
 دکتر کاوه نادری
 متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین



 هدف های کالس
 
آشىایی با چگًوگی برخًرد با بیماران ارتًپذی 

 
اشکاالت شایع 

 
عًارع خطرواک 



 اقدام مناسب چیست؟
 ساعت قبل دچار تظادف خًدري بٍ خًدري شذٌ   1سالٍ حذيد  27خاومی

 .  َم اکىًن از درد شذیذ لگه شکایت دارد. است

 

َمًارٌ ضایعات تُذیذ کىىذٌ حیات ايلًیت  
 رعایت می شًوذ ABCDEداروذ پس َمیشٍ 



احتمال ضایعات همراه دست کم گرفته نشود 



 معاینه مناسب کدام است؟
ساعت پیش َم اکىًن کاَش ًَشیاری   3سالٍ تظادف عابر با خًدري  38آقای 

 .دارد

در َمٍ بیماران بخظًص بیماران دچار کاَش سطح ًَشیاری  
 :معایىٍ ارتًپذی بایذ اجسا زیر را در بر گیرد

 مشاَذٌ•

 لمس•

 معایىٍ حرکتی•
 عريقی –معایىٍ عظبی •

 اوجام گرافی•



معایىٍ حرکتی 
تحمل وزن 
دامنه حرکت 

 
 عريقی –معایىٍ عظبی 

لمس نبض ها 
کنترل بازگشت مویرگی 
کنترل حس و حرکت 

 
اوجام گرافی 

ٌمشاَذ 
دفرمیتی واضح 
خونریسی و زخم 
کبودی 
تورم 
رنگ اندام یا عضو درگیر 

 
لمس 

کرپیتاسیون 
تندرنس 
تورم 

 
 
 





 ضایعات عصبی عروقی
معایىٍ طحیح 

 
معایىٍ مکرر 

 
مستىذ سازی 

 
بی حرکت سازی مىاسب 

 
مشايرٌ ايرشاوسی 

 
در طًرت ویاز جا اوذازی 





 سندرم کمپارتمان
است دیىامیک ايرشاوس بیمار. 

 
تًاوىذ می َم شکستگی بذين ضایعات  

  َماوىذ ومایىذ ایجاد کمپارتمان سىذريم
  بی ي عريقی ضایعات ي ورم بافت ضایعات
 .طًالوی حرکتی

 
اکستاوسیًن در درد عالمت حساستریه  

 است پاسیً

 



0 mm Hg 

10 mm Hg 

30 mm Hg 

60 mm Hg 

120 mm Hg 

Pulse Pressure 

Ischemia 

Elevated Pressure 

Normal 



 سندرم کمپارتمان

 
پیشگیری 

 
تشخیض سریع 

 
اقذامات حمایتی 

 
در طًرت ویاز فاشیًتًمی 
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 شکستگی باز
برخًرد عمًمی 

 
کىترل خًوریسی 

 
شستشًی مىاسب 

 
بی حرکت سازی 

 
کامل کردن ایمًویساسیًن کساز 

 
دادن آوتی بیًتیک 



 آرتریت سپتیک
 
عالیم آرتریت در َر مفظل بذن 

 
معمًال یک مفظل درگیر است 

 
شک قًی ي تشخیض سریع 

 
شريع سریع آوتی بیًتیک 



 در رفتگی ها
 
شاوٍ شایع تریه 

 
زاوً ي لگه پر عارضٍ تریه 
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 در رفتگی ها
 
کشف در رفتگی 

 
 عريقی -کىترل عظبی 

 
مستىذ سازی 

 
بی حرکت سازی 

 
گرفته گرافی 

 
جا اوذازی 


