
Trauma

• Blunt

• Sharp



Trauma

• 1- Advanced Cardiac Life Support (ACLS)

هدف آن انتقال بيمارواقعی به بيمارستان.باعث بهبود سروايوال می شود. در صحنه حادثه* 

. در زمان مناسب است

.مرگ قبل از رسيدن به بيمارستان علت قلبی دارد% 60* 

.دقيقه ايسکمی مغزی وقت برای ضايعات غيرقابل برگشت دارد6فقط * 



Trauma

• 2- Basic Trauma life Support (BTLS )

انجام می شود ...(پلیس ،آتش نشانی و) توسط گروه اول نجات * 

و شامل ارزیابی بیمار از نظر محل حادثه ،مطمئن بودن مکان 

بیمار، تامپون کردن خونریزی خارجی ، محافظت از گردن ، دادن 

.می باشداکسیژن و ثابت کردن شکستگی



Trauma

• 3-Advanced Trauma Life Support ( ATLS )

* ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ شامل برقراری راه هوائی مناسب ، تمییز وEDتوسط تیم پزشکی در صحنه حادثه ٍو

، CTکردن راههای هوائی  ، کوالر برای مهره های گردنی ، تنفس ، در صورت نیاز گذاشتن 

PASG (Pneumatic Anti Shock Garnment)مناسب و گذاشتن IVبرقراری 

.برای شکستگی لگن

*Triage = Sorting

•ABCDE = Airway , Breathing , Circulation , Disability , Exposure

** Any life threatening problem identified in the initial survey 
must be treated before advancing.



Trauma

• 1- Airway Management

.  سيرکوالسيون مناسب بدون اکسيژناسيون کافی ، کاری بيهوده است•

.  ودتمام تروماهای بالنت بايد بعنوان ضايعات گردنی تلقی شود مگر خالف آن ثابت ش•

.استsandbagبهترين راه فيکساسيون ، استفاده از کوالرهای فيالدلفيا و يا 

هماتوم به استثناء.بيمار هوشيار با تنفس و صدای نرمال نياز به ارزيابی اضافی ندارد•

، صدمات شيميائی و يا حرارتی به دهان، ( بالنت ، شارپ ) گردنی بزرگ شونده 

و Maxillofacialگردن،هيپوفارنکس وجود آمفيزم زير جلدی در گردن و يا ضايعات 

.دارند elective intubationخونريزی های درون راههای هوائی که نياز به 

.ساکشن کردن ترشحات و خروج حسم خارجی•



Trauma

• 1- Airway Management

 Altered mental status (( GCS< 8: انتوباسيون•

ک به ترومای تنها انديکاسيون انتوباسيون نازوتراکئال در بيمار با تنفس خودبخودی و با ش•

.نمی باشد paralizationگردن می باشد که کانديد 

.در بيماران آپنه کنتراانديکه است•

•Rapid sequence induction of Anesthesia  :و نياز به هيپر اکستانسيون نيست

ICPون تنها ضرر آن احتمال آسپيراسي. را باال نمی برد ، انتخابی در ترومای مغزی است

.است

maxillofacialصدمات شديد :    Surgical Airwayانديکاسيون •

بهم ريختن شديد آناتومی ثانويه به ترومای گردن

vocal cordsعدم توانائی در رويت 



Trauma
• 1- Airway Management

•Surgical Airway :

.که البته قبل از آن در ممبران يک سوزن می زنيم کريکوتيروئيدوتومی: ارجح 

(لوتاحتمال  صدمات کريکوئيد و استنوز ساب گ) سال کنتراانديکه است 12در زير 

سال8سن زير :  تراکئوستومی

صدمات الرنکس و قطع کامل تراشه     



Trauma

• 2- Breathing Management

:مانيتورينگ شوند Pulse Oximetryبيماران بايد اکسيژن بگيرند و با تمام•

Nasal: 6 lit/min

Mask : 12 lit/min                                        



Trauma

• 2- Breathing Management

Tension pneumothorax

درد ، دیسترس تنفسی ، انحراف تراشه ، کاهش و یا عدم وجود صداهای تنفسی ،                      •

دیستانسیون وریدهای گردنی ، هیپوتانسیون ، آمفیزم زیر جلدی شدید

کاهش بازگشت وریدی        کوالپس          ایست قلبی ، تنفسی: سیکل معیوب •

CTدر فضای بین دنده ای دوم خط میدکالویکوالر و سپس  needleابتدا گذاشتن :درمان •



Trauma
• 2- Breathing Management

Open pneumothorax (sucking wound)

•Bilateral Valve 

پانسمان سه طرف بسته و يک طرف باز•

•Chest Tube



Trauma

• 2- Breathing Management

Flail Chest

costochondralشکستگی چهار و يا بيشتر دنده های متوالی در دو جا و يا جدا شدن •

Paradoxical (free floating segment)حرکات  •



Trauma

• 2- Breathing Management

Pulmonary Contusion

.باشد ( مخصوصا در بچه ها ) ممکن است بدون شکستگی دنده ها •

(است CTتشخيص با .) نرمال باشد CXRساعت اول ممکن است 48-24در •



Trauma

• 3- Circulation

دقيقه15هر BP & PRچک •

( بالنت )کنترل خونريزی های اکسترنال با تامپون و يا فشار دست نه کالمپ •

در بزرگساالن و يا کات دانguage-16دو رگ بزرگ  حداقل •

دقيقه30نهايت  Intraosseous:سال 6در زير •

.  وريد ژوگوالر ، ساب کالوين ، فمورال در هيپوولمی مناسب نيستند •

mmHg 60: نبض کاروتيد •

mmHg 70: نبض فمورال •

 mmHg 80:نبض راديال •



Trauma
• 3- Circulation

رينگر الکتات يا نرمال سالينlit or 20 cc/kg 1اول بولوس : ميزان مايع دريافتی •

 ( 50cc/kg)يکبار تکرار در بزرگساالن ، دو بار در اطفال و سپس انفوزيون خون•

mmHg 60: نبض کاروتيد •

mmHg 70: نبض فمورال •

 mmHg 80:نبض راديال •



Trauma
• Shock Classification



Trauma

• Hypovolemic Shock 

•Non Responder   :علیرغم احیاء مناسب شوک بهبودی ندارد.

•Transient Responder  :پاسخ به درمان ابتدائی ولی مجددا به شوک میرود.

•Responder   : بعد از احیاء اولیهstableمی شود.



Trauma

• Hypovolemic Shock 
• Persistent Hypotension ( Nonresponder )

• (hypovolemic )5 cmH2O <  CVP  <  15-20  (cardiogenic)

CVP*انفوزیون سریع مایعات:     در حاالت زیر بصورت اشتباه باال میرود

هیپرونتیالسیون

زور زدن

کاتتر خراب

مکان نادرست نوک کاتتر 



Trauma

• Hypovolemic Shock 
• Persistent Hypotension ( Nonresponder )

• (hypovolemic )5 cmH2O <  CVP  <  15-20  (cardiogenic)

•Cardiogenic shock   (BP     , CVP     ) : 

- Tension Pneumothorax ( the most common )

- Pericardial Tamponade (100cc)

- Myocardial Contusion ( Dx by Echo )

- Myocardial Infarction

- Air Embolism                           



Trauma

• Hypovolemic Shock 
• Persistent Hypotension ( Nonresponder )

• (hypovolemic )5 cmH2O <  CVP  <  15-20  (cardiogenic)

•Tamponade :   Beck’s Triad   :   Hypotension

30%            JVP

Muffled heart sounds 

Dignosis : Sonography ( echo. )



Trauma

• Secondary Survey

•TR

•Foley cath.   Output monitoring

Bladder decompression

Obtain urine specimen

•NGT ( OGT in maxillofacial Fx. )

•CxR

•Pelvic X-Ray

•Sonography



Trauma

• Mechanism and Patterns of Injury

High Energy Transfer ( Blunt Trauma):1-20کاهش بيش از mphو يا پرتاب سرنشين

به بيرون

پا 20سقوط از ارتفاع بيش از -2

دقيقه20زمان انتقال بيش از -3

کشته شدن يکی از مجروحين در صحنه حادثه-4


