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تزٍهب در ببرداری؛ هعزفی چٌد هَرد ٍ هزٍری بز
هطبلعبت پیشیي
دکتز سید هجید صدرسادُ ،1سید هحود هَسَی ،1بْزًگ رضَاًی کبخکی،1
کَثز دلدار ،2شقبیق رحوبًی
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استادیاس طة اٍسطاًس ،داًطکذُ پضضکی ،داًطگاُ ػلَم پضضکی هطْذ ،هطْذ ،ایشاى.
دستیاس طة اٍسطاًس ،داًطکذُ پضضکی ،داًطگاُ ػلَم پضضکی هطْذ ،هطْذ ،ایشاى.
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هقدهِ :تشٍها دس طَل حاهلگی ،یك ػلت هْن تستشی ٍ هشگٍهیش هادس ٍ جٌیي هیتاضذ .تشخی اص ایي ػَاسؼ ضاهل:
هشگ هادس یا هشگ جٌیي داخل سحوی ،ضَک ،پاسگی احطاء داخل ضکوی ٍ حتی پاسگی سحن ،جذاضذگی جفت ٍ
آسیة هستقین جٌیي هیتاضذ .هطالؼِ حاضش تا ّذف هؼشفی چٌذ هَسد تشٍها دس صًاى تاسداس ٍ تشسسی تشخی هطالؼات
هٌتطش ضذُ قثلی دس صهیٌِ تشٍهای تاسداسی اًجام ضذ.
هعزفی بیوبر :دس ایي هطالؼِ ّفت صى تاسداس دس سٌیي هختلف تاسداسی کِ تِ تؼذادی اص هشاکض دسهاًی آکادهیك ضْش
هطْذ هشاجؼِ کشدُ تَدًذ ،ضاهل تشٍهای تالًت ضکن ،تشٍهای ًاضی اص سَختگی ٍ تشٍهای هتؼذد ٍ آسیة هغضی هؼشفی
هیضًَذ.
ًتیجِگیزی :اٍلَیت دس هذیشیت تیواس تاسداس دچاس تشٍها ،پایذاسساصی ٍضؼیت هادس هیتاضذ ٍ دس تسیاسی هَاسدً ،تیجِ
ًْایی ٍضؼیت جٌیي تا احیاء کاهل ٍ سشیغ هادس هشتثط است .دس غَستیکِ جٌیي قاتلیت حیات داسد ،اًجام پایص جٌیي
اهشی ضشٍسی است .اص سَی دیگش تا تَجِ تِ آهاس تاالی حَادث دس دٍساى تاسداسی ٍ ػَاسؼ آى ،تا آهَصش تِ هادساى ٍ
خاًَادُّای ایطاى ٍ آگاُ ساختي اص ػَاسؼ جسوی ٍ ًیض جلَگیشی اص قشاسگیشی هادساى دس ضشایط پشخطشی ّوچَى
تشدد تا هَتَسسیکلت یا ػذم استفادُ اص کوشتٌذ ایوٌی هٌاسة هیتَاًذ تا حذی اص ٍقَع سَاًح ٍ تالطثغ ػَاسؼ ًاضی اص
آى تِخػَظ هشگ هادس پیطگیشی ًوَد.
کلوبت کلیدی :تاسداسی ،تشٍها ،حادثِ
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تشٍها دس طَل حاهلگی ،یك ػلت هْن تیواسی ٍ
ّوچٌیي هشگٍهیش هادس ٍ جٌیي هیتاضذ .تشخی اص ایي
ػَاسؼ ضاهل :هشگ هادس یا هشگ جٌیي داخل سحوی،
ضَک ،پاسگی احطاء داخل ضکوی ٍ حتی پاسگی سحن،
جذاضذگی جفت ٍ آسیة هستقین جٌیي هیتاضٌذ (.)1
ضایغتشیي ػلل تشٍها دس صًاى تاسداس ضاهل حَادث ًاضی
اص تػادفات ٍسائل ًقلیِ هَتَسی ،سقَط ،تذسفتاسی ٍ
خطًَت ،آسیةّای ًاضی اص گلَلِ ٍ تشٍهاّای تالًت
هیتاضٌذ .دس هطالؼِ هیشص ( ،)2010تؼذاد حَادث ًقلیِ
هَتَسی  207هَسد دس ّش ّ 100ضاس صى تاسداس رکش ضذ
( .)2دس هطالؼِ هسؼَدی ٍ ّوکاس ( )2009دس ایشاى ًیض
ضایغتشیي ػلت تشٍها دس افشاد تاسداس ،تػادفات ٍسائل
ًقلیِ گضاسش ضذ (.)4
دس هطالؼِ گیسلش ٍ ّوکاساى ( )2007تا هشٍس ًظامهٌذ
هٌتطش ضذًُ ،طاى دادُ ضذ کِ تشٍها هٌجش تِ ػاسضِداس
ضذى یك هَسد اص ّش  12هَسد تاسداسی هیگشدد ٍ
ضایغتشیي ػلت هشگٍهیش تذٍى استثاط تا تاسداسی هی-
تاضذ ( .)5هْنتشیي ػَاسؼ جٌیٌی تشٍها ضاهل :هشگ
جٌیي داخل سحوی ،هشدُصایی ،تَلذ صٍدسس ،پاسگی
صٍدسس پشدُّای جٌیٌی ،جذاضذگی جفت ٍ افضایص
احتوال سضاسیي هیتاضٌذ .ضیَع هشدُصایی ًاضی اص تشٍها
 2/3دس ّش ّ 100ضاس تَلذ تخویي صدُ هیضَد .آهاسّا
ًطاى هیدّذ کِ اص ّش  3صى تاسداسی کِ تِ ػلت تشٍها
ًیاص تِ تستشی دس تیواسستاى پیذا هیکٌذ ،یك ًفش دس
طی دٍسُ تستشی صایواى هیکٌذّ .شچٌذ ایي آهاس تا
هؼیاسّای ًیاص تِ تستشی هادساى تاسداس دس تیواسستاى
استثاط هستقین داسد (.)6-8
هطالؼات ًطاى دادُاًذ کِ ّشچٌذ تاسداسی تِ تٌْایی
هَستالیتی ٍ هَستیذیتی ًاضی اص تشٍها سا تغییش ًویدّذ،
ٍلی هیتَاًذ الگَی آسیة ًاضی اص تشٍها سا تحت تأثیش
قشاس دّذ .تا تَجِ تِ ضشایط صى تاسداس ،تشسسیّای
تطخیػی ٍ هاًیتَس هذاٍم ٍضؼیت جٌیي تا استفادُ اص
سًََگشافی ٍ پایص هذاٍم ضشتاى قلة جٌیي داسای
اّویت تاالیی است .هطالؼِ حاضش تا ّذف هؼشفی چٌذ
هَسد تشٍها دس صًاى تاسداس ٍ تشسسی هطالؼات هٌتطش ضذُ
قثلی دس صهیٌِ تشٍهای تاسداسی اًجام ضذ.

بیوبر اٍل
خاًن تاسداس ّ 22فتِ پشایوی گشاٍیذ تذٍى ساتقِ سقط،
ساکة هَتَسسیکلت کِ دس تػادف تا اتَهثیل تا سشػت
کوتش اص  30کیلَهتش اص هَتَس تِ صهیي افتادُ ٍ تا دسد
ًاحیِ تاتَک هشاجؼِ کشدُ تَد.
ػالئن حیاتی تذٍ هشاجؼِ تیواس کاهالً پایذاس ٍ ضکن دس
هؼایٌِ ًشم ٍ تذٍى تٌذسًس تَد .سایش هؼایٌات ًیض ًشهال
تَدًذ .دس ًاحیِ پشیٌِ ٍ تاتَک ،ضَاّذ اکیوَص یا
السشاسیَى ٍ ّواتَم هطاّذُ ًطذ .تیواس ضکایتی اص
خًَشیضی ،آتشیضش ٍ یا افضایص تشضحات ٍاطیٌال ًذاضت.
دس سًََگشافی اًجام ضذُ تش تالیي تیواس (،1)eFAST
ضَاّذی تِ ًفغ آسیة سیِ ،پٌَهَتَساکس یا ّوَتَساکس
ٍ هایغ آصاد داخل ضکن ٍ لگي ٍجَد ًذاضت ،ضشتاى قلة
جٌیي سؤیت ضذ کِ هٌظن ٍ  148ضشتِ دس دقیقِ تَد.
تالفاغلِ تیواس دس اٍسطاًس تحت ًظش قشاس گشفت ،هطاٍسُ
صًاى تشای تیواس دسخَاست ضذ .اص تیواس ًوًَِ خَى
ٍسیذی جْت تشسسی گشٍُ خًَی (تا تَجِ تِ ػذم آگاّی
هادس دس هَسد گشٍُ خَى خَد ٍ ّوسشش) ٍ ّوَگلَتیي
ٍ ّواتَکشیت گشفتِ ضذ .پایص ػالئن حیاتی ّش یك
ساػت اًجام ضذ .پس اص ٍیضیت هتخػع صًاى ،تا تَجِ
تِ ضشایط تیواس ٍ ػذم ٍجَد ضَاّذ تشٍهای ٍاضح دس
ًاحیِ ضکن ٍ پشیٌِ ،تیواس اص سشٍیس صًاى تشخیع
گشدیذ .تا تَجِ تِ ضشایط تیواس ٍ پایذاسی ػالئن حیاتی،
تیواس پس اص  6ساػت تحت ًظش تَدى دس اٍسطاًس ،اص
تیواسستاى تشخیع گشدیذ .دس پیگیشی ًْایی ،تیواس
حاهلگی ًشهال ٍ تذٍى ػاسضِای داضت ٍ تحت صایواى
ًشهال ٍاطیٌال قشاس گشفت.
بیوبر دٍم
خاًن تاسداس ّ 16فتِ پشایوی گشاٍیذ تا ساتقِ ًاتاسٍسی 13
سالِ ،سشًطیي جلَی اتَهثیل کِ دس تػادف تا اتَهثیل
دیگش تا سشػت تاال دچاس تشخَسد ضکن تِ داضثَسد ضذُ ٍ
تا دسد ضکن ٍ خًَشیضی ٍاطیٌال هشاجؼِ کشدُ تَد.
ػالئن حیاتی تذٍ هشاجؼِ تیواس پایذاس ٍ ضکن دس هؼایٌِ
ًشم ٍ تا تٌذسًس ّیپَگاستش تَد .سایش هؼایٌات ًیض ًشهال
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هقدهِ

هعزفی بیوبر

 دکتز سید هجید صدرسادُ ٍ ّوکبراى

تَدًذ .دس ًاحیِ پشیٌِ ٍ تاتَک ،ضَاّذ اکیوَص یا
السشاسیَى ٍ ّواتَم هطاّذُ ًطذ.
دس سًََگشافی اًجام ضذُ تش تالیي تیواس (،)eFAST
ضَاّذی تِ ًفغ آسیة سیِ ،پٌَهَتَساکس یا ّوَتَساکس
ٍ هایغ آصاد داخل ضکن ٍ لگي ٍجَد ًذاضت ،ضشتاى قلة
جٌیي سؤیت ًطذ.
تالفاغلِ تیواس دس اٍسطاًس تحت ًظش قشاس گشفت ،هطاٍسُ
صًاى تشای تیواس دسخَاست ضذ .اص تیواس ًوًَِ خَى
ٍسیذی جْت تشسسی گشٍُ خًَی (تا تَجِ تِ ػذم آگاّی
هادس دس هَسد گشٍُ خَى خَد ٍ ّوسشش) ٍ ّوَگلَتیي
ٍ ّواتَکشیت گشفتِ ضذ .پایص ػالئن حیاتی ّش یك
ساػت اًجام ضذ .پس اص ٍیضیت هتخػع صًاى ،تا تَجِ
تِ ضشایط تیواس ٍ هطشح تَدى سقط ،تیواس هٌتقل
صایطگاُ گشدیذ.

بیوبر چْبرم
خاًن تاسداس ّ 36فتِ دس حاهلگی سَم ،تا هکاًیسن سقَط
اص استفاع یك هتشی دچاس تشٍهای تالًت دس ًاحیِ ضکن
ضذُ تَد .تیواس دس تذٍ هشاجؼِ ،ػالئن حیاتی پایذاس
داضت .هؼایٌات تیواس ضاهل هؼایٌِ ضکن ًیض ًشهال تَد.
دس سًََگشافی اًجام ضذُ تش تالیي تیواس ،ضَاّذی تِ ًفغ
آسیة سیِ ،پٌَهَتَساکس یا ّوَتَساکس ٍ هایغ آصاد
داخل ضکن ٍ لگي ٍجَد ًذاضت .ضشتاى قلة جٌیي
سؤیت ضذ کِ هٌظن ٍ  120ضشتِ دس دقیقِ تَد .اص تیواس
ًوًَِ خَى ٍسیذی جْت تشسسی گشٍُ خًَی ٍ
ّوَگلَتیي ٍ ّواتَکشیت ٍ ّوچٌیي ًوًَِ جْت آًالیض
ادساسی گشفتِ ضذ.
تشای تیواس هطاٍسُ صًاى دسخَاست ضذ .تا تَجِ تِ ضشایط
هادس ٍ جٌیي تشای تیواس پایص هٌظن جٌیي تا تست
تذٍى استشس ( 1)NSTاًجام ضذ .تیواس تِ هذت 24
ساػت دس تخص صًاى تحت ًظش قشاس گشفت .چٌذ ساػت
پس اص تستشی ،تیواس دچاس اًقثاضات صٍدسس سحوی ٍ
ضشٍع ػالئن صایواى ضذ .هادس دس ّویي تستشی طی
صایواى ٍاطیٌال طثیؼیًَ ،صاد سالن تِ دًیا آٍسد.

بیوبر سَم
خاًن تاسداس ّ 38فتِ تِدًثال تػادف ٍسایل ًقلیِ
هَتَسی دچاس تشٍهای هتؼذد ضذُ تَد ٍ اص ضْشستاى
دیگشی تا تطخیع احتوال خًَشیضی داخل هغض جْت
تشسسی تیطتش تِ تیواسستاى سطح یك تشٍها اػضام ضذُ
تَد .تا تَجِ تِ گضاسش پیص اص اػضام ،دس تذٍ ٍسٍد تین
تحشاى هادس پشخطش تَسط هتخػع طة اٍسطاًس فؼال ٍ
ّواٌّگیّای الصم اص طشیق سَپشٍایضس کطیك تا
هتخػػیي صًاى ،جشاحی هغض ٍ اػػاب ٍ تیَْضی غَست
گشفت .دس هؼایٌِ تیواس اختالل َّضیاسی داضتِ
( ٍ )GCS;14/15آثاس تشٍها دس سش ٍ غَست هطَْد تَد.
ٍضؼیت هشدهكّا ٍ هؼایٌِ فَکال ػػثی ًشهال تَد .تا
تَجِ تِ اختالل َّضیاسی تیواس ٍ ٍجَد آثاس ٍاضح تشٍها
دس سش ٍ غَست ،تیواس تحت سی تی اسکي سش ٍ گشدى تا
استفادُ اص ضیلذ هحافظ ضکوی قشاس گشفت .دس سی تی
اسکي اًجام ضذُ ،ضَاّذ خًَشیضی اًیتشاکشاًیال هطاّذُ
ًطذ .اًذکی پس اص تحت ًظش تَدى تیواس دس اٍسطاًس ٍ تا
تَجِ تِ ضشٍع اًقثاضات سحوی ،تیواس تِ صایطگاُ هٌتقل
ضذ ٍ پس اص  10ساػت صایواى ٍاطیٌال طثیؼی اًجام ضذ
ٍ ًَصاد سالن تشم تِ دًیا آهذ .هادس ٍ ًَصاد  24ساػت دس
تیواسستاى تحت ًظش تَدًذ ٍ تا حال ػوَهی خَب
تشخیع ضذًذ.

بیوبر پٌجن
خاًن تاسداس ّ 26فتِ تِدًثال تػادف ٍسائل ًقلیِ
هَتَسی دچاس تشٍهای ضکن ضذُ تَد .تا تَجِ تِ گضاسش
پیص اص اػضام ،دس تذٍ ٍسٍد تین تحشاى هادس پشخطش تَسط
هتخػع طة اٍسطاًس فؼال ٍ ّواٌّگیّای الصم اص
طشیق سَپشٍایضس کطیك تا هتخػػیي صًاى ٍ ًَصاداى ٍ
تیَْضی غَست گشفت .اًذکی پس اص تحت ًظش تَدى
تیواس دس صایطگاُ ،اًقثاضات سحوی ضشٍع ضذ ٍ پس اص
 10ساػت ،صایواى ٍاطیٌال طثیؼی اًجام ضذ ٍ ًَصاد سالن
پشُتشم تِ دًیا آهذ .هادس  24ساػت دس تیواسستاى تحت
ًظش تَد ٍ تا حال ػوَهی خَب تشخیع ضذًَ .صاد تِ
هذت یك ّفتِ دس  NICUتستشی تَدٍ ،لی دس ًْایت
هتأسفاًِ تِ ػلت پشُ هاچَسیتی فَت ًوَد.
بیوبر ششن
خاًن تاسداس ّ 36فتِ دس حاهلگی سَم ،تا هکاًیسن سقَط
اص استفاع یك هتشی دچاس تشٍهای تالًت دس ًاحیِ ضکن
ضذُ تَد .تیواس دس تذٍ هشاجؼِ ،ػالئن حیاتی پایذاس
non-stress test
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داضت .هؼایٌات تیواس ضاهل هؼایٌِ ضکن ًیض ًشهال تَد.
دس سًََگشافی اًجام ضذُ تش تالیي تیواس ،ضَاّذی تِ ًفغ
آسیة سیِ ،پٌَهَتَساکس یا ّوَتَساکس ٍ هایغ آصاد
داخل ضکن ٍ لگي ٍجَد ًذاضت .ضشتاى قلة جٌیي
سؤیت ضذ کِ هٌظن ٍ  120ضشتِ دس دقیقِ تَد .اص تیواس
ًوًَِ خَى ٍسیذی جْت تشسسی گشٍُ خًَی ٍ
ّوَگلَتیي ٍ ّواتَکشیت ٍ ّوچٌیي ًوًَِ جْت آًالیض
ادساسی گشفتِ ضذ.
تشای تیواس هطاٍسُ صًاى دسخَاست ضذ .تا تَجِ تِ ضشایط
هادس ٍ جٌیي تشای تیواس پایص هٌظن جٌیي تا تست
تذٍى استشس ( )NSTاًجام ضذ .تیواس تِ هذت 24
ساػت دس تخص صًاى تحت ًظش قشاس گشفت .چٌذ ساػت
پس اص تستشی ،تیواس دچاس اًقثاضات صٍدسس سحوی ٍ
ضشٍع ػالئن صایواى ضذ .هادس دس ّویي تستشی طی
صایواى ٍاطیٌال طثیؼیًَ ،صاد سالن تِ دًیا آٍسد.
بیوبر ّفتن
خاًن تاسداس ّ 19فتِ تِدًثال تشخَسد جسن داؽ تِ ضکن،
دچاس سَختگی دسجِ دٍ ػوقی دس ًاحیِ ضکن ضذُ تَد.
دس تذٍ هشاجؼِ تِ اٍسطاًس ،تیواس ػالئن حیاتی پایذاس
داضتٍ .سؼت ًاحیِ سَختِ کوتش اص  ٍ %1حذٍد 5
ساًتیهتش تاالی ًاف دس خط ٍسط قشاس داضت .طثق
هطاٍسُ تا سشٍیس صًاى ،تیواس ًیاص تِ اقذام اٍسطاًس صًاى
ًذاضت .تا تَجِ تِ ضشایط ،تیواس دس تخص سَختگی تِ
هذت  48ساػت تحت ًظش تا دسهاىّای هَضؼی ٍ
حوایتی قشاس گشفت .تیواس جْت اًجام گشفت پَستی ٍ
دسهاى تْاجوی سضایت ًذاضت ٍ تا سضایت ضخػی
تیواسستاى سا تشک ًوَد .دس پیگیشی اًجام ضذُ ،تیواس
حاهلگی تذٍى حادثِ ٍ صایواى ٍاطیٌال طثیؼی داضت.
هزٍر هطبلعبت هشببِ
هادساى دس طی تاسداسی تا تَجِ تِ افضایص ٍصى ٍ
ضلضذگی هفاغل ،دس هؼشؼ لغضش ٍ سقَط ّستٌذ.
پایذاسی ٍضؼیت دیٌاهیك تذى دس طی تاسداسی تِ
خػَظ دس سِ هاِّ سَم تاسداسی تشّن هیخَسد ( .)8تش
اساس آهاس هَجَد ،یك ًفش اص ّش  1000صى تاسداس دس
طی تاسداسی حذاقل یكتاس سقَط هیکٌذ %79 .اص هَاسد
تشٍهاّای ًاضی اص سقَط دس تاسداسی کِ ًیاص تِ تستشی
داسًذ ،دس سِ هاِّ سَم تاسداسی سخ هیدّذ .تیطتش هَاسد
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ایي سقَطّا دس هٌضل ٍ دس حذٍد  %40آًْا ًاضی اص
افتادى اص پلِّای هٌضل هیتاضذ (ٍ .)9الدیتَ ٍ ّوکاساى
( )2010دس یك هطالؼِ تضسگ ًطاى دادًذ کِ تِ اصای ّش
 1000ساػت ٍسصش 4/1 ،حادثِ دس صًاى تاسداس سخ هی-
دّذ کِ ضایغتشیي ًَع آى ،سقَط است ( .)10دس یك
هطالؼِ دیگش داًیٌگ ٍ ّوکاساى (ً )2003طاى دادًذ کِ
 %6/3صًاى تاسداس ضاغل دس هؼشؼ سقَط دس هحل کاس
ّستٌذ (.)11
هطالؼِ پشلوي ٍ ّوکاس (ً )1996طاى داد کِ دس صًاى
تاسداس دچاس سقَط ًیاصهٌذ تِ تستشی ،خطش صایواى صٍدسس
 4تشاتش ،جذاضذگی جفت  8تشاتش ،دیستشس جٌیٌی  2تشاتش
ٍ ّیپَکسی جٌیي  2/9تشاتش تیطتش است (.)12
دس هَسد آسیةّای ًاضی اص سَختگی دس صًاى تاسداس،
اطالػات صیادی ٍجَد ًذاسد ٍ یافتِّا هحذٍد تِ هطالؼات
هَسدی تَدُ ٍ اثش آى تش تاسداسی ،تستگی تِ ٍسؼت ٍ
ػوق سَختگی داسد .دس غَست تشٍص سَختگی تیطتش اص
 ،%40هشگٍهیش هادس ٍ جٌیي  %100تخویي صدُ هیضَد
ٍ ایي هَسد تِخػَظ دس سَختگیّای سِ هاِّ سَم
تاسداسی ،اّویت تیطتشی داسد .ضایغتشیي ػَاسؼ هشتثط
تا سَختگی ،افضایص احتوال سقط خَدتِخَدی (تِ
خػَظ دس  10سٍص اٍل پس اص سَختگی) ٍ صایواى
صٍدسس ّستٌذ .دس هطالؼات گضاسش ضذُ اص ایشاى ،دسغذ
سضایت ضخػی هادساى تاسداس دچاس سَختگی تِ ػلت
تشس اص اثش هذاخالت دسهاًی تش جٌیي تاال گضاسش ضذُ
است (.)7
گضاسضات صیادی اص آسیةّای ًاضی اص الکتشیسیتِ دس
صًاى تاسداس ٍجَد ًذاسدٍ ،لی دس غَست ًیاص تِ تستشی،
هشگٍهیش هادس ٍ جٌیي  %73تشآٍسد هیضَد .تِ غَست
هَسدی ،گضاسضاتی اص آسیةّای ًاضی اص هسوَهیت ًیض
دس صًاى تاسداس ٍجَد داسد ٍ تِ ًظش هیسسذ غالة هَاسد
آى هشتَط تِ آسیةّای ػوذی ٍ ًیض تالش تشای
خَدکطی تاضذ (.)13
تشٍهاّای ػوذی دس طی تاسداسی ،سثة آسیةّای ػوذُ
هادس ٍ جٌیي هیضًَذ ٍ ضایغتشیي ػَاسؼ آى ،صایواى
صٍدسس ٍ ٍصى کن ًَصاد ٌّگام تَلذ هیتاضذ .تشٍهاّای
ػوذی غالثاً ًاضی اص خطًَت خاًگی ّستٌذ ٍ تَسط
ضشیك جٌسی اػوال هیضًَذ .آهاس خطًَت خاًگی دس

 دکتز سید هجید صدرسادُ ٍ ّوکبراى

ٍ ّوچٌیي دس غَست لضٍم ،سصسٍ خَى هیتایستی دس
اسشع ٍقت اًجام پزیشد .دس غَست ٍجَد خًَشیضی ضذیذ
تْذیذ کٌٌذُ حیات ،تشاًسفَصیَى خَى ،پالسوا ٍ پالکت
تا ًسثت  1:1:1ضشٍسی است (ّ ،)14وچٌیي اًجام آًالیض
ضواسش کاهل سلَلّای خًَی ،تستّای اًؼقادی،
تست  ٍ Kleihauer-Betkeتؼییي گشٍُ خًَی ٍ Rh
الصم است .کٌتشل دقیق ػالئن حیاتی ٍ قشاس دادى سحن
دس یك سوت ،دس افشاد تشم داسای اّویت هیتاضذ (.)10
ٍجَد ػالئن حیاتی ًاپایذاس دس هادسً ،یاص تِ کٌتشل ساُ
َّایی ٍ یا تشقشاسی ساُ َّایی پیطشفتِ ،هیتایستی
پضضك سا دس هَسد ًیاص تِ اًجام سشیغ هشاقثتّای ًجات
تخص پیطشفتِ َّضیاس ٍ آهادُ ساصد ( .)9دس غَست
هشگ قشیةالَقَع هادس ٍ ًیاص تِ احیاء قلثی ػشٍقی
پیطشفتِ ،صایواى تایذ دس طی کوتش اص  4دقیقِ اص هشگ
هادس غَست گیشد .هطالؼات هتؼذد هإیذ ایي ًکتِ ّستٌذ
کِ دس غَست اًجام سشیغ سضاسیي ،ضاًس صًذُ هاًذى
ًَصاد ٍ حتی هادس هوکي است افضایص یاتذ (.)7
تا تَجِ تِ حساسیت تاالتش سی تی اسکي ًسثت تِ
سادیَگشافی سادُ ،دس غَست ًیاص تِ تػَیشتشداسی ،اًجام
سی تی اسکي هٌطقیتش تِ ًظش هیسسذ .دس تشٍهاّای
هیٌَس تش اساس ضشایط تیواس هیتَاى اص سادیَگشافی سادُ ٍ
تستّای آصهایطگاّی هحذٍدتشی استفادُ ًوَد .تشسسی-
ّای سادیَلَطیك دس تیواساى دچاس تشٍها تایذ تٌْا دس
غَست ٍجَد اًذیکاسیَى تالیٌی اًجام گیشًذ ،اص سَی
دیگش اًجام آًْا ًثایذ تِخاطش تشس اص آسیة جٌیي تِ
تؼَیق تیافتذ ( .)15چٌذ سٍش اسصیاتی پاساکلیٌیك کِ
تِطَس ضایغ دس افشاد تاسداس تِکاس هیسٍد ضاهل :سایَگشافی
سادُ ،سًََگشافی ،سی تی اسکي ٍ تشسسی سصًٍاًس
هگٌتیك ( )MRIهیتاضٌذ .سًََگشافی تش تالیي دس تشٍها
( )eFASTداسای حساسیت تاال تَدُ ٍ ٍسیلِای ایوي
تشای ضٌاسایی هایغ ٍ آسیة احطاء داخل ضکوی هی-
تاضذ (.)9
دس غَستیکِ جٌیي قاتلیت حیات داسد ،پایص جٌیي دس
تیواس تشٍهایی تایذ اًجام گیشد .دس هٌاتغ هختلف ،ساػات
هتفاٍتی تشای طَل هذت پایص جٌیي دس هادس تاسداس
تَغیِ ضذُ استٍ ،لی تِطَس کلی هادس تاسداس حتی تا
تشٍهای هیٌَس حذاقل تایذ تشای  4ساػت تحت ًظش قشاس

هطالؼات هختلف اص سشاسش جْاى تیي  %1-57گضاسش
ضذُ است .دس چٌذ هطالؼِ ػالٍُ تش ػَاسؼ حیي
تاسداسی ،افسشدگی پس اص صایواى تا خطًَت خاًگی
استثاط هستقیوی داضت (.)14-16
هطالؼات صیادی دس هَسد آسیةّای ًافز دس طی تاسداسی
ٍجَد ًذاسد .یك هطالؼِ تضسگ دس طی جٌگ دس لثٌاى،
هشگٍهیش جٌیٌی دس تشٍهای ًافز ضکوی ًیاصهٌذ تِ
الپاستَهی سا  ٍ %50هشگٍهیش هادسی سا حذٍد %14
گضاسش کشد (.)17
آسیة ًاضی اص تػادفات ٍسایل ًقلیِ غالثاً دس صًاى تاسداس
تا سي حاهلگی تیطتش اص ّ 20فتِ هٌجش تِ تستشی هی-
گشدد .تش اساس هقاالت گزضتِ %87 ،صًاى تاسداس دس
تػادفات تِ ًَػی ًیاص تِ دسیافت خذهات سالهت
داضتٌذ .ضایغتشیي ػاهل هشتثط تا هَستیذیتی هادساى دس
تػادفات ساًٌذگی ،ػذم استفادُ اص کوشتٌذ ایوٌی رکش
ضذُ است .اص سَی دیگش استفادُ ًاغحیح اص کوشتٌذ
ایوٌی هیتَاًذ دس آسیةّای سحوی ٍ جذاضذگی جفت
دخالت داضتِ تاضذ .دس تػادفات ساًٌذگی ،آسیة سحوی
تا دٍ هکاًیسن اغلیً ،یشٍی فطاسی هَضؼی هستقین ٍ
ًیض آسیةّای سوت هقاتل ( )Countercoupایجاد
هیضًَذ .هْنتشیي ػاسضِ تػادفات ٍسایل ًقلیِ ،صایواى
صٍدسس ٍ ػَاسؼ هشتَط تِ آى ّستٌذ (.)18-20

بحث
هْنتشیي ّذف دس هذیشیت تیواس تاسداس دچاس تشٍها ،پایذاس
کشدى ٍضؼیت هادس هیتاضذ ٍ دس تسیاسی هَاسدً ،تایج
جٌیٌی تا احیاء کاهل ٍ سشیغ هادس هشتثط است .هادساى
تاسداس دچاس تشٍها تایذ تِ تاالتشیي سطح هشاکض تشٍها کِ
قادس تِ هذیشیت ضشایط تْذیذ کٌٌذُ حیات تاضٌذ،
هٌتقل ضًَذ .تشحسة ضشایط دس ایي تیواساى ،تین هادس
پشخطش ضاهل پضضك هتخػع طة اٍسطاًس ،هتخػع
صًاى ،هتخػع جشاحی ػوَهی ٍ  ...هیتایستی تالفاغلِ
فشاخَاى ٍ تش تالیي تیواس حاضش ضًَذ.
تشسسی اٍلیِ ایي تیواساى تایذ هاًٌذ افشاد غیشتاسداس ٍ تش
اساس ضشح حال کاهل تشٍها ٍ هؼایٌِ دقیق ٍ قذم تِ
قذم تا پایذاس ًوَدى ضشایط هادس غَست گیشد .تشقشاسی
ساُ ٍسیذی هٌاسة ،هایغ دسهاًی ،اًجام آصهایطات هٌاسة
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4 ٍ تواهی هادساى تاسداس دچاس تشٍها هیتایستی حذاقل
.ساػت دس اٍسطاًس تحت ًظش قشاس گیشًذ
اص سَی دیگش تا تَجِ تِ آهاس تاالی حَادث دس دٍساى
 تا آهَصش تِ هادساى ٍ خاًَادُّای،تاسداسی ٍ ػَاسؼ آى
ایطاى ٍ آگاُ ساختي اص ػَاسؼ جسوی ٍ ًیض جلَگیشی
اص قشاسگیشی هادساى دس ضشایط پشخطشی ّوچَى تشدد تا
هَتَسسیکلت یا ػذم استفادُ اص کوشتٌذ ایوٌی هٌاسة
هیتَاًذ تا حذی اص ٍقَع سَاًح ٍ تالطثغ ػَاسؼ ًاضی اص
.آى تِخػَظ هشگ هادس پیطگیشی ًوَد

 دس غَست تشٍص ػَاسضی هاًٌذ تغییش دس ػالئن.گیشد
 تایذ ایي... ٍ  خًَشیضی ٍاطیٌال، اًقثاؼ سحوی،حیاتی
.)20 ،16 ،10 ،7( هذت طَالًیتش گشدد

ًتیجِگیزی
 پایذاس،هْنتشیي ّذف دس هذیشیت تیواس تاسداس دچاس تشٍها
ٍ کشدى ٍضؼیت هادس هیتاضذ ٍ دس تسیاسی هَاسد تقاء
پیصآگْی جٌیي ٍ ًَصاد تا احیاء کاهل ٍ سشیغ هادس
 دس غَستیکِ جٌیي قاتلیت حیات.استثاط هستقین داسد
 پایص جٌیي تش اساس ضذت آسیة تایذ اًجام گیشد،داسد
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