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 Injuries األذيات

 
 Woundsالجروح 

 Dressings & Bandagesاألربطة والضمادات 

 Burnsالحروق 

 Head & Spinal Injuriesأذيات الرأس والعمود الفقري 

 Chest, Abdomen & Pelvis Injuries  أذيات الصدر والبطن والحوض

  Bones, Joints,&Muscles Injuriesالعظام والمفاصل والعضالت    أذيات

 Extremities Injuriesأذيات األطراف 

 Extremities Splinting جبائر األطراف
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 المحاضرة السابعة
 Wounds الجروح

 Open Woundsأواًل: الجروح المفتوحة 

 المصابون بجروح مفتوحة عرضة لفقدان الدم والخمج. الجلد حيث يحدث نزف دموي خارجي و الجرح المفتوح هو تفرق في سطح 

 

 هناك أنواع عديدة من الجروح المفتوحة

تكووووون الطاقووووة ال ووووطحمة مووووع الجلوووود مفقووووود  موووو   و بوووودون نووووزف دموووووي  :Abrasionالسحححححجة  -1
صوبمة فوي الجلود و مأوع  ن تكوون فوويوا  وسوا  موع وال حجات مؤلمة ب وب  تخور ا الايايوات ال 

األرض. هوو ا الاووو  مووع الجووروح يمأووع  ن يأووون خطيوورا  ان ةووم  م وواحة واسوو ة مووع الجلوود  و ان 
 انغرزت ضماه ماد  غر اة.

هو جرح ذو حواف مشرةر ، غيور ماتمموة غالاوا  موا يأوون سوباه التمز و    :Lacerationالتهتك   -2
 ال امف لا مج الجلد.

هووي جووروح ذات حووواف ناعمووة لمووا فووي الاووو  الجراحووي  و ووو  الووورق. : ncisionsIلشححقوق ا -3
 ت تمد لممة الازف على عم  الجرح ومأانه وحجمه.

جوووروح عممقوووة، ضووومقة تشوووم  الجلووود واألعووووال التوووي تحتوووه، م ووو  الجووورح  :Punctures الثقحححو  -4
تاقوى  وعوالي الخطوور  للخموج لموا يمأوع  ن  ا  وصوغير   ا  بواسطة سمخ  و سأيع. يأون المدخ  ضومق

 الجرح. األدا  الطاعاة مغروز  في
مع الجلد اما  ن ياقى م لقا  بالج م  ضما   و فقدان جزل   :Avulsionالجرح االنقالعي )تآكل(   -5

 و يافص  تماما . يمأع  ن يازف ه ا الاو  مع الجروح بشد ، وإن لانت الشر حة الجلدية ما تزال 
 ووة  و مقلو ووة يجوو   ن نردهووا الووى مأانيووا الطبم ووي. والتيصوو  غالاووا  مووا يصووي  األذن متصوولة، مطو 

 واألصاب  واأليدي.
يشوم  هو ا الاوو  ازالوة جوزل موع الج وم بوالقط  الحواد  و بوالتمز      :Amputationالجرح البحاتر   -6

 صما باإلصا   و اإلبيام، واليد، والقدم، وال را ، واألرج .
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Laceration Abrasion 

  
Puncture Incision 

 
Avulsion 

 االنقالع  5الثقب، 4الشق ،   3التهتك،  2السحجة،  1(: أنواع الجروح المفتوحة. 1-7الشكل ) 

 ماذا نفعل؟

احووم نف وو  مووع ال وودوء بارتوودال وفووازات مطا مووة و اذا لووم تتوووفر اسووتخدم عوود   اقووات مووع الشووا   و وطوو  مووع الب سووتم   و  -1
 نه يمأا   ن ت تخدم يد المصاب لتأميع ضووغب بيوودى علووى الجوورح و جوو    ا اةرائح مع الحقائ   و مواد عازلة للمال. حتى 

 ار ة ا  لخمار  خير.ت تخدم يدك ع
 لرؤ ة مصدر الازف. يااصشف عع الجرح بخل  األلا ة  و وط  -2
 فووه، وعاد الحاجة يمأع استخدام وسائ   خرء. مااةر    سمطر على الازف باستخدام ضغب   -3

   Cleaning a Woundتنظيف الجرح 

الاز ف و لكاه يج   ن يتم بأي  ر قة. في حالة يج   ن يامف جرح المصاب لتجا  الخمج. تاممف الجرح يمأع  ن ي ب  عود   
نمف يدي  ودر ا مأان بالمال و الصابون ثم    اب  على الوماد موغو ا  بمأانه حتى تتأصد مع  ن الازف ود تووف.  ، الازف الغز ر

 . الاس القفاز اذا لان متوفرا  ونمف الجرح
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 :)مثل التهتك والشقوق ( في الجرح قليل العمق

اغ   داخ  الجرح بالمال والصابون )المال الاممف القاب  للشرب( حيث يج   ن توجه المال الى داخ  الجرح م  ال ماح له بالخروج  
المال. ان سأ   لتأميع الوغب والكممة ال زميع مع  ماه. اروال الجرح وتاممفه يحتاج لمصدر مال موغوط ومال الصابور لاف 

.  ال مع وعال  و استخدام محقاة لمسالم  ف ا   بشأ   لاف 

 

 الجاري من الصنبور  (: غسل الجرح بضغط الماء2-7الشكل ) 

 :في حالة الجرح عالي الخطورة لالنتان )عضة حيوان،جرح ملوث، طعنة ملوثة(

بي نمف الجرح ودر الم تطا  و ب   ابحث عع الرعاية الطبمة لتاممف الجرح. ان لات بمأان يا د  ص ر مع ساعة عع مرلز  
 . الجرح ةفالفي % اذا لان متوفرا .   ت تخدم ال ائ  الجراحي غير الممدد ألنه يؤذي الا ج و يؤثر 10البيتاديع 

 و   زل بوووأدوات م قموووة األج وووام الصوووغير  والاقايوووا التوووي لوووم توووزل بالغ ووو   و ا روال. فال وووحجات  .1
 الجروح األخرء التي لم تامف سوف تترك ع مة دائمة على جلد المصاب.

غووب الجوورح بوووماد عاوومم وحووافا علووى الوووماد نممفووا  وجافووا  وللحفوواع علووى الوووماد بمأانووه علووى  .2
بشأ  ر اط دائري  ص  وفي الماا   األخرء مع الج وم ثبوت  ا  استخدم ضماد  ال را   و ال اق،

لووى الج ووم، بالا وواة للجووروح وليلووة ال موو  يمأووع وضوو  مووراهم مووواد  الجيووات األر  ووة للوووماد ع
 للجراثمم.

 غير الوماد يومما  و شأ  عام غير الوماد عادما يصاح ر اا   و مت خا . .3

 

 Covering a Wound تغطية الجرح

بولي سووبور ع (. م وو  هوو ى –بطاقة رقمقة مع المرهم المواد للجراثمم )نيو سبور ع  بالا اة للجرح الصغير ال ي   يحتاج لخما ة غطه
 .وهي متوفر  بدون وصفة  بمة ا  تح   مع الجراثمم و   ت ب  ا  لبير  ا  المراهم يمأع  ن تقت  عدد
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تاقى تحته مؤدية لفرصة  صبر ألن الجراثمم يمأع  ن  ة ةر ب  ص ،سا الجرح بوماد عامم غير لزج و  تغل  الجرح بالكام  بو  غب  
 بوماد عامم. ي  ط  لحدوث الخمج مما لو ترك الجرح مفتوحا  وغ  

(  األول وهوووو الووووماد يوضووو  فووووق الجووورح لل ووومطر  علوووى bandage( واألر طوووة )dressing) يوجووود نوعوووان مختلفوووان موووع الوووومادات
ا مأووان. وال وواني وهووو الر وواط ي بووت األول فووي مأانووه و  حاجووة  ن يأووون الاووزف ولماوو  التلوووث، و جوو   ن يأووون عاممووا   و نممفووا ووودر 

 عامما .

ن تغييوور الوووماد يووؤخر ةووفال ااذا نزف الجوورح ب وود وضوو  الوووماد علمووه والتصوو  الوووماد بووالجرح، ابقووه فوووق الجوورح  ووول فتوور  الشووفال. 
اق ه بمال دافئ للم اعد  في ج   القشر   و الخ وور  الجرح و ز د فرصة حدوث الخمج. ان لان مع الوروري ازالة الوماد، يج   ن ن 

 فوق الجرح  ر ة وه ا ما يج   ازالة الوماد  سي . 

والوماد المت ووخ  يوووا يجوو  تغييوورى مووع  جوو   ،هابيئة ممتاز  لامو الجراثمم و تكاثر  دا    فالوماد الر   ي   غيار الوماد ان  صاح  ر اا ،
 الحفاع على ممير  فو .

 تحذير ال تفعل
د  و ووم اإلسوو اف بالمشووفى    تامووف الجووروح الكبيوور   و الملوثووة بشوود   و الميوودد  للحمووا  بوو  •

 يف   ذل . المتخص  
 .ه موض  ة  وود يأدم  و يرض الا ج  تفرك الجرح ألن •
الكحووول الطبووي بترليووز  ،%10ديع المرلووز  بقووو  )بيتوواديع  تغ وو  الجوورح بم تحووورات ا يووو  •

مرضووى يتح  ووون إن ب ووا الو  ا الج ووم لمووا تقتوو  الجووراثمم،%( فيووي مؤلمووة وتقتوو  خ يوو70
 .مع مرلاات ا يوديع

ةوفال فوي فيوو   يقتو  الجوراثمم و شوأ  م واصس يوؤثر سولاا     ت وت م  بيرول ويد الييودروجيع •
 الجرح.

  ت وووتخدم الموووراهم الموووواد  للجوووراثمم علوووى الجوووروح التوووي تحتووواج لخما وووة  و الجوووروح ال اقاوووة  •
علووى ال ووحجات والجووروح وليلووة  ن تماوو  الاووزح مووع الجوورح(. اسووتخدميا فقووب )فووالمراهم يمأووع 

 .ال م 
 .رح لتاممفه   دلي  يدعم ف اليته  تاق  الج •
  تغلووو  الجووورح بشووور ب  صووو  فوووالخمج  ص ووور حووودوثا  عاووود حووواس الجوووراثمم ضووومع الجووورح. ان  •

تجرء خما ة جروح األ وراف )يود  اح تجمي .حدثت ندبة يمأع ع جيا فمما ب د مع وب  جر 
سواعة موع األذيوة، و  وا  24ساعات، وجروح الور    و الجو   خو ل   8-6 و ودم( خ ل  

  يام. 5-3الجروح يمأع خما تيا ب د األذية ب 
   تتافس فوق الوماد  و الجرح. •
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 متى نحتاج للبحث عن الرعاية الطبية؟

 فييا  ج ام  جابمة ودخلت ضمايا  تر ة  و رم . الجروح التي انحشرت  •
 عوة الحيوان واإلن ان. •
 ساعات مع األذية. 8-6الجروح ال اقاة والمتيتكة و حب   ن تتم الخما ة اذا احتجاا ليا خ ل  •

 ج الطبووي  وواوات األخيوور   و خمووس سوواوات فووي حووال الجووروح الملوثووة، يجوو  تلامووه ال وو ال ي مصاب لووم يأخوو  لقوواح الكووزاز خوو ل عشوور 
 ساعة إلعاد  تمام ه ضد الكزاز. 72خ ل 

 

 Wound Infectionخمج الجرح 

و تطووور فييووا    و مأووع  ن ت طووي ةوو ورا  بووالحرار ، م مميا تتورم وتصوواح محموور همع الميم  ن ن رف لمف نميز الجرح المخموج ون الج
 لم مما ونابا، ل ل  ود يتشأ  الامح ال ي يخوورج مووع الجوورح. يمأووع  ن ي وواني المصوواب مووع الحمووى وتتووورم ال قوود اللم مووة لديووه، ووود 

. ان ياتشوور، وووود ي ووب  الموووتيمير خب  و عد  خطوط حمرال تمتد مع الجرح باتجاى القل  وه ى ع مة خطير  تدل علووى  ن الخمووج 
  روالات في ا ي اي وصول الخمج الى جياز الدوران )يدعى انتان الدم (.تطورت الحمى وال

 

 العوامل التي تزيد احتمال حدوث خمج الجرح هي:

 األوسا  و األج ام األجابمة المترولة بالجرح. •
 الا ج المتيتكة. •
  ذية ال مام ،المفص ،  و األر طة تحت الجرح . •
 جروح ال وات )بشر ة  م حيوانمة(. •
 و القدم. جروح اليد  •
 الجروح ال اقاة ال ممقة  و الجروح التي   يمأع نزحيا. •

 تتضمن مثل هذه المعالجة: و يمكن  أن يقرر الطبيب معالجة المريض بالمنزل، في المراحل المبكرة من خمج الجرح 

 الحفاع على الماطقة نممفة. •
 تاممف الجرح بالمال ال اخع  و تطبي  الكمادات الر اة ال اخاة.  •
 رف  الجزل المخموج مع الج م. •
 تطبي  مراهم الصادات الحيو ة. •
 تغيير الوماد يومما . •
 استدعال م اعد   بمة ان استمر الخمج  و ازداد سولا . •
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 (: جرح ملتي 3-7الشأ  )

 Tetanusالكزاز

تاتجووه الاأتير ووا وهوو ى الاأتير ووا  توجوود بووأي مأووان فووي ال ووالم وتشووأ  األبووواع التووي يمأووع  ن تقوواوم ل وود  سوواوات سووب  الكووزاز هووو ز فووان 
 وفا  ساو ا  ي ببيا الكزاز و ود يص  الروم الى مليون. 50000بمختلف المروف. ذلرت ماممة الصحة ال الممة  ن 

يحتوي على القلي  مع األول جيع )جرح ثاووو (، فهنيووا تاووتج الز فووان وهووو سووم  ا  الاأتير ا نف يا   ت ب  الكزاز، لكايا عادما تدخ  جرح
)خصوصوووا   ياالوودماع والاخووا  الشووولي ثووم ي ووب  تشوواج مجموعووات عووولمة محوودد   و تقلصوو  لووىاوي. ياتقوو  عبوور الجيوواز ال صووبي ووو 

 بالف (، ولمس هااك  ي  ضداد للز فان حالما يدخ  الجياز ال صبي.

، فيوووي توجووود  يووووا  بالتر وووة و،اوووار الشووووار ، وال وووماد ال وووووي للحووودائ ، وغوووائب ئ ةد    فقوووب عبووور الم وووادن الصوووا هووو ى الجرثوموووة   تاتقووو 
 الحيوانات األلمفة و التالي حتى الجروح القا  ة الصغير  يمأع  ن تدخ  ه ى الجراثمم الى الدوران الدموي. 

يحتاج ل ل لة  ساسمة مع اللقاحات لتحوير الجياز المااعي للدفا  ضد  يمأع  ن يما  التلامح حدوث الكزاز تماما .  ل  ةخ   
 . ساوات للحفاع على ذاصر  الجياز المااعي 10-5الز فان، ثم تكفي جرعة داعمة ل  

 هي: ز ساسية في اللقاحات الداعمة للكزاالقواعد األ

 . ي ةخ  مصاب بجرح وغير ملقح يج   ن يأخ  لقاح الكزاز وجرعة داعمة فورا   -1
 ا   وواوات األخيوور  يجوو   ن يتلقووى لقاحووالالوو ي لووم يأخوو  جرعووة داعمووة خوو ل عشوور المصوواب المماوو   -2

 .ا  داعم
 ما .داع ا  لقاح المصاب بجرح و ر ال ي لم يتل    -3
 خ ل الخمس ساوات األخير  يج   ن يتلقى لقاح داعم.  -4
 .الةساعة مع األذية لتكون ف  72جرعات التمام   باللقاح يج   ن ت طى خ ل ال -5
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 البتر

Amputation 
 

  Types of Amputationنماذج البتر

  ص ر مع األودام، و صاف البتر ح   نمب األذية:  عيعا يصي  البتر غالاا  األصاب ، األيدي، وال ر 

: وهووو وطو  نممووف، فاصو  بشووأ  للوي للجووزل. A guillotine amputation بتحر المقصححلة -1
 م   وط  اإلصا  بالماشار.

: يحودث فصو  الطورف بتحطومم الطورف، A crushing amputation الهحارس المحطح البتر  -2
 ة آلة تدور )عج ت تدور(.سا م   ما يحدث بو 

 : حيث ي لخ الجلد لما تخل  القفاز عع يدي .Degloving amputation  البتر السالخ -3

ة ل ناااض، وتا ح  ضمع الجزل الااوي، و اكما وطرها ، ب ب  مي  األوعمة الدمو  ا  لبير  ا  دمو   ا  يمأع  ن   ي ب  البتر الكام  نزف
 مؤدية لحدوث نزف ولي ، نشاهد الازف األصبر في حالة البتر الجزئي.

 

  

 بتر سالخ Bبتر ،  A(: 4-7الشأ  )

 

 ماذا نفعل؟

، و  تواس ا  سوممأ ا   و وماةو ا  جافو ا  سمطر على الازف بالوغب المااةر ورفو  الطورف. ضو  ضوماد  .1
نف   مع ال دوء بارتدال وفازات. نادرا  ما نحتاج عاصاة لقط  الترو ة، وإن استخدمت    ي  تحم ن  

 يمأع  ن تخرب الا ج واألوعمة الدمو ة واألعصاب وهي عااصر ميمة إلعاد  وصليا.
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 عالج المصاب مع الصدمة. .2
اإلصووابات مت وودد  غووب الطوورف المبتووور، وان  مأووع، خوو ى موو  المصوواب. بأوو  حووال، فووي حووا ت  .3

يمأع  ن يطل   ،  و عادما يقوم  نا  غير مؤهليع باق  المصابيع،األسااب، والحا ت الغاموة
 مع  حد ما  ن ياحث عع الجزل المبتور وإحوارى للمشفى.

 للعناية بالجزء المبتور

  تفرليووا   يحتوواج األجووزال المبتووور  عووع  ؛ان لووان ممأاووا ، اةووطف هوو ا الجووزل الموورتاب بالج ووم بمووال نممووف إلزالووة ال والوو  •
 الج م للتاممف.

 غب الجزل المبتور بشانة عاممة وجافة  و بأي وما  نممف. •
 المغطى بالقما  ال امم بحقياة ب ستمأمة  و وعال عازل للمال. ض  الجزل المبتور •
 ض  الحقياة  و الوعال وفمه الجزل المغطى في حوض مع ال لج. •
 .ا  ا ل  ا س اف فور  •

 

 
 

 (: العناية بالجزء المبتور6-7الشكل ) 
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إلعوواد  سوواعة هووي الحوود األوصووى  18 ؛سوواعات يأووون ليووا فرصووة حمووا  وليلووة 6األجزال المبتور  وغير المبوورد  والمترولووة لموود   ص وور مووع 
تتحم  األصاب  فتر    ول مع انقطا  ، ساعات 6-4م امأانمة الحما  خ ل . تفقد ال و ت المقطو  عايا الداألجزال المبتور  المبرد 

 ، واألوتار، ووليلة الترو ة. ر مع األ راف فيي تحتوي األر طةالترو ة  ص

 تحذير: ال تفعل
  تحاول  ن تقرر فمما اذا لان الجزل المبتور واب   للحما   م    و ان لان صغيرا  جدا     •

 اترك القرار للطبي . –ي تح  اإلنقاذ 
 وووج والووو ي بالموووال و وووو ف الا  ا  مشوووا  زل المبتوووور بقموووا  ر ووو  فيووو ا يج لوووهالجووو    تغوووب   •

 .سمج   اعاد  الوص  صعاة
  تطمر الجزل المبتور بال لج ب  ض ه فوق ال لج فهعاد  وص  األجووزال المصووابة بووور ة  •

 .ةصام  عاد  غير ناجح
   ت تخدم ال لج الجاف. •
ألخووورء المتصووولة بالج وووم الاووواوي بووو   عووود   تقطووو  الوصووو  الجلووودي  و الووووتري  و الباوووى ا •

 وض  الجزل بمأانه الطبم ي وغطاه بشا  عامم  و نممف و ض  ال لج خلفه  و فووه.
 

  Blistersالنفطات )الفقاعات( 

هووي تجموو  لل ووائ  بشووأ  فقاعووة تحووت بشوور  الجلوود. هوو ا الاحووث يرلووز فقووب علووى الفقاعووات الااتجووة عووع ا حتكوواك ولوومس علووى الفقاعووات 
 الااجمة عع الحروق، و ذية الصام ، وا رتكاسات الدوائمة، وعا الحشرات واألفاعي،  و التما  م  األعشاب ال امة.

 

علووى الا ووج الداعمووة بالتووالي، يافصوو  الجلوود الووى  اقتوويع وتمتلووئ الم ووافة  ا  دائموو  ا  لقوودم ضووغطي ووب  ا حتكوواك بوويع بطانووة الحوو ال وجلوود ا
 يا. و ضما  بيايما بال ائ ، ه ا ال ائ  يمأع  ن يجتم  اما تحت الطاقة الخارجمة للجلد

  ماذا نفعل؟

 عاد ا هتمام بالفقاعة ا حتكاصمة حاول:

 تجا  مخا ر حدوث ا نتان. •
 .هوانزعاج  لم المصاب نقاصا •
 ايقاف تطور الفقاعة. •

 

يتم تحديد ال ااية المااساة للفقاعة ح وو  موو يووا وحجميووا، فووهن  صوواحت ماطقووة مووع الجلوود بشووأ  بق ووة مؤلمووة، محموور  وسوواخاة،  بوو  
 الماطقة بشر ب له ةأ  ةامة الجلد. مع  لمايوم الفوة،  و غب   ا   صق ا  و قو  ةر ط
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مغلقة وغير مؤلمة، نغطييا بشر ب  ص  لتمم للمال، و ج   ن ياقى الشر ب  فوووق الفقاعووة ل وود   يووام، ألن ان لانت الفقاعة في القدم 
ازالة الشر ب ال ص  وب  ا لتئام سمأشف الجلد غير المحمووي بتمز قووه سووطح الفقاعووة. لكووع اذا  صوواح الشوور ب ال صوو  ر اووا   و ملوثووا  

تمز وو  الفقاعووة. ت ووتجي  عوواد  الفقاعووات الصووغير ، وخصوصووا  علووى ماووا   ا سووتااد، يج  عادها تبديلووه حتووى لووو لووان هاوواك خطووور  ل
 بشأ   فو  ان ترلت لوحدها دون تدخ .

 

 

 (: فقاعة القدم الناجمة عن االحتكاك7-7الشكل )            
 

 ماذا نفعل في حالة تشكل الفقاعة؟ 

 .نمف الماطقة بالمال والصابون  و الم ح بالكحول دون الفرك -1
ة ر   ابوور  م قووم. اضووغب إلخووراج ال ووائ  مووع الفقاعووة سووا انزح ل  ال ائ  مع الفقاعة بهحداث عد  ثقوب بقاعد  الفقاعة بو  -2

 و  تاز  سطح الفقاعة ا  اذا تمزق.
ل لتياب وغب الفقاعووة بوووماد ضوواغب ألن، الوووغب يووؤمع ت مووس سووطح الفقاعووة موو  واعوودتيا بوو ل ،        ض  مراهم مواد -3

 قاعة ل مت ل بال ائ  ب د  ن يأون ود نزح مايا.ت ود الف
 يمأع تطبي  ما سب  على الفقاعة المغلقة. -4
 خبر الطبي . (، وإن وجدت وجود ع مات الخمج )احمرار، قمح بدل الوماد يومما  وتأصد مع عدم -5

 

يوووزال سوووطح الفقاعوووة الوو ي ي تبووور  فوووو  ضوووماد فوووي حووال وجوووود الخموووج، وحالموووا تفوووتح الفقاعووة يجووو  غ ووو  الماطقوووة بالموووال  ،اسووت اائما  
 يوم  و حتى يتشأ  جلد جديد.  14-10والصابون لما  حدوث خمج آخر، لما يج  استخدام ضماد عامم  لمد  
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ح الفقاعووة فووي حالووة تمزوووه الجزئووي، ووود ي ووب  تمووزق الجلوود  ن ازالووة سووط ح وواان حتى م  عدم وجود ع مات الخمج، يجوو   ن تووو  ب 
الفقاعووة  صبر، في ه ى الحا ت، است م  مق  ن ج م قووم إلزالووة الجلوود المتخوورب مووع سووطح  ا  مفتوح ا  المجاور للفقاعة م باا  ب ل  جرح

 . وحتى حواف الا ج ال لممة

 

 
 

 (: العناية بالفقاعة 8-7الشكل ) 
 

 الفقاعة:كيفية تجنب حدوث 

الحفاع على الجلد زلقا  ومحمما  سوف ياق  احتموال تشوأ  الفقاعوة. وضو  األةور ة ال صوقة الواقموة  -1
على الماطقة المحتملة اإلصابة م   حول ابيام القدم، يمأع  ن ي اعد في انقاص تشأ  الفقاعة ألنه  

 .يج   احتكاك بطانة الح ال  و الجوارب م  الشر ب بد   مع الجلد مااةر 
 فو  مع القطع في  د  ان ارتدال األلا ة المااساة يمأع  ن يما  تشأ  الفقاعة، فجوارب األصر لم  ت   -2

يجو   تموت  ا حتكواك.تجا  حدوث فقاعات القدم ألنيا تصا  موع  اقوات عديود  ومصوممة بحيوث 
تجا  األجر ة المصاوعة مع  ي موواد صوااعمة ألنيوا ت وب  احتكاصوا  لبيورا ، لموا يجو  ارتودال وفوازات 

 لحماية جلد اليديع.
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 ي ةوويل يمأووع الامووام بووه إلبقووال الجلوود جافووا ، يمأووع  ن يوواق  تشووأ  الفقاعووات. الجلوود الر وو   ص وور  -3
جوودا .  حوود الطووورق لماوو  حووودوث  عرضووة لاصووابة بالفقاعوووات مووع الجلوود الجووواف  و مووع الجلوود الر ووو  

الفقاعووة، هووو ارتوودال جوووارب تمووت  ر و ووة الجلوود، لمووا وجوود  ن تطبيوو  موووادات الت وورق علووى القوودم 
 ياق  تشأ  الفقاعات الخطير .

  Impaled Objects األجسام المنغرزة

ال ووأاصيع ووطوو  البلووور. اإلسوو اف األولووي المااسوو  هووو يحدث انغراز األج ام بأةأال عديد  و أحجام عديد  مع األو م والمفكات الى 
  ن ن بت الج م الماغرز ألنه يمأع  ن يأون هااك  ذية داخلمة خطير .

 

 
              

 (: جس  منغرز بالصدر9-7الشكل ) 

 

 ماذا نفعل ؟

 وضوورر ن ووج ا  اضووافم ا    تووزل  و تحوورك الج ووم األجابووي، ألن الحرلووة بووأي ةووأ  يمأووع  ن ت ووب  نزفوو .1
 اضافي.

ان لانت األلا وة تغطوي الج وم األجابوي  اصشف عع الماطقة و زل  ي  لا ة تحمب بالماطقة المتأذية، .2
 اترليا بمأانيا، ألن حرلتيا ود ي ب  تحرك الج م األجابي.

ة وما ،   توغب مااةور  علموه سا سمطر على  ي نزف بالوغب المااةر، احب الج م األجابي بو  .3
 الجرح خصوصا  ان لان للج م األجابي حواف حاد .و  حتى على 

%  75حا وة  ا حوله. يقترح ب ا الخبورال ا  نممف ا   و وماة  ا  سممأ  ا  ثبت الج م األجابي و ثبت ضماد  .4
 .ة وما  سمم   و ضماد سمم  إلنقاص حرلتهسا مع الج م األجابي بو 
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  تقصر الج م بقصوه  .سي انق   ول الج م فقب ان لان ضرور ا  لل ماح باق  المصاب بشأ    .5
بوأي اهتوزاز  يجو   ن تتو لر  ن المصواب سووف يشو ر  ،تأصد مع ت بيت الج م وب  تقصيرى   و بأ رى.

 ، ول ل  فهن اإلصابة ود ت ول.بالج م  ثاال تقصيرى
 

 Impaled Object in the Cheek األجسام المنغرزة بالوجنة

 بالوجاة. ا  بي فييا، خارج مرلز  بي، هي عادما يأون الج م ماغرز الحالة الوحيد  التي مع اآلمع  نز  الج م األجا 

 

 ماذا نفعل؟

: فوووهن لوووان الج وووم يختووورق الخووود و نوووت  ب ووود موووع زموووع سووواعة عوووع تفححححإل ابصحححابة داخحححل الفححح  -1
 الم اعد  الطبمة، يج   ن تز   الج م.

ض  اصا يع على الج م ،هزى واسحاه بلطف با تجاى ال ي دخ  ماه، ان لم يأع   انزع الجس : -2
 مع ال ي  ازالته، اترله بمأانه و ثبته بوماد سمم .

ض  ضمادات فوق الجورح داخو  الفوم، بويع الخود واألسواان.  سيطر على النزف بعد إزالة الجس : -3
لو ل   جورء التاف وي للمور ا،المفوي الوماد سوف ي اعد في ال ومطر  علوى الاوزف و لوع يوؤثر 

 على الجرح مع الخارج. ا  سممأ ا  ض  ضماد 
 

 Impaled Object in the Eye األجسام المنغرزة بالعين

مايمووا مملووول  بال ووائ ،     نوووغب علووى لوور  ال وويع، ألنيووا تتووألف مووع حجوورتيع، لوو  واحوود اذا انغوورز ج ووم فووي ال وويع، مووع األساسووي   ا 
 والوغب سوف ي ب  انز اح ال ائ  مع مأانه مما يز د الحالة سولا .

 ماذا نفعل ؟

ة ضماد سمم   و  ومشة نممفة وفي حال سا في األج ام الطو لة الاافر  ثبتيا بو  ثبت الجس : .1
ئر وة   األج ام القصير  ض  وساد  حلاموة حوول ال ويع تغطوي هو ى الوسواد  الحلاموة ب صوابة دا

ت موووس الج وووم. يمأاووو  وضووو  لووووب موووع الوووورق الوووواوي فووووق ال ووويع المصوووابة لماووو  ا صوووطدام 
 .بالج م وما  لفمه بشأ  عابر

يوورء م مووم الخبوورال  ن تغطمووة ال وويع غيوور المصووابة يماوو  الحرلووة  :العححين غيححر المصححابة ط  غحح   .2
بتحوورك ال وويع غيوور المصووابة و بوو ل  تووزداد  ع المصووابة ) تتحوورك ال وويع المصووابةالتوافامووة لل ووي
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األذية سولا (. تو لر  ن المصواب   ي وتطم  الرؤ وة ألن عياموه ا ثاويع تموت تغطيتيموا وسووف 
 يأون ولقا  ل اك يج   ن ت لمه بأ  ما تف   له.

 اطلب الرعاية الطبية فورًا. .3
 
 Slivers الشظايا الصغيرة

 و الم وودن مؤلمووة وميمجووة ، لوو ل  يمأووع  ن ت ووب  الخمووج، و  ووب  حجميووا وتوضوو يا يمأووع  ن تكووون الشوومايا الصووغير  مووع الخشوو  
ة ملقب.  حمانا  يأون مع الوروري ناا نياية الج ووم بوور   ابوور  م قووم وج وو  الج ووم سا بشأ  ةائ  باألصاب  يمأع ازالتيا ب يولة بو 

 .ا   صق ا  ة المال والصابون و ض  ةر طسا ة الملقب. ب د ازالة الا ر  نمف مأان الشممة بو سا واب   ل م اك به بو 

 
 Cactus Spinesأشواك الصبار 

الااتجووة عووع ال قوووب التووي ت ووببيا  ةووواك الصوواار نووادر ، وإزالووة  الصوواار جووزل مووع البيئووة الصووحراو ة و ي ووتخدم لااووات ز اووة. األخموواج
 األةواك مملة ألن مع الص و ة رؤ تيا.

 
 30لووه لياشووف علووى األووو  هااك  ر قة  خرء إلزالة  ةواك الصاار بأعداد لبير  هي  ن نطلي الماطقة بطاقة رقمقة غوورال الخشوو  ونتر 

، ووض   اقة وحيد  مووع الشووا  ى  اقات يج   الدحرجة  ص ر سيولةن وض  الغرال علبابل دحرج الاياية الجافة للغرال. ا  دقمقة ثم،
 و بشأ  لطمف على ال جياة التي ما تزال  ر ة ي اعد في ازالة م مم األةواك.

 
% مووع األةووواك حتووى ب وود عوود  محوواو ت.   ت ووتخدم الغوورال الممتوواز إلزالووة 30ب وويولة  وان اسووتخدام الشوور ب ال صوو  يز وو  ب وورعة 

األةواك ألنه   يشأ   اقة وابلووة للدحرجووة علووى الجلوود،   يوووا  يطوووي ر   األةووواك فوووق الجلوود، و مأووع  ن ي ووب  اسووتخدامه المتكوورر 
 تيمج الجلد.

 

  Fishhook خطاف صنارة السمك

لماغوورز  بمأانيووا و  تحوواول ازالتيووا ان لانووت األذيووة ور اووة مووع ال وويع  و األوعمووة واألعصوواب،  و ان لووان ضوو  لصوواوة علووى الصوواار   ا
.  المصاب غير مت اون 

 
ان دخلت ر   الخطاف فقب دون  جاحته، اسح  الخطاف للخلف، ب د ذل  عالج الجرح لجرح ثاو  وا ل  ر ي الطبي  في الحاجة 

 خطاف في الجلد اتا  ه ى اإلجرالات:للقاح الكزاز. ان دخلت  جاحة ال
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 ان لانت الرعاية الطبمة ور اة، انق  المصاب ود  الطبي  يز   الخطاف. .1
زل الخطووواف اموووا بأ بوووة  و بملقوووب  و بطر قوووة خووومب  ان لاوووت بماطقوووة ب يووود  عوووع مرلوووز  بوووي  .2

 الصاار . 
 ( "pliers method )"push and cutطريقة الملقط  •

ألنيا يمأع  ن ت ب   ذية ةديد  زائود  ان  ه ى الطر قة إلزالة الخطاف،استخدم ب ااية ةديد   
تووم دفوو  الخطوواف باتجوواى  وعمووة  و  عصوواب  و  وتووار. اسووتخدام الملقووب المووزود بماشووار ألنووه 
مااسوو  جوودا ، و حمانووا تاطموور األجاحووة بشووأ  عميوو  جوودا . اختبوور الملقووب بقطوو   ولووي لخطوواف 

  مماث  وب  استخدامه بي ى الحالة.
A. ا  حول الخطاف لمحاولة الش ور بهاستخدم ضغطا  خ مف. 
B. وهمووي، حتووى تخوورج نيايووة الجاوواح مووع الجلوود مووع  ع  ادفووا الخطوواف  ص وور بشووأ  موواح

 جية اخرء 
C.  خرج الخطاف مع نقطة دخوله. اوط  جااح الخطاف ثم 
D.  الكزاز.ب د ازالة الخطاف عالج الجرح ،استشر الرعاية الطبمة حول الحاجة للقاح 

 : "fish-line method "push and pullطريقة خيط الصنارة  •

A. .اعقد خمب الصاار  على الجزل الماحاي  و الم قوف مع الخطاف المغروز 
B. .ثبت الماطقة المغروز بيا الخطاف 
C.  حول الخطاف المغروز حتى يش ر المصاب بخدر مؤوت. ا  وو   ا  استخدم ج ا 
D. ،علووى ةوواك  الخطوواف ليسووف  بيامووا تيووز اليوود األخوورء الخوومب المر وووط علووى الخطوواف، والشوود  اضووغب بيوود

للجلوود وهأووو ا فوووهن الخطوواف سووومخرج موووع نفووس ماطقوووة الووودخول   وووا  مطبوو  علوووى الخووومب يجوو   ن يأوووون مواز ال
 م  ولي  مع األلم.نف يا

E. طاف عالج الجرح ،استشر الرعاية الطبمة حول الحاجة للقاح الكزاز.ب د ازالة الخ 
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 (: نزع  خطاف صنارة الصيد 10-7الشكل ) 

 Closed Woundsثانيًا: الجروح المغلقة 

 ضمع م احة محدد .تحدث عادما يصطدم ج م ا ن ان بج م  للي ، ياقى الجلد سلمما  بياما الا ج تحت الجلد تتأذء م باة الازف 

 وهناك ثالثة نماذج للجروح المغلقة :

 Bruises and Contusionsالكدمات و الرضوض  ▪
سوواعة  48-24تحدث عادما يتجم  الدم تحت الجلد بالماطقة المصابة ، يشأو المر ا مع األلم والتووورم الفوووري  و حتووى خوو ل 

 .حالما يتجم  الدم و يمأع ظيور اسوداد  و ازرواق بالماطقة

 Hematomaالورم الدموي   ▪
 تخ ر دموي تحت الجلد، يتراف  م  انتفا   و ازرواق.
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 Crush Injuriesاألذيات الهارسة  ▪
تحدث عاد تطبي  القوووء ال امفووة، والتووي يمأووع  ن تووؤذي األعوووال الحيو ووة وال مووام بوودون  ذيووة الجلوود  و جرحووه. األذيووات اليارسووة 

 ، وفقدان وظمفة عوو ة.ا  ، و لما  متغير اللون، وتور   مع ال  مات واألعراضتتو يمأع  ن ت ب  مشألة  ساسمة لالك ر،

 

 ماذا نفعل؟

 دقمقة . 20سمطر على الازف بتطبي  وساد  ثلج لمد    تز د عع   .1
 ض  عصابة مرنة)بوند( تحتيا ةا  مطوي بشأ  وساد  بيع ال صابة و بيع الجلد . .2
 تحرء عع وجود ل ر محتم . .3
 المصاب فوق م توء ول  المر ا إلنقاص األلم والتورم.ارف  الطرف  .4

 Wounds that Require Medical Attentionالجروح التي تحتاج تدخل الرعاية الطبية 

   .الازف الشر اني .1
 .الازف غير م مطر علمه .2
 الجرح عمي ، م  تمزق،  و انق   وال ي:   .3

 .يصي  ال و ت  و ال مم  و يص  الييا •
 .زل مفصلي متحرك )مرف ، رلاة(عادما يأون في ج •
 .يمي  لمشأ  حفر  واس ة •
 ) حيث يمأع  ن يصي  األعصاب(. و راحتيا عادما يشم  ابيام يد المصاب •

 .الجرح ثاو  عمي   و لبير .4
 الج م المغروز عممقا  ميما لان حجمه. .5
 .الج م األجابي الااوي بالجرح .6
 ال وة الحيوانمة  و الاشر ة.  .7
 امأانمة حصول ندبة مرئمة وواضحة. .8
 جرح واس  وعمي  بشأ  فجو   .9

 جرح جفع ال يع )لما  هبوط الجفع(. .10
 ة  بالشفة.  .11
 الازف الداخلي. .12
 جرح ل ت متأصدا  مع لم مة ع جه. .13
 مر ا غير ملقح ضد الكزاز حتى تار خ اإلصابة. .14

 

 Sutures (Stitches)خياطة الجروح 

سوواعات مووع األذيووة، وخما ووة الجوورح ت وومح بالشووفال األسوور ، وإنقوواص  8-6ان احتجاووا الووى خما ووة يجوو   ن تجوورء بيوود الطبيوو  خوو ل 
 حدوث الخمج وحدوث الادبات.
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 الجروح التي ال تحتاج خياطة مثل :

 الجرح ال ي ت ود حوافه متقابلة بشأ  مااس   ▪
 ولي .الجروح األو  مع  ول انا واحد وعم   ▪

 

 Gunshot Wounds جروح الطلق الناري 

 :اآلتمةت ب  االرصاصة ح   سرعتيا   ذية بالطرق 

 التمزيق أو التحطي  .1
عاوود اختووراق الرصاصووة للا ووج تتمووزق، وهوو ا هووو التووأثير الرئم ووي للطلقووات ذات ال وورعة الماخفوووة. والتمووزق الاوواجم عووع دخووول 

عاد  غير خطير ا  اذا  صابت الطلقة  عوووال حيو ووة  و  وعمووة لبيوور ، والرصاصووة تووؤذي الا ووج التووي تخترويووا  و مرورها الطلقة  
 اتج مشابه لجرح ال أيع.و ت م يا مااةر ، بالتاي فالجرح الا 

 أمواج الصدمة و إحداث التجويف المؤقت .2
عاد اختراق الرصاصة تاتشر  مواج صدمة ب ب  الرصاصة عاد سيرها، وه ى األمواج تا د الا ووج و حوودث تجو ووف مؤوووت يمأووع 

 فراغووا . يحوودث مر  وطر الرصاصة. وحالمووا يتشووأ  الجوووف المؤوووت يتشووأ  داخلووه ضووغب سوولبي محوودثا    30 ن يأون بقطر ي اوي  
التجو ووف المؤوووت  فقووب فووي الطلقووات ذات ال وورعة ال المووة وهووو ال ووب  الرئم ووي للتووأثير التخر بووي اليائوو  و  ووتمر التجو ووف فقووب 

 ألجزال مع ال انمة لكاه يمأع  ن يؤذي ال و ت واألعصاب واألوعمة الدمو ة وال مم.  

ي الجوورح ال اووو  هاوواك فوهتووان فوهووة دخووول وفوهووة خووروج. فووي حالووة في الجرح المخترق، هااك فوهووة دخووول دون فوهووة خووروج، وفوو 
حجووم فوهووة ب الطلقات ذات ال رعة ال المة فوهة الخروج  صبر مع فوهة الدخول، وفي الطلقات ماخفوة ال رعة فوهووة الخووروج هووي 

ألن الغووازات الصووادر  مووع  ، وفي جرح الطلقة مع م افة ور اة يمأع  ن تكون فوهة الوودخول  صبوور مووع فوهووة الخووروجنف يا  الدخول
 البادقمة تز د مع  ذية الا ج ال طحمة.

واسوومة لووال مم يمأووع  ن تحطمووه وتفجوورى هووو وواووا  ال مووم ممووا يز وود األذيووة سووولا . هاوواك  لقووات متفجوور   ا  ان  صووابت الطلقووة ن ووج
 .تاشطر عاد اإلصابة وتحدث اصابة  وس  و خطر مع التي تحدثيا الطلقة التي ت ير بخب م تامم

  ؟ماذا نفعل

 بغا الامر عع نو  الجرح، فهن ا س اف األولي للجرح نف ه في  ي جرح:

  ABCDsراو   •
 اصشف عع الجرح وابحث عع نقطة الدخول ونقطة الخروج. •
 سمطر على الازف بالوغب المااةر.  •
 على الجرح وثبته بر اط. ا  وعامم ا  جاف ا  ض  ضماد •
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 عالج الصدمة.  •
 هادئا .حافا على المر ا  •
 استد  الطبي  فورا . •

 ال تفعل :تحذير
   تحاول ازالة  ية مواد مع جرح الطل  الااري يتم ذل  في المشفى. •

 

 Legal Aspects الوجهة القانونية 

 رتبط جروح الطلق الناري بقضايا قانونية وجنائية لذلك:ت

جيوود  ليوو ى الم حمووات. احووتفا يجوو   ن تم ووع الاموور ب وواحة الجر مووة و الوووحمة، حووافا علووى ذاصوور   •
بووود ئ  محتملوووة،  و حوووافا علييوووا م ووو  عقووو  الخر وووو  و  تلموووس  و تحووورك  ي ةووويل ا  ان لوووان 

 ضرور ا  لم الجة الوحمة.
)انتحووار، هجوووم،  لشوور ة بغووا الاموور عووع لونيووا مت موود صوو  جووروح الطلوو  الاوواري يجوو   ن تحووال ل •

 دفا  عع الافس، وت  عمد (،  و حادث غير مقصود.

  

A:   قد يرافق جرح فوهة الدخول وجود حرق
 حول الحواف.

B فوهة الخروج أكبر وتسبب أذية اكبر :
 لألنسجة. 

 (: جرح الطلق الناري 11-7الشكل ) 
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