پروتکل مدیریت درمان برخورد با بیمار
ترومای فک و صورت

پروتکل ترومای فک و صورت
اجرای پروتکل جامع برخورد با
بیمار ترومایی

نوع آسیب
دندان
در صورت کنده شدن دندان
بالفاصله آن را در کیت حفاظت
دندان یا در شیر (درصورت
وجود) و یا در گاز استریل
مرطوب قرار دهید
**از لمس کردن ریشه خودداری
کنید
*از شستشوی دندان خودداری
کنید .فقط آلودگی های واضح
به دقت برداشته شوند.

گوش

بینی

بررسی
از نظر
جسم
خارجی
کنترل
خونریزی
با فشار
مستقیم
/
پانسمان
فشاری

باز نگه
داشتن راه
هوایی و در
صورت نیاز
ساکشن
بیمار را به
ترشحات
صورت نشسته
دهانیجلو
و رو به
قرار
دهید(در
صورت امکان)
 ،نرمه بینی
را فشار
دهیدو کمپرس
سرد روی پل
بینی را در
نظر بگیرید
**مراقب
سرمازدگی
بینی باشید

زبان و بافت
نرم دهان

باز نگه
داشتن راه
هوایی و
در صورت
نیاز
ساکشن
کنترل
با
خونریزی
ترشحات
فشار مستقیم
با گاز
(توجه داشته
باشید که
باعث انسداد
راه هوایی
نشود)

چشم
جدا سازی لنز های تماسی
(در صورت نیاز و امکان)
با
شیمیایی،
سوختگی
در
نرمال سالین یا آب شرب
حداقل  20دقیقه با فشار
بشویید و در صورت
مالیم
امکان نوع ماده را تشخیص
دهید

اگر جسم خارجی باعث ترومای
نفوذی شده بود از جابجایی
آن جلوگیری کنید

هر دو چشم را با شیلد
چشمی بپوشانید و تثبیت
کنید

پایش مداوم ،تماس با مرکز و انتقال به مرکز درمانی

نوع آسیب
دندان
در صورت کنده شدن دندان
بالفاصله آن را در کیت حفاظت
دندان یا در شیر (درصورت
وجود) و یا در گاز استریل
مرطوب قرار دهید
**از لمس کردن ریشه خودداری
کنید
*از شستشوی دندان خودداری
کنید .فقط آلودگی های واضح
به دقت برداشته شوند.

گوش

بینی

زبان و بافت
نرم دهان

باز نگه داشتن راه هوایی و در
صورت نیاز ساکشن ترشحات دهانی

بیمار را به صورت نشسته و رو به
جلو قرار دهید(در صورت امکان) ،
نرمه بینی را فشار دهیدو کمپرس سرد
روی پل بینی را در نظر بگیرید
**مراقب سرمازدگی بینی باشید

چشم
جدا سازی لنز های تماسی
صورت نیاز و امکان)

(در

در سوختگی شیمیایی ،با نرمال سالین
یا آب شرب حداقل  20دقیقه با فشار
مالیم بشویید و در صورت امکان نوع
ماده را تشخیص دهید

اگر جسم خارجی باعث ترومای نفوذی
شده بود از جابجایی آن جلوگیری
کنید

هر دو چشم را با شیلد چشمی
بپوشانید و تثبیت کنید

پایش مداوم ،تماس با مرکز و انتقال به مرکز درمانی مناسب و مشاوره پزشکی

نوع آسیب
دندان

گوش
بررسی از نظر جسم
خارجی
کنترل خونریزی با
فشار مستقیم /
پانسمان فشاری

بینی

زبان و بافت
نرم دهان

چشم

باز نگه داشتن راه
هوایی و در صورت نیاز
ساکشن ترشحات

کنترل خونریزی با فشار
مستقیم با گاز
( توجه داشته باشید که باعث
انسداد راه هوایی نشود)

پایش مداوم ،تماس با مرکز و انتقال به مرکز درمانی مناسب و مشاوره پزشکی

