
 الرضوض والنزوف

 الدكتور: ماهر بوظو

 

 Multiple Trauma      -الرضوض      

 

أو   السير  وتعني اصابة الشخص أو مجموعة أشخاص بحوادث رضية مثل حوادث 

القذائف واالنفجارات  مما يسبب اصابات شديدة سطحية الحربية مثل  أو    االصابات 

عميقة قد تكون مميتة في مكان وقوع االصابة اذا أصابت أحشاء حيوية مثل الشرايين  

 الكبيرة  

ت  أي  تكون االصابة متعددة  مثل  وغالبا ما  الواحد  بالشخص  صيب مجموعة أعضاء 

 اصابات بطنية وعصبية وصدرية بنفس الوقت.

 تقييم المريض المتعدد االصابات:

 ويتم اعتمادا على تقييم سريع حسب األولويات الحياتية للمريض  

 :ABCوهي الطريقة المعتمدة عالميا 

A  :Airway—    نفوذيةوتعني أو   patentمعرفة  الهواء  ما    طريق  انسداده وأشيع 

ارتد عنه  أو نبحث  اقياءات  أو  بمفرزات  الهواء  طريق  انسداد  أو  للخلف  اللسان  اد 

 . أجسام غريبة 

B:  Breathing—    وزلة في ضيق  أو  فاعال  كان  اذا  المريض  تنفس  بمراقبة  وتتم 

كسور   أو  مدمى  جنب  انصباب  أو  صدرية  ريح  وجود  ونتحرى  زرقة  أو  تنفسية 

 .أضالع

C:  circulation—    عالمات وأولى  والنبض  الضغط  حيث  من  الدوران  وتقييم 

الضغط   هبوط  الحقا  يليه  ثم  وضعيفا  خيطيا  ويكون  النبض  بتسرع  تكون  الصدمة 

 الشرياني. 

D  :Disability—    وتقييم أو جروح  للبحث عن كسور  الجسم  وتعني فحص كامل 

 الوعي والناحية العصبية.



 النزوف

 

واألوردة   )الشرايين  الجسم  في  الوعائية  الشجرة  من  وخسارته  الدم  خروج  ويعني 

 والشعريات( 

   مرضيبسبب      أو    رضيبسبب      ماإويكون ذلك 

 :اتخاذهاجراءات الواجب اإل

 تقدير حجم النزف  -1

 وتعويضه اذا كان كبيرا   -2

 لمكان وسبب النزف  يقافه بأسرع وقت تبعا  إ -3

األوردة   -4 بفتح  وذلك  الحجم  نقص  في مرحلة صدمة  يدخل  لئال  المريض  دعم 

المناسبة والبدء يتسريب السوائل الوريدية والسيرومات ريثما يتم تأمين زمرة  

 الدم المالئمة. 

 الشرياني بكونه ذو لون أحمر قاني وبشكل نابض يتميز النزف  -

 يتميز النزف الوريدي بكونه ذو لون أحمر قاتم وبشكل سيالن مستمر  -

 تصنيف النزوف حسب سببها ومصدرها:

 نزوف رضية بسبب طعنات أو حوادث سيرأو مرامي نارية أو سقوط  -أوال   

 : وتتظاهر بشكل

 نزف خارجي ظاهر للعيان وريدي أوشرياني   •

الرئيسية • األوعية  اصابات  مثل  داخلي  والطحال   نزف  الكبد  مثل    واألحشاء 

داخل البطن أو في جوف الصدر أو ضمن الدماغ أو تجمعات وأورام دموية  

 . الصابة أوعية سطحية  Hematoma  كبيرة تحت الجلد

 



 : نزوف مرضية مختلفة داخل الجسم بسبب مرضي داخلي وتشمل -انيا   ث 

 وهو النزف من فتحتي األنف  Epistaxisرعاف  •

  بفعل    نزف الدم المرافق للسعال بأسباب رئوية   وهو   Hemoptysisنفث الدم   •

 سرطان الرئة مثال 

وهو خروج دم أحمر أو بلون طحل القهوة من    Hematemesisاقياء دموي   •

 مثل حاالت قرحة معدية الفم مع األقياء

مدمى   • زفتي    Melenaبراز  براز  بلون  أو  أحمر  بلون  المدمى  التغوط  وهو 

 مثل سرطان الكولون 

 نزف دم عبر المهبل بأسباب نسائية   •

البولي   • الجهاز  بالحالب أو  مثل أسباب    Hematuria نزف دم عبر  حصوية 

 سرطان المثانة. 

نزوف داخل القحف مثل النزوف الدماغية العفوية بفعل أمهات الدم أو ارتفاع   •

 التوتر الشرياني. 

 

 

 

 


