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آسيبهاي فشاري ناشي از انفجارها و مراقبت از آن
*مونا بيدقي

1

پوستر

مقدمه :اگر چه مسالهي تروريسم سالهاست که وجود دارد اما در

آسيبهاي ريوي ناشي از انفجار ،در اثر اختالف فشار در سطوح

سالهاي اخير ميزان حمالت تروريسمي ،بيش از  3برابر افزايش

آلوئولي-عروقي ايجاد ميشود ،اين اختالف فشار منجر به پارگي

يافته است .با توجه به اين مساله که امروزه اين حمالت با سالحهاي

ديوارهي آلوئولها وجدار عروقي شده و خون ريزي ،کوفتگي

پيچيدهتر و به تبع آن مخرب تري صورت ميگيرد ،لذا سيستم

ريوي ،پنوموتوراکس ،هموتوراکس ،پنومو مدياستينوم و آمفيزم

پزشکي نيازمند برنامهريزي آموزشي اختصاصي و پيشرفته در رابطه

زير جلدي را سبب شوند.

با حمالت تروريسمي ميباشد.از ميان انواع حمالت تروريسمي

احشا (معده ،رودهي کوچک و کولون) کمتر درگير ميشوند .از ميان

که شامل حمالت بيولوژيکي ،شيميايي و بمب گذاري است ،بمب

اندامهاي گوارشي ايجاد جراحات در رودهي بزرگ شايع تر است.

گذاريها به دليل مرگ ومير و جراحات بيشتر ،اهميت باالتري دارند.

اين جراحات ميتواند به سرعت باعث پارگي روده ،خون ريزي

روش تحقيق :روش مطالعه مروري ) (Review-articleبوده وجهت

از يک پتشي کوچک تا يک هماتوم وسيع ،پارگي غشايي احشاي

نگارش آن از كتب ،مقاالت ،نشريات اينترنتي وپايان نامهها استفاده

شکمي و ايسکمي شود .جراحات شکمي ناشي از انفجار در کساني

شده است.

که دردهاي شکمي پيشرونده ،تهوع ،استفراغ ،خلط خوني ،درد در

يافتهها :انفجارها از طريق  4مکانيزم مختلف جراحات را ايجاد

ناحيهي مقعد ،زور پيچ ،درد بيضهها ،هايپو ولمي و عالئم ديگري

ميکنند:

را نشان ميدهند ،ميتواند بيانگر شکم حاد باشد.

 .1در نتيجهي تماس مستقيم با فشار

اندامهايي مثل چشمها ،دست و پا و سيستم عصبي مرکزي نيز ممکن

 .2در نتيجهي برخورد با اجسام پرتاب شونده

است درگير شوند اما ميزان آسيب ديدگي آنها نسبت به اندامهاي

 .3در اثر وزش باد با فشار باال

حاوي هوا از آمار قابل توجهي برخوردار نيست.

 .4در اثر سوختگي و خفگي

نتيجهگيري :با توجه به حجم استفاده از سالحهاي انفجاري در

اخيرا نوع پنجم آسيبهاي فشاري در رابطه با برخورد با اجسام

جنگها و حمالت تروريسمي و آسيبهاي گوناگون ناسشي ازآن

سمي نيز مطرح شده است.

آگاهي از نوع جراحات وارد شده و چگونگي پيشگيري ،مقابله ،و

از آن جايي که قابليت تراکم هوا از آب بيشتر است ،اندامهاي حاوي

درمان در اين حوادث و همچنين اقدامات الزم در هر مرحله براي

هوا به خصوص گوش مياني ،ريهها ولولههاي گوارشي نسبت به

کادر درماني و باالخص پرستاران از اهميت بسياري برخوردار

آسيبهاي انفجاري مستعدترند .که از اين ميان جراحات وارده

ميباشد .در اين مقاله سعي شده به مکانسيم آسيبها و اقدامات
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الزم در برخورد با اين مصدومين با تاکيد بر آسيبهاي فشاري

به پردهي صماخ بسيار شايع تر است .افزايش فشار بيش

پاسکال ميتواند تروماي پردهي صماخ را سبب شود .اختالل در

پرداخته شود.

انتقال پيامهاي عصبي در گيرندههاي گوش به دليل پارگي صماخ به

كلمات كليدي :آسيبهاي فشاري ،انفجار

صورت فقدان کامل شنوايي ،وزوز گوش و سرگيجه تظاهر مييابد.
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