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 اإلسعافات األولية 

 الجزأين النظري والعملي

 تأليف  

 الدكتورة سوسن غزال األستاذة 

 قسم األمراض الباطنة -كلية الطب البشري 

 التأهيل والطب الفيزيائي 

 

 المحاضرة السادسة 
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 النزف والصدمة

Bleeding and Shock 

 
  Bleeding النزف

 لتر، وقد تؤدي الخسارة  السريعة للدم بمقدار لتر أو أكثر إلى الصدمة والموت. 6-5عند البالغ  يبلغ حجم الدم 

 

External bleeding النزف الخارجي   أولا : 

يحدددا النددلخ الخددار ر عنددد ر يددة الدددم حار ددا، مددي  ددرل ماتددول، ويفددار مصدد لب النددلخ إلددى  قدددا   م ددة  باددرة مددي الدددم حدد   وقدد  
 قصار.

 

Types of External Bleeding  أنواع النزف الخارجي 

 يمكن أن يصنف النزف حسب مصدره إلى ثالثة أنماط:

  Arterial Bleeding النزف الشريان .1
ينار الدم عدة أقدام مي الجرل، وهو النمط األح ر مي النلخ ألنه يسبب حسارة الدم بسرعة.  ما أ   
النلخ الفريانر أقل قابل ة للتخثر بكل حا ، مي غار المحتمل أ  ينلخ الفخص حتى الو اة ما لم  

وسائط  لنلخ الفريانر ح ار ويجب أ  تستعمل بعض الايق ع شريا   بار. بالرغم مي ذلك،  إ   
 الخار  ة لضبط الجريا  الدموي وإيقا ه. 

 Venous Bleeding النزف الوريدي .2
نه أسهل ضب ا، مي النلخ الفريانر ومعظم األوردة تنخمص عندما  إالوريد  بانتظام،    يتد ق الدم مي

 تنق ع. لكي النلخ مي األوردة العم قة قد يكو  غليرا، وصعب الضبط  النلخ الفريانر.  
 Capillary Bleeding ي النزف الشعر  .3

هذا  يتجلط  الضبط،  وسهل  ح ار،  غار  عادة  ومعظمه  الفعرية،  األوع ة  مي  الدم  يرتفب  أو  ينل 
يحتوي  ل نوع مي األوع ة الدموية دما، بدر ة مختلاة مي االحمرار  النمط مي النلخ مي تلقاء ناسه.  
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ر اللو .  ما يمكي أ    ر اللو . قد يجد الفخص غار الخبار صعوبة  ر  فف هذا االحت خ   
النلخ مهما  ا  مصدره   تماال  ناسها  الوسائلبيضبط  القدرة على  تو ر  لذلك ل س مي الضروري   ،

 نم ه مي لونه. 
 

 يستجيب الجسم للنزف بشكل طبيعي باآلليات التالية:

   Blood Vessel spasmالدمويةتقبض األوعية  .1
تحتوي الفراياي على  م ة صغارة مي النس ج العضلر  در  ددرانها،  دإذا تمدلو الوعداء الددموي بفدكل 
كامددل،  إندده ينسددحب وينغلددق علددى النسدد ج مقلصددا، ق ددره، بددذلك يب ددا النددلخ بفددكل  لددر. أمددا إذا ق ددع 

أ حسدارة الفريا  بفكل  لئر، يكو  التقلص غار  امل، وال ينقبض الوعاء الدموي، لذلك قد ال تتباط
 الدم بفكل درامات كر. 

 Cloting التخثر أو التجلط .2
التخثر غ اء يحمر الجرل حتدى تسدت  ع النسدج التدر تحتده  الصف حات الدموية الخثرة، ويفكل  تفكل

يطووول نموون تحضددار ناسددها. يسددتغرو تفددكل الخثددرة عنددد األشددخاا ال ب عادداي حددوالر عفددر دقددائق. 
 التخثر عند األشخاص الذين:  

 حسروا  م ة  بارة مي الدم ح   وق  مديد مي اللمي.  •
 يتناولو  االسبريي، أو مضادات التخثر. •
  قر دم ،والمصابو  بالناعور، أو الذيي لديهم مرض  بدي متقدم. يعانو  مي  •

 ماذا نفعل؟

 هر ضبط النلخ:  ، إ  الخ وة األولى واألكثر أهم ةبغض النظر عي نمط النلخ أو نمط الجرل 

احِم ناسك مي المرض بارتداء القاازات مي نوع التكس،  إذا لدم تكدي متدو رة اسدتخدم عددة طبقدات مدي  .1
نس ج ب ست كر، أو   س، أو حقابة ب ست ك ة، أو مادة عازلة للماء، حتى يمكي أ  ت بق  الفاش أو  

 الضغط باد المصاب ناسه.
 لر ية مي أيي يخرج الدم. هاأو قص اكفف الجرل بنلع الث اب  .2
أو قماشا، نظ اا،  وو الجرل بكامله، وطبق ضغ ا، مباشرا، بأصابعك أو براحة يدد،،  ،ضع شاشا، عق ما،  .3

  الضدددغط المباشدددر يوقدددف معظدددم الندددلوخ،  مدددا يسددداعد  ل دددات إ يمكدددي بالفددداش، أو ق دددع الث ددداب.أو 
التخثر ال ب ع ة  ر عملها. تأكد مي بقاء قوة الضغط الم بق  وو مصدر الندلخ. إذا طبقد  ضدغ ا، 
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 قدط  مباشرا، ولم يتوقف النلخ، استمر  ر ت ب قه، وال تر ع الضمادات التر امدتتت بالددم، وال تبددلها،
 ضع ضمادات  ديدة  وقها.

إذا لددم يتوقددف النددلخ حدد   عفددر دقددائق قددد يكددو  الضددغط حف اددا،، أو  ددر مكددا  حدداطا، لددذا اضددغط  .4
حدرى. وإذا  دا  الندلخ مدي السداعد أو السداو ومدع أبفكل أقوى وعلى من قدة أوسدع لمددة عفدر دقدائق 

الجريدا  الددموي ه ده، هدذا  استمرار ت باق الضغط ار ع ال رخ المصاب لمستوى  وو القلب لتخف د 
الر ددع يسددمب للجاذب ددة بإنقدداا ضددر الدددم لل ددرخ المصدداب. إ  ر ددع ال ددرخ لوحددده ال يوقددف النددلخ، 
كذلك يجب أ  يستخدم بالتفار، مدع ت بادق الضدغط  دوو الجرل.يبددأ التخثدر مباشدرة بعدد تدأذي  ددار 

ائر الاوسدداات، الددذي ي ددوع الوعدداء الدددموي. تلتصددق الصددف حات بجدددار الوعدداء وت لددق األدينددوزيي  ندد
 صف حات اضاه ة للعمل، بالنهاية تستبد  السدادة الصاائح ة المؤقتة بخثرة الل ااي القوية.

إذا اسددتمر الندددلخ، طبددق ضدددغ ا، علددى نق دددة معانددة مب ددداء الجريددا  الددددموي بالمفددار ة مدددع الضدددغط  .5
د يمر قرب عظدم حتدى احت ار نق ة الضغط حاث يو د شريا  تح  س ب الجل المستمر  وو الجرل.

نددتمكي مددي الضددغط عل دده. يو ددد نق تددا  للضددغط علددى  ددل  انددب مددي الجسددد وهمددا األكثددر سددهولة: 
النق ة العضدية  ر الذراع العلوي مي  هة األنسر، والنق ة الاخذية  ر المغبي. يت لب استخدام نقط 

 ماادة.الضغط  مهارة، إذا لم تعرخ   ف ة  س النبض بدقة تكو  هذه التقن ة غار 
 

 تحذير: ل تفعل
ال تلمدس الجددرل باددديك العدداريتاي، وإذا تو ددب عل ددك ذلددك ا علدده إذا  ددا  هددو  •

اغسدل يدديك بفدكل  ادد  ،عد توقف النلخ، واالعتناء بالجرلالحل األحار. ب
 . دا، بالماء والصابو  

أو  دددوو  سدددم منغدددرز أو  ال تسدددتخدم ضدددغ ا، مباشدددرا، علدددى العددداي المتأذيدددة، •
 .لجمجمةعلى  وو  سر ا

ال تلمددس الدددم باددديك العدداريتاي واحددِم ناسددك بقاددازات ال تكددس، أو ضددمادات  •
 .أو يد المصاب لت باق الضغط المباشر شاش، أو   اب نظ اة،

 
بعددددد توقددددف النددددلخ أو لكددددر تقددددوم بالعنايددددة بمصدددداب  حددددر، اسددددتخدم رباطددددا،  .6

ضدداغ ا، لتثبادد  الضددمادات علددى الجددرل. قددم بلددف شدداش عقدد م بفددكل قددوي 
  وو الضمادات وأعلى وأسال موضع الجرل.

عندددما ال يمكددي ت باددق الضددغط المباشددر امثددل عظددم ندداتا،  سددر  مجمددة،  .7
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  سم أ نبر(، استخدم ضمادا، حلق ا، اكالكعكة( لضبط النلخ.
 
 
 
 

 
  (: وضعية اليد المناسبة لتطبيق ضغط على الشريان العضدي والشريان الفخذي 1-6الشكل  ) 

 
قم بلف نهاية واحدة مي رباط ره ع عدة مرات حو  أصابعك األربعة لتفكل عروة  م مرر النهاية الثان ة للربدداط   الضماد الحلقر،لصنع  

 مي ح   العروة،  م لاها حو  العروة  املة بهذا تفكل الضماد الحلقر.

 

 ئيم ددلاع المصددداب والمتاددر اي. طمددد  عددادة  ددداخ  يخدداخ بعددض النددداؤ عنددد ر يدددة الدددم، إ  منظددر أكثدددر مددي حدددوالر ملعقتدداي مدددي الدددم 
 المصاب أ   ل شرء ممكي عمله قد تم الق ام به، وال تستخف بقلقه.

 

 

 

 

 

 تحذير: ل تفعل
ال تضددع رباطددا، ضدداغ ا، بفددكل شددديد بحاددث يعاددق الجريددا  الدددموي. تحقددق  •
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أمددا إذا  ددا  علددى السدداو  ؛مددي النددبض الكعبددري إذا  ددا  الربدداط علددى الددذراع
 تحقددق مددي النددبض الظنبددوبر الخلاددر  ددر المن قددة بدداي عظددم العقددب ووتددر 

 أشال. 
ال تستخدم الكارونة االمكربة الم اط ة(: ألنهدا يمكدي أ  تدؤذي األعصداب  •

واألوع دددددة الدمويدددددة، وقدددددد تدددددؤدي لخسدددددارة السددددداعد أو السددددداو. إذا اضدددددررت 
 و حبل، وال تجعلها رحوة.الستخدامها  لتكي عريضة ومس حة ال سلك أ

 ."تذ ر أ  استخدام المكربة يعنر عادة أ  ال رخ سوخ يتم بتره" •
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 لى النزف باستخدام الضماد الحلقي (: السيطرة ع2-6الشكل ) 
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 Skill Scan: bleeding control ( : ضبط النزف 1-6اختبار المهارة )

 

الضددغط المباشددر يوقددف معظددم النددلخ، ارتددداء قاددازات نبددوذة، وضددع شدداش عقدد م أو   دداب نظ اددة علددى  .1
 الجرل. إذا لم يتوقف النلخ ح   عفر دقائق ،اضغط بفكل أقوى  وو من قة أوسع.

 الرباط الضاغط  وو الضماد يمكي أ  يجعلك قادرا، على العناية بمصاباي  حريي. .2
 بل ضع المليد  وقها. ،الضمادات الممتلئة بالدمال تر ع أو تبد   .3
 أو شاشا، معقما،، أو   ابا،. ،إذا لم تتو ر القاازات استخدم حا لا،  حر .4
علدددى تقلادددل  ريدددا  الددددم بالمفدددار ة مدددع الضدددغط  اسدددتخدم ر دددع ال دددرخ للمسددداعدة ،إذا اسدددتمر الندددلخ .5

 المباشر على الجرل. 
 -اا :شددريان ة لتقلاددل  ريددا  الدددم موضددع هددذه النقدداط هددرإذا اسددتمر النددلخ طبددق ضددغ ا، علددى نق ددة  .6

 مع استخدام الضغط المباشر على الجرول.  ( خذي -عضدي ب 
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  Internal Bleedingثانياا: النزف الداخلي  

نجم يحدا النلخ الداحلر عندما يكو  الجلددد غاددر متمددلو، والدددم غاددر مرئددر. قددد يكددو  مددي الصددعب  فدداه وقددد يكددو  مهددددا، للح دداة ، يدد 
 عي األذيات التر ال تملو الجلد أو مي اض رابات غار رض ة مثل القرل.

 

  ?What to Look Forنبحث؟  ّماع

 يمكي أ  تبقى ع مات النلخ الداحلر عدة أيام حتى تظهر ويمكي أ  تتظاهر بد:

 تكدم أو رضوض الجلد. •
 .وقاؤ   مؤلم، ب ي متكدم، متوتر، •
 أو تكدم على  دار الصدر.  كسور أض ع، •
 ق اء الدموي أو السعا  مع دم. ام •
 تغوط ز تر أو ه ه دم أحمر صريب.  •

 What to Doماذا تفعل؟ 

 اتبع الخ وات التال ة  ر حالة النلخ الداحلر الخ ار.

 .  ABCDsراقب  .1
 توقع حدوا اق اء، إذا حصل ضع المصاب على  انبه األيسر لمنع االستنفاو. .2
 إنش وتغ اته بمع ف أو ب ان ة لتأماي الدخء.  12إلى 8بر ع ساقر المصاب  عالج الصدمة .3
 اطلب الرعاية ال ب ة. .4

 ل تفعل؟ تحذير:

ال تعددددِط المصدددداب أي شددددرء ل أكلدددده أو يفددددربه  قددددد يسددددبب الغث ددددا   •
والددذي قددد يددنجم عندده االستنفدداو ويددؤدي لحدددوا مضدداعاات  وامق دداء

 واحت طات.

 

 Bruisesالكدمات  

 هر نوع مي أنواع النلخ الداحلر لكنها غار مهددة للح اة و لمعالجتها:
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دق قة  لكي احم  لد المصاب مي عضة البرد وذلدك بوضدع   داب رطبدة بداي   20طبق الثلج لمدة   .1
القمداش الرطدب ينقدل البدرودة بفدكل أ ضدل مدي القمداش الجداخ الدذي يفدكل الثلج و لد المصاب.  

 . عازال، 
 إذا  ان  الكدمة بالساو أو الساعد ار ع ال رخ إذا لم يكي مكسورا،.  .2
 إذا  ان  الساو أو الساعد مصابة طبق رباطا، مرنا، مع ر ادة باي الرباط و  دمة الجلد.  .3
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 الصدمة

Shock (Hypo-Perfusion) 
 

بكم ددة  اه ددة ألي  ددلء مددي الجسددم.  تحدددا عندددما ال يصددل الدددم المؤ سددج ،هأو  فل تفار الصدمة إلى قصور  هاز الدورا 
الجهاز الدورانر بدر ة مددا  ددإ  امسددعاخ األولددر يجددب أ  ير ددل علددى معالجددة الصدددمة التددر تعتبددر مددي  ر  بما أ  أغلب األذيات تؤ ر  

 ة عند المصاباي بالجرول.أهم األسباب المؤدية للو ا

 

حسددب الجددلء مددي الجسددم المحددروم مددي األو سددجاي ومدددة الحرمددا  مددث ،: الدددما  بدددو   تكددو  األذيددة النا مددة عددي الصدددمة
دق قددة، الجلددد والعضدد ت حدد    90-45دقائق، األعضاء الحفوية ح    6-4ح    اي سوخ يتأذى ويتلف بفكل ال عكوؤأو سج

 ساعات.  3-6

 

 مكونات: ةالصدمة تخيل الجهان الدوراني بثالث ولفهم آلية

 مضخة عمل االقلب(. .1
 شبكة مي األناباب ااألوع ة الدموية(. .2
 كم ة مناسبة مي السائلاالدم( يضر عبر األناباب.  .3

 إ  أذية أي مي هذه المكونات يمكي أ  يحرم األنسجة مي الدم ويحدا ما يعرخ بالصدمة.

 

 

 

 كواحد من ثالثة أنماط حسب المكون الذي أصيب بالفشل:يمكن أن تصنف الصدمة 

 Cardiogentic Shockالصدمة القلبية  -1
تددنجم عددي  فددل القلددب بضددر الدددم الكددا ر  مددث ، أزمددة قلب ددة حددادة قددد تسددبب أذيددة لعضددلة القلددب 

 . وبالتالر ال يست  ع القلب التقلص بالتالر ال يست  ع د ع الدم ح   األوع ة الدموية
 Hypovolemic Shockالحجم  صدمة نقص -2
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إذا  دا  الددم هدو السدائل الماقدود تددعى الصددمة  حسارة  م ة هامة مي سوائل الجسدم.تنجم عي   
النله ددة. تفددمل األسددباب االحددرى التجادداخ نت جددة االق دداء، واالسددها ، والسددكري، وعدددم تندداو  وارد 

رة مي السوائل، وزيدادة تسدريب كاخ  مي السوائل وسوء استخدام المدرات الذي يؤدي لاقد  م ة  با
 المحالال السكرية. 

 Pip Failuair فشل األوعية الدموية -3
أو تنداو  المصداب لجرعدة زائددة مدي  عندما يصاب الجهاز العصبر مثل ا أذيدة النخداع الفدو ر،

 األدوية. 
و اهدا تتوسدع األوع دة الدمويدة ويصدبب  :Neurogenic Shockالصودمة عصوبية المنشوأ  •

   اخ لملئها.الدم غار 
: تحددا عندد بعدض المصداباي بإنتاندات  ر وم دة حادث Septic Shock الصدمة النتانيوة •

تاقد األوع ة الدموية المتأذية قدرتها على التقلص. نادرا، مدا يصدادخ المسدعف حداالت صددمة 
 . انتان ة أل  المصاباي بإنتانات  ر وم ة عادة يرا عو  المفاى مسبقا، ألسباب أحرى 

 

 

 Signs and Symptoms of Shock عالمات وأعراض الصدمة

 العالمات حسب ظهورها-األعراض السبب

 تغادددر الحالدددة الذهن دددة: قلدددق وعددددم ارت دددال -1 الدما  ال يتلقى  م ة  اه ة مي األو سجاي
 وعدوان ة وه اج

محدددداوالت القلددددب لتصددددح ب المفددددكلة بتحويددددل الدددددم مددددي 
األعضددداء الحاويدددة أي مدددي األعضددداء األقدددل حاويدددة إلدددى 

 الجلد إلى الدما  والقلب

 الجلد: شاحب وبارد ورطب  -2

 ق اءالغث ا  وام  -3 ق اء.الجهاز الهضمر يسبب الغث ا  وام تحو  الدم عي

نت جددة محاولددة القلددب ضددر دم أكثددر يحدددا تسددرع نددبض 
 / د وهو مؤشر ح ار وتسرع التناس أكثر 120أكثرمي

 مؤشر ح ار.  24مي 

 التغارات  ر الع مات الحاوية  -4
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أعدددراض احدددرى: ع ددددش وتوسدددع حدددددقات  -5 
وأح انددددا ازرقددددداو حاصدددددة  دددددر الفدددددااه وسدددددرير 

 األظا ر. 

 

 نبحث؟ ّماع

 .تغار  ر الحالة الذهن ة : قلق وعدم ارت ال •
 . لد شاحب بارد ورطب ،زرقة شااه وأظا ر •
 .ق اءإغث ا  و  •
 .تسرع تناس ونبض  •
 تكو  الصدمة شديدة.عدم استجابة عندما  •

 ماذا نفعل؟

حتى لو لم يكي لدى المصاب ع مات صدمة،  المساعدة األول ة يجب أ  تو ه لمعالجة الصدمة. ألنك تست  ع منددع ت ددور الصدددمة 
 بفكل أسوأ بالتالر منع حدوا األذيات غار العكوسة. 

 المهددة للح اة والفديدة منها. عالج األذيات  -1
 ضع المصاب مستلق ا، على ظهره. -2
 .إنش، ر ع ال ر اي يسمب للدم بالعودة مي الساقاي إلى القلب 12 -8ار ع ساقر المصاب  -3
 "" إذا كان الوجه محمراا ارفع الرأس وإذا كان  الوجه شاحباا ارفع  القدمين -4

 ب ان ات ومعاطف تحته و وقه.احم المصاب مي حسارة حرارة الجسم بوضع 
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 إنش 12-8(: وضعية الصدمة برفع الطرفين السفليين 3-6الشكل )
 

 

 

 ل تفعل :تحذير

 ددر الددرأؤ أو المصدداب بسددكتة دما  ددة،  ال تر ددع سدداقر المصدداب بأذيددات  •
وار دددع رأؤ المصددداب بفدددكل مسدددتق م إذا لدددم يكدددي هندددا، احتمدددا  األذيدددة 

 للعمود الاقري.
، أذيددددات العدددداي ال تضددددع المصدددداب بصددددعوبات تناسدددد ة، أذيددددات صدددددرية •

أو نوبات قلب دة علدى ظهدرهم بدل ضدعهم بوضدع ة نصدف  لدوؤ   ،النا ذة
 لمساعدة التناس.  

الق دداء علدى ظهدرهم بددل اسدتخدم وضدع ة اال اقددة. ال التضدع المصداباي با •
 تحر، المصاب أبدا،  ر حا  االشتباه بأذية  ر العمود الاقري. 

علدددى  ال تضدددع المدددرأة الحامدددل بالثلدددث األحادددر علدددى ظهرهدددا بدددل  ضدددعها •
 الوريد األ وخ السالر.  الجانب األيسر لتجنب انضغاط

 

 تحذير: ل تفعل
تناس المصاب  ر  ريؤ إنش أل  ذلك قد   12ال تر ع الساقاي أكثر مي   •

 بسبب ضغط األعضاء الب ن ة على الحجاب الحا ل. 
التدناس،   در ال تر ع  أقدام السرير أو نقالدة المصداباي أل  ذلدك قدد يدؤ ر •

 مسببا، وذمة دما  ة.   ه قد يعاق العود الوريدي الدماغركما أن
ؤ، سددددكتة ر الددددرأال تر ددددع ال ددددر اي السددددالااي عنددددد المصدددداباي بأذيددددات  دددد •

صدددعوبة بدددالتناس، أو  اقددددي الدددوعر بدددل ضدددع دما  دددة، أذيدددات صددددرية، 
 المصاب بالوضع ة المناسبة  ما ذ ر سابقا،.

 

  Emergency Blanketsالبطانيات السعافية 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

ة االنتفددار والتبخددر مددي سدد ب الجسددم، مثددل هددذا الاقدددا  ضددار سدداط% مددي حددرارة الجسددم بو 75 ددر حالددة الراحددة، تددتم حسددارة 
للمصاباي باألذيات. إ  الب ان ة االسعاه ة تقلل هذه األغ  ة الم ل ة باأللمناوم  قدا  حرارة الجسم عي طريق حماية س ب الجسم مي 

 ح ط. التعرض لدر ات حرارة باردة أو لت ارات الهواء، وبمنعها امشعاع الحراري مي الجسم للم

 

 ل تفعل :تحذير

ق دداء، بالتددالر االستنفدداو. يمكددي ه أو يفربه، قد يسبب الغث ددا  وامالمصاب أي شرء ل أكل  ال تعطِ 
 .أ  يسبب مضاعاات  ر حا  احتاج المصاب  للجراحة. استخدام أقمفة  نظ اة مفربة بالماء

 

 

 (: استثناءات وضعية الصدمة النموذجية 2-6المهارة )
 إنش. ال تر ع قدمر السرير أو الاراش.            12-8الوضع ة المعتادة  ر الصدمة، ر ع الساقاي 

 الستثناءات: 

 ال تر ع الرأؤ  ر أذياته أو السكتة الدما  ة. -1
 وضع المريض غار الواعر وغار المستجاب والمصاب باالق اء على  انبه األيسر.                    -2
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 الجلوؤ للمصاباي بصعوبات تناس ة أو أذيات الصدر أو نوبات قلب ة.        استخدم وضع ة نصف -3
 .ابق المصاب مس حا، إذا و د أذية بالعمود الاقري أو الرقبة أو لديه  سر -4
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