
 دررفتگی:

آیذ کِ ارتجبط دٍ استخَاى کِ ثب یکذیگر  در     ٍقتی ثِ ٍجَد هی

ضًَذ از ثیي رفتِ ٍ دٍ اسرترخرَاى دیرگر  ثرب              ای هتصل هی ًبحیِ

 یکذیگ  توبس ًذارًذ.

 :رگ به رگ شدن

ّربیری کرِ در           ثِ ػلت ح کت ضذیذ ٍ ًبثٌْجبر هفصل ثربفرت    

ِ        ّب هی ّبی سطَح هفصلی ثِ استخَاى کٌبرُ صرَر      چسرجرذ ثر

ضًَذ ٍ درًتیجِ درد ٍ تَرم در کٌبر هفصل ایجبد  ًبکبهل پبرُ هی

طَر ضبیغ در ًبحیِ هچ پب در اثر        ضَد ؛ رگ ثِ رگ ضذى ثِ هی

 ضَد . پیچ خَردى هچ دیذُ هی

 ِ ّبی ضذیذ هبًٌذ قرطرغ    ّب ثِ ػلت ٍجَد احتوبل آسیت *در ض ث

ًخبع ّ  ًَع جبثجبیی ٍ ح کت ثیوبر ثذٍى حوربیرت ٍ ثربثرت         

 .ثبضذ ًوَدى ثذى تَسط اضخبظ غی  هبّ  هوٌَع هی

 

 

 

 

 

 :های مغسی های ناشی از ضربه آسیب

 ضَد  ّبیی کِ در حیي ض ثِ ایجبد هی * آسیت1

 افتذ. ّبیی کِ پس از ض ثِ یؼٌی حیي اًتقبل اتفبق هی * آسیت2

 عالئم ضربه به سر:

هطکال  حسی  -هطکال  ثیٌبیی -ّب ًبهسبٍی ه دهک چطن-

کبّرص   -استف اؽ جٌْذُ -اختالل در ح ف زدى -ٍپب در دست

خبرج ضذى خَى از ثیٌی  -تطٌج  –آلَدگی  َّضیبری ٍ خَاة

  یب گَش.

 

 

 

 تعریف:

ای را کِ ثِ دًرجربل ثر خرَرد          ّ گًَِ آسیت یب صذهِ

ّبی ثذى ثرِ ٍجرَد      ػَاهل فیزیکی یب ضیویبیی ثب ثبفت

 آیذ ت ٍهب گَیٌذ.

ض ثِ: ٍارد ضذى ّ گًَِ اً ژی ثِ ثذى ثِ ضکلری کرِ      

ّربی     ثبػث ایجبد زخن ٍ سَختگی ٍ یب سبی  آسریرت    

 دیگ  ضَد ، هیگَیٌذ.

تَاى ث  اسبس )هکبًیسن آسیرت  حرَاد         ض ثِ را هی

ت افیکی ، سقَط، حَاد  هٌزل ، هحل آسیرت)سر  ،      

ّبی ػبهل ایرجربدکرٌرٌرذُ         ضکن  ٍ یب ث  اسبس ٍیژگی 

 ثٌذی ک د. تقسین

ای اسرت کرِ ازًرظر           ضٌبختی ض ثِ تج ثِ ازًظ  رٍاى

ثبضرذ ٍ     ّیجبًی دردًبک ،پ یطبى کٌٌذُ ٍ ًبگْبًی هی

 گ دد. اغلت ثبػث اث ا  پبیذار ثذًی ٍ رٌّی هی

ضَد ثِ  ّبیی کِ ثِ دًجبل ض ثِ ثِ هفصل ٍارد هی آسیت

ت تیت ضذ  ضبیؼِ دررفتگی ، کطیذگی یب رگ ثرِ      

رگ ضذى هفصل است الجتِ هوکي است ضکرسرترگری     

 داخل هفصلی ّن ًَػی آسیت هفصل ثبضذ .
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 مغسی قبل از رسیدن به بیمارستان:  درمان بیماران ضربه

 * باز کردن راٌ ًَایی1

 * برقراری تىفس2

* ثابت کردن گردن ي ستًن فقرات پشت ي کمر ) تًسط 3

 دیدٌ( افراد ديرٌ

* بررسی سریع سایر وقاط بدن ي کىترل مىاطق خًوریسی 4

 دَىدٌ

 * تعییه سطح ًَشیاری5

 *بٍ دست آيردن اطالعات کافی در مًرد مکاویسم ضربٍ.6

 ها: سه عامل بسیار مهم برای کمک مؤثرتر به بیماران در ضربه

 دقت 3سرعت      2دانش      1

 :درمان در بیمارستان

 * هطوئي ضذى از ث ق اری راُ َّایی هٌبست 1

توبم ثیوبراى هجتالثِ ض ثِ دچبر آسیت ستَى فق ا  مراقب باشیم: * 2

گ دى ّستٌذ هگ  خالفص ثبثت ضَد) اًجبم احتیبطب  الزم ٍ ح کت 

 ًذادى ثیوبر  

 ضَد.   *درهبى دارٍیی ثیوبر کِ ثب دستَر پزضک اًجبم هی3

 

* اصالح کبّص فطبرخَى ٍضؼیتی ثیوبر کِ ثب دستَر پزضک 

 ضَد. اًجبم هی

 * ارزیابی اولیه سیستم عصبی شامل : 5

 الف  تؼییي سطح َّضیبری ثیوبر

 ّب ٍ پبسخ آى ثِ ًَر را کٌت ل کٌیذ  ة  ٍضؼیت ه دهک

 ج  ثب تَجِ ثِ ػالئن ضکستگی قبػذُ جوجوِ داضتِ ثبضین

 د  پَست س  را ازًظ  اجسبم خبرجی یب پبرگی لوس کٌیذ

ُ  اگ  جسن خبرجی ثِ هغز ًفَر ک دُ ثبضذ ثبیذ فقط در اتبق 

 ػول آى را خبرج ًوَد

 

 

 

 

 

 فبطوِ غفبری،ػلی حقیقت پسٌذ ،فبطوِ ضی یي کبم  منبع:

 1331پ ستبری فَریت ّب 

 بسمه تعالی 

 

 

 

  
 عنوان : 

آنچه باید در مورد تروما 

 )ضربه ها( بدانیم
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بیمارستان شهید انصاری 


