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آسیب به قفسه سینه ،شکم و لگن
آسيب به قفسة سينه

آسيب قفسة سينه شدهاند بايد دوباره و چندباره

همة مصدوماني كه دچار
از نظر  ABCبررسي شود .مصدومي كه به سينهاش آسيب وارده شده
ولي پاسخ ميدهد بايد در حالت نشسته باشد يا طوري قرار گيرد كه
طرف آسيبديده در پايين باشد .اين وضعيت نميگذارد كه خون در
داخل قفسةسينه در قسمت سالم و آسيبنديده جمع شود و به عالوه،
اين قسمت ميتواند براحتي منبسط شود و براحتي دم و بازدم را انجام
دهد.

شكستگي دنده

شكستگي دنده اغلب در پهلوهاي قفسة سينه رخ ميدهد و نشانة اصلي
آن درد در هنگام نفسكشيدن ،سرفه يا حركت در محل آسيب است.
ايجاد درد زماني كه قفسة سين ه هنگام معاينه فشرده ميشود ،عالمت ديگر
شكستگي دنده است.

چه بايد كرد

 -1به مصدوم كمك كنيد تا در وضعيت آسوده و راحتي قرار بگيرد.
به مصدوم يك بالش يا يك وسيلة نرم ديگر بدهيد تا آن را روي
دندههاي آسيبديدهاش نگه دارد و دندهها را بيحركت كند (شكل
 1الف و ب) .البته براي نگه داشتن بالش در جاي خود ميتوانيد از
باند هم استفاده كنيد .دور قفسة سينه باند را محكم نبنديد زيرا تنفس
را محدود ميكند .گاه مصدوم با درازكشيدن روي ناحية آسيبديده
احساس راحتي ميكند.
 -2در جستجوي مراقبتهاي پزشكي باشيد.

فرو رفتن جسم نوكتيز در قفسة سينه

چه بايد كرد

 -1با يك پانسمان حجيم شيء را در سرجاي خود بيحركت كنيد
(شكل  2الف و ب) .مبادا سعي كنيد شيء را بيرون بكشيد .اين كار
باعث خونريزي و وارد شدن هوا به داخل قفسة سينه ميشود.
 -2در جستجوي مراقبتهاي پزشكي باشيد.
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شکل  ،1الف و ب) قفسة سینه را با یک جسم نرم مانند بالش  ،کت ،یا پتو
نگه دارید یا ببندید.

زخم مكنده در قفسة سينه

زخم مكنده در قفسة سينه يعني سوراخ زخم طوري باز باشد كه با هر
تنفس هوا را به درون و بيرون قفسة سينه براند.

چه بايد كرد

 -1بگذاريد مصدوم يك نفس بكشد و آن را بيرون بدهد؛ سپس
زخم را با هرچيزي كه در دسترس بود بپوشانيد و جلوي ورود هوا به
داخل قفسة سينه را بگيريد .پوشش يا كيسة پالستيكي براي اين كار
خوبست .سپس آن را با نوار چسب در جاي خود بچسبانيد و فقط
يك گوشة آن را باز بگذاريد .اين منفذ مانند دريچة يكسويه عمل

شکل  ،2الف) جسم فرو رفته را با یک پانسمان حجیم در جای خود ثابت
کنید.ب) پانسمان و شییء را در محل محکم کنید.
ميكند و نميگذارد هوا وارد قفسة سينه شود و در آنجا گير كند .اگر
پوشش پالستيكي ميسر نشد ،ميتوانيد از دست دستكش پوشيدة خود
استفاده كنيد.
 -2اگر نفس كشيدن مصدوم مشكل شدهاست يا به نظر ميرسد كه
حال وي رو به وخامت است ،پوشش پالستيكي يا دست خود را از
روي آن برداريد و بگذاريد هوا بيرون بيايد و بعد دوباره آن را در سر
جاي خود قرار دهيد.
 -3در جستجوي مراقبتهاي پزشكي باشيد.
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آسیب به قفسه سینه

 ABCرا بررسی کنید و در
صورت نیاز مصدوم را درمان
کنید.

بله
بله

آیا جسمی فرو رفته است؟

مبادا شییء را از جای خود
بیرون بکشید.
شیء را در جای خود
بیحرکت کنید.

آیا زخم نافذی وجود دارد؟ نه
نه
بله

آیا زخم قفسة سینه مکنده
است؟

زخم را بپوشانید تا
جلوی ورود هوا گرفته
شود.

بله

دنده و قفسة سینه را
بیحرکت کنید.

اورژانس را خبر كنيد يا
مصدوم را به مركز درماني
برسانيد.

نه

شکستگی دنده وجود
دارد؟

80

آسيب به شكم
ضربه به شكم

آرام با فشاردادن قسمتهاي مختلف شكم با نوك انگشتان ،شكم را
معاينه كنيد .ببينيد درد ،حساسيت به لمس ،سختي يا سفتي عضالني
وجود دارد يا نه .شكم طبيعي و نرم است و حساس به فشار و لمس
نميباشد.

چه بايد كرد

 -1مصدوم را در يك وضعيت راحت قرار دهيد و منتظر استفراغ
باشيد .هيچ غذا يا نوشيدني به او ندهيد .اگر ساعتها با يك مركز
درماني فاصله داريد ،بگذاريد مصدوم پارچة تميزي را كه در آب
خيس شده بمكد تا دهانش خشك نشود.
 -2در جستجوي مراقبتهاي پزشكي باشيد.

زخم سوراخشده

انتظار داشتهباشيد اعضاي داخل شكم نيز آسيبديده باشد.

چه بايد كرد

 -1اگر شيء فرورفته در شكم هنوز سرجاي خود ميباشد ،شيء را در
جاي خود بيحركت كنيد و با استفاد ه از پانسمان حجيم اطراف آن،
جلوي خونريزي را بگيريد .شيء فرورفته را در نياوريد.
 -2در جستجوي مراقبتهاي پزشكي باشيد.

بيرونزدن اعضاي درون شكم

چه بايد كرد

مصدوم را طوري قرار دهيد كه سر و شانههايش كمي باالتر باشد و
زانوها خم شود و باال قرار گيرد.
 -1روي اعضا و جوارح بيرونزده را با يك پانسمان مرطوب و استريل
بپوشانيد (شكل .)3
 -2براي آنكه ناحية آسيبديده گرم بماند ،روي پانسمان يك حوله
بياندازيد.
 -3در جستجوي مراقبتهاي پزشكي باشيد.

احتياط

شکل  3سعی نکنید روده ها را به سر جای خود برگردانید .فقط روی
آن را با یک پانسمان مرطوب و استریل بپوشانید.

آسيب به لگن

اگر مجبور هستيد مصدوم را تكان دهيد ،و احتمال ميدهيد لگن مصدوم
شكستهباشد ،به آرامي روي خارهاي ايلياك لگن (تيزي لبه جلوي لگن)
دو طرف لگن را به سمت پايين و داخل بفشاريد .لگن شكسته با اين كار
دردناك خواهدشد .مانند ساير آسيبها ،اگر مصدوم از درد شاكي است،
نگذاريد به ناحيه فشار وارد شود.

چه بايد كرد

 -1مصدوم را از نظر شوك درمان كنيد.
 -2بين رانهاي مصدوم يك بالشتك بزرگ بگذاريد ،و آنگاه زانوها و
مچ پاهاي مصدوم را تا كنيد .اگر زانوها خمشد ه ماندهاند ،براي حفظ
آنها هم ،زير آنها بالشتك بگذاريد.
 -3مصدوم را روي يك سطح محكم و سفت بگذاريد.
 -4در جستجوي مراقبتهاي پزشكي باشيد.

احتياط

مبادا سعي كنيد اعضاي بيرونزده را به داخل شكم برگردانيدـ با
مبادا مصدوم را بچرخانيدـ با اينكار آسيبهاي بيشتري به
اين كار عفونت يا آسيب بيشتري به رودهها وارد ميكنيد.
اعضاي داخلي وارد ميآيد.
مبادا روي اعضاي بيرون زده را محكم ببنديد.
مبادا مصدوم را حركت دهيد .در صورت امكان ،صبر كنيد تا
مبادا اعضا را با چيزي بپوشانيد كه وقتي خيس ميشود بچسبد
آمبوالنس اورژانس با نيروهاي آزموده و تخت بيماربر برسد.
يا از هم متالشي شود.
مبادا غذا يا نوشيدني به مصدوم بخورانيد.
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آسیب به شکم
 ABCرا بررسی کنید و در
صورت نیاز مصدوم را درمان
کنید.

بله
بله

مبادا شییء را از جای خود
بیرون بکشید.
شیء را در جای خود
بیحرکت کنید.

آیا چیزی در
شکم فرو رفته
است؟

نه

زخم نافذ است؟

نه
بله

نه

آیا اعضای درون شکم
بیرون آمده؟

مبادا اعضای بیرون زده را
به داخل شکم برگردانید.
مبادا به اعضای بیرون زده
دست بزتید.
آن را با پانسمان تمیز و
مرطوب بپوشانید.

بله

ضربه به شکم وارد
شدهاست؟

در مواردی که مصدوم
استفراغ می کند او را به پهلو
بچرخانید.
مایعات ندهید.

اورژانس را خبر كنيد يا
مصدوم را به مركز درماني
برسانيد.
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فعالیت های آموزشی
آسيب به قفسة سينه
راهنما :اگر با جمله موافق هستيد دور بلي و اگر مخالف هستيد دور خير را دايره بكشيد.

 .1پيچيدن يك نوار (باند) دور قفسة سينة مصدوم بطور محكم ،دندة شكستهشده را بيحركت ميكند.
بلي خير
 .2براي جلوگيري از حركتكردن شيء فرورفته در قفسة سينة مصدوم ،آن را با يك پانسمان حجيم بيحركت كنيد.
بلي خير
 .3روي يك زخم قفسة سينه را كه هوا از آن وارد و خارج ميشود را طوري بپوشانيد كه منفذ نداشتهباشد.
بلي خير
سناريو :در حالي كه يك كارگر ساختماني در حال گرهزدن ميلگردهاي آهني بود ،يكي از آنها ميشكند و به قفسة سينة او ميخورد .از 		
شما ميخواهند تا براي كمك به صحنه برويد و شما ميبينيد كه ميلگرد را از بدن مصدوم درآوردهاند و با هر تنفس هوا از سوراخ
قفسة سينة وي وارد و خارج ميشود .چه بايد بكنيد؟
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

آسيب به شكم

 .1به آرامي احشايي را كه از پارگي جدار شكم بيرون زدهاست ،به حفرة شكمي برگردانيد.
بلي خير
 .2پانسمان روي رودههاي بيرونآمده را بايد خشك نگهداشت.
بلي خير
 .3هرگونه شيء فرورفته در درون شكم را بيرون آوريد.
بلي خير
 .4اگر ضربة غيرنافذي به شكم خورد و احتمال
بلي خير
آسيبهاي داخلي وجود داشت ،مصدوم را به پهلو برگردانيد.
سناريو :يك تعميركار  45ساله هنگامي كه در حال عوضكردن شيشة شكستهشدة يك پنجره بود به پايين افتاد و شيشة سالم هم همراه وي
شكست و به تكههاي ريز و برندهاي تبديل شد .وقتي شما ميرسيد او را در حالي كه بر زمين افتاده و پيراهنش خونآلودهاست 		
مييابيد ،به گونهاي كه شكم وي پاره شده و حلقههاي رودة وي از پارگي بيرون زدهاست .چه بايد بكنيد؟
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

آسيب به لگن

 .1مصدوم را روي يك سطح محكم و سفت نگه داريد.
بلي خير
 .2زانوهاي مصدوم را خمشده نگه داريد و بين دو پاي وي يك بالش يا پانسمان حجيم قرار دهيد.
بلي خير
سناريو :يك خانم منشي سالخورده هنگامي كه روي پلهها ايستادهبود پايش ميلغزد و از پنج پله به پايين ميافتد .او روي پلة پايين
به پهلوي خود افتادهاست .از آنجا كه از درد ناحية لگن شاكي است شما مشكوك به شكستگي لگن ميشويد .چه بايد بكنيد؟
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

