
 دوتش وبٜٚ ٘بدسی
 ٔتخصص طت اٚسطا٘غ

 ػضٛ ٞیبت ػّٕی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی لضٚیٗ
 

 غشق ؿذٌی



 ػبػت ٔی ؿذ٘ذ  24دس ٌزؿتٝ آػیت ٞبیی وٝ ثبػث ٔشي دس وٕتش اص Drowning  ٔٛاسدی ٚ
 .٘بٔیذٜ ٔی ؿذ neardrowningػبػت ص٘ذٜ ٔی ٔب٘ذ٘ذ   24وٝ ثیؾ اص

 

 ْأشٚصٜ ٕٞٝ آػیت ٞبی غٛطٝ ٚسی ثب ٘ب drowning٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد. 

 

Immersion syndrome : ػٙىٛح ٘بؿی اص دیغ سیتٕی ٘بؿی اص تٕبع ثب آة ثب دٔبی
 ؿٛد VFدسجٝ ػب٘تی ٌشاد وٕتش اص دٔبی ثذٖ وٝ ٕٔىٗ اػت ثبػث آػیؼتَٛ یب 5حذالُ 

 

ضبیؼبت ٚ ثیٕبسیٟبی ٕٞشاٜ ٔی تٛا٘ذ ٔؼتؼذ وٙٙذٜ یب اص ػٛالت غشق ؿذٌی ثبؿذ: 
ٝآػیت ٘خبػی ثٝ د٘جبَ ؿیشج 
ٞبیپٛ تشٔی 
حٕالت پب٘یه 
ػٙىٛح 
تـٙج 
دیبثت 
ثیٕبسیٟبی صٔیٙٝ ای 
ٔصشف داسٚٞب 



 

پبتٛ فیضیٛ ِٛطی: 
 
Dry drowning : درصذ هوارد غرق شذگی تذنثال الرنگو اسپاسن هایپوکسی  20تا 10در

 وکاهش سطح هوشیاری ایجاد هی شود
Wet drowning :  شایع تر است وته دنثال آسپیراسیوى آّب ته ریه ها رخ هی دهذ که تا

 شسسته شذى سور فاکتانت کاهش تثادالت گازی و آتلکتازی هوراه است
 

 .تغلیظ خوى هایپر ناترهی هایپر کالوی :غشق ؿذٌی دسآة ؿٛس 

 

 DICهوولیس، اختالالت الکترولیتی، : غشق ؿذٌی دس آة ؿیشیٗ 

اختالالت الکترولیتی هعووال هوقتی هستنذ هگراینکه ته علت هایپوکسی هوو گلوتینوری یا  
 هیوگلوتینوری یک آسیة جذی کلیوی رخ داده تاشذ

 

 



 درمان
ٖٔشحّٝ لجُ اص ثیٕبسػتب: 

آغبص ٞشچٝ ػشیؼتش ػّٕیبت احیب 
 ثب حفبظت دلیك ٚوبُٔ ٘خبع ٌشد٘ی خصٛصب دس  )اِٚیٗ الذاْ پغ اص خشٚج اص آة یه غشیك

 (ٔٛاسد ٔطشح ثٛدٖ ؿیشجٝ صدٖ لجُ اص ٚالؼٝ
(دس صٛستی وٝ ثیٕبس لبدس ثٝ تٙفغ ثبؿذ)ؿشٚع اوؼیظٖ پش فـبس ثب ٔبػه 
(دس ٔٛاسد ثذٖٚ تٙفغ)ٚ٘تیالػیٖٛ ثب ثً ٚٔبػه 
ایٙتٛثبػیٖٛ: دس صٛستی وٝ ثیٕبس حشوبت تٙفؼی پیذا ٘ىٙذ 

 

ٔٛاسد صیش ٍٕٞی ثٝ اٚسطا٘غ ٔٙتمُ ؿٛ٘ذ: 
ٝفشأٛؿی صحٙٝ حبدث 
وبٞؾ ػطح ٞٛؿیبسی 
ٜٚلٛع آپٙٝ لبثُ ٔـبٞذ 
٘یبص ثٝ تٟٛیٝ ٚتٙفغ ٔصٙٛػی 
 ٝدس ایٗ ٔٛاسد حتی اٌش دس صٔبٖ ٚیضیت ثذٖٚ ػالٔت ثبؿٙذ پغ اص سي ٌیشی ٌٚشْ وشدٖ ث

 ثیٕبسػتبٖ ٔٙتمُ ؿٛ٘ذ

 



اقذامات در بخش ايرژاوس: 
 
است تروهایی تیوار هاننذ شذه غرق تیوار تا ترخورد. 

 
کوکی وتهویه اکسیصى هوایی راه حفاظت اورشانس ته ورود هحض ته 

  انجام تایذ تذى هرکسی دهای گیری وانذازه گردنی نخاع حفاظت تا هوراه
 .شود

 





 

با بیماران گريٌ در GCS13 يرادیًگرافی آزمایشگاَی تعت گًوٍ َیچ بٍ ویاز باالتر ي  
 .ویعت

 

با بیماران گريٌ در GCSيآلًدگی آظپیراظیًن درمان جُت بیًتیک آوتی بایذ 13 زیر 
 .شًد تجًیس آئريمًواض با احتمالی

 
خًاَىذ تشىج معتعذ ترقیقی واترمی َایپً دلیل بٍ شیریه آب در شذٌ غرق کًدکان 

 .بًد
 

عًارض باالی ریعک با بیماران گريٌ در (GCS13 زیر) با افراد اگر FIO2 تا 40 بیه  
  از باالتر کًدکان در ي 60 از باالتر بسرگعاالن در شریاوی اکعیصن فشار  درصذ 60
 . گیرد قرار مکاویکی تًُیٍ تحت ي شذٌ ایىتًبٍ بایذ وشًد حفظ 80

 



 

 مًاردnear drowning  بایذ درICU بعتری شًوذ. 
 

 در صًرتی کٍ فرد غرق شذٌ در صحىٍ یا بخش ايرشاوطCPR   وشذٌ باشذ معمًال
 .ظاعت بُبًد خًاَىذ یافت48بعذ از 

 

CPR  اگر ظریعا از آب بیرين کشیذٌ شًد تا ظرد يیخ درمًارد غرق شذگی در آب
 .قطع شًدوبایذ ورظیذٌ باشذ  32.5الی30زماوی کٍ دمای مرکسی بذن بٍ 

 

 در مًارد(GCS 13بیشتر از ) ظاعت بی عالمت باشىذ عذم  6در صًرتی کٍ بعذ از
داشتٍ  % 95يجًد رال ي ريوکای در ریٍ عذم يجًد رتراکشه ي ظاچًریشه باالی 

 .باشىذ قابل ترخیصىذ



 دوتش وبٜٚ ٘بدسی
 ٔتخصص طت اٚسطا٘غ

 ػضٛ ٞیبت ػّٕی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی لضٚیٗ
 

 آػیت ٞبی اِىتشیىی



 آسیب های الکتریکی

 آػیت اِىتشیىی ٘بؿی اص ِٚتبط ثبال( 1000ثیـتش اصV) 
 
 ٗآػیت اِىتشیىی ٘بؿی اص ِٚتبط پبیی(1000وٕتش اصV) 

 
 ػٛختٍی لٛع اِىتشیه(Electrical Arc) 

 
صبػمٝ صدٌی 

 



 
 
چٖٛ ٔٙجش ثٝ ٘ىشٚص ػضّٝ ٞبی ػٕمی ٔی . ایٗ آػیت ٞب ػٕذتب ٘بتٛاٖ وٙٙذٜ ٞؼتٙذ

 .ؿٛ٘ذ ٚ ٘یبص ثٝ فبؿیٛتٛٔی ٚآٔپٛتبػیٖٛ داس٘ذ
 
 ثبفت ٞبی داسای ٔبیغ ٚاِىتشِٚیت جشیبٖ سا ٘ؼجت ثٝ ثبفت ٞبی خـه ساحت تش

 .ػجٛس ٔی دٞٙذ
 

جشیبٖ اِىتشیىی دس ثشق خبٍ٘یAC(ٔتٙبٚة ) دس صبػمٝ ٚ ثبتشی ٚDC (ٓٔؼتمی )
 .ٞؼتٙذ

 
چٖٛ ٔب٘غ جذاؿذٖ لشثب٘ی اص ٔٙجغ ٔیـٛد  . جشیبٖ ٔتٙبٚة ٔی تٛا٘ذ خطش٘بن تش ثبؿذ

 .ؿٛد VFٚ ایٗ تغییشات ٔی تٛا٘ذ ثبػث 
 



 مکانیسم های آسیب جریان الکتریکی باال
 
آػیت ٔؼتمیٓ ثبفت ٘بؿی اص ا٘شطی اِىتشیىی 

 
 آػیت حشاستی وٝ دس ٔٛاسد ٘بؿی اص لٛع اِىتشیىی ػٛختٍی ثؼیبس ؿذیذ

 .ایجبد ٔی وٙذ
 
 آػیت ٔىب٘یىی ٘بؿی اص ػمٛط یب ا٘مجبض ٞبی تتب٘یه وٝ ثبػث دس سفتٍی

 .ٔفبصُ ؿىؼتٍیٟب  ٚ ػذْ جذایی فشد اص ٔٙجغ اِىتشیىی ٔی ؿٛد
 



 تظاهرات بالیىی
 
دیغ سیتٕی 

 

ٔشي ٞبی ٘بؿی اص آػیؼتَٛ یبVF ٔؼٕٛال لجُ اص سػیذٖ ثٝ اٚسطا٘غ سخ ٔی دٞذ. 
 
  لشثب٘یبٖ وٝ ثب ِٚتبط وٓ تٕبع داؿتٝ ا٘ذ ٚ دس صٔبٖ سػیذٖ ثٝ اٚسطا٘غ ثذٖٚ ػالٔت

 ٚEKG طجیؼی داس٘ذ دچبس آسیتٕی ثؼذی ٕ٘ی ؿٛ٘ذ. 
 



 

 آػیتCNS , PNS ٘خبع ٚ 
 
وبٞؾ ػطح ٞٛؿیبسی، وٕب، آطیتبػیٖٛ، فّج چٟبس ا٘ذاْ، آفبصی، ٘مص ثیٙبیی 

 

CTاػىٗ دس ثشسػی ضبیؼبت ٔفیذ اػت. 
 
ؿىؼتٍی ػتٖٛ فمشات دس چٙذ ٘مطٝ أىبٖ  پزیش اػت. 

 
 ٌبٞی )دسٌیشی اػصبة ٔحیطی ػٕذتب دسدػتٟب سخ ٔی دٞذ پبسػتضی آ٘ی یب تبخیشی

 ػٕذتب دس اػصبة ٔذیٗ ٚاِٚٙب(. تب دٚػبَ ثؼذ
 



 

 
ػٛختٍی ٞبی پٛػتی ٘بؿی اص تٕبع ثب جشیبٖ ِٚتبط ثبال 

 
٘مبط ٚسٚدی خشٚجی داس٘ذ. 
 
ٔؼٕٛال ثذٖٚ دسد ٞؼتٙذ. 
 
ظبٞش فشٚ سفتٝ صسد تب خبوؼتشی 
 



 آػیت استٛپذیه ٔی تٛا٘ذ سخ دٞذوٝ ٕٔىٗ اػت دس ٔؼبیٙٝ اِٚیٝ ثٝ دِیُ ضبیؼبت دیٍش
 .ؿٛن یب وبٞؾ ٞٛؿیبسی فشأٛؽ ؿٛ٘ذ

 

ثبیذ ٔفبصُ ثٝ دلت ٔؼبیٙٝ ؿٛد. 

 

ٖدس ثیٕبساٖ ثبتٕبع ثب ِٚتبط ثبال ثٝ ٚجٛد ٔی آیذ حتی اٌش تٕبع وٕتش اص : ػٙذسْ وٕپبستٕب
 .یه ثب٘یٝ ثبؿذ

 

ثیٕبساٖ یه دسد ٔذاْٚ ػضال٘ی خصٛصب ثب حشوت ػضٛ سا روش ٔی وٙٙذ 

 

ثٝ دِیُ اػپبػٓ ٘بٌٟب٘ی یب پیذایؾ آ٘ٛسیؼٓ دس ؿشیبٖ ٔحیطی: آػیت ػضّٝ ٚػشٚق 

 

اختالالت ا٘ؼمبدی 

 

تٛوؼیٗ ؿیٕیبیی اصٖ دس اثش لٛع اِىتشیىی  ٔؼٕٛٔیت ثب : آػیت اػتٙـبلیco 

 

 



 
ٚجٛد یب ػذْ ٚجٛد وبتبساوت ثبیذ دس پشٚ٘ذٜ ثجت ؿٛد: آػیت چـٕی. 

 
ٓجذاؿذٌی ؿجىیٝ، ػٛختٍی لش٘یٝ، ٕٞٛساطی داخُ چـ 

 
خٛ٘شیضی دس فضبٞبی ٌٛؽ پبسٌی تیٕپبٖ، وبٞؾ ؿٙٛایی: آػیت ؿٙٛایی 

 
پبسٌی سٚدٜ، خٛ٘شیضی داخُ ؿىٕی: آػیت ٌٛاسؿی 

 



 اقذامات پیش بیمارستاوی
 
 
سػبیت وشدٖ ایٕٙی 

 
دس صٛست أىبٖ لطغ وشدٖ ٔٙجغ 

 
دس صٛست أىبٖ ؿشٚع احیب ٚثی حشوت وشدٖ لشثب٘ی 

 



 درمان در ايرژاوس
 

 سػبیتABC 

 
ثی حشوت ػبصی ػتٖٛ فمشات 

 
ٗٔب٘یتٛسیًٙ لّجی دس ٕٞٝ ٔٛاسد ِٚتبط ثبال ٚٔٛاسد ػالٔتذاس ِٚتبط پبیی 

 
ٗدسٔبٖ آسیتٕی ٞب ثش اػبع ٌبیذالی 

 
ٔؼبیٙٝ دلیك ػشٚلی ٚ٘ٛسِٚٛطیه 

 





  ٝدس ٔٛاسد ِٚتبط پبییٗ آصٔبیؾ ٚ تصٛیش ثشداسی ٔؼٕٛال ٔٛسد ٘یبص ٘یؼت ٍٔش ایٙى
دسد ػیٙٝ، دیغ پٙٝ، دسد ؿىٓ، ػٛختٍی  . )ثیٕبساٖ دس ٔؼبیٙٝ ٘ىتٝ خبصی داؿتٝ ثبؿذ

 (ػٕمی، ٘ٛاس لّت غیش طجیؼی

 دس ثشسػی لّجیCPK-MB ثٝ ػّت آػیت ػضال٘ی ٕٞشاٜ ٔفیذ ٘یؼت. 
 
احیب ٔبیؼبت: 

ِٚی اصٛال ٔیضاٖ ٘یبص ٔبیغ فشاتش اص ایٗ ٔمذاس (. 4*ٚصٖ*دسصذ ػٛختٍی:)فشَٔٛ پبسوّٙذ
 .اػت



 
ٔیٛ ٌّٛثیٙٛسی: 

ٝثشسػی اص ٘ظش ػٙذسْ وٕپبستٕبٖ ساثذٚٔیِٛیض ٘بسػبیی وّی 
2-1ٔبیغ دسٔب٘ی آٌشػیٛ ثشای ثشٚ٘ذٜ ادساسی : دس صٛست ایجبد ٔیٌّٛٛثیٙٛسیml/kg/h  ٚ

 دسٔبٖ اختالالت اِىتشِٚیتی ثب ػذیٓ ثی وشثٙبت ٚ ٔب٘یتَٛ
 1.5دسٔبٖ اِٚیٝ ثبیذ  ثب ػشػتL/h  دس ثضسٌؼبالٖ ؿشٚع ؿٛد ٚ دس ٔٛاسد ٞبیپٛتٙـٗ ٚ اص

 .دػت دادٖ خٖٛ ثبیذ ایٗ ثیـتش ٞٓ ثبؿذ
 ٝتب صٔب٘ی وCPK ثشاثش ٘شٔبَ ثبؿذ یب ٔیٌّٛٛثیٗ ثٝ ػطح ٘شٔبَ ثشٌشدد ثبیذ  5وٕتش اص

 .ثشٚ٘ذٜ ادساسی حفظ ؿٛد

 
 یب  %20ػبػت اَٚ یب ػطح ػٛختٍی ثیـتش اص  24دس صٛست ٔیٌّٛٛثیٙٛسی دس

 .تٕبْ جذاسی ٕٔىٗ اػت ٘یبص ثٝ فبؿیبتٛٔی ثبؿذ% 12ػٛختٍی ثیـتش اص 
 
 دس ٔٛسد آػیت ٞبی ٌٛاسؿی ثشسػی ثب ػٛ٘ٛ یب ػی تی ٚ دسٔبٖ اػتشع اِٚؼش یب

 .ایّئٛع یب جشاحی ثبیذ ا٘جبْ ؿٛد





 تعییه تکلیف بیماران
 

ٗدس صٛست ٘شٔبَ ثٛدٖ : دس ٔٛاسد ِٚتبط پبییEKG   ٖاِٚیٝ ٚثذٖٚ ػالٔت ثٛد
 .ػبػت ٔب٘یتٛس ؿٛ٘ذ 6دس صٛست ػالٔتذاس ؿذٖ ثبیذ ثشای . ٔشخص ٔی ؿٛ٘ذ

 
تٕبٔی ٔٛاسد ِٚتبط ثبال ثبیذ ثؼتشی ؿٛ٘ذ. 

 
 



 سًختگی لب ي دهان در اطفال
 
ثٝ صٛست یه طشفٝ ثٛدٜ ٚیه طشف صثبٖ ٚدٞبٖ سا دسٌیش ٔی وٙذ. 

 
دس ایٗ ٔٛاسد ثٝ ػّت اػپبػٓ ػشٚلی ٚتشٚٔجٛص آػیت ؿشیبٖ ِجیبَ ٔـخص ٘یؼت .

ایٗ . سٚص ثؼذ أىبٖ جذا ؿذٖ اػىبس ٚجٛد داسد ٚخٛ٘شیضی ؿذیذ سخ ٔی دٞذ5ِٚی 
 .وٛدوبٖ ثبیذ ثؼتشی ؿٛ٘ذ

 
  ٝدس صٛست لبثُ اػتٕبد ثٛدٖ ٚاِذیٗ دسٔبٖ دس ٔٙضَ ثب ػبِیٗ یب پشاوؼیذ ٞیذسٚطٖ ث

 .ٔٙظٛس دثشیذ ضبیؼبت ٘ىشٚتیه تٛصیٝ ٔی ؿٛد



 


