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 ملړنی مرستی 

 حياتی نښی

 كليدي يا مهمه عاليم چې د ناروغ د وضعيت د ارزيايب لپاره پكار  وړل کیږی.  

 د تنفس كچه يا سویه  

 نبض  •

 پوستىك  •

 د وينې فشار  •

 

 د تنفس معاينه 

 د تنفس د شمیر د الس ته راوړلو د الرو ترشيح

 د غري نورمال تنفس د څرنګوايل ترشيح 
  

 
 

ثانيوكې  ۰۳ندازه: د تنفس شمري په درجه يا ا  x  ۲  

      
 

     



 

 

 

 غريمناسب تنفس 

 شمري: د نورمالې سوي څخه د باندې  •

 (ګړندي يا پڅ) •

 منظم يا غري منظم   نظم:  •

 ژورتيا: د سينې د سطحې پراخيدنه  •

 د سينې غري مساويانه  پراخيدنه   كيفيت: •

 د تنفيس جهد زياتواىل  •
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  ۲X ثانيوكې   ۳۰ميزان: د ټكانونو شمري په 

  
  

 

•
 

 شمري X ۲ثانيوكې   ۰۳ميزان: د ټكانونو شمري په 

  X ۲ثانيوكې   ۰۳د ټكانونو شمري په  •

 (خطي)ټوپ وهونيك , پیاوړی يا ضعيف    قوت •

 منظم يا غري منظم     نظم •

 مناسب نبض: نورمالې درجې 

 دقيقه كې.\۰۳۳-۰۳  بالغ يا پوخ •

 دقيقه كې.\۰۳۳-۰۳  كوچنيان  •

 دقيقه كې.\۰۰۳-۰۳۳      ماشوم  •
 

 ستىك پو

 ګالبې، پيكه، سور، سپريه، يا زيړ       رنګ •

 يخ، سوړ، ګرم، يا سوزنده     د تودوخي درجه •

  وچ، منجن، لوند، خيشت     نم واىل، رطوبت •



 

 

  

 

  د وينې فشار
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 د وينې فشار د رشائينو پر وړاندې  •

 جس او اصغا په واسطه هم اندازه كيدای يش. د وينې فشار د  •

  
 د وينې فشار د كف يا لستوڼكې او ستاتسكوپ په واسطه اندازه كيږي 

 قلبي ريوي بيارغونه 

 (CPR يو )

 ناڅاپی مړينه

 عبارت له یو ناڅاپی دریدنی څخه: 

 تنفس   •

 د وظیفوی دوران سیستم  •
 



 

 

  ديو ناڅاپی مړنی څرګنده اسباب

 ډوبیدل.  •

 قی شاک. بر  •

 تسمم.  •

 ددود انشاق.  •

 اختناق د غذا او یا کوم بل شی له امله.  •

 د حساسیت عکسل عمل  •

 د موټر ټکر.  •

    طبی سامانونه. •

  (.د زړه دریدنه)د مایوکا رد احتشا •

 CPR څه شی دی؟ 

  

• C  دCardio  د کلمی څخه دزړه په معني 

• P دPulmonary  د کلمی څخه د سږو په معنی 

• R دResuscitation  د کلمی څخه د احیا مجدد په معنی قلبی احیای مجدد– 

 د سږو په معنی: 

 آحیای مجدد  •

 (تنفس )د سږو وظیفه  •

  (د وینی دوران )د زږه وظیفه •

 د هغه چا لپاره چی د کلینیکی نظره مړ شوی وی.  •

 

 د ټپې شوی کس د تنفس اندازه او نظارت کول 

  

 د ټپي کس تنفس وشمريې  •

  کړیارزيايب   یینورمال تنفس  لپاره د نورمال او غري  •

  وکړیتنفس څخه یی نظارت  •



 

7 
 

  
 

 دوه تنفسه وركړى 

 

 نبض معاينه كړى  

 كه چريې نبض موجود وي.... 

 

 

 كړى معاينه نبض وركړى تنفس يو ثانيوكې هرپنځو په كړى پيل وركول سا ته ماسك څخه خولې له

 ...وي نه موجود نبض چيرې كه

 كړى پيل رغونه بيا ويري قلبي

  

 

                      



 

 

 

 ، نسبت په تنفس ۲ د كښيكښل صدر د ځله ۰۳

 كړى عملي كې دقيقه يوه په سيټه ۲

 

 .......وو موجود نبض كه كړى معاينه نبض

 

  

 دو نور تنفس وركړى. ونکړیكه تنفس    

 

 وروسته بيا... 

 په پنځو ثانيو كې يو تنفس وركړى.واریی   ۵ 
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 خالصو الرې هوايي د تنفس ږغورونکي د 

 
  

 د كوچنيانو او كاهالنو د هوايي الرې توپريونه 

  

 د ټپې کس د تنفس اندازه او نظارت کول 

 د ټپي کس  تنفس وشمريې  •

 لپاره نورمال او غري نورمال تنفس •

 ارزيايب وكړى 

 تنفس څخه نظارت وكړى  •



 

 

 

 

 دو نور تنفس بيا هم وركړى. كه تنفسی  نكوي

 

 پنځو ثانيو كې يو تنفس وركړى. هروه بيا... په وروست 

 

 دبيداره ټپي له ستوين څخه  نوموړی جسم لرى كړى. 

 نوموړی شخص تشخيص كړى چې د هوايي الرې انسداد لري. 

 انسداد ارزيايب كړى 
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 د صدر ټينګول اجرا كړى 

 

 د صدر ټينګول يا كښيكښل اجرا كړى 

 

 له ستوين څخه  جسم لرى كړى د يوه بې هوښه ټپي 

 بطني كښيكښل اجرا كړى ۸-۳۰ 

 



 

 

 د ګوتې په واسطه د خولې په اصطالح جاروكول 

 
  

 دو تنفسه ور كړى 
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  رخو  انساج  جر

د   د   
  

  



 

 

 ښكاره او پټ زخمونه 

  

هغى جرحې ته ويل كيږي چې پوستيك  ښكاره يا واز زخم: •

  پكښې پرې شوى وي او الندېني انساج لوڅيږي.
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•  

 شګارې –ښكاره  زخمونه 
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 ښكاره زخمونه 

 د بيړين مراقبت پړاونه  •

 ساحه لوڅه كړى.   –

 خونريزي كنرتول كړى.  –

 معقم او وچ پانسامن تطبيق كړى.  –

 بنداژ.  –

 ناروغ ارامه او غىل وساىت.  –

 ړی. ک صحی مرکز ته  انتقالنیږدی ناروغ و یو  –
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 د رس او نخاع صدمات 

 
 ميكانيزم كيدل ژوبل يا صدمات نخاع د

    د موټر ټكر د موټر ټكر

-Auto رضبات

pedestrian 

•
•لويدل   

 پڅ يا نافذه ترضيضات 
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 د نخاع د صدماتو ډولونه 

 فشاري   •

 وحيش يا خوا ته كوږ كيدل   •

 قبض. څرخيدل او تبعد وركول  •

 د نخاعي صدماتو اختالطات

 يا ژوبل وايل په نښه كوي   دوه طرفه فلج يا بئ حسوايل نخاعي صدمات  -فلج •

 يو طرفه فلج يا بئ حسوايل  دماغی  صدمات يا ژوبل وايل په نښه كوي  •
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 نبض, حريك حسيت , حسيت، چك كړي  P.M.S  کولدنخاع يب حركت 

 

 اوږده نخاعي تخته 

•
 

 رس، غاړه، تنه، حوصله او نهايات تثبيت كړي  

 د رس صدمات 

 خالص شوي 

 ستيك څريه شوي پو  – •

• –
 

 عاليم 

 د  رسد پوسټيك وينه بهيدل ، د ليدلو  وړ د جمجمه كرس ،او دماغي انساج    – •

 پوستيك   –بند يا تړي  •



 

 

 كيداي يش شديد ا ود   ژوند تهدید کوونکی وي    •

 رسد صدماتو اعراض او عاليم  د  

 د رس سؤ شكل   •

  ماي  وتل  يليا غوږونو نه  صاف او يا په وينو لړ  پزید  •

 ” توري سرتګي.” •

   (اوسني يا نږدي تريه شوي بيهويش  -هريو )دهوش له السه وركول   •

 رس خوږي   •

 د ليد مشكالت   •

 په سا ايستل يك مشكالت   •

 اختالجات   •

 ريږديدل .  •

 د رس صدماتو اعراض او عاليم 

 په يو يا دواړو ساحو كی د شنو ټپونو شته وايل   •

 توب  لنګ بنګ تلل يا گنګستوب يا پركال •

   (سپكاوي )سپك غږيدل  •

 فلج   •

 زړه بديدل او  قي   •

 بيخويب   •

 د رس د صدماتو اعراض او عاليم 

 دماغي مغشوشوايل   •

–
 

د دي دپاره چي د دماغي مغشوشوايل په ناروغ يك يقيني كړي د 

هغه نه پوښتنه وكړي چي تاسو ته د خپل نوم ، اوسني مكان او 

 تاريخ ووايئ .
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 نسامن ايښودل په رس باندي پا

 زخم لوڅ يا مكشوف كړي   •

 تر ټولو نه پاكو مواد  وڅخه  يو پانسامن او بنداژ جوړ كړي   •

 پانسامن د خپل پوښ نه واخيل    •

 د پانسامن سپن رنګه څنده  مستقيام د زخم په رس كيږدي    •
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 د رس صدمی څخه څارنه  وكړي 

 (ميديك ، د داكټر معاون او نور  ) د رس ژوبل بايد د روغتيايئ پرسونل په واسطه •

 ارزیابی يش كه څه هم د ناروغ انتقال الزمي نه وي  

 دقيقو كی د ناروغ د هوښياري يا بيداري درجه چګ كړي   ۲۰په هره  •

–
 

 د نوم ، مكان او تاريخ پوښتنه كړي   
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 د هــــډوکی کرس

 

 د نورو صدماتو اعراض او عاليم

 

 د لیدو وړ کرسونه  •

 سوء شکل  •

 درد یا خوږ  •

 پاړسوب  •

 دنوموړی ناحیي د رنګ بدلون  •

 د حرکاتو محدودیت  •

 ميزابه ايښودل

SPLINTING عمومي قواعد ( جكول سپلنت) ايښودلد ميزابه 

 ناروغ  ته مخيك له حركت څخه سپلنت واچوي   •



 

 

 كه چريي په شك يك هم ياست سپلنت واچوي   •

 خط يك كړي .  كه چريي د شاك نښی موجودی وي طرف په يو •

 نورمال اناتوميك ځايونه ا ود هغوی انتقال  •
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 غوڅيدل 

 واچویباندي فشار   stumpد وينه توئيدو د مخ نيوي دپاره په  •

• Stump    د يو لنډ پانسامن او يو االستيك بنداژ په واسطه پو ښ كړي 

 غوڅ شوي غړی په يو پالستييك كڅوړه يك و اچوي   •

وړه بيا په يوه لويه كڅوړه اويا صندوق کی چي په منځ يك ي د يخ كنګل هغه كڅ •

 وي كيږدي .  

–
 

 هيڅكله په یوه غوڅ شوی غړی  باندی مستقيامً  يخ يا وچ يخی مه اچوي  
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 د وينی بهيدنی کنټرولول

 د وینی د دورانی سیستم مطالعه

  

 زړه  •

 وینه  •

 د وینی رګونه  •

 رشیانونه واړه رګونه

 ه عروق وریدونه(شعري)

 یو لیټروینه په یوه کاهل انسان کی    •

 نيم ليټر وینه په یوه ماشوم کی   •

 سی سی په یوه تی  رودونکی ماشوم کي د پام وړ ده.   ۲۲۲ -۲۲۲ •

 بهرنۍ وینه بهیدنه

  (څیري)شق  •

 څیری شوي   •

 توږل شوي   •

 نافذه ټپونه (تیره) •

 د غړي غوڅول  •

 د وينی بهيدنی زيرمه

 رشياين  •

 ، تیز اونبضانی چی د سور روښانه رنګ لرونکې چټک •

 وريدی  •

 (سور وزمه )یو شان جریان چی د توربخن سور رنګ لرونکې  •

 شعريه عروق (واړه رګونه) •

 ډیر ورو او د څاڅکو په شکل  •

 اکرثاً پخپله پڼ کیږي.       •
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41 

  

 داخلی وينه بهيدنه 

         تل ښکاره نه وي.                                •

 د داخلی وینی بهیدنی شکمنیدل د ټپ د میکانیزم پر بنسټ                  •

 له لوړ وارتفاعاتو څخه رالویدل                                                             •

 د چاودنی له امله ټپ                                               •

 نافذه ترضيضات  (تیره) •

  



 

 

 
  

 د داخلی وينی بهيدنی نښي

 د رخوه انساجو کمښت                                            •

 د ګیډی حساسیت                                                •

  ( (Hemoptysisله تنفسی سیستم څخه د وینی بهیدنه  •

      (Hematemesis)له هضمی سیستم څخه د وینی بهیدنه •

  (Hematochezia)وروښانی وینی شتونوالی په غایطه موادوکید رسی ا •

  (Melena)په غایطه موادو کی د وینی موجودیت  •
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 د ناروغ څيړنه

 داخلی وینه بهیدنه   

 ګیلی ا ونښی:    •

 د (وړو رګونو) شعریو د بیرته راګرځیدنی وخت له دوه ثانیو څخه زیات (  •

 او لویو ماشومانو کې)  یوازی په تی رودونکی  زړه بدوالی او کانګې  –

 د وینی د فشار کموالې (وروستنی نښه)   –

 (وروستنی نښه )   د (کڅي)حدقی پراخوالی –

 
  

 د وینی بهیدنی درملنه مستقيم فشار 

 ملړی باید ټپ لوڅ يش !!!                           •

                               ټپ ته د یوه ټوټه معقم ګاز د کیښودو وروسته فشار ورکړی.                  •

د پانسامن د پاسه بنداژ تاوو کړی او وروسته یي د ټپ یوی خواته 

 غوټه کړی 



 

 

 
  

 د وینی بهیدنی درملنه وضيعت ورکول

 

 وینی بهیدنه   (شدیده)د پام وړ •

                                د وینی بهیدنی نه دریدنه د مستقیم فشار او د غړی د پورته وضعیت ورکولو رسه رسه.     •

 د فشاری ټکو د پاسه د فشار عملی کول  •

 د هډوکی فشاري ټکي (Brachial )دعضد
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 سپلنت

د وینی د بهیدو په درولو کي د تثبیت عملیه یو له مهمو عملیو څخه شمیرل  •

 کیږی.

 د هډوکی ماتې شوې ټوټی د رګونو د تخریب اود وینی کیدو المل ګرځي. •

 ضالتو فعالیتونه د وینی د جریان د زیاتیدو المل ګرځي.د ع •

 تورنيکيت

کیدای يش په ځینی حاالتو کې مستقیم فشار، د زړه د سطحی څخه د غړې  •

 پورته ساتل، د فشار الندی پانسامن او فشاری ټکې  وینه بهیدنه ونه دروي. 

 په دغه حاالتو کې تورنیکیت د ژوند ژغورونکی دنده اجرا کوالې يش.  •

 والیک استفاده څخه شیانو الندی د نو وي نه که او کی صورت په شتون د دستامل (کروات) کنجه دری یو

 :شو

 پړی یو کمربند یو

 کف آلی د فشار د

 .ويش تری استفاده باید ولری ورته رسی الس چی شی هغه هر او



 

 

 
  

 دتورنيکيت تطبيقول

 هیڅ کله تورنیکیت مه پټوی.         •

 رِوغ په تندي ولیکې. نښه د نا (T)د  •

 هیڅ کله تورنیکیت سست او یا خالص مه پریږدۍ.      •

 

  لپاره ساتنې د نهایت ښکتنی د غړی شوی غوڅ د تطبيقول امنپانس

  کنرتولول بهیدنی وینی د

.  ګرځي المل دریدو د وینی د کیدل حلقه رګونو اود تقبض کوالپس، رګونو د وینی د  

 هت منځ امله له تطبیق د تورنیکیت اود پانسامن الندی فشار د فشار، مستقیم د حالت پورتنی

.            راځي  
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 د پزی، غوږ او خولی وينه بهيدنه 

 

 د کوپړی د هډوکو ماتیدنه

کیدای شی د پزی او یا غوږ له الری د وینی او یا د شوکی مغزو د مای  د ضیاع المل  •

 وګرځي. 

 ل مه دروي . په دغو حاالتو کې هیڅ کله د مای  بهید •

  

 شاك

 

 مقدمه يا پيژندنه

 ژوند ګواښونيك حاالت   •

 د يو تعداد لومړين واقعاتو نتايج   •

 د شاك فزيولوژيك اثرات نه خرب اوويس   •

 ل اوويس  بد شاك په پيژندنه يك  قا –

 د شاك انكشاف او يا  خرابيدل اداره كړي   –



 

 

 دشاك تعريف

يك په حيايت  ترڅفيوژن نشته چي په هغه  حالت ده  چي په انساجو يك كايف پر  •

 اعضاَ ُو يك  د اكسيجن كموايل منځ ته راځي  

 د شاك ناروغ  ارزونه

 د صحيح تشخيص دپاره تاريخچه ډير  مهم ده   •

 شاك كيدي يش چي واضح اويا  مبهم   وي   •

 د ناروغ نه ډير سوالونه وكړي   •

 د شاك ناروغ  ارزونه

مه په يواځي نيش كوالي تا سو ته ووايئ چه ناروغ هيچ يو حيايت عال  –فزييك معاينات  •

 په شاك يك ده  

 د شك يو لوړ درجه ځان رسه  ولري   •

 د شاک اعراض او نښی

 ضعف ،  •

 بیحالی   •

   یپه یو شمیر حاالتو کښی کانګ •

 د چټک او ضعیف نبض،   •

 د سړی خولی    •

س بض جکه چیری شاک شدید وی، په دی صورت کښی ښایی په دی ونتوانیږو چی ن •

 کړو.    

 د شاک د درملنی لپاره د ل ومړنیو مرستو ګامونه په الندی ډول دی: 

 ناروغ ته د اسرتاحت په حالت وضعیت ورکړی او په هغه زیاته اندازه مایعات وڅکی.   •

د شاک په منځنیو او شدیدو پیښو کښی، د ناروغ پښی د هغه د زړه د سویی څخه  •

 پورته وساتی.  
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په منظور د نورو جرحو درملنه وکړی، د ټپونو او سوځیدنو  د خونریزی د توقف •

 . (تثبیت یی کړی)درملنه وکړی او کرسونه غیر متحرکه کړی 

، ټټر او مال د شاه او خوا غاړیمصدوم ته اسرتاحت ورکړی، او د جامو فشار د هغه د  •

 څخه لری کړی، او دهغه بدن تود وساتی. 

 وغتون ته ولیږدوی. په بیړه ناروغ یو روغتایی مرکز یا ر  •

  

 ځيدنه سو 
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 لومړنی درملنه

 لومړنی رسوي ده   •

 تنګ كايل يا زيورات وبايس   •

 د سوځيدل پانسامنونه وتړي   •

 مناسب پانسامنونه استعامل كړي   •

 مرحم مه كاروي   •

 تڼايك مه خالص وی   •

 

 كمياوي سوځيدل اعراض او عاليم

 صدمه په پوستيك يك  •

 لږ څه زیات شدیده )درد(  •

 كمياوي بد بويئ   •

 كمياوي مواد لريي كړي 

 دستكش او محافظوی عينكی واغوندي   •

 ټول كايل چه په كمياوي مواد باندي ككړ وي  د ځان نه لريي كړي   •

ی ومينځي د يو ټوكر په یوچ كمياوي مواد مخ يك له دي نه چي د اوبه په واسطه  •

 واسطه برس يا پاك كړي  

 واسطه ساحه و مينځي  به دپاره د اوبه  دقيقو ۲۲د  •

 هر هغه مواد چه پوستيك باندي رسیښ وي د يو نرم ټوكر په واسطه ی پاك كړي   •



 

 

كمياوي مواد چي سرتګو ته رسيديل وي 

ی ونييس او د یسرتګی په اوب ورسه ومينځي  دسرتګي جیږمه خالص 

 انيس نه وحيش خواته ومينځي

 دقيقو د پاره ومينځي   ۲۲د  •

 دواړه سرتګی د ملده ټوكر په واسطه وپوښي   •

 
  

 بريښنايئ سوځيدل

 د انساجو د ويجاړتيا سبب كيږي   •

د هغه وخامت د برق د جريان د ټايپ او مقدار، مسري ، د متاس د مودی په اساس  •

 ټاكل كيږي   

 درملنه لكه د تودوخي سوځيدل اجرا كړي   •

 



 

55 
 

  

 اعراض او عاليم

ه وتل په ساحاتو يك ) معموال د بريته وتل په ساحه يك زخم سوځيدل د ننوتل او بريت •

   (زياتر وي

 د عضالتو شخي يا خوږيدل   •

 د سا دريدل   •

 د زړه دريدل   •

 يب هوش كيدل   •

 درملنه

 اول خوندي توب   •

 تنفيس طرق خالص كړي او هامغيس وسايت   •

• CPR    څرنګه  چي الزم وي وكاروي 

  د نور صدماتو د پاره څيړنه وكړي  •

 ترانسپورت   •

 د مار چيچنه

 

  

 ي یږد مار چيچنې پیښې رامينځ ته ك۲۲۲۲۲۳په نړې كې د كال  •

 د مارچيچنې له امله د مړينی کچه ډېره كمه ده  •

 د زهري نښی اعراض او عاليم 

  
  

  

  

  



 

 

 

 ګنګسيت  زياتېږي پړسوباو درد سيمې شوى چيچل د

 د پوستيك د رنګ عمومي بدلون  •

 د ليدلو ستونځه  •

 ستونځې د اورېدو  •

 تبه، لړزه، پا ړسوب •

 نیښ اعراض او عاليم د زهري

   زیاتیږید چيچل شوى سيمې درد او پړسوب  •

 ګنګسيت  •

 د پوستيك د رنګ عمومي بدلون  •

 د ليدلو ستونځه  •

 د اورېدو ستونځې  •

 اګرځى او كانګې شاك خو تبه، لړزه، پا ړسوب  •

 (ورانیدل )تنفيس ستونځې  فلج  اختالجات •

 كوما •

 قبت پړاونه د بیړنی مرا

 نوموړی ناحیه دی  په مالميت رسه ومينځل يش  •

 جواهرات لرې يش  (ګوتو څخه ) د السونو له بعيده اطرافو څخه •

 زرق شوی ناحیي ته دی د زړه څخه لږ ټيټ وضعيت وركړل يش  •

 د مار چيچنې  څخه مراقبت
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 ناروغ ته  آرام ور كړى  •

 ركړی چيچل شوی ناحیه  پاكه او یوی لوری ته وضعيت و  •

 تر څو د اطرافو حركت كم يش  میزابه وتړناحيه  په  •

 د خولې له ليارې ناروغ ته باید څه ور نكړل يش  •

 د ناروغ د حيايت عالميو څخه څارنه باید وشی  •

 د ناروغ د پا ړسوب زياتواىل  باید ارزيايب يش  •

 يش ې د شاك اعراض او عاليم رامينځ ته شول د ناروغ څخه  باید مراقبت و یر كه چ •

 د لړم چيچنه

 لړم چیچلو اعراض  د

 . (کیدای شی خفیف او یا په نیمه اندازه وی)پړسوب  •

 د نیښ وهنی د ناحیی په شاه او خوا ناحیه کښی د شدید درد شتون.  •

 د نیښ وهنی په ناحیه کښی د کرختی احساس.   •

 .  (د الړو زیاتوالی)د لعابیه غدواتو زیات فعالیت یا  •

  زړه بدوالی او کانګی.  •

 لړم چیچلو مراقبت  د

 مصدوم باید غیر متحرک شی:   •

لړم چیچلی ناحیه د سړو اوبو د جریان الندی ومینځی. البته د امکان په صورت  •

 کښی. 

 )د ناحیی په خارجی برخه کښی د حساسیت ضد او د درد ضد د یوه مرحم تطبیقول  •

 .    (که چیری موجوده وی

 حیه کښی د یخی د یوی ټوټی تطبیقول. سوب د کمولو په اړوند په ناپړ د درد او  •

 که چیری امکان ولری، د نیښ وهنی د ناحیی له پاسه یو معقم گاز تطبیق کړی  •

که چیری اعراض کم شول، ناروغ ته د کور اسرتاحت توصیه کړی، او که چیری داسی  •

 ونشی هغه صحی مرکز ته واستوی. 



 

 

 پاملرنه

 و په موخه غوڅ نکړی.  هیڅکله د نیښ وهنی ناحیه د زهرو د خارجول •

تورنیکیت تطبیق نکړی، ځکه که چیری په غلطه ناحیه کښی تطبیق  •

شی ښایی د الزیاتو اختالطاتو لکه په مجروح شوی ناحیه کښی د 

 وینی د بهیر د کمښت سبب وګرځی.  

د زهر د خارجولو په ا رتباط، د ناحیی د رودلو څخه په کلکه ډډه  •

 وکړی.   

 

 له امله رامنځته کیدونکی ناروغی دلیونی سپی د داړلو 

سپي د ناروغى عامل، وايروسې انتان ده چې د مركزي اعصابو سيسټم مننت كوي او  لیونید 

 يوه لويه ستونزه ګڼل كیږي. 

 عمومی معلومات 

 لومړنی نښه عبارت له دی څخه ده چی په سلوکو کښی بدلون رامنځته کیږی.  

لری، په ټولیز ډول له خوړو او  (۹rabies)ا هغه حیوانات چی د لیونی سپی ویروس ی

 څښلو څخه ډډه کوی. او داسی ښکاری چی غواړی یواځی پاته شی.  

وروسته له دی چی لومړنی اعراض پیل شی، ښایی چی حیوان مهاجم شی او یا هم په  •

 هغه کښی د فلج نښی رامنځته شی.  

 د خلکو د شی وځورول لږ ډیر هم یا او شی وځورول چی دی له پرته حتی اناتحیو  شمیر یو

 دغو په چی کله. وی ډک خوبه له او لری گنگسیت بیا یی نور شمیر یو کیږی، سبب داړیدو

 کوی پرمختګ رسه چټکتیا زیاتی په ناروغی هغوی د شی، ولیدل نښی فلج د کښی حیواناتو

. کیږی سبب مړینی د حیوان د او  

مراقبت داړلو د سپي لیونی د  

ونديتوب په پام كې ونيول يش، ممكن سپى التر اوسه هم په دپیښی. د سيمې خ •

 سيمه كې موجود وي. 
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زخم شوی ناحیه د اوبو او صابون او یوه یو انتی سپتیک په واسطه ومینځی، او وروسته  •

 هغه د یوه پاک او معقم پانسامن په ذریعه وپوښی.  

 د انتان د خطر د کمښت په موخه یو انتی بیوتیک تجویز کړی.  •

 یونی سپي د داړلو مراقبت دل

په ناحیه کښی شدیدی التهابی نښی )که چیری داړل شوی ناحیه ډیره مشتعله نه وی  •

، او د سپی په سلوک کی بدلون نه وی موندلی، ښایی چی سپی د (شتون ونلری

په ویروس  (rabies)یروس ولری. په هغه صورت کښی چی د ربیس و (rabies)ربیس

ه یوه روغتیایی مرکز او یا روغتون ته ولیږدوی تر څو چی د شکمن شوی، ناروغ په بیړ 

، (ی کړیقرنطین ی)ضد واکسین ورته تطبیق شی. پر سپی بندیز ولګوی  (rabies)ربیس 

ورځو د مودی لپاره یی د مشاهدی الندی ونیسی، که چیری مو ولیدل چی د  ۲۲او د 

دی صورت کښی سپی د ویروس ښکاره نښی پکښی رامنځته شوی، په  (rabies)ربیس 

 .  (ووژنی)له منځ یوسی 

 د ګرمې او سړې هوا جروحات 

 د ګرمي صدمات 

 د ګرمي بريښ يا څړيكې   •

 ګرمي ستړيا يا ستومانتيا   •

 حراريت صدمه   •

 د ګرمي بريښ يا كرمپ 

 سبب يې د بدن د معدين مالګو اضايف ضاي  كيدنه ده.  •

 د مټو، لينګيو، او د بطن عضلې.  •

 ه كاره  وبايس. ممكن يو سړي ل •

 حراريت ستړيا 

 د حراريت جروحاتو څخه تر ټولو معمول ډول  •

 بدن هڅه كوي تر څو سو ړ يش، اما په پايله كې پرميانه خولې رامينځ ته كيږي   •



 

 

په عمومي توګه پوستكۍ د خولو د تبخري له امله سوړبخن او منجن وي، د نبض  •

د حرارت درجه ممكن له نورمال ګړندى وي، د وينې فشار ممكن ټيټ وي، او د بدن 

 څخه ټيټه وي.  

  (سرتوك ) د ګرمي صدمه

د ګرمي صدمه يا سرتوك يو بيړنې طبي پيښه ګڼل كيږي، او د مړينې شمري هم پكې  •

 ډير ده. 

، كمزورتيا، خواګرزى، كانګې، او ډيره (دماغي اختالل ) رسخوږى، ګنګسيت، ليونتوب •

 زياته ګرمي 

 واىل، او وچتوب دى، خولې كيدل هم ممكن موجود وي د پوستكۍ ګرمواىل، سور  •

 درجې د سانتي ګراد په كچې څخه لوړيږي  ۲د بدن د حرارت درجه له  •

 نافذه يا اغيزلرونيك عوامل 

 روږديدنه يا د بل محيط رسه اشنا كيدل  •

 دروندواىل يا نا برابري  •

 د ستومانې درجې  •

 خواړه  •

 د اوبو معاوضه 

 ضاي  شوي بريته بايد معاوضه يش .  اوبه چې د خولو له امله •

 يو شخص په ساعت كې له يو كواټر څخه ډيرې اوبه د خولو له ليارې ضاي  كوي  •

 اوبه بايد واخيستل يش  •

 د درملنی ګامونه 

د ګرمی وهلو د درملنی لومړی ګام دا دی چی د بدن د تودوخی درجه د بهر څخه د  •

 بدن د سړولو په واسطه را ټیټه کړی.  

ن د سړولو عملیه کوالی شو په مختلفو ډولونو لکه؛ د شخص له بدن څخه د د بد •

چسپو او اضافی جامو په لری کولو رسه، پر شخص باندی د سړو اوبو د شیندلو په 

واسطه، پر شخص باندی د سړی هوا جاری کولو په ذریعه او یا هم په ملدو پارچو 

 ه کړو. په واسطه، تررس  (په سست ډول)کښی د شخص د نغښتلو 
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د دی تر څنګ کوالی شو چی د ابط جوف، عجان او د غاړی په ناحیو کښی د یخ د  •

 ټوکونو د کیښودلو په واسطه د بدن د سړولو بهیر ال ګړندی کړو . 

که چیری دغه میتودونه د بدن د تودوخی د درجی د ټیټولو لپاره پوره اغیزمن نه وی  •

 ،په دی صورت کښی داکرت ته اړتیا ده. 

 صدماتو  (سړې هوا )يد يخن

د سړو له امله صدمی د ډیری زیاتی سړی هوا له امله رامنځته کیږی، خو بعضی  • •

 درجو کښی هم رامنځته شی.  ۲۲پیښی کیدای شی چی حتی د سانتی ګرید په 

 حو / صدمو پنځه عمومی ډولونو جر د سړو له امله د رامنځته شویو 

 (chilblain )د نهایاتو احمرار، خارښت او پړسوب یا •

  (immersion syndrome ) د رطوبت له امله رامنځته شوی د سړو وهنی سندروم یا •

  (snow blindness )د واوری له امله ړوندتوب یا •

  (frostbite) د یخ وهنی له امله رامنځته شوی ټپونه یا •

  (هایپوترمیا )د بدن د تودوخی د درجی ټیتیدل یا •

１
.
 

  (chilblain)سوب يا د نهایاتو احمرار، خارښت او پړ 

څخه تر صفر  ۰۳)د هغه حالت څخه عبارت دی چی معموآل د اوږدی مودی لپاره د

هوا رسه د پوستکی د مواجه کیدلو له امله، یا هم د لنډی مودی  (سانتی ګرید درجو

یا یخ وهلی هوا رسه د پوستکی د  (صفر سانتی ګرید درجی څخه ټیټی)لپاره د 

 نځته کیږی. مواجه کیدلو له امله رام

 (immersion syndrome )يا سندروم وهنی سړو د شوی رامنځته امله له رطوبت د. 

دا سندروم د هغی اصطالح څخه عبارت دی کوم کښی چی د سړو له امله زیات 

شمیر یو شان جرحی رامنځته کیږی. دا ډول جرحی د رطوبت له امله ګونځی شوی 

ه او د رطوبت له امله سړو وهلی پښی په بر پښی، د رطوبت له امله سړو وهلی السون

 کښی نیسی. 

 

 



 

 

 (وړل سرتګو د څخه واورې د)  ړوندیدل څخه واوری د

 په چې څخه سطحې يو د وړانګې بنفش ماوراې ملر د چې كيږي ته رامينځ هله حالت دا

 يا خپريدنې ډول دا چې ده وړ يادونې د. كوي انعكاس يا خپريږي شوى، پوښل واورې

 . وي موجود هم كې حالت په اوريځو د تانعكاسا

 (frostbite)يا ټپونه شوی رامنځته امله له وهنی يخ د

 ډیری د انساج نرم چی کیږی رامنځته وخت هغه او ده عبارت څخه وهنی یخ د انساجو د

 پرته البته) شی مواجه رسه دیخ(کښته څخه درجو ۷ منفی د گرید سانتی د) هوا سړی زیاتی

  (.څخه اقداماتو وقایوی پوره له

  (د بدن د حرارت ټيټواىل)هايپو ترميا  .２

 په بدن باندې د يخنۍ ورانونكې اغيزې ته هايپوترميا ويل كيږي . 

كله چې بدن چټىك رسه خپل حرارت له السه وركړي، يا په بله عباره كه چريې 

د بدن د حرارت د ضاي  كيدو كچه نسبت د حرارت توليدولو ته ګړندى يش، 

 ميا رامينځ ته كيږي. هايپوتر 

 هايپوترميا په خفيف، متوسط، يا شديد ډولونو تصنيفيږي. 

حرارت درجې څخه په پورته درجو كې هم رامينځ  (انجامد )هايپوترميا د يخ وهونكې

حرارت درجې څخه الندې درجو  (انجامد)ته كيدالى يش. كه چريې د يخ وهونكې

 ځاى وي. كې رامينځ ته يش، نو د فراست بايټ رسه يو 

په يوه )په سړو ابو كې د غوټې وهلو له امله هايپوترميا په بيړې رسه رامينځ ته كيږي •

  7.22ºC )د فارنهايت   45º(ساعت يا كم وخت كې كله چې د اوبو د حرارت درجه له

 (په كچې څخه كښته يش.

 لنورمال فزييك فعاليت د بدن حرارت ضاي  كوي، نو له دې كبله له فزييك پلوه فعا •

 كسان هايپوترميا ته ډير حساس دي. 
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 ډوبيدل 

  اهداف

اشرتاک کوونکی به په دی وتوانیږی چی لومړنی مرسته تطبیق کړی ددی پر  •

 ځای چی لومړی اوبه  راایسته کړی  

ډوبیدنه هغه مهال رامنځته کیږی چی یو کس د اوبو الندی واق  شی او د هغه سږو ته اوبه 

 د تنفسی توقف المل وګرځی.   انشهاق شی او په پایله کښی

 لومړنی مرستی:  

 ماشوم له غرق کیدو څخه وژغوری.        •

   ته دی چی د ماشوم ژوند وژغوری. داسی فکر مه کوی چی اوس ډیر نا وخ •

 ورکړی.     ته همدا شان اداما   (سی پی آر )بیا هم که چیری مریض جواب ورنکړی  نو •

 ره سطحه څملوی.         د شاه په تخته ي په یوه استوا •

 د مرستی لپاره ږغ وکړی.   •
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