
 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 المحاضرة الثامنة 

 الضمادات واألربطة

Dressings and Bandages 
 

  Dressing  الضمادات 
 ويالمسه بشكل مباشر. لذلك يجب أن يكون الضماد: الجرح المفتوح  لضمادغطي اي 

 نظيفا . قماشا  استخدم  ،م يكن متوفرا  إذا ل  .عقيما   .1
 .الجرح مساحة  أكبر من .2
 .الجرح متساويا  علىضغطا   يحققناعما  و سميكا   .3
 ة.حر  أطرافه .4

 

 الهدف من الضماد: 

 .وقف النزف •
 ه.وتلوث  منع إلتهاب الجرح •
 .امتصاص الدم ومفرزات الجرح •
 .حماية الجرح من تفاقم اإلصابة •
 

 تحذير: ال تفعل 
يمكتتن أن تتتدلل أليتتاف القطتتن إلتتى  ضتتماد.ال تستتتلمل القطتتن المنفتتور أو طتترات قطنيتتة ط •

 .الجرح ويكون من الصلب إزالتها
 .ألرى  طعبق بل غّطهلدم حتى يتوقف النزف با المبلل ضمادزع الن الت  •
 .بلل بالماء الدافئ و انزعه ،تغييرالملتصق بالجرح بقوة إذا احتاج لل ضمادال تنزع ال •

Types of Dressings  الضمادات  أنواع  

 Gauze Padsالقطع الطبية الشبكية  .1
تكتتون عقيمتتة إن لتتم تكتتن . قياستتات متنوعتتةبفتتي علتتب منفصتتلة ملتتدة مستتبقا  تستتتلمل للجتتروح الصتتغيرة 

بلت  القطتع الشتبكية بطانتة لاصتتة لحفظهتا متن اإللتصتاو بتالجرح وتستتخدم للجتتروح  الللبتة مكستو.ة.
 (1-8الشكل ) والحروو التي تفرز السوائل.
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 (1-8) الشكل 

 

  Adhesive Stripsاألشرطة الالصقة  .2
-8الشككل )واأل.بطتة. ضماد المن القطع  ا  تستلمل من أجل الجروح الصغيرة والسحجات وتكون مزيج

2) 
 

 
 (2-8الشكل ) 

 

   Trauma Dressingsالقطع الضاغطة الكبيرة .3
الملفوفتتة  الشخصتتية المناديتتل الصتتحية . يمكتتن ان تتت د مكونتتة متتن متتواد طبيتترة ستتميكة ماصتتة ملقمتتة

 (3-8الشكل ). عقيمةغير بسبب حجمها وقد.تها على االمتصاص وعادة  نفسها الغايةب
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 (3-8الشكل ) 

 

  Improvised Dressing  المرتجلة  الضمادات .4
قتتاد.ة علتتى ، و نظيفتتة الضتتمادات المرتجلتتة ينبغتتي أن تكتتون  ،الضتتمادات الملتتدة مستتبقا  عنتتدما ال تتتتوافر 

نظتتف قمتتار موجتتتود أو إذا أمتصتتاص، وناعمتتة لاليتتتة متتن الكتتتان قتتتد. اإلمكتتان. إمتتا أن يستتتتلمل اال
 يجف. هبالكحول وترط هللدة دقائق أو بلّ  هجف بكيّ يسمح الوقت يتم تلقيم قمار بالغلي وترطه 

 

   Applying a Sterile Dressingتطبيق الضمادات العقيمة 

 ماذا تفعل ؟ 

 .إذا طان باإلمكان ،اغسل يديك •
مباشرة فوو الجرح ال تسحبها فتتوو  هاامسك القطلة من الزاوية وضل ،متد لا.ج حدود الجرحي الكبير طفاية لالضماد  استخدم   •

 .الجرح
 الضمادبرباط ملقم. غِط قطلة •

 

 التفعل :تحذير
 .التي ستالمس للجرح الضماد ال تلمس أ  جزء من الجرح أو أ  جزء من قطع •
 الضماد. تتنفس أو تتكلم  فوو الجرح أو و  ال تسلل، •
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 Bandages  األربطة

 
 لك: ربطةيمكن أن تستخدم األ 

 .مكانه فوو الجرح المفتوحالضماد في تثبيت ا .1
 .لوقف النزيف ضمادالضغط المباشر فوو قطلة ال تحقق .2
  هو تقليلأمنع التو.م   .3
 .والثبات ألحد األطراف أو ألحد المفاصلتقديم الدعم  .4
 بالضرو.ة.  ا  لكنه ال يحتاج ألن يكون ملقم ا  نظيف رباطيجب أن يكون ال .5
 

 محكم الشد: رباطن الأ العالمات ب

 .از.قاو لفيف ألظافر اليد أو القدم •
 .هاز.قاو لون الجلد أو شحوب  •
 .هولز اإلحساس أو فقدان  •
 .برودة في الطرف •
 .أصابع القدم أو اليداللجز عن تحريك   •
 

 ال تفعل  : تحذير
 .اللقيمة أوال   الضمادمباشرة فوو الجرح، ضع قطع  رباطال تضع ال •
تأكتتتد دائمتتتا  متتتن نتتتب  ، لكتتتي ال يحتتتبس التتتدو.ة الدمويتتتة ،مشتتتدودا  جتتتدا   .باطتتتا  ال تضتتتع  •

 فك الرباط. الطرف إذا طنت ال تستطيع الشلو. بالنب  
 .بلد وقت قصيرقطع الضماد  زلق ن ت  فضفاضا  لد.جة أن .باطا  التضع  •
 .التترك النهايات المتدلية يمكن أن تللق في شيء ما •
 فوو الجرح. طاطيةالم .بطةال تستلمل األ •
 أن يشنقه.دائريا  حول عنق المصاب يمكن  .باطا  التضع  •
متتن أستتفل  فتتوو الجتترح بتتدال  متتن ذلتتك ابتتدأ بمكتتان واحتتد على شكل لفة  .باطا  ال تستلمل   •

 .الجرح وتابع نحو األعلى
 

و ستتبب األذيتتة لللضتتو أألنهتتا قتتد ت لكتتن لتتيس بمحكتتام شتتديد ، والجبتتائر فتتي مكانهتتا مادقطتتع الضتت  يبقتتوة طاةيتتة لتبقتت  .بطتتةاأل شتتديجتتب أن ت 
 .الدمو   جريانلاعرقلة 
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  Types of Bandagesأنواع الضمادات

 .بطةتوجد أ.بلة أنواع أساسية لأل

 

 Roller Bandages)دائرية(  األربطة الملفوفة .1
 :ألماكن الجسم المختلفة قياس عرض مختلفتكون بأطوال وأنواع مختلفة من المواد ألفضل النتائج استلمل 

 .إنش لألصابع  1عرض  •
 .إنش للرسغ و اليدين واألقدام  2عرض  •
 .إنش للمرفق والكواحل واألذ.ع  3عرض  •
 .إنش للرطبة والساو  4عرض  •

 

 Self-Adhering, Conforming Bandage الالصق  -األربطة ذاتية .2
 . وميزتها باللصق الذاتي تجللها سهلة االستلمال القياسات، على شكل لفات من مادة شبكية مرنة قليال  بلرض متنوع

 

   Gauze Rollersاللفات الشبكية .3
 . بطول عشر يا.دو  إنش(  3-2-1) بلرض متنوع القياساتوغير مرنة  ،لشنة ،قطنية

 

  Elastic Roller Bandagesاألربطة اللفائفية المرنة  .4
 ذ التت  الضتتمادال تستتتلمل فتتوو  .، بلتترض مختلتتف القياستتاتوالرضتتوضالشتتد اللضتتلي،  و   تستلمل للضغط في التواءات المفاصل،

 . لقماراالبيتمن .بطات اللنق وشرائط  في هاتستطيع صنل الجاهزة، األ.بطة ال تتوافرندما . عغطي الجرحي 

 

 Triangular Bandages المثلثة األربطة .5
إنتتش مربتتع متتن متتادة الموستتلين القطنيتتة قبتتل االنكمتتار التتتي يتتتم  40حتتتى  36متوفرة تجا.يا  بشتتكل جتتاهز أو يمكتتن صتتناعتها متتن 

 المقابلتتة، الزاويتتة يتتدعى الطتترف األطتتوال القاعتتدة متتن القمتتار. ينمثلثتتت  ينقصتتها بشتتكل مائتتل متتن الزاويتتة إلتتى الزاويتتة لصتتنع قطلتتت 
 .ان اآللرتان نهاياتلقاعدة هي النقطة، وتسمى الزاويت ل

 

 المثلث بطريقتين: يمكن وضع الرباط

 ح.على الجر  ا  طاةي  ا  ضغطهنا ال تحقق  الذ.اع، ضمادمن األفضل أن تستلمل لتثبيت  :Fully Openedمفتوحة كلياا : أوالا 
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طويهتتا فتتي المنتصتتف متتن جديتتد متتن األعلتتى  ثتتميتم طي النقطة نحو مرطتتز القاعتتدة  :)مثلث مطوي( نقىشكل ربطة عى  علثانياا:  
و علتتى شتتكل أ ،لضتتمادالضتتغط مباشتترة علتتى ا تحقيتتقلو  ،يتتتم استتتلمالها لتثبيتتت الجبيتترة فتتي مكانهتتا. نحوالقاعدة لتشكيل .بطتتة عنتتق
 . مصابةالذ.اع الالمصاب لتثبيت  ملفة قمار طويلة حول جس

  Adhesive Tapeالصقال األربطة ذات الشريط .6
فتتي استتتلمل  فتتي مكانهتتا. واأل.بطتتة الدائريتتة تستتتلمل لتثبيتتت الضتتمادات الصتتغيرة .وبلتترض مختلتتف القياستتات ئفلفتتا تكتتون بشتتكل
 . ا  لاّص  جلد    ا  و شريطأ ا  و.قي  ا  شريط ،الحساسية للشريط الالصقحال 

 

   Adhesive Stripsالصقة صغيرة األربطة بشكل شرائط .7
 و.باط ضاغط. من ضماد ا  تستلمل في الجروح الصغيرة والسحجات و تكون مزيج

 :لوضع شريط الصق صغير

 . والبطانة نحو األسفل الضمادامسك انزع الغطاء و  •
 .ضلها مباشرة فوو الجرح الضماد دون لمس بطانةب  ،اسحب للو.اء لكن التنزع أشرطة الحماية •
 . ا  أطراف الضماد ليلتصق جيداضغط على و  اسحب بحرص أشرطة الحماية •
 

  Applying a Roller Bandageتطبيق الرباط الدائري 

كية الشتتب  ائفلكثيتتر متتع اللفتت الدائر  عتتن ا يغني الرباط في الجسم. جزءعلى أ   ا  تقريب  الدائر   رباطيمكنك أن تضع ال ،نتباهبقليل من اال
 . مثلثية الشكل واأل.بطة

 

 (.إنش4أو  3ةاف)لف العيون فوق  الجبهة،األذن،  Circular Methodالدائريةالطريقة : أوالا 

نغطي طلتا اللينين لمنع  ،لللين المصابة. بالنسبة بلدة طبقات من الضماد فوو األعضاء السابقة يحيط الرباط الدائر  بالجزء الملفوف
 طة التوافقية مع اللين السليمة. اللين المصابة من الحر 

 كيفية التطبيق:

متتن  هحتتول التترأس ابقتت  ربتتاطعنتتد لتتف ال. سأحتتول التتر  ربتتاطولتتف الغطتتي الجتترح التتتي ت  ضتتمادعلتتى قطلتتة ال ربتتاطضتتع نهايتتة ال .1
 .من االنزالو همنللالرأس  الفضه من للفو   (تينمغطا  اعندما تكون   نين)ماعدا اللي  األعلى فوو مستوى الحاجبين
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 (: تطبيق الرباط الدائري على العينين 4-8الشكل ) 

 

 انش للساق(:  4انش للذراع و 3لفافة  -للذراع أو الساقSpiral Method (الحلزونية اا: الطريقة ثاني

 كيفية التطبيق:

األستتفل  ابتتدأ متتن ،األعلى باتجاه الجتتزء األوستتع لجلتتل الضتتماد أكثتتر أمانتتا  ابدأ من الطرف الضيق للذ.اع أو الساو ولف نحو  .1
 قطع الضماد.وعند حافة 

 رباط.قم بلفتين ثابتتين مستقيمتين بال .2
على طل لفة أن تتدالل مع اللفة السابقة بحوالي ثالثة أ.باع اللفتتة . قم بسلسلة من اللفات اللولبية واعملها على الذ.اع والساو .3

 . 8صالبة مثل الرقم بلفات مت  جزءال قم بلف ضغط اللفة غير طاف، بحاجة إلى مزيدمن الدعم او طان تا طن إذ .السابقة
 .رباطال انالنهاية تكون بلفتين مستقيمتين تشد .4
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 (: تطبيق الرباط الحلزوني المعكوس على الساعد 5-8الشكل ) 

 

 األصابع Method 8   8: طريقة الرقم ثالثاا 

. أو قتترب مفصتتل )مثتتال الكاحتتل( ،الضتتغط عليهتتا حقيتتقأو ت  ،قطع الضتتمادعلى شكل لفات لشد   رباطاستلمل هذه الطريقة في وضع ال
 .8 واحدة لألعلى وواحدة لألسفل تتقاطع مع بلضها لتشكل الرقم ،رباطتحتو  هذه الطريقة لفات لولبية مستمرة من ال

 

 

 

 
 8بطريقة رقم  (: تطبيق الرباط 6-8الشكل ) 

  أنش للركبة( 4ة افلف،مرفقأنش لل 3ة اف)لف Elbow or Knee  المرفق أو الركبةطريقة لف  :اا رابع

 كيفية التطبيق: 
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 .على مفصل المرفق أو الرطبة  لرباطبا  تينومنفصلاصنع لفتين مستقيمتين   ،أو الرطبة قليال   مرفقال احنِ  .1
إلتتى ثالثتتة  اللفتتة األولتتى فتتي ربتتاط التتذ  استتتلملتهنصتتف ال طِّ ، غتت  التتذ.اع أو الستتاو فوو مستوى المفصل باتجتتاه  رباطيتم لف ال .2

 .  هأ.باع
اصنع لفة واحدة حول الذ.اع السفلي أو الساو السفلية وتغطي من نصف إلى ثالثة أ.باع و المفصل   تحت مستوى   رباطال  لف .3

 . اللفة المستقيمة األولى
 .8رقم تابع تغيير اللفات على طريقة ال .4
 .بصنع لفتين مستقيمتين لشد النهاية انهِ  .5
 

 إنش(3أو2ة اف)لف Hand اليد: اا خامس

 كيفية التطبيق: 

 الطريقة األولى:-أ 

 . حول .احة اليد رباطبال  متينمستقي   تينن ثابت ي لفت  اصنع .1
 اليد.  بشكل مائل عبر اليد ثم حول الملصم ومن جديد عبر .احة رباطلذ ال .2
 . 8لرقم أكمل عدة لفات على طريقة ا .3
 رباطحول الرسغ وشد ال  ينمستقيمت   يناصنع لفت  .4
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 8(: الرباط على اليد بشكل رقم 7-8الشكل ) 

 

 الطريقة الثانية :-ب 

  .حول الرسغ رباطاصنع لفتين مستقيمتين بال .1
 .و م لرة اليد(أ)يمكن أن تكون على الراحة  قطلة الضمادتابع بشكل مائل عبر  .2
رقم كمتتال التت نحتتو الرستتغ إل الضتتماد قطلتتةبشتتكل مائتتل متتن جديتتد عبتتر  حول النهايات السفلية من األصتتابع صتتلودا    دائريا  لفها   .3

8  . 
 .لحتتتى تصتتبح المنطقتتة مغطتتاة بشتتكل طامتت  ة،الستتابق لفتتةمتجاوزا  طل منها بحتتوالي ثالثتتة أ.بتتاع عتترض ال. 8رقم  كر. عملية ال .4

 . ا  لفها نحو الرسغ واترك االبهام حر 
 رباط. شد الو بلفتين مستقيمتين حول الرسغ  انهِ  .5
 

 إنش(:3أو2ة اف)لف Ankle or Footالكاحل أو القدم : اا سادس

الكاحتتل والقتتدم أثنتتاء النشتتاط الرياضتتي التتذ   دعملتتيس لتت و  ،ما لملالجة طاحل ملتتتو  قطع الضماد أو تحقيق ضغط تثبيت    هدفهاهذه اللفة  
 مناو.ات اضاةية بالرباط. يتضمن  

 كيفية التطبيق: 

  .اصنع لفتين مستقيمتين بالضماد حول مشط القدم .1
وبشتتكل مائتتل متتن جديتتد عبتتر  بشتتكل مائتتل عبتتر مقدمتتة القتتدم حتتول الكاحتتل، ربتتاطبألتتذ ال8 الرقم اصنع عدة لفات على شكل  .2

 . تقوس باطن القدمالقدم والكاحل تحت 
 . 8بشكل الرقم الساو  تقدم باتجاهو  رباطاصنع عدة لفات طل لفة تتجاوز اللفة السابقة بثالثة أ.باع غرض ال .3
 رباط. حول الساو وشد ال  ينمستقيمت   تينبلفت  انهِ  .4

 ذو اللفات بشكل جيد: رباطت الث  تحتى 

  .ضع الشريط الالصق •
 .)السالمة(ستلمل دبابيس األمان  ا •
 .مزودة بضماد مرن  ستلمل مالقط لاصةا •
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 8على الكاحل بشكل رقم (: تطبيق الرباط 8-8) الشكل 

 

 يتم الربط بإحدى هاتين الطريقتين:

كمتل متن جديتد أاالصتبع و  أوبلفه حول االبهتام  رباطعكس اتجاه الا  :Loop Method طريقة العقدة .1
. بالنهاية الملقودة والنهاية المحتر.ة وا.بطهمتا ملتا   الجزءيتم لف  .ملفوفال جزءإلى الطرف الملاكس لل

 (a،b،9-8)الشكل  
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ثتتم اعمتتل ،إنتش  12بتتالطول ل ربتاطنشتق نهايتتة ال :Split-Tail Method طريقكة الككذيل المشككقوق  .2
 وا.بتتتط جتتتزء المضتتتمد باالتجاهتتتات الملاكستتتة حتتتول المتتتر. النهايتتتات  عقتتتدة لمنتتتع مزيتتتد متتتن االنشتتتقاو،

 (c،d،  9-8)الشكل    الرباط.
 

  

  
 تثبيت الرباط بطريقة العقدة والزيل المشقوق (: 9-8الشكل ) 

 

 Applying a Triangular Bandage تطبيق الرباط المثلثي

لكنهتتا تستتتلمل طمستتاندة لحتتاالت  ا  ليستتت ضتتماد نهتتاإ ،األطتتراف اللليتتامتتاالت تحمتتل وتحمتتي الح ،المثلثتتي طحمالتتة ربتتاطيمكتتن استتتلمال ال
 .ألطراف الللويةفي اصابات إواليد عندما توجد  الساعدو تستلمل الحمالة للذ.اع لمساندة الذ.اع الللوية  االصابة بالكتف أو الذ.اع،

 

  Arm Slingحمالة الذراع -أ

 طريقة التطبيق: 

 .مرفقمن ال الملصم واليد أعلى قليال  و ، عن الصد.ثبت ذ.اع المصاب بليدا  قليال   .1
 .وتمتد لما بلده مرفقالصد. والنقطة باتجاه البين الساعد و  ا  مفتوح  ا  مثلثي  ا  .باطضع  .2
 . الجانب المصاب من جهةلتستريح على الترقوة  لنقالسليم وحول ال الجانبفوو الكتف على  ة للرباطنهاية الللوي الاسحب  .3
 . فوو عظم الترقوة التجويفلرى في فوو اليد والساعد وا.بطه إلى النهاية األ رباطاسحب النهاية السفلية لل .4
عقتتدة أو  يمكتتن .بطهتتا علتتى شتتكل لفتته علتتى شتتكل ضتتفيرة،األمتتان أو الحمالتتة بتتدبوس ب ثبتتته و مرفتتق لتتف النقطتتة إلتتى مقدمتتة ال .5

 . وضع لفة طبيرة حول الذ.اع والجسم يثبت جيدا  بالذ.اع، الطرف اآللر دسها تحت
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يجتتب أن تكتتون وضتتبية االبهتتام دالتتل الحمالتتة نحتتو  (.اليتتد لتتون أظتتافرو  ) نتتب  التتدو.ان التتدمو  تأكتتد متتن عالمتتات ضتتلف  .6
 قليال   مرفقاألعلى فوو مستوى ال

 

 
 (: حمالة الذراع 10-8) الشكل 

 

 Collarbone/ Shoulder Sling حمالة الكتف -ب

 طريقة التطبيق:

 .مرفقمع الرسغ واليد أعلى قليال من ال، قليال  عن الصد. ا  ثبت الذ.اع المصاب بليد .1
 . بين الساعد والصد. وزاويته نحو المرفق وتمتد بشكل جيد عليها ا  مثلث الشكل مفتوح ا  .باطضع  .2
 .السليم الطرف ىفوو الكتف عل رباطاسحب النهاية اللليا لل .3
 .على الساعد وتحت االبط على الطرف السليم رباطاسحب النهاية السفلى لل .4
إن وضتتع مشتتد  المثلثتتي، ربتتاطحتتول ظهتتر المصتتاب حيتتث يتتتم عقتتده إلتتى النهايتتة اللليتتا لل ربتتاطاستتتمر بلتتف الطتترف الستتفلي لل .5

 .حول الذ.اع والجسم يثبت الذ.اع طثيرا  
كتتون وضتتبية االبهتتام لألعلتتى دالتتل الحمالتتة فتتوو ت يجتتب أن  (،لتتون أظافراليتتدو  )النتتب  .انتأكتتد متتن عالمتتات ضتتلف التتدو  .6

 .إنشات  4  تقريبا   مرفقمستوى ال
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 (: حمالة الكتف 11-8الشكل ) 

 

 Improvised Slingsحسب المتوفر  حماالت مبتكرة

  
قماشتتتتية يتتتتتم أ  متتتتادة ,،.بطتتتتة عنتتتتق ا  استتتتتلمل حزام وضع اليد دالل جاكيت ذات أز.ا.

 .بطها حول عنق وذ.اع المصاب
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و الجاكيتتت إلتتى القمتتار أثبتتت بتتدبوس طتتم القمتتي  
 في الوضبية المرغوبة

قلتتب الحافتتة الستتفلية لجاكيتتت المصتتاب أو القمتتي  ا
فتتتتوو التتتتذ.اع المصتتتتابة وثبتهتتتتا بتتتتدبوس علتتتتى الجتتتتزء 

 األعلى للجاكيت أو القمي 
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 skill scan: bandage-  Cravatرباط الكرافت  تطبيق (: 1-8ة )مهار 

 

 

 أو العيون -األذن-ضماد ربطة العنق للرأس

 ح.فوو القطلة الضاغطة المغطية للجر ضع وسط الضماد  .1
 .النهايتين احداهما فوو األلرى  مر. .2
 اجلب النهايات للخلف حول القطلة الضاغطة وا.بط النهايات بشكل عقدة .3
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