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1  |  مدخل إىل إعادة التأهيل املبكرأثناء الرصاعات والكوارث

املدخل

بدايًة من الحرب العاملية األوىل وانتهاًء بالكوارث األحدث التي تلتها، مثل زلزال نيبال 2015، أصبحت أهمية دمج إعادة التأهيل ضمن استجابات الطوارئ للرصاعات 

والكوارث بارزة.  أطلقت معايري وتوصيات إعادة التأهيل عام 2016 من قبل الفريق الطبي لحاالت الطوارئ التابع ملنظمة الصحة العاملية، والتي أشارت إىل تقدم هائل يف 

االعرتاف بدور أخصائيي إعادة التأهيل وأهميته يف التدخل املبكر. 

ومع ذلك، يف الوقت الذي يتخذ فيه املجتمع الطبي لحاالت الطوارئ خطًى واسعة تجاه دمج إعادة التأهيل املبكر أثناء االستجابة للرصاعات والكوارث، ال يزال إعادة 

التأهيل املبكر مبثابة مجال ناشئ. يواجه أخصائيي إعادة التأهيل تحديات فريدة من نوعها مصاحبة للصدمات املعقدة وتفيش اإلصابات وندرة املوارد وهو ما مل يشهده 

العديد من قبل. 

أمًرا ملًحا حال كون االستجابة للرصاع والكارثة تنطوي عىل تقديم رعاية تفوق توقعات املرىض  تلك األحوال  تأهيل مبكر متميز خالل  إعادة  لتقديم  العميل  الدليل 

باحتياجات املرىض واحتواء طلبات  للوفاء  الالزمة  باملعرفة واملهارات  التجهز  التأهيل بحاجة إىل  إعادة  أو أطراف. أخصائيي  إنقاذ حياة  عن مجرد كونها رضورة 

الطوارئ.  لحاالت  الطبية  االستجابة 

هذا الكتيّب امليداين هو حصيلة تعاون ضخم بني املنظامت الدولية الرئيسية والخرباء الدوليني، وهو مبثابة منهل مثني ألخصائيي إعادة التأهيل يف تحضريهم للعمل ضمن 

االستجابة للرصاعات والكوارث. فهو بوسعه التأثري بشكل هائل عىل الرعاية التي يتلقاها األشخاص املصابة أثناء الرصاعات والكوارث، كام وأنه يتعدى ذلك إىل ضامن 

وصولهم إىل النتائج التي متكنهم من العودة إىل العمل واملدرسة والحياة املجتمعية. 

فالفيو ساليو

مدير، الفرق الطبية للطوارئ

منظمة الصحة العاملية

جينيفا، سويرسا

أالركوس سيزا

منسق، أمراض النظر والسمع واإلعاقات وإعادة التأهيل

منظمة الصحة العاملية

جينيفا، سويرسا
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متهيد

تؤثر الرصاعات والكوارث عىل املجتمعات بشكٍل ملحوظ للغاية، مع آثار تظل يف الغالب عالقة ألجيال. التأهيل املبكر ملرىض إصابات الصدمات عنرًصا جوهريًا يف االستجابة 

الطبية للطور الحاد وهي خطوة حيوية تجاه اسرتاتيجيات االستشفاء عىل املدى الطويل. 

بوصف جمعية دراسة التثبيت الداخيل للكسور رائًدا يف مجال ابتكار األبحاث والتطوير الخاص باألصابات الرضيه واالضطرابات العضلية الهيكلية، وباإلضافة لكونها مزود 

خدمات تعليميه رائده للجراحيني ومسؤويل غرف العمليات، فإن جميع أنشطة جمعية دراسة التثبيت الداخيل للكسور ترتكز عىل هدف إحراز نتائج متطورة عىل املرىض. 

منظمة اإلنسانية والدمج )HI( هي منظمة أهلية مستقلة توفر خدمات إعادة تأهيل أساسية يف حاالت الفقر وا أألقصاء والرصاعات والكوارث. خالل الثامنية والثالثني 

سنة املاضية، تواجدت منظمة األنسانيه و التضامن كرائد رئييس يف إعادة التأهيل وبناء قدرات  عاملني أعادة التأهيل و الرشكاء يف املناطق التي تتناوب عليها الرصاعات 

والكوارث حول العامل. 

ولدى كٍل من جمعية دراسة التثبيت الداخيل للكسور ومنظمة اإلنسانية و التضامن قناعة تامة يف أن هذا الكتيّب امليداين املربهن بالدليل العلمي سيعالج الحاجة إىل تجهيز 

أخصائيي إعادة التأهيل للعمل يف محيط الطوارئ وكذلك يعد مبثابة مرجع للمامرسة اآلمنة إلعادة التأهيل املبكر للصدمات الكربى يف ظل تحديات البيئات. 

ولقد حظينا برشف املساهمة يف هذا املرشوع متعدد التخصصات، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، منظمة الصحة العاملية، منظمة أطباء بال حدود-فرنسا، 

منظمة CBM ومنظمة Livability. ننتهز هذه الفرصة يف مشاركة خرباتنا يف املجاالت ذات الصلة، مبا يدعم أخصائيي الرعاية الصحية عرب العامل حيث أنهم يعملون عىل 

إعادة التأهيل يف الرصاعات والكوارث. 

بفضل كل هؤالء الذين جعلوا من هذا املرشوع اإلنساين ممكًنا، وكذلك سعينا إىل مواصلة جهودنا الدولية لتحسني النتائج العالجية للمرىض. 

روبرت  ماجوير، دكتور طبيب

رئيس جمعية دراسة التثبيت الداخيل للكسور

إيزابيال أرسيو

إعادة التأهيل لدى منظمة اإلنسانية وا التضامن 

مدير القسم
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هذه التعريفات مأخوذة من مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث )UNISDR( ما مل يتم الترصيح خالفًا لذلك:

الكارثة — شلل خطري يف منظومة وظائف مجموعة أو مجتمع مبا يشمل تفيش عريض من الخسائر والتأثريات البرشية أو املادية أو االقتصادية أو البيئية، وهو ما يفوق 

طاقة احتامل املجموعة أو املجتمع املترضر يف التأقلم معها باستخدام موارده الخاصة.

الجاهزية للكوراث — أنشطة ما قبل الكوارث التي يتم اتخاذها يف  سياق إدارة  مخاطر الكوارث والتي تستند إىل تحليل املخاطر املعقولة. وهذا يشمل تطوير/تعزيز 

اسرتاتيجية جاهزية شاملة والسياسة والهيكل املؤسيس وقدرات الحيطة والحذر والتنبؤ وخطط تحدد إجراءات التأهب ملساعدة املجتمعات التي تتعرض لألخطار بإنقاذ 

حياتها ومساندتها بالتنبه باملخاطر واتخاذ اإلجراء املالئم يف مواجهة تهديد وشيك أو كارثة فعلية.

منع الكوارث — هو تفادي تام لآلثار العكسية للمخاطر والكوارث ذات الصلة. املنع يعرب عن مفهوم ونية تجنب اآلثار العكسية املحتملة بشكل تام من خالل اإلجراء 

املتخذ مسبًقا. أمثلة ذلك، تشييد سدود أو حواجز تحد من مخاطر الفيضانات ووضع لوائح تنظيمية الستخدام األرايض ال تسمح باالستيطان يف املناطق عالية الخطورة وإقرار 

تصاميم هندسية مقاومة للزالزل مبا يضمن بقاء وعمل املنشآت الحيوية أثناء أي زلزال محتمل. ويف أغلب األحيان يكون التفادي التام للخسائر غري قابل للتنفيذ وتتحول 

املهمة إىل التخفيف من تلك الخسائر. ونوًعا ما لهذا السبب، تحل املصطلحات منع وتخفيف أحيانًا مكان بعضها يف االستخدام العريض.

خطر الكوارث — الخسائر املحتملة للكوراث، يف األرواح البرشية، األوضاع الصحية، سبل املعيشة، األصول والخدمات، والتي قد تقع عىل مجتمع بعينه أو مجموعة بعينها 

خالل فرتة زمنية ما مستقبالً.

إدارة خطر الكوارث — هي العملية املمنهجة الستخدام التوجيهات اإلدارية والنظم واملهارات والقدرات التشغيلية لتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات وإمكانات التأقلم 

املحّسنة يف سبيل خفض األثار العكسية للمخاطر واحتاملية وقوع كارثة.

خفض خطر الكوارث — هو مفهوم ومامرسة خفض مخاطر الكوارث من خالل الجهود النظامية لتحليل وإدارة العوامل املسببة للكوارث، ويكون ذلك من خالل الحد من 

التعرض للمخاطر وخفض قابلية تعرض األشخاص واملمتلكات للخطر واإلدارة الحكيمة لألرض والبيئة والجاهزية املحسنة لألحداث املناوئة.

إدارة الطوارئ — تنظيم وإدارة املوارد واملسؤوليات يف مواجهة حاالت الطوارئ من جميع النواحي بجاهزية معينة واالستجابة واتخاذ خطوات االسرتداد املبدئية.

الفريق الطبي للطوارئ — الفرق الطبية للطوارئ هي مجموعات من أخصائيي الرعاية الصحية )األطباء، املمرضات، الصيدالنيني( ممن يعالجون املرىض املترضرين من 

الحالة الطارئة أو الكارثة. هذه الفرق تكون مكلفة من قبل الحكومات واملنظامت الخريية والعسكرية والدولية مثل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )منظمة 

الصحة العاملية(. 

املختارة التعريفات 



الخطر — وهو ظاهرة أو مادة أو نشاط برشي أو حالة خطرية قد ينشأ عنها فقدان الحياة أو إصابات أو غريها من التأثريات الصحية وتلف املمتلكات وفقدان سبل العيش 

وتعطيل الخدمات والحياة االجتامعية واالقتصادية أو رضر بيئي.

املخاطر — املخاطره مزيج من احتاملية وقوع حدث ما واآلثار السلبية املرتتبة عليه.

تقييم ااملخاطر — النهج الذي يحدد طبيعة ومدى الخطر مبوجب تحليل املخاطر املحتملة وتقييم األوضاع الحالية لقابلية التعرض والتي يف مجموعها من املحتمل أن ترض 

باألشخاص املتعرضني للخطر واملمتلكات والخدمات وسبل املعيشة والبيئة التي يعتمدون عليها.

إدارة املخاطر — الطريقة واملامرسة املمنهجة يف إدارة األمور املشكوك يف حدوثها لخفض الخطر والخسارة املحتملة.

مستوى التعرض للخطر — هو خصائص وظروف مجتمع أو نظام أو أصل ما يجعله عرضة للتأثريات الضارة لخطر ما.

املجموعات العرضة للخطر — تشمل السكان األصليني واألقليات العرقية والالجئني والعامل املهاجرين والنساء واألطفال واألشخاص الذين يعانون من أمراض نقص املناعة 

املكتسبه واألفراد الذين لديهم إعاقات واملتقدمني يف العمر. األشخاص املنتمني إىل هذه املجموعات تربطهم سامت معينة مشرتكة أو أنهم يف موقف يظهر معه تعرضهم 

بشكل أكرب للتمييز العنرصي. وهؤالء املجموعات »عرضة للخطر« ألن هذه الخلفيات مدعاة التمييز العنرصي قد أُغفلت أو أنها مل تعالج بالشكل الكايف 

أيقونة الفيديو: 

 تشري إىل قناة يوتيوب التعليميه ؛ إعادة التأهيل املبكر أثناء الرصاعات والكوارث. 

https://www.youtube.com/c/EarlyRehabilitationinConflictsandDisasters

أيقونة صفحة الويب:

 تشري إىل موارد الويب املرفقة واملصممة بهدف استخدامها يف بيئات الرصاعات والكوارث؛

https://ar.disasterready.org/ متوفرة عىل
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التعريفات

https://www.youtube.com/c/EarlyRehabilitationinConflictsandDisasters
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منظمة أهلية دولية، كانت سابًقا باسم »كريستشان باليند ميشن«  :CBM

إعادة التأهيل املجتمعي  :CBR

التاريخ الدوايئ  :DH

منظمة األشخاص ذوي اإلعاقة  :DPO

الفريق الطبي للطوارئ  :EMT

منظمة اإلنسانية والدمج )سابًقا هانديكاب إنرتناشونال(  :HI

البلدان مرتفعة الدخل  :HIC

لجنة املعايري املشرتكة الدولية  :IASC

اللجنة الدولية للصليب األحمر  :ICRC

منظمة غري حكومية دولية  :INGO

البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل  :LMIC

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  :OCHA

الفريق متعدد التخصصات  :MDT

التاريخ الدوايئ  MH:

الصحة العقلية والدعم النفيس اإلجتامعي  :MHPSS

الجمعية النيبالية للعالج الفيزيايئ  :NEPTA

منظمة غري حكومية  :NGO

التاريخ الطبي للمريض   :PMH

إصابة الحبل الشويك   :SCI

التاريخ االجتامعي  :SH

الكارثة الفجائية   :SOD

الفريق الطبي للطوارئ اململكة املتحدة   :UKEMT

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث  :UNISDR

األمم املتحدة  :UN

املياه والرصف الصحي والنظافة العامة  :WASH

منظمة الصحة العاملية  :WHO

املختارة االختصارات 
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1 الفصل 

مقدمة حول إعادة التأهيل املبكر أثناء الرصاعات والكوارث

األهداف:

مع نهاية هذا الفصل سيكون بوسعك: 

  فهم مختلف أنواع الرصاعات والكوارث ومناذج اإلصابات الناتجة 
عنها

  فهم ما يعنيه إعادة التأهيل املبكر ودوره يف محيط الرصاعات 

والكوارث

فهم أهمية الجاهزية ألخصائيي إعادة التأهيل   

  لتعرف عىل األفراد املنوطني باالستجابات أثناء الرصاعات والكوارث
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 الفصل 1: 

مقدمة حول إعادة التأهيل املبكر أثناء الرصاعات والكوارث

مقدمة
إن دور أخصائيي إعادة التأهيل استجابًة للرصاعات والكوارث يتغري باستمرار، ولقد أىت تطوير اختصاصاتنا املهنية عىل غرار األحداث والتداعيات العاملية التي خلقت حاجة 

ملحة إىل توفري الرعاية لعدد مهول من األشخاص املصابني. بدايًة من استحداث اختصاصات إعادة التأهيل املبكر أثناء الحرب العاملية األوىل، وحتى ظهور برنامج إعادة 

التأهيل التابع للجنة الدولية للصليب األحمر لضحايا الرصاع والعنف املسلح عام 1979 ونشأة منظمة هانديكاب إنرتناشونال عام 1982 عىل حدود تايالند/كامبوديا ملساندة 

ضحايا األلغام األرضية، وانتهاًء بالتقدم الرسيع يف إعادة تأهيل مصايب الحرب من املسؤولني العسكريني يف بعض البلدان يف أوائل القرن الحادي والعرشين )21(، واختصاصاتنا 

يف تطور للوفاء مبتطلبات هذا العامل املتغري. والدروس املستفادة من الكوارث األحدث التي تلتها، مثل زلزايل هايتي 2010 ونيبال 2015، أكدت عىل أهمية دمج إعادة 

التأهيل ضمن استجابات الطوارئ للكوارث وكذلك الرصاعات. 

ومع تعزيز الجاهزية واالستجابة الطبية للطوارئ، والتحسينات يف الرعاية الطبية عىل أرض املعركة والتطور املستمر يف التنسيق الصحي للحاالت اإلنسانية، نحن اآلن نواجه 

مفارقة يف أننا نتحسن أكرث وأكرث يف إنقاذ األرواح البرشية أثناء الرصاعات والكوارث إال أننا ال يزال أمامنا شوطًا كبريًا نقطعه تجاه إعادة التأهيل الفعال الالزم لتغيري حياة 

هؤالء الناجعني. ورغم أنه يف العديد من البلدان يأيت تبني إعادة التأهيل يف أرسع وقت ممكن لرعاية املريض، وهو األمر شائع الحدوث يف الرصاعات والكوارث، إال أنه مع 

وجود أرقام مهولة أو مع انعدام األمن، يظل إعادة التأهيل فكرة ترد الحًقا. وحتى يف ظل وجود أطباء العالج الطبيعي، ينقصهم أحيانًا مهارات التعامل مع الصدمات الكربى 

للعمل بشكٍل فاعل. ونجد املرىض الذين يفوتهم إعادة التأهيل املبكر الجيد عرضة لخطر متزايد يف تطوير مضاعفات أو تحقيق نتائج ضعيفة أو فقدان املتابعة عىل اإلطالق.

ما هي الكوارث والرصاعات؟ 
الكوارث: 

عند التفكري يف الكوارث، غالبًا ما نفكر تلقائيًا يف الظاهرة التي تسببت فيها - مثال ذلك الزلزال، اإلعصار أو الفيضان. وحقيقة األمر، عىل الرغم من أن هذا الحدث يسمى 

ببساطة »خطر« - وأن الكارثة ذاتها تنجم عن مزيج من الخطر وتعرضنا لتلك الظاهرة الخطرية )مثال ذلك: ما إذا كنا نعيش يف املنطقة املترضرة أم ال( وقابلية تعرضنا 

للخطر )مدى جاهزيتنا له أو قدرتنا عىل التخفيف منه(. لرشح هذا، ميكننا تناول اثنني من اإلعصارات االستوائية )األخطار( عام 2019 لهام نفس رسعات الريح، واحًدا يف 

موزمبيق )بيئة منخفضة الدخل وبجاهزية منخفضة( والذي أودى بحياة 1,297 شخًصا والذي القى استجابة طبية ضخمة للطوارئ عىل الصعيد العاملي، وواحًدا يف اليابان 

)بيئة مرتفعة الدخل وبجاهزية عالية( تسبب يف وفاة 86 شخًصا ومل يكن هناك نداًء ألي مساعدة طبية دولية لتلك الحالة الطارئة. فاألمر ببساطة هو أن الكارثة تحدث 

عندما يخلّف الخطر تأثريات عىل األشخاص الذين لديهم عرضة لذلك. 

وتعرّف الكارثة رسميًا من قبل مكتب األمم املتحدة للحد من أخطار الكوارث عىل النحو التايل: الشلل الخطري لوظائف الحياة داخل مجتمع أو مجموعة ما بأي مقدار كان، 

نتيجة لوقوع أحداث خطرية تتداخل مع ظروف التعرض وقابلية التعرض والقدرة كذلك، مام يؤدي إىل واحًدا أو أكرث مام ييل: خسائر أو تأثريات يف األرواح البرشية، املواد، 

األوضاع االقتصادية والبيئية.

وهذا ما يقودنا بدوره إىل املعادلة التالية: الكارثة = الخطر X مدى قابلية التعرض للمخاطر X التعرض 
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واآلن نعي بأن أهمية مدى قابلية تعرض األشخاص للمخاطر والتعرض ذاته ال تقل عن أهمية الخطر ذاته إذا ما فكرنا يف حدة الكارثة. وميكن تفسري مدى قابلية التعرض 

للمخاطر والتعرض عىل مستوى األفراد واملجتمعات واألقاليم واملحليات. تزيد اتجاهات التحرض وتزايد السكان من التعرض لألخطار؛ يف حني أن عوامل مثل السياسات، 

القوانني، الجاهزية، الوضع االقتصادي، التدهور البيئي، البنية التحتية، جودة اإلنشاءات، قوة النظام الصحي، والوضع الصحي والتعليمي قد تؤثر جميعها عىل مدى قابلية 

تعرض األشخاص للمخاطر. وهو ما يرشح لنا كذلك السبب يف كون الوطأة االقتصادية وتأثر األفراد بفعل الكوارث خالل العرش سنوات املاضية من نصيب الدول منخفضة 

الدخل. وبشكل بالغ الخطورة نجد أن البلدان منخفضة الدخل غالبًا ما يكون لديها أنظمة صحية واهية، وما يعنيه ذلك هو تردي يف نوعية وكمية خدمات إعادة التأهيل. 

وإضافًة إىل ذلك، يف كثري من الحاالت يتحالف كل من الكارثة والرصاع يف آٍن واحد، مام يضاعف ويزيد من مدى قابلية التعرض للمخاطر والتعرض ذاته.

كل كارثة تختلف بطبيعتها، لكن من خالل فهم االتجاهات األساسية سنتمكن من التجهز واالستجابة لها بشكل أفضل.
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الرسم البياين 1: الوفيات العاملية السنوية جراء الكوارث، عىل مدار 10 سنوات
 العدد املطلق للوفيات العاملية نتيجة الكوارث الطبيعية، سنويًا. هذا هو املتوسط السنوي لكل ِعقد )أي من أوائل التسعينيات وحتى أوائل القرن العرشين

)1900 - 2000(؛ ويليها ست سنوات من 2010 إىل 2015(
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)SODs( الكوارث الفجائية
الكوارث الفجائية هي يف العادة نتيجة األخطار املباغتة، عىل الرغم من أن املصطلح »فجايئ« قد يكون مضلالً؛ مع التقدم يف تلقي تحذيرات حول العواصف الكربى ومعرفة 

األماكن التي من املحتمل أن تقع بها الزالزل الضخمة. تسهم عدة عوامل يف مدى اختالف نوع اإلصابات وتوزيعها:

نوع و حدة الخطر  
الوقت من اليوم   

الجاهزية املحلية والتخفيف من املخاطر، مبا يف ذك جودة وكثافة املباين.   
مستوى البنية التحتية الصحية   

وخالل جميع تلك املخاطر، يجب أن نتذكر جيًدا بأن تأثريها الصحي ال يقترص عىل الوفيات واإلصابات التي تتسبب فيها مبارشًة، لكن كذلك يف الرضر والشلل الذي يصيب 

الجهاز الصحي القائم.   

الزالزل: ما بني 2010 و2019، أودت الزالزل بحياة 350,000 فرد وإصابة أكرث من 1,000,000 واحد حول العامل. تتفاوت األرقام واألمناط بني األحداث، إال أن معدل الوفيات 

إىل معدل اإلصابات عادًة ما يكون حوايل 1:3 أو 1:4. وتشمل العوامل الوقت من اليوم، واملواد املستخدمة يف املباين وعمق وقوة الزالزل التي تؤثر عىل نوع وعدد اإلصابات. 

إصابات العظام تشّكل جملة عبء اإلصابات، وتشري األرقام يف املايض إىل أن %65 منها كانت كسور )الطرف السفيل يف الغالب(، مع بعض اإلصابات األخرى مثل متالزمة 

وفيات (ذروة التسارع األريض)

الزالزل

الرشائح العرشية للمخاطر

األوىل - الرابعة

الخامسة - السابعة

الثامنة - العارشة

ميكن التوصل إىل مخاطر الوفيات عند موازنة قيمة تعرض السكان إىل الزالزل لكل خلية شبكية بعامل مدى قابلية التعرض ألجل تقييم الخطر. يستند قياس مدى قابلية التعرض إىل تاريخ الخسائر يف الكوارث 

السابقة. ويتم تطبيق تقييامت الوفيات عىل تعرض السكان من أجل التوصل إىل مخاطر احتامل حدوث الوفيات. تلك التقييامت مؤرش مجّمع يتعلق بالخسائر داخل كل منطقة وكل طبقة غنية للدولة 

)التصنيفات تستند إىل إجاميل 2000 حصيلة محلية( خالل فرتة 20 سنة )1981 - 2000(.

 املصدر: دييل، ماكس، روبرت اس تشني، أوي ديتشامن، أرثر جيه، لرينر-الم، ومارجريت أرنولد. 2005. نقاط التقاء الكوارث الطبيعية: 

تحليل املخاطر العاملية. واشنطن العاصمة: البنك الدويل. 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ .3.0 هذه الوثيقة مرخصة مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي

حقوق الطبع والنرش لعام 2005 محفوظة لصالح البنك الدويل لإلنشاء والتعمري/ البنك الدويل وجامعة كوملبيا.
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 املشكالت األساسية املحتملة ملزودي خدمات إعادة تأهيل للطور الحاد: ترضر البنية التحتية الصحية عىل نطاق واسع، العدد

 الرهيب من مرىض الصدمات املعقدة، التهجري الداخيل الذي يخلق بيئات إخالء تشكل تحدي وخطر مستمر ملا بعد

الصدمات والكوارث الثانوية، مثل االنهيارات األرضية.

األساسية املشكالت 

الحيّز، إصابات األنسجة اللينة البالغة ومتالزمة الهرس. بعض اإلصابات األخرى التي لوحظت كانت البتور، إصابات الحبل الشويك وإصابات الدماغ الرّضية، عىل الرغم من 

أن األرقام املشهودة قد تختلف حسب عدد من العوامل املحلية اإلضافية والتي تشمل رسعة وجودة االستخالص ووفرة الرعاية املركزة املالمئة والتدخالت الجراحية. وتشيع 

املضاعفات الناجمة عن إصابات الهرس مثل انحالل الربيدات ومتالزمة الحيّز. وقد تحدث الحروق نتيجة لحرائق ثانوية، صعقة كهربية أو جراء مامرسات الطهي املحلية 

)أثناء وبعد الكارثة(.

 الصورة 1: ما بعد الزلزال يف نيبال، 2015؛

 سيدة واقفة خارج منزلها

© ويليام دانيالز / هانديكاب إنرتناشونال

اإلعصارات االستوائية: تعرف باسم الزوابع واألعاصري والتيفون وذلك حسب مكان ظهورها يف العامل، وهذه العواصف تحدث عادًة يف املواسم وتستمر لعدة أيام يف توغلها، 

عىل الرغم من أن مساراتها قد تتغري.

الرسم البياين 3: اإلعصارات االستوائية
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معظم البيانات حول معدل الوفيات واإلصابات جراء األعاصري تأيت من البلدان عالية الدخل، إال أن األرقام توضح أن معظم حاالت الوفاة واإلصابات ال تنشأ يف العادة عن 

الرياح بشكل مبارش، لكن بفعل التوابع واملضاعفات مثل الفيضان واالنهيارات األرضية. عرام العواصف يف املناطق الساحلية يكون خطريًا بالتحديد. الكدمات والتمزقات 

)وبشكل خاص التي تصيب الرأس واألطراف( هي أكرث اإلصابات املتواردة يف التقارير، وباألخص يف األعاصري القوية التي تكون فيها املالجئ محدودة باملكان. اإلصابات 

الخطرية مثل الكسور قد تشكل نسبة قليلة تبلغ %1 من جميع اإلصابات. وكام هو الحال مع الزالزل، رمبا يكون هناك نسبة بالغة من اإلصابات غري املبارشة التي يتم اإلبالغ 

 عنها، مثل الكدمات والحروق وكذلك اإلصابات التي تحدث أثناء أنشطة التنظيف. ومن املعروف يف الزالزل كذلك أن الجاهزية لها تخفض أعداد الوفيات واإلصابات

بشكل كبري. 

تتفاوت مقاييس قياس األعاصري االستوائية حسب مكان وقوعها من العامل، إال أن مقياس سفري-سيمبسون لألعاصري يقدم رشًحا مفيًدا حول تأثري رسعات الريح:

 املشكالت األساسية املحتملة ملزودي خدمات إعادة التأهيل للطور الحاد: ترضر البنية التحتية عرب منطقة شاسعة، التفاقم

 عىل نطاق صغري يف حاالت الصدمة املعقدة، التهجري الداخيل الذي يخلق بيئات إخالء تشكل تحدي.

الزيادة الرهيبة املحتملة لألمراض املعدية.

الرسم البياين 4: مقياس سفري-سيمبسون لألعاصري

الفئة 1

رسعة الرياح 119 - 153 كم/س )95-74م/س( بعض األرضار وانقطاع الكهرباء.

الفئة 2

رسعة الرياح 154 - 177 كم/س )110-96م/س( األرضار املمتدة.

الفئة 3

رسعة الرياح 178 - 208 كم/س )129-11م/س( الرضر األكرب كان من نصيب املنازل جيدة البنية
الفئة 4

رسعة الرياح 209 - 251 كم/س )156-130م/س( ترضر املنازل جيدة البنية بشكٍل حاد، حيث هبت 

األشجار فوقها.

الفئة 5

رسعة الرياح 252+ كم/س )156+م/س( تحطمت العديد من املنازل، توقف حركة الطرق الرئيسية.
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الصورة 2: إعصار إيداي االستوايئ )موزمبيق، 2019( © يس.بريادي/هانديكاب إنرتناشونال

األعاصري القمعية: قد تتسبب األعاصري القمعية يف الوفاة واإلصابات، وخاصًة إذا ما رضبت مناطق فيها منازل واهية البنيان. اإلعصار القمعي الذي وقع يف املناطق الجنوبية 

من نيبال يف مارس 2019 )أول إعصار قمعي ثبت حدوثه يف نيبال( أودى بحياة 28 شخًصا وإصابة ما يزيد عن 1,000، بينام قُدرت الوفيات يف اإلعصار القمعي الذي اجتاح 

دكا )بنغالديش( عام 1989 بأكرث من 1,000 شخص وإصابة ما يقرب من 12,000. تحدث األعاصري القمعية بشكل متكرر للغاية يف أمريكا الشاملية، وباألحرى يف املناطق 

الوسطى والرشقية الجنوبية من الواليات املتحدة، وكذلك يف أفريقيا الجنوبية واملناطق الغربية الشاملية والرشقية الجنوبية من أوروبا، وغرب أسرتاليا والرشق الجنويب منها، 

ونيوزلندا، وبنغالديش والهند الرشقية املجاورة لها، ورشق الصني واملناطق الرشقية الجنوبية من أمريكا الجنوبية. البيانات حول اإلصابات محدودة. كشفت دراسة أجريت يف 

الصني عىل 451 مريًضا أثناء اإلعصار القمعي 2016 أن معظم اإلصابات كانت طفيفة. أغلب اإلصابات كانت إصابات طفيفة وإصابات األنسجة اللينة، عىل الرغم من وجود 

إصابات الرأس بنسبة )%46.63( واألطراف السفلية )%29.43( وأكرث من ثلث اإلصابات كانت كسوًرا. 
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 املشكالت األساسية املحتملة ملزودي خدمات إعادة التأهيل للطور الحاد:

األرضار املوضعية للبنية التحتية، التفاقم يف حاالت الصدمة املعقدة واإلزاحة.

األساسية املشكالت 

 الصورة 3: مستجيبون إنرتناشونال هانديكاب يقدمون
 إعادة تأهيل مبكر يف املنطقة عقب اإلعصار القمعي نيبال

© هانديكاب إنرتناشونال
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الفيضانات: قد يحدث الفيضان نتيجة لألعاصري االستوائية أو سقوط األمطار الغزيرة لفرتة طويلة أو بسبب إخفاقات البنية التحتية االحرجه ، مثل السدود. الفيضانات 

هي أكرث املخاطر الطبيعية الشائعة حول العامل، مع كون الغرق هو أول مسبب للوفاة. تبني الدراسات أن غالبية اإلصابات تكون يف شكل متزقات خفيفة من أثر األنقاض 

العامئة، مع خطر عاٍل لحدوث العدوى. مياه الفيضانات مياه شديدة التلوث يف العادة ويحتمل تلوث الجروح املفتوحة الحادثة. املشكالت الصحية طويلة املدى، مثل انتشار 

األمراض املتنقلة و تأثر الوصول  إىل منشآت الرعاية الصحية ، وهو ما قد يسبب مشكالت أكرث من اإلصابات املزمنة.
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 املشكالت األساسية املحتملة ملزودي خدمات إعادة التأهيل للطور الحاد:ترضر البنية التحتية الصحية، تفيش اإلصابات عىل نطاق صغري يف

 حاالت الصدمات التي تحمل معها مخاطر عالية للعدوى، التهجري الداخيل الذي

يخلق بيئات إخالء تشّكل تحدي، خطر تفيش األمراض املعدية.

 الصورة 4: مركز إخالء األماكن املزدحمة أثناء فيضانات رسيالنكا، 2015
© هانديكاب إنرتناشونال

 الصورة 5: تدخل هانديكاب إنرتناشونال أثناء الفيضانات يف والية جامو وكشمري، 2014
© هانديكاب إنرتناشونال

اإلنهيارات األرضية: تكون فيها نسبة الوفيات إىل اإلصابات مرتفعة )4.5:1( معظم حاالت الوفاة تحدث بسبب االختناق. وتتفاوت إصابات الناجني ما بني إصابات الرئة 

والصدر وإصابات الحوض واألكرث شيوًعا هو: الكدمات الطفيفة والتمزقات. كشفت مراجعة مؤخرة لالنهيارات األرضية يف بنغالديش عام 2017 تسجيل عدد ضخم من 

اإلصابات البسيطة. ويرى الكتّاب أن قدرة العالج بإعادة التأهيل البدين يف االنهيارات األرضية املستقبلية قد تزيد عن طريق توفري التدريب عىل املهارات الفنية إلعادة 

التأهيل للمستجيبني للطوارئ وتعبئة هيكل االستجابة للطوارئ بأفراد متخصصني يف إعادة التأهيل و/أو فرق من محرتيف إعادة التأهيل.

 املشكالت األساسية املحتملة ملزودي خدمات إعادة التأهيل للطور الحاد: 

تفيش اإلصابات عىل نطاق صغري يف حاالت الصدمة املعقدة، التهجري املوضعي يخلق بيئات إخالء تشّكل تحدي.

األساسية                                           املشكالت 

األساسية                                           املشكالت 
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تسونامي: ينتج بفعل إزاحة أمواج عمالقة من املياه، وهو ما ينشأ يف األغلب بسبب الزالزل. تكون فيه نسبة الوفيات إىل اإلصابات مرتفعة )4:1( حيث يكون الغرق هو 

املتسبب يف جميع حاالت الوفيات تقريبًا. وتفيد التقارير بأن نسب ضخمة من اإلصابات تكون يف شكل رضوض طفيفة باألطراف، والتي تشمل التمزقات وكذلك الكسور 

البسيطة. وبسبب الرعاية املتأخرة عن وقتها، وبيئات اإلخالء التي تشكل تحدي والجروح امللوثة، يشيع انتشار العدوى. ومن الجدير بالذكر أن التأثري الصحي املناوئ الشائع 

بعد تسونامي هو االلتهاب الرئوي، نتيجة استنشاق مياه البحر. ولهذا مضاعفاته مام يستلزم معه العالج التنفيس. ويف حال اجتياح تسونامي ملنطقة مترضرة بزلزال ما، من 

املحتمل أن يضطر املستجيبني إىل إدارة كال الحدثني يف آٍن واحد. 

 املشكالت األساسية املحتملة ملزودي خدمات إعادة التأهيل للطور الحاد:

 ترضر البنية التحتية الصحية يف املناطق الساحلية املنخفضة، تفيش اإلصابات عىل نطاق صغري يف حاالت الصدمات التي تحمل معها مخاطر

عالية للعدوى، مستلزمات الرعاية التنفسية املحتملة.

 الصورة 6: توابع تسونامي يف إندونسيا، 2004
© يب.موري/هانديكاب إنرتناشول

 الصورة 7: ما بعد تسونامي لدى إحدى مستشفيات إندونسيا، 2004
©إيه.سيمونازي/هانديكاب إنرتناشونال

الثورات الربكانية: يشيع وقوع املدن الحرضية الكربى عىل مقربة من الرباكني، ومبا يف ذلك نابويل والبلديات الكربى يف املكسيك، اليابان والفلبني، مع أعىل كثافات سكانية إىل جوار الرباكني 

يف الرشق الجنويب من آسيا وأمريكا الوسطى. وحاليًا ال يوجد سوى دليل محدود عىل أرقام الوفيات واإلصابات، مع وجود اختالفات هائلة بني االندالعات الربكانية. ومع كون متوسط 

الوفيات/اإلصابت هو 0.63 أمرًا مسلاًم به، إال أن الوفيات الناتجة عن الثورات الربكانية وعىل وجه التحديد جراء مضاعفات الجهاز التنفيس قد ال تؤخذ يف الحسبان كام ينبغي. األسباب 

التي تتصدر الوفاة هي االختناق من الرماد الربكاين، واإلصابات الحرارية جراء تدفق الحمم الربكانية والصدمة. إصابات الصدمات أقل شيوًعا، إال أنها قد تشمل الحروق أو الصدمة جراء 

تأثري القذائف الربكانية أو انهيار األسطح التي يغطيها الرماد الربكاين.  تم توثيق املضاعفات التنفسية جيًدا وعىل األخص لتلك الحاالت التي لديها تاريخ مريض سابق بالجهاز التنفيس.

 املشكالت األساسية املحتملة ملزودي خدمات إعادة التأهيل للطور الحاد:

التفاقم املحتمل يف حاالت الحروق، تفيش اإلصابات عىل نطاق صغري يف حاالت الصدمة املعقدة، التفيش األكرث انتشاًرا يف املضاعفات التنفسية.

األساسية                                           املشكالت 

األساسية                                           املشكالت 
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الكوارث املفتعلة

الكوارث املفتعلة هي الناتجة بالكامل أو بشكٍل كبري عن أنشطة البرش واختياراتهم. وقد تنشأ هذه الكوارث جراء املخاطر الكيميائية أو النووية أو اإلشعاعية وكذلك 

مخاطر النقل. وتتضمن األمثلة التلوث الصناعي، اإلشعاع األيوين، النفايات السامة، انهيار السدود، سقوط املباين، حوادث املواصالت، انفجارات املصانع، الحرائق والترسبات 

الكيميائية. 

دراسة حالة: انهيار مصنع املالبس يف دكا 2013 )يعرف كذلك بانهيار رنا بالزا( حدث بسبب انهيار البنيان يف 24 أبريل 2013 يف بنغالديش، حيث كان هناك مبنى تجاري 8 

طوابق يسمى رنا بالزا. الكارثة تسببت يف مقتل 1,134 شخًصا، وما يقرب من 2,500 مصابًا.

 املشكالت األساسية املحتملة يف تقديم إعادة التأهيل: ويتفاوت هذا بشكل كبري حسب الخطر. رمبا يكون هناك حاجة إلعادة تأهيل متخصصة

 )كام هو الحال يف الحروق( واملنشآت الصحية املحلية التي تفوق قدرتها عىل االستيعاب. قد يتأثر موظفي الرعاية الصحية )أو أفراد األرسة( كذلك.

 رمبا يكون للخطر تأثريات غري معروفة عىل املدى البعيد، وبالتايل يتطلب احتياجات غري معروفة إلعادة التأهيل املتوسطة أو عىل املدى البعيد.

رمبا يكون هناك متطلبات إضافية لعزل املرىض املترضرين من مخاطر معينة - مام يضع تحدي أكرب عىل كيفية العالج.

الرصاع والهجامت اإلرهابية 

الرصاع: حاليًا يعج العامل بعدد مهول من الرصاعات املسلحة، والتي من بينها تلك التي تضم أطراف متحاربة داخل الوالية الواحدة )الرصاعات املسلحة غري الدولية( وتلك 

التي تشتمل عىل قوات مسلحة من واليتني أو أكرث )الرصاعات املسلحة الدولية(. كان هناك 52 من الرصاعات النشطة يف 36 دولة مختلفة عام 2018، وهو ما تسبب يف 

وفيات وإصابات وتهجري ومعاناة عىل صعيد ضخم. وفيات وإصابات غري مبارشة بفعل تدمري البنية التحتية )مبا يف ذلك استهداف املنشأت الصحية عىل وجه التحديد(، 

تهجري الشعوب وانعدام أو نقص الطعام والرشاب. 

يتفاوت نوع وتأثري الرصاع بشكل هائل. وتتفاوت األسلحة من السكاكني واملناجل إىل األسلحة املتفجرة القادرة عىل إحداث تدمري شاسع. ونجد أن املصابني واملقتولني هم 

من املدنيني وأعضاء الجامعات املسلحة عىل حٍد سواء. ومنذ عام 2013، ما يزيد عن %90 من الخسائر بفعل األسلحة املتفجرة املستخدمة يف املناطق اآلهلة بالسكان كانت 

من املدنيني. 

وإذا ما قارناها بالكوارث، نرى الرصاعات يقل التنبؤ بها يف الغالب، والتي يف كثريٍ من األحيان ال تكون مصحوبة بتفاقم يف حاالت الصدمة. القيود األمنية اإلضافية، مبا فيها 

استهداف الطاقم الصحي، تعني أن الرصاع والرصاع املطول وما يصحبهام من تهجري للسكان يشّكل تعقيًدا رهيبًا أمام تقديم إعادة التأهيل املبكر. رمبا يكون هناك تدفق 

مستمر للمرىض أو تفيش أعداد املرىض، وذلك حسب نشاط الرصاع وتتفاوت آليات اإلصابات ومدى تعقيدها وغالبًا ما تتطلب تدخالت متخصصة عىل املدى الطويل. ويف 

حني أن بعض مزودي خدمات إعادة التأهيل من املدنيني والعسكريني يعملون يف قلب الرصاع النشط، يف بعض الحاالت األخرى ال يبدأ إعادة التأهيل إال فقط عند إبعاد 

املريض عن ساحة املعركة النشطة، مع السيطرة عىل املرىض ونقلهم إىل املناطق األكرث أمانًا لتلقي الرعاية املحددة والتي تشمل إعادة التأهيل. مثال عىل ذلك، هو مسار 

الصدمات الذي استفادت منه منظمة الصحة العاملية يف معركة املوصل 2016-2017.
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 املشكالت األساسية املحتملة يف تقديم إعادة التأهيل:

 الوصول إىل األشخاص املصابة، األمان، األمن، اإلدخال إىل املستشفيات لفرتات قصرية جًدا لتلقي الرعاية الالزمة إلنقاذ حياتهم فقط،

 التعطل يف مسارات اإلحالة، القيود عىل املوارد، الضائقة النفسية التي مير بها املرىض وأطقم الرعاية الصحية، عدم التأكد من إعادة

 التأهيل عىل املدى الطويل، التحديات يف تحديد إصابات املرىض، التحديات األخالقية،

واستهداف أخصائيي الرعاية الصحية )انظر الفصل 2(.

الهجامت اإلرهابية: اإلرهاب يظل مصطلًحا يثري النزاع بشكٍل كبري، لكنا هنا يف هذه النرشة اإلرشادية سنفرس الهجمة اإلرهابية بأنها العمل الذي يستهدف املدنيني عمًدا 

وبشكل عنيف يف سبيل تحقيق أغراض سياسية أو أيدولوجية، وهو ما قد يحدث أثناء فرتة السلم أو يف ظل الحرب. 

وتشمل طرق الهجوم األجهزة التفجريية مثل العربات املفخخة، التفجريات االنتحارية أو العبوات الناسفة املرتجلة، هجامت االشتباكات وجًها لوجه باستخدام األسلحة النارية 

أو السيوف واألجهزة الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية. وحسب الرصاعات، يختلف نوع اإلصابة ومضاعفاتها يف إعادة التأهيل املبكر بشكل كبري للغاية.

دراسة حالة
تفجري انتحاري مبانشسرت أرينا 2017 الذي أدى إىل مقتل 22 شخًصا، وإصابة 800، تم إدخال 112 من بينهم إىل املستشفى. ونتج عن هذا التفجري أمناط مختلفة من اإلصابات )وصدمات 

متعددة( مل تنظر إليها الفرق الطبية البعيدة عن موقع الحادث بشكل طبيعي، يف حني أن املقياس )والحاجة إىل الرعاية الطبية املعقدة والجراحية وإعادة التأهيل بشكل مستمر( كان يف 

حد ذاته كافيًا إلعاقة النظام الصحي باملنطقة، وهو ما شدد عىل الحاجة إىل جاهزية تامة للفرق الطبية ألحداث اإلصابات الهائلة، حتى يف إطار املجتمعات مرتفعة الدخول.

1

2

3

نقاط استقرار الصدمة
عىل بعد 5 كم أو 10 دقائق من الخط األمامي  •

إجراء فرز للمصاب� واإلنعاش املنقذ للحياة  •

نقل املرىض املصاب� بإصابات خط�ة إىل املستشفيات امليدانية لتلقي الرعاية  •

مجاراة أوضاع املعركة ك¤ يلزم  •

املستشفيات امليدانية
تقع عىل بعد ساعة من الخط األمامي  •

تقديم الجراحات والرعاية الطبية إلنقاذ األطراف  •

التحفظ عىل املرىض ملدة 72-48 ساعة أقىص حد، نقل الحاالت األك°  •

تعقيًدا إىل منشآت الرعاية الصحية الثالثية  

الرعاية الثالثية للحاالت املحولة
مراكز اإلحالة هي للحاالت الجراحية األك° تعقيًدا  •

(الحروق، جراحة األعصاب، وجراحة تقويم العظام املعقدة  

غالبًا ما تقع يف إربيل أو غ�ها من املدن التي تبعد عن ميدان املعركة  •

خدمات إعادة التأهيل ما بعد العمليات  •

ية
عا

لر
ت ا

ويا
ست

م

 يرجى مراجعة حوار اللجنة الدولية للصليب األحمر/محادثات تيد املنقوله عن ألربتو كايرو هنا حول أهمية االستمرار يف توفري خدمات إعادة التأهيل أثناء الرصاع:

https://www.youtube.com/watch?v=1QX7aoxSTAQ&list=PLmFabOawOWJ0tdV_atNtwZU2QYf50v2Kf&index=4

األساسية                                           املشكالت 
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 املشكالت األساسية املحتملة يف تقديم إعادة التأهيل:

تفيش موضعي يف حاالت الصدمة الكربى املعقدة بشدة والذي قد ال يكون بوسع الخدمات العامة واملتخصصة استيعابه.

وكام هو الحال يف الكثري من الكوارث، تتسبب الرصاعات والهجامت اإلرهابية يف أعداد رهيبة من ضحايا إصابات الصدمات املعقدة. وعىل الرغم من ذلك، متثل اإلصابات 

الناجمة ع الرصاعات والهجامت اإلرهابية تحديات فريدة من نوعها تختلف عن الكوارث السابق ذكرها، والتي يندر كذلك مالحظتها أثناء املامرسات الطبية بعيًدا عن 

ساحات الرصاع. عند العمل يف ظل أوضاع الرصاعات من املهم فهم آلية األسلحة املشاع استخدامها وأمناط اإلصابات املعتادة والتداعيات الجراحية وتلك التي تتطلب 

إعادة التأهيل. يف طب الرصاعات، يلعب مفهوم القذائف وانتقال الطاقة دوًرا مهاًم. وباختصار، يعتمد مستوى الرضر الذي يلحق باألنسجة عىل مدى كفاءة انتقال الطاقة 

بالقذيفة - سواء أكانت رصاصة أو شظية انفجار . الدليل امليداين للجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية دراسة التثبيت الداخيل للكسور»إدارة إصابات األطراف أثناء 

 الكوارث والرصاع« يلخص هذا بشكل ممتاز.

https://icrc.aoeducation.org/files/downloads/A_Field_Guide_Low_res.pdf

وتشمل القيود التي تشكل عائًقا أمام الرعاية الصحية كذلك عدم القدرة عىل الوصول إىل املرىض وغريها من العوامل مثل انهيار البنية التحتية، قصور املستلزمات الطبية، 

نقص املوارد البرشية وتهديدات االختطافات والهجوم. ميكنكم العثور عىل املزيد من املعلومات حول العمل وسط الرصاع، مبا يف ذلك املبادئ اإلنسانية والرعاية الصحية يف 

الفصل 2.

يلخص الجدول التايل اإلصابات الشائعة املرتبطة بالرصاعات وتأثرياتها عىل إعادة التأهيل.

اإلصابة تأهيلنوع  إعادة  تستلزم  التي  املضاعفات 

األسلحة التفجريية واإلصابات 

االنفجارية التي تتبعها

ويشمل هذا القذائف، القنابل اليدوية، األلغام األرضية، العبوات الناسفة املرتجلة، الذخائر غري املنفجرة، أو مخلفات الحرب القابلة 

لالنفجار. 

اإلصابات االنفجارية هي اإلصابات الناتجة عن عدة تأثريات لألسلحة التفجريية و«الضغط الزائد« الذي تخلقه. يوجد أربعة أنواع 

إصابات انفجارية: رئيسية، بفعل االنفجار ذاته والتي عادًة تتلف الرئتني والدماغ؛ ثانوية وهي الناتجة عن االنشطارات، التي قد 

تكون يف شكل غالف القنابل، أو الشظايا أو حتى الحىص املتناثر؛ اإلصابات اإلقليمية لألشخاص الذين يتطايرون بفعل االنفجار، وأخريًا 

اإلصابات الرباعية التي تحدث بفعل أشياء أخرى ناجمة عن االنفجار، مثل الحروق أو اإلصابة جراء االستنشاق.

تستفحل التأثريات املدمرة لالنفجارات يف املساحات املغلقة، مثل املباين أو وسائل النقل العام، حيث متر موجة االنفجار بعدة 

انعكاسات وتُحدث وفيات أكرب.

اإلصابات الشائعة تشمل إصابة الرئة االنفجارية وانثقاب الغشاء الطبيل )األكرث حدوثًا يف املساحات املغلقة(، الكسور، الجروح 

والحروق الغائرة. العالج يكون يف شكل الحد من الرضر والذي يتبعه، عند اإلمكان إعادة بناء مطول. الصدمة الكربى املعقدة )يف 

بعض األوقات تجمع ما بني اإلصابة العصبية والعظمية واألنسجة اللينة(، اإلصابات  منسيه والتأثري النفيس املصاحب إلصابات 

االنفجار، جميعها قد يجعل إعادة التأهيل املبكر أمرًا معقًدا.

األساسية                                           املشكالت 
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اإلصابة تأهيلنوع  إعادة  تستلزم  التي  املضاعفات 

قد تسبب تلف غائر لألنسجة اللينة والعصب والعظام. باستثناء الجروح، يعتمد مستوى ومدى التغلغل ودرجة التجويف عىل نوع جروح الطلقات النارية

السالح والذخرية وكذلك مسافة االقرتاب واملسار. قد يلزم إجراء استئصال شامل أو بضع اللفافة لتنظيف املواد الغريبة واألنسجة 

امليتة. تتعطل الخياطة الرئيسية للجروح بشكل متكرر نظرًا لإلصابات عالية اللزوجة حيث يتم الرتقيع والخياطة خالل 3 إىل 5 أيام. 

الكسور عادًة ما تكون مهّشمة بشدة. 

الحوادث الكيميائية، البيولوجية 

أو النووية أو اإلشعاعية 

)CBRN(

يتم تحديد التأثري الصحي بواسطة العامل وتركيز العامل ومسار التعرض، ومعدل التعرض وقابلية انتقال/ احتاملية انتشار العامل أو 

التلوث إىل آخرين. تشمل املسارات املحتملة للتعرض: االستنشاق، االبتالع، التشعيع، التعرض الجلدي من خالل الجلد السليم وغري 

السليم وكذلك الحقن. استخدام معدات الوقاية الشخصية )PPE( يعد أساسيًا لجميع العاملني، مبا فيهم ِفرق إعادة التأهيل. التأثريات 

عىل املدى البعيد للتعرض للحوادث الكيميائية، البيولوجية أو النووية أو اإلشعاعية )CBRN( غري معروفة وقد يحتاج املرىض إىل 

متابعة وإعادة تأهيل لفرتات طويلة.

هجامت املناجل والبتور التي تصيب الناجني بفعلها أصبحت مثاالً لإلبادة الجامعية يف روندا وحرب مدنية يف سرياليون يف منتصف هجامت السكاكني/املناجل

التسعينيات من القرن العرشين وحتى أواخره، واستمر استخدام تلك األسلحة يف الهجامت خالل مختلف الظروف والسياقات. وينتج 

عنها يف الغالب رضوض باألطراف العلوية والجذع والرأس والصدمة النفسية املصاحبة لهذا النوع من الهجوم قد تكون شديدة، بينام 

إصابة الدماغ الرضية يجب أن ينظر إليها مع متزقات فروة الرأس.

تفيش املرض املعدي 

عىل الرغم من عدم تصنيفه ضمن الكوارث الفجائية أو أسباب الصدمات الكربى، يجدر بنا اإلشارة إىل تفيش املرض املعدي والذي قد يحدث نتيجة )أو أنه يتفاقم بسبب( الرصاع 

والكارثة. بعض حاالت التفيش لها تداعيات خاصة تستلزم معها أخصائيي إعادة التأهيل، والتي تشمل الحمى النزفية الفريوسية )مثل اإليبوال(، الحصبة واإلنفلونزا الوبائية. يعتمد تقديم 

إعادة التأهيل بشكٍل كامل عىل طبيعة املرض يف حد ذاته، والظروف املالبسة له ومدى مهارة أخصايئ إعادة التأهيل. املرىض الذين يُعالجون يف العزل الصحي أو الذين يعانون من حالة 

مرضية لفرتة طويلة، قد تظهر عليهم مضاعفات ثانوية مثل تجلطات الدم، ضمور العضالت، الضعف وفقد قدرة التكيّف. ٪70 من الناجني من اإليبوال ظهرت عليهم آالم بالجهاز العضيل 

الهيكيل وصعوبات وظيفية، بينام أن الدفترييا قد ينتج عنها حاالت من اعتالل األعصاب مامثلة ملتالزمة غيالن باريه. وقد تؤدي الحصبة إىل التهاب رئوي حاد وكذلك التهاب الدماغ، 

وتؤثر عىل األطفال بشكٍل أخص، ليظهر الدور الهام للعالج التنفيس الحادة املزمنة يف األطفال. ومام ال شك فيه أن العالج التنفيس له دورًا حيويًا يف إدارة اإلنفلونزا الوبائية، وباألخص فيام 

يتعلق بإدارة اضطرابات إفراز الشعب الهوائية ودعم الحاالت املتفاقم لديها أمراض تنفسية مزمنة. نظرًا للمخاطر املصاحبة للسيطرة عىل العدوى أثناء تلك اإلجراءات، يجب أن يكون 

استعامل معدات الوقاية الشخصية )PPE( املالمئة هو االحرتاز الرئييس استعداًدا لتلك األحداث )انظر الفصل 3(.

ماذا يقصد بإعادة التأهيل املبكر أثناء الرصاعات والكوارث؟ 

يف ظل البيئات الكارثية واملحتدمة بالرصاعات، يعد إعادة التأهيل جزًءا ال غنى عنه يف تقديم الرعاية الصحية الالزمة عىل إثر وقوع الحدث، حيث يكون توفري إعادة التأهيل 

يف حينه أمرًا رضوريًا للحصول عىل أفضل النتائج يف تعايف املرىض.

وحسب ما تراه منظمة الصحة العاملية: »إعادة التأهيل هي مجموعة من التدخالت التي تهدف إىل تحسني الوظائف الحيوية وخفض احتاملية اإلعاقات لدى األفراد الذين 

يعانون من ظروف صحية يف انخراطهم مع البيئة حولهم«. 
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وعىل مر التاريخ ظلت الرعاية الطبية الطارئة واالستجابات للحاالت التي تتطلب جراحة يف الخط األمامي للطوارئ )وخاصًة يف االستجابة للرصاعات والزالزل(؛ مع اعتبار 

إعادة التأهيل يف السابق فقط يف املراحل املتأخرة. يتغري هذا مع فرض مفهوم »إعادة التأهيل املبكر« نفسه بشدة مؤخرًا ليكون ضمن الرعاية الطارئة األولية يف االستجابات 

التي حدثت مؤخرًا ويف اإلرشادات الدولية.

ومع ذلك، تكمن التحديات يف تحديد ما نعنيه بإعادة التأهيل »املبكر«، وباألخص يف بيئات الكوارث. يف الغالب، تعترب البداية عند إدخال الحاالت الحادة إىل املنشأة 

الصحية، لكن يف الحاالت الطارئة، بعض املرىض الذين يستلزمون إعادة تأهيل مبكر قد ال يتم إدخالهم مطلًقا إىل العيادات الداخلية، أو رمبا يتم إخراجهم رسيًعا نظرًا للسعة 

املحدودة لألرسّة أو عدم كفايتها، وهو ما يعني أن إعادة التأهيل املبكر يبدأ فعليًا وسط املجتمع.  كام ميكن تعريفه يف ضوء التوقيت )بدايًة من اإلصابة األولية(، لكن ما 

الحال بالنسبة ملريض أُنقذ بعد أيام من احتجازه يف منزل جبيل منهار، يبعد مسافة أيام عن أقرب مستشفى؟ أو ماذا عن مريٍض يعاين من برت ثنايئ مل يتم العثور عليه ملتابعة 

حالته ومل يبدأ إعادة التأهيل سوى بعد شهر من الكارثة؟ هل ال زال هذا يُسمى بإعادة التأهيل املبكر؟

وإلمتام املقصد من هذا املصدر، سنعترب إعادة التأهيل املبكر هو إعادة التأهيل املبديئ الذي يحدث يف أقرب وقت من وقوع اإلصابة األولية وبدء الرعاية الطبية للحاالت 

الحادة. غالبًا ما يكون مشموالً بعنارص وقائية وتأهيلية، مع الرتكيز بشدة عىل املريض وعىل تثقيف مقدم الرعاية، ومام يزيد األمر تعقيًدا حقيقة أن هؤالء املرىض املستقبلني 

للرعاية رمبا ال يزالوا يعانون من وعكة صحية حادة. والهدف منه هو منع املضاعفات، تحسني احتاملية االستشفاء الوظيفي عىل املدى البعيد وجودة الحياة كذلك، وخفض 

مدة مكوث املريض باملستشفى والتأكد من إلحاقه بالخدمات املستمرة. قد يشتمل إعادة التأهيل عىل توفري أجهزة الحركة، رعاية الحروق الخطرية والتجبري ورعاية حالة 

الكرس والبرت يف الفرتة  ما قبل الجراحة، منع مضاعفات إصابات الحبل الشويك واألعصاب، ا الحركه املبكرة والرعاية التنفسية، تثقيف املريض ومقدم الرعاية، إدارة اآلالم 

والتخطيط أو التنسيق املدعوم لخروج املريض مبكرًا. توفري تلك الرعاية عقب وقوع اإلصابة يسهم بشكل بالغ يف تحسني النتائج لدى املرىض، إال أنه كذلك يدعم تقديم 

الرعاية الصحية بشكل عام وذلك بتخفيف الوطأة عىل املنشآت الصحية املزدحمة، وتجنب إعادة إدخال املريض وتحسني خطة خروج املريض.

وعىل الرغم من أنه مل يأخذ حظه من التعريف، إال أن إعادة التأهيل املبكر أثبت اآلن مكانته يف اإلرشادات الدولية، والتي تشمل دليل سفري: الحد األدىن من املعايري العاملية 

لتوفري استجابة إنسانية ذات جودة والفرق الطبية لحاالت الطوارئ: الحد األدىن من املعايري الفنية والتوصيات بشأن إعادة التأهيل.

 يتفاوت ظرف ومتطلبات وتحديات توفري إعادة التأهيل بشكل كبري بني موقف طارئ وآخر. بشكل عام، مع قبول مسار الصدمات ملنظمة الصحة العاملية

)http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/trauma-pathway-4.pdf( ومواصلة تعزيز جاهزية األنظمة الصحية املحلية والدولية، أصبحت 

االستجابة الجراحية والفورية للصدمات يف ظل الرصاع والكوارث أكرث فعالية وكفاءة. املرىض الذين لديهم إصابات مصريية والذين كانوا عىل حافة املوت هم ال يزالوا عىل 

قيد الحياة اآلن. يتضمن ذلك النتائج املحسنة يف عالج املرىض، لكن فقط حال كان بإمكان إعادة التأهيل املبكر االستفادة من هذه التحسينات.

حقائق خلف تقديم خدمات إعادة التأهيل يف موقف يسوده اإلصابات والخسائر حال الرصاع أو الكارثة:

  رمبا يفقد النظام الصحي القدرة عىل استيعاب أعداد املصابني أو يحدث به أرضار أو يتم تدمريه - ويشمل هذا احتاملية إصابة أو قتل طاقم الرعاية 
الصحية ذاته

قد تظهر عىل املرىض صدمة معقدة، يشمل ذلك الصدمة الكربى  

وقد يتعرض املرىض إىل املكوث يف املستشفى مدة أقرص عن املعتاد يف أوقات االستقرار - مام يؤدي إىل زيادة العبء عىل كاهل الرعاية املجتمعية   

http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/trauma-pathway-4.pdf
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  ونظرًا للقصور يف املوارد وضيق الوقت، قد تخضع اإلصابات إىل إدارتها طبيًا أو جراحيًا بشكل ال يرقى للمستوى األفضل أو بشكل معّدل، مع التقييد يف 
الدخول إىل الخدمات مثل التصوير التشخييص أو الجراحة املتخصصة

وكام أنه قد يكون هناك كذلك نقص يف اإلمداد بأجهزة إعادة التأهيل  

رمبا تتعطل أنظمة السجالت ومتابعة املرىض  

قد تترضر منازل املرىض أو تتهدم أو يتعذر دخولها، وهو ما يفرض تحديات عىل التخطيط لإلخالء اآلمن  

رمبا يستجمع املشهد الكثري من األدوار عىل الساحة، مع احتاملية حدوث لبس يف التمييز ما بني القامئني عىل تقديم الخدمات وبني السكان أنفسهم  

رمبا يكون هناك مخاطر مستمرة تحيط بالسكان املحليني وعاّمل الرعاية الصحية، إما بفعل األخطار املتالحقة أو الرصاع املسلح املستمر  

رمبا يكون املرىض واألطقم الطبية تعرضوا أو يستمر تعرضهم لضائقة نفسية  
للدخول إىل محادثة مدتها ٣٠ دقيقة حول أخصايئ إعادة تأهيل يعمل أثناء الرصاع والكوارث، استمع إىل بودكاست العالج الفيزيايئ العاملي هنا، والذي يقدمه بيرت سكيلتون 

 https://globalphysio.ca/gp012-deployments-with-peter-skelton/ :من هانديكاب إنرتناشونال

ما هو دور أخصائيي إعادة التأهيل أثناء الرصاعات والكوارث؟

دورة إدارة الكوارث هي يف الواقع حلقة متصلة من أربع مراحل: الجاهزية، االستجابة، االسرتداد والتخفيف. وكل مرحلة تندمج مع ما بعدها، بحيث ال ميكننا متييز البداية 

من النهاية.

االتعايف من الكوارث

االتحاد الدويل لجمعيات

الصليب األحمر والهالل األحمر

الحد من خطر الكوارث

االستعداد للكوارثاالستجابة للكوارث

ث
وار

لك
ة ا

دار
إ

ثة
ار

لك
ا

الحد من خطر الكوارث

ولتحقيق األغراض من إعادة التأهيل املبكر، سرنكز هنا عىل دور أخصائيي إعادة التأهيل يف الجاهزية واالستجابة.

الرسم البياين 5: دورة إدارة الكوارث 

https://globalphysio.ca/gp012-deployments-with-peter-skelton/
https://globalphysio.ca/gp012-deployments-with-peter-skelton/
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الجاهزية

مبقدور أخصائيي إعادة التأهيل املساهمة بشكٍل كبري يف الجاهزية إلدارة الكوارث. ولهذا، يجب أن يكونوا عىل دراية بأية مخاطر معينة ومدى قابلية تعرض بلدهم/

منطقتهم، والتوابع املحتملة للكوارث التي قد تحدث.  يجب أن يشمل هذا أنواع أمراض أو إصابات معينة يحتمل حدوثها، وكذلك سعة االستجابة والتأثري املحتمل عىل 

خدمات الرعاية الصحية القامئة. يجب دمج إعادة التأهيل املبكر ضمن خطة الرعاية الصحية إلدارة الكوارث، مبا يضمن استجابة متكاملة وأدوار واضحة ألخصائيي إعادة 

التأهيل من لحظة وقوع الكارثة ويكون لديهم مسارات إحالة مؤكَدة للمرىض.

قاعدة بيانات املعلومات )www.inform-index.org( هي تقييم للمخاطر عاملي مفتوح املصدر يف سبيل التصدي لألزمات اإلنسانية والكوارث. فهي توفر نظرة عامة ممتازة 

مللفات املخاطر لكل دولة عىل حدة استناًدا إىل احتاملية حاالت الطوارئ وقابلية التعرض والقدرة عىل املواجهة للدولة.

هناك طريقة واحدة العتبار الجاهزية يف إعادة التأهيل املبكر حال الطوارئ وهي النظر إليها من أربع نواحي: العاملني، األجهزة، األنظمة واألماكن:

األماكناألنظمةاألجهزةالعاملني

يجب أن تكون لديهم خطط جاهزية 

املسؤولني لالعتناء بأنفسهم وبذويهم

عىل دراية بخطط الطوارئ املستندة 

إىل العمل )مبا يف ذلك اإلخالء(

ميكن حشدهم رسيًعا حال حدوث 

طارئ )أحيانًا عن طريق جدول 

خدمة إقليمي أو محيل(

مدربني إلدارة كربى الصدمات )أو 

األحداث الصحية املرتبطة بحدث 

محتمل وقوعه( كجزء من فريق 

عمل.

يعرفون أدوارهم )كام يفهم كذلك 

زمالؤهم أدوارهم(.

يكون هناك مخزون من األجهزة 

إلدارة الطوارئ العاجلة )الكرايس 

املتحركة، العكازات، الجبائر، 

الضامدات وما إىل ذلك(

توفر األجهزة لخلق فائض أو أماكن 

عناية متوسطة )انظر األماكن(

إعادة التأهيل مشموالً يف خطط 

إدارة الطوارئ للحاالت الصحية عىل 

املستوى املحيل والقومي 

املعرفة بشأن مقدمي خدمات/ خدمات 

إعادة التأهيل وقدراتهم 

وضع الربوتوكوالت األكلينيكيه للفرق 

متعددة التخصصات يف مكانها 

الصحيح 

يوجد نظام إدارة للمعلومات متفق 

عليه لقياس نوع اإلصابة ومدى 

حدتها )وليس فقط معدل الوفيات(

هناك مسارات إحالة لحاالت 

الطوارئ متفق عليها يف ظروف 

معينة )مثل الحروق، إصابة الحبل 

الشويك، املرىض الذين لديهم بتور(

هناك طرق متفٌق عليها للتمكن من 

تقييم الحاجة والقدرة االستيعابية 

رسيًعا عقب أي حادث 

أماكن إعادة التأهيل القامئة 

ستستوعب الحاالت وستستمر يف 

العمل حال وجود أخطار محددة 

تحددت أماكن العناية املتوسطة

تُعد العناية املتوسطة إلعادة التأهيل 

وللتمريض للمرىض املستقرة حالتهم 

إحدى وسائل تخفيف الضغط عن 

أماكن العناية املركزة

حرص املرىض بإصابات معينة يف شكل 

مجموعات )مثال ذلك: مرىض إصابة 

الحبل الشويك( 

http://www.inform-index.org
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 الصورة 8: تم إطالق مخزون األجهزة يف نيبال، 2015
© برايس بلونديل/هانديكاب إنرتناشونال

 ميكنك هنا االطالع عىل فيديو قصري نرشه االتحاد العاملي للعالج الطبيعي حول أهمية الجاهزية:

 https://www.youtube.com/watch?v=EgIVz6VrRV4&list=PLmFabOawOWJ0tdV_atNtwZU2QYf50v2Kf&index=2

يجب أن يتم تخطيط الجاهزية عىل مستوى األفراد )األشخاص( ومكان عملهم )املؤسسات التابعني لها( ومحل إقامتهم )إقليميًا ومحليًا(. تعيني املوارد البرشية واملؤسسية 

عرب جميع أرجاء قطاع إعادة التأهيل أمرًا بالغ األهمية ويساعد يف تقديم استجابة منسقة للكوارث؛ فهو يفيد مبتطلبات التدريب والتموضع املسبق لألجهزة. ميكن العثور 

عىل مثال عىل منوذج لخطة جاهزية العاملني بنهاية الفصل.

مزيد من املعلومات املفصلة )ودراسات الحالة( املتعلقة بدور أخصائيي العالج املهني والعالج الطبيعي يف الجاهزية واالستجابة للكوارث موجودة هنا:

  العالج املهني حال الحد من مخاطر الكوارث )االتحاد العاملي ألخصائيي العالج املهني(
 https://www.wfot.org/resources/occupational-therapy-in-disaster-risk-reduction-drr

  دور أخصائيي العالج الطبيعي يف إدارة الكوارث )االتحاد العاملي للعالج الطبيعي(
https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/resources/reports/WCPT_DisasterManagementReport_FINAL_March2016.pdf

االستجابة

أوىل األشخاص الذين يستجيبون للرصاعات والكوارث هم املتأثرين بها، مع وصول الدعم املحيل أو القومي أو الدويل خالل األيام واألسابيع األوىل. وقد تستمر مرحلة 

االستجابة بدايًة من بضعة أيام إىل عدة أشهر وأكرث من ذلك بكثري يف العديد من الرصاعات. ويستند دور أخصائيي إعادة التأهيل يف هذه املرحلة إىل طبيعة وحجم حالة 

https://www.youtube.com/watch?v=EgIVz6VrRV4&list=PLmFabOawOWJ0tdV_atNtwZU2QYf50v2Kf&index=2
https://www.wfot.org/resources/occupational-therapy-in-disaster-risk-reduction-drr
https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/resources/reports/WCPT_DisasterManagementReport_FINAL_March2016.pdf
https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/resources/reports/WCPT_DisasterManagementReport_FINAL_March2016.pdf
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الطوارئ وخربة وتدرب األفراد وكذلك الصحة املحلية والبنية التحتية إلعادة التأهيل. يف سيناريوهات الكوارث الفجائية، مثل الزلزال النيبايل عام 2015، والتي تم فيه إدراج 

إعادة التأهيل يف خطط طوارئ الصدمات بشكٍل مالئم، ولقد تم إرشاك أخصائيي العالج الطبيعي واملهني يف االستجابة منذ الساعات القالئل األوىل. 

وقد يحتاج أخصائيي إعادة التأهيل إىل العمل خارج بيئة عملهم املعتادة ويف منشآت الرعاية الصحية األخرى والساحات املجتمعية مع الفرق الطبية املحلية والدولية 

للطوارئ.

وقد تشمل املسؤوليات حال االستجابة األولية ما ييل:

إعادة التأهيل املبكر لهؤالء الذين لديهم إصابات   

تقييم األجهزة املساعدة والنصح بها وتكييفها وتوفريها وكذلك توفري التدريب الالزم عىل استخدامها وصيانتها  

إخراج املرىض الحاليني رسيًعا لتوفري األرسّة الالزمة الستقبال مرىض الحاالت الحادة   

تزويد املرىض ومقدمي الرعاية الصحية وغريهم من أخصائيي الرعاية الصحية باإلرشادات وبالتثقيف الالزم  

تنسيق إخراج املرىض واإلحاالت ومتابعة املرىض فور مغادرتهم ملنشآت الرعاية الصحية  

تقييم البيئات والتكييفات البيئية الالزمة لضامن سهولة الوصول  

كام أن هناك مسؤوليات إضافية حسب متطلبات الظروف وأخرى حسب مهارات وخربة األفراد. وقد تشمل ما ييل:

  إجراء تقييامت ملتطلبات إعادة التأهيل يف ضوء الظرف الكاريث، تعيني املوارد املتاحة والفجوات وتنسيق استجابة إعادة تأهيل متكاملة عىل املستوى 
املحيل أو القومي

فرز املصابني  

توفري الدعم النفيس الالزم، مثل املساعدة األولية النفسية أو اإلحالة لتلقي الخدمات املالمئة  

  تحديد وتقييم األشخاص الذين لديهم جوانب مخاطر معينة )مثل العمر أو النوع أو اإلعاقة( ممن قد يجدوا صعوبة أكرب يف تحصيل الخدمات أو 
تلقي الدعم 

توفر زمالء ميتلكون تدريبًا متخصًصا بإعادة التأهيل رسيًعا يف مجاالت متخصصة أكرث )مثل إصابات الحبل الشويك(  

  التدريب الرسيع للعاملني يف املجتمع أو غريهم من األخصائيني أو املؤسسات، وذلك لتحديد األشخاص الذين لديهم إعاقة وغريهم ممن هم بحاجة إىل 
إعادة التأهيل

يف حال غياب مساعدة إعادة التأهيل - يأيت دور عامل الرعاية الصحية يف القيام باملهام التي ينفذها مساعدي إعادة التأهيل بشكٍل تقليدي.  

  مساندة تقديم خدمات إعادة تأهيل ذات جودة واالحتياجات األساسية لهؤالء املصابني، عىل مستوى املؤسسة واملستوى املحيل والقومي كذلك - مبا يف 
ذلك استخدام املعلومات الخاصة باإلصابات

  التأكد من تضمني األشخاص املصابة وذوي اإلعاقات يف االستجابة للحاالت الطارئة ومراحل االسرتداد )وبخاصة اعتبار تقديم الخدمات عىل املدى 
الطويل والتثقيف واملعيشة واملأوى وإمكانية الوصول للخدمات(

القيادة والتنسيق حال االستجابة

تكمن املسؤولية الرئيسية يف تنسيق استجابة القطاع الطبي املحيل للكوارث لدى الحكومة املترضرة، والذي يف العادة يكون بواسطة مركز القيادة والسيطرة، والذي يعرف 

باسم مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية )HEOC( أو سيكوم يف األمريكتني. يف حني أن إعادة التأهيل رمبا يكون من مسؤولية وزارة الصحة أو غريها من الوزارات 
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الحكومية، فإن إعادة التأهيل املبكر يتم التنسيق له بالشكل األفضل بنفس اآللية بوصفه االستجابة الصحية العامة. وحث يوجد أعداد كبرية من مرىض الصدمات بحاجة إىل 

رعاية مستمرة، قد يكون هناك حاجة إىل مجموعة متخصصة يف إعادة التأهيل )أو مجموعة فرعية(  يشرتك كالً من كوادر إعادة التأهيل املحليني والدوليني عىل حٍد سواء يف 

توفري هذا الهيكل القيادي لدعم التنسيق الفاعل والتأكد من االمتثال لإلرشادات املحلية ومسارات اإلحالة وجمع املعلومات.

هناك بعض املواقف التي تعجز فيها آليات التنسيق املحيل عىل احتواء املوقف - نظرًا لحدة املوقف اإلنساين أو عندما يتعذر عىل االستجابة املحلية املتاحة أو قدرة التنسيق 

الوفاء باملتطلبات بشكٍل يرقى إىل املبادئ اإلنسانية )انظر الفصل 2(. كام أنه قد يشمل ذلك سيناريوهات أخرى مثل الرصاع أو يف حال انعدام الدولة ذات السيادة. ويف مثل 

هذه املواقف، رمبا يتم تنفيذ النهج العنقودي للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(. العناقيد هي مجموعات من املنظامت اإلنسانية، تابعة لألمم املتحدة وغريها، يف 

كل قطاع من القطاعات الرئيسية لإلجراء اإلنساين، مثل املياه، الصحة واللوجستيات. منظمة الصحة العاملية هي املؤسسة الرائدة لعنقود الصحة، وعند إعالنها حالة التأهب، 

تتيح للمنظامت تنسيق وحشد املعلومات، مثل تقييامت االحتياجات املشرتكة، الفجوات واألولويات. 
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الكوادر املشرتكة يف إعادة التأهيل املبكر

يستند مدى تنوع وكم كوادر إعادة التأهيل املشرتكة يف االستجابة للطوارئ إىل مقياس حدة الكارثة، املستوى املوجود مقدًما من البنية التحتية للصحة/إلعادة التأهيل وقدرة 

الكوادر املحلية واإلقليمية عىل استيعاب ذلك يف الخدمات العاجلة وعىل املدى الطويل. قد تكون املراحل األوىل لالستجابة للطوارئ عىل مستوى ضخم فوضوية، وخاصًة 

عندما تكون خطط الجاهزية الواضحة مفقودة يف مكانها الصحيح والبنية التحتية مدمرة. يف املناطق املحتدمة بعدم االستقرار والرصاع، يحدث هذا االضطراب بشكٍل 

مطرد. من الرضوري عىل األفراد املستجيبني للكوارث فهم دورهم واملفهوم األوسع لالستجابة اإلنسانية، وعىل وجه التحديد املبادئ اإلنسانية.  املوقع التايل يضم مزيد من 

.https://ar.disasterready.org/ :املعلومات املوىص بها حول هذا املوضوع، والعديد من الدورات متعددة اللغات كذلك

الكوادر املتعارف عليها حال الطوارئ

املحلية

من الثابت بالدليل أنه أينام ُوجدت محليًا، فإن طاقم إعادة التأهيل املحيل هم من سيوفرون حزمة هائلة من خدمات إعادة التأهيل املبكر. وال ينصح باللجوء إىل املساندة 

الدولية املالمئة من قطاع إعادة التأهيل إال فقط عند الحاجة وطلبها من الدولة املضيفة. وهؤالء الذين يفكرون يف السفر إىل بلدان أخرى لتقديم العون يجب أن يأخذوا 

بعني االعتبار السعة املحلية هناك أوالً وكذلك مراجعة هذه الوثيقة: »االستجابة للكوارث عىل املستوى الدويل: دليل إرشادي باألوامر والنواهي ألخصائيي إعادة التأهيل«.

قد يندرج ضمن مستجيبي إعادة التأهيل داخل الدولة:

خدمات الصحة/ إعادة التأهيل الحكومية  

خدمات الصحة/ إعادة التأهيل العسكرية  

املنظامت األهلية )وهي املجموعات املحلية غري الربحية املستقلة عن الحكومة(  

املنظامت الحكومية الدولية )حال وجودها فعليًا يف املنطقة، قبل وقوع الطوارئ(  

مقدمي الرعاية التابعني للقطاع الخاص  

الجمعيات الوطنية )مثل الجمعية الوطنية ذات الصلة للعالج الطبيعي(  

الدولية

يف حال الطوارئ عىل مستوى ضخم، بناًء عىل طلب الدولة املضيفة، أو استجابة لالحتياجات اإلنسانية، قد يستجيب حشد من املنظامت األهلية الدولية لتقديم املساعدة 

يف قطاعات كثرية، مثل )املياه والتعقيم والنظافة الصحية(، والتثقيف والصحة واملأوى وما إىل ذلك. متتلك املنظامت األهلية الدولية انتدابات مختلفة وأولويات ومصادر 

التمويل وميكنها العمل عرب عدة قطاعات مختلفة.

املنظامت األهلية الدولية التالية هي أمثلة عىل املنظامت التي دعمت مؤخرًا عمليات االستجابة بإعادة التأهيل أثناء الطوارئ.

 CBM  

منظمة   

منظمة اإلنسانية  و التضامن  

الهيئة الطبية الدولية  

املؤسسة العاملية للحد من الكوارث  

أطباء العامل  

أطباء بال حدود  

https://ar.disasterready.org/
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هذا باإلضافة إىل أن اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر غالبًا ما تكون لهام أدوار يف إعادة التأهيل.

وتشرتك كذلك املنظامت بشكل مبارش يف الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، وقد يكون من الالزم عىل مزودي خدمات إعادة التأهيل التعاون مع كوادر أخرى ال تعمل يف 

نفس قطاعهم. وتتشابك جميع نواحي إدارة املخيامت واملالجئ والحامية والوقاية والتغذية واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والتثقيف مع إعادة التأهيل يف تقديم 

استجابة كالنية حقيقية. 

الِفرق الطبية للطوارئ

الفرق الطبية للطوارئ تشري إىل مجموعات من أخصائيي الرعاية الصحية وأطقم الدعم التي هدفها تقديم رعاية رسيرية مبارشة للسكان املترضرين من الكارثة أو تفيش 

الجائحات وحاالت الطوارئ وذلك بامتالك القدرة عىل سد االحتياجات املفاجئة لدعم نظام الصحة املحيل. وتشمل الفرق الحكومية )املدنية والعسكرية( واألهلية وقد 

تنقسم فرعيًا إىل محلية أو دولية، استناًدا إىل منطقة االستجابة. تتفاوت الفرق الطبية للطوارئ بدايًة من املجموعات الصغرية من املامرسني الصحيني وانتهاًء باملستشفى 

امليداين كاملة التجهيزات.

 وهذه الِفرق متتثل إىل التصنيف والحد األدىن من املعايري التي أقرتها منظمة الصحة العاملية

)https://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt_guidelines_september2013.pdf( ورشكائها، وعند الوصول يكون لديهم التدريب الالزم واالكتفاء الذايت، 

وذلك من أجل تجنب زيادة العبء عىل النظام الصحي املحيل الذي غالبًا ما يكون محملة بأكرث من طاقتها. 

أي فرق طبية للطوارئ لديها قدرة عىل إجراء الجراحات داخل العيادات )املعروفة بالفرق الطبية للطوارئ من النوع 2 والنوع 3( يلزمها تضمني أخصائيي إعادة التأهيل واألجهزة ضمن 

 فريقهم، يف حني أن هناك كذلك معايري للفرق التي تقوم فقط بتقديم إعادة التأهيل. فيام ييل إرشادات إيضاحية أكرث استفاضة يف شكل مجموعة من املعايري املستقلة:

 »الحد األدىن من املعايري الفنية والتوصيات إلعادة التأهيل الخاصة بالفرق الطبية للطوارئ«

.)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252809/9789246549641-ara.pdf?sequence=15&isAllowed=y(

يف حاالت الطوارئ التي يتم فيها نرش أعداد هائلة من الفرق الطبية املحلية والدولية للطوارئ، من املحتمل وجود مركز تنسيق الفريق الطبي للطوارئ، إما كجزء من مركز عمليات الطوارئ 

الصحية العمومية أو ضمن العنقود الصحي. الهدف األسايس من مركز تنسيق الفريق الطبي للطوارئ هو تنسيق سد االحتياجات الطارئة للفرق الطبية للطوارئ املستجيبة، عىل املستوى 

املحيل والدويل، للوفاء بأفضل شكل مبتطلبات الرعاية الصحية الناتجة عن الحالة الطارئة املاثلة. عىل أخصائيي إعادة التأهيل املستجيبني كجزء من الفريق الطبي للطوارئ التأكد من تلقي 

التدريب املالئم ألجل توزيعهم وإرشاكهم متاًما يف شكل استجابة منسقة، وذلك بطريق توفري املعلومات وجمع البيانات والتحديثات حول اإلمكانات واألنشطة.

https://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt_guidelines_september2013.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252809/9789246549641-ara.pdf?sequence=15&isAllowed=y
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املراجع

 تتوفر مصطلحات مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

https://www.unisdr.org/we/inform/terminology حول الحد من مخاطر الكوارث عىل 

تقرير االتحاد للمعلومات االئتامنية حول الكوارث الطبيعية 2018 2019 .بروكسل

التوجهات يف الرصاع املسلح - 1946 - 2018 أوسلو، معهد أبحاث السالم، أوسلو: معهد أبحاث السالم أوسلو 2018

دليل اسفري: امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف مجال االستجابة اإلنسانية الجمعية، اسفري.جنيفا: دون اسم نارش، 2018

الفرق الطبية للطوارئ: الحد األدىن للمعايري الفنية والتوصيات إلعادة التأهيل منظمة الصحة العاملية. جنيفا: دون اسم نارش، 2016

تقرير االتحاد العاملي للعالج الفيزيايئ: دور املعالج الطبيعي يف إدارة الكوارث االتحاد العاملي للعالج الطبيعي.لندن: دون اسم نارش، 2016

دليل التنفيذ للمخاطر املفتعلة واألخطار التكنولوجية مكتب األمم املتحدة لخفض مخاطر الكوارث دون مكان نرش: مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 2017

دروس مستفادة من زلزال )زالزل( نيبال 2015: تداعيات إعادة التأهيل شيبارد يب.اس، الندري ام.دي. 9، بدون مكان نرش: إعادة تأهيل ذوي اإلعاقات، 2016، مجلد 38، ص 910-13

الكوارث الطبيعية واإلصابات: ما الذي يجب أن يعرفه الجرّاح؟ بارثولدسون، صوفيا ورشي، جون فون. 2، 2018، تقارير الصدمات الحالية، مجلد 4، ص 103-108

 قاعدة البيانات الدولية للكوارث مركز بحوث علم أوبئة الكوارث

قاعدة البيانات الدولية للكوارث متاحة عىل /http://www.emdat.be ]مقتبس: 20 06 2019[

االنهيارات األرضية بنغالديش 2017: تصور إعادة التأهيل البدين. أودين يت، غوسني جيه، إسالم ام. بدون مكان نرش إعادة تأهيل ذوي اإلعاقات، 2019، مجلد 28 ص1-8

 PLOS Currents Disasters(، 16( تأثري الرباكني عىل البرشية: مراجعة تاريخية ألحداث 2009-1900 ومراجعة منهجية. دويس اس.، دانيالز إيه، دولينغ اس، غوروخفيتش واي، موقع

أبريل 2013. الطبعة 1

مرض فريوس إيبوال بيتشينغ إن، فينش إم، هوليهان يس.2014، املجلة الطبية الربيطانية، ص7348-5

إدارة إصابات األطراف أثناء الكوارث والرصاع اللجنة الدويل للصليب األحمر، منظمة الصحة العاملية. جنيفا: اللجنة الدولية للصليب األحمر،2016

http://healthcareindanger.org/ar/the-issue/:الرعاية الصحية يف خطر اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2019. متاحة عىل

 التوقف عن استهداف املدنيني واالحتواء اإلنساين. 2018. متاحة عىل: 

https://humanity-inclusion.org.uk/en/campaign/stop-bombing-civilians?gclid

اإلصابات االنفجارية: تأثري األسلحة التفجريية عىل األطفال أثناء الرصاع بدون مكان نرش: إنقاذ حياة األطفال، 2019

تقرير تأمني عاّمل املساعدة: األرقام يف ملحة ستودارد، إيه، هارمر، إيه وكزورنو، ام بدون مكان نرش.: النتائج اإلنسانية، 2018

http://www.unisdr.org/we/inform/terminology
http://www.emdat.be/
http://www.emdat.be/
http://www.emdat.be/
http://healthcareindanger.org/ar/the-issue/
https://humanity-inclusion.org.uk/en/campaign/stop-bombing-civilians?gclid
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2 الفصل 

املعوقات الرئيسة يف تقديم إعادة تأهيل مبكرة يف النزاعات 

والكوارث  

األهداف

بنهاية هذا الفصل ينبغي أن يكون مبقدورك فهم املعوقات التي يواجهها تقديم إعادة 

 تأهيل مبكرة يف النزاعات والكوارث، وهي تشمل:

التعامل مع أعداد كبرية من املصابني يف ظل إمكانات محدودة   

التمسك باملعايري املهنية واإلنسانية الرئيسة  

معرفة َمن الذي يكون أكرث عرضة للمخاطر يف النزاعات والكوارث  

الحفاظ عىل نفسك ساملًا وبصحة طيبة  
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 الفصل 2: 

املعوقات الرئيسة يف تقديم إعادة تأهيل مبكرة يف النزاعات والكوارث

مقّدمة

دراسة حالة

 لقد رضب زلزال مدينتك يف السادسة صباًحا – بيتك وأرستك الصغرية بخري، ولكن الكثري من املساكن يف املنطقة املحيطة بك قد ترضرت، وانسدت الطرق بحطام املباين.

  االتصاالت معطلة وال ميكنك االتصال بباقي أفراد أرستك )الكبرية( وأصدقائك.

 وتذيع اإلذاعة أن أالف األشخاص يُتوقع أنهم قد ماتوا وكل املستشفيات الرئيسة تغص بالفعل باملصابني. بالطبع هناك حديث عن البحث واإلنقاذ ووصول فرق طبية من 

خارج املنطقة املصابة، ولكنك ال تعلم متى. كام أنك ال تعلم بعد َمن قد بقي عىل قيد الحياة من مقدمي خدمات إعادة التأهيل )وزمالئك(. أنت حائربني دعمك ألرستك 

ومساعدتك باالحتياجات الرضورية يف منطقتك املحلية، وبني دورك كأخّصايئ إعادة تأهيل. 

 صورة 1: الدمار الذي أعقب زلزال بقوة 7,8 يف نيبال، 2015. حقوق الطبع محفوظة لـ

ADH/Timm Schamberger ©
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تشمل املعوقات النموذجية بالنسبة إىل أخّصائيي إعادة التأهيل ما ييل:

األعداد الغفرية من املرىض وكيفية ترتيب أولوية رعايتهم

يف األيام األوىل من املواقف ذات اإلصابات الجامعية، يكون هناك عدد كبريمن املرىض ومن املهم أن تكون قادًرا عىل ترتيب أولويات إعادة التأهيل. فلن يكون من املمكن 

معالجة كل املصابني الذين هم بحاجة إىل إعادة التأهيل،  وقد يكون هذا معوقًا جسياًم، ويعني أن وقت عالج املصابني ينخفض أيًضا. من األفضل غالبًا الرتكيز بداية عىل 

إدارة احتامالت األخطار، وقد يعظّم تثقيف املصاب والقائم برعايته من نتائج الخدمة وتحسني أدائها. يتفاوت ترتيب األولويات تفاوتًا واسًعا وفًقا للظرف، واإلمكانيات 

املتاحة، وبيان املصاب لحالته الصحية، ومهاراتك أنت، ولكن ترتيب األولويات املقرتح قد يشمل: 

1.  املصابون املحتمل تعرض حياتهم للخطر دون الحصول عىل إعادة تأهيل، مثل: ذوي اإلصابات املشكوك يف كونها يف الحبل الشويك، أو املصابني الذين 

هم بحاجة للحصول عىل تنفس عاجل )إن كان ذلك يف نطاق مامرستك التخصصية(.

2.  املصابون الذين تحتمل إصاباتهم تطوير مضاعفات رسيعة لديهم ما مل يحصلوا عىل إعادة تأهيل، مثل: املصابني بإصابات يف الحبل الشويك أو الحروق. 

3.  املصابون الذين قد يواجهون خروًجا مبكًرا من املستشفى أو الذين يُحتمل إخراجهم بأمان من وحدات رعاية األمراض الحادة وحصولهم عىل إعادة 

تأهيل )ومن ثَم إخالء أماكن لغريهم(، مثل املصابني املحتاجني إىل أجهزة مساِعدة، أو تثقيف، أو موعد متابعة )مثل:املصابني بكسور يف الطرفني 

السفليني عقب تعامل جراحي معها(.

4.  املصابون الذين تتحسن حالتهم الصحية رسيًعا من خالل حصولهم عىل إعادة تأهيل أو الذين قد يكونون معرضني لخطر تطوير بطيء ملضاعفات 

لديهم ، مثل املصابني ببرت حديث، أو املصابني املوضوعني يف الحامالت الرافعة، أو املصابني بإصابات يف املخ.

تستمر مشاكل ترتيب األولوية إىل ما بعد األيام األوىل، وقد تستمر يف النزاعات واألزمات الطويلة طوال مدة االستجابة، مع معّوق متواصل يتمثل يف املوازنة بني احتياجات 

 املصابني الجدد الذين يتطلبون إعادة تأهيل مبكرة، وذوي االحتياجات املتسمة باالستمرارية. يف تلك املواقف، يكون تثقيف املصاب والقائم برعايته وبرامج العالج

)"النشيطة" باستخدام التامرين، واألنشطة األدائية، واتّخاذ وضعيات( أموًرا أساسية، مع تثقيف املصابني أيًضا ليتعرفوا عىل املضاعفات املمكنة وكيف يلتمسون العون لها إن 

هي تطورت. وسائل العالج الطبيعية التي يقوم بها املعالِج )سواء أكانت الحركات املنفعلة، أو التمطيط، أو وسيلة عالجية أخرى( ال يوىص بها عادة أو أنها تكون منخفضة 

األولوية.

تتسبب النزاعات والكوارث يف جعل الخدمات الطبية مغلوبة بطالبيها. وهذا يخلق معوقات متعددة أمام تقديم رعاية إعادة تأهيل فاعلة وآمنة، رغم أن نوع وتأثري تلك 

ة الحالة الطارئة. ففي حني قد يكون لألقطار عالية الدخل منظومات صحية أرسع استجابة للمتغريات، إاّل أنها قد تكون أقل  املعوقات يتفاوت تبًعا للسياق، وخطورة، وحدَّ

اعتياًدا عىل التعامل مع تعقيدات وقائع اإلصابات الجامعية، ويف حني تكون املنظومات الصحية لألقطار األقل دخاًل أكرث عرضة لألخطار، فهي أكرث اعتياًدا عىل التعامل مع 

اإلصابات من النوع الناتج عن النزاعات أو الكوارث وعىل املامرسة الصحية بإمكانيات منخفضة. 
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 عند األخذ يف الُحسبان َمن الذي تعالجه )أو أين تقدم الرعاية(، من الرضوري أن تفعل ذلك بناًء عىل املبادئ اإلنسانية، وأن تأخذ يف االعتبار األخالق الطبية

األساسية. فاملبادئ اإلنسانية تقدم األسس القاعدية للترصف اإلنساين والتي ينبغي عىل أخّصائيي إعادة التأهيل الذين يعملون كمستجيبني إنسانيني يف أماكن النزاعات 

والكوارث التقيد بها. 

االستقالليةعدم االنحيازالحياديةاإلنسانية

يجب التعامل مع املعاناة اإلنسان حيثام 

وجدت. فالغرض من العمل اإلنساين 

هو حامية الحياة والصحة وضامن 

احرتام البرش.

يجب عىل العاملني اإلنسانيني عدم 

امليل إىل أحد الجانبني يف العداوات 

أو االنخراط يف مجادالت ذات طبيعة 

سياسية، أو عرقية، أو دينية، أو فكرية.

يجب القيام باألعامل اإلنسانية عىل 

أساس من الحاجة وحدها، وإعطاء 

األولوية للحاالت االكرث حرًجا وعدم 

التمييز عىل أساس من الجنسية، أو 

العرق، أو الجنس، أو الدين، أو العقيدة، 

أو الطبقة، أو املوقف السيايس.

يجب أن يكون العمل اإلنساين مستقاًل 

عن األغراض السياسية، واالقتصادية، 

والعسكرية، وغريهم مام قد يحمله 

العامل بالنظر إىل املناطق التي يُنّفذ 

فيها العمل اإلنساين.

)OCHA 2012 مكتب األمم املتّحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية( 

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OOM_HumPrinciple_Arabic.pdf

 صورة 2: أخصائية عالج طبيعي من HI تقدم إعادة تأهيل مبكرة يف مستشفى مزدحم بعد زلزال هايتي، 2010. حقوق الطبع محفوظة لـ

William Daniels / Handicap International ©

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OOM_HumPrinciple_Arabic.pdf
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الرعاية  التشغيل آمنة ملقدمي  بيئة  الذي تخدمه لك، وبذلك تساهم يف جعل  املجتمع املحيل  أمران مهامن يف دعم قبول  اإلنسانية وإبداؤها  باملبادئ  التمسك 

أنهم عاملون  يُفطَن إىل  أن  املحليني والدوليني معرضني لخطر  الصحية  الرعاية  النزاعات خاصة يكون كالًّ من أخّصائيي  أماكن  الطوارئ. ففي  الصحية يف ظروف 

الجميع مرحب بهم، وعدم جواز إدخال أسلحة،  بأن  تفيد  الصحية  املرافق  غري محايدين، حتّى وهم يعملون كمقدمي رعاية صحية. نصب الفتات واضحة خارج 

التقدير الفردي ألي مقدم رعاية صحية – ميكن أن تساعد  الرعاية ليس وفق  وتشمل إرساًء واضًحا ملعايري قبول املصابني أو الخدمات – بحيث يُفهم أن تلقي 

الثقافة املحلية، واعلم أن  القبول يف املجتمع. إن كنت عامل إعادة تأهيل دويل تساند عاملني محليني، فكن حساًسا ملعايري  الخطر وتعزز  يف خفض احتامل ذلك 

الخدمة. سلوكك سوف ينعكس عىل منظمتك وزمالئك، وغالبًا حتّى بعد أن تكون قد تركت 

تعّقد اإلصابات 

مع أن هذا املرشد الكتايب يتناول اإلصابات الطبية يف فصول متميز بعضها عن اآلخر مثل "البرت" و "الكسور"، إاّل أنه يف النزاعات والكوارث يتقدم يف الحقيقة الكثري من 

املصابني بإصابات متعددة معقدة، ما يعني حاجة املعالج ألن يكون ماهرًا يف مجاالت طبية متعددة. فقد يتطلب عالج إصابة واحدة أخذ إصابات أخرى يف االعتبار. فمن 

املعتاد أن تعالج مصابًا بكسور متعددة، وبرت، وحروق واضحة، والتي يجب التعامل معها جميًعا تعاماًل متزامًنا. 

افتقاد العاملني ذوي الخربة يف اإلصابات الكبرية

يف األماكن عالية الدخل، يتخصص الكثري من املعالجني رسيًعا يف مجاالت معينة، يف حني أنه يف األماكن منخفضة الدخل، يكون االحتامل أقل أحيانًا يف أن يندمج أخّصائيو 

إعادة التأهيل يف فرق طبية للحاالت الحرجة )يكون الفريق فيها متعدد التخصصات الطبية(. هناك نقص دامئًا تقريبًا يف العاملني ذوي الخربة يف اإلصابات الكبرية. يحتاج 

 صورة 3: شخص لديه إصابات متعددة يف الطرف السفيل حقوق الطبع محفوظة لـ

Davide Preti/HI ©
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املعالجون العاملون يف رعاية اإلصابات أن يكونوا قادرين عىل إعادة التأهيل األولية بأمان بالنسبة إىل كل املصابني، مبن فيهم ذوو اإلصابات العظمية، والعصبية، والتنفسية،  

واألنسجة الرخوة.

هناك صعوبات يف أن يُنتظَر من أخّصايئ العالج الطبيعي العام أن يعملوا يف اإلصابات الكبرية دون خربة سابقة – وعليه، فإن إدخال التدرّب عىل اإلصابات يف تدريب 

 األخصائيني مع التطوير املهني املستمر لهو أمر بالغ األهمية.

 يلزم إعطاء أدوار مناسبة للمعالجني غري املدربني تدريبًا مناسبًا، أو أن يُدّربوا رسيًعا ويخضعوا لإلرشاف عىل أدائهم. يف بعض الكوارث مؤّخرًا، استُجلب طالب العالج الطبيعي 

والتمريض – ملواجهة االحتياجات الطوفانية – وأسندت إليهم مهام أولية إلنجازها، يف حني أنه يف نيبال لعبت رابطة املعالجني الطبيعيني دوًرا أساسيًا يف تنسيق وتعبئة املزيد 

من املعالجني الطبيعيني لالستجابة لزلزال 2015. 

املامرسة الطبية والجراحية املتكّيفة 

ينبغي عىل الفرق الطبية أيًضا أن تغري من طريقة عملها يف الطوارئ – فالحصول إىل الخدمات املتخصصة ميكن أن يكون محدوًدا )عىل األقل بداية( وتتكيف خيارات 

التعامل تبًعا للبيئة والضغط عىل الخدمات. فمثاًل، يُحتمل أن تكون الرعاية املركّزة – حيثام توفرت – مكتظة. وينبغي أن تُعدل مامرسات التخدير، وقد يكون عىل املصابني 

بإصابات غري مهددة للحياة االنتظار وقتًا أطول من أجل التعامل معها تعاماًل باتًا. فاحتامالت خطر العدوى تعني أنه من املفّضل غالبًا التثبيت بدبوس خارجي )للعظم 

املكسور(، وإرجاء التغطية األولية ، والتنضري املتكررمن أجل )إزالة املواد الغريبة واألنسجة امليتة(، يف حني أن الوصول املحدود إىل التصوير والجراحة املتخصَصنْي قد يعني أن 

إصابات الحبل الشويك وإصابات الرأس الرضية قد يلزم التعامل معهام بتحفظ. يلزم عىل أخّصائيي إعادة التأهيل أن يكونوا معتادين عىل تلك املامرسات املتكيفة وأن يعّدلوا 

أساليبهم تبًعا لذلك. واملامرسات املتكيفة مفصلة يف كل فصل طبي. 

مكان العمل املعوِّق إلعادة التأهيل

يف الكوارث واسعة النطاق، من املعتاد معالجة املصابني بإصابات حادة خارج وحدات عالج األمراض الحادة – سواء يف ممرات املستشفى، أو تحت مظلة مركن سيارات، أو 

يف خيام معسكر رسمي أو غري رسمي؛ فيجري التعامل مع املصابني يف تشكيلة واسعة من األماكن. يتعاظّم هذا األمر يف املواقف التي تؤدي اىل تلف أو دمار مرافق الرعاية 

الصحية. ويُحتمل يف تلك املواقف أن يكون وجود دعم من فريق متعدد التخصصات أمر أكرث محدودية ، وتتعاظم احتامالت الخطر أكرث عىل املصابني إن هم واجهوا متابعة 

 صحية محدودة أو انعدام رسير مناسب لهم. فيلزم تعديل معالجة املصابني وتثقيفهم، خاصة بالنسبة إىل

 املصابني الذين يجري التعامل معهم عىل األرض، ويلزم تعديل التعامل اليدوي لحامية املصابني، والقامئني برعايتهم، والعاملني.

الوصول املحدود إىل املعدات

ميكن أن يُحد انعدام املعدات األساسية )مبا فيها األجهزة املساِعدة( من إعادة التأهيل؛ ففي كثري من املناطق ال يكون من املمكن رفع معّدل الجداول الزمنية للمصنعني 

ولالسترياد، وهو ما يسبب مشاكل متتد إىل ما بعد األسابيع األوىل من امللّمة الطارئة )ويستمر طوال النزاع(. لقد كان التحديد املسبق ألماكن وجود األجهزة املساعدة أمرًا 

ناجًحا يف املناطق ذات االحتامل العايل للخطر )كام كان يف نيبال قبل زلزال 2015(. بالنسبة إىل فرق طب الطوارئ EMTs الوطنية والدولية، تُلقي املعايري الُدنيا إلعادة 

التأهيل الضوء عىل املعدات الجوهرية )أوغري الجوهرية املوىص بها( الالزم نرشها يف املرحلة األوىل؛ غري أن تلك املعايري هي الدنيا، وهي موجهة إىل املستشفيات امليدانية 

وتكون من ثَم غري قابلة للنقل مبارشة إىل املرافق الثابتة لرعاية اإلصابات أو إعادة التأهيل. تُعترب التربعات الدولية شائعة يف الطوارئ، ولكن فحص درجة تناسب املعدات 

واستدامتها عن قرب أمر مطلوب )خاصة أجزاء الجسم االصطناعية( وتكلفتها )مثل الشحن أو الصيانة(. يجب أن تأيت فرق طب الطوارئ مصحوبة مبعداتها هي، ولكن حتى 

عند ذلك، تكون محدودة الكمية ويلزم محاصصتها.
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قد تكون إحدى األولويات – بناًء عىل دورك – هي تزويد ذوي الحاالت الطبية املوجودة سابًقا باألجهزة املساعدة إن كانت أجهزتهم قد ضاعت أو تحطمت وال يكونون 

آمنني دونها.

تشمل األمثلة العامة عىل معدات إعادة التأهيل املبكرة املفيدة )والتي ينبغي أن تشتمل عن نسخة لألطفال وأخرى للكبار( ما ييل:

ُعّكاز طبي مرفقي.  
عكاز طبي مزرابي )يُستند عليه بالساعد(.  

إطار للمشي)لمساعدة مصابي إحدى الساقين(.  

  كرسي متحرك )الستخدام المصابين داخل المستشفى وحين 
إخراجهم – يمكن تزويده بوسادة ضغط للجلوس(.

مسند للساق المبتورة.  

وسادة ضغط للنوم.  

جبيرة أساسية )مقوِّمة للكاحل والقدم، وللرسغ(.  

مرحاض متنقل )للتغوط(.  

شريط مطاطي.  

قد يكون مطلوبًا معدات أخرى وقًفا عىل دور واختصاص املعالج، وتشمل:

مقياس زوايا.  
سماعة طبّية.  

جهاز مراقبة ضغط الدم.  

مقياس تأكسد نبضي.  

عدة تجبير.  

سناد للعمود الفقري.  

انعدام املعلومات عن املالحظات الطبية

غالبًا ما يُعترب احتفاظ املصاب بصورة من املالحظات الطبية عن حالته مامرسة جيدة يف الطوارئ؛ غري أنه يف كثري من املواقف، تكون املالحظات مفقودة أو محدودة. 

ونتيجة لذلك، يكون من الصعب التيقن من العالج والفحوص التي خضع لها املصاب. وقد يكون األمر مشِكاًل بصفة خاصة حيثام ينعدم توثيق تحذيرات ما بعد العمليات 

أو اإلصابات، مثل منع املصاب من َحمل وزن أو تحديد مدى حركته. فيجب عليك يف غياب اإلرشاد املوثق الحصول عىل اإلرشاد من الطبيب – ما مل يكن األمر يف نطاق 

مامرستك – فيام يخص مشاكل مثل استقرار الكسور والقدرة عىل حمل األشياء الثقيلة. 

حواجز تعرتض اإلخراج اآلمن من املستشفى واملتابعة

اليزال تنسيق خطط إخراج املصابني من املستشفى ومتابعتهم واحًدا من أكرب املعوقات يف الظروف الطارئة، خاصة حيثام يكون املصاب قد نُقل من منطقة بعيدة، أو تكون 

البيوت قد تدّمرت. بسبب اغتصاص املستشفيات باملصابني، أو توقع تدفق املزيد منهم عليها، أو انعدام األمن، فقد يلزم نقل املصابني من وحدة عالج األمراض الحادة بأرسع 

ما ميكن، ومن ثَم يكون من املهم أخذ النقاط التالية يف االعتبار:

اإلخراج املبكر للمصابني بإصابات حادة  .1

  قد يؤدي انعدام أرَسّة شاغرة إىل إخراج ُمبكر عن املتوقع؛ وأحيانًا حاملا تستقر حالة املصاب بعد الجراحة. تضع اإلقامة القصرية يف املستشفى 

واإلمكانيات املحدودة ملتابعة املصاب ضغطًا متزايًدا عىل جلسات إعادة التأهيل األولية، ونشدد مجدًدا عىل أن تثقيف املصاب والقائم برعايته، 

وصيانة قاعدة بيانات، واألخذ يف الحسبان خطط املتابعة، كلها أمور حاسمة يف املرحلة املبكرة، وإاّل، فإن املصاب يغيب عن املتابعة. وحتى بالنسبة إىل 

املصابني ذوي اإلقامة الطويلة، يظل من املهم وضع خطط إخراج مبكرة لهم، ألن الظروف الطارئة قد ال ميكن التنبؤ بها. وإقامة معايري إلعادة التأهيل 

ومسارات للرعاية الطارئة قبل الواقعة ميكن أن يساعد عىل الحد من إخراج املصابني إىل بيئات غري آمنة. قد يكون ألخّصائيي إعادة التأهيل خالل 

امللّمة الطارئة دور يف التشجيع عىل أن يبقى املصابون يف املرفق الصحي إن كان إخراجهم منه يعرضهم للخطر. 
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إشكالية مقاصد التخريج  .2

  فّكر يف املقصد الذي سوف يخرج مريضك ليذهب إليه. فقد يكون )ضمن أشياء أخرى( بيته، أو معسكر أو مأوى نازحني، أو مرفًقا أدىن مرتبة، أو 

لإلقامة مع أصدقائه أو مع أرسة له. قد يسافر لعدة أيام، أو يقيم بجوار املستشفى. واألمثلة عىل املعوقات التي يواجهها املصابون حني خروجهم من 

املستشفى يف األماكن ذات الطوارئ تشمل النوم عىل أرضيات صلبة، وُعرسة إمكانية الوصول إىل معسكرات اإليواء، وعدم القدرة عىل الحصول إىل 

املساعدات املوزعة، وانعدام وجود قامئني عىل رعايته، وعدم إمكانية الوصول إىل املراحيض، وعدم قدرة املصاب عىل العودة إىل املستشفى بغرض 

متابعة حالته بسبب املسافة، أو التكلفة، أو عدم توفر املواصالت. فإن كان الشائع هو خروج املصابني إىل معسكرات اإليواء، حاول أن تعلم ماهية 

شاكلة بيئتها. فهذا يساعدك عىل حل املشكلة ووضع خطط عالج مناسبة قبل خروج املصاب.

دعم األرسة أو املجتمع أو كليهام  .3

  تنبّه إىل أنه قد يكون هناك انعدام للدعم األرسي/املجتمعي، فأولئك املتأثرون بالنزاع/بالكارثة الفجائية رمبا يكونون هم أيًضا قد فقدوا أرسهم، 

وأصدقاءهم، وبيوتهم، وأسباب عيشهم. إوِل انتباًها خاًصا لألطفال غري املصحوبني بآخرين، ولألشخاص ذوي اإلعاقات القامئة بالفعل، وكبار السن )انظر 

قسم العرضة للخطر أدناه(. 

 صورة 4: معسكر لالجئي الروهينجا، بانجالِدش، 2019. حقوق الطبع محفوظة لـ

Davide Preti/HI ©
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املتابعة  .4

  تؤثر الكوارث غالبًا عىل املجتمعات الريفية واملنعزلة؛ عىل البنية التحتية وطرق املواصالت، ما يجعل الوصول إىل الرعاية الطبية )وخاصة رعاية املتابعة 

وإعادة التأهيل( أمرًا صعبًا. يجوز إخالء املصابني بإصابات حرجة إىل مراكز حرضية أكرث مركزية لتلقي العالج، ولكن عىل أمل أن يعودوا إىل بيوتهم 

يف أقرب وقت ممكن. وباملثل، من النادر تقديم إعادة تأهيل للمدنيني عىل خط املواجهة يف النزاعات. يف كثري من االحيان، تستقر حالة املصاب ثم 

يُنقل ملزيد من الرعاية، ولكن مدة بقائه يف املرفق الصحي غالبًا ما تكون قصرية، وتجعل معوقات السالمة واألمن متابعة حالته معضلة. يزداد هذا 

األمر تعقيًدا يف مواقف النزوح، حيث يكون السكان يف حال انتقال، ما يخلق معضالت جّمة يف ضامن استمرارية الرعاية لهم. يف األحوال املثالية، تجري 

متابعة املصاب من ِقبل املستشفى الذي قام بعالجه األسايس، ولكن يف الطوارئ ال يكون هذا ممكًنا دامئًا. يف األيام املبكرة من الكارثة، ال يكون هناك 

يقني من نوع الخدمات واملرافق املتاحة أمام املصاب املحتاج إىل إعادة تأهيل طويلة األمد. غالبًا ما تُتاح الخدمات الخاصة مجانًا، ولكنها قد تتحول إىل 

مدفوعة الثمن الحًقا. ال تعطي املصابني افرتاضات أو وعوًدا غري قابلة للتحقيق بالحصول عىل الخدمات مستقباًل. وقد متثل املتابعة املجتمعية للمصاب 

هي أيًضا معضلة بسبب مشاكل السالمة واألمن والكم املستحِكم من املصابني. وبالنسبة إىل الِفرق الدولية – مثل فرق طب الطوارئ – قد تكون 

املتابعة أكرث إعاقة ، خاصة إن كانت مدة بقاء الفريق محدودة أو غري معلومة. 

التحويل الداخيل إىل خدمات إعادة تأهيل أخرى  .5

  ينبغي ألخّصائيي إعادة التأهيل أن يلعبوا دوًرا يف التأكد من تحديد املصابني املحتاجني إلعادة تأهيل، ومن أن آليات التحويل قامئة. وذلك يشمل 

وصل خدمات االستجابة للطوارئ مبرافق إعادة التأهيل يف املستشفيات واملرافق املجتمعية. إن املتابعة املناسبة هي أساس مردودات ناجحة للمصاب، 

ومن ثَم ينبغي أن يجري التنسيق لها من خالل آليات قامئة لتفادي االزدواجية. ويتم هذا يف الطوارئ الكبرية من خالل املجموعة الصحية أو خلية 

تنسيق ِفرق طب الطوارئ EMTCC. مؤخرًا، اشتمل احتواء أخّصائيي إعادة التأهيل يف التنسيق العام )كام يف نيبال يف 2015، واملوصل يف 2016( عىل 

مسارات إحالة وخطوط ساخنة مركزية التنسيق، لذلك من الحيوي أن ينخرط القامئون بإعادة التأهيل يف التنسيق. من املحتمل أن تقيم املنظامت 

الدولية غري الحكومية INGOs خدماتها حيثام تعجز الخدمات املحلية عن تلبية املتطلبات العالجية، ومن ثَم، يكون من املهم البقاء عىل دراية بكل 

الالعبني املشاركني يف االستجابة.

 يوجد مثال لنموذج اإلحالة عىل صفحة 42 من "املعايري والتوصيات الُدنيا لفريق طب الطوارئ بالنسبة إىل إعادة التأهيل":

 https://extranet.who.int/emt/sites/default/files/MINIMUM%20TECHNICAL%20STANDARDS.pdf

حيثام يكون بإمكانك إحالة مصاب، ينبغي إعطاؤه كل املعلومات عن إحالته وعالجه حتّى تاريخه كيام يتمكن هو أيًضا من متابعة حالته )مثل: معرفة ماهية خدمة 

األطراف االصطناعية وكيف يصل إليها(.

التعامل مع احتياجات إعادة التأهيل غري املتعلقة بالحاالت الطارئة

يف الجامعات السّكانية التي ال تتوفر فيها خدمات أو ال ميكن الوصول إليها، أو حيثام يكون الناس نازحني أو قد فقدوا املعدات األساسية، قد يحتاج ذوو اإلعاقة والضعف 

البرصي والسمعي ممن ال عالقة لهم بالحالة الطارئة الحالية الوصول إىل خدمات إعادة التأهيل. واملوازنة بني احتياجات أصحاب اإلعاقات والحاالت الصحية املزمنة وبني 

ذوي اإلصابات الحديثة قد يكون معضلة، خاصة حينام تكون املوارد من املعدات محدودة. ويكون ترتيب األولويات القائم عىل الحاجة العالجية أمرًا حيويًا )راجع أداة 

ترتيب األولوية السابقة وقسم املعايري األخّصائية أعاله(. 

https://extranet.who.int/emt/sites/default/files/MINIMUM%20TECHNICAL%20STANDARDS.pdf
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دمج الدعم الدويل

قد تخلق عروض املساعدات الدولية معضالت للمستجيبني املحليني. فبعض املساعدات الدولية قد تكون حيوية، يف حني أن َمن يبقى منهم ملدد قصرية من الوقت، أو غري 

املجّهزين لتلبية معوقات الدعم اإلنساين، قد يسحبون الوقت واملوارد من أيدي االستجابة املحلية. يظل مستجيبو إعادة التأهيل الدوليون الذين يعالجون املصابني خاضعني 

لنفس املتطلبات املهنية كام األمر يف الحاالت غري الطارئة، ويجب أن يسجلوا أنفسهم لدى السلطات القومية. ينبغي أن ال يسافر أخّصائيو إعادة التأهيل إىل منطقة نزاع أو 

كارثة، ما مل يكونوا مسجلني كجزء من فريق طب طوارئ EMT أو منظمة غري حكومية INGO، لتقديم العالج. فينبغي أن يستعد املستجيبون الدوليون من حيث اللغة 

واألهلية الثقافية حاملا يعلمون بقرار نرشهم. وينبغي أن يكونوا أيًضا حساسني لوضع وخربة زمالئهم املحليني، ومدركني للفروق يف املستحقات املالية، والسكن، والرتتيبات 

األمنية فيام بني للعاملني الدوليني والقوميني. للتخفيف من التبديل الرسيع املحتمل للعاملني الدوليني يف األسابيع األوىل، يجب إقامة مراكز اتصال وآليات إحالة واضحتني 

وتسليمهام للمستجدين منهم. يتوفر مزيد من املعلومات يف: االستجابة للكوارث دوليًا Responding Internationally to Disasters: مرشد كتايب ملا تفعل وما ال تفعل 

:A Do’s and Don’ts Guide for Rehabilitation Professionals ألخّصائيي إعادة التأهيل 

 https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/uk/document/responding-disasters-dos-and- donts-guide-rehabilitation-professionals-april-2016.pdf

إقامة معايري املامرسة يف النزاعات والكوارث 

عىل الرغم من مواجهة أخّصائيي إعادة التأهيل لفيض من االحتياجات، من الحيوي أن يحافظوا عىل مستويات مناسبة من املامرسة املهنية مع املصابني. وهذه تشمل املعايري 

املهنية )مثل تلك املنشورة بواسطة االتحاد العاملي للعالج الطبيعي WCPT، واالتحاد العاملي للمعالجني االنشغاليني WFOT( وأيًضا املعايري األشمل الخاصة باإلنسانية، مثل 

.WHO املبادئ اإلنسانية، مبادئ "ْسفري ستاندارد"، واملعايري والتوصيات الُدنيا لفريق طب الطوارئ من منظمة الصحة العاملية

املعايري املهنية

:WCPT املبادئ األخالقية الخاصة باملهنة )سواء أكانت قومية أو دولية( يستمر تطبيقها يف أماكن امللامت الطارئة. لقد نرش كل من االتحاد العاملي للعالج الطبيعي 

https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/WCPT-DoP-Ethical_Principles-Aug07.pdf 

:WFOT واالتحاد العاملي للمعالجني االنشغاليني 

https://www.wfot.org/resources/code-of-ethics 

مبادئ أخالقية ملهنهام.

مجال املامرسة

قد يعوق الَكم الهائل والتنوع للحاالت التي تُواَجه يف الطوارئ مجال مامرستنا. فينبغي أن يعمل املعالجون يف حدود مجال مامرستهم املهنية، كام يعرّفها القطر الذي 

يعملون فيه. وحتّى يف الطوارئ، ينبغي أن ميارس أخّصائيو إعادة التأهيل مهنتهم فقط يف املناطق التي يكونون فيها آمنني كأفراد ومؤهلني للقيام ذلك. يجوز لك أن تلتمس 

الدعم من داخل الفريق، أو من املستجيبني اآلخرين، إن كان األمر خارج مجالك.

https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/WCPT-DoP-Ethical_Principles-Aug07.pdf
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توثيق املعلومات

موافقة املصاب ، ومراعاة رسية معلوماته

مبادئ املوافقة عن علم باألمر ورسية أحوال املصاب أمر حيوي خالل الطوارئ؛ فينطبق لذلك كل من سياسة املوافقة عن علم من االتحاد العاملي للعالج الطبيعي WCPT، و"املعايري الدنيا" 

من املسعفني الطبيني EMT يف ظروف الطوارئ. 

قاعدة البيانات

حفظ سجل مركزي ببيانات املصابني الذين تعاينهم أمر حيوي، لضامن إمكانية متابعتهم، ولإلبالغ عن األمناط العامة الحتياجات لالستجابة. ومعظم الخدمات تحفظ 

بالفعل قاعدة بيانات، ولكنها يف خضم امللمة الطارئة ميكن أن تكون مضطربة أو بحاجة إىل تنقيح. والغرض من وجود قاعدة بيانات هو التمكني من تتبع ومتابعة املصابني، 

وللتمكني من التبليغات العمومية واملساهمة يف استجابة منسقة. وتشمل العنارص الُدنيا املوىص بها لقاعدة بيانات إعادة التأهيل ما ييل:

اسم املصاب.  

جنس املصاب.  

تاريخ امليالد أو العمر.  

رقم الهاتف )أو رقام هاتفيًا ألحد أفراد األرسة أو األصدقاء إن مل يكن للمصاب هاتف(.  

نوع اإلصابة أو التشخيص )كجزء من منظومة تصنيف متفق عليها طوال االستجابة – يف األحوال املثالية(.  

العنوان أو املقصد الذي يخرج إليه املصاب )إن كان معلوًما(.  

نوع املتابعة املطلوب )ويشمل أي معطيات طبية، أو معدات، أو إعادة تأهيل تخصصية(.  

ميكن ألخّصائيي إعادة التأهيل املساعدة يف إرشاد االستجابة عموًما بتسجيل واإلبالغ عن أنواع اإلصابات )عادة من خالل آلية تنسيق مركزية، مثل مركز عمليات الطوارئ 

الصحية HEOC(. فمثاًل، إبالغ أخّصائيي إعادة التأهيل عن أعداد إصابات الحبل الشويك أو حاالت البرت ميكن أن يساعد عىل ضامن تعبئة اإلمكانيات املناسبة )كالسعة 

الرسيرية، وخدمات األطراف االصطناعية، وغريهم(.

تتوفّر أمثلة أشمل عىل مجموعات البيانات – للِفرَق القامئة متعددة التخصصات – مثل تلك املحتواة يف مرشد اللجنة الدولية للصليب األحمر ICRC: التعامل مع إصابات 

:Management of limb injuries during disasters and conflicts األطراف خالل النزاعات والكوارث 

https://icrc.aoeducation.org/files/downloads/A_Field_Guide_Low_res.pdf 

 وبالنسبة إىل املسعفني الطبيني EMT: مجموعة البيانات الدنيا للمسعفني الطبيني:

 https://www.mdsgateway.net/

توثيق التقييامت والعالجات 

التوثيق الفعال أمر حيوي حيثام يتعامل أخّصائيون أو فرق طبية متعددون مع املصاب خالل مسار عالجه، وإاّل، فإن الفهم الشامل لرعايته الطبية حتى تاريخه يكون بالتايل 

مفقوًدا. فانعدام التسجيل املنظم أمر مرض بأي استجابة منسقة. وعموًما، كثريًا ما يُهمل التوثيق خالل الطوارئ وهو ما قد ينتج عنه ازدواجية العالج أو خطأ فيه. 

إن صيانة سجل بتقييامت املصابني، وعالجاتهم، وخطط العالج املستقبلية لهم ألمر حيوي. إلنه:

يتفادى ازدواجية األسئلة أو العالج ويوفر الوقت.  

يضمن العلم مبوانع االستعامل والتحذيرات.  

ميّكن املعالجني من مراقبة تقدم العالج والتعرف عىل املضاعفات.  

ميّكن األفراد أو الِفرق األخرى من متابعة الرعاية بسهولة.  

يبّسط اإلحاالت.   

يضمن محاسبة من نعمل معهم ومن نعمل ألجلهم.  
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ينبغي أن يضمن أخصائيو إعادة التأهيل توثيق كل تدخالتهم؛ فاملالحظات ينبغي أن تكون مقروءة، مع تفادي استخدام اإليجاز يف التعبريات )االختصارات(. حاليًا، ال يوجد 

)WCPT معايري املامرسة من( WCPT خطوط إرشادية للمعالجني االنشغاليني؛ ومن ثَم ينبغي االلتزام باإلرشاد املوضوع من ِقبل االتحاد العاملي للعالج الطبيعي 

https://www.wcpt.org/guidelines/records-management 

يوجد مزيد من املعلومات التفصيلية عام يجب أن تضّمنه يف تقييمك ومعالجتك يف الفصل 3. 

إدارة السجالت

ينبغي أن تُدرج مالحظاتك - كلاّم أمكن - عن إعادة التأهيل يف امللف العالجي الرئيس للمصاب. فإن مل يكن ذلك ممكًنا، ينبغي حفظ سجل منفصل له.

 لقد ُعرفت ملكية السجالت الطبية بأنها مجال مثري للجدل يف الطوارئ )انظر التعامل مع إصابات األطراف خالل النزاعات والكوارث -

  https://icrc.aoeducation.org/files/downloads/A_Field_Guide_Low_res.pdf( غري أن من الحيوي - حينام يتلقى املصاب عالًجا من أكرث من فريق واحد

 - أن يبقى نوع ما من السجالت العالجية )إما كاماًل أو ملخًصا( مع املصاب يك يستطيع عامل الرعاية الصحية اآلخرون أن يروا العالج الذي خضع له. 

قد يكون املصابون يف أماكن النزاعات أكرث أمًنا إن جرى تعريفهم باستخدام معرف رقمي بداًل عن استخدام اسامئهم. إضافة إىل ذلك، ينبغي أن تأخذ يف حسبانك تقديم 

بيانات غري معرّفة للشخصية لحامية املصابني إن طلبت منك الحكومات سجاًل بالرعاية الطبية املقدمة لهم. وبغض النظر عن الظرف، ينبغي حفظ أي بيانات حفظًا آمًنا 

ومؤّمًنا، مبا يضمن الرسية.

األبحاث يف النزاعات والكوارث

البحث خالل إعادة التأهيل املبكرة يف النزاعات والكوارث مطلوب لتحسني الجاهزية واالستجابة. فمن املهم تحصيل البيانات وجمع األدلة من أجل إرشاد االستجابات 

املستقبلية. املحافظة عىل رسية بيانات املصابني أمر حيوي، ويجب يف عملية تحصيل البيانات وضع رعاية املصاب وكرامته قبل أي غرض مستهدف من البحث. إضافة إىل 

ذلك، ينبغي القيام بكل األبحاث داخل هذا السياق، والحصول عىل اعتامد بإخالقيات البحث، والحصول – يف الحاالت املثىل – عىل اعتامد أخالقي من لجنة أو هيئة محلية 

إلخالق األبحاث. 

حامية َمن هم أكرث تعرًضا للخطر 

تعرّض أجواء النزاعات والكوارث الناس أكرث ألخطار التمييز، أو لالعتداء أو لكليهام، وخاصة األطفال، والنساء، واملسنني، وَمن بهم إعاقة أو حاالت مرضية مزمنة )منظمة 

الصحة العاملية، 2013(. ويف بعض الظروف، قد يشمل أيًضا أقليات عرقية أو دينية معينة. فيلزمنا أن نكون مدركني للعوامل التي ميكن أن تجعل أشخاًصا معينني أكرث عرضة 

للخطر، وأن نترصف عىل هذا األساس.

النوع: اعلم أن النساء، والرجال، والبنني، والبنات يترضرون ترضًرا متفاوتًا يف النزاعات والكوارث. فالبنات والنساء خاصة يواجهن احتامالت أكرب لألخطار يف أثناء وبعد 

النزاعات والكوارث: فالعنف القائم عىل النوع قد يزيد يف أوقات انعدام االستقرار، بجانب أن النساء والبنات قد يواجهن أيًضا عبئًا أكرب من مهام الرعاية )مثل التزويد 

 بالطعام واملاء( ورعاية املرىض واملصابني. ميكنك الحصول عىل مزيد من العلومات من صندوق األمم املتحدة للسكان UNFPA يف العنوان:

 https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/15-830_Minimun_Standards_Report_ARABIC.2016-12-12.final_.Web_PDF.pdf

العمر: يف حني أن األطفال عىل األخص قد يكونون عرضة للخطر خالل الطوارئ )انظرأسفله(، يترضر األشخاص املسنني أيًضا بشكل اليتناسب مع سنهم من النزاعات 

والكوارث. فقد يكونون أكرث عرضة للخطر، وأقل قدرة عىل الفرار، والوصول إىل املعونات اإلنسانية. إنهم غالبًا ما يلعبون أدواًرا رئيسة داخل األرس والجامعات، وغالبًا ما تزيد 

 أهميتها يف األزمات )رعاية األحفاد - مثاًل(. ميكن الحصول عىل املزيد للقراءة من ِهلب إيج HelpAge هنا:

https://www.helpage.org/ what-we-do/emergencies/older-people-in-emergencies/

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/15-830_Minimun_Standards_Report_ARABIC.2016-12-12.final_.Web_PDF.pdf
https://www.helpage.org/ what-we-do/emergencies/older-people-in-emergencies/
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اإلعاقة: ذوو اإلعاقة من الناس قد يترضرون من الكوارث ترضًرا ال يتناسب مع إعاقاتهم. فهم أكرث احتاماًل ألن يُنسوا يف االستجابات للطوارئ، أو يفشلوا يف االستفادة من 

الخدمات اإلنسانية بسبب الحواجز البيئية، أو البدنية, أو االجتامعية. وينبغي أن يكون أخّصائيو إعادة التأهيل متفهمني للمشكالت التي قد تؤثر عىل إعادة اندماج املصابني 

يف جامعاتهم، مثل مشكلة وصمة اإلعاقة، باإلضافة إىل الوصول إىل الخدمات األساسية والتكيّف البيئي. اقرأ املزيد عن األعامل اإلنسانية الحتواء اإلعاقة من منظمة الصحة 

 العاملية )2013( – "مذكرة إرشادية حول اإلعاقة والتعامل مع احتامالت مخاطر الطوارئ من أجل الصحة":

 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/90369/9789241506243_eng.pdf

تركيز عىل األطفال املعرضني للخطر

األطفال أكرث عرضة للخطر من البالغني لالستغالل واالعتداء بسبب أعامرهم، وأحجامهم، ومحدودية مشاركتهم يف اتخاذ القرارات.  ويف الطوارئ غالبًا ما تتعطّل األنظمة 

التي تحمي األطفال، مبا يف ذلك البناء األرسي والجامعي، وقد ينفصل األطفال عن أرسهم، ما يعرضهم للخطر. األطفال غري املصاحبني لذويهم أو املنفصلني عنهم يكونون أكرث 

عرضة لخطر اإلصابة، واالعتداء، واالستغالل، مبا يف ذلك اإلتجار بهم أو تشغيل الجامعات املسلحة لهم. 

1.  تأكد – أواًل وقبل كل يشء – أن أخّصائيي إعادة التأهيل ال يشكلون احتاماًل للخطر عىل َمن نعمل معهم، وذلك بضامن غربلة العاملني الجدد 

وتعيينهم التعيني املناسب – حتى يف الطوارئ.

ال تفصل أبًدا طفاًل عن أرسته أو القائم برعايته. حاول مل األطفال إىل أرسهم يف أجواء مالمئة لهم، واحمهم من املشاهد املفجعة.  .2

3.  ينبغي أن يكون أخّصائيو إعادة التأهيل عارفني ملركز االتصال الخاص بالحامية يف منظمتهم، ويعرفون َمن، وكيف، ومتى يصّعدون إليه أوجه 

قلقهم؛ خاصة حول حامية األطفال.

ينبغي أن يكون األفراد واملنظامت عىل إلفة باملعايري الدنيا لحامية األطفال يف األعامل اإلنسانية.  .4

5.  تفهم عىل مهل القواعد االجتامعية والسلوكيات املتوقعة بالنسبة إىل البنات والبنني ذوي األعامر املتغايرة يف ثقافة املجتمع الذي تعمل داخله. 

فسوف يساعدك ذلك عىل التعرف عىل أوجه القلق، باإلضافة إىل تخطيط الخدمات والعالجات.

:GPC تتوفر ثروة من املصادر عن الحامية يف الطوارئ من املجموعة العاملية للحامية 

http://www.globalprotectioncluster.org

السالمة واألمن 

ترتفع احتامالت الخطر عىل السالمة واألمن يف املواقف غري اآلمنة، وعليه حينام تعمل يف ملّمة طارئة يجب أن تكون األولوية لسالمتك وأمنك الشخصيني. هذه البواعث عىل 

القلق هي ظرفية االرتباط، ولكن ما يجدر تذكره أن املخاوف املعتادة عىل السالمة الشتخصية التي قد تصادفها يف الظروف األكرث أمًنا تظل هي أكرث مصادر الخطر احتاماًل – 

حالتك أنت الصحية األساسية، والجرائم الصغرية، وحوادث املرور عىل الطرق - بصفة خاصة.

 املرشد: "االستجابة للكوارث دوليًا": مرشد كتايب ملا تفعل وما ال تفعل ألخّصائيي إعادة التأهيل

Responding Internationally to Disasters: A Do’s and Don’ts Guide for Rehabilitation Professionals، قراءته أمر جوهري قبل السفر يف استجابة، فهو يلقي 

الضوء عىل احتامالت الخطر جراء االنتشار انفراديًا، أو دون التحيل بالخصال األساسية والخربة. 

أساسية                                           نقاط 
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قبل أن تبدأ العمل، ينبغي أن تقدم لك منظمتك موجزًا حول السالمة واألمن. املشاكل العامة التي يتضمنها مثل ذلك املوجز عادة هي السفر، واالتصاالت )مبا فيها شبكات 

التواصل االجتامعي(، والسالمة الثقافية )ذات الصلة بثقافة املجتمع اآلخر(، والعالقة بالجامعات، والسامت املتعلقة بتقديم خدمات رعاية صحية منصفة.

تتغري مواقف النزاعات والطوارئ برسعة؛ فمن الجوهري أن تحلل بصفة مستمرة الظرف واحتامالت الخطر املرتبطة به )مستخدًما مصادر متعددة(، وأن تكون مدركًا 

إلجراءات األمن من منظمتك ومراعيًا لها. إن حامية عامل املعونة أمر منصوص عليه يف القانون اإلنساين الدويل والقواعد الحاكمة للنزاع املسلح غري الدويل )الداخيل(. غري أن 

هناك تآكل واضح – مع االنحسار يف النزاعات الدولية والزيادة املقابلة يف النزاعات غري الدولية التي تشتمل عىل جامعات مسلحة غري حكومية يدفعها غالبًا فكر سيايس، أو 

ديني، أو عرقي – تآكل يف احرتام األطر القانونية التي تحمي عامل املعونة. ففي 2017، وقعت 158 حادثة عنف كبرية ضد العمليات اإلنسانية يف 22 قطرًا، ترضر منها 313 

عامل معونة – أكرث من %90 منهم كانوا عاملني يعملون داخل بالدهم. 

 يتوفر تدريب إضايف عن العمل يف األجواء غري اآلمنة مثل تدريب األمم املتحدة: "كُن آمًنا BSAFE" )متاح بعدة لغات(:

 ، https://training.dss.un.org/course/category/6 

 أو التدريب املتوفر عىل منصات التدريب اإلنسانية مثل:

.https://kayaconnect.org/?lang=ar أو https://ar.disasterready.org/

الرعاية الصحية يف خطر

غالباً ما يكون أمن وسالمة مرافق الرعاية الصحية غري مستقّرين ويتسببان يف قيوًدا عىل تقديم الرعاية الصحية. فعىل الرغم من أن معاهدة 
جنيف تحمي الرعاية الصحية، إاّل أن هناك هجامت متزايدة عىل عامل الرعاية الصحية، ومرافقها، وسياراتها، وأكيد، عىل املصابني. "الرعاية 
الصحية يف خطر HCID" هي مبادرة لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية تهدف إىل تناول مشكلة العنف ضد املصابني، وعامل 

الرعاية الصحية، ومرافقها، وسياراتها، وضامن وصول آمن وتقديم الرعاية الصحية يف النزاعات املسلحة والطوارئ األخرى. 

يف العام 2016، بالتوافق مع قوانني حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين، تبنى مجلس األمن التابع لألمم املتحدة قراًرا يشجب الهجامت 
عىل الجرحى واملرىض وتهديدهم، وعىل العاملني اإلنسانيني والطبيني الذين يقدمون رعاية صحية، وعىل معداتهم، ومواصالتهم، ومرافقهم، 

مبا يف ذلك املستشفيات. ومع ذلك، استمرت الهجامت عىل مرافق الرعاية الصحية، وقد علقت يف السنوات األخرية أنشطة الرعاية الصحية يف 
اليمن، وسوريا، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب السودان بسبب الهجامت عىل العاملني، أو املصابني، أو عىل املرافق مبارشة. تقديم 

الرعاية الصحية يف املواقف الطارئة قد يستلزم تقديم رعاية صحية يف أقطار يجرم فيها القانون املحيل األخّصائيني الصحيني الذين يقدمون 
خدمات إىل جامعات بعينها، أو يتالعب أحد أطراف النزاع بتقديم )أو منع( الرعاية الصحية ملصابني معينني. قد تتحرّش مبقدمي الرعاية 

الصحية أيًضا جامعات مسلحة غري حكومية أو قوات شعبية )مليشيات( متحاربة - أو تستهدفهم - لشكها يف أعامل املنظامت الدولية غري 
الحكومية، أو قد تتحني فرصة للمطالبة بفدية.

رعايتك لنفسك 

ضامن طيب حال وسالمة الذين يستجيبون إىل الطوارئ أمر بالغ األهمية. فالطبيعة املتأصلة ألماكن النزاعات والكوارث تعني أنه قد يكون هناك احتامل خطر بارز عىل 

صحتك أنت البدنية والعقلية.

ساعات العمل الطويلة، والظروف البيئية الخشنة، والغذاء املقيَّد، والضغط الزائد، والتعرض لكل من األحداث املؤسفة واألمراض السارية )يف بعض األحوال( قد تؤثر جميعها 

 PPE عىل صحتك. فيجب أن تنال فرتات راحة مناسبة من العمل، وكن عىل علم بالجائحات املرضية املعدية وتوجهاتها، وتأكد من استعامل معدات الحامية الشخصية

املناسبة، والتزم بالنظام التطعيمي.

https://training.dss.un.org/course/category/6
https://kayaconnect.org/?lang=ar
https://ar.disasterready.org/
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املشاكل الصحية العقلية، مثل االكتئاب، والتوتر، و"االحرتاق" )افتقاد القدرة عىل مواصلة العمل(، هي أمور موثقة توثيًقا أكيًدا عن عامل األعامل اإلنسانية واملتطوعني. ومن 

املعروف أن املتطوعني القوميني يترضرون بصفة أخص. ليس فقط ألنهم يعايشون نفس عامل اإلجهاد من ضغط العمل، ولكن ألنهم قد أتوا أنفسهم من جامعات مترضرة. 

فهم يعانون نفس الضياع، والحزن مثل َمن يدعمونهم، ولكن دون ذات التدريب، والدعم، والبنية الطبية التي لدى العامل األخّصائيني. 

إنها ليست مجرد واقعة إصابات لألفراد )مثل هجمة من العنف أو زلزال(، ولكنها أيًضا ضغط حمل العمل الثقيل، وعدم االتفاق مع الزمالء، والساعات الطويلة، وافتقاد 

الوقت لرعاية النفس، التي هي كلها عوامل رئيسة مساهمة يف التوتر.

رعاية الذات

رعاية الذات هي أمر حيوي لضامن قدرتك عىل االستمرار يف العمل بأمان يف أجواء متجهمة. والطرق التي تتم بها رعاية الذات تشمل:

ضامن فرتات راحة بالقدر املطلوب.  
التامس دعم زميل/مدير لك، والحصول عىل الدعم النفيس واالستشاري )حتى ولو كان بعيد املسافة(.  

  انتباهك إىل العالمات التحذيرية يف نفسك ويف اآلخرين ومناشدتك للدعم بخصوص عالمات االحرتاق )افتقاد القدرة عىل املواصلة( والضغط البالغ مثل 
التغري يف السلوك، أو صعوبة النوم، أو السلوك املعرِّض للخطر، أو معاناة االنطواء، أو حاالت الهياج، أو الضغط النفيس.

منهجيات املواجهة السلبية للمشاكل )مثل تعاطي املخدرات، أو اإلرساف يف تعاطي الخمور، أو العمل املفرط( شائعة الحدوث وقد ترتبط باختالالت صحية عقلية يف عاّمل األعامل 

اإلنسانية. للضغط وافتقاد القدرة عىل املواصلة أثر مناوئ عىل قدرة املنظامت عىل تقديم خدمات لألشخاص املترضرين مبارشة من ملّمة طارئة. ومن ثَم، يكون من مصلحة كل واحد أن 

يعطي األولوية لرعاية الذات والتعامل مع الضغط كلام أمكن.

 لقد نرش االتحاد الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر IFRC مرشَديْن كتابيني حقليني عن رعاية الذات، أحدهام هو: "التعامل مع الضغط يف ميدان العمل":

https://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/managing-stress-en.pdf 

 واآلخر هو: "رعاية املتطوعني – أدوات دعم نفيس":

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2018/02/Volunteers-NEWARABIC-FINAL-240615.pdf

 صورة 5: فريق HI يشارك يف دوري كرة قدم، نيبال 2015 حقوق الطبع محفوظة لـ

Claire Wissing / Handicap International ©

https://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/managing-stress-en.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2018/02/Volunteers-NEWARABIC-FINAL-240615.pdf
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املراجع الرئيسة

 االستجابة للكوارث دوليًا Responding Internationally to Disasters: مرشد كتايب ملا تفعل وما ال تفعل ألخّصائيي إعادة التأهيل

A Do’s and Don’ts Guide for Rehabilitation Professionals 

 منظمة اإلنسانية والدمج HI، 2016. متوفر يف:

https://humanity-inclusion.org.uk/sites/uk/files/documents/files/responding-disasters-dos-and-donts-guide-rehabilitation-professionals-april-2016.pdf

.Management of limb injuries during disasters and conflicts التعامل مع إصابات األطراف خالل النزاعات والكوارث 

ICRC، 2016 جنيف اللجنة الدولية للصليب األحمر  

https://icrc.aoeducation.org/files/downloads/A_Field_Guide_Low_res.pdf

.WCPT، 2015 دور أخّصائيي العالج الطبيعي يف التعامل مع الكوارث.  االتحاد العاملي للعالج الطبيعي 

https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/resources/reports/WCPT_DisasterManagementReport_FINAL_March2016.pdf

 مذكرة إرشادية حول اإلعاقة والتعامل مع احتامالت مخاطر الطوارئ من أجل الصحة – منظمة الصحة العاملية، 2013. متوفرة يف:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/90369/9789241506243_eng.pdf

.WHO ، 2016 املعايري الفنية والتوصيات الُدنيا لفريق طب الطوارئ إلعادة التأهيل من منظمة الصحة العاملية 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252809/9789246549641-ara.pdf?sequence=15&isAllowed=y

 املعايري الدنيا لحامية األطفال يف األعامل اإلنسانية، مجموعة عمل حامية األطفال، 2019.

https://spherestandards.org/ar/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/

:.Strohmeiher H., Scholte W. 10, s.l  .العوامل املرتبطة باملشاكل الشائعة للصحة العقلية لدى العاملني يف األعامل اإلنسانية يف جنوب السودان 

املكتبة العامة للعلوم Public Library of Science )PLoS( One: ، 2018، الجزء 13.

دعم الصحة العقلية والنفسية: َمن يرعى املتطوعني؟ Dinesen C. s.l.: شبكة مامرسة األعامل اإلنسانية، 2018.

 تحليل باملوضوع لعوامل اإلجهاد ومنهجيات املواجهة لدى عامل املعونة: األبعاد العملية، والنفسية، والحياتية، واالجتامعية.

Young T. K., Pakenham K. I., Norwood M. F.   19, s.l. األعامل اإلنسانية الدولية Int J Humanitarian Action, 2018، الجزء 3.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252809/9789246549641-ara.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://spherestandards.org/ar/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
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3 الفصل 

 الفصل 3: التأهيل املبكر تقييم املريض

ومعالجته - األساسيات

األهداف:

بنهاية هذا الفصل، سوُف تكوُن قادًرا عىل: 

  فهم أهمية الوقاية من العدوى ومكافحتها يف النزاعات والكوارث ودور 

أخصايئ إعادة التأهيل يف ذلك

امتالك املعرفة إلجراء تقييم عام إلعادة التأهيل املبكر  

فهم سبب اختالف مناهج التقييم والعالج يف أوضاع النزاعات والكوارث  

  تكون عىل درايٍة مبوضوعات اإلدارة الرسيرية الرئيسية العامة، مبا يف ذلك إدارة 

األمل والتهابات الجروح واإلصابات الفائتة
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 الفصل 3: 

 التأهيل املبكر تقييم املريض

ومعالجته - األساسيات

مقدمة

دراسة الحالة

أنت تعمل يف أحد املستشفيات أثناء نزاٍع ما، ويف األسبوع املايض كانت هناك غاراٌت جويٌة متكررة يف مناطق مكتظة بالسكان. وقد أعطيت األولوية لرؤية امرأة تبلغ من 

العمر 24 عاًما. لديها برتٌ جديٌد عرب الفخذ )غري مغلق – لإلغالق األسايّس املتأخر( يف ساقها اليمنى ولديها مثبت خارجّي مع جرح مفتوح كبري يف ساقها اليرسى. كام فقدت 

ثالثة أصابع من يدها اليمنى. ولديها عدٌد من الجروح البسيطة الناتجة عن الشظايا. وقد أصبحت اآلن مستقرة طبيًا بعد تسليمها من الفريق الطبّي. يشعر الفريق بالقلق 

من أنها ال تتجاوب معهم عىل اإلطالق، ويوضحون أنها عندما وصلت، كانت ترصخ بشأن طفليها. ومل يكن برفقتها أحد. ليس لديك أخصايئٌّ نفيّس أو أخصايّئ اجتامعّي يف 

فريقك، وطلب الجراح منك تقييمها.   

ق، كام هو الحال يف أي صدمة كبرية. لكن بالرغم من ذلك يف حاالت الكوارث والنزاعات، يكوُن الشعوُر  عة بشكل ال يُصدَّ لقد شهد أولئك الذين نعمل معهم أحداثًا مروِّ

بذلك أعمق غالبًا، مع تأثري ليس قارًصا فقط عىل الفرد. ويف كثريٍ من األحيان، يفقد املرىض أفراًدا من األرسة وأصدقاء ومنازل واستمرارية العيش. ويف بعض الحاالت، قد تكون 

إصاباتهم مصدر قلق ثانوّي بالنسبة لهم عند مقارنتها بالخسائر األخرى التي عانوا منها. غالبًا ما يكون أخصائيو إعادة التأهيل من بني املتخصصني القالئل الذين يقضون وقتًا 

يات أمام تقييم  م هذا الفصل بعض التحدِّ مطوَّالً مع املرىض يف األيام األوىل من االستجابة، وكجزٍء من تقييامتنا، سيكشفون غالبًا عن حقائق مؤملة حول ظروف املريض. يقدِّ

املرىض وعالجهم يف ظل مثل هذه الظروف. 

إنه ملن الرضورّي الحفاظ عىل حٍد أدىن من معايري رعاية املرىض والقدرة عىل تحديد املضاعفات الشائعة، كام طالعنا يف الفصل 2، حتى عند العمل يف حاالت الكوارث أو 

النزاعات. ويف حني أن عنارص هذا الفصل قد تبدو أساسية، إال أن تجربة املؤلفني تفيُد بأنه يف سياقات الطوارئ، يكوُن الفشل يف االلتزام باألساسيات غالبًا هو ما يخلق الخطر 

األكرب. 

من املسلم به أن أخصائيي إعادة التأهيل قد تلقوا مستوياٍت مختلفة من التدريب يف سياقاٍت مختلفة، وبالتايل فإن الهدف من هذا الفصل يتمثَّل يف خلق فهٍم مشرتك 

م نحو إدارٍة مرهونة بالحالة يف الفصول الستة التالية. ولن تُكرَّر  حول ماهية املعايري األساسية لتقييم إعادة التأهيل والعالج يف حاالت الطوارئ. وهذا أمٌر رضورّي قبل التقدُّ

العنارص األساسية املشمولة هنا يف الفصول الرسيرية.  

الوقاية من العدوى ومكافحتها 

من الجدير بالذكر أن مبادئ الوقاية من العدوى ومكافحتها )IPC( ذات أهميٍة قصوى يف حاالت الطوارئ قبل رؤية مريٍض ما. وميكن أن تؤدِّي املوارد املحدودة، مبا يف ذلك 

الوصول إىل املياه النقية )الصالحة للرشب( واملستحرضات الطبية االستهالكية إىل خلق تحديات، ولكن تظل الوقاية من العدوى ومكافحتها رضوريًة لحامية نفسك ومرضاك.  

ويف حني تزيد الطبيعُة 'املفتوحة' لإلصابات من مخاطر اإلصابة بالعدوى، ميكن أن تخلق البيئاُت الجراحية دون املثالية، باإلضافة إىل الظروف غري الصحية بعد الكارثة أو يف 

املخيَّامت، عاصفًة مثالية للعدوى – لكٍل من األمراض املُعدية واإلصابات بعدوى الجروح.
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بعد خطر التعرُّض
لسوائل الجسم

1 4

5

3

2

قبل ملس مريض

بعد ملس املناطق

املحيطة باملريض

بعد ملس مريض

قيم
التع

التنظيف/

راء
قبل إج

كيف

إذا كانت يديك غري متسختني بوضوح، فقم بتنظيفهام بفركهام برتكيبٍة تستند إىل الكحول )مثل جل الكحول(  

اغسل يديك باملاء والصابون، عندما تكوُن اليدان متسختني بوضوح، أو متسختني بوضوح بالدم أو سوائل الجسم األخرى أو بعد استخدام املرحاض  

تشمل االحتياطات األساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها بالنسبة ألخصائيي إعادة التأهيل )عىل سبيل املثال ال الحرص(

نظافة اليد  

ات الحامية الشخصية مثل القفازات واألقنعة أو املآزر عند الحاجة استخدام معدِّ  

التعقيم وإزالة التلوُّث عن األجهزة الطبية  

إدارة نفايات الرعاية الصحية  

وضع املريض )مبا يف ذلك العزل إذا لزم األمر(  

صحة الجهاز التنفيس وآداب السعال  

التنظيف البيئّي  

منع اإلصابات من األدوات الحادة والوقاية بعد التعرض  

االحتياطات املستندة إىل انتقال األمراض  

تقنية التعقيم وإدارة األجهزة من أجل اإلجراءات الرسيرية )حيثام تقع ضمن نطاق املامرسة(  

اٍت للوقاية الشخصية ،  دة أو األمراض املعدية احتياطاٍت إضافية ومعدِّ نظافة اليد هي حجر الزاوية يف الوقاية من العدوى ومكافحتها. وبينام تتطلب بعض اإلجراءات املُحدَّ

 يستمر تطبيق املبادئ األساسية يف حاالت الطوارئ )الصور واإلرشادات من منظمة الصحة العاملية

)https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf

متى

https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf
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افرك اليدين من أجل نظافتهام! اغسل يديك عندما تتسخان بوضوح

مدة اإلجراء بأكمله: 30-20 ثانية

1ب

4

7

رٍة، مغطّيًا كل األسطح؛  ضع قدًرا من املنتج يف حجم راحة اليد يف يد مقعَّ

افرك راحتي اليدين بأصابع متشابكة؛

1أ

3

6

راحة اليد اليمنى فوق ظهر اليد اليرسى بأصابع متشابكة 

والعكس صحيح؛

فرٌك دوارينّ، للخلف ولألمام بأصابع متشابكة من اليد اليمنى يف راحة فرٌك دواريّن لإلبهام األيرس مثبتَّا يف راحة اليد اليمنى والعكس؛

اليد اليرسى والعكس؛ 

2

5

8

ا بكف؛ افرك اليدين كفًّ

افرك ظهور األصابع مع الراحة املقابلة واألصابع متشابكة؛

مبجرد أن تجّفا، تصبُح يداك آمنتني.

استخدام القفازات

  تُستخدم القفازات غالبًا بشكٍل غري مالئم يف حاالت الطوارئ. وحتى يف حالة نقص اإلمداد، تُستخدم القفازات مرًة واحدة ويجب التخلُّص منها بأمان 
بعد مالمسة املريض وعدم استخدامها ملرٍة ثانية. 

  يُقرتح استخدام قفازات الفحص فقط يف املواقف التي يكوُن فيها خطر التعرُّض املبارش للدم أو سوائل الجسم أو اإلفرازات أو العنارص املتسخة مبثل 
هذه املواد. 

القفازات غرُي مطلوبٍة لالتصال الروتينّي باملريض، حيُث ال يوجد خطٌر من االتصال بالدم أو سوائل الجسم، أو بيئٍة ملوَّثة  
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مالحظة حول الوقاية من العدوى ومكافحتها واألمراض املعدية

ًدا، فسوف تُطبَّق احتياطاٌت  إذا كنَت تعمل يف منطقٍة تشكُِّل فيها األمراُض املُعدية )مثل الكولريا والدفترييا واإليبوال ومتالزمة الرشق األوسط التنفسية )MERS(( خطرًا ُمحدَّ

اٍت إضافية للوقاية الشخصية حسب الحاجة.  د ومن أنه تم تزويُدك مبعدِّ إضافية للوقاية من العدوى ومكافحتها. تأكَّد من حصولك عىل تدريٍب ُمحدَّ

تقييم املريض

يًا، إال أن تخصيص بعض الوقت إلجراء تقييٍم شامٍل ملريٍض ما سيكوُن ذا قيمٍة كبرية ألخصائيي إعادة التأهيل يف حاالت الطوارئ، وميكن أن يوفِّر  رغم أن األمر قد ميثُِّل تحدِّ

الوقت ويتجنَّب التكرار الحًقا. ويف حني أن كل مهنة )ويف بعض الحاالت قد تكون كل حالة رسيرية( لها بروتوكوالت تقييم خاصة بها، إال أن هناك العديد من العنارص 

األساسية لكٍل منها:

قاعدة بيانات 

ل فريُقك خالف ذلك، فتأكَّد من توثيق اسم املريض، وتاريخ ميالده )أو عمره(، ورقم الهاتف، والتشخيص الرئييّس، والعنوان أو وجهة الخروج املحتملة )إذا كانت  إذا مل يسجِّ

معروفة(. ارجع إىل الفصل 2 للمزيد من املعلومات حول االحتفاظ بقاعدة بيانات. وال توثِّق املعلومات التي قد تعرِّض املريض للخطر. 

تقييم ذايت أويل 

احصل عىل أكرب قدر ممكن من املعلومات من امللف الطبّي للمريض ومن زمالء الفريق الطبّي )إن وجدوا( ووثِّق ذلك قبل معاينة املريض. وميكن ألفراد األرسة كذلك تقديم 

معلومات، إذا ظل املرىض معتلني. وتذكَّر أن املرىض رمبا عانوا من أحداٍث صادمة للغاية وواجهوا بالفعل أسئلًة متكررة من الطاقم الطبّي. وتجنَّب طرح أسئلٍة غري رضورية، 

ث عن تجربته، فحاول أن متنحه بعض الوقت وتستمع إليه، حتى إذا كنَت تحت الضغط. ودوِّن مالحظاٍت حول حالته العقلية – عالمات  ولكن إذا كان املريُض يريُد التحدُّ

االرتباك أو سوء املزاج أو القلق أو الهذيان.  

ماُت األولية للمرىض أيًضا توقعاتهم بشأن  د املُقدِّ ال تنس تقديم نفسك ودورك )بلغٍة بسيطة( – بعُض املرىض قد ال يعرفون ما يفعله أخصايئ إعادة التأهيل. ويجب أن تحدِّ

إعادة التأهيل والشفاء. 

 مالحظة: ليس من غري املعتاد يف حاالت الطوارئ أن تجد أن املرىض مل يتلقوا رشًحا لتشخيص حالتهم املرضية. وبالنسبة للمرىض الذين يعانون من

ٍة للحياة، إذا مل يكونوا عىل درايٍة باآلثار املرتتبة عىل إصابتهم، فحاول العمل مع الفريق الطبّي األوسع لتحديد الطريقة املثىل إلبالغ  إصاباٍت ُمغريِّ

املريض وإعالمه.

مالحظة

النقاط الرئيسية للمستند

  سرية الحالة الراهنة )HPC( – تاريخ اإلصابة وآليتها، واالستخراج والرعاية قبل دخول املستشفى، واإلدارة الطبية والجراحية حتى اآلن، مبا يف ذلك 
ل الوزن. واحذر من التضارب يف توثيق  املكان الذي حدثت فيه اإلدارة، ونتائج التحقيقات، وأي خطط ملزيٍد من اإلدارة أو االحتياطات، مثل حالة تحمُّ

أي معلومة قد تعرِّض املريض للخطر.
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  السرية املرضية السابقة )PMH( – هل يعاين املريض من أّي حاالٍت صحيٍة أخرى معروفة أو عملياٍت جراحيٍة سابقة غري ذات صلة؟ انتبه بشكٍل خاص 
إىل أّي يشٍء قد يعيُق شفاء املريض. 

  السرية الدوائية )DH( – ما األدوية التي يتعاطاها املريض؟ هل كان يتعاطى أيَّ يشٍء يف السابق وتوقَّف بسبب الحالة الطارئة، وهل لديه أيُّ نوٍع 
معروٍف من الحساسية؟ 

  السرية االجتامعية )SH( – يف النزاعات والكوارث، ميكن أن متثِّل تحديًا خاًصا. يجب أخذ املعلومات الحساسة يف بعض السياقات )عىل سبيل املثال، فقدان أفراد 
من األرسة وتدمري املنازل( من ملف املريض أو مصادر أخرى. وقد يكوُن من املهم تأكيد اللغات املنطوقة واملستوى التعليمي. وتشمل العوامل األخرى، التي يجب 

توثيقها، ما إذا كان هناك من يرافُق املريض، أو ما إذا كان عىل املريض أن يراعي أي شخص )أطفال أو أقرباء متقدمني يف السن مثالً(، أو ما إذا كان لديه أشخاٌص 

قادرون عىل رعايته، أو ما إذا كان يعرف إىل أين ميكنه الذهاب بعد مغادرة املستشفى. تتضمن األسئلة القياسية األخرى: ما كان يفعله املريض للعمل أو يف وقت 

فراغه، وما ديانته، وما إذا كان مناسبًا معرفة أّي تناول للسجائر/املخدرات/الكحول )حيُث قد يؤثِّر ذلك عىل أزمنة االستشفاء(

 صورة 1: موظفو إعادة التأهيل يف هيومانتي & انكلوجن
 يكملون التقييامت يف وضعٍ كاريّث، النيبال 2015

© دومينيك بيتشارد/هانديكاب انرتناشونال

التقييم املوضوعّي

د ما تقيِّمه من خالل العرض الرسيرّي للمريض، ولكن أيًضا من خالل تدريبك ودورك وبروتوكوالت املنظمة التي تعمل لحسابها. تتبع املنظامت املختلفة مناهج مختلفة  يُحدَّ

م املكوِّنات الرئيسية للتقييم أدناه. قد ال يكوُن من الواقعّي خالل املراحل األوىل من الكوارث استخدام أدوات  للتقييم. أما والحاُل كذلك، فلن نصف أّي نهٍج هنا، لكننا سنقدِّ

تقييم شاملة، وسوف تحتاُج التقييامُت املوضوعية إىل أن تكون يف غاية الرتكيز. ومع ذلك، يجب دامئًا توثيق النتائج األساسية ألّي تقييم. وقد تشمل التقييامت املوضوعية 

الشائعة االستخدام ما ييل اعتامًدا عىل تدريبك:

مالحظاتالتدابري البسيطة املتبعةالهدف

متابعة املريض مبا يف ذلك: الضيق، 

والهيئة، والتشوهات، والتثبيت 

الخارجّي، واملواقع الجراحية أو الجروح 

والضامدات

ميكنك توثيق اإلصابات واملشاهدات عىل مخطط للجسم، إذا 

كان ذلك متاًحا، كجزٍء من سجلك

تحقَّق من األشعة السينية أو تقنيات التصوير األخرى إذا كنَت 

ًبا عىل تفسري النتائج ُمدرَّ

حاول أن تُزامن بني إعادة التأهيل وبني فحوصات تضميد 

بًا عىل  الجروح. وال تكشف جرًحا بنفسك، إال إذا كنَت ُمدرَّ

إعادة تضميده أو إذا كان هناك زميٌل متاٌح للقيام بذلك.

عالمات عدوى الجروح: احمراٌر، وسخونة، وتورُّم، وإفراٌز 

ر الشفاء، وأملٌ جديٌد أو متزايد، ورائحٌة كريهة قيحّي، وتأخُّ
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مالحظاتالتدابري البسيطة املتبعةالهدف

اإلعاقة العصبية – الوعي/حدقتا العني/

الفحص العصبّي

 ميكن قياس الوعي باستخدام مقياس الوعي 

https://en.wikipedia.org/wiki/AVPU أو )عىل نحٍو أكرث 

)GCS( باستخدام مقياس غالسكو للغيبوبة )ًتفصيال 

https://www.physio-pedia.com/Glasgow_Coma_Scale

مقياس الوعي )AVPU(: هو تنبُّه املريض أو التجاوب 

اللفظّي أو االستجابة لألمل من عدمها

ات يف الوعي هذه طريقٌة مفيدٌة لتحديد التغريُّ

ل التنفيّس )مبا يف ذلك العالمات الحيوية ل رضبات القلب وضغط الدم واملُعدَّ ُمعدَّ

عمل التنفس(. مستويات تشبُّع األكسجني ودرجة حرارته )انظر 

النطاقات يف مربع العالمات الحيوية أدناه(.

بًا وتستطيُع تفسري  يجب أن يتم ذلك فقط، إذا كنَت ُمدرَّ

النتائج. راجع مربع العالمات الحيوية أدناه للنطاقات 

العادية. 

ميكن أيًضا فحص العالمات الحيوية من السجل الطبّي إذا 

كان موجوًدا وخاضًعا للمراقبة بانتظام. 

ميكن استخدام العالمات الحيوية للكشف عن املضاعفات 

والتحقُّق مام إذا كان املريُض جاهزًا إلعادة التأهيل

الحظ عالمات اإلنتان )عدوى الدم(: حمى فوق 101 درجة 

 فهرنهايت )38 درجة مئوية( أو درجة حرارة أقل من

ل رضبات  96.8 درجة فهرنهايت )36 درجة مئوية(، ُمعدَّ

ل  القلب أثناء الراحة أعىل من 90 نبضة يف الدقيقة، ُمعدَّ

التنفس أعىل من 20 نفًسا لكل دقيقة

 فحٌص رسيٌع للتوجيه حول:اإلدراك املعريفّ

الشخص/املكان/الزمن/املوقف

فحص التوجيه: ما اسمك، هل تعرف مكانك، هل تعرف ما 

اليوم )أو املوسم(، هل تعرف ما حدث لك؟ من املمكن إجراء 

تقييامت أكرث تفصيالً – انظر فصل إصابة الدماغ للحصول 

عىل أمثلة

ع، والجس، ومراجعة الصدر باألشعة السينيةتقييم الجهاز التنفيّس فقط إذا كنَت كفئَا لتنفيذ ذلك وتفسريه. وهذا سوف سيحدد التََسمُّ

ه أّي عالٍج تنفيّس املضاعفات ويوجِّ

األمل: النوع والشدة والتوقيت والقسوة 

والتهيُّج

 )VAS( مقياس النظري البرصي 

https://www.physio-pedia.com/Visual_Analogue_Scale

ميكنك أيًضا تحديُد نوع األمل وتوزُّعه عىل مخطٍط للجسم 

)انظر أدناه(. وهذا من شأنه أن يساعد يف تحديد سبب األمل، 

وما إذا كان يتحسن أو يزداُد سوًءا

https://en.wikipedia.org/wiki/AVPU
https://www.physio-pedia.com/Glasgow_Coma_Scale
https://www.physio-pedia.com/Visual_Analogue_Scale
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مالحظاتالتدابري البسيطة املتبعةالهدف

املدى الحريك الفاعل واملنفعل يف 

املفاصل املتأثرة

إذا كان النطاق املُخفَّض مصدر قلق. تحقق دامئًا من الحركات قس باستخدام مقياس زوايا إذا كان ذلك مناسبًا

الفاعلة أوالً

 مقياس أكسفورد )مقياس مجلس األبحاث الطبية(قوة العضالت

https://www.physio-pedia.com/Muscle_Strength

إذا كان الضعُف مصدر قلق. ميكن أن يشكِّل هذا جزًءا من 

الفحص العصبّي )انظر الفصول الرسيرية ملزيٍد من التفاصيل(

لالنغمة العضلية والتشنُّج:   مقياس أشوورث املُعدَّ

https://www.physio-pedia.com/Spasticity

يف حالة االشتباه يف إصابٍة عصبية

الوظيفة: مبا يف ذلك التوازن والتنقل 

والتحويالت وأنشطة الحياة اليومية 

)مثل املرحاض/االغتسال/الطهي(

)FIM( مقياس االستقالل الوظيفّي 

https://www.physio-pedia.com/Functional_

Independence_Measure_)FIM(

 مقياس بريغ للتوازن  

https://www.physio-pedia.com/Berg_Balance_Scale

أو 

 جدول تقييم اإلعاقة ملنظمة الصحة العاملية

https://www.who.int/classifications/icf/

WHODAS2.0_12itemsSELF.pdf

ميكنك تقييُم الوظيفة دون استخدام مقياٍس رسمّي. ابدأ 

بأبسط مستوى محتمل للحركة )مثل حركة الرسير ملريض 

مل يجلس بعد( واعمل ألعىل. إذا كان الوقُت قصريًا، ميكنك 

توثيُق املهام الرئيسية التي يستطيُع املريُض فعلها أو يعجز 

عن إنجازها

الحظ أنه من غري املحتمل أن يكون لديك الوقت الستخدام 

مقياس رسمي للنتائج الوظيفية يف املرحلة املبكِّرة من 

االستجابة، ولكن ميكن أن تكون مفيدًة الحًقا

 حالة سالمة األنسجة:

سالمة الجلد، قرح الضغط

 تصنيف قُرح الضغط

https://physio-pedia.com/Guidelines_on_Prevention_

and_Management_of_Pressure_Ulcers

للمرىض الذين يعانون من تقيُّد حركة الرسير أو مناطق من 

اإلحساس املتناقص. والحظ أنه من الصعب رؤية مناطق 

الضغط يف املرحلة األوىل عىل البرشة الداكنة

 الحالة النفسية: 

االكتئاب والقلق واالرتباك والهذيان

ضع يف اعتبارك دامئًا التأثري األوسع للكارثة عىل الفرد. ومن 

ح أن يرغب املريُض املتوتر أو املرتبك أو املكتئب يف  غري املرجَّ

املشاركة بنشاط يف إعادة التأهيل. 

 َمْنَسب محيط منتصف الذراع )MUAC( لسوء التغذية حالة التغذية

 https://www.unicef.org/nutrition/training/3.1.3/1.html

يات الدقيقة.  احذر من تأثري سوء التغذية ونقص املُغذِّ

ث إىل فريقك إذا كانت لديك مخاوف.  وتحدَّ

 

https://www.physio-pedia.com/Muscle_Strength
https://www.physio-pedia.com/Spasticity
https://www.physio-pedia.com/Functional_Independence_Measure_(FIM)
https://www.physio-pedia.com/Functional_Independence_Measure_(FIM)
https://www.physio-pedia.com/Berg_Balance_Scale
https://www.who.int/classifications/icf/WHODAS2.0_12itemsSELF.pdf
https://www.who.int/classifications/icf/WHODAS2.0_12itemsSELF.pdf
https://www.who.int/classifications/icf/WHODAS2.0_12itemsSELF.pdf
https://physio-pedia.com/Guidelines_on_Prevention_and_Management_of_Pressure_Ulcers
https://physio-pedia.com/Guidelines_on_Prevention_and_Management_of_Pressure_Ulcers
https://www.unicef.org/nutrition/training/3.1.3/1.html
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العالمات الحيوية الطبيعية:

ًبا عىل فعل ذلك كجزٍء من دورك.  يجب التحقُّق من العالمات الحيوية وتفسريها فقط إذا كنَت ُمدرَّ

ل رضبات القلبالسن ل التنفسُمعدَّ ضغط الدم االنبساطّيضغط الدم االنقبايّضُمعدَّ

57-8025-8038-20040-120الوالدة املبكرة

60-9030-6060-20030-100املولود بعد تسعة أشهر

90-13045-4070-18025-100سنة واحدة

80-14050-3090-15020-390 سنوات

80-14050-2490-12016-1070 سنوات

80-14060-1890-10012-60املراهق

80-14060-1890-10012-60البالغ

 درجة الحرارة العادية: 97.7–99.5 درجة فهرنهايت )36.5 درجة مئوية إىل 37.5 درجة مئوية( الحمى )عالمة عىل العدوى( عادًة ما تكوُن درجة

حرارة تزيد عن 100.4 درجة فهرنهايت )38 درجة مئوية(. 

تشبُّع األكسجني الطبيعي: 96-99%
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فيام ييل مثاٌل أسايّس لنموذج تقييم املريض:

اسم املريض  _________________________________   هاتف  ___________________   العمر/تاريخ امليالد  _________

العنوان / موقع الرصف:  _________________________________________________________________________

سرية الحالة الراهنة:

السرية املرضية السابقة:

السرية الدوائية )األدوية/أنواع الحساسية(

السرية االجتامعية )مبا يف ذلك املنزل والوضع العائيّل، وجهة الرصف املحتملة(

 االحتياطات أو موانع االستعامل 

)محظورات ما بعد الجراحة، واألشغال املعدنية، وفقدان اإلحساس، والجروح املفتوحة، والعدوى، إلخ.(

اسم الطبيب: ________________________________   جهة اتصال املؤسسة:  ______________________________

التوقيع:  ___________________________________   التاريخ:  ________________________________________

ميني يسار يسار ميني
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املضاعفات العامة التي قد تواجهها

قد يكوُن املرىض يف خطٍر أعىل لحدوث مضاعفاٍت ثانوية يف النزاعات والكوارث، بسبب العوامل املرتبطة بتعطل النظم الصحية ومشاكل اإلتاحة. تنشأ العديد من املضاعفات 

الثانوية من املتابعة غري الكافية يف حاالت الطوارئ. ويجب إعطاء األولوية المتالك القدرة عىل تحديد عوامل الخطر لهذه املضاعفات وتخفيفها ملنع املزيد من املشاكل.

التهابات الجروح

ميكن أن تسبِّب الجروُح املُصابة مشاكل يف األيام األوىل من الحالة الطارئة، ولكن 

ميكن أن تستمر يف الوقاية لشهور. اإلصابات املفتوحة ذات املستويات العالية من 

التلوُّث )من السحق أو االنفجار( أو عند خطر اإلصابة بالعدوى بصورٍة مرتفعة. 

وتكون عدوى الجروح شائعًة أيًضا يف حاالٍت مثل التسونامي والفيضانات، حيُث 

تتعرَّض الجروح للمياه غري املَُعالَجة. وغالبًا ما يُقيَّد الوصول إىل املواد االستهالكية 

واملضادات الحيوية يف العديد من األماكن للحفاظ عىل نظافة الجروح، مام يؤدي 

ات التثبيت الخارجّي  إىل تفاقم املخاطر. وميكن أن تزيد الكسور املفتوحة وُمعدِّ

الطويلة من خطر اإلصابة بالتهاب نخاع العظم.

رة، مام يخلق مخاطر عىل الحياة  ميكن أن تكون آثاُر التهابات الجروح ُمدمِّ

واألطراف. وباإلضافة إىل الجروح امللوَّثة، يتعرَّض املرىض الذين يعانون من حروق/

جروح طفيفة ومرىض ما بعد الجراحات للخطر يف العديد من حاالت الطوارئ. 

وأولئك الذين نزحوا من منازلهم أو الذين يعيشون يف بيئاٍت غري صحية مع نقص 

املياه النظيفة هم أكرث عرضة للخطر. وقد يكون املرىض قد رُصفوا من مرافق صحية مكتظة، حيث تتم رعايُة الجروح من قبل أفراد األرسة يف غياب التمريض املؤسيّس 

املناسب، وقد يفتقرون إىل املوارد أو الفهم لاللتزام باملعايري العالية لرعاية الجروح أو الزرع أو رعاية التثبيت الخارجّي.

صورة 2: جرٌح ُمصاب بعد إصابة يف العصب املتوسط

ات اتبع اإلجراءات األساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها يف كل األوقات – وهذا يشمل غسل اليدين وتطهري املُعدِّ  .1

ر الشفاء، وأملٌ جديٌد أو  2.  يجب أن يكون املعالجون عىل درايٍة بالعالمات السبع العلنية لعدوى الجروح )احمراٌر، وسخونة، وتورُّم، وإفراٌز قيحّي، وتأخُّ

متزايد، ورائحٌة كريهة( وعىل معرفٍة مبا يجب القياُم به عند تحديد واحدٍة منها

3.  يجب أن يكون املعالجون أيًضا عىل درايٍة بالعالمات التحذيرية لإلنتان )مضاعفة لعدوى شديدة( مبا يف ذلك الحمى، واالرتباك، والكالم املبهم، والطفح الجلدّي غري 

ل التنفس واإلسهال. ويف حالة االشتباه يف اإلنتان، اطلب املساعدة الطبية العاجلة.    ل رضبات القلب وُمعدَّ السلبّي، وزيادة ُمعدَّ

4.  يجب إعطاء املرىض الذين تم رصفهم تعليامٍت واضحة حول العناية بالجروح وعالمات العدوى. ويجب توفري اإلمدادات الكافية من الضامدات/مواد 

التنظيف وإنشاء عملية إجرائية للحصول عىل الرعاية الطبية للحاالت املحتملة من اإلصابة بالعدوى

يجب ترتيب متابعة املرىض، حتى لو انتقل مقدمو الرعاية األصليون إىل عمٍل آخر  .5

تجب الدعوُة إىل الحصول عىل املياه النظيفة والتغذية الكافية لتعزيز الشفاء لهؤالء املرىض  .6
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اإلصابات الفائتة

يف مواجهة األعداد الهائلة من املرىض، وقصور الوصول إىل أدوات التقييم الطبّي مبا يف ذلك الدراسات املختربية والتصوير باألشعة وتوصيل األعصاب، من املتوقَّع أن تفوت 

بعُض الحاالت عىل الفرق الطبية عند توفري الرعاية املُنقذة للحياة. ونظرًا ألن املعالجني قد يكونون من أوائل أعضاء الفريق الطبّي الذين يراجعون املرىض بعد االستقرار أو 

الجراحة، فقد يصبحون أيًضا عىل درايٍة باإلصابات الفائتة أو الحاالت األخرى. وبشكٍل عام، هذه األخرية قد تشمل هذه إصابات األعصاب الطرفية أو الكسور غري النازحة 

أو إصابات الدماغ املعتدلة الخفيفة. وميكن التعرُّف عليها بعد عدة أيام )أو حتى أسابيع( من حدوث اإلصابة يف بعض األحيان. ويحتاج املعالجون دامئًا إىل اإلبالغ عن أّي 

أعراٍض مبهمة إىل أحد أعضاء الفريق الطبّي الداعم، وإىل أن يكونوا عىل درايٍة بعالمات التدهور البادية عىل مرضاهم.

يجدر دامئًا التحقُّق مع املرىض )أو أفراد أرسهم( إذا كانت لديهم أيُّ أعراٍض مبهمة يف تقييٍم أويّل.

األمل ضعيف اإلدارة

تتعرَّض إدارة األمل للتجاهل غالبًا يف حاالت الطوارئ. قد يشارك أخصائيو إعادة التأهيل يف تقييم األمل، وتقديم املشورة بشأن االحتياجات لتسكني األمل، باإلضافة إىل تقديم عالجات غري 

دوائية لألمل. ويجب تحديد بعض املامرسات العالجية )مثالً كام هو الحال بعد إصابات الحروق( بحيُث تتزامن مع اإلدارة املثىل لألمل وتغيريات التضميد لتحسني إدارة األمل. 

قد يستخدم الفريق العيادي مناهج تكيفية للتخدير وإدارة األمل يف األيام األوىل من أي استجابة، أو يف حاالت النزاع املُقيَّدة، إذ قد يكون نوُع األدوية املتاحة وكميتها 

محدودة. وتُستخدم الكتل العصبية والكيتامني من الناحية الجراحية بشكٍل شائع بدالً من التخدير العام يف حاالت النزاعات والكوارث. الباراسيتامول، ومضادات االلتهاب غري 

كنات األفيونية كلها موجودٌة يف قامئة األدوية األساسية ملنظمة الصحة العاملية، وبالتايل من املرجح أن تكون متاحًة أكرث من ُمسكِّنات األمل األخرى، كام هو  الستريويدية واملُسِّ

الحال مع أميرتيبتيلني، والذي ميكن استخدامه )إذا ُوصف بشكٍل مناسب( ألمل األعصاب.

يجب أن يتمكن مرضاك من الوصول إىل اإلمدادات الكافية من التسكني بالنسبة ألولئك الذين يتعاملون كجزٍء من فريٍق طبيٍّ ُمصنَّف للطوارئ. وخاليا إعادة التأهيل املتخصصة يف 

مي الخدمات املحليني. ومن املفيد معرفة األدوية املتاحة محليًا، وما إذا كان املرىض  الفريق الطبّي للطوارئ ليست ُمطَالَبة بتوفري الدواء، لذلك يجب تطوير روابط مع آخرين من ُمقدِّ

بحاجة إىل دفع مثنها. وحتى إذا كان الدواُء متاًحا دون وصفٍة طبيٍة يف بعض البلدان، يجب عىل أخصائيي إعادة التأهيل عدم وصف دواٍء ما خارج نطاق مامرستهم أو تقديم املشورة 

د  ع، قد ال تتمكن من وصف الدواء يف دولٍة أخرى، إذا مل يكن هذا ضمن النطاق املُحدَّ بشأن استخدامه. والحظ أنه بالنسبة لواصفي أدوية إعادة التأهيل ذوي النطاق االختصايّص املوسَّ

ملهنتك يف ذلك البلد.  

وميكن استخدام مخططات األمل البرصية لتقييم األمل:
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مقياس النظري البرصي

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

األمل األسوأأملٌ معتدلال أمل

مقياس النظري البرصي

10  8  6  4  2  0  

أنواع األمل العامة

الواصفات الشائعة )أمثلة(األسبابالنوع

تلف يف األنسجة أو األعضاء، مثل األمل الناتج عن كرس أو آالٌم حادة يف ُمستقبلة األذية

جرح أو إصابة جديدة

حاد، مؤمل، خافق )التهايب( 

تلف يف الجهاز العصبّي، مثالً من جراء إصابة العصب آالٌم حادة يف األعصاب

املحيطي أو إصابة الحبل الشويك 

د، إطالق نار، شائك، كهربايئ، غالبًا يف مناطق بعيدة عن  حرق، تجمُّ

اإلصابة واستجابًة للُمنبهات التي ال تكون مؤملة عادًة

كامد، مؤمل، غري محددأملٌ يستمر بعد الشفاء من اإلصابةأملٌ مزمن

ال يف األمل محدوًدا. اعمل مع الفريق إليجاد أفضل الحلول ملرضاك قد يعمل املوظفون يف مرافق قد يكوُن الوصوُل فيها إىل التحكُّم الفعَّ  .1

2.  قد يكون الحفاظ عىل التحكُّم يف األمل عند الخروج من املستشفى أو يف بيئٍة مجتمعية أمرًا صعبًا، خاصًة إذا مل يتمكن املرىض من الوصول إىل 

األدوية املجانية/ميسورة التكلفة. وقد تكون هناك مشاكل يف الوصول إىل العيادات واألموال الالزمة لجلب الوصفات الطبية، باإلضافة إىل االلتزام 

بالعالج

ستؤثر أيًضا املعتقداُت الثقافية حول أصول األمل والتوقعات وقبول األمل عىل العالج واالستجابة إلعادة التأهيل.  .3
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 صورة 3: مريٌض ُمصاٌب بقرحة ضغط
  بعد إصابٍة يف النخاع الشويكّ يف مخيَّامت الروهينجا، بنغالديش 2019

© دافيد بريتي/هيومانتي & انكلوجن

كن عىل درايٍة بعوامل الخطر لقرحة الضغط، خاصًة لدى املرىض الذين يجلسون يف الفراش، أو أثناء الجر، أو مع انخفاض اإلحساس.   .1

م الرعاية.  عزِّز الوضعيات العالجية يف املرحلة الحادة؛ وأرشك املتطوعني والعاملني يف التمريض وعائلة املريض/ُمقدِّ  .2

عزِّز العناية الجيدة باملثانة واألمعاء، وتأكَّد من وجود إمدادات كافية من منتجات الحرص  .3

4.  ضع يف اعتبارك الحصول عىل مراتب/وسائد مقاعد مناسبة محليًا، خاصًة إذا كان التعامُل مع املرىض يتُم عىل األرض. ارفع الحاجة للمعدات 

للمنسقني، مثل خلية تنسيق فريق الطوارئ الطبّي

وثَّق مخاطر الضغط ومناطق الضغط والتمس الدعم من الفريق الطبّي يف إدارتها   .5

مضاعفات الجهاز التنفيّس

هناك طرٌق متعددة ميكن أن تؤثر بها النزاعاُت والكوارث عىل الجهاز التنفيّس. وهناك أسباٌب مبارشة واضحة، مثل الفيضانات وتسونامي )شكَّل االلتهاب الرئوّي التنفيّس 

مشكلًة كبريًة يف أعقاب تسونامي املحيط الهندّي عام 2004 يف آتشيه(، بجانب صدمة الصدر الفعلية، أو استنشاق الدخان أو الضباب الربكاين. وتعد التهاباُت الجهاز التنفيّس 

الحادة أيًضا سببًا رئيسيًا للمرض يف حاالت النزوح واالكتظاظ والرطوبة والظروف املعيشية غري الصحية. واملرىض الذين يعانون من عدم القدرة عىل الحركة بعد اإلصابة 

أو الجراحة معرَّضون أيًضا لخطر اإلصابة مبضاعفاٍت يف الجهاز التنفيّس، مثل أولئك الذين عانوا من إصابٍة عصبية، مثل إصابة الحبل الشويك أو السكتة الدماغية. وميكن 

أن يؤدي تفيش األمراض مثل الحصبة إىل مضاعفاٍت تنفسية، مثل االلتهاب الرئوّي، خاصة عند األطفال. وأخريًا، تضمنت االتجاهات الحديثة الناشئة يف النزاعات استخدام 

الغازات السامة، مبا يف ذلك الكلور، والتي ميكن أن تسبِّب بدورها مضاعفاٍت يف الجهاز التنفيّس

مناطق الضغط

ميكن أن تزيد العديُد من اإلصابات الرضحية من خطر اإلصابة بقرحات الضغط، خاصًة يف الحاالت التي تجمع بني انخفاض اإلحساس )مثل إصابات العصب الفقرّي أو 

املحيطّي( مع قصور الحركة )مثل إصابات العمود الفقري أو إصابات الدماغ أو املرىض أثناء السحب(. وهناك أدلٌة عىل زيادٍة يف قُرح الضغط يف املرىض، وخاصًة أولئك الذين 

مي الرعاية،  يعانون من إصابات الحبل الشويكّ، يف النزاعات والكوارث. وقد ساهم تخفيُف الضغط غري الكايف، والعجُز يف أعداد املوظفني، ونقص مستوى التعليم لدى ُمقدِّ

وسوء التغذية والرتطيب، وسوء رعاية املثانة واألمعاء، يف قُرح الضغط التي ميكن الوقاية منها.
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يجب أن تتم رعايُة املرىض يف وضعٍ مستقيم قدر اإلمكان للحد من مضاعفات الجهاز التنفيّس، حيثام كان ذلك ممكًنا  .1

2.  قد يساعد جلوس املرىض )املستقرون طبياً( خارج الرسير، والحركة املبكرة، وبالنسبة للمرىض املُقيَّدين يف الفراش، باستخدام تقنية الدورة النشطة 

للتنفس )ACBT( أو فقاعة ضغط الزفري اإليجايّب يف تقليل املضاعفات التنفسية بعد العملية الجراحية. 

3.  يجب أن يكون أخصائيو إعادة التأهيل عىل استعداٍد متى ما حصلوا عىل التدريب الستخدام املهارات التنفسية األساسية للعالج 

التنفيس يف النزاعات والكوارث، مبا يف ذلك تقييم الجهاز التنفيّس، وتحديد الوضعية، والشفط )حيثام كان متاًحا(، والتقنيات اليدوية، 

وتقنيات تنقية الصدر الفاعلة وألعاب تنقية مجرى الهواء لألطفال. ومهارات العالج الطبيعي التنفيّس الحاد لدى األطفال مهمٌة بشكٍل 

خاص يف حاالت تفيش املرض مثل الحصبة )كام رأينا يف ساموا يف عام 2019( واإلنفلونزا. 

اإليجايّب الزفري  فقاعة ضغط 

 فقاعة ضغط الزفري اإليجايّب: 

أداٌة بسيطٌة للعالج التنفيّس

 )Bubble Positive Expiratory Pressure( ميكن استخدام فقاعة ضغط الزفري اإليجايّب

 لتحفيز حركة الهواء من خالل الرئتني ودعم إزالة البلغم. طالع

https://www.gosh.nhs.uk/medical-information/procedures-and-treatments/

bubble-pep 

لة. فيام ييل مثاٌل عىل سهولة صنع فقاعة  للحصول عىل تعليامٍت مفصَّ

ضغط الزفري اإليجايّب:

تعليامٌت أساسية لفقاعة ضغط الزفري اإليجايّب: 

I.  اطلب من مريضك أن يأخذ نفًسا وينفخ من خالل األنبوب يف املاء 

ليصنع فقاعات. يجب أن يكون الزفري ألطول فرتٍة ممكنة. حاول إخراج 

الفقاعات من أعىل الزجاجة يف كل مرة. 

II.  كرر 12-6 مرة. هذه دورٌة واحدة.

III.  اطلب من مريضك أن ينفخ )مرًة أو مرتني( )تقنية الزفري القرسّي( 

والسعال إلزالة البلغم، كام علَّمك أخصايئ العالج الطبيعي. شجع 

مريضك عىل السعال لطرد البلغم بدالً من ابتالعه.

كرر هذه الدورة )الخطوات من 1 إىل 3( إجامالً 12-6 مرة  .IV

عرض فقاعة ضغط الزفري اإليجايّب  :4  صورة 
املوارد بيئة منخفضة    يف 

© دافيد بريتي/هيومانتي & انكلوجن
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سوء التغذية

تختلف عوامل سوء التغذية يف النزاعات والكوارث اعتامًدا عىل مستوى األمن الغذايئ ومامرسات التغذية والخدمات الصحية قبل الطوارئ، فضالً عن كيفية تأثر هذه الهياكل اآلن. 

يات الدقيقة( يف النزاعات والكوارث إىل زيادة معدالت االعتالل والوفيات وضعف التعايف. األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون  وميكن أن يؤدي سوء التغذية )مبا يف ذلك نقص املُغذِّ

مي الرعاية مبجرد استقرار هؤالء  من سوء التغذية الحاد الوخيم معرضون بشدة لخطر اإلصابة بإعاقاٍت إدراكية وجسدية طويلة األمد. ويُنصح بالعالج التحفيزي واللعب الذي يشمل ُمقدِّ

األطفال طبيًا. 

يجب أن يدرك أخصائيو إعادة التأهيل أهمية التغذية الجيدة بعد اإلصابة، ويجب أن يعملوا مع الفريق لضامن تغذية املرىض بشكٍل مناسب  .1

2.  يجب أن يكون أخصائيو إعادة التأهيل قادرين عىل تحديد املرىض الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم )SAM(، مبا يف ذلك استخدام 

)أو اإلحالة إىل الفريق الطبي( َمْنَسب محيط منتصف الذراع )MUAC( كمرجع لهذا. ويجب إحالة هؤالء املرىض إىل املراكز املتخصصة يف دعم 

التغذية

يات الدقيقة الشديد )األكرث شيوًعا الحديد وفيتامني أ( عىل التعايف. ومن الجيد أن تكون عىل درايٍة بالنواقص الشائعة يف  3.  ميكن أن يؤثر نقُص الُمغذِّ

املناطق التي تعمل فيها، وكيفية التعرُّف عليها

ح أن يكون هناك عدٌد أكرب من املرىض املُصابني  4.  سوء التغذية يشمل أيًضا السمنة. يف البلدان التي ترتفع فيها نسبُة السمنة لدى السكان، من املُرجَّ

بأمراٍض غري ُمعدية، مثل مرض السكرّي واضطرابات القلب واألوعية الدموية.

الظروف الصحية املوجودة مسبًقا

بينام تتسبب النزاعات والكوارث يف حدوث إصابات، هي كذلك تُعطِّل األنظمة والخدمات الصحية الحالية. وميكن أن يؤدي ذلك إىل تفاقم األمراض املزمنة )مثل مرض السكرّي وأمراض 

القلب والجهاز التنفيّس(.

قد يعاين مرىض الصدمات من حاالٍت صحية موجودة مسبًقا ميكن أن تُفاِقم أو تتفاقم بفعل إصابتهم. مرض السكرّي هو مصدر قلق خاص فيام يخص شفاء الجروح. 

ال لألشخاص ذوي اإلعاقات يف  قد يتأثر األشخاص ذوو اإلعاقة بشكل غري متناسب بالنزاعات والكوارث. وقد ُوثِّق ذلك جيًدا، وهناك حاليًا تركيٌز أكرب عىل الدمج الفعَّ

االستجابة للطوارئ. قد يكون األشخاص ذوو اإلعاقة أكرث عرضًة لإلصابة أو قد تُفقد أجهزتُهم املساعدة؛ قد تكون البيئات أقل انفتاًحا للوصول إليها وقد يتوقَّف الوصوُل 

مي الرعاية. ويجب أن يهدف أخصائيو إعادة التأهيل إىل تحديد هؤالء األشخاص بنشاط والعمل مع الزمالء أو املجموعات املجتمعية أو  إىل العالج املنتظم واألدوية وُمقدِّ

 منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة لتلبية احتياجاتهم.

خذ سريًة طبيًة كاملًة لكل مريض؛ وانظر يف الحصول عىل األدوية أو العالج واملعدات الالزمة للحاالت املزمنة  .1

مي الرعاية الصحية املحليني لتفعيل مسار إحالة للمرىض الذين يحتاجون إىل متابعة للحاالت الصحية املزمنة د و/أو تعاون مع ُمقدِّ حدِّ  .2

ضع يف اعتبارك الحاجة إىل استبدال األجهزة املساعدة املفقودة أو التالفة، وكذلك الحاجة إىل أجهزة جديدة لألشخاص املصابني   .3
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األمراض املعدية

غالبًا ما تكون حاالت تفيش األمراض املعدية باعتبارها عواقب ثانوية لحاالت الطوارئ مفاقامٍت ألمراٍض متوطنة ناجمة عن تأثري حالة الطوارئ – سواٌء رضر من خالل تلوُّث 

ر الخدمات الصحية أو النزوح وما يرتتب عىل ذلك من اكتظاظ. وميكن أن تحدث حاالُت التفيّش أيًضا يف النزاعات نتيجًة ملا سبق، باإلضافة إىل تعطيل  إمدادات املياه، أو تدمُّ

برامج التطعيم والعالج عىل املدى الطويل. 

تشمل األمراُض املعدية الشائعة التي تظهر يف حاالت الطوارئ أمراض اإلسهال )مبا يف ذلك الكولريا(، والتهابات الجهاز التنفيّس الحادة، والحصبة، واألمراض املحمولة بالنواقل 

)مثل حمى الضنك واملالريا(. كام يعد السل الرئوّي مصدر قلق. يف بعض املناطق املتأثرة بالنزاعات، عادت األمراُض التي كانت قريبًة من االندثار، مثل شلل األطفال، يف 

الظهور مرًة أخرى اآلن. ويعد الحصول عىل مياه الرشب اآلمنة وبرامج التطعيم والتعرُّف الرسيع عىل الحاالت وإدارتها أمرًا حيويًا ملنع حاالت تفيشِّ األمراض.

1.  يجب أن يكون أخصائيو إعادة التأهيل يقظني، أوالً فيام يتعلق بصحتهم الشخصية وحالة التحصني، ولكن أيًضا يف تحديد الحاالت املشتبه فيها 

واإلبالغ عنها

كن عىل درايٍة بالحاجة املحتملة لزيادة خدمات إعادة التأهيل لعالج الناجني من حاالت تفيّش معيَّنة )طالع الفصل 1(  .2

استعد للمساعدة يف نرش رسائل الصحة العامة الرئيسية وتشجيع املامرسات الجيدة مع مرضاك  .3

اعتبارات طب األطفال

ح أن يواجه جميُع املعالجني مرىض من األطفال. ويجب  عىل الرغم من أن طب األطفال يف العديد من البلدان يعترب تخصًصا رسيريًا، إال أنه يف النزاعات والكوارث من املرجَّ

اعتبار األطفال فئًة مميَّزة من السكان. وسوف تُذكر االعتبارات الخاصة بكل حالة يف كل فصل، ولكن نذكر فيام ييل بعض االعتبارات العامة: 

يُصاُب األطفاُل عادًة بجانب أفراد األرسة أو األصدقاء. ويكوُن ذلك انعكاساٌت نفسيٌة ووقائيٌة خطرية، يجب معالجتها بالتزامن مع الرعاية الطبية وإعادة التأهيل. ويجب أن 

تكون إدارة محنة الطفل املصاب أولوية – ال تفرض إعادة التأهيل.

يختلف األطفال ترشيحيًا وفسيولوجيًا عن البالغني. وسيتم تناول التفاصيل املتعلِّقة باإلصابات يف الفصول القادمة. من منظور الجهاز التنفيّس، وحتى سن 3 سنوات، يكون 

تناغم التهوية/الرتوية )VQ( عند األطفال معاكًسا ملا لدى البالغني: بسبب االمتثال لجدار الصدر، تكوُن الرئة التابعة سيئة التهوية. ولتحسني تناغم التهوية/الرتوية، ضع 

الطفل ورئته الجيدة إىل األعىل. املزيد من املعلومات حول العالج التنفيّس لدى األطفال واردة يف ورقة العالج التنفيّس املوجزة. 

دة، مام يجعل إعادة التأهيل املبكر أكرث تعقيًدا. األطفال األصغر سًنا عىل وجه الخصوص أكرث عرضة  تؤدِّي إصابات االنفجارات بشكل خاٍص غالبًا إىل حدوث صدماٍت ُمتعدِّ

إلصابات الرأس والصدر ذات الصلة، يف حني أن وجود بعض املتفجرات من مخلفات الحرب )مثل الذخائر العنقودية( ميكن أن يزيد من احتامل إصابات األطراف العلوية 

عند األطفال باعتبارها ألعابًا أو أشياء مسلِّية عن طريق الخطأ.

قد يكون األطفال ذوو اإلعاقات محرومني اجتامعيًا يف بعض السياقات نتيجًة إلصابتهم، مام يؤدِّي إىل عدم ارتيادهم للمدرسة أو اإلبقاء عليهم يف املنزل أو اعتبارهم غري 

قادرين عىل العمل أو الزواج يف وقٍت الحٍق من حياتهم. ,ميكن أن يساعد التعليُم املبكِّر مع أفراد األرسة وروابط دعم األقران يف تخفيف ذلك.
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رمبا عايش األطفال املصابون تدمري مجتمعاتهم، والحرمان، والترشيد القرسي من منازلهم، واملدارس واملجتمعات، واالنفصال عن األحباء، مبا يف ذلك اآلباء، أو فقدانهم. ويف 

ل املسؤولية العامة عن حامية األطفال وتعليمهم، فإن الحفاظ عىل سالمة األطفال هو دوٌر منوٌط بالجميع يف االستجابة اإلنسانية.  دة غالبًا ما تتحمَّ حني أن وكاالٍت ُمحدَّ

ارجع إىل الفصل 2 للحصول عىل معلومات حول حامية األطفال يف رعايتك.

ات أخرى. ويكون الوصول إىل املعدات الخاصة باألطفال )مثل الكرايس املتحركة  1.  سيحتاج األطفال إىل أجهزة مساعدة يف حجم األطفال وُمعدِّ

والعكازات وتقويم العظام واألطراف الصناعية( غالبًا محدوًدا. وعندما يحتاج األطفال إىل أجهزة مساعدة عىل فرتاٍت زمنية طويلة، تجب إعادة 

تركيبها بانتظام أثناء منو الطفل

ات العالج الصديقة لألطفال. وميكن أن يكون حمُل بعض األلعاب األساسية كجزٍء من حقيبة العالج )حتى لو كانت فقاعات  2.  احمل بعض ُمعدِّ

وبالونات وهاتف محمول مع موسيقى أو مقاطع فيديو( أمرًا مفيًدا حًقا. 

تحتاج طرق العالج إىل تعديل. ضع يف اعتبارك التشتيت واللعب واألساليب املناسبة للعمر والقامئة عىل النشاط مع األطفال األصغر سًنا  .3

مي الرعاية يف كافة جوانب رعاية الطفل حيثام أمكن. وهذا من شأنه أن يعزِّز االستقرار للطفل ويحميه من املزيد من الضيق  4.  أرشك األرسة وُمقدِّ

د ر من يجب أن يعطي املوافقة داخل األرسة، وفًقا للسياق املُحدَّ النفيّس. وقدِّ

5.  حاول اإلبقاء عىل املوظفني واملرتجمني املشاركني يف رعاية الطفل من أجل االستمرار وتعزيز مشاعر الحامية واالستقرار. قد يكون املوظفون املحليون 

أقل تخويًفا من املوظفني الدوليني غري املألوفني. 

6.  ميكن أن يكون دعم األقران مثيًنا للغاية. يشعر األطفال مبزيٍد من االسرتخاء يف وجود صغار العمر اآلخرين وميكنهم دعم بعضهم البعض. حاول 

ة األطفال/جلسات العالج مًعا ودمج األلعاب الجامعية التفاعلية.  تجميع أرسِّ

 صورة 5: طاقم إعادة التأهيل يف هيومانتي & انكلوجن
 أثناء تقديم العالج لطفلة يف الرابعة من عمرها، ضحية غارة جوية يف اليمن

© وكالة أنباء الطلبة اإليرانية / هيومانتي & انكلوجن

 صورة 6: طاقم إعادة التأهيل يف هيومانتي & انكلوجن
 أثناء تقديم جلسة عالج لفتاتني صغريتني برُتت أطرافهام بعد الزلزال يف النيبال، 2015

© لوكاس فيوف/هانديكاب انرتناشونال
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يف إعادة التأهيلمثالنوع اللعب

الضغط عىل األزرار، إحداث ضوضاء استكشايف18-6 شهًرا

من اآلالت.

استخدم األلعاب التي تُصدر أصواتًا أو أفعااًل لتشجيع الحركات. 

تعامل مع أشياء مثل الفقاعات أو املوسيقى.

قم ببناء العالج حول األنشطة الحركية األساسية والرائعة املفعمة الجري والقفز والبناء.فاعل18 شهًرا - 3 سنوات

باملرح، مثل مكعبات البناء أو أعامل التقليد.

لعب دور الطبيب، والتلبيس، وتنفيذ تخييل6-3 سنوات

أنشطة فنية.

اجعل الطفل يلعب دور الطبيب أو املمرضة وتقديم املساعدة 

أو بناء أنشطة حركية دقيقة حول الفن أو األلغاز األساسية.

األلغاز واأللعاب التي تتحدى تنافيس9-6 سنوات

املهارات الحركية.

استخدم األلغاز املحلية أو الرياضات الشعبية التي ستتحدى 

مهارات الطفل. واستخدم األنشطة الجامعية.

الرياضات الجامعية، وكذلك الفريق والفرد14-9 سنة

االهتاممات أو الهوايات الفردية.

استخدم الرياضات أو أي لعبة أخرى مناسبة، بناًء عىل 

اهتاممات الطفل.

الحظ أن ما سبق هو مجرد دليل – سوف يتجاوب األطفال بشكٍل مختلف مع األنواع املختلفة من اللعب.

يتوفَّر دليٌل ميدايّن إلصابات االنفجارات عند األطفال ويحتوي عىل فصٍل عن إعادة التأهيل، باإلضافة إىل اعتبارات إعادة تأهيل األطفال لإلصابات، مبا يف ذلك إصابات الحبل 

https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/gb/reports/health/PBIBlastInjuryManualARABIC.pdf :الشويكّ والحروق والكسور

أنشطة اللعب املناسبة للعمر والقامئة عىل إعادة التأهيل

إعادة التأهيل مع التشُتت

https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/gb/reports/health/PBIBlastInjuryManualARABIC.pdf
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مناهج العالج العامة

ستوضح الفصول الرسيرية الستة التالية بالتفصيل مناهج إعادة التأهيل املرتبطة بالظروف. ومع ذلك، هناك بعُض املناهج العامة للعالج يف النزاعات والكوارث، تستحُق 

إبرازها: 

التعليم واإلدارة الذاتية

مي الرعاية وتزويدهم  غالبًا ما يكون وقتُك مع املرىض يف حاالت الطوارئ ُمقيًَّدا بشدة، وقد تكون فرُص متابعة املرىض بانتظام محدودًة وقارصة. ويعُد تثقيف املرىض وُمقدِّ

بتوجيٍه واضح بشأن أي قيود وعالمات عىل املضاعفات والنصائح والتامرين، ورشح كيفية التقدم )وماذا يفعلون إذا مل يحرزوا تقدًما(، أمرًا أساسيًا. وبينام ينتظر املرىض إدارًة 

نهائية، ميكن للتعليم السابق للعمليات الجراحية أن يجعل رعاية ما بعد الجراحة أسهل بكثري. 

ل استخدامك للغة للتأكد من أن مريضك قادٌر عىل فهمك عدِّ  .1

مي الرعاية عىل عرض أو رشح ما قمت بتعليمهم إياه للتو. تحقق من الفهم بحث املرىض أو ُمقدِّ  .2

تعزيز االستقالل الوظيفّي

يغادر املرىض املستشفى يف غالب الحاالت للعودة إىل بيئاٍت صعبٍة للغاية – قد تُغلق الشوارع، أو يُقيَّد الوصول إىل الخدمات األساسية )مبا يف ذلك توزيع املساعدات( أو 

قد يعيُش املرىض يف خياٍم أو أماكن مزدحمة أو مواقع نائية. وبالتايل، يُعدُّ تعزيُز االستقالل الوظيفّي املبكر ذا قيمٍة مثينٍة للغاية. وقد تحتاج يف بعض الحاالت إىل استخدام 

املنطق الرسيرّي التخاذ القرارات التي تحمي الشخص بشكٍل أمثل عند الخروج من املستشفى إىل بيئات الكوارث أو النزاعات، بدالً من اتباع ما قد تعترب عادًة املامرسة 

األفضل. من األمثلة الجيدة عىل ذلك تقديم العكازات )بدالً من الكرايس املتحركة( للمبتورين الذين يواجهون رصفًا مبكرًا من املستشفى يف البيئات الصعبة ذات التحديات، 

حيث يرتكهم الكريس املتحرك عالقني يف غرفٍة أو يف خيمة. 

رغم أن األساليب السلبية غالبًا ما تكون غري مفيدة يف الظروف الحادة، كن عىل وعٍي بأنه يف بعض السياقات، سيكون العالُج 'اليدوّي' أو العالُج الكهربايّئ غري مالئٍم أو غري 

مناسب، خاصًة إذا كان العمل يف مناطق نزاع مع ضحايا للتعذيب.

مي الرعاية العمل مع أفراد األرسة أو ُمقدِّ

يغلب يف النزاعات والكوارث أن يكون أفراُد األرسة هم من يقّدمون املساعدة اليومية الروتينية للمريض. وميكن أن يشمل هذا الدعم يف ضبط الوضعية، وتغيري الضامدات، 

واإلعانة عىل الحركة، ودخول الحامم، واألكل/الرشب واالغتسال/ارتداء املالبس. لذلك، وألنه من املحتمل أيًضا أن يكون وقتك مع املرىض محدوًدا، فمن الرضورّي دعم 

مي الرعاية أثناء إعادة التأهيل األسايّس بعد  مي الرعاية هؤالء عىل أفضل طريقة ألداء املهام بأمان، مع تعزيز استقاللية املريض أيًضا. يكون تثقيُف املرىض وُمقدِّ ُمقدِّ

الجراحة، مبا يف ذلك ضبط الوضعية ونطاق متارين الحركة والتحويالت والتنقل أمرًا، حيويًا غالبًا. 

مي الرعاية واملوظفني، أو مخططات ضبط الوضعية ضع يف اعتبارك الوسائل التصويرية ملُقدِّ  .1

طوِّر توجيًها باللغات املحلية  .2

مي الرعاية قد تكوُن لديهم ضغوٌط خفية بجانب رعاية املرىض، وبالتايل قد يحتاجون إىل عالماٍت/موارد برصية لتذُّكر التعليامت. تذكَّر أن ُمقدِّ  .3

الرئيسية                                           النقاط 

الرئيسية                                           النقاط 
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الدعم النفيّس للمرىض

اإلسعافات األولية النفسية

بينام قد يحرض أخصائيو إعادة التأهيل خالل األيام واألسابيع التالية للنزاع أو الكارثة، يكوُن الدعُم النفيسُّ املهنيُّ للمرىض غالبًا قارًصا عىل حاالت الطوارئ. ويغلب أن 

ٍة للحياة. أحيانًا يكونون  يكون أخصائيو إعادة التأهيل هم أخصائيي الرعاية الصحية الذين يقضون معظم الوقت مع املرىض، ال سيام أولئك الذين يعانون من إصاباٍت ُمغريِّ

يف وضعٍ يسمح لهم بدعم الناس، وعىل الرغم من أن الكثري منهم مجهزون جيًدا للقيام بذلك، قد ال يعرف البعُض ما يجب قوله أو كيفية تقديم املساعدة. ومن املفيد أن 

يكون لديك إطار عمل ينصح بأن ما ستقوله سيكون مفيًدا، مع الحفاظ عىل نفسك وعىل من تساعدهم يف أمان واحرتاٍم لكرامة الناس وثقافتهم وقدراتهم. اإلسعافات األولية 

النفسية )PFA( تفعل هذا فقط؛ إن الوصف الرسمّي لإلسعافات األولية النفسية هو أنها 'تضمن مساعدًة إنسانيًة وداعمًة وعمليًة لإلخوان من البرش الذين يعانون من 

أحداٍث متأزمة خطرية'.

إن تقديم اإلسعافات األولية النفسية يعني القدرة عىل:

توفري رعاية ودعم عمليني ال ميثاّلن انتهاكًا  

تقييم االحتياجات واالهتاممات  

مساعدة الناس عىل تلبية احتياجاتهم األساسية )عىل سبيل املثال، الغذاء واملاء واملعلومات(  

االستامع للناس، ولكن دون الضغط عليهم للتحدث  

إراحة الناس ومساعدتهم عىل الشعور بالهدوء  

مساعدة األشخاص عىل االتصال باملعلومات والخدمات والدعم االجتامعي  

حامية الناس من املزيد من األذى )9(  
 ميكنك قراءة املزيد عن اإلسعافات األولية النفسية وتحميل الدليل الرسمي للعاملني يف املجال اإلنسايّن هنا:

/https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en

دعم األقران

ٍة للحياة، مثل برت األطراف أو إصابات الحبل الشويك. دعم األقران يعني ببساطة 'تقديم  ميكن أن يكون دعم األقران خياًرا ممتازًا للمرىض الذين رمبا عانوا من إصاباٍت ُمغريِّ

املساعدة لشخٍص عىل نفس مستوى الشخص الداعم'. وقد يعني هذا يف ظروف النزاعات والكوارث تجنيد متطوعني يعانون من ضعف ما قبل الكارثة كداعمني لألقران. 

هؤالء املتطوعني، مبجرد تدريبهم، يستطيعون منح طأمنة الحياة بعد اإلصابة، باإلضافة إىل الدعم العميّل والعاطفّي. ويف أوقاٍت أخرى، ميكن الجمع بني املرىض الذين يعانون 

من مستوى مامثل من اإلصابات يف مركز داخيّل أو يف عيادة.

ويف حني أن الهدف من دعم األقران ليس استبدال املساعدة املهنية، إال أنه يشّجع عىل مشاركة العواطف واملشكالت واسرتاتيجيات التعاطي يف مواجهة اإلصابات الجديدة، 

بينام يخفف من عبء الدعم النفيس عن كاهل املوظفني.

الدعم النفيّس واالجتامعّي

يساعد الدعم النفيّس االجتامعي األفراد واملجتمعات عىل معالجة الجروح النفسية وإعادة بناء الهياكل االجتامعية بعد حالٍة طارئة أو حدٍث حرج. وميكن أن يساعد يف 

تحويل األشخاص إىل ناجني نشطني بدالً من ضحايا سلبيني.

يشري مصطلح 'الدعم النفيّس االجتامعّي' إىل الصلة القوية بني املشكالت ذات الطبيعة االجتامعية والنفسية. سيعاين األشخاص املترضرون من الرصاعات والكوارث نفسها من 

تأثرياٍت نفسية واجتامعية مختلفة متاًما. قد يكون لديهم مخاوف ما قبل الحالة الطارئة، مثل التهميش، أو إعاقاٍت سابقة، أو يعانون من مشاكل يف الصحة العقلية. وميكن 

أن تنشأ مشاكل أخرى كنتيجٍة مبارشة للحالة الطارئة، عىل سبيل املثال انفصال األرسة، وتدمري الشبكات االجتامعية وسبل العيش، والحزن، واالكتئاب واضطرابات القلق. 

وأخريًا، ميكن أن تشكِّل استجابة املساعدة نفسها مشكالٍت نفسية اجتامعية بسبب االفتقار إىل الخصوصية أو االعتامد عىل املساعدات أو القلق بشأن توزيعها.

https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/
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 يتوفر مقطع فيديو قصري يرشح الدعم النفيّس واالجتامعّي من منظمة )أنقذوا األطفال( هنا:

 https://www.youtube.com/watch?v=_h0L6u68tbI&list=PLmFabOawOWJ23dDi7RLAYp8Hyb2UWgDpy

ضع يف اعتبارك النقاط التالية عند توفري إعادة التأهيل املبكر يف مثل هذه األوضاع:

ضامن رعاية الفئات املهمشة والتأكد من حصولها عىل خدمات إعادة التأهيل  .1

االتصال بالوكاالت لجمع شمل أيٍّ من أفراد األرسة املنفصلني عن املرىض  .2

م الدعم النفيّس االجتامعّي، ومجموعات املجتمع املحيّل، ومشاريع كسب العيش التواصل مع الوكاالت التي تقدِّ  .3

4.  ضع يف اعتبارك سبل العيش يف املايض واملستقبل يف أقرب وقت ممكن وادمج يف أهداف إعادة التأهيل )الوصول إىل العمل رضوري ليس فقط لألمن 

االقتصادّي، ولكن أيًضا للرفاهية الشخصية والشعور باالنتامء(

املراجع

.Management of limb injuries during disasters and conflict. Geneva: ICRC, 2016

.Pain Control in disaster settings: a role for ultrasound-guided nerve blocks 

 ,Lippert SC, Nagdev A., Stone M. B., Herring A., Norris R. 6, s.l.: Annals of emergency medicine, Jun 2013, Vol. 61 

.pp. 690- 96

 ?Medical Rehabilitation after natural disasters: why, when and how 

 .Rathore F. A., Gosney J. E., Reinhardt J. D., Haig A. J., Li J., DeLisa J. A. 10, s.l.: Arch Phys Med Rehabil, 2012, Vol. 93, pp. 1875-81

 .Disability inclusion and disaster risk reduction: Overcoming barriers to progress 

.Twigg, Kett and Lovell. London: ODI, 2018, ODI Briefing Paper

 .Risk factors for mortality and injury post Tsunami, epidemiological findings from Tamil Nadu 

.Guhar-Sapir, Debarati, Parry and Degomme. s.l.: PJJSA, 2006

 .Pressure ulcer occurrence Following the great east Japan earthquake: observations from a disaster medical assistance team 

.Sato T, Ichioka S. 4, s.l.: Ostomy Wound Management, 2012, Vol. 58, pp. 70-75

.Lessons from the 2015 earthquake)s( in Nepal: implication for rehabilitation 

.Sheppard P. S., Landrey M. D. 9, s.l.: Disabil Rehabil, 2016, Vol. 38, pp. 910-13

 .Natural Disasters and the Lung 

.Robinson B., Alatas MF, Robertson A., Steer H. s.l.: Respirology, 2011, pp. 386-95

 .WHO, War Trauma Foundation and World Vision International 

.Psychological First Aid: Guide for field workers. 2011

https://www.youtube.com/watch?v=_h0L6u68tbI&list=PLmFabOawOWJ23dDi7RLAYp8Hyb2UWgDpy
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الفصل 4: إعادة التأهيل املبكر بعد اإلصابة بكسور العظام

األهداف:

بنهاية هذا الفصل، سوُف تكوُن قادًرا عىل: 

  فهم علم أمراض كسور العظام، وتصنيفات كسور العظام، وُمقتضيات إعادة 

التأهيل املبكر

إكامل تقييم لكسور العظام الحادة، والذي يشمل تحديد املُضاعفات   

التخطيط إلعادة التأهيل املبكر بعد اإلصابة بكسور العظام والقيام به   

  تزويد التعليم واملشورة فيام يتعلق بالتعايف واملُضاعفات الثانوية لكسور 

العظام 
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الفصل 4  |  كسور العظام

 الفصل 4: 

إعادة التأهيل املبكر بعد اإلصابة بكسور العظام

مة ُمقدِّ

يف أغلب األحيان، تكون إعادة التأهيل بعد اإلصابة بكسور العظام أمرًا واضًحا، ولكن يف حاالت النزاعات والكوارث الشديدة، قد تكون عملية إعادة التأهيل الخاصة بك 

ُمعقدة بسبب عدد من العوامل املرتبطة باألوضاع. يف حاالت النزاعات والكوارث، عادًة ما يُعاين املرىض من إصابات ُمتعّددة، األمر الذي قد يتسبب يف تعقيد خطة إعادة 

التأهيل. وينبغي أن يكون متخصصو إعادة التأهيل العاملني يف أماكن النزاعات والكوارث ُملّمني بالكسور املُضاعفة، وأن يتبّنوا تقنيات ُمكيّفة إلجراء العمليات الجراحية يف 

حاالت الكوارث. 

تُعد كسور العظام من بني اإلصابات األكرث شيوعيًا يف حاالت النزاعات والكوارث، حيث يُعاين حوايل نصف املرىض املتواجدين مبناطق النزاعات من كرس واحد عىل األقل. 

يُرجى العلم، أنه نتيجة للزيادة املفاجئة يف الطلب عىل الخدمات الصحية وأرسّة املرىض داخل املستشفيات يف حاالت الطوارئ الشديدة، فقد يتم إخراج املرىض، الذين ال 

يُعانون من كسور يف العظام تُهّدد حياتهم، من املستشفى رسيًعا أو قد يتوّجب عليهم انتظار قرار اإلدارة. وقد يتم إخراج املرىض عىل الفور بعد وضع الِجبس )POP(، أو 

الجبائر اللدنة بالحرارة، أو حتى بعد إجراء جراحات تقويم العظام بفرتة قصرية. سيتوجب عليك البقاء عىل تواصل مع فريق التمريض والفريق الطبي ليتم تنبيهك بقدوم 

أي حاالت تعاين من كسور العظام، حتى تتمكن من تقييمها قبل تخريج املريض من املستشفى.

يزيد خطر اإلصابة بالتهاب الجروح يف أوضاع النزاعات والكوارث، اذ يف بعض االحيان تتم إدارة املستشفيات امليدانية لعالج الجروح يف أماكن النزاعات بواسطة أفراد غري 

مؤهلني أو باستخدام مواد غري نظيفة، كام قد يتسبب بطء تحّسن األوضاع يف حاالت الطوارئ، كالزالزل أو األعاصري، يف إطالة التعرّض ملصادر العدوى املحتملة، مثل املياه 

غري النظيفة. وتكون آلية اإلصابة ذات صلة أيًضا، مثلام يُحتمل أن تتسبب آلية االنفجار يف وصول األوساخ والرواسب وغريها من امللّوثات إىل الجرح املفتوح، مام قد يتطلب 

إجراء عمليات إنضار شاملة أو متعددة. وقد يؤثر وجود الجروح أو غريها من اإلصابات بشكل كبري عىل خطة إعادة التأهيل للمرىض املصابني بالكسور. وقد ال تتوفر 

املالحظات الطبية، وقد ال يُقّدم الفريق الطبي أو الجراحي إرشادات ما بعد الجراحة. يف حالة وجود أي شكوك متعلقة باعتبارات السالمة، مثل تحميل الوزن أو التقّدم يف 

خطة العالج، فيجب عىل متخصيص إعادة التأهيل اتبّاع ُحكمهم الرسيري والعمل فقط ضمن نطاق مامرساتهم وخرباتهم.

علم الترشيح 

من الرضوري توفّر فهم أسايس لعلم الترشيح وعلم وظائف العظام لفهم ُمقتضيات كسور العظام ألداء وظيفتها وإعادة التأهيل؛ أو لتحميل الوزن مقابل عدم تحميل الوزن، 

أو الكرس عرب مشاش العظم أو املحفظة املفصليّة. فيام ييل ُملخص أسايس ألنواع كسور العظام، ووقت التعايف، وُمقتضيات اإلدارة الطبية والجراحية. للمزيد من املعلومات 

 املُفّصلة حول أنواع الكسور، يُرجى االطاّلع عىل ُملخص كسور العظام وخلعها

.https://ota.org/research/fracture-and-dislocation-compendium 

 لعالج كسور العظام يف حاالت الطوارئ، يُرجى االطاّلع عىل إرشادات منظمة الصحة العاملية إلدارة الكوارث

https://www.who.int/surgery/publications/EmergencySurgicalCareinDisasterSituations.pdf

https://ota.org/research/fracture-and-dislocation-compendium
https://www.who.int/surgery/publications/EmergencySurgicalCareinDisasterSituations.pdf
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أنواع الكسور الشائعة 

توجد أنظمة مختلفة لتصنيف كسور العظام؛ إال أنه يف حاالت النزاعات والكوارث الشديدة، ليس من الرضوري معرفة جميع تلك التصنيفات بشكل ُمفّصل لتقديم الرعاية 

اآلمنة والفعالة. بحد أدىن، يجب أن تكون عىل دراية ببعض الخصائص الشائعة لفهم ُمقتضيات إعادة التأهيل والتعايف. 

من املهم التحّقق مام ييل: 

تأكد من أن لديك معلومات حول موقع الكرس؛ وهل مّر عرب رمح  العظم، أو املفصل، أو هل توجد كسور ُمتعّددة عىل طول العظمة؟  

تقييم التشّوه؛  استقامة العظم ، وهل هي ُمتصلة أم خرجت من الجلد/األنسجة الرخوة؟   

  هل توجد إصابات ذات صلة؟ هل الكرس مفتوح أم مغلق وما حالة األنسجة الرخوة املحيطة به؟ تحّقق من املالحظات الجراحية واستفرس من الفريق 
الطبي حول األرضار التي تعرّضت لها األوعية الدموية أو األعصاب، والتي قد تؤثر عىل إعادة التأهيل 

ماذا كانت خطة العالج الطبية أو الجراحية؟ هل هناك أي محاذير او تقييدات يجب اتباعها عقب تطبيق خطة العالج؟   

 األنواع األساسية للكسور:

الكرس املستقر )أو غري املُنزاح(: تكون األطراف املكسورة للعظمة ُمصطّفة   

الكرس املُنزاح: تكون القطع املكسورة من العظمة منفصلة أو ُمصطّفة بشكل خاطئ.  

الكرس املُغلق: العظمة مل تخرتق الجلد  

  الكرس املفتوح )أو املُضاَعف(: قد تخرتق العظمة الجلد أو بسبب صدمة ُتزّق الجلد يف وقت الكرس. قد تكون العظمة ظاهرة أو غري ظاهرة يف الجرح

كرس الغصن الّنضري: كرس يف عظمة شابّة ورخوة، تلتوي فيه العظمة وتنكرس   

الكرس املُستعرض: يكون الكرس عبارة عن خط مستقيم عرب العظمة   

الكرس الحلزوين: يلتف الكرس حول العظمة؛ ويكون شائًعا يف اإلصابات الناتجة عن االلتواء   

كرس املقاومة/الكرس الَشعري: كرس صغري أو شديد يُسبب كدمة داخل العظمة   

الكرس املائل: كرس ُمنحرف عرب العظمة   

الكرس االنضغاطي: تُسَحق العظمة مام يتسبب يف أن يصبح مظهر العظمة املكسورة أعرض أو أكرث تسطًحا   

الكرس املُفّتت: يوجد يف مكان الكرس ثالث أو أربع قطع وكسور  

الكرس الَقطعي: تُكرس نفس العظمة يف موضعني، وبذلك يكون هناك جزء "طاٍف" من العظمة  

ينبغي أن تعلم أن بعض أنواع الكسور )مثل كسور الحوض( ترتبط باإلصابات الرّضية عالية الطاقة، مثل اإلصابات الناتجة عن الصدمات أو االنفجارات، كام أن عالجها يكون 

أكرث تعقيًدا. عادًة ما ترتبط اإلصابات الرّضية عالية الطاقة بفقدان قدر كبري من الدم والتعرّض إلصابات رّضية متعددة. ويف ظروف النزاعات والكوارث، تقل احتاملية نجاة 

هؤالء املرىض. وإذا نجوا بالفعل، فمن املحتمل أن يعانوا من إصابات شديدة ذات صلة، مثل اإلصابات البالغة بالعمود الفقري أو األنسجة الرخوة أو ترّضر األعضاء. وقد 

يقيّد ذلك عملية إعادة التأهيل، أو قد يؤخر مشاركتك يف إعادة التأهيل. إذا راودتك الشكوك فيام يتعلق بتقييم حاالت هؤالء املرىض أو عالجهم، فعليك أوالً أن تطلب 

من الفريق الطبي تزويدك مبعلومات حول التدابري االحرتازية ذات الصلة، وأن تبقى دامئًا ضمن نطاق ُمامرساتك. للمزيد من املعلومات حول نطاق مامرسة اعادة التأهيل، 

يُرجى مراجعة الفصل 2. 
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شفاء الجروح واإلطار الزمني للتعايف 

عند التعامل مع الكسور البسيطة، بشكل عام؛ فإن كسور عظام األطفال هي األرسع يف الشفاء )تستغرق حوايل 6-3 أسابيع( وتليها كسور األطراف العلوية لدى البالغني 

)حوايل ستة أسابيع( ثم كسور األطراف السفلية )حوايل 12-8 أسبوًعا(. بعد انقضاء مراحل النزيف األويّل وااللتهاب، والتي تستغرق حوايل 6-4 أيام، تبدأ خاليا جديدة يف 

التكّون. وسيتم إعادة تشّكل هذه املواد العظمية وتقويتها عىل مدى األسابيع والشهور التالية.

تذكّر، رغم أنه من املفيد فهم املقاييس الزمنية التقريبية للتعايف من مختلف أنواع الكسور، إال أن كل مريض يختلف عن اآلخر. ويف ظروف النزاعات والكوارث، يُشفى املرىض بشكل 

أبطأ. قد يكون ذلك نتيجة لتعّدد اإلصابات، أو تأخر عالج الكسور أو عدم ارتقائه للمستوى املطلوب، أو التاريخ املرىض للمريض )إصابته بأمراض مثل السكري، الذي قد يؤثر عىل الرتوية 

او التغذية الوعائية، مام يبطئ عملية الشفاء أو يقيّدها( أو الحالة الغذائية أو إذا كان املريض ُمدخًنا. كام تؤثر اإلصابات الوعائية وااللتهابات عىل شفاء الكسور. أما الكسور الناتجة عن 

جروح الطلقات النارية أو آليات االنفجار، والتي قد تتسبب يف وجود شظية بالقرب من العظمة، فيحتمل أن يتأخر التئامها أو قد ال تلتئم من األساس. كام تُشفى اإلصابات الناتجة عن 

االنفجارات أو الصدمات والتي تسبب ترضرًا بالًغا لألنسجة الرخوة )إذا تم إنقاذ العضو( ببطء، بسبب ضعف التدفق الدموي، كام تزداد احتاملية إصابة األعصاب املحيطية )PNI( عىل 

املدى الطويل.

الشكل 1: شفاء العظام

تزداد قوة العظام كاستجابة للحمل الذي تتعرّض له، ولذلك فإنه مبجرد وضع حدود آمنة بواسطة الفريق الطبي فيام يتعلق بتحميل األوزان؛ يجب أن تأخذ خطة العالج بعني االعتبار 

تحميل الوزن بشكل تدريجي  ونظرًا ألن هذا الدليل يُركّز عىل املرحلة الحرجة من إعادة التأهيل، فعليك أن تعطي األولوية لتوجيه املريض إىل الحدود اآلمنة لتحميل األوزان يف املرحلة 

األولية من عملية التعايف، وأن تقّدم له مشورة أساسية حول توقيت وكيفية البدء يف زيادة حمله لألوزان يف املنزل )انظر نرشة معلومات املريض(. 

األطفال كسور عظام 

عندما يُصاب األطفال بكسور العظام، فإن عظامهم تُشفى بشكل يختلف عن البالغني. فنظرًا ألن أربطة األطفال أقوى من عظامهم، فيُحتمل إصابتهم بااللتواءات أو كسور الغصن 

النضري )حيث تلتوي العظام ولكنها ال تُكرس(. ورغم ذلك، ونظرًا ألن عظام األطفال ال تزال يف طور النمو، فإن الكسور التي تكون بطول صفيحة النمو )الغرضوف املُشايش( قد 

تتسبب يف تشوهات نتيجة لتأثريها عىل منو العظام. 

ومع ذلك، قد يُشفى األطفال أرسع من البالغني )يف غضون أربعة أسابيع يف بعض حاالت الكسور( ولديهم فرصة أفضل يف إعادة تشّكل أي تشوهات. وكام هو الحال لدى البالغني، 

فقد تتأخر عملية الشفاء أو تتأخر بسبب سوء التغذية، أو الِحمل الفسيولوجي، أو تعّدد اإلصابات، أو وجود مشاكل صحية.
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التدّخل الطبي والجراحي

يف األحوال املثالية، يتعرّف مرىض الكسور عىل الفريق الطبي أو الجراحي الذي سّجل اإلجراءات االحرتازية أو املمنوعات يف عملية إعادة التأهيل قبل فحص املرىض من ِقبل 

ُمتخصيص إعادة التأهيل. ورغم ذلك، يف ظروف النزاعات والكوارث، قد ال يحدث ذلك وقد تكون مالحظات ما بعد الجراحة/الطبية محدودة أو غري متوفّرة عىل اإلطالق. 

حيثام أمكن، حاول دامئًا الحصول عىل أكرب قدر ممكن من املعلومات من الفريق الطبي قبل مقابلة املريض. وإذا مل تكن متأكًدا بشأن أمر ما، فاطرح األسئلة، وال تقم بأي 

يشء منعه الفريق يف تقييمك أو عالجك. فيام ييل رشح ُمخترص لبعض اسرتاتيجيات عالج كسور العظام األكرث شيوًعا. تذكّر أنه أثناء العالج الجراحي، قد تتعرض األنسجة 

الرخوة والرتاكيب الحساسة مثل األعصاب أو األوتار للتلف، أو قد توضع املسامري يف األنسجة الرخوة عن طريق الخطأ. ويُشري فقدان الحركة أو اإلحساس بعد إجراء 

العمليات الجراحية إىل وقوع أي من تلك األخطاء ويلزم عرض املريض عىل الفريق الجراحي. 

:)POP( الِجبس  .1

  ويُعرف أيًضا باسم الجبرية، وعادًة ما يكون قليل التكلفة ومتوفّرًا عىل 

الفور، وهو يُستخدم ملنع حركة العظمة املكسورة وحاميتها حتى تُشفى. 

يتكون من ضامدات قطنية مغطاة بجّص ُمبلل، والذي يتم تشكيله بشكل 

عضو املريض، قبل أن يجف ويصبح أشبه بغالف صلب واٍق. ويجب عىل 

املريض تجّنب تعريض الجبس للبلل أو وضع أي يشء بداخله، وهذا ما 

يفعله بعض املرىض أحيانًا للتخفيف من الحّكة التي يشعرون بها. فقد 

يتسبب حّك الجلد يف الشعور باألمل أو اإلصابة بالتهاب. يجب أال يكون 

املقاس صغريًا للغاية حتى يسمح بتدفّق الدم، وال تضع الجبس، أو تساعد 

يف وضعه، إذا كان ذلك ضمن نطاق ُمامرساتك.

أمور عليك االنتباه إليها يف ظروف النزاعات والكوارث:

ُمتالزمة الحيّز )راجع جدول املُضاعفات أدناه(، أو الكسور املفتوحة، أو الجروح التي يتم عالجها بطريقة غري صحيحة باستخدام الِجبس، وإصابات األعصاب 

.))PNI( غري املُشّخصة )راجع فصل إصابات األعصاب املحيطية

 صورة 1: ِجبس

 ُمستخدم يف ظروف النزاعات والكوارث  

© دافيد بريتي/هيومانتي & انكلوجن
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التثبيت الداخيل:  .2

  يتم إدخال الصفائح املعدنية جراحيًا واستخدامها لتثبيت العظام 

يف مكانها حتى تُشفى. ميكن للجرّاح إزالة القضبان أو عدم إزالتها 

بعد شفاء العظام. قد مُينع التثبيت الداخيل يف ظروف النزاعات 

والكوارث، بسبب خطر اإلصابة بعدوى، أو عدم توفّر الظروف 

املثالية إلجراء جراحة والتحديات التي تواجه املتابعة عىل املدى 

الطويل.. وال مُيكن إجراء مثل تلك العمليات الجراحية إال يف 

املنشآت املبنية؛ لذلك تقل احتاملية تعرّضك لها يف املستشفيات 

امليدانية/الخيام. 

 أمور عليك االنتباه إليها يف ظروف

النزاعات والكوارث:

 االلتهابات، فشل التثبيت، عدم

تشخيص إصابة األعصاب.

 صورة 2: التثبيت الداخيل لعظم العضد 

© دافيد بريتي/هيومانتي & انكلوجن

التثبيت الخارجي:  .3

  يتم إدخال املسامري املعدنية أو أسالك كريشرن جراحيًا عرب الجلد لتثبيت العظمة املكسورة يف موضعها الصحيح حتى تشفى، ويتم ربطها بقضيب أو إطار 

خارجي، الذي يثبتها يف موضعها. يلزم إزالة أداة التثبيت الخارجية مبجرد شفاء العظام. وميكن استخدامها عىل عظمة مكسورة ومجزأة إىل عدة أجزاء، أو 

للتثبيت املؤقت لدى مريض يُعاين من عدة إصابات حتى تُجرى له جراحة العظام النهائية. قد تُتيح أدوات تثبيت العظام الخارجية تحميل الوزن املبّكر 

مقارنًة بالِجبس؛ ورغم ذلك، يجب مراجعة الفريق الجراحي دامئًا.

أمور عليك االنتباه إليها يف ظروف النزاعات والكوارث:

 التهاب موضع املسامر أو الجرح، التثبيت بدرجة غري كافية، عدم تشخيص إصابة األعصاب، وضع

املسامري بشكل غري صحيح عرب األوتار أو األعصاب.

 صورة 3 و4: أمثلة عىل التثبيت الخارجي

 يُستخدم يف ظروف النزاعات والكوارث

© دافيد بريتي/هيومانتي & انكلوجن
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الشّد )الجلدي والهيكيل(:   .4

  يُستخدم الشّد عىل نطاق واسع لعالج كسور العظام وخلعها )مبا يف ذلك كسور عظام الرقبة والفخذ، وكسور العمود الفخذي، وكسور الُحّق اإلحاليل 

وبعض كسور الحوض( يف ظروف النزاعات والكوارث. وعادًة ما يُستخدم بسبب تعّذر عالج الكرس/الَخلع باستخدام الجبس، أو كإجراء مؤقت حتى يتم 

تزويد العالج النهايئ. قد يُستخدم الشّدّ الجلدي كإجراء قصري املدى للبالغني املُصابني بكسور فخذية، أو قد يكون عالًجا نهائيًا لألطفال املُصابني بكسور 

العظام. يكون الشّد الهيكيل أقل فعالية مع البالغني كعالج نهايئ، ولكنه يُستخدم بفعالية مع األطفال املُصابني بكسور يف الِورك. 

أمور عليك االنتباه إليها يف ظروف النزاعات والكوارث:

ظهور مناطق الضغط، التهابات املسالك البولية، التهابات الصدر، تفّقعات سقوط القدم )عند وجود القدم يف القفد(، شلل العصب الشظوي، التهاب مسار 

املسامر والحاالت االنصاممية االنخثارية )مثل الخثار الوريدي العميق ]DVT[ أو االنصامم الرئوي(. وتنتج هذه املُضاعفات نتيجة لقلّة حركة املريض، 

وضمور العضالت، والضعف، والتصلّب الناتج عن الكرس. ولذلك قد يساعد القيام بالتامرين الرياضية بالرسير والعالج التنفيس األسايس )راجع الفصل 3( عىل 

التخفيف من هذه املُضاعفات؛ كل هذا ضمن التقييدات التي تفرضها اإلصابة بالكرس والعالج بالجّر.

 صورة 5 و6: أمثلة عىل الشّد ّ

 يُستخدم يف ظروف النزاعات والكوارث

© دافيد بريتي/هيومانتي & انكلوجن

التقييم واإلرشاف

إن تقييمك لحالة مريض ُمصاب بكرس يف ظروف النزاعات والكوارث يجب أن يتبع نفس تنسيق التقييم القيايس إلعادة التأهيل. إذا كان املريض يُعاين من إصابات أخرى أو 

كان متأثرًا بأدوية أو آالم ما بعد الجراحة، فقد يكون من الصعب إكامل التقييم بأكمله يف جلسة واحدة. إذا كانت هذه هي الحالة، فال مشكلة يف إكامل األجزاء التي ميكن 

إكاملها فقط من التقييم، وأن تقترص خطة عالجك عىل ما ميكن القيام به بأمان حتى تجمع املزيد من املعلومات. قم بتقييم العنارص التي تشعر أنك مؤّهل إلكاملها فقط، 

والتي تقع ضمن نطاق ُمامرساتك.
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يف نهاية التقييم ينبغي أن تكون قادرًا عىل تقديم قامئة باملشاكل، ووضع خطة عالج تركز عىل قامئة املشاكل؛ وتحديد أهداف تريد تحقيقها مع املريض أو أرسته/ُمقّدم الرعاية.

تتوفّر توجيهات للتقييم العام يف الفصل 3 من هذا الدليل؛ إال أن االعتبارات املُحددة التي قد تؤثر عىل تقييمك للكرس )وخطة العالج( يف ظروف النزاعات والكوارث قد 

تتضّمن ما ييل:

  عدم توّفر تاريخ طبي/معلومات كاملة عن الخلفية الصحية مثل حالة تحميل الوزن أو مالحظات ما بعد الجراحة، بسبب التحويل الطارئ للمريض، 
والخدمات غري املكتملة، واحتاملية فصل املريض عن أرسته

  تزايد مخاطر إصابة املريض بالعدوى مثالً آلية أو ظروف اإلصابة )انفجار أو تعرّض ملياه ملّوثة لفرتة طويلة( والتي قد تزيد من خطر اإلصابة بالتلّوث. 
ضعف إمكانيات غرفة العمليات وتلّوث أجواء املستشفى، مثالً مخيّم طوارئ به خدمات تعقيم محدودة، قد يزيد أيًضا من خطر اإلصابة بالعدوى. 

تعطّل الرعاية قد يزيد من صعوبة استمرار العالج، مام يتسبب يف اإلصابة بالتهابات شديدة أو صعبة العالج.

التقييم املوضوعي 

باإلضافة إىل السجل املريض املوضوعي القيايس للمريض )راجع الفصل 3، تتميز بعض املعلومات بأهمية خاصة ملنح األولوية لقامئة املشاكل التي يُعاين منها املريض ووضع 

خطة عالج آمنة وفعالة. ستجد أدناه معلومات هامة وُمحددة حول الكرس يلزم أخذها يف االعتبار لكل قسم.

 :)HPC( السرية املرضة للحالة الراهنة

إطار زمني باإلصابة والعالج حتى اليوم   

  آلية اإلصابة؛ هل كانت عالية أم منخفضة الطاقة؟ هل حدث أي اعوجاج؟ ستُشري هذه اإلجابات إىل مدى إصابات األنسجة الرخوة املرتبطة، وأي 
إصابات أخرى محتملة، وخطر التعرّض ملضاعفات

  هل العالج نهايئ أم يلزم إجراء جراحة أخرى؟ تلزم مراعاة أي إرشادات ملا بعد الجراحة )مثل حالة تحميل الوزن( من مالحظات الجراحة أو فريق 
أطباء العظام 

 :)PMH( السرية املرضية السابقة

  األمراض املصاحبة التي ستؤثر سلبًا عىل شفاء الكرس تشمل مرض السكري، وأي أمراض يف األوعية الدموية، أو االستخدام املطّول للمنّشطات، أو 
الحاالت التي تؤثر عىل صحة العظام )مثل هشاشة العظام(

  استخدام العقاقري االلتهابية التي ال تحتوي عىل املنّشطات قد يؤثر عىل املرحلة االلتهابية يف شفاء الكسور الشديدة. كام يؤثر التدخني وسوء التغذية 
عىل عملية الشفاء بشكل عام 

  يلزم تقديم اهتامم من نوع خاص للمرىض الضعفاء وكبار السن، وغريهم من املصابني بأمراض مصاحبة تزيد من خطر التعرّض ملُضاعفات، مثل أمراض 
الجهاز التنفيس األساسية أو األمراض القلبية الوعائية، أو سوء التغذية، أو هشاشة الجلد، أو قُرح الضغط املوجودة من قبل، أو سبق لهم التعرّض 

للسقوط، أو لديهم ضعف يف اإلدراك. 

 :)SH( السرية االجتامعية

  األنشطة اليومية التي يحتاج املريض إلكاملها ليتمكن من الحركة باستقاللية، مثالً هل سيحتاج املريض لتدبّر أموره بيد واحدة؟ هل سيحتاج املريض 
الستخدام السالمل؟ هل سيتمكن املريض من أن يُحرّك الكريس املدولب بنفسه )مع أخذ العوامل البيئية والشخصية يف االعتبار(؟ عىل ماذا سينام 

املريض؟ 
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األمل: 

هل تتم السيطرة عىل األمل ليُسمح للمريض بالحركة والتنّقل )بالشكل الذي تسمح به حالة تحميل الوزن(؟  

هل األمل متناسب مع اإلصابة ويشعر به املريض يف املوضع املتوقّع؟  

هل األمل ناتج عن إصابة مل يتم تشخصيها أو قد يشري إىل وجود ُمضاعفات خطرية؟  

اإلحساس:  

  غالبًا ما تُسبب اإلصابات عالية الطاقة إصابات يف األعصاب )واألوعية(، خصوًصا إصابات الخلع الكرسي. قد يتسبب أيًضا الضغط الناتج عن الجبائر 
واإلصالح الجراحي يف إصابات األعصاب. يُرجى مالحظة أن اإلجراءات الجراحية، مثل وضع أداة تثبيت خارجية، قد يتسبب يف إصابات األعصاب وعليك 

تقييم إحساس املريض وحركته بعد الجراحة )للمزيد من املعلومات حول التقييم والعالج، راجع فصل إصابة األعصاب املحيطية )PNI((. فيام ييل 

بعض أنواع الكسور األكرث شيوًعا، والتي قد تتسبب يف إصابات األعصاب.

جدول 1: اإلصابات الناتجة عن إصابات األعصاب

األعراض الرسيريةالعصب املتأثر عادًةنوع اإلصابة

ضعف العضلة الداليّة )ضعف احتامل الكتف والقدرة عىل اإلبطيالخلع الكرسي للكتف

ثنيه( وفقدان اإلحساس يف القطاع الجانبي من الذراع العلوي 

)العصب اإلبطي(

سقوط الرُسغ وفقدان اإلحساس يف الوتَرات )النسيج الرخو بني العصب الُكعربيالكرس العضدي: الّداين أو العمود

األصابع(

الكرس العضدي - كرس فوق اللقمة )أكرث شيوًعا 

بني األطفال(

فقدان القدرة عىل ثني مفصل بني الُسالميات لإلبهام، أي عدم العصب املتوّسط - الفرع األمامي بني العظمّي

القدرة عىل عمل إشارة "املوافقة".

خلع الرأس الُكعربي +/- كرس الزند/العصب 

الُكعربي "كرس مونتيجيا"

فقدان امتداد مفصل الرُسغ واملفصل السنعي الُسالمي لجميع العصب الُكعربي – الفرع الخلفي بني العظمّي

األصابع

سقوط القدمالعصب الشظوي األصيلخلع الركبة الكرسي ذي الرأس الشظوي

العصب الِوريك )الخلفي( العصب الفخذي كرس الِورك/الُحّق/الحوض

)الخلفي(

سقوط القدم

ضعف القدرة عىل ثني الِورك/مّد الركبة

تقييم األهداف 

إن الدور األول ألخصائيي إعادة التأهيل هو تحديد أي مضاعفات حالية أو محتملة. يُعد إجراء فحص عصبي وعايئ رسيع نقطة بداية جيدة. وميكن إجراؤه رسيًعا إذا مل 

تكن هناك نتائج تدعو للقلق.
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تذكر أهم خمس نقاط 

1.  األمل – هل هناك أمل غري متوقّع عند اللمس البسيط و/أو عند قيام شخص آخر بتمديد العضالت املرتبطة باإلصابة؟ هل يوجد إيالم حول الجرح 

أو موضع املسامر؟

2.  املََذل )اعتالل عصبي حيس( – هل يوجد أي تغري غري ُمرّبر يف اإلحساس؟ إذا كان ذلك صحيًحا، فقيّم مناطق العصب املُحيطي القاصية عن 

الكرس )انظر فصل إصابة األعصاب(

الشلل – هل هناك أي ضعف غري ُمرّبر؟ قيّم الحركة/نشاط العضلة يف العضو  .3

4.  الشحوب – هل لون العضو مامثل للطرف اآلخر؟ هل لونه رمادي وداكن أو هل هناك لون أحمر فاتح حول الجرح؟ قيّم إعادة امتالء الُشعريات 

)الطبيعي = إعادة االمتالء يف أقل من ثانيتني(

الربد القارس – هل درجة الحرارة تساوي الطرف اآلخر؟ قم بقياس النبض  .5

الشكل 2: املُضاعفات الخطرية للكسور:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضعف اإلمداد الوعايئ

أو متالزمة الهرس إصابة العصب

 متالزمة

الحيّز
DVT

انصامم دهني PE

زيادة املرض أو الوفيات
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جدول 2: املُضاعفات الخطرية للكسور، وإنذارات الخطر، واإلجراءات الواجب اتخاذها

اإلجراء الالزم اتباعهالعالمات واألعراض )إنذارات الخطر(املُضاعفات

انحالل الُربيدات )أو متالزمة الهرس(

عوامل الخطر:

اإلصابة بالهرس )الناتجة عن ترّضر العضالت مع وجود 

نواتج عرَضية تُسبب الرضر للكليتني

اإلطار الزمني: 

عادًة ما يحدث يف فرتة قصرية جًدا )من يوم إىل 3 أيام 

تقريبًا( بعد اإلصابة

أمل حاّد يف العضالت/تورّم

ُحّمى 

قيء

اضطراب

بول بلون الشاي

عدم انتظام رضبات القلب

يتطلب اتخاذ إجراء رسيع من ِقبل الجهاز الطبي

يشمل العالج اإلنعاش بالسوائل وعالج الفشل 

الكلوي املرتبط باإلصابة

متالزمة الحّيز )الحادة(

عوامل الخطر:

الكسور الظنبوبية أو كسور الّساعد، إصابات الهرس 

لكسور الرُسغ عالية الطاقة

 اإلطار الزمني: 

عادًة ما يحدث يف فرتة قصرية جًدا بعد اإلصابة

أمل غري ُمتناسب مع اإلصابة ذات الصلة وأمل عند 

تحريك عضالت الحيّز املُصاب مبساعدة شخص آخر

تورّم شديد

التغرّيات العصبية الوعائية - النقاط الخمس

 يتطلب اتخاذ إجراء رسيع.

أبلغ الجّراح عىل الفور.

قم بإزالة أي ِجبس أو جبرية تُحيط مبكان اإلصابة 

وارفع العضو ملستوى القلب. قد يتطلب بضع 

لفافة طارئ

)PE( االنصامم الدهني أو االنصامم الرئوي

 اإلطار الزمني: 

يحدث يف فرتة قصرية جًدا بعد اإلصابة

زيادة ُمعدل التنفس، ضيق التنفس، االضطراب، 

الُنوام، ظهور طفح عىل الصدر/العنق )انصامم 

دهني(، آالم يف الصدر )انصامم رئوي(

أبلغ الفريق الطبي عىل الفور. تحّقق من املالحظات؛ 

راقب األكسجني إذا لزم األمر وإذا كان ذلك ضمن 

نطاق ُمامرساتك

 )DVT( ُخثار الوريد العميق

عادًة ما يُصيب ربلة الساق ولكنه يحدث يف األطراف 

العلوية أيًضا. قد يتطور ذلك إىل انصامم رئوي )انظر 

أعاله(

 اإلطار الزمني: 

يكون املريض أكرث ُعرضة للخطر عقب اإلصابة وطوال 

أول ثالثة أشهر بعد اإلصابة

تورّم العضو واحمراره وتصلّبه، والشعور باألمل عند 

ملسه. السخونة وتغرّي اللون )عادًة إىل اللون األحمر 

ولكن قد يكون إىل اللون الرمادي املزرّق(

أبلغ الفريق الطبي. تحّقق مام إذا كان الفريق 

موافًقا عىل تنّقل املريض

االلتهاب

قد يكون ذلك نتيجة للجروح الجراحية، أو الكسور 

املفتوحة، أو مواضع املسامري

أمل جديد أو متزايد، أو سخونة، أو احمرار، أو تورّم، 

أو إفرازات خرضاء أو رمادية، أو أمل عند اللمس

أبلغ الفريق الطبي
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صورة 8: اليمني، ما بعد بضع اللفافة لتخفيف متالزمة الحيّزصورة 7: اليسار، غرسة معدنية ملتهبة

الحّيز متالزمة 

 متالزمة الحّيز هي حالة طبية طارئة. يرتاكم الضغط داخل العضالت، مام قد يقلل من تدفق الدم ومينع وصول

 املواد الغذائية واألكسجني إىل األعصاب وخاليا العضالت. يف حالة عدم عالج متالزمة الحّيز، فقد تتسبب يف الرضر

 الدائم للعضالت وموت األنسجة وااللتهابات. يف حالة الشك يف اإلصابة مبتالزمة الحّيز )انظر الجدول أعاله ملعرفة

 األعراض(، فيلزم إزالة جميع الضامدات الضيقة والجبس، وقد يلزم إجراء بضع لفافة طارئ )قطع الجلد واللفافة

لتخفيف الضغط يف الحّيز(.

بعد إكامل التقييم العصبي الوعايئ األسايس واستبعاد أي إنذارات خطر، قم بتقييم ما ييل )مع مالحظة أي إرشادات/تقييدات، سواًء كانت متعلقة مبا بعد الجراحة أو غري 

ذلك(:

نطاق الحركة )ROM( – قيّم نطاق الحركة النشط ونطاق الحركة مبساعدة الغري حتى يتم التوّصل لغري ذلك. عىل سبيل املثال، بعد ترميم الوتر، ابدأ بنطاق الحركة النشط 

حتى يكون املريض ُمتحكاًم وتتمكن من مراقبة األمل. إذا مل يكن لدى املريض نطاق حركة نشط كامل، ومل يكن ذلك بسبب األمل، فقيّم نطاق الحركة مبساعدة شخص آخر 

برفق، مع األخذ يف االعتبار أي بنية ألنسجة رخوة قد تتأثر.

القوة – قيّم قوة أعضاء الجسم املتأثرة باستخدام مقياس أكسفورد املُدّرج لتقييم قوة العضالت/االختبار اليدوي لقوة العضالت )انظر الفصل 3 والفصل 5(، بدًءا باالختبار  

متساوي القياس )انقباض العضلة مع الحفاظ عىل طولها( وصوالً إىل الحركة عكس الجاذبية إن أمكن. يلزم تجّنب الحركات املقاَومة يف حاالت الكسور الشديدة.
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الوظيفية – فّكر كيف سيتعامل املريض مع تغري األوضاع، مثالً لالنتقال من الرقود إىل الوقوف، وفّكر إذا كان سيحتاج ألدوات ُمساعدة عىل الحركة للقيام بذلك. خطّط كيف 

سيقوم املريض بأنشطته اليومية مع االلتزام بتقييدات تحميل الوزن. قد تتضمن االعتبارات الوظيفية األخرى استخدام املريض للمرحاض، ومبولة الرسير، وتعديل وضعه 

لتخفيف الضغط عىل الجلد إذا كان عليهم التزام الفراش )انظر إرشادات تحديد وضع املريض يف فصل إصابات الدماغ املكتسبة )ABI( وإرشادات حول تجّنب ُمضاعفات 

الجهاز التنفيس(. 

اعتبارات أخرى لتقييم األهداف

الِجبس/الجبرية – تحّقق مام إذا كان غري ُمفكًكا أو ضيًقا أكرث من الالزم بسبب التورّم يف املرحلة األوىل عقب اإلصابة بالكرس. تأكد من عدم إعاقة حركة املفاصل )يف أصابع 

اليدين والقدمني( دون داٍع لذلك. ما مل تكن هناك حالة طارئة، تجّنب إزالة الِجبس حتى تتمكن من استبداله بآخر بشكل آمن )ومؤهل(. إذا كنت تشّك يف اإلصابة بالتهاب، 

فاطلب الدعم من فريق التمريض أو الفريق الطبي. 

أداة التثبيت الخارجية – افحص جميع مواضع املسامري بحثًا عن عالمات االلتهاب. تحّقق من أن جميع األسالك واملسامري صلبة وثابتة. تحّقق من ربط كل صامولة ومسامر. 

افعل ذلك بشكل منظّم، مثالً من أعىل ألسفل، ومن اليسار لليمني، وقم بذلك/علّم املريض كيفية القيام بذلك بنفس الطريقة يف كل مرة، مع مراعاة نظافة اليدين. باإلضافة 

إىل االلتهابات املحتملة واملُضاعفات العصبية الوعائية، قد تُصيب مواضع املسامري األوتار أو بطون العضالت، مام يتسبب يف تقليل الحركة والشعور باألمل.

استخدام األشعة السينية – قد تكون األشعة السينية )وغريها من طرق التصوير( مفيدة كجزء من عملية التقييم إذا كانت قراءتها ضمن نطاق ُمامرساتك كأخصايئ إعادة 

تأهيل. وإذا مل تكن كذلك، فاطلب من زميل مؤّهل القيام بذلك وال تحاول تفسريها بنفسك.

البثور الناتجة عن الكسور – عادًة ما تظهر يف املناطق التي تقل بها األنسجة تحت الجلد، مثل الكاحل والظنبوب والكوع. تكون البثور إّما شفافة )بها سوائل مصليّة( أو 

نزفية )ممتلئة بالدم(. تجّنب العبث بالبثور، وارفع العضو لتقليل التورّم، وأبلغ الفريق الطبي.

تدابري النتائج – يجب أن تكون تدابري النتائج يف هذه الظروف رسيعة وسهلة اإلدارة. دامئًا ما تُستخدم تدابري النتائج يف املرحلة األوىل من إعادة التأهيل بعد اإلصابة 

بالكسور، والتي تتضمن اختبار العضالت اليدوي، ونطاق الحركة، واألهداف الوظيفية. 

العالج

يرتبط قسم العالج يف هذا الفصل بكسور األطراف العلوية والسفلية. لعالج كسور العمود الفقري، يُرجى مراجعة الفصل 8 للمزيد من املعلومات، وللحصول عىل معلومات 

حول كسور الحوض، فانظر املربع أدناه. يف جميع املراحل، فّكر يف أي إرشادات احرتازية متعلقة بالعمود الفقري قبل ُمبارشة عملية إعادة التأهيل. إذا كان املريض مسموًحا 

له بالتنّقل باستخدام مشد للعمود الفقري، فاحرص عىل تركيبها بالشكل الصحيح )علّم األرسة/ُمقدم الرعاية( قبل نقله.

تهدف عملية إعادة التأهيل بعد اإلصابة بالكسور الشديدة إىل التعزيز الوظيفي بأمان ودعم شفاء الكسور مع الحفاظ عىل الوظيفية وتقليل املضاعفات. يجب أن تبدأ 

عملية إعادة التأهيل باكتساب ثقة املريض، وتقديم املعلومات واملشورة األساسية، وإضافة التامرين الخاصة بالحركة والوظيفة، بالقدر الذي يسمح به الفريق الطبي 

ويتحّمله املريض.

ملعرفة االعتبارات املُحددة التي قد تؤثر عىل عالجك يف ظروف النزاعات والكوارث، يُرجى االطاّلع عىل الفصل 2.
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الحوض كسور 

قد تكون كسور الحوض مستقرة أو غري مستقرة، وعادة ما يتأكد وجودها باستخدام التصوير. ترتبط الكسور غري املستقرة عىل وجه الخصوص باإلصابات عالية 

الطاقة، مثل إصابات الهرس أو االنفجار، ويُحتمل أن تكون مصحوبة بإصابات أخرى، ومنها إصابات البطن والجهاز البويل، وفقدان كمية كبرية من الدم. قد يضع 

الفريق الطبي رشيطًا، والذي ال ميكنك إزالته أثناء العالج أو دون مناقشة األمر أوالً مع الفريق. قد يتم عالج املرىض املصابني بكسور الحوض املستقرة وإصابات 

محدودة أخرى من خالل الراحة يف الرسير.

قد تكون عملية إعادة التأهيل بطيئة ولكنها تتبع املبادئ املعتادة؛ من تجّنب املضاعفات مثل اآلالم الناتجة عن الضغط، وتخفيف الشعور بالضعف وقرص العضالت، وتعزيز 

القوة ونطاق الحركة تدريجيًا من خالل الزيادة التدريجية يف املهام الوظيفية وتحميل الوزن )مبا يتفق مع إرشادات الفريق الطبي(. فّكر يف مضاعفات اإلصابات األخرى الستخدام 

األجهزة املساعدة )مثل إصابات األطراف العلوية، تقييد استخدام العكازات( وقم بتضمني ُمقدمي الرعاية لتعزيز استقاللية املرىض يف املهام اليومية، مثل استخدام الحامم، والتي 

ستتأثر بالحركة املحدودة.

قامئة األولويات

تعتمد األولوية يف عالج الكسور عىل تلبية معايري الرعاية األساسية بالجرح والكرس، والتي تتمحور حول األهداف الجراحية التالية:

إنضار الجروح الكايف  

تغطية األنسجة الرخوة  

تثبيت العظمة للسامح بشفاء العظام بالقدر املطلوب   

أهداف العالج بإعادة التأهيل

لقد ثبت أن الحركة النشطة املبّكرة ملرىض اإلصابات الرّضية يُحّسن من وظيفية املريض ومن النتائج. يجب أن تشمل جميع عمليات إعادة التأهيل عىل معلومات مكتوبة 

مع تدريب األرسة/ُمقدم الرعاية لتعزيز تقّدم العالج. كام ثبت أن استخدام املرىض لدفاتر اليوميات لتسجيل تارينهم اليومية وأوقات تحرّكهم/خروجهم يُحّسن من التزامهم 

بربنامج إعادة التأهيل.

يجب أن تركز خطتك العالجية عىل ما ييل:

الحركة املبّكرة للمريض  

الحفاظ عىل نطاق حركة املفصل  

الحفاظ عىل القوة  

الرجوع إىل الوظيفة املثالية  

خطة إخراج املريض )وتشمل مرىض العيادات الخارجية/املتابعة املجتمعية(  

للكسور البسيطة التي ال تؤثر عىل نطاق الحركة، وحيث ميكن للمريض الحركة بأمان، ميكنك تزويد املرىض أو ُمقدمي الرعاية مبعلومات أساسية للحفاظ عىل قوة العضالت 

ونطاق حركاتها، وتقليل األمل الذي يشعرون به يف أثناء فرتة شفاء الكرس )انظر نرشة معلومات املريض(. انصح املرىض بتلّقي خدمات إعادة التأهيل بعد شفاء الكسور )عادًة 

بعد إزالة الِجبس أو أداة التثبيت الخارجية( إذا كانت لديهم مشاكل مستمرة، حيث قد ال يُعرض عليهم ذلك بشكل تلقايئ. تجّنب القيام بأعامل رعاية الكسور أو مواضع 

املسامري إذا مل يكن ذلك جزًءا من مامرساتك الطبيعية )انظر املعلومات حول نطاق املامرسات يف الفصل 2 للمزيد من املعلومات(، ولكن احرص عىل أن يعرف املريض ما 

ينبغي عليه فعله وأن تتوفر لديه املوارد للقيام بذلك، مثالً أن يتوفر لديه الِجبس الخاص به، وميكنه الوصول إىل الصابون واملاء النقي، وأن تتوفر لديه معلومات حول أماكن 

طلب املساعدة إذا احتاج إليها.
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العالج بإعادة التأهيل

لكل إصابة طابع مختلف، ويف ظروف النزاعات والكوارث، يحتمل أن ترى حاالت معّقدة لدى مرىض لديهم إصابات متعّددة. قد يكون من األفضل الرتكيز عىل املفاصل 

والعضالت التي تُستخدم يف الحركات الوظيفية األساسية وللخروج من الرسير. فّكر يف أهم حركة يجب أن يكون املريض قادًرا عىل القيام بها. احرص عىل السيطرة عىل األمل 

قبل بدء أي عالج إلعادة التأهيل؛ يُرجى مراجعة الفصل 3 للمزيد من املعلومات حول عالج اآلالم. 

يجب أن تكون ُملاًم بأي مضاعفات محتملة وأي إنذارات خطر، والتي قد ال تكون واضحة رسيريًا حتى يبدأ املريض يف التحرّك.

عالج الوذمة

تُعترب مبادئ "الحامية، الراحة، الثلج، الضغط، الرفع" وتُعرف اختصارًا بتقنية PRICE، طريقة مناسبة لتقليل األعراض الشديدة يف مرحلة الوذمة، كام ميكنك استخدام ضامدة مطاطية 

إن وجدت. يجب استخدام حاّمالت األطراف العلوية بالتبادل مع تقنية PRICE، مع مامرسة التامرين الخفيفة لتقليل التورّم. من املهم عالج الوذمة عند اإلصابة بكسور اليد والرُسغ. 

إذا مل تتم السيطرة عىل الوذمة، فقد تتسبب يف التصلّب، وتقليل نطاق الحركة، وزيادة األمل، والتشّوه/الضعف عىل املدى الطويل. ويُعد رفع العضو ملستوى أعىل وتحريكه باستمرار )مع 

تجّنب تعطيل عملية شفاء الكرس( أمرًا أساسيًا وميكن تعليمه للمريض. 

نطاق الحركة ومتارين املقاومة

يلزم تعليم التامرين الفاعلة  و/أوالتامرين مع  املقاومة للعضو )األعضاء( املصابة، وذلك بهدف الحفاظ عىل قوة املريض وزيادتها، وتجّنب إصابته بالتصلّب، وتقليل خطر 

اإلصابة بُقرح الضغط. عىل سبيل املثال، إذا كان املريض ال يُحرك الجزء أسفل الكوع بسبب الِجبس نتيجة لكرس يف الرُسغ، فعليك تزويده بتامرين للكتف والكوع واألصابع. 

وبشكل عام، للمفاصل ألعىل وأسفل املفصل الذي ال يتحرك، عليك تشجيع املريض عىل التامرين الفاعلة او املنفعلة. 

يجب أن يُحّسن املريض من قوته بشكل تدريجي، وينتقل من تارين متساوية القياس )انقباض العضلة مع الحفاظ عىل طولها( إىل تارين مقاومة للجاذبية إىل تارين مع 

مقاَومة. ولكن يف املراحل الحرجة، قد يكون تحميل الوزن ممنوًعا ويُسمح بالتامرين متساوية القياس فقط؛ ويجب تأكيد ذلك دامئًا مع الفريق الطبي.

التامرين

الحركة يف الرسير

إن أهم األولويات )مبجرد أن يصبح ذلك آمًنا( هي أن يجلس املريض يف وضع قائم يف الرسير، وأن يتعلم ُمقدم الرعاية التقنيات اليدوية لتسهيل ذلك. سيساعد هذا عىل 

تقليل خطر اإلصابة بُقرح الضغط، وضغط الدم الوضعي، ويحّسن من وظيفة الجهاز التنفيس، خصوًصا لدى املرىض الذين تتم معالجتهم بالشّد والذين يجب عليهم التزام 

الرسير. شّجع املريض عىل املساعدة يف ذلك بأكرب قدر ممكن. استخدم األدوات املتوفّرة، مثل حبل مربوط يف طرف الرسير، لتسمح للمريض باالستقاللية وتسهيل الحركة يف 

الرسير. 
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تحميل الوزن

تحّقق دامئًا من حالة تحميل الوزن مع الفريق الطبي. إذا تعّذر عليك الحصول عىل معلومات يف املراحل األوىل، فمن األكرث أمًنا أن تفرتض أن املريض ال يُحمل الوزن حتى 

يتضح األمر. يف حالة السامح بتحميل بعض الوزن، فّكر دامئًا إذا كان لدى املريض القدرة عىل فهم اإلرشادات، وأن ميتثل إليها. إذا كان املريض ال يُحمل الوزن، فتأكد من فهم 

املريض لذلك ومن امتثاله لهذا األمر. ركّز عىل تعليم تقنيات التنقل الجيدة والتعامل اليدوي التي تُتيح للمريض وألرسته متابعة عدم تحميل الوزن مع نقله بدون مساعدة، 

أو بعد خروجه من املستشفى.

تحميل الوزن

نقل املريض

ميكن تنفيذ خطوات نقل املريض بالرتتيب التايل:

الجلوس بشكل متوازن عىل اللوح املنزلق للنقل )إن وجد(  

الجلوس للوقوف  

النقل املرتكز باستخدام أدوات مساعدة عىل الحركة )سّنادة أو مّشاية(  

السري )مع/بدون أداة مساعدة عىل الحركة( مع االلتزام بحالة تحميل الوزن لكل عضو   

تكون لوحات االنزالق قصرية ومصنوعة من خشب ناعم، وتُتيح للشخص االنتقال من وإىل الكريس املدولب. يف ظروف النزاعات والكوارث، من غري املحتمل أن تتوفر لديك 

لوحات انزالق ولكن ميكن تصنيعها محليًا. عند التخطيط ملاُمرسات النقل أثناء العالج بإعادة التأهيل، تذكّر أن املريض قد ينتقل إىل أرضية املنزل، وخصوًصا إذا كان يعيش 

يف خيمة، أو يجلس عىل األرض لتناول الطعام. ولذلك، من املهم مامرسة إجراءات نقل املريض وفًقا لتجهيزات منزله. 

قد تشتمل األجهزة املساعدة عىل امليش عىل سّنادة/مشاية أو عّكاز أو عيص ميش. وإذا مل يتوفر أي من ذلك، فاخرت الجهاز الذي يقدم أفضل حامية ممكنة لحالة تحميل 

وزن املريض، إذا كانت تقيّد حركته. يف املرحلة املبّكرة من إعادة التأهيل، قد يفيد االستعانة بعدة أشخاص للمساعدة يف التعامل اليدوي والتنقل؛ وسيضمن ذلك سالمة نقل 

املريض، ويقلّل من وقت االلتزام بالرسير ومن املضاعفات املحتملة. ميكن أيًضا القيام بتامرين الوقوف التدريجي )مثالً نقل الوزن، والدخول، والخطو، والتوازن )الساكن 

واملتحرك( أثناء نقل املريض. 

قد تكون الحاّملة تذكريًا مفيّدا للمريض حتى ال يُحّمل الوزن عىل الطرف العلوي أثناء نقله. )انظر فيديو نقل املريض بلوح انزالق ثنايئ بدون تحميل الوزن - عىل طرف 

الرسير، وعىل لوح، ويف كريس يف وجود شخص مساعد أمامه وخلفه(.

 نقل املريض

والحركة
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اللياقة القلبية الوعائية والقوة

اللياقة القلبية الوعائية وتعزيز القوة هي أمور مهمة لتجنب زوال التكيّف العام. وميكن تحقيقها من خالل: زيادة عدد مرات و/أو تكرارات ترين الجلوس للوقوف، ومدة 

الخروج من الرسير، وترين الحركة. ومن املهم مراعاة الرسعة يف أثناء هذه العملية، حيث قد تؤدي إىل اإلصابة باإلرهاق، ولذلك يُنصح بامليش ملسافات قصرية متعددة 

والجلوس بشكل متكرر لفرتات أقرص يف البداية. كام يجب تشجيع املريض عىل الخروج من الرسير لتناول الطعام/ارتداء املالبس. 

املعالجة الكهربائية

ُتنع املعالجة الكهربائية يف وجود غرسات معدنية وتحديات عملية، مثل التوفر املحدود للكهرباء أو الوسائد أحادية االستخدام. ويُفضل الرتكيز عىل إعادة التأهيل النشط 

والوظيفي، والتدريب بهدف مساعدة املريض عىل معالجة نفسه يف املنزل. إذا كان هناك توقّع قوي بأن تتسبب املعالجة الكهربائية يف تشكيل جزء من العالج بإعادة 

التأهيل يف حالتك، فعليك العمل مع املريض لتقييم الفوائد املحدودة مقارنًة بأسلوب عالجي أكرث فعالية واالتفاق مًعا عىل وضع خطة.

)MDT( التواصل مع فريق متعدد االختصاصات

يُعد التواصل مع فريق متعدد االختصاصات أمرًا هاًما لعالج مرىض كسور العظام، ولذلك فّكر فيام ييل لخطتك للعالج بإعادة التأهيل: 

انضم للجوالت اليومية باألجنحة وتسليم دورات العمل مع فريق أطباء العظام/قسم التمريض إن وجدت  

  قدم تغذية راجعة لفريق أطباء العظام وموظفي الجناح بعد الجلسات العالجية

خطّط توقيت جلسات إعادة التأهيل عندما يستلم املريض املُسّكنات الخاصة به، وليس خالل الوجبات!  

قدم تغذية راجعة ملوظفي الجناح إذا كانت املسّكنات ذات تأثري أقوى أو أضعف من أنشطة إعادة التأهيل الخاصة بك.  

تحّدث إىل األرسة/ُمقدمي الرعاية لتعزيز تقّدم العالج والتزامهم  

  إن أمكن، اجمع بني جلسات إعادة التأهيل وواجبات التواصل مع فريق متعدد االختصاصات، مثال تغيري املالبس، وشّجع أفراد الفريق اآلخرين عىل 

دعم الخطة العالجية إلعادة تأهيل املريض )مثالً التشجيع عىل إكامل التامرين( 

االعتبارات النفسية

يف ظروف النزاعات والكوارث، من املهم جمع معلومات حول آلية اإلصابة، مبا يف ذلك معلومات حول محاوالت إيذاء النفس، سواًء كان الحادث يتضمن ضحايا أو أي من 

أشكال اضطرابات ما بعد الصدمة. لدى املرىض الذين يُبلغون عن أو تظهر لديهم أعراض اضطرابات عاطفية أو مشاكل نفسية، فّكر يف إحالتهم لقسم خدمات الصحة 

النفسية داخل املستشفى أو يف العيادات الخارجية، إن وجدت. يُرجى االطاّلع عىل الفصل 3 للمزيد من املعلومات حول اإلسعافات األولية النفسية.
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Note: You should always be aware of conditions in your patient that can masquerade as fracture 
complications regardless of the context, such as tuberculosis or cancer. 

Table 3: Sub-acute or delayed presentation complications 

Complication Signs and symptoms (red flags) Action to take 

Osteomyelitis (infection of the 
bone) 

 Fever 
 Lethargy, malaise (or 

irritability in children) 
 pain, swelling, redness and a 

warm sensation over an area 
of bone 

 loss of range of movement 

Inform the medical team of your 
concerns.  

 تأخر التئام العظام أو االلتئام

الخاطئ أو عدم االلتئام

إصابة العصب قُرحة الضغط

النخز الالوعايئ CRPS

التهاب العظام التهاب الجروح

زيادة املرض أو الوفيات

الشكل 3: املُضاعفات الظاهرة املتأخرة أو دون الحادة

 مالحظة: يجب أن تكون ُملاًم دامئًا باألمراض املُصاب بها مريضك والتي قد تظهر عىل هيئة مضاعفات كسور، برصف النظر عن الظروف، مثل

الُسل أو الرسطان.

مالحظة



85  |  إعادة التأهيل املبكر بعد اإلصابة بكسور العظام

الفصل 4  |  كسور العظام

الجدول 3: املُضاعفات الظاهرة املتأخرة أو دون الحادة

اإلجراء الالزم اتباعهالعالمات واألعراض )إنذارات الخطر(املُضاعفات

 التهاب العظم والنقى

)التهاب يف العظم(

ُحّمى  

الُنوام، الشعور بالضيق )أو التهيّج لدى األطفال(  

  أمل، وتورّم، واحمرار، وشعور بالسخونة يف منطقة 

العظم

فقدان املدى الحريك الحركة  

أبلغ الفريق الطبي مبخاوفك. 

 سوء االلتحام

)تُشفى العظام بشكل غري مستقيم(

التشّوه  

ضعف الوظيفية يف املنطقة املصابة  

الشعور بعدم الراحة  

األمل  

التورّم  

يف حالة عدم متابعة مرىض العمليات الجراحية 

من ِقبل الفريق الجراحي )وهو ما قد يحدث 

يف العديد من ظروف النزاعات والكوارث( 

فعليك أخذ موعد لدى طبيب جراحة عظام 

ملراجعة املريض

 عدم االلتئام

)الكرس ال يُشفى(

  الحركة املستمرة ملوضع الكرس بعد انقضاء وقت 

الشفاء املتوقّع

ضعف الوظيفية يف املنطقة املصابة  

الشعور بعدم الراحة  

األمل  

التورّم  

يف حالة عدم متابعة مرىض العمليات الجراحية 

من ِقبل الفريق الجراحي )وهو ما قد يحدث 

يف العديد من ظروف النزاعات والكوارث( 

فعليك أخذ موعد لدى طبيب جراحة عظام 

ملراجعة املريض

:)CRPS( متالزمة األمل املوضعي املعقد 

أمل حاد بشكل غري معتاد مع ضعف وظيفي 

يتسبب يف تطّور إصابة تالية. النوع 1 )إصابة 

تالية أو عدم القدرة عىل الحركة حتى بدون 

إصابة أعصاب( أو النوع 2 )اإلصابة مع إصابة 

أعصاب(

  أمل ُمستمر، أو أمل مخالف، أو فرط تألّم، حيث يكون 

األمل غري متناسب مع أي حدث معروف ُمسبب لألمل

  الوذمة، أو تغري يف تدفق الدم يف الجلد، أو نشاط 

الغدد العرقية )التعرق أو منو الشعر أو األظافر غري 

الطبيعي( أو قلة نطاق الحركة يف منطقة األمل  

  استبعاد حاالت أخرى من شأنها أن تفرس درجة األمل 

واالختالل الوظيفي

استرش الفريق الطبي وضع خطة عالجية 

مشرتكة

النخر الالوعايئ - موت العظام نتيجة لفقدان 

إمدادها بالدم. أكرث شيوًعا يف كسور أسفل 

الِورك، وعنق الكاحل، والخرص الزورقي.

أمل يزيد سوًءا بالتدريج، وخصوًصا عند تحميل الوزن  

قلة نطاق الحركة يف املفصل املصاب  

حّدد موعًدا رسيًعا ملراجعة أخصايئ جراحة 

عظام
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التخطيط إلخراج املريض أو إعادة التأهيل املستمرة 

يف حني أن الخطة الكاملة إلخراج املريض ال يُحتمل أن تُشكل جزًءا من إعادة التأهيل املبارشة ملرىض الكسور، فال يزال عليك التخطيط لها منذ أول تقييم لك. هل سيحتاج املريض لإلحالة 

إىل قسم آخر، أو ألجهزة مساعدة؟ قد يستغرق تنظيم ذلك والحصول عليه وقتًا أطول يف ظروف النزاعات والكوارث، لذلك عليك التخطيط ُمسبًقا. فكر يف حاجتك إىل:

األدوات املساعدة عىل الحركة، ومنها الكرايس املدولبة )إذا كان من املمكن توفريها يف املنطقة التي تعمل بها(  

برامج التدريب املنزيل   

التعليم العائيل والدعم  

متابعة إعادة التأهيل وأخذ مواعيد يف عيادات جراحة العظام   

إذا احتاج املريض الستخدام العكازات أو املشايات، فتأكد من قدرته عىل الحركة بها بأمان ومبستوى تحميل الوزن املُحدد له. ويف حالة وجود إصابات باألطراف العلوية أيًضا، فاحرص 

عىل مراجعة حالة تحميل الوزن قبل استخدام األدوات املساعدة عىل امليش. إذا كانت اإلصابات يف الرُسغ أو اليد، فقد تكون العكازات املُعدلة مالمئة. تأكد من قدرة املريض عىل الوقوف 

والجلوس بأمان باستخدام العكاز، وكذلك من قدرته عىل االلتفاف والصعود والنزول ثالث درجات )أو أكرث إن أمكن(. وتذكّر أنه ليست جميع األجهزة املساعدة وأدوات املساعدة عىل امليش 

مفيدة يف املناطق التي ستعمل بها. يف حالة استخدام جبرية، فرُيجى مراجعة القسم املتعلق باستخدام الجبرية يف فصل إصابة األعصاب املحيطية )PNI( ملعرفة تعليامت الرعاية واإلجراءات 

االحرتازية ذات الصلة.

دراسة الحالة

السجل املريض السابق

السيد أبو خري ذكر عمره 34 عاًما توّجه إىل غرفة الطوارئ )ER( بعد تعرّضه النفجار، حيث أُلقي ملسافة 100 مرت من موقع االنفجار. كان شبه واٍع عندما وصل إىل غرفة 

الطوارئ بعد ثالث ساعات من اإلصابة، وفقدانه لكمية كبرية من الدم. وتم إدخاله عىل الفور إىل غرفة العناية املركزة )ICU( بعد تقديم العالج التحّفظي األّويل. وأثناء 

الفحص، أجريت له أشعة مقطعية عىل الرأس، والتي كانت نتيجتها طبيعية، يف حني أكّدت األشعة السينية األمامية الخلفية، واملستعرضة، واملائلة إصابته بكسور متعددة: 

كرس خلعي بالحوض، وكسور فخذية ثنائية، وكرس ظنبويب أيرس. كانت نتيجة الفحص العصبي الوعايئ للمريض طبيعية.

أثناء تواجده بغرفة العناية املركزة، كان العالج يشتمل عىل:

نقل الدم  

مسامري داخل النخاع )IM( يف كال الفخذين  

تثبيت خارجي للظنبوب األيرس  

عالج تحّفظي لكسور الحوض  

بعد 18 يوًما يف العناية املركزة، تم نقل السيد أبو خري إىل جناح العظام. ونُصح بالراحة يف الرسير لستة أسابيع، بسبب كسور الحوض، وال يُسمح له بتحريك مفصل الِورك. 

ومل يتلّق أي عالج إلعادة التأهيل خالل فرتة إقامته بالعناية املركزة. 

السجل االجتامعي: ُمدّخن رشه ملدة 12 عاًما ويتناول القات )ُمخّدر شعبي(. 

السجل األرسي: 6 أبناء. أخوه هو ُمقدم الرعاية األسايس أثناء فرتة بقائه باملستشفى. 

الفحص البدين

تقييم األمل

مقياس تقييم األمل الرقمي: 7/10 )عند الراحة(، 9/10 مع حركة بسيطة

العامل املشدد: أي حركة يف الطرف السفيل
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العامل املُريح: الراحة يف وضع االستلقاء مع تبعيد طفيف والتدوير الخارجي للورك واألدوية

موضع األمل: عند مفصل الورك، والركبة، وفوق منطقة املؤخرة

مالحظات

الراحة يف وضع االستلقاء مع رفع الرأس قليالً ووضع قنيّة وعائية )IV( وقسطرة بولية موضعية  

ندبة طويلة تتد عىل طول املوضع الجانبي للفخذين الثنائيني، وعضالت الفخذ رباعية الرؤوس  

تورّم الطرف السفيل الثنايئ )من أصابع القدم إىل الكربة(، مثبت خارجي للظنبوب األيرس  

أمل واضح عند حركة أصابع القدم والكاحل   

برشة القدم والكاحل جافة ومشققة وشاحبة  

عند الفحص

تقييد بسيط يف املدى الحريك مبساعدة شخص آخر يف الكاحل وأصابع القدم يف الطرفني بسبب األمل   

العضالت الظهرية +5/3 العضالت األخمصية 4/5  

  محدودية يف املدى الحريك الفاعل، وشكاوى من وجود أمل ولكن قد يحاول الحركة قليالً، 

ال ميكنه إجراء انقباض متساوي القياس للعضلة رباعية الرؤوس بسبب األمل 1/5  

ثني الركبة؛ اليمنى 20 درجة، اليرسى 35 درجة  

صورة 9: مريض وحالة تثبيت خارجي

صورة 10: األشعة السينية تُظهر املسامري عرب الفخذين
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عادًة ما تكون إعادة التأهيل بعد اإلصابة بالكسور يف ظروف النزاعات والكوارث أمرًا معقًدا بسبب وجود تعقيدات ما بعد الصدمات املتعددة  

من املهم اإلملام باملضاعفات وإنذارات الخطر، والتي قط تظهر حتى مع الكسور البسيطة  

  يُتيح لك التقييم الدقيق، الذي يتضمن السجل االجتامعي وتحديد األهداف املشرتكة مع املريض، منح األولوية لخطة إعادة التأهيل الخاصة بك 

بالشكل املالئم

  يف أثناء فرتات عدم الحركة، سواًء كانت بسبب الجّر أو تثبيت خارجي أو ِجبس أو الجبائر اللدنة بالحرارة، ينبغي أن يتم الرتكيز عىل الحفاظ عىل 

القوة ونطاق الحركة واالستقاللية الوظيفية قدر اإلمكان.

  قّدم املشورة للمريض فيام يتعلق برجوعه إىل أنشطته واستخدامه للعضو املصاب ضمن حدود تحميل الوزن التي حددها الفريق الطبي/الجراحي. 

ويحتمل أن تكون تحّفظية يف املرحلة األوىل

املراجع

Physical agent modalities (2nd ed.) Bracciano, A. 2008 Thorofare, NJ: SLACK Incorporated

 )British Orthopaedic Association Standards for Trauma and Orthopaedics )BOAST 

 )including diagnosis and management of compartment syndrome of the limb) 

Available at: https://www.boa.ac.uk/standards-guidance/boasts.html

Fundamental of hand therapy: Clinical reasoning and treatment guidelines for common diagnoses 

of the upper extremity (2nd ed.) Cooper, C. 2014 St. Louis, MO: Mosby

 Introduction to orthotics: A clinical reasoning and 

problem-solving approach (5th ed.) Coppard, B. M. and Lohman, H. L. 2020 St. Louis, MO: Elsevier

?Fractures due to gunshot wounds: do retained bullet fragments affect union 

.Riehl, J.T., Connolly, K., Haidukewych, G. and Koval, K., 2015. The Iowa orthopaedic journal, 35, p.55

نٌص أسايسٌّ موىص به

 ملخص تصنيف الكسور والخلوع من جمعية دراسة التثبيت الداخيل للكسور/جمعية جراحة العظام جمعية دراسة التثبيت الداخيل للكسور

 (AO) وجمعية جراحة العظام (OTA) لعام 2018. متاٌح يف.

 https://icrc.aoeducation.org/ .2016 إدارة إصابات األطراف يف النزاعات والكوارث. اللجنة الدولية للصليب األحمر

للفصل  األساسية                                            النقاط 

https://www.boa.ac.uk/standards-guidance/boasts.html
https://icrc.aoeducation.org/
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5 الفصل 

إعادة التأهيل املبكر إلصابات األعصاب الطرفية

األهداف:

مع نهاية هذا الفصل سيكون بوسعك: 

إظهار فهم أسايس لألمراض الناتجة عن إصابات األعصاب الطرفية وتصنيفها  

إجراء تقييم ملريض يعاين من إصابة األعصاب الطرفية   

تطوير قامئة مشكالت وخطة عالج ملريض مصاب بإصابة أعصاب طرفية   

  تطوير جدول زمني واقعي للتعايف وتجنب املضاعفات الثانوية ملريض مصاب 

بإصابة أعصاب طرفية

5



90  |  إعادة التأهيل املبكر إلصابات األعصاب الطرفية

الفصل 5  |  إصابات األعصاب الطرفية

5  الفصل 

إعادة التأهيل املبكر إلصابات األعصاب الطرفية

مقدمة

إصابات األعصاب الطرفية شائعة للغاية يف حاالت الكوارث أو الرصاعات وهي إحدى األسباب األساسية للعجز طويل األمد. لكن أثناء الكوارث والرصاعات، قد يفوت الفريق 

الطبي أو الجراحي تشخيص إصابات األعصاب الطرفية ألن أولويتهم تنصب عىل إنقاذ العضو الطريف أو الحياة. لذلك رمبا يكون محرتفو التأهيل أول من يالحظ إصابة 

األعصاب الطرفية وعليهم دوًما البحث عن هذه اإلصابة يف تقييمهم للمريض املصاب أثناء الرصاعات أو يف الكوارث.

غالبًا ما تحدث إصابات الرضح املتعددة املركبة كجزء من إصابات األعصاب الطرفية. ميكن أن تصاب األعصاب بطرق متنوعة ومبستويات خطورة مختلفة. يف ظروف 

الرصاعات والكوارث، قد يحدث انضغاط لألعصاب عند انحباس شخص أسفل األنقاض أو عند جرحه بسكني أو بحطام متطاير، أو كنتيجة لرضر من انفجار. الحظ أن إصابة 

األعصاب الطرفية ميكن أن تنشأ أيًضا عن عدوى فريوسية، وألنها تتطلب عملية تأهيل مشابهة، فلن ترشح بالتفصيل يف هذا الفصل. 

الترشيح

ميكن أن تكون األعصاب أعصاب حركية توفر الحركة للعضالت أو أعصاب حسية تزود منطقة من الجلد باإلحساس أو أعصاب تقوم بكلتا الوظيفتني. تتسبب اإلصابات 

لألعصاب الطرفية لذلك يف مشكالت يف الطاقة واإلحساس للعضالت واملنطقة املستفيدة من هذا العصب. عىل سبيل املثال، يجوز أن تجعل إصابة أعصاب اليد الشعور 

باألشياء الدقيقة وإمساكها صعبًا، بينام إصابة أعصاب الساق قد تضعف االنثناء الظهراين الالزم لرفع إحدى قدمي الشخص عن األرض عند السري.

أثناء الرصاعات ويف الكوارث، نادًرا ما يصاب املرىض بإصابة عصب طريف فقط، وغالبًا يصاب بإصابات متعددة، وأغلبها كسور. يجب معالجة اإلصابات العصبية أو الوعائية 

والوصول بها إىل حالة االستقرار، أي تثبيت الكرس قبل معالجة إصابة األعصاب الطرفية. قد ال تتوفر ترميم أعصاب معينة أو إجراءات تطعيم معينة يف ظروف الرصاعات 

والكوارث، لكن التأهيل املبكر وتقديم املشورة للمريض ميكن أن يقلال من املضاعفات ويعظام الوظيفة املستقلة لكل منهام.

يتكون العصب من املحاور العصبية للخاليا العصبية )العصبونات( منضمة مًعا عىل شكل مجموعات تسمى الحزم. يغطى كل محور عصبي بطبقة واقية تسمى غالف الليف العصبي، وكل 

خلية عصبية أو حزمة محاور عصبية تغطى بطبقة واقية إضافية تسمى ظهارة الحزمة العصبية. العصب بأكمله مثل رشيط يتكون من خاليا عصبية متعددة مغلفة بطبقة خارجية من 

األنسجة الرابطة تسمى غالف العصب. تنضم األعصاب مًعا أيًضا بواسطة سائل واقي وأوعية دموية توفر الطاقة والعنارص املغذية للعصب. من الجدير بالذكر أن املعلومات الحسية تنقل يف 

الطبقة الخارجية من نسيج العصب، ولهذا يتأثر الشعور يف اإلصابات االنضغاطية وغالبًا ما يتأثر بصورة أكرب من الوظيفة الحركية أو الطاقة. 

الشكل 1: ترشيح العصب املحيطي

العصب النخاعي

غالف العصب

املحوار

الحزمة

الحزمة العصبية
غالف الليف العصبي

األوعية الدموية
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تصنيف إصابات األعصاب الطرفية

من الرضوري امتالك بعض الفهم ملستوى إصابة األعصاب للتنبؤ مبدة االلتئام ومداها. يوجد نظاما تصنيف رئيسيان: فنظام »سيدون« يقسم إصابات األعصاب إىل ثالث 

فئات رئيسية، وفًقا ملستوى الرضر، بداية من إصابة »بطانة« نسيج العصب وصوالً إىل انقطاع العصب بكامله.

الشد/اإلطالةالبرت/القطعاالنضغاط

قد تحدث اإلصابة االنضغاطية للعصب يف حالة 

انسحاق شخص أو مفصل، أي انحباسه أسفل أنقاض 

مبنى منهار، أو يف متالزمة الحيز،  أي انضغاط العصب 

الُكعربي داخل الذراع املهشم/املتورم )انظر فصل 

الكسور(.

قد يحدث البرت أو القطع )الكامل أو الجزيئ( للعصب يف 

حالة إصابة الشخص بأنقاض متطايرة أو بطلقة بندقية 

أو بطعنة.

قد يحدث قطع لألعصاب أيًضا أثناء الجراحة، مثل قطع 

مسامر مثبت يف غري مكانه لعصب شظوي.

قد تحدث إصابة للعصب بسبب اإلطالة الزائدة 

عن الحد عند تعرض شخص لشد الطرف تحت 

حجارة أو يف مساحة ضيقة بعد انهيار مبنى. مثال 

عىل ذلك الضفرية العضدية يف حالة والدة صعبة.

الجدول 1: الطرق الشائعة إلصابة العصب املحيطي

الشكل 2: درجات إصابة العصب )سيدون 1942(

تعذر األداء العصبي

)منع التوصيل(

انهتاك املحوار

)املحوار مقسم(

تهتك العصب

)العصب مقسم(

طور »ساندرالند« نظام تصنيف أضاف املزيد من التفصيل. لكن يف الرصاعات والكوارث، من غري املرجح توافر االختبارات من أجل امتالك معلومات كافية لتطبيق تصنيف 

»ساندرالد«.
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الجدول 2: تصنيف ساندرالند

إمكانية التعايفاألعصابساندرالندسيدون

غالبًا ما يحدث ذلك بسبب االنضغاط، ال تحدث إصابة دامئة للعصب. يعاين الدرجة األوىلتعذر األداء العصبي

املريض من شلل غري كامل.

احتاملية جيدة للتعايف الكامل خالل 

مثانية أسابيع.

حدث تلف جزيئ يف العصب، وما يزال جزء كبري من األلياف العصبية الدرجة الثانيةانهتاك املحوار

يعمل وجزء ال يعمل

احتاملية جيدة للتعايف الكامل

إمكانية التعايف، لكنه يتسم بالبطء، ولن تلف ما يقرب من نصف ألياف العصب وما يزال نصفها يعملالدرجة الثالثةانهتاك املحوار

يصل التعايف إىل %00. قد تكون هناك 

إىل جراحة

تعرض العصب لتلف جزيئ ، حيث ال تعمل أغلبية ألياف األعصاب وما يعمل الدرجة الرابعةانهتاك املحوار

هو عدد صغري

يجب التدخل الجراحي

غالبًا ما يحدث ذلك بسبب البرت. يتأثر العصب بشدة ويعاين املريض الدرجة الخامسةتهتك العصب

شلل كامل وفقدان يف اإلحساس

يجب التدخل الجراحي

اسرتداد العصب

بالنسبة إلصابات الدرجة األوىل/تعذر األداء العصبي، يكون هناك فرصة جيدة لتعايف العصب والعمل بشكل طبيعي مرة أخرى مع استعادة الحركة واإلحساس. بالنسبة 

إلصابات الدرجة الثانية، قد يكون االلتئام ممكًنا لكن بصورة أبطأ، ألن ألياف العصب التالفة تحتاج إىل إصالح ويجب أن تنمو ألياف العصب الجديدة قبل عودة الحركة 

واإلحساس إىل الوضع الطبيعي. بالنسبة لإلصابات من الدرجة الثالثة وأعىل، يلزم إجراء جراحة السرتداد اإلحساس والوظيفة الحركية.

التدخل الجراحي

مالحظة: تتسم جراحة إصالح األعصاب التالفة بالتخصصية العالية وقد ال تكون متاحة يف أثناء الرصاعات والكوارث، أو رمبا يتم توجيه املوارد الجراحية املحدودة املتاحة 

إلنقاذ حياة األفراد.

مالحظة

الرتميم األويل )الطرف إىل الطرف( يربط هذا األسلوب طريف العصب املقطوع وهذا هو الخيار الجراحي املثايل، لكن يجب إجراء ذلك خالل األيام القليلة األوىل من اإلصابة 

ودون أي إطالة أو شد يف موقع اإلصالح.
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التطعيم العصبي )لسد الفجوات يف األعصاب( ميكن استخدام هذا األسلوب أيًضا. التطعيامت الذاتية، وفيها يُزرع نسيج عصبي سليم من مكان آخر يف جسم املريض نفسه، 

ويتم ذلك بأشكال متعددة مثل الرشيط )أقسام متعددة من حزم التطعيامت العصبية الصغرية يف خطوط متوازية( والجذع )أعصاب حركية وحسية مختلطة، غالبًا بقطر 

أكرب( والوعاء )متربع بعصب حيس، مثل العصب الربيل(. ميكن أيًضا استخدام الطعوم الخيفية )السقاالت املعالجة تجاريًا(. ميكن إجراء التطعيم يف تاريخ الحق لإلصالح 

الرئييس، لكن يظل واجبًا يف خالل سنتني من اإلصابة األوىل.

الجدول الزمني للتعايف

بالنسبة إلصابات تعذر األداء العصبي )أي إصابات الدرجة األوىل(، سيحدث التعايف يف غضون ستة أسابيع من اإلصابة، أو مبجرد إزالة سبب االنضغاط. عىل سبيل املثال، 

يف حالة ظهور تورم شديد عىل طرف، فبمجرد عالج هذا التورم والتخلص من السبب الضاغط عىل العصب ينبغي أن يعمل العصب بشكل طبيعي مرة أخرى. فيام يتعلق 

باإلصابات األكرث خطورة مثل اإلصابات من الدرجة الثانية أو أعىل، فبمجرد اتصال العصب املترضر فإنه سيعيد تجديد نفسه مبعدل 0.5 مم إىل 2 مم تقريبًا كل يوم. يبدأ 

هذا التجديد من موقع اإلصابة منطلًقا إىل األماكن البعيدة. يستمر ذلك لعامني بحد أقىص، وذلك بغض النظر عن مستوى اإلصابة. هذا األمر مهم عند التخطيط لعدد مرات 

وجوب تقييم املريض، وعند إبالغ املرىض مبا عليهم توقعه بعد الخروج من املستشفى.

 العصب الجلدي
الفخذي الجانبي

العصب الوريك

العصب الظنبويب

يلتف العصب الظنبويب حول 
ظهر الكاحل حيث يصبح 

العصب الظنبويب الخلفي ألنه 
مير عرب النفق الرصغي إىل 

داخل القدم

العصب الشظوي األصيل

العصب الشظوي العميق

العصب الشظوي السطحي

الشكل 3: أعصاب املفصل السفيل

العصب الُكعربي

العصب الُكعربي 
خلف عظم العضد

العصب 
املتوسط

العصب 
الزندي

العصب 
الزندي

العصب 
الُكعربي

العصب 
الُكعربي

العصب 
الُكعربي

العصب 
الزندي

فرع العصب 
الُكعربي

العصب املساعد 
)املُنعطف(

العصب 
املتوسط

لقطة داخلية لقطة خلفية

الشكل 4: أعصاب املفصل العلوي
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املضاعفات الثانوية

املضاعفات الثانوية إلصابات األعصاب الطرفية هي قضية مهمة كذلك، وقد نوقش بعضها بتفصيل أكرب يف الفصول االفتتاحية. قبل الرصف من املستشفى، أو كجزء أسايس من العالج، ينبغي عىل 

املريض ومقدم الرعاية له العلم باملضاعفات املحتملة التالية وكيفية تجنبها أو التقليل منها.

فقدان الوظيفة - ميكن أن تقلل إصابات األعصاب الطرفية قدرة املريض عىل إكامل أنشطة يومية أساسية كاملة، مثل االغتسال وارتداء املالبس والطبخ وما شابه. من املفيد 

يف هذه الظروف استخدام أدوات مثل الجبائر أو التقنيات التعويضية.

التورم - بسبب انخفاض تدفق الدم والترسب اللمفاوي قد تتورم األطراف وتأخذ وقتًا طويالً  لتتعاىف، مام يؤدي إىل مزيد من تعذر األداء العصبي واألمل. من املفيد االحتفاظ 

بالطرف يف وضع مرتفع مريح ونطاق حركة سلبي معتاد ونطاق حركة نشط ما أمكن.

التقفع - بسبب عدم توازن القوة العضلية  حول املفصل، ميكن أن يحدث التقفع أو قرص العضلة الثابت يف خالل أيام. من املفيد الحفاظ عىل الطرف يف وضع استقرار محايد عرب استخدام جهاز 

تقويم لدن حراريًا، مع التحريك املنتظم للمفاصل يف كامل املدى الحريك لها.

الحروق/التهتكات - ميكن بسهولة أن يتعرض املرىض الذين  يعانون من انخفاض اإلحساس لحروق أو إصابات نتيجة لل التالمس مع أسطح ساخنة أو ماء أو عدم استخدام 

مالبس واحذية واقية،. اخترب املاء باملفصل العكيس أو املتمتع باإلحساس، وارتد دامئًا أحذية داعمة مغلفة يف حال انخفاض اإلحساس يف القدم.

قرح االنضغاط - يواجه املرىض الذين يعانون من ضعف اإلحساس كنتيجة إلصابة أطراف عصبية خطر تكون قرحات انضغاطية، التي يصعب رؤيتها لدى أصحاب البرشة 

الداكنة. من املفيد الحفاظ عىل جفاف الجلد والتغيري املنتظم لوضع القدم والفحص املنتظم للجلد )استخدم مرآة عند الرضورة(.

ورم العصب - سامكة  غري رسطانية يف األلياف العصبية تتشكل من أنسجة غري موصلة توقف إرسال اإلشارات عرب العصب. أورام األعصاب هي مضاعفة محتملة مقيدة 

لتعايف العصب ميكن أن تسبب األمل أو فرط الحساسية؛ هي ال تتطور عادًة إال بعد ستة أسابيع من اإلصابة.

األمل وفرط الحساسية - ميكن أن يسبب ذلك اإلزعاج ويحتمل أن يقود إىل متالزمة األمل املحيل املركب )انظر املراجع أدناه(. من املفيد بدء التدريب عىل إعادة التحسس ألن 

ذلك يقلل خطر هذه املضاعفة.

بطء التئام الجروح - تبطئ إصابات األعصاب الطرفية التئام جروح البرشة، وهنا يجب توجيه عناية إضافية ألي إصابات أخرى يف املنطقة املصابة.

تأثر الصحة العقلية - بحسب شدة اإلصابة العصبية، قد يؤثر االلتئام البطيء للغاية أو الفقدان الدائم للوظيفة بشكل كبري عىل الصحة العقلية للمريض يف محاوالته 

للتكيف مع الحياة بعد اإلصابة. أَِحل مريضك إىل خدمات الصحة العقلية املحلية حال توفرها ما أمكن.

العوامل املؤثرة عىل التعايف

ينبغي إعالم املريض بالعوامل أو السلوكيات املحددة التي قد تؤثر سلبًا عىل التئام إصابة أعصاب طرفية.

السكري - سيبطئ بصورة واضحة تعايف العصب. خذ هذا األمر يف االعتبار عند التخطيط إلجراءات إعادة التقييم وموعد التعايف.

الشعور بأمل شديد عند التعرض ملؤثر بسيط )خلل االستجابة( - يجب بدء تدريبات مبكرة عىل إعادة التحسس باستخدام مواد يف حوزة املريض باملنزل ملحاولة تقليل هذه 

املضاعفة، التي تحد من إعادة التأهيل.

الحروق/هشاشة البرشة - تشكل صعوبة يف التعامل ويف تحرك املنطقة املصابة وتنفيذ التقنيات اليدوية وكذلك زيادة خطر العدوى. حافظ عىل نظافة اليدين والتزم 

بتوجيهات الفريق الطبي.

التدخني - يقلل بشكل كبري من تدفق الدم وإمكانية التئام العصب.

التغذية - ينبغي عىل املريض االلتزام بنظام غذايئ صحي والرتطيب بربوتينات كافية. قد يكون هذا صعبًا يف ظروف الرصاعات والكوارث.
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التقييم

.ينبغي استخدام تقييم اعادة التأهيل القيايس عند تقييم مرىض االصابات العصبية الناتجة عن كارثة مفاجئة  أحد أجزاء التقييم الخاصة باألعصاب الطرفية هو التأكد من 

السالمة العصبية للعضلة أو منطقة الجلد، مبعنى وصول اإلمدادات العصبية الطبيعية إليها، أو تأثرها عصبيًا، مبعنى ترضر هذه اإلمدادات العصبية. قد يكون من الصعب 

بسبب احتامل تعدد اإلصابات إكامل تقييم شامل. إذا كان هذا ما عليه األمر، من املقبول حينئذ إكامل جوانب التقييم املمكن تنفيذها والتي تقع ضمن نطاق مامرستك. 

يف نهاية التقييم، يجب عليك أن تكون قادًرا عىل عمل قامئة باملشكالت التي سريكز عليها عالجك وتطوير خطة عالج وأن تكون قادًرا عىل تحديد بعض األهداف مع مريضك 

أو عائلته ما أمكن. 

ميكن العثور عىل مزيد من التفاصيل بشأن ما ينبغي تضمينه يف تقييمك الشخيص واملوضوعي العام يف الفصل 3، أما املعلومات أدناه فهي تخص إصابات األعصاب الطرفية. 

التقييم الشخيص

تاريخ تقديم الحالة )HPC(: اكتشف ما أمكن طريقة اإلصابة وآلية اإلصابة والعالجات السابقة لها، مبا يف ذلك أي جراحات.

التاريخ الدوايئ السابق )PMH(: حاول اكتشاف ما إذا كان املريض قد خضع لجراحة سابقة أو لعالجات طبية سابقة أو حالية؛ قد يؤثر ذلك عىل نتائج إعادة التأهيل.

التاريخ االجتامعي: هذا األمر حيوي من أجل إعداد خطة إعادة تأهيل شاملة. خد التايل يف االعتبار:

من مقدم الرعاية األسايس أو فرد العائلة األنسب؟  

ما منط الحياة السابق للمريض، يشمل ذلك العمل والسكن والرتفيه؟  

هل ميلك املريض مكانًا لإلقامة فيه بعد رصفه من املستشفى؟  

األمل

من املهم تقييم مستوى األمل والعالج من أجل جعل العالج أكرث راحة وإفادة. تشمل أدوية األمل الناتج مبارشة عن األعصاب أميرتيتيلني وجابابينتني وبريجابالني. يجب أن 

تكون عىل علم بأن هذه األدوية قد تستغرق وقتًا ليكون لها أثر مخفف لألمل. من السهل استخدام مقياس متثييل برصي، يصنف فيه املريض درجة أمله عرب عرش درجات، 

والذي يشيع استعامله يف هذه الظروف عىل الرغم من صعوبة عزل األمل املرتبط باإلصابة العصبية فقط يف مريض يعاين من مضاعفات إصابات متعددة. ميكن العثور عىل 

مزيد من املعلومات بشأن إدارة األمل العام يف الفصل 3. 

من األمور األخرى املحددة التي يستفرس بشأنها من مصاب األعصاب الطرفية

الوظيفة: اسأل املريض عن مدى التأثر الوظيفي باإلصابة، مثل ) ارتداء املالبس واالغتسال والعمل ورعاية األشخاص املسؤولني منه. من املهم معرفة مدى ترضر اليد 

املسيطرة يف إصابات اليد والذراعني ألن ذلك يؤثر عىل كل مفصل علوي

النوم: اسأل املريض عن مدى تأثر نومه باألمل أو قدرته عىل الوصول إىل وضع مريح ليالً. يف حالة تأثر النوم، سيكون من أولويات العالج الوصول إىل وضع نوم مريح. 

االحساس: اسأل املريض هل يشعر بدبابيس وإبر أو تنميل وانخفاض يف اإلحساس أو الشعور. 
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الجدول 3: إصابات األعصاب الشائعة وصورتها الرسيرية

اإلصابات العصبية الشائعة  واألعراض الرسيرية 

إيجابية االختبارالعضلة/وظيفة العضلة  املتأثراألعصاب

يؤثر عىل العضلة شبه العصب الشويك اإلضايف

املنحرفة

الوضعية - لوح الكتف يسقط بعيًدا عن العمود 

الفقري. تقييم تبعيد لوح الكتف . اختبار: اليد 

خلف الظهر وارفع اليد بعيًدا عن الظهر. )ما 

يزال ميكن للكتف أن يهتز ألن العضلة الرافعة 

للكتف ما تزال تعمل(

يؤثر عىل العضلة املنشارية العصب الصدري الطويل

األمامية

يتحرك لوح الكتف يف اتجاه الحبل الشويك عند 

الراحة. يجنح لوح الكتف عند الحركة

العصب اإلبطي

يصاب عادة بكرس خلعي يف 

الكتف

 عدم القدرة عىل الحفاظ عىلالدالية

تبعيد عند 90 درجة

يؤثر عىل العضلة تحت العصب فوق الكتفي

الشوكة والعضلة فوق 

الشوكة

قم بتقييم الدوران الخارجي للمفصل العضدي

الفك السفيل

القصية الرتقوية الخشائية

الرتقوة

عملية الخشاء

شبه منحرف

الدالية

ينثني ، يدور يف الوسط
، ويختطف الذراع

الفرع العلوي
من اإلبط

الفرع السفيل 
من اإلبط

الفروع 
الجلدية

صلع
ق ال

فو

تحت الجلد

ت�يس

سية
لرئي

س ا
ت�ي

انو�
 الق

ت السن
تح

فوق الفوق

شعاعي

ب إىل
العص

فة
طفي
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ثالثية الرؤو
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اإلصابات العصبية الشائعة  واألعراض الرسيرية 

عدم القدرة عىل ثني الكوعالعضلة ذات الرأسنيالعصب العضيل الجلدي

 املستوى املرتفع -العصب الزندي

العضلة املثنية العميقة 

لألصابع، العضلة الزندية 

املثنية للرسغ

 مستوى املعصم -

العضالت الظهرية وبني 

العظام واملقربة لإلبهام

عدم القدرة عىل عبور األصبعني الثاين والثالث 

وضعف املسك والتحرير

العصب الكُعربي

تشيع إصابته مع الكرس الكتفي

املستوى األعىل - العضلة 

ثالثية الرؤوس

الباسطات االصبعية 

واملعصم 

وجود تديل يف املعصم

العصب املتوسط

تشيع إصابته مع الكرس الكتفي 

فوق اللقمة

املستوى املرتفع - العضلة 

املثنية الطويلة إلبهام اليد، 

العضلة املثنية السطحية 

لألصابع

مستوى املعصم - ُضة اليد

اجراء اختبار  OK واختبار االنضغاط

اختبار العضالت: العضلة ذات الرأس�
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اإلصابات العصبية الشائعة  واألعراض الرسيرية 

عالمة ترندلنبورغاأللوي األوسطالعصب األلوي

العصب الفخذي

تشيع إصابته مع كسور الورك 

والحوض والُحق

صعوبة يف جعل الركبة مستقيمة أو صعود العضلة رباعية الرؤوس

السالمل إذا كانت رفيعة

عدم القدرة عىل السري عىل أصابع القدمضعف عضلة الساقالعصب الظنبويب

العصب الشظوي

تشيع إصابته مع خلع الركبة أو 

كرس رأس الشظية

ضعف العضلة الظنبوبية 

األمامية

عدم القدرة عىل السري عىل كعوب القدم

التقييم املوضوعي

الفرع الرضفي 
للعصب الصافن

العصب الصافن

العصب الشظوي 
العميق

الفرع الجانبي الشظوي العميق
الفرع الطريف اإلنيس
ديجيتورو

العصب العصبي

فروع شظوية سطحية

الفرع الجلدي 
للشظية السطحية

العصب الشظوي 
السطحي

العصب الشظوي
املشرتك

طبيعي عالمة ترندلنبورغ

العضلة الغشائية النصف العضلة الوترية النصف
ذات الرأسني الفخذية

العصب الشظوي األصيل

العصب الظنبويب

الوريد املأبيض

األخمصية

X النعلية

.srt  الشظوي

العصب الظنبويب

الوريد املأبيض
X الوريد الصفني الصغري

الرأس الجانبي لعضلة الساق

الرشيان املأبيض

األوعية الربلية

العصب الشظوي األصيل

األفرع العضلية للعصب الظنبويب

النعلية

X النعلية

الرشيان الظنبويب الخلفي

العصب الظنبويب

األفرع العضلية

الظنبويب الخلفي

العضلة املثنية 

الطويلة لألصابع

العضلة املثنية الطويلة 

إلبهام القدم

القيد العلوي للشظويات

القيد العلوي للشظويات

الوتر العقبي
الوتر العقبي

الرباط املرشرش
الرباط املرشرش

الرشيان 

األوعية الظنبوبية الخلفيةالظنبويب الخلفي

العصب الظنبويب

العضلة الشظوية الطويلة

الشظوية القصرية

العصب الظنبويب

الرشيان املأبيض

الرشيان الركبي السفيل الوحيش
الرأس الوسطي لعضلة الساق

األوعية الربلية

الرشيان الركبي السفيل

األوردة املأبضية

قوس وتر العضلة النعلية

الوتر األخميص

عضلة الساق

الجلدي الفخذي الجانبي

القسم الداخيل من السدادية

الفرع الوسطي للجلدي الداخيل

الجلدي الداخيل

الصفني

القطنية الكبرية

الفخذية

الحرقفية
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االختبار الخاص إلصابة األعصاب الطرفية

الشكل 5: الُقطَّاع الجلدي للمفصل السفيل

العصب الشظوي العميق

 

الهدف الرئييس للتقييم املوضوعي هو تحديد أي البنيات تتأثر عصبيًا وتلك التي ال تتأثر، وكذلك التعرف عىل أي مشكالت ثانوية.

االختبار الحيس: يتم تنفيذ معلومات حسية عىل الجانب الخارجي، ولذلك يكون محيط العصب األكرث تعرًضا املنطقة األوىل التي تصاب. ميكن أن يعمل االختبار الحيس 

كاختبار رسيع لتلف األعصاب يف ظروف يصعب فيها إجراء فحص شامل، كام هو الحال يف وجود كسور متعددة ومثبت خارجي. شاهد هذا الفيديو لطبيب يفحص قدرة 

https://www.youtube.com/watch?v=JijbJqTppyg :مريض عىل التمييز بني األحاسيس املختلفة

االختبار بقطاع جلدي، وفيه ميكن أن تعطي منطقة الشعور باألمل املدعومة بجذر عصب أو عصب معني معلومات محددة عن أي األعصاب تعرض للتلف. الحظ أن هناك 

بعض التباين بني األفراد فيام يخص القطاع الجلدي والتغذية  العصبية.

العصب الفخذي  العصب الجلدي الربيل الوسطي
)العصب الظنبويب(

 العصب الجلدي الربيل الجانبي
)العصب الشظوي األصيل(

 العصب الجلدي الظهراين املتوسط
)العصب الشظوي السطحي(

 العصب الجلدي الظهراين الجانبي
)العصب الربيل(

العصب الصفني

العصب الشظوي السطحي

العصب 
الشظوي األصيل

العصب الجلدي 
الظهراين الجانبي 
)العصب الربيل(

العصب الشظوي العميق

الزندي

الوسطي

الُكعربي

الشكل 6: توزيع العصب الزندي والوسطي والكُعربي يف الرأس

https://www.youtube.com/watch?v=JijbJqTppyg
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االختبار الحريك

غالبًا ما تؤدي إصابات األعصاب الكربى إىل ضعف شديد يف العضالت يليه ضمور، ميكن أن يبدأ بعد 72 من اإلصابة. مير املوصل العصبي العضيل بتغريات كبرية بعد إصابة 

األعصاب، وهو ميثل النقطة األكرث حرًجا يف التعايف الوظيفي، حتى بعد تجديد أعصاب مناسب.

إىل جانب اختبارات العضالت اليدوية توجد اختبارات وظائف أعصاب حركية ميكنها اكتشاف ضعف العضالت الناتجة عن إصابات األعصاب املحيطة باألطراف العلوية 

والسفلية. اخرت عضلة واحدة لكل عصب محيطي، مثل العضلة تحت الشوكة للعصب فوق الكتفي. استخدم مقياس أكسفورد لقياس العضالت لتسجيل القوة. يف حال تعذر 

توصيل العصب الحريك   ، فلن تنشط العضلة بالشكل املناسب، مام يؤثر عىل الحركة الفاعلة  ودرجة العضلة ووضعية الطرف. تحقق من املدى الحريك اللمفاصل أعىل 

املنطقة املتأثرة وأسفلها، وكذلك يف املنطقة املتأثرة نفسها.

 اخرت حركة وظيفية واحدة للمنطقة املتأثرة، مثل وضع قطعة مالبس خارجية ومتشيط الشعر الوقوف والنزول من الرسير وصعوده. بالنسبة إلصابات أعصاب األطراف 

السفلية، استخدام اختبار امليش املحدد مبدة زمنية واختبار بريج للتوازن, كالهام اختبار رسيع وموثوق. . تصوير املشيه بفيديو هاتف الطبيب أو هاتف املريض ميكن أن 

يكون إجراًء مفيًدا للمراجعة والعودة إليه يف تاريخ الحق. يف منطقة تغيب فيها حركة فاعلة أو تنخفض، فيجب تقييم الحركة  املنفعلة  أيًضا. يف حال وجود الحركة مع 

ضعفها، كرر الحركة ملدة تصل إىل عرش دقائق لتقييم اإلجهاد. يتسبب غياب االنقباض املشرتك يف املفصل يف عدم االستقرار وانخفاض التحكم الالمركزي، أي انخفاض التحكم 

يف الثني األخميص مع تديل القدم. 

ميكن تقييم الحركة العصبية، مبعنى كمية حركة العصب املحيطي داخل األنسجة، 

من خالل دراسة مسار العصب ومعرفة الحركة املفصل التي ستضعه تحت إجهاد 

االستطالة او التمدد. العامل املهم هنا هو انزالق العصب للخلف ولألمام أثناء 

حركة مفصل، وعدم وجود نقاط التصاق أو إجهاد قد تتسبب يف أمل أو يف تقييد 

التعايف. نقاط االلتصاق هذه هي عادًة عند املفصل أو عند مرور العصب عرب 

األنسجة الرخوة. كن حريًصا عىل تجنب اإلفراط يف إطالة العصب أو إجهاده 

)سيظهر اإلحساس بوجود دبابيس وإبر(.

أجر تقييم للنسيج الرخو عرب التعامل مع املنطقة أو تلمس النسيج أو الشعور 

بضيق األجزاء أو التقلص أو القرص أو الرخاوة. تحسس كل األنسجة الرخوة يف 

املنطقة، وليس فقط النسيج املتأثر عصبيًا.

تذكر أنه رمبا يشرتك يف ذلك بنيات أخرى، ويجب العلم بأي تعارضات للحركة عند 

إجراء هذه االختبارات.

النبضات املحيطية

ميكن استخدام النبضات املحيطية كأداة رسيرية مفيدة يف معرفة حالة اشتباه يف 

إصابة أطراف عصبية، ويوضح الشكل أعاله مواقع النبضات املحيطية: 

السبايت

العضدي

الُكعربي

الزندي

الفخذية

املأبيض

الظنبويب الخلفي

الظهراين للقدم

الشكل 7: مواقع النبضات املحيطية
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الجدول 5: العالمات الحمراء إلصابات األعصاب الطرفية

العالمات الحمراء: العالمات الحمراء التالية خاصة بإصابات األعصاب الطرفية. يجب العلم دوًما بالعالمات الحمراء التي ال تدل عىل أمراض محددة بالنسبة ملريضك، مثل حاالت 

العدوى. راجع الفصل 3 ملزيد من املعلومات. 

اإلجراء الواجب اتخاذهاألسباب املحتملةالعالمات أو األعراض

طرف متورم ساخن بلون أحمر، واملريض يشتيك من أمل 

شديد يسوء مع الحركة السلبية

أوقف العالج، ونبه الفريق الطبيمتالزمة الحيز

طرف متورم ساخن بلون أحمر مع غياب للنبضات. 

يشتيك املريض من أمل وقرص نفس أثناء الراحة

أوقف العالج، ونبه الفريق الطبيتخرث وريدي عميق أو انصامم رئوي

يشتيك املريض من أمل شديد؛ قد تالحظ عدم تساوي عند 

املفصل أو حركة أو شكل عظمي غري طبيعي

أوقف العالج، ونبه الفريق الطبيكرس غري مستقر مل يتم تشخيصه أو مقيد الحركة

دبابيس وإبر وتنميل ثنايئ الجانب، ضعف ثنايئ الجانب 

يف اليدين أو القدمني، صداع وتنميل حول الرأس، 

انخفاض شديد يف نطاق حركة العنق. عدم قدرة من 

التعب عىل الحفاظ عىل وضعية رأس. ضعف متعدد 

األقسام وتغريات حسية متعدد القطاعات

أوقف العالج، ونبه الفريق الطبيعدم استقرار العمود الفقري الرقبي

ترضر العصب الوجهي

العصب الوجهي يدعم العضالت الوجه ، مبا يسمح بتعبريات الوجه وحركاته. هو ال ميد الوجه باإلحساس. ميكن أن يترضر العصب الوجهي كنتيجة إلصابة يف الوجه أو الرأس 

أو الرقبة. العصب الوجهي هو العصب القحفي السابع. ينشأ العصب من جرس جذع الدماغ وينتهي يف املخ خلف األذن. يوجد بجانب العصب القحفي السادس، والذي ميد 

العضالت املبعدة للعني والعصب القحفي الثامن، ووظيفته هي السمع والتوازن.

للعصب الوجهي أربعة أفرع تدعم الوجه؛ وهذه األفرع هي الجبهة والعني والوجنة والذقن. يف حالة ترضر العصب الوجهي، سيتدىل جانب واحد كامل من الوجه. وهذا 

يختلف عن السكتة والتي يتدىل يها النصف السفيل من الوجه فقط. كام يوفر العصب الوجهي اإلحساس لجزء من اللسان والعظام الصغرية يف األذن.
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إذا اشتبهت يف ترضر العصب الوجهي، ميكنك اختبار وظيفته بتقييم الحركات الوجهية ومطالبة املريض مبا ييل:

رفع الحاجبني - يف حالة الترضر، لن ترتفع الجبهة وال تنكمش.  .1

أغلق العينني - يف حالة الترضر، لن تغلق العني أو تغلق بشكل جزيئ فقط.  .2

االبتسام - يف حالة الترضر، لن ترتفع الوجنة املتأثرة.  .3

دفع الشفة السفلية لألمام - لن يتحرك الجانب املتأثر.  .4

سيجد املريض برضر عصب وجهي صعوبة يف تناول الطعام والرشب والحديث وإغالق العني للغمز والنوم وإظهار التعبريات الوجهية.

ينبغي أن يتضمن العالج يف املراحل املبكرة:

العناية بالعينني - ارشح للمريض طريقة ربط رشيط عىل عينيه وإغالقها واستخدام ِجل العني لحاميتها وتجنب جفافها.  .1

ادعم الوجنة للحديث والرشب وتناول الطعام، وللمساعدة يف الوظيفة الرضورية للعضلة أو تجنب سيالن اللعاب أو تجنب تداخل الحديث.  .2

تجنب النشاط الزائد يف الجانب غري املتأثر لتقليل عدم التوازن.  .3

مع حدوث التعايف، جراء مترين وجهي تدرجي بسيط لتشجيع الحركة الطبيعية للحفاظ عىل قوة العضلة ونطاق الحركة.  .4

 صورة 1: مريض يعاين من إصابة عصب وجهي،
 غري قادر عىل رفع الخد املتأثر عند االبتسام

Davide Preti/HI ©

 صورة 2: مريض يعاين من إصابة عصب وجهي،
 غري قادر عىل إغالق عينه بالكامل يف الجانب املتأثر

Davide Preti/HI ©
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العالج التأهييل

للعالج التأهييل هدفان رئيسيان يف إصابات األعصاب الطرفية: استعادة أكرب قدر ممكن من االستقاللية وتعريف املرىض ومقدمي الرعاية لهم بالتوقعات الفعلية 

وإسرتاتيجيات العالج . ينبغي أن يبدأ التأهيل من األنشطة األساسية، مثل مترين املدى  الحريك ، ثم التدرج بالعالج ، أي وضع جبرية ثم تنفيذ متارين إعادة الحس . يف حال 

مل يكن التأهيل طويل األمد ممكًنا يف الرصاعات والكوارث، فمن املبادئ املهمة للتأهيل الفّعال ملصاب بإصابة أعصاب طرفية هو دعم املريض باملعرفة والتمرينات لالستمرار 

يف التأهيل بشكل مستقل، بعد تخريجه  من املستشفى. 

أهداف العالج

الحفاظ عىل مدى حريك فعال ومدى حريك منفعل  لألنسجة الرخوة املتأثرة واملحيطة )الناهضة واملناهضة( واملفاصل   

تجنب الحركات أو األوضاع التي قد متثل إطالة زائدة وشد للعصب املتأثر  

تقليل أمل االعتالل العصبي  

تقليل الحركات التعويضية وغري العادية، والسامح بالحركة الرئيسية   

تقليل ندوب األنسجة الداخلية  

استعادة الوظيفة الحسية والحركية  

من الرضوري تقديم املشورة والتعليم املناسب لكل من املريض ومقدم الرعاية   

تجنب املضاعفات الثانوية  

العالج

  تحريك املنطقة املتأثرة )6-4 مرات يف اليوم( بحركات فاعلة ومنفعلة ، مع استخدام املسكنات املناسبة لتقليل خطر التقفع. تجنب ذلك إذا كانت 
هناك موانع استعامل مرتبطة باإلصابة، مثل جراحة تعويضية  حديثة أو كرس غري مستقر. 

حامية املنطقة املتأثرة عصبيًا بجبرية أو دعامة أو عصا لتجنب أي ضر إضايف وتقليل األمل والحفاظ عىل محاذاة املفصل.   

إيجاد الوضع املناسب للراحة والنوم  

  التحريك العصبي - األعصاب هي أنسجة متحركة، لكن يجب عدم  إطالتها )متديدها( إىل نقطة تحريض  التنميل )الشعور بالخدر(. عند تحريك 
املفصل، فكر يف دفع العصب يف حركة سلسة.

  تحميل الوزن - مبجرد استقرار الكسور أو ثباتها أو توقفها عن الحركة، ينبغي بدء تحميل الوزن بأرسع ما ميكن لكل من الذراع والساق، لتنبيه التحكم الحريك 
واملسارات العصبية.

  ارشح للمريض أو مقدم الرعاية يك يتوىل بعض عنارص العالج إذا كان من املمكن تكرارها بأمان ومن دون رقابة )دامئًا افحص أوالً(. ينبغي عىل املرىض 
تكرار العالج مرات متعددة كل يوم، من أجل أن يكون فعاالً، وليمكن للمريض االستمرار عليها بعد تخريجه من املستشفى.

  يجوز استخدام الحث الكهريب أو العالج الكهريب يف عالج إصابة  األعصاب املحيطية ، لكن فقط إذا كان ذلك يف نطاق تخصصك، وبعد توفر وحدات 
معينة مناسبة للعالج وإمكانية استمرار املريض يف هذا العالج بانتظام، وتحت إرشاف. ال ينصح كذلك باالستخدام يف املرحلة الحادة من التأهيل أثناء 

الرصاعات أو الكوارث. 
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نصيحة ملقدمي الرعاية

  ال ينبغي تجاهل املنطقة املصابة؛ وعليك بتحفيز الطرف أو املنطقة املصابة لكن احرص عىل تجنب اإلفراط يف ذلك ألن اإلطالة واالستخدام املفرط قد 
يسببان األمل ومزيد من التلف.

  تذكر أن إصابة األعصاب املحيطية  تشتمل عىل فقدان محتمل لإلحساس، مام ينتج عنه خطر التعرض لحروق وقرح ضغطية، والتي ميكن أن تظهر يف 
غضون ساعات بعد اإلصابة األولية. افحص الجلد بانتظام.

ال تسحب أو تجذب طرف مصاب، ألن هذا السحب قد يزيد من تلف العصب.  

حافظ عىل مدى حريك منفعل  لتجنب تقلص املفاصل وقرص األنسجة. من املهم العثور عىل وضع استقرار مريح للطرف من أجل النوم.  

يف حالة تلف عصب الكتف، ادعم الذراع عن قرب، أي عىل مقربة من الجسم، مع توجيه عناية خاصة للمناطق التي بها تورمات.  

عند استخدام الجبائر، تأكد من سالمتها وصالحيتها للتلبيس والخلع ومناسبتها للبرشة.  

  عند الغسيل، تجنب املاء مفرط السخونة وجفف املنطقة الجلدية بعناية بعد ذلك، مع توجيه عناية إضافية للطيات الجلدية بني أصابع اليدين 
والقدمني.

  درجة الحرارة والعناية بالجلد عموًما: ينبغي عىل الشخص أن يرتدي دوًما حذاًء ويتجنب الحرارة والربودة )مثل مكعبات الثلج( يف املناطق عدمية 
اإلحساس ومنخفضة اإلحساس.

  احذر من الخدوش الصغرية التي قد ال يتم الشعور بها أو مالحظتها، مثل الخدوش من الحيوانات األليفة واألشواك، والتي قد تتطور إىل جروح أكرب 
وحدوث عدوى يف حال عدم مالحظتها وتنظيفها وحاميتها رسيًعا.

دور التجبري وأهميته

من املهم استخدام التجبري لعالج إصابة عصب محيطي، لكن ذلك قد ميثل تحديًا يف بعض الحاالت. تسفر كل اإلصابات يف األعصاب املحيطية عن فقدان محتمل للحركة 

ويؤدي ذلك اىل عدم توازن يف العضالت تايل لذلك، مام ينشأ عنه احتامل زيادة فقدان الوظيفة كنتيجة النقباض األنسجة املحيطة.

من بني أهداف التجبري حامية األنسجة املصابة وتعزيز بيئة االلتئام ومنع تكون التقفع أو تقليله وتعويض الوظيفة الحركية املفقودة وتسهيل األنشطة اليومية الوظيفية أو 

تحسينها.

يتطلب األمر من أجل وصف جهاز تقويم مخصص وصنعه وتركيبه ما ييل:

فهم قوي للمبادئ امليكانيكية األساسية إلجراء التجبري  .1

العلم بالخصائص امليكانيكية ملواد التجبري  .2

امتالك املعرفة بالترشيح العميق  والظاهري  .3

معرفة تأثري قوى الضغط والشد والقص عىل األنسجة   .4

فهم عميق للفيزيولوجيا املرضية وأدوات التشخيص وعالج إصابات االعصاب املحيطية   .5

ينبغي عىل األطباء الذين يستخدمون الجبائر املحاولة الجاهدة ملامرسة نهج التأهيل  يف »حده األدىن«، مع تأكيد عىل البساطة ومعقولية التكلفة واملرونة واالستدامة فيام 

يخص فعالية الجبائر. تزيد هذه الطريقة من املامرسة من رضا املريض وامتثاله للعالج. ميكن استعامل التجبري يف العديد من املواقف: عند التثبيت الخارجي أو الشد بعد 

الجراحة الرئيسية وأثناء انتظار خياطة العصب أو التئامه أو النقاهة بعد العالج وكإجراء تعوييض إلصابة دامئة.
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قد يطلب منك توفري التجبري يف كلتا مرحلتي التعايف: إصالح اإلصابات الحادة والحامية، ويف منع الوظيفة أو إيقافها املستديم أو املساعدة فيها.

ينبغي أن تتسم جبائر مرحلة إصالح اإلصابات الحادة والحامية بالبساطة. 

يف املرحلة الحادة، ينبغي إيقاف حركة العصب املترضر بشدة مبواد سهل توفرها، مثل: 

جبرية جبسية جيدة التبطني ملنع تديل املعصم يف حاالت شلل العصب القطري  

تعليق الذراع يف حالة إصابة الضفرية العددية لتجنب الخلع الجزيئ  

استخدام جبائر أصابع صغرية من األلومنيوم ملنع التشوه املخلبي لألصابع يف إصابات العصب الزندي  

رشيط الصق لإلمساك باإلبهام يف وضعية املقاربة أثناء الليل يف إصابات العصب املتوسط  

جبائر ليلية لإلمساك بالقدم يف زاوية قامئة يف إصابات العصب الشظوي الجانبي والوريك  

صورة 3: مثال عىل جبرية يف وضع معصم محايد، والتبعيد الشبيك األول ملنع التقفع

جبرية ملنع التقفع واملساعدة يف أداء الوظيفة

إذا كانت الحالة متأخرة، يجب استخدام جهاز تقويم أو تعليقة مقيدة للكتف ما أمكن، ويجب إحالة املرىض إىل مركز موجود لتقييم حالة املرىض وتزويدهم بجهاز تقويم 

مخصص ومتابعتهم. ينبغي أن يكون جهاز التقويم مريًحا ومصنًعا من مواد خفيفة الوزن وسهل التلبيس والخلع، وموضوع بشكل جميل ومناسب لالستخدام مع االستمرار 

يف األداء الوظيفي وتطبيق املبدأ التوجيهي »القليل كثري«.

تركيب جهاز تقويم الكاحل والقدم

مالحظة: يف ظروف معينة، تتوفر جبائر املعصم مسبقة الصنع أو أجهزة تقويم الكاحل والقدم، مثل:

جبرية املعصم الراحية الجبسية  

جهاز تقويم اليد مسبق الصنع  

لوح القدم الخلفي الجبيس أو جهاز تقويم الكاحل والقدم مسبق الصنع  

مالحظة

عىل الرغم من إمكانية صنع األجهزة التقوميية إلصابات األعصاب املحيطية باستخدام أي مواد متاحة، فإن العملية تستهلك وقتًا كبريًا وقد تكون النتائج ضعيفة. يف حالة 

وجود مركز تأهيل باملنطقة، فينبغي تصنيع جبائر ديناميكية وثابتة هناك.
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كيفية العناية بالجبرية

من املمكن أن تساعدك املعلومات أدناه يف مناظرة املريض وجبريته، غري أنه يجب أن يكون تعريف املريض باملبادئ أدناه جزًءا من العالج.

الفحص: عند فك الجبرية، تأكد من عدم وجود أي عالمات حمراء. يف حالة تاليش العالمات يف خالل نصف ساعة، فال قلق، لكن إذا استمرت فإن الجبرية ستحتاج إىل التعديل. 

إذا كانت اليد متصلبة بعد فك الجبرية، فيجب مترين كل مفصل لدقائق قليلة. من املفيد أيًضا وضع اليد يف ماء ساخن.

الغسيل: يف حال كانت الجبرية مصنوعة من مواد حساسة للحرارة، فال تضعها يف ماء ساخن أو ترتكها بالقرب من مصادر حرارية، مثل ُمشع حراري أو حافة نافذة مشمسة، 

ألن ذلك سيغري شكلها. من املهم تنظيف الجبرية باستخدام ماء بارد أو فاتر مع سائل غسيل أو صابون خفيف.

التعديل: إذا ظهرت مشكالت يف جبرية مل تصنعها بنفسك، فال تحاول حينها استبدالها أو تعديلها. اتصل بالطبيب املعالج أو املركز الذي سلمك الجبرية. فيام يخص األطفال 

واملراهقني، يجب مواءمة جهاز التقويم ليناسب منو املرىض، وتنبغي متابعة األطفال كل ثالثة أشهر.

عليك عند تلقي مريض لجبرية أو جهاز تقويم توجيهه فيام يخص جدول ارتداء الجبرية )أي مدة االرتداء وطريقتها(. يرتبط ذلك بشدة اإلصابة العصبية وخصوًصا يف النشاط 

العضيل. عىل الرغم من أن هدف الجبرية هو دعم األداء الوظيفي، فإن األطباء يحتاجون إىل معرفة أنه يف غالب األحيان ال يفيد التجبري يف التحريك الفاعل  للجزء املصاب.

فيديو تعليمي لتطبيق جبرية معصم جبسية:

 https://icrc.aoeducation.org/videos/foot-and-anklefractures-and-sprains-lower-leg-backslab-splint.html

فيديو تعليمي لرشيحة خلفية جبسية ألسفل الساق:

 https://icrc.aoeducation.org/videos/metacarpal-and-phalanx-thumb-spica.html

نتائج العالج التأهييل

من الصعب التنبؤ مبدة التعايف بعد إصابة األعصاب املحيطية. خصوًصا يف األيام الـ 10-7 األوىل قد يكون من الصعب معرفة مستوى الرضر الدقيق للعصب، مام يجعل من 

املستحيل إعطاء جدول زمني دقيق للتعايف أو عدم التعايف. يوفر الجدول يف قسم التصنيف توجيهات أساسية بشأن احتاملية تعايف العصب يف ظروف مثالية. ال يأخذ ذلك 

يف االعتبار العوامل األخرى التي قد تقلل احتاملية التعايف من إصابة محيطية. ينبغي أخذ هذه العوامل يف االعتبار عند تقييم مريضك وتقديم املشورة له. غالبًا ما تتشابه 

العوامل التي ميكن أن تقيد إمكانية تعايف العصب أو تبطئه مع العوامل الصحية األخرى التي تؤثر عىل التئام األنسجة، وهنا نخص بالذكر مرض السكري واألمراض الوعائية 

وكرب السن وانخفاض املناعة وضعف التغذية والتدخني. إضافة إىل هذه العوامل، يتأثر التعايف التايل إلصابة أعصاب محيطية بالتأخر يف العالج وضعف فهم املريض لإلصابة 

وضعف االلتزام بخطة تأهيل مستمرة أو عدم إمكانية الوصول إىل مثل هذه الخطة. لتوفري أفضل فرصة ممكنة للتعايف، يجب التعرف املبكر عىل إصابة األعصاب املحيطية 

)أول 10-7 أيام( وإذا أمكن وضع خطة إلعادة التقييم كل ستة أسابيع لضامن التعرف املبكر عىل اإلصابة، واإلعالم املبكر للمريض واملراقبة املستمرة للتقدم أو املضاعفات.

https://icrc.aoeducation.org/videos/foot-and-anklefractures-and-sprains-lower-leg-backslab-splint.html
https://icrc.aoeducation.org/videos/metacarpal-and-phalanx-thumb-spica.html
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دراسة حالة: طرف سفيل

الخلفية

أصيب أحمد، البالغ من العمر 22 عاًما برصاصة متفجرة من بندقية قناص يف طرفه السفيل األمين من مسافة حوايل 200 مرت. يعاين أحمد من جرح مفتوح مع إزاحة وتفتت 

بالظنبوب الداعم األوسط وكرس بالشظية، وال توجد معلومات عن إصابات محتملة باألعصاب أو األوعية. جاء أحمد إىل قسم الطوارئ وقد تم التثبيت املؤقت للحركة 

والعناية بالجرح الرئييس. كانت الخطة الطبية األولية الحفاظ عىل حالة تقييد الحركة حتى إنضار الجرح جراحيًا وتطبيق مثبت خارجي إذا أمكن.

تقييم التأهيل

التقييم الشخيص: أحمد متزوج وأب لثالثة أطفال، وزوجته حامل حاليًا يف سبعة أشهر. وصل إىل املستشفى دون رفقة من أي فرد من أفراد العائلة أو األصدقاء. فقد أحمد 

عمله كمقدم إسعافات أولية منذ أربعة أشهر ولديه فرصة اآلن لبدء وظيفة بدوام جزيئ كمساعد صحي يف خالل أسبوعني. يعيش أحمد مع عائلته ووالدي زوجته كبار السن 

ويعتمد الجميع يف معيشتهم عليه جزئيًا. يسكن يف شقة بالدور الرابع ملبنى بسيط )يشارك يف مكان استحامم يف الدور األريض، ستائر بالستيكية عىل النوافذ، ال درابزين 

سالمل(. يساعد أحمد أخو زوجته يف زراعة قطعة أرض صغرية، تزرع فيها العائلة الخرضوات كوسيلة للعون يف موقفهم املايل الصعب.

التقييم املوضوعي يف غرفة الطوارئ: يرقد أحمد يف رسيره دون وسيلة متاحة للمساعدة يف الحركة، وهو واعي ومنتبه ويستجيب للتقييم. لوحظ وجود جرح مفتوح يف 

ظهر الساق اليمنى. كام لوحظ أيًضا تورم )أصابع القدم وظهر القدم والكعب ومنطقة الجلد املحيطة بالجرح( وشحوب لون جلد أصابع القدم. هناك شعور بدرجة حرارة 

منخفضة يف أصابع القدم  وظهر  القدم، مقارنة بالجانب اآلخر. 

اإلحساس: فقدان الحس باللمس الخفيف ألخمص القدم والجزء الجانبي من القدم، وانخفاض اإلحساس عىل الجزء العلوي من القدم.  

  الثني الفاعل ألصابع القدم: M0، التمديد الفاعل  ألصابع القدم: M2، ال ميكن إجراء اختبار عىل العضالت القابضة الظهرانية للكاحل والعضالت 
القابضة األخمصية بسبب توقف الحركة الناجم عن الكرس.

اختبار PROM ألصابع القدم: اكتمل لكن مع أمل. ال ميكن اختبار املدى الحريك  للكاحل والركبة بسبب توقف الحركة الناجم عن الكرس.  

اختبار VAS عىل املوقع املصاب: 7/10  

احتامل اإلصابة الوعائية، يتطلب األمر املزيد من االستقصاء مبجرد االستقرار  

التقييم املوضوعي بعد 24 ساعة، بعد الجراحة مع إنضار الجرح وتطبيق العضلة القابضة الخارجية الشظوية: يرقد أحمد يف الرسير، بال أدوات مساعدة يف الحركة متاحة. 

يتمتع بالوعي ومنتبه ويستجيب للتقييم. لوحظ زيادة التورم عىل طول الساق السفلية اليمنى وشحوب لون جلد أصابع القدم )ال تغيري بعد 24 ساعة(

اإلحساس: فقدان الحس باللمس الخفيف ألخمص القدم، وإحساس قوي بدبابيس وإبر عىل الجزء الجانبي من القدم  

  الثني الفاعل ألصابع القدم: M0، التمديد الفاعل  ألصابع القدم: M2، العضالت القابضة الظهرانية للكاحل: M2، العضالت القابضة األخمصية للكاحل: 
M2 انقالب القدم ،M0 :انقالب القدم ،M0

نبضات دعسية وأطراف سفلية ثنائية طبيعية شعريية.  
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اختبار PROM ألصابع القدم: نطاق كامل لكن مع أمل. اختبار PROM للكاحل واقدم: نطاق حركة كامل  

اختبار VAS عىل املوقع املصاب: 5/10  

عالمة حمراء: اإلصابة الوعائية مستبعدة بعد التقييم الجرحي  

االنطباع اإلكلينييك

مريض بعمر 22 عاًما يعاين من كرس تفتيتي يف ظنبوب/شظية الجانب األمين، تم 

عالجه مبثبت خارجي. اشتباه يف إصابة جزئية بعصب الظنبوب وإصابة محتملة 

شظوية جزئية، مع شدة إصابة العصب الظنبويب. )ال اشتباه يف إصابة عصبية كاملة 

بسبب وجود ملظاهر بعض اإلحساس(. تلف عصبي أسفر عن غياب القدرة عىل 

رفع الكعب والدفع عند السري. غياب الثني األخميص وانقالب يؤثر عىل استقرار 

الكاحل، أسفر عن استشعار خطر وجود إصابة أخرى بالنسيج الرخو. حركة الكاحل 

مسموحة يف ظل وضع مثبت خارجي. ستساعد الزوجة ومقدم الرعاية يف تسهيل 

العالج ومتابعة الرعاية باملنزل.

أهداف العالج

* ال تستخدم التنبيه الكهريب يف وجود كرس غري معالج أو أعامل معدنية

  أعلم املريض باآلثار املرتتبة عىل الفقدان املستمر لإلحساس بالقدم

  ابدأ يف تطبيع فرط الحس )النخز( عىل الجزء الجانبي من القدم وأصابع القدم )قد ميتد ذلك إىل األسابيع الثامنية التالية(

امنع تقييد املدى الحريك لكل من الكاحل وأصابع القدم، وتجنب ضعف عضلة الساق )عىل الفور(  

قلل األمل وتعامل مع األمل بالصورة املناسبة  

  متتع بإمكانية السري عىل عكازين مرفقيني يف الداخل والخارج مع تحميل الوزن )بحسب التعليامت( ملسافة 300 مرت عىل األقل يف خالل سبعة أيام 
لرصف املريض إىل املنزل بأمان

كن قادًرا عىل صعود السلم ونزوله مبساعدة عكازين مرفقيني يوميًا من أجل رصف املريض إىل املنزل بأمان  

األهداف طويلة األجل )يف خالل ستة أشهر( 

استعادة التحسن امللحوظ إىل الطاقة الكاملة فيام يخص الثني األخميص واالنقالب وثني أصابع القدم، زائد اإلحساس الطبيعي  

العودة إىل السري املستقل دون مساعدة  

الرجوع إىل العمل كمساعد صحي  

القدرة عىل رعاية الطفل الجديد ومساعدة أخو الزوجة يف توفري الطعام وتويل الواجبات العائلية  

إعادة تقييم اإلصابة بتحديد شدة إصابة العصب، أي تعذر األداء العصبي أو تهتك العصب  

 صورة 4: مريض بتثبيت خارجي لظنبوب/شظية
 الجانب األمين؛ الكاحل األمين متورم واملريض غري

قادر عىل الثني األخميص ألصابع القدم اليمنى
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نهج العالج 

طرق إزالة الحساسية وإعادة التأهيل الحيس  باستخدام مواد مختلفة  

تعديل الحذاء )ألبطانة أو الفوم( الرتدائه عىل القدم املصابة  

متارين املدى الحريك الفاعل واملنفعل، مبا يف ذلك متارين التقوية  اللعضلة األليوية ووعضالت البطن  ، مثل » مترين الجرس «  

  تدريبات التنقل وتدريبات املشية األمامية اآلمنة التي تؤكد عىل منط سري كاحل-أصابع قدم وإعادة التدريب عىل أسطح مختلفة، مثل الحىص غري 

املتساوي والعشب وسالمل التدريب

متارين القدم الداخلية، مثل التقاط منديل بأصابع القدم  

التعليم

  رشح وقت التعايف من تعذر األداء العصبي أو انهتاك املحوار: إمكانية تعايف جيدة لكن ال ميكن ضامن نسبة %100. ستعطي إعادة تقييم األعراض بعد 
مثانية أسابيع صورة أفضل للنتيجة النهائية ودرجة اإلصابة

متوضع القدم أثناء الرقود )ال متاس للكعب، استخدام وسادة( ووضع الجلوس )كاحل بزاوية 90 درجة( مع قدم عىل األرض وحذاء مبطن  

أهمية مالمسة القدم لألرض أثناء السري، احرتام النصائح الطبية فيام يخص تحمل الوزن  

الفحص املنتظم لجلد القدم يف الجزئني العلوي واألخميص، مع توجيه اهتامم خاص بالكعب  

  اغسل القدم يف ماء فاتر، يوميًا مع التجفيف الجيد الحفاظ عىل جفاف مواقع املسامري جافة ونظيفة، ومراقبة عالمات العدوى )الحرارة، التورم، 
االحمرار، األمل(

استمر لثالث مرات يوميًا يف متارين املدى الحريك الفاعلة واملنفعلة  والتحريك العصبي، بحسب التعليامت  

النتيجة

عند الخروج  من املستشفى  )بعد سبعة أيام باملستشفى(، يتمتع أحمد بحركة 

 )M1+( لكن يحتاج إىل تحسني الثني األخميص النشط )M3+( كاحل نشطة جيدة

حيث تم تزويده بربنامج خاص به لتنفيذه باملنزل. كام أنه يتبع التعليامت بشأن 

مترينات املدى الحريك املنفعلة اليومية للحفاظ عىل حركة الكاحل وأصابع القدم 

مبساعده زوجته، التي تم تدريبها عىل ذلك. يتحرك أحمد بصورة مستقلة عىل 

عكازين، لكن من وقت آلخر يسري عىل قدميه دون عكاز، حيث تم تحذيره من 

هذه العادة السيئة. يعلم أحمد بانخفاض إحساس أخمص قدمه، ومن ثم فهو 

عرضة لإلصابة، وخصوًصا عند ذهابه إىل الحقل مع أخو زوجته. وقد أبلغ أن 

تحسن اإلحساس أو عودته إىل الصورة الطبيعية ونشاط العضلة قد يستغرق مدة 

طويلة، وتم تشجيعه عىل االستمرار يف االلتزام بالنصائح والربنامج املنزيل. يستطيع 

اآلن صعود السالمل باستقالل وأمان، وهو ما يسمح له الوصول املستقل إىل مكان 

االستحامم والخروج من املنزل )انظر الصور(

صورة 5: مريض يكمل مترينات التقوية يف ظل وجود املثبت الخارجي يف موضعه
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دراسة حالة: الطرف العلوي

الخلفية

منذ عرشة أيام، تعرض محمود البالغ من العمر ستة وعرشين عاًما لجرح نافذ يف ظهر ذراعه األمين كنتيجة لسقوط جزء من سقف معدين عليه أثناء رياح اإلعصار العاصفة 

التي ضبت جزيرته. كان بإمكانه الوصول إىل عالج طبي أويل يف املستشفى املركزي، وفيه تم تنظيف الجرح وتركيب مثبت خارجي لتثبيت كرس متعدد الشظايا يف العظمة 

العضدية الوسطى. كنتيجة لالستقرار الطبي لحالته بصورة أو بأخرى، فقد رُصف من املستشفى وطلب منه الحضور للتأهيل كمريض عيادة خارجية يف األسبوع التايل لتقييم 

الجرح والتأهيل.

تقييم التأهيل

التقييم الشخيص: التقييم الشخيص هنا صعب ألن محمود يعاين من أمل حاد وحزن بسبب عدم قدرته عىل إيجاد مأوى لزوجته وطفليه منذ اإلعصار. و يعيش حاليًا يف مأوى 

مؤقت أعدته منظمة غري حكومية عاملية ويحرض إىل العيادة وحده. قبل اإلعصار كان يرعى عائلته الصغرية بعمله عىل سيارة أجرة يف منطقته. يستعمل محمود اليد اليرسى، 

وال يعاين من تاريخ مريض سابق أو مشكالت بالحركة. أبلغ محمود عن أمل حاد )VAS 10/10( بطول ظهر ذراعه، يصاحب ذلك تنميل يف الجزء العلوي من اليد حول منطقة 

اإلبهام. األمل شديد وعىل وجه الخصوص ليالً ويواجه صعوبة يف النوم. منذ إصابته، عاىن صعوبة يف تحريك ذراعه األمين لكنه أبلغ عن أنه أصبح أقل قدرة عىل مد معصمه 

وأصابعه منذ الجراحة. عىل الرغم من صعوبة ذلك أبلغ محمود أنه كان يستخدم يده اليرسى فقط لقلقه من األعراض ويعتقد بحدوث يشء يسء لذراعه األمين.

التقييم املوضوعّي: يجلس املريض وقد دعم ذراعه األمين بذراعه األيرس عرب جسده )وضعية حامئية(. ُوضع ُمثبت خارجي عىل عظم العضد األمين يف مواقع مسامري نظيفة 

والجرح ملتئم دون دليل عىل العدوى. يوجد تورم بسيط يف اليد اليمنى لكن درجة الحرارة ولون الجلد طبيعيان عىل طول الذراع األمين.

اإلحساس: فقدان كيل لإلحساس يف اإلبهام األمين العلوي. كل املناطق األخرى تستشعر جيًدا، لكن فرط التأمل موجود عند الحركة النشطة؛ حركة كاملة للرقبة وطرف علوي 

أيرس غري متأثر. حركة الكتف األمين مقيدة بسبب التيبس واألمل لكن الوظيفة الحركية سليمة. مد املرفق وبسط الساعد ومد املعصم والذراع واإلبهام: M0. كل العضالت 

األخرى بطول الطرف العلوي األمين: M4 مقيدة بسبب األمل.

الحركة السلبية: خشونة يف نطاق حركة املرفق واملعصم واألصابع واإلبهام

الوظيفة: غري قادر عىل إمساك أي يشء باليد اليمنى والضغط عليه

االنطباع اإلكلينييك

مريض بعمر 26 عاًما بيد مينى مسيطرة يعاين من كرس شظوي مفتوح بعظمة العضد الوسطى عولج مبثبت خارجي. اشتباه يف إصابة بالعصب الُكعربي يُحتمل أن يكون 

قد تعرض لها وقت اإلصابة األولية أو بعد ذلك. اشتباه يف تهتك العصب بسبب موقع اإلصابة وآليتها، والتنميل الكيل وفقدان الحركة يف توزيعات العصب الُكعربي. تَِحد 

مستويات األمل لديه من خيارات التأهيل الحالية مع وجود احتامل مستمر لتأثري كبري عىل الوظيفة والصحة العقلية. يَِحد غياب التمديد النشط للمعصم واألصابع واإلبهام 

من القدرة عىل إمساك اليد باألشياء، عىل الرغم من القدرة عىل ثني األصابع. خطر كبري يتعلق بتقفع املفصل الثانوي وخلل االستجابة وانخفاض الوظيفة عىل املدى الطويل.
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أهداف العالج

املدى القصري: تقليل األمل واإلدارة املناسبة لألمل للمساعدة عىل النوم وتحسني القدرة عىل التقييم الدقيق للمريض وتحسني قدرة املريض عىل اتباع خطة عالج. تحسني فهم املريض لوظيفة 

العصب املحيط وملاذا املعاناة من األعراض الحالية من أجل تحسني الثقة والسامح له باملشاركة يف التأهيل دون خوف من ضر إضايف. أعلم املريض بالعواقب عىل السالمة املرتبطة 

بفقدان اإلحساس يف ظهر اليد. استعد املدى الحريك املنفعل الكامل يف جميع املفاصل بالذراع األمين. زود املريض بجبرية لتحسني متوضع املعصم والسامح بوظيفة املسك. شجع املريض 

عىل استخدام اليد/الذراع األمين دون خوف من الرضر. نظم إعادة تقييم يف األسابيع الستة التالية ملراجعة أي دليل عىل تعايف العصب الُكعربي

املدى الطويل: عالج أمل العصب أو تعامل معه بشكل فعال يف حالة استمرار هذا األمل. امنع تقفع الثني عند املرفق والعصب واألصابع واإلبهام للحفاظ عىل الوظائف وتحسني 

النتيجة إذا كانت الجراحة الثانوية متاحة خالل العامني التاليني، عند االشتباه يف وجود تهتك بالعصب. استخدم جبرية للمساعدة يف الوظيفة.

نهج العالج

  انصح املريض بشأن الوضع املريح بدعم الذراع ورفع اليد لتقليل احتامل التورم. لن يتحمل املريض هذا الوضع املحمي ملدد طويلة، فهناك خطر 
من اإلصابة بتقفع الثني.

انصح املريض بتناول أدوية آالم األعصاب املوصوفة، لتحسني القدرة عىل النوم وإدارة التأهيل واستخدام اليد والذراع  

البدء يف استخدام تقنيات إزالة الحساسية مبجرد بدء تناول أدوية آالم العصب  

  استخدام جبرية متديد للمعصم مع التوصية بإزالتها بانتظام لتجنب فقدان نطاق حركة الثني للمعصم وقدرته. أعلم املريض باملسكات الوظيفية 
أثناء استخدام الجبرية وشجعه عىل استخدام الذراع األمين

  متارين املدى الحريك الفاعلة واملنفعلة  لعالج التيبس األويل، ومنع التقفع وبناء قوة العضالت غري املتأثرة. تواصل مع الفريق الطبي إلرسال أي 
دليل عىل إصابة العصب الُكعربي.

ضع خططًا للجدول الزمني إلزالة املثبت الخارجي  

صورة 6: مريض مبثبت خارجي عىل العضد األمين



112  |  إعادة التأهيل املبكر إلصابات األعصاب الطرفية

الفصل 5  |  إصابات األعصاب الطرفية

التعليم:

رشح إصابة العصب الُكعربي وأمل العصب فاملريض ال يعلم إال بالكرس. من املهم إعادة التقييم يف خالل 8-6 أسابيع لتحديد تعذر األداء العصبي أو تهتك العصب، لكن 

ينبغي عىل املريض إدراك أن فرص اإلصابة عىل املدى الطويل مرتفعة. من املهم للغاية تناول أدوية آلالم األعصاب إلدارة النوم والقدرة عىل االلتزام بالتأهيل. قد ال يعمل 

الدواء عىل الفور لكن تأثرياته سترتاكم مبرور الوقت.

استعادة الحركة املنفعلة  وتجنب تقفع الثني عند املرفق واملعصم واألصابع واإلبهام. سيفيد الحفاظ عىل املدى الحريك الكامل والقوة  العضلية  للعضالت غري املتأثرة يف 

عدم حدوث ضر. استخدام جبرية معصم للمساعدة يف الوظيفة ومنع التقفع. تقديم النصح بشأن اإلزالة املنتظمة للجبرية ملراقبة أي مناطق ضغط )خصوًصا عند القاعدة 

فاقدة الحس لإلبهام( والسامح بثني املعصم النشط الكامل. االستمرار يف التدريبات ثالث مرات عىل األقل. 

النتيجة

بعد جلسة التأهيل، تفهم محمود قسمي إصابته وتعرف عىل الكرس العضدي وإصابة العصب الُكعربي. وادرك أمل العصب الذي يعانيه وأصبح لديه خطة باالشرتاك مع 

الفريق الطبي لتوفري أدوية آالم أعصاب معينة. سيعمل محمود عىل املدى الحريك بنفسه، واآلن مل يعد يشعر بالقلق بشأن التسبب يف تلف أكرب ويريد منع أي مضاعفات 

أخرى. ميكنه وضع جبرية معصمه بنفسه وهو قادر اآلن عىل قبض يده واإلمساك باألشياء. هو يدرك أنه يحتاج إىل العودة إىل العيادة لتقييم آخر لرياقب عالمات التعايف عىل 

العصب، لكنه عىل علم بوجود فرصة كبرية ألن يصبح غري قادر عىل مد مرفقه ومعصمه وأصابعه وإبهامه بنشاط عىل املدى الطويل.

  غالبًا ال تتوفر الفحوصات الالزمة لتشخيص شدة اإلصابة العصبية الطرفية أو نوعها يف ظروف الرصاعات والكوارث، ويجب بدء تعليم املريض 
وعالجه عىل الفور يف جميع اإلصابات العصبية للحفاظ عىل أداء العصب لوظيفته. ستُظهر إعادة التقييم بعد ستة أشهر تحسًنا يف حاالت تعذر 

األداء العصبي، وإال فإن التئام العصب وتجديده يكون بطيئًا )بحد أقىص 2 مم( يف الوقت الذي تتطلب فيه التمزقات ترمياًم جراحيًا.

  قد ال يتم التعرف عىل إصابات األعصاب املحيطية يف حالة الرضوح املتعددة، وباعتبارك املسؤول عن التأهيل قد تكون أول من يقيم وجود حالة 
إصابة أطراف عصبية ويعالجها.

  ينبغي أن يشتمل عالج إصابة األعصاب املحيطية عىل معلومات تعليمية تعطى ملقدم الرعاية واملريض بشأن املخاطر املحتملة الناشئة عن إعاقة 
القدرات وخصوًصا اإلحساس.

قراءات إضافية موىص بها

 تتوفر معلومات إضافية مرتبطة مبتالزمة األمل املحيل املركب )CRPS(عىل:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/complex-regional-pain- syndrome/symptoms-causes/syc-20371151

األساسية                                           النقاط 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/complex-regional-pain-%20syndrome/symptoms-causes/syc-20371151
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املراجع األساسية

British Orthopaedic Association Standards for Trauma and Orthopaedics 

)BOAST( )يشمل تشخيص متالزمة الحيز للطرف وإدراتها( متوفر يف:

https://www.boa.ac.uk/standards-guidance/boasts.html

 Fundamental of hand therapy: Clinical reasoning and treatment guidelines for common diagnoses of the upper extremity)الطبعة الثانية(

Cooper, C. 2014 St. Louis, MO: Mosby

Peripheral Nerve Injury. An Anatomical and Physiological Approach for Physical Therapy Intervention 

Stephen J Carp, 2015. F.A. Davis Company

 Occupational therapy for physical dysfunction )الطبعة السابعة(

Radomski, M. V. and Trombly Latham, C. A., 2014. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer/Lippincott Williams and Wilkins

War surgery. Working with limited resources in armed conflicts and other situation of violence 

Giannou G., Baldan M., Molde A. Vol. 2

https://www.boa.ac.uk/standards-guidance/boasts.html
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6 الفصل 

 الفصل 6: التأهيل املبكر

للمصابني بالبرت

األهداف:

بنهاية هذا الفصل، ستكون قادًرا عىل: 

فهم واستيعاب املقصود بالبرت  

إجراء تقييم ملريض مصاب بالبرت )مرحلة ما قبل البرت وما بعد البرت(   

فهم املضاعفات املصاحبة لعمليات البرت   

توفري إعادة التأهيل املبكر ملريض مصاب بالبرت   
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 الفصل 6:

التأهيل املبكر للمصابني بالبرت

مقدمة

يف الكوارث والنزاعات املسلحة، يحدث عادة برت األطراف بسبب التعرض لصدمات ناجمة عن هذه النزاعات )كاإلصابات الناجمة عن املعارك باستخدام األسلحة( أو الكوارث 

)اإلصابات الناجمة عن االرتطامات(. يتوقف اللجوء إىل قرار البرت، كحل نهايئ بديل عن محاولة إنقاذ الطرف املصاب، عىل بعض العوامل املتعلقة بحالة كل شخص )أي: 

حالة األوعية الدموية، واألعصاب، واألنسجة الرخوة وحالة العظام يف الطرف املصاب لدى الشخص، ومستوى صحته العامة، ونحو ذلك من العوامل( وعوامل أخرى متعلقة 

بالبيئة )كنوع املنشأة الطبية، و/أو مستوى الرعاية الالحقة للعمليات الجراحية والالحقة لعملية التأهيل، و/أو مدى توفر الوصول إىل أطراف اصطناعية و/أو خدمات 

الكرايس املتحركة، ونحو ذلك(. من املؤرشات العامة التي تدل عىل رضورة اللجوء إىل قرار برت األطراف حدوث تلف شديد يف األنسجة وإصابات حادة يف األوعية الدموية )يف 

حالة عدم قدرة الجسم عىل إعادة بناء األوعية الدموية( وحاالت العدوى الكاسحة. وجدير بالذكر أن األمراض غري املعدية، مبا فيها مرض السكري، متثل مشكلة يف النزاعات 

املسلحة وعند الكوارث كام متثل مشكلة يف املواقف األخرى؛ وتساهم بشكل مبارش ومستمر يف االضطرار إىل إجراء عمليات البرت. 

يتم تحديد درجة برت األطراف ـ سواء األطراف السفىل أو العليا ـ حسب املستوى الذي تحدث عنده.

الطرف العلوي

الطرف السفيل

انفصال الكتف/برت
الربع األمامي

انفصال الكوع

انفصال الورك

االستئصال الحويض النصفي 
(برت الساق والحوض)

فوق الركبة
(برت عىل مستوى الفخذ)

تحت الركبة
(برت الساق)

البرت بحسب
ترسيم سايم

انفصال الركبة

انفصال الكاحل

القدم الجزئية
(مثل شوبار)

اليد الجزئية
(برت عرب الرسغ)

الربع األمامي
(برت الذراع والكتف والرتقوة)

فوق الكوع
(برت الذراع من أعىل)

تحت الكوع
(برت عظمة الساعد)

انفصال اليد واملعصم

الشكل 1: برت األطراف السفلية والعليا
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فيام ييل بعض العوامل التي ينبغي وضعها يف االعتبار عند اختيار مستوى البرت:

إمكانية التئام وتعايف الَجَدعة )نهاية الطرف املتبقي بعد البرت(  

الحالة الصحية العامة للمصاب  

درجة خطورة إجراء عمليات جراحية إضافية  

مدى مالءمة تركيب طرف اصطناعي )إذا كان املصاب مرشًحا عىل األرجح لتأهيل مستخدمي األطراف االصطناعية(  

النتائج الوظيفية املمكنة  

طول األنسجة والعظام القابلة للتجدد والنمو  

عمر الشخص املصاب  

لتحقيق االستخدام األمثل للطرف االصطناعي، من املهم أن تكون الَجَدعة )نهاية الطرف املتبقي بعد البرت(:

متينة وقوية، ومبطنة جيًدا بأنسجة عضلية رخوة وفرية حتى يتسنى توزيع إجهادات القص ليتحمل الجسم وزن الشخص بالتساوي  

متوازنة عضليًا، بحيث تتصدى مجموعات العضالت الناهضة واملضادة بعضها لبعض ملنع حدوث أي اعوجاج للمفصل أو تشوهه  

ال تتأثر بأي تشوه أو تقلص  

خالية من األمل  

يف أوقات النزاع املسلح والكوارث، يكون معدل حاالت برت األطراف السفلية أعىل عادًة من معدل حاالت برت األطراف العليا. يف حاالت برت األطراف السفلية، يعد برت الساق 

هو األكرث شيوًعا، ثم يليه البرت عىل مستوى الفخذ. أما يف حاالت برت األطراف العلوية، فيعد برت عظمة الساعد هو األكرث شيوًعا، ثم يليه برت عظمة العضد. وعموًما، يجب 

أن يحدث البرت من أدىن مستوى ممكن من األنسجة القابلة للتجدد والنمو. يف حاالت برت طرف من األطراف السفلية، سيكون هناك فقدان أكرب لألداء الوظيفي الذي كان 

الجسم يحصل عليه من كل مفصل تم فقده وكل عضلة تم فقدها خالل البرت واستبدالهام مبكونات أطراف اصطناعية، وستظهر اإلعاقة والضعف بدرجة أكرب، وسيزداد 

استهالك الجسم للطاقة ولألكسجني الذي ال بد منه للتحرك والتنقل. ورغم أن إبقاء الجدعة )نهاية الطرف املتبقي بعد البرت( بأكرب طول ممكن يعد جيًدا وأفضل لطريقة 

ميش املريض باستخدام الطرف االصطناعي، إال أنه ال ينبغي الحرص عىل إبقاء الطول عىل حساب التئام وتعايف الَجَدعة ذاتها. يف حالة األطفال املصابني، يُفضل إجراء حّز 

مفصل الركبة يف عملية البرت عىل مستوى الفخذ كلام أمكن، ألن ذلك يحافظ عىل صفيحة النمو يف طرف عظمة الفخذ البعيد، مام يسمح بنمو أكرب للعظام النسبية ومينع 

فرط النمو العظمي. 

الصورة 2: الطرف املتبقي )الجدعة(

من 8.8 سم إىل 12.5 سم
مخطط اللوحات الجلدية

من 12.5 سم إىل 15 سم
من 0.9 سم إىل 1.3 سم

الصورة 1: برت الساق )سديلة طويلة(
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الرأب العضيل وتقنية رأب العضلة بالعظم

من املهم أن يكون أخصايئ التأهيل عىل علم بالتقنية الجراحية التي استخدمت يف إسناد العضالت، ألن ذلك سيؤثر أيًضا عىل أولويات إعادة التأهيل املبكرة.

الرأب العضيل: تتم خياطة كل من العضالت الناهضة واملناهضة مًعا الستبقاء بعض وظائف العضالت.

تقنية رأب العضلة بالعظم: تتم خياطة واجهة العضالت بالعظم من خالل ثقوب الحفر، مام يوفر جدعة مستقرة للغاية. من منظور إعادة التأهيل، تعد تقنية رأب 

العضلة بالعظم أفضل بكثري لتحسني التحكم والتقليل من األنسجة اللينة الزائدة يف منطقة العضالت املقربة. ورغم أنها إجراء أطول إال أنها التقنية الجراحية املفضلة. 

يف النزاعات والكوارث، يحدث تلوث الجروح بدرجة أكرب بسبب هجوم مجموعة متنوعة من الجسيامت الغريبة والكائنات البيئية الدقيقة عىل األنسجة املصابة املتهتكة 

والضعيفة التي تعد بيئة خصبة لنمو البكترييا والعدوى. عند االضطرار إىل البرت، يف الغالب ستعتمد التقنية الجراحية الناجحة عىل اتباع طريقة تعامل مكونة من مراحل؛ 

 )DPC( يف مثل هذه الحاالت، نرى أن اإلغالق األويل اآلجل .)( للجرح، لتقليل حدوث العدوى واإلنتان )تلوث الدمDPC( تتضمن اإلنضار املتكرر واإلغالق األويل اآلجل

للجرح واإلصابات املتزامنة )ألن املرىض الذين يعانون من البرت يف كثري من األحيان سيعانون من إصابات أخرى كذلك(، سيكون له تأثري كبري عىل خطة العالج والجدول 

الزمني املقرر إلعادة التأهيل.

يف النزاعات املسلحة والكوارث، ال تزال الحاجة ظاهرة إىل عمليات البرت املِقصيل من حني آلخر. يف عملية البرت املِقصيل يتم قطع جميع األنسجة عىل نفس املستوى. يتطلب 

هذا النوع من البرت برتًا مغلًقا ـ يف نهاية األمر ـ يتم إجراؤه عىل مستوى أعىل. تتوقف إدارة حالة الشخص املصاب عىل توقيت العملية وحالة الجرح. ال ينصح بإجراء البرت 

املقصيل، ألنه يحتاج إىل مزيد من املراجعة الجراحية لتحقيق إغالق الجرح، األمر الذي يتطلب حتاًم تقصري الطرف. من الظروف االستثنائية التي قد تتطلب الحالة فيها 

إجراء برت مقصيل عندما يكون هذا اإلجراء ال بد منه إلنقاذ حياة الشخص واستخراجه من تحت األنقاض )لتمكني استخراجه مثالً من تحت األعمدة والهياكل الخرسانية 

املنهارة(. 

يعد تأهيل مبتوري األطراف من جراء الكوارث والنزاعات املسلحة أمرًا غري يسري. حيث سيواجه االخصائيني بعض املشاكل، تشمل قلة الخربة الرسيرية، ومحدودية تدخالت 

أو الدعم الذي يوفره الفريق متعدد التخصصات )MDT(، ونقص املعدات الطبية، وعدم توفر الوصول يف كثري من الحاالت إىل الخدمات املتخصصة، مثل خدمات األطراف 

االصطناعية. لكن رغم كل ذلك، ميكن ألخصائيني العالج الطبيعي اخصائيني العالج اإلنشغايل التأثري بشكل كبري عىل استقاللية املريض )اعتامده عىل نفسه( وسالمته عند 

خروجه من املستشفى، وإعداده وتأهيله ليستخدم الطرف االصطناعي املحتمل تركيبه له.

تأهيل املرىض املصابني بالبرت

يركز التأهيل عىل منع حدوث مضاعفات وتحسني االستقالل الوظيفي للمريض )اعتامده عىل نفسه( وتيسري تنقله وتحركه. للمرىض املصابني بالبرت، تنقسم عملية التأهيل إىل 

أربع مراحل:

مرحلة ما قبل البرت   

مرحلة إعادة التأهيل املبكرة )مقسمة عىل مراحل ما بعد البرت ومراحل ما قبل تركيب الطرف االصطناعي(  

مرحلة تأهيل مستخدمي األطراف الصناعية   

مرحلة ما بعد التأهيل.   

سريكز هذا الفصل عىل املرحلتني األوليني. ومع ذلك، سيتم تقديم بعض املعلومات األساسية يف نهاية الفصل الخاص مبرحلة تأهيل مستخدمي األطراف الصناعية ومرحلة ما 

بعد التأهيل. 
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ال شك أن تأهيل املريض بعد عملية البرت يعد مهمة صعبة ومعقدة، ولضامن الحصول عىل أفضل نتائج، من املهم اتباع ما ييل:

اعتامد أسلوب الرعاية الذي 

يركز عىل الشخص نفسه

يف عملية التأهيل، يجب أن يكون املرىض ومقدمو الرعاية الصحية عىل نفس القدر من املشاركة والتفاعل لضامن الحصول عىل نتائج 

إيجابية لخدمات التأهيل تناسب احتياجات كل فرد وبيئته وتفضيالته الشخصية

اعتامد أسلوب الفريق متعدد 

التخصصات

يجب عىل أعضاء الفريق مشاركة األهداف فيام بينهم ونرش مامرسات الرعاية املتداخلة. يشمل الفريق األسايس املثايل كالً من الطبيب الجراح 

و أخصايئ العالج الطبيعي و أخصايئ العالج اإلنشغايل وأخصايئ الصحة النفسية وأخصايئ األطراف الصناعية واملمرضة واملريض نفسه وأرسته/

مقدم الرعاية الصحية. ميثل عمل الفريق متعدد التخصصات تحديًا يف ظل النزاعات املسلحة والكوارث. قد يظهر نقص يف التدخالت من جميع 

االختصاصيني ؛ والغالب أن يكون النقص يف بعض االختصاصات، مثل النقص يف أخصائيي الصحة النفسية و أخصايئ العالج اإلنشغايل. يجب أن 

يبحث أخصائيي العالج الطبيعي عن هذا الدعم، حيثام أمكن، لكن يجب أن يكونوا عىل دراية ببعض املهارات األساسية واالسرتاتيجيات التي 

ميكنهم استخدامها يف حالة غياب هذه االختصاصات

اتخاذ القرار الصحيح بشأن 

استخدام الطرف الصناعي 

عىل املدى البعيد، حسب 

ظروف وحالة كل مصاب

القرار املتعلق باللجوء إىل استعامل الطرف الصناعي وهل هو مناسب للمريض أم ال يجب اتخاذه بتمهل وتريث ويف الوقت الصحيح )دون 

عجلة(، يف ضوء جميع املعلومات املتاحة وبعد موافقة املريض. إذا مل يكن املريض جاهزًا للتدرب عىل طريقة امليش باستعامل الطرف 

الصناعي الجديد فور التئام موضع البرتـ  ألي سبب من األسبابـ  فإن مرحلة ما قبل استعامل الطرف الصناعي سوف تستمر حتى يتم اتخاذ قرار 

نهايئ. قد يظهر نقص يف توفر األطراف الصناعية يف النزاعات والكوارث خالل األسابيع واألشهر األوىل من بدء حالة الطوارئ أو ال يتاح الوصول إليها، 

مع تراكم الحاالت التي تنتظر دورها يف الرتكيب )حيثام أتيح تركيب األطراف الصناعية(. ينبغي أن تالحظ أن تقديم الخدمة قد يتغري عقب اندالع 

حالة طوارئ، وأن هناك منظامت مثل منظمة اإلنسانية والدمج )HI( واللجنة الدولية للصليب األحمر لديها املهارات الالزمة لتقديم الخدمات 

الرسيعة واملتوسعة

تسهيل اإلدارة الذاتية 

والتأكيد عىل دورها

تثقيف املريض بتعليامت التأهيل ومهارات اإلدارة الذاتية لحالته والالزمة لتحقيق أفضل نتائج األداء الوظيفي عىل املدى الطويل 

وتقليل املضاعفات قدر اإلمكان. تظهر أهمية هذا األمر بشكل خاص يف أوقات النزاعات املسلحة والكوارث، حيث تقل املدخالت املهنية 

املتخصصة ويصعب الوصول إليها. كام يجب الرتكيز عىل اإلدارة الذاتية يف أوقات النزاعات املسلحة والكوارث. 

ضامن توفري الرعاية الصحية 

املالمئة للَجَدعة

تتمثل الوظيفة الرئيسية للَجَدعة يف أن تكون مبثابة رافعة للتحكم الجيد يف الطرف الصناعي الجديد. لذا من املهم جًدا التأكد من توفري 

الرعاية املناسبة للَجَدعة ومنع حدوث أي اعوجاج للمفاصل قد يحول دون استخدام الطرف الصناعي االستخدام األمثل

إدارة االستجابات النفسية 

والعاطفية

من شأن عملية البرت أن تغري حياة الفرد بشكل جذري وتسبب له تغريًا نفسيًا دامئًا، فضالً عن احتامل حدوث حاالت اضطراب نفيس 

وعاطفي. هذا األثر النفيس لعملية البرت الرضحي ميكن أن يتسبب يف ظهور بعض أو كل مراحل الحزن التي قد مير بها الشخص املصاب، 

وهي: اإلنكار، الغضب، املساومة ، االكتئاب ثم القبول والتسليم 

يف بعض األحيان، لن يرى أخصائيي العالج الطبيعي املشاركون يف التأهيل املبكر املرىض الذين يعانون من برت يف األطراف إال حني وقت خروجهم من أجنحة حاالت الجراحة 

الحادة، مام يعني أنهم قد ال يشاركون يف مراحل إعادة التأهيل الالحقة لهم. قد تكون متابعة إعادة التأهيل أمرًا غري مؤكد. عىل الرغم من هذه التحديات، يلعب كل من 

أخصائيي العالج الطبيعي أخصائيي العالج اإلنشغايل دوًرا حيويًا يف هذه األوقات وميكنهم التأثري بشكل كبري عىل نتائج املرىض، حتى يف حالة عدم توافر وحدة إعادة التأهيل 

املخصصة أو خدمة تقديم األطراف الصناعية. من خالل الرتكيز عىل مسألة الحركة والتنقل اآلمن، وإعداد الَجَدعة للتمكن من استخدام الطرف الصناعي وتقليل املضاعفات، 

ميكن أخصائيي العالج الطبيعي و أخصائيي العالج اإلنشغايل التأثري بشكل كبري عىل استقاللية املريض )اعتامده عىل نفسه( وسالمته عند خروجه من املستشفى، وإعداده 

وتأهيله ليستخدم الطرف الصناعي املحتمل تركيبه له. لذلك تم إعداد هذا الفصل لدعم األخصائيني خالل املراحل املبكرة من عملية إعادة التأهيل، بغض النظر عن النتائج 

األخرية ملا يقومون به من تدخالت مع املرىض.
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مرحلة ما قبل البرت 

من املسلَّم به اآلن، أنه يف أوقات النزاع املسلح والكوارث، ميكن تأجيل قرار البرت بعد حدوث إصابة شديدة يف األطراف، حني ال تشكل اإلصابة خطرًا مبارًشا يهدد حياة 

الشخص. قد يفيد تأخري إجراء عملية البرت يف تجاوز فرتة الطوارئ العصيبة التي مير بها املصاب مام يتيح الفرصة التخاذ القرار الصحيح دون عجلة، ومن هنا يتم وضع خطة 

مالمئة لإلجراء الطبي يف ضوء االستفادة من كل املعلومات البيئية والسياقية املتاحة )مبا فيها مدى توفر خدمات األطراف الصناعية وخدمات إعادة التأهيل املحلية( ثم 

إنهاؤها بقيام املريض وأرسته/مقدم الرعاية بتقديم منوذج املوافقة املستنرية. يتعني ميكن أخصائيي العالج الطبيعي و أخصائيي العالج اإلنشغايل املشاركة بشكل فعال يف 

مرحلة ما قبل البرت قدر اإلمكان. فيام ييل أهداف مرحلة ما قبل البرت:

املساهمة يف عملية التخطيط الجراحي التي يقوم بها الفريق متعدد التخصصات  .1

استكامل إجراء تقييم أسايس وشامل لحالة املريض  .2

تجهيز املريض ملا يتوقعه له األطباء ومساعدته يف التخفيف عنه من أي قلق بشأن العالج الالزم بعد العملية الجراحية وإعادة التأهيل طويل املدى  .3

مراقبة الحالة النفسية/العاطفية للمريض وإرشاده إىل تلقي الدعم الالئق إن لزم األمر  .4

ضامن اإلملام بالخدمات املتاحة محليًا التي سيحتاجها املريض )أو األرسة ومقدمو الرعاية( )من أطراف صناعية، أو كرايس متحركة، أو خدمات الدعم   .5

النفيس، والرعاية النفسية االجتامعية، ونحو ذلك(

يؤدي إكامل التقييم األويل والشامل إىل دعم تحديد األهداف، ويساعد يف التعرف املبكر عىل العوائق املحتملة الستخدام الطرف الصناعي مع إلقاء الضوء عىل مدى استجابة 

املريض لالضطرابات النفسية الحادة وأسلوب التأقلم مع هذه التغريات املستجدة يف حياة املريض. يجب أن يسبق إجراء عملية البرت إجراء آخر مهم وهو التخطيط الجيد 

لكيفية خروج املريض من املستشفى، قدر اإلمكان، للتأكد من وضع حلول ألي عقبات كبرية قد تواجه املريض وتتعلق بالبيئة املحيطة عند مغادرة املستشفى أو املنشأة 

الطبية.

التقييم

يُرجى الرجوع إىل الفصل 3 للحصول عىل تفاصيل التقييم العام. فيام ييل تفاصيل البرت:

التقييم الشخيص

تاريخ الحالة املَرضية: آلية وطريقة حدوث اإلصابة وتاريخها، واإلصابات األخرى، واإلجراءات الجراحية أو الخطط الجراحية وأي قيود أو احتياطات  

  التاريخ املَريض السابق: األداء الوظيفي قبل اإلصابة، واالنتباه إىل مرض السكري والعوامل األخرى التي رمبا تؤخر االلتئام والشفاء والقدرة البدنية/
اللياقة البدنية، ألن ذلك سيكون له تأثري عىل القدرة عىل استخدام األطراف الصناعية

  التاريخ االجتامعي: املهن واملسؤوليات التي كان يتم القيام بها فيام قبل اإلصابة )مثل العمل، واألنشطة الرتفيهية، واألدوار األرسية، واليد املستخدمة 
)أي استخدام اليد اليمنى أو اليرسى( ملبتوري األطراف العلوية والوجهة التي سيتم التوجه إليها عند الخروج من املستشفى والتفاصيل املتعلقة 

بإمكانية الوصول إىل األطراف الصناعية /أشكال الدعم املتاحة/مدى القرب من خدمات الرعاية الصحية وخدمات اإلعاقة

  تاريخ استعامل األدوية: من املهم السيطرة بشكل فعال عىل األمل مبكرًا يف أقرب وقت ممكن والتأكد من حصول املريض عىل األدوية الالزمة 
لالعتالالت الصحية األخرى التي يعاين منها 

أشياء أخرى محددة يجب وضعها يف االعتبار:   

االستجابة النفسية/العاطفية للوضع الحايل، وفهم إجراء البرت الطبي، وماذا سيحدث للمريض   -  

املعتقدات واالتجاهات )االعتبارات الثقافية(، خاصة فيام يتعلق ببرت األطراف واإلعاقة  -  

أولويات املريض الخاصة بالتعايف والشفاء وإعادة التأهيل  -  
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التقييم املوضوعي

يتعني مراعاة ما ييل:

  عمر املريض )أي احتاملية منوه الجسامين مستقبالً واالعتبارات الخاصة مبستوى البرت، والحاجة إىل إجراء مراجعات لألطراف الصناعية املركبة دوريًا 
بشكل متكرر( 

االستقرار من الناحية الطبية واالستعداد النفيس لبدء عملية إعادة التأهيل النشط  

اإلصابات األخرى )مثل إصابات األنسجة الرخوة والكسور وإصابات الدماغ الرضية(  

حالة األطراف املتبقية )أي: القوة، ومدى الحركة "ROM"، واإلحساس(  

خطر إصابة الجلد الناتج عن الضغط، متالزمة الحيز )انظر فصل "الكسور"(   

الحالة النفسية )أي: دليل االستجابة لالضطرابات الحادة، وأسلوب التكيف والتأقلم(  

الحالة الغذائية )أي: خطر التعرض لسوء تغذية والحاجة إىل تناول املكمالت الغذائية(  

ميكن قياس مدى التقدم والنتائج الرسيرية، إذا سمح الوقت وأتاح الوضع الرسيري هذه اإلمكانية، من خالل استخدام مقاييس نتائج األداء الوظيفي )انظر الفصل 3( 

ومجموعة من املقاييس املوضوعية، تشمل نطاق الحركة، واالختبارات اليدوية للعضالت، والقياسات املحيطية لحجم/وذمة الَجَدعة واملقاييس التناظرية البرصية لألمل. يجب 

أال تتداخل هذه اإلجراءات مع الرتكيز عىل مالحظات ومشاهدات قدرة األداء الوظيفي واألهداف املوضوعة، ولكن تحقيق االستقالل الوظيفي األمثل )اعتامد املريض عىل 

نفسه( يجب أن يحظى باألولوية يف مرحلة إعادة التأهيل املبكر يف أوقات النزاعات املسلحة والكوارث. 

تشمل األهداف الرئيسية السابقة للعمليات ما ييل: 

يتم تحقيقه من خالل:الهدف

املساهمة يف عملية التخطيط 

الجراحي التي يقدمها الفريق 

متعدد التخصصات 

مراعاة العوامل التالية التي قد تؤثر عىل عملية اتخاذ القرار بشأن مستوى البرت:

األمراض املصاحبة التي تجعل املريض غري قادر عىل تحمل الطرف الصناعي  

العمر: )ويشمل االعتبارات املتعلقة بحز مفصل الركبة يف مقابل البرت عىل مستوى الفخذ(  

اإلعاقات اإلدراكية التي تعيق تعلم كيفية استخدام الطرف الصناعي  

  إعاقة )ضعف( يف اإلحساس أو األمل املزمن أو حاالت التهاب املفاصل التي تؤثر عىل املفاصل املتبقية بعد البرت

إعاقة باألطراف العلوية  

  أنواع التقنيات التكنولوجية الخاصة باستعامل األطراف الصناعية ومدى توافرها و/أو مدى القرب من خدمات 

توفري الكرايس املتحركة

تناول خطة إدارة األمل يف مراحل 

ما قبل البرت وبعده

استيعاب األمور جيًدا، من خالل مناقشتها مع الفريق الجراحي، وكيفية التعامل مع أمل املريض قبل وبعد العملية الجراحية؛ فهذا من شأنه 

إثراء تخطيط وتحديد مواعيد جلسات املراجعة والعالج األولية بعد الجراحة

تذكر أن املريض قد يشعر بأمل يف الجرح وأمل يف األعصاب )األعصاب( وقد يشمل أيًضا األمل الناتج عن اإلصابات األخرى

تناول خطة اإلغالق الجراحي 

للجرح/إدارة الجرح

طلب تعليامت واضحة )موثقة بشكل منوذجي يف مذكرة مالحظات حالة املريض( حول طبيعة حالة املريض وما ال يسمح له بالقيام به 

يف األيام األوىل بعد عملية البرت 

قد تؤدي جروح املريض إىل تقييد حركته بعد الجراحة، بينام اإلغالق األويل اآلجل )DPC( للجرح وحدوث ترسيب من الجرح أو 

صعوبة التئام وإغالق الجرح فإن كل هذا قد يعيق أنواًعا معينة من الحركة، نظرًا إلمكانية التعرض إلصابات أخرى
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يتم تحقيقه من خالل:الهدف

البدء بتعيني مواقع الخدمات 

املتاحة محليًا يف أقرب وقت 

ممكن 

تعيني املعلومات الخاصة مبا ييل )تشمل جهات االتصال ومعلومات اإلحالة(:

خدمات إعادة التأهيل وأجهزة الحركة  

إعادة التأهيل املجتمعي  

الدعم النفيس والرعاية النفسية االجتامعية  

  خدمات تقديم الدعم املحيل ومنظامت تقديم الدعم ملبتوري األطراف/املعاقني للمرىض وأرسهم/مقدم الرعاية 

الخاص بهم، حيثام كان ذلك متاًحا

ضامن توافر املواد واملعدات 

الالزمة لالستعامل بعد العملية 

الجراحية

ضامن توافر املواد واملعدات الطبية التالية:

الضامدات املرنة لتضميد الجروح والضغط عليها  

األدوات واألجهزة املعينة عىل امليش/الكرايس املتحركة   

لوح الَجَدعة )للكرايس املتحركة(  

  وسائل ضبط املوضع لرفع األطراف املتبقية عند الحاجة )مثل الوسائد، والقطع اإلسفنجية أو الرغوية، 

واملناشف(؛ مع مالحظة أنه يجب عدم استخدامها تحت الركبة. األدوات املساعدة لتسهيل االستحامم واستخدام 

املرحاض الداخلية بشكل مناسب )مثل مقعد الحامم، وكريس االستحامم - عىل الرغم من عدم مالءمة/توافر مثل 

هذه األغراض يف العديد من البيئات( 

تثقيف املريض واألرسة/مقدم 

الرعاية وإمدادهم بتعليامت 

مفصلة

يف هذه املرحلة، من املهم 

الحكم عىل كمِّ املعلومات 

الجديدة التي ميكن للمريض 

قبولها واستيعابها

توفري تعليامت توعوية مفصلة حول:

خطة إدارة األمل بعد العملية الجراحية وأهمية التواصل مع املريض يف حالة عدم إدارة األمل بشكل جيد  

اإلحساس الشبحي واألمل الشبحي  

  الخطة املوضوعة لتحرك وتنقل املريض بعد العملية الجراحية وأسباب أهمية تحرك  وتنقل املريض برسعة بعد الجراحة 

)أو االلتزام بأي قيود تتعلق بالحركة(

  مراحل إعادة تأهيل مبتوري األطراف وكيف يتقدم مسار عملية إعادة التأهيل، وما هي نتائج األداء الوظيفي للجسم 

بعد عملية البرت وكيف ميكن استخدام أجهزة الحركة لتحسني القدرات الوظيفية لجسم املريض

الوجهات التالية املحتملة )إذا كانت معلومة( واإلحاالت   

أعضاء الفريق متعدد التخصصات وأدوارهم  

  تقديم عرض توضيحي عن أجهزة الحركة؛ وهذا من شأنه دعم عملية التوعية، كام يتيح الفرصة للمريض وألرسته 

لطرح أي أسئلة لديهم حول هذه األجهزة

دور التغذية يف التئام الجروح؛ ضع يف اعتبارك إمكانية اتباع نظام غذايئ غني بالربوتني إذا أمكن  

احرص عىل عدم إعطاء املريض وعًدا برتكيب طرف صناعي له، إذ إن هذا قد يعطيه أمالً قد ال يتحقق يف حالة عدم مالءمة الطرف 

الصناعي للمريض بعد العملية الجراحية، أو يف حالة وجود صعوبات تتعلق بالحصول عىل طرف صناعي

مرحلة التأهيل املبكر )بعد العملية الجراحية(

تتمثل أهداف مرحلة ما بعد العملية الجراحية يف:

تعزيز التعايف بعد الجراحة  .1

تعزيز التئام موضع البرت  .2

عالج اإلصابات املتزامنة  .3

توفري كريس متحرك أو ُعكازات  .4

إجراء تقييم مستمر للوقوف عىل مدى توفري األطراف الصناعية  .5

التأكد من معرفة أقرب مزود خدمات أطراف صناعية محيل قريب من املريض بشكل فعيل  .6

مواصلة العالج املقدم يف مرحلة ما قبل إجراء العملية الجراحية )إن أمكن(   .7
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الصورة 3: بعد برت الفخذ، يظهر عىل األشعة السينية التعظُّم املُنتبذ

بعد العملية الجراحية، قد يظهر عدد من املضاعفات ويجب أن تكون عىل دراية بها:

  التهاب الجرح: إفرازات متغرية اللون أو ذات رائحة كريهة، صديد، زيادة اإلحساس بدفء املكان )مقارنة بالطرف املقابل(، الوذمة، االحمرار الزائد 
)احمرار الجلد( حول الجرح، وزيادة األمل

  الخثار الوريدي العميق )DVT(: يحدث غالبًا يف ربلة الساق، لكن ميكن أن يظهر يف أي طرف. تشمل العالمات: األمل الشديد، التورم، الشعور بالدفء، 
االحمرار، التقلصات، زيادة األمل عند الحركة، تغري لون جلد الطرف املصاب إىل اللون األزرق أو األبيض، والشعور بأمل شديد يف الطرف املتأثر. كام ميكن 

أن يحدث الخثار الوريدي العميق )DVT( أيًضا حتي يف حالة ظهور عالمات أو أعراض ضئيلة أو عدم ظهورها مطلًقا 

  تأخر االلتئام: يجب أن تظهر عالمات االلتئام التدريجي عىل الجرح )قلة اإلفرازات والوذمة، انخفاض حدة األمل املنبعث من الجرح، اقرتاب حواف 
الجرح بعضها من بعض لتشكل ندبة يف النهاية(. يف حالة تأخر االلتئام، سيظل الجرح رطبًا، وستستمر الوذمة وقد ال تلتئم حواف الجرح، أو قد يُعاد 

فتحها )يعرف هذا باسم فتح الجرح أو "تفزر الجرح"(. تعد العدوى أو الوذمة التي ال ميكن السيطرة عليها جيًدا من األسباب الشائعة لتأخر التئام 

الجروح

  األمل: أمل الجرح وآالم االعتالل العصبي )أمل األعصاب( و/أو اإلحساس الوهمي أو األمل الوهمي يف األطراف وقد يشمل أيًضا األمل الناتج عن اإلصابات 
د لألمل خالل مختلف جلسات العالج األخرى. ضع يف اعتبارك إمكانية استخدام مقياس نظري برصي بسيط لدعم الرصد املوحَّ

  التعظم املنتبذ )HO(: التعظم املنتبذ هو منو العظم داخل األنسجة الرخوة يف مواضع ال ينبغي أن يكون فيها وجود للعظم. عادة ما تكون العالمة 
األوىل للتعظم املنتبذ هي فقدان املفصل لقدرته عىل التنقل أو الحركة، مام قد يحد من وظيفة الطرف. ميكن أن يشري التورم، واحمرار الجلد، ودفء 

الجرح، واألمل املوضعي، وظهور الكتل الواضحة واعوجاج املفصل إىل حدوث التعظم املنتبذ. يعد التشخيص التفريقي مهاًم إذ قد تشري هذه األعراض 

أيًضا إىل وجود العديد من املضاعفات األخرى، تشمل العدوى والخثار الوريدي العميق )DVT(. غالبًا ما يحدث التعظم املنتبذ يف املفاصل األقرب إىل 

مكان الجرح، لكن ليس دامئًا

  |النتوء العظمي: يُعرف أيًضا باسم النابتة العظمية. وهي عبارة عن نتوءات عظمية تتكون عند أقىص أطراف بقايا العظام عند موضع البرت. قد تكون 
نتوءات العظام مؤملة عند الفحص بالجس )وضع اليد( أو عند الضغط عىل املنطقة، مام يجعل استخدام الطرف الصناعي غري مريح أو غري محتمل. يف 

الحاالت الشديدة، قد يؤدي النتوء العظمي إىل تلف الجلد أو تقرحات
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  الورم العصبي: األورام العصبية عبارة عن حزم أو كتل من األطراف العصبية الحساسة تتكون عند قطع العصب أثناء عملية البرت. ميكن أن يشري األمل 
الحاد املوضعي أو األمل املفاجئ أو الوخز الناتج عن طريق الجس فوق الَجَدعة إىل ظهور ورم عصبي

  مناطق الضغط: افحص الجلد املحيط بالنتوءات العظمية، مبا يف ذلك عظم العجز واألرداف والكعب واملرفقني والعمود الفقري والكتف بحثًا عن 
املناطق املحمرة. يتوقع أن يزول االحمرار يف غضون 20 دقيقة من تخفيف التالمس/الضغط. تشري املناطق التي ال تبيض عند ملسها، أو يف مواضع الجلد 

التالف، إىل ظهور تقرحات ناتجة عن الضغط وعليه ال بد من اتخاذ إجراءات فورية لتفادي تفاقم الحالة

  متالزمة الحيز: يتم مالحظة الطرف بأكمله بحثًا عن األعراض الخمسة التالية: األمل، والشحوب )شحوب الجلد(، والتنميل )الخدر(، والنبض )عدم وجود نبض أو 
نبض ضعيف( والشلل )ضعف حركة العضالت(

بعد إجراء الجراحة، من املهم أيًضا مراقبة مضاعفات الجهاز التنفيس، مع وجود بعض العالمات التي تشمل السعال املنتج للبلغم، وسامع أصوات من الصدر "طرية"، وضيق 

يف التنفس وزيادة درجة الحرارة. يف حالة شعورك بالقلق، يُرجى االتصال بالفريق الطبي. 

تقييم ما بعد العملية الجراحية

بعد الجراحة، يتم إجراء تقييم للمريض، أو مراجعة تقييم ما قبل البرت، لوضع خطة العالج الالزمة، ولتحديد مقاييس النتائج ووضع أهداف للمستخدمني. كام يوفر تقييم 

ما بعد العملية الجراحية معلومات من شأنها أن تساعد يف الوصول إىل قرار سليم بشأن استخدام األطراف الصناعية. ونظرًا الحتامل رؤية عدد كبري من املرىض ألول مرة بعد 

العملية الجراحية، فقد قمنا باستنساخ التقييم الذايت ملرحلة ما قبل العملية، مع ذكر اإلضافات املتعلقة بالرعاية يف مرحلة ما بعد العملية الجراحية، كام هو موضح أدناه: 

التقييم الشخيص

  تاريخ الحالة املرضية: طريقة )آلية( حدوث اإلصابة وتاريخها، واإلصابات األخرى، وكم مىض من الوقت منذ وقوع اإلصابة وحتى إجراء البرت، واإلجراء 
الجراحي مبا يف ذلك اإلغالق األويل اآلجل )DPC(، وتاريخ اإلغالق املحدد للجرح )ما مل يكن تم إغالقه بالفعل(، وإدارة أي إصابات متزامنة، وخطط 

 رعاية الجروح، واحتياطات ما بعد العملية الجراحية أو القيود وخطة اإلدارة وتاريخ الخروج من املستشفى املتوقع.

هل صحة املريض مستقرة/مناسبة وهل هو مؤهل إلعادة التأهيل املبكر؟ 

  التاريخ املريض السابق واألداء الوظيفي قبل اإلصابة - انتبه إىل مرض السكري والعوامل األخرى التي قد تؤخر االلتئام والقدرة البدنية/اللياقة البدنية، 
ألن ذلك سيكون له تأثري عىل إعادة التأهيل املبكر والقدرة عىل استخدام األطراف الصناعية 

  التاريخ االجتامعي: املهن واملسؤوليات التي كان يتم القيام بها قبل اإلصابة )مثل العمل واألنشطة الرتفيهية واألدوار األرسية(، واليد املستخدمة )أي 
استخدام اليد اليمنى أو اليرسى( ملبتوري األطراف العلوية والوجهة التي سيتم التوجه إليها عند الخروج من املستشفى والتفاصيل املتعلقة بإمكانية 

الوصول إىل األطراف الصناعية /أشكال الدعم املتاحة/مدى القرب من خدمات الرعاية الصحية وخدمات اإلعاقة عند الخروج من املستشفى

  تاريخ تناول األدوية: هل املريض يتناول أدوية مضادة ملستقبالت األمل وأدوية لعالج آالم األعصاب ومضادات الغثيان ومضادات حيوية؟ من املهم 
التمكن من السيطرة بشكل فعال عىل األمل يف مرحلة مبكرة قدر اإلمكان والتحقق من حصول املرىض عىل األدوية الالزمة لعالج ظروفهم الصحية 

األخرى 

أشياء أخرى محددة يجب وضعها يف االعتبار:   

تفاصيل االتصال بالطاقم الطبي املحيل التابع للفريق متعدد التخصصات املشاركني يف رعاية املريض  -  
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الحالة النفسية

التقييم املوضوعي: 

افحص الجزء املتبقي من الطرف الذي تم البرت منه

يجب إجراء فحوصات ألي أطراف/جروح متبقية بالتعاون مع بقية أعضاء الفريق الرسيري. ال تكشف الجرح أو تعريه إال إذا كنت قادًرا ومؤهاًل لتضميده وإعادة تغطيته. 

  طول الجزء املتبقي من الطرف الذي تم البرت منه: يجب أن تكون هناك مساحة كافية لعنارص األطراف الصناعية التعويضية

  النسيج الرخو: إذا متت عملية البرت كام ينبغي، فلن توجد أطراف منبعجة زائدة عند موضع البرت، وسيتم توسيد النهايات العظمية وتغطيتها 
بالشكل املالئم

  النهايات العظمية: حافة عظم مشطوفة، مع عدم وجود نتوءات عظمية، وقطع شظيَّة أقرص من الظُّنبُوب بقدر 2 سم. تحديد الفحص بالجس 
)بوضع اليد( أو األشعة السينية

  ال أورام عصبية: يجب أن تُسحب األعصاب عميًقا داخل األنسجة الرخوة أثناء الجراحة حتى ال تتوتر األعصاب ويحدث لها اضطراب مضاعف 
بالقرب من السطح، مام يتسبب يف ورم عصبي )انظر املضاعفات، أعاله( 

  شكل الجدعة )الجزء املتبقي من الطرف بعد البرت(: الشكل املثايل للفخذ بعد إجراء عملية البرت الفخذية هو الشكل املخروطي، والشكل املثايل 
للساق بعد إجراء عملية برت الساق هو الشكل األسطواين. أنت ال تريد أن تكون الجدعة بصلية الشكل ألنه من الصعب جًدا يف تلك الحالة 

تركيب الطرف الصناعي الجديد بها

الصور 4 و 5 أعاله: ضعف شكل الجدعة )L( باإلضافة ألذرع قصرية، وأنسجة رخوة زائدة وخط ندبة عرب العظام. شكل جيد )R( باإلضافة إىل شكل أسطواين، وتغطية جيدة للعضالت، وسديلة مائلة 
والنسيج الصحي

تحقق من استجابة املريض النفسية/ والعاطفية لوضعه الحايل، قبل الترسع يف التقييم والعالج. تتشابه عملية فقدان األطراف مع مراحل الحزن، وقد يتأثر املرىض 

بطرق أخرى بسبب النزاع املسلح أو الكارثة الحادثة. كن مستعًدا ملناقشة األطراف الصناعية من خالل التأكد من أنك عىل دراية بحالة ووضع املستلزمات املحلية. ال 

تقدم أي وعود ال ميكنك الوفاء بها. تحقق من فهم املريض إلجراءات البرت الخاصة به وملاذا تم إجراء البرت، باإلضافة إىل حالته املعرفية واإلدراكية )القدرة عىل تلقي 

معلومات جديدة والترصف بناًء عليها(، والدوافع، واالكتئاب، والقلق، ونحو ذلك. اسأل ما هي أولويات املريض للشفاء وإعادة التأهيل، ألنها قد تختلف عن أولوياتك 

أنت. تأكد من أنك عىل دراية باالعتبارات الثقافية املحلية )كاملعتقدات واالتجاهات(، خاصة فيام يتعلق ببرت األطراف واإلعاقة. اسأل نفسك: هل مريضك مستعد 

لالنخراط يف إعادة التأهيل؟ إذا كان املريض يواجه متاعب، فهل تتاح خدمات استشارية محلية أو خدمات دعم األقران؟ 

للحصول عىل أساسيات دعم األشخاص يف وقت األزمات، يرجى الرجوع إىل دليل منظمة الصحة العاملية املسمى "اإلسعافات األولية النفسية".
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  خط الندبة: ال ينبغي أن يكون هذا الخط عىل نهاية العظم، لذلك عليك التحقق مام إذا كان لديك ندبة ثابتة أو متحركة، وما إذا كان النسيج النديب 
بارزًا أو خفيًفا

، رائحة غري مألوفة، ترسيب "إفرازات"، احمرار، التهاب، حواف جلدية نخرية(،    الجرح: يجب أن تكون عىل دراية بأي عالمة من عالمات العدوى )تخرشُّ
لذلك تحقق مام إذا كانت الغرز داخلية أو خارجية واعلم أن بعض الجروح ستظل مفتوحة

  اإلمداد الوعايئ: يجب أن تكون هناك إمدادات كافية اللتئام الجرح. يجب أن تكون الجدعة دافئة ويحس بها املصاب ولونها صاٍف معتدل وذات 
معدل نبض جيد.. إلخ.

األمل/الوجع عند اللمس: عىل طول خط الندبة، والورم العصبي، والجزء املصاب من النسيج الرخو  

غطاء العضالت: دليل عىل رأب العضلة بالعظم والرأب العضيل بالشكل األمثل. تغطية عضلية كافية عىل طرف العظم املقطوع  

حالة الجلد: كن عىل دراية جيدة بالندبات، وترقيع الجلد، والبثور، والجلد غري امللتئم، ومشاكل األمراض الجلدية، مثل اإلكزميا  

  اإلحساس: ستحتاج إىل أن يكون اختبار وفحص اإلحساس سلياًم خاصًة فوق مناطق األطراف الصناعية الحاملة لوزن الجسم، وكذلك يف نهاية الجدعة

ملزيد من املعلومات حول الجروح التي بها برت، يُرجى مشاهدة الفيديو املُعّد من ِقبَل منظمة اإلنسانية والدمج )HI( والرابطة الربيطانية ألخصائيي العالج الطبيعي 

 -)BACPAR( املعتمدين يف إعادة تأهيل مبتوري األطراف

األمل

ليس فقط يف الطرف املتبقي ولكن يف الجسم بشكل عام. قم بتسجيل نوع األمل )مبا يف ذلك األمل الوهمي( ومدى شدته وتوزيعه. انظر قسم األمل أدناه ملزيد من التفاصيل. 

مدى الحركة وقوة العضالت

مبا يف ذلك ما فوق مستوى البرت ويف األطراف املتبقية. ال تنس أن تضع أي إصابات أخرى يف االعتبار. بالنسبة للمرىض الذين يعانون من برت يف األطراف السفلية، انتبه بشكل 

 خاص لخطر تقفع )اعوجاج( الثني يف الورك والركبة. 

الوظيفة

التحرك عىل الفراش )الرسير(: يف النزاعات والكوارث، قد يشمل هذا حتى املرىض الذين تتم رعايتهم ومعالجتهم عىل األرضيات لعدم توفر أرِسة لهم، لذا تأقلم مع الوضع 

حسب الظروف املتاحة. 

توازن الجلوس/التحمل: يتعلق بعمليات البرت عىل مستوى الفخذ، خاصة ثنائية الجانب. لديها رافعات قصرية وبالتايل يتحول مركز الجاذبية إىل الوراء. 

التنقالت: من وإىل األسطح ذات الصلة. شاهد الفيديو املُعّد من منظمة اإلنسانية  والدمج )HI( والرابطة الربيطانية ألطباء العالج الطبيعي املعتمدين يف إعادة تأهيل 

مبتوري األطراف )BACPAR( حول التنقالت لتحصل عىل إرشادات عملية يف هذا الشأن.

إمكانية التنقل: بالنسبة للمرىض الذين يعانون من برت يف األطراف السفلية، يشمل ذلك استخدام كريس متحرك أو عكازات. 

متطلبات الجلوس/الضغط/الكريس: خاصًة لألشخاص الذين لديهم برت ثنايئ. ال تنس األلواح الجدعية القابلة للتمدد الخاصة باملرىض الذين تم إجراء برت لهم عىل مستوى 

الساق، وذلك حتى يتمكنوا من الجلوس وتوفر لهم الراحة. 
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يف حاالت البرت يف األطراف السفلية، يجب أن يشمل التقييم املوضوعي التايل للجراحة كالً مام ييل:

الساق املقابلة، مدى الحركة، القوة، اإلصابات املتزامنة، وضع القدم   

قوة الذراع )أي القدرة عىل النقل واستخدام الكريس املتحرك واألجهزة أو الوسائل املساعدة عىل امليش(  

خفة اليد وبراعة استخدام قبضة اليد، والتي قد تؤثر عىل نوع نظام التعليق الخاص بالطرف الصناعي  

يف حاالت حدوث برت يف األطراف العلوية، فباإلضافة إىل ما سبق يجب أن يشمل التقييم املوضوعي ما ييل:

الذراع املقابل )أي القوة والقدرة عىل النقل وخفة اليد وبراعة استعامل القبضة، والتي قد تؤثر عىل نوع نظام تعليق الطرف الصناعي(  

إعادة التأهيل املبكر: العالج

إدارة الوذمة

 ميكن تحقيق إدارة الوذمة باتباع مجموعة متنوعة من الطرق واألساليب، مبا يف ذلك التامرين الفعالة ورفع الجدعة وانضغاط الجدعة. راجع

 إرشادات الفريق متعدد التخصصات حول كيفية إدارة الوذمة املتبقية بعد الجراحة يف مبتوري األطراف السفلية لتطلع عىل مزيد من املعلومات وملراجعة األدلة املتاحة:

https://bacpar.csp.org.uk/system/files/guidance_v.8_0.pdf

ملزيد من املعلومات حول معالجة الوذمة، يُرجى مشاهدة الفيديو املُعّد من ِقبَل منظمة اإلنسانية  والدمج )HI( والرابطة الربيطانية ألطباء العالج الطبيعي املعتمدين يف 

 -)BACPAR( إعادة تأهيل مبتوري األطراف

انضغاط الَجَدعة

العيوباملزاياالوصف

  ال يوجد خطر من ارتداء الضامدة بشكل غري بال ضامدات

صحيح

  من السهل متابعة ومالحظة موضع جرح 

العملية الجراحية

ال ميكن التحكم يف الوذمة  

تأخذ الجروح فرتات طويلة لتلتئم  

  يوجد خطر متزايد من عدوى 

الجرح

 ضامدة صلبة 

)ضامدة صلبة أو شبه صلبة 

مطبقة عىل بقايا الساق املبتورة 

الحتوائها ومنع تشكُّل وذمة 

إضافية بعد الجراحة(

تقليل حدوث الوذمة  

تقليل وقت االلتئام  

  تقليل الوقت املطلوب لقولبة األطراف 

الصناعية وتصميمها

  تقليل حدوث تشوهات الثَّْني الثابتة يف 

الركبة

  حامية الجدعة جسديًا من الرضوح 

واإلصابات الخارجية

  تسمح الضامدات الصلبة سهلة النزع 

بفحص بقايا الطرف منتظمة الشكل

  القدرة عىل التطبيق واالستعامل قبل املوعد 

مقارنة بالوسائل العالجية األخرى، مثل 

مقلصات الجدعة

  تتطلب خربة كبرية للتطبيق 

واالستعامل 

  أنواع غري قابلة للنزع وغري مناسبة 

يف حاالت النزاعات املسلحة 

والكوارث، بسبب نسبة الخطر 

املرتفعة لإلصابة بالعدوى

https://bacpar.csp.org.uk/system/files/guidance_v.8_0.pdf
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العيوباملزاياالوصف

 الجوارب الضاغطة

)مقلص الجدعة(

وذمة خفيفة  

  تحسني البنية الوعائية للجدعة، مع ترسيع 

التئام الجرح

ميكن أن تقلل من األمل الوهمي  

من السهل ارتداؤها ونزعها  

غالية الثمن وغري متوفرة  

  تتطلب أخذ قياسات وعمل 

تجهيزات بحيث تكون مبواصفات 

مناسبة ملن يرتديها

  قد تتطلب إعادة التجهيز 

واالستبدال حسب التغريات التي 

تطرأ فيام بعد عىل شكل الجدعة

الضامدات الضاغطة املرنة 

)تضميد الجدعة(

وذمة خفيفة  

  تحسني البنية الوعائية للجدعة، مع ترسيع 

التئام الجرح

ميكن أن تقلل من األمل الوهمي  

م الرعاية    ميكن لكل من املريض ومقدِّ

استعاملها وتطبيقها بشكل مستقل مبجرد 

معرفة الطريقة الصحيحة لكيفية لفها 

وربطها

أرخص مثًنا ومتوفرة بدرجة أكرب  

  إذا تم لف الضامدة بشكل 

خاطئ، فقد يؤدي ذلك إىل بطء 

يف التئام الجروح وتدهور يف شكل 

الجدعة

  يجب أن يتم فحص الجرح 

بانتظام، لذلك يتم ربط الضامدة 

وفكها بصورة منتظمة

  التضميد النظيف ليس متاًحا دامئًا 

عىل نطاق واسع

غالًبا ما تُرى حاالت انضغاط الجدعة يف مناطق النزاعات املسلحة والكوارث، نظًرا لتوافرها وسهولة تطبيقها واستعاملها يف تلك املناطق.

ملزيد من املعلومات حول معالجة الوذمة، مبا يف ذلك عرض توضيحي لكيفية استعامل ضامدة الجدعة، شاهد مقاطع الفيديو املُعّدة من ِقبَل الرابطة الربيطانية ألطباء العالج 

 :)HI( منظمة اإلنسانية  والدمج )BACPAR( الطبيعي املعتمدين يف إعادة تأهيل مبتوري األطراف

تجنب استخدام املشبك أو الدبابيس لربط الضامدة - استخدم رشيط الربط امللحق بالضامدات بداًل من ذلك.

الشكل 2: التضميد لبرت أسفل الركبة

اربط الضامدة دامئًا حتى الركبة 

وما فوق

.5                                   .4                                      .3                                 .2                                         .1      

اربط الضامدة ألعىل دوًما حتى الفخذ. تقم بتضمني 

كل الجلد والنسيج يف الفخذ الداخيل واألريب
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
الشكل 3: التضميد لبرت أعىل الركبة

.3                                                       .2                                                     .1          
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الصورة 6: التضميد لبرت أسفل الركبة
Davide Preti/HI ©

الصورة 7: التضميد لبرت أعىل الركبة
Davide Preti/HI ©

   

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

   

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

الشكل 4: التضميد لبرت الكوع

.2                                 .1

ربط الضامدة دامئًا فوق الكوع
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الصورة 8: التضميد لبرت الكوع
Davide Preti/HI ©
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الشكل 5: ربط الضامدة لبرت أعىل الكوع

.4                                      .3                                      .2                                      .1

.6                                                                                .5

ربط الضامدة دامئًا فوق الكوع

ضبط وضعية الجسم

يهدف ضبط وضعية الجسم إىل منع حدوث االعوجاج )التقفع( وتخفيف الوذمة، وكذلك تقليل خطر حدوث مضاعفات أخرى، مثل قرح الفراش )الضغط( ومشاكل الجهاز التنفيس.عليك 

م الرعاية األوضاع الصحيحة التي ميكن فيها املريض فيها الجلوس والتمدد )االستلقاء( للمساعدة يف منع حدوث اعوجاج يف املفاصل أعىل مستوى البرت. تثقيف وتعليم املريض ومقدِّ

أبًدا ال تضع وسادة تحت مفصل الركبة مبارشة

حافظ عىل الركبة يف وضع التمديد أثناء النوم

ال تفعل...افعل...

إبقاء الركبة يف وضع التمديد عند الجلوسضع وسادة تحت الركبة أثناء النوم

ال تفعل...افعل...

حافظ عىل الركبة يف وضع مرن عند الجلوس

   

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

   

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

بالنسبة للمرىض الذين خضعوا لعملية برت الساق، من الرضوري منع حركات اعوجاج ثني الركبة  

بالنسبة للمرىض الذين عانوا من برت عىل مستوى الفخذ، من املهم منع ثني الورك وتقلصه  

تجنب الثني/التحميل/الدوران الخارجي لفرتات طويلة  
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بالنسبة لحاالت البرت يف األطراف السفلية، ميكن أن يكون االستلقاء عىل البطن مفيًدا لتحقيق متديد الركبة الكامل املستمر وتحقيق متديد متعادل للورك )ملنع اعوجاج الثني 

يف أي مفصل من املفاصل(. ستحتاج إىل التفكري يف طريقة لكيفية استيعاب اإلصابات املتزامنة.

التحكم يف األمل

الشعور باألمل نتيجة حتمية لعملية البرت، وبالنسبة للكثريين، لن ينجم األمل عن رضح )صدمة( الجراحة فحسب، بل قد يتضمن أيًضا عرًضا لالعتالل العصبي يُعرف باسم أمل 

الطرف الوهمي. ميكن أن يكون األمل معقًدا أيًضا بسبب إصابة إضافية يف نفس الطرف أو أجزاء أخرى من الجسم. بالنسبة ملتخصيص إعادة التأهيل املشاركني يف املراحل 

األوىل من عملية إعادة التأهيل، يكمن التحدي هنا يف تحديد أسباب مستقبلة األمل )األذية( واالعتالل العصبي لألمل )راجع الفصل الثالث( التي تتطلب االنتباه واالهتامم، 

لتسهيل معالجة املريض ومن ثمَّ متكني حدوث إعادة التأهيل الفعال. تتطلب املعالجة الفعالة لألمل نهًجا تعاونيًا متعدد التخصصات.

آالم ما بعد البرت: آالم ما بعد البرت الناجمة عن رضر جسدي يف موضع الجرح. تعترب هذه اآلالم أمرًا طبيعيًا بعد إجراء الجراحة؛ لكن إذا استمرت هذه اآلالم أو زادت عن 

حدها فقد تكون عالمة عىل العدوى، ويف هذه الحالة يجب طلب املشورة والنصيحة الطبية. يجب التفريق بني األمل يف موضع الجرح عن األمل املوجود يف الطرف املتبقي وأمل 

الطرف الوهمي. بعد البرت، قد تحدث حاالت األمل الثالث مًعا.

أمل الطرف املتبقي: أمل أو إحساس بالوجع يف املناطق القريبة من موضع الجزء املبتور من الجسم. يُعرف هذا األمل بأمل الطرف املتبقي أو أمل الجذع وغالبًا ما ترتبط شدته 

بشكل إيجايب بأمل الطرف الوهمي.

اإلحساس الوهمي بالطرف: يعد هذا شعوًرا طبيعيًا لدى غالبية املبتورين، وهو ليس شعوًرا ضاًرا، وال يصفه املريض بأنه مؤمل أو مزعج. ميكن أن يشمل الشعور بأن الطرف 

ال يزال موجوًدا، متبوًعا بأحاسيس مثل الحكة. يف مثل هذه الحاالت، تُعد التوعية )قبل وبعد الجراحة( وطأمنة املريض أمرًا أساسيًا. 

أمل وهمي يف الطرف: يُصنَّف عىل أنه نوع من آالم االعتالل العصبي، بينام يُصنَّف كل من أمل الطرف املتبقي وآالم ما بعد البرت عىل أنهام أمل ناجم عن رضر جسدي )مستقبلة 

األمل(. غالبًا ما يكون أمل الطرف الشبحي أشد يف الجزء البعيد من الطرف الشبحي وميكن أن يتفاقم أو تثريه عوامل جسدية )الضغط عىل الطرف املتبقي، الوقت من اليوم، 

الطقس( والعوامل النفسية، مثل التوتر العاطفي. تشمل األوصاف شائعة االستخدام اإلصابات الحادة والهرسية وإصابات التشنج والحروق والتيار الكهربايئ والقفز. يجب أن 

يهتم التقييم الخاص بأمل الطرف الوهمي بتحديد الدوافع الرئيسية. قد تكون هذه الدوافع عبارة عن تالؤمات وتكيفات موجهة مركزيًا وإحساسات محيطية وعوامل نفسية/

اجتامعية وعوامل عضلية هيكلية. ميكن أن يستهدف العالج حينها هذه الدوافع.

 مالحظة: يجب أن يتم تنفيذ التمثل الحريك املتدرج )GMI( فقط من ِقبل أخصايئ العالج الطبيعي ذي الخربة ذات الصلة.

 /http://www.gradedmotorimagery.com :ميكن العثور عىل مزيد من التفاصيل يف هذا املوقع

مالحظة

http://www.gradedmotorimagery.com/
http://www.gradedmotorimagery.com/
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آالم األطراف املتبقية

استبعاد/ إدارة استبعاد اإلحساس الوهمي باألطراف )طبيعي(

استبعاد األسباب املتعلقة بأمل األطراف املتبقية

إدارة مع

تحقق من وجود

الدعم النفيس واالجتامعي أدوية العوامل العصبية العالج

متالزمة األمل الناحي 
)CRPS( املركَّب

أمل من الورك والظهر والعمود الفقري؟

نعم

نعم

ال

ال

عالمات الخلل الالإرادي

وجع موضعي؟

- العدوى

- الوذمة

- نقص الرتوية

- أمل ما بعد العملية

- ورم عصبي

- حافز العظام

)HO( التعظم املنتبذ -

- طرف عظمي حاد

- الطبيب النفيس

- استشارات األقران

- التعليم

- الدعم األرسي/ االجتامعي

- أميرتيبتيلني

- الربقابلني

- مضادات االلتهاب غري 

الستريوئيدية

- الضامدة

- املعالجة

- مامرسة التامرين الرياضية

- األنشطة الوظيفية

)TNS( تحفيز العصب الثاليث التوائم  -

- التمثل الحريك املتدرج

- الحرارة / الثلج

-  تحرير نقطة الزناد

-  تخيل تحريك الطرف املبتور

-  فرك الطرف السليم بينام األمل عىل 

الجانب املبتور

-  تدليك لطيف للندبة مبجرد التئامها

األمل

أمل األطراف الشبحي

ارجع إىل وذمة UKEMT ونرشة األمل العالجية للحصول عىل مزيد من اإلرشادات 

للمرىض

ملزيد من املعلومات حول األمل املوجود يف مناطق البرت، شاهد هذا الفيديو القصري 

املُعّد من منظمة اإلنسانية والدمج )HI( والرابطة الربيطانية ألطباء العالج 

 :)BACPAR( الطبيعي املعتمدين يف إعادة تأهيل مبتوري األطراف
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التوعية بالعناية بالجدعة

تعجيل االلتئام من خالل النظافة السليمة وتدليك الندبة وإزالة التحسس ومعالجة الجدعة. يساعد التدليك يف الحد من فرط التحسس؛ من اليوم األول، لذلك يُنصح مبسح 

الطرف املتبقي وتدليكه بلطف وميكن أن تزداد الوترية تدريجيًا بعد ذلك مع االمتثال للشفاء. هذا مفيد أيًضا لتحسني الوعي وتقبُّل حقيقة فقدان األطراف. 

راجع القسم املتعلق باملضاعفات ملعرفة املشاكل الشائعة يف الطرف املتبقي. 

تعزيز التعايف من خالل

التواصل مع املمرضة بخصوص األمور املتعلقة بتغيري الضامدة  

السيطرة عىل الوذمة  

ضامن التغذية الكافية واملناسبة  

الوقاية من حاالت السقوط عن طريق التوعية والتنقالت اآلمنة واالستخدام اآلمن للكريس املتحرك   

ضبط وضعية الجسم بالشكل الصحيح  

التحقق من العدوى، وتلف النسيج اإلضايف  

معالجة الندبة، مبا يف ذلك مواقع املتربعني لتطعيم الجلد وترقيعه  

تدعيم الصحة النفسية للمريض.  

تثقيف املريض حول كيفية رعاية الجزء املتبقي من الطرف

إن هذا األمر أمر بالغ األهمية للمرىض وذلك لكون مرض السكري عامالً مساهاًم يف اتخاذ قرار البرت. مناقشة أهمية رعاية جزء الطرف املتبقي وذلك بالحث عىل تفادي 

السقوط وضامن العناية الجيدة بالبرشة وارتداء األحذية املناسبة.

عالج اإلصابات املتزامنة و/أو األعراض املصاحبة

تعترب إصابات األطراف الحادة التي تتطلب البرت "إصابات محرية"، مام يعني إمكانية تحديد اإلصابات األخرى غري الظاهرة، كإصابات الرأس، وكسور العظام الصغرية أو 

إصابات األنسجة الرخوة بشكل صحيح بعد حني. يجب التحقق من الشعور بأمل أو ضعف مستمر باعتبار ذلك مؤرًشا محتمالً لوجود إصابة غري مشخصة. إىل جانب عملية 

البرت، توجد رضورة ملراجعة جميع اإلصابات املتزامنة التي تم تحديدها والتعامل معها بالشكل الالئق. ينبغي منح أولوية العالج حسب كل حالة، وتحديد العالجات التي قد 

تؤخر أو تعيق عملية إعادة تأهيل مستخدمي األطراف الصناعية. 

دراسة حالة

جرى عرض طفل يبلغ من العمر ست سنوات عىل فريق الطوارئ الطبية )EMT( إلغالق برت ِمقصيل تحت الركبة، وكان يضع جبرية ساق كاملة عىل ساقه األخرى. ثم بعد فحصه، تبني 

أن هذه الجبرية تخفي تحتها كرسًا مفتوًحا يف قصبة الساق وإصابة يف العصب الشظوي. ولهذا صار من الرضوري التعامل مع اإلصابات املوجودة بالجانب غري املبتور لدى ذلك الطفل 

حتى يتمكن من امليش مستخدًما الطرف الصناعي. وزادت األمور سوًءا من جراء الحالة النفسية السيئة للطفل نتيجة لإلصابة وشعوره بالخوف من الطاقم الطبي. كان بصحبة الطفل 

أحد أقاربه )وليس الوالدين(. أصبحت مسألة التعامل مع هذه الحالة النفسية السيئة وتقديم التوعية الالزمة للمريض ومقدم الرعاية له جزًءا أساسيًا من عملية إعادة التأهيل املبكر؛ 

حيث كان ال بد من بناء الثقة قبل البدء يف إعادة التأهيل البدين. 

التمرين الفعال

يهدف التمرين الفعال إىل تحسني قوة العضالت وحركتها، وتقليل الوذمة، والحد من ضمور العضالت، وزيادة القدرة عىل الحركة واعتامد املريض عىل نفسه ومساعدته عىل 

التكيف النفيس. ينبغي البدء يف مامرسة متارين رياضية فعالة لجزء الطرف املتبقي وكذلك للجسم كله بأرسع ما ميكن مع اتخاذ االحتياطات املناسبة  املتعلقة بأي إصابات 

أخرى. 
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ملزيد من املعلومات حول إعادة التأهيل الوظيفي لألطراف العلوية، يُرجى الرجوع إىل الفيديو املُعّد من ِقبَل منظمة اإلنسانية والدمج )HI( والرابطة الربيطانية ألخصائيي 

:)BACPAR( العالج الطبيعي املعتمدين يف إعادة تأهيل مبتوري األطراف

متارين العضالت األساسية

تعترب متارين ثبات العضالت األساسية مهمة بشكل خاص يف حالة إصابات األطراف املتعددة/املرىض الذين يعانون من عمليات البرت عالية املستوى

ميكن البدء يف القيام بهذه التامرين يف وقت مبكر، حتى أثناء التزام الراحة يف الفراش. يعد التثقيف حول الوضعية الصحيحة أمرًا محوريًا، وال يقل أهمية عن التوعية بكيفية 

تعلم امليش بالطرف الصناعي. تعترب وضعية االرتكاز عىل الركبة وضعية جيدة بشكل خاص يف حالة برت الساقني، وهذا يشمل االرتكاز عىل أربع نقاط يف املراحل الالحقة. ويف 

املراحل املبكرة تعترب متارين متديد الورك وثبات الجذع متارين مفيدة أيًضا. 

متارين برت األطراف السفلية

من املهم أن يحافظ املريض عىل قوته ونطاق حركته بعد البرت.

يتعني تقديم النصح للمريض وملن يرعاه برضورة الحفاظ عىل تحريك جميع املفاصل املتبقية يف إطار النطاق املتاح كاماًل، خاصة املفاصل التي تعلو الجزء املبتور )الورك 

والركبة( ملنع االعوجاج.

تعد التامرين التالية متارين جيدة لتعزيز القوة ونطاق الحركة.

رفع الساق بشكل مستقيم

قم بوضع ساقيك أمامك  

قم بشد فخذك  

ارفع ساقك بعيًدا عن الرسير  

استمر يف تلك الوضعية ملدة عرش ثواٍن  

قم بتنزيل الساق ببطء  

كرر هذا عرش مرات  

كرر ما سبق مع الساق األخرى 

إطالة عضلة الورك

استلق عىل ظهرك، ويفضل بدون وسادة  

قرِّب فخذك نحو صدرك وأمسكها بيديك  

حرك الساق املقابلة لألسفل بشكل مستو عىل الرسير  

استمر ملدة 30 - 60 ثانية، ثم اسرتخ  

كرر هذا خمس مرات  

كرر ما سبق مع الساق األخرى 
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مترين وضعية الجرس

قم باالستلقاء عىل ظهرك واضًعا ذراعيك عىل الجانبني  

  ضع زوًجا من الوسادات الصلبة أو أغطية ملفوفة تحت 

الفخذين

  اشفط معدتك وشد األرداف وارفع مؤخرتك بعيًدا عن الرسير

استمر عىل هذا النحو ملدة خمس ثواٍن  

كرر هذا عرش مرات  

لزيادة صعوبة هذا التمرين، اطلب من املريض عقد ذراعيه عىل صدره، كام هو 

موضح يف الصورة

مترين مباعدة الورك يف وضعية االستلقاء عىل الجانب

استلِق عىل جانبك   

قم بثني الساق السفلية   

  حافظ عىل استقامة الوركني والساق العلوية مع وضعية 

جسمك

  ارفع الجزء العلوي من الساق ببطء، مع إبقاء الركبة مفرودة

قم بتنزيل الساق ببطء  

كرر هذا عرش مرات   

ملحوظة: ال تدع املريض يحرك وركه لألمام أو للخلف

كرر ما سبق مع الساق األخرى 

مترين متديد الورك يف وضعية االنبطاح

  استلِق بشكل مستو عىل بطنك ملدة عرش دقائق، ثالث مرات 

يف اليوم

  استلِق بشكل مستو عىل بطنك مع إبقاء الوركني يف شكل مستو 

عىل الرسير مع رفع ساقك عن الرسير

استمر عىل هذا النحو ملدة خمس ثواٍن  

كرر هذا عرش مرات  

متارين ما قبل تركيب الطرف الصناعي يف حالة برت األطراف العلوية

غالبًا ما يتم إهامل وظيفة الطرف العلوي، ونطاقه وقوته، لكنها أمور أساسية لتحقيق نتائج جيدة وتحسني جودة الحياة للمريض. يعد نطاق حركة الكتف مهاًم جًدا يف حالة 

الحاجة الستخدام الطرف العلوي للقيام بوظيفة أكرب، مثلام يحدث عقب برت األطراف السفلية عىل الجانبني، أو بالنسبة للمريض الذي يعاين من برت ثاليث ويحتاج إىل االعتامد 

عىل نفسه يف الصعود والنزول. والجدير بالذكر أن حدوث ضيق يف العضالت الصدرية الكربى والصغرى أمر وارد جًدا بسبب الجلوس لفرتات طويلة، لذا يلزم مواجهة هذا 

األمر. 

يتعني عىل مريضك االنتهاء من جميع هذه التامرين حسب املدى املتاح له، ما مل يُذكر غري ذلك.
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 الرقبة )تستكمل التامرين بلطف، ووفًقا لحالة املريض( - ويف حالة الشعور

 بدوار/ازدواج الرؤية/إغامء من جراء مامرسة هذه التامرين، يجب وقفها عىل

الفور واالتصال بالفريق الطبي

الدوران يساًرا ومييًنا خمس مرات  

اإلنثناء نحو اليسار واليمني خمس مرات  

التمديد واإلطالة خمس مرات  

إىل اليسار وإىل اليمني خمس مراتلف جذع الجسم  

حزام الكتف

ارتفاع الكتف عرش مرات  

إطالة الكتف عرش مرات  

تراجع لوحي الكتف عرش مرات  

الكتف

االنثناء عرش مرات  

التمديد واإلطالة عرش مرات  

املباعدة عرش مرات  

لف وتدوير الوسط عرش مرات  

تدوير الجسم إىل الجانبني عرش مرات  

إذا كان البرت أسفل الكوع
االنثناء عرش مرات  

التمديد واإلطالة عرش مرات  

للمزيد من املعلومات حول إعادة التأهيل الوظيفي لألطراف العلوية، يُرجى الرجوع إىل الفيديو املُعّد من منظمة اإلنسانية والدمج )HI( والرابطة الربيطانية ألخصائيي 

 :)BACPAR( العالج الطبيعي املعتمدين يف إعادة تأهيل مبتوري األطراف

تحسني القدرة عىل الحركة واالعتامد عىل النفس

من خالل تعليم املريض كيفية الحركة يف الرسير وكيفية االنتقال اآلمن واالستخدام السليم للكريس املتحرك أو أجهزة الحركة األخرى. 

الحركة يف الرسير: التقلب: يعد التلقب يف كال االتجاهني أمرًا مفيًدا، كام يعد أحد التامرين األساسية املمتازة يف املراحل املبكرة بالرغم من عدم استخدامه كثريًا.

االضطجاع وأخذ وضعية الجلوس: يحدث تغري يف مركز الجاذبية لدى األشخاص الذين تم برت جزء من الفخذ لديهم، وخاصة مبتوري الجانبني نظرًا الفتقارهم إىل التوازن. يلزم 

إعادة توجيه املريض حول كيفية التحول من وضعية االضطجاع لوضعية الجلوس. ميكن استخدام قوالب أو ما مياثلها من قطع أو أدوات عند القيام بهذا.

أعىل وأسفل الرسير: احذر من االنزالق وقوة القص إذا كان املريض لديه بعض الجروح أو كان جلده ضعيًفا. قد تتوفر أو ال تتوفر الرشاشف التي تساعد عىل االنزالق، 

وبالتايل يتعني عليك النظر يف كيفية تقليل قوى القص واالحتكاك. قبل إغالق الجرح أو بعد إغالقه مبارشة، يلزم حامية الجرح بكل عناية واهتامم. 

التوازن عند الجلوس: ابدأ بالعمل عىل التوازن عند الجلوس أثناء الجلوس يف وضع مستقيم يف الرسير. 

الوقوف: ابدأ باالعتدال من وضعية النوم ثم الجلوس ثم الوقوف )بدعم أو بدون دعم(. حاول التوازن وأنت تقف بجوار الرسير مبساعدة وسيلة ما؛ يتم إخبار املريض بعدم 

قدرته عىل التوازن من جراء فقدان أحد أطرافه، أو بسبب محاوالته استخدام بقية الطرف املبتور بحكم التعود. 

يعد مبتورو األطراف أكرث عرضة للسقوط بسبب األحاسيس الوهمية املحتملة؛ وإعادة تعديل مركز الكتلة بعد فقدان جزء من الجسم وفقدان القوة؛ باإلضافة إىل تديل 

جدعة األطراف السفلية ألسفل عند الوقوف، مام قد يزيد من الوذمة واألمل. 
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التنقالت

عند إرشاد وتوجيه املريض إىل كيفية االنتقال، يجب تعديل التعليامت مبا يتوافق مع املستشفى والبيئة املحيطة عند خروجه من املستشفى:

من غري املحتمل تعديل ارتفاع األرِسة ويجب مراعاة ذلك   

كام يجب تعليم املريض كيفية االنتقال والتحرك من األرض يف حالة استلقاء بعض املرىض عىل األرض )أو املعرضون للسقوط(   

وإذا كان يتعني عىل املريض صعود سالمل عقب الخروج من املستشفى، فال بد من إرشاده إىل كيفية التنقل اآلمن عىل السالمل   

كام يجب إرشاد املريض إىل كيفية الجلوس يف وضع القرفصاء الستخدام املرحاض   

ال بد من النظر بعني االعتبار ألي جروح توجد يف منطقة األرداف وتفادي قوى القص يف أثناء أي تنقالت وتحركات  

غالبًا ما يكون التحول جانبًا واالستلقاء عىل أحد الجوانب أمرًا غري مناسب بالرغم من شيوعه، وذلك يتوقف عىل اإلصابات األخرى  

  يف حالة املرىض الذين قاموا ببرت طرفني أو ثالثة، يجب النظر بعني االعتبار ملسألة التحرك إىل األمام/الخلف عند التقييم األويل. فهي حركات أكرث أمانًا 
وسهولة وميكن للمريض القيام بها، ويسهل عليه التوقف عنها والعودة إىل الرسير يف حال مواجهة أي مشكلة

  قم بتحذير املريض من اإلحساس الوهمي بالطرف مبتور وإمكانية تحريكه. قد ينىس املريض أحيانًا أثناء حالة من التوهان أو تشوش الذهن ـ تحدث 
غالبًا يف الليل ـ أنه فقد أحد أطرافه فيحاول الوقوف وامليش عليه

للحصول عىل عروض توضيحية تتعلق باالنتقاالت اآلمنة للمرىض مبتوري األطراف يف أوقات النزاعات والكوارث، يُرجى االطالع عىل الفيديو املُعّد من ِقبَل منظمة اإلنسانية 

 :)BACPAR( والرابطة الربيطانية ألخصائيي العالج الطبيعي املعتمدين يف إعادة تأهيل مبتوري األطراف )HI( والدمج

الوصف الطبي الستعامل أجهزة الحركة املؤقتة

تعترب الكرايس املتحركة أجهزة رضورية أثناء إعادة التأهيل املبكر لألشخاص الذين يعانون من برت يف األطراف السفلية يف الجانبني. ومع ذلك، يشهد استخدامها يف حاالت برت 

األطراف السفلية يف جانب واحد يف أوقات الكوارث بعض الجدل. 

الجدل الدائر: يف األماكن ذات الدخل املرتفع، ال يُنصح باستخدام العكازات ملبتوري األطراف من جانب واحد، ويفضل لهم استخدام الكرايس املتحركة، ويليها استخدام 

األجهزة األخرى مثل أجهزة الحركة الهوائية املساعدة بعد البرت )PPAM( تليها األطراف الصناعية. ومع ذلك، قد ال تتوافر مثل هذه األجهزة يف أوقات النزاعات والكوارث، 

وقد تكون مدة اإلقامة يف املستشفى قصرية أو رمبا يكون استخدام الكرايس املتحركة أمرًا غري مناسب يف بيئة النزاعات املسلحة/الكوارث. رمبا يقف املرىض يف طابور طويل 

منتظرين حصولهم عىل أطراف صناعية. ما زال يُنظر الستخدام العكازات عىل أنه أمر مناسب - ويتعني عىل أطباء العالج الطبيعي النظر بعني االعتبار يف كال الخيارين 

ملرضاهم. 

إيجابيات استعامل الكرايس املتحركة

أكرث أمانًا نظرًا لـ:

تقليل مخاطر السقوط  

تقليل فرصة خبط الجدعة يف األشياء املحيطة وتعريضها للرضر  

  حامية الساق السليمة )يف حالة وجود إصابات أخرى أو مرض السكري( - سيعمل الكريس املتحرك عىل تقليل الضغط املتكرر عىل الساق السليمة، 
وبالتايل يقلل من فرصة تعرض تلك القدم والساق إلصابة ثانوية، مام قد يسفر عن مزيد من عمليات البرت
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سلبيات استعامل الكرايس املتحركة

عدم القدرة عىل السري فوق األرض غري املستوية أو الناعمة، مام يحد من الوصول إىل الخدمات األساسية كام يزيد من االعتامد عىل اآلخرين  

عدم التوافر الدائم ومنح األولوية ملن ال يستطيعون التنقل بدونه  

يجب تجهيز الكريس املتحرك بحيث يؤدي الغرض منه بشكل جيد ليكون مفيًدا للمريض  

 يف حالة عدم إمكانية تفادي استخدام أجهزة امليش املساعدة

)أي إذا كان الكريس املتحرك غري مناسب أو اختار املريض استخدام العكازات بنفسه(

تأكد من ضبط أجهزة امليش املساعدة بشكل صحيح  

أرشد املريض إىل كيفية استخدام أجهزة امليش املساعدة بشكل آمن  

أرشد املريض إىل كيفية تجنب السقوط  

  ارشح للمريض مخاطر تديل الجدعة )أي احتاملية زيادة الوذمة واألمل وطول 
الوقت املستغرق للوصول إىل الشفاء(

يجب عىل األشخاص الذين يعانون من برت يف 

األطراف أن يستخدموا لوًحا سانًدا للجدعة عند 

الجلوس عىل كريس متحرك أو كريس عادي

تقديم الدعم النفيس والتوجيه الالزم بشكل دائم 

قد يعاين مبتورو األطراف من تقلبات كبرية يف حالتهم النفسية والعاطفية. ويعد تأخر استجابة املريض لهذا الحدث األليم أمرًا شائًعا. يتعني عىل أطباء العالج الطبيعي 

مراقبة الحالة النفسية لكل مريض خالل كل جلسة عالج واالستجابة بشكل مناسب ألي مشاكل تظهر. من خالل اليقظة واالنتباه لعالمات االضطراب النفيس أو العاطفي 

وتقديم االستجابة املناسبة، ميكن ألطباء العالج الطبيعي تعزيز اسرتاتيجيات التأقلم اإليجايب وزيادة مشاركة املريض يف عملية إعادة التأهيل. حيث إن توجيه وتوعية 

املريض بشكل مستمر يضمن فهمه الفعيل ملراحل عملية إعادة التأهيل بعد البرت وإطارها الزمني، مام يحد من املخاوف وخيبات األمل املحتملة. احرص عىل إرشاك األرسة 

واألصدقاء يف عملية إعادة التأهيل إن أمكن ذلك. 

تحديد األهداف يف إعادة التأهيل املبكر

إن تحديد األهداف يف إعادة التأهيل املبكر يتطلب من املعالجني املوازنة بني األولويات التي تفرضها األجواء التي يعملون فيها، واألهداف التي رصح بها املريض وأرسته أو 

مقدم الرعاية. من الواضح أن عملية إعادة التأهيل املبكر لن تلبي جميع متطلبات أو أهداف إعادة تأهيل املرىض مبتوري األطراف. إن القيود املتمثلة يف الوقت ومحدودية 

املوارد واملرافق وزيادة الطلب عىل الخدمات تحد من نطاق األهداف التي ميكن وضعها للمرىض. لكن هذا ال يعني تجاهل منظور املريض وأرسته أو مقدم الرعاية 

وأولوياتهم. يف الواقع، تعد دراسة البيئة التي يعيش فيها املريض وتاريخه املريض والوظيفي السابق وأهداف التعايف أمرًا شديد األهمية للعمل بشكل تعاوين، كام أنه أمر 

محوري لفهم دوافع املريض واستجاباته النفسية لإلصابة. ميكن أن تدعم النصائح التالية وضع األهداف بشكل فعال يف عملية إعادة التأهيل املبكر:
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  تقديم تعليامت واضحة ودقيقة ومتسقة للمريض وأرسته أو ملقدم الرعاية طوال جميع التفاعالت. عىل سبيل املثال، تقديم تعليامت حول مدة القبول 
باملستشفى وعملية التعايف وإدارة األمل وأولويات خدمات إعادة التأهيل املتاحة والقيود املتعلقة بها

  التزم مبنهج الصدق والرصاحة يف جميع األوقات، ولو استحال تنفيذ ذلك. عىل سبيل املثال، كن رصيًحا بشأن تعليامت مدى مالءمة استخدام الطرف 
الصناعي، ومدى توافر خدمات األطراف الصناعية ودرجة احتاملية العودة إىل مامرسة أنشطة محددة. عند الشك، يُفضل ذكر كل ذلك بوضوح، وإال 

ُوِصفت بعدم الدقة أو التضليل. املرىض بحاجة للتواصل معهم بنابع من الرحمة وبشكل فعال. كام أن مراعاة توقيت هذه املحادثات يعد أمرًا مهاًم 

ويجب ترتيب مسألة تدخل الدعم النفيس االجتامعي أو الدعم النفيس إن أمكن 

  عند تحديد أهداف بسيطة للعالج الوظيفي )العالج الطبيعي(، من املهم رشح كيف يؤدي تراكم هذه األنشطة إىل تحقيق إنجازات شديدة األهمية. 
من أمثلة ذلك، رشح كيف يساعد مترين االنتقال املريض عىل استخدام املرحاض/االستحامم وحده، أو كيف تساهم متارين تقوية العضالت يف نجاحه 

يف استخدام العكازات أو األطراف الصناعية

  يجب أن تكون األهداف لها عالقة باألجواء التي يعيش فيها املريض. اطلب من املريض وصف منزله وبيئته ومجتمعه لضامن قيام عملية إعادة 
التأهيل بإمداده باملهارات املفيدة له بعد الخروج من املستشفى. عىل سبيل املثال، نجد أن تعليم مهارات استخدام الكرايس املتحركة للمريض الذي 

يعيش يف منطقة ال ميكن الدخول إليها بالكريس املتحرك أمر غري مناسب، يف حني يعد تعليمه كيفية االستخدام اآلمن للعكازات عىل األسطح املنحدرة 

واألرض غري املستوية أو عىل السالمل أمرًا مهاًم

  تحقق بشكل دوري من فهم املريض وأرسته أو مقدم الرعاية لربنامج إعادة التأهيل وأهداف العالج. كن عىل استعداد لتكرار الرشح التوضيحي 
والتعليامت. استخدم الوسائل املكتوبة واملصورة قدر املستطاع وخصص وقتًا لألسئلة. استعن مبرتجم إن أمكن يف حالة عدم القدرة عىل االستيعاب 

بسبب اللغة

مرحلة ما قبل تركيب األطراف الصناعية 

هي استمرار ملرحلة ما بعد العملية الجراحية وتبدأ مبجرد متكن املريض من استيعاب املعلومات املناسبة وذات الصلة التي يتضمنها هذا الجزء

أهداف مرحلة ما قبل األطراف الصناعية هي:

تقييم توفري األطراف الصناعية من عدمه  .1

التحضري الستخدام األطراف الصناعية )حتى البت يف قرار امليض قدًما أو التوقف(  .2

األهداف: استكامل العالج الذي بدأ يف مرحلة ما قبل وبعد العملية الجراحية وذلك بعد مراجعة خطط وأهداف العالج

إدارة/ضغط الوذمة  

التحكم يف األمل  

تفادي حدوث االعوجاج  

تحسني عملية الشفاء  

عالج اإلصابات املتزامنة حسب مقتىض الحال  

زيادة نطاق الحركة وقوة العضالت  

تحسني الوضعية/ التوازن / الحركة/ األداء الوظيفي  

التشجيع عىل القيام باألنشطة اليومية واالعتامد عىل النفس، وهذا يشمل الصعود والهبوط  

تقديم تعليامت للمريض وأرسته بجانب الدعم النفيس  

توزيع األجهزة واملعدات وتعليم كيفية االستخدام اآلمن  

االتصال بالفريق متعدد التخصصات ومركز األطراف الصناعية للتعرف عىل خطة وأهداف العالج املستمر  

التحضري للخروج والتوجه إىل وحدة أو رابطة إعادة التأهيل  
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يستمر التدريب السابق لرتكيب األطراف الصناعية إىل جانب متارين تقوية العضالت، ونطاق الحركة ومتارين التمديد واإلطالة للجسم كله، باإلضافة إىل التامرين الخاصة 

بتقوية الجدعة التي بدأت بعد إجراء الجراحة. تقديم متارين التوازن وتنسيق الحركات واألنشطة الوظيفية. يرجى االطالع عىل الروابط التالية: 

 https://bacpar.csp.org.uk/system/files/?file=pirpagexercisestranstibial_0.pdf :متارين الساق املبتورة

https://bacpar.csp.org.uk/system/files/documents/2018-09/pirpagexercisestransfemoral_1.pdf :متارين عرب الفخذ

تقييم مدى مالءمة توفري األطراف الصناعية لحاالت برت األطراف السفلية

سيحدد الفريق متعدد التخصصات خالل مرحلة ما قبل تركيب الطرف الصناعي، جنبًا إىل جنب مع املريض )األرسة/ مقدم الرعاية(، ما إذا كان استخدام الطرف الصناعي هو 

الحل األنسب للمريض. 

العوامل املؤثرة عىل توفري األطراف الصناعية

البيئة التي العيش فيها املصاب  

مستوى البرت أو وجود برت مزدوج  

املشاكل اإلدراكية: صعوبات التعلم وتذكر املعلومات الجديدة واستخدامها   

أهداف املريض الخاصة ودوافعه  

الحالة والقدرة البدنية  

اإلصابات املتزامنة/األعراض املصاحبة  

مدى توافر خدمات األطراف الصناعية  

وجود اعوجاج شديد يف الورك أو الركبة  

وجود جروح مفتوحة أو مضاعفات أخرى يف الَجَدعة  

يف حاالت برت الطرف السفيل

إذا كان من املالئم تركيب الطرف الصناعي:

التنسيق مع خدمة تركيب األطراف الصناعية لتخطيط توفري الطرف الصناعي املطلوب   

  املشاركة يف مناقشة الفريق متعدد التخصصات بشأن اختيار نوع الطرف الصناعي املناسب، وتصميم املقبس )التجويف(، واملكونات واملواد املستخدمة 
يف صنع الطرف الصناعي

تحديث خطة العالج واألهداف إذا لزم األمر  

إذا مل يكن من املالئم تركيب الطرف الصناعي:

االتصال بجهة التزويد املعنية ملعرفة ما إذا كان هناك خدمة لتوفري كريس متحرك دائم  

املشاركة يف مناقشة الفريق متعدد التخصصات بشأن خيار التنقل األنسب ملريضك - الكريس املتحرك أم العكازات )انظر أدناه(  

تحديث خطة العالج واألهداف إذا لزم األمر  

يف حاالت برت الطرف العلوي

يف النزاعات املسلحة والكوارث، قد تكون األجهزة االطراف الصناعية لألشخاص الذين يعانون من برت يف األطراف العلوية محدودة بالنسبة لهم أكرث من الذين يعانون من برت 

يف األطراف السفلية وقد يقترصون عىل أطراف صناعية )تجميلية( غري فعالة أو أجهزة طرفية غري متحركة

التنسيق مع وحدة إعادة التأهيل لتخطيط إجراء توفري األطراف الصناعية الالزمة  

https://bacpar.csp.org.uk/system/files/?file=pirpagexercisestranstibial_0.pdf
https://bacpar.csp.org.uk/system/files/documents/2018-09/pirpagexercisestransfemoral_1.pdf
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  املشاركة يف املناقشة بني الفريق الختيار نوع الطرف الصناعي املناسب، وتصميم املقبس )التجويف(، واملكونات واملواد الالزمة لصناعة الطرف الصناعي

تحديث خطة العالج واألهداف إذا لزم األمر  

مرحلة تأهيل مستخدمي األطراف الصناعية 

يبدأ إعادة تأهيل مستخدمي االطراف الصناعية منذ وقت تركيب األطراف الصناعية، ويجب أن يوفر للمريض فهاًم جيًدا لكيفية تحقيق أقىص استفادة من األطراف 

الصناعية. التعاون والعمل الجامعي عن قرب مع أخصايئ تركيب الطرف الصناعي يعد مهاًم جًدا، ألن هذا األخصايئ قادر عىل مساعدتك يف فهم كيفية عمل الطرف 

الصناعي. الهدف من مرحلة إعادة تأهيل مستخدم األطراف الصناعية هو تحقيق أعىل مستوى من الحركة واعتامد املريض عىل نفسه. 

يتم تحقيقه من خالل:الهدف

فهم مختلف أنواع األطراف 

الصناعية وقطع األطراف 

الصناعية املتاحة املناسبة 

ملريضك

فهم مناطق تحمل ضغط الَجَدعة  

التعاون عن قرب مع أخصايئ األطراف الصناعية  

فهم التامرين املناسبة لتدريب املرىض الجدد عىل استعامل األطراف الصناعية الجديدة لهماملداومة عىل برنامج التمرين  

تعليم املريض كيفية استخدام 

الطرف الصناعي والعناية به

النظافة الصحية  

مناطق الضغط  

صيانة الطرف الصناعي  

ينبغي أن تكون قادرًا عىل تعليم املريض كيفية ارتداء األطراف الصناعية وخلعها بشكل صحيح  

  فهم وضعية الجلوس التي تتحمل أساليب الوقوف الالزمة للمرىض الذين يعانون من برت يف الساق أو برت عىل 

مستوى الفخذ

  معرفة أوقات الحاجة إىل إجراء تعديالت عىل الطرف الصناعي - مثل انخفاض حجم الجدعة، بسبب انخفاض 

التورم أو ضمور العضالت - لضامن مالءمة جيدة للمقبس )التجويف( ومواءمة الطرف الصناعي

  فهم كيف ستؤثر مستويات البرت املختلفة عىل مكونات الطرف الصناعي الالزم، وكيف تؤثر مكونات األطراف التدريب عىل طريقة امليش

الصناعية املستخدمة عىل طريقة امليش

تدريب مريضك عىل أن ينقل وزن جسمه بشكل جانبي  

تدريب مريضك عىل نقل وزن جسمه باتجاه أمامي واتجاه خلفي  

فهم مبادئ إعادة تعلم امليش لدى الشخص الذي مييش باستخدام طرف صناعي   

فهم أخطاء امليش األساسية بعد البرت وإدراك التعامل الصحيح معها  

فهم كيف ميكن للمريض صعود السلم ونزوله إذا خضع لبرت الساق أو برت عىل مستوى الفخذ  
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ينبغي حضور أطباء العالج الطبيعي وأطباء العالج اإلنشغايل بشكل مثايل أثناء جلسات تركيب الطرف الصناعي، حيث من املفيد معرفة كيف يقف املريض باالعتامد عىل 

الطرف الصناعي الجديد، ونوعية التغريات التي تم إجراؤها، وكيف يتم تعليق عمل الطرف الصناعي )مرتبط بجدعة املريض( وما هي مكونات الطرف الصناعي املستخدمة.  

رغم أنه قد يتم إجراء التعديالت الالزمة الحًقا فيام بعد، بسبب تغري حجم الجذع أو لحدوث ضمور يف العضالت، إال أن التدريب عىل الطرف الصناعي يبدأ منذ أول تركيب.

يجب أن تركز جميع أنشطة إعادة التأهيل عىل دعم الشخص الذي خضع للبرت ليتمكن من املشاركة يف أنشطة حياته الوظيفية املهمة له. لذا ينبغي أن تساهم جميع 

التامرين يف متكني املريض من إكامل أنشطة حياته اليومية معتمًدا عىل نفسه بأكرب قدر ممكن. يعد دمج األنشطة الوظيفية يف إعادة التأهيل أمرًا حيويًا لحصول املريض 

عىل نتائج إيجابية عىل املدى الطويل. ميكن أن تشمل األمثلة عىل ذلك التعود عىل االستحامم وارتداء املالبس، أو إعادة تخطيط كيفية إنجاز املهام املنزلية، أو إدراج نشاط 

امليش ملسافات طويلة إذا كان املريض بحاجة إىل الوصول إىل أماكن بعيدة، أو ركوب الدراجة، أو قيادة السيارة، أو القيام بأعامل البستنة أو الزراعة. ميكن استخدام أجهزة 

مساعدة لدعم االستقالل الوظيفي حني ال يكفي إعادة التأهيل وحده أو استخدام الطرف الصناعي يف إنجاز املهمة املطلوبة. تظهر أهمية ذلك يف حاالت البرت يف األطراف 

العلوية، والتي عىل األرجح سترتك لدى الشخص املصاب إعاقة وظيفية بدرجة ما. 

يف النزاعات املسلحة والكوارث، يجب دامئًا إعطاء األولوية لوضع مهارات وظيفية آمنة ومستقلة )ليعتمد املصاب عىل نفسه( تساعد يف خروج املريض من املستشفى 

باطمئنان دون قلق عليه، وذلك من خالل وضع أهداف رسيرية أكرث متيزًا ميكن تناولها يف تجهيزات وإعدادات إعادة التأهيل يف البيئات عالية املوارد. 

الوصفة الطبية لجهاز التنقل الدائم:

سيحتاج العديد من املرىض طوال بقية حياتهم إىل استخدام أدوات امليش أو أجهزة األطراف الصناعية أو الكرايس املتحركة )يشار إليها أيًضا باسم "أجهزة الحركة"(. لذلك 

يجب أن تلبي هذه األجهزة متطلبات كل مستخدم وبيئته، وتوفر املالءمة واملواءمة والدعم بالشكل املناسب، وتلبي املبادئ امليكانيكية الحيوية السليمة، وأن تكون آمنة 

ودامئة وميسورة التكلفة وقابلة للصيانة يف بلد املستخدم. ويجب توفريها دامئًا إىل جانب إعادة التأهيل البدين والتدريب املناسبني. ومن ثمَّ فإن أفضل الخدمات التي توفرها 

أجهزة التنقل املصممة لالستخدام عىل املدى الطويل هي أفضل الخدمات املحلية التي ميكنها تكييفها مع السياق املحيل وتظل متاحة للمتابعة، مبا فيها صيانة هذه األجهزة 

و/أو استبدالها. 

الكرايس املتحركة

ميكن استخدام الكرايس املتحركة لتعزيز الحركة وتحسني االعتامد عىل النفس حتى:

يتسلم الشخص طرفه الصناعي  

كوسيلة تكمل عمل األطراف الصناعية الستخدامها يف مواقف وأنشطة الحياة اليومية املختلفة  

إذا كان من غري املرجح أن يكون الشخص مرشًحا إلعادة تأهيل األطراف الصناعية  

بالنسبة للمستخدمني )املؤقتني والدامئني(، يجب أن يكون الكريس املتحرك آمًنا ومتيًنا ويوفر الدعم املناسب والوضع املناسب، مبا يف ذلك لوحة إسناد الجدعة للمرىض الذين 

يعانون من برت يف الساق، عالوة عىل وجود وسادة لتخفيف الضغط. يف مرحلة التأهيل املبكر، يجب تشجيع استخدام كريس متحرك للتنقل مع التقليل من تشجيع استعامل 

األدوات املساعدة عىل امليش )كالعكاز(، ما مل يكن هناك رضورة لذلك. لذا يجب تعليم جميع املرىض الذين عانوا من برت مهارات استعامل الكرايس املتحركة كجزء من برنامج 

إعادة التأهيل.
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ضبط وتركيب الكريس املتحرك وتدريب مستخدمه

بالنسبة ملستخدمي الكرايس املتحركة الدامئة، من املهم أن يتم االنتهاء من ضبط وتركيب الكريس املتحرك بشكل صحيح قبل إكامل تدريب املستخدم )وهو أمر أكرث شمواًل يف هذه 

 املرحلة من تدريب مستخدمي الكرايس املتحركة املقدم يف مرحلة التأهيل املبكر(. يرجى االطالع عىل الروابط التالية: اعتبارات اختيار الكرايس املتحركة ملبتوري األطراف:

https://www.motivation.org.au/limesquare/wp-content/uploads/2018/01/FJ-Wheelchairs-for-Amputees-REVA.pdf و 

 منظمة الصحة العاملية - برنامج التدريب عىل مهارات استعامل الكريس املتحرك - الدليل املرجعي األسايس للمشاركني:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78236/9789241503471_reference_manual_eng.pdf

تحقق مام ييل أثناء تركيب الكريس املتحرك:

  أن يكون الكريس املتحرك باملقاس الصحيح، وقد تم إجراء جميع تعديالت الضبط الالزمة، مثل توفري لوحة ساندة للجدعة للمرىض الذين خضعوا 
لعملية برت يف أحد األطراف. قد يحتاج املرىض الذين خضعوا لعملية برت عايل املستوى أو برت مزدوج إىل وضع محور العجلة الخلفية خلف مستوى 

أكتافهم لتقليل خطر إمالة الكريس املتحرك

أن يدعم الكريس املتحرك والوسادة مستخدم الكريس املتحرك للجلوس يف وضعية مستقيمة؛ و  

أن يخفف الكريس املتحرك الضغط بشكل فعال  

قم بتنفيذ تركيب الكريس املتحرك بالرتتيب التايل:

فحص الحجم وضبط التعديالت  

فحص الوضعية  

فحص الضغط  

تحقق من الراحة واملالءمة أثناء تحرك مستخدم الكريس املتحرك  

أثناء تدريب الشخص عىل استخدام الكريس املتحرك، فإن أهم ستة أشياء يجب تذكريه هي:

كيفية التعامل مع الكريس املتحرك، مبا يف ذلك كيفية استخدام الفرامل وتحريك ألواح القدم ومساند الذراع  

  كيفية انتقال الشخص من األرض إىل الكريس، ومن الكريس إىل الكريس، ومن الكريس إىل الرسير، ومن الرسير إىل الكريس، والدخول إىل / أو الخروج من 
الكريس املتحرك وكيفية دفعه للتحرك به بأمان

التنقل عىل كريس متحرك - مبا يتناسب مع احتياجات املستخدم  

كيفية تفادي حدوث تقرحات بجسم املستخدم بسبب كرثة الضغط عليه وماذا تفعل إذا تفاقمت هذه التقرحات  

كيفية العناية بالكريس املتحرك والوسادة يف املنزل  

ماذا تفعل إذا ظهرت مشكلة  

لضامن نجاح تدريب مستخدمي الكرايس املتحركة:

اكتشف ما يعرفه مستخدم الكريس املتحرك بالفعل  

ارشح واعرض املعلومات ثم اترك مستخدم الكريس املتحرك ميارسها بنفسه أمامك.  

استخدم لغة يفهمها الجميع  

اجعل مستخدمي الكرايس املتحركة يتعلمون ويستفيدون بعضهم من بعض كشكل من دعم األقران  

استخدم مهارات تواصل جيدة  

كن مشجًعا  

https://www.motivation.org.au/limesquare/wp-content/uploads/2018/01/FJ-Wheelchairs-for-Amputees-REVA.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78236/9789241503471_reference_manual_eng.pdf
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األطراف الصناعية

رغم أن تركيز هذا الفصل ينصب عىل التأهيل املبكر، نظرًا ألن األطراف الصناعية غالبًا ما تكون هدفًا نهائيًا إلعادة التأهيل املبكر، إال أنه من املهم فهمها جيًدا. الطرف 

الصناعي هو جهاز يُستعمل خارجيًا ويُستخدم كبديل تعوييض لجزء األطراف الغائب أو الناقص كليًا أو جزئيًا. رغم اختالف أنواع األطراف الصناعية، من حيث املكونات 

واملواد وطرق العمل املختلفة، لكن جميعها يخدم نفس الهدف: وهو دعم الوظيفة، وتوازن الجسم، وسهولة االستخدام، والجلد االصطناعي املثايل، من أجل استعادة 

الشخص ملظهره قدر اإلمكان، وجودة الحياة واالعتامد عىل النفس. 

تشتمل مكونات األطراف الصناعية عىل املقبس )التجويف والوصلة بني الشخص املصاب بالبرت والطراف الصناعي(، واألجهزة الطرفية )عبارة عن قدم لألطراف السفلية 

واليدين/ أو خطافات لألطراف العلوية(، ومفاصل ميكانيكية )للركبة والورك واملعصم والكوع والكتف(، والعمود املاسك )الذي يسمح بتعديل طول الطرف الصناعي( ونظام 

التعليق )إلبقاء الطرف الصناعي مرتبطًا بالجسم(.

يعترب املقبس )التجويف( أهم مكون يف الطرف الصناعي، حيث إنه يحدد راحة املستخدم وقدرته عىل التحكم يف الطرف الصناعي. ميكن أن تكون األطراف الصناعية 

لألطراف العلوية "موجهة حسب حركة الجسم"، حيث يتم يف هذه الحالة التحكم يف الجهاز الطريف من خالل حركات الكتف نفسه والتي يتم التقاطها بواسطة نظام تسخري، 

أو تكون مجرد أطراف مظهرية "تجميلية"، ال توفر أي من إمكانات اإلمساك الفعالة. 

ترتاوح مكونات األطراف الصناعية من مستويات التعقيد األساسية إىل املتقدمة. يف النزاعات املسلحة والكوارث، فإن املكونات األكرث استخداًما توفر الوظائف األساسية 

والراحة للمستخدم وعادًة ما تكون مصنوعة من مجموعة محدودة من املواد. هذه املكونات األساسية منخفضة التكلفة نسبيًا وقد تتضمن مفاصل الركبة البسيطة وأقدام 

الكعب املبطن )قدم SACH( واليدين الصناعيني والخطافات غري الفعالة. 

يف النزاعات املسلحة والكوارث، من املعروف أن توفري األطراف الصناعية يتم بأفضل شكل ممكن من خالل مقدمي الخدمات الوطنيني أو املنظامت الدولية غري 

الحكومية طويلة اإلقامة، مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر أو منظمة اإلنسانية والدمج )HI(. وهذا أمر حيوي ألن األطراف الصناعية تتطلب إعادة تعديل وضبط 

تركيب منتظم لضامن أن التقنية املستخدمة مناسبة ومستدامة.

 نظام تعليق الحزام

عرب الفخذ

 تعليق فوق اللقمة

لبرت الساق

القابس )التجويف(

العمود الساند

مفصل ميكانييك )الركبة(

جهاز طريف )قدم(
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يتعاون كل من أطباء العالج الطبيعي وأطباء العالج اإلنشغايل عن قرب مع أخصايئ األطراف الصناعية، وينبغي أن يصبحوا بارعني يف املجاالت التايل ذكرها، إذا عملوا بانتظام 

مع أشخاص خضعوا لعملية برت:

مالمئة ومواءمة الطرف الصناعي؛ لتكون قادًرا عىل تقييم ما إذا كان هناك أي انحراف يف املشية و/أو أمل ناتج عن ضعف التوافق واملواءمة   

  وظائف مكونات األطراف الصناعية املختلفة؛ أن تكون قادًرا عىل تعليم املريض كيفية استخدام الطرف الصناعي بشكل صحيح وتطبيق 
اسرتاتيجية تدريب امليش الصحيحة

ارتداء األطراف الصناعية وتركيبها بشكل صحيح  

كيفية ضبط تغري املقاس وماذا تفعل إذا كان املقبس )التجويف( موضوًعا بشكل غري مريح  

تحديد مناطق الضغط الحساسة ومناطق تحمل الجدعة  

يجب معالجة أي احمرار يظهر يف املناطق الحساسة ملدة تزيد عن عرش دقائق من ِقبل أخصايئ األطراف الصناعية  

املناطق الحساسة للضغط )باللون األحمر( واملناطق التي تتحمل الضغط )باللون األخرض(

برت عىل مستوى الفخذبرت الساق

عرض جانبيعرض أماميعرض جانبيعرض أمامي

خطة الخروج من املستشفى

يف النزاعات املسلحة والحوداث، قد يصدر يف أي وقت قرار خروج املريض من الرعاية الحادة/رعاية املرىض الداخليني. يجب أن يبدأ تخطيط الخروج خالل مرحلة ما قبل 

الجراحة، حني تكون وجهة الخروج معروفة للشخص بأكرب قدر ممكن من التفاصيل. بعدما تصبح القدرات الوظيفية للمريض مستقرة بشكل أفضل، سيصبح من املمكن 

تقييم األجهزة املساعدة املطلوبة لخروجه من املستشفى. يجب النظر بعناية يف كيفية تسهيل اعتامد الشخص عىل نفسه يف أنشطة الحياة اليومية، لدعم الحصول عىل 

أفضل نتائج عىل املدى الطويل وتقليل العبء عىل مقدم الرعاية. أهداف مرحلة ما بعد إعادة التأهيل هي:

تسهيل الخروج اآلمن من املستشفى للمرىض الداخليني و/أو رعاية إعادة التأهيل  

  لضامن جودة تدريب املرىض الذين خضعوا لعمليات برت أطراف وتدريب مقدمي الرعاية بشأن اإلدارة طويلة املدى وأين ومتى يطلبون املساعدة

لضامن إحالة املريض ومقدم الرعاية إىل جميع خدمات الدعم الالزمة  
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يتم تحقيقه من خالل:الهدف

تحديد الوجهة التي سيتم التوجه إليها عند الخروج من 

املستشفى

ناقش مع املرىض إىل أين سيتوجهون بعد الخروج من املستشفى:

  مركز تأهيل مرىض داخليني/مرىض خارجيني، منزل خاص/مسكن خاص، مخيم/

مأوى مؤقت

  هل وجهة التفريغ تعاين من أرضار / آمنة / ميكن الوصول إليها / داعمة بشكل 

كاف؟

تأكد من أنه ميكن توفري أي جهاز محليًا واستمرار توفريهتحديد األجهزة املساعدة املطلوبة للخروج من املستشفى  

تأكد من تثقيف املريض بشكل مناسب بشأن االستخدام اآلمن لألجهزة  

تأكد من متكن املريض من التواصل مع منظامت اإلعاقة 

أو شبكات دعم األقران، حيثام كان ذلك متاًحا

إحالة املريض إىل الشبكات املتاحة محليًا أو عىل األقل تقديم معلومات عنها له  

ضامن تلبية احتياجات املأوى والحامية والرصف الصحي 

والنظافة العامة الصحية )الغسل( للمريض

راجع الخدمات املحددة يف حالة وجود مخاوف مع توفر الخدمات  

راجع خدمات الدعم النفيس واالجتامعي املستمرة إذا لزم األمر وتأكد أنها متاحةتأكد من تلبية االحتياجات النفسية واالجتامعية للمريض  

تأكد من حصول املريض عىل الدعم املعييش و/أو إعادة 

التدريب املهني له

إحالة املريض إىل الدعم املتاح محليًا أو عىل األقل تقديم معلومات له حوله  

تؤثر عدة عوامل عىل توقيت خروج املريض من املستشفى. يجب عىل أطباء العالج الطبيعي أن يدركوا أن قرار خروج املريض قد يصدر مبجرد أن يكون الجراح راضيًا 

عن درجة التئام الجروح، وقد تحدث غالبية إعادة التأهيل كمريض خارجي. يف حاالت أخرى، سيظل املرىض داخل املستشفى يتلقون رعاية الحاالت الحادة حتى يصبحوا 

مستعدين لالنتقال إىل إعادة تأهيل املرىض الداخليني. من الواضح أن توقيت الخروج من رعاية املرىض الداخليني سيكون له تأثري مبارش عىل تخطيط الخروج واالحتياجات.

مرحلة ما بعد التأهيل 

عندما يخرج األشخاص الذين خضعوا لعملية برت من إعادة التأهيل، يجب تدريبهم بالكامل عىل كيفية العناية باألطراف الصناعية والجدعة. يجب أن يكون هذا جزًءا ال 

يتجزأ من برنامج إعادة التأهيل منذ بدايته ويجب أن يشمل مقدمي الرعاية قدر اإلمكان. ميكن توزيع املنشور الذي يرشح بالتفصيل النصائح املقدمة أثناء إعادة التأهيل 

ويقرتح متارين يجب إجراؤها يف املنزل عىل مبتوري األطراف ملساعدتهم عىل تذكر ما يجب فعله. يجب أن يكون املرىض قادرين أيًضا عىل الحصول عىل خدمات املتابعة 

املناسبة والعودة إىل املركز إذا ظهرت لديهم مشاكل يف األطراف الصناعية.
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يجب أن تحتوي نرشة املريض عىل املعلومات التالية:

كيفية ارتداء وخلع الطرف الصناعي  

رعاية الجدعة  

رعاية األطراف الصناعية )أو الكرايس املتحركة(  

التضميد  

أين تذهب وماذا تفعل إذا واجهت أي مشاكل يف الطرف الصناعي أو الكريس املتحرك  

إرشادات حول أي أجهزة مساعدة متوفرة  

  من الرضوري اتباع أسلوب الفريق متعدد التخصصات، مبا يف ذلك خدمات املرىض والخدمات املحلية، حسب توفرها، لضامن إعادة تأهيل 
الشخص الذي يعاين من البرت عىل نحو فعال وبفعالية 

  إن برت األطراف املؤمل من شأنه أن يغري حياة الفرد إىل حد كبري؛ فهو ال يؤدي إىل إحداث تغيريات بدنية غري قابلة للتعديل فحسب، بل قد يؤدي 
أيًضا إىل إحداث تأثري نفيس خطري 

  الستخدام األطراف الصناعية عىل النحو األمثل، ينبغي أال يظهر عىل الطرف املترضر أي تشوه أو انكامش إضايف وينبغي أن يكون خاليًا من األمل 

  يؤدي إعادة التأهيل املبكر إىل إمكانية نجاح األطراف الصناعية بشكل أكرب. كلام طال التأخري، زاد احتامل حدوث مضاعفات، مثل االنقباضات 
املشرتكة والضعف العام والحالة النفسية املكتئبة. لكن مع ذلك، فإن اتباع نهج مرن هو أمر مهم أيًضا للتكيف مع اإلصابات املتزامنة و/أو التأثري 

النفيس

  يجب أن يتذكر أطباء العالج الطبيعي وأطباء العالج االنشغايل أن إعادة تأهيل األطراف الصناعية تسري وفق عملية منطقية وتتبع سلسلة من: 
ارتداء الطرف الصناعي، وضامن مالءمة ومواءمة األطراف الصناعية املناسبة، واالنتقال من وضع الجلوس إىل الوقوف، وتعليم املريض طريقة 

امليش )مرحلة الوقوف، ومرحلة التأرجح واملهام الوظيفية( 

الرئيسية                                           النقاط 
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املراجع الرئيسية

 حزمة التدريب عىل خدمة الكرايس املتحركة: الدليل املرجعي األسايس. منظمة الصحة العاملية 

 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78236/9789241503471_reference_manual_eng.pdf

 املبادئ التوجيهية الرسيرية إلدارة العالج الطبيعي قبل وبعد الجراحة للبالغني الذين خضعوا لعملية برت يف األطراف السفلية

 BACPAR )2016( https://bacpar.csp.org.uk/system/files/bacpar_guidelines_nice_35_lr.pdf

 إدارة إصابات األطراف أثناء الكوارث والنزاعات املسلحة.جنيف: اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2016. 

/https://icrc.aoeducation.org

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78236/9789241503471_reference_manual_eng.pdf
https://bacpar.csp.org.uk/system/files/bacpar_guidelines_nice_35_lr.pdf
https://icrc.aoeducation.org/
https://icrc.aoeducation.org/


7 الفصل 

 الفصل 7: إعادة التأهيل املبكر

إلصابات الدماغية املكتسبة

األهداف:

بنهاية هذا الفصل، سيكون بوسعك: 

)ABI( إظهار املعرفة األساسية إلصابة الدماغ املكتسبة  

ABI قم بإجراء تقييم أسايس ملريض يعاين من إصابة الدماغ املكتسبة  

 ABI وضع قامئة تحديد مشكالت ملريض يعاين من إصابة الدماغ املكتسبة  

  وضع وتقديم خطة إعادة تأهيل أساسية ملريض يعاين من إصابة الدماغ 

 ABI املكتسبة
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الفصل 7  |  اإلصابات الدماغية املكتسبة

 الفصل 7:

إعادة التأهيل املبكر إلصابات الدماغية املكتسبة

مقدمة

تُعد إصابة الدماغ املكتسبة )ABI( من أحد األسباب الرئيسية للوفاة والعجز يف حاالت النزاع أو مناطق الكوارث. ميكن أن ترتاوح إصابات الدماغ من إصابة مؤقتة خفيفة 

إىل اعتالل شديد مدى الحياة. يف هذا الفصل، نشري إىل إصابة الدماغ املكتسبة ABI عىل أنها أي إصابة يف الدماغ والتي مل تكن موجودة عند الوالدة أو موروثة. ميكن تقسيم 

إصابات الدماغ املكتسبة إما إىل إصابة دماغية رضية أو غري رضية. عىل سبيل املثال، ميكن إلصابة الدماغ غري الرضية أن تحدث بسبب نقص إمدادات الدم إىل الدماغ، كام 

هو الحال يف السكتة الدماغية، أو بسبب مرض معٍد، مثل التهاب السحايا. تحدث اإلصابة الدماغية الرضية بواسطة قوى خارجية، مثل طلق ناري أو جرح شديد. 

يف النزاعات والكوارث، من املرجح أن يرى املتخصصون يف إعادة التأهيل أنواًعا مختلفة من إصابات الدماغ املكتسبة، سواء كانت رضية أو غري رضية. تزيد النزاعات 

والكوارث من إمكانية حدوث إصابات الدماغ املكتسبة، سواء من خالل األشخاص املصابني بشكل مبارش، وعىل املدى الطويل حيث متنع أنظمة الرعاية الصحية املعطلة 

األشخاص من الوصول إىل أدويتهم املعتادة. عىل سبيل املثال، قد مينع النزاع الطويل أو تدمري الطرق بسبب الزالزل توزيع األدوية الخافضة للضغط، مام يؤدي إىل زيادة 

حدوث السكتة الدماغية.

يف النزاعات والكوارث ، قد ترى إصابات يف الدماغ ناتجة عن طلقات نارية أو رضبة يف الرأس أو إصابة نافذة، مثل الشظايا املخرتقة للجمجمة أو إصابة ناتجة عن التباطؤ 

الرسيع يف حادث سيارة. ميكن أن تتسبب املوجات الصدمية من االنفجارات، مثل القنابل أو حطام االنفجار، بتلف يف الدماغ وجروح بالدماغ مفتوحة أو مغلقة. إن األطفال 

عرضة بشكل خاص إلصابة الدماغ نتيجة لالنفجارات، بسبب حجمهم وضعفهم النسبي، مثل جلد أرق وعظام جمجمة أكرث نعومة. تشمل األسباب الغري رضية إلصابة الدماغ 

تلك التي نراها يف حاالت النزاع ومواقع الكوارث املالريا الدماغية والتهاب السحايا والسكتة الدماغية املتعلقة بأمراض القلب واألوعية الدموية أو الخاليا املنجلية واألورام 

التي تسبب الضغط عىل الدماغ أو االقرتاب من الغرق. هناك العديد من املصادر املحتملة إلصابة الدماغ ولكن يجب أال تعترب هذه األمثلة قامئة شاملة لجميع األسباب 

املحتملة.

يف املناطق التي تتعطل بها خدمات الرعاية الصحية بشدة أو تتطور بشكل سيئ قبل األزمة، من غري املرجح أن يعيش األشخاص الذين يعانون من إصابات دماغية شديدة، 

يف حني أن أولئك الذين يعانون من إصابات أقل حدة قد يتم تفويتهم عندما تكون حاالت الطوارئ أو اإلصابات الجامعية طاغية عىل الخدمات الصحية املتاحة. لذلك، يف 

األغلب يقوم أخصائيو إعادة التأهيل بعالج إصابات الدماغ الخفيفة ومتوسطة الشدة.

يجب أن يكون جميع املتخصصني يف إعادة التأهيل الذين يعملون يف النزاعات والكوارث قادرين عىل توفري معلومات الرعاية الالحقة للمرىض الذين يعانون من إصابات 

دماغية خفيفة أو إصابات دماغية مشتبه فيها، مبا يف ذلك كيفية التعرف عىل عالمات التدهور. غالبًا ما يكون إعادة تأهيل إصابة الدماغ املكتسبة معقًدا بسبب وجود 

إصابات متعددة، مثل كسور الجمجمة )وغريها( املقرتنة بها، والجروح املفتوحة واإلصابات الداخلية. ميكن تطبيق مبادئ التقييم والعالج املوضحة يف هذا الفصل عىل جميع 

العروض التوضيحية إلصابة الدماغ املكتسبة.
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 عادة ما يكون الشلل الدماغي ناتًجا عن تلف يف الدماغ قبل أو عند الوالدة ويتميز بالحركة املضطربة. إن إعادة التأهيل لها دور مهم تؤديه.

 مل يتم تصنيف الشلل الدماغي كإصابة دماغية مكتسبة وبالتايل مل يتم تناوله يف هذا الفصل. تتوفر موارد عرب اإلنرتنت إلرشادك، مثل

https://www.physio-pedia.com/Managing_Children_with_Cerebral_Palsy

 تحتاج إصابة الدماغ املكتسبة يف الدماغ النامي لطفل رضيع أو طفل صغري نفس احتياجات إعادة التأهيل للشلل الدماغي.

يف تلك الحاالت، يكون من األفضل أن تستخدم املوارد الخاصة باألطفال إلرشادك.

عرض توضيحي إلصابة الدماغ املكتسبة يف النزاعات والكوارث 

يف النزاعات والكوارث، ستؤثر بعض العوامل عىل نهج املتخصص يف إعادة التأهيل لتقييم وعالج املريض املصاب بإصابة الدماغ املكتسبة. يرجى الرجوع إىل الفصل 3 من هذا 

الدليل ملعرفة العوامل العامة التي ميكن أن تؤثر عىل رعاية إعادة التأهيل الخاصة بك، ومع ذلك، يرجى مراعاة النقاط التالية الخاصة بإصابة الدماغ املكتسبة: 

الجوانب السلوكية: حيث أن إصابة الدماغ ميكن أن تؤدي بشكل مبارش إىل تغيريات يف السلوك وخفض تثبيطي )مثل إصابة الفص الجبهي(، ميكن أن تظهر ردود الفعل يف 

النزاعات أو الكوارث تجاه التجارب املؤملة كتغريات يف السلوك أو التعبري. ميكن أن تختلف التفاعالت االجتامعية والتعبري عن العواطف أيًضا عرب الثقافات، وقد يتم تفويت 

التغيريات إذا كنت تعالج مريًضا من خلفية ثقافية مختلفة. اسأل أحد أفراد األرسة عام إذا كانت تفاعالت الشخص قد تغريت منذ اإلصابة، وكيف.

امللف الشخيص للمصاب بإصابة الدماغ املكتسبة: من املرجح أن ميوت املرىض الذين يعانون من إصابات دماغية كارثية بسبب التوافر املحدود لجراحة األعصاب والعناية 

التنفسية. وأيًضا فإن املرىض الغري واعني يكونوا غري قادرين عىل طلب املساعدة، وبالتايل يف الزالزل، عىل سبيل املثال، قد يكونون آخر من يتم سحبهم من تحت األنقاض. من 

املرجح أن تقوم بفحص املرىض الذين يعانون من اإلصابات الدماغية الخفيفة واملتوسطة. عادًة ما يتم رصف هؤالء األفراد برسعة ألن الطلب عىل أرسة املرىض الداخليني يف 

املستشفى يكون مرتفع. تأكد من أنك عىل دراية بعالمات التدهور يف إصابة الرأس )سيتم رشح عالمات التدهور هذه الحًقا يف هذا الفصل( وميكن أن ترشحها للمريض 

ومقدم الرعاية قبل خروجهم.

جراحة األعصاب: إذا كنت تعمل يف منطقة تتوفر فيها جراحة األعصاب مع دعم الرعاية الالحقة ، فالحظ أنه غالبًا ما تكون هناك اعتبارات وموانع خاصة تتعلق بوضع 

املريض ودعم التنفس وعوامل أخرى. اعمل فقط ضمن نطاق مامرستك وتلقي اإلرشاد دامئًا من الفريق الطبي يف هذه املواقف.

الترشيح

يتطلب التفكري الرسيري يف إصابة الدماغ املكتسبة فهاًم للترشيح األسايس للدماغ؛ يف حالة عدم وجود صور، ميكن أن تعطي األعراض مؤرًشا عىل املوقع ومدى اإلصابة، يف 

حني أن أي معلومات حول اإلصابة ميكن أن تخربك ببعض األعراض التي يجب توقعها ومشاهدتها. 

يتكون الدماغ من الجانبني األمين واأليرس )نصفي الدماغ(، والتي تتواصل عرب املسالك العصبية املعروفة باسم الجسم الثفني. لكل جانب أربعة فصوص: أمامية وزمنية 

وقذالية وجدارية. يف قاعدة الدماغ، يقع جذع الدماغ الذي يتكون من النخاع املستطيل الجرس والدماغ املتوسط. يتواجد املخيخ وراء ذلك.

الُغرَف، والتي تسمى البطينات، داخل الدماغ تصنع السائل الدماغي الشويك، والذي يدور بني البطانات الخارجية الواقية لتوسيد الدماغ. يحتوي الدماغ عىل ثالث طبقات 

حامية )السحايا(: األم الجافية الخارجية بني الدماغ والجمجمة. األم العنكبوتية يف الوسط؛ وطبقة األم الحميمة األقرب إىل الدماغ. 

https://www.physio-pedia.com/Managing_Children_with_Cerebral_Palsy
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يشكل تدفق الدم إىل الدماغ من الرشايني السباتية والفقارية الداخلية حلقة يف قاعدة الدماغ )دائرة ويليس( تحمي الدماغ عندما يصبح رشيان اإلمداد مسدودًا. الفروع الطرفية من 

هذه الدائرة تزود مناطق الدماغ وقد يؤدي االنسداد يف هذه الفروع، عىل سبيل املثال السكتة الدماغية، إىل تلف األنسجة. يتم التحكم يف الضغط يف الجمجمة )الضغط داخل 

الجمجمة )ICP(( لضامن إمدادات الدم الكافية ألنسجة املخ. تؤدي صدمة أنسجة الدماغ إىل زيادة الضغط داخل الجمجمة، مام قد يتسبب يف املزيد من تلف األنسجة.

التواصل األمامي

البرصيات

الدماغ األوسط الدماغ األمامية

السبايت الغائر

املوصل الخلفي

القاعدي

الدماغ الخلفي

الفقري

الفص الجبهي

املخيخ

الفص القذايل

الفص الجداري

الفص الصدغي

جذع الدماغ

- الحركة

- بدء التفكري

- استدالل )الحكم(

- السلوك )العواطف(

- الذاكرة

- التحدث

- االتزان

- التنسيق

- التحكم الدقيق يف العضالت

- الرؤية

- عمى األلوان

- معرفة اليسار من اليمني

- اإلحساس

- القراءة

- فهم العالقات املكانية

- فهم اللغة

- السلوك

- الذاكرة

- السمع

- التنفس

- ضغط الدم

- نبضات القلب

- البلع

- االنتباه/النوم

- درجة حرارة الجسم

- الهضم

الشكل البياين 1: دائرة ويليس

الشكل البياين 2: مناطق ووظائف الدماغ
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- الحركة

- بدء التفكري

- استدالل )الحكم(

- السلوك )العواطف(

- الذاكرة

- التحدث

- فهم اللغة

- السلوك

- الذاكرة

- السمع

تصنيف إصابات الدماغ املكتسبة 

توجد أنظمة متعددة لتصنيف إصابات الدماغ. يف النزاعات والكوارث، من غري املحتمل أن تتمكن أنت أو مريضك من الوصول إىل العديد من أنواع الفحوص، مثل التصوير 

بالرنني املغناطييس أو التصوير املقطعي، التي عادة ما تنذر أنظمة التصنيف؛ ومع ذلك، ال يزال من املفيد الحصول عىل املعرفة حول التصنيف. ميكن وصف إصابات الدماغ 

من خالل سببها، أو منطقة الدماغ املعنية أو تطور اإلصابة. يف النزاعات والكوارث، من املهم الرتكيز عىل الحصول عىل إجابة لثالثة أسئلة أساسية:

  هل إصابة الدماغ املكتسبة رضية أم غري رضية؟ ميكنك اكتشاف ذلك من خالل آلية اإلصابة، إما من املريض نفسه، أو مالحظاته الطبية، عند التسليم 
أو من أحد أفراد األرسة أو مقدم الرعاية. قد يكون لهذا آثار عىل اإلصابات املحتملة والحالة العاطفية للمريض واستعداده لالنخراط يف إعادة التأهيل 

املبكر

  هل إصابة الدماغ املكتسبة مفتوحة أم مغلقة؟ ينبغي أن يكون لدى املريض، مقدم الرعاية أو تحتوي مالحظاته الطبية عىل هذه املعلومات. احذر 
من وضع افرتاضات - قد يكون لدى املريض ضامدات وعصابات حول رأسه بسبب متزق فروة الرأس، ولكن قد تكون إصابة الرأس نفسها مغلقة. قد 

يكون لهذا آثار عىل استقرار املريض والتثقيف الذي يجب عليك تقدميه حول التموضع والعناية بالضغط

  هل إصابة الدماغ أولية أم ثانوية؟ تشري األولية إىل اإلصابة األولية، التي ميكن أن تكون مؤملة أو غري مؤملة، بينام الثانوية تعني استجابة مستمرة 
لإلصابة األولية، مثل التورم أو ارتفاع الضغط داخل الجمجمة أو النوبة أو العدوى. قد تتمكن من الحصول عىل هذه املعلومات من تقييمك الشخيص، 

ولكن من املحتمل أنك ستحتاج إىل التحقق من املالحظات الطبية أو التحدث مع الفريق الطبي. إذا كان تاريخ إصابة املريض غري واضح، فقد يكون 

لذلك آثار عىل توفري التثقيف بشأن تشخيص التعايف ووضع خطة عالجية دقيقة 

ة إصابة الدماغ املكتسبة:  ِشدَّ

توجد العديد من األنظمة لتصنيف شدة إصابة الدماغ. إن أداة ’التنبيه، اللفظي، األمل غري املستجيب‘ )AVPU( هي تبسيط ملقياس غالسكو للغيبوبة )GCS(، والذي ميكن 

استخدامه برسعة ودقة يف حاالت النزاع أو الكوارث. يرجى الرجوع إىل الفصل 3 ملزيد من املعلومات حول كيفية استخدام هذه األداة. 

عندما يكون الورم الدموي )النزيف( موجوًدا يف إصابة الدماغ الرضية، ميكن أيًضا وصف اإلصابة من خالل مكان النزيف، إما فوق )خارج الجافية( أو تحت )الجافية( األم 

الجافية، أو بطانة الدماغ. من املحتمل أن تحصل عىل هذه املعلومات فقط إذا كان تصوير الدماغ متاًحا. تتسبب األورام الدموية يف إصابة الدماغ من خالل الضغط الذي 

ميارس عىل املناطق املحيطة، مام يقطع إمدادات األكسجني. إنها شائعة يف املناطق األمامية والصدغية حيث يتم دفع الدماغ تجاه املناطق البارزة يف الجمجمة.

عليك أن تعلم أن هناك عالمات متعددة إلصابة الدماغ، مبا يف ذلك النزف داخل الدماغ، أو إصابة االعتالل العصبي املحوري، أو نزف تحت العنكبوتية أو السكتة الدماغية. 

يجب أن يسرتشد نهجك يف إعادة التأهيل دامئًا مبعلومات من الفريق الطبي وتقييم شامل والعمل ضمن نطاق مامرستك.
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اإلصابات ذات الصلة التي يجب أن تكون عىل علم بها:

كسور الجمجمة 

كام هو الحال مع عظام الجسم األخرى، ميكن أن ترتاوح كسور الجمجمة من بسيطة، بدون كتل أو نتوءات واضحة، إىل أكرث تعقيًدا، حيث قد يكون شكل الجمجمة مشوًها 

بشكل ملحوظ. قد تكون الكسور يف الجمجمة أيًضا مفتوحة أو مغلقة )راجع فصل الكسور(. تحمل الكسور املفتوحة مخاطر عالية للعدوى الثانوية. ينبغي أن تدرك أن 

الكسور يف قاعدة الجمجمة قد ترتافق مع ترسب سائل أصفر باهت أو لزج )CSF( من األذنني أو األنف وميكن أن تؤدي إىل عدوى، مثل التهاب السحايا، يف املستقبل.

عالمات وأعراض كرس الجمجمة: نزيف، أمل، تورم، تشوه وكدمات يف الوجه. ميكن أن تشمل الكدمات خلف األذنني أو وجود عيون سوداء؛ من األفضل مراجعة الكدمات 

بشكل متكرر. 

االنتكاس

ميكن أن تسوء أي إصابة يف الرأس، سواء كانت خفيفة أو معتدلة أو شديدة، حيث يتضخم الدماغ املصاب ويخلق املزيد من الضغط واملزيد من الرضر. تذكر أنه يف املرىض 

الذين يعانون من إصابات أخرى، مثل إصابة الحبل الشويك أو كسور متعددة، قد يتم تجاهل إصابة خفيفة يف الدماغ يف البداية وقد ال يتم مالحظة األعراض إال يف وقت 

الحق من العالج أو بعد الخروج من املستشفى. إنه من املهم تعليم أفراد األرسة عالمات التدهور التي يجب االنتباه إليها، وأن عليهم العودة إىل الطبيب إذا اشتبهوا يف 

أن الشخص يزداد سوًءا. إذا كان املريض مبفرده، أو انفصل عن األصدقاء أو العائلة، فيجب وضع خطط بديلة للمراقبة، مثل إبالغ الجار أو نقطة االتصال الصحية يف سكن 

الطوارئ.

تشري األعراض التالية إىل عالمات التدهور املحتملة:

مريض فاقد الوعي أو تغري يف حالة الوعي )ال يستطيع املريض إبقاء عينيه مفتوحتني(   

تعب غري عادي   

الصداع الذي يزداد سوًءا أو ال يزول    

تعب متزايد )الشعور بالنعاس عندما تكون مستيقظًا بشكل طبيعي(  

سلس البول املزدوج   

الدوخة أو فقدان التوازن   

الغثيان أو القيء   

التهيج أو تغري املزاج   

إدغام الكلامت أو مشاكل يف فهم الكالم   

صعوبات الرتكيز أو الذاكرة   

ضعف يف أحد العضالت أو أكرث  

مشاكل برصية، مثل صعوبة الرتكيز أو الحساسية للضوء   

النوبات   

أي نزيف أو ترصيف لسوائل شفافة من األنف أو األذنني  
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التقييم 

يجب أن يتبع تقييم املريض املصاب بإصابة يف الدماغ يف النزاعات والكوارث نفس التنسيق الذي يتبعه التقييم العصبي القيايس، عىل النحو املحدد أدناه. نظرًا لطبيعة اإلصابة، قد يكون 

من الصعب إكامل التقييم الذايت وقد يكون املريض منفرد. إذا كان هذا هو الحال، فمن املقبول إكامل أجزاء التقييم التي ميكن القيام بها فقط. قم فقط بتقييم املكونات التي تشعر أنها 

مؤهلة إلكاملها واعمل ضمن نطاق مامرستك.

 يف نهاية التقييم، فإنه يجب عليك أن تكون قادًرا عىل عمل قامئة باألولويات واألهداف وخطة عالج مالمئة وأن تكون قادًرا عىل تحديد بعض األهداف مع مريضك

أو عائلته / مقدم الرعاية حيثام أمكن.

يتم تقديم إرشادات التقييم العامة يف الفصل 3 من هذا الدليل، ومع ذلك، ضع يف اعتبارك العنارص املحددة إلصابة الدماغ املكتسبة املذكورة أدناه. 

التقييم الشخيص 

 :)HPC( تاريخ تقديم الحالة

منذ متى كانت اإلصابة؟   

هل كان هناك فقدان للوعي؟   

هل تقدمت األعراض أو تدهورت؟   

 :)PMH( التاريخ الطبي السابق

استكشف ما إذا كان املريض قد خضع ألي جراحة أو حاالت طبية قد تؤثر عىل نتيجة إعادة التأهيل

التاريخ االجتامعي: 

من هو مقدم الرعاية الرئييس/ فرد العائلة الذي سوف يشارك يف إعادة التأهيل؟   

التقييم املوضوعي 

أشياء يجب االنتباه إليها: 

عالمات اإلصابة، مبا يف ذلك الجروح وعالمات الجراحة   

عالمات العدوى )راجع الفصل 3 ملعرفة تلك العالمات(   

أي مرفقات )مثل القسطرة(   

معدل رضبات القلب والجهاز التنفيس )إذا كانت مرتفعة أو منخفضة بشكل غري طبيعي، تنبيه الفريق الطبي(   

موضع ومتاثل عيونهم ووجههم ورأسهم وجذعهم وأطرافهم   

العمليات الوظيفية )أي ما الذي ميكنهم فعله؟(   

السلوك )انظر تقديم إصابة الدماغ املكتسبة(  

أداة قياس التنبيه، اللفظي، األمل غري املستجيب 

ميكن استخدام ذلك لتقييم شدة الحالة برسعة والتحقق من تدهور إصابة الدماغ املكتسبة يف النزاعات والكوارث. املريض املستقر يكون تقييمه أ، لكن إذا انخفض قياس 

التنبيه، اللفظي، األمل غري املستجيب فهذا يعني أن املريض يتدهور؛ يف هذه الحالة يجب إبالغ الفريق الطبي. عندي استخدام أداة قياس التنبيه، اللفظي، األمل غري املستجيب 

)أو أي مقياس( لتقييم املريض، يجب مالحظة النتيجة كخط أساس ثم تكرارها عىل فرتات منتظمة )عىل سبيل املثال يوميًا( لتقييم أي تغيري. يرجى الرجوع إىل الفصل 3 

ملزيد من املعلومات حول كيفية استخدام مقياس التنبيه، اللفظي، األمل غري املستجيب.

تذكر أن تكون دامئًا عىل دراية بعالمات التدهور ملريضك. يرجى الرجوع إىل الجدول 1 ملزيد من املعلومات.
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العالمات الحمراء واملضاعفات

تلك خاصة فقط بإصابة الدماغ املكتسبة؛ ومع ذلك، يجب أن تكون دامئًا عىل دراية بالعالمات الحمراء/ املضاعفات الخاصة بغري أعراض. راجع الفصل 3 للمزيد من 

املعلومات. 

الجدول 1: العالمات الحمراء إلصابة الدماغ املكتسبة

اإلجراء الواجب اتخاذهاملعنىالعالمة الحمراء

تدهور التنبيه، اللفظي، األمل غري املستجيب 

أو قامئة عالمات التدهور

عالمات عىل تفاقم إصابة دماغ أو تم تجاهلها 

مسبًقا

قم بتنبيه الفريق الطبي عىل الفور

 تغري مفاجئ

)زيادة أو نقصان يف ضغط الدم(

قد يشري إىل حالة طبية خطرية، مبا يف ذلك الضغط 

الزائد يف الدماغ، أو نقص تدفق الدم

قم بتنبيه الفريق الطبي عىل الفور

 قرحة الضغط املفتوحة

أو التي مل يتم شفاؤها

املريض عرضة لإلصابة بعدوى. ميكن أن تؤدي 

قرحة الضغط التي ال تلتئم إىل التهاب العظم 

والنخاع

قد تتمكن من مواصلة العالج إذا كان ال يفسد الجرح، 

ولكن ينبغي عليك تنبيه فريق التمريض

راجع وضع املريض وتنظيفه، وتجنب استلقاء املريض عىل 

قرحة الضغط

 يعاين املريض من سعال

مستمر أو ُسعاٌل ُمْنِتٌج للَبلَْغم

قد يكون املريض قد أصيب بعدوى يف الرئة و/ أو 

قد يعاين من مشاكل يف البلع. إذا كان السعال أكرث 

انتشاًرا مقرتنًا مع تناول أي يشء عن طريق الفم 

)طعام/رشاب(، فقد يواجه مشاكل يف البلع

قم بتنبيه الفريق الطبي. تثقيف األرسة حول إرشادات 

التغذية اآلمنة: الوضع املستقيم، واملعدل البطيء، ومقدار 

صغري. قد يستفيد بعض املرىض من الطعام املهروس/ املصفى 

أو جعل املرشوبات أكرث سمًكا. حافظ عىل نظافة الفم من 

بقايا الطعام والبكترييا

مدى الحركة )ROM(: تحقق أواًل من مدى الحركة الفاعل ثم مدى الحركة الغري فاعل يف كل مفصل. سيخربك هذا عن قدرة املريض عىل اتباع األوامر وإذا كان لديه أي 

ضعف أو تقلصات.

التوتر العضيل: عند تحريك املفاصل من خالل نطاق الحركة، قد تشعر بقبض أو مقاومة، مام يشري إىل توتر عضالت عايل. بداًل من ذلك، قد يكون الطرف مرنًا، مام يشري إىل 

توتر منخفض.

القوة: اخترب كل مجموعات العضالت باستخدام مقياس Oxford MRC. راجع الفصل 3 للمزيد من املعلومات.عن استخدامه. ميكن تقييم قوة الجذع عىل نطاق واسع من 

خالل قدرة املريض عىل الجلوس. 

اإلحساس: تحقق من القدرة عىل الشعور بلمسة خفيفة واألمل يف األطراف األربعة-تأكد من إغالق أعني املريض أثناء التقييم.



157  |  إعادة التأهيل املبكر إلصابات الدماغية املكتسبة

الفصل 7  |  اإلصابات الدماغية املكتسبة

استقبال الحس العميق: أسهل طريقة لفحص استقبال الحس العميق هي باستخدام إحساس وضع املفصل باستخدام اإلبهام وإصبع القدم الكبري. تأكد من إغالق أعني 

املريض. قم بتحريك السالمي القايص بشكل سلبي و اطلب من املريض تحديد ما إذا كانت الحركة لألعىل أم لألسفل. ميكن اختبار استقبال الحس العميق عن طريق وضع 

الطرف املصاب للمريض بشكل سلبي يف وضع واطلب منه عمل نفس الوضع بطرفه الغري مترضر إذا كان لديه شلل نصفي؛ يجب إغالق العينني.

التنسيق: بالنسبة للطرف العلوي، اخترب اإلصبع عىل األنف وابحث عن أي عالمات رعاش أو فوق أو تحت اإلطالق. بالنسبة للطرف السفيل، اخترب انزالق الكعب عىل طول 

الساق من الكاحل إىل الركبة. هناك تقييامت إضافية للتنسيق ميكن القيام بها، ولكن يجب أن يتم ذلك فقط إذا كان ضمن نطاق مامرستك. ميكن العثور عىل مزيد من 

املعلومات حول التقييامت األخرى يف دليل إعادة التأهيل يف حاالت الكوارث املفاجئة، املشار إليه يف نهاية هذا الفصل. 

البرص: تقييم مفصل للبرص خارج نطاق هذا الفصل؛ ومع ذلك، غالبًا ما يكون املتخصصون يف إعادة التأهيل هم أول من يالحظ مشاكل برصية بعد إصابة الدماغ املكتسبة. 

قد تشمل املشاكل البرصية عدم وضوح الرؤية والرؤية املزدوجة و/ أو انخفاض الرؤية املحيطية. قد تالحظ أيًضا تغريات يف حجم / تفاعل التالميذ، أو فشل يف النظر ألعىل. 

السلوك واملزاج: إن إصابة الدماغ املكتسبة، وباألخص تلك التي تتضمن الفص الجبهي، ميكن أن تؤدي إىل تغيريات يف السلوك واملزاج. قد يفقد املرىض القدرة عىل التحكم يف عواطفهم. 

قد تحدث ثورات عاطفية، تشمل الرصاخ أو البكاء أو الضحك ومتر رسيًعا. قد يصبح املرىض جامدين جًدا يف تفكريهم، أو يكون لديهم دافًعا منخفًضا أو يكونوا متحررين يف سلوكهم 

أو كالمهم، باستخدام لغة وقحة أو موحية قد تكون خارج الشخصية قبل إصابة الدماغ املكتسبة. إذا كان املريض يعاين من صعوبة يف التحكم يف عواطفه، فقد يواجه نوبات من البكاء 

أو الضحك ال عالقة له باملشاعر التي يشعر بها يف الوقت الحايل. قد تبدو شخصية املريض أيًضا أكرث هدوًءا مام كانت عليه قبل إصابة الدماغ املكتسبة، وقد يواجهون صعوبة يف إظهار 

العاطفة، واملعروفة باسم "التأثري املسطح". 

اإلدراك، الذاكرة املعرفة: قد تظهر التغيريات يف اإلدراك، الذاكرة املعرفة عىل شكل انخفاض يف االنتباه أو صعوبة يف فهم املهام والجمل املعقدة أو صعوبة قراءة العاطفة يف 

اآلخرين. حاول إجراء تقييمك يف مكان هادئ وخايل من التشتيت باستخدام تعليامت واضحة وبسيطة. خذ فرتات راحة حسب الحاجة.

التواصل: تحديات التواصل شائعة جًدا بعد إصابة الدماغ. ميكنك فحص صعوبات التواصل عن طريق: 

مراقبة التواصل أثناء املحادثة مع املريض )عىل سبيل املثال خالل تقييامتك األخرى(  

  سؤال املريض / الشخص املرافق له عن التغيريات يف التواصل )استخدم املطالبات أدناه أو قامئة التحقق من االتصال املعرفيل إصابة الدماغ املكتسبة( 
https://www.assbi.com.au/resources/Documents/Assessment%20Resources/Free/CCCABI%20checklist%20FINAL.pdf

البلع: السعال عند تناول الطعام أو الرشب عالمة عىل أن املريض قد يعاين من مشكلة يف البلع. قد يزيد هذا من خطر دخول الطعام / الرشاب إىل الرئتني، مام قد يسبب 

عدوى يف الصدر. 

التقييم الوظيفي: كجزء من أي تقييم بدين، إنه من الرضوري تقييم القدرة الوظيفية للمريض. عند تقييم املهام الوظيفية، يجب مراعاة ما ييل: 

هل ميكن للمريض إكامل املهمة؟   

هل ميكن للمريض ترتيب املهام بشكل صحيح؟   

هل ميكن للمريض التحكم يف عوامل التشتيت؟   

هل املريض مندفع وهل لديه بصرية؟   

هل املريض يعاين من أي إهامل لجانب واحد من جسمه؟   

إذا كان املريض لديه إهامل لجانب واحد من جسمه، هل ميكنه تعويض ذلك؟   

https://www.assbi.com.au/resources/Documents/Assessment%20Resources/Free/CCCABI%20checklist%20FINAL.pdf
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 مالحظة: نظرًا لطبيعة إصابة الدماغ املكتسبة، قد يكون لدى املريض توازن ضعيف وقد يكون عرضة لخطر السقوط؛ لذا، فإنك تحتاج إىل

البقاء بالقرب من املريض أثناء تقييامت املهام وقد تحتاج إىل شخص آخر ملساعدتك. ابدأ تقييمك الوظيفي مبهام أسهل ومبستوى أدىن:

مالحظة

حركة الرسير – هل ميكن للمريض االستدارة لجانب واحد وهل ميكنه الجلوس عىل حافة الرسير؟ ما هو مستوى املساعدة املطلوبة؟  

االنتقاالت – من الرسير إىل الكريس، من الرسير أو الكريس املتحرك إىل املرحاض وما إىل ذلك. ما هو مقدار املساعدة أو املعدات التي يحتاجها املريض؟  

  الجلوس )مع وضع األقدام عىل األرض( – هل ميكن للمريض الحفاظ عىل وضع الجلوس بشكل مستقل أو مبساعدة، ثم هل ميكنه الحفاظ عىل التوازن 
أثناء الوصول؟

  من الجلوس للقيام والوقوف )اخترب فقط إذا كان املريض لديه توازن جيد يف الجلوس( – ما مقدار املساعدة )الشخص أو املعدات( املطلوبة وكم من 
الوقت ميكن للمريض أن يبقى يف وضع النهوض؟ إذا كان ميكن للمريض القيام، هل يستطيع أن يخطو خطوة؟

  امليش – )اخترب فقط إذا كان ميكن للمريض أن يقف ويخطو بأمان(- هل ميكن للمريض امليش وكم املساعدة الالزمة و/أو املعدات؟ مشاكل التوازن 
وصعوبة تنسيق الحركة )عدم القدرة عىل الكالم( أكرث شيوًعا يف إصابات املخيخ

أنشطة الحياة اليومية – هل ميكن للمريض أداء مهام روتينية، مثل األكل والرشب والغسيل وارتداء املالبس واالستحامم والطهي؟  

انظر لقسم العالج أدناه للحصول عىل معلومات إضافية  

 شاهد هذا الفيديو لتقييم إعادة التأهيل ملريض أصيب بسكتة دماغية:

 https://www.youtube.com/watch?v=XbI9-uSwtBg&list=PLmFabOawOWJ04eZoQw-QdW7280mcPVlrb&index=2

مقاييس النتائج 

 ميكن العثور عىل معلومات تفصيلية حول مقاييس النتائج )OM( يف الفصل 3 من هذا الدليل. يجب استخدام مقاييس النتائج يف بداية التقييم/ العالج

 وميكن تكرارها بانتظام لتحديد أي تقدم يحرزه املريض. لذلك، يف النزاعات والكوارث، من املهم اختيار مقياس نتائج بسيط وسهل االستخدام. ميكن أن

 تكون مقاييس النتائج مفصلة قلياَل، وتقييم املهام املتعددة، مثل تقييم Rivermead Motor، أو ميكن أن تكون بسيطة وتلزم معدات بسيطة أو ال معدات

 عىل اإلطالق، مثل اختبار امليش الذي يبلغ طوله عرشة أمتار. ميكنك العثور عىل مجموعة واسعة من مقاييس نتائج املرىض عرب اإلنرتنت عىل

./https://www.strokengine.ca/en و https://www.sralab.org/rehabilitation-measures 

ميكن استخدام الوقت الذي يستغرقه املريض يف االنتقال من حافة الرسير إىل الكريس املتحرك باعتباره مقياس نتائج لقياس التقدم. 

قامئة املشاكل وخطة العالج وتحديد الهدف:

بعد االنتهاء من تقييم مريض إصابة الدماغ املكتسبة، من املفيد إنشاء قامئة مبشاكل املريض. سوف يسمح لك هذا بعد ذلك بوضع خطة عالج بناًء عىل املناطق التي تريد 

مساعدة املريض بها. من املهم أن تسأل مريضك عام يريد تحقيقه من خالل إعادة التأهيل. سيسمح لك ذلك ببناء مجموعة من األهداف التي ميكنك العمل من أجلها مًعا.

تذكر، أنك قد يكون لديك وقت محدود فقط مع كل مريض. لذا، قم بتحديد أولويات جوانب التقييم التي تحتاج إىل إكاملها، من أجل إعطائك املعلومات التي تحتاجها 

لبدء إعادة التأهيل. يعد التعليم مكونًا مهاًم يف خطة العالج الخاصة بك، ويجب عليك تحديد فرد األرسة الرئييس أو مقدم الرعاية الذي سيشارك يف العالج.

https://www.youtube.com/watch?v=XbI9-uSwtBg&list=PLmFabOawOWJ04eZoQw-QdW7280mcPVlrb&index=2
https://www.strokengine.ca/en/
https://www.strokengine.ca/en/
https://www.sralab.org/rehabilitation-measures
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العالج التأهييل

العالج التأهييل له هدفني رئيسيني إلصابة الدماغ املكتسبة: 

الستعادة أكرب قدر ممكن من االستقاللية يف املريض   .1

تثقيف املريض ومقدمي الرعاية حول التوقعات الواقعية واسرتاتيجيات اإلدارة  .2

يجب أن تبدأ عملية إعادة التأهيل من األنشطة األساسية، مثل تغيري وضعيات الجسم )عند الرضورة(، الرتكيز عىل األنشطة األخرى، وزيادة مستوى الصعوبة خطوة بخطوة 

)الجلوس والوقوف واملوازنة وامليش(. تتضمن املبادئ الهامة إلعادة التأهيل العصبي الفعال مامرسة مهام وظيفية محددة، مثل الجلوس للوقوف بشكل منتظم ومتكرر.

التموضع يف الرسير

يجب تغيري وضع املريض بشكل متكرر )كل 4-3 ساعات( لتجنب املضاعفات، مثل اإلصابة بقروح الضغط والتقلصات ومشاكل التنفس.

إن الهدف من التموضع هو تجنب تقصري العضالت )أي تطور التقلصات( أو الضغط عىل مفاصل أو مناطق معينة من الجلد. ميكن نقل املريض من االستلقاء عىل الجانب 

األمين أو األيرس عىل الرسير. إذا كان املريض يعاين من شلل نصفي )ضعف عىل جانب واحد من الجسم(، ميكن تغيري وضعه وفًقا للصور أدناه. إن استخدام الوسائد مفيد 

للتموضع؛ ومع ذلك، إذا مل يكن لديك وسائد، ميكن أيًضا استخدام البطانيات/ املناشف املطوية.

الجلوس خارج الرسير

ينبغي أن يبدأ التموضع يف الجلوس مبجرد أن يكون املريض مستقرًا طبيًا، حيث ميكنه تحسني مستوى التنبيه ويسمح للمريض بالتنفس بعمق. )للحصول عىل معلومات 

عن املستويات الطبيعية ملعدل رضبات القلب ومعدل التنفس وضغط الدم وما إىل ذلك، يرجى الرجوع إىل الفصل 3 من هذا الكتيب(. إن الجلوس خارج الرسير يعزز 

أيًضا النشاط يف العضالت الالزم للحصول عىل وضع مستقيم. يف أقرب وقت ممكن، قم بتثقيف مقدم الرعاية واملوظفني اآلخرين، عىل سبيل املثال املمرضات، لوضع املريض 

بأمان.

الرسم البياين 3: مريض يعاين من شلل نصفي أيرس

الجلوس االستلقاء عىل الجانب الغري مترضر االستلقاء عىل الجانب املترضر االستلقاء

الظهر مدعوم بكريس

الذراع املترضر مدعوم

الرأس والجذع 
مستقيامن

اسرتخاء الذراع والساق 
عىل الوسائد

ثني الساق املترضرة 
إىل األمام

الذراع يسند عىل 
الرسير، الراحة ألعىل

الذراع املترضر 
مدعوم بوسادة

الوسادة وراء الظهر

الكتف وحزام الحوض 
لألمام

إراحة لوح الكتف املترضر لألمام

القدم مسطحة عىل األرض
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الجلوس االستلقاء عىل الجانب الغري مترضر االستلقاء عىل الجانب املترضر االستلقاء

الظهر مدعوم بكريس

الذراع املترضر مدعوم

الرأس والجذع 
مستقيامن

الكتف وحزام الحوض 
لألمام

القدم مسطحة عىل األرض

اسرتخاء الذراع والساق 
عىل الوسائد

الوسادة وراء الظهر

ثني الساق املترضرة 
إىل األمام

الذراع يسند عىل 
الرسير، الراحة ألعىل

إراحة لوح الكتف املترضر لألمام

الذراع املترضر 
مدعوم بوسادة

الرسم البياين 4: مريض يعاين من شلل نصفي أمين

قد يحتاج املريض إىل الدعم لتحقيق وضعية ومواءمة جيدين. ميكن أن يبدأ التدريب عىل الجلوس بالجلوس عىل حافة الرسير. قد يحتاجون دعم ألجسامهم أو رأسهم 

وشخص آخر قريب. إذا كان ارتفاع الرسير مينع أقدام املريض من ملس األرض، ضع كتلة أو دعامة عىل األرض لضامن دعم القدمني، بداًل من تعلقها. 

مبجرد أن يجلس املريض عىل حافة الرسير، ميكنهم التقدم للجلوس عىل كريس أو كريس متحرك.

التدريب عىل حركة الرسير 

ينبغي أن يشمل العالج أيًضا عىل تعليم املريض كيفية تغيري وضعه مبفرده أو بأقل قدر ممكن من املساعدة. يجب تضمني مقدم الرعاية يف هذا التدريب ملعرفة أفضل 

السبل ملساعدة املريض.

الرسم البياين 5: إدارة الوضعية يف الجلوس
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التعبئة

ميكن أن تساعد الحركات الغري منفعلة يف تجنب تطور التقلصات واملساعدة يف املشاكل الحسية إن وجدت. ميكن للحركة االنتقائية املساعدة، إذا كان الشخص لديه بعض 

النشاط العضيل، أن تحث وتوجه التعايف النشط للحركة. إذا كان هناك توتر عضيل مرتفع وفقدان نطاق الحركة، ميكن أن تكون التمطيط الطويل مع الضامدات والجبائر 

و الوضعيات مفيدة )ميكن استخدامها أثناء راحة املريض(. إذا كان ميكنك الوصول إىل جبس أو مواد التجبري بالحرارة، ميكنك عمل الجبائر األساسية ملنع التقلصات. إذا كان 

املريض يحتاج إىل تجبري طويل األمد، فقد تحتاج إىل العمل باملواد املحلية وطلب املساعدة من الحرفيني.

إن التجبري والتجبيس ملريض يعاين من إصابة يف الجهاز العصبي املركزي تعد مهارة صعبة ومعقدة. فهو يتطلب درجة عالية من التفكري الرسيري لفهم املخاطر واآلثار 

 السلبية املحتملة، والتي تكون أكرث تعقيًدا مام كانت عليه يف حالة مريض يعاين من إصابة يف العصب املحيطي.

انظر https://www.kcl.ac.uk/cicelysaunders/attachments/splinting-guidlines/neurosplinting-quick-reference-guide.pdf ملزيد من التوجيه.

التحكم يف الجذع

التحكم يف الجذع هو مؤرش مبكر للنتائج الوظيفية بعد إصابة الدماغ املكتسبة. إذا كان التحكم يف الجلوس ضعيًفا ، فمن املهم تركيز العالج عىل متارين تدريب الجذع عن 

طريق تقليل الدعم املقدم من الخلف وعىل الجانبني تدريجيًا ثم التقدم إىل أنشطة توازن الجلوس الديناميكية.

الوقوف يف مراحل مبكرة

ميكن للوقوف أن يكون مفيًدا يف: 

منع تقصري مثنية األَْخَمص للكاحل   

العضالت املثنية للورك  

منع فقدان كثافة العظام يف األطراف السفلية   

تشجيع التنفس العميق   

زيادة االنتباه   

معالجة انخفاض ضغط الدم الوضعي )انخفاض ضغط الدم الذي يسبب الدوخة( بعد الراحة الطويلة يف الفراش   

يجب مراقبة معدل رضبات القلب ومعدل التنفس والعالمات األخرى، مبا يف ذلك التعرق واللون وتعبري الوجه ومستوى االنتباه؛ سيشري هذا إىل مدى تحمل املريض للعالج. 

عند إيقاف املريض للمرة األوىل، من األفضل أن يساعده شخصان عىل النهوض من الجلوس عىل الرسير، بحيث أنه يف حالة الدوخة أو الشعور باإلغامء، ميكنك ارقاد املريض 

عىل الفور ورفع أرجله.

مهارات التنقل )االنتقال من الرسير للكريس، من الجلوس للنهوض، الوقوف، التوازن، امليش، االنتقال عىل األرض(

إذا متكن املريض من الحفاظ عىل وضع الجلوس بشكل مستقل، فيمكن تدريبه عىل االنتقال من الرسير إىل الكريس والعودة. إذا مل يكن من املمكن للمريض القيام بذلك 

بنفسه، فيمكن تدريب مقدم الرعاية عىل املساعدة. 

حيثام تسمح املوارد املتاحة، ميكنك إعطاء املريض وسيلة مساعدة للميش )إطار للميش إذا كان بإمكانه استخدام كال ذراعيه أو عصا بنقطة ارتكاز منفردة أو عصا رباعية إذا 

مل يكن باستطاعتهم ذلك(. من املهم تعليم املريض كيفية استخدام مساعد امليش بأمان. مع تحسن املريض، قد يحتاج إىل دعم أقل، عىل سبيل املثال االنتقال من استخدام 

إطار امليش إىل عصا بنقطة ارتكاز منفردة. يف حالة منعكس مثنية الكاحل بسبب التوتر العايل أو ضعف ثني الظهر، قد يتم توفري مقوام الكاحل )AFO( لتحسني امليش عن 

طريق مساعدة القدم لالتصال باألرض.

https://www.kcl.ac.uk/cicelysaunders/attachments/splinting-guidlines/neurosplinting-quick-reference-guide.pdf
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إذا كان اتزان املريض ضعيًفا، فقم بالعمل يف أوضاع مختلفة، مثل الجلوس، والركوع بركبة واحدة أو كلتيهام والوقوف لتحسني استقراره. إذا كان املريض عادًة يقيض الكثري 

من الوقت جالًسا عىل األرض يف املنزل، فعليك تدريبه عىل الجلوس عىل األرض والعودة إىل الوقوف. 

وظيفة الطرف العلوي

ميكن أن يعاين املرىض من ضعف الذراع وتورم وشد عضالت يف األطراف العلوية. 

قد يكون هذا بسبب التوتر العايل أو التوتر املنخفض يف العضالت، التقلصات، عدم 

استقرار الكتف والتغريات يف اإلحساس واألمل. 

يف حاالت الضعف الخفيف إىل املتوسط ، شجع استخدام اليد املصابة قدر اإلمكان. 

ميكن استخدام حبل تعليق عىل اليد أو الذراع غري املترضرة )العالج بالحركة 

املحرضة بالقيود( ملنعها من الحركة. هذا ميكن أن يعزز التحسن يف الجانب 

األضعف، مع متديد املعصم واإلصبع النشط. إذا كانت الذراع/اليد متورمة، ادعمها 

يف وضع مرتفع عند الجلوس باستخدام وسادة أو مناشف ملفوفة. للمساعدة عىل 

منع تقلصات وآالم الكتف، ضع الذراع بانتظام كام هو موضح يف املخطط أدناه، 

طاملا كان املريض مرتاًحا. يف حالة التوتر العايل الذي يتسبب يف اليد املشدودة، 

ميكن استخدام جبرية الراحة لتجنب االنقباضات. راجع فصل إصابة األعصاب 

الطرفية ملزيد من املعلومات حول التجبري واستخدام املواد املحلية.

عدم استقرار أو أمل الكتف: قد يحتاج املريض لداعم للذراع )عن طريق الوسادات/ املناشف امللفوفة( أو حبل تعليق لعدم استقرار الكتف. عليك تعليم املريض ومقدم 

الرعاية كيفية حامية الذراع عن طريق تجنب سحبه أو تجنب تركه معلق يف وضع اعتامدي. ميكن العثور عىل املزيد من املعلومات حول األمل يف الفصل 3 من هذا الدليل. 

املشاكل الحسية: ميكن أن يتأثر اإلحساس بطرق مختلفة؛ قد يتم تقليل اللمس أو فقده أو املبالغة فيه، مع شعور بعض األحاسيس بعدم الراحة أو عدم تحمل املريض. إذا 

كان األمر كذلك، ميكنك املساعدة يف إعادة تدريب إحساس املريض باستخدام مواد وأشياء ومواد ذات قوام مختلف لتحفيز األلياف الحسية يف مناطق اإلحساس الغائب / 

املتغري. قد يتم تقليل استقبال الحس العميق وقد يجد املريض صعوبة يف فهم مكان أطرافه يف الفضاء دون مالحظتها. إذا كان األمر كذلك، قم بتعليم املريض اإلسرتاتيجيات 

التعويضية األساسية، مثل مراقبة الطرف عند تحريكه، أي الوصول إىل يشء ما.

اإلعياء: إن اإلعياء هو مشكلة كبرية يف إصابة الدماغ املكتسبة، حتى بني املرىض الذين يعانون من إصابات خفيفة يف الدماغ، مبا يف ذلك االرتجاج. إذا أبلغ املريض عن شعوره 

باإلعياء أو أظهره، فقم بتضمني نصائح بشأن األنشطة الصحية للنوم )غرفة نوم مظلمة وهادئة مع ضوضاء محدودة ووقت نوم واستيقاظ روتيني( وأنشطة ميش. خالل 

جلسات إعادة التأهيل، قم بالحد من الضوضاء ملنع املريض من التحفيز الزائد. 

مهارات الرعاية الذاتية، مبا يف ذلك أنشطة الحياة اليومية: تشجيع استخدام الطرف املصاب حيثام أمكن، أو دمج األنشطة التي تشتمل عىل أطراف. إذا لزم األمر ساعد 

الطرف املصاب أثناء الحركة. إذا مل يكن لدى الطرف املصاب أي حركة نشطة، فقم بتعليمه تقنيات االستحامم وارتداء املالبس بأحد األطراف )تذكر أنه يجب وضع الطرف/ 

الجانب الضعيف يف الكم أواًل وإخراجه األخري(. ميكنك أيًضا تعليم مقدم الرعاية للقيام بذلك دون إصابة املريض بالشد أو إحداث احتكاك عىل الجلد الرقيق، أو سحب 

صورة 6: وضعيات بالجبرية وقت االسرتخاء
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الكتف/ الطرف عىل الجانب املصاب. ابحث عن الوسائل املساعدة التي ميكن توفريها أو بنائها ملساعدة املريض عىل زيادة استقالليته )مثل الوسائل املساعدة لدخول 

 الحامم(. يُظهر هذا الفيديو مريًضا يساعد نفسه عىل االرتداء بعد سكتة دماغية:

 https://www.youtube.com/watch?v=zZkwr_mfU5Y&list=PLmFabOawOWJ04eZoQw-QdW7280mcPVlrb&index=5

ميكن أن يكون اإلمساك مشكلة كبرية تسبب األمل وتفاقم التشنج. من املهم تحديد روتني األمعاء واملثانة يف أقرب وقت ممكن للحد من املضاعفات واألمل. عادة ما يقود 

فريق التمريض إعادة تدريب املثانة واألمعاء، مع مساهمة وتعاون متخصصني يف إعادة التأهيل. إذا مل يتم عمل روتني للمثانة واألمعاء، قم باستشارة الفرق الطبي. 

التنفس: إن املشاكل التنفسية هي مضاعفات شائعة يف إصابة الدماغ املكتسبة. راجع القسم التنفيس يف الفصل 3 ملزيد من املعلومات. 

التثقيف: من أحد املكونات الهامة للعالج لكل من املريض ومقدم الرعاية له هو تعليمهم كل ما يخص الحالة. يجب توعية األرسة مبختلف جوانب حالة املريض والصعوبات 

التي يواجهها وقدراته املتبقية. 

البلع: ال تقدم الطعام للمريض إال عندما يكون منتبًها وقادًرا عىل تناوله عن طريق الفم. يجب نصح املريض دامئًا بالجلوس يف وضع مستقيم عند تناول الطعام أو الرشب 

وتناول الطعام ببطء، مع أخذ كميات صغرية يف كل مرة. ميكن أن يساعد تناوب تناول الطعام و الرشاب )عىل الرغم من تجنب وجود قوامني مختلفني يف الفم يف نفس 

الوقت(. ميكن أن يساعد تشجيع املريض عىل السعال كل بضعة مالعق ميكنه حامية مجرى الهواء. قد يستفيد بعض املرىض من تليني الطعام لتقليل الحاجة للمضغ. ميكن 

أن تشكل السوائل الرقيقة خطرًا خطريًا عىل املرىض الذين يعانون من صعوبات يف البلع. ميكن أن يكون توفري املرشوبات األكرث سمًكا بشكل طبيعي والتي تتدفق بشكل أبطأ 

مفيًدا يف منح املريض مزيًدا من الوقت واملزيد من التحكم يف البلع. عىل سبيل املثال، ميكنك إضافة البطاطس املهروسة إىل الحساء أو املوز إىل العصري أو استخدام الدقيق 

لتكثيف بعض املرشوبات. يعد الحفاظ عىل نظافة الفم بشكل جيد، بحيث يكون الفم خاليًا من اللعاب الزائد أو بقايا الطعام، والتي ميكن أن يتم شفطها، أمر بالغ األهمية 

يف تقليل مخاطر الشفط. 

املزاج والسلوك: من املهم أن يفهم املريض وعائلته أن هذه التغيريات ناتجة عن إصابة يف الدماغ وليست خطأ الشخص املصاب. ويُنصح بالهدوء عند انزعاج املريض لتجنب 

زيادة االنفعاالت. إذا أظهر املريض سلوكيات عفوية أو عدائية، فخطط لعالجك وفًقا لذلك؛ الحضور مع زميل، استخدام مساحة خاصة خالية من املواد التي ميكن أن تصيب 

املريض أو اآلخرين وال تثقل املريض باملهام أو التعليامت. طأمن العائلة أنه من غري املحتمل أن يؤدي سلوكهم أو أفعالهم إىل اهتياج عاطفي. أعد توجيه املريض بلطف إىل 

موضوع آخر، مبجرد أن يهدأ، وطأمن املريض نفسه.

املهارات املعرفية: غالبًا ما ترتبط التغيريات املعرفية بإصابة الدماغ املكتسبة ومن املهم طأمنة املرىض ومقدمي الرعاية بأن مشاكل الذاكرة أو االنتباه ناتجة عن إصابة 

الدماغ. انصح األرسة بأن اسرتاتيجيات، مثل االحتفاظ مبذكرة، والروتني املنتظم والتكرار، قد يكون مفيًدا. 

التواصل: بشكل مثايل، إذا لوحظت صعوبات يف التواصل، فإنه ينبغي إرشاك معالج النطق واللغة )SALT(. يف النزاعات والكوارث، من غري املحتمل أن معالج النطق واللغة 

متاًحا، لذلك، فإن أحد أكرث الطرق فعالية لدعم التواصل الناجح هو التأكد من أن األشخاص اآلخرين يف البيئة )املوظفني واألرسة( يستخدمون اسرتاتيجيات تواصل جيدة. 

حاول إنشاء وسيلة واضحة للتواصل بـ "نعم" أو "ال"، ألن هذا يوفر وسيلة للحصول عىل املوافقة عىل تدخالتك ويتيح استخدام األسئلة املغلقة، مثل التحدث عن األمل 

والجوع واستخدام املرحاض وما إىل ذلك. 

https://www.youtube.com/watch?v=zZkwr_mfU5Y&list=PLmFabOawOWJ04eZoQw-QdW7280mcPVlrb&index=5
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لدعم االتصال:

تعامل مع املحادثة عىل افرتاض أن املريض مؤهل وقادر عىل التفاعل  

تجنب أسئلة االختبار واهدف إىل تفاعل حقيقي ثنايئ االتجاه  

لدعم الفهم: 

استخدم نربة صوتية طبيعية للمحادثة   

استخدم فكرة واحدة لكل جملة  

قدم املوضوعات وكن واضًحا عند تغيري املوضوع   

جرب أشكال الدعم املريئ أو اكتب كلامت رئيسية -تحدث وقم باإلشارة/ اكتب يف نفس الوقت   

لدعم التعبري: 

امنح املريض وقتًا للرد   

استخدم وسائل دعم مرئية أو اكتب كلامت مفتاحية   

استخدم األسئلة االختيارية )عىل سبيل املثال ’هل هذه أمك، أخيك أو أحٍد آخر؟‘(   

تأكد من أنك تفهم املريض من خالل تكرار ما فهمته )عىل سبيل املثال ’أنت تسأل عن أخيك، هل هذا صحيح؟‘(   

الوسائل املساعدة عىل التواصل: 

قد تكون مفيدة لبعض املرىض. إن لوحات التواصل ليست ’حاًل‘ تلقائيًا ولكنها تتطلب درجة من التصميم والدعم واملامرسة للمريض ومن حوله. ميكن تصميم لوحات 

 التواصل الشاملة ألماكن محددة للنزاعات والكوارث. فيام ييل مثال مستخدم يف موزمبيق أثناء االستجابة للطوارئ:

 .https://www.up.ac.za/media/shared/212/ZP_Files/humanitarian-aid-emergency-medical-services-portugese.zp172927.pdf

https://www.up.ac.za/media/shared/212/ZP_Files/humanitarian-aid-emergency-medical-services-portugese.zp172927.pdf
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نتائج العالج التأهييل

فورية: إن أي شخص تعرض إلصابة يف الرأس معرض لخطر التدهور. قبل إخراج املريض، أو إرساله إىل املنزل، تأكد من أنه ومقدمو الرعاية عىل دراية بعالمات التدهور 

وكيف ميكنهم االتصال بالخدمات الطبية إذا واجهوا أو الحظوا حدوث هذه العالمات.

املدى القصري: يعاين واحد من كل مثانية مرىض مصابني بإصابة خفيفة يف الدماغ من أعراض مستمرة، مثل الصداع، مشاكل يف التوازن، اإلرهاق، وتغريات يف املزاج أو اإلدراك. 

يجب حل هذه املشكالت مبرور الوقت، ولكن من املهم أن تنصح املريض بأخذ األمور ببطء وعدم العودة إىل جميع أنشطته السابقة برسعة كبرية.

املدى املتوسط: بحلول الوقت الذي ترصف فيه مريضك، أو تنهي املرحلة املبكرة من إعادة تأهيله، يجب أن تكون قد حققت أهدافًا معينة مدرجة أدناه: 

  ينبغي أن يتمكن املرىض )رمبا مبساعدة مقدم الرعاية( من إدارة أعىل مستوى من حركتهم املستقلة. قد يكون هذا تحرك يف الرسير ومتوضع، تنقالت أو 
الوقوف/امليش مبساعدة

  ينبغي أن يعرف املريض ومقدم الرعاية نظام التامرين الخاص به لالستمرار يف املنزل، مع الرتكيز عىل التامرين الوظيفية التي يتم تكرارها مراًرا. يجب 
أن يعرفوا أن التحسن ميكن أن يستمر مع هذه التامرين

  إذا كان املريض يستخدم جبائر أو مساعدات، مثل الكريس املتحرك، فيجب أن يكون قادًرا عىل استخدامه بأمان والتحقق من وجود عالمات عىل تلف 
املعدات أو عىل جلده

  يجب أن يعرف املريض ومقدم الرعاية ما هي األنشطة واألوضاع التي يجب تجنبها ألنها قد تسبب الرضر، عىل سبيل املثال سحب املريض بذراعه 
الضعيف أو االستلقاء عىل الرسير دون تغيري الوضع ألكرث من أربع ساعات عندما يكون غري قادر عىل الحركة بشكل مستقل

يجب أن تكون قد راجعت معهم نرشة معلومات املريض املناسبة ومنح املريض ومقدم الرعاية فرصة لطرح أي أسئلة إضافية قد تكون لديهم  

طويل األمد: من غري املحتمل أن تتمكن يف حالة النزاع والكوارث من االستمرار يف رؤية مريضك بعد املرحلة الحادة، ولكن من املهم ربطه بأي خدمات متاحة عىل املدى 

الطويل. يعتمد التحسن والنتائج عىل املدى الطويل عىل العديد من العوامل؛ وتشمل شدة اإلصابة األولية، وجود إصابات إضافية )والتي ميكن أن تعقد أو تبطئ التعايف( 

وقدرة املريض ومقدمي الخدمة عىل فهم/ االلتزام بربنامج التامرين املنزلية. لسوء الحظ، لن يتعاىف جميع املرىض متاًما بعد إصابة الدماغ؛ وسيرتك لدى البعض صعوبات 

مدى الحياة نتيجة إلصابتهم. إذا كان األمر يبدو مناسبًا، ميكنك إبالغ أرسة املريض أنه، عندما يحل النزاع أو يستقر يف حالة الكوارث، قد تتوفر املزيد من خدمات إعادة 

التأهيل وميكنهم طلبها للحصول عىل رعاية إضافية وإعادة تأهيل.
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دراسة الحالة

الخلفية

املريضة امرأة تبلغ من العمر 32 عاما تم سحبها من تحت أنقاض مبنى منهار بعد ثالث ساعات من الزلزال قبل عرشة أيام. أصيبت يف الرأس وكسور متعددة )عظم العضد 

األيرس، الساق اليرسى/ الشظية، األضالع 7، 8، 9 عىل الجانب األمين( وبعض إصابات الوجه. أفادت شقيقتها، التي كانت حارضة عندما تم إنقاذ املريضة، بفقدان مؤقت 

للوعي يف طريقها إىل املستشفى وكانت املريضة مشوشة. مل تبلغ عن أي قيء أو نوبات. قالت املمرضة التي صاحبت املريضة إىل قسم إعادة التأهيل أن املالحظات الطبية 

غري متاحة وأنها ال تعرف املريضة جيًدا.

التقييم 

املالحظة: تستلقي املريضة يف رسير، يبدو عليها أنها متعبة، عاطفية وتبيك بسهولة، لكنها توافق عىل العالج. ترتدي جبرية عىل الجانب األيرس تحت الركبة وذراعها األيرس 

معلق يف حاملة.

املدى النشط للحركة: غري قادرة عىل التقييم عىل الجانب األيرس بسبب الكسور، ولكنها قادرة عىل ثني أصابع اليدين والقدمني. سألت املريضة للقيام بحركات بسيطة، ثني 

ركبتها اليمنى وأخذ يدها إىل فمها. كانت املريضة قادرة عىل تحريك ساقها اليمنى، ولكن ليس خالل كامل نطاق حركتها؛ ال توجد حركة يف الذراع اليمنى.

نطاق حركة سلبي: تم اختباره يف جميع املفاصل )الخالية من الجبس( عىل كال الجانبني دون مالحظة أي مشاكل.

التوتر العضيل: تم االختبار عىل الجانب األمين فقط، مبا أن الجانب األيرس مثبت بواسطة الجبس و الحامالت. شعرت أن الطرف العلوي مرن جًدا أثناء االختبار، لكن لوحظ 

بعض املقاومة لالنثناء الظهري عند الكاحل األمين.

القوة: تم االختبار بواسطة مقياس Oxford MRC، وحصلت عىل درجة 0/5 لجميع مجموعات العضالت الرئيسية من خالل الطرف العلوي األمين و 2/5 يف الطرف السفيل 

األمين.

اإلحساس: عند االختبار، لوحظ انخفاض اإلحساس باللمسة الخفيفة يف الذراع والساق اليمنى، وكان استقبال الحس العميق طبيعيًا يف جميع األطراف.

التنسيق: مل يتم اختباره بسبب الكسور عىل الجانب األيرس وضعف شديد يف الجهة اليمني.

الكالم والفهم: يبدو أن املريضة تتواصل بشكل طبيعي وتتبع األوامر األساسية بلغتها.

التقييم الوظيفي 

تقاوم املريضة الدوران بسبب األمل، وخاصًة حول القفص الصدري. يتطلب االنتقال من وضع االستلقاء إىل الجلوس دون عمل دورة كاملة مساعدة شخصني - أحدهام لدعم 

األطراف السفلية واآلخر للتحكم يف الجذع والذراع. مبجرد النهوض، مل تبلغ املريضة عن أي دوار وميكنها الجلوس دون دعم. ال تصل أرجل املريض إىل األرض، وبالتايل كانت 

مدعومة عىل كتلة. مل يتم اختبار توازن الجلوس أثناء الحركة بسبب عدم وجود وظيفة الذراع األمل يف حركة الجذع. يف هذا الوقت، يحتاج املريض إىل مساعدة كاملة يف 

جميع املهام األساسية، مثل األكل والرشب والعناية الشخصية، ويتم دعمه من قبل أفراد األرسة. مل يتم تقييم عمليات االنتقال والوقوف وامليش بسبب أن القوة يف الساق 

اليمنى 2/5. يتم افرتاض حالة عدم تحمل الوزن عىل الساق اليرسى والذراع اليرسى، بسبب عدم وجود مالحظات طبية.
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االنطباع اإلكلينييك

ضعف الجانب األمين وفقدان اإلحساس بسبب إصابة الدماغ املكتسبة عىل الجانب األيرس، مام يشري إىل اشتامل الفص الجداري والجبهي. كان أألم الضلع عامل مقيد للتقييم 

وحد محتمل للعالج ما مل يتم التحكم بشكل أفضل. الطرف العلوي األمين منخفض التوتر، ويفتقر إىل النشاط ويعرّض لخطر حدوث خلع جزيئ للكتف وتطور آالم الكتف. 

زيادة التوتر يف العضالت األخمصية يف الجانب األمين وخطر تقصري العضالت. املريضة حاليًا اعتامدية بشكل كامل يف كل انتقاالتها واألنشطة اليومية. مع مالحظة أن املريضة 

كانت تبيك وقد تحتاج إىل املزيد من التقييم بسبب الصدمة النفسية األخرية واشتامل الفص الجبهي.

أهداف العالج )قصرية األجل(: إخراج املريضة من الرسير للجلوس وتوضيح حالة تحمل الوزن عىل الساق اليرسى واحتياطات الطرف العلوي األيرس.

نهج العالج: وقت الرتاكم يف الجلوس يف وضع مستقيم يف الوقت الحايل واسمح بتحمل الوزن يف الجلوس من خالل القدم اليمنى مع الحفاظ عىل وضع جيد للكاحل. تجلس 

املريضة عىل كريس بانتظام ولكن تتطلب نقل بالرفع للكريس يف الوقت الحارض. تجنب املضاعفات املتعلقة بعدم الحركة من خالل تغيريات الوضع بشكل منتظم، وانصح 

املريضة بثني أصابع اليدين والقدمني والحفاظ عىل الحركة يف الجانب األيرس كام تسمح مواقع األمل والكسور. تأكد من حالة حمل الوزن عىل الساق اليرسى مع الفريق 

الطبي. إذا كان املريضة ال يتحمل الوزن، تطرق لعمل جبرية للكاحل األمين للحفاظ عىل طول العضالت أثناء الراحة. ابدأ التامرين بانتظام، وبشكل متكرر للساق اليمنى 

لتحسني النشاط والقوة. مبجرد أن تصل األلوية والفخذية إىل 4/5 عىل مقياس Oxford MRC، ميكن للمريضة الوقوف عىل هذه الساق مبساعدة. ابدأ إعادة التعليم الحيس 

يف الجانب األمين.

التعليم: قدم املشورة وعلِّم أخت املريضة حول أهمية وكيفية تغيري املوضع بانتظام. علِّم أختها أن تقوم بعمل مجموعة متارين الحركة بشكل آمن وسلبي يوميًا للذراع 

اليمنى، مع مالحظة أن اإلبعاد واالنثناء األمامي يجب أن يظال دون املستوى األفقي. أخربها عن خطر اإلصابة بأمل يف الكتف وكيفية العناية بالذراع من خالل دعم وزنه يف 

الوضع القائم وتجنب شد الذراع. أبلغها بإمكانية تغري املزاج أو انخفاضه. استخدم أختها لتحديد املنبهات املحفزة / املثرية لالهتامم لألنشطة الهادفة ومراقبة الحالة املزاجية. 

أخربها عن التطور املحتمل ألمل الكتف وكيفية العناية بالذراع. تأكد من أن أختها تدرك حاجة املريضة للمساعدة يف األنشطة اليومية.

النتيجة: مع انخفاض أمل الضلع، ميكن للمريضة أن تصبح أكرث نشاطًا يف حركة الرسير. مبجرد أن يكون لدى املريضة قوة كافية يف الطرف السفيل األمين للوقوف و/ أو شفاء 

الكسور أو تغري حالة حمل الوزن إىل حمل الوزن الكامل )أيهام أسبق(، يجب أن تكون عندها يف وضع ميكنها من العمل عىل الوقوف والخطو. يف هذا الوقت، ال ميكن التنبؤ 

بنتيجة عمل ذراعها األمين، ولكن مبجرد شفاء كرس الذراع األيرس، ينبغي أن تكون أكرث استقاللية يف األنشطة اليومية.

1.  يف النزاعات والكوارث، من املرجح أن يواجه املتخصصون يف إعادة التأهيل إصابات دماغية خفيفة أو معتدلة، بدالً من اإلصابات الشديدة حيث ال 

تنجو إصابات الدماغ الشديدة

2.  ينبغي أن يعلم أخصائيو إعادة التأهيل عالمات تدهور إصابة خفيفة يف الرأس وأن يكونوا قادرين عىل تثقيف األرسة / املريض حول كيفية 

اكتشافها واإلحالة أو الرجوع للفريق الطبي

يجب أن يعتمد العالج عىل األنشطة / التامرين الوظيفية ذات التكرار العايل والوقاية من املضاعفات الثانوية  .3

نظرًا للمدة املحدودة للعالج يف حاالت النزاع والكوارث، ينبغي أن يشكل تعليم وتضمني مقدم الرعاية األجزاء الرئيسية من عالجك  .4

الرئيسية                                           النقاط 
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نص أسايس موىص به 

دليل إعادة التأهيل يف حاالت الكوارث املفاجئة

).Lennon S، Ramdharry G ،Verheyden G )Edsاإلدارة الفيزيائية للحاالت العصبية 

4th Edition, Oxford, Elsevier .2018

Starting again, Davies, Patricia M., Springer ed. 1994

املراجع

تم ربط املوارد املستندة إىل الويب خالل الفصل. 

)CCCABI) MacDonald, Sheila )2015( قامئة التحقق من االتصاالت املعرفية إلصابة الدماغ املكتسبة 

 CCD Publishing; Guelph, Ontario, Canada, N1H 6J2, www.ccdpublishing.comمتاح من

https://www.assbi.com.au/resources/Documents/Assessment%20Resources/Free/CCCABI%20checklist%20FINAL.pdf

 فيديو يوضح استخدام بعض االسرتاتيجيات مع شخص يواجه صعوبة يف التعبري عن نفسه

https://www.youtube.com/watch?v=KWVoqM9jmEM&list=PLmFabOawOWJ04eZoQw-QdW7280mcPVlrb&index=4

http://www.ccdpublishing.com
https://www.assbi.com.au/resources/Documents/Assessment%20Resources/Free/CCCABI%20checklist%20FINAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KWVoqM9jmEM&list=PLmFabOawOWJ04eZoQw-QdW7280mcPVlrb&index=4
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الفصل 8: إعادة التأهيل املبكر إلصابات الحبل الشويك

األهداف:

بنهاية هذا الفصل، ستكون قادًرا عىل: 

)SCI( إظهار املعرفة األساسية إلصابات الحبل الشويك  

  قم بإجراء تقييم أسايس للمرىض الذين يعانون من إصابات الحبل الشويك، أو 

إصابات الحبل الشويك املحتملة، مبا يف ذلك مراقبة املضاعفات

وضع قامئة تحديد مشكالت ملريض يعاين من إصابات الحبل الشويك   

  وضع وتقديم خطة إعادة تأهيل أساسية ملريض يعاين من إصابات الحبل 

الشويك
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 الفصل 8:

إعادة التأهيل املبكر إلصابات الحبل الشويك

مقدمة

إن إصابات الحبل الشويك )SCIs( ميكن رؤيتها بشكل شائع بعد الزالزل، وترتبط الكثري من املطبوعات بهذا العرض التقدميي. ومع ذلك، فإنه من املهم أن ندرك، أن 

تلك اإلصابات ستظهر يف أي نزاع أو كارثة حيث قد يعاين الناس من إصابة سحق مبارشة، سحق مع الجر / الدوران )خاصة يف مرحلة التعايف قبل دخول املستشفى عند 

استخراجها من مبنى أو مركبة مع الفهم املحدود الحتياطات العمود الفقري(، السقوط من ارتفاع أو إصابات االنفجار التي تنطوي عىل سقوط أو صدمة مبارشة يف العمود 

الفقري من الشظايا أو جروح الرصاص.

بعد النزاعات والكوارث، ميكن أن تتوقع املستشفيات ارتفاًعا حاًدا يف دخول املرىض الذين يعانون من إصابات الحبل الشويك، كام تزداد بشكل عام لعدة أسابيع حيث يتم 

استخراج األشخاص، تحديدهم أو ظهور إصابات جديدة يف أعقاب الحدث. إن املضاعفات، مثل تقرحات الضغط والتهابات املسالك البولية، شائعة يف النزاعات والكوارث، 

بسبب تأخر االنتقاالت إىل املراكز املتخصصة، باإلضافة إىل النسب العالية من العاملني يف مجال الصحة إىل املرىض، وعدم كفاية املعدات واملواد االستهالكية والرصف املبكر 

املرتبط بضغوط الفراش.  

خالل زلزال نيبال يف أبريل 2015، كان لدى مركز إعادة تأهيل إصابات العمود الفقري إجاميل 38 مريض يف وقت الزلزال األول. يف غضون األسابيع الثالثة األوىل، تم قبول 62 

مريًضا إضافيًا، مع القبول اليومي الالحق. استمرت عمليات القبول املتعلقة بالزلزال ألشهر، حيث تم قبول املريض النهايئ املرتبط بالزالزل يف مارس 2016. تم توثيق ٪33 من 

املرىض بقرحات الضغط وثبتت إصابة املسالك البولية بنسبة ٪29. وشملت التحديات األخرى التي متت مواجهتها خالل زيادة عدد املرىض عدم كفاية عدد األرسة، واملرىض 

الذين يتم رعايتهم عىل األرض، وعدم كفاية عدد الطاقم واملعدات واملواد االستهالكية.

يف العديد من البلدان منخفضة الدخل، يكون مستوى الخدمات املوجودة مسبًقا إلصابات الحبل الشويك يف حده األدىن. قد يكون هناك أيًضا فهم ثقايف محدود ملرض إصابات 

الحبل الشويك، واملامرسات السيئة يف التعامل مع األشخاص الذين يشتبه يف إصابتهم بإصابات الحبل الشويك بعد البدء الفوري لإلصابة والتعامل الغري كايف للبرشة واملثانة 

واألمعاء. متثل الحاالت الثانوية التي ميكن تداركها تهديًدا لهؤالء املرىض متاًما مثل إصابتهم األولية، مام يؤدي إىل تعرض الصحة والنتائج الوظيفية للخطر أو الوفاة. قد مينع 

التقييم املبكر وإعادة التأهيل العديد من هذه املشكالت أو يقللها.

ستستمر احتياجات إعادة التأهيل لألشخاص املصابني مبرض إصابات الحبل الشويك إىل ما بعد املرحلة الحادة األولية، لذلك يجب إقامة تعاون وثيق وداعم مع الخدمات 

املحلية منذ البداية. إن املعلومات األساسية حول النتائج املتوقعة مهمة حتى تكون قادًرا عىل التواصل مع املريض ليتمكن من بدء أهداف طويلة املدى. يف النزاعات 

والكوارث، تجدر اإلشارة إىل أن تحقيق األهداف طويلة املدى للشخص املصاب بإصابات الحبل الشويك قد يتأثر إذا مل يتمكن من العودة إىل منزله أو العثور عىل مصادر 

الدخل املناسبة.
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علم الترشيح وعلم الفسيولوجيا وعلم األمراض

من املهم ألي اختصايص إعادة تأهيل يعمل مع شخص مصاب بصابات الحبل الشويك أن يكون لديه فهم شامل للترشيح وفسيولوجيا الجهاز العصبي، من أجل فهم العرض 

التقدميي وتأثري علم األمراض عىل األداء. يتكون الحبل الشويك من 31 جزًءا، مرتبطًا بـ 31 زوًجا من األعصاب الشوكية )مثانية رقبية و 12 صدرية وخمس قطنية وخمس 

عجزية وواحد عصعيص(. تستقبل األعصاب الحسية الصاعدة داخل الحبل الشويك وتنقل املعلومات الحسية من وإىل الدماغ. تنقل األعصاب الحركية الهابطة املعلومات من 

عنقي

الفقرة العنقية األوىل

2

3

4

5

6
7

الفقرة الصدرية األوىل

الفقرة القطنية األوىل

الغشاء الليفي 
الفقري

العجز

العصعص

منظر جانبي للعمود الفقري

الشكل 1: العمود الفقري الطبيعي

منظر خلفي للعمود الفقري

2

3
4

5
6
7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

صدري

قطني

صدري قطني

هياكل الدماغ العليا إىل أجزاء مختلفة من الجسم لبدء الوظائف الحركية، مثل 

الحركة، وتنظيم الوظائف الالإرادية، مثل التنفس وضغط الدم. إن الحبل الشويك 

مهم أيًضا لنقل املعلومات ودمجها وتوحيدها يف الحبل الشويك. إن إصابات الحبل 

الشويك التي ينتج عنها اضطراب يف االنتقال العصبي إىل عواقب جسدية وعاطفية 

كبرية عىل حياة الفرد. غالبًا ما يحدث شلل/ ضعف أو تغري يف األحاسيس يف أجزاء 

الجسم التي تعصبها مناطق أسفل املنطقة املصابة. باإلضافة إىل ذلك، يعاين األفراد 

أيًضا من تغريات أخرى تؤثر عىل األمعاء واملثانة واألمل والوظيفة الجنسية ووظيفة 

الجهاز الهضمي والقدرة عىل البلع وضغط الدم وتنظيم درجة الحرارة والتنفس. 

https://www.mascip.co.uk/wp-content/uploads/2015/02/MASCIP-SIA-Guidelines-for-MH-Trainers.pdf :ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل

https://www.mascip.co.uk/wp-content/uploads/2015/02/MASCIP-SIA-Guidelines-for-MH-Trainers.pdf
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الشكل 2: خريطة األمراض الجلدية والعضالت

التقييم واملراقبة

التقييم هو الخطوة األوىل يف إدارة الشخص املصاب بإصابات الحبل الشويك. ينبغي اعتبار جميع املرىض الذين يعانون من إصابات الحبل الشويك الرضية أو املشتبه يف 

إصابتهم مرىض يف حالة حرجة، بسبب كل من التغريات الحادة املتعلقة بانقطاع االنتقال العصبي التي ينقلها الحبل الشويك وارتفاع مخاطر املضاعفات ذات الصلة. خالل 

مرحلة إعادة التأهيل املبكرة، يوىص بإجراء تقييم فريق متعدد التخصصات )MDT(. يجب أن يتضمن هذا التقييم نظرة عامة عىل خطر حدوث مضاعفات.

قد تؤثر ثالثة عوامل عىل الحالة الرسيرية العامة للمرىض الذين يعانون من إصابات الحبل الشويك الحادة:

مدى الرضر العصبي، مبا يف ذلك اكتامل اإلصابة ومنطقة التعصيب الجزيئ/ عدم التعصيب  .1

وجود صدمة رضية ذو صلة  .2

العمر و/ أو التاريخ الطبي املوجود مسبًقا  .3
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املضاعفات

تم تسليط الضوء عىل تلك املضاعفات خاصًة إلصابات الحبل الشويك؛ ومع ذلك، يجب أن تكون دامئًا عىل دراية بالعالمات الحمراء/ املضاعفات الخاصة بغري أعراض. راجع 

الفصل 3 ملزيد من املعلومات. 

الجدول 1: املضاعفات املتعلقة بإصابات الحبل الشويك

اإلجراء الواجب اتخاذهاملعنىاملضاعفات

)AD( أولئك الذين يعانون من جروح يف الفقرة الصدرية السادسة وما بعدها بعد حل مرحلة عرس القراءة الالإرادي

صدمة العمود الفقري معرضون لخطر اإلصابة بعرس القراءة الالإرادي، مام يشري إىل 

زيادة غري محدودة ومفرطة يف النشاط الودي ، والذي يحدث عادة بسبب:

محفزات مستقبلية تحت مستوى اآلفة  

مثانة منتفخة بسبب انسداد القسطرة أو الكيس الكامل  

أمعاء منتفخة  

تشمل العالمات واألعراض ما ييل:  

ارتفاع مفاجئ يف ضغط الدم )< 20 ملم مغ(  

انخفاض معدل رضبات القلب / بطء القلب  

االحمرار فوق مستوى اإلصابة  

التعرق فوق مستوى اإلصابة  

رشيط ضيق حول الصدر اعتامًدا عىل العجز الحيس  

الشعور بتوعك  

أمل مفاجئ يف الرأس  

عدم وضوح الرؤية  

انسداد األنف  

الشعور باملوت الوشيك  

قم بتنبيه الفريق الطبي عىل الفور

هذه الحالة، إذا مل يتم التعرف عليها 

ومعالجتها، قد تؤدي إىل الوفاة

ذو صلة بشكل خاص مبرحلة إصابات الحبل الشويك الحادة ورمبا عالمة عىل عدم استقرار تغيري يف الجهاز العصبي

العمود الفقري. من املهم أن تكون عىل دراية بالعالمات التي تشري إىل تلف يف املستوى 

األعىل من الحبل الشويك. ميكن أن تكون العالمات الجديدة لتدهور وظائف الجهاز 

التنفيس مؤرًشا عىل حدوث ذلك )تتأثر وظائف الجهاز التنفيس باإلصابات عند الفقرة 

الرقيبة 5 وما فوق(

قم بتنبيه الفريق الطبي عىل الفور

خطر حدوث مزيد من الرضر للحبل الشويك 

والهياكل الداعمة

ضامن تقنيات مناولة آمنة والحفاظ عىل 

استقرار العمود الفقري )انظر قسم العالج(
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اإلجراء الواجب اتخاذهاملعنىاملضاعفات

انقطاع مفاجئ لإلشارات التي تحافظ عىل إدارة الجهاز العصبي الالإرادي عىل تضيق صدمة عصبية

األوعية مام يؤدي إىل انخفاض ضغط الدم. يحدث يف إصابات الحبل الشويك الحادة يف 

املستوى العنقي أو املستوى املرتفع من الصدر مام مينع النشاط الودي

ميكن أن تشمل اآلثار الثانوية لالضطراب الالإرادي العام بعد إصابات الحبل الشويك ما 

ييل: بطء القلب )معدل رضبات القلب أقل من 60 نبضة يف الدقيقة(، انخفاض ضغط 

الدم )انقباض أقل من 90 ملم / زئبق(، تغريات حركية، تنظيم درجة حرارة الجسم 

قم بتنبيه الفريق الطبي

فقد جميع ردود األفعال دون مستوى اإلصابة ملدة ثالثة أيام إىل ثالثة أشهر. فقدان صدمة العمود الفقري

وظيفة الجهاز الهضمي، مام يؤدي إىل العلوص الشليل واملثانة / األمعاء املختلة التعصيب

صعوبة هضم الطعام مع انتفاخ الحق للبطن والقيء

قم بتنبيه الفريق الطبي

يعاين املريض من سعال مستمر 

أو ُسعاٌل ُمْنِتٌج للبَلَْغم

قد يكون املريض قد أصيب بعدوى يف الرئة و/ أو قد يعاين من مشاكل يف البلع )عرس 

البلع(. إذا كان السعال أكرث انتشاًرا مقرتنًا مع تناول أي شئ عن طريق الفم )طعام/

رشاب(، فقد يواجه مشاكل يف البلع، مام يؤدي إىل دخول السوائل والطعام إىل مجرى 

الهواء. قد يزيد هذا من خطر اإلصابة بااللتهاب الرئوي

قم بتنبيه الفريق الطبي

قم بتثقيف األرسة حول إرشادات التغذية 

اآلمنة: الوضع املستقيم، واملعدل البطيء، 

ومقدار صغري. قد يستفيد بعض املرىض من 

الطعام املهروس/ املصفى أو جعل املرشوبات 

أكرث سمًكا. حافظ عىل نظافة الفم من بقايا 

الطعام والبكترييا

إصابة الضغط هي تلف موضعي للجلد واألنسجة الرخوة الكامنة عادة عىل الربوز إصابة الضغط

العظمي.

قد يظهر كجلد سليم أحمر اللون وال ميكن أن يتحول للشحوب )قد يكون من الصعب اكتشافه 

يف الجلد املصبغ الداكن( أو قرحة مفتوحة وقد يكون مؤملًا إذا كان الشخص لديه إحساس يف 

املنطقة املصابة 

يحدث نتيجة للضغط الشديد و/ أو املطول أو بالضغط مع القطع

تشمل املناطق النموذجية التي يصاب فيها األشخاص بقرحة الضغط الكعب واألرداف 

ولوحي الكتف والعمود الفقري الصدري واألذنني الخلفية و منطقة القذالية، اعتامًدا عىل 

الوضع ومقدار الوقت الذي تم قضاؤه وهو مستلقي 

تحديد املشكلة مع فريق التمريض

راجع قسم العالج للوقاية من إصابات 

الضغط والرعاية
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 )DVT( تخرث األوردة العميقة

 )PE( و/ أو االنسداد الرئوي

تشمل العالمات واألعراض ما ييل:

تورم يف الطرف السفيل )عادة من جانب واحد(  

انخفاض النبضات املحيطية  

ُحامَمى/احمرار يف الجلد )ال يظهر يف الجلد املصبغ الداكن(  

زيادة حرارة الجلد  

الحمى  

  أعراض عرس رد الفعل الالإرادي يف املرىض الذين يعانون من 
الفقرة الصدرية السادسة وما فوق اآلفة

األمل يعتمد عىل العجز الحيس  

زيادة تشنجات الساق  

قم بتنبيه الفريق الطبي عىل الفور

وقف الحركات الغري الفاعلة والتحريك 

وتقنيات التنفس اليدوية ملا بعد املراجعة 

الطبية

)HO( تكلس غري طبيعي يتطور يف األنسجة الرخوة خارج املفاصل.تََعظٌُّم ُمْنتَِبذ

تشمل العالمات واألعراض ما ييل: 

ُحامَمى/احمرار يف الجلد )ال يظهر يف الجلد املصطبغ الداكن(  

الحرارة وتورم املنطقة املصابة  

كتلة صلبة محسوسة  

حركة مفاصل متناقصة وفقدان الحق للوظيفة  

األمل يعتمد عىل العجز الحيس  

تشنج متزايد  

منطقة الضغط  

عرس القراءة الالإرادي  

قم بتنبيه الفريق الطبي للتقييم

يلزم العناية بالعالج اليدوي

ميكن أن يكون سبب التقلصات هو:الشلل التشنجي / التقلص

  تواسط عصبي- بسبب التشنج أو تقلص ال إرادي للعضالت 
التي تعتمد عىل الرسعة

  تواسط غري عصبي- يرجع باألساس إىل األوضاع املطولة 
والجمود

الحفاظ عىل حركة املفاصل ومنع الوذمة من 

خالل التمرين أو التموضع أو التجبري

التواصل مع الفريق الطبي للحصول عىل 

خيارات الدواء املتعلقة بالسيطرة عىل 

األمل والتشنج
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مشاكل املثانة واألمعاء صعبة 

السيطرة

قد يسبب السلس واالحتباس واإلمساك مضاعفات كبرية مثل:

العدوى )راجل الفصل 3(  

عرس القراءة الالإرادي  

األمل  

تأثري وظيفي واجتامعي ونفيس  

التنسيق مع الفريق متعدد التخصصات 

للتقييم واإلدارة املستمرة

راجع قسم العالج ملزيد من التفاصيل

من املهم اتباع نهًجا منظاًم للتقييم والعالج. يتم تقديم إرشادات التقييم العامة يف الفصل 3 من هذا الدليل؛ ومع ذلك، ضع يف اعتبارك العنارص املحددة إلصابات الحبل 

الشويك املذكورة أدناه. يجب أن يكون التقييم جزًءا من نهج العالج متعدد التخصصات. يف نهاية التقييم، فإنه يجب عليك أن تكون قادًرا عىل عمل قامئة باألولويات 

واألهداف وخطة عالج مالمئة وأن تكون قادًرا عىل تحديد بعض األهداف مع مريضك أو عائلته / مقدم الرعاية حيثام أمكن. من املهم البدء يف التخطيط للرصف مع مريض 

يعاين من إصابات الحبل الشويك ومقدم الرعاية الخاص به يف أقرب وقت ممكن؛ لذلك، ينبغي التفكري يف هذا أثناء إنشاء خطة بعد تقييمك األويل.

ASIA تقييم

املجاالت املحددة الرئيسية لتقييم املرىض الذين يعانون من إصابات الحبل الشويك، لكال من البداية واملستمرة، هي:

تحديد املضاعفات )انظر الجدول 1 أعاله(  

الوظائف الالإرادية   

وظيفة املثانة واألمعاء  

الوظائف الحركية  

الوظائف الحسية  

)ADLs( أنشطة الحياة اليومية  

الرفاهية النفسية والعاطفية  

 ASIA ومعيار ضعف ،ASIA املعايري الدولية للتصنيف العصبي إلصابة الحبل الشويك( - املعروفة رسميًا باسم( ISNCSCI 2019 من الرضوري أن تتضمن التقييامت، كحد أدىن، مراجعة

 )AIS(و SCIM III )مقياس استقالل الحبل الشويك(.
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)ISNCSCI( املعايري الدولية للتصنيف العصبي إلصابة الحبل الشويك

يوفر هذا التقييم القيايس الذهبي لتوثيق مستوى وشدة إصابات النخاع الشويك نظام تصنيف موحد دوليًا إلصابات الحبل الشويك، ويعطي "مستوى عصبي لإلصابة" وأيًضا 

 تصنيف "غري كامل" مقابل تصنيف "كامل" لإلصابة:

.https://asia-spinalinjury.org/wp-content/uploads/2016/02/International_Stds_Diagram_Worksheet.pdf

ملعرفة املزيد، يرجى الوصول إىل مورد التعلم اإللكرتوين املجاين عرب اإلنرتنت من الجمعية األمريكية إلصابات العمود الفقري )ASIA(: ’برنامج التعلم اإللكرتوين للتدريب عىل 

 املعايري الدولية )InSTeP(‘. تم تصميم هذه الدورة التدريبية املعيارية لتمكني األطباء من إجراء فحوصات عصبية دقيقة ومتسقة:

.https://asia-spinalinjury.org/learning/

)SCIM III( مقياس قياس استقاللية إصابة الحبل الشويك

مقياس اإلعاقة الذي يديره الطبيب الرسيري، تم تطويره خصيًصا ملعالجة قدرة األشخاص الذين يعانون من إصابات الحبل الشويك عىل أداء األنشطة األساسية للحياة اليومية 

بشكل مستقل. يقيم مقياس قياس استقاللية إصابة الحبل الشويك SCIM ثالثة مجاالت: الرعاية الذاتية والتنفس وإدارة العضلة العارصة والتنقل )مبا يف ذلك الذهاب إىل 

.https://scireproject.com/wp-content/uploads/SCIM_Toolkit_Printable-1.pdf :املرحاض(. يتوفر أيًضا إصدار تقرير ذايت لـ

العالج التأهييل

بغض النظر عن السياق، فإن األسس واملبادئ اإلدارية إلعادة تأهيل إصابات الحبل الشويك متشابهة. www.elearnsci.org توفر وحدات العالج الطبيعي والعالج املهني 

مورًدا تعليميًا شامالً يتعلق بإدارة وعالج الشخص املصاب بإصابات الحبل الشويك، وهي مصدر موىص به.

اإلدارة الطبية والجراحية األولية

تتم إدارة إصابات العمود الفقري إما بشكل واق أو جراحي. إذا متت إدارتها بشكل واق ، يتم تقييد حركة املرىض عادًة يف الرسير ملدة من ستة إىل مثانية أسابيع. إذا متت إدارتها جراحيًا، 

يتم تحريك املرىض عادًة يف أقرب وقت بعد اإلصابة. إن الطريقة التي تدار بها إصابات العمود الفقري لها آثار عىل نوع وكثافة إعادة التأهيل املقدمة. بالنسبة للمرىض الذين يتم تقييد 

حركتهم، من املهم أن يتم تسهيل نشاط املريض جسديًا ونفسيًا قدر اإلمكان. من الرضوري منع التصلب والوذمة والحفاظ عىل قوة العضالت، لذلك يجب الرتكيز عىل إعادة التأهيل 

النشط.

االحتياطات والتعامل اآلمن مع العمود الفقري غري املستقر

يحتاج أخصائيو إعادة التأهيل املشاركون يف رعاية هؤالء املرىض إىل اتباع احتياطات محددة إلصابات الحبل الشويك غري املستقر عند إجراء تقييامتهم وعالجاتهم لحامية 

العمود الفقري من عدم االستقرار. سوف يعتمد هذا عىل مستوى اإلصابة.  

تزود الرابطة متعددة التخصصات ألخصائيي إصابات الحبل الشويك )MASCIP( إرشاد ’نقل ومعالجة املرىض الذين يعانون من إصابات الحبل الشويك الفعلية أو املشتبه بها‘ للمعالجني 

 بدليل مصور عميل لضامن التعامل اآلمن مع مريض مصاب بإصابات الحبل الشويك، أو مشتبه بإصابته:

https://www.mascip.co.uk/wp-content/uploads/2015/02/MASCIP-SIA-Guidelines-for-MH-Trainers.pdf

يشتمل مسار الرعاية املتكاملة للمرىض الذين يعانون من إصابات الحبل الشويك الحادة عىل العديد من عمليات النقل بني األسطح واألجنحة واألقسام، أو حتى بني 

املستشفيات املختلفة قبل الدخول النهايئ إىل منشأة رعاية متخصصة. حيثام يكون هناك شك معقول يف إصابات الحبل الشويك الحادة، فإن الهدف هو الحفاظ عىل محاذاة 

العمود الفقري الكاملة أثناء أي نشاط تحريك وتعامل. ميكن للتعامل، التموضع والدوران املتأين يف كل مناسبة أن مينع أو يخفف من أمل املريض وعدم شعوره بالراحة بشكل 

كبري. كام سيقلل من احتامل تلف الجلد وإصابة الحبل الشويك الثانوية. يتم توفري اإلرشادات املصورة من قبل الرابطة متعددة التخصصات ألخصائيي إصابات الحبل الشويك 

 MASCIP كمصدر ملدربني النقل والتعامل لدعم الرتويج ألفضل املامرسات:

 https://www.mascip.co.uk/wp-content/uploads/2015/02/MASCIP-SIA-Guidelines-for-MH-Trainers.pdf

https://asia-spinalinjury.org/wp-content/uploads/2016/02/International_Stds_Diagram_Worksheet.pdf
https://asia-spinalinjury.org/wp-content/uploads/2016/02/International_Stds_Diagram_Worksheet.pdf
https://asia-spinalinjury.org/learning/
https://scireproject.com/wp-content/uploads/SCIM_Toolkit_Printable-1.pdf
https://www.mascip.co.uk/wp-content/uploads/2015/02/MASCIP-SIA-Guidelines-for-MH-Trainers.pdf
https://www.mascip.co.uk/wp-content/uploads/2015/02/MASCIP-SIA-Guidelines-for-MH-Trainers.pdf
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عدد األشخاص املطلوبني لدوران مريض يعاين من إصابات الحبل الشويك غري املستقرة، وفًقا إلرشادات ATLS )دعم الحياة املتقدم يف الصدمات( والرابطة متعددة 

التخصصات ألخصائيي إصابات الحبل الشويك MASCIP، هم:

إلصابة الفقرة التاسعة وما فوقها: يلزم خمس أشخاص لالستدارة   

إلصابة الفقرة العارشة وما دونها: يلزم أربعة أشخاص لالستدارة  

التنفس

إن املشاكل التنفسية هي مضاعفات شائعة يف إصابات النخاع الشويك.. راجع القسم التنفيس يف الفصل 3 ملزيد من املعلومات العامة. إن الشلل أو الشلل الجزيئ له تأثري 

ملحوظ عىل وظيفة الجهاز التنفيس، بسبب ضعف عضالت الجهاز التنفيس، باإلضافة إىل انخفاض االمتثال الرئوي واألضالع.

إن للشلل الرباعي تأثري ملحوظ عىل جميع وظائف الرئة برصف النظر عن الحجم املتبقي، مام يعني أن األشخاص الذين يعانون من الشلل الرباعي عرضة لخطر اإلصابة مبضاعفات 

تنفسية طوال حياتهم، بسبب عضالت الجهاز التنفيس وانخفاض االمتثال الرئوي واألضالع مع منط التنفس املحدود.

ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل إرشادات الرابطة متعددة التخصصات ألخصائيي إصابات الحبل الشويك MASCIP )الرابط أعاله(. 

إدارة التنفس: السعال املساعد

 راقب العالمات الحيوية للتوافق التنفيس:
SaO واإلفرازات

2
, O

2
 معدل التنفس، جهد التنفس ومتطلبات 

)الكمية واللون واالتساق( وتقييم رعاية الجهاز التنفيس املقدمة

تأثري إصابة الحبل الشويك عىل التنفس

مراقبة الجهد التنفيس:
SaO

2

متطلبات األكسجني
معدل التنفس
القدرة الحيوية

منط التنفس - متناقض؟

رفع معدل التنفس:
بسبب الضعف؟

العدوى؟
االنسداد الرئوي؟

األمل؟
االسرتواح الصدري ؟
األعصاب صاعدة؟

 تديل
الحجاب الحاجز

 تديل
الحجاب الحاجز

 توتر عضالت البطن
الطبيعية

 عضالت البطن
الرخوة

 تسمح العضالت الوربية
الرخوية بانخفاض جدار الصدر

العضالت الوربية ترفع جدار الصدر

الشكل 3: تأثري إصابة الحبل الشويك عىل التنفس والسعال املساعد

البلع

يجب عىل املرىض عدم تناول الطعام قبل تقييم البلع. يجب نصح املريض دامئًا بالجلوس يف وضع مستقيم عند تناول الطعام أو الرشاب وتناول الطعام ببطء، مع أخذ 

كميات صغرية يف كل مرة. راجع فصل إصابات الدماغ املكتسبة للحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن عالج املرىض الذين يعانون من عرس البلع.

إدارة يف املثانة واألمعاء

عىل الرغم من أن التقييم والرعاية والتعليم يف هذا املجال يتم توفريه بشكل عام من خالل العالج متعدد التخصصات، فمن املهم أن يكون مامرس إعادة تأهيل عىل دراية 

بإدارة املثانة واألمعاء يف عالج إصابات الحبل الشويك. 

عادة ما يستخدم األشخاص املصابون بإصابات الحبل الشويك تقنية تسمى القسطرة الذاتية املتقطعة، حيث يتم إدخال القسطرة كل بضع ساعات لبضع دقائق لترصيف 

املثانة. بداًل من ذلك، يستخدمون القسطرة الثابتة )يف مرحلة الرعاية الحادة( أو القسطرة فوق العانة للتحكم يف املثانة. يتطلب أخصائيو إعادة التأهيل فهاًم عاًما للتحكم 

يف املثانة عند عالج األشخاص املصابني بإصابات الحبل الشويك. قد تكون املساعدة مطلوبة يف حالة التوازن والتشنج و/ أو وظيفة اليد لتمكني إدارة املثانة. يجب أن يكون 

أخصايئ إعادة التأهيل عىل دراية بأهمية تقوية عضالت قاع الحوض لدى األفراد املصابني بإصابات الحبل الشويك غري املكتمل.
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األشخاص الذين يعانون من إصابات الحبل الشويك لديهم برنامج للتحكم يف األمعاء، بحيث يكونون محصنني ويفرغون أمعاءهم يف الوقت املخطط. عادة ما ينطوي هذا الربنامج عىل 

استخدام الحقن الرشجية أو التحاميل )أي األدوية التي يتم إدخالها يف املستقيم(. يحتاج األشخاص املصابون بإصابات الحبل الشويك إىل االنتباه إىل نظامهم الغذايئ أيًضا. يتطلب أخصائيو 

إعادة التأهيل فهاًم عاًما للتحكم يف األمعاء عند عالج األشخاص املصابني بإصابات الحبل الشويك. قد تكون هناك حاجة إىل الدعم يف أنشطة الحياة اليومية لتعزيز إدارة األمعاء.

التموضع

سيكون التموضع مهاًم للتحكم يف العمود الفقري الغري مستقر )انظر أعاله، ولكن هذا جانب مستمر من العالج والتعليم للمريض ومقدم الرعاية، سواء يف الرسير أو أثناء 

الجلوس للتحكم يف صحة الجهاز التنفيس، وتجنب االنقباضات والحفاظ عىل صحة الجلد. يرجى الرجوع إىل /https://ar.disasterready.org للحصول عىل مورد كامل من 

منشورات معلومات مرىض إصابات الحبل الشويك. 

 صورة 1: وضعية االستلقاء ملريض
  مصاب بإصابة الحبل الشويك يف بيئة منخفضة املوارد

Davide Preti/HI ©

 صورة 2: االستلقاء يف وضع جانبي
  ملريض مصاب بإصابة الحبل الشويك يف بيئة منخفضة املوارد

Davide Preti/HI ©

https://ar.disasterready.org/


180  |  إعادة التأهيل املبكر إلصابات الحبل الشويك

الفصل 8  |  إصابات الحبل الشويك

املهام الحركية

بعد إصابة النخاع الشويك، هناك حاجة ملزيد من التعلم عن املهام الحركية لزيادة االستقاللية الوظيفية إىل الحد األقىص، وهذا أحد األهداف الرئيسية إلعادة التأهيل. عىل 

سبيل املثال، قد يكون لدى الشخص الذي يعاين من شلل رباعي غري مكتمل قوة كافية ولكن الرباعة غري الكافية وسيحتاج الشخص املصاب بالشلل النصفي إىل تعلم مهارات 

االنتقال. إن املهام الفرعية هي خطوات حاسمة مطلوبة ألداء مهمة بنجاح ومن الرضوري أن يكون لدى أخصايئ إعادة التأهيل فهم جيد للمستويات املثىل للوظيفة الحركية 

املتوقعة )انظر قسم نتائج العالج التأهييل(، إىل جانب الطرق الشائعة ألداء املهام بعد إصابة الحبل الشويك . غالبًا ما يكون أي تدريب حريك أكرث فاعلية عندما يتم بشكل 

متكرر، ويتم تقسيمه وتصنيفه يف خطوات صغرية ومامرسته يف بيئة مناسبة ذات نشاط وظيفي مشرتك، حيثام أمكن.

يستخدم التدريب الحريك عادًة لتحسني:

االتزان  

الدوران  

الحركة يف الرسير  

االنتقاالت  

االنتقال عىل كريس متحرك  

وظيفة الطرف األعىل واليدين  

الوقوف  

السري  

إن األشخاص الذين يعانون من إصابة الحبل الشويك يكونون عرضة النخفاض ضغط الدم. هذه مشكلة خاصة عندما يتم تحريك املريض ألول مرة عىل كريس متحرك بعد 

اإلصابة، أو عندما يقف املريض ألول مرة عىل طاولة مائلة. لذا يجب أن يتم ذلك بالتدريج. يحتاج أخصائيو إعادة التأهيل إىل اتخاذ اإلجراءات املناسبة عند تحريك املرىض 

لتجنب الدوخة واإلغامء، مثل استخدام حزام البطن و/ أو جوارب الضغط عند توفرها.

ينبغي تحسني وظيفة اليد، حيث تعتمد جميع أنشطة الحياة اليومية تقريبًا عىل درجة معينة من حركة اليد. إذا مل يتم الحفاظ عىل وظيفة القبضة نشطة، فإن وظيفة 

خياطة الوتر سيكون الحصول عليها رضوريًا، من أجل تسهيل االستخدام النشط لليدين عىل الرغم من فقدان الوظائف النشطة )انظر الصورة أدناه(. إن إيثاق الوتر ممكًنا 

ألولئك الذين لديهم متديد معصم نشط ولكن ليس لديهم ثني إصبع نشط )رضر يف الفقرة العنقية 6(. 

صورة 5: قبضة الوتر تفتح اليدصورة 4: قبضة الوتر؛ قبضة سلبية
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إيثاق وتر القبضة

اليد الوظيفية أو إيثاق الوتر؛ مع متديد املعصم، ثني األصابع يف راحة اليد ويلمس اإلبهام السبابة )الصورة 3(. فتح اليد عندما ينثني الرسغ، تتحرك كل األصابع يف وضع 

مفتوح ويتم إبعاد/ متديد اإلبهام، مام يسمح بتحرير األشياء )الصورة 4(.  

األنشطة اليومية واملساعدات الفنية

بعد إصابة الحبل الشويك، قد تضعف قدرة الشخص عىل أداء املهمة كليًا أو جزئيًا. ومع ذلك، فإنه من املهم، عىل الرغم من أن الشخص قد يحتاج إىل قدر كبري من املساعدة، فإن 

القدرة عىل أداء بعض الجوانب الرئيسية للمهمة نفسها توفر إرضاء االستقالل والخصوصية وتجنب االعتامد التام عىل شخص آخر. إذا أصبح من الواضح أن الشخص لن يكون قادرًا عىل 

الحصول عىل االستقالل يف مهمة معينة، فينبغي دراسة التقنيات واملعدات التعويضية يف أقرب وقت ممكن لتقديم الدعم واملساعدة لتلبية احتياجات الشخص.

قد تكون هناك حاجة أيًضا إىل اسرتاتيجيات ومهارات تعويضية لبدء حتى األنشطة األساسية يف وقت مبكر.

عىل الرغم من كونهم يف أزمة حادة، إال أنه من املهم تعزيز استعادة األنشطة واألدوار وتشجيع املرىض عىل املشاركة يف العناية بأجسامهم. تتضمن املشاركة أن تكون نشطًا 

جسديًا وقادًرا عىل توجيه الرعاية اللفظية الخاصة بهم. كام أنه من الرضوري إرشاك طاقم التمريض ومقدمي الرعاية واألقارب يف هذه العملية. تعد صفحات اإلنرتنت 

/http://www.elearnsci.org و https://spinalistips.se/en من الروابط املفيدة للمعلومات العملية واالسرتاتيجيات والتكيفات يف األنشطة اليومية.

إن أنشطة العالج الرئيسية املستخدمة هي النشاط الهادف، والنشاط املهني. من املهم خالل األسابيع األوىل التقدم نحو نشاط حقيقي قائم عىل املهنة يف بيئة ذات صلة 

حاليًا، حيث يكون ذلك ممكًنا، بعد تحديد ما إذا كان ينبغي تضمني االسرتاتيجيات التصحيحية و/ أو التعويضية يف خطة العالج:

تتضمن االسرتاتيجيات التصحيحية متارين وأنشطة لزيادة قوة ومدى الحركة )ROM( لتحقيق أهداف محددة قامئة عىل النشاط.

متكن االسرتاتيجيات التعويضية من االستقاللية يف أنشطة معينة، وقد تكون مطلوبة إذا مل يكن لدى الشخص إمكانية التعايف العصبي لتمكني األداء ما قبل اإلصابة. قد يشمل 

هذا استخدام:

الجبائر/ معدات التقويم الثابتة للوضع أو تثبيت أجزاء الجسم لتمكني األنشطة. عىل سبيل املثال، الجبائر الرسغية لتسهيل وظيفة قبضة معينة  

الجبائر الوظيفية لتمكني اإلمساك ملهام خاصة، مثل الجبرية املصممة لالمساك بقلم أو أدوات املائدة  

مساعدات التنقل/ املساعدات الوظيفية. عىل سبيل املثال، الكريس املتحرك أو الوسائل املساعدة للميش   

  تعديالت املهام. عىل سبيل املثال، ارتداء املالبس لألطراف السفلية يف الرسير )عند االرتداء يف الرسير، اجعل املريض يف وضع الجلوس أوالً عن طريق 
رفع رأس الرسير واستخدام الوسائد ملساعدته عىل الوصول إىل وضع جيد. لف أو ضم كل ساق بنطلون إىل حلقة وادفع القدم بداخلها. أثناء العمل مع 

كل رجل، ضع الجورب والحذاء. حرك ساقي البنطال ألعىل قليالً وكرر العملية للساق األخرى. لف املريض بأمان من جانب إىل آخر واسحب البنطلون 

فوق أحد األرداف يف املرة( 

  أمناط الحركة البديلة. عىل سبيل املثال، تعمل وظيفة إيثاق الوتر يف اليد عىل تسهيل أنشطة اإلمساك والقبض املتكيف )انظر الصور أدناه( أو عقد 
الكوع أثناء النقل إذا كانت العضلة ثالثية الرؤوس ضعيفة.

 http://www.spinalcordessentials.ca/PDF/SCE2-Sd1-Dressing.pdf :ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل

https://spinalistips.se/en
http://www.elearnsci.org/
http://www.spinalcordessentials.ca/PDF/SCE2-Sd1-Dressing.pdf
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صورة 5: قبضة اسطوانية

صورة 7: قبضة مفتاحية

صورة 9: قبضة املسكة الخطافية

صورة 6: قبضة راحية

صورة 8: قبضة منسوجة

صورة 10: قبضة انضغاطية

إدارة األمل

ميكن أن يؤثر األمل عىل األداء واملشاركة يف األنشطة ونوعية الحياة، وهو أحد املضاعفات الشائعة التي تيل إصابة الحبل الشويك يف شكليه الحاد واملزمن. عىل وجه التحديد 

بالنسبة إلصابة الحبل الشويك، من املهم تحديد األمل املرتبط بخلل الحركة الالإرادي، حيث ميكن أن يكون هذا حالة طارئة مهددة للحياة. انظر الفصل 3 ملزيد من التفاصيل 

حول التقييم واإلدارة العامة لألمل. 
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منع التقلصات

من الرضوري تجنب التقلصات. يجب االنتباه من اليوم األول ألنها تسبب:

قيود عىل االستقاللية وأداء األنشطة اليومية   

صعوبات يف الحفاظ عىل النظافة  

األمل  

إصابات الضغط  

تشوهات طويلة املدى  

تستهلك التقلصات وقتًا طويالً لعكس وتقليل الوقت والرتكيز عىل إعادة التأهيل الوظيفي. يجب أن يرتبط تدخل التقلص باألنشطة وقيود املشاركة خالل أي تخطيط 

للهدف، وخاصة املهام الحركية.  تتضمن الوقاية والعالج من التقلصات ما ييل:

الحركة النشطة من خالل التدريب البدين واألنشطة اليومية  

التمديد  

الحركات السلبية  

التموضع يف وضع مطول  

الحفاظ عىل حركة املفاصل ومنع الوذمة من خالل التمرين أو التموضع للحصول عىل املدى األمثل للحركة، بشكل نشط أو سلبي. يجب أن تركز جميع الحركة/ التنسيق 

واملهارات يف املقام األول عىل مساعدة املريض عىل تحقيق أهدافه وميكن أن تلعب دوًرا مهاًم يف الحد من األمل والتشنج من خالل التامرين النشطة والحفاظ عىل حركة 

املفاصل.

تذكر إرشاك املريض والعائلة / مقدم الرعاية مبكرًا. عىل سبيل املثال:

تأكد من دعم القدمني يف الرسير بوسادة للتمدد أو الحفاظ عىل طول عضالت الكاحل األخمصية   

تبديل وضع الذراع والكتف يف الرسير للحفاظ عىل حركة الكتف الكاملة.  

الحفاظ عىل متديد الكوع الكامل للتمكني من االستقالل مع االنتقال من الرسير إىل الكريس املتحرك  

نم بانتظام يف وضعية االنبطاح لتتمدد أو تحافظ عىل ثني الورك  

قف بانتظام لتتمدد أو تحافظ عىل طول عضالت األطراف السفلية  

  اجلس بانتظام بقدم واحدة عىل الركبة املقابلة لتتمدد أو حافظ عىل طول مدارات الورك الداخلية ومدد أوتار الركبة لتسهيل تضميد األطراف السفلية

متديد لليد لتمديد املفاصل الراحية وبني األصابع للحفاظ عىل الوتر  

 التامرين الغري منفعلة ،

تجبري
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استخدام املعدات

يف املرحلة املبارشة لالستجابة حيث تتوقع العمل مع مرىض إصابات النخاع الشويك، من منظور إعادة التأهيل، هناك بعض املعدات األساسية التي قد ترغب يف وضعها 

كأولوية لتخزينها أو الحصول عليها. ميكن تصنيع بعض املعدات ملنزل املريض )مثل: إطارات الوقوف( بواسطة النجارين املحليني.

  داعامت لتوجيه دورك يف تبادل املعلومات / التعليم مع املريض ومقدم الرعاية، ويغطي إدارة املضاعفات، وخيارات استخدام املنتجات املساعدة، 
والتعديالت البيئية ألنشطة الحياة اليومية، والنظافة وإدارة سلس البول

  ينبغي أن تتقيد مساعدات التنقل املقدمة للمريض باملبادئ التوجيهية املقبولة عىل نطاق واسع،
 وباألخص توفري كريس متحرك يناسب إرشادات منظمة الصحة العاملية، كام هو مبني هنا: 

.https://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en/ 

 نظرًا ألن األشخاص الذين يعانون من إصابات الحبل الشويك قد يحتاجون إىل كريس متحرك لالستخدام مدى

 الحياة، ينبغي أن يتم تخصيصه بشكل مثايل الحتياجاتهم الدقيقة، وسيتطلب اإلصالح واالستبدال املستمر.

لذلك من األفضل الرجوع إىل مزود محيل ميكنه تقديم الخدمات املستمرة حيثام أمكن. 

  رابط إىل قامئة املنتجات املساعدة ذات األولوية )APL( التي ميكن أن تساعد يف توجيه اختيار املنتجات املساعدة الشاملة لإلعاقة وإصابات الحبل 
 الشويك عىل حٍد سواء:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207694/WHO_EMP_PHI_2016.01_ara.

 pdf;jsessionid=F8D728543DDA2123F43F571209DCF5D0?sequence=4

االضطراب النفيس والعاطفي

سيخترب األشخاص املصابون بإصابات الحبل الشويك وعائالتهم درجات متفاوتة من االضطراب النفيس والعاطفي. يحتاج اختصاصيو إعادة التأهيل إىل مراعاة ذلك عند عالج 

املرىض واإلحالة بشكل مناسب إىل أعضاء الفريق اآلخرين. يقيض أخصائيو إعادة التأهيل أجزاء كبرية من الوقت مع املرىض ويطورون عالقة وثيقة تعني أن لهم دوًرا مهاًم 

يف دعمهم ومساعدتهم عىل إدارة االضطرابات النفسية والعاطفية. يف حني أنهم ليسوا متخصصني يف هذا املجال، إال أنه يجب عىل املعالجني أن يأخذوا يف االعتبار إمكانية أن 

يكون لدى املرىض أيام يشعرون فيها بالتأثر أكرث من غريها. ينبغي عليهم االستامع بفاعلية، والتحقق من مشاعر املريض والتكيف مع كثافة جلساتهم وفًقا ملا ميكن للمريض 

التعامل معه يف أي يوم معني. قد يكون من املفيد أيًضا الرجوع إىل األقران، وكذلك طبيب نفيس. من املهم أن يزرع مهنيو إعادة التأهيل األمل دون تقديم وعود كاذبة حول 

إمكانية شفاء املريض.

تحديد األهداف

يجب أن يكون لدى اختصايص إعادة التأهيل معرفة واضحة بالنتائج املتوقعة وفًقا ملستوى اإلصابة )انظر الجدول 3 أدناه(. يجب أن يكون أخصايئ إعادة التأهيل قادًرا عىل 

تحقيق أهداف قصرية وطويلة املدى )تتمحور حول املريض( مع العائلة / مقدم الرعاية إذا كان متاًحا، باإلضافة إىل فريق متعدد التخصصات. يجب أن يكون تحديد الهدف 

شامالً وهادفًا ومتمحوًرا حول املريض. ستشمل تأثريات الخطة العالجية ما ييل:

مستوى واكتامل اإلصابة  

النتيجة الوظيفية املتوقعة ملستوى اإلصابة   

  العوامل الثقافية - يف بعض البلدان، يعترب املريض بإصابة الحبل الشويك "مريًضا" وسوف يكون اتكاليًا/ معتمًدا بشكل كيل عىل مقدم الرعاية الخاص به

القدرة/ الوظيفة ما قبل اإلصابة  

https://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207694/WHO_EMP_PHI_2016.01_ara.pdf;jsessionid=F8D728543DDA2123F43F571209DCF5D0?sequence=4
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207694/WHO_EMP_PHI_2016.01_ara.pdf;jsessionid=F8D728543DDA2123F43F571209DCF5D0?sequence=4
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الحافز  

التوقعات الوظيفية للمريض  

  تخطيط الرصف-استخدم بيئة واقعية للمامرسة، وتوقيتات واقعية إلدارة املثانة / األمعاء وتعديالت املنزل املطلوبة، إذا كان قادًرا عىل العودة للمنزل

مشاكل/ خطط إعادة التوطني-و خاصًة يف حاالت النزاع والكوارث  

تعد برامج تخطيط األهداف إطار تأهييل مفيد لتحسني األداء البدين واالجتامعي والنفيس للمرىض الداخليني املصابني بإصابات الحبل الشويك.

يضمن استخدام قامئة مرجعية )انظر أدناه( اتباع نهج منظم للمريض ومقدم الرعاية والفريق متعدد التخصصات

البدنية: أنشطة الحياة اليومية )االعتامد واالستقالل(، وإدارة الجلد، وإدارة املثانة واألمعاء، والتنقل، وإدارة الكرايس املتحركة واملعدات األخرى املطلوبة

النفسية: االكتئاب والقلق واعتبارات األرسة

االجتامعية: إعداد املجتمع وتنسيق الرصف والتوظيف والتعليم

التنبؤ الذي نوقش: األهداف القصرية األجل املتفق عليها واملخطط لها، واألهداف الطويلة األجل املتفق عليها وتهدف إىل: مناقشة النتائج الوظيفية املتوقعة

نتائج العالج التأهييل

 الجدول 3: النتائج الوظيفية التي تتبع إعادة التأهيل جدول ميثل النتائج املتوقعة حسب مستوى الرضر(. ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل

/https://ar.disasterready.org للحصول عىل مورد يتعلق بالنتائج الوظيفية.

األهداف الوظيفيةقدراتمستوى

C1-C3التنفس: يعتمد عىل جهاز التنفس الصناعي للتنفسحركة محدودة للرأس والرقبة

التواصل: يكون الكالم صعبًا يف بعض األحيان، محدود جًدا أو مستحيل

املهام اليومية: اعتامدي بشكل كيل

الحركة: اعتامدي بشكل كيل

C3-C4 عادة ما يكون لديه تحكم يف الرأس

والرقبة. قيد يهز األشخاص يف 

املستوى C4 أكتافهم

التنفس: قد يتطلب يف البداية جهاز تنفس اصطناعي للتنفس؛ قد يتكيف مع التنفس طوال الوقت دون مساعدة 

جهاز التنفس االصطناع

التواصل: طبيعي

املهام اليومية: قد يتمتع البعض باستقاللية محدودة يف التغذية مبساعدة معدات متخصصة و يكونوا قادرين عىل 

تشغيل رسير قابل للتعديل بشكل مستقل

https://ar.disasterready.org/
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األهداف الوظيفيةقدراتمستوى

C5 عادة ما يكون لديه تحكم يف الرأس

والرقبة، وميكن أن يهز كتفيه 

ولديه تحكم يف الكتف. ميكنه ثني 

املرفقني ويقلب راحة اليد ألعىل

املهام اليومية: االستقاللية يف األكل والرشب وغسل الوجه وتنظيف األسنان وحالقة الوجه والعناية بالشعر بعد 

املساعدة يف إنشاء املعدات املتخصصة

الرعاية الصحية: ميكنهم التحكم يف رعايتهم الصحية عن طريق القيام بالسعال الذايت وتخفيف الضغط عن طريق 

االنحناء إىل األمام أو من جانب إىل آخر

الحركة: قد يكون لديه القوة لدفع كريس متحرك يدوي ملسافات قصرية عىل األسطح امللساء. إذا كان متاًحا، ميكن 

استخدام كريس متحرك كهربايئ مزود بأدوات تحكم يدوية لألنشطة اليومية. هناك إمكانية للقيادة، ولكنها تتطلب 

املزيد من التقييم والتكيف

C6 ،لديه حركة يف الرأس، الرقبة

األكتاف، األذرع واملعصمني. ميكنه 

هز كتفيه، ثني مرفقيه، لف راحة 

اليد ألعىل وأسفل ومتديد املعصمني

املهام اليومية: مبساعدة بعض املعدات املتخصصة، ميكن أن يؤدي املهام اليومية بسهولة أكرب واستقاللية، مثل 

التغذية واالستحامم والعناية والنظافة الشخصية وارتداء املالبس. قد يؤدي بشكل مستقل مهام تنظيف الغرف 

الخفيفة

الرعاية الصحية: مستقل يف تخفيف الضغط وفحص الجلد وااللتفاف يف الرسير

الحركة: ميكن لبعض األفراد القيام بانتقاالت بشكل مستقل ولكنهم كثريًا ما يحتاجون إىل لوحة منزلقة. ميكن استخدام 

كريس متحرك يدوي لألنشطة اليومية، ولكن قد يستخدم كريس متحرك كهربايئ لسهولة أكرب يف االستقاللية

C7 لديه حركة مامثلة مثل الشخص

املصاب بC6، مع قدرة إضافية 

عىل فرد املرفقني

املهام اليومية: قادر عىل أداء الواجبات املنزلية. بحاجة إىل مساعدات تكيفية أقل يف العيش املستقل

الرعاية الصحية: قادر عىل القيام بدفع كريس متحرك لتخفيف الضغط

الحركة: استخدام يومي للكريس املتحرك اليدوي. ميكنه االنتقال بسهولة أكرب

C8-T1 أضاف قوة ودقة لألصابع مام يؤدي

إىل وظيفة يد محدودة أو طبيعية

املهام اليومية: ميكنه العيش بشكل مستقل بدون أجهزة مساعدة يف التغذية واالستحامم والعناية بصحة الفم والوجه، 

وارتداء املالبس، التحكم باملثانة، التحكم باألمعاء

الحركة: يستخدم كريس متحرك يدوي. ميكنه االنتقال بشكل مستقل

T2-T6 لديه وظيفة حركية طبيعية يف

الرأس والعنق والكتفني والذراعني 

واليدين واألصابع. زيادة استخدام 

عضالت األضلع والصدر، أو التحكم 

يف الجذع

املهام اليومية: ينبغي أن يكون مستقل متاًما يف جميع األنشطة

الحركة: قلة من األفراد قادرون عىل امليش املحدود باستخدام الدعامات االمتدادية. هذا يتطلب طاقة عالية للغاية 

ويضع ضغطًا عىل الجزء العلوي من الجسم، مام ال يوفر أي ميزة وظيفية. قد يؤدي إىل تلف املفاصل العلوية
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األهداف الوظيفيةقدراتمستوى

T7-T12 أضاف الوظائف الحركية من زيادة

التحكم يف البطن

املهام اليومية: قادرة عىل أداء أنشطة الجلوس غري املدعومة

الرعاية الصحية: قام بتحسني فاعلية السعال

الحركة: نفس ما ورد أعاله

L1-L5 لديه عائد إضايف للوظائف الحركية

يف الوركني والركبتني

الحركة: ميكن للميش أن يكون وظيفة حيوية، مبساعدة دعامات الساق والكاحل املتخصصة. ميش مبستويات منخفضة 

بسهولة أكرب مبساعدة األجهزة املساعدة

S1-S5 ،اعتامًدا عىل مستوى اإلصابة

هناك درجات مختلفة من عودة 

الوظائف الالإرادية للمثانة واألمعاء 

والوظائف الجنسية

الحركة: زيادة القدرة عىل امليش مع أجهزة داعمة قليلة أو معدومة

التنبؤ

فرصة الشفاء امللحوظ يف األشخاص الذين يعانون من إصابات الحبل الشويك الكاملة ) AIS درجة أ وال منطقة للحفظ الجزيئ( منخفضة جًدا. يف املقابل، أولئك الذين يعانون 

من إصابات الحبل الشويك غري املكتملة لديهم فرصة جيدة بشكل معقول لبعض التعايف. يحتاج أخصائيو إعادة التأهيل إىل أن يدركوا أن معظم حاالت الشفاء تحدث خالل 

األشهر الثامنية األوىل بعد اإلصابة، وأنه من الصعب عىل األطباء تقديم تشخيص دقيق يف األسابيع القليلة األوىل بعد اإلصابة.
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دراسة حالة

أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاًما بإصابة يف الحبل الشويك خالل زلزال نيبال عام 2015. تم إدخاله إىل مركز إعادة تأهيل إصابات العمود الفقري بعد ذلك بثالثة أسابيع، 

بعد تحويله من مستشفى آخر بتشخيص كرس يف T12 - L1 الذي تم إدارته جراحيًا. تم رصفه بعد خمسة أشهر من اإلصابة.

عند الدخول: طريح الفراش، قسطرة فوليز، عادة غري منتظمة يف األمعاء واعتامدي بشكل كيل يف أنشطة الحياة اليومية. كانت جميع العالمات الحيوية مستقرة.

اإلدارة الطبية: إدارة األمل وإدارة الجروح )إصابة األنسجة اللينة املتعددة(.

إدارة التمريض: إدارة املثانة، األمعاء، التثقيف، القسطرة املتقطعة، العناية الشخصية، روتني األمعاء، الوقاية من املضاعفات، إصابة الضغط وعدوى املسالك البولية.

إدارة العالج الطبيعي: تشمل متارين نطاق الحركة السلبية لألطراف السفلية الثنائية، ومتارين نطاق الحركة النشطة لألطراف العلوية الثنائية، وتقوية الجزء العلوي من 

الظهر واألطراف العلوية، والتنقل )الغرفة واملرحاض(، ومستقلة يف حركة الرسير وتقنيات تخفيف الضغط، واالنتقال من الرسير إىل الكريس املتحرك بشكل مستقل. مهارات 

الكريس املتحرك: التدريب األسايس واملتقدم، والتوازن املستمر يف البيئات الثابتة والديناميكية، والتثقيف حول تخرث األوردة العميقة والوقاية منه، وتعليم مقدم الرعاية 

واملريض متارين نطاق الحركة والتموضع عىل جانب الرسير.

إدارة العالج املهني: مستقل يف أغلب أنشطة الحياة اليومية، مبا يف ذلك التغذية، ارتداء املالبس يف الجزء العلوي )يف الكريس(، تحميم األجزاء العلوية والسفلية من الجسم، 

االنتقال إىل املرحاض واستخدام املرحاض، االنتقال يف كل املستويات، واملهارات األساسية واملتقدمة للكرايس املتحركة. التثقيف حول تعديل املنزل وتحقيقه، وبدأ العودة إىل 

العمل واألنشطة الرتفيهية )فنان( واستعاد دوره السابق يف عائلته ومجتمعه.

نفيس: إدراك تقديم املشورة بشأن النتائج الوظيفية املتوقعة، عالج االسرتخاء العميق، جلسة فردية / جامعية حول إعادة اإلدماج اآلمن يف املجتمع، وتعليم املجموعة حول 

الجنس والخصوبة بعد إصابات الحبل الشويك، والتثقيف بشأن حقوق اإلعاقة، للمشاركة بنشاط يف جميع أنشطة إعادة التأهيل، مبا يف ذلك العالج باملوسيقى واليوغا.

قدم قسم خدمة الكرايس املتحركة كريس متحرك ثاليث العجالت.

قياس النتائج الوظيفية: AIS عند الدخول: T12 AIS- A؛ رصف AIS: T12 AIS –مقياس استقاللية الحبل الشويك عند الدخول: 10 مقياس استقاللية الحبل الشويك عند 

الرصف: 69

إعادة اإلدماج يف املجتمع: كان يعمل مستشاًرا لألقران يف SIRC منذ عام 2016. منوذج دور فعال للمصابني حديثًا بإصابة الحبل الشويك. فنان ممتاز!
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  انتبه ملخاطر مضاعفات إصابات الحبل الشويك واعمل عىل العالمات املبكرة باستخدام التقنيات املناسبة، وتواصل مع الفريق متعدد التخصصات 
ومراقبة واستخدام املنتجات املساعدة ونصائح الصيانة

  قم بإرشاك مقدمي الرعاية من بداية العالج. توفري معلومات عن التشخيص والتكيف واحتياجات الرعاية املستمرة للمساعدة يف دعم كل من 
املريض واألرسة عىل املدى الطويل

ضامن فهم التشخيص   

  يعد التقييم وتحديد األهداف مع املريض ومقدم الرعاية أمرًا بالغ األهمية لتسهيل التقدم املستمر بعد مرحلة إعادة التأهيل 
املبكرة واملساعدة يف نقل احتياجات الرعاية املستمرة عىل املدى الطويل

أساسية                                           نقاط 
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املراجع

وجهات نظر دولية حول إصابات الحبل الشويك WHO/ISCoS، منظمة الصحة العاملية،2013

دراسة وصفية إلصابة الحبل الشويك املرتبطة بالزلزال يف نيبال جروفز يس يس وآخرون. الحبل الشويك 2017 

الفريق الطبي للطوارئ: املعايري والتوصيات الفنية الدنيا إلعادة التأهيل منظمة الصحة العاملية 2016 

 نظرة عامة للفريق بأكمله، وحدات العالج الطبيعي، العالج املهني. متاح عىل:

 www.elearnsci.org

www.physiotherapyexercises.com

www.spinalistips.se/en

MASCIP 2009 املبادئ التوجيهية للرابطة متعددة التخصصات ألخصائيي إصابات الحبل الشويك )SCI( نقل ومعالجة املرىض الذين يعانون من إصابات حقيقية يف الحبل الشويك

 املبادئ التوجيهية النفسية يف إصابة الحبل الشويك ASCoN، 2015. متاح عىل:

https://ascon.info/wp-content/uploads/2018/05/psychosocial-guidelines15.pdf

ISCoS، 2015 حول اإلدارة الشاملة إلصابات الحبل الشويك ISCoS كتاب

مالحق

https://ar.disasterready.org/ ميكن إيجاده عىل

تقييم الفريق املتعدد التخصصات إلصابة الحبل الشويك  .1

ورقة غش التقييم  .2

التموضع، مبا يف ذلك امليل 30 درجة  .3

النتائج الوظيفية  .4

جواز سفر إصابات الحبل الشويك  .5

اختصارات إصابات الحبل الشويك  .6

http://www.elearnsci.org
http://www.physiotherapyexercises.com
http://www.spinalistips.se/en
https://ascon.info/wp-content/uploads/2018/05/psychosocial-guidelines15.pdf
https://ar.disasterready.org/
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 الفصل التاسع: إعادة التأهيل

املبكر للحروق

األهداف:

بنهاية هذا الفصل، سوُف تكوُن قادًرا عىل: 

اإلملام بأنواع الحروق ودرجاتها  

إجراء تقييم أسايس لشدة الحروق   

فهأمسلوب العالج الجراحي للحروق  

وضع وتقديم خطة عالج إعادة التأهيل أل إصابات الحروق الحادة   
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شعر

غدد دهنية

العضالت
الرشين

الدهون، الكوالجني، األرومة الليفية
غدد عرقية

شعريات

نهايات حسية

طبقة الجلد الخارجية

األدمة

النسيج تحت الجلد

 الفصل التاسع:

إعادة التأهيل املبكر للحروق

املقدمة

يؤكد إيسيلامن وآخرون أن إصابات الحروق ميكن أن تؤدي إىل صعوبات كبرية ومعقدة قد تعيق عملية إعادة التأهيل، نظرًا للمضاعفات طويلة املدى واملشكالت النفسية 

ذات الصلة. ويظهر ذلك بشكل خاص يف البلدان ذات الدخل املنخفض إىل املتوسط، حيث قد يكون الحصول عىل الرعاية الطبية والعالجية الكافية يف الوقت املناسب 

محدوًدا للغاية.

بغض النظر عن السياق، تعكس العروض التقدميية للحروق التي تحدث أثناء النزاعات والكوارث تلك الحروق الصناعية أو املنزلية الشائعة. سيكون عالج هذه الحروق مامثاًل لها.

يتُوقع أن يصاحب إصابات النزاعات / االنفجارات، اإلصابة باملزيد من الصدمات املركبة، عىل سبيل املثال، حرق فوق الكرس باإلضافة إىل ارتفاع خطر تلوث الجروح. يجب 

تنظيف الجروح مبدئيًا ثم تركها مفتوحة بضامدة واقية لتغطية   األغالق األسايس املتأخر ملنع حدوث العدوى. يجب إزالة الشظايا التي يسهل الوصول إليها؛ ومع ذلك، 

إذا كان هناك خطر لحدوث تلف شديد يف األنسجة أثناء البحث عن جزء من الشظايا، فسيتم تركها يف مكانها. ميكن أن تتسبب اإلصابات الناتجة عن االنفجارات يف إصابة 

األنسجة الرخوة والعظام بقصور شديد، باإلضافة إىل إصابات الحروق املصاحبة وإصابة األعضاء املجوفة، مثل األمعاء والرئتني. تتطلب هذه اإلصابات إجراء تقييامت دقيقة 

بصفة مستمرة. من املحتمل أن تسبب الحروق الكيميائية، مثل النابامل والفوسفور، حروقًا أكرث حدة وبالتايل يتم إعادة تأهيلها بنفس طريقة إعادة تأهيل الحروق العميقة.

ترسي املبادئ ذاتها يف عالج الحروق الناتجة عن سيناريوهات الصدمات املتعددة مع مراعاة التدابري االحتياطية ذات الصلة.

يف رعاية الحاالت الحرجة املصابة بالحروق الكربى، ستشمل اإلدارة الطبية ما ييل: إنعاش بالسوائل وعالج مجرى الهواء التنفيس و تنظيف الجروح، وإذا تطلب األمر، قد 

تنطوي عىل إجراءات جراحية، مثل الشق الجراحي أو  قطع اللفافة أو كالهام.

يبدأ إعادة تأهيل إصابات الحروق من اليوم األول من اإلصابة، مبارشًة خالل فرتة التئام الندب، وغالبًا متتد لسنوات بعد اإلصابة، خاصة فيام يتعلق بالوقاية من التقفع ويف 

األطفال حيث ال يكتمل النمو.

الرسم البياين 1: ترشيح ال جلد
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طبقة الجلد الخارجية

سطحية جلدي سطحي جلدي عميق كامل الُسّمك أو السامكة

تحت الجلد

األدمة

الرسم البياين 2: عمق إصابات الحروق

الجدول 1: درجات خصائص الحروق

مخطط درجات الحروق

مدة الشفاء والتشخيصالحساسية لألملشكل الحروقاألنسجة التالفةدرجات الحروق

سطحية

)حرقمن الدرجة األوىل(

 الطبقة الخارجية للجلد

)الطبقة القرنية(

احمرار  

  تشّكل النفطات غري شائع

وذمة خفيفة  

  انخفاض تدفق الدم إىل الجرح 
الناجم عن ارتفاع الضغط 

وإعادة امتالء الشعريات

  أقل من 14 يوًما امل شديد

  ال يُتوقع ظهور 
ندوب عىل املدى 

الطويل

سطحية

حرق جزيئ السامكة )حروق 

سطحية جزئية السامكة(

)حرقمتوسط من الدرجة الثانية: 

سطحي(

  الطبقة الخارجية للجلد 
بأكملها

  الطبقات العلوية من األدمة

  تلف بعض بصيالت الشعر 
والغدد العرقية والدهنية

احمرار  

نفطات  

رطوبة تحت الجلد  

وذمة  

  انخفاض تدفق الدم )إعادة 
امتالء الشعريات(

مؤمل للغاية

شديد الحساسية

20-7 يوًما  

  قد تسبب ندوب 
يف حاالت نادرة

تغري صباغي  
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مخطط درجات الحروق

مدة الشفاء والتشخيصالحساسية لألملشكل الحروقاألنسجة التالفةدرجات الحروق

حرق عميق

جزيئ السامكة )حروق عميقة 

جزئية السامكة(

)حرقمن الدرجة الثانية: 

عميق(

  التهاب وتلف شديد يف األدمة

  تلف معظم النهايات العصبية 
وبصيالت الشعر والغدد 

العرقية

  متغري اللون )أبيض مع أحمر، 
عىل سبيل املثال، مبقع(

رطب أو شمعي جاف  

بثور بشكل عام  

  نقص أو بطء إعادة امتالء 
الشعريات

  تشّكل الشق الجراحي

أقل حساسية تجاه األمل

نتيجة تلف النهايات 

العصبية

  يصعب تحديد مدة 
التعايف بحد أدىن 

21 يوم أو أكرث

  تكّون الندوب

  أخطار التفقع

  قد يحتاج إىل ترقيع 
الجلد، خاصًة إذا 

مل يُشفى خالل 

21-15 يوًما

حرق بكامل

سامكة الجلد

)حرقمن الدرجة الثالثة(

تلف جميع طبقات الجلد أو ضمورها )يف الحاالت 

الحادة(؛ قد يكون بسبب الدهون أو العظام )تتلف 

الطبقة الخارجية للجلد أو األدمة وتحت الجلد أو 

تضمر يف الحاالت الحادة(

  أبيض، متفحم، جاف، غري مرن 
)مشدود(

عدم تكّون نفطات  

  إذا كانت محيطية - فيمكن 
أن يكون لها تأثري عاصب ومن 

ثم يلزم إجراء عملية الشق 

الجراحي

ال يوجد إحساس باألمل 

من مستقبالت األمل 

الجلدية املفقودة، 

ولكن الوضع غالبًا ما 

يكون مؤملًا للمريض 

ويجب االنتباه إىل 

أن األمل سيزداد بعد 

التنظيف الجراحي 

األول

  ندوب شديدة 
الحّدة

  أخطار التفقع

  عدم تجدد خاليا 
الجلد

  يلزم إجراء  إزالة و 
وتطعيم الجلد

  قضاء فرتة طويلة 
تحت الرعاية 

الطبية

 مالحظة: ميكن أن يكون إلصابات الحروق عرض مختلط من حيث العمق، خاصًة الحروق الحرارية والكهربائية

)اإلصابة الداخلية - قد ال تكون الجروح الناتجة عن دخول الرصاصة أو خروجها مرئية/ واضحة عىل الفور(.

مالحظة

التقييم

تقييم املنطقة املُصابة بالحرق

يتم قياس مساحة الجسم املترضر من الحرق من خالل قاعدة التسعات, معربًا عنها كنسبة مئوية، عىل سبيل املثال يعني حرق ٪15 من قاعدة التسعات أن ٪15 من إجاميل 

مساحة سطح الجسم تعرضت للحرق أو الرضر.

الطريقتان األكرث شيوًعا لتسجيل مساحة اإلصابة هام"قاعدة التسعات"و "مخطط لوند وبرودر البياين" )الحظ أن البالغني واألطفال لديهم مخطط نسب مئوية مختلف( 

موضحة يف الفصل السابع من كتاب إعادة التأهيل اليدوي يف الكوارث املفاجئة, الصفحة 196.
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الرسم البياين 3: مخطط لوند و برودر البياين

أ أ

1

13 13
2 2 2 2

½1 ½1 ½1 ½1

½1 ½1 ½1 ½11

ب ب ب ب

½2 ½2

ج ج ج ج

¾1 ¾1
¾1 ¾1

%

فقدان جزيئ من املنطقة

سمك الجلد

فقدان كُّل من 

سمك الجلد

الرأس

الرقبة

جذع أمامي

جذع خلفي

الذراع اليمنى

الذراع اليرسى

اإلليتان

األعضاء التناسلية

الساق اليمنى

الساق اليرسى

إجاميل الحرق

بالغالعمر 15  سنة العمر 10 سنواتالعمر 5 سنواتالعمر  سنة واحدة حديث الوالدةاملنطقة

أ = ½ الرأس

ب = ½ أحد الفخذين

ج = ½ أحد الساقني السفليتني

تُستخدم نسبة قاعدة التسعات لحساب متطلبات السوائل، وتُعد أكرب مؤرش للبقاء والنتيجة النهائية إىل جانب درجة الحرق.

حرق كبري: أكرث من ٪30 من قاعدة التسعات للبالغني؛ أكرث من ٪20 من قاعدة التسعات لألطفال.

سيؤثر موقع الحرق ونوعه أيًضا عىل وخامة اإلصابة وتأثريها الوظيفي عىل املريض، عىل سبيل املثال ميكن أن يكون الحرق العميق لكلتا اليدين شديًدا جًدا من الناحية 

الوظيفية للمريض، عىل الرغم من أن نسبة قاعدة التسعات منخفضة نسبيًا. ال ميكن للحرق الكهربايئ أن يغطي سوى نسبة صغرية من قاعدة التسعات، ولكن ميكن أن 

يكون تأثريه كارثيًا عىل املريض بسبب الرضر الداخيل املحتمل؛ كام أن املريض يكون ُعرضة لخطر رضورة برت أطراف للسيطرة عىل اإلصابات.
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٪9 )الرأس والرقبة بالكامل(

نسب اإلصابة في البالغين نسب اإلصابة في األطفال

%18 )الظهر(

%18 )الظهر(

%18 )المقدمة(

18%

18%

13.5%13.5%

18%

18%

1%

1%

9%

9% 9%

9%

الرسم البياين 4: قاعدة التسعات

رعاية الطوارئ لعالج الحروق

تقييم:

م = املجرى الهوايئ

ت= التنفس )أي عالمات إلصابة استنشاقية قد تتطلب تنبيب اتقايئ، متبوًعا بالعالج الطبيعي للصدر( وقد يلزم إجراء عملية الشق الجراحي لعالج الحروق العميقة أو كاملة 

الُسّمك يف الصدر )والبطن عند األطفال(

م = الدورة الدموية )قد يلزم إجراء عملية الشق الجراحي للحروق املحيطية كاملة الُسّمك يف األطراف(

ق = اإلعاقة )عدم وجود إصابات ناجمة، مثل إصابة الرأس(

ع = التعرض )تقييم منطقة إصابة الحروق ودرجتها(

س = السوائل )تقع مسؤولية حساب متطلبات السوائل وإدارتها - عىل عاتق الفريق الطبي(. يلزم إنعاش السوائل ملنع صدمة نقص حجم الدم لجميع الحروق التي تزيد عن 

٪10 يف األطفال و ٪15 يف البالغني.

املضاعفات: )املؤرشات الخطرية(

صدمة نقص حجم الدم/ عدم كفاية إنعاش السوائل )قليل جًدا أو كثري جًدا(  

العدوى  

متالزمة املقصورة )شحوب، انعدام النبض، األمل، اإلحساس الجانبي، الشلل(  

إدارة غري كافية لألمل  
قد ترتفع شدة إصابة الحروق وفق العوامل اآلتية:  

مختلف األعامر من أصغرها إىل أكربها  
األعراض املصاحبة  

اإلصابات ذات الصلة، عىل سبيل املثال الكسور  
اإلصابة االستنشاقية  

مكان الحروق: الوجه/ العينان/ األذنان/ اليدان/ العجان /القدمني  
اإلصابات الناجمة عن الصدمات الكهربائية  

اإلصابات الناجمة عن االنفجارات  
سوء التغذية )مبا يف ذلك فقر الدم(  
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*مع التقييم والعالج، اتبع دامئًا نهًجا منظاًم

يُرجى اتباع نهج "املجرى الهوايئ والتنفس والدورة الدموية واإلعاقة والتعرض" ليشمل الرعاية الطبية الكاملة )انظر دراسات الحالة للحصول عىل أمثلة(

  _____________________________________________________________________________________________________________ أسباب اإلصابة بالحروق: 

نوع الحرق/ اإلصابة: حريق/ لهب/ صدمة كهربائية/ كيميائية )قلوية/ حمضية / أخرى( / انفجار/ أخرى:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

إصابة استنشاقية: نعم/ ال )انظر قسم "العالج" للتعرف عىل العالمات واألعراض التي يجب االنتباه إليها(

أي إصابات/ حاالت مرضية أخرى:   

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________ التاريخ الطبي السابق ذا الصلة:  

 التاريخ االجتامعي: ُمدخن: نعم/ ال  ______________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________ تاريخ األدوية والعقاقري:  

 __________________________________________________________________________________________________________________________ املهنة:  

اليد املهيمنة: /األكرث إستخداماّ اليمنى/ اليرسى/ كالهام  ________________________________________________________________________________________ 

الرئييس:

 _____________________________________________________________________ كفايف: نعم/ ال   سطحي  

 ____________________________________________________________________ املفاصل املُصابة:   جزيئ الُسّمك  

 __________________________________________________________________ بنية الوجه املُصابة:   كامل الُسّمك  

 ______________________________________________________________ إصابة استنشاقية: نعم/ ال    

العالج الجراحي )تقييم مرحلة ما قبل إعادة التأهيل(:

طعم جلدي مشطور: نعم/ ال

 _______________________________________________________________________________________________________________________ التفاصيل:     

 _____________________________________________________________________________________________________________________ موضع املتربع: 

 _________________________________________________________________________________________________________ سديلة: نعم/ ال      التفاصيل:  

 _________________________________________________________________________________________________________________ تدخل جراحي آخر: 

 ________________________________________________________________________________________________ األمل )املكان والوصف و سلم قياس الرؤية(  

 _________________________________________________________________________________________________________________________ الحركة:  

 _________________________________________________________________________________________________________________ الجروح/ العدوى*  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________ ندبة  

وذمة*  __________________________________________________________________________________________________________________________ 

املدى الكامل للحركة - نشط/ سلبي يف املفصل املُصاب

 ________________________________________________________________________________________________________________________ الوظيفة:  

تقييم أويل إلخضاع الحروق للعالج الطبيعي
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4.5%

4.5% 4.5%

18%

18%

9% 9%

1%

7% 7%

*انتبه*

 قد تتعمق الجروح بسبب، عىل سبيل املثال: اإلصابة بالعدوى ونقص التغذية وسوء املعالجة وقد يؤدي سيناريو تحبيب األنسجة وتأخري تطعيم

الجلد والتئام الجروح لكارثة فيام يخص تجنب تكّون الندبات الكبرية ومنع التقلصات. انتبه أيًضا إىل أي عالمات تشري إىل الشعور بالضيق النفيس.

يُعد التقييم املستمر للحروق واملدى الكامل للحركة خطوة مهمة، وكذلك التقييم للتحقق من اإلصابة بالعدوى.

العالج

يبدأ عالج إعادة التأهيل عىل الفور )مبجرد استقرار  ديناميكا الدم(.

تضمن تركيز التأهيل يف هذه املرحلة الحادة ما يل:

الرعاية التنفسية  

إدارة الوذمة  

تحديد الوضعية والتجبري وتخفيف الضغط  

التحريك/ مامرسة التمرينات مبكرًا وتدريجيًا  

الحفاظ عىل األداء الوظيفي  

التعليم  

الرعاية التنفسية

اإلصابة االستنشاقية: انتبه إىل العالمات أو األعراض التي قد تشري إىل اإلصابة بحروق استنشاقية، مبا يف ذلك:

حروق يف الوجه أو الرقبة أو الجذع العلوي  

حروق شعر األنف  

بلغم كربوين أو جزيئات السخام أو البلعوم  

تغيري يف الصوت مع بحة  أو سعال شديد  

ضيق التنفس، رصير  

4.5%

4.5% 4.5%

9% 9%

18%

4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

9% 9% 9% 9%
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التهاب جلدي أو تورم يف البلعوم عند إجراء التمثيل البرصي املبارش  

تاريخ انخفاض الوعي  

أدوات تحقيق هذه األهداف:أهداف العالج الطبيعي:

  معالجة مجرى الهواء )بعد عقد مناقشة مع الفريق الطبي(

إزالة إفرازات الشعب الهوائية الزائدة  

رفع أداء تبادل الغازات  

الوقاية من انخامص الرئة أو عالجه أو كالهام  

الحفاظ عىل التمدد الصدري و الحركة العامة  

تجهيز الوضعية – الوضعيات   

تجهيز الوضعية إلدارة وذمة الوجه - اجلس املريض  

تجهيز الوضعية لزيادة تصفية اإلفرازات والتهوية  

تجهيز الوضعية – الوضعيات   

تقنية تضخم الرئتني  

  الشفط 

محلول ملحي/ الرتطيب  

دورة التنفس النشطة  

تقنية الزفري القرسي  

  الهتزاز/ القرع )إذا مل يكن أي من طرق العالج اليدوي أو 

النشط املذكورة أعاله خياًرا )خاصًة لألطفال الصغار(

املعالجة باألكسجني  

التحريك  

إدارة األمل  

إدارة الوذمة

الوذمة هي استجابة طبيعية لإلصابة وإلنعاش السوائل )ملحوظة مهمة لتجنب اإلفراط يف اإلنعاش(.

قد تؤثر الوذمة عىل التئام الجروح.

يف املراحل الحادة، ميكن السيطرة عىل الوذمة والحد من آثارها عن طريق:

  تجهيز الوضعية املناسبة: عىل سبيل املثال رفع اليدين فوق مستوى القلب مع متديد املرفقني )ميكن أن يؤدي ثني الكوع إىل تجمع الوذمة حول الكوع 
وميكن أن يؤدي ثني املعصم إىل تكّون وذمة كبرية يف اليد(

تحفيز أداء املضخة العضلية من خالل الحركة الفاعلة  

يجب أن يجلس املرىض الذين يعانون من وذمة الوجه بزاوية 45 درجة عىل األقل حتى يف الليل )حسب تدابري السالمة(  

يجب أن تكون الضامدات ثابتة مع السامح بالحد األقىص للحركة فاعلة لجميع املفاصل  

تجهيز الوضعية والتجبري

تحديد الوضعية الصحيحة رضوري ملنع التقلص

  يُتبع تجهيز الوضعية بشكل وقايئ يف حالة عدم وجود عالمة عىل فقدان املدى الحريك وميكن استخدامه  لزيادة املدى الحريك إذا ثبت فقدان مجال 
الحركة

  عادًة ما يتخذ مرىض الحروق أوضاع الراحة، خاصة يف البيئات منخفضة املوارد حيث يكون الحد من األمل ضئياًل؛ بشكل عام، يرسي هذا يف منط االنثناء/
العطف ستظل املفاصل حرفياً يف موضع الراحة مبرور الوقت حيث تتكيف الندبة النامية مع الوضع املخترص
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اإلبعاد والدوران الخارجي

البسط

التناسق المستقيم

ال دوران  خارجي او عطف /انثناء

استقامة

انثناء/ عطف بتجاه ظهر القدم 

تمديد/ فرط التمديد

20°

90°

تجهيز الوضعية املضادة للتشوهات:

✔  إبعاد الكتفني حتى 90 درجة، املبعدة أفقياً بزاوية 
20 درجة، باإلضافة إىل تحفيز الدوران مع التمديد

عظمة الكتفني – انقباض, إنخفاض  ✔

✔  الذراعان يف وضع دوران الطبيعي  والساعدان مستلقيان

املرفقان ممتدان  ✔

✔  متديد املعصم 40-30، مع انثناء املفصل الُسلمّي 
70-45، وامتداد السالميات، وإبعاد اإلبهام ومقابلته

الرقبة ممتدة قليالً )دون وسادة(  ✔

✔  إبعاد الوركني قلياًل مع التمديد الكامل، مع منع 
الدوران الخارجي

انتبه ملناطق الضغط أثناء تجهيز الوضعية. تُعد منطقة الحرق اكرث عرضة للتدهور والتوسع إذا تعرضت للضغط املستمر واملناطق غري املترضرة بالحرق عرضة أيًضا للتدهور، 

حيث يعاين العديد من مرىض الحروق يف ظروف ضعف املوارد من سوء التغذية.

التجبري

ُمخصص عموًما إىل

وضع األطراف/ املفاصل يف وضع الراحة عند/ حسب الحاجة لتقليل مخاطر اإلصابة بالتقلص.  

حامية رُقع الجلد أو السديلة أثناء مرحلة الشفاء األولية/ اتباع مرحلة ما بعد العملية عىل النحو املطلوب.  

مالحظة: قد تحتاج الجبائر إىل إعادة تشكيل بعد تغيري الضامدات والتكيف، عىل سبيل املثال حدوث تغيريات يف التورم خاصًة بالنسبة لليد.

مالحظة

ملحوظة: لالطالع عىل التدابري االحتياطية لرتكيب الجبرية يُرجى الرجوع إىل قسم 

 https://ar.disasterready.org/ التجبريالكوارث عرب

التحريك والحفاظ عىل األداء الوظيفي

هذا أمر رضوري لضامن عودة املريض إىل حياته الطبيعية واملشاركة يف أنشطة حياته. يتم تحقيق ذلك من خالل القيام بتمرينات خفيفة ملجال الحركة، التي يجب أن تتسم بالبطء 

والسالسة لتجنب الشعور باألمل واإلصابة بااللتهاب، باإلضافة إىل املشاركة يف املهام الوظيفية، خاصًة تحفيز مستوى معني من االستقالل يف الرعاية الذاتية والتحرك بشكل تدريجي )امليش/ 

الحركة قدر اإلمكان( يف وقت مبكر من مرحلة إعادة التأهيل.

مجال الحركة ووحدة العناية املركزة

https://ar.disasterready.org/
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التعليم

التفكري يف املستقبل– يُعد تعريف/ إعطاء معلومات املريض ومقدمي الرعاية ذات الصلة أمرًا أساسيًا ويجب أن يشمل:

  مترينات أساسية ملجال الحركة والتمدد. قد يخىش للمريض القيام بأي حركة، خاصًة مع إشارة املعالج إىل أهمية الحركة الفاعلة املبكرة جًدا للمفاصل 
بينام ال يزال الجرح يف مرحلة الشفاء. من املهم أن ترشح للمريض )ومقدمي الرعاية/ األرسة( سبب قيامنا بذلك، خاصًة للوقاية من اإلصابة بالتقلصات

  األطر الزمنية املتوقعة لشفاء الجروح والتئام الندوب لضامن مشاركة املريض يف نظام إعادة التأهيل الذي غالبًا ما يكون طويل األمد - سيكون لهذا 
صلة مبارشة مع اإلدارة املستمرة يف تجهيز الوضعية، والحركة الفاعلة، وبعد ذلك يلزم القيام مبزيد من التمدد والتمرينات من خالل مامرسة األداء 

الوظيفي

  توقعات حدوث، عىل سبيل املثال: تأخر التئام الجروح والحكة )الحكة الشديدة( واإلحساس املتغري )خاصًة فرط الحساسية( وتكّون التقلصات وإدارتها

  إدارة الندوب: حول التئام الجروح بالكامل، نصيحة عن تدليك الندبة وتقنية الرتطيب والنظام اليومي مع كريم مطري عادي )تعرف عىل الخيارات 
املناسبة من مصادر محلية(، باإلضافة إىل الضغط. إذا مل تكن مالبس الضغط متوفرة، فأنصح بالخيارات البديلة اآلمنة واملناسبة، عىل سبيل املثال 

tubigrip استخدام ضامدات الضغط، الضامدات األنبوبية، عىل سبيل املثال ضامدات

  مامرسة األنشطة الوظيفية )خاصًة مهام الرعاية الذاتية، مثل التغذية( قدر اإلمكان ملنع املضاعفات املرتبطة براحة الرسير املستمرة، وتعزيز مجال 
الحركة واملساعدة يف استعادة حس االستقالل

  نظام التجبري مثل االلتزام بتوقيت - إزالة الجبائر وتركيبها فيام يتعلق بتناول الطعام والرشاب والرعاية الشخصية والسالمة أثناء اتباع نظام التآكل، مبا 
يف ذلك رعاية الضغط

العوامل التي قد تؤدي إىل تفاقم املخاطر عىل سبيل املثال اإلصابة بالعدوى يف املناطق املحيطة )التطهري(  

مراعاة يُرجى 

تأثري عامل العمر واألعراض املصاحبة عىل الشفاء واملضاعفات  ✔

الدور الذي يلعبه العرق والثقافة يف النتيجة املتوقعة  ✔

اإلصابات املُصاحبة )كسور وبرت وإصابات استنشاقية(  ستؤثر عىل التعايف  ✔

املضاعفات الثانوية للحروق، مثل تََعظٌُّم املُْنتَِبذ، وإصابة االستنشاق الحادة وفشل رُقع الجلد/ السديلة )مثل قوى القص والعدوى(  ✔

✔  مكان الحرق، عىل سبيل املثال رقعة سطحية صغرية عىل الساعد، اتخذ التدابري الالزمة برسعة وتوقع املزيد من املضاعفات مقابل اإلصابة 
بنفس نوع الحرق عىل القدم - مام يقتيض املزيد من الحذر لضامن التعايف مع إدارة الوذمة وتوقع أطر زمنية أطول لفرتة التعايف
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الجدول 2: خيارات اإلدارة الجراحية لرعاية الحروق

املالحظات/ التحذيراترعاية ما بعد العالجتفاصيل العمليةالجراحة

يُستخدم طعم جلدي مشطور إلنعاش الحياة طعم جلدي مشطور

وتحسني التئام الجروح وتحفيزها

يعتمد جميع تطعيم الجلد عىل إمدادات الدم 

األساسية، لذا يجب استئصال األنسجة املترضرة 

بالحرق وصوالً إىل مصدر النزيف الصحي

  مأخوذة من منطقة مانحة 

من الجلد السليم عىل جسم 

املريض، عادًة من الفخذ أو 

فروة الرأس يف حاالت األطفال

  مأخوذة من رشيحة من 

األدمة. غالبًا ما يتم فتحه عىل 

شكل نافذة أو تشبيكه لتوسيع 

الجلد والسامح بالتخلص من 

اإلفرازات

 تطعيم الجلد فوق أو بالقرب من املفاصل:

  إيقاف الحركة ملدة خمسة أيام  حتى يسمح 

الجراح  بالبدء بالحركة إذا كان الجزء مقيد 

الحركة مع ضامدات ضخمة أو مربوطة يف 

غرفة العمليات، فقم برتكيب جبرية/  لوح 

خلفي - بعد مناقشة الجراح

  تأكد من أن الجبرية لن تتسبب يف تلف 

املنطقة

  يتم التغيري األول للضامدة يف منطقة  

التطعيم خالل من 48 ساعة إىل خمسة 

أيام

  يتم التحريك بشكل تدريجي خالل 5-7 

أيام بعد  التطعيم، بعد ذلك لن توجد اي 

قيود عىل الحركة بعد سبعة أيام 

 التطعيم فوق منطقة خالية من املفاصل:

  يُسمح بالحركة عادًة من 48 ساعة ما مل 

يكن هناك سبب محدد لعدم السامح 

بذلك. بالنسبة إىل  تطعيم األطراف 

السفلية، قد يويص بعض الجراحني 

مبامرسة الحركة املبكرة. يف حاالت أخرى 

قد يُوىص بخالف ذلك؛ االنتظار ملدة 3-5 

أيام )كمعدل متوسط( للقيام بالتغيري 

األول للضامدة قبل تأكيد السامح بتمشية 

املريض

تأكد من أن الطرف السفيل ُمزود بضامدة داعمة، عىل سبيل 

املثال ضامدة كوبان/ ضامدة مرنة قبل التحريك

  يستغرق شفاء املنطقة املانحة أسبوعني 

وقد يكون مؤملًا للغاية. ولكن مبجرد 

الشفاء، ميكن إعادة االستعانة بتلك 

املناطق ألخذ املزيد من الجلد

  يف البيئات ذات املوارد املحدودة، غالبًا ما 

يتم تأخري الطعم الجلدي املشطور والحد 

منه، مام يؤدي إىل نتائج دون الحد األمثل، 

لتشمل املزيد من خطر اإلصابة بالعدوى 

والندوب

  ميكن أن يبدأ ترطيب املنطقة مبجرد 

التئامها وتدليك الندبة عندما تصبح 

املنطقة مستقرة

  يف حالة الحروق الشديدة، قد تكون أي 

منطقة من الجلد غري املترضرة بالحرق 

منطقة مانحة

  تطعيم كامل

الُسّمك للجلد

  يشمل التطعيم  كامل الُسّمك 

الطبقة الخارجية للجلد 

واألدمة بأكملها، لذلك يجب 

إغالق املنطقة املانحة مبارشًة.

  تقع املناطق املانحة الشائعة 

خلف األذن و الفخذ

وفًقا للعالج الالحق للطعم الجلدي املشطور، ما مل يكن 

التطعيم  كامل الُسّمك للجلد أعىل مفصل مثل اليد عندما 

يكون هناك تركيز أقل عىل تقييد الحركة من خالل التجبري - 

يُرجى االستعانة بالجراح

  ال يُتبع التطعيم كامل الُسّمك للجلد 

بشكل شائع يف عالج الحروق الحادة 

)برصف النظر عن الجفون( ولكن ألغراض 

ترميمية
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املالحظات/ التحذيراترعاية ما بعد العالجتفاصيل العمليةالجراحة

يتم استخدام الُسدل /طيات مللء العيوب ُسدل /طيات 

عندما ال يكون الجرح قاباًل للتطعيم مثل األوتار 

املكشوفة والعظام وما إىل ذلك.

عىل عكس الطعم الجلدي املشطور، تأيت الُسدل/

الطيات مع إمدادات الدم الخاصة بها )ميكن 

أن تشمل الجلد واللفافة والعضالت والعظام 

وما إىل ذلك(

تتعد أنواع الُسدل /الطيات، وبالتايل فإن املناقشة مع الجراح 

أمر أسايس لضامن تقديم رعاية إعادة تأهيل آمنة ومالمئة بعد 

الجراحة. الطعم  العنقي هو رشيان الحياة للسديلة الجديدة 

ويحتاج إىل وقاية حتى يتم استعادة تدفق الدم - عادًة ما 

تستغرق العملية ثالثة أسابيع

املبادئ األساسية لرعاية السديلة بطريقة آمنة: 

ال تقم بلف أو متديد أو ضغط أي جزء من إمدادات الدم

تجنب حركة القص من خالل التموضع أو املناولة

  تشمل أسباب فشل السديلة: التوتر 

وااللتواء والضغط وااللتهابات وتجلط 

األوعية الدموية

  غري شائع االستخدام يف رعاية الحروق 

الحرجة )باستثناء الحروق الكهربائية أو 

الحروق شديدة الُعمق أحيانًا مع األوتار 

املكشوفة أو املفاصل أو العظام دون 

الغشاء الضام املبطن للعظام(، ولكنها 

شائعة يف إعادة بناء الحروق وتُستخدم يف 

عالج إصابات األنسجة اللينة الحادة

  يلزم مراقبة اآليت باستمرار: اللون ودرجة 

الحرارة والنسيج وإحكام السديلة لضامن 

قابلية االستمرار

يلزم رفع املناطق التي تم تطعيمها أو تركيب سديلة لها بعد العملية. يُعد تقليل القص وعدم إعاقة تدفق الدم أمًرا أساسًيا، لذا فإن الرتكيب يجب أال يكون شديد اإلحكام.

! انتبه من العدوى!

هو السبب األكرث شيوًعا لوفيات املرىض الذين يعانون من إصابات الحروق بعد تعافيهم من اإلصابة األولية.

قد تؤخر العدوى بشكل كبري التئام الجروح يف املنطقة املانحة وتسبب فشل التطعيم والُسدل.

 ضامدات الجروح = الجزء الرئييس من إدارة الحروق: الضامدات النظيفة واملوضوعة بشكل صحيح

تحسن النتائج مع تطلب العديد من مناطق الجسم رعاية خاصة.

 ُمعالج إعادة التأهيل

يف غرفة العمليات

يف الصفحة التالية: هو جدول ملخص يهدف إىل إرشادك يف أسلوب العالج الخاص بك فيام يخص تجهيز الوضعية والتجبري وتحريك مناطق املفاصل املحددة التي قد تتعرض 

للرضر. تعتمد برامج التجبري وتجهيز الوضعية عىل شدة اإلصابة وقد يلزم اتباعها ملدة ستة أشهر عىل األقل لضامن فعاليتها.
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الجدول 3: توصيات التجبري وتجهيز الوضعية يف إعادة تأهيل الحروق

 الوضعية املضادة للتفقعأخطار التفقع املحتملةمكان الحرق

قد يتأثر الوجه بطرق عديدة، مبا يف ذلك الوجه

عدم القدرة عىل فتح الفم أو إغالقه وعدم 

القدرة عىل إغالق العينني متاًما وإغالق 

فتحات األنف

يلزم تغيري تعبريات الوجه وطريقة التمدد اليدوي للشفاه 

والعينني بانتظام

الفم: تحقيق متدد أفقي/ رأيس/ محيط بالنسيج حول الفم

* تُسهل بعض األجهزة امتداد الفتح الرأيس بشكل أسايس. قد 

يتم إضافة جهاز فتح الشفاه األفقي، وضامن أن التمرينات 

تشمل جميع الحركات

أجهزة فموية يلزم تعريف املريض بها. )ملحوظة، يُرجى 

مراعاة التدابري االحتياطية أثناء استخدام التجبري مع العناية 

باألسنان )خاصًة لدى األطفال الذين ال يزالون يف مرحلة منو 

الوجه ومتوضع األسنان(

أمثلة: خيارات من مصادر محلية للمواد املُستخدمة يف تركيب 

الجبائر: استخدام أنبوب أسطواين مبطن جيًدا أو مثبطات 

لسان خشبية مكدسة ومربوطة بأمان مع غالف بالستييك

تأكد من عدم عرقلة املجرى الهوايئ

مترينات الوجه:

فتح الفم واالبتسام ووضع الشفة العلوية عىل الشفة السفلية ووضع الشفة السفلية عىل الشفة العلوية وتجعيد الشفاه وسحب زوايا الفم للخلف ومتديد جانب الفم ونفخ الخدين وفتح العينني متاًما 

وإغالق العينني متاًما ونكز الذقن ومتديد الرقبة مرة أخرى مع بقاء الفم مغلًقا.

أنشطة أخرى للمساعدة يف مامرسة مترينات الوجه:

ردد حروف العلة األبجدية ببطء وبالغ يف كل حركة ثم استخدم ماّصة، وتناول تفاحة مع أخذ قضامت كبرية، ثم استخدم لسانك لتمدد شفتيك وخديك نحو الخارج.

أبِق فمك مفتوًحا قدر اإلمكان عند غسل أسنانك، واستخدم يديك لدفع خديك ألعىل للمساعدة يف إغالق عينيك.

 الوضعية املضادة للتفقعأخطار التفقع املحتملةمكان الحرق

انثناء الرقبة. سحب الذقن باتجاه الصدر مقدمة الرقبة

يقلل حركة الرقبة

مالمح الرقبة مفقودة

الرقبة يف حالة متديد )أيضا عند النوم(

ال وسادة خلف الرأس، لفة خلف الرقبة، عىل سبيل املثال 

منشفة ملفوفة / وشاح كبري

إمالة الرأس للخلف عند الجلوس. تجنب التمدد املفرط 

أثناء الليل

يف حالة عدم توفر طوق عنق  الرقبة الناعم، ميكن تصميم طوق 

العنق من أنابيب الشفط املرنة املقطوعة إىل أطوال وتعلق 

برشيط الصق.  طوق الرقبة  مبطن بشاش ناعم وصوف ومثبتة 

مع ضامدة
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 الوضعية املضادة للتفقعأخطار التفقع املحتملةمكان الحرق

الجانب الخلفي 

من العنق

الجلوس مع ثني العنق. االستلقاء مع وضع الوسائد خلف متديد العنق وحركات أخرى للعنق

الرأس

يصنع جبرية مامثلة عىل النحو الوارد أعاله

تدريبات العنق:

تدرب من خالل مجموعة سلبية ونشطة من أنشطة الحركة للرأس والرقبة، والتي تشمل األذن إىل الكتف )االنثناء الجانبي(، والذقن إىل الصدر )االنثناء(، والذقن إىل السامء )التمديد( والتناوب.

 الوضعية املضادة للتفقعأخطار التفقع املحتملةمكان الحرق

اإلبط أو الطية 

اإلبطية األمامية 

والخلفية

االستلقاء والجلوس - إبعاد الذراعني بزاوية 90 درجة بدعم األبعاد املحدود، ومتديد وثني

من الوسائد بني الصدر والذراعني. تشكيل الرقم مثانية من 

الضامدات أو الربط لتوفري متدد عرب الصدر

أمثلة:

استخدام أنبوب مصبوب من البالستيك أو POP )جص باريس(

)ضع يف اعتبارك أين تنتهي الجبرية عىل الذراع لضامن الضغط السلبي 

الصفري مع سحب الذراع ألسفل(

 إذا كان املرفق / الساعد متضمًنا، فقم بالتناوب

بني وضع االستلقاء ووضع االنبطاح(

األقدام:

وشاح عىل شكل حرف مثانية

متارين اإلبط / الكتف:

تدرب من خالل النطاقات النشطة والسلبية ملسارات حركة الكتف.

 الوضعية املضادة للتفقعأخطار التفقع املحتملةمكان الحرق

 الكوع

)ومقدمة الذراع(

اإلطالة املحدودة

)واالستلقاء املحدود(

التمديد واالستلقاء يف الغالب، حسب االقتضاء. يف حالة الحروق 

املحيطية، اعمل أيًضا عىل االنثناء واللف

عمل جبرية مع الكوع يف وضع التمديد ميكن استخدامها عىل 

سبيل املثال POP، كرتون مقوى )مبطن!(، أنبوب بالستييك 

مبطن، وكلها يجب أن يتم ربطها بأمان يف مكانها

متارين الكوع )والساعد(:

النشط و السلبي: امتداد و ثني الكوع و بسط وثني الساعد.
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 الوضعية املضادة للتفقعأخطار التفقع املحتملةمكان الحرق

الوضع املميز لليد املحروقة هو:اليد واملعصم

ثني الرسغ  

 MCPJ متديد أو فرط التمدد لـ  

)املفاصل السنعية(

  انثناء IPJ )املفاصل بني السالمية(

تقريب اإلبهام  

دوران / انحراف اإلصبع الصغري  

  الحروق معزولة عن راحة اليد: 

األصابع منبسطة ومثنية؛ سحب 

راحة اليد إىل الداخل

متدد املعصم 40-30 درجة، انثناء MCP لـ 70-60 درجة، 

مفاصل IP يف وضع التمديد، التبعيد  لألصبع الكبرية يف منتصف 

راحة اليد.

املعصم يف وضع متديد بشكل مفرط، ثني MCP عند الحد 

األدىن، ومتديد األصابع وتبعيدها

جبرية يف وضع POSI ) وضعية التثبيت االمن(

أمثلة: استخدم POP مبطنة، كرتون مقوى، أنبوب بالستييك 

مقولب، قالب سكوتش

اليد واملعصم: 

ستصبح هذه املفاصل مشدودة / متقلصة وستشوه اليد بشدة إذا مل يشجع املريض باستمرار عىل تحريك اليد واألصابع.

يف البداية، يحد األمل والوذمة من حركة اليد  

)FLAP / مامرسة قوية يف وقت مبكر )حيث ال يوجد تطعيم ذايت  

وضع ضامدة "ال تعيق الحركة" كثريًا!  

يُنصح أيًضا بإجراء متارين )إذا تطلب األمر( أثناء تغيري الضامدات  

مالحظه: االشتباه يف الوتر الباسط أو غطاء الوتر الباسط، يقترص عىل الحركات النشطة البسيطة فقط!
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التدريبات:

الوتر النشط املنزلق للمعصم )االنثناء والتمديد(؛ املساعدة السلبية عند الرضورة  

 ROM قد يحتاج املريض إىل مساعدة بسيطة مع الحركات - املساعدة الدقيقة عندما يكون( MCPJ األوتار النشطة املنزلقة لألصابع: مركب ومعزول، خاصة مع الرتكيز عىل الثني املعزول لـ  

النشط غري مكتمل(

ثني اإلبهام ومتديد IPJ املركب واملعزول  

التعارض: اإلبهام عىل األصابع الفردية "O" الحركات النشطة من طرف إىل طرف  

تبعيد /تقريب األصابع  

االنحراف  بتجاه عظمتي الكعربة والزند  

تشجيع األنشطة الوظيفية )العناية الذاتية / التغذية الذاتية / تصفيف الشعر / الخ( - ضع يف اعتبارك عمل مقابض لألواين، عىل سبيل املثال جبرية الساعد املصنوعة من األلياف الزجاجية املغطاة بالحشوة / الضامدة ثم 

ضامدة خفيفة عىل يد / ذراع املريض

االرتداء: عندما ينام املريض، عىل سبيل املثال، تشجيع املريض عىل استخدام يديه!

 ملحوظة: احرص عىل أال تكون جوانب الجبرية عالية للغاية، وأال تكون مقيدًة

 بإحكام أيًضا! ضع يف اعتبارك التورم املتغري يف الحجم، واملخاطر املرتبطة به،

وكذلك التغريات يف الشكل ، عىل سبيل املثال تغيري الضامدات.

قبضة ممتلئةقبضة مستقيمةألياف التيلالخطافاستقامة

تمديد الرسغتعليق الرسغ المترهل

ُمعالج إعادة التأهيل يف غرفة العمليات

 الوضعية املضادة للتفقعأخطار التفقع املحتملةمكان الحرق

)لحرق الفخذ األمامي( يجب االستلقاء يف وضعية االنبطاح مع ثني الورك؛ تقريب الورك.الفخذ )الورك(

متديد الساقني؛ مع عدم وضع وسادة خلف الركبتني

الحد من الجلوس وامليل عىل الجانب. االستلقاء عىل الجانب 

مع متديد الساقني؛ مع عدم وضع وسادة خلف الركبتني

بشكل مثايل، اسمح أيًضا ببعض التباعد بني الوركني

حشوة من الفوم لتسهيل التباعد

التباعد باستخدام املناشف / الوسائد امللفوفة وما إىل ذلك. 

بالستيك حراري مقولب

تعني العناية الشخصية عند دخول الحامم زيادة خطر اإلصابة 

بالعدوى، لذا يلزم التأكيد عىل العناية بالجروح والنظافة. مينع 

ثني الورك لوقت طويل، عىل سبيل املثال؛ الجلوس

متارين الفخذ )الورك(:

أنشطة ROM اإليجابية والسلبية لتباعد متديد االنثناء، والتقريب والدوران الداخيل والخارجي. إذا كان املريض مستقرًا مبا فيه الكفاية، فقم بالتدريب من وضع الجلوس إىل الوقوف، وحقق التوازن بني 

األنشطة، والحشد املبكر، واضبط وضع املريض يف الحالة العادية )يف جميع األوضاع( ومنط امليش )بدون ربط الورك أو التمديد املحدود(.

السطح األمامي؛ تجنب ثني الورك والتقريب. يعد التموضع يف وضعية  االستلقاء عىل البطن مفيًدا إذا مل يكن هناك موانع أخرى
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 الوضعية املضادة للتفقعأخطار التفقع املحتملةمكان الحرق

الجزء الخلفي 

للركبة

 متدد الساقني يف وضعيثني الركبة

االستلقاء والجلوس

 تركيب جبرية والركبة يف وضع التمديد.

 مواد يتم استخدامها كالسابق

 )POP / PVC، إلخ(

وضامدة أمان يف مكانها

تدريبات الركبة:

نطاق حركة الركبة النشط وغري النشط - مع الرتكيز عىل التمديد إذا كان الحرق يف الخلف. قد تحتاج الحروق يف الجزء األمامي من الركبة إىل تركيز أكرب عىل االنثناء النشط. متارين تشمل الوقوف عىل 

ساق واحدة، وامليش عىل الكعب )حتى مع متديد الركبة(، إلخ، والقرفصاء املتحكم فيها.

 الوضعية املضادة للتفقعأخطار التفقع املحتملةمكان الحرق

الكواحل 

والقدمني

القدمني هي هياكل معقدة وميكن سحبها 

يف اتجاهات مختلفة عن طريق األنسجة 

امللتئمة مام مينع الحركة الطبيعية.

الكاحل يف وضع بزاوية 90 درجة، استخدم الوسائد للحفاظ 

عىل الوضع. شجع الجلوس مع ضبط قدميك مستوية عىل 

األرض طاملا مل تظهر وذمة.

 الكاحل يف جبرية بزاوية

 90 درجة )راحية االرتكاز(

 باستخدامPOP مبطنة/

 قطعة من الكرتون مبطنة. 

 التثبيت يف الوضعية

األمنه**

** يف حاالت الحروق العميقة عىل الجانب األمامي من 

الكاحل، يلزم أن تكون فرتة التجبري يف وضع الثني األخميص

تدريبات الكاحل/القدم:

من الرضوري أن يحافظ املريض عىل االنحناء الظهري املناسب مع طريقة ِمْشيَُة الَعِقِب ثُمَّ األََصاِبع، لذا يجب تضمني التامرين للعمل عىل ROM النشط والسلبي يف وضع االنثناء الظهري، والثني 

األخميص، وانقالب القدم للخارج واالنقالب للداخل.

اطلب من املريض "النقر / تحريك أصابعه ألعىل / ألسفل وللداخل / للخارج مثل ماسحات الزجاج األمامي". تأكد من أن الحركة قادمة من الكاحل وليس الورك. ميكن القيام بذلك أثناء االستلقاء عىل 

الرسير أو عند الجلوس. عندما يكون ذلك آمًنا، اجعل املريض يعمل عىل تحمل الوزن.

اطلب من املريض أيًضا ثني / متديد أصابع القدمني و " ليها". ملحوظة: الضامدات يجب أن تعتني مبساحات إصبع القدم.

قد يحتاج األمر استخدام بطانات أو أحذية خاصة ملنع احتكاك القدم. قد تؤثر تقلصات إصبع القدم عىل مالءمة الحذاء للقدم.
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التحكم يف األمل

هناك حاجة إىل نهج العمل الجامعي للتحكم يف األمل. ضامن التعاون الوثيق مع املمرضات / األطباء لتحسني التامرين بعد تعاطي مسكنات األمل. من الرضوري أن يتناول 

املرىض أدوية للتحكم يف األمل، وكذلك للتدخالت العالجية )مثل العالج الطبيعي / الضامدات( وأمل االخرتاق. يعترب توقيت تناول مثل هذا الدواء أمرًا حاساًم أيًضا لضامن 

 الفعالية املثىل: حاول التأكد من أن املريض قد تناول املسكنات قبل 60-30 دقيقة من تغيري الضامدات و / أو بدء التامرين )أو اللعب يف حالة األطفال(.

ُمعالج إعادة التأهيل يف غرفة العمليات

األطفال

شجع أنشطة اللعب لالندماج كجزء من العالج. تأكد من أن مناطق اللعب آمنة / محمية، وإذا أمكن، أن تكون منفصلة متاًما عن املكان الذي يعاين فيه الطفل من إزالة 

األنسجة / ضامدات الجروح، ألن هذا املوقع سيكون مرتبطًا بالخوف / القلق / األمل وما إىل ذلك. فكر يف إحضار مواد معك، مثل كرات الشاطئ البالستيكية الخفيفة القابلة 

للنفخ بأحجام مختلفة، أو الكرات األصغر حجاًم )ميكن مسحها لتنظيفها بعد االستخدام(، نفخ الفقاعات، الطباشري / الطباشري امللون للعب النشط الجلسات العالجية.

دراسات الحالة

دراسة الحالة 1

السيدة "ت" سيدة تبلغ من العمر 35 عاًما كانت تطبخ عىل النار يف مخيم مؤقت بعد 

الزلزال الذي دمر منزلها. تم إخامد الحريق بواسطة دلو مملوء باملاء البارد وقدمت إىل 

منشأتك بعد أربع ساعات. ال يوجد لديها تاريخ أو إصابة إضافية، وال تشتيك من إصابة يف 

العمود الفقري C، لذلك فهي ال تحتاج إىل طوق / أكياس الرمل والرشيط.

أ: التحكم يف مجرى الهواء والعمود الفقري

  هل املريض يحافظ عىل مجرى الهواء سالًكا لديه؟ نعم، السيدة "ت" تحافظ 
عىل مجرى الهواء. ومع ذلك، فهي تعاين من حروق يف الوجه والرقبة، لذلك 

نحن قلقون من أن مجرى الهواء قد يكون معرًضا للخطر بسبب التورم و / أو 

إصابة ناتجة عن االستنشاق. اجعل املريض يجلس يف وضع صاعد

التعامل الطبي – هناك حاجة لألكسجني: تواصل مع الفريق الطبي  

ب: التنفس

التنفس التلقايئ بأصوات تنفس طبيعية عىل الدوام  

  RR لـ 16 نبضة يف الدقيقة، التنفس منخفض قليالً. دليل الحروق عىل صدرها وأعىل ظهرها - تظهر الحروق عميقة، لذا قد تحتاج املريضة إىل بضع 
الغشاء - التواصل مع الفريق الطبي

عالمات الحروق السطحية يف األنف والفم )قد تدل عىل استنشاق الدخان السام(  

ج: الدورة الدموية

املريض ال ينزف من أي موضع يف الجسم  

رسعة النبض 110، ضغط الدم 100/70: من املحتمل أن يكون املريض يعاين من الجفاف، ولكن ليس يف حالة صدمة  

األيدي باردة مع ارتجاع ضعيف للدم يف الشعريات الدموية لألصابع - الحروق يف أعىل الذراع عميقة و محيطية  

يقوم الفريق الطبي بإدخال الكانيوالت وبدء العالج بالسوائل وتنفيذ الشق اإلشاري يف الذراعني والكتفني والصدر  
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تقييم الحروق - TBSA وتقييم عمق الحروق

ارسم املنطقة املحروقة عىل مخطط الجسم: مع التظليل لنوع الحروق باستخدام الرموز أو / وقاعدة التسعات )* إما الظل أو استخدام الرموز لتصوير عمق الحرق(.

4.5 %13 تقريبًا

18%

9% 9% 9% 9%

x 0.5% 2

1%

التحكم يف األمل

تأكد من تغطية طريقة عالج األمل، ليك يشمل مرحلة ما قبل تغيري الضامدات )التسكني( / التسكني العالجي  

د: اإلعاقة

)AVPUعىل مقياس V( السيدة "ت" واعية وترد عند التحدث إليها  

فحص  بؤبؤ عيناها متساوون ومتجاوبون مع الضوء، وال يبدو أنهم يعانون من مخاوف عصبية  

املريضة قادرة عىل الجلوس بشكل مستقل، لذلك ال تحتاج إىل وضع لفة خلفها لتقويم جلوسها  

هـ: التعرض

يجب أن يبقى جسد املريض دافئًا ملنع انخفاض حرارة الجسم  

و: اإلنعاش بالسوائل

  حاسم يف عالج الحروق الحادة: يلزم تويل فريق طبي تنفيذ ذلك )مهم ملراقبة إخراج البول والنبض و ضغط الدم وامتالء الشعريات الدموية ومواصلة 
تقييم مجرى الهواء وتورمه بسبب الوذمة(
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العناية بالجروح

ناقش خطة العناية بالجروح للسيدة "ت" - يرتبط العالج بشكل جيد مع COD وهو فرصة للتحقق من التئام الجروح / تقييم املضاعفات  

من التقييم، اهتاممات إعادة التأهيل

الوذمة  

الجهاز التنفيس  

تأثر املفاصل )تذكر - حافظ عىل الوضع الصحيح، واستخدم جبرية ملنع التقلص، واستمر يف الحركة لتشجيع الوظيفة الطبيعية(  

عالج إعادة التأهيل

  يجب متريض السيدة "ت" وهي جالسة بسبب خطر اإلصابة أثناء االستنشاق - أضف متارين التنفس، وإذا لزم األمر، العالج الطبيعي للصدر )كام هو 
الحال مع أي حالة أخرى(. الحفاظ عىل رطوبة جسم املريض يف مستوى جيد، حتى ال تجف إفرازات الجسم

  ملحوظة: يجب ترك اهتزازات وقرع منطقة الصدر بعد SSG ملدة خمسة أيام إذا أمكن، وإذا لزم األمر، يتم ذلك عىل ضامدات Gamgee )قطن ماص 
بني الشاش(

  ارفع ذراعيها برفق وحافظ عىل تباعدهام ومتديدهام يف وضع الراحة، حسب االقتضاء. )انظر الجدول العالجي(. استمر يف مراقبة األصابع للتحقق من 
دورانها

جبرية العنق واإلبط، والفم إذا لزم األمر )انظر الجدول(  

تعليم متارين ROM واإلطاالت )تجنب التمديد الزائد( )انظر الجدول للحصول عىل معلومات خاصة بكل منطقة(  

تقييم وتقديم املشورة بشأن  التحريك  

تأكد من أن املريضة تتناول غذاءها بنفسها بأمان، واحرص عىل مراقبة مستويات األمل  

قم بتوثيق كل يشء بوضوح وقم بإفادة املريض وعائلتها بكل وضوح  

املدى القصري

شجع مامرسة النشاط من اليوم األول.

  استهدف منع حدوث التقلصات وتعظيم العودة للمامرسة الوظيفية الصحيحة - ميكن أن تكون الحركات األولية محدودة إذا اضطر املريض إىل 
الخضوع ألي تطعيم جلدي، ولكن مبجرد أن يسمح الجراح بذلك، يجب تشجيع الحركة.

  احرص عىل تقييم النتائج لتشمل قياس ROM النشط وغري النشط، وكذلك قياس الشق من الذقن إىل القص والتعليق عىل فتحة الفم
)محدودة/ممتلئة(، باإلضافة إىل مالمح الوجه والعنق والجذع.

اإلدارة والنتائج املتوقعة عىل املدى الطويل

تقييم مرحلة النضج، وقبول املريض لصورة الجسم ووظائفه املتغرية.
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دراسة الحالة 2

السيد "ك" رجل يبلغ من العمر 23 عاًما تعرض إلصابة بسبب شحنة كهربائية عالية الجهد وهو يحاول الحصول عىل بعض الكهرباء، وقد أصيب بعد يومني بحروق يف يده 

اليمنى وكلتا قدميه.

*  ستحتاج بالفعل إىل التفكري يف الرعاية الشديدة واملستمرة، حيث يعاىن "ك" من صدمة كهربية عالية الجهد، وقد مر التيار الكهربايئ عرب جسده، لذلك فهو معرض 

لخطر حدوث تشوهات يف القلب والجهاز التنفيس، وكذلك بيلة ميوجلوبينية )ميوجلوبني يف البول، عادة ما يرتبط بانحالل الربيدات أو تدمري العضالت( والفشل 

الكلوي. قد يكون تلف األنسجة العميقة يف العضالت ومنطقة اإلصابة الفعلية أكرث اتساًعا مام لوحظ ألول مرة ليشمل تلف األعصاب واألوتار.

أ: التحكم يف مجرى الهواء والعمود الفقري

  ال يوجد تاريخ من اإلصابة الرضية املضافة، وال يشتبه يف إصابة العمود الفقري. رمبا يكون قد توقف عن التنفس يف موقع اإلصابة، ال يوجد تأكيد من 
أحد: إنه مستيقظ اآلن ولكن مرتبك

ال يتطلب األمر عالج للعمود الفقري. إعطاء املريض األكسجني واملراقبة عن قرب  

ب: التنفس

التنفس التلقايئ بأصوات تنفس طبيعية طوال الوقت. RR يبلغ 22 نبضة يف الدقيقة  

ال توجد حروق يف الصدر أو البطن وال توجد إصابات واضحة أخرى يف الصدر تهدد الحياة  

ج: الدورة الدموية

املريض ال ينزف من أي جروح. النبض 130 ولكن يبدو غري منتظم. ضغط الدم 100/70  

  يعاين املريض من حروق عميقة يف جانب الساعد األمين، ومعصمه مع بعض التورم ولكن مستوى إعادة امللء الشعري بالدم جيد. يحتاج إىل املراقبة 
عن كثب، ألنه قد يحتاج إىل  شق اللفافة ألنه يعاين من إصابة عالية الجهد، مام يؤدي إىل تلف عضيل كبري: التنسيق مع الفريق الطبي

يقوم الفريق الطبي بإدخال الكانيوالت وبدء العالج بالسوائل وإعداد جهاز تخطيط القلب لقياس معدل رضبات القلب  

د: اإلعاقة

  السيد "ك" واٍع ويتكلم عندما يتم التحدث إليه )V عىل مقياس AVPU( ويبدو أنه ال توجد مخاوف عصبية مركزية لديه. ولكن بسبب منطقة 
اإلصابة، من املحتمل أن يكون هناك تلف يف العصب املحيطي )العصب املتوسط   يف الطرف العلوي والعصب الشظوي يف الجزء السفيل من األطراف(

هـ: التعرض

  املريض قادر عىل الجلوس بشكل مستقل: الحروق الواضحة عىل الذراع اليمنى وكال القدمني - الحرق يف الساق اليرسى ال ميتد بعيًدا ولكنه محيطي 
ويوجد تورم يف القدم، كام هو الحال مع الرسغ األمين )قد يكون من الرضوري شق منطقة اإلسكار يف كلتا املنطقتني باإلضافة إىل استخدام شق اللفافة 

أو ال(. ال توجد إصابات واضحة أخرى. تأكد من إبقاء املريض دافئًا



213  |  إعادة التأهيل املبكر للحروق

الفصل 9  |  الحروق

تقييم الحروق - TBSA وتقييم عمق الحروق

ارسم املنطقة املحروقة عىل مخطط الجسم: مع تظليل نوع الحروق باستخدام 

الرموز و / أو قاعدة التسعات )* إما التظليل أو استخدام الرموز لتصوير عمق 

الحرق(.

4.5%
4.5%

4.5% 4.5%4.5% 4.5%

18%

9% 9%

1%

9% 9%

سطحية الّسمك الجزئي * ما يقرب من 7 ٪ من TBSA، ولكن جميع الحروق بسماكة كاملةحرق بكامل

و: إنعاش السوائل )وعالج الوذمة إذا لزم األمر(

من وجهة نظر TBSA، فإن ٪7 ليس "حرق إنعاش"، لكننا قلقون بشأن األرضار العميقة لألنسجة، وبالتايل يحتاج الفريق الطبي إىل قيادة ذلك. يعد االتصال بالفريق الطبي 

أمرًا حيويًا، ألنه بعد 48 ساعة من اإلصابة األولية، إذا كان السيد "ك" يف حاجة إىل   شق الخشارة /   شق اللفافات، فقد يكون قد فات األوان: عندئذ يكون لدى املريض 

خطر كبري من االضطرار إىل البرت.

  من املهم بعد ذلك مراقبة إخراج البول والنبض و ضغط الدم ومستوى إعادة تعبئة الشعريات الدموية واالستمرار يف تقييم HR مع ECG ومواصلة 
املراقبة للتأكد من عدم حدوث التورم، أو ظهور عالمات متالزمة املقصورة يف الذراع األمين والساقني

التحكم يف األمل

  الربط مع الفريق الطبي، ضامن تغطية عالج األمل ليشمل ما قبل
التغيري باستخدام الضامدات )CODs( / تسكني العالج  

العناية بالجروح

  ناقش مع الفريق الطبي ما هي الخطة للعناية بالجروح لدى السيد "ك" -
من املحتمل أنه سيحتاج إىل إجراء جراحة لعالج الجراثيم وسيتعني تنظيف جميع   

الجروح وتضميدها. يرتبط العالج جيًدا بقدرات COD وهو فرصة للتحقق من   

التئام الجروح / تقييم املضاعفات  

شق اللفافة يظهر تلف العضالت التدريجي يف الرسغ بسبب حرق كهربايئ
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عالج إعادة التأهيل

حاليا ال يوجد مؤرش عىل الحاجة إىل العالج الطبيعي للصدر. ومع ذلك، استمر يف مراقبة التنفس / السعال وما إىل ذلك.  

ارفع ذراعيك برفق، ال سيام اليد واملعصم، واستمر يف املباعدة والتمديد )انظر الجدول 3(. استمر يف مراقبة األصابع للتحقق من دورانها  

  ارفع القدمني واحتفظ بها يف هذا الوضع الوظيفي )جبرية أخمصية(. ملحوظة: من املرجح أنه سيحتاج إىل برت ثنايئ؛ ومع ذلك، من الرضوري الحفاظ 
عىل املوضع الصحيح، حتى إذا كان هناك قرار الحق ببرت األطراف

  جبرية الساعد / الرسغ األمين )انظر القسم ذي الصلة من الجدول 3(. احرص عىل ان يواصل املريض تحريك أصابعه واستخدام الفوم املحيل لتشجيع 
التشكيالت الراحية وخلق مساحات شبكية )خاصة بني األصابع اثنني وثالثة(. تهدف إىل إبقاء املفاصل بني السالمية ممتدة ومفاصل املشط يف الوضع 

- الطبيعي 

استمر يف مراقبة العالمات القلبية خشية حدوث عدم انتظام لرضبات القلب وظهور عالمات التورم  

تعليم متارين ROM النشطة والسلبية املناسبة )انظر الجدول 3 للحصول عىل معلومات خاصة بكل منطقة(  

تقييم وتقديم املشورة بشأن التحريك  

تأكد من أن املريض يتغذى ولديه تسكني مستوى تسكني كايف لألمل  

احرص عىل توثيق كل يشء بوضوح ونقل كل يشء بوضوح للمريض ولعائلته  

النتائج عىل املدى القصري

  الحروق عميقة جًدا وتتطلب  إزالة االنسجة املترضرة والتطعيم و / أو البرت. استكشاف األعصاب واألوتار من قبل جراح التجميل: ستحتاج إىل وضعها 
يف الحسبان للتحقق من تلف هذه األنسجة

تعترب حالة املريض معقدة ويجب عالجه داخل منشأة طبية متقدمة  

اإلدارة والنتائج املتوقعة عىل املدى الطويل

تقييم مرحلة شفاء الجرح وقبول املريض لصورة الجسم املتغرية و وظيفته

ملحوظة: يجب أال يحتاج املرىض الذين يعانون مبكرًا من جروح بسبب غري الحروب إىل مضادات حيوية وقائية.

النتائج املتوقعة والحاجة إىل العالج املستمر

النتيجة املثالية هي أن التئام الجروح واألنسجة الرخوة يكتمل مع تحقيق الحد األقىص من ROM. باإلضافة إىل ذلك، فإن ضامن استمرارية تنفيذ الوظيفة السابقة، والتحمل 

القلبي الوعايئ، والتحرك املستقل واألنشطة املستقلة للحياة اليومية هو مفتاح التعايف األمثل. عىل املدى الطويل، يجب أن يشمل الرتكيز أيًضا عالج الندب والتحفيز النفيس.

استمرار منع وعالج التقلصات وتشوهات املفاصل  .1

العالج املستمر للندوب )التضخم(  .2

الحاجة املحتملة إلجراء عملية جراحية / جراحات أخرى للجروح املتأخرة و / أو ندبات التقلص )التضخم(  .3

التحكم يف األمل  .4

عالج فرط الحساسية للندبة والحكة )الحكة(  .5
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االعتالل العصبي  .6

دوايئ عالجي وغري دوايئ  .7

تجديد النشاط واملشاركة يف النشاط الوظيفي  .8

االعتبارات النفسية - من املعروف أن الحروق لها تأثري نفيس اجتامعي عىل املرىض، سواء يف مرحلة إعادة التأهيل الحادة أو األطول زمًنا:  .9

االكتئاب و / أو اضطراب ما بعد الصدمة )اضطراب ما بعد الصدمة(  

التأثري عىل العالقات  

دعم االندماج مع املجتمع  

عدم الرضا عن صورة الجسم )قد تؤثر الثقافة بشكل متزايد عىل ذلك(  .10

ضع يف اعتبارك بشكل خاص التأثري الجاميل والنفيس األكرب للوجه  

األطفال - اعتبارات النمو  .11

12.  الحفاظ عىل كمية جيدة من املواد الغذائية والسوائل، والبحث عن الحامية من أشعة الشمس )للندوب(، ووضع البطانات لتقليل القص عىل الندوب 

وارتداء قفازات واقية لليدين

النقاط الرئيسية للفصل

  يف هذه املرحلة األولية من إدارة الطوارئ، من املحتمل أال يشارك املعالج ؛ ومع ذلك، العالج الطبيعي املبكر للصدر قد تكون هناك حاجة له يف 
حالة وجود إصابة باالستنشاق. يف املرافق التي يوجد بها عدد كبري من املرىض، ميكن أن يكون املعالج مفيًدا يف تنبيه الفريق إىل املشاكل املحتملة 

التي تهدد الحياة،مثل تقييد الدورة الدموية أو التهوية بسبب الحرق املحيطي العميق، وكذلك يف املساعدة عىل إزالة اإلفراز والتصحيح املوضعي

  التصحيح املوضعي مهم يف هذه املرحلة املبكرة – ضع يف اعتبارك وضع مكافحة التشوه للوقاية من التقلص; هذه هي األولوية خاصة للتحكم 
يف الوذمة. من املهم أيًضا إطالع فريق التمريض / الفريق الطبي جيًدا عىل معرفة الوضع الصحيح

التحكم يف األمل  

الوقاية من العدوى – كن عىل علم وابحث عن عالمات اإلصابة أو التقيح  

حامية اللوحات والطعوم – فشل ذلك سيؤثر سلبا عىل املريض و عىل العالج  

التجبري – كن عىل دراية بواقيات الضامدات والتعليم املناسب للمريض / مقدم الرعاية  

  التعليم – التأكد من أن املريض / مقدم الرعاية يدرك أهمية الحركة النشطة املبكرة والحركة املساعدة من املعالج )املعالجني( وأن تتوفر لديه 
معلومات حول إعادة تأهيل الحروق عىل املدى الطويل

الرئيسية                                           النقاط 
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املراجع والقراءة األساسية املوىص بها

 إعادة تأهيل حروق الناجني ؛ املبادئ واملبادئ التوجيهية للمهنيني الصحيني املتحالفني رابطة الحروق

ANZBA )2007( األسرتالية والنيوزيلندية

 معايري العالج الطبيعي ومامرسة العالج املهني يف عالج البالغني واألطفال املصابني بالحروق

مجموعة عمل معايري عالج الحروق )2005( جمعية الحروق الربيطانية

 إعادة تأهيل الحروق – حالة العلم. املجلة األمريكية للطب الطبيعي وإعادة التأهيل

Esselman PC ،Tombs BD ،Magyar-Russel G. ، Fauerbach JA .:)مراجعة وتحليل( أبريل 2006؛ 383-413

https://www.euroburn.org/wp-content/uploads/EBA-Guidelines-Version-4-2017.pdf جمعية الحروق األوروبية. 2017. هولندا. تتوفر عىل الرابط

 إرشادات املامرسة لعالج األمل. دورية عالج وابحاث الحروق

Faucher, L. and Furukawa, K. )2006( 27)5(; 659-68

Interburns(. 2016 www.interburns.org( دليل العناية األساسية بالحروق الشبكة الدولية للتدريب والتعليم والبحث يف الحروق

 جراحات الحروب، املجلد 2 اللجنة الدولية للصليب األحمر جنيف، سويرسا 2013. تتوفر عىل الرابط

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4105.pdf

معايري واسرتاتيجيات العناية بالحروق: مراجعة رعاية الحروق يف الجزر الربيطانية اللجنة الوطنية ملراجعة رعاية الحروق 2001 جمعية الحروق الربيطانية

 إعادة التأهيل يف حاالت الكوارث املفاجئة اإلنسانية واالدماج )املعاقني الدولية سابًقا(، لندن، اململكة املتحدة. تتوفر عىل الرابط

https://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-documents/rehabilitation_in_sudden_onset_disasters_complete_manual.pdf

 اسرتاتيجيات التجبري واملسائل الخالفية. دورية عالج الحروق وإعادة التأهيل

Richard, R. and Ward, S. 2005; 26:392- 396

 دور التدليك يف عالج الندوب:

Shin, T. and Bordeaux, J. Dermatologic Surgery 2012; 38)3(:414-23

 معايري العالج الطبيعي ومامرسة العالج املهني يف عالج املصابني بالحروق من البالغني واألطفال.

 2017. تم تنقيحه من قبل مجموعة عمل معايري عالج الحروق 2017. تم تسجيله من قبل مجموعة االهتامم أخصايّئ BBA لعالج الحروق، الربيطانية.

جمعية الحروق وشبكات التوصيل التشغيلية األربع للحروق

http://euroburn.org/wp-content/uploads/2014/09/EBA-Guidelines-Version-4-2017-1.pdf 
https://www.euroburn.org/wp-content/uploads/EBA-Guidelines-Version-4-2017.pdf
http://www.interburns.org/
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4105.pdf
https://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-documents/rehabilitation_in_sudden_onset_disasters_complete_manual.pdf
https://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-documents/rehabilitation_in_sudden_onset_disasters_complete_manual.pdf


لقد بُذل كل جهد للتأكد من دقة وصحة املعلومات املقدمة. املؤلفون وكذلك النارش غري مسؤولني عن أي خطأ من قبيل السهو أو عن أي تبعات جراء تطبيق املعلومات التي ينطوي 

عليها هذا الكتاب، كام أنهم ال يضمنون، رصاحًة أو ضمنيًا، رسيان، أو اكتامل، أو دقة محتويات هذا املنشور. وعليه، يظل تطبيق هذه املعلومات يف موقف بعينه ضمن املسؤولية 

املهنية للمامرس لها. 

يرجع الفضل يف إعداد هذا الكتيّب امليداين إىل مؤسسة )AO(، دافوس، سويرسا. 

والكوارث الرصاعات  أثناء  املبكرة  التأهيل  إعادة 



هذا الكتيّب امليداين مبني عىل أسس وضعتها اللجنة الدولية للصليب األحمر ومؤسسة AO يف "دليل إصابات األطراف" ودليل "إعادة التأهيل الدويل للمعاقني يف 

الكوارث الفجائية". 

يرتبط املحتوى مبارشًة بالوحدات  املرشوحة عىل disasterready.org حيث توجد موارد مصاحبة إضافية بهدف استخدامها يف أماكن الرصاعات والكوارث. 

كل فصل من الفصول هو نتاج فريق من املهنيني عايل التخصص يف إعادة التأهيل، باستخدام الدالئل الحالية أو استناًدا إىل أفضل املامرسات املتفق عليها باإلجامع، ويف 

الوقت نفسه يربز املشكالت العالجية التي قد يواجهها أخصائيو إعادة التأهيل أثناء الرصاعات والكوارث. 

rehab.uk@hi.org     0156 555 330)0( +44 :منظمة اإلنسانية واالندماج - اململكة املتحدة     هاتف

mailto:rehab.uk@hi.org

