
  الحزوريمحمد عبد هللا .د 
 اختصاصً جراحة عظمٌة



 :احلرب اجلراحة يف زمن 
 :لألسباب تختلف 

 المحٌطة الظروف. 

 الموارد نقص. 

 اإلمكانٌاتضعف. 

 الكوادرندرة. 

 اآللٌة المرضٌة اختالف. 

 المرضى االعداد الكبٌرة من. 
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 :حال عدم تواجد اجلراح يف 
 :البدٌل 

 عام ممارس. 

 جراحطبٌب اختصاصً غٌر. 

 خبٌرممرض. 

 المرٌض وفق و ٌتم تحوٌل

 معاٌٌر السالمة

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZooebmrvTAhVD7BQKHUzeBvcQjRwIBw&url=http://jamahir.alwehda.gov.sy/node/399053&psig=AFQjCNHGJaxJEZAy8eFd0_bi2VYIFSXAIw&ust=1493058257117456


 :الوبائيات 
 

 أطراف  ذٌاتأثلثً اإلصابات. 

 ( .بطن   -صدر  –رأس ) مركزٌة  االصاباتثلث 

 



 :مكسور الطرف 
 

 أو أٌة جبٌرة  جبسٌةبجبٌرة  تثبٌته. 



 :النزيف  
 

 تستخدم العصابة ال. 

 ال تستخدم اللقط األعمى ألنه ٌهرس األنسجة المجاورة للوعاء. 

 الضغط المباشر  . 

 باإلصبع الضغط  . 

الضاغط  الضماد. 



 األطرافجلروح األساسية املعاجلة 
 

 

 الغسٌل بالماء. 

 نظٌف  بضمادالتغطٌة. 

المسكنات  اعطاء. 



 :الرأس جروح 
 حافظ على وضعٌة نصف الجلوس. 

 من الطرٌق الهوائً تأكد. 

 عن طرق الفم شًء ال ٌعطى. 

بولٌة قثطرة. 

1500  24خالل  رٌنجرمل سٌروم . 

     السكري  السٌرومال ٌعطى. 



 :الصدرية اجلروح 
 

أنبوب تفجٌرتحتاج وضع اإلصابات من %  90ما ٌزٌد عن الـ  . 

 بالحٌاةحركات تنفس وسعال لالستمرار. 



 :  البطنيةاجلروح 
 فعله نزٌف شدٌد ال شً ٌمكن  . 

   نزٌف قلٌل \االحشاء فقط أذٌة\ . 

 الجلوس حافظ على وضعٌة نصف  . 

 الفم ال تعطً شً عن طرٌق  . 

بولٌة  قثطرة. 

2-3 الكتات رٌنغرمن سائل  لٌترات . 

 والمسكنات الحٌوٌة المضادات. 

 



 : النارية تدبري جروح املرامي 
 

 عالج الجرح. 

 عـــالج الـــجـــرح. 

  عــــالج الــــجــــرح. 

 عــــــالـــــج الكســـــر ثم ومن. 



 :  الكسور يف تدبري املبادئ األساسية 
 

 

 اكشف الجرح وافحصه أوالً   الجرح عالج. 

 

 بالصادات غسٌل جٌد و تغطٌة     االنتانامنع. 

 

 تثبٌت الكسر. 

 



 العظم القشري المنفصل تماما  هو عظم مٌت ٌجب ازالته 

 

 بهالعظم االسفنجً  المنفصل تماما بعد طعم عظمً ٌجب تنظٌفه واالحتفاظ . 

 

 األنسجة قطع العظم التً ال تزال متصلة مع تستأصل ال. 

 



 احلاالت قد يستطب البرت يف بعض 



 :النارية املرامي 
 

 

 التعامل مع االذٌة 

 

  التعامل مع المقذوف 









 غري مستحب احلربية  باألذياتالتثبيت الداخلي 















 
 
 

 احملبة نلتقيوعلى 


