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 : Body response to injury کيدو يا تروما په مقابل کېټپي د  بدن غربګون د 

 :  ژوند O2 اکسيجن

  O2 is  life and O2 starvation is deathد اکسيجن کمواىل مړينه

يو ىب رنگه ، ىب بويه ګاز دى  د ساه  O2اکسيجن زمونږ د چاپرييال په هوا کې موجود دى ، -

 د هوا رسه په مخلوط ډول تنفس کوو. O2اخستنې پر وخت  مونږ 

 :Air ways openهوايې الره خالصه -

سږو ته ليږدوي چې ددوه برخو څخه جوړه شوى   O2هوايې الره يو تيوب ته ورته جوړښت دى چې 

 ده:

 پورتنۍ هوايې الره: د خولې جوف  پزه او حنجره. 

 .ښي او چپ  طرف ، قصبات  tracheaښکتنۍ هوايې الره: شزن يا 

 
سږي د کار کولو په حالت کې دي چې دديافراګم يا حجاب حاجز د حرکاتو په مرسته د يو کش -

 په څري عمل کوي.  suction pumpکوونکي پمپ يا 

 ساه اخستل:

يا انقباض وکړي بطن ښکته خوا ته حرکت کوي او  contractداخل  خوا ته کله چې ديافراګم   

هوايې ليارې څخه سږو  O2د سږو د توسع سبب ګرځي او  ديافراګم  سږي خالصوي چې دغه عمل

 ته کش کيږي ، 

د وينې رګونو ته داخليږي ، په نورمال شکل  رسه يو کاهل شخص په يوه  O2د سږو په داخل کې 

په دقيقه کې ،  03-03تنفس کوي نو وايو چه چه يو د نتفس شمريه  minute/30-10 دقيقه کې 

 د زياتوايل سبب ګرځي. درد او ويره د نتفس د تعداد 

 :breathing out خارج خواته ساه اخستل يا

يا  relaxد سږو په داخل يك د وجود اضايف مواد د وينې رګونو ته دهوا نه داخليږي، ديافراګم 

انبساط کوي او د صدر جوف خواته حرکت وکړي په سږو فشار وارديږي، دغه عمل چې ددې المل 

  موادو رسه يوځاى په فشار رسه د سږو څخه خارجه  ي . ګرځي چې هوا د بدن دنورو اضايف

 :the circulation is workingد وينې دوران د کارکولو په حال کې دى: -

د سږو  O2وايې : وينه blood circulationد وينې جريان ته د بدن په داخل کې د وينې دوران يا 

 څخه اخيل او دعضويت ټولو برخو ته يې رسوي. 

Iزړه يا : Heart : 

يا انقباض وکړي وينه او  contractزړه يو قوي عضله ده چې د  پمپ په څري کار کوي کله چې زړه 

O2   د وينې رګونو ته انتقالوي  او کله چې زړهrelax  ي يا انبساط  وکړي زړه  له وينې ډکيږي 
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کوالى شو زړه رضبان لری چې  د  80-60چې په  نورمال ډول يو کاهل شخص په يوه دقيقه کې 

 چې زړه رضبان د بدن د غټو اوعیو پر رس د ګوتو پواسطه ملس کړو . 

(carotid plus): 

:  د وينې د رګونو پداخل کې د فشار لوړه systolic blood pressureو ينې  سيتوليک فشار   -

درجه د سیتولیک فشار په نامه یاديږي  کله چې زړه منقبض کيږي چه په يو کاهل شخص  کې په 

 دي.  120mmhgمال ډول سيتوليک فشار نور 

II د وينې رګونه يا  :Blood vessels  : 

او هغه رګونه چې  arteriesد وينې هغه رګونه چې وينه د بدن ټولو برخو ته پمپ کوي د رشيانونو يا 

 په نامه ياديږي.  veinsوينه دوباره زړه  ته انتقالوي د وريدونو يا 

iii وينه يا  :blood  : 

یع ده  چې د اوبو ، مالګو ، پروتينونو ، رسوکروياتو، سپينو کروياتو او پالتليتونو څخه جوړه شوى يو ما

 ده. 

انتقال يو سيستم جوړوي ، کله چې يو ناروغ وينه ضايع کوي هغه په  O2 د  RBCرسه کرويات يا 

 یږدوی. ل O2مليونونو رسه کرويات له السه ورکوي چې په دى صورت کې وينه په کمه اندازه 

Plates  د وينې د علقه کيدو اجزا جوړوي چې د وينې دوران کې موجود وي ، پالتليتونه د وينې

ته ښکته  ي   o34cبهيدنې پروخت سوري تړي ، که ناروغ حرارت ضايع کړي او دحرارت درجه د 

 لري.  پالتليتونه په صحيح شکل  کار نکوي چې سپني کرويات د انتان رسه د مجادىل وظيفه پرغاړه

 :O2 starvation is deathکمواىل مرګ دى  O2د اکسيجن 

 بنديدل د مړينې سبب ګرځي: airwaysد هوايې الرې  

که چريې هوايې الره بنده وي د وينې ښه دوارن او ښه تنفس کومه گټه نلري ، تاىس کوالى   ي 

ونه رسيږي  O2ته  چه پنځه ورځې پرته د خوړو څخه ژوند وکړى مګر که چريې پنځه دقيقې  دماغ

ژوند ناممکن دى ، بناً پر دى پرته د کوم ځنډ څخه هوايې الرې  خالصه کړى او دغه کار په ثانيو 

 کې تررسه کړى. 

 کيداى  ي الندې عوامل دهوايې الرې د بنديدو سبب وي:

په بيهوشه او کمزورو ناروغانو کې کيداى  ي چې ژبه خلف ته يعنې ستونې خواته ټيله شوي وي  

 او هوايې الرې د بنديدو سبب وي. 

  کيداى  ي ضعيف او کمزورو ناورغانو کې کانګى ، معدوي محتويات او يا د خولې

 خونريزي د هوايې الرې د بنديدو سبپ وي. 

  داسې ناروغانو د ژوند  ژغورل پدى ډول  چه ناروغ تهhead Telt  ، chin left  يا دناروغ رس

 ږي او وضعیت ورکول کيږي .خلف او زنه قدام خواته کشول کي

  ناروغ ته ريکوريrecovery  وضيعت ورکول کيږئ تر څو دناورغ د کانگو پواسطه د هوايې

 الرې د بندش څخه مخنيوى وکړو.
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 د کمواىل سبب ګرځي: O2ضعيف تنفس د 

 د کمزوری تنفس عوامل په الندی ډول  دی:

 درد او ويرې په حالت کې 

 صدر د جوف کې جمع کيږي او په سږو فشارو واردوي.  د صدر جروحات او وينه چې هوا د 

  د بطن جروحات حجاب حاجز ته اجازه نه ورکوي چې په ازاد ډول حرکت وکړي او ناورغ په

 بطن کې د ماین د پارچو له کبله متعدد جروحات لری.

 د ناروغ د ژوند ژغورنی مرستې په الندې ډول دي:

 -  .ناروغ ته تسکني او ډاډګرينه ورکړى 

 -  .د ناروغ تر څنګ کښينې او د  هغه الس په خپل الس کې ونيىس او هغه رسه خربې وکړى 

  .ددرد او ارامول هغه په عاجل ډول داکرت ته ورسوی او داخل  وریدی کیتامین زر کړئ 

 

 

 د کموايل المل ګرځي:  O2د وينې کمزورې دوران  د 

د وينې ضياع لري ، تاىس کوالى  ي د  د ناروغ هوايې الره خالصه  ده هغه تنفس کوي مګر هغه

هغه د قطع شوى غړي وينه بهيدنه ووينى، همدارنګه د ناورغ په ورانه  ګيډه کې متعدد  جروحات  

 چه د ماين دپارچو پواسطه منځته راغيل دي ، کيداى  ي چه ناورغ داخيل خونريزي ولري.

 د وينې د ضعيف دوران عاليم په الندې ډول دي: 

 -  د نورمالو عالميو د السه ورکول ،  د وينې دHR   يا زړه رضبان او شدت زياتيږي د زړه رضبان

دي چې شمیر یی  ډير زيات دى ، د وينې زيات  ضايع کيدل ددي سبب ګرځي چې رشیانونه  140

 منقبض  ي او دپوستکي رسه په متاس کې راځي.

 - ر وسايت ،د وينې سيتوليک د وينې نوره زيات ضياع ، زړه نيش کوالى چې خپل نورمال فشا

دى چې نژدى د  80mmgHفشار ښکته خواته وران دى چې پدغه وخت د وينې سيتوليک فشار

 وينې دوارن ودريږي.

   ادداما::ىندناروغ د ژوند ژغور 

  خونريزي  ته توقف ورکړى ، يو مرسته کوونکى دورانه په پورتني رشيان فشار راوړي او زیامنن

ل تن جرحه ، دګاز پواسطه وتړى او د االستيک بنداژ پواسطه ټوله پښه شوی طرف پورته ونيىس، ب

 پانسامن کړي. 

    ناورغ ګرم وساتئ ، هغه د کمپلو پواسطه پټ کړى ، د ليږدونۍ پروخت هغه ځانته نژدى

 کړى. 

   ضايع شوي وينه دوباره اعاده کړى په بيړه رسه هغه د ډاکرت ته ورسوى او داخل وريدي ګرم

 ړي.مايعات ورک
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   -پارچه کيدونکى ماينونه:

 درى ډوله د پرسونل ضد ماينونه وجود لري:

 خوشه يې ماينونه:-0 

د وژونکي ماينونو له جملې څخه دى چې د فوالدي پارچو يو باران په ډيره چټکيا رسه شيندي چه  

يوتن  په فاصله کې د قرباين د مړينې  المل وګرځي چه غالباً دغه ماينونه د 20cm کوالى  ي 

څخه د زياتو کسانو د اصابت سبب ګرځي چه په نورمال ډول رسه د اخته شوي قربانيانو  د يوى 

 عضوى پرځاى مختلفې عضوى ټپي کوي. 

 انفجاري ماينونه په دوه ډوله تخريبا: رامنځ ته کوي:-2

 د انفجار موج د يو غړي څو برخې څريي کوي؟  -0

ي پارچې د قرباين خواته په شدت رسه غورځول کيږي د ماين پارچې د ځمکې څخه تيږي اراجن -٢

 چې د انفجاري ماين قربانيان نسبت خوشته ماينونو ته زيات وي.

 د ټانک ضد ماينونه: -3

دغه ماینونه هم د خلکو دوژلو سبب ګرځي او هر ډول نقليه واسطې منفجر کوي او دغه ډول 

 ماینونه اکرثاً  په يوه ځاى کې ځاى پرځاى کيږي. 

 وشه يې ماينونه: خ-1

دغه ډول ماينونه دانفجاري  موادو د يوى قوي هستې لرونکى دى چې د فوالدي پارچو پواسطه 

پوښل شوي ، کله چې ماين انفجار وکړي د ماين پارچې  دټوپک د مرمې په څري  په ډير رسعت رسه 

په اندازه  داوسپنى   15cm-10اصابت کوي ،  چه په نارمل ډول رسه د اوسپنې يو تلک لري چې       

 يونرى مزى لري کله چې قرباين ددغه اوسپنيز تلک رسه متاس  کوي ماين انفجار کوي. 

 دماين د توليدونکي ملکونه کوشش چې دماين د پارچو رسعت ته د زياتوايل ورکړي وىل؟

ددى لپاره چه هغوي غواړي  چې تر څو د ماين پواسطه زيات  خلک ټپيان او يا ووژل   ي ،  -

 عت ولی ډير مهم دى؟رس 

که چريى تاىس يوه تيږه د چا په طرف ګذاره کړى دهغه زيامننکيدلو سبب ګرځي او که   -

چريى هامغه تيږي دوهم ځل لپاره  د زیات رسعت رسه ګذاره کړى ، دغه تيږي شخص ډير زيات 

ي ، زيامنن کوي ، په حقيقت کې کله  چې رسعت دوه چنده  ي دهغه توانايې څلور چنده زياتيږ

 کله چې وزن دوه چنده  ي توانايې هم دوه چنده کيږي چې دا د طبيعت قانون دى.

 دغړو ټپونه د ماين د پارچو له کبله: 

هرڅومره چې جرحه  د بريون څخه کوچنۍ ښکاري مګر کيداى  ي چی داخيل تخريبات ډير 

اوبه  ٥٦بدن %زيات وسيع وي، هغه تيږه چې په اوبو کې غورځول کيږي امواج جوړوي زمونږ د 

تشکيلوي چه دماين دپارچو فشاري امواج انساجو ته انتقالوي ، چه ددغه امواج رسعت ډير زيات 

وي او د يو موج په شکل په انساجو کې اصابت کوي. چه د انساجو د زيامنن کيدو څرنګواىل دغړو 

 د االستيکي خواصو پورى اړه لري.
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 ه دپوستکى رسه اصابت وکړي پوستکى پوستکى االستيکي خواص لري  کله چې يوه پارچ

 راځي.            ىب لدى چې زيامنن  ي بريته خپل ملړين حالت ته  کېږيکش 

   عضالت دومره االستيکیت نلري ، فشاري  موجونه د عضالتو په داخل کې د يوى وسيع او

اته خراىب جرحې  سبب ګرځي ، څرنګه چې عضالت د وينې غني ذخريې لري  عضيل ټپونه په زي

 اندازه وينه ضايع کوي. 

   هډوکي االستيکیت نلري، کله چې يوه پارچه د هډوکى رسه تصادم کوي په ناڅاپي ډول په

 ګرځي. کې توقف کوي د وسيع تخريباتو سبمکمل ډول په هډو 

 :د رشاينو ټپونه

د ماين پارچې او يا د هډوکو پارچې  کيداى  ي چې د رشيان جدار څريى کړي ، چه کوچني 

نه د پالتليتونو پواسطه بنديږي چې د زياتې وينې بهيدنې څخه مخنيوى کوي ، مګر  غټ ټپونه ټپو 

 په زياته اندازه  وينه بهيدنه لري ، پاملرنه وکړى  چې د رشيان خونريزي پټه نه وي.

څرنګه چې د جرحې مسري نرى وي  نو هغه وينه چې دغړي څخه بهر خواته وځي په نادر ډول -

وينه په يوه عضوه کې راټوله  ي ، چې وروسته د  2lit-1 ي ، کيداى  ي  چې د تاىس لیدالی  

وينې د زياتې ضايع  څخه په رشيان کې د وينې جريان کم  ي.د رشيان ټپ  د پالتليتونو پواسطه 

بنديږي چه دوينې بهيدل په موقتي ډول بنديږي، کله چې تاىس د پيښې ځاى ته رسيږى دناروغ 

لت کې نه وي ، دغه حالت  کيداى  ي چى تاىس وغولوي ، کله چې تاىس ىب وينه بهيدنې په حا

له دى چې جرحه د ګاز يا نورو پارچو پواسطه وتړئ او ناروغ ته داخل وريدي مايعات ورکړئ چې د 

وينې  فشار پورته  ي نو د وينې جوړ شوى علقات د رشيان په داخل کې په فشار رسه لريى کيږي 

 بيړه رسه په وينه بهيدنه رشوع کوي.او جرحه دوباره  په 

 د رشيان د جراحت عاليم:

د ټولو رشاينو په جروحاتو کې طرف يخ وي او د دواړو طرف پوستکى رسه مقايسه کړئ ، نبض 

 کمزرى يا نشتواىل د ټپي شوي ناحيې څخه ښکته  دومره د اعتامد وړ عالمه نه ده . 

 کرسونه په زياته  اندازه وينه ورکوي:

و په کرسونو کې د هډوکي مغز و هډوکو ته نژدي د وينې کوچنۍ رگونه په خونريزۍ اخته د هډوک

کيږي ، چه په يو کرسي ناحيه کى چه ازیام رامنځته کيږي کيداى  ي په زیاته اندازه وينه پکى 

 جمع  ي. 

 په تخميني ډول: 

-0 Arm =مټ یا  0   lit 

-٢ forearm 3.٦ = ساعد يا lit 

-0 thigh ا = ورانه ی ٢  lit 

4- leg  0=ساق یا  lit 
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 د پارچو پواسطه دمهمو حياىت غړو ټپونه: 

د رسټپونه:  د هوايې الرې د ستونزو د رامنځ ته کيدو په معنى دی ، زياتره قربانيان د رس د شديدو 

جروحاتو  رسه د پيښې په ځاى د يو ساعت په موده کې مړه کيږی ، مونږ ددغه ناروغانو  رسه هيڅ 

 کوالى د هغوي اسايس ستونزه دهوايې الرې بندش دى. مرسته نشو

  .په بيهوشه او خوبوړو ناورغانو کې ژبه خلف خواته ښويږي او هوايې الره بندوي 

  که چريى  ناروغ کانګى کوی اما نيش کوالى ټوخى وکړي ، کانګى ښکته هوايې الرو ته

 ننوځي چه هغه دبنديدو المل ګرځي.

 يعت انتقال   ي ځکه چې د رس په جروحاتو کې هواې الره ناروغان بايد دريکوري په وض

 بايد خالصه او کنرتول  ي. 

 د مخ ټپونه دهوايې الرې د ستونزو په مانا دى:

  ًمخ د وينې  غني ذخاير لري ، بنا پر دى  دمخ جروحاتو کې خونريزي شديده وي چې غالبا

، کيداى  ي وينې ، د  دماغ به مجروح وي نو ناروغ به ضعيف او ټوخى به نيش کوالى 

 هډوکو پارچې د هوايې الرو د بندش المل وګرځي. 

  ستونزې   دصدر جروحات:  د تنفيس ستونزو په معنى دى او کله کله د وينې ضايع  له امله

منځته راځي ، زياتره قربانيان د صدر د متوسطې برخې جروحات  لري چې په يو ساعت په 

 د څريى کيدو له کبله مري. جريان کې د زړه او يا غټو اوعيو 

  هغه ناروغان  چې د صدر د جنبي خواوجروحات ولري که چريى پر وخت  او بيړنۍ ډول د

 ژوند ژغورنی لومړنئ مرستی او مالتړ ورته ورسيږي کيداى  ي  ژوندى پاىت  ي . 

  اصيل ستونزه د سږو جروحات نه بلکی سږي يو ډيره االسيتکه عضوه ده او کوالى  ي چې

 پارچې پواسطه جرحه ىب د زياىت خونريزى څخه وزغمي. د يو

وينه او څريى   ribesاصيل ستونزه د پارچو پواسطه د صدر دجدار جرحه ده ، د ماتو شويو پوښتو يا 

 شويو اوعيو وينه د سږو او د صدر دجدار په منځ کې ټوليږي او په سږو باندې فشار واردوي. 

و د صدر د جدار د جرحې  څخه د صدر جوف ته داخليدل د سږو له جرحى څخه د هوا خارجيدل ا

 O2په سږو زيات فشار وارديدو سبب ګرځي چه دغه کار د ضعيف تنفس سبب ګرځي او عضویت د 

 د کمبود رسه مخ کيږي.

 د بطن جروحا:  د وينې د ضايع او کمزورى تنفس په معنى: 

 : د گيډى دداخيل غړو جراحت  هامغه د وینې د ضیاع عالیم دى 

د قرباىن د اطرافو جلد يخ او د زړه  رضبان يې زيات د وينې فشار سقوط  کوي او قرباين خوبوړى 

 حالت لري. 

  3-2گيډه کوالى  ي دlit  پورى وينه په خپل جوف کې جمع کړي  ضعيفه ساه اخستنه

دبطن دداخيل احشاوو جروحات دديافراګم حرکات بندوي چې دا پدى معنى چې د سږو 

 پمپ په صحيح ډول فعاليت نه کوي.  زبيښوونکي
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  بنا پر دى د وينې د کم مقدار جريان وينه د کم عمقه تنفس له امله په کمه اندازهO2 

 انتقالوي.

خپل ځان چمتو کړى د يو بل رسه کار وکړئ:  د يومرسته کوونکى په صفت هر وخت تيار  

 اوىس . 

 

 :I am strong and determined زه آرام  او غښتىل يم  -

باتجربه داکرتان هم کله د پيښو پر وخت    عصبانيت  يو طبیعي عمل دى ، تکړه او  -

 احساسايت او عصباين کيږي چه د فشار  احساس کوي  چه دغه فشار بايد کنرتول  ي . 

 داعصابو  د کنرتول غوره ليارى: 

پيښې  ځاى ته  ماپخوا  دغه کار څو څو ځله رسته رسوىل دى ، زما حالت  ښه دى ، کله چې د -* 

روان ياست ، هغه پيښې چه پخوا  مو په ښه شکل کنرتول کړى دي راياد کړى او د ځان رسه  دهغو 

 کړى. و حادثو تکرار 

ما په ښه شکل زده کړه کړيده زه کوالى شم دغه حالت  کنرتول کړم ،  ټوىل زده کړى  مو په ياد  -*

 ساده مسايل يادول کوم مشکل کار نه دى.  د وينې  دوران چه دغه بیااو  B، بيا Aراوړى ، ملړى 

 فکر وکړئ چې د پيښې منظره د څه  ي رسه  ورته واىل لري:  -*

چه چيغې او ژړا وي زيات قربانيان  به موجود وي ، د ماين ساحه  کې به پيښه   به پدغه ځاى کې 

 منځ ته راغيل وي نو له دى کبله به خطرناک  وي . 

رريس کړى:  کله چې د کار ځاى ته ورسيدى  ټولو ته اواز کړى  چې زه د کار د پيل څرنګواىل ب -*

 دا يم  زه يو ډاکرت يم او ماته غوږ  ي. 

 اطالعات  راجمع کړى  ، څو کسان  ټپيان شوي دي .   -

 څرنګه  کوىل شو چې  هغوي ته ځان ورسوو ، هلته نور ماينونه خو نشته.  -

 I am strong and determinedد ځان رسه  څو څو ځله ووايې  

 په يو ګروپ کې د کار کولو پنځه اصول: 

د ګروپ  يو مرش يا مسؤل بايد موجود وي : که چريى تاىس واجد رشايط ياست  بايد دغه   .1

 مسؤليت واخىل او اوس وواياست زه ستاسو مسؤل يم  زما  څخه پريوي وکړئ .

دا چې سيمه پر امنه ده ، ايا بدون  اطالعات راجمع کړى  او اصيل ستونزه  پيدا کړى : ملړى    .2

د کوم خطر څخه قرباين ته ځان نژدى کړو ، که چريى څو قربانيان  موجود وي کوم قرباين ملړى 

 مرستى ته اړتيا لري؟

واضح  دستورات  صادر کړى:  کله چې اصيل ستونزه مو  پيدا کړه ، د ګروپ د ليډر په صفت  .3

 بايد غړو  ته وواياست چه څه وکړي. 

ډلې د ګروپ مرش ته ګذارش ورکوى:  په هغه صورت  کې چه کومه ستونزه  ولري د ګروپ  د  .4

تصميمونو په صورت کې يو بل رسه بحث وکړى  او  تومرش ته وواياکړى او يو بل تشويق کړۍ: د سخ

 ووياست چه مونږ دغه کار  اداره کوالى شو. 
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ل  بايد خپل ټول سامان  او وسيايل اماده د ماين  یو داکرت او يو صحى کارکوونکى  يو نجار په شک-

کې منظم بسته بندي  شوى  back packټول رضوري وسايل  په    ولري چې د پیښى پر وخت  

 دى. 

Evaluation of the injured person  پی شخص معاینهټد یو : 

  بيهويش او عدم تنفس

 ايا هغه مړى دى ؟   -

ه ځواب درنکړي  ، کيداى  ي هغه ضعف کړي کله چې تاىس د چا رسه  خربى کوى  او هغ -

وي يا داچې دير يخ وهىل وي يا شديداً  ټپي  وي يا دير کمزورى وي او يا هم نيشه وي ، دغه  

شخص چه ځواب  نه ورکوي ،  تنفس نه کوي  د مرګ په حال کې دى او يا دا چه مړ شوى دى . 

ه چريى هغه ژوندى وي دهغه رسه ددى خربى د پوهيدو لپاره چه هغه مړ دى او که  ژوندى ک

 مرسته وکړى. 

يې معاينه کړى او کوشش وکړى  چې هغه ته نجات ورکړى  مګر داچه کامالً   circulationاو 

 مطمنئ  شوي  چه هغه مړ دى. 

؟  هميشه دمصدوم رسه  :  په هوش يا بيدارقه د يو غري ژوندي  کاهل شخص د معاينې طري

درنکړي  هغه ته په ارامى رسه ټکان ورکړى  د هغه اوږې او مخ ته   خربى رشوع کړئ  که هغه ځواب

 ټکان ورکړى او دوباره ترى پوښتنه وکړى  چه حالت دى  څنګه دى؟

II هوايى لياره   :Airways  د :head -tilt- chin left يا  رسخلف او زنه قدام  خواته کش کړى او  :

 هوايى الره خالصه کړى.

روغ د تن او غاړی د خپلو گوتو پواسطه هر نوع اجنبی بار چی د ناروغ هرنوع  تنگ لباس د نا -

 د خوىل څخه لريى کړى اوس پوهيږى  چې هوايى الره  خالصه ده.

- Iii تنفس يا  :breathing: 

خپل غوږ د ناروغ  پرخوله   B--> Hear\Feel\Lookد صدر د حرکاتو په تفتيش کې اوىس      -

واورى،  او ګرمه هوا دخپل غوږ رسه حس کړى ،  د مخه تر دى چې  کيږدى اودناروغ تنفيس  اوازونه

پريږدى و  5secتاىس اطمينان حاصل کړى  چه تنفس نشته کمه تر کمه ناروغ په همدى وضيعت  

که چريى تنفس نه کوي دوه امدادى خوله پرخوله تنفس ورکړى  ، بيهوشه  قرباىن د تنفس پرته 

 .  C.P.Rفوراً 

 : circulationد وينې دوران يا 

 C= carotid plus 

ايا ناروغ  د کمکي  تنفس رسه ځواپ وايى که نه؟  تاىس بايد دوينې  دوران معاينه کړى  چه  -

رشيان نبض حس کيږي  او که نه ، که چريى   carotidاي دوينې جريان برقرار دى که نه ، ايا د 

س نه  ي، نو پوهيږو د وينې رشيان نبض هم ح  carotidمصدوم پخپله تنفس رشوع نه کړي  د 

 يى کړى دى.  Arrestجريان برقرار ندى دا په دى معنى چه قلب يا زړه  والړ دى او 
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 څه يش دى ؟ cardiac arrestد زړه  دريدل يا 

رشيان  carotidکه چريى  قرباين په تکان ورکولو  رسه ځواب  نه وايى ، تنفس نکوي  او د  -

د زړه دريدل  وايى ، دا په دى معنى  چې هيڅ   cardiac arrestنبض هم د حبس  وړاندې ديته 

حال کې  دى ، فقط ستاىس يو ه مقدار  وينه د قلب  څخه دماغ  ته نه رسيږي هغه د مرګ پ

 .(C.P.R)شجاعانه عمل هغه ته نجات  ورکوالى  ي 

 د يوه مړ کوچني  د معاينې  طريقه: 

 اهل د معاينې څخه یو څه  توپري لري: د کوچني ماشوم  دمعاينې ذريقه او مراحل د ک 

I هوايى الره : کله چې د کوچني  مصدوم هوايى الره معاينه کيږئ د  :head tilt  chin left   عمليه

کې د ناروغ  رس ډير زيات خلف خواته  مه کش کوى  او کله چې زنه  پورته خواته کشوى  دناروغ زنه 

 زياته پورته خواته  مه راوړى. 

IIخوله پر   ٦س:  کله چې د تنفس هيڅ عاليم موجود نه وي کوچني ته بدون د ځنډ څخه  :  تنف

 خوله کمکى تنفس وکړى . 

III .د وينې دوران :  په نويو زيږيدلو کوچنيانو کې  دمټ دداخيل برخې نبض  بر ريس کړى : 

  thermoregulationقرباين ګرم وساىت:  څرنګه چه کوچينانو مقاومت ټيټ  وي او همدارنګه 

system  کې هم نظر کاهالنو ته کمزورى وي او ډير ژر حرارت د السه ورکوي نو کوچينان بايد ګرم

 وساتل  ي. 

 تورنيکست منع کړئ:

دي پداىس حال  یمونږ د ماين اوجګړى  په سلګونو قربانيان د غړو د شديدو جروحاتو  رسه ليدل 

وانو  پواسطه د جګړى  په ډګر کې د کې چې هغوي د صحی کارکوونکو او يا هم د خپل خپل

تورنيکټ  پواسطه کلک تړل شوي دي هغه له روغتون ته مړه او يا هم د روغتون ته د رسيدو په 

 صورت يو پښه او يا الس له السه ورکړي وي او طرف مړي وي . 

 تورنکيت کوم کارنکوي هغه خونريزي  ته توقف نشی ورکوالى  ي. -

 ړو وژونکى دي. تورنکيت خطرناک دى او د غ
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 يو درباين  د مرګ په حال کې د یو طرف د مړينې رسه:

د کموايل  له امله د مرګ په حال کې دي د هغه د ژوند   O2ناروغ د وينې  د ضياع له کبله او د  

 ژغورلو دپاره په اول کې بايد خونريزي  ته توقف ورکړو.

ى دي  ځکه چې کايف وينه  ورته نه د کمبود  له امله د مرګ په حال ک O2غړي  يا طرف  د  -

رسيږي  چه په جرحه  کې د وينې اوعي د مرمې  يا انفجار له کبله څريى کيږي  د زخم د پاسه د 

رشيانونه د انفجار  د څپې له امله تخريب شوي دي چه د پټ زخم  او اذمياً عضالت احاطه کوي  او 

 لپاره خونريزي ته توقف  ورکړى.   زياتره  اوعي د فعاليت څخه غورځوي ، د غړو د ژغورلو

C.P.R  ياCardio Pulmonary Resuscitation د زړه او سږو بيارغونه:  يا 

 C.P.R  کار اچولو يوه طريقه ده چه پخپل ترکيب کې دوه تخنيکه  ددوباره پهد زړه يادلب

 لري: 

0 :Chest Compression  دوران د جاري  يا د صدر يا سینې پررس فشار اچول دی  چه د وينې د

 ساتلو لپاره په هغه حالت کې چه زړه حرکت نه کوي. 

:  د کومکي تنفس  ورکول په هغه حالت کې چه ناروغ تنفس نه کوي د تنفس  د جاري ساتلو ٢

 لپاره . 

C.P.R  ځله د 0٦ورکړى او بالفاصله  خوله تنفسپر  کومکي خولهپه کاهالنو کې:  ناروغ ته دوه 

 د کړى. وار  پررس فشارسينې 

يا د سینې پررس فشار وارد کړى.   chest compressionځله  0٦دوه ځله  خوله پرخوله  نتفس او  -

که چريى تاىس يواځى ياست مجبوراً خپل موقيعت ته تغري ورکړئ د ناروغ رسته کيښناستو  او صدر 

 ته د سینې پرته فشار لپاره خپل موقيعت ته تغري ورکړئ. 

ونکي ياست يوتن امدادي تنفس او بل تن د سينې پررس فشار وارد کړى. که دوه تنه مرسته  کو 
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C.P.R  : په ماشومانو کې : په الندې ډول دى

 
 يا د سنې پررس فشار ورکړى.   chest compressionځله  ٦ماشوم ته يو کمکي تنفس  او 

ىس  د صدر پورته کمکي تنفس:  خپله خوله د ماشوم پرخوله او پزه کيږدى ، تر هغه  وخت چه تا 

راتلل په سرتګو ووينۍ دناروغ سږي دهوا څخه ډکى کړئ مګر احتياط  وکړى د کوچني سږې د 

 اندازی څخه زياتې د هوا څخه ډکى نه کړئ. 

Chest  compression   : په کوچنيانو کې 

دلو په ماشومانو کې د سينې په فشار ورکولو کې د يوه الس څخه استفاده وکړى ، په نويو  زيږي

ماشومانو کې يواځى ددوه ګوتو څخه استفاده وکړى ، د ماشوم صدر يا سينې ته په يوه دقيقه کې 

په کاروتيد رشيان   chest compressionځىل ښکته خواته فشار ورکړى، تنفس وکړى چه آيا   033

 شرييان کې نبض توليد کړى او که نه.  femoralاو 

 

 :Advance C.P.Rپرمختلىل  يا 

ى  مهارت او وسايل په الس کې ولرى يو غټ  گيچ وريدي کنوال ناروغ تثبيت کړى او که چري  -

ته دوام  C.P.R ورکړى،  مګر ددى کار رسه يو ځاى بايد   adrenalinداخل وريدي   ناورغ ته 

 ورکړى. 

ټولو هغه قربانيانو چه په قلبي ارست  مبتالءوي  ګټور دى ، که چريى د  Ringerداخل وريدي  -

د جراحت او يا د زياىت  وينې بهيدنې له کبله  فعاليت ونه لري نو په قوي احتامل رسه قرباين  زړه  

 به زياته وينه  ضايع کړي وي ، قرباين په زياته پيامنه داخل وريدي سريوم ورکړى.

داخل وريدي ورکړى ،  او   1mg adrenalinڅرنګه   چه کنوال  تثبيت  شوه ، عاجالً  ناروغ   -

ځله  په سينه فشاري ناروغ ته  0٦:  د کمکي تنفس  او 2اجراء کړى   C.P.R دوره  03دوروسته 

1mg  نورadrenalin  ورکړى ، تر هغه وخت چه په تاىس  او نورو مرسته  کوونکي کې توان موجود

ته ادامه ورکړى  تر څو زړه  په فعاليت پيل وکړى که چريى ناروغ ځواب ونه  وايې پس   C.P.Rدی 

 مړ دى  او مونږ نشو کوالى هغه ته نجات ورکړو.ناورغ 
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 لنډيز: C.P.Rد پرمختليل 

 -   مصدوم معاينه کړى ،  ايا په هوس يا  بيدار دى ، ايا تنفس کوي  ايا نبض لري که نه؟ 

   ، که چريى هر يو  له دى جملې څخه نه وه قلب والړ دىC.P.R  .رشوع کړى 

   ځله   0٦س او په کاهالنو  کې دوه خوله پر خوله تنفchest compression  . 

  ځله  ٦کوچنيانو کې يو کمکى تنفس او chest compression   .ورکړى 

    ، دوره  03داخل وريدي  کنوال تثبيت اردينالني  ورکړۍC.P.R  او دوباره  مصدوم معاينه

  Adrenalinته ادامه ورکړى او نور  C.P.Rکړى، که چريى کومه نتيجه مو حاصله نه کړه  نو 

 ورکړى. 

  .که چريى بيا هم کوم ځواب السته رانغى پيس مصدوم مړ دىsssssss 

 :   stop bleeding متودف کړى Bleedingخونريزي يا 

 -  آيا هغه څه چې د هوايې الرې Air Way    او تنفس يا Breathing  لپاره  الزم دي تررسه

 .عاينه کړىم  Circulationشوى دى  ووروسته بيا دوينې  دوران يا 

 

 څرنګه  د يوى عضوې يا اندام  خونريزي  متودف کړو ؟ 

-  Left limb 

- Press the proximal  art hard 

- Pack the wound with gauze or textile 

- Long elastic bandage  

-  
يا فشار ورکړى : د خپل الس  د ورغوي پواسطه دهغه اسايس رشاينو    compressرشيان  -1

فشار ورکړى ، چه   Femoral او   auxiliary  ، Brachialکشاله کى قرار لري ، پرچه په مټ ورانه

دغه کار د وينې بهيدنې  د کموايل سبب ګرځي چه دفشار پانسامن د تړلو د مخه بايد د خپل الس 

 فشار د رشيان د پاسه مه لريى کوئ. 

ليږل کيږئ تر څو  کله چې يو رشيان څريي کيږي وروسته دهغه په بيړين ډول سياله دماغ ته -

platelets  .فعال او د خونريزى د بنديدو سبب  ي 
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ټپي شوى عضوې يا غړي د صدر د سطحې څخه پورته  وساىت تر څو پدى کار رسه د زړه   -2

 کارکم د خونريزې د بندیدو  سبب وګرځي.

ى ځکه جرحه  دګاز  ، کتاىن يا  نخي تکه يا پارچو پواسط  که څه هم  تعقيم  نه دى  کلکه وتړ   -3

چې دغه جرحه  د مخه د ماين د پارچو د انفجار پواسطه مختلف مننت شيان ورته داخل شوي دي 

وي ، د خپلو ګو پواسطه د ګاز پارچې په دقيق ډول د جرحې داخل ته   contaminatedالوده او 

press   کړى ،  بايد متوجه  اوىس چه کيداى  ي جرحه  د خارج څخه کوچنۍ وي خو غلباً په

 خل کې به يو لوی جوف ولري چه دغه جرحه  کامالً د ګاز پواسطه ډک اووپوښل  ي. دا

فشاري پانسامن : ټوله عضوه يا اندام )طرف(  د االستيکي بنداژ څخه  په استفادې کلک او   -4

يا ورون تر پورتنيو برخو پورى  ، د الس د ګوتو  thighمحکم پانسامن کړى و د پښتورګو څخه تر 

يا تخرګونو پورى و چه دغه دول پانسامن د خونريزى د کموايل سبب ګرځي او   Auxiliaryڅخه تر 

 همدارنګه دغه پانسامن ثابت وي او دپړسوب  ياتورم سبب ګرځي. 

اوس صرب وکړئ او ووينئ:  که چريى د پانسامن څخه وينه رانغله  کوالى  ي چې په تدريجې  -*

ټولو حاالتو کې ماؤفه  عضوه يا انداز پورته وساىت او  ډول د رشيان پررس فشار کم کړى ، مګر پدغه 

که چريى  خونريزي ادامه ولري دوباره رشيان کمپرس کړى،  يو بل پانسامن د ملړين پانسامن 

 . وکړئoverdressingپررس اجراء کړى 

مصدوم ګرم وساىت  که چريى  بيا هم وينه بهيدنه دوام ولري  نو معلومه  ده چې د جرحې  د  -

ندى شوى  تاىس دوباره پانسامن خالص  gauze packing نسامن پر وخت په صحيح طریقه پا

کړى او د فشاري پانسامن څخه استفاده څخه مرحله په مرحله  عمل وکړى او صحيح  شکل 

 فشاري پانسامن اجراء کړى.  

 .Hypothermiaيخ وجود ډيره زياته او په تيزۍ رسه وينه ورکوي. 

: هميشه او په هر ځاى کې حتى په ديره ګرمه اب و هوا کې مصدوم مريضان گرم وساتۍ  -1

وروسته دټپي کېدو د حرارت د ضايع کيدو رسه مخ کيږئ او يخنى رسه مخامخ کيږي ،  څرنګه چې 

وينه ګرمه ده او د وينې د السه ورکول  دبدن دګرمې د السه ورکولو په معنى ، څرنګه  چې پوستکى 

کې سانته کوي چه غټ او وسيع ټپونه د حرارت د السه ورکولو په دبدن څخه يخنى  په مقابل 

 معنى دى. 

 د قرباين  د ګرمولو لپاره مرحله پر مرحله عمل وکړئ: 

I.  ، د حرارت د ضايع کیدو څخه مخنيوى وکړى:  ناروغ د باد ، باران او يخنى څخه ساتنه وکړى

 اروغ رس او غاړه هم وپوښوى. هغه د وچوو ټوټو او يا هم د پالستيک  پواسطه وپوښوى ، دن

II.  ګرمول د خارج څخه:  ګرمول د بدن دحرارت څخه د استفادې پواسطه چه انسان د خپل بدن

څخه حرارت د مصدوم بدن انتقالوي  ، يو يا دوه مرسته کوونکي پداىس حال کې چه کم نه کم 

او د ګرمو تطبيقاتو څخه  لباس  يې تر غاړه  وي دمصدوم رسه په يوه کمپله يا يو پټوکى قرار ونيىس 

 استفاده وکړى. 
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III.  ګرمول دداخل څخه:  د ګرمو داخل وريدي سريومونو څخه د امکان په صورت  کې استفاده

وکړى،  اوبه جوش  کړى د مخه تر دى چې سريوم  ته د نيدل رسه متاس ورکړى او يو ليرت سريوم  

ه چريى مريض  ويښ او په هوش  کې وي د پنځه  دقيقو لپاره  په ګرمو اوبو کې قرار ورکړى،  که ک

 او ناروغ داخل  بطني جرحه ونه لري  نو ناورغ ته ګرم مايعات د څښلو لپاره  ورکړى. 

 : Hypothermiaدرباين ګرم وساىت

کته   ي د بدن کيمياوي څخه ښ  o36کله چې د عضويت د حرارت درجه او د وينې دحراتر درجه د 

 فعاليتونه  په سستۍ رسه  رسته رسيږي. 

 -    دO2 کموايل ددى سبب کيږي چې دماغ  په ورو ډول فعاليت کوي ، چه دهوايى الرې 

خطر موجود دى،  نتفس ضعيف کيږي  ، د زړه  د حرکاتو رسعت کميږي.  انداد

 
 -   دO2  ګرځي  چې د وينې رسه حجرات يا کمواىل  ددى سببRBC  په کمه اندازهO2 

 انتقال کړي ، د پالتليتونو د سست فعاليت له امله  د وينې بهيدل شدت مومي. 

 د خطر عاليم: 

   کوچنيان په چټکې رسه د يخنۍ  رسه مخ کيږي او د غټانو په نسبت دير ژر حرارت له السه

 ورکوي. 

 بدن دحرارت د السه ورکولو په معنى ده . د زيات مقدار وينې ضايع کيدل:  د 

  غټ ټپونه: پوستکى او شحم د کوټى دديوالونو په ډول دي. چه غټ ټپونه د کوټى دخالصو

 دروازو په معنى دي. 

 د حرار: دښکته وايل عاليم وپيژنئ:

34o قرباين بيدار دى:  خربي کوي  اما دماغي فعالیت يې سست دى ، کانګو عکسه يا ريفلکشن  :

په حدودو يا دهغه څخه ښکته دى ، پالتليتونه اوس هم فعاليت لري   ٦3د  HRې ضعيف دى، ي

 ليکن ټپونه په ورو ډول ، زياته وينه ورکوي. 

 -  .د هوايى  الرى مراقبت وکړى هغه ته ريکوري پوزيشن ورکړۍ 

   .د وينې ددوران  کوالیس څه دمخه خونريزي  ته توقف ورکړى 



15 

  سب دي دخولې له الرې  هيڅ  ي مه ورکوي. دخارج څخه ګرمول منا 

32o ، قرباين اوس هم بيدار دى ، هغه لړزيږي  :RR  1“په يوه دقيقه کې  دo”    څخه کم وي

 حياىت اعضاؤ ته د وينې  رسيدل نژدي دي چه سقوط وکړي. 

کوچنى  فعاليت نه لري و حتى  plate lateده يا هيڅ ادرار نه لري ،  هد تشو ميتيازو  اندازه کم

 ټپونه هم خونريزي ورکوي.

 .ناروغ د ریکوری په حالت کی وساتئ 

  د ناروغ جروحات پانسامن او خونریزئ ته توقف ورکړي د څلورو واړه غړو د فشاری پانسامن

 څخه استفاده وکړی.

: 30C° قربانی نشی کوالی چی خربی وکړ\سرتگی اوس هم خالصی دی\H.R څخه په یوه د شلو

 دی. 5په یوه دقیقه کی  RR اوی ددقیقه کی ښکته 

 دی. °38Cڅخه هدف د بدن مرکزی حرارت رسول د گرمولو 

ه شکل صورت نیسی چی انسان د بدن په کیمیاوی ښکی د وینی لخته کیدل په  °38Cپه 

 صورت نیسی.ډول ه ښفعالیتونه په 

 

 : position to victimدرباين ته وضعيت وكول 

ای مرستی ځه او پر ښای د دیر ځی پر ښی دپیږئ رسه رسته ورسیدونه په بی غور ږ که د قربانی لی

ه ښیره ډپی شوی دی تاسی د حادثی پرخای ټرسول به بی گتی وی مثال د قربانی د رس ناحیه 

 ه.ړ مرسته وک

Section airway, head -tilt chain left دول ږ او ناروغ د شا پر تخته پروت دی او روغتون ته  لی

ږی او ناروغ ژوند د کیږی او کانگی کوی او د خپلو کانگو پواسطه زندئ یکږی او هغه بیهوشه کی

السه ورکوی ددی مړینی څخه مخنیوی کیدای شی چی تر تولو څخه مهمه نقطه چی تاسو هیره 

 کړیده ناروغ ته مناسب وضعیت ورکول دی.

Airway  :يا هوايي الره 

 .څخه مهمه او د وینی د دوران څخه زیاته مهمه ده د تنفس

که چیری قربانی یا ناروغ د هوایی الری کومه ستونزه ولری هغه په داسی وضعیت کی وساتئ چی 

 هغه په اسانی رسه د هوایی الری څخه ساتنه وکړای شی.

Recovery position  :يا ريكوري وضعيت 

که چیری په هوایی الره کی کو مه ستونزه موجود نه وی هغه په داسی پوزیشن کی وساتئ چی د 

 څخه په ښه توگه مالتړ وشی.نفس ت
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 :   Semi sitting positionنیمه ناستی وضعیت یا 

که چیری اصلی ستونزه د وینی د زیاتی ضیاع له کبله وی او هوایی الره کومه ستونزه ونه لری هغه 

څخه او هم د وینی د دوران څخه په ښه توگه په داسی یو وضعیت کی وساتئ چی هم د تنفس 

 .مالتړ وشی

 د هوایی الری ستونزه ریکوری وضعیت: 

هغه قربانی د رس د زخمونو رسه زیات کمزوری دی او یا امکان لری چی ضعیف شی یا هغه ناروغ 

ول مسیر په ټدونی په ږ ای کی او لیځپی کیدو په ټچی بی هوشه وی هغه ته په عاجل توگه او د 

recovery   وساتئ.وضعيت يك 

ش کړي تر څو هوايې الره خالصه  ي حداقل دومره قدام خواته ټيټ نه د قربانی رس لږخلف خواته ک

 وي مخ د ځمکی په طرف وي پدی ترتيب چې ژبه خلف خواته الړه نه  ي او هوايې الره بنده نه  ي.

 قرباين د خويل، مخ او يا ستوين د جروحاتو او خونرېزۍ رسه:

 نتقال په ټول مسري کې مخ ته ښکته خواته وضعيت ورکړئ چې د پېښې پرځای او د ا

د قرباين د مخ د ښکته ساتلو په منظور د انتقال په وسيله )تخت روان( کې يو سوری جوړ کړئ او 

پريږدئ چې قرباين پړمخي په بطن اوږد وغزيږي چې دغه کار ددې سبب ګرځي چې وينه د ناروغ 

وکو پاتې شوی پارچې د خولې څخه خارجه  ي او ژبه به قدام خواته راووځي او د غاښونو او هډ

 خارج خواته رهناميې  ي.

 يا نيمه ناستی وضعيت:  Semi sitting positionپه هوايې الرو کې د ستونزو نه موجوديت 

هوايې الره خالصه ده، قرباين ويښ دی، رس جروحات نه لري اما وينه ضايع شويده يا ناروغ د 

ت د پښو په پورته ساتلو رسه د ټپي کېدو سينې يا بطن جروحات لري ناروغ ته د نيمه ناستی وضعي

پرځای او هم د انتقال پر وخت تر هغه وخته پورې چې ناروغ ويښ وي د نيمه ناستی وضعيت چې 

عميق او مؤثر تنفس مالتړ کوي، پښو ته پورته وضعيت ورکول د پښو څخه وينه حيايت اعضا او 

 انساجو ته زياتوي.

 د زياتې وينې ورکول:

 ضعيت ورکول د څلورو واړو غړو فشاری پانسامن او پورته ساتلو رسه:د نيمه ناستې و 

کله چې د وينې کموالی د ضايع له کبله ټپي ژوند د خطر رسه مخ وي بنا پردې متباقې وينه بايد 

 مهمو حيايت غړو ته ورسيږي نه دا چې په اطرافو کې جمع  ي.

الستيکي بنداژونو څخه په استفادې رسه د دواړه پښې د دوو دقيقو لپاره پورته وساتئ، وروسته د ا-

پښو د ګوتو څخه د ورانه تر پورتنۍ برخې پورې په کلک ډول فشاري پانسامن کړئ، پرېږده چې 

 دواړه پښې پورته وي او همدارنګه السونه هم پورته وساتئ.

 د ناروغانو لپاره مخصوصه طريقه:   Spinal injuryد مال د تري يا 

په څېر احساس موجود وي يا کله چې د  shockکې د بې حسۍ يا د برق  کله چې يو يا څو غړو

قرباين غاړې ته حرکت ورکوي شديداً د درد احساس کوي دغه حالت دا ښايې چې په حتمي ډو لد 

 مال د تري کرس موجود دی.
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په بې احتياطۍ رسه حرکت ورکول خاصتاً د رس ښکته کول قدم خواته کېدای  ي د نخاع د 

  منن کېدو المل وګرځي.داميي زيا

د يو قرباين د پورته کولو او انتقال لپاره چې د ستون فقرات د جراحت رسه وي څلور تنو مرسته  

کوونکو ته اړتيا ده، يو مرسته کوونکی د غاړې څخه مالتړ کوي، دوه مرسته کوونکي صدر پورته 

 سايت او مرسته کوونکی د پښو څخه مالتړ کوي.

 طريقه:د ماشوم لپاره خاصه 

د رامنځته پر  ټول ماشومان د پزې له ليارې ساه اخيل نه د خولې له ليارې، ماشومان د پېښې

 . کېږي وخت د وېرې رسه مخ

 
په ټولو حاالتو کې د قرباين رسه کښېنئ وېره د درد د زياتوايل سبب ګرځي او تنفس زيامنن کوي، 

کوونکی هغه په غېږ کې واخيل او دغه خپل السونه هغه ته ورکړئ، حتی ښه به وي چې يو مرسته 

 حالت د ماشوم د ګرمولو سبب ګرځي.

 د امېدواره ښځو لپاره ځانګړې طريقه:

ټولې هغه قربانيانې چې امېدواره وي او د حمل څخه يې درې مياشتې تېرې شوی دی، پرېږدئ 

 ږي.چې هغوی د پېښې پر ځای او هم د لېږدونې په ټوله الره کې په کيڼ اړخ اوږد وغځې

زياتره حامله ميندې د حاملګۍ پر وخت د کمخونۍ رسه مخ دي چې د پېښې د رامنځته کېدو پر -

د کمبود په مقابل کې زيامنن کېږي چې مور بايد په کيڼ اړخ څميل تر څو رحم  2Oوخت جېنس د 

 ته د زياتې وينې د رسېدلو زمينه مساعده  ي او جېنس د خطر رسه مخ نه  ي.

 : I.V Canulationsتطبيقول په وريدي دکنوال 

ضايع شوی وينه د مصقمو مايعاتو پوسيله چې په خاص ډول تيارې شوی وي د کنول له الرې په 

 وريد کې ځای پر ځای شوي وي اعاده کېږي.

يا رهنام  styliteداخل وريدي کنول د يو نري پالستيکي تيوب ماننده ساختامن چې يوه فلزي ستنه يا 

 ددغې ستنې څخه پوستکی او وريد ته د داخلېدو لپاره استفاده کېږي. لري څخه عبارت دی چې

 د وريدي کنول له الرې وريد ته د مايعاتو داخلول د انفيوژن پنامه يادېږي.

 تيار کړئ:  I.V. Setد انفيوژن  بوتل او 

تر هغه وخته چې محافظوي پوښ يې خالص شوی نه وي معقم وي   I.V. Setد انفيوژن  بوتل او 

 چېرې د هغې محافظوي پوښ د ملنځه تللی وي د هغه څخه استفاده مه کوئ! که
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 يو غټ ګېچ کنوال او همدارنګه يو غټ وريد انتخاب کړئ:

امکان لري د انتقال په وخت قربانيان په خونرېزۍ اخته  ي او په عاجل ډول زيات مقدار داخل 

يد څخه استفاده وکړئ نشو کوالی وريدی مايعاتو ته اړتيا پېښه  ي که چېرې تاسې د کوچني ور

 چې زيات مقدار سريوم ناروغ ته ورکړئ حتی که چېرته د سريوم بوتل ته فشار هم ورکړو.

وريد وپړسوئ: هغه ناحيه کې چې کنول تطبيق کوئ د همغه غړو په شاوخوا کې يو ربړي بند 

ړئ تر څو وريد ښکاره وتړئ، پرېږدئ چې غړی ځوړند وي او په وريد باندې په قراره رضبه وارده ک

 ي، قرباين ته وواياست چې د خپل الس بند لس ځلې خالص او وتړي، سړه هوا اود وينې ضايع 

کېدل د وريدونو د کوالپس سبب ګرځي، د يوې ګرمې او مرطوبې ټوټې پواسطه د دوو دقيقو لپاره 

 طرف ګرم کړي.

 څخه د کنوال مانع  ي.پوستکی د غټې ګوتې پواسطه کش ونيسئ ترڅو د وريد د تښتېدو -

 وينه کنوال ته داخلېږي ستايليت د وريد په داخل کې دی مګر تر اوسه کنول د وريد په داخل کې نه دی.-

 د ستايليت د حرکت څخه بغري کنوال ته شاوخوا حرکت ورکړئ.-

 د ستايليت د لرې کولو د مخه کنول د ليوکوپالست پوسيله د جلد پواسطه تبثيت کړئ.-

بېرته ګرځېدو د مخنيوې په خاطر د کيڼ الس پواسطه وريد باندې فشار واچوئ  د وينې د-

 په کنوال کې تبثيت او مايعات کنوال ته رهناميې کړئ. I.V .Setستايليت لرې کړئ د 

يا خارجي جګولر څخه   External jugular veinد اطرافو د وريد د نه پېداکېدو په صورت کې 

 استفاده کول:

وريد په غاړه کې يو غټ وريد دی چې د سفيل فک الندې د صدر په پورتنۍ برخه خارجي جګولر -

کې موقعيت لري کله چې قرباين ستوين ستاغ يا د شا په تخته پروت وي او پښې يې هم پورته وی 

 دغه وريد د لېدلو وړدی.

ښه ډول رسه د هغه رس د کنوال د تبثيت د ناحيې څخه مخالف طرفته واړوئ، ددې لپاره چې وريد په -

 ووينئ پريږدئ چې بل مرسته کوونکی په هغه ناحيه چې وريد صدر ته داخلېږي فشار وارد کړئ.

د ناروغ څخه وغواړئ چې خپله ساه بنده کړي، دغه کار د وريد د غټېدو سبب ګرځې او د هغه -

 څخه دوباره وغواړئ چې ساه بنده کړي په دې ترتيب تاسې وريد ته داخلېږئ.

 تنې:معمويل تېرو 

 د ربړ بند د تړلو څخه مو وروسته کافی انتظار ونه وېست چې وريد غټ شيږ 

  ستايليت مو ډېر ژر بهر کش کړو که چېرې وريد وپړسيد او د سېروم څاڅکي په اسانۍ رسه

وريد ته نه داخلېدل په بېړه رسه کنوال وباسئ او د يوې دقيقي لپاره وريد په کلک ډول د 

 ونيسئ او دويم ځل بيا هڅه وکړئ.ګوتو پواسطه فشار الندې 
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 د درد ارامول:

دقيقې وروسته  30روغتون ته د لېږدونې په ټوله الره کې ناروغ ته د درد ضد دواګانې ورکړئ هر 

ناروغ ته ابلجزيک ورکړئ د وريد له الرې د درد ضد دوا ناروغ ته ددې توان ورکوي تر څو ژوره ساه 

 واخلی او ښه تنفس وکړي.

 :  Velum replacementې حجم يا وينې اعاده کول د ضايع شو 

 collapseد دوراين حجم درملنه د زياتې وينې د ضايع کېدو په صورت کې د وينې د دوران اوعې 

کوي مګر په هغه صورت کې چې د ضايع شوی وينې حجم دوباره اماده  ي د وينې حجم په دوه 

 طريقو رسه کولی شو اماده کړو:

 دي مايعاتو د تطبيق له الرې.لومړی: د داخل وري

 دويم: د خولې له الرې د مايعاتو د اخيستلو له الرې.

 د وينې د ضياع عاليم:

  :لومړنې عاليمHe/mm  څخه زيات دی د جلد رنګ الوتی، يخ او مرطوب دی، ناروغ  100د

 د تندې احساس کوي، د تشو متيازو عدم موجوديت.

  د زياتې وينې د ضياع عاليمRR/min  څخه زيات دي ګېچي يا بېهوښي د وينې د  30د

 څخه ښکته دی. 60mm.Hgفشار د 

  که چېرې قرباين په داخيل خونرېزۍ اخته وي مګر تاسې نشئ کولی چې ظاهراً وينه

 بهېدنه ووينئ فشار لرونکی دی.

  100که چېرې د زړه جريان د/min  څخه زيات وي د حجم درملنه رشوع کړئ که د وينې

 څخه ښکته وي د وريد د الرې د حجم درملنه رشوع کړئ. 90mm.Hgفشار د 

 د حجم درملنه څرنګه؟ :

د وريد له الرې د حجم د درملنې اساس د الکرتو اليتونو او سېرومونو تطبيق تشکيلوي د الکرتواليتي 

 د انسان د وينې د مالګو د غلظت رسه مشابه وي. Ringer salineسريمونو د مالګو غلظت 

سوديم کلورايد دوه ډېر معمويل الکرتواليتي سېرومونه د کلوئيدي محلولونو  %9 وينګرلکيت او-

څخه استفاده مه کوئ، کلوئيدونه داخل وريدي انفيوژنونه دي چې د انسان د وينې د پالزما رسه 

 شباهت لري په همدې علت ورته پالزما وايې.

يش، طبيعي کلوئيدونه او مصنوعي اخرين راپورونه ښيئ چې کلوئيد مرض او بايد استفاده ورڅخه ون

 کلوئيدونه، طبيعي کلوئيدونه لکه البومني او مصنوعي کلوئيدونه لکه همبوسيل او پالزما سيل.

 څومره داخل وريدي انفيوژن:

ناروغ ته په  جریان کېد قيقو لپاره په  10ګرم دنيګر د  lit 2يو غټ ګيچ داخل وريدي کنوال او  – ۱

flash  ئ.يا رسيع ډول ورکړ 
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 BP, HRمايعاتو څخه وروسته قرباين دويم ځيل معاينه کړئ د جلدي حرارت  lit 2د لومړين  – ۲

 کنرتول کړئ.

که د ناروغ وضعيت مخ په ښه کېدو وي د تندې احساس يې د ملنځه ځي او که تشې متيازې  – ۳

هرلس دقيقي يې وکړې په ورو ډول  رينکر سريوم ورته ادامه ورکړئ چې د يو ساعت په جريان کې 

 بعد د ناروغ حيايت عاليم معاينه کړئ.

 بدون د پرمختګ څخه دوه ليرته نور رينکر ناروغ ته ورکړئ. – ۴

 ر واخيستل ناروغ دوباره ارزيايب کړئ.گکله چې ناروغ څلور ليرته رين – 5

دقيقو کې د څلورو ليرتو رينکر ورکولو رسه قرباين اوس هم  20بې له کوم پرمختګ څخه په -۶

 خونریزي لري.

د ناروغ جروحات ووینئ چې اوس وينه ورکوي او کنه؟ کوم بل وينه ورکوونکی ټپ مو هېر کړيدی او 

 کنه؟ 

د ناروغ ټولې جامې وباسئ که چېرې خونرېزي په سرتګو نه ښکاريده قرباين به داخيل خونريزی -

ته رسول دي  90mm.Hgاخته دی، په کاهالنو کې د حجم د درملنې څخه هدف د وینې د فشار 

 څخه ښکته راوړل دي د شلو دقیقو په جريان کې. 100HR/minاو د 

که چريې د وينې د ضياع اندازه کمه وي د ګېدې د ټپونو عاليم موجود نه وي، ناروغ ته د خولې له 

 الرې ګرم مایعات ورکړئ.

 wound cureرحي څارنه يا جد 

 punctureې کېږي، قطع کېږي سوری يا يو نوع ده چې پوټکی پکې څري  ید جرح woundزخم يا 

 .(closed wound)منځته راځي  contusionکې  blunt Traumaاو يا هم  Open woundکېږي. 

Classification: 

۱ – open wound  يا خالصه جرحه 

۲ – closed wound يا تړلی جرحه 

۱ – open wound   ي، د خالص زخم يا خالص زخم کېدای  ي د زخم د اسبابو پر بنا ډلبندي 

 انواع عبارت دي له:

۱ – incision  ياincised wound  يا شق شوی زخم: کېدای  ي د يو تېره او څنډه لرونکي وسيلې

 پواسطه منځته را ي لکه چاقو، د ږيرې ماشني او شيشه.

۲ – laceration  ضیضتر  څريې کېدنه: يو غريې منظم څريي کېدل دي لکه هغه جرحه چې کند 

 منځته راغيل وي.پواسطه 

۳ – Abrasion  يوه سطحي جرحه ده چې د جلد سطحي طبقه توږل کېږي يا :scraped  کېږي

(Epidermis) .چې په ښويه سطحه د ښويدلو له کبله منځته راځي 

۴ – puncture wound  دغه زخم د هغه وسايلو پواسطه پوټکی سوری کوي منځته راځي لکه :

 او ستنه. قسنجا
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5 – penetration wound  د هغه وسايلو پواسطه چې پوټکي ته داخل او بېرته خارج  ي لکه :

 چاقو.

۶ – Gun shut wound چې د مرمۍ او همدا شان نورو وسايلو پواسطه په عضويت کې منځته :

    راځي، دلته کېدای  ي دوه جروحات چې دخويل او خروجي جروحات.

Closed woundر د خالص زخم څخه خطرناک دي، د تړيل : تړيل ټپونه څو کټګورۍ لري مګ

 جرحې انواع:

۱ – contusion  عموماً د :bruises   يض پوسيله منځته راځي او ضپنامه پېژندل کېږي چې د کندتر

 د پوستکی الندې انساج تخريبوي.

۲ – hematomas  چې :blood tumor  پنامه هم يادېږي چې د وينو د اوعيو د څريې کېدلو له

 پوستکې الندې ټولېږي. کبله وينه د

۳ – crash injury  چې د يو طوالنې زیاتې :extreme .قوی پوسيله منځته راځی 

 د ټپ يا زخم اعراض او عاليم

او وينه بهېدنه يا  swelling، پړسوب يا painډېر عام عاليم عبارت دي له درد يا  woundد زخم يا -

bleeding کيت پورې اړه لري.چې د زخم د موقعيت او جرحې د د ميخاني 

کېدای  ي چې ډېر ټپونه رامنځته نه کړي که چېرته دغه څريې کېدنه  lacerationsيو تعداد غټ -

 په هغه ناحيه کې واقع  ي چې څو عصبي جذرې واقع شوی وي کېدای  ي ډېر دردناک وي.

ې هلته کېدای  ي چې ډېره وينه ورکړي که چېرته په هغه ساحه کې چ lacerationsيو تعداد  -

 او مخ کې.  scalpواقع شوی دي لکه په  عيډېر د وينې او 

Management  

سبب او د جرحی د عمق او همدارنګه ددې پورې د   typeد جروحاتو تداوي د جرحی د نوع يا 

 يا ساختامنونه يې دربر نيولی رسته رسېږي.  structureپوټکې نور 

يا  closingيا جرحی پاکول او  cleaningاينی معد درملنه  lacerationد تازه واقع شوي جرحې او -

 تړل.

يو څه وخت د مخه منځته راغلی وي او په جرحه وخت تېر شوی وي نو دغه  lacerationکه چېرې 

جرحه بايد وروسته د پاکولو په خپل حال پرېښودل  ي او ونه تړل  ي ددې لپاره دغه جرحه کې د 

 (D.P.C)شکل وتړل  ي.   secondaryس موجود دی او په انتان د مداخلې اوانتاين کېدو ډېر چان

کېدای  ي پخپله بدون د جراحی  مداخلې څخه   bruisesلکه  minor woundکوچني ټپونه يا -

 اونيو په جريان کې نورمال کېږي. ۲-۱شفاياب  ي چې د جلد تغري رنګ د 

-Abrasion   په کوم کې چې جرحه يا زخم د پوټکې رسهintact ی وي کوم خاص تداوۍ ته يا نښت

 اړتيا نه لري او ټپ يواځې په صابون او پاکو اوبو رسه مينځل کېږي.

-puncture wound  يا سوری شوی زخم بايد خالص  ي ځکه چې د مکروب د مداخلې لپاره

يا  openزخم بايد   punctureزيات مساعد وي او انتان مداخله د زخم د عمق پورې اړه لري چې 

  ي. derideڅو باکرتياوې خارج او نکروتيک او مړه انساج خالص وي تر 
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  Cleaningپاکول يا 

، معقم سلني  top waterد يو ساده څريوايل پاکول يا مينځل کېدای  ي د مختلفو محلوالتو لکه 

 محلوالت. Antisepticسريوم او 

وبو کوالټي او نوع ډېره د اوبو په استعامل په هغه ساحاتو کې د ا topد انتان د مداخلې اندازه د -

 لوړه ده کمه ده.

  closureتړل يا 

که چېرې يو ناروغ د شپږو ساعتو په جريان د جرحې رسه مراجعه وکړي هغه کېدای شی په ابتدايې 

ډول وتړل  ي. که چېرې ددې وخت څخه وروسته مراجعه وکړي او په جرحه ډېر وخت تېر شوی 

 تان د مداخلې خطر ډېردی.وي او ټپ په ابتدايې ډول وتړل  ي د ان

کې ښودل شوي چې  studyاو وتړل   ي په يوه  D.P.Cچې په دې صورت کې جرحه بايد وروسته 

 تعقيم او غري تعقيم دستکشو استعامل مساوي دی د ابتدايې ترميم يا تړلو رسه.

کله چې د يوې جرحې په تړلو تصميم ونيول  ي يو تعداد تخنيکونه کېدای  ي استعامل  ي -

 sutures  ،absorbable sutures ،nonabsurbable،او  cyanoacrylate glue ،staplesلکه بنداژ، 

 څخه ګټور دي.

 Dressing زياتره خالص او پاک زخمونه د انتي بيوتيک استعامل ته اړتيا نه لري مګر هغه وخت :

وتيک بدون د مثبت  ي د انتی بي bacterial cultureاو يا  contaminatedچې زخم ملوث يا 

 رضورت څخه استعامل د مقاومت او جانبي عوارضو سبب ګرځي.

ټول خالص زخمونه بايد په ورځ کې دوه ځله د ګرمو اوبو او صابون په وسيله ومينځل  ي، کله -

چې زخم پاک شو بايد د مرطوب ګاز پوسيله وپوښل  ي چې بيا د وچ ګاز په وسيله تعقيب  ي او 

 وپوښل  ي. بيا زخم د بنداژ پواسطه

د وچ او مرطوب پانسامن څخه هدف تر څو بنداژ ته اجازه ورکړي تر څو مړه انساج د ميخانيکي -

debride  پوسيلهRemove    ي چې دغه د نوي او healthy .جلد د نشو منا سبب ګرځي 

پوسيله وتړل  ي، هېڅ زخم بايد د انتان او  skin graftکله چې زخم پاک  ي هغه بايد د -

 اهي حالت کې ونه تړل  ي.اشتب

 اختالطات:

 د تاخري او وژنکو اختالطاتو سبب  ي. healingباکرتيايې انتانات کېدای  ي چې د زخم د 

 عضوه داه چې د محيط رسه ارتباط لري او دماغ ته سګنال استوي.  sensoryجلد يو غټ حيس يا -

 infectionي لکه کو حافظه دی د خارجې صدماتو څخه عضويت م  barrierجلد يوه مانعه يا -

radiation .يا شعاع او د بدن حرارت سايت 

 abrasions ،rupturesدلته د جروحاتو يا زخمونو ډېر زيات انواع دي کوم چې جلد تخريبوي لکه -

injuries ،punctures .او نافذه جروحات 

داوي کېږي لکه په وسيله ت first aidوي چې يواځې د  superficialزياتره جروحات سطحې يا -

cleaning and dressing . 
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ځنې زخمونه عميق وي او هغه طبي خاصې توجه ته اړتيا لري ترڅو د انسان د مداخلې او د -

د السه ورکولو مخنيوی و ي او هغه مربوطه ساختامنونه لکه هډوکي،  functionوظيفې يا 

 ، اوعي او اعصاب مترضر  ي.Tendonsعضالت، اوتار 

تدواۍ څخه هدف دادی چې ترڅو د انتان څخه او همدارنګه د وظيفې د السه ورکولو د زخمونو د -

 څخه وقايه و ي.

-Animal bites  اوhuman bites  بايد همېشه د طبي مربوطه متخصصينو يانېexperts   پواسطه

 وکتل  ي ځکه چې د انتان د مداخلې ډېر خطر موجود وي.

کنه او د  اخیستی دی ييشخص د تيتانوس واکسني دغه ډېره مهمه ده تر څو پوه شو چې م-

ی ی  Boster doseباره کې بايد پوه شو مثالً په تېرو پنځوکلونو کې د تيتانوس  په معافيتي سيستم

 کنه؟؟اخیستی 

 

Debridement يا تطهیر: 

کول د جرحې څخه د جراحې عمليې   removeد مړو شویو انساجو او اجنبی اجسامو ویستل يا  

 په نامه يادېږي. debridementد  پواسطه

  د مخه تردې چې ناروغ عملیاتخانې ته انتقال  ي د هغې څخه هغه چټل او الوده لباس

وویستل  ي، مګر یو تعداد چټلې جامې کېدای  ي د جرحې رسه نښتي وي او يا د 

جرحې په داخل کې بندې پاتې وي هغه بايد د جرحې عمليې په جريان کې وويستل 

  ي.

  باید د لسو دقیقو او یا زیات وخت لپاره د صابون او يا بل انتی بیوتیک محلول جرحه

پوسيله د پنځوس ميل رسنج پواسطه ومينځل  ي او بیا د ګرمو اوبو او یا سیروم سلین 

 پواسطه ومینځل  ي.

 Debridement of skin  يا د پوستکی دیربایدمینټ:پوستکی يو االستيکي او مقاوم عضوه

 په مقابل کې کايف مقاومت کوي. shock waveده چې د 

او غاړه کې پوستکی د وينې د اوعيو څخه ډېر غنی دی چې بايد جلدي شق ډېر  خپه م-

 محدود او په احتیاط رسه و ي.

  پهlongitudinal  شق کې: جرحې ته باید دproximal  اوdistal   خواته وسعت ورکړل

 اته وسعت پيدا نه کړي. ي باید ډېر احتیاط و ي تر څو جرحه مفصل خو 

 ي ځکه چې دلته وينه بهېدنه موجوده نه وي، نکروتيک  removeتحت الجلدي انساج وسيعاً -

 دی. Dullشحم ځلېدونکی نه دی مګر 

  د عضالتوDebridement  صفاق ازادول: صفاق ته د هغې داليافو په امتدادproximal   او

distal خواته وسیعت ورکړي او عضالت ازاد کړي. 

  د عضالتوDebridement  نظر عمر ته فرق کوي، په کوچنیانو کې په محدود ډول رسه او

 بايد اجرا  ي. Debrideمسنو خلکو کې وسیعاً 
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  ،د اتو ساعتو څخه زيات چې په جرحه وخت تېر شوی ويDebridement  باید ډېر وسيع

 تررسه  ي.

 وسيعاً  د جراجي څخه د مخه د وينې ضياع او شاک په صورت کې: ډېرDebridement  

 باید تررسه  ي.

  ًد زياتې قوي پواسطه واقع شو ی جرحه: وسیعاDebridement  .تررسه  ي 

  نکروتیک او مړه انساج: په کمه فاصله کې شاید تاسې يو کوچنی جدا شوي نکروزي ساحه

 کې خالص شوی دی. open fractureپه عضالتو کې پېداکړي چې اکرثاً طویله عظامو ته 

  هډوکي پارچه یا دfragment  د نکروز لپاره ښه زمينه: چې زياتره خالصو کرسونو کې انتان

 څخه د څو پارچې کرسونو په صورت کې پېدا کېږي. pocketsانکروتيک 

 Local  4عضالت ارزيايب کړئ مګر پهCS .باندې اعتامد مه کوئ 

۱-capillary bleeding شعریوي خونريزي 

۲-contractility  تقلص 

۳-color   رنګ 

۴-consistency  :مقویت: څلور انديکاتورونه د ژونديو عضيل انساجو لپاره 

نکات لري کله چې تاسې عضالت قطع کوئ  دهخون عضالت متعدد  Violableژوندي يا -۱

انساجو څخه وینه    non vial able  يا نچو څخه وینه نه ورکوي بلکې د رشنکروتيک عضالت د 

 ورکوي.

يا مقلص وي کله  contractعضالت کېدای  ي  vial ableوي مګر  flaccidعضالت  نکروتیک-۲ 

او   contractعضالت کېدای  ي خفیفاً  violableپوسیله ونیول شی مګر اذميايې او  forcepsچې 

 نه وي. contractيا هم هېڅ 

انوتیک عضالت سور رنګه مګر سی violableوي،  darkنکروتیک عضالت کېدای  ي تیاره یا -۳

 وي مګر دغه نکروتیک نه وي. darkعضالت هم 

 يو غیر واقعې خربه ده په ابتدايې اندیکاتور کې:   consistencyد عضالتو -۴

Local edema کېدای  ي نکروتیک عضالت نور همtens  وي په هغه صورت کې چې جراحې په

 وي.softتاخري ولویږی مننت جروحات کې نکروز کيدای  ي 

 :  Debridementیا تطهري   fractureد کرس یا  

  د هر کرس رغېدنه یاhealing  په يوه عمومي نقطي پورې تړلی چې هغه هم يواځې په

انساجو جراحي )ديربایدمينت( نه یواځي د عظم دیربایدمینت چې  رخوهماهرانه ډول د 

main point .په الندې ډول دي 

-eriostemon  ول لری او هغه بايد په ډېر احتياط رسه د عظم د نشو منا لپاره ډېر کليدي ر

  ي.  excisedدیربایدمنت  ي او یواځې نکروتیک انساج باید شق او 

کوچنی عظمي پارچې چې د رخوه انساجو رسه ارتباط ونه لري باید دیربایت  ي او همدارنګه -

 تررسه  ي. bone graftاو پرځای يې    removeغټې عظيمې پارچې چې ازادې دي باید 
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رسه ارتباط ولري باید دوباره ارجاع او پرځای پرېښودل  eriostemonعظمي پارچې چې د -

  ي.

يا متقطعو کوکونو يا   irruptedکولو لپاره باید عضالت د څو  coverد هډوکو د پټولو او -

sutures  پواسطه چې ډېر کش نه  ي. 

   

 : Fractures  Bone   ونهد هډوکو کرس 

  په عاجل ډول د ژوند تهدیدونکی دی مگر یو عضلې اسکلیتی جروحاتfracture  ته

 په بیړنی ډول خالصه شی. باید مگر هوایی الره,کېدای شی چې انتظار وویستل شی 

Ligaments  -  .چې عظم د عظم رسه نښلوی 

Tendons – .چې عضالت د هډوکو رسه نښلوی 

Sprain –  دligaments  یا اربطی څیری کېدل یاOverstretching . 

 Strain -   د عضالتو او یاTendons   څېری کېدل یاoverstretching . 

 د لومړی مرسته کوونکی اهداف:

  ترڅو د مانورو او حرکتونو څخه مخنیوی وشی چې د نورو صدماتو او جروحاتو چه د مصدوم

 د حالت د خرابېدو سبب گرځی نشی.

 طرف باید غیرمتحرک شی. وف ما 

 یابی شی، حرکت، حسیت، د ماوف طرف، د مجروح ناحی څخه د وینې جریان باید ارز

 ښکته معاینه شی.

Examination  

  همیشه مقابل طرف په مقایسوی ډول رسه معاینه کړئ.

Look - .جروحات، پړسوپ، سوځېدنې، د طرف سو شکل او د مفصل خلع 

 .د مقابل مټ پواسطه تقویه کړئ Armد ټپی مات شوی مټ یا -

  
Listen –  د دردناک طرف او یو غیر طبیعی طرف څخه شاکی وی.ټپی 

Talk – پوښتنه وکړئ څه واقع شوی دی، کله او څرنگه؟ 
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د ټپی څخه پوښتنه وکړئ چې ماوف طرف ته حرکت وکړی، آیا حرکت دردناک دی او غیر ممکن   -

 دی؟

Touch –  موضعې حساسیت او سوشکل دcrepation  موجودیت د مات شوی هډوکی په منایت

 کې.

 منایت د وینی جریان ارزیابی کړئ.  distalد -

 د ماوف طرف د عالی عصبی معاینه تررسه کړئ.-

 :   functionد اسکلیت وظیفه یا 

 د خارجی صدماتو څخه وساتئ. thoracic cageاو  skullحیاتی اعضا او انساج لکه -۱

 جوړوی. frameworkیو سخت او محکم -۲

 .سپین او رسه حجرات تولیدوی-۳

 مرنالونه لکه کلسیم او فاسفورس جمع کوی.-۴

 :  classificationد هډوکو 

۱-long bones  :Tibia, Hemurs, femur 

٢- short bones  :phalanges  

0- flat bone  :sternum  

4- Irregular :vertebra 

٦- free floating   :patella 

 
 :  causes of fractureد کرس اسباب یا 

 Direct :point of impact  د تاثېر نکته 

 Indirect :.کرس یا خلع په عین فاصله کې د تصادم د نقطی څخه 

 Twisting force : په طرف باندې دTwisting .د قوی واردولو له کبله 

 Pathogenic :Degenerative ،Bone diseases ،spontaneous fractures. 
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Types of fracture: 

۱-closed or simple  :no break in skin  یجلد یا پوټکی څیری شوی نه د. 

۲ – open or compound wound  : جلد په ماوفه ناحیه کی خارجی محیط ته خالص شوی وی

 وی.         او عظم د نارید جرحی له کبله خارجی محیط ته خالص 

 اعراض او عالیم :

 Pain  درد.يا 

 Swell in  اوbruising. 

 Crepitus  

 Shortening  ا لنډوالی ی 

 Bones ends Exposed .د هډوکی منایات ښکاری 

 :   complicationاختالطا: یا 

 Bleeding بعضاً ناروغ  چېshock وړی. خواته 

 Infection انتان. یا 

 Compartment syndrome 

دیوکرسدرملنه عمومآ په جراحی تداوی اوهمدارنګه غیرجراحی   :  treatmentدرملنه یا 

ی تداوی لکه ددرد له منځه وړل ،غیر متحرک کول اونورغیرجراحی تداوی چه محافظو 

پروسیجرونه. کرسونه کیدای شی دملړنئ اویا ثانوی رسوی ګانوپ بهیرکی تشخثص شی 

دمخه تردی چه دیوکرسدرملنه وشی الزمه ده چه دتنفس دزړه رضبان اوحونریزی اوشاک 

 په اړوند دمصدوم پروړاندی اددام وشی .

- splintage  : یا میزابه 

: 

 اهداف:   splintageد 

 Reduce pain .درد کموالی 

 د خونریزی کنټرول 

 .د طرف غیر متحرک کول چې د اضافی جروحاتو د رامنځنته کېدو څخه مخنیوی وشی 

 .ناروغ ته د جرحی په باره  کې معلومات ورکړی او هغه په اعتامد کی داخلئ 

  ماوف طرفexpose  .کړئ 

  د مخه دsplintage .څخه جرحه پانسامن کړئ 

  د کرس ناحی څخه ښکته او پورته مفاصلimmobilize .کړئ 

   گوتی دsplintage   پر وخت پهdistal    پرخه کی ازاد پریږدئ تر څوcirculation   

 معاینه شی.
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  دsplintage  څخه د مخه او وروسته د طرف حساسیت یاsensation .معاینه کړئ 

 ب پوزیشن رسه خلع شویو منایاتو ته مناسsplint .تثبیت کړئ 

Limb base line: 

 Color   یا رنگ 

 د پوستکی حرارت 

  حساسیت یاsensation  

 Capillary refill 
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