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می کنید.  ویزیت  اورژانس  در  را  تصادفی  بیماری   1

عالئم حیاتی بیمار نرمال است. بیمار صدای طبیعی دارد. 

در معاینه هماتوم گردنی در قدام گردن دارد که در حال 

گسترش است. در معاینه قفسه ی سینه آمفیزم زیرجلدی 

راست  سمت  در  صدا  کاهش  و  دارد  راست  سمت  در 

اندام  دارد. در معاینه شکم تندرنس کل شکم دارد. در 

تحتانی دفورمیتی ران دارد که نبض های دیستال به دست 

نمی خورد. اولویت اول در این بیمار کدامیک از موارد زیر 

است؟ )پره انترنی شهریور 98- قطب زنجان(

الف تعبیه ی chest Tube راست 

ب انتوباسیون اورژانسی بیمار 

ج FAST ) سونوگرافی از شکم و لگن از نظر مایع آزاد( 

د انتقال به اتاق عمل و جااندازی شکستگی بیمار 

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

20خیلی مهمتروما

در برخــورد بــا هــر بیمــار ترومایــی بــه ایــن ترتیــب عمــل می کنیــم: 1- بررســی اولیــه، 
2- احیــاء، 3- بررســی ثانویــه، 4- درمــان قطعــی بــا توجــه بــه نــوع آســیب. در صــورت 

عــدم بهبــودی یــا بدتــر شــدن بیمــار در هــر مرحلــه، بایــد ارزیابی هــا را تکــرار کنیــم. 

 ارزیابی اولیه

در ارزیابــی اولیــه بایــد اصــول ABCDE را بــه ترتیــب رعایــت کنــیA : راه هوایــی/ 
B: تنفــس/ C: گــردش خــون/ D: ناتوانی هــا/ E: اکســپوز کــردن بیمــار و بررســی کلــی. 
هــدف از ایــن مرحلــه شناســایی و درمــان فــوری آســیب های تهدیدکننــده ی حیــات و 

شــروع احیــای بیمــار بــا حفــظ هموســتاز نرمــال اســت. 

�� A( ارزیابی راه هوایی و ونتیالسیون
اولیـن قـدم در هـر بیمـار ترومایـی، ارزیابـی راه هوایی و اطمینـان از کفایت آن اسـت. در 
ترومـای بالنـت همزمـان باید تا رد آسـیب نخاعی، بـرای بیمار کوالر گردنـی هم ببندیم. 
 کــدوم بیمــار راه هواییــش مناســبه و کاری نمی خــواد؟ بیمــار هوشــیاری کــه بــا 

صــدای طبیعــی و بــدون تاکی پنــه صحبــت کنــه.
 کـدوم بیمـار راه هواییـش نامناسـبه و اقـدام می خواد؟ 1- بیمـار دارای اسـتریدور، 

خشـونت صـدا، درد حیـن صحبـت، تاکی پنـه، سـیانوز و آژیتاسـیون، 2- بیمـار بـا کاهش 
سـطح هوشـیاری و GCS پاییـن )شـایع ترین علـت انتوباسـیون در تروما(

بــه غیــر از ایــن دو مــورد، تــو هــر مریــض ترومایــی کــه حتــی یــه دونــه از چهــار مــورد 
زیــر رو داشــته باشــه، بایــد ســریع راه هوایــی مناســب رو برقــرار کنیــم:

1- شکستگی های کمپلکس صورت

2- آســیب بافتــی شــدید و وســیع باالتــر از ســطح nipple مثــال ترومــای گــردن، فــک، 

آمفیــزم زیرجلــدی تــو گــردن و غیــره.
3- تورم اروفارنکس مثاًل به دنبال سوختگی شیمیایی  و وجود هماتوم در حال گسترش در 

راه های هوایی.
4- خون در اروفارنکس

  روش هــای برقــراری راه هوایــی  بهتریــن راه برقــراری هــوا انتوباســیون 

ــردن  ــاز ک ــکان ب ــتن ام ــا نداش ــق ی ــیون ناموف ــت. در انتوباس ــی اس ــال دهان اندوتراکئ

ــال  ــه جــای اندوتراکئ ــای شــدید صــورت و مشــکالت آناتومیکــی( ب ــی )تروم راه هوای

ــم: ــر را انتخــاب کنی ــد روش هــای جایگزیــن زی انتوباســیون بای

ارزیابــی  در  تصادفــی  ســاله  ی  موتورســوار 16   2

ــی و  ــک تحتان ــتگی ف ــوده و شکس ــک ب ــه لتارژی اولی

ــل مالحظــه در  ــا خونریــزی قاب ــه صــورت همــراه ب میان

ــرای انتوباســیون  ــالش ب ــار ت ــی دارد. دو ب مجــاری هوای

اوروتراکئــال ناموفــق بــوده اســت. وی دیســترس شــدید 

تنفســی و ســیانوز دارد. مناســب ترین اقــدام کــدام 

ــرداد 99( ــتیاری م ــت؟ )دس اس

الف انتوباسیون نازوتراکئال 

ب ونتیالسیون با ماسک 

ج کریکوتیروئیدوتومی 

د تراکئوستومی
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3 خانــم 37 ســاله بــه علــت ســقوط از ارتفــاع 

بــه اورژانــس آورده شــده اســت. در حــال حاضــر 

BP=70/p، PR=70/min، RR=20/min اســت. در معاینــه 

ــه ی  ــی قفس ــدارد. گراف ــردن ن ــر و گ ــای س ــار تروم آث

 stable ــن ــت. لگ ــی اس ــت. FAST منف ــال اس ــینه نرم س

اســت و انتهــای انــدام بیمــار گــرم اســت. اولیــن اقــدام 

ــران(  ــب ته ــهریور 95- قط ــی ش ــت؟ )پره انترن ــدام اس ک

الف تزریق دوپامین

ب تزریق سرم دکستروز %5

ج تزریق فنیل افرین

د تزریق سرم نرمال سالین

 در افراد باالی 10 سال از کریکوتیروئیدوتومی جراحی مثل این پسر 16 ساله.. 

 در کودکان کم تر از 10 سال از کریکوتیروئیدوتومی سوزنی با یک برش جراحی. 

 در کودک کم تر از 8 سال یا آسیب شدید حنجره از تراکئوستومی. 

�� ابتدایی تریـن راه بـرای برقـراری راه هوایی، در بیماری که آسـیب نخاعـی نداره: مانور 

Chin lift و Jaw thrust اسـت کـه شـامل هـل دادن چانـه به باال و کشـیدن فک پایین 

بـه جلـو اسـت. اگر ایـن مانـور امکان  پذیر نبـود، به صـورت موقـت می تـوان از راه هوایی 

بینـی )در بیمـار هوشـیار( و یا دهانـی )Oral OR Nasal Airway( اسـتفاده کـرد. بعد از 

برقـراری راه هوایـی، باید ونتیالسـون مناسـب رو برقرار کنیم. 

�� B( تنفـس: بـرای ارزیابـی تنفـس بیمـار دو مـورد را چـک می کنیم؛ قرینـه بودن 

حـرکات تنفس و سـمع صداهـای ریوی. عالئم نشـان دهنده ی تهویه ناکافـی عبارتند از: 

سـیانوز و SpO2 پاییـن در  ABG یـا پالس اکسـیمتری. در ایـن مرحلـه باید بـه عوارض 

کشـنده ای مثـل پنوموتوراکـس فشـارنده که پایین تـر می خونیم توجـه کنیم. 

 �� C( گـردش خـون و کنتـرل خون ریـزی: در ایـن مرحلـه بایـد دنبـال شـوک 

باشـیم و در صـورت وجـود مدیریتش کنیم. شـایع ترین علت شـوک در بیمـاران ترومایی، 

شـوک هموراژیـک و درمانـش مایع درمانـی وریـدی بـا رینگر الکتـات و یا نرمال سـالین 

اسـت. در ایـن مرحلـه اگـر خون ریـزی فعـال و شـدیدی دیدیـم، باید تـا قبـل از اقدامات 

اختصاصـی بـا فشـردن مسـتقیم زخـم بـا انگشـت و دسـت خون ریـزی را کنتـرل کنیـم 

)ترجیحاً دسـت تمیز و دسـتکش دار!(. شـوک، طبقه بندی و درمانش رو مفصل تو فصلش 

گفتـم! اگـر یـادت نمیاد، چشـمت کـور، دنـدت نرد، بـرو دوبـاره بخونش. ��

�� اگــر همــوراژی بیش تــر از 1500 سی ســی یعنــی مرحلــه ی III یــا باالتــر بــود بایــد 

عــالوه بــر مایــع، خــون هــم بدیــم، اونــم بــا نســبت 1:1:1؛ یعنــی بــه ازای هــر یــک 

واحــد پــک ســل، یــک واحــد پالســما و یــک واحــد پالکــت میدیــم. بعلــه! می دونــم بــا 

اردر فصــل شــوک فــرق داره، ولــی دیگــه همینــه کــه هســت! ��

 شـواهد شـوک شـامل افزایـش ضربـان قلـب و تعـداد تنفـس، هیپوتانسـیون، تغییر 

وضعیـت هوشـیاری، بی قراری، الیگوری، پوسـت سـرد و مرطوب و یا سـیانوتیک، کاهش 

شـدت پالـس محیطـی میشـه. در افـراد سـالمند مبتـال بـه زمینـه ای قلبـی، در پاسـخ به 

هیپوولمـی بـه جـای ایجـاد تاکـی کاردی و افزایش بـرون ده قلبـی، یک افزایـش مقاومت 

عـروق سیسـتمیک و در نتیجـه افزایـش فشـار خـون کاذب ایجـاد میشـه، پس به فشـار 

خـون تـو ایـن دو گـروه و همینطـور بچه هـا اطمینـان نکن. فشـار خـون بچه ها هـم تازه 

بعـد از دسـت دادن 30 تـا %40 حجـم خونشـون، میوفته.
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4 کودک 5 ساله ای با وزن 15 کیلوگرم به دنبال مولتیپل 

تروما به اورژانس آورده شده است. علیرغم تزریق حجم 

کافی سرم نرمال سالین در دو نوبت، همچنان عالئم حیاتی 

وی ناپایدار است. ضمن اقدامات الزم برای کنترل منشاء 

تزریق  به کودک  بایستی  خون ریزی، چند سی سی خون 

شود؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره  کشوری( 

الف 75  

ب 150

ج 300  

د 450  

5 مـرد 30 سـاله ای بـه علـت سـقوط از ارتفـاع دچـار 

کاهـش هوشـیاری شـده اسـت. بیمـار آه و نالـه می کنـد 

و بـا تحریـک دردنـاک چشـم ها را بـاز و محـل تحریک 

را لمـس می کنـد. سـطح هوشـیاری بـا معیـار GCS چقدر 

اسـت؟ )پره انترنـی شـهریور 98- قطـب شـیراز(

الف 7 

ب 8

ج 9 

د 10

 �� حمایت گردش خون در ترومای بچه ها : حواست به سه نکته باشه:

1-  راه دسترســی عروقــی در بچه هــا بــه ترتیــب اولویــت راه وریــدی و کاتتــر ســایز بــاال 

اســت، ولــی اگــه نشــد در بچه هــای 5 ســال و کم تــر ســراغ مســیر داخــل اســتخوانی 

یــا Interosseous  میریــم؛ اونــم بــا کمــک ســوزن بیوپســی نخاعــی از اســتخوان تیبیــا 

یــا قســمت فوقانــی فمور.

2- برای احیای بچه به صورت بولوس 20cc/Kg رینگر الکتات میدیم و در صورت نیاز دو 

بار تکرار می کنیم، اگر باز هم احیا نشد باید از تزریق خون به اندازه ی 10cc/kg و مداخله ی 

تهاجمی استفاده کنیم. خب این بچه 15 کیلوئه و میشه 150 سی سی خون.

3- حتمــاً در بچــه ی ترومایــی، همــون اول CBC، کــراس مــچ و گــروه خونــی و آمیــالز 

رو چــک کــن.

ــا کمــک  ــار رو ب ــی و هوشــیاری بیم ــد شــدت ناتوان ــی : اینجــا بای  �� D( ناتوان

سیســتم گالســکو یــا GCS تعییــن کنیــم؛ کــه ســه معیــار حرکتــی )6 نمــره(، کالمــی 

)5 نمــره( و چشــمی )4 نمــره( دارد. بیمــار در ســالمت کامــل 15 و در کمــا کم تــر از 8 

 .ــرد ــاز 5 می گی ــرایط امتی ــن ش و در بدتری

نمرهویژگیمعیار

حرکتی

اطاعت کامل از دستورات حرکتی 
تعیین محل تحریک درد

عقب کشیدن اندام در پاسخ به درد
فلکسیون غیر طبیعی )وضعیت دکورتیکه(

اکستانسیون )وضعیت دسربره(
عدم واکنش )اندام شل و ِول(

6
5
4
3
2
1

کالمی

صحبت با معنی و مفهوم
محاوره ی تقریباً نامفهوم

کلمات نامربوط و نامتناسب
صداهای غیر قابل فهم

سکوت

5
4
3
2
1

چشمی

بازکردن خودبخود چشم 
بازکردن چشم در واکنش به صدا 

بازکردن چشم در واکنش به تحریک دردناک
عدم واکنش چشمی )باز نکردن چشم(

4
3
2
1
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 )Secondary survey( 6 دربــاره ی ارزیابــی ثانویــه

مولتــی ترومائــی تمــام مــوارد زیــر صحیــح اســت بجــز: 

ــز( ــب تبری ــفند 96- قط ــی اس )پره انترن

الف معاینــه از فــرق ســر تــا نــوک پــا جهــت پیــدا کردن 

آســیب های مخفــی

ب پــرس و جــو از بیمــار یــا همراهــان دربــاره ی کــم 

و کیــف ترومــا

ج اطــالع از آلــرژی، ســابقه ی بیمــاری قبلــی، مصــرف 

دارو و حاملگــی

ــه از  ــده ای ک ــاس قائ ــاران براس ــردن بیم د جداک

ــت. ــد گرف ــس خواهن ــات اورژان خدم

�� حواست باشه GCS رو همون اول حساب کنی، چون دارو و درمان های بعدی، ارزیابی رو 
دشوار می کنه. همونطور که میدونی اختالل سطح هوشیاری از اندیکاسیون های انتوباسیون 

است و تشخیص زودتر باعث میشه از آسپیراسیون محتویات معده جلوگیری بشه.
�� نمره ی اولیه ی GCS در افراد سالمند به علت بیماری های مزمن CNS و یا سیستمیک، 
چندان قابل اطمینان نیست. مثاًل این آقا، به علت اصوات نامفهوم )2(، باز کردن در پاسخ به 

درد )2( و لوکالیزه کردن محل درد )4(، در کل 9 امتیاز از GCS می گیرد. 
�� E( اکسپوژر: در این مرحله عماًل باید مریض رو کامل لخت کنیم و سر تا پاش رو 
ارزیابی کنیم. همچنین تو این مرحله بیمار رو باید گرم نگه داریم، چون هایپوترمی میتونه 
اسیدوز و کواگولوپاتی رو تشدید کنه. قبل از اینکه سراغ ارزیابی ثانویه بریم، بیا چندتا آسیب 

تهدیدکننده ی حیات مربوط به ارزیابی اولیه رو بخونیم. 

 ارزیابی ثانویه

 هـدف از ایـن مرحلـه شناسـایی و درمان آسـیب های غیر کشـنده ی دیگر اسـت. ارزیابی 
ثانویـه عبـارت اسـت از: 1- معاینـه ی فیزیکـی کامـل، 2- اخـذ شـرح حالی از آلرژی هـا، 

آخریـن وعـده ی غذایـی، وضعیـت واکسیناسـیون کـزاز و داروهای مصرفی اسـت. 
�� دیستانســیون شــکمی در بیمــاران ترومایــی )مخصوصــاً بچه هــا( شــایع اســت کــه 
بــه دنبــال اســتفاده از ماســک تشــدید می شــود؛ پــس بــرای رفــع فشــار معــده، بایــد از 
NG Tube اســتفاده کنیــم. در بیمــار انتوبــه و یــا در صــورت وجــود شکســتگی قاعــده ی 

جمجمــه یــا بیمارانــی کــه شکســتگی وســیع صــورت دارنــد، نبایــد لولــه بذاریــم. 
�� در بیمـار ترومایـی معمـواًل بـرای ارزیابی کفایت احیـاء، سـوند ادراری تعبیه می کنیم. 

در کل چهـار ممنوعیـت بـرای تعبیه ی سـوند ادراری در بیمـار ترومایی داریم:
1- باال آمدن پروستات در معاینه ی رکتال )پروستات شناور(

Open book 2- شواهد آسیب سمفیز پوبیس مثل شکستگی
3- خون در نوک مه آ 
4- هماتوم اسکروتوم

در ایــن شــرایط بایــد قبــل از ســوندگذاری، از مجــاری عکس بــرداری رتروگــراد 
)رتروگریــد یورتروگرافــی( بگیریــم و اگــر اختاللــی در مجــرا بــود، ســوند ســوپراپوبیک 
تعبیــه کنیــم. مانیتورینــگ بــا  ECG و پالس اکســیمتری هــم جــزء ارزیابی هــای ثانویــه 
اســت. حــاال قبــل از اینکــه وارد جزئیــات بشــیم، آســیب های تهدیــد کننــده ی حیــات 

رو بخــون. 
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فوریت ها  توسط  ترومایی  ساله   30 آقای   7

و نیست  هوشیار  است.  شده  منتقل  اورژانس   به 
RR= 30 PR=130 BP=70/40  دارد. بیمار انتوبه می شود. 

جهت بیمار CV line جوگوالر تعبیه شده است که فشار ورید 
مرکزی 30 سانتی متر آب است. تمام علل زیر جهت بیمار 

مطرح است بجز: )پره انترنی اسفند 97- قطب کرمانشاه(
الف پنوموتوراکس فشارنده

ب تامپوناد قلبی 

ج  خون ریزی ناشی از تروما

د آمبولی ریه 

789سؤال
دالفجپاسخ

9 آقــای 50 ســاله ی راننــده کــه کمربنــد صندلــی را 

نبســته اســت، بــه دلیــل برخــورد ماشــین حامــل وی بــه 

ماشــین جلویــی دچــار ترومــای قفســه ی ســینه و شــکم 

شــده اســت . در معاینــه هوشــیار اســت، RR=25 و 

ــت .  ــال اس ــه نرم ــمع ری PR=110 و BP=90/60 دارد . س

 (CVP= 16CmH2o) تشــخیص ارجــح کــدام اســت؟

ــان( ــب زنج ــهریور 95- قط ــی ش )پره انترن

الف ترومای لوب چپ کبد

ب آمبولی هوا 

ج انفارکتوس میوکارد

د تامپوناد قلبی 

خفگی  احساس  با  تصادف  دنبال  به  ساله  آقای 25   8

شده  آورده  اورژانس  به  شاکی  سینه   قفسه ی  درد  و 

با   GCS=15، HR=120، BP=80/60، O2sat=92% است. 

اکسیژن، FAST منفی، در معاینه تندرنس و کریپتاسیون در 

دنده های 6- 4 نیمه چپ قفسه ی سینه به همراه آمفیزم 

زیرجلدی در همان محل دارد. اولین اقدام کدام است؟ 

)پره انترنی شهریور 99- کشوری(

ــن  ــای بی ــن فض ــوزنی از دومی ــتومی س الف توراکوس

ــوالر ــط میدوکالویک ــداد خ ــپ در امت ــده ای چ دن

ــار و  ــوی بیم ــت ری ــی وضعی ــن CXR و بررس ب گرفت

ــه ــد از 30 دقیق ــدد بع FAST مج

ــا 2 لیتــر رینگــر و در صــورت عــدم  ج ســرم تراپی ب

Packed cell افزایــش فشــارخون تزریــق

د انتوباسیون اوروتراکئال

 آسیب های تهدیدکننده ی حیات در ارزیابی اولیه

فشارنده، پنوموتوراکس   -1 کنیم:  پیدا  باید  اولیه  ارزیابی  تو  رو  آسیب   پنج 
2- پنوموتوراکس باز یا زخم مکنده )Sucking(، 3- تامپوناد قلبی، 4- هموتوراکس حجیم، 
Flail Chest -5 یا قفسه ی سینه ی شناور. پنوموتوراکس و تامپوناد رو تو شوک کامل 

خوندی، اینجا فقط یه کوچولو برای یادآوری می گم. قبلش دو تا نکته رو یاد بگیر:
 اگــر مریــض ترومایــی بــا فشــار خــون پاییــن و cvp کاهــش یافتــه )بدون برجســتگی 

ژوگــوالر( اومــد، اول از همــه بــه شــوک هیپوولمیــک و خون ریــزی فکــر کــن. 
 اگـر مریـض ترومایـی بـا فشـار خـون پاییـن و cvp افزایش یافتـه )دارای برجسـتگی 
ژگـوالر( اومـد، بـه چهار تشـخیص شـک کـن: 1- پنوموتوراکـس فشـارنده، 2- تامپوناد، 
3- افزایـش فشـار داخـل شـکمی، 4- تـالش زیـاد بازدمـی، 5- شـوک کاردیوژنیـک به 

دنبـال کانتـوژن قلبـی و آسـیب میـوکارد اونـم اگـر بـه مایع درمانـی اولیه جـواب نداد. 
 پنوموتوراکس فشارنده معمواًل به علت شکستن دنده و سوراخ شدن ریه ایجاد 
می شود. به دنبال ورود هوا، افزایش فشار داخل قفسه ی سینه و کاهش بازگشت وریدی داریم.. 
بیمار دیسترس تنفسی و هیپوتانسیون به عالوه ی این عالئم را نشان می دهد: 1- انحراف تراشه 
به سمت مخالف آسیب، 2- فقدان یا کاهش صداهای تنفسی  و دق هایپررزونانس یا تیمپان در 

طرف آسیب  دیده، 3- آمفیزم زیرجلدی در سمت مبتال، 4- ورید گردنی دیالته. 
درمان فوری این بیماران توراکوستومی با سوزن آنژیوکت شماره ی 14 در فضای بین دنده ای 
دوم در خط میدکالویکوالر است. در ادامه باید لوله ی توراکوستومی )Chest tube( فوراً و قبل 
از CXR ، در فضای چهارم یا پنجم بین دنده ای در خط آگزیالری قدامی برای بیمار گذاشته 

شود. وجه افتراق پنوموتوراکس فشارنده از ساده، افت فشار خون در نوع فشارنده است. 
 تامپونـاد قلبـی بـه دنبـال تجمـع حـاد حتـی کم تـر از cc 100 مایـع در فضای 

پریـکارد ایجـاد می شـود. تظاهـرات تامپونـاد عبـارت اسـت، از: 1- تریـاد کالسـیک بِک 
)فشـار خـون پاییـن، وریدهای متسـع گـردن، صـدای مافل قلبی(، 2- نشـانه ی کاسـمال 
)افزایـش jvp همـراه بـا دم(، 3- پالـس پارادوکـس )افـت فشـار سیسـتولیک بیش تـر یا 
 FAST 10 در دم(. بـرای تشـخیص قطعـی ایـن عارضه از سـونوگرافیmmHg مسـاوی
اسـتفاده می کنیـم. درمـان ایـن بیمـاران در ابتـدا مایـع درمانـی و سـپس حـذف فشـار با 
پریکاردیوسـنتز و جراحـی و در آخر ترمیم آسـیب قلبی زمینه ای اسـت. اگـر بیمار مبتال به 
تامپوناد قلبی در اتاق احیاء دچار ایسـت قلبی شـود، بایسـتی تحت توراکوتومی اورژانسـی 

قـرار گیـرد. امـا در صـورت عدم وجـود امکانـات، پریکاردیوسـنتز توصیه می شـود. 
 هموتوراکـس حجیم به ورود سـریع بیـش از 5. 1 لیتر خون بـه درون فضای توراکس 
در طـی سـاعت اول ترومـا و یـا خون ریـزی فعال توراکس بیـش از cc 200 در سـاعت در 
طـی 4 سـاعت گفتـه می شـود. در این گـروه صداهای تنفسـی کاهش یافته و ریـه در دق 
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ــینه  ــه س ــت قفس ــاي بالن ــه در تروم ــاري ک 11 در بیم

دچــار شکســتگي متعــدد دنــده ای در بیــش از دو ناحیــه 

ــر  ــل زی ــک از عوام ــت )Flail chest( کدام ی ــده اس ش

ــیب دارد؟  ــوژی آس ــش را در پاتوفیزیول ــن نق بیش تری

ــوری(  ــفند 99- کش ــی اس )پره انترن

الف نقص حرکت قفسه سینه در دم

ب نقص حرکت قفسه سینه در بازدم

ج آسیب نسجي ریه هم زمان

د هموپنوموتوراکس

به  بیماری  دارید،  حضور  جاده ای  اورژانس  در  شما   10

بیمار  می شوید  متوجه  است.  شده  آورده  تصادف  دنبال 

سانتی متر  سه  قطر  به  سینه  قفسه ی  جدار  کندگی  دچار 

شده است و عبور هوا در زخم با هر تنفس بیمار مشهود 

کاری  چه  مجهزتر  بیمارستان  به  بیمار  رسیدن  تا  است. 

انجام می دهید؟ )پره انترنی شهریور 98- قطب شیراز(

الف پانسمان فشاری زخم

ب پانسمان زخم با چسب سه طرفه

ج تعبیه ی آنژیوکت در فضای بین دنده ای دوم

د سوچور کامل زخم

دال اسـت. گرافـی قفسـه ی  سـینه حضـور خـون در فضـای پلـور را تأیید می کنـد. درمان 
ایـن بیمـاران شـامل تعبیـه Chest tube و مایع درمانـی و به دنبـال آن توراکوتومی برای 
کنتـرل خون ریـزی اسـت. بعـد از جراحی بایـد مجدداً جهـت کنترل CXR گرفته شـود. 

ــا  ــوراخ ی ــذ و ایجــاد س ــال آســیب ناف ــه دنب ــواًل ب ــاز معم ــس ب   پنوموتوراک
ــن  ــا همچی ــورد ب ــود. در برخ ــاد می ش ــینه ایج ــت در قفســه ی س ــام ضخام ــیب تم آس
آســیبی بایــد بــه صــورت موقــت، زخــم را بــا پانســمانی ســه طرفــه کــه یــک طــرف آن 
آزاد اســت، ببندیــم. تــا بالفاصلــه بــا رســیدن بیمــار بــه بیمارســتان، آســیب را بــا ترمیــم 

جراحــی زخــم و تعبیــه ی لولــه ی ســینه ای در محلــی دور از ســوراخ، اصــالح کنیــم. 
  قفسه سـینه ی شـناور )Flail chest( به دنبال شکسـتن دو دنده یا بیش تر در 
حداقـل دو ناحیـه ایجـاد می شـود. در این بیماران معمـواًل حرکت پارادوکـس این قطعه ی 
آزاد و شـناور رو در کنـار تنفـس خـود بـه خـودی می بینیـم. پـس در این بیمـاران، تالش 
تنفسـی و درد جـدار قفسـه ی  سـینه  باعـث اختـالل ونتیالسـیون میشـه. علـت نارسـایی 
تنفسـی در قفسـه ی سـینه ی شـناور، همراهـی آسـیب و کانتوژن ریـه با درد شـدید بیمار 
اسـت. برخـورد بـا ایـن بیمـار سـه جـزء دارد: 1- تجویـز مسـکن بـرای تنفـس راحـت و 
بـدون درد بیمـار + 2- توراکوسـتومی در صـورت وجـود هموتوراکـس و پنوموتوراکـس + 

3- انتوباسـیون تأخیـری در صورت وجود نارسـایی تنفسـی. 
�� در ایــن گــروه نبایــد زیــادی مایــع بدیــم، چــون در فضــای ســوم جمــع و وضعیــت 

بیمــار، بدتــر میشــه. 

 آسیب های شدید در ارزیابی  ثانویه

در ارزیابی ثانویه باید به چهار آسیب توجه کنیم: 1- پنوموتوراکس ساده، 2- هموتوراکس، 
3- آسیب آئورتی بالنت )BAI(، 4- شکستگی دنده. 

ناگهانی سرعت  کاهش  از  ناشی  ترومای   :)BAI( آئورت  پارگی   💎 
)Rapid deceleration( مانند تصادف با موتورسیکلت و یا سقوط از ارتفاع می تواند منجر 
به آسیب غیر نافذ به آئورت بخصوص آئورت توراسیک شوند. پارگی تمام ضخامت آئورت 
در این بیماران منجر به خون ریزی شدید و مرگ در لحظات ابتدایی پس از تروما می شود. 

باقی افراد، معمواًل پارگی الیه های ادوانتیس آئورت یا پلور مدیاستن را دارند. 
 تابلـوی بالینـی پارگـی آئـورت  بیمـاری با شـرح حال سـقوط از ارتفاع یـا تصادف 
موتـور بـا ایـن شـواهد: 1- پهن  شـدن مدیاسـتن، 2- از بین رفتن سـاختار نرمـال آئورت، 
3- از بیـن رفتـن طناب پاراتراکئال، 4- انحراف NG tube، 5- هموتوراکس سـمت چپ، 

6- شکسـتگی دنده هـای اول و دوم در گرافی AP ابتدایی قفسـه ی  سـینه. 
 تشخیص پارگی آئورت  برای ارزیابی بیش تر CT با کنتراست وریدی انجام می دهیم. 

ــی  ــن رانندگ ــه در حی ــاله ای ک ــم 65 س ــار خان 12 بیم

بــدون بســتن کمربنــد ایمنــی دچــار تصــادف بــا 

در  می شــود.   Rapid decelerationو زیــاد  ســرعت 

ــدار  ــک پای ــر همودینامی ــس از نظ ــه اورژان ــدو ورود ب ب

اســت. در رادیوگرافــی قفســه ی صــدری پهــن شــدگی 

مدیاســتن مشــاهده می شــود. در صورتــی  کــه مشــکوک 

ــی  ــیم، روش بررس ــیک باش ــورت توراس ــیب آئ ــه آس ب

آســیب عــروق مذکــور در مرحلــه ی بعــد کــدام اســت؟ 

ــان(  ــب زنج ــفند 97- قط ــی اس )پره انترن

الف اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک

ب آنژیوگرافی   

ج اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاژیال

د سی تی اسکن قفسه ی صدری 
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 درمـان پارگـی آئـورت  ترمیـم بـه روش اندووسـکوالر یـا TVAR. ایـن روش 
جایگزیـن جراحـی آئـورت توسـط بـرش توراکوسـتومی چـپ شـده اسـت.

�� شکستگی دنده  در معاینه ی فیزیکی با تندرنس نقطه ای مشخص می شود و ممکن 
است در گرافی ساده ی قفسه ی  سینه دیده شود. درمان این بیماران تحویز مسکن و ضد درد  

کافی برای جلوگیری از سرکوب تنفسی )به دنبال تنفس دردناک( است. 
 اندیکاسیون های انجام توراکوتومی اورژانس چیاست؟ 

 بیمارانــی کــه دچــار ترومــای نافــذ شــده اند و عالئــم حیاتــی آن هــا در مــدت زمــان 
کوتاهــی )کم تــر از 15 دقیقــه( پــس یــا قبــل از ورود بــه اورژانــس از بیــن مــی رود. 

 بیمار مبتال به تامپوناد پریکارد که برای انتقال به اتاق عمل بسیار ناپایدار است. 
�� بیمارانـی بـا ایسـت قلبـی طوالنی مـدت، ترومـای غیـر نافـذ شـدید همراه با ایسـت 
قلبـی قبـل از ورود بـه بیمارسـتان و یا بدون فعالیـت الکتریکی قلب معمواًل هیچ شانسـی 

بـرای زنـده مانـدن ندارنـد و نبایـد در اورژانس تحـت توراکوتومـی اورژانس قـرار گیرند. 
ــارت  ــراح مه ــی ج ــت، ول ــس داش ــی اورژان ــیون توراکوتوم ــی اندیکاس ــر مریض �� اگ
نداشــت یــا امکانــات الزم فراهــم نبــود، بــه جــای توراکوتومــی اورژانــس بایــد از یــک 

ــم.  ــتفاده کنی ــنتز اس ــل پریکاردیوس ــاده تر مث روش س

تروما به سر
ترومـا بـه سـر، شـایع ترین علـت ترومـا منجـر بـه مـرگ اسـت، کـه در آن بایـد بـه این 
و عالئمـش،  ICP یـا  داخـل جمجمـه ای  فشـار  افزایـش    کـرد:  دقـت   ویژگی هـا 
،GCS   اسـت.  خون ریـزی  نشـانه ی  سـر،  ترومـای  در  خـون  فشـار  افـت    
  شـواهد آسـیب به سـر مثل جراحت های جمجمه و بیرون زدگی اسـتخوانی قابل لمس،
پری اربیتـال اکیمـوز   -1 مثـل:  جمجمـه  قاعـده ی  شکسـتگی  شـواهد    

(Raccoon eyes)، 2- اکیمـوز پری ماسـتوئید )Battle’s sign(، 3- خون ریـزی تیمپان، 

4- نشـت CSF )رینوره و اتوره(. 
�� افزایـش ICP بـا تریـاد کوشـینگ یعنـی فشـار خـون بـاال، بـرادی کاردی و اختـالل 
الگـوی تنفسـی مثـل برادی پنـه همـراه اسـت. ICP کم تـر از 10، طبیعـی و بـاالی 20 با 

ایسـکمی مغـزی همراه اسـت. 
 بهتریــن روش ارزیابــی اولیــه ی آســیب بــه ســر اســتفاده از CT- اســکن مغــزی، 
بــدون مــاده ی حاجــب اســت. همچنیــن بــه علــت همراهــی آســیب نخــاع گردنــی در 
%15 مــوارد آســیب ســر، در تمــام مــوارد ترومــا بــه ســر بایــد بــرای تصویــر بــرداری از 

ســتون فقــرات گردنــی، ترجیحــاً CT-scan مهره هــای گردنــی هــم درخواســت کنیــم. 
�� یه فرمول مسخره هم یاد بگیر و برو. فشار پرفیوژن مغزی )CPP( برابر است با افتراق 

ICP از فشار متوسط شریانی )MAP(. خود MAP اینطوری حساب میشه:

MAP= 2×DBp+SBp
3     
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 ICP ــل افزایــش ــدام در بیمــاری کــه بدلی ــن اق 13 اولی

ــدام  ــت، ک ــده اس ــیاری ش ــطح هوش ــش س ــار کاه دچ

و  شــیراز  قطــب   -96 اســفند  )پره انترنــی  اســت؟ 

ــاه(  کرمانش

الف تجویز مانیتول

CSF ب انجام ونتریکولوستومی و تخلیه

ج محافظت راه هوایی و تهویه مناسب

د انجام سریع عمل جراحی کرانیوتومی

به  اتومبیل  تصادف  دنبال  به  ساله   23 آقای  بیمار   15

و  بوده  هوشیار  بیمار  است.  شده  داده  انتقال  اورژانس 
 PR=65/min و می دهد.  پاسخ  درستی  به  سؤاالت  به 
 70 mmHg بیمار  سیستولیک  خون  و  فشار   T=37.5°C

است. وقتی از بیمار می خواهید اندام های خود را تکان دهد، 
نیست. کدام گزینه غلط است؟  اندام ها  به حرکت  قادر 

) پره انترنی شهریور 96 - مشترک کشوری( 
الف سریعاً برای بیمار سرم تراپی شروع می کنیم.

 Packed cell واحد   4 انفوزیون  بیمار  برای  سریعاً  ب 

آغاز گردد.
ج اندام های بیمار در معاینه گرم است.

د بستن گردنبند در این بیمار ضروری است.

  مدیریــت ترومــا بــه ســر   مثــل همیشــه اول  ،ABCDEکاهــش 

ــاالآوردن ســر بیمــار در حــد وضعیــت  ــه ی داخــل بطنــی، 2- ب ــا: 1- لول فشــار ICP ب

)موقــت(، هایپرونتیالســیون  تحریــک   -4 ســداتیو،  داروی  تجویــز   -3  خنثــی، 

5- محدودیــت مایعــات وریــدی، 6- تجویــز مانیتــول )دیورتیــک اســموتیک(، 7- تجویز 

ســالین هایپرتونیــک  .3% تجویــز داروی ضــد تشــنج، در صــورت نیــاز.  پــس تــو ایــن 

مریــض اولیــن کار محافظــت راه هوایی اســت.

 تروما به ستون فقرات

 C5 ــره ــوص مه ــی بخص ــای گردن ــرات، مهره ه ــتون فق ــیب س ــل آس ــایع ترین مح ش

ــیب  ــل، 3- آس ــل، 2- ناکام ــایع دارد: 1- کام ــت ش ــه حال ــی س ــیب نخاع ــت. آس اس

ــو فصــل  ــرو مفصــل ت ــاد ب ــادت نمی ــره ی ســمپاتیک )شــوک نوروژنیــک، اگــر ی زنجی

ــش(.  ــوک« بخون »ش

�� شـایع ترین فـرم آسـیب نخاعـی ناکامل، سـندرم Central Cord اسـت کـه معمواًل 

بـه دنبـال آسـیب های همـراه با هایپراکستنشـن گردنـی در بیمـاران دارای کانـال تخاعی 

باریـک )مثـاًل پیـر پاتـاالی آرتـروزی( دیـده میشـه. ویژگـی کلیـدی ایـن سـندرم ضعف 

اندام هـا بخصـوص ضعـف بیش تـر انـدام فوقانـی نسـبت به بـه تحتانی اسـت. 

 ��  شــوک نوروژنیــک بــه دنبــال آســیب نخــاع گردنــی و توراســیک )ترومــا و یــا 

بیهوشــی اســپاینال( ایجــاد میشــه. تابلــوی بالینــی شــوک نوروژنیــک: بیمــاری با آســیب 

ــرم و  ــای گ ــر از 80(، اندام ه ــض کم ت ــرادی کاردی )نب ــن، ب ــون پایی ــار خ ــی، فش نخاع

فلــج یــا بی حســی انــدام اســت. بــرای اثبــات شــوک نورژنیــک، بایــد CT-scan گردنــی 

درخواســت کنیــم، کــه تصویربــرداری ُگلــد اســتاندارد در نخــاع اســت.

درمـان اصلـی در شـوک نوروژنیـک بعـد از رعایـت اصـول تروما )بسـتن کـوالر گردنی و 

غیـره(، مایع درمانـی بـا سـرم ایزوتونیـک نرمال سـالین اسـت. اگر بـه مایع درمانـی جواب 

نـداد، داروی وازوپرسـور تجویـز می کنیم و در بیمار بـرادی کارد ترجیحـاً نوراپی نفرین و در 

بیمـار بدون بـرادی کاردی فنیـل  افرین.

�� ضایعـات باالتـر از C3 بـا آپنـه و مـرگ همراه اسـت، چـون دیافراگم بـه عنوان یک 

عضلـه ی تنفسـی از C3 ،C4 و C5 ریشـه می گیرد. 

تروماهـای اختصاصـی مغـز و نخـاع مثـل هماتـوم اپیـدورال و غیـره رو تو فصـل جراحی 

مغـز و اعصـاب می خونیم.

14 آقای 61 ساله ای به دلیل تروما به گردن به اورژانس 

منتقل شده است در معاینات انجام شده Force اندام های 
فوقانی نسبت به Force اندام های تحتانی کاهش یافته تر 
است. اختالل اسفنکتری مشهود است. بیمار به کدامیک 
)پره انترنی  است؟  مبتال شده  زیر  نخاعی  از سندروم های 

شهریور 98- قطب کرمانشاه(
Transection syndrome الف

Central cord syndrome ب

Brown Sequard syndrome ج

Anterior cord syndrome د
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16 کدامیک از گزینه های زیر در مورد Neck zone در 

تروما اشتباه است؟ ) پره انترنی اسفند 97- قطب آزاد( 

الف Zone I از زاویه ی استخوان مندیبول به باال است.

ب Zone II بین Thoracic outlet و زاویه ی مندیبول است.

ج Zone III باالی Angle of mandible است.

د Zone I پایین استخوان کلویکل است.

17 آقــای 30 ســاله ای بــه دنبــال نــزاع دچــار اصابــت 

ــروف  ــاذات غض ــردن در مح ــا گ ــز ب ــوک تی ــم ن جس

تیروئیــد و جلــوی لبــه ی قدامــی عضلــه ی اســترنوکالید 

و ماســتوئید چــپ شــده اســت. علی رغــم پانســمان 

مناســب،  خون ریــزی مختصــر دارد و بــا هــر بــار ســرفه 

کــردن، حجمــی از خــون روشــن و لختــه از محل آســیب 

خــارج می شــود کــه هــر چنــد دقیقــه یــک بــار، تکــرار 

می شــود. در معاینــه هماتــوم گردنــی و آمفیــزم نــدارد. 

اقــدام مناســب در ایــن بیمــار کــدام اســت؟ )پره انترنــی 

شــهریور 97 - مشــترک کشــوری( 

الف آنژیوگرافی عروق گردنی

ب سی تی اسکن گردن با کنتراست

ج انتقال به اتاق عمل

د اکسپلور زخم در اورژانس و هموستاز

 ترومای نافذ گردن

گردن از لحاظ آناتومیکی به سه ناحیه  یا zone تقسیم می شود: 
 ناحیه ی I: از شکاف استرنوم تا مرز تحتانی غضروف کریکوئید. 

 ناحیه ی II: بین غضروف کریکوئید و زاویه ی ماندیبل. 
 ناحیه ی III: زاویه ی ماندیبل تا قاعده ی جمجمه )محدوده ی گردن خلفی(

ــداری  ــا ناپای ــاران ب ــام بیم ــی  در تم ــذ گردن ــای ناف ــا تروم ــورد ب  �� برخ
همودینامیــک و یــا بیمارانــی کــه نشــانه ای از آســیب جــدی بــه هــر یــک از ســاختارهای 
حیاتــی دارنــد )مثــل خون ریــزی زیــاد، هموپتــزی حجیــم یــا هماتــوم در حــال گســترش(، 
بــه خصــوص در زون I و II، ســریع بایــد بریــم ســراغ جراحــی. در ســایر مــوارد برحســب زون 

  ــم ــم می گیری ــی تصمی گردن
 ناحیه ی I و III گردن  در صورت پایدار بودن مریض، درمان غیر جراحی می کنیم.

ــی تی  ــک س ــا کم ــد ب ــدار رو بای ــک پای ــا همودینامی ــه ی II ب ــیب های ناحی  آس
ــی، برونکوســکوپی  ــردن(، آنژیوگراف ــذ گ ــای ناف ــی )حساســیت %100 در تروم آنژیوگراف
ــت  ــا کنتراس ــی ب ــکن و آنژیوگراف ــم. سی تی اس ــی کنی ــر بررس ــکوپی بیش ت و ازوفاگوس
در بیمــاران دارای آســیب نافــذ گردنــی بســیار حســاس اســت و امــروزه در ارزیابــی ایــن 

ــود. ــتفاده می ش ــاران اس بیم
عالوه بر آسیب شریانی، دو عارضه ی مهم ترومای نافذ گردنی رو یاد بگیر 💎 

 یکـی از عـوارض ترومـای نافذ به گردن و حتی انتوباسـیون های طوالنی، آسـیب به راه 
هوایـی، تراشـه و حنجره اسـت. آسـیب بـه حنجره با اسـتریدور و خشـونت صـدا و تنگی 
نفـس مشـخص می شـود. در آسـیب تراشـه، بخصـوص مـوارد پارگـی، معمواًل بـه دنبال 
نشـت هـوا، آمفیزم گردنی و قفسـه ی سـینه می بینیـم. برای ارزیابی آسـیب بـه حنجره و 

تراشـه از الرنگوسـکوپی و برونکوسکوپی اسـتفاده می کنیم. 
 آسیب به نخاع گردنی: آسیب های باالتر از C4 به علت آپنه، کشنده است. 

18 مرد جوان 22 ساله ای بدلیل ترومای ناشی از تصادف 

یک ماه در ICU بستری و تحت ونتیالسیون مکانیکی بوده 

است. 2 ماه بعد از ترخیص به تدریج دچار گرفتگی صدا و 

تنگی نفس فعالیتی شده و به تدریج تنگی نفس و خس خس 

سینه در حالت استراحت هم ایجاد شده است. اقدام بعدی 

کدام است؟ )پره انترنی آذر 98- میان دوره ی کشوری(

الف برونکوسکوپی

ب تراکنوستومی اورژانس 

ج تجویز دگزامتازون

د تزریق هیدروکورتیزون

بانه
طبی
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20 آقــاي 30 ســاله موتــور ســوار و تصادفــی/ هوشــیار 

ــداد  ــب 118 و تع ــان قل ــت. BP=90/Pulse و ضرب اس

تنفــس 20 عــدد در دقیقــه دارد. مردمک هــا قرینــه 

ــدارد .در  ــح ن ــدای واض ــش ص ــه کاه ــمع ری ــت. س اس

ــپ دارد.  ــی چ ــع فوقان ــدید در رب ــکم درد ش ــس ش لم

ــی اســفند 99-  ــدام مناســب کــدام اســت؟ )پره انترن اق

ــوری( کش

الف سی تی اسکن مغز

ب احیا و آماده سازی بیمار براي اتاق عمل

ج سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست 

د تحت نظر گرفتن بیمار در اورژانس

تروما به شکم
اول از همـه آناتومـی تقسـیم بندی آناتومیـک شـکم و پشـت رو یاد بگیر:  1- قدام شـکم 
)Ant(: در بـاال از خـط نیپیـل تـا کشـاله ی ران و از طرفیـن محـدود بـه خـط آگزیـالری 
قدامـی، 2- فالنـک یـا پهلو: بین دو خط آگزیـالری قدامی و خلفی در طرفین، 3- پشـت 

یـا Back: بیـن خطوط آگزیـالری خلفی در پشـت تنه. 
 ارزیابی بیماران ترومای شکمی

 در بیمار ترومای نافذ شکمی با همودینامیک پایدار، برای تأیید حضور گلوله و تعیین 
محل گلوله و سایر اجسام خارجی از گرافی شکم و لگن در حالت خوابیده استفاده می کنیم. 
 در بیمـار ترومـای بالنـت شـکمی بـا همودینامیک پایدار از CT- اسـکن شـکم )گلد 

اسـتاندارد تشـخیص آسیب های شـکمی( اسـتفاده می کنیم.
�� اگـر همیـن مریـض پایدار و بدون شـواهد پریتونیت، در سـونوگرافی FAST مایع آزاد 
در داخل شـکم داشـت، باید برای بررسـی بیش تر هم سـراغ سی تی اسـکن شـکمی بریم.

 در بیمــار ترومــای بالنــت شــکمی همــراه بــا هیپوتانســیون و همودینامیــک ناپایــدار، 
بایــد خون ریــزی رو بررســی کنیــم: تــو گزینه هــا دنبــال ســونوگرافی FAST بگــرد کــه 

جایگزیــن روش DPL )الواژ( شــده اســت.

 اقدامات اولیه در برخورد با بیماران ترومای شکمی
�� بــه عنــوان قانــون کلــی یــاد بگیــر: در ترومــای شــکم، از هــر نوعــی در صــورت 
ــر  ــگ منتش ــس، گاردین ــد تندرن ــی، ریبان ــا ریجیدیت ــک و ی ــالل همودینامی ــود اخت وج
ــیون و  ــرای اکسپلوراس ــی ب ــتقیم و بی معطل ــار رو مس ــد بیم ــن، بای ــک پریتوئ و تحری

  ــم ــم انواعــش رو بررســی کنی ــاال بری ــل. ح ــاق عم ــم ات ــی، ببری الپاروتوم
 زخم نافذ چاقو در قدام شکم )به غیر از  )RUQ زخم رو به صورت موضعی و تو 
همون اورژانس از نظر عبور چاقو از پریتوئن اکسپلور کن و اگر شواهدی از آسیب ارگان، 
همودینامیک ناپایدار و شواهد پریتونیت داشت، بدون معطلی برای جراحی، ببرش اتاق عمل.
 در حضـور شـواهد تحریـک صفاقی، عبـور چاقو از پریتوئـن و یا همودینامیـک ناپایدار، 

بیمـار رو بـرای الپاروتومی تجسسـی ببـر اتاق عمل. 

  ــدار ــک پای ــا همودینامی ــه ی RUQ شــکم ب ــذ منطق ــای ناف   در زخم ه
برخــورد غیــر جراحــی ارجــح اســت، پــس CT-scan بگیــر.

 در زخــم نافــذ گلولــه در ناحیــه ی تناســلی بــا همودینامیــک پایــدار  مثــل باال،  

CT- اســکن اینجــا هــم نســبت بــه جراحــی ارجح اســت. 

 در ترومــای نافــذ پشــت و پهلــو بــا همودینامیــک پایــدار  بایــد تــوی همــون 

اورژانــس، زخــم رو از نظــر میــزان نفــوذ اکپســلور کنــی، کــه دو حالــت داره؛
 زخم نافذ از صفاق و یا فاشیا عبور کرده  جراحی کن )الپاراتومی(.

طوالنی  نزاع  دنبال  به  که  است  جوانی  آقای  بیمار   19

)مشت زنی و چاقو( به اورژانس آورده شده، بیمار هشیار بوده 

و با صدای طبیعی صحبت می کند. لسراسیون در نتیجه آسیب 

جسم نافذ روی ساعد سمت چپ مشهود است که  خون ریزی 

فعال ندارد. سمع ریه طبیعی است. در معاینات ضربان قلب 

110 در دقیقه/، فشار خون 80/50 و تعداد تنفس 16 در 

زیر  اقدام  احیاء کدام  اقدامات  انجام  از  است. پس  دقیقه 

ضروری تر است؟ )پره انترنی شهریور 98- قطب تهران(

الف بخیه کردن لسراسیون اندام

 Focused Abdominal Sonography for(  FAST ب 

)Trauma

ج سی تی اسکن اسکن قفسه ی سینه و شکم

د رادیوگرافی قفسه ی سینه

ــه  ــی ب ــو خوردگ ــا چاق ــاله ب ــای 30 س ــار آق 21 بیم

فالنــک راســت بــه اورژانــس ارجــاع شــده اســت. عالئم 

ــت؟  ــدام اس ــب ک ــدام مناس ــت. اق ــال اس ــی نرم حیات

ــان( ــب کرم ــهریور 98- قط ــی ش )پره انترن

الف الواژ پریتوئن

ب معاینه ی سریال

ج سی تی اسکن

د سونوگرافی شکم

بانه
طبی
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22 مــرد جوانــی پــس از تصــادف بــا موتورســیکلت بــه 

اورژانــس منتقــل شــده اســت. در معاینــه بیمــار شــکم 

نــرم اســت و تندرنــس نــدارد. پــس از تزریــق دو لیتــر 

 PR=88 ــار 110/70 و ــون بیم ــار خ ــر فش ــرم رینگ س

ــوب چــپ کبــد  دارد. در سی تی اســکن شــکم پارگــی ل

ــا مختصــری مایــع در فضــای موریســون  ــا grade=II ب ب

دیــده می شــود. اقــدام درمانــی مناســب کــدام اســت؟ 

ــان( ــب زنج ــهریور 94- قط ــی ش )پره انترن

Hb=11gr/dl            INR=1            HCO3=21

الف انتقال به ICU و تزریق 2 واحد خون

ب الپاراتومی گردن کبد

ج الپاراتومی و لیگاتور عروق داخل کبدی

د انتقال بیمار به ICU و تحت نظر گرفتن

ــا  ــل و ب ــادف اتومبی ــال تص ــه دنب ــی ب ــرد جوان 23 م

تشــخیص احتمالــی آســیب طحــال تحــت نظــر گرفتــه 

شــده اســت. مشــاهده همــه مــوارد زیــر در ایــن بیمــار 

اندیکاســیون مداخلــه جراحــی محســوب می شــود، 

به جــز: )پره انترنــی دی 99- میــان دوره  کشــوری(

الف تشــخیص پارگــی در ســونوگرافی اورژانــس انجــام 

شــده بــر بالیــن بیمــار 

ب بروز عالئم پریتونیت بر اساس معاینه سریال بیمار 

ــک  ــس از ی ــار پ ــدد در بیم ــزی مج ــروز خونری ج ب

ــی  ــم حیات ــات عالئ دوره ثب

ــع  ــم مای ــی علیرغ ــیون و هیپوولم ــه هیپوتانس د ادام

ــی ــی کاف درمان

 زخــم نافــذ از صفــاق و فاشــیا عبــور نکــرده یــا در ناحیــه ی RUQ فقــط بــه کبــد 
آســیب رســانده CT  اســکن بگیــر، اگــر مربــوط بــه پهلــو یا پشــت بــود؛ CT اســکن 

بــا کنتراســت دهانــی و مقعــدی بگیــر.
دو اقدام کلی در بیماران ترومای شکم رو یاد بگیر:

 در ترومای شکم با وجود ارزش تشخیصی پایین، باید در همه ی بیماران معاینه ی شکم 
انجام شود. از ویژگی های مهم معاینه ی شکم اینارو یاد بگیر: حساسیت موضعی و یا منتشر، 

نشانه های تحریک صفاقی، اتساع شکم و نواقص عضالنی و فاشیال دیواره ی شکم.
 در بیماران ترومای شکمی باید حتماً سوند ادراری تعبیه کنیم. کنترا اندیکاسیون سوند 

ادراری رو اگر یادت نیست برو اول فصل بخون. 
�� عالوه بر این موارد، سه اندیکاسیون جراحی در ترومای شکم بچه ها رو هم یاد بگیر:

1- شکم سفت و متسع
2- وجود هوای داخل صفاقی در گرافی

3- شواهد مشکوک به پارگی ارگان تو خالی یا خونریزی داخل شکمی 
 آسیب به ارگان های داخل شکمی

شایع ترین آسیب های ارگانی تروما رو یاد بگیر:
�� در تروماهای  Rapid deceleration طحال و بعد کبد. 

�� در تروماهای نافذ  روده ی باریک و مزانتر. 
�� در تروماهای نافذ در مادر باردار سه ماهه ی سوم  رحم و جنین. 

�� شایع ترین علت خون ریزی شدید داخلی در تروماهای بالنت کبد و طحال. 
ــک  ــای کوچ ــدت از هماتوم ه ــاس ش ــدی براس ــذ کب ــر ناف ــیب های غی ــد: آس �� کب
کپســوالر یــا پارگــی پارانشــیم کبــدی )درجــه 1( تــا تکــه  شــدن و کندگــی کبــد )درجــه 
5( تقســیم می شــوند. عمــده ی آســیب های کبــدی بــه شــکل حــاد خون ریــزی 

ــوند.   ــف می ش ــود متوق ــی خودبخ ــه ی جراح ــدون مداخل ــا ب ــد، ام می کنن
خون ریزی های کبدی را می توان با کمک CT- اسکن و مشاهده ی خروج کنتراست وریدی 
از ضایعه تشخیص داد و در صورت وجود همودینامیک پایدار و نبود تندرنس شکمی توسط 

آمبولیزاسیون انتخابی، شاخه های شریانی کبدی را ترمیم کرد. 
 �� طحال: در بالغین اغلب تروماهای متعاقب کاهش سرعت شدید و در اطفال 
تروماهای مستقیم منجر به آسیب طحال می شوند. در کل آسیب طحال پنج گرید دارد که 
در گرید II و پایین تر، آسیب کم تر از %50 سطح است. مثل آسیب کبد، اینجا هم روش 
تشخیصی ارجح، CT- اسکن است. بسیاری از آسیب های طحالی در مراحل اولیه را می توان 
با اقدامات غیر جراحی و مانیتورینگ مداوم هموگلوبین و هماتوکریت مدیریت کرد. برخورد 

با آسیب طحال اینطوریه:
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1- در صــورت عــود خونریــزی، وجــود هیپوتانســیون، خونریــزی فعــال و یــا عالئمــی از 
پریتونیــت بایــد ســریع بیمــار را بــرای الپاراتومــی اورژانــس )توتــال اســپلنکتومی و یــا 
بخیــه ی بخــش آســیب دیــده( بــه اتــاق عمــل ببریــم. پــس تــو ســؤال صفحــه ی قبــل، 

همــه بــه جــز مــورد الــف نیــاز بــه مداخلــه ی ســریع دارد.
 2- در آسیب طحال با درجه ی پایین اگر همودینامیک بیمار پایدار بود، از روش های 

غیرجراحی استفاده می کنیم، مثل این مریض.
ــت  ــود، در صــورت روی ــدار ب ــار پای ــک بیم ــر همودینامی ــد، اگ ــل کب 3- اینجــا هــم مث
ــاخه های  ــیون ش ــوان توســط آمبولیزاس نشــت کنتراســت از رگ در CT- اســکن، می ت

ــی آن را اصــالح کــرد. شــریان طحال
مانند  ارگانیسم های کپسول دار  از نظر  باید  اسپلنکتومی  از  بعد  بیماران بدون طحال   👊

پنوموکوک، مننگوکوک و هموفیلوس انفوالنزای تیپ b واکسینه شوند. 
�� دیافراگــم: تشــخیص پارگی هــای دیافراگــم توســط FAST و یــا CT- اســکن بــه 
ســختی انجــام می شــود و بــه همیــن علــت ارزیابــی الپاراســکوپیک یــا توراکوســکوپیک 

ایــن بیمــاران ارجح تــر اســت. دو نکتــه رو یــاد بگیــر:
 در ترومــای بالنــت: پارگــی دیافراگــم معمــواًل در محــل اتصــال مــری بــه معــده بــه 

ســمت وتــر مرکــزی دیافراگــم اســت. 
 در ترومــای نافــذ دیافراگــم: در ســمت چــپ خطــر ایجــاد هرنــی دیافراگماتیــک و گیر 
ــر اســت، چــون در ســمت  ــه ســمت راســت بیش ت ــادن احشــای شــکمی نســبت ب افت

راســت، کبــد بــه عنــوان محافــظ ضــد هرنــی عمــل می کنــد. 
�� ســندرم کمپارتمــان شــکمی رو مفصــل تــو مبحــث مراقبت هــای حــاد جراحــی 
ــش  ــث افزای ــک باع ــای شــدید و شــوک شــدید هموراژی ــات احی ــی اوق ــم. گاه خوندی
ــاد  ــود. تری ــا می ش ــالل ارگان ه ــاالی mmHg 25( و اخت ــه ب ــکمی )ب ــل ش ــار داخ فش
ــم ادرار و  ــش حج ــی، کاه ــاری هوای ــار مج ــش فش ــامل افزای ــندرم ش ــن س ــی ای بالین

ــن و حــذف فشــار اســت.  ــی میدالی ــان آن الپاروتوم ــش فشــار شــکمی و درم افزای
 �� شکستگی لگن: در تروما باید حواسمون به شکستگی لگن به علت عوارض 
مهمش از جمله خون ریزی، باشه. شواهد شکستگی لگن عبارت است از: درد هنگام حرکت 
و کبودی در هیپوگاستر، کمر و باسن. با شک به شکستگی لگن باید استخوان لگن رو از 
لحاظ دردناکی، بدشکلی و یا عدم ثبات استخوانی معاینه کنیم. عکس رادیولوژی ساده 
می تواند شکستگی های لگنی را از دررفتگی تشخیص دهد، در حالی که CT- اسکن برای 
  ارزیابی ساختارهای لگنی کاربرد دارد. در برخورد با شکستگی لگن به سه نکته توجه کن
 خون ریــزی لگنــی از اســتخوان یــا وریدهــای کوچــک رو می تونیــم بــا فیکساســیون 

لگــن )پیچانــدن محکــم ملحفــه بــه دور لگــن( کــم کنیــم. 

ــا  ــودرو ب ــی خ ــال واژگون ــه دنب ــی ب ــم جوان 25 خان

ــس آورده شــده  ــه اورژان شــکایت درد لگــن و شــکم ب

اســت. در معاینــه عالئــم حیاتــی پایدار اســت. شــواهدی 

 FAST .از پریتونیــت و دیســترس تنفســی دیــده  نمی شــود

ــوده و در گرافــی لگــن شکســتگی وجــود دارد.  منفــی ب

ــهد( ــب مش ــفند 94- قط ــی اس ــدی: )پره انترن ــدام بع اق

الف CT Scan شکم و لگن 

FAST ب تکرار

ج پس از احیاء آماده عمل شود. 

د تحت نظر و معاینه ی سریال

24 کارگــر جوانــی ســقوط از طبقــه ســوم )ارتفــاع 

تقریبــی 12 متــر( و آســیب نیمــه چــپ بــدن/ بــه دلیــل 

پنوموتوراکــس چــپ و شکســتگی ســه دنــده تحتانــی در 

ــه شــده و  ــرای وی تعبی همیــن ســمت، چســت تیــوب ب

در حــال حاضــر، خونریــزی فعــال نــدارد. عالئــم حیاتــی 

ــس  ــگ و تندرن ــه گاردین ــی در معاین ــت ول ــدار اس پای

 FAST مختصــر در کوادرانــت فوقانــی چــپ دارد. ســونو

ــکم  ــت، CT ش ــن عل ــه همی ــوده و ب ــار Equivocal ب بیم

ــد  ــی، السراســیون گری و لگــن انجــام شــده. در ســی ت

II طحــال بــدون اکستراوزیشــن دارد و آســیب همزمــان 

دیگــری نــدارد. اقــدام بعــدی بــرای ایــن بیمــار کــدام 

ــوری( ــهریور 99- کش ــی ش ــت؟ )پره انترن اس

الف تحــت نظــر گرفتــه و معاینــه مکــرر شــکم و 

کنتــرل عالئــم حیاتــی انجــام می دهیــم.

ــار  ــی کــه بیم ب انجــام آنژیوامبولیزاســیون در صورت

ــان Stable باشــد. همچن

ج الپاراتومی فوری و انجام اسپلنکتومی

د الپاراتومی فوری و اسپلنورافی 

بانه
طبی

نشر 
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26 بیمار به دنبال ترومای شدید و شکستگی اندام تحتانی 

به اورژانس منتقل شده است. در معاینه نبض دیستال اندام 

تحتانی راست قابل لمس نیست. اقدام مناسب بعدی کدام 

است؟ )پره انترنی شهریور 98- مشترک کشوری(

الف سرم تراپی  

ب آنژیوگرافی

ج سونوگرافی داپلر

د جا اندازی شکستگی

 خون ریزی لگنی با منشاء شریانی معمواًل با روش باال کنترل نمیشه و باید آنژیوگرافی 

کنیم. اما در صورتی که بیمار برای سایر آسیب ها نیاز به الپاراتومی داشت، می توانیم از طریق 

ایجاد فشار مستقیم روی هماتوم لگنی نیز خون ریزی فعال را کنترل کنیم. 

ــه اســت   یکــی از عــوارض احتمالــی شکســتگی لگــن، آســیب  خــارج صفاقــی مثان

کــه معمــواًل بــا هماچــوری مشــخص می شــود. بــرای تشــخیص ایــن آســیب، بایــد از 

سیســتوگرام اســتفاده کنیــم. درمــان ایــن آســیب بــه  صــورت موقــت بــا کمــک ســوند 

ادراری و رفــع فشــار مثانــه اســت، تــا زمانــی کــه امــکان جراحــی ترمیمــی فراهــم شــود. 

 تروما به اندام

 در ترومای اندام، باید در ارزیابی اولیه و ثانویه دقت کنیم

 در ارزیابـی اولیـه بایـد آسـیب های کشـنده و شـدید رو پیـدا کنیـم، از جملـه: آسـیب 

عروقـی، شکسـتگی بـاز، له شـدگی و آسـیب های نزدیـک آمپوتاسـیون. در مـورد آسـیب 

عروقـی، اگـر در صحنـه خون ریـزی فعـال از اندام دیدیـم، قبل از هـر کاری باید با فشـار 

مسـتقیم دسـت جلـوی خون ریـزی را بگیریم )روش ارجح نسـبت به تورنیکه(. یـا در مورد 

آخـری، مثـاًل اگـر اندام شکسـته، نبض نداشـت یـا ضعیف بـود، باید شکسـتگی رو با آتل 

فیکـس و یـا دررفتگـی رو جـا بیندازیم، بعـد بریم مرحلـه ی بعد. 

  در ارزیابــی ثانویــه بایــد روی معاینــات نوروســکوالر فوکــوس کنیــم، مثــل: 

1- نبض هــای محیطــی، 2- زمــان پرشــدگی مویرگــی، 3- دمــای پوســت، 4- حــس 

و حرکــت انــدام. در ایــن مرحلــه، هــر شکســتگی رو حتــی بــا وجــود نبــض قــوی، بایــد 

بــا آتــل فیکــس کنیــم و بــرای هــر تغییــر شــکل انــدام، تندرنــس اســتخوان و یــا تــورم 

مفاصــل رادیوگرافــی درخواســت کنیــم. 
 �� آســیب عروقــی در ترومــای انــدام بــا بررســی عالئــم ســخت )Hard(  و نــرم 

 ارزیابــی میشــه )Soft(
 در صــورت وجــود عالئــم Hard و یــا آشــکار آســیب عروقــی، در عــرض 6 ســاعت 
بایــد آســیب عروقــی رو توســط جــراح عروقــی و در اتــاق عمــل ترمیــم کنیــم، مثــل: 
ــدام  ــا ان ــی و ی ــده، 3- بروئ ــترش  یابن ــوم گس ــان دار، 2- همات ــزی ضرب 1- خون ری

ــج.  ــا فل ــدون پارســتزی و ی ــا ب ــا ی ــض ب ــدون نب ــده، ســرد، ب رنگ پری
 در صــورت وجــود عالئــم Soft ماننــد هماتــوم غیــر گسترشــی و نبــض ضعیــف بایــد 
ــی  ــا- بازوی ــاخص مچ پ ــری ش ــر و اندازه گی ــونوگرافی داپل ــا س ــی رو ب ــت عروق وضعی
ــریانی و  ــروق ش ــیب ع ــان دهنده ی آس ــر از 9 .0 نش ــم. ABI کم ت ــی کنی )ABI( بررس

اندیکاســیون CT- آنژیوگرافــی اســت. 

بالنــت  ترومــای  بدنبــال  ســاله ای   22 آقــای   27

ــه ای  ــد قطع ــی چــپ دچــار شکســتگی چن ــدام تحتان ان

عالئــم  معاینــه  در  اســت.  شــده  ران  اســتخوان 

ــرد،  ــپ س ــی چ ــدام تحتان ــوده و ان ــدار ب ــی پای حیات

بــدون نبــض و حرکــت انگشــتان پــا در دورســی 

کــدام  بعــدی  قــدم  اســت.  دردنــاک  فلکشــن 

اهــواز( قطــب   -95 شــهریور  )پره انترنــی   اســت؟ 

الف گذاشتن آتل و انتقال به اتاق عمل

ب انجام سی تی آنژیوگرافی

ج انجام سونوگرافی کالر داپلر اندام

ICU د گذاشتن آتل و بستری در بخش

بانه
طبی
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علت  به  بارداری   33 هفته ی  در  ساله  ای   25 خانم   29

تصادف خودرو به اورژانس آورده شده است. در معاینه: 

و   CXR نیست.  تندر  شکم  دارد.   BP= 82/44، PR= 90

FAST مادر نرمال است. FHR جنین شنیده می شود. اقدام 

مناسب کدام است؟ )بانک سؤال الرنس 2013(

الف سزارین

ب القای زایمان طبیعی

ج چرخاندن بیمار به پهلوی چپ

DPL د

�� ABI( Ankle brachial index(؛ نســبت فشــار سیســتولیک مــچ پــا بــه بازو اســت 
ــر از 8. 0: همراهــی  ــر: طبیعــی، 2- کم ت ــا بیش ت کــه ســه حالــت شــایع دارد: 1- 9. 0 ی

بــا لنگــش یــا کلودیکاســیون، 3- کم تــر از 4. 0: همراهــی بــا درد حیــن اســتراحت. 
 �� سندرم کمپارتمان یکی از عوارض ترومای نافذ و بالنت است که در صورت 
عدم اصالح، منجر به آسیب عصبی دائم و یا نکروز عضالنی می شود. عالئم اولیه ی سندرم 
کمپارتمان عبارتند از: درد، پارستزی و کاهش حس. کاهش نبض و یا تأخیر در پرشدن 
مجدد مویرگی یافته های تأخیری تری بوده و اغلب با ایسکمی غیر قابل برگشت همراه است. 

درمان این موارد فاشیوتومی سریع کمپارتمان های درگیر و کاهش فشار است. 

 تروما در بارداری
افزایش حجم پالسما و همچنین افزایش کل حجم آب بدن در بارداری باعث پوشاندن 
عالئم شوک در مادران باردار می شود، به گونه ای که در مادران باردار باید %35 از حجم خون 
مادر از دست برود تا نشانه های شوک ظاهر شود. به همین علت احیاء با مایع کریستالوئید 
باید حتی در بیماران با فشار خون طبیعی نیز آغاز شود. همچنین بزرگ  شدن رحم در مادران 
باردار می تواند منجر به تحت فشار قرار گرفتن ورید اجوف تحتانی در پوزیشن خوابیده به 
پشت شود. پس برای پیشگیری از افت فشار خون وقتی مادر در حالت درازکش است، باید 

او را به پهلوی چپ، یا راست و یا پوزیشن knee- chest قرار بدیم. 
ــه ی رحــم، نشــانه ی پارگــی  ــا ســبزرنگ از دهان ــود ســفید و ی ــع کف آل �� خــروج مای

ــت.  ــوری اس ــزارین ف ــیون های س ــک و از اندیکاس ــای آمنیوتی پرده ه
ــاردار  ــاران ب ــام بیم ــتی در تم ــی و Rh بایس ــروه خون ــن گ ــارداری و Rh: تعیی �� ب
ترومایــی انجــام شــود. آنتــی ژن Rh از هفتــه ی ششــم بــارداری ایجــاد شــده و می توانــد 
در مــادر  Rhمنفــی ایجــاد حساســیت بکنــد. تمــام مــادران بــاردار ترومایــی Rh منفــی، 
بایــد آمپــول رگام را دریافــت کننــد، مگــر اینکــه آســیب جزئــی و دور از رحــم باشــد. 

�� تست تمرینی بی صبرانه، منتظرته. 

گوساله: ما می تونیم یک روز آدم بشیم؟

گاو: بله پسرم، در گاونامه اشاره شده که

هر گاوی اگر عمیقاً بفهمد که چقدر گاو است 

در َدم آدم خواهد شد.

من گوساله ام

»بزرگمهر حسین پور«

28 آقــای 60 ســاله کــه 6 ســاعت بعــد از آمبولکتومــی 

بــه دنبــال ایســکمی حــاد انــدام تحتانــی دچار درد ســاق 

ــود.  ــتان اول و دوم می ش ــن انگش ــی وب بی ــا و بی حس پ

در معاینــه نبــض دیســتال قابــل لمس اســت. اقــدام الزم 

کــدام اســت؟ )پره انترنــی شــهریور 97- قطــب تبریــز( 

الف باال بردن فشار سیستولی

ب آنژیوگرافی

ج فاشیوتومی

د Elevation اندام

بانه
طبی

نشر 




