در بافت
امدادگر ممکن است در مورد آنها دچار غفلت شود .در بسياری از عضالنی نقش بازی ميکند .هرگاه اين ماده به مقدار قابل توجهی در
موارد ،وسعت آسيبديدگی قابل مشاهده بيانگر شدت آسيب نميباشد .جريان خون آزاد شود ،برای کليهها سمی بوده و ميتواند منجر به
تخريب و نکروز بافتی بسيار بيشتر از ترومای قابل مشاهدهاست ،زيرا به نارسايي آنها شود .وجود مايوگلوبين در ادرار يا مايوگلوبينوری ،به ادرار
علت هدايت الکتريکی بدن مصدوم ،بخش اعظم تخريب در داخل روی رنگی شبيه به چای يا کوال ميدهد (شکل .)13-13
ميدهد .مصدوم در نقاط تماس با منبع الکتريکی و نيز تماس با زمين
در موقعيتهای نظامی يا در ارجاعات بين بيمارستانی ،مصدومی
دچار سوختگی خارجی ميشود .زمانيکه جريان الکتريکی از درون بدن که دچار سوختگی الکتريکی شدهاست و برايش سوند ادراری گذاشتهاند
عبور ميکند ،اليههای عمقی بافت دچار تخريب گستردهای ميشوند ،ممکن است نياز به انتقال داشته باشد .اين دسته از مصدومان برای آنکه
گرچه در سطح بدن آسيب به ظاهر کوچکی وجود دارد (شکل  -12دچار نارسايي کليوی نشوند ،بايد برون ده ادراری بيشتری داشته باشند
.)13
(بزرگساالن 100سی سی در ساعت و کودکان يک سی سی به ازای
سوختگی الکتريکی و سندروم له شدگی شباهتهای فراوانی باهم هر کيلوگرم وزن بدن) .در برخی موارد برای کاهش دامنه خطر و
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(شکل 14ـ)13
انجام ميشود

اسکاروتومی به منظور آزاد نمودن اثر فشارنده سوختگيهای حلقوی

بيشتر حل شدن مايوگلوبين در ادرار ،اقدام به تزريق بيکربنات سديم
ميکنند.
مصدوم دچار سوختگی الکتريکی ممکن است آسيبهای ديگر هم
داشته باشد .پرده صماخ گوش ممکن است پاره شده و موجب مشکالت
شنوايي بشود .انقباضات عضالنی شديد و مداوم (تتانی) ميتواند منجر
به شکستگی ستون فقرات در چند نقطه و نيز شکستگی استخوانهای
بلند شود .اين دسته از مصدومان بايد تحت بيحرکت سازی ستون
فقرات قرار بگيرند .در صورت شناسايي يا شک به وجود شکستگی
استخوانهای بلند ،آتلبندي ضرورت دارد .خونريزی داخل مغزی و
بينظمیهای قلبی نيز ممکن است روی بدهند.
سوختگيهای الکتريکی ناشی از رعد و برق به دليل گرم شدن
فوق العاده هوا روی ميدهند .با اين وصف ،بدليل ماهيت پنهان و
فاجعه بار آسيبهای مرتبط با هدايت الکتريکی ،امدادگران بايد به
وجود آسيبهای ناشی از عبور جريان الکتريکی به درون بدن نيز
مشکوک باشند.

سوختگيهای حلقهای
سوختگيهای حلقهای ناحيه تنه و اندامها ميتوانند موجب مرگ يا
از دست دادن اندام شوند .اين سوختگيها اثری شبيه به تورنيکه ايجاد
کرده و موجب فقدان نبض در اندامهای فوقانی و تحتانی ميشوند
سوختگيهای حلقوی ناحيه تنه ميتوانند آنچنان ديواره قفسه سينه را
تحت فشار قرار دهند که مصدوم به دليل ناتوانی در تنفس دچار خفگی
ميگردد .بنابراين تمام موارد سوختگيهای حلقوی را بايد به عنوان يک
اورژانس درنظر گرفته و مصدومان را به مرکز سوختگی منتقل نمود.
اسکاروتومی نوعی برش جراحی روی اسکار سوختگی است که به منظور
وسعت بخشی به بافتهای عميق و دکمپرس نمودن ساختمانهای
عروقی تحت فشار و بعضا مسدود انجام ميشود (.)13-14

استنشاق دود
علت اصلی مرگ ناشی ازسوختگی ،نه آسيبهای گرمايي ،بلکه

استنشاق مواد سمی ميباشد .هر مصدوم سوختهای که در محيطی
بسته در معرض دود قرار گرفتهاست را بايد به عنوان مورد مبتال به
آسيب استنشاقی درنظر گرفت .هر مصدومی که دچار سوختگی ناحيه
صورت شده يا خلط دود آلود دارد ،در معرض خطر سوختگی استنشاقی
است ،اما فقدان اين عاليم نميتواند تشخيص آسيب استنشاقی را رد
نمايد .شک به وجود اين آسيب دارای اهميت فراوانی است ،زيرا عاليم
و نشانهها ممکن است تا چند روز بعد ظاهر نشوند.
سه عنصر در استنشاق دود عبارتند از :آسيب ناشی از گرما ،خفگی
وآسيب ريوی ناشی ازمواد سمی در طوالنی مدت .هوای خشک به
خوبی حرارت را انتقال نداده و استنشاق هوای گرم ناشی از آتش بندرت
موجب سوختگی در سطح زير تارهای صوتی ميشود .وسعت فراوان
ناحيه نازوفارنکس به عنوان مبدل گرما عملکرد موثری داشته و تا
زمانی که هوا ی گرم استنشاقی به سطح تارهای صوتی ميرسد ،آنرا
خنک مينمايد .با اين مکانيسم هرگاه هوای خشک  300درجه سانتی
گراد استنشاق گردد ،زمان رسيدن به سطح تراشه به حدود  50درجه
تقليل پيدا ميکند .تارهای صوتی نيز بطور رفلکسی بهم نزديک شده
و محافظت بيشتری اعمال ميکنند .به هنگام استنشاق بخار وضع طور
ديگری است .بخار در قياس با هوای خشک قادر به حمل  4000برابر
انرژی بوده و موجب سوختگی در راهها هوايي انتهايي و برونشيولها
ميشود .خوشبختانه آسيبهای ناشی از بخار بندرت اتفاق ميافتند.

مواد خفه کننده
دو فرآورده گازی که از نظر بالينی به عنوان گازهای خفه کننده
مهم هستند ،عبارتند از :مونواکسيد کربن و گاز سيانيد .اين دو گاز
در دسته گازهای خفه کننده طبقه بندی شده و بنابراين از طريق
هيپوکسی سلولی يا آسفکسی موجب مرگ سلولها ميشوند .مصدومان
دچارآسفکسی ناشی از استنشاق دود حاوی يکی از اين دو گاز ،عليرغم
فشار خون و پالس اکسيمتری کافی قادر به حمل کافی اکسيژن به
بافتها نميباشند .گاز مونو اکسيد کربن در قياس با اکسيژن تمايل
بيشتری برای اتصال به هموگلوبين دارد .عاليم ناشی از استنشاق مونو
اکسيد کربن تابع مدت زمان استنشاق و شدت آن و نيز سطح سرمی
حاصله ميباشد .عاليم ميتوانند از سردرد تا کوما متغير باشند.
درمان مسموميت با اين گاز عبارت است از دور شدن از منبع آن
و مصرف اکسيژن .اگر هواي اطاق (با  21%اکسيژن) استنشاق شود،
بدن قادر به حذف نيمهای از مونواکسيد در عرض  250دقيقه است .اما
اگر درصد اکسيژن به  100%برسد ،نيمه عمر کمپلکس مونو اکسيد ـ
هموگلوبين به  40تا  60دقيقه کاهش پيدا ميکند.
سيانيد يا سيانور حاصل سوختن مواد پالستيکی يا پولی يورتان
ميباشد .سيانور ماشين سلولی بدن را مسموم نموده و مانع از مصرف
اکسيژن ميشود .مصدوم عليرغم داشتن اکسيژن کافی در جريان خون
به علت خفگی خواهد مرد .عاليم مسموميت با سيانور عبارتند از :تغيير
سطح هوشياری ،سرگيجه ،سردردو تاکيکاردی يا تاکی پنه .درمان
مسموميت با سيانور عبارت خواهد بود از :انتقال فوری مصدوم به مرکز
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اورژانسی که بتواند او را تحت آنتی دوتتراپی قرار دهد .نوعی کيت
آنتی دوت به بازار عرضه شدهاست .هدف از آنتی دوتتراپی آن است
تا نوعی سم ديگر در خون مصدوم ايجاد کنند .اين سم دوم به سيانور
اتصال پيدا کرده و امکان آنرا فراهم خواهد آورد تا بدن بتدريج از
شرسيانور خالص شود .در تجويز آنتی دوت بايد بسيار محتاط بود.
« »Lilly kitآنتی دوتی است که در آمريکا برای مقابله با
مسموميت ناشی از سيانور بکار ميرود .اين روش مقابله با سيانور
در سالهای  1930ميالدی ابداع گرديده و معلوم شدهاست که قادر
به سم زدايي از حيوانات تا  21برابر دوز کشنده ميباشد .اين کيت
حاوی چند مادهاست .آميل نيتريت و سديم نيتريت دو مادهای هستند
که قبل از بقيه داده ميشوند .آميل نيتريت استنشاقی بوده و سديم
نيتريت را از راه وريدی تزريق ميکنند .ترکيبات نيتريت موجب
تغيير در هموگلوبين مصدوم شده و آنرا به مت هموگلوبين تبديل
مينمايند .سيانور اثرات سمی خود را از کانال اتصال به ملکولی موسوم
به سيتوکروم  aa3در ماشين سلولی اعمال ميکند .ملکول سيانور
تمايل بيشتری برای اتصال به مت هموگلوبين در قياس با سيتوکروم
 aa3دارد .بنابراين سيانور از سيتوکروم  aa3جداشده و به ملکول مت
هموگلوبين متصل ميشود .زمانی که سيتوکروم  aa3از سيانور جدا
گردد ،سلول قادر به ازسرگيری فعاليت نرمال خود خواهد شد .اما مت
هموگلوبين به خوبی هموگلوبين قادر به حمل اکسيژن به بافتهای
محيطی نميباشد .کاهش حمل اکسيژن به علت مت هموگلوبينمی
موجب عوارض نامطلوبی در مصدومان دچار آنمی ناشی از خونريزی
حاد و مسموميت با مونواکسيد کربن خواهد شد .سومين ماده موجود
در کيت ،تيوسولفات است .تيوسولفات قادر به تبديل سيانور به ماده
کمتر سمی تيو سيانيت ميباشد که ميتواند از طريق ادرار دفع شود.
يادرمان باشد که مسموميت زدايي با استفاده از اين کيت در مصدومان
دچار مسموميت با مونو اکسيد کربن در واقع درجه هيپوکسی سلولی
را تشديد ميگرداند.
روش ديگری در مقابله با مسموميت با سيانور استفاده از داروهايي
است که مستقيما به مولکول سيانور متصل شده و آنرا بيخطر ميسازند.
ماده سيانوکوباالمين به شکل گستردهای در اروپا بکار ميرود ،اما هنوز
در آمريکا در دسترس نميباشد .تنها فرم سيانوکوباالمين در آمريکا،
ترکيب رقيق شده ويتامين  B12ميباشد .استفاده از فرآورده آمريکايي
نياز به انفوزيون حدود  5ليتر مايع دارد .ماده ديگری که در اين رابطه
بکار ميرود موسوم به ديکوبالت اديتيت ( )dicobalt edetateاست.
اگر اين ماده را در غياب مسموميت با سيانور بکار ببرند ،خود ماده
کبالت خطر مسموميت به همراه دارد.

آسيب ريوی ناشی از مواد سمی
آسيب ناشی از ترکيبات خفه کننده و سوزاننده استنشاق دود معموال
در هنگام نجات مصدوم واضح ميباشد .درحاليکه عاليم و نشانههای
آسيب ريوی ناشی از مواد سمی تا مدتها بعد ظاهر نميشوند .چند
روز اول بعد از استنشاق دود را «دوره ماه عسل» مينامند .در اين دوره

(شکل 15ـ)13
دارد.
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چنين بنظر ميرسد که مصدوم وضعيت ثابت و بدون عارضه ريوی
دارد .شدت آسيب ريوی ناشی از مواد سمی عمدتا تابع دو فاکتور است:
ترکيبات دود استنشاقی و مدت زمان در معرض قرار گرفتگی.
بطور خالصه ،دود حاصل سوخت ناقص بوده و بنابراين گردی
شيميايي محسوب ميشود .ترکيبات موجود در اين گرد با غشاهای
پوشاننده تراشه و ريهها وارد واکنش شده و به سلولهای آنها آسيب
ميرسانند .ترکيباتی مانند آمونياک ،هيدروژن کلرايد و سولفور دي
اکسيد هنگام استنشاق موجب تشکيل اسيدها و بازهای خورنده
ميشوند.

مراقبت پيشبيمارستانی
اولين و مهمترين اقدام مراقبتی در اين دسته از مصدومان آن است
که مشخص شود که آيا نيازی به انتوبه کردن هست يا نه؟ اگر راه هوايي
باز و برقرار نباشد ،با استفاده از لوله تراشه دهانی بايد آنرا تامين نمود.
ارزيابی مداوم راه هوايي ضرورت دارد .تغيير در کيفيت صدای مصدوم،
مشکل در دفع ترشحات دهانی و آبريزش از دهان از جمله عاليمی
هستند که حکايت از انسداد قريب الوقوع راه هوايي دارند.
مصدومان را عليرغم نداشتن سوختگی پوستی بايد به مرکز مخصوص
سوختگی منتقل نمود .مراکز سوختگی ،ازمصدومان دچار استنشاق دود
مراقبت نموده و مجهز به امکانات مخصوص تهويه مکانيکال برای اين
افراد هستند.
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(شکل 16ـ)13

خطوط مستقيم سوختگی و فقدان بهم ريختگی حکايت از آن دارند که سوختگی نتيجه کودک آزاری است.

(شکلهای  13-15و  .)13-16در سوختگيهای عمدی ،کودک بدليل
ترس يا درد ،اندامهای خود را محکم جمع ميکند .به همين دليل
احتمال دارد که حفره پوپلتئآل ،گودال آرنج و کشاله ران از سوختگی
در امان باقی بمانند .عالوه بر اينها ،خطوط مرزی بين نواحی سوخته
و سالم (مخصوصا در فروکردن در آب داغ) به خوبی قابل مشاهدهاند
(شکل .)13-17
در سوختگيهای غير عمد ،عمق سوختگی متفاوت ،لبههای آن
نامنظم بوده و سوختگيهای کوچک از سوختگيهای بزرگ دور از هم
قرار دارند.

سوختگيهای تماسی
سوختگيهای تماسی دومين علت شايع آسيبهای ناشی از
سوختگی در کودکان (چه عمد و چه غير عمد) قلمداد ميشوند.
(شکل 17ـ )13فقدان سوختگی در نواحی فلکسيون و وجود خطوط واضح بين نواحی همه سطوح بدن دارای درجه معينی از انحنا ميباشند .وقتی که يک
سوخته و نواحی نسوخته داللت برآن دارند که اين کودک قبل از بروز سوختگی در پوزيشنی
دفاعی و کامال خم شده بوده است .چنين وضعی حکايت از آن دارد که سانحه غير عمد نبوده سوختگی تماسی غير عمد روی ميدهد ،وسيله سوزاننده با نواحی
است.
انحنا دار بدن تماس پيدا ميکند .وسيله داغ ممکن است از نقطه
تماس جابجا شده يا مصدوم بدن خود را عقب بکشد .درنتيجه لبه و
عمق سوختگی نامنظم ميشوند .اگر کودک از روی عمد سوزانده شود،
کودک آزاری
اثر وسيله سوزاننده روی پوست او پرس ميشود .درنتيجه عمق آسيب
حدود  20%موارد کودک آزاری را سوزاندن عمدی تشکيل ميدهد.
يکسان بوده و حد فاصل ناحيه سوخته و نسوخته کامال واضح است.
اکثريت کودکانی که دچار سوزاندن عمدی ميشوند يک تا سه ساله
بسياری از مراجع قضايي از امدادگران ميخواهند تا موارد مشکوک به
هستند.
کودک آزاری را به آنها گزارش کنند.
شايعترين سوختگی ناشی از کودک آزاری ،غوطه ور کردن
اجباری کودک در آب داغ است .اين کار زمانی اتفاق ميافتد که فرد سوختگيهای تشعشعی
بزرگسال معموال به بهانه آموزش توالت رفتن ،کودک را گوشمالی
شدت سوختگيهای ناشی از تشعشعهای گوناگون تابع مقدار انرژی
ميدهد .فاکتورهايي که شدت آسيب وارده را تعيين ميکنند عبارتند
از :سن کودک ،درجه حرارت آب و زمان ماندگاری در آن .کودک جذب شده توسط بافت هدف ميباشد .انواع تشعشعات عبارتند از :اشعه
ممکن است دچار سوختگيهای درجه دوم يا سوم در ناحيه دست يا الکترومغناطيس ،اشعه ايکس ،اشعه گاما و تشعشعات ذرهای .تشعشعات
پا در قالب دستکش يا جوراب باشد .هرگاه سوختگيها متقارن بوده و گوناگون قدرت نفوذ متفاوتی در بافتها دارند .عالوه براين ،برخی
الگوی مشخص داشته باشند ،بايد بيشتر به کودک آزاری مشکوک شد تشعشعات (مثال اشعه الکترومغناطيس) از بافتهای بدن عبور کرده
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و هيچگونه آسيبی به آنها وارد نميکنند .برعکس اين ،برخی ديگر
از تشعشعات (مثال اشعه نوترون) توسط بافتهای هدف جذب شده و
موجب آسيب قابل توجهی ميشوند .روند جذب اشعه موجب آسيب
در بافت جذب کننده ميگردد .ظرفيت جذب يک تشعشع خطرناکتر
از دوز واقعی آن در محيط ميباشد .دوزهای مساوی از تشعشعات
متفاوت ،اثرات کامال مختلفی بر يک فرد دارند.
در سوانح صنعتی يا شغلی احتمال در معرض قرار گرفتن در برابر
تشعشعات وجود دارد .اما با خطر فزاينده تروريسم جهانی ،انفجار يک
بمب هستهای کوچک (يعنی «سالح هستهای کثيف») امر دور از واقعی
قلمداد نميشود.
انفجار يک سالح هستهای در يک کالن شهر با سه مکانيسم موجب
آسيب و کشتار ميشود :سوختگی گرمايي ناشی از طوفان اوليه آتش،
موج انفجار صوتی بسيار مخرب و انتشار تشعشعات .کشتار ناشی از
سوختگی گرمايي و تشعشعی باهم بسيار بيشتر از کشتار سوختگی
گرمايي يا تشعشعی جداگانه اما با همان قدرت است .ترکيب سوختگی
گرمايي و تشعشعی اثر تقويت کنندگی در کشتار دارند.
يک حمله هستهای منجر به آنچنان صدمات و تلفاتی وسيعی ميشود
که امدادگران و مراکز پزشکی توان پاسخگويي نخواهند داشت .حمله به
يک مرکزپرجمعيت موجب ويرانی مراکز پزشکی ،کشتارامدادگران و از
کار انداختن سيستم خدمات ميشود .امدادگران ممکن است بناچار و
برای مدتهای طوالنی از مصدومان مراقبت نمايند.
تشعشع مادهای خطرناک بوده و بسياری از اولويتهای مراقبتی
از آن شبيه به مراقبت از مصدوم دچار آسيب ناشی از برخورد با مواد
شيميايي است .اقدامات مراقبتی اوليه عبارتند از :دور کردن مصدوم از
کانون آلودگی ،درآوردن لباسهای آلوده و شستشوی مصدوم با آب.
هرنوع لباسی که در آورده شدهاست بايد به عنوان منبع آلودگی درنظر
گرفته شده و بايد با احتياط آنها را جابجا نمود .شستشو بايد با دقت
انجام شود طوريکه بتواند هرذره يا قطعه را از نواحی آلوده برداشته
ودر همان حال مناطق پاک را آلوده ننمايد .تا زمانی که آلودگی به
حداقل ثابتی نرسد ،شستشوی بايد ادامه داشته باشد (دستگاه شمارش
 Geigerآنرا نشان ميدهد) .مصدومان سوخته بايد مانند هر فرد دچار
سوختگی تحت مايع درمانی قرار گيرند .مصدومان اشعه خورده دچار
استفراغ و اسهال ميشوند که نياز به مايع درمانی را بيشتر ميگرداند.
عوارض فيزيولوژيک برخورد اشعه به تمام بدن موسوم به سندروم
حاد تشعشع يا  ARSميباشد .عاليم اوليه  ARSمعموال در عرض
چند ساعت بعد از برخورد ظاهر ميشوند .سلولهای بدن که بيش
از همه نسبت به اثرات اشعه حساستر اند آنهايي ميباشند که روند
تقسيم سريعتری دارند .اين سلولهای سريع التکثير در پوست ،دستگاه
گوارش ،و مغز استخوان يافت شده و بنابراين اولين عاليم  ARSدر اين
بافتها بروز پيدا ميکنند .چند ساعت بعد از برخورد با اشعه ،مصدوم
دچار تهوع ،استفراغ و درد کرامپي شکم خواهد شد .مايع درمانی سريع
به منظور مقابله با وقوع نارسايي کليوی ضرورت دارد .بعد از چند روز،
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مصدوم ممکن است دچار اسهال خونی ،ايسکمی روده ،عفونتهای
شديد و در نهايت مرگ شود .مغز استخوان نسبت به اثرات تشعشع
بسيار حساس ميباشد .توليد گلبولهای سفيد مقابله کننده با عفونتها
متوقف گشته و عوارض ناشی از خونريزی معموال کشندهاست.
متعاقب يک حادثه هستهای ،امکانات ضروری برای تزريق وريدی
و حتی مراکز پذيرای مصدومان ممکن است دچار کمبود شوند .اگر
امکانات برای برقراری مايع درمانی وريدی ممکن فراهم نباشد ،امدادگر
بايد مصدوم را با مايع درمانی خوراکی نجات دهد .مصدوم را بايد به
خوردن محلول نمکی متعادل برای برقراری برون ده ادراری فراوان
تشويق نمود .ميتوان از طريق لوله دهانی معدی يا دهانی رودهای نيز
به مصدوم مايعات خوراند .محلولهای نمکی متعادل خوراکی شامل
محلول  5(Moyerميلی ليتر سديم کلرايد و يک قاشق چايخوری
سديم بيکربنات در يک ليتر آب) و محلول  ORSميباشند .مطالعه
روی حيوانات نشان دادهاست که چنين اقدامی حتی در افراد دچار
بيش از  40%سوختگی ،نتايج اميدوار کنندهای به همراه دارد .کارايي
خوراندن محلول محلول نمکی متعادل در حد  20ميلي ليتر به ازای
هر کيلو گرم وزن بدن ،ميتواند معادل مايع درمانی وريدی استاندارد
باشد.

سوختگيهای شيميايي
امدادگران پيشبيمارستانی از هر نوع و ردهای باشند ،الزم است
تا نحوه مقابله پايه با آسيبديدگيهای شيميايي را بدانند .امدادگران
شهری ممکن است با سوانح شيميايي در يک کارخانه صنعتی روبرو
شوند .امدادگران مناطق روستايي نيز ممکن است با حوادث ناشی از
کار با مواد در کشاورزی مواجه گردند .روزانه دهها تن مواد خطرناک
شيميايي در مناطق شهری و روستايي توسط وسايل نقليه در جادهها
و خطوط راه آهن جابجا ميشوند .امدادگران نظامی ممکن است با
مصدومان دچار سوختگی شيميايي ناشی از سالحهای شيميايي،
ترقههای آتش زا ،مواد شيميايي مورد استفاده تجهيزات يا آلودگی
شيميايي متعاقب آسيب وارده به تاسيسات شهری مواجه شوند.
آسيب ناشی از ترکيبات شيميايي معموال حاصل تماس طوالنی
مدت يک ماده با بدن ميباشد .اين وضع با آسيبديدگی ناشی از گرما
که معموال زمان بسيار کوتاهی است ،مغايرت دارد .شدت آسيبديدگی
ناشی از مواد شيميايي تابع چهار فاکتور است :ماهيت ماده شيميايي،
غلظت آن ،طول زمان تماس با آن و مکانيسم عمل آن.
مواد شيميايي را به اسيد ،باز ،مواد معدنی و مواد آلی دسته بندی
ميکنند .اسيدها موادی هستند با  PHبين ( 7خنثی) و صفر (اسيد
قوی) .بازها موادی با  PHبين  7و  14ميباشند .اسيدها با مکانيسمی
موسوم به نکروز انعقادی به بافتها آسيب ميرسانند .اين تغيير وضع
بافت مانع از نفوذ بيشتر اسيد به عمق ميشود .برخالف اين ،مواد بازی
با مکانيسمی موسوم به نکروز ميعاني موجب تخريب بافتها ميشوند.
درنتيجه اين مکانيسم ،بافت بصورت مايع درآمده و باز بيشتر به عمق
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اقدامات مراقبتی
اولويت اول در مراقبت از يک مصدوم شيميايي ،مانند هر اورژانس
ديگر ،عبارت است از حفظ ايمنی پرسنل و صحنه حادثه .يادمان باشد که
اول از خودمان محافظت نماييم .اگر شکی در مورد انتشار مواد شيميايي
خطرناک وجود دارد ،از ايمنی صحنه حادثه اطمينان حاصل کرده و در
صورت لزوم ازلباس مخصوص و تجهيزات تنفسی استفاده کنيد .از آلوده
شدن تجهيزات و خودروهای اورژانس خوداری شود ،زيرا يک خودرو آلوده
در صورت حرکت ميتواند آلودگی را به ساير نقاط و افراد منتقل نمايد.
سعی شود تا ماده آلوده کننده سريعا شناسايي گردد.
تمام لباسهای مصدوم بايد درآورده شوند .لباس ممکن است
توسط مواد شيميايي مايع يا پودر آلوده شود .لباسهای آلوده بايد تحت
مراقبت دور ريخته شوند .اگر ماده خاصی روی پوست پخش شده باشد،
بايد ابتدا آنرا برس کشيد و متعاقبا مصدوم را با آب فراوان شستشو
داد .شستشو موجب رقيق نمودن غلظت ماده آسيب رسان شده و آنرا
از سطح بدن دور مينمايد .نکته کليدی در شستشو ،استفاده از مقدار
فراوان آب است .روشی مرسوم آن است که مصدوم را با 1تا  2ليتر
آب خيس کرده و آنقدر ادامه ميدهند تا آب در کف زمين موج زده و
تجمع پيدا کند ،آنگاه شستشو را متوقف مينمايند .اگر شستشو با مقدار
کمی آب انجام شود ،ماده آسيب رسان در سطح تمام بدن پخش شده
و برخالف انتظار از بدن دور نميشود .درنتيجه مناطق سالم بدن هم در
معرض قرار گرفته و دچار آسيب خواهند شد .روش ساده شستشو در
شرايط پيشبيمارستانی آن است که مصدوم را روی يک بکبورد بلند
قرار داده و سپس يک سر آنرا باال ميآورند و شروع به شستشو ميکنند.
در انتهای تحتانی بورد ،يک کيسه زباله بزرگ پالستيکی قرار داده تا
آب آلوده حاصل از شستشو در آن جمع شود.
استفاده از مواد خنثی کننده در سوختگيهای شيميايي ممنوع است،
زيرا در روند خنثی سازی معموال حرارت توليد ميشود .درنتيجه ممکن
است امدادگر خوش نيت سوختگی حرارتی را به سوختگی شيميايي
نيز اضافه نمايد .اکثر محلولهای خنثی کننده تجاری به منظور آلودگی
زدايي از ابزارآالت و نه از انسانها به بازار عرضه شدهاند.
تماس با مواد شيميايي مخصوص
(شکل 18ـ )13چشم هايي که دچار آسيب ديدگی شيميايي شده اند را بايد به کمک
مقادير فراوان نرمال سال ِن شستشو داد .ميتوان لنز  Morganرا به منظور شستشوی مناسب
روی چشم قرار داد.

نفوذ کرده و آسيبها گستردهتر ميشوند.
امدادگر بايد نحوه مقابله با آسيبهای ناشی از تماس مواد قليايي
با چشم را بداند .حتی يک تماس کوچک مواد بازی با چشم ميتواند
منجر به از دست رفتن آن شود .چشمها را بايد با مقادير فراوانی مايع
شستشو داد .اگر ممکن باشد ،به کمک لنز  Morganو مايع شستشو
بايد اقدام به آلودگی زدايي چشمی مداوم نمود .استفاده از قطرههای
چشمی بيحس کننده مانند تتراکائين يا پروپاراکائين امکان مراقبت از
چشم را برای امدادگر آسانتر خواهد کرد (شکل .)13-18

سيمان مادهای قليايي است که ميتواند روی لباس افراد باقی بماند.
پودر سيمان با عرق فرد وارد واکنش شده و موجب خشکی شديد
پوست يا خشکه خواهد شد .اين آسيب معموال چند ساعت يا يک روز
بعد از تماس با سيمان ظاهر ميشود.
سوختهايي مانند بنزين و نفت سفيد بعد از تماس طوالنی مدت
موجب سوختگی تماسی ميگردند .اين هيدروکربنهای آلی قادر به حل
ديواره سلولها بوده و منجر به نکروز پوستی خواهند شد .تماس طوالنی
مدت يا با حجم فراوان ميتواند موجب مسموميت سيستميک شود.
آلودگی زدايي به کمک شستشو با آب فراوان امکان پذير ميباشد.
اسيدهايدروفلوريک مادهای خطرناک است که کاربرد وسيعی در

تروماي سوختگي

محيطهای خانگی ،صنعتی و نظامی دارد .خطر واقعی اين ماده در يون
فلورايد آن نهفتهاست ،زيرا موجب تغييرات عميقی در الکتروليتها
(مخصوصا کلسيم و منيزيوم) ميشود .اين اسيد بافتها را به صورت
مايع درآورده و کلسيم استخوانها را ميگيرد .مراقبت اوليه شامل
شستشو با آب و متعاقبا گذاشتن ژل گلوکونات کلسيم در بخش
اورژانس ميباشد .مصدومان دچار سوختگی ناشی از اين اسيد را بايد
فورا به يک مرکز مخصوص سوختگی منتقل نمود.
آسيبهای ناشی از فسفر معموال در محيطهای نظامی ديده
ميشوند .فسفر سفيد يا  WPمادهای شديدا آتشزا بوده که در توليد
مهمات جنگی از آن استفاده ميشود .اين ماده اگر در معرض هوا قرار
گيرد ،بشدت سوزاننده شده و شعلههای درخشانی ايجاد ميکند .فسفر
سفيد کماکان به سوختن ادامه ميدهد مگر آنکه تماما سوخته شده
يا از اکسيژن محروم گردد .اولين اقدام آن است که اکسيژن رسانی
قطع گردد .تمام لباسها بايد سريعا درآورده شوند ،زيرا ممکن است
حاوی ذرات باقيمانده فسفر بوده و آتش بگيرند .نواحی گرفتار را بايد
در آب غوطه ور نمود يا تحت پانسمان آغشته به سالين قرار داد .در
زمان انتقال الزم است هرچند وقت يکبار پانسمان را با سالين خيس
نمود .اگر پانسمانها خشک شوند ،باقيمانده  WPآتش خواهد گرفت و
ميتواند آنها را سوزانده و روند سوختگی را در مصدوم ادامه دهد.
محلولهای هيپوکلوريت معموال در مواد سفيد کننده خانگی و مواد
پاک کننده صنعتی کاربرد دارند .اين محلولها در جرگه بازهای قوی
بوده ،معموال با غلظت  4%تا  6%در دسترس قرار داشته و مادام که
سطح وسيعی از بدن را گرفتار نکنند کشنده نخواهند بود .اما با غلظت
باالتر ،مقدار کمتری از آنها ميتواند بالقوه کشنده باشد .حدود 30
ميلی ليتر از محلول  15%آن ميتواند مهلک باشد.
سولفور و نيتروژن موستار از ترکيباتی اند که به عنوان مواد تاول زا
يا ويزيکانت دسته بندی ميشوند .اين مواد به عنوان سالح شيميايي
مورد استفاده قرار گرفته و خطری در تروريسم شيميايي قلمدادم
ميشوند .به محض تماس با پوست موجب سوختگی و تاول خواهند
شد .اين ترکيبات نه فقط در پوست بلکه در ريهها و چشم هم موجب
تحريک ميشوند .افراد بعد از تماس با اين مواد در گلو و چشم احساس
سوختگی خواهند کرد .گرفتاری پوست چند ساعت بعد و بصورت
تاول در زير بغل و ناحيه کشاله ران ظاهر ميشود .اگر تماس شديد
باشد ،مصدومان دچار نکروز عميق پوست و نارسايي تنفسی خواهند
شد .آلودگی زدايي اصل اساسی در اقدامات مراقبتی پيشبيمارستانی
محسوب ميشود.
در مراقبت از اين دسته از مصدومان ،امدادگران بايد دستکش و
لباس مناسب پوشيده و از تجهيزات تنفسی استفاده نمايند .مصدومان
بايد به کمک آب يا نرمال سالين شستشو داده شده و آلودگی زدايي
شوند .ساير موادی که برای آلودگی زدايي از مصدومان بکار ميروند
(توسط پرسنل مجرب و آموزش ديده) عبارتند از :محلول هيپوکلوريت
رقيق و پودر موسوم به  .Fuller earthمراقبتهای تخصصی ديگر در

فصل سيزدهم
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مرکز تحويل گيرنده برای مصدوم انجام ميشوند.
گازهای اشک آورو ترکيبات شيميايي مشابه موسوم به «مواد
کنترل شورش» ميباشند .اين ترکيبات سريعا و بطور موقت افراد را
از طريق تحريک پوست ،ريهها و چشم ،دچار ناتوانی ميسازند .وسعت
آسيب تابع مدت زمان تماس با ماده محرک است .زمان تحريک معموال
 30تا  60دقيقه ادامه دارد .اقدامات درمانی شامل دور شدن از منبع
آلودگی ،درآوردن لباسها و شستشوی پوست و چشم ميباشد.

کنترل آلودگی
تماس با آلوده کنندههای شيميايي خطری قابل توجه برای
امدادگران و مراقبين محسوب ميشود .همانطور که در فصل چهارم
توضيح داده شد ،سازمانهای ذيربط به منظور به حداقل رساندن خطر
انتشار آلودگی و ابتال امدادگران به عوارض ناشی از مواد شيميايي و
راديولوژيک خطرناک ،اقدام به طراحی زونهای کنترل کننده کردهاند.
هيچ کس حق ورود به زون داغ را بدون استفاده از تجهيزات حفاظتی
مخصوص يا  PPEندارد .افراد آلوده بايد به هنگام انتقال از زون داغ
به زون گرم ،تحت آلودگی زدايي قرار داده شوند .در زون سرد يا
خارجیترين حلقه زونهای کنترل کننده ،امدادگران بدون استفاده از
 PPEميتوانند مصدومان را تحت مراقبتهای درمانی قرار دهند.
همين مالحظات را در مورد مراقبت در بيمارستان نيز بايد بکار
گرفت .مصدومی که در معرض تماس با مواد شيميايي و راديولوژيک
قرار گرفته ولی هنوز آلودگی زدايي نشدهاست ،به عنوان يک «زون داغ
متحرک» قلمداد ميشود .اگر چنين مصدومی به بيمارستان يا بخش
اورژانش معرفی شود ،پرسنل آنجا بايد با استفاده از  PPEاو را قبل از
ورود به مرکز تحت آلودگی زدايي قرار دهند .هيچگاه نبايد فرض کرد
که مصدوم تماس يافته با مواد شيميايي يا راديولوژيک بدون اقدامات
آلودگي زدايي مناسب ،از آلودگی کامال پاک شدهاست .انتقال يک
مصدوم دچار آلودگی شيميايي به بخش اورژانس عواقب فاجعه باری
به همراه دارد .هر فردی در آن بخش (از جمله ساير بيماران و پرسنل)
نياز به آلودگی زدايي داشته و در نتيجه سيستم مراقبت با اخالل جدی
روبرو خواهد شد .همه مصدومان قبل از انتقال بايد تحت آلودگی زدايي
قرار گيرند ،مگر آنکه وضعيت فوق العاده اعالم شده باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتقال طوالنی مدت
انتقال طوالنی مدت مصدومان سوخته ،چالشهايي را برای
امدادگران به همراه دارند .مانيتور مداوم مصدوم از نظر بروز عاليم
سوختگی راه هوايي ،مهمترين وظيفه امدادگر محسوب ميشود .در
واقع هر مصدوم دچار سوختگی و مخصوصا سوختگی ناحيه سر و
گردن و افرادی که در محيط بسته گير افتاده باشند ،در معرض خطر
سوختگی راه هوايي و آسيبديدگی استنشاقی خواهند بود .قبل از
انتقال مصدومان در معرض خطر سوختگی راه هوايي و افرادی که
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در آستانه نارسايي تنفسی قرار دارند ،الزم است وسايل انتوبه کردن
را آماده کرده باشيم .اگر قرار باشد انتوبه کردن با توالی سريع يا RSI
انجام شود ،استفاده از داروی سوکسينيل کولين معموال در مصدومان
سوخته ممنوعيت دارد .سوکسينيل کولين را ميتوان در مصدومان فاقد
له شدگی عضالنی و هيپرکالمی ناشی از آن مورد استفاده قرار داد ،اما
تشخيص اين وضعيت برای امدادگر کار سادهای نيست.
اگر راهی برای تشخيص مسموميت با مونو اکسيد کربن در دسترس
نباشد ،الزم است تا زمان اندازهگيری سطح مونواکسيد ،مصدومان را
روی اکسيژن  100%قرار داد .اگر سطح کاربوکسی هموگلوبين باال
نباشد ،اکسيژن بايد طوری داده شود که درجه اشباع آن در خون
مساوی يا بيشتر از  95%بوده و در صورت لزوم نيز از تنفس کمکی داده
شود .ادامه برقراری راه هوايي باز در مصدوم سوخته همواره در معرض
خطر است .بعد از وقوع سوختگی ،مخاط راه هوايي با گذشت زمان و
شروع مايع درمانی دچار تورم ميشود .بنابراين راه هوايي که قبال به
خوبی باز بودهاست ممکن است در زمان انتقال دچار انسداد شود .برای
مراقبت موفقيتآميز از اين وضع ،بايد از قبل آماده بود.
مصدومان دچار سوختگی شيميايي قبل از انتقال بايد آلودگی زدايي
شوند .عدم انجام اين کار موجب ادامه روند آسيبديدگی در مصدوم
و نيز خطر احتمالی برای امدادگران خواهد شد .انتشار دود و غبار از
يک مصدوم کامال آلودگي زدايي نشده ،موجب آلودگی جايگاه مصدوم
در آمبوالنس گشته و برای امدادگران خطر مسموميت و در نتيجه
خطر سانحه را به همراه خواهد داشت .افرادی که دچار مسموميت
با سيانور شدهاند را در صورت امکان بايد با استفاده ازکيت مخصوص
سيانور تحت درمان قرار داد .تمام زخمهای ناشی از سوختگی را بايد با
پانسمان استريل پوشاند .مصدومان سوخته توانايي تنظيم درجه حرارت
بدن خود را از دست داده و بنابراين الزم است تا آنها را گرم نگه

داشت .مصدومان سوخته معموال دچار آسيبهای همراه نيز هستند؛
درنتيجه بررسی دقيق برای شناسايي اين آسيبها هم بايد انجام شود.
اين مشکالت را درصورتی که زمان اجازه بدهد بايد اولويت بندی کرده
و تحت مراقبت قرار داد .ارزيابی مداوم شامل بررسی وضع گردش
خون در هراندام سوخته (مخصوصا اندامهای دچار سوختگی حلقوی)
ميباشد .با وجود پرسنل مجرب و در صورت بروز اختالل در تنفس يا
وجود مخاطره اندامی ،ميتوان اقدام به اسکاروتومی نمود .در بيمارستان
ميتوان به کمک دستگاه کوتر ،خونريزی ناشی از اسکاروتومی را بند
آورد .در شرايط پيشبيمارستانی چنين گزينه اي وجود ندارد .در
هرحال همواره بايد برای انجام اين کار بايد حساب سود و زيان را مد
نظر داشت .واضح است که اسکاروتومی ديواره قفسه سينه در سوختگی
مختل کننده تنفس در قياس با اسکاروتومی اندام به علت سوختگی
حلقوی از اولويت بيشتری برخوردار ميباشد .مصدومان مشکوک به
آسيب نخاعی را بايد به کمک يک بکبورد بلند پدگذاری شده بيحرکت
ساخت.
مايع درمانی مناسب در مراقبت از مصدومان دچار سوختگی
حرارتی قابل توجه از اهميت فوق العادهای برخوردار است .مايع مورد
نياز بايد برآورد گرديده و جايگزينی از راه وريدی شروع شود .مقدار مايع
جايگزين براساس عاليم حياتی و برون ده ادراری قابل تعديل ميباشد.
به همين دليل ،گذاشتن سوند ادراری ارزش فراوانی دارد .برون ده
ادراری هدف نيم تا يک ميلی ليتر در دقيقه ميباشد .رنگ قرمز ادرار
دليل بر آزاد شدن ميوگلوبين از عضالت سوختهاست .درچنين وضعی،
برون ده ادراری هدف بايد  100ميلی ليتر در ساعت باشد .در مصدومان
سوخته بايد درد را با تزريق وريدی دوز کوچکی از داروهای نارکوتيک
تسکين داد .با توجه به عوارض جانبی اين داروها ،عاليم حياتی و
وضعيت تنفسی مصدوم را بايد مانيتور نمود.

خالصه فصل
تمام سوختگیها قطع نظر از اندازه آنها خطرناک ميباشند .برخی
سوختگيها بزرگتر از بقيه هستند ،اما سوختگی کم اهميت نداريم.
سوختيگيهای مخاطره آفرين عبارتند از :سوختگيهای حرارتی بزرگ،
سوختگيهای الکتريکی و سوختگيهای شيميايي .برخالف تروماهای
مکانيکال (مثال ترومای نافذ و بالنت(غير نافذ)) بدن انسان فاقد يا
دارای حداقل مکانيسمهای انطباقی در رابطه با آسيبهای ناشی از
سوختگی ميباشد .آسيبهای سوختگی فقط مختص به پوست
نبوده و سيستمهای بدن بدرجات متفاوت دچار آسيب ميشوند.
مصدومان دچار سوختگيهای بزرگ دچار اختالل در فونکسيون قلبی
عروقی ،ريوی ،گوارشی و سيستم ايمنی بدن خواهند شد .برخالف
پاسخ بدن متعاقب ترومای بالنت(غير نافذ) يا نافذ ،در مصدوم دچار
سوختگي مخاطره آفرين ،معموال شوک هيپوولميک روی داده و تمام

سيستمهای بدن به سمت نارسايي حرکت ميکنند .در اولين فرصت
بايد مايع درمانی تهاجمی و مناسب را شروع کرد .عدم شروع مايع
درمانی مناسب منجر به شوک غيرقابل برگشت ،اختالل در کارکرد
سيستمهای مختلف ،و حتی گسترش سوختگی خواهد شد .بنابراين
نقش يک امدادگر در برقرای حيات مصدوم سوخته بسيار پراهميت
است .مراقبت اوليه مناسب در محيط پيشبيمارستانی معموال سرنوشت
مصدوم را در روزها و هفتههای بعد تعيين خواهد کرد .هرچند که
سوختگيها خطرناک و کمپليکه باشند ،اما بندرت موجب مرگ فوری
ميشوند .يک مصدوم دچار سوختگی استنشاقی شديد و سوختگی
حرارتی وسيع چندين ساعت زنده ميماند .مصدومان سوخته احتمال
دارد که دچار ترومای مکانيکال نيز شده باشند .سوختگيهای دراماتيک
ممکن است توجه امدادگر را از پرداختن به آسيبهای احتماال کشنده

تروماي سوختگي

ديکر منحرف نمايند .انجام ارزيابی اوليه و ثانويه اين احتمال را کاهش
خواهد داد (مثال عدم توجه به پنوموتوراکس ،تامپوناد پريکاردی و
پارگی طحال) .فاکتور ديگری در مراقبت ازمصدومان سوخته ،توجه
مداوم به اين امر است که خود امدادگر نيز قربانی نشود .در مراقبت
از يک مصدوم سوخته (حرارتی ،ناشی ازدود ،الکتريکی و شيميايي)
در محيط پيشبيمارستانی ،معموال عامل آسيب رسان هنوز ميتواند
به امدادگران آسيب برساند (کشيدن چهار نفس عميق در درون يک
ساختمان در حال سوختن ميتواند موجب آسيب استنشاقی خطرناک
گردد) حتی سوختگيهای بظاهر کوچک در نواحی مهم بدن (دستها،
صورت ،مفاصل ،پرينه) ميتوانند به علت تشکيل اسکار موجب اختالل
طوالنی مدت شوند .برای آنکه بهترين نتيجه نصيب مصدوم شود ،بايد
اين آسيبهای بظاهر کوچک نيز شناسايي شوند .مراکز مخصوص
سوختگی فقط برای مراقبت از مصدومان دچار سوختگيهای بزرک و
خطرناک تاسيس نشدهاند .آشنايي با معيارهای انتقال مصدوم سوخته

فصل سيزدهم

343

به مراکز سوختگی موجب آن خواهد شد تا کليه مصدومان بتوانند از
امکانات اين مراکز حداکثر استفاده را ببرند.
علت اصل مرگ در مصدومان سوخته ،عوارض ناشی از سوختگی
استنشاقی (خفگی ،آسيب حرارتی و آسيب ديرهنگام ريوی ناشی از
مواد سمی) ميباشد .برخی مواقع ،مصدومان تا  48ساعت يا بيشتر
عاليم دال بر نارسايي تنفسی را از خود نشان نميدهند .مصدومان دچار
سوختگی استنشاقی را حتی اگر فاقد سوختگی پوستی باشند را بايد به
مراکز مخصوص سوختگی منتقل نمود.
تهديدات ناشی از انتشار مواد خطرناک يا به اصطالح  hazmatدر
کليه جوامع (چه شهری و چه روستايي) وجود دارند .آشنايي با نحوه
مقابله به اين مواد ،خارج نمودن مصدومان و آلودگی زدايي از آنها
يکی از نيازهای جهان مدرن و شيميايي ما قلمداد ميشود .عالوه براين،
تکنيکهای مقابله با  hazmatرا ميتوان در پاسخ به سالحهای کشتار
جمعی نيز بکار گرفت.

پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
مصدوم شماره يک:
اين مصدوم دچار تنفس سخت بوده و دستگاه پالس اکسيمتر 92%
را نشان ميدهد .با توجه به سوختن لباسها و وسعت نواحی سوخته،
فرض برآن است که اين فرد دود فراوانی استنشاق کرده باشد .شک
زيادی به وجود ادم راه هوايي و سوختگی استنشاقی داشته باشيد .ادامه
برقراری راه هوايي بايد مايه نگرانی باشد ،هرچند که در حال حاضر
مصدوم خودش قادر به نفس کشيدن است .يادمان باشد معموال بهترين
فردی که ميتواند از راه هوايي مراقبت نمايد خود مصدوم ميباشد.
در مصدوم دچار ادم راه هوايي ،فرض را بر اين بگذاريد که مصدوم در
زمان انتقال مشکل تنفسی پيدا خواهد کرد .اگر زمان انتقال طوالنی
يا با تاخير همراه باشد ،امکانات انتوبه کردن را آماده نماييد با توجه به
استنشاق فراوان دود و نگرانی در مورد مواد خفه کننده ،مصدوم نياز
به اکسيژن  100%دارد .اگر ناچار به انتوبه کردن اين مصدوم شويد،
بايد سعی نماييد تا لوله تراشه در جای مناسب فيکس شود .به کمک
دو قطعه چسب نافی يا لوله پالستيکی مخصوص تزريقات  ،IVميتوان
لوله تراشه را در زير و باالی گوشها محکم نمود.
مصدوم در ناحيه صورت ،هردو اندام فوقانی و بخش قدامی تنه
دچار سوختگی شدهاست .هر کدام از اندامها حدود  9%تمام سطح
بدن يا  ،TBSAبخش قدامی تنه  9%و صورت حدود  4%آنرا تشکيل
ميدهند .بنابراين وسعت سوختگی در مجموع حدود  31%است .وزن

مصدوم  80کيلو گرم ميباشد .با توجه به فرمول پارکلند نياز اين
مصدوم به مايع در  24ساعت اول حدود  9920ميلی ليتر يا تقريبا 10
ليتر برآورد ميشود .نصف اين مايع در  8ساعت اول بعد از واقعه تزريق
ميگردد .بنابراين نياز يک ساعته او در  8ساعت اول حدود  620ميلي
ليتر ميباشد.
مصدوم شماره دو:
اين کودک احتماال دچار سوختگی استنشاقی شدهاست .با توجه به
تغيير سطح هوشياری ،فورا او را روی اکسيژن قرار داده و دست بکار
انتوبه کردن شويد .مجموع سوختگيهای اين کودک حدود  10%است.
با چنين وسعتی از سوختگی ،الزم است که مصدوم در مرکز مخصوص
سوختگی مورد مراقبت قرار گيرد ،اما فعال نيازی به برقرای پروتکل
مايع درمانی ندارد.
مصدوم شماره سه:
اين کودک احتماال از ترس آتش خود را در زير تخت يا در يک
پستو مخفی کرده باشد .کودک به دليل هيپوکسی و خفگی ناشی
مونواکسيد کربن و احتماال سيانور دچار ايست قلبی شدهاست .احتمال
احيا موفقيتآميز اين کودک بسيار ناچيز است.

اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند تفاوتهاي ويژه درالگوي تروماي وارده به کودکان را تشخيص دهد.
بتواند روشهاي مراقبت از راه هوايي و اکسيژناسيون بافتي در کودکان مصدوم را اجرا کند.
بتواند عاليم حياتي کودکان را اندازهگيري نمايد.
بتواند روشهاي مراقبتي در مورد تروماهاي مختلف وارده به کودکان مصدوم را به اجرا بگذارد.
بتواند امتيازبندي تروما در کودکان را محاسبه کند.
بتواند عاليم تروماي دال بر کودک آزاري در کودکان را تشخيص دهد.
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
شما به صحنه برخورد وسيله نقليه با عابري پياده اعزام ميشويد .خودروی در چهارراهي پر ازدحام با کودکي (که بدنبال توپی دويده) برخورد
نمودهاست .اطالع داريد که سرعت مجاز در اين ناحيه 72کيلومتر در ساعت است .هيچ عامل جوي در اين بعداز ظهر معتدل بهاري مشکل آفرين
نبودهاست.
هنگام رسيدن به محل حادثه ميبينيد که پليس ترافيک پيرامون کودک را بلوکه نمودهاست .در برخورد اوليه معلوم ميشود که مصدوم پسری
حدودا  6ساله رو به پشت دراز کشيده و پاهايش را با زاويهاي زياد دور از هم قرار دادهاست .عليرغم وجود خراشيدگيهای متعدد روی صورت و
گردن ،کودک ظاهرا آرام به نظر ميرسد.
ارزيابي اوليه و ثانويه شما نشان ميدهد که مصدوم پسري  6ساله بوده و به شما ميگويد اسمش ساسان است .نبضهاي مرکزي و محيطي
او  130بار دردقيقه ميزنند؛ نبض راديال از نبض کاروتيد ضعيفتر است؛ فشار خون اش با لمس حدود  75ميليمتر جيوه ميباشد؛ در دقيقه 16
بار نفس ميکشد که قدري نامنظم اند ،اما هيچگونه صداي غير طبيعي تنفسي ندارد .در صحبت با ساسان معلوم ميشود که عليرغم زاويه دار
بودن واضح فمور چپ ،از درد قابل توجهي شاکي نبوده و کامال در حالت استراحت ميباشد .با ادامه صحبت با او متوجه ميشوييد که هوشياري
اش نسبت به اطراف خود تغيير کرده و نميداند که چه اتفاق افتادهاست .مردمکها قدري ديالته بوده و پوست رنگ پريده و مرطوب است .زني
که خودش را به عنوان دوست خانواده ساسان معرفي ميکند ،ميگويد که مادر ساسان در ميانه راه است و شما بايد منتظر او بمانيد.
اولويتهاي مراقبتي در مورد اين کودک مصدوم کدامند؟ محتملترين آسيبهاي وارده به اين کودک چه هستند؟ بهترين جايي
که ميتوان اين کودک را به آنجا منتقل نمود کجاست؟

ش��ايعترين علت مرگ کودکان در آمريکا س��انحه ميباشد (احتماال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ايران نيز چنين باش��د مترجم) .در اين کش��ور س��االنه بيش از  20کودک به عنوان مصدومي ترومايي

هزار کودک به علت سوانح فوت شده و بيش از  120هزار نفر نيز دچار
معلوليت دايمی ميش��وند .فاجعه آنجا است که حدود  80%اين تلفات دموگرافي کودکان دچار تروما
قابل پيش��گيری هستند (چه بوسيله اعمال روشهای حفاظتی و چه به
هنگام ارزيابي کودک به عنوان مصدوم ترومايي بايد به ويژ گيهاي
کمک مراقبت مناس��ب) .مانند ساير جوانب مراقبت از کودکان ،ارزيابي مختص به اين افراد توجه شود .بروز تروماي بالنت(غيرنافذ) در کودکان
صحي��ح از وضع يک کودک مصدوم نياز به ش��ناخت کامل ويژگيهاي در قياس با تروماي نافذ ،بس��يار بيش��تر است .سازمانهای ذيربط اعالم
منحصر بفرد رش��د و تکامل در دوره کودکي (مخصوصا آناتومی تکامل کردهان��د که تروماي بالنت(غيرنافذ) هنوزش��ايعترين مکانيس��م ايجاد
نيافته و فيزيولوژی درحال رش��د) و نيز مکانيسمهای آسيبرسان ويژه آس��يب در کودکان ب��وده و تروماي نافذ فقط ح��دود  10%موارد تروما
اين دوره دارد.
را تش��کيل ميدهد .عواقب ناش��ي از تروماي نافذ به نس��بت قابل پيش
بنابراين ،مراقبت خوب از کودکان بس��يار بيش��تر از تعميم س��اده بيني ميباشند ،اما مکانيس��مهاي تروماي بالنت(غيرنافذ) از نظر ايجاد
اصول مراقبت از بزرگس��االن به اش��خاص کوچکتر ميباش��د .کودکان آسيبهاي چند سيستمي خطرناکتر هستند.
(براس��اس رش��د جس��مانی و تکامل رواني اجتماع��ي) داراي الگوهاي
س��قوط از بلندي ،شايعترين علت تروما در کودکان بوده و در افراد
سانحه مخصوص به خود؛ پاسخهاي فيزيولو ِژک منحصر بفرد و نيازهاي کمتر از  10سال بيشتر ديده ميشود .تروماي ناشي از برخورد خودرو با
مخصوصي ميباشند.
عابر پياده در رده بعدي قرار داش��ته و معموال در کودکان  6تا  10سال
دراين فص��ل ابتدا ويژ گيهاي مختص به کودکان دچار تروما مورد اتفاق ميافتد .در افراد  12ساله به باال ،شايعترين مکانيسم تروما MVC
بررس��ي ق��رار گرفته وبعد اص��ول مراقبت صحيح از اي��ن کودکان بيان ميباش��د (چه به عنوان مس��افر و چه به عنوان راننده) .براساس آمارها،
ميش��وند .هرچند که آشنايي با ويژگيهاي مختص به کودکان ترومايي س��وانح در  87%م��وارد «غير عمد» بوده 4% ،مرب��وط به فعاليتهاي
ب��راي امدادگر داراي اهميت اس��ت ،اقدامات مراقبت��ي پايه (باتوجه به ورزش��ي و  5%نيز ناش��ي از خش��ونت ميباش��ند .قاعده کلي در تروما،
ارزيابيهاي اوليه و ثانويه) براي هر مصدومي ،صرفنظر از اندازه و س��ن ،آسيبديدگي چند سيستم بدن ميباشد ،بنابراين کليه ارگانهاي بدن
را تا زماني که خالف اش ثابت نشدهاست ،بايد آسيبديده در نظرگرفت.
يکسان ميباشند.
هرچند که ممکن اس��ت کمترين عاليم بيروني مش��اهده شوند ،بايد به

تروما در کودکان

وجود آس��يبهاي دروني بالقوه خطرناک مش��کوک بود و تنها ارزيابي
قطعي و پيگيري دقيق ميتواند اين شک را برطرف نمايد.

کينماتيک تروما در کودکان
ضربات ناش��ي از سپر و گلگير خودروها و عواقب ناشي از سقوط ،بر
بدن کوچک کودکان تاثير بيش��تري دارند ،چون مقدار بافت چربي بدن
ک��ودکان کم و انعطاف پذيري بافت پيوندي آنها زياد اس��ت و به علت
نزديکی چند ارگان نس��بت به س��طح بدن ،نيروي ناشي از اين ضربات
در قياس با بزرگساالن به خوبي پخش نشده و درنتيجه ارگانهاي بدن
ک��ودکان در معرض خطر بيش��تري قرار دارند .از آنجاكه اس��کلت بدن
کودکان کامال کلسيفيه نشده و داراي مراکز متعدد فعال رشد ميباشد،
در قياس با اسکلت بزرگساالن از خاصيت خم شوندگي بيشتري برخودار
است .بااين وصف ،اسکلت بدن کودکان از نظر جذب انرژي وارده ناشي
از تروما در قياس با اسکلت بدن بزرگساالن از قابليت کمتري برخوردار
بوده و ضربات به نسبت کوچک خارجي ممکن است موجب آسيبهاي
داخلي قابل توجهي بشوند .مثال ،هرچند که شکستگي دنده در کودکان
شايع نيست ،اما کوفتگي ريوي شايع ميباشد.

الگوهای شايع آسيبديدگی
خصوصي��ات آناتوميک و فيزيولوژيک منحصر بف��رد کودکان و نيز
مکانيسمهای آسيبرس��ان متفاوت در آنها ،موجب الگوهای مشخص
از آسيبديدگی ميشود (جدول  .)14-1آشنايي با اين الگوها ،امدادگر
را در مراقبت مناس��ب از کودکان مصدوم ياری ميرس��اند .مثال ،اغلب
تروماهای بالنت در کودکان بيش��تر موجب آس��يب درون جمجمهای و
درنتيجه آپنه ،هيپوونتيالس��يون و هيپوکسی و کمتر موجب هيپوولمی
و هيپوتانس��يون ميش��وند .بنابراين پروتکلهای مراقبت کودکان دچار
جدول 14-1
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تروما تاکيد بيشتری بر برقراری راه هوايي و تنفس دارند (قاب .)14-1
تعادل گرمايي
نسبت سطح بدن يک کودک به حجم آن در زمان تولد در باالترين
ح��د خود ب��وده و در طول زمان ش��يرخوارگي و کودک��ي کاهش پيدا
ميکند .اين بدان معني اس��ت که از نظر دفع س��ريع حرارت ،سطح به
نسبت بيشتري در دسترس ميباشد .درنتيجه ،دفع انرژي گرمايي فاکتور
مهمي در بدن خردس��االن قلمداد ميش��ود .گرچه اين وضع به خودي
خود ممکن است کش��نده نباشد ،اما در کودکي که دچار هيپوتانسيون
ي
و درد ش��ديد است ،عامل تشديد کنندهاي محسوب ميشود .هيپوترم 
ش��ديد ممکن اس��ت منجر به اختالل انعقادی ش��ديد و کوالپس قلبي
عروقي غير قابل بازگش��ت بش��ود .عالوه براين ،بسياری از عاليم بالينی
هيپوترمی شبيه به شوک قريب الوقوع بوده و بنابراين ارزيابی بالينی را
احتماال با مشکل روبرو مينمايد.
جوانب رواني اجتماعي
جوانب سايکولوژيک مراقبت از کودکان مجروح نيز ميتواند چالش
عمدهاي باش��د .مخصوصا دريک کودک خردس��ال ،اگر استرس ،درد يا
س��اير خطرات به محيط زندگي او وارد ش��وند ،ممکن اس��ت منجر به
رفتارهاي س��ايکولوژيک قهقرايي گردند .توانايي يک کودک براي تعامل
ب��ا افراد غريب��ه در فضايي ناآش��نا محدود بوده و گرفتن ش��رح حال و
انج��ام معاينه فيزيکي را بس��يار مش��کل ميگرداند .دانس��تن اين ويژه
گيها و آشنايي با نحوه دلجويي کردن و راضي نمودن کودکان مجروح،
اهمي��ت زيادي در برقراري رابطه و در نتيجه انجام ارزيابي بهتر از وضع
سايکولوژيک آنها دارد.
عالوه بر اين ،مراقبين و والدين کودکان نيز نيازها و خواس��تههايي
دارند که بايد به آنها هم پاس��خ داده ش��ود .در بسياري از مواقع ،خود
والدين را نيز بايد به عنوان مصدوم درنظر گرفت .مراقبت از اين مجموعه

الگوهای شايع آسيب ديدگی ناشی از تروما در کودکان

نوع ترومای وارده

الگوهای آسيب ديدگی

( MVCکودک به عنوان سرنشين)

بدون کمربند ايمنی :مالتيپل تروما ،آسيب ديدگی نواحی سر و گردن ،پارگيهای پوست سر و ناحيه
صورت
با کمربند ايمنی :آسيب ديدگی نواحی قفسه سينه و شکم ،شکستگی ستون فقرات تحتانی
ضربه از کنار :آسيب ديدگيهای نواحی سر ،گردن و قفسه سينه ،شکستگی اندام
باز شدن کيسه هوا :آسيب ديدگيهای نواحی سر ،صورت و قفسه سينه ،شکستگی اندام فوقانی

( MVCکودک به عنوان عابر)

با سرعت پايين :شکستگيهای اندام تحتانی
باسرعت باال :مالتيپل تروما ،آسيب ديدگيهای نواحی سر و گردن ،شکستگيهای اندام تحتانی

سقوط از بلندی

با سرعت پايين :شکستگيهای اندام تحتانی
باسرعت باال :مالتيپل تروما ،آسيب ديدگيهای نواحی سر و گردن ،شکستگيهای اندام تحتانی

سقوط از دوچرخه

بدون کال ه ايمنی :السراسيون نواحی سر و گردن ،السراسيون اسکالپ و صورت ،شکستگی اندام فوقانی
با کاله ايمنی :شکستگی اندام فوقانی
برخورد با دسته دوچرخه :آسيب ديدگيهای داخلی شکمی
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قاب 1ـ 14آسيبديدگی ناشی از کمربند ايمنی و کيسه هوايي در کودکان

عليرغم قانون استفاده اجباری از صندلی ايمنی مخصوص خردساالن
در سراس��ر کشور آمريکا ،در تقريبا نيمی از موارد  MVCيا کودکان در
اين صندلی قرار داده نش��ده يا بهطرز نامناس��بی قرار داده ش��دهاند .اگر
کودکی سرنشين صندلی جلو خودرو دارای کيسه هوا ی مخصوص مسافر
باشد ،در صورت وقوع سانحه ،اين کودک چه کمربند ايمنی بسته باشد يا
نه ،احتماال دچار آسيب جدی خواهد شد .وجود کيسه هوا در اين خودرو،
احتم��ال وارد ش��دن صدمه قابل توجه به اين ک��ودک را دو برابر خواهد
ک��رد .آکادم��ی متخصصين کودکان آمريکا حفاظ��ت مطلوب از کودکان
در س��وانح رانندگی را معين کردهاس��ت .کودکان همواره بايد در صندلی
عقب سوار شوند .کودکان تا سن چهار سالگی بايد در صندلی ايمنی قرار
داده ش��وند (تا حدود يکس��الگی اين صندلی بايد روبه عقب باشد) .بعد ا
تا حدود  8تا  10س��الگی بايد اين صندلی مجهز به کمربند ايمنی باشد.
از اين سن به بعد بايد از صندلی استاندارد مخصوص بزرگساالن استفاده
کنند .حفاظت نيمه مطلوب عبارت است ازبکارگيری کمربند ايمنی تنها
در هر فرد کمتر از  8سال و استفاده از کمربند دارای يک بند در هر فرد
باالی  8س��ال .نتايج مطالعهای جديد ،نش��ان ميدهد که با رعايت اصول
حفاظت مطلوب در قياس با حفاظت نيمه مطلوب ،خطر آس��يب شکمی
در کودکان حدود  3/5برابر کمتر است .نقش حفاظتی صندلی مخصوص
کودکان آن چنان اس��ت که در قياس با اس��تفاده تنها از کمربند ايمنی
در صندلی عقب يا کمربند اس��تاندارد در صندلی جلو خطر مرگ حدود
 30%کاهش ميدهد..
کودکان اس��تفاده کننده از کمربند موسوم به  lap beltيا کودکانی
که بطرز نامناسبی دركمربند ايمني قرار داده ميشوند ،بيشتر در معرض
خطر آسيب شکمی ناش��ی از MVCميباشند ،اما تعيين موارد بروز آن
مش��کل اس��ت .در مطالعهای ،حدود  20%کودکان مج��روح دچار کبود
شدگی واضح ناشی از کمربند ايمنی ،حدود  50%آنها دچار آسيب داخل
ش��کمی قابل توجه و حدود  25%آنها دچار پرفوراس��يون رودهای بودند.
مطالعات ديگر نيز ميزان خطر باال را نشان دادهاند ،اما نه تا حدود مطالعه
ف��وق الذک��ر .مثال در مطالعهای فق��ط  5%کودکان مج��روح دچار کبود
شدگی ناش��ی از کمربند ايمنی ش��ده و فقط  13%دچار آسيب رودهای
خونريزی دهنده بودهاند .ميتوان چنين فرض نمود :هر کودکی که دچار
کبود شدگی شکمی ناشی از کمربند نوع  lap beltشده باشد ،تا زمانی
که خالفش ثابت نشود ،دچار آسيبی داخل شکمی هم شدهاست.

تقريبا  1%کودکانی که دچار  MVCميشوند ،از ناحيه کيسه
هوای مخصوص مس��افر هم آس��يب ميبينن��د 14% .اين کودکان
گرفتار آسيب جدی ميشوند (در حاليکه اين رقم برای سرنشينان
بزرگس��ال صندلی جلو  7%/5است) .در مجموع خطر بروز هر نوع
آس��يب ناشی از باز ش��دن کيس��ه هوا در کودکان بيشتر ميباشد
( 86%در برابر  55%افراد کنترل) .آسيب کوچک ناشی از باز شدن
کيس��ه هوا شامل س��وختگی و السراس��يون ناحيه صورت و ناحيه
فوقانی تنه ميباش��د .آسيب عمده شامل صدمات قابل توجه وارده
به ناحيه قفسه سينه ،گردن ،صورت و اندام فوقانی خواهد بود .قطع
س��ر يک کودک به علت باز شدن کيس��ه هوا ی مخصوص مسافر
گزارش شدهاست.

افراد نياز به دلسوزی ،صبر و حوصله و ارتباطگيری خوب دارد .توجه به
نيازهای مراقبين ک��ودکان اهميت زيادی دارد ،زيرا اين افراد ميتوانند
نقش عملی مهمی در همکاری با تيم اورژانس داشته باشند.

بهبودي و توانبخشي
يکي ديگر از معضالت مختص به کودکان دچار تروما عبارت است از
تاثيراتي که سانحه ميتواند بر رشد و تکامل بعدي کودک داشته باشد.
برخالف يک بزرگس��ال از نظر آناتومي بالغ ،يک کودک مصدوم نه فقط
بايد از آس��يبهاي وارده بهبود پيدا کند ،بلکه عالوه بر آن بايد به روند
رش��د و تکامل طبيعي خود نيز ادامه دهد .اثرات س��انحه روي اين روند
ـــ مخصوص��ا در قالب معلوليت مادام العمر ،بوجود آمدن دفورميتي يا
تکام��ل غير طبيع��ي ــ را نميتوان ناديده گرف��ت .حتي کودکان دچار
کمترين آسيبديد گي ممکن است در آينده مبتال به معلوليت طوالني
مدت از نظر کارايي مغزي و انطباق رواني و نيز ناتواني جس��مي ش��وند.
بي��ش از  60%کودکان دچار تروماي ش��ديد چند سيس��تمي ،در آينده
مبتال يه تغييرات ش��خصيتي و بيش از  50%آنها گرفتار معلوليتهاي
ذهني و جسمي خفيف ميشوند .عالوه بر اين ،تروماي وارده به کودک،
ي بر روند زندگي س��اير فرزندان و والدين خانواده داشته و
تاثيرات مهم 
منجر به افزايش بروز موارد اختالفات خانوادگي از جمله طالق ميشود.
مخارج مقابله با اين مشکالت ميتواند کمرشکن و مادام العمر باشد.
اث��رات مراقبت نامناس��ب و ناکافي در اولين مرحله بعد از س��انحه
ميتوان��د عواقب ناگواري ن��ه فقط بر زنده ماندن کودک بلکه و ش��ايد
مهمتر از آن ،بر کيفيت زندگي کودک در س��الهاي آتي داش��ته باشد.
ممکن اس��ت عليرغم کمترين عاليم خارجي ،آس��يبديدگيهاي مهم
داخلي وجود داشته باشند .شک منطقي در مورد اين عاليم ناچيز و شم
باليني قوي در مورد احتمال وجود آس��يبهاي خطير موجب ميشوند
تا چنين کودکان مصدومي هرچه س��ريعتر به مرکز درماني مناسب (به
منظور ارزيابي و بررسي دقيقتر) منتقل شوند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاتوفيزيولوژي
نتيج��ه نهايي مراقبت از ک��ودکان مصدوم (از نظ��ر ميزان مرگ و
معلولي��ت) تا حد زيادي بس��تگي به کيفيت خدم��ات مراقبتي دارد که
بالفاصله بعد از وقوع س��انحه ارائه ميشوند .در اين دقايق مهم ،ارزيابي
اوليه دقيق بهترين کاري اس��ت که ميت��وان در برابر عواقب خطرناک
ناش��ي از سانحه ميتوان انجام داد .در کودکان نيز مانند بزرگساالن سه
علت ش��ايع مرگ فوري عبارتند از :هيپوکسي ،خونريزي وسيع و ضربه
کاري به سيستم اعصاب مرکزي .عدم انجام ترياژ و عدم انتقال به مرکز
درماني مناس��ب ،ميتواند هرکدام از عوامل فوق يا همه آنها را تش��ديد
گرداند.

تروما در کودکان

هيپوکسي
اولين اولويت در مراقبت پيشبيمارستاني همواره برقراري راه هوايي
باز ميباشد .تشخيص اين واقعيت که کودک داراي راه هوايي باز و کاري
اس��ت منافاتي با اس��تفاده تنفس کمکي و دادن اکسيژن ندارد .اين کار
مخصوصا به هنگام وجودآسيب سيستم اعصاب مرکزي يا هيپوپرفوزيون
ضرورت دارد .کودکان مصدوم به علت تالش تنفس��ي و تاکي پنه ،توان
خود را از دس��ت داده و به س��مت ناتواني مطلق و آپنه ميروند .زماني
که راه هواي��ي برقرارگرديد بايد تعداد و عمق تنفس برآورد گردند تا از
تهوي��ه کافي آلوئولي اطمينان حاصل ش��ود .اگر تهوي��ه آلوئولي ناکافي
باشد ،صرف تامين اکسيژن با درصد باال از هيپوکسي سلولي جلوگيري
نخواهد کرد.
تامين اکسيژن کافي در مراحل اوليه مراقبت از مصدوم دچار آسيب
تروماتيک مغزي يا  TBIاز اهميت فوقالعادهاي برخورداراس��ت .کودک
مصدوم ممکن است دچار اغتشاش ذهني شديد شده باشد ،اما احتمال
زيادي دارد که به حالت کامال نرمال برگردد ،مش��روط به آنکه بتوان از
بروز هيپوکسي مغزي جلوگيري کرد .اگر ممکن باشد ،بهتر آن است که
مصدومان نيازمند قبل از انجام انتوباسيون ،اکسيژن دريافت نمايند .اين
اقدام مهم ،ممکن اس��ت روند هيپوکسی را معکوس گردانده و به هنگام
انتوبه کردن ضريب ايمنی را باال ببرد .هيپوکس��ی طوالنی مدت ناش��ی
از چن��د بار تالش برای انتوبه ک��ردن ،در قياس با تهويه فوری به کمک
آمبوبگ و انتقال سريع ،خطرات بيشتری به همراه دارد.

خونريزي
اغلب آسيبهاي وارده به کودکان بالفاصله موجب خونريزي فاجعه
بار نميشوند .متاسفانه ،کودکاني که دچار آسيبهاي منجر به خونريزي
شديد ميگردند يا بعد از چند دقيقه ميميرند يا آنکه هنگام رسيدن به
مرکز درماني فوت ش��دهاند .اغلب کودکان مصدومي که نياز به مراقبت
اورژانسي دارند دچارآسيبهاي چند ارگان بوده که حداقل يکي از آنها
با خونريزي همراه اس��ت .اين خونريزي ممکن است بسيار ناچيز (مانند
خراشيدگيها و السراسيونهاي پوستي) يا کامال خطرناک (مانند پارگي
طحال ،شکافته شدگي کبد يا جداشدگي کليه) باشد.
براي مقابله با خونريزي ،در کودکان مصدوم نيز مانند بزرگس��االن،
به قيمت کاهش پرفوزيون محيطي ،مقاومت عروقي سيستميک افزايش
پي��دا ميکند .در حقيقت اين روند در کودکان در قياس با بزرگس��االن
بهتر انجام ميش��ود ،زيرا بزرگس��االن معموال دچ��ار بيماريهای عروق
محيطی بوده ک��ه انقباض عروقی را محدود ميگردانند .کاهش فش��ار
خون به تنهايي دليل کافي بر وجود ش��وک تلقي نميش��ود .پرفوزيون
ناکافي اندامها يکي از ش��اخصهاي خوب نش��ان دهنده شوک قلمداد
ميگردد که خود را به صورت کاهش  ،LOCکاهش پرفوزيون پوس��تي
(سقوط درجه حرارت بدن ،رنگ پريدگي و طوالني شدن زمان پرشدگي
مويرگي) و کاهش برون ده ادراري نش��ان ميدهد .بااين وصف برخالف
بزرگس��االن ،عاليم اوليه شوک در کودکان نامحسوس بوده و به سختي
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تش��خيص داده ميش��وند .تاکيکاردي ممکن اس��ت به علت هيپوولمي
بوده يا به دليل ترس يا درد باش��د .از اين گذش��ته ،ضربان نرمال قلب
متناسب با س��ن تغيير مينمايد .پرفوزيون ناکافي محيطي ممکن است
ي و يا هردو عامل باشد .اگر امدادگر به
به علت هيپوتانسيون يا هيپوترم 
عاليم اوليه نه چندان واضح ش��وک در يک کودک مصدوم توجه نکند،
کودک ممکن است آنقدر خون از دست بدهد که مکانيسمهاي جبراني
ناکارا شوند .در اين حالت ،برون ده قلبي کاهش پيدا ميکند ،پرفوزيون
اندامه��ا مختل گردي��ده و در نهايت کودک دچار ش��وک غيرجبراني و
معموال کش��نده ميشود .بنابراين عاليم حياتي هر کودک دچار تروماي
بالنت(غي��ر ناف��ذ) را بايد به دق��ت کنترل نمود تا بت��وان اين عاليم نه
چندان واضح را تشخيص داد.
يکي از داليل مهم ش��وک س��ريع غيرجبراني عب��ارت از دفع توده
گلبولهاي قرمز خون ( )RBCميباش��د .تجويز مايعات کريس��تالوييد
به جاي خون ازدس��ت رفته ،فقط فش��ار خون را به طور موقت افزايش
ميدهد .اما اين مايعات متعاقبا از سيستم گردش خون خارج ميشوند،
زيرا به راحتي از ديواره مويرگي نش��ت پيدا ميکنند .بعلت اين نش��ت
ماي��ع ،معموال س��ه براب��ر حجم خون از دس��ت رفته ماي��ع ايزوتونيک
کريستالوئيدی تزريق ميشود .نتيجه نهايي آن است که حجم خون در
گردش از نظر داشتن گلبول قرمز رقيق گشته و ظرفيت انتقال اکسيژن
تقلي��ل مييابد .کودک مصدوم را بايد در پرتو اين احتمال مورد ارزيابي
قرارداده و بايد درنظر داشت هرکودکي که نياز به بيش از  20ميلي ليتر
مايع کريس��تالوييد به ازاي هر کيلو وزن بدن (درهر بار) داش��ته باشد،
ممکن اس��ت وضع اش رو به وخامت گذاش��ته و نه فقط به تزريق مايع
داخ��ل عروقی بلکه به تزريق  RBCهم نياز پيدا کند ،تا بتوان ظرفيت
انتقال اکسيژن را بازگرداند.
يکي از اش��تباهات شايع در ارزيابي اوليه کودکان مصدوم عبارت از
گرايش به تزريق مايع بيش ازحد آنها بعد از برقراري IVالين ميباشد.
درصورتيکه خونريزي متوس��ط بوده و عاليم حياتي نرمال باشند ،مايع
درمان��ی بايد ب��ه  20ميلي ليتر مايع به ازاي ه��ر کيلو وزن بدن (درهر
بار و آنهم يک يا حداکثر دو بار) محدود گردد .س��هم داخل عروقی در
هر بار تزريق معادل حدود  25%حجم خون کودک ميباش��د .در غياب
خونريزی ،تزريق بيش از اين مقدار موجب ترقيق مصنوعی هماتوکريت
(نسبت گلبولهاي قرمز خون به کل حجم خون) ميشود.
باتوجه به فراواني آس��يبديدگي تروماتيک مغزي ناشي از تروماي
بالنت(غيرناف��ذ) و باتوجه به بروز به نس��بت کم ش��وک هموراژيک در
اينگون��ه موارد ،تجوي��ز مايع بيش از حد به ک��ودک دچار ضربه مغزي
ميتوان��د اثر مخربي برجاي بگذارد و موجب ادم مغزي ش��ود .در حال
حاض��ر ،هيچ مدرکی دال بر توقف ماي��ع درمانی در کودک دچار TBI
به بهانه کاهش ادم مغزی دردس��ترس نميباشد .در حقيقت ،در ادبيات
پزشکی شواهد بيشتر به نفع مايع درمانی تهاجمی به منظور جلوگيری
از بروز هيپوتانس��يون ميباشند .هيپوتانس��يون ميتواند عاملی ثانويه و
درهمان حال قابل پيشگيری آسيب مغزی قلمداد شود .پرفوزيون مغزی
بايد به حدی باش��د که بتواند اکس��يژن کافی به مغز برس��اند .اگر خون
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پراکسيژن باشد اما به علت فشار خون پايين نتواند به مغز برسد ،آسيب
ناش��ی از هيپوکسی به مغز وارد ميش��ود .ارزيابي دقيق عاليم حياتي و
ارزياب��ي اثرات اقدامات درماني ،بايد يکي ازمالحظات اصلي بعد از وقوع
سانحه باشد.
بايد از محلولهای کريستالوئيد ايزوتونيک استفاده کرد ،زيرا معلوم
شدهاس��ت که محلولهای هيپوتونيک (مانند س��رم قندی) موجب ادم
مغزی ميشوند .گرچه محلولهای هيپرتونيک (مانند سالين هيپرتونيک)
ممکن اس��ت برای درم��ان ادم مغزی در بخ��ش  ICUکودکان کاربرد
داش��ته باش��ند ،اما هنوز هيچ مدرکی دال بر مفيد بودن تزريق آنها در
شرايط پيشبيمارستانی به کودکان دچار تروما در دست نيست.

آسيب مغزي
تغيي��رات پاتوفيزيولوژي��ک متعاقب وارد ش��دن تروما به سيس��تم
اعصاب مرکزي ( )CNSدر مدت چند دقيقه شروع ميشوند .درکودکان
دچار آس��يب مغزي ،احيا فوري و کافي کلي��د اصلي افزايش طول عمر
ميباش��د .گرچ��ه درص��د معيني از آس��يبهاي مغزي کامال وس��يع و
کشنده ميباش��ند ،اما بس��ياري از کودکان دچار آسيبهايي ميشوند
که بعدا به علت هيپوپرفوزيون ،هيپوونتيالس��يون ،هيپرونتيالس��يون و
ايسکمي ش��دت پيدا ميکنند .اکسيژناسيون و تهويه کافي (و درهمان
حال خوداری از هيپرونتيالس��يون شديد)در مراقبت از مصدومان دچار
آسيبهاي تروماتيک مغزي به اندازه برقراری فشار خون مناسب اهميت
دارند .حتي کودکان دچار کوماي عميق ،اگر گرفتار هيپوکس��ي مغزي
نشوند ممکن است بهبود پيدا کنند.
از نظر شدت ضايعه ،کودکان در قياس با بزرگساالن با همان شدت
آس��يب ،ميزان مرگ و مير کمتر و احتمال زنده ماندن بيش��تري دارند.
با اين وصف ،در صورت وجود يک آس��يب خارج مغزي همراه با ضايعه
مغ��زي ،احتمال زنده ماندن کودکان مص��دوم کاهش پيدا ميکند .اين
امر حکايت از اثر بالقوه منفي آس��يب همراه و ش��وک بر نتيجه تروماي
وارده به  CNSدارد.
کودکان دچار آسيب مغزي تروماتيک معموال گرفتار درجه خفيفي
جدول 14-2

گيجی يا ابهام حس��ي و نيز دورهاي ناهوش��ياري ميش��وند که درزمان
ارزيابي اوليه ديگر وجود ندارند .س��ابقه از دس��ت دادن هوشياري يکي
از ش��اخصهاي مهم پيش بيني کننده آسيب وارده به  CNSميباشد
وامدادگر بايد در هر موردي راجع به آن بپرسد و ياداشت نمايد .مکتوب
نم��ودن کامل وضع نورولوژيک مصدوم ،از جمله م��وارد زير ،نيز داراي
اهميت است:
 .1امتياز GCS
 .2واکنش مردمکي
 .3پاسخ به تحريک حسي
 .4فونکسيون حرکتي
اينها مراحل اساس��ي در مراقبت از کودک دچار تروما ميباش��ند.
آسيب  CNSيک طيف پاتوفيزيولوژيک است که از دپوالريزاسيون اوليه
نورونهاي داخل جمجمهاي شروع شده و به سمت ادم و هيپوپرفوزيون
ثانويه حرک��ت ميکند .فقدان ارزيابي پايه ،پيگيريهاي بعدي در مورد
وضع مصدوم و نتايج اقدامات مراقبتي را با مشکل روبرو مينمايد.
توجه به جزييات ش��رح ح��ال مصدوم ،مخصوصا در موارد آس��يب
وارده به ستون فقرات گردني ،اهميت زيادي دارد .چون اسکلت کودکان
کامال کلسيفيه نشده و داراي مراکز متعدد رشد فعال ميباشد ،بنابراين
عدم وجود ش��واهد راديوگرافيک يا وجود ش��واهد رايوگرافيک کوچک
نيز ميتواند دليلي بر وجود آس��يب قلمداد شوند (آسيبديدگی طناب
نخاع��ی بدون اخت�لال راديوگرافي��ک ي��ا  .)SCIWORAيک نقص
نورولوژيک گذرا ميتواند تنها دليل وجود يک آسيبديدگي مهم طناب
نخاع باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارزيابي
ارزيابی اوليه

ان��دازه کوچک و تغيير پذيربدن ک��ودکان مصدوم (جدول ،)14-2
کاليب��ر و اندازه کوچک سيس��تم عروق��ي و ويژگيه��اي منحصر بفرد

محدوده قد و وزن در سنين کودکي
سن

گروه سني

متوسط قد (سانتيمتر)

متوسط وزن (کيلوگرم)

نوزاد

تولد تا  6هفته اي

51-63

4-5

شيرخوار

 7هفته اي تا  1سالگي

56-80

6-11

 1-2سالگي

77-91

11-14

پيش دبستاني

 2-6سالگي

91-122

14-25

مدرسه رو

 6-13سالگي

122-165

25-63

نوجوان

 13-16سالگي

165-182

62-80

نوپا

		

تروما در کودکان

آناتومي��ک راه هواي��ي در کودکان،اغلب موجب ميش��وند تا بکارگيري
روشهاي اس��تاندارد از نظر تکنيکي دراين دسته از مصدومان با مشکل
و چالش جدي روبرو ش��ود .در دس��ترس بودن ف��وري امکانات با اندازۀ
متناسب در موفقيت اقدامات مراقبتي اوليه ضرورت اساسي دارد .تالش
براي قراردادن کاتتر داخل وريدي بزرگتر يا استقرار لوله تراشه نامناسب
نه فقط موجب آسيب جسمانی به کودک مصدوم ميشوند ،بلکه موجب
از دس��ت رفتن زمان نيز ميگردند .به همي��ن دليل ،يک نوار رنگی کد
دار براس��اس قد طراحي شدهاس��ت .اين نوار امکان اندازهگيري س��ريع
قد مصدوم را باتوجه مقدار تخميني وزن ،اندازه وس��يله مورد اس��تفاده
و دوزاژ مناس��ب داروهاي بالق��وه نجات بخش را فراه��م ميآورد .احيا
موثر کودک دچار تروما منوط به وجود تيغههاي الرنگوسکوپ ،لولههاي
تراش��ه ،کاتتره��اي فولي ،و لولههاي نازوگاس��تريک ،چس��ت تيوبها،
کافهاي فش��ار خون ،ماسکهاي اکس��يژن BMVs ،و ساير تجهيزات
با اندازۀ متناسب ميباشد.

راه هوايي

فوريتري��ن اولويت و تمرکز در کودکان مصدوم ،مانند بزرگس�لان،
برقراري راه هوايي اس��ت .زبان به نس��بت ب��زرگ و موقعيت قدامي راه
هوايي در کودکان ،آنها را در قياس با بزرگساالن بيشتر مستعد انسداد
راه هوايي مينمايد .هرچقدر کودک کوچکتر باش��د ،نسبت بين اندازه
جمجم��ه و ناحيه مياني صورت ناهماهنگتر ميباش��د .اين ناهماهنگي
موجب ميشود تا ناحيه خلفي حلق آسانتر دچار انسداد شود ،زيرا ناحيه
به نس��بت بزرگ پشت سر موجب فلکسيون پاسيو ستون فقرات گردني
ميش��ود .درغياب تروما ،راه هوايي کودکان بيمار با قدري حرکت دادن
ناحيه مياني صورت به س��مت باال و جلو به خوبي محافظت ش��ده و باز
ميگردد .اين حالت به پوزيش��ن فين ک��ردن ()sniffing position
موسوم است .در کودکان دچار تروما ،گردن را بايد به منظور جلوگيري
از هيپرفلکس��يون در C5-C6و هيپراکستانس��يون در  ،C1-C2که در
پوزيش��ن فين کردن روي ميدهد ،در وضعيت خنثي قرارداد .قرار دادن
يک پد يا پتو به ضخامت 2تا  3س��انتی متر در زير تنه کودک مصدوم،

(شکل 2ـ)14
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(شکل 1ـ )14در قياس با فرد بالغ ،ناحيه پشت سر و عضالت شانه کودک بزرگتر ميباشند.
هنگامی که کودک روی يک سطح صاف قرار داده شود ،اين فاکتورها موجب فلکسيون (خم
شدگی) در ناحيه گردن ميشوند.

فلکسيون گردن را کاهش داده و راه هوايي را باز ميکند (شکل .)14-1
تثبيت س��تون فقرات گردنی به کمک دس��ت در هن��گام مراقبت از راه
هوايي و تا زمان بيحرکت س��ازی او روی بکبورد بلند بايد ادامه داش��ته
باشد.
ونتيالس��يون به کمک  BVMبا اکس��يژن  100%احتماال بهترين
روش ب��رای ک��ودک نيازمند به تهوي��ه کمکی به هر دليل��ی (از جمله
ديسترس تنفسی ،شوک غير جبرانی و کومای تروماتيک) ميباشد .اگر
کودک ناهوشيار باشد ،قراردادن ايروی نوع اوروفارنژيال ميتواند بيخطر
باشد ،اما با وجود رفلکس گگ سالم ممکن است موجب استفراغ گردد.
اين وضع در مورد قرار دادن ( LMAکه وس��يلهای جانشين و پذيرفته
ش��ده در کودکان است) نيز صادق اس��ت .بنابراين گذاشتن لوله تراشه
فقط برای کودکانی مناسب است که تهويه به کمک  BVMناکافی بوده
يا منجر به ديستانسيون شديد معدی شود .با اين وصف ،حنجره کودک
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در قي��اس با حنجره يک بزرگس��ال کوچکتر بوده وب��ه دليل وضعيت
آناتوميک در کودکان ،کانولگذاري مس��تقيم آن مش��کل است (شکل
 .)14-2علي رغم اين ويژ گيها ،قابل اعتمادترين روش برقراري تنفس
در ک��ودک دچار انس��داد راه هوايي که روش  BVMب��رای او کفايت
نميکند ،گذاش��تن لوله تراشه مستقيم ميباش��د .گذاشتن لوله تراشه
نازوتراکئآل در کودکان بايد فقط به عنوان آخرين راه چاره قلمداد شود،
چون نياز به عبور کورکورانه لوله تراشه از زاويه تقريبا حاده نازوفارنژئآل
خلفي داش��ته و ميتواند موجب خونريزي شديد يا حتي نفوذ اشتباهي
لوله به داخل حفره جمجمه ش��ود .براي کودک دچار آسيبهاي ناحيه
کرانيوفاش��يال (که راه هوايي فوقاني را مس��دود نمودهان��د) بايد فورا و
با اس��تفاده از ي��ک آنژيوکت بزرگ ب��ه روش ترانس تراکئآل پوس��تي
ونتيالس��يون برقرار کرد .اين تنها يک اقدام موقت��ي بوده و بايد هرچه
سريعتر اقدام به برقراري دايمي راه هوايي بي خطري نمود.

تنفس
مانن��د همه مصدومان دچ��ار تروما ،ک��ودکان تروماتيزه نيز معموال
نياز به اکس��يژن با غلظ��ت  85%تا  100%دارند .اين اقدام با اس��تفاده
از اکس��يژن کمکي و يک ماسک پالستيکی ش��فاف مخصوص کودکان
ميس��ر ميشود .اگر در يک کودک خردسال هيپوکسي روي بدهد ،بدن
با افزايش تعداد تنفس (تاکي پنه) و با افزايش قدرت حرکات تنفسي از
جمله افزايش دامنه حرکات و بکارگيري عضالت فرعي در ناحيه گردن
و ش��کم ،اقدام به جبران مينمايد .اين افزايش تالش موجب خستگي و
درنهايت نارسايي تنفسي ميشود .ديسترس تنفسي ميتواند به سرعت
از تالش جبراني تنفس��ي به نارس��ايي تنفس��ي و بع��دا توقف تنفس و
درنهايت توقف قلبي ثانويه به مشکل تنفسي تبديل شود.
ارزيابي مداوم وضع تنفسي کودکي که دچار ديسترس اوليه ميباشد
و تامي��ن تهويه کمکي براي او از جمله اقدامات اساس��ي در مراقبت از
کودکان دچار تروما قلمداد ميشوند .تعداد تنفس نرمال در شيرخواران
و ک��ودکان کمتر از  4س��ال دو تا س��ه برابر اين تعداد در بزرگس��االن
ميباشد (جدول .)14-3
جدول 14-3
گروه سني

تاکي پنه با عاليم افزايش تالش يا مش��کل ش��دن تنفس ميتوانند
اولين نش��انه بروز ديسترس تنفسي يا شوک باشند .هرچقدر ديسترس
بيشتر ش��ود،عاليم و نشانههاي ديگري از جمله سطحي شدن تنفس و
به حداقل رس��يدن حرکات قفسه سينه نيز آش��کار ميشوند .صداهاي
تنفس��ي ضعيف و کم ش��ده و مبادله هوا در سطح بيني يا دهان تقليل
پيدا کرده يا به حداقل ممکن ميرسد .حرکات تنفسي مشکلتر شده و
ممکن است به عاليم زير منتهي شوند:
• تکان خوردن سر با هر تنفس
• نفس نفس زدن يا خرخر کردن
• باز و بسته شدن سوراخهاي بيني
• استريدور يا خروپف کردن
• رتراکسيون سوپرا استرنال ،سوپرا کالويکوالر و انترکوستال
• بکارگيري عضالت فرعي تنفسي در ناحيه گردن و شکم
• ديستانسيون شکم وقتي که قفسه سينه پايين ميآيد (اثر االکلنگي
مابين شکم و سينه)
با استفاده از شاخصهاي زير ميتوان کارايي ونتيالسيون کودک مصدوم
را ارزيابي نمود:
• تعداد وعمق (حجم دقيقهاي) و حرکات تنفسي نشان دهنده کفايت
ونتيالسيون ميباشند
• صداهاي تنفسي بيانگر شدت مبادله هوا ميباشند
• ويزينگ ،رال و رونکاي حکايت از اکسيژناسيون ناکافي آلوئولي
دارند
• رنگ پوست صورتي بيانگر ونتيالسيون کافي قلمداد ميشود
• رنگ پوست سيانوتيک ،تيره ،کبود يا پوست منقوط دليلي بر ناکافي
بودن مبادله اکسيژن ميباشد
• اظطراب ،بيقراري يا پرخاشگري از اولين عاليم احتمالي هيپوکسي
هستند
• بيحالي (لتارژي) ،کاهش سطح هوشياري يا ناهوشياري از عاليم
پيشرفته هيپوکسي قلمداد ميشوند
ارزيابي س��ريع ونتيالس��يون ش��امل بررس��ي تعداد تنفس مصدوم

تعداد تنفس در دقيقه درسنين کودکي
سن

تعداد تنفس در دقيقه

تعداد تنفس در دقيقه که نياز به تنفس کمکي را با استفاده
ازBVMالزم ميگرداند

نوزاد

تولد تا  6هفته اي

30-50

کمتر از  30و بيشتر از 50

شيرخوار

 7هفته اي تا  1سالگي

20-30

کمتر از  20و بيشتر از 30

نوپا

 1-2سالگي

20-30

کمتر از  20و بيشتر از 30

پيش دبستاني

 2-6سالگي

20-30

کمتر از  20و بيشتر از 30

مدرسه رو

 6-13سالگي

)12-20( - 30

کمتر از  20و بيشتر از 30

نوجوان

 13-16سالگي

12-20

کمتر از  12و بيشتر از 20

تروما در کودکان

جدول 14-4
گروه سني

نوزاد
شيرخوار
نوپا

تعداد ضربان قلب در مصدومان کودک
تعداد نبض در دقيقه که حکايت از مشکل
وخيم احتمالی دارد

سن

تعداد نبض در دقيقه

تولد تا  6هفته اي

120-160

کمتراز  100يا بيشتر از 150

 7هفته اي تا  1سالگي

80-140

کمتراز  80يا بيشتر از 120

80 - 130

کمتر از  60یا بیشتر از 110

80-120

کمتراز  60يا بيشتر از 110

 1 - 2سالگی

پيش دبستاني

 2-6سالگي

مدرسه رو

 6-13سالگي

نوجوان
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 13-16سالگي

(مخصوصا تاکي پنه) ،تالش تنفس��ي (درجه تالش ،باز و بس��ته ش��دن
سوراخهاي بيني ،استفاده از عضالت فرعي ،رتراکسيون ،حرکت االکلنگي)،
گوش��يگذاري (تبادل هوا ،تقارن دو طرفي ،صداهاي پاتولوژيک) رنگ
پوس��ت و وضع فکري مصدوم ميباشد .س��يانوز مرکزي (و نه محيطي)
يکي از عاليم به نسبت ديررس و اغلب ناپايدار ميباشد.
در ک��ودک مصدومي ک��ه دچار تاکي پنه و تالش تنفس��ي افزايش
يافته ميباشد ،اگر بعدا تعداد تنفس کاهش پيدا کرده و حرکات تنفسي
نيز ضعيف ش��وند ،ميتواند دال برناتواني و کاهش ونتيالس��يون قلمداد
ش��ود .اي��ن وضع را نبايد به اش��تباه همواره به عن��وان عالمت بهبودي
تفس��ير نمود .به کودکان دچار کاهش مبادل��ه هوا و نيز به آنهايي که
دچار ديس��ترس حاد تنفسي هستند بايد تهويه کمکي داده شود .چون
مش��کل اساس��ي مربوط به حجم هواي دمي و نه تراکم اکسيژن است،
بهتر آن اس��ت که تنفس کمکي با اس��تفاده از BVMمتصل به مخزن
اکس��يژن داده شود .چون راه هوايي کودک خيلی کوچک است ،نياز به
ساکشن اوليه و دورهای دارد .در شيرخواران که اجبارا از راه بينی نفس
ميکشند ،سوراخهای بينی را نيز بايد ساکشن کرد.
هنگام قرار دادن ماس��ک روي دهان شيرخواران بايد مواظب بود تا
بافت کف دهان فش��رده نش��ود ،زيرا اين وضع زب��ان را به عقب رانده و
در براب��ر کام نرم قرار ميدهد و در نتيجه خطر انس��داد راه هوايي را به
همراه دارد .بايد از وارد کردن فش��ار به تراشه کلسيفيه نشده و نرم نيز
اجتناب ش��ود .براي نگهداري ماس��ک روي دهان ميتوان از يک يا دو
دست استفاده کرد.
بکارگيري ماس��ک با اندازه مناسب از اهميت ويژهاي برخودار است،
زي��را حجم جاري مناس��ب را تامين نموده و خطر هيپرانفالس��يون (پر
شدگی تنفس��ی) و باروتروما را به حداقل ميرس��اند .هيپرانفالسيون و
باروتروما ميتوانند به ترتيب موجب ديستانسيون معدی و پنوموتوراکس
فشاری شوند .اتس��اع معدی ميتواند منجر به رگورژيتاسيون (بازگشت
محتويات معده به دهان) و جلوگيري از ونتيالسيون کافي شود ،زيرا دامنه
ح��رکات ديافراگم کاهش پيدا ميکند .پنوموتوراکس فش��اری ميتواند
منجر به ديس��ترس شديد تنفسی و کوالپس ناگهانی قلبی عروقی شود،

)60-80( - 100
60-100

کمتراز  60يا بيشتر از 110
کمتراز  60يا بيشتر از 110

جدول  14-5فشار خون در مصدومان کودک(اعداد باال محدوده فشار
سيستوليک و اعداد پايين محدوده فشار دياستوليک را نشان ميدهند).
حد پائين فشار خون
سيستو ليك ( بر حسب

حد
گروه سني سن
میلیمتر جيوه)
74-100
تولد تا  6هفته اي
نوزاد
50-68
شيرخوار  7هفته اي تا  1سالگي 84-106
56-70
98-106
 1-2سالگي
نوپا
50-70
98-112
پيش دبستاني  2-6سالگي
64-70
104-124
 6-13سالگي
مدرسه رو
64-80
118-132
 13-16سالگي
نوجوان
70-82

حد پائين فشار خون
سيستوليك
60
70
70
75
80
90

زيرا مدياس��تن ش��يرخواران و کودکان در مقايس��ه با بزرگساالن دارای
تحرک بيش��تری ميباش��د .اين وضع ،مدياس��تن را در برابر آسيبهای
ش��ريان آئورت محافظت مينمايد ،اما احتمال پنوموتوراکس فشاری را
باال ميبرد .مياس��تن هرچقدر متحرکتر باشد ،آسانتر جابجا شده و در
نتيجه اختالل تنفس��ی و کوالپس قلبی عروقی در قياس با بزرگس��االن
زودتر روی ميدهد.
تغييرات در وضع تنفس��ي ک��ودک مصدوم ميتواند جزيي باش��د.
تالش تنفس��ي ممکن است س��ريعا مختل شده و منجر به تهويه ناکافي
وهيپوکس��ي شود .تنفس مصدوم به عنوان بخش��ي ازارزيابي اوليه بايد
مورد بررس��ي ق��رار گرفته و براي اطمينان از ت��داوم کفايت آن هرچند
وقت يک بار به دقت چک ش��ود .بايد از پالس اکسيمتري استفاده کرده
و سعي شود تا  Spo2به بيشتر از  95%برسد.

گردش خون
در کودکان ،خونري��زي فاجعه بار فوری ميزان مرگ ومير بااليي به
همراه دارد .خوش��بختانه موارد بروز اين نوع تروما کم اس��ت .خونريزي
خارجي را بايد شناس��ايي ک��رده و در مرحله ارزيابي اوليه کنترل نمود.
کودکان مصدوم معموال دچ��ار حداقل مقدار خون در گردش بوده و به
جايگزين درماني به خوبي پاس��خ ميدهند .ب��راي اطمينان از پايداري
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همودينامي��ک ،کنت��رل تنها يکب��ار ضربان قلب يا فش��ار خون کفايت
نميکن��د .مانيتور کردن م��داوم عاليم حياتي به منظ��ور جلوگيري از
هيپوتانس��يون و ش��وک از اهميت فوق العادهاي برخوردار است .دامنه
طبيعي تعداد نبض و مقدار فش��ار خون براي گروههاي سني مختلف در
جداول  14-4و  14-5آورده شدهاند.
اگر بررس��ي اوليه حکايت از وجود هيپوتانس��يون داش��ته باشد ،به
احتمال قوي علت آن خونريزي اس��ت ـ��ـ خونريزي از يک زخم بزرگ
خارجي (قابل مش��اهده) ،خونريزي از يک زخم داخل توراس��يک (قابل
تش��خيص از طريق کاهش حرکات تنفسي و از طريق گوشيگذاري) يا
خونريزي از يک آس��يبديدگي بزرگ داخل ش��کمي ــ .چون خون در
حفره شکمي قابليت متراکم ش��دن ندارد ،معموال موجب ديستانسيون
ش��کم و افزايش قطر آن ميشود .با اين حال ،افزايش قطر شکم دريک
خردس��ال مصدوم احتماال بيشتر ناش��ی از ديستانسيون معدی به علت
گريه و بلع هوا ميباشد .دکمپرس نمودن معده باستفاده از NG Tube
ميتواند اين دو وضعيت را از هم افتراق دهد .اما مصلحت آن اس��ت که
اتساع ش��کمی را به عنوان عالمت احتمالی آس��يب شکمی قابل توجه
درنظر گرفت.
يک��ي از مالحظات مهمي که بايد در ارزيابي کودکان مصدوم درنظر
داشت ،ش��وک جبراني ميباشد .چون ذخيره فيزيولوژيک کودکان زياد
اس��ت ،تروماهاي خونريزي دهنده در آنها معموال موجب اندکي تغيير
در عاليم حياتي ميش��وند .تاکيکاردي اوليه ممکن است نه فقط ناشي
ازهيپوولمي بلکه به علت اس��ترس سايکولوژيک ،درد و ترس نيز باشد.
ي CNSهمه کودکان
فشار خون ،ضربان قلب ،تعداد تنفس و وضع عموم 
مصدوم بايد از نزديک مانيتور شوند .گرفتن فشار خون دقيق در شرايط
پيشبيمارستانی کار مشکلی است و توجه بايد به ساير عاليم پرفوزيون
معطوف گردد .يک کودک مصدوم ممکن است فشار سيستوليکي داشته
باش��د که در قياس با يک فرد بالغ در حد بس��يار پاييني اس��ت اما در
محدوده نرمال يک کودک سالم قرار دارد.
ي��ک کودک دچار خونريزي ميتواند حجم خون در گردش خود را
از طريق افزايش مقاومت عروق محيطي به اندازه کافي باال برده وفش��ار
متوسط شرياني را نگهدارد .عاليم بالينی دال بر فعال بودن اين مکانيسم
ش��امل :طوالنی شدن زمان پرش��دگی مويرگی ،رنگ پريدگی پوست يا
نقطه نقطه ش��دن آن ،کاهش درجه حرارت در س��طح پوست و کاهش
شدت نبضهای محيطی .در يک کودک ،عاليم هيپوتانسيون قابل توجه
زمان��ی روی ميدهند که حدود %30از حجم خون درگردش از دس��ت
رفته باش��د .اگر اقدامات اوليه احيا ناکافي باشند ،حجم خون در گردش
درنهاي��ت به نقطهاي کاهش پي��دا کرده که در زير اي��ن نقطه افزايش
مقاومت عروق محيطي نميتواند فشار متوسط شرياني را نگهدارد .بروز
ش��وک يکي از نگرانيهاي اساس��ي درمراقبت اوليه از کودکان مصدوم
ب��وده و يکي از داليل انتقال فوري کودک به مرکز درماني مناس��ب به
منظور ارزيابي و درمان سريع ميباشد.

جدول 14-6

امتياز کالمي در کودکان

پاسخ کالمي

امتياز کالمي

کلمات مناسب يا لبخند اجتماعي؛ تمرکز کرده و اطاعت ميکند

5

گريه کردن اما از نوع عاطفی

4

بيقراري مداوم

3

بيقراري ،آژيته

2

بدون پاسخ

1

ناتواني

بع��د از ارزيابي راه هوايي ،تنفس و گردش خ��ون ،نوبت به ارزيابي
وضعي��ت نورولوژي��ک مصدوم ميرس��د .هرچند که اس��تفاده از معيار
 ،AVPUدر ارزيابي س��ريع سطح هوش��ياري ( )LOCمصدوم به قوت
خ��ود باقي اس��ت ،اما بايد آنرا با وضعيت مردمکه��ا از نظر برابر بودن،
گ��رد بودن و ميزان پاس��خ دهي به ن��ور تلفيق نم��ود .کلمه اختصاري
 AVPUاز مجم��وع حروف اول کلمات و عبارات هوش��ياري (،)Alert
پاسخ به محرک کالمي ( ،)response to Verbal stimulusپاسخ
ب��ه محرک دردناک ( )response to Pain stimulusو ناپاس��خگو
( )Unresponsiveترکيب يافتهاست .استفاده از معيار کوماي گالسکو
( )GCSبراي ارزيابي وضع نورولوژيک کودکان نيز مانند بزرگس��االن از
دقت بيش��تري برخودار اس��ت ،اما امتياز دهي ب��راي بخش کالمي در
کودکان کمتر از  4س��ال بايد تغيير داده ش��ود (جدول  .)14-6به علت
مهارتهاي ارتباطي محدود در اين گروه س��ني ،الزم است تا رفتارهاي
آنها به دقت زير نظر باشند.
محاسبه امتياز  GCSرا بايد مرتب تکرار و در زمان بعد از سانحه به
منظور س��ير وضعيت نورولوژيک مصدوم از آن استفاده کرد (برای مرور
 GCSبه فصول پنجم و هش��تم رجوع ش��ود) .درصورتيکه زمان اجازه
بدهد،بررسي کاملتر فونکسيونهاي حرکتي و حسي را ،بايد در مرحله
ارزيابي ثانويه انجام داد.

در آوردن لباس  /محيط بيروني
کودکان مصدوم را بايد از نظر وجود س��اير آسيبهاي مهلک مورد
معاين��ه قرار داد ،اما ممکن اس��ت در براب��ر درآوردن لباس دچار ترس
ش��وند .چون کودکان بيشتر دچار هيپوترمي ميشوند ،الزم است بعد از
اتمام معاينه آنها را بپوشانيم تا حرارت بدن شان محفوظ باقي بماند.

امتياز بندي تروما در کودکان ()PTS
تصميم در مورد اينکه کدام کودک و در چه س��طح نياز به مراقبت
دارد ،من��وط به ارزيابي س��ريع و دقيق تمام بدن کودک اس��ت .در اين
رابطه دو مش��کل ش��ايع وجود دارند :يکي بي توجهي به وجود آس��يب
احتمالي در س��اير ارگانهاي بدن و ديگ��ري مراقبت ناکافي از مصدوم.
به اين دليل ،امتياز بندي تروما در کودکان ( )PTSطراحي شدهاس��ت
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(شکل 3ـ PTS )14اساسا به عنوان يک چک ليست طراحي شده است .هر جزء را ميتوان با معاينه فيزيکي پايه مورد ارزيابي قرار داد .ارزيابی راه هوايي طوری طراحی شده است که نشان
دهنده مداخله الزم برای مراقبت موثر ميباشد .شکستگي باز براي خود شکستگي  1-امتياز و براي آسيب ديدگي پوست نيز  1-امتياز ميگيرد .با انجام ارزيابيهاي مکرر ميتوان وخامت وضع
مصدوم و نتيجه نهايي را پيش بيني نمود.

تا پروتکل س��اده و قابل اعتمادي براي ارزيابي در دس��ترس قرار داشته
باشد وبه کمک کميت عددي آن بتوان وضعيت نهايي مصدوم را از نظر
ميزان آس��يبهاي وارده و ميزان مرگ و مير پيش بيني نمود (ش��کل
 .)14-3اين پروتکل نوعي سيس��تم طبقه بندي اس��ت که شامل  6جز
ميباشد .به هرکدام از اين  6جز براساس وضعيت هر کدام از آنها امتياز
از  2+تا  1-تعلق گرفته و درنهايت امتيازات باهم جمع ميش��وند .عدد
حاصله بيانگر ش��دت آسيب و مورتاليتي بالقوه ميباشد .اين سيستم بر
اساس آناليز الگوهاي آسيب وارده به کودک استوار بوده و به منظور ارائه
پروتکلي طراحي شدهاس��ت تا مطمئن ش��ويم که کليه فاکتورهاي مهم
تاثيرگذار در برآيند اين آس��يب در ارزيابي اوليه درنظر گرفته ش��دهاند.
 PTSبه عنوان چک ليس��تي طراحي شدهاست که  6فاکتور مهم دخيل
در برآيند آس��يب وارده به کودک را به حساب ميآورد PTS .با RTS
(امتياز بندي تجديد نظر ش��ده تروما) از آن جهت متفاوت است که در
 RTSفقط فشار خون ،تعداد تنفس و  GCSدرنظر گرفته ميشوند.
اندازه بدن اولين جز ميباش��د زيرا به راحتي قابل مش��اهده است و
در گروه س��ني کودک و ش��يرخوار فاکتور مهمي تلقي ميشود .درگام
دوم ،راه هوايي بررسي ميشود .وضع کارکردي و نوع مراقبت الزم براي
برقراري ونتيالسيون و اکسيژناسيون مد نظر قرار ميگيرند.
مهمترين فاکتور در ارزيابي اوليه سيس��تم اعصاب مرکزي LOC
ميباش��د .از آنجاييک��ه کودکان در زمان وارد ش��دن تروما عموما دچار
ناهوشياري موقت ميشوند ،امتياز  1+به هر کودکي که هوشياري خود
را از دس��ت داده باش��د ـــ بدون توجه به زودگذر ب��ودن آن ـــ تعلق
ميگيرد .اين دس��ته از کودکان مصدوم ممکن اس��ت دچار آسيبهاي
داخل جمجمهاي بالقوه کش��نده ،اما معموال قابل معالجه ثانويه به ضربه
مغزي بشوند.
ارزياب��ي فش��ار خون سيس��توليک عمدتا به منظور شناس��ايي آن
دس��ته از کودکان مصدومي که ممکن است دچار شوک قابل پيشگيري
(فش��ار خون سيستوليک  51تا  90ميلي متر جيوه يا  )1+شوند ،آورده

شدهاس��ت .کودکي که فش��ار خون کمتر از  50ميل��ي متر جيوه يا-1
دارد (صرفنظراز اندازه بدن) در معرض خطر زياد اس��ت .از طرف ديگر،
کودکي که فش��ارخون بيش از  90ميلي متر جيوه يا  2+دارد ،حتي در
قياس با کودک دچار قدري هيپوتانسيون ،احتماال وضعيت بهتري پيدا
خواهد کرد .اگر دس��تگاه اندازهگيري فشار خون مخصوص کودکان در
دس��ترس نباش��د ،هرگاه نبض راديال يا پدال قابل لمس باش��د ،امتياز
 2+به فش��ار خون سيستوليک تعلق ميگيرد .اگر فقط نبض کاروتيد يا
فمورال قابل لمس باشند ،امتياز  1+و اگر هيچ نبضي قابل لمس نباشد،
امتياز  1-داده ميشود.
بدليل موارد بروز زياد آسيبهاي اسکلتي در گروه جمعيتي کودکان
و نقش بالقوه اين آس��يبها در مي��زان مرگ و مير و معلوليت کودکان،
وجود شکستگي به عنوان يک جز در  PTSآورده شدهاست.
دست آخر اينکه ،پوست نيز ازنظر وجود زخمهاي باز يا قابل مشاهده
و تروماهاي نافذ مورد بررسي قرار ميگيرد.
 PTSرا به عنوان چک ليس��ت سرراس��تي در نظ��ر ميگيرند که
همه اجزا ضروري براي شناس��ايي کودک ش��ديدا مجروح را به حساب
آوردهاس��ت .به عن��وان يک پيش گويي کننده نتيج��ه تروماي وارده به
ب��دن PTS ،از نظر آماري رابطه خطي معکوس��ی با مورتاليتي مصدوم
دارد .امتياز  8آستانه محسوب ميشود .کودکان مجروح با امتياز کمتر از
 8را بايد به تروماسنتر مخصوص کودکان منتقل نمود .امکان جلوگيري
از مورتاليت��ي وعواقب ماندگار ناش��ي از تروماي وارده در اين دس��ته از
کودکان بس��يار باال است .هرچند که تحقيقات نشان دادهاست که ساير
امتي��از بندیه��ا نظير  ،RTSجز ناپاس��خگوی  AVPUو امتياز «»1
در بخش بهترين پاس��خ حرکتی در  ،GCSني��ز به اندازه  PTSقدرت
پيشگويي کنندگی مرگ و مير را دارا ميباشند ،اما  PTSهنوز تنها نوع
امتياز بندی اس��ت که اندازه بدن کودک ،آس��يب اسکلتی و زخم باز را
به حس��اب ميآورد .هرچند که  PTSنوعی ارزيابی سريع و وسيله ترياژ
قلمداد ميشود ،اما هنوز مقبوليت عام نيافتهاست .درمناطق ديگر جهان
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قاب 2ـ 14عاليم حياتي و مقادير نرمال در کودکان

واژه کودک يا پدياتريک بيانگر مجموعه گستردهاي از تکامل فيزيکي،
بل��وغ عاطفي و اندازههاي بدني اس��ت .روش برخورد ب��ا مصدوم وعاليم
بس��ياري از آس��يبهاي وارده در يک شيرخوار و يک نو جوان تفاوتهاي
زيادي باهم دارند.
در اغل��ب مالحظات آناتومي��ک و دوزاژ درماني ،وزن کودک (يا قد يا
بلندي او) در قياس با سن تقويمي او شاخص دقيقتري محسوب ميشود.
جدول  14-2نس��بت قد و وزن را در کودکان س��الم سنين مختلف نشان
ميدهد.
مح��دوده کمي قابل قبول عاليم حياتي در جمعيت کودکان س��نين
مختل��ف باهم تفاوت دارن��د .امدادگر پيشبيمارس��تاني نميتواند و نبايد
نرمهاي بزرگس��االن را به کودکان تس��ري دهد .در يک ف��رد بالغ تعداد
تنف��س  30بار در دقيقه و تعداد ضربان قلب  120بار در دقيقه به ترتيب
تاکي پنه و تاکيکاردي محس��وب ميشوند .اين دو عالمت در بزرگساالن
غير نرمال و هش��دار دهنده قلمداد شده و يافتههاي پاتولوژيک به حساب
ميآين��د .با اين وصف ،همين اعداد در يک ش��يرخوار در محدوده نرمال
قرار دارند.
مطالعه متون مربوط به کودکان ،ليست و جداول مختلفي در محدوده
نرمال را براي گروههاي مختلف س��ني نشان ميدهد .در کودک مصدومي
که سابقهاي از عاليم حياتي نرمال او در دسترس نميباشد ،شرط احتياط
حک��م ميکند که عاليم م��رزي او را به عنوان عالي��م پاتولوژيک درنظر

بگيريم ـــ هرچن��د که احتمال دارد در آن کودک اين عاليم در محدوده
فيزيولوژيک قرار داشته باشند .از جداول  14-4 ،14-3و  14-5ميتوان در
ارزيابي عاليم باليني به عنوان راهنماي کاربردي استفاده کرد .اين جداول
بيانگر محدودههاي هستند که اغلب کودکان گروههاي سني خاص در آن
قرار ميگيرند .اين اعداد و ارقام محدوده س�لامتي را مش��خص نميکنند،
بلکه فقط بيانگر محدودههاي آماري ميباشند .از فرمولهاي راهنماي زير
نيز ميتوان براي تخمين برخي شاخصها استفاده کرد:
• وزن (برحس��ب کيلوگرم) مس��اوی است با س��ن کودک(برحسب
سال) ضربدر دو به اضافه عدد 8
• حداقل فش��ار سيس��توليک قابل قبول (بر حسب ميلي متر جيوه)
مساوی است با سن کودک(بر حسب سال) ضربدر دو به اضافه عدد 70
• حجم کل خون عروقي (برحس��ب ميلي ليتر) مس��اوی است با وزن
کودک برحسب کيلو گرم ضربدر عدد 80
مق��دار عددي عالي��م حياتي در کودکان گرچه داراي اهميت اس��ت،
ام��ا فق��ط اطالعات اضافي ديگري ب��ه منظور انجام ارزياب��ي در اختيار ما
ميگذارند .امدادگر بايد به خاطر داشته باشد که چگونه يک کودک مصدوم
به سرعت دچار اختالل وخيم تنفسي يا شوک غير جبراني ميشود .عاليم
حياتي را بايد در ارتباط با مکانيس��م سانحه و ساير يافتههاي باليني مورد
استفاده قرار داد.

احتمال وجود آسيبهاي پشت صفاقي و ادراري تناسلي و نيز خونريزی
ممکن است از متدهای ديگر ترياژ استفاده شود.
مخفی را باال ببرد.
ارزيابي ثانويه
هرک��دام از اندامه��اي تحتان��ي و فوقان��ي را بايد ب��ه منظور وجود
باي��د متعاقب ارزيابي اولي��ه و فقط بعد از شناس��ايي وضعيتهاي دفورميتي ،کاهش جريان خون عروقي و نقايص نورولوژيک مورد معاينه
خطرناک وانجا م اقدامات مراقبتي ،ارزيابي ثانويه را شروع کرد .ناحيه سر قرار داد .اس��کلت کامال کلسيفيه نشده بدن کودکان و وجود نقاط رشد
و گردن را بايد برای يافتن خراش��يدگی ،السراسيون و دفورميتی واضح
مورد معاينه قرار داد .قفسه سينه بايد مجددا ارزيابی شود .کوفتگی ريوی
ممکن است بعد از مايع درمانی خود را نمايان سازد .ديسترس تنفسی و
صداهای غيرطبيعی در ريهها ظاهر ميشوند .مصدومان ترومايي معموال
دچار پري معده ميش��وند ،بنابراين گذاشتن لوله معدی (نوع دهانی يا
بينی) ممکن است ضرورت داشته باشد .اين وضعيت مخصوصا در مورد
کودکاني صدق ميکند که دچار کاهش سطح هوشياري شده يا گرفتار
حمله تشنجي متعاقب تروما گرديدهاند.
گرچه شکس��تگی دندهها در کودکان امر نادری است ،اما وجود آن
داللت بر احتمال فراوان آس��يب داخل توراسيک دارد .در معاينه ممکن
اس��ت کريپيتانس وجود داشته و دليلی بر پنوموتوراکس باشد .هرچقدر
تعداد دندههای شکسته بيشتر باشد ،خطر مرگ نيز باال ميرود.
در معاينه شکم بايد توجه معطوف به وجود ديستانسيون ،تندرنس،
ي باشد .معاينه (مالمسه) محتاطانه کرستهاي
تغيير رنگ و توده شکم 
ايلياک ممکن اس��ت شکس��تگي لگني ناپايدار را نش��ان داده و شک به (شکل 4ـ )14پد گذاري مناسب در زير تنه کودک مصدوم.
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متعدد بر روي اين اس��کلت ،موجب آن ميشود تا احتمال مختل شدن
صفحه اپيفيزي (صفحه رشد) بيش��تر شود .به اين ترتيب وجود هرنوع
ت��ورم ،تندرنس ،درد و کاهش در مح��دوده حرکت را بايد با دقت مورد
بررسي قرار داده و آن را به عنوان شکستگي در نظر گرفت تا زماني که
مطالع��ه راديولوژيک وجود آن را رد يا اثبات کند .در کودکان نيز مانند
بزرگساالن ،عدم توجه به يک آسيب ارتوپدي در يک اندام ممکن است
تاثير چنداني بر ميزان مرگ و مير نداشته باشد ،اما از نظر دفورميتي و
معلوليت ميتواند اثر ماندگاري برجاي بگذارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقدامات مراقبتي

نقاط کليدي در ميزان زنده ماندن يک کودک دچار تروما عبارتند
از :ارزيابي سريع قلبی ريوی ،مراقبت فوري و مناسب و انتقال به مرکزی
ک��ه داراي امکان��ات درماني الزم در مورد مراقب��ت از کودکان ترومايي
باشد.

راه هوايي
تهويه ،اکس��يژن رسانی و تامين پرفوزيون از جمله اقدامات اساسی
در ي��ک کودک مجروح قلمداد ميش��وند .بنابراين هدف اصلي در احيا
اوليه يک کودک مجروح آن است تا هرچه سريعتر اکسيژناسيون کافي
ب��ه بافتهاي بدن باز گردانده ش��ود .اولين اولوي��ت در ارزيابي و نجات
مصدومان ،همانا برقراري راه هوايي باز ميباشد.
با انجام ساکش��ن ،اج��راي مانورهاي دس��تي و بکارگيري لولههاي
ايروي و در همان حال حفاظت مناس��ب از ستون فقرات گردني بايد از
باز بودن راه هوايي و تداوم آن اطمينان حاصل کرد .مانند بزرگس��االن،
بي حرکت سازی ستون فقرات گردني نيز در جرگه مراقبت اوليه خواهد
بود .بايد در زير تنه کودک مصدوم به اندازه کافي (2تا  3س��انتی متر)
پدگذاري کرد ،تا س��تون فقرات گردني به علت اندازه بزرک اوکسيپوت
از حالت فلکسيون خارج شده و مستقيم گردد (شکل .)14-4هنگام باال
آوردن چانه کودک بايد از اعمال فش��ار روي بافت نرم گردن و تراش��ه
خوداري ش��ود .زماني که دسترس��ي به راه هوايي ممکن شد ،يک عدد
ايروي اوروفارنژئآل کار گذاش��ته ميشود ،مشروط به آنکه رفلکس گگ
وجود نداش��ته باشد .اين وسيله را بايد با احتياط و با دقت کار گذاشت.
برخالف بزرگس��االن که اي��روي را  90يا  180درج��ه در اوروفارنکس
خلف��ي ميچرخانند ،در ک��ودکان آن را در امتداد و به موازات زبان قرار
ميدهند .از آبس�لانگ به منظور اعمال فش��ار بر زبان ميتوان استفاده
کرد .انتوباسيون اوروتراکئآل روش بهتري براي کنترل قطعي راه هوايي
در انتقال طوالنی مدت قلمداد ميش��ود .با اين وصف ،مطالعهای جديد
نش��ان ميدهد که انتوباس��يون زودهنگام کودکان مص��دوم در صحنه
حادث��ه در قياس با اس��تفاده از  BVMدر انتقالهای کوتاه مدت نتايج
بهتری دربرنداشتهاست .مطالعهای تازهتر درمناطق روستايي نشان داده
ک��ه تالش چند باره امدادگران برای گذاش��تن لوله تراش��ه عواقب قابل
توجهی به همراه داشتهاست.
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قاب 3ـ 14گذاشتن لوله تراشه در کودکان

هنگام کار گذاش��تن لوله تراش��ه در کودکان نيز بايد به س��تون
فقرات گردني توجه ويژهاي کرد .يک امدادگر بايد سر مصدوم را در خط
وس��ط (خنثي) نگه داش��ته و امدادگر دوم لوله را کار بگذارد .تنگترين
بخ��ش راه هواي��ي کودکان ،حلقه کريکوييد اس��ت .ب��ه همين دليل در
ش��يرخواران و کودکان خرد س��ال بايد همواره از لوله تراشه بدون کاف
اس��تفاده شود .سايز مناسب لوله تراش��ه براي يک کودک را ميتوان بر
اس��اس قطر انگشت پنجم يا قطر س��وراخ خارجي بيني او يا فرمول 16
به اضافه س��ن کودک تقس��يم بر عدد  4بدست آورد .اعمال قدري فشار
بر غضروف کريکوييد معموال س��اختمانهاي قدامي حنجره کودک را در
معرض ديد بهتري قرار داده و مجراي مري را نيز مس��دود ميگرداند و
درنتيج��ه امکان نفوذ باد به داخل معده کم ميش��ود .در لولهگذاري به
کمک دارو از ماده آتروپين س��ولفات به منظور جلوگيري از براديکاردي
استفاده ميشود .ضربان قلب در کودکان نقش مهمي در روند پرفوزيون
بازي ميکند.
اشتباه ش��ايعي که هنگام لولهگذاري کودکان در شرايط اورژانسي
روي ميدهد آن است که به علت عجله کاري ،لوله تراشه در برنش اصلي
سمت راست قرار ميگيرد .لوله را هيچوقت نبايد بيش از سه برابر سايز
آن برحس��ب سانتی متر به جلو راند .بعد از کار گذاشتن لوله تراشه بايد
درهردو سمت قفس��ه سينه گوشي گذاشت و به صداهاي تنفسي گوش
داد .هرچند وقت يکبار نيز بايد لوله تراشه را (مخصوصا بعد از هر حرکت
مص��دوم) از نظر اس��تقرار در جايگاه خود مورد ارزياب��ي مجدد قرارداد.
گوشيگذاري عالوه بر تاييد استقرار لوله تراشه در جايگاه خود ،ميتواند
وجود س��اير آسيبهاي ريوي را نيز مسجل گرداند .کودک دچار مشکل
راه هوايي و آس��يب ريوي داراي لوله تراش��ه از نظر بروز پنوموتوراکس
فش��اري در معرض خطر بيشتري قراردارد ،زيرا حجم جاري بيشتري به
ريهها وارد ميشود.

تنفس
حجم دقيقهاي و تالش تنفس��ي کودک مصدوم بايد مرتبا و با دقت
مورد ارزيابي قرارگيرند .چون هرلحظه ممکن است به علت هيپوکسي و
ايست تنفسي ،وضع مصدوم روبه وخامت بگذارد ،اگر ديس پنه وافزايش
تالش تنفس��ي مشاهده ش��وند ،الزم اس��ت تا اقدام به برقراري تنفس
کمکي نمود .براي اين کار ميتوان از يک  BVMس��ايز مناسب متصل
به ذخيره اکس��يژن با غلظت  85%تا  100%استفاده نمود .براي ارزيابي
مداوم راه هوايي و تنفس ميتوان از پالس اکس��يمتري مستمراس��تفاده
ک��رد .بايد  Spo2را در س��طح بيش��تر از  95%نگه داش��ت .درکودک
انتوبه ش��ده دچار ترومای بسته ناحيه س��ر ،بايد از مانيتور  ETco2به
منظور اطمينان از جايگيری مناس��ب لوله تراشه و نيز جلوگيری از بروز
هيپرکاربی و هيپوکاربی ش��ديد اس��تفاده کرد .وج��ود اين دو حالت به
اندازه وجود هيپوکس��ی در نجات مصدوم از ترومای بس��ته ناحيه س��ر
نق��ش منفی بازی ميکنند (قابهای  14-3و  ETco2 .)14-4بايد در
محدوده  30تا  40ميلی متر جيوه نگه داشته شود.
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قاب 4ـ 14گذاشتن لوله تراشه در کودکان :منازعه بزرگ.

قاب 5ـ 14انفوزيون داخل استخواني

چنين بنظر ميرس��د که گذاشتن س��ريع لوله تراشه در مراقبت از
کودک مصدوم دچار  ،TBIاقدامی س��ودمند باش��د .مطالعها ی گذشته
نگر نش��ان داده که گذاشتن لوله تراشه قبل از رساندن به بيمارستان در
بزرگس��االن دچار  ،TBIنتيجهای مثبت به همراه داشتهاست .مطالعات
بع��دی در مورد  RSIدر بزرگس��االن و کودکان همين نتيجه را نش��ان
دادهاند .با اين حال ،بس��ياری از مطالعات کنترل – ش��اهد گذشته نگر و
آينده نگر حکايت از آن دارند که انتوبه کردن در شرايط پيشبيمارستان
در مقايسه با ونتيالس��يون به کمک  BVMنتايج بهتری (از نظر ميزان
زنده ماندن و عواقب نورولوژيک) بدست نداده و حتی بدتر هم بودهاست.
کارآزمايي تصادفی آينده نگری در کودکان انتوبه ش��ده و کودکان تحت
ونتيالس��يون با  BVMدريک محيط ش��هری با زمان انتقال کوتاه مدت
نشان دادهاست که از نظر ميزان زنده ماندن و عواقب نورولوژيک اختالفی
در بين دو گروه وجود نداشته ولی گروه انتوبه شده دچار عوارض بيشتری
شدهاند.

اين روش در کودکان مصدوم ميتواند جانشين مناسبي براي گرفتن
خون و جايگزيني مايعات در کودکان مصدوم با هر س��ن وسالی باشد .از
اين طريق ميتوان داروها ،خون و مايعات مورد نياز کودک مصدوم را به
طرز موثري به او رساند.
ي
بهترين محل براي انجام انفوزيون داخل اس��تخواني ،س��طح قدام 
تيبيا و دقيقا زير توبروزيته اين اس��تخوان ميباش��د .بع��د از ضدعفوني
کردن پوس��ت و محکم بستن س��اق پا ،نقطهاي در س��طح قدامي تيبيا
انتخاب ميش��ود (1تا 2س��انتيمتر زي��ر توبروزيته و در س��مت داخلي).
سوزنهاي مخصوص اين کار به بازار عرضه شدهاند ،اما ميتوان ازسوزن
مخصوص نخاعي يا مغز استخوان نيز استفاده کرد .سوزنهاي شماره 18
تا  20نخاعي براي انجام اين کار مناس��ب ميباش��ند ،زيرا داراي تروکار
بوده که مانع از کيپ ش��دن سوزن هنگام عبور از کورتکس استخوان به
مغز اس��تخوان ميشوند .در شرايط اورژانسي ميتوان از هر سوزن شماره
 14تا 20اس��تفاده کرد .س��وزن را با زاويه  90درجه به داخل کورتکس
استخوان فروبرده و محکم فش��ار ميدهند تا به مغز استخوان ميرسند.
شواهدي که حکايت از استقرارسوزن در مغز استخوان دارند عبارتند از:

بطورکل��ی ،کذاش��تن لول��ه تراش��ه ب��رای ک��ودکان در محي��ط
پيشبيمارس��تانی چندان به مصلحت نيست .در کودکی که خود به خود
نفس ميکش��د ،گذاش��تن لوله تراشه با يا بدون اس��تفاده از داروها ،بايد
خيلی با احتياط انجام ش��ود .نهادهای امداد رسانی ميتوانند در شرايط
پيشبيمارس��تانی اقدام به گذاشتن لوله تراش��ه در کودکان بنمايند که
حداقل دارای شرايط زير باشند:

اگ��ر رگ گرفتن با عدم موفقيت همراه باش��د ،بايد در دقايق اول به
فکر انفوزيون داخل استخواني باشيم .چون مقدار مايع تزريقي از اين راه
محدود ميباش��د ،بندرت ميتواند ب��ه تنهايي روش کامال موثري قلمداد
شود.

در پروس��ه گذاش��تن لوله تراش��ه ،مصدوم معموال دچ��ار دورههای
طوالنی هيپوکس��ی ميشود .عالوه براين ،دورههای ونتيالسيون تهاجمی
در زمان انتقال اين افراد به مركز تروما نيز اتفاق ميافتند.

 .1يک «پوپ» نرم و عدم وجود مقاومت بعد از عبور سوزن از
کورتکس استخوان
 .2آسپيراسيون مغز استخوان به داخل سوزن
 .3حرکت آزادانه مايع به داخل مغز استخوان بدون انفيلتراسيون
پوستي (بمبه شدن)

 .1از راهنمايي و نظارت مستقيم پزشک بهرمند باشند
 .2آموزش و تمرين مداوم تا حد خبرگی در سطح تکنيسين اطاق
عمل داشته باشند
 .3امکانات مانيتور مصدوم ،ذخاير دارويي و امکانات تاييد کننده
استقرار لوله تراشه را داشته باشند
 .4از پروتکلهای استاندارد  RSIبرخوردار باشند
 .5امکانات روشهای جايگزين لوله تراشه را داشته باشند
 .6بطور مداوم از نظر کيفيت کار کنترل شوند.

کودکان در مقايس��ه با بزرگس��االن از نظر دچار ش��دن به کوالپس
قلبی عروقی حاد ناش��ی از پنوموتوراکس فش��اری حساستر ميباشند.
اغلب ک��ودکان دچار پنوموتوراکس فش��اری به علت کاهش برگش��ت
وريدی دچار شوک غير جبرانی خواهند شد (حتی قبل از آنکه تغييرات
واضحی در اکسيژناس��يون و ونتيالس��يون روی بدهند) .هر کودکی که
سريعا دچار شوک غير جبرانی شود (مخصوصا بعد از شروع ونتيالسيون
با فش��ار مثب��ت به کمک  BVMيا لوله تراش��ه) را باي��د از نظر وجود
پنوموتوراکس فش��اری مورد ارزيابی فوری قرار داد .ديستانس��يون وريد
ژوگوالر و جابجايي تراشه از عاليم ديررس بوده و به علت گذاشتن کوالر
نجات روی گردن کوتاه کودک ،به راحتی قابل تش��خيص نميباش��ند.
در چني��ن کودکی کاهش صداهای تنفس��ی در س��مت راس��ت نياز به
دکمپرس��يون س��وزنی دارد .کاهش صداها درس��مت چپ ممکن است
دليل بر قرارگيری لوله تراشه در سمت راست داشته باشد ،اما در صورت
وجود شوک غير جبرانی احتماال دليل بر پنوموتوراکس فشاری خواهند
بود .دکمپرس��يون سوزنی با استفاده از همان الندمارکهای بزرگساالن
انجام ميش��ود ،ولی اين روش در کودکان معموال تاثير فوریتری دارد
زيرا مدياستن سريعا به موقعيت نرمال خود برخواهد گشت.

 Combitubeوس��يلهای جايگزين لوله تراش��ه در مصدومان بالغ
ميباشد ،اما اندازه بزرگ آن و فقدان اندازهای کوچکتر باعث شدهاست تا
نتوان از آن به نحو شايستهای در کودکان خردسال استفاده کرد .استفاده
از ماسک هوايي مخصوص حنجره يا  LMAدر کودکان جايگزين خوبی
برای لوله تراش��ه محس��وب شده و وس��يلهای مناس��ب برای جايگزينی
لوله تراش��ه در نهادهايي است که در ش��رايط پيشبيمارستانی اقدام به
انتوباسيون درکودکان مينمايند.

تروما در کودکان

گردش خون
بعد از آنکه خونريزي خارجي مصدوم کنترل ش��د ،بايد پرفوزيون را
مورد ارزيابي قرار داد .کنترل خونريزی خارجی با اعمال فش��ار مستقيم
روی نقط��ه خونريزی دهنده و نه فقط با قرار دادن چند اليه پانس��مان
جذبی امکان پذير اس��ت .تا وقتي که کوالپس شديد عروقي روي ندهد،
سيستم عروقي کودکان عموما قادر به حفظ فشار خون نرمال ميباشد.
اما اگر اين حالت (کوالپس ش��ديد عروقي) اتفاق بيافتد ،سيستم ديگر
پاس��خ نميدهد .بنابراين تزريق مايعات را بايد به محض مشاهده عاليم
شوک هيپوولميک جبراني شروع کرد .اين کار براي مصدومان ترومايي
دچار شوک غير جبراني اهميت بيشتري دارد .ميتوان از محلول رينگر
الکتات يا نرمال سالين به مقدار  20ميلي ليتر به ازاي هر کيلو گرم وزن
بدن استفاده کرد .برای کودکان مصدومی که عاليم شوک هموراژيک يا
هيپوولمي از خود نش��ان ميدهند ،فاکتورهای کليدی نجات عبارتند از:
مايع درمانی و انتقال فوری به مرکز مناس��ب .انتقال مصدوم را به بهانه
گرفتن رگ يا دادن مايع وريدی نبايد به تاخير انداخت.

رگ گرفتن
در کودک دچار هيپوتانس��يون ش��ديد يا عاليم شوک بايد اقدام به
جايگزين��ي مايع نمود .براي مقابله با کاهش پيش بار قلبي بايد مايع به
دهليز راست رسانده شود .مناسبترين محل برای رگ گرفتن ،وريدهای
ناحيه ساعد و وريد سافن در مچ پا ميباشند .دسترسی به وريد ژوگوالر
نيز امکانپذير است ،اما باتوجه به مراقبت از راه هوايي و بيحرکت سازی
ستون فقرات ،ناحيه گردن چندان قابل دسترس نخواهد بود.
در يک مصدوم ناپايدار يا بالقوه ناپايدار در عرض  90ثانيه بايد فقط
دو بار اقدام به رگگيري محيطي نمود .اگر دسترس��ي به رگ محيطي
ممکن نش��د ،بايد از طري��ق انفوزيون داخل اس��تخواني اقدام به تزريق
مايع به کودک خردس��ال کرد (قاب  .)14-5به کمک امدادگران مجرب
ميتوان برای کودکان بزرگتر از رگ فمورال استفاده کرد.
 .در کودک بيش از  6س��ال ،ميتوان تا زمان رساندن به بيمارستان
از روش داخل اس��تخوانی يا از طريق وريد فمورال به او مايع داد .وريد
فمورال به راحتی در دس��ترس قرار داش��ته و درغياب ترومای ش��ديد
ناحيه لگن از وريد ساب کالوين و وريد ژوگوالر داخلی خطر کمتری به
همراه دارد .طريق پوست و کات داون وريد سافن نيز ازجمله روشهاي
دسترسي به رگ محسوب ميش��وند .اما امدادگر پيشبيمارستاني بايد
در مورد انجام اين روشها دوره ديده و داراي مدرک قابل قبول باش��د.
کانولگ��ذاري وريد فمورال خطر ترومبوز و مختل ش��دن گردش خون
ان��دام تحتان��ي را به همراه دارد .قراردادن کاتتر در وريد س��اب کالوين
يا وريد ژوگوالر داخلی در يک کودک مصدوم فقط بايد در بيمارس��تان
و تحت ش��رايط کامال کنترل ش��دهاي انجام گرديده و نبايد در شرايط
پيشبيمارستانی اقدام به آن کرد.
تعيي��ن اينکه کداميک از کودکان مصدوم بايد رگ داش��ته باش��ند
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بس��تگي به طول زم��ان انتقال و فاکتورهاي ديگ��ري دارد .اگر امدادگر
در اين رابطه ش��ک داشته باش��د و اگر در زمان انتقال ،جايگزيني مايع
ضرورت پيدا کرد ،در آن صورت بايد با مدير خود تماس بگيرد.

مايع درماني
درکودکان دچار هيپوولمي محلول رينگر الکتات و در صورت عدم
وجود ،محلول نرمال س��الين ،انتخاب اول و مناس��ب براي مايع درماني
ميباش��د .چون زمان ماندگاري محلول کريستالوييد در سيستم عروقي
بس��يار کوتاه است ،بايد به ازاي هر سي سي خون از دست رفته  3سي
س��ي مايع کريستالوييد تزريق ش��ود .حجم مايع اوليه بايد حدود 25%
حجم خون در گردش باش��د ک��ه معادل حدود  ml/ kg 20اس��ت .با
توجه به نس��بت  3به  ،1درافراد دچار خونري��زي قابل توجه اين مقدار
در مجموع ممکن اس��ت به  60س��ي س��ي به ازاي ه��ر کيلو گرم وزن
بدن برس��د .به هنگام مراقبت از مصدومان ترومايي ،درهر کودکي که با
دريافت اولين دوز  ml/ kg 20بهبودي کوچکی در وضعيت اش مشاهده
نشود و بعد از دومين دوز وضعيت تثبيت نگردد بايد تجويز فرآوردههاي
خوني را هرچه زودتر در دس��تور کار گذاش��ت .مايع کريستالوييد بطور
موقت ديناميک قلبي عروقي را برقرار مينمايد زيرا موقتا سيس��تم را پر
نموده و بعدا ازآن خارج ميش��ود .با اين وصف ،تا زمان جايگزين شدن
توده RBCوبرقراري مجدد انتقال اکس��يژن ،پروسه هيپوکسي سلولي
کماکان ادامه پيدا ميکند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آسيبهای اختصاصی
آسيب مغزي تروماتيک يا TBI

آس��يب مغزي تروماتيک شايعترين علت مرگ در کودکان ميباشد.
از ميان  40هزار مرگ در کودکان مصدوم  89%آنها دچار آسيبCNS
(اوليه يا ثانويه) بودهاند .هرچند که مقابله با بسياري از شديدترين موارد
اين آس��يبها فقط راه حل پيش��گيرانه دارد ،ام��ا اقدامات نجات بخش
اوليه نيز حداقل ميتوانند از عواقب خطرناک آس��يب در کودک مصدوم
بکاهند .در اينج��ا نيز مهمترين اقدامات مراقبت��ي عبارتند از :برقراري
اکسيژن کافي ،برقراري تهويه کافي وبرقراري گردش خون کافي .نتيجه
نهايي  TBIش��ديد در کودکان ،در مقايسه با بزرگساالن بهتر ميباشد،
اما درکودکان کمتر از  3س��ال اين نتيج��ه در قياس با کودکان بزرگتر
وضع بدتري را نشان ميدهد.
نتاي��ج ارزياب��ي اولي��ه نورولوژيک سرنوش��ت نهايي مص��دوم را تا
حدودی نش��ان ميدهد .با اي��ن حال ،صرفنظر از نتيج��ه ارزيابي اوليه
نورولوژيک ،هر کودک دچار ضربه بالقوه مغزي ممکن اس��ت گرفتار ادم
و هيپوپرفوزيون مغزي بشود .حتي با تروماهاي به ظاهر کوچک نيز اين
گرفتاري امکانپذير است.
 GCSپاي��ه را بايد تعيين کرده و در خالل انتقال مرتبا تکرار نمود.
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دادن اکس��يژن بايد ادامه پيدا کرده و درصورت امکان پالس اکسيمتری
انجام شود .هرچند استفراغ بعد از کانکاژن مغزی شايع است ،اما استفراغ
مکرر مايه نگرانی بوده و نياز به ارزيابی دارد.
هيپوولمي نيز مانند هيپوکس��ي ميتواند آس��يب اوليه را وخيمتر
گردان��د .خونريزي خارج��ي را بايد کنترل نموده و ب��ا بيحرکت کردن
اندامهاي فوقاني و تحتاني ،خونريزي داخلي ناشي از شکستگيها را نيز
محدود گرداند .بايد س��عي ش��ود تا با تزريق مايع داخل وريدي ،کودک
در وضعيت يوولمي (وضعيت نرمال از نظر حجم مايعات بدن) قرارگيرد.
در م��وارد نادري ،ش��يرخواران ممکن اس��ت به عل��ت خونريزي داخل
جمجمهاي دچار هيپوولمي ش��وند ،زيرا سوچورهاي مغزي و فونتانلها
باز ميباشند .عالوه براين ،کودکي که هنوز داراي فونتانلهاي باز است،
هماتوم در حال گسترش داخل جمجمهاي را بهتر تحمل ميکند .چون
ي از خود نش��ان ندهد (مگر
توده داخل جمجمهاي ممکن اس��ت عاليم 
آنک��ه عدم جبران کردن اتفاق بيافتد) ،هر ش��يرخوار دچار فونتانلهاي
برآمده را بايد با فرض وجود آسيب جدي مغزي مورد بررسي قرار داد.
کودکان داراي  GCSمعادل  8يا کمتر ممکن اس��ت از انتوباسيون
منتفع شوند .با اين حال تا زماني که بوسيله  BVMبتوان اکسيژناسيون
و ونتيالسيون کافي را برقرار نگه داشت ،نبايد اقدام به انتوباسيون نموده
و ب��ه اين بهانه انتقال مصدوم را ب��ه تاخير انداخت .در همه حال تامين
اکس��يژن کافی و برقراری تهويه برای مصدوم مهم اس��ت ونه گذاشتن
لوله تراش��ه .بهتري��ن ايروی برای يک کودک آن اس��ت که هم ايمن و
هم موثر باش��د .ونتيالس��يون به کمک  BVMو آمادگی برای ساکشن
(درصورت بروز استفراغ) ،ميتواند از گذاشتن لوله تراشه ايمنتر بوده و
معموال برای کودک دچار  TBIبهترين شيوه برقراری راه هوايي قلمداد
ميشود.
هر کودکي که دچار ناهوش��ياري حتي موقت ش��ده باشد را بايد با
فرض دچار ش��دن به تروماي مکانيکي قابل توجه به پايه مغز و سيستم
تروماي نخاعي
مشبک بيدار کننده در نظر گرفت.
بيحرکت سازی ستون فقرات در کودک مصدوم تابع مکانيسم تروما
حتي اگر  LOCمصدوم به س��طح نرم��ال برگردد ،بايد او را از نظر
احتم��ال بروز اختالل ثانويه ناش��ي از ادم مغزي و آس��يبهاي فضاگير
مغزي ( )SOLاز جمله هماتوم ساب دورال و اپيدورال ،با دقت تحت نظر
داشت .چون تروماي مغزي معموال شديدترين و خطرناکترين آسيب را
وارد ميکند ،نياز به انجام فوري  CT scanبراي بررسي وضع سيستم
اعصاب مرکزي کودک مصدوم ،اولويت بااليي دارد .بنابراين ثبت GCS
اولي��ه و تکرار ارزيابي آن در زمان انتقال مصدوم امري ضروري اس��ت.
بايد اکس��يژن داده شده و درصورت امکان با پالس اکسيمتري وضعيت
مصدوم را تحت مراقبت قرار داد .هرچند که استفراغ متعاقب يک ضربه
ناچيز مغزي (کانکاژن) عالمت شايعي است ،اما تداوم آن نياز به بررسي
بيشتري دارد.
درکودکي که عاليم و نش��انههای هيپرتانس��يون داخل جمجمهای
يا افزايش فش��ار داخ��ل جمجمهاي يا  ICPاز خود نش��ان ميدهد (از (شکل 5ـ« )14عالمت کمربند ايمنی» در يک کودک  6ساله که معلوم شد دچار پارگی
طحال شده است .اين عالمت معموال با آسيبهای داخل شکمی خطرناکی همراه ميباشد.
جمله مردمکهاي ناپاسخگو يا کند پاسخگو ،هيپرتانسيون سيستميک،
برادي��کاردي و الگوه��ای تنفس��ی غير معمول) ممکن اس��ت پروس��ه
هيپرونتيالس��يون موج��ب کاهش موقتي  ICPش��ود .ب��ا اين وصف،
هيپرونتيالس��يون ميتواند انتقال اکس��يژن به  CNSرا کاهش داده و
روند آس��يب ناشی از هيپوکسی را تشديد گرداند .اکيدا توصيه ميشود
که از اين روش اس��تفاده نگردد ،مگر آنک��ه کودک عاليم فتق مغزی يا
التراليزه از خود نش��ان دهد .با استفاده از دستگاه کاپنوگرافي و مانيتور
کردن فش��ار  ETco2ميت��وان نتيجه اقدامات مراقبت��ي را تحت نظر
داشت ،اين فشار بايد حدود  35ميلي متر جيوه باشد .هيپرونتيالسيون
منجر به  ETco2کمتر از  25ميلی متر جيوه عواقب نورولوژيک فاجعه
باری به همراه دارد .اگر کاپنوگرافي در دس��ترس نباشد ،بايد کاري کرد
ک��ه تنفس در کودکان  30بار در دقيقه و در ش��يرخواران به  35بار در
دقيقه برسد.
در انتقاله��اي طوالني م��دت ،به کودکان دچ��ار عاليم  ICPباال
ميتوان مانيتول (نيم تا يک گرم به ازاي هر کيلو وزن بدن) تجويز نمود.
با اين وصف اگر مايع رس��اني ناکافي باش��د ،احتمال دارد که تجويز اين
دارو موجب هيپوولمي بشود .تجويز مانيتول در شرايط پيشبيمارستانی
بدون مشورت با پزشک يا بيمارستان تحويلگيرنده مصدوم نبايد انجام
شود ،مگر طبق پروتکلها و دس��تورالعملها مجاز شده باشد .بالفاصله
بعد از وارد شدن تروماي مغزي ممکن است تشنج کوتاه مدت بروز پيدا
کند که نيازی به درمان توس��ط امدادگران پيشبيمارس��تانی ندارد .اما
تش��نج مداوم خطرناک بوده و نياز به درمان ب��ا يک بنزوديازپين مانند
ديازپ��ام وريدي ( 0/1تا  0/2ميلي گ��رم به ازاي هر کيلو گرم وزن بدن
در هر بار تزريق) دارد .براس��اس پروتکل ميتوان از ميدازوالم و لورازپام
نيز اس��تفاده کرد .همه پنزوديازپينها را بايد با احتياط بکار گرفت ،زيرا
تضعي��ف مرکز تنفس و هيپوتانس��يون از جمله عوارض جانبی احتمالی
آنها ميباشند.

تروما در کودکان

و يافتههاي باليني؛ وجود ساير آسيبهاي نشان دهنده حرکت ناگهاني
و خشن ناحيه سر و گردن و تنه ،وجود عاليم اختصاصي دال بر آسيب
ستون فقرات مانند دفورميتي ،درد يا نقايص نورولوژيک ميباشد .مراقبت
پيشبيمارستاني صحيح ازفرد مشکوک به ناپايداري ستون فقرات عبارت
خواهد بود از تثبيت به کمک دس��ت؛ اس��تفاده از کوالر گردني با سايز
مناس��ب؛ بيحرکت نم��ودن مصدوم روي النگبورد محکم طوريکه س��ر،
گ��ردن ،تنه ،لگن و اندامهاي تحتاني در موقعيت خط خنثي قرارگيرند.
اي��ن کار بايد به نحوي انجام ش��ود که مانع از ونتيالس��يون مصدوم يا
هر اقدامي که براي نجات او الزم اس��ت ،نش��ود .آستانه اجراي بيحرکت
س��ازي ستون فقرات در کودکان در قياس با بزرگساالن معموال پايينتر
است ،زيرا اين افراد قادر به ارتباطگيري کمتري بوده و به عبارت ديگر
در روند ارزيابي خود مش��ارکت نميکنن��د .همين قانون در مورد ترس
کودکان و عدم همکاری آنها نيز صادق اس��ت .کودکی که با تالش برای
انجام بيحرکت سازی شديدا مخالفت ميکند در واقع ريسک بدتر شدن
آس��يبهای نخاعی را درخود بيشتر ميگرداند .بهتر آن است که چنين
کودکی بيحرکت نش��ود واز روش آرام س��ازی ب��دون فيکس کردن در
مورد او استفاده کرد .عدم انجام بيحرکت سازی به خاطر حفظ سالمتی
مصدوم را بايد با ذکر دليل در پرونده او نوش��ت .ارزيابی مکرر وضعيت
نورولوژيک در خالل انتقال مصدوم ضرورت دارد.
وقتي که کودکان مصدوم روي س��طح النگبورد قرارداده ميش��وند،
اندازه به نس��بت بزرگ ناحيه پش��ت سر آنها در قياس با ستون فقرات
موجب آن خواهد ش��د تا س��ر در وضعيت فلکس��يون قرار بگيرد .براي
مقابله با اين وضع بايد در زير تنه کودک پدگذاري مناس��ب انجام شود،
به نحوي که تنه باال آمده و امکان بازگشت سر به وضعيت خنثي فراهم
گ��ردد .اين پدگ��ذاري بايد از ش��انهها تا لگن يکدس��ت و تخت بوده و
کنارههاي الترال تنه را نيز دربربگيرد به نحوي که ستون فقرات پشتي،
کمري و س��اکرال روي س��طحي تخت قرار گرفته و مانع حرکت آنها
ش��ود .بين پهلوهاي کودک و لبههاي النگبورد نيز بايد پدگذاري انجام
شود تا از حرکات جانبي مصدوم (هنگام چرخيدن النگبورد يا چرخاندن
مصدوم و النگبورد براي جلوگيري از آس��پيره ش��دن مواد اس��تفراغي)
ممانعت بعمل آيد.
اکنون تجهيزات مخصوص بيحرکت سازي کودکان مصدوم به بازار
عرضه ش��دهاند .امدادگر بايد هنگام بيحرکت سازي يک کودک مصدوم
با اس��تفاده از تجهيزات مخصوص بزرگس��االن با آنها آشنايي داشته و
تمرين نموده باش��د .اگر قرار باش��د که از نوع جليق��هاي اين تجهيزات
اس��تفاده ش��ود ،امدادگر بايد از بيحرک ش��دن کافي کودک مصدوم و
فقدان عوارض خطرناک وس��يله اطمينان داش��ته باشد .امدادگر بايد با
تکنيکهاي بيحرکت سازي کودکان خردسال در صندلي ايمنی خودرو
نيز آشنايي داشته باشد.

آسيبهاي ناحيه توراسيک
انعطاف پذيری بس��يار زياد قفس��ه س��ينه در يک کودک منجر به

فصل چهاردهم
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کاه��ش آس��يبهای اس��تخوانی و درهم��ان حال افزايش آس��يبهای
پارانشيمال نظير کوفتگی ريوی ،پنوموتوراکس و هموتوراکس ميشود.
کليد تش��خيص اين آسيبديدگيها داشتن شک زياد به آنها است .هر
کودکي که دچار تروماي ناحيه قفس��ه س��ينه و تنه باشد را بايد از نظر
عاليم ش��وک و اختالل تنفس��ي بدقت مورد معاينه قرار داد .هر کودک
دچار خراش��يدگی ي��ا کوفتگی روی ناحيه تنه متعاق��ب ترومای بالنت
ش��ديد را بايد به دقت مانيتور نمود ،زيرا اين آسيبها ممکن است تنها
کليد راهنمای برای آسيبهای داخل توراسيک باشند.
هن��گام انتق��ال ک��ودک دچ��ار آس��يبديدگی ناش��ی از ترومای
بالنت(غيرنافذ) ش��ديد وارده به قفس��ه س��ينه به مرکز درمانی ،کنترل
ريت��م قلب��ی ضرورت دارد .در مراقبت از ترومای قفس��ه س��ينه بايد به
ونتيالس��يون ،اکسيژن رسانی و انتقال به موقع به مرکز درمانی مناسب
نيز توجه ويژهای شود.

آسيبهاي ناحيه شکم
وجود مواردي مانند تروماي بالنت(غيرنافذ) ناحيه ش��کم ،ناپايداري
لگن ،ديستانس��يون ش��کمي بعداز تروما ،رژيديته يا تندرنس شکمي و
ش��وک غير قابل توضيح ميتوانن��د همراه با احتم��ال خونريزي داخل
ش��کمي باشند .وجود «عالمت کمربند ايمنی» روی شکم يک کودک
معم��وال حکايت از آس��يبهای خطرناک داخلی دارد (ش��کل .)14-5
عناصر کليدی پيشبيمارستانی در مراقبت از آسيبهای شکمی عبارتند
از :جايگزين��ي مايعات ،تامين اکس��يژن با درصد باال و انتقال س��ريع به
مرکز درماني مناس��ب با مراقبت بين راهي مداوم .اگر وقت اجازه بدهد
و هيچگونه شکس��تگی واضح ناحيه ميانی صورت وجود نداش��ته باشد،
ميتوان از  NG tubeبه منظور دکمپرس نمودن معده استفاده کرد.

تروماي وارده به اندامهاي فوقاني و تحتاني
در قياس با اسکلت بزرگساالن ،اسکلت کودکان فعاالنه درحال رشد
بوده و دربرگيرنده بافت غضروفي و در همان حال تعداد صفحات رش��د
بيشتري ميباشد .ليگامانهاي کوالترالي که اسکلت بدن را در کنار هم
نگه ميدارند در مقايسه با استخوانها معموال از درجه استحکام بيشتري
برخودار بوده و در برابر فش��ار مکانيکي مقاومت زيادتري از خود نش��ان
ميدهند .درنتيجه ،کودکان دچار تروماي اس��کلتي معموال قبل از آنکه
گرفتار شکستگي يا ازهم گس��يختگي استخوانها شوند ،متحمل فشار
دفرمه کننده شديدي شدهاند .شکستگيهای ناکامل يا Greenstick
در کودکان ش��ايع بوده و ممکن است تنها از روی تندرنس استخوانی و
درد هنگام استفاده از اندام گرفتار مورد توجه واقع شوند.
در ک��ودکان آس��يبديدگي اوليه مفصل غير از م��ورد ترومای نافذ
در قي��اس با آس��يبديدگيهاي اپيفي��زي و ديافيزي کمتر ش��ايع اند.
شکستگيهايي که صفحات رشد را دربرميگيرند بايد بدقت شناسايي و
مراقبت ش��وند ،بنحوي که عالوه بر اطمينان از ترميم کافي شکستگي،
مانع از جابجايي و دفرميتي اس��تخوان در کودک درحال رشد شود .در
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کودکان دچار آسيبديدگيهاي استخواني همواره بايد وجود آسيبهاي
عروقي را نيز درنظر داش��ته و پالسهاي انتهايي را بدقت مورد بررس��ي
قرارداد.
درکودکان مصدوم دچار آس��يبديدگي فقط ي��ک اندام ،حتي اگر
آس��يب ظاه��را کوچک بنظر برس��د ،ممکن اس��ت نياز به بس��تري در
بيمارستان باشد .چون عدم تشخيص آسيبديدگي صفحه رشد يا ازهم
گس��يختگي عروقي ميتواند منجر به اختالل در رش��د اندام و دفرميتي
آتي آن شود ،چنين آس��يبهايي نياز به معاينه و بررسي دقيقي دارند.
گاهي اوقات وجود يک آسيب ناتوان کننده را فقط با بررسي راديولوژيک
و (در صورت ش��ک به وجود کاهش در پرفوزيون انتهايي) آرتريوگرافي
ميتوان تشخيص داد.
در ک��ودکان دچ��ار آس��يبديدگي بيش��تر از يک ان��دام ،امدادگر
پيشبيمارس��تاني باي��د توجه خود را از آس��يبهاي بالق��وه خطرناک
معطوف به ظاهر پرسروصداي برخي آسيبهاي اندامي منحرف ننمايد.
خونريزي کنترل نش��ده تنه��ا وضعيت خطرن��اک در تروماي اندامهاي
فوقاني وتحتاني محسوب ميش��ود .در مراقبت از تروماي چند سيستم
تفاوت��ي بي��ن مصدومان کودک و بزرگس��ال وجود ن��دارد .بعد از انجام
ارزيابي اوليه ،احيا و آماده نمودن مصدوم ،بايد فورا او را به مرکز درماني
مناسب انتقال داد تا بتوان ميزان مرگ و مير را کاهش داد .اگر بتوان به
هنگام انتقال و بدون انحراف توجه از مانيتور مداوم کودک ،آتلبندی را
نيز انجام داد ،از شدت خونريزی و درد ناشی از شکستگی استخوانهای
بلند کاسته خواهد شد.

سوختگيها
بعداز س��وانح ناش��ی از وس��ايط نقليه يا  MVCو غرق شدگی در
آب ،س��وختگی سومين علت مرگ در کودکان قلمداد ميشود .مراقبت
از کودک مصدوم همواره فش��ارهايي جس��می و عاطف��ی بر امدادگران
وارد کرده و ش��دت اين فشار هنگام مراقبت از کودک سوخته دوچندان
ميش��ود .مجاری هوايي کودک سوخته ممکن است متورم شده باشند.
س��وختگی در ناحي��ه اندامها ،گرفتن رگ را با مش��کل روبرو مينمايد.
کودک سوخته بعلت درد دچار بيقراری و ترس شديدی ميشود.
روش  ABCDEدرمراقب��ت از ک��ودک س��وخته ني��ز بايد رعايت
ش��ود ،اما هر مرحله از ارزيابی اولي��ه در اين کودک در قياس با کودک
مصدوم غير س��وخته به مراتب مش��کلتر است .اغلب موارد مرگ ناشی
از س��وختگی نه به علت سوختگی بافتهای نرم در اثر خود آتش ،بلکه
ثانويه به س��وختگی استنشاقی ميباش��ند .زمانی که کودکان در حلقه
آتش گرفتار ميش��وند ،معموال در زير تخت يا در پس��توها خودشان را
مخفی مينماين��د .اين کودکان اغلب ميميرن��د درحاليکه معموال آثار
س��وختگی روی بدن ندارند .مرگ آنها بعلت مسموميت با مونواکسيد
کربن يا س��يانور و هيپوکسی ميباش��د .بيش از  50%کودکان کمتر از
 9س��ال گرفتار در حلقه آتش دچار درجهای از س��وختگی استنش��اقی
ميشوند.

ِادم ناش��ی از ح��رارت در مجاری هوايي افراد س��وخته همواره مايه
نگرانی بوده و اين نگرانی مخصوصا در کودکان بيشتر است .قطر کوچک
تراش��ه کودکان به اين معنی اس��ت که يک ميلی متر ادم در آن ،اثرات
مسدود کننده بيش��تری در قياس با تراشه به نسبت بزرگتر بزرگساالن
اعم��ال ميکند .کنترل زود هنگام راه هوايي به کمک لوله تراش��ه بايد
قبل از آنکه عاليم انسداد تنفسی ظاهر شوند ،انجام گردد .کودک دچار
ادم راه هوايي خودش را به جلو خم کرده و آب دهان اش جاری اس��ت.
بعد از گذاش��تن لوله تراش��ه ،بايد آنرا در برابر جابجايي و بيرون آمدن
محافظت نمود .اگر لوله تراش��ه بطور تصادفی خارج شود ،امدادگر نبايد
دوباره اقدام به گذاش��تن آن بنمايد ،زيرا عواقب ناگواری به همراه دارد.
فيکس کردن لوله تراش��ه در کودکی که دچار کندگی پوست صورت يا
زخمهای مرطوب باش��د ،بسيار مشکل است .درکودکان دچار سوختگی
ناحيه صورت ،نبايد با چس��ب لوله تراش��ه را به اين ناحيه فيکس نمود.
لوله تراشه را ميتوان به کمک دو قطعه چسب نافی به ناحيه باال و زير
گوش باند پيچی کرد .بجای چسب نافی ميتوان از پالستيک IV tube
نيز استفاده نمود.
گرفتن سريع رگ برای جلوگيری از بروز شوک ضرورت دارد .تاخير
در ش��روع ماي��ع درمانی ،عواقب بالينی ناگ��وار و قابل توجهی به همراه
داش��ته و ميزان م��رگ و مير را مخصوصا در کودکان س��وخته افزايش
ميدهد.
دادن ماي��ع اضافی موجب عواقب تنفس��ی و نيز افزايش ادم خواهد
شد که برای نواحی دچار سوختگی مضر است .بعد از برقرای راه هوايي و
تامين کافی ونتيالسيون ،گرفتن سريع رگ ضرورت دارد .کودکان حجم
داخل عروقی کوچکی داشته و تاخير در شروع مايع درمانی ممکن است
منجر به ش��وک هيپوولميک شود .برای تامين حجم بيشتری از مايعات
وريدی ،ال زم اس��ت تا در مصدومان دچار س��وختگی ش��ديد ،دو رگ
محيطی گرفته ش��وند .گذاشتن يک آنژيوکت سايز بزرگ معموال آنقدر
مش��کل است که داش��تن دو آنژيوکت را توجيه مينمايد .سوختگی در
اندامهای فوقانی و تحتانی ،رگ گرفتن را مش��کل يا ناممکن ميگرداند.
در کودکان دچار سوختگی ،تاخير در شروع مايع درمانی (حتی به مدت
نيم س��اعت) ميتواند منجر به ش��وک هيپوولميک شود .بعد از گرفتن
رگ ،باي��د کاری کرد که آنژيوکت جابجا و خارج نش��ود .اگر آنژيوکتی
در محل س��وختگی يا در مجاورت آن قرار داده شود ،روشهای معمول
نگهداری آن کارس��از نخواهند بود ،زيرا نوار چسب و پانسمان به نواحی
سوخته نخواهند چسبيد .درصورت امکان ،آنژيوکت را ميتوان به کمک
پانسمان موسوم به  Kerlexفيکس نمود.
اگر گرفتن رگ ممکن نباشد ،ميتوان از کاتترهای داخل استخوانی
اس��تفاده کرد .هرچند که قب�لا از اين روش فقط برای کودکان کمتر از
 3سال استفاده ميشد ،اما انفوزيون داخل استخوانی اکنون در کودکان
بزرگت��ر و حتی بزرگس��االن هم کارب��رد دارد .اگر برای کودکی س��وند
فولی گذاش��ته شده باشد ،بايد برون ده ادراری يک ميلی ليتر در دقيقه
برکيلوگرم وزن بدن باش��د .اگر برون ده ادراری ناکافی باش��د،بايد يک
دوز فوری  20ميلي ليتر بر کيلو گرم مايع تزريق نموده و سرعت تزريق

تروما در کودکان

آن��را افزايش داد .مقدار مايع مورد نياز يک مصدوم س��وخته براس��اس
«قانون ن ُهها» برآورد ميش��ود .با اي��ن روش ميتوان ميزان مايع مورد
نياز مصدومان بزرگس��ال را سريعا ولی نادقيق تخمين زد .در اين روش
وسعت سوختگی را برپايه نواحی مهم بدن (مثال ناحيه سر ،بازوها ،تنه)
يک فرد بزرگسال برآورد مينمايند .هرکدام از اين نواحی  9%سطح کلی
بدن يا  TBSAرا تش��کيل ميدهند .اندازه نواح��ی آناتوميک کودکان
در قياس با بزرگس��االن متفاوت اس��ت .در کودکان ناحيه سر بزرگتر و
اندامها کوچکتر ميباش��ند .بنابراين برآورد سطح سوختگی در کودکان
تابع قانون فوق الذکر بنوده و متکی به دياگرامهايي اس��ت که متناسب
با سن ترسيم شدهاند.
براس��اس وسعت سوختگی ،حجم مايع مورد نياز برآورد ميشود (به
فص��ل س��يزدهم نگاه کني��د) .در رابطه با کودکان باي��د به دو مالحظه
توجه ش��ود :اول اينکه ،خردس��االن ذخيره گليکوژنی محدودی دارند.
گليک��وژن مولکولی اس��ت که به عن��وان ذخي��ره کربوهيدراتی در بدن
وجود داش��ته و در مواقع استرس جابجا ميش��ود .اگر ذخاير گليکوژن
تخليه شوند ،کودک دچار هيپوگاليسمی خواهد شد .دوم اينکه ،نسبت
حجم به س��طح در کودکان بيشتر است .ش��کل کلی بدن يک فرد بالغ
اس��توانهای است ،درحاليکه شکل بدن کودک کروی ميباشد .به همين
دليل کودکان نياز به مايع تزريقی بيشتری دارند .برای مقابله با اين دو
مس��ئله بايد عالوه بر تزريق مايعات مورد ني��از ،اقدام به تزريق محلول
دکستروز  5%نيز نمود.
هر س��اله حدود  1/5ميليون کودک در آمريکا به وس��يله سوختگی
مورد آزار قرار ميگيرند که حدود  20%کل موارد کودک آزاری را تشکيل
ميدهد .حدود  20%تا  25%کودکانی که در يک مرکز س��وختگی ويژه
کودکان پذيرش ميش��وند ،قربانيان کودک آزاری هستند .آگاه نمودن
امدادگران از اين موضوع ميتواند در شناس��ايي و پيگرد افراد آزاررسان
کمک موثری بنمايد.
اين دس��ته از کودکان با دو مکانيسم س��وزاندن با آب جوش و داغ
نمودن مورد آزار قرار ميگيرند .س��وزاندن با آب جوش شايعترين روش
کودک آزاری قلمداد ميش��ود .اينگونه موارد معموال در سنين toilet-
 trainingروی ميدهند .داستان عموما به اين قرار است :کودکانی که
خود را خيس ميکند درطشت پر از آب داغ غوطه ور مينمايند .در اين
نوع س��وختگيها مرز بين نواحی سوخته و نسوخته کامال مشخص بوده
و چينهای فلکسيونی بدن سالم ميباشند.
س��وختگيهای تماس��ی دومين نوع ش��ايع کودک آزاری ناش��ی از
س��وختگی قلمداد ميش��وند وس��ايلی که معموال برای انج��ام اين نوع
س��وزاندن بکار گرفته ميش��وند عبارتند از :ات��وی فرزنی ،اتوی لباس و
س��يگار .س��وختگی ناش��ی از س��يگار گرد بوده و قطر آن قدری از يک
س��انتيمتر ( 1/3س��انتيمتر) بيش��تر است .فرد آزار رس��ان برای پنهان
نمودن کار خود ،معموال نواحی زير لباس ،ناحيه مودار اس��کالپ و حتی
ناحيه زير بغل را انتخاب مينمايد .سوختگيهای تماسی تصادفی حدود
نامنظم و عمق نايکسان ولی ،سوختگيهای عامدانه حدود منظم و عمق
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يکس��ان دارند .کليه سطوح بدن انس��ان دارای درجهای انحنا ميباشند.
بنابراي��ن ،چي��ز داغی که روی س��طحی از بدن ميافت��د ،نقطه تماس
اوليهای خواهد داش��ت و متعاقبا از آن نقطه منحرف ميشود .در نتيجه
آس��يب حاصله دارای حدود و عمق نامنظمی ميباشد .اگر وسيله داغی
برای سوزاندن بدن کسی مورد استفاده قرارگيرد ،اثر آن روی بدن حک
ميشود .درنتيجه ،آسيب حاصله حدود مشخص داشته و عمق يکسانی
دارد (به فصل سيزدهم نگاه کنيد).
ش��ک ب��ه ک��ودک آزاری مهم ب��وده و تمام��ی موارد مش��کوک را
بايدگزارش نمود .به محيط اطراف نگاه دقيق و موش��کافانهای بيندازيد
(مثال چيدمان وسايل درون خانه ،اتوی فرزنی و عمق آب طشت حمام).
اسامی افراد حاضر در صحنه حادثه را ياداشت نماييد .هرکودک مشکوک
به سوختگی ناشی از کودک آزاری (صرفنظر از وسعت سوختگی) نياز به
مراقبت در يک مرکز تخصصی ويژه کودکان سوخته دارد.

مقابله با درد
در ش��رايط پيشبيمارس��تانی مقابله با درد در ک��ودکان نيز مانند
بزرگساالن بايد مد نظر باشد .موارد بکارگيری داروهای ضد درد عبارتند
از :آس��يبديدگی منفرد يک اندام و ش��ک به وجود شکس��تگی ستون
فقرات .دوزهای کوچکی از يک نارکوتيک را ميتوان تزريق وريدی نموده
و آن��را بايدطوری تيتراژ کرد ک��ه منجر به اختالل در معاينه نورولوژيک
يا ش��کمی نشود .ميتوان از مورفين و فنتانيل استفاده نمود ،اما بايد از
آنها بر طبق پروتکل مکتوب و براساس دستور پزشکی استفاده شود .به
علت عوارض جانبی (هيپوتانس��يون و هيپوونتيالسيون) ،تمامی افرادی
که نارکوتيک وريدی دريافت ميکنند بايد به کمک پالس اکس��يمتری
و ارزياب��ی مداوم عاليم حياتی مانيتور ش��وند .بطور کل��ی ،از داروهای
بنزوديازپينی و نارکوتيکها نبايد باهم اس��تفاده شود ،زيرا خطر ايست
تنفسی به همراه دارد.

انتقال
چون رس��اندن ب��ه موقع مصدوم ب��ه مرکز درماني مناس��ب ،نقش
کلي��دي در زنده مان��دن او دارد ،انجام ترياژ مالحظ��هاي مهم در روند
مراقب��ت قلمداد ميش��ود .در مطالعات متعددي که در طي س��ه دهه
گذش��ته انجام ش��دهاند ،گزارش از تراژدي مرگه��اي تروماتيک قابل
پيش��گيري در کودکان دارند .حدود  80%مرگهاي تروماتيک کودکان
را ميتوان در جرگه مرگهاي قابل پيشگيري يا احتماال قابل پيشگيری
قرارداد .اين آمار يکي از انگيزههاي ايجاد تروماس��نترهاي ويژه کودکان
بودهاست .دراين مراکز مراقبت مداوم با کيفيت باال و برنامه ريزي شده
به کودکان مصدوم ارائه ميشود.
بسياری از نواحي شهری ،تروماسنتر مخصوص کودکان و بزرگساالن
دارند .گرچه زمان انتقال به مراكز تروماي مخصوص ممکن است قدري
طوالنيتر باش��د ،اما در عوض مصدوم از امکانات و تجهيزات مخصوص
اف��راد تروماتيزه بهرمند خواهد ش��د .با اين وص��ف ،در برخي مناطق تا
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رس��يدن به نزديکترين مركز تروما مخصوص کودکان چند ساعت طول
ميکش��د .در چني��ن مناطقي ،ک��ودک دچار تروماي ش��ديد را بايد به
نزديکترين مركز تروما مخصوص بزرگساالن منتقل نمود .در نواحي که
مركز تروما مخصوص کودکان وجود ندارد ،پرسنل مركز ترومامخصوص
بزرگساالن آموزشهاي الزم در مورد نحوه برخورد و درمان هم کودکان
و هم بزرگس��االن دچار تروم��ا را ميبينند .در مناطق��ي که هيچ مركز
ترومائ��ي وجود ندارد ،کودک دچار تروماي ش��ديد باي��د به نزديکترين
مرکز درماني مناسب (با توجه به پروتکلهاي موجود) انتقال داده شود.
در ص��ورت امکان بايد انتقال هوايي به مركز تروما مخصوص کودکان را
در نواحی روس��تايي نيزمورد بررس��ي قرار داد .انتقال هوايي در نواحی
ش��هری فايده چندانی در بر ندارد ،زيرا انتق��ال زمينی به مركز تروماي
کودکان تقريبا با همان سرعت امکان پذير است.
بررس��ي  15000پرونده نش��ان ميدهد که  25%کودکان مصدوم
دچ��ار تروما نياز به اجراي ترياژ دارند .براي اجراي صحيح ترياژ ميتوان
از  PTSاس��تفاده نمود .برخی نهادهای امدادرس��ان از معيارهای ديگر
مخصوص ترياژ کودکان اس��تفاده ميکنند ک��ه قوانين دولتی ،ناحيهای
يا محلی تصويب نمودهاند .کليه امدادگران بايد با قوانين ترياژ س��ازمان
متبوع خود آشنايي داشته باشند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتقال طوالنی مدت

بر کيلو گرم کرد .بايد  GCSبرآورد ش��ده و مداوما چک ش��ود .ارزيابی
ساير آسيبها ادامه داشته و بايد سعی شود تا درجه حرارت بدن کودک
در سطح نرمال حفظ گردد .شکستگيها بايد آتلبندی و تثبيت شده و
وضعيت نوروواس��کوالر مداوما چک شود .اين سيکل ارزيابی مداوم اوليه
بايد تا زمان انتقال بيخطر کودک مصدوم تکرار شود.
ه��ر گونه تغيير يا ع��دم جبران در ک��ودک نياز ب��ه ارزيابی فوری
 ABCDEدارد .آي��ا لول��ه تراش��ه هن��وز در جای خ��ود در راه هوايي
قرار دارد يا نه؟ اگر پاس��خ منفی اس��ت ،آيا کودک دچار پنوموتوراکس
فش��اری نشدهاست؟ آيا لوله تراش��ه در شاخه اصلی سمت راست تراشه
قرار نگرفتهاس��ت؟ اگر کودک به اندازه کافی مايع دريافت نموده باش��د
و درهم��ان حال هنوز در وضعيت ش��وک بس��ر برد ،آي��ا تامپوناد قلبی
ندارد؟ آيا دچار کوفتگی قلب ش��ديد نشدهاست؟ آيا خونريزی مخفی از
منبعی نظير آس��يب داخل شکمی يا السراسيون پنهان اسکالپ ندارد؟
آيا  GCSتغيير کردهاس��ت؟ آيا عاليم التراليزه دال بر س��ير پيشرونده
آسيب مغزی ظاهر نشدهاند؟ که نياز به ونتيالسيون تهاجمیتر و تزريق
مانيتول دارد .آيا وضعيت نوروواسکوالر اندامها هنوز سالم بوده و کودک
کماکان درجه حرارت نرمال دارد .اگر امکان ارتباط راديويي وجود دارد،
بايد مشاوره و راهنمايي مداوم از مرکز گرفته شود.
با رعايت اصول اساس��ی و ارزيابی مداوم براس��اس قانون ABCD
ميت��وان کودک را تا رس��اندن به مرکز درمانی مناس��ب مورد مراقبت
کافی قرار داد.

گاه��ی اوقات به علت تري��اژ يا مالحظات محيط��ی وضعيتی پيش

ميآيد که انتقال کودک مصدوم با تاخير روبرور گش��ته و امدادگر بايد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراقبتهای اوليه بيش��تری انجام دهد .هرچند انجام اين اقدامات حتی ترياژ کودکان درحوادث فاجعه بارJump START :

در س��طح به نس��بت مطلوب هم به علت فقدان امکانات (مثال خون) و
ناتوانی در اجرای روشهای تشخيصی و درمانی در صحنه حادثه مشکل
ميباشد ،با اين حال ميتوان (با اجرای اصولی که در اين بخش به آنها
پرداخته ميش��ود) ،کودک مصدوم را تا رس��يدن ب��ه يک مركزتروماي
مناس��ب مورد مراقب��ت قابل قبول قرار داد .اگر ام��کان ارتباط راديويي
يا تلفن��ی با مرکز تحويلگيرنده مصدوم فراهم باش��د ،تماس و فيدبک
مداوم بين امدادگران پيشبيمارس��تانی و پرسنل بيمارستانی تيم تروما
از اهميت فوق العادهای برخوردار است.
مراقبت بايد ش��امل ارزيابی نوبتی مداوم براساس قانون ABCDE
باش��د .کودک را بايد با رعايت احتياطات الزم روی يک بکبورد فيکس
نم��ود .تاآنجاييکه ام��کان دارد بايد بکب��ورد را پدگ��ذاری نمود .چون
نميت��وان به بهان��ه انتوبه کردن کودک ،انتق��ال او را به تاخير انداخت،
اگر شکی در مورد راه هوايي او وجود داشته باشد و امدادگران در انجام
انتوبه کردن کودکان با يا بدون  RSIمجرب باشند ،بايد بدون فوت وقت
اقدام به لولهگذاری شود .در کودکان دچار ترومای ناحيه سر بايد پالس
اکسيمتری و نيز در صورت امکان  ETco2انجام شود .اگر عاليم شوک
ظاهر شده باشند ،تا زمان بهبودی عاليم يا انتقال کودک ميتوان اقدام
به تزريق محلول رينگر الکتات يا نرمال سالين با دوزهای  20ميلي ليتر

در بسياری از سوانح پر تلفات يا  MCIsکودکان در جرگه قربانيان
قرار دارند .در چنين شرايطی امدادگران نه فقط با استرس و فشار ناشی
از مراقبت فوری از افراد آسيبديده روبرو ميشوند ،بلکه ناچار ميشوند
تا از يک يا چند کودک شديدا آسيبديده نيز مراقبت بنمايند .در چنين
محيط پرچالش��ی ،هدف ترياژ آن اس��ت تا بتوان بهترين اقدام را برای
بيش��ترين تعداد مصدوم از هر سن و س��الی انجام داد .در ترياژ منطبق
بر فاجعه ،هيچ مصدومی بر ديگری ارجحيت ندارد (بدون توجه به س��ن
و موقعي��ت اجتماع��ی) .ترياژ منطبق ب��ر  MCIاز عقل پيروی ميکند
ن��ه از عاطفه .اگر کودکان مصدوم دري��ک  MCIبه دليل نگرانی ،عدم
اطمين��ان ،عاطفه صرف و خوش نيتی امدادگران مورد توجه بيش��تری
قرار بگيرند ،اين احتم��ال وجود دارد که امکانات به کودکانی تخصيص
داده ش��ده باشد که به آنها محتاج نبوده يا از آنها استفاده نکردهاند ولی
درهمان حال ممکن اس��ت مصدومان بالغی باش��ند که که ميتوانند از
آنها استفاده کنند.
ترياژ موس��وم به  STARTرايجترين سيستم ترياژ اوليه منطبق بر
 MCIدر اياالت متحده آمريکا و برخی ديگر از کشورها است .متاسفانه،
اين ترياژ هنوز مناس��ب حال کودکان (مخصوصا خردساالن) نميباشد،
زي��را عاليم حيات��ی آنها تفاوت قابل توجهی با بزرگس��االن دارد .برای
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آلگوريتم Jump START

تهيه يک سيس��تم ترياژ مناس��ب کودکان در ح��وادث فاجعه بار آقای
دکت��ر ( Lou Romigبه عنوان يک متخصص کودکان و درهمان حال
پزش��ک امدادگر در فلوريدا) ترياژ موس��وم به  Jump STARTرا در
س��ال  1995ارائه کرد Jump START .به م��وازات  STARTبوده
و ميتوان آنرا همزم��ان با  STARTدر خالل ترياژ اوليه ازيک MCI
هم برای کودکان و هم بزرگس��االن ب��کار برد .مصدومان به همان چهار
گروه (قرمز يا فوری؛ زرد يا تاخيری؛ س��بز يا کوچک و س��ياه يا مرده)
دس��ته بندی ش��ده و با هر مص��دوم در همان س��اختار برخورد خواهد
شد .تصميمگيری در هر س��اختار ارزيابی متعاقبا براساس سن ظاهری
مصدوم انجام ميشود.
«س��ن ظاهری» کلمهای کليدی در برخورد با کودکان ميباش��د.

کودکان معموال بزرگتر يا کوچکتر از س��ن واقعی خود بنظر ميرس��ند.
ترياژ براس��اس س��ن مطل��ق ،امدادگ��ر را در کار خود ب��ا ترديد روبرو
مينماي��د .ابداع کنندگان  STARTميگوين��د که روش آنها بايد در
مورد مصدومانی بکار گرفته ش��ود که وزن بيش از  45کيلو گرم دارند.
واضح اس��ت که تعيين وزن در صحنه حادثه مشکل است .چون مقايسه
 STASRTو  Jump ATARTحکاي��ت از همپوش��انی وس��يع بين
اين دو در مورد نوجوانان دارد ،دکتر Romigپيش��نهادات زير را مطرح
کردهاست:
• اگر مصدوم کودک بنظر ميرسد از  Jump STARTاستفاده شود.
• اگر مصدوم نوجوان و بزرگتر بنظر ميرسد از  STARTاستفاده
شود.
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(شکل 7ـ)14

آلگوريتم مشترک  STARTو Jump START

خودبخود نفس بکش��د ،تعداد تنفس برآورد ميش��ود .اگر مصدوم نفس
نکش��د ،امدادگ��ر راه هوايي را باز نموده و مج��ددا تنفس را برای نفس
ترياژ اوليه
کشيدن خودبخودی ارزيابی مينمايد .در هردو روش ترياژ ،اگر مصدوم
شروع ترياژ اوليه منطبق بر  Jump STARTمانند ترياژ منطبق
ش��روع به نفس کشيدن کرد ،برچس��ب «قرمز» به او زده ميشود .در
بر  STARTبوده و کليه مصدومان قادر به حرکت را به ناحيه مشخصی
اين نقطه ،روش  STARTدس��تور ميدهد که اگر مصدوم با باز کردن
هداي��ت نم��وده تا بعدا م��ورد ترياژ ثانوي��ه قرارگيرند (ش��کل .)14-6
راه هوايي نفس نکشيد ،احتياجی به ارزيابی بيشتری نداشته و برجسب
امدادگران بايد توجه داش��ته باشند که ( )1برخی از مصدومان بزرگسال
«سياه» به او زده ميشود.
ممکن اس��ت کودکان را با خود به ناحيه «س��بز» ببرند و ( )2بعضی
روش  Jump STARTراه ديگری را برای کودکان دچار آپنه در
از کودکان ممکن اس��ت از نظر تکاملی هنوز قادر به راه رفتن نباش��ند.
بنابراين توان حرکت برای جدا کردن کودکان دچار آس��يبهای جزيي پيش ميگيرد .کودکان در قياس با بزرگساالن بيشتر دچار ايست تنفسی
کفاي��ت نميکند .روش  Jump STARTبرای ارزيابی کودکانی که به شده ولی تا آنوکسيک شدن غير قابل برگشت قلب ،هنوز قدری گردش
دليل س��ن ،تاخير رشد يا ناتوانی جس��مانی قادر به حرکت نميباشند ،خ��ون دارند .دکت��ر  Romigبه اين وضع «پنج��ره نجات» ميگويد.
سازوکاری ارائه دادهاست که متعاقبا به آن پرداخته ميشود .بزرگساالن بزرگس��االن بيشتر دچار ايس��ت قلبی يا گردش خونی اوليه شده و بعدا
قادر به حرکت ممکن اس��ت کودکان را با خود به ناحيه سبز ببرند .اين آپنه ظاهر ميش��ود .هرچن��د که به خوبی اثبات نشدهاس��ت ،اما ازنظر
دسته از کودکان هنوز ترياژ نشده و بايد به هنگام اجرای ترياژ ثانويه در تئ��وری اين احتمال وجود دارد که کودکی دچار ايس��ت تنفس��ی اوليه
ناحيه سبز ،جز اولين کسانی باشند که توسط امدادگران مورد ترياژ قرار شده باشد ولی هنوز با وجود قدری گردش خون دچار ايست کامل قلبی
ميگيرند Jump START .را بايد در ناحيه س��بز برای ترياژ اوليه در تنفس��ی نشود (مش��روط به آنکه تنفس باز گردد) .اين شايد مهمترين
مورد اين دس��ته از کودکان بکار گرفت .هرکودکی که دارای معيارهای تفاوت فيزيولوژيک بين کودکان و بزرگس��االن در شرايط ترياژ ميباشد.
با توجه به اين اختالف روش  Jump STARTامدادگر را ملزم ميکند
نواحی قرمز و زرد باشد را بايد به همان ناحيه جابجا نمود.
تا نبض مصدوم را چک نمايد .اگر نبض پيدا ش��د ،امدادگر با استفاده از
برای بقيه مصدومانی که م��ورد ترياژ قرار نگرفتهاند ،روش Jump
وس��يله محافظتی مناس��ب ،پنج نفس نجات به کودک ميدهد به اميد
 STARTو  STARTيکس��ان ب��وده و امدادگ��ران هن��گام برخورد با
آنکه مجرای هوايي باز شده و تنفس خودبخودی از سرگرفته شود .توجه
مصدومان آنها را مورد ترياژ قرار ميدهند (ش��کل  .)14-7اگر مصدوم
کني��د که اين به معنی حمل  BVMتوس��ط امدادگر در صحنه MCI
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نميباش��د .برای دادن تنفس ميتوان از وس��ايل سادهای مانند حلقه يا
صفحه تاش��و مخصوص  CPRاس��تفاده نمود .اگر ب��ا اين اقدام ،تنفس
خودبخودی برگش��ت ،امدادگر شروع به ونتيالس��يون کودک نميکند،
بلکه به او برچسب «قرمز» زده و به کار خود ادامه ميدهد .اگر تعداد
امدادگران کافی باشد ،ميتوان يک نفر را مامور مراقبت از کودک نموده
ت��ا راه هوايي او را مانيتور نمايد ،اما مامور ترياژ بايد به کار خود تا پايان
ادام��ه دهد .اگر بعد از دادن پنچ بار تنفس ،آپنه کماکان ادامه داش��ته
باش��د ،بايد فرض را برآن گذاشت که ايس��ت گردش خونی و درنهايت
ايست کامل عنقريب روی خواهد داد ،مگر آنکه امکانات پيشرفته نجات
فورا بکار گرفته ش��وند (چني��ن امکاناتی بندرت در صحنه  MCIوجود
دارند) .در غير اينصورت امدادگر به مصدوم برچسب «سياه» زده و به
کار خود ادامه ميدهد.
مابقی آلگوريتم شبيه به  STARTميباشد .در نقاط تصميمگيری
باي��د به تفاوت درمح��دوده نرمهای کودکان و بزرگس��االن توجه کرد.
در روش  Jump STARTتع��داد تنفس کمتر از  15و بيش��تر از 45
در دقيقه ،برچس��ب قرمز ميخ��ورد .توجه کنيد که Jump START
آس��تانه تعداد تنفس را خيل��ی پايين درنظر ميگي��رد ،زيرا برادی پنه
از تاکی پنه خطرناکتر اس��ت .در روش مش��ترک  ATARTوJump
 STARTتعداد آس��تانه تنفس عمدا  15-30-45قرار داده ش��دهاند تا
يادآوری آنها آسان باشد.
ک��ودکان مصدومی که تعداد تنفس  15تا  45دارند برای پرفوزيون
م��ورد ارزيابی قرار ميگيرند (وجود يا فقدان نبض) .از زمان پرش��دگی
مويرگی اس��تفاده نميشود ،زيرا به آس��انی تحت تاثير شرايط محيطی
قرار گرفته و در نور ناکافی مش��کل بت��وان آنرا ارزيابی نمود .امدادگران
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بايد نبضهايي را جستجو کنند که با آنها آشنايي دارند .اگر نبض قبل
لمس باشد،آنوقت وضعيت هوشياری مصدوم مورد ارزيابی قرار ميگيرد.
اگر نبض قبل لمس نباشد ،برچسب «قرمز» به مصدوم زده ميشود.
در روش  STARTاز اجرای دستورات توسط مصدوم ،برای تعيين
وضعيت هوش��ياری اس��تفاده ميش��ود .چون برخی از ک��ودکان دارای
وضعيت هوش��ياری (فکری) نرمال به علت ت��رس ،بدفهمی يا وضعيت
تکاملی از دستورات پيروی نميکنند ،در روش  Jump STARTبرای
ارزيابی وضع نورولوژيک مصدوم از سيس��تم  AVPUاستفاده ميشود.
اگر کودک هوشيار باشد ،هوشيار نباشد اما به دستور کالمی پاسخ دهد
يا در برابر محرک دردناک پاسخ مناسب بدهد ،احتماال از نظر نورولوژيک
وضع خطرناکی نداش��ته و برچس��ب «زرد» به او زده ميش��ود .پاسخ
مناسب به محرک دردناک يعنی قادر باشد که محل درد را تعيين کرده
و هدفمندانه از محرک دور ش��ود يا آنرا از خ��ود دورنمايد .به کودکانی
که مح��رک دردناک را تعيين محل نکرده و ب��ا حرکت عمومی بدن يا
اصوات بي معنی پاس��خ ميدهن��د و کودکانی که در وضعيت دکورتيکه
و دس��ربره قرار گرفتهاند يا پاس��خگو نيستند ،برچس��ب «قرمز» زده
ميش��ود .توجه کنيد که کودکان دارای برچس��ب زرد احتماال وضعيت
نورولوژيک آنچنانی دارند که رفلکس گگ ممکن است هنوز سالم باشد.
کودکان دارای برچسب قرمز احتماال قادر به محافظت از راه هوايي خود
توسط رفلکس گگ نميباشند.
بطور خالصه ،کودکانی که ق��ادر به حرکت (فوری) نبوده اما تعداد
تنف��س  15تا  45در دقيقه دارند ،کس��انی که نبض قابل لمس دارند و
کس��انی که در برابر درد پاس��خ مناس��بی ميدهند در جرگه گروه زرد
قرار ميگيرند .کودکان دچار آپنه اما دارای نبض و پاس��خگو به پنج بار

(شکل 8ـ )14نشانهها و شواهد احتمالي دال بر کودک آزاري ،A .عالمت «چشم راکون» يا خونريزي زيرپوستي اطراف چشم که نشانه احتمالي شکستکي حفره قدامي قاعده جمجمه
تلقي ميشود ،B .عالمت سوختگي تازه ناشي از سيگار در کف دست ،C .بريدگيهاي ناشي از بستن ،D .آثار ناشي از گاز گرفتن توسط انسان ،E .سوختگي ناشي از فروکردن پاها در مايع
داغ ،F .تورم و خراشيدگيهاي ناشي ازضربات سيم برق روي اندامهاي تحتاني
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تنفس ،کودکانی که تعداد تنفس کمتر از  15و بيشتر از  45بار دردقيقه
دارن��د ،کودکان فاقد نبض قابل لمس و کس��انی که به محرک دردناک
پاس��خ نامناسب وضعيتی ميدهند يا پاس��خگو نيستند ،در جرگه گروه
«قرمز» قرار ميگيرند.
همانطورکه قبال بيان شد ،همه کودکان قادر به راه رفتن نميباشند
(به داليل تکاملی يا معلوليت) اين بدان معنی نيس��ت که آنها را نتوان
در گروه سبز قرار داد .برای کودکانی که راه نميروند ،الگوريتم Jump
 STARTرا درنظ��ر بگيريد .اگر کودک هرکدام از معيارهای گروه قرمز
را داش��ت ،به او برچس��ب «قرمز» بزنيد .اگر ک��ودک معيارهای گروه
زرد را داش��ت ،سريعا او را برای عاليم آسيبهای خارجی مهم از جمله
س��وختگی قابل توج��ه ،زخمهای نافذ يا ازدس��ت دادن بافتهای بدن،
خونريزی کنترل نش��ده و اتس��اع ش��کمی مورد معاينه قرار دهيد .اگر
مصدوم اين عاليم را داش��ت به او برچس��ب زرد بزنيد (يادمان باشد که
ک��ودک قبال معيارهای گروه قرمزرا نداشتهاس��ت) .اگر کودک فاقد اين
عاليم بود ،به او برچسب گروه «سبز» بزنيد.
در برخی ش��رايط مش��کل بتوان کودکان را از والدين يا سرپرستان
آنها جدا نمود .اگر سرپرس��ت حاضر به ترک کودک نباش��د هردو نفر

رضايت خواهد کرد.
خوانندگان ميتوانند برای کس��ب اطالعات بيشتر در مورد Jump
 STARTب��ه آدرس اينترنت��یwww. jumpstarttriage. com :
مراجعه نمايند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کودک آزاري
ک��ودک آزاري يکي از عل��ل مهم صدمات دوره کودکي محس��وب
ميش��ود .تقريبا  20%تمام کودکان دچار س��وختگی ي��ا مورد آزار قرار
گرفته يا از آنها غفلت شدهاست .امدادگران بايد احتمال کودک آزاري
را در شرايط ويژه درنظر داشته باشند.
در بس��ياري از سيس��تمهاي قضايي ،امدادگران پيشبيمارس��تاني
به عن��وان مخبرين قانوني باي��د موارد ک��ودک آزاري را گزارش کنند.
بطورکلي مخبرين��ي که در اين رابطه داوطلبان��ه فعاليت نمايند ،مورد
حمايت قانون ميباشند.
امدادگ��ر اگر ب��ه هرکدام از موارد زير برخورد نم��ود بايد به کودک

قاب 6ـ 14مستند ساختن کودک آزاری

امدادگران ممکن اس��ت تنها کسانی باشند که برای اولين بار با صحنه
جناي��ي دال بر کودک آزاری روبرو ميش��وند .هرچند که امدادگران تحت
فش��ار ناش��ی از صحنه حادثه اورژانس��ی ميباش��ند ،اما درهمان حال در
موقعيت��ی قرار ميگيرند که ميتوانند ش��واهد مس��تند مهمی در رابطه با
مکانيس��م سانحه و نيز شناس��ايي افراد کودک آزار جمع آوری نمايند .در
اين رابطه بايد  10آيتم اساسی مستند شوند که عبارتند از:
 .1هويت تمامی بزرگساالن و کودکان حاضر در صحنه احراز شود.
 .2اظهارات و رفتار همه حاضرين در صحنه حادثه مستند شود .امدادگران
بايد با موارد مستند مورد نياز در دادگاه آشنايي داشته باشند.
 . aفرد اظهار کننده بايد شناسايي و احراز هويت شود
 . bتمام اظهارات را در برگه رسمی بنويسيد
 . cکلمه به کلمه اظهارات را ياداشت نماييد
 . dزمان دقيق اظهارات را در پرونده درج کنيد
 . eرفتار گوينده اظهارات را ثبت نماييد
 . fشغل خودتان را ذکر کنيد
 . gسواالت الزم را بپرسيد
 . hسوال را در متن بنويسيد ،زيرا محتوی پاسخ فقط از روی سوال
قابل فهم است.
 . iافرادی که اظهارات را ميشنوند ليست نماييد
 .3صحنه حادثه را توصيف کنيد .امدادگران ممکن است زمانی به آنجا
برسند که افراد ديگر مدارک و شواهد را جمع نموده ،تغيير داده يا تخريب
نموده باشند.
 .4آيتمهای مهم را جمع آوری نماييد .آشنايي با مکانيسم احتمالی
سانحه در تهيه و مستند نمودن شرح حال دارای اهميت حياتی است.
 .5سن کودک و ضع تکاملی او را ياداشت نماييد

 .6عاليم ناشی از کودک آزاری يا غفلت را بدانيد.
 . aعاليم دال بر آزار جسمی :شکستگيها ،کبود شدگيها ،سياه
شدگی اطراف چشمها ،بريدگيها ،سوختگيها و تاول زدگيها ی بدون
علت واضح؛ الگوی آسيبهای وارده و عاليم دال بر گازگرفتن ،رفتارهای
ضد اجتماعی ،ترس از بزرگساالن؛ عاليم دال بر بي عالقگی ،افسردگی،
خصومت يا استرس،؛ اختالالت تغذيهای
 . bعاليم دال بر آزار جنسی :مشکل در راه رفتن يا نشستن؛ اظهار درد
بيش از حد ،حالت تهاجمی فوق العاده ،کابوسهای شبانه ،شب ادراری،
تغيير ناگهانی در اشتها ،عالقه يا آگاهي بيش از حد معمول به رفتارهای
جنسی؛ ترس از يک فرد خاص
 . cعاليم دال بر غفلت :پوشش نامناسب؛ کثيف و حمام نکرده؛ بوی بد
بدن ،سوختگی و راش ناشی از پوشک زياد؛ کمبود وزن؛ نداشتن خوراک،
شير خشک يا عروسک؛ اعتياد والدين يا کودک به مواد مخدر يا الکل؛
نداشتن سرپرستی مناسب ،شرايط زندگی نامناسب
 .7وضع کودکان حاضر در محل كه ارتباطي با مأموريت شما ندارند را هم
ارزيابي كنيد.
 .8کودکان و بزرگساالن دچار معلوليت را بررسی نماييد.
 .9به مواردی ضروری که در برگه گزارش درخواست شدهاند پاسخ دهيد
 .10با ستاد مربوط به ثبت و پيگيری اينگونه موارد ارتباط برقرار کنيد
کودک آزاری و غفلت از کودکان به معضلی پيچيده تبديل شدهاند
دستگيری افراد کودک آزار به خاطر اعمالشان نياز به مدارک متقن،
تحقيقات بيطرفانه و کار تيمی دارد .امدادگران و کارکنان فوريتها در
موقعيتی قرار دارند که ميتوانند اطالعات مهمی در رابطه با وقوع کودک
آزاری را بدست آورند.

تروما در کودکان

آزاري يا غفلت از او مشکوک شود:
• اختالف فاحش بين شرح حال مصدوم و وسعت آسيب فيزيکي وارده
به او و نيز شرح حالی که چند بار عوض شود.
• پاسخ نامناسب به واقعه از طرف اعضای خانواده
• فاصله زماني بين وقوع سانحه تا مراجعه براي درمان ،طوالني باشد
• شرح حال با وضعيت تکاملي کودک همخواني نداشته باشد .مثال
شرح حالي که گوياي غلت خوردن يک نوزاد باشد ،جاي سوال دارد زيرا
نوزاد ازنظر تکاملي نميتواند غلت بخورد.
برخي از انواع آسيبها نيز بيانگر کودک آزاري ميباشند؛ از جمله موارد
زير (شکل : )14-8
• وجود چندين کوفتگي روي بدن با سطوح مختلف ترميم (غير از کف
دستها ،ساعد ،ناحيه ساق پا و پيشانی که معموال در اثر سقوطهای
معمولی آسيب ميبينند) .کبود شدگی قابل انتظار معموال در نواحی
دارای برجستگی استخوانی روی ميدهند.
• صدماتي نظير گاز گرفتگي ،سوختگيهاي ناشي از سيگار يا آثار
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شالق و کمربند روي بدن
• وجود سوختگي و آسيبديدگی با مرز مشخص در نواحي غير
معمول بدن
روشهاي گزارش دهي متفاوت ميباش��ند .الزم اس��ت امدادگران
با س��ازمانهاي حمايت از کودکان ناحيه خود آش��نايي داش��ته باشند.
ض��رورت گزارش دهي موارد کودک آزاري در اين واقعيت نهفته اس��ت
ک��ه بيش از  50%کودکان آزار ديده به نزد آزاردهندگان بازگردانده مي
ش��وند چون ظن كودك آزاري وجود نداشته يا اين مورد گزارش نشدهاست (قاب .)14-6
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خالصه فصل
مراقبت اوليه و مداوم پيشبيمارستاني از کودکان ترومايي تابع
همان اصول کلي مراقبت از مصدومان ميباشد ،با اين تفاوت که
ويژگيهاي کودکان را بايد مورد مالحظه قرارداد TBI .علت اصلی
مرگ در کودکان دچار تروما بوده و شايعترين آسيبی است که کودک
گرفتار آن احتياج به مراقبت از راه هوايي دارد .کودکان در قياس با
بزرگساالن در مقابله با از دست رفتن مايع (مثال خونريزي) توانايي
بيشتري دارند ،اما اگراز حد اين توان بگذرد ،ناگهان دچار وخامت اوضاع
ميشوند .در کودکان ،بدون آنکه آسيبديدگي خارجي وجود داشته
باشد يا باوجود عاليم و نشانههاي خارجي خفيف ،احتمال وقوع آسيب
ارگاني يا عروقي مهم وجود دارد .کودکان دچار تروما با عاليم زير را بايد
به عنوان مصدومان ناپايدار قلمداد نموده و فورا آنها را به مرکز درماني
مناسب انتقال داد:

• تنفس مشکل
• عاليم شوک يا ناپايداري گردش خوني
• ناهوشياري بعد از وارد شدن تروما برای هر مدتي
• تروماي بالنت(غيرنافذ) قابل توجه به ناحيه قفسه سينه و شکم
• دندههاي شکسته
• شکستگي لگن
درصورت امکان ،کودکان دچار تروماي چند سيستم و  PTSکمتر
از  8را بايد به مركز تروماي مخصوص کودکان منتقل نمود.

تروما در کودکان
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
اين کودک دچار تروماي چند سيستم در وضعيت شوک قراردارد.
باتوجه به مکانيسم سانحه ،ساسان شديدا مجروح شدهاست .چون
شکستگی احتمالی استخوان فمور توام با تغيير سطح هوشياري
است ،بايد توجه خود را به آسيب مغزي ،خونريزي وسيع وساير
وضعيتهاي خطرناک معطوف کرد .هيپوتانسيون و تاکيکاردي ناشي
از شوک هيپوولميک ميباشند که احتماال بدليل خونريزي داخل
شکمي عارض شدهاست ،زيرا شکستگی فمور به تنهايي در يک کودک
بندرت موجب هيپوتانسيون ميشود .در آغاز با استفاده از ماسک نوع
 nonrebreatherاکسيژن با درصد باال به اين کودک مصدوم داده
ميشود .ميدانيد که اين تعداد تنفس برای کودکی با اين سن و سال کم
است درنتيجه اگراين کار با شکست مواجه شود ،بايد آمادگي استفاده از

روشهاي تهاجميتر را براي کنترل راه هوايي داشته باشيد .درصورت
توسل به روشهای ديگر ،بايد از ستون فقرات گردني مصدوم بدقت
محافظت شود .اگر شرايط مناسب باشد و آموزش الزم را ديده باشيد
ميتوانيد از روش انتوباسيون با توالي سريع ( )RSIاستفاده کنيد.
با توجه به ماهيت صدمات وارده به کودک و فقدان امکانات الزم
در نزديکترين بيمارستان منطقه ،تصميم به انتقال هوايي به تروماسنتر
مخصوص کودکان گرفته ميشود .چون تالش براي گرفتن رگ موفقيتي
به همراه ندارد ،اقدام به انفوزيون داخل استخواني مايعات کريستالوييد
مينماييد .دقيقا در زماني که شما داريد کودک مصدوم را به هليکوپتر
انتقال ميدهيد ،مادر او به صحنه حادثه ميرسد.

اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند اپيدميولوژي تروما را در سالمندان توضيح دهد.
بتواند اثرات آناتوميک و فيزيولوژيک پيري را به عنوان فاکتوري در بروز تروما در سالمندان و نيز فاکتوري
در پاتوفيزيولوژي تروما توضيح دهد.
بتواند رابطه بيماريهاي مختلف قبال موجود در سالمندان را با آسيبهاي ناشي از تروما بيان کند.
بتوان��د اث��رات فيزيولوژيک گروههاي دارويي پرمصرف در س��المندان را بر پاتوفيزيول��وژي و عاليم باليني
آسيبهاي ترومايي در آنها تشريح نمايد.
بتوان��د روشهاي ارزيابي و مالحظات در س��المندان را با روشهاي ارزيابي و مالحظات در س��اير گروهها
جمعيتي جوانتر مقايسه و برآورد کند.
بتواند تغييرات دادهشده در روش بيحرکتسازي ستون فقرات را در سالمندان توضيح دهد.
بتواند مراقبت در سالمندان دچار تروما را با اين اقدامات در مصدومان جوان مقايسه و برآورد کند.
بتواند صحنه حادثه و خود س��المندان را براي عاليم و آثار ناش��ي از س��وء رفتار و بي توجهي مورد بررسي
قرار دهد.
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
واحد امدادی شما به صنه حادثهای اعزام ميشود که در آن مردی سقوط کردهاست .در ارزيابی صحنه معلوم ميشود که شهروندی سالمند
در حالت دمر در کنار جاده افتادهاست .شاهدان ماجرا ميگويند که اين پيرمرد قبل از آنکه بيافتد ،تلو تلو راه ميرفت .شما و همکارتان در حاليکه
ستون فقرات مصدوم را راست نگه داشته و تثبيت نمودهايد ،او را به وضعيت سوپاين برميگردانيد .مصدوم دچار السراسيوني روي پيشاني و پارگي
وسيع پوست در ناحيه ساعد راست ميباشد که از هر دو نقطه خونريزي فعال جريان دارد .کوفتگيهای وسيع در ناحيه صورت و اکيموز اطراف
چشم نيز مشاهده ميشوند .مصدوم در حاليکه مينالد به زحمت نفس ميکشد .عالمت  Medic Alertهمراه مصدوم نشان ميدهد که او«رقيق
کنندههاي خون» دريافت ميکند.
آيا اين سانحه اتومبيل ،حادثهاي اوليه يا ثانويه به مشکالت طبي بودهاست؟ آيا سقوط منجر به آسيبهای قابل توجهی
شدهاست؟ يا آيا عامل ديگری در کار بودهاست؟ با توجه به اينکه مصدوم داروي ضدانعقادي مصرف کردهاست ،آيا اين موضوع
شک شما را به وجود آسيب مغزي تروماتيک و خونريزي داخل شکمي يا داخل توراسيک بيشتر ميگرداند؟ آيا سن مصدوم ،سابقه
پزشکي او و داروهاييکه دريافت ميکند موجب ميشود تا پاتوفيزيولوژي و عاليم باليني آسيبهاي وارده در قياس با مصدومان
جوانتر تفاوت داشتهباشند؟ در اين مصدوم کدام امراض طبی استفاده از داروهای ضد انعقادی را ضروری ساختهاست؟ آيا شما در
مراقبت از اين مصدوم رويه خاصي را در پيش ميگيريد؟ (به ويژه در برقراری راه هوايي) .آيا ميتوان سالمندی را به تنهايي به
عنوان يک معيار اضافی برای انتقال اين مصدوم به يک مركز تروما درنظر گرفت؟
س��المندان در جامع��ه آمريکا گروه س��ني را تش��کيل ميدهند که
بيش��ترين سرعت رشد را دارا ميباشد احتماال در ايران نيز چنين است.
مترجم) .ژرونتولوژيستها( )Gerontologistsيعني متخصصينی که
در رابطه با افراد س��المند و مراقبت از آنها تحصيل نمودهاند ،سالمندان
را به  3زير گروه اختصاصي طبقهبندي مينمايند:
• ميان ساالن 50 :تا  64سالهها
• پيران 65 :تا  79سالهها
• كهنساالن 80 :سالهها و باالتر
هرچند که اين تعاريف از نظر دادههای اپيدميولوژيک اهميت دارند،
اما توجه به اين نکته هم مهم اس��ت که تغييرات فيزيولوژيک منطبق بر
سن در تمام طول زندگی اتفاق افتاده و در ميان افراد باهم ديگر تفاوت
دارند .بهبودی متعاقب ترومای بسته ناحيه سر از بعد از  20سالگی روبه
کاهش گذاش��ته و در مجموع احتمال زنده ماندن بعد از تروما از اواخر
دهه سوم زندگی سير نزولی پيدا ميکند .عالوه بر اينها ،باال رفتن سن
ت��وام با افزايش تعداد امراض طب��ی خواهد بود .در مراقبت از مصدومان
س��المند بايد به اين نکته توجه داشت ،هرچند که مصدومان جوان نيز
اگر دچار چنين بيماريهايي باشند نيز احتياج به توجه خاص دارند.
بيش از  12%جمعيت آمريکا (معادل تقريبا  34ميليون نفر) را گروه
س��ني  65سالهها و باالتر تش��کيل داده و تعداد افراد اين گروه در طي
صد سال گذش��ته به طرز فوق العادهاي افزايش يافتهاست .با اين حال،
ميزان باروري نيز کاهش يافتهاست و اين به آن معني است که جمعيت
زير  65سال کمتر شده و تامين نيازهاي مراقبتي و مخارج زندگي افراد
باالي  65س��ال با خطر مواجه خواهد ش��د .تا سال  2050حدود 25%

جمعيت آمريکا وابسته به مراقبتهاي پزشکي بوده و جمعيت باالي 85
سال از  4ميليون نفر کنوني به  19ميليون نفر افزايش خواهد يافت.
مصدومان س��المند در مقوله مراقبت پيشبيمارستاني چالشهای
وي��ژهای را موجب ش��دهاند .اي��ن افراد از نظ��ر نياز به مراقب��ت ،بعداز
ش��يرخواران و در ردي��ف دوم ق��رار گرفتهاند .در قياس ب��ا افراد جوان،
بيماري و تروماي ناگهاني در س��المندان بيشتر مشاهده شده و مراقبت
پيش بيمارس��تانی متفاوتی را طلب ميکند .کميته ترومای وابس��ته به
جامع��ه جراح��ان آمريکا مطالع��های انجام داده و اطالعاتی از مقايس��ه
 3800مصدوم 65س��اله و باالتر با  43000مصدوم کمتر از  65ساله را
بدس��ت دادهاست .ميزان مرگ و مير ناشی از تروما از  45تا  55سالگی
باالميرود و تا  75سالگی به دوبرابر افزايش پيدا ميکند .هرچقدر شدت
تروما بيش��تر باشد ،ميزان کش��ندگی آن متناسب با افزايش سن بيشتر
ميش��ود .اين بدان معنی است که تروماهای قابل تحمل در افراد جوان
ميتوانند در افراد سالمند تلفات بيشتری به همراه داشتهباشند.
چون افراد پير در قياس با بقيه جمعيت ،اس��تعداد بيش��تري براي
ابت�لا به بيماري و دچار ش��دن به تروما دارن��د ،امدادگر بايد مالحظات
مخصوص��ی را در ارزياب��ي و مراقب��ت از آنها مد نظر داشتهباش��د .از
آنجاييکه سالمندان بيش از ديگران نياز به مراقبتهاي اورژانسي دارند،
ارايهاي��ن خدمات در قياس ب��ا افراد جوان توجه بيش��تري را ميطلبد.
وس��عت ناتوانيهاي افراد پير گس��تردهتر بوده و مدت ارزيابي آنها در
صحنه س��انحه در قياس با مصدومان جوان طوالنيتر ميباشد .به دليل
مشکالت شنوايي و بينايي و تغييرات فيزيولوژيک ناشي از پيري ،پروسه
ارزيابي در مصدومان سالمند سختتر است.

تروما در سالمندان

فصل پانزدهم

پيش��رفتهاي علم پزش��کي و افزايش آگاهي در م��ورد روشهاي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زندگي س��المتر در طي چند دهه گذشته منجر به افزايش قابل توجهي آناتومي و فيزيولوژي پيري

در درص��د جمعيتي گروه  65س��الهها و باالتر شدهاس��ت .هر چند که
تروما بيشتر گروه سني جوانان را دربرميگيرد و اورژانسهاي سالمندان
عموم��ا ماهيتي طب��ي دارند ،با اين وصف تعداد قاب��ل توجهي از موارد
اورژانسي سالمندان يا به دليل خود تروما و يا مشکالت منتهي به تروما
ميباشند .تروما اکنون پنجمين علت مرگ در سالمندان محسوب شده
و قبل از ديابت ،آنفلوآنزا و آلزايمر قرار ميگيرد .تقريبا  15%موارد مرگ
مرتبط با تروما در سالمندان در مقوله قتل جای دارند .موارد مرگ ناشي
از تروما در اين گروه س��نی  25%کل م��وارد مرگ و مير ترومايي را در
سطح کشور آمريکا تشکيل ميدهند.
الگوهای مخصوص آسيب ديدگی در جمعيت سالمندان نيز منحصر
به فرد است .هرچند که در کل جمعيت ،ترومای ناشی از  MVCعلت
اصلی مرگ قلمداد ميش��ود ،اما در سالمندان بيش از  75ساله ،سقوط
عل��ت اصلی مرگ ترومايي ميباش��د .مانند افراد خردس��ال (کمتر از 5
سال) ،س��وختگی ناشی از آب جوش درصد بيشتری از موارد سوختگی
را در افراد باالی  65سال نيز تشکيل ميدهد.
پيشرفت در س��الهاي اخير نه فقط موجب افزايش اميد به زندگي
شدهاس��ت ،بلکه کيفيت زندگي و بنابراين وس��عت فعاليتهاي فيزيکي
انجام گرفته توسط سالمندان را نيز تحت تاثير قرار دادهاست .هر چقدر
طول عمر بيش��تر ش��ود و هر چقدر ميزان رضايت از سالمتي در پيري
افزايش يابد ،گرايش به مسافرت ،رانندگي و فعاليتهاي فيزيکي بيشتر
شده و احتمال بروز تروما در سالمندان زيادتر ميگردد .عليرغم در خطر
بودن سالمتي و عليرغم افزايش سن ،بسياري از سالمندان که ميتوانند
بازنشسته شوند ،به کار خود ادامه ميدهند.
تغييرات اخير اجتماعي موجب شدهاس��ت ت��ا تعداد افراد پيري که
مستقل زندگي ميکنند در قياس با آنهاييکه در سراي سالمندان بوده
يا در محيطهاي دربسته تحت محافظت زندگي مينمايند ،بيشتر شود.
اين بدآن معني اس��ت که احتمال بروز موارد تروماهاي خانگي معمولي،
نظير س��قوط از بلندي ،در افراد پير بيش��تر شدهاس��ت .طي چند سال
گذش��ته موارد قربانيان جنايت در ميان افراد پير (چه در خانه و چه در
خياب��ان) نيز افزايش پيدا کردهاس��ت .جنايت کاران ،افراد پير را بعنوان
«هدفهاي آسان» تلقي نموده و ميتوانند با يک ضربه محدود آنها را
از پاي درآورند (مثال هنگام کيف زني).
امدادگر پيشبيمارس��تاني با شناخت اين گروه در معرض خطر بايد
نيازهاي ويژه يک مصدوم ترومايي س��المند را تش��خيص دهد .آشنايي
ب��ا روند پي��ري و با اثرات ناش��ي از وجود بيماريهاي همراه بر پاس��خ
مصدوم س��المند به تروما و مراقب��ت از وي ،ازاهميت خاصي برخوردار
اس��ت .مالحظات ويژهاي که در اين فصل به آنها اشاره ميشود را بايد
در ارزيابي و مراقبت از هر مصدوم ترومايي باالتر از  65سال ،هر فردي
که از نظر فيزيکي پير بنظر ميرس��د و هر فرد ميانس��الي که مبتال به
بيماريهاي مهم دوره پيري است ،مد نظر قرار داد.

روند پيري موجب تغييراتي در س��اختار فيزيکي بدن ،ترکيب بدن
و کارايي ارگانهاي بدن ميش��ود .اين تغييرات موجب مشکالت خاصي
ميش��وند که بايد در مراقبت پيشبيمارستاني به آنها توجه شود .روند
پيري بر ميزان بروز مشکالت طبي و ميزان مرگ و مير تاثير مستقيمي
دارد.
پيري يا س��المندي پروس��هاي بيولوژيک و طبيعي است که گاهي
اوقات به آن پروسه بيولوژيک معکوس ميگويند و شروع آن به سالهاي
اوايل ميانسالي برميگردد .در اين سالها سيستمهاي بدن به حد اعلي
تکامل خود رس��يده و در نقطه عطف رش��د فيزيولوژيک قرار ميگيرند.
از اين زمان به بعد ،بدن بتدريج توان حفظ هوموس��تاز (وضعيت نسبتا
پايدار محيط داخلي بدن) را از دس��ت داده و س��رزندگي در طي چند
س��ال کاهش پيدا ک��رده و نهايتا مرگ فرا ميرس��د .روند اصلي پيري
در س��طح س��لولي اتفاق افتاده و خود را در ساختار آناتوميک و کارکرد
فيزيولوژيک بدن منعکس مينمايد .دوره «سالخوردگی» با ويژگيهايي
نظير سس��تي ،کندتر شدن پروسههاي فکري ،مختل شدن کارکردهاي
س��ايکولوژيک ،کاهش توان و انرژي ،ظهور بيماريهاي مزمن و دژنراتيو
و تقليل در دقت حواس مش��خص ميش��ود .تواناييهاي عملي کاهش
پيدا کرده و عاليم و نش��انههاي س��طحي کامال ش��ناخته شدهاي نظير
چروک ش��دن پوست ،تغييرات در رنگ و مقدار مو ،استئوآرتريت و کند
شدن زمان واکنش و رفلکسها ظاهر ميشوند (شکل .)15-1

اثر بيماريهاي مزمن طبي
هر چقدر انس��ان بيشتر زندگي کند ،بيشتر با تغييزات فيزيولوژيک
نرمال ناش��ي از پيري آش��نا ش��ده و در همان حال نيز ب��ا بيماريهاي
بيش��تري روبرو ميش��ود .هرچند که برخي افراد ممکن است به مرحله
پيري برس��ند و دچار بيماريهاي خطرناک طبي نش��وند ،با اين وصف
احتمال مبتال شدن يک فرد سالمند به يک يا چند بيماري مهم طبي از
نظر آماري بيشتر است .در حال حاضر در آمريکا بيش از يک سوم منابع
مراقبت بهداشتی توسط س��المندان مصرف ميشود .معموال با مراقبت
مناسب ميتوان اين بيماريها را کنترل نموده و موارد حاد تکرار شونده
يا بعضا کشنده را به حداقل رساند يا جلوگيري کرد .برخي افراد سالمند
ب��ا حداقل بيماريهاي طبي زندگي ميکنند ،در حاليکه بعضي از آنها
ممکن اس��ت دچار ان��واع بيماريهاي مزمن بوده و ب��راي ادامه زندگي
متکي بر امکانات مدرن پزشکي باشند .در موقعيتهاي اورژانسي ،گروه
دوم سريعتر از پاي درميآيند.
موارد حاد و تکرار شونده يا حتي بروز يک مورد مهم از يک بيماري
ميتواند منجر به اثرات ماندگار در بدن شود .فردي که قبال دچار سکته
حاد قلبي شدهاس��ت ،براي هميشه از آس��يب ديدگي قلب رنج ميبرد.
قل��ب اين فرد بايد تا آخر عمر با کاهش ظرفيت کار کند .اين وضع هم
خود قلب و (با توجه به کاهش مقدار جريان خون) هم ساير ارگانهاي
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(شکل 1ـ)15
جدول 15-1
سن به سال

تغييرات ناشي از پيري.

درصد افراد دچار بيماريهاي قبال موجود ()PEDsبر اساس سن
احتمال بيماري قبال موجود ()PED

15-24

2/8

25-34

8

35-44

17

45-54

30/8

55-64

44

جدول 14-6

مير ناشي از آنها

شيوع بيماريهاي قبال موجود ( )PEDsو ميزان مرگ و
تعداد مرده

درصد مرگ ومير

صفر

6341

211

3/2

1

868

56

6/1

2

197

36

15/5

 3و بيشتر

67

22

24/7

تعدادPED

تعداد زنده

50
65-74
ترومايي سالمند ،اين افراد در قياس با مصدومان جوانتر ،با شدت آسيب
65
بيشتر از 75
کمت��ر و در همان حال زودتر نيز ميميرن��د .آمارها حکايت از آن دارند
که بيماريهايي قبال موجود نقش مهمی در نتيجه ترومای وارده به يک
بدن را تحت تاثير قرار ميدهد.
س��المند داش��ته (جداول  )15-1وهرچقدر تعداد بيماری بيشتر باشد،
هر چقدر سن باالتر ميرود ،مشکالت طبي بيشتري عارض ميشوند.
ميزان مرگ و مير باالتر است ( .)15-2برخي بيماريها با ميزان مرگ و
اين مشکالت تاثير تراکمي بر بدن دارند ،يعني اينکه معموال اثرات کلي
مير بااليي همراه هستند ،زيرا توان پاسخگويي مصدوم ترومايي سالمند
اين مش��کالت بر بدن از مجموع اثرات تک تک آنها بيشتر است .وقتي
را بيشتر مختل ميگردانند (جدول .)15-3
که اين روند س��ير صعودي پيدا کرده و کيفيت کارکردهاي حياتي بدن
س��اقط ش��ود ،توان فرد براي مقابله با بيماري ،تروماي ش��ديد و حتي
گوش ،بيني و گلو
تروماي خفيف به شدت کاهش مييابد.
پوسيدگي دندان ،بيماري لثه و آسيب وارده به دندان موجب استفاده
صرفنظر از اينکه مصدوم کودک ،ميانسال يا سالمند باشد ،اولويتها،
نيازهاي مداخلهاي و وضعيتهاي خطرناکي که عموما بعلت تروما ايجاد از پروتزه��اي دنداني مختلف شدهاس��ت .ماهيت ش��کننده دندانهاي
ميشوند ،يکسان ميباش��ند .مصدومان ترومايي سالمند به همان دليل روك��ش دار ،پلهاي ثابت يا پلهاي متحرک و قابل جابجا ش��دن و نيز
يا داليلي فوت مينمايند که مصدومان ترومايي ساير گروههاي سني .با دندانهاي عاريهاي ،هر کدام ميتوانند نقش يک جسم خارجي را بازي
اين حال عموما به علت بيماريهاي قبال موجود يا  PEDsدر مصدومان کرده ،آسپيره شده و راه هوايي را مسدود نمايند.

جدول 15-3

تروما در سالمندان

تعداد بيماريهاي قبال موجود ( )PEDsو نتيجه نهائي آنها

PED

فشار خون باال
بيماري ريوي
بيماري قلبي
ديابت
چاقي
بدخيمي
بيماري نورولوژيک
بيماري کليوي
بيماري کبدي

تعداد بيماران

درصد PED

597
286
223
198
167
80
45
40
41

تغييرات در چهره و صورت به علت جذب مجدد اس��تخوان مانديبل
(آرواره پايين��ي) روي ميدهد .بخش��ي از اين تغيي��ر چهره نيز به علت
فقدان دندانها (ا ِدنتوليس��م) ايجاد ميشود .چهره فرد به صورت دهان
چروکيده و جمع ش��ده نمايان ميگردد .اين تغييرات مانع از خوب جا
گرفتن  BVMو خوب ديدن راه هوايي در زمان کارگذاشتن لوله تراشه
ميش��وند .بافتهای ناحيه نازوفارنژيآل شکنندگی فزايندهای پيدا کرده
و عالوه برافزايش خطر پذيری ناش��ی از تروما ،احتمال خونريزی وسيع
در اثر بی دقتی ناشی از گذاشتن لوله نازوتراکيآل وجود دارد.

سيستم تنفسي
تغييرات در مجرای هوايي و ريههای سالمندان فقط مرتبط با پيری
نيس��ت .اين افراد در طول زندگی خود در برابر دود س��يگار و مواد مضر
ش��غلی بوده که اثرات تراکمی مزمن بر سيستم تنفسی آنها داشتهاند.
گذش��ته از اين و طرفنظر از تاثير هرگونه س��می ،تغييرات ذاتی نيز در
اين سيس��تم قابل انتظار ميباشند .بخش��ي از اين وضع به دليل ناتوان
ش��دن قفسه س��ينه در انقباض و انبس��اط بوده و بخش��ي نيز ناشي از
انعطاف ناپذير ش��دن راه هوايي ميباشد .افزايش انعطاف ناپذيري قفسه
س��ينه موجب کاهش توان انبس��اطي ديواره قفسه سينه و سفت شدن
ارتباطات غضروفي دندهها ميش��ود .اين تغييرات ،موجب محدود شدن
دامنه حرکات قفس��ه سينه ميگردد .با کاهش کارايي سيستم تنفسي،
افراد پير براي انجام کارهاي روزانه خود نياز به تالش بيشتري دارند.
س��طح مقطع آلوئولي با باالرفتن س��ن کاهش پيدا ميکند .تخمين
زده ميش��ود که بعداز  30س��الگي ،به ازاي هر دهه افزايش سن  4%از
سطح مقطع آلوئولي کاسته ميشود .براي مثال يک فرد  70ساله حدود
 16%س��طح آلوئولي خود را از دس��ت ميدهد .هر نوع کاهش در سطح
آلويولي منجر به کاهش جذب اکسيژن ميشود .عالوه بر اين ،با افزايش
س��ن ،توان بدن براي اش��باع نمودن هموگلوبين با اکسيژن تقليل پيدا
کرده و در نتيجه از سطح نرمال اشباع اکسيژن کم شده و ذخيره موجود
کمتر ميش��ود .بعلت اختالل در ونتيالسيون مکانيکال و کاهش سطح
مبادالت گازی ،سالمندان دچار تروما در برابر عوارض فيزيولوژيک ناشی
از آن ناتوانتر ميشوند.

درصد در مجموع

47/9
23
17/9
15/9
13/4
6/4
3/6
3/2
3/3
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3/7
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1
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/5
/5
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درصد مرگ و مير

10/2
8/4
18/4
12/1
4/8
20
13/3
37/5
12/2

مختل شدن رفلکسهای گگ و سرفه به همراه کاهش قدرت سرفه
و کاهش توان اس��فنکتر مري موجب افزايش خطر پنومونيت ناش��ی از
آسپيراسيون ميشود .کاهش تعداد مژکها (زوايد مويي شکلي که ذرات
خارج��ي و موکوس برونشها را به خارج هدايت ميکنند) در افراد پير،
آنها را مستعد مشکالت ناشي از استنشاق ذرات مخصوص مينمايد.
فاکتور ديگري که بر سيس��تم تنفسي اثر ميگذارد عبارت از تغيير
خميدگي س��تون فقرات ميباشد .تغيير خميدگي ستون فقرات موجب
کوژپش��ت ش��دن (نظير آنچه در مبتاليان به پوکي اس��تخوان مشاهده
ميش��ود) فرد شده و اغلب به مشکالت تنفسي ديگري منتهي ميگردد
(شکل )15-2
تغييرات ديافراگم نيز موجب اختالالت تنفس��ي ميش��ود .انعطاف
ناپذير ش��دن دندهها ،نقش ديافراگم در روند تنفس را بيش��تر با مشکل
روبرو مينمايد .اين فش��ار بر ديافراگم موجب ميش��ود تا ش��خص پير
نسبت به تغييرات فشار درون ش��کمي حساسيت بيشتري داشتهباشد.
ب��ه اي��ن دليل اگر فرد پيري در حالت دراز کش باش��د يا معدهاش را با
خوراک زيادي پر کند ،زودتر دچار مش��کل تنفس��ي ميشود .چاقي نيز
نق��ش مهم در محدود کردن ديافراگم بازي ميکند (به ويژه اگر که اين
چاقي از نوع مرکزي باشد).

سيستم قلبي عروقي
بيماريهاي سيستم قلبي عروقي مهمترين علت مرگ در سالمندان
محسوب ميشود .در هر  100هزار نفر افراد باالي  65سال رقم مرگ و
مير س��اليانه به بيش از  3هزار نفر ميرسد .در سال  2002حدود 29%
موارد مرگ و مير در آمريکا به علت س��کته قلبی و  7%به علت س��کته
مغزی برآورد شدهاست.
کاه��ش انعط��اف پذيري ش��رياني در اف��راد پير منجر ب��ه افزايش
مقاوم��ت عروق محيطي ميش��ود .ميوکارد و عروق خون��ي براي انجام
فعاليت عادي متکي به خاصيت االستيس��يته ،انقباض پذيري و گش��اد
شدگي خود هستند .با افزايش سن ،اين خصوصيات تقليل پيدا کرده و
کارايي سيس��تم قليي عروقي براي جابجا نمودن مايعات گردش خوني
در سراسر بدن نيز افت پيدا ميکند .برون ده قلب در فاصله بين  20تا
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خميدگي ستون فقرات منجر به کوژپشتي ميشود که ميتواند موجب مشکالت تنفسي گردد .کاهش سطح آلوئولي ميتواند مقدار تبادل اکسيژن را در ريهها تقليل دهد.

 80سالگي حدود  50%کاهش مييابد .حدود  10%افراد باالي  75سال
دچار درجهاي مش��خص (بدون عالمت) نارسايي احتقاني قلب ()CHF
خواهند شد.
آترواسکلروز عبارت است از تنک شدن عروق خوني ،بطوريکه بعلت
رس��وب چربي در داخل ديواره ش��ريان ،اليه داخلي آن ضخيم ميشود.
اين رس��وبات چربي ،که پالک ناميده ميش��وند .از سطح اليه داخلي به
داخ��ل مج��را برآمدگي پيدا کرده و قطر داخل��ي مجراي رگ را کاهش
ميدهن��د .همين روند در داخل عروق کرون��ری هم اتفاق خواهد افتاد.
تقريبا  50%مردم آمريکا تا سن  65سالگی دچار تنگی شريا ن کرونری
خواهند شد.
يک��ي از عواق��ب تن��گ ش��دن ع��روق ،افزاي��ش فش��ار خ��ون يا
 Hypertensionميباش��د .در آمريکا از هر  6نف��ر افراد بالغ يک نفر
دچار فش��ار خون باال است .کالس��يفه شدن ديواره ش��رياني از توانايي
ع��روق براي تغيير دادن اندازه خود در پاس��خ ب��ه محرکهاي غددي و
سيس��تم اعصاب مرک��زي ميکاهد .تقليل جريان خ��ون در عروق تاثير
منفي بر اعضاي حياتي بدن گذاش��ته و يکی از علل شايع بيماري قلبي
محسوب ميش��ود .فشار خون نرمال پايه در سالمندان درقياس با افراد
جوان در س��طح باالتری قرار داش��ته و اين واقعيت در سالمندان دچار
تروما مايه نگرانی است .آنچه که در سالمند مصدوم دچار هيپرتانسيون
قبلی به عنوان فشار خون نرمال تلقی ميشود ،ممکن است شوک عميق
هيپوولميک باشد.
با افزايش س��ن ،مق��دار بافت فيب��روز قلب و نيز ان��دازه خود قلب
بزرگ ميش��ود (هيپر تروفي ميو کاردي) .آتروفي س��لولهاي سيستم
هدايتي قلب ،موج��ب افزايش موارد بروز بي نظميهاي قلبي ميگردد.
رفلکسه��اي طبيع��ي قلب در اف��راد پير به ويژه هنگام هيپوتاس��يون،
کاه��ش يافته و منجر به ناتواني آنها در افزايش متناس��ب ضربان قلب
ميش��ود .ضربان حداکثری قلب نيز از  40سالگی روبه کاهش گذاشته
و از فرمول  220منهاي س��ن ش��خص محاسبه ميش��ود .بيماراني که

پيس ميک��ر دايمي دارند ،ضربان قلب و برون ده قلبي ثابتي داش��ته و
نميتوانند نيازهاي افزايش يافته مربوط به مصرف اکس��يژن ميوکارد را
تامين نمايند(به ويژه هنگام تروما).
در مصدومان س��المند ،اين کاهش جريان خون موجب هيپوکس��ي
سلولي ميشود .نتايج اين وضع عبارتند از :بي نظميهاي قلبي ،نارسايي
ح��اد قلب و حتي مرگ ناگهاني .توانايي ب��دن براي جبران خونريزي و
س��اير علل ش��وک در افراد پير به شدت کاهش پيدا ميکند ،زيرا پاسخ
اينوتروپيک(انقب��اض قلبي) به ترکيب��ات کاتکوالمينها تقليل مييابد.
عالوه براين ،حجم خون در گردش کاهش پيدا کرده و درنتيجه ذخيره
فيزيولوژيک در برابر خونريزی ناش��ی از تروما کم ميش��ود .اختالل در
دياس��تول قلب موجب آن ميشود تا مصدوم س��المند برای تقويت کار
قلب عمدتا متکی به ميزان پرشدگی دهليزی باشد ،روندی که در خالل
شوک هيپوولميک تقليل ميبابد.
کاهش جريان خون و پاس��خهاي دف��اع گردش خون بدن به همراه
نارسايي فزاينده قلبي در سالمندان ،باعث ميشود تا مکانيسمهاي مقابله
با شوک بدن دچار مشکالت جدي شوند .تجويز مايعات نياز به مراقبت
از نزدي��ک دارد ،زيرا ظرفيت سيس��تم قلبي عروقي کاهش پيدا کرده و
بطن راس��ت اغلب دچار « انعطاف ناپذيري» ميشود .هنگام مراقبت از
شوک و هيپوتانسيون بايد مواظب بود تا مايع زيادي به مصدوم سالمند
داده نشود چون ميتواند منجر به  overloadگردد.

سيستم عصبي
هم��گام با افزايش س��ن ،وزن مغز و تعداد نورونها يا س��لولهاي
عصبي کاهش پيدا ميکنند .وزن مغز در حدود  20س��الگي به حداکثر
خود يعني 1/4کيلوگرم بالغ ميشود .در سن  80سالگي حدود  10%از
وزن مغزکاس��ته شده و دچار آتروفی پيش��روندهای ميشود .بدن انسان
ب��ا افزايش حجم مايع مغزی نخاعی اين فضای خالی را جبران ميکند.
هرچند که با اي��ن اقدام ،مغز خود را در برابر ضربات محافظت ميکند،

تروما در سالمندان

اما از طرف ديگر امکان جابجايي آن در اثر تغييرات ش��تاب نيز بيش��تر
ميش��ود .اين افزايش فض��ای درون جمجمهای موجب آن ميش��ود تا
در س��المندان دچار خونريزی قابل توجه مغزی ،حداقل عاليم مشاهده
شوند ،زيرا خون در درون اين فضا متراکم ميشود.
س��رعت انتق��ال پيامهاي عصب��ي در برخي س��لولهاي عصبي نيز
کاه��ش مييابد .اين تغييرات تاثيرات ناچيزي بر روند تفکر و رفتار فرد
برج��اي ميگذارند .رفلکسها کند ميش��وند اما نه ب��ه درجهاي خيلي
زياد .کارکردهاي جبراني بدن ،به ويژه در افراد دچار بيماريهايي مانند
پارکينسون ،مختل گرديده و منجر به افزايش موارد سقوط در سالمندان
ميشود .سيستم اعصاب محيطي نيز تحت تاثير قرار گرفته و بعلت کند
شدن س��رعت انتقال پيامهاي عصبي ،عاليمي مانند لرزش و ناپايداري
در راه رفتن ظاهر ميشوند.
اطالع��ات عمومي و ظرفيت دايره لغ��ات افزايش پيدا کرده يا تغيير
چنداني نميکنند ،اما مهارتهاي نيازمند فعاليتهاي فکري و عضالني
(توان س��ايکوموتور) رو بکاهش ميگذارند .فونکسيونهاي عالي فکري
(که ش��امل درک کالم��ي ،عملکرد رياضي ،روان ب��ودن ايدهها ،ارزيابي
تجربي و دانش عمومي ميباش��ند) در افرادي که بعداز  60س��الگي به
فعاليته��اي يادگيري ادامه ميدهند ،ارتقا پيدا ميکنند .اما افرادي که
دچار دمانس پيري و بيماريهايي نظير آلزايمر ميش��وند از اين قاعده
مستثني ميباشند.
پيري بيولوژيک نرمال مغز ،الزاما منجر به بيماري مغزي نميش��ود.
با اين وصف ،کاهش س��اختار کورتکس مغز ممکن اس��ت روند تفکر را
با اختالل روبرو گردان��د .همگام با وقوع اين تغييرات در کورتکس مغز،
حافظه تحت تاثير قرار ميگيرد ،ش��خصيت فرد دچار دگرگوني ميشود
و تغيي��رات ديگري در کارايي مغز روي ميدهند .مجموعه اين تغييرات
نياز به نوعي ارايه خدمات بهداش��ت رواني را ايجاب ميکنند .حدود 10
ت��ا  15درصد س��المندان به ارايه خدمات بهداش��ت رواني حرفهاي نياز
دارند .با اين حال ،هنگام ارزيابي مصدوم ترومايي س��المند ،بايد هر نوع
اختالل در روند تفکر را به حس��اب عواقب ناشي از ضربات تروماي حاد
نظير ،هيپوکسي و آسيب ديدگي مغزي گذاشت.

تغييرات حسي

بينايي و شنوايي

بطور کلي حدود  % 28افراد س��المند دچار اختالل شنوايي و حدود
 13%آنها دچار اختالل بينايي ميش��وند .مردان بيش��تر دچار اختالل
ش��نوايي ميشوند ،اما در خصوص ابتال به اختالل بينايي فرقي ميان دو
جنس وجود ندارد.
فقدان بينايي در هر س��ن و سالي مش��کل آفرين است ،اما در افراد
س��المند اين شکل مضاعف ميشود .ناتواني در خواندن دستورات (مثال
دستور مصرف يک دارو) ميتواند به فاجعهاي منجر شود .عالوه بر اين،
دقت بينايي ،توان تشخيص رنگها و ديد شبانه در افراد پير نيز کاهش
پيدا ميکنند.
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سلولهاي عدسي چش��م قادر به بازسازي س��اختار مولکولي اوليه
خود نميباش��ند .يکي از عوامل مخرب اين سلولها قرار گرفتن طوالني
مدت در معرض اش��عه ماورای بنفش است .نهايتا چشم توانايي خود را
براي بازس��ازي ضخامت و خميدگي طبيعي عدس��ي از دست ميدهد.
نتيجه اين وضع دوربيني گس��ترده (پيرچشمي) در افراد باالي  40سال
ميباشد که عموما براي خواندن نياز به عينک پيدا ميکنند.
در اثر تغييرات س��اختمانهاي مختلف چش��م ،بينايي افراد پير در
محيطهاي نيمه روش��ن دچار اشکال ميشود .کاهش توليد اشک منجر
به خش��کي چشم ،خارش ،س��وزش و ناتواني در بازنگه داشتن چشم به
مدت طوالني ميگردد.
با افزايش س��ن ،عدسي چشم دچار کدورت ش��ده و نسبت به نور
نفوذ ناپذير ميشود .اين روند به تدريج منجر به کاتاراکت ()cataract
يا آب مرواريد چشم ميگردد .در اين بيماري يا نور نميتواند وارد چشم
ش��ود يا دچار پديده تفرق ميگردد .در نتيجه تاري ديد بوجود ميآيد.
درجهاي از کاتاراکت در  % 95افراد پير مش��اهده ميش��ود .اين اختالل
بيناي��ي خطر وقوع ،MVCب��ه ويژه در رانندگي ش��بانه ،را دو چندان
ميکند.
کاهش تدريجي ش��نوايي يا کري ناشی از پيري ()presbycusis
نيز از ويژگيهاي زمان س��المندي اس��ت .اين وضعي��ت عموما به علت
هدايت نش��دن صوت به سمت گوش داخلي ايجاد ميشود و با استفاده
از سمعک ميتوان تا حدي با آن مقابله کرد .اين نوع کري وقتي تشديد
ميش��ود که فرد تالش مينمايد تا صداهاي مرکب را از همديگر افتراق
دهد (مثال زمانيکه چند نفر همزمان با هم صحبت ميکنند و يا پژواک
اصوات وجود دارد).

درک درد

در افراد پير بعلت پروس��ه پيري و وج��ود بيماريهايي نظير ديابت
درک حس درد با اختالل روبرو ميش��ود .درنتيجه خطر آسيب ديدگي
ناشي از سرما و گرماي بيش از حد افزايش پيدا ميکند .تعداد زيادي از
افراد سالمند دچار بيماريهايي نظير آرتريت شده و از درد مزمن شکايت
دارند .زندگي روزانه توام با درد منجر به افزايش تحمل پذيري نسبت به
درد ميشود .اين وضع ميتواند منجر به ناتوايي فرد در تشخيص نواحي
دچار آسيب شود .امدادگر پيشبيمارستاني در ارزيابي مصدومان پير (به
ويژه آنهاييکه «سرتا پا آسيب ديده» يا آنهاييکه نسبت به درد تحمل
زيادي از خود نش��ان ميدهند) بايد نواحي دردناکي را که درد بيش��تر
شدهاس��ت يا آنکه ناحيه دردناک گس��ترش پيدا کردهاست را شناسايي
نماي��د .باي��د به اي��ن نکته نيز توجه ش��ود که آيا از لحظ��ه وقوع تروما
مشخصات درد يا فاکتورهاي تشديد کننده آن تغيير کردهاند يا نه؟

سيستم کليوي
تغييرات ش��ايع ناش��ي از پيري در اين سيس��تم عبارتند از کاهش
مقدار فيلتراس��يون و کاهش ظرفيت دفع��ي کليهها .هنگام تجويز دارو
(آنهاييکه از طريق کليه دفع ميش��وند) به افراد پير بايد ،اين تغييرات
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(شکل 3ـ)15

کيفوز ،که عموما بعلت پوکی استخوان ايجاد ميشود

را مورد مالحظه قرار داد .تضعيف مزمن کليوي (که عموما در افراد پير
مش��اهده ميشود) موجب تقليل س�لامت عمومي و کاهش مقاومت در
برابر تروما ميگردد.

سيستم عضالني اسکلتي
با افزايش سن ،اس��تخوانها مواد معدني خود را از دست ميدهند.
اين وضع که موسوم به استئوپوروز( )osteoporosisيا پوکی استخوان
اس��ت در بين دو جنس يکسان نيس��ت .در دوره جواني ،توده استخوان
در زنان بيش از مردان ميباشد .با اين وصف ،بعداز دوره يايسگي ميزان
بروز اس��تئوپوروز در زنان بيش از مردان بوده و سرعت بيشتری خواهد
داشت .در نتيجه احتمال بروز شکستگي استخوانها به ويژه گردن فمور
در زنان پير بيش��تر از مردان ميباشد .علل پوکی استخوان شامل تقليل
سطح استروژن ،افزايش دورههای بی تحرکی و مصرف ناکافی و استفاده
غيرموثر کلسيم ميباشند.
پوکی اس��تخوان در شکس��تگيهای مفصل هيپ و شکستگيهای
خود به خود نوع کمپرس جسم مهرهای ستون فقرات نقش مهمی دارد.
موارد بروز اين شکس��تگيها س��اليانه در مردان و زنان باالی 85سال به
ترتيب  1%و  2%برآورد ميشود.
گاه��ي اوق��ات افراد پير در قي��اس با دوره جواني قدش��ان کوتاهتر
ميشود ،زيرا ديسکهاي بين مهرهاي ستون فقرات دچار دهيدراسيون
ميگردند .درفاصله سني  20تا  70ساگي بعلت تخت شدن ديسکهاي
بي��ن مهرهاي از بلندي قد  5س��انتيمتر کاس��ته ميش��ود .کيفوز (خم
ش��دن ستون فقرات) در ناحيه توراس��يک نيز در کاهش قد نقش بازي

(شکل 4ـ)15

ميرسند

بعلت تمايل اندامهاي تحتاني به خم شدن ،اندامهاي فوقاني درازتر بنظر

ميکند و علت آن عموما پوکی استخوان است (شکل  .)15-3هر چقدر
اس��تخوانها پوکتر و شکنندهتر ميشوند ،س��اييدگي در سطح قدامي
س��تون فقرات بيشتر شده و احتمال بروز شکس��تگيهاي کمپرس نيز
باال ميرود .وقتي که خميدگي س��تون فقرات ناحيه توراس��يک بيشتر
ميش��ود ،ناحيه سرو ش��انهها انگار به سمت جلو کشيده شدهاند (شکل
 .)15-4اگر بيماري انس��دادي ريوي مزمن ( ،)COPDبه ويژه آمفيزم،
وجود داشتهباش��د ،پديده کيفوز مشخصتر اس��ت ،زيرا حجم عضالت
فرعي تنفس افزايش پيدا کردهاست.
کاهش مطلق در س��طح هورمونهای رش��د و کاهش پاسخ دهی به
هورمونها آنابوليک ،همزمان با افزايش سن روی ميدهد .اثر نهايي اين
وضع منجر به کاهش توده عضالنی بعد از  25س��الگی به ميزان  4%به
ازای هر دهه تا دهه  50ميباشد .بعد از آن در هر دهه اين ميزان کاهش
ب��ه  10%تا  35%بالغ ميش��ود .نقصان در حجم عض�لات را ميتوان از
نظر ميکروس��کوپی هم با کاهش مطلق عدد سلولهای ماهيچهای و هم
کاهش اندازه سلول نشان داد.
نقايص مرتبط با سيس��تم عضالنی اس��کلتی (مث�لا ناتوانی در خم
نمودن مفصل هي��پ يا زانو به اندازه کافی به علت تغييرات ذاتی) افراد
سالمند را مس��تعد سقوط مينمايد .خس��تگی عضالنی ميتواند منجر
به مش��کالتی (از جمله س��قوط) ش��ود که توان راه رفتن را تحت تاثير
ق��رار ميدهد .تغييرات در وضعيت قرارگيري نرمال بدن ش��ايع بوده و
تغييرات س��تون فقرات در پيري موجب خميدگي بيش��تر آن ميشود.
درج��هاي از اس��تئوپوروز در پيري جنبه همگان��ي دارد .به علت جذب
مداوم استخوان ،انعطاف پذيري آنها کم شده و به راحتي ترک برداشته

تروما در سالمندان

و ميشکنند .ضعف قدرت اس��تخوانها همراه با کاهش قدرت عضالني
ناشي از کم تحرکي ميتواند (حتي با فشار مختصر يا متوسط) منجر به
شکستگيهاي متعدد شود .شايعترين محلهای شکستگی استخوانهای
بلند در س��المندان ش��امل فم��ور پروگزيمال ،هيپ ،بازو و مچ دس��ت
ميباشند .افزايش موارد سقوط به علت تروما منجر به شکستگی موسوم
به  Collesدر انتهای استخوان راديوس ميشود.
سراسر ستون فقرات در پيري دچار تغييرات ميشود .علت عمده آن
اثرات استئوپوروز و کلسيفيکاسيون (استئوفيز) ليگامانهاي نگه دارنده
ميباش��د .اين کلسيفيکاس��يون منجر به کاهش دامن��ه حرکت و تنگ
ش��دن کانال نخاعي ميگردد .تنگ شدن کانال و بيماري استئوفيتيک
پيش��رونده ،اين افراد را در معرض خطر آس��يب ديدگي نخاع (حتي با
کمترين تروما) قرار ميدهد .تنگ ش��دن کانال نخاعي (که موس��وم به
اس��تنوز نخاعي( )spinal stenosisاس��ت ،احتمال تحت فش��ار قرار
گرفت��ن نخاع را (حت��ي بدون هيچگونه شکس��تگي واقعي در س��تون
فقرات گردني) افزايش ميدهد .س��تون فقرات ناحيه پش��ت و کمر نيز
دچار فرس��ودگي پيشرونده شده و به همراه فشار ناشي از استئوپوروز و
تغييرات مربوط به نحوه قرارگيري بدن (پوسچر) منجر به افزايش موارد
سقوط ميشوند .امدادگر پيشبيمارستاني بايد هنگام ارزيابي مصدومان
پير شک زيادي به وجود آسيب ستون فقرات را داشتهباشد ،زيرا بيش از
 50%شکستگيهاي نوع کمپرسيون مهرهها فاقد عالمت ميباشند.

پوست

فصل پانزدهم
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به کم شدن بالش��تک چربي در نواحي داراي برجستگيهاي استخواني
از جمله س��ر ،شانه ،س��تون فقرات ،باسن ،هيپ و پاشنه پا ،ميشود .بي
حرکتي طوالني مدت بدون بالشتک گذاري منجر به نکروز بافتي و زخم
و نيز افزايش درد و ناراحتي در زمان مراقبت و انتقال مصدوم س��المند
ميگردد .نازک شدن پوس��ت ميتواند منجر به از دست رفتن و آسيب
ديدگی قابل توجه بافت در اثر ترومای ناچيز نيز بشود.

تغذيه و سيستم ايمني
کاهش توده بدنی و کاهش ميزان متابوليسم در سالمندی منجر به
کاهش نيازهای کالريک ميش��ود .اما به علت ناتوانی در مکانيس��مهای
مصرف ،سالمند نياز به پروتيين بيشتری دارد .اين وضع معموال موجب
بدتر شدن سوء تغذيه قبال موجود در سالمندان مصدوم ميشود .وضعيت
مالی افراد بازنشس��ته هم ميتواند بر قدرت اتخاب و دس��ترس آنها به
تغذيه با کيفيت مناسب تاثير بگذارد.
در س��المندي ،توانايي سيستم ايمني بدن نيز تقليل مييابد .بطور
کل��ی ،اندامهای مرتبط با سيس��تم دفاعی بدن (تيموس ،کبد و طحال)
دچار کاهش اندازه ميش��وند .مقاومت س��لولي و هومورال نيز تضعيف
ميش��وند .اين وضع به همراه مشکالت تغذيهاي ،که در سالمندان شايع
است ،منجر به افزايش حساس��يت نسبت به عفونت ميشود .سپسيس
يک��ي از عل��ل مرگ بعداز تروماي ش��ديد يا حتي خفي��ف در افراد پير
ميباشد.

در اثر س��المندی پوست و نسوج همبند دچار تغييرات قابل توجهی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميشوند که منجر به مشکالتی در نحوه پاسخ دهی به تروما و نيز ترميم ارزيابي

زخم ميش��وند .تعدا سلولها کاهش يافته ،استحکام بافت ازبين ميرود
و پوس��ت دچار اختالل در عملکرد خود ميگردد .همزمان با پير ش��دن
پوس��ت ،تعداد غدد عرق و سباس��ه کاهش پيدا ميکنند .کاهش تعداد
غ��دد عرق توانايي بدن را ب��راي تنظيم درجه ح��رارت تقليل ميدهد.
کاهش تعداد غدد سباس��ه ،که چربي توليد ميکنند ،موجب خش��کي
پوست و پوسته پوسته ش��دن آن ميشود .توليد مالنين ،رنگدانهاي که
به پوس��ت و مو رنگ ميدهد ،تقلي��ل پيدا کرده و موجب رنگ پريدگي
پيري ميشود .پوست نازک شده و براق بنظر ميرسد که عموما به دليل
تغييرات در بافت پيوندي ميباشد .نازک و خشک شدن پوست ،مقاومت
آن��را در برابر ميکرواورگانيس��مها کاهش داده و موارد بروز عفونت حتي
با تروماهاي کوچک افزايش مييابد .چون االستيس��يته از بين ميرود،
پوس��ت کشيده شده و چين و چروک پيدا ميکند (به ويژه در نواحي با
استفاده زياد مثل پوست روي عضالت صورت).
از بي��ن رفتن بافت چربي ،افراد پير را مس��تعد هيپوترمي مينمايد.
فقدان  20%ازضخامت پوست در سن کهولت و کاهش خونرسانی در اثر
اختالل عروقی نيز دامنه هيپوترمی را بيش��تر ميگرداند .اما هيپوترمی
ممکن اس��ت به علت عفونت پنهان ،هيپوتيروئيديسم و مصرف بيش از
ح��د داروهای فنوتيازينی نيز روی بده��د .اين فقدان بافت چربي منجر

ارزيابي پيشبيمارستاني افراد سالمند به همان روشي است که براي
س��اير مصدومان ترومايي انجام ميش��ود .هرچند که متودولوژی تغيير
نميکند ،اما روند کار در س��المندان مصدوم ممکن است متفاوت باشد.
نظير همه مصدومان ترومايي ،مکانيس��م آسيب وارده را بايد قبل از هر
چيز مورد بررس��ي قرار داد .در اينجا برخ��ي مالحظات ويژه در ارزيابي
مصدومان ترومايي سالمند بيان ميشوند.

مکانيسم آسيب وارده

سقوط

س��قوط علت اصلي مرگ و معلوليت ناش��ي از تروما در افراد باالي
 75سال قلمداد ميشود .تقريبا يک سوم افراد باالي  65سال ،هر ساله
س��قوط ميکنند ،اين ميزان در  80س��الگي به  50%ميرسد .مردان و
زنان به يک نسبت سقوط ميکنند ،اما زنان به علت ضعيف شدن شديد
اس��تخوانها (استئوپوروز) دو برابر مردان دچار آسيب ديدگي خطرناک
ميشوند.
اغلب موارد سقوط به علت تغييرات ناشي از ماهيت پيري در وضعيت
قرارگيري بدن (پوسچر) و نحوه راه رفتن روي ميدهند .تقليل در دقت
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بينايي به علت کاتاراکت ،گلوکوم و ش��ب کوري زمينه س��از سقوط در  15%موارد سوء رفتارها به نهادهای مسئول گزارش ميشوند.
افراد پير ميباش��د .بيماريهاي سيس��تم عصبي مرک��زي و محيطي و
ناپايداري عروقي ناش��ي از بيماريهاي قلبي عروقي نيز موارد س��قوط سوختگيها
س��المندان  20%موارد پذيرش در بخش س��وختگي با  1500مورد
را افزايش ميدهند .با اين وصف ،مهمترين عامل س��قوط در افراد پير،
موانع فيزيکي موجود در محيط زندگي آنها ميباشد (از جمله کفهاي مرگ ناش��ي از آتش را در س��ال تش��کيل ميدهند .در قياس با س��اير
گروههاي س��ني ،در افراد پير س��وختگيهاي با وس��عت و شدت کمتر
لغزنده ،پلهها ،کفشهاي نامناسب و روشنايي ناکافي).
شکس��تگي استخوانهاي بلند يکي از آسيبهاي مهم تلقي شده و منجر به مرگ ميش��وند .ميزان مرگ بعلت س��وختگي در اين افراد 7
شکس��تگي هيپ منجر به افزايش موارد مرگ و مير و معلوليت در افراد برابر بيشتر از افراد جوان ميباشد.
س��المندان به علت اختالل در بينايي و ش��نوايي ممکن اس��ت در
پير ميش��ود .احتمال مرگ ناشي از شکس��تگي هيپ در عرض يکسال
 20%ميباش��د .اين احتمال  2س��ال بعداز واقعه ب��ه  33%افزايش پيدا شناسايي آتشهای خانگی دچار تاخير شوند .کاهش درک درد ميتواند
ميکن��د .مرگ و مير عموما به علت آمبولي ريوي و اثرات ناش��ي از کم منجر به س��وختگيهای قابل توجهی در اين افراد ش��ود .نازک ش��دن
پوست هم ميتواند زمينه سوختگيهای عميقتر را فراهم آورد.
تحرکي ميباشد.
وج��ود بيماريهاي زمينهاي نظير بيم��اري قلبي عروقي و ديابت،
تروماي ناشي از خودرو
موجب تحمل کمتري نس��بت ب��ه اقدامات درماني ميش��ود .کوالپس
 MVCsمهمترين علت مرگ ناش��ي از تروما در افراد پير  65تا 74
عروقي و عفونت از ش��ايعترين علل مرگ ناش��ي از سوختگيها قلمداد
س��اله ميباشد .در يک حادثه رانندگي احتمال مرگ ناشي ازآسيبهاي
ميشوند.
خطرناک در رانندگان پير  5برابر بيش��تر ازرانندگان جوان بود و سرعت
زياد نقش مهم��ی در مرگ اين افراد بازی نميکن��د .بداليل گوناگون ،آسيب تروماتيک مغزي يا TBI
س��المندان معموال در س��اعات روز ،در هوای خوب و در نزديکی منزل
تا سن  70سالگي  10%از وزن مغز کاسته ميشود .دورامتر (سخت
خود دچار حوادث رانندگی ميشوند.
شامه) بيشتر به جمجمه چسبيده و منجر به کاهش حجم مغز ميگردد.
اين ميزان کشتار باال ناشي از برخي تغييرات فيزيولوژيک ميباشد .وريدهاي دورامتر كشيده تر شده وبيش��تر مستعد پارگي ميشوند.يكي
تغييرات جزيي در حافظه و قضاوت به همراه اختالل در بينايي و شنوايي از عوارض اين وضع عبارت اس��ت از کاهش موارد خونريزي اپيدورال و
ميتوانند منجر به مختل ش��دن زمان واکنش ش��وند .يافته ش��ايعی در افزاي��ش موارد خونريزي س��اب دورال .به علت آتروف��ي مغز ،خونريزي
بررس��يهای بعمل آمده اين است که رانندگان سالمند ناتوان از رعايت ساب دورال نس��بتا زياد ،عاليم باليني ناچيزي ايجاد ميکند .همزماني
قوانين ترافيک ميباشند.
ش��وک هيپوولميک و تروماي ناحيه سر ،مرگ و مير بيشتري به همراه
مصرف الکل نقش چنداني در اين رابطه بازي نميکند .فقط  6%رانندگان دارد .بيماريهای قبال موجود يا درمان آنها ميتواند يکی از علل تغيير
پير دچار آسيب کشنده ناشی از مسموميت با الکل شدهاند ،در حاليکه اين س��طح هوشياری در س��المندان باش��د .اگر در مورد اينکه آيا گيجی يا
ميزان در رانندگان ساير گروههاي سني درمجموع  23%ميباشد.
اغتش��اش ذهنی حاد يا مزمن اس��ت ترديد وجود دارد ،بايد مصدوم را
عابري��ن پير بيش از  20%موارد مرگ عابرين را تش��کيل ميدهند .ترجيحا و در صورت امکان برای ارزيابی به يک مركز تروما انتقال داد.
بعلت کند حرکت کردن افراد پير س��يگنالهاي ترافيک ممکن است از
نظ��ر زماني کوتاه بوده و مجال عبور از عرض خيابان را به آنها ندهند .راه هوايي
ارزيابي سالمندان نيز با بررسي راه هوايي شروع ميشود .تغييرات در
به همين علت است که بيش از  45%موارد مرگ عابرين پير در نزديکي
سطح هوشياري موجب ميشود تا زبان راه هوايي را مسدود کند .حفره
چهار راهها اتفاق ميافتد.
دهان را بايد براي وجود اجس��ام خارجي ،مانند دندانهاي مصنوعي که
خشونت و سوء رفتار خانگي
از جاي خود جابجا شدهاند ،مورد معاينه قرار داد.
س��وء رفتار يا آزار ميتواند تعاريف گوناگونی داشتهباش��د (از جمله
ضربه عامدانه منجر به آسيب ،محدوديت غير معقول ،ترساندن يا ارعاب تنفس
يا تنبيه بيرحمانه منجر به آسيب يا درد جسمی يا سايکولوژيک يا عدم سالمنداني که کمتراز  10بار در دقيقه يا بيشتر از  30بار در دقيقه نفس
ارايه خدماتی که از بروز اين وضعيتها جلوگيری ميکنند) .س��المندان ميکشند ،نظير ساير افراد بزرگسال ديگر ،حجم دقيقهاي کافي نداشته
در مع��رض جناي��ت قرار دارند .رفتارهاي خش��ن بي��ش از  10%موارد و نياز به ونتيالسيون کمکي با فشار مثبت دارند .در اغلب بزرگساالن،
پذيرش تروما در س��المندان را تشکيل ميدهند .نياز به مراقبت طوالني ميزان تنفس بين  12تا 20بار در دقيقه نرمال تلقي شده و حکايت از
مدت به علت ناتواني ممکن اس��ت زمينه س��وء اس��تفاده و سوء رفتار با حجم دقيقهاي کافي دارد .با اين وصف ،در يک مصدوم سالمند ،کاهش
س��المندان را توسط مراقبان فراهم آورد .آمارها نشان ميدهند که فقط ظرفيت حجم جاري و فونکسيون ريوي ،حتي با تعداد تنفس  12تا
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 20بار دردقيقه ،ممکن است منجر به حجم دقيقهاي ناکافي شوند .اگر
تعداد تنفس غير طبيعي باشد ،الزم است صداهاي تنفسي فورا مورد
ارزيابي قرار گيرند.

گردش خون

تاخير در زمان پرش��دگي مويرگي عالمت ش��ايعي در س��المندان
ميباش��د ،زيرا کارايي گردش خون در اين افراد کم ميش��ود .بنابراين
وجود اين عالمت دليلي بر تغييرات حاد در سيس��تم گردش خون تلقي
نميشود .درجهاي از کاهش توانايي در سيستم حرکتي ،حسي و گردش
خون��ي در اندامهاي فوقاني و تحتاني افراد پير بيانگر يافتهاي ش��ايع و
نرمال در اين افراد ميباشد.
برخ��ي يافتهها را فقط زماني ميتوان تفس��ير کرد که از وضع قبل
از حادثه يا وضع پايه مصدوم اطالعي در دس��ت باش��د .محدوده نرمال
عاليم حياتي و س��اير يافتههايي که معموال بعنوان اس��تاندارد پذيرفته
ش��دهاند ،در هر فردي نرمال تلقي نش��ده و در افراد پير اين انحراف از
محدوده نرمال ش��ايعتر ميباشد .هر چند که محدودههاي نرمال آنقدر
گستردهاند که اختالفات موجود در بين بزرگساالن را پوشش ميدهند،
اما فردي در هر گروه سني ممکن است در وراي اين محدودههاي نرمال
قرار گرفتهباش��د .داروها ممکن است در اين تغييرات نقش داشتهباشند.
مث�لا ،در يک فرد بالغ فش��ار خون سيس��توليک  120ميلي متر جيوه
نرمال تلقي شده و پذيرش همگاني يافتهاست .با اين وصف ،در بيماري
که دچار هيپرتانس��يون مزمن ميباشد و فشار خون سيستوليک نرمال
او  150ميلي متر جيوه است ،وجود فشار خون سيستوليک  120ميلي
مت��ر جيوه نگرانکننده بوده و ممکن اس��ت بيانگر خونريزي مخفي (يا
مکانيسم ديگري) باشد .ضربان قلب نيز در افراد پير دچارتروما شاخص
ضعيفي تلقي ميش��ود (بعل��ت مصرف داروها و پاس��خ ضعيف قلب به
کاتکوالمينه��اي موج��ود در خون) .اطالعات کمي ي��ا عاليم باليني را
نبايد جداي از يافتههاي ديگر مورد اس��تفاده قرار داد .با اين وصف ،اگر
قادر به شناس��ايي يک تغيير نباش��يم و اگر ندانيم که اين تغيير ممکن
اس��ت يافتهاي پاتولوژي��ک جدي براي يک مصدوم خاص تلقي ش��ود،
نتيجه نهايي براي آن مصدوم رضايت بخش نخواهد بود.

ناتواني

امدادگ��ر پيشبيمارس��تاني باي��د هم��ه يافتهها را ب��ا همديگر در
نظر گرفته و ش��ک زيادي به وجود آس��يب در س��المندان داشتهباشد.
تفاوتهاي فاحش��ي از نظر هوشياري ،حافظه و توجه (نسبت به گذشته
و حال) در ميان سالمندان وجود دارد .تروماي نورولوژيک قابل توجه را
در پرتو وضعيت نرمال و قبل از آسيب فرد ميتوان شناسايي کرد .مگر
کسي در صحنه حادثه اين وضعيت را شرح دهد ،در غير اين صورت بايد
فرض را بر وجود يک آسيب نورولوژيک يا هيپوکسي يا هر دو گذاشت.
توانايي افتراق بين وضعيت مزمن فرد آسيب ديده و تغييرات حاد ناشي
از حادثه ،فاکتور مهمي تلقي ميشود .زيرا اين کار مانع از توجه زياد يا
کم به وضعيت فعلي نورولو ِژيک مصدوم بعنوان شاخصي مهم در ارزيابي
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وضع عمومي او ميش��ود .با اين وصف ،ناهوشياري عالمت خطرناکي در
تمام موارد قلمداد ميشود.
امدادگ��ر پيشبيمارس��تاني بايد س��واالت دقيقي را مط��رح نموده
طوريکه ميزان توجه مصدوم س��المند را نسبت به زمان و مکان ارزيابي
کند .افرادي که  5روز در هفته کار ميکنند و دو روز آخر هفته تعطيل
ميباش��ند ،ميدانند که امروز کدام روز هفته است .اگر اين را ندانند به
مفهوم آن است که دچار درجهاي از بي توجهي گرديدهاند .براي کساني
که در ش��غلهاي اداري کار نميکنند و کس��اني که چندان توجهي به
روزهاي هفته ندارند ،اين عدم تش��خيص روزهاي هفته يا حتي ماههاي
س��ال بعنوان بي توجهي قلمداد نميش��ود ،بلکه فقط حکايت از فقدان
اهمي��ت تقوي��م در زندگي روزمره آنها دارد .ب��ه همين ترتيب افرادي
ک��ه رانندگ��ي نميکنند توجه چندان��ي به جادهها ،حدودات ش��هري،
موقعيتها و نقش��هها ندارن��د .گرچه اين افراد از نظ��ر توجه در حالت
نرمال قرار دارند ،اما ممکن است قادر به شناسايي موقعيت خود نباشند.
کونفوزيون يا ناتواني در بيآد آوردن حوادث و جزييات ماجراهاي گذشته
قبل از آنکه حکايت از فراموش��ي فرد داشتهباش��د ،بيانگر گذش��ته دور
آنها ميباش��د .به همين ترتيب بازگوي��ي مکرر ماجراهاي خيلي دور و
توجه فراوان به گذش��تههاي خيلي دور به جاي گذش��ته نزديک بيانگر
توجه نوستالژيک به سالها و حوادث خاص ميباشد .چنين ديدگاههاي
اجتماعي و سايکولوژيک را نبايد بعنوان عاليم کهولت يا کاهش ظرفيت
فکري در نظر گرفت.

در معرض ديد قرار گرفتن (درآوردن لباس)

سالمندان در برابر تغييرات محيط حساسيت بيشتري دارند .توانايي
آنها در پاس��خ به تغييرات محيطي و نيز در توليد گرما و خالص شدن
از گرماي اضافي تقليل پيدا ميکند .مشکالت تنظيم درجه حرارت بدن
منشا در عدم تعادل الکتروليتها (مثال تخليه پتاسيم ،هيپوتيروئيديسم
و بيم��اري دياب��ت) دارد .فاکتوره��اي ديگر عبارتن��د از کاهش ميزان
متابوليس��م پايه ،کاهش توانايي در لرزيدن ،آترواسکلروز و اثرات داروها
و الکل .هيپرترمي از ناحيه س��کته مغزي ( ،)CVAداروهاي مدر ،آنتي
هيس��تامينها و داروه��اي ضد پارکينس��ون تحت تاثير ق��رار ميگيرد.
هيپوترمي تحت تاثير کاهش متابوليس��م ،چرب��ي بدن ،انقباض عروقي
محيطي و سوء تغذيه ميباشد.

ارزيابي ثانويه ومعاينه فيزيکی

در ارزيابي صدمات ناگهاني ،بعداز مراقبت فوري از آسيبهاي بالقوه
کشنده ،الزم است فاکتورهاي مهم زير را نيز در نظر گرفت .در گردآوري
اطالعات و گرفتن شرح حال وقت بيشتري بايد صرف شود.
• بدن افراد پير ممکن است شبيه به افراد جوان پاسخ ندهد .يافتههاي
معمولي يک بيماري خطرناک مانند تب و درد يا تندرنس ممکن است
ديرتر ظاهر شده و بنابراين ارزيابي بيمار را با مشکل روبرو سازند .عالوه بر
اين ،مصرف برخي داروها ممکن است پاسخ بدن را دچار دگرگوني کنند.
در اغلب موارد ،امدادگر ناچار است فقط به شرح حال متکي باشد.
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• بعلت گرفتاري مصدوم به مشکالت بينايي و شنوايي ،بايد بيشتر صبر
کرد .همراهي و مهرباني با مصدوم سالمند از اهميت زيادي برخوردار
ميباشند .نبايد علم و آگاهي فرد مصدوم را صرفا به علت مشکل
ارتباطگيري يا عدم ارتباط دست کم گرفت .اگر مصدوم بستگان يا
همکاران نزديک داشتهباشد ،ميتوان آنها را در روند گرفتن شرح حال
مشارکت داد يا از آنها خواست تا از نزديک صحت و سقم اطالعات را
تاييد کنند .با اين وصف ،همه سالمندان مصدوم دچار اختالل نميباشند.
صحبت کردن با صدای بلند يا شمرده معموال غير ضروری بوده و ممکن
است نوعی توهين قلمداد شود.
• ارزيابي سالمندان نياز به تاکتيکهاي گوناگون سوال کردن دارد .از
سالمندان بايد به جاي سواالت عام ،سواالت اختصاصي پرسيده شوند،
زيرا تمايل دارند تا در روند ارزيابي به همه سواالت پاسخ بله بگويند.
پرسيدن سواالت باز روش مفيدي در ارزيابي اغلب مصدومان قلمداد
ميشود .اما برخي مواقع ميتوان براي دستيابي به اطالعات دقيق نوعي
ديگر سوال نمود .مثال بجاي اينکه بگوييم درد ناحيه لگن را شرح بده
ميپرسيم آيا درد ناحيه لگن شما تيز ،فشاري يا مبهم است؟ يا در معيار
 1تا  10عدد  10شديدترين درد است آيا درد شما چه عددي را به خود
اختصاص ميدهد؟
• ممکن است فرد مهم ديگري الزم باشد تا در اين روند مشارکت
داده شود .براي بدست آوردن اطالعات موثق ممکن است مشارکت
افراد ديگر از جمله شوهر يا همسر يا مراقب الزم باشد (البته مشروط به
اجازه مصدوم) .نبايد با سالمندان به گونهای رفتارکرد که گويي کودک
هستند .اشتباه شايعی که در ميان پرسنل امدادی و اورژانس وجود دارد
آن است که با سالمندان به گونه کودکان رفتار ميشود .گاهی اوقات،
بستگان خوش نيت آنچنان صحبت ميکنند که گويي آنها نماينده
تام االختيار فرد سالمند در بيان آسيبهای وارده به او هستند .در
چنين موقعيتی ،امدادگر ممکن است به آسانی فراموش کند که دارد
برداشت بالينی و شرح حال مصدوم را تماما از زبان کس ديگری غير
از مصدوم ميشنود و در واقع دچار اشتباه گردد .اين کار نه فقط خطر
بدست آوردن اطالعات غلط و ناکامل را از شخص ثالت به همراه دارد،
بلکه خود مصدوم را به عنوان يک فرد بالغ و عاقل به حساب نميآورد.
برخي افراد پير ممکن است بدون حضور يا کمک يکي از بستگان يا
حاميان خود ،تمايلي به دادن اطالعات نداشتهباشند .اما گاهي اوقات نيز
ممکن است به دالليل مختلف تمايل به حضور هيچ کس نداشتهباشند.
از جمله اين داليل ميتوان به ترس از تنبيه توسط آزاردهندگان اشاره
کرد .سالمندان ممکن است مشکالتي داشتهباشند که دوست ندارند
اعضاي خانواده چيزي در مورد آنها بدانند.
• اخت�لاالت نورولوژي��ک يا تغيير س��طح هوش��ياري در بس��ياری از
س��المندان مش��کل عمدهای محسوب ميش��وند .اين اختالالت ممکن
است به صورت گيجي يا منگي يا دمانس پيري همراه با بيماري آلزايمر
نمود پيدا کنند .اين بيماران فقط مش��کل ارتباطگيري ندارند بلکه قادر
ب��ه ادراک نبوده و نميتوانن��د در روند ارزيابي کمکي بنمايند .اين افراد
ممکن است بي قرار و گاهي اوقات پرخاشگر باشند.

• پرسيدن سواالت ساده ،واضح ،اطمينان بخش و قاطع و تکرار آنها
ممکن است کمک کننده باشد .معموال حضور يکي از اعضاي خانواده يا
دوستان ميتواند در اين موارد کمک کننده باشد.
• توج��ه به اختالل ش��نوايي ،بيناي��ي ،ادراکات و تواناييهاي حرکتي
مصدوم داشتهباشيد .بايد با مصدوم ارتباط چشمي برقرار شود .مصدوم
ممکن است دچار اختالل شنوايي بوده و متکي به لب خواني يا حرکات
ديگر صورت باش��د .س��روصدا ،بي توجهي و قط��ع کالم بايد به حداقل
ممکن برس��ند .بايد به رواني کالم ،حرکات غي��رارادي ،اختالل اعصاب
جمجمهاي يا مش��کل تنفسي توجه شود .آيا حرکات مصدوم نامتعادل،
ناپايدار يا روان است؟
• با مصدوم دست بدهيد تا قدرت دست ،تورگور پوست و درجه حرارت
بدن اورا احساس کنيد .بايد مصدوم را با اسم خانوادگي مورد خطاب قرار
داد .مگر آنکه خودش اس��م ديگري بگويد .از گفتن عباراتي نظير همين
آالن وضع شما خوب ميشود بايد خودداري شود .بايد از سواالت باز نظير
ميتوانيد درد شکمي خودتان را براي من شرح دهيد؟ استفاده کرده و از
پرسيدن سواالتی مانند « کجا درد ميکند » خوداری شود.
• ب��ه حرکات و رفتارهاي نامناس��ب با صحنه حادث��ه توجه کنيد .به
آراي��ش ظاهري افراد توجه کنيد .آيا آرايش ظاهري و لباس پوش��يدن
مصدوم با وضعيت صحنه حادثه تناسب دارد يا نه؟ بايد به نحوه نشست
و برخاس��ت او توجه کرد .آيا ش��واهدی احتمالی به نفع س��وء رفتار با
سالمند يا غفلت از او وجو دارند يا نه؟
• ب��ه وضع تغذيهاي مصدوم توجه داشتهباش��د .آيا مصدوم س��رحال،
الغر يا نحيف بنظر ميرس��د يا نه؟ مصدومان س��المند در برابر تشنگي
حساس��يت کمتري دارند .توان کليههاي اين اف��راد در مقابله با چالش
ناش��ي از آس��يب کاهش پيدا ميکند .توان کليه براي تغليظ ادرار حتي
قبل از بروز سانحه کمتر شده و منجر به دهيدراسيون ميشود .برون ده
ادراري در افراد پير معيار خوبي براي ارزيابي پرفوزيون قلمداد نميشود.
مق��دار چربي (به ميزان  15%تا  )30%و آب کلی بدن اين افراد کاهش
پيدا ميکند.
• در سالمندان وزن عضالت اسکلتي کاهش يافته ،استخوانها ضعيف
وش��کننده شده ،مفاصل دچار فرس��ودگي گرديده و استئوپوروز عارض
ميش��ود .احتمال شکس��تگي با تروماهاي خفيف وجود داش��ته و خطر
شکستگي مهرهها ،لگن و دندهها به شدت افزايش مييابد.
• در س��المندان فرسودگي سلولهاي عضله قلب وجود داشته و تعداد
س��لولهاي ضربانساز کاهش مييابد .اين افراد در معرض بي نظميهاي
قلبي ميباش��ند ،زيرا االستيس��يته قلب و ش��ريانهاي ب��زرگ کاهش
يافتهاس��ت و اس��تفاده وس��يع از داروهاي بتابلوک��ر و بلوکرهاي کانال
کلسيم و ديورتيکها اين مشکل را دوچندان ميکند .معموال بعداز وقوع
حادثه ،حتي بدون آس��يب ديدگي ري��وي ،برون ده قلب کاهش يافته و
هيپوکسي عارض ميش��ود .حجم ضربهاي قلب و تعداد ضربانهاي آن
و نيز رزرو قلبي تقليل پيدا ميکنند .همه اين عوارض منجر به افزايش
موارد مرگ و مير و آس��يب ديدگي در سالمندان ميشود .سالمندي که

تروما در سالمندان

فصل پانزدهم

385

خواهد بود .از آن مهمتر اينکه خونريزي داخلي ميتواند سريعا پيشرفت
کرده و منجر به شوک و مرگ شود.
• داروه��ای هيپوگاليس��ميک (مانندانس��ولين ،متفورمي��ن ،گاليبين
کالميد و روزی گليتازون) ممکن است خودشان زمينه ساز حادثه بوده
و امکان گلوکز درمانی را با مشکل روبرو نمايند.
• داروهای گياهی معموال توس��ط سالمندان مورد استفاده قرار گرفته
و چون در ليس��ت داروهای مصرفی بيان نميش��وند ،بهتر اس��ت بطور
اختصاصی در مورد مصرف آنها س��وال ش��ود .دوز مصرفی اين داروها
نامرتب بوده و بنابراين عوارض ناخواس��ته و تداخالت داريي قابل پيش
(شکل 5ـ )15برچسب مخصوص دال بر سابقه مصرف دارو روی درب ورودی که به بينی نميباش��ند .عوارض اين داروها شامل خونريزی (فرآوردهای سير)
امدادگر ميگويد اين سابقه روی درب يخچال نصب شده است.
و سکته قلبی (افدرين  )Ma –Huang /ميباشند.
در افراد س��المند دچار عدم هوشياری و افرادی که ليست بلند باال
فشار خون سيستوليک  120ميلي متر جيوه دارد را بايد با فرض شوک
يي از داروهای با اس��امی مختلف دارند ،مش��کل بتوان ليست داروهای
هيپوولميک مورد بررسي قرار داد ،مگر آنکه خالف آن ثابت شود.
مصرف��ی را تهيه ک��رد .در برخی جوامع ،نهادهای امداد رس��ان در اين
• ظرفيت حياتي يک فرد س��المند ت��ا  50%کاهش مييابد .تغييرات
خص��وص برنامههايي تدارک ديده و تاريخچه مصرف دارويي مصدوم را
کيفوتي��ک در س��تون فق��رات (قدام��ي خلف��ي) موجب ع��دم تعادل
با ش��رح جزييات در جايي عمومی در ه��ر خانهای (مثال درب يخچال)
ونتيالس��يون – پرفوزيون ريهها در حالت اس��تراحت ميشود .در قياس
نصب ميکنند .برچسبی روی درب ورودی منزل قرار داده شده که تيم
با افراد جوان ،هيپوکس��ي در افراد پير کمتر ناش��ي از ش��وک ميباشد.
امدادگران را از ليست داروها مطلع مينمايد (شکل .)15-5
دامنه حرکات قفس��ه سينه در افراد پير محدود ميشود .حجم جاري و
حجم دقيقهاي کمتر ميش��وند .کاهش در تبادل اکسيژن و دي اکسيد
ي در افراد پير رو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کربن در س��طح مويرگها قابل توجه است .هيپوکسم 
مراقبت از مصدوم
به شدت ميگذارد.
راه هوايي
داروها

آش��نايي با داروهاي مصدوم س��المند ميتواند اطالع��ات مفيدي را در
اختي��ار امدادگر قرار دهد .بيماريهای قبال موجود در س��المندان دچار
تروما يافته ش��ايعی اس��ت .گروههای دارويي زير دارای اهميت ويژهای
ميباش��ند ،زيرا مورد استفاده گسترده سالمندان بوده و اثرات احتمالی
بر روند مراقبت از او دارند:
• بتا بلوکرها (پروپرانولول ،متوپرولول) ميتوانند علت مطلق يا نس��بی
برادی کاردی در مصدوم قلمداد ش��وند .در چنين شرايطي ،نبايد انتظار
داش��ت که تاکيکاردي بعنوان يکي از عاليم شوک ظاهر شود .سرکوب
دارويي مکانيس��مهاي دفاعي س��مپاتيک نرمال بدن ميتواند ،وضعيت
وخيم گردش خون مصدوم را ماس��که کند .اين افراد حتي بدون عاليم
هشدار دهنده ممکن است سريعا وارد فاز غيرجبراني شوک شوند.
• داروهای بلوک کننده کانال کلسيم (مثال وراپاميل) ممکن است از انقباض
عروق محيطی جلوگيری کرده و شوک هيپوولميک را تشديد نمايند.
• داروهای ( NSAIDsمانند ايبوپروفن) ممکن اس��ت موجب اختالل
پالکتی و تشديد خونريزی شوند.
• داروهای ضد انعقادی (مانند کلوپيدوگرل ،آسپرين ،وارفارين) ممکن
است خونريزی را تشديد نمايند .دادهها حکايت از آن دارند که استفاده
از  ،Warfarinخطر خونريزی مغزی را افزايش داده و نتايج ناگواری به
همراه دارد .زمانی که مصدوم از يک داروی ضد انعقادی اس��تفاده کند،
هر نوع خونريزي ناشي از تروما در او خطرناک بوده و کنترل آن مشکل

وجود دندانهاي مصنوعي در مصدومان سالمند ميتواند برقراري راه
هوايي را با مشکل روبرو نمايد .بهتر است اين دندانها در سرجاي خود
باقي بمانند تا بتوان ماسک اکسيژن را راحتتر به دور دهان مصدوم قرار
داد .با اين حال دندانهاي پارس��يال ممکن اس��ت در شرايط اورژانسي
جابجا ش��ده و راه هوايي را به طور ناقص يا کامال مس��دود نمايند .اين
دندانها را بايد برداشت.
ش��کنندگی باف��ت مخاطی ناحي��ه نازوفارنژي��آل و احتمال مصرف
داروهای ضد انعقادی موجب ميش��وند تا مصدوم دچار تروما به هنگام
قرار دادن لوله تراش��ه در معرض خطر خونريزی بيش��تری باش��د .اين
خونريزی اختالل در راه هوايي را بيشتر گردانيده و منجر به آسپيراسيون
ميش��ود .آرتريت ممکن است مفاصل  TMو س��تون فقرات گردنی را
درگير نمايد .کاهش انعطاف پذيری در اين نواحی گذاش��تن لوله تراشه
را با مشکل بيشتری روبرو مينمايد.
برقراری راه هوايي عمدتا به اين منظور اس��ت تا از رسيدن اکسيژن
کافی به بافتها اطمينان حاصل کرد .ونتيالسيون مکانيکال زود هنگام
به کمک ماسک  BVMيا گذاشتن لوله تراشه درسالمندان دچار تروما
بايد س��ريعا مورد مالحظه قرار گيرد ،زيرا ذخيره فيزيولوژيک اين افراد
بشدت محدود شدهاست.

تنفس

 386مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

در همه مصدومان ترومايي ،دادن فوری اکسيژن بايد مد نظر باشد.
 .شيوع  COPDدر سالمندان زياد است .با وجود  ،COPDاتکا مرکز
کنترل تنفس نس��بت به مقدار  CO2موجود در خون از بين ميرود و
به کاهش مقدار اکسيژن خون متکي ميشود .با اين وصف براساس اين
تغييرات نبايد مصدوم ش��ديدا مجروح را به هيچ وجه از تجويز اکسيژن
مح��روم نمود .اگرافزايش س��طح  CO2منجر به خواب آلودگی ش��ود،
ونتيالس��يون به کمک  BVMيا حتی لوله تراشه اقدام مناسبی قلمداد
ميشود Spo2 .بايد بيشتر از  95%باشد.
افراد س��المند دچار انعطاف ناپذيری ديواره قفس��ه سينه ميشوند.
ع�لاوه بر اي��ن ،کاهش قدرت عضالت ديواره و س��فت ش��دن غضروف
مفاص��ل ،مق��دار انعطاف پذيري قفس��ه س��ينه را تقلي��ل ميدهد .اين
وضعي��ت و تغييرات ديگر موج��ب کاهش حجمهاي ريوي ميش��وند.
مصدوم س��المند در قياس با مصدوم جوان ممکن اس��ت زودتر نياز به
تنفس کمکي با اس��تفاده از BVMپيدا کند .فش��ار مکانيکال وارده به
کنترل درجه حرارت بدن
ماس��ک نجات بايد بيشتر ش��ود تا بتوان بر مقاومت ديواره قفسه سينه
سالمندان را در زمان مراقبت و انتقال بايد از نزديک براي هيپوترمي
مصدوم سالمند فايق آمد.
و هيپرترمي تحت نظر داش��ت .هر چند که براي س��هولت معاينه الزم
گردش خون
اس��ت که مص��دوم در معرض ديد ب��وده و لباسها درآورده ش��وند ،اما
کنترل خونريزي در افراد س��المند قدري با س��اير افراد تفاوت دارد .سالمندان نسبت به از دست رفتن حرارت بدن حساسيت ويژهاي دارند.
در افراد سالمند رزرو قلبي عروقي ناچيز است .عاليم حياتي را در افراد اثرات مصرف داروهاي مختلف ممکن اس��ت مصدوم را مس��تعد گرماي
پير نميتوان بعنوان ش��اخص خوبي در تش��خيص ش��وک بکار گرفت ،بيش از حد نمايد .در چنين وضعي اگر نتوان مصدوم را سريعا به محيط
زيرا در فردي که در حالت عادي دچار هيپرتانس��يون است ،فشار خون مناس��ب رس��اند بايد با مکانيس��مهايي او را خنک کرد .نجات و بيرون
سيس��توليک  110ميلي متر جيوه ميتواند بيانگر ش��وک باشد .کاهش کش��يدن طوالنی مدت مصدوم از شرايط بسيار گرم و سرد ممکن است
حجم خون درگردش ،احتمال آنمی مزمن و بيماری قبال موجود قلبی يا او را در مع��رض خطر بيش��تر قرار داده و بنابراين بايد فورا درخواس��ت
کرونری همگی موجب آن ميشوند تا حتی در برابر خونريزی متوسط هم کمک ش��ود .روشهای خارجی گرم و خنک کردن سالمند دچار تروما
تحمل خيلی ناچيزی وجود داشتهباشد .کنترل فوری خونريزی با اعمال بايد تعديل شوند تا احتمال آسيب ديدگی به پوست به حداقل برسد.
فشار مس��تقيم ،تثبيت يا بيحرکتسازی شکستگيها و انتقال سريع به
يک مركز تروما از جمله اقدامات اساس��ی قلمداد ميشوند .تجوير داخل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وريدي مايعات تابع ش��ک به وجود خونريزي شديد (براساس مکانيسم
مالحظات قانوني
حادثه) و ظاهر عمومي شوک ميباشد.
هن��گام مراقبت از س��المندان مص��دوم چند مس��ئله قانوني را بايد
بيحرکتسازي
مد نظر داش��ت .شواهد اخير نش��ان ميدهند که اگرچه با افزايش سن
محافظت از ستون فقرات گردني ،به ويژه در مصدومان ترومايي دچار ميزان مرگ و مير باال ميرود ،اما  80%مصدومان سالمند دچار ترومای
آس��يب چند سيس��تم ،رعايت يکي از اصول مراقبت استاندارد ميباشد .ترخيص ش��ده به زندگی معمولی خود برميگردند .در ش��رايط خاصی،
رعاي��ت اين اصل در س��المندان فقط به موقعيته��اي ترومايي محدود خود مصدوم يا يکی از اعضای خانواده خودش��ان مس��ئوليت مراقبت را
نميش��ود .بلکه حتي در مشکالت طبي حاد که بازکردن راه هوايي يک به عهده خواهند گرفت (مثال سالمند دچار سوختگی وسيع) .در چنين
اولويت اس��ت ،نيز بايد رعايت شود .وجود آرتريت دژنراتيو ستون فقرات وضعی بايد پيش��رفتهترين برنامه و دس��تور العمل مراقبتی را در اختيار
گردني در افراد پير آنها را مس��تعد آس��يب نخاعي در هنگام مانورهاي آنها قرار داد( .اين دو جمله اخير نياز به بازنگری دارند .مترجم)
گردني مينمايد .نکته ديگري که بايد در حرکات نابجاي س��تون فقرات
در بخ��ش اعظم خاک اياالت متحده آمريکا هيچکدام از همس��ران،
گردني مورد توجه باش��د ،احتمال انسداد شريانهاي خون رسان مغزي فزن��دان ،خواهره��ا و برادره��ا و همس��ران فرزن��دان و والدي��ن ح��ق
ميباش��د .اين وضع ميتواند موجب ناهوش��ياري و حتي س��کته مغزي تصميمگيري پزشکي براي يک فرد بالغ را ندارند .وکالي قانوني و قيمها
( )Strokeبشود.
ممکن اس��ت حق دخل و تصرف در امور مالي افراد را داشتهباش��ند اما
هنگامي که امدادگر براي سالمندي دچار کيفوز شديد کوالر گردني ضرورتا حق تصميمگيري پزش��کي در مورد آنه��ا را ندارند .حتي ولي

ميگذارد ،بايد مطمئن شود که کوالر بر راه هوايي يا شريانهاي کاروتيد
فش��ار وارد نميکند .در صورتي که کوالرهاي استاندارد نامناسب باشند
ميتوان از روشهاي بيحرکتسازي کمتر مرسوم مانند حوله لوله شده
و بلوک کردن ناحيه سر ،استفاده کرد.
هنگام بيحرکت کردن س��المندان در حالت س��وپاين ،ممکن است
الزم ش��ود در زير سر و بين ش��انههاي مصدوم پدگذاري صورت گيرد.
به علت فقدان بافت چربي در افراد پير ممکن اس��ت الزم شود تا هنگام
ق��راردادن آنها روي بکبورد جاهاي ديگر را نيز پد گذاري نمود .هنگام
قرارگيري مصدوم روي بکبورد امدادگر بايد نقاط فش��اري را پيدا کرده
و بطرز مناسبي آنها را پد گذاري نمايد .هنگام بستن بندهاي بکبورد،
مصدوم سالمند ممکن است به علت کاهش دامنه حرکات مفاصل هيپ
و زانو ،قادر به راس��ت کردن پاهاي خود نباش��د .در اين حالت بايد زير
زانوها پد گذاري مناسب انجام شود.

تروما در سالمندان

قهري و سرپرس��تان نيز براس��اس قوانين ايالتي ممکن است با توجه به
دامنه اختيار چنين حقي را داش��ته يا نداشتهباشند .امدادگر بايد از اين
موضوعات قانوني مطلع بوده و فقط مستند قانوني را در اين رابطه قبول
داشتهباشد.
درصحنه حادثه ،امدادگر ممکن اس��ت در تشخيص چنين مسايل
ظريف قانوني مش��کل داشتهباش��د .چون آمبوالنس ب��ه صحنه حادثه
فراخوان داده ش��ده و«درخواست کمک» مطرح شدهاست ،امدادگر بايد
براس��اس رضايت ضمني (در مورد افراد ناهوش��يار يا افراد دچار کاهش
ظرفيت فکري) دست بکار شود.
اگر ضرورتي به روشن شدن بيشتر وضع باشد يا اگر کسي خواست
اقدام به مراقبت پيشبيمارستاني کند ،موضوع بايد با افسر پليس حاضر
در صحنه حادثه درميان گذاشته شود .قانون چنين اختياري را به افسر
حاض��ر در صحنه تفويض کرده ت��ا تصميم به موقع��ي بگيرد .جزييات
حادثه را بايد بعنوان بخشي از پرونده همراه مصدوم به دقت ثبت کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدرفتاری با سالمندان و غفلت از آنها

س��وء رفتار با س��المندان به هر نوع فعلي اطالق ميشود که يکي از
بستگان ش��خص سالمند (با هر نسبتي) يا اشخاص نزديک که روزانه با
او در تماس خانوادگي قرار دارند (هم اطاقي ،خانه دار) يا هر ش��خصي
که س��المند براي احتياجات روزانهاش از جمله غذا ،لباس و مس��کن به
او متکي اس��ت يا مراقبان حرفهاي ،مرتکب شده و اين کار به قصد بهره
برداري از خود سالمند يا مايملک او يا عواطف او انجام ميشود.
گزارش��ات و شکايات مربوط به سوء رفتار با سالمندان و بي توجهي
به آنها روز به روز بيشتر ميشود .وسعت واقعي سوء رفتار با سالمندان
نامعلوم است .داليل اين نامعلومي عبارتند از:
 .1بخ��ش فراواني از موارد س��وء رفتار با س��المندان در جامعه پنهان
ميشود.
 .2سوء رفتار و بي توجهي نسبت به سالمندان تعابير مختلفي دارد.
 .3س��المندان از گزارش دادن موارد س��وء رفتار به نهادهاي قانوني و
س��ازمانهاي رفاه اجتماعي اکراه داشته و واهمه دارند .يکي از قربانيان
نمونه س��وء رفتار با س��المندان ،پدر يا مادري اس��ت که به دليل آنکه
ش��خص آزاردهنده تربيت شده خودش ميباش��د احساس گناه يا شرم
ميکند .عالوه بر اين س��المند ممکن اس��ت از انتقامگيري و بدتر شدن
وضع واهمه داشتهباشد.
 .4برخ��ي سيس��تمهای قضايي فاقد مکانيس��م گزارش دهي رس��مي
ميباش��ند .در برخي جاها اساس��ا قانوني براي رس��يدگي به موارد سوء
رفتار با سالمندان وجود ندارد.
عاليم فيزيکي و عاطفي سوء رفتار از جمله تجاوز به عنف ،گازگرفتن
و محروميت از غذا اغلب مورد غفلت واقع شده يا شايد به دقت شناسايي
نميش��وند .زنان پير به ويژه تمايل به گزارش موارد خشونت جنسي را
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به نهادهاي قانوني ندارند .ناتواني بدني ،کهولت و ساير اشکال تغيير در
وضع روحي (ازجمله افسردگي ناشي از دارو) ممکن است باعث شوند تا
افراد پير موارد سوء رفتار را گزارش ندهند.

مشخصات افراد آزارديده

مشخصات سالمندان آزارديده به قرار زير است:
•  65سال به باال( ،به ويژه زنان  75ساله به باال) سن دارند
• ناتوان و سست ميباشند
• چندين بيماری مزمن دارند
• دچار اختالل حواس هستند
• سيکل خواب مختل داشته ،در خواب قدم ميزنند يا در طول شب
فرياد ميکشند.
• دچار بي اختياري ادرار ،مدفوع يا هر دو هستند
• براي کارهاي روزانه متکي به ديگران ميباشند يا قادر به زندگي
مستقل نيستند

مشخصات افراد آزار رسان

چون بس��ياري از افراد پير در محي��ط خانوادگي زندگي ميکنند و
عموما زنان بيش از  75س��اله ميباش��ند ،بررسي محيط زندگي ممکن
است سرنخهايي بدست بدهد .شخص آزار رسان معموال همسر سالمند
يا عروس ميانس��ال فرد س��المند ميباش��د که از کودکان و والدين پير
مراقبت نموده و در همان حال ممکن اس��ت کار تمام وقت يا پاره وقت
نيز داشتهباش��د .اغلب اين افراد در رابطه با مراقبت از س��المندان دوره
خاصي را نگذراندهاند و بعلت س��رويس دهي م��داوم به اعضاي خانواده
فرصت فراغتي ندارند.
س��وء رفتار تنها به محيط خانوادگي محدود نميش��ود .محيطهاي
ديگ��ر نظير س��راي س��المندان ،نقاهتگاهه��ا و مراکز مراقب��ت دايمي،
جاهايي هس��تند که سالمندان در معرض آسيبهاي فيزيکي ،شيميايي
ي��ا فارماکولوژيک ق��رار دارند .مراقبان در اين مراکز ممکن اس��ت افراد
س��المند را بعنوان مش��کل اجتماعي در نظر گرفته و آنها را در جرگه
بيماران العالج و نامطلوب قرار دهند .مشخصات معمول افراد آزاررسان
به قرار زير است:
• در منازعات خانوادگي غرق شدهاند.
• کامال خسته ميباشند
• بيکار هستند
• مشکالت مالي دارند
• به موارد مخدر اعتياد دارند
• سابقا مورد سوء رفتار قرار گرفتهاند

انواع بد رفتاری

سوء رفتارها را ميتوان به سه طريق دستهبندي کرد:
 .1س��وء رفتار فيزيکي .اين نوع سوء رفتار شامل خشونت ،بي توجهي،
س��وء تغذيه ،زندگي در محيط ناجور و مراقبت فردي ناجور .عاليم سوء
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(شکل6ـ )15عالئم سوء رفتار فيزيکي در سالمندان ،A .خونمردگيهاي ناشي از ضربات
مشت .اين زن فقط زماني حاضر شد به بيمارستان برود که پليس به او توصيه نمود .وقتي
در آستانه ترخيص از بيمارستان بود گفت که در ناحيه گردن احساس درد دارد .مطالعات
راديوگرافي نشان داد که تنه مهره  C6او دچار شکستگي شده است ،B .زخم اسکالپ (پوست
ناحيه سر) .اسکالپ يکي از جاهائي است که در افراد سالمند بيشتر مورد اصابت قرار گرفته و
اغلب موجب شوک هموراژيک ميشود.

رفتار فيزيکي يا بي توجهي ممکن است واضح ،نظير اثر داغ کردن روي
بدن يا ناواضح نظير س��وء تغذيه باشند .عاليم س��وء رفتار با سالمندان
شبيه همان عاليمي هستند که در سوء رفتار با کودکان مشاهد ميشوند
(شکل .)15-6
 .2س��وء رفتار سايکولوژيک .اين نوع سوء رفتار ،اشکال گوناگونی دارد
از جمل��ه :بي توجهي ،بکارگيري کلمات رکيک ،تحقير کردن يا محروم
نمودن از تحريکات حسي
 .3س��وء رفتار مالي .اين نوع س��وء رفتار شامل سرقت اشيا با ارزش يا
اختالس از سالمندان ميباشد.

نکات مهم

بس��ياري از افراد آزارديده آنچنان ترس��يدهاند که ناچ��ار به بيانات
دروغين ميش��وند .در مورد س��وء رفتار خانوادگي با سالمندان ،ترس از

در بس��ياری از کش��ورها ،امدادگران ازنظ��ر قانونی موظف به
گزارش موارد بدرفتاری با س��المندان (يا بزرگس��االن) ،غفلت از
آنها و س��وء استفاده از آنها هس��تند .بدرفتاری عبارت است از
تحميل آگاهانه درد ،صدمه ،نگرانی فکری ،محدوديت نامعقول يا
ارتباط جنس��ی بدون رضايت .غفلت يعنی بي توجهی به شرايط
زندگی س��المند توس��ط مراقبان ،به نحوی که سالمت جسمی و
روانی او درمعرض خطر قرار گيرد .س��وء استفاده عبارت است از
اس��تفاده غيرقانون��ی از اموال و امکانات س��المند درجهت خالف
امي��ال و اه��داف او .در س��الهای اخي��ر ،موارد س��المند آزاری
افزايش قابل توجهی پيدا کردهاس��ت .اما بزرگس��االن جوانی که
دچار امراض ناتوان کننده ميباش��ند (مانند بيماری روانی ،عقب
ماندگی ذهنی ،معلوليت جس��می) نيز در معرض خطر بدرفتاری
و غفلت هستند.
ش��واهد دال ب��ر بدرفتاری و غفلت ش��امل آس��يبهای غير
معمول و غيرقابل توجيه ،ش��رح حالهای متفاوت از يک رويداد،
ف��رد مراقبی که مان��ع از صحبت س��المند با ديگران ميش��ود،
دهيدراسيون يا سوء تغذيه ،افسردگی ،عدم دسترسی به :داروها،
عينک ،دندان مصنوعی و س��اير وسايل ضروری؛ فقدان بهداشت
ف��ردی؛ محيط زندگی بهم ريخته و فق��دان گرما و خنکی کافی
ميباشند.
امدادگ��ران بايد موارد بدرفت��اری را به نهاده��ای اجتماعی
مسئول گزارش نمايند .اگر فرد در معرض خطر فوری باشد يا اگر
مورد آزار جنسی قرار گرفتهباشد ،الزم است تا به مامورين قانون
هم اط�لاع داد .در مواردی که مرگ احتم��اال به علت بدرفتاری
يا غفلت باش��د ،امدادگر بايد به پزشکی قانونی و دادگستری هم
اطالع دهد.
طرد ش��دن از محيط خانوادگي ميتوان��د آنها را ناچار کند تا راجع به
منش��ا سوء رفتار دروغ بگويند .در ساير موارد س��وء رفتار با سالمندان،
ترس از محروميت حس��ي يا متهم ش��دن به ديوانگي ممکن است مانع
از گفتن حقيقت بش��ود .امدادگر پيشبيمارس��تاني بايد با سوء رفتار با
س��المندان آشنايي داشته و هر مش��کلي را که سالمند بيان ميکند به
اطالع مراکز صالحيت دار برساند.
با شناسايي کردن موقعيتي که سوء رفتار در آنجا جريان دارد ممکن
است بتوان از وارد شدن تروماي بيشتر به فرد آزار ديده جلوگيري کرد.
با گزارش موارد مشکوک به سوء رفتار ميتوان زمينه ارجاع و محافظت
از اين موارد توسط سازمانهاي انسان دوست ،اجتماعي و حافظ سالمت
عمومي را فراهم آورد (قاب .)15-1

تروما در سالمندان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محل انتقال سالمندان مصدوم
يک��ی از چالشهای مهم در مراقبت پيش بيمارس��تانی آن اس��ت
که معلوم ش��ود کدام دس��ته از مصدومان ميتوانند از امکانات جراحی
و درمان��ی موجود در مركز تروما اس��تفاده کنن��د .بداليل متعددی که
قبال بيان ش��د ،معيارهای ترياژ در سالمندان مصدوم چندان قابل اتکاء
نميباش��ند .درهرحال بهتر آن است که در مورد انتقال مصدوم سالمند
به مركز تروما سختگيری چندانی اعمال نشود .اطالعات حکايت از آن
دارند که تعدادس��المندان مصدومی که از مراقبتهای موجود در مراكز
تروما منتفع ش��دهاند ،بس��يار بيش از حد انتظار بودهاست .با اين حال،
تلفات احتماال قابل پيش��گيری در سالمندان منتقل شده به مراكز تروما
کمتر است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتقال طوالنی مدت
بخش اعظم مراقبتهای پيش بيمارس��تانی الزم در مورد سالمندان
مصدوم همانهايي هس��تند که در مورد ساير مصدومان انجام ميشوند.
ب��ا اين ح��ال در انتقالهای طوالنی مدت چند م��ورد خاص بايد لحاظ
ش��وند .اين موارد از آن نظ��ر مهم اند که بتوان س��المند مصدوم حتی
با داش��تن آس��يبهای آناتوميک نه چندان قابل توجه را مس��تقيما به
مركزتروما منتقل کرد.
درمان ش��وک در ش��رايط پيش بيمارس��تانی نياز به ارزيابی دقيق
عاليم حياتی در زمان انتقال طوالنی مدت دارد .بعد از کنترل خونريزی
با اقدام مناس��ب ،مايع درمانی بايد براس��اس پاسخ فيزيولوژيک تنظيم
ش��ود تا بت��وان حجم داخل عروقی را در س��طح مطلوب نگه داش��ته و
درهم��ان حال از تجمع بيش از حد مايع در مصدوم دچار فونکس��يون
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قلبی مختل ممانعت بعمل آورد .در قياس با گذشته استفاده از PASG
در س��المندان مصدوم کمتر شدهاس��ت ،اما در زم��ان انتقال از مناطق
دورافتاده ميتوان از آن به منظور بيحركتكردن شکس��تگيهای لگن
و اندام تحتانی اس��تفاده کرد .با اين وصف PASG ،ميتواند نارس��ايي
قلبی در مصدومان قبال مبتال را تشديد نمايد .عالوه براين ،ونتيالسيون
هم ممکن است دچار اختالل شود ،زيرا فشار وارده به ديافراگم افزايش
پيدا ميکند .س��المندان به علت کاهش ظرفيت ديواره قفس��ه س��ينه،
هنگام تنفس اتکا فراوانی به ديافراگم دارند .تصميم در مورد استفاده از
 PASGدر يک س��المند مصدوم نياز به مراقبت بيش از حد و توجه به
بروز عواقب آن دارد.
بيحرکتس��ازی اين مصدومان روی يک بکبورد بلند در انتقالهای
طوالن��ی مدت ،آنها را درمعرض خطر زخم بس��تر مينمايد .س��اختار
ضعيف پوس��ت و خونرس��انی ناکافی موجب عواق��ب زود هنگام و دوراز
انتظاری در اين مصدومان ميش��وند .در چني��ن مواقعی بايد پدگذاری
مناسب انجام شود .نهادهای امدادرسان در مناطق دورافتاده بايد به فکر
خريد بکبورد کم فش��ار باشند تا بتوان هم مصدوم را فيکس نمود و هم
در همان حال خطر بروز زخم بستر را کاهش داد.
کنترل ش��رايط محيطی در انتقال طوالنی مدت مصدومان سالمند
دارای اهميت فراوانی است .کنترل درجه حرارت درون خودرو و پوشاندن
مناس��ب مصدوم ،مانع از هيپوترمی خواهند ش��د .مصدوم هيپوترميک
دچار لرزش ميشود که ميتواند منجر به متابوليسم غير هوازی ،اسيدوز
الکتيک و تشديد شوک گردد.
س��رانجام اينک��ه ،انتقال مصدومان س��المند از مناط��ق دور افتاده
ميتوان��د يکی از موارد اس��تفاده بهينه از انتقال هوايي باش��د .انتقال با
هليکوپتر ميتواند زمان انتقال و زمان شوک را کاهش داده و دسترسی
س��ريع به مراقبت بيمارس��تانی از جمله جراحی و تزريق خون را فراهم
آورد.
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خالصه فصل
سالمندان اکنون در قياس با گذشته از زندگي سالمتر ،بانشاطتر
و طوالنيتري برخوردار ميباشند .در نتيجه تروما به عاملي مهم در
مرگ و مير و معلوليت در ميان سالمندان تبديل شدهاست .سالمندان
گروه ويژهای از افراد دچار تروما را تشکيل ميدهند .هرچند که اصول
کلی مراقبت از اين افراد يکسان ميباشد ،با اين وصف در مراقبت
از سالمندان بايد به چند مورد ويژه توجه نمود .تغييرات آناتوميک
و فيزيولوژيک ناشي از پيري ،بيماريهاي مزمن و مصرف داروهاي
مختلف ميتوانند زمينه ساز بروز برخي انواع تروما بوده و آسيبهاي
تروماتيک را پيچيدهتر نموده و موجب کاهش توانايي جبران در برابر
شوک شوند .سالمندان از ذخيره فيزيولوژيک کمتری برخوردار بوده و
در برابر ضربات فيزيکی تحمل کمتری دارند.
آگاهی از سابقه پزشکی و داروهای مورد مصرف سالمند مصدوم در
مراقبت از او اهميت اساسی دارد .برخي فاکتورها در سالمندان دچار
تروما ميتوانند عاليم اوليه وخامت وضع را ماسکه نموده و احتمال وارد

شدن سريع به فاز غيرجبراني شوک را (بدون عالمت هشدار دهنده)
افزايش دهند .در سالمندان حتي يک مورد تروماي ساده ميتواند به
بيماري حاد سيستميک تبديل شده و موجب عوارض بالقوه کشندهاي
در آنها شود .آگاهی از الگوهای ويژه ترومای وارده به سالمندان ،از
جمله سالمند آزاری نيز ضرورت دارد .مراقبت به موقع از سالمندان
دچار تروما ميتواند اهميت ويژهاي در معالجه آنها داشتهباشد .در ترياژ
سالمندان مصدوم ،انتقال مستقيم به مركز تروما و عدم سختگيری در
اين مورد دارای اهميت است.
در يک سالمند دچار تروما وسعت آسيب ممکن است از آنچه که در
آغاز تشخيص داده شدهاست بيشتر باشد .درقياس با مصدومان جوان،
آسيبهاي وارده به مصدومان سالمند ،اثرات عميقتر و ماندگارتري بر
جاي ميگذارد .با توجه به تمام اين مالحظات ،امدادگر پيشبيمارستاني
بايد توجه ويژهاي به اين دسته از مصدومان داشتهباشد و مراقبت بهتر
و مناسبتري را در مورد آنها اجرا کند.

تروما در سالمندان
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
هنگام بحث در مورد تروما در سالمندان ،شما نميتوانيد فورا تعيين
کنيد که آيا تروما عامل اصلي يا ثانويه به يک بيماري طبي نظيرسکته
مغزي ،سکته قلبي يا سنکوپ بودهاست .با اين وصف همواره احتمال
آنکه تروما متعاقب يک بيماري طبي اتفاق افتادهباشد را در نظر بگيريد.
اين مصدوم قبل از سقوط ممکن است درمعرض ترومای بالنت(غيرنافذ)
قابل توجهی قرار گرفتهباشد (مثال بدرفتاری ،خشونت جنايي) .چون
اين مصدوم از داروهاي ضد انعقادي استفاده کرده و مبتال به اشكال
در انعقاد خون بودهاست ،بايد شما را متقاعد کند که هرنوع خونريزي
مغزي و داخلي ناشي از تروما ميتواند بيشتر از حد معمول باشد.
تروما در افراد سالمند ميتواند به علت پروسه پيري ،وجود
بيماريهاي مختلف و مصرف داروها عواقب بيشتري به همراه
داشتهباشد .اين فاکتورها ميتوانند عاليم نرمال ناشي از شوک را نيز
دچار دگرگوني نمايند .به همين ترتيب ،بيماريهاي قبال موجود و
تغييرات فيزيولوژيک ناشي از پيري ممکن است به علت تروماهاي
کمتر خطرناک ،تشديد شده و در قياس با افراد جوان ،وضعيت کامال

خطرناکي را در افراد پير ايجاد نمايند.
شما بايد سالمندان دچار تروما را با اين شک مورد بررسي قرار
دهيد که عاليم و نشانههاي آسيب در آنها بعلت اثرات پيري ،وجود
بيماريهاي قبال موجود و مصرف داروها ماسکه ميشوند .عالوه بر اين،
تروماهای نه چندان قابل توجه در سالمندان در قياس با جوانان موجب
آسيبهای پايدارتری ميشوند .به علت افزايش خميدگي ستون فقرات
بايد توجه ويژهاي به بيحرکتسازي ستون فقرات گردني داشتهباشيد.
مراقبت از راه هوايي بعلت تغييرات در ساختار صورت با چالش بيشتري
روبرو ميشود .عالوه بر اينها به داليل مختلف سالمندان بيشتر در
معرض خطر آسپيراسيون قرار دارند .اين سناريو در مورد سالمند
مصدومی است که دچار آسيبهای آنچنان شديدی شدهاست که انتقال
مستقيم او را به يک تروماسنتر ضروری ميسازد .درهرحال ،مصدومان
سالمند دچار صدمات کمتر را نيز ميتوان به سمت يک مركز تروما
ترياژ فوری نمود.

اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند توضيح دهد که چرا گرمازدگی ميتواند کشنده باشد.
بتواند گرمازدگی و هيپوناترمی را ازهم افتراق دهد.
بتواند دو روش موثر سرد کردن را در ضعف ناشی از گرما و گرمازدگی بيان کند.
بتواند پنج عاملي كه امدادگران پيش بيمارستاني را در معرض خطر اختالالت مرتبط با گرما قرار مي دهد
بيان كند.
بتوان��د اص��ول مايع درمان��ی را توضيح داده و بداند که چگونه از اين اصول در ش��رايط گرم و س��رد برای
جلوگيری از دهيدراسيون استفاده کند.
بتواند نحوه مراقبت از هيپوترمی خفيف را از هيپوترمی شديد افتراق دهد.
بتواند عاليم سرمازدگی خفيف را تشخيص داده و بداند که چگونه از پيشرفت آن جلوگيری نمايد.
بتوان��د منطق حاکم برجمله «تا زمان گرم کردن مج��دد کامل مصدومان ،نبايد آنها را مرده فرض نمود»
را توضيح دهد.
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
در يک بعد از ظهر گرم و شرجی تابستانی (درجه حرارت محيط 36/6 :و رطوبت نسبی %65 :گروه امداد به کمك مصدومي كه از هوش
رفتهبود ،شتافتند .در آنجا دو امدادگر با مردی  60ساله چاق و دچار لتارژی روبرو شدند که در حالت دمر روی زمين افتادهبود .صورت و بازوهای
مصدوم گرم و خيس عرق بوده و کامال برافروخته بنظر ميرسيد .يکی از امدادگران ارزيابی اوليه را انجام داده و دريافت که تنفس مصدوم سريع
و سطحی بوده و نبض تند است ،در همان حال امدادگر دوم در رابطه با مصدوم و حوادث قبل از اين واقعه از شاهدان ماجرا سوال کرد .يکی از
همراهان ميگويد که مصدوم قبل از آنکه از هوش برود گيچ شده و چيزهايي ميگفت که نامفهوم بود .او همچنين اظهار داشت که مصدوم از
داروهای ضدآلرژی و ضد افسردگی استفاده ميکند.
برداشت عمومی و تشخيص اوليه شما در خصوص اين مصدوم چيست؟ آيا اين يک وضعيت اورژانسی محسوب ميشود؟ چه
عواملی اين مصدوم را مستعد دچار شدن به وضع مورد بحث نمودهاند؟ چگونه مصدوم را ارزيابی کرده و اولين مداخالت درمانی
شما کدام اقدامات ميباشند؟ شاخص گرما در محل حادثه به هنگام رسيدن امدادگران چيست؟ و اين شاخص چگونه بروضع
مصدوم تاثير ميگذارد؟ آيا شما هيچ نگرانی در مورد امدادگرانی که در چنين شرايطی کار ميکنند نداريد؟
اي��ن فص��ل بر تش��خيص و درمان عوارض ناش��ی از گرما و س��رما
اختصاص داده شدهاس��ت ،زيرا ترومای دمايي بيش از س��اير تروماهای
محيطی موجب خسارات و تلفات ميشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترومای دمايي
گرما و سرمای ش��ديد محيطی موجب آسيبهای فراوان و احتماال
مرگ شده و در اوج گرمای تابستان و سرمای زمستان بسياری از افراد را
تحت تاثير خود قرار ميدهند .اشخاصی که بيشتر در معرض خطر گرما
و سرمای شديد قرار دارند عبارتند از :خردساالن ،سالمندان ،مردم فقير
ساکن در ش��هرها ،افرادی که از داروهای مخصوصی استفاده ميکنند،
اش��خاص دچار بيم��اری مزمن و معتادان به ال��کل .اغلب ماموريتهای
امدادگران اورژانس در زمينه مش��کالت مربوط به گرما و سرما مرتبط با
مصدومان دچار هيپرترمی و هيپوترمی در محيطهای ش��هری ميباشد.
اما گسترش فعاليتهای تفريحی و ماجراجويانه در مناطق بيابانی و غير
مسکوني در خالل ماههای گرم و سرد سال ،افراد بيشتری را در معرض
سوانح و مرگ ناشی از گرما و سرما قرار داده است.

اپيدميولوژی

اختالالت مرتبط با گرما
در ي��ک دوره  20س��اله ( 1979ت��ا  )1999در آمريکا  8015مورد
مرگ ناش��ی از گرما ثبت ش��دهاند .موارد مرگ ناش��ی از گرما بيش از
مجموع موارد مرگ ناش��ی از طوفانها ،رعد وبرق ،سيالب و زمين لرزه
بودهاس��ت .از اين م��وارد 3829 ،مورد ( )48%مرتب��ط با درجه حرارت
باالی محيطی بودهاند .آمارها نش��ان ميدهند که در چهارماه گرم سال
(از می تا آگوست) بطور متوسط ساليانه  182نفر به علت گرمای محيط

جان خود را ازدست دادهاند .بيشترين موارد مرگ ( 1891نفر يا )45%
در ميان افراد  65س��اله و باالتر روی دادهاس��ت .ع�لاوه براين تلفات و
خسارات ناشی از گرما در زمان وقوع امواج دورهای گرمای فصلی ،بيش
از حد باال ميرود( .دماي باالي  32درجه براي حداقل سه روز)
درسال  1995يک موج گرمای  17روزه در شيکاگو  ،ايلينويز آمريکا
ثبت ش��د .پزشکی قانونی شيکاگو  1177مورد مرگ ناشی از گرما را در
اين دوره کوتاه ثبت نمود .اين موارد شامل مرگهايي بود که خود گرما
عام��ل اصلی مرگ (علت اوليه) يا بيماری قلبی علت اصلی و گرما عامل
زمينه س��از (علت ثانويه) محسوب ميشد .در مقايسه با دوره مشابه در
سال  1994ميزان مرگ و مير ناشی از گرما  84%افزايش پيدا کردهبود.
از مجم��وع اين  1177مورد م��رگ ،گرما علت اصلی  465مورد ()40%
بودهاست.

اختالالت مرتبط با سرما
ب��رودت ج��وی موج��ب  13970مورد م��رگ غير عم��د مرتبط با
هيپوترم��ی در خالل س��الهای  1978تا  1998در آمريکا شدهاس��ت
(بطور متوس��ط هر س��اله  699مورد مرگ) 6857 .مورد از اين مرگها
در بين افراد  65س��اله و باالتر روی دادهاست .در مجموع مرگ ناشی از
ب��رودت و هيپوترمی در ميان مردان تقريبا  2/5برابر زنان ميباش��د كه
بروز مرگ ناش��ی از هيپوترمی با باالرفتن س��ن بيشتر شده و بعد از 15
س��الگی در ميان افراد مذکر سه برابر بيشتر از افراد مونث روی ميدهد.
در س��ال  2003حدود  599مورد مرگ ناشی از برودت جوی در اياالت
متحدهامري��کا گزارش گرديد که  67%آنها م��رد و از ميان مردان هم
 51%مربوط به س��ن باالتر از  65س��ال بودند .فاکتورهای عمده دخيل
در هيپوترمی تصادفی شامل فقر ،شرايط اجتماعی اقتصادی بد ،مصرف
الکل ،سوء تغذيه و سن (خردساالن و سالخوردگان) ميباشند.

ترومای محيطی  :1گرما و سرما

(شکل 1ـ )16پوست از سه اليه بافتي ـــ اپيدرم ،درم و زير پوست ــ و عضالت همراه
تشکيل شده است.برخي اليهها داراي ساختمانهائي مانند غدد ،فوليکول مو ،عروق خوني و
اعصاب ميباشند .همه اين ساختارها به منظور برقراری ،کاهش يا افزايش دمای بدن درارتباط
با همديگر ميباشند.

آناتومی
پوس��ت ،بزرگترين ارگان بدن ،با محيط خ��ارج در تعامل بوده و به
عنوان اليهای محافظتی نقش بازی کرده ،از تهاجم ميکروبها ممانعت
بعم��ل آورده ،تع��ادل مايعات را برق��رار نموده و درجه ح��رارت بدن را
تنظيم مينمايد .اين ارگان متش��کل از س��ه اليه بافتي است ــ اپيدرم،
درم و بافت زير جلدي ــ (ش��کل  .)16-1اپي��درم يا خارجيترين اليه
تماما از س��لولهاي اپيتليال بوده و فاقد عروق خوني اس��ت .در زير اين
اليه ،درم قرارگرفتهاس��ت ک��ه  20تا  30برابرضخيمت��ر از اپيدرم بوده
ومتشکل ازشبکهاي از بافتهاي پيوندي ميباشد که حاوي عروق خوني،
فرآوردهای خونی ،اعصاب ،غدد سباس��ه و غدد عرق است .داخلیترين
اليه ،زير جلد اس��ت ک��ه مجموعهاي از بافت فيبري و االس��تيک و نيز
بافت چربي ميباش��د .در زير اين اليه ،عضله اسکلتی قرار دارد .پوست،
اعصاب ،عروق خونی و س��اير س��اختمانهای آناتوميک نقش مهمی در
تنظيم دمای بدن بازی ميکنند.

فيزيولوژی

تنظيم دمای بدن و تعادل دمايي

انس��ان در جرگه حيوانات خون گرم يا هوموترم ميباش��د .يکی از
خصوصيات اصلی حيوانات خون گرم آن اس��ت که مس��تقل از تغييرات
دمای محيط ،ميتوانند درجه حرارت داخلی بدن خود را تنظيم نمايند.
بدن انسان ش��امل اليه درونی گرمتر يا هس��ته مرکزی (ازجمله مغز و
اندامهای توراس��يک و شکمی) و اليه پوس��ته بيرونی (از جمله پوست
و زير پوس��ت) ميباشد .دمای هس��ته مرکزی از طريق برقراری تعادل
ميان مکانيسمهای توليد گرما و اتالف آن برقرار ميشود .درجه حرارت
س��طح پوس��ت و ضخامت پوس��ته تابع دمای محيط ميباشد؛ طوريکه
در درجه حرارتهای س��ردتر ،پوس��ته ضخيمتر و در درجه حرارتهای
گرمتر ،پوس��ته نازکتر ميشود .اين روند هم تابع ميزان خون موجود در
ناحيه پوست است .اين عايق کاری پوستهای يا بافتی ناشی از انقباضات
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عروقی بوده و ش��بيه به پوش��يدن لباس نازک يا کلفت در هوای سرد و
گرم ميباشد.
توليد گرما در بدن متناسب با ميزان فعاليت است .مستقل از تغيير
درمای محيط ،بدن انس��ان بطور نرمال در محدودهای باريک موسوم به
متابوليسم پايدار ( 37درجه سانتی گراد ) 0/6 ±فعاليت ميکند .دمای
طبيع��ی بدن از طريق مکانيس��مهای هومئوس��تاتيک در اين محدوده
باريک ثابت ميماند .اين مکانيس��مها توس��ط هيپوتاالموس موجود در
مغز تنظيم ميشوند .هيپوتاالموس مرکز تنظيم دمای بدن قلمداد شده
و نقش ترموس��تات بدن انسان را بازی مينمايد .همانطور که در فصول
قبل به آن اش��اره ش��د ،ترومای وارده به مغز ميتواند هيپوتاالموس را
مختل نمايد که آنهم به نوبه خود تنظيم دمای بدن را دچار عدم تعادل
ميگرداند.
انس��ان دارای دو سيس��تم برای تنظيم دمای بدن خود ميباش��د:
تنظي��م رفتاری و تنظي��م فيزيولوژيک .تنظيم رفت��اری تابع درک فرد
از دمای محيط و ت�لاش آگاهانهاو برای مقابله با تغييرات دمايي (مثال
پوش��يدن لباس اضافی و تهيه س��رپناه در محيط س��رد) ميباشد .روند
دخالت مغز در تنظيم رفتاری دمای بدن به خوبی ش��ناخته نشدهاست،
اما س��رعت مقابله اين تنظيم در قياس با تنظي��م فيزيولوژيک در برابر
تغييرات دمای محيط سريعتر ميباشد.
توليد و اتالف گرما
ميزان متابوليس��م پايه آن مقدار گرمايي اس��ت که عمدتا محصول
فرعی ناشی از فعاليت ارگانهای مرکزی بدن و انقباض عضالت اسکلتی
ميباش��د .گرمای حاصله از طريق جريان خون به سراس��ر بدن منتقل
ميش��ود .انتقال و توزيع گرما توسط سيستم قلبی ريوی به سراسر بدن
نقش مهمی در ارزيابی و مراقبت از بيماری ناش��ی از گرما دارد که بعدا
درم��ورد آن توضيح داده ميش��ود .در حالت اس��تراحت هر فرد مذکر
متوس��ط الجثه حدود  80تا  90کالری در ساعت توليد ميکند .افرادی
که مداوما فعاليت متوس��ط تا س��نگين دارند 4 ،تا  5برابر بيشتر از اين
مقدار گرما در س��اعت تولي��د مينمايند .حداکثر توليد گرما ناش��ی از
متابوليس��م در حدود  10برابر حالت اس��تراحت (تقريباً  1000كالري
در س��اعت) بوده که هنگام فعاليت ورزشی سنگين و کوتاه مدت توليد
ميشود .لرزيدن ناشی از سرما ميزان توليد گرمای متابوليک را تا بيش
از  6برابر حالت استراحت باالخواهد برد.
لرزي��دن از طري��ق افزايش ت��ون عضالنی ميزان متابوليس��م را باال
خواه��د برد .در اثر اين وضع عضالت دچار انقباض و ش��ل كردن مکرر
ميشوند .نقطه ش��روع لرزش در ميان انسانها بسيار متفاوت است ،اما
بطور معمول لرزش زمانی ش��روع ميش��ود که دم��ای مرکزی بدن به
 34/4تا  36درجه س��انتيگراد برس��د و تا زمان رسيدن آن به  29تا 31
درجه ادامه دارد .در زمان حداکثر لرزش ،ميزان توليد گرما  5تا  6برابر
زمان اس��تراحت ميباش��د .وقتی که دمای مرک��زی بدن قدری کاهش
پيدا کند ،روند لرزش موجب افزايش توليد گرمای متابوليک ميش��ود،
اما گرمای حاصله س��ريع وارد محيط خارجی ميگردد .افزايش فعاليت
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عضالنی ناش��ی از لرزيدن موجب افزايش جريان خون در اندامها شده و
اين هم به نوبه خود اثر عايقی ناش��ی از انقباض عروق پوسته را کاهش
ميدهد .گرمای حاصله از کانال مجاورت ،هدايت ،تشعش��ع و تبخير از
دس��ت ميرود .لرزش حداکثر موجب اختالل در کار هماهنگ عضالنی
نيز خواهد شد.
تعادل دمايي
سيستمهای فيزيولوژيک تنظيم دما که توليد و اتالف گرما را کنترل
مينمايند به خوبي شناسايي شدهاند .آشنايي با دو اصل کليدی در فهم
تنظيم دمای مرکزی بدن ضرورت دارند :گراديان دمايي و تعادل دمايي.
گراديان دمايي يعنی اختالف درجه حرارت بين دو جسم .تعادل دمايي
عبارت اس��ت از انتقال گرما از جس��م گرمتر به جسم سردتر به منظور
رسيدن به درجه حرارت يکسان.
زمان��ی که دمای بدن باال ميرود ،پاس��خ فيزيولوژيک نرمال موجب
آن خواهد ش��د تا جريان خون در ناحيه پوس��ت افزاي��ش پيدا کرده و
تعريق شروع ش��ود .بخش اعظم گرمای بدن از طريق سطح پوست و با
مکانيس��مهای همرفتي ،هدايت ،تشعشع و تبخير به محيط بيرون رانده
ميشود .چون گرما از جسم گرمتر به جسم سردتر منتقل ميشود ،بدن
انس��ان در ش��رايط جوی گرم ،گرما را با مکانيسم تشعشع و هدايت به
خ��ودش جذب مينمايد .امدادگران بايد با روشهای جذب و دفع گرما
آش��نا باش��ند تا بتوانند به نحو موثری از مصدوم��ان دچار هيپرترمی و
هيپوترمی مراقبت کنند (شکل .)16-2
• تشعشع ( )Radiationعبارت از دفع يا جذب گرما به شکل انرژی
الکترومغناطيسی يا انتقال مستقيم انرژي از يک جسم گرم به يک
جسم سرد توسط اشعه مادون قرمز ميباشد .در اين روش ،نيازي به
محيط واسط نظير آب يا هوا وجود ندارد .خورشيد با اين روش جابجايي
انرژي زمين را از طريق فضا گرم مينمايد .مصدوم دچار گرمازدگی از
طريق زمين داغ يا مستقيما از طريق خورشيد ميتواند گرمای بيشتری
را به خود جذب نمايد .اين منابع گرما موجب باالرفتن دمای بدن
مصدوم شده و تا زمانيکه توسط امدادگر شناسايي نشده و حذف نشوند
کماکان اقدامات مراقبتی را با مانع روبرو مينمايند.
• هدايت ( )Conductionعبارت از جابجايي گرما بين دو جسم
مماس باهم ميباشد .اگر مصدومي روي زميني سرد يا سنگفرشي گرم
افتادهباشد ،اين روند اهميت زيادي پيدا ميکند .بطور کلي بدن يک
مصدوم در تماس با زمين در قياس با هوا سريعتر گرما را از دست
ميدهد .بنابراين يک امدادگر پيشبيمارستاني بايد صرفا به پوشاندن
مصدوم با پتو اکتفاء نکرده ،بلکه بايد سعي کند تا او را از زمين نيز
جدا نمايد.
• همرفتي ( )Convectionعبارت است از انتقال گرما از يک جسم
جامد به منبعی که از کنار آن جسم حرکت ميکند .جريان آب يا باد دو
منبعی هستند که معموال به اين طريق گرما را در تماس با بدن به خود
جذب ميکنند .حرکت هوا يا آب خنک از کنار پوست گرم موجب دفع
مداوم گرما از بدن ميشود .گذشته از اين بدن يک مصدوم در برابر آب

(شکل 2ـ)16

نحوه تبادل انرژی گرمايي بدن انسان و محيط پيرامون او

 25برابر سريعتر از هوای با همان درجه حرارت ،گرما را از دست خواهد
داد .بنابراين خشک نمودن مصدوم و درآوردن لباسهای تر او در دمای
محيط سرد از اهميت زيادی برخورداراست .لباسي که غواصان در زير
آب به تن ميکنند با اين پديده مقابله مينمايد .امدادگراني كه از اصل
مجاورت در مقابله با گرمازدگی استفاده کنند ،موفقترند زيرا با مرطوب
کردن و باد زدن مصدوم ميتوانند سريعا گرما را دفع كنند.
تبخي��ر ( )Evaporationعرق از مايع ب��ه بخار يکي از روشهاي
بس��يار موثر دفع گرما ميباش��د که تابع رطوبت نسبی موجود در هوای
محيط اس��ت .مق��دار معيني آب و گرم��اي هم��راه آن از طريق هواي
بازدمی ،پوس��ت و غش��اءهاي مخاطي دفع ميش��ود که موسوم به دفع
نامحس��وس ( )insensible lossميباشد .اين مقدار در حالت طبيعي
حدود  10%گرماي توليد ي بدن را تشکيل ميدهد ،اما زماني که درجه
حرارت بدن باال ميرود ،اين پروس��ه فعالتر ش��ده (محسوس ميشود)
و بدن عرق ميکند .دفع گرما از طريق تبخير در ش��رايط جوی س��رد،
خش��ک و طوفانی افزايش پيدا ميکند .بطورکلی ،در روند انتقال گرما،
مکانيس��م همرفتي و تبخير در قياس با مکانيس��مهای ديگر از اهميت
بيشتری برخوردار هس��تند ،زيرا توسط بدن براي كنترل درجه حرارت
مرکزی تنظيم ميشوند.
افزايش دمای بدن (هيپرترمی) و کاهش آن (هيپوترمی) از محدوده
نرمال ( ±37 ./6درجه س��انتيگراد) ميتواند ب��ه داليل مختلف داخلی

ترومای محيطی  :1گرما و سرما

فصل شانزدهم
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آمادگي جسمی و نمايه توده بدنی
آمادگي جس��مانی پايين به علت فاکتورهای ژنتيکی يا خانه نشينی
توام با فعاليت فيزيکی ناکافی روزانه ،تحمل بدن در برابر آسيب ناشی از
گرم��ا را تقليل ميدهد .فعاليت فيزيک��ی ذخيره قلبی عروقی و درنتيجه
ب��رون ده قلبی الزم برای تنظيم دمای بدن را تامين مينمايد .افراد چاق
در براب��ر گرما بطور نرمال دچار تعريق و افزايش جريان خون در پوس��ت
ميشوند ،اما ترکيب آمادگي جسمانی پايين ،عدم انطباق با شرايط آب و
هوايي جديد و اضافه وزن (نمايه توده بدنی باال) ،انرژی بيشتری به هنگام
جابجايي را ميطلبد و فرد را در معرض خطربيشتری قرار خواهد داد.

وخارج��ی اتفاق افتاده و ب��دون عوقب ناگوار به حال��ت نرمال برگردد.
هيپرترمی عمدتا به س��ه ش��کل زير روی ميدهد )1( :به مثابه پاس��خ
طبيعی به ورزش سنگين .در اين حالت گرمای توليد شده درجه حرارت
مرکزی را باال برده و پاس��خهای دفع گرما (تعريق ،افزايش جريان خون
در پوست) را تحريک مينمايد؛ ( )2زمانی که مجموع گرمای توليد شده
و بدست آمده از محيط بيرون بيش از مقدار اتالف آن توسط بدن باشد
و ( )3به علت تب .برخالف دو مورد اول ،تب معموال در پاسخ به التهاب
روی ميده��د ،زيرا نقط��ه تنظيم درجه حرارت بدن به س��طح باالتری
تغيي��ر پيدا ميکن��د ( 38تا  41درجه س��انتيگراد) .توليد گرما موقتا و
صرفا به منظور رسيدن به نقطه تنظيم جديد اتفاق افتاده و تالشی برای
سن
مقابله با عامل عفونت زای مهاجم قلمداد ميشود.
با باال رفتن سن ،ظرفيت تنظيم دمای بدن و تحمل پذيری در برابر
گرما کاهش پيدا ميکند .با اين وصف ميتوان با فعاليت جسمانی بيشتر
هومئوستاز
و برقراری وزن متعادل با آن مقابله نمود.
همه اين س��اختمانهای آناتوميک و سيس��تمهای فيزيولوژيک در
تعامل باهمديگر هستند تا بدن بتواند به هنگام برخورد با تغييرات درجه جنسيت
در گذش��ته عقيده بر اين بود که زنان در مقايس��ه با مردان تحمل
حرارت بدرس��تی کارکند .بدن انسان در يک ش��رايط ثبات نورولوژيک
قرار داشته و بطور مداوم از نواحی محيطی و داخلی به مرکز تنظيم دما کمتری در برابر گرما دارند .هرچند که قبال تفاوت فاحشی در اين زمينه
و ساير مراکز مغزی پاسخ ميدهد .همه اين تالشها به منظور آن است گزارش ش��دهبود ،اما اين تفاوتها بيش��تر در ميان زنانی بود که از نظر
تا ش��رايط داخلی يا همان هومئوستاز در بدن حفظ گردد .اما در برخی فيزيکی تناس��ب کمتری داش��ته و در مقايسه با مردان کمتر در معرض
مواقع اين وضع برقرار نميشود .مثال ،وقتی که عدم تعادلی در سيستم گرما قرار گرفتهبودند (مردانی که با شرايط جوی گرم کامال انطباق پيدا
قلبی عروقی و مرکز تنظيم دما روی ميدهد ،يکی از نتايج آن دفع بيش کردهبودن��د) .مطالعات جديد روی مردان و زنان با آمادگي جس��مانی و
از حد مايع به شکل تعريق و در نتيجه دهيدراسيون حاد و سرانجام بروز انطب��اق گرمايي يکس��ان ،حکايت از آن دارند که زن��ان به اندازه مردان
تحمل کار در ش��رايط گرم را دارا ب��وده و حتی در برخی موارد بيش از
عاليم و نشانههای گرمازدگی ميباشد.
مردان تحمل دارند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آسيبهای ناشی از گرما

فاکتورهای خطر
مطالعات متعدی بر روی انس��ان نش��ان دادهاند ک��ه از نظر تحمل
گرمای محيطی تفاوتهای فردی گستردهای وجود دارند .اين تفاوتها
را ميتوان مرتبط با خصوصيات فيزيکی و بيماريهای طبی افراد دانست
که نقش ريسک فاکتور را در برابر آسيبهای ناشی از گرما بازی ميکنند
(قاب  .)16-1وضعيتهای موقت افرادی را تحت تاثير قرار ميدهند که
از شرايط جوی سردتر بطور ناگهانی وارد شرايط جوی گرمتر ميشوند.
فاکتورهايي که در طی پرواز و در خالل چند روز اول برش��روع آس��يب
ناش��ی از گرما تاثير ميگذارند عبارتند از :خس��تگی ناشی از مسافرت،
پديده  ،jet lagمصرف الکل ،دهيدراس��يون ،غ��ذای ناکافی و بيخوابی.
ساير فاکتورهای موقتی که افراد را در معرض خطر قرار ميدهند شامل
بيماريهای شايع از جمله سرماخوردگی و ساير بيماريهاي موجد تب،
استفراغ و اسهال و نيز شرايط بد تغذيهای ميباشند.
فاکتورهاي��ي ک��ه ميتوان آنه��ا را مزمن قلمداد ک��رده و افراد را
درمعرض خطر بيش��تری قرار ميدهند عبارتند از :آمادگي جس��مانی،
اندازه بدن ،سن ،بيماری طبی و مصرف داروها

بيماريهای طبی
نوعی خفيف از آس��يب ناش��ی از گرما که در افراد ديده ميش��ود
موس��وم به «عرق سوز آزار دهنده» است .معلوم شدهاست که اين افراد
در برابر گرما تحمل کمتری دارند .س��اير بيماريهايي که خطر آس��يب
ناش��ی از گرما را بيش��تر مينمايند عبارتند از :ديابت قندی ،اختالالت
تيروئي��د و بيماری کلي��وی .بيماری قلبی و گ��ردش خونی که موجب
افزايش جريان خون جلدی ميشوند ،ممکن است در برابر گرما تشديد
شوند.
داروها
اس��تفاده از داروهای اختصاصی يا داروهای بدون نس��خه ميتواند
خطرات ناش��ی از گرما را بيشتر نمايد (قاب  .)16-1برخی داروها توليد
گرما در بدن را باال برده ،روند س��رد شدن بدن را تضعيف کرده ،ذخيره
قلب��ی را کاه��ش داده و تعادل کلي��وی ماي��ع و الکتروليتها را مختل
ميگردانند .داروهای آرامبخش و مواد مخدر ،س��طح هوشياری را تحت
تاثي��ر قرار داده و ميتوانند قضاوت و اس��تدالل منطق��ی فرد را مختل
نماين��د .در نتيجه ت��وان تصميمگيری فرد در ش��رايط برخورد با گرما
کاهش پيدا ميکند.
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قاب 1ـ 16فاکتورهای خطر در آسيب ناشی از گرما

وضعيتها

بيماری قلبی عروقی
دهيدراسيون
نوروپاتيهای اتونوميک
پارکينسونيسم
ديستونيها
امراض پوستی :سوريازيس،آفتاب سوختگی ،سوختگی
اختالالت اندوکرين
تب
دليريوم ترمنس
سايکوز
نوزادان ،سالمندان
سابقه گرمازدگی
چاقی
سطح پائين آمادگي جسماني

توکسينها  /داروها
توليد گرما را در بدن باال ميبردند

هورمون تيروئيد
ضدافسردگیهای سه حلقهای
هالوسينوژنها (مثال )LSD
کوکائين
آمفتامينها

کاهش غريزه تشنگی

هالوپريدول
مهار کنندههای ACE

کاهش دهندههای تعريق

آنتی هيستامينها
آنتی کولينرژيکها
فنوتيازينها
گلوتتيميد
بتا بکوکرها

افزايش دهندههای دفع آب

ديورتيکها
اتانول
نيکوتين

رفتارها

فعاليت غير معقول
پوشش نامناسب
تطابق ناکافی با شرايط جوی
مصرف ناکافی مايعات
نظارت ناکافی
انگيزه باال
سابقه ورزشکاری
سابقه سربازی

دهيدراسيون

آب ب��دن بزرگتري��ن بخش آن محس��وب ش��ده و  45تا  70درصد
وزن بدن را تش��کيل ميدهد .مثال يک فرد  75کيلويي حدود  45ليتر
آب در بدن دارد که ش��امل  60%وزن آن ميباش��د .تغييرات گس��ترده
درتعادل نرمال آب بدن (يوهيدراس��يون) به عل��ت مصرف بيش از حد
آب (هيپرهيدراس��يون؛ به بخ��ش هيپوناترمی نگاه کنيد) يا از دس��ت
دادن مايعات بدن (دهيدراس��يون حاد) موجب تغيير هومئوس��تاز شده
و منجر به عاليم و نش��انههای اختصاصی خواهد شد .دهيدراسيون حاد
(هيپوهيدراس��يون ،فرم مزمن دهيدراس��يون) ميتواند يکی از عوارض
خطرناک گرمازدگی و س��رمازدگی باش��د ،اما به عنوان يکی از عوارض
جانبی خطرناک اسهال ،استفراغ و تب نيز قلمداد ميشود.
دهيدراس��يون يک��ی از يافتهه��ای ش��ايع در بس��ياری از م��وارد
آسيبديدگی ناشی از گرما بوده که ميتواند در سالمندان و افرادی که
فعاليت ش��ديد فيزيکی دارند (مثال بعد از تعريق فراوان در ورزشکاران)
اتفاق بيافتد .اين افراد معموال درفعاليتهای روزانه يا اساس��ا آب مصرف
نک��رده يا ک��م مصرف ميکنند ک��ه بتواند جای مايع از دس��ت رفته را
پ��ر نمايد .کودکان و افراد باالی  60س��ال بيش از ديگران مس��تعد به
دهيدراس��يون ميباش��ند .ما آب بدنمان را روزانه از طريق عرق ،اشک،
ادرار و مدفوع از دست ميدهيم .بطور طبيعی نوشيدنيها و غذای روزانه
م��ا حاوی آب بوده و جای آب از دس��ت رفت��ه را پر ميکنند .زمانی که
فردی دچار تب ،اس��هال يا استفراغ ميشود يا در معرض گرمای شديد
قرار ميگيرد ،دهيدراسيون روی ميدهد .گاهی اوقات داروهايي که آب
و الکتروليته��ا را تخليه ميکنن��د (مانند داروهای ديورتيک) نيز موجب
دهيدراسيون ميشوند.
در خالل گرمازدگی ،آب بدن عمدتا به صورت عرق از دست ميرود.
اف��راد ميتوانند در هر س��اعت  ./8ت��ا  1/4ليتر ع��رق بکنند و گزارش
ش��ده که برخی ورزش��کاران حرفهای انطباق يافته با شرايط جوی گرم
توانس��تهاند تا بيش از  3/7ليتر در س��اعت عرق بکنند .برای جلوگيری
ازوقوع گرمازدگی بهتر آن اس��ت که تعادل مايعات بدن را حفظ نموده
و در خ�لال فعاليتهای روزانه و مخصوصا در زم��ان فعاليت فيزيکی در
هوای گرم خطر دهيدراسيون را به حداقل برسانيم .انسان بطور طبيعی
تا زمانيکه حدود  2%وزن بدن را به دليل تعريق از دست ندهد ،احساس
تشنگی نميکند .بنابراين غريزه تشنگی شاخص خوبی برای تامين نياز
بدن به آب در خالل استراحت و فعاليت محسوب نميشود.
افراد دچار دهيدراس��يون خفيف تا متوسط (2تا  6درصد وزن بدن)
احس��اس خس��تگی کرده ،تحمل کمتری در برابر گرما داشته و قدرت
شناخت قدری کم ميشود .عالوه براينها ،توانايي فعاليت فيزيکی هوازی
درآنه��ا کاهش پيدا ميکند .اش��خاص که در ش��رايط آب و هوايي گرم
فعالي��ت ميکنند معموال کمتر از مقدار ني��از مايع مصرف کرده و بطور
مداوم درحد 1تا 2درصد وزن بدن دچار دهيدراس��يون ميباش��ند .بايد
اين افراد را راهنمايي کرد که در هر س��اعت چقدر مايع مصرف نمايند.
اي��ن نوع مص��رف کمتر از حد نياز مايعات موس��وم به «دهيدراس��يون

ترومای محيطی  :1گرما و سرما

فصل شانزدهم
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سندرومهای خفيف و هم نشانههای اختالالت شديد روبرو شود (جدول
داوطلبانه» ميباشد.
وقتی که افراد در معرض گرما قرار گرفته به نوشيدن مايعات فراوان .)16-1
تش��ويق ميشوند ،ميزان مايعات مصرفی از راه دهان ،تابع ميزان تخليه اختالالت خفيف مرتبط با گرما
معدی مايع��ات و ميزان ج��ذب رودهای آنها ميباش��د .حداکثر ميزان
اين اختالالت عبارتند از :راش ناشی از گرما يا عرق سوز ،ادم ،کزاز
تخليه مايع از معده به روده  1تا  1/2ليتر در س��اعت اس��ت .گذشته از
ناش��ی از گرما ،کرامپ عضالنی ناش��ی از گرما و سنکوپ يا غش ناشی
اين ،هرگاه تعريق منجر به کاهش وزن موجب  5%دهيدراس��يون شود،
از گرما
س��رعت تخليه معدی حدود  20ت��ا 25درصد کاهش پيدا ميکند .پيام
مهم آن است که اگر دهيدراسيون روی بدهد ،بزحمت بتوان فرد مبتال راش ناشی از گرما يا عرق سوز
را با خوراندن مايعات از آن کامال نجات داد .بنابراين بهتر اس��ت قبل از
اين اختالل ش��امل پاپولی خارش دار و قرمز رنگ اس��ت که عموما
درمعرض گرما قرار گرفتن ش��روع به خوردن مايعات کرده و در خالل و در پوس��ت نواحی داراي پوشش چس��بان و درهمان حال پر عرق بدن
بعد از آن هم مرتبا مصرف را ادامه داد.
مش��اهده ميشود .عرق س��وز حاصل التهاب غدد عرق بوده که موجب
شايعترين عاليم و نشانههای دهيدراسيون در شيرخواران ،کودکان انس��داد مجرای عرق ميش��ود .نواحی گرفتار قادر ب��ه تعريق نبوده و با
و بزرگس��االن به قرار زير ميباش��ند ،هرچند که هر فردی ممکن است توجه به وسعت اين نواحی ،فرد را مستعد ابتال به اختالل ناشی از گرما
دچار عاليم متفاوتی بشود:
ميکنند.
• کاهش حجم و دفعات ادرار
مراقبت .درمان شامل سرد و خشک نمودن ناحيه گرفتار و نيز
• تشنگی
جلوگيری از استقرار شرايطی که موجب تعريق در اين نواحی ميشود.
• پوست خشک
ادم ناشی از گرما
• خستگی
• گيجی
ادم خفيف ناش��ی از گرما در دس��تها ،پاها و قوزکها ميباش��د که
• سرگيجه
در مراح��ل اوليه انطباق گرمايي اتف��اق ميافتد .علت آن افزايش حجم
• منگی
پالس��ما و جريان خون محيطی به منظور تنظيم دمای بدن ميباش��د.
• دهان و مخاطات خشک
اي��ن نوع ادم دليلی بر افزايش مصرف مايع��ات يا بيماری قلبی ،کليوی
• افزايش ضربان قلب و تعداد تنفس
و کبدی قلمداد نميش��ود .در غياب ساير بيماريها ،اين وضعيت اهميت
بالينی نداش��ته و خود محدود ش��ونده ميباشد .اين ادم معموال در زنان
در شيرخواران و کودکان عاليم اضافی عبارتند از:
بيشتر مشاهده ميشود.
خشکی دهان و زبان
•
مراقبت .درمان شامل پوشيدن لباس گشاد و باال گرفتن اندامهای
فقدان اشک به هنگام گريه
•
تحتانی است .نبايد از ديورتيکها استفاده شود ،زيرا ممکن است خطر
تر نکردن پوشک به مدت بيش از 3ساعت
•
گرمازدگی را بيشتر نمايند.
فرورفتگی شکم ،چشمها و گونهها
•
تب باال
•
کزاز ناشی از گرما
ضعف و بيحالی
•
کزاز ناشی از گرما عبارت است ازوضعيتی خود محدود شونده و نادر
بيقراری
•
در افرادی که بطور ناگهانی و کوتاه مدت درش��رايط جوی ش��ديدا گرم
کاهش تورگور پوستی
•
قرار ميگيرند .بنظر ميرس��د که هيپرونتيالس��يون ناشی از اين شرايط
خاص علت اصلی آن باش��د .آلکالوز تنفسی ،پارستزی (گزگز و مورمور)،
اختالالت مرتبط با گرما
اسپاسم کارپوپدال و کزاز ممکن است ظاهر شوند.
اخت�لاالت مرتب��ط با گرم��ا در مصدومان دچ��ار گرمازدگی دامنه
مراقبت .درمان شامل دور شدن از منبع گرماوکنترل هيپرونتيالسيون
وس��يعی از خفيف تا ش��ديد دارند .بايد خاطر نشان شود که امدادگران
ميباشد .دهيدراسيون معموال در اين مدت کوتاه روی نميدهد .کزاز
ممکن است شاهد سير پيشرفت عاليم و نشانهها از سندرومهای خفيف
ناشی از گرما همراه با عاليم و نشانههای ناتوانی گرمايي و گرمازدگی
(مثال کرامپ ناشی از گرما) تا اشکال شديد (مثال گرمازدگی کالسيک)
نيز ديده ميشود.
باشند يا نباشند .در اغلب اين موارد ،مصدوم قادر به دفع گرما به اندازه
کاف��ی بوده و دم��ای مرکزی بدن را در محدوده نرم��ال نگه ميدارد .با کرامپ عضالنی ناشی از گرما
اين وصف ،هرگاه وضعيت طوری باش��د که منجر به درخواس��ت کمک
نوع��ی انقباض عضالنی دردناک و کوتاه مدت اس��ت که معموال در
از امدادگران ش��ود ،امدادگر ممکن اس��ت در خالل ارزيابی هم با عاليم عضله ناحيه س��اق پا (گاس��تروکنميوس) و برخی اوقات هم در عضالت
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

جدول 16-1

اختالالت شايع مرتبط با گرما

اختالل

علت  /مشکل

عاليم  /نشانهها

درمان

کرامپ عضالنی ناشی از گرما

ناتوانی در جايگزينی نمک از دست رفته
در جريان تعريق  /مشکالت الکتروليت و
عضله

کرامپ عضالنی دردناک ،معموال در ساق
پا و شکم

انتقال به مکان خنک ،ماساژ و کشش عضالنی ،مصرف
نوشيدنيهای ورزشی يا نوشيدنی حاوی نمک ،افراد
دارای عاليم و نشانههای ذيال ليست شده بايد منتقل
شوند

دهيدراسيون

ناتوانی در جايگزينی مايعات ازدست رفته
در جريان تعريق

تشنگی ،تهوع ،خستگی شديد ،هيپوولمی،
کاهش تنظيم دمای بدن ،تضعيف توانايي
جسمی و فکری

جايگزينی عرق از دست رفته با مايعات نمکی،
استراحت در جای خنک تا زمان برگشت وزن و مايعات
از دست رفته

ناتوانی گرمايي

فشار بيش از حد ناشی از گرما همراه با
مصرف ناکافی آب؛ مشکالت قلبی عروقی
همراه با تجمع خون وريدی کاهش زمان
پرشدگی قلبی ،کاهش برون ده قلبی

کاهش برون ده ادراری ،تاکيکاردی ،ضعف
عضالنی ،عدم تعادل ،خستگی مفرط،
پوست سرد و مرطوب ،سردرد ،سرگيجه،
تهوع ،شوک؛ اگر درمان نشود ميتواند به
سمت گرمازدگی کالسيک پيش برود

دورکردن از منبع گرما و گذاشتن در جای خنک،
خنک کردن بدن به کمک آب يا بادبزن ،مصرف
مايعات حاوی نمک کم (مانند نوشيدنی ورزشکاران)،
تزريق داخل وريدی نرمال سالين يا رينگر الکتات

گرمازدگی کالسيک

دمای مرکزی باال (بيش از  40/6درجه
سانتيگراد) ؛ تخريب سلولی؛ اختالل در
عملکرد چند ارگان ،اختالل نورولوژيک توام
با نارسايي مرکز تنظيم دما

تغييرات سطح هوشياری؛ رفتارهای
غير معقول يا هذيان؛ احتماال لرزيدن؛
ابتداء تاکيکاردی و بعدا براديکاردی؛
هيپوتانسيون؛ تنفس سريع و کم عمق،
پوست داغ و خشک يا مرطوب ،ناهوشياری؛
تشنج و کوما

اورژانس :غوطه ورکردن فوری و سريع در آب خنک يا
مرطوب کردن مصدوم يا پيچاندن او در مالفه مرطوب
و بادبزن شديد؛ ادامه اين اقدام تا زمانی که دمای
مرکزی بدن به  39درجه سانتيگراد برسد ،درصورت
لزوم ،درمان شوک بعد از پايين آورد ن دمای مرکزی،
انتقال فوری به بخش اورژانس

غلظت پايين سديم پالسما؛ معموال
در افرادی ديده ميشود که در شرايط
جوی گرم فعاليت طوالنی داشته اند؛ آب
مصرفی بيش از تعريق بوده است؛ ناتوانی
در جايگزينی سديم ازدست رفته در خالل
تعريق

تهوع ،استفراغ ،ضعف عمومی ،سرگيجه،
آتاکسی ،سردرد ،تغيير سطح هوشياری،
پرادراری ،عاليم افزايش فشار داخل
جمجمه ای ،تشنج و کوما ،باالرفتن دمای
مرکز بدن ،عاليم شبيه به گرمازدگی

محدود نمودن مصرف آب ،خوردن مايعات نمک دار،
مصدومان بدون پاسخ بايد تحت مراقبت استاندارد
 ABCقرار گيرند؛  15ليتر اکسيژن در دقيقه؛ تزريق
وريدی نرمال سالين با سرعت TKO؛ در صورت عدم
پاسخ مصدم هوشيار را فورا در پوزيشن نشسته يا
الترال چپ انتقال دهيد.

هيپو ناترمی کوششی
(ترقيقی)

ارادی ديواره ش��کم و اندامها ديده ميشود .اين حالت در افرادی که در
حي��ن ورزش يا بعد از آن ع��رق فراوانی کردهاند ،روی ميدهد .عضالت
ص��اف ،عضله قلبی ،ديافراگم و عضالت بولبار دچار نميش��وند .کرامپ
عضالنی ميتواند ب��ه تنهايي يا در مصدومان دچار ناتوانی گرمايي روی
بده��د .عل��ت آن هنوز ناشناختهاس��ت ،اما عقيده بر آن اس��ت که دفع
سديم و س��اير الکتروليتهای بدن موجب آن ميشوند .معلوم شدهاست
ک��ه اضافه ک��ردن نمک به رژي��م غذايي موارد بروز کرام��پ گرمايي را
کاهش ميدهد.
مراقبت .درمان شامل استراحت در محيطی خنک ،کشش عضالت
گرفتار و مصرف مايعات ميباشد .نوشيدنيهای ورزشی که حاوی سديم
بوده (مثال آب گوجه فرنگی حاوی سديم) يا ساير نوشيدنيها بايد مصرف
ش��وند .مايع درمانی وريدی بندرت ضرورت پيدا ميکند ،اما کرامپهای
عضالنی طوالنی مدت و شديد را ميتوان با تزريق وريدی نرمال سالين اختالالت شديد مرتبط با گرما
اين اختالالت ش��امل ازپا افتادن ناش��ی ازفعاليت ،ناتواني گرمايي و
تس��کين داد .از مصرف قرصهای حاوی س��ديم بايد خوداری شود ،زيرا
گرمازدگي (شکل کالسيک و کوششی).
موجب اختالالت گوارشی ميشوند.
ازپاافتادن ناشی از فعاليت
سنکوپ يا غش ناشی از گرما
اين وضعيت زمانی ديده ميش��ود که فرد م��دت طوالنی در هوای
گرم ايستادهباش��د .علت آن کاهش فشار خون است که منجر به غش يا
احس��اس غش و گيجی در مصدوم ميشود .گرما موجب گشادی عروق
و تجمع خون دروريدهای س��اق پا شده که نهايتا منجر به سقوط فشار
خون ميگردد.
مراقبت .مصدومان بعد از انتقال به محيطی خنک در وضعيت
درازکش قرار داده شده و مايع درمانی خوراکی يا وريدی شروع ميشود.
اگر سقوط روی دادهباشد ،الزم است مصدوم را برای هر نوع آسيبديدگی
مورد ارزيابی دقيق قرار داد .مصدومان با سابقه بيماری قلبی يا نورولوژيک
قابل توجه را بايد با دقت بيشتری مورد ارزيابی قرار داد .مانيتور عاليم
حياتی و تهيه نوار قلب در خالل انتقال ضرورت دارند.
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اي��ن اختالل زمانی روی ميدهد که ف��رد متعاقب ورزش يا فعاليت
ف��وق العاده از پ��ا ميافتد .در خالل ورزش ،انقب��اض عضالنی اندامهای
تحتان��ی به بازگش��ت وريدی به قلب کمک ميکنن��د .وقتی که ورزش
متوقف ميش��ود (مثال در انتهای مس��ابقه دو) انقب��اض عضالت کمک
کننده به برگش��ت وريدی ناگهان پايان مييابد .اين وضع به نوبه خود،
ميزان خون برگشتی به قلب را تقليل داده که منجر به کاهش برون ده
قلب به سمت مغز ميشود.
ارزيابی .عاليم و نش��انههای ش��امل تهوع ،گيجی ،از پا افتادگی يا
سنکوپ است .مصدومان در حالت دراز کش احساس بهبودی ميکنند،
اما زمان بلند شدن چار سرگيجه ميگردند (هيپوتانسيون ارتوستاتيک).
تعريق فراوان چندان نامعمول نميباشد .تنفس و نبض سريع ميشوند.
دمای مرکزی بدن يا نرمال اس��ت يا قدری باالرفتهاس��ت .مشکل بتوان
دهيدراس��يون را رد کرد ،اما اين ن��وع از پافتادگی بعد از ورزش بدليل
هيپوولمی نميباش��د .برخالف اين ،ازپاافتدگ��ی در حين ورزش نياز به
ارزيابی فوری برای علل ديگر دارد (مثال بيماری قلبی).
مراقب�ت .مص��دوم ب��ه مکانی خن��ک منتقل ش��ده و در وضعيت
درازک��ش قرار داده ميش��ود .با توجه به نياز ،ماي��ع درمانی خوراکی يا
وريدی ش��روع ميشود .چون بسياری از مصدومان بعد از اتمام ورزش و
بدليل کاهش برگش��ت وريدی و نه دهيدراس��يون دچار کوالپس يا ازپا
افتادگی ميش��وند ،بهتر است تا زمان ارزيابی بيشتر بعد از استراحت و
«سرد نمودن» از مايع درمانی وريدی امتناع ورزيد .مانند هر مورد ديگر
از پا افتادگی يا غش ارزيابی بيش��تر برای تشخيص ساير بيماريها (مثال
علل قلبی و نورولوژيک) ضرورت دارد .مانيتور عاليم حياتی و تهيه نوار
قلب در حين انتقال برای تشخيص بي نظميهای قلبی اهميت فراوانی
دارد.
ناتوانی گرمايي
ناتوانی ناش��ی از گرما يا  ،heat exhaustionش��ايعترين اختالل
مرتب��ط با گرما اس��ت که امدادگران با آن روبرو ميش��وند .اين اختالل
ميتوان��د در افرادی مانند س��المندانی که چند روز در معرض ش��رايط
نامس��اعد جوی بودهاند يا در ورزش��کارانی ک��ه در زمانی کوتاه بيش از
حد فعاليت داشهاند،مش��اهده ش��ود .ناتوانی گرمايي حاصل بي کفايتی
قلب در تامين افزايش بار گردش خون ميباش��د .افزايش بار نيز حاصل
افزاي��ش جريان خون جلدی ،کاهش حجم پالس��ما و کاهش برگش��ت
وريدی به قلب بعلت وازوديالتاس��يون و دفع آب و نمک ناشی از تعريق
اس��ت .درجه حرارت رکتال اين دسته از مصدومان معموال کمتر از 40
درجه س��انتيگراد اس��ت ،اما اين فقط يک راهنما بوده و همواره چنين
يافتهای قابل اعتماد نيست.
افتراق ناتوانی ش��ديد گرمايي از گرمازدگی کالس��يک ممکن است
مش��کل باشد ،اما ارزيابی س��ريع وضعيت فکری نش��ان خواهد داد که
در حالت گرمازدگی ،س��طح هوش��ياری دچار اختالل شدهاست .اگر از
مص��دوم دچار ناتوان��ی گرمايي به خوبی مراقبت نش��ود ،ميتواند دچار
گرمازدگي ش��ود که اختاللی کشنده مرتبط با گرما است .هرگاه عاليم
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گرمازدگي وجود نداشتهباشند ،تشخيص ناتواني گرمايي مطرح ميشود.
اين دس��ته از مصدومان نياز به معاينه فيزيکی و بررس��ی آزمايشگاهی
بيشتر در بخش اورژانس دارند.
ارزيابی .عاليم و نش��انهها عبارتند از :کاهش مايع مصرفی ،کاهش
ب��رون ده ادراری ،س��ردرد ناحيه پيش��انی ،خ��واب آلودگ��ی ،يوفوری
(نش��ئگی) ،تهوع ،گيجی ،اضطراب ،خس��تگی و آپات��ی .مصدومان اگر
درازک��ش کنند ،وض��ع بهتری خواهند داش��ت ،اما اگ��ر بخواهند بلند
ش��ده يا در حالت نشستهباش��ند ،دچار گيجی و عدم تعادل ميش��وند
(هيپوتانس��يون اورتوس��تاتيک) .تعريق فراوان نامعمول نيس��ت .تعداد
تنف��س و نبض افزايش پيدا کرده و نبض ش��ريان راديال ضعيف (نخی)
ميش��ود .فش��ار خون سيستوليک يا نرمال اس��ت يا قدري کاهش پيدا
ميکند .درجه حرارت مرکزي بدن مصدوم يا نرمال اس��ت يا قدري باال
ميرود ،اما معموال کمتر از  40درجه س��انتيگراد اس��ت .الزم اس��ت تا
س��ابقه قبلی در مورد اختالل گرمايي و وضعيت فعلی او بدقت بررس��ی
ش��ود ،زيرا اين افراد ممکن است عاليم و نش��انههای بيماريهای ديگراز
جمله هيپوناترمی را از خود نشان دهند.
اقدامات مراقبتي .مصدوم بايد فورا از محيط گرم به مکانی خنک
جابجا ش��ده و در حال��ت درازکش قرار گيرد .هر وس��يلهای که مانع از
دفع گرما ميش��ود (مانند لب��اس و کاله) بايد ار تن مص��دوم درآورده
ش��ود .تجويز مايع خوراک��ی در هر مصدومی که ق��ادر به خوردن بوده
و در معرض خطر آسپيراس��يون ناش��ی از استفراغ نباشد ،ضرورت دارد.
ميتوان از نوش��ابههای ورزش��ی الکتروليت دار رقيق شده استفاده کرد.
مصرف فراوان مايعات خوراکی ممکن اس��ت حالت نفخ ،تهوع و استفراغ
را تش��ديد نمايد درصورت نياز به تزريق وري��دی ،بايد از محلول رينگر
الکتات يا نرمال س��الين اس��تفاده کرد .محلولهای وريدی در مقايسه با
محلولهای خوراکی سريعتر موجب بهبودی ميشوند ،زيرا دهيدراسيون
منجر به تاخير در زمان تخليه معدی و زمان جذب در روده ميگردد.
چ��ون افت��راق ناتوانی گرمايي از گرمازدگي مش��كل اس��ت و چون
مصدومان دچار سکته ناشی از گرمارا بايد خنک کرد ،بهتر آن است که
تمام مصدومان دچار ناتواني گرمايي را نيز با شيوههای مخصوص خنک
نمود .ميتوان با مرطوب کردن سريع ناحيه سر و تنه به کمک آب و باد
بزن نمودن مصدوم ميزان دف��ع گرمای بدن را باال برد .تمام مصدومان
دچار ناهوش��ياری ،کس��انی که فورا بهبود پيدا نميکنند و کس��انی که
س��ابقه بيماری مهم پزش��کی دارند را بايد انتقال داد .کنترل مناس��ب
درجه حرارت محيط و مانيتور نمودن عاليم حياتی و س��طح هوشياری
در خالل انتقال نيز دارای اهميت فراوانی است.
گرمازدگي يا Heat stroke
اي��ن اختالل اورژانستري��ن و خطرناکترين اختالل ناش��ی از گرما
ميباش��د .سکته ناشی از گرما نوعی هيپرترمی نامعمول است که منجر
به نارس��ايي کامل سيس��تم تنظيم حرارت بدن ميشود؛ يعنی نارسايي
سيس��تمهای فيزيولوژيک بدن که مس��ئوليت تنظيم گرما و سرمای را
برعه��ده دارند .در اين اختالل دم��ای مرکزی بدن به بيش از  40درجه
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س��انتيگراد بالغ شده و سيستم اعصاب مرکزی يا  CNSمختل گرديده
و منجر به بروز هذيان ،تشنج يا کوما ميشود.
مهمترين تفاوت گرمازدگي در مقايس��ه با ناتواني گرمايي آن است
که در گرمازدگي ناتوانی نورولوژيک پيدا ش��ده و امدادگر با تغيير سطح
هوش��ياری در مصدوم روبرو ميشود .وسعت عوارض در مصدومان دچار
گرمازدگ��ي صرفا مح��دود به باالرفت��ن دمای مرکزی نميباش��د ،زيرا
تغييرات پاتوفيزيولوژيک موجب اختالل عملکرد ساير سيستمهای بدن
ني��ز ميش��وند .درنتيجه ،گرمازدگي و ناتوانی گرماي��ي را از نظر بالينی
فقط بعد از بستری در بيمارستان و ارزيابی دقيقتر ميتوان از هم افتراق
داد .ميزان عوارض و مرگ ومير ارتباط تنگاتنگی با مدت زمان باالرفتن
دم��ای مرکزی ب��دن دارد .حتی با بهترين اقدام��ات و مراقبتهای پيش
بيمارستانی و بيمارستانی،گرمازدگي ميتواند کشنده باشد و بسياری از
مصدومان نجات يافته دچار معلوليت نورولوژيک دايمی ميشوند.
گرمازدگ��ي دو ش��کل متفاوت بالين��ی دارد :نوع کالس��يک و نوع
کوششی (جدول .)16=2
گرمازدگي نوع کالسيک ،در شيرخواران ،کودکان تب دار ،افراد فقير،
سالمندان ،معتادين به الکل و افراد داری فاکتور خطر (قاب  )16-1ديده
ميش��ود .مصدوم کسی است که به مدت چندين روز در معرض شرايط
ج��وی مرطوب و گرم و در هم��ان حال فاقد تهويه قرار گرفته که منجر
به دهيدراسيون و باالرفتن دمای مرکزی بدن شدهاست .در اغلب موارد،
مکانيسم تعريق در اين افراد متوقف ميشود که موسوم به فقدان تعريق
يا  anhidrosisميباش��د .اين وضعيت معموال در ش��هرهای بزرگ و
در خ�لال امواج گرمای تابس��تان روی ميدهد،يعنی زمانی که يا تهويه
خانگ��ی امکان پذير نبوده يا مورد اس��تفاده قرار نميگيرد.ارزيابي محل
،اطالعات سودمندي براي تشخيص اين نوع گرمازدگي فراهم مي كند.
گرمازدگي نوع کوشش��ی اختاللی قابل پيش��گيری است که معموال
در اف��راد جوان مش��غول به فعاليت فيزيکی س��نگين (مث�لا کارگران،
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ورزش��کاران ،نيروهای نظامی) در ش��رايط دمای محيطی باال و رطوبت
فراوان مش��اهده ميش��ود .اين افراد هن��وز با اين ش��رايط انطباق پيدا
نکردهان��د .چنين ش��رايطی ميتواند توليد گرمای درونی را س��ريعا باال
ب��رده و در همان حال توان بدن برای دفع اين گرما را محدود نمايد .در
مقايسه با افراد دچار نوع کالسيک ،اين دسته از مصدومان معموال عرق
فراوانی کرده و بنابراين ممکن اس��ت به اشتباه تصور شود که تنها دچار
ناتوانی گرمايي شدهاند.
ارزيابي .مصدومان معموال پوس��ت برافروخت��ه و داغ دارند .باتوجه
به محل پيدا ش��دن مصدوم و نيز نوع کالسيک يا کوششی آن ،مصدوم
ممکن اس��ت دچار تعريق باش��د يا نباش��د .فش��ار خون ميتواند باال يا
پايين بوده و نبض معموال تاکيکارديک و نخی ش��کل اس��ت 25% :اين
افراد دچار هيپوتانس��يون ميباشند .سطح هوشياری مصدوم از منگی تا
ناهوش��ياری متغير بوده و تشنج ممکن اس��ت (مخصوصا هنگام خنک
ک��ردن مصدوم) ظاهر ش��ود .دمای رکتال اين مصدوم��ان از  40تا 47
درجه سانتيگراد متغير ميباشد.
تفاوتهای اساس��ی گرمازدگي با س��اير اخت�لاالت مرتبط با گرما در
آن اس��ت که اوال دمای مرکزی بدن باال ميرود و ثانيا سطح هوشياری
تغيير مينمايد .هر مصدومی که در لمس داغ بوده و دچار تغيير س��طح
هوش��ياری شدهباش��د (منگ ،فاقد توجه ،مهاجم يا ناهوشيار) را بايد به
عنوان فرد دچارگرمازدگي قلمداد نموده و فورا تحت مراقبت قرار داد.
اقدام�ات مراقبت�ی .گرمازدگي يك وضعيت اورژانس��ی حقيقی
اس��ت خنک کردن مصدوم حتی قبل از ش��روع ارزيابی معمول ،ABC
بايد توسط امدادگر انجام شود .امدادگر بايد فورا با هر وسيله دردسترس
(مثال ش��لنگ آب ،بطري آب) و حتی قبل از درآوردن لباس��ها ،مصدوم
را خن��ک نمايد .در وضعيت ايدهال ،بهتر آن اس��ت ک��ه فورا مصدوم را
در آب يخ غوطه ور کرد ،اما اين اقدام معموال در ش��رايط بيمارس��تانی
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گروه سنی
وضعيت سالمتی
فعاليت همزمان
استفاده از دارو
تعريق
اسيدوز الکتيک
هيپرکالمی
هيپوکلسمی
هيپوگاليسمی
کراتين
رابدومايوليز

کالسيک

کوششی

سالمندان
بيماری مزمن
غير متحرک
ديورتيکها ،آنتی دپرسانها ،داروهای ضد فشارخون باال،
آنتی کولينرژيکها ،داروهای ضد سايکوز
ممکن است نباشد
معموال وجود ندارد ،درصورت وجود ،عاقبت بدی دارد
معموال وجود ندارد
ناشايع
ناشايع
قدری باال ميرود
متوسط

مردان ( 15تا  45ساله)
سالم
شديدا متحرک
معموال دارويي مصرف نميشود
معموال وجود دارد
شايع
معموال وجود دارد
شايع
شايع
زياد باال ميرود
معموال شديد
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امکان پذير است .اگر يخ فورا در دسترس نباشد ،پاشيدن آب سرد روی
مصدوم همراه با ب��اد زدن او ،موثرترين اقدام بعدی بوده که ميتواند از
طري��ق تبخير و همرفتي ،گرما را از بدن دور نمايد .از اواخر دهه 1950
ميالدی تا اين اواخر تصور اين بودهاس��ت که غوطه ور کردن مصدوم در
آب يخ يا سرد آنقدر عروق خونی را منقبض ميکند که مانع از دفع گرما
از بدن ش��ده و موجب لرزش خواهد شد طوريکه منجر به توليد گرمای
درونی در بدن ميش��ود .اما تحقيقات اخير نش��ان دادهاند که اين روند
مانع از کاهش دمای مرکزی بدن نخواهد ش��د .مهمترين اقدام مراقبتی
که امدادگران ميتوانند در مورد مص��دوم دچار گرمازدگي انجام دهند
آن است که همزمان با اجرای  ،ABCسريعا و فورا تمام بدن او را خنک
کرده و در نتيجه دمای مرکزی را پايين بياورند.
خنک کردن س��ريع بايد قبل از انتقال شروع شود .در خالل انتقال،
مصدوم بايد در آمبوالنس داراي تهويه مطبوع مناس��ب قرارداده ش��ود.
هرنوع لباس اضافی بايد درآورده شود ،مصدوم بايد با يک مالفه پوشانده
شده ومتعاقبا مالفه را مرطوب کرده و بطور مداوم باد زده شود .ميتوان
در نواحي کش��اله ران ،زير بغل و اطراف گردن قطعات يخ قرار داد ،زيرا
عروق خونی اين نواحی به سطح پوست نزديکتر ميباشند .اما اين اقدام
به تنهايي کارس��از نبوده و دمای مرکزی ب��دن را فورا تقليل نميدهد.
دمای رکتال در خالل انتقال بايد هر  5تا  10دقيقه اندازه گيری ش��ود
تا از خنک شدن بدن اطمينان حاصل کرده و از بروز هيپوترمی ممانعت
بعمل آيد .روند خنک کردن فعال بايد بعد از رسيدن دمای بدن به 39
درجه س��انتيگراد متوقف ش��ود .دادن اکسيژن ،برقراری تهويه به کمک
( BVMدرصورت لزوم) و مانيتور کردن ريتم قلبی ضرورت دارند.
مبتاليان به گرمازدگي نيازی به مايع درمانی گس��تردهای نداش��ته
وشروع درمان با تزريق  1تا 1/5ليتر نرمال سالين کفايت ميکند500 .
ميلي ليتر مايع تزريق ش��ده و عاليم حياتی اندازه گيری ميش��وند .در
س��اعت اول نبايد حجم مايع تزريقی به بيش از  1تا  2ليتر برس��د .قند
خون بايد چک ش��ود ،زيرا اين مصدومان معموال دچار هيپوگليس��می
بوده و نياز به گلوکز دارند .با تزريق  5تا  10ميليگرم ديازپام ميتوان با
تش��نج مقابله نمود .مصدوم بايد در وضعيت نيمه نشسته الترال راست
يا چپ منتقل ش��ود تا راه هوايي برقرار گش��ته و از بروز آسپيراس��يون
ممانعت بعمل آيد.
هيپوناترمی کوششی
هيپوناترمی کوشش��ی (س��ابقا به مس��موميت با آب شهرت داشت)
وضعيتی اورژانسی است که عموما در ميان دوندگان ماراتن و سوپرماراتن،
ورزشکاران ،ماجراجويان ،پرسنل جوان نظامی و نيز افرادی که اقدام به
پياده روی طوالنی ميکنند ديده ميش��ود .غلظت کم سديم در پالسما
موجب بهم خوردن تعادل اس��موتيک در س��د خونی ــ مغزی شده که
منجر به ورود سريع آب به داخل مغز و نهايتا ادم مغزی ميشود .عاليم
و نشانههای نورولوژيک ناشی از هيپوناترمی شبيه به عاليم و نشانههای
 ICPدر ترومای ناحيه س��ر بوده و ش��امل س��ردرد ،ضعف ،کونفوزيون،
تش��نج ،کوما ،آسيب دايمی مغز ،هرنی س��اقه مغز و مرگ ميباشد .در
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مصدومان دارای عالمت سطح سرمی سديم معموال کمتر از  125ميلی
اکي واالن در ليتر اس��ت (نرمال  135ت��ا 145ميلی اکي واالن در ليتر
ميباشد) که سريعا (در کمتر از  48ساعت) به سمت هيپوناترمی سوق
پيدا ميکند .اين وضع عموما در مس��ابقات اس��تقامتي طوالني مشاهده
ميشود.
مطالعات نشان ميدهند که  18تا  23درصد دوندگان اولترا ماراتون
و 29درصد ورزش��کاراني كه مس��ابقات استقامتي هاوائي را به پايان مي
برند دچار هيپوناترمی کوششی ميشوند.
هيپوناترمی کوششی در وضعيتهای زير اتفاق ميافتد:
 .1دفع فراوان سديم و آب در اثر تعريق در خالل واقعهای استقامتي
که منجر به دهيدراسيون و تخليه سديم ميشود.
 .2مصرف بيش از حد آب خالی در زمان فعاليت شديد فيزيکی
(مثال در ورزشکاران) که منجر به رقيق شدن غلظت سديم در پالسما
ميشود.
 .3دفع همزمان و بيش از حد سديم و مايع در اثر تعريق ودر همان
حال مصرف بيش از حد آب تنها.
ش��واهد حکايت از آن دارند که هيپوناترمی کوششی حاصل تجمع
مايع در فضای خارج سلولی (ترقيقی) بوده و ربطی به ماندن مايع جذب
نش��ده در روده ندارد .اين مصدومان معموال از نوشابههای الکترليت دار
ورزشی استفاده نکرده يا از مکملهای غذايي انرژی دار فاقد نمک استفاده
ميکنند .در هرحال تعادل ورود و خروج سديم در بدن بهم ميخورد.
چن��د ريس��ک فاکتور قاب��ل قبول در ب��روز هيپوناترمی کوشش��ی
ميتوانن��د نقش بازی کنند .دوندههای کن��د رو در قياس با دوندههای
تندرو در معرض خطر بيش��تری ميباش��ند ،احتماال ب��ه اين دليل که
فرصت بيش��تری برای مص��رف آب و مايعات فراوانت��ری دارند .فاکتور
ديگری که چنين ورزش��کارانی را در معرض خطر قرار ميدهد ،مصرف
داروهای ضد التهابی غير اس��تروئيدی ي��ا ( NSAIDsمثال بروفن) در
خالل فعاليت ورزشی ميباشد .اين داروها توليد پروستاگالندين کليوی
را کاهش داده که منجر به کاهش ميزان فيلتراسيون گلومرولی ميشود.
با تمام اين اوصاف ،براساس مشاهدات شايعترين ريسک فاکتور جنسيت
ميباش��د :زنان ورزشکار رشته هاي استقامتي در معرض خطر بيشتری
قرار دارند.
هيپوناترمی کوششی را در مقوله «اختالل ديگر مرتبط با گرما» قرار
ميدهند ،زيرا عاليم و نش��انهها غير اختصاصی بوده و ش��بيه به آنهايي
هستند که در اختالالت خفيف و شديد ناشی از گرما مشاهده ميشوند.
چون بسياری از مسابقات استقامتي و فعاليتهای ماجراجويانه چند روزه
در ش��رايط آب وهوايي گرم تا داغ اتفاق ميافتند؛ بنابراين فرض بر آن
است که عاليم و نشانههای هيپوناترمی کوششی منطبق بر نوعی اختالل
ناش��ی از گرما بوده و مصدوم��ان را با همان پروتکل اس��تاندارد مقابله
با هيپوولمی و گرمای ش��ديد تحت مراقبت ق��رار ميدهند .پروتکلهای
استانداردی که ش��امل خنک نمودن بدن و مايع درمانی وريدی بوده و
برای مقابله با هيپرترمی ،دهيدراسيون ناشی از تعريق و تغييرات سطح
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هوشياری بکار ميروند ،ممکن است وضعيت مصدوم دچار هيپوناترمی
ترقيقی يا کوشش��ی را بدتر گردانده و او را درمعرض خطر تشنج و کوما
قرار دهند .مداوای مصدوم هيپوناترميک با مايع و اس��تراحت (برخالف
مصدوم دچار ناتوانی گرمايي) وضع او را وخيمتر مينمايد.
اين اصطالح «اختالل ديگر مرتبط با گرما» امروزه بطور وسيع بکار
برده شده و بايد توس��ط امدادگران و پرسنل اورژانس بدرستی مراقبت
شود .بايد تالش کرد تا عموم مردم در مورد نحوه پيشگيری از آن اطالع
پيدا کرده و پرس��نل امدادی و پزش��کی قادر به تش��خيص زود هنگام
و مراقبت از آن باش��ند .امدادگرانی که به س��وانح ناش��ی از ورزشهای
طوالنی مدت اعزام ميشوند بايد بدانند که هيپوناترمی کوششی پديده
شايعی و در همان حال خطرناکی ميباشد.
ارزيابی .عاليم و نش��انههای بس��يار متفاوتی در ورزشکاران دچار
هيپوناترمی کوشش��ی مشاهده ميش��وند (به جدول  16-1نگاه کنيد).
دمای مرکزی معموال نرمال ميباش��د ،اما ممکن اس��ت براساس درجه
ح��رارت محيط ،ميزان اتالف گرمای بدن و مي��زان فعاليت فيزيکی در
زمان ارزيابی ،قدری باال باشد .ضربان قلب و فشار خون نيز ممکن است
براساس دمای مرکزی بدن ،فعاليت فيزيکی ،هيپوولمی يا شوک ،کمتر
از نرمال ،نرمال يا بيش��تر از نرمال باش��ند .تعداد تنفس ممکن است در
محدوده نرمال يا قدری افزايش يافتهباش��د .هيپرونتيالس��يون ناشی از
هيپوناترمی کوشش��ی ميتواند علت اختالالت بينايي ،س��رگيجه ،گزگز
و مورمور دس��تها و پارس��تزی اندامهای فوقانی و تحتانی باشد .عاليم
اصلی عبارتند از :تغييرات س��طح هوش��ياری ،خستگی ،احساس ضعف،
س��ردرد و تهوع .س��اير تغييرات نورولوژيک شامل تکلم کند ،آتاکسی و
اختالالت شناختی از جمله رفتار غير منطقی ،تهاجم و ترس ميباشند.
اي��ن مصدومان معموال ميگويند که «مرگ قريب الوقوع» را احس��اس
کردهاند.

مصدومان دچار عاليم و نشانههای وسيع دال بر ادم مغزی ،نياز به آن
دارند تا غلظت سديم پالسمای خونشان باال برده شود؛ کاری که معموال
در بخش اورژانس يا  ICUبه کمک محلول سالين هيپرتونيک ()3%
انجام ميشود .در زمان انتقال مصدوم به بخش اورژانس او را آرام کرده
و بطور مداوم تغييرات سطح هوشياری و بروز تشنج را مانيتور نماييد.

پيشگيری از اختالالت مرتبط با گرما

چ��ون اس��ترس ناش��ی از گرما فاکت��ور مهمی در س�لامتی مردم
ميباش��د ،متدهای پيش��گيری از آن برای هر جامع��های دارای اهميت
اس��ت (مخصوصا برای کس��انی که ضرورتا در شرايط ش��غلی گرم بايد
کار کنند) .امدادگران و نهادهای امدادرس��ان ميتوانند در روند آموزش
همگانی جامعه در خصوص پيش��گيری از اس��ترس ناشی از گرما نقش
مهمی بازی نموده و اين رس��الت را در شکلهای مختلف از جمله تهيه
بروش��ورهای آموزشی ،راهاندازی وب س��ايتها ،تهيه خبرنامه ،برگزاری
س��خنرانی و کالسهای آموزشی و نيز انتشارروزنامههای محلی بهانجام
برسانند.
در سطح عمومی ممکن است نتوان از وقوع تمام اختالالت مرتبط با
گرما درشرايط پيش بيمارستانی پيشگيری بعمل آورد؛ اما پرسنل امدادی
بايد از استراتژيهای پيشگيرانه استفاده کرده و آمادگی مقابله با شرايط
آب و هوايی گرم و عواقب ناش��ی از آن را داشتهباشند .اين استراتژيها
که شامل سياستها و روشهای اجرايي ،کنترلهای مهندسی ،استفاده
از تجهيزات و برنامههای نظارتی پزش��کی ميباش��ند ،برای آن طراحی
شدهاند تا بتوان عواقب ناشی از برخورد با شرايط آب و هوايي گرم را به
حداقل رس��اند .اجرای روشهای ساده پيشگيرانه ميتواند تاثير شگرفی
بر کاهش موارد بروز حوادث مرتبط با گرما داشتهباش��د ،اما افراد شاغل
در يک س��ازمان يا اداره ممکن اس��ت چندان توجهی به اين روشهای
ساده نداشتهباشند .قاب  16-2مروری بر اين روشهای پيشگيرانه (که
ميتواند مورد اس��تفاده امدادگران ،آتش نش��انان و ساير پرسنل ايمنی
عمومی قرار گيرد) دارد.
مجموعهای از فاکتورها باهم ترکيب شده و از محدوده مقاومت افراد
در براب��ر گرما فراتر رفته و نهايتا منجر به پيدايش عاليم و نش��انههای
اختالل ناشی از گرما ميشود .توان انسانها برای فعاليت در شرايط آب
و هوايي معتدل تا گرم را ميتوان با برقراری آمادگي جس��ماني ،انطباق
با گرما ،مناس��ب کردن ش��رايط زندگی و کار ،رعايت بهداشت فردی و
اس��تفاده از غذا و نوشيدنيها حاوی الکتروليت و آب به حداکثر رساند.
محيط زيست ،مصرف مايعات مناسب ،آمادگي بدني و انطباق با گرما از
جمله فاکتورهای اساسی هستند که بايد مورد توجه قرار گيرند.

اقدامات مراقبتی .اولين گام در مراقبت ،تشخيص اين وضعيت و
شدت وخامت آن است .اقدامات مراقبتی تابع شدت هيپوناترمی کوششی
ميباشد .شکل  16-3الگوريتمی را نشان ميدهد که ميتوان بر اساس
آن تشخيص داد که آيا مصدوم دچارهيپوناترمی يا يک اختالل مرتبط
با گرما ميباشد .با تحت نظر قرار دادن مصدوم و انتظار برقراری ديورز
طبيعی ناشی از مصرف مايعات فراوان ميتوان با عاليم خفيف محتاطانه
برخورد نمود .مصدومان دچار عالمت را بايد در وضعيت ايستاده قرار داد
تا راه هوايي باز بماند و بتوان تاثيرات وضعيتي را روی  ICPبه حداقل
رساند .اين مصدومان در هنگام انتقال دچار استفراغ جهنده ميشوند.
مصدومان ناهوشيار را در وضعيت نيمه نشسته الترال چپ قرار داده
و منتظر استفراغ باشيد .تشنج را مانيتور کرده و در صورت نياز اقدام
به درمان ضد تشنج (مثال تزريق وريدی يا عضالنی 2تا  5ميلی گرم
ديازپام) کنيد .بعداز گرفتن رگ ،با پزشک خود در مورد تزريق نرمال
محيط زيست
سالين با توجه به وخامت مصدوم و زمان انتقال به بيمارستان مشورت
امدادگران و س��اير پرس��نل مرتبط با ايمنی عمومی بنا به ضرورت
کنيد .ازآنجاييکه اين دسته از مصدومان قبال مايع فراوانی مصرف
نمودهاند ،انفوزيون سريع يا انفوزيون مايع زياد در آنها ممنوع است .ش��غلی در شرايط آب و هوايي گرم قرار ميگيرند .بسياری از پرسنل در
دوره آموزش و در شرايط اضطرار (درحاليکه تجهيزات حفاظت شخصی

ترومای محيطی  :1گرما و سرما

(شکل 3ـ)16

فصل شانزدهم

405

آلگوريتم درمان برای ناتوانی گرمايي ،گرمازدگي و هيپوناترمی

يا  PPEبه تن دارند) ناچار از کار در محيطهای گرم ميباشند .با چنين
وضعی امدادگر ممکن است وارد محيطی شود که فاقد تهويه کافی بوده
و کامال محصور باش��د؛ يا ناچار از کار دربرابر آفتاب داغ و هوای شرجی
هنگام تصادف چند خودرو ميش��ود که شدت استرس ناشی از گرما را
بيش��تر ميگردانند PPE .توان بدن در دفع گرما را دچار اختالل نموده
و در زمان فعاليت سنگين مانع از تبخير عرق ميشود.
با تعريق ش��ديد ناش��ی از فعاليت س��نگين در محيط گرم ،پرسنل
ام��دادی در مع��رض خط��ر دهيدراس��يون و اختالالت ناش��ی از گرما
ميباش��ند .بنابراي��ن اس��تفاده از  PPEتوان انطباق ب��ا گرما و آمادگي
جسماني امدادگران را تقليل ميدهد.
ب��ا مالحظه درجه حرارت محي��ط و در صورت امکان با رعايت اصل
کار و اس��تراحت و استفاده از نوشيدنيهای مناسب شرايط گرم ميتوان
اين خطرات را به حداقل رساند.

يکی از روشهای س��نتی لحاظ نمودن ب��ار گرمايي محيط عبارت
از بکارگيری ش��اخص استرس گرما ميباشد (شکل .)16-4اين شاخص
ترکيبی از درجه حرارت محيط و رطوبت نس��بی اس��ت .در مقايس��ه با
دمای محيط ،اين ش��اخص متد پيش��گويي کننده بهت��ری در رابطه با
آس��يبهای سيستميک ناشی از گرما قلمداد ميشود .در هنگام فعاليت
در برابر تابش مستقيم آفتاب ،يا در نزديکی سطوحی که تشعشع فراوان
دارند ،يا با لباس کارکلفت ،الزم اس��ت که  10درجه فارنهايت به اعداد
موجود در جدول اضافه شود.
روش رايجتر در اندازه گيری اس��ترس ناش��ی از گرمای محيط (که
در بس��ياری از اماکن صنعتی و نظامی کاربرد دارد) شاخص WBGT
ميباشد (جدول  .)16-3در اين شاخص از مجموعه حباب خشک برای
درجه حرارت ،حباب تر برای رطوبت محيط ،المپ س��ياه برای تشعشع
حرارت و نيز حرکت هوا اس��تفاده ميشود تا بتوان تاثير دقيقتر شرايط
محيط��ی را م��د نظر ق��رار داد .ش��اخص  WBGTرا در  5رده درجه
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ميتوانيد به کمک انطباق با گرما و بهبود س��طح وضعيت جسمانی ،از
بروز اختالالت خطرناک ناشی از گرما جلوگيری نماييد.
برق��راری آمادگي ايروبيك يکی از بهترين راههای محافظت از خود در
برابر اس��ترس گرمايي ميباش��د .يک فرد با آمادگي جسمانی خوب دارای
سيستم گردش خون متکامل و حجم خون باال است .اين دو وضعيت برای
تنظيم دمای بدن دارای اهميت ميباشند .چنين فردی زودتراز موعد عرق
ک��رده و با ضربان قلب کمتر و دمای بدنی پايينتر کار ميکند .اين فرد در
مقايسه با فرد فاقد تناسب جسمانی دوبرابر زودتر در برابر گرما انطباق پيدا
ميکند .او انطباق با گرما را بتدريج از دست داده و بسرعت باز مييابد.
انطباق با گرما در عرض  5تا  10روز اتفاق ميافتد زيرا بدن:

• توليد عرق را بيشتر ميگرداند
• توزيع خون را بهبود ميبخشد
• ضربان قلب را کاهش داده و دمای سطح پوست و کل بدن را
تقليل ميدهد.

ش��ما با افزايش تدريجی زمان فعاليت در شرايط گرم ،مصرف مايعات
جايگزين و درصورت لزوم رعايت اس��تراحت ،ميتوانيد با گرما انطباق پيدا
کني��د .با فعاليت يا ورزش ادواری در محيط گرم ميتوانيد به روند انطباق
تداوم بدهيد.

در محل کار

ش��اخص استرس گرما (شکل  )16-4نش��ان ميدهد که چگونه دما و
رطوبت باهم ميتوانند ش��رايط با استرس متوسط و شديد ناشی از گرما را
خلق کنند .وقتی که تشعش��ع گرمای خورش��يد يا شعله خيلی زياد است
زمانی که هوا ثابت اس��ت (باد نميوزد) و زمانی که به ش��دت کار کرده و
گرمای متابوليک فراوانی توليد مينماييد ،مواظب بروز اس��ترس ناش��ی از
گرما باشيد.
برخی س��ازمانها از شاخص  WBGTاس��تفاده ميکنند (جدول -3
 .)16در اين ش��اخص از دمای موجود درحباب خش��ک ،حباب تر و المپ
س��ياه استفاده ميشود .اين دماها ازآن جهت اندازه گيری ميشوند تا تاثير
هر کدام را روی فرد درحال کار نشان دهند:

• حباب تر (رطوبت) 70%
• حباب سياه (گرمای تشعشع و حرکت هوا) 20%
• حباب خشک (دمای هوا) 10%

ش��اخصهای اس��ترس گرما ،اث��رات طوالن��ی مدت فعاليت ش��ديد،
دهيدراس��يون و اثر حفاظتی لباسها و تجهيزات ش��خصی را به حس��اب
نميآورد.
زمانی که شرايط استرس ناشی از گرما وجود دارد ،بايد روش انجام کار
يا ورزش تغيير داده شود .با توان جسمی خود همآهنگ شويد .افراد از نظر
آمادگي بدني ،قدرت انطباق با گرما و تحمل دربرابر آن بسيار متفاوتند .اگر
به خودتان بيش از حد فشار وارد کنيد ،ممکن است دچار يکی از اختالالت
ناشی از گرما بشويد .در صورت امکان:

• از کار کردن در مجاورت منابع گرما اجتناب نماييد.
• کارهای سخت را در ساعات خنک اول صبح و سرشب انجام
دهيد.

• برای به حداقل رساندن خستگی وظايف و وسايل را تغيير
دهيد
• هر چند مدت يک بار استراحت کنيد.
مهمتر از همه با مصرف مايعات ،آب بدن را حفظ نماييد.

تامين مايعات بدن

تامين مايعات بدن برای برق��راری تعريق و دفع گرمای درونی حاصل
از فعاليت ،ضرورت دارد .برای به حداقل رساندن دهيدراسيون و خطر بروز
اختالل گرمايي الزم اس��ت تا قبل ،درحين و بعد از انجام فعاليت ،مايعات
مصرف نمود.
قبل از ش��روع فعاليت ،الزم است مايع اضافی بنوشيد تا برای شرايط
گرم آماده شويد .قبل از کار يک تا دو فنجان آب ،آب ميوه يا يک نوشيدنی
مخصوص ورزش بنوشيد .از مصرف کافئين اضافی خوداری کنيد ،زيرا دفع
مايع از طريق ادرار را تسريع ميگرداند.
در حين فعاليت ،هرساعت چند وقفه كوچك در فعاليت براي نوشيدن
مايعات داده و حداقل يک کوارت (حدود يک ليتر) مايع بنوشيد .در شرايط
کار در گرما ،آب بيشترين مايع مورد نياز شماست .مطالعات نشان ميدهند
که اگر نوش��يدنی قدری طعم دار باش��د ،کارگران مايعات بيشتری مصرف
ميکنند .تامين بخش��ی از مايعات مورد نياز به صورت نوش��يدنی ورزشی
حاوی کربوهيدرات و الکتروليت به ش��ما کمک خواهد کرد تا سطح انرژی
و الکتروليتهای بدن را حفظ نماييد.
بعد از انجام فعاليت ،الزم اس��ت به منظور جايگزينی مايعات از دست
رفته ،به نوش��يدن مايعات ادامه دهيد .غريزه تشنگی همواره مايعات مورد
نياز را کمتر برآورد ميکند ،بنابراين بايد بيش از آنچه که فکر ميکنيد نياز
اس��ت مايع بنوش��يد .اگرمايعات مصرفی حاوی سديم و پتاسيم بوده و اگر
غذاهای دارای اين الکتروليتها با مايعات مصرف شوند ،روند تامين مجدد
آب بدن تسريع ميشود.
س��ديم از دس��ت رفته درروند تعريق را ميتوان با مصرف آزادانه نمک
براحتی جايگزين نمود .افراد منطبق نش��ده با گرما نمک بيشتری از دست
ميدهند .بنابراين بايد توجه ويژهای به جايگزينی نمک داشتهباشند .بيش
از ح��د نمک مصرف نکنيد ،زيرا نمک ف��راوان ،تنظيم دمای بدن را مختل
ميگردان��د .مصرف بيش از حد نمک موجب فش��ار بر معده ،خس��تگی و
مشکالت ديگری هم ميشود.
خوراکيهای مملو از پتاس��يم نظير موز و مرکبات را به بخشی از رژيم
غذايي معم��ول روزانه خود تبديل کرده و آب پرتقال ،ليموناد و آب گوجه
فرنگی فراوانی بنوشيد .مصرف نوشيدنيهای کافئين دار نظير قهوه و کوال
را محدود نماييد ،زيرا کافئين دفع مايع از طريق ادرار را بيشتر ميگرداند.
از مصرف نوش��ابههای الکلی هم اجتناب کنيد ،زيرا موجب دهيدراس��يون
ميش��وند .از مصرف مشترک آب داخل بطريها ،مگر در شرايط اورژانسی،
نيز خوداری کنيد.
ب��ا نگاه به حجم ،رنگ و غلظت ادرار خود ،ميتوانيد ميزان تامين آب
بدن خود را ارزيابی نماييد .ادرار تيره کم حجم و غليظ و دفع ادرار دردناک
حکايت از وجود دهيدراسيون شديد دارند .ساير عاليم دهيدراسيون شامل
ضربان تند قلب ،احس��اس ضعف و سس��تی ،خس��تگی مفرط و سرگيجه
ميباش��ند .ازدس��ت دادن س��ريع چند پون��د از وزن بدن يک��ی از عاليم

ترومای محيطی  :1گرما و سرما

فصل شانزدهم
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مش��خص دهيدراسيون قلمداد ميش��ود .قبل از بازگشت به کار ،آب بدن خالصه
بايد تامين مجدد شدهباش��د .ادامه کار در شرايط دهيدراته ميتواند عواقب
خطرناک��ی از جمله گرمازدگ��ي ،تخريب عضالت و نارس��ايي کليوی را به
همراه داشتهباشد.

پوشش

پوش��يدن لب��اس محافظتی تعادل بين حفاظت از ب��دن و راحتی فرد
را بهم ميزند .پژوهش��گران اس��تراليايي به اين نتيجه رسيدهاند که وظيفه
اصلی پرس��نل مس��لح به  PPEجلوگيري از ورود گرما نيس��ت بلکه دفع
آن اس��ت .حدود  70%بار گرمای بدن ،منش��ا داخلی داشته و حاصل روند
متابوليک در زمان فعاليت ش��ديد ميباش��د و فق��ط  30%آن از محيط و
ازآتش منش��ا ميگيرد .به منظور افزايش حرکت هوا و در نتيجه تسريع در
دفع گرما ،لباسهای گش��اد بپوشيد .به منظور تسريع در روند تبخير عرق
بدن ،از T-shirtها و لباس زير پنبهای اس��تفاده کنيد .از پوش��يدن چند
الي��ه لباس که نق��ش عايق را بازی کرده ،مانع از حرکت هوا ش��ده و بروز
استرس ناشی از گرما را تسريع ميکند ،خوداری نماييد.

تفاوتهای فردی

انس��انها در پاسخ به گرما تفاوتهای فردی فراوانی دارند .برخی افراد
از نظر ابتال به اختالالت ناشی از گرما در معرض خطر بيشتری قرار دارند.
داليل آن ميتواند تفاوتهای ذاتی در تحمل نسبت به گرما و ميزان تعريق
باش��د .وزن اضافی ،توليد گرمای متابوليک بدن را افزايش ميدهد .بيماری
ومصرف داروها نيز بر پاس��خ بدن در برابر فعاليت در ش��رايط آب و هوايي
گرم تاثير ميگذارند .اگر از داروی خاصی اس��تفاده ميکنيد يا اگر بيماری
خاصی داريد قبل از فعاليت در محيط گرم با پزشک خود مشورت کنيد.
چه در زمان کار و چه هنگام تمرين در محيط گرم بايد همواره يک نفر
همراه شماباشد که بتواند در زمان بروز مشکل کمک کند .بهمديگر مصرف
مايعات فراوان را ياد آوری کرده و همديگر را پايش نماييد .اگر رفيق ش��ما
دچار مشکل ناشی از گرما شد ،فورا اقدامات درمانی را شروع کنيد.

(شکل 4ـ)16

شاخص استرس گرما

پيشگيری
• آمادگي بدنی را به کمک ورزش آيروبيک برقرار نموده و تداوم
ببخشيد
• خود را با کار در شرايط گرم انطباق دهيد
در محل کار
• از اوضاع جوی محيط کار (دمای محيط ،رطوبت و جريان باد)
مطلع باشيد.
• هرچند وقت يکبار استراحت کنيد
• از پوشيدن چند اليه لباس اجتناب نماييد.
• در محدوده توان خود فعاليت کنيد
تامين آب بدن
• قبل از شروع کار چند فنجان آب ،آب ميوه يا يک نوشيدنی
ورزشی بنوشيد.
• در حين کار،مرتبامايعات مناسب مصرف کنيد
• بعد از اتمام کار ،به نوشيدن مايعات ادامه دهيد.
• يادتان باشد که فقط شما ميتوانيد از دهيدراسيون جلوگيری
نماييد.
حضور همراهان
• همواره با حضور يک همراه تمرين و کار کنيد
نوشيدنيها
نوشيدنيهای ورزشی حاوی کربوهيدرات و الکتروليت موجب افزايش
مصرف مايعات شده ،انرژی الزم را تامين نموده و دفع مايعات از طريق ادرار
را کاه��ش ميدهند .عالوه براين ،کربوهيدراتها موجب تداوم فونکس��يون
ايمن��ی بدن و کارايي فکری در خالل فعاليت طوالنی مدت و طاقت فرس��ا
ميش��وند .نوش��يدنيهای حاوی کافئين و الکل با افزاي��ش دفع ادرار روند
تامين مجدد آب بدن را مختل ميگردانند.
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جدول 16-3
رده گرما

راهنمای جايگزين مايعات برای تمرين در آب و هوای گرم
شاخص WBGT

کار/استراحت

کار سبک

مايع مصرفی

کار متوسط

کار/استراحت

مايع مصرفی

کار/استراحت

مايع مصرفی

(برحسب دقيقه)

(ليتر بر ساعت)

(برحسب دقيقه)

1

 78تا 82

NL

1/2

NL

3/4

2

82تا85

NL

1/2

50/10

3/4

30/30

3

 85تا 88

NL

3/4

40/20

3/4

30/30

1

4

 88تا 90

NL

3/4

30/30

3/4

20/40

1

5

بيش از 90

50/10

1

20/40

1

10/50

1

(برحسب درجه فارنهايت)

(ليتر بر ساعت)

کار سنگين

(برحسب دقيقه)

(ليتر بر ساعت)

40/20

3/4
1

دورههای کار استراحت و جايگزينی مايعات ميتوانند توان کاری و تامين آب بدن را در رده گرمايي مربوطه برای حداقل  4ساعت کار برقرار نمايند .نياز افراد به آب متفاوت است.
 ،NLدر ساعت محدوديتی برای کار وجود ندارد.
استراحت يعنی حداقل فعاليت فيزيکی (نشسته يا ايستاده) در صورت امکان در سايه
توجه :مايع مصرفی در ساعت نبايد به بيش از  1/5ليتر برسد مصرف روزانه مايع نبايد به بيش از  12ليتر برسد
باپوشيدن لباس مخصوص در شرايط آب و هوايي مرطوب  5درجه فارنهايت به شاخص  WBGTاضافه شود.
باپوشيدن  PPEروی لباس 10 ،درجه فارنهايت به شاخص  WBGTبرای کارهای سبک و  20درجه برای کارهای متوسط و سنگين اضافه شود

کار سبک

کار متوسط

کار سنگين

قدم زنی روی سطح محکم با سرعت 2/5
مايل در ساعت با بار کمتر از  31پوند

قدم زنی روی سطح محکم با سرعت 3/5
مايل در ساعت با بار کمتر از  41پوند
قدم زنی در شن نرم با سرعت  2/5مايل در
ساعت بدون بار .ورزش سوئدی

قدم زنی روی سطح محکم با سرعت 3/5
مايل در ساعت با بار بيش از  40پوند
قدم زنی در شن نرم با سرعت  2/5مايل
در ساعت با بار

حرارت طبقهبندی کرده و در هر رده ميزان مايع الزم برحس��ب کوارت
(حدود يک ليتر) و ميزان فعاليت و اس��تراحت برحسب دقيقه در عرض
يک س��اعت مشخص شدهاست .يک پرچم چند رنگ (سفيد ،سبز ،زرد،
قرمز و سياه) بيانگر  5رده دما در شاخص  WBGTميباشدWBGT .
را ميتوان س��اعت به س��اعت مانيتور نموده و پرچم مربوطه را در طول
روز جهت اطالع پرس��نل در محيط بيرون برافراشت .براساس نوع پرچم
برافراش��ته ميتوان فعاليت فيزيکی ،نوع پوش��ش الزم ،دورههای کار /
اس��تراحت و ميزان مايع مورد نياز را مشخص نمود .اين شاخص مدرج
و روشهای اجراي��ي مربوط به آن را ميتوان در اماکن عمومی و مراکز
آموزشی نصب کرده تا اطمينان حاصل شود که برنامههای پيشگيری از
اختالالت ناشی از گرما مورد استفاده قرار ميگيرند.
مصرف مايع مناسب
اگر از شاخص  WBGTبرای برآورد مقدار مايع مورد نياز استفاده
نش��ود ،ميتوان راهنمای عمل ديگری که توس��ط دانش��کده آمريکايي
پزش��کی ورزش براس��اس س��الها تحقيقات تدوين شدهاست استفاده
نم��ود .اين راهنمای عم��ل را ميتوان برای هر ف��رد درگير در فعاليت
فيزيکی به راحتی مورد اس��تفاده قرار داد .اي��ن راهنمای عمل بايد در
هر س��ازمانی نصب ش��ود تا بتوان بروز دهيدراسيون را با استفاده از آب
و نوش��يدنيهای الکتروليت دار ورزش��ی به حداقل رساند (قاب .)16-3

مطالعات نش��ان ميدهند که افراد قبل ،در حين و بعد از فعاليت ورزش
يا کاری آنقدر مايع مصرف نميکنند که بتواند مايع از دست رفته توسط
تعريق را جبران کند (حتی اگر خودشان بگويند که به اندازه کافی مايع
مصرف کردهاند).
آمادگي جسمانی
ب��رای باالبردن تحمل بدن در ش��رايط آب وهوايي گرم ،افراد بايد
آمادگي جسمانی خود را با اجرای برنامههای انفرادی هوازی (مثال پياده
روی ،دو آرام ،دوچرخه س��واری ،ش��نا ،باالرفتن از پل��کان و )...تقويت
نماين��د .اين برنامهها ميتوانند ذخيره قلب��ی و برودن ده قلبی را آنقدر
افزايش دهند که بتوانند نيازهای منطبق با فعاليت عضالنی در ش��رايط
بسيار گرم را پاسخگو باشند .توصيه ميشود تا هر فردی به منظور حفظ
سالمتی و رفاه جس��می خود روزانه  30دقيقه فعاليت فيزيکی (نرمش
يا ورزش) داشتهباش��د .قابهای  16-4و  16-5به ترتيب نقطه نظرات
دانش��کده پزشکی ورزش و جامعه جراحان آمريکا را در خصوص توصيه
به افراد بزرگسال در رابطه با فعاليت فيزيکی به اختصار نشان دادهاند.
انطباق با گرما
در هر نهاد عمومی امدادگر و کمک رس��ان الزم اس��ت تا سياست و
پروتکل انطباق با ش��رايط آب و هوايي گرم تعريف شدهباشد .با فعاليت
روزان��ه ب��ه مدت  60تا  90دقيقه در ي��ک دوره تقريبا  7تا  14روزه در
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اصول به حداقل رساندن خطر دهيدراسيون

 .1قبل از ورزش آب کافی بنوشيد
 2تا  3ساعت قبل از شروع فعاليت فيزيکی 2 ،تا  3فنجان مايع بنوشيد
و اجازه بدهيد که مايع اضافی از طريق ادرار دفع گردد .تقريبا نيم س��اعت
قبل از ش��روع فعاليت نيم تا يک فنجان مايع مصرف کنيد .مطرف بيش از
حد مايعات فايدهای ندارد ،بنابراين سعی کنيد زياده از حد ننوشيد
 .2خودتان را وزن کنيد.
بهتري��ن راه ب��رای آنکه بدانيد آيا آب از دس��ت رفته به ش��کل تعريق
در خ�لال ورزش يا فعاليت س��نگين مجددا جايگزين شدهاس��ت يا نه ،آن
اس��ت که بدانيد چقدر وزن کم کردهايد .خودت��ان را قبل و بعد از فعاليت
فيزيکی س��نگين وزن کنيد .اگر وزن شما بعد از فعاليت قدری کاهش پيدا
کردهباشد ،بدان معنی است که خوب فعاليت کرده و در همان حال مايعات
ب��دن هم تامين نمودهايد .يادتان باش��د که از دس��ت دادن وزن در خالل
ورزش يا فعاليت به معنی از دست دادن آب بدن و نه چربی آن بوده و بايد
مجددا تامين گردد.
 .3در حين فعاليت مايعات بنوشيد.
در خ�لال فعاليت يا ورزش س��نگين هر  10ت��ا  20دقيقه نيم تا يک
فنجان آب يا نوشابه ورزشی حاوی الکتروليت مصرف کنيد .افرادی که زياد
ع��رق ميکنند معموال هر  10دقيق��ه يکبار و افرادی که کم عرق ميکنند
هر  20دقيقه يکبار ميتوانند مايع بنوشند.
 .4در حين فعاليت فيزيکی سديم بخوريد
بهترين زمان جايگزينی س��ديم از دس��ت رفته دررون��د تعريق ،حين
فعاليت فيزيکی ميباش��د .به همين دليل مصرف يک نوشابه ورزشی حاوی
الکتروليت از مصرف آب تنها بهتر ميباشد.
 .5براساس وضع خوتان رفتار کنيد
ه��ر فردی ب��ه گونهای متفاوت ع��رق ميکند ،بنابراي��ن هرفردی بايد
براساس نيازهای خود برنامه مصرف مايعات را تنظيم نمايد.

 .6در حين وعدههای غذايي آب زياد بنوشيد
اگر در حين کار يا ورزش سنگين قادر به نوشيدن مايع کافی نميباشيد
تا با کاهش وزن مقابله نماييد ،بهتر است قبل از شروع به کار در دور بعد به
اندازه کافی مايع بنوشيد .بهترين زمان برای اين کار زمان صرف وعدههای
غذايي اس��ت ،زيرا مصرف مايعات راحت بوده و س��ديم ه��م به همراه غذا
تامين ميشود.

شرايط آب و هوايي گرم ميتوان به انطباق دست پيدا کرد .فوايد انطباق
عبارتند از :افزايش توان کاری بدن ،باال رفتن تحمل بدن نسبت به گرما
و کاهش فشار فيزيولوژيک روی بدن .اين تعديالت شامل افزايش حجم
خ��ون ،افزايش حجم ضربهای قلب ،کاهش ضربان قلب در يک س��طح
فعاليتی مش��خص ،کاهش مقدار س��ديم در تعريق ،حفظ س��ديم بدن،
تعري��ق زودتر و افزايش ميزان تعريق (قاب  .)16-6اين تغييرات موجب
افزايش دفع گرما از مرکز بدن به سطح پوست و از آنجا به محيط بيرون
ميشوند .هرچند که تحمل نسبت به گرما در اين افراد بهبود پيدا کرده
و در اش��خاصی همچون ورزشکاران استقامتی و سربازان جوان وضعيت

 .7فقط به نوشيدن آب خالی اکتفا نکنيد.
نوش��يدن آب خالی مانع از جايگزينی الکتروليتهای ازدست رفته در
رون��د تعريق ش��ده و تامين کربوهيدرات الزم برای تولي��د انرژی را مختل
ميگردان��د .مصرف بي��ش از حد آب خال��ی ميتواند منج��ر به اختالالت
الکتروليتی خطرناک (هيپوناترمی) شود

 .8بيش از حد مايع مصرف نکنيد.
بدون ش��ک آب مايه حيات اس��ت ،اما اس��راف در مص��رف آن زيانبار
اس��ت .مصرف بيش از حد مايعات نه فقط ضرورت��ی ندارد ،بلکه خطرناک
(هيپوناترمی) هم هس��ت .پرش��دگی معده ،پف کردن انگشتنا و قوزک پا،
سردرد و کونفوزيون از عاليم هشدار دهنده هيپوناترمی قلمداد ميشوند.

 .9در حين ورزش يا فعاليت سنگين وزن اضافه نشود
يکی از عاليم مشخص مصرف بيش از حد مايعات ،اضافه شدن وزن در
حين ورزش يا کار سنگين است .اگر وزن شما بعد از کار يا ورزش سنگين
بيش��تر شدهباشد ،اين بدان معنی اس��ت که بيش از حد الزم مايع مصرف
کردهايد .در دفعات بعد مواظب اين وضعيت باشيد ،درغير اين صورت اضافه
وزن پيدا خواهيد کرد.

 .10مصرف نمک را در رژيم غذايي محدود نکنيد.
مصرف نمک معمولی يا س��ديم کلرايد موج��ود در رژيم غذايي برای
جايگزين��ی نمک از دس��ت رفته در روند تعريق ض��رورت دارد .ازآنجاييکه
ورزشکاران عرق فراوان ميکنند،نياز آنها به نمک بيش از افراد غير ورزشکار
اس��ت( .اين اصل در مورد افرادی که در ش��رايط آب و هوايي گرم مشغول
فعاليت روزانه بوده و عرق فراوان ميکنند نيز صادق است).

 .11از دهيدراسيون به منظور کاهش وزن استفادده نکنيد
مح��دود کردن مصرف مايع��ات در خالل ورزش يا کار س��نگين توان
فيزيکی بدن را مختل نموده وزمينه را برای بروز اختالالت ناش��ی از گرما
فراه��م ميآورد .ب��ا رعايت يک برنامه معقول جايگزين��ی مايعات ،ميتوان
خطر بروز دهيدراسيون را به حداقل رساند.
 .12مصرف مايعات را در حين کار يا ورزش به تاخير نياندازيد
برنام��ه مصرف مايعات درحين کار ي��ا ورزش را به دقت رعايت نماييد
تا از بروز دهيدراس��يون زودهنگام جلوگيری کنيد .اگر دهيدراسيون روی
بدهد ،تقريبا خالصی ازآن ناممکن اس��ت ،زيرا دهيدراس��يون روند خروج
مايعات از معده را کند مينمايد.

مطلوبی قلمداد ميشود ،اما تعريق فراوان ( 1تا  2ليتر در ساعت) منجر
به از دس��ت رفت��ن حجم فراوانی از مايعات بدن و نهايتا دهيدراس��يون
خواهد شد .درنتيجه ،تعريق فراوان در افراد انطباق يافته ،نياز به مصرف
مايعات را در ش��رايط گرم نيز بيش��تر ميگردان��د (مخصوصا اگر فرد از
ج��دول مصرف مايع��ات تبعيت نکند) .قاب  16-7م��روری بر راهنمای
عمل انطباق با گرما دارد.
تجديد قوا در سوانح اورژانسی
سازمان آتش نشانی آمريکا روشی استاندارد را برای ارزيابی و تجديد
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توصيههای دانشکده پزشکی ورزش در آمريکا برای برقراری و حفظ آمادگي جسمی در بزرگساالن

آمادگي قلبی تنفسی
 .1تناوب تمرين ورزشی 3 :تا  5روز در هفته
قدرت و استقامت عضالنی ،ترکيب بدنی و انعطاف پذيری
 .2شدت تمرين 55% :تا  90%ماگزيمم ضربان قلب 55% .تا 65%
 .1تمرين مقاومت��ی :اين تمرين بايد بخش جداي��ي ناپذير برنامه
قايقرانی ،پله نوردی ،شنا ،اسکيت و انواع فعاليتهای ورزشی استقامتی.

برای افرادی است که تازه کار بوده و در آستانه شروع برنامه تمرين ورزش
هستند.
 .3مدت زمان تمرين 20 :تا  60دقيقه فعاليت مداوم يا متناوب نوع
آيروبيک .مدت تمرين تابع ش��دت آن اس��ت .بنابراين فعاليت با شدت کم
زمان بيشتری ميطلبد (بيش از  30دقيقه) و برعکس ،کسانی که با شدت
بيش��تری تمرين ميکنند ،حداقل بايد  20دقيقه يا کمی طوالنیتر ورزش
کنند .بدليل دس��تيابی به «تناسب کامل» که با جلسات تمرين طوالنیتر
حاصل ميش��ود و بدليل خطر احتمالی ناش��ی از فعاليت ش��ديد ،به افراد
بزرگس��ال غير ورزشکار توصيه ميش��ود که برنامه تمرين با شدت متوسط
ومدت زمان طوالنی را در دستور کار خود قرار دهند.

 .4نوع فعالي��ت :هر نوع فعاليتی که گ��روه بزرگی از عضالت بکار
گي��رد و بتوان بطور مداوم آنرا انجام داد و در همان حال ماهيتی ريتميک
و آيروبي��ک داشتهباش��د .از جمله ميتوان به فعاليتهای زير اش��اره نمود:
پياده روی و قدم زنی ،آهس��ته دويدن و دويدن ،دوچرخه سواری و مسابقه
دوچرخه س��واری ،اس��کی بازی ،رقص و ورزش دس��تجمعی ،طناب بازی،

آمادگي بدني بزرگس��االن بوده و بايد ش��دت آن بقدری باش��د که قدرت
و اس��تقامت عضالن��ی را تقويت نموده و موجب برق��راری توده فاقد چربی
يا  FFMش��ود .تمرين مقاومتی بايد سير پيش��روندهای داشته و برای هر
فردی جداگانه طراحی شود و در همان حال همه گروههای بزرگ عضالت
ب��دن را تحريک نمايد .يک مجموعه ورزش��ی  8تا  10حرکتی دربرگيرنده
عضالت عمده بدن با تناوب 2تا  3روز در هفته توصيه ميش��ود .اگر وقت
اج��ازه بدهد ،اجرای چند مجموعه (مثال  2تا  3مجموعه) فايده بيش��تری
در بردارد .اکثر افراد بايد  8تا  12تکرار در هر حرکت را تمرين نمايند ،اما
برای افراد س��المند و ضعيفتر تکرار  10تا  15بار هر حرکت فايده بيشتری
در بر دارد.

 .2تمري��ن انعطاف پذيری .اين تمرينات نيز بايد در برنامه برقراری
آمادگي جس��ماني گنجانده ش��وند تا امکان برقراری و تداوم دامنه حرکت
فراهم گردد .تمرينات انعطاف پذيری بايد موجب کشيدگی گروههای بزرگ
عضالت ش��ده و در هفته  2تا  3بار انجام شوند .کشش عضالنی بايد شامل
تکنيکهای مناسب هم از نوع ديناميک و هم از نوع استاتيک باشد.

قاب 5ـ 16توصيههای جامعه جراحان عمومی آمريکا کا برای برقراری و حفظ آمادگي جسماني در بزرگساالن

اين اولين گزارش جامعه جراحان در مورد فعاليت فيزيکی و س�لامت
ميباشد .پيام اصلی اين گزارش آن است که افراد ميتوانند با انجام فعاليت
فيزيکی س��طح متوس��ط در زندگی روزانه خود به نحو چشمگيری سالمت
و کيفيت زندگی خود را بهبود ببخش��ند .دستيابی به فوايد سالمتی ناشی
از فعالي��ت فيزيکی برای اغلب افراد امکانپذير ميباش��د (چه افرادی که از
ورزش سنگين بيزارند و چه افرادی که قبال به دليل مشکالت ناشی از انجام
برنامه ورزش��ی س��نگين آنرا ترک کردهاند) .برای اف��رادی که قبال فعاليت
سطح متوسط ورزشی را اجرا نمودهاند ،با باالبردن سطح فعاليت خود فوايد
ديگری هم قابل دستيابی است.
اين گ��زارش بيانگر اتفاق نظ��ر اپيدميولوژيس��تها ،متخصصين علوم
ورزش��ی و متخصصين امور س�لامت بوده و حکاي��ت ازآن دارد که فعاليت
ورزش��ی لزوما نبايد س��نگين باشد تا بتواند سالمتی را حفظ نمود ه و ارتقا
بخش��د .ازاين گذش��ته ،بنظر ميرسد که فوايد س�لامتی ناشی از ورزش و
تحرک نسبت مستقيمی با مقدار آن دارد .به عبارت ديگر هرچقدر تحرک
بيش��تر باش��د منافع آن نيز فراوانتر اس��ت .تاکيد بر مقدار و حجم تحرک
و نه ش��دت آن اين ام��کان را به مردم ميدهد ت��ا در برنامه روزانه زندگی
خوددر حد توان ،فعاليت ورزش��ی رابگنجانند .بنابراين ،با انجام  30دقيقه
پياده روی س��ريع 30 ،دقيقه چمن زنی ي��ا جمع آوری برگ درختان15 ،
دقيق��ه دو ،يا  45دقيقه واليب��ال و فعاليتهايي مانند اينها ميتوان تحرک
سطح متوسطی را انجام داد .اميد آن است که با اين تاکيد فراوان بر مقدار
متوسط فعاليت و تحرک فيزيکی و انعطاف پذيری فعاليتهای گوناگون در

رابطه با توان و نيز ش��رايط زندگی هر فرد ،مردم بيش��تری تشويق شوند تا
برنامه فعاليت فيزيکی را به عنوان بخش��ی منظم و پايدار از زندگی روزانه
خود قرار دهند.
اطالعات موجود در اين گزارش ،ادبيات مختلف عرصههای اپيدميولوژی،
فيزيولوژی ورزش ،پزش��کی و علوم رفتاری را به اختصار بيان ميکند .اين
گزارش هرآنچه که تاکنون در مورد فعاليت فيزيکی و رابطه آن با سالمتی
دانس��ته شدهاس��ت و نيز هرآنچه که در خصوص ترويج فعاليت ورزشی در
ميان بزرگساالن و جوانان بايد دانسته شود را يکجا مشخص نمودهاست.
و س��رانجام اينکه ،فعالي��ت فيزيکی تنها يکی از رفتارهايي اس��ت که
بر س�لامتی انس��ان تاثير ميگذارند .بويژه آنکه ع��ادات تغذيهای به همان
اندازه فعاليت ورزش��ی بر جوانب مختلف س�لامت تاثير گذار بوده و اين دو
موضوع (فعاليت ورزشی و عادات تغذيهای) ميتوانند مرتبط با خصوصيات
سبک زندگی انسان باشند .اين گزارش تنها در مورد فعاليت فيزيکی است.
گزارش در خصوص تغذيه و سالمت نيز در سال  1988منتشر شد.

استنتاجات مهم
 .1مردم در هر س��نی اع��م از مرد و زن از انج��ام فعاليت فيزيکی

منظم بهره خواهند برد.

 .2انجام مقدار متوس��ط فعاليت ورزش��ی (مانند  30دقيقه پياده
روی س��ريع 15 ،دقيق��ه دويدن ،يا  45دقيقه واليب��ال) در اغلب و نه همه
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روزهای هفته از منظر س�لامتی ،فوايد قاب��ل توجهی در بر دارد .با افزايش
مختصر فعاليتهای ورزش��ی روزانه ،اغلب مردم هم س��طح سالمتی و هم
کيفيت زندگی خود را ارتقا خواهند داد.
 .3با افزايش حجم فعاليت فيزيکی ،فوايد سالمتی بيشتری نصيب
خواهند ش��د .افرادی که به رژيم منظم ورزش��ی خود ادامه داده و مدت و
شدت آنرا بيشتر گردانند ،سود فراوانتری خواهند برد.
 .4فعالي��ت فيزيکی خط��ر مرگ زود هن��گام را در کل جمعيت و
بطور اختصاصی در افرادی که مبتال به بيماری ش��ريانهای کرونری قلب،
فش��ار خون باال ،س��رطان کولون و ديابت هس��تندنيز تقلي��ل خواهد داد.
فعاليت فيزيکی س�لامت روانی را بهبود بخش��يده و برای سالمت عضالت،
استخوانها و مفاصل نيز داری اهميت است.

.5

حدود  60%اف��راد جامعه آمريکا بطور منظ��م فعاليت فيزيکی
قاب 6ـ 16فوايد ناشی از انطباق با گرما

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

احساس راحتی در برابر گرما :بهبود مييابد
دمای مرکز بدن :کاهش پيدا ميکند
جريان خون پوستی :سريعتر ميشود
ضربان قلب :کم ميشود
دفع نمک (تعريق و ادرار) :کم ميشود
توان انجام فعاليت :بهبود پيدا ميکند
تعريق :سريعتر و بيشتر ميشود
توليد گرما در بدن :کم ميشود
غريزه تشنگی :بهبود پيدا ميکند
محافظت از اندامهای بدن :بهبود پيدا ميکند

قوای نيروهای امدادگر در ش��رايط آب و هوايي بس��يار نامطلوب تنظيم
نمودهاس��ت (قاب  .)16-8اين س��ازمان در س��ال  1992طی بيانيهای
چنين اظهار نظر کردهاست:
فشارهای جسمی و روانی بر امدادگران و آتش نشانان وساير پرسنل
درگير در شرايط نامطلوب گرما و رطوبت وضعيتی را بوجود ميآورد که
تاثير ناگواری بر ايمنی و سالمت آنها خواهد گذاشت .افرادی که در زمان
عمليات اورژانس��ی و آموزشی به اندازه کافی استراحت نکرده و مايعات
مصرف نکنند ،در معرض خطر بوده و ممکن است سالمت ديگران را هم
در صحنه حادثه به خطر بياندازند .زمانی که يک امدادگر خس��ته است،
ت��وان او برای انجام فعاليت بي خطر دچار اختالل ميش��ود .در نتيجه،
زمان واکنش او تقلي��ل پيدا کرده و از قدرت تصميمگيری قاطعش کم
ميش��ود .تجديد قوای امدادگران در صحنه حادثه از ضروريات اساسی
قلمداد گش��ته و مانع از بروز موارد خطرناکی همچون ناتوانی گرمايي و
سکته ناشی از گرما خواهد شد.

ندارند .در حقيقت  25%بزرگساالن اساسا تحرکی ندارند.

 .6تقريبا نصف جوانان  12تا  21س��اله براساس يک برنامه منظم
فعاليت ورزشی ندارند .گذشته از اين ،فعاليت ورزشی در ميان نوجوانان نيز
به طرز چشمگيری کاهش پيدا کردهاست.
 .7ثبت ن��ام روزانه برای ش��رکت در کالسهاي آم��وزش فعاليت
فيزيکی در ميان دانش آموزان دبيرس��تان %42در سال  1991به %25در
سال  1995تقليل پيدا کردهاست.
 .8تحقيق در مورد ادراک و ترويج فعاليت فيزيکی هنوز در مراحل
اوليه خود قرار دارد ،اما برخی مداخالت در مورد ترويج فعاليت فيزيکی در
مدارس ،کارگاهها و مراکز مراقبت سالمتی با موفقيت همراه بودهاست.

نگهداری داروهای امدادی دردمای بسيار گرم و سرد

امدادگران در مناطقی کار ميکنند که دمای س��اليانه محيط از زير
صف��ر تا بس��يار گرم و مرطوب متغير اس��ت .خودروه��ای آنها از جمله
 ،MICUآمبوالنسه��ا و هليکوپترهای ام��دادی و نيز داروهای موجود
در آنها در معرض هوای بسيار گرم و سرد قرار خواهند گرفت .داروهايي
که توسط امدادگران مورد اس��تفاده قرار ميگيرند بايد براساس دستور
ش��رکت س��ازنده آنها در دماي کنترل ش��ده محيط نگهداری ش��وند.
فارماکوپه آمريکا که مس��ئوليت نظارت بر کيفيت اس��تاندارد داروها را
برعهده دارد ،دمای کنترل شده محيط را چنين تعريف کردهاست:
درج��ه حرارتی که بتوان در آن فعالي��ت معمول روزانه را انجام داد
( 20تا  25درجه سانتيگراد) ؛ درجه حرارتی که در فاصله بين  15تا 30
قرار گرفته و بطور معمول در داروخانهها ،بيمارس��تانها و انبارها برقرار
است .مشروط به آنکه دمای متوسط محيط در محدوده مجاز باقی مانده
و ش��رکت سازنده نيز مجاز شمردهباشد ،قرار گرفتن داروها بطور موقت
در  40درجه سانتيگراد قابل قبول است.
کارخانههای س��ازنده دارو پايداری ،کيفيت و قدرت آنرا تنها وقتی
ضمانت ميکنند که در ش��رايط مطلوب نگهداری ش��ود .در بسياری از
موارد مشاهده شدهاست که خودروهای امدادی ناچار از نگهداری داروها
در خارج از محدوده توصيه ش��ده توس��ط فارماکوپه هس��تند .مطالعات
نش��ان دادهاند که داروه��ا هم در محيط بيرون و هم در آزمايش��گاه به
مدت کوتاه (1تا  4هفته) وطوالنی ( 12تا  26هفته) در معرض گرما قرار
گرفتهاند .آنچه که نامعلوم اس��ت تاثير اي��ن وضعيت بر پايداری حياتی
بس��ياری از داروهای مورد استفاده در شرايط پيش بيمارستانی است .با
اين وصف ،ارزيابی آزمايشگاهی نشان ميدهد که بسياری از اين داروها
(غير از داروی اپی نفرين که در دمای بسيار سرد وگرم تجزيه ميشود)
پايدار باقی ميمانند.
ب��ه منظور رعاي��ت اس��تاندارهای مورد نظ��ر فارماکوپ��ه آمريکا و
توصيههای ش��رکتهای سازنده دارو ،يکی از سازمانهای ذيربط قانونی

412

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

قاب 7ـ16

اصول انطباق با گرما

آنچ��ه که ذيال ميآيد ،ورژن تغيير داده ش��ده اص��ول انطباق با
گرما ميباش��د و برای افراد جوان سالمی طراحی شدهاست که ازنظر
فيزيکی فعال بوده و قرار اس��ت آمادگی کار در ش��رايط آب و هوايي
گرم را پيدا کنند.
آي�ا ش�ما باي�د نگ�ران کار در ش�رايط آب و هوايي گرم
باشيد؟
اگر شما به کار در آب و هوای سرد يا معتدل عادت کردهباشيد،
قرار گرفتن در آب و هوای گرم ،شما را با مشکل روبرو خواهد نمود.
هوای گرم موجب آن خواهد ش��د که احس��اس خس��تگی کرده ،به
راحتی از آن خالصی پيدا نکنيد و نهايتا شما را دچار آسيب ناشی از
گرما کند .افرادی با همان توانمنديهای ش��ما اگر به کار در شرايط
آب و هواي��ي گرم عادت کردهباش��ند ،دربرابر گرما تحمل بيش��تری
داشته و توان انجام فعاليت فيزيکی زيادتری دارند.
انطباق با گرما يعنی چه؟
انطباق ب��ا گرما به انطباق��ات بيولوژيک اش��اره دارد که موجب
کاهش فش��ار فيزيولوژيک (مثال ضربان قلب ،دمای بدن) ،بهتر شدن
توان فعاليت فيزيکی ،احساس راحتی بيشتر و محافظت از اندامهای
حياتی (مغز ،کبد ،کليهها ،عضالت) در مقابل آس��يب ناش��ی از گرما
خواهد شد .مهمترين انطباق بيولوژيک عبارت است از تعريق سريعتر
وبيشتر در برابر گرما.
انطباق با گرما مختص به شرايط آب و هوايي (صحرايي) و سطح
فعاليت فيزيکی ميباشد .با اين وصف ،انطباق با شرايط آب و هوايي
صحرايي ،توان کار در س��اير ش��رايط آب و هوايي را نيز بس��يار باال
ميبرد .افرادی که فقط فعاليت فيزيکی مختصر يا کوتاه مدتی انجام
ميدهند ،در همان مح��دوده کاری انطباق پيدا ميکنند .اگر تالش
کنند تا فعاليت بيشتر و طوالنيتری انجام دهند ،الزم است تا درجه
انطباق و تناس��ب جسمی خود را بهتر گردانند ،در غير اين صورت از
آن کار برنخواهند آمد.
چگونه با گرما منطبق ميشويد؟
انطب��اق با گرما زمانی اتف��اق ميافتد که تعداد دفعات برخورد با
گرما آنقدر باشند تا موجب باالبردن دمای بدن و تعريق فراوان شوند.
اس��تراحت در گرما ب��ا حداقل فعاليت فيزيک��ی روزمره فقط موجب
انطباق نس��بی با گرما ميش��ود .فعاليت فيزيکی در برابر گرما برای
دستيابی به انطباق مطلوب ضرورت دارد.
بطور کلی ،حدود  2هفته فعاليت در برابر گرما برای انطباق با آن
الزم ميباشد .هر روز حداقل  2ساعت (ميتوان آنرا به دو يک ساعته
تعديل نمود) فعاليت مناسب (مثال آرام دويدن و نه تمرين استقامتی)
در برابر گرما برای دستيابی به انطباق ضرورت دارد .بتدريج شدت و
مدت تمرين روزانه افزايش داده ميش��ود .در مدت اين دو هفته بايد

از يک برنامه مشخص تمرين فيزيکی مناسب پيروی کرد.
فوايد ناشی از انطباق با گرما بعد از خروج از شرايط آب و هوايي
گرم بتدريج زايل ميشوند .يک تا دو روز زندگی در آب و هوای سرد،
انطباق با شرايط گرم را دچار اختالل نخواهد کرد.
با چه سرعتی ميتوان با گرما انطباق پيدا کرد؟
برای يک فرد معمولی ،انطباق با گرما حدود دو هفته س��کونت
در ش��رايط آب و هوايي گرم و افزايش تدريجی فعاليت فيزيکی الزم
اس��ت .در دومي��ن روز انطب��اق ،کاهش قابل توجه در ميزان فش��ار
فيزيولوژيک حاصل ميشود .در انتهای هفته اول و هفته دوم بترتيب
بيش از  60%و بيش از  80%انطباقات فيزيولوژيک کامل ميش��وند.
اف��راد دارای آمادگي بدنی ناچي��ز و آنهاييکه در برابر گرما بطرز غير
معمولی حس��اس هستند ممکن اس��ت چند روز يا چند هفته ديگر
زمان الزم داشتهباشند تا کامال انطباق پيدا کنند.
افرادی که آمادگي جس��ماني خوب��ی دارند قاردند در حدود يک
هفته پروس��ه انطباق با گرما را طی کنند .ب��ا اين وصف ،چند هفته
سکونت و کار درشرايط گرم برای دستيابی به حداکثر تحمل نسبت
به دمای گرم ،الزم است.
بهترين روشهای اجرايي انطباق با گرما کدام هستند؟
 .1قبل از برخورد با شرايط آب و هوايي گرم ،تناسب فيزيکی
و انطب��اق با گرما را به حداکثر برس��انيد .با اجرای برنامههای منظم،
مانند تمرين ورزش��ی در س��اعات خنک اول صبح و سرشب ،تناسب
بدنی خود را حفظ نماييد.
 .2انطب��اق با گرما و تمرين را دره��م آميزيد .در خنکترين
ساعات روز تمرين کرده و در در ساعات گرم خود را منطبق نماييد.
بتدريج شدت و مدت تمرين را کاهش دهيد (درقياس با آنچه که در
هوای معتدل انجام دادهايد) .با توجه به تحمل ش��ما نسبت به گرما،
زم��ان تمرين و زمان برخورد با گرما را افزاي��ش دهيد .برای تعديل
سطح فعاليت خود ميتوانيد ،در فواصل زمانی خاص تمرين کنيد.
 .3اگر شرايط آب و هوايي جديد گرمتر از آن حدی است که
ش��ما فرض نمودهاي��د ،در دو روز اول ميتوانيد فعاليتهای تفريحی
مناسب با دورههای دو  /پياده روی را در دستور کار خود قرار دهيد.
درروز سوم ،شما ميتوانيد دوهای تمرينی ( 20تا  40دقيقه) با قدم
آهسته در برنامه بگنجانيد.
 .4ب��رای جايگزينی عرق از دس��ت رفت��ه ،آب کافی مصرف
نماييد .دفع عرق به ميزان بيش از يک کوارت در ساعت امر معمولی
محسوب ميشود .در پروسه انطباق با گرما ،ميزان دفع عرق افزايش
پيدا کرده و درنتيجه نياز به آب هم بيش��تر ميش��ود .بنابراين افراد
انطباق يافته اگر مايع کافی مصرف نکنند سريعتر دهيدراته ميشوند.
دهيدراس��يون ميتواند بسياری از منافع ناش��ی از انطباق و تناسب
جسماني را خنثی نمايد.
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روش عملی استاندارد برای تجديد قوای نيروهای امدادگر درشرايط اورژانسی که توسط سازمان آتش نشانی آمريکا تنظيم شدهاست

هدف
اطمينان از اينکه وضعيت جس��می و روانی نيروهای امدادی در
صحنه حادثه اورژانس��ی يا تمرين آموزش��ی ب��ه حدی دچار اختالل
نش��ود که ايمنی اف��راد را تحت تاثي��ر قرار داده ي��ا ايمنی و کليت
عمليات امدادی را با خطر مواجه گرداند.
حيطه کار
اين روش برای تمام عمليات اورژانس��ی و تمرينات آموزش��ی که
در آنها فعاليت فيزيکی فوق العاده يا برخورد با گرما يا سرمای شديد
ضرورت پيدا ميکند ،قابل انطباق است.
مسئوليتها
فرمانده حادثه عملياتی شرايط سانحه را بررسی کرده و امکانات
الزم برای استراحت و تجديد قوای نيروهای امدادی حاضر در صحنه
را تامين مينمايد .اين امکانات عبارتند از :وس��ايل مورد نياز ارزيابی
پزش��کی ،درمان و مانيتور ک��ردن؛ غذا و نوش��يدنيهای جايگزين؛
امکان��ات تجديد قوای فکری و نجات از ش��رايط ب��د آب و هوايي و
س��اير پارامترهای محيطی مرتبط با حادثه .تجديد قوا شامل تامين
س��رويس خدمات پزش��کی در س��طح پايه يا باالتر ميشود .فرمانده
عمليات ،بخش يا گروه تجديد قوا را مس��تقر نموده و در صورت نياز
از آن ب��رای اس��تراحت و تجديد قوای نيروه��ای درگير در عمليات
استفاده خواهد کرد.
اصول کار
شرايط آب و هوايي يا محيطی صحنه حادثه اورژانسی تنها دليل
استقرار بخش تجديد قوا قلمداد نميشود .هر عمليات يا حادثهای که
وس��يع بوده و زمانبر باش��د و بتواند توان و انرژی نيروهای امدادی را
سريعا زايل گرداند ،نياز به برقراری بخش تجديد قوا دارد .شرايط آب
و هواي��ي يا محيطی که ضرورت راهاندازی بخش تجديد قوا را الزامی
ميگردانند عبارتند از :ش��اخص اس��ترس گرمايي باالتر از  32درجه
سانتيگراد يا شاخص سرمای زير  12-درجه سانتيگراد.
تامين مجدد آب بدن
در خالل اس��ترس ناش��ی از گرما ،هر امدادگری بايد حداقل در
س��اعت حدود يک ليتر مايع مصرف نمايد .برای تامين آب بدن بهتر
است از مخلوط  50/ 50آب و يک نوشيدنی تجاری مخصوص فعاليت
(مثال نوشابه الکتروليت دار ورزشی) استفاده شود که دمای آن حدود
 4/4درجه سانتی گراد باش��د .از مصرف نوشابههای الکلی و کافئين
دار قب��ل و در حين عمليات مربوط با اس��ترس گرم��ا بايد خوداری
شود ،چون روند مکانيسم حفظ آب بدن را دچار مشکل ميگردانند.
نوشابههای گاز دار هم نبايد مصرف شوند.
تغذيه
هرگاه واحدهای امدادی بيش از  3س��اعت در گير امدادرس��انی

باش��ند ،بايد مواد خوراکی مورد نياز امدادگران توسط بخش مسئول
تامين شود .يک فنجان سوپ ،آبگوشت يا تاس کباب توصيه ميشود،
زيرا هضم و جذب آن از س��اندويچ و غذاهای آماده يا fast- food
سريعتر است.
استراحت
رعاي��ت «قان��ون دو بطری» ي��ا  45دقيقه کار قب��ل از تجديد
قوای اجباری توصيه ميشود .در حاليکه سيلندرهای  SCBAشارژ
ميش��وند ،امدادگ��ران با مصرف حداقل دو فنج��ان مايع تجديد قوا
ميکنند .آتش نش��انانی که دو تايم ب��دون وقفه  30دقيقهای يا 45
دقيقه مستمر کار کردهباش��ند را بايد فورا به ناحيه تجديد قوا برای
اس��تراحت و ارزيابی هدايت نمود .استراحت نبايد کمتر از  10دقيقه
باشد و براس��اس نظر فرمانده ممکن اس��ت ازيک ساعت هم بيشتر
بشود.
برگشت
افراد مستقر در ناحيه تجديد قوا بايد به خوبی مايع دريافت کنند.
برخ��ی داروها توان بدن را برای تعريق مختل ميگردانند .اگر فردی
از داروهای آنتی هيس��تامين (مانن��د بنادريل يا ديفن هيدرامين) يا
داروهای ديورتيک يا محرک اس��تفاده کند ،بايد او را به دقت تحت
نظر گرفت.
ارزيابی طبی
نيروه��ای ام��دادی کامال مجرب و با کيفيت (حداقل در س��طح
 )BLSباي��د حضور داشتهباش��ند .اين افراد عالي��م حياتی را کنترل
نم��وده ،اف��راد را معاينه کرده و جابجايي مناس��ب را انجام ميدهند
(برگش��ت به کار ،ماندن در ناحيه تجدي��د قوا ،درمان طبی و انتقال
به مرکز درمانی مناس��ب) .ماندن در ناحيه تجديد قوا نياز به مانيتور
مجدد عاليم حياتی ،تداوم اس��تراحت و تامين مناسب مايعات دارد.
از امدادگران انتظار ميرود تا مش��کالت طبی را فورا شناسايي کنند.
اگر ضربان قلب يکی از افراد  110در دقيقه باش��د ،الزم است درجه
ح��رارت دهانی او گرفته ش��ود .اگر دمای ب��دن اين فرد بيش از 38
درجه سانتيگراد باشد ،نبايد به او اجازه داد که  PPEبپوشد .اگر دما
کمتر از  38درجه بوده .و ضربان قلب کماکان بيش از  110در دقيقه
باش��د ،زمان مان��دگاری در ناحيه تجديد قوا بايد طوالنی ش��ود .اگر
ضربان کمتر از  110در دقيقه باش��د ،ش��انس استرس ناشی از گرما
ناچيز است ،تمام ارزيابيهای طبی بايد مکتوب شوند.
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

را تصويب کرده و در آن درخواست ميکند که:
ه��ر خودرو و کابينت يا س��اير محلهای نگه��داری دارو موظف به
کنترل شرايط محيطی است به نحوی که فرآوردههای دارويي در دمای
توصيه شده توسط کارخانه سازنده نگهداری شوند .هر خودروی موظف
به داش��تن ترمومتری است که الاقل دمای ماگزيمم و منيمم محيط را
در دوره زمانی مشخصی ثبت نمايد.
س��ازمانهای امدادرسان بايد طوری عمل کنند که داروهای موجود
در خودروه��ای آنها کارايي خ��ود را حفظ نمايند .آيا اين داروها همواره
همانط��ور عمل ميکنند که از آنه��ا انتظار ميرود؟ بطور اختصاصی ،آيا
اپي نفرين همواره در باز کردن س��ريع برونشها در يک جوان اثر گذار
اس��ت يا نه؟ رعايت تمام موارد توصيه ش��ده توسط شرکت سازنده دارو
و فارماکوپ��ه آمريکا برای هر کدام از داروها ممکن اس��ت خارج از توان
مالی سازمانهای امدادرسان باشد ،اما عدم رعايت کامل آنها هم ازنظر
اخالقی قابل قبول نميباشد .پيشنهاد ميشود که هر سازمان امدادگری
در جاي��گاه داروها در داخل خودرو روش��ی عملی را به منظور بررس��ی
وضعيت دما به اجرا بگذارد بطوريکه بتواند در شرايط بسيار سرد و گرم
داروها را جابجا نمايد يا کاری کند که زمان ماندگاری داروها در شرايط
گرم وسرد منطقه به حداقل برسد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آسيبهای ناشی از سرما

دهيدراسيون

ميگي��رد .اين وضعيت منجر به انقباض ناگهانی عروق خونی پوس��ت و
لرزش عضالت ميشود .با ادامه کار در صحنه حادثه ،دمای پوست خود
را با دمای محيط انطباق داده ،پاس��خهای فيزيولوژيک به هوای س��رد
تعديل گش��ته و لرزش عضالت متوقف ميگردد .به مرور زمان بدن در
برابر سرما تحمل بيشتری پيدا خواهد کرد.
به هنگام کار در ش��رايط آب و هوايي سرد برای به حداقل رساندن
خطر دهيدراس��يون و عواقب ناش��ی از آن (ازجمله خستگی و تغييرات
جسمی و شناختی) بايد مانند کار در شرايط آب و هوايي گرم ،اقدام به
تامين مايعات بدن براساس اصول مندرج در قاب  16-3نمود.

اختالالت مرتبط با سرما

اختالالت خفيف مرتبط با سرما

آسيب ناشی از تماس با شئی منجمد
زمانی که جس��م بسيار سردی با پوس��ت بدون محافظ تماس پيدا
ميکن��د ،ميتواند موجب يخ زدگی فوری آن ش��ود .به س��طوح فلزی
س��رد ،الکل ،بنزين ،ماده ضد يخ ،يخ و برف دست نزنيد (برای ارزيابی و
اقدامات درمانی به بخش سرمازدگی مراجعه کنيد).
سرمازدگی موضعی يا frostnip
اين وضعيت پيش درآمد يخ زدگی بوده و موجب س��فيد ش��دن و
بيحسی قابل برگشت پوس��ت در ناحيهای مشخص (مثال صورت ،بينی
و گوش) خواهد ش��د .س��رمازدگی موضعی مادام که برخورد با س��رما
ادام��ه پيدا نکند ،خود محدود ش��ونده بوده و نيازی ب��ه اقدامات پيش
بيمارستانی خاص و انتقال ندارد.

در ش��رايط آب و هوايي س��رد (مخصوصا با فعاليت فيزيکی زياد)،
دهيدراس��يون براحتی اتفاق ميافتد .اين وضعيت سه دليل عمده دارد:
( )1تبخير عرق )2( ،افزايش تنفس��ی دفع گرما و مايع به علت خشکی کهير ناشی از سرما
کهير ناش��ی از س��رما اختاللی اس��ت که بعد از برخورد با سرما به
هوای سرد و ( )3ديورز ناشی از سرما
صورت خارش ،قرمزی و التهاب پوس��ت س��ريعا (در عرض چند دقيقه)
ديورز ناش��ی از سرما پاسخ نرمال فيزيولوژيک برخورد با سرما بوده
ظاهر ميش��ود .احساس س��وختگی ممکن اس��ت عالمت مشخص آن
و علت آن تنگی عروق خونی پوس��ت ميباش��د .بدن برای کاهش دفع
باش��د .اين وضعيت (که حاصل رها شدن هيستامين است) گاهی اوقات
گرما ،خون را از وريدهای محيطی به وريدهای عمقيتر ش��انت ميکند
متعاقب قرار دادن مس��تقيم يخ روی پوس��ت در حين سرمادرمانی نيز
که منجر به افزايش حجم خون مرکزی ميش��ود .اين افزايش حجم به
مش��اهده ميش��ود .افرادی که س��ابق کهير ناشی از س��رما دارند ،بهتر
نوبه خود فشار ش��ريانی متوسط يا  ،MAPحجم ضربهای قلب و برون
اس��ت از فرورفتن در آب س��رد اجتناب کنند ،.زيرا ممکن اس��ت دچار
ده قلبی را باال ميبرد .افزايش حجم خون موجب ديورز ناش��ی از سرما
آنافيالکس��ی سيستميک منتهی به مرگ شوند .درمان شامل اجتناب از
ميش��ود که خود را به صورت تکرر ادرار نش��ان ميدهد .ديورز ناشی از
سرما و استفاده از آنتي هيستامينهاست.
س��رما ،حجم پالسمای خون را  7تا  15%کاهش داده و منجر به تغليظ
التهابات موضعی ناشی از سرما يا pernio
خون و دهيدراسيون حاد ميشود.
مجموعهای از ضايعات کوچک پوستی ناشی از برخورد با سرما است
امدادگران در ماههای زمس��تان (وقتی که چند س��اعت در شرايط
س��رد کار ميکنند) ممکن اس��ت دچار ديورز ناشی از سرما شوند .برای که در سطوح اکستانسوری انگشتان يا هر سطح ديگر پوست (مثال روی
مثال صحنه يک MVCدر يک روز زمس��تانی سرد ( 6درجه سانتيگراد پوس��ت صورت يا گوشها) به صورت برآمدگيه��ای قرمز رنگ خارش
ب��االی صفر و س��رعت باد  25مايل در س��اعت) درتقاطع يک ش��اهراه دار و دردناک ظاهر ميش��وند .اين ضايعات چند س��اعت بعد از برخورد
را درنظ��ر بگيريد .امدادگر بع��د از خروج از آمبوالن��س گرم درحاليکه با س��رما در شرايط آب و هوايي مرطوب مشاهده ميگردند .قرار گرفتن
فق��ط يک ژاک��ت بادگير به تن دارد ،ناگهان درمع��رض برودت هوا قرار در برابر نور آفتاب ممکن است اين وضعيت را تشديد کند .سرما موجب
انقباض ش��ريانها و وريدهای کوچک پوستی شده و گرم کردن مجدد

ترومای محيطی  :1گرما و سرما

منجر به نشت خون به داخل بافتها و تورم پوست ميشود.
اي��ن اختالل عمدتا در افرادی مش��اهده ميش��ود که دچار گردش
خون محيطی ضعيف هستند .برخی فاکتورهای مستعد کننده عبارتند
از :زمين��ه خانوادگی ،بيماری عروق محيطی ناش��ی از ديابت ،س��يگار
کشيدن ،هيپرليپيدمی ،س��و تغذيه (مثال بی اشتهايي عصبی) ،بيماری
بافت همبند و اختالالت مغز اس��تخوان .اين ضايعات چند ساعت بعد از
برخورد با س��رما به صورت التهاب خارش دار قرمز رنک ظاهر گش��ته و
در عرض يک تا دو هفته ناپديد ميش��وند .در موارد شديد ممکن است،
تاول ،پوس��چول ،پوس��ت اندازی و زخم شدگی مش��اهده شوند .گاهی
اوقات ،ضايعات حلقوی هس��تند .اين ضايعات ممکن است ضخيم گشته
و چندين ماه ادامه پيدا کنند.
عاليم با دور ش��دن از سرما ناپديد خواهند ش��د .اقدامات مراقبتی
ش��امل حفاظت از پوست در برابر سرما توسط دستکش و لباس مناسب
ميباشند.
کراتيت ناشی از نور آفتاب يا کوری ناشی از برف
اگر پوس��ت و چش��مها بدون محافظ در برابر هوای س��رد خشک و
انعکاس��ات درخش��ان برف قرار بگيرند خطر س��وختگی ناشی از اشعه
اولتراويول��ه (ماورا بنف��ش) اين اندامها را تهدي��د ميکند .اين خطر در
مناطق کوهستانی بيشتر ميباشد .کراتيت ناشی از نور خورشيد ،در آغاز
کامال آش��کار نبوده و در عرض يک س��اعت به صورت سوختگی قرنيه و
نهايتا  6تا  12ساعت بعد از برخورد کامال نمايان ميگردد.
مراقبت از کوری ناشی از برف برپايه عاليم (اشکريزش شديد ،درد،
قرمزی چش��م ،تورم پلکها ،دردناک بودن نگاه به نور ،سردرد ،احساس
وجود ش��ن در چشم و کاهش بينايي) ميباش��د .درصورت دردسترس
نبودن امکانات مناسب (مثال عينکهای آفتابی) ،امدادگران بايد چشمها
را پ��چ گذاری نموده و مصدوم را انتقال دهن��د .به منظور تعيين درجه
وخامت آس��يب وارده و نيز تجويز آنتی بيوتيک و داروهای مسکن ،الزم
است مصدوم تحت نظر پزشکی قرار گيرد.

اختالالت شديد مرتبط با سرما

آسيب موضعی جلدی ناشی از سرما
در مناطق محيطی بدن آسيبهاي ناشی از سرما اتفاق ميافتند که به
دو دسته انجمادی (مثال يخ زدگی) و غيرانجمادی (مثال immersion
 )footتقس��يم ميشوند .با آمادگی مناس��ب قبلی ،شناسايي زودهنگام
آس��يب و تمهيدات موثر طبی ميت��وان از وقوع آنها جلوگيری کرد .با
اين وصف يخ زدگی (احتماال وخيمترين آس��يب نوع انجمادی به دليل
خطر از دست دادن اندام فوقانی يا تحتانی) به عنوان يک آسيبديدگی
اوليه ناشی از سرما در اين بخش مورد بررسی قرار ميگيرد.
تش��خيص ،درمان و جلوگيری از وس��عت گيری آسيب انجمادی از
نوع خفيف به نوع ش��ديد ،امری ضروری محس��وب ميش��ود .نيکوتين،
مس��موميت ب��ا ال��کل ،بيخانمانی و اخت�لاالت روانی ش��ديد از جمله
فاکتورهای مستعد کننده قلمداد ميشوند .بنظر ميرسد که سياهپوستان

فصل شانزدهم
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آفريقايي تبار در برابر آس��يبهای ناش��ی از س��رما ازجمل��ه يخ زدگی
مقاوم��ت کمتر دارند .علت اين وضع آن اس��ت که س��لولهای رنگدانه
دار در مقايسه با س��لولهای فاقد رنگدانه حساسيت بيشتری نسبت به
انجماد دارند .پوش��يدن لباسهای تنگ و چس��بان ،چند جفت جوراب
و کفشه��ای تنگ از جمله عوامل پيش��گويي کننده در بروز يخ زدگی
قلمداد ميش��وند .با گس��ترش ورزشهای ماجراجويان��ه و فعاليتهای
تفريحی در فصل زمس��تان ،آس��يبهای موضعی ناش��ی از سرما اکنون
بيش��تر ديده ميش��وند .امدادگران بايد از دفع گرم��ای بدن جلوگيری
نم��وده و بدن مصدومان را از ي��خ زدگی هنگام برخورد طوالنی مدت با
آب و هوای س��رد محافظت نماين��د .در مصدومانی گير افتاده در داخل
خودروه��ا ،در مورادی که نتوان مصدوم را جابج��ا کرد و در مصدوينی
که در س��رما قرار گرفته و دچار التهاب بافت نرم شدهاند ،گردش خون
دچاراختالل ش��ده و امکان بروز موارد آس��يبديدگی موضعی ناشی از
سرما باال ميرود.
آسيب غير انجمادی ناشی از سرما
آس��يب غير انجمادی ناشی از سرما يا ( NFCIکه به سندروم پای
غوطه ور و پای سنگر نيز موسوم است) حاصل قرار گرفتن طوالنی مدت
(چند ساعت تا چند روز) بافت محيطی در برابر سرما /رطوبت ميباشد.
 NFCIموجب انجماد بافت نميش��ود اما با آسيبهای انجمادی مانند
ي��خ زدگی يا  frostbiteهمراه ميباش��د .اين س��ندروم عمدتا پاها را
درگير نموده و به دوصورت مش��اهده ميش��ود .پای سنگر يا trench
 footعموم��ا در مي��ان پرس��نل نظام��ی در بحبوحه عملي��ات زمينی
اتفاق افتاده و حاصل اثرات مش��ترک برخورد طوالنی مدت با س��رما و
محدوديت جريان خون در پاها ميباشد.پای غوطه ور يا immersion
 footحاصل فرورفتن طوالن��ی مدت اندامها در دمای مرطوب و خنک
تا س��رد ميباشد .امدادگران ممکن است پای غوطه ور را در ميان افراد
بي خانمان ،الکليها ،س��المندان ،افراد شکارچی و گردشگر ،ورزشکاران
ماجراجو و نجات يافته گان از اقيانوس مش��اهده کنند .در بس��ياری از
موارد اين س��ندروم مورد توجه قرار نميگيرد ،زيرا آموزش طبی خاصی
در رابطه با  NFCIوجود ندارد.
عاليم بالينی .اين سندروم نتيجه قرار گرفتن چند ساعته اندامهای
تحتانی در برابر س��رما (صفر تا  18درجه سانتيگراد) ميباشد .آسيب به
بافت نرم پوست پا وارد شده و موسوم به ماسريشن است .آسيبديدگی
پوس��ت زمينه را برای ابتال به عفونت نيز فراهم ميکند .ايسکمی ثانويه
موجب بيش��ترين آس��يب به اعصاب و عروق خونی محيطی ميش��ود.
 NFCIخفي��ف در آغاز خود محدود شوندهاس��ت ،اما اگر س��رما تداوم
پيدا کند ،غيرقابل برگش��ت ميش��ود .اگر پاها س��رد و مرطوب باشند،
ش��دت آسيب بيشتر است زيرا جورابهای تر کمتر عايق بوده و آب در
مقايسه با هوا سريعتر سرد ميشود .هر عاملی که جريان خون دراندامها
را کاهش دهد موجب تش��ديد ضايعه ميگردد (مانند پوش��يدن لباس
تنگ وپوتين ،بي حرکتی طوالنی مدت ،هيپوترمی و پوسچر خميده).
 NFCIاز نظر شدت به چهار درجه دستهبندی ميشود:
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• حداقل .پرخونی يا هيپرمی ناشی از افزايش جريان خون در پاها و
تغييرات حسی ناچيز که  2تا  3روز بعد از آسيب ادامه دارند .اين وضع
خود محدود شوندهبوده و بعد از  7روز عاليمی از آن باقی نميماند.
گاهی اوقات حساسيت به سرما ادامه پيدا ميکند.
• خفيف .ادم ،هيپرمی و تغييرات حسی ناچيز  2تا  3روز بعد از
آسيب باقی خواهند ماند 7 .روز بعد از آسيب هنوز آنستزی در سطح
پالنتار پا و نوک انگشتان وجود داشته و  4تا  9هفته ادامه دارد .تاول
و پوست اندازی مشاهده نميشود .اگر قدم زنی دردناک نباشد ،امکان
تحرک وجود دارد.
• متوسط .ادم ،هيپرمی ،تاول و لکه لکه شدن پوست  2تا  3روز بعد
از آسيب ادامه دارند .يک هفته بعد ،آنستزی در برابر لمس در سطوح
پالنتار و دورسال انگشتان پا کماکان ادامه دارد .ادم  2تا  3هفته برقرار
بوده و درد و هيپرمی تا  14هفته ادامه پيدا ميکند .تعدادی از تاولها
پوست اندازی خواهند کرد ،اما بافت عمقی از دست نميرود .برخی
مصدومان دچار آسيب دائمی خواهند شد.
• شديد .ادم شديد ،خونريزی در بافتهای اطراف (اکستراوازاسيون)
و گانگرن وجود دارند .آنستزی کامل تمام پا تا روز هفتم برقرار بوده
و پارالزی و آتروفی عضالت در اندام گرفتار ظاهر ميشوند .آسيب از
محدوده پا فراتر رفته و به ساق پا ميرسد .اين آسيبديدگی شديد
موجب از بين رفتن قابل توجه بافتها و نهايتا آمپوتاسيون خودبخودی
اندام ميشود .تا زمان ازبين رفتن کامل بافت ،خطر گانگرن کمکاکان
وجود دارد .مصدوم دچار دوره نقاهت طوالنی و معلوليت ميشود.
ارزيابی .چون مصدوم در معرض س��رمای خفيف تا متوس��ط قرار
گرفتهاس��ت ،الزم اس��ت تا به فکر هيپوترمی و دهيدراس��يون نيز بود.
هرچند که  NFCIاز نوع آس��يب انجمادی نيست ،اما با اين حال نوعی
آس��يب مرموز و چند چهره قلمداد ميش��ود .يافته شايع در اين دو نوع
آس��يب موضعی ناشی از سرما آن اس��ت که در حين وقوع ضايعه ،اندام
دچار آنستزی يا كرختي ميشود.
نکت��ه کليدی در در مراقبت از  ،NFCIتش��خيص در حين ارزيابی
است .در خالل ارزيابی اوليه ،بافت آسيبديده ظاهری خميری ،متورم،
رنگ پريده ،فاقد حس و نبض و بدون تحرک دارد ،اما منجمد نشدهاست.
مصدومان در حين حرکت دچار عدم هماهنگی و تعادل حرکتی ميشوند.
بع��د از انتقال مص��دوم به مکان گرم و در حين گرم کردن يا بعد از آن،
جري��ان خون محيطی افزايش پيدا ک��رده و روند پرفوزيون مجدد بافت
دچار ايس��کمی شروع ميشود .رنگ پوست اندامهای گرفتار از سفيدی
به آبی کم رنگ منقوط تغيير ميکند ،اما پوست کماکان سرد و بيحس
اس��ت .اگر بعد از گرم نمودن پاس��يو عضو گرفتار ،اي��ن عاليم کماکان
ادامه داشتهباش��ند ،آنوقت تشخيص پای غوطه ور يا پای سنگر گذاشته
ميش��ود 24 .تا  36س��اعت بعد از گرم نمودن عضو ،هيپرمی شديدی
ظاهر ميش��ود که همراه با درد سوزشی فراوانی ميباشد .برگشت حس
از س��مت پروگزيمال و نه ديس��تال آغاز ميشود .علت آن گشاد شدگی
وريدی اس��ت .همزمان با افزايش پرفوزيون در نواحی آسيبديده تاول

و ادم ایجاد می ش��ود .پس از ظهور هیپرمی پرفوزیون پوست نامناسب
باقی می ماند و با گذشت زمان احتمال افتادن پوست وجود دارد .فقدان
نبض پس از  48س��اعت در قس��مت انتهائی اندام آسیب دیده پیشنهاد
کننده آس��یب عمقی شدید و احتمال بیشتری برای از دست رفتن قابل
توجه بافت می باشد.
اقدام�ات مراقبتی .زمانیکه هر گونه  NFCIاحتمالی تش��خیص
داده شد ،اولویتها عبارتند از ممانعت از سرد شدن بیشتر  ،جلوگیری از
ترومای بیشتر به اندام و انتقال مصدوم  .اجازه ندهید مصدوم روی اندام
آس��یب دی��ده راه برود .با احتیاط کفش و ج��وراب را در بیاورید .ناحیه
آس��یب دیده را با پانسمان استریل خشک و شل پوشانده آن را از سرما
محافظ��ت نمائید و در حین انتقال گرم نمودن غیر فعال بافت آس��یب
دیده را آغاز کنید .ناحیه صدمه دیده ممکن اس��ت در اثر وزن یک پتو
دچار وخامت وضعیت شود .هیچگونه گرم نمودن فعالی الزم نمی باشد.
ناحیه اس��یب دیده را ماساژ ندهید زیرا باعث صدمه بیشتر می شود .در
صورت نیاز دهیدراس��یون را با یک دوز مایع وریدی درمان کرده مصدم
را مجددا ارزیابی نمائید .بس��ته به طول زمان انتقال ممکن اس��ت حین
گرم کردن غیر فعال مجدد در اثر برقراری پرفوزیون بافتی درد ش��دید
ایجاد گردد و ممکن اس��ت الزم باشد قبل از گرم نمودن مجدد مسکن
مخدر کافی به مصدم داده شود (مثال با  5میلی گرم مورفین وریدی در
صورت نیاز شروع نمایید).
آسیب انجادی ناشی از سرما
تظاهرات بالینی  .در ادامه مواجهه بیشتر بافت با سرمای محیطی
یخ زدگی ایجاد می ش��ود که می تواند از حالت حفیف تا تخریب شدید
بافتی و احتماال مرگ بافتی متغیر باش��د .حساس��ترین بخش��های بدن
نس��بت به یخ زدگی بافتهایی هستند که نسبت سطح به جرم زیادتری
دارند نظر گوشها و بینی و یا قسمتهای که از مرکز بدن بیشترین فاصله
را دارا می باشند نظیر دستها  ،انگشتان پاها و اندام تناسلی مذکر .این
س��اختمانها بیشترین حساسیت را نسبت به آس��یب در آثر سرما دارند
زیرا واجد آناستوموزهای مویرگری شریانی  -وریدی متعددی می باشند
که حین انقباض عروقی به آسانی خون از آنها به خارج شانت می شود.
پاس��خ طبیعی بدن به درجه حرارتهای کمتر از مقدار مطلوب این است
که جریان خون به س��طح پوست کاهش داده می شود تا تبادل حرارتی
با محیط کاس��ته شود .بدن از راه انقباض عروقی رگهای خونی محیطی
به این امر دس��ت می یابد و با این کار تالش می کند تا خون گرم را به
مرک��ز بدن هدایت نماید تا درج��ه حرارت طبیعی را حفظ کند .کاهش
این جریان خون از مقدار حرارتی که به دیس��تال اندامها می رس��د می
کاهد.
هر چه مدت مواجهه با س��رما بیش��تر باشد خون کمتری به محیط
می رسد .بدن حرارت مرکزی را با هزینه حرارت پوست و انتهای اندامها
حف��ظ می نماید .ات�لاف گرما از بافت از گرمايی تامین ش��ده برای آن
ناحیه فزونی می گيرد.
زمانیکه اندامی تا  15درجه س��انتیگراد سرد شود ،بیشترین انقباض

ترومای محيطی  :1گرما و سرما

عروقی و حداقل مقدار جریان خون به وقوع می پیوندد .اگر سرد شدن
تا  10درجه س��انتیگرادادامه یابد ،دورهایی از وازودیالس��یون ناش��ی از
سرما ( )CIVDدر حین انقباض عروقی صورت می گیرد که این حالت
به نام پاس��خ "  " huntingش��ناخته می ش��ود و با افزایشی در دمای
بافتی ناش��ی از افزایش جریان خون همراه اس��ت CIVD .در چرخه
های  5تا  10دقیقه ای تکرار می ش��ود تا قدری در برابر سرما مخاظف
ایجاد نماید .در مواجهه با شرایط سرمایی یکسان افراد درجات مختلفی
از حساسیت به یخ زدگی را بروز می دهند .این امر ممکن است با مقدار
 CIVDتوجیه شود.
بافته��ای بدن در صفر درجه س��انتيگراد منجمد نميش��وند ،زيرا
سلولها حاوی الکتروليت و مواد ديگری بوده و تا زمانی که دمای پوست
به حدود منهای دو درجه سانتيگراد نرسد ،اين پديده روی نميدهد .در
دمای زير صفر اگر انتهاها پوش��ش مناسب نداشتهباشند ،مايعات داخل
و خارج س��لولي يخ ميبندند .اين روند موجب تشکيل کريستالهاي يخ
ميش��ود .وقتي که اين کريستالها تشکيل شوند ،گسترش پيدا کرده و
موجب آسيب رس��اني به بافتهاي موضعي ميگردند .لختههاي خوني
نيز ممکن است تشکيل شده و خونرساني به اين نواحي را بيشتر مختل
گردانند.
ن��وع تماس و طول زمان تماس با س��رما دو فاکتور مهمی هس��تند
که تعيين کننده وس��عت آس��يب انجمادی قلمداد ميشوند .يخ زدگی
براس��اس عمق ضايعه و نمای بالينی آن دس��تهبندی ميش��ود .درجه
آس��يب در بس��ياری از موارد حداقل در  24تا  72س��اعت اول (غير از
موارد خيلی خفيف يا خيلی ش��ديد) نامش��خص است .تماس پوست با
س��رمايي که کوتاه مدت اما خيلی ش��ديد باش��د ،منجر به نوعی آسيب
س��طحی ميشود ،درحاليکه يخ زدگی شديد در يک اندام حاصل تماس
طوالنی مدت با س��رما ميباشد .آسيبديدگی مس��تقيم ناشی از سرما
معموال برگش��ت پذير است ،اما آس��يب دايمی بافت در حين روند گرم
کردن مجدد روي ميدهد .در موارد بس��يار شديد ،حتی با گرم نمودن
مناسب ،امکان تشکيل ترومبوز ميکرو واسکوالر وجود دارد که منجر به
عاليم اوليه گانگرن و نکروز ميش��ود .هرگاه محل آسيبديده منجمد،
بعد گرم و مجددا منجمد شود ،انجماد دور دوم ميتواند موجب ترومبوز
ميکروواس��کوالر وسيعتر و آسيب عروقی بيش��تر و از دست رفتن بافت
ش��ود .به همين دليل ،امدادگران بايد از انجماد مجدد هر بافتی که در
طی مراقبت اوليه در صحنه حادثه گرم شده ،جلوگيری نمايند.
يخ زدگی براساس يافتههای اوليه بالينی بعد از انجماد و گرم شدن
به چهار دسته زير تقسيمبندی ميشود (شکلهای  16-5و :)16-6
ي�خ زدگی درج�ه اول .نوعی آس��يبديدگی اپيدرمال اس��ت که
محدود به پوس��ت تماس يافته با هوا يا فلز س��رد ميباشد ،پوست محل
آس��يبديده به صورت پالکی سفيد يا زرد رنگ درآمده ،تاول يا فقدان
بافت وجود ندارد .پوس��ت آسيبديده سريعا گرم شده ،كرخت بوده و با
ادم موجود در اطرافش قرمز بنظر ميرس��د .بهبودی در عرض  7تا 10
روز حاصل ميشود.

فصل شانزدهم
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(شکل 5ـ)16

ادم و تاول زدن  24ساعت بعد از آسيب ناشی از يخ زدگی

(شکل 6ـ)16

يخ زدگي عميق درجه دوم و سوم همراه با تاول هموراژيک يک روز بعد

از گرم کردن

يخ زدگی درجه دوم .تمام اپيدرم و اليه سطحی درم را دربرگرفته
و درآغاز ش��بيه به يخ زدگی درجه اول اس��ت .بافتهای عمقی يخ زده
اما س��ريعا گرم شده و منجر به تشکيل تاول يا وزيکل خواهد شد .مايع
داخل آنها بعد از چند ساعت شفاف يا شيری رنگ ميشود .قرمزی و ادم
اطراف ناحيه آسيبديده را خواهد گرفت .بافت بصورت دايمی از دست
نميرود .بهبودی در عرض  3تا  4هفته حاصل خواهد شد.
يخ زدگی درجه سوم .اپيدرم و درم را دربرگرفته و پوست منجمد
دچ��ار محدوديت تحرک خواهد ش��د .بعد از گرم کردن بافت ،پوس��ت
همراه با تشکيل تاولهای پرخون (بوالی هموراژيک) متورم ميشود که
دليل بر ترومای عروقی در بافت عمقی ميباشد .تورم موجب محدوديت
حرکت پوست شده و پوست بتدريج از دست ميرود که نهايتا منجر به
پوسته ريزی و حالت موميايي ميشود .روند بهبودی خيلی کند است
ي�خ زدگی درجه چهارم .عالوه بر انجماد تمام اليههای پوس��ت،
عضالت و اس��تخوان را نيز دربرميگيرد .در زمان انجماد ،حرکتی وجود
ندارد اما در زمان گرم کردن ميتوان حرکات پاسيو داده شوند .عضالت
فونکسيون خود را ازدست داده و پوست پرفوزيون ناچيزی دارد .تاول و
ادم تشکيل نشده و عاليم اوليه بافت نکروتيک ظاهر ميشوند .همزمان
با روند موميايي ش��دن ،پروسه پوستهاندازی و آمپوتاسيون خودبخودی
بافتهای غيرزنده روی ميدهند.
هرچند که دس��تهبندی مرس��وم ي��خ زدگی ،همي��ن چهار درجه
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آسيبديدگی اس��ت ،اما برای امدادگران در ش��رايط پيش بيمارستانی
بهتر آن است که يخ زدگی را به دو دسته سطحی و عميق تقسيم بندی
کنن��د .يخ زدگی س��طحی (درجه اول و دوم) ،بافتهای پوس��ت و زير
پوس��ت را دربرگرفته ودر زمان گرم کردن مجدد منجر به تشکيل تاول
ش��فاف ميشود .يخ زدگی عميق (درجه س��وم و چهارم) پوست ،عضله
و اس��تخوان را دربرگرفته و در زمان گرم کردن مجدد منجر به تشکيل
تاولهای هموراژيک ميشود.
در برخی ش��رايط ويژه ،يخ زدگی ميتواند س��ريعا اتف��اق افتاده و
امدادگر ممکن است به موارد زير پاسخ دهد:
• ريختن مايعات هيدروکربنی (مثال بنزين) روی پوست موجب تبخير
سريع گشته و دما را به زير صفر خواهد برد.
• تماس دست گرم با فلز بسيار سرد
• تماس باد بسيار سرد با پوست در اثر حرکت بالهای هليکوپتر
امدادی

بيمارستانی شامل موارد زير است:
 .1از مصدوم و ناحيه گرفتار حفاظت نموده و به منظور به حداقل
رساندن اتالف گرما ،آنها را در محل مناسب اسکان دهيد.
 .2محل گرفتار را با گاز استريل خشک پانسمان کنيد (پانسمان
نه فشاری و نه جذبی بلکه شل باشد).
 .3اجازه ندهيد که مصدوم با پای گرفتار حرکت نمايد
 .4انگشتان دست و پا را به کمک گاز استيل پنبهای از هم جدا
کرده و محافظت نماييد.
 .5تاولها را تخليه نکنيد
 .6دستها و پاها را آتل گذاری کرده و برای کاهش ادم آنها را
باال نگه داريد.
 .7برای کاه��ش درد تزريق وريدی مس��کنهای مخدر معموال
ض��رورت دارد .اي��ن کار بايد قبل از اقدام به گ��رم کردن مجدد بافتها
انجام شود.
 .8برای مقابله با دهيدراس��يون و کاهش ويسکوزيته خون و نيز
جلوگيری از انس��داد مويرگها ،الزم است  250ميلي ليتر نرمال سالين
فورا تزريق شود.
 .9در زمان جابجايي مصدوم مواظب باش��يد که آسيب بيشتری
به بافتهای گرفتار وارد نشود.
 .10گرمای بيش از  39درجه س��انتيگراد نبايد مستقيما به ناحيه
گرفتار برخورد بنمايد.
 .11اجازه ندهيد که بافت گرم شده مجددا يخ بزند.
 .12فورا مصدوم را به مرکز درمانی مناسب منتقل نماييد.
 .13مصدوم ميتواند (درصورت امکان) نوش��يدني گرم غير الکلي
بنوشد ،اما در اين رابطه بايد به سطح هوشياري و ساير آسيبهاي وارده
توجه داشت .بايد از مصرف دخانيات خوداري شود زيرا نيکوتين موجود
در آنها موجب انقباض بيشتر عروق خوني ميشود.
تالش ب��راي گرم کردن مجدد مصدوم دچ��ار يخ زدگی عميق در
صحنه حادثه کار خطرناکي اس��ت و انجام آن توصيه نميشود مگر آنکه
زمان انتقال بسيار طوالني باشد.

ارزيابی .بعد از رس��يدن به صحنه حادث��ه ،ايمنی صحنه را برآورد
نم��وده و بعد قان��ون  ABCsرا در مورد مصدوم اعم��ال کنيد .مصدوم
را از س��رما دور نم��وده و او را در در محل��ی محفوظ از رطوبت ،س��رما
و ب��اد قرار دهيد .هرفرد دچار يخ زدگی ممکن اس��ت مش��کالت طبی
ديگ��ری ماننددهيدراس��يون ،هيپوولم��ی ،هيپو ترمی ،هيپوگليس��می
و آس��يب تروماتيک را نيز داشتهباش��د .هرنوع لب��اس مرطوب را از تن
مصدوم درآورده تا با اتالف گرمای بدن را به حداقل برسانيد .اگر نسبت
به هيپوترمی ش��ک داري��د ،اول آنرا مداوا کنيد .يخ زدگی س��طحی را
معموال با لحاظ نمودن مجموعهای از دمای محيط ،ش��کايت اصلی (درد
يا بيحسی) مصدوم و مشاهده تغيير رنگ ناحيه گرفتار مورد ارزيابی قرار
ميدهند .دمای محيط در زمان برخورد بايد زير نقطه انجماد باشد.
آسيبهای ناشی از يخ زدگی ماهيتی غير واضح دارند ،زيرا زمانيکه
پوس��ت منجمد شده و با دستکش يا پاپوش پوشيده شدهباشد ،مصدوم
ممکن اس��ت در محل آسيب احساس درد نکند .شناسايي محل گرفتار
نياز به مش��اهده مستقيم نواحی مش��کوک بدن دارد .لمس آرام ناحيه
آس��يبديده ميتواند مش��خص کند که آيا بافت زيرين در برابر فش��ار،
دردناک و سفت است يا خير .نه مصدوم و نه امدادگر نبايد ناحيه گرفتار
را ماساژ دهند ،زيرا اين کار آسيب سلولی در بافتهای منجمد را بيشتر
ميگرداند .مصدوم دچار انجماد س��طحی معموال به هنگام دس��تکاری هيپوترمی تصادفی
ناحي��ه گرفت��ار ،احس��اس درد و ناراحتی ميکند .در م��وارد يخ زدگي
هيپوترمی وضعيتی است که در آن دمای مرکز بدن به زير  35درجه
عمي��ق ،بافت يخ زده س��فت بوده و معموال در براب��ر اين مانور دردناک
سانتيگراد برسد (تشخيص به کمک ترمومتری که حداقل  15سانتيمتر
نيس��ت .بعد از معاينه ناحيه گرفتار بايد درمورد نحوه گرم کردن مجدد
در رکتوم فرورفتهباش��د) .هيپوترمی را ميت��وان به مثابه کاهش دمای
آن تصميمگ يری شود.
مرک��زی بدن درنظر گرفت که موجب ميش��ود تا مصدوم قادر به توليد
اقدام�ات مراقبتی .اندامهای گرفتار مصدومان دچار س��رمازدگی کافی گرما (برای برقراری هومئوس��تاز يا فونکسيون نرمال بدن) نباشد.
موضعی يا يخ زدگی س��طحی را باي��د در برابر نواحی گرم بدن قرار داد اين وضعيت ميتواند در ش��رايط مختلفی اتفاق افتاده (ازجمله تماس با
(مثال قراردادن گوش در دس��تهای گرم يا انگشتان در چين آرنج ،زير هوای س��رد ،فرورفتن در آب س��رد يا غرق شدن در آب سرد) و ممکن
بغل يا چين ران) .يخ زدگی س��طحی فقط نياز به گرم کردن مجدد در است عامدانه در خالل عمل جراحی روی بدهد .هيپوترمی نوع فرورفتن
دم��ای معمولی بدن دارد .مراقبت از يخ زدگی عميق در ش��رايط پيش در آب سردمعموال زمانی اتفاق ميافتد که شخص بطور تصادفی و بدون

ترومای محيطی  :1گرما و سرما

آمادگی و برنامه قبلی در محيطی س��رد قرار داده ميشود .شخصی که
در داخل آب يخ افتادهاس��ت ،به علت رفلکس موسوم به «شوک سرد»،
فقدان مهارتهای حرکتی ،هيپوترمی و غرق ش��دن ،فورا دچار مشکل
ميش��ود .اين ابعاد مخصوص سوانح ناشی از غرق شدن ميتوانند منجر
به هيپوکس��ی و هيپوترمی ش��وند(به توضيحات بعدی و فصل هفدهم
نگاه کنيد).
پيش��رفت هيپوترمی ناش��ی از هوای س��رد يا آب سرد تا زمانی که
تولي��د گرمای متابوليک و اتالف آن به تعادل نرس��ند ،ممکن اس��ت به
تاخير بيافتد .از سرگذراندن شرايط بسيار سرد امکانپذير بوده و مواردی
از زنده ماندن متعاقب غرق شدن در دريا يا تماس با موقعيتهای بسيار
س��خت گزارش ش��دهاند .فاکتورهای متعددی در اي��ن رابطه نقش ايفا
ميکنند (از جمله س��ن ،جنس��يت ،ترکيب بدن ،شروع و شدت لرزش
بدن ،درجه تناسب جسمی ،وضعيت تغذيهای و مصرف الکل).
برخ�لاف يخ زدگي ،هيپوترمي ميتواند در محيطهاي داراي دمای
باالي صفر نيز اتفاق بيافتد .هيپوترمي اوليه معموال زمانی روی ميدهد
که افراد س��الم بدون آمادگي در ش��رايط آب و هوايي نامطلوب سرمای
ح��اد يا مزمن ق��رار گرفتهباش��ند .مرگهای ناش��ی از هيپوترمی اوليه
حاصل تماس مس��تقيم با س��رما بوده و پزش��کی قانونی آنها را تحت
عنوان مرگهای تصادفی ،قتل يا خودکشی ثبت مينمايد.
هيپوترمي ثانويه يکی از نتايج قابل انتظار بيماريهای سيستميک
(از جمله هيپوتيروئيديسم ،هيپوآدرناليسم ،تروما ،کارسينوما ،و عفونت
ش��ديد) در فرد ميباشد .اگر هيپوترمی تشخيص داده نشود يا به خوبی
مراقب��ت نگردد ميتواند کش��نده باش��د (دربرخی م��وارد در عرض دو
ساعت) .ميزان مرگ و مير در موارد ثانويه به بيش از  50%بالغ ميشود
(به علت عوارض ساير بيماريها و در موراد شديد که در آن دمای مرکز
بدن به کمتر از  32درجه سانتيگراد ميرسد).
هيپوترم��ی يافته ش��ايعی در مصدومان بدحالی اس��ت که به مركز
تروما آورده ميشوند .ترکيب ترومای چند سيستم و هيپوترمی ،اثر قابل
توجهی بر زنده مان��دن مصدوم دارد .بروز هيپوترمی حاصل تاثير تروما
بر سيستم تنظيم دما و ممانعت از لرزش بدن به عنوان مکانيسم اصلی
توليد گرما ميباشد .يکی از داليل مرگ و مير باال در مصدومان ترومايي
دچار هيپوترمی مرتبط اس��ت با ترکيب کش��نده هيپوترمی ،اسيدوز و
کوآگولوپات��ی (ناتوانی خون در تش��کيل لخت��ه) .در مصدومان ترومايي
ب��ه اين وضع «ترياد کش��نده» ميگويند .بنابراي��ن ارزيابی و مراقبت از
مصدومان دچار تروما و هيپوترمی همزمان دارای اهميت يکسانی است،
زيرا با گرم کردن مجدد مصدوم ،کوآگولوپاتی قابل برگشت ميشود .بيان
تفصيلی پاتوفيزيول��وژی هيپوترمی در چهارچوب اين کتاب نميگنجد.
ب��رای توضيحات بيش��تر در م��ورد تروما و هيپوترمی ب��ه فصول  5و 7
مراجعه شود.
هيپوترمی ناشی از افتادن در آب
اگر به هنگام فرورفتن در آب ،دمای بدن باال پايين نرود ،دمای آب
را ترمونوت��رال يا دمای خنثی درنظر ميگيرن��د .دمای خنثی آب 33تا

فصل شانزدهم
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 35درجه سانتيگراد بوده و در اين محدوده يک شخص عريان ميتواند
ت��ا گردن در آب فرورفته و دمای مرک��زی بدن خود را حداقل به مدت
يکساعت تقريبا ثابت نگه دارد .افرادی که در آب ترمونوترال فروميروند
دچار هيپوترمی و «شوک سرما» نخواهند شد.
فرورفتن در آبی که دمای س��ردتر ازدم��ای ترمونوترال دارد،موجب
تغييرات فيزيولوژيک فوری ميش��ود که ش��امل کاهش س��ريع دمای
پوست ،انقباض عروق محيطی منجر به لرزش و نيز افزايش متابوليسم،
ونتيالسيون ،ضربان قلب ،برون ده قلبی و  MAPميباشد .برای جبران
حرارت از دست رفته به داخل آب ،توليد گرما از طريق افزايش فعاليت
فيزيک��ی ،لرزش يا ه��ردو بايد روی بدهد .اگر اي��ن اتفاق نيافتد ،دمای
مرکزی بدن بيشتر ساقط شد ه و روند لرزش متوقف ميشود.
بيش��ترين خطر ناش��ی از هيپوترمی فرورفتن در آب معموال زمانی
شروع ميشود که دمای آب به کمتر از  25درجه سانتيگراد برسد .چون
ظرفيت جذب گرما توسط آب  24برابر بيشتر از جذب گرما توسط هوا
اس��ت ،افرادی که در آب فروميروند بيشتر در معرض خطر هيپوترمی
ق��رار دارند .در هرحال ،ادامه فعاليت فيزيکی در آب نهايتا توس��ط دفع
فراوان گرما به داخل آب س��رد اطراف ب��دن (به روش همرفتي) مختل
خواهد ش��د .امری که منجر به شروع سريعتر هيپوترمی ميشود .درک
اين موضوع منجر به آن شدهاست تا به فرد فرورفته در آب سرد توصيه
ش��ود برای به حداقل رس��اندن دفع گرما ،وضعيت دفع گرمای کمتر يا
 HELPبه خود بگيرد .اگر مصدومان چند نفر باشند بهتر است وضعيت
بهم ديگر پيچيدن را انتخاب کنند (شکل .)16-7

(شکل 7ـ )16تکنيکهايي برای کاهش ميزان سرد شدن در آب سرد  ،Aپوزيشن دفع
گرمای کمتر يا : B HELPتکنيک به همديگر پيچيدن
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حداق��ل دم��ای مرکزی ثبت ش��ده برای ش��يرخواری که متعاقب
هيپوترم��ی تصادفی به وضعيت نورولوژيک س��الم برگش��ت 15 ،درجه
سانتيگراد بودهاست .اين دما برای فرد بالغ  13/7درجه سانتيگراد ثبت
شدهاست .اين وضع در زنی  29ساله ثبت شد که قبل از آنکه هيپوترمی
شديد او را ازپای درآورد ،بيش از  40دقيقه برای نجات خود تالش نمود.
اين زن قبل از رس��يدن تيم نجات بي��ش از  80دقيقه در آب ماندهبود.
هنگام انتقال به بيمارس��تان تحت عمليات  CPRقرار گرفت .در فاصله
 5دقيقه اول گرم کردن مجدد ،دمای مرکز بدن اين زن بيش��تر س��اقط
شد و به  13/7درجه سانتيگراد رسيد .بعد از  3ساعت گرم کردن مداوم،
دمای مرکزی بدن اين مصدوم به حالت نرمال برگشت و او زنده ماند.
اي��ن مورد هيپوترمی تصادفی نش��ان ميدهد که چرا امدادگران در
مراقب��ت از مصدومان دچار هيپوترم��ی ،نبايداقدامات درمانی را متوقف
ک��رده و مصدوم را مرده اعالم کنند بلکه بايد گرم کردن را تا زمانی که
دمای بدن به بيش از  35درجه س��انتيگراد ميرسد کماکان ادامه داده
و در صورتيکه هنوز شواهد قلبی تنفسی و فونکسيون نورولوژيک وجود
نداشتهباش��ند آنوقت م��رگ را اعالم نمايند .اين يک��ی از موارد متعدد
مصدوم��ان دچار هيپوترمی اس��ت که بعد از انج��ام  CPRطوالنی در
صحن��ه حادثه با فونکس��يون کامل نورولوژيک از بيمارس��تان ترخيص
ش��دهاند .تجارب حاصل از اين مورد وموارد مش��ابه حکايت از آن دارند
که غرق ش��دن اوليه مصدومان دليل کافی ب��رای ادامه ندادن عمليات
پيشرفته نجات قلمداد نميشود و بايد تا زمان برگشت دمای مرکزی به
حد نرمال ادامه پيدا کند .به همين دليل جمله زير در مورد اين دس��ته
از مصدوم��ان رواج پيدا کردهاس��ت «تا زمان گرم ک��ردن مجدد کامل
مصدومان ،نبايد آنها را مرده فرض نمود».
افتادن در آب س��رد (چه عمد و چه غي��ر عمد) در هرجايي ممکن
اس��ت روی بدهد .اگر کس��ی قبل ازآنکه در آب غرق ش��ود ،نجات پيدا
کند ممکن است با توجه به دمای آب ،در معرض خطر هيپوترمی باشد.
پاس��خهای بدن در برابر افتادن در آب س��رد را ميتوان به س��ه فاز زير
دستهبندی کرد:
• فاز اول .اين فاز با رفلکسی قلبی عروقی موسوم به «شوک سرما»
شروع ميشود که در عرض  2تا  4دقيقه بعد از فرورفتن در آب سرد
اتفاق افتاده و با سرد شدن سريع پوست ،انقباض عروق محيطی،
رفلکس نفس نفس زدن و ناتوانی در حفظ تنفس ،هيپرونتيالسيون و
تاکيکاردی خود را نشان ميدهد .رفلکس نفس نفس زدن با توجه به
آنکه سر در زير آب باشد يا در روی آن ،ميتواند منجر به آسپيراسيون
و غرق شدن در آب شود .اين پاسخها ميتوانند منجر به مرگ ناگهانی
يا مرگ در عرض چند دقيقه بعد از غرق شدن در آب شوند .اين مرگ
ممکن است چند علت داشتهباشد (از جمله سنکوپ يا تشنج منجر به
غرق شدن ،توقف رفلکس واگال ،و فيبريالسيون بطنی)
• فاز دوم .اگر مصدوم از فاز اول جان سالم بدر برد ،در عرض 30
دقيقه بعد از افتادن در آب ،دچار سرد شدن قابل توجه بافتهای
محيطی خواهد شد .اين سرد شدن تاثير مخربی بر مهارتهای حرکتی

زمخت و ظريف اندامها گذاشته ،موجب خشکی انگشتان ،ناهماهنگی
عضالت و فقدان قدرت در آنها خواهد شد ،بطوريکه شنا کردن و هر
نوع تالش برای نجات تقريبا ناممکن ميشود.
• فاز سوم .اگر مصدوم از فاز اول و دوم جان سالم بدر برده و غرق
نشود ،امکان گرفتار شدن به هيپوترمی (به علت ازدست دادن مداوم
گرما و کاهش دمای مرکزی) بعد از  30دقيقه بشدت باال ميرود.
اگر مصدوم به علت خستگی و هيپوترمی نتواند روی آب خود را نگه
دارد ،به زير آب فرو خواهد رفت که منجر به آسپيراسيون و خفگی
ميشود .اينکه يک مصدوم چقدربتواند در آب سرد زنده بماند ،بستگی
به فاکتورهای متعددی دارد .برآورد شدهاست که يک غريق در آب با
دمای  32درجه سانتيگراد بيش از يک ساعت زنده نخواهد ماند .در آب
با دمای  15درجه سانتيگراد ،احتمال زنده ماندن بعد از  6ساعت بسيار
ناچيز است.
برخی س��ازمانهای نجات غريق از اصول راهنمای مخصوصی برای
برآورد زمان زنده ماندن مصدومان غرق شده درآب سرد استفاده ميکنند.
اين اصول مدلهای رياضی هستند که با درنظر گرفتن تاثيرفاکتورهای
زير ،ميزان س��قوط دمای مرکزی بدن را تخمين ميزنند )1( :دمای آب
و وضع دريا )2( ،نوع پوش��ش مص��دوم )3( ،ترکيب بدن مصدوم (مثال
چربی ،عضله و اس��تخوان) )4( ،زمان ماندگاری در آب )5( ،رفتار (مثال
تح��رک فراوان) و نحوه قرارگرفتن غري��ق در آب (مثال  HELPيا بهم
پيچيدن) و ( )6لرزش منجر به توليد گرما.
عالي�م بالين�ی .هيپوترمی ب��ر تمام ارگانهای ب��دن و بويژه قلب،
کليهها و سيستم اعصاب مرکزی تاثير ميگذارد .با سقوط دمای مرکزی
بدن به  35درجه س��انتيگراد بيش��ترين ميزان انقباض عروق محيطی،
لرزش ،و متابوليس��م اتفاق ميافتند .تعداد نبض و تنفس و مقدار فشار
خون افزايش پيدا ميکنند .با هردرجه سقوط دما نياز متابوليسم مغز به
اکس��يژن حدود  6تا  10درصد کاهش يافته اما متابوليسم مغز کماکان
پاي��دار ميماند .هرگاه دم��ای مرکزی بدن در فاصل��ه  30تا  35درجه
س��انتيگراد قرار گيرد ،فونکس��يون ش��ناخت ،فونکس��يون قلب ،ميزان
متابوليس��م ،تعداد تنفس و ميزان لرزش ،همگی بشدت کاهش يافته يا
اساس��ا متوقف ميشوند .در اين نقطه ،مکانيسمهای دفاعی فيزيولوژيک
مانع از دفع گرمای بدن ش��ده و دمای مرکزی سريعا سقوط ميکند .در
دمای مرکزی 29/5درجه س��انتيگراد ،برون ده قلبی و ميزان متابوليسم
پايه تقريبا  50%کاهش مييابد .ونتيالس��يون و پرفوزيون آنقدر نيستند
که نيازهای متابوليک را پاس��خگو باش��ند ،درنتيجه هيپوکسی سلولی،
افزايش الکتيک اسيد و نهايتا اسيدوز متابوليک و تنفسی روی خواهند
داد .اکسيژناس��يون و جري��ان خ��ون درمغز و مرکز ب��دن محفوظ باقي
ميمانند.
در مي��ان درصد قابل توجهی از مصدومان ،براديکاردی روی خواهد
داد که حاصل اثر مستقيم س��رما روی دپوالريزاسيون سلولهای پيس
ميکر و در نتيجه کاس��تن از س��رعت حرکت در سيس��تم هدايتی قلب
ميباشد .بايد خاطر نشان شود که استفاده از آتروپين به منظور افزايش
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ضربان قلب معموال غير موثر اس��ت ،زيرا مايوکارد دچار سرما شدهاست.
زمانی که دمای مرکزی به کمتراز  30درجه س��انتيگراد برسد ،مايوکارد
دچار تحريک پذيری خواهد ش��د .روي ن��وار قلب ،فواصل PR، QRS
و  QTCطوالني ميش��وند .تغييرات قطع��ه  STو موج  Tو امواج  Jيا
 Osborneوجود داش��ته و شبيه به س��اير تغييرات نوار قلب در سکته
حاد قلبي ) )AMIميباش��ند .امواج  Jيک برآمدگی برجسته روی نوار
قلب بوده و در تقريبا يک س��وم مصدومان دچار هيپوترمی متوس��ط تا
شديد ديده ميشود .اين موج در فاصله بين  QRSو بخش ابتدايي ST
به صورت «کوهان گونه» قرار گرفتهاس��ت .موج  Jبه بهترين ش��کل در
ليدهای الترال چپ aVL ،و aVFمشاهده ميشود (شکل .)16=8
فيبريالسيون دهليزي و براديکارديهاي شديد ظاهرشده و ممکن
است در دمای بين  28تا  32درجه سانتيگراد کماکان ادامه داشتهباشند.
اگر درجه حرارت مرکزي بدن به 26/7تا  28درجه س��انتيگراد برس��د،
هرنوع تحريک فيزيکي قلب ميتواند منجر به فيبريالسيون بطني شود.
اين تحريک ميتواند توس��ط  CPRيا هرنوع جابجايي يا ارزيابی خشن
مصدوم بوجود بيايد .در اين درجه حرارتهاي بسيار پايين ،نبض و فشار
خون قابل شناسايي نبوده و مفاصل نيز سفت ميشوند .مردمکها فقط
در درجه حرارتهاي مرکزي بس��يار پايين فيکس و ديالته ميش��وند.
بازهم تاکيد ميش��ود که ،مصدوم را تا زمان گرم کردن مجدد و فقدان
عاليم حياتي ( ،ECGنبض ،ونتيالس��يون و فونکس��يون مغزي) بعد از
گرم کردن نبايد مرده فرض کرد.
جريان خون کليوی در زمان تماس ناگهانی با س��رما به علت شانت
خون ناشی از انقباض عروق محيطی ،افزايش پيدا ميکند .در دمای 27
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تا 30درجه س��انتيگراد جريان خون کليوی حدود  50%کاهش مييابد.
در اين س��طح هيپوترمی متوسط تا ش��ديد ،برون ده قلبی کاهش پيدا
کرده و جريان خون کليوی و فيلتراس��يون گلومرولی ساقط شده که به
نوبه خود منجر به نارسايي حاد کليه يا  ARFميشود.
ارزيابی .در زمان رس��يدن به صحنه حادثه ،ارزيابی ايمنی آن از
اهميت ويژهای برخوردار است .همه امدادگران هنگام کار در محيط سرد
بايد مواظب س�لامت خود بوده و اصول ايمنی را رعايت کنند .حتی در
زمانيکه شرايط محيطی (مثال باد ،رطوبت و دما) چندان نامناسب نيست،
بايد به فکر هيپوترمی بود .برخی مصدومان از عاليمی مانند خس��تگی،
تهوع ،اس��تفراغ و سرگيجه شاکی هستند .در مصدومان ترومايي بدحال
همواره بايد هيپوترمی را درنظر داشته و آنها را از محيط سرد محافظت
نمود .ارزيابی با قانون  ABCsشروع ميشود .فونکسيون نورولوژيک بايد
ارزيابی ش��ده و مرتبا تکرار ش��ود .مصدومان هيپوترميک شديد معموال
دچار تاکي پنه ،گيجی و کوما ميباشند .دمای مقعدی معموال در صحنه
حادثه اندازه گيری نش��ده و در اغلب سيستمهای پيش بيمارستانی به
عن��وان عالمت حياتی مقبوليت چندانی ندارد .اغلب آمبوالنسها مجهز
به ترمومتر دهانی يا معقدی اس��تاندارد (برای شيرخواران) بوده که حد
پايين  35/5درجه س��انتيگراد را نشان ميدهد .ترمومترهای الکترونيک
در موقعيتهای هيپوترميک کارايي چندانی نداشته و دقيق نميباشند.
برای اندازه گيری دماهای هيپوترميک ،استفاده از ترمومتر معقدی نوع
 low-rangeضرورت دارد .جدول  16-4پاس��خهای فيزيولوژيک قابل
انتظار را با کاهش دمای مرکزی بدن نشان ميدهد.
مهمترين عاليمی که در ارزيابي فرد مش��کوک به هيپوترمي بايد به
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جدول 16-4

خصوصيات فيزيولوژيک ناشی از هيپوترمی

دما (برحسب سانتيگراد)

37/6
37
36
35
34
33/3

خصوصيات

دمای نرمال معقدی (رکتال)
دمای نرمال دهانی(اورال)
باالرفتن ميزان متابوليسم و فشارخون و تون عضالنی پيش از لرزش
دمای ادرار  ،34/8حداکثر لرزش گرما زا
فراموشی ،ديس آرتری و اختالل در سطح قضاوت ،رفتار غير انطباقی ،فشار خون نرمال ،حداکثر تحريک تنفسی،
تاکيکاردی و متعاقبا برادی کاردی پيشرونده
آتاکسی و آپاتی ،کاهش خطی متابوليسم مغزی ،تاکي پنه ،کاهش پيشرونده حجم دقيقه ای تنفس ،ديورز سرد

32
31
30

گيجی 25% ،کاهش مصرف اکسيژن
توقف لرزش گرما زا
فيبريالسيون دهليزی و ساير آريتمیها ،پويکيلو ترمی يا سرد شدن خون ،اندازه مردمکها وبرون ده قلبی در سطح
دو سوم نرمال ،غيرموثر شدن انسولين
کاهش پيشرونده در سطح هوشياری ،نبض و تنفس ،ديالته شدن مردمکها ،درآوردن غيرقابل انتظار لباسها

28
27
26

کاهش آستانه فيبريالسيون بطنی ،کاهش  50%مصرف اکسيژن و تعداد نبض ،هيپوونتيالسيون
فقدان رفلکسها و حرکات ارادی
اختالالت قابل توجه در تعادل اسيد  -باز ،فقدان رفلکس يا پاسخ به درد

25

کاهش جريان خون مغز به مقدار يک سوم ،ازدست رفتن تنظيم خودبخودی سيستم مغزی عروقی ،برون ده قلبی به 45%

29

24
23

نرمال ميرسد ،ادم ريوی ظاهر ميشود
هيپوتانسيون و براديکاردی قابل توجه
فقدان رفکسها ازجمله رفلکس قرنيه يا آکولوسفاليک

22

بيشترين ريسک بروز فيبريالسيون بطنی 75% ،کاهش مصرف اکسيژن

20
19
18
15
13/7

کمترين احتمال از سرگيری فعاليت الکترومکانيکال قلبی ،نبض  20%نرمال
خاموش شدن فعاليت الکتروآنسفالوگرافيک
آسيستول
کمترين دمايي که کودک دچار هيپوترمی تصادفی نجات پيدا کرده است
کمترين دمايي که بزرگسال دچار هيپوترمی تصادفی نجات پيدا کرده است

10
9

 %92کاهش در مصرف اکسيژن
کمترین دمایی که فرد دچار هیپوترمی درمانی زنده مانده است

دنبال آنها بود عبارت ازلرزش عضالني وتغيير سطح هوشياري ميباشند.
در هيپوترم��ي خفيف (دمای مرک��زي باالتر از 32درجه س��انتيگراد)،
مصدومان دچار لرزش بوده و معموال عاليم تغيير سطح هوشياري مانند
گيجي (کانفوزيون) ،تکلم بريدهبريده ،عدم تعادل در راه رفتن و بيحالي
را از خود نشان ميدهند .اين افراد دچار کندي فعاليت شده و معموال در
حالت نشسته يا درازکش قرار دارند .مامورين قانون و امدادگران ممکن
است اين وضعيت را اشتباها ناشي از مسموميت با الکل يا داروي مخدر
يا در س��المندان به عنوان سکته مغزی قلمداد کنند .بااين وصف سطح
هوش��ياری مصدوم در تعيين درجه هيپوترمی ،ش��اخص قابل اعتمادی
قلمداد نميش��ود ،زيرا برخی مصدومان حتی در دمای مرکزی کمتر از
 27درجه سانتيگراد هنوز هوشيار ميباشند.
اگر درجه حرارت مرکزي بدن به زير  32درجه س��انتيگراد سقوط

کند ،هيپوترمي متوس��ط بروز پيدا کرده و مصدوم ممکن است احساس
س��رما نکند .در اين حالت ،لرزش وجود نداشته و LOCمصدوم شديدا
کاه��ش پيدا ميکند (احتماال تا مرز ناهوش��ياري و کوما) .مردمکهاي
مصدوم پاس��خ کندي به نور داده و ممکن است ديالته و فيکس باشند.
نبضه��اي قابل لمس مصدوم يا اصال لمس نميش��وند يا اينکه بس��يار
ضعيف ش��دهاند و فش��ار خون سيس��توليک پايين افتاده ي��ا غير قابل
اندازه گيري اس��ت .تنفس مصدوم ممکن است تا حد  2نفس در دقيقه
تقليل پيدا کند ECG .ممکن اس��ت فيبريالسيون دهليزي (شايعترين
آريتمی) را نش��ان دهد .اگر مايوکارد بيش��تر سرد و تحريک پذير شود
(در دمای حدود  28درجه س��انتيگراد) ،فيبريالسيون بطنی يا  VFنيز
بيش��تر ظاهر ميگ��ردد .به علت تغييرات در متابوليس��م مغزی ،قبل از
آنک��ه مصدوم هوش��ياری خود را از دس��ت بدهد ،اقدام ب��ه «درآوردن
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غيرقابل انتظار لباسهای خود» مينمايد که ش��اهدی بر نارس��ا شدن
قريب الوقوع سيستم تنظيم دمای بدن قلمداد ميگردد.
مراقبت بالينی از هيپوترمی براس��اس درجه آن ميباشد .سه درجه
هيپوترمی براساس دمای رکتال تعريف شدهاند:
• هيپوترم��ی خفيف ،دمای رکتال بيش��تر از  34و کمتر از 36
درجه سانتيگراد
• هيپوترمی متوسط ،دمای رکتال  30تا  34درجه سانتيگراد
• هيپوترمی شديد ،دمای رکتال کمتر از  30درجه سانتيگراد
اقدام�ات مراقبتي .مراقب��ت پيشبيمارس��تاني از مصدوم دچار
هيپوترمي مش��تمل اس��ت بر :جلوگي��ري از دفع بيش��تر گرماي بدن،
جابجايي با احتياط مصدوم از محيط س��رد به محيط گرم ،انتقال سريع
به مرکز درماني مناس��ب و گرم کردن مجدد مصدوم .جابجايي مصدوم
ب��ه آمبوالنس گرم يا به س��رپناهي گرم (در صورت ع��دم وجود امکان
فوري انتقال) از جمله اين اقدامات ميباشند .لباسهاي تر و مرطوب را
بايد به کمک قيچی مخص��وص تروما بريده و درآورد تا مانع از حرکات
غير ضروري و اذيت مصدوم ش��د .ترس از ب��روز آريتميهای بطنی در
اثر جابجايي مصدوم نبايد انجام مراقبتهای اساس��ی را با تاخير مواجه
گرداند .اين ترس در مصدومان دچار هيپوترمی شديد (دمای رکتال 30
درجه س��انتيگراد) بسيار واقعی است .ناحيه سر و تنه مصدوم را بايد به
کمک پتوي گرم يا کيسه خواب پوشاند .متعاقبا ،براي جلوگيري از دفع
گرما از طريق همرفتي و تبخير بايد يک بادگير را به مصدوم پوشاند.
در صورتيکه مصدوم هوش��يار و آگاه باش��د ،انتظار هيپوگليسمی را
داشته و مايعات گرم سرشار از کالری يا قند به او بدهيد .بايد از نوشيدن
الکل و نوشابههاي کافئين دار خوداري شود .مصدومان دچار هيپوترمی
نياز به اکس��يژن با فشار باال دارند ،زيرا قدرت انتقال اکسيژن به بافتها
در اي��ن افراد کاهش پيدا ميکند :منحنی تجزيه اکس��ی هموگلوبين با
کاهش دمای مرکزی به سمت چپ شيفت پيدا خواهد کرد .ميتوان به
کمک  BVMبه مصدوم اکس��يژن رس��اند .اگر بتوان اکسيژن را گرم و
مرطوب نمود ( 42تا  46درجه س��انتيگراد) فايده بيشتری برای مصدوم
دارد .اگر بتوان قبل از حرکت دادن مصدوم به او اکس��يژن گرم رس��اند،
ممکن است از بروز VFدر خالل انتقال جلوگيری بعمل آورد.
در مصدوم��ان ناهوش��يار دچار هيپوترمی ،گرم ک��ردن مجدد نوع
پاس��يو برای باالبردن دمای مرکزی بدن کفايت نخواهد کرد .اين دسته
از مصدومان نياز به راه هوايي کمکی دارند و بايد براساس ميزان سفتی
آرواره تصميم گرفت .اگر گذاشتن لوله تراشه ممکن نباشد ،ونتيالسيون
را به کمک  BVMکماکان ادامه داده و راه کمکی ديگری (مثال کامبي
تيوب LMA ،و نازال انتوباس��يون) را مدنظر داشتهباش��يد .در شرايط
حداق��ل امکان��ات ،از ايروی اورال ي��ا نازال برای برقراری ونتيالس��يون
استفاده کنيد.
ب��دون آژيته ک��ردن مص��دوم ميتوان نرم��ال س��الين (ترجيحا با
دکس��تروز  )5%گرم ( 43درجه سانتيگراد) به او تزريق نمود .به مصدوم

فصل شانزدهم

423

دچار هيپوترمی نبايد مايعات سرد (دمای اطاق) تزريق کرد ،زيرا موجب
س��ردتر شدن مصدوم شده و روند گرم کردن مجدد او را با تاخير روبرو
مينمايد .هرگاه نرمال س��الين و دکستروز در دسترس نباشند ،ميتوان
از هرنوع مايع کريستالوييد گرم استفاده کرد .به مصدوم  500تا 1000
س��ی سی مايع مناسب تزريق کرده و س��عی کنيد تا با گذاشتن کيسه
س��رم در زير مصدوم مانع از يخ زدن يا س��رد شدن آن شده و انفوزيون
تحت فش��ار ادامه دهيد .اين دو نوع اقدام درماني (دادن مايعات گرم از
راه ده��ان و از طريق تزريق داخل وري��دي) در بهترين حالت ،اقدامات
حداق��ل براي گرم کردن مجدد مصدوم قلمداد ميش��وند .امدادگر بايد
ب��ا توجه به تجربه خود فوايد انجام اين کار را در برابر خطراتي همچون
آسپيراسيون ،سرفه و تحريکات دردناک بسنجد .استفاده از پکهاي داغ
و ماس��اژ اندامهاي مصدوم توصيه نميش��وند .بطور معمول ،گرم کردن
مجدد نوع فعال فقط برای ناحيه قفسه سينه توصيه شده و از انجام آن
در اندامه��ا بايد خوداری گردد .اين اقدام مان��ع از افزايش جريان خون
محيطی شده و منجر به افزايش حجم خون سرد در ناحيه قفسه سينه
خواهد ش��د .افزايش برگشت خون محيطی ممکن است موجب افزايش
ي ش��ده و در حقيقت موجب کاهش درجه حرارت
اس��يدوز و هيپرکالم 
مرکزي بدن شوند (سقوط بعدي) .اين پديده موجب اختالل در عمليات
نجات شده و ميتواند فيبريالسيون بطني را تشديد نمايد.

اصول راهنمای ملی مراقبت از اختالالت مرتبط
با سرما
مراقبت اورژانسی از اختالالت قلبی عروقی :اصول پايه
و پيشرفته مراقبت از هيپوترمی

اص��ول راهنم��ای نجات مص��دوم دچار هيپوترم��ی حاصل چندين
دهه تجربه ميباش��ند .آخرين ورژن اصول راهنمای مراقبت اورژانس��ی
از اختالالت قلبی عروق (منتش��ره توس��ط انجمن قلب آمريکا و کميته
ارتباط بين المللی نجات) حاوی آخرين يافته در اين خصوص ميباشد.
اين اصول در ش��ماره دس��امبر  2005نش��ريه  Circulationمنتشر
شدهاند.
مص��دوم دچار هيپوترمی (مخصوصا اگر ناهوش��يار بوده و دچار نوع
متوس��ط تا شديد هيپوترمی باش��د) امدادگر را دربرابر مشکالت خاصی
ق��رار ميدهد .ازآنجاييکه هيپوترمی در دمای مرکزی کمتر از  30درجه
س��انتيگراد اتفاق ميافتد ،مصدوم نبض و تنفس قابل تشخيصی از خود
نش��ان نميدهد ،زيرا برون ده قلبی و فشار خون سقوط ميکنند .ازنظر
تاريخی مش��کل آن بودهاس��ت که آيا در مورد اين دس��ته از مصدومان
اقدام��ات مراقبتی پاي��ه ( )BLSيا اقدامات مراقبتی پيش��رفته()ALS
اعمال ش��وند .عالوه براين ،نميتوان مشخص کرد که آيا اين مصدومان
دچ��ار هيپوترم��ی اوليه بودهاند يا برای مثال درآغاز دچار ايس��ت قلبی
يا س��کته مغزی شده و متعاقبا هيپوترميک ش��دهاند .مشکالت ديگری
رودرروی امدادگران قرار دارند (از جمله مراقبت از مصدوم هيپوترميکی
که هر نوع جابجايي خش��ن و فش��ردن قفسه سينه ميتواند مايوکارد را
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تحريک نموده و منجر به شروع  VFشود.) .
ب��ا تمام اين اوصاف ،اکنون توصيه ميش��ود که قطع نظر از هر نوع
عاملی که هيپوترمی اوليه يا ثانويه را بوجود آوردهباش��د ،اقدامات نجات
بخش برپايه وضعيت بالينی متوقف نشوند.

تازههای اصول  BLSدر مراقبت از هيپوترمی متوسط
تا شديد

محل بحث و جدل است .با اين وصف ،بکارگيری اصول پيشرفته حمايت
از قل��ب ( )ACLSدر اين دس��ته از مصدومان ب��ا مصدوم نورموترميک
تفاوت دارد .درمصدوم هيپوترميک ناهوش��يار ،بايد از راه هوايي مراقبت
گش��ته و لوله تراشه گذاش��ته ش��ود .به بهانه احتمال شروع  VFنبايد
انتوباس��يون را به تاخير انداخت .همانطور که قبال خاطر نشان شد ،اگر
ريتم قلب نياز به شوک داشتهباشد ،شوکی به قدرت  360ژول به مصدوم
بدهيد CPR ،ازس��ربگيريد ،تجويز داروهای قلبی را به تاخير بياندازيد
و متعاقبا تا زمانيکه دمای مرکز به باالتر از  30درجه س��انتيگراد نرس��د
به دادن ش��وک ادامه دهيد .درصورت امکان ،با دادن اکسيژن و مايعات
وريدی گرم ،اقدامات گرم نمودن مجدد را ش��روع کنيد .بعدا مصدوم را
آماده انتقال نماييد.
چالش اقدامات  ACLSدر مصدوم هيپوترميک آن اس��ت که قلب
به داروها ،گذاش��تن پيس و شوک الکتريکی احتماال پاسخ نخواهد داد.
گذشته از اين ،داروهای ( ACLSمثال اپي نفرين ،آميودارون ،ليدوکائين
و پروکائي��ن آميد) ميتوانند در گردش خون افراد ش��ديدا هيپوترميک
به عل��ت تکرار تزريق (مخصوصا در هنگام گ��رم نمودن مجدد) موجب
مس��موميت شوند .به همين دليل ،توصيه ميش��ود که در مصدومان با
دمای کمتر از  30درجه س��انتيگراد ،تزريق وريدی داروها متوقف شود.
اگر دمای بدن مصدوم هيپوترميک ،در آغاز باالتر از  30درجه سانتيگراد
باشد ،يا اگر مصدوم در دمای باالتر از  30درجه سانتيگراد تحت پروسه
گرم نمودن مجدد قرار گرفتهباشد ،ميتوا ن از داروهای وريدی استفاده
کرد .با اين وصف ،توصيه ميش��ود ک��ه فاصله تزريق داروها طوالنيتر از
مدت زمان اس��تاندارد در ACLSباش��د .براساس اصول فعلی ،ACLS
اگر دمای مرکزی بدن به سمت باالتر از  30درجه سانتيگراد برود ،دادن
شوک مکرر مجاز است.
سرانجام اينکه ،اجرای اقدامات  ACLS/BLSدر صحنه حادثه فقط
باي��د در موارد زير متوقف گردند )1( :مصدوم��ان دچار صدمات منافی
حيات )2(،بدن به حدی منجمد شدهباش��د که امکان کمپرسيون قفسه
سينه ناممکن گردد و( )3دهان و بينی مسدوم با يخ مسدود شدهباشند.
ش��کل  16-9آلگوريت��م اصول برخ��ورد با مصدومان دچ��ار هيپوترمی
خفيف ،متوسط و شديد داری نبض و فاقد نبض را نشان ميدهد.

مصدوم��ان هيپوترميک را هر زمان باي��د در وضعيت افقی قرار داد
تا از تش��ديد هيپوتانس��يون جلوگيری ش��ود .اين افراد معموال به علت
دهيدراسيون و ديورز ناشی از سرما دچار هيپوتانسيون ميباشند .در اين
مصدومان تشخيص نبض و تنفس مشکل است .بنابراين توصيه ميشود
تا درآغاز حدود  30تا  45ثانيه به ارزيابی تنفس و نبض پرداخته ش��ود
تا به يکی از تشخيصهای زير برسيم:
• ايست تنفسی
• ايست قلبی فاقد نبض (آسيستول ،تاکيکاردی بطنی)VF ،
• براديکاردی (نيازمند )CPR
اگر مصدوم نفس نکش��د ،فورا تنفس نجات را ش��روع کنيد .در هر
مصدوم هيپوترميک فاقد نبض و فاقد عاليم قابل تشخيص گردش خون،
کمپرسيون قفسه سينه را فورا شروع کنيد .اگر در خصوص وجود نبض
شک داريد ،کمپرسيون را شروع کنيد هيچگاه تا زمان گرم کردن مجدد
مصدوم عمليات  BLSرا متوقف نکنيد .اگر معلوم شود که مصدوم دچار
ايست قلبی است ،اصول  BLSبايد در مورد او اعمال شوند.
اگ��ر VFيا تاکيکاردی بطنی فاقد نبض وجود داشتهباش��ند ،بايد از
دس��تگاه دفيبريالتور خارجی اتومات ( )AEDيا الکتروش��وک استفاده
ک��رد .درحال حاضر توصيه ميش��ود ک��ه اين مصدوم��ان قبل از چک
ن��وار قلب و دادن ش��وک به کم��ک  ،AEDحداکثر ب��ا  5دور CPR
تحت درمان قرار گيرند (هردور ش��امل  30عدد کمپرس��يون و دو عدد
تنفس و مجموعا به مدت  2دقيقه اس��ت) .اگر ريتم قلب نياز به ش��وک
داشتهباش��د ،يک شوک داده ش��ده و متعاقبا نبض ارزيابی ميشود .اگر
مصدوم هيپوترميک به ش��وک پاس��خ ندهد ،دادن شوک اضافی توصيه
نميش��ود و بهتر اس��ت  CPRرا با تاکيد بر گرم نمودن مجدد مصدوم
ادامه داد .انجام کمپرسيون قفسه سينه در مصدوم دچار هيپوترمی نياز
به نيروی بيشتری دارد ،زيرا خاصيت انعطاف پذيری ديواره قفسه سينه
پيشگيری از آسيبهای مرتبط با سرما
در س��رما کاهش پيدا ميکند .اگر دمای مرکزی بدن کمتر از  30درجه
زمانيکه در صحنه حادثه هس��تيد ،پيشگيری از آسيبهای ناشی از
س��انتيگراد باشد ،برگشت به ريتم سينوس��ی نرمال تا زمان گرم کردن سرما در مصدومان ،خودتان و ساير همکاران دارای اهميت است .رعايت
مجدد به باالتر از اين درجه روی نخواهد داد.
موارد زير در اين رابطه توصيه ميشوند:
اعالم نک��ردن مرگ مصدوم تا زمان گرم نم��ودن مجدد او و تداوم  .1به فاکتورهای خطر در رابطه با سرمازدگی توجه کنيد:
فقدان پاس��خ ،امروزه اهميت بيش��تری دارد ،زيرا مطالعات جديد نشان
• خستگی
دادهاند که سرما نقش محافظتی برای اندامهای حياتی دارد.
• دهيدراسيون
تازههای اصول  ACLSدرمراقبت از هيپوترمی
• تغذيه ناکافی
مراقب��ت از مصدوم دچار هيپوترمی ش��ديد در صحنه حادثه هنوز • فقدان تجربه تماس با آب و هوای سرد

ترومای محيطی  :1گرما و سرما
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آلگوريتم مقابله با هيپوترمی منتشره توسط انجمن قلب آمريکا

• نژاد سياه
 .3بخاطر دشتهباشيد که افراد با سابقه سرما زدگی ،درمعرض خطر
بيشتری قرار دارند
• مصرف دخانيات
 .4از بروز دهيدراسيون اجتناب کنيد
• وزش باد
 .2هرگاه در شرايط آب و هوايي سرد ،مرطوب و دارای وزش باد .5 ،ازمصرف الکل در محيطهای سرد خوداری کنيد
نميتوانيد خودتان را خشک نگه داريد ،فورا کار در محيط بيرون را  .6درصورت افتادن تصادفی در آب سرد با ديگران ،از تکنيک بهم
متوقف نموده و در صورت امکان سرپناهی جستجم کنيد.
ديگرپيچيدن استفاده کنيد .اگر در آب با دمای کمتر از 20درجه
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شکل 10ـ16

شاخص wind chill

سانتيگراد افتادهايد ،بهتر است حرکت نکرده و به سمت ساحل شنا
نکنيد ،مگر ساحل خيلی نزديک باشد.
 .7احتمال زنده ماندن خود را در محيطهای سرد با اقدامات زير باال
ببريد:
• روحيه خود را حفظ کنيد
• خود را با وضع تطبيق داده و ابتکار عمل از خود نشان دهيد.
• خوشبين بوده و باور داشتهباشيد که اين وضع موقت است
• عقالنيت خود را در برابر تجارب عجيب وغريب حفظ نموده و حس
شوخ طبعی خود را تقويت نماييد.
 .8اندامهای سرد و تقريبا منجمد را ميتوان با قراردادن انگشتان
دست در زير بغل يا ناحيه کشاله ران مجددا گرم نمود .انگشتان پا و
پاها را ميتوان در ناحيه شکم فرد ديگری قرار داد.
 .9امکانات حفاظت از سرما از جمله پوتين ،جوراب ضخيم ،دستکش،
کاله زمستانی ،لباسهای عايق ،بادگير رادر خودروخود نگه داريد تا
برای مقابله با سرمای غيرعادی ماههای زمستان و ساير موقيتهای
اورژانسی آمادگی داشتهباشيد
 .10تماس دست خالی با فلزات در شرايط سرد فورا موجب يخ زدگي
خواهد شد .درچنين شرايطی همواره دستکش بپوشيد
 .11بدانيد که شاخص  wind chillاز سرعت باد و دمای محيط

تشکيل شده (شکل )16-10و ميتوان از آن در شرايط بسيار سرد برای
پوشيدن لباس عايق و بادگير استفاده نمود.
 .12با استفاده از جورابهای منتقل کننده رطوبت از پا به پاپوش،
پاهای خود را خشک نگه داريد.
 .13با کفشهای ساق کوتاه روی برف راه نرويد ،اگر کفش مناسب
و لباس محافظتی نداريد ،سعی کنيد در ناحيهای محفوظ توقف کنيد؛
مستقيما روی برف دراز نکشيد و استراحت نکنيد .روی شاخه درختان،
کيسه خواب و کت بارانی دراز بکشيد
 .14از کيسه خواب مخصوص استفاده کرده و لباس بيشتر نپوشيد:
تعريق بيشتر در لباسهای شما باقيمانده و دفع گرما را بيشتر خواهد
کرد و نهايتا منجر به لرزش ميشود
 .15ماليدن لوسيونهای مرطوب روی صورت ،دست و گوش خطر
سرما زدگي و يخ زدگی را بيشتر خواهد کرد از لوسيونهای روغنی
مانند وازلين استفاده کنيد.
 .16دستکشهائي كه جاي  4انگشت را با هم و جاي شست را جداگانه
دارد از دستکشهای پنج انگشتی گرمای بيشتری حفظ ميکنند.
 .17هنگام حفاظت از اندام تحتانی در برابر سرما ،معموال حفاظت از
ناحيه تناسلی مورد غفلت قرار ميگيرد .ميتوان از انواع لباس زير برای
اين منظور استفاده کرد .

ترومای محيطی  :1گرما و سرما

 .18برای پيشگيری از يخ زدگی:
• از پوشيدن لباس ،دستکش يا پاپوشهايي که گردش خون را محدود
ميکنند ،خوداری کنيد.
• برای گرم نگه داشتن انگشتان دست و پا وهمچنين ناحيه صورت
هرچند وقت يکبار آنها را تکان دهيد .با اين اقدام نواحی دچار بيحسی
را نيزتشخيص ميدهيد.
• سعی کنيد کار و فعاليت در شرايط سرما را با يک همکار انجام
دهيد ،طوريکه بتواند عاليم هشدار ناشی از سرمازدگی و هيپوترمی را
در شما تحت نظر داشتهباشد.
• لباس مناسب عايق پوشيده و آنرا همواره خشک نگه داريد .همواره
لباس زير ،کفش و جوراب اضافی به همراه داشتهباشيد
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انتقال طوالنی مدت
گاهی اوقات موقعيت يک مصدوم منجر به تاخير در انتقال يا انتقال
طوالنی مدت به مرکز درمانی مناسب خواهد شد که مراقبتهای پيش
بيمارستانی بيشتری را طلب ميکند .درنتيجه ،امدادگران بايد اقدامات
مراقبت��ی فراتر از مراقبتهای زمان انتقال س��ريع انج��ام انجام دهند.
کيفيت مراقبت از مصدوم تابع زمان رس��يدن به مرکز درمانی مناسب،
پروتکلهای پزش��کی مصوب ،امکانات و تجهيزات دردس��ترس ،منابع و
پرسنل اضافی و موقعيت مصدوم و شدت آسيبهای وارده ميباشد.
برخی مالحظات ويژه مصدومان دچار آس��يبهای متوسط تا شديد
در شرايط آب و هوايي متفاوت در اينجا مورد بحث قرار خواهند گرفت.
در خصوص مراقبت از هر مصدومی بايد بدانيم که اولويتها عبارتند از:
ارزيابی ايمنی صحنه حادثه ABCDs ،و اس��تفاده از روشهای ارزيابی
و مراقبت اس��تاندارد متناسب با شرايط حادثه .اگرمرکز کنترل پزشکی
دردس��ترس باش��د ،الزم اس��ت ابتدا مش��ورت گرفته و در زمان اجرای
مراقبتها نيز مداوما در ارتباط با پرس��نل مرکز بود .روشهای مراقبتی
خارج از محدوده وظايف امدادگران ،توس��ط افراد س��طح باالتری انجام
ميشوند.
الزم است بدانيم که همه نهادهای امدادرسان دارای اصول مشخصی
ب��رای توقف  CPRميباش��ند.يك انجمن پزش��کی توصيه ميکند که
درص��ورت ش��روع  ،CPRبايد آنرا ت��ا نيل به موفقي��ت ،از توان افتادن
امدادگ��ران ،درمعرض خطر قرار گرفتن آنها ،رس��اندن مصدوم به مرکز
درمانی مناس��ب ،و عدم پاس��خ دهی مصدوم به اقدامات طوالنی مدت
(ح��دود  30دقيقه) احيا ادامه داد .انجمن پزش��کان  EMSنيز اصولی
را ب��رای خاتمه دادن به عمليات  CPRدر ش��رايط پيش بيمارس��تانی
اعالم نمودهاس��ت که تاکيد بر ادامه عمليات  CPRتا حداقل  20دقيقه
وخاتمه آن براساس موقعيت مصدوم دارد.

اختالالت مرتبط با گرما
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گرمازدگي
• هرچه سريعتر تمام بدن را خنک کنيد .در مورد راههای دسترسی
به آب فکر کنيد .بدن را تا سطح گردن در زير آب غوطه ور نموده
(مواظب راه هوايي و حفظ دمای بدن باشيد) يا روی تمام بدن آب
بپاشيد (ميتوان از بطريهای حاوی آب يا محلولهای تزريقی استفاده
کرد) .جريان باد بايد مداوما برقرار باشد (باد طبيعی ،بادبزن به کمک
حوله و استفاده از پنکه).
• در صورت امکان ،مرکز کنترل پزشکی را درجريان وضعيت مصدوم
قرار داده و از آنها کمک پزشکی بگيريد.
• هرگاه دمای رکتال مصدوم به  39درجه سانتيگراد برسد ،روند خنک
کردن را متوقف نموده و مصدوم را از دچار شدن به لرزش و هيپوترمی
محافظت نماييد.
• همزمان با خنک کردن مصدوم ناهوشيار ،برای او لوله تراشه گذاشته
و ونتيالسيون خوبی را به کمک  BVMو اکسيژن برقرار نماييد .رگی
برای او گرفته و  500سی سی مايع نرمال سالين تزريق نموده و متعاقبا
عاليم حياتی را ارزيابی کنيد .بعد از تزريق هر  500سی سی مايع ،بايد
عاليم حياتی مصدوم ارزيابی شوند .در ساعت اول نبايد بيش از  1تا 2
ليتر تزريق شود .اگر زمان انتقال طوالنی باشد ،ميتوان در ساعت دوم
نيز يک ليتر مايع اضافی تزريق کرد.
• اولويتهای بعدی عبارتند از کنترل تشنج و هيپوگليسمی که به
ترتيب به کمک ديازپام و دکستروز کنترل ميشوند.
• مصدوم را در وضعيت ريکاوری قرار داده و به روند ارزيابی خود
(از جمله توجه به  ،AVPUعاليم حياتی ،دمای رکتال و قند خون)
ادامه دهيد .به نيازهای ديگر مصدوم و مراقبت حمايتی از او توجه
داشتهباشيد.

هيپوناترمی
• غلظت پايين سديم خون را تصحيح نماييد .اگر مصدوم قادر به
خوردن باشد و درصورت وجود ،ميتوان از چيپس سيب زمينی ،چوب
شور يا ساير خوراکيهای شور يا نوشابه ورزشی دارای الکتروليت يا
ساير نوشيدنيهای حاوی سديم استفاده کرد .ميتوان با کمک دو قاشق
چايخوری نمک و نيم ليتر آب نيز محلولی خوراکی تهيه کرد .برای
مصدوم رگ بگيريد نرمال سالين را با سرعت  KVOيا  TKOشروع
نماييد .با مرکز کنترل پزشکی تماس گرفته و براساس زمان تاخير در
انتقال مصدوم به بيمارستان ،سرعت تزريق را به 250تا  500سی سی
در ساعت افزايش دهيد .از محلولهای هيپوتونيک استفاده نکنيد ،زيرا
ميتواند ادم مغزی را تشديد نمايد.
• در مصدوم دچار عاليم و نشانههای وخيم (تشنج يا کوما) ميتوان
برای کاهش مقدار آب خارج سلولی بدن اقدام به تزريق فوروسمايد
(نوعی ديورتيک) نموده و در همان حال نرمال سالين ( 250تا 500
سی سی در ساعت) انفوزيون ميشود.
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• ادم مغزی و افزايش  ICPرا ارزيابی نماييد GCS .را برآورد کرده و
به عنوان شاخص پيشرفت ادم مغزی و افزايش  ICPآنرا هر  10دقيقه
يکبار مجددا ارزيابی نماييد.
• آمادگی مراقبت از حالت تهوع و استفراغ جهنده را داشتهباشيد.
يک سمت كيسه بزرگ زباله را گرفته و سوراخی به اندازه سرمصدوم
(حدود  30سانتيمتر پايينتر از لبه آن) در آن ايجا کنيد .سر مصدوم
را از داخل سوراخ عبور دهيد طوريکه بتواند به سمت پايين و به داخل
ظرف نگاه کند.
• آمادگي مراقبت از ادرار ناشی از ديورز را داشتهباشيد .از يک ظرف
زباله ،يک سطل يا ساير ضروف برای اين منظور استفاده کنيد.
• به مصدومان لتارژيک يا گيج اکسيژن کمکی بدهيد .مصدومان
ناهوشيار را انتوبه کرده و به کمک  BVMبا سرعت  10تنفس در
دقيقه ونتيالسيون خوبی برای مصدوم برقرار نماييد.
• قند خون را چک نموده وبه افراد دچار هيپوگليسمی ،دکستروز
وريدی تزريق نماييد.
• تشنج را مانيتور نماييد .از يک داروی ضد تشنج (مثال تزريق وريدی
يا عضالنی  2تا  5ميلی گرم ديازپام) استفاده کرده و بعدا آنرا براساس
پروتکل پزشکی تيتراژ کنيد.
• مصدومان ناهوشيار را در وضعيت درازکش الترال چپ قرار داده و
مداوما ارزيابی نماييد.

اختالالت مرتبط با سرما

يخ زدگی

• قبل از اجرای روشهای گرم کردن مجدد ،برای مصدوم رگ
بگيريد.
• در شرايط تاخير قابل توجه در روند انتقال مصدوم ،بهتر است
گرم کردن مجدد نوع فعال شروع شود .با اين اقدام ،ميتوان از آسيب
مستقيم کريستالهای يخ به بافتها جلوگيری نمود،اما شدت آسيب
ممکن است تغييری نکند .بايد بافتهای گرم شده مجددا منجمد نشوند،
زيرا اين کار وضع مصدوم را وخيمتر خواهدنمود .بنابراين تصميم در
مورد اينکه کی و کجا ،گرم کردن نوع فعال شروع شود دارای اهميت
فراوانی است.
• يکی ازروشهای استاندارد گرم کردن مجدد ،فروبردن اندام گرفتار
در آب جاری گرم (بين  40تا  42درجه سانتيگراد) ميباشد .از ترمومتر
رکتال يا اورال برای تعيين دمای آب ميتوان استفاده کرد .دمای کمتر
از اين ميتواند بافتهای منجمد را گرم نمايد ،اما از نظر گرم نمودن
سريع وزنده ماندن بافت فايده کمتری در بردارد .دمای باالتر از اين
ميتواند به آسيب سوختگی منجر شود .ازبکارگيری منابع دارای گرمای
شديد (مثال قرار دادن در کنار بخاری) برای گرم کردن نوع فعال اجتناب
کنيد .تا زمانی که بافت انعطاف پذير و نرم شود بايد پروسه غوطه ور
کردن ادامه داشتهباشد که احتماال تا  30دقيقه طول ميکشد .حرکت

دادن فعال اندام در خالل روند غوطه ور کردن بدون مالش يا ماساژ
مستقيم قسمت گرفتار مفيد است.
• در روند گرم کردن مجدد ،درد شديدی عارض ميشود .اين درد
را با تزريق وريدی  5تا  10ميلی گرم مورفين تسکين داده و بعدا و بر
اساس نياز ميتوان دوز آنرا تيتراژ نمود ميتوان  400ميلی گرم بروفن
خوراکی هر  12ساعت به تنهايي يا به همراه مورفين نيز استفاده کرد.
اکنون ديگر استفاده از آسپرين برای آسيب يخ زدگی توصيه نميشود.
• برگشت رنگ پوست به حالت نرمال ،گرمی و حس در ناحيه
گرفتار همگی دال بر استقرار وضعيت مطلوب ميباشند .نواحی گرفتار
را خشک نموده و بهتر آن است که به پوست روغن  aloe veraماليده،
در فاصله بين انگشتان دست و پا گاز استريل گذاشته ،آنرا بانداژ و
آتل گذاری کرده و باال نگه داريد .هر کدام از اندامهای گرفتار را با ماده
عايق پوشانده و متعاقبا يک بادگير يا ضدآب (مثال کيسه پالستيکی)
دور آن بپيچيد.

هيپوترمی
• روشهای گرم کردن نوع فعال را شروع کنيد
• برای مصدومان دچار هيپوترمي خفيف بهترين روش گرم شدن در
شرايط پيش بيمارستانی همان لرزش خود آنها است .افراد هيپوترميکی
که بشدت ميلرزند ميتوانند در هرساعت تقريبا دمای مرکزی بدن را 3
تا  4درجه سانتيگراد باالببرند.
• بااين وصف ،از منابع حرارتی خارجی برای گرم نمودن اين افراد نيز
استفاده ميشود ،اما حداقل فايده را دارد .برای مصدومان هيپوترميک
متوسط تا شديد ،انجام اين اقدام در موقعيتهای با انتقال طوالنی مدت
اهميت فراوانی دارد.
• برخی منابع حرارتی خارجی عبارتند از:
 .1اکسيژن گرم ومرطوب به کمک ماسک مانع از دفع گرما در خالل
تنفس شده و از مجرای تنفسی مقداري گرما را به ناحيه قفسه سينه
منتقل ميکند.
 .2تماس بدن با بدن ميتواند گرما را منتقل نمايد ،اما مطالعات
متعددی بر بيفايده بودن آن غير از موارد هيپوترمی خفيف تاکيد
نمودهاند
 .3پدهای گرمايشی الکتريکی پرتابل مزيت اضافهای به همراه
ندارند.
 .4هوای گرم تحت فشار فوايدی از نظر به حداقل رساندن «سقوط
بعدی» دربردارد .اين اقدام به اندازه لرزش در مصدومان دچار هيپوترمی
خفيف موثر است.
• در موقعيتهای دور دست،الزم است به تمامی مصدومان دچار
هيپوترمی لباس عايق پوشاند .يک لفافه چند اليه مخصوص هيپوترمی
آماده کنيد .يک ورق پالستيکی بزرگ ضد آب روی کف يا زمين قرار

ترومای محيطی  :1گرما و سرما

دهيد .يک اليه عايق متشکل از چند پتو يا کيسه خواب روی ورق
پالستيکی بگذاريد .اول کناره چپ اين مجموعه و بعد کناره راست آنرا
روی مصدوم قرار دهيد .ناحيه سر مصدوم را نيز بپوشانيد ،اما در ناحيه
صورت سوراخی به منظور ارزيابی مصدوم باقی بگذاريد.
• هيپوگليسمی را ارزيابی کنيد .به مصدوم دکستروز تزريق کنيد
تا مطمئن شويد که سوخت کافی برای متابوليسم عضالنی در خالل
لرزش تامين گرديده و از هيپوگليسمی بيشتر جلوگيری کردهباشيد.
مصدومان هوشيار ميتوانند مايعات شيرين گرم بنوشند.

اورژانسهاي محيطي در فجايع و مصيبتهاي جمعي

س��رما و گرما در بسياري از موقعيتهاي ويژه مراقبت جمعي نقش
مهمي بازي ميکنند .پيشگيري و آمادگي براي مراقبت از تعداد زيادي
مجروح و مصدوم ناشي از بالياي طبيعي بايد بخشي از برنامه مقابله با
فجايع و مصيبتهاي جمعي باشد .در تجمعات همگاني مانند مسابقات
ورزش��ي و کنس��رتهاي موس��يقي ،احتمال دچارش��دن همزمان عده
زيادي از مردم به مشکالت ناشي از سرما و گرما (مخصوصا در ماههاي
گرم تابس��تان) وجود دارد .در يک روزداغ تابستاني امکان بروز حمله يا
ناتواني گرمايي امر دور از ذهني نيست .طوفان ناگهاني در يک بعدازظهر
ميتوان��د درجه حرارت محيط را در عرض کمتر از  5دقيقه حدود 20
درج��ه کاه��ش داده و متعاقبا به بارش باران منتهي ش��ود .اين حادثه
ميتواند مردمي را که لباسهاي س��بک به تن دارند ،به س��رعت دچار
چايمان کند .اين بدان معني است که امدادگران پيشبيمارستاني بايد
برنامه آمادگي مراقبت از آسيبديدگان سرما و گرما را داشتهباشند (از
جمله چادرهاي بادگير ،آب آش��اميدني کافي ،پتو و محلهاي اسکان).
اتوبوس��ي که در يک صبح س��رد زمستاني در جادهاي يخ زده روستايي
واژگون ميش��ود ،عده زيادي از مسافران را به مدت يک يا چند ساعت
در برابر س��رما قرار ميدهد .در بس��ياري از مصيبتهاي دسته جمعي
قبل از انتقال مصدومان ،اقدام به ترياژ (دس��تهبندي) و درمان آنها در
ايس��تگاههاي مخصوص ميکنند .اينکه در چنين ايستگاههايي چگونه
به وضع مصدومان ناش��ي از سرما و گرما رسيدگي شود ،بايد بخشي از
برنامه مراقبت باش��د .طوفانهايي که ساليانه در اطراف و اکناف جهان
روي ميدهن��د ،ع��ده زيادي از م��ردم را دچار س��رما و رطوبت زدگي
ميکنند .انفجارات ميتوانند تعداد کثيري از مردم را دچار سوختگي و
مشکالت تنفس��ي بنمايند .بالياي طبيعي و مصيبتهاي دسته جمعي
ناش��ي از آنها بايد در برنامه ريزي مراقبتي قرارداده ش��وند تا بتوان به
نحو شايستهاي با عواقب زيانبار ناشي از آنها مقابله نمود.
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خالصه فصل
بدون شک امدادگران با موقعيتهای پيش بينی نشده محيطی
روبرو ميشوند .شناخت پايه از اورژانسهای شايع محيطی برای ارزيابی
سريع و مراقبت صحيح از آنها در شرايط پيش بيمارستانی ضرورت
دارد .بخاطر سپردن اين نوع اطالعات کار آسانی نيست ،زيرا برخورد
با چنين اورژانسهايي کمتر اتفاق ميافتد .اما آشنايي با اصول عمومی
اينگونه موارد ضروری است.
در مورد اختالالت مرتبط با گرما ،مصدومان دچار گرمازدگي را با
خنک کردن سريع و موثر تمام بدن تحت مراقبت قرار داده و با اين
اقدام دمای مرکزی بدن را سريعا کاهش دهيد.
درمورد اختالالت مرتبط با سرما ،همه مصدومان دچار هيپوترمی

متوسط تا شديد را به احتياط تحت مراقبت قرار داده و آنها را از
محيط سرد به جای مناسب منتقل کرده و در حاليکه دمای مرکزی
بدن را مانيتور مينماييد ،گرم کردن نوع پاسيو را شروع کنيد .بخاطر
داشتهباشيد که تجويز دارو و دادن شوک الکتريکی ،اگر دمای مرکزی
بدن کمتر از  30درجه باشد ،معموال غير موثر ميباشند .تا زمان
گرم نمودن کامل مصدومان و اطمينان از عدم وجود عاليم حياتی و
نورولوژيک ،آنها را مرده فرض نکنيد.
در هر موردی ،بخاطر داشتهباشيد که از سالمتی و ايمنی خود
مراقبت کنيد .موارد فراوانی بودهاند که امدادگران پيش بيمارستانی به
خاطر تالش در نجات ديگران جان خود را از دست دادهاند.

ترومای محيطی  :1گرما و سرما
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
اين مرد  60ساله دچار گرمازدگي (يک وضعيت اورژانسی کشنده)
شدهاست .چندين فاکتور مستعد کننده در بروز اين وضع اورژانسی
دخالت داشتهاند .اول اينکه شاخص گرما  54درجه سانتيگراد است.
اين وضعيت محيطی منجر به افزايش دمای مرکزی بدن شده و روند
تعريق را افزايش داده و نهايتا موجب دهيدراسيون متوسط تا شديد
ميشود .دوم اينکه مصدوم اضافه وزن دارد ،آمادگي بدنی خوبی نداشته
و بنابراين هنگام قدم زنی ،نياز به انرژی قابل توجهی دارد .سوم اينکه
از داروهای آنتی هيستامين و ضد افسردگی استفاده ميکند که هردوی
آنها توانايي بدن در تنظيم دمای مرکزی را بشدت مختل ميکنند.
از آنجاييکه اين مصدوم دچار ناهوشياری است ،اولين اقدام مراقبتی
عبارت از برقراری راه هوايي و حمايت از وضع تنفسی او خواهد بود.
اکسيژن بايد به قدری به او داده شود که پالس اکسيمتری  95%يا
بيشتر را نشان دهد .اندازه گيری دمای رکتال مصدوم  40/5درجه
سانتيگراد را نشان داد .دمای بدن اين مصدوم مداوما باال خواهد رفت،

بنابراين بايد فورا با روشهاي خنک سازی دمای مرکزی بدن او را
کاهش داد .مثال ،امدادگر ميتواند تمام بدن او را با آب مرطوب نموده
و باد بزند.
مصدوم در يک واحد داراي تهويه مطبوع بايد به يک مرکز مناسب
پزشکی فورا منتقل شود .در بين راه روند خنک سازی مصدوم بايد ادامه
پيدا کند .اگر شرايط محيطی موجب تاخير در انتقال مصدوم شود ،بايد
فورا اور را به ناحيه سايه جابجا کرده و لباسهای او را درآورد .بعد از اين
کار بايد به او آب پاشاند و باد زد .بايد برای او رگ گرفت و  250سی
سی سرم رينگر الکتات سريعا به او داد .تجويز مايعات اضافی تا برگشت
فشار خون به سطح نرمال ضرورت دارد .هرچند وقت يکبار دمای رکتال
بايد اندازه گيری شود .بدليل احتمال تشنج ،ديازپام بايد در دسترس
باشد با کاهش دمای بدن مصدوم ،عاليم حياتی بتدريج به سطح نرمال
برگشته و سطح هوشياری او بهبود پيدا ميکند.

اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند پنج فاکتور دخيل در شبه غرق شدگي در آب را نام ببرد.
بتواند سه عالمت يا نشانهاي که در مصدوم دچارشبه غرق شدگي ظاهر ميشوند را نام ببرد.
بتواند پنج روش پيشگيري ازغرق شدن را نام ببرد.
بتواند قانون « »30-30را در پيشگيري از آسيب ناشي از صاعقه توضيح دهد
بتوان��د کاربرد ترياژ «معکوس» در مصدومان متعدد ناش��ي از صاعق��ه را از کاربرد آن در مصدومان متعدد
ناشي از ساير عوامل افتراق دهد.
بايد بتواند عالئم و نشانه هاي بيماري د كمپرسيون نوع يك و دو را افتراق دهد.
بتواند دو اقدام مداخلهاي اساس��ي را براي مقابله با بيماري دکمپرس��يون نوع دو و آمبوليسم گازدر شريان
را توضيح دهد.
بتواند دو فاکتور خطر در بروز بيماري ارتفاع باال را نام ببرد.
بتواند شباهتها و تفاوتهاي بين بيماري حاد کوهستان و ادم مغزي ناشي از ارتفاع باال را بيان کند.
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
شما و همکارتان بعد از انتقال مصدومي به بيمارستان ،تازه به قله کوهستان ( 4299متر) برگشتهايد که در ساعت 10و  35دقيقه پيام 
ي
دريافت ميکنيد با اين مضمون که خانمي  48ساله در نزديکي قله دچار مشکل تنفسي شدهاست .امروز مسابقه ماراتون ساليانه کوهستان
است(حدود  42کيلومتر) .دوندهها از ساعت  7مسابقه را شروع کرده و تا قلهاي با اختالف ارتفاع  2382متري دويده ،ازآنجا مجددا برگشته و تا
خط پايان به سمت پايين ميدوند.
شما به صحنه حادثه رسيده و متوجه ميشويد که زني دونده در مسير مسابقه از پا افتاده و داوطلبين به او کمک ميکنند .زماني که همکار
شما مصدوم را ارزيابي ميکند ،شما از حاضرين ميپرسيد که آياکسي اين زن را قبل از توقف ديدهاست .يکي از مسئولين مسابقه اظهار ميدارد
که او تا کيلومتر  16اين زن را ديده که ظاهرا موقع حرکت وضعيت ناپايداري داشته وتلو تلو ميخوردهاست .اين فرد تا بيش از  3کيلومتر زن
مصدوم را پايش نمودهاست .همکار شما کسب اطالع کردهاست که اين خانم ديروز با هواپيما به اينجا آمدهاست .او اکنون دچار سرفهاي خشک،
تنگي نفس و آفتاب سوختگي صورت بوده و کامال مضطرب است .او از سردرد شديد و حالت تهوع شکايت داشته و قبال هم استفراغ کردهاست .او
ميگويد که ميخواهد کمي استراحت کرده و بعد مسابقه را ادامه دهد .او پيشنهاد انتقال به بيمارستان را رد ميکند ،اما شما توضيح ميدهيد که
دويدن براي او خطرناک بوده و ممکن است سقوط کرده و به خودش آسيب برساند .بالخره او با اکراه قبول ميکند که با آمبوالنس به بيمارستان
منتقل شود.
آيا اين عاليم و نشانهها داللت بر چيزي فراتر از خستگي و تهوع معمول ناشي از دويدن مداوم در مناطق کوهستاني دارند؟ آيا
براي اين دونده بهتر نبود که قدري استراحت کرده و بعد مسابقه را تا نقطه پايان ادامه دهد؟ بنظر شما اين زن احتماال دچار کدام
بيماري طبي شدهاست؟ شما چگونه از اين مصدوم مراقبت ميکنيد؟
هرساله در آمريکا ،صدمات و تلفات قابل توجهي به علت تروماهاي
محيطي متنوعي از جمله خفگي يا غرق شدگي در آب ،رعد و برق،
غواصي تفريحي در آب و رفتن به ارتفاع باال روي ميدهند .بنابراين الزم
است امدادگران با اختالالت خفيف و شديد ناشي از هرکدام ازاين عوامل
محيطي آشنايي داشته باشند ،آناتومي ،فيزيولوژي و پاتوفيزيولوژي
مختص اين اختالالت را درک نموده و ارزيابي و مراقبت اين مصدومان
را انجام داده و سرانجام اينکه از آسيب به خود و ساير پرسنل امدادي
پيشگيري نمايند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غرق شدگي در آب
حوادث منجر به آسيب ناشي از افتادن در آب در آمريکا بسيار
شايع هستند .خفگي در آب يکي از علل اصلي مرگ در همه گروههاي
سني است ،اما در کودکان نوعي اپيدمي محسوب ميشود .سوانح ناشي
از افتادن در آب مخارج سنگيني را به جامعه تحميل کرده و هرساله
در آمريکا مبلغي معادل  450تا  650ميليون دالر صرف مراقبت از اين
مصدومان ميشود .ترمينولوژي وصف حال اين مصدومان هنوز در حال
تکامل است 35 .سال قبل «غرق شدن» يا  drowningعبارت بود از
مردن حيوانات هوا دم متعاقب افتادن دريک مايع و «شبه غرق شدن يا
 »near- drowningعبارت بود از زنده ماندن موقت متعاقب افتادن
در يک مايع .عبارت «غرق شدن ثانويه» وصف حال کساني بود که در
ابتدا از آسيب ناشي از افتادن در آب جان سالم بدر ميبردند ،اما بعدا

به علت نارسايي تنفسي ثانويه به افتادن در آب فوت ميشدند .با اين
وصف ،بعدها استعمال اين عبارت زير سوال رفت و پيشنهاد شد تا ديگر
آنرا بکار نبرند.
تعاريف جديد غرق شدن و شبه غرق شدن به قرار زير ميباشند:
• غرق شدن :مرگ در عرض  24ساعت اول سانحه افتادن در آب
• شبه غرق شدن :زنده ماندن براي حداقل  24ساعت بعد از سانحه
افتادن در آب
ازآنجاييکه نقش امدادگربراي همه مصدومان مرتبط با آب آن
است که عمليات احيا را درصحنه حادثه شروع کند ،براي اجتناب
از هر نوع اغتشاش ذهني بهتر است از عبارت سانحه افتادن درآب يا
 submersion incidentاستفاده کرد که هم غرق شدن و هم شبه
غرق شدن را دربرميگيرد .گذشته از اين ،اصطالح سانحه افتادن در
آب داللت بر عاقبت خاصي براي مصدوم در صحنه حادثه ،در زمان
انتقال و در بيمارستان ندارد .اين ميتواند امدادگر را از پيش داوري
باز داشته تا ادامه عمليات احيا را براساس مکانيسم سانحه ،طول زمان
افتادن در آب ،دماي آب و فقدان عاليم حياتي در مصدوم متوقف نکند.
اين نکته آخر (فقدان عاليم حياتي در مصدوم) اهميت زيادي دارد ،زيرا
گزارشات متعددي از کساني در دست است که مدتهاي طوالني (بيش
از  30دقيقه) بعد از افتادن در آب سرد زنده ماندهاند .برقراري فوري
وموثر عمليات احيا يا  CPRو به صحنه آوردن پرسنل امدادي توسط
شاهدان سانحه ،دو فاکتور مهمي هستند که بر زنده ماندن مصدوم در
آب افتاده تاثير ميگذارند.

تروماي محيطي :2غرق شدن ،صاعقه ،غواصي و ارتفاع

در آمريکا راهکارهاي پيشگيرانه ،نفش اساسي در تقليل ميزان
سوانح ناشي از افتادن در آب ايفا نمودهاند.بسياري از برنامههاي
آموزشي بر کاهش غير عمد ورود شيرخواران و کودکان به آب تاکيد
ميورزند (مثال از طريق نصب انواع مختلف موانع در اطراف استخرها از
جمله نردههاي جداکننده ،روپوش دار کردن استخرها و گذاشتن زنگ
اخبار) .گذشته از اين ،شروع عمليات  CPRتوسط يکي از شاهدان
سانحه قبل از آمدن پرسنل امدادي نتايج خوبي براي مصدوم به همراه
داشتهاست.

اپيدميولوژي
مرگ ناشي از غرق شدن غير عمد هفتمين علت مرگ در همه
گروههاي سني بوده ،دومين علت مرگ در کودکان  1تا  4ساله و
پنجمين علت مرگ در ميان شيرخواران (کمتر از يکسال) ميباشد.
شيرخواران معموال در وان حمام ،طشت آب و توالت دچار غرق شدگي
ميشوند .موارد بروز شبه غرق شدن حدود  500تا  600برابر بيشتر از
غرق شدن ميباشد .در سال  2000حدود  3281مورد غرق شدن غير
عمد در آمريکا روي داده و به ازاي هر کودک مغروق سه نفر ديگر به
علت شبه غرق شدن نياز به مراقبت اورژانسي داشته و زنده ماندهاند.
در آمريکا هر هفته حدود  40کودک به علت غرق شدن جان خود را
از دست داده 115 ،نفر بستري گشته و  12مورد دچار آسيب غير قابل
برگشت مغزي ميشوند.
مرکز کنترل و پيشگيري بيماريها يا  CDCدر سال 2001-2002
جمعا  7546مورد آسيب (کشنده و غير کشنده) ناشي از افتادن در آب
را در آمريکا گزارش نمودهاست (جدول  .)17-1از اين تعداد 3372
نفر در رودخانهها ،اقيانوسها و استخرها به علت غرق شدن غير عمد
جان خود را از دست دادهاند .از طرف ديگر حدود  4174نفر به علت
شبه غرق شدن غير عمد در مراکز اورژانس تحت درمان قرار گرفته و از
مرگ نجات پيدا کردهاند .ميزان موارد کشنده و غير کشنده در کودکان
چهار ساله يا کمتر از چهار سال بيشتر از همه بوده و اين ميزان در
جنس مذكر همه گروههاي سني باالتر است .ميزان موارد غير کشنده
در جنس مذكر تقريبا  2برابرجنس مونث است ،درحاليکه ميزان موارد
کشنده در جنس مذكر تقريبا  5برابر جنس مونث است .سوانح غير
کشنده ناشي از افتادن در آب حدود  75%در استخرها روي دادهاند
در حاليکه  70%موارد کشنده در محيطهاي طبيعي مانند اقيانوسها،
درياچهها و رودخانهها اتفاق اقتادهاند.

فاکتورهاي مستعد کنندهافتادن در آب
فاکتورهاي خاصي افراد را در معرض خطر افتادن در آب قرار
ميدهند .آشنايي با اين فاکتورها ،موجب ارتقا آگاهي شده و به تدوين
برنامههاي پيشگيري از وقوع اين سوانح کمک خواهد کرد .براي
شيرخواران و کودکان مهمترين فاکتور خطر ،نظارت ناکافي ميباشد،
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جدول  17-1موارد غير عمد غرق شدن  /شبه غرق شدن در سال -2002
 2001در آمريکا
خصوصيت

موارد غير کشنده

موارد کشنده

		
سن (برحسب سال)
0-4

2168

442

5-14

1058

333

 15و باالتر

948

2563

ــ	

34

نامعلوم
مذکر

2721

2789

مونث

1452

583

جنسيت

موقعيت
2571

596

استخر
منابع طبيعی آب
(اقيانوس ،درياچه ،رودخانه)

909

1467

ساير

513

1309

وضعيت نهايي مصدومان
مداوا /ترخيص

1925

ــ

بستری

2233

ــ

16

ــ

4174

3372

ساير
جمع

درحاليکه اين فاکتور براي نوجوانان و بالغين مصرف الکل و مواد مخدر
است.

آشنايي با فن شنا
آشنايي با فن شنا الزاما موارد مرگ را کاهش نميدهد .موارد مرگ
ناشي از غرق شدن درمردان سفيد پوست عليرغم آشنايي بيشتر با فن
شنا در مقايسه با مردان سياه پوست ،بيشتر ميباشد .هرچند که زنان
سياه پوست آشنايي کمتري با فنون شنا دارند ،اما ميزان موارد مرگ
در آنها خيلي کم است .مطالعهاي نشان دادهاست که ا فراد ناآشنا به
فن شنا و افراد مبتدي 73% ،غرق شدگان در استخرهاي شناي خانگي
و  82%غرق شدگان در کانالهاي آب ،درياچهها و تاالبها را تشکيل
ميدهند.

بي هوش شدن در آبهاي کم عمق
برخي شناگران دوست دارند تا زمان شنا کردن خود را طوالني نمايند،
به همين دليل اين افراد کمي قبل از شنا ،اقدام به هيپرونتيالسيون
عمدي کرده تا به زعم خود فشار دي اکسيد کربن شرياني ()Paco2
را کاهش دهند .اين اقدام پاسخ مرکز تنفس در هيپوتاالموس را تقليل
خواهد داد .کار اين مرکز آن است تا ونتيالسيون را در زمان نگهداري
نفس باال ببرد .اين افراد در معرض خطر غرق شدن ميباشند ،زيرا
با هيپرونتيالسيون فشار اکسيژن شرياني ( )Pao2تغييري نميکند.
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زمانيکه اين افراد به شنا در زير آب ادامه ميدهند Pao2 ،کاهش قابل براي کودکان  7برابر ميکند .ساير محلهاي خطرناک عبارتند از :بشکه
توجهي پيدا کرده و موجب کاهش سطح هوشياري و هيپوکسي مغزي آب ،چشمهها و قناتهاي زير زميني
ميشود.

غرق شدن تصادفي در آب سرد
موقعيت ديگري که افراد را درمعرض خطر غرق شدن يا شبه
غرق شدن قرار ميدهد ،افتادن تصادفي در آب سرد است .تغييرات
فيزيولوژيکي که در اين سانحه روي ميدهند ممکن است نتايج ناگواري
به همراه داشته يا اثرات حفاظتي براي مصدوم در برداشته باشند که
تابع عوامل متعددي است .نتايج ناگوار شايعتر بوده که حاصل کوالپس
قلبي عروقي و مرگ ناگهاني چند دقيقه بعد از سقوط در آب سرد
ميباشند.

سن
غرق شدن در آب ،سانحه دوره کودکي و جواني است و خردساالن
به علت حس کنجکاوي و فقدان نظارت کافي توسط والدين بيشترين
موارد قربانيان را تشکيل ميدهند .بيشترين موارد مرگ در کودکان
کمتر از يکسال اتفاق ميافتد.

جنسيت

الکل و مواد مخدر

مصرف الکل عاملي مهم در بروز سوانح ناشي از افتادن در آب
قلمداد ميشود ،زيرا موجب از دست رفتن حس قضاوت در فرد ميشود.
تا  30%موارد غرق شدن بزرگساالن به دليل سوانح ناشي از قايق راني
روي ميدهند که سرنشينان فاقد حس قضاوت ،داراي سرعت بيش از
حد مجاز ،فاقد جليقه نجات و مشغول قايقراني بي محابا بودهاند.
بيماريهاي زمينهاي و تروما
بيماري زمينهاي ميتواند علت بسياري از سوانح ناشي از افتادن
در آب باشد .هيپوگليسمي ،آنفارکتوس ميوکارد ،آريتميهاي قلبي،
افسردگي و افکار خودکشي و سنکوپ همگي ميتوانند زمينه را براي
غرق شدن فراهم نمايند .آسيبهاي ستون فقرات گردني و تروماي
ناحيه سر را در کليه سوانح مشکوک و آسيبهاي مرتبط با موج سواري
و شيرجه رفتن در آبهاي کم عمق يا آبهاي پر از صخره و درخت
بايد مد نظر داشت.

کودک آزاري

جنس مذکر بيش از نصف موارد مصدومان ناشي ازافتادن در آب
را تشکيل ميدهد .يکي از پيکهاي بروز غرق شدن در آب ،افراد مذکر
کمتر از دوسال ميباشند ،بعد از اين زمان تا سن  10سالگي موارد مرگ
کاهش يافته و ميزان بروز مجددا و به سرعت باال رفته و در سن 18
سالگي به پيک ديگري ميرسد .مردان بزرگسال به دليل تماس بيشتر
با فعاليتهاي مرتبط با آب ،مصرف الکل در زمان تماس با آب و انجام
رفتارهاي خطرناک در معرض خطر بيشتري قرار دارند.

موارد قابل توجهي از کودک آزاري به صورت انداختن کودک در
آب ،مخصوصا در وان حمام ،گزارش ميشوند .مطالعهاي روي کودکاني
که از افتادن در وان حمام جان سالم بدر بردهاند (در فاصله سالهاي
 1982تا  )1992نشان دادهاست که  67%آنها سابقه يا عاليم باليني
منطبق با کودک آزاري يا غفلت از آنها را داشتهاند .به همين دليل،
اکيدا توصيه ميشود که در کودکان هر مورد مشکوک به افتادن در
وان حمام يا در آب به مقامات محلي به منظور تحقيقات بيشتر گزارش
شوند.

نژاد

هيپوترمي

کودکان سياه پوست در مقايسه با کودکان سفيد پوست بيشتر دچار
غرق شدن ممکن است مستقيما ناشي از افتادن در آب سرد منتهي
سوانح ناشي از افتادن در آب ميشوند .کودکان سياه پوست بيشتر در به هيپوترمي باشد.
تاالبها ،درياچهها و ساير منابع طبيعي آب غرق ميشوند .تخمين زده
ميشود که ميزان بروز غرق شدن در آب در کودکان سياه پوست مذکر مکانيسم آسيب
حدود سه برابر کودکان سفيد پوست مذکر باشد .بنظر ميرسد که
شرح حال کسي که در آب ميافتد (چه سرش بيرون از آب باشد
علت اين تفاوت فاحش ناشي از مهارت نا کافي کودکان سياه پوست در
شنا ،انجام رفتارهاي پرخطر ،مصرف الکل و مواد مخدر و نيز وضعيت و چه تمام بدن اش در آب فرو رفته باشد) با ترسي شديد شروع
ميشود که به حبس شدن نفس ،عطش هوا و حرکات فيزيکي زياد
اجتماعي اقتصادي آنها باشد.
منتهي ميگردد .فرد تالش ميکند تا روي سطح آب باقيمانده يا خود
را به سطح آب برساند براساس آنچه که اغلب شاهدان ماجرا ميگويند،
موقعيت
قربانيان در حاليکه در تالش اند تا روي سطح آب بمانند بندرت جيغ
سوانح ناشي از افتادن در آب معموال در استخرهاي شناي خانگي
کشيده و در خواست کمک ميکنند .اين مصدومان يا در نقطهاي روي
و در اقيانوس روي ميدهند ،اما ممکن است در طشت آب و سطل نيز
آب و يا در گوشه آرام آب ،شناور گشته و يا در زير آب غوطه ور شده و
اتفاق بيافتند .خانههاي روستايي داراي چاه روباز خطر غرق شدن را
قادر به باال آمدن از آن نيستند .با ادامه ماجرا ،رفلکس تنفسي آب را به

تروماي محيطي :2غرق شدن ،صاعقه ،غواصي و ارتفاع

داخل حلق و حنجره کشيده که منجر به احساس انسداد و الرنگواسپاسم
ميگردد شروع الرنگواسپاسم اولين مرحله خفگي محسوب شده که به
نوبه خود موجب از دست رفتن هوشياري و فرورفتن بيشتر مصدوم در
آب خواهد شد.
ساليان دراز مشاجرات در مورد پاتوفيزيولوژي غرق شدن و شبه
غرق شدن ،عمدتا حول محور تفاوتهاي بين غرق شدن در آب شور يا
شيرين و در مورد اينکه آيا آب به ريهها وارد ميشود يا نه ،ادامه داشت.
حدود  15%غرق شدگان موسوم به «غرق شدگان خشک» هستند ،زيرا
الرنگواسپاسم شديد مانع از آسپيراسيون مايع به درون ريهها ميشود.
به  85%باقيمانده «غرق شدگان تر» ميگويند ،زيرا الرنگواسپاسم آزاد
شده ،گلوت باز گشته و مصدوم آب را به درون ريهها آسپيره ميکند .از
نظر تئوري ،وقتي که آب شيرين (هيپوتونيک) يا آب شور (هيپرتونيک)
وارد ريهها بشود ،اثرات متفاوتي بر سيستم تنفسي خواهند گذاشت.
به هنگام غرق شدن در آب شيرين ،مايع هيپوتونيک وارد ريهها شده،
متعاقبا از طريق آلوئولها وارد فضاي داخل عروقي گشته و موجب
افزايش بيش از حد حجم مايع و اثر ترقيقي روي الکتروليتها و ساير
اجزا سرم خون خواهد شد .برعکس ،به هنگام آسپيراسيون آب شور،
مايع هيپرتونيک وارد ريهها شده که اين به نوبه خود موجب جذب مايع
اضافي از فضاي داخل عروقي به ريهها و نهايتا ادم ريوي و هيپرتونيسيته
الکتروليتهاي سرم خون خواهد شد.
اکنون معلوم شدهاست که تفاوتي واقعي بين غرق شدگان تر و
خشک و نيز بين آسپيراسيون آب شور يا شيرين به ريهها وجود ندارد.
آنچه که در هر چهار حالت بايد امدادگر به آن توجه داشته باشد،
هيپوکسي ناشي از الرنگواسپاسم يا آسپيراسيون آب به درون ريهها
ميباشد .مراقبت در صحنه حادثه بايد معطوف به معکوس کردن روند
هيپوکسي در اين مصدومان باشد تا بتوان از ايست قلبي جلوگيري
نمود.

زنده ماندن به هنگام افتادن در آب سرد
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بروز فوري هيپوترمي به هنگان غرق شدن در آب شيرين سرد ممکن
است نتيجه آسپيراسيون ريوي و جذب سريع آب سرد و نهايتا خنک
شدن مغز باشد.
فاکتور ديگري که ممکن است توضيح دهد که چرا برخي
خردساالن در آب زنده ميمانند ،رفلکس موسوم به mammalian
 diving reflexميباشد .اين رفلکس ضربان قلب را کاهش داده،
خون را به سمت مغز جابجا نموده و راه هوايي را مسدود ميکند .با اين
وصف مطالعات اخير نشان ميدهند که اين رفلکس فقط در  15%تا
 30%انسانها فعال است که ميتواند دليل زنده ماندن برخي کودکان
را توضيح دهد.
قطع نظر از وجود يا فقدان هرکدام از اين فاکتورها ،الزم است تا
هر مصدوم از عمليات کامل نجات بهره مند شود .عواملي که ذيال بيان
ميشوند در وضع نهايي فرد مغروق در آب سرد ميتوانند تاثير داشته
باشند.

سن .موارد متعددي از نجات موفقيت آميز شيرخواران و کودکان
غرق شده در آب سرد در آمريکا و اروپا ثبت شدهاست .بدن کوچک
يک نفرکودک در قياس با بدن يک نفر بزرگسال سريع تر سرد ميشود.
درنتيجه مواد مضر حاصل از متابوليسم غير هوازي کمتر توليد شده و
آسيب برگشت ناپذير کمتري روي ميدهد.

مدت زمان غرق شدگي .هرچقدر مدت زمان غرق شدگي
کوتاهتر باشد ،شانس مغروق از نظر دچار شدن به آسيب سلولي ناشي
از هيپوکسي کمتر خواهد بود .امدادگر بايد اطالعات دقيقي در مورد
مدت زمان غرق شدگي را بدست آورد .غرق شدگي بيش از  66دقيقه
احتماال منجر به مرگ ميشود .با اين حال و قطع نظر از مدت زمان
غرق شدگي ،عمليات نجات و احيا را بايد هرچه زودتر شروع نمود.
درجه حرارت آب .آب داراي درجه حرارت  21درجه سانتيگراد
و کمتر از آن قادر به ايجاد هيپوترمي ميباشد .هرچقدر آب سرد تر
باشد ،شانس زنده ماندن بيشتر است .علت احتمالي اين امر آن است که
اگر بدن خيلي سريع سرد شود ،متابوليسم تقليل پيدا ميکند.

موارد متعددي از غرق شدن طوالني مدت (يک مورد تا  66دقيقه)
به اورژانس آورده شده که دچار هيپوترمي شديد بودهاند .اين افراد بعد
از مراقبت مناسب برگشت پيدا کرده و فونکسيون نورولوژيک کامل يا
نسبتا کامل خود را بدست آوردهاند .در اين سوانح ،کمترين دماي ثبت
شده  13/7درجه سانتيگراد و در يک زن بودهاست .در موردي ديگر،
کودکي  40دقيقه بعد از افتادن در آب يخ بدون هيچ عارضهاي نجات
پيدا کرد .دماي بدن اين مصدوم  24درجه سانتيگراد بود .بعد از يک
ساعت عمليات نجات ،گردش خون اين کودک برگشت پيدا کرد.
زالليت آب .فرد غرق شده در آب زالل در قياس با فرد غرق
هيچ توضيحي براي اينگونه موارد وجود ندارد ،اما بنظر ميرسد
که هيپوترمي خودش نقش حفاظتي داشته باشد .افتادن در آب سرد شده در آب گل آلود و کثيف ،بعد از نجات وضعيت بهتري خواهد
به علت از دست دادن گرما و پايين آمدن دماي مرکزي بدن ميتواند داشت.
خيلي سريع منجر به هيپوترمي شود .عالو بر اين ،بلع يا آسپيراسيون
کيفيت انجام  CPRو اقدامات نجات بخش .مصدوماني
آب سرد ممکن است زمينه را براي کاهش سريع دماي بدن فراهم کند .که  CPRموثر و کافي دريافت ميکنند و از اقدامات حمايتي خوب و
تقال .غرق شدگاني که کمتر تقال ميکنند ،شانس نجات بيشتري
دارند (مگر آنکه تالش آنها مانع از غرق شدن شود) .تقالي کمتر به
معني توليد هورمون (مثال اپي نفرين) کمتر و فعاليت عضالني کمتر
بوده و به منزله توليد گرما و گشاد شدگي عروقي کمترميباشد اين
روندها به نوبه خود موجب افزايش اکسيژن عضالنی (يعنی توليد co2
و اسيد الکتيک کمتر) شده و درنتيجه سرعت روند هيپوترمی بيشتر
ميشود.
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روش گرم کردن مجدد مناسب بهره ميگيرند ،در قياس با آنهايي که
اين اقدامات را با کيفيت زير استاندارد دريافت مينمايند ،معموال وضع
بهتري خواهند داشت .شروع فوري CPRدر مصدومان دچار هيپوترمي
ناشي از افتادن در آب از اهميت فراواني برخودار است .مطالعات کذشته
و حال نشان دادهاند که تکنيک نامناسب انجام  CPRدر روند نجات
تاثير نامطلوب مستقيمی دارد.
آسيبها يا بيماريهاي همراه .مصدوماني که دچار بيماري
قبلي بوده و يا در حين غرق شدن دچار صدمات ديگري نيز ميشوند ،در
قياس با افرادي که مشکل سالمتي ندارند ،وضع بدتري پيدا ميکنند.

ارزيابی
اولويتها در هر مصدوم دچار سانحه ناشی از افتادن در آب شامل
موارد زير است:
 .1جلوگيری از آسيب ديدگی مصدوم و امدادگران
 .2برنامه ريزی فوری برای بيرون آوردن مصدوم از آب و انتقال سريع
به اورژانس
 .3تماس با يک موسسه نجات غريق
 .4ارزيابی براساس قانون ABCs
 .5معکوس نمودن اسيدوز و هيپوکسی
 .6برقراری و حفظ ثبات قلبی عروقی
 .7جلوگيری از اتالف گرمای بيشتر
بايدهرمصدوم غرق شده درآب را (تا ثابت شدن خالف اش) دچار
هيپوکسی و هيپوترمی فرض کرد.درنتيجه تمام تالشها بايد معطوف
به برقراری تنفس موثر در حين عمليات نجات از آب و نيز به دور کردن
مصدوم از آب و ساير منابع سرما به منظور به حداقل رساندن اتالف
گرمای بدن باشد .برای شناسايي خطرات کشنده تنه ،اندامها و ناحيه
سر و ستون فقرات گردنی بايد خيلي سريع ارزيابی شوند (مخصوصا اگر
شک به ترومای توام با سانحه ناشی از افتادن در آب مثال سقوط ،سوانح
مرتبط با قايقرانی ،شيرجه رفتن در آبهای پرخطر ،وجود داشته باشد).
اما معلوم شدهاست که مصدوم دچار سانحه ناشی از افتادن در آب،
معموال کمتر دچار آسيب تروماتيک ميشود .عاليم حياتی را کنترل
نموده و تمام نواحی ريه را بررسی کنيد ،زيرا مصدومان دچار مجموعه
مختلفی از مشکالت ريوی از جمله نفس تنگی ،رال ،رونکای و ويزينگ
ميباشند .اين مصدومان ممکن است در آغاز فاقد عالمت باشند ،اما
خيلي سريع بدحال شده ودچار عاليم ادم ريوی شوند.
به کمک پالس اکسيمتری درصد اشباع اکسيژن را برآورد نماييد.
اختالالت ريتم قلب را ارزيابی کنيد زيرا مصدومان معموال به علت
هيپوکسی و هيپوترمی دچار آريتمیهای مختلفی ميباشند .سطح
هوشياری و فونکسيون نورولوژيک تمام اندامها را بررسی کنيد ،زيرا
بسياری از مصدومان دچار آسيب نورولوژيک دايمی ميشوندGCS .
پايه را تعيين کرده و هرچند وقت يکبار آنرا مجددا چک کنيد .تمام
لباسهای مرطوب را از تن مصدوم درآورده و دمای رکتال را به منظور

ارزيابی درجه هيپوترمی و نيز انجام اقداماتی برای به حداقل رساندن
اتالف گرمای بدن اندازهگيری کنيد.
متغيرهای زير در نتيجه نهايي آسيب ناشی از افتادن در آب نقش
پيش بينی کننده مثبتی دارند:
• کودکان سه ساله و باالتر
• جنس مونث
• دماي آب كمتر از  10درجه سانتيگراد
• زمان ماندگاری در آب کمتر از  10دقيقه
• فقدان آسپيراسيون
• زمان دسترسی به اقدمات  BLSکمتر از  10دقيقه
• برگشت سريع برون ده خودبخودی قلب
• برون ده قلبي خود به خود در هنگام رسيدن به بيمارستان
• دمای بدن کمتراز  35درجه سانتيگراد
• فقدان کوما در زمان رسيدن به صحنه حادثه و  GCSبيشتر از 6
• وجود پاسخهای مردمکی

اقدامات مراقبتی
مصدومی که دچار سانحه شده اما در ارزيابی اوليه فاقد هرگونه
عاليم و نشانهای است ،هنوز نياز به پيگيری در بيمارستان دارد .بطور
کلی تمام مصدومان دارای عالمت بايد حداقل  24ساعت در بيمارستان
تحت مراقبت و پيگيری باشند ،زيرا ارزيابی بالينی اوليه ميتواند گمراه
کننده باشد .بسياری از مصدومان فاقد عالمت در عرض  6تا  8ساعت
بعد از بستری در بيمارستان و براساس عاليم بالينی ترخيص ميشوند.
الزم است تا شرح کاملی از جزئيات حادثه بدست آمده ،زمان ماندگاری
در آب را تخمين زده و هر نوع سابقه پزشکی مصدوم را جويا شد.
همه مصدومان بايد مستقل از وضعيت تنفسی اوليه و صرفا براساس
ديسترس تنفسی تاخيری (مخصوصا اگر نفس تنگی وجود داشته باشد)
 ،اکسيژن پرفشار ( 12تا  15ليتر در دقيقه) دريافت کنند .نوار قلب برای
شناسايي آريتميهای قلبی مانيتور شود .برای مصدوم رگ گرفته و با
سرعت  KVOبه او سرم نرمال سالين يا رينگر الکتات بدهيد .مصدوم
را فورا به بخش اورژانس منتقل نماييد ،زيرا بسياری از مصدومان دچار
شبه غرق شدگی در  4تا  6ساعت اول عالمتی از خود نشان نميدهند.
مصدومان فاقد عالمت به علت نداشتن شکايت از انتقال به بيمارستان
اکراه دارند .اگر چنين بود ،حوصله به خرج داده و به مصدوم در مورد
عاليم و نشانههای تاخيری سانحه آموزش دهيد و بگوييد که بسياری
از مصدومان دچار عواقب ثانويه ناشی از آسيب ريوی خواهند شد .اقناع
گری اين افراد برای انتقال به بيمارستان و يا ارجاع به نزديکترين مرکز
اورژانس به منظور بررسی و ارزيابی دقيقتر ،ضرورت دارد.
مصدومی که عاليم ديسترس دارد (مثال اضطراب ،تنفس تند ،نفس
تنگی ،سرفه) بايد با فرض وجود آسيب ريوی به بيمارستان منتقل نمود

تروماي محيطي :2غرق شدن ،صاعقه ،غواصي و ارتفاع

تا مورد بررسی بيشتر قرار گيرد .بايد بر تصحيح هيپوکسی ،اسيدوز و
هيپوترمی تاکيد شود .در مصدومان مشکوک به تروما ،الزم است ستون
فقرات گردنی بيحرکت شود و در مصدومان ناهوشيار ،از ساکشن برای
پاک نمودن راه هوايي استفاده نموده و به کمک وسيلهای مناسب آنرا
باز نگه داريد .هيپوکسی و اسيدوز را ميتوان با برقراری ونتيالسيون
مناسب تصحيح نمود .مصدومان دچار آپنه بايد به کمک  BVMتحت
ونتيالسيون قرار گيرند .انتوباسيون برای حفاظت از راه هوايي مصدومانی
که دچار آپنه يا سيانوز هستند يا کسانيکه دچار کاهش سطح هوشياری
شدهاند ،بايد در دستور کار باشد ،زيرا اين افراد مقادير فراوانی آب بلع
نموده و در معرض خطر استفراغ و آسپيراسيون محتويات معده هستند.
در خالل گذاشتن لوله تراشه بايد از مانور ( Sellickفشار بر غضروف
کريکوئيد) به منظور جلوگيری از رگورژيتاسيون و آسپيراسيون استفاده
کرد .نوار قلب را برای وجود اختالالت ريتم مانيتور نموده و آنرا برای
سکته قلبی قبل يا بعد از سانحه مورد بررسی قرار دهيد .به کمک
ماسک نوع  nonrebreatherاکسيژن  12( 100%تا  15ليتر در
دقيقه) به مصدوم بدهيد .برای مصدوم رگ گرفته و با سرعت KVO
به او سرم نرمال سالين يا رينگر الکتات بدهيد .مصدوم را به بخش
اورژانس منتقل نماييد.

که دچار ايست قلبی تنفسی شدهاست ،نتياج خوبی به همراه دارد.
مصدومان ممکن است دچار آسيستول ،فعاليت الکتريکی بدون نبض يا
تاکيکاردی بطنی و فيبريالسيون بطنی بدون نبض باشند .ازورژن فعلی
انجمن قلب آمريکا موسوم به  AHAدر مورد اجرای اصول  ALSدر
کودکان و نيز  ACLSبرای مراقبت از اين آريتميهای قلبی استفاده
کنيد.
در حين نجات مصدوم از آب ،انجام  CPRتوصيه نميشود زيرا
عمق کمپرسيون قفسه سينه در درون آب غيرموثر است .اين اقدام
عالوه بر به تاخير انداختن  CPRموثر در خارج از آب ،امدادگران
را در معرض خطر خستگی ،آب سرد ،موج و خروش آب و خطرات
محيطی ديگر قرار ميدهد .بازهم بر برقراری راه هوايي باز و تامين
تنفس برای مصدومان دچار آپنه (با توجه به پوزيشن مصدوم در آب،
تعداد امدادگران و امکانات نجات از جمله بکبورد مخصوص درون آب)
تاکيد ميشود.
اگر ساحل نجات (يا هر جای ديگری) دارای سطح شيب دار باشد،
ديگر توصيه نميشود که مصدوم برای تخليه مجاری هوايي در پوزيشن
سر باال (يا سر پايين) قرار گيرد .اگر مصدوم در سطح زمين و به
موازات سطح آب قرار داده شود ،عمليات نجات (از جمله کمپرسيون
قفسه سينه و ونتيالسيون) با موفقيت بيشتری همراه خواهند بود.حفظ
پوزيشن مصدوم هم سطح با زمين مانع از آن خواهد شد تا جريان خون
در حين کمپرسيون کاهش پيدا کند (آنچه که در پوزيشن سر باال

عمليات نجات مصدوم
شروع سريع  CPRموثر و اقدامات  ALSبرای مصدوم غرق شدهای
جدول 17-2
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سابقه

اقدام مراقبتی

معاينه فيزيکی

مصدوم فاقد عالمت
زمان غرق شدن

ظاهر

دادن اکسيژن به کمک ماسک صورت ( 8تا  10ليتر در دقيقه)

شرح ماجرا

عاليم حياتی

شکايات

ترومای ناحيه سر و گردن ،معاينه معاينه مجدد مصدوم بر اساس نياز
ناحيه قفسه سينه :محدوده ريهها

سابقه پزشکی گذشته

مانيتور نوار قلب

شروع مايع درمانی با سرعت KVO

انتقال به بخش اورژانس

		
مصدوم دارای عالمت
شرح ماجرا

ظاهر عمومی

دادن اکسيژن به کمک ماسک نوع 12(nonbreatherتا 15ليتر در دقيقه)

زمان غرق شدن ،دمای آب،
آلودگی آب ،استفراغ ،نوع
عمليات نجات

سطح هوشياری ()AVPU

شروع مايع درمانی با سرعت  ،KVOدرصورت لزوم ،انتوباسيون زودهنگام

عاليم و نشانهها

عاليم حياتی ،مانيتور نوار قلب

انتقال به بخش اورژانس

عمليات نجات در صحنه حادثه

ارزيابی براساس قانونABCDs
عاليم حياتی AED ،يا مانيتور
نوار قلب

شروع فوری  ،CPRگذاشتن لوله تراشه ،اکسيژن  100%به کمک BVM
)12تا  15ليتر دردقيقه) ،گذاشتن لوله معدی يا  NG tubeرا برای مقابله با
ديستانسيون معده ،بکارگيری روشهای  ACLSبرای مقابله با  VFوآسيستول،
بکارگيری الگوريتم  ACLSهيپوترمي
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اتفاق ميافتد)  ،يا موجب افزايش فشار داخل جمجمهای (آنچه که در
پوزيشن سرپايين اتفاق ميافتد) شود .گذشته از اين ،هيچ دليلی وجود
ندارد که درناژ ريه با مانور خاصی بهتر انجام گردد.
مانور Heimlichقبال در اين دسته از مصدومان مورد استفاده
قرار ميگرفت .اما اين مانور برای مقابله با انسداد مجاری هوايي يا
ريهها طراحی شدهاست .از اين گذشته ،مانور مورد بحث در مصدومان
موجب استفراغ شده و آنها را دربيشتر معرض خطر آسپيراسيون قرار
خواهد داد .در حال حاضر ،انجمن قلب آمريکا و انستيتوی پزشکی عليه
اجرای مانور  Heimlichدر اين دسته از مصدومان ميباشند ،مگر
آنکه مجرای هوايي توسط مادهای خارجی مسدود شده باشد اگر تنفس
خودبخودی مصدوم برگشت پيدا کرد ،بايد او را در پوزيشن درازکش
الترال راست قرار داده و سر او را قدری پائين تر از تنه نگه داشت تا
اگرچنانچه استفراغ کرد خطر آسپيراسيون کاهش پيدا کند.
برای اجرای روشهای  ALSدر مصدوم دچار هيپوترمی به فصل
 16مراجعه شود .شکل  16-9آلگوريتم مقابله با هيپوترمی را نشان
ميدهد .قطع نظر از منبع سرما ،اصول مراقبت از تمامی مصدومان
هيپوترميک يکسان ميباشد.
برای اعالم مرگ يک مصدوم بايد از اصول و معيارهای منطبق
با پروتکلهای محلی نهادهای امداد رسان استفاده کرد .اگر دمای
رکتال مصدومی نرمال باشد ولی دچار آسيستول ،آپنه ،کبودی پس از
مرگ ،جمود نعشی يا ساير آسيبهای منافی حيات باشد ،اين مصدوم
مردهاست .مصدومی که از آب گرم بيرون آورده شده و فاقد عاليم
حياتی است و اين عاليم بعد از  30دقيقه عمليات احيا هنوز برنگشته
باشند ،ميتوان او را در صحنه حادثه ،مرده اعالم کرد .برای هرمصدومی
که از آب سرد بيرون آورده شده باشد ،بايد با مرکز کنترل پزشکی
مشاوره نمود .همانطور که قبال بيان شد ،موارد متعددی از غرق شدگان
در آب سرد بيش از  30دقيقه دوام آورده و نجات پيدا کردهاند .اين
مصدومان بايد مانند فرد دچار هيپوترمی و براساس دمای ركتال تحت
مراقبت قرار گيرند.
جدول  17-2خالصهای از ارزيابی و اقدامات مراقبتی در رابطه با
فرد غرق شده را نشان ميدهد.

عمليات نجات ،جستجو و احيا از افراد ماهری استفاده شود که مرتبا
تحت آموزش و بازآموزی قرار ميگيرند .بااين وصف اگر تيم حرفهای
نجات از آب در محل حضور نداشته باشد ،امدادگران بايد قبل از هرگونه
اقدامی در داخل آب به ايمنی و سالمت خود و همکاران خود توجه
داشته باشند.قبل از ورود به آب ،اولين اقدام آن است که وسيلهای
مانند طناب را به سمت مصدوم پرت نمود .اگر ورود به آب ضرورت
داشته باشد ،بهتر است از يک قايق يا تخته شنا استفاده شود .بسياری
از امدادگران خوش نيت به دليل بي توجهی به ايمنی خود به جمع
مصدومان پيوستهاند.
آموزش جامعه در خصوص پيشگيری از سوانح ناشی از افتادن در
آب شامل توصيههای زير ميباشد:

سواحل
• همواره در نزديکی يک پايگاه نجات غريق شنا کنيد
• از افراد نجات غريق راجع به نقطه امن شنا سوال کنيد
• به توانايي خود در مورد شنا زياد تکيه نکنيد
• همواره مواظب بچهها باشيد
• دور از اسکلهها و صخرهها شنا کنيد
• قبل از شنا از مصرف الکل و غذای سنگين اجتناب کنيد
• کودکان گم شده را به نزديکترين پايگاه نجات غريق تحويل دهيد
• بدانيد که بيش از  80%موارد غرق شدن در اقيانوس در گردابها
اتفاق ميافتند
• در هنگام نجات کسی از آب ،بايد قبال بدانيد که داريد چکار
ميکنيد .بسياری از افراد در چنين مواقعی جان خود از دست دادهاند
• اگر روی صخره نشسته و داريد ماهيگيری ميکنيد ،مواظب امواج
باشيد چون ممکن است شما را به داخل آب بکشند.
• در آبهای کم عمق شيرجه نرويد ،چون ممکن است منجر به

پيشگيری
امدادگران برای آموزش ايمنی آب به ديگران فرصتهای خوبی
دارند .عالوه براين ،آموزش موارد پيشگيری به امدادگران و ساير پرسنل
امداد و نجات اهميت فراوانی دارد تا اين افراد خودشان نيز به جرگه
مصدومان ملحق نشوند .فردی که در آب افتاده ووحشت زده تالش
ميکند ،ميتواند برای امدادگر بی تجربه خطرناک بوده و او را به قربانی
ديگری تبديل کند .امدادگران بايد مشکل را خيلي سريع ارزيابی نموده،
صحنه حادثه را کنترل نموده ،از ورود افراد ديگر به آب جلوگيری کرده
و مواظب ايمنی و سالمت خود باشند.
(شکل 1ـ )17برخورد صاعقه از ابر به زمين
بسياری از سازمانهای مرتبط با ايمنی آب توصيه ميکنند تا برای
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(شکل 2ـ)17پراكندگي برخورد صاعقه با زمين در آمريكا
آسيب گردنی شود
• خود را از حيونات دريايي دور نگه داريد
• عاليم نصب شده در ساحل را خوانده و رعايت نماييد

استخرهای خانگی
• در هنگام شنا نظارت افراد بزرگسال ،مخصوصا برای کودکان،
ضرورت دارد
• هيچگاه کودکی را در نزديکی يک استخر يا منبع آب تنها نگذاريد
• چهار طرف استخر را نرده کشی کرده و درب ورود و خروج ضامن
دار برای آن نصب کنيد
• اجاز ندهيد که کودکان برای شنا کردن از اجسام شناور و ساير
وسايل بادی استفاده کنند.
• از قرار دادن اسباب بازی مورد توجه کودکان در اطراف استخر
اجتناب کنيد
• وقتيکه از استخر استفاده ميکنيد ،پمپهای فيلتری را خاموش

کنيد
• تلفن همراه يا تلفن بي سيم در کنار استخر قرار داده تا بتوانيد به
تلفنهای ديگران پاسخ دهيد
• امکانات نجات (مثال جليقه نجات) و يک دستگاه تلفن در نزديکی
استخر مستقر نماييد
• از انجام هيپرونتيالسيون به منظور افزايش زمان ماندگاری در زير
آب خوداری کنيد
• در آب کم عمق شيرجه نرويد
• آموزش شنا را برای کليه کودکان باالتر از دو سال در دستور کار
خود قرار دهيد
• بعد از اتمام شنای کودکان ،مواظب باشيد که دوباره به کنار استخر
برنگردند
• همه اعضای خانواده و افراد مراقبت کننده از کودکان بايد عمليات
 CPRرا ياد بگيرند
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(شکل 3ـ )17رتبه هر یک از ایاالت آمریکا از نظر قربانیان صاعقه (مجموع تلفات و مصدومین) از  1959تا  ،A .1994قربانیان در هر ایالت ،B
قربانیان نسبت به جمعیت ایالت .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاعقه

صاعقه در فصل طوفانهای تندری خطری جدی برای مردم و اموال
آنها بوده و در آمريکا بعد از سيل دومين علت مرگ و مير مرتبط با
طوفان قلمداد ميشود .در آمريکا هرساله صد هزار مورد طوفان تندری
روی داده و همه اين طوفانها همراه صاعقه ميباشند .صاعقه ساليانه
موجب  75هزار مورد آتش سوزی در جنگل شده و  40%کل آتش
سوزيها با صاعقه شروع ميشوند .مخرب ترين نوع صاعقه اصابت از ابر
به زمين است (شکل .)17-1سيستمهایشناسايي تخمين ميزنند که
اين نوع صاعقه هرساله تقريبا  20ميليون بار اتفاق خواهند افتاد .در
آمريکا ناحيه مرکزی فلوريدا باالترين موارد وقوع اصابت صاعقه با زمين
را دارد (شکل  .)17-2صاعقه عمدتا در ماههای بهار و تابستان روي

ميدهد ،اما در برخی جاها در تمام سال اتفاق ميافتند.
از دهه  1950تا کنون تعداد مرگهای ناشی از صاعقه سير نزولی
داشتهاند { احتماال به علت ( )1کم شدن تعداد کسانی که در فضای باز
مناطق روستايي کار ميکنند )2( ،بهتر شدن سيستمهای اطالع رسانی
در مورد وقوع طوفانها )3( ،ارتقا سطح دانش عمومی در مورد صاعقه
و( )4بهتر شدن مراقبتهای پزشکی } .اکنون هرساله در آمريکا به علت
صاعقه  50تا  300مورد مرگ و حدود  1000مورد مصدوميت گزارش
ميشوند .آسيبهای قلبی عروقی و نورولوژيک ناشی از صاعقه ،بيشتر
به مرگ منجر ميشوند.

اپيدميولوژی
براساس اطالعات موجود در نشريه  Storm dataدر خالل يک
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دوره  36ساله (از سال  1959تا  )1994در آمريکا  3529مورد مرگ
(هرساله بطور متوسط 98مورد) و  19814مورد خسارات به اموال در
اثر صاعقه گزارش شدهاند .شکل  17-3نواحی مختلف اياالت متحده
آمريکا را برحسب تلفات و خسارات ناشی از صاعقه در دوره مذکور
نشان ميدهد.
در فاصله  1980تا  1995جمعا  1318مورد مرگ ناشی از صاعقه
در آمريکا گزارش شدهاند .از جمع کسانی که در اين دوره  16ساله
به علت صاقعه فوت شدهاند 1125 ،مورد ( )85%مذکر و  896مورد
( )68%در گروه سنی  15تا  44ساله بودهاند .باالترين ميزان مرگ
ناشی از صاعقه در افراد  15تا  19ساله ( 6مورد به ازای هر  10ميليون
نفر) بودهاست .آناليز آماری نشان ميدهد که حدود  30%مصدومان
فوت شده و حدود  74%افراد زنده نيز دچار معلوليت دايمی شدهاند.
گذشته ازاين ،مصدومان دچار سوختگی جمجمه يا اندام تحتانی بيشتر
در معرض خطر مرگ قرار دارند .از ميان فوت شدگان ناشی از صاعقه
 52%در محيط بيرون ( 25%آنها در محل کار) بودهاند .در 63%
قربانيان ناشی از صاعقه ،مرگ در عرض يک ساعت بعد از سانحه اتفاق
افتادهاست.

مکانيسم آسيب
آسيب ناشی از صاعقه حاصل  5مکانيسم زير ميباشد:
• ضربه مستقيم زمانی اتفاق ميافتد که شخص در محيط باز بوده و
ناتوان از پناه گرفتن است.
• ضربه کناری يا تماس پرشي زمانی اتفاق ميافتد که صاعقه به
جسمی (مثال زمين ،ساختمان ،درخت) برخورد نموده و پرشها به يک
يا چند مصدوم اصابت مينمايند .جريان صاعقه از جسم اوليه پرش
نموده و به کسی برخورد ميکند .پرشها از شخص به شخص ،از درخت
به شخص و حتی در محيط داخل از سيم تلفن به کسی که با تلفن
جدول 17-3

مقايسه آسيبهای ناشی از صاعقه و جريان الکتريکی پرولتاژ

فاکتور

صاعقه

فصل هفدهم

443

صحبت ميکند ،روی ميدهند.
• تماس زمانی اتفاق ميافتد که شخص در تماس مستقيم با جسمی
است که مستقيما صاعقه به آن برخورد کرد ه يا مورد اصابت پرش قرار
گرفتهاست.
• ولتاژ قدم يا گام يا جريان زمين زمانی اتفاق ميافتد که صاعقه
به زمين يا جسم نزديکی برخورد مينمايد .اين جريان بطور شعاعی
به سمت خارج پخش ميشود .در مقايسه با زمين بافت بدن مقاومت
کمتری داشته و در نتيجه جريان صاعقه از يك اندام تحتاني وارد شده
از راهي كه كمترين مقاومت را دارد به اندام ديگر مي رود .
• غير مستقيم .ترومای بالنت در اثر موج تکان دهنده صاعقه اتفاق
ميافتد که ميتواند فردی را حدود  3متر جابجا کند .آسيب ميتواند
نتيجه آتش سوزی (جنگل يا ساختمان) و انفجارات ناشی از صاعقه نيز
باشد.
شش عامل شناخته شده وجود دارند که بر شدت آسيب حاصل
از جريان الکتريکی و صاعقه تاثير ميگذارند :نوع جريان ،مدت زمان
برخورد ،ولتاژ ،آمپراژ ،مقاومت بافت و مسير جريان .زمانيکه تماس با
صاعقه يا ساير منابع الکتريکی پر ولتاژ اتفاق بيافتد ،حرارت حاصله در
داخل بدن نسبت مستقيمی با مقدار جريان ،مقاومت بافت و مدت زمان
تماس دارد همانطورکه مقاومت بافتهای مختلف افزايش پيدا ميکند
(مثال از عصب به عضله و استخوان) به همان نسبت نيز مقدار گرمای
توليد شده ناشي از عبور جريان نيز افزايش مييابد.
بديهی است که آسيبهای ناشی از صاعقه شبيه به آسيبهای
ناشی از جريانهای الکتريکی پر ولتاژ باشند .با اين وصف ،تفاوتهای
مهمی بين مکانيسمهای آسيب زايي اين دو نيز وجود دارند.
صاعقه موجب توليد ميليونها ولت جريان برق شده و مدت زمان
تماس با بدن بسيار آنی است (يک دهم تا يک هزارم ثانيه) .دمای
صاعقه متناسب با قطر ميباشد ،اما دمای متوسط آن حدود  8هزار
جريان پر ولتاژ

سطح انرژی

 30ميليون ولت 50 ،هزار آمپر

معموال بسيار کمتر

مدت زمان تماس

مختصر ،آنی

طوالنی

مسير

تخليه الکتريکی ،سوراخ

عميق ،داخلی

سوختگی

سطحی ،خفيف

عميق ،داخلی

قلبی

ايست اوليه يا ثانويه ،آسيستول

فيبريالسيون

کليوی

مايوگلوبينوری يا هموگلوبينوری خفيف

نارسايي کليوی ناشی از مايوگلوبينوري

فاشيوتومی

بندرت انجام ميشود يا اساسا نيازی به آن نيست

بسيار زياد ،گسترده و در مراحل اول انجام ميشود

ترومای بالنت

اثر انفجاری تندر

سقوط ،پرت شدن
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جدول 17-4

آسيب ناشی از صاعقه :عاليم و نشانههای شايع و اقدامات درمانی

نوع آسيب

عاليم  /نشانهها

اقدامات درمانی

خفيف

احساسات عجيب و غريب در اندام ،گيجی،
فراموشی ،ناهوشياری ،کری يا کوری موقت،
پارگی پرده صماخ گوش

حفظ ايمنی صحنه حادثه ،انجام  ،ABCDsسابقه پزشکی و معاينه ثانويه ،مانيتور
نوار قلب ،دادن اکسيژن و انتقال کليه مصدومان به مرکز درمانی مناسب

متوسط

سردرگمی ،تهاجم ،فلج ،شکستگی ،ترومای
بالنت ،فقدان نبض در اندامها ،شوک نخاعی،
تشنج ،ايست قلبی عروقی موقت ،کوما

حفظ ايمنی صحنه حادثه ،انجام  ،ABCDsسابقه پزشکی و معاينه ثانويه ،مانيتور
نوار قلب ،انجام فوری  CPRدر صورت لزوم ،دادن اکسيژن و انتقال همه مصدومان
به مرکز درمانی مناسب

شديد

هرکدام از عاليم فوق الذکر ،وجود اتوره در کانال
گوش ،فيبريالسيون يا آسيستول قلبی

انجام  CPRو روشهای پيشرفته نجات ،بکارگيری ترياژ «معکوس» در صورت وجود
تعداد زياد مصدومان

درجه سانتيگراد است .در مقايسه با صاعقه ،تماس با جريان الکتريکی
پر ولتاژ منجر به ولتاژ بسيار کمتری خواهد شد .با اين حال ،مهمترين
فاکتوری که آسيب ناشی از جريان پر ولتاژ را آسيب ناشی از صاعقه
افتراق ميدهد ،مدت زمان تماس جريان با بدن ميباشد .جدول 17-3
تفاوتهای آسيب ناشی از صاعقه و جريانهای الکتريکی پر ولتاژ را
نشان ميدهد.
گاهی اوقات صاعقه منجر به آسيبهايي ميشود که شبيه به الگوی
آسيبهای الکتريسيته پر ولتاژ ميباشد .علت آن است كه در اين نوع
نادر مدت زمان تماس صاعقه با بدن حدود نيم ثانيه طول ميکشد.
اين نوع صاعقه که موسوم به «صاعقه داغ» است ميتواند منجر به
سوختگي عميق ،آتش گرفتن درختان و شروع آتش سوزی شود.
صاعقه ممکن است زخمهای محل ورود به و خروج از بدن را نشان
دهد ،اما جريان صاعقه اغلب از روی سطح بدن عبور ميکند .به اين
وضع جريان «تخليه الکتريکی» گفته ميشود .جريان مذکور ميتواند
از روی چشمها ،گوشها ،بينی و دهان نيز عبور کند .عقيده براين است
که عبور جريان تخليه الکتريکی دليل زنده ماندن تعداد زياد کسانی
است که مورد اصابت صاعقه قرار ميگيرند .همچنين معلوم شدهاست
که جريان تخليه الکتريکی ميتواند منجر به تبخير رطوبت روی پوست
يا پاره شده لباس و کفش مصدوم شود.

آسيبهای ناشی از صاعقه
دامنه آسيبهای ناشی از صاعقه از زخمهای سطحی تا ترومای
چند سيستم و مرگ متغير است .جدول  17-4عاليم و نشانههای
آسيب ناشی از صاعقه را نشان ميدهد .مصدومان در يکی از سه دسته
آسيب ناشی از صاعقه قرار داده ميشوند :خفيف ،متوسط و شديد

آسيب خفيف
مصدومان دچار آسيب خفيف هوشيار بوده و از احساس ناخوشايند
و غير طبيعی در اندام گرفتار شکايت دارند .در صاعقه قدری شديد تر،
مصدومان اظهار ميدارند که ضربهای به ناحيه سر آنها وارد شده يا موج

انفجاری به آنها برخورد کردهاست ،زيرا از منبع آسيب اطالعی ندارند.
يک مصدوم در صحنه حادثه ممکن است شکايات زير را مطرح نمايد:
• کونفوزيون يا گيجی (کوتاه مدت يا ساعتها تا روزها)
• فراموشی (کوتاه مدت يا ساعتها تا روزها)
• پارگی پرده صماخ گوش
• کری موقت
• کوری
• ناهوشياری موقت
• پارستزی موقت
• درد عضالنی
• سوختگی (نادر)
• فلج گذرا
مصدومان دارای عاليم حياتی نرمال بوده يا دچار هيپرتانسيون
گذرای خفيف شده و بهبودی معموال تدريجی اما کامل ميباشد.

آسيب متوسط
مصدومان دچار آسيب متوسط دارای صدمات پيشرونده در يک يا
چند اندام بوده که برخی از آنها کشنده هستند .برخی مصدومان نيز
دچار معلوليت دايمی ميشوند .اين مصدومان در صحنه حادثه ممکن
است دچار عاليم و نشانههای زير باشند:
• سردرگمی
• تهاجم
• کوما
• فلج اندام تحتانی
• نقطه نقطه شدن پوست
• فقدان نبض
• فقدان نبضهای محيطی
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• هيپوتانسيون
• ترومای بالنت(غيرنافذ) (مثال شکستگی)
• شوک نخاعی (مثال شکستگی گردنی) سوختگی درجه اول و دوم،
هميشه در مراحل اول مشاهده نميشوند (يافته تاخيری)
• سوختگی درجه سوم (نادر)
• پارگی پرده گوش (شايع)
عواقب طوالنی مدت عبارتند از:
• اختالالت خواب
• اختالل در حرکات سايکوموتور ظريف
• تحريک پذيری
• پارستزی
• ناتوانی عمومی
• اختالل در فونکسيون سيستم عصبی
• سندروم استرس بعد از تروما ()PTSD
• فلج نخاعی (نادر)
اگر محل اصابت صاعقه مرکز تنفس در مغز باشد ،ميتواند منجر
به ايست تنفسی طوالنی مدت شود که خودش به علت هيپوکسی
موجب ايست قلبی خواهدشد .مصدومان اين دسته ممکن است دچار
ايست قلبی تنفسی فوری شوند ،با اين حال اتوماتيسيته ذاتی قلب
ميتواند برگشت فوری به ريتم سيونسی نرمال را برقرار نمايد .چون اين
عارضه فوری ،خطرناکترين عارضه قلمداد ميشود ،امدادگر بايد در همه
مصدومان دچار صاعقه فورا  ABCsرا اجرا کرده و نوار قلب را برای
مشاهده عوارض ثانويه قلبی مداوما مانيتورنمايد.

آسيب شديد
مصدومان دچار آسيب شديد ناشی از صاعقه (آسيبهای قلبی
عروقی يا نورولوژيک) يا تاخير در انجام  ،CPRسرنوشت خوبی ندارند.
امدادگر ممکن است در صحنه حادثه مصدوم را در وضعيت ايست قلبی
فوری (آسيستول يا فيبريالسيون بطنی) پيدا کند .اگر ايسکمی قلبی يا
نورولوژيک طوالنی مدت باشد ،احتمال احيا اين مصدومان بسيار ناچيز
است .ساير يافتهها عبارتند از :پارگی پرده گوش همراه با وجود خون يا
مايع مغزی نخاعی( )CSFدر کانال گوش ،آسيبهای چشمی ،و انواع
تروماهای بالنت ناشی از سقوط از جمله کوفتگی بافت نرم و شکستگی
جمجمه ،دندهها ،اندامها و ستون فقرات.
بسياری از مصدومان اين دسته فاقد عاليم سوختگی ميباشند.
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بوده يا عبور کردهاست ،هنوز خطر رفع نشدهاست ،زيرا صاعقه تا 15
کيلومتر دورتر کماکان خطری کامال واقعی محسوب ميشود .مکانيسم
آسيب بدون حضور شاهد عينی ماجرا نامشخص ميباشد ،زيرا صاعقه
ممکن است در يک روز بظاهر آفتابی روی بدهد .هرگاه در مورد
مکانيسم آسيب وارده شک داريد ،فورا قانون  ABCDsرا اجرا کرده و
وضعيتهای خطرناک را شناسايي نماييد .اين مصدومان حامل جريان
برق نبوده و بنابراين لمس آنها خطری در برندارد .به کمک دستگاه
 ،ECGريتم قلب را ارزيابی نماييد .معموال تغييرات غيراختصاصی
قطعه  STو موج  Tمشاهده ميشود ،اما تغييرات اختصاصی تر دال
بر آنفارکتوس ميوکارد منطبق بر موج  Qو باالرفتن قطعه  STبندرت
وجود دارند.
زمانی که وضع مصدوم تثبيت شد ،معاينه دقيقتر سر تا پا بايد انجام
شود تا بتوان آسيبهای گوناگون ناشی از اين نوع تروما را شناسايي
نمود .آگاهی مصدوم نسبت به موقعيت و نيز فونکسيون نورولوژيک در
تمام اندامها را ارزيابی نماييد ،زيرا اندامهای تحتانی وفوقانی ممکن
است دچار فلج گذرا بشوند .معلوم شدهاست که مصدومان صاعقه نوعی
اختالل فونکسيون اتوماتيک دارند که منجر به ديالته شدن مردمکها
(شبيه به ترومای ناحيه سر) ميشود چشمها را معاينه کنيد زيرا 55%
مصدومان دچارنوعی اختالل چشمی ميگردند .کانالهای گوش را
برای خون و اتوره ارزيابی نماييد 50% :مصدومان دچار پارگی يک يا
هردو پرده گوش هستند .احتمال زيادی وجود دارد که همه مصدومان
صاعقه دچار ترومای ناشی از سقوط به زمين يا سقوط اشيا روی آنها
شوند .در زمان ارزيابی رعايت احتياط در مورد به حداقل رساندن آسيب
وارده به ستون فقرات گردنی ضرورت دارد .پوست را برای عاليم هرنوع
سوختگی (از درجه اول تا سوم) بررسی نماييد .معموال پوست ظاهری
پرمانند به خود ميگيرد که موسوم به «گل  »Lichtenbergاست ،اما
اين وضع ،سوختگی نبوده و در عرض  24ساعت محو ميشود .بسياری
از اوقات سوختگی درجه دوم ناشی از آتش گرفتن لباسها و گرم شدن
زيور آالت و ساير اشيا ميباشد.

اقدامات مراقبتی

اولويتها در مصدوم دچار صاعقه عبارتند از :تثبيت راه هوايي،
تنفس و گردش خون .اگر تنفس يا گردش خون خودبخودی برقرار
نباشند CPR ،موثر  5به  2را شروع کرد ه (به مدت 2دقيقه) و بعدا
ريتم قلب را به کمک دستگاه دفيبريالتور اتومات يا  AEDارزيابی
نماييد .برای مقابله با ايست قلبی تنفسی ناشی از صاعقه از اصول ALS
منتشره توسط  AHAاستفاده کنيد .به مصدومان دچار آسيبهاي
متوسط تا شديد ،اکسيژن با جريان باال بدهيد .با سرعت  KVOدادن
مايعات را شروع کنيد ،زيرا مصدومان دچار صاعقه برخالف مصدومان
ارزيابی
دچار جريان الکتريکی پرولتاژ ،گرفتار تخريب و سوختگی وسيع بافتها
هنگام رسيدن به صحنه حادثه ،طبق معمول ،اولويت اول حفظ نشده و بنابراين نياز به مقادير فراوان مايع ندارند .هر نوع شکستگی را
ايمنی وسالمت امدادگران و ساير پرسنل ميباشد .بدانيد که آيا هنوز ثابت نموده و برای مصدوم دچار ترومای بالنت بيحرکت سازی ستون
در منطقه خطر صاعقه وجود دارد يا نه .زمانی که طوفان درجريان فقرات گردنی را رعايت نماييد .مصدومان دچارآسيبهای خفيف تا
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قاب 1ـ  17خرافات و کج فهمیها در رابطه با صاعقه خرافات شايع

• صاعقه صددرصد کشند ه است
• علت اصلی مرگ ناشی از صاعقه ،سوختگی است
• مصدوم صاعقه زده آتش گرفته و پودر ميشود
• مصدومان بعد از اصابت صاعقه از خود الکتريسيته توليد ميکنند
• افراد فقط زمانی در معرض خطر قرار دارند که در زير ابر باشند
• پناه گرفتن در داخل ساختمان ،حفاظت  100%به همراه دارد
• صاعقه هيچ وقت دو بار به يک نقطه اصابت نميکند
• پوشيدن کفش کفه الستيکی و نيز پوشيدن بارانی ،شخص را محفوظ
نگه ميدارد
• الستيکهای خودرو فرد را در برابر صاعقه محافظت ميکنند
• جواهر آالت فلزی ،خطر اصابت صاعقه را بيشتر ميگردانند
• صاعقه همواره به اشيا بلند اصابت ميکند
• فقط هنگامی که هوا بارنی باشد ،خطر صاعقه وجود دارد
• صاعقه بدون رعد ميتواند اتفاق بيافتد

کج فهمیها
• برخی کج فهمیها در مورد صاعقه ميتواند بر نتيجه کار و مراقبتی
که امدادگران در مورد مصدومان اعمال ميکنند ،تاثير نامطلوبی داشته
باشند.
• اگر صاعقه شما را نکشته باشد ،پس مشکلی نداريد
• اگر عاليم ظاهری نداشته باشيد ،آسيب وارده چندان جدی نيست
• آسيبهای ناشی از صاعقه مشابه آسيبهای ناشی از جريانهای پر
ولتاژ تحت مراقبت و مداوا قرار ميگيرند
• مصدومانی که به مدت چند ساعت تحت عمليات احيا قرار گرفته و
احيا نشدهاند هنوز ممکن است برگشت پيدا کنند.

شديد بايد برای ارزيابی و بررسی بيشتر به بخش اورژانس منتقل شوند.
مصدوم را براساس وجود امکانات ،فاصله و زمان رسيدن به بيمارستان
و نيز براساس مقايسه منافع و خطرات از طريق زمينی يا هوايي انتقال
دهيد.
همانطور که قبال بيان شد ،مصدومان دچار صاعقه از انجام عمليات
زود هنگام و موثر  CPRبسيار منتفع خواهند شد .با اين وصف ،شواهد
کمی وجود دارند که نشان دهند اين مصدومان بعد از انجام طوالنی
مدت (بيش از  20تا  30دقيقه) اقدامات  BLSو  ALSبتوانند برگشت
پيدا کنند.قبل از خاتمه دادن به عمليات احيا ،الزم است تمام اقدامات
در مورد تثبيت مصدوم از جمله برقراری راه هوايي ،دادن اکسيژن و
تامين تنفس و نيز تصحيح هرنوع هيپوولمی ،هيپوترمی و اسيدوز انجام
شوند.
اگر تعداد مصدومان چندين نفر باشند ،اصول ترياژ در مورد آنها
بايد رعايت شود.قانون عادی ترياژ ميگويد :تمرکز امکانات و پرسنل
محدود بر مصدومان دچار آسيبهای متوسط تا خفيف و عبور سريع

از مصدومان فاقد تنفس و گردش خون .با اين وصف ،در مراقبت از
مصدومان ناشی از صاعقه اين قانون «معکوس» شده و «افراد مرده
احيا ميشوند» ،زيرا اين مصدومان يا دچار ايست تنفسی يا قلبی بوده
و احتمال برگشت آنها با عمليات احيا خيلی زياد است.

پيشگيری
باتوجه به بروز طوفانهای تندری بسيار زياد در تمام سال ،حوادث
ناشی از صاعقه شايع ميباشند .امدادگران و تمام آحاد جامعه بايد
در مورد پيشگيری از وقوع آسيب ناشی از صاعقه و خرافات و کج
فهمیهای پيرامون آن آموزش ببينند(قاب  .)17-1منابع مطالعاتی
زيادی توسط نهادهای مسئول از جمله صليب سرخ آمريکا در مورد
پيشگيری از وقوع صاعقه منتشر شدهاند.
امدادگران و ساير پرسنل مرتبط با ايمنی وسالمت عمومی بايد
اخبار پيش بينی وضع هوا را به دقت پيگيری کرده و عاليم هشدار
دهنده در مورد طوفان را روزانه در معرض ديد عموم قرار دهند.
يکی از شعارها برای آموزش عمومی در مورد بروز صاعقه اين است:
«اگر آنرا ديدی فرار کن ،اگر آنرا شنيدی ،بي توجه باش»« .قانون مفيد
ديگر در اين خصوص قانون موسوم به « »30-30است .هرگاه فاصله
بين ديدن برق و شنيدن صدای رعد  30ثانيه يا کمتر باشد ،افراد در
معرض خطر بوده و بايد به فکر پناهگاه مناسب باشند .عالوه براين،
توصيه ميشود تا  30دقيقه بعد از آخرين رعد و برق ،فعاليت در فضای
آزاد ازسرگرفته شود ،زيرا عبور طوفان تندری هنوز خطری محسوب
گشته و صاعقه ميتواند تا بيش از  15کيلومتر دورتر از طوفان تندری
خطرناک باشد .روش ديگری برای اندازهگيری فاصله صاعقه ،قانون
فاصله «نور تا صوت» است .هر  5ثانيه مساوی با يک مايل است.
رعايت اصول ايمنی زير در مورد پيشگيری از آسيب ناشی از
صاعقه کمک کننده خواهدبود:

فضاهای داخلی
 .1در ساختمانی پناه گرفته و دور از پنجرهها ،درهای باز ،اجاق گاز،
حمام و اشياي فلزی مانند ظرف شويي آشپزخانه مستقر شويد.
 .2راديو ،و کامپيوتر را خاموش نموده و از بکارگيری تلفنهای سيم
دار اجتناب کنيد .فقط در شرايط اورژانسی از تلفن استفاده نماييد.
 .3قبل از آمدن امواج طوفان تمام شيرهای آب و دستگاهها و ادوات
الکتريکی را خاموش کنيد.

فضاهای باز
 .1از اشيا فلزی مانند دوچرخه ،تراکتور و نرده فلزی دوری کنيد
 .2از اشيا بلند دوری کرده و خودتان را حتی المقدور كوچك(جمع)
گردانيد
 .3از مناطق لوله گذاری شده ،دارای خطوط انتقال برق و تيرکهای
اسکی دوری کنيد

تروماي محيطي :2غرق شدن ،صاعقه ،غواصي و ارتفاع

 .4از ميادين باز دوری کنيد
 .5از پناهگاههای روباز (مانند گاراژهای بدون سقف) دوری کنيد ،زيرا
امکان پرشهای جانبی يا برخورد به زمين وجود دارد
 .6چوبهای اسکی و بازی گولف را دور بياندازيد
 .7هنگام وقوع صاعقه در فضاهای عمومی باز سعی کنيد به اتوبوسها
يا مينی بوسهای در دسترس پناه ببريد
 .8در داخل خودروهای مسقف و نه روباز پناه گرفته ،پنجرهها را
باالزده و از تماس با بدهنه فلزی خودرو اجتناب کنيد
 .9چادر نقش حفاظتی ناچيزی دارد ،از دست زدن به تيرکهای چادر
و اشيا مرطوب داخل آن خوداری نماييد.
 .10هرگاه پناهگاه فوری در دسترس نباشد ،بهتر است افراد حدود
 10تا  15متر از هم فاصله بگيرند ،تا از برخورد پرشها و جريان زمين
اجتناب شود
 .11برای به حداقل رساندن تماس با زمين ،در نقطهای مستقر شويد
که کمترين تماس را با زمين داشته باشيد
 .12پوزيشن موقع صاعقه به ترتيب زير است :چمباتمه زدن ،نزديک
کردن پاهها به هم ،گذاشتن دستها روی گوش ،قرار دادن مادهای عايق
روی ناحيه پشت .پوزيشن ديگر چهار زانو نشستن يا زانو زدن است
 .13در مجاورت درختان بلند نياستيدو چمباتمه نزنيد؛ بهتر است
درکنار درختان کوتا و نهالها پناه بگيريد
 .14به داخل غارها ی بزرگ پناه برده و از دهانه ورودی غار و
ديوارهای جانبی آن دور شويد
 .15اگر در نقاط مرتفع يا در کوهستان هستيد ،به دامنهها پناه
ببريد
 .16در درون چالهها پناه بگيريد ،مگر آنکه با آب تماس داشته
باشند
 .17اگر در درون آب هستيد ،فورا به سمت ساحل برويد ،از شنا کردن،
قايقرانی و تماس با اشيا بلند درون آب خوداری نماييد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آسيبهای مرتبط با غواصی تفريحی
غواصی تفريحی به کمک دستگاه موسوم به Scubaبه نوعی
سرگرمی مرسوم در ميان مردم تبديل شدهاست .اين فعاليت درحال
گسترش بيشتری بوده و با صدور بيش از 400هزار مورد مجوز ساليانه،
جمع استفاده کننده گان از اسکوبا فقط در آمريکا فعال (تا زمان انتشار
اين کتاب) به بيش از  5ميليون نفر رسيدهاست .در مقايسه با تعداد
فزاينده غواصان جديد ،ميزان آسيبهای وارده چندان زياد نيست ،اما
به علت متنوع بودن غواصان ،افزايش سن ،پايين بودن آمادگي بدنی
و امکانات پزشکی محدود ،نگرانی در مورد انطباق با غواصی بيشتر
شدهاست .اگر در حين غواصی مشکلی پيش بيايد ،فرصت نجات کم

جدول 17-5

فصل هفدهم
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صدمات و تلفات يازده ساله ناشی از غواصی در آمريکا

صدمات

1987تا 1997

سن (بطور متوسط در يک سال)

33تا 37

درصد غواصان بيش از  50ساله

( %7سال)1997

نسبت مرد به زن

مشخصات غواصی

 3تا  4به 1

متوسط روزهای خواصی

1

ميانه روزهای خواصی

2تا 4

دفعات خواصی

 1تا 7

متوسط حداکثر عمق

 25تا  35متر در آب شور

درد و بيحسی

%50تا %65

فلج

 %3تا%10

ناهوشياری

 %4تا %7

اختالل فونکسيون مثانه

 %0،5تا%2

نوع دو

 %65تا%70

نوع يك

 %20تا%30

آمبوليسم گاز در شريان

 %10تا%20

عاليم

بيماری دکمپرسيون

تلفات (در محدوده  66تا  147مورد)
متوسط سن
جنس مذکر
علل مرگ

 1970تا 1998
 38تا 42
%80

خفگی در آب

 %50تا%70

قلبی عروقی

 %6تا%14

آمبولی گاز در شريان

 %5تا%14

بيماری دکمپرسيون

 %.تا%2

است.
آسيبهای وارده به غواصان از خطرات متعدد موجود در زير آب
(مثال صخرههای اسفنجی ،بقايای کشتيهای شکسته) يا برخورد با
حيوانات دريايي خطرناک ،ناشی ميشوند .اما صدمات و تلفات مرتبط
با غواصی عمدتا به علت پديده ديس باريسم ( )dysbarismروی
خواهند داد .اين پديده مسئول بروز اغلب اختالالت پزشکی ناشی از
غواصی قلمداد ميشود .مکانيسم آسيب وارده براساس قوانين حاکم بر
گازها ميباشد .هرگاه گازهای متراکم (مثال اکسيژن ،دي اکسيد کربن
و نيتروژن) در عمق و فشار مختلف زير آب تنفس شوند ،مشکل آفرين
خواهند شد.
اغلب آسيبهای ناشی از غواصی که به علت ديس باريسم روی
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جدول 17-6
عمق

واحدهای رايج اندازه گيری فشار در زير آب
اتمسفر مطلق

ميليمتر جيوه

سطح دريا

14/7

1

760

33

29/4

2

1520

66

44/1

3

2280

99

58/8

4

3040

132

73/5

5

3800

165

88/2

6

4560

198

102/9

7

5320

(فوت دريايي)

(شکل 4ـ)17

پاوند بر اينج مربع
يا PSIA

يا ATA

(مطلق)

ميدهند ،عاليم و نشانههای خود را فورا يا در عرض  60دقيقه بعد
از آمدن به سطح آب نشان ميدهند ،اما برخی عاليم تا  48ساعت
بعد از جدا شدن افراد از دستگاه و هنگام برگشت به خانه ظاهر
ميشوند .درنتيجه امدادگران بايد با اختالالت ناشی از غواصی آشنا
بوده ،بتوانند مراقبتهای اوليه را انجام داده و برای انتقال فوری
مصدومان به بخشهای اورژانس يا مداوا در نزديک ترين محفظه فشار
مجدد( )recompression chamberبرنامه ريزی کنند.

اپيدميولوژی
شبکه آماده باش غواصان يا  DANاطالعات فراوانی در مورد
صدمات و تلفات ناشی از غواصی در آمريکای شمالی را منتشر نموده
که از مراجعين به محفظههای نجات گردآوری کردهاست .اين شبکه در
سال  2000گزارشی مشتمل بر آمار سالهای  1987تا  1997را منتشر

قانون  .Boyleحجم مقدار مشخصی از گاز در دمای ثابت نسبت معکوسی با فشار دارد.
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نمود .برطبق اين آمار  87%صدمات در اقيانوسها و  9%در آبهای
شيرين (درياچهها) روی دادهاند .غواصان مرد در قياس با غواصان زن
 3تا  4برابر بيشتر دچار آسيب ميشوند.علت اصلی آسيبهای مرتبط
با غواصی بيماری کاهش سريع فشاراست .از سال  1970تا 1998
هر ساله در آمريکا  66تا  147نفر به علت غواصی فوت شدهاند80% .
تلفات در ميان افراد مذکر  38تا  42ساله بودهاست .علل مرگ عبارت
بودهاند از :خفگی در آب ( 50تا  ، )70%عوامل قلبی عروقی ( 6تا )14%
 ،آمبوليسم گاز شريانی ( 5تا  )14%و بيماری کاهش سريع فشار ( 0تا
 .)2%هرچند که خفگی در آب علت اصلی مرگ بودهاست ،اما معلوم
نيست که کدام عامل منجر به خفگی شدهاست (مثال عيب تجهيزات،
هراس ،سردرگمی ،هيپوترمی ،حمله قلبی يا آمبوليسم گاز شريانی).
بسياری از مرگهای مرتبط با خفگی در زمان غواصی ،در واقع به علت
آمبوليسم گاز شريانی ميباشند که منجر به خفگی ثانويه ميشود.
جدول  17-5خالصهای از گزارش  DANدر مورد صدمات و تلفات
ناشی از غواصی را ارائه ميدهد.
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فشار مطلق موجود در محيط دارد .به عبارت ديگر ،هنگامی که يک
غواص در آب فروميرود ،فشار افزايش پيدا کرده و حجم (مثالحجم
هوای موجود در ريهها) کاهش پيدا ميکند ،اما وقتی که غواص به
سطح آب برميگردد حجم اين هوا بيشتر ميشود .اين اصل اثرات
باروتروما و آمبوليسم گاز شريانی روی بدن را توضيح ميدهد .شکل
 17-4اثرات فشار روی حجم و قطر يک حباب گاز را نشان ميدهد.

قانون Henry
در يک دمای ثابت ،مقدار گازی که دريک مايع حل ميشود ،نسبت
مستقيم با فشار بخشی آن گاز در مايع دارد .اين قانون در درک رفتار
گازهای موجود در هوای متراکم يک سيلندر (تانک اسکوبا) به هنگام
فرورفتن غواص در آب بسيار کمک کنندهاست .مثال ،فشار بخشی
نيتروژن در مايع بافتی به هنگام فرورفتن غواص به عمق آب بيشتر
ميشود ،اما هنگام برگشت غواص به سطح آب نيتروژن از درون بافتها
به صورت حباب خارج خواهد شد .قانون  Henryدليل بروز بيماری
کاهش سريع فشار را توضيح ميدهد.

اثرات مکانيکی ناشی از فشار
آسيبهای مرتبط با غواصی ناشی از تغييرات فشار اتمسفری يا آسيبهای مرتبط با غواصی

ديس باريسم را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد )1( :آسيبهای ناشی
از تغييرات فشار در زير آب که منجر به ترومای بافت يا باروتروما در
فضاهای بسته حاوی هوا موجود در بدن (مثال گوشها ،سينوسها،
رودهها ،ريهها) ميشود؛ ()2آسيبهای ناشی از تنفس گازهای متراکم
در سطحی که فشار بخشی اين گازها افزايش يا فتهاست (مانند بيماری
کاهش سريع فشار).
باروتروماهای ناشی از غواصی ،مستقيما به علت اثرات فشار هوا و
آب روی بدن غواص عارض ميشوند .زمان ايستادن در سطح دريا ،فشار
اتمسفريک  760ميلی متر جيوه يا يک اتمسفر ( )atm 1روی بدن
ميباشد .زمانی که يک غواص به عمق آب فروميرود ،به ازای هر 10
متر فشار مطلق يک اتمسفر افزايش پيدا ميکند .در نتيجه در عمق
 10متری فشار دو اتمسفر برآورد ميشود جدول  17-6واحدهای رايج
فشار در زير آب را نشان دادهاست.
زمانی که يک غواص در عمق آب فرورفته و فشار مرتبا افزايش پيدا
ميکند ،نيروهای وارده بر بدن متفاوت بوده و تابع نوع بافت ميباشد.
غيراز فضاهای حاوی هوا ،نيروی وارده به بافتهای توپر مانند نيروی
وارده به محيط يک مايع عمل ميکند ،ولی غواص متوجه اين مکانيسم
نميشود .زمانی که غواص در عمق آب فرو ميرود فضاهای حاوی هوا
متراکم ميشوند ،اما برعکس هنگام باالآمدن به سطح آب اين فضاها
انبساط پيدا ميکنند .قانون  Boyleو قانون  Henryاثر فشار روی
بدن به هنگام فرورفتن در آب را توضيح ميدهند.

باروتروما
باروتروما يا «فشرده شدن» شايعترين آسيب مرتبط با غواصی
محسوب ميشود .هرچند که بسياری از انواع باروتروما موجب درد
ميشوند ،اما بسياری از انواع آن هم نياز به مداخله عوامل امدادی و
گذاشتن در محفظه فشار مجدد ندارند .با اين حال ،برخی آسيبهای
ريوی ناشی از فشردگی بيش از حد ،بسيار خطرناک ميباشند .در خالل
خواصی به کمک اسکوبا ،باروتروما در حفرات تراکم ناپذير حاوی گاز
(مثال سينوسها) روی ميدهد .اگر فشار موجود در اين حفرات با فشار
در حال افزايش محيط برابر نشود ،هنگام به عمق رفتن غواص ،احتمال
بروز پرخونی عروق ،خونريزی و ادم مخاطی به دليل کاهش حجم
هوای موجود در اين حفرات ميرود .هنگام باالآمدن غواص ،بدليل
افزايش حجم هوا تخريب بافتی روی خواهد داد .جدول  17-7عاليم و
نشانههای باروتروما و نحوه مقابله با آن را به اختصار بيان ميکند .انواع
مختلف باروتروماها بعدا توضيح داده ميشوند.

باروترومای ناشی از به عمق رفتن

فشردگی ناشی از ماسک .اين وضع معموال در غواصان کم تجربه
و بي توجهی روی ميدهد که هنگام فرور فتن در آب و افزايش فشار
ناشی از آن قادر به حفظ تعادل فشار در ماسک خود نميباشند.
ارزيابی .بافت نرم اطراف چشم و ملتحمه را برای پارگی مويرگی
معاينه کنيد .عاليم و نشانهها عبارتند از :اکيموز پوستی و خونريزی
قانون Boyle
ملتحمهای
اقدامات مراقبتی .اين عارضه خود محدود شونده ميباشد .تا زمان
اين قانون ميگويد که حجم توده معينی از گاز نسبت معکوسی با
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باروتروما :عاليم و نشانههای شايع و اقدامات درمانی

نوع تروما

عاليم  /نشانهها

اقدامات مراقبتی و درمانی

فشردگی ناشی از ماسک

خونريزی در ملتحمه و قرنيه

خود محدود شونده ،استراحت ،کمپرس سرد ،تجويز مسکن

فشردگی سينوسها

درد ،ترشحات خونی از بينی

تجويز مسکن ،ضد احتقان ،آنتی هيستامين

فشردگی گوش ميانی

درد ،سرگيجه ،پارگی پرده ،کری ،استفراغ

تجويز مسکن ،ضد احتقان ،آنتی هيستامين ،نياز احتمالی به آنتي بيوتيک ،ممنوعيت غواصی و پرواز

باروترومای گوش داخلی

وزوز ،سرگيجه ،آتاکسی ،کری

استراحت ،باال قرار دادن ناحيه سر ،اجتناب از سروصدای زياد ،تجويز شل کنندههای مدفوع ،اجتناب
از فعاليت سنگين ،ممنوعيت پروازو غواصی تا چند ماه

باروترومای گوش خارجی

ناتوانی در انجام مانور والسالوا ،گوش درد،
ترشحات خونی از گوش ،احتمال پارگی
پرده صماغ

خشک نمودن کانال گوش ،تجويز آنتي بيوتيک در صورت لزوم

فشردگی دندان

دندان درد به هنگام غواصی

خود محدود شونده ،تجويز داروی مسکن

سرگيجه ناشی از تغيير فشار

احساس فشار و درد در گوش گرفتار،
سرگيجه ،وزوز

معموال کوتاه مدت است ،تجويز داروی ضد احتقان ،ممنوعيت غواصی تا برگشت طبيعی شنوايي

باروترومای ريوی

درد زير جناغ ،تغيير تن صدا ،نفس تنگی،
آمفيزم زير جلدی

ارزيابی براساس قانون  ،ABCsارزيابی فونکسيون نورولوژيک ،تجويز اکسيژن  100%به ميزان  12تا
 15ليتر در دقيقه به کمک ماسک ،انتقال مصدوم در وضعيت سوپاين ،رد احتمال وجود آمبوليسم
گاز در شريان

آمفيزم زير جلدی

درد و کريپيتوس در زير استخوان جناغ،
صدای نکره ،تورم گردن ،نفس تنگی ،خلط
خونی

استراحت ،خوداری از غواصی و پرواز ،تجويز اکسيژن ودرمان با فشار مجدد فقط در موارد شديد

پنوموتوراکس

درد تيز در قفسه سينه ،نفس تنگی ،کاهش
صداهای تنفسی

تجويز اکسيژن  100%به ميزان  12تا  15ليتر در دقيقه به کمک ماسک ،مانيتور پالس اکسيمتری،
انتقال در پوزيشن مطلوب ،ارزيابی برای پنوموتوراکس فشاری

پنوموتوراکس فشاری

سيانوز ،اتساع وريدهای گردنی ،انحراف
تراشه

توراکوسنتز به کمک سوزن شماره  ،14تجويز اکسيژن  100%به ميزان  12تا  15ليتر در دقيقه به
کمک ماسک ،مانيتور پالس اکسيمتری

آمبوليسم گاز شريانی()AGE

ناپاسخگويي ،گيجی ،سردرد ،اختالل
بينايي ،تشنج

ارزيابی براساس قانون  ABCsبررسی فونکسيون نورولوژيک ،شروع  ،BLS/ALSکنترل نشنج ،تجويز
اکسيژن  100%به ميزان  12تا  15ليتر در دقيقه به کمک ماسک ،انتقال مصدوم در وضعيت سوپاين،
تجويز مايعات وريدی بدون گلوکز (1تا  2ميلی ليتر بر کيلوگرم در ساعت) مانيتور  ،ECGبردن به
اطاقک فشار مجدد (درمان اوليه)

پاک شدن بافتها بايد از انجام غواصی اجتناب کرد .کمپرس سرد روی
چشمها بگذاريد .استراحت و دادن داروی مسکن ضرورت دارد.
فشردگی دندان .يافته بسيار نادری است که در آن گاز در بخش
داخلی دندان به هنگام پر کردن ،کشيدن يا روت کانال يا ترميم دندانها
باقی ميماند .هنگام فرورفتن در عمق ،دندان از خون پرشده يا از درون
ميترکد .هنگام باال آمدن ،هوای موجود در دندان منبسط گشته که
درد و ترکيدن دندان از بيرون را به همراه خود دارد .برای پيشگيری
از اين عارضه ،توصيه ميشود که تا  24ساعت بعد از هرنوع دستکاری
دندان از غواصی خوداری شود.
ارزيابی .دندانها گرفتار را معاينه کرده و ارزابی نماييد .عاليم
ونشانهها شامل درد و شکستگی دندان ميباشند.
اقدامات مراقبتی .مصدوم را برای ارزيابی بيشتر ارجاع داده و
درصورت لزوم داروی مسکن بدهيد.
فشردگی گوش ميانی .اين عارضه در ميان  40%غواصان اتفاق

افتاده و شايعترين عارضه مرتبط با غواصی محسوب ميشود .زمانی
که غواص در آب فروميرود ،بيشترين مقدار تغيير فشار در سطح آب
روی داده و در همين زمان فشرگی گوش اتفاق خواهد افتاد .غواصان
بايد در ابتدای شروع غواصی ،فشار داخل گوش ميانی خود را متعادل
گردانند تا اختالف فشار در دوسمت پرده گوش ايجاد نشود؛ در غير اين
صورت پارگی پرده روی خواهد داد .غواصان با فرستادن هوا به درون
گوش ميانی از طريق کانال يوستاش (به کمک مانور  Valsalvaيا
 )Frenzelميتوانند ميزان فشار در دو سمت پرده را متعادل گردانند.
پارگی پرده گوش موجب ورود آب به داخل گوش ميانی و درد و
سرگيجه ميشود .غواصان دچار عفونت دستگاه تنفس فوقانی يا آلرژی،
به خوبی از عهده اين کار برنيامده و بايد قبل از شروع غواصی به کمک
مانور والسالوا توانايي خود را برای انجام اين کار (متعادل نمودن فشار
در دوسمت پرده گوش) تست نمايند.
ارزيابی .مجرای گوش را برای خونريزی ناشی از پارگی پرده معاينه
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کنيد .عاليم و نشانهها شامل درد ،سرگيجه ،کاهش شنوايي نوع هدايتی باروترومای ناشی از باالآمدن به سطح آب
و استفراغ ميباشند.
سرگيجه ناشی از تغيير فشار .نوع نامعمولی از باروتروما محسوب
اقدامات مراقبتی .انجام هرنوع فعاليت منجر به تغيير فشار (از ميشود که در اثر انبساط هوای موجود در شيپور استاش بوجود آمده و
جمله غواصی و پرواز) ممنوع است .مصدومان بدون پارگی پرده نياز منجر به فشار نابرابر در گوش ميانی و نهايتا سرگيجه ميشود .هرچند
به داروی ضد احتقان دارند .درصورت پارگی پرده دادن آنتی بيوتيک که عاليم زودگذر ميباشند ،اما ميتواند غواصان را در هراس فروبرده
ضرورت دارد .مصدوم را برای شنوايي سنجی ارجاع دهيد .در پوزيشن و منجر به ساير آسيبهای ناشی از آمدن سريع به سطح آب (مثال
ايستاده يا هرنوع پوزيشنی که مصدوم احساس راحتی ميکند ،او را آمبوليسم ،شبه غرق شدگی و غرق شدگی در آب) شود
انتقال دهيد.
ارزيابی .گوش را برای هرنوع ترشحی معاينه کرده و مصدوم
فشردگی سينوسها .در حالت طبيعی فشار درون سينوسها به را ازنظر کری بررسی نماييد .عاليم ونشانهها زود گذر بوده و شامل
هنگام فرورفتن و باال آمدن غواص متعادل ميشود مکانيسم اين عارضه سرگيجه گذرا ،احساس فشار در گوش گرفتار ،وزوز و کری است.
مانند فشردگی گوش ميانی است ،اما وقوع آن چندان شايع نميباشد.
اقدامات درمانی .هيچ اقدام اختصاصی نياز ندارد .تا برگشت کامل
زمانی که غواص در آب فروميرود ،امکان متعادل نمودن فشار درون
شنوايي غواصی توصيه نميشود .درصورت لزوم از داروهای ضداحتقان
سينوسها برايش مقدور نبوده و خال در حفره سينوس بوجود ميآيد که
استفاده شود ،اگر عاليم خيلي سريع برطرف شوند ،نيازی به انتقال
منجر به درد شديد ،ضربه مخاطی و خونريزی به درون حفره ميشود.
نيست .درصورت لزوم به پزشک ارجاع دهيد.
اين عارضه در اثر احتقان ،سينوزيت ،هيپرتروفی مخاطی ،رينيت و
باروترومای سينوس .اين نوع فشردگی سينوس زمانی روی
پوليپهای بينی نيز ايجاد ميگردد .فشردگی معکوس سينوس به
ميدهد که به هنگام باالآمدن غواص به سطح آب نوعی انسداد در
هنگام باالآمدن غواص به سطح آب ممکن است عارض شود.
سوراخ سينوسها وجود داشته و مانع از فرار هوا ی درحال انبساط
ارزيابی .بينی را برای هرنوع ترشحات معاينه کنيد .عاليم و نشانهها
ميشود .گاز درحال انبساطروی پوشش مخاطی فشار آورده و موجب
شامل دردشديد روی سينوس گرفتار و ،ترشحات خونی (معموال از
درد و خونريزی ميشود .اين عارضه در غواصان دچار عفونت دستگاه
سينوسهای فرونتال) ميباشد.
فوقانی تنفس و آلرژی اتفاق ميافتد .به عنوان روشی پيشگيرانه ،غواصان
اقدامات درمانی .در صحنه حادثه نياز به اقدام درمانی خاصی قبل ازغواصی اقدام به مصرف داروی ضد احتقان مينمايند تا در حين
نيست ،مگر آنکه خونريزی شديدی وجود داشته باشد که در آن صورت غواصی فشار دو طرف گوش ميانی را متعادل نمايند .اما در عمق آب،
فشردن محکم بخش نرم سوراخهای بينی مصدوم ضرورت دارد .مصدوم خاصيت اين دارو ازبين ميرود که در زمان برگشت به سطح آب موجب
را درپوزيشن مطلوب منتقل نماييد.
انبساط بافت مخاطی و انسداد سينوسها ميشود.
باروترومای گوش داخلی .هرچند که وقوع اين عارضه در مقايسه
ارزيابی .بينی را برای هرنوع ترشح معاينه کنيد .عاليم و نشانهها
با فشردگی گوش ميانی کمتر شايع است ،اما خطرناکترين عارضه شامل درد شديد روی سينوس گرفتار و ترشح خونی (معموال از سينوس
ناشی از باروتروما در گوش محسوب ميشود ،زيرا ميتواند منجر به فرونتال) ميباشد.
کری دايمی گردد .باروترومای گوش داخلی نيز زمانی اتفاق ميافتد
اقدامات درمانی .در صحنه حادثه نياز به اقدام درمانی خاصی
که غواص در آب فروميرود ،اما قادر به متعادل گرداندن فشار در گوش
نيست ،مگر آنکه خونريزی شديدی وجود داشته باشد که در آن صورت
ميانی نميباشد .تالش بيشتر برای دستيابی به اين هدف ميتواند فشار
فشردن محکم بخش نرم سوراخهای بينی مصدوم ضرورت دارد .مصدوم
درون گوش ميانی را بسيار باالبرده و منجر به پارگی دريچه گرد شود.
را درپوزيشن مطلوب منتقل نماييد.
ارزيابی .مجرای گوش را برای هرنوع ترشح مورد معاينه قرار دهيد.
فشردگی دستگاه گوارش .اين عارضه زمانی اتفاق ميافتد که
عاليم و نشانهها شامل وزوز شديد گوش ،سرگيجه ،کری ،احساس پری
هنگام باالآمدن غواص به سطح آب ،گاز درحال انبساط در داخل روده
يا انسداد در گوش گرفتار ،استفراغ ،رنگ پريدگی ،تعريق ،سردرگمی و
محبوس ميشود .باروترومای دستگاه گوارش عموما در افراد تازه کاری
آتاکسی (عدم تعادل) ميباشند.
اتفاق ميافتد که مرتبا مانور والسالوا انجام داده و با اين کار خود هوا
اقدامات مراقبتی .مصدوم از انجام هر گونه فعاليت سنگين و به داخل معده ميفرستند .اين عارضه در کسانی که در حين غواصی
سروصدای زياد بايد اجتناب کند .غواصی و پرواز به علت تغيير در مقدار آدامس ميجوند يا کسانی که قبل از شروع غواصی از نوشابههای گاز
فشار ممنوع است .مصدوم را در پوزيشن ايستاده انتقال دهيد .مشورت دار يا غذاهای مولد گاز استفاده کردهاند نيز ديده ميشود.
فوری با بخش اورژانش الزم است ،زيرا مشکل بتوان تشخيص داد که
ارزيابی .تمام کوادرانتهای شکمی را معاينه کنيد .عاليم و نشانهها
آيا بيماری کاهش سريع فشارگوش داخلی نيزوجود دارد يا نه ،چون در
شامل احساس پری در شکم ،آروغ زدن و نفخ شکمی ميباشند.
صورت وجود ،مصدوم بايد فورا به داخل محفظه فشار منتقل شود.
اقدامات درمانی .اين عارضه معموال خود بخود مرتفع شده و نياز
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به اقدام خاصی ندارد .اگر درد و احساس پری شکم ادامه پيدا کرد ،بهتر
است مصدوم را به پزشک ارجاع داد .فقط در موارد شديد نياز به محفظه
فشار پيدا ميشود.
باروترومای باد شدگی ريوی
اين عارضه نوعی باروترومای خطرناک است که به علت انبساط
گازهای موجود در ريه به هنگام باالآمدن غواص به سطح آب اتفاق
ميافتد.غواص بطور طبيعی هنگام برگشت به سطح آب،هوای درحال
انبساط را با بازدم خود دفع ميکند.اگر هوای درحال انبساط دفع نشود،
پارگی آلوئولها روی داده که به نوبه خود و براساس مقدار هوايي که از
ريه خارج شده و محل استقرار نهايي آن ،موجب انواع آسيب ميشود.
شرح حال اين مصدومان معموال به قرار زير است :غواصی که خيلي
سريع و بطور غير قابل کنترل به سطح آب برگشتهاست (به دليل تمام
شدن هوا ،ترس شديد يا کاهش وزن کمربند).
اين نوع آسيبها را مجموعا سندروم ريوی ناشی از فشار ()POPS
يا «انفجار ريه» مينامند.
پنج نوع  POPSوجود دارند ( )1اتساع بيش از حد توام با آسيب،
( )2آمفيزم مدياستينال )3( ،آمفيزم زير جلدی )4( ،پنوموتوراکس و
( )5آمبوليسم گاز شريانی
اتساع بيش از حد توام با آسيب .اين عارضه خفيف ترين نوع
 POPSبوده که در آن فقط قدری فشار به ريه وارد ميشود.
اقدامات درمانی .تمام فيلدهای ريوی را به منظور کاهش صداهای
تنفسی معاينه کنيد .درد قفسه سينه ممکن است باشد يا نباشد .در
اغلب مواقع خون در خلط يا هموپتزی مشاهده ميشود.
اقدامات درمانی .توصيه به استراحت کرده و در صورت لزوم
عاليم را درمان کنيد .عاليم حياتی و درصد اشباع اکسيژن را به کمک
دستگاه پالس اکسيمتری مانيتور نماييد .به کمک کانوالی بينی  2تا
 4ليتر اکسيژن در دقيقه به مصدوم داده و او را در پوزيشن مطلوب
انتقال دهيد .مصدوم نياز به بررسی بيشتر دارد تا معلوم شود که آيا
به اشکال شديد  POPSگرفتار نيست .بايد از انجام غواصی و پرواز
اجتناب شود.
آمفيزم مدياستينال .اين عارضه شايعترين نوع  POPSقلمداد
شده و حاصل فرار هوا از آلوئلهای پاره شده و ورود آن به فضای بين
بافتی مدياستن ميباشد.
ارزيابی .اين عارضه معموال خوش خيم است .تمام فيلدهای ريوی
را به منظور کاهش صداهای تنفسی معاينه کنيد .عاليم و نشانهها
شامل خشونت صدا ،احساس پری در ناحيه گردن و درد خفيف زير
استخوان جناغ ميباشند .در برخی مواقع درد مبهم يا احساس فشار
وجود دارد که به هنگام تنفس يا سرفه تشديد ميشود .ناحيه قفسه
سينه و گردن را برای آمفيزم زيرجلدی معاينه کنيد .در موارد شديد،
غواصان دچار درد قفسه سينه ،نفس تنگی و بلع مشکل ميشوند.

اقدامات درمانی .توصيه به استراحت کنيد .عاليم حياتی و درصد
اشباع اکسيژن را به کمک دستگاه پالس اکسيمتری .مانيتور نماييد .به
کمک کانوالی بينی  2تا  4ليتر اکسيژن در دقيقه به مصدوم بدهيد.
اين مصدومان معموال نيازی به درمان اختصاصی يا گذاشتن در محفظه
فشار ندارند .در موارد نادر و شديد نياز به بررسی بيشتری وجود دارد تا
علل ديگر درد قفسه سينه و اشکال خطرناکتر  POPSاز گردونه خارج
شوند .مصدوم را در پوزيشن سوپاين انتقال داده و توصيه کنيد تا از
انجام از فعاليتهای فشاری (غواصی و پرواز) اجتناب نمايد.
آمفيزم زير جلدی .هواي خارج شده از آلوئولهای پاره شده به
حرکت خود به سمت باال ادامه داده و به نواحی گردن و کالويکل
ميرسد.
ارزيابی .تمام فيلدهای ريوی را به منظور کاهش صداهای تنفسی
معاينه کنيد .عاليم و نشانهها شامل آماس ،کريپيتوس ،خشونت صدا،
گلو درد و بلع مشکل ميباشند.
اقدامات درمانی .غير از استراحت هيچ درمان اختصاصی نياز
ندارد .عاليم حياتی و درصد اشباع اکسيژن را به کمک دستگاه پالس
اکسيمتری .مانيتور نماييد .به کمک کانوالی بينی  2تا  4ليتر اکسيژن
در دقيقه به مصدوم بدهيد .مصدوم نياز به بررسی بيشتر دارد تا
معلوم شود که آيا به اشکال شديد  POPSگرفتار نيست .مصدوم را
در پوزيشن سوپاين انتقال داده و توصيه کنيد تا از انجام فعاليتهای
فشاری (غواصی و پرواز) اجتناب نمايد.
پنوموتوراکس.
پنوموتوراکس در کمتر از  10%موارد  POPSمشاهده ميشود ،زيرا
هوا بايد از پلور احشايي اطراف ريه فرار کند که در مقايسه با فرار هوا
از فضای بين بافتی موجود در حد فاصل ريه و پلور احشايي مقاومت
بيشتری دارد اگر غواص هنگام پارگی ريوی در عمق آب باشد ،احتمال
وقوع پنوموتوراکس فشاری وجود دارد ،زيرا حجم هوايي که طراف ريه
را گرفتهاست با ادامه باال آمدن غواص به سطح آب انبساط بيشتری
پيدا ميکند.
ارزيابی .تمام فيلدهای ريوی را به منظور کاهش صداهای تنفسی
معاينه کنيد.عاليم و نشانهها تابع اندازه پنوموتوراکس بوده و شامل
درد تيز قفسه سينه ،کاهش صداهای تنفسی ،نفس تنگی و ناتوانی
تنفسی ميباشند .مصدوم را مداوما تحت نظر داشته باشيد تا از تبديل
پنوموتوراکس ساده به فشاری جلوگيری کنيد.
اقدامات مراقبتی .توصيه به استراحت کنيد .عاليم حياتی و درصد
اشباع اکسيژن را به کمک دستگاه پالس اکسيمتری .مانيتور نماييد .به
کمک کانوالی بينی  2تا  4ليتر اکسيژن در دقيقه به مصدوم بدهيد .به
کمک سوزن شماره  14توراکوسنتز را در مورد پنوموتوراکس فشاری
اعمال کنيد .مصدوم را در وضعيت مطلوب انتقال دهيد .مصدوم نياز به
بررسی بيشتر دارد تا معلوم شود که آيا به اشکال شديد  POPSگرفتار
نيست.توصيه کنيد تا مصدوم از انجام فعاليتهای فشاری (غواصی و
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پرواز) اجتناب نمايد .گذاشتن در محفظه فشار ضرورتی ندارد.
اين ترسناک ترين عارضه
آمبوليسم گاز شريانی ()AGE
ناشی از  POPSبوده و بعد از خفگی در آب علت اصلی مرگ غواصان
قلمداد ميشود .حدود  % 30تلفات ناشی از اين عارضه ميباشند .اين
عارضه ميتواند در چهار نوع قبلی  POPSبه علت فرار هوا و تشکيل
آمبوليسم هوا روی بدهد .بطور معمول  AGEدر غواصانی روی ميدهد
که بدون بازدم مناسب و بدون کنترل به سطح آب بر ميگردند ،وضعی
که منجر به آسيب ناشی از بادشدگی ريوی ميشود .با اين وصفAGE ،
هم ميتواند در غواصانی روی دهد که بتدريج به سطح آب آمده و فاقد
نکته پاتولوژيک در ريهها هستند .بعد از آمدن به سطح آب ،يعنی زمانی
که باد شدگی بيش از حد ريوی منجر به ترکيدن آلوئولها ميشود،
هوا وارد گردش خون مويرگهای ريه گشته و از آنجا به سمت دهليز
چپ حرکت کرده و متعاقبا از طريق شريان آئورت در سيستم گردش
خون سراسری (از جمله گردش خون کرونری و مغزی) توزيع ميشود.
حبابهای هوادر گردش خون کرونری ميتوانند موجب آريتمی ،ايست
و آنفارکتوس قلبی شوند .اگر حبابها وارد گردش خون مغزی شوند،
مصدومان عاليم و نشانههای شبيه به سکته مغزی پيدا ميکنند.
برخالف بيماری کاهش سريع فشارکه عاليم با تاخير ظاهر
ميشوند ،عاليم ناشی از  ،AGEفورا يا در عرض دو دقيقه خود را نشان
ميدهند .هرگاه غواصی به محض رسيدن به سطح آب دچار ناهوشياری
شود ،تا زمانی که خالفش ثابت نشود ،بايد او را دچار  AGEدرنظر
گرفت .درمان اصلی مقابله با  AGEقرار دادن مصدوم در محفظه فشار
ميباشد.
سابقه توصيه ميشد که مصدومان دچار  AGEرا هنگام انتقال در
پوزيشن ترندلنبرگ قرار دهند ،زيرا معتقد بودند که اين اقدام مانع از
حرکت حبابها در گردش خون سيستميک ميشود .اما شواهد اخير
نشان ميدهند که اين پوزيشن نه فقط مانع حرکت حبابها نميشود
بلکه مصدوم را با کمبود اکسيژن و در نتيجه ادم مغزی روبرو خواهد
کرد .اکنون توصيه ميشود که همه مصدومان دچار ( AGEچه در
صحنه حادثه و چه هنگام انتقال) در پوزيشن سوپاين قرار داده شوند.
اين پوزيشن موجب ميشود تا حبابهای نيتروژن با سرعت بيشتری
محو شوند.
بيماری کاهش سريع فشاريا DCS
مکانيسم ايجاد اين بيماری بر اساس قانون  Henryاست .هواي
متراکمی که غواصان از آن استفاده ميکنند حاوی اکسيژن (،)21%
کربن دي اکسيد ( )%./3و نيتروژن ( )79%ميباشد .مقدار گازی که در
يک مايع حل ميشود نسبت مستقيمی با فشار بخشی آن گاز در آن
مايع دارد.اکسيژن محلول درخون مورد استفاده متابوليسم بدن بوده و
هنگام باالآمدن غواص به سطح ،حباب ايجاد نميکند.
نيتروژن که گازی خنثی بوده و در متابوليسم بدن دخالت ندارد،
خطر اصلی در ايجاد بيماری  DCSقلمداد ميشود .حالليت نيتروژن
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قاب 2ـ 17فاکتورهای مرتبط با DCS

فاکتورهای ميزبان (شخصی)
فقدان تجربه
سن باال
جنس مونث
هيپوترمی
مصرف الکل و مواد مخدر
سوراخ باز
چاقی
محروميت از خواب
دهيدراسيون
تغذيه ناکافی
تحرک فراوان در عمق يا خستگی
وجود بيماری زمينهای (مثل آسم)
سابقه قبلی DCS
فاکتورهای محيطی
دمای بسيار سرد يا بسيار گرم
درياهای خروشان
پرواز بعد از غواصی
ورزش سنگين در عمق آب
تخدير نيتروژنی
باالرفتن فشار شريانی دي اکسيد کربن
دمای پايين آب
تجهيزات معيوب و تکنيک نامناسب
رعايت نکردن اصول
ناتوانی در شناور شدن
سريع باال آمدن از آب
تمام شدن هوای درون دستگاه
کارنکردن رگالتور دستگاه
تجهيزات نامناسب يا ناآشنا
در چربی  5برابر حالليت آن در آب بوده و در بافتهای بدن متناسب
با فشار محيط حل ميشود .درنتيجه هرچقدر غواص بيشتر به عمق آب
برود ،مقدار نيتروژن محلول در بافت بيشتر ميشود .زمانی که غواص
به سطح آب برميگردد ،نيتروژن جذب شده بايد دفع گردد .اگر هنگام
صعود به سطح آب فرصت کافی برای دفع نيتروژن وجود نداشته باشد،
از حالت محول در بافتها خارج شده و به شکل حباب داخل سيستم
عروقی ميشود .حبابهای نيتروژن موجب انسداد سيستمهای عروقی
و لنفاوی گشته ،بافتها را متسع گردانده و پاسخهای التهابی را فعال
مينمايند.
اغلب غواصان در عرض اولين ساعت بعد از صعود دچار DCS
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جدول 17 - 8

بيماري كاهش سريع فشار يا  :DCSعاليم و نشانههای شايع و اقدامات درمانی

بيماری

عاليم  /نشانهها

اقدامات درمانی

تيپ يک DCS
با ال آمدنهای پوست

درد اندام مرتبط با DCS

خارش شديد ،پچ قرمز روی شانه و قفسه سينه ،مرمری شدن خود محدود شونده ،برای بروز عاليم تاخيری مرتبط با  DCSنوع درد اندام ،مصدوم تحت
پوست مقدم بر احساس سوختگی و خارش در ناحيه شانهها و نظر باشد.
تنه روی ميدهد ،سيانوز موضعی و ادم گوده گذار
تندرنس مفاصب بزرگ ،دردر خفيف تا شديد مفاصل يا درد
اندامها ،درد که معموال ثابت و بعضا نيز ضربان دار است
در  75%موارد وجود دارد ،احساس صدای خشن در مفاصل
مخصوصا هنگام حرکت ،تيپ يک  DCSممکن است به تيپ
دو تبديل شود.

درد خفيف خودبخود مرتفع ميشودبرای دردهای متوسط تا شديد 24 ،ساعت مصدوم تحت
نظر باشد .به کمک ماسک اکسيژن  100%و به مقدار  12تا  15ليتر در دقيقه به مصدوم
بدهيد ،تمام مصدومان را در وضعيت سوپاين انتقال دهيد ،تجويز مايعات بدون گلوکز با
سرعت  1تا  2ميلی ليتر بر کيلوگرم در ساعت ،مشورت فوری با مرکز کنترل پزشکی به
منظور درمان قطعی به کمک نزديکترين اطاقک فشار مجدد

تيپ دو DCS
«اختناق» قلبی ريوی

درد زير جناغ ،سرفه خفيف ،نفس تنگی ،سرفه بدون خلط ،رعايت قانون  ،ABCsبه کمک ماسک اکسيژن  100%و به مقدار  12تا  15ليتر در دقيقه
سيانوز ،تاکی پنه ،تاکی کاردي ،شوک و ايست قلبی
به مصدوم بدهيد ،انجام  BLSو  ALSدر صورت ضرورت ،تمام مصدومان را در وضعيت
سوپاين انتقال دهيد ،تجويز مايعات بدون گلوکز با سرعت  1تا  2ميلی ليتر بر کيلوگرم در
ساعت ،مشورت فوری با مرکز کنترل پزشکی به منظور درمان قطعی به کمک نزديکترين
اطاقک فشار مجدد

نورولوزيک
مغز

تغييرات بينايي ،سردرد ،کونفيوژن ،سردرگمی ،تهوع و استفراغ

نخاع

پشت درد ،احساس سنگينی يا ضعف عضالنی ،بيحسی،
فلج ،احتباس ادراری ،بي اختياری مدفوع

گوش داخلی

سرگيجه ،آتاکسی

ميشوند ،اما تعدای از آنها حدود  6ساعت بعد گرفتار عاليم ميشوند.
فقط  2%آنها دچار عاليم تاخيری (در فاصله  24تا  48ساعت) خواهند
شد .عاليم ناشی از  DCSرا به تيپ يک (فرم خفيف که سيستمهای
پوستی ،لنفاتيک ،عضالنی اسکلتی را درگير مينمايد) و تيپ دو (فرم
شديد که سيستمهای نورولوژيک و قلبی عروقی را درگير مينمايد)
دسته بندی ميکنند.اصطالح ناخوشی دکمپرسيون ( )DCIشامل
تيپ يک و دو  DCSو  AGEميباشد .عاليم خفيف  DCSشامل
خستگی و احساس ضعف عمومی است .با اين حال ،عاليم خفيف
ميتوانند مقدمه عاليم و نشانههای شديدتری مانند بيحسی ،ناتوانی
عضالنی و فلج باشند.مطالعات جديد نشان ميدهند که از نظر بالينی
بهتر است DCSرا براساس ناحيه گرفتار بدن و نه تيپ يک و دو دسته
بندی کنند .امدادگران بايد حتی مصدومان دچار  DCSخفيف را تحت
اکسيژن  100%قرار داده و فورا برای مداوا در محفظه فشار مشورت
بگيرند .بسياری از غواصان دچار نوع خفيف  DCSمورد ارزيابی طبی
قرار نميگيرندغواصان ممکن است تا بيش از  30ساعت بعد شکايتی را
مطرح نکنند ،زيرا انکار  DCSدر ميان آنها بسيار شايع ميباشد.
چندين فاکتور يک غواص را نسبت به ابتال به  DCSمستعد
ميکنند .برخی از اين فاکتورها جذب نيتروژن به داخل بافت در هنگام
فرورفتن در عمق آب را افزايش داده و آزاد شدن آن از بافتها در
هنگام صعود را کاهش ميدهند .برخی فاکتورهای شخصی و محيطی
و نيز عيب دستگاه و تکنيک نامناسب خطر وقوع  DCSرا باال ميبرند

(قاب .)17-2
درد اندام (تيپ يک  .)DCSاين نوع  DCSحاصل تشکيل
حباب در سيستم عضالنی اسکلتی بوده و معموال در يک يا چند مفصل
اتفاق ميافتد .شايعترين مفاصل درگير به ترتيب عبارتند از :شانه ،آرنج،
زانو ،هيپ ،مچ دست ،مفاصل دست و مفصل پاشنه .شدت اين درد
مانند درد ناشی از تاندونيت بوده ومفصل به هنگام حرکت صدايي
خشن دارد .درد بتدريج شروع شده و به عنوان دردی عميق ومبهم و با
شدت خفيف تا شديد بيان ميشود .هرچند که اين نوع  DCSخطرناک
نميباشد ،اما حکايت از وجود حبابها در گردش خون وريدی دارد.
درصورتيکه تحت درمان قرار نگيرد ميتواند به اشکال شديدتر منجر
شود.
پوستی و لنفاتيک (تيپ يک  .)DCSاين نوع ناشايع بوده و
بيانگر دفع ناچيز حبابهايي است که در پوست يا سيستم لتنفاوی
تشکيل ميشوند« .باالآمدنهای پوستی» چندان شايع نبوده و معموال
خطری دربرندارند ،اما عاليم مرمری شدن و نقطه نقطه شدن پوست به
منزله پيش درآمد عوارض نورولوژيک تاخيری قلمداد ميشوند .عاليم
شامل راشی بزرگ است که به پچی قرمز رنک يا کبودی پوست تبديل
ميشود .انسداد لنفاتيک ميتواند به تورم و نارنجی شدن ظاهر پوست
منتهی شود.
قلبی عروقی (تيپ دو  .)DCSبه اين نوع شديد « DCSاختناق»
ميگويند که حاصل تجمع فراوان حبابها در سيستم مويرگی ريوی

تروماي محيطي :2غرق شدن ،صاعقه ،غواصي و ارتفاع

قاب 17-3

فصل هفدهم
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مورد آنها اعمال خواهد شد .توصيه ميشود که همه مصدومان دچار
آسيبهای ناشی از غواصی برای عاليم و نشانههای  AGEو DCS
مورد معاينه قرار گيرند ،زيرا درمان اصلی و نجات بخش همانا گذاشتن
مصدوم در محفظه فشار ميباشد.

آمبوليسم گاز شريانی يا AGE
حدود  5%تمام مصدومان دچار  AGEفورا گرفتار آپنه ،ناهوشياری
و ايست قلبی خواهند شد .ساير مصدومان عاليمی شبيه به سکته حاد
مغزی از خود نشان ميدهند که شامل ناهوشياری استوپور ،کونفوزيون،
همی پارزی ،تشنج ،سرگيجه ،اختالل بينايي ،تغييرات حسی و سردرد
ميباشند.

بيماری کاهش سريع فشار

ميباشد.هيپوتانسيون بدليل آمبوليسم وسيع هوا در سيستم وريدهای
ريوی عارض ميشود .عاليم شامل سرفه بدون خلط ،درد زير جناغ،
سيانوز ،نفس تنگی ،شوک و ايست قلبی تنفسی ميباشند .اين اختالل
شبيه به سندروم ديسترس حاد تنفسی يا  ARDSاست.
طناب نخاعی (تيپ دو  .)DCSماده سفيد طناب نخاعی در برابر
تشکيل حباب آسيب پذير بوده و حالليت نيتروژن در ميلين نخاع بسيار
زياد است .شايعترين محل اين نوع  DCSبخش تحتانی نخاع توراسيک
ميباشد .نواحی لومبار ،ساکرال و گردنی در مرتبه بعد قرار دارند .عاليم
شايع شامل درد ناحيه کمر و«احساس سنگينی» در اندامهای تحتانی
ميباشند .مصدوم دچار اين نوع  DCSاغلب بيان مبهمی از عاليم
داشته و از «حسهای عجيب و غريب» يا از پارستزی صحبت ميکند
که ميتوانند به ناتوانی عضالنی ،بيحسی و فلج منتهی شوند .اختالل
در کارکرد روده و مثانه نيز گزارش شده که ممکن است به احتباس
ادراری منتهی شود.
جدول  17-8عاليم و نشانههای بيماری کاهش سريع فشارو درمان
آنرا به اختصار نشان ميدهد.

تيپ يک  DCSبا درد شديد مفصل ،خارش خفيف تا شديد و
انسداد عروق لنفاوی (لنفادما) خود را نشان ميدهد .تيپ دو  DCSبا
عاليمی ظاهر ميشود که حکايت از د رگيری سيستم اعصاب مرکزی
از جمله ضعف عضالنی ،بيحسی تا فلج دارد .مشخصات غواصی و شرح
حال پزشکی حادثه مرتبط با غواصی را از يکی از همکاران مصدوم
بدست آوريد از جمله ( )1زمان شروع عاليم و نشانهها )2( ،منبع تنفس
(مثال هوا يا مخلوط گازها Heliox،يا مخلوط اكسيژن و هليم) (3) ،
پرونده غواصی (فعاليت غواصی ،عمق؛ مدت زمان ،تعداد دفعات غواصی،
فاصله بين دفعات)  )4( ،محل غواصی و وضعيت آب )5( ،فاکتورهای
خطر در غواصی )6( ،مشکالت طبی و تجهيزاتی در حين رفتن به عمق
و باالآمدن به سطح )7( ،آيا غواصی از نوع دکمپرسی يا غير دکمپرسی
بودهاست )8( ،سرعت باالآمدن به سطح )9( ،توقفهای دکمپرسي،
( )10فعاليت بعد از غواصی )11( ،پرواز بعد از غواصی )12( ،سابقه
حال و گذشته پزشکی )13(،استفاده از دارو و ( )14مصرف الکل و
مواد مخدر.

اقدامات مراقبتی

قانون  ABCرا رعايت کرده ،از راه هوايي محافظت نموده و روشهای
 BLSو  ALSرا درصورت لزوم اجرا کنيد .اکسيژن  100%به مقدار
 12تا  15ليتر در دقيقه به مصدوم بدهيد .مايع وريدی نرمال سالين
يا رينگر الکتات (ونه دکستروز) را شروع کنيد (با سرعت 1تا  2ميلي
ليتر برکيلوگرم در ساعت) .عاليم حياتی ،پالس اکسيمتری و نوار قلب را
مانيتور نموده و تشنج را کنترل نماييد .مصدوم را از هيپوترمی محفوظ
نگه داشته و با مرکز کنترل پزشکی به منظور بهرمندی ازنزديک ترين
محفظه فشار فورا مشورت کنيد.در اين اطاقکها مصدوم تحت اکسيژن
 100%هيپرباريک قرار ميگيرد .مصدوم را در وضعيت سوپاين انتقال
دهيد .اگر قرار است مصدوم دچار هرگونه آسيب ناشی از غواصی با
ارزيابی
هليکوپتر يا هواپيماهائي كه تنظيم فشار در آنها انجام نمي شود منتقل
در اينجا روش برخورد استانداردی برای مصدومان دچار  AGEشود ،بهتر است ارتفاع پرواز پائين و در حد  500پا باشد و برای به
و  DCSبيان ميشود تا اطمينان حاصل شود که مراقبت خوبی در حداقل رساندن خطر انبساط حبابها وساير تروماهای ناشی از ديس
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قاب 4ـ17

روش درمانی فشار مجدد با اکسيژن هيپرباريک يا  HBOدر آسيبهای مرتبط با غواصی

اهداف  HBOدرمانی در آسيبهای مرتبط با غواصی ناشی از
باروترومای ريوی و  DCSعبارتند از :فشردن (کوچک گردانيدن) حبابها
و افزايش انتقال اکسيژن به بافتها HBO .درمانی شامل مکانيسمهای
زير است:
•
•
•
•
•
•
•

کاهش حجم حبابها
تسريع بازجذب حبابهای محلول
افزايش انتقال اکسيژن به بافتها
تصحيح هيپوکسی
افزايش گراديان ديفوزيونی برای نيتروژن
کاهش ادم
کاهش نفوذ پذيری عروق خونی

تمام غواصان دچار  AGEو  DCSرا بايد برای انجام فوری HBO
درمانی آماده نمود ،زيرا اگر اين اقدام ظرف  6ساعت بعد از شروع عاليم
انجام شود ،موفقيت بيشتری به همراه دارد .غواصان همواره در نزديکی
اطاقکهای فشار مجدد قرار نداشته و بنابراين احتمال تاخير تا رسيدن به
آنجا (چه از طريق زمينی و چه از طريق هوايي) وجود دارد.
همواره مصدوم در وضعيت سوپاين قرار داده شود .با دادن اکسيژن
 100%به کمک ماسک و تزريق مايعات ايزوتونيک يا رينگر الکتات ميتوان
سرعت دفع حبابهای نيتروژن را تسريع نمود .در طول درمان با فشار
مجدد ،مصدومان دچار  AGEو  DCSدر فشار  2/5تا  3اتمسفر و به مدت
 2تا  4ساعت تحت HBOدرمانی قرار داشته و از اکسيژن  100%استفاده

باريسم ،هيچگاه ارتفاع پرواز از يک هزار پا تجاوز نکند.
درمان قطعی باروتروماهای اختصاصی از جمله  AGEو DCS
عبارت از تجويز اکسيژن  100%به کمک ماسک با فشار  2تا  3برابر
فشار اتمسفر سطح دريا دريک محفظه فشار ميباشد .براساس قانون
 ،Boyleبا افزايش فشار محيط اندازه حبابها کوچک شده و مصدوم
فورا احساس بهبودی خواهد نمود .عالوه براين غلظت اکسيژن در داخل
بافتها نيز افزايش پيدا ميکند .قاب  17-4روش درمانی فشار مجدد و
اکسيژن هيپر باريک را نشان ميدهد.

پيشگيری از وقوع آسيبهای ناشی از غواصی

ميکنند .در صورتيکه وضع بالينی مصدوم بهبود نيابد ،ممکن است درمان
طوالنی مدت و مکرر ضرورت ضرورت داشته باشد .اصول  HBOدرمانی
شامل موارد زير است:
• هرنوع عاليم يا نشانههای دردناک يا نورولوژيک در  24ساعت بعد از
غواصی ،به عنوان  DCSتلقی ميشود مگر آنکه خالفش ثابت شود.
• هرنوع عاليم يا نشانههای دردناک يا نورولوژيک در  48ساعت پرواز بعد
از غواصی ،به عنوان  DCSتلقی ميشود مگر آنکه خالفش ثابت شود.
• هر غواص دچار عاليم و نشانههای  DCIبايد تحت  HBOدرمانی
قرار گيرد.
• هيچگاه از درمان موارد مشکوک فروگذار نشود.
• درمان فوری نتايج خوبی به همراه دارد ،درحاليکه درمان تاخيری
وضع را بدتر مينمايد.
• تاخيرهای طوالنی مانع از انجام درمان نميشوند ،زيرا غواصان به HBO
درمانی چند روز تا چند هفته بعد از آسيب ديدگی پاسخ ميدهند.
• مصدوم را برای عاليم بهبودی يا پيشرفت عاليم تحت مراقبت داشته
باشيد.
• درمان ناکافی منجر به برگشت بيماری ميشود.
• تا زمان بهبودی بالينی درمان را ادامه دهيد.

زندگی فرد را به دليل خود بيماری ،وقوع آن در زير آب و ناکافی بودن
امکانات طبی موجود در آن شرايط در معرض خطر قرار دهد.
• اختالل در پرفوزيون بافتها يا ديفوزيون گازهای خنثی ،خطروقوع
 DCSرا باال ميبرد
• شرايط نا مناسب جسمانی خطر وقوع  DCSو مشکالت طبی
مرتبط با تحرک را باال ميبرد .فاکتورهايي که ميتوانند وضع جسمانی
را دچار اختالل کنند ممکن است فيزيولوژيک يا فارماکولوژيک باشند.
• در زنان حامله ،آسيبهای ديس باريک ،جنين را در معرض خطر
قرار خواهند داد.

غواصان مجاز نياز به باز آموزی مداوم در مورد پيشگيری و پرواز بعد از غواصی

شناسايي آسيبهای مرتبط با غواصی دارند .همه غواصان تازه کار بايد
قبل از تمرين با اصول پزشکی آشنايي داشته باشند 5 .دسته تستهای
غربالگری به منظور شناسايي افراد در معرض خطر آسيبهای ناشی
از غواصی وجود دارند .اين تستهای توصيهای براساس نظرخواهی
از متخصصين غواصی تهيه شدهاند .برای آشنايي با موارد ممنوعيت
مطلق ،نسبی و موقت غواصی به قاب  17-5مراجعه کنيد.
• ناتوانی در متعادل گردانيدن فشار در يک يا چند فضای حاوی هوا،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خطر باروتروما را باالميبرد.
• امراض طبی يا روانی ممکن است در زير آب شعله ور گشته و ارتفاع باال

به علت گسترش غواصی در نقاط مختلف دنيا ،احتمال دارد که
برخی افراد روز قبل از پرواز ،غواصی کرده باشند .پرواز بعد از غواصی،
براساس اصل  ،Boyleميتواند خطر وقوع  DCSرا در حين پرواز يا
بعد از رسيدن به مقصد باال ببرد ،زيرا فشار اتمسفر در هواپيماهای
تجاری کاهش پيدا ميکند.
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قاب 5ـ 17وضعيتهای نامناسب برای غواصی به کمک اسکوبا

مطلق ًا نامناسب
سابقه صرع يا ساير اختالالت تشنجی

ديابت وابسته به آنسولين
بيماری عالمت دار شريان کرونری
بيماری داسی شکل
سنکوپ غير قابل توضيح
ناتوانی در متعادل نمودن فشار در گوش ميانی
بيماری تاول دار ريه
بيماری انسدادی قابل توجه ريوی
اعتياد به مواد مخدر
بيماری واکنشی راه هوايي (آسم)
پنوموتوراکس خودبخودی
پارگی پرده صماخ گوش

نسبت ًا نامناسب

ميگرن يا ساير سردردهای عروقی
جراحی گوش ميانی با گذاشتن پروتز در زنجيره هدايت
سابقه قبلی اختالل ناشی از غواصی
هيپرتانسيون
کاهش دقت بينايي

موقتا نامناسب
برونشيت
حاملگی
فتقهای شکمی

درآمريکا هر ساله  40ميليون نفر به ارتفاع  2400متری صعود کرده
و در فعاليتهايي مانند برف سواری ،اسکی در کوهستان ،پياده روی
در برف ،اردو زدن ،برگزاری کنسرت و جشن شرکت ميکنند .بنابراين
بسياری از مردم در معرض خطر بيماری مرتبط با ارتفاع باال ميباشند
که چند ساعت تا چند روز بعد از صعود روی ميدهد .امدادگران بايد
با عوامل مستعد کننده اين بيماری ،عاليم و نشانههای آن ،اقدامات
مراقبتی و روشهای پيشگيری آشنايي داشته باشند تا صدمات و تلفات
ناشی از آن را تقليل دهند .در اين بخش ،سه بيماری طبی که مستقيما
با ارتفاع باال ارتباط دارند معرفی شده و بر وضعيتهای زمينهای تشديد
کننده اين بيماريها تاکيد ميشود.

اپيدميولوژی
بيماری ارتفاع باال يا  High- altitude illnessدر برگيرنده دو
سندروم مغزی و يک سندروم ريوی يعنی( )1بيماری حاد کوهستان
يا  )2( ،AMSادم مغزی ناشی از ارتفاع باال يا  HACEو ( )3ادم
ريوی ناشی از ارتفاع باال يا  HAPEميباشد .هرچند که خطرات ابتال
به بيماری ارتفاع باال ناچيز ميباشند ،اما اگر اين بيماری شروع شود
پيشرفت آن ميتواند کشنده باشد.
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قاب 6ـ 17اصول مصوب  DANبرای پرواز مطمئن بعد از غواصی

اصول زير حاصل اجماع آرای کارشناسانی است که در کارگاه پرواز
بعد از غواصی شرکت نمودهاند .اين اصول برای پروازهای در ارتفاع 610
تا  2438متر و برای کسانی که فاقد عاليم  DCSميياشند ،قابل تسری
است .رعايت سطح زمانی قبل از پرواز به منزله دچار نشدن به DCS
قلمداد نميشود .هرچقدر فاصله زمانی پرواز بعد از غواصی طوالنی تر
باشد ،احتماال خطر  DCSکمتر است.
•
فاصله زمانی حداقل برای پرواز بعد از يک نوبت غواصی بدون
سابقه  DCS 12ساعت پيشنهاد ميشود.
•
فاصله زمانی حداقل برای پرواز بعد از چد نوبت غواصی در روز
يا چندين روز غواصی پشت سرهم  18ساعت پيشنهاد ميشود.
برای موارد غواصی نيازمند توقفهای فشار زدايي ،نميتوان توصيه
خاصی ارائه داد.اما بنظر ميرسد که فاصله زمانی بيش از  18ساعت
قدری محتاطانه باشد.

 AMSنوع خفيف بيماری ارتفاع باال محسوب شده و بندرت در
ارتفاع زير  2000متر ديده ميشود ،اما ميزان بروز آن با افزايش ارتفاع
به  2060تا  2440متر به  1%/4تا  25%باال ميرود .موارد بروز اين
بيماری در ارتفاع باالتر از  2500متر به  20تا  24درصد و در ارتفاع
 14000متر به  40تا  50درصد ميرسد .هرگاه صعود به ارتفاع 14000
متری خيلي سريع (بجای چند روز در عرض چند ساعت) انجام شود،
ميزان بروز اين بيماری به بيش از  90%بالغ ميشود .گذشته از اين
تعداد کمی ( 5تا  10درصد موارد)  AMSخفيف به نوع شديد آن يعنی
 HACEتبديل ميشوند HACE .نوع شديد و نورولوژيک بيماری
ارتفاع باال بوده و ميزان بروز آن در مردم عادی در ارتفاع باالتر از 2500
متر حدود %/.1 .ميباشد .اين ميزان در افراد ورزشکار به 1تا  2درصد
افزايش مييابد.
 HAPEخيلی نادر است اما علت اغلب مرگهای ناشی از بيماری
ارتفاع باال ميباشد .ميزان بروز آن در مردم عادی در ارتفاع 2500
حدود  /.1تا  /1درصد ميباشد .اين ميزان در ميان کوهنوردان در ارتفاع
 4000متری به  2تا  6درصد افزايش پيدا ميکند .ميزان تلفات ناشی
از  AHPEمعموال  11%بوده و اگر مداخالت درمانی انجام نشوند اين
ميزان به  44%بالغ ميگردد .در فاصله سالهای  1975تا  1982تعداد
تلفات ناشی از  HAPEدر کلرادوی آمريکا  47نفر گزارش شدهاست.
اين افراد مردان سالمی بودهاند که در ارتفاع متوسط  2330متری
اسکی بازی ميکردهاند.

هيپوکسی هيپوباريک
سه سطح ارتفاع تعريف شدهاند .ارتفاع باال از 1500متر تا 3500
متر را شامل ميشود .اغلب کوههای آمريکا در اين محدوده ارتفاع قرار
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داشته و بيماری ارتفاع باال نيز در اين نواحی بيشتر گزارش ميشود
(احتماال بخش اعظم کوههای ايران نيز چنين ارتفاعی دارند .مترجم).
ارتفاع بسيار باال از  3500تا  5500متر را شامل شده و اغلب موارد
شديد بيماری ارتفاع باال در اين محدوده روی ميدهند .ارتفاع بغايت
باال از  5500متر باالتر را شامل ميشود .با افزايش ارتفاع ،محيط زيست
با فردی که به کمبود اکسيژن عادت نکرده باشد بنای ناسازگاري
خواهد گذاشت .اين کمبود اکسيژن در ارتفاع باال موسوم به هيپوکسی
هيپوباريک ميباشد.
ارتفاع باال محيط منحصر بفردی قلمداد ميشود ،زيرا مقدار
اکسيژن برای تنفس کاهش پيدا کرد ه و درنتيجه هيپوکسی سلولی
ايجاد ميشود .قانون  Bolyeميگويد که حجم گاز نسبت معکوسی با
فشار خارجی وارده به آن داشته و بنابراين در ارتفاعات باالتر هوا رقيقتر
ميشود .در مقايسه با سطح دريا يا يک اتمسفر ،فشار اتمسفريک در
ارتفاع  5500متری به نيم اتمسفر تقليل پيدا ميکند .اين رابطه مرتبط
است با قانون  Henryکه ميگويد غلظت گاز در محلول متناسب با
فشار بخشی آن گاز ميباشد
اگرچه غلظت اکسيژن در ارتفاعات کماکان  21%است ،کاهش فشار
اتمسفر در ارتفاع باال منجر به کاهش فشار بخشی اکسيژن ()Po2
ميشود .مثال فشار بخشی اکسيژن در سطح دريا (يک اتمسفر) برابر
 160ميلی ليتر جيوه است ،اما اين فشار در ارتفاع  5500متری به
 80ميلی ليتر جيوه تقليل يافته که منجر به کمبود اکسيژن مورد نياز
تنفس در اين ارتفاع ميشود .جدول  17-9نشان ميدهد که هم گام
با افزايش ارتفاع از سطح دريا به ارتفاع بغايت باال ،به همان نسبت نيز
فشار بارومتريک ،فشار گازهای داخل خون و درصد اشباع اکسيژن
شريانی ( )Sao2تقليل پيدا ميکند .الزم به يادآوری است که Sao2
در افراد سالم انطباق يافته تا رسيدن به ارتفاع  2810متری بطور
متوسط بيش از  91%ميباشد .امدادگران بايد بدانند که همه مصدومان
عالمتدار با پالس اکسيمتری  91%نياز شديد به اکسيژن  100%دارند،
زيرا اين عدد بيانگر هيپوکسی متوسط( 86تا  91درصد) است.
جدول -17 9

اين رابطه بين افزايش ارتفاع و هيپوکسی پيشرونده ،اساس تغييرات
سريع فيزيولوژيک در تعداد تنفس و برون ده قلبی و نيز تغييرات
بيوشيميايي را تشکيل ميدهد .در نتيجه اين هيپوکسی هيپوباريک
و هيپوکسمی حاصل از آن است که افراد انطباق نيافته را در معرض
بيماری ارتفاع باال قرار ميدهد.

بيماری ارتفاع باال
فاکتورهای دخيل در بيماری ارتفاع باال
بروز بيماری ارتفاع باال در هر فردی تابع مجموعهای از فاکتورهای
اختصاصی ميباشد.
افزايش ارتفاع و سرعت صعود .بروز و شدت بيماری ارتفاع
عمدتا تابع سرعت صعود ،ارتفاع مورد نظر و مدت زمان ماندگاری در آن
ارتفاع ميباشد ،زيرا اين سه عامل فشار هيپوکسيک بر بدن را افزايش
ميدهند.
سابقه قبلی بيماری ارتفاع باال .سابقه قبلی عامل پيش بينی
کننده باارزشی ميباشد ،زيرا اگر فردی با همان سرعت و به همان
ارتفاع برگردد ،بدون شک دچار بيماری ارتفاع باال خواهد شد .ميزان
بروز  HAPEبرای افراد با سابقه قبلی که خيلي سريع تا ارتفاع 4560
متری صعود ميکنند از 10درصد به  60درصد افزايش پيدا ميکند.
انطباق يافتگی قبلی .سکونت در ارتفاع باالی 900متری از سطح
دريا نوعی انطباق يافتگی محسوب شده و موجب آن خواهد شد تا در
صعود به ارتفاعات باالتر هم از ميزان بروز بيماری ارتفاع باال و هم از
شدت آن کاسته شود .با اين وصف ،اگر سرعت صعود سريع بوده يا
ارتفاع مورد نظر خيلی باال باشد ،اين مصونيت محدود خواهد بود.
سن و جنس .سن و نه جنسيت ،فاکتور مهمی در بروز AMS
قلمداد ميگردد ،زيرا ميزان بروز در افراد بيش از  50سال کمتر است.
 HAPEدر کودکان و نوجوانان زياد ديده شده و شدت آن هم بيشتر

رابطه ارتفاع ،فشار بارومتريک( ،)PBگازهای خون شريانی و درصد اشباع اکسيژن

ارتفاع (متر)

ارتفاع (فوت)

( PBميليمتر جيوه )

( Pao2ميليمتر جيوه)

)%( Sao2

(Paco2ميليمتر جيوه)

سطح دريا

سطح دريا

760

100

98

40

1646

5400

630

73

95

35/6

2810

9200

543

60

91

33/9

3660

12020

489

47

84/5

29/5

4700

15440

429

44

78

27/1

5340

17500

401

43

76/2

25/7

6140

20140

356

35

65/6

22
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است اما در افراد مذکر و مونث اين گروههای سنی به يکسان بروز پيدا
ميکند.
آمادگي جسمی و فعاليت .بروز و شدت بيماری ارتفاع باال
ارتباطی با آمادگي جسمی ندارد .آمادگي جسمی درجه انطباق يافتگی
را باال نميبرد .آمادگي جسمی خوب نبايد افراد را به تالش بيشتر
ترغيب کند ،زيرا فعاليت بيش از حد در ارتفاع باال موجب هيپوکسمی
بيشتر و در نتيجه بروز زود هنگام بيماری ارتفاع باال خواهد شد.
داروها و مواد سمی .از مصرف هر ماده ای که تنفس را با مشکل
مواجه نموده و الگوی خواب را مختل گرداند ،بايد در ارتفاع باال خوداری
شود ،زيرا هيپوکسمی ناشی از ارتفاع را بيشتر خواهد نمود .اين مواد

عبارتند از :الکل ،باربيتوراتها و مواد مخدر
بيماريهای طبی قبلی .قاب 17-7ليست امراض زمينهای را
نشان ميدهد که ارتفاع باال آنها را تشديد مينمايد (شامل موارد کم
خطر ،احتياطی و ممنوع) .به عالوه ،برخی بيماريها طبی اختصاصی
نيز بطور مشخص استعداد ابتال به بيماری ارتفاع باال را افزايش ميدهند
که عبارتند از:
• اختالالت مادرزادی قلبی ريوی شامل فقدان شريان ريوی،
هيپرتانسيون ريوی اوليه ،نقايص مادرزادی قلب
• جراحی شريان کاروتيد شامل تاباندن اشعه به اجسام کاروتيد
يا تخريب آنها

قاب 7ـ 17امراض ش�ايعی که در ارتفاع باال تش�ديد ميش�وند
(بدون تجويز اکسيژن)

سرما .دمای سرد محيط ،خطر بروز  HAPEرا افزايش ميدهد،
زيرا سرما فشار شريانی ريوی را باال ميبرد.

موارد کم خطر

جوان يا پير بودن
آمادگي بدني يا فقدان آن
چاقی
ديابت
بعد از عمل پيوند عروق كرونر روی قلب (بدون آنژين)
 COPDخفيف
آسم
حاملگی کم خطر
هيپرتانسيون کنترل شده
تشنج کنترل شده
اختالالت رواني
بيماريهای نئوپالستيک
امراض التهابی

موارد رعايت احتياط

 COPDمتوسط
نارسايي احتقانی قلب يا ( CHFجبران شده)
سندرومهای آپنه خواب
بي نظميهای مشکل آفرين قلبی
بيماری شريان کرونری  /آنژين پايدار
حاملگی پر خطر
خصيصه داسی شکل
بيماريهای عروق مغزی
هرنوع بيماری محدود کننده گردش خون ريوی
اختالل تشنجی (بدون مصرف دارو)
کراتوتومی شعاعی

موارد ممنوعه

آنمی داسی شکل (با سابقه مثبت حمالت)
 COPDشديد
هيپرتانسيون ريوی
 CHFجبران نشده

بيماری حاد کوهستان يا AMS
 AMSسندرومی خود محدودشونده است که به علت عاليم
مشترک براحتی با تعدادی از بيماريهای ديگر از جمله آنفلوآنزا ،سردرد
تنشی ،خستگی مفرط و دهيدراسيون ،اشتباه ميشود AMS .به عنوان
نوعی سردرد در فرد انطباق نيافتهای تلقی ميشود که اخيرا به ارتفاع
باالی  2500متری صعود نموده و يک يا چند عالمت  AMSرا پيدا
کردهاست .با اين حال AMS ،در ارتفاع  2000متری نيز ميتواند روی
بدهد .اکنون  AMSبه عنوان نوع خفيف ادم مغزی تلقی ميشود که
معموال پيش درآمد  HACEو  HAPEميباشد .اغلب موارد AMS
تبديل به نوع شديد بيماری ارتفاع باال نخواهند شد ،مگر آنکه ماندگاری
درارتفاع باال ادامه پيدا کند.
عالمت اصلی  ،AMSسردرد طوالنی مدت خفيف تا شديد است
که ناشی از وازوديالسيون مغزی منطبق با هيپوکسی ميباشد .بيماران
اظهار ميدارند که سردردی ضربان دار در ناحيه پشت سری و تمپورال
دارند که در شب و به هنگام بيدار شدن از خواب تشديد ميشود.
ساير عاليم شامل تهوع ،استفراغ ،بيخوابی ،سرگيجه ،احساس بيحالی،
خستگی و خواب مشکل ميباشند .احساس ضعف و فقدان اشتها به
همراه کاهش برون ده ادراری نيز ممکن است وجود داشته باشند.
تشخيص زودهنگام عاليم  ،AMSدارای اهميت فراوانی است ،زيرا
توقف صعود مانع از تبديل شدن بيماری قابل پيشگيری ( )AMSبه
فرم شديد آن ( )HACEخواهد شد.
عاليم  AMSميتوانند يک ساعت بعد از رسيدن به ارتفاع باال
ظاهر شوند ،اما معموال  6تا  10ساعت بعد خود را نشان خواهند داد.
عاليم معموال در  24تا  72ساعت به حداکثر خود رسيده و در عرض
 3تا  7روز محو ميشوند .اگر عاليم بعد از  3روز ظاهر گشته و شامل
سردرد نباشد و اگر دادن اکسيژن موجب بهبودی نشود ،بيماری احتماال
 AMSنيست.
ارزيابی .اگر مصدومان هوشيار باشند ،کليد تشخيص گرفتن شرح
حال پزشکی شامل زمان شروع و شدت عاليم ،سرعت صعود ،مدت
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تماس و ميزان فعاليت ميباشد .عاليم حياتی از جمله پالس اکسيمتری ادم مغزی ناشی از ارتفاع باال يا HACE

را مانيتور نماييد .سوابق طبی مصدوم را نيز درنظر داشته باشيد.
چون سردرد شايعترين عالمت  AMSميباشد ،به محل و کيفيت
آن توجه داشته باشيد .سرفه خشک و نفس تنگی در زمان فعاليت
عاليمی شايع در ارتفاع بوده و اختصاصی  AMSقلمداد نميشوند.
فونکسيون نورورلوژيک را ارزيابی کرده و بطور اختصاصی به آتاکسی
و لتارژی بيش از حد توجه داشته باشيد چون ميتوانند عاليم دال بر
بروز  HACEباشند.
اقدامات مراقبتی .پايين آمدن به ميزان  500تا  1000متر
موجب محو سريع عاليم خواهد شد AMS .خفيف خودبخود بهبود
پيدا ميکند ،اما مصدومان بايد صعود و هر نوع فعاليت ورزشی را تا
زمان بهبودی عاليم متوقف نمايند .برای سردرد داروی مسکن و برای
تهوع داروی ضد استفراغ تجويز کنيد .برای مقابله با عاليم متوسط
بهتر است مصدوم به ارتفاع پايين تری هدايت شده و تجويز اکسيژن
به ميزان  2تا  4ليتر در دقيقه شروع شود .به کمک پالس اکسيمتر
درصد  SaO2را برآورد نماييد .اگر کمتر از  90%بود ،اکسيژن را 1تا
 2ليتر باالببريد و مجددا ارزيابی کنيد .برای مقابله با عاليم نورولوژيک
به بخش اقدامات مراقبتی مرتبط با  HACEمراجعه شود .مصدومان
دچار مشکالت طبی زمينهای که با صعود تشديد ميشوند ،را بايد با
اکسيژن انتقال داد تا از نظر بيماری اوليه و بروز بيماری ثانويه ارتفاع
باال مورد بررسی قرار گيرند.
جدول  17-10عاليم و نشانهها ،اقدامات درمانی و مراقبتی و
پيشگيری از بروز بيماری ارتفاع باال را به اختصار نشان دادهاست.
جدول 17 10-

 HACEسندروم نورولوژيک بسيار خطرناکی است که در افراد
دچار AMSو  HAPEظاهر ميشود .در ارتفاعات باالتر از 2438
متری جريان خون مغزی در پاسخ به وازوديالسيون ناشی از هيپوکسی
افزايش پيدا ميکند .بنظر ميرسد که مکانيسم اين عارضه مرتبط با
وازوديالسيون مغزی ،افزايش نفوذ پذيری مويرگی موجود در سد خونی
– مغزی و ناتوانی نسبی در جبران ادم بيش از حد مغزی باشد.
 HACEدر عرض  3تا  5روز بعد از استقرار در ارتفاع  2750متری
روی ميدهد ،اما معموال در ارتفاع  3600متری درعرض چند ساعت
عاليم ظاهر ميشوند .برخی عاليم و نشانههای نوع خفيف تا متوسط
 AMSممکن است وجود داشته باشند ،عاليم اصلی  HACEشامل
کاهش سطح هوشياری و آتاکسی همراه با خوابآلودگی  ،استوپور و
رفتارهاي عجيب مي باشندكه به سمت كما پيشرفت مي نمايد.مرگ
در اثر هرنياسيون مغز رخ خواهد داد.
ارزيابی .اگر مصدومان هوشيار باشند (مانند  ،)AMSکليد
تشخيص گرفتن شرح حال پزشکی شامل زمان شروع و شدت عاليم،
سرعت صعود ،مدت تماس و ميزان فعاليت ميباشد .عاليم حياتی از
جمله پالس اکسيمتری را مانيتور نماييد .سوابق طبی مصدوم را نيز
درنظر داشته باشيد .ارزيابی صداهای ريوی ضرورت دارد ،زيرا ارتباط
محکمی بين  HACEو  AHPEموجود است.
اقدامات مراقبتی .بعد از بروز اولين عاليم و نشانههای HACE
نبايد اقدامات درمانی ومراقبتی را به تاخير انداخت .اولويت اساسی در
هر مصدوم دچار  HACEفرود فوری همراه با تجويز اکسيژن پرفشار

بيماری ارتفاع باال ( AMS، HACEو  : )HAPEعاليم ،نشانهها ،درمان و پيشگيری

عاليم و نشانهها

اقدامات درمانی

پيشگيری

AMS
خفيف :سردرد ،تهوع ،سرگيجه و خستگی در
 12ساعت اول

متوسط :سردرد متوسط تا شديد ،تهوع
شديد ،استفراغ ،کاهش اشتها ،سرگيجه،
بيخوابی ،احتباس ادرار

اکسيژن  1تا  2ليتر در دقيقه 500 ،تا  1000متر برگشت به پايين،

توقف صعود تا مرتفع شدن عاليم ،تجويز داروی مسکن درصورت
لزوم

صعود با سرعت کند ،گذراندن شب در ارتفاع متوسط ،اجتناب از
فعاليت شديد ،اجتناب از رفتن مستقيم به ارتفاع  2750متری
تجويز استازوالميد ( 125تا  250ميلی گرم دو بار در روز) يک
روز قبل از صعود و ادامه آن تا دو روز ،مصدوم دچار  AMSرا
فورا تحت مراقبت قرار دهيد

HACE
 AMSبيش از  24ساعت ،آتاکسی،
کونفيوژن ،رفتارهای عجيب ،بيحالی مفرط

برگشت فوری به پايين تا بيش از 1000متر ،دادن اکسيژن  2تا  4ليتر
در دقيقه تا رساندن  Sao2به  90%يا بيشتر

مانند مورد AMS

HAPE
نفس تنگی در حالت استراحت ،سرفه
مرطوب ،رال ريوی ،محدوديت شديد در
تحرک ،سيانوز ،خواب آلودگی ،تاکی کاردی،
تاکی پنه

دادن اکسيژن  4تا  6ليتر در دقيقه تا رساندن  Sao2به  90%يا بيشتر،
به حداقل رساندن فعاليت فيزيکی ،گرم نگه داشتن مصدوم ،برگشت به
پايين  500تا  1000متر

صعود با سرعت کند ،اجتناب از فعاليت شديد ،تجويز نيفيديپين
( 20تا  30ميلی گرم هر  12ساعت) در فردی که سابقه حمالت
 HAPEمکرر داشته است

تروماي محيطي :2غرق شدن ،صاعقه ،غواصي و ارتفاع

( 15ليتر در دقيقه) به کمک ماسک ميباشد .دادن اکسيژن تا زمانيکه
 Sao2به  90%يا باالتر نرسد بايد ادامه داشته باشد .مصدومان ناهوشيار
را بايد به مانند افراد دچار ضربه ناحيه سر تحت اقدامات مراقبتی
از جمله انتوباسيون و روشهای  ALSقرار داد(به فصل هشتم نگاه
کنيد).

ادم ريوی ناشی از ارتفاع باال يا HAPE
بروز  HAPEاز همان الگوی AMSو  HACEپيروی کرده و در
افراد انطباق نيافته بعد از صعود سريع به ارتفاع باال روی ميدهد .با
اين وصف ،مکانيسم بروز HAPEبا مکانيسم بروز  AMSو HACE
متفاوت است ،زيرا  HAPEبه علت هيپوکسی هيپوباريک ايجاد
ميشود HAPE.نوعی ادم ريوی غير کارديوژنيک است که به علت
هيپرتانسيون ريوی و افزايش فشار مويرگی عارض ميشود .بيش از
 50%مصدومان دچار  HAPEبه AMSوحدود  14%آنها به HACE
نيز دچار ميشوند .عاليم و نشانهها معموال در شب دوم و بندرت  4روز
بعد از استقرار در ارتفاع معين ظاهر ميشوند .بروز  HAPEو سرعت
پيشرفت آن به علت سرما ،تحرک فراوان و ادامه صعود ،بيشتر ميشود.
در مقايسه با دو بيماری ديگر HAPE ،تلفات بيشتری به همراه دارد.
ارزيابی .ارزيابی مصدوم شامل بررسی عاليم حياتی ،صداهای ريوی
و شرح حال پزشکی است که در تشخيص  HAPEنقش با اهميتی
دارند .تشخيص  HAPEتابع وجود حداقل دو يا چند عالمت (مثال
نفس تنگی در استراحت ،سرفه ،احساس ضعف عضالنی يا کاهش توان
فعاليت ،احساس سنگينی و احتقان در ناحيه قفسه سينه)؛ يا حداقل دو
نشانه (مثال شنيدن کراکل يا ويزينگ ،سيانوز مرکزی ،تاکی پنه يا تاکی
کاردی) ميباشد .رالهای ريوی معموال در در فيلدهای ريه وجود داشته
و در آغاز در ناحيه آگزيالی راست و متعاقبا در هر دو سمت قابل شنيده
شدن هستند .تب يافته شايعی در  HAPEاست .عاليم تاخيری دال
بر پيشرفت  HAPEشامل تاکی کاردی و تاکی پنه در حالت استراحت
و خلط خونی ميباشند .اگر اقدامات درمانی معمول نشوند ،عاليم در
عرض چند ساعت تا چند روز به پيشرفت خود ادامه داده و نهايتا به
خرخر سينه ،ديسترس تنفسی و مرگ منتهی ميشوند.
اقدامات درمانی .حداقل  500تا  1000متر پايين آمدن خيلي
سريع موجب بهبودی خواهد شد ،اما قبل از آن دادن اکسيژن و انجام
استراحت نتايج خوبی برای مصدومان در بردارد .مصدومان را گرم نگه
داشته و از انجام هر نوع فعاليتی جلوگيری کنيد .اين مصدومان نياز به
بهتر شدن اکسيژناسيون شريانی دارند ،بنابراين اکسيژن را با سرعت 4
تا  6ليتر دقيقه شروع نموده و تا رسيدن سطح  Sao2به  90%يا باالتر
آنرا افزايش دهيد .بعد از شروع اکسيژن درمانی مجددا عاليم حياتی
را ارزيابی نماييد ،زيرا بهتر شده اکسيژناسيون شريانی موجب کاهش
تاکيکاردی و تاکی پنه خواهد شد.

پيشگيری

فصل هفدهم

461

بيماری ارتفاع باال در افراد انطباق نياقته قابل پيشگيری است.
فاکتور شايع در بروز  AMS، HACEو HAPEسرعت صعود به
ارتفاعات است .بيماری ارتفاع ممکن است در اسکی بازانی مشاهده
شود که توسط هواپيماهای تجاری مسافرت ميکنند .اين افراد اول
صبح در شهرهای هم سطح دريا مستقر شده ،بعد به ارتفاعات رفته و
اوايل بعدازظهر در ارتفاع  2100تا  4500متری شروع به بازی اسکی
ميکنند .سناريوی ديگر که خطر بيماری ارتفاع باال را به همراه دارد
شامل پرسنل مختلف نهادهای مرتبط با ايمنی عمومی جامعه ميباشد
که در ارتفاعات زير  1000متر زندگی ميکنند .اين افراد خيلي سريع
خود راآماده نموده و متعاقبا در قالب تيمهای امداد و نجات برای
جستجوی گم شدگان به ارتفاع  2750يا باالتر صعود ميکنند .بنابراين
امدادگران (چه زمينی و چه هوايي) مرتبط با امداد رسانی در ارتفاعات
بايد بدانند که چگونه خطر بيماری ارتفاع باال را به حداقل رسانده تا
بتوانند از ايمنی و ساالمت خود و هم قطاران خود حفاظت کنند.
اصول عمومی پيشگيری از بيماری ارتفاع باال در افرادی که به
ارتفاعات باالتر از  2500متر صعود يا پرواز ميکنند شامل موارد زير
است:
• در  24ساعت اول استقرار در ارتفاعات ،کمترين ميزان فعاليت
انجام شود
• انجام نرمش سبک در فاصله  24تا  36ساعت در ارتفاع  1500تا
 1800متر مفيد خواهد بود
• صعود بايد طبق برنامه بوده و روزانه بيشتر از  600متر نباشد
• در فاصله هر  600تا  1200متر يک روز استراحت شود
• در سه روز اول از انجام فعاليت سنگين خوداری شود
• آب بدن به خوبی تامين گردد
• از مصرف الکل ،قرصهای خواب آور و ساير داروهای آرامبخش
خوداری شود
• از يک رژيم غذايي پر کربوهيدرات استفاده شود
• از ورزش سنگين خوداری شود
• از کشيدن دخانيات امتناع شود
• آمادگی جسمانی مانع از بيماری ارتفاع باال نميشود
«قوانين طاليي» مرتبط با بيماری ارتفاع باال شامل موارد زير است:
• اگر در کوهستان احساس کسالت کرديد ،دچار بيماری ارتفاع باال
شدهايد ،مگر خالفش ثابت شود
• اگر عاليم بيماری را داشتيد ،بيشتر صعود نکنيد
• اگر احساس کسالت کرده يا وضعتان بدتر شد يا اگر قادر نباشيد که
طوري روي يك خط مستقيم راه برويد كه در هر گام پاشنه پاي جلوئي
را مماس با پنجه پاي عقبي قرار دهيد ،فورا به پايين برگرديد.
• فردی که دچار بيماری ارتفاع باال شدهاست بايد همواره توسط فرد
مجربی همراهی شود تا درصورت لزوم بتواند برنامه برگشت او را انجام
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دهد.

داروهای پيشگيری از بيماری ارتفاع باال
برای پيشگيری از  AMSو  HACEدر افرادی که از سطح دريا
حرکت نموده و قرار است در عرض يک روز به ارتفاع  3000متری صعود
کنند يا در افرادی که سابقه  AMSدارند ،ميتوان درمان پروفيالکتيک
انجام داد .داروی انتخابي برای اين کار استازوالميد يا دياموکس ميباشد
( 125تا  250ميلی گرم دو بار در روز ،يک روز قبل از صعود و ادامه
آن به مدت دو روز در باالترين ارتفاع) داروی ديگر دگزامتازون است (4
ميلی گرم خوراکی يا عضالنی هر  6ساعت و ادامه آن به مدت دو روز
در باالترين ارتفاع) .معلوم شدهاست که ترکيب اين دو دارو موثرتر از
استفاده از تک تک آنها ميباشد .مطالعات ديگرنشان دادهاند که داروی
موسوم به  Ginkgo bilobaتا ارتفاع  5000متری از بروز  AMSدر
صعودهای برنامه ريزي شده پيشگيری کرده و عاليم  AMSرا به ميزان
 50%در صعودهای سريع تا ارتفاع  4100متری کاهش ميدهد.آسپرين
( 325ميلي گرم) هر  4ساعت برای سه دوز متوالی بروز سردرد را از
 50درصد به  7درصد كاهش مي دهد .برای پيشگيری از  HAPEدر
افرادی که سابقه داشته اند ميتوان از نيفيديپين به ميزان  20تا 30
ميلی گرم (نوع پيوسته رهش)هر  12ساعت استفاده کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتقال طوالنی مدت
شبه غرق شدن
• مصدومان فاقد عالمت ممکن است در فاصله زمانی تحت مراقبت
دچار عاليم شوند.
• قبل و بعد از تجويز اکسيژن ،پالس اکسيمتری انجام شود .اکسيژن
با سرعت  12تا  15ليتر در دقيقه و به کمک ماسک تجويز گردد.
• هر مصدوم با پالس اکسيمتری کمتر از  ،90%کاهش سطح
هوشياری ،آپنه يا کوما بايد تحت انتوباسيون زودهنگام قرار داده شود
تا از آسپيراسيون محفوظ باشد .هر مصدومی که بعد از دادن اکسيژن
پرفشار کماکان دچار هيپوکسی بوده و پالس اکسيمتری عدد کمتر
از  85%را در او نشان دهد ،کانديد انجام انتوباسيون سريع يا RSI
ميباشد.
• استفاده از ساکشن برای تخليه ترشحات ريوی و آب آسپيره شده
به درون لوله تراشه ضرورت دارد.
• با مرکز کنترل پزشکی در مورد سديت و پاراليز کردن مصدوم
مشاوره کنيد تا از انتوباسيون موفق ،اکسيژناسيون و ونتيالسيون موثر
اطمينان حاصل نماييد.روش موثر ديگر برای اطمينان از اکسيژناسيون
و ونتيالسيون موثر ،استفاده از  PEEPدر مصدومان دچار آپنه ميباشد.
 PEEPموجب افزايش قطر مجاری هوايي کوچک و بزرگ شده و نسبت

ونتيالسيون به پرفوزيون و نيز اکسيژناسيون شريانی را باال ميبرد.
•  GCSرا برآورد نموده و مرتبا آنرا چک نماييد ،چون ميتواند
سرنوشت مصدوم را پيش بينی کند.
• هيپوترمی و هيپوگليسمی را مانيتور نماييد .هر مصدوم دچار کوما
نياز به تزريق وريدی دکستروز دارد.
• گذاشتن لوله معدی ممکن است ضرورت پيدا کند تا بتوان محتويات
معده و آب بلع شده را تخليه نمود.

آسيب ناشی از صاعقه
•  CPRرا خيلي سريع شروع کنيد
• در زمان مراقبت از مصدومان متعدد از «ترياژ معکوس» استفاده
کرده و اول کسانی را نجات دهيد که بظاهر مردهاند .با اين وصف ،انجام
 CPRطوالنی (چند ساعت) روی اين دسته از مصدومان نتيجه خوبی
بدست نداده و اجرای  CPRو روشهای  ACLSبعد از گذشت بيش
از  20تا  30دقيقه نفع چندانی در برندارد .قبل از خاتمه عمليات احيا،
بايد تمام اقدامات برای تصحيح هيپوکسی ،هيپوولمی ،هيپوترمی و
اسيدوز انجام شده باشند.
• ادم مغزی و فشار افزايش يافته داخل جمجمهای را ارزيابی نماييد.
 GCSپايه را برآورد نموده و هر  10دقيقه آنرا مجددا ارزيابی کنيد.

آسيبهای مرتبط با غواصی تفريحی
• پروتکل درمانی استاندارد برای آسيبهای مرتبط با غواصی منجر
به سندروم بادشدگی بيش از حد ريوی (مثال  AGEو  )DCSعبارت
است از تجويز اکسيژن پرفشار ( 12تا  15ليتر در دقيقه به کمک ماسک
نوع  )nonrebreatherدر صحنه حادثه و در زمان انتقال مصدوم به
نزديکترين محفظه فشار برای اجرای  HBOدرمانی
• ارزيابی نورولوژيک را انجام داده و هرچند وقت يکبار مجددا به
پيشرفت عاليم و نشانهها توجه کنيد.
• از داروهای مسکن برای کنترل درد استفاده نماييد .همچنين
استفاده از آسپرين را به علت خاصيت ضد پالکتی آن مدنظر داشته
باشيد .برخی گزارشات حکايت از آن دارند که مصدومان دچار AGE
و  DCSهمرا با ادم مغزی وشوک بعد از تحت درمان قرار گرفتن با
 HBOو دوز باالی استروييدها ،وضعيت خوبی پيدا کردهاند .رژيم
استاندارد مورد استفاده عبارت بودهاست از :يک گرم هيدروکورتيزون
همي سوكسينات يا  125ميليگرم متيل پردنيزولون سديم سوكسينات
و متعاقبا  4تا  6ميليگرم دگزامتازون هر  6ساعت يکبار و ادامه آن تا
 72ساعت .اما اين رژيم درمانی مقبوليت پيدا نکردهاست ،زيرا هنوز
هيچ کارآزمايي بالينی موثر بودن آن را در اين دسته از مصدومان نشان
ندادهاست.
• قبل از انتقال مصدوم برای  HBOدرمانی مستقيما با مسئول
نزديکترين محفظه فشار تماس برقرار کنيد تا آمادگی الزم انجام شود.

تروماي محيطي :2غرق شدن ،صاعقه ،غواصي و ارتفاع

در زمان انتقال بوسيله هواپيما ،الزم است تا در حين پرواز فشار کماکان
يک اتمسفر محفوظ باقی بماند.

بيماری ارتفاع باال
• مصدومان دچار AMSخفيف تا متوسط را ميتوان با تجويز اکسيژن
کم فشار (2تا  4ليتر در دقيقه) به کمک ماسک و دادن مسکن (مثال
 650ميليگرم آسپرين يا استامينوفن 400 ،تا  600ميلي گرم بروفن)
برای سردرد و تجويز  5تا  10ميليگرم پروکلرپرازين عضالنی تحت
مراقبت قرار داد.ساير داروهای مورد استفاده در مصدومان دچار AMS
خفيف تا متوسط عبارتند از :استازوالميد ( 125تا  250ميلی گرم دو
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بار در روز) و دگزامتازون ( 4ميلی گرم خوارکی يا عضالنی هر  6ساعت
تا محو شدن عاليم) .مصدومان دچار  HACEرا با دادن اکسيژن (2تا
 4ليتر در دقيقه)؛ برقراری  Sao2بيش از 90%؛ و تجويز دگزامتازون
(شروع با  8ميلي گرم خوراکی ،وريدی يا عضالنی ،بعدا هر  6ساعت 4
ميليگرم) و تجويز استازوالميد خوراکی ( 125تا  250ميليگرم دو بار در
روز)در موارد تأخير طوالني تا كاهش ارتفاع تحت درمان قرار دهيد.
• اگر نوع شديد  HACEبروز پيدا کرد و مصدوم دچار کوما شد ،او
را مانند فرد دچار ادم مغزی تحت مراقبت قرار دهيد.
• مراقبت طوالنی مدت از مصدومان دچار  HAPEشامل دادن
اکسيژن( 4تا  6ليتر در دقيقه تا زمان بهبودی عاليم و بعد  2تا 4
ليتر در دقيقه برای حفظ اکسيژن) و در صورت فقدان اکسيژن ،تجويز
خوراکی نفيديپين (ابتدا  10ميليگرم و بعد  30ميليگرم دير آزاد شوند
هر  12تا  24ساعت) ميباشد .درصورتيکه مصدوم دچار  HACEنيز
شده باشد ،دگزامتازون ( 8ميليگرم خوراکی يا عضالنی هر  6ساعت)
هم اضافه شود.
• از محفظههای هيپرباريک قابل حمل يا سيستم  HELPبرای
درمان بيماری ارتفاع باال با موفقيت استفاده شدهاست .اين کيسههای
سبک وزن با يا بدون اکسيژن يا دارو (مثال استازوالميد ،دگزامتازون،
نيفيديپين) شرايطی شبيه به ارتفاع پايين را برای مصدوم فراهم
ميکنند .ميتوان اين کيسهها را به کمک پمپهای دستی تا سطح دو
 psiباد نمود که معادل  1600متر فرود است .استفاده از اين محفظهها
به مدت  2تا  3ساعت ميتواند عاليم را بهبود ببخشد .در زمان انتظار
برای انتقال مصدوم به مرکز درمانی مناسب ،استفاده از اين تکنولوژی
اقدامی مطلوب ميباشد.
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خالصه فصل
بدون شک امدادگران با موقعيتهای پيش بينی نشده محيطی
روبرو ميشوند .شناخت پايه از اورژانسهای شايع محيطی برای ارزيابی
سريع و مراقبت صحيح از آنها در شرايط پيش بيمارستانی ضرورت
دارد .بخاطر سپردن اين نوع اطالعات کار آسانی نيست ،زيرا برخورد
با چنين اورژانسهايي کمتر اتفاق ميافتد .اما آشنايي با اصول عمومی
اينگونه موارد ضروری است.
• غرق شدن درآب و شبه غرق شدن .فرض کنيد که همه موارد شبه
غرق شدگی دچار ديسترس تنفسی شدهاند ،مگر خالفش ثابت شود:
هيپوکسی ،اسيدوز و هيپوترمی را تصحيح نماييد.
• صاعقه .مصدومان دچار آسيب شديد ناشی از صاعقه ،نياز فوری به
ارزيابی وضعيت قلبی ريوی دارند .هنگام برخورد با مصدومان متععد از
اصل «ترياژ معکوس» استفاده کنيد .شروع فوری  CPRدر زنده ماندن

نقش کليدی بازی ميکند.
• آسيبهای ناشی از غواصی تفريحی به کمک دستگاه اسکوبا.
مصدومان دچار  DCSو  AGEشديد ،نياز به اکسيژن پرفشار و
مراقبت فوری در محفظه فشار دارند.
• بيماری ارتفاع باال .اقدامات مراقبتی مهم در مصدومان دچار AMS
و ادم مغزی و ريوی ناشی از ارتفاع باال عبارتند از :برگشت به پايين
حداقل  500تا  1000متر و تامين اکسيژن و استراحت.
در هر موردی ،بخاطر داشته باشيد که از سالمتی و ايمنی خود مراقبت
کنيد .موارد فراوانی بودهاند که امدادگران پيش بيمارستانی به خاطر
تالش در نجات ديگران جان خود را از دست دادهاند.

تروماي محيطي :2غرق شدن ،صاعقه ،غواصي و ارتفاع
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
اين مصدوم را خيلي سريع براساس قانون  ABCDEsارزيابی
نموده تا از وضعيت قلبی تنفسی او کسب اطالع کنيد .همزمان با
گرفتن عاليم حياتی توسط همکارتان ،سعی کنيد تا شرح حال پزشکی
خوبی از اين زن  48ساله بگيريد .به همکارتان يادآوری کنيد که توجه
ويژهای به صداهای ريوی ،درصد اشباع اکسيژن و وضعيت نورولوژيک
مصدوم بنمايد .اين مصدوم تقريبا نصف مسافت ماراتون را طی کرده و
حدود  3/5ساعت سربااليي دويدهاست .او از ارتفاع  1918متری شروع
نموده و تا قله  4300متری باال رفتهاست.
نگرانی در آن است که آيا عاليم و نشانههای اين زن دال برخستگی
مفرط يا ابتال به بيماری ارتفاع باال يا مجموعهای از اين دو ميباشند.
براساس عاليم مصدوم ،سابقه پزشکی او (بنا به گفته مقامات مسابقه)
و دويدن ناپايدار او در ارتفاع باال ،ميتوان استنباط نمود که اين حالت
چيزی فراتر از خستگی ناشی از دو ميباشد .او بايد دويدن را متوقف

نمايد .فرض کنيد که او آمادگي جسمانی برای شرکت در اين مسابقه
فرساينده را داشته باشد ،اما نگرانی آن است که او هنوز برای دويدن در
ارتفاع باال آمادگی کافی پيدا نکردهاست ،چون روز گذشته از منطقهای
آمدهاست که ارتفاع برابر با سطح دريا دارد .او دارای دو ريسک فاکتور
مهم برای ابتال به  AMSميباشد :صعود سريع و فعاليت فيزيکی
زياد .عالوه بر اين دو فاکتور ،او به صعود خود به قله نيز ادامه داده و
بنابراين در معرض خطر اشکال شديد تر بيماری ارتفاع باال (HACE
و  )HAPEهم هست.
با سه اقدام مداخلهای مهم ميتوان او را تحت مراقبت قرار داد ()1
فرود فوری )2( ،دادن اکسيژن و ( )3استراحت .بعد از آموزش مناسب
به مصدوم ،به او  4تا  6ليتر در دقيقه اکسيژن داده ،درصد اشباع
اکسيژن را به کمک دستگاه پالس اکسيمتری ارزيابی نموده و او را در
وضعيت مطلوب به بيمارستان منتقل نماييد.

بخش 4

خالصه
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در اواخ��ر دهه 1960ميالدي ،دکتر  R. Adams Cowleyمفهوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زم��ان يا دوره بحراني را مطرح نمود .براي يک مصدوم ترومايي بس��يار چرا مصدومان ترومايي ميميرند؟

بدح��ال در مدت اين زمان بايد اقدامات درماني قاطعي انجام ش��وند .او
در يک مصاحبه اظهار داش��ت «يک س��اعت طاليي بين زندگي و مرگ
وجود دارد .اگر ش��ما آسيب شديدديده باشيد ،کمتر از  60دقيقه وقت
ب��راي زن��ده ماندن داريد .اگر در اين مدت فوت نکنيد :ممکن اس��ت 3
روز يا  2هفته بعد اين واقعه روي بدهد ــ اما چيزي در بدن شما اتفاق
افتادهاست که غير قابل ترميم است».
آيا اين نظريه بر پايهاي استوار است؟ پاسخ بدون شک مثبت است.
با اين وصف ،يک واقعيت مهم آن اس��ت ک��ه مصدوم همواره از فرصت
يک «س��اعت طاليي» برخوردار نميباشد .مصدومي که دچار ضربه نافذ
قلبي شدهاس��ت قبل از آنکه گرفتار شوک غيرقابل بازگشت شود ،فقط
چن��د دقيقه فرصت معالجه دارد .در س��ر ديگر اين طيف مصدومي قرار
گرفتهاست که به دليل شکستگي استخوان فمور دچار خونريزي داخلي
کند و مداوم ميش��ود .چني��ن مصدومي چندين س��اعت براي معالجه
نهاي��ي و نجات فرصت دارد .چون «س��اعت طالي��ي» دقيقا  60دقيقه
نبوده و براساس نوع آسيب وارده از يک مصدوم به مصدوم ديگر متفاوت
است ،اصطالح مناسبتر «دوره طاليي» ميباشد .اگر يک مصدوم بسيار
بدح��ال در دوره طالي��ي خود تحت درمان و معالج��ه قطعي قرار گيرد
يعني اينکه خونريزي کنترل ش��ده و اقدامات نجات انجام شوند ،شانس
زنده ماندن او به شدت افزايش پيدا ميکند.
تلفنهاي درخواس��ت کمک ،صحنههاي حادثه و مصدومان ش��بيه
ب��ه هم نيس��تند .تيم کمک بايد به هر موقعي��ت پيش آمدهاي کنش و
واکن��ش قابل انعطافي از خود نش��ان دهد .مراقبت از تروما در ش��رايط
پيشبيمارس��تاني بايد منعکس کننده اين احتماالت باشد .با اين وصف،
هدف تغيير پيدا نکردهاس��ت :دسترسي س��ريع به مصدوم ،شناسايي و
مراقبت از آس��يبهاي مهلک ،آماده سازي و انتقال به نزديکترين مرکز
درماني مناس��ب در کمترين زمان ممکن .بخش اعظم روشها و اصولي
که توضيح دادهميش��وند تازگي نداشته و اغلب آنها در برنامه آموزش
مقدمات��ي تدريس ش��دهاند .اين کتاب ازچند جهت متفاوت ميباش��د:
 .1اقدامات مراقبتي در مورد مصدوم ترومايي را بر اساس شواهد حاال
موجود ارائهميدهد.
 .2روشي سيستماتيک براي ارائه مراقبتهاي اولويت دار به مصدوماني
که دچار آسيبديدگي چندين سيستم بدن شدهاند ،را بکار ميگيرد.
 .3فلوچارت سازمان يافتهاي براي مداخالت مراقبتي ارائهميدهد.
امدادگ��ر زماني ميتواند نتيجه خوب��ي را براي مصدوم رقم بزند که
بينش صحيحي را بر پايه علمي کسب کرده باشد .بنياد برنامه PHTLS
بر اين اس��اس اس��توار است که مراقبت از مصدوم بايد بينش محور و نه
پروتکل محور باش��د .اين فصل جوانب اساسي مراقبت پيشبيمارستاني
از مص��دوم ترومايي را بررس��ي نموده و به اصط�لاح همه را در يک جا
گردآوري کردهاست.

مطالعاتی که علل م��رگ در مصدومان ترومايي را آناليز مينمايند،
به چندين علت رايج اش��اره دارند .مطالعهای در روسيه روی  700مورد
مرگ ترومايي نشان ميدهد که مصدومان فورا جان باخته در سه گروه
ق��رار ميگيرن��د )1( :گروه دچار خونريزی ش��ديد و ح��اد ()2( ،)36%
گروه دچارآس��يب خطرناک وارده به اندامهای حياتی مانند مغز ()30%
و( )3گروه دچار انس��داد راه هوايي و نارس��ايي حاد تنفسی ( .)25%در
مطالعهای ديگر روی  753مورد مرگ ناشی از تروما در تروماسنتر سطح
يک ،معلوم شدهاس��ت که  51%به علت ترومای شديد وارده به سيستم
اعص��اب مرکزی (مثال 21%، )TBIبه علت ش��وک غير قابل برگش��ت،
 25%به علت هم ترمای مغزی ش��ديد و هم ش��وک غير قابل برگشت و
 3%به علت نارسا شدن چند ارگان مردهاند.
اما در س��طح س��لولی چه اتفاقی برای اين مصدومان روی ميدهد؟
همانطور که در فصل هفتم بيان ش��د ،روندهاي متابوليک بدن انس��ان
نظيرهرماشين ديگري توس��ط انرژي به حرکت درميآيند .بدن انسان،
انرژي مورد نياز خود را توليد مينمايد ،اما براي اين کار نياز به سوخت
دارد .سوخت بدن انسان ،اکسيژن و گلوکز است .بدن ميتواند گلوکز را
به صورت کاربوهيدراته��اي مرکب (گليکوژن) و چربي ذخيره کرده و
بعدا از آنها اس��تفاده نمايد .اما اکسيژن ذخيره نميشود و بايد به طور
دايم به سلولهاي بدن رسانده شود .هواي اتمسفري که حاوي اکسيژن
اس��ت توس��ط فعاليت ديافراگم و عضالت بين دن��دهاي به داخل ريهها
کشيدهميش��ود .اکس��يژن از ديواره آلوئولها و مويرگها عبور کرده و
درآنجا به هموگلوبين موجود در گلبولهاي خون متصل ش��ده و توسط
سيستم گردش خون به بافتهاي بدن منتقل ميشود .در سطح بافتها
و در حضور اکس��يژن ،سلولهاي بافتي از طريق مجموعهاي از روندهاي
پيچيده متابوليک (گاليکوليز ،س��يکل کربس .انتقال الکترون) گلوکز را
«س��وزانده» و انرژي مورد نياز کليه فعاليتهاي بدني را توليد ميکنند.
اين انرژي به صورت آدنوزينتري فسفات ( )ATPذخيرهميشود .بدون
انرژي کافي ،فعاليتهاي اساس��ي متابوليک کاراي��ي طبيعي خود را از
دست داده و ارگانهاي بدن دچار نارسايي ميشوند.
ش��وک نوعی نارسايي توليد انرژی در بدن تلقی ميشود .حساسيت
سلولها نس��بت به فقدان اکسيژن از يک ارگان به ارگان ديگر متفاوت
است .سلولهاي درون يک ارگان آسيب شديد ميبينند ،اما با اين حال
هنوز تا مدتي به کارکرد خود ادامهميدهند .مرگ تاخيري سلولها منجر
به نارسايي ارگانها ميشود يعني همان چيزي که دکتر Cowleyاظهار
داشتهبود و در آغاز اين فصل به آن اشاره شد .وضعيتي که توسط دکتر
 Cowleyتوصيف ش��ده بود ،شوک ،اگر خيلي فوري تحت معالجه قرار
نميگرفت منجر به مرگ ميشد .منظور او از معالجه رساندن مصدوم به
اطاق عمل جه��ت کنترل خونريزي بود .کميته تروماي جامعه جراحان
آمريکا نيز مفهوم «س��اعت طاليي» را به اين منظور مورد استفاده قرار
دادهاس��ت تا بر اهميت رس��اندن مصدوم به مرکز درماني مناسب يعني
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ي که به علت اصابت گلوله به شريان آئورت تعداد قابل توجهي از گلبولهاي قرمز
از وقتي که اکسيژن به قلب نميرسد ،سلولهاي ميوکارد توانايي توليد انرژي به منظور پمپ نمودن خون به بافتهاي بدن را ندارند (مثال مصدوم 
خون و حجم خون خود را از دست داده باشد) .قلب تا چند دقيقه قبل از آنکه نارسا بشود کماکان به پمپ زني خود ادامه ميدهد .پر کردن مجدد سيستم عروقي ،بعد از آنکه قلب چندين دقيقه را در اين وضعيت گذرانده باشد ،قادر
به بازگرداندن فونکس��يون طبيعي س��لولهاي آس��يبديده قلب نميباشد .به اين پروسه شوک غيرقابل بازگشت گفتهميشود .اين وضعيت در قلب به طور اختصاصي موسوم به فعاليت الکتريکي بدون ضربان يا  PEAميباشد .فعاليت
سلولي هنوز وجود دارد ،اما به قدري نيست که بتواند خون را به سلولهاي بدن پمپاژ نمايد .مصدوم ريتم  ECGرا دارد آما قدرت انقباضي به قدري نيست که خون را از قلب به سمت بقيه بدن به گردش درآورد.
مثالي ديگر از همين روند وجود نارس��ايي احتقاني قلب ميباش��د .بس��ياري از س��لولهاي قلب به دليل ايس��کمي ثانويه به بيماري شريان کرونري قلب يا  CADآس��يبديدهاند ،اما تعدادي دچار آسيبديدگي نشدهاند .چون
آسيبديدگي کامل نيست درنتيجه سلولهاي باقيمانده به فعاليت پمپ زني خود ادامهميدهند.
هرچند که ايس��کمي ميتواند به همه س��لولهاي بدن آس��يب وارد کند ،اما اين آس��يبديدگي در همه ارگانها همزمان ظاهر نميشود .در ريهها ،سندروم ديسترس حاد تنفسي يا( )ARDSمعموال ظرف  48ساعت بعد از وقوع ايسکمي ايجاد
ي که دچار TBI
ي حساستر ميباشند .مثال مصدوم 
ميشود ،در حالي که نارسايي حاد کليوي يا کبدي واضح چند روز بعد روي ميدهد .هرچند که کليه بافتهاي بدن تحت تاثير محروميت از اکسيژن قرار ميگيرند ،اما برخي بافتها در برابر ايسکم 
شدهاست ،ممکن است گرفتار ادم مغزي و در نهايت آسيب دايمي مغز شود .اگرچه سلولهاي مغزي ديگر فعاليتي نداشته و مردهاند ،اما سلولهاي بقيه بدن ممكن است سالهاي سال به حيات خود ادامهدهند.

جاييک��ه امکانات مراقبت تخصصي از تروما فورا در دس��ترس قرار دارد،
تاکيد کرده باشد.
دوره طالي��ي بيانگ��ر زماني اس��ت که در آن ش��وک رو به وخامت
ميگذارد ،اما اگر اقدامات مراقبتي مناس��ب انجام ش��ود ،وضعيت قابل
بازگش��ت ميباش��د .درصورتي که دراين مدت نتوان اقداماتي به منظور
بهبود اکسيژناسيون وکنترل خونريزي انجام داد ،شوک تشديد ميشود
و وضعيت را غير قابل بازگش��ت ميكن��د .براي آنکه مصدومان ترومايي
ش��انس زندهماندن بيشتري داشتهباش��ند ،اين اقدامات از صحنه حادثه
توسط امدادگران پيشبيمارستاني شروع شده ،در بخش اورژانس ادامه
پي��دا ميكند و به اطاق عمل و واحد مراقبتهاي ويژه کشيدهميش��ود.
مراقب��ت از تروما ي��ک «ورزش تيمي» اس��ت .مصدوم زمان��ي «برنده
ميشود» که همه بازيکنان تيم ـــ از امدادگران حاضر در صحنه حادثه
تا متخصصين مستقر در مركزتروما ــ باهم و هماهنگ و به نفع مراقبت
از او فعاليت نمايند.
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ايمني فقط براي مصدوم نميباشد ،بلکه وجود ايمني براي خود آنها را
نيز شامل ميش��ود .برپايه اطالعاتي که از ديسپاچ ميرسد ،ميتوان در
مورد خطرات احتمالي موجود در صحنه حادثه قبل از رس��يدن به آنجا
گمانه زني کرد .مثال در يک ،MVCخطرات احتمالي ش��امل ترافيک،
مواد خطرناک ،آتش س��وزي و سقوط س��يمهاي برق ميباشند .در يک
حادث��ه تيران��دازي ،بايد به اين موضوع فکر کرد که ش��ايد ضارب هنوز
در محل باش��د .در خشونتهاي جنايي بهتر است قبل از همه نيروهاي
امنيت��ي در مح��ل حضور پيدا کرده و آنجا را ام��ن کنند .امدادگري که
تصور ميکند خطري متوجه او نيس��ت ممکن اس��ت خودش به جرگه
مصدومان بپيوندد .غير از ش��رايط کامال غير معمول ،فقط کس��اني بايد
عمليات نجات را انجام دهند که آموزش الزم را ديده باشند.
يکي ديگر از جنبههاي ايمني عبارت از رعايت احتياطات استاندارد
ميباش��د .خون و ساير مايعات بدن ميتوانند عفونتهايي مانند ويروس
 HIVو وي��روس هپاتي��ت را منتقل کنند .بايد همواره از پوش��شهاي
حفاظتي از جمله دستکش (مخصوصا هنگام مراقبت از مصدومان دچار
خونريزي) استفاده کرد.
حفظ ايمني مصدوم در ش��رايط احتماال خطرناک را نيز بايد مدنظر
ق��رارداد .حتي اگر در ارزيابي اوليه معلوم ش��ود که مصدوم يک حادثه
رانندگي دچار آس��يبديدگي مهلکي نشدهاس��ت ،در صورتيکه خطري
ج��ان اورا تهديد کند (مثال خطر آتش س��وزي ي��ا موقعيت پرمخاطره
خودرو) بايد فورا او را از داخل خودرو بيرون کشيد.

در فص��ول گذش��ته راجع به ارزياب��ي و مراقب��ت از مصدوماني که
دچار آس��يبديدگي سيس��تمهاي اختصاصي بدن ش��ده بودند ،بحث
ش��د .هرچند که دراين کتاب سيستمهاي بدن جداگانه معرفي شدهاند،
اما اغلب مصدوم��ان بد حال ،همزمان دچار آس��يبديدگي در چندين  .2موقعيت صحنه حادثه را از نظر احتياج به امکانات
سيس��تم بدن ميباش��ند که به آنها مصدومان دچ��ار تروماي چندين اضافي ارزيابي کنيد.
در زمان رفتن به س��وي محل حادثه و بالفاصله بعد از رس��يدن به
سيس��تم يا پولي تروما گفتهميشود .يک امدادگر بايد بتواند اين دسته
از مصدومان را شناسايي نموده و مراقبت از آنها را در اولويت قراردهد .آنجا ،الزم است تا يک ارزيابي سريع از نظر احتياج به امکانات اضافي و
در صفحات بعد ،اصول طاليي مراقبت پيشبيمارستاني از تروما توضيح تخصصي انجام ش��ود (مثال آيا براي پاسخگويي به تعداد مصدومان نياز
به آمدن واحدهاي اضافي  EMSوجود دارد يا نه؟ تجهيزات و پرس��نل
دادهميشوند:
آتشنش��اني ،تيمهاي تخصصي نجات ،پرس��نل اداره ب��رق و هليکوپتر
 .1از وجود ايمني براي امدادگران پيشبيمارستاني پزش��کي چطور؟ آيا نياز به حضور پزش��کان براي انجام ترياژ تعداد زياد
و مصدومان اطمينان حاصل کنيد.
مصدوم��ان وجود دارد ي��ا نه؟) .نياز به اين امکانات و تجهيزات را بايد از
امدادگران پيشبيمارستاني بايد بدانند که اطمينان از وجود ايمني قبل پيش بيني نموده و فورا درخواست نمود.
ت اصلي آنها محسوب ميشود .اين به مفهوم وجود
درصحنه حادثه اولوي 
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 .3کينماتيکي که موجب آس�يبديدگي شدهاس�ت
را شناسايي نماييد.
در فصل س��وم با اس��اس و چگونگي تبديل انرژي به آسيب در يک
مصدوم دچار تروما آش��نا ش��ديد .در بررس��ي صحنه حادثه و مصدوم،
ميت��وان متوجه کينماتيک موقعيت پيشآمده ش��د .آش��نايي با اصول
کينماتي��ک امکان ارزيابي صحيحتر و بهتر را فراهم ميآورد .ش��ناخت
الگوهاي اختصاصي آس��يبها امکان پيش بيني آس��يبديدگيها و نيز
محل آنها را ميس��ر ميسازد .رعايت توجه به کينماتيک حادثه نه فقط
ارزياب��ي و مرا قبت از مصدوم را با تاخي��ر مواجه نميکند ،بلکه ارزيابي
کلي صحنه حادثه و س��واالتي را که بايد از مصدوم و ش��اهدين سانحه
پرس��يده شوند را نيز آس��ان ميکند .کينماتيک نقش مهمي در تعيين
مرکزي که مصدوم بايد به آنجا فرس��تاده شود نيز بازي ميکند .جوانب
کليدي کينماتيک موجود در صحنه حادثه را بايد به پزشکان مستقر در
مرکز تحويل گيرنده مصدوم نيز اطالع داد.

 .4از ارزياب�ي اوليه به منظور شناس�ايي آس�يبهاي
مهلک استفاده کنيد.
در برنامه  PHTLSبر ارزيابي اوليه تاکيد فراواني ميش��ود .در اين
ارزيابي مختصر ،کارکردهاي حياتي بدن خيلي سريع مورد بررسي قرار
گرفته و آس��يبهاي مهلک از طريق بررس��ي سيستماتيک راه هوايي يا
 ،Airwayتنف��س يا  ،Breathingگردش خ��ون يا ،)Circulation
ناتوان��ي ي��ا  Disabilityو در آوردن لباسها  /محي��ط يا Expose/
 Environmentشناس��ايي ميشوند (قاب .)18-1در زمان حضور در
صحنه حادثه و هنگام ارائه مراقبتهاي ميداني ،امدادگر از طريق حواس
مختلف (بينايي ،شنوايي ،بويايي ،بس��اوايي) به مجموعهاي از اطالعات
دس��ت پيدا ميکند که بايد آنها را دس��ته بندي نم��وده ،در فلوچارت
اولوي��ت بندي (آس��يبهاي تهديدکننده حيات ي��ا تهديدکننده عضو)
قرارداده و براساس آن برنامه مراقبتي صحيحي را تدوين نمايد.
ارزيابي اوليه بر فلس��فه«در حين حرکت معالجه کن» استوار است.
وقتي که آسيبهاي مهلک شناسايي ميشوند ،اقدامات مراقبتي را بايد
فورا در دس��تور کار گذاشت .هرچند که روش مرحله به مرحله تدريس
ميش��ود ،اما بس��ياري از جوانب ارزيابي اوليه را ميتوان همزمان باهم
انج��ام داد .در خالل انتقال مص��دوم ،بايد در فواصل معين مجددا اقدام
به ارزيابي کرد تا تاثير اقدامات قبلي بررس��ي ش��ده و مش��کالت جديد
شناسايي شوند.
در ک��ودکان ،زنان حامله و س��المندان بايد آس��يبهاي موجود را
وخيمت��ر ازآن چيزي درنظر گرفت که در ظاهر مشاهدهميش��وند .اين
آسيبها تاثيرات سيستميک عميقتري برجاي گذاشته و احتمال اينکه
س��ريعتر به مرحله غير جبراني برس��ند نيز بيشتر است .در زنان حامله
حداقل از دو نفر مراقبت ميش��ود ــ م��ادر و جنين ــ و هردوي آنها
ممکن است دچار آسيب شده باشند .در اين گروه مكانيسمهاي جبراني

قاب 1ـ  18مصدوم ترومايي بسيار بدحال :زمان ماندگاري در صحنه
حادثه  10دقيقه يا کمتر

وجود هرکدام از وضعيتهاي مهلک زير:

 .1راه هوايي ناکافي يا در معرض تهديد
 .2اختالل در ونتيالسيون که خود را با موارد زير نشان ميدهد:
• تعداد تنفس غيرعادي کم يا زياد
• هيپوکسي يعني Spo2کمتر از  95%حتي با استفاده از اکسيژن
کمکي
• تنگي نفس
• پنوموتوراکس باز يا فاليل چست
• پنوموتوراکس مشکوک
 .3خونريزي قابل توجه خارجي يا شک به خونريزي داخلي
 .4شوک ،حتي اگر از نوع جبراني باشد
 .5وضع غيرعادي نورولوژيک:
•  GCSمساوي ياکمتر از 13
• حرکات تشنجي
• نقص حسی يا حرکتی
 .6تروماي نافذ به ناحيه سر ،گردن ،تنه يا پروگزيمال به مفصل آرنج
يا زانو در اندامهاي فوقاني و تحتاني
 .7آمپوتاسيون کامل يا ناکامل پروگزيمال به انگشتان دست يا پا
 .8هرنوع تروما در شرايط زير:
• سابقه بيماريهاي طبي خطرناک (مانند بيماري شريان کرونري،
 ،COPDاختالل خونريزي دهنده
• سن بيشتر از  55سال
• هيپوترمي
• سوختگي
• حاملگي

با بالغين كم س��ن تر متفاوت بوده و ممكن اس��ت تا زماني كه مصدوم
كام ً
ال از پاي در نيايد عاليم غير طبيعي ظاهر نگردد .
ع�لاوه بر اين ،ارزياب��ي اوليه چهارچوبي براي اج��راي مراقبتهاي
اولوي��ت دار به هن��گام برخورد با تع��داد زياد مصدومان را نيز بدس��ت
ميده��د .مثال در يک فاجعه دس��تهجمعي ،مصدومان دچار اختالل راه
هوايي ،تنفس يا پرفوزيون ،قبل از مصدوماني كه تنها دچار تغيير سطح
هوشياري مي باشند مراقبت ومنتقل مي شوند .

 .5در حين تثبيت ستون فقرات گردني ،راه هوايي
مناسبي را برقرار کنيد.

برقراري راه هوايي مهمترين اولويت درمراقبت از مصدومان بس��يار
بدح��ال قلمداد ميش��ود .اين اقدام در حين نگهداري س��ر و گردن در
وضعيت خط خنثي انجام ميش��ود« .مهارتهاي اساس��ي» در مراقبت
از راه هواي��ي را بايد بتوان به آس��اني انج��ام داد :پاک نمودن راه هوايي
به کمک دس��ت ،مانورهاي دس��تي براي بازش��دن راه هوايي (فشار بر
آرواره پايين و باال کشيدن چانه) ،ساکشن نمودن ترشحات و بکارگيري
ايرويهاي اوروفارنژئآل و نازوفارنژئآل.

اصول طاليي در مراقبت پيشبيمارستاني ازمصدومان ترومايي

براي کس��اني که خوب آموزش ديدهاند ،گذاشتن لوله تراشه روش
«اس��تاندارد طاليي» در کنترل راه هوايي ميباشد .گذاشتن لوله تراشه
را در مصدومان ترومايي که قادر به محافظت از راه هوايي خود نيستند
از جمل��ه افرادي که  GCSمس��اوي ي��ا کمتر از  8دارن��د ،افرادي که
ب��راي برقراري  Spo2بيش��تر از  % 95نياز به اکس��يژن ب��ا درصد باال
دارند وافرادي که به دليل کاهش تعداد تنفس يا کاهش حجم دقيقهاي
تنفس نياز به تنفس کمکي دارند ،بايد مورد بررس��ي قرار داد .اين اقدام
را همچنين براي مصدوماني که راه هوايي ش��ان در معرض خطر بالقوه
اس��ت (مثال وجود هماتوم در حال گسترش در ناحيه گردن يا يافتهاي
دال بر س��وختگي ريوي) نيز بايد در نظر داش��ت .بعد از گذاش��تن لوله
تراش��ه براي اطمينان از جايگيري مناسب آن بايد دست به ارزيابيهاي
باليني زد و در صورت امکان از وسايل و تجهيزات کمکي استفاده کرد.
بعد از جابجايي هر مصدوم انتوبه ش��دهاي ،الزم است تا از جابجا نشدن
لوله مطمئن شويم.
هرگاه گذاشتن لوله تراشه ضروري بوده ولي امکان انجام آن نباشد،
از روشهاي جايگزين استفادهميش��وند .با اس��تفاده از تنفس مصنوعي
ميتوان ونتيالس��يون را برقرار کرد ،براي اي��ن منظور ميتوان از ايروي
دولولهاي يا ماس��ک حنجرهاي نيز اس��تفاده نمود .اگ��ر با اين روشها،
ونتيالس��يون کافي برقرار نش��د ،ميتوان از روشه��اي ديگري از جمله
انتوباس��يون به کمک روش ديژيتال و روش رتروگراد نيز استفاده کرد.
ونتيالسيون به کمک روش ترانس تراکئآل پوستي نيز روش قابل قبولي
است.
تصمي��م به انجام انتوباس��يون تاب��ع قانون نفع  /ض��رر و فاصله تا
نزديکترين مرکز درماني مناسب ميباشد .گرچه گذاشتن لوله تراشه در
محل حادثه منطقي بنظر ميرسد ،اما هيچ دليل قاطعي در دست نيست
که نش��ان دهد اين کار ميزان خس��ارات و مرگ و مير را در مصدومان
ترومايي کاهش داده باش��د .در برخي ش��رايط ازجمله نزديکي به مرکز
درماني مناس��ب ،بنظر ميرسد که ش��جاعانهترين اقدام عبارت باشد از
دادن تنفس مصنوعي و انتقال سريع مصدوم به آن مرکز درماني.

 .6ونتيالس�يون را برق�رار کرده و ب�راي حفظSpo2
بيشتر از  ،95%به مصدوم اکسيژن بدهيد.
برقراري ونتيالس��يون يکي ديگر از اقدامات اساسي در روند ارزيابي
و مراقب��ت از مصدومان بس��يار بد حال قلمداد ميش��ود .تعداد تنفس
نرم��ال در افراد بزرگس��ال  12تا  20تنفس در دقيقه ميباش��د .تعداد
کمتر از اين معموال در توانايي بدن براي اکس��يژن رساني به گلبولهاي
قرمز خون و برداش��ت CO 2توليد ش��ده توس��ط بافتها اختالل ايجاد
ميکند .اين مصدومان دچار برادي پنه به حمايت تنفس��ي با اس��تفاده
از  BVMمتصل به اکس��يژن نياز دارند .اگر مصدومان دچار تاکي پنه
(در بزرگس��االن بيشتر از  20تنفس در دقيقه) باشند ،بايد ونتيالسيون
دقيق��هاي آنها را تخمين بزنيم (حجم ج��اري ضربدر تعداد تنفس در
دقيقه) .هرگاه با مصدومي برخورد ش��ود که ونتيالس��ون دقيقهاي اش
کاهش قابل توجهي پيدا کرده باشد (تنفسهاي کم عمق و سريع) بايد
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با استفادهاز  BVMمتصل به اکسيژن براي اين مصدوم حمايت تنفسي
را برق��رار نمود .در صورت امکان ميت��وان از مانيتور  CO2ايند تايدال
( )ET co2براي اطمينان از برقراري تنفس مکفي استفاده کرد .کاهش
ناگهاني در  ET co2ممکن است دليلي بر جابجايي لوله تراشه يا کاهش
سريع پرفوزيون بافتي (به علت هيپوتانسيون شديد و توقف قلبي ريوي)
باشد .بايد به هر مصدوم ترومايي دچار يا مشکوک به آسيبهاي مهلک
اکس��يژن کمکي داده شود .اگر دس��تگاه پالس اکسيمتري در دسترس
باشد ميتوان از آن به منظور تيتراژ کردن ميزان اکسيژن (به نحوي که
 Spo2بيشتر از  95%باشد) استفاده کرد .اگر در مورد دقت اين دستگاه
نگراني وجود داشته باشد ويا اگر اين وسيله در دسترس نباشد ميتوان
اکس��يژن را از طريق يک ماسک نوع  nonrebreathingبه مصدومي
که خود به خود نفس ميکشد و از طريق يک  BVMمتصل به اکسيژن
به مصدومي که تحت حمايت تنفسي ميباشد ،رساند.

 .7هر گونه خونريزي قابل توجه خارجي را كنترل
كنيد.
در مصدوم��ان تروماي��ي ،خونريزي خارجي يافتهاي اس��ت که نياز
به توجه فوري دارد .ازآنجاييکه در ش��رايط پيش بيمارس��تانی خون در
دس��ترس نميباشد ،کنترل خونريزی يکی از وظايف اساسی امدادگران
ميباشد تا بتوان تعداد کافی گلبولهای قرمز موجود در گردش خون را
تامين نمود .آس��يبهاي اندامهاي فوقاني و تحتاني و جراحات اسکالپ
از جمله پارگيها و جدا ش��دگيهاي ناکامل ممکن است تا حد مهلکي
خونريزي به همراه داشته باشند.
اغلب خونريزيهاي خارجي را ميتوان با قرار دادن فش��ار مستقيم
روي محل خونريزي به آس��اني کنترل نمود .ميتوان يک پد  4×4روي
محل خونريزي قرار داده و آنرا با باند االس��يک بانداژ کرد .اگر با فش��ار
مس��تقيم خونريزي خارجي کنترل نش��د ،امدادگر ميتواند از تورنيکه
اس��تفاده نمايد .هرچند که س��الهای س��ال در کالسهای آموزش��ی
اورژانس ،روشهای باال نگه داش��تن عضو و اعمال فشار بر نقاط فشاری
تدريس ميشدند اما شواهد نشان دادهاست که اين دو روش تأثير اضافه
اي بر كنترل خونريزي با فش��ار مس��تقيم يا پانس��مان فش��اري ندارد .
تورنيکه معموال در اعمال جراحی با موفقيت مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين وس��يله در شرايط پيش بيمارستانی نيز ميتواند نجات بخش باشد
در برخ��ورد با مصدوم دچار خونري��زی خارجی غير قابل کنترل و زمان
انتق��ال طوالنی م��دت ،امدادگر ميتواند از ماده موضعی هموس��تاتيک
استفاده کند.
اگر با مصدومي برخورد ش��ود که به عل��ت خونريزي خارجي به فاز
ش��وک وارد شدهاس��ت ،قبل از کنترل خونريزي بايد از انجام اقداماتي
مانند تزريق داخل وريدي مايعات خوداري شود .زماني که خونريزي در
جريان اس��ت ،اقدام به احيا نظير رگ گرفتن هيچگاه با موفقيت همراه
نخواهد بود.
کنترل خونريزی خارجی و ش��ک به خونري��زی داخلی و نيز انتقال
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

س��ريع مصدوم به نزديکترين مرکز مناس��ب درمانی ،از جمله اقداماتی مرکز درمانی انج��ام داد .از آنجاييکه در ارزياب��ي اوليه اغلب تروماهاي
قلمداد ميش��وند که امدادگر ميتوان��د روی آنها تاثيرات قابل توجهی وارده ب��ه اندامهاي فوقاني و تحتاني وضعيت خطرناکي تش��خيص داده
نميش��ود .هر آس��يبديدگي مش��کوک اين اندامها را مي توان به نحو
داشته و زندگی خيلی از افراد را نجات دهد.
مناسبي آتل گذاری نمود.

 .8امکان�ات اساس�ي ش�وک درمان�ي ،از جمل�ه
بازگردان�دن و حفظ دمای نرمال بدن و آتلگذاري  .9استفاده از  PASGرا در مصدومان دچار شوک
جبران نشده ( SBPکمتراز  90ميليمتر جيوه) و
مناسب آسيبهاي عضالني اسکلتي ،را مهيا کنيد.
در اواخر ارزيابي اوليه ،لباسهاي تن مصدوم به منظور بررسي دقيق مشکوک به خونريزي لگني ،داخل يا پشت صفاقي و
و شناسايي آسيبهاي مهلک اضافي بايد درآورده شده و بدن در معرض نيز افراد دچار هيپوتانسيون شديد ( SBPکمتر از 60
ديد قرار بگيرد .بعد از اتمام اين کار ،مصدوم را بايد مجددا پوشاند ،زيرا ميليمتر جيوه) مد نظر داشته باشيد.

هيپوترمي براي مصدوم بس��يار بد حال ميتواند کش��نده باشد .مصدوم
دچار ش��وک ب��ه علت کاهش ش��ديد توليد انرژي (ناش��ي از پرفوزيون
ناکافي) قبال ناتوان شدهاس��ت .اگر دمای بدن حفظ نش��ود ،ميتواند به
هيپوترمي شديد منجر گردد .هيپوترمي توانايي سيستم انعقادي بدن را
براي حفظ هموستاز به شدت دچار اختالل مينمايد .بعلت مجموعهاي
از واکنشه��اي آنزيم��ي ،خون منعقد ميش��ود و ماتريک��س فيبريني
تشکيل ميدهد .گلبولهاي قرمز خون در اين ماتريکس گير ميكنند و
خونريزي قطع ميش��ود .اين مجموعه آنزيمي در محدوده بسيار باريکي
از درجه حرارت فعال ميش��وند .پايين آمدن درجه حرارت بدن به زير
 35درجه سانتيگراد ،ميتواند موجب کواگولوپاتي شود (کاهش توانايي
بدن در روند انعقاد خون) .بنابراين نگهداري و بازگرداندن گرماي بدن با
استفاده از پتو و گرم کردن داخل آمبوال نس از اهميت زيادي برخوردار
است.
وقتيکه يکي از اس��تخوانهاي بلند بدن دچار شکس��تگي ميشود،
عض�لات و بافت پيوندي اطراف شکس��تگي معموال پاره ميش��وند .اين
آس��يب بافتي به همراه خونريزي دو انتهاي استخوان شکسته ميتوانند
منجر به خونريزي داخلي قابل توجهي بش��وند.اين خونريزي ميتواند از
 500س��ي سي (در شکستگي اس��تخوان هوموروس) تا 1تا  2ليتر (در
شکستگي يک استخوان فمور) نوسان داشته باشد .جابجايي ناشيانه يک
اندام شکس��ته ميتواند وسعت آس��يب بافتي را بيشتر نمود و خونريزي
را تش��ديد نمايد.آتل گذاری موجب کاهش مقدار خونريزی و درنتيجه
تامين بيش��تر گلوبولهای قرمز برای انتقال اکس��يژن ميش��ود .به اين
دليل و نيز به دليل تس��کين درد ،الزم اس��ت تا اندامهای شکسته آتل
گذاری شوند.
در يک مصدوم ترومايي بس��يار بد ح��ال ،فرصت براي آتل گذاري
يک به يک شکس��تگيها وج��ود ندارد .بيحرکت نم��ودن مصدوم روي
يک بکبورد بلند ميتواند کليه شکستگيهارا در موقعيت آناتوميک آتل
گذاري کرده و از وس��عت خونريزي داخلي بکاهد .يک استثناء احتمالي
ميتواند شکستگي تنه فمور باشد .بعلت اسپاسم عضالت بسيار قدرتمند
موجود در ناحيه ران ،اين عضالت منقبض شده و موجب روي هم سوار
شدن دو سر استخوان شکسته و درنتيجه آسيبديد گي وسيعتر بافتها
ميش��وند .اين نوع شکس��تگيها را ميتوان به بهترين نحو با استفاده از
آتل کشش��ي مراقبت نمود .اين کار را ميتوان هنگام انتقال مصدوم به

وقتي که مصدومي در ش��وک جبران نش��ده قرار داشته و مشکوک
ب��ه خونريزي لگني ،داخل يا پش��ت صفاقي اس��ت ،بکارگيري PASG
ميتواند خونريزي داخلي ش��ديد را کاه��ش داده و حتي متوقف نمايد.
برخي تحقيقات نشان ميدهند که مصدومان ترومايي دچار هيپوتانسيون
ش��ديد نيز ممکن است از  PASGمنتفع ش��وند .مصدومان ترومايي با
مکانيس��م آس��يب قابل توجه را ميتوان در داخل  PASGقرارداد.اگر
بعدا هيپوتانس��يون اتفاق افتاد و مخصوصا اگر زمان انتقال طوالني باشد
(بي��ش از 15تا  20دقيقه) ميتوان دس��تگاه را باد کرد .اگر از PASG
فقط به منظور آتل اندام تحتاني اس��تفاده ش��ود ،کارايي چنداني ندارد.
بکارگيري اين وسيله در تروماي نافذ به ناحيه توراکس ،در اوانتراسيون
(بيرون زدگي) اندامهاي ش��کمي ،در هنگام فرو رفتن اشياء نوک تيز به
داخل ش��کم ،در حاملگي و در ايس��ت قلبي ريوي ناشي از تروما ممنوع
ميباشد.

 .10تا زمان بيحرکت شدن مصدوم روي بکبورد
بلند ،ستون فقرات گردني مصدوم را به کمک دست
ثابت نگهداريد.
هنگام قرار گرفتن در کنار يک مصدوم ترومايي ،ستون فقرات گردني
را ب��ه کمک دس��ت ثابت نموده و آن را در همي��ن وضعيت حفظ کنيد
تا وقتي که مصدوم ( )1روي يک بکبورد بلند بيحرکت ميش��ود يا ()2
معلوم شود که ديگر نيازي به بيحرکت کردن ستون فقرات وجود ندارد.
بيحرکت سازي رضايتبخش ستون فقرات يعني بيحرکت کردن مصدوم
از ناحيه س��ر تا ناحيه لگن .اين کار نبايد مانع باز ش��دن دهان مصدوم
ش��ده و کار ونتيالس��يون او را مختل نمايد .در مصدومان دچار تروماي
نافذ ،بيحرکت س��ازي س��تون فقرات زماني انجام ميش��ود که مصدوم
ش��کايتي نورولوژيک داشته يا در معاينه فيزيکي نقص حسي يا حرکتي
پيدا شود .در مورد تروماي بالنت،اين کار وقتي انجام ميشود که سطح
هوش��ياري مصدوم تغيير کرده باش��د ( GCSکمتر از  ،)15يا مصدوم
ش��کايت نورولوژيک داش��ته باش��د ،يا در معاينه فيزيکي تندرنس روي
ستون فقرات ،اختالل آناتوميک يا نقص حسي و حرکتي تشخيص داده
ش��وند .اگر مکانيسم آسيب وارده به مصدوم خطرناک باشد ،اگر مصدوم
عاليم مس��موميت با الکل يا داروهاي مخدر را داش��ته باشد ،اگر دچار
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آس��يبي پرتاب کننده شده باشد و يا بدليل سن يا مشکل زباني قادر به
برقراري ارتباط نباشد ،نياز به بيحرکتسازي ستون فقرات دارد.

 .11مصدومان ترومايي بسيار بد حال را  10دقيقه
بعد از رسيدن به محل حادثه به نزديکترين مرکز
درماني مناسب منتقل نماييد.
مطالعات مختلفي نش��ان دادهان��د که تاخير در انتق��ال مصدومان
تروماي��ي به مرکز درماني مناس��ب منجر به افزاي��ش موارد مرگ و مير
شدهاست .هرچند که امدادگران پيشبيمارستاني در انجام انتوباسيون،
برقراري ونتيالس��يون و تزريق داخل وريدي مايع��ات خبرگي کافي را
بدس��ت آوردهان��د ،اما مصدومان ترومايي بس��يار بد حال دچار ش��وک
هموراژيک بوده و نياز به دو چيز دارند که در ش��رايط پيشبيمارستاني
آماده نميشود :خون و کنترل خونريزي داخلي .چون خون انسان مادهاي
خيلي سريع فاسد شوند است ،تزريق آن در محل حادثه اغلب اوقات امر
ناممکني ميباشد .محلولهاي کريستالوييد حجم داخل عروقي را مجددا
پ��ر مينمايند ،اما مانند گلبولهاي قرمز خون ظرفيت انتقال اکس��يژن
را ندارند .هرچند که برخي جانش��ينان خون نتاي��ج اميدوارکنندهاي را
درآزمايش��ات باليني نويد دادهاند ،اما هيچکدام از آنها تا کنون قابليت
استفاده در ش��رايط پيشبيمارستاني را ندارند .کنترل خونريزي داخلي
ني��ز تقريبا همواره نياز به مداخله فوري جراحي دارد که به بهترين نحو
در اط��اق عمل انجام ميگردد .با وجود ادامه خونريزي داخلي ،نميتوان
ب��ه نجات مصدوم اميد وار بود .بنابراين امدادگر بايد س��عي کند که در
محل حادثه هيچ وقتي را تلف نکند.
اين نگراني در مورد محدوديت زمان نبايد منجر به اين فکر ش��ود
که قبل از انتقال مصدوم هيچ اقدامي براي شناس��ايي مشکالت اساسي
او صورت نگيرد .برنامه  PHTLSاز فلس��فه «مداخله محدود در محل
حادثه» حمايت نموده و بر ارزيابي س��ريع به منظور شناس��ايي خطرات
مهل��ک و انج��ام مداخالت به امي��د گرفتن نتيجه نهاي��ي خوب تاکيد
دارد .از جمل��ه اي��ن مداخالت ميتوان به برق��راري راه هوايي ،برقراري
ونتيالس��يون ،کنترل خونريزي خارجي و بيحرکت سازي ستون فقرات
اش��اره کرد .زمان با ارزش را بناي��د صرف کارهايي کرد که ميتوان آنها
را هنگام انتقال مصدوم به مرکز درماني انجام داد .مصدومان بس��يار بد
حال را بايد 10دقيقه بعد ار رسيدن  EMSبه محل حادثه منتقل نمود
ـ 10دقيقه پالتيني از دوره طالييـ استثناهاي قابل قبول در مورد اين
 10دقيقه موقعيتهاي هس��تند که نياز به بيرون کشيدن طوالني مدت
مصدوم داشته يا نياز به زمان براي برقراري امنيت در محل ناامن حادثه
دارند.
نزديکترين بيمارستان ممکن است مناسبترين مرکز درماني براي
بسياري از مصدومان قلمداد نشود .مصدوماني که واجد برخي معيارهاي
فيزيولوژيک ،آناتوميک يا مکانيس��م سانحه ميباشند ،بهتر است به يک
مركز تروما منتقل شوند .مركز تروما مرکزي است که تخصص و امکانات
وي��ژهاي ب��راي مصدومان تروماي��ي دارد .هر جامعهاي براس��اس توافق
عمومي جراحان ،پزش��کان اورژانس و امدادگران پيشبيمارستاني بايد
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تصميم بگيرد که مصدومان دچار تروما را به کجا منتقل کند .بر اساس
اين توافق پروتکلهاي تنظيم ش��ده و بهترين مقصد درماني مش��خص
ميش��ود ــ نزديکترين مرکز درماني مناس��ب ــ در برخي موقعيتها،
بهتر آن اس��ت که براي رس��يدن به يک مركز تروما از مراجعه به مراکز
غير ترومايي خوداري ش��ود .حت��ي اگر اين کار زم��ان انتقال را قدري
طوالني نمايد ،درعوض مصدوم به مرکز داراي امکانات رساندهميشود و
درمجموع زمان کوتاهتر است .در حالت ايدهآل و در مناطق شهري يک
مصدوم ترومايي بس��يار بدحال در عرض  25تا  30دقيقه بعد از سانحه
بايد به يک مركز تروما رس��انده ش��ود .در مركز تروما نيز بايد با همين
ش��دت براي مصدوم کار انجام ش��ده و درصورت ض��رورت براي کنترل
خونريزي داخلي خيلي س��ريع او را به اطاق عمل ببرند (همه اين کارها
بايد در دوره طاليي انجام شوند).

 .12هنگام انتقال مصدوم به مرکز درماني از راه
وريدي به او مايع جايگزين گرم بدهيد.
انتقال مصدوم بس��يار بد حال را نبايد ب��ه بهانه رگ گرفتن و مايع
درمانی ب��ه تاخير انداخت .هرچند که ماي��ع درمانی ميتواند جايگزين
حجم خون از دس��ت رفته شده و پرفوزيون را بهبود ببخشد ،اما قادر به
انتقال اکسيژن نميباشد .گذشته از اين ،بازگرداندن فشار خون به سطح
نرمال ميتواند منجر به خونريزی بيش��تری شود ،زيرا ممکن است لخته
خونی موجود در ناحيه آسيبديده عروق را حل نمايد.
هنگام انتقال به مرکز درماني ميتوان دو کاتتر وريدي س��ايز بزرگ
را کار گذاش��ته و ش��روع به انفوزيون مايع کريستالوييد گرم ( 39درجه
س��انتي گراد) ،ترجيحا محلول رينگر الکتات ،کرد .براي پيش��گيري از
هيپوترم��ي ،مايع گرم دادهميش��ود .مقدار مايع م��ورد نياز هر مصدوم
تابع وضعيت بالينی او اس��ت .براي مصدومان بزرگس��ال دچار ش��وک
هموراژيک غيرقابل کنترل در ناحيه قفسه سينه ،شکم ،يا پشت صفاق،
مايع درمانی وريدی بايد به نحوی باشد که فشار متوسط شريانی در حد
 60تا  65ميلي متر جيوه ( SBPمساوی  80تا  90ميلي متر جيوه) نگه
داری شود.اگر شک به  TBIوجود دارد ،فشار خون سيستوليک مطلوب
حداقل  90ميلی متر جيوه اس��ت .اگر خونريزی کنترل ش��ده باشد ،به
مصدومان دچار ش��وک نوع دو ،س��ه يا چهار يک دوز اوليه  1تا  2ليتر
مايع کريس��تالوييد گرم تجويز ميش��ود .مايع درماني مصدوم بر اساس
عالي��م حياتی تنظيم گردد ،مگر آنکه مجددا به ش��وک نوع دو يا چهار
برگشت پيدا کند ،که در آن صورت فشار متوسط شريانی در حدود 60
تا  65ميليمتر جيوه باقي ميماند .در طول زمان بيرون کشيدن مصدوم
يا هنگام انتظار براي رسيدن هليکوپتر پزشکي نيز ميتوان براي مصدوم
رگ گرفت و مايع درماني را ش��روع کرد .در اين موقعيتها شروع مايع
درمان��ي موجب تاخي��ري در انتقال مصدوم نميش��ود .اگر زمان انتقال
طوالني ش��ود ،ميتوان از گروه داراي تجهيزات پيش��رفتهتر (واحدهاي
جادهاي يا هوايي) دعوت بعمل آورد.
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 .13سابقه پزشکي مصدوم را بدست آورده و ارزيابي
ثانويه را انجام دهيد ،مشروط به آنکه آسيبهاي
خطرناک به خوبي تحت مراقبت قرار گرفته يا
وجودآنها منتفي شده باشد.
اگر در ارزيابي اوليه آس��يبهاي مهلکي پيدا ش��دند ،بايد اقدامات
مراقبت��ي کليدي را انجام داده و مصدوم را در عرض  10دقيقه پالتيني
آماده انتقال نمود .اما اگر چنين آسيبهايي تشخيص داده نشوند ،الزم
است که ارزيابي ثانويه انجام شود .ارزيابي ثانويه معاينهاي سيستماتيک
از فرق س��ر تا نوک پا ميباش��د که به منظور شناسايي کليه آسيبهاي
وارده صورت ميگيرد دراين موقع سابقه ( AMPLEآلرژيها ،داروها،
س��ابقه پزشکي ،آخرين غذا و حوادث قبل از سانحه) نيز بدست ميآيد.
براي مصدومانترومايي بس��يار بدحال ،در صورت��ي ارزيابي ثانويه انجام
ميش��ود که اوال وق��ت اجازه بده��د و ثانيا آس��يبهاي مهلک به نحو
مناس��بي تحت مراقبت قرار گرفته باش��ند .در برخي شرايط که مصدوم
در جوار مرکز درماني قرار گرفتهاس��ت ،ارزيابي ثانويه ممکن است اصال
انجام نش��ود .ب��ه اين ترتيب امدادگ��ران بجاي توجه به آس��يبهاي با
اولوي��ت کم بر آس��يبهاي خطرناک (آنهايي که اگر به نحو مناس��بي
تحت مراقبت قرار نگيرند منجر به فوت ميش��وند) متمرکز ميش��وند.
مص��دوم را بايد هرچند وقت يکبار مجددا ارزيابي نمود ،زيرا مصدوماني
که در آغاز آس��يبهاي خطرناکي نداش��تهاند ممکن است متعاقبا دچار
اين نوع آسيبها بشوند.

« .14مهمتر از همهاينها ،سعي کنيد وضع را بدتر
نکنيد»
اين اصل پزش��کي که ميگويد «مهمتر از همه اينها ،س��عي کنيد
وضع را بدتر نکنيد» به بقراط ،پزش��ک يونان قديم نسبت ميدهند .در
مراقبت پيشبيمارس��تاني از مصدومان تروماي��ي ،اين اصل ميتواند به
چندين ش��کل نمود پيدا کند :آماده نمودن راه هوايي قبل از آنکه RSI
شروع شود؛ محافظت از مصدوم در برابر اشياء نوک تيز هنگام درآوردن
او از ي��ک خودرو آس��يبديده ،کنترل خونريزي خارجي قبل از ش��روع
مايعات داخل وريدي .اخيرا معلوم شدهاس��ت ک��ه امدادگران ميتوانند
بس��ياري از اقدامات انجام ش��ده در يک مركزتروما را با موفقيت انجام
دهند .با اين وصف موضوع اين نيس��ت که «امدادگران براي مصدومان
ترومايي بسيار بد حال ميتوانند چکار کنند؟» بلکه موضوع اين است که
«امدادگران براي مصدومان ترومايي بسيار بد حال بايد چکار کنند؟»
امدادگر هنگام مراقبت از مصدوم بسيار بد حال بايد همواره از خود
بپرس��د که آيا اقدامات او در مح��ل حادثه يا هنگام انتقال ،منطقا نفعي
به حال مصدوم دارد يا نه؟ اگر پاسخ «منفي» يا «نميدانم» باشد ،الزم
اس��ت از انج��ام آن اقدامات صرفنظر کرده و فقط ب��ه انتقال مصدوم به
نزديکترين مرکز درماني اکتفا ش��ود .از لحظه رسيدن به محل حادثه،
اقدامات مراقبتي بايد محدود به آنهايي باش��د که موجب پيش��گيري
از اخت�لال فيزيولوژيک يا درمان اين اختالل ميش��وند .اگر قرار اس��ت

مصدوم ترومايي زنده بماند (که قرار اس��ت) مراقبت از او بايد بر اساس
چهارچوبه��اي زماني و خطرات موج��ود در محل حادثه و نيز متابعت
ازيک برنامه اولويت بندي ش��ده ،کاري و موثرباشد .بايد هماهنگي الزم
بين اقدامات انجام ش��ده در محل حادثه ،در بخش اورژانس و در اطاق
عمل وجود داشته باشد .هر امدادگري در هر سطحي از مراقبت و درمان
بايد در هماهنگي کامل با بقيه اعضاي تيم عمل کند.
در بحث مربوط به «وضع را بدتر نکنيد» ،بايدعالوه بر ضرر «جسمی»
به ضرر «مالی» نيز توجه ش��ود .بدون شک سازندگان تجهيزات پزشکی
و ش��رکتهای داروسازی دايما در حال جايگزينی يا بهسازی روشهای
درمانی موجود ميباشند .قبل از بکارگيری اين روشهای جديد بايد به
چند نکته توجه کرد:
• کدام شواهد پزشکی از اين روش جديد درمانی حمايت ميکنند؟
• آيا روش جديد در قياس با روش قديمی به همان اندازه خوب يا
بهتر از آن است؟
• هزينه روش جديد در قياس با روش قبلی چه فرقی دارد؟
بعنوان يک اصل کلی ،بايد ش��واهد پزش��کی نش��ان داده باشند که
روش جديد در قياس با روش قديم حداقل به اندازه آن خوب و ترجيحا
بهتر از آن باشد ،تا بتوان رسما و عمال از اين روش جديد استفاده کرد.
از آنجاييک��ه روش جدي��د معموال گرانتر از روش موجود اس��ت ،فقدان
ش��واهد کافی دال بر ارجحيت روش جديد منجر به آن خواهد ش��د که
هزينه بيش��تری بر مصدوم تحميل گش��ته و در واقع ضرر «مالی» به او
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وارد شده باشد.
همانطور که در فصل اول بيان ش��د ،مطالعهاي نشان دادهاست که
مصدومان ترومايي بس��يار بد حالي که توسط  EMSبه يک مركزتروما
منتقل شده بودند در قياس با آنهايي که انتقال شان به همان مرکز با
خودروهاي خصوصي انجام گرفته ،نتيجه نهايي بدتري بدست آوردهاند.
فاکت��ور مهمي که موجب افزايش ميزان م��رگ و مير گرديده ،ا حتماال
اقدام��ات امدادگران خوش نيتی اس��ت که هن��وز نميدانند تروما يک
بيماري جراحي قلمداد ميش��ود :بخش اعظم مصدومان ترومايي بسيار
ب��د حال براي زنده ماندن بايد به زي��ر تيغ جراحي بروند .هر عاملي که
مداخله جراحي را با تاخير روبرو کند ،به مفهوم خونريزي بيشتر ،شوک
و نهايتا مرگ خواهد بود
البت��ه حتي با بهترين برنامه ريزيها و اقدام��ات مراقبتي نميتوان
هم��ه مصدومان ترومايي را نج��ات داد .با اين وصف ،ب��ا مطالعه دقيق
علل مرگهاي زودهنگام ناشي از تروما معلوم شدهاست که اگر مراقبت
صحيح در محل حادثه انجام ميش��د درصد قاب��ل توجهي از اين افراد
ف��وت نميکردند و مي��زان معلوليتهاي ماندگار به مرات��ب کمتر بود.
معلوم شدهاس��ت که رعايت اصول اساس��ي من��درج در  PHTLSـــ
ارزيابي س��ريع ،مراقبتهاي کليدي و انتقال سريع به نزديکترين مرکز
درماني مناس��ب ـــ نتايج نهايي بهتري براي مصدومان ترومايي بسيار
بد حال به همراه داشتهاست.

خالصه فصل
اصول زير موسوم به «اصول طاليي مراقبت از مصدوم ترومايي»
ميباشند:
 .1از وجود ايمني براي امدادگران و مصدومان اطمينان حاصل کنيد.
 .2محل حادثه را از نظر نياز به امکانات و تجهيزات اضافي ارزيابي
کنيد.
 .3به کينماتيک آسيبهاي بوجود آمده توجه داشته باشيد
 .4براي شناسايي آسيبهاي خطرناک ،ارزيابي اوليه را انجام دهيد.
 .5در حين برقراري راه هوايي ،ستون فقرات گردني را ثابت نگه
داريد.
 .6ونتيالسيون مصدوم را برقرار نموده و براي آنکه  Spo2بيشتر از
 95%باشد ،به او اکسيژن بدهيد.
 .7هرنوع خونريزي خارجي را کنترل کنيد.
 .8امکانات اساسي شوک درماني ،از جمله بازگرداندن و حفظ درجه
حرارت نرمال بدن و آتل گذاري مناسب آسيبهاي عضالني اسکلتي،
را مهيا کنيد.

 .9استفاده از  PASGرا در مصدومان دچار شوک جبران نشده (SBP
کمتراز  90ميليمتر جيوه) و مشکوک به خونريزي لگني ،داخل يا پشت
صفاقي و نيز افراد دچار هيپوتانسيون شديد ( SBPکمتر از  60ميليمتر
جيوه) مد نظر داشته باشيد
 .10تا زمان بيحرکت شدن مصدوم روي بکبورد بلند ،ستون فقرات
گردني مصدوم را به کمک دست ثابت نگهداريد.
 .11مصدومان ترومايي بسيار بد حال را  10دقيقه بعد از رسيدن به
محل حادثه به نزديکترين مرکز درماني مناسب منتقل نماييد
 .12هنگام انتقال مصدوم به مرکز درماني از راه وريدي به او مايع
جايگزين گرم بدهيد
 .13سابقه پزشکي مصدوم را بدست آورده و ارزيابي ثانويه را انجام
دهيد ،مشروط به آنکه آسيبهاي خطرناک به خوبي تحت مراقبت قرار
گرفته يا وجودآنها منتفي شده باشد
 .14مهمتر از همه اينها ،سعي کنيد وضع را بدتر نکنيد.

اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند اجزای تشکيل دهنده سيکل باليا را بيان کند.
بتواند نقاط ضعف عملکردی در مقابله با باليا را تشريح نمايد.
بتواند عوامل سد راه امدادرسانی پزشکی در هنگام باليا را نام ببرد
بداند که مقابله با باليا چه تاثيراتی بر سالمت روانی امدادگران ميگذارد.
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
گروهی با برنامه سياسی ضد حکومتی يک دستگاه کاميون نفت کش خريداره نموده و با استفاده از مواد منفجره قاچاق،آنرا به صورت يک
بمب درآوردند .حدود  1500تا  2500کيلوگرم ماده منفجره در کاميون جاسازی شد .حوالی ساعت  10شب حمله ،کاميون حاوی مواد منفجره
توسط يکی از افراد گروه در مجاورت يک مرکز تجمع مردم پارک شد .در آن شب ،حدود  3000نفر در کنسرتی شرکت کرده بودند .بمب  3تا
 4دقيقه بعد منفجر گرديد.
قدرت انفجاری بمب به قدری بود که مرکز را کامال تخريب نموده و چالهای عميق در جايگاه پارک کاميون ايجاد کرد .صدای انفجار تا چندين
کيلومتر دورترشنيده شد .ماموران امنيتی بالفاصله در محل حاضرشده و اقدام به تخليه مصدومان کردند .بسياری از «مصدومان» با پای پياده
درحال فرار به بيمارستان بودند.
امدادگران و ساير پرسنل مسئول حفظ ايمنی و امنيت جامعه با چه خطراتی روبرو خواهندبود؟ از کدام سيستم ترياژ بايد
استفاده شود؟ چه کسی بايد به عنوان فرمانده عمليات امدادرسانی در اين واقعه انتخاب شود؟ امدادگران بايد از کدام سطح
حفاظتی استفاده کنند؟ محل تجمع مصدومان دارای چه ويژگيهای مهمی ميباشد؟

برخالف آسيبهای وارده به سيستمهای اختصاصی بدن که از
نظر بروز ،درمان و بهبودی دارای زمان محدودی ميباشند ،مقابله با
اثرات ناشی ازيك بليه همه گير و خالصی از عوارض آن نياز به نه
فقط امکانات پزشکی و رواني اجتماعي بلکه همچنين نياز به بازسازی
سالمت عمومی ،امنيت جامعه ،امکانات اجتماعی و زير ساختها دارد.
سازمان جهانی بهداشت يا  WHOبليه را به عنوان پديده اکولوژيک
ناگهانی و آنچنان گسترده تعريف کردهاست که نياز به کمک خارجی
دارد .اين تعريفی جامع از سوانح غيرمترقبه ميباشد که نه فقط نياز به
واکنش جامعه پزشکی بلکه نياز به واکنش تمام جامعه از جمله واکنش
رهبران سياسی اجتماعی دارد.
ازديدگاه پزشکی صرف ،ميتوان باليا را چنين تعريف نمود :هرگاه
تعداد مصدومان موجود در يک زمان خاص به حدی باشند که امدادگران
بدون مساعدت خارجی قادر به مراقبت از آنها نباشند.
بطور خالصه ،تعريف باليا دربرگيرنده دو مفهوم اساسی ميباشد:
( )1يک بليه محدود به تعداد مشخصی از مصدومان نيست و ( )2اثرات
باليا فراتر از امکانات و توان پزشکی جامعه ميباشد.
باليا قانون مشخصی نداشته و هيچ کس قادر نيست تا پيچيدگی،
زمان يا مکان بالياي بعدی را پيش بينی کند .بطور سنتی ،امدادگران
پزشکی براين عقيده غلط بودهاند که گويا همه باليا (بويژه بالياي
تروريستی) باهم ديگر تفاوت دارند .از منظر طبی و سالمت عمومی
جامعه همهانواع باليا ،صرفنظر از علت بوجود آورنده آنها ،عواقب
يکسانی به همراه خود دارند .باليا از نظر شدت عواقب وارده به سالمت
عمومی جامعه و از نظر شدت تخريب زيرساختهای خدمات پزشکی و
سالمتی باهم ديکر تفاوت دارند.

به هنگام وقوع باليا ،اصل اساسی در مراقبت از مصدومان عبارت
است از :بيشترين مراقبت از بيشترين تعداد مصدوم؛ در حاليکه در
شرايط عادی بايد بيشترين خدمت به فرد مصدوم رسانده شود.
بالياي طبيعی ،بالياي انسان ساخت و تروريسم دربرگيرنده طيفی از
خطرات احتمالی ميباشند .جنگ افزارهای کشتار جمعی که ميتوانند
موجب تلفات و صدمات گسترده و آلودگی محيط زيست شوند ،بيش از
ديگر عوامل خطر ،جامعه بشری را تهديد ميکنند.
هم اکنون براساس شناخت خصوصيات عمومی باليا و براساس نظر
کارشناسان ،برنامه مديريت باليا مقبوليت جهانی پيدا کرده و اعمال
ميشود .اين برنامه موسوم به واکنش به سانحه پر تلفات يا MCI
 responseميباشد .هدف اصلی اين برنامه کاهش صدمات (آسيب،
بيماری) و تلفات (مرگ) ناشی از باليا تعيين شدهاست .با توجه به
پيچيدگی و تعدد باليا جامعه امروز بشری ،همه امدادگران پزشکی بايد
در برنامه آموزش خود با اصول اساسی واکنش به سانحه پر تلفات آشنا
شوند (شکل.)19-1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيکل باليا
 Nojiو همکاران چهارچوبی تئوريک طراحی کردهاند که براساس
آن ميتوان توالی حوادث در يک سوانح غيرمترقبه را دسته بندی کرده
و آناليز نمود .اين چهارچوب فرصتی بدست ميدهد تا با روند وقوع يک
حادثه و نيز روند پاسخ به آن آشنا شد .در يک سوانح غيرمترقبه  5فاز
شناسايي شدهاند که به قرار زير ميباشند:

غيرمترقبه
مديريت سوانح
مدیریت بالیا

فصل نوزدهم
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مديريت سوانح پر تلفات

(شکل 1ـ )19

مقابله با باليا در مرکز تجارت جهانی در سال 2001

 .1فاز سکون يا دوره بين باليا ،بيانگر زمانی است که در آن ارزيابی
خطر وقوع باليا بايد انجام شده ،برنامههايي برای مقابله با آن طراحی،
آزمايش و به مورد اجرا گذاشته شوند.
 .2فاز بعد موسوم به فاز عاليم اوليه يا فاز هشدار ميباشد .در اين
فاز ،حادثهای روی ميدهد که ميتواند بيانگر وقوع باليا باشد .اين
حادثه ميتواند نوعی شرايط جوی طبيعی (مثال گردباد) يا بروز آشکار
موقعيت پر تنش و خشونت بار اجتماعی باشد .در اين فاز ميتوان به
منظور کاستن از اثرات مخرب سوانح غيرمترقبه دست به اقداماتی زد .از
جمله اين اقدامات دفاعی ميتوان به تقويت ساختارهای فيزيکی ،اجرای
برنامه تخليه و جابجايي امکانات پزشکی به منظور آمادگی ،اشاره کرد.
 .3فاز سوم موسوم به فاز ضربت يا فاز وقوع واقعی باليا ميباشد .در
اين فاز نميتوان کار پيشگيرانه چندانی انجام داد.
 .4فاز چهارم موسوم به فاز نجات ميباشد که در آن واکنش به باليا
اتفاق افتاده و با مداخله و مراقبت مناسب ميتوان انسانهای گرفتار
را نجات داد .مهارت امدادگران ،تيمهای نجات و نحوه ارائه خدمات
پزشکی ميتواند تعداد نجات يافته گان از باليا را به حداکثر برساند.
 .5فاز پنجم موسوم به فاز بهبودی يا فاز بازسازی است .در اين فاز
منابع و امکانات اجتماعی از جمله امکانات پزشکی و زير ساختی با
تالشی هماهنگ بکار گرفته ميشوند تا اثرات ناشی از باليا قابل تحمل
شده و خالصی از آنها ممکن شود .اين فاز طوالنیترين فاز باليا محسوب
شده و ممکن است چند ماه يا حتی چند سال ادامه داشته باشد.
آشنايي با سيکل باليا به امدادگران اين امکان را ميدهد تا به
ارزيابی گزارش عملکرد بعد از سانحه پرداخته و حيطه وظايف و ميزان
واکنش خود و نيز ديگران را برآورد نمايند .آنها از اين طريق ميتوانند
ميزان کارايي و تاثير خود و ديگران در روند واکنش به باليا را مشخص
کرده و بر آن اساس برای آينده برنامهريزی کنند.

سوانح پر تلفات يا  MCIموجب آنچنان تلفات و صدماتی ميشوند
که فراتر از توان پاسخگويي خدمات پزشکی و درمانی جامعه گرفتار
ميباشد .شدت و تنوع آسيبهای وارده و نيز تعداد تلفات ،فاکتورهای
مهمی هستند که نياز به درخواست کمک از خارج را در يک MCI
مشخص ميکنند.
بالياي پيچيده امروزی ،بويژه تروريسم و جنگ افزارهای کشتار
جمعی (شيميايي ،بيولوژيک و هستهای) ميتوانند منجر به محيط
زيستی نامناسب شوند .محيط زيست نامناسب شرايطی است که در
آن منابع و امکانات ،حمل و نقل و ساير جوانب ساختاری ،سياسی،
اجتماعی و اقتصادی جامعه دچار آنچنان خسارات و صدماتی ميشوند
که امکان ارائه خدمات مراقبتی کافی به نيازمندان را تقريبا ناممکن
ميسازد.
نگرانيهای پزشکی مرتبط با  MCIsشامل چهار مورد زير
ميباشد:
• جستجو و نجات
• ترياژ و تثبيت اوليه
• درمان قطعی
• تخليه
نگرانيهای سالمت عمومی مرتبط با  MCIsشامل موارد زير است:
• آب
• غذا
• سرپناه
• امنيت و ايمنی
• حمل و نقل
• ارتباطات
• امراض آندميک و اپيدميک
هم اقدامات پزشکی و هم اقدامات عمومی مرتبط با باليا بايد در
ستادی موسوم به ستاد فرماندهی سانحه هماهنگ شوند.

ستاد فرماندهی سانحه
سازمانهای مختلفی در روند واکنش به باليا مشارکت دارند .ستاد
فرماندهی سانحه يا  ICSبه منظورهماهنگ کردن فعاليت سازمانهای
مختلف و نهادهای با حوزه فعاليتی مشابه (آتش نشانی ،پليس ،هالل
احمر ،مرکز فوريتها و ) ...تشکيل ميشود تا اين سازمانها بتوانند در
واکنش به باليا از ساختار و زبانی مشترک استفاده کرده و به نحو موثری
باهمد ديکر فعاليت نمايند (شکل .)19-2
از نقطه نظر پزشکی ودر واکنش به ،MCIتشکيل  ICSاز دوجنبه
دارای اهميت است:
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مگاهرتزی ،همگی به درجهای ضربه پذيرميباشند .در اين خصوص
برقراری دو اصل زير از اهميت فوق العادهای برخوردار ميباشند:
 .1وجود يک سيستم ارتباطی واحد که همه نهادهای اجتماعی مرتبط
با سوانح غيرمترقبه به آن دسترسی داشته باشند.
 .2فراوانی سيستمهای ارتباطی ،طوريکه اگر يک سيستم از کار افتاد
بتوان از سيستم ديگری به عنوان سيستم پشتيبان استفاده کرد.
امنيت صحنه
برقراری امنيت در صحنه حوادث غيرمترقبه ا ز اهميت فوق العادهای
برخوردار ميباشد که داليل آن به قرار زير است:
 .1حفاظت از تيمهای امدادرسان در برابر خطرات ثانويه که ميتواند
تعداد مصدومان را باز هم بيشتر نمايد.
(شکل 2ـ  )19ستاد فرماندهی عمليات يا  ICSامکان همکاری نزديک بين نيروهای  .2تامين و برقراری ورود و خروج امدادگران به صحنه حادثه
پليس آتش نشانی و امدادگران پزشکی را در صحنه حادثه فراهم ميآورد.
 .3برقراری امنيت در صحنه حادثه و تداوم آن
 ICS .1بايد خيلی زود و قبل از آنکه کنترل سانحه از دست برود،
در جريان باليا ،حفظ امنيت به چالشی مهم تبديل ميشود ،زيرا
شروع بکار نمايد.
بنابه تعريف در جريان باليا ،همه منابع و امکانات جامعه با حداکثر
 .2امدادگران پزشکی و ساير افراد مرتبط با سالمت عمومی ،که طبق ظرفيت مورد بهره برداری قرار ميگيرند .هماهنگی با فرماندهان
عادت مستقل از هم کار ميکنند ،برای پاسخگويي بهتر به  MCIنياز نيروهای امنيتی محلی برای نهادهای پزشکی و امدادرسان از اهميت
فراوانی برخوردار است تا اطمينان پيدا کنند که امنيت الزم در صحنه
به تشکيل  ICSدارند.
حادثه وجود دارد.
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اعزامهای خودسرانه
در بسياری از  MCIsنهادهای امدادرسان و خيريه از جوامع دور
و نزديک ،بدون درخواست مقامات رسمی جامعه گرفتار ،اقدام به اعزام
نيرو و ارسال کمک مينمايند .هرچند که در پاک نيتی و صداقت اين
سازمانهای امدادرسان شکی نيست ،اما اين اقدام در اغلب اوقات منجر
به سردرگمی و هرج و مرج بيشتر ميشود .ارتباطات بين سازمانی
با وجود سيستمهای ارتباطی متفاوت با مشکل روبرو ميشود .عدم
مشارکت در ستاد فرماندهی سانحه ،بسياری از تالشهای فردی را
با ناکامی روبرو مينمايد .بهتر آن است که تمام سازمانها و نهادهای
امدادی و خيريه در صورتی به کمک بشتابند که ستاد فرماندهی يا
مقامات مسئول بطور اختصاصی از آنها درخواست نموده باشند.

مطالعات متعددی که بعد از  MCIsمهم انجام شدهاند حکايت از
آن دارند که چندين نقطه ضعف اساسی در واکنش پزشکی به اينگونه
سوانح وجود داشتهاند .شناسايي اين نقاط ضعف حاصل مداخله در سوانح
واقعی و ارزيابی بعدی واکنش و نيز حاصل مطالعات و بررسیهايي است
که توسط دولت آمريکا انجام شدهاند.
ارتباطات
بسياری از حوادث نشان دادهاند که نبود يک سيستم ارتباطی واحد
ميتواند روند اجرای واکنشی هماهنگ به  MCIرا با اختالل جدی
مواجه نمايد .سيستمهای ارتباطی فردی مفيد هستند ،اما اتکا به يک
سيستم برای ارتباط محکوم به شکست ميباشد .استفاده از تلفنهای
همراه در جريان انفجار ساختمان مرکز تجارت جهانی ناممکن شد ،تامين امکانات و تجهيزات
زيرا مرکز اصلی کنترل اين تلفنها در ساختمان مذکور قرار داشت.
اغلب دولتها برنامهای برای تامين امکانات و تجهيزات مورد نياز را
عالوه بر اين ،نيروهای پليس ،آتش نشانی و امدادگران پزشکی قادر دارا بوده و براساس اين نياز اقدام به خريد ميکنند .در جريان حوادث
به ارتباط بايکديگر نميباشند ،زيرا هرکدام از اين سازمانها فرکانسها غيرمترقبه اين امکانات به سرعت مصرف ميشوند .داشتن برنامه دقيق
و تکنولوژيهای راديويي مخصوص به خود داشته و در نتيجه از توان برای جايگزينی امکانات مصرف شده از اهميت زيادی برخوردار است.
پاسخگويي موثر به سوانح غيرمترقبه بشدت کاسته ميشود .عليرغم امکانات مورد نياز بايد به موقع در دسترس قرار گرفته و مکانيسمهايي
انتخاب منبعی به عنوان راه ارتباطی اصلی ،وجود چند سيستم ارتباطی برای توزيع آنها پيش بينی شده باشند .برنامهای برای جايگزينی
از اهميت فراوانی برخوردار است .خطوط تلفن ثابت ،تلفنهای همراه داروهای مصرفی نيز بايد از قبل تدارک ديده شده باشد.
و ماهوارهای ،راديوهای  VHFو سيستمهای دارای فرکانس 800
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رسانههای جمعی
معموال رسانههای جمعی در روند پاسخ به  MCIsنقش مثبتی
بازی نميکنند .با اين وصف ،به نهادهای امدادرسان توصيه ميشود
تا در زمان و قوع  MCIبا رسانههای جمعی همکاری نمايند ،زيرا
در چنين بحبوحهای ،رسانهها ميتوانند کانال ارتباطی خوبی باشند.
رسانههای جمعی ميتوانند اطالعات دقيق و مناسبی به مردم بدهند،
به آنها بگويند که چگونه از سالمت و ايمنی خود محافظت کنند ،از
کجا اطالعات دريافت نمايند و چطور اعضای خانواده گم شده خود را
پيدا کنند وغيره .هر رسانهای اطالعاتی در اختيار جامعه قرار ميدهد
و امدادگران نيز بايد با اين رسانهها همکاری کرده و اطالعاتی به مردم
بدهند که صحيح بوده و در همان حال به پيشبرد روند عمليات امداد
کمک کند.

آمادگی
امدادگران بايد آمادگی مقابله با خرابيهای ناشی از  MCIرا
داشته و برنامههای مختلفی برای آن درنظر بگيرند .هرچند که تمرين
عمليات امداد ضرورت دارد ،اما اين اقدام نميتواند بيانگر واقعی توانايي
امدادگران و نيز بکارگيری به موقع و موثر امکانات باشد .به همين
ترتيب ،مراکز پزشکی نيز بايد برنامههای تمرينی مقابله با  MCIرا
داشته وبصورت نمايشی مصدومان ناشی از آن را پذيرش کنند تا
امکانات و توان مراقبتی ،درمانی و جراحی خود را در پاسخ به سانحه
تست نمايند .نهادهای مسئول سالمت عمومی بايد از قبل نيازهای
ضروری را شناسايي کرده و برای «حداکثر ظرفيت» ،تعداد فراوان تخت
و ساير تجهيزات الزم برنامهريزی کنند.
متاسفانه ،تعداد اندکی از مراکز اقدام به تامين حداکثر ظرفيت
خود نموده و فقط به اجرای برنامههای تمرينی اکتفا ميکنند .ميزان
واقعی آمادگی برای مقابله با  MCIرا فقط از روی اجرای مانورهای
عملی شامل پذيرش مصدومان در بيمارستان و ترخيص آنها ميتوان
ارزيابی نمود.
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برای پاسخ دهی موثر به يک MCIبايد چندين اقدام انجام شوند.
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کامال بدحال باشند .امدادگران قبل از شروع اقدامات درمانی بايد صحنه
حادثه را ارزيابی نمايند .هدف از اين کار آن است تا ( )1تعداد احتمالی
مجروحان برآورد شود )2( ،مشخص شود که آيا درخواست امکانات
پزشکی بيشتری در صحنه حادثه ضرورت دارد يا نه و ( )3مشخص
شود که آيا تجهيزات و پرسنل تخصصی مانند تيمهای جستجو و نجات
بايد دعوت شوند يا نه؟
زمانی که اين ارزيابی تکميل شد ،گام بعدی ارسال نتايج اين ارزيابی
به مرکز ميباشد .دراين مرکز امکانات الزم تهيه و توزيع ميشوند.
بعد از اين کار ،پرسنل پزشکی بايد جايي مناسب برای انجام ترياژ را
شناسايي نموده و ورود و خروج آمبوالنسها ،پرسنل و امکانات را به
صحنه حادثه برنامهريزی مينمايند تا اختاللی در روند امدادرسانی
سريع ايجاد نشود.
نهادهای امدادرسان عالوه بر رساندن پرسنل امدادی به صحنه
 ،MCIبايد بيمارستانهای موجود در سطح جامعه را نيز در جريان
قرار دهند تا آنها نيز برنامههای از قبل آماده خود را اجرا نمايند.

جستجو و نجات
از اين لحظه به بعد ،روند مراقبت از مصدوم شروع ميشود .گام
اول معموال جستجو و نجات به منظور شناسايي و تخليه مصدومان
ميباشد (شکل  .)19-3مردم نزديک به محل وقوع  MCIمعموال
اولين افراد ی هستند که اقدام به جستجو و نجات مصدومان مينمايند.
تجربه نشان دادهاست که مردم محل به  MCIواکنش نشان داده و
روند کمک به مصدومان را قبل از همه شروع ميکنند .عالوه براين،
بسياری از کشورها و جوامع ،تربيت تيمهاي جستجو و نجات را به
عنوان بخشی از برنامه جامع ملی مقابله با سوانح غيرمترقبه دردستور
کار خود گذاشتهاند .اعضای اين تيمها دورههای آموزشی خاصی را در
«محيطهای سربسته» طی کرده و در زمان وقوع سانحه بالفاصله شروع
به فعاليت ميکنند .اين واحدهای جستجو و نجات معموال شامل افراد
زير ميباشند:
• کادری از متخصصان پزشکی
• تکنيسينهای متخصص در امور مرتبط با مواد شيميايي خطرناک،
حمل و نقل تجهيزات سنگين و روشهای فنی جستجو و نجات
• سگهای تربيت شده و افرادي كه با آنها كار مي كنند
شرکتهای ساختمانی محلی ميتوانند امکانات ،تجهيزات و الوارهای
چوبی مورد نياز عمليات امداد و نجات را در اختيار قرار دهند.

اولين گام آن است نهادهای امدادرسان درجريان قرار گرفته و فعال ترياژ

شوند .شاهدان عينی واقعه معموال اين کار را انجام داده و پليس ،آتش
بعد از شناسايي و تخليه ،مصدومان به محل ترياژ آورده شده و در
نشانی و امدادگران را در جريان قرار ميدهند.
آنجا در قالب يکی از دستههای ترياژ عالمت گذاری ميشوند (شکل
امدادگرانی که قبل از همه به صحنه حادثه ميرسند بايد چند کار  .)19-4ترياژ کلمهای فرنسوی به مفهوم «دسته بندی کردن» ميباشد.
مهم انجام دهند .مهمتر از همه اينکه نبايد به دنبال مداوای مصدومان از ديدگاه پزشکی ،ترياژ يعنی دسته بندی کردن مصدومان بر اساس
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(شکل 3ـ )19

عمليات جستجو و نجات در طوفان کاترينا در سال 2005

شدت جراحات وارده به آنها .با اين کار ،درجه اولويت مصدوم از نظر
مراقبت پزشکی و انتقال به بيمارستان نيز مشخص ميشود.
ترياژ يکی از ماموريتهای بسيار با اهميت در هر نوع مداخله پزشکی
در  MCIقلمداد ميشود .همانطور که قبال بيان شد ،هدف ترياژ عادی
در شرايط غير  MCIآن است که حداکثر خدمات بهينه پزشکی برای
يک مصدوم انجام شوند .اما هدف ترياژ در شرايط  MCIآن است که
حداکثر خدمات بهينه پزشکی برای بيشترين تعداد مصدومان انجام
شوند .ترياژ در صحنه حادثه بايد تحت نظارت افسر ترياژ صورت گيرد.
افسر ترياژ بايد تجربه بالينی وسيعی در زمينه ارزيابی و مراقبت از
آسيبهای صحنه حادثه داشته باشد : .يکی ار کادرهای مجرب
پارامديک ميتواند چنين نقشی را ايفا کند .يک پزشک آموزش ديده
دارای تجربه کافی نيز ميتواند اين نقش را ايفا نمايد.
متودولوژيهای مختلفی در خصوص ارزيابی مصدومان و قرار دادن
آنها در دسته معين ترياژ وجود دارند .يکی از روشهای رايج براساس
آسيبهای آناتوميک ميباشد که در آن درجه اولويت مراقبت پزشکی
و انتقال به بيمارستان و نيز احتمال نياز به مداخله جراحی مشخص
ميشود .روشی ديگر براساس ارزيابی سريع وضعيت فيزيولوژيک و ميزان
سطح هوشياری مصدوم ميباشد .اين نوع ترياژ موسوم به «»START
يا «ترياژ ساده و انتقال سريع» ميباشد .دراين سيستم وضعيت تنفسی
پرفوزيون و هوشياری مصدوم مورد ارزيابی سريع قرارگرفته تا درجه
اولويت انتقال اوليه او به مرکز درمانی مناسب مشخص گردد.
صرف نظر از روش انجام ترياژ ،همه مصدومان در نهايت و براساس
شدت جراحات وارده معموال در يکی از دستههای چهارگانه قرار
ميگيرند .باالترين درجه اولويت به مصدومانی داده ميشود که دچار
آسيبهای جدی اما احتماال قابل زنده ماندن هستند .اين گروه در
دسته اول اولويت قرار گرفته و کد قرمز به آنها داده ميشود .مصدومان
دچار آسيبهای متوسط در دسته دوم قرار گرفته و کد زرد به آنها
داده ميشود .مصدومان دچار آسيبهای مختصر در دسته سوم قرار
گرفته و کد سبز به آنها داده ميشود .گاهی اوقات به اين دسته

(شکل 4ـ )19

ترياژ و تثبيت اوليه در جريان طوفان کاترينا در ايالت لويزيانای آمريکا

«مجروحان سرپايي» گفته ميشود .مصدومانی که درصحنه حادثه فوت
شدهاند يا آنهايي که شدت جراحات طوری است که عنقريب خواهند
مرد موسوم به «مرده» يا «منتظر مرگ» ميباشند .اين افراد در دسته
چهارم قرار گرفته و کد سياه به آنها داده ميشود .به اين کدهای رنگی
«برچسب سانحه» ميگويند و در صحنه حادثه بايد به مصدومان تحت
ترياژ ،زده شوند« .کد رنگی» اين امکان را فراهم ميکند تا در يک نگاه
سريع دسته مصدوم مشخص شود.
پرسنل ترياژ نبايد کار خود را به منظور مداوای مصدومان شديدا
بدحال متوقف کنند .همانطور که قبال خاطر نشان شد ،اصل اساسی
در مقابله با  MCIآن است تا بهترين کار برای بيشترين تعداد انجام
شود .در اين اولين فاز ترياژ ،مداخله پزشکی محدود به اقداماتی است
که سريع و آسان انجام شده و نياز به نيروی فراوانی ندارند .از جمله
اين اقدامات ميتوان به باز کردن راه هوايي به کمک دست و کنترل
خونريزی خارجی اشاره کرد .اقداماتی مانند ونتيالسيون به کمک ماسک
و کمپرسيون قفسه سينه چون وقت گير بوده و تعداد قابل توجهی از
پرسنل را به خود مشغول مينمايند ،نبايد در اين مرحله نجام شوند.
بعد از آنکه مصدومان ترياژ شدند ،آنها را براساس اولويت ترياژ در
مکان خاص قرار ميدهند .مثال همه مصدومان دسته «قرمز» دريک جا
و مصدومان دستههای «زرد» و «سبز» نيز در جاهای اختصاصی قرار
داده ميشوند .مکان تجمع مصدومان بايد به اندازه کافی به محلMCI
نزديک باشد تا بتوان اقدامات درمانی سريع را انجام داد .مهمترين
ويژگيهای مکان تجمع مصدومان به قرار زير ميباشند:
• نزديکی به محل MCI
• دور از مواد خطرناک و در خالف جهت باد محيطهای آلوده
• محفوظ از شرايط بد آب وهوايي
• قابل رويت برای مصدومان ناشی از MCI
• دارای راه خروجی مناسب برای تخليه زمينی يا هوايي
همزمان با رسيدن پرسنل و امکانات پزشکی به محل سانحه،
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براساس اولويتهای ترياژ مداخالت و مراقبتهای پزشکی شروع
ميشوند .سرانجام اينکه به محض فراهم شدن امکان انتقال ،مصدومان
بازهم براساس اولويتهای ترياژ به مرکز درمانی مناسب منتقل ميشوند
(شکل .)19-5اگر امکان انتقال فراهم باشد ،يک امدادگر به هيچ عنوان
مجاز نيست تا مصدوم را به بهانه مراقبت بيشتر در محل ترياژ نگه داری
نمايد (شکل .)19-6مراقبتهای پزشکی مورد نياز را ميتوان در فاصله
زمانی اتنقال به مرکز درمانی انجام داد.
به دليل آسيبهای واضح مصدوم شديدا بدحال ،پرسنل اورژانس
معموال تمايل دارند تا اين نوع مصدومان را بدون انجام ترياژ برای درمان
و انتقال فوری در اولويت قرار دهند .چنين کاری نبايد انجام شود،
زيرا خطرناکترين آسيبها بايد قبل از همه تحت مراقبت قرار گرفته
و بهترين خدمات را بايد به بيشترين تعداد مصدومان ارائه کرد .با اين
وصف در برخی شرايط ويژه ميشود از انجام ترياژ صرفنظر کرد که
عبارتند از )1( :وجود خطر (مثال وضعيت جوی نامساعد) )2( ،تاريکی
قريب الوقوع بدون داشتن منابع روشنايي )3( ،خطر ادامه آسيب در اثر
سوانح طبيعی يا غير طبيعی )4( ،نداشتن امکانات فوری ترياژ يا افسر
ترياژ و ( )5هر نوع موقعيت جنگی که در آن مجروحان فورا از محل
اصابت به مکان تجمع حرکت داده ميشوند.

(شکل 5ـ )19
بم در سال 2005
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انتقال
موضوع مهم ديگری در جريان واکنش موثر به  MCIآن است
که مصدوم را بايد به کجا انتقال داد .حوادث اخير نشان دادهاند که
مصدومان سرپايي معموال به هر وسيله ممکن صحنه حادثه را ترک
کرده و خودشان به بيمارستان مراجعه ميکنند .اين وضع موجب
آن ميشود تا تعداد فراوانی از «مجروحان سرپايي» به نزديکترين
بيمارستان مراجعه کنند .در حقيقت ،حدود  70تا  80درصد مصدومان
بدون استفاده از آمبوالنس امدادگران به بيمارستان ميرسند.
بنابراين امدادگران بايد بدانند که حتی قبل از رسيدن اولين
آمبوالنس به نزديکترين بيمارستان ،اين بيمارستان مملو از مجروح
شدهاست .قبل از اعزام به نزديکترين بيمارستان بايد با بخش اورژانس
آن بيمارستان تماس گرفت تا مشخص شود که آيا ظرفيت پذيرش
و مداوای مصدومان اعزامی را دارد يانه؟ اگر اين بيمارستان امکان
پذيرش نداشته باشد ،امدادگران بايد در صورت مصدومان را به مراکز
دورتر منتقل نمايند .هرچند که زمان انتقال طوالنیتر خواهد شد،
اما در عوض ،مجروح خدمات مراقبتی بهتری دريافت خواهد کرد.
توزيع مجروحان در مراکز متعدد موجب آن خواهد شد تا همه مراکز از
تواناييهای خود برای مراقبت از آنها به نحو احسن استفاده کنند.

(شکل 6ـ )19

گرفته شده است.

داخل يک هواپيمای حمل و نقل نظامی که برای تخليه مصدومان بکار

و جراحان فوق تخصص ميباشند .اين تيمها دارای امکاناتی هستند که
توسط دولت مرکزی يا مقامات محلی خريداری شدهاند .کار اين تيمها
تقويت و پشتيبانی امکانات موجود ميباشد.

خطر تروريسم و جنگ افزارهای کشتار جمعی

تروريسم ميتواند يکی از چالش برانگيزترين  MCIsبرای
امدادگران قلمداد شود .دامنه تهديدات تروريستی وسيع بوده و شامل
بمب گذاريهای انتحاری ،انفجارات معمولی ،سالحهای رايج نظامی
و سالحهای کشار جمعی (هستهای ،بيولوژيک يا شيميايي) ميباشد.
حوادث تروريستی در ميان همه فجايع انسان ساخت خطر بيشتری در
برداشته و تلفات و مجروحان فراوانی به همراه دارند.
تروريستها نشان دادهاند که نبوغ و ابتکاری فراتر از بکارگيری
سالحها و تکنولوژيهای رايج دارند .در جريان حمالت تروريستی
تيمهای کمک رسان پزشکی
 11سپتامبر  ،2001تروريستها از هواپيماهای مسافربری به عنوان
اگر وسعت سانحه به قدری باشد که منابع و امکانات محلی تکافو «بمبهای پروازی» استفاده کرده و خسارات مالی و تلفات جانی
نکنند ،ميتوان از جاهای ديگر تقاضای کمک کرد (شکل .)19-7گستردهای ببار آوردند.
يکی از ويژگيهای منحصر بفرد تهديدات تروريستی ،بويژه جنگ
تيمهای کمک رسان پزشکی شامل متخصصان اورژانس ،جراحان تروما
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(شکل 7ـ )19
در سال 2002

نمای هوايي صدمات ناشی از گردباد موسوم به  Pongsonaدر گوام

افزارهای کشتار جمعی ،تاثيرات مخرب سايکوژنيک آنها بر جامعه است.
در چنين وضعی تروريستها برای رسيدن به اهداف خود دوست ندارند
که تعداد زيادی از مردم را به کام مرگ فربرند ،بلکه فقط ميخواهند تا
جو ترس و وحشت بر جامعه و نهادهای پزشکی مستولی شود .در مارس
 1995به علت حمالت گاز سارين در توکيو 5000 ،نفر به بيمارستان
مراجعه نمودند .از اين تعداد حدود  1000نفر دچار آسيب جسمی
ناشی از گاز سارين بوده و بقيه فقط استرس سايکولوژيک داشتند .در
جريان حوادث مرتبط با حمالت ناشی از ميکروب آنتراکس (کزاز) در
آمريکا نيز تعداد بسيار زيادی به دليل عاليم غير اختصاصی تنفسی به
مراکز اورژانس مراجعه کرده بودند که در نهايت معلوم شد ربطی به
عفونت کزاز نداشتهاند.
انفجارات و بمب گذاريها هر روز دامنه بيشتری پيدا کرده و منجر
به صدمات و تلفات گستردهای ميشوند .بخش اعظم اين بمب گذاريها
حاصل انفجارات نسبتا کوچک بوده که تلفات کمی به همراه دارند .با
اين وصف ،اگر اين بمبها در ساختمانهای مهم ،سيستمهای لوله
کشی يا خودروهای درحال حرکت کار گذاشته شوند ،اثرات مخرب
بيشتری برجای ميگذارند (شکل .)19-8تلفات و خسارات زياد اين نوع
بمب گذاريها صرفا ناشی از شدت انفجار نيست ،بلکه ناشی از تخريب
ساختار مکانهای هدف و عوارض مرتبط با آنها نيز ميباشد .تهديد
وسيعتر در سوانحی نهفتهاست که ناشی از انفجارات متعارف توام با يک
عامل شيميايي ،بيولوژيک يا راديولوژيک ميباشد (مانند «بمب کثيف»
که ملغمهای از مواد انفجاری متعارف و ماده راديو اکتيو است).
سالحهای کشار جمعی به علت ايجاد «محيطهای آلوده» بيشترين
تهديد را به همراه دارند .در چنين وضعی امدادگران قادر به انتقال
مصدومان به مراکز درمانی نخواهندبود ،زيرا خطر آلوده شدن اين مراکز
نيز وجود دارد .امداگران پزشکی بايد آمادگی و تجهيزات الزم برای
انجام ترياژ را داشته باشند ،تا نه فقط شدت جراحات را تعيين نمايند،
بلکه بتوانند خطر آلودگی را نيز ارزيابی کرده و برای آلودگی زدايي و
تثبيت اوضاع هم برنامهريزي کنند .در همان حال ،امدادگران بايد در
جهت محافظت از خود در برابر آلودگی نيز اقداماتی انجام دهند.

(شکل 8ـ )19

بمب گذاری تروريستی مادريد درسال 2004

آلودگی زدايي
آلودگی زدايي بخش مهمی از مقابله با بالياي ناشی از بکارگيری
جنگ افزارهای کشتار جمعی و مواد خطرناک ميباشد (شکل.)19-9
حوادث تروريستی با تعداد فراوان مصدوم ،مواد ناشناخته بکار رفته و
تعداد فراوان «مصدومان سرحال» ،خطر آلودگی بيشتری به همراه خود
دارند (به فصل  20نگاه کنيد).

ناحيه مراقبت

در سوانح مرتبط با بکارگيری جنگ افزارهای کشتار جمعی و مواد
خطرناک ،الزم است تا ناحيه مراقبت حداقل  300يارد با ناحيه آلوده
فاصله داشته و برفراز آن و در جهت خالف وزش باد باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاسخ سايکولوژيک به باليا
ترومای سايکولوژيک و ساير آثار نامطلوب پسيكولوژيک ازجمله عوارض
جانبی فراوان مرتبط با بالياي طبيعی و غير عمد انسان ساخت قلمداد
ميشوند .در حوادث تروريستی ،هدف آن است که درد سايکولوژيک،
تروما و عدم ثبات به آحاد جامعه تحميل شود.
خصوصيات باليائي که بر سالمت روانی تاثير ميگذارند
تاثيرات سايکولوژيک همه باليا به يک اندازه نيست .خصوصيات
سوانح باليائي که احتماال بيشترين اثر را بر سالمت روانی ميگذارند
عبارتند از:
• با کمترين هشدار يا بدون هشدار قبلی
• تهديد جدی برای سالمت فردی
• اثرات سالمتی احتماال نامعلوم
• مدت زمان نامشخص

غيرمترقبه
مديريت سوانح
مدیریت بالیا
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اختالل استرس حاد متغير ميباشند .هرچند که ممکن است اغلب
مردم عاليم پسيکولوژيک استرس را از خود نشان دهند ،اما تعداد
نسبتا کمی (معموال  15تا  25درصد) از کسانی که مستقيما تحت فشار
سانحه قرار گرفتهاند ،دچار اختالل قابل تشخيص روانی ميشوند.

مداخالت مراقبتی

(شکل 9ـ )19
استفاده از PPE

آلودگی زدايي مصدومان در ناحيه «داغ» توسط پرسنل سطح  Bبا

• خطا يا بد نيتی انسان
• سمبولي مرتبط با هدف تروريستها
فاکتورهای تاثيرگذار بر پاسخ سايکولوژيک
هرکسی که باليا را تجربه کرده باشد (چه به عنوان مصدوم و چه
به عنوان امدادگر) از آن تاثير پذيرفتهاست .خوشبختانه اين به معنی
آن نيست که اغلب اين افراد در آينده دچار اختالل روانی خواهند شد.
اما اين بدان معنی است که همه اين افراد نوعی پاسخ پسيکولوژيک يا
عاطفی به سانحه نشان خواهند داد.
به همين ترتيب واکنشهای فردی و جمعی نيز وجود دارند که بر
روند خالصی از عواقب ناشی از باليا اثر ميگذارند.
فاکتورهای تاثير گذار بر پاسخ فردی به باليا عبارتند از:
• نزديکی فيزيکی يا پسيکولوژيک به سانحه
• برخورد با موقعيتهای ترسناک و عجيب و غريب
• ضعف سالمتی قبل از سانحه يا در جريان آن
• وسعت تلفات
• سابقه تروما
فاکتورهای تاثير گذار بر پاسخ جمعی به سوانح غيرمترقبه عبارتند
از:
• درجه تخريب جامعه
• ثبات خانوادگی و اجتماعی قبل از سانحه
• رهبری جامعه
• حساسيت فرهنگی در مورد برگشت به وضعيت عادی

 .1در افراد فاقد اختالل روانی مشخص ،بهتر است که به آنها آموزش
داد تا بدانند که چه اتفاقی برای آنها و خانوادههايشان روی دادهاست.
 .2مشاوره مختصر در مورد بحران داده شده و در صورت لزوم برای
درمان ارجاع انجام ميشود
 .3اگر اختالل روانی تشخيص داده شود ،مداخله درمانی ،از جمله
شناخت –رفتاردرماني و استفاده از داروهای روانپزشکی ،ميتواند مفيد
باشد.

استرس وارده به دست اندرکاران سانحه

دست اندرکاران سانحه نيز ممکن است مصدومان ثانويه استرس و
ساير آثار پسيکولوژيک ناشی از سانحه باشند .اين وضع بر توان کاری
آنها در حين و بعد از سانحه تاثير نامطلوب ميگذارد .عالوه براين ،بر
سالمت شخصی و خانوادگی آنها و نيز روابط کاری تاثير منفی خواهد
گذاشت.

عاليم استرس در دست اندرکاران سانحه
برخی عاليم شايع در اين افراد شامل موارد زير است:
عاليم فيزيولوژيک
• خستگی ،حتی پس از استراحت
• حالت تهوع
• لرزشهای حرکتی ظريف
• تيکها
• پارستزی
• سرگيجه
• مشکالت گوارشی
• تپش قلب
• احساس خفگی يا اختناق
عاليم عاطفی
اضطراب
تحريک پذيری
احساس درهم شکستگی
انتظار غير اقع بينانه از خطر برای خود و ديگران

•
•
آثار سايکولوژيک ناشی از سوانح غيرمترقبه
•
پاسخهای سايکولوژيک بعد از سانحه دامنه وسيعی داشته و از •
استرسی خفيف تا اختالل موسوم به  ،PTSDافسردگی شديد ،يا
عاليم شناختی
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•
•
•
•
•
•

از دست دادن حافظه
مشکل تصميمگيری
آنومی (ناتوانی در اسم بردن اشيا و افراد آشنا)
مشکل تمرکز حواس
کاهش توجه
مشکالت محاسبه

عاليم رفتاری
•
•
•
•
•

بيخوابی
گوش به زنگ بودن
سريع به گريه افتادن
خلق و خوی نامناسب
رفتارهای تشريفاتی

اقدامات مراقبتی از استرس دست اندرکاران
اقدامات زير در صحنه حادثه ميتوانند از شدت اين نوع استرس
بکاهند.
• برخورد محدود به محرکهای تروماتيک
• ساعات کار قابل قبول
• استراحت و خواب کافی (شکل )19-10
• تغذيه مناسب
• برنامه ورزش منظم
• ساعات خلوت با خود
• صحبت با کسی که ميشناسد
• مانيتور کردن عاليم استرس
• معلوم بودن زمان پايان کار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آموزش و تمرين در مورد باليا
طراحی و اجرای برنامههای آموزشی و تمرينی ميتواند توانايي
امدادگران در مورد پاسخ مناسب به  MCIرا ارتقا دهد .آمادگی آموزش
و تمرينی را ميتوان از کانال محيطهای آموزشی رسمی و غير رسمی
به اجرا گذاشت .هرکدام از اين کانالها فوايد و اشکاالتی دربردارند .برای
بدست آوردن نتيجه مطلوب از برنامههای آموزشی ،الزم است تا هراز
چندگاهی کالسهای آموزشی مرتبط با رشتههای مختلف و باشرکت
همه دست اندرکاران و نهادهای امدادرسان در باليا برگزار شوند.
آموزش مستقل يا فردی اساس کار آمادگی در برابر باليا ميباشد.
کتابهای منتشر شده فراوانی دردسترس قرار داشته و از طريق
اينترنت هم ميتوان به منابع مختلفی دسترسی پيدا کرد .سازمانهای

(شکل 10ـ  )19خستگی نقش مهمی در استرس وارده به دست اندرکاران مقابله با سوانح
غير مترقبه را بازی ميکند.

گوناگونی از جمله هالل احمر ،مرکز فوريتها و ستاد حوادث غيرمترقبه
هرکدام منابعی در اين مورد چاپ و منتشر نمودهاند .دورههای آموزشی
را ميتوان براساس برنامه زمانبندی شده و برپايهای مستقل کامل نمود.
محدوديت اين روش آموزشی آن است که امکان تبادل تجربه يادگيری
را از فرد سلب ميکند.
آموزش گروهی برای تيمهاي خاصی اجرا ميشود که در مقابله
با سوانح غيرمترقبه مشارکت دارند .برنامههای آموزشی فراوانی وجود
داشته که از جمله شامل آشنايي با ستاد فرماندهی و آمادگی در برابر
جنگ افزارهای کشتار جمعی ميباشند .تعدا زيادی از نهادهای حرفهای
و نيمه حرفهای در اين رابطه برنامههای آموزشی تدارک ديده و هرکدام
در حوزه کاری خود از جمله بهداشت عمومی ،پزشکی اورژانس ،مراقبت
ويژه ،تخصصهای جراحی و طب داخلی و نيز همه سطوح امدادگری
پيش بيمارستانی اقدام به آموزش مينمايند.
کالسهای شبيه سازی ،فرصتی برای تمرين است تا افراد فراوانی
را با پيشينههای متفاوت در کنار هم قرار داده که وجه مشترک اساسی
آنها مشارکت درمقابله با باليا ميباشد .همانطور که قبال بيان شد،
اين تمرينات به دو شکل اختصاصی ارائه ميشوند :تمرين روی ميزی
و تمرين در صحنه .تمرينات روی ميزی يا tabletop exercise
مقرون به صرفه بوده و روشهای بسيار مفيدی برای آزمايش و ارزيابی
مقابله با سوانح غيرمترقبه بدست ميدهد .نقطه شروع و نقاط تمرکز
اجرای کار و نيز نحوه اتمام آن معموال از قبل مشخص شدهاند .اين
نوع تمرينات امکان ارتباط و تعامل واقعی بين سازمانهای امدادرسان
را فراهم ميآورد .تمرينات روی ميزی نياز به مديريتی در قالب يک
تسهيل کننده دارند .اين فرد مشارکت کنندگان را راهنمايي کرده و
ارزيابی نقادانهای از نتايج ارائه مينمايد.
تمرين در صحنه يا  field exercisesواقعیترين نوع تمرين
آموزشی بوده دربرگيرنده اجرای واقعی برنامه مقابله باليا در سطح
جامعه ميباشد .اين نوع تمرين امکان ارزيابی واقعی از ظرفيت فيزيکی
دستيابی به اهداف را فراهم ميآورد .تمرينات شامل جابجايي مصدوم از

غيرمترقبه
مديريت سوانح
مدیریت بالیا

نقطه مبدا توسط امدادگران و انتقال او به مراکز درمانی مناسب ميباشد.
با اين وصف ،تمرين در صحنه تالش فراوانی ميطلبد و ازنظرمدت اجرا
طوالنی بوده و هزينه قابل توجهی دربردارد.
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خالصه فصل
بسياری از سوانح غيرمترقبه حاصل جريانات آب هوايي يا ژئولوژيک
طبيعی ميباشند ،اما ممکن است حاصل اقدامات عمد يا غير عمد
انسان نيز باشند .هرچند که سوانح غيرمترقبه ممکن است قابل پيش
بينی نباشند ،با اين حال آمادگی کافی ميتواند حادثهای نامحتمل را به
موقعيتی قابل کنترل تبديل نمايد .مقابله مناسب با سوانح غيرمترقبه،
امکانات و ملزومات بسيارفراتر از خدمات پزشکی را ميطلبد .استقرار
مرکز فرماندهی اين امکان را فراهم ميآورد تا سازمانهای مختلف در
مقابله با سوانح غيرمترقبه باهم ديگر همکاری و همراهی کنند .عليرغم
اين واقعيت که سوانح غيرمترقبه در اندازههای مختلف اتفاق افتاده و

حاصل علل مختلفی ميباشند ،با اينحال در همه اين سوانح چالشهای
مشترکی وجود دارند که مقابله با آنها را مشکل ميگرداند .اين
چالشها عبارتند از :ارتباطات ،امنيت صحنه حادثه ،اعزام خود سرانه و
فقدان امکانات الزم .بهترين نتايج در مقابله با عواقب  MCIsمتعارف و
غيرمتعارف زمانی بدست ميآيند که برای اين منظور برنامهای از قبل
طراحی شده وجود داشته باشد تا بتوان آنرا مرتبا تمرين وآزمايش کرده
و نقاط ضعف و قوت آنرا شناسايي نمود .مقابله با سوانح غيرمترقبه
هزينه سايکولوژيک سنگينی بر افراد درگير در اين روند تحميل نمايد.

غيرمترقبه
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
بعد از واقعه انفجار ،اقدامات احتياطی در رابطه با خطر انفجار
«بمب کثيف» يا بمب «ضربه دوم» در پيش گرفته ميشوند .اگر
چناچه آلودگی تشخيص داده شود ،امدادگران بايد از امکانات حفاظت
شخصی يا  PPEاستفاده کرده و احتياطات استاندارد به هنگام مراقبت
از مصدومان را رعايت کنند.
کنترل ازدحام ناشی از انفجار و محدودگردانيدن مصدومان (بويژه
در سانحه ناشی از بکارگيری سالحهای کشتار جمعيتی) از اهميت فوق
العادهای برخوردار ميباشند .ستاد فرماندهی بايد در اين سانحه وارد
عمل شده و امکانات الزم برای مقابله با آنرا برآورد نمايد .بايد برای

واحدهای امدادرسان ،ناحيهای مخصوص درنظرگرفته شود .مصدومان
براساس سيستم ترياژ رايج در محل نياز به ترياژ خواهند داشت.
براساس ترياژ انجام شده ،نواحی تجمع مصدومان مشخص خواهند شد.
اين نواحی بايد در جايی مناسب باشند طوريکه بتوان به راحتی و به
سرعت مصدومان را جابجا و تخليه نمود.
عالوه بر نيازهای مرتبط با مراقبت از مصدومان ،يادمان باشد که
امدادگران نيز در طول اجرای ماموريت خود نياز به آب ،غذا و ملزومات
بهداشتی دارند.

اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

مالحظات اساس��ي در مورد کاهش اثرات ناش��ي از بکارگيري جنگ افزارهای کشتار جمعي يا  MWDاز
جمله موارد زير را بداند:
ارزيابي صحنه حادثه
ستاد فرماندهي سانحه
امکانات و تجهيزات حفاظت فردي
ترياژ مصدومان
اصول آلودگيزدايي
مکانيس��مهاي آس��يب وارده ،ارزيابي و نحوه مراقبت و نيز مالحظات راجع به انتقال مصدومان ناش��ي از
دستههاي مخصوص  MWDرا بداند:
عوامل انفجاري
عوامل آتش زا
عوامل شيميايي
عوامل بيولوژيک
عوامل راديولوژيک
چگونگي دسترسي به و استفاده از منابع مطالعاتي در اين خصوص را بداند
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
شما به صحنه يک انفجار اعزام شدهايد .مسئول اعزام ،براساس گفته شاهدان عينی حادثه به شما ميگويد که چندين انفجار روی دادهاست.
تعداد مصدومان نامعلوم است .پرسنل ساير نهادهای مسئول نيز به محل حادثه اعزام شدهاند.
اکيپ شما اولين گروه حاضر در صحنه ميباشد .هنوز ستاد فرماندهی حادثه تشکيل نشدهاست .قطاری مسافربری (هدف انفجار) در مسير
حرکت آتش گرفتهاست .دهها نفر از مسافرين درحال فرار هستند .بسياری از مسافرين از شما ميخواهند تا به کمک کسانی بشتابيد که در داخل
قطار گير افتادهاند .تعداد بسياری نيز روی زمين افتادهاند.
اولين اقدام شما چيست؟ اولويتهای شما بعد از دستبکار شدن کدامند؟ چگونه از اين همه مصدوم مراقبت ميکنيد؟ چگونه
افرادی را که در قطار گير افتادهاند نجات خواهيد داد.
مقابله با س��وانح ناش��ی از بکارگيری جنگ افزارهای کشتار جمعی
يا  MWDهمواره ذهن امدادگران را به خود مشغول کردهاست .تاريخ
معاصر نش��ان دادهاست که چنين س��وانحی ممکن است در هر زمان و
مکان��ی روی بدهند .بمب گذاری مرکز تجارت جهانی در س��ال 1993
منجر به فوت فقط  6نفر شد ،اما در عوض حدود  548نفر مجروح شده
و امدادگ��ران به بيش از  1000نف��ر کمک کردند .تعدادی از مجروحان
(حدود  105نفر) را آتش نش��انان تش��کيل ميدادند .انفجار ساختمان
فدرال در اکالهوما س��يتی در سال  1995منجر به  168کشته و حدود
 700مجروح ش��د .يک س��وم مجروحان توس��ط مرکز فوريتها به تنها
ئي بيمارس��تان شهر منتقل ش��دند که حدود  64%آنها نياز به بستریداش��تند .در حمالت س��ال  2001به مرکز تج��ارت جهانی در مجموع
 1100مجروح ش��دند که تقريبا يک سوم آنها توسط مرکز فوريتها به
بيمارستان آوردهشدند .کارگران امداد و نجات حدود  26%مجروحان را
تشکيل ميداند.
هرچند که انفجارات متعارف ش��ايعترين و محتملترين نوع سانحه
 MWDقلمداد ميشوند ،اما امدادگران با سوانح ناشی از مواد شيميايي
و بيولوژيک نيز روبرو ش��دهاند .حمله با گاز س��ارين در سال  1994در
ش��هر ماتس��وموتوی ژاپن منجر به هفت مورد کشته و بيش از  300نفر
مجروح شد .حمله با همان گاز در سال  1995به قطار زير زمينی توکيو
 12مورد کش��ته و بيش از  5000مجروح برجای گذاشت .سازمان آتش
نش��انی ژاپن  1364نفر آتش نش��ان را به  16نقطه حمله اعزام نمود که
 135نفر آنها بطور مستقيم يا غير مستقيم مجروح شدند.
حمالت غير کش��نده بيوتروريسم در آمريکا تعداد زيادی مجروح به
همراه داشتهاس��ت ،اما اين بدان معنی نيست که امدادگران برای مقابله
با تهديدات بيوتروريستی نبايد آمادگی داشتهباشند .در خالل سالهای
 1998و  1999تقريبا  6000نفر در سراسر آمريکا با بيش از  200مورد
ش��وخی مرتبط با ميکروب آنتراکس (کزاز) تح��ت تاثير قرار گرفتهاند.
نامههای حاوی آنتراکس در پاييز س��ال  2001منجر به تشخيص فقط
 22مورد کزاز باليني ش��د ،اما در عوض تعداد بيش��ماری تفلن به مرکز

فوريتها در رابطهبا بس��تهها و پودرهای مش��کوک زده شد .هرچند که
سندروم تنفسي حاد ش��ديد يا  SARSسانحهای بيوتروريستی قلمداد
نميشود ،اما اين واقعه بيولوژيک ،مرکز فوريتهای تورنتو در کانادا را با
چالشهای جدی روبرو نمود .در خالل اپيدمی اين بيماری ،حدود 520
نف��ر از امدادگران قرنطينه ش��دند (عمدتا به علت تماس بدون حفاظ با
ويروس عامل بيماری) که فش��ار فوق العادهای بر توان پاسخگويي مرکز
فوريتها وارد نمود.
اين خطر که روزی امدادگران با س��انحه  MWDنوع راديولوژيک
روبروش��وند ،درحال افزايش ميباش��د .همچنين احتمال دارد که روزی
تروريس��تها يک «بم��ب کثيف» را منفجر نموده و ه��راس فراوانی در
سطح جامعه در خصوص آلودگی راديواکتيو بوجود آورند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالحظات عمومی

ارزيابی صحنه حادثه و ستاد فرماندهی سانحه

تواناي��ي امدادگ��ران در ارزياب��ی صحنه حادث��ه ،ازنظرحفظ ايمنی
خ��ود آنها وس��اير اف��راد مرتبط از اهمي��ت فراوانی برخ��وردار بوده و
ام��کان ارائه خدمات ب��ه مصدومان را فراهم ميآورد .س��وانح مرتبط با
 ،MWDتهديدی جدی بر سيس��تم خدمات رسانی اورژانسی محسوب
ميش��وند .در يک حمله انفجاری گسترده احتمال آتش سوزی ،پخش
م��واد خطرناک ،خطر برق گرفتگی و خطر س��قوط آوار وجود دارد .در
جريان بمب گذاری اکالهوما س��يتی ،يک امدادگ��ر و در جريان حمله
ب��ه مرک��ز تجارت جهانی تع��داد زيادی به علت س��قوط آوار جان خود
را از دس��ت دادن��د .امدادگران در جريان حمالت ش��يميايي نه فقط به
عل��ت ماده اصل��ی ،بلکه هم چنين ب��ه علت تماس با پوس��ت ،لباس و
اش��يا آلوده مصدومان نيز در معرض خط��ر قرار دارند .عوامل بيولوژيک
خطرن��اک هم به علت تماس با خود عامل موجد بيماری (مثال اس��پور
آنتراک��س) و ه��م به علت انتقال بيماری از ديگ��ران (مثال آبله) موجب
آس��يب ميشوند .خطر وجود يک وسيله ثانويه( ،مثال بمب دومی که در
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صحنه کار گذاشته شده و قرار است بعداز رسيدن عوامل امدادی منفجر
بشود) هم امدادگران و هم مصدومان را به يک اندازه تهديد ميکند .اين
بمبهای دوم به منظور افزايش دامنه خسارات و تلفات و نيز ايجاد جو
هراس و سردرگمی کارگذاشته ميشوند.
امدادگ��ر در زم��ان ارزيابی صحن��ه حادثه بايد همه اي��ن فاکتورها
را ب��ه حس��اب آورده و اهميت آنها را قبل از ش��روع ب��ه اقدام درنظر
داشتهباش��د .امدادگ��ران بايد از طريق سلس��له مراتب ب��ا ناظرين خود
درارتباط باش��ند تا بتوانند درجه ايمن��ی را باال برده و اقدامات مراقبتی
مناس��بی برای مصدومان انجام دهند .س��تاد فرماندهی سانحه يا ICS
نحوه ارتباط گيری و نوع سلس��له مراتب را مش��خص خواهد کردICS .
مرک��زی برای صدور فرامين ،کنترل و هماهنگی بوده و به منظور تقليل
موارد نارس��اييها در مقابله با س��وانح غيرمترقبه تشکيل شدهاست .اين
نارساييها عبارتند از:
 .1ترمينولوژی غير استاندارد رايج در ميان سازمانهای امدادرسان
 .2فقدان توانايي در وسيع يا محدود گردانيدن دامنه فعاليت براساس
ضرورت
 .3ارتباطات غير استاندارد و چندگانه
 .4فقدان برنامه عمل مشترک
 .5فقدان تسهيالت يکدست
 ICSنوعی ساختار مديريت را ارائه ميدهد که تمام منابع و امکانات
موجود با هم هماهنگ شده ومقابلهای موثر در برابر سانحه اعمال ميشود.
همه س��وانح غيرمترقبه ،بدون توجه به وسعت و پيچيدگي آنها ،دارای
فرمانده س��انحه خواهند بود که ميتواند اولين امدادگر حاظر در صحنه
باش��د .الزم اس��ت تا امدادگران با  ICSآش��نايي داشتهباشند و فرصت
بکارگيری عملی آنرا پيدا کنند.

تجهيزات حفاظ شخصی يا PPE
درمقابل��ه ب��ا س��وانح ناش��ی از  WMDباي��د تجهي��زات حفاظ
ش��خصی( )PPEمناس��ب مورد اس��تفاده ق��رار گيرند .اي��ن تجهيزات
ميتوانند از يک يونيفورم معمولی اس��تاندارد تا لباس مشابه اسكوبا در
غواص��ان ( )SCBAمتفاوت مي باش��ندPPE.برای حفاظت امدادگران
در براب��ر عوامل خطرناک طراحی ش��ده و ميتواند تا ح��دودی از لوله
تنفسی ،پوس��ت و س��اير پردههای مخاطی محافظت نمايد PPE .غير
نظامی دارای چندين سطح به قرار زير است:
• سطح .Aلوله تنفس توسط  SCBAيا رسپيراتور تامين هوا ()SAR
محافظت گرديده و هوا با فشار مثبت به امدادگر رسانده ميشود .پوشش
کپسول دار مقاوم به مواد شيميايي تمام بدن امدادگر را در خود گرفته
و از پوست و پردههای مخاطی محافظت ميکند .اين سطح باالترين
درجه حفاظت را برای لوله تنفسی و پوست فراهم ميآورد.
• سطح  .Bلوله تنفسی به همان شيوه سطح  Aتحت محافظت بوده
و هوا با فشار مثبت تامين ميشود .نوع پوشش غير کپسولی مقاوم به
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مواد شيميايي بوده و شامل دستکش ،چکمه و لباس ميباشد .اين
سطح بيشترين حفاظت را براي لوله تنفسي و سطح كمتري از حفاظت
پوستي را تأمين مي كند.
• سطح  .Cلوله تنفس توسط رسپيراتور تصفيه کننده هوا يا APR
محافظت ميشود .اين دستگاه ميتواند از نوع موتور دار يا  PAPRبوده
و هوای محيط را از طريق صافی مخصوص مکش نموده و آنرا تحت
فشار به ماسک صورت يا هود منتقل مينمايد .نوع بدون موتور APR
نيز وجود دارد که هوای محيط را از طريق صافی مخصوص و تنها به
کمک تنفس به داخل مکش مينمايد .حفاظت از پوست همانند سطح
 Bميباشد.
• سطح .Dاين سطح شامل لباس کار استاندارد (يعنی يونيفورم
مخصوص امدادگران) و احتماال روپوش ،دستکش و ماسک جراحی
نيز ميباشد .در اين سطح درجه حفاظت تنفسی و پوستی حداقل
ميباشد.
 PPEبراساس خطرات شناخته شده محيطی و نزديکی به کانون
خطر انتخاب ميشود .نزديکی به کانون خطر معموال با زون بنديهای
زيرمشخص ميشود:
• زون داغ ناحيهای است که در آنجا خطری فوری سالمت و حيات را
تهديد ميکند .اين خطر ممکن است آلودگی محيط با يک گاز ،بخار،
آئروسل ،مايع يا پودر خطرناک باشد PPE .مناسب برای حفاظت از
امدادگر براساس راههای تماس با ماده خطرناک انتخاب ميشود .در
زون داغ معموال از  PPEسطح  Aاستفاده ميشود.
• زون گرم ناحيهای است که در آن غلظت ماده خطرناک محدود
ميباشد .در مورد مواد خطرناک يا  hazmatاين ناحيه همان جايي
است که مصدومان ناحيه داغ را به آنجا آورده و تحت آلودگیزدايي
قرار ميدهند .امدادگر حاضر در اين ناحيه هنوز در معرض خطر قرار
دارد ،زيرا ماده خطرناک موجود در ناحيه داغ از طريق مصدومان ،ساير
امدادگران و تجهيزات به اين ناحيه منتقل ميشود PPE .براساس
راههای تماس با ماده خطرناک انتخاب ميشود.
• زون سرد ناحيهای است که آلوده نبوده ،خطر تماس با hazmat
وجود نداشته و نيازی به هيچ سطحی از  PPEنيست.
بايد خاطر نشان شود که جداکردن اين مناطق خطر از همديگر معموال
کاری مشکل بوده و درواقع اين تقسيم بندی اغلب امری ديناميک و نه
استاتيک است .فاکتورهايي که بر ديناميک اين زونها تاثير ميگذارند
شامل تحرک مصدومان و امدادگران و شرايط جوی حاکم بر منطقه
است .مگر مصدومان آلوده دچار ناتوانی کامل شدهباشند ،در غير اين
صورت يا به سمت امدادگران حاضر در «زون سرد» حرکت کرده يا
صحنه حادثه را کامال ترک خواهند نمود .زونهای گرم و سرد طوری
طراحی شدهاند که در خالف جهت باد زون داغ باشند ،اما اگر جهت
باد عوض شود ،امدادگران در معرض خطر مواد خطرناک قرار خواهند
گرفت ،مگر آنکه  PPEشخصی پوشيده يا جای خود را عوض کنند .به
هنگام طراحی برنامه مقابله با سانحه ناشی از  WMDيا اجرای اين
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برنامه بايد احتماالت فوق را درنظر داشت.
باتوج��ه به مطال��ب فوق ،ميتوان چنين نتيج��ه گرفت که امدادگر
همواره از باالترين س��طح حفاظت يعنی س��طح  Aاستفاده کند .با اين
وص��ف ،چني��ن کاری منطقی بنظر نميرس��د ،زيرا حفاظت س��طح A
س��نگين بوده و انجام فعاليتهای دس��تی را با مش��کل روبرو مينمايد.
ع�لاوه براين خطر اس��ترس گرمايي و ناتواني فيزيک��ی را نيز به همراه
داش��ته و ارتباط بين امدادگران و مصدومان را با مشکل روبرو مينمايد.
 PPEمناس��ب بايد براس��اس ميزان خط��ر و مس��ئوليتهای عملياتی
امدادگر توصيه نمود.

ترياژ مصدوم
بعد از وقوع س��انحه ناشی از  ،WMDامدادگران با تعداد فراوانی از
مصدومان مواجه ميشوند که نياز به ارزيابی و مراقبت دارند .هر سيستم
ارائه خدمات پزشکی اورژانسی يا  EMSموظف است تا مکانيسمی برای
ترياژ س��ريع مصدومان را به رس��ميت شناخته و آنرا عملی نمايد .هدف
از ترياژ آن است تا بهترين خدمات برای بيشترين تعداد مصدومان ارائه
گردد .تري��اژ در صحنه حادثه معموال براس��اس معيارهای فيزيولوژيک
انجام ميش��ود .در اين ترياژ ،ش��دت جراحات مصدومان مدنظر بوده و
افرادی که نياز به مراقبت و انتقال فوری به مرکز درمانی دارند شناسايي
خواهند ش��د .چندين نوع ترياژ وجود دارند .معموال از سيس��تم موسوم
ب��ه  STARTي��ا Simple Triage And Rapid Treatment
استفاده ميشود .ميزان آسيب ديدگی مصدومان در الگويي آلگوريتميک
مشخص ميشود که در آن اول توانايي مصدوم در حرکت کردن ارزيابی
شده و بعد به راه هوايي ،تنفس و گردش خون و سطح هوشياری توجه
ميش��ود .مصدومان معموال در يکی از چه��ار گروه قرار خواهند گرفت.
مصدومان غير اورژانسی /سرپايي («گروه سبز») ،آنهايي هستند که فاقد
آسيبهای خطرناک بوده و اگر مراقبت چند ساعت يا چند روز به تاخير
بيافتد احتماال مش��کلی پيش نخواهد آمد .مصدومان ش��به اورژانس��ی
(«گروه زرد») آنهايي هس��تند که دچار آس��يب جدی ميباشند اما اگر
ق��دری تاخير در مراقبت روی بدهد وضع بدتر نخواهد ش��د .مصدومان
اورژانس��ی («گروه قرمز») آنهايي هستند که بس��يار بدحال بوده و نياز
فوری به مراقبت دارند .مصدومان منتظر («گروه س��ياه») ش��امل افراد
متوفی يا کس��انی اس��ت که دچار آس��يبهای منافی حيات ميباشند.
گاهی اوقات گروه پنجم («گروه آبی») نيز به افرادی اطالق ميشود که
نياز به آلودگیزدايي دارند.
ص��رف نظر از هر نوع سيس��تم ترياژ مورد قب��ول ،بايد آنرا همواره
در عملي��ات روتين ب��کار گرفت تا امدادگران کليه س��طوح مراقبتی ،از
جمله مراکز پزش��کی تحوي��ل گيرنده مصدومان ،با آن آش��نايي کامل
داشتهباشند.

اصول آلودگیزدايي
مصدوم��ان و امدادگران بع��د از تماس با مواد جام��د يا مايع آلوده

کننده به ي��ک اندازه احتياج به آلودگیزدايي دارن��د .اين افراد بايد در
ناحيهای مش��خص از صحنه حادثه تحت روشه��ای آلودگیزدايي قرار
گيرن��د .تماس با گازها ني��از به آلودگیزدايي ن��دارد .نواحی مخصوص
آلودگیزدايي معموال مش��رف به نواحی آلوده و در خالف جهت باد قرار
دارند.
آلودگیزدايي روندی دو مرحلهای اس��ت ک��ه در آن لباس ،جواهر
آالت و کفش مصدومان در آورده شده و برای شناسايي بعدی در کيسه
قرار داده ش��ده و به آن برچسب زده ميش��ود .درآوردن لباسها  70تا
 90درص��د آلودگی را از مصدوم دور ميکن��د .هر نوع ماده جامد آلوده
کننده را بايد با احتياط از روی بدن پاک کرد .هرنوع مايع آلوده کننده
را ني��ز بايد از روی بدن زدود .در مرحله دوم ،س��طوح پوس��ت با آب يا
مخلوط آب و ماده ماليم پاک کننده شستش��و داده ميشوند تا از پاک
ش��دن پوست مصدوم از تمامی مواد آلوده کننده اطمينان حاصل شود.
بايد از بکارگيری مواد دترجنت تند يا مواد س��فيد کننده روی پوس��ت
اجتناب کرد .تحريک ش��يميايي يا فيزيکی پوست ميتواند جذب مواد
خطرناک را افزايش دهد .هنگام شستش��وی چينهای پوس��ت ،نواحی
زير بغل ،کش��اله ران ،باس��نها و پاها بايد توجه ويژهای مبذول ش��ود،
زيرا ممکن است مواد آلوده کننده در اين نواحی تجمع پيدا کرده مورد
غفلت واقع شوند.
آلودگیزداي��ي بايد به طريقهای سيس��تماتيک انجام ش��ود تا هيچ
ناحيهای از پوس��ت آلوده باقی نماند .برای شستن چشمها الزم است تا
لنزهای تماس��ی برداشته شده و سطوح مخاطی را با مقادير فراوانی آب
يا نرمال سالين شستشو داد .مصدومان سرپايي تحت آموزش امدادگران
ميتوانند در روند آلودگیزدايي خود مش��ارکت نمايند .مصدومان از پا
افت��اده برای آلودگیزدايي نياز به مس��اعدت افراد مج��رب دارند .برای
تقليل مدت زمان تماس با مواد خطرناک مختلف ممکن اس��ت از روش
آلودگیزدايي س��ريع اس��تفاده ش��ود .همه امدادگران بايد با روشهای
فوری آلودگیزدايي آش��نايي داشتهباش��ند و بتوانند حتی قبل از آمدن
تيم رسمی آلودگیزدايي اقدام به اين کار بر روی مصدومان و امدادگران
ديگر بنمايند.
هن��گام آلودگیزدايي بايد مالحظات زير را در نظر داش��ت )1( :در
مردان وزنانی که نياز به لخت شدن دارند ،حريم خصوصی را رعايت کنيد،
( )2برای شستشو از آب گرم استفاده کنيد )3( ،در پايان آلودگیزدايي،
لباس مناس��ب به مصدومان بدهيد )4( ،ب��ه مصدومان اطمينان خاطر
بدهيد که وس��ايل شخصی آنها تا زمان ترخيص محفوظ خواهد بود و
( )5درصورت امکان ،فاضالب حاصل از شستشو را جمع آوری نماييد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهديدات اختصاصی

مواد انفجاری

انفجارات شايعترين علت صدمات ناشی از تروريسم قلمداد ميشوند.
از مجموع  93حمله تروريس��تی منجر به کش��ته شدن بيش از  30نفر

جنگ افزارهای کشتار جمعي

در سراس��ر جهان در فاصله سالهای  1991تا  2000حدود  88%آنها
ناشی از انفجار بودهاند.

دستهبندی مواد منفجره
اي��ن م��واد به دو دس��ته انفجاری رتب��ه باال ي��ا  HEو انفجاری با
رتبه پايين يا  LEتقس��يم بندی ميش��وند .چ��ون  HEطوری طراحی
ش��دهاند که س��ريعا منفجر ش��ده و انرژی زيادی آزاد ميکنند ،قادر به
ايج��اد موج انفجار يا پديده فش��ار باال بوده و منجر به آس��يب انفجاری
اوليه خواهند شد .اما ازآنجاييکه  LEانرژی خود را بتدريج آزاد ميکنند
موجب پديده فش��ار باال نخواهند شد .ازجمله  HEميتوان به TNT،
 ،C-4، Semtexنيتروگليس��يرين ،ديناميت و آمونيوم نيترات اش��اره
کرد .نمونههای  LEش��امل بمبهای ميلهای ،باروت و بمبهای با مواد
نفتی مانند کوکتل مولوتوف ميباشند.

مکانيسمهای آسيب
آس��يبهای تروماتيک ناشی از انفجار به سه دس��ته اوليه ،ثانويه و
ثالثيه تقسيم بندی ميشوند.
آسيب انفجاری اوليه يا  PBIناشی از موج انفجار بعد از انفجار HE
ميباش��د .اين موج انفجار را نبايد با باد حاصل از انفجار اش��تباه گرفت.
يک موج انفجاری ميتواند فش��ار اتمس��فريک را به ط��رز قابل توجهی
افزايش دهد ،زيرا  HEتقريبا ناگهانی مش��تعل ميش��ود .فش��ار باالی
ناش��ی از اين انفجار ميتواند از مرز  4ميليون پوند بر اينچ مربع ()psi
بگذرد (فش��ار محيط حدود  psi 14/7اس��ت) .موج انفجار يا موج فشار
از نقطه مبدا دور ش��ده و بتدريج محو ميش��ود .مي��زان  PBIوارده بر
مصدوم تابع فاصله او از نقطه انفجار و نيز تقويت موج انفجار در محيط
بسته ميباشد.
 PBIدر ارگانه��ای پر از ه��وا مانند ريه ،روده و گوش ميانی روی
ميدهد .ارگانهای توپر معم��وال تحت تاثير اين پديده قرار نميگيرند.
آس��يب وارده به اين بافتها در حد فاصل گازــ مايع روی داده و علت
احتمال��ی آن کمپرس ناگهانی گاز در ارگان مربوطه اس��ت که منجربه
روی هم خوابيدگی س��ريع آن ميشود .متعاقبا اين روند سريعا معکوس
ش��ده و منجر به آس��يب بافتها خواهد شد .آسيب وارده به ريه خود را
به ص��ورت کوفتگی ريوی يا احتماال هموپنوموتوراکس نش��ان داده که
منجر به هيپوکسی ميشود .گاهی اوقات اين آسيبها فورا موجب مرگ
خواهندش��د .آلوئولها نيز ممکن است پاره شده و منجر به آمبولی گاز
ش��ريانی و در نهايت عوارض آمبوليک مغزی و قلبی شود .آسيب وارده
به روده شامل پتشی و هماتومهای ديواره روده يا حتی پرفوراسيون آن
ميباش��د .پارگی پرده صماخ يا جابجا شدن استخوانهای گوش ميانی
نيز ممکن است اتفاق بيافتد.
شواهد ناشی از  PBIدر ريه معموال در مصدومانی يافت شدهاست
ک��ه بالفاصل��ه بعد از انفجار فوت ش��دهاند .با اين ح��ال  PBIريوی در
مصدومان زنده انفجار در فضاهاي بسته بيشتر مشاهده شدهاستPBI .
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ريوی در مصدومان دچار آس��يبهای شديد ديگر نيز مشاهده گرديده و
شاخص افزايش مرگ در مصدومان زنده قلمداد ميشود .بعد از انفجاری
از نوع هوای آزاد در ش��هر بي��روت فقط 0/6درصد مصدومان زنده دچار
 PBIبودن��د ،اما  11%اين افراد بعدا مردن��د .در انفجاری از نوع فضای
بس��ته در شهر بيت المقدس  38%مصدومان زنده دچار  PBIبودند ،اما
بعدا حدود  9%آنها فوت شدند.
آس��يب انفجاری ثانويه حاصل اصابت ترکش بمبها و اشيا متحرک
به بدن ميباش��د .ترکشها يا قطعات خود جنگ افزارهای نظامی بوده
يا قطعات بمبهای دس��ت سازی اس��ت که با ميخ ،پيچ و مهره تقويت
شدهاند .آسيب ثانويه همچنين ميتواند حاصل اصابت اشيايي باشد که
توس��ط باد انفجار جابجا ميشوند .نيروی انفجاری که بتواند  50%موارد
تم��اس يافته را دچار پارگی پرده صماخ نمايد ،ميتواند موجب بادهايي
ش��ود که سرعت  145مايل در س��اعت دارند .بادهايي که موجب PBI
با اهميت شوند ،سرعتی بيش از  831مايل در ساعت دارند .هرچند که
مدت زمان دوام اين بادها کم است ،اما ميتوانند اشيايي را با سرعت زياد
و به فاصلهای دور جابجا نموده و موجب ترومای بالنت و نافذ شوند.
آس��يب انفجاری ثالثيه حاصل پرتاب بدن روی اشيا ثابت ميباشد.
اين نوع آس��يب ميتواند موجب انواع تروماه��ای بالنت و حتی ترومای
نافذ بشود.
س��اير تروماهای ناش��ی از انفجار مانند آس��يب س��وختگی ،آسيب
استنشاقی و آسيب ناشی از فروريختن ساختمانها نيز موسوم به آسيب
انفجاری نوع چهارم ميباشند (به فصل سوم نگاه کنيد).

الگوهای آسيب
امدادگ��ر ب��ا مجموعهای آش��نا از تروماهای نافذ ،بالن��ت و حرارتی
و احتم��اال مصدومان زن��ده دچار  PBIروبرو خواهد ش��د .تعداد و نوع
آس��يبها تابع چن��د فاکتور از جمله قدرت انفج��ار ،ترکيب آن ،محيط
انفجار و موقعيت و تعداد افراد درمعرض خطر ميباشد.
بمب گذاريهای مختلف تعداد تلفات مختلفی به همراه داش��تهاند.
مطالعهای روی  29مورد بمبگذاری تروريس��تی نشان دادهاست که در
بمب گذاريه��ای منجر به فروريختن س��اختمان از هر  4مصدوم يک
نف��ر ،در بمب گذاريهای نوع فضای بس��ته از هر  12مصدوم يک نفر و
در بم��ب گذاريهای نوع فضای ب��از از هر  25مصدوم يک نفر بالفاصله
فوت ش��دهاند .آسيب وارده به بافتهای نرم ،ترومای ارتوپديک و آسيب
مغزی تروماتيک يا  TBIدر ميان مصدومان زنده بيشتر از همه مشاهده
ميشوند.
ب��رای نمونه در بمب گذاری ش��هر اوکالهوما 85% ،مصدومان دچار
آس��يب بافت نرم (پارگي ،زخم نافذ ،خراشيدگی ،کوفتگی) 25% ،دچار
پيچ خوردگی 14% ،دچار آس��يب ناحيه س��ر 10% ،دچارشکس��تگی /
درفتگی 10% ،دچار آس��يبهای چشمی ( 9مورددچار پارگی گلوب) و
 2%دچار سوختگی بودند .نواحی دچار آسيب ديدگی بافت نرم به ترتيب
ش��يوع عبارت بودن��د از :اندامهای فوقانی وتحتانی ( ،)74%س��روگردن
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آسيب انفجاری ريه :آنچه امدادگران بايد بدانند
فعاليتهای گس��ترده تروريس��تی در سراس��ر جهان ،تعداد مصدومان
ناشی از انفجارات را افزايش دادهاست .با اين حال امدادگران معدودی تجربه
مراقبت از مصدومان ناشی از اين سوانح را دارا ميباشند .آسيب انفجاری ريه
يا  BLIنياز به ترياژ ،تشخيص و مراقبت ويژه داشته و حاصل اصابت مستقيم
موج انفجاری ناش��ی از انفجارات پر قدرت روی بدن ميباش��د .اشخاصی که
با انفجارات نوع فضای بس��ته برخورد ميکنند يا کس��انی که به محل انفجار
نزديکتر اند ،بيش��تر در معرض خطر خواهند بود BLI .وضعيتی بالينی است
که با مشکل تنفسی و هيپوکسی مشخص ميشود BLI .بدون وجود آسيب
واضح خارجی در ديواره قفسه سينه نيز اتفاق ميافتد (هرچند نادر).

تظاهر بالينی
• عاليم شامل ديس پنه ،هموپتزی ،سرفه و درد قفسه سينه
ميباشند.
• نشانهها شامل تاکيکاردی ،هيپوکسی ،سيانوز ،آپنه ،ويزينگ،
کاهش صداهای تنفسی و ناپايداری هموديناميک ميباشند.
• مصدومان دچار بيش از  10%سوختگی سطح بدن ،شکستگيهای
جمجمه و آسيبهای نافذدر تنه يا ناحيه سر بيش از ديگران در
معرض ابتال به  BLIميباشند.
• هموتوراکس و پنوموتوراکس ممکن است روی بدهند.
• بدليل پارگی ريوی و درخت عروقی ،هوا ميتواند وارد جريان
خون شريانی شده («آمبولي هوا») و منجر به حوادث آمبوليک در
سيستم اعصاب مرکزی ،شريانهای کليوی يا کرونری گردد.
• عاليم بالينی ناشی از  BLIمعموال در زمان ارزيابی اوليه وجود
دارند ،اما ممکن است  24تا  48ساعت بعد از انفجار نيز ظاهر
شوند.
• آسيبهای ديگر نيز وجود دارند

مراقبت پيش بيمارستانی از BLI
• ترياژ اوليه ،اقدامات مراقبتی ،و انتقال مصدومان تابع پروتکلهای
استاندارد مرتبط با آسيبهای چند گانه يا پر مجروح ميباشد.
• به موقعيت مصدوم و محيط اطراف توجه کنيد .انفجار در محيط
بسته موارد بروز  PBIاز جمله  BLIرا بيشتر ميگرداند.
تمام مصدومان مشکوک يا دچار  BLIبايد آنقدر اکسيژن
•
دريافت کنند که مانع از هيپوکسی بشود.
• اختالل قريب الوقوع در راه هوايي نياز به مداخله فوری دارد
• اگر نارسايي تنفسی در شرف وقوع يا روی دادهباشد ،مصدوم
بايد انتوبه شود .اما امدادگران بايد بدانند که ونتيالسيون مکانيکال و
فشار مثبت ميتوانند خطر پارگی آلوئولی ،پنوموتوراکس ،و آمبولي
هوا در مصدومان دچار  BLIرا باال ببرند.
• اگر شک به آمبولي هوا وجود داشتهباشد ،بايد اکسيژن پرجريان
تجويز گرديده و مصدوم در وضعيت دمر ،نيمه الترال چپ يا الترال
چپ قرار داده شود.
عاليم بالينی دال بر وجود هموتوراکس يا پنوموتوراکس يا
•
شک به آنها ،تحت نظر گرفتن را ضروری مينمايد .مصدومان دچار
پنوموتوراکس فشاری بايد تحت دکمپرسيون قفسه سينه قرار داده
شوند .هر مصدوم مشکوک به  BLIکه از راه هوا منتقل ميشود ،بايد
کامال تحت نظر باشد.
• مايعات بايد با احتياط تجويز شوند ،زيرا دادن مايعات زيادبه
مصدوم دچار BLIميتواند منجر به تجمع بيش از حد مايع در ريه
و بدتر شدن وضعيت ريوی گردد.
• مصدومان دچار  BLIبايد سريعا به نزديکترين مرکز درمانی
مناسب منتقل شوند (با توجه به برنامه مقابله با سوانح غيرمترقبه).
مواجه��ه امدادگران ب��ا مصدومان دچ��ار هموپت��زی و کوفتگی ريوی،
پنوموتوراکس و پنوموتوراکس فش��اري و حتی آمبولي گاز ش��ريانی را
بيش��تر مينمايد .در قربانيان بمب گ��ذاری احتمال وجود ترومای چند
سيستم افزايش پيدا ميکند .اصول مراقبت همانند ساير موارد تروماهای
ديگر ميباشند.

( ،)48%صورت ( ،)45%قفس��ه سينه ( 18 .)35%نفر از مصدومان زنده
دچار آس��يب ديدگی ش��ديد بافت نرم از جمله پارگی ش��ريان کاروتيد
و وري��د ژوگوالر ،پارگی ش��ريان صورتی و پوپلتئآل و آس��يب وارده به
اعص��اب ،تاندونها و ليگامانها بودند 17 .نف��ر از مصدومان زنده دچار
آس��يب جدی ارگانه��ای داخلی از جمله قطع بخش��ی از روده ،پارگی
کلي��ه ،طحال و کبد ،پنوموتوراکس و کوفتگی ريوی بودند از مصدومان
دچار شکستگی 37% ،در چندين محل شکستگی داشتند .از افراد دچار مالحظات انتقال
آسيب ناحيه سر 44% ،در بيمارستان بستری شدند.
مصدوم��ان نيازمند به انتقال بايد برای ارزيابی و مراقبت بيش��تر به
مرکز درمانی مناسبی منتقل شوند .اين مصدومان معموال نياز به خدماتی
ارزيابی و اقدامات درمانی
دارند که در يک مركز تروما ارائه ميشوند .امدادگران بايد اپيدميولوژی
ارزياب��ی عمومی و مراقبت از مصدومان ترومايي که در فصول ديگر انتق��ال مصدوم بعد از چنين س��وانحی را بدانن��د .مراجعه مصدومان به
به آن اش��اره شدهاس��ت ،قابل انطباق با مصدومان ناشی از  WMDنيز بيمارستان معموال دو مرحلهای است .در مرحله اول مصدومان سرپايي
هس��ت .اما آنچه که در مورد اين دس��ته مصدومان منحصر بفرد است ،با پای خودش��ان و در مرحله دوم مصدومان دچار آسيبهای خطرناک
احتمال وجود  PBIميباش��د .آسيبهای اوليه ناش��ی از انفجار امکان با آمبوالنس در بيمارس��تان حضور پيدا ميکنن��د .اين وضع در جريان
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به نرمال س��الين روی اين نواحی ،ميتوانند ازش��دت سوختگی بکاهند.
از گذاش��تن پانسمانهای چرب يا روغنی بايد خوداری شود ،زيرا WP
در چربی محلول بوده و احتمال مس��موميت عمومی با اين مادهافزايش
پيدا ميکند .تاريخا از س��ولفات مس برای خنثی کردن  WPو تسهيل
روند برداش��ت اين ماده از روی پوس��ت اس��تفاده شدهاست .از واکنش
س��ولفات مس با  WPمادهای س��ياه رنگ حاصل ميشود که تشخيص
آن در پوست آسان ميباشد .اما اکنون استفاده از سولفات مس منسوخ
گشتهاس��ت ،زيرا موجب عوارضی از جمله هموليز داخل عروقی خواهد
شد.

بمب گذاری اوکالهوماس��يتی مش��اهده گرديد 5 .ت��ا  30دقيقه بعد از
انفجار بمب مصدومان س��رپايي به بخش اورژان��س مراجعه نمودند .اما
مصدوم��ان نيازمند بس��تری ديرتر ب��ه آنجا آورده ش��دند .عالوه براين،
نزديکترين بيمارس��تانها به محل سانحه بيش��ترين تعدادمصدومان را
پذيرش نمودند .بيمارس��تانهای نزديکی که ب��ا موج اول مصدومان پر
ش��دهاند ،ممکن اس��ت در ارائ��ه خدمات به م��وج دوم مصدومان دچار
مشکل شوند .در اوکالهوما سيتی پيک مراجعه مصدومان به بخشهای
اورژانس در  60تا  90دقيقه اول هر ساعت  220نفر بود 64% .مصدومان
در بخشهای اورژانس��ی ويزيت ش��دند که در شعاع  2کيلومتری محل
سانحه قرار داشتند .امدادگران بايد اين واقعيت را هنگام انتقال مصدوم
مواد شيميايي
به بيمارستان بدقت مدنظر داشتهباشند.

مواد آتشزا
م��واد آتشزا معموال مخت��ص مراکز نظامی بوده و برای س��وزاندن
تجهيزات ،خودروها و ساختمانها مورد استفاده قرار ميگيرند .سه ماده
آتش زايي که بيش از همه شناخته شدهاند عبارتند از :منيزيوم ،ترميت
و فسفر سفيد .اين سه ماده شديدا قابل اشتعال بوده و در دماهای بسيار
باال خواهند سوخت.
ترميت ( )thermiteمخلوط پودر آلومينوم و اکسيد آهن ميباشد
ک��ه در  3600درجه فارنهايت بش��دت آتش گرفت��ه و آهن گداخته به
اط��راف پخش ميکند .آس��يبهای حاصله به صورت س��وختگی درجه
دوم و س��وم ظاهر ميش��وند .ارزيابی اوليه و ثانويه ب��ه منظور مقابله با
اين س��وختگيها انجام ميشود .زخمهای ناشی از ترميت را بايد ابتدا با
مقادير فراوان آب شستش��و داده و س��پس ذرات آلوده کننده را از روی
آنها برداشت.
منيزيوم نيز فلزی اس��ت که به صورت پودر يا جامد بش��دت آتش
ميگيرد .اين ماده ،عالوه بر ايجاد س��وختگيهای درجه دوم و س��وم ،با
مايع موجود در بافتهای بدن وارد واکنش گش��ته و موجب س��وختگی
قليايي نيز خواهد ش��د .همين واکنش ش��يميايي ،گاز هيدروژن توليد
نم��وده که ميتواند در بافتها حباب ايجاد ک��رده و آمفيزم زير جلدی
بوجود آورد .استنشاق گرد منيزيوم موجب عاليم تنفسی از جمله سرفه،
تاکی پنه ،هيپوکس��ی ،ويزينگ و س��وختگی مجاری هوايي خواهد شد.
ذرات باقيمانده منيزيوم در زخمها با آب وارد واکنش ميشوند ،بنابراين
ت��ا بعد از دبريد زخمها و برداش��تن اين ذرات ،شستش��و با آب ممنوع
اس��ت .اگر به هر دليلی شستشو ضرورت داشتهباشد ،مثال آلودگیزدايي
از ترکيبات ديگر ،بايد با احتياط فراوان اقدام نمود.
فس��فر س��فيد ( )WPمادهای جامد است که در برابر هوا خودبخود
آتش گرفته و ش��علهای زرد رنگ و دودی سفيد دارد .آسيب حاصله به
صورت سوختگی درجه دوم و سوم ميباشد .انفجار مهمات حاوی WP
موجب رسوب ذرات اين ماده در پوست خواهد شد .اگر پوست در برابر
هوا قرار گيرد ،اين ذرات به روند سوختگی ادامه خواهند داد .امدادگران
با غوطه ور کردن نواحی گرفتار در آب يا قرار دادن پانس��مان آغش��ته

امدادگران در مواقع مختلفی ممکن اس��ت با س��وانح ناشی از مواد
ش��يميايي روبرو شوند (مثال س��وانح صنعتی ،نشتی از تانکر حامل مواد
ش��يميايي ،از زير خاک درآوردن مهمات نظامی و حمالت تروريستی).
حادثه صنعتی ش��رکت يونيون کاربايد در منطقه بوپال هندوس��تان در
س��ال  1984و حمله با گاز س��ارين در توکيوی ژاپن در سال  1995دو
نمونه از اين سوانح ميباشند.

دستهبندی مواد شيميايي
• سيانورها (سيانور هيدروژن،كلريد سيانوژن)
• ترکيبات موثر بر اعصاب (تابون يا  ،GAسارين يا  ،GBسومن يا
)VX، GF، GD
• مسموم کنندههای ريه يا مواد خفه کننده (کلر ،فوسژن ،دای
فوسژن)
• ترکيبات تاول زا يا ويزيکانت (موستارد ،لويزيت)
• مواد ناتوان کننده ()BZ
• گازهای اشک آور يا ضد شورش ()CN، CS
• مواد استفراغ آور (آدامسيت)

خواص فيزيکی مواد خطرناک
خواص فيزيکی يک ماده تابعی از س��اختمان ش��يميايي آن ،دما و
فش��ار محيط ميباشد .اين فاکتورها مش��خص خواهند کرد که مادهای
به ش��کل جامد ،مايع يا گاز باشد .شناخت وضع فيزيکی يک ماده برای
امدادگران دارای اهميت است ،زيرا سرنخهايي در مورد نوع تماس ،نحوه
انتقال و آلودگی را بدست ميدهد.
جامد وضعيتی اس��ت که در آن حجم و ش��کل ماده ثابت است .اگر
مواد جامد تا نقطه ذوب حرارت داده ش��وند به مايع تبديل خواهندشد.
اگ��ر مايعات ت��ا نقطه جوش حرارت داده ش��وند ،تبديل به گاز خواهند
ش��د .ذرات جامد و قطرات مايع ممکن اس��ت در هوا معلق باش��ند .به
اين وضع ،آئروسول گفته ميش��ود .بخار ميتواند فرم گازی مواد جامد
يا مايع در هوا باش��د ،اما از نظر فنی ميتوان انتظار داش��ت که در دما
و فش��ار اس��تاندارد (دمای  32درجه فارنهايت و فش��ار يک اتمسفر) به
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صورت مايع يا جامد باش��د .به اين ترتيب ممکن اس��ت در دمای اتاق،
برخ��ی مواد جامد يا مايع از خود بخار متصاع��د نمايند .اگر مواد جامد
بدون گذر از مرحله مايع مس��تقيما به گاز تبديل ش��وند ،به اين پديده
تصعيد گفته ميشود .احتمال تبديل مايع يا جامد به گاز در دماي اتاق
فرار در دمای اتاق
با ميزان فراريت آن ماده تعريف مي شود .مواد سريعا ّ
فورا به گاز تبديل ميگردند.
اين خواص فيزيکی اش��اراتی به مفهوم آلودگی اوليه و ثانويه ناشی
از م��واد و نيز راههای احتمال تم��اس با آنها دارند .آلودگی اوليه يعنی
تماس با م��اده خطرناک در نقطه مبدا .بنابه تعري��ف ،آلودگی اوليه در
«زون داغ» روی ميدهد .گازها (بخارات) ،مايعات ،جامدات و آئروسولها
همگی ميتوانند موجب آلودگی اوليه شوند .آلودگی ثانويه يعنی تماس
با مواد خطرناک بعد از جابجايي آنها از نقطه مبدا توس��ط مصدومان،
امدادگران يا تجهيزات .آلودگی ثانويه در «زون گرم» اتفاق خواهد افتاد.
عموما مايع��ات و جامدات (وگاهی اوقات آئروس��ولها) موجب آلودگی
ثانويه ميش��وند .گازها (بخارات) که از طريق استنش��اق موجب آسيب
ش��ده و روی پوست يا تجهيزات باقی نميمانند ،معموال موجب آلودگی
ثانويه نميشوند .با اين وصف ،گاهی اوقات بخار در بين لباسها محبوس
فرار،
ميش��ود .فراريت نقش مهمی در آلودگی ثانويه بازی ميکند .مواد ّ
موسوم به مواد «کم دوام» ميباشند ،زيرا زودتر تبخير گشته و بنابراين
فرار ،موس��وم به
احتمال آلودگی طوالنی مدت کمتر اس��ت .مواد كمتر ّ
مواد «با دوام» ميباش��ند ،زيرا يا اساسا تبخير صورت نگرفته يا سرعت
آن خيلی کند بوده و بنابراين به مدت طوالنی روی اش��يا باقی مانده و
خطر آلودگی ثانويه افزايش خواهد يافت .ماده موثر بر اعصاب موس��وم
به س��ارين از نوع مواد کم دوام و م��اده  VXاز نوع مواد با داوم قلمداد
ميشوند.

تجهيزات حفاظ شخصی يا PPE
 PPEبراس��اس ميزان تهديدات ناش��ی از تماس با ماده خطرناک
انتخاب ميش��ود  PPEس��طح  Aاز دس��تگاه تنفس و پوست در برابر
گازها ،مايعات و جامدات و نيزآئروس��ولها حفاظت ميکند .چون سطح
 Aهوای مورد نياز را نيز تامين ميکند ،برای محيطهای فاقد اکس��يژن
هم مناس��ب ميباش��د .س��طح  Bهمانند سطح  Aاز دس��تگاه تنفس
محافظت ميکند ،اما درجه حفاظت از پوس��ت کمتر ميباشد و تنها در
برابر جامدات و مايعات محافظت مي كند  .س��طح  ،Cدستگاه تنفس را
مش��خصا ازبرخي بخارها و آئروس��ولها و پوست را از مايعات و جامدات
محفوظ نگه ميدارد .سطح  Dدر برابر مواد شيميايي خطرناک هيچگونه
حفاظت خاصي را برای دستگاه تنفس و پوست فراهم نميآورد.

( )1دس��تگاه تنفس ،اختالل در روند اکسيژناسيون و ونتيالسيون؛ ()2
مخاطات ،اختالل در چشم و مجرای فوقانی تنفس؛ ( )3سيستم اعصاب
مرکزی ،بروز تشنج و کوما؛ ( )4دستگاه گوارش ،بروز اسهال واستفراغ و
( )5پوست ،بروز سوختگی و تاول
مصدومان نياز به ارزيابی اوليه برای شناس��ايي خطرات کش��نده و
اقدام��ات نجات بخش ف��وری دارند .ارزيابی ثانويه به منظور شناس��ايي
مجموعه عاليم دال بر ماهيت ماده خطرناک و تجويز آنتی دوت اختصاصی
انجام ميش��ود .به اين مجموعه عاليم توکس��ی دروم ()toxidrome
اطالق ميش��ود .توکس��ی دروم مجموعهاي از عاليم و نشانهها است که
داللت بر تماس با دسته خاصی از مواد شيميايي دارند.
توکس��ی دروم گاز تحريککننده شامل احساس سوختگی و التهاب
در مخاطات ،س��رفه و مشکالت تنفسی اس��ت .عوامل شيميايي موجب
اين توکسی دروم شامل کلر ،فوسژن يا آمونياک ميباشند.
توکس��ی دروم خفهکنندهها به علت محروميت سلولها از اکسيژن
ايجاد ميشود .اين وضع ميتواند حاصل ( )1وجود ناکافی اکسيژن مثال
در اتمسفر دارای کمبود اکسيژن؛ ( )2انتقال ناکافی اکسيژن به بافتها،
مثال در مسموميت با کربن منو اکسيد و ( )3ناتوانی در مصرف اکسيژن
در س��طح سلولی ،مثال در مسموميت با س��يانور باشد .عاليم ونشانه ها
ش��امل تنگي نفس ،درد س��ينه ،اختالل در ريتم قلب،س��نكوپ،كوما و
سرانجام مرگ است.
توکس��ی دروم کولينرژيک شامل سرفه ،ترش��حات تنفسی ،تنفس
مشکل ،تهوع ،استفراغ ،اسهال ،تعريق فراوان ،مردمک ته سوزنی و تغيير
سطح هوشياری ،تشنج و کوما ميباشد .مواد حشره کش و مواد موثر بر
اعصاب ميتوانند موجب چنين عاليم و نشانههاي کولينرژيک بشوند.
در اغلب موارد ،امدادگر بدون شناخت علت آسيب ،اقدامات حمايتی
را ش��روع خواهد کرد .اگر ماهيت عامل شيميايي مشخص شدهباشد يا
اگر بتوان براس��اس توکسی دروم ماهيت آنرا حدس زد ،ميتوان درمان
اختصاصی مرتبط با آن ماده را بکارگرفت .مصدومان دچار مس��موميت
با س��يانور و مواد موثر بر اعصاب از جمله افرادی هس��تند که از درمان
اختصاصی بهره خواهند برد.

مالحظات انتقال

مصدوم��ان نيازمند به انتقال بايد برای ارزيابی و مراقبت بيش��تر به
مرکز درمانی مناس��بی منتقل شوند .بيمارستانهای مخصوص مراقبت
از مصدومان ش��يميايي بايد به مردم معرفی شوند .اين بيمارستانها در
رابط��ه با مراقبت از مصدومان ،توانايي بيش��تری دارند ،زيرا در اين کار
تجربه پيدا کرده و از امکانات مراقبتی خوبی از جمله داروهای آنتی دوت
برخوردار ميباش��ند .مالحظاتی که قبال در رابطه با اپيدميولوژی انتقال
ارزيابی و اقدامات مراقبتی
مصدومان ناش��ی از سوانح  HEبيان شدند ،درمورد سوانح ناشی از مواد
امدادگ��ر بع��د از اطمين��ان از ايمن��ی صحن��ه و اجرای مناس��ب
شيميايي نيزقابل انطباق ميباشند .بعد از سانحه سارين ،از مجموع 640
آلودگیزدايي از مصدوم ،با افرادی مواجه ميش��ود که به علت تماس با
مص��دوم حاضر در بيمارس��تانی در توکيو 541 ،نفر بدون کمک EMS
مواد ش��يميايي هنوز ناشناخته دچار عاليم و نشانههايی هستند .تماس
مراجعه کردهبودند .بيمارستانهای نزديک به محل سانحه معموال تعداد
مواد ش��يميايي با سيس��تمهای زيرعاليم و نشانههايي را ايجاد ميکند:

جنگ افزارهای کشتار جمعي

بيشتری مصدوم سرپايي پذيرش ميکنند .هنگام تصميمگيری در مورد
محل اعزام مصدومان بايد اين فاکتورها را درنظر گرفت.

مواد اختصاصی منتخب
س�يانورها .امدادگران ممکن اس��ت هنگام مواجهه با آتشس��وزی
حاوی مواد پالس��تيکی با س��يانورها تماس پيدا کنند .سيانور در برخی
مجتمعه��ای صنعتی به مقدار فراوان وجود دارد .اين ماده در س��اخت
مواد س��نتتيک شيميايي ،در آبکاری صنعتی ،در استخراج مواد معدنی،
در رنگرزی ،در چاپ و عكاس��ي و در کش��اورزی و نيز در ساخت کاغذ،
الياف و پالس��تيک کاربرد دارد .س��يانور در ليس��ت کاالهای نظامی نيز
موجود بودهاست.
سيانور هيدروژن مايعی بسيار فرار ميباشد که اغلب به صورت گاز يا
بخار با آن مواجهه ميش��وند .بنابراين اگر در فضای بسته با ونتيالسيون
ناکافی پخش ش��ود ،در مقايس��ه با فضای باز ،آس��يبهای بيشتری به
همراه دارد .هرچند که بوی بادام تلخ را به اين ماده نس��بت دادهاند ،اما
شاخص قابل اعتمادی برای آن قلمداد نميشود.
مکانيس��م عمل س��يانور توقف متابوليسم يا تنفس در سطح سلولی
اس��ت که فورا منجر به مرگ خواهد شد .مصدومانی که نفس ميکشند
با عاليم هيپوکسی بدون سيانوز مراجعه خواهندکرد.
ارگانهايي كه بيشتر درگير ميشوند شامل سيستم اعصاب مرکزی
و قلب ميباش��ند .عاليم خفيف ناشی از مس��موميت با سيانور عبارتند
از :س��ردرد ،سرگيجه ،خواب آلودگی ،تهوع ،استفراغ و تحريک مخاطی.
عاليم مس��موميت شديد عبارتند از :تغيير س��طح هوشياری ،بينظمی
قلبی ،هيپوتانس��يون و مرگ .چند دقيقه بعد از استنش��اق گاز سيانايد
(سيانور) مرگ اتفاق خواهد افتاد.
درمان حمايتی اهميت فراوانی داش��ته و ش��امل دادن اکس��يژن پر
غلظ��ت ،مقابله با هيپوتانس��يون به کم��ک تزريق مايع��ات و داروهای
باالبرندة فشار و مقابله با تشنج ميباشد .کيتهای آنتی دوت مخصوص
س��يانور برای مصدومان دچار مس��موميت در بازار دارويي وجود دارند.
تجويز استنش��اقی آميل نيتريت يا ترجيحا تزريق داخل وريدی نيتريت
سديم ،منجر به تشکيل متهموگلوبين خواهد شد که با سيانور موجود
در جريان خون اتصال پيدا کرده و از ش��دت مسموميت خواهد کاست.
بعد از اين اقدام ،ماده تيوس��ولفات س��ديم تزريق ميشود که به تبديل
س��يانور به ماده بي خطر تيوس��يانات كمك خواهد كرد  .تيوسيانات از
طريق کليهها دفع ميشود.
م�واد موث�ر بر اعصاب .اين م��واد را در انبارهای نظامی ميتوان
يافت .آخرين مورد استفاده ازاين مواد در درگيريهای نظامی مربوط به
جنگ ايران و عراق اس��ت .سازمانهای تروريستی نيز اين مواد را توليد
کردهاند که مش��خصترين مورد آن مربوط به عمليات تروريس��تی شهر
ماتس��وموتو (درسال  )1994و توکيو (درس��ال )1995ميباشد .حشره
کشهای رايج (مانند ماالتيون و س��وين) و داروه��ای تراپوتيک (مانند
فيزوستيگمين و پيريدوستگمين) وجوه اشتراکی با مواد موثر بر اعصاب
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داشته و از نظر بالينی عاليمی مانند آنها بوجود خواهند آورد.
اين مواد در دمای اتاق معموال مايع هس��تند .س��ارين در اين گروه
فرار ميباشد .ماده  VXکمتر از بقيه فرار بوده و به صورت
بيشتر از همه ّ
مايع��ی روغنی يافت ميش��ود .راههای اصلی مس��موميت ب��ا اين مواد،
استنشاق بخار و جذب از طريق پوست ميباشند .اين مواد با مقادير کم،
موجب آسيب و مرگ ميشوند .يک قطره کوچک از ( VXقويترين ماده
اين گروه) اگر بطور يکنواخت پخش شود ،ميتواند  1000نفر را بکشد.
چون اغلب مواد موثر بر اعصاب ،مايع هس��تند خطر آلودگی ثانويه را از
طريق لباس ،پوست و ساير اشيا به همراه دارند.
مکانيسم عمل مواد موثر بر اعصاب توقف آنزيم استيل کولين استراز
ميباش��د .اين آنزيم برای توقف عملکرد اس��تيل کولين ضروری است.
اس��تيل کولين نوروترانس��ميتری اس��ت که گيرندههای کولينرژيکی را
تحري��ک مينمايد .اين گيرندهها در عضالت صاف ،اس��کلتی CNS ،و
اغلب غدد اگزوکرين (ترش��حی) وجود دارند .برخی از اين گيرندهها که
جايگاه موس��کارينی دارند (زيرا بطور تجربی توسط موسکارين تحريک
ميشوند) عموما در عضالت صاف و غدد يافت ميشوند .بقيه که جايگاه
نيکوتينی دارند (زيرا بطور تجربی توسط نيکوتين تحريک ميشوند) عمدتا
در عضالت اسکلتی مش��اهده ميگردند .کلمه اختصار DUMBELS
بيانگر مجموعه عاليمی اس��ت که ناشی از اثرات موسکارينی مواد موثر
بر اعصاب ميباش��د ( Dبرای اس��هال U ،برای ادرار ک��ردن M ،برای
کوچک ش��دن مردمک B ،برای برادیکاردی ،برونکواسپاسم و برونکوره،
 Eبرای استفراغ L ،برای اشکريزش S ،برای ترشح بزاق و تعريق) .کلمه
اختصار  MTWHFبيانگر مجموعه عاليمی اس��ت که ناش��ی از اثرات
تحريک گيرندههای نيکوتينی ميباشد ( Mبرای گشادشدن مردمکها،
 Tبرای تاکيکاردی W ،برای ضعف عضالنی H ،برای فش��ارخون باال و
هيپرگاليسمی F ،برای فاسيکوالس��يون عضالت) .اثرات اين مواد روی
 CNSکه حاصل تحريک هر دو نوع گيرنده ميباشد شامل کونفوزيون،
تشنج و کوما است.
اث��رات بالينی تاب��ع دوز ماده مورد نظر و راه تماس (استنش��اقی يا
پوستی) ميباشد .تماس با مقادير کم بخار عمدتا موجب تحريک چشمها،
بينی و مجاری هوايي ميشود .مقادير زياد سريعا منجر به از دست رفتن
هوش��ياری ،تشنج ،آپنه و ش��لی عضالنی خواهد شد .وجود ميوز (تنگی
مردمکها) حساسترين ش��اخص تماس با بخار قلمداد ميشود .عاليم
تماس پوس��تی ني��ز تابع دوز و مدت زمان تماس ميباش��د .مقادير کم
ممکن است تا چند س��اعت موجب عالمتی نشوند .فاسيکوالسيونهای
پوس��تی و تعريق موضعی و متعاقبا عاليم گوارش��ی ،تهوع ،اس��تفراغ و
اسهال ظاهر ميشوند .مقادير زياد در عرض چند دقيقه موجب عاليمی
شبيه به عاليم ناشی از تماس اشتنشاقی مقادير زياد ميشوند.
عاليم بالينی مواد موثر بر اعصاب ش��امل رينوره ،س��نگينی قفس��ه
س��ينه ،ميوز ،تنگی نفس ،ترش��ح فراوان بزاق و تعريق ،تهوع ،استفراغ،
کرامپهای ش��کمی ،دفع بي اختي��ار ادرار و مدفوع ،فاسيکوالس��يون
عضالت ،کونفوزيون ،تش��نج ،فلج شل ،کوما ،نارس��ايي تنفسی و مرگ
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

ميباشد.
اقدامات مراقبتی در مورد مسموميت با مواد موثر بر اعصاب عبارتند
از :آلودگیزداي��ي ،ارزياب��ی اوليه ،تجويز آنت��ی دوت و درمان حمايتی.
برقراری ونتيالسيون و اکسيژناس��يون به دليل تنگ شدن برونشيولها
و برونشها و نيز ترش��حات بس��يار زياد ،کار مشکلی است .مصدوم نياز
به ساکش��ن مکرر دارد .اين عاليم متعاقب تجويز آنتی دوت بهبود پيدا
خواهند کرد .س��ه داروی تراپوتيک برای مقابل��ه با اثرات مواد موصر بر
اعصاب عبارتند از :آتروپين ،پراليدوکسيم و ديازپام
آتروپين دارويي آنتی کولينرژيک اس��ت که اثرات موسکارينی مواد
موثر بر اعصاب را کنترل مينمايد ،اما روی اثرات نيکوتينی نفوذ ناچيزی
دارد .آتروپين برای مصدومانی تجويز ميشود که عمدتا شکايات تنفسی
دارند .وجود ميوز به تنهايي دليلی برای تجويز آتروپين قلمداد نميشود.
آتروپين براساس پروتکل موجود در سيستم امدادی تجويز خواهد شد.
مقدار آتروپين تجويزی بر اس��اس توانايي مصدوم در نفس کش��يدن يا
بهبود آن ويا خش��ک ش��دن ترش��حات ريوی ،تيتراژ ميشود .در موارد
متوس��ط تا ش��ديد تجويز  10تا  20ميلی گرم آتروپين در عرض چند
ساعت ،امر نامعمولی قلمداد نميشود.
پراليدوکس��يم کلرايد ( )2-PAMيک اوکس��يم ميباشد .اين ماده
اتص��ال بين آنزيم کولين اس��تراز و ماده موثر بر اعص��اب را از هم جدا
کرده و به اين طريق آنزيم را مجددا فعال مينمايد .در نتيجه اين روند،
اثرات م��اده موثر بر اعصاب (مخصوصا اثرات نيکوتينی آن) کاهش پيدا
ميکنند .اکسيم درمانی بايد در عرض چند دقيقه تا چند ساعت بعد از
تماس ش��روع شود ،درغير اين صورت پيوند آنزيم کولين استراز و ماده
موثر بر اعصاب دايمی («پير») ش��ده و روند برگش��ت مصدوم با تاخير
روبرو ميشود.
ديازپام يک نوع داروی ضد تشنج بنزوديازپينی است .اگر مصدومان
بعد از تماس دچار تش��نج ش��وند ،به منظور کنترل تش��نج و کمک به
تقليل آس��يب مغ��زی و نيز اثرات خطرن��اک همراه با تش��نج پايدار يا
 status epilepticusميتوان اقدام به بنزوديازپين تراپی کرد.
کيت موس��وم به  Mark-1حاوی دو آمپول تزريقی (يکی آتروپين
به مقدار دو ميلی گرم و ديگری  600ميلی گرم پراليدوکس��يم کلرايد)
ميباش��د .اين کيت به منظور مقابله با اثرات مواد موثر بر اعصاب تهيه
شده و بايد فورا تزريق عضالنی شود .دوزاژ بر اساس پروتکل و اثرات اين
داروها تيتراژ ميشود .کيتهای تزريقی در اختيار سازمانهای نظامی و
ساير نهادهای دولتی ميباشد.
مس�موم کنندههای ريه يا مواد خفه کننده .اين مواد ش��امل
کلر ،فوسژن ،آمونياک ،سولفور دی اکسيد ،و نيتروژن دي اکسيد بوده و
کاربرد صنعتی دارند .فوس��ژن ( )phosgeneدر انبارهای نظامی وجود
داشته و کشندهترين جنگ افزارشيميايي در جنگ جهانی اول بود.
مسموم کنندههای ريوی به صورت گاز (بخار) يا مايعات و جامدات
آئرو سولی ميباشند .خواص ماده بر ميزان آسيبزايي آن تاثير ميگذارد.
برای نمونه ،ذرات آئروسولی دارای قطر دو ميکرون يا کوچکتر به راحتی

به آلوئولهای ريه رسيده و موجب آسيب خواهند شد ،در حاليکه ذرات
بزرگتر قبل از رس��يدن به آلوئولها ،فيلتر ميش��وند .حالليت يک ماده
در آب نيز بر نوع آس��يب وارده تاثير ميگذارد .آمونياک و س��ولفور دی
اکس��يد (کامال محلول در آب) موجب تحريک و آسيب چشم ،پردههای
مخاطی و مجرای فوقانی تنفس ميشوند .فوسژن و اکسيدهای نيتروژن
(ب��ا حاللي��ت کم در آب) موجب تحريک و آس��يب کمتر در چش��مها،
پردهه��ای مخاطی و مجاری فوقانی تنفس ش��ده و بنابراين هش��داری
کمت��ری به مصدوم داده و امکان تماس طوالنی مدت را فراهم ميآورد.
تم��اس طوالنی مدت موجب افزايش احتمال آس��يب ديدگی آلوئولها
شده و در نتيجه نه فقط مجاری فوقانی آسيب ميبينند ،بلکه آلوئولها
هم تخريب گشته و ادم ريوی بدون منشا قلبی بوجود خواهد آمد .مواد
ب��ا حالليت متوس��ط در آب ،مانندکلورين موج��ب تحريک هم مجاری
فوقانی و هم آلوئولها خواهند شد.
مکانيسم آس��يبزايي در ميان اين گروه متفاوت است .برای نمونه،
آموني��اک با آب موجود در پردههای مخاطی ترکيب گش��ته و باز قوی
هيدروکس��يد آمونيوم را تش��کيل ميدهد .کلر اگر با آب ترکيب شود،
هيدروکلوريک اس��يد تشکيل ميشود که موجب آسيب ديدگی بافتها
خواهد ش��د .مواد مس��موم کننده ريه جذب سيس��تميک ندارند ،اما با
آس��يب رس��اندن به اجزای سيس��تم ريوی ،از مجاری هوايي فوقانی تا
آلوئولها ،مصدوم را از پای درميآورند.
م��واد ب��ا حالليت خوب در آب ،موجب س��وختگی چش��مها ،بينی
و دهان ميش��وند .احتم��ال اش��کريزش ،رينوره ،س��رفه ،نفس تنگی،
ديسترس تنفس��ی ثانويه به تحريک گلوت يا الرنگواسپاسم وجود دارد.
برونکواسپاسم ميتواند موجب سرفه ،ويزينگ ،و نفس تنگی شود .مواد
با حالليت کم در آب موجب آس��يب رس��انی به آلوئولها ،ميشوند .اگر
دوز تماس زياد باشد ،اپيتليوم آلوئولی فورا آسيب ديده و منجر به مرگ
ناشی از نارسايي تنفسی ميشود .اگر دوز تماس کمتر باشد،بسته به دوز
منجر به ديس��ترس تنفسی تاخيری ناشی از ادم ريوی غير قلبی خفيف
يا سندروم ديسترس تنفس حاد ( )ARDSبرق آسا خواهد شد.
مراقبت شامل دورکردن مصدوم از ماده مسموم کننده ،آلودگیزدايي،
ارزيابی اوليه و درمان حمايتی ميباش��د .بايد سعی کرد تا ونتيالسيون
و اکسيژناس��يون ب��ا حداکث��ر مقدار برقرار ش��ود .تحريک چش��مها با
شستشوی وسيع به کمک نرمال سالين مرتفع ميشود .لنزهای تماسی
بايد درآورده شوند .با ساکشن ميتوان با ترشحات زياد سيستم تنفسی
مقابله نمود .برونکواسپاس��م به آگونيس��تهای استنشاقی بتاآدرنرژيک
پاسخ ميدهد .با هيپوکسی ميتوان با اکسيژن پر فشار و احتماال انتوبه
کردن مقابله نمود .امدادگران بايد آمادگی مواجهه با انتوباسيون مشکل
را داشتهباشند ،زيرا ترشحات زياد بوده و التهاب ساختمانهای گلوتيک
و اسپاسم حنجره نيز وجود دارند.
مواد تاول زا .اين مواد شامل سولفور موستارد ،نيتروژن موستارد
و لويزيت ميباشند .تاولزاها در درگيريهای نظامی مورد استفاده قرار
گرفتهاند .ماده سولفور موستارد برای اولين بار در جنگ جهانی اول بکار

جنگ افزارهای کشتار جمعي
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داده شوند.
س��وانح بيوتروريستی موجب آن شدهاس��ت تا آمادگی سيستمهای
امدادرس��ان پيچيدگی بيش��تری پيدا كند .اگرچه مواجهه با مصدومان
حامل پاتوژنهايي مانند طاعون ،کزاز و آبله چندان شايع نيست ،اما امر
نامحتملی نبوده و اس��تفادهاز  PPEمناسب و رعايت احتياطات توسط
پرس��نل امدادی را ضروری مينمايد .اجرای روشهای مرس��وم کنترل
عفونت در مراقبت ايمن از اين پاتوژنهای بالقوه مس��ری موثر خواهند
بود .با اين وصف ،عمليات عامدانه تروريستی ممکن است موجب انتشار
عوامل خطرناک بيماريزا مانند اسپورهای آنتراکس ،اورگانيسمهای زنده
و توکسينهای بيولوژيک به صورت آئروسول شود .اگر امدادگر با چنين
س��انحهای روبرو ش��ود ،ضرورت دارد تابرای آلودگیزدايي از مصدومان
از PPEمناس��ب اس��تفاده کرده و توصيههای احتياطی را مانند س��اير
سوانح خطرناک رعايت نمايد.

گرفته شد .گزارش شدهاست که ارتش عراق عليه کردها و همچنين در
جنگ با ايران از اين ماده استفاده کردهاست ( .)1980سولفور موستارد
به راحتی توليد ميشود و ارزان قيمت است.
سولفور موستارد مايع روغنی بيرنگ تا زرد قهوهای است که به کمک
س��مپاش يا بمب انفجاری به صورت آئروس��ول درميآيد .تبخيرپذيری
ناچيزسولفور موس��تارد ،اين امکان را فراهم ميآورد تا حدود يک هفته
و حتی بيشتر روی سطوح باقی مانده و به راحتی موجب آلودگی ثانويه
شود .اين ماده از طريق پوست و مخاطات جذب شده و منجر به آسيب
س��لولی بدون واسطه خواهد شد .عاليم تابع دوز بوده و  1تا  12ساعت
بعد از تماس ظاهر ميشوند .تاخير در بروز عاليم ،تشخيص را با مشکل
روبرو نموده و بنابراين احتمال آلودگی ثانويه باال ميرود .پوس��ت گرم و
مرطوب احتمال جذب پوس��تی را افزايش داده و بنابراين نواحی کشاله
ران و زير بغل در معرض خطر بيش��تری قرار دارند .چش��م ،پوس��ت و
مجاری هوايي فوقانی تنف��س دچار عاليمی مانند قرمزی و ادم تا تاول
و نکروز ميش��وند .سرفه و برونکواسپاس��م نيز ممکن است ظاهر شوند .دستهبندی عوامل بيولوژيک
دوز باالی اين ماده موجب تهوع ،اس��تفراغ و نيز تضعيف مغز اس��تخوان
قاب 1ـ 20توالی پوشيدن PPE
خواهد شد.
اقدامات درمانی شامل آلودگيزدايي ،ارزيابی اوليه و درمان حمايتی
نوع  PPEبراساس سطح احتياطات الزم (مثال احتياطات
اس��ت .آنتی دوتی برای مقابله با اثرات موستارد وجود ندارد .چشمها و
استاندارد و ايزوالسيون عفونی نوع تماسی ،قطرهای و هوايي)
پوست بايد فورا با استفاده از آب فراوان شستشو داده شوند تا امکان جذب
متفاوت ميباشد.
و آلودگی ثانويه به حداقل برسد .ماده جذب شده را نميتوان خنثی کرد
 .1گان
و بنابراين منجر به آس��يب سلولی خواهد شد .مايع موجود در تاولها و
• بدن را از گردن تا زانوها واندام فوقانی را تا انتهای مچ دست
ويزيکولها موجب آلودگی ثانويه نميشود .اسپاسم برونشيولهای ريوی
کامال پوشانده وبه ناحيه پشت پيچانده ميشود.
ب��ا آگونيس��تهای بتا بهبود پيدا خواهد کرد .زخمهای پوس��تی را بايد
• در ناحيه پشت گردن و کمر محکم ميگردد.
همانند سوختگی تحت مراقبت قرار داد.
 .2ماسک يا رسپيراتور
لويزيت ( )lewisiteنيز مجموعه عاليمی مش��ابه سولفورموس��تارد
• گرهها يا نوارهای االستيک در وسط ناحيه سر يا گردن محکم
ايجاد خواهد کرد ،اما شروع اثر بسيار سريعتر از سولفور موستارد بوده و
ميشوند.
منجر به درد و تحريک فوری چش��مها ،پوست و مجاری تنفسی خواهد
• نوار انعطاف پذير روی پل بينی قرار داده ميشود
ش��د« .شوک لويزيت» نيز اختصاص به اين ماده داشته و حاصل کاهش
• روی صورت و زير چانه را به خوبی ميپوشاند
حج��م داخل عروقی در اثر نش��ت مويرگی ميباش��د .ماده موس��وم به
• اندازه رسپيراتور بايد مناسب باشد.
 British anti lewisiteي��ا  ،BALآنتی دوتی اس��ت که برای مقابله
 .3عينک ايمنی يا حفاظ صورت
با اثرات لويزيت بکار گرفته ميش��ود .اي��ن آنتی دوت از راه عضالنی به
• روی صورت و چشمها قرار داده شده و تنظيم ميشود
مصدومان دچارشوک هيپوولميک و عاليم ريوی تزريق ميشود .گزارش
 .4دستکش
شدهاس��ت که استفاده از پماد موضعی  BALدر پيشگيری از آسيب به
• تا روي آستين گان در ناحيه مچ باال كشيده مي شود
پوست و مخاطات مفيد ميباشد.
برای محافظت از خود و محدود نمودن دامنه آلودگی توصيههای
ايمنی زير را رعايت نماييد:
عوامل بيولوژيک
• دستها را از صورت دور نگه داريد
عوامل بيولوژيک در قالب بيماری قابل سرايت ،بيانگر خطری روزانه
• سطوح تماس را محدود گردانيد
ميباش��ند که سالمت امدادگران پيش بيمارس��تانی را تهديد مينمايد.
• زمانی که دستکشها پاره يا کامال آلوده شدهاند ،آنها را عوض
روشهای مناس��ب کنترل عفونت بايد برای پيشگيری از ابتال يا انتقال
کنيد
بيماری س��ل ،آنفلوآنزا ،ايدز ،استرپتوکوکسیهای مقاوم به متيسيلين،
• بهداشت دستها را رعايت نماييد.
 SARSو مجموعه متنوعی از اورگانيس��مهای ديگر در دستور کار قرار
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قاب 2ـ 20توالی درآوردن PPE

غير از رسپيراتور ،بقيه اجزا  PPEرا بايد در درب ورودی يا اتاق
انتظار بيرون آورد .رسپيراتور را بعد از ترک اتاق بيمار و بستن در از خود
جدا کنيد.

 .1دستکشها

• سطح خارجی دستکشها آلوده است
• سطح خارجی يک دستکش را با دست مخالف (دستکش دار) گرفته
و آنرا درآوريد.
• اين دستکش را به دست دستکش دار نگه داريد
• انگشتان دست بدون دستکش را در ناحيه مچ به داخل دستکش ديگر
فرو کنيد.
• اين دستکش را روی دستکش قبلی برگردانيد
• دستکشها را در ظرف زباله بياندازيد

 .2عينکها

• سطح خارجی عينکها يا حفاظ صورتی آلوده است
• برای برداشتن اين وسيله ،دسته آنها را گرفته و بعد بيرون بيآوريد
• آنها را در جايگاه مخصوص برای بازيافت يا در سطل زباله بياندازيد.

 .3گان

• سطح جلوی و آستينهای گان آلوده هستند
• گرهها را باز کنيد
• از ناحيه گردن و شانهها ،آنرا از خود دور کنيد .فقط با سطح داخلی
گان تماس پيدا کنيد.
• سطح داخلی روبه بيرون باشد
• آنرا تا يا لوله کنيد و دور بياندازيد

 .4ماسک يا رسپيراتور

• سطح جلوی ماسک يا رسپيراتور آلوده است – آنرا لمس نکنيد
• در ابتدا ته ماسک و بعد گرههای بااليي و االستيکها را در دست
بگيريد و آنرا برداريد.
• آنرا در سطل زباله بياندازيد.

عوامل باکتريال
آنتراکس
بروسلوز
گالندر
طاعون
تب Q
توالرمی
عوامل ويرال
آبله
آنسفاليت اسبی ونزوئال يي
تبهای خونريزی دهنده ويروسی
توکسينهای بيولوژيک
بوتولونيوم
اينتروتوکسين  Bاستافيلوکوکی

ريسين
مايکوتوکسينهای موسوم به T-2

عوامل بيولوژيک خطرناک و مصدوم عفونت زده
امدادگ��ران ممکن اس��ت با دو نوع بيوتروريس��م مواجه ش��وند .در
نوع اول با محيط يا مصدومي روبرو ميش��وند که مش��کوک به آلودگی
اس��ت .ش��وخيهای فريبکارانه با آنتراکس در سالهای  1998و 1999
و نامههای حاوی آنتراکس در س��ال  2001نمونههای خوبی از اين نوع
مواجهه قلمداد ميشوند .در چنين شرايطی امدادگران بکرات با افرادی
برخورد ميکردند که پاکت حاوی «پودر س��فيد» يا آنتراکس مشکوک
با خود داش��تند .ممکن است از امدادگران در رابطه با موارد مشکوک از
جمله وسيله حامل مواد ناشناخته سوال شود .در چنين مواردی ،ماهيت
تهديد نامعلوم بوده و بنابراين احتياطات مرتبط با ايمنی ش��خصی بايد
همواره مدنظر باش��ند .تا زمانی که خالفش ثابت نشود ،چنين مواردی
بايد خطرناک اعالم گردند .اگر معلوم ش��ود که ماده مشکوک ،آئروسول
تغليظ ش��ده يک اورگانيسم يا توکسينی عفونی است ،بکارگيری PPE
مناسب و اجرای برنامه آلودگیزدايي احتماال ضرورت پيدا ميکنند.
در ن��وع دوم مواجه��ه ،مصدوم کس��ی اس��ت ک��ه قربانی س��انحه
بيوتروريس��تی پنهان و از راه دور است .احتماال فردی بعد از يک حمله
پنهانی در محل کار ،اس��پورهای آنتراکس را استنش��اق کرده و اکنون
(چن��د روز بع��د) عاليم و نش��انههای آنتراکس ريوی را از خود نش��ان
ميدهد .احتمال دارد فرد تروريس��ت وي��روس آبله را به خودش تلقيح
نموده و اکنون از ش��ما درخواست ميش��ود تا به کمک فرد ناهوشياری
بشتابيد که دچار راش مشکوکی ميباشد .در چنين مواردی ،ميتوان با
رعايت روشهای مناسب کنترل عفونت و پوشيدن  PPEمناسب ايمنی
فردی و جمعی را تا حدودی ارتقا داد (قابهای  20-1و.)20-2
 PPEمخصوص کنترل عفونت بايد برای همه امدادگران آشنا باشد
براساس احتمال انتقال عفونت و راه انتقال آن ،چند سطع مختلف PPE
وج��ود دارند .عالوه بر رعاي��ت احتياطات اس��تاندارد PPE ،مخصوص
جلوگيری از انتقال بايد به هنگام مراقبت از کليه مصدومان نيز پوشيده
ش��ود .احتياطات استانداردش��امل احتياطات مرتبط با تماس ،قطرات و
ذرات آلوده آئروسول ميباشند.
احتياطات مرتبط با تماس .اين سطح از حفاظت به منظور کاهش
احتمال انتقال ميکرو اورگانيس��مها از راه تماس مستقيم و غيرمستقيم
توصيه ميش��ود .احتياطات مرتبط با تماس شامل پوشيدن دستکش و
گان ميباش��ند .مواردی که معموال نياز ب��ه احتياطات مرتبط با تماس
دارند ش��امل کونژونکتيويت ويروسی ،اس��ترپتوکوکهای مقاوم به متی
س��يلين ،گال و ويروس هرپس س��اده و هرپس زوس��تر .موارد تماسی
ناشی از بيوتروريسم شامل طاعون بوبونيک يا تبهای خونريزی دهنده
ويروسی مانند  Marburgو .Ebola
احتياط�ات مرتبط با قطرات آلوده .اين س��طح از حفاظت به
منظور کاهش احتمال انتقال ميکروبهايي انجام ميشود که مشخصا از
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طري��ق قطرات بزرگ (بيش از  5ميکرون) منتقل ميگردند .اين قطرات
به هنگام صحبت ،عطس��ه و سرفه و نيز درخالل اقدامات مراقبتی مانند
ساکشن از جانب فرد مصدوم دفع ميشوند .ميکروبهای موجود در اين
قطرات ميتوانند روی س��طوح مخاطی بدون حفاظ چشم و دهان افراد
مستعد قرار گرفته و آنها را دچار عفونت کنند .چون اين قطرات بزرگ
هستند ،در هوا معلق نمانده و بنابراين تماس بايد خيلی نزديک (حدود
يک متر يا کمتر) باشد .احتياطات مرتبط با قطرات آلوده شامل پوشيدن
دس��تکش و گان و نيز حفاظت از چش��م و ماس��ک جراحی ميباشند.
چون قطرات در هوا معلق باقی نميمانند ،نيازی به فيلتراس��يون هوا يا
حفاظت تنفس��ی اضافی نيس��ت .ميکروبهايي که معموال از اين طريق
منتقل ميش��وند شامل آنفلوآنزا ،مايکوپالس��ما پنومونيه ،و هموفيلوس
آنفلوآنزا مهاجم يا نايس��ريا مننژيتيديس (عامل سپس��يس و مننژيت)
ميباش��ند .طاعون ريوي نمونهای از عواملی اس��ت که ممکن اس��ت از
طريق حملهای بيو تروريستی منتقل شود.
احتياطات مرتبط با آئروسولها .اين سطح از حفاظت به منظور
کاهش احتمال انتقال ميکروبهايي انجام ميشود که مشخصا از طريق
ه��وا منتقل ميش��وند .برخی ميکروبها به قط��رات کوچک (کمتراز 5
ميکرون) يا ذرات گرد و خاک متصل گشته و در هوا معلق ميمانند .در
چنين وضعی ،ميکروبها از طريق جريان باد وس��يعا در اطراف پراکنده
ش��ده و براساس ش��رايط جوی تا فاصله بس��يار دورتری از منبع اصلی
حرک��ت ميکنند .اين دس��ته از بيماران بايد در ات��اق ايزوله نگهداری
ش��ده و هوای تنفس��ی فيلتر ش��ود .احتياط��ات مرتبط با آئروس��ولها
ش��امل پوشيدن دس��تکش و گان و نيز حفاظت از چشم و ماسک فيلتر
داری موس��وم به  HEPAيا High-efficiency particulate air
ميباش��ند .بيماريهايي که معموال از اين طريق منتقل ميشوند شامل
سل ،سرخک ،آبله مرغان و  SARSهستند .آبله يا تب خونريزي دهنده
توام با عاليم ريوی نمونههايي هستند که ممکن است از طريق حملهای
بيوتروريستی منتقل شوند.
توجه ش��ود که بسياری از بيماريها مرتبط با حمالت بيوتروريستی
غير از رعايت احتياطات استاندارد نياز به اقدام حفاظتی بيشتری ندارند،
مش��روط به آنکه خطرتماس با عامل تقويت ش��ده وجود نداشته باشد.
برای مثال مصدومان گرفتار آنتراکس استنشاقی يا توکسينی بيولوژيک
مانند سم بوتولونيوم.

عوامل بيولوژيک منتخب
آنتراک�س .اين بيماری توسط باسيلوس آنتراسيس ايجاد ميشود.
اين ميک��روب در طبيعت وجود داش��ته وبيماری آنتراک��س عموما در
افرادی که با حيوانات آلوده يا فراوردههای حيوانی آلوده س��روکار دارند،
مش��اهده ميش��ود .اکنون اين باکتری به صورت جن��گ افزار درآمده و
در زراد خانه نظامی چندين کش��ور انبار شدهاس��ت .رها شدن تصادفی
اس��پورهای آنتراکس از پايگاه نظامی  Sverdlovskدر ش��وروی سابق
در س��ال  1979منج��ر به ح��دود  79مورد آنتراکس ريوی ش��د که بر
طبق گزارش��ات  68مورد آنها فوت شدند .نامههای آلوده به اسپورهای
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آنتراکس در سال  2001از طريق پست آمريکا به قانون گذاران برجسته
و مسولين رسانهها جمعی ارسال شد .هرچند که فقط  22مورد بيماری
(11م��ورد ريوی و  11مورد جلدی) و  5مورد مرگ مرتبط به آنتراکس
بودند ،اما هزاران مورد خواس��تار پروفيالکس��ی با آنتی بيوتيک شدند.
برطبق گزارش��ات اگر  100کيلو اس��پور آنتراکس روی شهر واشنگتن
 DCرها شود ،قادر است  130هزار تا  3ميليون کشته برجای بگذارد.
باسيلوس آنتراسيس يک باکتری اسپور ساز بوده و بنابراين ميتواند
به صورت س��لولی روينده يا يک اسپور به حيات خود ادامه دهد .سلول
روينده دربدن ميزب��ان به خوبی ادامه حيات ميدهد ،اما در خارج بدن
ب��ه مدت طوالنی قادر به زندگی نيس��ت .اما اس��پورها در محيط خارج
ميتوانند دهها سال زنده بمانند.
راههای تماس با آنتراکس شامل راه تنفسی ،گوارشی و جلدی است.
تماس با آنتراکس از راه تنفس��ی منجر به آنتراکس استنشاقی يا ريوی
ميش��ود .تماس با آنتراکس از راه گوارش منجر به آنتراکس گوارشی و
از راه پوست منجر به آنتراکس جلدی ميشود.
آنتراکس گوارش��ی نادر بوده و حاصل مصرف م��واد خوراکی آلوده
به اس��پور ميباشد .مبتاليان دچار عاليم غير اختصاصی تهوع ،استفراغ،
ضع��ف عمومی ،اس��هال خونی و ش��کم حاد بوده و مي��زان مرگ و مير
ناشی از آن حدود  50%اس��ت .آنتراکس جلدی متعاقب استقرار اسپور
يا ميکروبها روی بريدگيها ايجاد ميش��ود .اين وضع منجر به تشکيل
پاپولی ميگردد که بعدا زخم ش��ده و در نهايت به اسکاری سياه رنگ و
خش��ک که اطرافش را ادم فراگرفته تبديل ميشود .اگر با آنتی بيوتيک
درمان نش��ود ميزان مرگ و مير ح��دود  20%و در صورت درمان کمتر
از  1%ميباشد.
آنتراکس برای آنکه خوب جايگير ش��ود ،بيشتر به فرم اسپور پخش
ميشود .اندازه اسپورهای آنتراکس  1تا  5ميکرون است و به همين دليل
به صورت آئروس��ول در هوا معلق ميباشند .اين اسپورهای آئروسولی به
داخل ريه استنش��اق شده و در آلوئولها استقرار پيدا ميکنند .اسپورها
توسط ماکروفاژها خورده شده و به غدد لنفاوی مدياستين برده ميشوند.
در آنجا جوانه زده ،توکس��ين توليد کرده و منجر به مدياس��تينيت حاد
خونري��زی دهنده و در اغلب موارد مرگ ميش��وند .مدت زمان ش��روع
عاليم بعد از استنشاق اسپورها متفاوت ميباشد ،اما در اغلب موارد  1تا
 7روز و در برخی اوقات تا  60روز طول ميکشد .عاليم غير اختصاصی
بوده و ش��امل تب ،لرز ،نفس تنگی ،س��رفه ،درد قفسه سينه ،سردرد و
استفراغ ميباشد .بعد از چند روز عاليم بهبود پيدا کرده و متعاقبا وضع
س��ريعا روبه وخامت گذاش��ته و تب ،نفس تنگی ،تعريق شديد ،شوک و
مرگ ظاهر ميش��وند .قبل از حم�لات  ،2001تصور اين بود که ميزان
مرگ و مير ناش��ی از آنتراکس ريوی حدود  90%باشد ،اما تجارب اخير
نش��ان دادهاند که با آنتی بيوتيک درمانی زود هنگام و خدمات مراقبتی
خوب ،اين ميزان ميتواند کمتر از  50%باشد.
آنتراکس استنش��اقی مس��ری نبوده و خط��ری امدادگران را تهديد
نميکند .فقط برخورد با اس��پورهای آئروسولی خطر عفونت را به همراه
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دارند .در هنگام مراقبت از بيماران مبتال به آنتراکس استنشاقی رعايت
احتياطات اس��تاندارد ضروری اس��ت .امدادگر اقدامات حمايتی را انجام
داده و مصدوم��ان بد حال را به مراکز مناس��ب دارای خدمات مراقبتی
خوب انتقال ميدهد.
گاه��ی اوق��ات ،امدادگران از مصدوم��ان مبتال ب��ه عفونت مراقبت
نميکنند ،بلکه به جای آن با افراد آلودهای روبرو ميشوند که اسپورها را
روی پوست و لباس خود دارند .هر فرد تازه واردی که در معرض تماس
مس��تقيم فيزيکی با ماده مشکوک به آنتراکس باشد را بايد تماما لخت
نموده و پوس��ت او را با آب و صابون شستش��و داد .ازنظر بالينی احتمال
اينکه اسپورهای روی لباس يا پوست مجددا به صورت آئروسول درآيند
نامحتمل اس��ت و بنابراين خطر ی که در اي��ن رابطه امدادگر را تهديد
ميکند ناچيز اس��ت .با اين وصف و به عنوان اقدامی مرسوم و بخاطر به
حداقل رساندن خطر استنشاق تصادفی عامل آلوده کننده ،لباسها را با
قيچی بريده و بعد درميآورند.
پروفيالکس��ی با آنتی بيوتيکها فقط برای کس��انی الزم است که با
اسپور تماس پيدا کردهباشند .مقامات محلی بهداشت و درمان نوع آنتی
بيوتيک مناس��ب و مدت استفاده از آن را مشخص خواهند کرد .آخرين
توصيه در اين خصوص درمان خوراکی با داکس��ی سايکلين يا يک آنتی
بيو تيک کينولونی به مدت  60روز است.
واکس��نی ب��رای پيش��گيری از آنتراک��س وج��ود داش��ته و برنامه
واکسيناسيون برای نيروهای نظامی از سال  1998به اجرا درآمدهاست.
برنامه فعلی شامل  6دوز تزريقی به صورت متوالی و يادآورهای ساليانه
ميباشد .اين واکسن در حال حاضر فقط برای پرسنل نظامی و کارکنان
آزمايش��گاه و کارگران صنعتی که در معرض خطر تماس با اس��پور قرار
دارند ،بکار برده ميشود.
طاعون .بيماری طاعون توسط باکتری موسوم به يرسينيا پستيس
ايجاد ميشود .اين باکتری در طبيعت وجود داشته و در کک و جوندگان
يافت ميش��ود .اگر يک کک عفونی انسانی را نيش بزند ،اين فرد دچار
طاعون بوبوني��ک ( )bubonic plagueخواهد ش��د .اگر اين عفونت
موضعی درمان نش��ود ،عفونت در سراس��ر بدن پخش ش��ده و منجر به
سپتيس��می و مرگ خواهد ش��د .تعدادی از بيماران دچار عاليم ريوی
ميش��وند (طاعون پنومونيک) .طاعون مس��ئول واقعه «مرگ سياه» در
سال  1346ميالدی در اروپا بود که  20تا  30ميليون نفر را به کام مرگ
فروبرد (تقريبا يک س��وم جمعيت آن زمان قاره اروپا) .باکتری يرسينيا
پس��تيس بصورت جنگ اف��زار درآمده و در انباره��ای نظامی نگهداری
ميشود .سازمان جهانی بهداشت گزارش کردهاست که اگر  50کيلوگرم
پرسينيا پس��تيس به صورت آئروسول روی شهری  5ميليون نفری رها
ش��ود 150 ،هزار نف��ر دچار طاعون ريوي ش��ده و  36هزار نفر خواهند
مرد.
طاعون طبيعی که حاصل گزش کک عفونت زدهاست ،در عرض دو
تا  8روز موجب بروز عاليمی ش��امل تب ،ل��رز ،ضعف عمومی و التهاب
حاد غدد لنفاوی (بوبوها) در ناحيه گردن ،کشاله ران و زير بغل ميشود.

(شکل 1ـ)20

آبله

بيماران درمان نش��ده دچار عفونت سيستميک و مرگ خواهند شد12 .
درصد بيماران دچار طاعون پنومونيک ش��ده و عاليمی مانند درد قفسه
س��ينه ،نفس تنگی ،سرفه و هموپتزی از خود نشان ميدهند .اين افراد
نيز به علت سيستميک شدن عفونت در نهايت تلف ميشوند.
طاعون ناشی از حمالت تروريس��تی احتماال حاصل اورگانيسمهای
آئروسولی بوده و بنابراين ظهور بالينی متفاوتی دارد .استنشاق آئروسول
ح��اوی يرس��ينيا پس��تيس در عرض  1ت��ا  6روز منجر به ب��روز عاليم
ميش��ود .بيماران با تب ،س��رفه ،و نفس تنگی هم��راه با خلط خونی يا
آبکی مراجعه ميکنند .اين بيماران ممکن اس��ت دچار تهوع ،استفراغ،
اسهال و درد شکمی نيز بشوند .بوبوها معموال وجود ندارند .بدون مصرف
آنتی بيوتيک ،مرگ در عرض  2تا  6روز به علت مشکالت تنفسی روی
خواهد داد.
درح��ال حاظر هيچ واکس��نی برای محافظ��ت از طاعون پنومونيک
وجود ندارد .درمان ش��امل تجويز آنتی بيوتيک و اقدامات حمايتی بوده
و در اغلب مواقع نياز به مراقبتهای ويژه دارد .رژيمهای آنتی بيوتيکی
ب��رای افرادی که تماس بدون حفاظ با بيماران ش��ناخته ش��ده طاعون
پنومونيک داشتهاند ،نيز توصيه ميشود.
مبتالي��ان به طاعون خطر يک بيم��اری قابل انتقال را با خود دارند.
اگر بيماران فقط عاليم و نش��انههای جل��دی (طاعون بوبونيک) از خود
نشان دهند ،رعايت احتياطات مرتبط با تماس برای حفاظت امدادگران
کافی خواهد بود .اگ��ر بيماران عاليم ريوی طاعون (طاعون پنومونيک)
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قاب 3ـ 20افتراق آبله مرغان از آبله

آبله مرغان (واريس�لا) محتملترين بيماری اس��ت که با آبله اشتباه
گرفته ميشود.
در آبله مرغان
• يا پيش عاليم وجود نداشته يا خفيف ميباشند
• راشها به صورت ويزيکلهای سطحی ميباشند« :شبنم روی برگ
گل رز»
• راشها در هر قسمت بدن ،دستهای ظاهرميشوند .راشها در مراحل
مختلف (پوستول ،ويزيکل ،پوسته انداز) قرار دارند.
• انتشار نوع سنتري پتال :بيشترين راشها روی تنه و کمترين روی
اندامها قرار دارند .راشها ممکن است صورت و پوست سر را دربرگرفته و
گاهی اوقات در تمام بدن به يک نسبت توزيع شوند.
• اولين راشها روی صورت يا تنه ظاهر ميشوند
• بندرت بيماران بدحال شده يا ازپای درميآيند.
• روند تکاملی سريع :راشها از ماکول به پاپول به ويزيکل به پوسته
انداز تبديل ميشوند (کمتر از  24ساعت)
• کف دست و پا بندرت گرفتار ميشوند
• بيمار فاقد سابقه واريسال يا واکسيناسيون واريسال ميباشد.
• از  50%تا  80%مصدومان حدود  10تا  12روز قبل تماس با آبله
مرغان يا هرپس زوستر را ذکر ميکنند.

از خود نشان دهند ،وضعی که در يک حمله تروريستی محتملتر است،
امدادگران بايد  PPEمناسب برای حفاظت از قطرات تنفسی را بپوشند.
رعايت احتياطات مرتبط با قطرات آلوده ش��امل ماسک جراحی ،حفاظ
چشمی ،دستکش و گان ميباشد .امدادگرانی که به صحنه حادثه ناشی
از حمله تروريستی با يرس��ينيا پستيس وارد ميشوند ،در صورت ورود
به زونهای داغ و گرم بايد  PPEمناس��ب بپوش��ند .مصدومان گرفتار
طاعون با اقدامات حمايتی تح��ت درمان قرار ميگيرند .ارتباط با مرکز
تحويل گيرنده مصدوم قبل از رسيدن به آن از اهميت حياتی برخوردار
ميباش��د ،زيرا مصدوم دچار طاعون پنوموني��ک بايد در بخش اورژانس
ايزوله شده و پرسنل آنجا بايد با  PPEمناسب آماده باشند .درخواست
از مصدوم برای پوش��يدن ماس��ک جراحی (درص��ورت تحمل) ميتواند
خطر انتقال ثانويه را تقليل دهد.
آلودگيزدايي خودروها و تجهيزات همانند آن چيزی اس��ت که بعد
از انتقال هر مصدوم دچار بيماری مس��ری انجام ميشود .سطوح تماس
بايد با ماده ضد عفونی کننده مصوب س��ازمان حفاظت محيط زيست يا
محلول گندزدای با رقت  1به  1000پاک شوند .هيچ دليلی وجود ندارد
که نش��ان دهد يرسينيا پستيس بعد از ازهم گسيختگی اوليه آئروسول،
تهديدی طوالنی مدت برای محيط زيس��ت باش��د .اين ارگانيسم نسبت
به حرارت و نورخورش��يد حس��اس بوده و در بيرون از بدن ميزبان زنده
چندان به حيات خود ادامه نميدهد .اين باکتری اسپور ساز نيست.
آبله .بيماری آبله موسوم به واريوال ماژور و واريوال مينور
(  )variola major and variola minorني��ز ميباش��د .اين

(شکل 2ـ)20

آبله مرغان

بيماری در طبيعت موجود در س��ال  1977ريش��ه کن شد ،اما حداقل
در دو آزمايش��گاه در روس��يه و امريکا هنوز وجود دارد .ادعا ميشود که
دولت شوروی در سال  1980برنامه توليد انبوه ويروس آبله (سوشهای
خطرناکتر) را در دستور کار داشته و قرار بوده تا برای مقاصد نظامی از
آن در بمبها و موشکها استفاده کند .اکنون و بعد از فروپاشی شوروی
اين خطر وجود دارد که ويروس آبله به دست ديگران بيافتد.
وي��روس آبله با ورود به غش��ا مخاطی ناحي��ه اوروفارنکس يا مخاط
تنفس��ی موجب عفونت ميشود .بعد از يک دوره کمون  12تا  14روزه،
فرد دچار تب ،ضعف ،س��ردرد و پش��ت درد ميش��ود .بع��د از آن راش
ماکولوپاپولر در مخاط دهان ظاهر ش��ده و بسرعت سراسر پوست را در
برگرفته و تبديل به ويزکول و پوس��تول ميش��ود .راشها مشخصا گرد
و دردناک بوده و تمرکز آنها در ناحيه س��ر و اندامها بيش��تر از ناحيه
تنه ميباشد (سنتريفوگال) .مرحله بروز راشها در آبله يک دست است
(شکل  .)20-2اما راشهای ناشی از واريسال يا آبله مرغان (قاب )20-3
عموما در تنه ظاهر گش��ته (سنتريپتال) و مراحل مختلف بروز در کنار
هم قرار دارند (ش��کل  .)20-2ميزان مرگ و مير ناش��ی از آبله طبيعی
حدود  % 30است .اطالعات ناچيزی در رابطه با سير طبيعی اين بيماری
در افراد دارای ضعف ايمنی (مثال مبتاليان به  )HIVوجود دارد.
آبله بيماری مس��ری اس��ت که عمدت��ا از راه قطرات آل��وده ناحيه
اوروفارنک��س مبتاليان يا از راه تماس مس��تقيم ،به افراد ديگر س��رايت
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ميکن��د .لباس و تخ��ت خواب آلوده نيز ميتوانند موجب س��رايت اين
بيماری ش��وند .بيماران از مرحله ش��روع راش قادر به انتقال بيماری به
ديگران ميباشند ،اما اگر بروز راش در ناحيه اوروفارنکس چندان واضح
نباش��د ،نميتوان دقيقا زمان ش��روع س��رايت را معلوم کرد .امدادگران
ب��ه هنگام مراقبت از مصدوم دچار آبله بايد  PPEمناس��ب پوش��يده و
احتياطات مرتبط با تماس ،قطرات و آئروسولهای آلوده را رعايت نمايد.
از آن جمله ميتوان به ماسک موسوم به  ،N-95حفاظ مناسب چشمی
و عينک ايمنی و گان اشاره کرد .امدادگران مراقبت کننده از مصدومان
بهتر اس��ت در برابر آبله مصونيت داشتهباشند .برنامه واکسيناسيون آبله
در سال  1972متوقف شد .دوام ايمنی ناشی از اين برنامه نامعلوم بوده
و گفته ميشود افرادی که حدود  40سال قبل واكسينه شدهاند ،اکنون
احتماال در برابر آبله مصونيت کافی ندارند .برنامه واکسيناس��يون هنوز
برای برخی کارکنان وزارتخانههای بهداشت ،دفاع و خارجه اجرا ميشود.
دول��ت آمريکا ب��رای موارد اورژانس تعداد قابل توجهی واکس��ن ذخيره
نموده تا در مواقع لزوم بتواند از آنها استفاده کند .انجام واکسيناسيون
چهار روز قبل از تماس ميتواند درجاتي از مصونيت به همراه داش��ته و
از سرنوشتی کشنده جلوگيری نمايد.
امدادگ��ران ب��رای مراقبت از مصدوم دچار آبله ميتوانند دس��ت به
اقدامات حمايتی بزنند PPE .مناس��ب بايد پوش��يده شده و احتياطات
مربوط به کنترل عفونت بايد اکيدا رعايت ش��وند .بيمارستانهای دارای
امکانات ايزوالس��يون و کادر مجرب بايد به مردم شناس��انده شوند .اين
بيمارس��تانها باي��د از قب��ل در جريان انتقال موارد مش��کوک و قطعی
قرارگيرن��د تا فرصت يابند خ��ود را برای پذي��رش و رعايت احتياطات
ضروری آماده کنند .شناس��ايي يک مورد آبله از نظر بهداش��ت عمومی
دارای اهميت فوق العادهای است.
درآوردن صحي��ح  PPEبا رعايت احتياط��ات ضروری از نظر حفظ
ايمن��ی امدادگران ني��ز دارای اهميت فراوانی ميباش��د .کليه تجهيزات
پزش��کی آلوده بايد بطرز مناس��بی بس��تهبندی و عالمت گذاری ش��ده
و متعاقب��ا بعن��وان مواد زايد در س��طل زباله انداخته ش��وند .تجهيزات
قاب��ل بازيافت را ميتوان بع��د از بکارگيری برطبق پروتکل اس��تاندارد
اس��تريل نمود (يا به کمک دس��تگاه اتوکالو يا با مواد ضد عفونی کننده
قوی) .س��طوح محيطی را ميتوان با مواد گند زدا مناس��ب تميز نمود.
آلودگیزدايي از هوا يا دود دادن خودروهای اورژانش ضرورتی ندارد.
توکس�ين بوتولين�وم .اي��ن س��م توس��ط باکت��ری بوتولين��وم
کلوس��تريديوم توليد شده و قويترين ماده سمی شناخته شده در جهان
ميباشد .توکسين بوتولينوم  15هزار برابر از ماده  VXو  100هزاربرابر
از س��م سارين قويتر اس��ت .فرقه ( Aum Shinrykyoمسئول حمله
به قطار زير زمينی توکيو در س��ال  )1995تالش ناموفقی برای بصورت
آئروسول درآوردن اين سم بعمل آورد .سم بوتولينوم برای مقاصد نظامی
بصورت جنگ افزار درآمدهاس��ت .هرچن��د که روند تغليظ و تثبيت اين
س��م برای انتشار کار مشکلی است ،اما آئروسولهای حاوی آن تا فاصله
نيم کيلومتری از نقطه انتش��ار ح��دود  10%افراد در معرض باد موا فق
را کامال از پای درآورده يا ميکش��ند .ميتوان مواد خوراکی را به س��م

بوتولينوم آغشته نمود و تعداد زيادی از مردم را مسموم کرد.
بطور طبيعی س��ه فرم بوتوليس��م (بيماری ناشی از اين سم) وجود
دارن��د .اگ��ر س��م از طريق ي��ک زخم کثي��ف روی بافت م��رده حاوی
باکتری کلستريديوم جذب ش��ود ،بوتوليسم ناشی از زخم يا wound
 botulismاتفاق خواهد افتاد .اگر باکتريها در مواد خوارکی کنس��رو
شده رشد کرده و سم توليد نمايند و اين مواد حاوی سم خورده شوند،
بوتوليس��م ناشی از مواد خوراکی يا  food –borne botulismاتفاق
خواهد افتاد .اگر س��م در لوله گوارش توليد و جذب ش��ود ،بوتوليس��م
رودهای ي��ا  intestinal botulismاتفاق خواهد افتاد .نوع چهارم يا
انس��ان ساخت بوتوليس��م حاصل توکس��ين بوتولينوم آئروسولی بوده و
موجب بوتوليسم استنشاقی يا  inhalational botulismميشود.
صرفنظر از راه ورود به بدن ،س��م بوتولين��وم به محل اتصال عصب
به عضله منتقل شده و درآنجا از پيوند استيل کولين جلوگيری کرده و
خودش با تشکيل پيوند غير قابل برگشتی جانشين آن گرديده و موجب
فلج شل پايين رونده خواهد شد .شروع عاليم از چند ساعت تا چند روز
طول ميکش��د .همه مصدومان دچار دوبينی و عاليم ناشی از درگيری
چندين عصب جمجمهای ش��ده و روند بلع ،تکلم و بينايي در اين افراد
دچار مش��کل ميشوند .وسعت و س��رعت فلج پايين رونده تابع دوز سم
ميباش��د .مصدومان ممکن است دچار خستگی ش��ده ،توانايي کنترل
ناحيه س��ر خود را از دس��ت داده ،دچار اختالل در رفلکس گگ شده و
در نهايت نارس��ايي تنفس��ی پيدا کرده و نيازمند انتوباسيون و چندين
ماه ونتيالسيون مکانيکال شوند .مصدومان درمان نشده معموال به علت
انس��داد مکانيکال راه هوايي فوقانی يا ونتيالسيون ناکافی خواهند مرد.
ترياد کالسيک مسموميت با بوتولينوم شامل ( )1فلج شل متقارن پايين
رونده همراه با نقايص اعصاب جمجمهای )2( ،فقدان تب و ( )3برقراری
ش��فافيت حسی .مصدومان ممکن اس��ت بعد از چند هفته تا چند ماه،
بهبود پيدا کنند ،زيرا اکس��ون جديد جوان��ه زده و امکان ارتباط مجدد
عصب و عضله را فراهم ميآورد.
مراقبت از مصدومان حمايتی بوده و نيازمند تجويز آنتی توکس��ين
ميباشد .اس��تفاده زودهنگام از آنتی توکس��ين دامنه تخريب را تقليل
ميده��د ،اما قادر به معکوس نمودن فلج حاد موجود نيس��ت .اين آنتي
توکسين در مرکز کنترل بيماريها موجود است.
امدادگران مراقبت کننده از مصدومان دچار بوتوليسم بايد در رابطه
با اختالل راه هوايي و ونتيالس��يون ناکافی هوش��يار باش��ند .مصدومان
ممکن است قادر به دفع ترشحات يا نگهداری راه هوايي نباشند .بدليل
فلج عضله ديافراگم ،مصدومان قادر به تامين تايدال وليوم کافی نيستند.
قرار دادن مصدوم در پوزيش��ن طاقباز يا نيمه نشسته ،اين وضع را بدتر
خواهد کرد .مصدومان دچار تنفس مشکل بايد انتوبه شده و ونتيالسيون
کافی شوند.
رعايت احتياطات اس��تاندارد ب��ه هنگام مراقب��ت از اين مصدومان
کفايت ميکند ،زيرا اين بيماری مسری نيست .آئروسولهای حاوی اين
سم در فضای باز فورا ازهم ميپاشند وانتظار ميرود که بعد از يک حمله

جنگ افزارهای کشتار جمعي
قاب 4ـ 20اصول مراقبت از يک سانحه راديولوژيک

 .1ايمنی صحنه حادثه را اريابی کنيد

 .2قبل از توجه به آس��يبهای راديولوژيک ،همه مصدومان بايد از نظر
آس��يبهای تروماتيک مورد بررسی قرار گرفته و از نظر طبی ثبات پيدا
کردهباشند .بعد از اين اقدام ميتوان مصدومان را برای تماس با تشعشع
خارجی و آلودگی مورد ارزيابی قرار داد.

 .3يک منبع خارجی تشعشع ،اگر به اندازه کافی قدرتمند باشد ،موجب
آس��يب در بافتها خواهد ش��د ،اما خود مصدوم را ب��ه منبع راديواکتيو
تبديل نخواهد کرد .حتی اگر مصدومان در برابر تشعشع خارجی کشنده
قرار گيرند ،برای پرسنل پزشکی خطری محسوب نميشوند.

 .4مصدومان با مواد راديواکتيو رس��وبی روی پوس��ت ي��ا لباس آلوده
ميشوند .بيش از  90%آلودگی سطحی را ميتوان با درآوردن لباسها از
خود دور نمود .بقيه را نيز با آب و صابون ميتوان شستشو داد.
 .5با رعايت احتياطات اس��تاندارد ،از جمله پوشيدن لباس ،دستکش و
ماسک ،خودتان را دربرابر مواد راديواکتيو محافظت کنيد.

 .6مصدومان��ی که ظرف 4س��اعت بعد از تماس دچار تهوع ،اس��تفراغ
يا اريتم پوس��ت ميشوند ،احتماال تشعش��ع خارجی قابل توجه دريافت
نمودهاند.

 .7آلودگ��ی راديواکتيو در زخمه��ا بايد به عنوان کانونی کثيف در نظر
گرفته ش��ده و هرچه س��ريعتر شستشو داده شود .از حمل هرگونه جسم
خارجی فلزی خوداری شود.
 .8اگر آلودگی ناش��ی از يد راديواکتيو باش��د ،ميتوان از ماده پتاسيم
آيوداي��ن ( )KIبرای آلودگیزدايي اس��تفاده کرد .اين م��اده آنتی دوت
عمومی مواد راديواکتيو محسوب نميشود.

 .9برای پيش��گيری از اثرات مضر ناش��ی از تماس ب��ا مواد راديواکتيو،
کلي��د اصلی نوجه ب��ه زمان /مکان و محافظت ميباش��د .با کاهش زمان
تماس ،افزايش فاصله از منبع تشعشع و استفاده از محافظ فلزی يا بتونی
ميتوان اثرات راديو اکتيويته را به حداقل رساند.

تروريس��تی در عرض دو روز خطر ازبين ب��رود .امدادگرانی که در روند
مقابله با س��انحه ناشی از انتشار آئروسولها فعاليت کرده و در زون داغ
يا گرم قرار گرفتهاند ،نياز به  PPEمخصوص ماده خطرناک دارند .چون
آئروسول حاوی سم بوتولينوم در شرايط جوی مساعد ميتواند حدود 2
روز مقاومت کند ،آلودگیزدايي از افرادی که با اين آئروس��ولها تماس
پيدا کردهاند ضرورت دارد (با درآوردن لباسها و شستشو به کمک آب و
صابون) تجهيزات را ميتوان با محلول هيپوکلريت  0%/1آلودگیزدايي
نمود .مصدومان بعد از رس��يدن به بيمارستان احتياجی به ايزوالسيون
ندارند ،اما افرادی که نيازمند ونتيالس��يون مکانيکال هستند ،بايد تحت
مراقبت ويژه قرار گيرند.

سوانح غيرمترقبه راديولوژيک
از زمان حمله تروريس��تی 11س��پتامبر 2001تاکن��ون مالحظات
جديدی در رابطه با چگونگی مش��ارکت سيستمهای امدادرسان در يک
سانحه اورژانس��ی راديولوژيک مطرح گرديدهاند .در اين خصوص تاريخ

فصل بيستم
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برنامهريزی روی مقابله با تبادل استراتژيک جنگ افزارهای هستهای يا
سوانح نادر ناشی از انفجار مراکز هستهای متمرکز بودهاست .اما در حال
حاضر ،توجه بيش��تر معطوف به احتمال دس��تيابی تروريستها به اين
جنگافزارها ميباشد .تروريستها ممکن است ( )1بمب هستهای دست
س��ازی را منفجر کنند يا به احتمال بيشتر ( )2وسيلهای پيدا کرده و به
کمک آن اقدام به انتشار ماده راديواکتيو در سطح جامعه بنمايند (مثال
به کمک وسايل انفجاری متعارف)
هرچند که س��وانح راديولوژيک نادر ميباش��ند ،با اين حال از سال
 1944تاکن��ون فق��ط در کش��ور آمري��کا  243مورد س��انحه مرتبط با
تشعشعات روی دادهاند که  1342مصدوم با تماس قابل توجه به همراه
داش��تهاند .در سطح جهانی  403س��انحه اتفاق افتاده که  133617نفر
مص��دوم 2965 ،مورد مصدوم با تماس قابل توجه و  120مورد کش��ته
به همراه داش��تهاند .فاجعه ني��روگاه چرنوبيل  116500مورد مصدوم با
تماس قابل توجه و  28مورد مرگ به همراه داشت.
س��وانح غيرمترقبه ناشی از تشعش��ع موجب ترس و سراسيمگی در
مصدومان و امدادگران خواهد شد .آشنايي با اين خطر و اصول مراقبت
از آن موجب خواهد ش��د تا واکنشی مناسب داده شده و از شدت ترس
و اختالل کاسته شود (قاب .)20-4
تماس با تشعش��عات يونيزان و مواد رادي��و اکتيو از چند راه امکان
پذير اس��ت ( )1انفجار يک جنگ افزار هس��تهای با قدرت فراوان يا کم
قدرت )2( ،انفجار يک «بمب کثيف» يا وس��يله پخش مواد راديو اکتيو
( )RDDکه در آن انفجار هستهای روی نميدهد ،بلکه به جای آن مواد
انفجاری متعارف به منظور پخش مواد راديو اکتيو منفجر ميشوند)3( ،
خرابكاري يا س��انحه در يک رآکتور اتمی و ( )4دفن ناصحيح زبالههای
اتمی.

اثرات طبی ناشی از تشعشعات
آس��يبها و خطرات ناش��ی از فاجعه راديولوژيک تابع چند قاکتور
ميباشند .در يک انفجار هستهای ،آسيبهای اوليه ،ثانويه و ثالثيه ناشی
از انفجار و نيز آسيبهای ناشی از حرارت و تخريب ساختمانها ،موجب
جراحات و صدمات بدنی خواهند شد .مصدومان ممکن است از راههای
زير نيز دچارآس��يب بيشتری ش��وند )1( :از پرتوافکنی خارجی ناشی از
آلودگی با مواد راديواکتيوی که روی لباس و پوس��ت رس��وب کردهاند و
( )2از پرتوافکنی داخلی ناشی از آلودگی با ذرات راديواکتيوی که از راه
استنشاق ،خوردن و رسوب روی زخم به بدن مصدومان وارد شدهاند.
س��وانح رآکتورهای اتمی موجب انتشار مقادير زيادی از تشعشعات
يوني��زان در محيط ميش��وند ،بدون آنکه انفجاری روی دادهباش��د .در
شرايطی که رآکتور به نقطه «بحرانی» برسد ،وسعت اين انتشار بيشتری
خواهد بود .انفجار ،آتش س��وزی و رها شدن گاز نيز ميتوانند به انتشار
گاز راديواکتي��و يا ذرات آلوده به آن در محيط ش��ده و امدادگران را در
معرض آلودگی ناشی از تماس با ذرات راديواکتيو قرار دهند.
ابزاره��ای پراکن��ده نمودن تشعش��عات ي��ا  RDDsمعموال آنقدر
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قاب 5ـ20

تروريسم با تشعشعات يونيزان؛ راهنمای عمومی

تشخيص
 .1سندروم حاد ناشی از تشعشع ،متعاقب تماس وسيع يا سانحه فاجعه
بار ،ازيک الگوی مشخص و قابل پيش بينی تبعيت ميکند جدول(.)20-1

 .2افراد ممکن است در اثر تماس با منابع آلوده موجود در جامعه،
بيمار شده يا ممکن است مدتها بعد از تماس و براساس سندرومهای
اختصاصی مورد شناسايي قرار گيرند (جدول .)20-2
 .3سندرومهای اختصاصی نگران کننده با  2تا  3هفته قبل سابقه تهوع
و استفراغ ،عبارتند از:
• سوختگی حرارتی روی پوست بدون سابقه تماس با حرارت
• اختالل عملکرد ايميونولوژيک با عفونتهای ثانويه
• احتمال خونريزی (خون دماغ ،خونريزی از لثه ،پتشی)
• تضعيف مغز استخوان (نوتروپنی ،لنفوپنی و ترومبوسيتوپنی)
• ريزش مو

تشخيص تماس

تماس با مواد راديواکتيو را ازراههای زير ميتوان شناسايي نمود:

 .1تماس شناخته شده گسترده ،مانند انفجار بمب هستهای يا آسيب
وارده به نيروگاه اتمی
 .2منبع کوچک تشعشع که مداوما اشعه گاما ساطع کرده و موجب
تماس فردی يا گروهی مزمن ميشود (مثال منابع راديولوژيک مرتبط با
تجهيزات پزشکی ،آلودگی آب يا غذا به مواد راديواکتيو)

 .3تشعشع داخلی ناشی از استنشاق ،بلع يا جذب مواد راديواکتيو
(آلودگی داخلی).

م��واد رادي��و اکتيو پخش نميکنند که موجب آس��يب فوری ش��وند .با
اين ح��ال ،روند کار امدادگ��ران را دچار اختالل نموده و امدادرس��انی
به آس��يبهای ناشی از انفجار متعارف را مش��کل مينمايد ،زيرا پخش
ذرات راديواکتيو ميتواند مصدومان و امدادگران را آلوده کندRDDs .
موجب سرآسيمگی و ترس در ميان امدادگران شده و مانع از تالشهای
امدادرسانی آنها خواهد شد.
تشعش��ع يونيزان با برخورد ب��ه اتمها و افکندن ان��رژی روی آنها
موجب آس��يب ديدگی س��لولها خواهد ش��د .اين روند به يونيزاسيون
منجر ميشود .يونيزاسيون يا مستقيما به هسته سلولها آسيب رسانده و
موجب مرگ و اختالل عملكرد ميشود؛ يا غير مستقيم از طريق واکنش
با آب بدن و توليد مواد توکس��يک به اجزای س��لول صدمه ميرس��اند.
برخورد بدون واس��طه با مقادير فراوان اش��عه يونيزان نافذ (اش��عه گاما
و نوترونها) در مدت کوتاهی منجر به بيماری حاد ناش��ی از تشعش��ع
خواهد ش��د .انواع تشعشع يونيزان عبارتند از :ذرات آلفا ،ذرات بتا ،اشعه
گاما و نوترونها.
ذرات آلفا نس��بتا بزرگ بوده و حتی نميتوانند از چند اليه پوس��ت
عبور کنند .پوس��ت س��الم يا پوش��يدن يک يونيفورم حفاظت کافی در

برابر آلودگی خارجی ناش��ی از ساطع ش��دن ذرات آلفا را يجاد ميکند.
تشعش��ع يونيزان ناش��ی از ذرات آلفا فقط زمانی مايه نگرانی اس��ت که
س��اطعکنندگان ذرات آلفا از طريق استنش��اق يا بلع در درون بدن قرار
گيرند .ذرات آلفا وقتی در درون بدن قرار گيرند موجب آس��يب سلولی
قابل توجه در سلولها مجاور ميشوند.
ذرات بت��ا ،ذرات کوچک بارداری هس��تند که در قياس با ذرات آلفا
تا عمق بيش��تری نفوذ کرده و به اليههای عمقی و پايه پوس��ت آسيب
رسانده ،موجب«س��وختگی بتا» ميشوند .پرتو ذره بتا عموما در سوانح
هستهای ظاهر گشته و موجب آسيب موضعی ميشوند.
اش��عه گاما ش��بيه به اشعه ايکس بوده و به آس��انی در بافتها نفوذ
ميکنند .اش��عه گاما از انفجارات هس��تهای و س��وانح رآکتورهای اتمی
ساطع ميشوند .اين اشعه از برخی راديونوکلوئيدهای موجود در RDD
نيز ساطع ميگردد .تشعشع گاما موجب پديدهای بنام «تماس با سراسر
بدن» ميش��ود که ميتواند منجر به بيماری حاد ناشی از تشعشع گردد
(قاب .)20-5
نوترونها براحتی در بافتها نفوذ کرده ،موجب تخريب س��اختمان
اتمی س��لولها ش��ده و در اين رابط��ه  20برابر از اش��عه گاما مخربتر
هس��تند .نوترونها در خالل انفجار هستهای آزاد ميشوند ،اما در سوانح
رآکتوره��ای اتمی چني��ن واقعهای روی نميده��د .نوترونها در پديده
«تماس با سراس��ر بدن» مش��ارکت نموده و ميتوانن��د موجب بيماری
حاد ناش��ی از تشعشع شوند .نوترونها توانايي تبديل فلزات پايدار را به
ايزوتوپها دارند .اين پديده در مصدومانی که سخت افزار فلزی در بدن
دارند يا افرادی که هنگام برخورد با نوترونها فلز حمل ميکنند ،دارای
اهميت است.
تم��اس با سراس��ر بدن با واحدی بن��ام گری ( )GYان��دازه گيری
ميش��ود .قبال از واحدی بنام radاستفاده ميشد .هر گری معادل 100
راد اس��ت .واژه  remعبارت است از دوز تشعش��ع برحسب راد ضربدر
«فاکت��ور کيفيت» .اين فاکتور الگوی رس��وب داخل��ی ويژه هر کدام از
انواع مختلف تشعش��ع را درنظر ميگي��رد rem .اکنون جای خود را به
 )Sv)sievertدادهاست .هر سيورت معادل  100رم ميباشد.
تشعش��ع ،سلولهای سريعا تقسيم ش��ونده را به راحتی تحت تاثير
قرار داده وموجب آس��يب رس��انی به مغز اس��تخوان و دستگاه گوارش
خواهد ش��د .در اين ارگانها سرعت تغييرات سلولی باال است .دوزهای
بيش��تر ميتوانند مس��تقيما  CNSرا تحت تاثير قرار دهند .دوز تماس
با سراس��ر بدن ،عواقب طبی ناش��ی از تماس را مش��خص خواهد کرد.
مصدومانی که تا يک گری اش��عه دريافت ميکنند معموال عاليمی دال
بر آس��يب ديدگی از خود نش��ان نميدهند .در فاصل��ه يک تا دو گری،
کمتراز نصف مصدومان دچار تهوع و اس��تفراغ ميشوند .بسياری دچار
لوکوپن��ی و در نهايت تعداد اندکی ميميرند .اغلب مصدومانی که بيش
از  2گری دريافت ميکنند ،دچار بيحالی ش��ده و نياز به بستری دارند.
ب��ا دريافت بيش از  6گری ،ميزان تلفات ب��اال خواهد رفت .در دوزهای
بيش از  30گری ،عاليم نورولوژيک خود را نش��ان داده و احتمال مرگ

جنگ افزارهای کشتار جمعي

جدول 20 1-

فصل بيستم
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اثر

اثرات پرتو افکنی روی تمام بدن ،از تشعشع خارجی يا جذب داخلی برحسب واحد راد( 100راد برابر با يک گری)
بيش از 3000
800-3000
600-800
200-600
100-200
0-100

فاز پرودرومال سندروم
تهوع و استفراغ

وجود ندارد

شروع عاليم
		
مدت زمان

100%

 5%تا 50%

 50%تا 100%

 75%تا 100%

 90%تا100%

3تا  6ساعت

 2تا  4ساعت

 1تا  2ساعت

کمتر از  1ساعت

چند دقيقه

کمتر از  48ساعت

 48ساعت

نامشخص

کمتر از  24ساعت

کمتر از  24ساعت

شمارش لنفوسيت

بدون تغيير

حداقل کاهش

در  24ساعت به کمتر کمتر از  500در عرض کاهش در عرض چند کاهش در عرض چند
ساعت
ساعت
 24ساعت
از  1000عدد

عملکرد CNS

بدون اختالل

بدون اختالل

عملکرد روتين ،اختالل فعاليتهای ساده روزمره ،ازپای درآمدن فوری ،ممكن است لوسيد اينتروال
شناختی در فاصله  6تا اختالل شناختی در فاصله چند ساعته داشته باشند
کمتر از  24ساعت
 20ساعت

فاز نهفته سندروم
زمان بدون عالمت

بيش از دوهفته

 7تا  15روز

صفر تا  7روز

صفر تا  2روز

ندارد

ندارد

ظهور بيماری
عاليم /نشانهها

بدون عالمت

تشنج ،آتاکسی ،ترمور،
لتارژی

لوکوپنی متوسط

لوکوپنی شديد ،پورپورا ،هموراژی ،پنومونی،
ريزش مو بعد از 300راد

اسهال ،تب ،اختالل
الکتروليتی

		
شروع عاليم

بيشتر از دوهفته

 2روز تا  4هفته

 2روز تا  4هفته

		
دوره بحرانی

ندارد

4تا  6هفته ،بيشترين فرصت برای مداخله
موثر پزشکی

 2تا  14روز

سيستم اندامها

هيچکدام

هيچکدام

سيستمهای هماتوپوئيتيک ،تنفسی
(مخاطی)

لوله گوارش ،سيستمهای CNS
مخاطی

 1تا 3روز
 1تا  46ساعت

مدت زمان بستری

صفر

کمتر از 5%
 45تا  60روز

90%
 60تا  90روز

100%
بيش از 100روز

100%
هفتهها تا ماهها

مرگ و مير

صفر

حداقل

پايين ،با درمان
تهاجمی

باال

خيلی باال ،عاليم نورولوژيک قابل توجه دليل بر دوز
کشنده ميباشند

زياد خواهد بود.
بيماری حاد ناش��ی از تشعش��ع ي��ا acute radiation illness
در مرحله پرودرومال به صورت احس��اس ضعف ،تهوع و اس��تفراغ ظاهر
ميش��ود .بعدا فاز پنهان شروع ميش��ود که در آن مصدوم فاقد عالمت
ميباش��د .مدت زمان فاز پنه��ان تابع دوز جذب شدهاس��ت .بعد از فاز
پنهان ،بيماری شروع ميشود که تابع آسيب وارده به ارگانها ميباشد.
با دوز  0/7تا  4گری ،مغز اس��تخوان دچار آس��يب ش��ده و با توجه به
کاهش تعداد گلبولهای س��فيد در ع��رض چندروز تا چند هفته ايمنی
بدن تضعيف ميش��ود .کاهش تعداد پالکتها ،منجر به کبود ش��دگی
و خونري��زی خواهد ش��د .کاهش تعداد گلبوله��ای قرمز موجب آنمی
يا کم خونی ميش��ود .با دوز  6تا  8گری ،دس��تگاه گوارش نيز گرفتار
ش��ده و منجر به اس��هال ،کاهش حج��م مايعات بدن و هماتوش��زی يا

100%
چند روز تا چندين هفته

خونريزی واضح از معقد خواهد ش��د .ب��ا دوز بيش از  30گری ،مصدوم
عاليم س��ندروم نورواس��کوالر را نش��ان خواهد داد .در اين سندروم نيز
عاليم فازپرودرومال ش��امل تهوع و اس��تفراغ ،فاز کوتاه نهفته (معموال
چند س��اعت) و متعاقبا تغيير سريع هوش��ياری ،کوما و مرگ به ترتيب
ظاهر خواهند ش��د .گاهی اوقات ناپايداری هموديناميک نيز وجود دارد.
دوزهای اين چنينی بعد از انفجار هس��تهای ظاهر ميشوند ،اما مصدوم
ممکن است به علت آسيبهای مختلف ناشی از خود انفجار کشته شود.
افرادی که در تاسيسات هستهای کار ميکنند ،ممکن است بدون انفجار
هم درمعرض چنين دوزی قرار گيرند ،مش��روط به آنکه هس��ته رآکتور
اتمی به نقطه بحران رسيدهباشد.
همه حوادث مرتبط با تشعشعات يا حمالت تروريسی منجر به تماس
با دوز باال نخواهند شد .تماس با دوز کم (مانند مورد بعد از انفجار يک
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جدول20-2

دستههای عالمت به عنوان اثرات تاخيری بعد از تشعشع

1

2

3

4

سردرد

بی اشتهايي

آسيب پوستي

لنفوپنی

خستگی

تهوع

سطحي يا عمقي

نوتروپنی

ضعف عضالنی

استفراغ

ريزش مو

ترومبوسيتوپنی

اسهال

زخم

پورپورا
عفونتهای فرصت
طلب

 )RDDاحتماال موجب آس��يب حاد ثانويه به تشعشع نميشود .با توجه
به مقدار دوز ،مصدوم ممکن اس��ت در آينده در معرض خطر س��رطان
باش��د .عالوه ب��ر عوارض ناش��ی از انفجار متعارف ،اث��رات فوری انفجار
 ،RDDاحتماال س��ايکولوژيک باشند (مثال واکنشهای استرس ،ترس،
افس��ردگی حاد و شکايات سايکوس��وماتيک) .اين اثرات بر کار نهادهای
امدادرسان و زيرساختهای پزشکی فشار فوق العادهای وارد مينمايند.
مصدومان ممکن است توسط مادهای که آلفا ،بتا و حتی گاما از خود
س��اطع ميکند ،آلوده شوند ،اما اغلب مواد آلوده کننده از خود تشعشع
آلفا و بتا س��اطع مينمايند .همانطورکه قبال خاطر نشان شد فقط اشعه
گاما قادر به پرتوافکنی بر سراسر بدن ميباشد .تشعشع آلفا و بتا توانايي
نف��وذ محدودی دارند ،اما هنوز ميتوانند موجب آس��يب بافتی موضعی
شوند .با درآوردن لباس و شستش��وی بدن مصدومان ،براحتی ميتوان
آلودگيزداي��ي کرد .هيچگاه آلودگی يک مصدوم آنقدر ش��ديد نيس��ت
که برای امدادگران خطر راديولوژيک قلمداد ش��ود ،بنابراين مراقبت از
مصدوم دچار آس��يب تروماتيک مهلک را نبايد به بهانه آلودگیزدايي به
تعويق انداخت.
همانطور که اش��اره شد ،ذرات راديولوژيک از طريق استنشاق ،بلع و
جذب از راه پوس��ت يا زخمهای آل��وده ميتوانند به داخل بدن راه پيدا
کنند .اين نوع تماس منجر به اثرات فوری نخواهد شد ،بلکه ممکن است
عواقب تاخيری به همراه داشتهباش��د .همه مصدومان يا امدادگرانی که
در صحنه حادثه ناش��ی از انتش��ار هوايي ذرات راديواکتيو (بدون حفظ
تنفس��ی) فعاليت کردهاند ،نياز به بررس��ی از نظر وجود آلودگی داخلی
دارند .با مداخالت پزش��کی براي ترقيق يا بلوک اثرات راديونوکلوئيدها
ميتوان با عوارض آلودگی داخلی مقابله نمود.

تجهيزات حفاظت شخصی يا PPE
بعد از يک س��انحه راديولوژيک ،امدادگران در محيطی کار خواهند
کرد که خطر تماس با اش��عه يونيزان وجود دارد .خطر تشعشع تا حدود
زيادی تابع نوع سانحه راديولوژيک ميباشد.
 PPEمخص��وص امدادگ��ران در س��وانح ش��يميايي و بيولوژي��ک
ت��ا حدودی حفاظت در براب��ر آلودگی ذرات راديولوژي��ک را نيز فراهم
م��يآورد .اما در برابر منابع پرتوهای پر انرژی مانند س��وانح رآکتورهای

قاب  6ـ 20مالحظات درمانی و آلودگيزدايي بعد ازتماس با تشعشع

مالحظات درمانی

• اگر تروما وجود دارد ،آنرا مراقبت کنيد.
• اگر آلودگی راديواکتيو خارجی وجود دارد ،اقدام به آلودگیزدايي
کنيد.
• اگر يد راديواکتيو وجود دارد (مثال در سانحه رآکتور اتمی) به عنوان
پروفيالکسی محلول لوگول يا يديد پتاسيم در  24ساعت اول بدهيد (بعد
از اين زمان تاثير ندارد).

مالحظات آلودگیزدايي

• تماس بدون آلودگی نيازی به آلودگیزدايي ندارد.
• تماس همراه با آلودگی نياز به رعايت احتياطات استاندارد (عمومی)
دارد؛ شامل درآوردن لباس و آلودگيزدايي با آب.
• آلودگی داخلی در بيمارستان معلوم خواهد شد.
• درمان مصدومان آلوده قبل از آلودگیزدايي ممکن است تجهيزات
را آلوده نمايد .قبل از رسيدن به محل ،برنامه آلودگیزدايي را درنظر
داشتهباشيد.
• مصدومان دچار آسيبهای مهلک  :اول درمان ،بعد آلودگیزدايي.
• مصدومان دچار آسيبهای غير مهلک :اول آلودگيزدايي بعد درمان.

اتمی يا انفجار هستهای در سطح زمين حفاظتی ايجاد نميکند.
راديواکتيويته به صورت گاز ،آئروسول ،جامد و مايع وجود دارد .اگر
گازهای راديو اکتيو وجود داشتهباش��ند ،اس��تفاده از  SCBAبيشترين
حفاظ��ت را فراهم ميآورد .اگر آئروس��ولها وجود داشتهباش��ند ،برای
پيش��گيری از آلودگی داخلی ناش��ی از استنشاق ذرات آلوده ميتوان از
يک  APRاس��تفاده کرد .ماس��ک  N-95درجهای از حفاظت دربرابر
ذرات استنش��اقی را فراهم ميآورد .پوشيدن لباس استاندارد موسوم به
 splash –resistantدر برابر ذراتی که تشعش��ع آلفا ساطع ميکنند،
حافظت کامل ،در برابر ذراتی که تشعش��ع بتا س��اطع ميکنند حفاظت
مح��دود و دربرابر اش��عه گاما و نوترونها فاقد حفاظت اس��ت .اين نوع
لباس محافظ ،در روند آلودگیزدايي ذرات از يک فرد مفيد خواهد بود،
اما اگر اين فرد در تماس با منابع پرانرژی تشعش��ع خارجی قرار گيرد،
امنيتی در برابر خطرات مرتبط با بيماری حاد ناش��ی از تشعشع نخواهد
داش��ت .هيچکدام از انواع  PPEمورد استفاده امدادگران ،محافظتی در
برابر منابع تشعش��ع پرانرژی فراهم نميآورند .اين نوع تشعشع در اولين
دقيقه انفجار هس��تهای ،در هسته بحرانی رآکتور اتمی يا همراه با منبع
تشعش��ع پرانرژی (مانند س��زيوم  )137ظاهر ميش��ود .سزيوم  137را
ميت��وان به کمک يک  RDDپراکنده نم��ود .بهترين حفاظت در برابر
اي��ن منابع ان��رژی عبارتند از :کاهش زمان تماس ،دورش��دن از منبع و
استفاده از شيلد يا حفاظ مخصوص .برخی مواد جديد در ساخت PPE
مخص��وص امدادگران بکار گرفته ش��دهاند که ميتوانند در برابر اش��عه
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گامای کم انرژی درجهای محافظت فراهم آورند.
برخالف مواد ش��يميايي خطرناک ،استنشاق ،بلع يا جذب پوستی
گاز يا ذره ساطع کننده تشعشع ،موجب ناتوانی فوری مصدوم يا امدادگر
نخواهد ش��د .هم��ه امدادگرانی که در منطقه آلوده ب��ه ماده راديواکتيو
فعاليت کردهاند ،بايد بعدا تحت بررسی قرار گرفته و در صورت تشخيص
آلودگی داخلی نياز به مداخله طبی خواهند داشت.
درص��ورت امکان بايد از دوزيمتر يا آژير مخصوص اس��تفاده ش��ود.
اس��تانداردهايي برای دوز قابل قبول تشعش��عات يونيزان در محيط کار
(در شرايط عادی و اورژانسی) وجود دارند .مقدار دوز تشعشعات يونيزان
بايد اندازه گيری شود تا امدادگران از خود در برابر خطر ابتال به بيماری
حاد ناش��ی از تشعش��ع محافظت نموده و خطر بروز سرطان را در خود
کاهش دهند .فرمانده عمليات س��انحه بايد در اين خصوص آموزشهای
الزم را ديدهباشد.
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ام��ا نبايد به بهانه آلودگیزدايي ،مراقبتهای فوری را به تاخير انداخت.
اگ��ر مصدوم عاليم خطرناک نيازمند به مراقبت فوری را از خود نش��ان
ندهد ،درآنصورت ميتوان آلودگیزدايي را در گام اول انجام داد .اگر در
محيط يد راديواکتيو وجود داشتهباش��د (مثال در اثر انفجار هس��تهای)
ميت��وان به امدادگران و مصدومان يديد پتاس��يم داد ،زيرا از تجمع يد
در غده تيروييد پيشگيری بعمل آورده و احتمال بروز سرطان را کاهش
ميدهد .بيمارس��تانها و آژانسهای امدادرس��ان تخصصی از روشهای
ديگری برای مقابله با مواد راديواکتيو استفاده ميکنند.

مالحظات انتقال

مصدومان را بايد به نزديکترين مرکز درمانی مناس��ب منتقل نمود
همه بيمارس��تانها بايد برنام��ه مراقبت از يک س��انحه راديولوژيک را
داشتهباشند ،اما بهتر اس��ت مراکزی که امکانات آلودگیزدايي داشته و
در همان حال دارای پرسنل مجرب مراقبت از تروما ،آلودگی راديواکتيو
خارج��ی يا داخلی ونيز عوارض تشعش��عات يونيزان هس��تند ،به مردم
ارزيابی و اقدامات مراقبتی
مصدومان ناش��ی از س��وانح راديولوژيک ،بايد براس��اس مکانيس��م معرفی شوند.
س��انحه مورد ارزيابی اولي��ه و ثانويه ق��رار گيرند .ازامدادگ��ران انتظار
ميرود که بتوانند مصدومان دچار آس��يب انفجاری و حرارتی ناش��ی از
انفجار هس��تهای يا انفج��ار متعارف نوع  HEيا انفج��ار يک  RDDرا
ارزيابی نمايند (قاب  .)20-6آلودگیزدايي از مصدوم توصيه ميش��ود،
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خالصه فصل
هرچند که توليد جنگ افزارهای کشتار جمعی ،جامعه متمدن
امروزی را تهديد به نابودی ميکند ،اما امدادگران ممکن است با انفجارات
و مواد شيميايي و راديولوژيک ناشی از سوانح صنعتی نيز مواجه شوند.
حفظ ايمنی امدادگران در سرلوحه کار قرار داشته و آنها بايد با سطوح
 PPEو اساس آلودگيزدايي آشنا باشند .در حال حاضر ،مواد انفجاری
در حمالت تروريستی نقش محوری را بازی ميکنند .انفجارات پرقدرت
موجب آسيبهای اوليه و ثانويه در مصدومان ميشوند.
مواد شيميايي ميتوانند به پوست و سيستم تنفسی آسيب وارد

نمايند ،اما ممکن است موجب بيماری سيستميکی شوند که به صورت
يک توکسی دروم اختصاصی خود را نشان داده و سرنخی در مورد عامل
شيميايي بدست بدهند .ميتوان برای برخی از اين عوامل شيميايي،
آنتی دوت اختصاصی بکار برد .عوامل بيولوژيک شامل باکتريها
و ويروسهای بيماریزا و نيز توکسين حاصل از ميکروبهای زنده
ميباشند .احتياطات حفاظتی تابع عامل بيولوژيک است .چندين نوع
تشعشع وجود دارند .تماس با اين عوامل موجب بيماری حاد ناشی از
تشعشع خواهد شد که تابع اثرات نوع تشعشع و مدت تماس ميباشد.
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
اولين اولويت ايمنی است .صحنه حادثه را ارزيابی نماييد .توجه
داشتهباشيد که در داخل قطار ازکارافتاده ،آتش سوزی هنوز ادامه دارد.
آيا مواد خطرناکی در داخل آن وجود دارند يا نه؟ به اشيا آويزان ،به
سيم لخت يا افتاده برق و به ريزش مواد خطرناک توجه داشتهباشيد.
نگاه کلی به افراد حاضر در سکو انداخته وبدنبال شواهد دال وجود
يک بر توکسی دروم بگرديد .آيا تعدا قابل توجهی دچار مشکل تنفسی
شدهاند؟ آيا مصدومان استفراغ کرده و تشنج دارند؟ آيا عالوه بر وقوع
انفجار ،شواهدی به نفع پخش يک ماده شيميايي وجود دارد يا نه؟
مواظب وقوع يک انفجار ثانويه باشيد PPE .مناسب اين وضعيت
بپوشيد.
با مافوق خود ارتباط برقرار کنيد .مرکز ارتباطات به اطالعاتی که
شما به عنوان يک امدادگر ارسال مينماييد ،اطمينان دارد .جزئيات
مرتبط با صحنه حادثه از جمله وجود خطرات و تعداد مصدومان را

تشريح کرده و نيروها و امکانات مورد نياز برای مقابله با سانحه را نيز
برآورد کنيد .براساس مشاهدات و اطالعات ارسالی شما ،مرکز ارتباطات
و سوپروايزر مسئول ميتواند موقعيت شما را به ساير واحدها مخابره
کرده و امکانات ضروری را بفرستد .برنامه از قبل آماده شده برای چنين
مواقعی فعال خواهد شد.
بعد از اطمينان از وجود ايمنی برای پرسنل تيم امدادی و ارسال
اطالعات الزم به مرکز ارتباطات ،فرماندهی عمليات را تازمان تصدی آن
توسط مقام صالحيتدار ديگری برعهده بگيريد .با استفاده از آلگوريتم
موسوم به  STARTترياژ مصدومان را شروع کنيد .بدون درگيرشدن
در پروسه درمان ،مصدومان را در گروههای فوری ،نيمه فوری ،تاخيری
و منتظر دستهبندی کنيد .تا زمان رسيدن ساير نيروهای کمکی ،پرسنل
حاضر در صحنه نقش ستاد فرماندهی سانحه را بازی خواهند کرد.

اهداف آموزشي اين فصل
در انتهاي اين فصل ،خواننده بايد قادر به انجام موارد زير باشد:

بتواند اجزا تشکيل دهنده طب حفاظتی را بيان کرده و تاثير مراقبت پزشکی در اجرای موفق هر ماموريت
رزمی را بداند.
بتواند فوايد وجود برنامه  TEMSرا شرح دهد.
بتواند چگونگی اجرای اقدامات اورژانسی و تفاوتهای آنها را در هر سه زون مراقبتی شرح دهد.
متودولوژی ارزيابی راه دور ( )RAMو کاربرد آن در اجرای ماموريتها رزمی را شرح دهد.
نقش امداد پزشکی درعمليات ضدتروريستی را شرح دهد.

فصل بيست و يکم
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سنـاريـوي ايـن فـصـل
آمبوالنس واحد امدادی شما برای کمک به افسر مجروح پليس اعزام ميشود .به هنگام رسيدن به صحنه حادثه ،يکی ازمقامات پليس به جلو
آمبوالنس درحال حرکت شما آمده و ميگويد «يکی از همکاران ما در داخل ساختمان ازپای درآمدهاست .بدنبال من بيا تا شما را به نزد او ببرم».
شما فورا به خاطر ميآوريد که طبق دستورالعمل سازمانی ورود به صحنه ناامن حادثه ممنوع بوده و بالفاصله از او ميپرسيد که «آيا امنيت در
صحنه حادثه برقرار است يا نه؟» .مقام پليس ناباورانه به شما خيره شده و ميگويد« نشنيديد که چه گفتم؟ پليسی مجروح شدهاست ».
امدادگران درچنين موقعيتی چکار بايد بکنند؟ در عملياتی که مجريان قانون مجروح ميشوند ،برای آمادگی بهتر چه کاربايد
کرد؟
تعداد موارد از اين نوع هر روزه بيشتر ميشوند يعنی وارد شدن به
صحنهای که نا امن بوده و ممکن است منجر به صدمات غير ضروری
شود .از طرف ديگر بي تفاوت بودن در برابر چنين موقعيتهايي نيز غير
قابل دفاع است .برای حل اين تعارض زير شاخهای از پزشکی اورژانس
بنام امداد پزشکی درعمليات رزمی يا Tactical Emergency
 )Medical Support (TEMSپا به عرصه وجود گذاشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعاريف
امداد پزشکی در عمليات رزمی يا  TEMSنوعی ارائه خدمات،
مشاوره و اطالعات جامع پزشکی به مجريان قانونی عمليات رزمی است
که هدف آن حفظ ايمنی اين افراد و موفقيت عمليات آنها ميباشد.
 TEMSزيرشاخهای از طب اورژانس است که کليه امدادگران حرفهای
و نيمه حرفهای مرتبط با مراقبت از سالمتی را در برميگيردTEMS .
تنها به مراقبت از تروما محدود نميشود ،با اين حال از امدادگران پزشکی
رزمی انتظار ميرود که توانايي احيا و مراقبت از چنين مصدومانی راهم
داشته باشند TEMS .بر کنترل آسيب ،طب پيشگيری ،بهداشت،
تغذيه ،آمادگي بدني و به حداقل رساندن ناتوانی انجام کار تمرکز دارد.
چون اين شاخه از طب اورژانس با رشتههای علمی ديگر سروکار دارد،
از عبارت امداد پزشکی ( )medical supportو نه خدمات پزشکی
( )medical servicesاستفاده ميشود .بطور خالصه TEMS ،نوعی
طب خارج بيمارستانی است که زمينه احتمال موفقيت ماموريتهای
رزمی را بيشتر ميگرداند (شکل .)21-1
حوزه فعاليت  TEMSاز اواخر دهه  1980سريعا گسترش پيدا
کرده و توسط مقامات پزشکی و مجريان قانون مقبوليت فراوانی يافته
است TEMS .اکنون از نظر مجريان قانون نيز مقبوليت بين الملی قابل
مالحظه ای پيدا کرده است TEMS .به عنوان شاخه ای علمی مبتنی
بر شواهد پا به عرصه وجود گذاشته است.

طب حفاظتی

اخيرا مفهوم طب حفاظتی يا  protective medicineپا به

عرصه وجود گذاشته که  TEMSيکی از ارکان اساسی آن محسوب
ميشود .طب حفاظتی ،دامنه  TEMSرا به فراتر از عمليات رزمی
مجريان قانون گسترش داده و عمليات کليه مجريان قانون را پوشش
ميدهد .هدف اصلی طب حفاظتی عبارت از «حفاظت از حافظين»
ميباشد .متخصص طب حفاظتی به عنوان وکيل مدافع پزشکی مجريان
قانون تالش دارد تا مامور اجرای قانون را از بهترين امکانات پزشکی ،از
سيستم پزشکی مطلوب ،از اطالعات دقيق وعلمی ،از شيوههای درمانی
به روز و از مراقبت همه جانبه بهرمند گرداند .طب حفاظتی اين خدمات
را به مجريان قانون در جامعه ارائه ميدهد تا تمام احتماالتی را که
ميتوانند بر کارايي اين افراد تاثير منفی بگذارند پوشش دهد.
طب حفاظتی مجموعه رشتههای علمی زير را شامل ميشود:
• مشاوره پزشکی يا  medical consultationشامل ارائه راهنمايي
و توصيه به موقع موضوعات مرتبط به سالمتی ،ايمنی و توانايي کار
مجريان قانون و افراد تحت حفاظت آنها (در شرايط ويژه) ميباشد.
برای نمونه ،امدادگران طب حفاظتی ميتوانند به يک فرد درمورد
مشکلی پزشکی ،به يک سازمان درمورد برنامه حفظ سالمتی عمومی
کارکنان يا به يک فرمانده عمليات در مورد عواقب طبی يک برنامه
عملياتی بر ساکنين يک ساختمان مشاوره بدهند.

(شکل 1ـ  )21برای کنترل مناسب ازدحام جمعيتی يا کنترل آشوبهای خيابانی توسط
نيروهای پليس ،الزم است تا امدادگران رزمی ويژه مرتبط با  TEMSدر کنار آنها باشند.

امداد پزشکی در عمليات رزمی

طب تسهيالت يا  facility medicineبر اقدامات پزشکی،
•
بهداشتی و ايمنی اشاره دارد که به منظور حفظ سالمتی کارمندان
و مراجعين يک ساختمان درپيش گرفته ميشوند .امدادگران طب
حفاظتی نقاط ضعف و آسيب پذير موجود در يک ساختمان را از
ديدگاه پزشکی مورد ارزيابی قرار ميدهند .اين افراد با صاحب نظران
ساير رشتهها از جمله بهداشت حرفهای و بهداشت و ايمنی صنعتی در
تعامل ميباشند.
• طب اورژانس رزمی يا.tactical emergency medicine
همانطورکه قبال خاطر نشان شد TEMS ،بر ارائه امداد پزشکی به
تيمهای رزمی مجری قانون اشاره دارد .اين حمايت شامل مجموعه
اقداماتی است که با شرايط سخت و بالقوه خطرناک منطبق شدهاند.
از جمله اين اقدامات ميتوان به موارد زير اشاره نمود :طب پيشگيری،
کنترل آسيب ،مراقبت در زير آتش ،تاکتيکهای مخصوص نجات و
بيرون آوردن مجروح ،مقابله با کاهش توان انجام کار ،ارتقا بينش
پزشکی ،ارزيابی خطر از ديدگاه پزشکی و مدافعه از حقوق مجروح
• بهداشت حرفهای يا  occupational healthموضوعات مرتبط با
محل کار واهميت آن در اجرای قانون از جمله مطلوبيت برای انجام کار،
مصون سازی ،حفاظت از شنوايي و بينايي و کاهش موارد آسيب ديدگی
ناحيه پشت را در بر ميگيرد .امدادگران طب حفاظتی با کارشناسان
بهداشت حرفهای ارتباط تنگاتنگی دارند تا بتوانند وضع مطلوب و بهينه
را در محل کار مستقر نمايند.
• طب دريايي يا  maritime medicineشامل برقراری امداد کامل
پزشکی در محيط دريا ميباشد .ضرورت قدغن کردن فعاليتهای غير
قانونی و ساير تهديداتی که از آبراهها برای رسيدن به هدف استفاده
ميکنند ،نياز به امداد پزشکی از مجريان قانون در سطح آب يا زير آب
دارد .اين حمايت شامل طب مستقر در کشتی ،طب غواصی و عمليات
رزمی نجات شناگران ميباشد.
• حمايت دامپزشکی يا  veterinary supportعبارت است از ارائه
طب پيشگيری و راهنمای کنترل آسيبها و برقراری کالسهای مراقبت
و احيا طبی پايه وپيشرفته برای کارکنان دامپزشکی .اين حمايت شامل
عمليات پليس اسب سوار هم ميشود.
• طب اورژانس مرتبط با مواد خطرناک يا hazardous materials
 emergency medicineشامل مسايل پزشکی مربوط به اعضای
تيمهای تخصصی درگير در شناسايي ،ارزيابی و تقليل خطر مواد
خطرناک و جنگ افزارهای انهدام جمعی ميشود .گروه پزشکی ،قبل از
شروع عمليات اعضای اين تيمهای تخصصی را معاينه و ارزيابی کرده،
محيطهای بالقوه آلوده را مانيتور نموده ،امکان جابجايي و نجات فوری
مصدومان را فراهم کرده ،آلودگی زدايي را در دستور کار قرار داده و
مصدومان ناشی از تماس با مواد سمی را مداوا ميکنند.
• تيمهای خنثی سازی مواد انفجاری يا ExplosiveOrdnance
(  Disposal (EODيا «جوخههای بمب» با خطرات و تهديدات
منحصر بفردی از جمله آسيب انفجاری ،تماس با مواد شيميايي

بيست و يکم
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(شکل 2ـ  )21حمايت از ماموريت مقابله با مواد خطرناک توسط نيروهای پليس.
امدادگران رزمی و افسران از دستگاه مخصوص اسپکترومتر برای علت يابی هشدار اشعه استفاده
ميکنند .بعدا معلوم شد که يکی از افراد اخيرا تحت روش تشخيص پزشکی هسته ای قرار
گرفته است.

صنعتی و انواع جنگ افزارها و نيز خطرات ناشی از پوشيدن PPE
روبرو ميباشند .حمايت همه جانبه پزشکی از عمليات  EODشامل
مانيتور شرايط محيطی و توان انجام فنی کار ،اولويتهای درمان و
نجات ،مشاوره در مورد اثرات طبی و فيزيولوژيک انفجارات ،درمان
آسيبهای ناشی از انفجار و وعواقب ناشی از آن و حمايت قانونی از
تحقيقات بعد از انفجار ميباشد.
• طب حفاظت اجرايي يا Executive protection medicine
معموال برای مقامات اجرايي عالی رتبه ،شخصيتهای سرشناس،
اشخاص تحت تدابير امنيتی و زندانيان دارای پرونده مهم اعمال
ميشود .آسيب يا صدمه وارده به اين اشخاص به هر دليلی بيانگر
شکست ماموريت محوله ميباشد .طب حفاظت اجرايي شامل حمايت
کامل پزشکی از اين افراد و چگونگی اجرای جزئيات آن ميباشد .اين
حمايت شامل برنامه ريزی و بينش پزشکی ،ارزيابی آسيب پذيری طبی
افراد تحت الحفظ ،آموزش مخصوص پزشکی ،واکنش سريع و مناسب
هنگام حمله به کاروان اتومبيلهای حامل اين اشخاص ،انجام اقدامات
متقابل و مراقبت بالينی از مجروحان ميباشد.
• پزشکی قانونی بالينی يا  clinical forensic scienceعبارت
است از تسری اصول پزشکی قانونی به مصدومان زنده .اين زير شاخه
علمی مشتمل است بر ( )1معاينه آسيبهای وارده به مصدومان به
منظور تشخيص منشا ،ماهيت و مکانيسم آنها؛ ( )2ارزيابی آسيبهای
ناشی از اعمال قوه قهريه توسط مقامات؛ ( )3ارزيابی علمی مواد
بيولوژيک موجود در صحنه حادثه مانند خون و ( )4تفسير آسيبهای
مرتبط با پروسه بازداشت.
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دريک کالم طب حفاظتی همان طب اجرای قانون ميباشد .طب
حفاظتی با بسياری از رشتههای علمی ديگر درارتباط است که هدف
مشترک آنها برقراری سالمت ،ايمنی و رفاه مطلوب در ميان مجريان
قانون جامعه و افراد تحت تکفل آنها ميباشد .متخصص طب حفاظتی
تضمين ميکندکه هر کارمندی با حداکثر توان و انگيزه در محل کار
حضور پيدا کرده و بعد از اتمام کار روزانه به سالمت به خانه برميگردد.
طب حفاظتی وجوه اشتراک فراوانی با ساير رشتههای علمی از جمله
طب نواحی نامسکون ،مساعدت انساندوستانه ،طب سوانح غير مترقبه،
طب مرتبط با آتش سوزی و جستجو و نجات شهری دارد .حلقه اتصال
مشترک عبارت است از :به حداکثر ساندن نتيجه بالينی در محيطی
با کمترين امکانات برای انتقال طوالنی مدت و در همان به حداقل
رساندن خطر برای امدادگران.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايده اصلی و ساير مالحظات
در کشور آمريکا ،اکثر ادارات مجری قانون فدرال ،ايالتی و محلی
دارای برنامه  TEMSبوده و آنرا در سطح منطقهای ،ملی و بين المللی
اجرا ميکنند .برخی ديگر از کشورها ازجمله کانادا و انگلستان نيز
برنامههای مرتبط با  TEMSرا شروع کردهاند.
در قانون «عمليات ويژه» به فعاليتهای پرخطر ،پيچيده يا تخصصی
اطالق ميشود که اجرای آنها نياز به واحدهای مخصوص يونيفورم پوش
دارد .تيمهای مجری عمليات ويژه برای موفقيت در ماموريت خود نياز
به آموزش خاص ،هماهنگی و سرعت ،مخفی کاری و اعمال خشونت
دارند .اين واحدها معموال از تکنولوژی پيشرفته مانند سالحهای با قدرت
کشندگی کم ،ارتباطات رمزی ،لباسهای ضدگلوله ،تصوير برداری از راه
دور ،وسايل ضبط صوت و امثال آن استفاده ميکنند .پرسنل تشکيل
دهنده اين واحدها معموال از ميان باهوشترين زبدهترين ،کارآمدترين
و چابکترين افراد جامعه انتخاب ميشوند .اين واحدها در هر کشوری
اسامی گوناگونی دارند (مثال يگان ويژه ،واحد عمليات ويژه ،تيم واکنش
مخصوص ،تيم نجات گروگان ،تيم واکنش اورژانسی و غيره).

فوايد TEMS

 TEMSعالوه بر باالبردن احتمال موفقيت ماموريت ،فوايد ديگری
هم در بر دارد .اول اينکه ،يک برنامه خوب مديريت شده TEMS
ميتواند ميزان مرگ و مير وصدمات در ميان نيروهای امنيتی ،قانون
شکنان و افراد بيگناه را کاهش دهد .عالوه براين ،ميتواند دامنه صدمات
حين خدمت و هزينههای ازکارافتادگی را بر دوش سازمانهای بيمه گر
کاهش دهد .تقليل زمان غيبت از کار نيروهای رزمی يکی از مهمترين
فوايد اجرای طب رزمی قلمداد ميشود ،زيرا در هر تيم ويژه ،نيروی کار
باارزشترين سرمايه است .اعضای اين تيمها دارای خبرگی ،تجارب و
مهارتهايي هستند که معموال در طول زمان کسب نموده و به آسانی
با افراد کم تجربه معمولی قابل جايگزين نميباشند .اگر يکی از اعضای
اين تيم مجروح شود ،از کارايي تيم به شدت کاسته ميشود.

دوم اينکه ،تاثير وجود برنامه TEMSروی روحيه اعضای تيم
معموال ناچيز شمرده شدهاست .اعضای تيم در شرايط خطرناک ،ريسک
پذيری زيادی ميکنند .اگر آنها مطمئن شوند که به محض مجروح
شدن تحت بهترين مراقبتهای ممکن پزشکی قرار ميگيرند ،تمايل
بيشتری برای مشارکت کامل در ماموريت (زمانی که تصميم سرنوشت
ساز در کسری از يک ثانيه بايد گرفته شود) پيدا خواهند کرد.
سوم اينکه ،تدارک مراقبتهای پزشکی در يک واحد عملياتی،
موقعيت آنرا بشدت تقويت خواهد کرد .عمليات تيم رزمی گاهی
اوقات موجب بروز خطراتی شده و برخی موقعيتها در حين عمليات
ضرورتا و بطور موقت دچار بي ثباتی خواهند شد .ايجاد خطر و علم
به اينکه ممکن است در طی عمليات افرادی مجروح شوند و در همان
حال عدم برنامه ريزی برای مقابله با اين وضع ،ازنظر قانونی مسئوليت
دارد .مشخص شدهاست که بکارگيری برنامه  TEMSميتواند بار اين
مسئوليت را به حداقل برساند.
چهارم اينکه ،حضور امدادگر رزمی ميتواند انتقال غير ضروری افراد
اسير شده به بيمارستان را برای بررسی منتفی گرداند .پرسنل مجری
قانون که افراد زندانی يا اسير خطرناک را به بخش اورژانس بيمارستان
يا سايرمراکز درمانی ميبرند ،موظف اند که ساير افراد را در برابر خطر
ناشی از حضور زندانی در بيمارستان محافظت نمايند .بطورکلی ،دولت
موظف به محافظت از عموم مردم در برابر خطر ديگران نيست ،اما اگر
مجريان قانون با آوردن زندانی خطرناک به محيط بيمارستان ،موقعيت
پر خطری ايجاد کنند ،موظف به محافظت از افراد موجود در آن محيط
هستند.
اعضای واحدهای ويژه ،تجهيزات مخصوصی را با خود حمل
ميکنند .آنها وظايفی برعهده دارند که خطرناک بوده و تجهيزاتی
به همراه دارند که يک پليس يا نيروی رزمی معمولی قادر به حمل
آنها نيست .درنتيجه همواره در معرض خطر محدوديت توان اجرای
کار هستند .برقراری حمايت و مراقبت تخصصی پزشکی برای اعضای
واحدهای ويژه توسط افرادی که آموزش و مهارتهای الزم را ياد
گرفتهاند ،ميتواند ايمنی وسالمت اعضای اين تيمها را تا حدود قابل
قبولی محافظت نمايد.

موانع دسترسی امدادگران EMS

صحنه عمليات ويژه مجريان قانون ،موانع متعددی بر سر راه
دسترسی امدادگران فوريتها يا  EMSرا ايجاد ميکند .اطراف ميدان
عمليات معموال امن است .اما در داخل اين ميدان بندرت نقطه امنی
برای ورود يا انجام مراقبتهای پزشکی وجود دارد .گذشته از اين،
برامدادگر واجب است تا مشکلی به مشکالت موجود اضافه نکند .منابع و
نيروهای قبال محدود مجريان عمليات ويژه نبايد معطوف به کار ديگری
شود .فاصله زمانی رسيدن امدادگر  EMSبه مصدوم در چنين شرايطی
با تاخير قابل توجهی روبرو ميشود .در مطالعهای معلوم شدهاست که
در چنين شرايطی زمان برقرار ی امنيت توسط پليس و رسيدن امدادگر
 EMSبر بالين مصدوم بسيار طوالنی بودهاست ( 39دقيقه) .اين نوع
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تاخير در ماموريت يگانهای ويژه موسوم به  SWATطوالنیتر است.
اما از طرف ديگر ميتوان اين زمان را با استقرار  TEMSبه حداقل
رساند ،زيرا امدادگران پزشکی در درون ميدان عمليات بوده و خودشان
بخشی از تيم عملياتی محسوب ميشوند.
برخی از مديران آتشنشانی و  EMSبه مشارکت پرسنل خود در
طب رزمی اعتراض دارند و استدالل ميکنند که اين کار فوق العاده
خطرناک است .وقتی از آنها سوال شود که چطور آتشنشانان تحت
فرمان خودشان را به داخل ساختمان شعله وری (موقعيت کامال
خطرناک) ميفرستند ،اغلب پاسخ ميدهند که آتشنشانی با اجرای
عمليات ويژه نيروهای امنيتی متفاوت است ،زيرا پرسنل آتشنشانی
خوب آموزش ديده و در برابر خطر آتش بطرز قابل قبولی مجهز
ميباشند .همين استدالل برای امدادگران  EMSنيز صادق است.
همانطور که در سناريوی ابتدای اين فصل آمدهاست ،استفاده از
امدادگرانی که خوب آموزش نديده و کامال مجهز نميباشند در ميدان
عمليات ويژه پليس نوعی تخطی از اصول  PHTLSقلمداد ميشود .با
اين وصف انتظار خالی برای حمل مصدومان به خارج از ميدان عمليات
منجر به موارد فوت غير ضروری خواهد شد ،درحاليکه تدارک قبلی
امکانات و امدادگران ويژه از ميزان مرگ و مير خواهد کاست .تربيت و
آموزش نيروهای امدادگر مجهز و مخصوص برای امدادرسانی پزشکی
در ميدان عمليات نيروهای مجری قانون راه حل اين مشکل است.

نظريه فعاليت روز مره
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در تاکتيکهای تيم ويژه دارای ارزش هستند ،زيرا تصميم در مورد
محاطره و کنترل محل بحران ،محافظت از مردم عادی کنترل خطر
براساس رعايت اين محدودهها اتخاذ ميشود .امدادگران رزمی بايد با
اين ترمينولوژی آشنا باشند ،چون در تبيين گزينههای رزمی کاربرد
دارد.
با اين حال ،مفهوم محدوده عمليات برای اتخاذ تصميمات پزشکی
مانند تدابير رزمی کاربرد ندارد .مداخالت پزشکی ويژه و روش بيرون
آوردن مصدوم از ميدان عمليات و زمان اجرای اين دو کار تابع سطح
خطر موجود در محل قرارگيری فرد مجروح ميباشد .عبارت «ميدان
عمليات» وسيعتر از آن است که بتوان براساس آن تعريف مشخصی
از خطر در نقطه مخصوصی را بدست داد يا تصميمی پزشکی را اتخاذ
نمود اما بجای آن از سه سطح مشخص خطر به عنوان زونهای مراقبت
داغ ،گرم و سرد استفاده ميشود .زونهای مراقبت الزاما در امتداد
همديگر نبوده و متحد المرکز نميباشند .اين زونها ميتوانند شکلی
نامنظم داشته و نه به کمک جغرافيا بلکه توسط پارامترهای مختلف
ديگری از جمله ( )1اطالعات موجود )2( ،دسترسی به پناهگاه و محل
اختفا (در پناهگاه انسان در برابر خطر محافظت ميشود ،مانند ديواری
که گلوله از آن عبور نميکند ،اما در اختفا فرد مهاجم او را درجايي که
قرار گرفتهاست نميبيند) )3( .نوع اسلحه مورد استفاده )4( ،مشخصات
زمين )5( ،فاصله مکانی نسبت به خطر )6( ،در معرض ديد بودن)7( ،
تيراندازی از نقطه نامعلوم و ( )8قدرت آتش مستقيم .زونهای داغ ،گرم
و سرد مشابه مراحل مراقبت تاکتيکی از مجروح جنگی يا  TCCCبوده
و به ترتيب با «مراقبت در زير اتش»« ،مراقبت در منطقه عمليات» و
«مراقبت از مجروح بعد از تخليه از منطقه عمليات» برابری ميکنند.

نظريه فعاليت روز مره يا  daily routine doctrineمبتنی بر
قاعده کلی واکنش به سوانح غير مترقبه ميباشد .اين نظريه ميگويد
که فعاليتهای روتين يک امدادگر در هنگام بروز بحران به طرز قابل
قبولی با كيفيت خوبي انجام مي شوند ،اما آن فعاليتهايي که فقط در زون داغ
زون داغ ناحيهای است که خطر مستقيم و فوری وجود دارد .آنچه
واکنش به بحران انجام ميشوند ،کيفيت چندانی ندارند .بنابراين بهتر
است امدادگران رزمی برپايهای روتين آموزش داده شده و به آنها اجازه که خطر مستقيم و فوری را مشخص ميکند عموما امری ذهنی بوده
داده شود تا در هر عملياتی مشارکت نمايند .اين موجب آن خواهد شد و براساس فاکتورها فوق الذکر متفاوت است .بطورکلی اصطالح زون
تا عضو پزشکی کماکان برای تيم به عنوان يک برتری باقيمانده و به سد داغ يا  hot zoneبه محيطی اشاره دارد که کمترين درجه حفاظت
برای مصدوم و امدادگر وجود داشته و احتمال مجروح شدن بسيار باال
يا مانعی در اجرای موفقيت آميز ماموريت تبديل نشود.
ميباشد .در سناريوی ابتدای اين فصل ،اگر افسر هنوز در تيررس فرد
مسلحی در داخل ساختمان باشد ،آن ناحيه به عنوان زون داغ قلمداد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميشود.
زونهای مراقبت
زون داغ محيطی بسيارخطرناک بوده و اقدامات درمانی متعارف در
عمليات رزمی نيروهای پليس معموال با عبارات «محدوده عملياتي
اين ناحيه متضمن ريسک بااليي است .بطورکلی ،تنها اقدام مراقبتی
دروني» و «محدوده عملياتي بيروني» بيان ميشوند .محدوده عملياتي
مناسب خارج نمودن مجروح از زير آتش مستقيم و بردن او به ناحيهای
دروني آن ناحيه جغرافيايي است که پليس آنرا به محاصره خود
کم خطراست .بااين وصف ،اجرای اقدامات همزمان نجات بخش مانند
درخواهد آورد .اين محدوده معموال دايرهای در گرداگرد محل درگيری
برقراری راه هوايي به کمک دست نيز امکان پذير است .امکان مراقبت
است که توسط نيروهای ويژه پليس کنترل ميشود .محدوده عملياتي
از خود نيز ،مخصوصا با راهنمايي امدادگر رزمی وجود دارد .ميتوان
خارجي آن ناحيهای است که به عنوان يک اقدام امنيتی ورود عموم
مجروح را قبل از شروع عمليات نجات و بيرون آوردن ،از يک پناهگاه
مردم به آنجا ممنوع خواهد بود .اين ناحيه دايرهای بزرگتر در اطراف
مناسب و با استفاده از تکنيکهای متودولوژی ارزيابی سريع و از راه
ناحيه داخلی است که بوسيله پرسنل پليس غيراز تيم ويژه (معموال
دور يا Rapid and Remote Assessment Methodology
افسر گشت) کنترل ميشود .مفاهيم محدوده عملياتي دروني و بيروني
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

( )RAMمورد بررسی قرار داد .بدليل خطر فوق العاده يا احتمال
ناچيز موفقيت ،بهتر است بيرون بردن مجروح را تا زمان رسيدن نيروی
کمکی به تاخير انداخت .مجروحانی که خودشان قادر به خروج هستند،
ميتوانند اين کار را بکنند .بيرون آوردن جنازهها بايد تا زمان امن شدن
صحنه حادثه به تاخير بيافتد .زون داغ در عمليات پليس شهری معادل
«مراقبت در زير آتش»  TCCCاست.

زون سرد

زون سرد ناحيهای است که منطقاخطری وجود ندارد ،به علت ()1
فاصله دور از محل درگيری )2( ،استفاده از پناهگاه )3( ،برقراری آتش
بس يا ( )4وجود مانع فيزيکی مابين خطر از يک طرف و امدادگرو
مجروح از طرف ديگر .مراقبت در زون سرد تقريبا همانند مراقبت خارج
از بيمارستان ميباشد ،اما بايد به شناسايي و حفظ مدارک قانونی بدقت
توجه شود .زون سرد معادل مرحله «مراقبت بعد از تخليه مجروح از
منطقه عمليات جنگی» در  TCCCاست.

زون گرم

در زون گرم است که تصميمات سخت و قاطع  TEMSگرفته
ميشوند .زون گرم ناحيهای است که در آن احتمال خطر وجود دارد ،اما
خطر مستقيم و فوری نيست .برای نمونه ،درسناريوی ابتدای اين فصل،
فرد مسلح ممکن است از نظر شليک به افسر ،فعال نباشد ،اما هنوز
جايگاه او در ساختمان نامعلوم بوده و اين وضع خطری بالقوه جدی برای
مجروح و امدادگر محسوب ميشود .در اين ناحيه جغرافيايي نامشخص،
خطر هر لحظه عوض ميشود .منافع ارزيابی پزشکی و اقدامات درمانی
در اين محل بايد در برابر خطراتی که در آنجا امدادگر و مجروح را
تهديد ميکنند ،بدقت برآورد شوند (شکل.)21-3
چندين فاکتور در عرض فقط کسری از يک ثانيه از جمله شدت
نسبی احتمال خطر بايد مورد مالحظه قرار داده شوند .همه تهديدات
باهم ديگر برابر نيستند .برخی از آنها به داليل گوناگون از برخی ديگر
شدت بيشتری دارند (اعتماد ،هوشياری ،نوع اسلحه ،ماهيت آسيبهای
وارده و عواقب ناشی از ارزيابی غلط از خطر از جمله اين داليل ميباشند).
بطور خالصه برخی زونهای گرم از برخی ديگر «گرمتر» هستند.
اين نمونه به اندازه کافی منطبق با واقع نبوده و هنوز همه متغيرها به
خوبی شناخته نشدهاند تا بتوان الگوريتمی درخصوص نحوه تصميمگيری
در زون گرم را ارائه داد .امدادگر رزمی بايد بتواند سريعا فاکتورهای
متعددی را آناليز کرده و منافع و خطرات را برآورد نمايد .مداخالت
درمانی  EMSمتعارف نامناسب ميباشند .برای مثال بي حرکت سازی
ستون فقرات در زخمهای نافذ ناحيه گردن ،ارزش نسبتا کمی داشته
ودر همان حال آنقدر وقت گير است که هم امدادگر و هم مجروح را در
معرض خطر اضافی قرار ميدهد CPR .در ايست قلب ثانويه به تروما
در ميدان عمليات جايي ندارد( .موارد استثنا احتمالی عبارتند از :ايست
ناشی از سکته قلبی ،غرق شدگی در آب ،برق گرفتگی ،هيپوترمی
و مواد سمی) .اما مداخالتی مانند کنترل خونريزی ميتوانند نجات

(شکل 3ـ  )21تصميمات گروه  TEMSدر زون گرم اتخاذ ميشوند و اين درحالی است
که خطر هنوز سالمت و ايمنی مجروح و امدادگران را تهديد مينمايد .در اين ناحيه ،امدادگران
بايد مجروح را برای انتقال به زون سرد ارزيابی کنند.

بخش باشند .زون گرم معادل مرحله «مراقبت در منطقه عمليات» در
 TCCCميباشد.

ريسک جابجايي

امدادگر نه فقط خطرات مرتبط با هر زون مخصوصی را که در آن
قرار دارد بايد درنظر داشته باشد ،بلکه بايد خطرات ناشی از جابجايي
مجروح را نيز فراموش نکند .به اين خطر اضافی ،ريسک جابجايي يا
 transit riskگفته ميشود و شامل سه بخش است .اولين بخش
مدت زمانی است که طول خواهد کشيد تا مجروح به ناحيه کم خطری
منتقل شود .برخی نواحی ميدان عمليات چندين زون داغ و گرم دارند،
زيرا فرمان آتش در دست طرف مقابل است .در نتيجه زمان انتقال
طوالنی ميشود .برای مثال در واقعه تيراندازی تکزاس در سال ،1966
يک تنفنگدار دريايي سابق در طبقه  28ساختمان دانشگاه تکزاس
سنگرگرفته بود و هرکسی را که از محوطه اصلی گذر ميکرد به هالکت
ميرساند .با اين حال اگر جابجايي مجروح چند ثانيه طول بکشد ،زمان
فاکتور چندان مهمی قلمداد نميشود.
بخش دوم ريسک جابجايي ،مسير حرکت است .چون زونهای
مراقبت شکل نامنظمی داشته و نواحی جغرافيايي در امتداد هم
نيستند ،ممکن است جزاير کوچکی از زون گرم در درون درياهای زون
داغ وجود داشته باشند .بنابراين با پريدن از يک زون گرم به زون ديگر
ميتوان زون داغ را ميان بر کرده واز دامنه خطر کاست .ممکن است تا
برای رسيدن به ناحيهای «سردتر» الزم شود ناحيهای «گرمتر» را نيز
ميانبر زد .بعد از رسيدن به اين ناحيه ميتوان اقدامات درمانی را شروع
نموده و جابجايي مجروح را به تاخير انداخت.
توانايي انجام مراقبت درمانی در خالل جابجايي مجروح ،بخش سوم

امداد پزشکی در عمليات رزمی

ريسک جابجايي را تشکيل ميدهد .برخی اقدامات درمانی در خالل
جابجايي مجروح دچار وقفه ميشوند .اثر اين توقف روی وضعيت بالينی
مجروح به عنوان يک فاکتور مطرح است .برای نمونه ،اگر جابجايي
مجروح در زون داغ نياز به حمل با برانکارد داشته باشد ،در چنين
وضعی اجرای مانور نگهداری آرواره به کمک دست ناممکن است.
صرف وقت برای گذاشتن راه هوايي کمکی قبل از جابجايي مجروح
ممکن است الزم باشد .مفهوم ريسک جابجايي را ميتوان در فرمول
زير خالصه نمود:
Transit Risk= t ×R ×C
که در آن  tزمان جابجايي R ،خطر ناشی از مسير حرکت و C
خطر ناشی از وقفه مراقبتهای اساسی در خالل جابجايي ميباشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفاوتهای بين TEMSو EMS

تصميمات هزينه – منفعت
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مشکل تکنيکی انتوباسيون با وجود ترومای ناحيه ماگزيلوفاسيال و()3
نورناخواسته ناشی از الرنگوسکوپ صحيح است .در زون گرم نيز بهتر
است از روشهای جايگزين انتوباسيون استفاده شود.
اما اين پيشنهاد همواره قابل قبول نبوده و اختالفات مهمی بين
محيط عمليات جنگ نظامی و محيط عمليات شهری نيروهای انتظامی
وجود دارد .امدادگران  TEMSمعموال متناسب با سطح امدادگری
خود دارای تجربه کافی بوده و و بطور مداوم دورههای بازآموزی را در
خصوص مهارتهای خود طی ميکنند .در مورد نور ناخواسته ناشی از
الرنگوسکوپی مستقيم نيز ازروش جايگزين انتوباسيون انگشتی که نياز
به نور سفيد نداشته و بخشی از برنامه آموشی امدادگران  TEMSاست،
ميتوان استفاده کرد .اما شايعاتی پيرامون کارايي اين روش جايگزين
در چنين شرايطی مطرح شدهاند .انتوباسيون انگشتی مزايای تکنيکی
سريع را دارا بوده و ميتوان آنرا با کمترين حرکت سر و گردن انجام
داد .اين تکنيک نياز به حداقل امکانات داشته و بنظر ميرسد که در
قياس با تکنيکهای نيازمند نور و امکانات ،کمتر تحت تاثير خون و
ترشحات قرار بگيرد.
درهرحال ،اختالل در راه هوايي در اين دسته از مجروحان پديده
نسبتا نادری بوده و آنهايي که نياز به لوله تراشه پيدا ميکنند هم
بسيار کمتر ميباشند .براساس آمار سازمانی معتبر ،فقط  2%اين دسته
از مجروحان نياز به برقراری راه هوايي کمکی داشته و فقط يک سوم اين
مجروحان هنگام رسيدن به بيمارستان زنده بودهاند .در ترومای نافذ،
اگرمجروحان آنقدر دچار سطح هوشياری شده باشند که نتوانند راه
هوايي خود را باز نگه دارند ،معموال دچار آنچنان آسيبهايي در CNS
شدهاند که احتمال زنده ماندن را بشدت کاهش ميدهند .مانيتور مداوم
مجروح در زون گرم تقريبا غير ممکن بوده و اين موضوع در انتخاب راه
هوايي بايد مورد مالحظه قرار گيرد .با اين حال اگر انسداد مکانيکال
راه هوايي ثانويه به تروما علت اصلی مشکل تنفسی باشد ،گذاشتن لوله
تراشه و انجام کريکوتيروتومی بايد مدنظر باشد.
هرچند که بعد از باز نمودن راه هوايي ممکن است ،ونتيالسيون
مجروحان به اندازه کافی برقرار شود ،درصورت استفاده از آمبوبگ ،الزم
است يک لوله رابط به آن متصل شود .اين لوله امکان حرکت بيشتر بين
لوله تراشه و آمبوبگ را فراهم آورده و در هنگام بيرون آوردن مجروح
مانع از جابجايي لوله تراشه خواهد شد .الزم است تا آمبوبگ در سمت
لوله رابط (نزديک به لوله تراشه) دارای دريچه بازدمی باشد ،تا مانع از
جلو و عقب رفتن ستون هوا و در نتيجه ونتيالسيون ناکافی شود.

اجرای  TEMSبرپايه شناخت از يک اصل اساسی استوار است:
تصميمات پزشکی بايد براساس موازنه بين هزينه (زمان ،تماس با خطر،
بکارگيری امکانات و غيره) در يک اقدام يا روش درمانی خاص ،در
برابر منفعت احتمالی حاصل از آن اتخاذ شوند .با تکنولوژی مدرن
امروزی ميتوان بخش اورژانس را به صحنه حادثه آورد .اما در اين
محيط ويژه و بشدت خطرناک ،وجود امکانات پزشکی بيشتر يا more
 medicineهمواره به منزله درمان بهتر يا  best medicineنخواهد
بود .هزينه استقرار « »more medicineشامل ( )1فشار ناشی از
انتقال تجهيزات و نيروی انسانی )2( ،افزايش ريسک برخورد فيزيکی با
خطر هنگام بکارگيری تجهيزات پزشکی اضافی )3( ،افزايش مدت زمان
تماس )4( ،منابع اضافی مورد نياز برای کار در محيطی با امکانات کم و
بسياری از عوامل ديگر که به خوبی شناسايي نشدهاند.
فيزيولوژی آسيب ،قطع نظر ار محل وقوع آن ،يکسان است :برای
نمونه خونريزی در ميدان عمليات هم کماکان با اعمال فشار مستقيم
قابل کنترل است .تفاوت در محيطی است که تصميم پزشکی اتخاذ
ميشود .در مثال خونريزی کنترل نشده ،امدادگر رزمی درصورتی که
بخواهد مجروح را از زون گرم خارج گرداند ،ناچار است زودتر به بستن
تورنيکه پناه ببرد ،چون در حين جابجايي اعمال فشار مستقيم بسيار
مشکل است .برخی روشها و اقدامات پيش بيمارستانی را ميتوان
متناسب با محيط رزمی تغيير داد ،درحاليکه برخی ديگر از آنها
ايست قلبی
منحصرا خاص اين عرصه ميباشند.
همانطور که قبال بيان شد CPR ،نقش ناچيزی در ميدان عمليات
رزمی دارد ،زيرا اين محيط ذاتا برای امدادگر خطرناک است .برخی
برقراری راه هوايي
برخی از صاحبنظران ميگويند که در شرايط جنگی ،برای صاحبنظران انجام  CPRرا در ترومای نافذ تحت هر شرايطی کاری
برقراری راه هوايي انجام کريکوتيوتومی بر الرنگوسکوپی (انتوباسيون) عاقالنه قلمداد نميکنند در مطالعهای معلوم شدهاست که از مجموع
ارجحيت دارد .در شرايط عمليات جنگی اين گفته بدليل ( )1فقدان 216نفر قربانی تروما ( 97مورد ترومای بالنت و  118مورد ترومای نافذ)
تجربه امدادگران جنگی و ناتوانی آنها در انجام انتوباسيون )2( ،فاقد عاليم حياتی در ارزيابی اوليه ،هيچکدام جان سالم بدر نبردند.
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

همچنين در مطالعهای ديگر معلوم شده که همه  118مورد قربانی
تروما که در صحنه حادثه يا در خالل انتقال تحت  CPRقرار گرفته
بودند ،فوت کردهاند .برخی براساس مشاهدات خود پيشنهاد دادهاند
که بعد از يک حمله تروريستی پر تلفات هيچگاه اقدام به  CPRنشود.
همچنين انجام  CPRبرای قربانيان آسيب ناشی از انفجار و ترومای
نافذ فاقد عاليم حياتی توصيه نميشود .در بمب گذاری Oklahoma
 cityسه مجروحی که تجت  CPRقرار گرفته بودند ،فوت شدند .با اين
وصف ،برخی مطالعهای مروری روی  879مورد مصدوم ترومايي (497
مورد ترومای نافذ و  382مورد ترومای بالنت) انجام دادهاند که توسط
امدادگران  EMSفاقد نبض و ناهوشيار اعالم شده بودند 9 .مورد از اين
مجموعه زنده مانده و از بيمارستان ترخيص شدند ،سه نفر از اين نه
نفر در وضعيت نباتی قرارداشته و دو نفر از آنها برای گذران امور روزانه
متکی به ديگران بودند .در نتيجه اين پژوهشگران توصيه نمودهاند تا
همه مصدومان ترومايي تحت  CPRقرار گيرند .هرچند که اين نتيجه
گيری در شرايط نرمال قابل بحث است ،اما انجام هر اقدامی در شرايط
خطرناک بايد به بعد از جابجايي مجروح موکول شود.
گروه دوم مصدومان دچار ايست قلبی آنهايي هستند که غير ترومايي
ميباشند .اين نوع ايست قلبی ممکن است ثانويه به برق گرفتگی،
تماس با مواد سمی ،هيپوترمی ،غرق شدگی يا ايست قلبی ايسکميک
باشد .نوع آخر (نوع ايسکميک) ايست قلبی در ميدان عمليات رزمی
امر نادری است ،مخصوصا با توجه به اينکه اکثر نيروهای رزمی دارای
آمادگي بدني کافی ميباشند .بازهم تاکيد ميشود که ريسک انجام
 CPRبايد در برابر فايده حاصل از آن برآورد گردد .در زونهای داغ
و گرم ،تالشها بايد معطوف به جابجا کردن مجروح به نقطه کم خطر
باشد .اگر جابجايي به زون سرد امکان پذير نباشد ،موقعيت رزمی روش
مخصوصی را ميطلبد (به بحث در مورد  RAMنگاه کنيد).
تحت هيچ شرايطی انجام  CPRدر زون داغ توصيه نميشود .در
عملياتی که توسط  EMSمحلی پشتيبانی کامل ميگردد ،ميتوان
بعد از جابجايي مجروح به زون سرد طبق پروتکلهای موجود عمل
کرد .اما در منطقهای دور افتاده و با امکانات محدود و زمان طوالنی
جابجايي ،اگر بعد از اجرای کافی  ACLSيا بعد از گذشت زمان قابل
توجه بدون دسترسی به  ACLSگردش خون خودبخودی برگشت پيدا
نکرد ،ميتوان  CPRرا در صحنه حادثه متوقف نمود .بيشترين تالش
برای احيا (از جمله قبول ريسک اضافی) بايد برای کودکان ،مصدومان
دچار هيپوترمی ،افراد دچار فيبريالسيون مداوم بطنی و آنهايي که
بعد از رسيدن امدادگران رزمی دچار ايست شدهاند ،انجام شود .اين
نتيجه گيری براساس يافتههای دو مطالعه بزرگ استنتاج شدهاست.
در مطالعه اول  169مورد ايست قلبی خارج بيمارستانی آناليز شدهاند.
از مجموع  758مورد بدون بازگشت گردش خون در صحنه حادثه،
فقط سه مورد زنده از بيمارستان ترخيص شدهاند .هر سه نفر دچار
درجات متوسط تا شديد ناتوانی نورولوژيک شده و هيچکدام از آنها
قبل از آمدن امدادگران ايست قلبی نکرده بودند .يافتههای مشابهی از
مطالعهای آينده نگر روی  1461مورد ايست قلبی خارج بيمارستانی

بدست آمدهاند از مجموع  1322ايست مانيتور نشده ،بعد از  25دقيقه
اجرای  ACLS 1252مورد برگشت نبض بيش از  60بار در دقيقه
(حداقل به مدت  5دقيقه) بدست نياوردند .فقط 6مورد از اين 1252
مورد ،زنده از بيمارستان ترخيص شدند .هر 6نفرهم دچار در صحنه
حادثه دچار فيبريالسيون بطنی مداوم بودند.

بي حرکت سازی ستون فقرات

سنتا به امدادگران پيش بيمارستانی آموزش داده ميشود که در
صورت کوچکترين شک به وجود آسيب ديدگی ستون فقرات ،بهتر
ان است که فقرات گردنی را بي حرکت سازند .اين اقدام با توجه به
عواقب ناگوار ناشی از شکستگيهای ناپايدار و غير واضح ستون فقرات
گردنی و آسيب نخاعی حاصل از آن ،غير معقول بنظر نميرسد .اما بي
حرکت سازی مناسب حداقل به دونفر امدادگرو حدود  5دقيقه زمان
(درصورتی که امدادگران آموزش ديده و مجرب باشند) نياز دارد .اگر
فايده حاصل از بيحرکت سازی ستون فقرات گردن به دليل احتمال
کم وجود يک شکستگی پنهان ناشی از ترومای نافذ در برابر ريسک
انجام آن در زون گرم باهم موازنه شوند ،اين اقدام قابل قبول نمي باشد.
بنابراين بيحرکت سازی در ترومای نافذ تا زمانی که مجروح به زون
سرد جابجا نشده باشد ،معموال نبايد انجام شود .بيحرکت سازی ستون
فقرات گردنی متعاقب برخی انواع تروما مثال سوانح اتومبيل با سرعت
باال از اهميت زيادی برخوردار است.

متودولوژی ارزيابی سريع و از راه دور يا RAM

 RAMدر دانشکده پزشکی وزارت دفاع آمريکا طراحی شدهاست.
هدف اصلی اين نوع ارزيابی آن است تا امکان جابجايي و درمان مجروح
به حداکثر و در همان حال ريسک آسيب وارده به امدادگران در اثر
اقدامات غير ضروری به حداقل برسد .اقدامات غير ضروری برای نجات
مجروح به دودسته تقسيم ميشوند :آنهايي که مجروح ميتواند خودش
را جابجا نموده و نيازی به کمک ديگران ندارد و آنهايي که مجروح قبال
مردهاست (که بهتر است گفته شود «نجات جنازه») RAM .نوعی
ارزيابی جامع وضع مجروح قبل از اقدام به نجات ميباشد.
اولين گام  RAMتشخيص امنيت ميدان عمليات ميباشد .اگر
امنيت برقرار باشد ،بعد از اطمينان از ناتوانی مجروح از آسيب رسانی به
شما ،مراقبتهای استاندارد زون سرد اجرا ميشوند .اگر ميدان عمليات
ناامن باشد ،از بينش پزشکی خود استفاده کرده و معلوم نماييد که آيا
مجروح برای شما خطری در بردارد يا نه؟ اگر جواب مثبت باشد ،تا
زمان برقرار امنيت نبايد هيچ مداخله پزشکی معمول گردد .اگر خالف
اين رفتار شود ،ممکن است جان نيروهای امنيتی ،امدادگران و افراد
بيگناه در معرض خطر قرار گيرد .اگر مجروح خطری برای شما در
برنداشته باشد ،ارزيابی راه دور بايد شروع شود .تالش کنيد تا ماهيت
آسيب وارده و پايداری وضع مجروح را ارزيابی نماييد .مشاهده از راه
دور اولين روشی است که بکار گرفته ميشود چون امکان جمع آوری
اطالعات را برای امدادگر رزمی فراهم ميآورد در حاليکه موقعيت او

امداد پزشکی در عمليات رزمی

برای طرف مخالف شناسايي نميشود .تکنولوژی در دسترس گروههای
امنيتی ويژه درجه اعتبار اين نوع ارزيابی را بيشتر ميگرداند .مثال با
استفاده از يک جفت عينک مخصوص ديد شب معموال ميتوان نفس
کشيدن مجروح و کيفيت و تعداد آن ،وجود خونريزی گسترده و وجود
آسيبهای منافی حيات معلوم گرداند .در هوای سرد ،ميتوان بخار
حاصل از نفس مجروحان را ميتوان مشاهده کرد .به کمک تجهيزات
صوتی نيز ميتوان کالم ،ناله ،شيون و حتی صداهای صوتی را شنيد.
تکنولوژی عکسبرداری به کمک گرما در سالهای اخير آنچنان پيشرفت
نمودهاست که اکنون کاربرد آن در  RAMتحت بررسی است.
اگر وضع مجروح پايدار باشد ،درصورت امکان ،بايد از راه دور
دستورات و راهنماييهای مراقبت از خود به او داده شده و تا زمان
بهبودی وضع ايمنی ميدان عمليات انتظار کشيد (فرمانده عمليات
ممکن است در هر لحظهای دستور جابجايي را بدهد ،اما اين وضع
امنيتی ميدان عمليات و نه وضع پايدار بالينی مجروح است که چنين
تصميمی را الزامی ميگرداند) .اگر وضع مجروح ناپايدار باشد ،خطر
جابجايي بايد در برابر نفع حاصل از دسترسی سريع به مراقبت پزشکی
سنجيده شود .هرچند که اين تصميم فرماندهی عمليات است ،اما
رهبر تيم عمليات در تصميمگيری برای جابجايي مجروح به نتيجه
ارزيابی امدادگر رزمی ،بهاي فراوانی ميدهد .اگر نسبت نفع به خطر باال
باشد ،ميتوان روند جابجايي را ادامه داد .درچنين وضعی ميتوان در
بخشهايي از زون گرم اقدام به اجرای مراقبتهای اساسی نمود و بعدا
جابجايي را انجام داد.
بنظر ميرسد که اين روش نيازی به توضيح نداشته باشد ،اما
تصميمگيری بايد قبل از آنکه متکی به عواطف و احساسات باشد ،الزم
است به ارزيابی خوب از وضع مجروح اتکا نمايد تا خطر جابجايي غير
ضروری به حداقل برسد .تجارب نظامی پر از نمونههايي متعددی از
مجروحان و کشتههايي است که به دليل رفتن بدنبال جنازه يا تالش
غير ضروری ازپای درآمدهاند.

رعايت انظباط صدا و نور

پرسنل پزشکی و ساير عوامل موجود در ميدان عمليت رزمی
بايد اصول بکارگيری صدا و نور را به دقت رعايت کنند .در EMS
استاندارد ،نورهای هشدار دهنده و تجهيزات رنگی از اهميت ويژهای
برخوردار هستند زيرا کمک ميکنند تا امدادگران حاضر در صحنه
حادثه شناسايي شوند .مشخص شدن موقعيت امدادگران معموال آنها
را از بسياری از خطرات محفوظ نگه ميدارد (مثال از ترافيک در حال
حرکت در جاده تاريک) .اما در ميدان عمليات وضع کامال برعکس شده
و امدادگر به علت نور و رنگ مخصوص ممکن است به هدفی تبديل
شود .رعايت انظباط صدا و نور ايجاب ميکند که فعاليتها و اقدامات
درمانی در ميدان عمليات به گونهای اجرا شوند که طرف مقابل نتواند از
آنها به منظور هدف قرار دادن مجروح يا امدادگر استفاده نمايد.
انظباط صدا ايجاب ميکند تا امدادگران در کمال سکوت ارزيابی
را انجام دهند .آنها در ارتباط با ساير اعضای تيم و مجروحان بايد با

بيست و يکم

523

نجوا گفتگو کرده يا از عاليم دستی استفاده نمايند .آنها بايد هر نوع
سروصدای غيرضروری ناشی از تجهيزات را حذف نمايند (مثال آويزان
بودن کليد از کمربند يا روشن بودن راديوی پرتابل با صدای بلند).
به همين ترتيب ،رعايت انظباط نورنيز ضرورت دارد .بايد از لباس و
تجهيزاتی استفاده نمود که در ميدان عمليات به سختی شناسايي شوند.
در زمان معاينه مجروح در ميدان عمليات تاريک ،بايد سعی شود عمدتا
از شيوه مالمسه استفاده کرد .استفاده از لنز آبی يا قرمز با هر نوری
موجب خواهد شد تا ديد شبانه برقرار شود .خود رنگ نقش چندانی در
پيشگيری از شناسايي توسط نيروهای دشمن بازی نميکند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمليات پزشکی در مقابله با تروريسم
بسياری از الزامات حمايت پزشکی در مديريت بحران ضدتروريسم با
حمايت پزشکی در مديريت عادی متفاوت بوده و بايد توسط امدادگران
رزمی اجرا شوند .تحقيقات قانونی در مورد فعاليتهای تروريستی و
جلوگيری از وقوع آنها بايد به نحوی انجام شوند که ( )1از مجريان
قانون ،منابع اطالعاتی و خود برنامه عمليات محافظت گردد؛ ( )2از
قطع غير ضروری زير ساختهاو و خدمات اساسی جلوگيری شود.
اين عمليات بايد تحت تدابير امنيتی شديد اجرا شوند .اگر واکنش به
يک تهديد امنيتی موجب اختالل در زندگی روزانه شود ،در آنصورت
پوشش رسانهای در مورد تهديد تروريستی باال رفته و و تروريستها به
هدف خود که همانا ايجاد جو رعب و ناامنی در جامعه است خواهند
رسيد .حتی ارسال نامههای تهديد آميز توسط تروريستها ميتواند
وسيلهای برای رسيدن به اين مقصود باشد . .بنابراين بهتر است تا
درمورد حجم و وسعت حمايت پزشکی از اينگونه عمليات بحث چندانی
نشود .امدادگرانی ميتوانند چنين وظيفهای را انجام دهند که به کار
در محيط امنيتی عادت کرده و بدانند که در عمليات نيروهای امنيتی،
هدف اصلی برقراری امنيت و نه برقراری مراقبتهای پزشکی است .اين
افراد به روشی محتاطانه يا پنهان و با حداقل امکانات و تجهيزات کار
خود را بطور منظم و موثری انجام خواهند داد.

امنيت ارتباطات و عمليات

امنيت ارتباطات و عمليات بايد همواره برقرار باشد .اگر بيمارستانها
و مراکز  EMSمشارکت کننده در عمليات ضدتروريستی در انجام
ماموريت خود جانب احتياط را رعايت ،رسانههای جمعی به تغيير روش
کار آنها بسيار حساس خواهند شد .پيشينه امدادگران رزمی بايد قبال
مورد بررسی قرار گرفته و سابقه خوبی داشته باشند .اين افراد بايد توان
کار با تکنولوژی مورد نياز (مثال بيسيم) را پيدا کرده و دورههای آموزشی
خاصی را طی کرده باشند تا بتوانند روشهای حفظ امنيت ارتباطات و
عمليات را اجرا کنند .بسته پزشکی مخصوص مديريت بحران بايد سبک
بوده و به راحتی قابل حمل باشد .مانند هر ماموريت ديگری ،امدادگران
رزمی ميتوانند ليستی از امکانات را انتخاب کنند که متنوع بوده و در
همان حال کم وزن و کم حجم باشند.
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يک پارچگی

جستجو در مورد تروريسم امری بسيار پويا بوده و معموال از مرز
وظايف قانونی نهادهای امدادرسان جامعه گذر کرده و بنابراين در روند
عمليات مديريت بحران مشکل بتوان به سيستمهای  EMSمتعارف
اتکا کرد .گذشته از اين ،واحد پزشکی که روزانه با پرسنل پليس همراه
بوده و در مديريت بحرات مشارکت ميکند ،در روند کمک به اجرای
عمليات بيشتر ادغام خواهد شد .اين همان نظريه فعاليت روزمره است
که قبال به آن اشاره شد .به همين دليل ،عضوی کامال ادغام يافته از
 TEMSکه ميتواند به عنوان بخشی از تيم عمليات رزمی به راحتی
انجام وظيفه کند ،معموال صالحيت آنرا دارد تا در مديريت بحران ناشی
از يک اقدام تروريستی هم ايفا نقش کند.

نگهداری مدارک پزشکی قانونی

دخالت دادن امدادگران پزشکی در روند آناليز اطالعات ميتواند امر
کامال ارزشمندی باشد .دادههای پزشکی نياز به تفسير داشته و برای
فردی تازه کار مشکل است که بتواند اهميت اطالعات پزشکی ارزيابی
نموده يا حتی ارزش پزشکی اطالعات عمومی را دريابد.

غربالگری مجروحان برای نگهداری در زندان

همانطور که قبال بيان شد ،وجود امدادگران رزمی انتقال غير
ضروری اسيران و ماموران مجروح را به بيمارستان منتفی ميگرداند.
در ماموريتهای روزانه  ،EMSانتقال مصدوم به بخش اورژانس گاهی
اوقات به عنوان «دريچه اطمينان» تلقی ميشود؛ با اين تصور که همه
مصدومان در بيمارستان مراقبت کافی ميشوند .در بسياری از اوقات
اين اقدام بجا و موثر است .امدادگر رزمی همواره برای تامين مراقبت
مناسب در شرايط گوناگون وظيفه مهمی بر عهده دارد ،اما اجتناب
از برخورد غير ضروری با خطرات موجود در يک مرکز پزشکی ثابت
نقش مهمی در تامين امنيت عمليات و در نتيجه موفقيت ماموريت
ضدتروريستی دارد .امدادگران رزمی درخصوص غربالگری مجروحان
برای نگهداری در زندان ،آموزش رسمی ديده و تجربه کافی دارند.

به هنگام معاينه و مراقبت از يک مجروح مرتبط با عمليات
ضدتروريستی ،گاهی اوقات مدراک با ارزشی پيدا ميشوند .اين مدارک
ممکن است دوام چندانی نداشته باشند مانند دود سياه روی زخم ناشی
از شليک در محدوده نزديک .بطور سنتی ،امدادگران  EMSدر حفظ
و نگهداری چنين مدارکی اهتمام چندانی بخرج نميدهند .اما برعکس،
امدادگران  TEMSمعموال دوره آموزشی خاصی را دررابطه با پزشکی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانونی گذرانده و اغلب کيت کوچک مخصوص جمع آوری مدارک را کاهش کارايي
با خود دارند .دوره آموزش پيشرفته امدادگران رزمی شامل بيش از 8
هرچند که مسئوليت امدادگران رزمی شامل تامين مراقبت پزشکی
ساعت آموزش در اين عرصه ميباشد.
در ميدان عمليات هم برای تروما و هم بيماری است ،اما مزايای ديگر
هم برای اعضای تيم عمليات رزمی در بردارد .از جمله آنها ميتوان
اطالعات پزشکی
به موارد زير اشاره نمود :برقراری آمادگي جسماني ،آموزش تغذيه،
امدادگران پزشکی بايد ارتباط نزديکی با عوامل اطالعاتی نيروهای پيشگيری از استرس سايکولوژيک ،اجرای برنامههای کمک به خود و
پليس داشته باشند .افسران آگاهی در مورد فعاليتهای تروريسی کمک به رفيق در ميان اعضای تيم .مانيتور نمودن اثرات طبی ناشی از
اطالعاتی را جمع آوری نموده و دريافت مينمايند ،اما معموال از به شرايط محيطی روی کارايي فردی و جمعی نيز ميتواند يکي از کارهای
اشتراک گذاشتن آزاد اطالعات(حتی در درون نيروهای خودشان) مهم امدادگر رزمی باشد .مشکالت ناشی از محروميت ازخواب ،استرس
بدليل لو رفتن منابع اطالعاتی ترديد دارند .برخی مقامات ميگويند که گرما يا سرما يا شيفتهای کاری و فقدان فرصت برای رعايت بهداشت
پرسنل پزشکی چون کاراطالعاتی نميکنند بنابراين قبل از وقوع حادثه شخصی از جمله عواملی هستند که ميتوانند کارايي تمام اعضای تيم
نقش چندانی ندارند .نياز به اين پرسنل فقط بعد از وقوع حمالت پيدا را دچار اختالل نموده و بايد اين مشکالت به نحو مقتضی به فرماندهی
ميشود .با اين حال ،نوع اطالعاتی که در جامعه اطالعاتی دردسترس تيم منعکس شوند.
قراردارد ،برای برنامه ريزی مناسب نقش اساسی داشته و امدادگران
بايد مکانيسمی طراحی کنند تا از آن طريق بتوانند در جامعه اطالعاتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پليس مشارکت داشته باشند .از آن گذشته ،زمانی که اين ارتباط برقرار
شد ،امدادگران ميتوانند با غربال کردن اطالعات به افسران آگاهی مدافعه از مصدوم
وظيفه اصلی سيستم  TEMSعبارت است ازپل زدن بين نقطه
کمک کنند.
ميگويند که در «حادثه  »Harborکه گاز سارين در يکی از شروع آسيب يا بيماری و ورودی سيستم مراقبت پايدار (بيمارستان،
مراکز عمده تفريحی آمريکا نشت پيدا کرده بود ،اداره آتشنشانی محل مرکز درمانی) .با اين حال وظيفه امدادگر با ورود مصدوم به داخل
در روند اطالعات و برنامه ريزی برای مقابله با اين حادثه کنار گذاشته سيستم پايدار تمام نميشود .امدادگر به عنوان وکيل مدافع مصدوم
شد .اين وضع باعث آن شد تا مدير آتشنشانی بشدت سرخورده شود بايد اطمينان حاصل کند که مراقبت مناسب و به موقع در اختيار او
و نتواند برای مقابله با نشت گاز سارين برنامه ريزی به موقعی داشته قرار داده ميشود .انجام اين وظيفه به روشی ديپلوماتيک و وظيفه
شناسانه نه فقط موجب رنجش خاطر پرسنل بيمارستان نميشود بلکه
باشد.

امداد پزشکی در عمليات رزمی

محتويات موجود در کيت ترومای رزمی
کيت تروما

گاز وازلين
آبسالنگ چوبی
ايروی نوع نازوفارنژئآل
ايروی نوع اوروفارنژئآل
استامينوفن
بيسموت ساب ساليسيالت
بروفن
تيغ بيستوری شماره 11
بانداژ چسبی
بنزوئين
قيچی تروما
چراغ قوه
فورسپس
آمبوبگ
گاز  6اينچی
باند االستيک
آتل SAM
پانسمان نوع ABD
گوشی پزشکی
کاف فشار خون
ماسک جيبی
چسب  2اينچ پهن
آيس پک شيميايي
پانداژ مثلثی
گاز اسفنجی 4در 4
پانسمان بزرگ
دستکش يکبار مصرف
سرنگ  80ميلی لوله دار برای ساکشن
پالس اکسيمتر انگشتی

کيت مخصوص مراقبت از راه هوايي

استيلت
الرنگوسکوپ يکبار مصرف دارای نور و باطری
تيغ بزرگ Miller
تيغ بزرگ Macintash
دستکش يکبار مصرف
چسب يک اينچ پهن
پد الکلی
کيت مخصوص کريکوتيروتومی
آنژيوکت شماره 14

کيت مخصوص رگ گرفتن

ست مخصوص تزريق وريدی
محلول رينگر الکتات يا نرمال سالين 250 ،ميلی
آنژيوکتهای مختلف االندازه
تورنيکه الستيکی
پد الکلی
سرنگ  10ميلی
چسب يک اينچ پهن

کيت دندانپزشکی

پودر زينک اکسايد
اسپاچوال و سواب بلند دندانی
يوژينول (روغن ميخک)
پليت کوچک برای فيکس نمودن
دهان بند ()stomahesive

کيت مخصوص چشم

پماد توبرامايسين چشمی % /3
ماده بي حس کننده موضعی چشمی
چراغ قوه و فيلتر آبی رنگ کوبالتی
نوار فلئورسين
پچ مخصوص چشم
چسب يک اينچ پهن

لوله تراشه  7/5 ،7 ،6/5و  8ميلی متری

نمونه كيت دارويي

نمونه كيت تروما
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برعکس در محيط شلوغ بيمارستان ارج گذاری نيز خواهد شد .موفقيت
در اين خصوص تابع برقراری رابطه کاری خوب مابين مرکز EMS
و بيمارستان تحويل گيرنده ميباشد .هرگاه حوزه اختيارات امدادگر
از نظر جغرافيايي مشخص شده باشد ،برنامه تيم امدادگران رزمی را
ميتوان با سيستم محلی طوری درهم ادغام نمود که ارائه مراقبت بدون
مشکل انجام شود.
به عنوان عضو درونی سيستم پزشکی ،فرمانده تيم بايد اطمينان

حاصل کند که مقتضيات اعضای خانواده مصدوم و سلسله مراتب اداری
رعايت شدهاند .برنامه تشخيص و اقدامات درمانی که جراح در عرض 3
دقيقه برای امدادگر بيان ميکند ،بايد به زبان عامه فهم ترجمه شده و
در عرض  15تا  20دقيقه برای اعضای خانواده ،فرمانده واحد عمليات،
يا ساير پرسنل مربوطه بيان شوند.

خالصه فصل
بطور کلی اصول مراقبت پزشکی در ميدان عمليات رزمی همانهايي
هستند که امدادگران پيش بيمارستانی با آنها آشنايي دارند .اعمال
فشار مستقيم کماکان خونريزی را کنترل کرده و مجروحان ممکن است
به علت اختالل در راه هوايي ،تنفس و گردش خون سريعا فوت کنند.
با اين وصف ،محيط خطرناک و خشن ميدان عمليات ايجاب ميکند تا
ريسک هر اقدام پزشکی در برابر نفع حاصل از آن سنجيده شود .اين
وضع نياز به مجموعهای منحصر بفرد از مهارتهای تصميمگيری داشته

و امدادگر رزمی بايد بطور مداوم تعادلی مابين نفع حاصل از يک اقدام
خاص در برابر ريسک حاصل از انجام آن اقدام برقرار نمايد .تعديل
کردن روشها ،رده بندی مجدد اولويتها و ارزيابی مداوم ريسک ،اين
امکان را به امدادگر ميدهد تا بهترين اقدام را برای بيشترين تعداد
مجروح انجام دهد .مداخله پزشکی حداکثری برای يک مجروح ،ممکن
است به قيمت مرگ ديگران تمام شده و حتی المقدور بايد از انجام آن
امتناع کرد.
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پاســخ بــه ســنــاريــوي فــصـــل
دستور سازمانی ،شما را از ورود به صحنههای جنايي تا زمان
برقراری امنيت توسط پليس باز ميدارد .با اين کار ،امنيت امدادگرانی
که آموزش الزم را نديده و فاقد امکانات ضروری برای کار در ميدان
عمليات رزمی ميباشند ،محفوظ است .با اين حال ،در برخورد با چنين
شرايط خطرناک و سختی ،بسياری از امدادگران برای کمک به همکاران
اجتماعی خود احساس اجبار ميکنند .برای اجتناب از مواجهه با چنين
انتخاب سختی ،امدادگران بايد خود را آماده کنند تا بتوانند در چنين
محيطهای ويژهای دست بکار شوند.

در هماهنگی با اداره گارد ويژه پليس ،شما بايد برنامه پزشکی
مخصوص را شروع کنيد .اداره پليس لباس مخصوص ،راديو (بيسيم) و
تجهيزات مورد لزوم را در اختيار شما قرار خواهد داد .نهادهای امدادرسان
لباسهای مخصوصی که برای شرکت در عمليات رزمی طراحی شدهاند
را خريداری کرده و تعدادی از امدادگران منتخب را برای دورههای ويژه
به دانشکده پزشکی رزمی اعزام ميکنند .اين امدادگران هر ماه با تيم
يگان ويژهاموزش ديده و آماده ميشوند تا اگر دفعه بعد «افسری از پای
درآمد» فورا به کمک او بشتابند.

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻯ ﻛﻪ » EMSﺧﻴﺎﺑﺎﻥ« ﺭﺍ ﺍﺯ » EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ« ﺍﻓﺘﺮﺍﻕ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﺩ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻳﻚ ﻣﺼﺪﻭﻡ ،ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ »ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ« ﻳﺎ »ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ« ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﺩ.
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻓﻮﺭﻯ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺑﺪﻫﺪ
ﺑﺘﻮﺍﻧــﺪ ﺩﺭ ﺧــﻼﻝ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑــﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺩﻓﻌﻰ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻋــﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﺭﺍ
ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ.
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﻻﻳﻞ ﺻﺤﺖ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ »ﻫﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻰ ،ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴــﻤﻰ ﻭ
ﻫﻴﭙﻮﻭﻟﻤﻰ ﺍﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺧﻼﻑ ﺍﺵ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ« ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ  SPFﻳﺎ  Sun Protection Factorﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺯﺧﻢﻫﺎﻯ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﻻﻳﻞ ،ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺷﺴﺘﺸﻮﻯ ﺯﺧﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻧﺠﺎﻡ  CPRﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.
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ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﻲ

ﺳﻨـﺎﺭﻳـﻮﻱ ﺍﻳـﻦ ﻓـﺼـﻞ
ﺗﻴﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭﻧﺠﺎﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﺭﺍﻫﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩﻯ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻯ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﺗﻴﻢ )ﺯﻥ  24ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺮﺣﺎﻟﻰ( ﻟﻴﺰ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﻓﺘﺎﺩ .ﮔﺮﭼﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺷﻜﻤﺶ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﺨﺮﻩﺍﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﺵ  1ﺗﺎ 2
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﺁﻣﺪ .ﺯﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺮ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺪﺍﻛﺮﺩﻥ ﻣﺠﺮﻭﺡ )ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ
ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﻗﻮﺯﻙ ﭘﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺷﺖ( ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﻣﺒﺪﺍ ﺣﺮﻛﺖ ،ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻴﻢ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﻮﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻩ ،ﺯﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻧﻴﺰ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻬﻮﻉ ،ﻗﺪﺭﻯ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﭗ ﻭ ﺑﻌﺪﺍ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﺷﺪ .ﺩﺭ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺗﺎﻛﻴﻜﺎﺭﺩﻯ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﻮﺩ .ﻗﺪﺭﻯ ﺗﻨﺪﺭﻧﺲ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺭﺑﻊ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﭼﭗ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺗﻴﻢ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﭼﺎﺭ ﭼﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻳﺎ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﭼﻜﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ؟
ﺁﻳﺎ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻭ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻴﻢ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺖ
ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺶ ،ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺩﺭ ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ
ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﺳــﺖ .ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷــﺪﻳﺪﺍ ﺑﺪﺣﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﺳﺮﺣﺎﻝ
ﺑﺎﻳــﺪ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﺗﺎﺑﻊ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ
ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻏﺎﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳــﺖ )ﺷﻜﻞ
.(22-1
ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ – ﺩﺭﻓﺘﮕﻰ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷــﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﺍﻃﺎﻕ ﻋﻤﻞ
) (ORﭼﻴﺴــﺖ؟ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻓﻴﻜﺴﺎﺳﻴﻮﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻰ )(ORIFﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺩﺭ ﺍﻃﺎﻕ ﻋﻤﻞ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ) (EDﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﻴﺴﺖ .ﺩﺭ  EDﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ
ﺩﺭ ﺭﻓﺘﮕــﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﮔﺮﺍﻓﻰ x-rayﺗﻬﻴﻪ ﺷــﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﻭﻯ ﻣﺴــﻜﻦﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑــﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ،ﺑــﺮﺍﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻧﻤﻮﺩﻥ
ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻯ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ ﺧﻮﻧﻰ،
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺴــﺘﻪ ﻣﻲﺷــﻮﺩ.ﺍﻣﺎ  ORIFﺑﻌﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﻃﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺩﺭ  EDﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺳــﻨﻞ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺎﻓﻰ ،ﮔﺮﻡ ﻭ ﺧﺸﻚ
ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻳــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﻫﻮﺍﻯ ﺑﺎﺭﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﺑﺮﻓﻰ ﺍﺳــﺖ؛ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍژﮔﻮﻥ ﺷــﺪﻩ
ﮔﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ .ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺗﺤﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻫﺎ ﻭ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻓﻮﺭﻯ؛ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻄﺮﺍﺕ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭﺿﻊ ﻧﻮﺭﻭﺍﺳﻜﻮﻻﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﻡ،
ﺑﻴﺤﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻯ ﺷﺎﻧﻪ ،ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺪﺭﻯ ﺩﺍﺭﻭﻯ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﺮﻳﻊ

ﺑــﻪ ﺑﺨﺶ  EDﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴــﺮﺩ .ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺎﺯ )ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺎﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺴﺘﻪﺑﺎﺷــﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺍﻳﻦ ﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ  -ﺩﺭ ﺭﻓﺘﮕﻰ ﻛﺎﺭ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭﻧﻬﺎﻳــﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻰ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﺒﺎﺷــﺪ .ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴــﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﺑﺠــﺎﻯ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻭﺍژﮔﻮﻥ ﺷــﺪﻩ ﮔﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺑﺎﺷــﺪ ،ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ
ﻏﺎﺭﻯ ﺁﻫﻜﻰ ﺩﺭ ﻛﻮﻫﺴــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﻨﺎﺏ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳــﻘﻮﻁ ﻛﺮﺩﻩﺑﺎﺷــﺪ .ﭼﻨﺪ
ﺳــﺎﻋﺖ ﻭﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺻﺨﺮﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ
ﭘﻴــﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻋﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺍﺍﻭ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ.ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﻗﻊ ،ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ
ﺍﻃﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ
ﺩﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺳﻄﺢ
ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻﻒ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ،ﺍﺧﺘﻼﻓــﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﻣﻨﺎﺳــﺐ » EMSﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ« ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒــﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ» EMSﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ« ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻊ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﺍ
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
• ﺁﻳــﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ » EMSﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ« ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻫﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
• ﺍﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﻴﺴــﺖ ،ﭼﻄﻮﺭﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ؟
ﺩﺭ ﻛﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ؟
• ﺍﮔــﺮ ﺩﺭﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷــﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ
ﻧﺪﺍﻧﻴﺪ ﺁﺳــﻴﺐ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﭼﻴﺴــﺖ ،ﭼﻜﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ – ﺩﺭﻓﺘﮕﻰ ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ؟
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻭﺍژﮔﻮﻥ ﺁﻭﻳﺰﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻭ ﻣﺼﺪﻭﻡ
ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻗﻌﺮ ﺩﺭﻩﺍﻯ ﻋﻤﻴﻖ ﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩﺍﺳﺖ؟
• ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﭼﻄﻮﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟
ﻛﺪﺍﻡ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ؟

ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ

ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﻯ » EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ«

)ﺷﻜﻞ 1ـ  (22ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮﻯ ،ﮔﻞ ﻭ ﻻﻯ ،ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺴﺘﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

• ﭼــﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ »ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ« ﻳــﺎ »ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ«
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺍﺭﺩ »ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ« ﭼﻜﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ
 ﺩﺭ ﺭﻓﺘﮕﻰ ﺷــﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻻﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﺪ .ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﺎﺳﺦ »ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ«
ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ
ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﻨﺪ .ﻓﻠﺴــﻔﻪ  PHTLSﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪﺍﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦﻫﺎﻯ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﻳﺎ  EMTﻗﺎﺩﺭ
ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻓﺼﻞ ﭼﻨــﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ »ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ« ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ) (1ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ) (2ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺎﺹ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ »ﺩﺭﺧﻴﺎﺑﺎﻥ« ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﻭﺭﻯ ﻛﻠﻰ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﭘﺰﺷــﻜﻰ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﻛﺎﺭ ﺭﺳــﻤﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻋﻼﻭﻩ
ﺑﺮﺍﻳــﻦ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﺰﺷــﻜﻰ )ﻛﻪ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ( ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺷﻮﺩ.

ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺑﻜﺎﺭﺑﺮﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
)ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ،ﺩﻭﺭ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮﻥ ،ﻣﻨﺰﻭﻯ( .ﭘﺮﺳﻨﻞ  EMSﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻠﻰ »ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ« ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ
ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯﻋﻨﻮﺍﻥ » EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ« ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﻛﻠﻤﻪ » «wildernessﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ:
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩﺑﺎﺷﺪ؛
ﻧﺎﺣﻴــﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺍﻧﺴــﺎﻥ
ﺩﺳﺘﻜﺎﺭﻯ ﻧﺸﺪﻩﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺎﺣﻴﻪﺍﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺳﻜﻨﻪ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ«ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺁﻥ
ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺳﺮﻭﻛﺎﺭﺩﺍﺭﻳﻢ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻮﺍﻝ :ﻛﻰ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
 EMSﺩﺭﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ؟ ﻳﺎ ﺑــﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ »ﻛﻰ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ» EMSﺩﺭﺧﻴﺎﺑﺎﻥ« ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻴﻢ؟
ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻝ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺮ
ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ:
• ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ
• ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭﻫﻮﺍﻳﻲ
• ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ
• ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺯﻣﻴﻦ
• ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ
• ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
• ﻭﺟﻮﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
• ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺭﺍﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻭ ﮔﻴﺮﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﺸــﻜﻞ ﺷــﻮﺩ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺴﺪﻭﺩ
ﺷﺪﻩﺑﺎﺷــﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎﻯ ﻣﺤﻠﻰ  EMSﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ،ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺗﻰ ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻰ
ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻥ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻳــﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺩﻯ ﺳــﻘﻮﻁ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﻮﻫﺴــﺘﺎﻧﻰ ﺩﻭﺭ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻓﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷــﺒﺎﻧﮕﺎﻫﻰ ﺳــﺮﺩ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷــﻬﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ
ﭼﺎﻟﻪﺍﻯ ﺳــﻘﻮﻁ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﻄﺮﺍﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺩﻭﺭﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺑــﻪ ﺗﻴﻢ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺏ،
ﺗﺒﺮﺯﻳﻦ ﻭ ﻗﻼﺏ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻧﻰ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻰ،
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺩﻓﻌﻰ ،ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺑﺴــﺘﺮ ،ﻣﺮﺍﻗﺒــﺖ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ
ﺗﻐﺬﻳﻪﺍﻯ ﻭ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣــﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯ » EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ
ﻋﺎﻟﻢ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ  EMSﺭﻭﻯ ﻳﻚ ﻃﻴﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺩﺭﻳﻚ ﺳﺮ

 532ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﻲ

ﻃﻴــﻒ ،ﺻﺤﻨﻪﺍﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺳــﻄﺢ ﻳﻚ ﻓﻘﻂ ﺩﻳﻮﺍﺭﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳــﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻪ ﺍﻭﺭﺳــﺖ ﻳﺎ ﻋﻤﻴﻖ
ﺗﺮﻳــﻦ ﺑﺨﺶ ﻏﺎﺭ ﻣﻮﺳــﻮﻡ ﺑــﻪ  Mammoth-Flint Ridgeﺩﺭ ﺍﻳﺎﻟﺖ
ﻛﻨﺘﺎﻛﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻝ ﻛﻪ »ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ« ﺩﺭ
ﻛﺠﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻭ »ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ« ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﺷــﺮﻭﻉ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻔﺖ »ﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ« .ﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠــﻪ ﺍﺯﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ
ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ،ﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﻯ ،ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻮﺍﺭﺽ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ....
ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦﻫﺎ ﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻫﺎﻯ
ﭘﺮﺳﻨﻞ  EMSﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺍﺭﺩ.ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮﺩﻳﻢ.

ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺩﺛــﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﭘﺮ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﺍﺳــﺖ .ﻳﻚ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻳﺎ ﻣﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﻣﻮﺕ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ
ﻫﻴﭽﻜــﺲ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴــﺪﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ .ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺻﺤﻨﻪ
ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷــﻮﻧﺪ )ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺳﻘﻮﻁ
ﻳﻚ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻯ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺑﺮﻯ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﺳــﺎﻧﺤﻪ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﺷﻬﺮﻯ( ﺍﻣﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺩﺳــﺖ ،ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺻﺤﻨــﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺭﻗﻴﺎﺱ ﺑﺎ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ »ﻳﻮﺍﺷﻜﻰ« ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ
ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﻭ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﻯ ﺣﺎﻛﻢ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻮﺍﻯ ﺳــﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ

ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ،ﻣﺮگﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺳــﻪ ﭘﻴﻚ ) (trimodalﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻴﻚ ﺍﻭﻝ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺮگﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﻋــﺮﺽ ﭼﻨــﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗــﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﻭﻯ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.
ﻣﺮگ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﺳــﻴﺐ ﺷــﺪﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﻐﺰ ،ﺳــﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ ،ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺎﻻﻯ ﻃﻨﺎﺏ ﻧﺨﺎﻋﻰ ،ﻗﻠﺐ ،ﺁﺋﻮﺭﺕ ﻳﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﻋﺮﻭﻕ
ﺑﺰﺭگ ﺭﻭﻯ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮگﻫﺎ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻼﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺑﺴﺘﻦ
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﻧﺠﺎﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﺁﻧﻬﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺴﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻴﻚ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮگﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﻭﻯ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺳــﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺣﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﺳــﺘﻦ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ
ﻣﺮگﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮگ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺎﺗﻮﻡﻫﺎﻯ ﺳﺎﺏ ﺩﻭﺭﺍﻝ ﻭ ﺍﭘﻰ ﺩﻭﺭﺍﻝ ،ﻫﻤﻮﭘﻨﻮﻣﻮﺗﻮﺭﺍﻛﺲ ،ﭘﺎﺭﮔﻰ
ﻃﺤﺎﻝ ﻭ ﻛﺒﺪ ،ﺷﻜﺴــﺘﮕﻲﻫﺎﻯ ﻟﮕﻨﻰ ﻭ ﺁﺳــﻴﺐﻫﺎﻯ ﭼﻨــﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺭﻭﻯ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺑﻜﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﻴﻚ ﺳــﻮﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮگﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﻭﻯ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﭙﺴﻴﺲ ﻭ
ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﺍﻧﺪﺍﻡﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﺍﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨــﺪﺭﺝ ﺩﺭ  PHTLSﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﭘﻴﻚ ﺩﻭﻡ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ،ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ
ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨــﺪ ،ﻗﺒﻼ ﺍﺯ ﭘﻴﻚ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺑﻌﻀﺎ
ﭘﻴﻚ ﺩﻭﻡ ﮔﺬﺷﺘﻪﺍﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻛﻪ
»ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻓﻌﻼ ﭼﻜﺎﺭ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻓﺮﺩﺍ ﻧﻤﻴﺮﺩ« ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﺷــﻮﺩ.
ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﻫﻴﺪﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ
ﻛﻠﻴﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎﻯ
ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻭﺭﻳﺪﻯ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﻣﺒﻮﻟﻴﺴﻢ ﺭﻳﻮﻯ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺯﺧﻢ )ﺷﻜﻞ 2ـ(22
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺴﺘﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﻳﭙﺎﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﺠﺎﺕ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ،ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ

ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ

ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﻭﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻳﺎ ﺍﺯﭘﺎﻯ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ .ﺍﮔﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﺠﺎﺕ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳــﺎﻋﺖ ﻃﻮﻝ ﺑﻜﺸــﺪ ،ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺁﺏ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻰ ﺷــﺪﻳﺪ ﺷﻮﺩ.ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺳﻤﻰ
ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺣﺸــﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ
ﺳﺎﺯﻧﺪ )ﺷﻜﻞ .(22-2ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳــﻘﻮﻁ ﺻﺨﺮﻩ ،ﺳــﻘﻮﻁ ﺑﻬﻤﻦ ،ﺟﺬﺭ ﻭﻣﺪ ﺁﺏ ،ﻫﻮﺍﻯ ﺑﺪ ﻳــﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎﻻ ﻭ
ﮔﺮﺩﺍﺏ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﺮﺟﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺭ ﺑﻘﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ » EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ« ﻭ »ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ« ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ .ﺑﺎﺍﻳﻦ ﻭﺻﻒ ،ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ
»ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ« ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻰ ﺑﺎ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺸﺮﻁ
ﺁﻧﻜﻪ ﻫﻮﺍ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﻯ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺭﻯ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺴــﺪﺍﺩ ﺟﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ  :EMSﻣﻮﺍﺯﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭﺧﻄﺮﺍﺕ
 EMTsﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻣﺠﺮﺏ )ﻭﺣﺘﻰ ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭﺍﻥ(
ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﺍﺯ ﺯﺧﻢﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﺁﺳــﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺭﺍ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻞ ﺁﻥ
ﺩﺍﻧﺴــﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻛﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ .ﺩﺭ
ﻗﻴﺎﺱ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳــﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺧﻄﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﺪﻗﺖ ﺍﺯﺭﻳﺎﺑﻰ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻭﻳﮋﻩ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ
ﺑــﺎ ﺍﻳــﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻳﮋﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﻳــﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ،ﻛﺪﺍﻡ
ﺧﻄــﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧــﺪ؟ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭼــﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ؟ EMS
ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻨﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﺳــﺖ :ﻣﻮﺍﺯﻧــﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ
ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ  ،EMSﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺁﺳــﻴﺐ
ﺩﻳﺪﮔــﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺳــﺘﻮﻥ ﻓﻘــﺮﺍﺕ ﺭﺍ ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﺷــﺪ ،ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻣﻲﺩﻫﻴﻢ.

»ﭘﺎﻙ ﺷﺪﻥ« ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ
ﺯﻧﻰ  24ﺳــﺎﻟﻪ ﺳﺎﻟﻤﻰ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺨﺮﻩ ﻧﻮﺭﺩﻯ ﺣﺪﻭﺩ  20ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺳــﻘﻮﻁ ﻛﺮﺩ .ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻳﻜﻰ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻓﺮﻭ
ﺭﻳﺨــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺴــﻴﺮ
ﺍﺯ ﺳــﺮﻋﺖ ﺳﻘﻮﻁ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷــﺪ .ﺍﻭ ﻛﻼﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺿﺮﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺳــﺮ ،ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻫﻮﺷــﻴﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ.
ﺷــﻤﺎ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺗﺎﻥ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧــﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺟﺎﺩﻩ ﭘــﺎﺭﻙ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻯ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺯﻥ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﺣﺎﻝ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﻠﻰ ﻭ ﻧﻮﺭﻭﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﻮﺩ .ﺍﻭﺍﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ
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ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺩﺍﺷــﺖ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﻣﻲﺷــﺪ .ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻓــﺮﻭﺩ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ
ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩ .ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻭﺿﻊ ﻫﻮﺍ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ
ﺑﺎﺩ ﺷــﺪﻳﺪ ﻭ ﻛﻮﻻﻙ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺷﺐ ﺩﺍﺷــﺖ .ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﻰ
ﺣﺮﻛﺖ ﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﻤﻚ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﻭ ﺑﻜﺒﻮﺭﺩ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺴــﺘﻴﺪ؟ ﻳــﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻯ ﻣﺠﺒﻮﺭ
ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻧﻰ »ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ«
ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺳــﺎﺯﻯ ﺳــﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﻲ
ﺷــﺪﻳﺪ ،ﺍﺯ ﺩﻩﻫﺎ ﺳــﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩﺍﺳــﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺴــﺘﮕﻲﻫﺎﻯ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺳــﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻧﻰ ﺩﺭ
ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﻲ ﻫﻮﺷــﻴﺎﺭ ﺍﻣﺮ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺤﺮﻛﺖ ﺳــﺎﺯﻯ ﺳــﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻓﻠﺞ ﺷــﺪﻥ
ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻫﻮﺷــﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﻭﻯ ﺑﻜﺒﻮﺭﺩ،
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺧﻄﺮﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ
ﺣﺪﻭﺩ  30ﺳﺎﻝ ،ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺍﺯ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺩﺭ ﺑﻜﺒﻮﺭﺩ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺘﺪﺭﻳﺞ ﺩﭼﺎﺭ ﺩﺭﺩ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﻣﻲﺷــﻮﻧﺪ .ﺩﺭﺩ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺩﺭ 30
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 45ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﺑﺴــﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻜﺒــﻮﺭﺩ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺳــﺎﻧﺤﻪ ،ﻛﺎﺭ
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺍﻯ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ
ﻭ ﺩﺭ ﺷــﺒﻰ ﺳــﺮﺩ ﻭ ﻛﻮﻻﻛﻰ ﮔﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ 15
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ  3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺮﺍﺷﻴﺒﻰ( .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ
ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﺭﺍ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺸــﺨﺺ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﻮﺍﻗﻌﻰ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄــﻮﺭ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﺷــﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﻯ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﺪ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻨﺎﻡ » «NEXUSﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ
ﺭﺍ ﺑــﺪﻭﻥ ﮔﺮﺍﻓــﻰ  x-rayﻣﻲﺗﻮﺍﻥ »ﭘــﺎﻙ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩ« .ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ:
• ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻨﺪﺭﻧﺲ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻭﺳﻂ ﺧﻠﻔﻰ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻧﻰ
• ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻧﻘﺺ ﻧﻮﺭﻭﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺿﻌﻰ
• ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻯ
• ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
• ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺩﺭﺩ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻧﻰ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎﻯ  EMSﺍﺯ ﭼﻨﻴــﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳــﻲ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛــﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ
ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﺑﻪ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻋﺒﺎﺭﺕ »ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺳــﺎﺯﻯ ﺳــﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ« ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ،EMS
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ  NEXUSﻣﻨﺤﺮﻑ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﻭﺻــﻒ ،ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ  NEXUSﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ
ﺩﺭﺳﺘﻰ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ
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ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ،ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻜﺒﻮﺭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺍﻣــﺎ ﻣﺸــﻜﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳــﺎﺩﮔﻰ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺍﮔﺮ
ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷــﺪ ،ﺁﻧﻮﻗﺖ ﭼﻜﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﺮﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺟﺒﺎﺭﺍ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎﻥ ﺷــﺪ EMS ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻫﻨﺮ
ﺳــﺎﺯﺵ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢﺑﺮﺍﻯ ﺑﻴﺤﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻯ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺗﺎﺑﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻄﺮ – ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳــﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ
ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﺩﻩ  2ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ
ﺣﺎﻝ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺳــﺎﺯﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﻧﺒﺎﺷــﻨﺪ ،ﭼﻜﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﺮﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻴﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﺳــﻔﺮﻯ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻓﺮﺳــﺘﺎﺩ؟ ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ
ﺩﺭﻩﺍﻯ ﮔﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﭼﻜﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﺩ؟ ﺁﻳﺎ
ﻣﺼــﺪﻭﻡ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﻴﻢ ﻛﻤﻜﻰ ،ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺷــﺐ ﺩﺭ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻄﺮﺍﺗﻰ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
ﺩﺭ ﻫﺮﻛــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫــﺎ ،ﺍﻣﺪﺍﺩﮔــﺮﺍﻥ ﺑــﺎ ﺩﻭ ﮔﺰﻳﻨــﻪ ﺯﻳــﺮ
ﺭﻭﺑﺮﻭﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
• ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﻤﻜﻰ
• ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻓﻮﺭﻯ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻯ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ،ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺯﻳﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ:
• ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺧﺎﺹ ،ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻓﻮﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ
ﺑﻴﺤﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺪﺍﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
• ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻛﺸﻴﺪﻥ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺧﺎﺹ ﻛﺪﺍﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﻴﺤﺮﻛﺖ ﺳــﺎﺯﻯ ﺳــﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﻛﻪ ﺁﻳــﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺧﺎﺹ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳــﻴﺐ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺳــﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻧﻰ
ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺳــﻮﻡ ﺑﻪ  NEXUSﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻰ
ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ »ﭘﺎﻙ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﺿﻌﻴﻔﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺳــﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻧﻰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺮ:
• ﻓﻘﻂ  2٪ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ  NEXUSﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﺩﭼﺎﺭ
ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ »ﺑﺎﻟﻴﻨﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ« ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ.
• ﺍﺯ ﺍﻳﻦ  ،2٪ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻤﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﭘﻴﺪﺍ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
• ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻢ ﻫﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻤﻰ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺑﻴﺤﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻯ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺨﺎﻉ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻯ ﻭ ﺗﺮﻭﻣﺎﻫﺎﻯ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ
ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻣﻬﻠﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳــﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ
ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﻢ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺮﻭﺩ ،ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳــﻴﺐ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ
ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻧﻰ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  1٪ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻣﺪﺍﺩﮔــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﺤﻨــﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﻄــﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﻊ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻓﻮﺭﻯ
ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ،
ﻣﺎ ﺍﻳﺪﻩ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻓﻮﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﺠﺎﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ
ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻳﻢ )ﺷﻜﻞ (22-3
ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ،ﻛﺎﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺳــﺨﺖ ،ﻭﻗﺖ
ﮔﻴــﺮ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻗﺪﺭﻯ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻫــﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ
ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻲﺷــﻮﺩ .ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ) (SARﺗﺠﺮﺑﻪ
ﭼﻨﺪﺍﻧــﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧــﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﺮﺍ ﻛﻢ
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲﺯﻧﻨﺪ )ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺩﻭﻡ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﺎ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﻗﻌﺮ ﺩﺭﻩ(.
ﺍﮔﺮ ﻓــﺮﺩﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ  SARﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ »ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎ  2ﺳــﺎﻋﺖ ﻃﻮﻝ
ﻣﻲﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺮﺳﻴﻢ« ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
 6ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮﺽ ﻧﻤﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﻗﻌﺮ ﺩﺭﻩﺑﺎﺷﺪ ،ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻰ
ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻴﻢ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﻯ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺍﮔﺮ ﻫﻮﺍ ﺭﻭﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﻯ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮﺩ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﻯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺣﺮﻛــﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺩﻭ ﻧﻔــﺮ ،ﺭﻭﻧﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ

)ﺷﻜﻞ 3ـ  (22ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻯ ﺗﻜﻨﻴﻜﻰ ﻧﺠﺎﺕ
ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ
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ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ
ﺳﺎﺯﻯ ﺳــﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺭﻭﻧﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ .ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ )ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ ﻗﻮﺯﻙ ﭘﺎ(
ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻛﻮﻝ ﻛﺮﺩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻃﻨﺎﺏ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﻓﻮﺭﻯ
ﺳﺎﺧﺖ.

ﺍﮔﺮ ﻛﺴــﻰ ﺭﻭﻯ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺧــﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﻰ )ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ
ﺳــﺎﻋﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ( ﺩﺭﺍﺯ ﺑﻜﺸــﺪ ،ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺯﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﺩﺭﺍﺭ
ﻭ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ،ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳــﺎﻋﺖ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺭﻭﻯ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺩﺭﺍﺯﻛﺸﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ )ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻥ( ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺩﻓﻌﻰ

ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻏﺬﺍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ
ﺩﺭ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏﻫــﺎﻯ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﻮﺳــﻮﻡ ﺑــﻪ »ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺩ ﺩﺭ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ« ،ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩﺍﺳــﺖ ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ
ﺩﺳــﺖ ﻫﻢ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷــﻬﺮﻯ ،ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﻓﻌﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻘــﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻴﭻ ﻭﻗــﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰﺍﺝ ﭘﻴــﺪﺍ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻝ ﺑﻜﺸــﺪ ﻭ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺭﻭﺩ.
ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧــﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻦ »ﭘــﺪ ﺁﺑﻰ« ﺩﺭ
ﺯﻳﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ،ﻳﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺳــﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻳــﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﻯ
ﺩﻓــﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻳﺎ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ.(22-4
ﺍﮔــﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻣﺮﺩ ﻳﺎ ﺯﻥ ﺣﺘــﻰ ﺩﺭﻳﻚ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﺑــﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﺗﻞ ﺑﺎﺩﻯ
ﺑﻴﺤﺮﻛﺖ ﺷﺪﻩﺑﺎﺷــﺪ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﻓــﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺎﻥ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻗﻴﻒ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻣــﺎ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻧــﻰ ﻛــﻪ ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺭﻭﻯ ﭘﺸــﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺸــﻴﺪﻩﺍﻧﺪ،
ﺩﺭﻣﻌﺮﺽ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﺑﺴــﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ
ﺟﺮﺍﺣﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺑﺴﺘﺮﻯ ﺷــﻮﻧﺪ .ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ
ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻮﺕ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻫــﺮ ﻣﺼــﺪﻭﻡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺳــﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﺳــﻨﮕﻰ ﻭ
ﺩﻫﻴﺪﺭﺍﺗﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ،ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻰ ،ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻰ ﻭ ﻫﻴﭙﻮﻭﻟﻤﻲ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮﺳــﻨﮕﻰ ﭼﻴﺰﻯ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴــﻤﻰ )ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ(
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﺳــﻨﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴــﻤﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷــﻨﺪ.
ﺩﻫﻴﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻴﭙﻮﻭﻟﻤﻰ ﺍﺳﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻴﭙﻮﻭﻟﻤﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺮﻭﻗﻰ ﺩﺭ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ
ﺩﭼــﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ ﺁﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺳــﻠﻮﻟﻰ ﻭ ﺁﺏ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻓﺘــﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ
ﺍﺯﺩﺳﺖ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ ،ﺁﺏ ﻭ ﻏــﺬﺍ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻲﺷــﻮﺩ .ﺩﻻﻳﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻳﻚ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﭼﺎﺭ
ﮔﺮﺳــﻨﮕﻰ ﻭ ﺗﺸﻨﮕﻰ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ .ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻃﺎﻕ ﻋﻤﻞ
ﺑﺮﻭﺩ ،ﻭﺟﻮﺩ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻄﺮ
ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻴﻬﻮﺷﻰ ﺑﺎﻻﻣﻲﺭﻭﺩ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﻣﻌﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻴﻬﻮﺷــﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻧﺠﺎﺕ ﻳﺎﻓﺘﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻃﺎﻕ
ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻋﺖ ﻃﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﺍﻃﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻴﺎﻥ ﺷــﺪ ،ﺩﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣــﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻓﺮﺩﺍ ﻧﻤﻴﺮﺩ .ﮔﺮﺳــﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷــﺘﻦ
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻨﺪﺭﺕ ﺑﻨﻔﻊ ﺍﻭﺳــﺖ .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﺿﻊ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﻓﺮﺩﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺁﺏ ﻭ ﻏﺬﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺳــﺘﻔﺮﺍﻍ ﻭ ﺁﺳﭙﻴﺮﺍﺳــﻴﻮﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻪ
ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍﻳــﻲ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺍﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳــﺖ )ﻣﺜﻼ ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﻫــﺎﻯ ﻃﻮﻻﻧــﻰ ﻣﺪﺕ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﻭﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺣﺘﻰ
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﻴﺤﺮﻛﺖ ﺳــﺎﺯﻯ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ( .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ
ﻫﻨــﻮﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑــﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺁﺏ ﻭ ﻏــﺬﺍ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ
ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺍﺳــﺘﻔﺮﺍﻍ ﻛﺮﺩﻩﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸــﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍﻳﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻳﺪ.

ﺑﻜﺒﻮﺭﺩﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﻨﺪ
)ﺷﻜﻞ 4ـ (22

ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺩﻓﻌﻰ

ﻣﺸــﻜﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣــﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪﺕ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺯﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ

 536ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﻲ

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ:
• ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻴﺪ )ﻭﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ( ﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﭽﺮﺧﺪ
• ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﻛﺮﻭﻡ )ﺑﺎﺳﻦ( ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ
ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺣﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﺑﻴﺤﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻯ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ،
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺯﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ
ﺍﺯ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺯﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻯ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
• ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﺠﺎﻯ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﻯ ﺑﻜﺒﻮﺭﺩ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﺗﻞ ﺑﺎﺩﻯ
ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ .ﺍﻳﻦ ﺁﺗﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻯ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ،
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺯﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﺗﻞ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻜﺒﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺑﻰ ﭘﺪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻛﻤﺮﻯ ،ﺯﺍﻧﻮﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺑﻨﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻯ ﺭﻭﻯ ﺑﻜﺒﻮﺭﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ  45ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﭼﺎﺭ
ﺩﺭﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻜﺮﻭﺯ ﭘﻮﺳﺘﻰ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ  90ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺭﻭﻯ ﺩﻫﺪ.
• ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﺭﺍ ﺍﻭﻝ ﺭﻭﻯ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺭﻭﻯ ﺳﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ
ﺗﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺭﻭﻯ ﻫﺮﺩﻭ ﻣﻔﺼﻞ ﻫﻴﭗ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻛﺮﻭﻡ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑــﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﺭﻳﺪﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺁﻣﺒﻮﻟﻴﺴــﻢ
ﺭﻳﻮﻯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ:
• ﻃﻮﺭﻯ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎﻕ ﭘﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ،ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺘﺎﻧﻰ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒﻨﺪﻳﺪ.
• ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ
ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﺳﺎﻕ ﭘﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺶ
ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻨﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺷــﻚ ﻣﺨﺘﺼﺮﻯ ﺑﻪ ﺁﺳــﻴﺐ ﺳــﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻧﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺳﻴﺐ
ﺳــﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻛﻤﺮﻯ ﺩﺍﺭﻳﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻫﻮﺷــﻴﺎﺭ
ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻧــﻜﺎﺭﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﻮﻻﺭ ﮔﺮﺩﻧﻰ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻪ
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺳــﺎﻕ ﭘﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﺭ
ﺑﻜﻨــﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷــﻚ ﻣﺘﺒﺤــﺮﻯ ﺩﺭ  EMSﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻮﺭ ﺍﻓﺘﺎﺏ

)ﺷﻜﻞ 5ـ(22

ﻛﺮﻡﻫﺎ ﻭ ﻟﻮﺳﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﺿﺪ ﻧﻮﺭﺁﻓﺘﺎﺏ

ﻧﻮﺭ ﻣﺎﻭﺭﺍ ﺑﻨﻔﺶ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ  Aﻭ  Bﺍﺳــﺖ .ﻗﺒﻼ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲﺷﺪ
ﻛﻪ  UVAﺿﺮﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪﻩﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺛﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺭﻭﻯ  UVBﺩﺭ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳــﻮﺧﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻛﺮﻡﻫﺎ
ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎﺕ ﺿﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﺎﻳــﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﺛﺮﺍﺕ  UVAﻭ ﻫــﻢ  UVBﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻮﺭ ﺁﻓﺘــﺎﺏ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﻧﻮﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺎ SPF
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﻣﻲﺷــﻮﺩ )ﺷــﻜﻞ  SPF .(22-5ﺑﺎ ﻋﺪﺩﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻗــﺪﺭﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﻳﺎ ﻛﺮﻡ ﺿﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷــﻌﻪ
ﻣﺎﻭﺭﺍ ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﻮﺳﻴﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ  SPFﺣﺪﻭﺩ  ،45ﻗﺪﺭﺕ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻮﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺣﺪﻭﺩ  45ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺍﻧﺪ
)ﺩﺭﻗﻴﺎﺱ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺮﻡ ﺿﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ(.
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴــﺮﻯ  SPFﻟﺒﺎﺱ ،ﻗﻄﻌﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻮﺭ ﻻﻣﭗ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻻﻣﭗ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ SPF ،ﻗﺪﺭﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 15
ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮕﺮﺩﺩ،
 SPFﺑﻴﻦ  15ﺗﺎ  60ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻟﻮﺳــﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻰ ﺑــﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ SPFﻣﺴــﺎﻭﻯ  15ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ
ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﻓﺘــﺎﺏ ﺳــﻮﺧﺘﮕﻰ ﺭﻭﻯ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤــﺎﺱ ﻣﺎﻟﻴﺪ.
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﻌﺮﻳﻖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻟﻮﺳــﻴﻮﻥ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻟﻴﺪ.
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳــﻮﺧﺘﮕﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ
ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻳﻜﻰ
ﺍﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺩﻫﻴﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ
ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺷــﻮﻙ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺍﻳﻦ،
ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺳــﺎﻳﺮ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻛــﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﺳــﻘﻮﻁ ﺻﺨﺮﻩ ﺳــﻨﮓﻫﺎ ،ﺳــﻘﻮﻁ ﺑﻬﻤﻦ ،ﺟﺎﺭﻯ ﺷﺪﻥ ﺳﻴﻞ.
ﺍﻣــﺎ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑــﻪ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻧﻮﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺍﺳــﺖ .ﺍﺷﻌﻪ ﻣﺎﻭﺭﺍ ﺑﻨﻔﺶ ﻳﺎ  UVﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ
ﺁﺳــﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ .ﺳﻮﺧﺘﮕﻲﻫﺎﻯ ﺩﺭﺟﻪ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻧﻮﺭﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻯ  EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳــﻮﺧﺘﮕﻰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﻙ ﻭ ﻣﺮگ ﺷﻮﺩ .ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺮﺩ.

ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ:

ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
• ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺯ )ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ(
• ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻰ ﻛﺮﺩﻥ )ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖ(
• ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﻓﻮﻧﻜﺴﻴﻮﻥ )ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻮﻧﻜﺴﻴﻮﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻰ،
ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﻳﻚ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻯ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ(
• ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ )ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ(
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻋﻀﻮ
ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺯ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﺷﺮﻳﺎﻧﻰ ﻛﺸﻨﺪﻩﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ
ﻭﺭﻳﺪﻯ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺸﻨﺪﻩﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﺮ
ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴــﺎﺏ ﺷــﻮﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ﺍﺯ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎﺍﻳــﻦ ﺣــﺎﻝ ،ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﻛــﺮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﻛﺎﺭ ﺁﺳــﺎﻧﻰ
ﻧﻴﺴــﺖ .ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  10ﺗﺎ  15ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﺪﺍژ ﻓﺸﺎﺭﻯ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻰ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞﻫﺎﻯ  EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ
ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺸــﺎﺭﻯ ﻳﺎ ﻛﺎﻑ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻮﺭﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  1ﺗﺎ  2ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺳــﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻞ ﻧﻤﻮﺩﻥ
ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﻛﺎﻑ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
 10ﺗﺎ  15ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ
ﻟﻐﺰﺵ ﺍﻧﮕﺸــﺖ )ﺩﺳﺘﻜﺶ ﺩﺍﺭ( ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﺪ ﮔﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﺍﮔﺮ ﻣﺠﺪﺩﺍ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﺷــﺮﻭﻉ ﺷــﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ  10ﺗﺎ  15ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺍﻧﮕﺸﺖ
ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﺭﺍ ﺑﻨﺪ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﻑ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻑ ﻓﺸــﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﻴﻦ
ﻣﺤﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷــﻮﺩ ،ﺩﺭﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﺍﻳﻤﻰ ﺑﺒﻴﻨﺪ.
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﭘﻮﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﻭﺭﻳﺪﻯ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ )ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ(.

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺷــﺪﻥ ﺁﺳــﻴﺐ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ،ﺗــﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﻗﻄﻌــﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭژﺍﻧــﺲ ،ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻃﻮﻝ ﻣﻲﻛﺸــﺪ .ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﺭﻭﺗﻴﻦ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺍﺳﺖ .ﺯﺧﻢﻫﺎﻯ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﺍﺟﺴــﺎﻡ ﻧﺎﻓﺬ ﻛﺜﻴﻒ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸــﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﺴﺘﺸــﻮ ﺩﺍﺩ.ﺯﺧﻢﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ
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ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮﻯ ﻓﺸﺎﺭ ﻛﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺴﺘﺸــﻮ ﺑﺎ ﻓﺸــﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺭﻡ ﺯﺧﻢﻫﺎ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺯﺧﻢﻫــﺎﻯ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﭘــﺮ ﺍﺯ ﻛﺜﺎﻓــﺖ ﻭ ﺑﺎﻛﺘــﺮﻯ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻛﺮﺩﻥ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻡ ﺯﺧﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ
ﺍﺳﺖ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺯﺧﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  8ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺯ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻛﺘﺮﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺯﺧﻢ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺨﻴﻪ ﺯﺧﻢ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  8ﺳــﺎﻋﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﺯﺧﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺯﺧﻢﻫﺎﻯ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺯﺩﻩ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸــﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭﮔﻠﺒﻮﻝﻫﺎﻯ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﻭﺭ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ .ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺗﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺸــﻴﺪ .ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﻣﺸــﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﭘﺎﺭﮔﻰ ﻋﺼﺐ
ﻳﺎ ﺗﺎﻧﺪﻭﻥ ،ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ،ﭘﺎﺭﮔﻰ ﻃﺤﺎﻝ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻡ ﺳﺎﺑﺪﻭﺭﺍﻝ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ
ﻧﻪ؟ .ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﺭﺳــﻴﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺯﺧﻢ
ﺭﺍ ﺗﻤﻴــﺰ ﻧﻤــﻮﺩ .ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ،ﺯﺧﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻔﻮﻧﻰ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺴﺘﺸــﻮﻯ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﺧﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻛﺮﺩﻥ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻱﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻔﻮﻧﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﺰﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ .ﺣﻤﻞ ﻣﺤﻠﻮﻝﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺴﺘﺸــﻮﻯ ﺯﺧﻢ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻧﻪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻪ
ﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻰ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮﺩ .ﺁﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺴﺘﺸﻮﻯ ﺯﺧﻢﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ .ﺁﺏ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻭ ﺑﺮﻑ ﺁﺏ ﺭﺍ ﻗﺒﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻛﺮﺩ.
ﻫﻨــﮕﺎﻡ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﺯﺧﻢ ﻏﻴﺮ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﺳﺮﺍﺳــﻴﻮﻥ ﻧﺎﺷــﻰ
ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﭘﻴﺸــﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ،ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳــﺖ ﺁﻧــﺮﺍ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﻯ ﺁﺏ
ﺷﺴﺘﺸــﻮ ﺩﺍﺩ .ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،
ﺍﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻄﺮﻯ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.
ﺍﮔﺮ ﺯﺧﻢ ﺁﻟﻮﺩﻩﺑﺎﺷــﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎ ﻓﺸــﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺗﺤﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ
ﺗﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﺷــﻮﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮﻧﮓ 35
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻮﺯﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،18ﻓﺸﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺴﺘﺸﻮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫــﻢ ﻣــﻲﺁﻭﺭﺩ .ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺸــﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺭﻭﻯ ﺯﺧﻢ ﺑﭙﺎﺷــﻴﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ
ﺭﻳﺴﻚ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮژﻥﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ :ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺍﺯ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ .ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ
ﻭ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﺩﺳﺘﻜﺶ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﺪ ﮔﺎﺯﻯ ﻳﺎ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ
ﺍﺟﺴــﺎﻡ ﺑــﺰﺭگ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﺧﻢ ﻻﺯﻡ ﻣﻲﺷــﻮﺩ .ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ
ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺴــﻜﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺍﺩ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﺧﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﭘﺎﻧﺴــﻤﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻧﺪﺍژ ﻧﻤﻮﺩ.ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ
ﺗﻤﻴﺰﻯ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺭﻭﻯ ﺯﺧﻢ ﮔﺬﺍﺷﺖ.
ﺍﮔــﺮ ﺯﺧﻢ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﺴــﻤﺎﻥ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺑﺮﺍﻯ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﺳــﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ .ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ

 538ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﻲ

ﺭﺍ ﭼﻨــﺪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﺏ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻣﺮﻃﻮﺏ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻﻒ ،ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻧﺪﺍژ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺯﺧﻢ
ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺧﺸﻚ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﻓﻮﻧﻜﺴـﻴﻮﻥ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ :ﺑﺴﺘﻦ ﺯﺧﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻧﻮﺭ ﻛﺎﻓﻰ ،ﮔﺮﺍﻓﻰ  x-rayﻭ ﺟﺎﻯ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺧﺸــﻚ ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ،ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻗﻄﻌﻰ
ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ،ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺯﺧﻢ ﺗﻤﻴﺰ ،ﭘﺎﻧﺴــﻤﺎﻥ ﻭ
ﺑﺎﻧﺪﺍژ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑــﻪ ﻣﺪﺕ  4ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺷــﻮﺩ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﭼﻬــﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺴــﺘﻦ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ .ﺍﮔﺮ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ
ﺯﺧﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩﺑﺎﺷــﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧــﺮﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﻫﻤﻪ ﺑﺨﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩ ،ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻛﻪ
ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺍﺳــﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﺧﻢ
ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳــﻠﻮﻝﻫﺎﻯ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻯ ﺩﺭ
ﻣﺤﻞ ﺯﺧﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺨﻴﻪ ﺑﻲﺧﻄﺮ ﺁﻧﺮﺍ ﺭﺍ ﻓﺮﻫﻢ ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﻭﻯ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﭼﻮﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺨﻴــﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺯﺧﻢ
ﺣﺘﻤــﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺨﻴﻪ ﺷــﻮﺩ .ﺍﮔﺮ ﺟﺮﺍﺡ ﻳﺎ ﻓﺮﺩ ﻣﺠﺮﺏ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺯﺧﻢ ﺭﺍ ﺑﺨﻴﻪ ﻛﺮﺩ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺯﺧﻢ ﺭﺍ ﺗﻤﻴﺰ ،ﭘﺎﻧﺴــﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﻧﺪﺍژ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺨﻴﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺑﺨﻴــﻪ ﺯﺧﻢ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺩﺳــﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺍﺳــﺖ :ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺭﻭﺷــﻰ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﺭﺍ ﻛﻨﺘــﺮﻝ ﻧﻤﻮﺩ .ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﻧﺎﺷــﺎﻳﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﻻﺳﺮﺍﺳــﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﺍﺳﻜﺎﻟﭗ )ﭘﻮﺳﺖ
ﺳﺮ( ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﭘﺮﺳﻨﻞ  EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ
ﺩﺳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺟﺮﺍﺣﻰ ﻳﻜﺒﺎﺭ
ﻣﺼــﺮﻑ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺯﺧﻢﻫﺎﻳــﻲ ﺭﺍ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳــﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ،ﺗﺮﻣﻴﻢ
ﺯﺧــﻢ ﺭﻭﻧﺪﻯ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻩ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩ.

ﺩﺭﺭﻓﺘﮕﻲﻫﺎ
ﻣﺮﺩ  20ﺳــﺎﻟﻪ ﺳــﺎﻟﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧــﻪﺍﻯ ﻗﺎﻳﻘﺮﺍﻧﻰ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﻧﺎﮔﻬــﺎﻥ ﭘﺎﺭﻭﻯ ﻗﺎﻳﻖ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺷــﺎﺧﻪ ﺩﺭﺧﺘﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩ .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺷــﺎﻧﻪ
ﺭﺍﺳــﺖ ﺍﺵ ﻣﺘﻮﺭﻡ ،ﺩﻓﺮﻣﻪ ﻭ ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﻭﻯ ﺭﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻔﺴــﻪ ﺳــﻴﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ .ﻧﺒﺾﻫﺎﻯ ﺩﻳﺴــﺘﺎﻝ ،ﭘﺮﺷﺪﮔﻰ
ﻣﻮﻳﺮﮔﻰ ،ﺣﺲ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻤﮕﻰ ﺳــﺎﻟﻢ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻯ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳــﻴﺪﻳﺪ .ﺁﻳﺎ
ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ »ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻫﺴــﺖ ،ﺁﺗﻞ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ« ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ
ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎﻓﺮﺽ ﺩﺭﻓﺘﮕﻰ ﻗﺪﺍﻣﻰ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﻨﻴﺪ؟
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺷﻜﺴــﺘﮕﻲﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻓﺘﮕﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﺍﺻــﻞ »ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻫﺴــﺖ ،ﺁﺗﻞ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ« ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻗﻄﻌﻰ
ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ »ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻫﺴــﺖ ،ﺁﺗﻞ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ« ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺧــﻮﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ
»ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻦ ﻛﻪ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﻨﻄﺮ ﺑﺮﺳــﺪ« ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺷــﻮﺩ .ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻫﻢ
ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻜﺴــﺘﮕﻲﻫﺎ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻓﺘﮕﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻛﺎﻣﻼ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.
ﭼﻨﺪﻳــﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﻓﺘﮕﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ـﺍﻧﮕﺸــﺘﺎﻥ ﺩﺳــﺖ ﻭ ﭘﺎ ،ﺷــﺎﻧﻪ،
ﻛﺸﻜﻚ ،ﺯﺍﻧﻮ ،ﺁﺭﻧﺞ ،ﻫﻴﭗ ،ﻣﭻ ﭘﺎ ﻭ ﺁﺭﻭﺍﺭﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦـ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭﺭﺩﺳــﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟــﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ .ﺟﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻰ
ﺩﻳﮕﺮ ﺁﺳــﺎﻧﺘﺮ ﺍﺳــﺖ.ﺟﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﺭﻓﺘﮕﻰ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﭻ ﭘﺎ )ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ
ﺷﻜﺴــﺘﮕﻲـ ﺩﺭﻓﺘﮕﻰ ﺍﺳــﺖ( ﻛﺸﻜﻚ ،ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺩﺳــﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺎﺭ
ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺁﺳﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﻔﺼﻞ  PIPﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﺳــﺖ .ﺟﺎﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﺭﻓﺘﮕﻰ ﻣﻔﺼﻞ ﺁﺭﻧﺞ ،ﺯﺍﻧﻮ ﻭ ﻫﻴﭗ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻛﺴــﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺎﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻫﻤﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻛﺎﺭ ﺁﺳــﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺍﻓﻰ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺩﺭﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺟﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.
ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ  EMTﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﻨﺪﺭﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺟﺎﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭﻓﺘﮕﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺎﻳﻊ
ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻭﻩ ﺟﺎﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ  EMSﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻣﺪﺍﻭﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﻨﺪ.

 CPRﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺍﻳﺴﺖ ﻗﻠﺐ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺧﻰ ﻋﻼﻳﻢ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ ﺣﻴﺎﺕ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﺩ:
• ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻥ ﺳﺮ ﻳﺎ ﺩﻛﺎﭘﻴﺘﺎﺳﻴﻮﻥ
• ﺩﻭ ﻧﻴﻢ ﺷﺪﻥ ﺗﻨﻪ
• ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻳﺦ ﺯﺩﻩﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻛﻤﭙﺮﺱ ﻧﻤﻮﺩ.
• ﺩﻣﺎﻯ ﺭﻛﺘﺎﻝ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻣﺎﻯ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
• ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺪﻥ )ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ(
ﺍﻣﺪﺍﺩﮔــﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺍﺯ ﻋﻼﻳــﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ ﺯﻳﺮ ﻛــﻪ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﻣﺮگ
ﻫﺴﺘﻨﺪﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻴﺴﺖ:
• ﺟﻤﻮﺩ ﻧﻌﺸﻰ ﻳﺎ  .rigoris mortisﺟﻤﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﭘﺪﻳﺪﻩ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﻤﻮﺩ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻴﻚ ﻭﻟﻰ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
• ﻛﺒﻮﺩﻯ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ  .dependenr lividityﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﺟﻨﺎﺯﻩﻫﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﺯﺩﮔﻰ
ﻳﺎ ﻧﻜﺮﻭﺯ ﻓﺸﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
• ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻥ ﻳﺎ  .decompositionﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ
ﺍﺳﺖ.
• ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻋﻼﻳﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺣﻴﺎﺕ .ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮگ

ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ
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• ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺷﺪﻥ ﺯﻳﺮ ﺑﻬﻤﻦ
ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ،ﻣﺼﺪﻭﻡ ﮔﻮﻳﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻳﺴــﺖ ﻗﻠﺒﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ
ﻛﻤﻚ  CPRﭘﺎﻳﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ
ﻓﺮﺽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻛﻪ »ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻡ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﻋﻼﻳــﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩ« ﺍﻗﻠﻴــﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻈﺎﻫﺮ
ﻣﺮﺩﻩ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴــﻢﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  CPRﺍﺣﻴﺎ
ﺷــﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻈﺮ
ﺩﺍﺷﺖ :ﻣﺜﻼ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺮﻕ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﻫﻨــﻮﺯ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﺮﻕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻦ ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻪ ﻛﻤﭙﺮﺱ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻗﻔﺴــﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﺴﺖ
ﻗﻠﺒﻰ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ  VFﺷــﻮﺩ .ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ  EMTﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ
ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻲﮔﻨﺠﺪ.
ﺩﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  CPRﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
• ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻰ ﺷﺪﻩﺑﺎﺷﺪ 15 ،ﺗﺎ
 30ﺩﻗﻴﻘﻪ  CPRﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﺣﻴﺎ ﻧﺸﺪ CPR ،ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻴﺪ.
• ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ،CPRﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺭﺍ ﺩﺭﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﺍﻭ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺩﻫﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ.

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻧﺒﺾﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ،ﺗﻨﻔﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺮﺩﻣﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﻋﻼﻳﻢ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﺑﺎ
ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻴﻚ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺣﻴﺎ
ﻧﻤﻮﺩ ،ﻃﻮﺭﻳﻜﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻮﺭﻭﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﺴــﺖ ﻗﻠﺒﻰ ﺗﺮﻭﻣﺎﺗﻴﻚ »ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ« ﭘﺮﻭﮔﻨﻮﺯ ﺧﻮﺑﻰ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻴﭽﻜﺲ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ  CPRﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﻳﺴﺖ
ﻗﻠﺒﻰ ﺗﺮﻭﻣﺎﺗﻴﻚ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻰ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞﻫﺎﻯ  EMSﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺍﻧﺪ:
• ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻰ ﺗﺮﻭﻣﺎﺗﻴﻚ CPR ،ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻴﺤﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻯ ﺳﺘﻮﻥ
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻧﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺍﮔﺮ:
 .1ﺍﮔﺮ ﺍﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻰ ﺩﺭﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮﺳﻨﻞ  EMSﺭﻭﻯ ﺑﺪﻫﺪ
 .2ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺗﺮﻭﻣﺎﻯ ﻧﺎﻓﺬ ،ﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ  15ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺭﺳﻴﺪﻥ ﭘﺮﺳﻨﻞ  EMSﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ  CPRﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺴــﺖ ﺗﺮﻭﻣﺎﺗﻴﻚ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ .ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻴﻢ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻻﺯﻡ
ﺍﺳﺖ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺩﺑﺎﻧﻪ ﻭ ﻟﻰ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻣﺮﺩﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ  CPRﻧﻴﺴﺖ .ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ
ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻴﻢ ﻧﺠﺎﺕ ﻛﻮﻫﺴــﺘﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑــﺎ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺳــﻮگ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺪﺭﺳﺘﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﮔــﺮ ﻫﻮﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲﻫﺎ ﻭ ﮔﺎﺯﮔﺮﻓﺘﮕﻲﻫﺎ
ﺧــﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ )ﺟﺴــﻤﻰ ﻭ ﺭﻭﺣﻰ( ﻣﺼﺪﻭﻡ
ﮔﺰﻳﺪﮔﻲﻫﺎ ﻭ ﮔﺎﺯﮔﺮﻓﺘﮕﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﺷــﺎﻳﻌﻰ
ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺷﻮﺩ.
ﻫﺴــﺘﻨﺪ.ﻧﻮﻉ ﺩﻗﻴﻖ ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﻧﻴﺶ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪﺍﻯ ﺗﺎﺑﻊ ﺷــﺮﺍﻳﻂ
ﺍﻳﺴﺖ ﻃﺒﻰ ﻗﻠﺐ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﺴــﺖ ﻃﺒﻰ ﻗﻠﺐ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺩﺭﺩ ﮔﺰﺵ ﺯﻧﺒﻮﺭ
ﻗﻔﺴــﻪ ﺳــﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻰ ﺷﺪﻩﺑﺎﺷــﺪ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮔﺰﺵ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴــﻞ ،ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﮔﺰﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎﻳﻲ
ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺷــﺎﻧﺲ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ  CPRﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﻛﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺁﻟﺮژﻯ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺸﻨﺪﻩﺑﺎﺷــﺪ .ﺍﻏﻠﺐ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺗﻮﺭ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﻧﻴﺶ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﺷــﺪﻳﺪ ﻭﻟﻰ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻣﻲﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺩﺭﺩ ﻣﻮﺿﻌﻰ ﻭ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﺩﺭﺩ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ  CPRﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫﺪ .ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﻨﺪﺭﺕ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺟﺮﺍ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻠﻞ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺎﻻ ،ﺍﻳﺴــﺖ ﻗﻠﺒﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻰ ﻳﺎ ﺁﻣﺒﻮﻟﻴﺴﻢ
ﺭﻳﻮﻯ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺴﺖ
ﻗﻠﺒﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﺎ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻳﺴــﺖ ﻗﻠﺒﻰ »ﻏﻴﺮﺗﺮﻭﻣﺎﺗﻴﻚ« ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ:
• ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻰ
• ﺷﺒﻪ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ
• ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺯﺩﮔﻲ
• ﺑﺮﻕ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ
)ﺷﻜﻞ 6ـ (22ﻛﻬﻴﺮ ﺁﻟﺮژﻳﻚ
• ﺩﻭﺯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ
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ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﻲ

ﺩﺭ ﺑﺮﺧــﻰ ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻗﺮﻣﺰﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻦ
ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻯ ﺗﺎﺧﻴﺮﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ
ﺁﻟﺮژﻯ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺰﺵ ﺩﭼﺎﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺟﻨﺮﺍﻟﻴﺰﻩ ﺁﻟﺮژﻳﻚ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷــﺪ .ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ ﻛﻬﻴﺮ ﻳﺎ ﺷﻮﻙ ﺁﻧﺎﻓﻴﻼﻛﺴﻰ
ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻴﺎﺭ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺩﮔﻰ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻯ ﺁﻟﺮژﻳﻚ ﺟﻨﺮﺍﻟﻴﺰﻩ
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺳــﻢ ﺗﺰﺭﻳﻘﻰ )ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺍﺳﺖ( ﻭ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺁﻟﺮژﻳﻚ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻋﻼﻳﻢ
ﺯﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
• ﻛﻬﻴﺮ )ﺷﻜﻞ (22-6
• ﺗﻮﺭﻡ ﻟﺐ
• ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﺻﺪﺍ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺮﻳﺪﻭﺭ
• ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﻰ
• ﻛﺮﺍﻣﭗ ﺷﻜﻤﻰ ،ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﻳﺎ ﺍﺳﻬﺎﻝ
• ﺗﺎﻛﻴﻜﺎﺭﺩﻯ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺩﻳﻜﺎﺭﺩﻯ
• ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ
• ﺳﻨﻜﻮپ
• ﺷﻮﻙ ﻫﻴﭙﻮﻭﻟﻤﻴﻚ ﻭﺍﺿﺢ
ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺟﻨﺮﺍﻟﻴﺰﻩ ﺁﻟﺮژﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭ
ﮔﺰﺵ ﺑﻌﺪﻯ ﻫﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺳﻢ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺑﻘﺪﺭﻯ
ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺁﻟﺮژﻯ ﺟﻨﺮﺍﻟﻴﺰﻩ ،ﺩﺭ
ﮔﺰﺵ ﺑﻌﺪﻯ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﺭﻭﻯ ﻧﺪﻫﺪ.
ﻣﺼــﺪﻭﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﻛﻬﻴﺮ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺰﺵ ﻣﺸــﻜﻞ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﮔﺮ
ﻓﺮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﻛﻬﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺰﺵ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺁﻧﺎﻓﻴﻼﻛﺴﻰ »ﻭﺍﻗﻌﻰ« ﺳﻴﺮ ﻛﻨﺪ،
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﺻﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑــﻮﺩ .ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺮگ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺰﺵ
ﺯﻧﺒﻮﺭ ،ﺍﻧﺴــﺪﺍﺩ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻬﻴﺮ ﺩﺭﻣﺠــﺎﺭﻯ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﺻــﺪﺍ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻭﻟﻴــﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺗــﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﺭﻯ
ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﻫﺮ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺰﺵ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ
ﺟﻨﺮﺍﻟﻴﺰﻩ ﺷﻮﺩ ،ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﻮﺭﻯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ  BLSﺷــﺎﻣﻞ ﺩﺭﺍﺯﻛﺶ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺼــﺪﻭﻡ ﻭ ﺑﺎﻻﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﺎﻫﺎ،
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳــﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴــﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻔﻴﺪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻦ
ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﻴﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻤﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﻧﻴﺶ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮔﺰﺵ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺋــﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﺳــﺎﻟﻢ ،ﻧﻮﺭﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﻋﻴﻨﻚ ﺫﺭﻩ ﺑﻴﻨﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺶ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺸﻨﺪﻩﺑﺎﺷــﺪ .ﻓﺸــﺮﺩﻥ ﻧﻴﺶﻫﺎﻯ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧــﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮔﺰﺵ ﺑﻪ
ﻛﻤﻚ ﻓﻮﺭﺳــﭙﺲ ،ﻛﻼﻣﭗ ﻳﺎ ﻣﻮﭼﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺳــﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﺷــﻮﺩ .ﺑﺠﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﺷــﻴﺪﻥ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻴﻎ ،ﻧﻴﺶ ﺭﺍ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﻭﺭﻭﺩ ﺳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻧﻴﺶﻫﺎﻯ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮔﺰﺵ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳــﺖ .ﺳﺎﻙ ﺳﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻥ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ،

)ﺷﻜﻞ 7ـ(22

ﻣﺎﺭ ﻛﻮﺭﺍﻝ

)ﺷﻜﻞ 8ـ(22

ﻣﺎﺭﺯﻧﮕﻰ

ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﺩﺍﺭﻭﻫــﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺶ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴــﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
• ﺍﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ )ﺁﺩﺭﻧﺎﻟﻴﻦ( .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺁﺩﺭﻧﺎﻟﻴﻦ ﻓﻘﻂ
ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺁﻧﺘﻰ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ )ﻣﺜﻼ ﺩﻳﻔﻴﻦ ﻫﻴﺪﺭﺍﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻨﺎﺩﺭﻳﻞ( ﻫﺮ ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﮔﺰﻳﺪﮔﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﻧﺎﻟﻴﻦ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺁﻧﺘﻰ
ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
• ﺍﺳﺘﺮﻭﺋﻴﺪﻫﺎ )ﻣﺜﻼ ﭘﺮﺩﻧﻴﺰﻭﻟﻮﻥ( .ﺍﻏﻠﺐ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﻧﺎﻟﻴﻦ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﻭﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ  SARﺩﺭ ﻛﻴﺖﻫﺎﻯ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻭﻯ ﻣﺨﺼﻮﺹ
ﮔــﺰﺵ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧــﺪ EMTs .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺭﺍ ﻣﻲﮔﺬﺭﺍﻧﻨﺪ.
ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺁﻟﺮژﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﺵ ﺯﻧﺒــﻮﺭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ
ﻛﻤﻚﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺍﭘﻴﻨﻔﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺰﺭﻳﻘﻰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ

ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ
ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ

)ﺷﻜﻞ 9ـ(22

)ﺷﻜﻞ10ـ(22

ﻣﺎﺭ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ copperhead

ﻣﺎﺭ ﺁﺑﻰ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ cottonmouth

ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻧﻴﺶ ﺯﻧﺒﻮﺭ
ﺩﭼــﺎﺭ ﺁﻟﺮژﻯ ﺟﻨﺮﺍﻟﻴﺰﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷــﺪ .ﺍﻳﻦ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺗﺰﺭﻳﻘﻰ ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﻛﻴﺖﻫﺎﻯ ﻛﻤﻚﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻣﺎﺭﮔﺰﻳﺪﮔﻰ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺳــﻤﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﻣﺎﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻜﺮﻩ
ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﺳﺖ .ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺳــﺘﻮﺍﻳﻲ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﺸــﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﻛﻴﺴﻪ ﺳــﻤﻰ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺭﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻢ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﻛﻮﺭﺍﻝ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷــﻮﻧﺪ .ﺳــﻢ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻮﺭﻭﺗﻮﻛﺴــﻴﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻠﺞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ
)ﺷــﻜﻞ  .(22-7ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺭﻫــﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎﺭﻫــﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯ ﻧﻤــﻮﺩﻥ ﺩﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ
ﺳﻢ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﻮﻳﺪﻥ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺍﻓﻌﻰﻫــﺎ ﻳﺎ) Pit vipersﺷــﻜﻞ  .(22-8ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺭﻫــﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ
ﺑﺰﺭﮔــﻰ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﭘﺮﺍﻛﻨــﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷــﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺯﻧﮕﻰ ﻳﺎ  ،rattlesnakesﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺳــﻮﻡ ﺑﻪ copperheads
)ﺷﻜﻞ (22-9ﻭ ﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺁﺑﻰ ﻳﺎ  water moccasinsﻭ ﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺳﻮﻡ
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ﺑﻪ ) cottonmouthﺷــﻜﻞ (22-10ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﺍﻋﻈﻢ ﮔﺰﺵﻫﺎﻯ
ﺍﻓﻌﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺭﻭﻯ ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻲ،
ﺣﻮﻣﻪ ﺷــﻬﺮﻯ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺷــﻬﺮﻯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﺍﻓﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ
ﮔﺰﺵ ﻣﺮﺩ ﻣﺴﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﺭﺯﻧﮕﻰ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﺪ ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺭ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮔﺰﺵ ﻣﺎﺭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﻥﻫﺎ
ﺗﻮﺳــﻂ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎﺭﮔﺰﻳﺪﻩ ،ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﻨﻞ EMS
ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﻢ ﻣﺎﺭ ﺍﻓﻌﻰ ،ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﺿﺪ ﺳــﻢ ﻳﺎ ﺁﻧﺘﻰ ﻭﻧﻮﻡ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻮﺩﻩ )ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﻻﺭ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ( ﻭ ﻓﻌﻼ ﺩﺭ ﻛﻴﺖ ﻛﻤﻚﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺩﺭ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﺵ ﻣﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﻭﺭﻭﺩ ﺳــﻢ ﺑﺎﺷــﻴﻢ .ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻤﻰ ﺍﺯ ﮔﺰﺵﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﻌﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻭﺭﻭﺩ ﺳــﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻭﺍﺿﺤﻰ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﻭ ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺳــﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭﻋﺮﺽ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷــﻮﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ  6ﺗﺎ  8ﺳــﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻃﻮﻝ ﻣﻲﻛﺸــﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺷــﻚ ﺑﻪ ﮔﺰﺵ ﻣﺎﺭ ﺳــﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ .ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﻢ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
• ﺗﻮﺭﻡ ﻣﻮﺿﻌﻰ ﺷﺪﻳﺪ ،ﻛﺒﻮﺩﺷﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺭﺩ
• ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﮔﺰﺵ
• ﭘﺎﺭﺳﺘﺰﻯ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻰ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻳﺎ
ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ »ﺳﻮﺯﻥ ﺳﻮﺯﻥ ﺷﺪﻥ« ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
• ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻃﻌﻢ ﻓﻠﺰ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ
• ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺷﺪﻳﺪ ) »ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺮگ ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ«(
• ﺗﻬﻮﻉ ،ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺷﻜﻤﻰ
ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘــﻰ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺸــﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﻜﺘﻮﺏ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ:
 .1ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ .ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﻯ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎﺭﮔﺰﻳﺪﻩ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﮔﺰﺵ ﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻯ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ،ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ .ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺍﻳﺪﻩﺍﻝ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻﻒ
ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﻮﺩ،
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭﺩﺳﺘﺮﺱ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 .2ﻣﺎﺭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺵ
ﻣﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺭﻫﺎﻯ
ﺍﻓﻌﻰ ﻣﺤﻠﻰ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺿﺪ ﺳﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻣﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﮔﺰﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻜﺲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺍﺯ
ﻣﺎﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺰﺵ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
 .3ﺳﺎﻛﺸﻦ ﻳﺎ ﻣﻜﺶ .ﺳﺎﻛﺸﻦ ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﺵ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺪﺍﺭﺩ.

542

ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﻲ

ﻛﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎﺭ ﮔﺰﻳﺪﮔﻰ ﺣﺎﻭﻯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻜﺶ ﺭﺍ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
 .4ﺷﻮﻙ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ .ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻮﻙ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﺎﺭﮔﺰﻳﺪﻩ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ
ﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺻﻼ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 .5ﭘﻚﻫﺎﻯ ﺳﺮﺩ .ﺍﺯﺍﻳﻦ ﭘﻚﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻮﺟﺐ
ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
 .6ﺁﺗﻞ ﮔﺬﺍﺭﻯ ،ﺗﻮﺭﻧﻴﻜﻪ ﺷﺮﻳﺎﻧﻰ ﻳﺎ ﻭﺭﻳﺪﻯ ،ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻯ
ﻋﺮﻭﻕ ﻟﻨﻔﻰ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﺪﺍژ ﺍﻻﺳﺘﻴﻚ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﺳﻴﻌﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻗﺮﺍﺭﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻰ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺰﺵ ﺷﻮﻧﺪ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺮﻭﺭﻯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮ  EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺮﺳــﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻭﻗﺖ EMSﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ »EMS
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ«:ﭼﻪ ﻭﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ  EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ

ﻓﻜــﺮ ﻛﻨﻴﻢ :ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻭﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ  EMSﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻛﻨﻴﻢ؟
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻯ ﻛﺮﺩﻩﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ» :ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ«
ﺯﻣﺎﻥ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﻯ ﻭ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭﻱﻫﺎﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﻤﮕﻰ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻄﻢ
ﮔﻴﺮﻯ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﺧﺎﺹ ،ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ
ﺧﺎﺹ ،ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻯ ﺍﺯﺁﺳــﻴﺐﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ،ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺑــﻪ ﺟﺎﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻧﻮﻉ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﻣﻲﺳــﺎﺯﺩ .ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻮﺳــﻂ
ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﻯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭﺻﺤﻨﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺠﺮﺏEMS
)ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﺴــﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ  EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺳــﺖ( ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ ،ﺍﺭﺯﺵ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭﺻﺤﻨﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 PHTLSﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﺗﺎ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ،ﺳــﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ  EMSﻭ
 EMTsﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻰ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺳــﺎﺯﺩ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ

ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ
 EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ »ﻫﻤﺎﻥ «EMSﺧﻴﺎﺑﺎﻥ »ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ
ﺩﺭﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ
ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺁﻥ ،ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺩﺭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ.
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺎﻟﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ،
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻧﻰ ،ﺷﺴﺘﺸﻮﻯ ﺯﺧﻢﻫﺎ،
ﺟﺎﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﺭﺭﻓﺘﮕﻲﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﺗﻤﻪ  CPRﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺩﻓﻌﻰ
ﻣﺼﺪﻭﻡ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻭﺭﻳﺪ ﻋﻤﻘﻰ ﻭ
ﺁﻣﺒﻮﻟﻴﺴﻢ ﺭﻳﻮﻯ ﺍﺳﺖ .ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻴﻚ ،ﻫﻴﭙﻮ ﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﻭ ﻫﻴﭙﻮﻭﻟﻤﻴﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ

ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻭ ﺗﺸﻨﮕﻰ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
 EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ،ﻫﻨﺮ ﺳﺎﺯﺵ
ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﻣﺼﺪﻭﻣﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺧﺎﺹ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻨﺪﺭﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ
ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ ﺗﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ :ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻓﻜﻮﺭ
ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻳﻚ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ،ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﻛﺮﺩﻩ ،ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻋﺪﻩﺍﻯ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ
ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻳﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻴﺴﺘﻰ ﺍﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ
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ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﺳــﻨــﺎﺭﻳــﻮﻱ ﻓــﺼـــﻞ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻴﻢ ،ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻋﻀﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﺭﺳﺘﻰ
ﺑﻪ ﭘﺎﺭﮔﻰ ﻃﺤﺎﻝ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺍﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﻫﺒﺮ
ﺗﻴﻢ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺭﻫﺒﺮ ﺗﻴﻢ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ،ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﺗﻴﻢ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ  EMT-Bﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺘﻮﺗﻪ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺑﺎ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﻗﻮﺯﻙ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺭﻫﺒﺮ ﮔﺮﻭﻩ
ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﻴﻢ  SARﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ ﺑﺠﺎﻯ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﻋﻀﻮ
ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺗﻴﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻭﺩ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ،
ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﻧﻜﺎﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ
ﻗﻮﺯﻙ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻴﺘﻮﺗﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ،ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ ﻗﺪﺭﻯ
ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺮﻭﻣﺎ ،ﻗﺪﺭﻯ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ  EMSﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ،ﻗﺪﺭﻯ
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ
ﻣﻮﺍﺯﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ

ﻛﺮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﺹ ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺭﻫﺒﺮ ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺟﺎﻥ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻴﻢ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ .ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻭﻣﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ .ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ،
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺳﻘﻮﻁ ﻛﺮﺩ .ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﻓﻮﺭﻯ
ﺍﺯ ﺷﻜﻢ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺁﺯﺍﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻭ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺩﻩ
ﺷﺪ ﻭ ﭘﺎﺭﮔﻰ ﻃﺤﺎﻝ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻫﺪﻑ  EMSﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ »ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻴﺂﻭﺭﺩ«.
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺤﻴﻄﻰ ،ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ »ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ«ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ )ﭼﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﭼﻪ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ( ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺶ
ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ.
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Accelerated motion
افزايش يا باالرفتن ناگهاني سرعت به دليل اصابت ضربه از پشت به يک
جسم ثابت يا با سرعت کمتر توسط جسم متحرک با سرعت بيشتر
Acetabulum
حفره اس��تخوان هيپ (لگن) در س��طح جانبي که س��ر استخوان فمور
(ران) در آن قرار ميگيرد
Acidosis
تجمع اسيدها در خون و کاهش  PHآن
(Acute respiratory distress syndrome (ARDS
نارس��ائي تنفسي ناشي از آس��يب ديواره مويرگهاي موجود در ريه که
منجر به نشت مايع به فضاي بين بافتي و آلوئولها ميشود
)Acute tubular necrosis (ATN
آس��يب ديدگي حاد لولههاي کليوي که معموال به علت ايسکمي ناشي
از شوک بوجود ميآيد
Adolescent
نوجوان ،به افراد سنين  13تا  16سال گفته ميشود.
Adult
افرادي که بيش از  16سال سن دارند .فرد بالغ
Aerobic metabolism
متابوليس��م مبتني بر اکس��يژن که روند اصلي س��وخت و ساز در بدن
ميباشد
Afterload
فشاري که بطن چپ ميبايست در برابر آن اقدام به پمپاژ خون بنمايد
Air bags
کيسههائي که در خودرو و جلوي مسافر يا راننده قرار داشته و متعاقب
سانحه بطور اتوماتيک باد شده و شدت ضربه وارده به اين افراد را تقليل
ميدهند .اين کيس��هها با افزايش دادن زمان توقف بدن ،موجب جذب
انرژي ش��ده و طوري طراحي ش��دهاند تا از شدت حرکت رو به جلو در
ضربه اوليه بکاهند.
Alternate/backup airway
نوعی ايروی که بعد از عدم موفقيت در گذاش��تن لوله تراشه معمولی از
آن استفاده ميشود .معموال راه هوايي را قدری باز مينمايد.
Alveoli
جائي که سيس��تم تنفسي با سيس��تم گردش خون تماس پيدا کرده و
تبادل گاز صورت ميگيرد
Alzheimers disease
نوعي بيماري مغزي که عموما با دمانس پيري زودرس همراه است
Amnesia
از دست دادن حافظه .فراموشي
Amputation
قطع ش��دن يا قطع کردن بخش��ي از بدن بطور پاتولوژيک يا جراحي از
بقيه بدن
Anaerobic metabolism
ي که در آن اکسيژن مصرف نميشود
متابوليسم 

Anatomical splinting
ق��راردادن ب��دن روي يک بکب��ورد بلند در موقعيت س��وپاين و فيکس
نمودن آن
)Angina (angina pectoris
دردي کرامپي و فش��ارنده در ناحيه ميداس��ترنال قفس��ه س��ينه بعلت
آنوکس��ي (فقدان اکسيژن) ميوکارد قلب .اين درد معموال به بازو (اغلب
بازوي چپ) انتش��ار پيدا کرده و توام با احساس خفگي و احساس مرگ
قريب الوقوع ميباشد .آنژين صدري
Anisocoria
نابرابري اندازه مردمکها
Anterior cord syndrome
مجموعه عاليم ناش��ي از فش��ار قطعات اس��تخواني روي ش��ريانهاي
نخاعي
Anterocaudad
به سمت جلو و به سمت پاها
Anterograde amnesia
فراموش��ي نس��بت به وقايعي که بعداز س��انحه ترومائي اتفاق ميافتند.
ناتواني در ايجاد حافظه جديد
Anticoagulant
ماده يا داروئي که از تش��کيل لخته خون جلوگيري کرده يا تشکيل آنرا
به تاخير مياندازد
Antihypertensive
داروئ��ي که فش��ارخون باال (هيپرتانس��يون) را تقلي��ل ميدهد .برخي
داروهائي که توليد ادرار را افزايش ميدهند (ديورتيک يا مدر) از طريق
کاهش حجم مايع بدن موجب تقليل فشار خون ميشوند.
Aortic tear
پارگي کامل يا ناقص يک يا چند اليه از بافتهاي تشکيل دهنده شريان
آئورت
Apnea
فقدان تنفس خودبخوي .آپنه
)Arachnoid mater (arachnoid membrane
غشا شفاف و النه عنکبوتي مانند بين سخت شامه و نرم شامه مغز .اليه
مياني از سه اليه پوشاننده مغز
ARDS
به  Acute respiratory distress syndromeنگاه کنيد
Ataxic breathing
تنفس بي نظم و قاعده که عموما در ضربه مغزي و افزايش فش��ار داخل
جمجمهاي ديده ميشود
Atelectasis
روي هم خوابيدن آلوئولها يا بخشي از ريه .آتلکتازي
Atherosclerosis
تنگ ش��دن عروق خوني ،بيماري که در آن اليه داخلي ديواره ش��ريان
بعلت رسوب چربي ضخيم ميشود.
Atlas
اولين مهره گردني ( )C1که جمجمه روي آن سوار ميشود .اطلس
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مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

جدا شدن يا پاره شدن بخشي از يک جسم

Avulsion

Axis
دومي��ن مه��ره گردني ( .)C2ش��کل اين مهره طوري اس��ت که امکان
حرکات چرخشي گوناگوني را براي ناحيه سر و گردن فراهم ميآورد .به
خط فرضي که از مرکز بدن ميگذرد نيز گفته ميشود
Bag-valve – mask (BVM) device
وسيله مکانيکي براي احياي مصدوم يا بيمار که شامل يک کيسه خودپر
شونده پالستيکي يا الستيکي و چند دريچه يک طرفه ميباشد .فشردن
کيسه منجر به فشار مثبت تهويه از طريق ماسک يا لوله تراشه ميشود.
ميتوان آنرا با وصل به مخزن اکسيژن يا بدون وصل به مخزن اکسيژن
مورد استفاده قرار داد
Baroreceptor
ي��ک پايان��ه عصبي که ب��ا تغييرات در مقدار فش��ار تحريک ميش��ود.
بارورسپتور .بارورس��پتورها در ديواره دهليزهاي قلبي ،وريدهاي اجوف،
قوس آئورت و سينوس شريان کاروتيد يافت ميشوند
Basilar skull fracture
شکستگي کف جمجمه
Battles sign
تغيير رنگ ناحيه پشت گوش خارجي بعلت خونريزي زير پوستي ناشي
از شکستگي قاعده جمجمه در ناحيه پشت سري
Blunt trauma
تروم��اي غيرنافذي که در اثر برخورد جس��م س��ريع الحرکت به بدن و
ايجاد حفره موقت در آن عارض ميگردد .انرژي جسم متحرک به نقطه
برخورد منتقل شده و موجب آسيب ميگردد
)Body surface area (BSA
سطح خارجي بدن که توسط پوست پوشيده شدهاست .درصدي از سطح
کل بدن که بيانگر بخش��ي از آن ميباش��د .بعن��وان يکي از فاکتورهاي
تعيين اندازه سوختگي مورد استفاده قرار ميگيرد
Bradycardia
نبض کمتر از  60دقيقه .براديکاردي
Brain stem
ساقه مغز که نيمکرههاي مغزي را به بصل النخاع متصل مينمايد
Bronchioles
تقسيمات کوچکتر لولههاي برونش
Broselow Resuscitation Tape
يک سيس��تم تجاري موجود که براي تخمي��ن دوزاژ داروي کودکان و
نيز س��ايزبندي تجهيزات پزشکي متناس��ب با قد بيمار يا مصدوم مورد
استفادهاست
Brown – Sequard syndrome
س��ندرومي است که بعلت تروماي نافذ وارده به نخاع ايجاد ميشود .در
اين سندروم فقط نيمهاي از نخاع درگير است
Capillaries
کوچکترين عروق خوني .عروقي که فقط داراي يک اليه س��لول بوده و
امکان ديفوزيون و اُسموز را در بين ديوارههاي مويرگي فراهم ميآورند

)Capnography (end-tidal carbon dioxide
وس��يلهاي ب��راي اندازه گيري فش��ار نس��بي گاز دي اکس��يد کربن در
مجموعهاي از گازها .اين فشار ارتباط خيلي نزديکي با فشار شرياني گاز
دي اکسيد کربن ( )Paco2دارد
Cardiac output
آن مقدار از خون که با هــر ضربان قــلب پـمپاژ ميشود (برحسب ليتر
در دقيقه) .برون ده قلبی
Cardioaccelerator center
مرکز مغزي که پاس��خ سمپاتيک را فعال نموده و موجب افزايش تعداد
ضربان قلب ميشود
Cardiogenic shock
شوک ناشي از ناتواني قلب در پمپاژ خون .علل آن داخلي (مانند آسيب
ديدگي خود قلب) يا خارج از قلب ميباشد
Cardioinhibitory center
بخش��ي از بص��ل النخاع ي��ا مدوال که فعالي��ت قلب را کن��د يا متوقف
مينمايد
Cardiovascular
مرتبط با مجموعه قلب و عروق خوني
Cataract
شيري رنگ ش��دن عدسي چشم که از ورود نور به داخل آن جلوگيري
ک��رده يا آن��را متف��رق ميگرداند .اين وض��ع موجب ک��دورت در ديد
ميشود
Catecholamines
دس��تهاي از ترکيبات ش��يميائي توليد ش��ده در داخل بدن که بعنوان
ترانس��ميترهاي مهم عصبي نق��ش بازي ميکنند .کاتک��ول آمينهاي
مهمي که توس��ط بدن ساخته ميشوند عبارتند از :دوپامين ،اپي نفرين
(که آدرنالين نيز ناميده ميش��ود) و نوراپي نفرين .اين ترکيبات بخشي
از پاسخ سمپاتيک بدن محسوب ميگردند
Caudad
به سمت دنبالچه يا کوکسيکس
Cavitation
جابجائ��ي بافتهاي بدن از موقعيت طبيعي خود که موجب ايجاد حفره
موقت يا دائمي ميش��ود (مثال وقتي گلولهاي ب��ه بدن اصابت ميکند،
جابجائ��ي قطعات باف��ت به علت گلول��ه ،ناحيهاي آس��يب ديده ايجاد
مينمايد که حفره موقت و بزرگ در آن وجود دارد)
Central cord syndrome
س��ندرومي اس��ت که معموال به علت اكستانس��بون بيش از حد ناحيه
گردني ايجاد ميشود
Central neurogenic hyperventilation
نوعي الگوي تنفس��ي پاتولوژيک س��ريع و کم عمق که به علت تروماي
وارده به ناحيه سر وافزايش فشار داخل جمجمهاي ميشود.
Cephalad
بطرف ناحيه سر (دور شدن از دنبالچه يا کوکسيکس)
Cerebellum
آن بخش از مغز که در خلف مدوال قرار گرفته و مسئوليت تعادل حرکت
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را بر عهده دارد.

Cerebral perfusion pressure
اختالف بين فش��ار متوسط شرياني ( )MAPو فشار داخل جمجمهاي
()ICP
)Cerebrospinal fluid (CSF
مايعي که در زير عنکبوتيه و س��خت شامه قرار گرفتهاست .مايع مغزي
نخاعي
Cerebrum
بزرگترين بخش مغز که مس��ئوليت کنترل عملکردهاي اختصاصي بدن
نظير تفکر ،حس و حرکت را بر عهده دارد .مخ
Cervical flexion
چرخش سر به سمت جلو و پايين که موجب خم شدن گردن ميشود
Cervical spine
ناحيه گردني س��تون فقرات که شامل هــفت مـهره گردني ()C1-C7
ميباشد .ستون فقرات گردني
Chemical burn
نوعي س��وختگي كه بعلت تماس پوس��ت ب��ا مواد س��وزاننده گوناگون
شيميايي ايجاد ميشود .سوختگي شيميائي
Chemoreceptor
يک پايانه عصبي که توس��ط برخي محرکهاي شيميايي تحريک شده
و پاس��خ ميدهد .اين پايانه در خارج از سيس��تم اعص��اب مرکزي قرار
گرفتهاست .گيرندههاي شيميايي در شريانهاي بزرگ ناحيه توراکس و
گردن ،در س��لولهاي درک مزه و در سلولهاي درک بو در ناحيه بيني
يافت ميشوند
Chemoreceptor cells
س��لولهاي ک��ه در برابر محرکهاي ش��يميايي موج��ب ايمپالسهاي
عصبي ميشوند .برخي سلولهاي داراي گيرنده شيميايي تعداد تنفس
را کنترل ميکنند
Cheyne-Stokes breathing
يک الگوي تنفس��ي پاتولوژيک دورهاي که داراي مش��خصات زير است:
نفسه��اي ک��م عمق و کن��د ،بعد نفسهاي س��ريع و عمي��ق ،مجددا
نفسهاي کم عمق و کند و در پايان برقراري حالت آپنه (قطع تنفس).
عموما در TBIو افزايش فش��ار داخل جمجمه مش��اهد ميشود .الگوي
تنفسي شين – استوکس
Chin lift
روش��ي براي بازکردن راه هوائي در مصدومي که احتمال آسيب ديدگي
نخاع گردني وجود دارد .مانوري که ش��امل بي حرکت نمودن ناحيه سر
به کمک دس��ت و ق��رار دادن آن در وضعيت خط خنثي ميباش��د .باال
کشيدن چانه
Cilia
زوائ��د مو مانندي که ذرات خارجي و موک��وس را از برونشها به بيرون
هدايت ميکنند
Closed fracture
نوعي شکستگي استخوان که در آن پوست روي استخوان پاره نميشود.
شکستگي بسته
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Coccygeal spine
پايين ترين بخش س��تون فقرات که ش��امل س��ه تا چهار مهره بوده و
کوکسيکس يا دنبالچه را تشکيل ميدهند
Collesًُ fracture
شکس��تگي مچ دست .اگر مصدومي براي مقابله با سقوط کل بدن روي
دستان درازکرده خود بيفتد ،ممکن است دچار اين نوع شکستگي شود.
تغيير ش��کل حاصل از شکستگي موسوم به تغيير شکل چنگال نقرهاي
است
Compartment syndrome
ايسکمي و اختالل در گردش خون که بعلت آسيب عروقي ايجاد ميشود.
ادم س��لولي موجب افزايش فش��ار در يک فاشياي بس��ته يا کمپارتمان
استخواني ميگردد .سندروم کمپارتمان
Compensated shock
ش��وک جبراني .ع��دم کفايت پرفوزي��ون محيطي که ب��ا عاليم کاهش
پرفوزيون اندام ولي فشار خون نرمال تشخيص داده ميشود.
Complete cord transection
قطع کام��ل طناب نخاعي .تمام رش��تههاي نخاعي قطع ش��ده و کليه
کارکردهاي نخاعي در وراي محل قطع از بين مي روند
Complication
يک مشکل يا عارضه اضافهاي که ثانويه به بيماري ،آسيب يا بکارگيري
روش درمان��ي ايجاد ميش��ود .بيماري يا ضايعهاي که بر ديگري س��وار
شده و اختصاصا به بيماري يا ضايعه اوليه ارتباطي ندارد ،اما بر روند آن
تاثير گذاشته يا آنرا تغيير ميدهد .عارضه جانبي
Compression
آس��يب ناشي از تحت فشار قرار گرفتن يک بافت يا ارگان در بين دو يا
چند جسم يا چند قسمت از بدن .کمپرسيون
Compression injuries
آس��يبهاي تراکمي .آسيبهاي که بعلت وارد شدن نيروهاي له کننده
يا فش��ارنده ايجاد ميشوند .ممکن است در اندامهاي خارجي يا داخلي
بدن روي بدهند
Concussion
نوعي آس��يب ديدگي اس��ت که در آن فرد مصدوم دچ��ار تغييراتي در
کارائي نورولوژيک (ازجمله فقدان س��طح هوشياري) ميشود ،اما انجام
س��ي تي اسکن مغزي هيچگونه اختالل داخل جمجمهاي را نشان نمي
دهد .کانکاژن
Conduction
انتقال گرما بين دو جسم بعلت تماس مستقيم آنها با همديگر .هدايت
Consensual reflex
تنگ ش��دن رفلکس��ي يک مردمک زمانيکه نور به چش��م ديگر تابانده
ميش��ود .فقدان اين رفلکس داللت بر وجود آس��يب مغزي يا چش��مي
دارد
Contraindication
ممنوعيت هر نوع روش درماني كه نامناسب بوده و در چهارچوب عرف
پزشكي نمي گنجد.ممنوعيت نسبي نيز چنين حكمي دارد،اما در برخي
شرايط و با توجه به مورد يك پزشك مي تواند آنرا بكار گيرد
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طرف مقابل

Contralateral

Contrecoup injury
آس��يب ديدگي بخش هايي از مغز كه در سمت مقابل تروماي وارده به
ناحيه سر قرار گرفته اند
Contusion
کوفتگي يا کانتيوژن
Convection
گرم ش��دن آب يا هوا در هنگام تماس با بدن ،دور شدن هوا يا آب گرم
شده از بدن و جايگزيني هوا يا آب تازه بجاي آنها .همرفتي
Cord compression
فشار وارده به طناب نخاعي بعلت تورم .اين وضع منجر به ايسکمي شده
ودر برخي موارد براي جلوگيري از ناکارائي دائمي الزم است تا اقدام به
رفع فشار شود
Cord concussion
نتايج حاص��ل از قطع موقت کارکردهاي طن��اب نخاعي در وراي محل
آسيب
Cord contusion
خونري��زي ناچيز ي��ا غيرقابل توجه به داخل باف��ت نخاعي که ميتواند
منجر به ناکارائي نخاع در وراي محل آسيب شود
Cord laceration
پارگي يا قطع نخاع
Coup injury
آسيبي مغزي در طرفي که ضربه وارد شدهاست
Cranial vault
جمجمه يا کرانيوم
Crepitus
صداي ترق تروق ناشي از بهم سائيدن انتهاي شکسته استخوانها
Cyanosis
رنگ کبود پوس��ت ،غشاهاي مخاطي يا بستر ناخنهاکه داللت بر وجود
هموگلوبين فاقد اکس��يژن و نيز فقدان اکس��يژن کافي در خون دارد و
معموال ثانويه به تهويه ناکافي و کاهش پرفوزيون ميباشد .سيانوز
Decerebrate posturing
وضعي��ت قرارگيري وي��ژهاي که در آن فرد دچار رژيديته نوع دس��ربره
ميش��ود .هر گاه يک محرک دردناک به اين فرد وارد ش��ود ،اندامهاي
فوقاني و تحتاني دچار س��فت ش��دگي و کشيدگي ش��ده اما ناحيه سر
دچار رتراکسيون ميگردد .يکي از اشکال پاتولوژيک قرارگيري است که
معموال بعلت افزايش فش��ار داخل جمجمهاي عارض ميش��ود .وضعيت
دسربره
Decorticate posturing
وضعيت پاتولوژيک قرارگيري مخصوصي اس��ت که به هنگام وارد کردن
محرک دردناک به فرد مش��اهد ميش��ود .در اي��ن وضعيت نيز مصدوم
کماکان دچار رژيديته اس��ت اما ناحيه پش��ت و اندامهاي تحتاني دچار
کش��يدگي ش��ده و اندامهاي فوقاني در حالت فلکسيون بوده و مشتها
بسته هستند .وضعيت دکورتيکه

Definitive care
مراقبت��ي که بيماري يا آس��يب ديدگي فرد مصدوم را بعداز تش��خيص
قطعي مداوا ميکند .مراقبت نهايي
Density
تعداد ذرات موجود در يک سطح معين از بافت .دانسيته
Dermis
اليهاي از پوس��ت که دقيقا زير اپي درم قرار گرفته و شامل شبکهاي از
بافتهاي هم بند از جمله عروق خوني ،پايانههاي عصبي ،غدد سباس��ه
و غدد عرق ميباشد .درم
)Diaphragmatic rupture (diaphragmatic herniation
پارگي يا بريدگي پرده ديافراگم ،طوريکه حد فاصل بين حفرات شکمي
و قفسه سينه ديگر موجوديت نداشته و امکان ورود محتويات شکمي به
داخل حفره س��ينهاي فراهم ميگردد .معموال در اثر افزايش فشار داخل
شکمي عارض ميشود .پارگي يا فتق ديافراگماتيک
Diaphyseal
مربوط به تنه استخوان بلند .ديافيزي
Diastole
پرشدگي بطني ،دياستول
Diastolic blood pressure
فش��ار اس��تراحت در بين انقباضات بطني بر حس��ب ميل��ي متر جيوه.
فشارخون دياستولي
Diffusion
حرکت ملکولهاي يک محلول از عرض يک غشا .انتشار
Distributive shock
ش��وکي ک��ه بعلت بزرگ ش��دن ظرفيت عروقي و در هم��ان حال عدم
افزايش حجم مايع (خون) روي ميدهد .شوک توزيعي
Don Juan syndrome
ي که متعاقب سقوط يا پرش يک فرد از بلندي و قرار گرفتن روي
سندروم 
پاها مشاهده ميشود .شکستگي هر دو استخوان پاشنه پا (کالکانئوس) اغلب
ي افتد .بعد از قرارگيري روي پاها و توقف حرکت،
در اين سندروم اتفاق م 
بدن فرد مصدوم بعلت تداوم حرکت سر ،تنه و لگن در وضعيت فلکسيون
ي در ستون
قرار ميگيرد .اين وضع ميتواند موجب شکستگيهاي نوع تراکم 
فقرات در نواحي توراسيک و لومبار شود .سندروم دون خوان
Down – and – under pathway
ي ايستد ،بدن سرنشينان آن کماکان
زمانيکه يک خودرو از حرکت باز م 
به س��مت جلو و پايين يعني س��مت صندلي و داش��بورد يا ميله فرمان
حرکت مينمايد .مسير پايين و زير
Dura mater
خارجي ترين اليه پوش��اننده طناب نخاعي و مغز .خارجي ترين اليه از
سه اليه پوشاننده مغز و طناب نخاعي که موسوم به سخت شامه است
Dural sheath
يک غش��ا فيبري که مغز را پوش��انده و تا دومين مهره ساکرومي تداوم
دارد
Dysarthria
به زحمت صحبت کردن .ديس آرتري
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)Dysrhythmia (cardiac
ريتم نامنظم ،غير طبيعي و مختل ضربان قلب .ديس ريتمي قلبي
Ecchymosis
يک ناحيه يا لكه کبود يا ارغواني شده در سطح پوست که معموال بعلت
خونريزي زير پوستي ايجاد ميشود .اکيموز
Edema
ي��ک اختالل عمومي يا موضعي ک��ه در آن برخي بافتهاي بدن حاوي
مقادير زيادي مايع شده و متورم ميگردند .ادم يا خيز
Edentulism
فقدان دندان
Electrolytes
موادي که هنگام حل شدن در محلول تبديل به يونهاي باردار ميشوند.
الکتروليتها
Endotracheal intubation
قراردادن يک لوله بزرگ در تراش��ه بمنظور تهويه مس��تقيم از خارج از
بدن .مطلوب ترين اما نه آسانترين روش برقراري راه هوائي در مصدومان
ترومائي قلمداد ميشود .انتوبه کردن
Epidermis
خارجي ترين اليه تش��کيل دهنده پوس��ت که معموال حاوي سلولهاي
اپي تليال بدون عروق خوني ميباشد .اپي درم
Epidural hematoma
خونريزي ش��رياني که در حد فاصل بين جمجمه و سخت شامه تجمع
پيدا ميکند .هماتوم اپي دورال
Epidural space
فضائي بالقوه بين س��خت ش��امه پوش��اننده مغز و جمجم��ه که حاوي
شريانهاي مننژيال ميباشد .فضاي اپي دورال
Epiphyseal
مربوط بهانتهاي يک استخوان بلند .اپي فيزي
Escharotomy
برداش��تن بافت مرده از روي پوس��ت و بافت زير پوست که شديدا دچار
سوختگي شدهاست .اسکاروتومي
Eucapnia
وضع نرمال مقدار دي اکسيد کربن موجود در خون .يوکاپني
Evaporation
تبديل شدن مايع به بخار .تبخير
Event phase
ف��ازي که از زمان برخورد يک ش��ي متحرک و جس��م ديگري ش��روع
ميشود .لحظه شروع سانحه .فاز سانحه
Evisceration
بيرون زدگي بخش��ي از روده يا س��اير ارگانهاي ش��کمي از طريق يک
سوراخ به خارج از حفره شکمي .اويزريشن
Exsanguination
از دست رفتن حجم عظيمي از خون که ميتواند موجب مرگ شود
External respiration
انتقال ملکولهاي اکسيژن از اتمسفر به داخل خون .تنفس خارجي
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Fight – or – flight response
يک پاس��خ دفاعي که سيستم اعصاب س��مپاتيک ايجاد کرده ،طوريکه
همزمان قلب س��ريعتر و قويتر ضربان ميزند ،شريانها منقبض شده و
فش��ار خون باال ميرود و تعداد تنفس نيز افزايش پيدا ميکند .پاس��خ
قرار يا فرار
Fio2
س��هم اکسيژن در هواي استنش��اقي که بصورت يک کسر اعشاري بيان
ميش��ود Fio2 .مع��ادل  /85يعن��ي اينکه در هواي استنش��اقي 85%
اکسيژن وجود دارد
Flail chest
قفس��ه سينه داراي بخشي ناپايدار که بعلت شکستگي چند دنده در دو
يا چند نقطه يا شکس��تگي استخوان اس��ترنوم (جناغ) عارض ميشود.
فاليل چست
Flexion
حرکت خم شونده در اطراف يک مفصل ،طوريکه زاويه بين استخوانها
کاهش پيدا کند .در ناحيه گردن ،اين حرکت موجب خم ش��دن سر به
سمت جلو و نزديک شدن چانه و استخوان استرنوم ميشود .فلکسيون
Foot – pounds of force
ان��دازه ني��روي مکانيکي عمل کننده .نيرو عبارت اس��ت از جرم ضربدر
شتاب حرکت (کند شونده يا تند شونده)
Foramen magnum
سوراخ موجود در قاعده جمجمه .فورامين مگنوم
Foramina
سوراخها کوچک .جمع فورامين
Fracture
استخوان دچار شکستگي .شکستگي ساده زماني بسته است که موجب
پارگي يا سوراخ شدگي پوست روي استخوان نگردد .شکستگي باز ،نوعي
شکستگي است که در آن آسيب اوليه يا لبههاي استخوان شکسته موجب
سوراخ شدگي پوس��ت در نزديکي محل شکستگي ميشوند .شکستگي
بهم ريخته نوعي شکس��تگي اس��ت که يک يا چند قطعه استخواني به
حالت شناور در آمده و از استخوان اصلي جدا شدهاند
Frostbite
يخ زدگي واقعي بافتهاي ب��دن در اثر قرارگيري در درجه حرارتهاي
انجماد و زير انجماد
Full – thickness (third-degree) burns
س��وختگي محدود به اپي درم ،درم و بافت زير پوست (واحتماال عميق
تر) .پوس��ت زغالي و چرمي ش��ده و ممکن است خونريزي داشته باشد.
سوختگي تمام ضخامت يا درجه سه
)G force (gravitational force
نيروي واقعي ناش��ي از ش��تاب گرفتن يا کاهش شتاب يا نيروي گريز از
مرکز
Gastric ventilation
ورود ناخواس��ته ه��وا ب��ه داخل م��ري و از آنجا به داخل مع��ده .تهويه
معدي
Geriatric

550

مراقبتهاي پيش بيمارستاني در مصدومان ترومايي

علم مربوط به پيري و تشخيص و درمان آسيبها و امراضي که سالمندان
را دچار ميکنند .ژرياتريک
)Glasgow Coma Scale (GCS
معياري براي ارزيابي ميزان س��طح هوشياري يا ناهوشياري فرد مصدوم
که با تخصيص امتياز به پاس��خهاي داده شده به محرکهاي استاندارد
تعيين مقدار ميشود.
Global overview
بررسي همزمان  15تا  30ثانيهاي وضع عمومي مصدوم .اين نگاه اجمالي
بر وضع تهويه ،گردش خون و وضعيت نورولوژيک مصدوم تمرکز دارد
Golden period
مدت زمانيکه از لحظه وقوع حادثه شروع شده و تا زمان انتقال مصدوم
به مرکز درماني مناس��ب جهت بهره مند شدن از بهترين درمان ممکن
ادامه پيدا ميکند .زمان طاليي
Heat cramps
اسپاس��م حاد و دردناک عضالت ارادي متعاق��ب کار و فعاليت فيزيکي
ش��ديد در محيطي گرم ،مخصوصا زمانيکه هنوز بدن نس��بت به درجه
حرارت محيط انطباق پيدا نکرده باشد .اسپاسم ناشي از گرما
Heat exhaustion
وضعي��ت حاص��ل از هدر رفتن ف��راوان مايع��ات و الکتروليتهاي بدن
متعاقب تعريق شديد و عدم جايگزيني کافي آنها .در اين موارد مصدوم
در براب��ر محيطي خيلي گرم قرار گرفت��ه و معموال چند روز ادامه دارد.
ناتواني ناشي از گرما
Heat stress index
ترکي��ب درجه حرارت محيط و رطوبت نس��بي آن .ش��اخص اس��ترس
گرمايي
Heat stroke
يک واکنش حاد و خطرناک نس��بت به درجه حرارتهاي باالي محيط.
گرمازدگي
Hematocrit
اندازه نسبت حجم سلولهاي خون به کل مقدار خون .هماتوکريت
Hemianesthesia
فقدان حس در نيمهاي از بدن .همي انستزي
Hemiparesis
ضعف حرکتي در يک طرف بدن .هميپارزي
Hemiplegia
فلج يک سمت بدن ،هميپلژي
Hemoglobin
ملکولي که در گلبولهاي قرمز خون يافت شده و مسئول حمل اکسيژن
ميباشد .هموگلوبين
Hemopericardium
تجمع خ��ون در داخل فضاي پري��کارد که ميتواند منج��ر به تامپوناد
پريکاردي شود
Hemorrhage
خونري��زي .همچنين به مفهوم از دس��ت دادن مقادي��ر زيادي خون در
مدت زمان اندکي به داخل يا خارج از بدن .هموراژي

وجود خون در فضاي جنب .هموتوراکس

Hemothorax

Homeostasis
وضعي��ت ثابت و پايدار محيط داخلي بدن .تعادل ضروري براي برقراري
روندهاي زندگي سالم .هومستاز
Hypercarbia
افزايش مقدار دي اکسيد کربن در بدن .هيپرکاربي
Hyperchloremia
افزايش مقدار کلر موجود در خون .هيپرکلرمي
Hyperextension
اكستانس��يون ش��ديد يا غيرع��ادي .موقعي��ت حداکثر اكستانس��يون.
اكستانسيون ش��ديد ناحيه گردن زماني ايجاد ميشود که سر به سمت
خلف موقعيت خنثي برده شده و ميتواند منجربه شکستگي يا دررفتگي
مهرهها يا آس��يب ديدگي طناب نخاعي در مصدوم��ان دچار ناپايداري
ستون فقرات شود.
Hyperflexion
خم شدگي شديد يا غيرعادي .موقعيت حداکثر خم شدگي .خم شدگي
ش��ديد ناحيه گردن ميتواند منجر به شکستگي يا دررفتگي مهرهها يا
آسيب ديدگي طناب نخاعي در مصدومان دچار ناپايداري ستون فقرات
شود
Hyperkalemia
افزايش پتاسيم موجود در خون .هيپرکالمي
Hypertension
وجود فش��ار خون باالتر از مح��دوده نرمال .معم��وال زماني وجود دارد
که فش��ار خون سيس��توليک فرد بيش از  150ميلي متر جيوه باش��د.
هيپرتانسيون
Hypertensive crisis
افزايش ناگهاني و شديد فشار خون بيشتر از  200/120ميلي متر جيوه.
کريز فشار خون باال
Hyperthermia
افزايش درجه حرارت بدن به بيش از حد نرمال .هيپرترمي
Hypertonic
وجود فشار اُسموزي بيشتر از سرم يا پالسما .هيپرتونيک
Hypoglycemia
کاهش قند خون.هيپوگاليسمي
Hypoperfusion
ناکاف��ي ب��ودن پرفوزي��ون س��لولها توس��ط خ��ون اکس��يژن دار.
هيپوپرفوزيون
Hypopharynx
بخش تحتاني گلو که در سمت جلو به حنجره و در سمت عقب به مري
باز ميشود .هيپوفارنکس
Hypotension
فشار خون کمتر از محدوده قابل قبول نرمال .هيپوتانسيون
Hypothenar eminence
بخش گوشتي کف دست در امتداد کناره اولنار
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Hypothermia
درجه حرارت زير نرمال هسته مرکزي بدن ،معموال بين  26تا  32درجه
سانتيگراد .هيپوترمي
Hypotonic
محلولي داراي فشار اُسموتيک کمتر از محلول ديگر .همچنين به مفهوم
فشار اُسموتيک کمتراز پالسما يا سرم خون .هيپوتونيک
Hypovolemia
ناکافي بودن حجم خون .هيپوولمي
Hypovolemic shock
شوک ناشي از خونريزي .شوک هيپوولميک
)Hypoxia (hypoxemia
کمبود اکس��يژن .ناکافي بودن اکسيژن در دسترس .فقـــدان اکسيژن
رس��اني به ريهها بعلت کاهش حجم دقيق��هاي (تبادل هوا در ريهها) يا
کاهش مقدار اکس��يژن در هواي استنشاقي .هيپوکسي سلولي عبارت از
ناکافي بودن مقدار اکسيژن در دسترس سلولها ميباشد .هيپوکسي يا
هيپوکسمي
Immune system
گروهي از پاس��خهاي مرتبط به ه��م ارگانهاي مختلف بدن که موجب
حفاظت بدن در برابر ارگانيس��مهاي بيماريزا ،س��اير اجس��ام خارجي و
سرطانها ميش��وند .اجزا تش��کيل دهنده پاسخ سيس��تم ايمني بدن
عبارتن��د از :مغز اس��تخوان ،تيموس ،بافته��اي لنفوئيد ،طحال و کبد.
سيستم ايمني بدن
)Incisura (tentorial incisura
س��وراخ موجود در چادرينه مخچه در ح��د فاصل بين مغز مياني و مخ.
س��اقه مغز پايين تر از اين ش��کاف قرار گرفتهاس��ت .ش��کاف يا سوراخ
چادرينهاي
Incomplete cord transection
قطع طناب نخاعي که در آن برخي رشتهها و فعاليتهاي حسي و حرکتي
کماکان دست نخورده باقي ماندهاند .قطع ناکامل طناب نخاعي
Infant
کودک سنين هفت هفتهاي تا يکسالگي .شيرخوار
Injury
واقعهاي مضر که بدليل آزاد ش��دن اش��کال مخصوص انرژي فيزيکي يا
وجود موانع در برابر جريان طبيعي انرژي روي ميدهد .سانحه
Internal respiration
حرکت يا انتش��ار ملکولهاي اکسيژن از گلبولهاي قرمز خون به داخل
سلولهاي بافتي بدن .تنفس داخلي
Interstitial fluid
مايعي که در بين ديواره س��لولها و ديواره مويرگها قرار گرفتهاس��ت.
مايع ميان بافتي
Intervertebral disc
ديسک غضروف مانندي که در بين تنه دو مهره قرار گرفته و نقش ضربه
گير را بازي ميکند .ديسک بين مهرهاي
Intervertebral foramina
ش��ياري که از طريق آن اعصاب نخاعي عبور کرده و در س��طح جانبي
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تحتاني مهرهها قرار گرفتهاست .سوراخ کوچک بين مهرهاي
Intracellular fluid
مايع موجود در سلولهاي بدن .مايع داخل سلولي
Intracranil hypertension
افزايش فشار داخل جمجمهاي
Intraosseous
داخل استخواني
Intubation
عب��ور دادن لولهاي از يکي از س��وراخهاي بدن .مث�لا عبور دادن لولهاز
دهان يا بيني و مس��تقر کردن آن در تراش��ه بمنظور برقراري راه هوائي
براي اکسيژن و تجوز گازهاي بيهوش کننده .لوله گذاري يا انتوباسيون
Ipsilateral
همانطرف
Ischemia
کمبود موقتي يا موضعي خونرس��اني به دليل نرس��يدن جريان خون به
يک بافت يا بخشي از بدن .ايسکمي
Ischemic sensitivity
حساس��يت س��لولهاي بافتي در برابر فقدان اکسيژن و توان بکارگيري
متابوليسم غيرهوازي قبل از آنکه سلولها دچار مرگ شوند.
Jaw thrust
مان��وري که به کمک آن راه هوايي مصدوم دچار تروما باز ميش��ود .در
اين مانور س��ر و گردن مصدوم به کمک دس��ت در وضعيت خط خنثي
قرار ميگيرند
)Jugular vein distention(JVD
برگش��ت فش��ار از سمت راس��ت قلب که منجر به پرش��دگي وريدي و
اتساع وريدهاي گردني ،ازجمله وريد ژوگوالر ،ميشود .اين وضع حاصل
کاه��ش ميزان پرش��دگي قلب چپ و کاهش مق��دار برون ده قلب چپ
ميباشد .اتساع وريد ژوگوالر
Kinematics
روند بررس��ي مکانيسم آس��يبهاي ناشي از س��انحه .هدف آن است تا
مشخص ش��ود که آسيبهاي احتمالي ناش��ي از نيروها و حرکت و نيز
تغيير حرکت ايجاد ميشوند .جنبش شناسي .کينماتيک
)Kinetic energy (KE
انرژي حاصل از حرکت که متناس��ب با وزن و سرعت يک شي متحرک
ميباشد .انرژي جنبشي
Kyphosis
خميدگي روبه جلو س��تون فقرات که عموما در پيري مشاهد ه ميشود.
کيفوز يا کوژپشتي ممکن است بعلت پيري ،راشيتيسم يا نرمي استخوان
و يا سل ستون فقرات ايجاد شود
(Laryngeal mask airway (LMA
نوع��ی ايروی جايگزين اس��ت که در صورت عدم موفقيت درگذاش��تن
لوله تراش��ه يا دردسترس نبودن آن ،مورد اس��تفاده قرار ميگيرد .اين
ايروی شامل يک ماسک سيليکونی قابل باد کردن و لوله الستيکی رابط
ميباش��د .بدون ديد مس��تقيم در ناحيه فارنک��س و روی دهانه حنجره
گذاشته ميشود.
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Laws of motion
قواني��ن علمي مرتبط با حرکت .قانون اول حرکت نيوتوني :يک جس��م
س��اکن در حالت سکون باقي خواهد ماند و يک جسم متحرک در حال
حرک��ت خواهد بود ،مگر آنکه نيرويي خارج��ي اين وضعيتها را تغيير
دهد
Ligament
يک باند محکم از بافت فيبري که يک اس��تخوان را به اس��تخوان ديگر
متصل ميکند .ليگامان
Ligamentum arteriosum
يکي از بقاياي گردش خون جنيني و نقطه ثبات قوس آئورت
Logroll
روش��ي براي چرخاندن مصدوم دچار آس��يب احتمالي ستون فقرات از
يک سمت به سمت ديگر يا چرخش کلي بدن او .در اين روش به کمک
دس��ت از وارد ش��دن حرکات خطرناک و بيش از حد به س��تون فقرات
ممانعت بعمل ميآيد .با اين روش مصدوم مشکوک به ناپايداري ستون
فقرات را روي النگبورد قرار ميدهند
Lucid interval
دوره فعاليت نرمال مغزي مابين دورههاي اختالل در شعور و ناهوشياري.
دورۀ روشنايي ،لوسيد اينتروال
Lumbar spine
آن بخش از س��تون فقرات که در پايين تر از س��تون فقرات پشتي قرار
داشته و شامل پنج مهره کمري است( .)L1-L5ستون فقرات کمري
Mass
وزن مصدوم يا قرباني
(Mass (multiple) casualty incident(MCI
حادثهاي که با يک مکانيس��م دريک زمان و يک مکان تلفات زيادي را
بوجود ميآورد .سانحه پرتلفات ( .)MCIسوانحي نظير سقوط هواپيما،
زلزله و آتش سوزي از اين جملهاند
(Mean arterial pressure(MAP
فشار متوسط سيس��تم عروقي که از طريق اضافه کردن يک سوم فشار
نبض به فشار دياستوليک بدست ميآيد.
Mechanical energy
آن بخش از انرژي که مرتبط با حرکت است .انرژي مکانيکي
Mediastinum
وسط حفره قفسه سينه که حاوي قلب ،عروق بزرگ ،تراشه ،برونشهاي
اصلي و مري است .مدياستن
)Medulla (medulla oblongata
بخشي از ساقه مغز موسوم به بصل النخاع که مرکز اصلي تنظيم کنترل
اتونوميک سيستم قلبي عروقي ميباشد
Meninges
سه پردهاي که بافت مغز و طناب نخاعي را ميپوشانند .مننژها
Metabolic acidosis
اس��يدوز حاصل از افزايش اس��يدهاي بدن غيراز اسيد کربنيک .اسيدوز
متابوليک
Metabolism

حاص��ل جمع کليه تغيي��رات فيزيکي و ش��يميايي ک��ه در درون يک
ارگانيس��م صورت ميگيرند .تمامي تغييرات مرتبط با انرژي و مواد که
در درون سلولهاي زنده روي ميدهند .متابوليسم
Minute volume
مقدار هواي مبادله شده در مدت يک دقيقه که حاصلضرب تعداد تنفس
در حجم هواي يک نفس ميباشد .حجم دقيقهاي
Myocardial contusion
کوفتگي ميوکارد يا عضله قلب
Myocardium
اليه مياني و ضخيم ترين اليه ديواره قلب که از عضله تشکيل شدهاست.
ميوکارد
)Nares (singular: naris
س��وراخهاي بيني که امکان ورود هوا از بي��رون به داخل حلق را فراهم
ميآورند .سوراخهاي قدامي موس��وم به منخرين ميباشند .سوراخهاي
خلفي دو عدد بوده و در پش��ت حفره بيني قرار گرفتهاند .اين سوراخها
به ناحيه فوقاني حلق متصل ميشوند
Nasopharyngeal airway
نوع��ي ايروي که در س��وراخ بيني قرار گرفته ،از ک��ف حفره بيني عبور
کرده و مس��تقيما وارد بخش خلفي ناحيه نازوفارنکس ميشود .اين نوع
ايروي عموما در مصدومان داراي رفلکس گگ بخوبي تحمل ميشود
Nasopharynx
بخ��ش فوقان��ي راه هواي��ي که در ب��االي کام ن��رم قرار گرفتهاس��ت.
نازوفارنگس
Neural arches
طرفين داراي انحناي مهرهها .قوسهاي نورال
Neurogenic shock
ش��وک حاصل از آسيب ديدگي س��تون فقرات گردني .در اين وضعيت،
طناب نخاعي در نقطهاي باالتر از محل خروج اعصاب سمپاتيک آسيب
ي بيند .شوک نوروژنيک
م
Newborn
کودک از بدو تولد تا سن  6هفتگي .نوزاد
Nonpatent airway
راه هوائي مسدود شده
)Nonrebreather reservior mask (NRB
نوعي ماس��ک اکس��يژن داراي کيس��ه ذخيره و دريچه که امکان خروج
هواي بازدمي را فراهم ميآورد .اين وسيله اگر به منبع اکسيژني با فشار
باال وصل ش��ود ،اکس��يژن با تراکم بين  85درصد ت��ا  100درصد را به
مصدوم ميرساند.
Obtundation
ابهام حسي .درک ناواضح حسي
Occipital condyles
دو برجس��تگي گرد در انتهاي استخوان پشت سري در ناحيه خلف سر.
کونديلهاي پشت سري
Oculomotor nerve
سومين جفت اعصاب مغزي که انقباض مردمکها را کنترل ميکند

واژه نامه

Odontoid process
زائ��ده دندان مانند روي س��طح فوقاني دومين مه��ره گردني (اگزيس)
ک��ه اولين مه��ره گردني (اطلس) حول آن ميچرخ��د .اين وضع امکان
چرخش سر را تا حدود  180درجه فراهم ميآورد.
Offline medical direction
پروتکلهاي مکتوب که ميتوان براساس آنها مراقبت پيشبيمارستاني
را راسا انجام داد.
Oncotic pressure
فشاري که مقدار مايع موجود در فضاي عروقي را تعيين ميکند
Online medical direction
بي س��يم يا خط تلفني که امداد پيشبيمارستاني از آن طريق ميتواند
وضع مصدوم را از صحنه حادثه به اطالع ساير پرسنل پزشکي و درماني
برساند
Open fracture
شکس��تگي اس��تخوان که در آن پوس��ت ب��دن دچار پارگي ميش��ود.
شکستگي باز
)Open pneumothorax (sucking chest wound
يک زخم نافذ وارده به ديواره قفس��ه س��ينه که موجب بازشدن ديواره
ش��ده و امکان ورود هواي خارجي را ب��ه داخل توراکس فراهم ميآورد.
پنوموتوراکس باز يا زخم مکنده ديواره قفسه سينه
Oropharyngeal airway
نوعي ايروي که از روي زبان به داخل فضاي اُروفارنکس فوقاني گذاشته
ميشود .اين وسيله زبان را در قسمت جلو نگه داشته و موجب باز شدن
راه هوايي ميش��ود .فقط در افرادي مورد استفاده قرار ميگيرد که فاقد
رفلکس گگ باشند.ايروي اروفارنژيال
Oropharynx
بخش��ي مرکزي فارنگس يا حلق که در فاصل��ه کام نرم و بخش فوقاني
اپيگلوت قرار دارد .اُروفارنگس
Osmosis
حرکت آب يا س��اير محلولها از عرض يک غشا از ناحيه هيپوتونيک به
ناحيه هيپرتونيک
Osteoporosis
فقدان دانس��يته (تراکم) طبيعي استخوان که موجب نازک شدن بافت
اس��تخواني و پيدايش س��وراخهاي کوچک در آن ميشود .اين اختالل
ميتواند موجب درد (مخصوصا در ناحيه تحتاني پشت)  ،شکستگيهاي
مکرر اس��تخوان ،کاهش قد و بهم ريختگي فرم بدن ش��ود .اُستئوپوروز
معموال بخشي از روند پيري است
Overtriage
مشکل ناشي از انتقال مصدومان دچار حداقل آسيب يا آسيب نديده به
مراكز تروما .اُورترياژ
Oxygen consumption
حجم اکسيژن مصرفي توسط بدن در مدت يک دقيقه
Palpation
پروسه معاينه بدن بيمار يا مصدوم با استفاده از قرار دادن کف دست يا
انگشتان روي سطح خارجي بدن بمنظور کشف شواهد و عالئم ناشي از
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بيماري ،اختالالت غيرطبيعي و آسيبهاي زمينهاي .مالمسه
Para-anesthesia
فقدان حس در اندامهاي تحتاني .پاراانستزي
Paradoxical motion
حرکت ناش��ي از ترکيب فش��ار کم موجود در قفس��ه سينه و فشار زياد
اتمسفر خارجي که موجب حرکت رو به داخل فاليل چست در زمان دم
ميشود .حرکت پارادوکس
Paradoxical pulse
وضعيتي که در آن فش��ار سيس��توليک مصدوم هنگام دم بيش از ده تا
پانزده ميليمتر جيوه کاهش پيدا ميکند .اين وضع معموال ناشي از تاثير
افزايش فشار داخل قفسه سينه ميباشد .نبض پارادوکس
Paraplegia
فقدان حرکت (فلج) در اندامهاي تحتاني .پاراپلژي
Parasympathetic acute stress reaction
کند شدن پاسخهاي بدن که ممکن است به سنکوپ منجر شود
Parasympathetic nervous system
آن بخش از سيستم عصبي که کارکردهاي بدن را در حالت طبيعي نگه
ميدارد .سيستم اعصاب پاراسمپاتيک
Paresis
ضعف موضعي يا فلج بخشي (کمتر از فلج تمام عيار) بدن که در برخي
موارد ناشي از التهاب يا آسيب ديدگي عصب ميباشد .پارزي
Parietal pleura
غش��ا نازکي که س��طح داخلي حفره قفس��ه سينه را ميپوش��اند .پلور
پاريتال
Parkland formula
فرمولي براي جايگزيني مايع در مصدومان دچار سوختگي
Partial – thickness (second- degree) burns
سوختگي محدود به اپي درم و درم .پوست دچار قرمزي ،تاول و زخمهاي
باز نشت کننده ميشود .سوختگي درجه دوم يا نيمه ضخامت
Patent airway
راه هوايي باز و بدون انس��داد طوريکه امکان تبادل حجم هواي کافي را
فراهم آورد
Pathophysiology
علم مطالعه تغييرات ناشي از بيماري يا آسيب در بدن .پاتوفيزيولوژي
PEARRL
مردمکهاي مس��اوي ،گرد و پاسخ دهنده به نور .اين واژه براي ارزيابي
چش��مهاي مصدوم کاربرد دارد .رفلکس انقباضي مردمکها نيز معموال
مشمول اين ارزيابي است.
Pediatric
مربوط به کودکان .بررس��ي آسيبها و امراضي که دچار کودکان (از بدو
تولد تا  16سالگي) ميشوند
)Pediatric trauma Score(PTS
يک سيستم امتياز بندي باليني براساس اطالعات بدست آمده که امکان
پيش بيني ش��دت ضايع��ه را دارا بوده و براي انجام تري��اژ در کودکان
مصدوم بکار ميرود
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Penetration trauma
تروم��اي ناش��ي از نفوذ جس��م تيز و برن��ده به پوس��ت .معموال موجب
حفرههاي موقت و دائمي ميگردد .تروماي نافذ
)Percutaneous transtracheal ventilation (PTV
روش��ي ک��ه در آن يک س��وزن ش��ماره  16ي��ا بزرگت��ر از طريق پرده
کريکوتيروئيد يا مستقيما از طريق ديواره تراشه به داخل تراشه گذاشته
ميشود تا تهويه براي مصدوم برقرار شود
Perfusion
حرک��ت مايع از درون يک ارگان يا بخش��ي از بدن .همچنين به مفهوم
شناور شدن بافت يا سلولهاي بافتي در خون يا بخشهاي مايع خون
Pericardial space
ي��ک فض��اي بالق��وه موج��ود در بي��ن عضله قل��ب و پري��کارد .فضاي
پريکاردي
Pericardial tamponade
تحت فش��ار قرار گرفتن قلب بعلت تجمع خون در ساک پريکاردي (که
قلب را احاطه کردهاست) .گاهي به آن تامپوناد قلبي هم گفته ميشود.
تامپوناد پريکاردي
Pericardiocentesis
روشي براي برداشتن خوني که در ساک پريکاردي تجمع پيدا کردهاست.
پريکارديوسنتز
Pericardium
يک پرده محکم فيبري قابل انعطاف اما غير االستيک که قلب را احاطه
کردهاست .پريکارد
Peristalsis
حرکات عضالنی رو به جلو رودهها
Peritoneal space
فضاي��ي در حفره ش��کمي که حاوي روده ،طحال ،کبد ،معده و کيس��ه
صفرا ميباشد .اين فضا با پريتوان پوشيده ميشود .فضاي صفاقي
Peritoneum
پوشش حفره شکمي .صفاق يا پريتوان
Peritonitis
التهاب صفاق .پريتونيت
Phantom pain
احساس درد در اندام يا قسمتي از بدن که دچار آمپوتاسيون شدهاست.
درد عضو خيالي
Pharynx
گلو يا حلق .ساختماني لوله مانند که معبر لولههاي تنفسي و گوارشي است.
اروفارنکس :ناحيهاي از حلق که در پشت دهان قرار گرفتهاست .نازوفارنکس:
ناحيهاي از حلق که در وراي سوراخهاي خلفي بيني قرار دارد.
Pia mater
غش��ا يا پردهاي عروقي و نازک که تقريبا ب��ه مغز و طناب نخاعي و نيز
بخش پروگزيمال اعصاب چسبيدهاست .داخلي ترين اليه پردههاي سه
گانه پوشاننده مغز .نرم شامه
Pleura
غشا نازکي که سطح داخلي حفره توراسيک و ريهها را پوشاندهاست .آن

بخش��ي که حفره توراسيک را ميپوشاند موسوم به پلورپاريتال ميباشد
اما بخش پوشاننده ريهها پلور احشائي ناميده ميشود .پرده جنب
Pleural fluid
مايعي که موجب کش��ش سطحي در بين دو غشا پلوري شده و موجب
ميشود تا دو اليه کامال بهم چسبيده باشند .مايع جنب يا پلور
)Pneumatic antishock garment (PASG
ش��لواري اس��ت که براي اعمال فش��ار روي بخش تحتاني بدن طراحي
شدهاس��ت .اين ش��لوار از تجمع خون در حفره ش��کم و لگن جلوگيري
ميکند .به اين وس��يله ش��لوارک طبي ضد شوک ( )MASTنيز گفته
ميشود .شلوارک بادي ضد شوک
Pneumothorax
ضايع��هاي که موج��ب تجمع هوا در فضاي پلور ش��ده و معموال موجب
کوالپس يا روي هم خوابيدگي ريه ميگردد .پنوموتوراکس ميتواند باز
يا بسته باشد .در پنوموتوراکس باز سوراخي در ديواره قفسه سينه وجود
دارد .پنوموتوراکس بسته به علت تروماي بالنت يا کوالپس خودبخودي
ريه ايجاد ميشود
Postevent phase
اين مرحله بالفاصله بعداز جذب انرژي ش��روع شده و موجب تروماتيزه
کردن فرد ميش��ود .فاز مراقبت پيشبيمارستاني که شامل دوره طاليي
نيز ميشود .فاز بعداز سانحه
Preevent phase
اين مرحله ش��امل کليه وقايع قبل از سانحه ميباشد (مثال خوردن دارو
يا الکل) و نيز بيماريهاي که قبل از بروز س��انحه وجود داش��تهاند مثال
بيماريهاي طبي حاد يا قبال موجود .اين مرحله ش��امل پيش��گيري از
سانحه و مقابله با آن ميباشد
Preload
حجم فش��ار خوني که از دس��تگاه گردش خون سيستميک به قلب باز
ميگردد (بازگشت وريدي) .پيش بار قلبي
Premature ventricular contraction
انقب��اض ناقص ،نامنظم و اضافي بطنه��اي قلب بعلت وجود کانونهاي
نابجاي تحريک کننده .دومين بي نظمي شايع قلبي
Presbycusis
کاهش تدريجي در قدرت شنوايي .پيرگوشي
Presbyopia
دوربيني يا پيرچشمي
Preschooler
کودک در سنين  2تا  6ساله .کودکان پيش دبستاني
Priapism
حالتي که در آن آلت تناس��لي مرد به م��دت طوالني در وضعيت نعوظ
قرار دارد .ممکن اس��ت ناش��ي از سنگ ادراري يا آسيب وارده به ستون
فقرات تحتاني باشد .پرياپيسم
Primary brain injury
تروماي مس��تقيم وارده به بافت مغز و آس��يبهاي عروق��ي همراه آن.
آسيب اوليه مغز
Primary injuries of blasts
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آس��يبهاي ناش��ي از موج فش��اري انفج��ار (مانند خونري��زي ريوي،
پنوموتوراکس ،پارگي لوله گوارش)
Primary survey
ارزياب��ي اوليه راه هوايي ،تنف��س ،گردش خون ،ناتوان��ي نورولوژيک و
درآوردن لباسها به منظور شناس��ايي و مراقبت از آس��يبهاي مهلک.
ارزيابي اوليه
Psychogenic shock
يک نوع ش��وک نوروژنيک موقتي بعلت اس��ترس پسيکولوژيک .شوک
پسيکولوژيک
Pulmonary contusion
کوفتگي ريوي .اين وضع ميتواند ثانويه به تروماي بالنت يا نافذ باشد
Pulmonary diffusion
حرکت اکس��يژن از آلوئولها و عبور آن از غش��ا مويرگهاي آلوئولي و
ورود آن به داخل گلبولهاي قرمز يا پالسما
Pulmonary function
بازبودن راه هوائي ،تهويه ،ديفوزيون و پرفوزيون که منجر به آماده شدن
خون ش��رياني حاوي اکسيژن کافي براي پيش��برد متابوليسم هوازي و
نيز س��طح خوني مناسب دي اکسيد کربن براي حفظ تعادل اسيد و باز
بافتها ميشود .عملکرد ريوي
Pulse oximeter
وسيلهاي که درجه اشباع اکس��ي هموگلوبين شرياني را نشان ميدهد.
اين کار توس��ط اندازه گيري نسبت جذب نور قرمز و مادون قرمزي که
از بافت عبور ميکند انجام ميشود .پالس اُکسيمتر
Pulse pressure
افزايش فش��اري که ب��ا هر بار خروج خ��ون از بطنها ايجاد ميش��ود.
همچنين به مقداري اختالف بين فش��ارهاي سيستوليک و دياستوليک
اطالق ميگردد .فشار نبض
Quadriplegia
فلج هر چهار اندام فوقاني و تحتاني .کوادري پلژي
)Raccoon eyes (periorbital ecchymosis
ناحيه دچار اکيموز شديد در اطراف چشم که به لبههاي اوربيت محدود
ميشود .اکيموز اطراف چشم .عالمت راکون يا چشمهاي راکون
Radiation
انتقال مس��تقيم انرژي از يک جس��م گرم به يک جس��م سرد از طريق
تشعشع نور مادون قرمز .رادياسيون
Rapid deceleration mechanism
مجموعهاي از س��ه نوع تصادم که به هنگام توقف ناگهاني حرکت رو به
جلوي خودرو مش��اهده ميش��وند .تصادم خودرو به جسم ديگر ،تصادم
سرنشين به خودرو و تصادم اندامهاي داخلي سرنشين به همديگر
Rapid sequence intubation
روش آماده کردن مصدوم براي لوله گذاري يا انتوباسيون که از داروهاي
فارماکولوژيک بمنظور آرام کردن مصدوم و شل نمودن عضالت استفاده
ميشود
Residual volume
هواي��ي ک��ه در آلوئولها و برونشها محبوس اس��ت و نميتوان حتي با

بازدم عميق آنرا بيرون داد .حجم باقيمانده
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Respiration
کلي��ه مراحل تهويهاي و گردش خوني درگير در تبادل اکس��يژن و دي
اکسيد کربن مابين اتمسفر خارجي و سلولهاي بدن .در پزشکي گاهي
اوقات به مفهوم محدودتر تنفس و مراحل تهويه اطالق ميشود
Respiratory tract
مس��ير حرکت هوا مابين هواي خارجي و آلوئولها ،ش��امل حفره بيني،
حفره دهاني ،حلق ،حنجره ،تراشه ،برونشها و ريهها .لوله تنفسي
Response time
فاصله زماني وقوع سانحه تا رسيدن نيروهاي امدادي پزشکي به صحنه
حادثه .زمان پاسخ
Retrograde amnesia
فق��دان حافظه در م��ورد حوادث و موقعيتهاي قبل از بروز س��انحه يا
بيم��اري .همچنين ب��ه مفهوم فقدان حافظه در مورد حوادث گذش��ته.
فراموشي نسبت به گذشته
Retroperitoneal space
فضايي در خلف حفره ش��کمي که در برگيرنده کليهها ،حالبها ،مثانه،
ارگانهاي تناسلي ،وريد اجوف تحتاني ،آئورت شکمي ،پانکراس ،بخشي
از دوازدهه ،کولون و رکتوم ميباشد .فضاي خلف صفاقي
Revised trauma score
روشي براي امتياز دهي وبرآورد شدت تروما در کودکان مصدوم
Rotational impact
وقتيک��ه خودروي به جلو يا عقب خودروي ديگر برخورد ميکند موجب
ميشود تا از نقطه برخورد به سمتي چرخش پيدا کند .همچنين هر گاه
گوش��هاي از خودرو به جس��م ثابتي يا جسم متحرک با سرعت کمتري
ي��ا خودرو ديگري در خالف جهت برخورد کند دچار چرخش ميگردد.
ضربه چرخشي
Rule of nines
تقس��يم بندي توپوگرافيک بدن (عموما براس��اس  9%و  )18%بمنظور
برآورد ميزان سطح سوخته آن .قانون ن ُهها
Sacral spine
بخش��ي از س��تون فقرات که در زير س��تون فقرات کمري قرار داشته و
ش��امل  5مهره س��اکرال ( )S1- S5ميباش��د .اين مهرهها به همديگر
متصل شده و ساکروم را تشکيل ميدهند .ساکروم پايه ستون فقرات و
نيز بخشي از کمربند لگني است .ستون فقرات ساکرال
Safety
برآورد کليه احتماالت خطر و اطمينان از اينکه هيچگونه خطر و تهديد
منطقي وجود ندارد .ايمني
SAR
عمليات جستجو و نجات
Scalp
خارجي ترين اليه ناحيه سر ،پوست سر ،اسکالپ
Scene
صحنه حادثهاي که اتفاق افتاده و قرار است ارزيابي شود .در يکMVC
اين ارزيابي شامل تعداد خودروها و نيروهايي است که به همديگر برخورد
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کرده و شدت و نوع آسيبهاي وارده به هر کدام از آنها ميباشد
School-age child
کودک سنين  6تا  12سال .کودک مدرسه رو
Secondary brain injury
گس��ترش شدت آس��يب اوليه مغز بعلت دخالت فاکتورهايي که موجب
نقص نورولوژيک دائمي تر و بزرگتري ميشوند .آسيب ثانويه مغز
Secondary injuries of blasts
آس��يبهاي وارده به يک مصدوم توس��ط قطعات پرتاب��ي ،ترکشهاي
انفجاري يا س��اير قطعات ناش��ي از يک انفجار .آسيبهاي ثانويه ناشي
از انفجار
Secondary survey
بررسي و ارزيابي از فرق سر تا نوک پاي مصدوم ترومايي .ارزيابي ثانويه.
اين ارزيابي فقط زماني انجام ميشود که ارزيابي اوليه به اتمام رسيده و
هيچگونه مش��کل خطرناکي پيدا نشده باشد .در مصدومان اورژانسي در
خالل انتقال به مرکز درماني انجام ميشود
Semipermeable membrane
پردهاي که امکان عبور مايعات را ميدهد ،اما مواد محلول در مايع از آن
ي کنند .پرده نيمه تراوا
عبور نم 
Senescence
روند پيري ،کهولت
Sensory examination
معاينه عمومي توان و پاسخ حسي بمنظور تشخيص وجود يا عدم وجود
حس در هر کدام از چهار اندام .معاينه حسي
Sepsis
عفونت ،سپسيس
Septic shock
ش��وک ناش��ي از هورمونهاي فعال موضعي که بعلت گسترش عفونت
توليد شده و موجب آسيب ديواره عروق خوني ميشوند .اين روند منجر
به گشاد شدگي عروق محيطي و نشت مايع از مويرگها به داخل فضاي
ميان بافتي ميگردد
Shear
تغيير سرعت يک نيرو که منجر به قطع يا پارگي قطعات بدن ميشود
Shock
فقدان گسترده پرفوزيون بافتها توسط گلبولهاي قرمز اکسيژن دار که
منجر به متابوليسم غيرهوازي و کاهش توليد انرژي ميشود .شوک
Sinoatrial node
گرهي در محل تالقي وريد اجوف فوقاني و دهليز راس��ت قلب .اين گره
بعن��وان نقطه ش��روع ضربان زني قلب در نظر گرفته ميش��ود .در افراد
سالم ،شروع ضربان در اين نقطه موجب انقباض دهليزي و بعداز قدري
کاهش سرعت ،انقباض بطنهاي قلب ميگردد .گره سينوسي دهليزي
Situation
حوادث ،روابط و نقش افراد يا گروههاي دخيل در يک س��انحه .موقعيت
(برای مثال ،اختالفات محلي ،وقوع يک  MVCبدون دليل واضح ،فرد
س��المندي که به تنهائي زندگي ميکن��د ،وقوع يک تيراندازي) اهميت
فراواني در ارزيابي صحنه حادثه دارد.

)Skull (cranium
چندين استخوان که در دوران کودکي به هم جوش خورده و ساختمان
واحدي را تشکيل ميدهند .جمجمه
Sniffing position
ق��رار دادن ناحي��ه مياني ص��ورت در وضعيت فوقان��ي قدامي مختصر.
وضعيت فين کردن
Spinal shock
واژهاي که داللت بر آس��يب طناب نخاعي داشته و منجر به ازبين رفتن
موقت عملکرد حسي و حرکتي ميشود .شوک نخاعي
Spinal stenosis
تنک شدن کانال نخاعي .استنوز
Spinous process
زائدهاي دمي شکل روي ناحيه خلفي مهرهها .زائده خاري
Sprain
ضايع��هاي که در آن ليگامانها دچار کش��يدگي و حت��ي پارگي جزئي
ميشوند .اسپرين
Strain
آس��يب ديدگي بافت نرم يا اسپاس��م عضالت پيرامون يک مفصل يا هر
جائي که عضالت وجود دارند .استرين
Stroke volume
حج��م خوني که در هر انقب��اض يا ضربان قلبي پمپاژ ميش��ود .حجم
ضربهای
Subarachnoid hemorrhage
خونري��زي به داخل فض��اي زير عنکبوتيه که پ��ر از مايع مغزي نخاعي
است
Subarachnoid space
فضاي مابين نرم ش��امه و پ��رده آراکنوئيد که حاوي مايع مغزي نخاعي
و وريدهاي مننژي ميباش��د .فضاي زير عنکبوتيه .اين فضا محل شايع
هماتومهاي سابدورال ميباشد
Subcutaneous layer
الي��هاي از پوس��ت که در زي��ر درم قرار گرفته و ش��امل بافت فيبري و
االستيکي و نيز بافت چربي ميباشد .اليه زير پوستي يا زير جلدي
Subdural hematoma
تجمع خون مابين سخت شامه و پرده آراکنوئيد .هماتوم سابدورال
Superficial (first- degree) burns
س��وختگي محدود به اپي درم که موجب قرمزي و التهاب پوست و درد
ميشود .سوختگي سطحي يا درجه اول
Supine hypotension syndrome
کاهش فش��ار خون به دليل تحت فش��ار گرفتن وريدهاي اجوف توسط
رحم
Surgical cricothyrotomy
روش��ي براي بازنمودن راه هوايي مصدوم که ميتوان آنرا ”آخرين چاره“
در نظ��ر گرفت .در اي��ن روش از طريق جراحي س��وراخي در غضروف
کريکوئيد در ناحيه گردن ايجاد ميش��ود تا راه هوائي به داخل تراش��ه
ي جراحي
بازگردد .کريکوتايروتوم 
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Sympathetic acute stress reaction
پاس��خ” قرار يا ف��رار“ که در آن کارکردهاي بدن��ي افزايش يافته و درد
ماسکه ميشود
Sympathetic nervous system
آن بخ��ش از سيس��تم اعصاب که موجب پاس��خ قرار يا ف��رار ميگردد.
سيستم عصبي سمپاتيک
Synovial fluid
مايع موجود در درون مفاصل .مايع سينوويال
Systemic vascular resistance
مقدار مقاومت در برابر عبور خون از طريق عروق .هر گاه عروق منقبض
ش��وند اين مقاومت افزايش پيدا ميکند .هر ن��وع تغييري در قطر لوله
يا االستيس��يته عروق خون��ي ميتواند بر مقدار مقاوم��ت تاثير بگذارد.
مقاومت عروقي سيستميک
Systole
انقباض بطني ،سيستول
Systolic blood pressure
حداکثر فش��ار خون که ناش��ي از انقباض بطنهاي قلب ميباشد .فشار
خون سيستوليک
Tachycardia
ضربان غيرطبيعي و س��ريع قلب که در يک فرد بالغ بيش از صد بار در
دقيقه است .تاکي کاردي
Tachypnea
افزايش غير طبيعي تعداد تنفس در دقيقه .تاکي پنه
Tendon
يک طناب محکم فيبري و غير االس��تيک که يک عضله را به استخوان
متصل ميکند .تاندون
Tension pneumothorax
وضعيتي که در آن فش��ار هواي موجود در فضاي جنب از فشار اتمسفر
خارجي بيش��تر بوده و قادر به خروج از آن نيس��ت .سمت گرفتار دچار
پرش��دگي شديد هوا ش��ده و به ريههاي همان سمت فشار خواهد آورد.
مدياستن به سمت مقابل تغيير جهت داده و ريه ديگر را نيز ميخواباند.
پنوتوراکس فشاري معموال پيش رونده بوده و عنقريب منجر به وضعيت
مهلکي خواهد شد
Tentorial herniation
در حالت عادي مغز (مخ) در باالي چادرينه قرار دارد .هرگاه بخش��ي از
مغز بعلت افــزايش فــــش��ار داخل جمجمهاي از ش��کاف چادرينه به
سمت پايين حرکت کند فتق چادرينهاي روي خواهد داد
)Tentorium cereblli (tentorium
اليهاي از سخت شامه که پوششي روي مخچه تشکيل ميدهد .چادرينه
بخشي از کف جمجمهاست که دقيقا زير مخ قرار گرفتهاست .چادرينه
Tertiary injuries of blasts
س��ومين گروه از آس��يبهاي ناش��ي از انفجار .اين آسيبها زماني روي
ميدهن��د که مـــصدوم خــودش بصورت پرتابهاي درآمده و به اش��يا
ديگر برخورد ميکند .آس��يبهاي گروه سوم شبيه به آسيبهاي ناشي
از پرتاب شدن از خودرو يا افتادن از ارتفاع بوده و معموال قابل مشاهده

ميباشند
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Thoracic spine
آن بخش از ستون فقرات که در حد فاصل ستون فقرات گردني (از باال)
و ستون فقرات کمري (از پايين) قرار گرفته و حاوي دوازده مهره پشتي
( )T1 – T12ميباش��د .دوازده جفت دنده به مهرههاي پش��تي متصل
ميشوند .ستون فقرات پشتي
)Thorax (thoracic cavity
اس��توانهاي مجوف که حاصل اتصال دوازده جفت دنده به ستون فقرات
پش��تي (از پشت) و ده جفت دنده بهاس��تخوان جناغ (از جلو) ميباشد.
دو جف��ت از دندههاي پاييني فقط از پش��ت به مهرهها متصل بوده و از
جلو آزاد هس��تند (دندههاي شناور) .حفره توراسيک از پايين محدود به
ديافراگم ميباشد .حفره قفسه سينه
Tidal volume
حجم طبيعي هوايي که در هر بار تهويه (تنفس) مبادله ميشود .در يک
فرد بالغ اين حجم حدود  500ميلي ليتر ميباشد .حجم جاري
Toddler
کودک سنين يک تا دو ساله .نوپا
Tonsil-tip catheter
نوع��ي ساکش��ن ريجيد يا غير قابل انعطاف که براي برداش��تن س��ريع
مقادير زيادي مايع ،مواد اس��تفراغي و ترش��حات ديگر از ناحيه دهان و
حلق طراحي ش��ده و مانع از آسپيراسيون اين مواد ميشود .کاتتر نوک
لوزهاي
Total lung capacity
حج��م کلي هواي موجود در ريهها بعداز يک استنش��اق عميق .ظرفيت
کلي ريهها
Toxemia
گس��ــــــترش و تـــوزي��ع م��واد س��مي حاص��ل از باکــــتريه��ا
(توکسينها) در سراسر بدن .توکسمي
Trauma chin lift
اين مانور براي بازنگه داشتن راه هوايي مصدومان دچار انسداد آناتوميک
ب��کار م��يرود .در اين مانور چانه و دندانهاي پي��ش تحتاني مصدوم را
گرفته و قدري باال ميآورند .اين کار موجب کش��يده ش��دن اس��تخوان
مانديبل به سمت جلو خواهد شد .مانور باال آوردن چانه
Trauma jaw thrust
اين مانور با کمترين حرکت يا اساس��ا بدون ايجاد حرکت در ناحيه سر
و س��تون فقرات گردني موجب بازش��دن راه هوايي خواهد شد .در اين
مانور با قرار دادن انگشتان شست روي دو قوس زايگوماتيک و قرار دادن
انگش��تان اشاره و بلند در زير استخوان مانديبل (آرواره پايين) و به جلو
حرک��ت دادن هر دو آرواره پايين و باال در همان زاويه انجام ميش��ود.
مانور حرکت دادن رو به جلو آرواره
Traumatic aneurysm
گشاد ش��دگي ،ترکيدن يا پارگي غيرعادي عروق خوني بزرگ (معموال
آئورت) در اثر يا مرتبط با ضربات وارده .آنوريسم تروماتيک
Traumatic asphyxia
تروماي بالنت و خرد کننده وارده به قفس��ه س��ينه و ش��کم که موجب
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افزايش بيش از حد فشار داخل عروقي شده و منجر به پارگي مويرگها
ميشود .آسفکسي تروماتيک
Trendelenburg position
پايي��ن آوردن ناحيه س��ر همزمان با باال بردن پاه��اي مصدوم .اين کار
معم��وال با باال بردن انتهاي پائي النگبورد در قياس با انتهاي س��ري آن
انجام ميشود .در اين وضعيت (که شکم باالتر از قفسه سينه است) وزن
محتويات ش��کم روي ديافراگم فش��ار آورده و قدري تنفس را با مشکل
روبرو ميس��ازد .وضعيت ترندلنبرگ .در نوع اصالح شده آن ،ناحيه سر
و تن��ه در حالت افقي قرار گرفت��ه و فقط پاها را باال ميآورند .اين وضع
مشکالت تنفسي را به حداقل ميرساند
Triage
کلمهاي فرانس��وي ب��ه مفهوم ” دس��ته بندي ک��ردن “ ،روندي که در
آن گروهي از مصدومان براس��اس اولويت نياز به مراقبت دس��ته بندي
ميش��وند .زمانيکه فقط چن��د مصدوم وجود دارند ،تري��اژ بصورت فرد
ب��ه فرد انجام ش��ده و بعد از اتمام مراقبته��اي الزم براي نيازمندترين
مصدوم ،سراغ مصدوم با نيازمندي کمتري ميروند .در حوادث پرتلفات
( ، )MCIترياژ براساس فوريت و احتمال زنده ماندن فرد انجام ميشود.
ترياژ
Tumble
حرکت چرخش��ي .اگر گلولهاي در مس��ير حرکت خود با مقاومت روبرو
شود نوک آن معموال با اين شيوه حرکت به پيش ميرود
Undertrige
مشکل ناشي از شناسايي نشدن مصدومان شديدا بدحال و انتقال آنها
به مراکز غيرترومايي
Up – and- over pathway
حرک��ت روبه جل��و بدن و برخورد آن به فرمان ماش��ين در هنگام وقوع
 .MVCدر اين حالت قفس��ه سينه و ش��کم به ميله فرمان و ناحيه سر
به شيش��ه جلو خودرو برخورد خواهند نمود .در خودروهاي مسافربري
(که عموما وضعيت نيمه نشستهاست)  ،بعد از اتمام حرکت پايين و زير
يعني زمانيکه زانوها به داش��بورد برخورد نمودند ،بدن دچار حرکت باال
و جلو ميش��ود .در برخي کاميونها (که راننده کامال قائم نشستهاست)
پاها به پدالها برخورد نموده و حرکت باال و جلو از ابتدا اتفاق ميافتد.
حرکت در مسير باال و جلو
Vagal
مرتــــب��ط ب��ا تحريک عصب واگ (عصب ش��ماره  10مغزي) .پاس��خ
پاراسمپاتيک که موجب کاهش ضربان قلب و قدرت انقباضي عضله آن
و نيز نگه داشتن بدن در محدودههاي حداقل ميشود .اين پاسخ ضربان
قلب را در حداقل قابل قبول نگه ميدارد .تحريک تصادفي واگ ميتواند
منجر به برادي کاردي نامطلوب شود .اين وضع برون ده قلبي و گردش
خون را باز هم کاهش ميدهد
Vagus nerve
عص��ب دهم جمجمهاي .اگر اي��ن عصب تحريک ش��ود ،عليرغم مقدار
موجود کاتکوالمينها ،ضربان قلب کاهش پيدا ميکند .اين عصب حاوي
رش��تههاي حرکتي و حسي بوده و در قياس با ساير اعصاب جمجمهاي
گستره توزيع فراوانتري دارد

سرعت حرکت يک جسم

Velocity

Ventilation
حرکت هوا به داخل ريهها و خروج از آنها در طي روند تنفس طبيعي.
روندي مکانيکي که هوا از اتمس��فر خارجي و از راه دهان ،بيني ،حلق،
تراشه ،برونشها و برونشيولها وارد آلوئولها شده و متعاقبا از آنها خارج
ميگردد .تهويه .تهويه دادن يا تنفس دادن به يک مصدوم عبارت است
از برقراري دمهاي با فشار مثبت به کمک وسايل تهويهاي نظير BVM
و مج��ال دادن ب��ه خروج (ب��ازدم) خودبخودي هوا .اي��ن نوع تنفس به
کسانيکه دچار آپنه بوده يا قادر به تهويه کافي نميباشند داده ميشود.
تهويه يا ونتيالسيون
Vertebra
هر کدام از  33قسمت استخواني تشکيل دهنده ستون فقرات .مهره
Vertebral body
آن بخش از مهره که بيش��ترين وزن س��تون فق��رات را تحمل ميکند.
جسم مهرهاي
Vertebral foramina
سوراخ موجود در جسم مهرهها .سوراخ مهرهاي
Visceral pleura
غش��ا يا پرده نازکي که س��طح خارجي ريهها را ميپوشاند .پلور ويزرال
يا احشائي
Whistle- stop catheter
نوعي کاتتر نرم براي ساکش��ن کردن مجاري بين��ي ،اُروفارنکس و لوله
تراشه که امکان ساکشن کردن متناوب و کنترل شده را فراهم ميآورد.
کاتتر نوک س��وتي .اس��م گذاري آن به دليل س��وراخ موجود در انتهاي
پروگزيمال کاتتر ميباش��د .ساکش��ن در انتهاي ديستال آن انجام نمي
ش��ود ،مگر آنکه انگش��تان اُپراتور روي اين س��وراخ يا پ��ورت قرار داده
شوند
Zygomatic arches
اس��تخوانهايي که ناحيه فوقاني گونههاي صورت را تش��کيل ميدهند.
قوسه��اي زايگوماتيک .اين قوسه��ا در طرفين بر ب��االي دندانهاي
آسياب قرار گرفته و معموال به استخوانهاي گونه موسوم ميباشند

