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 ارزیابی اورژانس های تروما                                      

------------------------------------------------------------------------ 

ارزیابی ارزیابی اورژانس های تروما در حوادث مختلف شامل 

است. این پروسه باید توسط  ارزیابی مصدومانو صحنه 

ها قبل از رسیدن به صحنه حادثه   تکنسین های اورژانس، مدت

و با دریافت اطالعات اولیه در مورد صحنه حادثه و مصدومان از 

دیسپتچ شروع شود. بعد از رسیدن به صحنه حادثه، این ارزیابی 

باید با گرفتن اطالعات از خود مصدومان، شاهدان حادثه و یا از 

 سایر واحد های امدادی ادامه یابد. 



ارزیابی اورژانس های تروما، تکنسین های به طور شاخص، در 

اورژانس پیش بیمارستانی به محض رسیدن به صحنه حادثه، با 

 دو اولویت روبرو هستند که عبارتند اند از :  

: اولویت اول برای هر کسی که در یک حادثه  اولین اولویت

ه ارزیابی صحنترومایی درگیر شده باشد، ارزیابی صحنه است. 

یعنی تالش برای برقراری  (scene assessmentحادثه )

امنیت صحنه و توجه موشکافانه به ماهیت واقعی شرایط موجود.  

این پروسه از زمان حرکت به سوی صحنه حادثه و بر اساس 

اطالعات موجود شروع شده و تا زمان رسیدن واحد امداد رسان 

 به آنجا و نیز تا زمان شروع اقدامات مراقبتی توسط امدادگران

ادامه دارد. با این وصف مسائل قابل شناسایی در این ارزیابی باید 

قبل از شروع ارزیابی مصدومان مد نظر قرار گیرند. در بعضی 

شرایط )مثال در وضعیت جنگی نزاع تن به تن( ارزیابی صحنه 

حادثه اهمیت بیشتری داشته و می تواند روش ها و اصول مراقبت 

 از مصدومان را تغییر دهد. 

که بعد از ارزیابی صحنه و در صورت  اولویت دومولویت دوم: ا

است.  ارزیابی مصدومانایمن بودن صحنه انجام می شود، 

تکنسین های اورژانس بعد از ارزیابی مختصر صحنه حادثه، باید 

توجه خود را معطوف به ارزیابی مصدومان بنمایند. آنها باید 

مصدوم یا مصدومان ارزیابی و مراقبت خود را از بدحال ترین 

شروع کنند. توجه و تمرکز باید به موارد زیر باشد : الف( وضعیت 

هایی که ممکن است منجر به مرگ شوند، ب( وضعیت هایی که 

ممکن است منجر به از دست رفتن اندام فوقانی یا تحتانی شود، 

ج( سایر وضعیت هایی که زندگی و اندام را تهدید نمی کنند. با 

آسیب ها، تعداد مصدومان و نزدیکی مرکز درمانی، توجه به شدت 

تکنسین های پیش بیمارستانی ممکن است اساسا فرصت 

رسیدگی به وضعیت های ردیف سوم را پیدا نکنند. یعنی دار 

باید (MCI)واقع، توانایی شناخت و مدیریت سوانح پر تلفات 

توسط تکنسین ها و در خالل ارزیابی صحنه و مصدوم انجام شود. 

، اولویت از تمرکز بر بدحالترین مصدوم به نجات MCIدر یک 

تعداد هر چه بیشتر مصدومان تغییر پیدا می کند. )بهترین اقدام 

 برای بیشترین تعداد(.  

البته انتقال مصدومان بد حال نیز بعد از بیحرکت سازی، باید در 

 ناولین فرصت انجام شود، مگر آنگه گیر افتاده باشند یا آنکه امکا

انتقال فوری میسر نباشد. تکنسین های اورژانس پیش 

بیمارستانی باید حتی المکان زمان تاخیر در صحنه حادثه را به 

حداقل رسانده و سریعا مصدوم را به یک مرکز درمانی دارای 

امکانات جراحی مناسب انتقال دهند. این تاکید به این دلیل است 

ت درمانی اولیه، به که مصدومان بد حال ناپاسخگو به اقداما

احتمال قوی دچار خونریزی داخلی هستند. این خونریزی ادامه 

پیدا می کند مگر آنکه کنترل شود. کنترل خونریزی نیز، غیر از 

 موارد خارجی آن، فقط در اتاق عمل امکان پذیر می باشد. 

ساعت طالیی که اکنون به عنوان زمان طالیی مطرح است برای 

مطرح شد. وی   R. Adam Cowley تراولین بار توسط دک

معتقد بود که زمان بین وقوع سانحه و اجرای مراقبت قطعی از 

مصدوم اهمیت فوق العاده ای دارد. اگر در این ساعت خونریزی 

کنترل نشود و اکسیژن رسانی به بافت ها بدلیل کاهش پرفوزیون، 

کافی نباشد، آسیب به سراسر بدن وارد می شود و شانس زنده 

 اندن مصدوم رو به کاهش می گذارد.م

 

 

 

 

 

 

 به طور کلی ارزیابی اورژانس های تروما و اقدامات درمانی در پیش بیمارستان را طبق الگوریتم زیر انجام دهید :           

 )جدول باید کامل شود(                                                                      

 مداخالت                    ارزیابی اقدام                  



 ( Safetyصحنه )  الف( ایمنی scene(صحنه حادثه 1)

 ب(احتیاطات استانداردهای عمومی

 ج(درخواست کمک اضافی و تجهیزات

(More Resources/Equipment ) 

 

بررسی مکانیسم حادثه و مکانیسم  حادثه(مکانیسم 2)

صدمه یا کینیتیک تروما. 

(Mecganism in injury 

 

  AcBCDE( مصدوم براساس اولویت  primary assessment( ارزیابی اولیه )3)                                    

سن، جنس، مشاهدات و شکایت  General Appearance دید کلی )

 اصلی

 و کد اضافه درخواست کمک

( در patentباز بودن راه هوایی) Air way ارزیابی و حفظ راه هوایی )

 صورت صحبت کردن نرمال مصدوم 

،  snoringارزیابی وجود صداهای 

gurgling   ،stridor  ،crowing 

 Chin-liftو  Jaw-thrustانجام مانور 

 ساکشن 

، OPAوسایل حفظ راه هوایی نظیر

NPA  ،ETT  ،LMA ،Needle 

Cricothyroidotomy 

C- Spine     ستون فقرات با استفاده از   ثابت سازی احتمال آسیب ستون فقرات

دست وفیکس مهره های گردنی با 

 collarاستفاده از کالر گردنی )

cervical ) 

 ارزیابی و حفظ وضعیت تنفس)

Breathing 

از نظر  Lookمشاهده قفسه سینه 

، عمق حرکات قرینه، تعداد تنفس

 تنفس  

از  Listenسمع قفسه سینه 

نظرمساوی بودن و یا کاهش یا عدم 

 وجود صداهای تنفسی 

از نظر وجود  Feelلمس قفسه سینه 

 آمفیزم یا کریپتوس

اکسیژن درمانی به وسیله ماسک 

 یکطرفه 

BMV )تنفس کند/تند غیرنرمال( 

 دکمپرس کردن در تنشن پنوموتراکس

 



ارزیابی و حفظ گردش خون) 

Circulation 

 Externalکنترل خونریزی خارجی )

bleeding) 

 (Pulseارزیابی وضعیت نبض )

 (Skinارزیابی وضعیت پوست )

 

 کنترل خونریزی خارجی با 

 فشار مستقیم -

 تورنیکه  -

آتل گیری اندام های بزرگ نظیر  -

 فمور و لگن و پیشگیری از هایپوترمی

کردن مصدوم و   packageفیکس و   به آمبوالنس  انتقال مصدوم

 انتقال به امبوالنس 

 ارزیابی وضعیت نرولوژیک

Disability : 

تعین سطح هوشیاری مصدوم بر 

 GCS/AVPUاساس معیار 

 (Pupils) ارزیابی وضعیت مردمک ها

ارزیابی وضعیت حسی و حرکتی 

 مصدوم

بیحرکت ستون فقرات و در نتیجه 

با کالر گردن، سراسر بدن مصدوم 

(، backboardتخته پشتی بلند )

پدهای مخصوص ناحیه سر و نیز بند 

 ها )عنکبوتی( 

 Exposure ارزیابی آسیب های مخفی

: 

 Undress theبرهنه کردن مصدوم )

patient ) 

 Preventپیشگیری از هایپوترمی )

hypothermia) 

مشاهده جهت شناسایی صدمات 

-Look for lifeتهدید کننده حیات )

threatening injurie ) 

الگرول کردن جهت ارزیابی پشت 

 (  Log rollingمصدوم)

برهنه کردن مصدوم ومشاهده اندام ها 

جهت شناسایی شرایط تهدید کننده 

حیات ؛ )قفسه سینه، شکم، لگن و 

اندام ها(. پیشگیری از هایپوترمی)پتو 

و گرم نگه داشتن کابین آمبوالنس( و 

الگرول کردن مصدوم جهت مشاهده 

 قسمت پشتی بدن 

(مصدوم با شرایط تهدید کننده 4)

 ( Criticalحیات ) 

 ( Non Criticalمصدوم )

 : انتقال  Criticalمصدوم  - 

 (: ماندن Non Criticalمصدوم ) -

 ( Secondary assessment(ارزیابی ثانویه مصدوم )5)                                             



الف(کنترل عالئم حیاتی مصدوم 

(Vital Signs 

RR-Pulse-BP-SPO2- BS  

ب(اخذ شرح حال مجدد بر اساس 

SAMPLE 

  

ج(انجام معاینات دقیق از سر تا پا 

(Head-to-toe 

  

   ( انتقال مصدوم  6

   (روش انتقال مصدوم 7

   (ارتباط8

   (مستند سازی9

 (ارزیابی مداوم و ادامه مراقبت های درمانی و حمایتی مصدوم حین اعزام  به مرکز10                        

 

 (scene assessmentارزیابی صحنه حادثه ) 

ارزیابی صحنه حادثه,  بررسی اولیه پرسنل از صحنه ای است که 

بدان اعزام شده اند و اولین قسمت از فرایند ارزیابی اورژانس های 

 تروما است. که طی آن سه هدف به ترتیب دنبال می شود:  

 (Safetyالف( ارزیابی صحنه از نظر ایمنی )

ب( استفاده از استانداردهای حفاظت عمومی فردی 

(Standard Personal precaution ) 

رخواست کمک اضافی و ج( تعیین تعداد مصدومان و د

 (More Resource/Equipmentsامدادی )

 

 (Safetyالف(ارزیابی صحنه از نظر ایمنی )

در ارزیابی صحنه، مهمترین مالحضه حفظ ایمنی گروه نجات 

است.. یک تکنسین نباید دست به اقدامی بزند که در رابطه با آن 

آموزش الزم را ندیده است. شرایط محیطی در صحنه های حادثه 

در اکثر موارد بی ثبات بوده و خطرات متعددی پرسنل اورژانس 

ند. از این رو همیشه و و سایر افراد در صحنه را تهدید می ک

بمحض رسیدن به صحنه حادثه باید سریعاً فضای اطراف را 

 ارزیابی و از ایمنی صحنه مطمئن  شوید. 

ایمنی صرفا شامل حال گروه نجات نمی باشد. حفظ ایمنی 

مصدومان نیز اهمیت فوق العاده دارد. تکنسین های اورژانس قبل 

مصدوم را از موقعیت  از شروع ارزیابی و اقدامات درمانی باید

 خطرناک به نقطه امنی منتقل کنند.

توجه داشته باشید که فرایند بررسی ایمنی صحنه یک جریان 

پویا و مداوم  بوده و چیزی نیست که به محض رسیدن به صحنه 

سریعا انجام شده و سپس کنار گذاشته شود. یعنی پرسنل  حادثه,

 مد نظر داشته باشند.امنیت صحنه را باید در تمام موارد اعزام،

شما و همکارتان هیچ وقت به دلیل ترس از بروز خطر در  نکته :

صورتیکه شما و  و در صحنه حادثه مقصر شناخته نمی شوید.

همکار تان در صحنه حادثه آسیب ببینید دیگر نمی توانید به 

 مصدومان کمکی کنید.

 



 موضوعات حوزه ایمنی صحنه 

مواردی که در ایمنی صحنه توسط تکنسین های اورژانس باید 

شرایط آب ، ایمنی ترافیکمد نظر باشد و رعایت شود شامل 

 ، و... است   مواد خطرناک، خشونت، هوا و

بسیاری از تکنسین های اورژانس سالیانه به  :ایمنی ترافیک 

علت حوادث ترافیکی کشته یا مجروح می شوند. هر چند که 

ظم این موارد به علت سوانح مرتبط با آمبوالنس و در بخش اع

خالل فاز پاسخ دهی روی می دهند، اما مواردی از آنها نیز به 

چندین  هنگام کار در صحنه حوادث ترافیکی اتفاق می افتند.

عامل می توانند منجر به مجروح یا کشته شدن تکنسین ها در 

ایط امل نظیر شرصحنه یک حادثه ترافیکی شوند. برخی از این عو

جوی )مثال برف، یخ، باران،مه( و ساختار جاده )مثال جاده های 

صعب العبور و روستایی( را به راحتی نمی توان تغییر داد. اما 

تکنسین ها باید آگاه باشند که این شرایط وجود داشته و بنابراین 

 با رفتار سنجیده از دامنه خطر آنها بکاهند.

برابر خطرات ترافیکی شامل  راهکارهای حفظ ایمنی در

 موارد زیر است :

: لباس های  ( استفاده از لباس های درخشنده استاندارد1

درخشنده استاندارد )جلیقه ها( که تحت نظارت سازمان های 

 مسئول از جمله اداره بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت هستند.

 ( قرار گیری خودروهای امدادی در مکان مناسب: 2

رگیری خودروهای امدادرسان یکی از بخش های بسیار نحوه قرا 

است. وسایل نقلیه اورژانس باید در محلی  EMSمهم در ایمنی 

پارک شوند که امکان دسترسی به بیمار را فراهم کنند، در حالی 

که یک محیط امن را در اطراف صحنه ایجاد می کنند. فرمانده 

دادی در جایی یا افسر ایمن باید مطمئن شود که خودروهای ام

 قرار داده شده اند که خطری جان امدادگران را تهدید نمی کند.

ایمن ترین محل برای پارک آمبوالنس، همان سمتی از جاده 

است که روبروی صحنه است و از جاده با مانعی بین ترافیک و 

صحنه جدا شده است. اولین خودروهای امدادی )اورژانس، اتش 

حه خط سان» حادثه می رسند بایدنشانی، پلیس( که به صحنه 

اگر قبل از شما)واحد اورژانس(، این کار «.  را مسدود گردانند

توسط عوامل امدادی دیگر انجام شده بود، آمبوالنس را پشت 

صحنه و با فاصله ای مخص پارک کنید. قرار دادن آمبوالنس در 

پشت صحنه حادثه، انتقال مصدوم به داخل آمبوالنس را تسهیل 

گرداند، بلکه جان تکنسین ها را در برابر خطر خودروهای نمی 

عبوری محفوظ نگه می دارد. خودروهای امدادی که متعاقبا به 

صحنه حادثه می رسند باید در همان مسیری قرار داده شوند که 

سانحه روی داده است. این خودروها نیز باید دورتر از صحنه 

ار به رانندگان عبوری حادثه قرار گیرند تا زمان کافی برای هشد

 وجود داشته باشد. 

 

 : محل پارک کردن آمبوالنس6 -1شکل                     

Source : PHTLS 2015                            

چراغ های اصلی )مخصوصا نورافکن ها( باید خاموش شوند تا دید 

رانندگان عبوری دچار اختالل حادثه استفاده کرد. اما می توان 

از نورافکن برای روشنایی صحنه حادثه استفاده کرد. تعداد چراغ 

های هشدار دهنده در صحنه حادثه باید حساب شده باشد. تعداد 

سردرگمی رانندگان عبوری خواهد زیاد این چراغ ها فقط موجب 

 شد. 

استقرار  (استفاده از مخروط های درخشان یا مثلث خطر :3

مخروط های درخشان به منظور هدایت جریان ترافیک در سمت 

از مقابل خودروهای امدادرسان، اقدام مناسبی قلمداد می شود. 



قبل و بعد از پارک آمبوالنس یه شکل زیر استفاده  مثلث خطر

 کنید.

 

Source : PHTLS 2015                            

 

اگر هدایت جریان ترافیک به ( هدایت جریان ترافیک : 4

سمت دیگری ضرورت پیدا کند، در آن صورت این کار باید توسط 

نیروی پلیس یا افراد آموزش دیده مخصوص انجام شود. دادن 

و  عبور دستورات گمراه کننده یا متناقض به رانندگان، امنیت

مرور را با خطر بیشتری مواجهه خواهد کرد. بهترین شرایط وقتی 

است که ترافیک مسدود نشده و عبور و مرور در اطراف محل 

 حادثه به صورت معمول جریان داشته باشد.    

 موارد پارک آمبوالنس در شرایط مختلف : 

در صورتیکه صحنه حادثه ایمن باشد می توانید آمبوالنس را  -

  متر قبل یا بعد از صحنه پارک کنید. 15 - 20

هنگامیکه خطرآتش سوزی ,انفجار , مواد خطرناک و... باشد  -

متر دورتر از محل حادثه و 30 - 35باید آمبوالنس را حداقل 

حتی در مواردی که احتمال بروز یک انفجار بزرگ وجود دارد 

زش به ومتر دورتر  پارک کنید به طوریکه پشت  60 - 70باید تا 

 باد و رو به سمت تصادف باشد.

نشت گاز یا بخار یا دود ویا سایر مواد خطرناک  در مواردیکه -

پارک خالف مسیر جهت باد دیگر وجود دارد باید آمبوالنس را 

کنید و اگر احتمال یک انفجار بزرگ را می دهید باید پشت یک 

رناک طخنشتی مواد منبع طبیعی یا مصنوئی پناه بگیرید .و اگر 

و آمبوالنس را در ارتفاع باید دیگر در صحنه موجود است 

سرباالیی و برخالف شیب حرکت مواد نشتی روی زمین پارک 

 کنید.
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و سایر  mvcبعضی از حوادث مربوط به شرایط آب و هوا:  

عوامل تروما در شرایط نامساعد جوی و گاهی هم در شب انجام 

می شوند. این شرایط جوی بر اساس موقعیت جغرافیایی و فصل 

سال تغییر می نمایند. در بسیاری از مناطق در ماه های زمستان 

با برف و یخبندان مواجه هستیم، اما در مناطق ساحلی و 

در اغلب مناطق جغرافیایی،  کوهستانی هوا اغلب مه آلود است.

باران توام با طوفان و در مناطق دیگر طوفان شن اتفاق می افتد. 



این شرایط در راه های روستایی و کوهستانی شرایط سخت تری 

دارند. در این شرایط انجام ماموریت های اورژانس باید با دقت و 

تمهیدات بیشتری نظیر هماهنگی با سایر سازمان های امدادی، 

 ستفاده از وسایل ایمنی، و ...  انجام شود.  ا

 

 خشونت

هر صحنه ای ممکن است که تکنسین های اورژانس را در شرایط 

عاطفی بالقوه خطرناکی قرار می دهد. مصدوم، افراد خانواده یا 

شاهدان حادثه ممکن است قادر به درک منطقی موقعیت پیش 

 ل دارد که فکر بکنندآمده نباشد. به عنوان مثال،  این افراد احتما

زمان پاسخ دهی بسیار طوالنی بوده، یا اینکه ممکن است از روش 

ارزیابی مصدوم، برداشت غلطی داشته باشند. بنابراین « معمول»

ممکن است در ابتدا رفتار غیر معمول و یا خشونت آمیز از خود 

نشان دهند و یا نسبت به کلمات و رفتارها بسیار حساس باشند. 

با اطمینان و حرفه ای کار کردن و در همان حال رعایت  می توان

احترام و نگرانی، درکنترل صحنه و بدست آوردن اعتماد مصدوم،  

 موفق بود.

البته الزم است که تکنسین ها یاد بگیرند که چگونه به صحنه 

حادثه دقیق شده و فقط به تماشای آن اکتفا نکنند. هنگام 

تعداد و موقعیت افراد، به رفت رسیدن به صحنه حادثه باید به 

آمد شاهدان، به عالئم دال بر تنش یا استرس، به واکنش های 

غیر معمول و غیر مترقبه نسبت به تکنسین ها و به سایر 

رفتارهایی افراد حاضرتوجه دقیق کرد. به دستان افراد توجه کرده 

و مواظب برامدگی های غیر معمول در ناحیه کمر افراد یا نحوه 

و لباس آنها باشید، زیرا می توان اسلحه ای را به راحتی  پوشش

 پنهان کرد.

اگر احساس کردید که خطری جان شما را تهدید می کند، بدون 

درنگ صحنه حادثه را ترک نمایید، می توان روند ارزیابی مصدوم 

و اقدامات را در داخل آمبوالنس به اتمام رساند. حفظ امنیت 

 نی در درجه اول اهمیت است.        تکنسین های پیش بیمارستا

 راهکارهایی برای حفظ ایمنی  در ارزیابی صحنه :

تکنسین های اورژانس می توانند در شرایط اورژانسی از روش 

( و عالئم و hands-on/hands-offمشغول و نامشغول )

رمزهای مشخص قبلی استفاده کنند. وظیفه تکنسین مشغول 

وجه فوری به او در صحنه حادثه می عبارت از ارزیابی مصدوم و ت

باشد. تکنسین نامشغول در کنار ایستاده و صحنه حادثه را تحت 

نظر داشته، با اعضاء خانواده و شاهدان حادثه وارد گفتگو 

شده،اطالعات ضروری را جمع آوری کرده و ورود و خروج را 

کنترل می نماید. در واقع تکنسین نامشغول صحنه حادثه را 

نموده و مراقب همکار مشغول خود می باشد. کلمه رمز و مانیتور 

عالئم دستی از قبل مشخص شده، امکان آنرا فراهم می آورند تا 

تکنسین ها بدون اطالع دیگران وضعیت خطرناک را به همدیگر 

 گوشزد کنند.

در بسیاری از مواقع، به محض آنکه یک تکنسین با تجربه وارد 

ارزیابی را شروع می کند، از دامنه گفتگو با مصدوم شده و پروسه 

تنش و اضطراب حاکم بر صحنه حادثه کاسه می شود. با این 

حال، اگر هر دو تکنسین توجه خود را بر مصدوم متمرکز 

نمایند،صحنه حادثه ممکن است سریعا خطرناک گشته و امکان 

 امدادرسانی مجدد از دست برود.

 قوانین ایمنی در صحنه های خطرناک     

هر گاه به صحنه یک حادثه ناشی از خشونت آنجا نباشید.  -1

فراخوانده شدید، در گوشه امن صبر کرده تا نیروهای امنیتی 

 صحنه حادثه را بی خطر اعالم نمایند.

هر گاه در صحنه حادثه با خطراتی امداد رسانی مجدد.  -2

مواجه شدید، موقتا صحنه را ترک کرده و به داخل آمبوالنس 

در گوشه امنی توقف کرده و سایر عوامل امدادی را در  بروید.

 جریان بگذارید.

. اگر صحنه حادثه در خالل امدادرسانی پراکنده شدن -3

ناگهان خطرناک شد، در حالیکه صحنه حادثه را ترک می کنید، 

 با صدای بلند وضعیت را اعالم نمایید تا از دامنه خطر بکاهید.

وقات و به عنوان آخرین راهکار، گاهی ادفاع کردن از خود.  -4

تکنسین ممکن است ناچار به دفاع از خود بشود. این راهکار باید 

بوده و سعی شود تا با فرد « خالص از خطر و فرار»معطوف به 

مهاجم درگیری و دست به یقه شدن روی ندهد. فورا نیروهای 

امنیتی را در جریان بگذارید. باز هم تاکید می شود که حفظ جان 

 تکنسین ها در اولویت است.  



 

  مواد خطرناک

شناسایی محیط های خطرناک آسانتر از مواد خطرناک موجود 

در محیط می باشد. مواد خطرناک در همه جای دنیای مدرن 

پخش شده اند: خودروها، ساختمان ها و حتی خانه های مسکونی 

دارای مواد بالقوه خطرناک می باشند. به همین دلیل، همه 

ین ها پیش بیمارستانی به حداقل آموزش در این رابطه تکنس

 )سطح مطلع( نیاز دارند. 

در برابر حفاظت از مواد خطرناک، برای امدادگران چهار سطح 

 آموزشی وجود دارد که شامل :

 بیانگر حداقل آموزش امدادگران است سطح مطلع : -1

در این سطح امداد گران قادر به برپایی سطح عملیات : -2

 احی و مناطق امن بوده و قادر به مهار واقعه می باشند. نو

تکنسین ها در این سطح قادر به کنترل  سطح تکنسین : -3

 واقعه می باشند.

متخصص عالیترین سطح آموزش را دیده  سطح متخصص : -4

است. در این سطح امدادگر مهارت آن را پیدا می کند تا حادثه 

 ید.ناشی از مواد خطرناک را مهار نما

یکی از بخش های مهم حفظ ایمنی صحنه عبارت از بررسی 

احتمال تماس با مواد خطرناک می باشد. ارزیابی وجود مواد 

خطرناک باید توسط دیسپاچ شروع شود. اطالعات این فرد می 

تواند مبنای شک به وجود خطر قرار گیرد. در زمان حرکت به 

ت بیشتری سوی صحنه حادثه، تکنسین ها می توانند اطالعا

 بدست آورند.

در صحنه حادثه آلوده به مواد خطرناک، امنیت باید برقرار شود: 

محل استقرار « . هیچکس وارد نشود، هیچکس خارج نشود»

نیروهای امدادرسان باید در مکانی باالتر و خالف جهت باد و در 

فاصله ای مطمئن از صحنه حادثه باشد. ورود و خروج از صحنه 

رسیدن فرد متخصص ممنوع شود. در اکثر موارد،  حادثه باید تا

مراقبت از مصدوم زمانی شروع خواهد شد که مصدوم آلودگی 

 زدایی شده به دست تکنسین ها سپرده شود. 

امدادگران باید به قوانین و اصول کار در مناطق آلوده و مواد 

خطرناک اشنایی کافی داشته باشند. عملیات کنترل مواد 

« داغ»خطرناک با استقرار و اعالم زون ها شروع می شود. زون 

منطقه ای است که بیشترین میزان آلودگی را داشته و فقط 

می توانند وارد امدادگران مجرب و مجهز به امکانات حفاظتی 

آنجا بشوند. آگر مصدومان در این زون قرار گرفته باشند، گروه 

امدادگران مجرب و مجهز باید آنها را از آنجا بیرون بیاورند. منطقه 

با درجه آلودگی کمتر وجود دارد که « گرم»دیگری بنام زون 

می شود. در زون سرد، مصدومان آلودگی « سرد»منتهی به زون 

متعاقبا به دست تکنسین های پیش بیمارستانی  زدایی شده و

خارج از این زون سپرده می شوند. مناطقی شامل ایستگاه فرمان 

 ، منطقه مراقبت و منطقه تریاژ در خارج زون سرد قرار دارند.  

   

 

: صحنه ناشی از مواد خطرناک که به زونهای داغ، گرم و 6 -1شکل   

 سرد تقسیم شده است.
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 Standardب( استفاده از استانداردهای حفاظت فردی )

Personal precaution) 



اطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهند که کارکنان بهداشت و 

درمان و از جمله تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی هنگام 

ان، در معرض خطر ابتال به امراض تماس با خون بیماران و مصدوم

منتقله از راه خون هستند. مهمترین بیماریها یا عفونت هایی که 

و  B، هپاتیت  Cاز طریق خون منتقل می شوند شامل هپاتیت 

است. در برخورد تکنسین ها با مصدومان، انتقال از  HIVایدز یا  

راه پوست هنگامی که یک جسم نوک تیز آلوده )نظیر سوزن یا 

اسکالپل( در پوست فرو می رود، خطر انتقال آلودگی و نیز خون 

آلوده وجود دارد. به این گونه موارد انتقال پوست گفته می شود. 

)نظیر همچنین تماس خون با پوست زخمی بافت نرم

خراشیدگی، بریدگی سطحی( یا پوست دچار ضایعه )مثال دچار 

 آکنه( یا غشاهای مخاطی )مثال ملتحمه چشم( بیشتر است. 

از طرفی چون از طریق معاینه بالینی نمی توان مصدومان واجد 

خطر احتمالی برای پرسنل را شناسایی کرد، رعایت احتیاطات 

ن و سایر مایعات بدن استاندارد توسط پرسنل در مواجه با خو

 )مثال بزاق و مواد استفراغی( مصدومان ضرورت دارد.

 

 احتیاطات استاندارد شامل موارد زیر است :    

 ( PPE( استفاده از تجهیزات حفاظت فردی) 1

 الف(پوشیدن دستکش  

پرسنل اورژانس باید درحین انجام ماموریت ودرهر شرایطی 

رشرایط اورژانس احتمال ازدستکش التکس استفاده کنند.زیراد

 برخورد باخون وسایر ترشحات بدن بیماران وجود دارد.

دستکش التکس مقاوم به پارگی وغیر قابل نفوذ نسبت به  

آلودگی هااست ولی درصورت حساسیت به آن میتوان از دستکش 

پالستیکی استفاده کرد.البته باید دستکش پالستیکی درزیر 

کش ادستکش پالستیکی )دستدستکش التکس استفاده شود. زیر

 معاینه( به تنهایی محافظت خوبی دربرابرخون وترشحات ندارد.

  ماسک و حفاظ های صورتب(

بینی مانع از تماس مخاط ی صورت معمولی یاجراحی ماسک ها 

ودرشرایطی که احتمال  با عوامل عفونی میشوند پرسنلدهانی و

اسک جراحی برخورد آنها با صورت پرسنل زیاد باشد باید از م

استفاده کنید . البته گاهی هم درمواردی مانند بیمارمشکوک به 

سل می توانند ازماسک های دیگرنظیر ماسک های رسپیراتور 

HEPA   ویا ماسکN95  .و... استفاده کنید 

نکته : دربعضی موارد نظیر بیماران با ضعف سیستم ایمنی که  

مشکوک به سرخک و... نیاز به ایزوله معکوس دارندویا بیماران 

عالوه براستفاده ازماسک توسط پرسنل باید ماسک جراحی را 

 روی صورت بیماران هم گذاشت.

  ج(عینک محافظ چشمی 

احتمال برخورد خون وسایر ترشحات بدن باچشم  درشرایطی که 

 حفاظ چشمی استفادهم عینکازپرسنل اورژانس باید دارند وجود 

دوطرف چشم رامحافظت کنند به طوریکه این عینک از 

درصورتیکه پرسنل از عینک طبی استفاده می کنند باید .کند

 سعی کنند که ازوسایل متصل شونده به عینک استفاده کنند.

 گان  د(

گان پوششی است که برای حفاظت ازلباس وپوست دربرابر خون 

گان های یکبار مصرف از وسایر ترشحات بدن استفاده می شود.

رین درجه حفاظت را دارا می باشند. جنس پالستیک بیشت

مانندخونریزی های در صورت آلودگی قابل توجه پرسنل اورژانس 

شدید , سوختگی های شدید , زایمان و...باید از گان استفاده 

 کنند.

 شستشوی دست هاو(

یکی از اصول اساسی کنترل عفونت شستن دست ها می باشد.  

بدن تماس پیدا سایرترشحات دست ها به خون و  درصورتیکه

با اب  و صابون مایع یا یک شستن سریع دستها کرده باشند 

بعد از ویاحتی محلول انتی سپتیک الکل دار ضرورت دارد. 

دستها الزامی است زیرا ممکن  دراوردن دست کش ها شستن

است حتی حین استفاده از دستکش عوامل عفونی از طریق 

اعث آلودگی دست پارگی ها وسوراخ های احتمالی دستکش ها ب

  ها شوند.

 ه(نظافت 

ایجاد محیط تمیز و بهداشتی آمبوالنس ها  وظیفه تکنسین های 

اورژانس است. البته دربعضی ازمراکزاین مسئولیت به پرسنل 



دیگری )خدمات( سپرده می شود تا بعد از انجام هرماموریت که 

کابین آمبوالنس آلوده شده ،به طورکامل شستشو وسپس گند 

ی شود .مراحل نظافت آمبوالنس شامل شستشوی کامل زدای

کابین آمبوالنس ،شستشوی وسایل حمل وجابجایی ،تمیز کردن 

تجهیزات ،ضدعفونی کردن وسایل استریل ،شستشوی پتوهای 

 آلوده ولوازم دیگر می باشد.

 
 :حداقل تجهیزات حفاظتی برای پرسنل پیش بیمارستانی  5 -6شکل: 

 

)رعایت  ناشی از اجسام نوک تیزپیشگیری از زخم (2

 احتیاط در برابر سوزن و سایر اجسام نوک تیز (

سعی کنید تا سوزن های غیر ضروری را از محیط کار جمع آوری 

نموده ، هیچگاه سعی نکنید تا سرپوش یک سوزن مستعمل را 

دوباره روی آن قرار دهید و در صورت امکان یک جعبه ایمنی 

  تعبیه نمایید.

 ابی پس ازبرخورد وپیگیری (ارزشی3

درصورت برخورد با عامل عفونی )مثال رفتن سوزن آلوده در دست 

یا پاشیده شدن ترشحات در چشم یا زخم پوستی ( باید اقدامات 

 زیر را انجام دهید :

در صورت برخورد سر سوزن یا اجسام نوک تیز آلوده با 

 ( : needle stickبدن )

(اجازه دهید از محل آسیب دیده بدون ایجاد فشار ،خون جاری 1 

 شود.

دقیقه شستشو  3 -5(زخم را با آب صابون و آب ولرم به مدت 2

 دهید.

 EOC(به یکی از اعضاء تیم کنترل عفونت ،سوپروایزر ،مرکز 3

،پزشک مرکز و یا پزشک متخصص عفونی مراجعه کرده یا گزارش 

 دهید.

خود اطمینان حاصل کنید ،تیتر بیش  Bاتیت (از میزان تیتر هپ4

 باشد نیاز به واکسیناسیون مجدد ندارد. u/ml 15از 

،تزریق ایمنوگلوبولین و  u/ml 15در صورت تیتر پایینتر از 

 بایید طبق دستورالعمل انجام شود. Bواکسن هپاتیت 

( در صورت عدم اطمینان از میزان تیتر آنتی بادی و یا عدم 5

ناسیون بر علیه هپاتیت بایستی ابتدا آزمایشات پایه انجام واکسی

را در اصرع وقت درخواست  HBS/ab ،HCV/ab   ،HIVاز نظر 

ساعت اول بعد از برخورد و سریعا جهت  22کنید.ترجیحا طی 

 اقدام کنید. Bتزریق واکسن هپاتیت 

در صورت ترشح خون و سایر ترشحات آلوده به چشم و 

 غشاهای مخاطی دیگر :

ابتدا چشم و غشاهای مخاطی آلوده شده را با مقادیر زیاد آب ( 1

 و یا سرم شستشو دهید.

 EOC( به یکی از اعضاء تیم کنترل عفونت ،سوپروایزر ،مرکز 2

،پزشک مرکز و یا پزشک متخصص عفونی مراجعه کرده یا گزارش 

 دهید

خود اطمینان حاصل کنید ،تیتر بیش  B(از میزان تیتر هپاتیت 3

 باشد نیاز به واکسیناسیون مجدد ندارد. u/ml 15از 

،تزریق ایمنوگلوبولین و  u/ml 15در صورت تیتر پایینتر از 

 بایید طبق دستورالعمل انجام شود. Bواکسن هپاتیت 

( در صورت عدم اطمینان از میزان تیتر آنتی بادی و یا عدم 4

انجام واکسیناسیون بر علیه هپاتیت بایستی ابتدا آزمایشات پایه 

را در اصرع وقت درخواست  HBS/ab ،HCV/ab   ،HIVاز نظر 

ساعت اول بعد از برخورد و سریعا جهت  22کنید.ترجیحا طی 

 اقدام کنید. Bتزریق واکسن هپاتیت 

 

( تعیین تعداد مصدومان و درخواست کمک اضافی و ج

 (More Resource/Equipmentsامدادی )



ارزیابی موقعیت صحنه متعاقب ارزیابی وضع ایمنی انجام می 

شود. در صحنه حادثه واقعا چه روی داده است؟ چرا کمک 

درخواست شده است؟ چند نفر در این حادثه مصدوم شده است؟ 

ی برای کمک به مراقبت و انتقال دیگر EMSآیا واحد های 

مصدومان الزم اند یاخیر؟ آیا کمک بین بخشی ضرورت دارد یا 

خیر؟ آیا حضور سایر پرسنل یا منابع از جمله نیروهای امنیتی، 

آتش نشانی، یا اداره برق ضروری است یا خیر؟ آیا تجهیزات 

مخصوص به امداد و نجات الزم است یا خیر؟ آیا هلیکوپتر برای 

تقال مصدومان الزم است یا خیر؟ آیا حضور یک پزشک برای ان

انجام تریاژ الزم است یا خیر؟ آیا این احتمال وجود دارد که یک 

مسئله طبی آغاز گر سانحه بوده باشد )مثال حمله قلبی  راننده 

 منجر به سانحه اتومبیل شده باشد(؟  

 تعداد زیاد مصدومان )تریاژ( 

مرتبط با ایمنی و موقعیت مورد  بعد از آنکه همه موضوعات

مالحظه قرار گرفتند، نوبت به ارزیابی وضع مصدوم و مراقبت از 

وی می رسد. بدترین چالش زمانی روی می دهد  که تکنسین 

 ها با تعداد زیادی مصدوم روبرو می شوند.

دراندازه های مختلف اتفاق می  MCIsسوانح پر تلفات موسوم به 

با سوانح دارای بیش از یک مصدوم مواجه  افتند. اکثر تکنسین ها

شده اند، اما با حوادث دارای صدها تا هزاران قربانی به ندرت 

دسته » برخورد نموده اند. تریاژ کلمه ای فرانسوی به مفهوم 

است. در شرایط پیش بیمارستانی، این کلمه به دو « بندی کردن

 معنی به کار برده می شود : 

مراقبت از همه مصدومان وجود دارد. در امکانات کافی برای  -1

این حالت، مصدومان شدیدا آسیب دیده در اولویت بوده و 

بالفاصله مورد مراقبت قرار گرفته و منتقل می شوند. افراد دچار 

 آسیب کمتر در مرحله بعد قرار می گیرند.

به کار گرفته می  MCIsتریاژ به عنوان یک روش برخورد با  -2 

ت تعداد مصدومان بیش از ظرفیت امکانت موجود شود.در این حال

در صحنه است. هدف از تریاژ آن است تا بتوان تعداد هر چه 

بیشتری مصدوم را از مرگ نجات داد. مصدومان به منظور اجرای 

، امکانات مراقبتی MCIsمراقبت دسته بندی می شوند. در یک 

نات باید جیره بندی شود، زیرا تعداد مصدومان بیش از امکا

موجود است. تعداد نسبتا کمی امدادگران یا تکنسین های پیش 

مجبور می شوند که به طور همزمان به  MCIبیمارستانی در یک 

مصدوم رسیدگی کنند. تعداد زیادی از تکنسین هادر  120تا  80

MCIs  نفر مصدوم درگیر می شوند. اغلب  20تا  10دارای

 2اداره یک سانحه دارای تکنسین های با سابقه نیز زمانی درگیر 

 مجروح بوده اند. 10تا 

در سوانحی که امکانات پزشکی و تعداد امدادگران به اندازه کافی 

وجود دارد، مراقبت از مصدومان بدحال و انتقال آنها در اولویت 

با دامنه گسترده و امکانات محدود الزم  MCIقرار دارد. در یک 

فراد با شانس باالی زنده است تا مصدومان اولویت بندی شده و ا

 ماندن در اولویت مراقبت و انتقال باشند. 

شمای دسته بندی که معموال در تریاژ، مصدومان را بر اساس 

دسته  5( به STARTنیاز به مراقبت دسته بندی می کند)تریاژ 

 تقسیم می شود: 

مصدومانی که دچار آسیب های خطر ناک می باشند،  فوری :-1

اما برای نجات فقط به زمان کم و امکانات احتیاج داشته و از نظر 

زنده ماندن پروگنوز یا پیش آگهی خوبی دارند)مانند مصدومی 

که دچار اختالل در راه هوایی شده یا خونریزی خارجی شدیدی 

 دارد(

اتوان کننده ای شده مصدومانی که دچار آسیب ن تاخیری: -2

اند، اما احتیاج به مراقبت فوری از نظر نجات جان یا حفظ اندام 

فوقانی و تحتانی ندارند ) کانند مصدومی که دچار شکستگی یک 

 استخوان بلند است(

که « مجروحن سرپایی» مصدومان موسوم به  حداقلی : -3

جه معال دچار حداقل آسیب شده اند، این افراد می توانند در انتظار

بمانند، یا اینکه موقتا به سایر مصدومان کمک نموده و به اصطالح 

 برانکارد بیاورند.

مصدومان دچار آسیب های شدیدی که شانس  انتظاری : -4

درصد  90بسیار کمی برای زنده ماندن دارند) مانند مصدوم دچار 

 سوختگی کامال عمیق یا آسیب دیدگی حرارتی ریوی(

که ناپاسخگو، فاقد نبض و تنفس می باشند. افرادی  مرده : -5

در یک فاجعه، کمبود امکانات مجال تالش برای نجات افراد دچار 

 ایست قلبی را بندرت فراهم می کند.        



همچنین در صورت نیاز به کمک سایر سازمان های امدادی نظیر 

هالل احمر ،آتش نشانی , پلیس و..هماهنگ باشید. البته سعی 

مسیر رفتن به صحنه حادثه ،هر تعداد پرسنل یا سرویس کنید در 

اضافی را که فکر می کنید نیاز خواهید داشت درخواست کنید. 

برای درخواست کمک تا رسیدن به صحنه حادثه ،صبر نکنید . 

پیش بینی موقعیت های پر خطر احتمالی را بر اساس تجربه و 

ر صورت وجود اطالعات واحد اعزام اجرا کنید. به عنوان مثال د

هر یک از شرایط زیر در صحنه حادثه به نیروهای کمکی نیاز 

 خواهید داشت:

 زیاد بودن تعداد مصدومین  -

 تصادف با وسایل نقلیه موتوری  -

 مواد خطرناک -

 موقعیت های امداد -

 اعمال خشونت )از سوی بیمار یا سایر افارد حاضر( -

 ظیر چاقوگزارش استفاده از اسلحه یا سالح سرد ن -

 آگاهی از رفتار خشونت آمیز قبل -

مبحث تریاژ به صورت تریاژ استارت و جامپ استارت، در 

 فصل تریاژ به طور کامل توضیح داده شده است.  

 

 

Source : PHTLS 2015                            

 

 

بررسی مکانیسم حادثه و مکانیسم صدمه )کینیتیک    

         Mechanism  of   injuryتروما( :

اولین گام در کسب شرح حال آن است که به بررسی وقایع اتفاق 

افتاده در صحنه حادثه پرداخته شود. مثال در یک حادثه وسیله 

( ، صحنه حادثه چگونه است؟ چه کسی به چه MVCنقلیه )

چیزی برخورد نموده و با چه سرعتی؟ زمان توقف چقدر بوده 

رنشینان از کمربند ایمنی استفاده کرده اند یا خیر؟ است؟ آیا س

آیا کیسه هوا باز شده ات یا خیر؟ آیا کودکان را در صندلی 

مخصوص خود قرار داده اند یا خیر؟ آیا سرنشینان از وسیله نقلیه 

به بیرون پرت شده اند یا خیر؟ آیا سرنشینان با جسم یا اجسام 

قرار است که تکنسین های دیگری برخورد کرده اند یا خیر؟ اگر 

اورژانس به تبادالت انجام گرفته در بین  نیروها پی ببرند باید به 

پاسخ این سواالت و و بسیاری از پرسش ها دست پیدا کرده و از 

اطالعات حاصله به منظور پیش بینی آسیب های وارده و مراقبت 

 مناسب از آنها استفاده نمایند. 



منظور تعیین آسیب های وارده پروسه بررسی صحنه حادثه به 

در اثر نیروها  و حرکت ناشی از این نیروها را علم کینماتیک 

(Kinematics می گویند. این علم  به پیشگویی نوع و وسعت )

صدمات کمک می کند و از این طریق می توان در مورد اولویت 

های ارزیابی, مراقبت و انتقال مصدومین تصمیم گیری کرد. و 

آشکار کردن صدمات احتمالی و پنهانی که در معاینه  همچنین در

 جسمانی قابل رویت نیستند بسیار کمک کننده است.

از آنجاییکه علم کینماتیک بر اساس اصول فیزیک بنا نهاده شده 

 است، شناخت قوانین فیزیک در این رابطه ضرورت دارد . 

 قوانین انرژی و حرکت 

قانون اول نیوتن در مورد حرکت می گوید که یک جسم ساکن 

تا زمانیکه نیرویی آن را از حالت سکون در نیاورد، همچنان ساکن 

خواهد ماند و و یک جسم متحرک تا زمانیکه نیرویی آن را از 

حرکت باز ندارد، کماکان  به حرکت خود ادامه خواهد داد. از 

نرژی خلق یا نابود نمی طرفی قانون بقای انرژی می گویدکه ا

 شود، بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می گردد. 

حرکت وسایل نقلیه نوعی انرژی است که در برخورد با اجسام 

دیگر با خم شدن بدنه و سایر قطعات دیگر پراکنده شده و انرژی 

باقیمانده آن نیز به نوعی به سرنشینان و اندام های داخلی و 

 شود.   خارجی آنها منتقل می

به طور کلی میزان شدت انرژی و آسیب وارده به بدن بستگی به  

( دارد و قدرت برخورد نیز وابسته به انرژی Forceقدرت برخورد )

 جنبشی اجسام در حال سکون است. 

در مبحث تروما و آسیب به بدن، انرژی جنبشی که باعث ایجاد 

 ار دارد :آسیب های وارده به بدن است، تحت تاثیر دو عامل قر

 جرم )وزن( بدن  -1

 سرعت            -2

انرژی جنبشی حاصل وزن جسم متحرک و سرعت آن است.  

وزن و جرم یک فرد یکسان می باشند. همینطور هم سرعت و 

شتاب نیز یکی قلمداد می شوند. رابطه بین وزن و سرعت در 

 هنگام محاسبه انرژی به قرار زیر است : 

سرعت به توان × انرژی جنبشی مساوی است با نصف مقدار جرم 

 دو یا  

                  (2)KE = ½ MV  

کیلویی  68؛ انرژی جنبشی موجود در یک فرد به عنوان مثال

کیلومتر در ساعت است  48که سرنشین خودرویی با سرعت 

 عبارت خواهد بود از :  

 = KE   34×  48( 2)  =  78500واحد                  

 کیلو باشد، در این صورت :  72فرض کنید وزن سرنشین 

 = KE   36×  48( 2)  =  83000واحد              

کیلومتر در ساعت افزایش پیدا کند  60اگر سرعت خودرو به 

 بنابراین : 

 = KE   34×  60( 2)  =  120000واحد            

زایش سرعت در قیاس این محاسبات نشان می دهد که چگونه اف

با افزایش جرم، انرژی به مراتب بیشتری تولید می نماید. بنابراین 

تصادف با سرعت باال در مقایسه با تصادف در سرعت پایین، 

صدمات و خسارات بیشتری هم در سرنشینان و هم در خودرو 

 ایجاد می نماید.  

اگر چه سرعت تصاعدی و جرم خطی است، اما هرگاه بین دو 

اختالف وزن فراوانی وجود داشته باشد، این موضوع می  جسم

تواند تعیین کننده باشد. در برخورد بین یک خودرو کوچک و 

کامیون تریلردار و یا یک خودرو و عابر پیاده، در هر دو حالت 

 نتیجه به نفع وسیله ای است که وزن بیشتری دارد.

 وقف میفاکتور مهم دیگری در بررسی حادثه عبارت از فاصله ت

باشد. به عنوان مثال خودرویی که با برخورد به یک مانع متوقف 

می شود و یا خودرویی که با ترمز گرفتن متوقف می شود، هر 

دوی آنها میزان مشخصی انرژی را پراکنده می نمایند، اما به 

شیوه ای متفاوت و در فاصله زمانی متفاوت. در مورد خودرو اول 

ودرو جذب می شود. اما در مورد انرژی به علت خمش بدنه خ

خودرو دوم، گرم شدن ترمز انرژی را جذب می نماید. در مورد 

خودرو اول حرکت رو به جلو سرنشین خودرو )انرژی( موجب 

آسیب دیدگی بافت نرم و استخوان های سرنشین می شود. اما 



در مورد خودرو دوم، انرژی باز هم توسط ترمز جذب شده و به 

گردد. این اصل در مورد سایر حوادث ترومایی  گرما تبدیل می

 نظیر سقوط نیز صادق است.

 

 تبادل انرژی بین یک شی جامد و بدن انسان

بدن انسان با یک جسم برخورد می کند و یا برعکس،  زمانی که

آن حجم از بافت که تحت تاثیر ضربه قرار می گیرد، میزان تبادل 

ی نماید. حجم بافت انرژی و در نتیجه وسعت آسیب را مشخص م

 و الف(تراکم بافتیتحت تاثیر قرار گرفته نیز تابع دو عامل 

 می باشد.( frontal areaب(سطح موثر جسم )

هر چقد تراکم یک بافت )تعداد ذره در یک  تراکم بافتی : الف(

حجم معین( بیشتر باشد، تعداد ذراتی که در معرض ضربه ناشی 

بیشتر خواهد بود. به عنوان از یک جسم متحرک قرار می گیرند، 

مثال زدن مشت به یک دیوار آجری محکم در مقایسه با زدن 

 مشت روی یک متکای نرم، انرژی بیشتری جذب می کند.

بطور خالصه، بدن دارای سه دانسیته بافتی است؛ دانسیته هوا 

)بخش اعظم ریه و برخی قسمت های روده ها(، دانسیته آب 

)عضله و بیشتر ارگان های توپر مثل کبد و طحال( و دانسیته 

جامد )استخوان(. بنابراین آسیب وارده تابع نوع تراکم بافت ضربه 

 خورده است.  

هر چقدر سطح ( : frontal area)ب(سطح موثر یا کاری  

کاری یک جسم متحرک)نظیر گلوله( بزرگتر باشد، به تعداد ذرات 

بیشتری برخورد خواهد کرد. بنابراین مبادله انرژی زیادتری روی 

 خواهد داد و حفره ایجاد شده بزرگتر خواهد بود.

اندازه سطح کاری یک جسم متحرک تحت تاثیر سه 

 فاکتور زیر خواهد بود: 

این فاکتور بیانگر اندازه اولیه جسم ( : profile(سطح مقطع )1

و اندازه آن در زمان وارد شدن ضربت می باشد. به عنوان مثال  

سطح مقطع جلویی یک خودرو یا یک چوب بیس بال و یا یک 

گلوله مثال هایی هستند که می توانند با سطوح مختلف، انرژی 

ح جلویی یک خودرو می متفاوتی به بدن انسان وارد کنند. سط

تواند با بخش بزرگی از بدن مصدوم تماس پیدا کند. چو بیس 

بال با سطح کمتر و گلوله با سطح بسیار کمی تماس پیدا می 

کند. البته مقدار تبادل انرژی منجر به آسیب تابع انرژی جسم 

متحرک، دانسیته بافتی و تغییر شکلی است که آن جسم قبل از 

 .تماس با بدن دارد

این فاکتور بیانگر چرخش یک جسم ( : tumble(چرخش )2

)نظیر گلوله( در درون بافت های بدن )بعد از برخورد با آن( و 

زوایای مختلفی است که در قیاس با زاویه ورودی پیدا می کند. 

به عنوان مثال در برخورد گلوله با بدن انسان، زمانیکه گلوله می 

شبرد حرکت را بر عهده چرخد، کناره های افقی آن نقش پی

گرفته و در نتیجه در قیاس با زمانی که نوک گلوله نقش پیشبرد 

حرکت را دارد، با سطح بیشتری برخورد می کنند. در این حالت 

انرژی بیشتری مبادله شده و آسیب بافتی وسیع تری ایجاد 

 خواهد شد.   

این فاکتور نشان ( : fragmentation(قطعه قطعه شدن )3

که ایا یک جسم متحرک بعد از ورود به بدن به چند  می دهد

قطعه تبدیل می شود یا خیر؟ اگر یک جسم )نظیرگلوله( به چند 

قطعه کوچکتر خوردشود، به سطح وسیع تری برخورد نموده و 

( بافت بیشتری در معرض برخورد 1منجر به دو نتیجه می شود: 

در سطح ( اسیب های وارده 2با اجسام متحرک قرار می گیرد 

گسترده تری از بدن توزیع خواهد شد، زیرا ارگان های بیشتری 

 مورد اصابت قرار می گیرد. 

 

 ایجاد حفره )کاویتاسیون( در بدن بر اثر ضربه 

بر اساس اصل اول حرکتی نیوتن که می گوید؛ بعد از آنکه جسم 

به حرکت درامد، با همان نیرو و سرعت به حرکت خود ادامه می 

نیکه نیروی خارجی آن را از حرکت باز دارد. زمانیکه دهد تا زما

یک جسم متحرک با بدن انسان اصابت می کند یا بدن در حال 

ساکنی برخورد نماید، جابجایی انرژی اتفاق می   حرکت به جسم

افتد.در اثر این جابجایی انرژی بافت بدن انسان از جایگاه طبیعی 

د. به این روند خود جابجا شده و حفرا تی به وجود می آی

( می گویند. در اثر روند کاویتاسون Cavitationکاویتاسیون )

حفره ایجاد می شود.  حفره دائمیو  حفره موقتدو نوع 

: زمان وارد شدن ضربه به وجود می آید، اما با توجه به موقت 

خاصیت کشسانی بافت بدن ممکن است به حالت اولیه برگردد. 



رژانس پیش بیمارستانی یا این حفره زمانیکه تکنسین او

بیمارستانی در حال معاینه هستند ممکن است قابل مشاهده 

 نباشد. این حفره موجب کشیدگی بافت ها می شود.

این حفره نیز در زمان وارد شدن ضربه به بافت و  حفره دائمی :

به علت بهم فشردگی و پارگی آن ایجاد می شود. این حفره نیز 

ود می آید، اما چون بافت به حالت بخشی به علت کشیدگی بوج

 اولیه خود بر نمی گردد، در معاینه قابل مشاهده است

 

 تروماهای نافذ و غیر نافذ 

تروما را عموما به ترومای نافذ )برنده( و بالنت )غیر نافذ ،کند( 

دسته بندی می کنند. اما تبادل انرژی و آسیب زایی در هر دو 

اختالف واقعی عبارت از میزان نوع تروما یکسان می باشد. تنها 

نفوذ در پوست است. در تروما های نفوذی، تمام انرژی یک جسم 

بر روی سطح کوچکی از پوست متمرکز می شود. در این حالت  

احتمال دارد که پوست پاره شده، جسم به داخل بدن فرو رفته 

و یک تبادل انرژی متمرکزی ایجاد می شود. این امر باعث می 

 رژی مخرب بیشتری به یک ناحیه وارد گردد.  شود تا ان

در تروماهای غیر نفوذی، جسم بزرگی که انرژی اش بر سطح 

وسیعی از پوست پخش می شود، به داخل بدن فرو نمی رود. در 

نتیجه ضربه وارده، گستره زیادی از بدن را در بر می گیرد و نوع 

 آسیب تمرکز کمتری دارد.

 

حاصل تبادل انرژی بین یک جسم  تروماهای غیرنافذ )بالنت(:

و بدن, و بدون نفوذ آن به بدن است. و زمانی ایجاد می شود که 

بافت های بدن با شدت کم یا زیاد به همدیگر فشرده می شوند. 

این تروماها اغلب کشنده تر از صدمات نفوذی هستند زیرا صدمه 

ای که وارد می کنند اغلب قابل مشاهده نیست و همچنین 

سریع آن مشکل است. شدت این آسیب ها و ارگان تشخیص 

( جهت وارد شدن 1هایی که در معرض خطر واقع می شوند تابع 

( میزان آسیب دیدگی 3( میزان صدمه خارجی به خودرو 2ضربه 

داخلی )مثال فرورفتگی جایگاه سرنشین، خم شدگی دسته 

 فرمان، فرورفتگی داشبورد و..( است.

نافذ( دو عامل برش و تراکم در ایجاد در تروماهای بالنت )غیر 

آسیب دخالت دارند. برش به علت شتاب بیشتر یک اندام یا 

ساختمان از اندام یا ساختمان دیگر بوجود می آید. تراکم به علت 

فشرده شدن یک اندام ی ساختمان در بین اندام ها یا ساختمان 

 های دیگر ایجاد می شود.

بالنت )غیر نافذ( راایجاد عواملی که می توانند صدمات 

 کنند شامل موارد زیر هستند :

 ) اتومبیل یا موتور سیکلت( MCVتصادفات  -

 برخورد خودرو با عابر پیاده -

 سقوط از ارتفاع -

 ضربه های ورزشی  -

 صدمات انفجاری  -

 اصابت جسمی به بدن -

تروماهای نافذ، آسیب وقتی ایجاد می شود  درتروماهای نافذ : 

خورد جسمی با بدن باعث ایجاد شکاف در پوست گردد. که بر

ترومای بالنت هم ممکن است به خاطر برخورد جسم با بدن و 

تکه کردن بافت، باعث ایجاد السراسیون شود. تفاوت این حالت 

با ترومای نافذ در این است که شیئ به بافت وارد می شود و بافت 

ه یخته و پراکندبدن در راستای حرکت جسم نافذ از همدیگر گس

 می شوند. 

می توان آسیب های ناشی از یک ترومای نافذ را با طبقه بندی 

اجسام نافذ )بر اساس مقدار انرژی( به سه گروه با انرژی سطح یا 

سرعت پایین، متوسط و زیاد، برآورد کرد. هر چند که ترومای 

نافذ معموال به آسیب های ناشی از گلوله تفنگ و چاقو مدود می 

د، با این حال تروماهای ناشی از اجسام نوک تیز هم در این شو

 مقوله قرار دارند. 

منابعی که می توانند صدمات نافذ را ایجاد کنند شامل 

 موارد زیر هستند :

این گروه شامل منابعی از انرژی  (منابع با سطح انرژی پایین :1

با سطح و سرعت پایین نظیر سالح های سرد )چاقو( و اجسام 

ک تیز بوده و آسیب رسانی آنها فقط ناشی از نوک تیز آنها نو



است. چون این صدمات با سرعت کم ایجاد ی شوند، معموال 

آسیب ثانویه زیادی به همراه خود ندارند. )یعنی کاویتاسیون 

 کمتری ایجاد می کنند(   

این گروه شامل (منابع با سطح انرژی متوسط و زیاد : 2

ح و سرعت پایین نظیر سالح های گرم منابعی از انرژی با سط

)اسلحه( و اجسام نوک تیز با اندازه و انرژی بیشتری هستند. این 

گروه از منابع انرژی نه فقط در مسیری که مستقیما به باق=فت 

برخورد می کنند بلکه در هر دو طرف این مسیر نیز موجب آسیب 

 ع بیشتررسانی می شوند. هر چه اندازه، انرژی و سرعت این مناب

 باشد، آسیب وارده ناشی از آنها به بدن بیشتر است. 

   

 انواع مکانیسم حادثه :

مکانیسم های مختلفی که می توانند باعث بروز صدمه شوند 

 شامل موارد زیر هستند :

 (MVCs(  تصادف با وسایل نقلیه موتوری)1

 ( سقوط2

 ( آسیب های ناشی از سالح های سرد وگرم  3

 ( آسیب های ناشی ازانفجار4 

 

 ( MVCsتصادف با وسایل نقلیه موتوری)

(  motor vehicle crashتصادف با وسایل نقلیه موتوری) 

خصوصا تصادفات ناشی از موتورسواری، شایعترین و شکننده 

ترین نوع تروماها هستند و می تواند به اشکال مختلفی ایجاد 

در اثر این تصادفات نفر  32367حدود   2011شود.  در سال 

MVCs  میلیون نفر هم در اثر این حوادث  2/2فوت شدند و

، سرنشین خودروها و MVCsآسیب دیدند. اکثر تلفات ناشی از 

هزار نفر نیز عابرات پیاده، موتورسواران و سایر افراد  5بیش از 

 بودند. 

MVCs  ،ها با تغییرمسیرهای متعدد در مسیر انرژی همراه بوده

اساس می توانند به شکل های مختلف ایجاد شده  بر همین

 وآسیب های مختلفی ومتعددی را هم به همراه داشته باشند.

 حالت زیر اتفاق می افتند : 5معموال به 

 (Frontal impact( ضربه از روبرو )1

 (Rear impact( ضربه از عقب )2

 (Lateral impact( ضربه از پهلو یا کنا ر )3

 (Rotational impact( ضربه چرخشی )4

 (Rollover( واژگونی  )5

 

 (Frontal impact( ضربه از روبرو )1

)یا برخورد شاخ به شاخ(  زمانی رخ می دهد که   آسیب از روبرو

وسیله نقلیه با یک مانع برخورد می کند. در نتیجه به قسمت 

جلوی خودرو خسارت وارد می شود. اسیب وسیله نقلیه به طور 

وارده به مصدوم مرتبط است. آسیب بیشتر وسیله  بالقوه با اسیب

نقلیه یعنی اسیب بیشتر مصدوم.  البته میزان خسارت وارده به 

وسیله نقلیه ، حکایت از سرعت تقریبی آن در زمان ضربه دارد. 

به طور کلی شاخ به شاخ شدن وسایل نقلیه با هم،  قدرت آسیب 

 ادی می شود.بسیار باالیی دارد و باعث ایجاد تروماهای زی

 ضربه از روبرو دو الگوی دارد :

 الف(الگوی باال و جلو  

در این الگو، حرکت بدن به طرف جلو موجب برخورد آن به میله 

فرمان می شود. سر معموال  به شیشه جلو یا به چهارچوب آن یا 

سقف برخورد می کند. ناحیه سر از حرکت باز می ماند. تنه 

کماکان و تا زمان جذب انرژی در امتداد ستون فقرات به حرکت 

کم حفاظ ترین نقطه  خود ادامه می دهد. ستون فقرات گردنی

ستون فقرات محسوب می شوند. متعاقبا و بر اساس موقعیت تنه، 

قفسه سینه، یا شکم به میله فرمان برخورد می کنند. برخورد 

قفسه سینه به میله فرمان، موجب آسیب دیدگی این قفسه، 

قلب،ریه و شریان آئورت می شود. اگر شکم به میله فرمان برخورد 



های نوع تراکمی اتفاق می افتند و عموما  بنماید، آسیب های

ارگان های توپر شکمی )کلیه ها، کبد، پانکراس و طحال( صدمه 

 می بینند. ارگان های توخالی نیز در معرض خطر قرار دارند. 

 

 : الگوی باال و جلو 6 -2شکل                   

Source : PHTLS 2015             

 

 ب(الگوی پایین و زیر

این الگو، حرکت سرنشین به طرف پایین یعنی به طرف در 

صندلی و جلو یعنی داشبورد و میله فرمان تداوم پیدا می کند.  

در این حالت، اگر پا روی کف خودرو یا پدال ها قرار گرفته و زانو 

در حالت مستقیم باشد، وقتی که تنه به حرکت خود ادامه می 

در ناحیه مچ دچار دهد، پا ممکن است زاویه پیدا کرده و 

شکستگی شود. با این حال در اغلب موارد زانو از قبل خم گشته 

و فشاری بر مچ پا وارد نمی شود. در اینگونه موارد زانو به داشبورد 

 خودرو  برخورد می نماید.

 

 : الگوی پایین و زیر 6 -3شکل                           

Source : PHTLS 2015                            

 

 استخوان تیبیاو  استخوان رانزانو ممکن است در دو نقطه 

به داشبورد برخورد کند. اگر استخوان تیبیا به داشبورد برخورد 

کرده و متوقف شود، استخوان ران کماکان به حرکت خود ادامه 

ن حالت مفصل زانو داده و از استخوان تیبیا گذر می کند. در ای

دچار دررفتگی ،و لیگامان ها، تاندون ها و سایر ساختمان های 

نگهدارنده دچار پارگی می شوند. چون شریان پوپلتئال در 

مجاورت مفصل زانو قرار دارد، در رفتگی زانو معموال همراه با 

آسیب دیدگی این شریان می باشد. شریان پوپلیتئال ممکن است 

شود، یا تنها الیه پوششی آن )انتیما( اسیب دچار  پارگی کامل 

ببیند. در هر دو حالت، یک لخته خون در داخل رگ آسیب دیده 

تشکیل می شود که می تواند جریان خون را در بافت های زیر 

زانو به طرز قابل توجهی کاهش دهد. توجه فوری به آسیب 

احتمال عروق، پرسنل را متوجه ضرورت ارزیابی این شربان 

 هد کرد. خوا



 

Source : PHTLS 2015                            

 

تشخیص و معالجه زود هنگام آسیب دیدگی شریان پوپلیتئال  

موجب کاهش قابل توجه عواقب ایسکمی در دیستال اندام خواهد 

ساعت مجددا برقرار  6شد. پرفوزیون این بافت باید در عرض 

شود. تاخیر ممکن است به علت عدم آشنایی پرسنل پیش 

ه نقاط توجه ببیمارستانی به کینماتیک آسیب و یا غفلت آنها در 

کلیدی در بررسی مصدوم روی بدهد. هر چند که اغلب این 

مصدومان روی زانوی خود شواهدی دال بر آسیب دیدگی دارند،با 

این حال وجود اثر برخورد زانو بر روی داشبورد، حکایت از تمرکز 

 قابل توجه انرژی بر این مفصل و ساختمان های مجاور دارد. 

   

 

Source : PHTLS 2015                            

 

اگر استخوان ران با داشبورد برخورد کند، در این صورت تنه این  

استخوان انرژی را جذب کرده و امکان دارد که بشکند. در این 

حالت، ادامه حرکت رو به جلو لگن و ماندن استخوان ران در سر 

جه جای خود، باعث می شود تا لگن از ران گذر کرده و در نتی

 نوع خلفی در رفتگی مفصل استابولوم روی می دهد.  
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بعد از توقف حرکت زانوها و ساق پا به جلو، بخش فوقانی بدن به 

طرف جلو چرخش پیدا کرده و به میله فرمان یا داشبورد برخورد 

سیب هایی که در می کند. در نتیجه ممکن است بسیاری از آ

 الگوی باال و جلو به آنها اشاره شد نیز برای سرنشین اتفاق بیفتد.

 

این نوع ضربات زمانی روی (: Rear impactضربه از عقب )

می دهند که خودرویی با سرعت زیاد به پشت خودرو دیگری 

که ساکن یا متحرک بوده اما سرعت کمتری دارد، برخورد می 

( head restاگر پشت سری صندلی )کند. در تصادف از پشت 

تعبیه نشده باشد، ضربه از عقب موجب حرکت رو به جلوی تنه 



می شود و سر دچار اکستانسیون شدید بر روی پشت سری 

خودرو خواهد شد. چون طبق قانون اینرسی هنگامی که بدن به 

طورناگهانی به جلوهل داده می شود, سر هنوز ثابت است و 

می شود و موجب آسیب به گردن می  گردن به سمت عقب خم

 شود. 

 

 : ضربه از عقب اگر پشت سری نامناسب باشد  6 -4شکل
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نصب باشد، سر با صندلی خودرو حرکت می « پشت سری»اگر 

کند. اگر خودرو بدون هیچ مانعی به جلو حرکت کند و به تدریج 

سرنشین آن ممکن است که مصدوم نگردد )نظیر متوفق شود، 

 قرار گیری یک فضانورد روی مدار(.

 

 : ضربه از عقب اگر پشت سری مناسب باشد  6 -4شکل
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اگر خودرو به خودروی دیگری یا جسم ساکن برخورد کند و یا 

ارد، علی رغم توقف خودرو، اگر راننده ناگهانی پا روی ترمز بگذ

سرنشینان کماکان به حرکت خود رو به جلو ادامه داده و دچار 

به آنها « ضربه از جلو»همان آسیب هایی می شوند که در بخش 

اشاره شد. بنابراین، در این حالت هم آسیب های ضربه از جلو و 

هم آسیب های ضربه از عقب، یافت می شود. این ضربه دوگانه، 

سعت آسیب ها را بیشتر می کند.    سر به همراه تنه حجم و و

 حرکت کرده و از آسیب دیدگی گردن جلوگیری می شود. 

 (Lateral impactضربه ازکنا ر یا ضربه های جانبی ) 

زمانی روی می دهد که یک خودرو به  MVCضربه جانبی در 

خودرویی دیگر از کنار برخورد نموده، یا وقتی که خودرویی از 

مسیر منحرف شده و به یک مانع نظیر تیر برق یا درخت یا یک 

-Tمانع دیگر برخورد می نماید. این نوع آسیب را اصطالحا )

bone می نامند. اگر شواهد ضربه در همان سمتی که مصدوم )

ه است مشاهده شوند، نشانه آسیب شدید است و شامل، نشست

اندام های شکسته در سمت آسیب، ترومای بخش جانبی قفسه 

سینه، شکستگی ران است. همچنین سرتمایل دارد که ثابت باشد 

در حالیکه بدن به طرفین هل داده می شود، در نتیجه به گردن 

ری که آسیب وارد می شود. عالوه ممکن است که سرهای دو نف

 کنار هم نشسته اند با هم یا به دیواره ها برخورد کند.

 



 

 : تصادف از پهلو یا کنار 6 -7شکل                  
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در این ضربه چهار ناحیه بدن در معرض آسیب قرار دارند 

 : 

استخوان کالویکل یا ترقوه در ضربات از کنار، می کالویکل :  -1

 تواند تحت فشار قرار گرفته و دچار شکستگی شود. 
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می تواند منجر به  بهم فشردگی قفسه سینهقفسه سینه :  

شکستگی دنده ها،کوفتگی ریوی و اسیب تراکمی به اندام های 

توپر داخل قفسه صدری زیر دیافراگم و نیز آسیب های ناشی از 

فشار بیش از حد )از جمله پنوموتراکس( شد. پارگی شریان 

درصد موارد  25آئورت به علت ضربات کناری روی می دهد.)

ضربه اتفاق می افتد(. استخوان  پارگی آئورت به علت این نوع

کالویکل ممکن است تحت فشار قرار گرفته و دچار شکستگی 

 شود.    
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فرورفتگی درب خودرو می تواند موجب به  شکم و لگن : -2

هم فشردگی و شکستگی لگن و فشرده شدن سر استخوان ران 

استابولوم شود. سرنشینان طرف راننده در  را به داخل حفره

معرض آسیب دیدگی طحال قرار دارند، زیرا این عضو در سمت 

چپ بدن قرار می باشد، در حالیکه سرنشینان طرف مسافر مسافر 

 بیشتر در معرض آسیب دیدگی کبد هستند.  

 

Source : PHTLS 2015                  

 



ضربه از پشت تنه ممکن  در ضربات کناری و نیزگردن : -3 

است از زیر ناحیه سر و گردن گذر کند. نقطه اتصال سر به تنه 

در خلف و زیر مرکز سر قرار دارند. بنابراین حرکت سر در رابطه 

با گردن فلکسیون طرفی و روتاسیون می باشد که می تواند 

   منجر به شکستگی یا دررفتگی ستون فقرات گردنی شود.
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سر ممکن است به چهارچوب درب خودرو ناحیه سر :  -4

برخورد نماید. ضربات سمت چپ یا سمت نزدیک در قیاس با 

 ضربات سمت راست یا دور موجب صدمات بیشتری می شوند. 

 

 (Rotational impactضربه چرخشی       )

می دهد که گوشه ای از یک خودرو به  این نوع ضربه زمانی روی

جسم غیر متحرکی یا به گوشه خودرویی دیگر ویا با خودرویی با 

سرعت کمتر یا سرعت خالف جهت خودرو اول برخورد کند. طبق 

قانون اول نیوتن، این گوشه خودرو متوقف می شود اما بقیه 

قسمت های خودرو کماکانبه حرکت رو به جلو ادامه می دهند، 

 تا زمانیکه انرژی آن کامال تغییر شکل پیدا کند.  یعنی

ضربه چرخشی موجب مجموعه ای از اسیب ها می شود که در 

ضربات جلو و کنار مشاهده می گردند. سرنشین به حرکت رو به 

جلو ادامه می دهد و بعد از زمانیکه خودرو به سمت ناحیه ضربه 

د می کند دیده چرخش پیدا می کندف کنار خودرو به او برخور

)نظیر ضربه از کنار( . هر چقدر سرنشین به نقطه ضربه نزدیکتر 

 باشد، آسیب های وارده به وی شدیدتر خواهند بود.  
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 (Rolloverواژگونی  )

به دنبال واژگونی وغلتیدن اتومبیل به روی خود ,درصورتیکه  

سرنشینان کمربند ایمنی خود رانبسته باشند ,آنهانیزبه دنبال 

حرکات اتومبیل ,پرتاب های متعدد به اطراف خواهند 

داشت.دراین نوع آسیب ضربات وارد شده به بدن رابه سختی می 

 شود.  توان پیش بینی کرد واغلب چند ارگان درگیر می

همچنین سرنشینان دارای کمربند ایمنی هم هرچند به وسیله 

کمربند ایمنی نگهداری می شوند، اما اندام های داخلی آنها 

کماکان به حرکت خود ادامه داده و در نواحی دارای بافت همبند 

 دچار پارگی می شوند. 



 

 : تصادف به شکل واژگونی6 -8شکل                  
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درتصادفات توجه به پیداکردن مکان نشستن مصدوم , نکته : 

بستن کمربند , خم شدن فرمان , شکستن شیشه جلو و داشبورد 

 , خم شدن پدالها و ساختمانهای درون اتوموبیل اهمیت دارد.

 پرتاب شدن از اتومبیل 

در صورتیکه سرنشینان خودرو همزمان با واژگون شدن خودرو از 

آن به بیرون پرت شوند، ممکن است در اثر افتادن خودرو بر روی 

آنها و یا برخورد با زمین دچار آسیب های شدیدی بشوند. اگر 

سرنشینان به جاده پرتاب شوند،در آن صورت ممکن است 

 برخورد نمایند.  خودروهای در حال حرکت دیگر نیز با آنها 

به طور کلی و در صورت عدم استفاده ازکمربند ایمنی ,امکان 

پرتاب شدن سرنشینان به بیرون ازشیشه وجود دارد که دراین 

حالت احتمال بروز همزمان سه آسیب وجود دارد واین وضعیت 

 باعث بروز آسیب های شدید ومتعددی می شود: 

 برخورد مصدومین با سطح زمین -

 د مصدومین بااجسام ساکن مانند دیوار ,درختان وجدول برخور -

برخورد مصدومین بایک جسم درحال حرکت مانند اتومبیل  -

 های دیگر

 

آسیب های ناشی از مهارکننده های بکاررفته در اتومبیل 

: 

کمربند ایمنی مهارکننده های بکاررفته دراتومبیل مانند 

عث ایجاد آسیب در تصادفات اتومبیل خود باوکیسه های هوا ،

 ها وصدماتی می شوند .

 (Seat Beltsکمربند ایمنی   )

در بررسی های انجام شده در ایاالت متحده مشخص شده است  

درصد سرنشینان خودروهایی که از کمربند ایمنی  75که حدود 

استفاده نکرده و به بیرون پرتاب شده اند، مرده اند. همچنین از 

ر دچار شکستگی ستون فقرات می نفر پرتاب شده، یک نف 13هر 

شوند. بدن سرنشین بعد از پرتاب شدن از خودرو، در معرض 

ضربات ثانوی ناشی از برخورد به زمین )یا جسم دیگر( خارج از 

خودرو می باشد. این ضربات ثانویه گاهی اوقات موجب آسیب 

هایی می شوند که حتی از ضربه اولیه شدیدتر می باشند. خطر 

نشینی که از خودرو به بیرون پرتاب شده است، مرگ برای سر

شش برابر کسانی است که پرتاب نشده اند.بنابراین نقش کمربند 

 ایمنی به عنوان نجات دهنده زندگی امر مسلمی است.

اگر کمربند ایمنی به شکل صحیح بسته شود، فشار ناشی از ضربه 

یب سبه وسیله لگن و قفسه سینه جذب شده و در نتیجه یا اصال آ

شدیدی وارد نمی شود یا اینکه تعداد آنها کم خواهد بود. استفاده 

صحیح از این وسیله موجب می شود تا نیروی ناشی از ضربه به 

جای انتقال به بدن به کمربند و سیستم حفاظتی منتقل شود. با 

استفاده از این سیستم، یا آسیب وارده مهلک نبوده یا اینکه از 

شدت کاسته می شود. چنانچه کمربند احتمال وقوع آنها به 

ایمنی به شکل ناصحیح بسته شود نه فقط از بروز اسیب 

جلوگیری نمی کند بلکه ممکن است خودش نیز موجب آسیب 

شود. کمربند هر گاه شل بسته شود یا اینکه باالتر از برجستگی 

های قدامی استخوان ایلیاک )کرست ایلیاک( قرار گیرد، آسیب 

ی در اندام های نرم شکم روی می دهند. این های نوع تراکم

آسیب ها به علت قرار گرفتن اندام های نرم داخل شکمی )کبد، 

طحال و پانکراس( مابین کمربند ایمنی و دیواره خلفی شکم 

بوجود می آیند. افزایش فشار داخل شکمی می تواند منجر به 

 اخلپارگی دیافراگم و بیرون زدگی )هرنی یا فتق( اندام های د

شکم شود شکستگی های قدامی از نوع کمپرس)تراکمی( در 



ناحیه ستون فقرات کمری نیز ممکن است اتفاق بیافتند. زیرا 

و  L1  ،T12بخش های باال و پایین تنه حول محور مهره های 

L2   .که توسط کمربند ثابت شده اند( می چرخند( 

 

 

 بسته شود: آسیب کمربند وقتی به شکل ناصحیح  6 -9شکل 
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 (Air Bagکیسه هوا     )

نصب کیسه های هوا جهت به حداکثر رساندن ایمنی خودروها 

ضرورت دارد. این سیستم از طریق جذب تدریجی انرژی موجب 

طوالنی شدن زمان توقف بدن شده و در کاهش آسیب های ناشی 

ک به جلو تاثیر فوق العاده ای دارند. از از ضربات جلو و نزدی

آنجاییکه بسیاری از این کیسه ها بالفاصله بعد از وارد شدن ضربه، 

خالی می شوند، بنابراین در ضربه های چند گانه و ضربه از عقب 

تاثیر چندانی ندارند. البته اخیرا بعضی کارخانه های سازنده اقدام 

موده اند.  کیسه های به ساخت کیسه های هوایی جانبی نیز ن

هوایی موقع باز شدن آسیب های کوچک اما غیر قابل چشم 

پوشی ایجاد کرده که تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی 

باید به آنها توجه داشته باشند. این آسیب ها شامل خراشیدگی 

های ناحیه بازو، فقسه سینه و صورت، اجسام خارجی در صورت 

کسته شدن عینک سرنشین می باشند. و چشم و اسیب ناشی از ش

کیسه های هوایی که باز نشوند ممکن است هم برای مصدوم و 

هم برای و هم برای تکنسین خطرناک باشند. این کیسه ها باید 

توسط افراد آموزش دیده به نحو صحیح و ایمن، غیر فعال شوند. 

 البته این کار نباید موجب تاخیر در امدادرسانی یا تخلیه مصدوم

 بدحال شود. 

معلوم شده است که کیسه های هوایی صندلی جلو برای 

کودکان و بزرگساالن ریز اندام، مخصوصا اگر در صندلی جلو 

نشسته باشند یا اینکه صندلی مخصوص کودک به طرز 

ناصحیحی نصب شده باشد، خطرناک هستند. کودکان همواره 

ه تفادباید در صندلی عقب نشسته و از کمربند سایز خود اس

 کنند.

رانندگان و افرادی که در صندلی جلو می نشینند باید به ترتیب 

سانتیمتر از کیسه هوایی فاصله داشته باشند.  45و  25حداقل 

اگر این توصیه رعایت شود، آسیب هاتی ناشی از کیسه هوایی 

 در اغلب مواقع محدود به خراشیدگی های سطحی است.  



 

 

 : آسیب ناشی از انفجار کیسه هوا 6 -9شکل           

 

 تصادفات عابر 

پیاده به علت نداشتن تجهیزات ایمنی ,در برخورد با وسایل  عابر

نقایه به شدت آسیب پذیر است .شدت آسیب وجراحات عوامل 

 زیر بستگی دارد :

 سرعت وسیله نقلیه درحال حرکت  -

 ناحیه ای از بدن که مورد آسیب قرارمی گیرد  -

 قسمتی ازبدن عابرکه در ابتدا به زمین برخورد کرده است  -

 سطحی که بدن روی آن فرود آمده است -

 میزان پرتاب شدن عابر -

برخورد وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده سه فاز دارد . هر کدام 

 صی می شوند : از این فاز ها منجر به الگوی آسیب مخصو

وقتی که یک خودرو با یک عابر برخورد می کند، ضربه  فاز یک :

اولیه به ساق پا و گاهی اوقات به ناحیه ران و باسن )لگن( می 

 باشد. 
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 تنه مصدوم به ری کاپوت خودرو پرت می شود. فاز دوم :



 

روی کاپوت خودرو به زمین می افتد.  مصدوم از فاز سوم :

معموال در آغاز، ناحیه سر به زمین برخورد کرده و احتماال 

 موجب آسیب دیدگی ستون فقرات گردنی می شود. 

 

معموال هنگام برخورد به سمت اتومبیل برمی گردند و  کودکان 

به دلیل کوچک بودن جثه و پایین بودن مرکز ثقل بدن , اسیب 

ز صدمات سر,قفسه سینه ,شکم وفموردرآنها شایع های ترکیبی ا

است. در برخورد یک اتومبیل با کودک سه وضعیت احتمالی زیر 

 پیش می آید : 

A : .ضربه اول به بخش فوقانی اندام تحتانی و لگن وارد می شود 

B :  ضربه دوم زمانی روی می دهد که سر و صورت کودک به

 کند.قسمت جلو یا باالی کاپوت برخورد می 

C :  کودک مصدم ممکن است روی خودرو پرت نشود، اما در

 عوض بدنش به خودرو گیر کرده و همراه آن کشیده شود.

 

 : برخورد اتومبیل با عابر کودک  6 -10شکل     
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 تصادفات موتور سیکلت  

سوانح ناشی از تصادفات موتورسیکلت سالیانه موجب مرگ تعداد 

قابل توجهی از شهروندان می شود. قوانین فیزیکی حاکم بر این 

نوع سانحه همان قوانین حاکم بر سانحه ناشی از خودرو )اتومبیل 

و کامیون( می باشند، اما مکانیسم آسیب های وارده قدری با 



در هر کدام از ضربات مورد بحث همدیگر فرق دارند. این اختالف 

یعنی ضربه روبرو )شاخ به شاخ شدن(، ضربه زاویه دار و پرتاب 

 شدن وجود دارد. 

انواع برخورد درتصادفات موتورسیکلت شامل موارد زیر 

 است :

: این  الف( برخورد یا ضربه از روبرو )شاخ به شاخ شدن(

ضربه موجب متوقف شدن موتور سیکلت می شود. وقتی یک 

موتور سیکلت به جسمی که در برابرش قرار گرفته برخورد می 

کند، مرکز ثقل موتور سوار باالتر از نقطه اتصال چرخ جلو قرار 

می گیرد. چون مرکز ثقل موتور در پشت و باالی محور جلو، که 

می شود، قرار دارد، بدنه  در چنین ضربه ای نقطه اتکاء محسوب

موتور سیکلت به جلو خیز برمی دارد و موتور سوار به دستگیره 

ها برخورد می کند. بر اساس اینکخ کدام بخش از آناتوم بدن 

)سر، شکم یا لگن( موتور سوار به دستگیره ها برخورد کند، آسیب 

 به او وارد می شود. اگر پا های موتور سوار در رکاب باقی بمانند

و ناحیه هر دو ران به دستگیره ها برخورد کنند، در آن صورت 

حرکت رو به جلو توسط تنه استخوان ران جذب می شود و 

 معموال منجر به شکستگی هر دو استخوان ران می شود.

 

  

در این نوع ضربه، موتور ب( برخورد یا ضربه زاویه دار : 

یجه ند. در نتسیکلت با زاویه ای به یک جسم دیگر برخورد می ک

موتور روی موتور سوار می افتد یا اینکه باعث می شود تا موتور 

سوار مابین موتور سیکلت و آن جسم گیر کرده و آسیب ببیند. 

آسیب های وارده به اندام هخای فوقانی و تحتانی منجر به 

شکستگی ها و صدمات وسیع بافت نرم بدن می شوند. در اثر 

ندام های حفره شکم نیز دچار آسیب مبادله انرژی، ممکن است ا

 شوند. 

 



 

 در این حالت،برخورد یا ضربه ناشی از پرتاب شدن :   ج(

موتور سوار مانند یک گلوله از روی موتور پرتاب شده و تا زمانیکه 

یکی از اعضاء بدنش )سر، بازوها، قفسه سینه، شکم یا ساق پا( به 

کف  تیرک برق یاجسم دیگری، نظیر یک وسیله نقلیه موتوری، 

جاده،برخورد نکند، کماکان در هوا چرخ می خورد. بسیاری از 

موتورسواران از وسیله حفاظتی مناسب )نظیر کاله ایمنی ( 

استفاده نمی نمایند. آسیب دیدگی در نقطه برخورد روی داده و 

همزمان با جذب انرژی به سایر نقاط بدن نیز تسری پیدا می 

     کند.
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 سقوط 



در سقوط از ارتفاع مصدوم دچار انواع آسیب ها می شود که  

میزان نیروی وارد شده به بدن و احتمال آسیب به عوامل زیر 

 بستگی دارد : 

 ارتفاع سقوط : -

معموال مصدومانی که از ارتفاع بلندتری سقوط می کنند، دچار 

بیشتری می شون، زیرا سرعت سقوط آنها لحظه آسیب و صدمات 

به لحظه زیاد تر می گردد. به طور کلی اگر ارتفاع سقوط بیش از 

متر بیشتر و در اطفال دو  5تا  3سه برابر قد مصدوم یا بیش از 

متر بیشتر باشد, شدت آسیب های وارده  3برابر قد مصدوم یا 

 شدید خواهند بود.

 سقوط می کند. نوع سطحی که مصدوم روی آن -

نوع سطحی که مصدوم روی آن سقوط کرده است نیز از نظر 

تاثیر در زمان توقف دارای اهمیت می باشد. درجه تراکم پذیری 

یک سطح یعنی توان آن در تغییر شکل دادن به هنگام مبادله 

انرژی، در این خصوص اهمیت ویژه ای دارد. به طور کلی هرچه 

 تمال آسیب بیشتر است.سطح سخت تر ومحکمتر باشد اح

 ناحیه ای از بدن که ابتدا به سطح برخورد می کند. -

هرقسمت از بدن که ابتدا به سطح برخورد کند احتمال آسیب 

آن بیشتر است. در سقوط از ارتفاع اگر اول پاها به زمین برخورد 

 Don Junaکنند، به این الگو سندروم دون خوان )

syndrome دو طرفه استخوان پاشنه،( می گویند که شکستگی 

)کالکانئوس(، شکستگی های مچ پا یا شکستگی های انتهایی 

استخوان تیبیا و فیبوال از عالئم این سندروم قلمداد می شود. بعد 

از آنکه پاها به زمین برخورد نموده و از حرکت باز ایستادند، آنگاه 

نوبت به ساق پا برای جذب انرژی می رسد. شکستگی های زانو، 

ران و لگن نیز ممکن است اتفاق بیافتند. به دلیل وزن سر وتنه 

که هنوز در حال حرکت می باشند، خم شدگی )فلکسیون( در 

بدن ایجاد شده و در نتیجه شکستگی های نوع کمپرس )فشاری( 

در ستون فقرات ناحیه پشت و کمر روی می دهند. فلکسیون 

کل به وجود ش Sشدید در هر کدام از گودی های ستون فقرات 

آمده و موجب آسیب های ناشی از خم شدگی می گردد. به این 

شان دچار شکستگی « s»دسته از مصدومان اغلب می گویند که 

 شده است.

اگر مصدوم بر روی دست هایش سقوط کند، ممکن است هر دو 

 ( شوند. Colles fractureمچ دست دچار شکستگی )موسوم به 

به زمین برخورد بنماید، کل وزن اگر در اغاز سقوط سر مصدوم 

بدن و نیروی ناشی از حرکت تنه، لگن و پاها بر روی سر و ستون 

فقرات گردنی متمرکز می گردد. در این حالت ستون فقرات 

گردنی می شکند، مانند آنچه در برخورد جلو و باال در ضربه از 

 روبروی سوانح رانندگی روی می دهد.

ر عضوی از بدن سقوط کرده باشد، به طور کلی اگر مصدوم روی ه

تکنسین های اورژانس باید آن بخش از بدن را که اول با زمین 

برخورد کرده است را مشخص کنند، سپس الگوی جابجایی انرژی 

 را تشخیص داده و در نتیجه الگوی آسیب وارده را تعیین نمایند.          

 اشیایی که قبل ازفرود آمدن درمسیر سقوط قرار می -

. ممکن است مصدوم در مسیر سقوط با موانع و اشیایی گیرند

 برخورد نموده و دچار آسیب های ثانویه بیشتری شود.

 

 آسیب های ناشی از سالح های سرد و گرم 

آسیب های ناشی از سالح های سرد )نظیر چاقو( و سالح های 

گرم )نظیر اسلحه( باعث مرگ و میر افراد زیادی خصوصا در زمان 

 ها و نزاع می شوند.جنگ 

آسیب های ناشی از این سالح ها از نوع تروماهای نافذ بوده و  

می توان آسیب های ناشی از  آنها را  با طبقه بندی )بر اساس 

سالح با سطح  آسیب های ناشی ازمقدار انرژی( به سه گروه، 

ی تقسیم بند زیادو  سالح با سطح انرژی متوسط، انرژی کم

 کرد.. 

 آسیب های ناشی از سالح با سطح انرژی کم 

این آسیب ها شامل آسیب ها ناشی از سالح های سرد و دستی 

نظیر چاقو بوده و آسیب رسانی آنها فقط ناشی از نوک یا لبه 

تیزشان می باشد. چون این صدمات با سرعت کم ایجاد می شوند، 

 یونمعموال آسیب ثانویه به همراه خود ندارند.)یعنی کاویتاس

کمتری ایجاد می شود(. میزان آسیب دیدگی در این دسته از 

مصدومان را می توان با تعیین نوع سالح مورد استفاده، رهگیری 

مسیر سالح به داخل بدن، تعداد زخم های ایجاد شده، و میزان 



حرکت ان در داخل زخم را بررسی کرد. البته باید توجه داشت 

آسیب های داخلی را تعیین  که در صحنه حادثه نمی توان وسعت

کرد. ضمنا در این نوع صدمات، ارزیابی مصدوم از نظر وجود 

 آسیب های همراه نیز اهمیت دارد.
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 آسیب های ناشی از سالح با سطح انرژی متوسط 

ژی انر این آسیب ها شامل آسیب ها ناشی از اسلحه هایی با سطح

متوسط نظیر سالح های گرم )اسلحه های کمری و برخی تفنگ 

ها( می باشد. هر چه قدر مقدار باروت در فشنگ بیشتر باشد، 

 سرعت گلوله و در نتیجه انرژی جنبشی آن افزایش می یابد. 

بطور کلی این سالح ها نه فقط در مسیری که مستقیم به بافت 

این مسیر نیز موجب آسیب برخورد می کنند بلکه در هر دو طرف 

رسانی می شوند. سطح کاری متفاوت این اسلحه ها تعیین کننده 

میزان و جهت آسیب می باشد. فشار وارده بر بافت موجود در 

مسیر مستقیم حرکت گلوله، این بافت را به کنار زده و بافت 

اطراف مسیر را نیز تحت فشار و کشش قرار می دهد. در سالح 

ژی متوسط یا زیاد همواره یک حفره موقت ایجاد های با سطح انر

می شود. اندازه این حفره معموال سه تا شش برابر اندازه سطح 

 مقطع گلوله می باشد.
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 آسیب های ناشی از سالح با سطح انرژی زیاد 

 ا سطح انرژیاین آسیب ها شامل آسیب ها ناشی از اسلحه هایی ب

زیاد نظیر شامل اسلحه های تهاجمی، تفنگ های شکاری و سایر 

جنگ افزارهایی است که گلوله های با سرعت زیاد شلیک می 

کنند. گلوله این اسلحه ها نه فقط یک اثر دائمی بر جای می 

گذارند، بلکه یک حفره موقت به مراتب بزرگتر از حفره ناشی از 

ین به وجود می آورند. این حفره گلوله های دارای سرعت پای

موقت بسیار فراتر از محدوده اثر گلوله بوده و اسیب ها و صدمات 

ناشی از ان وسیع تر از براوردی است که در مرحله اولیه انجام 

 می شود.
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در بررسی آسیب ناشی از گلوله سالح هایی با سطح انرژی 

 متوسط و زیاد باید به نکات زیر تجه کرد: 

مقاومت هوا از  فاصله ای که اسلحه از آنجا شلیک شده است،   -

سرعت گلوله می کاهد و در نتیجه هر چقدر فاصله دورتر باشد، 

اهد سرعت لحظه برخورد کمتر بوده و آسیب وارده محدود تر خو

بود. اکثر شلیک های نزدیک با اسلحه کمری انجام شده و در 

 نتیجه احتمال وقوع آسیب خطرناک بسیار زیاد است. 

زخم های ورودی و خروجی : آسیب های بافتی در محل ورود  -

گلوله به بدن، در محل خروج نیز ایجاد می شوند. لبه زخم ورودی 

لبه زخم خروجی آزاد  روی بافت زیرین خود قرار دارد، در حالیکه

است. شکل زخم ورودی بر اساس مسیر ورود گلوله گرد ا بیضوی 

است، در حالیکه زخم خروجی ستاره ای است. از آنجاییکه گلوله 

در زمان اصابت به پوست بدن در حال چرخش می باشد، 

سانتیمتر( که به رنگ سیاه یا صورتی  2تا  1خراشیدگی کوچکی )

اشیدگی در محل خروج گلوله وجود است ایجاد می کند. خر

 ندارد.

تعداد زخم های ایجاد شده ناشی از شلیک : باید مشخص شود  -

که زخم های ایجاد شده ناشی از شلیک چند گلوله است، و یا 

 اینکه چند گلوله در بدن باقی مانده و یا خارج شده است.

  

 آسیب های ناشی ازانفجار

سوزاننده یاسوخت باعامل انفجارزمانی رخ می دهدکه یک منبع 

اکسید کننده دریک لحظه باهم ترکیب شده و مقدار بسیار زیادی 

انرژی به صورت گرما آزاد می کنند. این گرما باعث بروز اختالف 

فشار زیاد بین ماده منفجره و هوای اطراف شده و به ناگهان 

بروز آسیب های انفجاری در خالل جنگ ها   گسترده می شود.

د است، اما همگام با شیوع عملیات های تروریستی و بسیار زیا

سوانح ناشی از مواد خطرناک، میزان بروز این حوادث در جامعه 

مدنی نیز در حال افزایش است. احتمال وقوع این حوادث در 

کارخانه های سازنده مواد شیمیایی، کارخانجات مواد سازنده مواد 

ی، پاالیشگاه ها، آتش زا، کارخانه های مین سازی و کشتی ساز

میادین مین، و... نیز زیاد است. همچنین با به علت گستردگی 

استفاده از سیستم لوله کشی و سیلندر های خانگی حاوی گاز 

 )کپسوی های گاز(، امکان وقوع انفجار در هر جایی وجود دارد.  

از و دو ف سومو  دوم، اول مکا نیسم انفجارها در سه فاز  ابتدایی

اتفاق می افتد و در هر مرحله ای الگوی  پنجم وم چهاربعدی 

 خاصی از آسیب را ایجاد می کنند:  

 فاز اول : صدمات ناشی از موج انفجار

به علت فشردگی هوای مجاور ماده منفجره و در نتیجه گسترش 

سریع آن ,موج  انفجار ایجاد می شود. این موج در لحظه برخورد 

سپس اتساع سریع می گردد. با بدن ,باعث بروز یک فشردگی ,و

هزار فوت سرعت  10فشار موج انفجاری در هر ثانیه بیش از 

داشته و می تواند موجب آسیب های گوناگونی شود. اغلب آسیب 

های وارده در حد فاصل بین نسوج با تراکم متفاوت روی داده و 

عمدتا ارگان های حاوی هوا از جمله پرده گوش، ریه و روده ها 

یر قرار می دهند. آسیب های اولیه شامل خونریزی را تحت تاث

های ریوی، پنوموتراکس، آمبولی هوا و پرفوراسیون ارگان ها 

دستگاه گوارش می باشند. امواج فشاری موجب پارگی و از 

همگسستگی عروق خونی و دیواره اندام های حاوی هوا 

( CNS)کاویتاسیون( و نیز آسیب دیدگی سیستم عصبی مرکزی)

د. یکی از عالئم کالسیک اینگونه آسیب ها، پارگی پرده می شون

صماخ در گوش میانی است. این امواج ممکن است بدون ایجاد 

هیچگونه عالئم خارجی موجب آسیب دیدگی شدید و حتی مرگ 

شوند.ایست قلبی ریوی آسیب دیدگی ریوی )موسوم به 

وب سانفجارریه( شایعترین علت مرگ ناشی از فاز اولیه انفجار مح

می شوند. نمای بالینی ممکن است فورا یا با تاخیر خود را نشان 

دهد. بنابراین تکنسین های ائرژانس در برخورد با این دسته از 

 مصدومان باید به موارد زیر توجه داشته باشند : 

توجه مداوم به بروز دیسترس تنفسی و خروج ترشحات کف   -

 الود از دهان مصدوم  

ره ای میزان درجه اشبتع اکسیژن خون شریانی اندازه گیری دو -

)کاهش درجه اشباع اکسیژن در غیاب هر گونه عالئم دیگر یکی 

 قلمداد می شود.« انفجار ریه » از نشانه های اولیه وقوع 

 تجویز مداوم اکسیژن  -



 

 : صدمات ناشی از موج انفجار 6 -10شکل                   

 

 شده ازضایعات پرتابفاز دوم: صدمات ناشی 

مواد منفجره بعد از منفجر شدن به قطعات متعددی خرد می 

شوند و هر کدام از این قطعات به جسم پرتاب شونده ای همچون 

گلوله تبدیل شده که با سرعت باال به  اطراف پرتاب می شوند و 

در اثر برخورد با بدن موجب آسیب های  قابل مشاهده می شوند. 

مل زخم های نافذ، پارگی ها و شکستگی ها می این آسیب ها شا

باشند. تریاژ این دسته از مصدومان تابع محل و شدت آسیب ها 

می باشد. اغلب به پوست و اندام های تحتانی و فوقانی جراحات 

زیادی وارد می شوند، اما آسیب های ناحیه چشم و قفسه صدری 

مراقبت با عواقب شدیدتری همراه بوده و بنابراین نیازمند 

بیشتری هستند. صدمات چشمی ناشی از پرتاب خورده شیشه 

ها و فلزات یکی از دالیل عمده شدت جراحات در این دسته از 

 آسیب ها محسوب می شود. 

فازسوم : صدمات ناشی ازپرتاب شدن و برخورد اجسام با 

 مصدوم 

آسیب های وارده در این فاز زمانی اتفاق می افتند که مصدوم 

دیگری پرتاب می شود یا مصدوم با یک جسم یا روی جسم 

اجسام بزرگی که موج انفجار به حرکت در می آورد برخورد می 

کند. )آسیب ترجمه ای(. گاهی هم مصدوم  به علت فرو ریختن 

ساختمانی ناشی از باد انفجار )نه فشار ناشی از موج انفجار( روی 

شدن ضربه  او آسیب می بیند. به  هر حال آسیب در نقطه وارد

روی داده و همگام با جذب انرژی در ایم نقطه، نیروی ناشی از 

انفجار به ارگان های دیگر بدن منتقل می شود.  اسیب ها در این 

فاز معموال واضح می باشند، اما تکنسین ها باید بر اساس نوع 

ضربه وارده به دنبال اسیب های دیگر نیز باشند. آسیب هایی که 

ی می دهند )مانند شکستگی دنده و مهره(، در این مرحله رو

شبیه به آسیب های ناشی از پرتاب شدن از خودرو و سقوط از 

 بلندی است.  

 فاز چهارم : صدمات ناشی از سوختگی 

در این فاز از انفجار، مصدوم دچار سوختگی و یا آسیب های 

 استنشاقی و یا حتی خفگی می شود. 

 ضافه شده به انفجارفاز پنجم : صدمات ناشی از مواد ا

در این فاز از انفجار مجموعه ای مختلفی از اثرات ناشی از مواد 

اضافه شده به بمب ها از جمله باکتریها، اشعه و مواد شیمیایی 

وجود دارند. در بمب گذاری های انتحاری قطعات ناشی از بدن 

فرد بمب گذار)مثال قطعات استخوانی( نیز موجب آسیب به 

د. آسیب ها در این فاز عالوه بر صدمات جسمانی دیگران می شون

موجب اثرات روانی گسترده و بیماریهای عفونی و... احتمالی می 

 شوند.

 

ه ک بطور کلی مکانیزم های قابل توجه آسیب در تروماها 

(  multiple trauma ) می توانند آسیبهای جدی متعدد

 :ایجاد کنند

 بیرون افتادن مصدومان از وسیله نقلیه حین تصادفات -

 زیر گرفته شدن توسط وسیله نقلیه -

 تصادف موتور سیکلت -

 برابر قد مصدوم3متر یا  5تا  3سقوط از ارتفاع بیش از -

 تغییرسطح هوشیاری بدنبال تروما -

 ترومای نافذ به سر,قفسه سینه یاشکم -

 موج انفجارقرار گرفتن در معرض انفجار یا  -

دقیقه برای رها سازی زمان الزم  20گیر افتادنی که بیشتر از  -

 باشد



تصادف عابر پیاده با دوچرخه یا موتورسیکلت با سرعت قابل  -

 ( km/h 8توجه        )

تصادف موتور سوار یا دوچرخه سوار با سرعت قابل توجه و یا  -

 اشجدا افتادن موتور سوار یا دوچرخه سوار از وسیله 

 مرگ یکی از سرنشینان همان وسیله نقلیه -

 (km/h 60تصادف اتومبیل با سرعت قابل توجه ) -

 کاهش سریع سرعت -

 سانتی متر( وسیله نقلیه 50دفورمیته قابل توجه )بیش از  -

سانتی متر( به داخل قسمتی  30تورفتگی قابل توجه )بیش از  -

 که مصدوم در آن قرار داشته

 له نقلیهواژگون شدن وسی -

 

 (   primary assessmentارزیابی اولیه مصدوم)

هدف از ارزیابی اولیه، شناسایی وضعیت مصدومان جهت اولویت 

انجام اقدامات یا انتقال سریعتر آنهاست. بطوریکه پایه و اساس 

مراقبت مناسب از مصدوم قلمداد می شود. برای رسیدن به این 

 ؛تیب اولویت بندی یعنیبه ترهدف، تکنسین های اورژانس باید 

و نرولوژیک  ارزیابی وضعیت راه هوایی، تنفس، گردش خون

 lifeمتعاقبا باید وضعیت های مهلک ) مصدوم را بررسی نمایند.

threatning conditions در صورت ( را شناسایی نموده

سریعاً مداخله انجام  ،کشف هر گونه مشکل تهدید کننده حیات

ز هر مرحله، مرحله بعدی انجام نمی شود و تا حصول اطمینان ا

شود. در صورت بروز هر گونه مشکل جدیدی در هر مرحله، 

اگر زمان اجازه   .ارزیابی اولیه از ابتدا مجدداً صورت می گیرد

بدهد باید به ارزیابی ثانویه وضعیت های غیر مهلک نیز بپردازند. 

 این کار معموال در زمان انتقال انجام می شود. 

کلی در رروند ارزیابی و مراقبت از مصدوم ترومایی به به طور 

 ترتیب اهمیت باید به موارد زیر توجه کرد:

 (Air Way( ارزیابی، حفظ و نگهداری راه هوایی )1 

 collar(بی حرکت سازی و فیکس ستون فقرات گردنی) 2

cervical  ) 

(ارزیابی وضعیت تنفس، اکسیژنرسانی و 3

 (،Breathingتهویه)

ابی وضعیت گردش خون با کنترل خونریزی خارجی (ارزی4

 (،Circulationو پرفیوژن بافتی)

 (Disability(ارزیابی عملکرد  نرولوژیکی)5

     (Exposure(ارزیابی آسیب های مخفی )6

رعایت این ترتیب، باعث اکسیژن گیری موثر ریه ها و توانایی 

فت ( برای رساندن اکسیژن به باRBCsگلبول های قرمز خون)

های بدن می شود. البته کنترل خونریزی خارجی، که در صحنه 

حادثه به طور موقت و در اتاق عمل به صورت دائم صورت می 

گیرد، تابع انتقال سریع مصدوم توسط تکنسین های پیش 

بیمارستانی و حضور اعضا تیم تروما در مرکز مراقبت از مصدوم 

 اشد. بالفاصله بعد از رسیدن او به آن مرکز می ب

در صورت عدم اکسیژن رسانی کافی به بافت های بدن، سلول ها 

دچار متابولیسم )تولید انرژی( بی هوازی می شود. این کاهش 

 تولید انرژی ناشی از متابولیسم بی هوازی را شوک می نامند.  

   

 ( General Appearance دید کلی )

رژانس های همان طور که گفته شد، ارزیابی اولیه مصدومان در او

باید مورد بررسی قرار  AcBCDEتروما بر اساس اولویت اقدامات 

 General گیرد. البته این ارزیابی با یک بررسی کلی )

Appearance و همزمان سیستم های تنفسی، گردش خونی )

و عصبی شروع می شود. در این بررسی کلی، مشکالت خارجی 

خون رسانی، مهم و کامال واضح مربوط به اکسیژن رسانی، 

 خونریزی یا تغییر شکل های برجسته، شناسایی می شوند.

تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی باید قادر باشند که در 

ثانیه یک نگاهی کلی و سریع به مصدوم انداخته  30تا  15خالل 

و وضع عمومی مصدوم و وضعیت های خطرناک احتمالی را 

تشخیص داده تا جهت رفع آنها اقدام کنند. در این مرحله با یک 



م روی پای خود نگاه کلی می توان متوجه شد که آیا مصدو

ایستاده و خودبخود حرکت می کند یا خیر؟ که آیا  هوشیار است 

 یا خیر؟ آیا مصدوم نفس می کشد یا خیر؟ 

زمانیکه تکنسین اورژانس در کنار مصدوم قرار گرفت و از او می 

؟ اگر مصدوم با توضیحی منطقی و با « چه شده است»پرسد که 

راه  ند نتیجه بگیرد کهجمالت کامل پاسخ بدهد، تکنسین می توا

هوایی باز است، سیستم تنفسی برقرار می باشد، خونرسانی مغز 

کفایت کرده و عملکرد نرولوژیکی قابل قبول وجود دارد. این بدان 

معنا است که احتمال خطر فوری حیات مصدوم را تهدید نمی 

 کند. 

اگر مصدوم قادر به پاسخگویی نباشد، تکنسین ارزیابی اولیه دقیق 

را به منظور شناسایی وضعیت های تهدید کننده حیات شروع 

می کند. باز بودن راه هوایی و کارکرد تنفسی مورد ارزیابی 

بیشتری قرار می گیرد. چک سریع نبض رادیال توسط او این 

یت و میزان )خیلی سریع، امکان را فراهم می کند تا به وجود، کیف

خیلی کند یا تقریبا نرمال( فعالیت گردش خون مصدوم پی ببرد. 

در عین حال، تکنسین به درجه حرارت و رطوبت بدن مصدوم و 

رنگ پوست و پر شدن مجدد مویرگی وی توجه می نماید. به 

طور کلی در این مرحله تکنسین ها از سر تا پای مصدوم را یک 

و در حالی که اطالعات اولیه جمع آوری می  برانداز کلی کرده

 کنند، به دنبال عالئم خونریزی هم هستند. 

دید کلی همچنین معین می کند که آیا مصدوم در حال حاضر  

در وضعیتی بحرانی است یا به زودی به آن سمت خواهد رفت یا 

نه؟ دید کلی معموال اطالعات الزم را برای درخواست کمک از 

( در اختیار می ALSجمله کد اضافی یا کمکی ) سایر منابع از

گذارد. اگر برای انتقال مصدوم نیاز به امداد هوایی نظیر هلیکوپتر 

باشد، این لحظه همان زمانی است ک تکنسین پیش بیمارستانی 

تصمیم می گیرد که درخواست امداد هوایی بنماید یا خیر؟ تاخیر 

منابع فقط قت در تصمیم گیری برای درخواست کمک از سایر 

تلف کردن است. اما تصمیم گیری فوری، در نهایت زمان ماندن 

در صحنه حادثه را کوتاه می گرداند. زمانیکه تکنسین های پیش 

بیمارستانی به یک دید کلی از وضع عمومی مصدوم دست پیدا 

کرد، او سریعا می تواند ارزیابی اولیه را کامل کند، مگر آنکه 

 بررسی بیشتر داشته باشد.  عارضه ای احتیاج به 

 

 (  Air way : ارزیابی و حفظ راه هوایی ) Aمرحله 

زدیک با نو بیحرکت سازی ستون فقرات گردنی ارزیابی راه هوایی 

 روبروی)معموالً  شدن به مصدوم از سمتی که متوجه نشود

ا ب .مصدوم( صورت می گیرد تا اقدام به حرکت دادن گردن نکند

یا پرسیدن حال مصدوم و یا سؤاالت دیگر  سالم، معرفی خود و

و هوشیاری مصدوم را ارزیابی  از روی تکلم، وضعیت راه هوایی

با دستان خود سر و گردن و شانه  از همکارتان بخواهید که کنید.

 د.را گرفته و مانع حرکات بیشتر شو

راه هوایی باز )آزاد و تمیز( با صحبت کردن )تکلم ( نرمال مصدوم 

چند ثانیه و عدم وجود صدای غیر طبیعی ثابت می برای مدت 

 شود که در این حالت باید به سرغ ارزیابی وضعیت تنفس یا 

Breathing      .رفت 

، کلمت صحبت کردن یا  انسداد راه هوایی ممکن است با ناتوانی در

صداهای غیر طبیعی در راه هوایی فوقانی نظیر خرخر 

(Snoring غر غره، صدای ،) استریدور و یا آژیتاسیون و نهایتا

ا بابتدا باید در این صورت  .خود را نشان دهد دیسترس تنفسی

رده و سپس مبادرت به تکنیک های مناسب راه هوایی را باز ک

 نگهداری و حفظ آن پرداخت. 

بطور کلی مراحل باز کردن و حفظ راه هوایی در مصدومین 

 ترومایی به ترتیب زیر است :  

 :  chin lift مانور  یا و   jaw thrustجام مانور الف( ان

 بهترین روش برای باز کردن راه هوایی در چنین شرایطی مانور

jaw thrust   یا و chin lift  در فردی که هوشیاری ت. اس

کامل ندارد، شایعترین علت انسداد راه هوایی عقب افتادن زبان 

 اور بزرگتر)که بخصوص در کودکان نسبت به ساختمانهای مج

 .است( می باشد

 ب(خارج سازی ترشحات و سایر مواد در راه هوایی : 

باید در صورت وجود خون و ترشحات اقدام به ساکشن کردن  

کرد و در صورت وجود سایر موارد نظیر اجسام خارجی با حرکت 

جارویی انگشت آن را خارج کرد. درصورتیکه دندان مصنوعی 

را خارج کنید و در غیر این صورت ایجاد انسداد کرده است آن 

 . آن را در محل خود فیکس کنید



 ج( حفظ و نگهداری راه هوایی : 

بعد از باز کردن راه هوایی باید به حفظ و نگهداری راه هوایی باز 

ی مدر صورت نیاز شده بپردازید. جهت باز نگه داشتن راه هوایی 

(، راه OPA ) حلقی -راه هوایی دهانی نظیرکمکی  از وسایلتوان 

در صورت شکست این  ( استفاده کرد.NPA)حلقی  -بینیهوایی 

یا بازنگه داشتن راه هوایی، ممکن است  اقدامات در باز کردن و

(، ETTلوله گذاری داخل تراشه ) نظیراداره پیشرفته راه هوایی 

اجتناب ( و در نهایتا کریکوتیروتومی LMAماسک الرنژیال )

 ناپذیر باشد.

( ؛ Air way )ارزیابی وضعیت راه هوایی  مصدوم  در نکته :

کاهش سطح هوشیاری مصدوم، عدم توانایی در صحبت کردن 

)تکلم(، وجود صداهایی غیر طبیعی در راه هوایی فوقانی و وجود 

دیسترس تنفسی  نشان دهنده وضعیت بحرانی یا وخیم 

(Critical.در مصدوم بوده که باید اقدامات الزم انجام شود ) 

collar cervical   بی حرکت سازی و فیکس ستون :

 فقرات گردنی 

در اورزانس های تروما هر مصدوم دچار آسیب جدی را باید با 

شک به وجود آسیب ستون فقرات در نظر گرفت، تا زمانیکه از 

عدم وجود آن مطمئن شد. بنابراین، هنگام باز کردن راه هوایی، 

حتمال وجود آسیب در ناحیه تکنسین های اورژانس باید همواره ا

ستون فقرات گردنی را در نظر داشته باشند. حرکت بیش از حد 

این ناحیه می تواند هم آسیب نرولوزیک ایجاد کند و هم آسیسب 

وارده را تشدید نماید، زیرا با وجود شکستگی ستون فقرات ممکن 

است اعصاب و نخاع نیز تحت فشار تکه های استخوانی قرار 

ه حل این مشکل آن است که در خالل باز کردن راه گیرند. را

هوایی و بکار گیری وسایل الزم برای تهویه، ابتدا باید گردن 

مصدوم را به وسیله دست در وضعیت خنثی یا نوترال قرار داد و 

سپس مهره های گردنی را به وسیله کالر گردنی فیکس کرده و 

بورد و  النگ بک تا ثابت سازی ستون فقرات پشتی  با استفاده از

فیکس به وسیله هد ایموبالیزر ،همچنان به ثابت نگه داشتن سرو 

  گردن ادامه داد.

 

 (  Breathing : ارزیابی و حفظ وضعیت تنفس) Bمرحله 

باید در  پس از اطمینان از باز بودن راه هوایی یا باز کردن آن،

درجه اول اکسیژن را به ریه های مصدوم رساند تا به روند 

ابولیسم سوخت رسانی شود. هایپوکسی حاصل تهویه ناکافی مت

ریه ها بوده و منجر به عدم اکسیژن رسانی به بافت های مصدوم 

 می شود. 

( Air wayبه طور کلی بعد از اطمینان از باز بودن راه هوایی )

،جهت حفظ و ارزیابی وضعیت تنفسی مصدوم، اقدامات زیر را 

 انجام دهید : 

 (  LOOKسه سینه )الف( مشاهده قف

جهت ارزیابی وضعیت تنفسی مصدوم باید ابتدا قفسه سینه را 

قفسه سینه مصدوم، باید   مورد مشاهده قرار داد. در مشاهده

 موارد زیر ارزیابی شوند :

ه با باال و پایین شدن قفس باال و پایین شدن قفسه سینه :  -

در سینه مشخص می شود که ایا مصدوم تنفس دارد یا خیر؟ 

صورتیکه قفسه سینه مصدوم باال و پایین نمی شود و مصدوم 

تنفس ندارد )آپنه تنفسی( فورا باید تهویه کمکی را با استفاده از 

( متصل به اکسیژن برقرار BMVیک ماسک کیسه ای دریچه دار )

 کرده و بعد ارزیابی را ادامه دهید.   

همچنین قفسه سینه از نظر وجود زخم نافذ و مکنده، 

کبودی،حرکات متناقض، انحراف تراشه،  برجستگی ورید های 

 ژوگوالر و... بررسی کنید.

 قرینه بودن حرکات قفسه سینه :  -

باید حرکات قفسه سینه )باال و پایین شدن( را از نظر قرینه بودن 

مورد ارزیابی قرار داد. در صورتیکه سمت راست و چپ قفسه 

سینه به صورت غیر قرینه )متناقض( باشد باید به اختالل روند 

تهویه به وسیله مواردی نظیر پنوموتراکس، قفسه سینه شناور و 

 ... شک کرد.   

 مصدوم :تعداد تنفس  -

تعداد تنفس مصدوم در دقیقه )بزرگساالن، اطفال و نوزادان ( 

سطح دسته  5باید مشخص شود. تعداد تنفس را می توان در 

 بندی و مشخص کرد :



 تنفس آپنیک : مصدوم تنفس ندارد. -1

تنفس کند )برادی پنه( : اگر تعداد تنفس کمتر از حد نرمال  -2

باشد مصدوم دچار برادی پنه است. تهویه خیلی کند ممکن است 

 نشان دهنده ایسکمی )کاهش تامین اکسیژن( مغز باشد. 

 تنفس نرمال )یوپنه(  -3

تنفس تند )تاکی پنه( : اگر تعداد تنفس بیشتر از حد نرمال  -4

ار تنفس تاکی پنه است. افزایش تعداد تنفس باشد مصدوم دچ

حاصل تجمع دی اکسید کربن در خون یا کاهش مقدار اکسیژن 

در آن می باشد. تعداد زیاد تنفس حکایت از ان دارد که اکسیژن 

کافی به بافت های بدن نمی رسد. این فقدان اکسیژن روند 

 دمتابلیسم بی هوازی را شروع نموده و نهایتا مقدار دی اکسی

کربن را بیشتر می گرداند. سیستم بدن این افزایش را تشخیص 

داده و برای خالصی از آن، سرت دستگاه تنفسی را باال می برد. 

بنابراین، افزایش تعداد تنفس ممکن است نشان از نیاز بدن 

 مصدوم به اکسیژن رسانی یا پرفوزیون بهتر یا هر دو داشته باشد. 

ر تعداد تنفس خیلی باال بوده )در تنفس تند غیر طبیعی : اگ -5

( حکایت از هایپوکسی، متابولیسم بی 30بزرگساالن بیش از 

 هوازی یا هر دو حالت دارد و منجر به اسیدوز می شود.       

آیا تنفس مصدوم نرمال)یوپنه( است و یا تنفس تند )تاکی پنه و 

 یا تنفس کند )برادی پنه( دارد

 عمق تنفس مصدوم : - 

ابی وضعیت تنفسی مصدوم، عمق تنفس باید مورد ارزیابی در ارزی

قرار گرفته و مشخص شود که آیا عمق تنفس مصدوم نرمال است 

 ( است. Shallowیا تنفس ها به صورت سطحی )

  ( :Listenب(سمع کردن قفسه سینه ) 

سمع ریه ها  باید به وسیله گوشی پزشکی و از نظر وجود صداهای 

-equal / unیا نامساوی بودن )تنفسی نرمال و مساوی 

equal و همچنین وجود صداهای تنفسی غیر طبیعی انجام ،)

شود.آسیب هایی که روند وجودصداهای تنفسی را با مشکل روبرو 

می کنند شامل پنوموتراکس، پنوموتراکس فشارنده، هموتراکس 

 و له شدگی ریه ها هستند. 

 ( fellج(لمس قفسه سینه )

وم دچار مشکل باشد، تکنسین باید فورا قفسه اگر روند تهویه مصد

سینه مصدوم را در معرض دید قرار داده، آنرا تحت نظر داشته 

باشد و لمس نماید. در لمس قفسه سینه باید به شرایطی نظر 

 تندرنس، کریپتوس و ... توجه کرد. 

 

 د( تجویز اکسیژن کمکی و اضافی 

در روند تهویه و در بیماران ترومایی خصوصا در  صورت اختالل 

ه به وسیلدیسترس، ابتدا صرف نظر از میزان اشباع اکسیژن، 

و با ماسک لیتر در دقیقه  10تا  8به میزان ساده ماسک اکسیژن 

دردقیقه برای مصدوم شروع کنید. اکسیژن لیتر 15ذخیره دار 

 85استفاده از اکسیژن کمکی و اضافی تا حدی که غلظت آن به 

درصد یا بیشتر برسد، در چنین مصدومانی، حداقل تا وقتی که 

وضع عمومی آنها بی حرکت سازی شود، ضرورت دارد.  به طور 

کلی باید به توانایی این دسته از مصدومین در تامین اکسیژن 

از خود اعتماد نکرده و همواره آنها را از نظر رو به وخامت مورد نی

 گذاشتن وضع عمومی تحت مراقبت داشته باشید. 

در صورتیکه مصدوم تنفس کند )برادی پنه(، تنفس تند )تاکی 

( و غیر موثر داشت و با استفاده Shallowپنه( تنفس سطحی ))

لظت غ از اکسیژن رسانی به وسیله ماسک، بهبودی پیدا نکرد و

درصد نرسید، باید ونتیالسیون با استفاده از   85به  FIO2یا 

( و با آمبوبگ ماسک انجام شود. در صورت BMVتهویه کمکی )

 .مصدوم را اینتوبه کنیدامکان 

، برای یک مصدوم BMVجهت تهویه مصدوم با استفاده از 

لیتر(  500تا  350بزرگسال دادن یک حجم جاری قابل قبول )

تنفس در دقیقه احتماال کفایت می کند. در صورت  10با سرعت 

امکان و به منظور قرار دادن مصدوم در حالت یوکاپنه)غلظت 

در خون( می توان عالوه بر استفاده از دستگاه پالس  CO2نرمال 

 نیز استفاده کرد.   ETco2اکسیمتری، از دستگاه مانیتور 

دچار هنگام دادن تنفس کمکی (مخصوصا به مصدوم  نکته :

شوک هایپوولومیک( باید مواظب بود که دچار هایپر ونتیالسیون 

نشود. ونتیالسیون خیلی عمیق و سریع موجب حالت آلکالوز در 

مصدوم می شود. آلکالوز نیز منحنی اوکسی هموگلوبین را به 



سمت راست سوق داده و در نتیجه تمایل هموگلوبین به اکسیژن 

وضع، حمل اکسیژن به بافت ها را بیشتر می نماید. در اثر این 

 کاهش پیدا می کند. 

(، هایپر ونتیالسیون TBIهمچنین در مصدومان تروما به سر )

باعث انقباض عروق مغزی شده و این امر باعث کاهش خونرسانی 

 به بافت مغز و ایجاد و تشدید آسیب های ثانویه مغزی می گردد.  

( ؛ (Breathing )در ارزیابی وضعیت تنفس مصدوم  توجه :

عدم باال و پایین رفتن قفسه سینه، تعداد تنفس تند و کند، تنفس 

(، کاهش یا عدو وجود صداهای تنفسی، Shallowسطحی )

سیاموز، وجود تندرنس، کریپتاسیون، آمفیزم، زخم مکنده، 

انحراف تراشه، برجستگی ورید ژوگوالر، نشان دهنده وضعیت 

بوده که باید اقدامات الزم  ( در مصدومCriticalبحرانی یا وخیم )

 انجام شود.

    

Circulation  ارزیابی و حفظ گردش خون : 

بعد از ارزیابی وضعیت تنفسی مصدوم و اطمینان از کفایت 

تنفسی، ارزیابی وجود اختالل یا نارسایی در سیستم گردش خون 

مرحله بعدی مراقبت از مصدوم ترومایی است. اکسیژن گیری 

ون بدون حمل اکسیژن به سلول های بافتی، گلبول های قرمز خ

هیچ فایده ای برای مصدوم ندارد. در ارزیابی اولیه یک مصدوم 

ترومای، تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی باید فورا 

را شناسایی نموده و کنترل نمایند. سپس به  خونریزی خارجی

توجه کرده و اقدامات الزم  خونریزی های داخلیاحتمال وجود 

را اجرا کنند.  بعد از این کار، می توانند وضعیت عمومی گردش 

ارزیابی نبض رادیال، خون و کفایت پرفوزیون بافتی را با 

و رطوبت  ارزیابی درجه حرارت ارزیابی رنگ پوست،

 بدست آورند. و نیز زمان پرشدگی مویرگی پوست

  

 کنترل خونریزی خارجی      

کنترل خونریزی خارجی واضح بالفاصله و در صورت امکان 

همزمان با برقراری راه هوایی و شروع اکسیژن درمانی و تنفس 

کمکی باید انجام شود. شناسایی و کنترل فوری خونریزی خارجی 

کمک  RBCsدر مصدومان ترومایی به حفظ حجم خون و حفظ 

ا فراهم می آورد. کرده و امکان برقراری پرفوزیون مداوم بافت ها ر

حتی مقدار کم خونریزی، در صورت تداوم ممکن است خطرناک 

باشد. بنابراین در مصدوم دچار ترومای چند سیستم، خونریزی 

ناچیز مفهومی نداشته و هر گلبول قرمز از نظر تامین پرفوزیون 

 بافت ها دارای ارزش می باشد.

 ندیخونریزی های خارجی را باید طبق یک الگوی مرحله ب

 شده کنترل نمود :

تکنسین های اورژانس در ارزیابی اولیه باید فورا خونریزی را 

بستن تورنیکه (2و (فشار مستقیم  1با شناسایی نموده و 

کنترل نمایند. کنترل خونریزی یک اولویت است، زیرا هرگلبول 

قرمز ارزشمند بوده و  اگر خونریزی کنترل نشود، هر چقدر 

مصدوم داده شود ارزشی ندارد، زیرا اکسیژن اکسیژن یا مایع به 

و مایع به راحتی از محل خونریزی از دست می رود. این روند 

 امکان مرگ مصدوم را نیز سریعا افزایش میدهد. 

 روی محل خونریزی : ( فشارمستقیم1

به محض پیدا شدن محل خونریزی باید از فشار مستقیم بر روی 

مود. این روش به ویژه در آن جهت کنترل خونریزی استفاده ن

خونریزیهای وریدی بسیار موثراست. بااستفاده از گاز استریل، 

نوک انگشتان یا کف دست به طور مستقیم روی موضع فشار وارد 

کنید تا خونریزی متوقف شود. این روش اولین تکنیک برای 

 کنترل خونریزی خارجی است.

 بع اندازه سوراخدر عروق آسیب دیده، مقدار خونریزی مستقیما تا

موجود در رگ خونی و فشار ترانسمورال )اختالف فشار در درون 

و بیرون رگ( می باشد. این رابطه برای اولین بار توسط 

Bernolli  .ریاضیدان سوئیسی( در قلب یک تساوی بیان شد(

آنچه مهم است درک ایم اصل اساسی می باشد؛ هر چه اندازه 

یشتر باشد، کنترل خونریزی نیاز سوراخ رگ و فشار ترانسمورال ب

 به فشار مستقیم بیشتری دارد.

فشار مستقیم از دو طریق می تواند خونریزی خارجی را کاهش 

(فشار مستقیم روی محل خونریزی، موجب 1داده یا متوقف کند؛ 

افزایش فشار خارج عروقی و بنابراین کاهش فشار ترانسمورال 

( فشار مستقیم روی 2ند. شده و خونریزی را کند یا متئقف می ک



محل خونریزی، با کمپرس کردن کناره های رگ پاره شده، اندازه 

سوراخ را کوچک نموده و در نتیجه مقدار خونریزی را باز هم 

بیشتر کاهش می دهد. حتی اگر خونریزی از محل بریدگی کامال 

قطع نشود، ممکن است به حدی کاهش پیدا کند که سیستم 

را قطع نماید. به این دلیل است که فشار تنعقادی بتواند آن

 .مستقیم تقریبا همواره خونریزی را متوقف می کند

درصورتیکه برای انجام کارهای دیگر نیاز به دست باشد و دیگر 

نتوان فشار مستقیم را با کمک دست اعمال کرد، در آن صورت 

می توان از پانسمان فشاری با استفاده از پدهای گاز استریل و 

بانداژ حلقوی االستیک یا کاف باد کرده دستگاه فشار خون یک 

برای کنترل خونریزی بهره گرفت. این پانسمان را می توان 

 مستقیما روی محل خونریزی قرار داد.

جهت کنترل خونریزی زخم های خونریزی دهنده ناشی از فرو 

رفتن یک شیئ ، باید فشار روی دو طرف آن شیئ و نه موضع 

ل گردد. نگه داشتن شیئ در محل خود می تواند خونریزی اعما

موجب تامپوناد کردن خونریزی شده و بیرون آوردن شیئ می 

 تواند منجر به خونریزی غیر قابل کنترل شود.

در صورتیکه اعمال فشار مستقیم نتواند (استفاده از تورنیکه : 2

خونریزی خارجی از یک اندام را کنترل نماید، استفاده از تورنیکه 

 گام منطقی بعدی قلمداد می شود. 

نحوه کنترل خونریزی خارجی و همچنین استفاده از تورنیکه در 

 فصل خونریزی و شوک به طور مفصل شرح داده شده است.

 

 توجه به خونریزی های داخلی

اگر به خونریزی داخلی مشکوک هستید باید فورا ناحیه شکم 

مصدوم را برای عالئم آسیب دیدگی معاینه کرد. همچنین الزم 

است تا ناحیه لگن و فمور ها نیز معاینه شود زیرا لگن و فمور 

های شکسته یکی از منابع مهم خونریزی داخلی هستند. از 

ه فیکس لگن) بشکستگی های ناحیه لگن و فمور می توان با 

و ملحفه( و فیکس فمور)به وسیله آتل سخت(،     KEDوسیله 

انتقال فوری مصدوم، و همچنین جایگزینی سریع مایع داخل 

 وریدی گرم مراقبت نمود .

البته توجه داشته باشید که بسیاری از علل خونریزی را نمی توان 

یش پبه آسانی در محیط خارج از بیمارستان منترل نمود. مراقبت 

انتقال فوری مصدوم بیمارستان در این موارد عبارت است از؛ 

به مرکز ترومایی که مجهز به امکانات و پرسنل کنترل 

 .  فوری خونریزی در اطاق عمل باشد

 

 ارزیابی نبض  رادیال 

ابتدا نبض رادیال مصدوم را لمس کنید. اگر مصدوم نبض رادیال 

 نداشت، نبض کاروتید را لمس کنید.

نبض رادیال در یک اندام فوقانی بدون آسیب قابل لمس اگر 

نباشد، احتماال مصدوم وارد فاز غیر جبرانی شوک شده است که 

دلیلی بر وخامت وضع مصدوم می باشد. اگر نبض کاروتید و 

فمورال در مصدومی قابل لمس نباشد،دلیل بر آن است که دچار 

 است قلبی و ریوی شده است

 رادیال داشت، نبض رااز نظر: درصورتیکه مصدوم نبض 

مشخص کنید که آیا سرعت نبض  (:Rateسرعت نبض )

مصدوم سریع/نرمال /کند است. وجود نبض سریع در مصدومان 

ترومایی دلیل بر از دست دادن حجم خون بدنبال خونریزی های 

داخلی و خارجی و احتمال بروز شوک هموراژیک خواهد بود. 

 وجود نبض کند دلیلی بر     

مشخص کنید که آیا قدرت نبض  ( :Volumeقدرت نبض )

مصدوم قوی/ضعیف است. نبض ضعیف در مصدومان ترومایی 

دلیل بر بر از دست دادن حجم خون بدنبال خونریزی های داخلی 

 و خارجی و احتمال بروز شوک هموراژیک خواهد بود. 

نبض همچنین اطالعاتی در مورد فشار خون سیستولی بدست 

 می دهد. 

 

پرفیوژن کافی، رنگ پوست  در صورتارزیابی رنگ پوست : 

صورتی است. وقتی که خون از ناحیه ای دور می شود، پوست 

رنگ پریده می گردد. کبود شدن رنگ پوست دلیل عدم کفایت 

اکسیژن رسانی می باشد. رنگ پریده شدن پوست ناشی از کاهش 



فقدان  پرفیوژن است. کبود شدن ناحیه ای از پوست ناشی از

خون یا اکسیژن در آن ناحیه می باشد.  رنگدانه های پوست 

ممکن است این تشخیص ها را با مشکل مواجه کنند . معاینه 

رنگ بستر ناخن ها و غشاهای مخاطی می تواند بر این چالش 

فایق آید، زیرا این تغییر رنگ ها معموال و در مرحله اول در لب 

 ی شود.ها، لثه ها و سر انگشتان ظاهر م

 

درجه حرارت پوست تحت تاثیر ارزیابی درجه حرارت پوست : 

شرایط محیطی قرار می گیرد. پوست سرد حکایت از کاهش 

هنگام پوشیدن دستکش باید با لمس . پرفیوژن، به هر علتی دارد

 توسط پشت دست، درجه حرارت پوست را مشخص کرد.

   

ب پرفیوزن خوپوست خشک دلیل بر ارزیابی رطوبت پوست : 

است. پوست مرطوب حکایت از شوک و کاهش پرفیوزن دارد. 

این کاهش در پرفیوزن ناشی از شیفت شدن خون به ارگان های 

 مرکزی بدن در اثر منقبض شدن عروقی محیطی می باشد.

 

این زمان با فشار ارزیابی زمان پرشدگی مجدد مویرگی : 

ون را از مویرگ این کار خ دادن بستر ناخن ها مشخص می شود.

های قابل رویت بستر ناخن دور می کند. سرعت بازگشت خون 

به بستر ناخن )زمان پرشدگی مجدد( شاخصی از میزان جریان 

خون در این دورترین بخش سیستم گردش خون قلمداد می 

ثانیه باشد دلیل بر آن است که  2شود. اگر این زمان بیش از 

د فت نمی کنند. البته بایبسترهای مویرگی پرفیوژن کافی دریا

توجه داشت که این زمان به تنهایی شاخص خوبی جهت 

تشخیص شوک نمی باشد، زیرا تحت تاثیر فاکتورهایی نظیر 

درجه حرارت سرد محیط، استفاده از داروهای منقبض کننده 

عروق، بیماری عروق محیطی )اترواسکلروز( شوک نروژنیک  قرار 

ه همراه سایر یافته های بالینی در می گیرد. با این وجود باید ب

 بررسی گردش خون مورد استفاده قرار گیرد. 

 

( Circulationدر ارزیابی وضعیت گردش خون مصدوم ) نکته :

؛ وجود خونریزی خارجی، احتمال وجود خونریزی داخلی، وجود 

نبض رادیال سریع، نبض کند  و ضعیف، رنگ پوست پریده 

(Pale و پوست کبود یا ) سیانوزه، پوست سرد و مرطوب و

همچنین کاهش مجدد پرشدگی بافتی ، نشان دهنده وضعیت 

( در مصدوم بوده که باید اقدامات الزم Criticalبحرانی یا وخیم )

 انجام شود.   

 

 فیکس مصدوم و  انتقال مصدوم به آمبوالنس

بعد از تصحیح موارد اختالل در راه هوایی و اکسیژن رسانی به 

و  همچنین کنترل خونریزی خارجی، باید مصدوم به ریه ها 

 مصدومان با جراحت شدید آمبوالنس منتقل شود. جهت انتقال

به آمبوالنس، باید تمامی ستون فقرات مصدوم بیحرکت شده و 

کل بدن وی در یک راستا قرار گرفته و نگه داشته شده و سپس 

کالر  همنتقل شود. بنابراین باید ستون فقرات گردنی به وسیل

گردن و ستون فقرات پشتی به وسیله تخته پشتی بلند فیکس 

  شوند.

 

تصمیم گیری جهت انتقال به مرکز درمانی یا ماندن در  

 صحنه جهت ادامه کار

(، جهت  Circulationدر پایان ارزیابی گردش خون مصدوم )

اعزام فوری مصدوم به مرکز درمانی مناسب تصمیم گیری کنید. 

که در مصدومان ترومایی خصوصا مصدومان بدحال، به این ترتیب 

را در صحنه حادثه انجام دهید و   Circulationتا پایان مرحله 

پس از برای ادامه کار و مراحل بعد ،فورا مصدوم را به سمت مرکز 

درمانی انتقال دهید. و ادامه کار و اقدامات را در مسیر انجام 

 دهید.

 

 مدیریت و درمان شوک

دچار  Circulation مصدوم در ارزیابی پایان مرحله در صورتیکه

عالئم شوک بود)وجود نبض رادیال سریع، نبض کند  و ضعیف، 

( و پوست کبود یا سیانوزه، پوست سرد Paleرنگ پوست پریده )



و مرطوب و همچنین کاهش مجدد پرشدگی بافتی(، باید حین 

 م شود.انتقال به مرکز درمانی، اقدامات درمانی جهت شوک انجا

 بزرگ ) سبز،از بیمار به وسیله آنژیوکت (تعبیه راه وریدی :1

مطمئن جهت مسیر وریدی  دو یک یا خاکستری یا آجری( 

 .تزریق دارو یا سرم بگیرید

(انفوزیون سرم کریستالوئیدی نظیر نرمال سالین را به صورت 2

یک تا دو لیتر شروع کنید. سرم نرمال سالین را به میزان 

الیترانفوزیون کرده، عالئم را ارزیابی کنید. در صورت عدم وجود 

بهبودی در عالئم گردش خون مجدد یک لیتر دیگر انفوزیون 

 کنید.

تجویز بی احتیاطانه مایعات وریدی در مصدوم دچار نکته : 

خونریزی غیر قابل کنترل )داخلی( می تواند با باالبردن فشارخون 

تشکیل شده، باعث تشدید  و حرکت دادن لخته سست تازه

  .خونریزی و مرگ مصدوم شود

پیشگیری از هایپوترمی را از مصدوم با کشیدن پتو روی  -

مصدوم، بیرون کردن لباس های خیس مصدوم و گرم کردن 

 محیط کابین آمبوالنس انجام دهد.

در صورت نیاز، شکستگی های بزرگ نظیر فمور و لگن را فیکس  -

 کنید. 

ان و نیاز تزریق خون و محصوالت خونی نظیر در صورت امک -

پکسل را در موارد شوک هایپوولومیک انجام دهید. )فعال در پیش 

 بیمارستان امکان تزریق خون وجود ندارد(

از لحاظ هموتراکس  FASTدر صورت امکان انجام سونوگرافی  -

،هموپریتوئن و تامپوناد باید انجام شود. )فعال در پیش بیمارستان 

 وجود ندارد( FASTن سونوگرافی امکا

 

Disability  ناتوانی( :  ارزیابی وضعیت نرولوژیک( 

بعد از ارزیابی و تصحیح، تا حد ممکن، فاکتورهای دخیل در 

اکسیژن رسانی به ریه ها، و از طریق گردش خون به سراسر بدن، 

مرحله بعدی ارزیابی اولیه، عبارت از ارزیابی کارکرد مغزی می 

ر واقع نوعی اندازه گیری غیر مستقیم اکسیژن گیری باشد که د

مغزی قلمداد می شود. در این مرحله از ارزیابی مصدوم ، باارزیابی  

وضعیت مردمک  ب(ارزیابی، الف(ارزیابی سطح هوشیاری

به وضعیت نرولوژیکی ها، ج( ارزیابی حس و حرکت اندام ها 

 مصدوم بپردازید.

   سطح هوشیاری ارزیابی الف(

( LOCآن است تا سطح هوشیاری ) هدف اولیه در این مرحله 

مصدوم و امکان وقوع هایپوکسی مشخص شود. در اورژانس های 

تروما باید یک مصدوم پرخاشگر، مهاجم و ناهمکار را به عنوان 

مصدوم دچار هایپوکسی در نظر گرفت تا زمانیکه خالف آن ثابت 

 شود. 

که دچار کاهش سطح  به طور کلی در برخورد با مصدومانی

هوشیاری و رفتارهای غیر عادی هستند باید چهار عامل زیر را 

 مد نظر داشت و اصالح کرد : 

کاهش روند اکسیژن گیری مغزی )به دلیل هایپوکسی یا -1

 کاهش پرفیوژن( 

 آسیب دیدگی سیستم عصبی مرکزی -2

 استفاده بیش از حد از دارو و الکل -3

 )بیماری دیابت، تشنج، ایست قلبی( وجود اختالل متابولیک -4

 

سطح هوشیاری مصدومان ترومایی را می توان با استفاده از معیار 

 تعیین کرد. AVPU( و معیار  GCSکمای گالسکو ) 

ارزیابی سطح هوشیاری بیماران بر اساس معیار  

 ( : GCSگالسکو)

، ابزاری است که برای تعیین GCSسیستم امتیاز بندی کوما یا 

( بکارگرفته می شود. این معیار روشی LOCوشیاری)سطح ه

سریع و ساده برای تشخیص کارایی مغزی قلمداد می شود. این 

روش پیش بینی کننده وضع نهایی مصدوم نیز می باشد. عالوه 

بر اینها، پایه اولیه برای کارکرد مغز در بررسی های متوالی 

 نورولوژیک بدست می دهد.



( 1ان رابراساس وضعیت سه آیتم گالسکوسطح هوشیاری بیمار

( پاسخ کالمی 2(، Eye openingباز کردن چشم ها )

(Verbal response ،)3( پاسخ حرکتی )Motor 

response  ) تعیین می کند که به مجموعه آنها به اختصار

EVM  می گویند. تکنسین های اورژانس بر اساس بهترین پاسخ

زی به شکل زیر می به مصدوم امتیا EVMبه هر کدام از اجزا 

 دهند: 

 (Eye opening( باز کردن چشم ها )1 

 امتیاز چشمی پاسخ چشمی                 

 4      ی چشم هاخودبخودباز بودن 

 3      باز بودن چشم ها در برابر دستور

باز بودن چشم ها در برابر تحریکات 

  دردناک 

     2 

 1       بسته بودن چشم ها

 

 ( Verbal responseکالمی )( پاسخ 2

 امتیاز کالمی پاسخ کالمی                

 5        مصدوم به سواالت خوب پاسخ می دهد.

مصدوم پاسخ های مغشوش می دهد. 

 (جمالت یا عبارات نامربوط )

       4   

کلمات مصدوم پاسخ نامناسب می دهد. )

 (نامربوط

      3 

نشان می  مصدوم صداهای نامفهوم از خود

  (ناله یا اصوات نامفهومدهد.)

      2 

بدون مصدوم هیچ پاسخ کالمی ندارد. )

 (پاسخ

     1 

 

 ( در کودکانVerbal responseپاسخ کالمی )

 

 امتیاز کالمی پاسخ کالمی                 

کلمات نامناسب یا لبخند اجتماعی: تمرکز 

 کرده و اطاعت می کند.

     5 

 4      گریه کردن اما از نوع عاطفی 

    3       بیقراری مداوم

 2       بیقراری، آژیته

    1      بدون پاسخ

 

 (.  Motor response( پاسخ حرکتی )3

 امتیاز حرکتی پاسخ حرکتی                    

 6         مصدوم از دستورات پیروی می کند.

حرکات  مصدوم محرک های دردناک را با

 دست وپا تعیین موضع می کند.

        5 

مصدوم در برابر تحریکات دردناک، 

 تحریک دردناک را ازخود دور می کند.

       4 

مصدوم در برابر تحریک دردناک با 

عادی پاسخ می دهد. فلکسیون غیر 

طبیعی اندامهای فوقانی فلکسیون غیر

همراه با اکستانسیون غیر طبیعی 

 )وضعیت دکورتیکه( تحتانیاندامهای 

 

       3 

مصدوم در برابر تحریک دردناک با 

 عادی پاسخ می دهد.غیر  اکستانسیون 

اکستانسیون غیر طبیعی اندامهای فوقانی 

 )وضعیت دسربره( و تحتانی

       2 



 

 حرکتی ندارد پاسخ؛1نمره 

 

       1 

 

 

 : وضعیت دکورتیکه و دسربره  2 -13شکل                  

 

بیماری که با حرکات دست و پا محل درد را به عنوان مثال ؛ 

معین می کند،  از عبارات وکلمات نامتناسب استفاده می کند. 

و چشمهای خود را در پاسخ به تحریکات  (کلمات نامربوط)

 است.  15/ 10دردناک بازمی کند دارای سطح هوشیاری 

 

  AVPUارزیابی سطح هوشیاری بیماران با استفاده ازمعیار 

 : 

بیمارکامال هوشیاراست وبه پاسخگو :  –A  (Alert  )سطح 

 مکان وزمان خود آگاهی دارد.

مصدوم پاسخ به محرک کالمی :  –V  (Verbal  )سطح 

درظاهر بی هوش است اماباصداکردن چشم های خودراباز می 

 دهد.کند وپاسخ می 

مصدوم پاسخ به محرک دردناک :  –P   (Painful  )سطح 

به محرک های کالمی پاسخ نمی دهد .لذا برای بررسی سطح 

 پاسخ دهی آن باید اقدام به ایجاد یک تحریک درد ناک کرد.

غیرپاسخگو : مصدوم به  - ) U   (Unresposiveسطح 

 هیچ تحریکی ,حتی تحریک دردناک پاسخ نمی دهد.

 

جهت تعیین سطح هوشیاری درکودکان  AVPUمعیار 

 وشیرخواران : 

کودکان و نوزادان هوشیار با پاسخگو :  –A  (Alert  )سطح 

چشمان خود حرکات را دنبال می کند و یا به جای صحبت 

 کردن, گریه می کند.

: باید به پاسخ به محرک کالمی  –V  (Verbal  )سطح 

ه با صدای بلند توجواکنش کودک مصدوم نسبت به صداکردن او 

 نمود.

استفاده پاسخ به محرک دردناک :  –P   (Painful  )سطح  

از محرک دردناک برای کودکان و به ویژه خردساالن ممنوع است 

و صداکردن آنها با صدای بلند یک تحریک دردناک محسوب می 

 شود.

کودک مصدوم غیرپاسخگو :  - ) U   (Unresposiveسطح 

 صوتی بلند نیز پاسخ نمی دهد.حتی به تحریکات 

 

  وضعیت مردمک ها ارزیابی ب(

، بعد از ارزیابی سطح هوشیاری مصدوم،  Disabilityدر مرحله 

در صورتیکه مصدوم ناهوشیار، غیر اورینته و ناتوان از اجرای 

دستورات باشد، در آن صورت تکنسین باید سریعا به بررسی وضع 

 مردمک های مصدوم بپردازد. 

میلیمتر بوده و اختالف بیش از  3 -5ه طبیعی مردمک ها انداز

میلیمتر بین آنها مثبت فرض شده و باید بررسی شود. عده  1

درصد(  به عنوان یک وضعیت  10قابل توجه ی از مردم )حدود 

( می باشند. با anisocoria عادی، دارای مردمک غیر مساوی)

پاسخ دهی  این وصف، حتی در این وضعیت نیز مردمک ها باید

  مشابهی نسبت به نور داشته باشند.



در معاینه مردمک مصدوم باید عالوه بر توجه بر مساوی بودن  

اندازه مردمک ها، به یکسان بودن میزان پاسخ دهی آن ها نیز 

توجه شود. مردمک هایی که سرعت پاسخ دهی متفاوتی در برابر 

در نظر گرفت.  نور دارند، را باید به عنوان مردمک های نامتساوی

وجود مردمک های نامتساوی در یک مصدوم ترومایی بیهوش 

ممکن است دلیلی بر فشار عصب سوم مغزی)مسئول انقباض و 

( ICPانبساط  مردمکها( به علت افزایش یافته داخل جمجمه ای)

به دنبال ادم مغز یا هماتوم در حال گسترش داخل جمجمه ای 

زایش فشار داخل جمجمه ای، می باشد. زیرا در این صورت با اف

( وارد شده و باعث ایجاد Brain Steemفشار به ساقه مغز) 

 فشار روی عصب سوم کرانیال می شود.

آسیب مستقیم به چشم نیز می تواند موجب مردمک های 

 نامتساوی بشود.

 

 

 : وضعیت نامساوی بودن مردمک ها 2 -13شکل          

 

 ج( ارزیابی حس و حرکت اندام ها

در این مرحله بر اساس تست های تشخیصی جهت ارزیابی حس 

را مشخص کرده و   cnsو حرکت می توان نواحی اسیب دیده در 

 از این نواحی که احتیاج به بررسی بیشتر دارند مراقبت کرد.

 نحوه ارزیابی حرکتی :

از مصدوم هوشیار خواسته می شود تا بازوها، دست ها و پاهای 

هر نوع ناتوانی در این حرکات مورد توجه  خود را حرکت داده و

 قرار می گیرد.

 نحوه ارزیابی حسی :  

مصدوم از نظر وجود یا فقدان حس مورد ارزیابی قرار می گیرد.  

این تست از شانه ها شروع شده و تا پها ادامه پیدا می کند. هر 

نوع کاهش یا فقدان حس  در این مرحله مورد توجه قرار می 

 .گیرد

 

ن ها باید ستون فقرات و در نتیجه سراسر بدن مصدوم را تکنسی

بیحرکت نمایند. برای این کار از یک تخته پشتی بلند 

(backboard یک کالر گردن، پدهای مخصوص ناحیه سر و ،)

نیز بند ها استفاده شود. تکنسین ها نباید فقط ناحیه سر را 

صورت  نبیحرکت نمایند. اگر تنه مصدوم نیز بیحرکت نشود، در آ

ممکن است تنه مصدوم هنگام جابجایی یا حرکت آمبوالنس 

حرکت کند اما ناحیه سر ثابت بماند. در نتیجه امکان آسیب 

دیدگی طناب نخاعی بیشتر می شود.حفاظت از کل طناب نخاعی 

  در هر زمانی یک ضرورت می باشد.  

 

Exposure/Enviroment  ارزیابی آسیب های مخفی :/ 

 محیط بیرونی

در این مرحله به ارزیابی آسیب های مخفی مصدوم پرداخته می 

الف(برهنه کردن مصدوم  شود. این مرحله شامل مراحل 

(Undress the patient ،پیشگیری از هیپوترمی )ب ،)

ج( معاینه و مشاهده کامل قسمتهای مشکوک بدن 

 جهت بررسی پشت مصدوم  کردن Logroll مصدوم و د( 

 است. 



 

 (Undress the patientردن مصدوم  )الف(برهنه ک

یکی از مراحل اولیه روند ارزیابی عبارت خواهد بود از برداشتن 

لباس های مصدوم، زیرا لخت کردن مصدوم ترومایی از نظر 

مشاهده تمام آسیب های وارده و یافتن آسیب های مخفی دارای 

اهمیت فراوان است. گذشته از این، خون در لباس ها تجمع پیدا 

رده و جذب می شود و بنابراین ممکن است مورد توجه واقع ک

نشود. البته قابل ذکر است که، آن  حجم از لباس های مصدوم 

که باید در زمان ارزیابی درآورده شوند تابع آسیب های وارده 

است. در حالت کلی باید آن مقدار از لباس ها برداشته شوند که 

 نند. وجود یا فقدان یک آسیب را مشخص گردا

در این مرحله با حفظ حریم خصوصی مصدوم و رعایت نکات 

اخالقی ،با برهنه کردن مصدوم در صورت نیاز ،به بررسی آسیب  

 مخفی بپردازید.

 

: هنگام برش لباس مصدوم، از خط دوخت لباس استفاده  3 -13شکل 

 کنید. 

Source : PHTLS 2015                            

 

 هیپوترمی ب( پیشگیری از

اگر چه برای بدست آوردن یک ارزیابی کامل از یک مصدوم، 

درآوردن کامل لباس های او دارای اهمیت می باشد، با این حال 

هیپوترمی مشکلی جدی در روند مراقبت از مصدومان ترومایی 

قلمداد می شود. فقط قسمتی که ضرورت دارد باید در تماس با 

کار  EMSداخل واحد گرم محیط بیرون باشد. زمانی که در 

معاینه کامل مصدوم به پایان رسید، الزم است سریعا او را دوباره 

 پوشاند تا از هیپوترمی وی جلوگیری شود. 

 

ج( معاینه و مشاهده کامل قسمتهای مشکوک بدن 

 مصدوم

در یک ارزیابی اولیه قابل قبول باید کلیه آسیب های خطر ناک 

هت بروز عوارض ثانویه در آنها شناسایی شده و اقدامات الزم ج

انجام گیرد. جهت انجام این هدف مهم باید تمام قسمت های 

بدن مورد ارزیابی و معاینه بالینی قرار گیرد. البته این گفته که 

بخشی از بدن که در معرض دید قرار نگرفته، همان بخش » 

همواره درست نیست، اما آنقدر صحیح « شدیدا آسیب دیده است

 معاینه تمام بدن را ضروری سازد.است که 

 قفسه سینه -

 شکم  -

 لگن  -

 اندام ها -

 جهت بررسی پشت مصدوم  کردن Logroll د( 

ناحیه پشت باید از نظر وجود هر نوع آسیب مخفی و کشنده ای  

مورد ارزیابی قرار گیرد. البته این کار را می توان هنگام غلتاندن 

 مصدوم برای گذاشتن تخته پشتی بلند انجام داد. 

 

 انتقال مصدوم به مرکز درمانی مناسب 

به محض آماده کردن مصدوم، پروسه انتقال باید شروع شود. 

مه ارزیابی ثانویه در صحنه فقط موجب تاخیر شده و زمان ادا

رساندن مصدوم به مرکز درمانی و در نتیجه تجویز خون و کنترل 

خونریزی را طوالنی می نماید. این کارها را می توان در حین 

انتقال مصدوم به مرکز درمانی انجام داد. برای برخی مصدومان 

جنبه مراقبت نهایی در  ترومایی بدحال، انتقال سریع مهمترین

 صحنه حادثه قلمداد می شود. 



مصدومی که وضع وخیمی ندارد، می توان قبل از انتقال برای 

تک تک آسیب های وارده مورد بررسی دقیق دارد. با این حال 

در چنین افرادی نیز باید سریعا اقدام به انتقال کرد، زیرا ممکن 

 م گرداند.  است آسیبی مخفی وضع مصدوم را ناگهان وخی

به طورکلی زمان ماندگاری در صحنه حادثه را در شرایطی که هر 

کدام از وضعیت های بالقوه کشنده زیر وجود دارند، به حداکثر 

 دقیقه محدود گردانید : 10

 راه هوایی ناکافی یا در معرض خطر -

 مختل شدن تهویه که با عالئم زیر مشخص می شود -

 تند تعداد تنفس غیر عادی کند یا 

 (هیپوکسیSpo2  حتی با استفاده از  95کمتر از

 اکسیژن کمکی

 دیسپنه 

 پنوموتراکس با زیا فالیل چست 

 پنوموتراکس مشکوک 

 خونریزی قابل توجه خارجی یا شک به خونریزی داخلی  -

 وضع نرولوژیک غیر عادی -

- GCS  13کمتر یا مساوی 

 وجود تشنج -

 وجود نقص حسی یا حرکتی  -

ترومای نافذ به ناحیه سر،گردن، تنه یا بخش وارد شدن  -

 پروگزیمال به آرنج ها و زانوها

آمپوته شدن یا در شرف آمپوته شدن نواحی پروگزیمال دست  -

 و پا

 هر نوع تروما با وجود شرایط زیر:  -

  ،سابقه بیماری طبی خطرناک)بیماری شریان کرونر

 بیماری انسدادی مزمن ریه، اختالل خونی(

  سال 55سن باالی 

 هیپوترمی 

  سوختگی 

 حامگی 

 مصدومانی بامکانیسم آسیب جدی -

 

 (  Secondary assessmentارزیابی ثانویه مصدوم)

بعد از انجام ارزیابی اولیه ازمصدوم ,به منظور شناسایی و درمان 

شرایط تهدید کننده حیاتی که راه هوایی ,تنفس وگردش خون 

ل آن و بدنبا ارزیابی ثانویهرا درگیر می سازند ,قدم بعدی انجام 

اقدامات مراقبتی ودرمانی دیگر است .البته محل وزمان انجام آن 

بستگی به تصمیم گیری شما درانجام انتقال فوری ویا ادامه 

اقدامات درصحنه دارد. ارزیابی ثانویه مصدوم شامل بررسی و 

 اجرای موارد زیر است :

 الف(  کنترل عالئم حیاتی مصدوم 

در اورژانس های تروما، تکنسین باید بطور مکرر کیفیت و تعداد 

نبض و تنفس و سایر عالئم حیاتی را مورد ارزیابی قرار دهد، زیرا 

تغییرات قابل توجه در اسرع وقت روی می دهند. تعیین 

دقیق تعداد نبض، تعداد تنفس و فشار خون در ارزیابی « مقادیر»

چند سیستم می باشد  اولیه مصدومی که دچار آسیب شدید

اهمیت زیادی ندارد. بنابراین تعیین مقادیر دقیق را می توان به 

بعد از اتمام مراحل اساسی احیا و بی حرکت سازی مصدوم 

موکول نمود. البته با توجه به موقعیت و به منظور اجتناب از 

تاخیر، در حالیکه تکنسین اول مشغول ارزیابی اولیه است 

 ند عالئم حیاتی را بدست آورد. تکنسین دوم می توا

)تعداد نبض و کیفیت  PRکنترل عالئم حیاتی مصدوم شامل 

و  SPO2)تعداد تنفس و صداهای تنفسی(،  BP  ،RRنبض (،

را  BSاست.حتی در صورت نیاز  پوستدرجه حرارت و رنگ 

کنترل و ثبت می شود. تکنسین باید این مجموعه را، تا آنجایی 

تا پنج دقیقه یکبار ارزیابی و ثبت کند. که ممکن است، هر سه 



همچنین الزم است هر زمان که وضع تغییر می کند یا مشکل 

 طبی عارض می شود، این عالئم مجددا ارزیابی شوند. 

 

 SAMPLEب( اخذ شرح حال مجدد بر اساس 

تکنسین اورژانس باید شرح حال مختصری از وضع مصدوم به  

گزارش مراقبتی وی ثبت شده  دست آورد. این اطالعات  باید در

و به پرسنل پزشکی در مرکز تحویل گیرنده داده شود. کلمه 

جایگزینی برای یادگیری اجزای این سابقه AMPLE Sاختصاری 

 مختصر می باشد : 

Allergies : سابقه الرژی، خصوصا نسبت به داروها 

Medications  داروهای نسخه ای و غیر نسخه ای که مصدوم :

 ف می کرده است.مرتب مصر

Past medical and surgical history  : سابقه پزشکی و

جراحی گذشته، شامل بیماریهای طبی که مصدوم اکنون برای 

آنها تحت درمان است و نیز جراحی هایی که قبل انجام داده 

 است.

Last Meal  .آخرین وعده غذایی که مصدوم خورده است :

به جراحی پیدا می کنند و بسیاری از مصدومان ترومایی نیاز 

غذایی که اخیرا خورده اند، خطر آسپیراسیون را در زمان 

 هوشبری افزایش می دهد.

Events .وقایعی که منجر به سانحه شده اند : 

  

 ج( انجام معاینات دقیق از سر تا پا

معاینه مجدد سر تا پای مصدوم را در این مرحله مجدد از سر تا 

هید.  تا هیچ نکته غیر طبیعی از دید شما پا به طور دقیق انجام د

مخفی نگردد. معاینات عصبی ،بررسی دقیق شواهد خونریزی 

داخلی ،آسیب های تهدید کننده حیات یا اندام ،آسیب ستون 

 فقرات به ویژه گردن ،و... را مورد ارزیابی قرار دهید.

در ارزیابی ثانویه برای بررسی اندام های بدن از تکنیک های  

لمس ، (Listenسمع کردن )، (lookمشاهده کردن)

 (استفاده می شود. percussionدق کردن)( و Feel)نکرد

این ارزیابی باید از ناحیه سر شروع شده به سمت گردن، قفسه 

سینه، شکم و اندام های فوقانی و تحتانی به پیش برود. و نهایتا 

 با معاینه نرولوژیک دقیق ارزیابی را به پایان برسد.

 (lookمشاهده کردن)

 پوست هر ناحیه از بدن را تماما معاینه کنید -

مراقب خونریزی های خارجی و عالئم خونریزی داخلی مانند  -

سفت شدن شدید یک اندام یا یک هماتوم در حال گسترش 

 باشید.

به آسیب های بافت نرم از جمله خراشیدگی ها، سوختگی ها،  -

 ا و زخم ها توجه داشته باشید.کوفتگی ها، هماتوم ها، پارگی ه

به هر گونه توده، تورم یا تغییر شکل استخوان ها که در حالت  -

 عادی وجود ندارند، توجه داشته باشید.

به هر گونه فرورفتگی غیر طبیعی روی پوست توجه داشته  -

 باششید.

 به هر چیز که مشکوک به نظر می رسد توجه داشته باشید.  -

 

  (Listenسمع کردن )

زمانیکه مصدوم نفس می کشد به هر صدای غیر معمولی توجه  -

 داشته باشید

زمانیکه روی سینه مصدوم گوشی می گذارید، به هر صدای  -

 غیر طبیعی توجه داشته باشید.

مشخص کنید که آیا صداهای تنفسی در محدوده هر دو ریه  -

 برابر می باشند یا خیر؟ 

عروق گوشی بگذاریدو به هر روی شریان های کاروتید و سایر  -

صدای غیر طبیعی و غیر معمول روی عروق )برویی(، که ممکن 

 است دلیل بر آسیب عروقی باشد، توجه داشته باشید.



 

 (Feelلمس کردن)

با احتیاط هر کدام از استخوان های نواحی مختاف بدن  -

راحرکت دهید. توجه کنید که آیا این کار موجب کریپتوس 

 روق( ، درد یا حرکت غیر معمول نمی شود.)صدای ترق و ت

تمام نواحی بدن را لمس کنید. توجه کنید ایا چیزی حرکت  -

 »می کند که نباید بکند، آیا در جاییکه نبض ها لمس می شوند 

احساس می کنید که نباید احساس کنید، ایا نبض « صدایی 

هایی لمس می شوندکه نباید باشند و آیا کلیه نبض های طبیعی 

 در سر جای خود قابل لمس هستند یا خیر؟ 

     

 (percussionدق کردن)

با احتیاط هر کدام از نواحی قفسه سینه و شکم را از نظر وجود  -

هایپررزنانس و ماتیته دق کنید.. توجه کنید که آیا این کار 

خصوصا در آسیب های شکمی موجب فشار و آسیب به ارگان 

 ند.های داخلی در حال خونریزی نشو

 

 ترتیب اولویت رسیدگی به ارگانهای بدن به صورت زیر است : 

 معاینه صورت 

باوجودی که آسیب های صورت ممکن است بسیارساده 

باشند,امابه دلیل به مخاطره انداختن راه هوایی ,درردیف آسیب 

های تهدید کننده حیات به حساب می آیند. همچنین در 

مهره های گردنی مشکوک تروماهای شدید صورت باید به آسیب 

 بود. به همین دلیل باید معاینه سریع صورت انجام شود.

 

 :لمس صورت 6 -19شکل                     

 الف ( مشاهده ناحیه صورت 

وجود آسیب های بافت نرم بامشاهده و دیدن صورت, به  -

تورم و  ،کندگی السراسیون,کبودی, کوفتگی,  نظیرخراشیدگی,

وانی و عدم تقارن استخوان های صورت توجه آسیب های استخ

کنید. همچنین آسیب به چشم، پلک ها، گوش خارجی و بینی 

 را بررسی کنید.

 ب( لمس ناحیه صورت 

در لمس صورت به وجود عالئمی نظیر درد, تندرنس,  دفورمیتی, 

بی ثباتی و کریپتوس در استخوان های گونه, چانه, پل بینی, 

 فک پایین توجه کنید.حلقه چشم و فک باال و 

 بررسی کنید.  Dcap-BTLSبه طورکلی صورت مصدوم را ازنظر 

 

 معاینه  سر

سر از سه بخش پوست سر, استخوان جمجمه و محتویات حفره 

 کرانیال یابافت پارانشیم مغزی تشکیل شده است. 

در مشاهده سر به آسیب های پوست  الف (مشاهده ناحیه سر:

سر )اسکالپ( نظیر السراسیون، پارگی، کندگی های شدید و 

 همچنین خونریزی توجه کنید.

در مشاهده ناحیه صورت، مردمک ها باید از نظر پاسخ دهی به 

نور، اندازه، مساوی بودن، انطباق، گرد بودن . منظم یا نامنظم 

 بودن بررسی شوند.  

لمس سر باید با پنجه های باز صورت ب ( لمس ناحیه سر: 

گیرد. بدون اینکه سر تکان بخورد. در لمس جمجمه باید وجود 

هرگونه برامدگی و هماتوم, فرورفتگی یا شکستگی, کریپتوس و... 

 بررسی شود.

لمس ناحیه سر و صورت در شرایط پیش بیمارستان که  نکته :

د ندارد، باید با احتیاط انجام امکان مطالعه رادیوگرافیک وجو

 شود.



درمعاینه, سر باید از نظرآسیب های بافت نرم, آسیب و  

شکستگی های استخوان جمجمه ونهایتا آسیب های احتمالی به 

 بافت مغزی مورد ارزیابی سریع قرار بگیرد. 

 بررسی کنید.  Dcap-BTLSبه طورکلی سرمصدوم را ازنظر 

 

 :لمس سر 6 -20شکل                                

 معاینه گردن 

در قسمت قدامی گردن اعضا حیاتی نظیر تراشه, شریان های 

کاروتید, وریدهای ژوگولرو.. قراردارند. آسیب به قسمت قدامی 

گردن ممکن است با آسیب به هرکدام از اعضا, حیات مصدوم را 

  ن شود.به مخاطره انداخته و باعث مرگ آ

قرار دارد   C7تا   C1در قسمت خلفی گردن, مهره های گردن 

که هم طناب نخایی را محافظت می کنند و هم اینکه عصب 

فرنیک یا دیافراگمی از سوراخ مهره پنج گردن عبورمی کند. 

آسیب به مهره های گردنی ممکن است باعث آسیب به عصب 

ی و کوادری فرنیک و خفگی مصدوم و یا آسیب به طناب نخاع

 پلژی مصدوم شود.

 الف ( مشاهده ناحیه گردن

در مشاهده گردن باید وجود هرگونه له شدگی, کبودی, 

خونریزی, دفورمیتی و تورم را بررسی کرد. یکی از موارد مهم در 

مشاهده گردن اتساع وریدهای گردنی است که نمایانگر وجود 

 وتراکسیک اختالل تهدید کننده حیات و مرگبار نظیر پنوم

تامپوناد در قفسه سینه است. خونریزی های گردن  فشارنده و یا 

هم می توانندخطرناک باشند زیرا شریان های کاروتید و وریدهای 

 ژوگولر در ناحیه قدامی گردن قرار داررند.

 ب( لمس ناحیه گردن

در لمس گردن بایدوجود عالئمی نظیر درد و تندرس, دفورمیتی 

ی گردنی دقت کرد. همچنین به وجود و کریپتوس در مهره ها

آمفیزم زیر پوستی با منشا حنجره، تراشه یا ریه  که به صورت 

دویدن حباب های هوا زیر انگشتان و داشتن حس لمس برف 

 تازه است دقت کنید.

مسیر تراشه باید درخط وسط بررسی شود و انحراف آن ازخط 

ه شدن وسط،  اتساع ورید ژوگوالر و همچنین به داخل کشید

تراشه, که می تواند به علت پنوموتراکس فشارنده باشد، دقت 

 کنید. 

 ج (سمع صدای تراشه

در سمع تراشه باید به صدای عبور هوا از خالل تراشه توجه کرد. 

سمع صدای استریدور, خشونت یا گرفتگی صدا 

(hoarseness و تنفس های بی سر و صدا مواردی هستند که )

 شوند.خطرناک محسوب می 

( و hoarsenessکریپتوس در حنجره، گرفتگی صدا ) نکته :

آمفیزم زیر پوستی، تریادی را تشکیل می دهند که بیانگر 

 شکستگی حنجره می باشد.  

  Dcap-BTLSبه طور کلی قسمت قدامی گردن مصدوم را ازنظر 

 بررسی کنید. 
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قسمت خلفی گردن مصدوم راازنظردرد و تندرنس وسایرعالئم 

 مورد بررسی قرار دهید. Dcap-BTLSآسیب یا 



مصدوم دچار کاهش سطح هوشیاری را آسیب مهره های  نکته :

  گردنی فرض کنید تا خالف آن ثابت شود.
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 معاینه قفسه سینه

حفره قفسه سینه اندام های حیاتی قلب, ریه ها, پرده دیافراگم در 

قرار دارند. همچنین توسط دنده ها و استخوان جناغ محافظت 

می شود. آسیب های نفوذی و غیر نفوذی می توانند باعث آسیب 

 به قفسه سینه و بدنبال آن آسیب به ارگان های حیاتی شوند.

 الف ( مشاهده ناحیه قفسه سینه 

شاهده قفسه سینه خصوصا درحضور تروما به چست باید در م

قفسه سینه حتی المکان برهنه و قابل مشاهده شود. قفسه سینه 

باید از نظر هرگونه زخم خونریزی دهنده, له شدگی, کبودی, 

 تورم و باقی ماندن جسم خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

سی رد بررسه  مورد بسیار مهم که باید در مشاهده قفسه سینه مو

 دقیق قرار گیرد عبارتد از :

 (حرکات قفسه سینه, الگوی تنفس و رتراکسیون عضالت دمی 1

 ( قرینه بودن حرکات دو طرف قفسه سینه2

( وجود قطعه شناور که نمایانگر شکستگی چند قطعه ای دنده 3

 هاست.

همچنین به وجود عالئم کوفتگی و شکستگی روی استخوان 

ا عالمت یک ضربه قلبی باشد، توجه جناغ که ممکن است تنه

کنید. در صورت آثار ترومای نافذ نظیر چاقوخوردگی در مجاورت 

همین استخوان جناغ که ممکن است دلیلی بر وجود تامپوناد 

 قلبی قلمداد شود، توجه کنید.

به ضربه ای که در محدوده قرار گیری پرده دیافراگم یا زیر آن 

د ضربات نافذ در این محدوده وارد شده توجه کنید. زیرا وجو

نشان دهنده آسیب به ناحیه شکم و قفسه سینه هستند. بطور 

کلی در زمان بازدم کامل، دیافراگم به سمت باال حرکت می کند 

طوریکه در جلو به حد چهارمین فضای بین دنده ای، در پهلوها 

به حد ششمین فضای بین دنده ای و در عقب به حد هشتمین 

 ه ای می رسد.فضای بین دند

 ب ( لمس قفسه سینه

لمس قفسه سینه باید از سر شانه و با فشار مالیم و مکث به طرف 

پایین انجام شود. در لمس هر منطقه, باید به عالئم حساسیت 

نقطه ای, کریپتوس, آمفیزم زیرجلدی, و ضربه ناشی از قطعه 

 شناور دقت کرد.

 ج ( سمع قفسه سینه

ود یا عدم وجود صداهای تنفسی,  در سمع قفسه سینه باید وج

کاهش صداهای تنفسی, صداهای تنفسی غیر طبیعی بررسی 

شوند. کاهش یا فقدان صداهای تنفسی می تواند بیانگر احتمال 

یک پنوموتراکس ساده یا فشاری یا یک هموتراکس باشد. کراکل 

هایی که در پشت یا پهلوها شنیده می شوند )اگر مصدوم به پهلو 

ود( دلیلی بر کوفتگی ریوی می باشند. تامپوناد قلبی چرخانده ش

با دور شدن صداهای قلب مشخص می شود، اما با توجه به 

همهمه و سر و صدای صحنه حادثه و هنگام انتقال، تشخیص این 

 وضع برای تکنسین ها امر مشکل و سختی است. .

همچنین در صورت وجود هر گونه زخم روی قفسه سینه باید 

ا نزدیک زخم ببرید و به صدای آن گوش دهید. در گوش خود ر

صورت وجود زخم مکنده قفسه سینه, هنگام عبور هوا از خالل 

آن سوت می کشد. که یک وضعیت خطرناک و بدنبال آن 

 پنوموتراکس فشارنده حتمی است.

 د ( دق قفسه سینه 



درحالیکه مصدوم درحالت خوابیده قرار دارد دق چهار ناحیه 

 آن اهمیت ویژه ای دارد : ازقفسه سینه

دق زیر ناحیه کالویکل سمت راست وچپ که در صورت دق  -

 هایپررزنانس, احتمال وجود پنوموتراکس را مطرح می کند.

دق زیر بغل سمت راست وچپ که درصورت وجود صدای مات  -

 احتمال وجود هموتراکس رامطرح می کند. 

یل چست، دنده ها ، فال FXقفسه سینه بیمار را از نظر 

پنوموتوراکس ,له شدگی )کانتیوژن( ، هموتوراکس و ... بررسی 

کنید و در صورت بروز هر کدام از آنها اقدامات الزم را انجام 

  دهید.
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مورد بررسی قرار  Dcap-BTLS قفسه سینه مصدوم راازنظر

دهید. همچنین به وجود زخم های باز, قطعات شناور,وحرکات 

 غیرقرینه دقت کنید.

 

 معاینه  شکم 

در حفره شکم ارگانهایی نظیرکبد, طحال, لوله گوارش و...قرار 

دارند که آسیب های نفوذی و غیرنفوذی می توانند باعث آسیب 

شدی داخلی ویاحتی به  این ارگان ها شوند و ایجادخونریزی های 

 خارجی کنند.

 الف ( مشاهده ناحیه شکم

در مشاهده شکم نیز همانند قفسه سینه خصوصا درحضور تروما 

به شکم  باید حتی المکان برهنه و قابل مشاهده شود. شکم  باید 

از نظر هرگونه زخم , له شدگی, کبودی خصوصا در اطراف ناف 

قی ماندن جسم خارجی و پهلوها, اتساع, بیرون زدگی احشا و با

 مورد بررسی قرار گیرد. 

وجود خراشیدگی و اکیموز )خونمردگی( دلیلی بر وجود آسیب 

های پایه ای می باشند. باید شکم، مخصوصا  در ناحیه ناف، برای 

شناسایی کوفتگی عرضی، که بیانگر بستن ناصحیح کمربند 

رد. ار گیایمنی و وجود آسیب پایه ای است، به دقا مورد معاینه قر

درصد مصدومان دارای این عالمت، دچار آسیب روده  50حدود 

ای می باشند. شکستگی ستون فقرات کمری نیز ممکن است 

 باشند.  « عالمت کمربند ایمنی»همراه با 

 ب ( لمس شکم

لمس شکم در پیش بیمارستان باید به صورت لمس سطحی  و 

طقه انجام شود با فشار مالیم و به صورت دورانی و منطقه به من

 و در هر منطقه به دنبال سه وضعیت باشید : 

شکم مصدوم درمقابل لمس حساسیت یاتندرنس شکمی :  - 

توسط شما حساس است وواکنش هایی نظیر جمع کردن صورت 

 واظهار درد ازخود نشان می دهد.

مصدوم درمقابل لمس توسط شما شکم گاردینگ شکم : -

نظیر ترس وجمع کردن شکم  خودرا سفت می کند وواکنش هایی

 خود واظهار درد ازخود نشان می دهد.

وضعیتی است که درآن به دلیل تحریک پریتوئن سفت شکم :  -

,شکم شبیه به چوب سفت می شود.این تحریک می تواندناشی 

از آزاد شدن موادشیمیایی درحفره صفاقی باشد.نظیر پارگی مثانه 

 ها وروده

وعالئم تروما نظیرکبودی پارگی   شکم مصدوم راازنظر شواهد

تندرنس ارزیابی  ,گاردینگ,درد و اتساع ,قرمزی ,خراشیدگی ,

  کنید.

بعد از آنکه در معاینه شکم معلوم شد که عالئم گاردینک نکته : 

و درد شکمی وجود دارد، دیگر نباید به لمس این ناحیه ادامه. 

انی دکسب اطالعات اضلفی بر روند مراقبت تکنسین تاثیر چن



ندارد و تنها نتایج ادامه معاینه شکمی عبارتند از : آزار بیشتر 

مصدوم و تاخیر در انتقال او به مرکز درمانی مناسب. سمع شکم 

 نیز چیزی به ارزیابی مصدوم ترومایی اضافه نمی کند. 
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 معاینه لگن 

حفره لگن ارگان هایی نظیر مثانه و رحم را درخود جای می دهد. 

آسیب و شکستگی های لگنی می توانند موجب خونریزی شدید 

داخلی شده و در اسرع وقت وضع عمومی مصدوم رو به وخامت 

 ببرند. 

جهت معاینه و بررسی لگن الزم است فقط یکبار لمس لگن : 

اری مورد مالمسه قرار داد. لگن را برای وجود یا عدم وجود ناپاید

چون لمس لگن می تواند خونریزی را تشدید نماید، تکنسین این 

 کار را بار دیگر نباید تکرار کند. 

 لمس ناحیه لگن به ترتیب زیر انجام می شود : 

ابتدا به کمک پاشنه دست ها فشار آرامی در جهت قدامی خلفی 

ت شود؛ بعدا کرس به ناحیه سمفیز پوبیس )ارتفاع عانه( وارد می

های ایلیاک به سمت داخل فشار داده می شوند. در حین انجام 

این کار باید به درد و وجود هر نوع حرکت غیر طبیعی توجه 

 شود. وجود ناپایداری باید شک به خونریزی را بیشتر نماید. 

دقت کنید که لگن را به آرامی واز دو طرف لمس و معاینه کنید 

  .د نکنید  که موجب آسیب بیشتر نشودو روی لگن فشار وار

.  
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و سایر شواهدتروماارزیابی  Dcap-BTLS لگن مصدوم راازنظر 

کنید. مصدوم دچار کاهش سطح هوشیاری را آسیب لگن فرض 

 کنید تا خالف آن ثابت شود

 

 معاینه ستون فقرات 

تا  L1سینه ای ,مهره های  T12تا  T1ستون فقرات ,مهره های 

L5  کمری و مهره هایS1  تاS5  خاجی ومهره ککسی قرار

( ازطناب نخایی محافظت می کنند  L2دارندکه هرکدام )تا 

وآسیب به هرکدام ازآنها می تواند باعث آسیب به طناب نخایی 

 وفلج مصدوم شود.

 مشاهده ناحیه ستون فقرات پشتیالف ( 

مشاهده ناحیه پشت باید برای وجود هر نوع اسیبی مورد معاینه 

قرار گیرد. این کار هنگام غلتاندن مصدوم برای گذاشتن آتل 

پشتی بلند می توان انجام داد. سمع صداهای تنفسی در خلف 

قفسه سینه و همچنین لمس ستون فقرات برای شناسایی هر نوع 

 دفورمیتی را در این هنگام نیز می شود انجام داد.  تندرنس و

 ب ( لمس ناحیه پشتی ستون فقرات

درلمس ناحیه پشت هم باید هرگونه برجستگی ,هماتوم  

 ,حساسیت زخم ,خونریزی وله شدگی مورد بررسی قراربگیرد.

ستون فقرات مصدوم راازنظردرد وتندرنس وسایرعالئم آسیب یا 

Dcap-BTLS رار دهید.مورد بررسی ق 

جهت معاینه وبررسی ناحیه پشت ستون فقرا ت باید مصدوم را 

با استفاده از مانور الگرول بچرخانید وپشت بیمار از نظر وجود 

 خراش ,پارگی , گندگی و... بررسی شود.
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در معاینه ستون فقرات مصدوم را از نظر درد و تندرنس بررسی 

کنید و در صورت شواهد آسیب به ستون فقرات , آن را با النگ 

 بک بورد فیکس کنید.

آسیب های مهره های ستون  LOCدربیماران دچارکاهش  -

فقرات را در نظر بگیرید تا خالف آن ثابت شود. وآن را با النگ 

 بک بورد فیکس کنید.

 

 معاینه ناحیه اندامها 

معاینه اندام ها باید با بررسی استخوان کالویکل در اندام فوقانی 

و لگن در اندام تحتانی شروع شده و به سمت بخش های انتهایی 

 کند.    هر اندام حرکت

 الف ( مشاهده اندام ها

درمشاهده اندام ها ,هرکدام ازآنهاباید به نوبت ازنظر دفورمیتی 

,تغییر زاویه ,خونریزی ,زخم ,کبودی ,له شدگی ,تغییر رنگ 

 وتورم مورد بررسی قرار گیرند

 ب ( لمس اندام های فوقانی و تحتانی

جام لمس اندام هارا از قسمت پروگزیمال به سمت دیستال ان

دهید ودرطول لمس هرگونه حساسیت ,حرکت غیرطبیعی 

 ,دفورمیتی وکریپتوس دقت کنید.

و سایر  Dcap-BTLS اندام فوقانی وتحتانی  مصدوم راازنظر

  شواهدتروماارزیابی کنید.

همچنین باید سیستم گردش خون و کارکرد حرکتی و حسی 

 د. اگراعصاب را در بخش انتهایی هر اندام مورد بررسی قرار گیر

قرار باشد اندامی در آتل گذاشته شود، باید آن را بعد از آتل گیری 

 نیز مجددا برای نبض ها و حرکت چک کرد. 
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 آتل بندی اندام ها در صورت نیاز 

همانطور که در مباحث قبلی خاطر نشان شد، تکنسین های 

اورژانس باید در کلیه مصدومان ترومایی شک به آسیب ستون 

براین در صورت لزوم باید ثابت نمودن فقرات داشته باشند. بنا

ستون فقرات، بخش جدایی ناپذیر از روند آماده کردن مصدوم 



قال باشد. اگر زمان در دسترس باشد، تکنسین ها باید موارد زیر 

 را انجام دهند : 

با استفاده از آتل های مخصوص، اندام های دچار شکستگی  -1

 را با احتیاط کامل ثابت نماید.

مصدوم در شرایط بدی باشد، باید همزمان با گذاشتن آتل اگر  -2

 بلند پشتی، تمام شکستگی ها را نیز ثابت نماید.

 کلیه زخم را به طور مناسبی بانداژ و پانسمان کند. -3

 

 انتخاب مرکز درمانی مناسب )تعیین تکلیف  مصدوم(: 

در این مرحله باید بر اساس شرایط موجود ،مقصد مناسب برای  

ال مصدوم )وخامت آسیب های وارده به مصدوم(، مرکز انتق

درمانی تحویل گیرنده را انتخاب کرد. دقت داشته باشید که 

مصدوم باید به مناسب ترین مرکز منتقل شود نه لزوما نزدیکترین 

مرکز. )یعنی مرکزی که توان مراقبت از آسیب های وارده را 

وخیم بوده یا  داشته باشد.(.  اگر آسیب های وارده به مصدوم

اینکه داللت بر تداوم خونریزی داشته باشند، در آن صورت 

مصدوم را باید به مرکز تروما  انتقال داد )نه بیمارستان( که سریعا 

بتواند مراقبت نهایی را در مورد او اعمال نماید. به عنوان مثال، 

دقیقه  8اگر در شرایط چنین مصدومی، اگر آمبوالنس در عرض 

دقیقه  6ادثه برسد و تکنسین های اورژانس در عرض به صحنه ح

 14مصدوم را آماده نموده و به آمبوالنس منتقل بنمایند، جمعا 

دقیقه ار زمان طالیی صرف شده است. نزدیکترین مرکز تروما 

دقیقه  از صحنه حادثه  5دقیقه و نزدیکترین بیمارستان  14

 ود، در آنجا جراحفاصله دارند. اگر مصدوم به مرکز تروما منتقل ش

و پزشک اورژانس و کلیه افراد تیم تروما حضور دارند و اتاق عمل 

 10هم با تمام پرسنل آماده می باشد. در بخش اورژانس نیز 

دقیقه صرف عملیات احیا، تهیه گرافی الزم وآماده نمودن خون 

می شود و متعاقبا مصدوم به اتاق عمل منتقل می گردد. بنابراین 

 38وع سانحه تا رسیدن مصدوم به اتاق عمل جمعا از زمان وق

دقیقه زمان صرف شده است. اما اگر همان مصدوم به نزدیکترین 

بیمارستان منتقل شود، در آنجا پزشک اورژانس حضور دارد ولی 

جراح و تیم اتاق عمل خارج از بیمارستان می باشند. تا زمانیکه 

 45نه کند حدود جراح بر بالین مصدوم حاضر شود و وی را معای

دقیقه طول می کشد. بعد از آنکه جراح مصدوم را معاینه کرد و 

دقیقه دیگر هم الزم  30لزوم عمل جراحی را تایید نمود، حدود 

 94است تا تیم اتاق عمل به بیمارستان برسند. در نتیجه حدود 

دقیقه یا در واقع دو برابر و نیم حالت اول زمان الزم است تا همان 

دقیقه  9ماده عمل جراحی در اتاق عمل شود. بنابراین مصدوم آ

 57رانندگی با آمبوالنس در حالت اول به قیمت از دست دادن 

 دقیقه زمان در حالت دوم تمام می شود.

دقیقه  60تا  45در مناطق روستایی، زمان انتقال ممکن است به 

و یا حتی بیشتر برسد. در چنین موقعیتی،  نزدیکترین بیمارستان 

( مرکز درمانی مناسبی قلمداد 0n-callدارای تیم ترومای آنکال )

 می شود.     

   

 انتخاب روش انتقال مصدوم 

روش انتقال مصدوم به مرکز درمانی مناسب یکی از جنبه های 

انتقال است که تاثیر بسزایی در پیش آگهی و روند بهبودی 

ین مصدوم خصوصا در محل های صعب العبور و دور دارد در ا

موارد برخی مراکز روش انتقال هوایی را پیشنهاد می دهند. زیرا 

هم شرایط انتقال هوایی سریعتر و آسانتر از انتقال زمینی است و 

هم خدمات رسانی و مراقبت تیم پزشکی هوایی در قیاس با تیم 

های زمینی ممکن است از کیفیت بهتری برخوردار باشد. به طور 

انات انتقال هوایی موجود باشد، کلی اگر در جامعه ای امک

تکنسین پیش بیمارستانی باید استفاده از این امکان را هر چه 

 زودتر در دستور کار قرار دهد

  . 

 (Comunicationارتباط با مراکز درمانی مقصد ) 

در حین انتقال مصدوم، تکنسین های اورژانس باید در اولین 

ده تماس برقرار فرصت با مدیریت و مرکز درمانی تحویل گیرن

نموده و در این تماس اطالعاتی در مورد وضعیت مصدوم، مراقبت 

های انجام شده، و نیز زمان احتمالی رسیدن به مرکز درمانی به 

مسئولین داده شود تا آمادگی های الزم صورت گیرد. همچنین 

باید اطالعاتی در مورد مکانیسم وقوع سانحه، ویژگی های صحنه 

دومان و سایر موارد مربوطه را نیز به اطالع حادثه، تعداد مص

مسئولین مرکز تحویل گیرنده برسانند. با اشراف به این اطالعات، 



پرسنل مرکز می توانند امکانات خود را به بهترین وجه ساماندهی 

 کرده و نیازهای هر مصدوم را به طور جداگانه برآورد نمایند.   

 

 ( Documentationمستند سازی )

سازی در مراقبت های پیش بیمارستانی باید به صورت مستند 

 انجام  گزارش شفاهیو  گزارش کتبیگزارش و به دو شکل 

 گیرد. 

نوشته می شود که باید با دقت و  PCRگزارش کتبی به صورت 

به طور کامل آماده شده و به همراه مصدوم در اختیار پرسنل 

، PCRا مرکز تحویل گیرنده قرار گیرد. در گزارش کتبی ی

تکنسین های اورژانس باید هر آنچه را که می دانند، هر آنچه را 

که دیده اند و هر آنچه را که برای مصدوم انجام داده اند در 

هر آنچه در گزارش نیست، انجام »گزارش قید کنند. این گفته که 

 را باید همیشه به خاطر داشت. « نشده است

خوب از چند جهت دارای   PCRبه طور کلی یک گزارش کتبی یا 

 اهمیت است : 

(این گزارش شرح حال کاملی از وقایع اتفاق افتاده و نیز وضعیت 1

مصدوم را در اختیار پرسنل مرکز تحویل گیرنده قرار می دهد تا 

 بعد از رفتن تکنسین ها پاسخگوی تمام سواالت احتمالی باشد. 

( این گزارش ها معموال به بخشی از پرونده مصدوم تبدیل شده 2

و از آنها به عنوان سندی قانونی می توان در مراجع قانونی استفاده 

 کرد.  

( این گزارش امکان کنترل کیفی خدمات و مراقبت های پیش 3

 بیمارستانی را فراهم می آورد.

 انی شده و(این گزارش ها در قسمت بایگانی مراکز تروما بایگ4

 می توانند در تحقیقات مربوط به تروما استفاده شوند.   

گزارش شفاهی باید شفاها توسط تکنسین های اورژانس به 

پزشک یا پرستار مسئول در مرکز تحویل گیرنده گزارش شود. 

این گزارش باید اجماال به جریان حادثه، اقدامات انجام شده 

اقدامات اشاره شود.  توسط تکنسین ها و پاسخ مصدوم به این

گزارش باید هر نوع تغییر قابل توجه در وضع مصدوم از زمان 

ارسال گزارش رادیویی تا لحظه تحویل وی به مرکز درمانی را در 

 این گزارش منعکس نماید.

گزارش اطالعات مهم پیش بیمارستانی مصدوم به مرکز تحویل  

 گیرنده حکایت از فهم تیم مراقبت کننده دارد. 

زیابی مداوم و ادامه مراقبت های درمانی و حمایتی ار

 مصدوم حین اعزام  به مرکز

تکنسین های اورژانس بعد از اتمام ارزیابی و مراقبت های اولیه 

باید در حین انتقال مصدوم به مرکز درمانی و یا در صحنه 

حادثه)اگر انتقال با تاخیر مواجه شود( بطور مداوم مصدوم را 

عالئم حیاتی را چک کرده و چندین با ر او را تحت نظر داشته، 

مورد ارزیابی قرار دهند. اجرای ارزایابی مداوم این امکان را 

 فراهم می آورد تا :

وقوع هر نوع اختالل را در کارکرد های حیاتی می توان فورا  -

 شناسای کرد تا اقدامات الزم صورت بپذیرد.

ت مصدوم،  می در مشاهده هر نوع تغییر عمده ای در وضعی -

توان برنامه مراقبت از مصدوم را با توجه به این تغییرات مجدد 

 مورد بازبینی قرا رداد.

چنانچه مشکل و آسیبی در زمان ارزیابی اولیه مورد غفلت  -

 واقع شده باشد، در این پروسه شناسایی می شود.

دقیقه و  5حین اعزام در صورت وخیم بودن وضعیت مصدوم هر

 دقیقه موارد زیر را کنترل کنید: 15صورت هر در غیر این 

 سطح هوشیاری مصدوم -

 وضعیت تنفس از نظر افزایش,کاهش و نامنظم بودن ریت آن -

 وضعیت نبض ازن ظر تعداد کاهش آن -

 وضعیت فشارخون -

در صورت کاهش سطح هوشیاری وضعیت مردمک ها ازنظر  -

 دیالته شدن وواکنش به نور

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


