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 مقدمه

كه به دنبال برخوورد   تروما به معناي هرگونه آسيب يا صدمه اي

اين . عوامل فيزيكي يا شيميايي با بافتهاي بدن به وجود مي آيد

آسيب ها مي تواند عوارض زيادي به ارگان هواي اصو ي وارد   

 . نمايد

 :تروما به سر

تروماي سر ممكن است باعث آسيب به پوسوت سورش شكگوت ي    

 .استخوان جمجمهش صدمات بافت مغز همراه باشد

 :سرعاليم ضربه به 

 خواب آلودگي يا گيجي و من ي 

 تهوع و استفراغ مكرر 

 تاري ديد 

 اشكال در صحبت كردن 

 ضعف عضالني 

 كاهش سطح هوشياري موقت و طوالني 

 فراموشي و تحريك پذيري 

 تشنج-سردرد و خونريزي بيني و گوش 

 :تشخيص تروماي سر

گرافي سادهش سي تي اسكنش عاليم بيماري با اخذ شرح 

 حال توسط بيمار

 

 :مراقبت در تروماي سر 

ساعت در صدمات با  42تحت نظر بودن بيمار به مدت *

 عاليم شديد

 استراحت در منزل* 

 درجه 33با زاويه   باالبودن سرتخت*

 هفته 4خودداري از ورزش هاي سن ين تا * 

روز  7ا در صورت وجود مراجعه براي كشيدن بخيه ه*

 بعد

خواب آلودگيش استفراغ مكررش ) توجه به عاليم هشدار * 

تاري ديدش تشنجش خونريزي يا ترشحات از بيني و 

و مراجعه در اسرع وقت به ( سردرد شديد و مداوم  گوشش

 پزشك
 

 تروماي شكمي

شكم محل قرار گرفتن اندامهاي متعدد مانند معودهش  

معدهش كيگه صوفراش صوفا ش   رودهش طحالش كبدش لوزال

ك يهش لوزالمعدهش مثانهش رحمش غودد فوو  ك يوويش    

تخمدانها و آپانديس است شايعترين عضووي كوه در   

ضربات غيرنافذ صودمه موي بينود طحوال اسوت و      

توسط چواقو و  ) شايعترين عضوي كه در تروماي نافذ 

آسيب مي بيند روده ها هگتند در تروماي ( اجگام تيز

عرو  داخ ي شكمي آسيب ديوده  شكمي ممكن است 

 .كه مي توانند تهديد كننده حيات باشند

 



 
 
 
 

 

 :عالئم تروماهاي شكمي

 استفراغ و تهوع-درد شكمي    

 حگاسيت و سفتي شكم      

 آثار كبودي در سطح شكم 

 تشخيص بيماري

 معاينه باليني   

 سونوگرافي    

 سي تي اسكن 

 :درمان 

 بصوورت  جراحي درمان ش اورژانس درموارد*

 موي  انجوام ( ش در ناحيه شكمبر  (الپاراتومي

 .شود

 و عمل بعداز استفراغ و تهوع امكان دليل به*

 روتين بصورت ها ريه به معده محتويات برگشت

 چيزي دهان طريق از ازعمل قبل ساعت 12 تا 8

 كه زماني تا نيز عمل از وپس شود خورده نبايد

 در مدت اين باشد ناشتا بايد بداند صالح پزشك

 موي  انجام گوارش دست اه روي كه هايي عمل

 .است تر طوالني شود

 ايجاد از ج وگيري و خون گردش بهبود جهت*

 پس سريعتر چه هر بايد گوارشي ومشكالت نفخ

 بگوتر  از كمك با معالج پزشك اجازه و ازعمل

 .شود خارج

 :تروما ارتوپدي

تروما ممكن است باعث شكگت ي باز يا بگته اندامش 

 .عوارض گردد... دررفت ي اندامش 

 :عالئم

  اندامتورم 

 تغيير شكل اندام 

 به همراه محدوديت در حركات  لمس دردناك

 اندام 

 كبودي اندام 

 سفتي اندام 

 :عالئم هشداردهنده در تروما ارتوپدي

 تن ي نفس 

   درد مداوم  كه با خوردن مگكن كاهش نيابود 

 .يا همراه با بي حگي و يا ضعف حركتي در اندام باشد

 :درمان در برخورد با تروما
 ساعت بي حركوت   27-84تروما  عضو دچار

شده و از آتل و گچ براي بي حركتي اسوتفاده  

 .مي شود

  بار از كمپرس  4-8ساعت اول تروماش  78در

دقيقه از كمپرس يوخ   72يخ و هر بار به مدت 

به منظوور كواهش خوونريزيش توورم و درد     

 .استفاده مي شود

    بانداژ اندام مي تواند به كواهش ورم كموك

 .نمايد

 اندام باالتر از سطح ق ب : داشتن عضو باال ن ه

 . قرار گيرد
 

 تروما قفگه سينه
قفگه ي سينه به دليل وجود اندام هاي ريوه ش ق وب ش   

اي برخوردار است چون  عرو  و ناي از اهميت ويژه

تروماي قفگه ي سينه باعث آسيب به اين اندام ها مي 

 .شود

 :عالئم و نشانه هاي آسيب قفگه ي سينه

 درد در محل آسيب -

درد موضعي تشديد شونده با تنفس در  -

 محل آسيب

  تن ي نفس -

 خروج خون با سرفه  -

  سينه در هن ام دم غير قرين ي قفگه ي -

 كاهش فشارخونشنبض سريع  -

وجود زخم يا پارگي در جودار قفگوه    -

  سينه

 :اوليه درتروماي سينه  اقدامات

 مراجعه به پزشك در اسرع وقت-9

 حمايت از راه هوايي و تهويه تنفگي-2

 تشويق مصدوم به سرفه و نفس عميق  -3

بوا ارزيوابي نوبض و     مايت گردش خوون ح-4

 فشارخون 

 بي حركت سازي دنده هاي شكگته -5

 مثل چاقو نافذ اجگام عدم خارج نمودن -6

 .نبايد دور تا دور قفگه ي سينه بگته شود* 

 


