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 محاضرة بتدبير الحاالت الطارئة التي تصادفنا خالؿ عنى هذق الُت

 .  ممارسة طب األسناف

 كما يتوفر الطقم اإلسعافي  تجاريان  . 

 عتبر مؤذية للمريض في شار إليها ال ُتأف كل األدكية الُم كما

، ما  Inappropriately  حاؿ استعملت بالشكل غير المناسب

 عدا اإلبينفرين.

عتبر اإلغماء السبب األكثر شيوعان لفقداف الوعي خالؿ الجراحة ُي 

 لتركية الدموية للدماغ.اكهو ناجم عن نقصاف السنية. 

كخاصة أثناء حقن المخدر  , توقعانغالبان ما يكوف اإلغماء ُم 

، كبالتالي نستطيع الحد من حدكثه عن طريق مراقبة الموضعي 

 المريض. 

 :حذرة الُم من عالماته 

 يكوف المريض شاحبان  أف. 

 تعرقان كيشعر بالضعفُم  . 

 كمثل هذا المريض قد يدخل بشكل سريع بحالة من فقداف الوعي. 

صبح بعد ذلك ممتلئان في البداية يكوف النبض ضعيفان كبطيئان ثم ُي 

 .كمحيطيان

 :رضة لحدكث اإلغماء األكثر ُعالمرضى  

كالذين لم يتناكلوا الطعاـ قبل الزيارة , القلقوف بشكل مفرط 

 السنية.
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لذين لم يتناكلوا أم طعاـ قبل الزيارة يجب تزكيد المرضى ا 

 .  glucose ، بأم شراب حاكم على الغلوكوز السنية

تأمين تتم معالجة اإلغماء بتمديد المريض بشكل مستوم حتى يتم  

 التركية الدموية الكافية للدماغ.

 

 ضان إلصابة القلب بنقص التركية الدموية. َرَععتبر خناؽ الصدر ُي 

تحت القص، غالبان  مفاجئشديد كهو عبارة عن هجمة تتميز بألم  

 ما يتشعع باتجاق الكتف كالذراع اليمنى.

 في كثير من األحياف قد يتشعع األلم إلى الفك األيسر كاألسناف. 

ؿ كتحدث هجمة خناؽ الصدر النمطية عادة نتيجة الجهد أك االنفعا 

 . العاطفي

كبسبب القلق المرافق للجراحة السنية فمن الممكن حدكث هجمة  

 خناؽ الصدر في العيادة السنية. 

يكوف المريض قد عانى في السابق من هجمات  من الممكن أف 

قادران على تمييز األعراض، كما يجب  يكوفخناؽ صدر كبالتالي 

اخ أف يحتفظ بدكائه معه ) على سبيل المثاؿ حبوب أك بخ

 (.   glyceryl trinitrate النتركغليسرين

عند حدكث هجمة خناؽ الصدر يجب أف يحصل المريض على  

تحت اللساف، ثم يتم  (0.8mg-0.4)جرعة أك اثنتين من البخاخ 

 إغالؽ الفم. أك أف يضع حبة من الدكاء تحت اللساف. 

 :  أما إذا عانى المريض من احتشاء القلب 
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 األلم المرافق سيكوف أشد بكثير كمستمران.  

 كما يعاني المريض من انقطاع التنفس كاإلقياء بشكل شائع. 

 صبح النبض أيضان ضعيفان كيهبط التوتر الشرياني. سُي 

قد يفقد المريض الوعي لفترة من الزمن كقد يتوقف قلبه  

 كيموت.

عندما يتم تشخيص احتشاء عضلة القلب يجب أخذ الخطوات  

 الية بعين االعتبار:الت

A. يجب على مساعدة الطبيب أف تطلب اإلسعاؼ. 

B.  يجب أف يتم العمل على الحد من األلم كالقلق لدل

 المريض.

C. .يجب كضع المريض بوضعية يشعر بها بالراحة 

هو الدكاء األكثر استخدامان لفترة  Morphine كاف المورفين 

 .  طويلة من أجل تسكين األلم المصاحب الحتشاء القلب

هو العالج األفضل في مثل  Entonox كلكن يعتبر اإلنتونوكس

، كهو عبارة عن مزيج من غازم أككسيد النتركز  هذق الحاالت

وفر هذا المزيج الغازم . كُي05إلى  05كاألككسجين بنسبة 

 م بشكل أسرع من المورفين. لتخفيفان لأل

 كما يجب فك كل األربطة المشدكدة حوؿ العنق. 

 تتضمن احتشاء العضلة القلبية ,  هناؾ عدة مسببات لتوقف القلب

 .  كاألدكية المخدرة كتفاعالت فرط التحسس الحادة

 فهناؾ بعض  ق الحاالتكعندما يكوف المريض فاقدان للوعي في هذ ،

 العالمات التي يجب النظر إليها:
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 لوف الجلد 

 غياب النبض الشرياني. 

 فيهشحوب لوف الجلد على تركية دموية ضعيفة  يدُؿ  . 

إذا كاف لونه أبيض فقد يدؿ ذلك على مشكلة دكرانية كالتي  

 قد تكوف نتيجة الحتشاء عضلة القلب.

ذلك إلى أف ضغط شير إذا كاف لوف الجلد رماديان، ُي 

األككسجين المتبقي في األكعية المحيطية قد انخفض 

 كثيران.

بيض للجلد إلى كهط دكراني شير اللوف الرمادم الُمكما قد ُي 

 لفترة من الزمن.

  قد تكوف هناؾ مؤشرات أخرل على هذا الوهط الدكراني

 . مثل فقداف النبض

 .كهنا يصبح للوقت أهمية كبيرة من أجل تدبير الحالة 

كما ال يمكن في هذق المرحلة سول تحسس النبض 

 . السباتي

  كما قد يكوف هناؾ نقصاف في كمية النزؼ التي تخرج

 من الشق الجراحي، كقد تتوسع الحدقات.

  كلكن يجب عدـ البحث عن العالمات العينية من أجل

ميز تشخيص الحاالت المبكرة من الوهط الدكراني ألنها ُت

. ] كبالتالي ال تضيع الوقت في الحاالت المتأخرة منه فقط

  . البحث عن العالمات العينية[

 

 

 

 
، وهى ما يسمى  العيه أوه يمكه اآلن تشخيص األمراض عه طريق قزحيت

 ومه خالله يمكه للمعالج تشخيص كثير مه IRIDOLOGY بعلم القزحيت

. حيث تظهر بقعت صغيرة أو  الىراثيت وااللتهاباث التي تصيب الجسم األمراض

 ىعىبيب مكان ووىع المرض، والعلم ُيالقزحيت يعرف مىها الط عالمت على

 .عالجها بتشخيص األمراض وليس
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 ك  , العضػػو األكثػػر حساسػػية لػػنقص األكسػػجة عتبػػر الػػدماغُي

في حاؿ توقفت تغذيته باألككسجين لمػدة ثػالث    يتعرض للموت

 حاجػة تصبح . كفي حالة تعرض الشخص لحالة من التوتر  دقائق

 يةحساسػ  أكثرالدماغ  كبالتالي يصبح أكبر لألككسجين الدماغ

 .  األكسجة منه في الحاالت العادية لنقص 

 كبالتالي فإف  , كقد يحصل مثل ذلك على كرسي طبيب األسناف

التقنيات اإلسعافية يجب أف تكوف معركفة من قبل أطباء األسناف 

 .  دكف الرجوع إلى الكتب كالبحث عنها إذا دعت الضركرة

 اإلجراءات : 

ضع المريض على األرض أك  : الىرٌذيعلى العىد  ساعذ 

. ارفع األرجل إلى األعلى لمساعدة  على سطح مستوم ثابت

 . الدـ على العودة إلى القلب

رفع الذقن، كيتم ثبتان كُتيكوف الرأس ُم : افتح طرٌق التهىٌة 

التفتيش عن أية أجساـ أجنبية داخل الفم كنزعها بواسطة 

 . اإلصبع أك الماص الجراحي

في حاؿ عدـ كجود أية دالئل على  : حالة التنفس تأكذ مه 

 . التنفس يجب أف تبدأ بالتنفس االصطناعي

يتم إدخاؿ نفسين بوضعية فم إلى فم،  : التنفس االصطناعً 

 أك من خالؿ القناع. 
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تمسيد في حاؿ عدـ كجود نبض طّبق  : قٍّم حالة الذوران 

 القلب الخارجي

يسجد المسعف بجانب المريض  : تمسٍذ القلب الخارجً 

 4.0 - 2.5كيضغط بجانب عظم القص باتجاق القلب بمقدار 

cm  ,  بحيث يضع إحدل اليدين فوؽ األخرل على الجزء

عتبر معدؿ السفلي من القص كيبدأ بتطبيق ضغطات قوية. كُي

ضغطة في الدقيقة كافيان من أجل البالغين. كعندما  06 – 06

لوحدق يجب أف يكوف معدؿ تطبيق  طبق المسعف هذا اإلجراءُي

كعند كجود   ,  2إلى  51 التمسيد إلى التنفس االصطناعي هو

 .5إلى  1  شخصين يكوف المعدؿ بمقدار

 

 

 

  يمكن أف تحدث هجمة الربو الحادة نتيجة التوتر الناجم عن زيارة

 .  العيادة السنية

  فإذا كاف المريض يصطحب معه الموسع القصبي االستنشاقي )مثل

يكفي إعطاؤق بخة كاحدة أك  , ( Salbutamol السالبوتاموؿ

 اثنتاف لتدبير المشكلة. 

 أف تحتوم العيادة السنية  فيجب،  بحوزته أما إذا لم يكن البخاخ

 .  على مثل هذا الدكاء أصالن

  على  فيجبكإذا لم يكن باستطاعة المريض أف يستخدـ البخاخ

الطبيب أف يبخ السالبوتاموؿ ضمن كوب مخصص لالستخداـ مرة 

كاحدة )يستخدـ عادة لوضع الغسوؿ الفموم الخاص بالمريض(، 

 . ثم كضع الكوب على فم كأنف المريض، ثم يطلب منه االستنشاؽ



 

 

 

8 

  إذا كانت هجمة الربو شديدة كمهددة للحياة يعطى المريض

 كالهيدرككورتيزكفعضليان  Epinephrineاإلبينيفرين 

Hydrocortisone .كريديان 

 

 

عتبر الصرع الكبير اضطرابان تشنجيان يتميز بحدكث هجمات ُي 

: (aura ) أك األكرا[تسبق بحدكث ما يسمى بالنسمة  ابأنه تتميز

، ككذلك بمرحلة تشنجية  ]كهي عبارة عن تشوش في الرؤيا

 . كمرحلة ارتجاجية

  خالؿ المرحلة التشنجية يكوف المريض متصلبان كقد يتوقف

  . عن التنفس

 اجية فتحدث التقلصات لدل المريضأما في المرحلة االرتج. 

 . في أم من المرحلتينكقد يعض المريض لسانه 

عتبر من المهم بشكل عاـ أف يأخذ مريض الصرع عالجه قبل أف ُي 

 يأتي إلى العيادة السنية.

إذا تعرض المريض للنوبة ضمن العيادة السنية، فيجب أف نعمل  

يجب نزع  أم,  من األدكات المستخدمة ؤذم نفسه بأٍمعلى أال ُي

 األدكات من الفم بأقصى سرعة. كل 

 . (مسألة دقائق)ما يعود المريض إلى الحالة الطبيعية  عافسر 

 .كيبقى خيار متابعة العالج من عدمه عائدان للطبيب فقط 

  ،إذا لم تتحسن حالة المريض خالؿ دقائق من بدء النوبة

المريض عقاران  نوبات لديه؛ يجب أف يعَطبحيث استمرت ال

 . Anticonvulsant مضادان للتشنج

 كيعتبر الديازيباـ Diazepam هو الدكاء المناسب .   
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 الديازيباـ عَطيجب أف ُي Diazepam تبدأ الجرعة بػ  , كريديان

 .  ملغ 26كقد تصل إلى  في الدقيقة ملغ 1

 ار عبر الوريد فمن الممكن كإذا كاف من الصعب إعطاء العق

  .عبر المستقيم أف يعَط

 طبيب األسناف  ةعتبر غير مناسبان بسبب قلة خبركلكن ذلك ُي

العقار بالطريق  ديم. أما تق في تقديم العقار عبر هذا السبيل

ير متوفر كما أنه غ , العضلي فيؤدم إلى امتصاص بطيء

 .  تجاريان

  المرضى المعرضين لحدكث انخفاض سكر الدـ هم  العديد منإف

حيث تصبح حمية  , مرضى السكرم المعتمد على األنسولين

 : ك ذلكالمريض غير متوازنة 

نتيجة عدـ تناكؿ الطعاـ  زيادة األنسولينإما بسبب  .1

 . صباح الزيارة السنية )انخفاض سكر الدـ(

كالتي قد تؤدم إلى  مستويات األنسولينقلة أك بسبب  .2

 . الدـكيتوف زيادة 

 السببين السابقين قد يسببا فقداف الوعي. ككال  

 عتبر من المهم أف نميز بين نقص سكر الدـ كزيادة كيتوف الدـ ُي

 .) الحماض الكيتوني( 

  ،لكن احتماؿ فكلتا الحالتين يمكن أف تسببا فقداف كعي المريض

ألف ذلك  صغير الدـ في العيادة السنيةتطور زيادة كيتوف 

 . يتطلب فترة من الزمن قد تستمر لعدة أياـ
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 بانخفاض سكر الدـ التحكم  المصاب على الشخص من الصعب

عتبر ذلك كاحدان من المظاهر صبح عدائيان ، كُيقد ُيك  بنفسه

 . المميزة النخفاض سكر الدـ

 إعطاء الديكستركز يتضمن التدبير DW16.%  
 

 :Treatment تتضمن المعالجة:

 H1 ( Antihistamine H1)مضادات الهيستامين  

chlorpheniramine 

 Epinephrine  األدرينالين 
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