
9فصل
آسيب های سر و ستون فقرات 

آسیب به سر
آسيب به سر يك عنوان بسيار گسترده است و بايد نوع آسيب را كه زخم 

است يا شكستگي جمجمه و يا آسيب مغز معين نمود.

زخم پوست سر
خونريزي از پوست سر كاري به خونرساني مغز ندارد و مغز خون خود 
را از رگ هاي گردن مي گيرد نه از پوست سر. جراحت و زخم پوست اگر 
وسيع و شديد باشد ممكن است با شكستگي جمجمه يا فرورفتن يك 

جسم خارجي در آن و يا آسيب ستون فقرات همراه باشد.
چه بايد کرد 

1- دستكش معاينه بپوشيد.
2- خونريزي را با گذاشتن يك پانسمان استريل و واردآوردن فشار 
مستقيم روي زخم بند آوريد. اگر پانسمان آغشته به خون شد، آن را 

برنداريد، فقط يك پانسمان ديگر روي اولي بگذاريد. 
اينكه  بجاي  دارد،  وجود  جمجمه  شكستگي  مي كنيد  فكر  اگر    -3
در  وسيع تري  قسمت  روي  بگذاريد،  زخم  روي  مستقيم  را  پانسمان 
پانسمان حلقوي در اطراف زخم استفاده  از  اطراف زخم قرار دهيد. 

كنيد.
4- اگر مي دانيد ستون فقرات آسيب نديده است، سر و شانه ها را كمي 

باالتر نگه داريد تا جلوي خونريزي را بگيريد.

شکستگي جمجمه

به دنبال چه بايد بود
را  مي توان شكستگي جمجمه  سختي  به  ايكس  اشعة  از  استفاده  بدون 
مشخص كرد مگر اينكه جمجمه به شدت تغيير شكل داده باشد. عاليم و 

احتیاط
مبادا شیئ فرو رفته را بیرون بکشید؛ بلکه آن را با پانسمان حجیم 
جمجمه  شکستگي  به  مشکوک  اگر  کنید.  ثابت  خود  جاي  در 
هستید، زخم پوست سر را تمیز نکنید و آب نگیريد زيرا مايع 

مي تواند باکتري و آلودگي ها را وارد مغز کند.



64

                                                                                                                        
مصدوم را از نظر ABC بررسی کنید و مطابق با آن بیمار را مداوا کنید.

 ببینید ستون فقرات آسیب ديده است يا نه. 

   اگر مشکوک به شکستگی هستید بهتر 
است فشار را فقط به اطراف زخم و روی 
لبه های استخوان سالم وارد کنید؛ در غیر 
اينصورت فشار روی زخم بالمانع است.

سر و گردن مصدوم را بی حرکت 
کنید. 

جسم فرو رفته را بیرون نکشید. 

اگر مصدوم نفس می کشد او را در 
وضعیت بهبودی قرار دهید.

اورژانس را خبر کنید يا مصدوم را 
به مرکز درماني برسانید.

سر و شانه های مصدوم را باال 
نگه داريد.

اگر مصدوم هر يک از نشانه های 
فهرست »پیگیری آسیب به سر« 
را داشت، و يا پاسخ نمی داد در 
جستجوی دريافت مراقبت های 

پزشکی باشید.

 بله      نه     

 بله      نه     

     سر خونريزی دارد؟                                                                                                                   

پاسخ نمی دهد؟

آسیب به سر
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نشانه هاي شكستگي جمجمه عبارتند از:
• درد در محل آسيب

• بد شكلي جمجمه
• خونريزي از گوش يا بيني

بيني كه به  يا  جاري شدن مايع آبكي شفاف و صورتي از گوش    •
آن مايع مغزي ـ نخاعي مي گويند. چكيدن يك قطره از اين مايع روي 
دستمال كاغذي، بالش يا پارچة روشن، يك نقطة مركزي با يك حلقة 
اين  به  با يك مركز خوني وجود مي آورد كه  آن  اطراف  صورتي در 

عالمت »عالمت هاله« يا »عالمت حلقه« مي گويند.  

جدول 2: پیگیري آسیب به سر
زير  عاليم  از  هريك  مصدوم  يك  در  ساعت   48 عرض  در  اگر 
اورژانس  و  پزشكي  مراقبت هاي  جستجوي  در  گرديد،  مشاهده 

باشيد:
سردرد: منتظر سردرد باشيد. اما اگر بيش از يك يا دو روز طول 
كشيد و يا شدت آن بيشتر شد، در جستجوي مراقبت هاي پزشكي  

و اورژانس باشيد.
به  كشيد،  طول  ساعت  دو  از  بيش  تهوع  اگر  استفراغ:  تهوع، 
پزشك مراجعه نماييد. در كودكان پس از آسيب به سر، يك يا دو 
بار استفراغ انتظار مي رود. استفراغ نمي تواند شدت آسيب را به ما 
بگويد، اما اگر چندين ساعت بعد از اينكه تعداد استفراغ كم شد، 

دوباره شروع شد، با يك پزشك مشورت كنيد.
گیجي: بگذاريد مصدوم بخوابد، اما حداقل هر دو ساعت او را 
بيدار كنيد و براي آگاهي از وضعيت هوشياري وي، نام او را به 
همراه پرسش هايي كه هوشياري وي از محيط را نشان مي دهد )مانند 
بخاطرآوردن ماه هاي سال به عقب با شروع از اسفند( بپرسيد. اگر 
مصدوم نتوانست پاسخ گويد و يا به نظر گيج و آشفته مي رسيد، با 

پزشك تماس بگيريد يا او را به بيمارستان منتقل كنيد.
باهم  اگر چشم ها  دارد،  »دوبيني«  اگر مصدوم  بینايي:  مشکالت 
در  است،  ديگري  از  بزرگتر  مردمك  يك  يا  و  نمي كنند،  حركت 

جستجوي مراقبت هاي پزشكي باشيد.
تحرک: اگر مصدوم نمي تواند مانند گذشته از دست يا پاي خود 
استفاده كند و يا هنگام راه رفتن ناپايدار است، او را به بيمارستان 

منتقل كنيد.
تکلم: اگر تكلم مصدوم نامفهوم و مختل شده است و يا نمي تواند 

صحبت كند، با يك پزشك يا اورژانس مشورت كنيد.
شديد  )اسپاسم(  انقباض  ارادي  غير  بطور  مصدوم  اگر  تشنج: 
عضالني پيدا كرد و يا يك سري از عضالتش انقباض  پيدا كردند، در 

جستجوي كمك هاي پزشكي باشيد و او را به اورژانس برسانيد.

• تغيير رنگ اطراف چشم )چشم راكون( چندين ساعت پس از آسيب 
ظاهر مي شود. 

• تغيير رنگ پشت گوش )عالمت نبرد( چندين ساعت پس از آسيب 
ظاهر مي شود.

• مردمك ها اندازه هاي متفاوت دارند.
• خونريزي زياد جمجمه، اگر پوست جمجمه پاره شده باشد. با زخم 

جمجمه ممكن است استخوان جمجمه و يا بافت مغز نمايان  شود.
• زخم نافذ )مانند اصابت گلوله( يا فرورفتن يك شيء

چه بايد کرد 
1- مصدوم را از نظر ABC بررسي كنيد. 

2- زخم را با يك پانسمان استريل بپوشانيد. 
3- گردن مصدوم را بي حركت كنيد.

نه  كنيد،  وارد  فشار  زخم  اطراف  به  خونريزي،  بندآوردن  براي   -4
مستقيم روي آن. 

آسیب مغز
هنگامي كه سر به شدت ضربه بخورد، مغز در درون جمجمه به استخوان 

جمجمه برخورد مي كند.
اما  مي شود،  متورم  خونريزي  اثر  در  بدن،  ديگر  بافت هاي  مانند  مغز 
برعكس آن بافت ها، در درون استخوان جمجمه محبوس است و فضايي 
براي تورم ندارد، بنابراين تورم مغز يا تجمع خون در آن باعث مي شود 
مغز در درون استخوان جمجمه فشرده شود و فشار درون جمجمه باال 

رود، كه در اين صورت كاركرد مغز مختل مي گردد.

به دنبال چه بايد بود
عاليم و نشانه هاي زير اغلب به عنوان ضربة مغزي شناخته مي شود:

1- حالت گيجي و منگي در چهره ديده   شود.
2- پاسخ دادن به پرسش ها يا تبعيت از دستور كند گردد.

3- مصدوم به آساني حواسش پرت  شود و نتواند فعاليت هاي معمول 
خود را انجام دهد.

4- در مسير اشتباه حركت كند؛ از زمان، تاريخ و مكان آگاهي نداشته 
باشد.

5- عبارات نامربوط و بي معني به زبان  آورد.
6- تلوتلو بخورد و نتواند روي يك خط مستقيم راه برود.

7- آشفته باشد، بي دليل گريه كند.
بار پرسيده  و پاسخ گرفته است دوباره بپرسد،  8- سئوالي را كه يك 
در مدت پنج دقيقه نتواند سه كلمه يا سه چيز را به ترتيب حفظ كند 

و بخاطر بياورد.
9- در وضعيت اغما و بدون پاسخ باشد.



چه بايد کرد 
1- براي تمام مصدومان آسيب مغزي در جستجوي كمك هاي پزشكي 

باشيد.
مشخص  صدمه  نوع  كه  زماني  تا  پاسخ  بدون  مصدوم  يك  در   -2

نشده است، به آسيب ستون فقرات مشكوك باشيد.
3- مصدوم را از نظر ABC بررسي كنيد.

4- با گذاشتن پانسمان استريل به عنوان سدي در برابر عفونت جلوي 
به  هستيد،  به شكستگي جمجمه  مشكوك  اگر  بگيريد.  را  خونريزي 

اطراف زخم فشار آوريد، نه مستقيم به خود زخم.
5- مصدومي كه دچار آسيب مغزي شده است، مستعد استفراغ است، 
پس در حالي كه گردن او را ثابت كرده ايد او را به پهلو بچرخانيد تا 
مواد باال آمده از معده بيرون بريزد و بدين وسيله راه هوايي را باز نگه 

داريد. 
متأسفانه يك امدادگر نمي تواند كار زيادي براي آسيب مغزي انجام دهد 

و مصدوم بايد تحت مراقبت جراح اعصاب قرار گيرد.

ـ نخاعي را از گوش يا بیني بگیريد.  مبادا جلوي جريان مايع مغزي 
بستن هر دو راه باعث افزايش فشار درون جمجمه مي شود.

ـ  اين کار باعث افزايش فشار روي مغز  مبادا پاها را باال ببريد
مي شود.

مبادا زخم باز جمجمه را تمیز کنیدـ اين کار باعث عفونت مغز 
مي شود. 

آسیب چشمي
آسيب به چشم ها ممكن است با مشكالت جزيي از جمله رفتن جسم 
خارجي مانند گرد و غبار در چشم همراه باشد. اما گاهي هم ممكن است 
دچار آسيب هاي شديد بشود كه اگر فوري به آن رسيدگي نشود مي تواند 
بينايي را مختل نمايد. فكر نكنيد كه آسيب چشم بي خطر است. وقتي 

شك داريد، بدنبال مراقبت هاي پزشكي برويد.

آسیب هاي نافذ چشم
يا  مانند چاقو  تيز  اثر فرورفتن يك جسم  نافذ چشم كه در  آسيب هاي 
ميخ ايجاد مي شود، چشم را سوراخ مي كند و بعد بيرون كشيده مي شود و 
يا قطعه هايي از يك وسيله وارد چشم مي شود و همانجا به عنوان جسم 

خارجي باقي مي ماند.
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احتیاط

چه بايد کرد 
1- خيلي فوري به دنبال دريافت مراقبت هاي پزشكي باشيد. هرگونه 

آسيب  نافذ چشم بايد در بيمارستان مداوا شود. 
2-  هر شئ فرورفته را بي حركت كنيد. يك جسم تيز را كه قسمت 
زيادي از آن بيرون مانده است مي توانيد با پانسمان حجيم يا پارچه هاي 
تميز ثابت نگه داريد. براي جلوگيري از ضربه خوردن به شيء فرورفته 
در چشم و تكان خوردن آن مي توانيد يك مقواي نازك را كه بصورت 
بگذاريد  چشم  روي  را  كاغذي  ليوان  يك  يا  و  درآورده ايد  مخروط 
)شكل 1(. براي اشياء كوتاه تر، بدون تماس با شيء، روي چشم يك 
پانسمان حلقه اي )دونات شكل( بگذاريد و آن را با باند در سرجاي 

خود محكم كنيد.
3- روي چشم آسيب نديده را هم بپوشانيد. بيشتر متخصصان توصيه 
با  كه  آنجا  )از  چشم ها  همزمان  حركت  از  جلوگيري  براي  مي كنند 
كه  نيز حركت مي كند(  آسيب ديده  آسيب نديده، چشم  حركت چشم 
پوشانده شود.  بايد  نيز  نديده  آسيب  مي كند، چشم  تشديد  را  آسيب 
بخاطر داشته باشيد كه هنگامي كه هردو چشم مصدوم را بسته ايد او 
هر  كه  بگوييد  او  به  شود.  مضطرب  است  ممكن  و  ببيند  نمي تواند 

اقدامي را انجام مي دهيد، برايش توضيح مي دهيد.

مبادا چشم را با آب بشويید.
بیرون  فرورفته است  چشم  در  که  را  چیزي  کنید  سعي  مبادا 

آوريد.
مبادا روي کرة چشم آسیب ديده يا جسم فرورفته فشار آوريد.

ضربه به چشم
گاه  ولي  داشته باشد،  پي  در  جزيي  آسيب  است  به چشم  ممكن  ضربه 

مي تواند باعث از دست رفتن بينايي شود )شكل 2(.
چه بايد کرد 

1- فوري يك كيسه يخ روي آن بگذاريد و تا 15 دقيقه نگه داريد تا 
جلوي درد و التهاب آن را بگيرد. هيچ فشاري به چشم وارد نكنيد.

2- اگر درد هنوز ادامه دارد، بينايي كاهش يافته، و رنگ چشم تغيير 
كرده است )چشم سياه(، خيلي فوري در پي يافتن مراقبت هاي پزشكي 

باشيد.

احتیاط
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پارگي چشم يا پلک )شكل 3( 
چه بايد کرد

1- هر دو چشم را خيلي ماليم باند پيچي كنيد.
2- خيلي فوري در پي مراقبت هاي پزشكي باشيد. 

سوختگي شیمیايي چشم
سوختگي شيميايي چشم يك خطر تهديد كنندة جدي براي بينايي است و 

كمك هاي اوليه مي تواند سرنوشت چشم و بينايي را تعيين كند. 
بافت هاي  به  زيرا  مي كند  ايجاد  تخريب  اسيد ها  از  بيش  )قلياها(  بازها 
مي كند.  طوالني  را  سوختگي  زمان  مدت  و  مي كند  نفوذ  بيشتر  عمقي 

مواد بازكنندة فاضالب، مواد پاك كننده، آمونياك، سيمان، سود سوزآور و 
گچ. اسيد هاي شايع نيز عبارتند از اسيد كلريدريك، اسيد نيتريك، اسيد 

سولفوريك )اسيد  باتري(، و اسيد استيك از قلياهاي شايع هستند. 
از آنجا كه آسيب در عرض 1 تا 5 دقيقه رخ مي دهد، مادة شيميايي بايد 

به سرعت برطرف  شود. 
چه بايد کرد 

1- از انگشتان خود استفاده كنيد و تا آنجا كه مي توانيد چشم را باز 
نگه داريد.

2- به سرعت با آب پرفشار چشم را بشوييد )شكل 4(. در صورت 
امكان، از آب گرم استفاده كنيد. اگر آب در دسترس نبود، مي توانيد از 

هر مايعي كه تحريك كننده نباشد استفاده كنيد.

شکل 2 ضربه به چشم

شکل3 پارگی پلك

شکل 1الف،ب و ج  ثابت نگه داشتن يك شيئ فرو رفته از تكان خوردن 
) با استفاده از يك ليوان يك بار مصرف(

شکل 4 شستشوی چشم از ماده شيميايی سوزاننده با آب پر فشار



68

ماده شیمیايی 
در چشم؟

چیزی يا شییء در 
چشم

خاشاک در 
چشم رفته؟

چشم بريدگی 
دارد؟

چشم ضربه 
خورده؟

1- مبادا شییء فرو رفته را در آوريد.
2الف( اگر شییء بلند است:

ـ دور شیء پانسمان حجیم بگذاريد.
يا  لیوان کاغذی  با يک  را  ـ روی چشم 

يک مقوا ی مخروطی شکل بپوشانید.
 2ب( اگر شیء کوتاه است:

شکل  دونات  پانسمان  چشم  دور  ـ 
بگذاريد.

3- روی چشم سالم را نیز بپوشانید.
4- مصدوم را صاف به پشت بخوابانید

  

 مبادا فشار وارد کنید
هر دو چشم را 

بپوشانید.
مصدوم را طوری 

قرار دهید که 
سرش بلند باشد.

 مصدوم را با چشم 
بسته صاف به پشت

بخوابانید.
به مدت 15 دقیقه 
کیسه يخ بگذاريد.

از يکی از روش ها به ترتیب استفاده کنید تا يکی از 
آنها مؤثر گردد.

1- پلک بااليی را روی پلک پايین بکشید.
2- پلک پايین را پايین بکشید و در حالی که مصدوم 
به باال نگاه می کند به سطح داخلی پلک نگاه کنید. 

اگر ذره ديده شد آن را با يک گاز مرطوب برداريد.
3- پلک بااليی را دور يک گوش پاک کن بپیچید. اگر 
چیزی ديده شد، آن را با گاز مرطوب بیرون آوريد. 

اگر موفق شديد، اغلب نیازی به دريافت مراقبت های 
پزشکی نمی باشد.

چشم آسیب ديده را کاماًل 
باز نگه داريد؛

به مدت 20 دقیقه آب گرم 
را به آن بپاشید.

هر دو چشم را خیلی شل 
باندپیچی کنید.

اورژانس را خبر کنید يا مصدوم را 
به يک مرکز درماني برسانید.

 نه     

 نه     

 نه     

 بله      نه     

 بله     

 بله     

 بله     

آسیب به چشم
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• به مدت 20 دقيقه بدون وقفه و آرام، سر مصدوم را زير شير آب 
نگه داريد و يا آب را از يك ظرف تميز به داخل چشم بريزيد. در اين 

نوع آسيب ها نمي شود از مقدار خيلي زياد آب استفاده كرد. 
• چشم را از طرف بيني به طرف بيرون بشوييد تا مواد شسته شده 

وارد چشم ديگر نشود.
• به مصدوم بگوييد تا حد امكان چشمش را بچرخاند تا كرة چشم 

بهتر شسته شود.
3- هردو چشم را با يك پانسمان سرد و مرطوب اما ُشل ببنديد.

4- در جستجوي مراقبت هاي پزشكي باشيد.

مبادا مادة شیمیايي را خنثي کنید. آب معمواًل بیشتر در دسترس 
است و براي شستشو بهتر است.

مبادا بانداژ چشم را محکم ببنديد.

 درآمدن چشم از حدقه
ضربه به چشم ممكن است باعث شود كه چشم از حدقه در بيايد. 

چه بايد کرد 
1- چشم را خيلي ُشل و با پانسمان استريل كه قباًل با آب تميز مرطوب 

شده بپوشانيد. سعي نكنيد با فشار چشم را سر جاي خود بگذاريد. 
به  كه  مقوايي  يك  يا  كاغذي  ليوان  يك  با  را  آسيب ديده  چشم   -2
شكل مخروط لوله شده است و يا يك پانسمان حلقه اي )دونات شكل( 

حفاظت كنيد.
3- چشم آسيب نديده را نيز بپوشانيد.

4- خيلي سريع در جستجوي مراقبت هاي پزشكي باشيد.

جسم خارجي در چشم
از مرحلة اول شروع  بهره بگيريد و  از روش هاي زير  يا چندتا  از يك 

كنيد )شكل 5(.
چه بايد کرد 

1- پلك بااليي را روي پلك پايين بكشيد، و بگذاريد مژه ها جسم را 
از پشت پلك بااليي جارو كند. بگذاريد مصدوم چند بار پلك بزند تا 
جسم خارجي را به بيرون براند. اگر جسم بيرون نيامد، چشم را بسته 

نگاه داريد.
كه جسم  مي كند  با آب گرم كمك  و  آرامي  به  2- شستشوي چشم 
به بيرون رانده شود. براي اين كار پلك را باز نگه داريد و به مصدوم 

بگوييد، هنگام شستشو چشمش را به اطراف بچرخاند.
3- پلك پايين را به آرامي پايين بكشيد و اگر ذره را ديديد، با يك گاز 

احتیاط

استريل مرطوب يا يك پارچة تميز آن را برداريد.
4- مژه هاي پلك بااليي را بگيريد، و يك گوش پاك كن يا چوب كبريت 
را روي آن قرار دهيد، و پلك را دور آن و به سمت باال برگردانيد. حال 
مي توانيد ذره را پيدا كنيد و آن را با يك گاز استريل يا پارچة تميز يا 

جريان آب برطرف كنيد.

مبادا بگذاريد مصدوم چشم خود را بمالد.
مبادا سعي کنید تا شیئ فرورفته را بیرون بکشید.

يا  پنبه  )گلولة  خشک  پنبة  از  چشم  پاک کردن  براي  مبادا 
استفاده  موچین(  )مانند  خشن  وسیله  يک  يا  و  گوش پاک کن( 

کنید.

سوختگي چشم با نور خورشید
)نور خورشيد، برف، المپ هاي  بنفش  ماوراء  نور  منبع  به  اگر شخصي 
برنزه كننده، نور جوشكاري( نگاه كند دچار سوختگي چشم مي شود و 1 

تا 6 ساعت پس از برخورد، درد شديد شروع مي شود.
چه بايد کرد 

1- هردو چشم را با دستمال سرد و نمدار بپوشانيد. به مصدوم بگوييد 
كه چشمانش را مالش ندهد.

2- بگذاريد مصدوم در يك اتاق تاريك استراحت كند. نگذاريد نور 
به چشمان مصدوم برسد.

3- در صورت لزوم به او مسكن بدهيد. 
تماس  چشم  متخصص  يك  با  پزشكي  دستورات  گرفتن  براي   -4

بگيريد.

احتیاط

شکل5 بيرون آوردن جسم خارجی ازچشم 

كن  پاك  گوش  يك  روی  را  پلك  ب( 
برگردانيد شيئ را به آرامی و با آب ولرم 

يا گاز استريل مرطوب   بيرون بياوريد.

آرام  يا شستشوی  با اشك ريزش  اكر  الف( 
چشم شيئ بيرون نيامد، به آرامی پلك پايين 
را پايين بكشيد و به آرامی و با آب ولرم يا 

گاز استريل مرطوب شيئ را بيرون بكشيد
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دندان از جايش کنده شده؟

در جای دوری افتاده؟

می خواهید آن را سر 
جای خودش بگذاريد

دهان را با آب گرم بشويید.
غذای بین دندان ها را با نخ 

دندان پاک کنید. 
برای رفع التهاب، روی گونه

کیسة يخ بگذاريد.
مبادا روی دندان دردناک

يا لثة آن آسپیرين بگذاريد.
با استفاده از گوش پاک کن 
کمي روغن میخک روي 

دندان بمالید و يا خود دانة 
میخک را در کنار آن بگذاريد. 

دهان را با آب گرم 
بشويید.

برای رفع التهاب، روی 
گونه کیسة يخ بگذاريد. 

دندان را نگه داريد.
مبادا دندان را تمیز کنید.

آن را به همراه مصدوم به 
دندانپزشکي ببريد.

دندان را بشويید؛
ولي آن را نسايید.

به آرامی آن را در حفرة 
اصلی خودش قرار دهید 

بطوری که تاج آن با 
دندان کناری همتراز  

باشد.

برای کمک در جستجوی 
مراقبت های دندانپزشکی 

باشید.

 نه     

 نه     

 نه     

 بله     سر 
خونريزی 

 بله     

 بله     

 بله     

 بله     

آسیب  دندان

ضربه به ناحیة دهان وارد 
شده؟

دندان شکسته شده است؟

 بله     

 نه     
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آسیب  به بیني
خونريزي از بیني 

خونريزي از بيني به دو شكل است:
موارد( و  نوع است )%90  بيني( كه شايعترين  )از جلوي  قدامي   •

خون از يك سوراخ بيني خارج مي شود. 
• خلفي )از پشت بيني( كه باعث خونريزي شديد به عقب دهان و 
پشت حلق مي شود. خونريزي  خلفي خطرناك است و نياز به مراقبت 

پزشكي دارد. 

مبادا بگذاريد مصدوم سرش  را به عقب خم کند. 
مبادا در سوراخ بیني گوش پاک کن فرو کنید. 

مبادا سر و گردن مصدومي را که به آسیب نخاع مشکوک است، 
حرکت بدهید.

چه بايد کرد 
1- مصدوم را در وضعيت نشسته قرار دهيد.

2- سر مصدوم را كمي به جلو خم كنيد تا خون از سوراخ جلويي 
بيني خارج شود و به پشت حلق نرود چون ممكن است باعث خفگي 

و تهوع و استفراغ بشود.
3- قسمت هاي نرم بيني را با دو انگشت محكم بگيريد )يا از مصدوم 
بخواهيد خودش اين كار را بكند( و پنج دقيقه نگه داريد. در هنگام 
نيز  بيني و صورت  استخوان هاي  به  را  نرم  بيني، قسمت هاي  فشردن 

فشار دهيد. 
4- اگر هنوز خونريزي ادامه دارد، از مصدوم بخواهيد به آرامي فين 
اضافي  و خون  تشكيل  شده است،  نامنظم  بطور  كه  لخته هايي  تا  كند 
خارج شود تا باعث عطسه نشود. اين كار كمك مي كند تا لخته هاي 
جديد ايجاد شود. مي توانيد از اسپري هاي دكونژسان )فنيل افرين( نيز به 
هردو سوراخ بيني بزنيد و دوباره به مدت پنج دقيقة ديگر سوراخ هاي 

بيني را بگيريد. 
5- يك كيسة يخ روي بيني و گونه ها بگذاريد تا خونريزي كم شود 

)بخصوص اگر خونريزي ناشي از ضربه بوده است(. 
پزشكي  مراقبت  و  كمك  در جستجوي  زير  موارد  از  هريك  در   -6

باشيد: 
بيني و روش هاي ديگر جلوي خونريزي را  گرفتن و فشاردادن   •

نگيرد. 
• مشكوك به خونريزي خلفي هستيد.

• مصدوم فشار خون باال دارد و داروي ضدانعقاد )رقيق كنندة خون( 
يا آسپيرين با دوز باال مصرف مي كند.

• خونريزي ناشي از ضربه به بيني بوده است و شما به شكستگي بيني 
مشكوك هستيد.

شکستگي بیني 
1- در جستجوي مراقبت و كمك هاي پزشكي باشيد.

درمان  داده شد  توضيح  باال  در  كه  همانطور  را  بيني  از  2- خونريزي 
كنيد. 

3- يك كيسة يخ را به مدت 15 دقيقه روي بيني بگذاريد. اما سعي 
نكنيد استخوان كج شده را سرجايش برگردانيد.

آسیب دندان
از آنجا كه اورژانس هاي دهان و دندان، درد و اضطراب شديد به همراه 

دارد، درمان سريع آن باعث آرامش زياد مصدوم مي گردد.

کنده شدن دندان
كنده شدن دندان يك فوريت شايع دنداني است )شكل 6(. ساالنه بيش از 

90% از دندان هاي كنده شده با درمان مناسب احيا مي شود.
روش مراقبت اورژانس براي دندان كنده شده در سال هاي اخير بسيار 
شما  ذهن  به  وضعيت  اين  در  كه  پرسشي  اولين  پيدا كرده است.  تغيير 
مي رسد آنست كه، »دندان كجاست؟«. براي بازپيوند موفق دندان، زمان 
كنده مي شود، رشته هاي  دنداني  اينكه  از  كننده است. پس  تعيين  بسيار 
ليگامان هاي متصل شده به دندان و استخوان در جاي خود باقي مي مانند 
بايد جلوي خشك  بنابراين  مي ميرند.  بتدريج  آسيب  از  اما چندي پس 
ليگامان هاي  تنهايي براي حفظ رشته  شدن دندان را گرفت. رطوبت به 
دندان كافي نيست. براي جلوگيري از كم آبي دندان و آسيب به رشته هاي 

ليگاماني بايد مراحلي را طي كرد.
چه بايد کرد

1- مصدوم را وادار كنيد تا دهان خود را آب بكشد، و يك گاز لوله 

شکل 6 دندان كنده شده

احتیاط
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شده را در حفرة دندان خود بگذارد تا جلوي خونريزي گرفته شود.
2- دندان را پيدا كنيد و آن را از تاجش در دست بگيريد نه از ريشه، 

تا كمتر به ليگامان ها آسيب وارد شود.
3- بهترين جا براي دندان كنده شده حفرة خود دندان است. دندان هايي 
كه با موفقيت بازپيوند مي شوند، آنهايي هستند كه در عرض 30 دقيقه 
در حفرة خود گذاشته شده اند؛ موفقيت بازپيوندي در هر دقيقه تأخير 
در جاگذاري و دور ماندن دندان از حفرة خود به ميزان 1% كاهش 
به  بيشتر  آسيب  كردن  وارد  بدون  مي توانيد  كه  دانستيد  اگر  مي يابد. 
مصدوم، اين كار را انجام دهيد، ابتدا به آرامي دهان را آب بكشيد و 
آن را از زوائد پاك كنيد و سپس با نگاه به دندان پهلويي دندان را  در 
حفرة خود بگذاريد. از سمت تاج روي دندان فشار بياوريد تا جايي 

كه نوك دندان همتراز با دندان كناري بشود.
البته جاگذاري سريع هم هميشه ميسر نمي شود. مصدوم ممكن است 
نگذارد كه دندان كنده شده را سرجايش بگذاريد، بخصوص اگر دندان 
روي زمين افتاده و آغشته به گردوغبار شده باشد. يا اينكه دندان بطور 

قرار  آن  استنشاق  يا  دادن  را در خطر قورت  بيافتد و مصدوم  مجدد 
وجود  شده باشند،  متعدد  آسيب هاي  دچار  كه  مصدوماني  در  دهد. 
جراحت هاي جدي تر و خطرناكتر ديگر اجازة جاگذاري مجدد دندان 

را نمي دهد.
هنگامي كه جاگذاري سريع ميسر نيست، بايد دندان را در يك محيط 
انتقال دندان كيت  مرطوب قرار داد. بهترين محيط براي نگهداري و 
تا  مي كند  كمك  آن  از  استفاده  است.  دندان  نگهداري  مخصوص 
رشته هاي ليگاماني 6 تا 12ساعت زنده بمانند. اگر اين كار ميسر نبود، 

از شير خنك نيز مي توانيد استفاده كنيد. 
كادر پزشكي توصيه مي كنند براي آنكه دندان مرطوب بماند آن را در 
دهان مصدوم نگه داريد تا يك درمان مناسب فراهم شود. اين روش 
هرچند آسان است، خطر بلعيدن دندان در آن وجود دارد، بخصوص 

اگر مصدوم كودك باشد. 
4- خيلي سريع مصدوم را با دندانش به دندانپزشك برسانيد، حتي اگر 

دندان را در سر جاي خود قرار داديد.

دهان را با فشار آب گرم آب بكشيد تا آلودگي ها پاك شود. براي پاك كردن غذا از الي دندان ها نيز از نخ دندان 
استفاده كنيد. )روي بافت لثه يا دنداني که درد مي کند آسپیرين نگذاريد.( هرچه زودتر به دندانپزشك مراجعه 

كنيد.
اگر سيم باعث تحريك مي شود، تا زماني كه به دندانپزشك مي رسيد سر سيم را با يك تكه پنبه يا موم عسل، يا يك 
گاز بپوشانيد. اگر سيم در بافت نرم دهان، يا زبان يا لثه فرو رفته باشد، سعي نكنيد آن را در بياوريد. خيلي سريع 

به دندانپزشكي برويد.
اگر وسيله اي ُشل شده بود، يا قطعه اي از آن شكسته بود، آن قطعه را برداريد و به دندانپزشكي برويد. 

به آن چسبيده است، حفظ  بافتي كه  تا تكه هاي  آن را نسايید  بآرامي آب بكشيد.  اگر دندان كثيف است، آن را 
 شود.

به آرامي دندان را در حفرة خودش بگذاريد و آن را نگه داريد. اگر اين كار ميسر نشد، دندان را در يك ظرف شير 
يا يك محلول نگهدارندة دندان بگذاريد.

بالفاصله )در صورت امكان در عرض 30 دقيقه( به دندانپزشكي برويد. فراموش نكنيد كه دندان را نيز با خود 
ببريد. 

با آبكشي دهان با آب گرم به آرامي آلودگي يا غبار را از منطقة آسيب پاك كنيد. براي كاهش التهاب، روي صورت 
و در منطقة دندان آسيب ديده كمپرس سرد بگذاريد. خيلي سريع به دندانپزشكي برويد.

با يك پارچة تميز روي منطقه اي كه خون مي آيد فشار وارد كنيد. اگر التهاب پديد آمد، روي آن كمپرس سرد 
بگذاريد. اگر خونريزي متوقف نشد، به اورژانس بيمارستان برويد.

سعي كنيد به آرامي و به كمك نخ دندان آن را بيرون آوريد. براي اينكه نخ دندان به لثه ها صدمه نزند، در مسير آن 
را هدايت كنيد. اگر موفق نشديد به دندانپزشكي برويد.

سعي نكنيد با يك جسم نوك تيز آن را بيرون آوريد.
فك را به هر وسيله اي كه شده )كراوات، حولة حمام( ببنديد. اگر ورم داشت، روي آن كمپرس سرد بگذاريد. با 

دندانپزشك خود تماس بگيريد و يا خيلي سريع او را به اورژانس بيمارستان برسانيد.

دندان درد
 

مشکالت ارتودنتیک
    

دندان کنده شده 

شکستگي دندان 

يا  زبان  گاز گرفتن 
لب 

جسم گوه اي که الي 
دندان مانده

شکستگي  احتمال 
فک



شکستن دندان )شكل 7(
چه بايد کرد 

1- به آرامي آلودگي و خون را با يك گاز استريل يا پارچه اي تميز و 
آب گرم از محل آسيب ديده پاك كنيد. 

2- براي كاهش تورم و التهاب يك كيسه يخ روي صورت در منطقة 
دندان آسيب ديده بگذاريد.

3-اگر مشكوك به شكستگي فك هستيد، فك را با يك بانداژ از زير 
چانه  و روي سر ثابت كنيد. 

4- خيلي سريع در جستجوي دندانپزشك باشيد.

دندان درد
يا يك چيز  با دستة قاشق  به گرما و سرما حساس مي شود.  گاه دندان 
دندان  يك  كنيد.  پيدا  را  پوسيده  دندان  تا  بزنيد  ضربه  محل  به  مشابه 

پوسيده، دردناك و آزاردهنده است.
چه بايد کرد 

1- دهان را با آب گرم آب بكشيد تا تميز شود.
پاك  دندان ها گيركرده  اگر غذا الي  تا  كنيد  استفاده  دندان  نخ  از   -2

شود.
3- به مصدوم مسكني مانند ايبوپروفن بدهيد.

4- خيلي سريع در جستجوي دندانپزشك باشيد.

آسیب به ستون مهره ها
آسيب هاي وارده به سر، خود نشانگر آسيب احتمالي نخاع مي باشد، زيرا 
يا چند جهت تكان خورده و ستون مهره را  ناگهاني در يك  سر بطور 

آسيب زده است. 

به دنبال چه بايد بود )نگاه عملي(
• درد دست يا پا هنگام حركت

يا احساس سوزش در دست  بي حسي، سوزن سوزن شدن، ضعف   •
يا پا

شکل 8 الف( سر را ثابت نگه داريد تا حركت نكند. ب( برای 
آنكه بتوانيد آزادانه به ديگران كمك كنيد، دو جسم سنگين در دو 

طرف سر بگذاريد.

شکل7 دندان شكسته شده
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• از دست دادن كنترل ادرار يا مدفوع
• فلج شدن دست يا پا

به گردن  ناجور سر مصدوم نسبت  تغيير شكل )زاوية  يا  بدشكلي   •
وي(

• مصدومي را كه به شما پاسخ مي دهد با روش هايي كه در نگاه عملي 
صفحة 75 آمده است، از نظر آسيب ستون فقرات بررسي كنيد. 

اگر مصدوم پاسخ نمي دهد موارد زير را انجام دهيد:
• به دنبال بريدگي، كبودي، و تغيير شكل بگرديد.

يا  با نيشگون گرفتن از دست وي )كف دست  واكنش  مصدوم را   •
پشت دست( و پاي برهنه )كف يا روي پا( آزمايش كنيد. اگر واكنشي 

نبود به معني آسيب نخاعي است.
• از همراه يا ناظر صحنه بپرسيد كه چه اتفاقي افتاده است. اگر هنوز به 
آسيب نخاع مطمئن نيستيد، بايد فرض كنيد كه مصدوم آسيب نخاعي 

دارد تا خالف آن ثابت شود.
چه بايد کرد 

بگيريد  را  وي  حركت  هرگونه  جلوي  و  كنيد  ثابت  را  مصدوم   -1
)شكل 8 الف و ب(.

2- مصدوم را از نظر ABC بررسي كنيد.

الف

ب
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مشکوک به آسیب ستون 
فقرات هستید.

ABC را بررسی کنید و بر 
اساس آن درمان نمايید.

آيا مصدوم در مکان 
خطرناکی قرار دارد؟

مصدوم را در همانجا نگه داريد.نجاتگر يک نفر تنهاست؟
تمام بدن را بی حرکت کنید.

مصدوم را بی حرکت کنید 
و به آرامی آن را به يک 

جای امن ببريد

منتظر نجاتگرهای آموزش 
ديده  و تجهیزات 
تخصصی باشید.

اورژانس را خبر کنید يا مصدوم 
را به يک مرکز درماني برسانید.

به آرامی مصدوم را به يک 
جای امن و دور از خطر ببريد، 

و سر و گردن و پشت او را 
صاف نگه داريد.

 بله     

 بله     

 نه     

 نه     

آسیب  به ستون فقرات



نگاه عملی

به     1. مصدوم انگشتانش را تكان می دهد.               نجاتگر  كه  را  فشاری  مصدوم   .2   
انگشتش وارد می آورد، حس می كند.         

  3. مصدوم دست نجاتگر را می فشرد.           

به 1. مصدوم انگشتان پايش را تكان می دهد.     نجاتگر  كه  را  فشاری  مصدوم   .2
انگشتش وارد می آورد، حس می كند.

نجاتگر  دست  به  پايش  با  3. مصدوم 
فشار مي آورد.
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1

1

2

2

3

3

آسيب ستون مهره ها را بررسي كنيد

مصدومي که پاسخ مي دهد: بررسي اندام فوقاني

مصدومي که پاسخ مي دهد: بررسي اندام تحتاني



فعاليت های آموزشی

آسیب به سر
راهنما: اگر با جمله موافق هستيد دور بلي و اگر مخالف هستيد دور خير را دايره بكشيد.

1. اطراف محلي از جمجمه را كه مشكوك به شكستگي است فشار دهيد نه مستقيم روي خود زخم. خير  بلي 
2. مبادا شيء فرو رفته را بيرون بكشيد. خير  بلي 

3. مصدوماني كه دچار آسيب سر شده اند بايد از نظر آسيب احتمالي نخاع نيز بررسي شوند. خير  بلي 
سناريو: هنگام كار، شما را براي كمك به نجاري كه از نردبان پايين افتاده است صدا مي كنند. ناظري مي گويد كه با وجود آنكه مصدوم           
اكنون پاسخ مي دهد، اما قبل از اين براي مدت چند دقيقه بي حركت بود. مصدوم از سردرد شديد و سرگيجه شكايت دارد. در پشت    

سر او تورمي مشاهده مي شود. چه بايد بكنيد؟  
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

آسیب  به چشمي
1. پس از اينكه ضربه اي به يك چشم وارد آمد، به مدت 15 دقيقه يك چيز سرد روي آن بگذاريد. خير  بلي 

2. اشك براي بيرون راندن مادة شيميايي از چشم كفايت مي كند. خير  بلي 
3. براي بيرون آوردن خاشاك از سطح پلك از يك پارچة تميز و مرطوب استفاده كنيد. خير  بلي 

سناريو: همچنانكه سامان تالش مي كند به روش اتصال باتري به باتري، خودروي شركت را روشن كند و استارت بزند، ناگهان يك جرقه از  
كابل باتري، گاز هيدروژن جمع شده در باتري را مشتعل مي كند و اين باعث مي شود كه باتري منفجر شود. درب باتري بيرون پرت    

مي شود و اسيد هاي درون آن به چشمان وي مي پرد. چه بايد بكنيد؟  
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

آسیب به دندان
1. دندان كنده شده را در يك محلول دهان شويه يا الكل نگه داريد. خير  بلي 

2. پيش از اينكه مصدوم را به دندانپزشكي برسانيد، دندان كنده شده را خوب بساييد. خير  بلي 
3. گاه يك دندان كنده شده مي تواند توسط يك امدادگر در سرجاي خود گذاشته شود. خير  بلي 

سناريو: دهان محمد 20 ساله، با ضربة لوله اي كه از يك كابل آويزان بود آسيب مي بيند. دو تا از دندانهاي جلويش هنگام دفع آب دهان،  
           روي زمين مي افتد. چه بايد بكنيد؟

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
آسیب به نخاع

1. مبادا مصدومي را كه احتمال آسيب نخاعي دارد، حركت بدهيد. خير  بلي 
2. ناتواني در تكان دادن انگشتان دست يا پا مي تواند نشانة آسيب نخاعي باشد. خير  بلي 

3. آسيب به سر مي تواند دليلي براي آسيب نخاعي باشد. خير  بلي 
سناريو: با برخورد يك خودرو به يك دستگاه سيمان زني، صداي گوش خراشي را مي شنويد. اكنون شما به صحنة تصادف رسيده ايد و   

مشغول بررسي هستيد. راننده از بي حسي هر دو پا و گزگز شكايت دارد. چه بايد بكنيد؟  
...............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

76


