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اورژانس موقعی مطرح می شود که وضعیت جسمانی یا روانی بیمار بطور ناگهانی آسیب ببیندواگر برای چنین فردی اقدامات درمانی فورا 

انجام نشود، وی خواهد مرد. تدابیرپرستاری در اورژانس نیز، درمورد بیمارانی که نیاز فوری از نظر جسمی وروانی دارند ،انجام می شود. 

موظف به درمان آگاهانه بیمار ورفع اضطراب وی می باشند. نادیده گرفتن شکایات بیمار منجر  -اعم از پزشک وپرستار -اعضاء تیم درمانی

م ماندن فرآیند درمان می شود. به علت وضعیت ویژه بیمار ،وی قادر به تشکر از زحمات کارکنان تیم نیست واین امر باعث می شود به ناتما

ووی از یک پرستار ایده آل محروم گردد. اقدامات پرستاری در شرایط عادی باعث می شود که بیمار بتواند  که شکایات وی نادیده گرفته شده 

ترسالمتی دست یابد ولی دراورژانس ،این اقدامات باعث تجدید حیات بیمار و زنده ماندن او می شوند. تأثیر این اقدامات را می باال  به سطوح

کرد. در این مواقع ،افراد قادر به تمرکز افکار خود نیستند و نمی   توان موقعی که افراد دچار اضطراب وتنیدگی می شوند، بخوبی مشاهده

وضعیت خود ،تصمیم عاقالنه ای بگیرند والزم است که در این مواقع، تیم درمانی به کمک آنها بشتابدتوانند در مورد  .  

بستری در بخش اورژانس تفاوت بسیاری وجود دارد و الزم   در بخش و یک بیمار  یک بیمار بستری  با توجه به مطالب فوق می بینیم که بین

مراقبت   باشد.نکته مهم این است که تمام بیماران باید از یک  لمی و عملی بیشتری بر خورداراست پرستار در بخش اورژانس از اطالعات ع

  .پرستاری مطلوب ،استفاده نمایند

 مراقبتهای پرستاری در اورژانس 

بیمار تغییروضعیت که برای بیمارن در تمام سنین و در مواردی که   پرستاری ویژه ای  پرستاری در اورژانس عبارت است از مراقبت های

 جسمی یا روانی شده و نیاز به مداخله سریع دارد،انجام مــیگیرد.این اقدامات بطور معمول ذدر بخشهای اورژانس ویا واحد های سیار مانند

  .آمبوالنس ها می شود

انفارکتوس میوکارد، نارسائی حوزه ی عمل پرستار بخش اورژانس بسیار گسترده بوده وشامل بیمارانی که دچار مشکالت مختلف مانند 

 احتقانی قلب وادم ریه شده اند، میباشد. برای ارائه مراقبت پرستاری مطلوب دربخش اورژانس، پرستار نیازمند دانش ومهارت کافی درزمینه  

 .ی شناخت مشکالت اساسی بیمار و تعیین الویتها و رفع آنها می باشد

اورژانسی دارند.بیشترین نقش پرستار،آموزش به مراجعین است.کشف بیماری و تعیین درجه  درصد بیماران ،نیاز به مراقبتهای02کمتراز 

سالمتی ،جزو کارهای پرستاران در بخش اورژانس است که در نهایت باعث تشخیص و پیدا کردن اثر بیماری بر روی سیستم حفاظتی بدن می 

 .وقادر به بررسی وشناخت تنیدگی وحل مشکل موجود باشد  اشتهشود.پرستار باید توانایی برقراری ارتباط مطلوب با بیمارراد

میزان خطرات بستگی به میزان دانش پرستاردرباره ی شناخت مشکل توانایی وی درانجام مهارتهای تکنیکی دارد.داشتن نگرانی و تشویش در 

ی نفرین شده و درنتیجه توانایی عکس العمل افزایش می اینگونه مواقع امری بدیهی بوده و داشتن کمی نگرانی الزم است )زیرا باعث افزایش اپ

،اماتکرار آن به صورت اضطراب و عصبانیّت مخرب بوده ودر اعمال فرد ایجاد مشکل می کند. بهترین راه برای مواجه شدن با این  (یابد

 .است-نیکیچه ازنظر کلنیکی و چه ازنظر تک-مشکالت بیمار  احساسات ،داشتن آمادگی زیاد برای رسیدگی به

 :به منظور کاردربخش اورژانس پرستارباید شرایط زیر راداشته باشد

 .دارای یک مدرک معتبرو معین مخصوص در زمینه پرستاری باشد -

 .بعنوان یک پرستار فعال ودقیق تأیید وگواهی شود -

 .از نظر سالمتی کامل قلبی،روحی وبدنی تأیید شود -

 .ماه آن دربخش اورژانس باشد 6داوم داشته باشد که حداقل سال سابقه ی کار پرستاری بطور م 0حداقل  -

 .دوره ی تمرینی وتعلیمی برای موقعیتهای اورژانس زیر نظر یک پرستار سابقه داروباتجربه باشد 4حداقل  -

 .دوره در نقش پرستار اورژانس کار کرده باشد3حداقل  -

 شـرایط پرستار اورژانس

 :ای داشته باشد که اهم آن عبارتند ازیک پرستار اورژانس باید خصوصیات ویژه 

 .ازخود گذشته باشد *

 .همیشه در پی آموختن دانش ومهارتهای جدید باشد *

 .قادر به حفظ خونسردی خود باشد *



 .بتواندبراحساساتش غلبه کند *

 .مهربان و درعین حال جدی باشد *

 .موقعیت رابه خوبی درک کند *

 .اولویتها راتشخیص دهد *

 .آنان در نظر بگیرد  مجروحین ومصدومین را به یک چشم نگریسته واولویت را بر حسب نیازهمه ی  *

 .بتواند اعتمادمصدوم راجلب کند *

 .برترس خود غلبه کند *

 .قادربه جلب همکاری دیگران بوده وخود نیزهمکاری داشته باشد *

 .به کلیه مهارتها وتکنیکهای الزم در برخورد بامصدومین مسلط باشد *

 .قدرت مدیریت ورهبری گروه درمانگررا داشته باشد *

 اصول اولیه در اورژانس

در بخش اورژانس، پرستار الزم است اقداماتی را انجام دهد که از مرگ ویا تشدید بیماری ومشکل جسمی یا روانی بیمار جلوگیری کند. در 

  رعایت این موارد ضمن کمک به تشخیص مشکل بیمار،از تشدیدهنگام بررسی مصدومین الزم است پرستار موارد چندی را رعایت کند. 

 :مشکل نیز جلوگیری می کند. این موارد عبارتنداز

 .آرامش خود را حفظ کرده وپیش از انجام هر کاری فکر کند -

 .مصدوم وافراد حاضر در صحنه حادثه را شناسایی نماید -

 .آورد  به عمل  ومسمویت،یک بررسی سریع در مورد مشکالت حیاتی مثل قطع تنفس، فقدان نبض،خونریزی  -

 .جهت نجات جان بیمار را انجام دهد  اقدامات الزم -

 .پیش از معاینه اعضاءدرگیر،یک بررسی سیستمیک بعمل آورد -

داشته ووی را از سرما   مصدوم را بصورت خوابیده ویا در همان حالتی که او را پیدا کرده است)مگر در صورت وجود ارتوپنه(نگه -

 .وبت حفظ کندورط

 .در صورتی که مصدوم هوشیار است برای وی شرح دهید ،که چه اتفاقی افتاده و وی را مطمئن سازد که به او کمک خواهد شد  -

 .و حرکات غیر ضروری اجتناب کند؛ زیرا حرکت می تواند جراحت موجود را تشدید کند  از انجام اقدامات -

از دادن مایعات –حداقل برای یک مدت کوتاه  -و یا الزم است بیمار بیهوش شوددر صورتی که احتمال صدمات شکمی وجود دارد  -

 .خودداری کند

 .از حرکت دادن بیمار از ارائه کمکهای اولیه خودداری نماید -

. باید سریعا درهمه ی موقعیتهای اورژانسی پرستاربایدآرامش خودرا حفظ کند.اوبایدفکرکندکه چه اتفاقی افتاده واودراین حالت چه بایدبکند  

اقدام کرده وهیجان زده نشود.حضورذهن خودراحفظ کرده وبداند که اگر نتواند یک تصمیم صحیح اتخاذ نماید،زندگی یک انسان به خطر می 

 .افتد

 بررسی احتیاجات روانی 

اس، بیمار،همراهان وی دیدیم که اورژانس نشانگر احساس خطر،وضعیت بحرانی ویک تجربه ی ناشناخته است.در این احس :بیمار -الف

وکارکنان اورژانس شریکند.درصدمات بدنی نیز عالوه بر اختالل جسمی،عدم تعادل روانی وجود داردوبه همین جهت بیمار باید هم از نظر 

ان وضعیت جسمی وهم ازنظر وضعیت روانی حمایت شود.یکی ازاهداف اورژانس،جلوگیری از بروزاختالالت روانی در بیمار میباشد.بیمار

 .اورژانس باسایر بیماران حتی افراد بستری در سایربخشهای بیمارستان فرق دارند



جه اغلب ،آنها بیماری خود را قبول ندارند.چون مشکل آنها به طور ناگهانی رخ داده ،آنها وقت الزم برای سازگاری بامشکل رانداشته ودر نتی

می از آنها قادر به بیان مشکلشان میباشند.ازطرفی احساس ترس از مرگ،قطع همیشه گیج، ترسان،نگران ویاعصبانی هستندوتنها عده ی ک

عضو،ناتوانی وسایر اختالالت درظاهر بدنی وهویت،باعث تشدید اضطراب میشود. صداکردن بیمار بانام وبیان تاریخ ومحلی که بیمار در آن 

ئن به هوش آید.کلیه ی کارهایی که برای بیمار انجام میشود  است، لمس کردن بیمار وتوضیح روشها باعث میشود که بیمار باحالتی آرام ومطم 

باید توأم با آرامش واطمینان باشد،تا اضطراب بیش از حد بیمار رفع شود.داشتن ارتباط مداوم بابیمار به کاهش ترس وی کمک کرده وگفتن 

ترام گذاشت دریک محیط دوستانه باوی صحبت کرده وبه کلمات مطمئن کننده باعث رفع ترسهای ناشناخته ی او میشود. باید به بیمار اح

سواالت او پاسخ داد.اینکار باعث تقویت احساس امنیت در بیمار میشود.یک بیمار مطلع ، درتنیدگیهای جسمی وروانی وضع بهتری دارد. 

منیت ورفع اضطراب بیمار وخانواده ی وی بنابراین توضیحات باید برای بیمار قابل درک بوده ودر سطح فهم ودرک بیمار باشد.ایجاد احساس ا

 .باعث میشود که کارکنان اورژانس بتوانند مراقبتهای الزم را به نحومطلوبتری ارائه دهند

اطرافیان بیمار نیز در این مواقع احتیاج به حمایت دارند. بیماران نیز در صورتی که بیهوش نباشند مأیوسانه نگاه کرده  :اطرافیان بیمار-ب

ومیخواهند باافرادی که دوستشان دارند، صحبت کنند. مطلع کردن خانواده بیمار به حضورذهن وحساسیت افراد بستگی دارد. درصورتی که به 

به آنها اصل واقعه راگفت بلکه صرفا باید به آنها اطالع داد که بیمارآنها را میخواهد ونام، آدرس وتلفن بیمارستان را به  آنهاتلفن میشود، نباید 

ن آنهاگفت. رساندن مجروح یابیمار به بیمارستان توسط همسایه ها ویاخانواده بیمارنیز اهمیت اساسی دارد. حضور آنان در بخش اورژانس وداد

ه بامجروح یا بیمار، بخصوص درمواقعی که وضع بیمار بحرانی بوده ومحل آسیب ناشناخته است ،بسیارمهم بوده ومیتواند گزارشی در رابط

اطالعات مهمی را در اختیار تیم درمانی بگذارد که به هر حال به حضور ذهن آنهابستگی دارد.ازآنجا که خانواده بیمار ممکن است باوضعی 

ومرگ روبرو شود ،باید با آنها به تفصیل ودرچند مرحله صحبت کرد. آنها درابتدا اضطراب غیر قابل تحملی  بحرانی ،تغییر شکلهای شدید

دارندکه بعدابه سمت انکار،حسرت،غمگینی،عصبانیت وپذیرش پیشرفت میکند.اگر چه انکار یک مکانیزم دفاعی است، اما آن را نمیتوان 

اقعیت امری که رخ داده ویا آنچه که پیش خواهد آمد)ونه آنچه آنهامیخواهند(روبرو شوند.در این تشویق یا حمایت کرد، زیرا خانواده بایدبا و

مواقع عصبانیت امری عمومی بوده ویک روش بیان اضطراب است که آن رانسبت به افرادی چون پزشک،پرستار وبخش پذیرش اعمال 

نند احساسات خود را ابراز نمایند.غمگینی نیز یک پاسخ پیچیده ی احساسی به میکنند.بدون شک بایدباآنها به گونه ای صحبت کرد که آنها بتوا

هنگام روبرو شدن با نقص وناتوانی است.در این مرحله مداخالت پرستاری برای کمک به اعضای خانواده جهت از بین بردن ناراحتی آنها 

  .را به آنها بدهد که حتی گریه کرده واحساس خود را بیان نمایند وحمایت از مکانیزم های معمول سازگاری آنها است.پرستار باید این امکان

که احساس پشیمانی وگناه ومتهم ساختن خود نیز یکی از واکنشهایی است که خانواده نشان میدهند.پرستار باید با آنها صحبت کرده واجازه دهد 

هت جلوگیری از سانحه انجام دهند ونداده اند سرزنش کنند.موارد زیر آنها اظهار پشیمانی کرده وخود را برای غفلتشان وکاری که میتوانستند ج

 .نکاتی است که در کمک به توضیح مرگهای ناگهانی بخش اورژانس،میتواند مفید باشد

 .خانواده بیمار را در یک محل خاص نگه دارید*

 .برای تمام افراد خانواده در یک زمان صحبت کنید*

 .ر کاری را که الزم باشد برای بیمار انجام میدهید وآنها را از اقدامات انجام شده مطلع نماییدخانواده را مطمئن سازید که ه*

 .به آنها اجازه دهید که درباره مرگ و آنچه در انتظارش هستند،صحبت کرده واحساساتشان را ابراز نمایند*

 .گی وبی اعتمادی تشویق نموده وبگذارید گریه کنندخانواده را به دلداری یکدیگر وابراز احساساتی مثل فقدان،عصبانیت،درماند*

 (ازدادن اطالعات غیر ضروری به آنها خوداری کنید)مثال بیمار آب خورده وغیره*

؛در ازدادن آرام بخش به اعضای خانواده خوداری کنید؛زیرا این کار مانع بروز فرایند غمگین شدن آنها گردیده ویا آن را به تأخیر می اندازد*

 .که این امر برای بدست آوردن تعادل احساسی وجلوگیری از طوالنی شدن افسردگی ضروری استحالی 

درصورتی که خانواده مایل به دیدن بدن مصدوم هستند،اجازه ی این کار را بدهید چرا که گاهی اوقات الزم است آنها خودشان از مرگ *

 .آسیب دیده وبریده شده را بپوشانیدمصدوم مطمئن شوند ولی در نظر داشته باشید که حتما ناحیه 

ی وجود اتاق انتظار باعث میشود که اطرافیان بهتر بتوانند به سواالت پاسخ داده وباوضعیت پیش آمده مواجه شوند.بهتر است یکی از کارکنان*

ازطرف کارکنان همیشه نتیجه غیر قابل که میتواند خونسردی خود را حفظ کند،نزد خانواده بیمار بماند وآنهارا آرام نگه دارد.ابراز احساسات 

 .پیش بینی در رابطه با مشکالت اورژانسی وامکان عدم تغییر مشکل به طور موثر رادارد

 اولویت های مراقبتی



ر تصمیماتی که در اورژانس اتخاذ میشود در واقع نظری است دقیق که بر اساس درک موقعیت ایجاد کننده بیماری یا سانحه واثر آن بر فرد د

 .نظر گرفته میشود

برگرداندن  -3 جلوگیری از تشدید جراحت قبل از شروع درمان اصلی.  -2  .حفظ زندگی -1اهداف اصلی اورژانس از درمان عبارتند از:

 .بیمار به زندگی عادی

 ر بحرانی هست یا نه؟بنابراین چون هدف،تجدید حیات وکنترل وضع بحرانی بیماراست باید در وهله ی اول متوجه شد که آیا وضع بیما

 تعیین اولویتها

هنگامی که چندین مجروح وجود داشته باشد،هرپرستار باید به این سوال مهم پاسخ گوید که کدام بیمار وضعیت بحرانی تری داشته ونیاز به 

ره بقیه بیماران،مسئله فرق مراقبت بیشتری دارد؟تشخیص این مسئله در مورد بیمارانی که جراحت آشکار دارند،چندان مشکل نیست ولی دربا

می کند.سیستم تشخیص بیمارانی که وضع وخیمتری نسبت به سایرین دارند واغاز مراقبتهای پرستاری ودرمانی از آنها سیستم تعیین اولویتها 

 .نامیده میشود

شروع درمان است.این اقدامات اولیه هنگامی که بیماری به اورژانس آورده میشود ،در ابتداهدف تعیین محدوده آسیب و اقدامات اولیه جهت 

بستگی به وضع بیمار دارند. صدمات وبیماری هایی مثل انسداد راه هوایی وخونریزی وسیع که در عملکرد فیزیولوژیکی حیاتی دخالت دارند، 

اقدامات درمانی راطلب از اهمیت بیشتری برخوردارند.معموال صدمات سروصورت، گردن وقفسه سینه که به تنفس آسیب میرسانند، بیشترین 

  .می کنند. هریک از اعضاءتیم اورژانس باید نسبت به تمام مشکالت بیمار هشیار باشند چراکه بخشهای مختلف بدن در ارتباط با یکدیگرند

ت درمانی تغییر فرایند تعیین اولویتها یک امر متغیر است ولذا باید بیمار در فواصل معین به طور مرتب بررسی شود ودر صورت لزوم اقداما

 .نماید

از اهمیت کمتری برخوردار است،مهمترتشخیص   در آغاز بررسی بهتر است بیمار راندید زیرا در غیر این صورت ممکن است مشکلی که

 .داده شود.به همین جهت بهتر است ابتدا از اصل حادثه مطلع شد

 عالئم راهنما در تعیین اولویتهای مراقبتی

درجه سانتیگراد 33یاتی مثل کاهش یا افزایش فشار خون،کاهش یا افزایش درجه حرارت)کمترازتغییرات کلی درعالیم ح -

 .درجه سانتیگراد(،اختالل در ریتم قلبی،اختالل تنفسی42یابیشتراز

   تغییر درسطوح هوشیاری -

 .سال33دردقفسه سینه بخصوص دربیماران باالی -

 .درد شدید -

 .نشودخونریزی؛درصورتی که بافشار مستقیم کنترل  -

وضعیتی که در صورت تأخیر درشروع درمان بدتر شود مثل سوختگی های شیمیایی،مسمومیت دارویی یاخوراکی،عکس العملهای  -

 .آلرژیکی

 .از دست دادن ناگهانی بینایی -

 .رفتارهای خطرناک ومزاحم مثل عصبانیت ،سروصدای زیاد،حاالت هیستریکی -

 .ویا درحال احتضار بودن فردی که دوستش دارندوضعیت در هم فرو ریخته روانی مثل تجاوز،مرگ  -

 .بیماران مسن ویا شیرخوار -

 .تشخیص عالیم مبهمی از یک بیماری -

 کسب اطالعات و ثبت آن

همراهان گرفته شود. سواالتی که در این زمینه باید طرح کرد   در صورت امکان باید تاریخچه مختصری از بیماری یا تصادف از بیمار و

 :استشامل مواردزیر 

 جریان چطور و چه زمانی اتفاق افتاد؟*

 عالیم کی ظاهر شدند؟*



 بیمارچگونه به بیمارستان آورده شده؟*

 وضع سالمتی بیمار یا مصدوم قبل از بیماری یا تصادف چگونه بوده است؟*

 آیا بیمار سابقه بیماری و بستری شدن در بیمارستان را دارد یا خیر؟*

 یژیتال،انسولین،ضدانعقادها وهورمونها بطور صحیح ومرتب استفاده می کرده؟آیا بیمار ازداروهایی مثل د*

 آیا بیمار آلرژی دارد یاخیر؟*

 آیا بیمار مشکالت خونریزی دهنده دارد یا خیر؟*

 (بیماردرچه زمانی آخرین وعده غذایی خودرا مصرف کرده است؟)بخصوص در مورد بیماران بیهوش*

 وده یا خیر؟درصورت مثبت بودن پاسخ، نام پزشک وی چیست؟آیا بیمار تحت مراقبت پزشکی ب*

 بیمار در چه زمانی آخرین واکسن کزاز را تزریق کرده است؟*

ثبت نتایج حاصله از بررسی اولیه ومعاینات بعدی، راه خوبی برای انجام مراقبتهای اورژانسی بطورموثر میباشد. یکی ازبهترین وسائل 

ت که روی آن بررسیها و مداخالت انجام شده نوشته میشود.این برگه را گاهی باالی سر بیمار گاهی پایین تخت اینکار،استفاده از برگه ای اس

انجام شده ،مطلع شوند.اطالعاتی که روی این برگه ثبت می   متوانند سریعا از اقدامات  وی نصب مکنند.به این ترتیب ،کلیه اعضا تیم درمانی

شیاری ،سطح ضربه ،اطالعات آزمایشگاهی وسایر مطالعات تشخیصی،دستورات پزشک،نام پزشک شوند شامل عالئم حیاتی ،سطح هو

 .بازده ادراری ونام یکی از اطرافیان بیمار می باشد  پرستار مسئول بیمار ،سرمها،گروه خون

پونکسیون کمر باید با رضایت رضایت بیمار نسبت به معاینه ودرمان نیز بخشی از گزارش اورژانس است . روشهایی مانند آنژیوگرافی و

 .وفقط در صورتی که بیمار بیهوش است وکسی همراه اونیست ،بیهوشی باید بعنوان مالک قرار بگیرد  خاص بیمار انجام شود

 بررسی وشناخت اولیه

دقیقه  0توان در عرض بهنگام روبرو شدن با یک مصدوم یابیمار بایدحداکثر اطالعات را در حداقل زمان بدست آورد.این اطالعات را می 

 .معاینه فیزیکی بدست آورد

 :اهداف ما درمعاینه بیمار عبارتند از

 .تشخیص عالئم سیستمیک آسیب *

 +.تشخیص جراحات ومشکالت موجود *

 :رئوس مطالبی که باید مد نظر داشت عبارتند از

 ثابت کردن مهره های گردن -1

بسته به سن -دقیقه 3تا3بررسی راه هوایی:در صورت انسداد راه هوایی وهیپوکسی ناشی از آن،آسیب مغزی ومرگ در عرض  -0

 .عالئم انسداد کامل راه هوایی عبارتند از:قطع تنفس،بیهوشی،کالپس کامل راه هوایی.رخ می دهد  -بیمار

ر نگه دارد وضمن مشاهده حرکات قفسه سینه، هوایی باز دم را روی گونه برای بررسی راه هوایی،پرستار باید صورتش راباالی صورت بیما

احساس کند. در صورتی که بیمار بازدم نداشته باشد، سر و گردن وی را به عقب داده و مجددا بیمار از نظر باز دم بررسی می شود.در 

 .ردصورتی که بازدم وجود نداشت،ابتدا باید راه هوایی را از نظر انسداد بررسی ک

 برای خارج کردن جسم خارجی از راه هوایی می توان از روشهای مانور انگشتان،مانور هملیچ ،فشار دادن شکم وفشار دادن قفسه سینه استفاده

 هکرد. در صورتی که تمام این کوششها بی فایده باشد ممکن است برای بیمار کریکوتیروئیدوتومی و یا کونیوتومی انجام گیرد. اقدام دیگری ک



است که با لوله های مسدود کننده مری و یا لوله های داخل   برای باز نگه داشتن راه هوایی انجام می شود، لوله گذاری داخل تراشه و یا مری

 .تراشه ای انجام میگیرد.چو دانستن این روش ها برای پرستار بسیار حائز اهمیت است

وایی باید به تعداد، ریتم و حجم تنفس توجه نمود. در ابتدا ممکن است الزم باشد بعد از ثابت شدن ایروی،و اطمینان از باز بودن راه ه -3

 .بیمار را بطور مصنوعی ،وادار به تنفس کرد

 جلو گیری از خون ریزی های شدید با استفاده از فشار مستقیم، پانسمان فشاری و بندرت، -4

 .تور نیکت می توان جلوی خون ریزی را گرفت

حجم مایعات، به بیمار سرم وصل می شود. گرفتن راه وریدی در صحنه حادثه الزم نیست، زیرا این کار در صورت احتمال کاهش  -3

  .دقیقه شروع می شود 13تا  10حدود 

 .لیتر در دقیقه شروع می شود 12تا  6اکسیژن در مانی به میزان  -6

عاینه لمس جمجمه، کنترل خونمردگی در ما بررسی سر و گردن:مهره های گردن را باید بدون حرکت دادن سر لمس کرد.در ضمن م -7

ستو ئید، کنترل نوع تر شحات بینی وگوش، لمس استوانهای صورت، کنترل مردمک ها، توجه به دهان ودندان ها، وجود حالت تبسم 

های طبی و غیر عادی، افتادگی پلک و یا ضعف بیمار باید مد نظر باشد. در صورت آسیب مهره های گردنی باید به وسیله گردنبند 

 .تراکشن آنرا ثابت کرد

 همزمان با معاینه باید اطالعاتی راجع به بیماری ها، جرحات وارده، تاریخچه بیمار  -8

نام بیمار ، نام پزشک معالج، حسا سیت ها، دارو های مصرفی و... ( استفاده از کارت هشدارپزشکی، نواحی دردناک، درجه هوشیاری و )

 .دست آوردآگاهی بیمار نسبت به زمان ب

 بررسی قفسه سینه:نکات قابل توجه در هنگام معاینه قفسه سینه عبارتند از:صدای مکش  -9

نمردگی و یا تغییر شکل ،سمع صداهای تنفسی و    در قفسه سینه،لمس استخوان کالویکوالر از جناغ تا شانه، تقارن قفسه سینه، وجود خو

        .دامی،خلفی وکناری قفسه سینه به طرف خط وسطبررسی استحکام دنده ها از طریق فشاردادن دیواراق

انجام می شود.نبض مچ دست باید لمس شود ولی در این –از شانه تا کف دست  –بررسی دستها :معاینه دستها بوسیله لمس هر دست  -12

 .م بگیردزمان نباید آنرا شمرد.برای معاینه مرکزکنترل در مغز باید از بیمار خواست که انگشتان دستمان را محک

این معا ینه جهت تشخیص زخم ،نفخ و وجود   وسپس آنرا لمس کر ده  بررسی شکم :در ابتدای معاینه به صداهای شکم گوش کرده -11

 . توده در شکم انجام می شود

آن را  بررسی پشت و مهر های سینهای وکمری : برای این کار بیمار را صاف خوابا نده ودستمان را زیر بیمار قرار می دهیم وسپس -10

به آرامی حرکت داده وضمن حرکت ،هر مهره را جدا گانه لمس ،ودرد ،اسپاسم ماهیچه ای وتغییر شکل را در هر ناحیه مشخص می 

را در ابتدا لمس کرد .بعد از پایان معاینه،دستهایمان را نگاه می کنیم تا ببینیم آا خونی هست یا   ساز یم هنگام لمس باید مناطق دردناک

 خیر؟

ی لگن:برای اینکار باید به آرامی استخوان لگن وکناره های آنرا فشار داد تا متوجه شکستگی لگن شد.اینکار باید با دقت کافی بررس -13

 .انجام گیرد تا مانع از جراحات بیشتر شود

واژن ویا بررسی دستگاه تناسلی:در این قسمت ،جراحات دستگاه تناسلی خارجی ونیز مجرای ادرار از نظر وجود خون،ترشحات  -14

 .مجرای ادرار مورد توجه قرار میگیرد

بررسی پاها: پاها نیز مثل دستها معاینه و نبض رانی باید لمس گردد. نبض پاها نیز لمس شده و در صورت وجود آسیب در ناحیهی  -13

 .پاها، محل نبض با ماژیک عالمت گذاری می شود. به وجود ادم در بیمار نیز، باید توجه کرد

ستون فقرات ،لگن و یا اسصتوخوان ران بسیارآســـان است .برای معاینه کافیست بیماررا  باسن: تشخیص شکستگی بررسی پشت و  -16

وجوددارد وگلوله از بدن خارج شده،الزم است   به پهلو چرخاند و پشت و باسن را لمس نمود . در صورتی که زخم ناشی از گلوله

 .شخص شودباسن رانیز معاینه نمود تا محل خروج گلوله م

مهره ای میشود .سپس معاینه با کنترل عالئم حیاتی ،تعداد تنفس ودرجه حرارت -عفونت ویا ضربه به کلیه ها سبب حساسیت زاویه ی دنده ای

نتـرل ادامه می یابد. در بیمارانی که درد قفسه سینه دارند ویا ضربه ای به قفسه سینه آنها وارد شده است ،باید فشارخون را ازهردو بازوکـ

بین نمودزیرا امکان آنوریسم آئورت وجود دارد.باوجود اینکه بیماران با هم فرق دارند ولی بااینحال یکسری ازاقدامات مراقبتی وجوددارد که 

 :همه ی آنها مشترک است.اهم این اقدامات درزیر آمده است

 

 



 مراقبتهای اساسی در اورژانس

 ریوی-احیاءقلبیاکسیژن رسانی به بیمارو درصورت لزوم  -

 .کنترل خونریزی وعوارض آن -

 .سرم زدن به بیمار:پیش از وصل کردن سرم باید مقداری خون جهــــــــــــت انجام تستهای آزمایشگاهی کنید -

 .برگرداندن گردش خون وافزایش بازده قلبی -

 .جلوگیری ودرمان شوک،استفاده از لباس ضدشوک،حفظ و برگرداندن گردش خون مؤثر -

 .رقلبیمانیتو -

 ...کسب اطالعات تشخیصی:رادیوگرافی،الکتروکاردیوگرام و- -

 .انجام یک معاینه فیزیکی سریع وهمه جانبه -

 .18گذاشتن لوله ی معده برای مثال لوله سامپ شماره -

 .گذاشتن سوندفـــــــولـــی -

 .کنترل سطح هوشیاری بیمار از طریق پاسخهای کالمی،حرکتی وعکس العمل مردمکها -

 .دقیقه یکبار تا ثابت شدن عالئم و تهیه برگه عالئم حیاتی3د عالئم حیاتی هرکنترل مجد -

 .اندازه گیری دورشکم ویاانتهاها درصورت واردشدن ضربه -

 .بستن شکستگی ها،استفاده از کیسه یخ وباال نگه داشتن انتهاها -

 .تمیزکردن زخمها وانجام پانسمان -

 ...،آلرژی وبررسی وجود برگه هشدار پزشکی مثل داشتن دیابت -

 ...دارودرمانی بااستفاده از داروهای مسکن و پروفیالکسی کزازو -

 .اطمینان از آسایش بیمار واطرافیان وی ورفع نگرانی آنها -

 .ابالغ تشخیص واقدامات انجام شده بصورت کتبی یاشفاهی -

  

 بررسی عالئم حیاتی 

نبض ،کیفیّت وکمیّت نبض باید موردتوجه قرارگیرد. درحالت عادی نبض هر فرد نشاندهنده ی وضـعیت گردش خـون اوست.دربررسی :نبض

ضربه دردقیقه میباشد. معموال برای کنترل نبض ازنبض مچ دست استفاده میشود ولی چون 82تا 62،موج نبض سریع و هموار بوده وبین 

ده نمود. نهایتا استفاده از گوشی وداپلر توصیه درمورد اورژانسی ممکن است این نبض حس نشود، میتوان از نبض های ژیگوالر و رانی استفا

میشود. چگونگی نبض بسیار مهم است:نبض نخی نشانه ی شوک ،نبض تند وجهنده نشانه ترس وازدیاد فشارخون وفقدان نبض ،نشانه ی توقف 

 .قلبی است

شمارش کرده وهرگونه مورد غیر عادیرا  در صورتی که بی نظمی وجودداشته باشد، باید ضربان نوک قلب ومچ دست را در یک دقیقه کامل

 .گزارش نمود. اختالف درتعداد ضربان نوک قلب ومچ دست نشاندهنده فیبریالسیون دهلیزی یا میباشد

بار در دقیقه میباشد.درموارد اورژانسی،بررسی تعداد وعمق تنفس دارای اهمیت ویژه ای است.در 18تا16تعدادتنفس بطور طبیعی:تنفس

 .تند وسطحی است وضعیت شوک،تنفس

در  .در مواردی که انسداد در مجرای هوایی رخ داده ویا بیماری قلبی وجود دارد،تنفس بیمار عمیق همراه باتالش تنفسی وتشنگی به هوا میباشد

هوا در  صورتی که تنفس دچار ضعف ویا توقف شده باشد حرکات شکم وسینه به حداقل خود رسیده ویا کامال ازبین میروند ،درضمن جریان

دهان وبینی نیز بسختی حس میشود. وجود خون کف آلود در دهان وبینی همراه با سرفه به دنبال یک حادثه،دلیل آسیب به ریه هاست که ممکن 

رسی است در اثر شکستگی دنده ها پیش آمده باشد.این عالمت در نارسائی احتقانی قلب که منجر به ادم حاد ریه شده باشد نیز وجود دارد. دربر

 .تعداد تنفس بخاطر داشته باشید که تنفس آقایان شکمی وتنفس خانمها سینه ای است

فشارخون،فشاری است که به هنگام گردش، به جدار عروق وارد می سازد. در حاالت شوک مثال به دنبال خونریزی زیاد یاحمله :فشار خون

کافی به سایر اعضا نرسیده وایجاد هیپوکسی در اعضا می نماید. بروز قلبی، فشار خون پایین می آید. در اثر این افت فشار خون ،خون 

هیپوکسی درمغز باعث گیجی،عدم تعادل وغش می شود. باال بودن فشار خون نیز دلیل بر احتمال آسیب عروقی می باشد که باید به دقت مورد 

بیمار به بیمارستان رسیده،تغییر کرده باشد لذا دانستن فشار  که حادثه رخ داده تا  بررسی قرار گیرد. فشار خون ممکن است در فاصله زمانی

 .خون اولیه ی بیمار پس از حادثه بسیار مهم است

،فشار خون را باالتر و اگر   در مورد گرفتن فشار خون دقتهای زیر الزم است :اندازه ی بازوبند باید مناسب باشد . اگر بازوبند باریک باشد

 16تا10از حد طبیعی نشان می دهد .عرض بازوبند فشار خون بزرگساالن بطور استاندارد باید حدود   ائین ترعریض باشد ،فشار خون را پ



باشد.بازوی بیمار باید همسطح قلب باشد.فشار خون باید از هر دو بازو کنترل و ثبت شود. بطور طبیعی فشار خون در بازوی   سانتی متر

برگه ثبت گردد. بهنگام گرفتن فشار خون دست را   یمار )نشسته،خوابیده،وایستاده(نیز باید رویراست بیشتر است. عالوه بر این ،وضعیت ب

 .گوشی گذاشت زیرا در آن صورت نبض نوک انگشت را حس خواهیم کرد ،بلکه باید دست را در طرفین گوشی گذاشت قسمت بال   نباید روی

اه خود کار سمپاتیک بدن در مقابل ار دست دادن خون و یا حالت شوک می پوست سرد وچسبناک ،نشانگر عکس العمل دستگ: درجه حرارت

 .باشد. در سرما زدگی ،پست سرد و خشک می شود .پوست داغ و خشک به علت تب ویا تابیدن حرارت زیاد به بدن ایجاد می شود

می شود.در افرادی با رنگ پست  رنگ پوست در درجه اول به رنگ خونی که در عروق زیر جلدی در جریان است،مربوط: رنگ پوست

با دی   معمولی ،سفیدی ،قرمزی یا کبودی پوست بایدبه دقت بررسی شود .پوست قرمز رنگ در بیماران فشار خونی ،برخی مراحل مسمومیت

ی در ترس ااکسید کر بن وگرمازدگی دیده می شود .پوست رنگ پریده )سفید خاکستری( در شوک ،عدم کفایت گردش خون ،حمله قلبی وگاه

شدید دیده می شود.پوست کبود رنگ )سیانوز(در مواقعی که گردش خون به اندازه کافی از اکسیژن اشباع نیست ،مثال در نارسائی قلبی یا 

 . متواند ناشی از یرقان و انسداد مجرای صفراوی باشد  انسدادی ریه ،دیده می شود . رنگ پوست زرد  بیماریهای مزمن

ا در حالت عادی دارای حدودی مرتب و از نظر اندازه ،مساوی هستند.در معاینه یچشمها باید متوجه عینکهای مردمکه :مردمک چشمک

نامرئی و یا اجسام خارجی بود. تغییر در اندازه مردمکها در موقع اورژانس اهمیت زیادی دارد. مردمک منقبض و تنگ عالمت مسمومیت با 

این حا لت را می توان بالفاصله بعد از  .است. مردمک منبسط و گشادعالمت اغما و بیهوشی استداروهای مخدر و بیماریهای دستگاه عصبی 

 .توقف قلبی مشاهده نمود .مردمک های نا مساوی نشانه ی ضربه یا خونریزی مغزی است

ثر بیماری یا تصادف ایجاد در ا  ارادی نیست ،دچار فلج شده است که می تواند  شخص هوشیاری که قادر به انجام حرکات:درجه هوشیاری

شود .فلج یک طرفه که صورت را هم در گیر کرده باشد،عالمت خونریزی مغزی است .گاهی مصرف طوالنی مدت برخی داروها نیز این 

شد حالت را بطور موقت ایجاد می کند .عدم حرکت دستها و بازوها بعد از یک تصادف می تواند بعلت ضایعه نخاع شوکی در ناحیه گردن با

حرکت داشته باشد،نشانه ی ضایعه نخاعی در پایین گردن است.واکنش   .در صورتی که شخص قادر به حرکت دادن پاها نباشد ولی دستها

نسبت به درد :در حالت معمولی اگر فردی تحت تاثیر یک محرک خارجی قرار گیرد بوسیله صحبت یا حرکت بدنی نسبت به آن پاسخ می دهد 

  ضربه در فرد از بین برود که به آن فقدان حس می گو یند .عدم حرکت دستها و پاها بعد از یک جراحت  د در اثر بیماری.این حالت می توان

یا ایجاد خارش و   معموال با از دست دادن حس همراه می باشد ولی استثنائا ممکن است حرکت عضو وجود داشته باشد ولی بیمار از کرختی

.تشخیص این حالت اهمیت فوق العاده زیادی دارد و گویای یک ضا یعه احتمالی به نخاع می باشد .بنا براین به  گزگز در انتهاها شاکی باشد

ی مزبور نگردد .دردشدید در یک عضو انتها همراه با فقدان حس،می تواند در اثر انسداد   طوری با بیمار رفتار شود که باعث تشدید ضایعه

 .تی که انسان کامل باشد، نبض حس نمی شودشریان اصلی آن عضو باشد. در صور

  

 چند نمونه از اقدامات اورژانس

 ریوی-احیای قلبی

ودر   زمانی که قلب از تلمبه زدن خون بازایستد،مرگ موجود زنده فرا میرسد.این توقف ممکن است در افراد مسن در اثر بیماریهای مختلف

شدن،حساسیت به داروها ،تصادفات و یا حمله قلبی رخ دهد.فردی که قلبش از تلمبه زدن افراد جوان در اثر حوادثی چون برق گرفتگی،غرق 

نفس نمی کشد وعالئم حیاتی در وی حس نمی گردد،از نظر بالینی مرده محسوب می شود ولی باید دانست که در اثر مرگ   باز ایستاده است

اوت ،مدتی به زندگی خود ادامه می دهند.ولی از آنجا که این سلولها نیز دائم به نمی میرند ،بلکه با تف  بالینی ،تمام سلولهای بدن به یکباره

دقیقه بعد از قطع جریان خون قادر  6تا4اکسیژن دارند،در اثر قطع جریان گردش خون ،بزودی از بین می روند. بطور مثال سلولهایمغز فقط 

 .ین خواهند رفتمی باشند ویعد از طی این مدت ،از ب          به ادامه زندگی

در صورتی که بطور مصنوعی گردش خون بدن برقرار شده و با کمک تنفس مصنوعی ،خون از اکسیژناشباع گردد،می توان شخصی را که 

قه بعد دقی 6تا4تا مدتی زنده نگه داشت تا قلب بتواند مجددا عمل تلمبه زدن را از سر گیرد.عملیات احیا باید حداکثر     از نظر بالینی مرده است

از کار -بویژهبخشی که مربوط به آگاهی،_هوشیاری وتفکر شخص است–از توقف کار قلب شروع شود ،در غیر این صورت سلولهای مغز 

 .خواهد افتاد

 ایست قلبی

 :نوع ایست قلبی وجود دارد3بطور کلی 

 .بی حرکتی بطن که قلب فاقد ضربان است -



 .رتعاش استفیبریالسیون بطن که قلب بجای انقباض ،دچار ا -

 .نارسائی دستگاه قلب وعروق که ضربان بسیار ضعیف بوده و نبض قابل لمس نیست و فشار خون را نیز نمی توان اندازه گرفت -

  .عالئم ایست قلبی عبارتنداز:فقدان تنفس،فقدان نبض ،فقدان صداهای قلبی و گشاد شدن مردمکها

 :بدنبال است قلبی حوادث زیر رخ می دهد

 .هوشیاری خود را از دست داده و بیهوش می شودبیمار  -

ارسل تحریکات عصبی از مغز متوقف شده و در نتیجه عمل تنفس قطع می گردد.قطع تنفس نیز به نوبه خود منجر به ضعیف شدن  -

 نبض ویا لمس نشدن آن می شود

ثانیه بعد از قطع جریان خون  43تا32مغز از ارسال تحریکاتی که منجر به انقباض مردمکها می شود نیز خودداری کرده وظرف  -

مغز ،مردمکها شروع به گشاد شدن نموده وپس از یک دقیقه این گشادی کامل شده ومیدریاز رخ می دهد.چنانچه مردمکها نسبت به 

 .نور عکسالعمل نشان دهند،دال بر این است که ضایعات مغزی هنوز قابل بر گشت هستند

 انسداد مجاری تنفسی

حیاتی که باعث تبادل گاز اکسیژنو گاز کربنیک می شود.در این عمل ،مغز ،_نخاع،قفسه سینه_،مجاری عبور هوا و ریه  تنفس عملی است

دخالت دارند.مشکالت تنفسی می تواند در اثر آسیب به هر یک از اعضا فوق ایجاد شود.انسداد مجاری تنقسی سبب خفگی می شود ودر این 

درحالت   بافتها افزایش یافته و در نتیجه اختالل در کار مغز و سایر اندامهای حیاتی بدن ایجاد می شود. حالت میزان دی اکسید کربن خون و

 :عادی وموقعی که شخص مشکل تنفسی ندارد ،ویژگی های زیر جلب توجه میکند

 .ای دارندحرکات قفسه سینه و شکم به هنگام تنفس قابل مشاهده است.معموال مردان تنفس شکمی وزنان تنفس سینه  -

 .صدای عبور هوا قابل شنیدن بوده وکافیست فرد سرخود رانزدیک دهان معاینه شنونده قرار دهد -

 .حرکات هوا به داخل وخارج دهان وبینی احساس میشود -

داده و فرد دچار  و تنفس کفایت خود را از دست  درصورتی که بنا به هر علتی هوا به اندازه کافی وارد ریه نشود ،تبادل اکسیژن به هم خورد ه

انسداد دستگاه تنفسی به علت :الف:به عقب -1مشکالت تنفسی میشود.مهم ترین موارد ی که منجر به بروز مشکالت تنفسی میشوند عبارتند از :

اسم حلق یا افتادن زبان ل:وجود اجسام خارجی درراه هوایی مثل غذا ،آب ،اسباب بازی ،دندان مصنوعی،دود یا بخار.ج:ادم راه هوایی.د:اسپ

 .حنجره.ه:آسیب به تراشه دراثر خفگی

 آسیب به بافت ریه یا بیمار های ریوی -

 . نارسائی مرکز تنفس در مدوالی بصل النخاع در اثر مسمومیت ،شوک الکتریکی -

 :اختالل در تبادل گازها بین خون وسلول های بافت -

 .ی اکسیژن هوا فرضا دراثر آتش سوزی در ساختمانالف:غلظت کم اکسیژن خون به علت مسمومیت با منواکسید کربن یا کم

 .میشوند مثل سیانید  ب:مسمومیت با موادی که مانع استفاده افت از اکسیژن

عوامل وابسته به انسداد راه هوایی با غذا شامل مصرف الکل ،سن باال ،وضعیت بد دندان ها ،درمان طوالنی با داروهای مسکن وخو اب 

 .هماهنگی حرکتی)مثل پارکینسون(و عملکرد ذهنی)مثل کهولت ،عقب ماندگی ذهنی(میباشدآور،بیماریهای موثر بر 

 شوک

ومواد زائد در سلول تجمع پیدا   شوک حالتی است که در آن عملکرد سلولهای بدن مختل شده ،ذخیره اکسیژن و مواد غذای سلول کاهش یافته

دش است که در اثر خونریزی واز دست دادن مایعات به علت اسهال و استفراغ شوک ،کاهش حجم خون در گر  علت بروز  می کنند. شایعترین

 :شدید رخ می دهد .بطور کلی علل بروز شوک عبارتند از

*عفونتهای        در بدن  جراحات شدید*        * استفراغ*      *اسهال       شدید  *سوختگی         *تب        *درد          خونریزی شدید*

       گرما یا سرمای شدید*    *بیماریهای قلبی          شدید

 . سموم موثر بر سیستم اعصاب یا گردش خون ویا سمومی که سبب اسهال و استفراغ شدید می شوند*



 :سلولها می شوند   عامل باعث فراهم شدن اکسیژن و مواد غذایی الزم 4می دانیم که 

 .داردقلب که کار پمپاژ خون را بر عهده  -1

 .خون که اکسیژن و مواد غذایی را حمل می کند -0

 .سیستم عروقی که مسیر هدایتی حون را بر عهده دارند -3

 .که کار تبادل مواد را انجام می دهد  شبکه مویرگی -4

شوک را به  مورد فوق ،باعث اختالل در امر تغذیه و تنفس سلولی شده وشوک رخ می دهد.بر اساس همین عوامل الکمن 4تغییر در هر یک از 

 :تقسیم می کند  کلی  دسته 3

 هیپوولمیک

 کاردیوژنیک

 وازوژنیک

بر اساس این تقسیم بندی شوکهای عفونی،آنافالکتیک،ونوروژنیک جزو شوک وازوژنیک وشوک تروماتیک جزو شوک هیپوولمیک قرار می 

 .گیرند

ممکن است دشوار بوده و در صدد مرگ ومیر ناشی از اولین ساعت در درمان شوک،مهمترین مرحله درمانی محسوب می شود.تشخیص 

شوک باال است .هر یک از انواع شوک درمان خاص خود را می طلبد والزم است که بین انواع آن افتراق قائل شد.عالئم و نشانه های شوک 

 .،اصلی ترین کلید تشخیصی ما محسوب می شوند

 عالئم و نشانه های شوک

بوده و 92کاهش می یابد. کاهش فشار نبض معموال اولین عالمت شوک است .فشار سیستولیک کمتر از  فشار خون در شوک :فشار خون*

تعیین جریان خون بافتی نبوده   معموال همراه با کاهش خونرسانی به اندامهای حیاتی بدن می باشد.با این وجود ،فاکتور قابل اعتمادی برای

راه اندازه گیری فشار خون،استفاده از داپلر و از آن بهتر اندازه گیری فشار خون داخل شریانی  وعدد به دست آمده قابل اعتماد نیست .بهترین

 .است

 .جزو عالئم نهایی شوک است  تاکی کاردی واکنش جبرانی قلب برای رساندن خون اکسیژندار بافتها می باشد. برایکاردی :تاکی کاردی*

می باشد زیرا درپاسخ به تحریکات سمپاتیک ،جریان خون از پوست منحرف شده و به  پوست سرد ،مرطوب ورنگ پریده :پوستی  تغییرات*

 .سمت اندام های حیاتی جریان می یابد

آن ثابت   ثانیه پ شوند واگر مدت بیشتری طول بکشد،بیمار تازمانی که خالف0مویرگها باید در عرض مدتی کمتر از  :پر شدن مویرگ ها *

د .این تست تشخیصی دربیماران مبتال به هیپوترمی ،سندروم رینود یا سایر بیماریهای عروقی که پاسخ دهی شود ،درحال شوک منظور میشو

که زمان پاسخ دهی به علت افزایش حجم خون ،طبیعی است،معتبر نمی باشد و نمی تواند گویای بروز   فرد کاهش می یابد و نیز در زنان حامله

 .شوک الشد

مار خوابیده اگر عروق ژیگوالر برجسته باشند،میتواند دراثر شوک کاردیوژنیک یا ریوی باشد که در هر دو حالت موقعی که بی:وریدژیگوالر*

 .خون بطرف وریدهای ژیگوالر پس زده می شود

پدید  اگر وریدهای ژیگوالر روی هم خوابده باشد،میتواند دراثر هیپوولمی باشد که دراثر خونریزی شدید یا گشاد شدن بیش از حد عروق

این است که اگر هیپولمی همراه باتامپونادپریکارد یا پنوموتوراکس کشششی وجود داشته باشد ،وریدهای   آید.نکته ای که باید بخاطر داشت

 .ژیگوالر به صورت خوابیده خواهند بود

یشرفت مراحل شوک ،برادیکاردی مهم ترین اختالل ریتمی که در شوک دیده میشود ،تاکیکاردی سینوسی است.باپ: اختالالت ریتم قلبی*

 .بطنی و فیبریالسیون ممکن است رخ دهد  سینوسی ،درجات مختلفی ازبلوک قلبی تاکی کاردی



این تغییرات بصورت اضطراب وبی قراری در فرد دیده شده و درنهایت موجب بیهوشی فرد میشود که به علت :تغییر در سطح هوشیاری *

 .استنرسیدن خون به مغز هیپوکسی مغزی 

میلیمترجیوه است وکاهش آن 92-72این فشار از طریق سوندی که درداخل شریان گذاشته میشود بدست می اید. حد طبیعی آن  :فشار شریانی*

 .دراثر هیپوولمی ویا گشاد شدن عروق میباشد 72به زیر

میباشد.درشوک  cc/gk/ruoh 5/0-1 فرد تقریبا بعلت کاهش جریان خون کلیه ،میزان ادرار کاهش می یابد .بازده ادراری هر:بازده اداری*

 .میلیمتر درساعت میرسد 33،حجم ادرار به کمتر از

این فشار کارایی بطن چپ را نشان میدهد و با توجه به آن میتوانیم حجم مایعی را که باید جایگزین شود تعیین می :اندازه گیری فشار وریدویج 

آن می توان میزان   که باپر کردن  سوان گنز استفاده میشود.در انتهای این سوند بالونی وجود دارداز سوندهای  WAP کنیم.برای اندازه گیری

 .فشار مویرگهای ریوی را به هنگام انسداد تعیین کرد

 اثر شوک بر پنج اندام حیاتی 

 .وفشار خون کاهش می یابدقلب:کاهش پرفیوژن عروق کرونر باعث کاهش عملکرد عضله قلب بعنوان یک پمپ میشود و حجم ضربه ای 

 .ومواد غذایی کافی نباشند ،عملکرد مغز مختل شده و فرد بیهوش میشود» مغز:درصورتی که اکسیژ

 .ریه ها :بعلت کاهش حجم خون یا فشار خون تبادالت گازی انجام نمیگیرد

متابولیسم که بطور معمول در کبد خنثی میشوند،باعث واسید های ناشی از   کبد:دراثر افزایش سطح اپی نفرین خون،ذخایر گلیکوژن آزاد شده

 .بروز اسیدوز میشوند

 .کلیه ها:کاهش بازده قلبی باعث کاهش جریان خون کلیه ها میشود،درنتیجه بازده ادراری کاهش یافته ونارسایی کلیه رخ میدهد

 آسم

صل بین حمالت ،بیمار از سالمت نسبی یا کامل آسم با اسپاسم برونش و افزایش متناوب ترشحات موکوسی مشخص میشود که در فوا

 .برخوردار است.دالیل زیادی برای آسم وجود دارد که یکی از مهمترین آنها دالیل ژنیتکی است

 :فاکتور های اصلی دربروز آسم حاد

 .عفونت بخصوص عفئنتهای ویروسی راه هوایی فوقانی*

 داروها*

 فعالیت *

 .تنشهای روانی*

 .ا خاک ،گاز و...سروکارداردداشتن مشاغلی که ب*

 .استنشاق مواد محرک*

درطی حمالت ،اسپاسم برونش وافزایش ترشحات مخاطی با هم رخ میدهند ودر نتیجه راه هوایی مسدود شده و بازدم صورت نگرفته وهواحبس 

انسداد راه هوایی ،خستگی و عدم تعادل  میشود.با کاهش سطح تهویه ای ششها ،هیپوکسمی ایجاد شده و درنهایت وجود آسم ثابت میشود.باادامه

 .در بدن بیمار انباشته میشود 2OCبین تهویه و پرفیوژن بافتی رخ داده و

 



 غرق شدگی

تصادفی در جهان می شود.علل وا بسته به آن شامل مصرف الکل ،بلدنبودن شنا   غرق شدن یکی از سه موردی است که باعث مرگهای

 .وکاهش جریان خون بافتی می باشد  ت،صدمات غواصی و کاهش درجه حرار

%(دچار 12علت بیشتر مرگهای ناشی از غرق شدن ،اسپاسم برونش است که در اثر ورود آب به شش ایجاد می شود .عده کمی نیز )در حدود

،جریان خون اسپاسم حنجره شده و در واقع دچار خفگی خشک میشوند.عوارض فوری شامل هیپوکسمی،اسپاسم حنجره آسپیراسیون مایعات 

می باشد این عوارض در مواقعی که مصدوم بچه بوده در آب -دقیقه رخ می دهد 12تا3که در عرض -غیر موثر ،آسیب مغز و مرگ مغزی

خیلی سرد غرق شده باشد ویا مصدوم مقدار قابل توجهی نار کوتیک مصرف کرده باشد،دیرتر بروز می کند.غرق شدن در آب سرد باعث افت 

 .ارت مرکزی شده وهیپوترمی سیستمیک رخ می دهد وپیش از خفگی کامل فرد،مرگ اتفاق می افتدسریع درجه حر

کشیده شدن آب به   غرق شدن چه در آب نمک )آب دریا(وچه آب تصفیه شده)آب استخر(،باعث ادم ریه می شود.آسپیراسیون آب نمک،سبب

 .آلوئولها کشیده می شود تا تعادل برقرار گردد  ه های عروقی به داخلداخل ششها می گردد وچون هیپراسموالر می باشد ،مایعات از شاخ

در غرق شدن در آب تصفیه شده ،فعالیت سطح ریه کامال از بین رفته وکالپس آلوئولی پیش می آید.این امر ناشی از منفی شدن فشار 

عات آسپیره شده ،مواد غیر طبیعی نیز ممکن است وجود وحجم مای  هیدروستاتیک داخل آلوئول و تجمع ثانویه مایعات می باشد.بسته به نوع

 .داشته باشد

 قربانیانی که آب تصفیه شده را آسپیره نموده اند،ممکن است دچار افزایش حجم مایعات،

نیز رقیق شدن خون ولیز شدن گلبولهای قرمز در اثر جذب آب به داخل سیستم گردش خون در عرض چند دقیقه بشوند.غرق شدن در آب سرد 

 باعث کاهش درجه حرارت می شود

مصرف اکسیژن بستگی به کاهش درجه حرارت دارد ودرجه حرارت مصدومین نیز غالبا چندین درجه   با این وجود،کاهش متابولیسم ومیزان.

 .افت می کند. بروز برادی کاردی نیز در کاهش احتیاجات متابولیکی نقش دارد

یه بروز حادثه بسیار مهم است.یکسری از علل اولیه که میتواند دلیل غرق شدن باشد ونیاز به مراقبت در درمان این افراد ،توجه به علت اول

خاص دارد،عبارتند از:*استفاده از الکل ویا سایر داروها*اجسام خارجی*هیپرو نتیالسیون عمدی قبل از غواصی ویاشنای زیر آبی*بیماری 

سمی حیوانات آبی*آسیب به سر یا نخاع که در اثر برخورد با سکوی غواصی یا امواج  حاد ناگهانی مثل انفارکتوس میوکارد وصرع*نیش

 .برگشتی دریا که به صخره میخورد،ایجاد میشود*بیماری کاهش فشار ویا آمبولی هوا در اثر استفاده از وسیله تنفس زیر آبی

از کار افتادن قلب،نارسایی کلیه،عدم تعادل الکترولیتها،اختالالت سایر مشکالت ایجاد شده در این افراد عبارتند از:تغییر حجم خون در گردش،

 .خونی،عفونت مثل پنومونی وآبسه ریه در اثرآسپیراسیون مواد خارجی وبیماری غشای هیالین

 :عوارض غرق شدن که باعث مرگ میشود عبارتند از

 .سندروم اختالل تنفسی حاد-الف

 .عفونت ریه که بطور ثانویه بروز میکند-ب

  .آماس مغزی وافزایش فشار داخل جمجمه-ج

 (EP) آمبولی ریه

آن آمبولی ریه در اثر ضربه سایر مناطق بدن ایجاد می شود.این عارضه بدنبال آمبولی مایع آمنیوتیک و یا چربی نیز رخ می دهد.از سایر علل 

ارداری خوراکی (یا رکود موضعی جریان خون )در ب  می توان افزایش قدرت انقباضی سیستمیک)مثل استفاده طوالنی مدت از قرصهای ضد

 اثر استراحت مطلق و گچ گرفتن ناحیه شکسته(رانام برد.لخته هایی که بیشتر سبب بروز عالئم کلینیکی آمبولی ریه می شوند،معموال از بستر

 .رانی سر چشمه می گیرند–سیاهرگی و قسمت خاصرهای 



ریوی وبروز انفارکتوس ریه دارد.لخته های کوچک ومتو سط سبب انسداد بخشی از -مینه ی قلبیبروز عالئم بستگی به اندازه و محل لخته ،ز

ریه و در نتیجه آتلکتازی موضعی شده و بدنبال آن اختالالت تنفسی و گردش خون وهیپوکسمی ایجاد می شود.تاکی کاردی ،هیپوکپنه 

% بستر عروقی در گیر می شود(افزایش فشار ریوی ،فشار به 6که بیش از وهایپرونتیالسیون از عوارض این حالت است.در آمبولیهای وسیع)

قلب راست،هیپوتانسیون سیستمیک وشوک ممکن است رخ دهد.تکه تکه شدن آمبولیهای بزرگ وانتقال آن به قسمتهای پایین تر باعث تغییر در 

 .وضعیت کلینیکی می شود.ممکن است بطور ناگهانی مرگ رخ دهد

 پنوموتوراکس

رت است از جمع شدن هوا در فضای جنب که سبب کالپس جزئی یا کامل ششها در همان سمت می گردد.عالوه بر سوراخ شدن دیواره عبا

قفسه سینه،مورد دیگری که می تواند سبب پنو مو توراکس شود،سوراخ شدن زخمهای شکمی است که با دیافراگم بر خورد دارند.پنوموتوراکس 

واره قفسه سینه رخ داده و هوا وارد فضای جنب شود.بطور کلی شایعترین علت پنوموتوراکس ناشی از آسیب ریه می می تواند در اثر آسیب دی

باشد.دز صورتی که جراحت طوری باشد که بهنگام باز دم بتواند وارد فضای جنب شده ولی در زمان دم نتواند خارج شود،اصطالحا به آ ن 

 .پنوموتوراکس کششی می گویند

راکس یکطرفه ساده ،حتی در صورت کالپس کامل ریه احتیاج به مراقبتهای فوری ندارد.در این حالت هر چند ممکن است بیمار شدیدا پنوموتو

س ناراحت باشد،تعادل اکسیژن ودی اکسید کربن ادامه می یابد.ولی در بیمارانی که از قبل بیماری مزمن ریوی داشته اند،این نوع پنوموتوراک

 . شنده استنیز برایشان ک

پنوموتوراکس کششی می تواند سریعا باعث مرگ شود.در اثر افت فشار قفسه سینه ،برگشت عروقی کاهش یافته وهیپوتانسیون وشوک رخ می 

 :دهد.بنا براین مرگ در پنوموتوراکس کششی ناشی از دو علت است

 کالپس ریه و افت تهویه-0               کاهش جریان خون-1

 

 لبیاورژانسهای ق

 کار سیستم قلب وعروق،رسانیدن خون اکسیژندار وسایر مواد غذایی به تمام بدن بدون هیچ گونه وقفهای است.این سیستم ملزم به انجام اعمال

 :زیر میباشد

 .الزم است سیستم در وضعیت صحیحی باشد  رسانیدن خون به تمام بدن که برای این کار-1

 .کفایت حجم خون در گردش-2

 .عروق محیطی در برابر فشار خونمقاومت -3

 .بیماریهای شدید قلبی،شوک وهیپو تانسیون شدید می تواند روی قلب اثر گذاشته و باعث بروز نا رسائی قلب و عدم کفایت گردش خون بشود

 درد قفسه سینه

میوکارد وپریکاردیت می باشد.این درد در درد قفسه سینه،عالمت بسیار مهمی در بیماریهای قلبی نظیر آنژین صدری،ایسکمی میوکارد،نکروز 

 .بیماریهای ریوی مانند التهاب پرده جنب،پنومونی وآمبولی ریه وجود دارد

 :عامل بستگی دارد 6در تعیین اولویتها،ابتدا باید عامل بوجودآورنده ی درد مشخص شود.درد قفسه سینه بطور کلی به 

 روانی-6    نامشخص-3     روده ای-ماهیچه های معده ای-4     ا ویاجنبریه ه-3     ماهیچه های اسکلتی-0    عروق قلبی -1

 :برخی موارد اساسی که منجر به درد قفسه سینه می شود در نمودار لیست شده



 :عروق قلبی -1

 *یچه میترالپروالپس در           پارگی آنوریسم آئورت سینه ای*      آنژین صدری*        پریکاردیت*        انفارکتوس میوکارد*

 :ماهیچه های اسکلتی -0

 *زونا    *کوفتگی قفسه سینه       *فشار عضالنی        سندروم تایتز*    شکستگی دنده*

 :ریوی -3

     *التهاب پرده جنب                  *پنومونی          *پنوموتوراکس        آمبولی ریه*

 تجمع مایع در حفره جنب*

 معده ای روده ای -4

 *کلئوسیستیت          *فتق هیاتال)دیافراگم(      *اولسرپپتیک       ازوفاژیت*

 *وجود جسم خارجی ویا مواد تخریب کننده در مری          پانکراتیت*

 :نامشخص -3

        *مسمومیت        کتواسیدوز دیابتیک*

 :روانی -6

 .جراحی قلب،عدم کفایت قلبی*بدنبال انفارکتوس میوکارد،      *افسردگی      اضطراب*

 بررسی درد قفسه سینه

 :در بررسی درد قفسه سینه پرسشهایی که باید از بیمار کرد شامل موارد زیر است

مدت درد:درد از کی شروع شده است؟چقدر طول کشیده؟آیا قبال از این نوع دردها داشته؟آخرین دفعه ای که دچار درد شده چه  -1

است؟شدت این درد از درد قبل کمتر یا بیشتر بوده؟آیا در ناحیه سینه آسیبی وجود دارد یا نه؟بررسی تشخیصی برای وی داده شده 

  فواصل درد نیز مهم است.دردی که فواصل آن کم است با دردی که مدت آن طوالنی است ،فرق دارد.معموال درد ناشی از نکروز

دقیقه بطول می  32تا02ولی بر عکس دردهای آنژینی حداکثر میوکارد بیش از یک ساعت و یا تا موقع درمان طول می کشد 

 .(دقیقه است 32تا02انجامد.)زمان درد آنژین در رفرنسهای مختلف با هم متفاوت بوده ولی حداکثر 

نشان موضع درد:درد کجا متمرکز شده؟از بیمارباید خواست که با انگشت محل درد را نشان دهد.دردی که بیمار با انگشتان باز آن را  -0

می دهد از دردی که آن رابایک انگشت نشان می دهد خطر ناکتر است.آیا درد به جایی هم انتشار دارد؟درد ممکن است به 

شانه،گردن،دندان،شانه چپ،بازو یا آرنج چپ،هر دو بازو ویا پشت انتشار داشته باشد.درنوعی از درد ،انتشار درد به زیر زند زیرین 

 .نتشار درد را حس می کند ودردپریکارد را حس نمی کنداست.گاهی اوقات فرد فقط ا

 :شدت درد -3

 .بدترین دردی که می تواند تصور کند(به درد بدهد 12حداقل درد و 1)12تا1باید از بیمار خواست که درجه ای از

 .نجام داده استباید از بیمار سوال شودکه هنگامی که درد شروع شد،در حال انجام چه کاری بوده ویا قبل از آن چه کاری ا -4

آیا بیمار عالئم دیگری مثل تهوع،استفراغ،تعریق،گیجی،طپش قلب،سرگیجه،اضطراب و کوتاه شدن تنفس همراه درد داشنه یا نه؟ایت  -3

 .عالئم گاهی گذرا بوده وفقط همراه با درد بروز می کند

؟هم چنین بیمار برای رفع درد چه کاری انجام چه چیز هایی سبب ایجاد درد و تشدید آ ن شده وچه چیز هایی درد را تسکین می دهد -6

 داده است؟

 آیا بیمار سابقه مشکل قلبی دارد یا نه؟آیا قبال و یا در حل حاضر دارو مصرف می کند یا خیر؟ -7



رد بیمار از چه نوع است؟بیمار ممکن است درد را بصورت احساس فشار ،له شدگی،بهم فشردگی،وارد شدن خنجر ویا احساس شدید  -8

 .ه توصیف کندسوهاضم

 عروق قلبی:انفارکتوس میوکارد

عروق کرونری   یا قطع جریان خون میوکارد ایجاد می شود.علت اولیه آن معموال آترواسکلروز  انفارکتوس میوکارد در اثر کاهش ناگهانی

س میوکارد،ایسکمی شدید ایجاد است که باعث بسته شدن رگ توسط ترومبوز می شود.التهاب رگ وآمبولی از علل غیر شایع اند.در انفارکتو

 شده و قدرت عضله ی مزبور برای انقباض واستراحت به حداقل می رسد.اگر انفارکتوس گسترده بوده و همراه با نارسائی قلب باشد،بازده قلبی

ه شوند.در طی وحتی ممکن است پار  نیز کاهش یافته و ممکن است شوک عارض شود.بعد از انفارکتوس بطنها شروع به گشاد شدن کرده

 .انفارکتوس حاد میوکارد،انتقال الکتریکی در میوکارد دچار اختالل شده و باعث آرتیمی های بطنی می شود که نیاز به مراقبتهای فوری دارد

ن برقرار بدنبال انسداد عروق کرونری نکروز رخ میدهد که بسته به مدت زمان از آندو کارد تا پریکارد ادامه دارد.در صورتی که جریان خو

 .ساعت ایجاد می گردد 4نشود،نکروز کامل در طی 

 موفق و پیروز باشید


