إصابات الرأس – االرتجاج
إدارة االرتجاج

اإلشارات واألعراض
قد تشمل األعراض ما يلي:
•خسارة الوعي بدرجات مختلفة
•الدوخة والغثيان
•ضبابية الرؤية
•التقيؤ خالل عدة ساعات من حدوث إصابة الرأس
•صداع قوي ال يتوقف
•بداية ظهور نوبات.
والمريض قد:
•يكون مرتبكا ً ومشوّ شا ً

اإلدارة
1 .اتبع ( DRSABCDراجع ورقة المعلومات).
2 .إذا كان المريض بوعيه وظهرت عليه أ ٌ
ي من اإلشارات واألعراض
أشر عليه بطلب المساعدة الطبيّة.
3 .إذا كان المريض فاقداً الوعي:
•	

ضعه في وضع اإلنعاش

•	

افسح مجرى الهواء وافتحه

•	

راقب التن ّفس

•	

ادعم رأس المريض وعنقه بأن يكونا على خط مستقيم مع عموده
الفقري خالل الحركة ،وتج ّنب حركة االلتواء (فقد يكون لدى
المريض إصابة بعموده الفقري).

•	

حافظ على فتح مجرى الهواء لدى المريض برفع ذقنه إذا كان
الوجه مصابا ً بدرجة شديدة (ال تفعل ذلك بالقوة)

•	

تح ّكم بالنزف ولكن ال تضغط مباشرة على الجمجمة إذا شككت
بوجود كسر انضغاطي

•	

إذا خرج دم أو سائل من األذن غطها بضمادة معقمة

•	

تأ ّكد من طلب إسعاف :ثالثة أصفار ( .)000الحظ حالة المريض
لكي يكون بإمكانك إبالغ المسعفين الطبيين بها.

•يفقد ذاكرته
•تظهر عليه استجابات متغيّرة أو غير اعتيادية لألوامر
•يفقد ثباته على قدميه أو يضعف توازنه
•يصاب بالنعاس
•تكون هناك جروح على فروة رأسه أو وجهه.
واألسباب الشائعة هي السقطات واالصطدامات القوية
(مثل إصابات حوادث السيارات) واإلصابات الرياضية
واإلصابات الناجمة عن اختراق أشياء للجسم.

مالحظة

يجب أن يعاين أحد مقدّمي اإلسعافات األولية أو أحد المسعفين الطبيين أي فرد يُصاب بالغياب عن الوعي أو بتغيّر حالة وعيه (لما يزيد
على دقيقة أو دقيقتين) ويجب إبقاؤه في وضعية الراحة.
ويجب عدم عودة هؤالء الضحايا ،خصوصا ً في السياق الرياضي ،إلى ميدان اللعب في ذلك اليوم .ويجب فحص الشخص الذي يُصاب
بارتجاج ناجم عن الرياضة من جانب محترف صحي مؤهّل لتحديد خطة لعودته إلى الرياضة.
إذا ساءت األعراض بأية درجة أو إذا لم يحصل أي تحسّن خالل  10دقائق فيجب طلب المساعدة الطبية فوراً.

في حالة الطوارئ اتصل على الرقم ثالثة أصفار ( )000لطلب اإلسعاف.

تع ّلم اإلسعافات األولية .تف ّقد الموقع  www.stjohn.org.auأو اتصل على الرقم .1300 360 455
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