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تصدير
ف ــي عــام  ،1863بــادرت مجموعــة صغيــرة مــن املواطنــن السويســريني بتأســيس جلنــة
جنيــف الدوليــة إلغاثــة اجلنــود اجلرحــى .ف ــي الســنة التاليــة ،أ ّدى التفــاوض ف ــي
مؤمتـ ٍـر دولــي دبلوماســي إلــى التعاهــد علــى اتفاقيــة جنيــف األولــى لتحســن حالــة
اجلنــود اجلرحــى ف ــي امليــدان ،ومــا زالــت تلــك االتفاقيــة تشــكل إلــى يومنــا هــذا
أحــد أركان القانــون الدولــي اإلنســاني ،كمــا أضفــت علــى اللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر (اللجنــة الدوليــة) اســمها النهائــي.
تط ـ ّور القانــون الدولــي اإلنســاني  -قانــون احلــرب  -منــذ ذلــك احلــن ،كمــا توســع
ُ
تفويض اللجنة الدولية ودو ُرها وأنشــطتُ ها لتشــمل حماي َة ومســاعد َة كافة ضحايا
النــزاع املســلح وحــاالت العنــف األخــرىُ .تــدار برامــج املســاعدة واإلغاثــة اليــوم وفــق
منهــج الصحــة العامــة وتســعى إلــى حتقيــق أنشــطة شــاملة ف ــي شــأن احلاجــات
البشــرية مــع احتــرام كرامــة كل شــخص فــرد ًا فــرداً.
مازالــت جراحــة احلــرب  -العنايــة باجلرحــى ف ــي النــزاع املســلح وف ــي حــاالت العنــف
األخــرى  -تك ـ ّون إحــدى دعائــم هويــة اللجنــة الدوليــة .مــع مــرور الســنني ،شــاءت
احلــوادث املؤســفة أن يشــاهد فريــق اللجنــة الدوليــة الطبــي الكثيــر مــن املعانــاة
اجلســمية والذهنيــة ف ــي العالــم .اكتســبت اللجنــة الدوليــة وشــركاؤها ،مــن عمليــات
رعايــة املرضــى واجلرحــى ف ــي العديــد مــن مناطــق النــزاع املختلفــة ،خبــر ًة حتــرص
علــى مقاســمتها وعلــى تعميمهــا ،كمــا جمعــت زمــر ًة مــن املــوارد البشــرية الراغبــة
دوم ـ ًا ف ــي املســاعدة واملســتعدة لتخف ــيف شــيءٍ مــن املعانــاة.
يقـ ّـدم هــذا الكتــاب اجلديــد نخبـ ًـة مــن تلــك اخلبــرة املكتســبة بثمــن إنســاني باهــظ،
ـوم مــن األيــام.
آمــا أن يكـ ّـف الطلــب عنهــا ف ــي يـ ٍ

جاكوب كلّنبرغر
رئيس
اللجنة الدولية للصليب األحمر
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مـقــدمــة

مقدمة
ُ
وحفــظ
هدفنــا العــام حمايــ ُة ضحايــا النــزاع املســلح ومســاعدتُهم
كرامتِهــم .نُهــدي هــذا الكتــاب إلــى ضحايــا الظــروف التــي يُح ّبهــذ
انعدامهــا فـــي عالــم ٍ أفضــل مــن عاملنــا.

مواجهة التحديات
فــي إحدى ليالي خدمة الدكتورة  ،Xاجل ّراحة املتم ّرسة العاملة فــي أحد املشافــي امليدانية التي تديرها
حـرب أهليـة ،قامـت بحـ ّج قحـف Craniotomy
اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر (اللجنـة الدوليـة) إ ّبـان ٍ
لغـم مضـاد لألفـراد ،ثـم فتحـت بطـن Laparotomy
ٍ
مريـض أصابتـه قنبلـة ،ثـم بتـرت إصابـة ناجمـة عـن ٍ
جريـح ثالـث أصابـه طلـق نـاري ،وتبعـت ذلـك بعملية توليد قيصريـة  Caesareanطارئة وصلت  -كالعادة
ٍ
 فــي أسـوأ حين ،بعـد منتصـف الليـل .وكانـت يومـذاك اجل ّراحـة الوحيـدة املوجـودة .فــي تلـك األيـام،تعـ ّدد تتالـي العمليـات مثلمـا ذكرنـا ،ولـم تتغيـر األمـور كثيـراً فــي السـنوات الثالثين املنصرمـة بعـد ذلـك.
فــي العديـد مـن الـدول املنخفضـة الدخـل ،ال يرتفـع مسـتوى اخلدمـات الصحيـة العاديـة فــي زمـن السـلم
ً
أصلا ،وسـرعان ما تنهار قدرتها حتت عب ِء جرحى األسـلحة
إال إلـى درجـة محـدودة ،إن حتقّـق وجودهـا
فـور إضافتهـم إلـى أعبائهـا .يسـقط نظـام العنايـة الصحيـة الضعيـف بين أوائل ضحايا النزاع املسـلح ،إذ
يكثُـر قطـ ُع خطـوط اإلمـدادات ،وهـد ُم املبانـي وملحقاتها ،وهروب امللاك الطبي.
ال يقتصـر عجـز املـوارد املواتيـة علـى تقنيـات التشـخيص واملعاجلـة .قبـل كل شـيء ،هنالـك نـدرة املـوارد
البشـرية .إن اجلراحين املدربين علـى العمـل فــي فـرق متعـددة االختصاصـات يجـدون أنفسـهم وحدهـم
فــي مواجهـة عـبء العمـل اجلراحـي بالكامـل وفــي التعامـل مـع اختصاصـات فرعيـة لم يسـبق لهم  -فــي
أفضـل األحـوال  -سـوى االطلاع العابـر عليهـا .أمـا الرجـوع إلـى النظـرة التـي سـادت قبـل  50سـنة،
وفرضـت علـى اجلـراح الواحـد أن يكـون متعـدد االختصاصـات ،وأن يقـوم بـكل األعمـال ،فليـس باألمـر
السهل.
تتألـف عـاد ًة فِ ـ َرق اللجنـة الدوليـة مـن جـ ّر ٍاح واحـد أو اثنين فقـط .وهـم ج ّراحـون عا ّمـون ،قـادرون علـى
معاجلـة كافـة أنـواع اإلصابـات ،بـداً مـن جـروح األنسـجة الرخـوة البسـيطة ،ومـرورا باإلصابـات النافـذة
فــي البطـن والـرأس ،وانتهـاء بالكسـور املعقـدة .كمـا يجـب عليهـم أيضـاً أن يوفـروا عنايـة الطـوارئ فــي
اجلراحـة غيـر الرضحيـة واجلراحـة التوليديـة لسـكان املنطقـة املدنيني .فــي هذا الصـدد ،يُح ّبذ أن يكون
اجلـراح املثالـي ج ّراحـاً عامـاً إلـى حـد كبيـر ،عريـض املنهـج وواسـع اخلبـرة.
ّ
إن مبــادئ جراحــة احلــرب معروفــة منــذ قــرون ،بيــد أن كل جيــل مــن
اجلراحــن يضطــر إلــى تعلّمهــا مــن جديــد فـــي مجابهــة كل حــرب جديــدة.
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مـا زال هـذا الـرأي الرائـد صحيحـاً فــي يومنـا هـذا .سـواء أجـرى جراحـة احلـرب جراحـون عسـكريون
أو مدنيـون ،فـإن تلـك اجلراحـة تتم ّيـز مبيـزات خاصـة تنشـأ عـن طبيعـة بيئـة النـزاع املسـلح ،عـن
حدودهـا وأخطارهـا ،وعـن اإلمراضيـة الفيزيولوجيـة اخلاصـة باجلـروح النافـذة التـي تسـ ّببها املقذوفـات
واالنفجـارات العاليـة الطاقـة .تتّبـع رعايـ ُة جرحـى األسـلحة معاييـ َر جراحية معتمدة ،بيد أنها جتري فــي
ظـروف قاسـية .لهـذا السـبب ،ال ميكـن االنطلاق بسـهولة مـن طريقـة معاجلـة جـرح عيار نـاري ناجم عن
العنـف اإلجرامـي فــي بيئـة مدنيـة لتصـ ّور اجلراحـة فــي النـزاع املسـلح.
عندمـا ينحصـر توفـر املـوارد ،يجـب أن يسـلّم اجلـ ّراح باسـتحالة اسـتخدام
كامـل إمكانياتـه وخبرته.
إن العمـل مبـوارد محـدودة يعنـي أن اجلراحـة التـي ميكـن إجراؤهـا ال تقـف عنـد خبرة اجلـ ّراح وإمنا عند
مسـتوى التخديـر والرعايـة التمريضيـة التاليـة للجراحة ،وعند تو ّفر التجهيزات التشـخيصية والعالجية.
ميكـن أن يـؤدي انحسـار املـوارد فــي زمـن السـلم إلـى وفـاة مرضـى يسـهل إنقاذهـم عنـد توفـر املزيـد مـن
املعـدات املتطـورة .كثيـراً مـا يحـدث ذلـك فــي املشافــي املنعزلـة أو غيـر املنعزلـة فــي الـدول املنخفضـة
ّ
الدخـل ،وتتفاقـم احلالـة إ ّبـان النـزاع املسـلح.
عنـد تطبيـق مبـادئ الفـرز  ،Traiageاألولويـ ُة إلنقـاذ «احليـاة والطـرف»
ألكبـر عـدد مـن األشـخاص باسـتهالك أدنـى كم ّيـة من الوقت ومـن املوارد.
ال شـك أن هـذه امل ّيـزات تعنـي أن جراحـة احلـرب كبيـرة االختلاف عـن اجلراحـة املمارسـة فــي زمـن
السـلم ،حيـث يكـون معظـم العمليـات اجلراحيـة اختياريـاً ومعظـم الرضـوح غيـر داميـة ،وحيـث ير ّكـز
اجلـراح علـى بـذل كل مـا يسـتطيعه مسـتخدماً كامـل نطـاق املـوارد الالزمـة  -لـكل مريـض فـرداً فـرداً.
ّ
يُكمِ ـل القانـون الدولـي اإلنسـاني  -قانـون احلـرب  -األخالقيـات الطبيـة
فــي زمـن النـزاع املسـلح أو فــي حـاالت العنـف األخـرى.
علاو ًة علـى ذلـك ،يخضـع عمـل املِلاك الطبـي فــي حـاالت النـزاع املسـلح إلـى مجموعـة خاصـة مـن
القواعـد املضافـة إلـى األخالقيـات الطبيـة التقليديـة ،وهـي القانـون الدولـي اإلنسـاني أو قانـون احلـرب.
مي ّيز هذا الشـرط فئة العناية اجلراحية املعنية متييزاً خاصاً ويؤدي دوراً هاماً فــي ضمان أمن املرضى
وامللاك الطبـي علـى حـد سـواء إ ّبـان عيشـهم وعملهـم فــي ظـروف خطـرة.

جتربة اللجنة الدولية
مـا فتئـت اللجنـة الدوليـة توفـر العنايـة الطبيـة جلرحـى احلـرب مـن يـوم تأسيسـها ،ونضـرب عـن ذلـك
مثل احلرب الفرنسـية البروسـية ( .)1870بعد سـابق ارتفاع ،شـهدت السـبعينات والثمانينات من القرن
العشـرين زيادة هائلة فــي النشـاطات اإلنسـانية وفــي العناية بضحايا احلرب والنزاع املسـلح وغيرها من
حـاالت العنـف .تشـمل هـذه اجلهـود إغاثـة الالجئين ،والنازحين الداخليني ،والسـكان املقيمين املنكوبني،
والرعايـة الطبيـة باملرضـى واجلرحـى .إضافـ ًة إلـى ذلـك ،مت تأسـيس العديـد مـن املنظمـات اجلديـدة،
وقامـت باملشـاركة مـع وكاالت األمم املتحـدة ببـذل جهـود متجـددة فــي االسـتجابة لتلـك التحديـات
اإلنسـانية.
شـرعت اللجنـة الدوليـة ببرامـج واسـعة النطـاق لتوفيـر الرعايـة اجلراحيـة لضحايـا احلـرب .أنشـأت
اللجنـة الدوليـة العديـد مـن املشافــي املسـتقلة وز ّودتهـا بامللاك اجلراحـي القـادم مـن مختلـف اجلمعيـات
الوطنيـة للصليـب األحمـر أو الهلال األحمـر ومـن سويسـرا .وانطلـق العديد من أعضـاء املالك اجلراحي
امللـيء باحلمـاس وباملبـادئ املثاليـة للقيـام مبهمـات إنسـانية .كان اجل ّراحـون مدربين بشـكل جيـد وذوي
خبـرة ،بيـد أن تدريبهـم وخبرتهـم كادا أن ينحصـرا باملشافــي املتطـورة فــي البلاد املتقدمـة .مما أجبرهم
علـى التعلّـم مـن جديـد بسـرعة فائقـة.
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كمـا اضطـرت اللجنـة الدوليـة أيضـاً إلـى أن تتعلّـم بسـرعة واكتسـبت خبـر ًة جديـرة باالعتبـار فــي رعايـة
ضحايـا النـزاع فــي بيئـات خضـع فيهـا النظـام الصحـي إلـى فـرط التف ّكك التنظيمي .نشـأت تلـك املعرفة
عن ثالثة برامج مختلفة ومترابطة معاً ،أُجنِ زت فــي دول مختلفة أصابها النزاع املسـلح أو عانت حاالت
عنـف أخـرى فــي مناطـق متفرقة مـن العالم.
 .١املشافـي املستقلة التي تديرها اللجنة الدولية.
 .٢دعم املشافـي احمللية بواسطة مه ّمات قصيرة األمد تؤ ّمنها فِ َرق جراحية مغتربة ،مع تشديد
التركيز على التدريب وبناء الكفاءات ،وعلى توفير املستلزمات والتجهيزات ،وعلى جتديد
البنية التحتية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي ،وعلى تقدمي احملفزات املالية والرواتب
للطاقم احمللي عند الضرورة.
 .٣تنظيم حلقات دراسية فـي جراحة احلرب ،حيث تسنح للزمالء فرصة تبادل التجارب
واخلبرة.
م ّكـن املنهـج املذكـور الثالثـي احملـاور اللجنـة الدولية من تطوير بروتوكوالت سـريرية أساسـية ومن حتديد
إجـراءات تقنيـة جراحيـة تناسـب جرحـى األسـلحة فــي احلـاالت احملصـورة اإلمكانيـات وفــي الظـروف
املضطربـة .إضافـة إلـى ذلـك ،د ّربـت وصانـت اللجنـة الدوليـة خلال السـنوات الثالثين األخيـرة زمر ًة من
مِ لاك املشافــي املد ّربـة التـي ال حتتـاج إلـى إعـادة ابتـكار كل شـيء عنـد كل نـزاع جديـد.
بيـد أن ازديـاد عـدد الفـرص التعليميـة وانتشـارها فــي السـنوات األخيـرة أسـفر عن ارتفاع حاد فــي عدد
اجلراحين فــي بلـدان النـزاع .ممـا أتـاح للجنـة الدوليـة حتويـل تركيـز برامجهـا مـن برامـج اسـتبدال  -أي
مشـاف مسـتقلة تديرهـا اللجنـة الدوليـة بـدال مـن نظام مشـاف ضعيـف أو منعدم  -إلـى برامج تر ّكز على
دعـم امللاك الطبـي وتدريبـه علـى تفاصيـل العنايـة بجرحى األسـلحة احلربية.
فــي إطـار برامجهـا التدريبيـة ،نظمـت اللجنـة الدوليـة أكثـر مـن  120دورة دراسـية فــي جراحـة احلـرب
 أي أكثـر مـن اثنتـي عشـرة دورة فــي السـنة  -فــي العقـد األخيـر .انتقـل فــي تلـك املناسـبات الكثيـر مـناخلبـرات واألفـكار بين اجل ّراحين القادمين مـن بلـدان عديـدة  -يتمتعـون بدرجـات مختلفـة مـن اخلبـرة
فــي الرضـوح احلربيـة  -وبين ج ّراحـي اللجنـة الدوليـة .تعلمنـا جميعـاً مـن تلـك املناقشـات ،وتظهر بعض
نتائـج تلـك الـدروس فــي محتويـات هـذا الكتـاب اجلديـد.
بيـد أن اللجنـة الدوليـة تابعـت ،فــي العديـد مـن احلـاالت ،منهـج تقـدمي اخلدمـات اجلراحيـة املباشـرة
بأسـلوب حيـادي وغيـر متحيـز .يسـاهم هـذا املنهـج االسـتبدالي فــي توفيـر عنصـر أساسـي حلمايـة
الضحايـا وحمايـة املهمـة الطبيـة فــي حـاالت ثبـت فيهـا عـدم تطبيـق املبـادئ اإلنسـانية املذكـورة.
بينمـا نُ ِشـر عـد ٌد مـن الكتـب فــي جراحـة احلـرب ،فقد صدر معظمها عـن جيوش الـدول الصناعية و ُو ِ ّجه
إليها .فــي حني تطلّبت مبادئ عملها استثمارات ضخمة فــي املع ّدات واملِالك ،كإخالء املرضى بالطائرة
املروحيـة ،واملِلاك الطبـي امليدانـي املـدرب بشـكل جيـد مـع حاملـي النقـاالت ،وتقنيـات متطـورة ،وفِ ـ َرق
متعـددة التخصصـات جتمـع جراحين أخصائيين وأطبـاء تخدير وممرضني .يشـير مِ لاك اللجنة الدولية
اجلراحـي إلـى هـذه الكتـب مبثابـة املراجـع ،بيـد أن الظـروف والوسـائل املوصوفة فيها ال تتحقـق إال نادراً
فــي غـرف العمليـات اجلراحيـة إ ّبـان النزاعـات املسـلّحة احلاليـة .إن العديـد مـن «دروسـها» غيـر مواتيـة
للجراحة اإلنسانية فــي زمن احلرب  -أو عدمية الصلة بها  -كما ال تصلح للمشافــي العامة التي تعمل
مبـوارد محـدودة فــي العديد مـن البلدان.
تسـعى العنايـة اجلراحيـة التـي توفرهـا اللجنـة الدوليـة ألن تكـون اقتصاديـة ،غيـر متخصصـة ،مبنية على
مبـادئ علميـة متينـة ،وتؤمـن نتائـج جيـدة نظراً للشـروط القسـرية .إن البروتوكوالت السـريرية والتقنيات
إجـراءات معياريـة يسـتخدمها أعضـاء زمـرة اجلراحين املتم ّرسين
اجلراحيـة املذكـورة فــي هـذا الكتـاب
ٌ
العاملين مـع اللجنـة الدولية.

اإلعداد

ملواجهـة التحـدي الـذي تفرضـه هـذه الظروف ،نشـر سـابقونا فــي قسـم اجلراحة فــي شـعبة طـب اللجنة
ً
دليلا مرجعيـاً أساسـياً للج ّراحين الذين يباشـرون مهمتهم اإلنسـانية األولـى ،وهو كتاب «جراحة
الدوليـة
ضحايـا احلرب».
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مت توزيـع الطبعـات الثالثـة األولـى مـن هـذا الكتـاب بشـكل واسـع ،وتلقـت إشـادة ممتـازة حـول العالـم مـن
اجل ّراحين الذيـن جابهـوا حتـدي علاج جرحـى احلـرب للمرة األولى .ولرمبا اسـتخلص منـه أفضل فائدة
اجل ّراح العام العامل فــي مشـفى ريفــي منعزل.
ً
بينمـا هدفـت الطبعـة الرابعـة مـن «جراحـة ضحايـا احلـرب» أصلا إلـى اسـتجابة احتياجـات مع ّينـة
ومطالـب خاصـة طرحهـا زمالؤنـا فــي الـدورات الدراسـية التـي نظمتهـا اللجنـة الدوليـة ،وهدفـت إلـى
كتاب جديد يفــي
إظهـار تطـورات املمارسـة اجلراحيـة فــي اللجنـة الدوليـة ،سـرعان مـا اتضـح أن إصدار ٍ
بتلـك الغايـة بشـكل أفضـل .يحـوي الكتـاب اآلن كميـة كبيـرة من املواد اجلديدة ،مشـروحة فــي جزأين ،مع
احملافظـة علـى األفـكار األساسـية املوجـودة فــي الكتـاب األصـل.
ُكـ ِّر َس اجلـزءُ األول الراهـن للمواضيـع العامـة ،مـع عـدد مـن الفصـول اجلديـدة الكاملـة احلداثـة ،ذات
الطابـع العـام ،ال يقتصـر فحواهـا علـى اجل ّراحين بـل يهـم أيضـاً املسـؤولني عـن تنظيـم وتنسـيق البرامـج
اجلراحيـة فــي زمـن النـزاع وحـاالت العنـف األخـرى .يعـرض هـذا اجلـزء ميـزات العنايـة اجلراحيـة
بضحايـا احلـرب ،وخاصـ ًة الظواهـر الوبائيـة والتنظيميـة والسـوقية ،انطالقـا مـن خبـرة املِلاك الطبـي
فــي اللجنـة الدوليـة وخبـرة زمالئهـم .يتنـاول اجلـزء الثانـي الرضـوح التـي تسـ ّببها األسـلحة فــي أنظمـة
مع ّينـة مـن اجلسـم.
إن التقنيـات اجلراحيـة الـواردة هنـا تشـارك فــي أفكارهـا مـا يـرد فــي أقسـام طبيـة متطـورة .بيـد أنهـا
ُمسـتَم ّدة أيضـاً مـن وسـائل ُمبتَدعـة فــي املوقـعُ ،مج َّربـة و ُمختَبَـرة ،ومـن طرائـق عالجيـة بسـيطة جـداً
تهـدف إلـى اسـتخدام الوسـائل التقنيـة بأفضـل طريقـة تناسـب الظـروف السـائدة فــي حـاالت انحصـار
البنيـة التحتيـة وقلّـة املعـ ّدات واملـوارد البشـرية.
إن شرح التقنيات متك ّيف مع مستوى معرفة اجلراحني العامني فــي املشافــي الريفية وممارستهم .كثيراً
مـا يكـون أولئـك اجلراحـون أول مـن يعالـج اجلرحـى فــي النـزاع ،ويعلمـون فــي تلـك الظـروف أن اإلحالـة
إلـى املراكـز األكثـر جتهيـزاً  -املوجـودة بعيـداً فــي مدينـة رئيسـية  -أمـر غيـر عملـي أو مسـتحيل .يحـاول
هـذا الكتـاب تقـدمي نصائـح أساسـية فــي علاج جـروح األسـلحة املختلفـة ،يق ّدمهـا إلـى اجل ّراحين الذيـن
لـم يتلقـوا تدريبـاً متخصصـاً ،ويصـف أمنـاط العمليـات التـي ثبـت جناحهـا فــي ممارسـة اللجنـة الدوليـة
وفــي ممارسـات منظمـات أخرى.
هنالـك نسـخة رقميـة مـن هـذا الكتـاب ،برفقـة منشـورات أخـرى جراحيـة أساسـية (باللغـة اإلنكليزيـة)
تنشـرها اللجنـة الدوليـة ،مـع وثائـق ذات طابـع عـام ،فــي قـرص  DVDمرفـق بهـذا اجلـزء .يحـوي القرص
أيضـاً العديـد مـن امللفـات القابلـة للنسـخ نذكـر منها وثائق منوذجية وقوائم جرد على سـبيل املثال ،يسـهل
اسـتخدمها فــي املمارسـة اليومية ويسـهل تعديلها.
فــي سـياق هذا النص ،ال تشـير األسـماء والضمائر املذ َّكرة إلى الذكور ،ويبقى الكتاب محايداً إزاء النوع
االجتماعـي مـا لـم يُذكـر خلاف ذلـك صراحـ ًة .إن األسـماء والعالمـات التجاريـة املذكـورة واردة لغايـة
التوضيـح وال تشـير إلـى أي اعتمـاد لهـا مـن اللجنـة الدوليـة.
نأمـل أن يجـد الفائـدة فــي هـذا الكتـاب اجل ّراحـون املدنيـون والعسـكريون ،وج ّراحـو الصليـب األحمـر أو
الهلال األحمـر ،الذيـن يواجهـون حتـدي معاجلـة ضحايـا النـزاع املسـلح وحـاالت العنـف األخـرى للمـرة
األولـى فــي ظـروف مضطربـة وخطـرة.
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فيليبا باركر

كريستوس جيانو

ماركو بالدن

رئيس وحدة الصحة
شعبة املساعدة فـي اللجنة الدولية

رئيس سابق جل ّراحي
اللجنة الدولية

رئيس ج ّراحي اللجنة الدولية

مـقــدمــة

شكر وتقدير
يعتمـد هـذا الكتـاب علـى كتـاب «جراحـة ضحايـا احلـرب» الـذي نشـرته اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر
(اللجنـة الدوليـة) ألول مـرة عـام  1988بـإدارة دانيـال دوفـور ،مايـكل أويـن -سـميث ،وفرانـك سـتينينغ.
سـاهم فــي التأليـف كل مـن:
برنارد بترانكور ،سويسرا
دانيال دوفور ،سويسرا
أورا فريبرغ ،فنلندا
سورين كرومان ينسن ،الدامنرك
أنتيرو لونافارا ،فنلندا
مايكل أوين سميث ،اململكة املتحدة
جورما سامليال ،فنلندا
ايركي سيلفونني ،فنلندا
فرانك ستينينغ ،استراليا
بيورن زترشتروم ،السويد
أ ّمنـت بينولوبـي ل .زيلسـترا (اسـتراليا) حتضيـر األشـكال والصـور .يـورد الكتـاب احلالـي العديـد مـن
رسـومها التصويريـة.
حقّـق مراجعـة الطبعـة الثانيـة ( )1990روبين غـراي (اململكـة املتحـدة) وحقّق الطبعة الثالثة ( )1998آسـا
مولده (السـويد).
ندين بعظيم االمتنان لعملهم الرائد ،وملنهجهم الواضح البسيط الذي أ ّدى لنا دور النموذج.
اسـتفادت الطبعـة الراهنـة مـن مسـاهمة العديـد مـن زمالئنـا األغنيـاء باخلبـرة فــي إطـار اللجنـة الدوليـة
وخارجهـا .كمـا سـاهم بالتعليقـات النقديـة والنصائـح الق ّيمـة ك ٌل مـن:
كن با ّراند ،اململكة املتحدة
فرانكو دي سيمونه ،إيطاليا
هرمان دو بليسي ،جنوب إفريقيا
جاك غوسني ،جنوب إفريقيا
آسا مولده ،السويد
فاليري ساسني ،بيالروسيا
هارالد فني ،هولندا
غونتر فيمهوفر ،أملانيا
أ ّمن بيات كنوبول (سويسـرا) دور املستشـار العلمي فــي املقذوفات ،كما أدلى سـيلفان فيتيه (سويسـرا)،
األخصائـي القانونـي لـدى اللجنـة الدوليـة ،بخبرتـه التقنيـة فــي القانـون الدولـي اإلنسـاني كمـا راجـع
األقسـام املتعلّقـة بذلـك .أ ّمـن ماسـي بيفيريـدج (كنـدا) دور املستشـار التقنـي للحـروق والطعـوم اجللديـة
وسـاهم عمليـا فــي الفصـول املتعلقـة بذلـك.
يعتمـد الفصـل املتعلـق مبنظومـة الصليـب األحمـر لتقييـم اجلـروح ،بصـورة إجمالية ،علـى الطبعة املنقحة
لكت ّيـب اللجنـة الدوليـة الـذي حـ ّرره روبين كوبالنـد (اململكـة املتحـدة) ،وأضـاف أيضـاً هـذا األخصائـي
تعليقـات ونصائـح فــي موضـوع املقذوفـات (البالسـتيات) والوبائيـة ،كمـا أدى دوراً كبيـراً عبـر منشـوراته
الكثيـرة فــي تلـك الشـؤون .قـدم كل مـن هولغـر شـميدت (أملانيـا) وايريـك بيـرن (فرنسـا) النصائـح حـول
اإلسـعاف األولـي والعنايـة بالرضـوح فــي غرفـة اإلسـعاف .كمـا سـاهم كل مـن هايـدي بيكمـان (أملانيـا)
وتومـاس واكـر (سويسـرا) فــي الفصـل املتعلـق بالتخديـر ،وقـدم ديتـر جاكوبـي (أملانيـا) تعليقـات علـى
الفصـل املتعلـق باإلنتانـات املزمنـة.
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راجعـت ورشـة عمـل اللجنـة الدوليـة للجراحين الرئيسـيني ،املنعقـدة فــي آذار/مـارس عـام  2003فــي
جنيـف ،منظومـة  Scoreالصليـب األحمـر لتقييـم اجلـروح ،وفئـات فـرز  Triageاللجنـة الدوليـة ،ووضعـت
بروتوكـول اللجنـة الدوليـة للمضـادات احليويـة .شـارك فــي العمـل:
ماركو بالدان (إيطاليا)
ماسي بيفريدج (كندا)
كريستوس جيانو (اليونان وكندا)
فرانسوا ايرماي (فرنسا)
ديتر جاكوبي (أملانيا)
بني ماك (هولندا)
فاليري ساسني (بيالروسيا)
يوكا زيغبرغ (فنلندا)
هارالد فني (هولندا)
غونتر فيمهوفر (أملانيا)
إضافـة إلـى ذلـك ،اعتمـد فصـل التخديـر علـى نتائج ورشـة عمل اللجنة الدولية لكبـار أخصائي التخدير،
املنعقـدة فــي جنيـف فــي نوفمبـر  ،2002حيـث مت اعتمـاد بروتوكـول اللجنة الدولية للعناية باأللم .شـارك
فـي العمل:
سوناو أساي (اليابان)
هايدي بيكمان (أملانيا)
ليزا بينيت (أستراليا)
جنت فروسارد (اململكة املتحدة)
كريستيان جيربر (سويسرا)
كريستوس جيانو (اليونان وكندا)
توال كانغاس ساريال (فنلندا)
سفانتي ليندن (السويد)
بيتر ماهوني (اململكة املتحدة)
بارثيليمي مرزوغا (سويسرا)
باسكال أولليه (فرنسا)
ايركي ساريال (فنلندا)
بيرناديت ستيركس (فرنسا)
فالديسالف فيراغو (بيالروسيا)
ايريك فريديه (هولندا)
يوالندا فالكر (سويسرا)
سـاهمت ورشـتا العمـل فــي حتديـد معاييـر اللجنـة الدوليـة العتمـاد التقنيـات اجلديـدة ،ومسـتوى اخلبرة
املخبريـة الالزمـة ،واالسـتراتيجيات العامـة لبرامـج اللجنـة الدوليـة اجلراحية.
تو ّلـت كريسـتيان دو شـارمان حتريـر النـص النهائـي وكانـت مسـؤولة عـن اإلخـراج ،فــي حين أ ّمـن بييـر
غوديـل التصميـم التصويـري .إننـا نقـ ّدر مسـاهمتهما حـق قدرهـا.
ينتمـي املؤلفـون إلـى مِ لاك اللجنـة الدوليـة ،ولـم يتلـق نشـر هـذا الكتـاب أي دعـم مالي أو مـادي من خارج
اللجنـة الدولية.
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املميزات اخلاصة باجلراحة فـي زمن النزاع
1-1

وجوه االختالف بني اجلراحة فـي زمن النزاع وبني املمارسة املدنية

إلى أي مدى تختلف جراحة احلرب
2-1
 1-2-1القانون الدولي اإلنساني :حماية من ال يشارك فـي القتال
ومن ّ
كف عن املشاركة فـي القتال (األشخاص «خارج القتال») ،وحقوق املِالك الطبي وواجباته
								
 2-2-1الوبائيات اخلاصة باجلروح احلربية
									
 3-2-1هيمنة جراحة الطوارئ
 4-2-1اجلراحة فـي بيئة محصورة تقـنياً								
									
 5-2-1اجلراحة فـي بيئة عدائية عنيفة
							
 6-2-1اإلصابات اجلماعية التي تقتضي تطبيق مبادئ الفرز
							
 7-2-1الفرز واجلراحة على مراحل (مستويات) متتالية
				
 8-2-1نتائج العناية باملرضى فـي املشفى تعتمد على كفاءة مراحل العناية السابقة للمشفى
				
 9-2-1اإلمراضية اخلاصة باجلروح :الرصاص ،القنابل ،املتفجرات ،واألسلحة غير التقليدية
							
 10-2-1التقنيات اخلاصة املالئمة للسياق ولإلمراضية
								
 11-2-1االنتشار املتزايد للمرض املستوطن

٢٠
٢١
٢١
٢١
٢١
٢٢
٢٢
٢٣
٢٤
٢٤
٢٥

3-1

									
«جراحات» ضحايا احلرب

٢٥

4-1
1-4-1
2-4-1
3-4-1
4-4-1
5-4-1
6-4-1
7-4-1
8-4-1

وجوه االختالف بني اجلراحة العسكرية وغير العسكرية فـي زمن احلرب :منهج اللجنة الدولية للصليب األحمر
التعاون العسكري املدني
الظروف القسرية :األمن
الظروف القسرية :السوقيات
الظروف القسرية :جتهيزات املشافـي
الظروف القسرية :نقل الدم
الظروف القسرية :اجلغرافيا واملناخ
الظروف القسرية :الصدمة الثقافية
الظروف القسرية :العامل البشري

٢٧
٢٧
٢٧
٢٨
٢٨
٢٩
٢٩
٢٩
٣٠

							
امللحق  -1ألف معايير اللجنة الدولية فـي إدخال تقنيات جديدة
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١٩
٢٠

٣١

المميزات الخاصة بالجراحة فـي زمن النزاع

١-١

وجوه االختالف بني اجلراحة فـي زمن النزاع
وبني املمارسة املدنية

تتعدد وجوه االختالف بني الرضوح  Traumaاملدنية والرضوح احلربية ،كما تتعدد وجوه االختالف بني
خبرة اللجنة الدولية وخبرة املنظمات الطبية العسكرية التقليدية.
يستمد اليوم معظم ج ّراحي العالم خبرتهم بالرضوح من حوادث السير ،والكثير مما يط َّبق على تدبير
اإلصابات فـي احلياة املدنية يط َّبق أيضاً على حاالت النزاع املسلح إذ تـتـَّبع جراحة احلرب معايير
اجلراحة التقليدية .بيد أن جيل اجلراحني الذي ترتب عليه غالباً التعامل مع حوادث العمال الزراعيني
والصناعيني كان كامل الوعي مبخاطر الغنغرينة الغازية  Gas gangreneوالكزاز  ،Tetanusوضرورة
التنضير  Excisionاجليد للجرح وتأجيل اإلغالق البدئي .وكان يسهل نسبياً على اجلراح االنتقال من
هذه اجلراحة «اإلنتانية  »Septicاملدنية إلى اجلروح احلربية .لكن لم تبق األمور مماثلة بالنسبة للعديد
من اجلراحني املدربني اليوم ،إذ أن التنظير البطني  ،Laparoscopyأو اإلصمام الشعاعي Radioscopic
 ،embolizationأو التسمير داخل النقي دون حفر  ،Unreamed intramedullary Nailingال يفيد كثيراً
عند مواجهة إصابة بطنية ناجمة عن لغم أرضي ،أو عند معاجلة جرح فـي الفخذ ناجم عن بندقية
رشاشة .يفيد التدريب التخصصي املبكر للجراحني ،كما تفيد التكنولوجيا املتطورة احلديثة ،الكثي َر من
املرضى فـي زمن السالم ،إال أنهما قد يشكالن عائقاً إزاء ممارسة اجلراحة إبان القتال املسلح.

١

تختلف اجلروح احلربية عن جروح احلياة السلمية .كما أن حجم تلف األنسجة وتلوثها املشاهد
فـي اإلصابات احلربية ال يشبه إطالقاً الرضوح املشاهدة فـي املمارسة املدنية .إن ظروف العمل
إ ّبان احلرب مختلفة جذرياً ع ّما يسود وقت السلم ،فاملوارد محدودة وكثيراً ما يضطر اجلراحون
إلى ابتداع احلل باستخدام ما توفر ،أو إلى املعادلة بني احملاسن واملساوئ عند اتخاذ القرار .يجب
أن يهدفوا إلى تأمني أفضل عناية ممكنة للمرضى حتت الظروف السائدة بدال عن العناية املثلى
املذكورة فـي املنشورات العلمية.
إن جراحة احلرب جراحة إصابات جماعية ،وال يشابه منطق الفرز الطبي إ ّبان احلرب إال قليال الفرز
العادي فـي قسم اإلسعاف فـي مركز مدني كبير للرضوح ،إذ جند فئة «دعه ميوت بكرامة» بني فئات
الفرز إ ّبان احلرب ،بينما ال نعرفها فـي املمارسة املدنية اليومية.
تتطلّب جراحة احلرب تدبيراً جراحياً متدرجاً للجرحى ،يجري فـي الكثير من األحيان وفق مراحل
مختلفة من العناية ،يؤمنها جراحون مختلفون ،خاص ًة فـي الظروف العسكرية .كما نرى فـي سياق
النشاطات اإلنسانية ،مثل برامج جراحة اللجنة الدولية ،مساهم َة عدد من اجلراحني املرسلني فـي
مهمات قصيرة يتتالون فـي عالج مريض واحد .ونرى باملقابل ،فـي املمارسة املدنية العادية ،ج ّراحاً
واحداً يتولى مسؤولية التدبير اجلراحي الكامل ملريضه أو ملريضته .وبينما تعتمد املمارسة املدنية
احلديثة على منهج «تعدد االختصاصات» لدى اجلراح املسؤول ،كثيرا ما تعتمد جراحة احلرب على
منهج «تعدد اجلراحني».
«وهكـذا تتراكـب ظـروف جراحـة احلـرب لتفـرض تعديـل املفاهيـم املدنيـة
فــي اجلراحـة الرضحيـة »Traumatic Surgery
1
مايكل ديباكي
تعني هذه التحديات ،على سبيل املثال ال فـي سبيل احلصر ،أن األطباء املمارسني الذين يواجهون جراحة
ضحايا احلرب للمرة األولى مضط ّرون إلى تغيير عقليتهم ،أي لتغيير «برمجة عقليتهم املهنية».

 -1جراحة ديباكي العسكرية فـي احلرب العاملية الثانية  -حملة متخلفة ونظرة إلى األمام.350-341 :236 .1947 NEJM .
مايكل دبغي ( )2008 - 1908كان جراح أمريكي من أصل لبناني ،وهو رائد جراحة القلب واألوعية الدموية احلديثة .أطروحته
فـي إدارة الصدمة الوعائية تشكل املرجعية األساسية .اخترع مفهوم املستشفى العسكري اجلراحي املتنقل (ماش) للقوات
املسلحة األمريكية فـي كوريا.
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٢-١

إلى أي مدى تختلف جراحة احلرب

إن جراحـة احلـرب هـي تدبيـر «انتشـار وبائـي رضحـي
 »Traumaفــي سلسـلة مـن اخلطـوات :املسـتويات أو املراحـل
٢
ن.ا .بيروغوف
Epidemic of

هنالك عدد من السمات اخلاصة التي مت ّيز املمارسة اجلراحية فـي زمن احلرب.٣
 -١القواعد اخلاصة :القانون الدولي اإلنساني ،أي حماية املرضى واجلرحى،
وحقوق املِالك الطبي وواجباته.
 -٢الوبائيات  Epidemiologyاخلاصة باجلروح احلربية.
 -٣هيمنة جراحة الطوارئ.
 -٤اجلراحة فـي بيئة محصورة تقنياً.
 -٥اجلراحة فـي بيئة عدائية عنيفة :الشروط القسرية التي يفرضها الوضع التكتيكي.
 -٦اإلصابات اجلماعية  Mass casualtiesالتي تقتضي تطبيق مبادئ الفرز .Triage
 -٧الفرز  Triageواجلراحة على مستويات متتالية فـي العناية باملصابني.
 -٨نتائج العناية باملرضى فـي املشفى ترتبط بكفاءة مراحل العناية التي سبقت املشفى
 -٩اإلمراضية  Pathologyاخلاصة باجلروح :الرصاص ،القنابل ،املتفجرات،
األسلحة غير التقليدية.
 -١٠التقنيات اخلاصة املالئمة للسياق واملرضية.
 -١١االنتشار املتزايد للمرض املستوطن .Endemic disease

كف عن
 ١-٢-١القانـون الدولـي اإلنسـاني :حمايـة مـن ال يشـارك فــي القتـال ومـن ّ
املشـاركة فــي القتـال (األشـخاص «خـارج القتـال») ،وحقـوق املِالك الطبـي وواجباته
ICRC

الشكل 1-1
اجلنود «خارج القتال» :أسرى احلرب

Japanese Red Cross Society

الشكل 2-1
اجلنود «خارج القتال» :اجلرحى

ICRC

الشكل 3-1
القائمون برعاية املرضى واجلرحى
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حتـدد اتفاقيـات جنيـف املعتمـدة فــي عـام  1949وبروتوكوالتهـا اإلضافيـة املعتمـدة فــي عـام  1977فئات
األشـخاص احملميني مبوجب هذه االتفاقيات أثناء النزاع املسـلح .تشـمل هذه الفئات كل من األشـخاص
غيـر املقاتلين واملقاتلين الذيـن توقفـوا عـن املشـاركة فــي القتـال (أي األشـخاص «خـارج القتـال» إمـا
بسـبب مـرض ،أو إصابـة ،أو غـرق مركبهـم ،أو ألنهـم أصبحـوا أسـرى حـرب) ،وأولئـك الذيـن يهتمـون
باملرضـى واملصابين ،أي بالتحديـد املِلاك الطبـي ورجـال الديـن .يسـتخدم أعضـاء الفئتين األخيرتين
شـارة احلماية التابعة للصليب األحمر ،أو الهالل األحمر ،أو الكريسـتالة احلمراء للداللة على الوسـائل
واملرافـق التـي تؤمـن العنايـة باملرضـى واجلرحـى .وفـق القانـون ،يتمتـع جميـع أعضـاء الفئـات احملميـة
باحلصانـة إزاء الهجمـات طاملـا امتنعـوا عـن املشـاركة فــي القتـال .مينـح القانـون الدولـي اإلنسـاني  -أي
قانـون احلـرب  -حقوقـاً معــ ّينة للعاملين فــي املجـال الطبي ،إال أنه يفرض عليهـم بعض الواجبات أيضاً.
إن جميـع العاملين فــي مجـال الصحـة مق َّيـدون باألخالقيـات الطبيـة طـوال أوقـات السـلم واحلـرب ،وال
ت ُْسـتَبْ َدل هـذه األخالقيـات وإمنـا يك ّملهـا القانـون الدولـي اإلنسـاني .إن التقيـد بهـذه القوانين قـد يطـرح
مسـائل أخالقية عويصة ومشـاكل أمنية ،بينما ال تتفهم السـلطات العسـكرية فــي كافة األحيان متطلبات
األخالقيـات الطبيـة .قـد يواجـه املِلاك الصحـي املدنـي حـاالت خطيـرة وصعبـة احلـل أثنـاء احلـرب
األهليـة التـي يشـارك فــي نزاعهـا الفئـ ُة االجتماعيـة التـي ينتمي إليها أعضاء املِالك .سـنرى فــي الفصل
الثانـي مـن الكتـاب أن القانـون الدولـي اإلنسـاني السـائد يشـرح املبـادئ الرئيسـة والقوانين التـي حتـدد
حقـوق املِلاك الطبـي وواجباتـه فــي حـاالت النـزاع املسـلح.

 -٢نيكوالي ايفانوفيتش بيروغوف ( :)1881-1810عالم تشريح وجراح روسي ،أستاذ فـي أكادميية الطب العسكري ،سانت
بطرسبرج .أسس اجلراحة احلديثة امليدانية خالل حرب القرم ()1854؛ ابتكر اجلبس واالستخدام الشامل للتخدير فـي ساحة
املعركة ،وكتب دليل جراحة خالل املعارك .ارسل كممثل للصليب األحمر الروسي لتفقد املستشفيات فـي كال اجلانبني خالل
احلرب الفرنسية البروسية فـي عام .1870
 -٣القائمة مقتبسة من مصادر مرجعية مع تعديل.

المميزات الخاصة بالجراحة فـي زمن النزاع

 ٢-٢-١الوبائيات اخلاصة

Epidemiology

باجلروح احلربية

تسـ ّبب طبيعـة الصـراع احلربـي (أرضـاً وبحـراً وجـواً) وبائية معينة لـدى اجلرحى .كما يؤثر كل من طبيعة
األسـلحة ،ودروع حماية اجلسـم ،والتأخير فــي النقل ،على التوزّع التشـريحي لإلصابات وعلى بالغتها.
وينجـم عـن تف ّهـم هـذه العوامـل الوبائيـة نتائـج هامـة فــي مجـال حتضيـر املـوارد وتوزيعها ،أي فــي معايير
املـو ّردات الالزمـة ،وفــي انتقـاء العاملني االختصاصيين (انظر الفصل اخلامس).

 ٣-٢-١هيمنة جراحة الطوارئ

تعتمـد جراحـة احلـرب أوال علـى جراحـة الطـوارئ ،خاصـ ًة فــي العنايـة إبـان العمليـات امليدانيـة املبكـرة.
ال مجـال هنـا للتقنيـات املتطـورة ولإلجـراءات الترميميـة إال بعـد انتهـاء القتـال ،فــي مشـفى إحالـة بعيـد
(انظـر الفصـل السـادس والفصـل الثامـن).

 ٤-٢-١اجلراحة فـي بيئة محصورة تقـني ًا

بيئـة زمـن احلـرب قحطـاء جـرداء بائسـة .وتنحصـر إمكانيـات العمـل اجلراحـي عامـ ًة علـى مـا تتيحـه
الصعوبـات السـوقية  Logisticاملتعلقـة بتأمين وصـول املسـتلزمات إلى املناطق البعيـدة اخلطرة ،وعلى ما
يتيحه العجز فــي الصيانة وفــي التصليح وفــي قطع التبديل .وقلّما يتوفر املِالك التقني الكافــي لضمان
تشـغيل البِــنى التحتية بشـكل سـليم.

١

V. Louis / ICRC

الشكل 4-1
اجلراحة فـي بيئة محصورة تقنياً

رغـم اإلسـراف فــي إنفـاق جيـوش الـدول احلديثـة الصناعيـة علـى املشافــي امليدانيـة ،ال شـك فــي إثبـات
العجـز التجهيـزي فــي األوضـاع العمليـة .وكثيـراً مـا يـؤدي النقـص فــي التجهيـزات التشـخيصية املتطورة
دو َر العامـل األساسـي الـذي يحصـر إمكانيـات اجلـ ّراح العمليـة ،بينمـا توفـرت قدرتـه التقنيـة وخبرتـه.
يجـب أن من ِّيـز بين مـا هـو أساسـي وبين مـا هـو مسـتحب.

 ٥-٢-١اجلراحة فـي بيئة عدائية عنيفة

T. A. Voeten / ICRC

قـد تـؤدي الظـروف املعاديـة فــي وضـع القتـال إلـى تعريـض املرضى واملِالك الطبي إلـى اخلطر ،مما يو ّلد
شـروط عمـل ال تضاهـي الشـروط املفترضـة .وقـد تعيـق خطورة طـرق اإلخالء عمليات النقل مما يسـبب
التأخيـر .كمـا يجـب تأمين األمـن والسلامة للمرضـى وللطاقـم الطبـي باختيـار مواقـع مناسـبة ملراكـز
اإلسـعاف األولـي وللمشـايف .كمـا يجـب نصـب شـارة احلمايـة املميـزة للصليـب األحمـر أو الهلال األحمـر
أو الكريسـتالة احلمـراء بشـكل واضـح علـى املراكـز الصحيـة وعلى سـيارات اإلسـعاف وفقا ملـا ينص عليه
القانـون الدولي اإلنسـاني.
ال ينتظـم انضبـاط كافـة املقاتلين كمـا تتفـاوت جـودة تدريبهـم .نشـاهد لـدى العديـد مـن املتورطين فــي
النـزاع املسـلح متالزمـ ًة مألوفـة ،كثيـراً مـا تظهـر بين املقاتلين الشـباب الذيـن باتـوا حتـت تأثيـر «خليـط
سـام  »Toxic Cocktailيجمـع بين التستوسـترون  Testosteroneواألدرينالين  Adrenalineوالكحـول
 Alcoholواحلشـيش  Cannabisومـواد مختلفـة أخـرى.

الشكل 5-1
العمل فـي بيئة عدائية
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قـد تتغيـر بيئـة العمـل اجلراحـي بسـرعة ،ويترتـب علـى اجلراحين أن يكونـوا مسـتعدين للتأقلـم مـع
بيئـات مختلفـة صعبـة وقاسـية .عندمـا يقـ ّل عـدد األطبـاء ،ويتقلّـص عـدد املِلاك املتوفـر ،ويغـزُر دفـ ُق
ٍ
عندئـذ اإلعيـاءُ األطبـا َء واملمرضين علـى السـواء
اجلرحـى ،يسـهل إعجـاز إمكانيـات املشـفى .يعتـري
ويصيبهـم املـرض ،وقـد يشـعرون باخلـوف أحيانـاً .إن اإلجهـاد الذهنـي والبدنـي ،النـاجت عـن العمـل فــي
ظـروف جديـدة وغريبـة يتسـم أحيانـا باخلطـورة ،وهـذا يعنـي أنهـم قـد ال يـؤدون عملهم باملسـتوى املعتاد.

 ٦-٢-١اإلصابات اجلماعية
مبادئ الفرز Triage

R. Bigler / ICRC

الشكل 6-1
اإلصابات اجلماعية Mass casualties
مبادئ الفرز Triage

Mass casualties

التي تقتضي تطبيق

لقـد ُكتـب الكثيـر عـن مذابـح احلـروب الكبـرى فــي القـرن العشـرين ،وعـن دور الفـرز فــي تدبيـر آالف
اإلصابـات الناجتـة عـن معركـة واحـدة .وال زالـت هذه الدروس صاحلة للتطبيـق على النزاعات املعاصرة،
حيـث يجـب تطبيـق منطـق «افعـل األفضـل مـن أجـل األكثـر» ال منطـق « كل شـيء مـن أجـل كل واحـد».
ويفـرض املنطـق املذكـور أهـم التغييـرات علـى عقليـة اجلـراح املهنيـة.
حتتـل قـرارات الفـرز مكانـ ًة عاليـة بين أصعـب قـرارات املمارسـة الطبيـة ،ألنهـا قـد تطـرح معضلات
أخالقيـة .ومـن املمكـن أحيانـاً أن يظهـر تضـاد بين املعاييـر الطبيـة وبين املعاييـر العمليـة الناشـئة عـن
الضـرورة العسـكرية ،ممـا يقتضـي نوعـاً مـن التحكيم بينها .يجب على األشـخاص الذيـن يؤ ِّمنون عمليات
الفـرز أن يكونـوا مسـتعدين لقبـول حسـم التحكيـم الضـروري بـدون أن يتخلـوا عن نزاهتهـم املهنية الطبية
(انظـر الفصـل التاسـع).

 ٧-٢-١الفرز

Triage

واجلراحة على مراحل (مستويات) متتالية

جتـري عمليـات إخلاء املرضـى واجلرحـى ونقلهـم ضمـن إطـار سلسـلة العنايـة باملصابين .وتُط َّبـق مبـاد ُئ
الفرز فــي كل مرحلة من هذه السلسـلة .يجب أال تعيق اجلراح ُة البدئية إمكانيات اإلجراءات اجلراحية
حتسـن سـرعة نقل اجلرحى إلى مشـفى يتم ّيز
الالحقة النهائية.
وتتحسـن مرتقبات اسـتعادة الصحة مع ّ
ّ
مبسـتوى أعلـى فــي هيكليـة املشافــي .يجـب أن يتف ّهـم اجلـ ّراح امليدانـي بُنْيَـ َة املنظومـة الصحيـة املتوفـرة
وأن يعرف ما سـيحدث للمريض فــي املسـتوى التالي من العناية ،وما هو مطلوب منه فــي املسـتوى الذي
يعمـل فيـه (انظر الفصل السـادس).
تتطلب جراحة احلرب منطق التدبير املرحلي للجروح .كثيراً ما يجري العالج على خمس مراحل،
ولكنها ال تتحقّق بالضرورة فـي خمسة أماكن مختلفة .إنه التنظيم التقليدي فـي التخطيط
العسكري .يتطلب التنظيم املذكور تكاليف عالية ،مبا فيها وسائل النقل واالنضباط املطلوب من
املنظومات املعنية .وال مانع من إدخال بعض املفاهيم احلديثة ضمن املنهجية املذكورة ،نذكر منها
إرسال فرق جراحية أمامية إلجناز جراحة احلد من الضرر  .Damage-Control surgeryتُع َّرف
املراحل اخلمسة كالتالي:
املصاب إصابتَه أو يعاجله رفاقه ،أو يو ّفر العالج
 -١اإلسعاف األولي عند نقطة اإلصابة :يعالِج
ُ
موظفٌ طبي ميداني أو مسعفٌ أولي.
 -٢العالج الطبي األولي :إجراءات إسعافية منقذة للحياة مبا فيها بداية اإلنعاش ،ويجري ذلك عاد ًة
فـي مركز اإلسعاف األولي أو فـي مركز التضميد ،فـي محطة اإلخالء ،أو فـي نقطة التج ّمع.
 -٣العالج اجلراحي األولي :تنضير  Debridmentاجلروح /استئصال  Excisionاجلروح ،دون إغالق
بدئي .يجري فـي مشفى املستوى األول.
 -٤العالج النهائي :إغالق بدئي آجل للجروح ومعاجلة جراحية حسب املبادئ التقليدية فـي مشفى
اإلحالة .املعاجلة الفيزيائية  Physiotherapyوالنقاهة .Convalescence
 -٥اجلراحة الترميمية  Reconstructiveوإعادة التأهيل  :Rehabilitationجراحة تخصصية
وإجراءات ترميمية متعددة وتركيب األجهزة التعويضية  Prosthesesاملالئمة عند احلاجة.
إن التبدل السـريع للعاملني فــي املجال الطبي ،الذين يعاجلون عدد كبير من املرضى فــي نقاط مختلفة
موحدة غير قابلة للتعديل
مـن سلسـلة العنايـة باملصابين ،يـؤدي إلـى ضرورة اعتماد مناهج (بروتوكـوالت) َّ
وفقـاً حلريـة تصـ ّرف اجلـ ّراح ومزاجـه .ال يسـع اجلـ ّرا ُح إيجـا َد علاج فـردي لـكل مريـض علـى حـدة فــي
األوضـاع امليدانيـة ،بـل سـيقوم جراحـون مختلفـون بإجـراء عمليـات جراحيـة علـى املريـض نفسـه فــي
مسـتويات مختلفـة مـن العنايـة .ممـا يختلـف عمـا يقابلـه فــي املمارسـة املدنيـة حيـث يهتـم جـ ّرا ٌح واحـد
باملريـض فــي كافـة مراحـل عالجـه ،وإن تعـددت االختصاصـات العالجيـة يبقـى الفريـق الواحـد مسـؤوال
عـن املريـض املعالَج.
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فـي السياق املدني أو اإلنساني ،ال يُف َّرق دائما بني املستويات اخلمسة املع ّرفة فـي تدبير جرحى احلرب،
بل يُحتمل اجلمع بني املراحل اخلمسة فــي املركز الطبي عينه  -كما شاع ذلك فــي فرق مشافــي اللجنة
الدوليـة .بيـد أننـا نشـاهد فــي السـياق الطبـي اإلنسـاني ظاهـر ًة يكثـر فيهـا تبـ ّدل العاملين .إزاء هـذه
املوحـدة تثــبُ ُت كوسـيلة وحيـدة لضمـان اسـتمرارية العلاج
الظاهـرة ،يتضـح أن املناهـج (البروتوكـوالت) َّ
وتنظيـم العنايـة اجلراحيـة والتمريضيـة علـى أسـس سـليمة ،إذ ال ميكـن تبديـل املناهـج (البروتوكـوالت)
كلمـا يبـ ّدل الفريـق اجلراحي.
دروس القدماء للجراحني اجلدد
انقـذ احليـاة والطـرف (اليـد أو الرجـل) ،ضـ ّح بالطـرف إلنقـاذ احليـاة،
أ ِّمـن الوقايـة مـن اإلنتـان ،واجعـل املصـاب قاب ً
ال للنقل إلى املسـتوى التالي.
إن اجلراحة البطولية لن حتل أبداً محل اجلراحة اجليدة.

 ٨-٢-١نتائج العناية باملرضى فـي املشفى تعتمد على كفاءة مراحل العناية
السابقة للمشفى

١

إن اإلسعاف األولي املوفر فـي موقع اإلصابة ـ أو فـي أأمن مكان قريب من ساحة املعركة  -واإلخالء
السريع ميتازان بأهمية حيوية ،ألن نسبة الوفيات واملراضة تزداد مع التأخير .إن كان اإلسعاف
األولي غير مناسب أو غير متوفر ،أو كانت سلسلة اإلخالء طويلة ،فإن الطبيعة ستحدد النتيجة .بيد
أن نسبة الوفيات فـي املشفى تنخفض كلما طال زمن اإلخالء ،ذلك ألن التأخيرات املفرطة الطول
ٍ
عندئذ معظم وقتهم
تس ِّبب وفاة املصابني املخطرين قبل وصولهم إلى املشفى ،ويقضي اجلراحون
فـي معاجلة التراكبات اإلنتانية  Septic complicationsلدى من بقي على قيد احلياة (انظر الفصلني
اخلامس والسابع).
دروس القدماء للجراحني اجلدد:
األجدر بالطبيب هو تأمني اإلسـعاف األولي املناسـب وجعل حالة املصاب
مالئمـة للنقـل ،بـدال مـن توفيـر علاج مبكـر وغيـر كاف باسـتخدام وسـائل
غيـر كافيـة ومعرفة غيـر كافية.

T. A. Voeten / ICRC

الشكل 7-1
العجز فـي العناية السابقة للمشفى
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جــراحــة الـحـرب

 ٩-٢-١اإلمراضية  Pathologyاخلاصة باجلروح :الرصاص ،القنابل ،املتفجرات،
واألسلحة غير التقليدية

إن اجلروح احلربية مختلفة نوعياً عن الرضوح  Traumaاملشاهدة فــي املمارسة املدنية :ذلك ألن كافة
اجلـروح احلربيـة ملوثـة  .Dirty and Contaminatedقـد تسـبب املقذوفـات تلفـاً شـديداً فــي األنسـجة
الرخوة ،فــي العظام ،وفــي األعضاء الهامة .يشكـِّـل اإلنتان  Infectionاخلطر األكبر وت َُط َّبق لذلك قواعد
اجلراحـة اإلنتانيـة ( Septic surgeryانظـر الفصلين  3و.)13
دروس القدماء للجراحني اجلدد
اجلـروح احلربيـة ملوثـة  Dirty and Contaminatedمـن حلظـة اإلصابـة،
وتنطبـق عليهـا قواعـد اجلراحـة اإلنتانيـة .Septic Surgery
ال جنـد فــي املمارسـة املدنيـة اليوميـة مـا يشـبه اإلصابـات الرضحيـة املتعـددة  Polytraumaالناجمـة
لغـم أرضـي مضـاد
عـن شـظايا قذيفيـة ،كمـا ال جنـد بتـراً رضحيـاً  Traumatic amputationناجمـاً عـن ٍ
لألفراد ،أو التأثيرات املدمرة الناشئة عن انتقال جسيم للطاقة احلركية املشحونة فــي رصاصة بندقية
ٍ
حديث ،ليتمكـّـن اجلراح
رضحي
ملركز
عسـكرية .ونؤكـد ثانيـ ًة ضـرورة التخلـي عـن العقليـة املهنيـة املواتية ٍ
ٍ
مـن التأقلـم مـع عقليـة مواتيـة لتدبيـر اجلـروح فــي حـاالت النـزاع املسـلح .يجـد اجلراحـون الذيـن يعملون
فــي البلـدان املنخفضـة الدخـل ،حيـث يعاجلـون العديـد مـن اإلمراضيـة اإلنتانيـة  ،Septic pathologyأن
التعامل مع هذا التغيير أسهل بكثير مقارن ًة باجلراحني الذين اعتادوا فــي عملهم استخدام التكنولوجيا
املتطـورة مـع توفـر رعايـة متريضيـة جيـدة فــي بيئـة غير إنتانيـة .Aseptic

 ١٠-٢-١التقنيات اخلاصة املالئمة للسياق ولإلمراضية

Pathology

إن العناية بعددٍ كبير من املرضى ،ومعاجلتهم فــي مواقع متعددة ،على يد جراحني مختلفني فــي ظروف
قاسـية ،تتطلـب إجـراءات جراحيـة بسـيطة ،آمنـة ،وسـريعة .يجـب أال تـؤدي احلاجـة إلـى السـرعة فــي
التعامـل مـع اإلصابـات اجلماعيـة  ،Mass casualtiesوالعجـز فــي عـدد امللاك ،إلـى اإلربـاك والفوضى.
واألسـلوب املنهجـي :القيـام بأقـل ما ميكن مـن العمل اجلراحي
تفـرض العنايـة املرحليـة باجلـروح املعاييـ َر
َ
لتحقيـق أعظـم النتائـج ،إنقـاذ احليـاة والطـرف ،ثـم إرسـال املريـض إلى املرحلة التالية من سلسـلة العناية
باملصابين .يصعـب علـى اجلـراح امليدانـي متابعـة اإلجـراءات اجلراحيـة إن لم يسـتحل ذلـك ،ويفـرض
هـذا األمـر منـع اسـتخدام التقنيـات الشـخصية والفرديـة .وكمـا ذكرنا سـابقاً ،إن املناهـج (البروتوكوالت)
املعياريـة ضرورية.
َ
األطـراف ،والهـدف هـو عالجهـا لتلتئـم بأسـرع وقـت ممكـن دون أن تصـاب
تصيـب أغلبيـ ُة اجلـروح
باإلنتـان .فاإلنتـان القاتـل (الكـزاز  ،Tetanusالغنغرينـة الغازيـة  ،Gas gangareneاإلنتـان الدمـوي
االنحاللـي  )Haemolytic septicaemiaيشكـِّـل أعظـم األخطـار بالنسـبة إلـى الباقين علـى قيـد احليـاة.
وكمـا ذكرنـا سـابقاً ،تُط َّبـق قواعـد اجلراحـة اإلنتانيـة .Septic surgery
تشمل املبادئ األساسية لتدبير اجلروح احلربية اخلطوات التالية:
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨

التنضير  Excisionاملبكر والكامل للجرح وإروائه .Irrigation
النزح  Drainageالكافـي للجرح.
عدم القيام بتبديالت غير ضرورية للضماد.
اإلغالق البدئي اآلجل.
املضادات احليوية كمساعدات.
لقاح مضاد للكزاز  Anti-tetanusوغلوبولني مناعي  Immunoglobulineعند الضرورة.
٤
عدم إجراء التثبيت الداخلي Internal fixationللعظام.
عالج فيزيائي  Physiotherapyمبكر.

 -٤القاعدة املتَّـبعة هي عدم إجراء التثبيت الداخلي للعظم ،فـي «الطور احلاد» على األقل .أظهرت التجربة احلديثة إمكانية
استخدام التثبيت الداخلي عند التئام النسج الرخوة بدون ظهور أي إنتان ،ولكن يُشتَرط لذلك وجود أيدي خبيرة ضمن ظروف
ممتازة للنظافة والرعاية التمريضية .بيد أن هذا املنهج ليس املنهج املعتمد فـي ممارسة اللجنة الدولية حيث ال يُستَخدم التثبيت
الداخلي على اإلطالق .إن خطر التثبيت الداخلي ،واحتمال إساءة استخدامه ،يحوالن دون اعتماده.
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دروس القدماء للجراحني اجلدد
إن أفضل املضادات احليوية هو اجلراحة اجليدة.
توفـر اجلراحـ ُة الصحيحـة للمريـض أفضـل فرصـة للبقـاء علـى قيـد احليـاة وللحفـاظ علـى إمكانيـة حياة
تقصـر مـدة املكـوث فــي املشـفى .بعـد اجلراحـة ،ال بد من العلاج الفيزيائـي Physiotherapy
جيـدة ،كمـا ِّ
العالـي اجلـودة لضمـان احلركـة املبكـرة ولتأمين نتيجـة وظيفيـة جيـدة .بيـد أن العلاج ال يكتمـل حتـى
مختصـة باألجهـزة التعويضيـة
تتـم إعـادة تأهيـل  Rehabilitationاملريـض ،إذ يتطلـب األمـر ورشـات عمـل
ّ
 Prosthesesلتزويـد املبتوريـن بأطـراف صناعيـة ولتأمين أدوات أخـرى مناسـبة ،كاملقـاومي Orthoses
والعـكازات  Crutchesأو الكراسـي املدولبـة .Wheel chairs

 ١١-٢-١االنتشار املتزايد للمرض املستوطن

Endemic Disease

حتـى احلـرب العامليـة األولـى ،كان عـدد وفيـات اجلنـود مـن جـراء األمـراض يفـوق عـدد وفياتهـم الناشـئة
عـن اجلـروح .وكان معـدل االسـتنزاف نتيجـة إصابـات القتـال فــي حـدود  ،%20بينمـا كان معـدل انتشـار
األمـراض بين اجلنـود يفـوق ذلـك بأربعـة أضعـاف .وال زالـت معـدالت االسـتنزاف خـارج القتـال مرتفعـة
جـداً إلـى اليـوم .تختلـف األمـراض امل ُ ْعديـة والسـارية Infectious and communicable diseases
باختلاف اجلغرافيـا واملنـاخ ،لكـن االضطرابـات النفسـية وحـوادث املركبـات تظهـر فــي كل مـكان.
كثيـراً مـا يـؤدي التدميـر والتخريـب والفوضـى املرافقين للنـزاع املسـلح إلـى إصابـة النظـام الصحـي العام
بين أوائـل اإلصابـات .تتجلـى العواقـب اإلنسـانية فــي انخفاض توفـر املتطلبات الصحية األساسـية كاملاء
والغـذاء واملـأوى إلـخ بالنسـبة للسـكان املدنيين .كمـا تتجلـى فــي إربـاك إمكانيـات النظـام الصحـي العـام،
ممـا يضاعـف حتديـات العنايـة باملدنيني فــي منطقة النزاع :أي السـكان املقيمين ،والنازحني داخل البلد،
والالجئين الفاريـن مـن الـدول املجـاورة أو إليهـا (انظـر الفصـل اخلامس).

٣-١

١

«جراحات» ضحايا احلرب

هنالـك أكثـر مـن منـط واحـد جلراحـة احلـرب .بينمـا تبقـى حاجـات اجلرحـى بـدون تبديل ،تختلـف كثيرا
الوسـائل واملـوارد املتوفـرة لسـد هـذه احلاجـات مـن بلـد آلخـر ،ومـن وضـع آلخـر ،ممـا يـؤدي إلـى إيجـاد
أسـاليب مختلفـة فــي جراحـة احلـرب .إن تدبيـر جرحـى احلـرب املجـرى فــي األقسـام الطبية العسـكرية
املوجـودة فــي بلـد صناعـي يختلـف ع ّمـا يجـري فــي مشـفى ريفــي عام فــي دولـة منخفضة الدخـل .وعلى
الرغـم مـن أن مبـادئ تدبيـر اجلـروح متطابقـة فــي احلالتين ،فـإن إمكانيـات التشـخيص والعلاج شـديدة
االختلاف .ذلـك ألن اإلمكانيـات مق ّيَـدة قسـراً باملـوارد التقنية واملالية والبشـرية املتوفرة .من الواضح أن
العديـد مـن القيـود املذكـورة ينطبـق حـول العالـم علـى املمارسـة املدنيـة اليوميـة فــي اجلراحـة الرضحيـة
واجلراحـة االختياريـة .Elective surgery
يسعنا وصف أربعة مسالك رئيسة على األقل فـي التدبير اجلراحي لضحايا احلرب فـي النزاعات
املسلحة املعاصرة:
 -١اجليش التقليدي فـي مجتمع صناعي مرتفع املستوى االقتصادي العام ،حيث يسعى اجليش إلى
تأمني مستوى الرعاية اجلراحية املطابق ملا ميارس فـي احلياة املدنية .يجري اإلخالء والنقل
السريع للمرضى إلى املراكز املتخصصة حسب العادة .يُعتَبر وصول املرضى واجلرحى بصورة
آمنة إلى الرعاية الطبية املناسبة ح ٌق مستحق ،ويُف َرض واجب تأمني ذلك على القوى املسلحة.
 -٢البلدان النامية ذات االقتصاد املُقلِع ،حيث يتوفر فـي العاصمة وفـي املدن الكبرى على األقل،
مستوى عالي للعناية اجلراحية املتخصصة وعدد كافـي من العاملني املدربني ،حتى إن لم يتوفر
ذلك فـي املناطق الريفية .يتسنّى إخالء املرضى إلى املراكز املتخصصة ونقلهم ،بالرغم من صعوبة
ذلك أحياناً .ويعتبر الوصول اآلمن إلى الرعاية الطبية املناسبة هدفاً مرغوباً يراد حتقيقه.
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 -٣بلد فقير محدود املوارد االقتصادية والبشرية .قد يوجد عدد قليل من املراكز اجلراحية الكبيرة
فـي العاصمة ،إال أن معظم املشافـي املوجودة فـي املدن الثانوية واألرياف تستخدم جراحني عامني
شباب وأطباء عامني ميلكون بعض اخلبرة اجلراحية .إن املستلزمات وامليزانيات واملوارد البشرية
غير كافية بصورة مزمنة أو غير موجودة أحياناً .يصعب إخالء املرضى ونقلهم أم يستحيل ذلك.
ال يُض َمن الوصو ُل اآلمن إلى عناية طبية مناسبة إال نادراً.
 -٤التج ّمعات التي تفتقر إلى نصاب الدولة ،اجلماعات املسلّحة املقاتلة ،اجلموع التي ال تصل بأمان
إلى الهيئات العامة .ميارس اجلراحة امليدانية بعض األطباء املدربني واملمرضني لعدم توفر بديل.
يستحيل أو يندر وصول أخصائي الصحة إلى الضحايا بأمان ،كما يصعب أو يستحيل وصول
الضحايا إلى الرعاية الطبية ،وتطرح هذه العمليات مشاكل دائمة شبيهة بالتحديات.

H. Du Plessis / South African Military Health Service, U. Pretoria

الشكل 8-1
اجلراحة لضحايا النزاع املسلح فـي مشفى حديث

F. McDougall / ICRC

الشكل 9-1
منط آخر من اجلراحة لضحايا النزاع املسلح
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٤-١

وجوه االختالف بني اجلراحة العسكرية وغير العسكرية فـي
زمن احلرب :منهج اللجنة الدولية للصليب األحمر

جتـري اجلراحـة غيـر العسـكرية فــي زمـن احلـرب لـدى الهيئـات املدنية الطبيـة (وزارة الصحة ،املشافــي
يفصـل هـذا املقطـع
التبشـيرية واملشافــي اخلاصـة) ولـدى اللجنـة الدوليـة ومنظمـات إنسـانية أخـرىِّ .
جتربـة اللجنـة الدوليـة ويشـرح منهجهـا.
إن أهـداف جراحـة احلـرب بالنسـبة للجنـة الدوليـة هـي :حمايـة املرضـى واجلرحـى ،مسـاعدتهم علـى
حفـظ كرامتهـم بتأمين وصولهـم إلـى الرعايـة املناسـبة ،إنقـاذ احليـاة والطـرف ،تقليـل درجـة اإلعاقـة
(العجـز  )Disabilityاملتبقيـة إلـى أدنـى حـد ،ومسـاندة املبتوريـن  .Amputeesإضافـ ًة إلـى الضحايـا
املباشـرة ،حتاول اللجنة الدولية دعم النظام الصحي مبسـاعدة الزمالء الطبيني احملليني فــي احملافظة
علـى البنيـة التحتيـة وعلـى املـوارد البشـرية الالزمـة السـتئناف العمـل بعـد نهايـة النـزاع ،مبـا يؤمـن
للمدنيين أساسـيات الرعايـة الصحيـة علـى األقـل .قـد تشـمل مسـاندة اللجنـة الدوليـة للهيئـات احملليـة
بنـاء وجتديـد املرافـق الصحيـة ،أعمـال جـر امليـاه وصرفهـا ،توفيـر املكملات الغذائيـة للمرضـى ،وتوفيـر
الطاقـم الصحـي والتجهيـزات واملسـتهلكات والرواتـب األساسـية .كمـا ميكـن أن تشـمل برامـج تدريبيـة
لألطبـاء واملمرضين .إضافـة إلـى ذلـك ،مـن املمكـن فــي بعـض األحيـان أن تقيـم اللجنة الدولية مشـافيها
اخلاصـة املسـتقلة ليعمـل فيهـا طاقـم قـادم مـن اخلارج يكملـه موظفون محليون (انظر الفصل السـادس).

١

 ١-٤-١التعاون العسكري املدني

تتابـع القـوات املسـلحة املنتشـرة فــي امليـدان مهمتهـا العسـكرية احملـددة .وتهـدف مك ّوناتهـا الطبيـة أو ًال
إلـى دعـم جنودهـا فــي مهمتهـم مـن أجـل حتقيـق مخططاتهـم التكتيكيـة واالسـتراتيجية .قـد يشـارك
العسـكريون املنظمـات املدنيـة فــي العديـد مـن أهـداف «املسـاعدة وإعـادة البنـاء» ،بيـد أن املعاييـر الطبية
فــي السـياق العسـكري تأتـي ،فــي الكثيـر مـن احلـاالت ،فــي املرتبـة الثانيـة بعـد املتطلبـات التكتيكيـة
واالسـتراتيجية املفروضـة عسـكرياً وسياسـياً.
إن اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر (اللجنـة الدوليـة) منظمـة غيـر متح ّيـزة ومحايـدة ومسـتقلة ومهمتهـا
إنسـانية بحتـة تدعـو إلـى االلتـزام بالقانـون الدولـي اإلنسـاني ،وتهـدف إلـى حمايـة ومسـاعدة ضحايـا
النـزاع (جميـع الضحايـا مـن كافـة األطـراف) .إن أي تعـاون مـع اجليوش فــي ميدان املعركـة يضر مبفهوم
احليـاد وعـدم التح ّيـز واالسـتقاللية ،وال يسـعه إال أن يعـ ّرض عمـل اللجنـة الدوليـة اإلنسـاني إلى اخلطر،
كمـا يعـ ّرض للخطـر منظمـات ووكاالت أخـرى.
تصـر اللجنـة الدوليـة علـى احملافظـة علـى اسـتقاللها ،وعلـى اسـتقالل «مجـال إنسـاني» منفصـل عـن
أعمـال «املسـاعدة وإعـادة البنـاء» التـي قـد تقوم بها اجليوش فــي امليدان .ويشـاطرها هـذا الرأي واملنهاج
العديـد مـن املنظمـات اإلنسـانية.

 ٢-٤-١الظروف القسرية :األمن

ً
قليلا ،إن حتكمـت ،بعمليـات إخلاء املصابين،
فــي العديـد مـن احلـاالت ،ال تتحكـم اللجنـة الدوليـة إال
ويرجـع ذلـك إلـى وجـود ظـروف قسـرية أمنيـة .يُنقـل املرضى فــي العديد مـن البلدان بالوسـائل اخلاصة:
سـيارات األجـرة ،الـدواب ،العربـات ،أو سـيراً علـى األقـدام .متكنـت اللجنـة الدوليـة فــي بعـض احلـاالت
مـن إقامـة مراكـز لإلسـعاف األولـي ،أومـن مسـاعدة اجلمعيـة الوطنيـة للصليب األحمـر أو الهالل األحمر
فــي حتقيـق ذلـك .نذكـر فــي هـذا الصـدد مثـاالً خارقـاً للعـادة وهـو نظـام اإلخلاء الطبـي الـذي اسـتخدم
طائرات ثابتة اجلناح طوال  16سـنة حتت إدارة اللجنة الدولية واألمم املتحدة فــي عملية «شـريان حياة
السـودان» ملسـاعدة ضحايـا النـزاع فــي جنـوب السـودان :أ ّمنـت العمليـة نقـل أكثـر مـن  30000مريـض
وجريح إلى مشـفى تابع للجنة الدولية فــي شـمال كينيا .وعلى الرغم من توفر الطائرة ،أدت الصعوبات
السـوقية واملسـافة إلى فرض تأخيرات دورية فــي عمليات اإلخالء ،تراوحت بني أسـبوع وثالثة أسـابيع.
القوات املسـلحة الوسـائ َل الالزمة حلماية مرافقها الصحية من «الفوضى القاتلة فــي سـاحة
بينما تنشـر
ُ
املعركـة»  ،٥تعتمـد اللجنـة الدوليـة فــي حمايـة نفسـها علـى شـارة الصليـب األحمـر وعلـى املفاوضـات مـع
كافـة القـوى املتقاتلـة .ال حتـوز اللجنـة الدوليـة األسـلحة حلمايـة نفسـها ،وإمنـا تعتمـد علـى السـلطات
احملليـة وعلـى القـادة شـأنها شـأن املشافــي العامـة .كما تعتمد اللجنة الدولية علـى احلدود التي يفرضها
القانـون الدولـي اإلنسـاني ،وعلـى انضبـاط املقاتلين ،وعلـى قدرتهـا الدبلوماسـية فــي التفـاوض .تواجـه
املنظمـات اإلنسـانية األخـرى ،التـي تعمـل فــي مناطـق احلـرب ،الظـروف القسـرية ذاتهـا.

-٥

;Butler F. Tactical Combat Casualty Care: combining good medicine with good tactics. J Trauma 2003
54(Suppl.): S 2-3
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 ٣-٤-١الظروف القسرية :السوقيات

Logistics

تفـرض البيئـة العدائيـة مخاطـر تتعـدى مجـرد املخاطـر األمنيـة .فاملناطـق املنعزلـة ذات الطـرق اخلطـرة
واملنـاخ القاسـي تفـرض العديـد مـن املصاعـب السـوقية فــي إيصـال املسـتلزمات إلـى كل مـن املشافــي
واملناطـق السـكنية ،وفــي صيانـة البنيـة التحتيـة األساسـية .كثيـرا مـا تتوفـر لدى اجليـش إمكانيات الرفع
والتوصيـل والنقـل التـي تفتقـر إليهـا املؤسسـات املدنيـة .وعلـى الرغـم مـن أن القـوات املسـلحة قـد تعانـي
بدورهـا مـن حـدود سـوقية ،فـإن مقاديـر تلـك احلـدود تفـوق بكثيـر إمكانيـات وزارة الصحـة واملنظمـات
غيـر احلكوميـة واللجنـة الدوليـة.

V. Mboah / ICRC

الشكل 10-1
بيئة صعبة

 ٤-٤-١الظروف القسرية :جتهيزات املشافـي

يتجلـى أيضـاً تأثيـر احلـدود السـوقية املذكـورة فــي جتهيـزات املشافــي .يواجـه اجليـش معيقـات متعلقـة
بالنقـل ألنـه ينقـل أيضـاً األسـلحة والذخائـر .أمـا بالنسـبة للجنـة الدوليـة ،فـإن احلـدود املفروضـة علـى
التجهيزات تعني اسـتخدام تكنولوجيا مناسـبة ،وإتقان أعمال الصيانة ،والتصليح ،وتوفير قطع التبديل.
وتتخـذ هـذه األمـور أهميـ ًة خاصـة عنـد العمـل فــي مناطـق منعزلـة فــي بلـد فقيـر لتنفيـذ برامـج تدريـب
الزملاء احملليين .والهـدف عندئـذ هـو تفـادي توليـد عـادة اعتماديـة تكنولوجيـة بعيـدة عـن منـال الطاقـم
احمللي إثر انتهاء القتال وانسـحاب اللجنة الدولية من املشـفى والبلد .فــي سـبيل حتقيق الهدف املذكور،
مخصصـة النتقـاء التقنيـات اجلديـدة قبـل إضافتهـا إلـى قائمتهـا املوحـدة
طـورت اللجنـة الدوليـة معاييـر
ّ
لألدويـة والتجهيـزات اخلاصـة ببرامـج املشافــي (انظـر امللحـق األول :معاييـر اللجنـة الدوليـة فــي اعتماد
تقنيـة جديدة).

K. Barrand / ICRC

الشكل 11-1
معدات جراحية محدودة
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املوحـدة) عبـارة عـن مجموعـة أساسـية محـدودة مـن املسـتلزمات الطبيـة
القائمـة املعياريـة (أو القائمـة َّ
وغيـر الطبيـة التـي تفــي معاييـر مع ّينـة للرعايـة والعنايـة .يجـب أن تكـون جميـع العناصـر الـواردة علـى
هـذه القائمـة املعياريـة متوفـرة فــي مخـزن مركـزي أو لـدى مصـدر قادر على توفيرها فــي كل حني .يؤ ِّمن
عمـل بسـيط يتيـح اسـتخدام املـوارد إلـى أقصـى فعاليتهـا ،كمـا يع ّزًز االسـتمرارية
التوحيـد املعيـاري إطـار ٍ
فــي العنايـة باملرضـى ،ويسـاهم فــي تبسـيط تدريـب الطاقـم ،ويسـهل إدخـال املِلاك اجلديـد ليكتسـب
اخلبـرة بالنظـام .شكـَّـلت اللجنـة الدوليـة باالتفـاق مـع االحتاد الدولي جلمعيات الصليـب األحمر والهالل
األحمر (االحتاد الدولي) «جدول املعدات اإلسعافية» ٦الذي يشمل مجموعات وعِ ّدات مسبقة التصنيف
تغطـي كامـل سلسـلة برامـج املسـاعدة.
تثبـت جتربـة اللجنـة الدوليـة إمكانيـة إجـراء عمليـات جراحيـة ج ِّيـدة املسـتوى باسـتخدام تكنولوجيـا
بسـيطة كاألشـعة السـينية ،وإجراء املتابعة اإللكترونية فــي غرفة العمليات اجلراحية وفــي جناح ما يلي
العمليـات باالقتصـار علـى مقيـاس النبـض واألكسـجة .كمـا أن جتهيـز مخبر اللجنة الدولية بسـيط أيضاً،
فهـو ال يشـمل معـدات الـزرع البكتيـري  Bacteriological cultureأو اختبـارات احلساسـية Sensitivity
أو مكونـات الـدم.
١

 ٥-٤-١الظروف القسرية :نقل الدم

Blood Transfusion

K. Barrand / ICRC

كثيـراً مـا يصعـب احلصـول علـى دم مناسـب للنقـل فــي بعـض البلـدان بسـبب القيـود الثقافيـة والدينيـة
واملعتقـدات .نظـراً للزيـادة املسـتم ّرة فــي عـدوى اإليـدز حـول العالـم ،ال بـد أن يكـون الفحـص كافيـاً وأن
رجـح وجـوب تفـادي التبـ ّرع
تكـون دواعـي نقـل الـدم محـدودة بصرامـة .فــي بعـض املناطـق مـن العالـم ،يُ َّ
بالـدم بصـورة عامـة وشـاملة .ويجـب حصـر اسـتخدام الـدم علـى احلاجـة احليويـة ولـدى املرضـى الذيـن
يتمتعـون بإمكانيـة جيـدة للبقـاء علـى قيـد احليـاة وفقـاً ملبادئ الفـرز .ووفقاً لإلجراءات املتبعة فــي الكثير
مـن املشافــي الريفيـة واحملليـة حـول العالـم ،إن لـم يكـن ذلـك فــي معظمها ،تسـتخدم اللجنـة الدولية الدم
الكامـل للنقـل ،فــي أقـرب وقـت مـن موعـد التبـ ّرع بـه ،ويتبـرع بـه عـاد ًة أحـد األقربـاء.

الشكل 12-1
املستلزمات األساسية

 ٦-٤-١الظروف القسرية :اجلغرافيا واملناخ

قـد تشـ ِّكل البيئـة اجلغرافيـة عاملا هامـا من وجهة نظر األمـراض واألعباء اإلضافية التي تفرضها .وقد
يعانـي اجلرحـى مـن أمـراض أخـرى مثـل السـل  ،Tuberculosisواملالريـا  ،Malariaوالتيفوئيـد ،Typhoid
والديدان املعوية  ،Intestinal wormsومن سوء التغذية  Malnutritionعالو ًة عن ذلك .فــي البلدان التي
تسـتوطن فيها عدوى املالريا بشـكل مزمن ،كثيراً ما نشـاهد ارتفاعاً سـريعاً وقصيراً فــي درجة احلرارة
بعـد إجـراء العمليـات اجلراحيـة .لهـذا ،علـى اجلـ ّراح أن يكتسـب معرفـة أساسـية باألمـراض اخلاصـة
باملنطقـة وأن يلـ ّم بعالجهـا .إن معظـم العاملين احملليين فــي مجـال الرعايـة الصحيـة يعرفـون عـاد ًة هـذه
احلـاالت ،ويتمتّعـون بخبـرة فــي عالجهـا تفـوق خبـرة الطاقـم اآلتـي من اخلارج .ومن املمكـن أن تؤثر هذه
األمـراض علـى الطاقـم اخلارجـي وأن تشـ ّكل خطـراً عليه.

 ٧-٤-١الظروف القسرية :الصدمة الثقافية

تشـكل الظـروف القسـرية الثقافيـة حتديـاً آخـر قـد يتراكب مـع معيقات العمل الطبي فــي منطقة القتال.
فــي بعـض املجتمعـات ،ال ميكـن إجـراء البتـر  Amputationأو فتـح البطـن  Laparotomyإال مبوافقـة
عائلـة املريـض .بعـد النقـاش الـذي يشـرح فوائـد اجلراحـة جليـاً ،يجـب تـرك القـرار النهائـي إلـى عائلـة
املريـض .يجـب إتبـاع هـذا اإلجـراء الـذي يحتـرم الثقافـة احملليـة والسـلوك االجتماعـي واملعاييـر ،ويجـب
قبـول نتيجتـه بالرغـم مـن إمكانيـة اعتبـاره مبثابـة القيد أو املعيق فــي نظر املِلاك اجلراحي والتمريضي.
يصعـب جـداً علـى العاملين امللتزمين فــي املجـال الطبـي أن يشـاهدوا مـوت الشـبان إثـر رفـض السـماح
لهـم بإجـراء جراحـة ضروريـة.
فــي العديـد مـن املجتمعـات ،جـرت العـادة علـى أن يبقـى أحـد األقربـاء مـع املريـض فــي املشـفى ليسـاعد
فــي املهـام التمريضيـة املتعلقـة بالنظافـة والتغذيـة ولتقـدمي الدعـم النفسـي .يجـب قبـول هـذا التقليـد.
إن التكيف مع البيئة الثقافية ،واالجتماعية ،واجلغرافية أمر أساسي.

 -6انظر املراجع املختارة.
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جــراحــة الـحـرب

 8-٤-١الظروف القسرية :العامل البشري
« إن جراحـة احلـرب عبـارة عـن جراحـة حلـاالت معقـدة ،كثيـراً مـا يجريها
أطبـاء نالـوا تدريبـاً جراحيـاً ضعيفـاً أو لـم ينالـوه .إنهـا جراحـة مليئـة
بالتك ّيـف واالبتـداع فــي سـبيل اسـتبدال مـا هـو غيـر متوفـر .وهـي جراحـة
مفاجـآت تكشـف عنهـا وسـائل قتـال جديـدة ومناهـج قتاليـة مبتكـرة»7.
إن النـص املشـهور أعلاه ،املنسـوخ مـن دليـل اجليـش السويسـري جلراحة احلرب ،يصف الوضع بالنسـبة
للجـ ّراح العسـكري اجلديـد ،كمـا ترتفـع درجـة انطباقـه علـى معظـم النزاعـات املعاصـرة ،عندمـا يواجـه
اجلراحـون املدنيـون ضحايـا النـزاع املسـلح للمـرة األولـى .إن اجل ّراحين اجلـدد املنتمين إلـى اللجنـة
الدوليـة والقادمين مـن جمعيـة وطنيـة للصليـب األحمـر أو الهلال األحمـر فــي دولـة غنيـة متقدمـة
يواجهـون التحديـات عينهـا :سـاحات قتـال دائمـة التجـدد ،حديثـة الشـروط فــي احلصـر والقسـر ،ممـا
يجـدد طابعهـا املفاجـئ .وتفـرض هـذه الشـروط علـى املـرء أن يخطـط للحلـول البديلـة وأن يبقـى منفتـح
الذهـن إزاء اخليـارات اجلديـدة.
إن كانـت اجلراحـة العسـكرية فــي زمـن احلـرب عبـارة عـن تدابيـر ملعاجلـة «وبـاء مـن الرضـوح Epidemic
 »of traumaبواسـطة سلسـلة مـن املراحـل ،فـإن الظـروف غيـر العسـكرية ال تتخـذ دائمـاً هـذا املظهـر.
فعلى خالف املشـفى امليداني العسـكري ،يكون مشـفى اللجنة الدولية مسـؤوالً عن كافة مسـتويات العناية
الطبيـة ،وكثيـرا مـا يعمـل مبثابـة مركـز إسـعاف أولـي  ،First aid postومشـفى ميدانـي ،Field hospital
ومشـفى قاعـدي  ،Base hospitalومركـز إحالـة  Referral hospitalفــي آن واحـد .ويتراجـع منهـج تعـدد
اجلراحين فــي العلاج علـى مراحـل ،فيتـرك امليـدان لطريقـة أقـرب إلى الطريقـة التقليدية فــي االهتمام
بكامـل املسـار اجلراحـي للمريـض املعالـج .بيـد أن قِ َصـ َر فترة عمل اجل ّراحني لـدى اللجنة الدولية (معدل
ثالثـة أشـهر) قـد يـؤدي إلـى تتابـع عـددٍ مـن اجلراحين فــي العنايـة مبريـض واحـد .إن االسـتمرارية فــي
العنايـة أمر أساسـي.
قـد تدفـع اجليـوش احلديثـة مهـارات تقنيـة إلـى خـط املواجهـة األمامـي فتنشـر فِ ـ َرق جراحيـة ميدانيـة
بالقـرب مـن سـاحة املعركـة .وتهـدف هـذه العمليـة إلـى إجـراء جراحـة حاسـمة ،كثيـراً مـا تكـون جراحـة
احلـد مـن الضـرر  Damage control surgeryبأسـرع وقـت بعـد اإلصابـة ،حملاولة إنقاذ األرواح وبالتالي
خفض أعداد القتلى فــي املجابهة .كما نشرت اللجنة الدولية فِ َر َق جراحية ميدانية ـ فــي الصومال عام
 ،1992فــي السودان عام  ،2000وفــي دارفور عام  2005ـ ولكن لتحقيق غاية مختلفة ،وهي حماية غير
املقاتلني واملقاتلني اجلرحى الذين كفّوا عن املشاركة فــي القتال ،إذ يستحيل عليهم الوصول إلى العناية
اجلراحيـة إن لـم تتوفـر الفـرق املذكـورة .إن القيـام بهـذا العمـل الطبـي ،وحمايـة الوصـول إلـى العنايـة
اجلراحيـة ،يرتكـزان علـى املبـادئ األساسـية للجنـة الدولية بصفتها جهة محايدة ،إنسـانية وغير متح ّيزة.
يجـب أن يكـون اجلـراح قـادراً علـى التك ّيـف مـع ظـروف اجلراحـة امليدانيـة ،حيث يحل التنظيـف التقريبي
باملـاء والصابـون محـل البيئـة العقيمـة  ،Sterileوحيـث ال تتوفـر األدوات اجلراحيـة «املفضلـة» على قائمة
املوجودات العادية .عالوة عن ذلك ،ميكن تشـبيه الشـروط املعيشـية مبعسـكر فــي األدغال حيث يشـارك
جميـع أعضـاء الفريـق (أربعـة أشـخاص :جـ ّراح ،أخصائـي تخدير ،ممرضة عمليات ،ممرضـة للعناية بعد
اجلراحة) فــي حتضير الطعام ووسـائل املعيشـة.
إن الصفـات التاليـة الزمـة بشـكل خـاص لـدى العاملين فــي مشافــي اللجنـة الدوليـة أو فــي الفـرق
اجلراحيـة امليدانيـة:
 املهنية احلكم السليم واملنطق العام قابلية التك ّيفيوجـه انتبـاه اجلـ ّراح جتـاه ُطـ ُرق عالجيـة
قـد
البلـدان
بعـض
فــي
املـادي
واالبتـداع
احملليـة
إن املهـارات
ّ
ف ّعالـة ،رخيصـة ،ومفيـدة .علـى سـبيل املثـال :فاكهـة البابايـا املهروسـة للحـروق ،أوراق شـجر املـوز املعقمة
باملوصـدة (أوتـوكالف) فــي دور الضمـادات غيـر امللتصقـة .يجـب أن يثبـت علنـاً أفـراد امللاك اآلتـي
مـن اخلـارج قدرتهـم علـى تعلـم «اجلديـد مـن احليـل القدميـة» وعلـى التك ّيـف مـع الظـروف .إن جراحـة
احلـرب مبثابـة التحـدي والعمـل فيهـا مضنـي .يجـب أن يكـون املِلاك الطبـي مسـتعداً ـ جسـدياً وذهنيـاً ـ
خليـاب األمـل والتعـب والسـاعات الطويلـة املتتاليـة ،وألن يكون شـاهداً على نتائج «التعامل غير اإلنسـاني
لإلنسـان مـع اإلنسـان».
«احلرب ضارة بصحتك».
-7
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)War Surgery Commission of the Federal Military Department. Chirurgie de guerre (Aide-mémoire 59.24 f
[War Surgery (a primer)]. Bern: Swiss Army, 1970 and 1986.

المميزات الخاصة بالجراحة فـي زمن النزاع

امللحق  -1ألف

معايير اللجنة الدولية
عند تقدمي تقنية جديدة

 -١تقييم احلاجات
مـا هـي القيمـة التـي تضيفهـا هـذه التقنيـة اجلديـدة؟ هـل املـواد والعناصـر املطلوبـة «أساسـية»« ،هامـة»،
أو «مسـتح ّبة» ،أو حتـى «زائـدة» وعبـارة عـن كماليـات؟
 -٢متطلبات الصيانة
ما هي األعباء اإلضافية لصيانة هذه املعدات يوميا؟ً
 -٣سهولة التصليح
هل يتطلّب تصليح هذه املع ّدات فنيني مختصني؟ هل يتوفرون؟
 -٤توفر قطع التبديل
هل هناك مو ِّفر محلي موثوق؟

١

 -٥الكلفة
ال تعتبـر الكلفـة وحدهـا معيـاراً إن كانـت التجهيـزات ضروريـة .لكنهـا تؤخـذ بعين االعتبار باالشـتراك مع
العوامـل األخـرى فــي حتليل الكلفة الكلّيـة /الفوائد.
 -٦الكفاءة املطلوبة الستخدام هذه التقنية
هل اخلبرة منتشرة ومتقنة ومتوفرة ،أم توافق طريقة عمل خاصة بطبيب واحد أو ممرض؟
 -٧استمرارية الكفاءة املطلوبة
ّ
هـل تسـتطيع فِ ـ َرق جراحيـة متتاليـة اسـتخدام هـذه التجهيـزات أم تتطلـب هـذه خبـرة عـدد محـدود مـن
األشـخاص؟
 -٨وجود هذه التكنولوجيا فـي البلد
لكافـة النيـات والغايـات ،لـن تكـون اللجنـة الدوليـة أول مـن يقـدم التقنيـة اجلديـدة إلـى البلـد بـل يجـب أن
يسـبق ذلـك بعـض املمارسـة والكفـاءة احمللّيني.
 -٩املهنية واملخاوف األخالقية
يجـب أن يفــي اإلمـداد بالتجهيـزات واألدوات كافـة املعاييـر املهنيـة املطلوبـة فــي الرعايـة اجلراحيـة ،فــي
جميـع األوقـات ،كمـا يجـب أن يراعـي املخـاوف األخالقيـة احملتملـة( .علـى سـبيل املثـال ،فــي أوروبـا،
بعـد انتشـار االعتلال الدماغـي اإلسـفنجي البقـري  Bovine spongio encephalopathyأو مـا يدعـى
«مـرض جنـون البقـر  ،»Mad-Cow diseaseحظـر كل مـن االحتـاد األوربـي وسويسـرا اسـتخدام اخليوط
اجلراحيـة املسـتخرجة مـن أمعـاء الـدواب ( .)catgutحالـت عندئـذ القوانين األخالقيـة دون أن تسـتمر
اللجنـة الدوليـة فــي تقـدمي تلـك اخليـوط ضمـن برامـج املسـاعدة فــي مناطـق أخـرى مـن العالـم ،ألنهـا
تكـون قـد وضعـت بذلـك معيـار أمـان أدنـى مـن املعاييـر األوروبيـة ).أصبحـت عمليـة ضبـط جـودة األدويـة
واملعـدات مسـألة رئيسـة عامليـة حتددهـا منظمـة الصحـة العامليـة.
 -١٠االستدامة
ال يستحق استخدا ُم التقنية اجلديدة جه َد الدراسة إال إن أمكن االستمرار فــي استعمالها بعد انسحاب
اللجنة الدولية.
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مقدمة تاريخية
«قد ال تهتم باحلرب .احلرب مهتمة بك».

ليون تروتسكي

إحـدى امليـزات اخلاصـة بجرحـى احلـرب وباألشـخاص الذيـن يتولـون رعايتهـم هـي عالقتهـم بالقانـون
الدولـي اإلنسـاني املـد ّون فــي اتفاقيـات جنيـف وبروتوكوالتهـا اإلضافيـة.
فــي القـرن التاسـع عشـر ،أسـفر عـن احلـروب الكبـرى فــي أوروبـا مجـازر واقعيـة فــي مياديـن القتـال،
حيـث كانـت اجلنـود مبثابـة املسـتهلكات أمـام املدافـع بينمـا كادت تنعـدم اخلدمـات الطبيـة .عانـت قريـة
سـولفرينو فــي شـمال إيطاليـا مـن إضـرام إحـدى املعـارك العنيفـة فيهـا عـام  ،1859حيـث ُقـتِــل أو ُجـرِ ح
 40000شـخصاً فــي غضون  16سـاعة .وتُرِ ك العديد من اجلنود املجروحني ليموتوا فــي سـاحة القتال،
بالرغـم مـن إمكانيـة إنقـاذ العديـد منهـم لـو توفـرت وسـائل اإلغاثـة .كانـت اخلدمـات الطبيـة العسـكرية
محـدودة جـداً ممـا حـال دون اسـتجابتها لذلـك العـدد الغفيـر مـن اإلصابـات ،بينمـا فـاق عـد ُد بيطريـي
األحصنـة عـد َد أطبـاء اجلنـود! واسـتلقى اجلنـود أيامـاً ينازعـون املـوت بـدون مسـاعدة.
صـادف مـرور هنـري دونـان فــي تلـك املنطقـة إثـر املعركـة ،وهـو رجـل أعمـال سويسـري ،فصعـق ملشـهد
املأسـاة ودفعتـه الشـفقة ،بـدون أي توكيـل رسـمي ،إلـى تنظيـم املسـاعدة مـع نسـاء القرى املجـاورة .وأ ّمنوا
إغاثـة كل جنـدي جريـح القـوه ،بـدون متييـز وبغـض النظـر عـن جنسـيته .لـم يكـن دونـان أول مـن حقّـق
مـدى تعـدى منجـزات
إغاثـات إنسـانية فــي سـاحة املعركـة ،بيـد أن عبقريتـه جتلَّـت فــي دفعـه األمـور إلـى ً
سـابقيه .فـور عودتـه إلـى مسـقط رأسـه ،جنيـف ،وحتـت تأثيـر صدمـة مـا شـاهده ،حـ ّرر كتابـاً بعنـوان
«ذكـرى سـولفرينو» ونشـره عـام  ،1862حيـث لـم يكتـف بوصـف املعركة الرهيبة ومعاناة اجلنود ،بل أرسـل
نـدا ًء مبنيـاً حـول رؤيـا وفكرتين أساسـيتني.

Carlo Bossoli, Museo Nazionale del Risorgimento, Turin

دعـت الرؤيـا إلـى تأمين رعايـة طبيـة حياديـة للجنـود اجلرحى فــي امليـدان ،أما األفـكار املقترحة لتحقيق
الرؤيـا فهـي التالية:
 مـن جهـة أولـى ،تأسـيس جمعيـة إغاثـة فــي كل بلـد ،تؤمـن تدريـب املتطوعين مسـبقاً فــي زمـنالسـلم ،ليتمكنـوا مـن مسـاعدة اخلدمـات الطبيـة العسـكرية ،أي أطبـاء وممرضين مسـتعدين لرعايـة
اجلنـود اجلرحـى عنـد حـدوث احلـرب .أجنبت هـذه الفكرة الحقاً اجلمعيـات الوطنية للصليب األحمر
والهلال األحمـر.
 مـن جهـة أخـرى ،التفـاوض علـى اتفاقيـة دوليـة مـن شـأنها أن متنـح احلمايـة واملسـاعدة للمرضـىواجلرحـى وللخدمـات الطبيـة التـي تعتنـي بهـم ،ممـا يضمـن الوصـول إلـى اجلرحـى .تطـ ّورت هـذه
الفكـرة فـأ ّدت إلـى اتفاقيـة جنيـف األولـى ،أي أسـاس القانـون الدولـي اإلنسـاني احلديـث .لقـد اتبعـت
كافـة املجتمعـات اإلنسـانية عبـر التاريـخ بعـض القواعـد عندمـا خاضـت احلرب ،وكانت هـذه االتفاقية
أول محاولـة توافقيـة لتوحيـد وتأسـيس قانـون احلـرب علـى نطـاق دولـي .يشـار إلـى القانـون الدولـي
اإلنسـاني أيضـاً بتعبيـر «قانـون احلـرب» أو «قانـون النـزاع املسـلح».

٢

الشكل 1-2
معركة سولفرينو 1859

جوابـاً لكتـاب دونـان ،بـادر خمسـة أعضـاء إحـدى اجلمعيـات اخليريـة فــي مدينـة جنيف (أحدهـم دونان)
إلـى تأسـيس «اللجنـة الدوليـة إلغاثـة اجلنـود اجلرحـى» فــي عـام  .1863توصلـت جلنـة جنيـف هـذه إلـى
إقنـاع احلكومـة السويسـرية لدعـوة مؤمتـر دبلوماسـي عـام  ،1864يهـدف إلـى إضفـاء الصفـة الرسـمية
علـى حمايـة اخلدمـات الطبيـة فــي سـاحة املعركـة ،وذلـك بإبـرام معاهـدة معتـرف بهـا دوليـاً .شـاركت 12
دولـة فــي املؤمتـر املعنـي ونتـج عنـه اتفاقيـة جنيـف بتاريـخ  22آب عـام « 1864لتحسين حالـة جرحـى
ٍ
عندئـذ اللجنـة الدوليـة ،ومت اعتمـاد رمـز الصليـب األحمر
اجليـوش فــي امليـدان» .أصبحـت جلنـة جنيـف
مبثابـة شـارة حلمايـة اخلدمـات الطبيـة التـي ترعـى املرضـى واجلرحى(-أمـا اعتماد كل من شـارة الهالل
األحمـر ،والشـمس واألسـد األحمريـن ،والكريسـتالة احلمـراء ،فحصـل فــي وقت الحق) .لـم تقف اتفاقية
جنيـف األولـى عنـد كونهـا خطـوة حاسـمة باجتـاه إضفـاء صفـة رسـمية علـى قوانين النـزاع املسـلح ،بـل
فرضـت أيضـاً علـى الـدول املو ّقعـة واجـب توفيـر خدمـات طبيـة عسـكرية لرعايـة جرحاهـا .بعـدذاك،
اسـتحال النظـر إلـى اجلنـود مبثابـة املسـتهلكات إزاء املدافـع.
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عرفـت اإلنسـانية احلـرب عبـر التاريـخ ،وطـ ّورت كافـة املجتمعـات البشـرية قواعـ َد عرفيـة ّ
تنظـم كيفيـة
خوض القتال .تثبت الوثائق وجود ما يفوق  500اتفاقية وعهد ومد ّونة تع ّرف بالسـلوك احلسـن وغيرها
مـن النصـوص التـي ُص ّممـت لضبـط األعمـال العدائيـة قبـل حلـول القانـون الدولـي اإلنسـاني املعاصـر.
لقـد أعلنـت احلضـارات الكبـرى ،آالف السـنني قبـل تاريخنـا احلاضـر ،أوائـل قوانين احلـرب ،نذكـر منهـا
«أسـن هـذه القوانين ملنـع القـوي مـن ظلـم الضعيـف».
تصريـح حمورابـي ملـك بابـل
ّ

مثلما يسـتحيل وجود أي مجتمع ،أياً كان نوعه ،بدون مجموعة من القواعد اخلاصة به ،يسـتحيل وجود
أي حرب بدون قواعد ،مبهمة أو دقيقة ،حتكم شـروط نشـوب النزاع وانتهائه ،كما حتكم كيفية تسـييره.

ICRC

جنمـت اتفاقيـات جنيـف التـي نعرفهـا اليـوم عـن تطـ ّورٍ طويـل .مـع مـرور السـنني ،توسـعت اتفاقيـة جنيف
األولى لتلحق مبسـتوى متطلّبات أسـاليب احلروب احلديثة .مت اعتماد ثالث اتفاقيات إضافية ،الواحدة
تلـو األخـرى ،لتشـمل ضحايـا ال تقتصـر علـى اجلنـود اجلرحـى ،وهـي البحـارة إثـر غـرق السـفن ،أسـرى
احلـرب ،والسـكان املدنيين .إن اتفاقيـات جنيـف األربعـة لعـام  1949وبروتوكوليهـا االثنين اإلضافيين
لعـام  1977بشـكل خـاص ،برفقـة معاهـدات خطيـة أخـرى والقانـون العرفــي ،تك ّون سـو ّي ًة القانون الدولي
اإلنسـاني ،أي حتـدد مـا هـو مسـموح بـه ومـا هـو غيـر مسـموح بـه إ ّبـان النزاعـات املسـلحة الدوليـة وغيـر
الدوليـة .لقـد صادقـت جميـع دول العالـم اليـوم علـى اتفاقيـات جنيـف ،ممـا يعنـي أنهـا ملزمـة باملـواد
القانونيـة الـواردة فيهـا.
الشكل 2-2
حتسني حالة جرحى ومرضى القوات املسلحة فـي امليدان.

ً
أساسـا لضبط سـلوك املقاتلني وحلماية الذين ال يشـاركون فــي القتال
ُص ِ ّم َمت اتفاقيات جنيف األربعة
(أو كفّوا عن القتال) فــي النزاعات املسـلحة بني الدول (النزاعات الدولية).
أوالً -االتفاقيـة لتحسين حـال جرحـى ومرضـى القـوات املسـلحة فــي امليـدان (اتفاقيـة جنيـف األولـى:
تعديـل اتفاقيـة عـام .)1864
ثانيـاً -االتفاقيـة لتحسين حـال جرحـى ومرضـى وغرقـى القـوات املسـلحة فــي البحـر (اتفاقيـة جنيف
الثانيـة :تعديـل اتفاقيـة عـام .)1899
ثالثاً -االتفاقية املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب (اتفاقية جنيف الثالثة :تعديل اتفاقية عام .)1929

ICRC

الشكل 3-2
حتسني حالة جرحى ومرضى وغرقى القوات املسلح
فـي البحر.

رابعـاً -االتفاقيـة املتعلقـة بحمايـة األشـخاص املدنيين أثنـاء احلـرب (اتفاقيـة جنيـف الرابعـة :اتفاقيـة
جديـدة مت اعتمادهـا عـام .)1949
يو ّفـر البنـد الثالـث مـن اتفاقيـات جنيـف األربعـة لعـام  1949قواعـد أساسـية تنطبـق علـى النزاعـات
املسـلحة «التـي ال تتم ّيـز بطابـع دولـي وحتـدث علـى األراضـي التابعـة ألحـد األطـراف املتعاهـدة العليـا».

ICRC

اسـتجابة إلـى االحتياجـات اجلديـدة فــي النزاعـات املسـلحة املعاصـرة ،مت تطويـر االتفاقيـات وأضيـف
إليهـا اتفاقيتين عـام  :1977البروتوكولين اإلضافيين األول والثاني املتعلقني على التوالي بحماية ضحايا
النزاعـات املسـلحة الدوليـة والداخليـة .كمـا مت االتفـاق عـام  2005علـى بروتوكـول ثالـث إضافــي يعتمـد
شـارة حمايـة جديـدة تدعـى الكريسـتالة احلمـراء معادلـة إلـى شـارتي الصليـب األحمـر والهلال األحمـر.
الشكل 4-2
معاملة أسرى احلرب.

ICRC

الشكل 5-2
حماية املدنيني فـي زمن احلرب.
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ينظـم القانـون الدولـي اإلنسـاني القضايـا اإلنسـانية فــي زمن احلرب ،ويهدف إلـى حتديد حقوق أطراف
النـزاع وواجباتهـا فــي تسـيير احلـرب ،وإلـى حمايـة األشـخاص الذيـن ال يشـاركون فــي النـزاع أو كفّـوا
عـن املشـاركة فيـه (املدنيين ،اجلرحـى ،اجلنـود املرضـى ،أسـرى احلـرب) .يجـب علـى كافـة األطـراف أن
تؤ ِّمن احترام هؤالء األشـخاص وحمايتهم ومعاملتهم بشـكل إنسـاني .كما يجب أن يتلقى جميع اجلرحى
واملرضـى الرعايـة الطبيـة وفقـاً ملـا تتطلبـه حالتهـم .ويجـب احتـرام الذيـن يقدمون تلـك الرعاية كما يجب
حمايتهـم طـوال تأديتهـم مهماتهم اإلنسـانية.
لقـد تراكبـت مختلـف االتفاقيـات التـي حتـدد القانـون الدولـي اإلنسـاني ،بيـد أن الرسـالة األساسـية
متييـز كان« .يجـب»
بسـيطة .يجـب احتـرام كرامـة جميـع األفـراد إنسـانياً ،فــي جميـع األوقـات وبـدون أي
ٍ
حتقيق كل «ما ميكن» القيام به من أجل تخفيف معاناة األشـخاص «خارج القتال» :أي األشـخاص الذين
ال يشـاركون مباشـر ًة فــي القتـال أو الذيـن كفّـوا عـن املشـاركة بسـبب مـرض أو إصابـة أو أسـر.

القانون الدولي اإلنساني المُع َتمَد

القانون الدولي اإلنساني :املصادر القانونية الرئيسية
القانون العرفـي.
االتفاقيات األربعة املعتمدة فـي جنيف عام ( 1949صادقت عليها  194دولة عضوة).
البروتوكوالن اإلضافيان لعام .1977
البروتوكول الثالث اإلضافـي لعام .2005
اتفاقيات الهاي لعامي  1899و.1907
اتفاقية األمم املتحدة فـي موضوع األسلحة التقليدية لعام .1980
اتفاقية حظر األلغام لعام .1997
اتفاقية الذخائر العنقودية لعام .2008

املؤسسة للقانون الدولي اإلنساني« :قانون احلرب»
 ١-٢-٢املبادئ
ّ
 -يجب احترام كرامة جميع األفراد إنسانياً فـي كافة األوقات.

شـخص ّ
كـف عـن املشـاركة فــي القتـال (املقاتلـون املرضـى أو اجلرحـى أو الغرقـى ،وأسـرى
 ك ّلٍ
ّ
احلـرب) ،وكل شـخص ال يشـارك مباشـر ًة فــي القتـال (املدنيـون) ،ميتـاز بحـق احتـرام حياتـه وسلامته
اجلسـدية واملعنويـة .يجـب حمايتهـم فــي كافـة الظـروف كمـا يجـب معاملتهـم بإنسـانية بـدون أي متييز
معادي.

٢

 يجب جمع اجلرحى واملرضى ورعايتهم. يحـق للمقاتلين األسـرى وللمدنيين املوجوديـن حتـت سـلطة الطـرف املعـادي أن ُتتَـرم أرواحهـموكرامتهـم وحقوقهـم الشـخصية وعقائدهـمُ .ينَـع قتـل العـدو الـذي يستسـلم كمـا ُتنَـع إصابتـه.
فعل لم
 يحـق لـكل فـرد أن يحتمـي بالضمانـات القضائيـة األساسـية .ال ميكـن تغليـب أحد مبسـؤولية ٍيرتكبـه .ال ميكـن إخضـاع أحـد للتعذيـب اجلسـدي أو الذهنـي ،للعقـاب اجلسـدي أو للمعاملـة القاسـية
واملهينـة .أخـذ الرهائـن ممنوع.
 ليـس اختيـار أسـاليب احلـرب ووسـائلها أمـراً حـراً غيـر محـدود ،بـل يجـب أن يتناسـب مـع األهـدافالعسـكرية املرجـوة .مينـع اسـتخدام األسـلحة واألسـاليب احلربيـة التـي تسـبب خسـائر غيـر ضروريـة،
أو إصابـة زائـدة أو معانـاة غيـر ضروريـة.
 يجـب أن مت ّيـز عمليـات الهجـوم بين السـكان املدنيين وبين املقاتلين ،كمـا يجـب أن مت ّيـز بين املواقعاملدنيـة وبين األهـداف العسـكرية .تطبيقـاً لذلـك ،يجـب توجيـه العمليـات ضـد األهـداف العسـكرية
فقط.
 -يتم ّيز املِالك الطبي بحقوق وواجبات فـي زمن النزاع املسلح.

British Museum

الشكل 6-2
جنـود مصابـون بالعمـى نتيجـة األسـلحة الكيماويـة أثنـاء احلـرب العامليـة األولـى :مثـال عـن وسـائل احلـرب التـي تسـبب إصابـة
زائـدة ومعانـاة غيـر ضرورية.
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 ٢-٢-٢القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان
يسـري القانـون الدولـي اإلنسـاني علـى حـاالت النـزاع املسـلح ،فــي حين يؤ ّمـن قانـون حقـوق
اإلنسـان (أو بعـض بنـوده علـى األقـل) حمايـة األفـراد فــي كافـة احلـاالت ،أي فــي زمـن احلـرب
وزمـن السـلم علـى السـواء .تتيـح بعـض معاهـدات حقـوق اإلنسـان للحكومـات حـق نقـض بعـض
احلقـوق فــي حـاالت الطـوارئ العامـة إن حتققـت بعـض الشـروط الصارمـة .بيـد أن ث ّمـة حقـوق
مع ّينـة أساسـية تبقـى سـائدة فــي كافـة الظـروف وال يجـوز نقضهـا أبـداً بغـض النظـر عـن احلالة
الطارئـة ،نذكـر منهـا حـق احليـاة ،حظـر التعذيـب والعقـاب واملعاملـة الالإنسـانية ،منـع الـرق
والعبودية ،ومبدأ الشـرعية وعدم رجعية القانون .ال يتيح القانون الدولي اإلنسـاني أي اسـتثناء،
ص ِّم َـم مـن أجـل احلـاالت الطارئـة ،وللنـزاع املسـلح بالتحديـد.
ألنـه ُ
يهـدف القانـون الدولـي اإلنسـاني بشـكل أساسـي إلـى حمايـة األشـخاص الذيـن ال يشـاركون فــي
القتال أو كفّوا عن املشاركة فيه .تفرض القواعد املنصوص عليها فـي القانون الدولي اإلنساني
واجبـات علـى كافـة أطـراف النـزاع ،مبـا فيهـا اجلماعـات غيـر احلكوميـة .بينمـا تنطبـق علـى
ً
أصلا مـن أجـل حـاالت السـلم .إذ تهـدف حقـوق اإلنسـان
اجلميـع حقـوق اإلنسـان التـي أوجـدت
أساسـاً إلـى حمايـة األفـراد مـن التصرفـات التعسـفية التـي قـد تفرضهـا عليهـم حكوماتهـم .ال
يتنـاول قانـون حقـوق اإلنسـان سـير األعمـال العدائيـة.

٣-٢

املميزة
الشارات ّ

تهـدف شـارات اللجنـة املم ِّيـزة ،وهـي الصليـب األحمـر والهلال األحمـر والكريسـتالة احلمـراء ،إلـى
متييـز بعـض املِلاك الطبـي والدينـي وبعـض املعـ ّدات التـي يجـب احترامهـا أثنـاء النـزاع املسـلح وحمايتهـا
(االستخدام للحماية) .كما تفيد أيضاً فـي اإلشارة إلى ارتباط األشخاص أو األغراض باحلركة الدولية
للصليـب األحمـر والهلال األحمـر ،فــي حـاالت ال تقتصـر علـى النـزاع املسـلح (االسـتخدام للداللـة).
حصر اسـتخدام الشـارات املم ّيزة على ظروف محددة بدقة (انظر امللحق  -2ألف :الشـارات املميزة).
ويُ َ
يقتصر استخدام الشارات على الكيانات التالية:
 - ١يحـق ملِلاك اخلدمـات الطبيـة العسـكرية ،فــي مقدمـة مـن يحـق لـه األمـر ،اسـتخدام
الشـارات املميـزة مبثابـة عالمـة للحمايـة.
 -٢يسـتخدم هـذه الشـارات املتطوعـون فــي سـلك اجلمعيـات الوطنيـة للصليـب األحمـر أو
الهلال األحمـر بعـد احلصـول علـى اإلذن الصريـح مـن السـلطة املختصـة فــي الدولـة.
 -٣يسـتخدم الشـارات مِ لاك اللجنـة الدوليـة واالحتـاد الدولـي جلمعيـات الصليـب األحمـر
والهلال األحمـر.
ُينَـع الهجـوم علـى األشـخاص واألغـراض الذيـن يحملـون الشـارات .خالفـاً للمعـاداة ،يجـب
احترامهـم وحمايتهـم .كمـا يجـب تشـجيع األشـخاص حاملـي الشـارة فــي أداء عملهـم.

V. Louis / ICRC

B. Fjortoft / ICRC
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الشكل 7-2
اخلدمات الطبية العسكرية.

الشكل 8-2
متطوعو اجلمعية الوطنية.

الشكل 9-2
ِمالك اللجنة الدولية واالحتاد الدولي
واجلمعية الوطنية.
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 ٤-٢احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ومبادئها األساسية
يشـارك ك ٌل مـن اللجنـة الدوليـة ،واالحتـاد الدولـي جلمعيـات الصليـب األحمـر والهلال األحمـر ،مـع
اجلمعيـات الوطنيـة للصليـب األحمـر والهلال األحمـر ،فــي تكويـن احلركـة الدوليـة للصليـب األحمـر
والهلال األحمـر.

املبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمراإلنسانية
عدم التحيز
احلياد
االستقالل
اخلدمة التطوعية
الوحدة
العاملية

1

٢

فــي زمـن السـلم وفــي زمـن احلـرب ،يقتضـي واجـب القـوات املسـلحة وواجـب اجلمعيـة الوطنيـة فــي كل
دولـة ،أن تنشـر احلقـوق والواجبـات املد ّونـة فــي القانـون الدولي اإلنسـاني .ال تقتصر ضـرورة هذا العمل
علـى فائـدة التعريـف بهـذه القواعـد ،لكـي يفهمهـا املقاتلـون ويقبلوهـا ويحترموهـا ،بـل يجـب أن يفهمهـا
جميـع السـكان ليدعمـوا جمعيـات الصليـب األحمـر والهلال األحمـر لتصبـح أكثر فعاليـة لصالح اجلميع،
فــي زمـن السـلم وفــي زمـن احلـرب .يشـمل النشـر املذكـور بـثَّ احتـرام شـارات الصليـب األحمـر والهلال
األحمـر والكريسـتالة احلمـراء مبثابـة رمـوز حمايـة.

 ٥-٢حقوق وواجبات املِ الك الطبي وفق ًا للقانون الدولي اإلنساني
مينـح القانـون الدولـي اإلنسـاني املِلاك الطبـي حقوقـاً فــي أوقات النزاع املسـلح ،ويفـرض عليهم واجبات
فــي ٍآن واحـد .ترتبـط واجباتهـم مباشـر ًة بحقـوق األشـخاص احملميين املوضوعين حتـت رعايتهـم .إن
هـذه الشـروط عبـارة عـن حتديـد خـاص للحقـوق والواجبـات األساسـية املع ّرفـة فــي األخالقيـات الطبيـة
وفــي َق َسـم أبقراط .إن العاملني فــي املِالك الطبي مجبرون ،وفقاً لألخالقيات الطبية وللقانون الدولي
اإلنسـاني ،علـى معاجلـة املرضـى طبـق حاجـة املريـض فقـط ،بغـض النظـر عـن جنسـيته وعرقه ومسـتواه
االجتماعـي ومعتقداتـه الدينيـة أو السياسـية .مت حتديـد هـذه احلقـوق والواجبـات لتتيـح للمِ لاك الطبـي
إمكانيـة أداء مهمتـه اإلنسـانية املوكلـة إليـه ،الناشـئة عـن الرغبـة فــي تخفيـف املعانـاة اإلنسـانية بواسـطة
مسـاعدة اجلرحـى واملرضـى ورعايتهـم ،أي عين جوهـر املهمـة الطبيـة.
تع ِّرف اتفاقيات جنيف املِالك الطبي كما يلي:

 أشـخاص ع َّينهـم أحـد أطـراف النـزاع ،سـواء بشـكل دائـم أو مؤقـت ،ألغـراض طبية حصـراً (البحث،اجلمـع ،النقـل ،تشـخيص املرضـى واجلرحـى وعالجهـم ،والوقايـة مـن األمـراض) يشـمل هـذا التعريف
األطبـاء واملمرضين واملسـاعدين واملسـعفني وحاملـي النقاالت.

 أشـخاص ع َّينهـم أحـد أطـراف النـزاع ،سـواء بشـكل دائـم أو مؤقت ،بصورةٍ حصريـة إلدارة الوحداتالطبية أو وسائل النقل الطبية وتشغيل كل منها .يشمل هذا التعريف اإلداريني والسائقني والطباخني
وامليكانيكيني...الخ.
بالتالـي ،ال يقتصـر مصطلـح «املِلاك الطبـي» علـى املدلـول الضيـق للكلمـة .بـل يشـمل املصطلـح كافـة
العاملين فــي سـبيل تأمين العلاج اللازم للجرحـى واملرضـى ،وتشـملهم احلمايـة املمنوحـة إليهـم طاملـا
ش ّكــلوا جـزءاً ال يتجـزأ مـن اخلدمـة الطبيـة.

 -1انظر امللحق  -2باء :املبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.
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تشمل الوحدات الطبية ،العسكرية منها أو املدنية ،ما مت إعداده لألغراض الطبية ،أي:
 جميع املباني أو املنشآت (مشاف ،عيادات ،مراكز اإلسعاف األولي ،املشافـي امليدانية،اخليم ،الخ.).
 مراكز نقل الدم والطب الوقائي. املستودعات واملخازن الطبية والصيدلية.ميكن أن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متنقلة ،مؤقتة أو دائمة.
 تشمل املع ّدات الطبية ما يلي: النقّاالت، األدوات واملواد الطبية واجلراحية. املستلزمات الطبية ،الضمادات...الخ.ميكن تنظيم النقل الطبي براً وبحراً وجواً باستخدام:
 سيارات اإلسعاف ،الشاحنات ،حافالت النقل. مشاف عائمة (سفن) ،مراكب اإلنقاذ. الطائرات الطبية الخ.يجـب أال يسـتهدف أي هجـوم امل َ
ِلاك الطبـي ،كمـا يجـب أن تُــتاح لـه إمكانيـة رعايـة املرضـى
واجلرحـى بـدون عوائـق .يجـب أن يحمـل امل ُ
ِلاك الطبـي علـى مالبسـه الشـارةَ املميـزة للصليـب
األحمـر أو الهلال األحمـر أو الكريسـتالة احلمـراء علـى أرضيـة بيضـاء ،كمـا يجـب أن يحمـل
أعضـاؤه بطاقـات هويـة .ال ميتـاز أعضـاء امللاك الطبـي العسـكري بحـق حمـل السلاح إال فــي
سـبيل الدفـاع عـن أنفسـهم وحلمايـة املرضـى واجلرحـى مـن النهـب .بيـد أنهـم ال يسـتطيعون
اسـتخدام السلاح ملقاومـة عمليـة معاديـة تسـتهدف أسـر مرضاهـم أو وحداتهـم أو أنفسـهم ،وإن
حاولـوا ذلـك لفقـدوا حـق احلمايـة مبوجـب االتفاقيـات.
إن وقـع أعضـاء امللاك الطبـي حتـت سـيطرة قـوى معاديـة ،يجـب أن تُتـاح لهم إمكانية االسـتمرار
فــي أداء واجباتهم جتاه اجلرحى واملرضى .وال يجوز أن يُ َ
رغموا على أداء أي عمل يتعارض مع
األخالقيـات الطبيـة ،كمـا ال يجـوز منعهـم عـن أداء أي عمـل تطلبـه األخالقيـات الطبيـة .يحافـظ
املريـض علـى صفـة املريـض وحقوقـه ،كمـا يحافـظ العاملـون فــي املجـال الطبـي علـى مسـؤولية
تأمين الرعايـة وفقـاً لتدريبهـم وارتباطـا بالوسـائل املتوفـرة .إن لـم يكـن املِلاك الطبـي األسـير
ً
الزمـا لرعايـة أسـرى آخريـن ،يجـب إرجاعهـم إلـى وطنهـم .أما مـن بقي منهم ُمحتَجـزاً فال يُعا َمل
معاملـة أسـير احلـرب ،بـل يجـب تسـهيل عمله.
فــي األراضـي احملتلـة ،يجـب أن ُيتـاح للمِ لاك الطبـي املدنـي إمكانيـة االسـتمرار فــي تقـدمي
اخلدمـات الطبيـة املواتيـة للمدنيين.
علـى املدنيين واجـب احتـرام اجلرحـى واملرضـى ،حتـى إن كانـوا ينتمـون إلى العـدو ،كما يجب أال
يرتكبـوا أعمـال العنـف ضدهـم .يحـق للمدنيين جمـع اجلرحـى واملرضـى ورعايتهـم بغـض النظـر
عـن جنسـيتهم ،ويجـب أال يُعاقبـوا لذلـك .بـل علـى العكـس ،يجـب مسـاعدتهم فــي القيـام بهـذا
العمل.
تتمتـع الوحـدات الطبيـة بحـق احلمايـة طاملـا لـم تُسـتَخدم فــي تنفيـذ أعمـال مضـ ّرة بالعـدو ،مثل
إيـواء املقاتلين القادريـن علـى القتـال ،أو خـزن األسـلحة والذخائـر ،أو اسـتخدام الوحـدات فــي
دور مراكـز مراقبـة عسـكرية .إن لـم يتحقـق هـذا الشـرط ،زال حق احلمايـة عن الوحدات الطبية
املعنيـة وأصبحـت أهدافـاً عسـكرية مشـروعة .لهـذا السـبب ،ال بـد مـن وضـع ضوابـط صارمـة
للحفـاظ علـى حـق حمايـة الوحـدات الطبيـة ووسـائل نقلهـا.
لتعزيـز حمايـة الوحـدات الطبيـة ووسـائل نقلهـا ،يجـب أن توضـع عليهـا شـارة الصليـب األحمـر
أو الهلال األحمـر أو الكريسـتالة احلمـراء ،بوضـوح وبأكبـر حجـم ممكـن .فالشـارة هـي العالمـة
املرئيـة الدالـة علـى احلمايـة التـي متنحهـا اتفاقيـات جنيـف وبروتوكوالتهـا اإلضافيـة.
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 ٦-٢مسؤولية الدول
وفقـاً للشـروط التـي حتكـم كافـة االتفاقيـات الدوليـة ،يترتـب علـى حكومـات الـدول مسـؤولية
خاصـة كلمـا أصبحـت طرفـاً فــي اتفاقيـة مع ّينـة.
 تتصـف اتفاقيـات جنيـف وبروتوكوالتهـا اإلضافيـة بصفة العقد الرابط بدول أخرى وبصفةااللتزامـات جتـاه البشـرية ،وافقـت مبوجبهـا احلكومـات علـى التق ّيـد بقواعـد مع ّينـة تضبـط
تسـيير النزاعـات املسـلحة وحمايـة األشـخاص الذيـن ال يشـاركون فــي النـزاع (أو كفّـوا عـن
املشـاركة فــي النـزاع) ،وهـذا مـا يعـرف باسـم «القانـون فــي احلـرب» أو « .»jus ad belloت َُط َّبـق
شـروط هـذا القانـون علـى األطـراف املتقاتلـة بغـض النظـر عـن أسـباب النـزاع ،وبغـض النظـر
عـن كـون القضيـة التـي يدافـع عنهـا أي طـرف مـن أطـراف النـزاع ُم ِحقّـة أو غيـر محقـة.

 عندمـا تصبـح الدولـة طرفـاً فــي اتفاقيـات جنيـف األربعـة املبرمة عـام  ،1949توافق الدولةاملذكـورة علـى احتـرام واجباتهـا وعلـى تأمين حتقيقها فــي كافة الظروف (املادة املشـتركة .)1
 ليـس التعامـل باملثـل أمـراً ُمشـترطاً لبلـد يتقيـد بهـذه القواعـ َد أو يطبقهـا ،بـل إنهـا واقـع مـايحـدث فــي النـزاع .فمـن مصلحـة اجلميـع أن يط ّبـق كل طـرف القوانين مبحـض إرادتـه.
 إن الـدول مسـؤولة عـن حمايـة األشـخاص الذيـن ال يشـاركون فــي النـزاع (أو كفّـوا عـناملشـاركة فــي النـزاع).

٢

 فــي زمـن السـلم ،يجـب أن تنشـر الـدول القانـون الدولـي اإلنسـاني وتعـ ّرف بـه ،كما يجب أنتـد ّرب عناصـر قواتها املسـلحة علـى احترامه.
 فــي زمن السلم وزمن احلرب على السواء ،يجب أن تتخذ الدول جميع اإلجراءات الالزمةلتفادي سـوء اسـتخدام الشـارات املميزة أو جتاوز احلقوق فــي اسـتخدامها ،كما يجب معاقبة
تلك األعمال.
بس ّـن القوانني الالزمـة ملعاقبة كل
 عندمـا تصبـح الـدول طرفـاً فــي اتفاقيـات جنيـف ،تتعهـد َمـن ينتهـك االتفاقيـات املذكـورة انتهـاكاً جسـيماً ،كمـا تتعهـد مبالحقـة كل مـن يُشـتَبه مبخالفـة
االتفاقيات مالحق ًة قضائية فــي محاكمها ،أو تتعهد بتسـليمه إلى سـلطات قضاء دولة أخرى
حملاكمتـه .بتعبيـر آخـر ،يجـب محاكمـة كل مـن يرتكـب انتهـاكات جسـيمة إزاء االتفاقيـات ،مثل
مجرمـي احلـرب ،فــي جميـع األوقـات واألماكـن ،وتُعتَبـر الـدول مسـؤولة عن ضمـان تنفيذ ذلك.
 لقـد مت تأسـيس عـدد مـن الهيئـات العمليـة املسـتقلة ،يتم ّيـز ك ٌل منهـا بتفويـض خـاصوبكفـاءة خاصـة ،مـن أجـل تعزيـز أفضـل التـزام بالقانـون الدولـي اإلنسـاني ،نذكـر منهـا اللجنة
الدوليـة للصليـب األحمـر ،واللجنـة الدوليـة لتقصـي احلقائـق ،والهيئـات اإلقليميـة وهيئـات
األمم املتحـدة ،واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة (نظـام رومـا األساسـي  .)1988وال تـزال مالءمتهـا
وكفايتهـا للقيـام باملهمـة حتديـاً للبشـرية.

ICRC

الشكل 10-2
يكثـر التجـاوز فــي اسـتخدام شـارة الصليـب األحمـر للداللـة علـى إحـدى اخلدمـات الصحيـة بـدون أي اعتبـار مليـزة الشـارة
قانونيـ ًا ،وهـي بالضبـط امليـزة التـي متنـح احلمايـة.
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جــراحــة الـحـرب

 بصـورة عامـة ،فــي كل دولـة ،تنطبـق القوانين اجلنائيـة الوطنيـة علـى اجلرائـم املرتكبـةعلـى أرضهـا أو علـى اجلرائـم التـي يرتكبهـا مواطنوهـا .يتعـدى القانـون الدولي اإلنسـاني ذلك
ويفرض على الدول أن تبحث عن أي شـخص انتهك القانون الدولي اإلنسـاني انتهاكاً جسـيماً
وأن تعاقبـه بغـض النظـر عـن جنسـيته وعـن املـكان الـذي ارتكـب فيـه االنتهـاك .يـؤدي مبـدأ
السـلطة القضائيـة العامليـة دورا أساسـياً فــي ضمـان قمـع االنتهـاكات اجلسـيمة بشـكل فعـال.
يسـع ك ٌل مـن احملاكـم الوطنيـة فــي مختلـف الـدول ،أو مـن سـلطة دوليـة ،القيـام باملالحقـات
أسس مجلس أمن األمم املتحدة فـي عامي  1993و 1994احملكمة
املذكورة .فـي هذا الصددّ ،
اجلنائيـة الدوليـة مـن أجـل يوغوسلافيا واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة مـن أجـل روانـدا حملاكمـة
املتهمين بارتـكاب جرائـم احلـرب أثنـاء النـزاع فــي هذيـن البلديـن.
أسس املجتمع الدولي «احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة» (تشريع روما عام )1998
 أخيراً ّاملؤهلة حملاكمة جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية.
 جعلت األمم املتحدة من مجلس األمن الهيئ َة الرئيس َة املوكلة باحلفاظ على السالم واألمن الدوليني.حتقيقاً لهذه الغاية ،يسع هذه الهيئة أن تأخذ القرارات املتعلقة بالتدابير ضد أي دولة تهدد السالم
الدولي أو تخرقه ،مبا فيها التدابير القسرية (الفصلني السادس والسابع من ميثاق األمم املتحدة).
إن مجموعة القواعد التي تنفـي شرعية احلرب خارج بعض احلاالت االستثنائية تُع َرف باسم
«القانون املتعلق باستخدام القوة» أو « .»jus ad bellumيختلف هذا القانون عن القانون فـي
احلرب أو « »jus in belloأي القانون الدولي اإلنساني ،أو القانون املطبق فـي حاالت النزاع
املسلح.
 إن الصراعات «احلديثة» أو «الفوضوية» تؤدي إلى إضعاف بنى الدولة أو إلى انهيارهااجلماعات املسلحة الفرا َغ السياسي وحتاول
جزئياً أو كل ّياً .فـي مثل تلك احلاالت ،تستغل
ُ
َ
إضعاف بنى الدولة أو انعدا َم ظهورها مبثابة الفراغ
االستيالء على السلطة .ال ميكن اعتبار
القانوني بالنسبة للقانون الدولي .يبقى القانون الدولي سارياً كما تسري واجباته.
ال شـك أن تطبيـق القواعـد اإلنسـانية يعانـي الصعوبـات إ ّبـان كل نـزاع يتسـم بالفوضـى .إذ كثيـراً
مـا يـؤدي عـدم االنضبـاط فــي صفـوف احملاربين ،وتسـلّح املدنيين إثـر تدفـق األسـلحة إلـى
املنطقـة ،والصعوبـة املتزايـدة فــي التمييـز الواضـح بين املقاتلين واملدنيين ،إلـى تفاقـم قسـوة
املجابهـات ،ممـا ال يتـرك إال القليـل مـن االحتـرام جتـاه القانـون الدولـي اإلنسـاني.
ينجـم عـن ذلـك أن احلـاالت املذكـورة تتطلـب جهـوداً خاصـة لتوعيـة النـاس فــي شـأن القانـون
اإلنسـاني .ال يـؤدي ازديـاد املعرفـة بقواعـد القانـون إلـى حـل املشـكلة األساسـية التـي أ ّدت إلـى
النـزاع ،بيـد أنـه قـد يحـد مـن أشـد عواقبـه املميتـة.
مبـا أن «حـق التدخـل» أو «واجـب التدخـل» يعـادل تبريـر التدخـل العسـكري ألسـباب إنسـانية ،ال
تخضـع هـذه املسـألة للقانـون اإلنسـاني بـل للقواعـد التي حتدد شـرعية اسـتخدام القوة املسـلحة
فــي العالقـات الدوليـة ،أي « »jus ad bellumوفقـاً مليثـاق األمم املتحـدة.

R. Sidler / ICRC
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الشكل 11-2
تع ّرضت سيارة اللجنة الدولية إلى رصاص «عناصر غير منضبطة».

القانون الدولي اإلنساني المُع َتمَد

 7-٢ضبط الواقع :بعض الناس ال يتّ بع القواعد
بعـد النظـر إلـى مـا ينـص عليـه القانـون ،مـا هـو الواقـع فــي سـاحة القتـال؟ سـواء فــي حـاالت النـزاع
أو فــي زمـن السـلم ،وسـواء اقتضـى األمـر تطبيـق القانـون الدولـي أو القانـون الوطنـي ،نشـاهد خـرق
القوانين وارتـكاب اجلرائـم .هنالـك أمثلـة عديـدة عـن انتهـاكات القانـون الدولـي اإلنسـاني :إحاطـة
هـدف عسـكري بوحـدات طبيـة ملنـع اسـتهدافه ،تخبئـة األسـلحة فــي املشافــي ،نقـل مقاتلين قادريـن
علـى القتـال فــي سـيارات اإلسـعاف ،اسـتخدام طائـرة حتمـل الشـارة فــي مهمـات االسـتطالع ،عـدم
احتـرام صفـة «خـارج القتـال» التـي يتمتـع بهـا اجلنـود اجلرحى-واملرضـى؛ بـل علـى العكـس ،كثيـراً
مـا ينظـر البعـض إلـى بقـاء املذكوريـن علـى قيـد احليـاة مبثابـة دعـوة «إلنهـاء املهمـة» ،ممـا يـؤدي إلـى
ارتـكاب الفظائـع .وكثيـراً مـا تصبـح املشافــي ومِ الكهـا الطبـي أهدافـاً للهجـوم ،أو مينعـون مـن أداء
واجبهـم فــي رعايـة املرضـى واجلرحـى ،ألن البعـض يعتبـر ذلـك «منـح العـدو العون واملسـاعدة» .تُبرِ ز
االنتهـاكات املذكـورة ثالثـة أمـور مشـتركة :إنهـا تضعـف نظـام احلمايـة الـذي ينـص عليـه القانـون
الدولي اإلنسـاني إضعافاً شـديداً ،إنها تعيق األشـخاص واملنشـآت واآلليات احلاملة لشـارة الصليب
األحمـر أو الهلال األحمـر أو الكريسـتالة احلمـراء فــي أداء مهماتهـم اإلنسـانية ،كمـا إنهـا تعـ ّرض
األرواح للخطـر عنـد بَ ّثهـا انعـدام الثقـة.
٢
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الشكل 12-2
لألسف ،ليست املشافـي مبنأى عن الهجوم :تبدي الصورة انتهاك ًا جسيم ًا للقانون الدولي اإلنساني.

ال يتمتـع العاملـون فــي الصليـب األحمـر والهلال األحمـر باحلصانـة إزاء النقـص املذكـور فــي
مشـفى ميدانيـاً تابعـاً
احتـرام القانـون الدولـي اإلنسـاني .لقـد قصـف سلاح موسـوليني اجلـوي
ً
للصليـب األحمـر السـويدي أثنـاء اجتيـاح احلبشـة فــي  30ديسـمبر عـام  ،1935حيـث ُقــتِل 28
وجـرِ ح  50آخـرون .حديثـاً ،دخـل مسـلّحون مل ّثمـون إلـى مسـكن مشـفى اللجنـة الدوليـة
شـخصاً ُ
فــي قريـة  Novye Atagiفــي الشيشـان (جنـوب روسـيا) فــي ديسـمبر عـام  1996وقتلـوا عمـداً
خمـس ممرضـات ومهنـدس البنـاء .كثيـراً مـا عانـى مؤلفـو هـذا النص من التهديـد ،وحال البعض
دون وصولهـم إلـى الضحايـا ملعاجلتهـم ،كمـا شـاهدوا مشـافيهم تتعـرض للهجـوم أو القصـف.
كمـا تتكـ ّرر الصعوبـات أمـام العديـد مـن الزملاء حـول العالـم ،العسـكريني منهم واملدنيين ،ملج ّرد
إعرابهـم عـن رغبتهـم فــي أداء واجبهـم اإلنسـاني األخالقـي والقانونـي فــي رعايـة مرضاهـم.
يرتكـز العمـل اإلنسـاني علـى «نظـرة فلسـفية متفائلـة أساسـاً» وفـق تعبيـر جـان بيكتيـه .2بيـد أن
هـذا التفـاؤل ال ميـس أبـداً بواقعيـة النظـرة املذكـورة .يعـي التفـاؤل أن العمـل اإلنسـاني صعـب.
ولرمبـا ال يجـد ألـ ّد أعدائـه بين األسـلحة أو الكـوارث بل فــي األنانية والالمبـاالة وإحباط الهمة.
مـع ذلـك ،يجـب أال يصـاب املـرء باليـأس .باألحـرى ،عليـه أن ينظر إلى األمـور مبثابة احملفّز على
مضاعفـة اجلهـود مـن أجـل تثقيف املتو ِّرطني فــي النزاع املسـلح .تسـير األخالقيـات الطبية جنباً
إلـى جنـب مـع القانـون الدولـي اإلنسـاني ومـع املبـدأ األساسـي لعـدم التح ّيـز ،إذ يحـق للمرضـى
واجلرحـى أن يتلقـوا العلاج بصـرف النظـر عـن أصلهـم أو عقيدتهـم السياسـية.

 -٢جان بيكتيه ( 1914ـ  )2002مدير عام سابق ونائب رئيس فخري للجنة الدولية ،كان مسؤوالً عن األعمال التحضيرية التي
أدت إلى مراجعة اتفاقيات جنيف لعام  1949وبروتوكوالتها اإلضافية لعام  .1977وضعت مؤ ّلفاته ركيزة امليثاق األساسي للحركة
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر املعتمد عام .1965
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علـى جميـع العاملين فــي املجـال الطبـي أال يكتفـوا بالتقيـد باألخالقيـات
الطبيـة وبالقانـون الدولـي اإلنسـاني ،بـل يجـدر بهـم علاو ًة عـن ذلـك
أن ينشـروا مفاهيمهـا بين السـلطات العسـكرية واملدنيـة ،وبين اجلنـود
واملدنيين العاديين.
يـؤدي ممارسـو الطـب دوراً هامـاً :إنهـم موكلـون مبسـؤوليات إزاء املرضـى كأفـراد وإزاء املجتمـع
ككل .يترتـب عليهـم إقنـاع املقاتلين بضـرورة احتـرام القانـون الدولـي اإلنسـاني ،واالمتنـاع عـن
مهاجمـة املرافـق الطبيـة التابعـة للعـدو ومِ الكهـا الطبـي ،والسـماح لهـذا األخيـر بـأداء مهمتـه
اإلنسـانية .وبينمـا ال تنطلـق نظـرة احلركـة فلسـفياً مـن مبـدأ املعاملة باملثل ،ال يسـع األخصائيون
إطـار عـام يحتـرم املبـادئ
الطبيـون ارتقـاب االسـتفادة مـن حمايـة اتفاقيـات جنيـف عمليـاً ـ فــي
ٍ
األساسـية ـ إال إذا كان زمالؤهـم العاملـون لـدى الطـرف اآلخـر يتمتعـون بحمايـة مماثلـة .يجـب
عليهـم إعلام حاملـي السلاح بواجباتهـم ،وأن يثقـوا مبماثلـة عمـل الزملاء املتصلين بالطـرف
اآلخـر .لقـد ثبتـت صحـة هـذا النمـوذج سـابقاً ،وكثيـراً مـا احتـرم اجلنـود مبـدأ حمايـة املرضـى
واجلرحـى واملِلاك الطبـي وممثلـي األديـان.

 ٨ -٢حيادية اجلمعيات الوطنية للصليب األحمر /الهالل األحمر
هنالـك مشـكلة رئيسـة أخـرى تُطـ َرح إ ّبـان النزاعـات املسـلحة ذات الطابـع غير الدولـي ،أو بتعبير
آخـر النزاعـات الداخليـة ،وهـي مسـألة احلياديـة ،خاصـ ًة فــي شـأن اجلمعيـة الوطنيـة للصليـب
َ
ٌ
شـرط أساسـي بالنسـبة جلمعيـات الصليـب
شـرط عـدم التمييـز
األحمـر أو الهلال األحمـر .إن
األحمر /الهالل األحمر ،وهو فــي الواقع شـرط االعتراف بها .يجب أن تبقى اجلمعية مفتوحة
أمام كل من يرغب االنتساب إليها ،كما يجب أن تتيح متثيل كافة الفئات االجتماعية والسياسية
والدينيـة .يضمـن هـذا التمثيـل الواسـع قـدرة اجلمعيـات علـى املشـاركة فــي األعمـال اإلنسـانية
دون غيرهـا ،كمـا يضمـن قـدرة اجلمعيـات علـى مقاومـة كافـة حجـج التح ّيز.
ال شـك أن مهمة تطبيق مبدأ احليادية ليسـت سـهلة التحقيق فــي كافة الظروف ،حيث ال تؤدي
املعتقـدات الشـخصية أصغـر األدوار فــي املعضلـة .عنـد ازديـاد التوتـر وإثـارة االنفعـاالت ،يجـب
أن يتمالـك كل عضـو فــي الصليـب األحمـر أو الهلال األحمـر نفسـه برباطـة جـأش ،وأن ميتنـع
لكل
عـن التعبيـر عـن آرائـه أثنـاء أداء واجباتـه .ال يُطلـب مـن املتطوعني أن يكونـوا حياديني ـ يحق ٍ
منهـم أن يرتئـي مـا يـراه ـ وإمنـا يجـب أن يتصرفـوا بحياديـة .وهـذا فـار ٌق جسـيم .أمـا الصعوبـة
التاليـة فكثيـراً مـا تتجلـى فــي غمـوض نظـرة أطـراف النـزاع جتـاه السـلوك احليـادي .فــي الدول
التـي يسـودها النـزاع الداخلـي ،تُخفِ ـق القـوات املسـلحة فــي فهـم امتنـاع اجلمعيـة الوطنيـة عـن
إدانـة أفعـال مـن تعتبرهـم «خارجين عـن القانـون» ،كمـا تُخفِ ق فــي فهـم تهيؤها لتقدمي املسـاعدة
شـخص منهـم فقـد القـدرة علـى القتـال .أمـا الطـرف املعـارض فينتقـد صلات اجلمعيـة
ألي
ٍ
بالسلطات.
كل مـن يحـاول العمـل علـى اجلانبين ملسـاعدة غيـر املقاتلين يظهـر ،فــي أحسـن األحـوال ،مظهـر
الشخص الساذج ،وفــي أسوأ األحوال مظهر اخلائن .تؤدي شدة استقطاب التضاد فــي العديد
ً
عملا عدائيـاً .يجـب لذلـك
مـن الصراعـات إلـى اعتبـار االمتنـاع عـن اتخـاذ موقـف فــي الصـراع
تفسـير حياديـة الصليـب األحمـر والهلال األحمـر وعـدم انحيازهـم .طبقـاً ملا قال أحد املسـعفني
فــي جمعيـة وطنيـة« :إن أفضـل حجـة لـدي هـي أن أقـول ألحـد طرفــي النـزاع أنـي ،لـو حت َّيـزت
إلـى طرفـه وجتاهلـت ضحايـا الطـرف اآلخـر ،ملـا متكنت أبداً فــي املسـتقبل من مسـاعدة جرحى
طرفه».
ً
فعلا أن مبـادئ احلياديـة وعـدم التح ّيـز قيـ ٌم مثاليـ ٌة يُح َّبـذ الوصـول إليهـا ،فهـي م ّيـزات
يتجلـى
داخليـة ال توجـد فطريـاً إال نـادراً ،بـل تتطلـب فــي معظم األحيان التغلـب على الغرائز .وتفرض على
ٍ
جهود شـاقة ومسـتمرة للتغلـب على التح ّيز
أعضـاء جمعيـات الصليـب األحمـر والهلال األحمـر بذ َل
الشـخصي والتفضيـل للتمكـن مـن حتقيـق أنقـى عمـل غيـر متح ّيـز ،وهـو تقـدمي املزيد من املسـاعدة
إلـى عـدو يعانـي مصيبـة كبيـرة ،فــي حين يتلقـى الصديـق األقـل إصابـة مسـاعد ًة أدنـى ،أو االعتنـاء
باجلرحـى املصابين بإصابـات شـديدة رغـم ذنبهـم قبـل مسـاعدة أبريـاء أخـف إصابـة.
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 ٩ -٢دور اللجنة الدولية وتفويضها فـي حاالت النزاع املسلح
تأسسـت اللجنـة الدوليـة ( )ICRCعـام  1863لتكـون منظمـة غيـر متح ّيـزة ،حياديـة ،ومسـتقلة،
تنحصـر مهمتهـا اإلنسـانية فــي حمايـة أرواح ضحايـا احلـرب والعنـف الداخلـي وفــي حمايـة
كرامتهـم وتقـدمي املسـاعدة إليهـم .فــي سـبيل تفـادي معانـاة الضحايـا ،تسـعى اللجنـة الدوليـة
فــي بـثّ الدعـوة إلـى تطبيـق القانـون الدولي اإلنسـاني واملبادئ اإلنسـانية العاملية وفــي تعزيزها.
اللجنة الدولية للصليب األحمر بإيجاز
منظمة حيادية ،غير متح ّيزة ،مستقلة ،إنسانية.
تعمل فـي حاالت النزاع املسلح.
موكلة بتفويض دولي مبوجب اتفاقيات جنيف.
حتمي ضحايا النزاع وتساعدهم
إحدى مك ّونات احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.
ع َّينت الدو ُل املتعاهدة باتفاقيات جنيف اللجنة الدولية لتؤدي دور حارس القانون الدولي
اإلنساني ودور الداعي إليهُ .
تنشط اللجنة إ ّبان النزاع املسلح حلماية ومساعدة الضحايا
واجلرحى ،واملرضى ،وأسرى احلرب وغيرهم من املعتقلني ،والسكان املدنيني.

٢

ال تصطف اللجنة الدولية مع أحد أطراف النزاع وال تع ِّرف احلقَّ أو الباط َل فيه .بيد أن حيادية
اللجنة الدولية ال حتظى بالتقدير الواسع االنتشار .بل يكثر من يعيب حيادية اللجنة ويسخط
عليها انطالقاً من الرأي اخلاطئ الذي يرى فـي احليادية عجز االلتزام وقلة الشجاعة .تواجه
اللجنة الدولية بدورها صعوبة كبيرة فـي الوصول إلى إفهام أطراف النزاع أن الشيء الوحيد
الذي يجب أن توفره بالتساوي لكال الطرفني هو استعدادها للمساعدة ،وأن سمات أنشطتها
فـي كافة امليادين تتناسب مع االحتياجات ،مما يجعلها بالتالي غير متساوية عندما تفوق محن ُة
أحد األطراف محن َة الطرف اآلخر.
فـي بداية األعمال العدائية تؤ ّمن اللجنة الدولية ما يلي:

 -تذ ّكر أطراف القتال بواجباتهم وفقاً للقانون الدولي اإلنساني.

 تعرض خدماتها فـي دور الوسيط احليادي للقيام بنشاطات إنسانية. تؤ ّمن تقييم االحتياجات -.تعمل لصالح الضحايا وفقاً للحاجة.تـؤدي اللجنـة الدوليـة دور احلمايـة فــي الدفـاع عـن الذيـن ال يشـاركون فــي القتـال أو الذين كفّوا
عـن املشـاركة فــي القتـال :اجلرحـى واملرضـى ،املعتقلين وأسـرى احلـرب ،واملدنيين مبـا فيهـم
مـن يقيـم فــي أراضـي تديرهـا أو حتتلهـا سـلطة معاديـة .تتحـادث اللجنـة الدوليـة مـع السـلطات
املوكلـة باألشـخاص املذكوريـن لتتأكـد مـن حصولهـم علـى معاملـة إنسـانية .متتـاز اللجنـة الدولية
بحـق الوصـول إلـى أسـرى احلـرب (اتفاقيـة جنيـف الثالثـة) ،وإلـى األشـخاص املعتقلين احملميني
مبوجـب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ،مبـا فــي ذلـك حـق زيـارة معسـكرات االعتقـال.
تتَّبع اللجنة الدولية رسـمياً سياسـة كتم السـر .ال تعرب اللجنة عن احتجاجات علنية إال عندما
تـرى انتهـاكات جسـيمة ومتكـررة للقانـون الدولي اإلنسـاني وبعد اتضاح عـدم جدوى احتجاجاتها
السـ ِّرية ،ممـا يجعلهـا تعتبـر أن الوسـيلة الوحيـدة ملسـاعدة الضحايـا هـي طلـب دعـم املجتمـع
الدولـي .يتّخـذ هـذا الطلـب أحيانـاً صيغـة النداء إلـى الدول املتعاهدة باتفاقيـات جنيف ،بصفتها
املسـؤولة عـن احتـرام القانـون الدولـي اإلنسـاني وعـن ضمـان احترامـه .بيـد أن املبـادرات املشـار
إليهـا تبقـى اسـتثنائية وال تشـ ّكل النهج السـائد.
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أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر:
 -١احلماية أثناء النزاع املسلح
 حماية املدنيني الذين يواجهون عنف النزاع املسلح. حماية اجلرحى واملرضى والغرقى ورعايتهم. حماية أسرى احلرب واملعتقلني اآلخرين (التسجيل والزيارات). فـي دور الوسيط احملايد ،تسهيل اإلفراج عن أسرى احلرب ومرافقتهم. إعادة الروابط العائلية بواسطة رسائل الصليب األحمر. إعادة الروابط العائلية عن طريق وكالة البحث واالستدالل على املفقودين واألموات. -٢مسـاعدة ضحايـا النـزاع املسـلح ـ منهـج الصحـة العامـة (املـأوى ،امليـاه ،الصـرف ،الغـذاء ،الرعايـة
الطبيـة الوقائيـة والعالجية)
 األمن االقتصادي املياه والسكن اخلدمات الصحية (تشمل مساعدة جرحى احلرب واملرضى) -٣العمل الوقائي:
 نشر القانون الدولي اإلنساني والتعريف به. النصيحة واملساعدة عند اعتماد إجراءات وطنية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني. برامج تعليم مخاطر األلغام لرفع مستوى الوعي لدى املع َّرضني لألخطار الكامنة فـي األلغاموفـي الذخائر غير املنفجرة.
تفـرض اللجنـة الدوليـة علـى مندوبيهـا أن يكونـوا مسـتعدين للحديـث مـع جميـع املسـؤولني عـن
انتهـاكات القانـون الدولـي اإلنسـاني وحقـوق اإلنسـان .ال يسـعهم اإلعـراب علنـاً عـن الـرأي فيهم،
بـل يجـب أن يتحدثـوا مـع املسـؤولني بالنيابـة عـن الذيـن ُحرمـوا حق الكالم والذيـن ال يصلون إلى
ٍ
أحـد سـوى املندوبين لالسـتغاثة .كثيـراً مـا يحصـل ذلـك فــي ظـروف تشـ ّكل خطـراً كبيـراً علـى
ُ
سياسـة االمتناع
سلامة املندوبني شـخصياً ،وقد ال تلقى كلماتهم آذاناً صاغية ،ولكن إن أتاحت
َ
رجـل واحـد ،أو امـرأةٍ أو طفـل ،فـإن األمـر مبثابـة املكافـأة
عـن اإلدانـة العلنيـة
تخفيـف معانـاة ٍ
الكبيرة.
تتمتـع اللجنـة الدوليـة بصفـة املؤسسـة احلياديـة املسـتقلة ويحـق لهـا ،وفقـاً ملعاهـدات جنيـف
وبروتوكوالتهـا اإلضافيـة ،تقـدمي اإلسـعاف األولـي وغيـره مـن أعمال العناية فــي امليدان لضحايا
النـزاع املسـلح .يترتـب علـى السـلطات العسـكرية أن تتيـح للجنـة الدوليـة عمليـات جمـع اجلرحى
واملرضـى والعنايـة بهـم ،بصـرف النظـر عـن جنسـيتهم ،حتـى فــي األراضـي املجتاحـة أو احملتلّـة.
يسـع اللجنـة الدوليـة أن تعـرض خدماتهـا علـى األطـراف ،خاصـ ًة فــي املجـال الطبـي ،إلقامـة
منطقـة محايـدة أو منطقـة مشـفى ،وإلنشـاء املشافــي للمرضـى واجلرحـى ،وملسـاعدة املشافــي
القائمـة ،ولتأمين إعـادة تأهيـل املبتورين ،خاص ًة منهـم ضحايا األلغام األرضية املضادة لألفراد.
الطب
العالجي
الطب الوقائي

مياه الشرب ،الصرف الصحي
املأوى
الغذاء
الشكل 13-2
هرم املساعدة :حتليل الصحة العامة الحتياجات السكان.
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تسـاعد اللجنـة الدوليـة فــي تنظيـم اإلغاثـة لضحايـا النـزاع املسـلح أو تسـاعد فــي تقدميهـا
مباشـر ًة .تشـمل املسـتلزمات اإلغاثيـة معظـم احلاجـات األساسـية كالغـذاء وماء الشـرب النظيف
واملـأوى والثيـاب والعنايـة الطبيـة.

 ٩ -٢اخلدمات الصحية :مساعدة جرحى احلرب واملرضى
علـى الرغـم مـن افتـراض العديـد مـن احلكومـات اليـوم أن الرعايـة الطبيـة املناسـبة للجنـود
وللمدنيين املرضـى واجلرحـى فــي زمـن النـزاع املسـلح أمـر مسـلّم بـه ،قـد يعيـق الفقـ ُر جهـو َد
حكومـة مع ّينـة فــي توفيـر تلـك الرعايـة .تصـون اللجنـة الدوليـة إمكانيـة مسـاعدة الـدول التـي
تبـدي سـلطاتها الرغبـة فــي تأمين مسـؤولياتها إزاء جنودهـا وسـكانها املدنيين.
لقـد حقّقـت اللجنـة الدوليـة العديـد مـن برامج املسـاعدة والتدريب فــي هذا الصـدد .نذكر منها،
علـى سـبيل املثـال ،عـرض اللجنـة الدوليـة خدماتهـا علـى دولتين عالقتين فــي نـزاع مسـلّح ،إ ّبـان
الصـراع يـن إثيوبيـا وإريتريـا بين  1998و .2000حيـث وفـرت اللجنـة الدوليـة املسـاعدة لكلتـا
احلكومتين مـن أجـل تطويـر البرامـج املوصوفـة أدنـاه.

القانون الدولي اإلنساني المُع َتمَد

جتربة اللجنة الدولية
نفذت اللجنة الدولية البرامج التالية فـي إريتريا وإثيوبيا من عام  1998إلى .2001
إثيوبيا
 التدريب على اإلسعاف األولي املتقدم ،على فرز جرحى احلرب وإخالئهم. حلقات الدراسة فـي جراحة احلرب. التدريب اجلراحي املتخصص فـي جرحى احلرب:اجلراحـة الصدريـة الوعائيـة  ،Thoracovascularاجلراحـة العظميـة  Orthopaedicواجلراحـة
العصبيـة .Neurosurgery
 برامج تدريب اجلراحة الفكية الوجهية  Maxillo-facialالترميمية .Reconstructive وجود قصير األمد لفريق جراحي تابع للجنة الدولية فـي حالة طارئة. دعم خدمة اإلسعاف جلمعية الصليب األحمر اإلثيوبي. توفير أدوات ومع ّدات جراحية. زيارة اآلالف من أسرى احلرب وإعادتهم إلى وطنهم بعد توقف األعمال العدائية. -إعادة اآلالف من املعتقلني األعداء األجانب إلى أوطانهم.

٢

إريتريا
 التدريب عل الرعاية التمريضية الرضحية املتقدمة ملِالك اإلسعاف. دورة عن غرفة اإلسعاف املختصة برضوح جرحى احلرب. حلقة دراسية فـي جراحة احلرب. وجود قصير األمد لفريق جراحي تابع للجنة الدولية فـي حالة طارئة. التدريب على العناية املشددة التمريضية جلرحى احلرب. تطوير منهاج التدريب على املعاجلة الفيزيائية فـي معهد الرعاية التمريضية. دعم خدمة اإلسعاف فـي جمعية الصليب األحمر فـي إريتريا. توفير أدوات ومع ّدات جراحية. زيارة اآلالف من أسرى احلرب وإعادتهم إلى وطنهم بعد وقف األعمال العدائية. إعادة اآلالف من املعتقلني األعداء األجانب إلى أوطانهم. -مساعدة اآلالف من النازحني داخلياً (غذاء ،مأوى ،مياه ،صرف ،رعاية طبية).

إضافـ ًة إلـى حـق اللجنـة الدوليـة فــي رعايـة اجلرحى واملرضى إ ّبان النزاع املسـلح ،تشـارك أيضاً
فــي إعادة البناء بعد النزاع ،كما تساعد فــي التنمية .وفــي بعض األحيان ،تنجح اللجنة الدولية
فــي حتقيق التوازن اجل ّيد.
جتربة اللجنة الدولية
«نود أن نشكر أطباء وممرضي اللجنة الدولية .شكزاً لقدومكم ،وشكزاً ملغادرتكم».

روي باولو

3

 -٣روي باولو ،مدير خدمات املشافـي ،وزارة الصحة العامة ،ديلي ،تيمور ليشتي ،حزيران  ،2001عندما سلّمت اللجنة الدولية
إدارةَ مشفى ديلي العام إلى وزارة الصحة العامة.
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املميزة
الشارات ّ

تشـير الشـارات املم ّيـزة للصليـب األحمـر والهلال األحمـر والكريسـتالة احلمـراء علـى أرضيـة
بيضـاء إلـى العمـل اإلنسـاني غيـر املتح ّيـز ،وال متثـل أي معتقـد دينـي خـاص .إنهـا تؤ ّمـن حمايـة
اخلدمات الطبية العسـكرية وحماية العاملني فــي مجال اإلغاثة فــي النزاعات املسـلحة .عالو ًة
علـى ذلـك ،تسـتخدم اجلمعيـات الوطنيـة للصليـب األحمـر والهلال األحمر فــي كل بلد الشـارات
عينهـا ألغـراض الداللـة.
عنـد النـزاع املسـلح ،تُظهِ ـر الشـارات املم ّيـزة عالمـ ًة مرئيـة للحمايـة التي مينحها القانـون الدولي
اإلنسـاني للعاملين فــي املجـال الطبـي وللمعـ ّدات الطبيـة .يجب االمتناع عن مهاجمة األشـخاص
واألغـراض الذيـن يحملـون هـذه الشـارات ،بـل على العكـس ،يجب احترامهـا وحمايتها.
يقتصر حق استخدام الشارات املم ّيزة مبثابة «شارة حماية» أثناء النزاعات املسلحة على:
 الوحدات الطبية ،مبِ الكها ووسائل نقلها ،ورجال الدين ،فـي سلك القوات املسلحة. الوحـدات الطبيـة املدنيـة ،مبِ الكهـا ووسـائل نقلهـا ،ورجـال الديـن املدنيين ،الذيـن حصلـواعلـى ترخيـص (إذن) خـاص مـن السـلطات املختصـة السـتخدام الشـارة.
 الوحـدات الطبيـة ،مبِ الكهـا ووسـائل نقلهـا ،التـي وضعتهـا اجلمعية الوطنيـة للصليب األحمرأو الهلال األحمـر حتـت تصـرف اخلدمـات الطبية التابعة للقوات املسـلحة.
يجـب االمتنـاع عـن مهاجمـة األشـخاص واملبانـي واملنشـآت واألغـراض التـي حتمـل الشـارة ،كمـا
يجـب االمتنـاع عـن اإلضـرار بهـا أو عـن احليـول دون أدائهـا عملهـا ،بـل علـى العكـس ،يجـب
احترامهـا وحمايتهـا ،حتـى فــي الفتـرات التـي ال تؤمـن فيها رعاية اجلرحـى أو املرضى وإيوائهم.
وينَـع منعـاً صريحـاً اسـتخدام الشـارة املم ّيـزة ألسـباب الغـش والغـدر.
ُ
مـن اجـل ضمـان فعاليـة احلمايـة إ ّبان زمن احلرب ،يجب ضبط اسـتخدام الشـارة لغرض الداللة
صر اسـتخدامها على الهيئات والغايات التالية:
ضبطاً صارماً ،ويُ ْح َ
 اجلمعيـات الوطنيـة للصليـب األحمـر أو الهلال األحمـر للداللـة علـى أن األشـخاص أوالبضائـع الحقـة باجلمعيـة املذكـورة (يجـب أن تتخـذ شـارات الداللـة أبعـاداً صغيـرة لتفـادي
االلتبـاس بينهـا وبين شـارات احلمايـة).
املخصصـة حصـراً لتقـدمي العالج
 اسـتثنائياً لسـيارات اإلسـعاف وحملطـات اإلسـعاف األولـيَّ
املجانـي للجرحـى واملرضـى بتفويـض اجلمعيـة الوطنية.
يحـق للجنـة الدوليـة ،ولالحتـاد الدولـي جلمعيـات الصليـب األحمـر والهلال األحمـر ،اسـتخدام
الشـارة فــي جميـع نشـاطاتهم وفــي جميـع األوقـات.
إن إسـاءة اسـتخدام الشـارة مشـكل ٌة عويصـة .فــي أوقـات السـلم ،ترغـب املشافــي والعيـادات
ومكاتـب األطبـاء والصيدليـات واملنظمـات غيـر احلكوميـة والشـركات التجاريـة فــي اسـتخدام
الشـارة بغيـة االسـتفادة مـن صيتهـا ،بيـد أنهـا غير مخ ّولة بذلك .ال يخفـى أن التجاوزات املذكورة
تُضعِ ـف قـدرة حمايـة الشـارة إ ّبـان زمـن احلـرب.
يجـب اإلبلاغ عـن أي جتـاوز فــي اسـتخدام الشـارة ،إلـى اجلمعيـة الوطنيـة للصليـب األحمـر أو
الهلال األحمـر املعنيـة ،أو إلـى اللجنـة الدوليـة ،أو إلى االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر
والهلال األحمر.
تتع ّهـد أطـراف اتفاقيـات جنيـف اتخـاذ التدابيـر الوقائيـة الالزمـة لتفادي التجاوز فــي اسـتخدام
الشـارات املميـزة أو لقمعه.
فــي زمـن السـلم ،يسـعى مِ لاك احلركـة الدوليـة للصليـب األحمـر والهلال األحمـر ،كمـا يسـعى
املتطوعـون فيـه ،إلـى نشـر الوعـي بقيمـة حمايـة الشـارات املم ّيـزة ،بني العسـكريني وعامة الناس،
وذلـك بواسـطة تصرفهـم ونشـاطاتهم وجهودهـم التوعويـة.
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يرجى االنتباه
فــي  8ديسـمبر عـام  ،2005اعتمـد مؤمتـ ٌر دبلوماسـي البروتوكـو َل الثالـث اإلضافــي التفاقيـات جنيـف
الـذي يعتمـد شـارة مميـزة إضافيـة« :شـارة البروتوكـول الثالـث» املعروفـة أيضـاً بالكريسـتالة احلمـراء،
التـي تتخـذ شـكل إطـار معينـي أحمـر علـى أرضيـة بيضـاء .وفـق البروتوكـول الثالـث ،تتمتع كافة الشـارات
َ
ُ
ُ
الشـروط
وشـروط احترامها
شـروط اسـتخدام شـارة البروتوكول الثالث
املم ّيزة بصفة متسـاوية  .٤تطابق
اخلاصـة بالشـارات املم ّيـزة التـي أق ّرتهـا معاهـدات جنيـف وبروتوكوالتهـا اإلضافيـة عـام  1977فــي كافـة
ظـروف التطبيق.

٢

J. Perez / International Federation

 -٤بالرغم من توقف استخدام شارة الشمس واألسد األحمرين على أرضية بيضاء ،يستمر االعتراف بها فـي اتفاقيات جنيف
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احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

إن اللجنــة الدوليــة واالحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،يؤلفــان
باملشــاركة مــع اجلمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،احلركــة الدوليــة للصليــب
األحمــر والهــال األحمــر.
ً
انطالقـا مـن التعاطـف الـذي شـعر بـه املواطـن السويسـري «هنـري دونـان» أمـام مشـهد القتلـى
واجلرحى املهملني فـي ساحة معركة سولفرينو ،أيقنت احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل
األحمـر أن أول واجباتهـا هـو اإلقلال مـن الإنسـانية احلـروب التـي ال ميكـن تفاديهـا ،وتخفيـف
تأسسـت
اآلالم التـي تنشـأ عنهـا .وكان هدفهـا إضفـاء بعـض اإلنسـانية علـى أهـوال احلـروبّ .
احلركـة نتيجـة نـزاع ومـن أجـل النزاعـات ،هدفـاً ملسـاعدة النـاس املعوزيـن فــي سـاحة املعركـة.
تسـعى احلركـة الدوليـة للصليـب األحمـر والهلال األحمـر ،مبـا لهـا مـن قـدرات علـى الصعيديـن
الدولـي والوطنـي ،إلـى تفـادي املعانـاة اإلنسـانية وإلـى تخفيفهـا حيثما ُوج َدت .تهـدف إلى حماية
احليـاة والصحـة وإلـى ضمـان احتـرام اإلنسـان .وتدعـو إلى التفاهـم املتبادل والصداقـة والتعاون
والسلام الدائـم بين جميع الشـعوب.
توجـه أنشـطة كافـة
تعـرِ ب احلركـة عـن أفكارهـا اإلنسـانية فــي املبـادئ األساسـية السـبعة التـي ّ
مكوناتهـا فــي جميـع األوقـات :اإلنسـانية ،وعـدم التحيـز ،واحليـاد ،واالسـتقالل ،واخلدمـة
التطوعيـة ،والوحـدة ،والعامليـة.

مكونات احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
ّ
اللجنة الدولية للصليب األحمر (اللجنة الدولية)
تأسسـت اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر (اللجنـة الدوليـة) فــي جنيـف ،سويسـرا عـام ،1863
ّ
املؤسسـة للحركـة الدوليـة للصليـب األحمـر والهلال األحمـر .إنهـا منظمـة إنسـانية
الهيئـة
وهـي
ّ
مسـتقلة .تسـعى اللجنـة الدوليـة ،بصفتهـا وسـيط حيـادي ،وبنـا ًء علـى اتفاقيـات جنيـف أو علـى
قانـون األمم العرفــي الـذي مينحهـا حـق املبـادرة ،إلـى حمايـة ومسـاعدة الضحايـا املدنيين
والعسـكريني فــي النزاعات املسـلحة الدولية وغير الدولية وفــي االضطرابات الداخلية والتوتر.
عهـدت دول العالـم إلـى اللجنـة الدوليـة دور الداعـي إلـى القانـون الدولـي اإلنسـاني والسـاهر
علـى صيانتـه ،كمـا عهـدت إليهـا مهمـة العمـل علـى تطويـره وعلـى نشـره فــي جميع أنحـاء العالم.
إن مهـام اللجنـة الدوليـة محـددة فــي نظامهـا األساسـي ،وفــي النظـام األساسـي للحركـة الدولية
للصليـب األحمـر والهلال األحمـر ،وفــي املعاهـدات الدولية املعروفة باسـم اتفاقيـات جنيف لعام
 1949وبرتوكوالتهـا اإلضافيـة لعـام .1977

االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

يـؤدي االحتـاد الدولـي دور وسـيلة االتصـال الدائـم بين اجلمعيـات الوطنيـة للصليـب األحمـر
والهلال األحمـر .يسـعى إلـى تفـادي املعانـاة اإلنسـانية وإلـى تخفيفهـا عن طريق تشـجيع أنشـطة
اجلمعيات الوطنية ويساهم بذلك فـي حتقيق السالم .يشجع االحتاد الدولي تشكي َل اجلمعيات
الوطنيـة ويسـاعد فــي تنميـة قدرتهـا علـى تأمين اخلدمـات للمجتمـع.
ّ
وينسـقها فــي إغاثـة ضحايـا الكـوارث الطبيعيـة ،ويدعـو
ينظـم االحتـاد الدولـي اجلهـود الدوليـة
ّ
ً
ً
ّ
إلـى اعتمـاد خطـط وطنيـة للتأهـب للكـوارث .يشـكل اإلسـعاف األولـي جـزءا هامـا مـن اخلدمـة
اليوميـة للمجتمـع ومـن التأهـب للكـوارث.

اجلمعية الوطنية للصليب األحمر /الهالل األحمر

هنالـك  186جمعيـة وطنيـة للصليـب األحمـر والهلال األحمـر حـول العالـم ،إضاف ًة إلـى جمعيات
أخـرى قيـد اإلنشـاء .منـذ البدايـة ،هدفـت احلركـة الدوليـة للصليب األحمر والهلال األحمر إلى
تأسـيس جمعيـات إغاثيـة ميكـن اللجـوء إليهـا ،بصفتهـا جهات مسـاعدة للخدمات الطبيـة التابعة
للقـوات املسـلحة فــي بالدهـا ،لتقـدمي الرعايـة إلـى اجلنـود املرضـى أو اجلرحـى .وافـق تأسـيس
تلـك اجلمعيـات أهـداف اتفاقيـة جنيف األساسـية عـام .1864
50

تطـورت أنشـطة اجلمعيـات الوطنيـة باسـتمرار وتنوعـت على مدار السـنني .بينمـا اقتصر اهتمام

القانون الدولي اإلنساني المُع َتمَد

توسـع اليـوم ليشـمل حمايـة ومسـاعدة
اجلمعيـات فــي البدايـة علـى أعضـاء القـوات املسـلحةّ ،
كافـة ضحايـا النزاعـات ،املدنيين والعسـكريني علـى السـواء ،بالتعـاون الوثيق مع اللجنـة الدولية،
وليشـمل ضحايـا الكـوارث الطبيعيـة بالتعـاون الوثيـق مـع االحتـاد الدولـي جلمعيـات الصليـب
األحمـر والهلال األحمـر .كمـا أ ّمنـت اجلمعيـات الوطنيـة حتقيق العديد من النشـاطات فــي زمن
السـلم ،بصفتهـا املسـاعدة للسـلطات العامـة فــي تخفيـف املعانـاة وحتسين الصحـة والوقايـة مـن
األمراض.
ُقـدم اخلدمـات وفقـاً ملعيـار وحيـد هـو
االنتسـاب إلـى اجلمعيـة الوطنيـة مفتـوح أمـام اجلميـع ،وت َّ
َ
شـروط صارمـة للحصـول علـى اعتـراف اللجنـة
اجلمعيـات الوطنيـة
احلاجـة .يجـب أن حتقّـق
ُ
الدوليـة وللحصـول علـى العضويـة فــي االحتـاد الدولـي .نذكـر من هذه الشـروط :احتـرام املبادئ
األساسـية ،وحصول اجلمعية على اعتراف حكومتها بها بصفة جمعية إغاثية تطوعية مسـاعدة
للسـلطات العامة.

تتمتـع كل جمعيـة وطنيـة للصليـب األحمـر /الهلال األحمـر مبيزاتهـا اخلاصـة وتشـمل أنشـطتها
نطاقـاً واسـعاً مرتبطـاً بحاجـات البلـد وبقـدرات اجلمعيـة عمليـاً .إن النشـاط الوحيـد املشـترك
بين كافـة اجلمعيـات الوطنيـة هـو تأمين اإلسـعاف األولـي وتعليمـه.

املبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

٢

اإلنسانية

إن احلركـة الدوليـة للصليـب األحمـر والهلال األحمـر ،التي انبثقت من الرغبة فــي إغاثة اجلرحى
فــي ميـدان القتـال دون متييـز ،تسـعى ،بصفتهـا حركـة ذات طابـع دولـي ووطنـي ،إلى جتنـب املعاناة
اإلنسـانية وتخفيفهـا أينمـا وجـدت .وتهـدف إلـى حمايـة احليـاة والصحـة وضمان احترام اإلنسـان،
وتشـجع علـى التفاهـم املتبـادل والصداقـة والتعـاون وحتقيـق السلام الدائم بني جميع الشـعوب.

عدم التح ّيز

ال متـارس احلركـة أي متييـز علـى أسـاس اجلنسـية أو العـرق أو املعتقـدات الدينيـة أو الوضـع
االجتماعـي أو اآلراء السياسـية .وهـي تسـعى إلـى تخفيـف معانـاة األفـراد وفقـاً الحتياجاتهـم
فقـط ،وإلـى إعطـاء األولويـة ألشـد حـاالت الضيـق إحلاحـاً.

احلياد

لكـي حتتفـظ احلركـة بثقـة اجلميـع ،متتنـع عـن تأييـد أي طـرف مـن األطـراف فــي األعمـال
العدائيـة أو املشـاركة ،فــي أي وقـت ،فــي اخلالفـات ذات الطابـع السياسـي أو العرقـي أو الدينـي
أو األيديولوجـي.

االستقالل

احلركـة مسـتقلة ،وبالرغـم مـن أن اجلمعيـات الوطنيـة تعمـل كهيئـات مسـاعدة فــي اخلدمـات
اإلنسـانية التـي تقدمهـا حكوماتهـا وتخضـع لقوانين بلدانهـا ،إال أن عليهـا أن حتافـظ دائمـا علـى
اسـتقاللها الذاتـي بحيـث تكـون قـادرة علـى التصـرف فــي كل األوقـات وفقـاً ملبـادئ احلركـة.

اخلدمة التطوعية

احلركة منظمة إغاثة تطوعية ال تبغي الربح بأي شكل من األشكال.

الوحدة

ال ميكـن أن تكـون هنـاك سـوى جمعيـة واحـدة للصليـب األحمـر أو الهلال األحمـر فــي البلـد
الواحـد .ويجـب أن تكـون اجلمعيـة مفتوحـة للجميـع ،وأن ميتـد عملهـا اإلنسـاني إلـى جميـع
أراضـي البلـد.

العاملية

احلركـة الدوليـة للصليـب األحمـر والهلال األحمـر هـي حركـة عامليـة تتمتـع فيهـا كل اجلمعيـات
بوضـع متسـاو وتتحمـل نفـس املسـؤوليات وعليهـا نفـس الواجبـات فــي مسـاعدة بعضهـا البعـض.
تع ّبر قيمتا اإلنسانية وعدم التحيز عن أهداف احلركة.
ويضمن احليا ُد واالستقالل الوصو َل إلى من يحتاج إلى املساعدة.
وتتيـح اخلدمـ ُة التطوعيـة والوحـدة والعامليـ ُة للحركـة الدوليـة للصليـب األحمـر والهلال األحمـر
إمكانيـ َة العمـل بفعاليـة فــي جميـع أنحـاء العالـم.
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آليات اإلصابة أثناء النزاع المسلح

الفصل الثالث

آليات اإلصابة
١
أثناء النزاع املسلح

 -١اعتراف بأعمال السابقني :يعتمد جزءُ هذا الفصل املتعلق بالبالستيات اعتماداً كبيراً على عمل دكتور العلوم الشرعية
بيات كنوبل ،من معهد الطب الشرعي ،جامعة بيرن ،بالتعاون مع مركز آرماسويس لألنظمة العسكرية واملدنية ،قسم العلوم
جليل
والتكنولوجيا ،مخبر البالستيات ،ثون ،سويسرا .لقد أتاح تعاونُه وعملُه مع ج ّراحي اللجنة الدولية على مدار السنوات
ٍ
مفصلة ها ّمة فـي ميدان قدرة األسلحة على إحداث اجلروح .نأمل أن تكون هذه
كامل من اجلراحني إمكاني َة اكتساب معرفة
ٍ
ّ
املعرفة قد أتاحت حتسني التدبير اجلراحي لضحايا النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى التي تُستَخْ دَم فيها األسلحة احلربية.

٣
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آليات اإلصابة أثناء النزاع المسلح

١-٣

مختلف آليات اإلصابة

يواجـه اجلـ ّراح الـذي يعتنـي بجرحـى احلـرب أنواعـاً كثيـرة مـن اإلصابـات .إ ّبـان النـزاع املسـلح ،يسـتمر
حـدوث اإلصابـات املعتـادة فــي زمـن السـلم بـدون انخفـاض فــي العـدد ،كمـا حتدث الكـوارث الطبيعيـة أيضاً.
يضيـف إليهـا النـزاع املسـلح إصابـات كليلـة  Bluntوحـروق ،كمـا يضيـف إصابـات رضحيـة  Traumaخاصـة
باألسـلحة وبظـروف احلـرب .بشـكل أخـص ،يسـ ّبب القتـال إصابات نافـذة  Penetratingوإصابات ناجتة عن
بشـكل رئيـس.
االنفجـارات  ،Blastسـينصب تركيـز هـذا الكتـاب عليهـا
ٍ
يس ّبب النزاع املسلح احلديث إصابات خاصة نافذة وإصابات ناجمة عن
االنفجار ،كما يس ّبب إصابات كليلة ورضوح احلروق.

 ١-١-٣اإلصابات الكليلة (غير الدامية) فـي احلرب

تكثـر الرضـوح الكليلـة فــي زمـن احلـرب .وقـد يصعـب اسـتبيان اإلصابـات الشـديدة الناجمـة عـن الرضـوح
الكليلة بينما تسـهل رؤية الرضوح النافذة .فــي هذه احلاالت ،يؤدي التشـخيص باألشـعة السـينية وبالتقنيات
املتطـورة أفضـل اخلدمـات فــي تقييـم حالـة املريض.
ّ
حوادث السير
أراض وعـرة خـارج الطـرق اآلمنـة .عالو ًة عـن ذلك ،قد
كثيـراً مـا تسـرع املركبـات العسـكرية فــي سـيرها علـى ٍ
تتسـم بيئـة احلـادث بالطابـع العدائـي (وجـود قـوات معاديـة ،حقول ألغـام ،الخ.).

٣

انهيار املباني وسقوط األشخاص
يسـ ّبب انهيـار األبنيـة التـي تصيبهـا القنابـل أذ ّيـات كليلـة وهرسـية  Crushلكافـة مـن ُو ِجـد فــي داخلهـا .كمـا
يتعـرض األشـخاص للسـقوط مـن املبانـي املد ّمـرة أو مـن الشـرفات.

االنفجارات واأللغام املضادة للدبابات
قد يؤدي انفجار قنبلة أو قذيفة إلى اإلطاحة باألشـخاص فيصطدمون باألشـياء .كما ميكن أن تسـير سـيارة
أو حافلـة أو شـاحنة مليئـة بالـركاب فـوق لغـم مضـاد للدبابـات .قـد يقلـب انفجـار اللغـم املركبـة أو يد ّمرهـا،
مطيحـاً مبـن فيهـا إلـى اخلـارج وعلـى األرض ،ممـا يصيبهـم إصابـات كليلة.
الضرب
تكثر لألسف اإلساءة فـي معاملة السجناء واملسؤولني «املشتبهني بتعاطفهم» أو غيرهم من املدنيني.

 2-١-٣اجلروح النافذة  Penetrating woundsالناجمة عن أسلحة احلرب

تتم ّيز القذيفة  Projectileاملتحركة بالطاقة احلركية .عندما يدخل الغرض املقذوف جسـم اإلنسـان ،يتخلّى
عـن طاقتـه احلركيـة فتنتقـل إلـى األنسـجة حيـث تسـ ّبب جرحاً .هنالك فئتـان من املقذوفات املسـ ّببة للجروح:
الرصاصات  Bulletsوالشظايا املعدنية Metallic fragments
٢
ّ
واملسن ،ومشتّتات أغلفة القذائف .) Shrapnel
(أو كسرات اخلشب والزجاج ،املد ّبب منها
جروح الشظايا Fragment wounds

ينجـم عـن انفجـار القنابـل والقذائـف والصواريـخ والقنابـل اليدويـة والقنابـل الباطنيـة
(القنابـل العنقوديـة  )Cluster bombletsوعـن انفجـار بعـض األلغـام األرضيـة ت ّكـون شـظايا معدنيـة ناشـئة
عـن غلاف السلاح (أو ظـرف املقذوفـة األوليـة) .فــي السـابق ،كانـت هـذه الشـظايا غيـر منتظمـة األبعـاد
واألشـكال .ولكـن ،فــي العديـد مـن األسـلحة احلديثـةُ ،تـ َزّز بطانـة الغلاف الداخليـة لتشـكيل خطـوط
ضعـف ينفصـم عندهـا الغلاف بسـهولة وقـت االنفجـار .ممـا يـؤدي إلـى ت ّكـون ٍ
عـدد كبيـر مـن الشـظايا الشكل 1 -3
ال وأبعـاداً ،يـزن ك ٌل منهـا عـاد ًة أقـل مـن غـرام واحـد .فــي غيرهـا مـن أنواع مختلفة من القذائف واملتفجرات
املتماثلـة املسـبقة التصميـم شـك ً
القنابـل واملتفجـرات املسـتبدعة  ،Improvised bombsحتـاط املـادة املتفجرة باملسـامير والبراغي والكر ّيات
الفوالذيـة وغيرهـا مـن الكِ َسـر املعدنيـة.
Submunitions

T. A. Voeten / ICRC

 -٢يستخدم العديد من اللغات األجنبية كلمة شاربنِل للداللة على شظايا املقذوفات .تعود هذه الكلمة إلى اسم الرائد اجلنرال
هنري شاربنل ( ،)1761-1842الضابط اإلنكليزي الذي ص ّمم نوعاً جديدا ُ من قذائف املدفعية .اقتصرت داللة املصطلح يف
األصل على الكريات املعدنية املنبثقة عن انفجار قذيفة شرابنيل ،بيد أن الكلمة كثيرة االستعمال يف الداللة على الشظايا املعدنية
املوضوعة عمداً داخل األجهزة املتفجرة .بالنسبة للقذائف ،والقنابل والذخائر األخرى ،ميكن استخدام املصطلحات الفنية التالية:
املفضل يف الوثائق العلمية وهو املصطلح املعتمد يف هذا الكتاب.
شظايا ،قطع ،فسخات ،فتات .لكن مصطلح «شظايا» هو التعبير
ّ
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تنطلق الشـظايا بسـرعة عالية جداً ،وسـرعان ما تتناقص سـرعتها مع ازدياد املسـافة املقطوعة،
ألن أشـكالها غيـر مواتيـة الجتيـاز الهـواء (أي غيـر أيروديناميكيـة) .ممـا يربـط ازديـاد املسـافة
صر البُ ْعد
الفاصلة بني االنفجار واملصاب ارتباطاً مباشـراً بالطابع السـطحي فــي اجلروح .إن َق ُ
صـراً شـديداً ،يسـ ّبب تراكـب تأثيـر االنفجـار مـع تعـ ّدد الشـظايا العاليـة الطاقـة إصابـات باتـرة
قِ َ
 ،Mutilating injuriesقاتلـة فــي الكثيـر مـن احلاالت.
قـد تسـبب االنفجـارات ّ
وتكسـر األلـواح الزجاجية ،كما ميكـن أن ينقل الريج
حتطـم احلجـارة أو القرميـدّ ،
الناجـم عـن االنفجـار شـظايا حطاميـة نافـذة أخـرى (مقذوفات ثانوية) وفق وصف القسـم .4-1-3
عرض املجرى.
عرضهـا
َ
تتعـدد عـاد ًة اجلـروح الناجمـة عـن الشـظايا ،ويتم ّيـز مسـارها بفوهـة دخول يفوق ُ
أمـا جـرح اخلـروج فقد يحـدث أو ال يحدث.
جروح الرصاص ( Bullet woundsالعيارات النارية):
تطلـق املسدسـات وبنـادق القتـال العسـكري الرصاصـات بسـرعات عاليـة .عـاد ًة ،تتخـذ جـروح املصابين
بالرصـاص مظهـر اجلـرح الوحيـد ،وتتم ّيـز فوهـة دخولـه بصغرهـا .عندمـا تتعـدد اإلصابـات نتيجـة تعدد
ُ
هـدف القتـل .قـد ال يُحـدِ ث الرصـاص فوهة خروج ،وتتفـاوت أبعاد الفوهات إن ُو ِجدت.
رجـح
الطلقـات ،يُ َّ
يرتبـط مـدى األذى احلاصـل فــي األنسـجة بعـددٍ مـن العوامل.
وفقـاً للقانـون الدولـي اإلنسـاني ۔ التعاهـدي والعرفــي علـى السـواء ۔ الـذي يحكـم النـزاع املسـلح ،يحظـر
اسـتخدام الرصـاص القـادر علـى التضخـم فــي جسـم اإلنسـان أو القابـل للتفلطـح فيـه .يجـب أال يسـ ّبب
الرصـاص املسـتخدم إصابـات فائقـة ومعانـا ًة ال داعـي لهـا .تسـتند هـذه القاعـدة األساسـية إلـى املبـادئ
العامة املك ّونة للقانون الدولي اإلنساني ،الذي ينص ...« :يكفــي تعطيل أكبر عدد ممكن من الرجال»...
و «يحصـل جتـاوز هـذا الهـدف بـدون فائـدة عنـد اسـتخدام أسـلحةٍ تُــفاقِ م معانـاة الرجـال املعطلين ،أو
جتعـل موتهـم أمـراً محتّمـاً» .3بيـد أن بعـض العوامـل املؤثرة على حركة القذائف تسـ ّبب فع ً
ال جتزئة بعض
فئـات الرصـاص فــي اجلسـم ،ممـا يدفع الشـظايا فــي داخله.

B. Kneubuehl

f

e

d

c

b

a

الشكل 1-2-3
أمثلة عن ذخائر مسدس البيستول : Pistol
mm 19 x 5.45
 mm 6.35براونينغ Browning
 mm 7.63ماوزر Mauser
 mm 9لوغر Luger
عيار  45آلي Calibre automatic
عيـار AE Caliber (Action Express( 50رصاصـة شـبه
مغ ّلفـة
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الشكل 2-2-3
أمثلة عن ذخائر البنادق العسكرية
 mm 39 x 5.45كالشينكوف Kalashnikov
 mm 39 x 7.62كالشينكوف Kalashnikov
 54R x 7.62دراغونوف Dragunov

B. Kneubuehl

الشكل 3-2-3

بيسـتول نصـف آلـيPistol Semi-Automatic
228 Luger SIG-Sauer P

9mm

c

b

a

الشكل 4-2-3

 47-mm AK 39 7.62xكالشـينكوف بندقيـة قتـال عسـكرية
.Kalashnikov military assault rifle

-٣الفقرات مستمدة من مقدمة بيان سان بطرسبرغ عام  1868فـي حظر استخدام فئات مع ّينة من املقذوفات املتفجرة أثناء احلرب

آليات اإلصابة أثناء النزاع المسلح

جروح القطع « Cut woundالسالح األبيض»
إضافـ ًة إلـى حربـة اجلنـود احلديثـة ،قـد يسـتخدم املقاتلـون السـكاكني أو النصـال العريضـة الطويلـة
قطـع أو طعـن.
(بانغـا) ٤فــي القتـال التقليـدي فــي بعـض املجتمعـات .تسـ ّبب هـذه األسـلحة جـروح ٍ

٣-١-٣

جروح األلغام املضادة لألفراد Anti personnel landmine wounds

هنالـك فئتـان رئيسـتان فــي األلغـام املضـادة لألفـراد :األلغـام الناسـفة  Blast minesالعاملـة بصفيحـة
ضغـط ،التـي تنفجـر عندمـا يـدوس أحـد فوقهـا ،واأللغـام املتشـظية  Fragmentation minesالتـي تنفجر
ميـس أحـ ٌد سـلك التعثـر املربـوط بهـا .وكثيـراً مـا يتبقـى فــي ميـدان املعركـة معـ ّدات حربيـة غيـر
عندمـا ّ
تسـبب إصابـات شـبيهة بإصابـات األلغـام املتشـظية (تشـمل البقايـا احلربيـة املميتـة القنابـلَ
منفجـرةّ ،
العنقودية ،القنابل والقذائف التي لم تنفجر عند سقوطها) .تنشط هذه األسلحة فــي قتل وإصابة عدد
كبيـر مـن املدنيين لفتـرة طويلـة بعـد انتهـاء األعمـال احلربيـة ،وينجـم عنهـا عواقـب إنسـانية واقتصاديـة
واسـعة النطاق.

٣

ICRC

ICRC

ICRC

الشكل 1-3-3
لغم انفجاري .Blast mine

الشكل 2-3-3
لغم متشظ .Fragmentation mine

الشكل 3-3-3
لغم الفراشة

Butterfly mine PMF

أنواع اإلصابة
من ّيـز بين ثالثـة أمنـاط فــي اإلصابـات التـي تسـ ّببها األلغـام املضادة لألفـراد ،ارتباطاً بتأثيـر االنفجار أو
بكيفية تشـ ّكل الشـظايا.
النوع األول
يـدوس شـخص علـى صفيحـة ضغـط لغـم انفجاري .يسـ ّبب االنفجار وتأثير النسـف املوضعـي األولي بتراً
رضحياً  Traumatic amputationأو إصاب ًة جسيمة فــي القدم الدائسة وفــي ساقها .قد حتدث جروح
فــي السـاق األخرى ،فــي األعضاء التناسـلية ،فــي البطن أو احلوض ،وفــي الذراع على خالف (اجلانب
املقابـل للقـدم الدائسـة) .ترتبـط خطـورة اجلـروح بارتفـاع النسـبة بين كتلة املـادة املتفجرة فــي اللغم وبني
كتلة اجلسـم املصاب (الشـكل .)4-3

النوع الثالث
شـخص باللغـم بيـده ،إ ّبـان وضـع اللغـم ،أو إ ّبـان محاولـة إزالـة اللغـم ،أو عندمـا يلعب طفـل باللغم.
ميسـك
ٌ
يسـبب االنفجـار إصابـ ًة جسـيمة فــي اليـد والـذراع ،كمـا تكثر اإلصابات فــي الوجه والعيـون أو الصدر.
ّ

R. Coupland / ICRC

النوع الثاني
شـخص بسـلك التعثر املوصول بلغم متشـظ ،مما يطلق انفجاره .تسـبب األلغام املتشـظية إصابات
ميس
ٌ
ّ
مماثلـة ملـا تسـببه األسـلحة املتشـظية األخـرى كالقنابـل أو القنابـل اليدويـة .وترتبـط شـدة اإلصابـة
باملسـافة الفاصلـة بين الضحيـة وبين مـكان االنفجـار.

الشكل 4-3
تأثيـر «املظلـة  »Umbrellaالناشـئ عـن لغـم انفجـاري:
تعاني األنسـجة السـطحية من أذية أدنى من أذية املسـتويات
العميقة من األنسـجة .كافة اجلروح شـديدة التلوث بالطني
رسـ َلت عميقـ ًا فــي األنسـجة
والعشـب وبقطـع احلـذاء التـي ُأ ِ
عنـد حلظـة االنفجـار.

للمزيد من املعلومات عن إصابات األلغام األرضية املضادة لألفراد ،انظر اجلزء الثاني.

 -٤فـي بعض البلدان ،التي يستدمي فيها القتال وفقاً ألساليب تقليدية ،يكثر استخدام سكني كبير وثقيل ،معروف باسم ماشيته
أو بانغا ،مبثابة السالح .تكثر حركة السكني اآلتية من فوق الرأس فتصيب الضحية على رأسها ،فـي عنقها أو على كتفها.
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 ٤-١-٣إصابات نسف املتفجرات

Pressure
0

Time

الشكل 5-3
ارتفـاع الضغـط الناسـف فــي موجـة االنفجـار ،يعقبـه
انخفـاض الضغـط السـلبي  PressureالضغـطTime ،
الو قـت.

Explosive blast injuries

يسفر عن نسف املتفجرات العالية الطاقة حت ّ ُر ُك موجة ضغط النسف  ،Blast waveفتنتقل فـي الهواء
(أو فـي املاء عند حدوث االنفجار حتت املاء) .تس ّبب املوجة تغ ّيرات سريعة وكبيرة فـي الضغط اجلوي
ٍ
ضغط سلبي (الشكل  ،)5-3ويلي موج َة الضغط مباشر ًة
اخلارجي :يعقب موجة الضغط اإليجابي طو ُر
حرك ُة كتلةٍ هوائية تُدعى ريح االنفجار.
عندما متر موجة الضغط بأي شخص غير محمي ،تؤ ّثر على كافة أعضاء جسمه ،وخاص ًة تلك التي
حتوي الهواء عاد ًة .قد ال يعاني مصاب االنفجار من أي إصابة خارجية .وقد يؤدي انفجار كبير واحد
إلى إصابة العديد من األشخاص فـي الوقت عينه .تتم ّيز االنفجارات احلادثة فـي ح ّيز مغلق (مبنى،
حافلة ،الخ ).بقدرة قاتلة تفوق قدرتها فـي العراء.

تصنيف اإلصابات الناجمة عن االنفجار

تُصنَّف عاد ًة اإلصابات الناجمة عن االنفجار فـي أربع فئات.

الفئة األولى

Primary

ناجمــة عــن تأثيــر الضغــط مباشــر ًة .إن متــزق غشــاء طبلــة األذن  Tympanic membraneأكثر اإلصابات
عــدداً ،بينمــا يــؤدي متــزق األســناخ الرئويــة  Lung alveoliوشــعيراتها (رئــة مفجــورة  )Blast lungإلــى
أكثــر الوفيــات بــن الناجــن.

الفئة الثانية

Secondary

تشــمل هــذه اإلصابــات اجلــروح الناجمــة عــن املقذوفــات .قــد تنشــأ الشــظايا عــن غــاف القنبلــة أو
عــن محتوياتهــا (مقذوفــات أوليــة) .وقــد تُشـ َـحن القنابــل املســتحدثة خــارج املصانــع (األجهــزة املتفجــرة
املســتبدعة املعروفــة باســم  )IEDبالعزقــات واملســامير ،بالبراغــي والكريــات املعدنيــة .إضافــة إلــى ذلــك،
تنقــل ريــح االنفجــار مختلــف األجســام (مقذوفــات ثانويــة) التــي قــد تس ـ ّبب جــروح نافــذة.

الفئة الثالثة

Tertiary

تنجم مباشــر ًة عن تأثير ريح االنفجار  .Blast windوقد تؤدي إلى تشـتّت اجلســم Body disintegration

تشـتّتاً كامـ ً
ا فـــي املنطقــة املتاخمــة لالنفجــار ،كمــا تسـ ّبب بتــور رضحيــة  Traumatic amputationونــزع
األحشــاء  Eviscerationفـــي املناطــق التــي تبعــد قليـ ً
ا عــن مركــز االنفجــار .قــد يســبب ريــح االنفجــار
انهيــار املبانــي وصــدم األجســام باألغــراض املجــاورة .تتعــدد أمنــاط اإلصابــة بــن رضحيــة كليلــة Blunt
وهرســية  Crushونافــذة .Penetration

الفئة الرابعة

Quaternary

جتمــع أنــواع أخــرى مــن األذى الناجــم عــن احلــروق واالختنــاق  Asphyxiaبغــاز أحــادي أوكســيد الكربــون
أو بالغــازات الســامة ،واستنشــاق الغبــار أو الدخــان أو املــواد املل ِّوثــة.
ً
تتن ـ ّوع األذيــات الناجمــة عــن االنفجــارات الكبيــرة لتش ـ ّكل طيف ـاً واســعا مــن الرضــوح ،وتكثــر احلــاالت
التــي يعانــي فيهــا املريــض مــن أذيــات عديــدة ناشــئة عــن تأثيــرات متن ّوعــة ،أي إصابــات متعــددة ناجمــة
ـاح واحــد.
عــن منظومــة سـ ٍ

حاالت أخرى لإلصابات الناجمة عن االنفجار

فـــي املــاء ،تفــوق ســرع ُة انتقــال موجــة االنفجــار  Blast waveســرعتَها فـــي الهــواء ،كمــا تبلــغ املوجــة
مســافات أطــول بكثيــر .لذلــك ،حتـ ُدثُ اإلصابــات الناجمــة عــن االنفجــار فـــي املــاء علــى بعـ ٍـد أكبــر
وقــد تفــوق شـ ّدتُها شـ ّدةَ االنفجــارات الهوائيــة .عــاوة ًعلــى ذلــك ،متيــل االنفجــارات حتــت املــاء إلــى
إحــداث إصابــات انفجــار مــن الفئــة األولــى  Primaryاحملضــة .أمــا «املتفجــرات الوقوديــة الهوائيــة
ـرات املــادة الســائلة املتفجــرة قبــل
« »Fuel air explosive۔ حيــث تنبــثُّ فـــي الهــواء كالضبــاب قطيـ ُ
إشــعالها ۔ فتميــل إلــى إحــداث إصابــات انفجاريــة مــن الفئــة األولــى  Primaryاحملضــة وإصابــات مــن
الفئــة الرابعــة  Quaternaryنتيجــة كامــل اســتهالك األوكســجني فـــي الهــواء املجــاور.
إن ك ً
ال مــن التأثيــر الناســف الناشــئ عــن انفجــار لغـ ٍـم بحــري حتــت صفحــةٍ جليديــة ،و «صفعــة األرضيــة
 »Deck slapالناشــئة فـــي أرضيــات الســفن عنــد اصطــدام ســفينة بقذيفــة بحريــة (طوربيــد نســف
الســفن) ،يرســل موجـ ًة صدميـ ًة قــادر ًة علــى إحــداث كســور جســيمة فـــي عظــام أي شــخص واقـ ٍـف علــى
ظهــر الســفينة أو فـــي داخلهــا .بصــورةٍ مماثلــة ،ترســل بعــض األلغــام املضــادة للدبابــات موج ـ ًة ناســف ًة
عبــر أرضيــة املركبــة ،فتحــدث كســوراً مغلقــة فـــي القــدم والســاق .تظهــر القــدم عندئــذ مظهــر «كيــس
العظــام  »Bag of Boneداخــل جلــد ســليم ،وأُط ِلــق عليهــا فـــي احلــرب العامليــة األولــى اســم قــدم اللغــم
« .»pied de mineكمــا ينشــأ عــن بعــض األلغــام املضــادة لألفــراد تأثي ـ ٌر ناســفٌ موضعــي ،يتجلــى فـــي
تصعيــد  Vaporizingأنســجة القــدم التــي داســتها (تتح ـ ّول األنســجة مــن حالــة اجلســم الصلــب إلــى
حالــة البخــار مباشــر ًة).
للمزيد من املعلومات عن اإلصابات االنفجارية ،راجع اجلزء الثاني.
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 ٥-١-٣احلروق

تفحم األنسجة  .Carbonizationوقد
قد تسبب االنفجارات الكبيرة حروقاً خاطفة  Flash burnsأو ّ
يشعل االنفجار حريقاً ثانوياً فـي املباني ،كما ميكن أن تشعل األلغام املضادة للدبابات خزان الوقود فـي
إحدى املركبات .إن إصابات احلروق عديدة فـي طواقم الدبابات والسفن والطائرات املصابة بالقذائف.
وتس ّبب بعض أنواع األلغام املضادة لألفراد احلروق برفقة البتور الرضحية Traumatic amputations
فـي األطراف.
ً
تس ّبب بعض األسلحة حروقا خاصة ،نذكر منها النابالم  Napalmوالقنابل الفوسفورية Phosphorus
 bombsوشعالت املغنيزيوم  Magnesium flaresوالشراك اخلداعية .Decoys

 ٦-١-٣األسلحة غير التقليدية

يحظــر القانــون الدولــي اإلنســاني اســتخدام األســلحة الكيماويــة والبيولوجيــة .رغــم ذلــك ،ال يحــول
احلظــر القاطــع املذكــور دون جلــوء بعــض املجموعــات املســلحة احلكوميــة أو غيــر احلكوميــة إلــى
اســتخدام تلــك األســلحة.
إن القنبلة احملاطة مبواد ُمش ّعة ۔ ويطلق عليها اسم القنبلة الوسخة  Dirty bomb۔ ليست قنبلة نووية.
بل ينتج انفجارها عن وسائل تقليدية ،ولكن يسعها أن تنشر املواد املشعة على منطقة واسعة ترتبط
مركز للطب النووي ،أو مراكز اختبار أخرى ،أو
مساحتها بطاقة االنفجار .كما ميكن أن يؤدي تفجير ٍ
محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية ،إلى بثّ املواد املشعة فـي الهواء.
يحســن بالقــارئ أن يراجــع النصــوص العســكرية التقليديــة ومنشــورات منظمــة حظــر اســتخدام األســلحة
الكيميائيــة فـــي شــأن العوامــل الكيميائيــة ،واملســتندات املختصــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العامليــة
فـــي شــأن العوامــل البيولوجيــة .أمــا األســلحة النوويــة فلــن يتناولهــا هــذا النــص.

٢-٣

٣

البالستـيات (علم القذائف)
ّ

 ١-٢-٣مقدمة
حت ُدث اجلروح االنفجارية  Blastواجلروح النافذة  Penetratingفـي زمن النزاع املسلّح وعند استخدام
تسبب األسلحة أمناط إصابة مم َّيزة ومتن ّوعة .وبينما تكفـي التقنيات
أسلحة احلرب فـي زمن السلمِّ .
اجلراحية العادية لعالج اجلروح البسيطة ،تعتمد العناية باجلروح احلربية ،الناجمة عن أسلحة عالية
املقذوفات اإلصاب َة:
الطاقة ،على فهم اإلواليات (أو اآلليات ،أي تفاصيل تتالي األفعال) التي ُتدِ ث بها
ُ
أي بتعبير آخر ،بالستـ ّيات اجلروح .ال يسع ا ّ
جلراح أن يق ّدر مختلف فئات اجلروح املرئية فـي النزاع
املسلّح ،وأن يدرك الفوارق التي مت ّيزها عن الرضوح املرئية فـي املمارسة املدنية اليومية ،إال عن طريق
فهم بعض الظواهر الفيزيائية.
ـب املعا ِل ـ ُج
علــى الرغــم مــن فائــدة دراســة علــم املقذوفــات (البالســتيات) بحــد ذاتــه ،ال يعــرف الطبيـ ُ
الســا َح الــذي أحــدث اإلصابــة إال نــادراً ،وال يعــرف أبــداً كميــة الطاقــة الواصلــة إلــى نقطــة اإلصابــة.
ال يســع الطبيــب إال أن يقـ ّدر الطاقــة املنتقلــة إلــى األنســجة ،اعتمــاداً علــى تقديــر الضــرر النســيجي.
تؤ ّمــن دراســة البالستـــيات فهــم اآلليــات األساســية الناشــطة إ ّبــان حــدوث اإلصابــة .تكمــن أهميــة هــذه
املعرفــة فـــي وجــوب معاجلــة اإلصابــات الناجمــة عــن املقذوفــات بــدون مبالغــة وبــدون تقصيــر فـــي
العــاج .إن التقييــم الســريري للجــرح الفعلــي يلعــب الــدور األول فـــي عمليــة حتديــد طريقــة العنايــة،
ويتيــح فه ـ ُم البالســتيات للجــراح فهم ـاً أكمــل لإلمراضيــة وتقييم ـاً أدق لإلصابــات التــي يشــاهدها،
بــدالً مــن شــرح كل جــرح علــى حــدة وحتديــد العــاج اخلــاص بــه .ليــس القــول املأثــور «عالــج اجلــرح،
ال الســاح»  5تعبيــراً فــارغ املعنــى.

-٥

Lindsey D. The idolatry of velocity, or lies, damn lies, and ballistics. J Trauma. 1980 ; 20 : 1068 –1069.
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جــراحــة الـحـرب

تعاريف أساسية

علم املقذوفات (البالستـ ّيات  ) Ballisticsقسم من علم احلركيات ،يتناول حركة املقذوفات وتص ّرفها
معي.
وتأثيرها على هدف ّ
البالستـيات الداخلية Internal ballistics

تهتــم البالستـــيات الداخليــة مبــا يحــدث داخــل ماســورة الســاح النــاري عنــد إطــاق القذيفــة:
ضغــط الغــاز عنــد إشــعال البــارود القــاذف ،الطاقــة واحلــرارة احمل ّررتــن ،مســار القذيفــة فـــي
املاســورة ،وغيرهــا مــن الظواهــر.

البالستيات اخلارجية External ballistics

تصف البالستيات اخلارجية مسار القذيفة بعد خروجها من املاسورة .تشمل العوامل املؤثرة على
حركتها :اجلاذبية ،مقاومة الهواء ،انحراف املسار الناجم عن الرياح املعترضة ،ثبات القذيفة (دورانها
 Spinحول محورها وانحراف  Yawاحملور عن املسار) ،كما يشمل العوارض املادية التي تعترض مسار
القذيفة قبل وصولها إلى هدفها ،أي ظواهر االرتداد .Ricochet
البالستيات النهائية Terminal ballistics

تصف البالستـيات النهائية ما يحدث عند اصطدام القذيفة بالهدف ،كما تصف كافة ر ّدات فعل
أنسجة ٍ
ٍ
حية ،يُستبدل تعبي ُر البالستيات
الهدف على القذيفة .إن كان اجلسم الهدف مؤ ّلفاً من
النهائية بتعبير البالستيات اجلرحية  Wound ballisticsالتي تهتم بوصف التأثيرات على األنسجة.

الرصاصة
الغالف أو الظرف

 ٢-٢-٣البالستيات الداخلية

البارود
B. Kneubuehl

بندقية

الشعيل أو الفتيل

Internal ballistics

الرصاصات :مفاهيم أساسية

مسدس

يبي الشكل  6-3املك ّونات األساسية خلرطوشة الرصاصة  .Bullet cartridgeفـي البندقية ،تطرق
ّ
قطع ٌة مد ّببة على شعيل (فتيل  )Primerالرصاصة لتحدث فيه انفجاراً صغيراً ولهباً يشعل
كبير من الغاز السريع التمدد،
البارود فـي املظروف .ينشأ عن ذلك احترا ٌق سريع ،وإنتاج
حجم ٍ
ٍ
مما يدفع الرصاصة إلى خارج ماسورة البندقية .أما سرعة انطالق الرصاصة خارج املاسورة
فتدعى السرعة االبتدائية عند الفوهة .Muzzle velocity

الشكل 6-3
األجزاء الرئيسة فـي خرطوشة الرصاصة
.Bullet cartridge

بنية الرصاصة

تصنّف أنواع الرصاص اعتماداً على ٍ
عدد من املعايير ،نذكر منها طريقة صنعها :بنيتها الداخلية
وتركيبها (الشكل  .)7-3كما تختلف الرصاصات وفقاً لقطرها وكتلتها.

رصاصات حربية

B. Kneubuehl

أ

ب

ت

الشكل 7-3
فئات الرصاص وفق بنيتها
أ  303 -عالمـة إنكليزيـة  IIصنعـت فــي دوم-دوم ،الهنـد 1896
( انظـر الهامـش رقـم )7
ب  -كاملـة الغلاف املعدنـي ( :)FMJتتم ّيـز الرصاصـات
العسـكرية بنـواة  Coreطريـة (رصـاص  ) Leadداخـل غلاف
كامـل مـن النحـاس .Copper
ستبدل رصاص النواة بالفوالذ
ت  -رصاصة ذات نواة صلبةُ :أ ِ
 Steelأو بالتنغسـتني  Tungstenلتأمين املزيـد مـن قـدرة
االختراق.
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رصاصات صيد

ث

ج

ح

ث  -الرصاصـة اخلطاطـة  : Tracerحتـوي مـادة ناريـة
فـي ذيلها ،حتترق عند الطيران وتضيء املسار .تُستخدم
للتأكـد مـن الهـدف وتعيينـه.
ـزء مـن رأس
ج  -رصاصـة نصـف مغ ّلفـة ( :)SJيبقـى ج ٌ
الرصاصـة بـدون غلاف ،ممـا يكشـف نـواة الرصـاص فــي
الداخـلُ .يف َتـ َرض عـدم االسـتخدام خـارج الصيـد ،يحظـر
اسـتخدامه بين املقاتلين أثنـاء النـزاع املسـلح (غيـر
قانو نـي).
ح  -رصاصـة نصـف مغ ّلفـة جوفـاء الـرأس
 :-pointed (SJ-HPرصاصـة صيـد كالسـابقة ،رأسـها
مجـ ّوف ،غيـر قانونيـة أيضـا فــي النـزاع املسـلّح.
( Hollow

آليات اإلصابة أثناء النزاع المسلح

عالو ًة عن رصاصات الصيد  Huntingاملذكورة فـي الشكل  ،7-3هنالك ذخائر وبنادق خاصة بالصيد ،أي
ُ
خراطيشها  Shellsفـي كل طلقة عدداً كبيراً من املقذوفات  Shotsالرصاصية  Leadأو
بنادق رش تطلق
الفوالذية ( Steelكرات خردق  ) Pelletsيتراوح قطرها بني  2و 9ملم (الشكل .)8-3

إن القيود القانونية العاملية املوضوعة على الذخائر النارية التي تستخدمها القوات املسلحة ال تنطبق على
االستخدام احمللي فـي زمن السلم ،وقد يصادف اجل ّراح املدني جروحاً ناجم ًة عن بنادق الرش ،تفوق
خطورتها خطورة ما يواجه اجل ّراح العسكري فـي ميدان املعركة.

السرعات االبتدائية عند الفوهة

غالف اخلرطوشة
عبوة ل ّباد
بارود

B. Kneubuehl

من املفترض أال يستخدم املقاتلون فـي النزاع املسلّح ذخيرة الصيد .ذلك ألن هذه الذخائر النارية مصنّعة
بطريقة مع ّينة إلحداث القتل بدالً من إحداث اجلروح .إن الفكرة التي تقود التصميم املذكور هي تص ّرف
الص ّياد بطريقة أكثر «إنسانية» عند صيد احليوانات البرية وحتقيق «قتل سريع ونظيف» .مع ذلك يواجه
اجل ّراح جروحاً ناجمة عن هذه األسلحة ،إما بسبب احلوادث العرضية ،أو النشاط اإلجرامي ،أو ألن بعض
املقاتلني استخدمها فـي القتال بصورة غير مشروعة.

شحنة اخلردق

شعيل أو فتيل
الشكل 8-3
خرطوشة اخلردق وحشوتها

Muzzel velocities

تصنَّف األسلحة النارية  Fire armsبشكل تقليدي إلى فئتني :عالية السرعة (البنادق) ،منخفضة السرعة
(املسدسات) .تطلق األخيرة رصاصات ثقيلة الوزن بسرعات ابتدائية منخفضة عند الفوهة ،بني  150و200
م/ثا ،بينما تطلق بندقية القتال العسكرية العادية رصاص ًة أصغر بسرعةٍ تتراوح بني  700و 950م/ثا .بيد
أن هذه األرقام ال تدل ،بأية حال ،على السرعة الفعلية عند بلوغ الرصاصة الهدف.
350 m/s

9 mm Luger pistol

260 m/s

.38 Special handgun

440 m/s

.44 Magnum handgun

830 m/s

7.62 x 51 mm NATO rifle

960 m/s

5.56 x 45 mm M16 rifle

720 m/s

7.62 x 39 mm AK-47 Kalashnikov rifle

900 m/s

5.45 x 39 mm AK-74 Kalashnikov rifle

420 m/s

12 gauge shotgun

٣

اجلدول  1-3بعض األمثلة عن السرعة االبتدائية لبعض األسلحة النارية
Gun barrel

إن الرصاصة عبارة عن قذيفة طويلة اسطوانية الشكل ،ال تطير بثبات إال إذا دارت بسرعة
حول محورها الطوالني ،مما يضفـي عليها ظاهر ًة جيروسكوبية  .Gyroscopicلتحقيق الدوران
 Spinاملذكور ،تُش ّكل األخاديد احللزونية ( Spiral groovesثلمات لولبية  ) Twistsداخل ماسورة
البندقية .وتُستَخ َدم املاسورة «احملزّزة حلزونيا  »Rifledفـي كافة املسدسات والبنادق العالية
السرعة (الشكل .)9-3
أما ماسورة بنادق الرش فهي ملساء الداخل وغير «محزّزة حلزونيا  .»Rifledمما يح ّد دقتَها
ومداها (الشكل .)10-3

B. Kneubuehl

ماسورة البندقية

أخدود
سطح
الشكل 9-3
مقطـع عرضـي ملاسـورة بندقيـة محـزّزة :بندقيـة قتـال
عسـكرية  .A4 16-mm M 45 x 5.56يبـدي الرسـم
األخاديـد والسـطوح بينهـا (املناطـق املرتفعـة بين األخاديد).

كيفية استخدام السالح عند إطالق النار

B. Kneubuehl

هناك تصنيف آخر لألسلحة النارية اعتماداً على كيفية استخدامها عند إطالق النار .السالح الذي يعمل
باستخدام يد واحدة يُدعى مس ّدس « .»handgunإذا كانت ماسورة  Barrelاملس ّدس وحجرة خرطوشه
 Cartridge chamberمصنوعتني من قطعة واحدة ،يدعى املسدس بيستول « .»pistolإن تع ّددت حجرات
 Chambersاخلرطوش ودارت خلف املاسورة يدعى املسدس ريفولفر « .»revolverإن تتطلب السالح
استخدام كلتا اليدين فيعرف عندئذ بالبندقية  Rifleأو بندقية اخلردق  ،Shotgunوفق الذخيرة املستعملة.
السالح وحيد الطلقةُ ،تشى فيه كل
تدل سع ُة اإلطالق على كيفي َة إطالق الرصاصة الفردية .إن كان
ٍ
طلقة على حدة .أما السالح املك ِّرر للطلقات فيحوي مخزناً يسع مجموع ًة من اخلراطيشُ ،تشى يدوياً
لكل منها،
الواحدة تلو األخرى .إذا تكررت عملية احلشو آلياً بعد كل طلقة ،بينما كان اإلطالق فردياً ٍ
يدعى السالح نصف آلي .أما إذا أتاح حشو اخلراطيش اآللي إطال َق عدة طلقات عند ضغط الزناد
ملرةٍ واحدة ،فيُع َرف السال ُح عندئذ باسم السالح اآللي.
ُ
فـي االستخدام العسكري املعاصر ،تكثر بني األسلحة البنادق اآللية والبنادق نصف األلية ومسدسات
البيستول نصف اآللية.

الشكل 10-3
بندقيـة صيـد عاديـة (خـردق)
ماسـورة ملسـاء.

Hunting shotgun

ذات
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٣-٢-٣

البالستيات اخلارجية External ballistics

الطيران فـي الهواء Flight in air

b

Ψ

δ

a

B. Kneubuehl

الشكل 11-3
الزاويـة بين محـور الرصاصـة ومسـارها ،زاويـة االصطـدام
بالهـدف:
 - aمحور الرصاصة الطوالني Longitudinal axis of
bullet
 - bاجتاه حركة الطيران Direction of Flight
 - ψزاوية االنحراف Angel of incidence
 - δزاوية االصطدام Angel of impact

c
b

a

احلركة
البدارية

تذبذب زاوية
االنحراف
بعد االصطدام
باجلسم العرض

بعد خروج القذيفة  Projectileمن املاسورة ،تخضع لتأثير ٍ
عدد من العوامل املتغ ّيرة التي تؤثر
كل من ثباتها أثناء طيرانها ،ودقة إصابتها الهدف ،وسرعتها .تشمل أهم املتغيرات ما يلي:
على ٍ
الدوران  Spinحول محور القذيفة الطوالني ،مما يضفـي عليها ثباتاً جيروسكوبيا ً.Gyroscopic
املسافة املقطوعة ،وتأثير اجلاذبية ،وزاوية القذف (هل ُقذ َفت الرصاصة نحو األعلى أم على
مسار قريب من اخلط املستقيم  Trajectory flat؟)
مقاومة الهواء  : Air dragيساهم االحتكاك بنسبة  %10من إجمالي املقاومة ،بينما تساهم عوامل
ٍ
إعاقة مبطئة تفوق نسبياً إعاقة القذائف
الضغط بنسبة  .%90تخضع القذائف السريعة إلى
ّ
البطيئة ،وتُصنَع رصاصات البندقية وفق شكل إيروديناميكي  Aerodynamicalيقلـل مقاومة
الهواء ،بينما ال تُت ََّخذ تدابي ُر مماثلة فـي صنع خراطيش اخلردق أو فـي تشكيل الشظايا املعدنية.
إزاحة الرياح املعترضة .Croowind deflection
قطرات املطر املصطدمة بالرصاصة.
بجسم عارض قبل إصابة الهدف.
اصطدام الرصاصة
ٍ
ال تتحرك رصاصة البندقية أثناء طيرانها بحركة بسيطة مستقيمة .مبا أن الرصاصة تدور حول
محورها بحركة جيروسكوبية« ،تتذبذب  »wobblesحركتها وتخضع لعدة حتركات معقّدة (الترنح
 ،nuationاحلركة البدارية  )precessionيغلب فيها دو ُر انحراف احملور عن املسار  :Yawيرتفع رأس
الرصاصة ويهبط مبتعداً عن خط املسار ،ويك ّون محو ُر الرصاصة زاوي ًة مع صفحة الهدف عند
االصطدام به (الشكل .)11-3تؤثر هذه احلركات على قدرة الرصاصة فـي إحداث اجلروح ،خاص ًة
ألن ارتفاع قيمة زاوية االنحراف  Yawيس ّبب عدم اتزان حركة الرصاصة داخل الهدف.
االرتداد

Ricochet

بجسم عارض أثناء طيرانها .قد يكون هذا العارض غصن شجرة ،أو
قد تصطدم الرصاصة
ِ
إبزمي حزام ،أو حائط إسمنتي ،أو األرض ،أو خوذة جندي أو درعه .يس ّبب اصطدام الرصاصة
بالعارض ارتدادها :تتلقى الرصاصة دفع ًة صغيرة تفقدها ثباتها احلركي (الشكل  .)12-3تزداد
بعدذاك قيمة زاوية انحراف رأس الرصاصة (االنحراف أو االنعراج  ،)Yawوقد تنقلب الرصاصة
لتدور حول محور آخر .كما ذكرنا سابقاً ،يؤدي ارتفاع قيمة زاوية االنحراف عند نقطة االصطدام
العارض إلى تعديالت جسيمة فـي قدرة الرصاصة على إحداث اجلرح فـي الهدف.
إضاف ًة إلى ذلك ،إن بلغت دفعة االرتداد  Pushقدراً كافياً ،يسعها أن تس ّبب تشويه الرصاصة أو
جتزئتها إلى شظايا قبل إصابتها الهدف.

a~b~c
B. Kneubuehl

اخلالصة

قبل االصطدام
باجلسم العارض
الشكل 12-3
االرتـداد :األثـر الـذي يطـرأ علـى الرصاصـة بعـد االصطـدام
بجس ٍـم عـارض
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هنالك إذاً عد ٌد ال بأس به من املتغيرات التي تساهم فـي حتديد مم ّيزات القذيفة قبل اصطدامها
بالهدف ،كما تساهم فـي حتديد تص ّرفها داخل الهدف وكفاءتها فـي إحداث اجلروح .وتشمل:
 السرعة عند االصطدام ،والسرعة املتبقية إن حتقّق اخلروج من اجلسم. كتلة القذيفة ،شكلها ،بنيتها الداخلية وتركيبها. نوع السالح ،أي مسدس أو بندقية. ثبات القذيفة أثناء طيرانها. -زاوية انحراف احملور فـي حلظة االصطدام.

آليات اإلصابة أثناء النزاع المسلح

٣-٣
١-٣-٣

البالستيات النهائية

Terminal ballistics

دور الطاقة احلركية Kinetic energy

ٍ
بطاقة حركية ،سواء كان اجلسم س ّكيناً أو هراو ًة فـي قبضة اليد ،أو
جسم متحرك
يتم ّيز كل
ٍ
رصاص ًة خرجت من بندقية ،أو شظي ًة أرسلها انفجار قذيفةُ .ت َسب قيمة هذه الطاقة بالصيغة
املعروفة:
طح= ك سر2
حتدد هذه العالقة الطاقة احلركية الكاملة التي ينقلها اجلسم املتح ّرك ،لكنها ال تع ّبر عن
ٍ
ٍ
شظية ال
لرصاصة أو
املبد َدة أثناء مرور املقذوف داخل الهدف وعبره .بالنسبة
الطاقة احلركية َّ
تتغير كتلتهاُ ،تسب الطاقة املب ّددة باستخدام قيمة الفارق بني سرعة الدخول وسرعة اخلروج.
طح املبددة = ك(سر 21۔ سر)22
إن لم تخرج الرصاصة من اجلسم ،تساوي سر 0 = 2وبالتالي يحدث انتقال كامل للطاقة
احلركية .فـي حال جتزّؤ الرصاصة إلى شظايا ،تتغير الكتلة (ك) أيضاً ،وبالتالي تتغير الطاقة
احلركية املب ّددة.
الطاقة احلركية الكلّية هي القدرة الكامنة التي قد ُتدِ ث الضرر ،أما كمية الطاقة احلركية
املنقولة فهي القدرة التي ُتدِ ث الضرر فع ً
ال .بيد أن الضرر النسيجي الفعلي يرتبط بكفاءة
عملية االنتقال ،التي ترتبط ٍ
بعدد من املتغيرات األخرى كما سنبدي الحقاً.

٣

األسلحة وفق ًا للطاقة احلركية طح
هنالك تصنيف آخر لألسلحة يعتمد على كمية الطاقة احلركية املتوفرة لالنتقال:
 منخفضة الطاقة :السكني أو األجسام املقذوفة يدوياً. متوسطة الطاقة :املسدسات. عالية الطاقة :البنادق العسكرية أو بنادق الصيد التي تتجاوز سرعتها البدئية  600م/ثا أواملقذوفات الكبيرة الكتلة.
أما الشظايا املعدنية الصادرة عن االنفجار فسرعتها البدئية عالية جداً ولكن سرعان ما
بكل من كتلة الشظية وبُعدِ
تتناقص بازدياد املسافة املقطوعة .ترتبط قدرة إحداث اجلرح ٍ
املُصاب عن السالح.

 ٢-٣-٣التجارب املخبرية

قام عد ٌد من الباحثني بتجارب مختلفة لوصف تأثير املقذوفات على األنسجة .شملت أهداف
القذف جثثاً بشرية ،وعدداً من احليوانات (خنازير ،كالب ،ماعز) ومواد محاكية لألنسجة
.Tissue simulants
َ
كتل م َق ْولبة خاصة التحضير ،مصنوعة من مادة اجليالتني
تتخذ محاكيات األنسجة شكل ٍ
 Gelatineأو من الصابون الغليسريني  ،Glycerine soapوتتم ّيز بكثافة  Densityو/أو بلزوجة
 Viscosityتقارب ميزات نسيج العضالت .فالصابون مادة لدنة حتافظ على التشوه بدون تغيير،
تأثير حدث .أما اجليالتني فهو مادة مرنة تعود إلى شكلها السابق مما يكاد
مما يبدي أعظم
ٍ
ُ
يخفـي التشوهات .تستخدم دراسة التشوهات فـي احملاكيات آالت تصوير عالية السرعة .إذا
حد مرونتها تشققت ومتزقت وفق خطوط تصدع.
جتاوز اإلجها ُد املسلّط على اجليالتني َّ
تتمتع محاكيات األنسجة ،إن قارناها باجلثث البشرية واحليوانات ،بإمكانية تكرير التجربة مع
تبديل متغ ّير واحد فـي كل مرة .بيد أن كافة التجارب املخبرية املذكورة ال تؤدي إال دوراً تقريبياً
مياثل ما يحدث فـي اجلسم اإلنسان احلي.
على مدى عدة سنوات ،تعاون اجل ّراحون العاملون فـي اللجنة الدولية مع مخبر البالستيات التابع
لوزارة الدفاع السويسرية .٦يستخدم هذا املخبر اجليالتني والصابون الغليسريني فـي جتاربه
نتائجه باملقارنة مع احلاالت السريرية التي عاجلها جراحو اللجنة الدولية
البالستية ،وأُث ِبتَت
ُ
فـي مناطق حرب مختلفة حول العالم.
 -٦انظر الهامش رقم .١

63

جــراحــة الـحـرب

بنا ًء على الدراسات املخبرية املذكورة ،نستخدم خمسة مفاهيم لوصف تص ّرف املقذوفات :الرصاص
القابل للتش ّوه وغير القابل للتش ّوه ،الرصاص املنطلق من البنادق أو من املسدسات ،الشظايا.

 ٣-٣-٣رصاص البنادق غير القابل للتشوه:
الرصاص العسكري الكامل التغليف (ذو الغالف املعدني الكامل

)FMJ

عندمــا تصطــدم رصاص ـ ٌة عســكرية معياريــة بجســم لـ ّـن إثــر حت ّركهــا حركــة مســتم ّرةُ ،تــدِ ثُ
فيــه «قنــاة طلــق  »Shooting channelتبــدي ثالثــة أطــوار مم ّيــزة :قنــاة ضيقــة ،Narrow channel
ح ّيــز أجــوف أولــي مؤقــت  ،Primary temporary cavityوقنــاة نهائيــة ضيقــة Terminal narrow
( channelالشــكل .)13-3

الشكل 13-3
رصاصة بندقية غير قابلة للتشوه ( )FMJفـي الصابون.

الطور الثالث:
القناة النهائية

الطور األول:
القناة الضيقة

B. Kneubuehl

الطور الثاني:
احل ّيز األجوف املؤقت

 40سم

الطور األول

قنــاة ضيقــة مســتقيمة يقــارب قطرهــا  1.5أضعــاف قطــر الرصاصــة املعيــاري .يرتبــط قطــر القنــاة
مباشــرة بقيمــة الســرعة .ينجــم عــن مختلــف فئــات الرصــاص أطــوال مختلفــة للقنــاة الضيقــة ،ويتــراوح
عــاد ًة الطــول املعنــي بــن  15و 25ســم.

الطور الثاني

تــؤدي القنــاة إلــى احل ّيــز األجــوف األولــي املؤقــت .يتــراوح قطــر احل ّيــز األجــوف عمليـاً بــن  10أضعــاف
و 15ضعــف قطــر الرصاصــة.
يبـ ّـن الشــكل  14-3حركــة الرصاصــة فـــي إحــدى املــواد احملاكيــة .تبــدأ باالنحــراف ثــم تنقلــب رأسـاً علــى
عقــب ،وتصــل زاويــة دوران محورهــا إلــى  ،˚270ثــم تتابــع ســيرها بينمــا تتقـ ّدم مؤخــرة الرصاصــة إلــى
األمــام .يحتــك كامــل ســطح الرصاصــة اجلانبــي بالوســط احمليــط بهــا ،ممــا يسـ ّبب إبطــاء حركتهــا بشـ ّدة
ويخضعهــا إلجهــاد كبيــر.

الشكل :14-3
تنقلب  Tumblesالرصاصة فـي اجليالتني أو الصابون:
تدور بزاوية  ˚270حول محور مستعرض Transverse
 axisيتعامد مع احملور الطولي ( Long axisتبني
الرسم
يضخم
الصورة مرور الرصاصة فوق قوالب الصابونّ .
ُ
الرصاص َة بالنسبة ملسارها بغية اإليضاح).

القناة املؤقتة
B. Kneubuehl

القناة النهائية

القناة الضيقة

 40سم

يرافــق تباطــؤ ســرعة الرصاصــة تبــ ّدد الطاقــة احلركيــة ،ممــا يســ ّبب بــدوره إزاحــ ًة كبيــرة وســريعة
للجيالتــن باجتاهــات شــعاعية نحــو اخلــارج فيتشــ ّكل ح ّيــ ٌز أجــوف خلــف املقذوفــة ،ويُشــاهد تأخّ ــ ٌر
زهيــد فـــي تشـ ّكل احل ّيــز األجــوف بســبب عطالــة كتلــة اجليالتــن (أو قصورهــا الذاتــي) .عندمــا يتكـ ّون
احل ّي ـ ُز األجــوف املذكــور ،يــكاد أن يكــون فارغ ـاً كامــل الفــراغ فيمتــص الهــوا َء اخلارجــي بســرعة عبــر
فوهــة الدخــول وعبــر فوهــة اخلــروج إن ُو ِج ـ َدت .ينهــار شــك ُل احل ّيــز األجــوف بعــد بضعــة أجــزاء مــن
ألــف مــن الثانيــة ثــم يتشــكل مــن جديــد ولكــن بحجــم أصغــر .تســتمر عمليــة التجـ ّوف حتــى يتــم انتقــال
كامــل الطاقــة املبـ َّددة :يتذبــذب  Pulsatesشــكل احل ّيــز األجــوف! فـــي املــاء أو اجليالتــن قــد يبلــغ عــدد
الذبذبــات  7أو  ،8أمــا فـــي األنســجة احليــة فيتــراوح عــاد ًة بــن  3و.4
يرتبــط قطــر احل ّيــز األجــوف مبعامــل مرونــة  Elasticityاملــادة املعنيــة ،كمــا يرتبــط بكميــة الطاقــة
ـص
احلركيــة املنتقلــة .تــدل الصــدوع املتشــععة  Fissures radiatingحــول القنــاة علــى أن إجهــاد القـ ّ
 Shearing effectالناشــئ عــن التجويــف قــد جتــاوز معامــل مرونــة اجليالتــن.
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الطور الثالث
يتباطأ تقلّب الرصاصة بينما تستمر فـي تقدمها بوضعها اجلانبي وبسرعة منخفضة جداً .فـي
بعض احلاالت ،نشاهد تش ّكل قناة ضيقة مستقيمة؛ وفـي حاالت أخرى ،يخ ّمن البعض أن تقلّب
الرصاصة يستم ّر ولكن باجتاه خلفي ،بينما تتخذ الرصاصة وضعية جانبية من جديد ،ويتش ّكل
ح ّي ٌز أجوف آخر .بيد أن حجمه ال يصل إلى حجم احل ّيز األجوف األولي املؤقت .ثم تزحف
الرصاصة إلى األمام وتتوقف أخيراً فـي وضع تكون فيه دائماً مؤخّ رة الرصاصة فـي املق ّدمة.

فـي األوساط املرنة كالغليسرين ،يُطلَق على ما تبقى من قناة مرور الرصاصة ،بعد انتهاء العملية
وكافة تأثيراتها املؤقتة ،اسم «القناة الدائمة .»Permanent channel
سنرجع إلى هذه التعاريف األساسية ألطوار قناة الطلق طوال هذا الفصل.
يرجى االنتباه

الطاقة

تشاهد هذه األطوار الثالثة فـي مسار كافة الرصاصات الكاملة التغليف  ،FMJبيد أن كل رصاصة تتم ّيز
بقناة طلق خاصة .تطول القناة الضيقة الناجمة عن رصاصة  7.62 47-mm AKويتراوح طولها بني 10
و 20سم ،فـي حني تش ّكل رصاصة  74-5.45mm AKقنا ًة ضيق ًة ال يتعدى طولها  5سم قبل بدء التج ّوف.
مدى ٍ
كاف ،تنقلب كافة الرصاصات الكاملة التغليف  .FMJوحت ّدد ِب ْك َرةُ
كلما تع ّدى طول قناة الطلق ً
شروع حركة التقلّب طو َل قناة الطلق الض ّيقة وبداية تش ّكل احل ّيز األجوف .ترتبط هذه الظاهرة بثبات
الرصاصة ،أي بأهمية انحراف محورها ،عند نقطة االصطدام .كلما ق ّل ثبات الرصاصة أثناء طيرانها
ازداد انحرافها ،مما يرفع قيمة مساحة صفحة اصطدام الرصاصة بصفحة الهدف ،األمر الذي يؤدي
مبكر وتشكيل قناة ضيقة قصيرة .كما ترتبط ِب ْك َرةُ تقلّب الرصاصات الكاملة التغليف FMJ
إلى تقلّ ٍب ٍ
مب ّيزات تصنيعها (الكتلة ،مركز الثقل ،الخ ).ومبسافة الرمي.

R. Coupland / ICRC

التقلّب واالنحراف فـي الوسط الهدف Tumbling-Yaw- in the target medium
املسافة
الشكل 15-3
يبين الرسـم التخطيطـي وضعيـة الرصاصـة وأبعـاد قنـاة
ّ
الطلـق فــي أطـوار مختلفـة .ميثـل املنحنـى البيانـي انتقـال
الطاقـة احلركيـة علـى طـول مسـار الرصاصـة :تتشـظى
الرصاصـة عنـد أقصـى قِ َيـم انتقـال الطاقـة.

ّ
تشظي  Fragmentationالرصاصات الكاملة التغليف FMJ
يشاهد الطور الثاني ،أي احل ّيز األجوف املؤقت ،تش ّوه بعض الرصاصات ،وميكن أن تتجزأ
إلى شظايا حتت اإلجهاد الضخم املسلّط عليها .يحدث ذلك عندما تصل صفحة التماس بني
الرصاصة والوسط احمليط إلى أقصى مساحتها ،ويبلغ احل ّيز األجوف أقصى عرضه ،وانتقال
الطاقة احلركية إلى أقصى قيَمِ ه (الشكالن  15-3و .)16-3إن كان املقذوف يؤ ّثر على الوسط
الهدف ،فإن هذه الظاهرة تبدي مثاالً جيداً عن تأثير الوسط على املقذوف .ال يتحقّق التشظي
املذكور إال إن قصرت مسافة الرمي ،بني  30و 100م ،ارتباطاً ببنية الرصاصة وبثباتها.
الشكل 16-3

تشـظي رصاصـة كاملـة التغليـف FMJ
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أي التجـ ّوف املؤ ّقـت.

أثنـاء الطـور الثانـي:

B. Kneubuehl

قسم مؤخرة الرصاصة

القسم الرئيس من جسم الرصاصة

شظية من الرصاص املرسل عن الرصاصة

إن حتقّق ّ
تشظي الرصاصة ،يفوق حج ُم احل ّيز األجوف األولي املؤقت الناجم حج َم ما ينشأ عن رصاصةٍ
بقيت سليمة .يوافق هذا احلدث انتقال فائق للطاقة احلركية وتنجم عنه عواقب سريرية هامة.

ICRC

تتفلطح جوانب الرصاصة ،وتلتوي فـي وسطها ،وينفصم غالفها أخيراً فيتحرر رصاص جوفها ويتوزع
خارجها (الشكل  .)17-3تؤدي سلسلة العمليات املذكورة إلى تشكيل صورة «وابل الرصاص Shower
 »of leadالتي تظهر باألشعة السينية (األشكال  5-4 ،35-3و .)5-10عند انفصام الرصاصة ،تنحرف
عاد ًة أصغر شظاياها نحو األسفل .يرتبط التشظي ببنية الرصاصة وبسرعتها :ال يحدث أي تشوه أو
حتطم فـي الرصاصات الكاملة التغليف  FMJطاملا بقيت سرعات االصطدام أدنى من  600م/ثانية.
الشكل 17-3
الغالف بعد انفصامه ،يكشف عن محتواه الرصاصي.
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٣

جــراحــة الـحـرب

 ٤-٣-٣رصاص البنادق القابل للتشوه :دوم-دوم

٧

تُصنع بعض الرصاصات (رصاصات الصيد) لتتشوه دائما عند استعمالها ،لتتفلطح على سبيل املثال،
نذكر منها بعض الفئات :جوفاء الرأس  ،Hollow nosedنصف املغلفة  ،Semi-jacketed SJذات
الرأس اللّني  Soft-pointedالخ( .الشكل  7-3فئات  eو ُ .)fتمع هذه الفئات فـي زمرة رصاصات
وينع القانو ُن الدولي استخدا َمها العسكري.
دوم-دوم َ ،dum-dum

تُصنــع الرصاصــات القابلــة للتشــوه ليســهل تغ ّيــر شــكلها (تتخــذ شــكل الفطــر العريــض الــرأس
 )mushroomingفتــزداد مســاحة مقطعهــا العرضــي بــدون خســارة فـــي كتلتهــا .تَــزِ ُن الرصاصـ ُة املقذوفــة
وز َن الرصاصــة األصــل .تُســتخدم هــذه الرصاصــات غالبــاً فـــي املسدســات وبســرعة ابتدائيــة أدنــى
مــن  450م/ثــا ،وتتوفــر لالســتعمال احمللــي (قــوات الشــرطة اخلاصــة واملجرمــن) .باملقابــل ،تتجــزأ
الرصاصــات املتشــظية فتخســر قســماً مــن كتلتهــا ،وتش ـ ّكل «جــدارا  »Wallمــن اجلســيمات ،ممــا يرفــع
قيمــة كامــل مســاحة املقطــع العرضــي الف ّعالــة ،وتُســتخدم ألغــراض الصيــد.
يبـ ّـن الشــكل  18-3تشـ ّوه رصاصــة بندقيــة نصــف مغلفــة ،تتخــذ شــكل الفطــور فــور اصطدامهــا بجسـ ٍـم
لــن .يســ ّبب ارتفــاع مســاحة املقطــع العرضــي تفاقــ َم التفاعــل بــن الرصاصــة والوســط احمليــط ،إذ
ّ
تتباطــأ الرصاصــة بســرعة ،فتُبْكِ ــر جــداً بتحريــر الطاقــة احلركيــة .يــكاد أن يختفـــي وجــود القنــاة الضيقة
بينمــا يتش ـ ّكل احل ّيــز األجــوف املؤقــت فــوراً بعــد االصطــدام .فـــي بــادئ األمــر ،يتخــذ احل ّيــز األجــوف
ال شــبه اســطوانياً ،ثــم يصغــر ليتخــذ شــك ً
شــك ً
ال مخروطي ـاً.

الشكل ١٨-3
رصاصـة قابلـة للتشـ ّوه نصـف مغلفـة فــي قوالـب الصابـون.
ت ّتخـذ الرصاصـة شـكل الفطـر املفلطـح الـرأس فـور
االصطـدام .ثـم تسـتمر فــي التقـدم علـى مسـار خطـي (يبين
الشـكل رسـم رصاصـة فـوق قوالـب الصابـون).
B. Kneubuehl
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يتم ّيــز الفــارق الرئيــس ،بــن تأثيــر الرصاصــة الكاملــة الغــاف املعدنــي وبــن تأثيــر الرصاصــة نصــف
املغلّفــة ،بطــول مســافة االختــراق الــذي يحــدث عندهــا أقصــى انتقــال الطاقــة فـــي قنــاة الطلــق .يتســاوى
حجــم احل ّيــز األجــوف فـــي كال املثالــن الوارديــن فـــي الشــكل  ،19-3ممــا يــدل علــى تســاوي انتقــال
الطاقــة احلركيــة.

Energy transfer

B. Kneubuehl
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انتقال الطاقة

Energy transfer

الشكل 19-3
قوالب الصابون املقا َرنَة بني املقاطع الطوالنية
تبدي
ُ
البالستية العائدة لرصاصات كاملة التغليف وجزئية
التغليف ( FMJو  .)SJيحدث انتقال الطاقة احلركية
حلظة أبكر بكثير عند استخدام الرصاص اجلزئي
فـي
ٍ
التغليف .SJ

عمق االختراق

 -٧قام قسم املعدات احلربية للجيش البريطاني فـي الهند بتطوير رصاصة لتزويد قواته االستعمارية عام  1897فـي معمل
برأس
ذخيرة بلدة دوم  -دوم شمال شرق كلكوتا ،ألن الرصاصة السابقة بدت غير ف ّعالة وإصاباتها غير هامةُ .ز ِّو َدت الرصاصة ٍ
شبه كروي وبغالف معدني كامل مصنوع من النحاس والنيكل لتغليف نواة من الرصاص ،باستثناء مساحة قطرها 1ملم عند رأس
الرصاصة ،حيث كانت النواة الرصاصية ُم َع ّراة .استخدمت هذه الرصاصة ضد األفغان األفريديني بني  1897و ،1998ثم ضد
جيش املهدي فـي أم درمان ،السودان ،فـي عام  1898وكان تأثيرها مدمراً .اعتبر بيا ُن سان بطرسبرغ عام  1868استخدا َم هذه
ٍ
عندئذ استخدام املقذوفات التي تس ّبب إصابات ال داعي
الرصاصة الإنسانياً ،وحظرت اتفاقية الهاي لعام  1868استخدامهاُ .م ِن َع
لها («.)»maux superflusعلى سبيل املثال ،ذكرت االتفاقيات املقذوفات التي ال يغلِّف ظرفُها املعدني كامل النواة الرصاصية.
ومنذ ذلك احلني ،د ّلت كلمة دوم-دوم على كافة الرصاصات التي تتم ّيز بامليزات عينها (التشوه اتساعاً أو سهولة تفلطح الرأس).
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ميكن إثبات التأثير عينه باستخدام محاكيات عظام صنعية محاطة باجليالتني (الشكل .)20-3
الشكل 20-3
مقارنة بني رصاصة كاملة التغليف  FMJورصاصة جزئية
التغليف  :SJعظم صنعي داخل سمك قليل من اجليالتني.
تكسر الرصاص ُة الكاملة التغليف  FMJالعظ َم احملاكي
إ ّبان طور القناة الضيقة .يكاد أال يختلف شكل قناة الطلق
بوجود احملاكي العظمي أو بغيابه .وعلى العمق ذاتهّ ،
حتطم
الرصاص ُة اجلزئية التغليف  SJاحملاكي العظمي حتطيماً
كام ً
ال.

FMJ

B. Kneubuehl

FMJ

SJ

FMJ

٣

تأثير االرتداد Ricochet effect

يــؤدي اصطــدام رصاصــة كاملــة التغليــف  FMJبجسـ ٍـم عــارض قبــل إصابــة الهــدف إلــى فقــدان ثباتهــا.
بعــد االصطــدام بالهــدف ،يــكاد أن ينعــدم تكـ ّون القنــاة الضيقــة ،وتشــبه قنــاةُ الطلــق القنــاةَ الناجمــة عــن
رصاصــة دوم-دوم قابلــة للتشــوه (الشــكل  .)21-3ينجــم عــن هــذه الظاهــرة عواقــب ســريرية هامــة.
الشكل 21-3
رصاصة بندقية كاملة التغليف  FMJبعد االرتداد ،فـي
الصابون .يؤدي كِ بَ ُر زاوية االصطدام  Inpact angleبعد
االرتداد إلى فقدان ثبات حركة الرصاصة التي تنقلب
بسهولة وبشكل مبكر فـي قناة الطلق .الرجاء االنتباه إلى
حدوث التج ّوف بشكل فوري تقريباً عند االصطدام ،بشكل
مماثل ملا يحدث مع رصاصة جزئية التغليف .SJ
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يرجى االنتباه
ال تنفــرد بنيــة الغــاف اخلارجــي ،بكونهــا كاملــة أو غيــر كاملــة ،فـــي حتديــد تصـ ّرف الرصاصــة .بــل ميكن
تصنيــع رصاصــات تتشــظى عنــد الســرعات العاليــة ،وتتشــوه عنــد الســرعات املتوســطة ،وحتافــظ علــى
شــكل ثابــت عنــد الســرعات املنخفضــة.
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 ٤-٣-٣رصاصات املسدسات Handgun bullets

قد تزن رصاصات املسدسات وزناً يفوق بكثير وزن رصاص البنادق.

الرصاصة غير القابلة للتشوه Non-deforming bullet

تبدي قناة طلق الرصاصة غير القابلة للتشوه انحرافاً صغيراً وغياب التقلّب :يبقى رأس الرصاصة
املستدق متجهاً نحو األمام طوال ازدياد االختراق عمقاً (الشكل  .)22-3يتخذ احل ّيز األجوف املؤقت
ال طوي ً
شك ً
ال وضيقاً.
الشكل 22-3
رصاصة مسدس البيستول العسكرية املعيارية .كاملة
التغليف املعدني فـي الصابون ،ال تبدي الرصاصة
ظاهرة التقلّب (يبني الشكل صورة الرصاصة فوق
صورة قوالب الصابون).
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الرصاصة القابلة للشوه Deforming bullet

تأخذ رصاصة املسدس القابلة للتشوه ،ذات الرأس اللي  - Soft pointedكالتي تستخدمها قوات
الشرطة اخلاصة ،شكل الفطور املفلطحة  Mushroomsعند نقطة الدخول (الشكل  .)23-3يس ّبب
كِ بَ ُر مساحة املقطع العرضي تناقصاً حاداً فـي السرعة وانتقاالً كبيراً للطاقة احلركية ،يرافقهما
تش ّكل فوري حل ّي ٍز أجوف مؤقت واسع احلجم.

الشكل 23-3
رصاصة مس ّدس قابلة للتشوه ،فـي الصابون :فلطحة
الرأس ليتخذ شكل الفطور Mushrooming effect
(صورة توضيحية للرصاصة فوق صورة قوالب الصابون).

B. Kneubuehl
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آليات اإلصابة أثناء النزاع المسلح

 ٦-٣-٣الشظايا املقذوفة Fragment projectiles

ال تتمتــع الشــظايا الصــادرة عــن انفجــار القنابــل ،أو الصواريــخ أو القنابــل اليدويــة ،بصفــة ديناميكيــة
هوائيــة ،وال تتخــذ شــك ً
ال منتظم ـاً .فمــا تلبــث ســرعتها تتناقــص مــع ازديــاد املســافة بســبب املقاومــة
الهوائيــة .وتتبــع مســاراً غيــر ثابـ ٍـت وتــدور دورانـاً غيــر منتظـ ٍـم حــول محــور غيــر محــدد .عنــد االصطــدام،
يالقــي أكبــر املقاطــع العرضيــة صفح ـ َة الهــدف ،ناق ـ ً
ا إليــه فــوراً أقصــى قيمــة الطاقــة احلركيــة .وال
يحــدث أي انحــراف أو تقلّــب داخــل الهــدف.
الشكل 24-3
مقطع طوالني لقناة شظية فـي الصابون :تبلغ القناة أقصى
قطرها عند فوهة الدخول ،احل ّيز األجوف مخروطي
الشكل.
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٣

تبــدي قنــاة الطلــق أقصــى قطرهــا عنــد فوهــة الدخــول ،وتفــوق أبعــاد الفوهــة قطــر الشــظية .ثــم يتناقــص
قطــر احل ّيــز األجــوف باســتمرار بشــكل مخروطي (الشــكل .)24-3

يرتبــط عمــق اختــراق الشــظية بطاقتهــا احلركيــة ،ولكــن وفــق عالقــة خاصــة تربــط بــن الســرعة والكتلــة.
يبـ ّـن الشــكل  25-3شــظيتني متمتّعتــن بكميــة مطابقــة مــن الطاقــة احلركيــة ،ويتســاوى حجــم املخروطــن
املص ّورين.
بالتالــي ،متيــل الشــظية الســريعة اخلفيفــة إلــى تبديــد معظــم طاقتهــا بعــد فتــرة وجيــزة إثــر إصابــة
الهــدف ،بينمــا تختــرق الشــظية البطيئــة الثقيلــة مســاف ًة أطــول وتب ـ ّدد طاقتهــا علــى طــول قنــاة الطلــق.

الشكل 25-3
شظيتان تنقالن كم ّية مطابقة من الطاقة احلركية .أنظر
إلى االختالف فـي تبديد الطاقة على طول املسار ،ويبرهن
عن ذلك تفاوت الشكل بني األجواف:
 -aشظية خفيفة وسريعة
 -bشظية ثقيلة وبطيئة

a.

b.
B. Kneubuehl
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٤-٣

بالستيات اجلروح Wound ballistics

املقذوفات املتحركة اجلرو َح عند انتقال الطاقة احلركية من املقذوف إلى اجلسم مما
تس ّبب
ُ
يتلف األنسجة وميزّقها ويش ّوهها .ندرس بالستيات اجلروح لفهم آليات تش ّكل هذه اإلصابات
(تتابع ظواهرها).
القـدرة علـى إحـداث اجلـرح أمـر ،واجلـرح الفعلـي الـذي يواجـه اجلـ ّراح
أمـر آخـر.

 ١-٤-٣املقارنة بني الدراسات املخبرية وبني جسم اإلنسان

تساعد التجارب املذكورة أعاله ،التي تستخدم مواد محاكية لألنسجة ،فـي فهم ظواهر ما
يحدث .بيد أن النماذج املخبرية ال تتعدى الصفة التقريبية ،كما أنها ال تبرز إال اجلزء الفيزيائي
من الظواهر .بيد أن تعقيد بنية جسم اإلنسان نسيجياً يتعدى إمكانية محاكاة النماذج املخبرية
فـي مشابهة اإلصابات .نذكر مث ً
مقصرات محاكيات األنسجة ،جتانس كتلتها بينما
ال ،بني
ّ
ً
تتفاوت بنية النسيج احلي ،ويرد وصفه الحقا .البد من املقارنة بني النتائج املخبرية وبني احلاالت
السريرية لإلثبات ،واعتمدت لذلك اللجنة الدولية مبدأ املقارنة فـي بالستيات اجلروح ،ويوافقها
فـي ذلك خبراء دوليون مختصون بالبالستيات ،نذكر منهم مخبر أرماسويس .Armasuisse
فـي عالم املمارسة السريرية احلقيقي ،يكثر عدد املتغيرات إلى درجة حتول دون إمكانية التنبؤ
مبا سيحدث ،وال يسع اجل ّراح أن يؤكد أن تلك الفئة من الرصاص ستس ّبب دائماً جرحاً مع ّيناً.
بيد أن اجل ّراح قادر على وصف ما يراه ،وبعد الفحص السريري اجليد ،يسعه أن يفهم بشكل
ليعي نوع التدبير اجلراحي الالزم لعالجها.
أفضل اإلمراضية التي يشاهدها ،وكيفية تك ّونهاّ ،
إن العوامل السريرية التي حتدِّد العالج هي التالية :فئة اجلرح ،موقعه التشريحي ،والتقييم
الك ّمي ملقدار الضرر النسيجي الفعلي.

 ٢-٤-٣التفاعل بني املقذوف وبني األنسجة

عند اصطدام رصاصة بجسم اإلنسان ،يحدث تفاع ٌل بني الرصاصة وبني-األنسجة ،ينجم عنه
ك ٌل من الضرر النسيجي ومن ر ّدة فعل األنسجة على الرصاصة .يرتبط هذا التفاعل بعدد من
العوامل التي تشارك فـي انتقال الطاقة احلركية من املقذوف إلى األنسجة.
ينشأ عن انتقال الطاقة احلركية إجهادات ضغط  Compressاألنسجة أو قطعها  Cutأو
ش ّدها  ،Shearمما يسبب الهرس  Crushأو التشريط  Lacerationأو السحب  .Stretchويؤدي
االنتقال املوضعي للطاقة ،فـي كل نقطة من مسار الرصاصة ،دوراً تفوق أهميتُه فـي إحداث
الضرر النسيجي أهم ّي َة كامل كمية الطاقة املنتقلة.
تنجـم أذيـات األنسـجة عـن الضغـط  Compressionوالقطـع Cutting
والشد  ،Shearالهرس  ،Crushالتشريط  Lacerationوالسحب .Stretch

تبدي الرصاصة عند اصطدامها بجسم اإلنسان األطوار الثالثة عينها املرئية فـي احملاكيات
املخبرية ،إذا كان طول مسار الرصاصة كافياً .فـي التجارب املخبرية التي تستخدم الغليسرين،
مت تعريف «القناة الدائمة» مبا يبقى من قناة الطلق عند انتهاء العملية وتوقف كافة التأثيرات
املؤقتة .أما فـي األنسجة احلية ،فيع ّرف «ح ّيز اجلرح األجوف الدائم» فـي قناة الطلق بكونه
الضرر النسيجي النهائي بعد حدوث جميع التأثيرات املؤقتة .هذه هي قناة اجلرح الذي
٨
يشاهدها اجل ّراح ،وهي النتيجة النهائية لهرس األنسجة وتشريطها وسحبها.
إصابة الهرس والتشريط Crush and laceration injury

يس ّبب املقذوف ضغطاً فيزيائياً ويدفع األنسجة جانبياً حوله على طول قناة الطلق ،مو ّلداً
الهرس والتشريط .إنه التأثير الفيزيائي الفوري عندما يخترق جس ٌم غريب اجلس َم املصاب.
ُتدِ ث الرصاص ُة أذي ًة فـي األنسجة التي تتصل بها مباشر ًة ،فتقطع طريقها عبر األنسجة قطع
السكني .إن هذا الضرر النسيجي دائم وجنده فـي اجلرح النهائي .إنه التأثير الرئيس الذي
تس ّببه األسلحة ذات الطاقة املنخفضة واملتوسطة ،نذكر منها رصاص املسدسات.
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 -٨حصل الكثير من االرتباك فـي املنشورات اجلراحية عندما أطلق بعض املؤلفني على الضرر الهرسي الفوري فـي قناة الطور
األول الضيقة اسم «اجلوف الدائم» لتمييزه عن «اجلوف املؤقت» حيث يحدث الضرر الناشئ عن الشد .فـي هذا الكتاب،
وبالتوافق مع مخبر أرماسويس ،يدل تعبير ح ّيز اجلرح األجوف الدائم على القناة املتبقية عند نهاية تتالي ظواهر اجلرح وتتك ّون
من ناجت إصابات الهرس والتشريط والشد معاً.

آليات اإلصابة أثناء النزاع المسلح

عندما تنقل الرصاصة مستويات أعلى من الطاقة ،تنقلب أو تتشوه ،مما يع ِّرض بقع ًة أكبر من
األنسجة ملقطع الرصاصة العرضي الف ّعال فيُ ِ
خضع األنسجة للهرس .ال يتجانس مسار الهرس
طوالنياً خلف تق ّدم الرصاصة ،بل يزداد الهرس بازدياد انحراف الرصاصة داخل األنسجة.
إصابة الشد (السحب) Stretch injury

متتاز األنسجة بقدرة مرنة على مقاومة الشد .عند جتاوز ٍ
معي ،تتمزق األوعية الشعرية
حد ّ
رض فـي األنسجة .وعند جتاوز احلد احلرج ،تتمزق األنسجة عينها ،بصورة مماثلة
ويحدث ٌّ
لظهور خطوط الصدع فـي اجليالتني املخبري .ويكون الضرر النسيجي الناجم عن الشد إما
ضرراً دائماً أو ضرراً مؤقتاً فقط.
يحدث شد األنسجة أثناء التجوف الذي يحصل فـي كافة اجلروح الناجمة عن املقذوفات،
مبختلف مستويات طاقتها وفئاتها وحركاتها ،فـي كافة النقاط على طول قناة الطلق .كما يحصل
تأثير جت ّوفـي ثانوي فـي الطور األول املك ّون للقناة الضيقة.
يرتبط حجم احل ّيز األجوف بكمية الطاقة املب ّددة ومبعامل مرونة النسيج .Tissue elasticity resistance
يُ َسلَّط إجهاد الشد حول احل ّيز األجوف على األنسجة التي سبق وأصابها الهرس والتشريط ،فيزيد
فـي األذى املوضعي الفوري .يبلغ هذا الضرر أدنى قيمه فـي جروح املقذوفات ذات الطاقة املنخفضة
واملتوسطة.
عندما تنقلب الرصاصة (أو تتشوه أو تتجزأ) ،يتعالى مستوى حترير الطاقة احلركية ،ويتراكب
مع مستوى عالي فـي الهرس النسيجي ،مما يؤدي إلى تشكيل احل ّيز األجوف املؤقت الكبير فـي
الطور الثاني :أي إزاحة مؤقتة ضخمة للنسيج فـي كافة االجتاهات بعيداً عن مسار الرصاصة.
يتذبذب احل ّيز األجوف فـي األنسجة كما يهتز فـي اجليالتني :حيث نشاهد تسارعاً مرناً فـي
األنسجة احمليطة يعقبه التباطؤ ،مما يو ّلد إجهاد القص .ميتص الفرا ُغ التقريبي فـي احل ّيز
األجوف الهوا َء واملل ّوثات واألجسام الغريبة (خيوط أنسجة املالبس ،الغبار ،الخ ).والبكتيريا عبر
فوهة الدخول أو عبر فوهة اخلروج إن ُو ِجدت.
قد يبلغ حجم احل ّيز األجوف املؤقت فـي جروح الرصاص العالي الطاقة  25ضعف احل ّيز
الدائم الذي يخلفه ،ويتراوح بني  10أضعاف و 15ضعف قطر الرصاصة .بالرغم من أن هذا
احلجم يتناسب مع الطاقة احلركية املب ّددة ،وأنه يؤثر على كمية الضرر النسيجي ،يجب النظر
إلى عوامل أخرى عائدة إلى األنسجة قد تؤدي دوراً أهم منه فـي حتديد مدى اإلصابة الفعلي.

٣

 ٣-٤-٣العوامل النسيجية

تختلف كثيراً مقاومة األنسجة إزاء الهرس والتشريط والشد ارتباطاً مبختلف فئات األنسجة
وارتباطا بالبنى التشريحية .تؤدي مرونة  Elasticityاألنسجة كما يؤدي عدم جتانسها
كبير من التفاعل بني الرصاص واألنسجة.
 Heterogeneityدور العوامل الهامة فـي حتديد ٍ
قدر ٍ
مرونة األنسجة Tissue elasticity

بهرس شديد .يتمتع كل من الرئة
الشد بشكل جيد ،لكنها قد تصاب
تتحمل األنسج ُة املرنة
ٍ
َّ
واجللد بقدرة حت ّمل ممتازة ،ويبدي نسبياَ القليل من الضرر املتبقي بعد الشد .كما أن عضالت
الهيكل وجدران األمعاء الفارغة تتمتع بقدرة حت ّمل جيدة .أما الدماغ ،والكبد ،والطحال ،والكِ لْية
فهي غير مرنة ،وتتمزّق إلى جزيئات عند ش ّدها .تبدي األعضاءُ املليئة بالسوائل (القلب ،املثانة
املليئة ،املعدة واألمعاء) ر َّدة فعل سيئة ألن السوائل املوجودة فيها غير قابلة لالنضغاط ،مما
يس ّبب أحياناً انفجار األعضاء املعنية.
إن األعصاب واألوتار قابلة للحركة ،واألوعية الدموية مرنة ،مما يؤدي عاد ًة إلى دفعها بعيداً
عن مسار ظاهرة التج ّوف.
ميتاز العظم القشري بالكثافة والصالبة ،كما إنه مقاوم للشد .بيد أن ظاهرة التج ّوف التي
كمية من الطاقة تكفـي ِ َ
كتلة عضلية كبيرة قد توافق انتقال ٍ
تسلّط التسار َع على ٍ
لنْي العظم
بشكل يجاوز مقاومتَه إزاء الشد  Tensile strengthفينكسر ،وقد ينقصف  Shatterبعنف،
ٍ
ً
كسر دون ضربة رصاص
السيما جدل العظم الطويل .تعتبر هذه الظاهرة مثاال عن حدوث ٍ
مباشرة .تتحقّق اآللية عينها عند حصول الكسر إثر إصابة كليلة ،بينما يتم ّيز هذا احلدث
األخير باالنتقال اخلارجي للطاقة التي حتني العظم.
عدم جتانس األنسجة Tissue heterogeneity

عالو ًة عن هذه االعتبارات املتعلقة مبرونة األنسجة ،يجب النظر فـي التشريح املوضعي املعني.
يشابه قالب اجليالتني العضالت من حيث املرونة والكثافة ،لكنه متجانس.
إن طـرف اإلنسـان أو وجهـه عبـارة عـن مزيـج مـن األنسـجة الصلبـة واملرنـة التـي تشـمل أغلفـ ًة
لفافيـة  Fascial compartmentsتضـم العضلات واألوتـار واألربطـة واألوعيـة الدمويـة الكبيـرة
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واألعصاب والعظام .إضاف ًة إلى متتع كل عنصر تشريحي بقدرةٍ خاصة ملقاومة الش ّد املرن
 ،Elastic tensileيتمتع مزيج العناصر مبيزات تفاعلية خاصة به .وتبلغ مختلف التفاعالت بني
املقذوفات وبني األعضاء ذات األنسجة الرخوة وبني الشظايا العظمية درج ًة عالي ًة من التعقيد.

االرتباط بني األنسجة واحلدود الفارقة
Bound together and boundaries
تؤثر درجة االرتباط بني األنسجة من جهة ،وبينها وبني البنى املجاورة كاللفافات Fascial Plans

املتفاوتة السماكة من جهة أخرى ،على مقدار الضرر الدائم الذي يخلّفه إجها ُد ش ِّد التج ّوف.
فإذا كان أحد جوانب البنية مثبتاً وكان اجلانب اآلخر ح َّر احلركة ،تنشأ قوةٌ ممزّقة .Shearing
كما قد تؤدي صفحات اللفافات  Fascial plansدور مجاري تبديد الطاقة ،أي مسارات املقاومة
الدنيا ،فتنقلها إلى أنسجة بعيدة أخرى.
عال من الداللة.
بقدر ٍ
قد تتم ّيز الصفحات  Boundariesالتي حتد اهتزاز احل ّيز األجوف املؤقت ٍ
ال تقتصر على اللفافات Fascial plans
والسفاق  ،Aponeurosesبل تشمل أيضاً األعضاء
ّ
املج َّوفة املليئة بالسوائل :الدماغ داخل القحف الصلب  ،Craniumالقلب ،واملثانة البولية املليئة.
أما املعدة الفارغة فتثقبها ثقباً بسيطاً الرصاص ُة الثابت ُة احلركة ،بينما تس ّبب الرصاصة عينها
انفجار املعدة املليئة.
تبي
يبدي الشكالن  1-26-3و 2-26-3مثاالً تصويرياً مخبرياً عن تأثير احلدود الفارقةّ .
ٍ
رصاصة عالية الطاقة .تنفجر التفاحة باملعنى
ناشئ عن
الصورتان نتائج تك ّون ح ّي ٍز أجوف
ٍ
احلرفـي عقب مرور الرصاصة .جتدر اإلشارة إلى أن ظاهرة التج ّوف تعقب دائماً مرور
الرصاصة ،أي أن الظاهرتني غير متزامنتني.
Harold & Esther Edgerton Foundation, courtesy of Palm Press, Inc.

Harold & Esther Edgerton Foundation, courtesy of Palm Press, Inc.

الشكالن  1-26-3و2-26-3
تبيان تأثير احلدود  Boundaryعلى التج ّوف املؤ ّقت
الناجم عن رصاصة بندقية عالية الطاقة :تنفجر التفاحة
باملعنى احلرفـي بعد عبور الرصاصة.

سريرياً ،ميكن أن ُتدِ ث هذه التأثيرات تناقضات ظاهرة .على سبيل املثال ،قد تس ّبب رصاص ٌة
شدتُه فـي
شدةَ جرح رصاصة أخف
ثقيلة وبطيئة جرحاً تفوق َّ
نسيج عالي املرونة كالرئتنيَّ ،
ٍ
وأسرع تنقل املزيد من الطاقة احلركية .حتدث الرصاصة الثقيلة البطيئة املزيد من الهرس .أما
الرصاصة التي تفوقها فـي السرعة وتدنو عنها بالوزن فتستهلك املزيد من الطاقة فـي تشكيل
احل ّيز األجوف املؤقت ،مما يخلف القليل من الضرر املتبقي .بيد أن الرصاصة السريعة اخلفيفة
تس ّبب املزيد من الضرر فـي األنسجة األقل مرونة (الكبد والدماغ) التي ال يسعها مقاومة الش ّد
بصورة مماثلة.
إن انتقـال الطاقـة احلركيـة ال يؤثـر علـى كافـة األنسـجة بالدرجـة ذاتهـا
وبالطريقـة عينهـا.

للحيز األجوف الدائم فـي اجلرح
الوصف املرضي
ّ

إن احل ّيز األجوف الدائم فـي اجلرح النهائي الذي يشاهده اجلراح ينجم عن تراكب هرس
األنسجة مع تشريطها وش ّدها .يعود اجلزء األكبر من الضرر فـي معظم اجلروح البالستية إلى
الهرس والتشريط املباشرين.
يطرأ عدد من التغ ّيرات ال َعيانية  Macroscopicواملجهرية  .Microscopicتؤدي ش ّدة انقباض
األوعية الدموية  Vasoconstrictionإلى شحب  Blanchesلون اجللد احمليط بفوهة الدخول
مل ّدة تتراوح بني  3و 4ساعات بسبب الشد ،ويتلو ذلك ر ّدة فعل تب ّيغ  Hyperaemicتدوم فتر ًة
٩
قد تصل إلى  72ساعة.

-٩
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فـي جرح العضلة الهيكلية بالذات ،مت وصف ثالث مناطق نسيجية (الشكل.١٠ )27-3
 -١منطقة الهرس  Crushفـي قناة اجلرح املليئة بأنسجة ممزقة  Tornونخرية :Necrotic
يتراوح قطرها بني  2و 4أضعاف قطر الرصاصة.
رض (تك ّدم)  Contusionالعضالت املتاخمة ملسار املقذوف :يتفاوت سمك
 -٢منطقة ّ
متساو.
وغير
منتظم
غير
النسيجي
الضرر
املتوسط.
فـي
سم
0.5
نحو
ويبلغ
هذه املنطقة
ٍ
 -٣منطقة االرجتاج  Concussionاملتفاوتة األبعاد ،التي يحدث فيها احتقان الدم وتس ّربه
 : Congestion and extravasationال يكفـي إجهاد الشد لتمزيق األنسجة لكنه يكفـي
إلصابة الشعيرات الدموية .كثيراَ ما يصعب متييز احل ّد الفاصل بني منطقة الرض
(التكدم) وبني منطقة االرجتاج.

d c ba

d c b a

B. Kneubuehl

B. Kneubuehl

3-27-3

 - aمنطقة األنسجة املهروسة
الرض (التكدم)
 - bمنطقة
ّ
 - cمنطقة االرجتاج
 - dأنسجة غير متضررة

B. Kneubuehl

1-27-3

2-27-3

الشكل :27-3
رسم تخطيطي للتغ ّيرات النسيجية امل َ َرضية فـي قناة الطلق:
 1-27-3قناة الطلق الهندسية
 2-27-3طور التج ّوف املؤ ّقت األقصى
 3-27-3قناة اجلرح النهائية

تتخذ هذه التغ ّيرات النسيجية طابعاً حاداً عند انتقال قدرٍ كبير من الطاقة احلركية ،أي عند تقلّب
الرصاصة أو تش ّوهها ،وال تتغير بشكل ملحوظ على مدار  72ساعة .ال ينتظم قدر الضرر النسيجي على
طول مسار اجلرح ،كما يتع ّذر التحديد الفوري لنسبة الضرر النسيجي غير القابل لالنعكاس .ويتحتم
عن ذلك نتائج جلية بالنسبة لتدبير اجلروح وألبعاد اجلراحة الالزمة (انظر الفصل .)10

٣

امتصاص يشفط
ُشاهد البكتيريا داخل احل ّيز األجوف الدائم .ينشأ عن ظاهرة التج ّوف
كما ت َ
ٌ
الفلورا البكتيرية من اخلارج ،كما أن املقذوفات غير عقيمة ،ألن احلرارة الناجتة عن إطالق النار
ال ترتفع إلى درجة كافية وملدة كافية لتعقيم الرصاصة.

 ٥-٤-٣التطبيقات السريرية
ً
قـد يتخـذ خـارج جـرح الرصاصـة مظهـراً
مضللا .قـد يوافـق ِص َغـ ُر
فوهـات الدخـول واخلـروج أذيـ ًة داخليـ ًة واسـعة.
يساهم ك ٌل من طول قناة الطلق فـي اجلسم ،ووجود فوهة خروج ،وميزات البنى املعنية املجتازة،
فـي التأثير الكبير على اجلرح النهائي ،الناجم عن رصاصة عالية الطاقة ،الذي يشاهده اجل ّراح.
ٍ
بقيمة
يتمتّع موقع احل ّيز األجوف املؤقت ،الناشئ فـي الطور الثاني ،على طول مسار اجلرح،
ٍ
دالة عالية سريرياً .يوضح الشكل  28-3مسار رصاصة بندقية كاملة التغليف  FMJعبر قالب
صابون مخبري يتم ّيز بفوهة دخول بسيطة وبثالث فوهات خروج ممكنة.
الشكل 28-3
قد تتشكل فوهات اخلروج قبل التج ّوف أو أثناءه أو بعده،
ارتباطاً بطول قناة الطلق فـي اجلسم.

فوهة خروج كبيرة

 40سم

Wang Z, Feng JX, Liu YQ. Pathomorphological observation of gunshot wounds. Acta Chir Scan 1982;-١٠
508: 185 – 189

B. Kneubuehl

فوهات خروج صغيرة

فوهة دخول صغيرة
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قد ال يبلغ طو ُل اجلزء املصاب من اجلسم الطو َل الكافـي حلدوث التج ّوف املؤقت .يبدي الشكالن
 1-29-3و 2-29-3فوهات دخول وخروج صغيرة على جانبي قناة الطور األول الضيقة ،يرفقها
القليل من الضرر النسيجي البيني.

كسر
مدخل

R. Coupland / ICRC

R. Coupland / ICRC

الشكل 1-29-3
فوهة دخول صغيرة وفوهة خروج صغيرة ،إصابة عابرة
من جانب جلانب .through and through

الشكل 2-29-3
تظهر الصورة الشعاعية كسراً شبيهاً بفتحة املثقب
 holeالصغير فـي األخرم  : Acromionإصابة قناة الطور
األول الض ّيقة دون غيرها.

Drill -

يكون اجلرح كبيراً عندما يحدث خروج الرصاصة إ ّبان تش ّكل احل ّيز األجوف( .األشكال -30-3
 1إلى .)3-30-3

R. Coupland / ICRC

R. Coupland / ICRC

R. Coupland / ICRC

الشكل 1-30-3
طلق بندقية فـي الفخذ  :Thightفوهة الدخول صغيرة
وأنسية ،فوهة اخلروج كبيرة وجانبية .Lateral

الشكل 2-30-3
هنالك كسر جسيم شديد
التفتت Comminuted
فـي عظم الفخذ ،ويشاهد
تشظي الرصاصة.

الشكل 3-30-3
خرجت الرصاصة إ ّبان ظاهرة التج ّوف .يدل تشظي
الرصاصة بصراحة على ش ّدة الضرر النسيجي .تقييم
اجلرح :الدرجة الثالثة  ،Grade 3الصنف ( Type Fانظر
الفصل الرابع).

عندما تتشكل فوهة خروج صغيرة بعد التج ّوف ،ميكن أن يكون الضرر البيني شديداً (الشكالن
 1-31-3و.)2-31-3

الشكل 1-31-3
فوهة دخول صغيرة وفوهة خروج صغيرة مع أذية شديدة
فـي املنطقة الواقعة بينهما.
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R. Coupland / ICRC

مدخل

مخرج

الشكل 2-31-3
اجلرح عينه بعد االستئصال
اجلزئي.

Excision

وااللتئام

Healing
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عند استخدام رصاصة املسدس ،تصغر تأثيرات التج ّوف إلى قيمة دنيا ،وتكاد قناة اجلرح النهائية أن
تنجم بالكامل عن الهرس بصرف النظر عن طول قناة الطلق (الشكالن 1-32-3و.)2-32-3

الشكل 1-32-3
فوهة دخول صغيرة وفوهة خروج صغيرة ناجمتني عن
رصاصة مس ّدس كاملة التغليف  :FMJتبيان على قالب
الصابون.

B. Kneubuehl

فوهة خروج صغيرة

فوهة دخول صغيرة

B. Kneubuehl

 40سم

الشكل 2-32-3
جرح فـي الفخذ ناجم عن رصاصة مسدس.

ما يحدث للعظم

يختلف تأثير الرصاصة املباشر على العظم ارتباطاً مبوقع اإلصابة العظمية على قناة الطلق .هنالك
ثالث حاالت سريرية موافقة ألطوار قناة الطلق .فـي احلالة األولى تس ّبب الرصاصة الثابتة احلركة فـي
الطور األول من مسارها كسراً صغيراً شبيهاً «بثقب املثقب  .»Drill-holeيتشكل بعدذاك ح ّيز أجوف
صغير ،ثم ينهدم العظم على ذاته .الفتحة النهائية أصغر من قطر الرصاصة (الشكل .)2-29-3

٣

فـي احلالة الثانية ،يتفتّت العظم إلى عدة شظايا بسبب انتقال كمية أكبر من الطاقة احلركية التي
يح ّررها مقطع الرصاصة العرضاني الذي يكبر إ ّبان تقلّبها فـي الطور الثاني (الشكل  .)33-3تس ّبب
ّ
ويتقطع العضل بني الشظايا .ثم تنشط
ك ُّل شظية عظمية أذي ًة موضعية هرسية وتشريطية خاصة بها،
ظاهرة تش ّكل احل ّيز األجوف املؤقت على هذه العضلة املمزقة التي فقدت الكثير من مقاومتها إزاء الشد،
وينجم عن ذلك كِ بَ ُر حجم احل ّيز األجوف ،وكِ بَ ُر أبعاد قناة اجلرح النهائية املتبقية .تبقى الشظايا العظمية
دائماً داخل احل ّيز األجوف املؤقت ،وال ينجم عنها جر ًح جديد آخر خارج احل ّيز األجوف .يُعثر على أجزاء
عضلية منفصلة وعلى الشظايا العظمية داخل اجلرح النهائي الذي يتم ّيز عاد ًة بصفته اجلسيمة .ينجم
عن هذه السمات نتائج سريرية جل ّية فـي تدبير اجلروح املعنية.

االرتداد Ricochet

ICRC

يرتبط الضرر الذي يصيب العظم إ ّبان الطور الثالث من قناة الطلق بقدر الطاقة احلركية املتبقية فـي
ٍ
عندئذ العظ ُم الرصاص َة بدون أن ينكسر.
الرصاصة .إذا كانت الكمية صغيرة جداً ،يوقف

الشكل 33-3
كسر شديد التفتت  Comminutedفـي الظنبوب.

كما رأينا فـي احملاكيات النسيجيةُ ،تدِ ث الرصاص ُة الكاملة التغليف  FMJاملرتدة جرحاً يشابه اجلرح
الذي حتدثه رصاص ُة دوم-دوم  :SJ dum-dumتبديد ُمبْكِ ر للطاقة هرساً  Crushوشداً Stretch
(الشكل  .)34-3قد تكون هذه الظاهرة هامة بالنسبة جلندي يرتدي درعاً واقياً للجسم :إن ثَ َق َبت
الرصاص ُة الدر َع ،قد يتّخذ اجلر ُح شك ً
ال جسيماً يفوق خطورته فـي غياب اجلهاز الواقي.
يرجى االنتباه
ال يصاب األشخاص فـي الوضعية التشريحية .تتب ّدل وضعي ُة مجموعةٍ معينة من العضالت وفقاً لوضعية
املريض ،مما يضفـي الغموض على بعض املسارات أو يزيد فـي طولها أو ينقص منه.
R. Coupland / ICRC

Impact

الشكل 34-3
يشبه اجلر ُح الناجم عن ارتداد  Ricochetرصاصة كاملة
التغليف  FMJاجلر َح الناجم عن رصاصة دم-دم .انفجر
رأس العضد باملعنى احلرفـي للكلمة.
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انفصام الرصاصة والشظايا الثانوية
Disruption of the bullet and secondary fragments

الرصاصات الكاملة التغليف  FMJاملعيارية إلى التشظي
عندما تفوق سرعة االصطدام  700م/ثا ،متيل
ُ
فـي األنسجة إن كانت مسافة الرمي قصيرة (بني  30و100م) .تشق بعض هذه القطع املتشظية مسا َرها
ٍ
عندئذ متزّق األنسجة نتيجة تشظي الرصاصة:
اخلاص مخلّف ًة األنسجة املهروسة واملتش ّرطة .يتراكب
َ
متاسك النسيج
تخضع األنسجة عينها لتع ّدد الثقوب الناجمة عن شظايا معدنية متع ّددة ،مما يُضعِ ف
قبل خضوعه لظاهرة ش ّد التجويف .تكون اإلصابة جسيمة .تتحقّق الظاهرة عينها مع كرات بندقية
اخلردق ،حيث تش ّكل كل كرة مسا َرها الهارس اخلاص بها.
سريرياً ،يجب أن جتلب الصورة الشعاعية التي تبدي «واب ً
ناشئ
ال من الرصاص ٍ ،»Shower of lead
عن رصاصةٍ متشظية ،انتباه اجلراح إلى إمكانية حدوث انتقال كبير من الطاقة احلركية إلى األنسجة،
وإلى ارتقاب الضرر الشديد الناجم (األشكال  ،5-4 ،35-3و.)5-10

الشكل 35-3
تشظي  Fragmentationالرصاصة بشكل «وابل من
الرصاص .»Shower of lead

ICRC

املقذوفات الثانوية األخرى هي األجسام التي تضفـي عليها الرصاص ُة حرك ًة كافية عبر انتقال
الطاقة احلركية .قد تشمل هذه املقذوفات الثانوية أجسام غريبة كإبزمي احلزام ،Belt buckle
احلصى ،أغراض معدنية حواها اجليب ،بعض مك ّونات سترة الدرع  ،Flak jacketsأو قطع ذاتية
املنشأ  Autologous bodiesمبا فيها األسنان  ،Teethوحشوات األسنان  Dental fillingsوالبدالت
السنية  Denturesوالشظايا العظمية ( Bone fragmentsعثر أحد ج ّراحي اللجنة الدولية ذات مرة
على قطعة مكسورة من الفك السفلي  Shattered mandibleانغرست فـي عنق املريض).

 ٦-٤-٣موجة الصدمة الصوتية فـي األنسجة
Sonic shock wave in tissues

يرافق اجلسم املقذوف ،أثناء طيرانه ،مجموع ٌة من املوجات التي تنتشر بسرعة الصوت ( 330م/ثا
فـي الهواء) .عندما يصطدم املقذوف بأحد األشخاص ،تنتشر املوجة الصوتية املذكورة فـي كافة أنحاء
اجلسم بسرعة الصوت فـي األنسجة ( 4أضعاف سرعة الصوت فـي الهواء).

ّسع كبير ،بيد أنها ذات أمد قصير جداً ،مما ال يكفـي لتحريك
قد تتسم موجة الصدمة الصوتية مبت ٍ
األنسجة أو إصابتها باألذى .بيد أن الباحثني شاهدوا تغ ّيرات خلوية مجهرية وتنبيه فـي األعصاب
احمليطية عندما يتجاوز الضغط املتش ّكل عتب ًة مع ّينة .يحدث التنبيه العصبي فوراً ،بينما ال يظهر الضرر
اخللوي إال بعد  6ساعات .ويبدو أن الشلل العصبي العرضي القصير األمد Short-lived neurapraxia
هو الضرر السريري الوحيد اجلدير بالذكر.

 ٧-٤-٣موجة الضغط فـي األنسجة واألوعية الدموية
Pressure wave in tissues and blood vessels
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تنتسب موجة الضغط هذه إلى ظاهرة التج ّوف املؤقت ،ويجب التمييز بينها وبني موجة الصدمة الصوتية
متييزاً صريحاً .تتك ّون حدود احل ّيز األجوف اخلارجية من «جبهة  »Frontمن األنسجة املنضغطة ،مما
ٍ
ضغط على حدود انضغاط األنسجة .ال يكتمل تش ّكل املوجة إال بعد تك ّون احل ّيز األجوف،
يو ّلد موج َة
وتفقد من ش ّدتها بازدياد البعد .تقاس ذبذبتها باجلزء من ألف من الثانية (يفوق طول هذه املوجة
ألف أضعاف طول موجة الصدمة الصوتية) .يسع موجة الصدمة أن متزّق الشعيرات الدموية أو أن
تسبب تخ ّثرها  ،Thrombosisوأن متزّق األمعاء املليئة أو الكبد ،كما يسعها أن تس ّبب انفصال الشبكية
 Retinal detachementوالكسور على بعض املسافة من احل ّيز األجوف.

آليات اإلصابة أثناء النزاع المسلح

إضاف ًة إلى ذلك ،تخضع األوعية الدموية املوجودة فـي األنسجة إلى العصر فتفرغ فجأ ًة عند انضغاط
األنسجة .مما يو ّلد موجة ضغط فـي مجرى الدم ،فتنتشر بعيداً عن موقع تشكل احل ّيز األجوف .قد
ينجم سريرياً عن موجة الضغط املذكورة ،على طول مجرى الوعاء الدموي املعني ،اخلثار Thrombosis
أو سلخ الطبقة املبطنة  Intimaأو سلخ الطبقة العضلية .Muscularis

 ٥-٤-٣جروح الشظايا

يس ّبب شكل الشظايا غير اإليروديناميكي فقدان سرعتها العاجل فـي الهواء .إن بلغت السرعات البدئية
املسجلة  2000م/ثا ،فإن سرعة االصطدام بالناجني أصغر بكثير .إذا كان الشخص قريباً جداً من
اجلهاز االنفجاري ،يكون اختراق الشظايا عميقاً ،أما إذا كان املصاب بعيداً جداً فإنه سيصاب سطحياً
برش العديد من الشظايا.
ال تنقلب الشظايا فـي األنسجة كما أثبتنا ذلك فـي محاكيات األنسجة .وبالتالي فإن معظم الضرر
ُ
حروف الشظايا احلادة األنسج َة .باملقابل ،متيل
النسيجي ناجم عن الهرس .فـي نهاية املسار ،تقطع
الرصاصة إلى دفع األنسجة جانبياً فـي نهاية مسارها .يشابه مقطع اجلرح الطوالني شكل مخروط
بقطر كبير عند فوهة الدخول ،ألن معظم الطاقة يتبدد عند الصفحة اخلارجية.
التلف النسيجي ،ويتم ّيز ٍ
يتراوح قطر فوهة الدخول بني  2و 10أضعاف قطر الشظية ارتباطاً بسرعة االصطدام وبكتلة الشظية
وبشكلها (األشكال 1-36-3۔ )3-36-3
تخترق الشظايا الكبيرةُ البطيئ ُة األنسج َة وتس ّبب املزيد من الهرس ،بينما تس ّبب الشظايا الصغيرة
السريعة املزيد من الشد .مما يعني أن الشظايا الكبيرة البطيئة متيل إلى إحداث ٍ
منط واحد من اجلروح
فـي كافة األنسجة ،بينما تتنوع اجلروح الناجمة عن الشظايا الصغيرة السريعة ارتباطاً مبرونة النسيج.
مع ذلك ،فـي كافة جروح الشظايا ،يفوق امتداد الضرر النسيجي دائماً أبعا َد الشظية املعنية.

٣

R. Coupland / ICRC

مدخل

فوهة خروج صغيرة
 40سم

قناة اجلرح :الوصف املرضي
Wound channel : pathological description

R. Coupland / ICRC

الشكل 1-36-3
تبيان الضرر الناجم عن شظية فـي قالب صابون.

B. Kneubuehl

فوهة دخول واسعة

مخرج

الشكالن  2-36-3و3-36-3
جرح شظية ذو فوهة دخول أكبر من فوهة اخلروج.

حتمل صفحات  Surfacesالشظايا احلادة وغير املنتظمة قطعاً من اجللد واألقمشة إلى داخل
اجلروح .شأنها شأن جروح بنادق اخلردق ،تبدي جروح الشظايا مناطق مختلفة من اإلصابة النسيجية.
يحوي احل ّيز األجوف أنسج ًة نخرية  Necrotic tissuesحتيط بها منطق ٌة من األلياف العضلية
املتقطعة يرفقها النزيفُ داخل األلياف وبينها ،ويحيط بتلك املنطقة بدورها منطق ُة تغ ّيرات التهابية حا ّدة
 Acute inflamatory changesووذمة .Oedema
والرض
البعض التو ّز َع غير املنتظم للضرر النسيجي فـي منطقتي االرجتاج Concussion
وصف
ّ
ُ
 Contusionبكونه توزع «القفزات» أو «املوزاييك»  ١١.Jumping mosaicوقد ينجم ذلك عن انتقال
الطاقة طوالنياً على األلياف العضلية (تأثير الهرس  )Crush effectوعرضانياً (تأثير القص والشد
.)Shear and stretch effect

-١١

Wang ZG, Tang CG, Chen XY, Shi TZ. Early pathomorphologic characteristics of the wound track caused
byfragments. J Trauma 1988; 28 (1Suppl.): S89 – S95
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٥-٣

ديناميكيات اجلرح واملريض

جرح تاري ٌخ يصف تط ّو َره ،من حلظة اإلصابة إلى كامل التئام اجلرح .كما رأينا ،يرتبط
لكل ٍ
الضرر النسيجي ٍ
بعدد من العوامل الفيزيائية .بيد أن التأثيرات الفيزيائية النتقال الطاقة ال
تد ّلنا على كافة العواقب امل َ َرضية والفيزيولوجية العائدة إلى حادث اجلرح.

تخضع األنسجة داخل اجلرح وحوله إلى تغ ّيرات َم َرضية قابلة لالنعكاس وغير قابلة لالنعكاس،
كما تخضع إلى تفاعالت التهابية .قد تعلو صعوبة التمييز بني األنسجة املصابة التي ستشفى
وبني األنسجة غير العيوشة  Nonviableالتي لن تشفى (انظر الفصل العاشر).
الطاقـة احلركيـة الكليـة هـي القـدرة الكامنـة التـي يسـعها إحـداث الضرر.
والطاقة احلركية املنتقلة هي القدرة الفعالة فــي إحداث الضرر .ويرتبط
الضـرر النسـيجي الفعلـي بكفاءة عمليـة انتقال الطاقة.

إن أقيَم املعلومات احلاصلة من هذا النقاش هي أن املقذوفات الصغيرة قد تس ّبب جروح صغيرة
وبسيطة ،أو جروح كبيرة وخطيرة ،وأن فوهة دخول صغيرة قد ترافق أذية داخلية كبيرة .ال ميكن
أن يحل أي شيء محل الفحص السريري اجل ّيد للمريض واجلرح .ويُشار إلى مدى الهرس والش ّد
بطريقة جيدة باستخدام درجات منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح (انظر الفصل الرابع).
بيد أن تأثيرات اإلصابة على املريض تشمل ما ال يقتصر على اإلمراضية املوضعية .شأنها شأن
كافة الرضوح والعديد من األمراض ،يجب أيضاً النظر فـي حالة املريض الفيزيولوجية والنفسية .إن
شباب املالك العسكري ج ّي ُد التدريب لتأدية دوره فـي احلرب ومهيأ ذهنياً ليُصاب باجلروح وليصيب
اآلخرين وليقتلهم ،ويختلف بذلك عن املدنيني .ال ميكن حساب احلالة النفسية بحساب البالستيات.
شخص يصاب بالرصاص،
تنفرد هذه العوامل بإمكانية تفسير العديد من القصص التي تروي رواية
ٍ
عدة مرات أحياناً ،ويستمر رغم ذلك بالتقدم أو بالقتال فـي املعركة.
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منظومة الصليب األحمر لتقييم الجروح وتصنيفها

الفصل الرابع

منظومة
الصليب األحمر
لتقييم اجلروح
وتصنيفها

٤
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منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح وتصنيفها
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١-٤

منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح وتصنيفها RCWS

ال يتمتع عاد ًة اجل ّراحون القادمون من املمارسة املدنية بخبرة سابقة فـي تدبير جروح احلرب.
ني حقيقة مدى الضرر النسيجي .كما ذكرنا فـي
وكثيراً ما يستحيل على اجل ّراحني املتم ّرسني تعي ُ
الفصل الثالث ،تثبت الدراسات البالستية عدم التجانس فـي أنواع اجلروح أو درجاتها .يتطلّب
حتضي ُر اجل ّراح جلراحة احلرب ت َف ُّه َم انتقال الطاقة احلركية من املقذوف اجلارح إلى الضرر
النسيجي ،أي إلى اجلروح الفعلية التي يجب أن يهتم بها اجل ّراح.

ترتبط جسامة  Severityاجلروح املعنية بدرجة الضرر النسيجي وبالبنيات (البنى )Structures
التي تع ّرضت لإلصابة :بالتالي ،ترتبط أهمية اجلرح سريرياً بأبعاده ومبوقعه .تعتمد منظومة
الصليب األحمر لتقييم اجلروح  The Red Cross Wound Scoreوتصنيفها ١على معالم اجلرح
عينه ال على فئة السالح أو على تخمني سرعة املقذوف أو طاقته احلركية.
يسع أي نظام تصنيف للجروح أن يساعد اجل ّراح فعلياً إن ساهم فـي تقييم شدة اإلصابة،
وفـي توجيه التدبير اجلراحي ،وساعد فـي التنبؤ بالنتيجة ،وو ّفر املعطيات جلمع قاعدة بيانات
دقيقة قابلة لالستخدام فـي الدراسات املقارنة .تنجح منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح
وتصنيفها فـي حتقيق قسم وافر من املعايير املذكورة.

موحدة
 1-1-4تقييم جروح احلرب والتكلّم فـي شأنها بطريقة معيارية َّ

إن منظومة تقييم اجلروح  RCWSأداةٌ سريرية مفيدة فـي التكلّم عن شدة اجلرح مع املِالك
والزمالء بدون االضطرار إلى إزالة الضمادات .أضف إلى ذلك أن دورها فـي عمليات الفرز
 Triageجدي ٌر باالعتبار.

٤

 ٢-١-٤اعتماد منهج علمي للنظر فـي جراحة احلرب

تتيح منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح  RCWSإقامة املقارنة بني وسائل معاجلة
اجلروح املتشابهة وإنذاراتها .يسعنا اإلشارة إلى وجه الشبه مبنظومة ( TNMالورم ،Tumour
العقد اللمفية  ،Nodesالنقائل  )Metastasisاملستخدمة فـي حتديد أطوار  Stagingاألورام
جرح طلقِ
السرطانية املختلفة ،التي تتيح املقارنة بني نظم عالج املرضيات املتشابهة .فـي حالة ِ
ٍ
رصاصة فـي الفخذ ،يختلف العالج واإلنذار ارتباطاً مبدى الضرر النسيجي ،وبدرجة التـفـتّت
العظمي ،وبوجود إصابة لألوعية الفخذية أو بغياب تلك اإلصابة .هنالك منظومات تقييم
أخرى ،ص ِّم َمت أص ً
ال للرضوح الكليلة  .Blunt traumaبيد أن وجود جرح نافذ Penetrating
جرح «بليغ »Serious
 woundفـي تلك املنظومات يؤدي ،فـي الكثير من األحيان ،إلى الداللة عن ٍ
بدون أي تفصيل إضافـي.

 ٣-١-٤تقييم اجلراحة وتقييم املشافـي

ميكن استخدام منظومات تقييم اجلروح  RCWSفـي تقييم جودة العناية ،عند النظر فيها وفـي
املعطيات املتعلقة بطول فترة البقاء فـي املشفى ،وبعدد العمليات التي أجريت لكل مريض ،وبعدد
وحدات الدم املستخدمة ،وباملراضة  Morbidityوبنسبة الوفيات  .Mortalityنذكر هنا مثال متعلق
بكفاية اجلراحة البدئية ،املق َّيمة اعتماداً على عدد الوفيات املرتبطة بإصابات غير حيوية وعلى
مس ِّبباتها ،أو على عدد العمليات التي أجريت لكل مريض ولكل درجة من درجات اجلروح.

 ٤-١-٤املعلومات امليدانية عن اجلروح
تعالج فِ َر ُق جراحة اللجنة الدولية اآلالف من جرحى احلرب كل سنة .سينتهي حتليل األعداد
املتزايدة من اجلروح املقـ َّيمة إلى إيضاح العالقة بني الدراسات التجريبية املخبرية فـي بالستيات
اجلروح وبني التدبير السريري جلروح احلرب .واجلدير بالذكر هو أن عملية جمع املعلومات
امليدانية أ ّدت دور األساس العلمي حلملة حظر األلغام املضادة لألفراد ،وساهمت بالتالي فـي
الدعوة إلى معايير جديدة فـي القانون الدولي اإلنساني.

 -١يعتمد هذا الفصل بشكل كبير على ُكـتَـ ِّيب «تصنيف الصليب األحمر للجروح» ،الطبعة املنقحة ،تأليف د.ر.م .كوبالند.
قامت ورشة عمل اجلراحني املعلّمني ،التي جمعتها اللجنة الدولية فـي جنيف عام  ،2002مبراجعة منظومة تقييم اجلروح
األولى (انظر املقدمة).
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مبادئ منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح RCWS

٢-٤

جرح بصيغة رمزية مؤلفة من ستة أحرف وأرقام اعتماداً على عدة معايير.
يُـ َقـ َّيـم كل ٍ
الص َيغ الرمزية فـي إطار نظام تصنيف:
ميكن بعدذاك استخدام ِّ
 -حتديد درجة اجلرح

Grading

اعتماداً على شدة اإلصابة النسيجية ،مع

R. Coupland / ICRC

 -حتديد صنف اجلرح  Typingاعتماداً على البنى النسيجية املصابة.

الشكل 1-4
عرض إصبعني طو َل رصاصة البندقية العسكرية.
يقارب
ُ

ص ِّم َمت منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح  RCWSبهدف تسهيل استخدامها السريع فـي
ُ
امليدان ،كما تهدف بساطته اإلفادة بشكل خاص فـي الظروف احلرجة .إنها منظومة سريرية
بسيطة ال تتطلب معدات إضافية أو إجراءات معقدة .تكفـي ثوان معدودات لتقييم اجلروح.
فوهة الدخول Entry

E

مقدرة بالسنتيمتر
ّ

X

مقدرة
فوهة اخلروج Exit
ّ
بالسنتيمتر ( X=0فـي غياب
فوهة اخلروج)

C

احل ّيز األجوف Cavity

F

الكسر Bone

هل يسع احل ّيز األجوف إصبعني قبل االستئصال  Excisionاجلراحي؟
 = C0ال

F. Herkert / ICRC

 = C1نعم
هل هنالك أي كسر فـي العظام؟
 = F0غياب الكسور

الشكل 1-2-4
جرح طلق ناري F1 :كسر فـي الزند .Ulna

 = F1كسر بسيط ،ثقب  Holeأو تفتت غير هام Insignificant Comminution

 = F2تفتت هام  Significant Comminutionسريري ًا

V

البنى احليوية Vital
Structures

M

جسم معدني Metallic Body

للجنَب  ،Pleuraللصفاق (البريتوان
هل هنالك اختراق للجافية َ ،Dura

) Peritoneum؟
أو هل هنالك إصابة فـي األوعية المحيطية الرئيسية  Major Peripheral Vessels؟

 =V0ال يوجد إصابة حيوية
( =VNعصبية) اختراق جافية  Duraالدماغ أو جافية النخاع الشوكي
( =VTالصدر أو الرغامى  ) Tracheaاختراق اجلنب  Pleuraأو احلنجرة
 / Larynxالرغامى  Tracheaفـي العنق
( =VAالبطن) اختراق الصفاق ( Peritoneumالبريتوان)
R. Coupland / ICRC

(=VHنزيف  ) Haemorrhageإصابة فـي األوعية الدموية احمليطية الرئيسة،
فـي الشرايني العضدية  Brachialأو املأبضية  ،Poplitealأو فـي الشريان
السباتي  Carotidفـي العنق

الشكل 2-2-4
جرح طلق ناري F2 :كسر فـي الفخذ .Femur

هل تظهر رصاصات أو شظايا على الصورة الشعاعية؟

 =M0ال
 =M1نعم ،جسم معدني واحد
 =M2نعم ،أجسام معدنية متعددة
اجلدول  1-4معامالت تقييم اجلروح

R. Coupland / ICRC

( Eفوهة الدخول) Entry wound

الشكل 3-2-4
جرح طلق ناري F1 :كسر (تفتت غير هام سريرياً) فـي
الشظية .Fibula
تُـقَـ َّيــم اجلـروح علـى اسـتمارة قبول املريـض بعد العملية
اجلراحيـة أو بعـد الفحـص البدئي فــي غياب اجلراحة.

84

( Xفوهة اخلروج) Exit wound
( Cاحل ّيز األجوف) Cavity

( Fالكسر) Fracture

( Vاإلصابة احليوية) Vital structure
( Mاألجسام املعدنية) Metallic body

اجلدول  2-4نظرة شاملة على تقييم اجلروح

بالسنتيمتر
بالسنتيمتر
C0, C1
F0, F1, F2
V0, VN, VT, VA, VH
M0, M1, M2

منظومة الصليب األحمر لتقييم الجروح وتصنيفها

تصنف اجلروح من وقت دخول املريض بعد العملية أو بعد الفحص األولي إذا لم يكن هناك
عملية جراحية.
جتربة اللجنة الدولية

مثال عن استمارة قبول اللجنة الدولية ،مع تسجيل تقييم اجلروح

٤
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 ١-٢-4أمثلة
ميثل الرسمان التاليان (الشكالن  3-4و )4-4جروح مختلفة ناجمة عن املقذوفات ،ويرِ ُد تقيي ُمها وفق
منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح (اللجنة الدولية).
الشكل 3-4
أمثلة عن تقييم اجلروح:
أ  -مسار رصاصة بسيط.
ب -مسار ناجم عن رصاصة ،مع جتوف مؤ ّقت
عند اخلروج.
جـ -مسار بسيط مع إصابة بنية حيوية (شريان).
د  -جرح انتقال صغير للطاقة مع كسر بسيط.
هـ -جرح انتقال عالي الطاقة ،ناجم عن شظية،
مع كسر مفتت.

أ
ب
ج

د

هـ

ICRC

E

اجلرح ( أ )
اجلرح ( ب )
اجلرح ( ج )
اجلرح ( د )
اجلرح ( هـ )

X

C

F

V

M

2

0

0

0

0

1

4

1

0

0

0

1

0

0

0

H

1

1

0

0

1

0

1

6

0

1

2

0

1

1

?

الشكل 4-4
أمثلة أخرى عن تقييم اجلروح:
أ -جرح عابر من جهة ألخرى ،Through-and through
ناجم عن رصاصة عبر أنسجة رخوة ،مع جتوف مركزي.
ب  -جرح عابر من جهة ألخرى ،Through-and thourgh
ناجم عن رصاصة ،مع جتوف مركزي وكسر مفتت.
جـ -جرح ناجم عن رصاصة وانتقال كبير للطاقة،
مع جتوف وكسر مفتت.

أ
ب

ج

ICRC

E

اجلرح ( أ )
اجلرح (ب)
اجلرح ( ج )
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X

C

F

V

M

1

?

1

1

0

0

0

1

?

2

1

2

0

0

6

1

2

0

2

1
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 2-2-4مالحظات حول تقييم اجلروح
 -١عندما يستحيل التمييز بني فوهة الدخول وفوهة اخلروج ،ضع إشارة ? بني قيم األصناف  Eو .X
 -٢عند تعدد اجلروح ،يقتصر التقييم على اجلرحني املتم ّيزين بخطورتهما.
 -٣إن تع ّذر تقييم اجلرح (غير قابل للتصنيف) ،يُـكـتَب « »U/Cعلى االستمارة .ينطبق هذا على عدد
قليل من اجلروح.
ٌ
مقذوف واحد جرحني منفصلني (مثل اختراق الذراع ثم دخول الصدر) ،يُـ َقـ َّيـم كل
 -٤عندما يس ّبب
رس ُم ٌ
خط جامع للوصل بني التقييمني املفصولني.
ي
جرح على حدة و ُ َ
ٍ
تسجل على االستمارة سوى اجلروح النافذة ،ال اجلروح السطحية املماسة للجلد ،نذكر منها
 -٥ال ّ
على سبيل املثال جرح اجللد بطول  20سم وعرض  1سم بدون وصول اجلرح إلى اللفافة .Fascia

 -٧شدة الكسر :ال شك أن تقييم بعض اجلروح يقع بني الفئات  F1و  ،F2بيد أن هدف التبسيط
دفع إلى التخلي عن التدقيق فـي هذا املجال .ويدخل اجلزء الثاني من هذا الكتاب فـي املزيد من
التفاصيل .نضرب مثل حالة تفتت غير هام سريرياً ( :)F1إصاب ٌة ح َدثَ فيها تفت ُّت عظم الشظية
 Comminuted fibulaبينما بقي عظ ُم الظنبوب سليماً ( Intact tibiaالشكل .)3-2-4

ICRC

عرض اإلصبعني طو َل رصاص بندقية القتال العسكرية
 -٦تقدير احل ّيز األجوف  : Cavityيقارب
ُ
(الشكل  .)1-4إن وسع احل ّيز األجوف املتبقي فـي اجلرح إصبعني قبل االستئصال اجلراحي ،يعني
وضع جانبي ،أي
ذلك حدوث ظاهرة تراكبت مع الهرس  Crushالناجم عن مرور الرصاصة فـي ٍ
حصول التشريط  Lacerationوالشد  Stretchإ ّبان ظاهرة التج ّوف  .Cavitationيُ َر ّجح وجو ُد أذية
نسيجية هامة فـي اجلرح املقـ َّيم  ،C1بصرف النظر عن سببه.

الشكل 5-4
رصاصة منفصمة  Disruptedومتشظية
Fragmented : M2

٤

جرح أكثر خطورة يتطلّب إجرا ًء جراحياً باإلضافة إلى التدبير
 -٨تفترض اإلصاب ُة احليوية وجو َد ٍ
البسيط للجرح (مث ً
ال :فتح القحف  ،Craniotomyالنزح اجلنبي  ،Pleural drainageفتح الصدر
 ،Thoracotomyفتح البطن  .)Laparotomyتشمل فئة  VHاألوعية املأبضية  Poplitealوالعضدية
 Brachialلكنها ال تشمل األوعية القاصية  Distalأكثر من ذلك .ال ترتبط نتيجة إصابات الرأس،
أو الصدر ،أو البطن ،أو التي تسبب نزيفاً محيطياً شديداً ،إال ارتباطاً جزئياً بحجم اجلرح السريري
وفق تقييم منظومة الصليب األحمر للجروح ( RCWSانظر أدناه).

انتبه أيضاً إلى الفرق بني الشظايا املعدنية املتعددة الصادرة عن قنبلة يدوية أو قذيفة (الشكل ،)6-4
التي يكثر حدوثها والتي ال تعني بالضرورة انتقاالً كبيراً للطاقة احلركية ،وبني رصاصة منفصمة
ومتشظية ،التي تعني ذلك .إن كثرت الشظايا املعدنية ،ال تع ّدها وإمنا ضع إشارة .M=2

ICRC

 -٩الشظايا املعدنية :الرجاء االنتباه إلى الفرق بني رصاصة سليمة ( )M1ورصاصة متشظية ()M2
املبي فـي الشكل  .5-4إن انفصم غالف الرصاصة املعدني الكامل وانتشر احملتوى الرصاصي
َّ
خارجها فـي شكل الشظايا ،يدل ذلك على تسليط إجهاد شديد على الرصاصة ،كما يدل على انتقال
كبير للطاقة احلركية من الرصاصة إلى األنسجة (الشكالن  35-3و.)5-10
الشكل 6-4
شظايا متعددة صادرة عن قذيفة Multiple Shell
Fragments : M2

 -١٠إن لم تتوفر الصور الشعاعية ،تبقى منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح صاحلة التطبيق.
يُـ َقـ َّيـم صنف  Fسريرياً ويصرف النظر عن صنف  ،Mكما ميكن النظر فـي هذا األخير إذا ُعـثِـ َر
على الشظايا أثناء االستئصال اجلراحي .يُ َـحـ َّبذ التخلي عن الصور الشعاعية إن اقتصر هدفها على
تسجيل قيم األصناف  Mو .F

K. Barrand / ICRC

ُشاهد هذه اإلصابة
 -١١بتر الطرف رضحياً ( Traumatic amputationالشكل  :)7-4كثيراً ما ت َ
عند وجود األلغام الناسفة املضادة لألفراد .تعادل نهاي ُة الطرف املبتور املفتوحة فوه َة دخول-وفوه َة
خروج مشتركة ،يساوي قطرها مجموع  .E+Xكما يعادل ح ّيزها األجوف ( ،)C=1فـي حني يعادل
جزء الطرف املفقود املص ّعد كسراً جسيماً ( .)F=2يحدد مستوى البتر الرضحي (فـي أعلى الركبة أو
املرفق أو فـي أسفل أحدهما) القيمة العائدة إلى البنى احليوية ( 0أم .)H

الشكل 7-4

بتر رضحي Traumatic Amputation
Forearme

فـي الساعد

M

V

F

C

X

0

0

2

1

?

E
20
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٣-٤

حتديد درجة اجلروح وتصنيفها
Grading and typing of wounds

بعد تقييم اجلرح نوعياً ،ميكن حتديد درجة الش ّدة ك ّمياً ( ،E، X، Cو  ،)Fوحتديد صنفه ارتباطاً
بصنف النسيج ( Fو.)V

كمية الضرر النسيجي
 ١-٣-٤درجة اجلرح  Wound gradeوفق ّ

يجب حتديد درجة اجلرح وفق شدته.
الدرجة األولى Grade 1
مجموع  E+Xأدنى من  10سم مع قيم  C0و  F0أو ( F1انتقال صغير للطاقة).
الدرجة الثانية Grade 2
مجموع  E+Xأدنى من  10سم مع قيم  C1أو ( F2انتقال كبير للطاقة).
الدرجة الثالثة Grade 3
مجموع  E+Xيساوي أو يفوق  10سم مع قيم  C1أو ( F2انتقال ضخم للطاقة).
متثل هذه الدرجات نتيجة تقييم سريري بسيط يوافق انتقال الطاقة احلركية الفعلي من املقذوفات إلى
أنسجة اجلسم .إن اجلروح الكبيرة أكثر خطورة وتتطلب املزيد من املوارد ،ويصح هذا الكالم خاص ًة
بالنسبة جلروح األطراف.

 2-٣-٤تصنيف اجلروح  Typing woundsوفق األنسجة املصابة

بعد تقييم اجلروح ،يجب تصنيفها وفق البنى النسيجية.
الصنف ()Type ST
جروح األنسجة الرخوة  F0و .V0
الصنف ()Type F
جروح ترافقها كسور  F1أو  F2و .V0
الصنف ()Type V
جروح حيوية تهدد حياة املريض  F0و .VN, VT, VA, VH
الصنف ()Type VF
جروح ترافقها كسور وتشمل إصابة البنى احليوية مما يهدد حياة املريض أو الطرف املعني F1 :أو
 F2و .VN, VT, VA, VH

٤-٤

تصنيف اجلروح

Wound classification

يؤدي تركيب  Combiningالدرجات
 Classification systemتشمل 12فئة:

Grades

الدرجة األولى
الصنف ST

1ST

جرح صغير بسيط

الصنف F

1F

الصنف V

1V

الصنف VF

كسر بسيط

الدرجة الثانية
2ST

جرح متوسط فـي األنسجة الرخوة
2F

كسر هام
2V

جرح صغير مهدد للحياة

جرح متوسط مهدد للحياة

جرح صغير مهدد للحياة و/
أو للطرف

2VF

1VF

اجلدول  3-4الفئات ارتباط ًا بدرجة اجلرح وبصنف األنسجة
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واألصناف

Types

إلى تشكيل منظومة تصنيف

جرح هام مهدد للحياة و/أو للطرف

الدرجة الثالثة
3ST

جرح كبير فـي األنسجة الرخوة
3F

تفتت شديد مهدد للطرف
3V

جرح كبير مهدد للحياة
3VF

جرح ضخم مهدد للحياة و/
أو للطرف

منظومة الصليب األحمر لتقييم الجروح وتصنيفها

تساعد هذه الفئات  Categoriesفـي حتديد التدبير اجلراحي املناسب لعددٍ من اجلروح ،بيد أنها ال
تؤدي تلك الوظيفة بالنسبة لكافة اجلروح (انظر الفصلني  10و.)12

تخصصية
ميكن حتسني تصنيف الكسور ،خاص ًة لتقييم امتداد العطب العظمي .قد يفيد ذلك فـي دراسة ّ
جلروح احلرب املرفقة بالكسور (انظر اجلزء الثاني).

٥-٤

أمثلة سريرية

أظهرت الدراسات الوبائية  ،Epidemiological studiesاملستمدة من مجموعات املعطيات
اجلراحية لدى اللجنة الدولية والعائدة إلى ما يفوق  32000مريضاً ،أن منظومة الصليب األحمر
لتقييم اجلروح  RCWSتعطي نتائج تنبؤية  Prognostic resultsممتازة للعمل اجلراحي وللمراضة
 Morbidityالناجمة عن جروح احلرب .يثبت التحليل اإلحصائي فـي الفصل اخلامس أن درجة
اجلرح  Wound gradeترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد العمليات اجلراحية التي أجريت لكل مريض.
ويصح ذلك خاص ًة بالنسبة جلروح األطراف .كما توفر قيم اجلروح احليوية الطرفية ()V=H
قياسات جيدة ملعدل الوفيات  Mortalityومعدل البتر.

إحدى نقاط الضعف املُعلَنة عن منظومة التصنيف هذه تتعلق بالتنبؤ مبعدل الوفيات العائدة إلى اجلروح
احليوية املركزية .إذ تفرض الطبيعة التشريحية فـي الدماغ ،والقلب واألوعية الكبيرة أن اجلرح الشديد
الصغر ،الناجم عن مقذوف منخفض الطاقة احلركية ،قد يت ِّسم ِ
بس َمة القاتل إن أصاب مركزاً حيوياً.
ال تصنّف منظومة الصليب األحمر تلك اجلروح فـي فئة «احتمال القدرة القاتلة» ،بل تصنّف تعريفاً
فـي فئة اإلصابات «احليوية» .بيد أن جرح الدرجة األولى قد يعادل جرح الدرجة الثالثة بخطره على
احلياة ارتباطاً بالبنية املصابة بالتحديد :البصلة السيسائية  Medulla oblongataأم القشرة الصدغية
 ،Temporal cortexاألبهر الصاعد  Ascending aortaأم منت الرئة .Lung parenchyma

٤

األكيد هو أن معدل الوفيات قبل الوصول إلى املشفى مرتف ٌع حتماً بالنسبة ملعظم جروح الدرجة الثالثة
فـي الرأس والصدر والبطن .طاملا ينقصنا تشريح  Autopsiesمن ُقـتِـ َل فـي القتال ( ،)KIAال يسعنا
ممن جنى ووصل إلى املشفى .بالنسبة لهم ،ال تدل درجة اجلرح على احتمالية
إال حتلي ُل أعدا َد القليل ّ
وفاتهم (اجلداول  4-4۔ .) 6-4

بالتالي ،ال تقتصر نتيجة إصابات الرأس والصدر والبطن على ارتباطها مبدى اجلرح سريرياً وفق
منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح ،بل ال ترتبط به ارتباطاً رئيسياً .سنتناول فـي اجلزء الثاني
العوام َل املختلفة املؤثرة على نسبة الوفيات الناجتة عن اجلروح احليوية ،نذكر منها على سبيل املثال،
بالنسبة للبطن ،عدد األعضاء املصابة ،درجة التلوث البرازي ،الضياع الدموي خالل العمل اجلراحي،
التأخر فـي العمليات اجلراحية الخ.
العدد

الوفيات

معدل الوفيات %

الدرجة األولى

75

14

18.7

الدرجة الثانية

70

15

21.4

الدرجة الثالثة

9

3

33.3

اجلدول  4-4نسبة الوفيات الناجمة عن إصابات الرأس والعنق ( )VN): N= 154 (ICRCكابول1990 ،۔)92

العدد

الوفيات

معدل الوفيات %

الدرجة األولى

82

4

4.9

الدرجة الثانية

41

2

4.9

الدرجة الثالثة

3

0

0

اجلدول  5-4نسبة الوفيات الناجمة عن إصابات الصدر ( )VT): N= 126 (ICRCكابول1990 ،۔)92

العدد

الوفيات

معدل الوفيات %

الدرجة األولى

120

9

7.5

الدرجة الثانية

70

11

15.7

الدرجة الثالثة

5

0

0

اجلدول  6-4نسبة الوفيات الناجمة عن إصابات البطن ( )VA): N= 154 (ICRCكابول1990 ،۔)92

مع ذلك ،وفقاً ملا يشرحه الفصل اخلامس ،يجب التمييز ،فـي مجموعات معطيات املرضى ،بني اجلروح
السطحية واجلروح النافذة فـي الرأس والصدر والبطن ،إلتاحة أفضل حتليل لنتائج املعاجلة .يتيح
استخدام منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح حتقيق ذلك الهدف.
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R. Coupland / ICRC

R. Coupland / ICRC

الشكل 2-8-4
جرحان من صنف  .STاجلرح األصغر من الدرجة األولى
واألكبر من الدرجة الثانية.

الشكل 1-8-4
جرحان ناجمان عن شظايا فـي الفخذ  .Thightيق ِّيم
اجل ّراح احل ّيز األجوف فـي اجلرح األكبر.

Fracture

R. Coupland / ICRC

R. Coupland / ICRC

الشكل 1-9-4
جرح طلق ناري عابر من جهة جلهة
 Throughفـي الركبة .Knee

Through-and-

الشكل 2-9-4
هنالك كسر صغير فـي أعلى اللقمة الوحشية
( Condyleالناتئ اللقمي الوحشي).

R. Coupland / ICRC
R. Coupland / ICRC

الشكل 3-9-4
إصابة الشريان املأبضي .Popliteal Artery

الشكل 4-9-4
صنف اجلرح  ،V(H)Fمن الدرجة األولى.

R. Coupland / ICRC

R. Coupland / ICRC
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R. Coupland / ICRC

الشكل 1-10-4
جرح طلق ناري فـي البطن .Abdomen

الشكل 2-10-4
الرصاصة مستقرة فـي الصفن  .Scrotumهنالك كسر
صغير فـي العظم العاني األمين .Right Pubic

الشكل 3-10-4
جرح من الدرجة الثانية ،صنف V(A)F

Lateral

منظومة الصليب األحمر لتقييم الجروح وتصنيفها

R. Coupland / ICRC

R. Coupland / ICRC

الشكل 2-11-4

جرح من الدرجة الثانية ،صنف ST

الشكل 1-11-4

مست الرصاصة الردف (األلية) األيسر Left buttock
ّ
ثم دخلت فـي الردف األمين  Right buttockعند الفلح
الشرجي  .Cleftفوهة اخلروج على اجلانب الوحشي
.Laterally

R. Coupland / ICRC

6-4

R. Coupland / ICRC

الشكل 1-12-4
جرح شظية فـي الرأس مع فوهة دخول مينى جارية
 .Parietalانتبه إلى الكسر اخلطي Linear Fracture
الشديد.

٤

الشكل 2-12-4
ميتد مخروط  Coneالتلف النسيجي  Destructionإلى
الفص القذالي  ،Occipital Lobeالدرجة الثانية ،الصنف
.V(N)F

النتائج

تتيح منظوم ُة الصليب األحمر لتقييم اجلروح  ،RCWSللمالك الطبي ،إمكاني َة النظر إلى اجلروح
احلربية نظر ًة جراحية بدالً من النظر إليها مبثابة الظاهرة السالحية .إنها تد ّقـق الفحص فـي جروح
غير متجانسة وتساعد فـي حتديدها اعتماداً على ميزاتها السريرية ،وتؤدي دور املؤشر اجليد للضرر
النسيجي الناجم عن انتقال الطاقة احلركية فـي اجلروح النافذة.
إن حدود منظومة التصنيف معروفة ،إذ ال ميكن الوصول إلى دقة تامة .ويجب التذكير بأن منظومة
الصليب األحمر لتقييم اجلروح  RCWSمص ّممة لتتيح االستخدام السريع فـي ظروف معادية ،مبا فيها
فرط اإلجهاد ،والتذكير بأنها ال تتطلّب استخدام مع ّدات إضافية أو تقنيات متطورة .إن بساطة منظومة
الصليب األحمر لتقييم اجلروح وفوائدها تتفوق على أي مساوئ قد تنتج عن خطأ املراقب أحياناً .شأنها
شأن كافة أنظمة التصنيف ،تزداد دقة النتائج وتق ّل أخطاء املراقبني مع ازدياد اخلبرة املكتسبة فـي
استخدام منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح .RCWS
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وبائيات ضحايا احلرب
1-5
مقدمة :الغاية واألهداف
 1-1-5القارئ وهذا الكتاب
نتائج النزاع املسلّح فـي ميدان الصحة العامة
2-5
 1-2-5نظرة تاريخية
 2-2-5تأثيرات التص ّدع االجتماعي على الصحة العامة
 3-2-5العبء الناجم عن جرحى احلرب املدنيني
 4-2-5املنهج العلمي
الوبائيات فـي خدمة ج ّراح احلرب
3-5
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 3-3-5الكشف على اجلراحة :املتابعة
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4-5
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 2-5-5تعريفات فـي منظومات األسلحة :املنهجية
 3-5-5إحصائيات اللجنة الدولية
اجلروح وتوزّعها التشريحي
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 1-6-5اجلسم وتع ّرضه لإلصابة
 2-6-5بعض التعريفات واملنهج العلمي املعتمد
 3-6-5النتائج التاريخية
 4-6-5نتائج اللجنة الدولية
 5-6-5إصابة األنسجة األولية
اإلصابات املميتة
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 4-7-5فتك األسلحة (اإلماتة)
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إماتة البيئة :التأخر فـي العالج
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 1-8-5التطورات التاريخية
 2-8-5دفع موارد اإلسعاف إلى األمام
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 3-10-5عدد العمليات اجلراحية ارتباطاً بالتأخر فـي اإلخالء
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 11-5اخلالصة :الدروس املستمدة من دراسة الوبائيات
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وبائيات ضحايا الحرب

١-٥

مقدمة :الغاية واألهداف

تندرج الدراسات الوبائية  Epidemiological studiesفـي سياق الدراسات الطبية املعتادة .يحتاج
األطباء إلى فهم م ّيزات املجموعات السكانية التي يش ّكلها مرضاهم ،وإلى فهم العالقات بني ظروفهم
اخلاصة وبني نتيجة املعاجلة .إذ تساهم هذه العناصر فـي إثبات هوية عوامل اخلطورة املرتفعة.
فـي موضوع ضحايا احلرب ،يجب حتليل تأثيرات النزاع اإلجمالية ،وتأثيره على ٍكل من املدنيني
والعسكريني ،والعواقب املباشرة الناشئة عن الرضوح احلربية ،والعواقب غير املباشرة املتأتية على
الصحة العامة .تساهم هذه التحاليل فـي مساعدة اللجنة الدولية واملنظمات األخرى على تنظيم إجابتهم
فـي أعمال املساعدة (انظر الفصل الثاني).

 ١-١-٥القارئ وهذا الكتاب

ممن لم ميارس جراحة احلرب ولم ّ
يطلع على
نرجح أن معظم ق ّراء هذا الكتاب ج ّراحون مدنيون ّ
ّ
ً
ّ
منشوراتها .وقد يكثر بني اجلراحني العسكريني من لم يطلع على تلك األمور إال سطحيا .يق ّدم هذا
الفصل
املخصص ملوضوع وبائيات  Epidemiologyضحايا احلرب منهجاً خاصاً لفهم العديد من
ّ
العوامل املتداخلة فـي رعاية املرضى وفـي حتتيم نتائجهم.
سنتناول أوالً باختصار موضوع انعكاسات النزاع املسلّح على الصحة العامة ،ثم سنتناول بالتفصيل
املواضيع اجلراحية البحتة.سنبدأ الدراسة اجلراحية ببعض مواد املنهجية العامة والتعاريف ،يليها
عرض تقدميي لتاريخ جتربة اللجنة الدولية ونتائجها .سنر ّكـز طوال البحث على اخلالصات السريرية
ٌ
الالحقة وعلى املشاكل املنهجية املتكررة.
فـي سياق هذا النقاش ،تقتصر إشارة املؤلفني املباشرة على جتربة اللجنة الدولية فـي النزاع املسلح،
وعلى دور الدراسات الوبائية فـي تنظيم أنشطة جراحة اللجنة الدولية .إضافة إلى ذلك ،يشير املؤلفون
إلى اإلحصائيات الواردة فـي الكتب العلمية املعتمدة وفـي مقاالت مجالت علمية تذكر النتائج التاريخية
التي أسفرت عن تعديل املمارسة السريرية (انظر املراجع املختارة).

٢-٥

٥

نتائج النزاع املسلّح فـي ميدان الصحة العامة

 ١-٢-٥نظرة تاريخية
قال العديد أن سير احلرب املعاصرة يس ّبب بني املدنيني عدداً من الضحايا يفوق عدد الضحايا
العسكرية ،وأن العواقب الناجمة عن حالة الصحة العامة تفوق عواقب الرضوح .فـي كافة النزاعات
الكبرى طوال املائة سنة املاضية ،باستثناء القليل منها (احلرب العاملية األولى) ،أصبح املدنيون هدفاً
مباشراً ،وتراوح عدد ضحاياهم بني نصف مجموع الضحايا وثلثيه.
«على مر التاريخ ،تع ّددت احلروب احمللّية الصغيرة ،وشمل الكثير منها
مجاع ًة جماعية ،وشوهد فـي بعضها محاوالت للقضاء على مجتمعات
كاملة أو على قبائل بأسرها».
ج و .أودلينغ سمي

١

بالتالي ،ال يتم ّيز عِ َظ ُم عدد خسائر املدنيني فـي النزاعات املعاصرة باحلداثة .بيد أن بعض
النزاعات األخيرة ،سواء كانت حروب ثورية للتح ّرر الوطني ،أو حروب أهلية ،أو نزاعات إقليمية
وحدودية ،أو انتفاضات فالحية ،استهدفت بصراحة ،ألسباب سياسية أو عسكرية ،زعزع َة
استقرار البنى التحتية السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،كما استهدفت تدمي َر الرموز
الثقافية واملؤسسات،
وإرهاب املدنيني نفسياً .أشار عد ٌد من التقارير إلى أن التأثيرات غير
َ
املباشرة لالنهيار االجتماعي قد س ّببت وفيات مدنية يفوق عددها ما بني ضعفـي وخمسة عشر
أضعاف الوفيات الناجمة عن جروح احلرب ،وأن عدد الضحايا املدنيني وصل ،فـي بعض احلاالت ،إلى
 %90من مجموع الضحايا.

-١

Odling-Smee GW. Ibo civilian casualties in the Nigerian civil war. BMJ 1970;: 592 – 596.
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حروب على الصحة العامة بشكل أساسي».
«النزاعات املسلحة اليوم
ٌ
رميي روسباخ ،رئيس سابق للمِ الك الطبي فـي اللجنة الدولية

التصدع االجتماعي على الصحة العامة
 ٢-٢-٥تأثيرات
ّ
يشمل التص ّدع االجتماعي نزوح السكان ،سواء نزح الناس داخل البلد أو جلأوا إلى اخلارج ،كما
يشمل إفقارهم ،وانهيار أحوال التغذية والصحة ،وعجز املياه الصاحلة للشرب ،والفوضى فـي
األنظمة الطبية (اجلدول .)1-5
اآلثار املباشرة

اآلثار غير املباشرة

الوفيات

الضغوط االقتصادية واالنهيار االقتصادي

Disability

نقص إنتاج الغذاء وتوزيعه
تصدع العائالت (األيتام ،األطفال املهجورين)
ّ

انهيار اخلدمات الصحية

الالجئني اإلجهاد النفسي

انهيار البرامج الصحية

التأثيرات على اإلسكان ،وإمدادات املياه ،وصرف مياه املجاري

Psychological stress

ضغوط اقتصادية مترتبة
على من يرعى العاجزين بسبب احلرب

العجز

اإلجهاد النفسي

بيئية (ألغام ،إبادة األحراج)

املرض Illness

اجلدول  1-5تأثيرات العنف السياسي على الصحة واألنظمة الصحية

٢

ضية Pathology
ا َمل َرضيات َ Pathologies
وم َر ّ

موت الناس بعدوى
تس ّبب حاالت الطوارئ املعقدة ،فـي غضون النزاع املسلح فـي الدول الفقيرةَ ،
األمراض املستوطنة  Endemic communicable diseaseوبسوء التغذية  .Malnutritionأما فـي
الدول النامية ،فـتُ َهـيْـمِ ن مع ّدالت الوفيات املرتفعة الناجمة عن الرضوح  Traumaوعن األمراض
املزمنة  .Chronic diseaseويزيد فـي تفاقم املشاكل عج ُز الوصول إلى العناية إما بسبب الفقر
أو بسبب ّ
تعطل النظام الطبي أو ألسباب أمنية.

مفهوم عدم التوازن بني متطلبات
الضحايا وبني اخلدمات املتوفرة
اخلدمات
األساسية

يضاف إلى الفقر السابق للنزاع وإلى هشاشة اخلدمات الصحية املتوفرة مشاك ُل انقصاف نظام
اإلمداد الطبي وتوزيعه ،واستهداف املشافـي والعيادات عدائياً بدالً من احترام حياديتها الطبية،
وإهما ُل برامج الصحة الوقائية أو التخلي عنها .إضاف ًة إلى ذلك ،يكثر فرا ُر االختصاصيني
الصحيني بني أوائل من يفر من منطقة النزاع .كما يفرض جه ُد العناية برضوح احلرب رف َع
ّ
مستوى توظيف املوارد فـي اخلدمات العالجية بدالً من بذل اخلدمات الوقائية .يتغ ّير توازن
املنظومة الصحية بكاملها فتتمركز حول النزاع ،وينجم عن ذلك عدم التوازن بني حاجات
الضحايا وبني اخلدمات املتوفرة للصحة العامة (الشكل .)1-5

متطلّبات
الضحايا

P. Perrin / ICRC

تدهور فعالية اخلدمات
 وسائل غير كافية فرار املِالك من املراكز -انفصام التنظيم

يرافق ازدياد املتطلّبات
 ازدياد عدد السكان ازدياد املراضة بسببالظروف الصحية

تدمير املراكز الطبية

ظهور متطلّبات جديدة
(مثل معاجلة جروح
احلرب).

الشكل 1-5
متطلبات الضحايا واخلدمات املتوفرة إ ّبان النزاع املسلح

٣

عالو ًة عن ذلك ،كثيرا ما حتدث زيادة اإلنفاق العسكري ،فـي ٍ
بلد يخوض احلرب ،على حساب
االستثمارات االجتماعية والصحية .هنالك تطو ٌر حديث آخر يتجلّى فـي ظهور اقتصاد حربي
خاضع لتحكم شبكات عسكرية إجرامية .يفرض استخرا ُج املاس واألحجار الثمينة األخرى،
واستخرا ُج النفط واملعادن املختلفة ،وجتارةُ أخشاب البناء واملخدرات ،كما تفرض األعمال
اللصوصية احملضة ،إتاوات اجتماعية جسيمة إضافية.

تُبرِ ُز ُوجه ُة نظر الصحة العامة كام َل طيف العواقب اإلنسانية الناجمة عن استخدام األلغام
األرضية املضادة لألفراد ،وخاص ًة فـي الفترة التي تلي النزاع .عالو ًة عن املوت  Deathوالعجز
تأثيرات اجتماعية اقتصادية طويلة األمد
 ،Disabilityتنشأ عن انهيار النشاط االقتصادي
ٌ
تتجلّى فـي خسارة األراضي الزراعية واملواشي واملوارد املائية والقدرة الصناعية بسبب وجود
األلغام األرضية.

-٢
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Zwi A, Ugalde A. Towards an epidemiology of political violence in the third world. Soc Sci Med 1989: 28:
633 – 642. Cited in Lautze S, et al., 2004
From Perrin P. War and Public Health: A Handbook. Geneva: ICRC; 1996

وبائيات ضحايا الحرب

ال تقتصر األسلحة املتبقية بعد انتهاء احلرب على األلغام األرضية وعلى املع ّدات احلربية
غير املنفجرة  .Unexploded ordnanceإذ يخفق العديد من املقاتلني املس ّرحني املسلّحني فـي
َّ
محل العنف
العودة إلى احلياة االجتماعية واالقتصادية لالندماج فيها ،فيح ُّل العنف اإلجرامي
السياسي ،وال يوفر السالم املقرون بالعديد من األعمال اإلجرامية إال قلي ً
ال من الراحة بعد
احلرب .وتستمر اخلسائر االجتماعية واالقتصادية فـي إلقاء ظلّها على احلياة اليومية.
زد إلى ذلك ضرورة حساب الكلفة االجتماعية الناجمة عن العنف اجلسدي والنفسي واجلنسي
الذي ّ
تفشى مبثابة أسلوب حربي .إذ يفضي التعذيب  Tortureواالغتصاب  Rapeإلى عواقب
وخيمة وطويلة األمد.

التأثيرات على الصحة العامة فـي القوات العسكرية

حتى احلرب العاملية الثانية ،س ّببت األمراض فـي اجليوش التقليدية التابعة للدول املتقدمة
عدداً من الوفيات فاق عدد الوفيات الناجمة عن القتال .بيد أن مع ّدل الوفيات ال يروي كامل
احلكاية .ال تفتأ األمراض اخلطيرة تصيب اجليوش املعاصرة ،ومازالت مسؤول ًة عن كثرة الغياب
عن الدوام فـي ِعداد املِالك العسكري .وبالطبع ،تؤدي بعض البيئات الطبيعية (الغابات ،اجلبال
العالية) دو َرها فـي رفع أحداث َم َرض ّيات ال شأن لها بالقتال .Non-battle pathologies

٣-٢-٥

العبء Burden

الناجم عن جرحى احلرب املدنيني

بينما يصغر دور الرضوح  Traumaبني أسباب الوفيات الناجمة عن احلرب فـي مجتمع مدني
حصة املَراضة  Morbidityالناجمتني
َّ
حصة الوفيات  Mortalityوبني ّ
معي ،تتفاوت النسبة بني ّ
عن األمراض والرضوح ،ارتباطاً باختالف الزمن وباختالف مناطق احلرب .كما تختلف حالة
مخيمات الالجئني.
عواقب الصحة العامة
فـي بعض النزاعات ،يفوق عبءُ رضوح احلرب
َ
 .consequencesهذا ما حصل فـي حروب يوغوسالفيا ( )99 - 1991ولبنان ()90 - 1975
ورواندا ( )1994وغيرها .كما يجب أن نأخذ بعني االعتبار ِص َغ َر عدد السكان نسبياً فـي بعض
الدول ،حيث يسع عد ٌد محدود من الوفيات إن مي ّثل نسب ًة كبيرة من مجموع السكان.

٥

Public health

عواقب الصحة العامة.
فـي بعض النزاعات ،يفوق عبءُ جرحى احلرب
َ
أسلوب القتال املدنيني إلى خطر فائق ،وقد تتعدى إصابات احلرب إمكانيات اخلدمات
قد يع ّرض
ُ
عواقب الصحة العامة التأثيرات املباشرة
فيها
تفوق
التي
احلاالت
فـي
حتى
املدنية،
الطبية
ُ
الناجمة عن الرضوح (بيافرا  ،70 - 1967أوغندا  ،1987جمهورية الكونغو الدميوقراطية منذ
عام  1997حتى تاريخ الكتابة).

J-P. Di Silvestro / ICRC

بيد أن معطيات الوفيات  Mortality dataال تعكس مدى إصابات احلرب أو جسامتها .تشهد
الت املراضة ،Morbidity
الت العجز  Disabilityالناجمة عن اإلصابات ،على األعباء
ومعد ُ
معد ُ
َّ
َّ
االجتماعية االقتصادية الطويلة األمد.

دميوغرافية الضحايا
أصحاء وسليمي البنية اجلسدية.
تهتم اإلحصائيات التاريخية العسكرية مبصابني ذكور ،شباب،
ّ
فـي ماضي معظم اجليوش التقليدية ،لم تقترب املرأة من القتال .بيد أن العديد من احلركات
الثورية احلديثة أدخلت النساء املقاتالت فـي صفوفها.

عندما يغرق املجتمع املدني فـي احلرب ،يقارب شك ُل منحنى اإلصابات الدميوغرافـي شك َل هرم
ج سريرية فـي عالج األمراض املستوطنة Endemic
منحنى السكان .ينشأ عن هذا الشبه نتائ ٌ
واملزمنة  Chronicلدى اجلرحى.

الشكل 2-5
فـي بعض األحيان ،ميكن أن يفوق أث ُر عدد اجلرحى،
والوفيات الناجمة عن الرضوح املباشرة ،التأثيرات على
الصحة العامة.
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 ٤-٢-٥املنهج العلمي
وجمع املعطيات إ ّبان ظروف الفوضى وال َغلَبة
ع ّم الرأي فـي صعوبة متابعة الصحة العامة
ِ
ُ
والشروط الزمنية القسرية ،وقلّ ُة
فـي احلاالت الطارئة املعقَّدة .يتضافر املفقودون والنازحون،
ٍ
لعدد محدود
االتصال بالسكان ،وخط ُر األوضاع األمنية ،فـي توليد مشاكل ضخمة بالنسبة
من املِالك املؤهل للقيام بدراسات مواتية .عالوة عن ذلك ،ال يسهل التمييز الدائم بني املدني
والعسكري فـي احلرب األهلية.
قد تصبح النسب ُة بني عدد جرحى ومرضى العسكريني وبني عدد جرحى ومرضى املدنيني
معلوم ًة سياسية وعسكرية عالية احلساسية ،يسهل استغاللها ألغراض الدعاية لصالح مختلف
اخلصوم .حتاول اللجنة الدولية تفادي ذلك عندما يتأكد مندوبوها من حقيقة استهداف املدنيني
فـي هجمات املقاتلني ،فتبادر اللجنة مبحادثات خاصة ،مع السلطات املعنية ،فـي شأن تسيير
األعمال العدائية ،وتتّـبع فـي ذلك إجراءاتها التقليدية الس ّرية.
كثرت مؤخراً الكتب املؤلفة عن عواقب النزاع املسلح ،وعن عواقب حاالت الطوارئ املعقدة ،فـي
ميدان الصحة العامة .بادرت اللجنة الدولية بنشر كتابها «احلرب والصحة العامة» عام ،1996
فأصبح نشر ًة معيارية ،ثم شاركت منظمة الصحة العاملية ،وعدد من اجلامعات حول العالم ،فـي
تنظيم اثنتي عشرة دورة  ٤ H.E.L.Pسنوياً فـي موضوع تنظيم املساعدة اإلنسانية.

٣-٥

الوبائيات Epidemiology

جراح احلرب
فـي خدمة ّ

ما هي املعلومات التي يُ َح ّبذ البحث عنها فـي دراسة وبائية Study of epidemiology؟ ما هي
املعلومات التي تساعد اجل ّراح الفرد عندما يجابه جروح احلرب للمرة األولى؟ ما هي األمور
التي يجب أخذها بعني االعتبار عند تنظيم منظومة ف ّعالة للعناية بجرحى احلرب؟ هل ميكن
حتديد مستويات «عادية» للمراضة  Morbidityوللوفيات  Mortalityإ ّبان النزاع املسلح؟
كل من مستوى اجل ّراح الفرد ومن
تتطلب االستجابة املناسبة للتحدي املذكور حتضيرا على ٍ
املؤسسة ،كما تتطلّب وجود نظام متابعة لنتائج العناية باملرضى.
مستوى
ّ

اجلراح
 ١-٣-٥حتضير
ّ
يطرح اجل ّراح الذي يواجه ضحايا احلرب للمرة األولى العديد من األسئلة :ما هي اجلروح التي
يجب أن أتوقعها؟ ما هي اإلصابات املميتة؟ ما هو عبء العمل اجلراحي املرتقب؟
فـي العديد من النزاعات ،يرتفع مستوى انشغال اجل ّراحني املدنيني فـي العناية بجرحى احلرب،
بالرغم من غياب أي خبرة عسكرية سابقة .بيد أن الدراسات الوبائية تبدي بوضوح اختالف
إصابات القتال عن إصابات املمارسة املدنية :اختالف سببيات  Aetiologyاإلصابة ومرضياتها
 ،Pathologyوجود إصابات ذات مس ّببات متعددة ،التأخر فـي الوصول إلى العناية ،وظروف
العمل القاسية ،مما يتطلب نظرة فلسفية مختلفة إلى املعاجلة.
ِـت الدراسات الوبائية أن تدبير جرحى احلرب يختلف عن تدبير
تُـثْـب ُ
الرضوح املدنية.
يجب أن ينظر ج ّراح احلرب نظر ًة جديدة إلى العناية السريرية
ّ
مؤشرات لتعريف أصناف اإلصابات ،وتختلف املؤشرات باختالف نوع النزاع،
مت ابتكار عدة
وباختالف طبيعة األسلحة املستخدمة :إماتة  Lethalityالعناصر اجلارحة ،التوزّع التشريحي
للجروح ،التأخر فـي العالج ،ويرِ ْد بني أهم املؤشرات ذِ ْك ُر الوفيات قبل الوصول إلى املشفى
والوفيات التي تلي العمل اجلراحي .يساهم اإلملام بدور هذه املؤشرات فـي حتديد عوامل
اخلطورة املؤ ِّثرة على نتيجة العالج اجلراحي وفـي حتديد املهارات االختصاصية املطلوبة:
اجلراحة العظمية ،الوعائية ،احلشوية ،الخ.
كما تؤثر أصناف اإلصابات املذكورة على أنشطة املشفى ،على عبء العمل اجلراحي ،وعلى
موحدة ملعاجلة املرضى.
اعتماد بروتوكوالت معيارية ّ
-٤
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املؤسسة
 ٢-٣-٥حتضير
ّ
املؤسسة املعنية ،سواء كانت اخلدمات الصحية العسكرية ،أو وزارة الصحة
تتحضر
كما يجب أن
ّ
ّ
العامة ،اللجنة الدولية أو أي وكالة إنسانية أخرى.

يتيح توحي ُد البروتوكوالت ،ومعرف ُة عبء العمل ،حتضي َر ع ّدةٍ مسبقة الصنع جتمع املع ّدات واألدوية
واملستلهكات ،يسهل توزيعها فـي احلاالت الطارئة مبثابة االستجابة السريعة الحتياجات مرتقبة
معروفة .كما يُسهِ ل هذا اإلعدا ُد املسبق عملي َة نصب مشفى جراحي ملعاجلة ضحايا احلرب.٥
َ
تعريف مجموعة اخلبرات املواتية لدى اجل ّراح املطلوب ،وتدريبَه أو تدريبَها
كما يشمل التحضي ُر
على فهم سياق العمل واملرضية  Pathologyوطريقة عمل املؤسسة التي سيعمل فيها ،وإخبا َره
بالبروتوكوالت السريرية السائدة.
تسـاعد معرفـة أصنـاف املرضـى القادمين إلـى املشـفى فــي تخطيـط
االسـتجابة :توظيـف املـوارد الطبيـة واملِلاك ،وتدريـب اجل ّراحين.

 ٣-٣-٥الكشف على اجلراحة :املتابعة
َ
الكشف على اجلراحة بالنظر إليها
تشمل متابع ُة نتائ َج تدبير املريض فـي سياق النزاع املسلح
من وجهة نظر وبائية  : Epidemiological approachإحصاء عدد املرضى ،وأصناف اجلروح،
والتوزّع التشريحي ،وآلية اإلصابة ،والفترة املنقضية منذ اإلصابة ،والوفيات التالية للعمل
اجلراحي ،وعدد العمليات اجلراحية وعدد مرات نقل الدم لكل مريض ،واملراضة ،الخ .هنالك
عدة أسباب للمتابعة والكشف.

٥

 إن كفاية اخلبرات اجلراحية أمر هام :ال ميكن اتخاذ «ضباب احلرب  »Fog of warواالرتباكواإلجهاد احلاصل إ ّبان النزاع املسلح ذريع ًة للجراحة السيئة .يجب احلفاظ على املعايير املهنية،
وحتى عندما تنحصر املوارد.
 يجب اختبار كفاية البروتوكوالت السريرية املستخدمة :يجب إدخال التغييرات استجابةللنتائج السيئة وغير املتوقعة .سيواجه العديد من اجل ّراحني مرضيات احلرب للمرة األولى فـي
ظروف ال تشبه ظروف عملهم العادية .فـي بعض األحيان ،يجب االلتزام بالبروتوكوالت بدقة
وصرامة ،وفـي أحيان أخرى ،تتطلّب األمور االستبداع والتكـ ّيف.

 يجب اختبار كفاية سلسلة العناية باملصابني :تساهم املعطيات املدونة فـي املشفى ،مع معطياتاملرحلة السابقة للمشفى ،فـي تقييم كفاءة تدابير اإلسعاف األولي فـي امليدان ونظام اإلخالء.
قد يشارك اجلراحون ،املدنيون منهم أو العسكريون ،فـي التدريب أو فـي املساعدة على إعداد
ٍ
بحالة أفضل ،وبأقصر وقت ،مما
برامج الرعاية السابقة للمشفى ،لتأمني وصول املصابني إليهم
يسهل عملياتهم اجلراحية ويضمن أفضل نتائج للمرضى.
 -دور اجلراحني فـي تطوير القانون الدولي اإلنساني وتطبيقه.

 -٥يحوي «جدول مواد اإلسعاف فـي احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر» قائم ًة تسرد الع ّدات املماثلة املستخدمة
فـي إنشاء مشفى جراحي ميداني ،فـي معاجلة مئة جرحى حرب فـي املشفى املعني ،وفـي إجراء العمليات اجلراحية لهم.
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اجلراح والقانون الدولي اإلنساني
٤-٣-٥
ّ

يُجمِ ع اجل ّراحون العاملون مع اللجنة الدولية على ضرورة جمع املعطيات ،ويجعلونها من واجب
االختصاصيني الصحيني «للوقاية ،ال لالكتفاء باملعاجلة» .تشمل املعطيات املجموعة ما يتعلق بتطبيق
القانون وقواعد السلوك فـي تسيير األعمال العدائية .وال ينفردون فـي رأيهم وعملهم هذا.
أ ّدى االختصاصيون الصحيون دوراً فعاالً فـي جمع املعطيات الوبائية من الدراسات السريرية،
احلجة اإلنسانية الدافعة إلى حظر استخدام أسلحة الليزر املس ّببة للعمى وحظر األلغام
لتشكيل
ّ
٦
األرضية املضادة لألفراد .

فـي امليدان ،تقوم بعثات اللجنة الدولية املرسلة إلى مناطق النزاع املسلّح مبتابعة التزام األطراف
املؤسسة لتفويض
املتقاتلة بالقانون الدولي اإلنساني .تدخل هذه املهمة فـي عداد العناصر
ّ
اللجنة الدولية فـي حماية ضحايا النزاع املسلّح ومساعدتهم ،وللدعوة إلى احترام قانون احلرب.
كل من املشفى ومن املرحلة السابقة للوصول إلى املشفى ،أن
يسع الدراسات الوبائية ،فـي ٍ
تساهم فـي حتديد بعض انتهاكات القانون الدولي اإلنساني .على سبيل املثال ،يسع اإلحصائيات
حرب ي ّدعي قاتلوهم أنهم لقوا
اخلاصة بالوفيات أن تساعد فـي الكشف عن إعدام أسرى
ٍ
ٍ
ٍ
سلسلة من احملادثات السرية مع الطرف
عندئذ اللجنة الدولية فـي
حتفهم فـي املعركة .تشرع
املتمادي وتدعوه إلى احترام املعايير اإلنسانية.
قد تقوم جهات أخرى مبحادثات مماثلة التزاماً منها مبسؤولياتها اإلنسانية .٧بيد أن اللجنة الدولية
حت ّذر إزاء إمكانية استغالل الدراسات اإلحصائية الوبائية والتالعب بها ألغراض سياسية.

اجلراح واملنشورات املختصة
٥-٣-٥
ّ

«ميكن تأويل اإلحصائيات لتُـ ْعرِ َب عما يُراد منها أن تقول» مث ٌل شائع مبتذل .لذلك ،يجب أن
ميحص اجل ّرا ُح املنشورات العديدة فـي جراحة احلرب ليفهم فحوى النص وليكشف عن تقصيره
ّ
وعن الفخاخ والعثرات فيه.

تتخذ معظ ُم املنشورات فـي جراحة احلرب شك َل دراسات تاريخية استعادية واسعة أع ّدها
ج ّراحون عسكريون يعملون فـي الدول املتقدمة ،ونورد فـي نهاية هذا الكتاب ،فـي فصل املراجع
املختارة ،بعض املراجع التي ال تتبع النمط املذكور .لم يتلق معظم اجلراحني تدريباً جيداً فـي
وسائل العمل اإلحصائية أو الوبائية ،كما يجهل اجل ّراحون املدنيون عاد ًة املصطلحات العسكرية.
لذلك يواجه اجل ّراح الذي يجابه ألول مرة جتربة العناية بجرحى احلرب ،ويباشر القراءة عن
املوضوع ،مفردات غريبة ونظرة منهجية مح ّيرة.

االختالفات
إضاف ًة إلى وجوه االختالف بني الرضوح احلربية والرضوح املدنية ،تتراكب الفوارق بني خبرة
اللجنة الدولية (ووكاالت إنسانية أخرى) ومنظمات وزارة الصحة العامة من جهة ،وبني خبرة
اخلدمات الطبية العسكرية التقليدية من جهة أخرى .يتناول ما تبقى من هذا الفصل بعضاً من
هذه االختالفات والفوارق.

 -٦على التوالي ،البروتوكول فـي أسلحة الليزر املسببة للعمى ( 1995البروتوكول الرابع من اتفاقية حظر أو تقييد استخدام بعض
األسلحة التقليدية التي ميكن اعتبارها سبب إصابات زائدة أو ذات تأثيرات غير مم ِ ّيزة  ،)1980واالتفاقية فـي حظر استخدام
األلغام املضادة لألفراد وخزنها وإنتاجها ونقلها وتدميرها  ،1997املعروفة باسم اتفاقية أوتاوا.
-٧
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٤-٥

أسئلة عامة فـي مناهج العمل Methodology

هنالك عدد من املسائل واملصاعب العائدة إلى كيفية إجراء الدراسات الوبائية
 .studiesيجب أن يكون اجل ّراح الذي يقرأ الدراسات املنشورة على إملام بتلك املسائل واملصاعب.

Epidemiological

 ١-٤-٥األعداد الكبيرة والصغيرة

تصح مقارنة معـطيات معركة واحدة مع معطيات
أوالً ،يجب إيضاح الظاهرة قيد الدراسة .قد ال
ّ
حروب تفوقها طوالً ،كما يصعب النظر إلى زمرةٍ قليلة من الناس مبثابة الع ّينة املم ّثـلة .يعتمد
معظم البروتوكوالت السريرية على أعداد كبيرة فـي حروب كبيرة .باملقابل ،يواجه اجل ّراح الفرد
املستمدة من التعامل مع جماعات
إصابات مفردة من معارك محددة .بالتالي ،قد تساهم اخلبرة
َّ
صغيرة فـي مساعدة اجل ّراح على حتضير مواجهة وضع جديد أو إصابات خاصة.

 ٢-٤-٥املشاكل املتعلقة بجمع املعـطيات
ينتشر االعتراف بصعوبة مواصلة تسجيل الرضوح فـي زمن احلرب .يساهم فـي تعقيد مهمة
تسجيل اإلحصائيات ك ٌل من اإلرهاق وضيق الوقت ،ونقص املِالك املد ّرب ،واألخطار الشخصية
املتع ّددة التي جتابه املِالك الطبي .قد يبدو أن امل َ
والوقت واجله َد املطلوبني ملتابعة
ِالك اإلداري،
َ
التوثيق واحلفظ الكامل ،عبارةٌ عن كماليات فـي فترة يعاني فيها املِالك اإلجها َد الناجم عن
العناية بإصابات القتال .فـي إحدى املقاالت عن املصابني األمريكيني إ ّبان حرب فيتنام ،واستناداً
سجل إحصائي ح َّرره األطباء فـي فيتنام لدى تخريج املرضى أو نقلهم،
إلى بيانات مستم ّدة من
ٍ
أدلى املؤلف بالتعليق التالي.
٥

«اعتـرف العديـد مـن األطبـاء الذيـن أ ّمنـوا تعبئـة هـذه االسـتمارات أنهـم
أجنـزوا العديـد مـن تلـك املهمـات فــي حالـة اإلجهـاد ،تطبيقـاً لألوامـر
سـجلوا املعطيـات اعتبـروا املهمة آنذاك
بـدون حمـاس ،وأن األطبـاء الذيـن ّ
عدميـة اجلـدوى .بالتالـي ،ميكـن الشـك بدقـة بعـض تلـك البيانـات»...
ر.م.هـاردواي .٨ III
إضاف ًة إلى مشاكل جمع املعطيات املذكورة فـي موضوع إحصائيات الصحة العامة ونزوح
السكان ،تظهر تناقضات وصعوبات أخرى عند إجراء حتليالت استعادية Retrospective
 analysisللمعطيات املستمدة من املشافـي.
 -ال تتجانس ك ّمياً ونوعياً البيانات املستمدة من مشاف مختلفة.

املسجلة فـي مجاالت معطيات القبول األولي وفـي
 ال تتطابق دائماً بيانات املريض الواحدّ
غرفة العمليات اجلراحية وفـي السجالت الطبية فـي جناح املتابعة.
 تكثر السجالت غير الكاملة فـي املشافـي ،أو حتوي أخطاء كتابية.ٍ
سلسلة عسكرية لتدبير اإلصابات فـي مراحل مختلفة
 تتراكب مشاكل تسجيل املعطيات فـيمن أعمال اإلخالء ،وتتجلّى الصعوبة فـي تسجيل نتائج املعاجلة املرحلية.
 قد يستعصي إيصال اجلرحى إلى الرعاية الطبية ۔ خاصة املدنيني منهم أو املقاتلني فـي حربأهلية أو إ ّبان حرب عصابات غير منتظمة ۔ ويجب أحياناً توصيلهم سراً.

 قد يختفـي املرضى من املشفى قبل إمتام عالجهم ،بسبب مخاوف شخصية أمنية. -ال تأتي العائالت دائماً مبوتاها للتسجيل.

كما ذكرنا آنفاً ،يجب أن نأخذ بعني االعتبار ظاهرة احلساسية السياسية والعسكرية املتعلقة
باملعطيات التي تسجل اإلصابات الرضحية .فـي بعض احلاالت ،عندما طلب أعضاء املِالك الصحي
«التجسس».
فـي اللجنة الدولية إحصائيات القبول من مدير مشفى ،ا َّت َه َمهم البعض بتهمة
ُّ

-٨

Hardaway RM III. Viet Nam Wound Analysis. J Trauma 1978; 18: 635 – 643
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 ٣-٤-٥األسئلة الهامة األولى :من يحصي من؟
حتتل املرتب َة األولى املشكل ُة العالية األهمية الكامنة فـي اختالف تعريفات الفئات الوبائية Epidemiological

 .categoriesتغ ّيرت بعض التعريفات العسكرية خالل القرن األخير أو اُستُـبْـدِ لَت مصطلحاتها
مبصطلحات أخرى .ابتكر الكثير من املؤلفني املدنيني الفئات الوبائية والتعريفات فـي مقاالت عن هذا
املوضوع .يختلف اختيار اجلماعة السكانية املستهدفة فـي الدراسة من مقالة إلى أخرى ،على الرغم
من أن جميع الدراسات املعنية يتناول اجلرحى إ ّبان احلرب عينها .تكثر هذه الصعوبات فـي الدراسات
االستعادية  Retrospective studiesالواسعة.
هناك أسئلة أولية هامة يجب أن يطرحها القارئ بالنسبة لكافة دراسات جراحة احلرب :من يحصي
من وأين؟ متى يدخل الشخص اجلريح فـي عداد اجلرحى؟ من هم املرضى املأخوذون بعني االعتبار
فـي مخرج ( Denominatorمقام) العدد الكسري أو فـي صورته ( Nominatorبسطه) فـي كل صيغة
أو معادلة؟

األسئلة الهامة األولى:

من يحصي من؟
متى يُعتبَر اجلر ُح جرحاً؟
من يوجد فـي صورة العدد الكسري ومن يوجد فـي مخرجه؟
من يحصي؟
تتم ّيز املشافـي املختلفة ۔ العسكرية ،العامة ،وغيرها (املشافـي التبشيرية  ،Mission hospitalsاملنظمات
غير احلكومية ،اللجنة الدولية) ۔ بأهدافها اخلاصة ومبهمتها وبسيرة عملها .جتمع كلُّها اإلحصائيات،
لكن غاياتها فـي اإلحصاء قد تختلف اختالفاً شديداً ،فتحصل على إحصائيات شديدة االختالف (أنظر
امللحق -5ألف قاعدة املعطيات اجلراحية لدى اللجنة الدولية).
يسع اجليوش التقليدية اجل ّيدة التنظيم أن تص ّرح عن عدد قتلى اجلنود وإصاباتهم املعجزة .إذ يجب
دفع رواتب التقاعد والتعويضات الدائمة ،وتتوفر املنظومات اإلدارية الالزمة للقيام بذلك .أما قوى
مؤهلة لتسجيل إحصائيات مشابهة بشكل كامل ،باستثناء
العصابات واملراكز الطبية املدنية فليست َّ
بعض احلاالت النادرة.
من الذي ُيحصى وأين؟
هل يُحسب عدد املصابني عند نقطة اإلصابة  ،Point of woundingأم فـي مراكز اإلسعاف األولي First

 ،aid postsأم عند املستوى األول من السلسلة ،أم فـي مشافـي اإلحالة  Referral hospitals؟ يرتبط
كامل عدد اجلرحى مبستوى الع ّد فـي السلسلة ،ومبا يحدث لهم بعد اإلصابة.

ليس اجلرحى الذين يصلون إلى املشافـي ۔ حيث جترى معظم الدراسات ۔ إال عـ ّيـن ًة خرجت من كامل
واقع احلرب.
املصابني ،وال مت ّثـل هذه الع ّينة كام َل ِ
متى يدخل الشخص اجلريح فـي عداد اجلرحى؟
تختلف دراسات املنشورات العسكرية فـي تعريف اجلرحى ،وحتى عندما تتناول احلرب عينها .لنذكر
على سبيل املثال مث ً
ال واحداً :احلرب العاملية الثانية .أعلن البيان الصحي اإلحصائي الذي أصدره
اجل ّراح العام للواليات أن عدد اجلرحى بلغ  724000جريح ،وعدد القتلى  228000قتيل بني القوات
األمريكية (مع ّدل الوفيات  .)%23.9أما التقرير الصادر عن املعاون العام فأعلن  593000مصاب فـي
القتال ،و 235000قتي ً
ال (مع ّدل الوفيات  .)%28.4استبعد التقرير األخير املصابني بجروح طفيفة .٩ال
تشير دائماً التحاليل االستعادية  Retrospective analysisإلى فحوى العدد املستخدم.

ال توضح دائماً
الدراسات شرط استبعاد اجلروح الطفيفة أو اخلفيفة عن احلسابات أو أخذها بعني
ُ
ً
ً
جرح مفتوح
االعتبار .لنضرب مثال واضحا :ال مقارنة بني تشريط فروة الرأس  Scalp lacerationوبني ٍ
يصل إلى الدماغ .يجب أن ينتبه القارئ إلى صعوبة التمييز ،فـي العديد من األحيان ،بني اإلصابات غير
النافذة وبني اإلصابات النافذة فـي الرأس والصدر والبطن .يتيح استخدام منظومة الصليب األحمر
لتقييم اجلروح التمييز بينها (انظر الفصل الرابع).
وبشكل مشابه ،ال حت ّدد دائماً دراسات التوزّع التشريحي  Anatomic distributionللجروح ،أو دراسات
العناصر اجلارحة ،أو دراسات التأخير فـي إخالء اجلرحى ،طريقة تعداد املؤلفني :هل يتناولون الناجني
فقط ،أم ينظرون إلى كامل إصابات القتال ،مما يشمل فئتي املتوفني والناجني اجلرحى.

-٩
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 ٤-٤-٥بعض التعريفات :اجلرحى واملوتى
يورد اجلدول  2-5بعض التعريفات الوبائية
لتوحيد إفادات القوات املسلحة التابعة للواليات املتحدة األمريكية.

Epidemiological definitions

قُ ِـتـل فـي املوقع

األساسية املعتمدة

من مات إثر إصابات القتال قبل الوصول إلى مركز طبي،

(Killed in action (KIA

ُيـقا َرن أعضاء هذه الفئة باملدنيني املتوفني عند قدومهم (Dead on arrival (DOA

(Wounded in action (WIA

من ُج ِرح وبقي على قيد احلياة حتى وصوله إلى مركز طبي مزود مبعالج قادر على دعم حياة
املصاب رضحي ًا ،سواء سبـق املركزُ املشفى أو كان مشفى.

(Died of wounds (DOW

ُج ِر َح أثناء القتال ( )WIAومات إثر جروحه فيما بعد.

ُج ِـرح فـي املوقع

مات إثر جروحه

عاد إلى اخلدمة Returned to duty
 (RTD) Dأو ُز ِّو َد ببطاقة لغرض التسجيل
فقط Carded for record only
()CRO

وفيات املشفى Hospital mortality

ُج ِر َح لكن لم يبق فـي املشفى وعاد إلى اخلدمة الفعلية خالل  72ساعة.
قد تشمل هذه الفئة مرضى تسجلوا فـي مرحلة سابقة للمشفى :حصل على بطاقة لغرض
التسجيل فقط ال لغرض اإلخالء.
مات بعد العمل اجلراحي فـي مركز جراحي.

املوحدة التي تستخدمها القوات املسلحة التابعة للواليات املتحدة األمريكية
اجلدول  2-5التعريفات الوبائية ّ

١٠

جتربة اللجنة الدولية
فـي كيسانغاني ،وهي مدينة ت ُع ّد  600000نسمة فـي أقاصي غرب جمهورية كونغو الدميوقراطية،
نشب قتال عنيف فـي حزيران عام  ،2000ودام العنف مدة  7أيام .بعد انقضاء أسبوع على
سجلت 1691
سجل مندوبو اللجنة الدولية عند زيارتهم املدينة أن  4مشاف و 62عيادة ّ
ذلكّ ،
ُ
خْ
لي معظم مصابي
أ
بينما
مدنيني،
90
من
(أكثر
املشفى
فـي
العناية
قيد
منهم
369
كان
جريحاً،
%
َ
املقاتلني) .أما بقية املصابني فكانوا حتت الرعاية املتنقلة (اجلوالة)  .Ambulatory careاستحال
املسجلني  ،2393من بينهم
حتديد عدد القتلى .بعد انقضاء ما يقارب الشهر ،بلغ عدد املصابني
َّ
 248مصاب فـي املشفى .كانت جروح معظم هؤالء سطحية لدرجة عالية ،ولو عاشوا فـي بيئة
ريفية بعيدة عن مركز صحي ملا قدموا ملشفى أبداً .يعادل هؤالء املدنيون فئة العسكريني العائدين
للعمل  RTDوفئة املز َّودين ببطاقة لغرض التسجيل فقط .CRO

٥

خالل تسعة أشهر ونصف الشهر فـي بيروت ،عام  ،1976عالج مشفى اللجنة الدولية امليداني
 1289جريحاً حربياً فـي عياداته اخلارجية ،وعالج  696جريحاً آخر فـي املشفى .بصورة مماثلة،
شهدت مونروفيا ،ليبيريا ،عام  2003خالل ثالثة أشهر من حرب املدن  2588مريضاً ،فرزهم
فريق جراحي تابع للجنة الدولية ،ولم يدخل منهم املشفى سوى  1015مريضاً.

تخبرنا هذه األمثلة الكثير ع ّما يحدث اجتماعياً فـي الرعاية الطبية أثناء النزاع املسلح ،وعن
تأثيره على النتائج اإلحصائية .فـي حرب املدن ،يقصد املصابون املقيمون فـي املدينة مراكز
سجلون فـي عداد جرحى احلرب .يذهب
العالج الطبي ،حتى لو كانت جراحهم طفيفة ،فيُ َّ
اجلميع إلى املشفى! وتتعدد أسباب ذهابهم إلى املشفى أو العيادة :تط ّور عادات تط ّبب سكان
املدينة الذين اعتادوا تو ّفر الرعاية العالجية ،احلاجة للطمأنة وللبقاء فـي مأوى آمن ،أمل
احلصول على تعويضات مالية لكافة اجلرحى ،البحث عن دعم نفسي اجتماعي بسيط للسكان
املدنيني املصدومني.
قد ال تُ ْعرب كثرة عدد املرضى ،املصابني بجروح طفيفة ،فـي املشافـي والعيادات ،عن حقيقة
مدى عبء العمل اجلراحي .بيد أن العبء املترتب على قسم اإلسعاف (الفرز واإلسعاف األولي)،
وعلى الرعاية التمريضية (تضميد اجلروح) ،وعلى الوظائف اإلدارية غير الطبية (اإلدارة،
التسجيل ،الغسيل واملطبخ) يؤدي إلى إغراق اإلمكانيات .فـي تلك الظروف ،يصبح التحليل
ال (حالة مونروفيا) أو شبه مستحي ً
اإلحصائي صعباً ومم ً
ال (حالة كيسانغاني).

Holcomb JB, Stansbury LG, Champion HR, Wade C, Bellamy RF. Understanding combat casualty care -١٠
statistics. J Trauma 2006; 60: 397 – 401
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 ٥-٤-٥النتائج السريرية والتشغيلية والقانون الدولي اإلنساني
هنالك عدد من العناصر السريرية والتشغيلية التي تتم ّيز باألهمية من وجهة نظر القانون
الدولي اإلنساني.
 -١بالنسبة للجيوش ،ميتاز ك ٌل من كامل عدد املصابني (اجلنود املُب َعدين عن املشاركة الفعالة فـي
القتال أو فـي اخلدمة) ومن إجمالي إماتة امليدان ( Overall lethalityالذي يساوي حاصل قسمة
عدد موتى القتال على كامل عدد املقاتلني  )Case Rate Fatality = CFRباألهمية من وجهة نظر
التخطيط الطبي وتوظيف موارد القتال.
بالنسبة للبنى الصحية املدنية ،ال مي ّثل عدد الضحايا الكامل إال أحد مقاييس عبء احلرب
اجتماعياً واقتصادياً ،وأحد مقاييس عواقب تص ّدع املجتمع إنسانياً.

 -٢يساهم تعداد القتلى فـي املوقع ( Killed in action (KIAفـي حتديد إماتة  Lethalityاألسلحة ونوعية
القتال .ينظر القانون الدولي اإلنساني فـي إماتة  Lethalityأنظمة األسلحة وفـي تسيير القتال.

 -٣يساهم تعداد القتلى فـي املوقع ( Killed in action (KIAوتعداد املوتى إثر جراحهم
 )DOW) woundsفـي قياس كفاءة سلسلة اإلخالء  ،Evacuationالتي ترتبط بإمكانية الوصول إلى
اجلرحى ،بالرعاية املالئمة املو َّفرة لهم قبل وصولهم إلى املشفى (فرز اجلرحى فـي امليدان Field triage
واملعاجلة األولية  ،)Initial treatmentوبسوقيات  Logisticsالنقل (طول فترة إخالء اجلرحى وإمكانية
وصولهم إلى املشفى) .يُفت َرض ضما ُن وصول املِالك الصحي إلى اجلرحى ،كما يُفت َرض ضما ُن نقلهم
إلى املراكز الطبية ،تطبيقاً للحماية التي مينحهم إياها القانون الدولي اإلنساني.
Died of

 -٤ترتبط كفاية العالج الطبي بكفاءة نظام اإلخالء ،وبآليات اإلصابة (حروق ،انفجارات ،جروح
نافذة ،ألغام مضادة لألفراد ،الخ ،).وبكفاءة املشفى .يؤدي ك ٌل من عدد املوتى إثر جراحهم
 ،)DOW) woundsومن مع ّدل وفيات املشفى  ،Hospital mortalityدو َر املؤشرات األساسية .كما ينظر
أيضاً القانون الدولي اإلنساني فـي العواقب الطبية الناجمة عن منظومات األسلحة.
 -٥تؤدي مختلف مؤشرات الوفيات دوراً عالي األهمية .بيد أنها ال تنبئ بشيء عن شدة اإلصابة لدى
الناجني ۔ العجز  Disabilityواملراضة  Morbidityبينهم ۔ أو عن عبء العمل اجلراحي الذي قد يؤثر تأثيراً
جسيماً طويل األمد على السكان املدنيني وعلى البنى الصحية .يع ّبر ك ٌل من عدد العمليات اجلراحية لكل
مريض ،ومع ّدالت اإلنتان ،ومع ّدالت البتر ،وطول فترة البقاء فـي املشفى  ،Hospitalizationأفضل تعبير
عن شدة اإلصابة وعن عبء املشفى الناجم عن جرحى احلرب .ينظر القانون الدولي اإلنساني مباشر ًة
فـي العواقب اإلنسانية الناجمة عن التأثيرات املذكورة.
Died of

٥-٥

سببيات Aetiology

اإلصابة

 ١-٥-٥ضروب سياق القتال

تؤثر طريقة تسيير القتال تأثيراً كبيراً على أصناف اجلروح التي يشاهدها اجلراح ،كما تؤثر على توزّع
اإلصابات تشريحياً ،مما يؤثر تأثيراً جلياً على عبء العمل فـي املشفى .يؤدي انتشار استخدام األلغام
املتفجرة املضادة لألفراد فـي حروب العصابات ،وفـي مكافحة العصيان ،إلى تع ّدد رضوح بتر الساق.
وينجم عن املجابهة جسماً جلسم ،باستخدام بنادق القتال ،تزايد عدد جروح الطلقات النارية بإصابات
يسبب القصف املدفعي عن بعد جروحاً متعددة ناجمة عن الشظايا ،تكثر بينها
جسيمة مفردة .بينما ّ
ً
اجلروح السطحية .شهدت احلروب الرئيسية املعاصرة حتوال من جروح الطلقات النارية إلى جروح
الشظايا فـي معظم الضحايا.
فـي الصراعات الطائفية ،ينخرط مقاتلو بعض املجتمعات فـي حرب تقليدية تستخدم النصال الطويلة
ٍ
عندئذ جروح القطع فـي الرأس والعنق واألكتاف ،بينما حتتل الدو َر
العريضة كالسواطير .تهيمن
إصابات فـي سواعد الضحايا الذين حاولوا حماية أنفسهم .فـي مناطق أخرى ،تؤدي سهولة
الثاني
ٌ
احلصول على األسلحة الصغيرة إلى تسيير القتال «التقليدي» وغزوات نهب املواشي باستخدام بنادق
الكالشينكوف .47-AK
تتنوع أنظمة األسلحة املتوفرة لدى األطراف املتقاتلة .تلجأ اجليوش التقليدية التابعة للدول
املتقدمة إلى القصف اجلوي فض ً
ال عن املدفعية واملدرعات ،ويكثر تزويد جنودها املشاة مبع ّدات
حماية شخصية .بينما متيل اجليوش التقليدية التابعة لدول منخفضة الدخل إلى االعتماد
على املشاة واملدفعية .تعتمد تشكيالت العصابات الريفية على إعداد الكمائن باألسلحة النارية واأللغام،
أما حرب العصابات فـي املدينة فهي عبارة عن قتال شوارع ،يستخدم معظمها البنادق والقنابل
الصاروخية ،ومدافع الهاون قصيرة املدى فـي بعض األحيان .من املمكن أن تتغير منظومات السالح
املتوفرة لدى املقاتلني فـي سياق احلرب.
104
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تتراكب شدة القتال ،هجومياً كان أم دفاعياً ،مع الهزمية أو النصر فـي معركة مع ّينة ،وأعداد
وحدة القتال املشتبكة فعلياً ،مع النسبة املئوية للجنود املعرضني فع ً
ال للقتال ،لتفرض تأثيرها على
مختلف إحصائيات املصابني فـي القتال.

العواقب السريرية الناجمة
ترتبط أعداد اجلرحى والقتلى املدنيني والعسكريني ،كما ترتبط مختلف أعدادهم النسبية،
ارتباطاً وثيقاً باستراتيجية القتال وبتكتيكات العمليات القتالية ،مبوقع القتال جغرافياً ،بإمكانية
الوصول إلى الرعاية الطبية ،وباجلهة املنتصرة أو املغلوبة.
تعريفات فـي منظومات األسلحة :املنهجية Methodology

يظهر بعض االرتباك فـي املنشورات اجلراحية بسبب اختالف التعريفات والفئات الدالة على
العوامل اجلارحة وعلى آليات اإلصابة :لم يتم االتفاق على معايير عاملية.

تشمل «األلغا ُم األرضي ُة» األلغا َم املضادة للدبابات  Anti-tank mines ATMواأللغا َم املضادة لألفراد
 ،Anti-personnel mines APMوال مي ّيز املؤلفون عاد ًة بني هذين النوعني .قد تؤدي األلغام
املضادة للدبابات دور العامل اجلارح ،بيد أن آلية اإلصابة قذ تتخذ شكل رضح النسف  ،Blastأو
الرضح الكليل  ،Bluntأو احلرق  ،Burnأو نفاذ الشظايا  .Penetrating fragmentsقد تتخذ األلغام
املضادة لألفراد شكل العبوة الناسفة  Blastأو شكل العبوة املتشظية  .Fragmentationتختلف
شدة اإلصابة ارتباطاً بآليات اإلصابة وبسببياتها ،ولكن يستعصي أحياناً حتديد تلك املسائل
انطالقاً من الفئات املذكورة فـي الدراسة املعنية.

كثيراً ما تشمل فئة «اجلروح الناجمة عن الشظايا» اإلصابات الناجمة عن القذائف والقنابل اليدوية
إضاف ًة إلى األلغام املضادة لألفراد .بيد أن وجوه االختالف بينها هامة من وجهة نظر التدبير
اجلراحي .فـي العديد من األحيان ،ال تتطلب اجلروح الصغيرة السطحية ،الناجمة عن شظايا مسبقة
التشكيل منطلقة عن قنبلة يدوية ،أي معاجلة جراحية؛ بينما تنقلب اآلية متاماً إن نشأت الشظايا
عن األلغام املضادة لألفراد (انظر الفصل العاشر) .يدل اجلدول  3-5على التوزّع التشريحي للجروح
ارتباطاً بنوع املقذوف ،بنا ًء على معطيات ٍ
عدد من النزاعات املسلّحة.

٥

غيرها %

الرصاص %

الشظايا %

احلرب العاملية األولى (احللفاء الغربيون)

39

61

احلرب العاملية الثانية (احللفاء الغربيون)

10

85

5

كوريا (الواليات املتحدة األمريكية)

7

92

1

الهند الصينية (فرنسا)

62

38

اجلزائر (فرنسا)

71

23

بورنيو (اململكة املتحدة)

90

9

1

لبنان .بيروت  1975۔ 86

49

36

14

أيرلندا الشمالية

55

22

20

جزر فوكالند /مالفيناس (اململكة املتحدة)

32

56

12

تايالند 1981

38

20

)APM) 42

لبنان ( 1982إسرائيل)

12

53

35

لبنان مخيم برج البراجنة لالجئني  1986۔ 87

20

60

20

إريتريا 91-1988

33

63

)APM) 2.2

البوسنة والهرسك :سرايفو  1992۔ ( 96فرنسا)

59

37

)APM) 4

البوسنة والهرسك ( 1993البوسنة والهرسك)

49

46

5

كرواتيا  1991۔ ( 93كرواتيا)

25

70

)APM) 6

يوغوسالفيا  1991۔ ( 92يوغوسالفيا)

41

2

)APM) 52

الصومال :مقديشو ( 1992طائرة مروحية للواليات املتحدة)

55

31

14

اجلـدول  3-5تـوزع جرحـى احلـرب ارتباطـ ًا بسـببيات اإلصابـة :أمثلـة تاريخيـة مقبولـة بصـورة عامـة .يشـمل بعـض األمثلـة األلغـام
األرضيـة املضـادة لألفـراد .يـدل اسـم البلـد احملصـور بين قوسين علـى مصـدر املعلومـات ،انظـر املراجـع املختـارة.
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 ٣-٥-٥إحصائيات اللجنة الدولية
عملت فِ َرق جراحة اللجنة الدولية فـي العديد من ضروب سياق احلرب والقتال .يُظهِ ر اجلدول
 4-5آليات اإلصابة فـي ضروب (أمناط) مختلفة من الصراع.
العدد

الشظايا %

الرصاص %

األلغام %

40

8

92

-

كابول

6,244

52

29

19

كاو-ي -دانغ

1,067

22

16

63

قندهار

1,159

24

50

26

186

44

35

22

بيشاور

4,340

42

23

35

كويتتا

6,570

33

39

28

12,196

10

87

2

867

38

62

-

املشفى
بوتار

نوفيه اتاجي

لوكيشوكيو
 JFKالتذكاري فـي مونروفيا

اجلدول  4-5سببيات جرحى احلرب فـي عدد من مشافـي اللجنة الدولية

الشكل 3-5
يؤدي اختالف أساليب القتال إلى اختالف التوزّع
التشريحي ملس ّببات اجلروح.

جند أقصى أشكال توزّع آليات اإلصابة فـي هذه النزاعات الشديدة االختالف ،وتظهر فـي
أعداد اإلحصائيات املسجلة فـي مختلف املشافـي (الشكل  .)3-5شهد جنوبي السودان نشوب
حرب العصابات فـي بيئات شبه صحراوية وساحلية ومستنقعية قصبية (مشفى لوكيشوكيو
فـي شمال كينيا) حيث جنم معظم اإلصابات عن الرصاص ( .Gunshot wounds (GSWكان
القتال فـي مونروفيا ،ليبيريا ،عبارة عن صراع غير منتظم فـي املدن (مشفى  JFKالتذكاري).
بينما كان املرضى الواصلون إلى مشفى كاو-ي -دانغ فـي تايالند قد أصيبوا فـي سياق حرب
عصابات ريفية نشبت فـي غابات كمبوديا وأدغالها ،انتشر فيها استخدام األلغام األرضية
املضادة لألفراد .بال جدل ،تتفاوت فئات املرضية املشاهدة فـي املشافـي الثالثة املذكورة.
100%
80%
60%
40%
20%
0%

كاو-إي-دانغ -تايالند

٦-٥

لوكيشوكيو -كينيا

التذكاري فـي مونورفيا –

ليبيريا

الغام و غيرها

اجلروح وتوزّ عها التشريحي

شظايا

طلق
ناري

ما تفتأ تتغ ّير سبب ّيات  Aetiologiesاجلروح ،كما يختلف توزّعها التشريحي ،ارتباطاً بتط ّور أنظمة
األسلحة اجلديدة ،ومع ّدات احلماية الشخصية (الدروع اجلسدية) ،وطبيعة القتال .بيد أن
َهـيْ َمنة إصابات األطراف ما زالت الظاهرة الثابتة الوحيدة فـي جدول إصابات الناجني .يؤدي
هذا التوزّع دوراً هاماً فـي حتديد عبء العمل اجلراحي.

وتعرضه لإلصابة
 ١-٦-٥اجلسم
ّ

يختلف تع ّرض اجلسم لإلصابة باختالف نوع السالح:
 األلغام الناسفة املضادة لألفرادالنمط األول  APMلغم مضاد لألفراد).

Anti-personnel blast mines

تضرب الساقني (إصابة من

 ميادة  Manipulationاأللغام (رفعها أو وضعها يدوياً) تؤدي إلى إصابة األطراف العلوية والوجهوالصدر (إصابة  APMمن النمط الثالث) كما شرحنا فـي الفصل الثالث.
 -األجهزة املتشظية
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Fragmentation devices

توزّع إصاباتها على كامل اجلسم بشكل عشوائي.

وبائيات ضحايا الحرب

كما يختلف تع ّرض اجلسم لإلصابة باختالف منط القتال والنشاط العسكري:
املوجهة
 طلقات القنّاصَّ

Aimed sniper fire

تستهدف الرأس أو الصدر.

 حرب اخلنادق  Trench warfareتع ّرض الرأس خاص ًة ،وتؤدي إلى جروح مش ِّوهة فـي الوجه،كما حدث ذلك فـي احلرب العاملية األولى فأسفر ع ّما اشتهر فـي فرنسا باسم الشدق املكسور
«.»gueule cassée
 أنشطة املراقبة واالستطالع الوظيفيةاحتمال خطر اإلصابة فـي الرأس والعنق.

Purposeful observation and lookout activities

تزيد

تعديل
باملقابل ،يؤدي حتسني اخلوذات ،والدروع اجلسدية التي تغطي الصدر وأعلى البطن ،إلى
ٍ
ف ّعال فـي نسبة تع ّرض املناطق التشريحية املذكورة.

املقذوفات اإلصابات بشكل عشوائي .جرت العادة
املوجهة ،تس ّبب
باستثناء طلقات القناص
ُ
ّ
على تقييم التع ّرض لإلصابة فـي القتال باستخدام النسبة املئوية ملساحة مناطق اجلسم ،وفقاً
للطريقة املط ّبقة فـي تقييم احلروق ،بعد النظر فـي الضرورات العائدة إلى وظائف اجلنود فـي
القتال (اجلدول  .)5-5عند مقارنة توزّع اإلصابات بتوزّع احلروق ،جتدر اإلشارة إلى فرط
احتمال تع ّرض الرأس واألطراف فـي القتال.
الرأس
تع ّرض اجلسم فـي القتال %
تقييم املساحة (احلروق) %

العنق
12

9

1

الصدر

البطن

األطراف

16

11

61

18

18

54

املعرضة فـي القتال .١١
اجلدول  5-5النسبة املئوية بني مساحة اجلسم وبني املساحة ّ

٢-٦-٥

بعض التعريفات واملنهج Methodology

٥

العلمي املعتمد

اتّسم توزّع اجلروح تشريحياً
ٍ
بثبات ملحوظ طوال القرن األخير .بيد أن اإلبالغ عن اإلصابات
تفاوت فـي االختالف .إذ ال تذكر بعض الدراسات سوى موقع اإلصابة األولى إن تع ّددت
دراسات أخرى فئة «إصابات متعددة» .وحتصي بعض الدراسات اجلروح
اإلصابات ،بينما تشمل
ٌ
وال حتصي اجلرحى ،مما يؤدي إلى عدد مواقع إصابة يفوق عدد اجلرحى .يهمل العديد من
الدراسات تعريف طريقة اإلحصاء بشكل واضح .فـي بعض التقارير ،ال يتناول اإلحصاء سوى
الناجني ،بينما تشمل دراسات أخرى كامل عدد املصابني فـي القتال (القتلى فـي املوقع Killed in
 action KIAواملصابني فـي املوقع  .)Wounded in action WIAكما تهمل هذه الدراسات إيضاح
املنهجية املعتمدة.
موحداً للمناطق التشريحية .إذ تختلف تعريفات املناطق التشريحية باختالف
ال جند تعريفاً ّ
معيار عاملي فـي هذا الصدد .تكتفـي بعض الدراسات بتسجيل إصابة
الدراسات ،فـي غياب
ٍ
فـي «اجلذع  ،»Torsoأو فـي احلوض  Pelvisواألرداف  ،Buttocksمبثابة ٍ
فئة مم ّيزة عن البطن
 ،Abdomenفـي حني جتمعها دراسات أخرى مع البطن .لتأمني الدقة ،يجب متييز فئات الرأس
والوجه والعنق متييزاً واضحاً ،وال يحصل ذلك إال نادراً .متثل هذه اإلصابات األخيرة مشاكل
سريرية شديدة االختالف ۔ إصابة رضحية  Traumaticفـي الدماغ ،اختناق  ،Asphyxiaنزيف
 Haemorrhage۔ ويوافقها درجات إماتة  Lethalityمتفاوتة.

اإلحصائيات
عالوة عن ذلك ،ال يدل التوزّع التشريحي إال على خطر محتمل .وكثيراً ما تشمل
ُ
البدائية اجلرو َح السطحية التي ال تدل على حقيقية عبء العمل فـي املشفى أو على ما يه ّدد
فضل الفص ُل بني اجلروح النافذة واجلروح غير النافذة
احلياة والطرف .وفقاً ملا ذكرنا أعاله ،يُ َّ
فـي املناطق احليوية :الرأس ،الصدر ،والبطن .حتاول منظوم ُة الصليب األحمر لتقييم اجلروح
َ
RCWS
مبسط.
ضبط هذه املسائل بشكل ّ

-١١

Carey ME, 1987
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جــراحــة الـحـرب

 ٣-٦-٥النتائج التاريخية
حلرب واحدة ،ارتباطاً
يجد القارئ الذي يتصفح املنشورات املختصة أرقاماً شديدة االختالف
ٍ
باملصدر واملنهجية .قد ينتج عن ذلك خيبة أمل القارئ .مع هذا ،يعرض اجلدول  6-5بعض
التقديرات التقريبية التاريخية .تهيمن جروح األطراف ،إذ تتراوح نسبتها بني  %50و.%79
الرأس
والعنق %

جروح أخرى
وجروح
متعددة %

الصدر %

البطن %

األطراف%

احلرب العاملية األولى (احللفاء الغربيون)

17

4

2

70

7

احلرب العاملية الثانية (احللفاء الغربيون)

4

8

4

79

9

احلرب العاملية الثانية (االحتاد السوفييتي)

19

9

5

67

-

كوريا (الواليات املتحدة األمريكية)

17

7

7

67

2

فيتنام (الواليات املتحدة األمريكية)

14

7

5

74

-

بورنيو (اململكة املتحدة)

12

12

20

56

-

أيرلندا الشمالية

20

15

15

50

-

احلرب بني العرب وإسرائيل ( 1973إسرائيل)

13

5

7

40

31

تايالند 1981

10

12

4

66

8

جزر فوكالند /مالفيناس (اململكة املتحدة)

16

15

10

59

-

لبنان ( 1982إسرائيل)

14

5

5

41

34

لبنان :مخيم برج البراجنة لالجئني  1986۔ 87

النزاع

12

16

18

54

-

حرب اخلليج ( 1991اململكة املتحدة)

6

12

11

71

*()32

حرب اخلليج ( 1991الواليات املتحدة األمريكية)

11

8

7

56

**()18

أفغانستان (االحتاد السوفييتي)

16

12

11

61

-

الشيشان ( 1995روسيا)

24

9

4

63

-

الصومال :مقديشو ( 1992الواليات املتحدة األمريكية)

20

8

5

65

**()2

كرواتيا  1991۔ ( 93كرواتيا)

15

11

4

69

1

يوغوسالفيا  1991۔ ( 92يوغوسالفيا)

21

9

8

62

**()23

كرواتيا ( 1991يوغوسالفيا)

12

15

8

65

-

البوسنة والهرسك ( 1992يوغوسالفيا)

14

15

9

62

-

البوسنة والهرسك ( 1993البوسنة والهرسك)

19

16

11

53

-

البوسنة والهرسك :سرايفو  1992۔ ( 96فرنسا)

11

11

14

61

3

البوسنة والهرسك :تفجير سوق فـي سرايفو 1995

13

13

12

62

-

إريتريا  1988۔ 91

20

9

6

63

2

قاعدة املعطيات اجلراحية فـي اللجنة الدولية

12 5

.

7.2

7.8

65.5

7

املتوسط اإلجمالي

~15

~10

~7

~65

*جروح األرداف والظهر ۔ كافة إصابات الشظايا املتعددة ۔ مصنّفة فـي فئة مم ّيزة.
**جروح متعددة.
اجلـدول  6-5التـوزّ ع التشـريحي للجـروح اجلسـيمة .تشـمل بعـض اإلحصائيـات القتلـى والناجين ،وتشـمل إحصائيـات أخـرى اإلصابـات
الطفيفـة .يـدل اسـم البلـد احملصـور بين قوسين علـى مصـدر املعلومـات ،انظـر املراجـع املختـارة.

 ٤-٦-٥نتائج اللجنة الدولية
بشكل وثيق،
توافق جترب ُة فِ َرق اللجنة الدولية اجلراحية جترب َة اجلراحني فـي حروب أخرى
ٍ
خاص ًة عند النظر فـي منط النزاع (اجلدول  .)7-5يعاني الكثير من املرضى من إصابات
متعددة .يبدي اجلدول توزّع اإلصابات تشريحياً ،ال توزّع املرضى .بالتالي ،يفوق عد ُد اإلصابات
عد َد املرضى .بيد أن التعداد ال يحصي سوى جرح واحد لكل منطقة تشريحية.
مي ّيز اجلدول بني فئات احلوض واألرداف ،الظهر ،والنسيج الرخو .وال مي ّيز اجلدول بني فئات
الرأس والوجه والعنق.
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املشفى

العدد

الرأس والعنق%

الصدر%

البطن%

احلوض واألرداف%

الظهر واألنسجة
الرخوة%

الطرف
العلوي%

الطرف
السفلي%

األطراف مجتمعة%

كابول

8,804

15

9

10

4

3

24

35

59

كاو-ي-دانغ

1,660

15

8

7

4

3

24

39

63

بيشاور

6,840

18

8

6

5

3

25

35

60

قندهار

1,396

11

9

11

3

2

24

40

64

كويتا

9,373

15

9

8

5

3

24

36

60

بوتار

45

16

7

2

-

2

31

42

73

نوفيه اتاجي

210

10

3

7

2

3

26

50

76

لوكيشوكيو

14,203

7

8

3

7

3

29

44

73

مونروفيا

904

14

13

4

4

-

21

43

64

اجلدول  7-5توزّ ع اجلروح تشريحي ًا فـي عدة مشاف تابعة للجنة الدولية التي عملت على خدمة ضحايا أمناط مختلفة من القتال

 ٥-٦-٥إصابة األنسجة األولية

يتيح النظر فـي التوزّع التشريحي للجروح ،وفـي حتليل إصابة األنسجة األولية ،تقيي َم عبء العمل
اجلراحي .فـي كال املعيارين ،تهيمن جروح األطراف ،بينما تش ّكل جرو ُح األنسجة الرخوة وكسو ُر العظام
الطويلة ُم ْعظ َم اإلصابات فـي جميع اإلحصائيات املنشورة .إن إحصائيات فريق معطيات اجلروح فـي
حرب فيتنام  ١٢ WDMETبليغة فـي إعالمها (اجلدول ،)8-5شأنها شأن إحصائيات املشفى العسكري
التحليالت اجلرو َح غير النافذة
امليداني الفرنسي فـي سرايفو  1992۔ ( 1996اجلدول  .)9-5تشمل هذه
ُ
فـي املناطق احليوية.
األنسجة الرخوة (خاصةً فـي األطراف)

%47

األنسجة الرخوة (خاصةً فـي األطراف)

%56

األطراف (كسور العظم الطويل)

%26

األطراف (كسور العظم الطويل)

%22

البطن

%8

البطن

%14.5

الصدر

%4

الصدر

%11

العنق

%2

الوجه والعنق

%6

الوجه

%6

الرأس

%6

الرأس

%2

األوعية احمليطية

%6

متعددة

%5

متعددة

%6

اجلـدول  9-5تـوزع اجلـروح وفـق اإلصابـة النسـيجية األوليـة
١٤
(املشـفى العسـكري امليدانـي الفرنسـي فــي سـرايفو)

٥

اجلـدول  8-5تـوزع اجلـروح وفـق اإلصابـة النسـيجية األوليـة
١٣
(الواليـات املتحـدة األمريكيـة)

نتائج اللجنة الدولية
فـي املشافـي الداخلة فـي قاعدة معطيات اللجنة الدولية ،حيث كان اإلخالء صعباً بالنسبة
للعديد من املرضى ،وحيث لم يتك ّبد الكثير ممن أصيب بجروح طفيفة فـي األنسجة الرخوة عنا َء
الذهاب إلى املشفى ،ش ّكـلت إصابات األنسجة الرخوة رغم ذلك نسبة  %36من اجلروح ،كسور
األطراف  ،%46واجلروح احليوية املركزية .%20 Vital central wounds
يثبت العديد اآلخر من تقارير اللجنة الدولية هذه النتائج (اجلدولني  10-5و.)11-5
بولية تناسلية

Urogenital

العظام واملفاصل
الصدر Chest
الدماغ والنخاع الشوكي

Brain and spinal cord

%5

العظام واملفاصل

%9
%3

فكية وجهية Maxillo-facial

%3

العني ،األذن الداخلية

%2

غيرها Other

%1

Eye, inter ear

األنسجة الرخوة Soft tissues
Bones and joints

%33
%33

وعائية Vascular

%11

األعصاب احمليطية

%11

Peripheral nerves

األعضاء املجوفة فـي البطن

Abdomen hollow organs

األعضاء غير املجوفة فـي البطن
Abdomen solid organs

%17
%9

اجلدول  10-5توزّع اجلروح وفق اإلصابة النسيجية ،املرضى املدخلني فـي مشفى اللجنة الدولية امليداني ،بيروت .)696=N( 1976

١٥

 -١٢فـــي املنشــورات العســكرية ،وضع فريق معطيات اجلروح وفعالية الذخائر ،التابع للواليات املتحدة ،معياراً ذهبياً فـــي جمع
ـاك إداري وافــر تســجي ً
املعطيــات .حيــث أ ّمــن مِ ـ ٌ
ال دقيقـاً ومنهجيـاً للمعلومــات عــن  7989مريــض إ ّبــان حــرب فيتنــام مــن ســنة
 1967 Bellamy RF. Combat trauma overview. In: Sajtchuk R, Grande CM,إلــى  .1969ونُ ِشـ َر التحليــل الالحــق بعنــوان
eds. Textbook of Military Medicine, Anesthesia and Perioperative Care of the Combat Casualty. Falls Church, VA:
ويكثر ذكر هذا التقرير فـي مقاالت نقد املنشورات Office of the Surgeon General, United States Army; 1995: 1 – 42.
Champion HR, Bellamy RF, Roberts P, and Leppäniemi A. A profile of combat injury. J Trauma 2003; 54-١٣
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جروح الرصاص %

املجموع %

األجزاء املصابة

()N=1 033

()n=231

جروح شظايا القذائف%

إصابات األلغام
( ) n= 294

()n=508

األنسجة الرخوة

73

67

75

70

العظم

39

52

20

63

الصدر

7

7.5

9

4

البطن

11

10.5

14

7.5

الدماغ

2.5

-

5

1

غيرها

-

2.5

4

4

املسبب لإلصابة ،مشفى اللجنة الدولية فـي كاو-ي-دانغ  1984۔ .85
اجلدول  11-5إصابات األنسجة وفق السالح
ّ

١٦

بالنسبة للج ّراح ،إن النقطة الهامة سريرياً هي ُ
فرط كِ َبرِ عبء عمل املشفى ،الناجم عن إصابات
األنسجة الرخوة وعن اإلصابات العظمية.

٧-٥

اإلصابات املميتة

Fatal injuries

 ١-٧-٥املوقع

ال يسهل حتديد سبب الوفاة وموقع اإلصابة املميتة  .Lethal injuriesتنزع اإلصابات املتعددة
لتسبيب
تأثير متراكب  ،Synergetic effectويستحيل أحياناً حتديد اإلصابة ،بني اإلصابات
ٍ
املتعددة ،التي س ّببت الوفاة مباشر ًة .عالوة عن ذلك ،يس ّبب اليوم العديد من اإلصابات احلربية
املميتة انفصاماً يشمل كامل اجلسم  Total body disruptionأو بتراً جسيماً .Severe mutilation
إن التشريح الكامل  Complete autopsyالرسمي لكل جثة من وفيات القتال عملية عالية الكلفة،
وحتى بالنسبة للقوات املسلحة التابعة للبلدان الغنية املتقدمة ،وندر حدوث ذلك فـي اخلدمات
الطبية .يبدي اجلدول  12-5ثالثة أمثلة عن التوزّع التشريحي لإلصابات املميتة.
القـتـلى األمريكان
فـي احلرب العاملية
١٧
الثانية
الرأس

42%

العنق
الوجه

القـتـلى األمريكان فـي فيتنام
١٨
()WDMET
46%

37%

القتلى اإلسرائيليون فـي لبنان 1992

34%

9%

6%

3%

3%

22%

الصدر

30%

24%

البطن

12%

9%

متعدد

-

17%

-

13%

3%

21%

-

1%

-

األطراف
األنسجة الرخوة

١٩

45%

اجلدول  12-5التوزّ ع التشريحي لإلصابات املميتة.

تهيمن اجلروح املركزية  ،Central woundsوفق املرتقبات ،وخاص ًة فـي الرأس والوجه والعنق والصدر.
َ
األطراف.
يصيب معظ ُم جروح احلرب
أخطر اإلصابات املميتة تصيب الرأس والصدر.
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 ٢-٧-٥الفئات الذروية الثالثة فـي توزّ ع وفيات الرضوح
Trimodal distribution of trauma mortality

وصف د .ترنكي عام  ٢٠ 1983وفيات الرضوح املدنية قائ ً
ال إنها تتوزّع بني ثالث فئات :الوفيات
الفورية  ،)%50( Immediateالوفيات املبكرة  ،)%30( Earlyوالوفيات املتأخرة ،)%20( Late
انظر الشكل .5.4
عدد القتلى

الشكل 4-5
التوزع الثالثي القـيم الذروية لوفيات الرضوح.

الوفيات الفورية

الوفيات املتأخرة

4

3

2

الوفيات الباكرة

اسبوع

4

الذروة األولى :الوفيات الفورية

3.5

2.5

3

2

1.5

1

0.5

الساعة
٥

Immediate deaths

حتدث معظم الوفيات فـي حلظة اإلصابة أو قبل انقضاء دقائق .تنجم هذه الوفيات عن رضوح بليغة
منافية للبقاء على قيد احلياة ( Incompatible with lifeإصابة دماغية جسيمة ،نزيف مبرح).
فـي احلرب ،إضاف ًة إلى اإلصابات اجلسيمة فـي الرأس واجلذع (القلب ،الكبد ،واألوعية الدموية
الرئيسية) ،يعاني بعض املصابني من انفصامات تع ّم كامل اجلسم  Total body disruptionأو من تفحم
اجلسم  Incinerationبسبب احلروق .يُـقـ َّدر أن  %70من الوفيات حتدث خالل خمس دقائق ،وليس
هنالك إال القليل النادر مما ميكن أداؤه لهؤالء املرضى الذين تتراوح نسبتهم بني  17و %20من املصابني
بإصابات جسيمة.
الذروة الثانية :الوفيات املبكرة Early deaths

حتدث هذه الوفيات بعد الدقائق األولى ،إ ّبان الساعات القليلة األولى بعد اإلصابة .أ ّدى وجود هذه
الذروة إلى نشأة مفهوم «الساعة الذهبية  :»Golden hourإن اُت ُِخ َذت بعض التدابير امل ّعينة بسرعة،
أمكن إنقاذ املريض.
فـي رضوح احلرب ،هنالك ثالثة أسباب رئيسية للوفاة املبكرة:
 النزيف املستمر الذي ينـفـذ الدم .Exsanguinating اعتالل  Inadequate / Impairedفـي املسلك الهوائي ،ناجم عن إصابات نافذة فـي الرأس ال ته ّددحياة املريض.
 اضطراب  Compromisedالتنفس الناجم عن استرواح الصدر الضاغط .Tension pneumothoraxميكن تفادي العديد من هذه الوفيات املبكرة أثناء «الساعة الذهبية  »Golden hourإن اُت ِّخذت تدابير
اإلسعاف األولي املواتية فـي امليدان وفـي الوقت املناسب.
الذروة الثالثة :الوفيات املتأخرة Late deaths

حتدث هذه الوفيات بعد بضعة أيام أو بضعة أسابيع من اإلصابة ،وتنتج عن املضاعفات Complications
الالحقة فـي اإلنتان  ،Infectionأو فشل متعدد األعضاء  ،Multiple organ failureأو االعتالل اخلثري
 ،Coagulopathyأو ارتفاع الضغط داخل القحف الذي تتع ّذر السيطرة عليه Uncontrollable
 increased intra-cranial pressureوينجم عن الوذمة الدماغية  Cerebral oedemaالتالية لإلصابة

(إصابة مغلقة).
يسع تدابي ُر اإلسعاف األولي اجليدة الباكرة أن تقلّ َل من اإلنتان ومن املضاعفات األخرى فـي بيئة النزاع
املسلح حيث تتّسخ اجلروح وتتلوث من اللحظة األولى .أما تدابير الرعاية الباكرة غير املواتية فتؤدي
إلى رفع مستوى املراضة ( Morbidityاإلنتان  ،Sepsisالعجز  ) Disabilityومستوى الوفيات .Mortality
ّ
ني خدمات اإلسعاف الطبية ونقل املرضى فـي
نشط فه ُم التوزّع الثالثي الفئات الذروية للوفيات حتس َ
احلياة املدنية .ساهم ك ٌل من تقصير فترة اإلخالء السريع ،ومن نظام دعم احلياة الباكر املتقدم فـي
العديد من البلدان الصناعية ،مبثابة احملاولة للوصول إلى املصابني إ ّبان الساعة الذهبية ،فـي تعديل
املنحنى الثالثي الذروات واختصاره إلى منحنى ثنائي الذروات :الوفيات الفورية ،والوفيات املتأخرة.
-٢٠

Trunkey DD. Trauma. Sci Am 1983; 249: 220 – 227.
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تطبيق التوزيع الثالثي الفئات على جرحى احلرب العسكريني
رأى العسكريون أن التوزع الثالثي الذروات يناسب النزاع املسلح .حيث أنهم مالوا إلى التفريق
بني ثالث فئات مرضى توافق األعمال التي يسعهم تأمينها فـي سياق ضروب مختلفة من سير
القتال فـي امليدان .ينجم عن هذا الرأي تأثير هام على فئات الفرز امليداني.
 -١إصابات غير قابلة لإلنقاذ  :Unsalvageable injuriesأي  ،KIAأو من ال عالج له ( 17۔ )%20
 -٢إصابات شديدة لكن ميكن النجاة منها

Potentially survivable

( 10۔ )%15

 -٣إصابات تتراوح بني املتوسطة واخلفيفة ( 65۔ )%70
جنم عن حتسني الرعاية السابقة للمشفى ،وعن حتسني اإلخالء ،تعديل تصنيف بعض املصابني
من فئة وفيات فورية ( )KIAإلى فئة وفيات مبكرة ( )DOWبينما أمكن إنقاذ البعض اآلخر.
َ
َ
تشمل أه ُّم التدابير املتّخذة
واحلفاظ على
إيقاف النزيف القابل للتحكم ،Controllable bleeding
فتح املسلك الهوائي ،والتنفس بوساطة إجراءات بسيطة.
جتربة اللجنة الدولية
ال تبلغ جسامة كافة اإلصابات النافذة فـي الرأس درج ًة تتنافى مع البقاء على قيد احلياة .بيد أن
الرعاية غير الدقيقة فـي املرحلة السابقة للمشفى ،وطول طرق اإلخالء الصعبة ،قد يؤدون إلى موت
عدد كبير من الناجني املصابني بإصابات فـي الرأس (جرحى فـي املوقع )Wounded in action WIA
الذين يتوفون فـي وقت الحق (موتى بسبب اجلروح  )Dead of wounds DOWبسبب عدم التحكم
الكافـي باملسلك التنفسي ،مما يؤدي إلى االختناق  Asphyxiaأو إلى القياء  Vomitingواالستنشاق
.Aspiration
هذا ما حدث مؤخرا فـي إحدى احلروب اإلفريقية التي شارك فيها ٌ
جيش تقليدي .كثُ َر عدد املرضى
املصابني بجروح قابلة لإلنقاذ فـي الرأس ،وطال احتضارهم أثناء عملية إخالئهم التي دامت ثالثة
أيام ،فـي مؤخرة شاحنات جابت الطرق الترابية فـي السهول .لم تتو ّفر هناك إمكانية متابعة التنبيب
الرغامي .Endotrachial intubation
نصح أحد ج ّراحي اللجنة الدولية بإجراء فغر رغامي  Tracheotomyفـي مشفى ميداني قريب من
خط اجلبهة قبل اإلخالء ،وهو السبيل الوحيد فـي تلك الظروف لضمان مجرى هوائي مناسب لهؤالء
املرضى الذين دخلوا فـي غيبوبة  .Comaانخفض إلى نصف قيمته مع ّد ُل الوفيات فـي تلك احلاالت،
بفضل هذا اإلجراء البسيط.
تطبيق التوزيع الثالثي الفئات على جرحى احلرب املدنيني

الشكل 5-5
التوزع الثالثي الذرى بعد قصف سوق ماركال فـي سرايفو

عند قصف سوق ماركال فـي سرايفو ،فـي  18أغسطس عام  ،1995وال يبعد السوق سوى دقائق
صيب  104أشخاص ،توفـي بينهم  42شخصاً فـي النهاية ،وبلغ
عن مش َفـيَ ْـي حاضرين لإلحالة ،أ ُ َ
21
معدل اإلماتة .% 40.8 Fatality rate
توفـي  23شخصاً فوراً ،وتوفـي عشرةٌ آخرون لدى وصولهم إلى املشفى (انتسب  %79من
الوفيات إلى الفئة الذروية األولى) .وتوفـي خمسة مرضى أثناء اجلراحة (الذروة الثانية ،)%12
وأربعة آخرون فـي األسبوع التالي (الذروة الثالثة  )%10كما يظهر ذلك فـي الشكل  .5-5يتضح
أن التوزّع الثالثي الفئات الذروية للوفيات قد حتقّق.
الوفيات
60%
50%
40%
30%
20%
10%

 ٩ايام

 ٨ايام

 ٧ايام

 ٦ايام  ٦-٢ساعة  ٢ساعة
الزمن بعد االصابة

ساعة

0%
0

يرجح أن يخضع ك ٌل من
عالو ًة عن ذلك ،فـي مناطق ريفية منعزلة ذات مسالك إخالء صعبةّ ،
اجليوش ومن اجلماعات السكانية للتوزّع الثالثي الفئات الذروية للوفيات ،كما وصفنا سابقاً.
إن النجاة من الرضوح فـي ظروف مماثلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً باجلغرافيا احملل ّية.
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 ٣-٧-٥النسبة بني عدد الوفيات وعدد الناجني

الحظ العديد من املؤلفني أن النسبة بني عدد الوفيات وعدد الناجني فـي النزاعات املعاصرة متيل إلى
أن تقارب  1:4على املدى الطويل .توافق هذه النسب ُة عتب َة معدل اإلماتة  Fatality rateالتي حسبناها
والتي تقارب  20۔ .%25
(حاصل قسمة مجموع عدد القتلى فـي املوقع  Killed in actionزائد عدد القتلى إثر جروحهم Died
 ،of woundsعلى نتيجة طرح عدد القتلى إثر جروحهم  Died of woundsمن عدد اجلرحى فـي املوقع
.)Wounded in action
يسع العديد من العوامل حتريف النتائج اخلاصة فـي ظروف معينة .نذكر منها:
 إدخال اجلروح الطفيفة فـي احلسابات ،مما يطرح مشكلة منهجية شهيرة؛ احلالة التكتيكية (انتبه إلى معدل اإلماتة  Fatality rateالذي بلغ  %40فـي تفجير ساحة سوقماركال املذكور سابقاً؛ إصابات احلروق فـي طواقم الدبابات أو فـي السفن؛ كمني مفاجئ ناجح ،الخ).؛
 إماتة  Lethalityمنظومات أسلحة مع ّينة (األلغام األرضية املضادة لألفراد ،النابالم ،الخ).؛ أي تأخير فـي اإلخالء الطبي Medical evacuation؛ إعدام  Executionالسجناء اجلرحى ،انتهاكاً لقوانني احلرب.وحتسن الرعاية الطبية
التحسن الذي طرأ على مع ّدات احلماية الشخصية (الدروع اجلسمية)،
بفضل
ّ
ّ
قبل املشفى ،فض ً
ال عن التو ّفر املبكر ملزيد من اجلراحة اجلريئة  Aggressive surgeryومن مراكز
العناية املشددة املتقدمة  ،Intensive care facilitiesتغ ّيرت النسبة فـي النزاعات املسلحة احلديثة.
حيث أصبحت نسبة عدد الوفيات إلى عدد الناجني فـي صفوف القوات املسلحة األمريكية فـي العراق
وأفغانستان  .1:8 22إذ أخفضت الدرو ُع اجلسمية عد َد اجلروح املميتة فـي الصدر والبطن ،بيد أنها
رفعت عدد جروح الرأس والعنق لدى الناجني .ال تستخدم القوات املسلحة األخرى دروعاً جسمية
متطورة مماثلة بأعداد تقارب استخدام قوات الواليات املتحدة ،وال ميكن نقل التجربة األمريكية
لآلخرين بسهولة ،إال أنها تضع معياراً رغم ذلك.

٥

 ٤-٧-٥فتك األسلحة (اإلماتة ) Lethality

إذا قاربت نسبة القتلى فـي املوقع  ،%20ونسبة املوتى إثر جراحهم  ،%5توافق هذه األعداد إماتة
 Lethalityاألسلحة فـي القتال البري .لكن سير احلرب يختلف بحراً وجواً.
انتبه احمللّلون منذ ٍ
أمد طويل إلى تفاوت إماتة أنظمة األسلحة املختلفة.
بشكل عام ،ونظراً إلى عددٍ كبير من اإلصابات ،تظهر النسب املئوية التالية:
 رصاص البنادق العسكرية  :Military rifle bulletsبلغ مع ّدل اإلماتة  30۔  ،%40أي قتيل بني 3۔  4جرحى.
 الشظايا ذات الشكل العشوائي  %20 :Randomly-formed fragmentsللقذائف ،و%10للقنابل اليدوية.
 الشظايا املسبقة التشكيل  %15 :Preformed fragmentsللقذائف ،و %5للقنابل اليدوية. لإلصابات الناجمة عن االنفجار الناسف  ،Blast injuryيقارب معدل اإلماتة .%22ني محكم،
يسع االعتبارات التكتيكية ،فـي معارك مع ّينة مفردة ،أن تغ ّي َر هذه األعداد .يسهل أن يؤدي كم ٌ
استهدف أفراد دورية عسكرية صغيرة باستخدام أسلحة خفيفة ،إلى قتل أكثر من  %40منها.

املشكلة اخلاصة باأللغام األرضية املضادة لألفراد

تشير جميع الدراسات إلى ثِـ َقـل العبء  Burdenاجلراحي والتمريضي التابع لإلصابات الناجمة عن
األلغام األرضية املضادة لألفراد ،وخاص ًة منها األلغام الناسفة .تؤدي بعض أنواع األلغام املضادة لألفراد
 APM۔ األلغام الوثابة التي تقفز حوالي املتر فـي الهواء قبل انفجارها ۔ إلى قتل الضحايا دائماً :يقارب
مع ّدل اإلماتة .%100
تبدي دراسات الصحة العامة ،وبحوث اللجنة الدولية فـي الدول الفقيرة ،حيث استخدمت األلغام
األرضية املضادة لألفراد  APMعلى نطاق واسع فـي مناطق ريفية تعاني من عجز أنظمة اإلخالء
املنسق ومن عجز املنشآت اجلراحية احملدودة (موزامبيق ،الصومال ،كمبوديا ،أفغانستان ،وأنغوال)،
ّ
أن مع ّدل اإلماتة يفوق  %50بكثير للبتور الرضحية  Traumatic amputationsالناجمة عن األلغام
املضادة لألفراد.
يصعب استبعاد العوامل التي ال تتعلق باألسلحة فـي هذه الدراسات وفـي إحصائيات الوفيات .يكفـي
القول أن إماتة السالح تشمل استخدامها الفعلي فـي الظروف امليدانية ،كما تشمل كافة تأثيراتها
االجتماعية االقتصادية واإلنسانية .ميتاز هذا األمر باألهمية من وجهة نظر القانون الدولي اإلنساني،
وكان أحد العوامل الرئيسة فـي دفع الدول للتفاوض على اتفاقية أوتاوا ،عام  ،1997فـي حظر استخدام
األلغام املضادة لألفراد وحظر خزنها وإنتاجها ونقلها وفـي تدميرها.
-٢٢
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 ٥-٧-٥خالصات سريرية
يسعنا أن نستمد من هذا التحليل ومن االستقراءات اإلضافية عدداً من االستنتاجات:

 -١جروح الرأس واجلذع أكثر اجلروح إمات ًة ،ومتثل معظم الوفيات .يعاني معظم الناجني من
إصابات فـي األطراف ،وميثلون اجلزء األكبر من عبء العمل اجلراحي Surgical workload
واملراضة .Morbidity

 -٢على الرغم من صغر مساحة الرأس بالنسبة ملساحة اجلسم املع ّرضة ( ،)%9يحتل الرأس
نسبة تقارب %25من إجمالي إصابات املعركة .أما معدل إماتة اإلصابات النافذة فـي الرأس
فيقارب  ،%75ومتثل هذه اإلصابات ما يقارب  %50من وفيات القتال ( ،)KIA+DOWونسبة
 %8من الناجني.
ٍ
املوت إما
إصابات الرأس
 -٣تسبب
بأذية تخرب الدماغ  ،Devastating brain injuryأو باختناق
َ
ُ
مرضى الغيبوبة  Asphyxiation of the comatose patientsالذين يسعهم ،فـي غياب االختناق،
البقاء على قيد احلياة رغم إصابتهم.
 -٤احتمال حدوث الوفاة الناجمة عن اإلصابات املغلقة فـي الرأس فـي األوساط املدنية يفوق
احتمال حدوثها فـي النزاع املسلح.
 -٥النزيف املستعصي الذي يستنزف الدم  Uncontrolled exsanguinating haemorrageمسؤول
ع ّما يقارب نسبة  %50من الوفيات .يعاني معظمهم ( )%80من إصابات مركزية فـي الصدر و/
مركز جراحي للتحكم بالنزيف .يقارب مع ّدل إماتة جروح الصدر .%70
أو البطن تتطلب دخول ٍ
 -٦أما نسبة  %20الباقية من وفيات النزيف فتنجم عن نزف األوعية الدموية احمليطية القابلة
لالنضغاط ( Peripheral compressible blood vesselsنصفها فـي العنق والنصف اآلخر فـي
األطراف) .وبالتالي ،يعود ما يقارب  %10من إجمالي الوفيات إلى النزيف فـي األطراف.
الت الوفاة الناجمة عن الصدمة النزفية Haemorrhagic shock
 -٧مع ّد ُ

مع ّدالت حوادث الرضوح املدنية.

فـي النزاع املسلح تفوق

 -٨ال يسع الطبيب إال القليل إزاء معظم الوفيات الفورية ،وهنالك نسبة مئوية دنيا (عتبة)
للقتلى فـي املوقع مهما كانت كفاية اخلدمات الطبية.
خالصات لتحسني نتائج املرضى
 -١ميكن تفادي بعض الوفيات الفورية وبعض الوفيات املبكرة باستخدام دروع احلماية الشخصية التي
تغطي اجلذع.
 -٢ميكن تفادي العديد من الوفيات املبكرة بإجراء تدابير بسيطة:
 التحكم بنزيف األطراف؛ إزالة انسداد املسلك الهوائي patientsبعد اإلصابة فـي الرأس؛

obstruction

 ،Airwayخاصة لدى مرضى الغيبوبة

Comatose

 -إزالة استرواح الصدر الضاغط .Tension pneumothorax

 -٣ميكن تفادي بعض الوفيات املبكرة الناجمة عن النزيف ،خاص ًة فـي البطن ،باإلخالء السريع إلى
مركز جراحي.

٨-٥

إماتة Lethality

البيئة :التأخر فـي العالج

 ١-٨-٥التطورات التاريخية

كل
لرمبا كان أحد أهم تطورات العناية بضحايا احلرب ،خالل نصف القرن املاضي ،حتسني ٍ
مركز جراحي .بينما استغرقت
من الرعاية السابقة للمشفى ومن إخالء اجلرحى بسرعة إلى
ٍ
عمليات اإلخالء أياماً خالل احلرب العاملية األولى ،تطلّبت مع ّدل  10.5ساعة خالل احلرب
قصر ذلك إلى  6.3ساعة استخدا ُم الطائرات املروحية فـي القوات
العاملية الثانية ،فيما َّ
األمريكية فـي كوريا ،وإلى مع ّدل  2.8ساعة فـي فيتنام .استغرق نقل اجلرحى اإلسرائيليني أثناء
حرب لبنان عام  1982مع ّدل  2.3ساعة .غ َّير استخدا ُم الطائرات املروحية عمليات اإلخالء
بشكل جذري ،كما غ ّير الرعاية السابقة للمشفى فـي اجليوش التابعة للدول الصناعية .بيد
أن العملية تفترض التف ّوق اجلوي لتحقيق فعاليتها .كما ع ّدلت هذه الطائرات جذرياً األنظمة
املوافقة للعناية بالرضوح املدنية .يندر تو ّفر هذه املوارد فـي البلدان املنخفضة الدخل.
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 ٢-٨-٥دفع موارد اإلسعاف إلى األمام
بالرغم من اجلهود فـي اإلسراع بإخالء اجلرحى ،قد يحدث تأخّ ُر فيه بسبب طوارئ تشغيلية،
وحاالت تكتيكية ،وصعوبات جغرافية .تفادياً لذلك ،جلأ العديد من اجليوش إلى دفع قدراته
اجلراحية نحو األمام لتكون قريبة من مناطق القتال الفعلي ،فـي احملاولة للوصول الباكر إلى
اجلنود اجلرحى ،ولتفادي الوفيات  Mortalityواملراضة  Morbidityالناجتة عن أي تأخير .تهدف
املبادرة أساساً إلى خفض عدد الوفيات «املبكرة».
أ ّدى نشر «الفِ َرق اجلراحية اخلاصة» السوفياتية فـي مواقع أفغانستان األمامية إلى تقصير
م ّدة النقل إلى اجلراحة :وصل  %31من اجلرحى إلى اجلراحة قبل انقضاء ساعة واحدة،
ووصل %39آخرون قبل انقضاء ساعتني .إن جمعنا أعداد املنقولني ،وصل  %92من اجلرحى
للجراحة قبل انقضاء  6ساعات باستخدام هذا النظام .تقارن هذا النتيجة باملعدل اإلجمالي
ملن وصل إلى اجلراحة خالل  12ساعة ،الذي بلغ  %88فـي تلك احلرب ،أي باعتبار كامل ما
حدث ،قبل تشكيل الفِ َرق األمامية وبعده.

أثناء القتال فـي كرواتيا عام  ،1991تنقّل مشفى يوغوسالفـي جوال على مسافات تراوحت بني
 5و 10كيلومترات عن اجلبهة :مت إخالء  %61من اجلرحى قبل انقضاء  30دقيقة ،و %22آخرين
فـي غضون  30إلى  60دقيقة بعد اإلصابة.

كما دفعت القوات األمريكية فـي أفغانستان وفـي العراق عدداً من «الفرق اجلراحية األمامية»
ومن «غرف اجلراحة اإلنعاشية األمامية  »Forward resuscitative surgery suitesفـي امليدان.
شرعت الرعاية اجلراحية فيها عاد ًة قبل انقضاء فترات تراوحت بني ساعة وأربع ساعات بعد
اإلصابة .تذكر التقارير املبدئية مع ّدل ساعة ونصف إلخالء جرحى القوات العسكرية األمريكية
فـي العراق وإيصالهم إلى مركز جراحي أمامي.
٥

 ٣-٨-٥حرب املدن :املشافـي على خطوط اجلبهة
خالل حرب املدن ،قد يحدث القتال فع ً
ال أمام املراكز اجلراحية ،وفـي أكثر من م ّرة حدثت
اإلصابة على بوابة املشفى األمامية .كثرت هذه احلاالت أثناء القتال فـي بيروت إ ّبان احلرب
األهلية اللبنانية ،حيث قصرت فترة اإلخالء إلى دقائق معدودات .وتراوحت فترة اإلخالء
إلى فريق طبي فرنسي فـي سرايفو  1992۔ ( 96قوة األمم املتحدة ۔ قوة احللف األطلسي
 ،)UNPROFOR - IFORالذي ق ّدم خدماته للمصابني العسكريني واملدنيني ،بني  15و 45دقيقة.

شاهدت فِ َرق مشافـي اللجنة الدولية فترات إخالء مشابهة فـي كابول عام  ،1992وفـي مونروفيا،
ليبيريا ،عام  .2003كما شاهدت فِ َرق جراحة اللجنة الدولية والهالل األحمر الصومالي التي
عملت فـي مشفى كيساني ،شمالي مقديشو ،فترات إخالء قصيرة مشابهة منذ عام  1992وحتى
تاريخ الكتابة احلالي.
على الرغم من وصول معظم اجلرحى إلى املشفى فـي غضون دقائق فـي تلك الظروف ،عانى
منسقة للمرحلة السابقة
البعض اآلخر من تأخير ال جدل فيه .فـي غياب منظومة رعاية ّ
للمشفى ،وفـي كامل غياب سيارات اإلسعاف ،يكثر انقطاع املدنيني عن مراكز الرعاية إ ّبان
القتال فـي الشوارع ،مما يفرض عليهم انتظار ساعات أو أيام ليحني إخالؤهم.

معدالت الوفيات ونسبها
تغـيـر ّ
 ٤-٨-٥مفارقة العالج املبكرّ :

ينشأ ما يشبه التناقض عند التبكير فـي اإلخالء والعالج :يرتفع عدد الناجني املطلق ،ولكن
يرفقه ارتفاع عدد القتلى إثر جراحهم  DOWوارتفاع مع ّدالت وفيات املشفى .سرعان ما
يصل املِالك الطبي إلى العدد املعتاد من القتلى فـي املوقع (فئة  ،)KIAويُـبْـكِ ر دخو ُل جرحى
اإلصابات اجلسيمة فـي سلسلة اإلخالء ،ولكن ،فـي غياب الفرز الطبيعي التلقائي الذي كان
يزيل اإلصابات األكثر خطورة إ ّبان النقل الطويل ،ترتفع بني املصابني نسب ُة من ميوت إثر جراحه
بعد تلقيه العالج.

بالنسبة ألفراد القوات املسلحة األمريكية الذين ماتوا فـي احلرب العاملية الثانية وفـي فيتنام،
بلغت فئة القتلى فـي املوقع ( )KIAنسبة  %88بينما بلغت فئة من مات إثر جراحه ( )DOWنسبة
23
 .%12أما فـي حرب العراق وحرب أفغانستان ،فبلغت النسب  ،%77و.%23
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شوهدت هذ الظاهرة أيضاً فـي معدالت وفيات املشفى فـي منشآت اللجنة الدولية (اجلدولني
 13-5و.)14-5
عدد املرضى ()n

عدد الوفيات

نسبة الوفيات

الفترة املنقضية قبل الوصول إلى املشفى
أقل من  6ساعات

3,114

172

5.50%

بني  6و 24ساعة

3,588

141

3.90%

بني  24و 72ساعة

1,668

46

2.80%

أكثر من  72ساعة

2,430

55

2.30%

اجلدول  13-5نسبة الوفيات ارتباط ًا بفترة اإلخالء إلى مشافـي اللجنة الدولية :خالل الفترة املنقضية بني يناير  1991ويوليو .1993

تتيح فترات اإلخالء الطويلة حصول «فرز طبيعي  .»Natural triageعند تأخر اإلخالء ،ميوت
املصابون بإصابات عالية خطورة قبل وصولهم إلى املشفى.
عدد املرضى ()n

عدد الوفيات

نسبة الوفيات

أقل من  6ساعات

79

5

6.3%

الفترة املنقضية قبل الوصول إلى املشفى

بني  6و 24ساعة

704

21

3.0%

بني  24و 72ساعة

210

5

2.4%

أكثر من  72ساعة

134

2

1.5%

اجلـدول  14-5نسـبة الوفيـات ارتباطـ ًا بفتـرة اإلخلاء :املرضـى احملولـون مـن مراكـز اإلسـعاف األولـي التابعـة للجنـة الدوليـة إلـى مشـفى
24
اللجنـة الدوليـة فــي بيشـاور 1990۔.91

ّ
مؤشر جديد :النسبة بني جروح املنطقة احلرجة  Critical areaوبني جروح األطراف
استخدم البعض طريق ًة إحصائية جديدة تهدف التغلب على «النظرة املتح ّيزة» التي ظهرت بعد
استخدام الوسائل السوقية احلديثة فـي نقل اجلرحى ،كما تهدف حتسني مؤشرات تقييم الفرز
الطبيعي الناجم عن نقص مراكز الرعاية اجلراحية املناسبة فـي بلدان منخفضة الدخل وعن
عجز وسائل اإلخالء فيها .فـي تلك الظروف ،يستحيل أيضاً احلصول على الدقة فـي حتديد
مع ّدل الوفيات قبل الوصول إلى املشفى .يُ ْقتَ َرح لذلك حساب النسبة بني عدد جروح املناطق
احلرجة ( Critical Areaاجلذع ،الرأس والعنق) وبني عدد جروح األطراف  Extremitiesلدى
الناجني.CA:EXT :
املناطق احلرجة (الرأس ،الوجه ،العنق ،الصدر ،البطن ،احلوض)

املناطق غير احلرجة (األطراف ،الظهر ،إصابات األنسجة الرخوة فـي اجلذع)
األطراف واملناطق غير احلرجة األخرى =  EXT؛ املناطق احلرجة

= CA:EXT

= CA

ال شك أن ارتداء الدروع اجلسمية ،وفتح اإلحصاء ألعداد اإلصابات الطفيفة أو السطحية،
وألعداد اجلروح غير النافذة فـي الرأس أو اجلذع ،يغـ ّيـر قِ ـ َيم التوزّع التشريحي للجروح ،كما
يغ ّير النسبة اجلديدة املذكورة هنا.

فـي معظم احلروب ،حيث تُقاس فترة اإلخالء بالساعات ،تقارب نسبة املؤشر  .%0.5فـي
مناطق املدن وغيرها من حاالت اإلخالء السريع ،تقارب النسبة  .%1وتهبط قيمة النسبة بازدياد
التأخر فـي اإلخالء إلى ما يتجاوز  24ساعة ،أو أيام وأسابيع.

بالتالي ،تبدي دراسة حروب العصابات ،ومكافحة العصيان فـي التضاريس الصعبة ،قِ ـيَماً أصغر
بكثير للنسبة املذكورة ،مما يدل على وفاة جرحى اإلصابات اخلطرة (جروح املناطق احلرجة)
قبل تلقي العالج (اجلدول .)15-5
النزاع

النسبة

مكافحة التمرد فـي تايالند

0.39

حرب االستقالل اإلريترية

0.26

حرب العصابات فـي أوغندا

0.21

املجاهدين األفغان

0.07

اجلدول  15-5نسبة عدد جروح املناطق احلرجة إلى عدد جروح األطراف فـي نزاعات مترد مختلفة.
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٩-٥

وفيات املشفى Hospital mortality

 ٥.٩.١اعتبارات تاريخية

كما ذكرنا سابقاً ،بقيت مع ّدالت قتلى القتال ثابت ًة نسبياً فـي اجليوش طوال نصف القرن
املاضي ،حيث قاربت 20۔ .%25بيد أن عدد وفيات املشفى انخفض كثيراً مع التقدم الطبي
(التخدير اآلمن  ،Safe anaethesiaنقل الدم  ،Blood transfusionحتسني فهم فيزيولوجية
الصدمة  ،Shockاملضادات احليوية  ،Antibioticsوالتقنيات اجلراحية األكثر جرأة Aggressive
 )Surgical techniquesكما يبدي ذلك اجلدول .16-5
النزاع

معدل وفيات املشفى %

حرب القرم 1854۔( 55إصابات اململكة املتحدة)

16.7

احلرب األهلية األمريكية 1861۔( 65إصابات االحتاد)

14.1

حرب البوير 1899۔( 1901إصابات اململكة املتحدة)

8.6

احلرب العاملية األولى 1917۔( 18إصابات الواليات املتحدة األمريكية)

7.6

احلرب العاملية الثانية (إصابات الواليات املتحدة األمريكية)

4.5

احلرب األمزيكية الفيتنامية (إصابات الواليات املتحدة األمريكية)

2.5

اجلدول  16-5وفيات املشفى :أمثلة من املاضي

أصبحت وفيات املشفى مؤشراً على كفاءة أنظمة تدبير اجلرحى ،بدون غض النظر عما سبق
قوله فـي «مفارقة اإلخالء الباكر  »Paradox of early evacuationجلرحى اإلصابات البالغة .بيد
أن حساب هذه األرقام ال يصح إال إن تأكدنا من حقيقة اإلصابات احليوية واستبعدنا اإلصابات
السطحية أو ع ّرفناها قبل حساب األرقام املستخدمة فـي الداللة.

٥

ً
مقارنة بالوفيات بعد العمل اجلراحي
 ٢-٩-٥وفيات املشفى
هنالك عدد من املسائل التي يجب أخذها باحلسبان إن أردنا استخدام وفيات املشفى مبثابة
املؤشر الدال على كفاءة أنظمة تدبير املرضى .فـي النزاعات املسلحة ،كثيراً ما يواجه اجل ّراحون
ٍ
عدداً ضخماً من الضحايا .يُ ْف َرز
عندئذ بعض املرضى فـي فئة «املرتقبني  »Expectantويعطيهم
املِالك الطبي عالجاً مساعداً فقط ،لكي ميوتوا بكرامة وبدون ألم (انظر الفصل التاسع) .بيد
أنهم يُد َرجون فـي سجل من مات إثر جراحه ( ،)DOWثم يدخلون فـي عداد وفيات املشفى.

ميوت مرضى آخرون بعد فترة وجيزة إثر وصولهم إلى املشفى ،أو ميوتون على طاولة العمليات،
محاولة قصوى للحفاظ على حياتهم .إن طالت فترة اإلخالء قلي ً
ٍ
ال لدخل العديد من هؤالء
إ ّبان
ً
ُ
فـي عداد من قتِل فـي املوقع ( )KIAملوتهم قبل الوصول إلى املشفى كما ذكرنا سابقا .مع ذلك،
يُ ْد َرجون فـي سجل من مات إثر جراحه ( )DOWويدخلون أيضاً فـي عداد وفيات املشفى.

هنالك أيضاً وفيات تلي فع ً
ال العمل اجلراحي ،ينجم بعضها عن صدمات غير قابلة لالنعكاس
 ،Irreversible shockوينجم غيرها عن إصابات دماغية غير قابلة للعالج Irretrievable brain
 ،injuryبينما ينجم البعض اآلخر عن مضاعفات جراحية ،يغلب فيها اإلنتان ،وعن مرضيات
طبية إضافية.

إن اإلحصائيات اإلجمالية لوفيات املشفى ال تأخذ دائماً بعني االعتبار فئات املرضى املذكورة
وفق التمييز الالزم بينها.

 ٣-٩-٥وفيات مشافـي اللجنة الدولية
تتضافر ظروف العمل التقشفية ،وقلة عدد املِالك االختصاصي ،واألحوال األمنية اخلطرة من
حني آلخر ،لتجعل من العمل فـي مشافـي اللجنة الدولية عم ً
ال شبيها مبا ع ّم املشافـي العامة
فـي البلدان الفقيرة .كما يسع اخلدمات الطبية العسكرية التابعة لبلد صناعي أن جتابه أيضاً
شروطاً قسرية مطابقة ،بيد أن قدر املشاكل يتفاوت ك ّمياً بينها.

تتراوح نسبة الوفيات بعد اجلراحة فـي مشافـي اللجنة الدولية بني  %2.2فـي كويتا و %3.1فـي
بيشاور من ناحية ،و %4.2فـي كاو-ي-دانغ و %4.8فـي كابول و %6.1فـي معركة مونروفيا من
الناحية األخرى ،حيث كانت فترة اإلخالء قصيرة جداً.
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 ١٠-٥حتليل اللجنة الدولية إحصائي ًا لعبء العمل فـي املشفى

 ١-١٠-٥تقييم األعمال اجلراحية :املنهجية

بدون حت ّكم على املرحلة السابقة للمشفى ،وعلماً بعيوب أعمال جمع املعطيات ،ال ميتاز مع ّدل الوفيات
بقيمةٍ دا ّلةٍ موثوقةٍ إحصائياً لتقييم برامج جراحة اللجنة الدولية ومشافيها .كما ينطبق القول عينه
فـي تقييم معظم املنظومات املدنية العامة .فـي الداللة على كفاية اجلراحة ،يتف َّوق على مع ّدل الوفيات
ّ
مؤشران :عبءُ العمل  Workloadواملراضة ُ ،Morbidityويقاسان بعدد العمليات اجلراحية وعدد مرات
نقل الدم لكل مريض من جهة ،وبقياس مدة البقاء فـي املشفى من جهة أخرى.
حسنَت العناية بهم ،إلى عمليتني جراحيتني:
من وجهة نظر اإلحصاء ،يخضع معظم املرضى ،إن ُ
استئصال اجلرح  ،Wound excisionواإلغالق البدئي اآلجل  .Delayed primary closureيشرح ذلك
عد ٌد من العوامل:

 ال يتوفر لدى اللجنة الدولية سلسلة من مستويات العالج اجلراحي كالتي تتوفر فـي اخلدمات الطبيةالعسكريةْ ُ .
ترى كافة العمليات اجلراحية فـي املشفى ذاته (انظر الفصلني األول والسادس).
ّ
املخططة  Planned serial debridementsجلروح احلرب فـي مشافـي
 يندر تسلسل عمليات التنضيراللجنة الدولية ،ألنها تتطلب املزيد من العمليات اجلراحية (انظر الفصل العاشر).
 -يحتاج بعض املرضى إلى عملية ثالثة للتطعيم اجللدي Skin grafting

من ذلك إن تراكب اجلرح النافذ مع حرق (انظر الفصل احلادي عشر).

من أجل إغالق اجلرح ،أو ألكثر

 يحتاج البعض اآلخر إلى عملية وحيدة( :حج القحف  ،Craniotomyأنبوب النزح الصدري ،Chest tube drainageأو فتح البطن .)Laparotomy

 ال يحتاج بعض املرضى ألي عملية جراحية ،إذا اقتصر قبولهم فـي املشفى على مراقبة -فئة الفرزاملرتقبة  ،Expectant triage categoryأو على الشلل السفلي  ،Paraplegiaالخ( .انظر الفصل التاسع).
 تكثر معاجلة اجلروح الطفيفة السطحية عالجاً تقليدياً ،بالتضميد وبالصا ّدات احليوية ،باستثناءاجلروح الناجمة عن األلغام املضادة لألفراد (انظر الفصل العاشر).

يكاد يتوازن عدد العمليات «العادية» األحادية وعدد العمليات املتعددة (ال نتناول هنا إصابات
احلروق الصرفة).
يحتاج معظم املرضى إلى عمليتني جراحيتني :التنضير Debridement

واإلغالق البدئي اآلجل .Delayed primary closure

إن إجراء أكثر من عمليتني يدل عاد ًة على حدوث مضاعفات ،يغلب فيها اإلنتان .فـي معظم األحيان ،يدل
إجراء أكثر من عمليتني جراحيتني ملريض واحد على حدوث مضاعفات ،يغلب فيها اإلنتان ،وتُعتبر هذه
الظاهرة مبثابة دا ّلة جيدة على املراض  .Morbidityلذلك ،تتّخذ اللجنة الدولية فـي الدراسات الكبيرة
مع ّد َل عمل ّيتني جراحيتني لكل مريض مبثابة التقدير التقريبي املناسب لتقييم عبء العمل والتدبير
اجلراحي الصحيح .تشكل هذه املق ّدمات املنطقية أساس املناقشة التالية.

 ٢-١٠-٥عدد العمليات اجلراحية لكل مريض :كافة املرضى

يبدي اجلدول  17-5عدد العمليات اجلراحية لكل مريض ولكافة املرضى ،مع املعلومات املتعلقة
املوجودة فـي قاعدة معطيات اللجنة الدولية.

عملية جراحية
لكل مريض

≤2
)(66%

≥4
)(20%

3
)(14%

بدون عملية جراحية

9%

عملية جراحية واحدة

16%

عمليتان جراحيتان

41%

عمليتان جراحيتان أو أقل

66%

ثالث عمليات جراحية

14%

أربع عمليات جراحية أو أكثر

20%

اجلدول  17-5عدد العمليات اجلراحية لكل مريض ()16,172 =N

الشكل 6-5
مبسط
عدد العمليات اجلراحية لكل مريض ،شكل ّ
()16,172 = N
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للتبسيط ،يُع َّبر عن عدد العمليات باثنتني أو أقل ،ثالث عمليات ،أو أربعة وأكثر (الشكل .)6-5

خضع ثلثا املرضى املسجلني فـي قاعدة املعطيات إلى عمليتني جراحيتني أو أقل ،مما يدل على
حد أدنى من املراضة  Morbidityوعلى جودة التدبير اجلراحي .هنالك عدد من العوامل املؤثرة
على عبء العمل اجلراحي املذكور :التأخر فـي اإلخالء  ،Delay in evacuationجسامة اجلرح
 ،Severity of the woundنوع اجلرح  ،Type of the woundوآلية اجلرح .Wounding mechanism
تعرض املقاطع التالية حتلي ً
ال مختصراً لبعض هذه العوامل.

وبائيات ضحايا الحرب

 ٣-١٠-٥عدد العمليات اجلراحية ارتباط ًا بالتأخر فـي اإلخالء
يبدي اجلدول  18-5نتائج عدد العمليات اجلراحية لكل مريض ارتباطاً بالتأخر فـي اإلخالء إلى
مشفى اللجنة الدولية فـي كابول إ ّبان اندالع معركة مدنية كبيرة.
زمن اإلخالء

N= 6,140

دون جراحة

1عملية

 2عملية

≤ 2عملية

 3عمليات

≥ 4عمليات

أقل من 6ساعات

3,214

%7

%30

%47

%84

%7

%8

6۔ 24ساعة

1,606

%7

%23

%51

%81

%9

%11

24۔ 72ساعة

605

%6

%24

%50

%80

%7

%12

أكثر من 72ساعة

715

%9

%26

%42

%77

%9

%14

اجلدول  18-5عدد العمليات اجلراحية لكل مريض ارتباط ًا بزمن اإلخالء إلى مشفى اللجنة الدولية فـي كابول 1990۔.92

تَثْـبُ ُت األعدا ُد السابقة عند مقارنتها باألعداد املسجلة فـي كامل قاعدة املعطيات (اجلدول .)19-5
زمن اإلخالء

N=16 172

≤ 2عملية

 3عمليات

≥ 4عمليات

أقل من 6ساعات

2,409

%81

%9

%10

6۔ 24ساعة

3,727

%70

%13

%17

24۔ 72ساعة

2,785

%69

%13

%17

أكثر من 72ساعة

7,251

%71

%12

%17

≥ 4 ops
)(7%

3 ops
)(9%

اجلدول  19-5عدد العمليات اجلراحية لكل مريض ارتباط ًا بزمن اإلخالء إلى مشافـي اللجنة الدولية 1990۔.99

بينما يخضع مع ّدل وفيات املشفى لتأثير التأخّ ر فـي اإلخالء ،يتجلّى أن املراضة املع ّرفة بعدد
العمليات اجلراحية لكل مريض ال تتأثر بذلك .يبدو أن حد اخلطورة يقع عند  6ساعات تأخير.
ال مت ّيز قاعدة معطيات اللجنة الدولية-فئ ًة لفترة 6۔ 12ساعة بعد اإلصابة ،ونعتبر لذلك إن
هذه الفترة مفتوحة للدراسة فـي املستقبل .ولكن ،قبل التس ّرع فـي الوصول إلى نتيجة ،ال بد من
حتليل عامل آخر ،وهو شدة اجلرح.

 4-10-5عدد العمليات اجلراحية ارتباط ًا بدرجة اجلرح
تُصنَّف جروح احلرب بني ثالث درجات من الشدة املتزايدة ،وفق منظومة الصليب األحمر
لتقييم الجروح  RCWSوتصنيفها (انظر الفصل الرابع) .تتوزع اجلروح فـي قاعدة معطيات اللجنة
الدولية كالتالي:

٥

≤2 ops
)(84%

الشكل 1-7-5
عدد العمليات اجلراحية لكل مريض ارتباطاً بجروح الدرجة
األولى .)6729=N( 1 Grade
≥ 4 ops
)(23%

 الدرجة األولى %42 :1 Grade الدرجة الثانية %37 :2 Grade -الدرجة الثالثة %21: 3 Grade

3 ops
)(16%

عند النظر فـي عدد العمليات اجلراحية ارتباطاً بدرجة اجلرح يظهر فارق هام (اجلدول 20-5
واألشكال  1-7-5إلى .)3-7-5
عدد العمليات اجلراحية لكل مريض

شدة اجلرح
املرضى ()N=16 172

بدون
جراحة
%

عملية
واحدة
%

عمليتان
%

عمليتان
أو أقل
%

ثالث
عمليات
%

أربع عمليات
أو أكثر
%

الدرجة 1

n= 6,729

16

23

45

84

9

7

الدرجة 2

n= 5,974

4

12

44

61

16

23

الدرجة 3

n= 3,469

3

7

30

40

19

41

≤2 ops
)(61%

الشكل 2-7-5
عدد العمليات اجلراحية لكل مريض ارتباطاً بجروح الدرجة
الثانية .)5974=N( 2 Grade

≤2 ops
)(40%

≥ 4 ops
)(41%

اجلدول  20-5عدد العمليات اجلراحية لكل مريض ارتباط ًا بدرجة اجلرح وفق منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح

تُظهِ ر درج ُة منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح  RCWSفارقاً واضحاً فـي عدد العمليات
اجلراحية الالزمة .يرتبط عبء العمل اجلراحي ارتباطاً إلزامياً بشدة اإلصابة ،طبقاً للتخمني،
ويسع منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح  RCWSأن حت ّدد ذلك.

3 ops
)(19%

الشكل 3-7-5
عدد العمليات اجلراحية لكل مريض ارتباطاً بجروح الدرجة
الثالثة )3469=N( 3 Grade
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 ٥-١٠-٥عدد العمليات اجلراحية ارتباط ًا بدرجة اجلرح وبالتأخر فـي اإلخالء
إن حلّلنا عدد العمليات اجلراحية ارتباطاً بتراكب درجة اجلرح (وفق منظومة الصليب األحمر
لتقييم اجلروح) مع فترة التأخر فـي اإلخالء ،نحصل على نتائج جل ّية (اجلدول .)21-5
الدرجة وزمن اإلخالء

عدد املرضى

الدرجة 1

N= 6,729

عمليتان أو أقل

أربع عمليات أو أكثر

ثالث عمليات

أقل من 6ساعات

1,124

%93

%5

%3

6۔ 24ساعة

1,694

%84

%9

%7

24۔ 72ساعة

1,182

%82

%11

%7

أكثر من  72ساعة

2,729

%82

%10

%9

الدرجة 2

N= 5,974

أقل من  6ساعات

788

%77

%11

%12

6۔ 24ساعة

1,186

%62

%16

%22

24۔ 72ساعة

1,110

%58

%17

%25

أكثر من  72ساعة

2,890

%56

%18

%26

الدرجة 3

N= 3,469

أقل من  6ساعات

497

%47

%17

%35

6۔ 24ساعة

847

%37

%19

%44

24۔ 72ساعة
أكثر من  72ساعة

493

%39

%19

%42

1,632

%40

%20

%40

اجلـدول  21-5عـدد العمليـات اجلراحيـة لـكل مريـض ارتباطـ ًا بدرجـة اجلـروح وفـق منظومـة الصليـب األحمـر لتقييـم اجلـروح وارتباطـ ًا
بطـول الزمـن املنقضـي بعـد اإلصابـة

يتضح بالتالي أن منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح  RCWSمتثل املراضة َ Morbidityوعب َء
العمل اجلراحي  Surgical workloadبصورة أفضل مما مي ّثله التأخر فـي اإلخالء إلى املشفى
لوحده ،بيد أن تراكب العاملني املذكورين يؤدي أفضل وظيفة .تنزع جروح الدرجة الثالثة لتكون
فارق واضح .إذ أن العديد من هؤالء
جسيمة ،ويبدو أن التأخر فـي إخالء جرحاها ال يؤدي إلى ٍ
اجلرحى لن يصل إلى املشفى على قيد احلياة.

 ٦-١٠-٥عدد العمليات ارتباط ًا بالسالح
يبدي اجلدول  22-5نتائج حتليل مشافـي اللجنة الدولية فـي معاجلة إصابات متنوعة ناجمة
عن األسلحة (كابول ،قندهار ،كاو-ي-دانغ ،نوفيه اتاجي ،بيشاور ،كويتا).
ال مت ّيز قاعدة معطيات اللجنة الدولية بني األلغام املضادة لألفراد واأللغام املضادة للدبابات،
أو املع ّدات احلربية غير املنفجرة  .Unexploded ordnanceعالو ًة عن ذلك ،إن بعض اجلروح
املصنّفة فـي فئة ما جنم عن الشظايا قد تكون ناجمة عن ألغام متشظية مضادة لألفراد .ال
يسع مِ الك املشفى إال االعتماد على شهادة املريض ،ويجهل طبعاً العديد من املرضى الفرق بني
أنظمة األسلحة ،فال يف ّرقون إال بني «القنابل» و «البنادق».
السالح

بدون جراحة

عملية واحدة

عمليتان

عمليتان
أو أقل

ثالث
عمليات

أربع عمليات
أو أكثر

األلغام N= 5,236

%9

%15

%38

%62

%14

%24

جروح الرصاص N= 5,984

%9

%22

%44

%75

%12

%13

الشظايا N=7,674

%11

%24

%44

%80

%9

%11

اجلدول  22-5عدد العمليات اجلراحية لكل مريض ارتباط ًا بالسالح
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من الواضح أن األلغام تس ّبب عبئاً جراحياً ومراض ًة تفوق ما تس ّببه جروح الرصاص ( )GSWأو
الشظايا( .اجلدول  22-5والشكل .)8-5
80%
70%
60%

الشكل 8-5
عدد العمليات اجلراحية لكل مريض ارتباطاً بنوع السالح،
شكل مبسط

50%
40%
30%
20%
10%

شظايا

اطالق نار
≥4

3

عملية جراحية

لغم

0%

≤2

على الرغم من ارتفاع مع ّدل إماتة  Lethalityاألسلحة ،يجب النظر فـي التأثيرات اإلجمالية لعبء
العمل اجلراحي  ،Surgical workloadفـي املراضة  Morbidityواملعاناة  ،Sufferingوفـي العواقب
االقتصادية االجتماعية .لذلك منعت املعاهدات الدولية استخدام الغاز السام  ،Poison gasواألسلحة
اجلرثومية  ،Bacteriological weaponsوأسلحة الليزر املس ّببة للعمى ،Blinding laser weapons
واأللغام املضادة لألفراد  ،Anti-personnel minesوالذخائر العنقودية الصغيرة Cluster sub-
 munitionsوحظرت ك ً
ال منها.

 ١١-٥اخلالصة :الدروس املستمدة من دراسة الوبائيات

من هذه النظرة العامة املختصرة فـي وبائيات ضحايا احلرب ،يسعنا أن نستخرج بعض النتائج املؤثرة
على العمل الطبي وعلى العمل اإلنساني.

٥

 -١بالنسبة للسكان املدنيني فـي بلد فقير ،تكون عاد ًة تأثيرات احلرب على الصحة العامة أعظم من
تأثيرات الرضوح املباشرة .فـي بعض النزاعات ،ينجم عن إصابات احلرب عبءٌ أكبر من عبء الوفيات،
وقد ينجم عن املراضة التي تلي الرضوح آثار عميقة طويلة األمد تفوق أثر الوفيات .يحدث ذلك خاص ًة
مما يس ّبب تأثيرات
فـي املرحلة التي تلي النزاع والتي يتسع فيها مجال التلوث باأللغام املضادة لألفرادّ ،
اجتماعية اقتصادية طويلة األمد.
بكل من:
 -٢ترتبط نتائج جراحة احلرب فـي بيئة مدنية ٍ
 نوع اإلصابة ارتباطاً بالعامل الذي س ّبب اجلرح؛ -شدة اإلصابة؛

 حالة املريض العامة (سوء التغذية  ،Malnutritionاألمراض املزمنة  ،Chronic diseaseاألمراضاملستوطنة املرافقة  Concomitant endemic diseaseكاملالريا  ،Malariaالخ).؛
 اإلسعاف األولي الباكر املناسب؛ طول فترة النقل إلى املشفى؛ جودة العالج فـي املشفى (اإلنعاش  ،Resuscitationاجلراحة  ،Surgeryالرعاية التالية للجراحة ،Post- operative careاملعاجلة الفيزيائية  Physiotherapyوإعادة التأهيل )Rehabilitation؛
 -إمكانية اإلخالء إلى مشفى مجهز بشكل أفضل ومز ّود مبِ الك متمتّع باخلبرة.

 -٣فـي البيئة املدنية ،وخاص ًة فـي بلد فقير ،إن مرحلة الرعاية السابقة للمشفى هي أكثر املراحل قبوالً
للتحسني .تكثر األعمال التي ميكن حتقيقها فـي ميادين اإلسعاف األولي ودعم احلياة الفعال الباكر
هدفاً لتفادي الوفاة واملراضة.
يسع منظومة اإلسعاف األولي واإلخالء ،إن بلغت الف ّعالية ،أن تتفادى حدوث الوفيات الناجمة عن نزيف
حتسنت الرعاية السابقة للمشفى ازداد احتمال خفض
قابل للتحكم وعن انسداد املسلك الهوائي .كلّما ّ
عدد «القتلى فـي املوقع  »Killed in actionوعدد «الوفيات عند الوصول  »Dead on arrivalانخفاضاً
بسيطاً ،بينما يزداد عدد «املوتى إثر جراحهم  »Dead of woundsوعدد «وفيات املشفى Hospital
 .»mortalityوبالتالي يزداد عدد الضحايا املنقذة ،بينما تنحرف قِ ـيَم املع ّدالت ّ
املؤشرة .يجب النظر فـي
االنحراف املذكور (النظرة املتح ّيزة) عند تقييم كفاية الرعاية.

ينجم عن طول فترة اإلخالء وعن صعوباته «فر ٌز طبيعي  »Natural triageتلقائي للجرحى ذوي اإلصابات
اجلسيمة .مما يؤدي إلى خفض مع ّدالت الوفيات فـي املشفى.
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 -٤ال يحتاج عد ٌد من املدنيني املصابني بجراح إ ّبان القتال ،تتراوح نسبتهم بني  40و %50من
مجموع جرحى املدنيني ،إلى البقاء فـي املشفى .تكفيهم تدابير اإلسعاف األولي وبعض املضادات
احليوية ومس ّكنات بسيطة .يشكل وجودهم فـي املشفى عبئاً إضافياً على اإلدارة .بيد أن عملية
إخراجهم من املشفى تصطدم باملخاوف األمنية ،وبعوامل اجتماعية اقتصادية ،ومبخاوفهم.
 -٥جروح الرأس واجلذع متتاز بأعلى مع ّدالت اإلماتة .تؤلف إصابات األنسجة الرخوة
واألطراف القسم األعظم من أعباء العمل اجلراحي.

ُ -٦ت ِ ّمل جرو ُح الرصاص عبئاً أثقل من عبء جروح الشظايا .بيد أن إصابات احلروق
واأللغام املضادة لإلفراد متثل أثقل أعباء املشفى وأعلى قِ ـيَم املراضة.
 -٧تتيح منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح  RCWSتقديراً جيداً لشدة اجلروح احلربية
ولعبء العمل اجلراحي الالحق بها.

 ١-١١-٥إعداد قاعدة معطيات جراحية جلرحى احلرب

اعتمدت مختلف اخلدمات الطبية العسكرية فئات تصنيفها وجداولها اخلاصة لتسجيل املعطيات.
تو ّفر اللجنة الدولية ملراكز الصحة املدنية مثاالً عن الفئات اجلاهزة إلدراجها فـي جداول برنامج
جدولة بسيط ( )Excelلتتيح جمع معطيات متصلة مبوضوع جرحى احلرب وإخضاعها لدراسة
الحقة (انظر امللحق -5باء :إعداد قاعدة معطيات جراحية عن جرحى احلرب).
إضافة إلى ذلك ،أوردنا فـي قرص  DVDاملرفق نسخ ًة عن امللحق -5باء ،يسهل نسخها وتعديلها
واستخدامها.
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امللحق  -5ألف قاعدة املعطيات اجلراحية فـي اللجنة الدولية
فـي عام  ،1990أع ّدت اللجنة الدولية قاعدة معطيات مركزية للجروح والرضوح ،ص ّممتها أص ً
ال
أسستها
لتو ّفر للّجنة مؤشراً عن عبء العمل اجلراحي فـي مشافيها املستقلة (أي املشافـي التي ّ
اللجنة الدولية ثم أ ّمنت إدارتها) .عند خروج كل جريح من جرحى احلرب الذين دخلوا مشافـي
اللجنة الدولية ،أو عند وفاته ،أ ّمنت اللجنة تعبئة استمارة معطيات عن املريض وعن جراحه.
بيد أن هذه االستمارات ال تف ّرق بني املقاتلني واملدنيني.
وسبب اإلصابة وموق َعها التشريحي ،كما
واجلنس لكل مريض،
تسجل قاعدةُ املعطيات العم َر
َ
ّ
َ
إصابات املقذوفات وفق
تسجل طو َل الفترة املنقضية بني اإلصابة وبني القبول فـي املشفى .تُـ َقـ َّيـ ُم
ُ
ّ
منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح املوصوفة فـي الفصل الرابع .تر ّكز القاعدة اهتمامها
بكل من شدة اإلصابات ،وعدد العمليات اجلراحية لكل
على عبء العمل اجلراحي املوصوف ٍ
مريض ،وعدد املرات التي لزم فيها نقل الدم ،وطول فترة البقاء فـي املشفى.

ق ّدمت هذه املشافـي املستقلة ،التي أنشأتها اللجنة الدولية ،اخلدمات إلى ضحايا ٍ
عدد من النزاعات
املسلحة فـي ضروب مختلفة من القتال .فـي تاريخ  31ديسمبر  ،2007شملت قاعدة املعطيات
سجالت  32285مريض مصاب بجروح حرب .بيد أن كافة هذه السج ّ
الت ليست كاملة.

املشفى

فترة العمل

طبيعة القتال

مشفى كاو-ي-دانغ ،تايالند

92-1979

حرب عصابات فـي أدغال كمبوديا

مشفى بيشاور ،باكستان

93-1981

حرب عصابات فـي جبال أفغانستان

مشفى كويتا ،باكستان

96-1983

حرب عصابات فـي جبال أفغانستان

مشفى كارتيه-سيه ،كابول ،أفغانستان
مشفى ميرويس ،قندهار ،أفغانستان

92-1988

2001-1996

٥

حرب غير منتظمة ،معظمها فـي املدن
حرب غير منتظمة ،معظمها فـي املدن

مشقى بوتار ،رواندا

1995

حرب غير منتظمة ،معظمها فـي األرياف

مشفى نوفيه اتاجي ،الشيشان ،االحتاد الروسي

1996

حرب غير منتظمة ،فـي املدن واألرياف

مشفى لوبيدينغ ،لوكيشوكيو ،كينيا

2006-1987

حرب عصابات ريفية فـي شبه الصحراء ،الساحل،
ومستنقعات القصب جنوبي السودان

اختلفت ضروب النزاعات املذكورة أعاله .وكثيراً ما تفاوت طول الفترة املنقضية بني اإلصابة
والعالج فتراوحت بني دقائق وأسابيع .وأ ّدت كثرة الصعوبات السوقية على مسافات شاسعة
إلى ندرة احلاالت التي متكنت فيها اللجنة الدولية من تنظيم إخالء الضحايا بشكل فعال وفـي
وقت قصير .ويجدر ذكر بعض احلاالت االستثنائية :مراكز اإلسعاف األولي املنصوبة بالقرب
من احلدود األفغانية الباكستانية وبالقرب من كابول؛ وبرنامج اإلخالء الطبي اجلوي فـي جنوب
املنسق مع األمم املتحدة فـي عملية شريان احلياة للسودان ،الذي نقل أكثر من 20000
السودانّ ،
مريض إلى مشفى اللجنة الدولية فـي لوكيشوكيو ،شمال كينيا .بيد أن طول املسافات والتأخر
فـي اإلعالم عن املرضى لم يتيحا إال نادراً إمتام اإلخالء فـي الوقت املناسب.
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أع ّدت اللجنة الدولية مشاف أخرى ،كما عملت فِ َر ُقها اجلراحية فـي املشافـي العامة احمللية،
لكن مرضاهم لم يدخلوا فـي قاعدة املعطيات املركزية .إضافة إلى قاعدة املعطيات اجلراحية،
هنالك مصادر رئيسة للمعطيات فـي مشفى كيساني ،فـي مقديشو ،حتت إدارة الهالل األحمر
الصومالي (من  1992حتى الوقت احلالي) ،وفـي مشفى  JFKالتذكاري فـي مونروفيا ،ليبيريا
(2001۔ ،)2004الذي تديره اللجنة الدولية بالتعاون املشترك مع مجلس أمناء املشفى.

عند دراسة إحصائيات اللجنة الدولية انطالقاً من قاعدة املعطيات ،يجب االعتراف بحدود
التحليل االستعادي ملعطيات اقتصر جم ُعها على سجالت من َقـبِـلَتْه املشافـي حصراً .تشمل
املشاكل املرئية عاد ًة ما يلي:
 أخطاء الكتابة والنسخ؛ فقدان بعض ملفات املرضى؛ النقص فـي تعبئة ملفات املرضى (لم تكتمل تعبئة كافة البنود لكافة املرضى)؛ االرتباك فـي تعريف الفئات التصنيفية؛ عدم االستمرارية بسبب التبدل املستمر فـي املِالك العامل فـي املشفى؛ -العجز فـي املِالك املد َّرب بشكل صحيح لصيانة قاعدة معطيات.

رغم ذلك ،نستخدم إحصائيات اللجنة الدولية فـي هذا الكتاب مبثابة املثال عن جتربة غير
عسكرية فـي مناطق قتال مختلفة ،لتو ّفر تقييماً تقريبياً لواقع ساحة القتال ،وخاص ًة بالنسبة
للجماعات السكانية غير املقاتلة.
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امللحق -5باء :إعداد قاعدة معطيات جراحية عن جرحى احلرب
ميكن تسجيل الفئات (البنود) التالية فـي قاعدة معطيات إلكترونية ( ،)Approachكما ميكن
جردها فـي أعمدة جدول بسيط (مثل جداول  )Excelوتسجيل املرضى على أسطر اجلدول
(صفوفه) .تعلّمنا بعض الدروس من عيوب قاعدة املعطيات اجلراحية فـي اللجنة الدولية،
وع ّدلنا فئات هذا املثال اعتمادا على ذلك.
بيانات إدارية
 املشفى (إن حوت قاعدة املعطيات سجالت مرضى فـي أكثر من مشفى)؛ رقم املريض فـي املشفى؛ رقم قاعدة املعطيات؛ تاريخ القبول؛ تاريخ التخريج؛ عدد أيام البقاء فـي املشفى؛ إعادة قبول املريض بسبب اإلصابة عينها؛ العمر؛ اجلنس؛الفترة املنقضية بعد اإلصابة

٥

 ساعات (أو <6 ،6۔12 ،12۔)24؛ أيام (أو 24۔ 72ساعة 72 > ،ساعة)؛ أسابيع؛املسبب لإلصابة
السالح
ِّ
 بندقية ،مسدس؛ قنبلة ،قذيفة ،هاون ،قنبلة يدوية؛ لغم مضاد لألفراد ()APM؛ لغم مضاد للدبابات ()ATM؛ مع ّدات حربية غير منفجرة ( )UXOمبا فيها القنابل العنقودية Cluster bombs؛ «السالح األبيض» :حربة ،منجل ،ساطور؛آلية اإلصابة
 طلق ناري؛ شظية؛ انفجار ناسف Blast؛ ضربة كليلة Blunt؛ حرق Burn؛يرجى االنتباه:
قد يصدر عن القنابل ،عن قذائف املدفعية ،أوعن ألغام مضادة للدبابات ،شظايا نافذة ،كما
يسعها أن تس ّبب إصابات االنفجار الناسف أو احلروق ،كما يسعها أيضاً ،عند تدمير املباني أو
عندئذ قاعدة املعطيات سالحاً واحداً
ٍ
وتسجل آليات
تسجل
املركبات ،أن تس ّبب إصابات كليلة.
ّ
ّ
ً
متعددة لإلصابة .يصح هذا القول أيضا بالنسبة لأللغام املضادة لألفراد.
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معطيات سريرية
 ضغط الدم عند القبول؛ عدد العمليات اجلراحية؛ عدد مرات التخدير؛ عدد وحدات الدم املنقولة؛ النتيجة :شفاء ،مضاعفات ،وفاة (مع ذكر السبب)؛معطيات تشريحية
موقع اإلصابة :إن تع ّددت اإلصابات ،يشار لكل إصابة برقم مم ّيز ويُدرج الرقم املعني فـي العمود
ُسجل سوى إصابة واحدة فـي كل منطقة تشريحية.
اخلاص باملنطقة التشريحية .ال ت َّ
 الرأس؛ الوجه؛ العنق؛ الصدر؛ البطن؛ احلوض ،األرداف؛ الظهر والنسيج الرخو فـي اجلذع؛ الطرف العلوي األيسر (للتمييز بني إصابات ثنائية اجلانب)؛ الطرف العلوي األمين؛ الطرف السفلي األيسر؛ الطرف السفلي األمين؛تقييم منظومة الصليب األحمر للجروح
يسجل تقييم عدد أكبر إن كان هناك
يجب تسجيل التقييم للجرحني املتم ّيزين بخطورتهما ،أو
ّ
داع لذلك .يجب أن يوافق اجلر ُح رقم واحد املنطق َة التشريحية رقم  ،1بينما يوافق اجلر ُح رقم
 2املنطق َة التشريحية رقم .2
 اجلرح  :1نقطة الدخول Entry؛ اجلرح  :1نقطة اخلروج Exit؛ اجلرح  :1احل ّيز األجوف Cavity؛ -اجلرح  :1كسر Fracture؛

 اجلرح  :1إصابة حيوية Vital injury؛ اجلرح  :1شظية معدنية Metallic fragment؛ اجلرح  :1الدرجة Grade؛ اجلرح  :1النوع Type؛ اجلرح  :2نقطة الدخول؛ اجلرح  :2نقطة اخلروج؛ اجلرح  :2احل ّيز األجوف؛ -اجلرح  :2كسر؛

 اجلرح  :2إصابة حيوية؛ اجلرح  :2شظية معدنية؛ اجلرح  :2الدرجة؛ اجلرح  :2النوع؛126

وبائيات ضحايا الحرب

العمليات اجلراحية الكبرى
حج القحف Craniotomy؛
فتح الصدر Thoracotomy؛
أنبوب صدري Chest tube؛
فتح البطن Laparotomy؛
إصالح أوعية محيطية Peripheral vascular repair؛
بتر أعلى املرفق

Above-elbow

األيسر؛

بتر أعلى املرفق األمين؛
بتر أسفل املرفق

Below-elbow

األيسر؛

بتر أسفل املرفق األمين؛
بتر أعلى الركبة

Above-knee

اليسرى؛

بتر أعلى الركبة اليمنى؛
بتر أسفل الركبة

Below-knee

اليسرى؛

بتر أسفل الركبة اليمنى؛
التعليقات:

٥

يرجى االنتباه:
إن هذا النموذج لفئات قاعدة البيانات متوفر فـي شكل ملف مجدول ( )Excelقابل للنسخ من
القرص  DVDاملرفق.
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الفصل السادس

سلسلة
رعاية املصابني
٦
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سلسلة رعاية املصابني

1-6
1-1-6
2-1-6

الصالت :ماهية الرعاية وأماكن تأمينها
ِّ
احلماية :القانون الدولي اإلنساني
مستويات الرعاية الطبية ومواقعها

١٣١
١٣١
١٣٢

2-6
1-2-6
2-2-6
3-2-6
4-2-6

املشفى اجلراحي فـي معاجلة جرحى احلرب
املشفى ألف :مشفى ريفـي = خدمات عناية رضحية أساسية
املشفى باء :مشفى إقليمي = خدمات عناية رضحية متقدمة
املشفى جيم :مشفى رئيسي فـي املدينة = خدمات عناية رضحية كاملة
تقييم املشفى

١٣٣
١٣٣
١٣٣
١٣٣

3-6
1-3-6

النقل
إصدار األوامر ،التحكم ،واالتصاالت :التنسيق

١٣٤
١٣٤

4-6

دفع املوارد إلى األمام

١٣٥

5-6

الواقع :أساليب معتادة فـي تسيير احلرب

١٣٦

6-6

التأهب للنزاع وتطبيق اإلجراءات

١٣٧

7-6
1-7-6

هرم البرامج اجلراحية فـي اللجنة الدولية
قائمة اجلرد التذكيري

١٣٨
١٣٩

امللحق -6ألف التقييم األولي ملشفى جراحي يعالج جرحى احلرب

١٤٠

امللحق -6باء التقييم االستراتيجي لسياق سير النزاع
امللحق -6جيم التدخل اإلنساني للعناية باجلرحى واملرضى :حاالت معتادة
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١٤٦
١٤٨

سلسلة رعاية المصابين

١-٦

الصالت  : Linksماهية الرعاية وأماكن تأمينها
ِّ

احلرب التقليدية بني جيوش تقليدية ،والقتا َل فـي املدن بني
يشمل النزا ُع املسلح احلديث
َ
ميليشيات ،والغزوات املتقطعة العنيفة التي تشنّها العصابات فـي مناطق ريفية منعزلة .كما
تشمل الصرا َع بني أعداد ضخمة ،والقتا َل املزمن غير املنتظم ومنخفض الشدة ،والهجمات
اإلرهابية الفردية .وتكثر احلاالت التي يش ّكل فيها املدنيون معظم الضحايا (انظر الفصل
اخلامس) .تتفاوت الظروف امليدانية تفاوتاً كبيراً ،بيد أن املشاكل الطبية األساسية التي يعانيها
اجلرحى تع ّم العالم .يجب تطوير منظومة لتوفير أفضل رعاية ممكنة وتكييفها للعمل فـي الوقت
الالزم وفـي كافة الظروف.
حتدث النزاعات املسلحة احلديثة فـي املناطق الريفية وفـي املدن.
السكان املدنيون مع ّرضون خلطر متزايد.
إن األلغـام األرضيـة  ،Landminesوالذخائـر العنقودية غير املنفجرة
 ،Unexploded cluster munitionsتسـتم ّر فــي تسـبيب الضحايـا
بعـد نهايـة النـزاع.
تتنوع الظروف امليدانية ،لكن الضرورات الطبية تع ّم العالم.
إن نظام إخالء املرضى واجلرحى وعالجهم (أي سلسلة رعاية املصابني) ،شأنه شأن كافة
السالسل ،يتمتّع بق ّوةٍ تساوي ق ّوةَ أضعف حلقاتها .ال تُقاس هذه الق ّوة بالكيلومترات بل
بالساعات واأليام .يتطلب إنشاء منظومة كهذه التخطيط املبكر :يجب تقييم الظروف التكتيكية،
وحتليل احلدود املادية واملوارد البشرية ،ويلي ذلك تنفيذ اخلطة الناجتة.

يُنقل اجلرحى فـي سلسلة من الرعاية الطبية ،انطالقاً من إجراءات بسيطة إلنقاذ احلياة
والطرف ،وانتقاالً إلى مستويات أكثر تعقيداً .وصفنا فـي الفصل األول من هذا الكتاب مبدأ
مستويات الرعاية فـي النظام الطبي العسكري .فـي املمارسة املدنية ،نشاهد أيضاً سلسل ًة فـي
إخالء املرضى وفـي معاجلتهم ،بيد أن هذا النسق ال يصل إلى درجة كبيرة من الكفاءة فـي
الكثير من البلدان.

٦

 1-1-6احلماية :القانون الدولي اإلنساني
حتتل حماي ُة املرضى ،ووقايتُهم من اإلصابات الالحقة ،املرتبة األولى فـي الرعاية.

البند الثالث املشترك بني اتفاقيات جنيف األربعة ،والبند السابع
من البروتوكول الثاني اإلضافـي:
يجب جمع اجلرحى واملرضى واالعتناء بهم.
ميتـاز اجلرحـى واملرضـى بحـق العنايـة بهـم ،وبحـق الوصـول إلـى رعايـة طبيـة مناسـبةّ .
تـدل
شـارات الصليـب األحمـر والهلال األحمر والكريسـتالة احلمراء علـى احلماية القانونية املمنوحة
إلـى املصـاب وإلـى املِلاك الطبـي  Medical personnelالـذي ميتـاز بحـق وبواجـب االهتمـام
باجلرحـى واملرضـى .إن ميـزة احلمايـة التـي متتـاز بهـا الشـارات املذكـورة ترتبـط بتدريب القوات
املقاتلـة وبنسـبة انضباطهـا وبالتزامهـا بقواعـد السـلوك املتفـق عليهـا دوليـاً لسـاحات القتـال:
أي اتفاقيـات جنيـف وبروتوكوالتهـا اإلضافيـة .تبـدأ هـذه احلمايـة باملسـعف األولـي فــي امليـدان
وتشـمل كافـة مسـتويات املعاجلـة املتتاليـة.
يجب اتخاذ تدابير خاصة لتفادي إصابة املصابني من جديد وحلمايتهم من العوامل املناخية
(انظر الفصل السابع).
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 2-1-6مستويات الرعاية الطبية ومواقعها
تع ّرف القائم ُة التالية بصورة عامة فئات األماكن التي يتلقى فيها اجلرحى مختلف مستويات
الرعاية الطبية فـي سلسلة متع ّددة املراحل ملعاجلة جروح احلرب:
 -1فـي موقع اإلصابة  :Spotاإلسعاف األولي
 -2نقطة اجلمع  :Collection pointإسعاف أولي مع إنعاش أو بدونه.
 -3املرحلة االنتقالية  :Intermediate stageاإلنعاش مع جراحة الطوارئ أو بدونها.
 -4املشفى اجلراحي  :Surgical hospitalعالج جراحي أولي.
 -5املركز االختصاصي  :Specialized centerعالج جراحي نهائي  ،Definitiveمبا فيه
اإلجراءات الترميمية  Reconstructiveواملعاجلة الفيزيائية  Phsiotherapyوإعادة التأهيل
 Rehabilitationالفيزيائي  Physicalوالنفسي .Psychological
 -6نظام نقل

Transport system

لإلحالة من مستوى طبي آلخر.

قد يشرع العالج فـي موقع اإلصابة مبعاجلة املصاب لنفسه أو لرفيقه ،أو مبعاجلة طبيب
عسكري أو مسعف .يبدأ اإلسعاف األولي عند نقطة اإلصابة ،بيد أن توفير اإلسعاف ممكن فـي
أي مكان وفـي كافة نقاط خط اإلخالء وصوالً إلى مكان العالج النهائي .اإلسعاف األولي ميتاز
بكونه العالج الوحيد املمكن فـي ساحة القتال.

قد ينشأ تنظيم نقطة جمع املصابني ،أو محطة إخالء  ،Clearing stationعن مبادرة محلّية .كما قد
يؤدي هذه الوظيفة عد ٌد من املنشآت الرسمية مثل مركز إسعاف أولي  ،First-aid postأو مستوصف
 ،Dispensaryأو مركز رعاية صحية أولية  .Primary health care centerقد يعمل فـي بعض
مراكز اإلسعاف األولي عد ٌد من َح َملة النقّاالت واألطباء العسكريني ،بينما يعمل عد ٌد من متطوعي
الصليب األحمر /الهالل األحمر وغيرهم من املدنيني فـي مراكز إسعاف أخرى .يزداد دور اخلدمات
الطبية العسكرية باقتراب مراكز اإلسعاف من ساحة القتال .فـي األماكن املدنية الريفية احملضة،
قد يقتصر املِالك الطبي املتوفر على القرويني العاملني فـي الصحة ،أو على املمرضني واملساعدين
يحسن ف ّعالية
موقع واحد محدد ،تنظي َم الفرز امليداني اجل ّيد كما ّ
الطبيني .يتيح جم ُع املصابني ،فـي ٍ
إخالئهم .ميكن الشروع بإجراءات اإلسعاف األولي فـي نقطة اجلمع ،برفقة إجراءات دعم احلياة
فـي اإلصابات الرضحية وإجراءات اإلنعاش .Resuscitative measures
يسع املراكز الصحية أو املشافـي الريفية أن تؤدي دور املرحلة االنتقالية ،حيث يتوفر املزيد من
مستويات اإلنعاش وجراحة الطوارئ .قد تنشئ القوات الطبية العسكرية وحدة جراحية أمامية.

J-J. Kurz / ICRC

J-P. Kolly / ICRC

B. Fjortoft / ICRC

الشكل 1-6
مسعفو اجلمعية الوطنية فـي امليدان.
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الشكل 2-6
مركز إسعاف أولي على احلدود األفغانية الباكستانية.

الشكل 3-6
نقل املرضى إلى مشفى اللجنة الدولية فـي بيشاور،
الباكستان.
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2-6

املشفى اجلراحي فـي معاجلة جرحى احلرب

يرتبط مستوى تقدم الرعاية فـي املشفى بدرجة التطور االجتماعي االقتصادي فـي البلد املعني
قبل نشوب النزاع .تُضعِ ف احلرب عاد ًة شغل كافة املشافـي التي كانت موجودة .إن إخالء
اجلرحى بطريقة ف ّعالة إلى مراكز جراحية عاجزة ال يك ّون سلسل ًة ف ّعالة لرعاية املصابني.

تتفاوت مستويات كفاءة املشافـي من بلد آلخر ومن مناطق جغرافية ألخرى .يسعنا وصف ثالثة
مستويات أساسية.

1-2-6
أساسية

املشفى ألف :مشفى ريفـي Rural hospital

= خدمات عناية رضحية

Basic trauma services

 2-2-6املشفى باء :مشفى إقليمي
رضحية متقدمة Advanced trauma services

Provincial hospital

M. Bleich / ICRC

يسعنا ضرب مثل عن هذه الفئة فـي ذكر املشفى الريفـي (إفريقيا) أو مركز الرعاية الصحية
األولية (جنوب آسيا) الذي ال يتوفر فيه كل يوم أطباء أخصائيون ،ويفتقر خاص ًة إلى ج ّراح
عام كامل التدريب .جند عاد ًة فـي هذه املشافـي أطباء الطب العام أو املساعدين الطبيني الذين
تلقوا بعض التدريب اجلراحي ،وجند معهم احلد األدنى من جتهيزات املراكز اجلراحية .يوافق
هذه املشافـي الريفية مشافـي اخلطوط األمامية فـي بعض القوى الطبية العسكرية ،وجند فيها
«ج ّراحني ميدانيني» ١يجري هنا عاد ًة اإلنعاش األساسي  Basic resuscitationوبعض العمليات
البسيطة احلاسمة.

الشكل 4-6
مشفى ميداني للجنة الدولية فـي لوكيشوكيو ،كينيا.

= خدمات عناية

يتم ّيز املشفى اإلقليمي (إفريقيا) ،أو مشفى املنطقة (جنوب آسيا) أو املشفى العام (أمريكا الالتينية)
بوجود ج ّراح عام كل يوم وبوجود غرفة عمليات ج ّيدة ووسائل التعقيم .ميكن معاجلة معظم احلاالت
املهددة للحياة بشكل مناسب .يوافق هذه املشافـي عاد ًة فـي التنظيم العسكري مشفى أمامي ميداني
متخصص فـي جراحة التحكم  Damage controlباإلصابات واإلنعاش.

 3-2-6املشــفى جيــم :مشــفى رئيســي فـــي املدينــة
خدمــات عنايــة رضحيــة كاملــة Comprehensive trauma services

Major city hospital

٦

=

يؤدي هذا املشفى وظيفة منظمة إحالة توفر عددا وافرا من االختصاصات ومن االختصاصات
الفرعية ،وميثل عاد ًة أعلى مستوى رعاية فـي البلد أو فـي املنطقة اإلدارية .كثيراً ما يكون مشفى
تعليمي أو جامعي .فـي العرف العسكري ،هذا مشفى إحالة بعيد عن خط اجلبهة.

 4-2-6تقييم املشفى
تسعى برامج اللجنة الدولية إلى احملافظة على كفاءات هذه املستويات املختلفة من الرعاية فـي
املشافـي وإلى حتسينها عند الضرورة (إن أمكن ذلك) .لقد ط ّورت اللجنة الدولية أدا ًة حتليلية لتقييم
جودة التدبير فـي املشفى والعمل اجلراحي فيه قبل تقدمي املساعدة إليه .تشمل هذه األداة عدداً من
العوامل التي يجب النظر فيها .هنالك عوامل خارج املشفى ،تشمل حتليل األنظمة الصحية الوطنية
واحمللية ،وعوامل داخل املشفى :بنية املشفى التحتية ،اإلدارة وتنظيم العمل وظيفياً ،األقسام،
املوارد املتوفرة ،املِالك الطبي (العدد واخلبرة) ،خدمات اإلمدادات غير الطبية ،املالية (انظر امللحق
-6ألف :التقييم األولي ملشفى جراحي يعالج جرحى احلرب).

ض ذو خبرة ،اكتسب خبرته فـي اجلراحة عن طريق العمل .يوجد معظمهم فـي إفريقيا
 -١اجل ّراح امليداني
طبيب عام أو مم ّر ٌ
ٌ
أو فـي صفوف احلركات الثورية حيث ينعدم التدريب اجلامعي.
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البنية التحتية

البنية التحتية

التنظيم/اإلدارة

التجهيز

التنظيم/اإلدارة

التجهيز
اخلبرة

املستهلكات

اخلبرة
املستهلكات

املالية

الشكل 5-6
تقييم مشفى جراحي يتولى رعاية جرحى احلرب.

املالية

الشكل 6-6
نتائج تقييم مشفى عادي فـي بلد منخفض الدخل ،اختل تنظيمه إثر احلرب.

تبي األشكال الدائرية احملزّزة  Pie-chartsأعاله مختلف العوامل املؤثرة على عمل مشفى يكابد
ّ
عبء جرحى احلرب اإلضافـي املتراكب مع الظروف القسرية الناجمة عن إضعاف النظام الصحي،
كما تساعد فـي حتديد العوامل املختلّة .يضاف إلى هذه العوامل اإلجهاد االنفعالي Emotionally
 stressfulالناجم عن وجود مصابني متصلني باملالك الطبي بصالت القرابة أو الصداقة.
T. Gassmann / ICRC

٣-٦
الشكل 1-7-6
متطوعو اجلمعية الوطنية ينقلون املرضى بالقارب.

النقل

يؤ ّمن وجو ُد وسائل النقل (بأي شكل من أشكالها) صل َة الوصل بني مختلف مستويات سلسلة
رعاية املصابني .ال يخلى نقل املريض عن ثمن :فالنقل بحد ذاته عبارة عن رضح .كما يستهلك
النقل موارد إضافية ،ويخضع ملخاطر أمنية («معدل وفيات النقل فـي سيارة اإلسعاف Mortality
 )»of ambulance rideولرمبا تعرض لنشاط عسكري .يجب موازنة هذه التكاليف اإلضافية
مقابل الفوائد احملتملة إثر نقل اجلرحى .فـي العديد من احلاالت ،تكاد وسائل نقل املرضى
واجلرحى أن تدخل فـي عداد البذخ .Luxury

L. Petridis / ICRC

نقل اجلرحى أمر صعب ويستغرق دائماً وقتاً أطول من املتوقع.
يتراكب النقل مع الرضوح ،ويع ّرض للخطر فـي العديد من األحيان.
الشكل 2-7-6
إخالء طبي بالطائرة من السودان اجلنوبي إلى مشفى
اللجنة الدولية فـي لوكيشوكيو.

T. Gassmann / ICRC

الشكل 3-7-6
عربة نقل إسعافـي جوالة ،يجرها حصان ،تابعة جلمعية
وطنية.
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 ١-٣-٦إصدار األوامر ،التحكم ،واالتصاالت :التنسيق
تسلسل فـي السلطة إلصدار األوامر .تتولى
يتطلّب حس ُن عمل مختلف مستويات النقل وجو َد
ٍ
سلط ٌة مركزية (أو مركز توزيع املهمات) مه ّمة إصدار األوامر والتنسيق العام (على سبيل املثال:
القرارات فـي شأن جهات النقل /اإلخالء ،صرف املوارد ،الخ ).كما تتولى مسؤولية االتصال
مبستويات القيادة فـي مختلف السلطات (فـي سبيل املثال :القوات املسلحة ،الشرطة ،مراكز
رئاسة اجلمعيات الوطنية للصليب األحمر/الهالل األحمر ،الدفاع املدني وخدمات اإلنقاذ
الوطنية...الخ).

يؤ َّمن تداو ُل املعلومات بني املستويات املختلفة بواسطة وسائل االتصال الهاتفية ۔ السلكي
وهواتف جوالة ۔ إن أمكن ذلك ،أو بوسائل أخرى (فـي سبيل املثال :رسول يسير على قدميه) إن
لم ميكن ذلك .تنزع أنظمة الهواتف اجلوالة للتوقف عن العمل ۔اإلغالق ۔ إ ّبان األزمات والنزاع
املسلح .ترتبط كفاءة أنظمة األوامر واالتصاالت بدقة االلتزام بالتدابير املعتمدة.

سلسلة رعاية المصابين

٤-٦

دفع املوارد إلى األمام

يُطل ُق على عملية نقل ما يزيد عن اإلسعاف األولي ،إلى مكان يقرب من نقطة جمع املصابني،
اسم «دفع املوارد إلى األمام  .»Forward projection of resourcesميتاز تو ّف ُر إجراءات متقدمة
فـي مكان قريب من ساحة القتال بالكثير من احملاسن .إذ يتيح اإلسراع فـي الوصول إلى
التدابير اإلسعافية إلنقاذ احلياة والطرف ،مما يخفض مع ّدل الوفيات  Mortalityومع ّدل املراضة
 .Morbidityكما تنخفض احلاجة إلى النقل املع ّرض للخطر .يشمل دفع املوارد إلى األمام خاص ًة
عالج املرحلة االنتقالية ،بيد أنه قد يشمل أي مستوى من مستويات السلسلة.
يتيح دف ُع املوارد إلى األمام اإلسرا َع بالوصول إلى إجراءات إنقاذ
احلياة والطرف.
لكن يجب حتقيق بعض الشروط.
هنالك عدد من العوامل التي حتد من إمكانية دفع املوارد إلى األمام.
 -١األمن

Security

(أساسي).

 -٢املوارد البشرية واخلبرات
 -٣املعدات

Equipment

 -٤املستهلكات

Supplies

 -٥البنية التحتية

Human resources expertise

(أساسي).

(التقنيات املناسبة).
(املناسبة).

Infrastructure

(احلد األدنى مما يلزم).

 -٦إمكانية اإلخالء بعد ذلك .Possibility of onward evacuation
عندما يتع ّرض مشفى اخلط األمامي  Front-line hospitalللقصف ،مما يع ّرض املرضى واملِالك
للخطر ،ال جدوى فـي محاولة تقدمي ما يزيد عن اإلسعاف األولي إن أمكن اإلخالء إلى منشأة
أخرى .من وجهة نظر مختلفة ،يسع نقطة اجلمع األمامية أن توفر عالجاً متقدماً .ال يحتاج
األطباء املد َّربون بشكل جيد إال إلى القليل من املع ّدات إلجراء تنبيب رغامي Endotracheal
 intubationأو لوضع أنبوب الصدر  ،Chest tubeثم يؤ ّمنون إخالء املريض بشكل سريع .ميكن
استخدام أي مبنى آمن ،إن توفرت فيه موارد كافية ،ليؤدي دور مرحلة انتقالية يجري فيها
فريق جراحي أمامي إجراءات جراحية لإلنعاش  Resuscitative surgical proceduresوللتح ّكم
بالضرر .Damage control

٦

ترتبط كافة هذه اإلمكانيات بتحقيق املعايير املع ّرفة أعاله ،وخاص ًة منها األمن واخلبرات
البشرية .كما يجب تأمني املستوى املطلوب فـي البنية التحتية واملعدات واملستهلكات ،وأن تالئم
كلّها العمل فـي الظروف السائدة.
أهم العوامل التي مت ّكن من دفع املوارد إلى األمام ،لتأمني الرعاية
الطبية جلرحى احلرب ،هي األمن واخلبرات البشرية.

ترتبط جودة اختيار اإلجراءات ،التي ستجرى للمصابني خارج نطاق مشفى رسمي ،بالعوامل
املذكورة أعاله ،وتختلف من بلد إلى آخر ،بل من منطقة ألخرى فـي البلد عينه.
يجب أن يعتمد تنظيم أي سلسلة معنية لرعاية إصابات جرحى احلرب ۔ سواء كانت عسكرية
قدر وافر من املنطق العام ،لتقرير األمور العملية الواقعة فـي نطاق ما ميكن
أم مدنية ۔ على ٍ
إجنازه لضمان أفضل النتائج ألكبر عدد من األشخاص ،مع ضمان سالمة املصابني والعاملني
فـي مجال الصحة فـي الوقت ذاته .إن ما ميكن عمله بالنسبة للمصابني خارج نطاق املشفى
الرسمي يرتبط بالظروف اخلاصة وبالوسائل املتوفرة .ال يتوفر أي مبدأ إلتباعه بشكل أعمى،
تختلف الظروف ويكمن النجاح فـي االستبداع والتك ّيف.

135

جــراحــة الـحـرب
فـي املوقع

نقطة اجلمع

املرحلة االنتقالية

األهل ،األصدقاء،
امللّة ، Community

االختصاصيون الصحيون ،املسعـفون (الصليب
األحمر أو الهالل األحمر ،حملة النقاالت
 Stretcher-bearersواألطباء العسكريون،
املقاتلون ،الخ).

ممارسون طبيون عامونِ ،مالك
غرفة اإلسعاف ،واختصاصيون
آخرون طبيون وجراحيون ،فريق
اجلراحة امليداني

أين

فـي منطقة القتال ،على اخلطوط
األمامية

يتم اختيارها تلقائي ًا (ظل شجرة مث ًال) ،مركز
إسعاف أولي ،مستوصف ،مركز رعاية صحية
أولية

مركز إسعاف أولي ،مستوصف ،مركز
رعاية صحية أولية ،عيادة خارجية،
مشفى ريفي ،مشفى جراحي أمامي

ماذا

تدابير إسعافية منقذة للحياة

جمع املصابني ،تقييم حالتهم ،رعاية إسعافية
متقدمة و/أو حتقيق استقرار حالتهم،
تخطيط اإلخالء ،رعاية عادية (الحمى،Fever
اإلسهال  ،Diarrhoeaاجلرب ،Scabies
الخ ).والرعاية املتـنقـلة (ذات الرئة ،الرضوح
غير القتالية ،الخ)..

رعاية إسعافية متقدمة ،جراحة
أمامية منقذة للحياة ،وأحيان ًا رعاية
مشفوية لكن بسيطة وال تتطلب
أكثر من بضعة أيام مراقبة،
الرعاية العادية ( احلمى ،Fever
اإلسهال  ،Diarrhoeaاجلرب
 ،Scabiesالخ ) ..والرعاية املتنقلة
(ذات الرئة  ،Pneumoniaالرضوح
غير القتالية Non-combat
 ،traumaالخ) .

َمن

٢

العاملون الصحيون االجتماعيون،
املسعـفون (الصليب األحمر أو
الهالل األحمرَ ،ح َملة النقاالت
واألطباء العسكريون ،املقاتلون،
الخ ).األخصائيون الصحيون

الرعاية الوحيدة املناسبة فـي موقع
احلدث

اجلدول  1-6ما الذي ميكن عمله وعند أي مستوى؟

5-6

الواقع :أساليب معتادة فـي تسيير احلرب

كما سبق وذكرنا فـي الفصل األول ،هنالك أكثر من «جراحة» واحدة للعناية بجرحى احلرب.
يُ َح َّدد عد ُد مستويات الرعاية ،واملسا ُر الذي يتبعه املصابون ،فـي كل حالة على حدة ،ارتباطاً
مبستوى تعقيد الرعاية وبالسوقيات املتاحة .فـي بعض اجليوش ،أو فـي بعض البلدان ،قد يصل
التنظيم إلى درجة عالية من الكفاءة مت ّكن اجلندي اجلريح من تو ّقع احلصول على معاجلة تكاد
تعادل فعلياً الرعاية املتوفرة له فـي زمن السلم.

أما فـي الدول النامية ،فقد يكون النظام الصحي ضعيفاً أص ً
ال قبل النزاع ،وقد يكاد ينقطع عن
ً
العمل بسبب النزاع .تفقد التغذية الكهربائية واملائية انتظامها ،وكثيرا ما يف ّر املِالك الطبي من
املنطقة ،ويستحيل جتديد مؤونة األدوية واملع ّدات االستهالكية ،وال تُد َفع املصاريف والرواتب،
وتُه َدم املباني .مما يخفض جودة رعاية املشافـي خفضاَ جلياً.
يشاهد التوفي ُق بني كافة مستويات العناية.
َ

 يُنقل جرحى جيوش البلدان الصناعية املعاصرة بوساطة الطائرات املروحية مباشر ًة من موقعاإلصابة إلى مشفى جراحي.

فـي البلدان املنخفضة الدخل ،يصل املرضى إلى املراكز الصحية سيراً على األقدام ،أو على العربات،
على  -الدواب ،أو فـي سيارات خاصة ،سيارات أجرة ،أو فـي الشاحنات.
املصاب مباشر ًة إلى غرفة اإلسعاف التابعة
 أثناء حروب املدن ،ينقل أفرا ُد األسرة ،أو اجليرا ُن،َ
ملشفى جراحي ،إذ تؤدي آنذاك دور نقطة جمع اجلرحى.
 فـي املناطق الريفية من البلدان املنخفضة الدخل ،ينفرد املشفى فـي دور البنية الصحية العاملةويوفر كافة مستويات الرعاية فـي مكان واحد .تستحيل إحالة املرضى إلى مستوى أعلى من الرعاية.
 قد تزدهر املراكز الصحية الريفية فـي حني ال تتوفر املشافـي اجلراحية إال فـي املدن الكبرى. ميكن تزويد نقطة جمع اجلرحى ،أو املرحلة االنتقالية املوجودة فـي مبنى آمن ،باملع ّدات الالزمةوباملالك الطبي لتعمل مبثابة مشفى جراحي أمامي ،سواء توفرت أم لم تتوفر إمكانية اإلحالة إلى
مستوى أعلى.
جلأت اللجنة الدولية فـي بعض احلاالت إلى إرسال فريق جراحي ميداني ال عالقة له بأي مشفى.
يذهب هذا الفريق املتنقل «إلى اجلرحى  »Goes to the woundedبدالً من أن يأتي اجلرحى إلى
املشفى ،فتـنقـلب سلسلة رعاية املصابني رأساً على عقب.
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 -٢فـي الصراعات املسلحة ،مبوجب القانون اإلنساني الدولي ،يسمحح للمدنيني إيواء ورعاية اجلرحى واملرضى أيا كانت جنسيتهم،
وال يعاقبوا على ذلك .بل على العكس ،ال بد من مساعدتهم فـي هذا العمل .وعالوة على ذلك ،القانون الدولي اإلنساني ينص
على أن يحترم السكان املدنيني اجلرحى واملرضى ،حتى إذا كانوا ينتمون إلى العدو ،وأال يرتكبوا أيا من أعمال العنف ضدهم.

سلسلة رعاية المصابين

اضطرت اللجنة إلى اعتماد هذه الوسيلة عندما تع ّذر وصول املصابني إلى الرعاية الطبية ألسباب
متعلقة بالسالمة الشخصية (األشكال  4-1و.)8-6
كما تختلف التقنيات املستعملة باختالف البيئة .بالنسبة للقوات العسكرية ،يجب املوازنة بني
بعض القوات املسلحة ملقاتليها كيفي َة
حاجات اجلنود اجلرحى وبني ضرورات القتال .قد تعلِّم
ُ
َ
املضغط على نفسه عند اإلصابة ،مما يتيح للجندي مواصلة إطالق النار .ال
تطبيق املقاتلِ
٣
ينطبق هذا املنطق على املؤسسات املدنية ،ويحظر دليل اللجنة الدولية فـي اإلسعاف األولي
استخدام املضغط  Tourniquetفـي امليدان إال فـي ظروف نادرة جداً.

٦-٦

التأهب للنزاع وتطبيق اإلجراءات

V. Louis / ICRC

يحضر كل بلد ّ
تأهبه للكوارث .تشكل القدرةُ على االستجابة حلالة النزاع
يجب أن
ّ
خط ًة ّ
املسلح ،لالضطرابات الداخلية ،أو للكوارث الطبيعية ،جزءاً من االستعداد للطوارئ .يدخل هذا
التحضير فـي عداد اإلجراءات العادية بالنسبة ملعظم القوات املسلحة .كما تُعِ ّد ك ٌل من وزارات
ويتعي
الصحة العامة ،واجلمعيات الوطنية للصليب األحمر /الهالل األحمر ،خط ًة للكوارث،
ّ
دمجها فـي سياق البرنامج الوطني للتأهب للطوارئ.

الشكل 8-6
فريق جراحي ميداني أرسلته اللجنة الدولية إلى دارفور.

يهدف التخطيط إلى ضمان حصول اجلرحى على الرعاية املناسـبة ،فــي
املكان املناسب ،وفــي الوقت املناسب.

يجب أن يفهم ك ُّل َمن يترتب عليه مواجهة حتديات النزاع املسلح إجراءات إنشاء سلسلة لرعاية
املصابني .ال ميكن حتقيق أفضل النتائج بالنسبة للجرحى إال بعد التخطيط والتدريب السليمني.
يجب أن تكون اخلطط واقعية ومرنة ،كما يجب إعادة النظر فيها بشكل دوري .إن فوجئت
ٍ
حينئذ التعجيل بعملية
دول ٌة عند نشوب األعمال العدائية بدون خطة مسبقة التحضير ،يجب
التخطيط وإجراء التحليل الالزم فوراً.

٦

تشرع كافة اخلطط فـي تقييم استراتيجي ألساليب تسيير النزاع احملتملة .ما الذي ميكن
حدوثه وأين؟ ما هي االحتياجات املتوقعة؟ ما هي املوارد املوجودة؟ (انظر امللحق -6باء :التقييم
االستراتيجي ألسلوب تسيير النزاع).

يجيب حتلي ُل التقييم املذكور األسئل َة املتعلقة مبا يجب فعله وأين ،ومن سيفعله ،لتحسني رعاية اجلرحى.

بعض األسئلة األساسية .هل توافق التوصيات سياق األحداث؟ هل التوصيات
تطرح معاين ُة الواقع َ
مناسبة؟ عملية؟ متتاز معاينات الواقع باألهمية ،فهي تؤثر على التخطيط ،على الرعاية ،وعلى
التدريب ،وتتأكد أن النظرية األكادميية ال تطغى على احلس العملي البسيط.
يجب أن ينظر تنظي ُم سلسلة رعاية املصابني ،وخاص ًة مرحل ُة توظيف املوارد (املادية والبشرية)
بني املستويات املختلفة ،فـي ٍ
عدد من العوامل:
 طبيعة النزاع ،الظروف التكتيكية واجلغرافية ،االعتبارات األمنية. قدر العبء الناجم عن اإلصابات .Casualty load نوعية العبء الناجم عن اإلصابات (أي فئات اإلصابات). أعداد املوارد البشرية املوزّعة وقيمها النسبية (ترتبط القدرة اجلراحية بعدد الفرق العاملةومبعدل وصول اإلصابات).
 نوعية املوارد البشرية (أي اخلبرات). السوقيات واملستهلكات. -البنية التحتية.

-٣

Giannou C, Bernes E. First Aid in Armed Conflicts and Other Situations of Violence. ICRC: Geneva; 2006.
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بعض أساليب
ميكن وصف بعض احلاالت املعتادة فـي النزاع املسلح والعنف الداخلي .ثم تُص َّمم ُ
التسيير بعد النظر فـي العوامل املذكورة أعاله وبعد استخدام األداة التحليلية للتقييم االستراتيجي
(انظر امللحق -6جيم :التدخل اإلنساني حلماية اجلرحى واملرضى :احلاالت العادية).

٧-٦

هرم البرامج اجلراحية فـي اللجنة الدولية

يكثر طلب املساعدة من مندوبي اللجنة الدولية عند تنظيم سلسلة رعاية املصابني .فـي بعض
األحيان ،يحصل ذلك لدعم البنى احلكومية أو غير احلكومية املوجودة أص ً
أحيان أُخر،
ٍ
ال .فـي
ملحة ،أن تنشئ مشافيها اخلاصة املستقلة .قد يكمن
يُطلَب من اللجنة الدولية ،بصورةٍ عادية أو ّ
السبب الرئيسي لذلك فـي ضرورة حماية املرضى أو البعثة الطبية ،أو فـي ش ّدة نقص املوارد
البشرية احمللية.

خالفاً للمشافـي امليدانية العسكرية ،يؤمن مشفى اللجنة الدولية املستقل ،فـي الكثير من احلاالت،
مسؤولي َة كافة مستويات الرعاية الطبية .إذ يؤدي أدوار مركز اإلسعاف األولي ،First aid post
واملشفى امليداني  ،Field hospitalواملشفى األساسي  ،Base hospitalومركز اإلحالة Referral
 centerأيضاً .فـي هذا الصدد ،يشبه مشفى اللجنة الدولية العديد من املشافـي احمللية فـي الدول
غير الصناعية التي خربت من ج ّراء احلرب .يشمل مستوى الرعاية فـي املشفى تواف َق خدمات
متقدمة وشاملة للعناية بالرضوح .ال يوجد فيه سوى ج ّراحون عا ّمون ،وال ميكن إحالة املرضى بعد
ذلك إلى مركز تخصصي آخر.
يجمـع مشـفى اللجنـة الدوليـة املسـتقل كافـة مسـتويات الرعايـة فــي بنيـة
واحـدة.
فـي كال االحتمالني ۔ دعم البنى الوطنية أو إنشاء مشفى تابع للجنة الدولية ۔ يجب النظر فـي
عدد من العوامل لضمان حياد أنشطة اللجنة الدولية واستقاللها من جهة ،ولضمان جودة الرعاية
ومستواها احلرفـي من جهة أخرى .ينطبق املنطق عينه على املنظمات اإلنسانية األخرى .يلخّ ص
ك ٌل من الهرم وقائمة اجلرد التالية (الشكل  9-6والقسم  )1-7-6العوامل املذكورة.
الشكل 9-6
هرم اجلراحة فـي جلنة الصليب األحمر الدولية.

اجلراحة
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 ١-٧-٦قائمة اجلرد التذكيري

اعتبارات سياسية وتشغيلية

 تفهم احليادية وعدم التحيز (أي صورة اللجنة الدولية) إمكانية قبول اللجنة الدولية لدى الفصائل السياسية ،والقوات العسكرية ،والسكان. إمكانية التفاوض :القدرة على الوصول إلى من يساوم باسم السلطات املعنية (وزارة الصحة،وزارة الدفاع ،وزارة الشؤون اخلارجية ،وزارة الداخلية ،قادة الفصائل)؛ والتواصل مع مالكي
املنشآت التي يُ َّ
خطط استئجا ُرها.

 -دور املشفى فـي حماية املرضى الباقني فيه.

 دور املشفى فـي حماية البعثة الطبية ،عن طريق تأمني الوصول إلى رعاية طبية حيادية،عبر خطوط العدو إن لزم األمر.
 -أي منافسة محتملة مع مؤسسات صحية أخرى ،خاصة أو عامة ،أي «السوق الطب Medical

.»market

األمن
 املخاوف األمنية بالنسبة للمشفى وللمِ الك  ،Staffبسبب النزاع أو تطورات القتال املمكنة. املوقع والبيئة ،أي البعد عن األعمال العدائية أو األهداف العسكرية. نوع البناء ،أي عدد الطوابق ،الطابق األرضي ،قبو حتت األرض أو ملجأ ،اخليم. احتمال حدوث السرقة (اللصوصية) ،وأخذ الرهائن الخ. أمان املريض ،داخل املشفى وعند تخريجه.الوصول

٦

 املسافة وزمن اإلخالء. توفر وسائل النقل :الطرق ،املركبات ،اإلخالء اجلوي. أمان الطرق وحواجز التفتيش :النشاط العسكري واالنتساب السياسي ،اللصوصية. إمكانية إنشاء منظومة مراكز إسعاف أولي. السوقيات  :Logisticsاإلمدادات الطبية ،الوقود ،الغذاء (احمللية ،اإلقليمية ،من مراكزاللجنة الدولية الرئيسية).
البنية التحتية
 بنية مشفى سابقة الوجود. بناء قابل للتحويل إلى مشفى (مدرسة ،معمل) ،سالمة البناء ،إمكانية توسيعه. استخدام اخليم ،البنى املؤقتة و/أو املباني املسبقة الصنع. مياه الشرب والصرف الصحي ،الكهرباء. املرافق :املطبخ ،غرفة الغسيل ،مسكن للعاملني. مستودع.املِ الك احمللي  Localواملِ الك املغترب Expatriate
 توفر املِالك الطبي احمللي واملغترب التابع للصليب األحمر /الهالل األحمر وأعدادهم. توظيف مِ الك محلي جديد ومسألة احلياد. الكفاءة املهنية واملستوى الدراسي. مشاكل اللغة :احلاجة إلى مترجمني. توفر مِ الك الدعم :مندوبي اللجنة الدولية ،إدارة طبية وعامة ،مهندس مياه وصرف صحي،عامل بناء ،ميكانيكي ،عامل كهرباء ،الخ.
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التقييم األولي ملشفى جراحي
يعالج جرحى احلرب

		
امللحق  -6ألف
			

يحسن النظر إلى هذه االستمارة مبثابة الدليل ،أو جدول التذكير الذي يوفر املساعدة إلى
أخصائي الصحة املسؤولني عن تقييم املشفى ،لينظروا فـي بعض النقاط الهامة.
تهدف االستمارة إلى حتضير نظرة عامة سريعة عن عمل املشفى وفهم أعماله ،وحتديد قدراته،
وتعريف حدوده ونواقصه .يجب أن يتيح التقييم اتخاذ قرارات سريعة ومواتية فـي موضوع
نوعية الدعم الذي قد يحتاج املشفى إليه.

ميكن استخدام االستمارة بكاملها أو بتجزئتها وفقاً ألهداف التقييم .تسرد االستمارة األسئلة
املفتوحة عمداً ،ليتسنى ألخصائي الصحة املسؤول اتخاذ القرار فـي متابعة االستجواب أو فـي
االكتفاء باملعلومات املجموعة بعد النظر فـي النتائج .يجدر االهتمام بالوصول إلى فهم صحيح
لكيفية عمل املشفى بدالً من محاولة احلصول على أرقام دقيقة.

التـقيـيم إلى ستّ ة أقسام
قسم
ُ
ُي َ
معلومات عامة

التنظيم واإلدارة (تشمل خدمات الدعم غير الطبية)
خدمات الدعم الطبية
اخلدمات العيادية (ال يتناول هذا امللحق سوى الناحية اجلراحية)
تعليقات إضافية
اخلالصة

معلومات عامة
اسم املشفى:

الدولة:

البلدة:

اخلبير املقـ ِّيم:
التاريخ:

مصادر املعلومات:
 -١جهة انتساب املشفى (وزارة الصحة العامة ،القطاع اخلاص ،عسكري ،تبشيري ،Missionary
منظمات غير حكومية  ،NGOsغيرها):
 -٢حوض السكان املنصب

Catchment population

إلى املشفى:

 -٣مساعدة سلطات غير السلطة املسؤولة:
 -٤املستوى اجلغرافـي (ريف مدينة ،منطقة ،إقليم)
 -٥إن اهتم املشفى بريف مدينة أو مبنطقة :عدد املراكز األولية املخدومة (مراكز اإلسعاف األولي،
املستوصفات ،املراكز الصحية):
 -٦إمكانيات اإلحالة الالحقة:
 -٧نظام نقل املرضى (من املشفى وإليه):
 -٨سمعة املشفى (أذكر مصدر املعلومات):

 -٩استيعاب األس ّرة ،عدد األس ّرة الفعلي (جرد األعداد وفقاً لألقسام):

 -١٠نسبة األس ّرة املشغولة حالياً:

 -١١أنشطة املشفى ،مبا فيها االختصاصات (اخلدمات اجلراحية  ،Surgeryالداخلية ،Medicine
األطفال  ،Paediatricالتوليدية  ،Obstetricاملتخصصة  Specializedالخ:).

 -١٢األمن (هل املنطقة آمنة؟ هل املشفى مؤ ّمن؟ أي هل نُشرت عليه شارات واضحة ،هل يحيط به
جدار مس ّور ،وجود احل ّراس ،عدم وجود أسلحة داخل أراضي املشفى؟):
 -١٣خطر األمراض املستوطنة
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التنظيم واإلدارة
أو ً
ال-

اإلدارة العامة

 -١التنظيم (فريق اإلدارة /مجلس األمناء):
 -٢كيف تتخذ القرارات وكيف وتطبق؟
ثاني ًا-

إدارة املوارد البشرية

 -١من املسؤول؟
 -٢هل يتقاضى أفراد املِالك رواتب /حوافز؟
 -٣كامل عدد املوظفني /تصنيفهم حسب وظيفتهم (أطباء ،أطباء مساعدين ،ممرضني ،طالب ،الخ:).
 -٤هل يستخدم املشفى منظومة جداول لتعريف أسماء الناشطني فيه وفق تسلسل األيام؟
ثالث ًا-

اإلدارة املالية

 -١إدارة امليزانية (هل هنالك ميزانية؟ كيف يتحقق متويل املشفى؟):

 -٢هل يطلب املشفى مساهمة فـي التكاليف؟ هل يستخدم املشفى نظاماً الستعادة الكلفة
 recovery system؟ هل يحصل املريض العدمي الدخل على الرعاية؟

رابع ًا-

Cost-

اإلحصائيات

 -١إدارة اإلحصائيات وإعداد التقارير:
 -٢هل تتوفر اإلحصائيات للدراسة؟:
 -٣هل يح ّرر املشفى تقريراً سنوياً؟:

٦

خصص املشفى موظفني مسؤولني عن جمع املعطيات؟:
 -٤هل ّ
خامس ًا -البنية التحتية واملنافع ( Utilitiesحالتها العامة):

 -١اجلدران والسقف:
 -٢املياه (املاء اجلارية ،اآلبار ،أمان املوارد املائية ،الخ:).
 -٣الصرف الصحي (أنواع املراحيض ،الخ:).

 -٤كهرباء الشبكة و/أو املو ّلدات الكهربائية (عدد الساعات فـي اليوم  /موارد الوقود ،الخ:).
 -٥التدفئة /املراوح /تكييف الهواء:
 -٦فريق الصيانة (عدد املوظفني ،وظائفهم ،الخ ).هل هناك برنامج زمني للصيانة؟:
 -٧هل هنالك مشغل  Workshopفني قيد العمل؟:
سادس ًا -التخلص من النفايات

 -١أنظمة إدارة النفايات (مبا فيها املواد السامة مثل املواد الكيميائية املستخدمة فـي تظهير صور
األشعة السينية وتثـبيـتها ،الخ:).
 -٢موقد حلرق القمامة (نوعه ،حالته ،الخ:).
سابع ًا-

خدمات الدعم غير الطبية

 -١املطبخ (املِالك ،أخصائي التغذية ،مورد الطعام ،عدد الوجبات املقدمة فـي اليوم ،حميات
خاصة ،الخ:).
 -٢غرفة الغسيل (املِالك ،الغسيل اليدوي ،الغساالت اآللية ،املستهلكات ،الخ:).
 -٣اخلياطة (املِالك ،املستهلكات ،الخ:).
 -٤التنظيف والتطهير (املنظومة ،املالك ،املستهلكات ،الخ:).
 -٥املشرحة

Morgue

(البنية التحتية ،اإلدارة ،الخ:).
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خدمات الدعم الطبية

ً
أوال-

الصيدلية

 -١مِ الك الصيدلية وإدارتها:
 -٢هل هنالك قائمة معيارية لألدوية؟
 -٣هل تُستخ َدم بطاقات متابعة املوجودات؟

 -٤ما هي مصادر األدوية واملع ّدات الطبية (مو ّفرون نظاميون ،السوق احمللية ،تب ّرعات ،الخ).؟

 -٥هل هنالك نظام اتصاالت موثوق به بني الصيدلية واألجنحة (استمارات طلب ،استمارات
توزيع ،الخ).؟

 -٦هل نفذت خزينة األدوية األساسية من الصيدلية خالل الشهر األخير (البنسلني ،Penicillin
مضاد املالريا  ،Anti-malariaالباراسيتامول  ،Paracetamolأمالح التمييه الفموية )ORS؟
 -٧ما هي شروط التخزين (التكييف الهوائي ،البرادات ،الخ).؟
 -٨هل هنالك صيانة وخدمة دورية للمع ّدات الطبية؟
ثاني ًا-

املختبر

 -١مِ الك املخبر وإدارته:
 -٢االختبارات املتوفرة (الدموية  ،Haematologyالكيميائية  ،Chemistryالطفيلية ،Parasitology
البكتيرية  ،Bacteriologyاملصلية  ،Serologyالخ:).
 -٣مصدر املستهلكات:
 -٤هل هنالك نظام اتصاالت موثوق به بني املخبر واألجنحة (استمارات طلب واستمارات نتائج)؟
 -٥جودة عالقات العمل بني فريق عمل املخبر والفريق السريري:
ثالث ًا-

نقل الدم

 -١املِالك واإلدارة:
 -٢سياسة أخذ عينات الدم ونقل الدم :ما هي السياسة املتعلقة مبرض  /HIVإيدز؟
 -٣استطبابات نقل الدم /مع ّدل الطلب:

 -٤كيف ُت َفظ وحدات الدم؟ هل هنالك براد قيد العمل حلفظ الدم؟
 -٥إجراءات الفحص وضبط اجلودة:

رابع ًا-

التصوير (األشعة السينية  X-rayواألمواج فوق الصوتية ) Ultrasound

 -١املِالك واإلدارة:
 -٢العدد التقريبي لصور األشعة السينية فـي اليوم:
 -٣نوعية اجلهاز وجودته:
 -٤هل هنالك إرشادات لوصف الصور الشعاعية؟

 -٥هل هنالك جتهيزات تصوير أكثر تطوراً؟
خامس ًا -خدمات تشخيصية أخرى

 -١التخطيط الكهربائي للقلب  ،ECGالتخطيط الكهربائي للدماغ  ،EEGالخ.
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خدمات العيادة
أو ً
ال-

قسم العيادات اخلارجية )OPD) Outpatient department

 -١دور العيادات اخلارجية (املعاينة  ،Consultationمتابعة
الطوارئ :)Emergency

Follow-up

املرضى ،القبول ،Admission

 -٢هل هنالك عيادات خارجية متخصصة؟
 -٣هل هنالك معايير لقبول املريض فـي العيادة اخلارجية؟

 -٤هل هنالك سجل يحوي معطيات كافة املرضى املفحوصني يومياً؟

 -٥معدل احلاالت املفحوصة يومياً (الداخلية ،األطفال ،اجلراحة ،التوليد ،الخ).
 -٦املِالك املسؤول (األطباء ،األطباء املساعدون ،املم ّرضون):

 -٧هل هنالك جداول واضحة بأسماء من يعمل وفق تسلسل األيام؟
 -٨أيام دوام العيادات وساعاتها:
 -٩املرضيات  Pathologiesالرئيسية:
 -١٠الوصول إلى املخبر والتصوير:
ثاني ًا-

قسم القبول /الطوارئ

عدد األس ّرة:

 -١هل هنالك فريق مناوب على مدار  24ساعة فـي اليوم؟ من يؤلف هذا الفريق؟
 -٢هل هنالك نظام مناوبات عن بعد (حتت الطلب)؟

 -٣هل هنالك سجل قبول أو إجراءات نظامية لقبول املرضى وتسجيلهم؟

٦

 -٤هل هنالك إجراءات نظامية إلرسال املريض إلى اجلناح املناسب أو إلى غرفة العمليات؟
 -٥أعداد احلاالت الطارئة فـي اليوم وفئاتها:
 -٦هل تتو ّفر املع ّدات واملستهلكات األساسية؟

ثالث ًا-

غرفة العمليات

 -١املِالك وجدول اخلدمة :Roster
 -٢نظافة غرفة العمليات:
 -٣هل هنالك دفتر عمليات دقيق؟ إن تو ّفر ،ما هو عدد العمليات اجلراحية خالل الشهر األخير؟
 -٤ما نوع اجلراحة التي أجريت؟
 -٥ما نوع األدوات واملع ّدات املتوفرة (فتح البطن  ،Laparotomyشق القيصرية section

التنضير  ،Debridementعدة الشد الهيكلي  ،Skeletal tractionالخ).؟

،Caesarean

 -٦عدد غرف العمليات وطاوالتها:
 -٧الشانات اجلراحية

Surgical linen

(توفرها ومصدر تأمينها):

 -٨املع ّدات اجلراحية الصاحلة للعمل (املصابيح ،املص ،اإلنفاذ احلراري ،األوكسجني ،الخ).
 -٩مصدر املواد واملستهلكات:
رابع ًا-

التعقيم Sterilization

 -١املِالك وجدول اخلدمة : Roster
 -٢التجهيزات (األوتوكالف ،الفرن اجلاف):
 -٣البروتوكوالت املتبعة؟
خامس ًا -التخدير Anaesthesia

 -١املالك وجدول اخلدمة( Rosterأطباء و/أو ممرضي التخدير):
 -٢هل جترى جراحة فتح البطن  Laparotomyبشكل آمن مع إرخاء كامل للعضالت
( relaxationمبا فـي ذلك التنبيب داخل الرغامى  )Endotracheal intubationمبراقبة اختصاصي
تخدير مدرب؟

Full muscle

143

جــراحــة الـحـرب

 -٣التخدير العادي (بالغاز  ،Gasبالكيتامني  ،Ketamineنخاعي  ،Spinalموضعي :)Local
 -٤منط أجهزة التخدير:
 -٥توفر جتهيزات أخرى (مقياس النبض واألكسجة  ،Pulse oxymetersإعطاء األوكسجني Oxygen

 ،supplyالخ:).

سادس ًا -الرعاية التمريضية

 -١هل هنالك مم ّرضون يؤمنون اإلشراف على مدار  24ساعة فـي األجنحة؟

 -٢هل سجالت املرضى كاملة؟

 -٣هل يُستخ َدم دفتر تسليم املمرضني بشكل صحيح؟

 -٤هل يتم إعطاء األدوية فـي مواعيدها؟

 -٥هل جترى جراحة فتح البطن  Laparotomyبشكل آمن مع مراقبة املريض (عالماته احليوية
املريض أو املريضة
 )Vital signsعلى مدار  24ساعة بعد اجلراحة فـي غرفة مضاءة ،حيث يُعطى
ُ
سوائ َل وريدية وصادات احليوية؟
 -٦ما هي هيئة الضمادات (نظيفة ،كريهة الرائحة ،الخ).؟
 -٧هل القرحات السريرية

Bedsores

مشكلة؟

 -٨هل يتدخل األقارب فـي رعاية املريض؟

سابع ًا-

أسئلة يتكرر طرحها

 -١توفر الناموسيات

Mosquito nets

لكافة األس ّرة:

 -٢هل هنالك دفتر قبول أو إجراءات نظامية لقبول املرضى وتسجيلهم فـي اجلناح؟ إن تو ّفر ذلك ،ما
عدد القبول فـي اجلناح خالل الشهر األخير؟
 -٣هل هنالك موظف فـي ٍكل من مكتب القبول وغرفة الطوارئ واألجنحة لضبط منظومة تقييم حالة
املرضى ومتابعة نقلهم إلى غرفة العمليات أو لتوفير العالج لهم؟
 -٤هل يجري فحص القبوالت اجلديدة منهجياً مبعاينة ج ّراح ممارس /طبيب ممارس ،وفـي أي
إطار زمني؟

 -٥هل هنالك جوالت دورية فـي األجنحة و /أو اجتماعات دورية ملناقشة احلاالت؟
سجل عالج املريض على
 -٦هل يد َّون التشخيص والعالج بشكل واضح فـي ملفات املرضى؟ وهل يُ َّ
ورقة متابعة حالته؟

ثامن ًا-

الرعاية اجلراحية

 -١املرضيات  Pathologiesالرئيسية املوجودة فـي األجنحة (كسور  ،Fracturesحروق ،Burns
الصدر  ،Chestالبطن  ،Abdomenالخ:).
 -٢تنظيم اجلناح /نظافته:
 -٣املوارد البشرية (العدد ،الوظائف ،جدول اخلدمة):
 -٤البنية التحتية ،األس ّرة:

 -٥هل جترى جراحة البطن  Laparotomyبشكل آمن؟ هل يجري الكشف على املرضى بعد بضعة
أيام من العملية اجلراحية وهل بدأت جروحهم بااللتئام وشرعوا يأكلون بشكل طبيعي؟
 -٦هل ميكن إجراء  5عمليات فتح البطن أو أكثر خالل  24ساعة وبشروط جيدة؟ مبا فـي ذلك
التخدير؟ إن لم يكن ذلك باإلمكان ،فلماذا؟
 -٧ما هو منط عالج تقومي العظام املوجود فـي األجنحة اجلراحية (جبس باريس  ،PoPالشد الهيكلي
 ،Skeletal tractionالتثبيت اخلارجي أو الداخلي )External or internal fixation؟
 -٨ما هي هيئة اجلروح املوجودة فـي األجنحة (نظيفة  ،Cleanوسخة  ،Dirtyكريهة الرائحة ،Smelly
قيحية )Pus؟

تاسع ًا-

وحدة املعاجلة الفيزيائية

 -١هل ميشي املرضى على العكازات
 -٢إدارة قسم املعاجلة الفيزيائية:
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 -٣املوارد البشرية:

Physiotherapy
Crutches

فـي األجنحة؟ إن لم يتحقق ذلك ،ملاذا؟

سلسلة رعاية المصابين

تعليقات إضافية

 -١م ّيزات خاصة بالبيئة

 -٢هل لديك أي أسئلة موجهة إلى اللجنة الدولية (منطق الطلب وعقالنيته)

اخلالصة

 -١االنطباع األولي العام (النظافة واإلجراءات الصحية ،املِالك املوجود ،وجود املرضى):
 -٢النتائج الرئيسة اإليجابية:
 -٣النتائج الرئيسة السلبية:
 -٤القدرة على التك ّيف مع تضخم دفق اجلرحى :Mass influx of wounded
 -٥خطط اإلسعاف /الطوارئ:
 -٦املقترحات:
 -٧اخلطوة التالية:
يرجى االنتباه
ميكن تصوير هذه االستمارة ،كما ميكن نسخها رقمياً من قرص  DVDاملرفق بالكتاب.

٦
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امللحق -6باء التقييم االستراتيجي لسياق سير النزاع
نلخص فـي النقاط التالية أهم مواضيع التقييم االستراتيجي حلالة نزاع ،هدفاً لتحديد بعض
العوامل التي تؤثر على سلسلة رعاية املصابني:
 -١اجلغرافيا
أ -تضاريس منطقة النزاع
ب -طرق االتصاالت والنقل
جـ -توزّع املنشآت الطبية املتوفرة ومستوى األمان فيها
 -٢أين يحدث القتال؟ املناطق اآلمنة ،املناطق اخلطرة؟
 -٣من أين يأتي املرضى؟
 -٤ما هو عدد اجلرحى؟
 -٥من هم اجلرحى؟
أ -جنود مد ّربون ينتسبون إلى جيش نظامي
ب -أفراد عصابات ،أفراد ميليشيات

جـ -مدنيون
 -٦من الذي يقوم باإلسعاف األولي إن حتقق ذلك؟
أ -متطوعو اجلمعيات الوطنية للصليب األحمر /الهالل األحمر
ب -اخلدمات الطبية العسكرية
جـ -مدنيون مد ّربون (إسعاف أولي يؤمنه أعضاء املجتمع احمللي بعد تدريب جمعيات
الصليب األحمر /الهالل األحمر ،وزارة الصحة العامة)
د -مدنيون غير مدربني
هـ -منظمات غير حكومية
 -٧تقييم كفاءة نظام اإلسعاف األولي
 -٨كيف يُن َقـل اجلرحى من نقطة اإلصابة إلى املشفى؟
وسائل خاصة

وسائل النقل العامة
سيارات اإلسعاف
اخلدمات العسكرية :النقل اجلوي ،البري ،الخ.
 -٩تقييم كفاءة نظام اإلخالء
 -١٠ما هي املشافـي التي تستقبل اجلرحى؟
 -١١تقييم العمل املنفذ فـي املشافـي وتقييم قدرتها على استقبال املرضى ومعاجلتهم (انظر
امللحق ألف التقييم األولي ملشفى جراحي يعالج جرحى احلرب).
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 -١٢ما هي اجلهات العاملة األخرى فـي املنطقة؟
أ -جمعية وطنية للصليب األحمر /الهالل األحمر
ب -وزارة الصحة العامة
ت -اخلدمات الطبية العسكرية
جـ -منظمات غير حكومية محلية
د -عيادات أو مشاف تبشيرية

Missionary

هـ -منظمات غير حكومية أجنبية
استناداً إلى التقييم املوافق للنموذج املدرج أعاله ،يُح َّبذ أن تنشط اخلدمات الطبية العسكرية،
أو اخلدمات الصحية املدنية ،أو اجلمعية الوطنية للصليب األحمر /الهالل األحمر ،فـي سد
الفجوات املرئية بإنشاء التسهيالت التالية.
 -١منظومة مراكز إسعاف أولي.
 -٢منظومة نقل.
 -٣وحدات جراحية ميكن االعتماد عليها :مركزية ،إقليمية ،منطقية ،محلية ،مواقع بديلة
للمشافـي ،ودور للنقاهة.
تتحكم السلطات واملنظمات املذكورة أعاله بعدة وسائل تَ َدخّ ل ملواجهة حتدي إنشاء سلسلة ف ّعالة
لرعاية املصابني.

٦

 -١التفاوض مع األطراف املتحاربة املختلفة للتأكد من احترام القانون الدولي اإلنساني لضمان
ما يلي:
أ -وصول أعضاء املِالك الطبي إلى اجلرحى واملرضى؛
ب -إتاحة وصول اجلرحى واملرضى إلى الرعاية الطبية؛
لكل من املسعفني واملِالك الطبي واملنشآت الصحية.
جـ -األمان ٍ
 -٢دعم البنى الصحية املوجودة ،وميكن أن يتخذ الدعم أشكال جتديد البنى التحتية ،أو توفير
التجهيزات واملستهلكات الطبية ،أو تعزيز املوارد البشرية.
 -٣حتريك البنية التحتية احمللية واملوارد البشرية لتحسني سلسلة رعاية املصابني أو لدفع
مراكز الرعاية باجلرحى إلى األمام (بالقرب من مواقع القتال).
 -٤حتريك الوكاالت الدولية لدعم اجلهود احمللية وإكمالها.

يرجى االنتباه
تتوفر النقاط من  1إلى  12أعاله فـي شكل ملف رقمي قابل للنسخ من قرص  DVDاملرفق.
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امللحق -6جيم التدخل اإلنساني للعناية باجلرحى واملرضى:
حاالت معتادة
تتعدد العوامل املؤثرة على إرسال الفرق الطبية اإلنسانية :يساعد هذا امللحق فـي حتليل بعضها.
تنتمي املصطلحات املستخدمة إلى املعتاد فـي الوصف التشغيلي وال تتمتع بأي صفة قانونية.

السياق املمكن فـي سير األمور
 -١عمليات عسكرية ،كارثة طبيعية أو حادث كبير؟ (هل ما زالت البينة التحتية الصحية سليمة؟)
 -٢البيئة العسكرية :خطوط جبهة تقليدية ،حرب عصابات ،اضطرابات داخلية ،مرحلة ما
بعد النزاع (خاص ًة وجود األلغام األرضية ،القنابل العنقودية ومع ّدات أخرى غير منفجرة)
 -٣البيئة حضرية أم ريفية؟

 -٤البلد متقدم صناعياً أم منخفض الدخل :هل تتوفر مصادر التمويل؟
 -٥املوارد البشرية :أطباء مد ّربون ،مم ّرضون ،ومسعفون ،بأعداد كافية أم محدودة أم قليلة
جداً؟
هنالك ثالث فئات عامة فـي أوضاع التدخل اإلنساني.
-١

الوضع األمثل :Optimal situation

يسع الوصول إلى الرعاية الطبية على الرغم من العنف والنزاع.
 -٢الوضع القاسي

:Austere situation

َّ
أخل فق ُر األحوال قبل النزاع بإمكانية الوصول إلى الرعاية.
 -٣الوضع احلرج

:Dire situation

يتع ّذر الوصول إلى الرعاية بسبب العنف والنزاع ،ويتفاقم ذلك أحياناً بسبب الفقر السابق
الوجود.
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أمثل

قاسي

حرج

املوقع

مدينة فـي بلد متقدم

منطقة ريفية فقيرة

بلد قيد النمو،
دمار كبير

مدة املشاكل

حدث وحيد ،منعزل
(عمل إرهابي مث ًال)

قتال متواصل ضعيف الشدة
(حرب العصابات مث ًال)

قتال مستمر عنيف و/أو قصف
مدفعي

دفق املصابني

أعداد صغيرة غير
منتظمة (مقارنةً بعدد
سكان املدينة)

دفق متقطع ،غير مستمر،
يتخلّله دفق جماعي ضخم

دفق مستمر متغ ّير ال ميكن التنبؤ
به ،يتخلّله دفق جماعي ضخم

البنية التحتية (الطرق ،خدمات
النقل اإلسعايف ،املرافق الصحية)

سليمة وشغالة

ضعيفة أو غير منتظمة (قلّة
عدد الطرق ،قلّة عدد سيارات
اإلسعاف)

شديدة الضرر أو غير شغالة
(تضرر الطرق ،حطام فـي الشوارع،
نهب املشافـي

االتصاالت

جيدة

من ضعيفة إلى متوسطة،
غير منتظمة

غير موجودة
أو ضعيفة

املِالك

كايف
(عدد ًا ومهارةً)

متغير

يتوفر احلد األدنى
أو عجز كامل

املواد واملستهلكات

كافية
(كمي ًا ونوع ًا)

غير منتظمة
وغير مواتية

إمداد غير منتظم
أو منعدم

البيئة

جيدة
(نور النهار ،طقس جيد)

قاسية

مظلمة (ليل ،برد ،حرارة ،الخ).

اإلخالء

آمن وقصير

ميكن التنبؤ به،
لكن طويل وشاق

غير مؤكد
أو غير معروف

وجهة النقل

معروفة ومتوفرة

معروفة لكن متغيرة

غير معروفة
أو منعدمة

سلسلة رعاية المصابين

فئات أوضاع النزاع املسلح والعنف وتأثيرها على العمل اإلنساني الطبي

٤

املثال

نزاع مسلّح دولي

نزاع مسلّح داخلي /حرب
عصابات

اضطراب مدني/ثورة

انتشار واسع للصوصية
واجلرائم األخرى

الوصف

حرب صريحة
بني الدولة
ش وحلفائها،
والدولة ص
وحلفائها

قتال عنيف
داخل دولة واحدة

مناوشات الك ّر والف ّر ،تكثر فيها
مصلحة االستمرار بالفوضى

قد يوافق وجودها
أي حالة من احلاالت
األخرى

املقاتلون/
احملاربون

فـي وضح العيان،
يرتدون بزّات
مم ّيزة

ال يرتدي اجلميع بزّات
القوات
مم ّيزة،
احلكومية جتابه جماعات
عسكرية جيدة التنظيم

أفراد مسلحون ،عصابات ،لصوص،
وميليشيات

أفراد وجماعات ال
يهتمون سوى مبآربهم
الشخصية

خطوط اجلبهة

معروفة بوضوح

قد ال يكون لها وجود ،أو
قد تتغير بسرعة

ترتبط باألحالف املتنقلة باستمرار
ضمن القوات أو بينها

على تخوم النزاع،
مستعدة الستغالل
الظروف

سلسلة األوامر

منظمة مع توفر
نقاط االتصال

نقاط اتصال ضعيفة على
اجلانبني

غير واضحة ،ومتغيرة من فصيلة
ألخرى (تعتمد غالب ًا على قائد
منفرد يحاط بجماعة صغيرة
ويؤيده قسم من السكان)

قائد تقليدي محلّي،
مشخص (مثال عصابات
ّ
الشوارع)

احترام القانون
الدولي اإلنساني

ملمة
األطراف ّ
بواجباتها
وحتاول احترامها

وجود بعض االحترام
للقانون الدولي

قليل جداً ،مع انهيار كامل للقانون
والنظام

جهل القانون الدولي
اإلنساني أو جتاهله

املهمات اإلنسانية

عادية

عادية

مبنتهى الصعوبة

؟

مستوى اخلطورة

منخفض

متزايد
بينما تنخفض إمكانيات
التنبؤ به

عالي جداً،
ولرمبا على شفى غير املقبول

تهديد حقيقي جد ًا
ومبنتهى اخلطورة

عقبات
العمل الطبي

قليلة إن وجدت

قيود إضافية ،مفاوضات،
توجيهات وتأخيرات ،الخ.

قيود صارمة حتد إمكانيات العمل،
تطمع األطراف املتقاتلة باملركبات،
وأجهزة الالسلكي ،والبضائع الخ.

عديدة :يجب اتخاذ
أقصى تدابير احلذر

٦

أساليب سياق النزاع
فـي النزاعات املسلحة املعاصرة ،يُطلب من املِالك الطبي ومن منظمات الصحة أن تعمل فـي
سياق نزاعات متنوعة .تشمل النزاعات املعتادة ما يلي:
 -١بيئة حضرية آمنة
 بيئة حضرية صناعية -حدث وحيد منعزل

 عدد اإلصابات صغير نسبياً عند املقارنة بعدد سكان املدينة البنى التحتية ما زالت سليمة :الطرق ،سيارات اإلسعاف البنية التحتية الصحية ما زالت سليمة ،مشاف متطورة زمن إخالء قصير :الطريق آمن االتصاالت جيدة املِالك :عدد املوظفني الصحيني كافـي وتدريبهم ج ّيد -املواد مواتية

 البيئة جيدة :الطقس ،نور النهار -وجهة نقل اجلرحى النهائية معروفة

 -٤املصطلحات مستخدمة للوصف العملي ال للتثبيت القانوني
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بيئة حضرية غير آمنة
 -بلد منخفض الدخل :وضع حضري متخلف أو مد َّمر

 -خطر مستمر :حرب شوارع أو قصف داخل املدينة

 وصول اإلصابات مستمر وغير منتظم ،يتخلّله دفق جماعي ضخم بنية حتتية ضعيفة :طرقات محفّرة وركام فـي الشوارع بنية حتتية صحية منفصمة :تعرضت املشافـي للدمار أو السرقة إمكانية اإلخالء غير مؤكدة أو منعدمة ،مدة اإلخالء مجهولة االتصاالت ضعيفة أو منعدمة ال يتوفر إال القليل من العاملني فـي مجال الصحة تواصل اإلمداد باملواد غير أكيد ،أو غير منتظم ،أو منعدم -بيئة فقيرة :باردة ،رطبة ،مظلمة

 -الوجهة النهائية لنقل اجلرحى ال تتجلى إال نادراً

بيئة ريفية غير آمنة
 بلد منخفض الدخل :منطقة ريفية متخلفة مهملة فـي زمن السلم خطر مستمر :قتال مستمر ،ألغام أرضية دفق اإلصابات مستمر وغير منتظم -بنية حتتية ضعيفة :الطرق سيئة الصيانة أو منعدمة

 بنية حتتية صحية ضعيفة :قلّة عدد املراكز الصحية ،ندرة مشافـي املنطقة إمكانية اإلخالء غير مؤكدة وم ّدته طويلة وشاقة االتصاالت ضعيفة أو منعدمة ال يتوفر إال القليل من العاملني فـي مجال الصحة تواصل اإلمداد باملواد غير أكيد ،أو غير منتظم ،أو منعدم البيئة فقيرة :ش ّدة البرد أو احلرارة ،موسم أمطار أو موسم جفاف -الوجهة النهائية لنقل اجلرحى ال تتجلّى إال نادراً

بيئة قاسية لكن آمنة
 بلد منخفض الدخل -خطر مستمر :قتال مستمر غير شديد

 -دفق اإلصابات متقطع؛ تتخلّله عمليات إخالء جماعية غير منتظمة

 -بنية حتتية ضعيفة :قلّة عدد الطرق اجليدة وقلّة عدد املركبات

 حد أدنى فـي البنية التحتية الصحية :بعض العيادات الريفية أو املراكز الصحية ،مشافـياملنطقة نادرة
 اإلخالء ممكن لكنه طويل وشاق االتصاالت ضعيفة أو متوسطة اجلودة أعداد العاملني فـي املجال الصحي قليلة أو متوسطة احلد األدنى من اإلمدادات باملواد البيئة صعبة -الوجهة النهائية لنقل اجلرحى بعيدة ،لكن معروفة
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١-٧

اإلسعاف األولي :أهميته احلاسمة

تشمل أفضل تدابير العناية باملصابني سلسل ًة متصلة من أعمال الرعاية ،انطالقا من نقطة اإلصابة
ووصوالً إلى املشفى اجلراحي :سلسلة رعاية املصابني .يأمل اجل ّراح أن يصل إليه املرضى بحالة جيدة
ومستقرة ،فـي الوقت املناسب ،وتبعاً ألولوية العالج .لفهم كيفية حتقيق ذلك ،أو عدم حتقيقه ،يجب
التع ّرف على عددٍ من األمور فـي شأن اإلسعاف األولي .عالو ًة على ذلك ،قد يُدعى اجل ّراح العامل فـي
منطقة نزاع ليشارك فـي تدريب املسعفني األوليني ،هدفاً لتحسني أداء سلسلة رعاية املصابني وكفاءتها.
اإلسعاف األولي هو املساعدة البدئية املو ّفرة إلى املصاب أو املريض حتى احلصول على استقرار حالته
أو إمتام معاجلته ،أو ريثما تتوفر له معاجلة طبية اختصاصية .تختلف كيفية حتقيق اإلسعاف األولي
بكل من شروط األمن فـي املنطقة ،وعدد اجلرحى فـي املوقع املعني وحالتهم ،واملوارد التي
ارتباطاً ٍ
ميكن صرفها للرعاية ،للنقل وللوصول إلى املشافـي اجلراحية ،كما ترتبط بقدرة املشافـي على استقبال
املرضى ومعاجلتهم.
منذ تأسيس احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،ما فتئت احلركة تؤدي دوراً هاماً فـي
تقدمي اإلسعاف األولي .إنها أول من بادر فـي حتقيق مفهوم االستجابة السريعة لعواقب احلرب،
والكوارث واألوبئة ،بتنشيط املسعفني األوليني واملجتمعات احمللية.
أهداف املسعف األولي فـي عمله:
 احلفاظ على حياة املريض بدعم الوظائف احليوية Vital functions؛ العمل بشكل آمن ومضمون؛ احلد من تأثير اإلصابة وتفادي حدوث إصابات إضافية؛ -الوقاية من حدوث املضاعفات

Complications

والعجز Disability؛

 -تخفيف املعاناة وتقدمي الدعم النفسي  / Psychologicalاملعنوي Moral؛

٧

 الدفع إلى شفاء املريض؛ تأمني صحة تسليم املصابني واملرضى إلى االختصاصيني الصحيني عند احلاجة.كما يسع املسعفون األوليون املساهمة فـي تعبئة املجتمع حولهم لالستعداد للطوارئ التي حتدث فـي
احلياة اليومية وإ ّبان األزمات ،كالنزاع املسلح ،واالستجابة لها.

أثبتت التجربة أهمية أحد العوامل املؤثرة على نتائج تدبير جرحى احلرب ،وهو مرحلة الرعاية السابقة
للمشفى .اإلسعاف األولي ينقذ األرواح ويخفض مع ّدل املراضة .كما يسهم فـي تسهيل اجلراحة ،مما
يخفض عبء املشفى اجلراحي .زد إلى ذلك أن ما يتراوح بني  40و % 60من اجلرحى املدنيني والعسكريني
املصابني إ ّبان النزاع املسلح ال يحتاج إلى البقاء فـي املشفى .تكفـي إجراءات اإلسعاف األولي ،باإلضافة
إلى صاد حيوي فموي بسيط ومسكن لأللم ،لسد حاجتهم العالجية .ويدعى هؤالء ،بالعرف العسكري،
«العائدون إلى اخلدمة ( »returned to dutyانظر الفصل اخلامس).
عندما يبكر اإلسعاف األولي ،ينقذ األرواح ويسعه تفادي العديد من
املضاعفات  Complicationsوالكثير من العجز .Disability
يحتل توفير اإلسعاف األولي إحدى املرتبات العليا بني مسؤوليات اخلدمات الطبية العسكرية
األساسية ،بني مسؤوليات اجلمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر ،وعلى نحو
متزايد فـي النزاعات املعاصرة ،بني مسؤوليات املِالك الطبي  Medical staffفـي املشافـي العامة
فـي املدن واألرياف .كما يجب أال ننسى أهمية دور املجتمعات احمللية فـي توفير املساعدة فـي
موقع اإلصابة ،مثلما شهد عنه هنري دونان ،مؤسس الصليب األحمر ،و ُملهِ م اتفاقيات جنيف،
١
بعد معركة سولفرينو فـي  24حزيران .1859

 -١انظر هنري دونان .تذكار سولفرينو ICRC .جنيف 1986
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بالتالي ،يُح َّبذ دعم التدريب فـي مبادئ اإلسعاف األولي ،كما يُح َّبذ التدريب للتذكير به ،بني:
 -عامة السكان؛

 اجلنود وعناصر قوات األمن؛ العاملني فـي الصحة االجتماعية؛املِالك

Staff

الطبي العسكري وغير العسكري (املم ّرضني ،األطباء ،اجل ّراحني).

ال يستحسن قادة القوى العسكرية رؤي َة انخفاض مستويات قواهم من ج ّراء انشغال اجلنود
األصحاء ،غير املصابني ،فـي نقل جرحاهم بسبب عدم كفاية اخلدمات اإلسعافية فـي امليدان.
ألن هذا االنشغال يضاعف خفض القوى املقاتلة.
ميكن إضافة مهارات متقدمة إلى منهج دراسة املِالك املك ّرس لتوفير خدمات اإلسعاف األولي فـي
امليدان ،نذكر منهم األطباء العسكريني وفرق اإلسعاف األولي فـي اجلمعيات الوطنية للصليب األحمر/
الهالل األحمر ،لتحضيرهم لعمليات دفع املوارد إلى األمام .Forward projection of resources

٢-٧

اإلسعاف األولي فـي سلسلة رعاية املصابني

يبدأ اإلسعاف األولي فـي موقع اإلصابة ،وميكن توفيره فـي أي مكان وفـي كل مكان طوال
سلسلة رعاية املصابني ،حتى الوصول إلى مكان العالج النهائي.
موقع اإلصابة Point of wounding
يشرع اإلسعاف األولي فـي ساحة القتال الفعلية ،وكثيراً ما يحقّقه املصاب على نفسه أو على
أحد رفاقه ،إن سبق وتلقوا التدريب الالزم قبل إرسالهم إلى اجلبهة .أو يُؤ ّمن اإلسعاف األولي
طبيب عسكري ،أو أح ُد املدنيني ،أو أح ُد مسعفـي الصليب األحمر /الهالل األحمر.
ٌ
نقطة اجلمع Collection point
ع ّمت عادة جمع اجلرحى فـي نقطة واحدة ،ارتباطاً بالوضع التكتيكي ،لكثرة نفعها فـي تقييم
حالة اجلرحى ،والشروع باإلسعاف األولي إن لم يُو َّفر بعد ،وللعمل على إقرار حالة Stabilize
من استفاد من تدابير إنقاذ احلياة ،ثم لتقرير إخالء من يحتاج إلى ذلك ليتلقى عالجاً إضافياً
وفق أولويات الفرز  .Triageأفضل مكان إلجناز هذه العمليات هو مركز اإلسعاف األولي.
اإلخالء Evacuation
يتطلّب تقيي ُم قرار نقل املصاب العناي َة فـي النظر باألخطار وباملصاعب الناشئة عن حاالت
النزاع املسلح .فـي كافة وسائل النقل املستخدمة ،طوال سلسلة رعاية املصابني ،يجب احلفاظ
على تطبيق تدابير اإلسعاف األولي بدون انقطاع.
غرفة اإلسعاف فـي املشفى Hospital emergency room
رجــح أن أول موقــع يتوفــر فيــه نــوع مــن أنــواع
فـــي أريــاف البلــدان الفقيــرة إ ّبــان حــرب املــدن ،يُ ّ
الرعايــة يتمثــل فـــي غرفــة إســعاف مشــفى ســابق الوجــود .علــى الرغــم مــن وجــود خدمــات نقــل
إسعافـــي فعالــة فـــي بعــض األحيــان ،تغلــب احلــاالت التــي ال ينتظــر فيهــا أهــل املريــض أو جيرانــه
يفضلــون نقــل اجلريــح مباشــر ًة إلــى املشــفى ،حيــث تــؤدي غرفــة الطــوارئ
تلــك اخلدمــات ،بــل ّ
( Emergency room (ERدور مركــز اإلســعاف األولــي.
إن درجة تق ّدم وسائل نقل اإلسعاف ،وتط ّور اخلدمات الطبية اإلسعافية فـي البلد املعني ،حت ّدد
مستوى اإلسعاف األولي ومستوى الفرز املط ّبقـني فـي امليدان ،كما حت ّدد ما يقتصر حدوثه على
مركز الرعاية الصحية.
ميكن تطبيق اإلسعاف األولي فـي أي مكان وفـي كل مكان طوال
سلسلة رعاية املصابني.
تستمر احلياة العادية إ ّبان النزاعات املسلحة .ال ينخفض عدد حوادث السير ،أو تواتر احلوادث
واألمراض بني السكان احملليني وبني املقاتلني .لذلك يلزم عمل املسعـفني بكفاءة كالعادة.
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املسعفون :مورد بشري هام

جرت العادة على تنظيم املسعفني فـي فِ َرق مز ّودة باإلشراف وباملع ّدات املواتية ،نذكر منها فِ َرق
مسعفـي الصليب األحمر أو الهالل األحمر ومسعفـي القوات العسكرية .يتم ّيز املسعفون املدنيون
العاملون فـي منظمات الصليب األحمر /الهالل األحمر بدورهم األساسي بني فرق الرعاية
الصحية ،النتسابهم إلى املجتمع احمللي ،فيعكسون خصائصه ،ويقبلهم املجتمع بال حرج .إنهم
يأخذون على عاتقهم العديد من األدوار ،انطالقاً من اخلطوط األمامية وانتهاء مبراكز الرعاية
الصحية .ويحترم اجلميع استعدادهم وتع ّدد مهاراتهم.
لذلك ،يجدر احترام معرفتهم ،وتقدير شجاعتهم وتفانيهم .يخ ّولهم القانون الدولي اإلنساني
ح َّبذ تدريبهم على منهجيات الفرزTriage
حقوقاً وواجبات هامة ،ويُ َح َّبذ تدريبهم وفق ذلك .كما يُ َ
وإجراءاته .يجب الترحيب بهم عندما يُ ِ
حضرون املصابني ،كما يجب ال ّرد على عملهم بتقييم
التدابير التي ط ّبقوها وبإعالمهم عن تط ّور حالة املصابني الذين أحضروهم فـي السابق ،وذلك
لتأمني جودة نقل للمرضى ولتحضير العمل املقبل .يؤدي اجل ّراح دوراً أساسياً فـي التواصل
املذكور مع املسعفني األوليني.
يكثر املتطوعون بني املسعفني ويشكلون جزءاً رئيساً من فريق
الرعاية الصحية ،ويجب لذلك تقديرهم حق قدرهم.
يســاهم وجــود املســعفني قبــل احلــاالت الطارئــة ،إ ّبانهــا وبعدهــا ،فـــي إعــادة إشــعال الــروح
اإلنســانية بــن األفــراد وامللــل  ،Communitiesألنــه يوحــي بالتســامح ويــؤدي عمـ ً
ا طويــل األمــد
فـــي بنــاء بيئــات معيشــية أفضــل صح ـ ًة وأمن ـاً.

٤-٧

العناصر األساسية فـي منهج اإلسعاف األولي وتقـنياته

٧

 ١-٤-٧األمن ً
أوال ودائم ًا
يتم ّيز النزاع املسلح خاص ًة ،كما ذكرنا ،باألحداث الشديدة اخلطورة املواجهة ،إذ يفوق خطرها
خطر ما يحدث إ ّبان الكوارث الطبيعية أو احلوادث الصناعية .يزداد الوضع سوءاً بسبب إرادة
مقاتلني يص ّرون على مواصلة القتال وعلى إحلاق املزيد من الضرر بعد حصول الضرر األول،
وبسبب تزايد إحجام العديد من املقاتلني عن اإلقرار بقواعد النزاع املسلح وعن االلتزام بها.
يتعرض املسعفون إلى خطر كبير ،ويقعون أحياناً فـي كمني ،أو يصادف وجودهم اشتعال
االشتباك املسلح .كثيراً ما يسرع املسعفون إلى موقع انفجار قنبلة أو إسقاطها ،بينما تطلق
قنبلة أخرى بعد فترة وجيزة فتسبب عدد إصابات أكبر بكثير من عدد األولى .عالو ًة على ذلك،
قد يضيق مجال العمل بسبب حشود املتجمهرين الهائجني الغضبني وتكتل أصدقاء املصابني
وأقربائهم ورفاقهم ،وقد يهدد هؤالءُ املسعفني.
موقع اإلصابة  ،Point of woundingبالتعريف ،مكا ٌن عالي اخلطر
وتع ّمه الفوضى.
كل
ينجم عن ذلك بعض النتائج العملية بالنسبة للمسعف ،كما يفرض شروطاً قسرية حلماية ٍ
من املريض واملسعف على السواء .فاملسعف اجلريح يحتاج إلى املساعدة ،وال يسعه مساعدة
اآلخرين .ترتبط مسألة العناية اإلسعافية فـي املوقع املع ّرض إلطالق النار ،فـي شأن املالك
العسكري ،مببادئ اجليش املعني وبتدريبه.
كما سبق وذكرنا ،يتم ّيز املرضى واجلرحى بحق احلماية ،كما يتم ّيز املسعف األولي بحقوق
ومبسؤوليات وفق القانون الدولي اإلنساني .قد تتسنّى الفرصة لتقدمي الرعاية اآلمنة إثر
التفاوض أو الهدنة .وقد تختار القوات العسكرية إزالة اخلطر أو تأمني احلماية باستخدام القوة
املسلحة .لكن هذا ال ينفـي ضرورة اتخاذ تدابير حماية املسعفني قبل إرسالهم إلى امليدان .حت ّدد
الظروف كيفية توفير الرعاية وموعدها بالنظر فـي اخلطر املقبول.
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يجب دائماً املوازنة بني فوائد رعاية اجلرحى مقابل خطر إصابة
املسعفني بالذات.
يــؤدي انعــدام املواصــات أو احلــد منهــا ،واســتحال ُة إرســال املِــاك  Personnelإلــى امليــدان
لتوفيــر اإلســعاف األولــي ،بســبب شــروط قســرية سياســية أو أمنيــة ،مثــل مــا يكثــر حدوثــه فـــي
ظــروف عمــل اللجنــة الدوليــة ،إلــى وفــاة بعــض مرضــى ميكــن إنقاذهــم لــوال ذلــك ،وإلــى إصابــة
املرضــى الناجــن بإنتانــات  Infectionsومضاعفــات  Complicationsأخــرى تقلــل مــن رجــاح
جــودة حياتهــم الحقـاً .يكـــمن حـ ّل املشــكلة فـــي طريقــة توزيــع وتنظيــم مِ ــاك اإلســعاف األولــي،
واألجهــزة واملع ـ ّدات الالزمــة فـــي امليــدان .تنظــر القــوات العســكرية إلــى هــذه املشــكلة نظــرة
التحــدي أيضـاً ،بيــد أن فحواهــا يختـــلف .قــد تفــرض االعتبــارات التكتيكيــة ضــرورة النصــر فـــي
معركــة األســلحة الناريــة قبــل الشــروع فـــي معاجلــة اجلرحــى أو إخالئهــم.

 ٢-٤-٧اخلطوات األساسية
تنطبق األساسيات املعتادة فـي نشر مِ الك اإلسعاف األولي ،مع وجوب ضمان األمن والسالمة
فـي الوقت عينه.
تفادي اإلصابات اإلضافية :إبعاد املصابني عن اخلطر
يتعـ ّرض اجلريــح الرتفــاع احتمــال إصابتــه مجــدداً أو للقتــل ،خاصــة إن تعـ ّذرت عليــه إجــراءات
احلمايــة الشــخصية ،كاالختبــاء مــن إطــاق النــار أو مــن القصــف .بالتالــي ،يفــرض تفــادي
اإلصابــات اإلضافيــة إبعــا َد املصابــن عــن موقــع اإلصابــة ،ووضــ َع املرضــى واملِــاك الطبــي
 Medical personnelفـــي مــكان آمــن ارتباط ـاً مبــا تتيحــه الظــروف .عــاوة علــى ذلــك ،يجــب
فصــل اجلرحــى الواعــن والقادريــن علــى الســير عــن اآلخريــن ،مبثابــة تدبيـ ٍـر مــن تدابيــر األمــن
فـــي مســرح األحــداث ،ومبثابــة الفــرز  Triageأيض ـاً.
تفادي تفاقم  Aggravationاإلصابة :إيواء املصابني
يوفــر املــأوى بعــض احلمايــة مــن اإلصابــات اإلضافيــة فـــي بيئــة القتــال ،كمــا يؤمــن احلمايــة مــن
العوامــل اجلويــة .إن التعــ ّرض للشــمس واحلــرارة ،أو للبــرد واملطــر ،يــؤذي ســامة املصابــن
وتتحســن كفاءتهــا ،عنــد العمــل فـــي
واســتقرار حالتهــم .كمــا يســهل توفيــر الرعايــة الطبيــة،
ّ
ظــروف فيزيائيــة ه ّينــة .Comfortable
إجناز السلسلة املعيارية فـي دعم احلياة األساسي
 -١تؤمن منظومة خوارزمية ( )Algorithm ABCDEإجناز تدابير فورية إلنقاذ احلياة.
=A
=B
=C
=D
=E

(املجرى الهوائي)
(التنفس)
(الدورة الدموية)
(العجز (احلالة العصبية)
(البيئة والتع ّرض)

الفحص الكامل اتخاذ التدابير التي تؤ ِّمن استقرار حالة املريض.
 -٢يتيح
ُ

 -٣التدابير اإلضافية:

 احلفاظ على حرارة املصاب؛ ضمان اإلماهة  Rehydrationالصحيحة؛ توفير الدعم النفسي االجتماعي. -٤متابعة حالة املصاب والتأكد من كفاءة التدابير املتخذة.
حمايــة املصــاب ،تفــادي اإلصابــات اإلضافيــة ،إجــراء تدابيــر إنقــاذ
احليــاة وتدابيــر اســتقرار  Stabilizationحالــة املصــاب ،هــي أولــى
مســؤوليات املســعِ ف فـــي امليــدان.
أثبت حتلي ُل التوزّع الثالثي الذرى للوفيات ،فـي الفصل اخلامس ،ضرورةَ توجيه تدابير اإلسعاف
رجح النجاة منها.
األولي ،املوفرة فـي املرحلة األولى ،نحو معاجلة اإلصابات اخلطرة التي يُ َّ
بالتالي ،تُع ّرف األهداف األولية للتدابير الفورية فـي إنقاذ احلياة كالتالي.
-١أ ِّمن وجود مجرى هوائي  Airwayكافـي ومفتوح وحافظ عليه.

 -٢حافظ على التنفس .Breathing
-٣حافــظ علــى الــدورة الدمويــة
 Shockأو بالوقايــة منهــا.
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Circulation

بالتحكــم بالنزيــف احمليطــي وبتخفيــف الصدمــة

اإلسعاف األولي فـي النزاع المسلح

فـــي املرحلــة الثانيــة ،تســتهدف تدابيــر اإلســعاف األولــي معظــم املصابــن :مــن يعانــي الكســور
 Fracturesوإصابــات األنســجة الرخــوة  ،Soft-tissue injuriesالتــي قــد تسـ ّبب العجــز .Disability

يجب الكشف عن املريض إلجراء فحص صحيح وكامل .قد تفرض الشروط الثقافية والدينية ،كما
يفرض الوضع التكتيكي ،بعض القيود فـي موضوع حدود جتريد املصاب من مالبسه فـي امليدان.

يفقد كل مصاب ،بعد النزيف ،قسماً من حرارته اجلسمية  ،Body heatويحدث ذلك حتى فـي
املناطق املدارية .تعلو أهمية تفادي انخفاض احلرارة  ،Hypothermiaبسبب العواقب الوخيمة
الالحقة املمكنة فـي مجال االعتالل اخلثري ( Coagulopathyانظر الفصل الثامن عشر) .يجب
تغطية املصابني مبالءة بسيطة أو بطانية تبعاً للمناخ السائد ،بدون نسيان م ّد شيء حتت املصاب،
ألن حرارة اجلسم تتب ّدد فـي األرض.
تع ّرف اإلرشادات الوطنية ،وإرشادات مختلف املنظمات ،تسلسل اإلجراءات املعتمدة لكل مستوى فـي
املعاجلة (السوائل الوريدية  ،i.v Fluidsالصادات احليوية  ،Antibioticsمسكنات األلم ،Analgesia
التنبيب داخل الرغامى  ،Indotracheal intubationالخ ).املط ّبقة فـي برنامج اإلسعاف األولي.
صص األولوية لإلجراءات البسيطة إلنقاذ احلياة فـي امليدان
ت َُخ ّ
التدابير الفورية  Immediateإلنقاذ احلياة ۔ أي ُترى قبل التقنيات
املعقدة ،وتعتمد على األولويات املعروفة باسم منظومة .ABCDE

۔

٥-٧

إعداد مركز إسعاف أولي (First-aid post (FAP

قدر وافر من املنطق العام لتحديد
يُ َح َّبذ أن يعتمد إنشاء وتنظيم مركز اإلسعاف األولي على ٍ
ما هو عملي وواقعي فـي وضع معني ،كما يرتبط بطول فترة عمل املركز (من بضعة دقائق إلى
بضعة أيام أو أسابيع).
٧

 ١-٥-٧املوقع
يجب أن يتبع اختيار موقع مركز اإلسعاف األولي عدداً من القواعد .إذ يجب انتقاء موقع آمن،
يبعد عن القتال مسافة تكفـي حلمايته من اخلطر ،ويقرب منه رغم ذلك مبا يكفـي إلتاحة
سرعة نقل املصابني إلى املركز .ألسباب أمنية وتشغيلية ،يجب اإلسراع بإعالم مركز التنسيق
والقيادة ،املهتم بسلسلة رعاية املصابني ،عن موقع مركز اإلسعاف .كما يجب إعالم السكان
احملليني واملقاتلني عن وجوده ،ألنهم أول من قد يستفيد من خدماته .ويساهم فـي حتديد هوية
مركز اإلسعاف نصب الشارة املميزة (صليب أحمر ،هالل أحمر ،أو كريستالة حمراء) فـي وضح
العيان ،وتتخذ الشارة أبعاداً تكفـي لتصبح مرئية من كافة االجتاهات ،ومن أبعد مسافة ممكنة،
للداللة على مركز اإلسعاف األولي ،ولتأمني حمايته مبوجب القانون الدولي اإلنساني.
األمن ،وحماية املصابني واملسعفني ،هي االعتبارات األولى عند
إعداد مركز إسعاف أولي.

 ٢-٥-٧البنية التحتية
إن مركز اإلسعاف األولي عبارة عن وحدة وظيفية :بالتالي ميكن إنشاؤه بصورة مؤقتة فـي
ظل خيمة ،فـي مدرسة ،أو فـي أي مبنى متوفر .كما ميكن نصبه فـي مستوصف
سابق الوجود أو فـي مركز رعاية صحية أولية .يجب حتقيق حد أدنى من الشروط :مأوى
مؤاتي للحماية من العوامل اجلوية ،أبعاد كافية الستيعاب املصابني على النقاالت ،سهولة
وصول اجلرحى القادرين على السير (تفادي الساللم الطويلة) ،سهولة دخول وخروج سيارات
اإلسعاف ،وفسحة كافية لصف السيارات.
Dispensary
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الشكل 1-1-7
مركز إسعاف أولي :صيغة رسمية.

الشكل 2-1-7
مركز إسعاف أولي :صيغة مستبدعة.

املعدات ،واملستهلكات
 ٣-٥-٧تعيني املِ الكّ ،
يرتبط مستوى خبرات املِالك التقنية فـي مراكز اإلسعاف األولي بظروف البالد ومبعاييرها.
ميكن أن جند فـي مركز اإلسعاف األولي كافة مستويات اخلبرة ،أي املسعفني واملم ّرضني واألطباء
العامني واجل ّراحني .مما يتيح دفع املوارد إلى األمام  Forward projection of resourcesلرعاية
املصابني (انظر الفصل السادس) .يجب أن تفوق معايير املع ّدات واملستهلكات املعايير الدنيا،
وأن تناسب الرعاية األساسية للرضوح  ،Basic trauma careوأن تُـكـ َّيف لتناسب املهارات
الشخصية واملعايير احمللية .أما مع ّدات االتصاالت ،إن توفرت ،فيجب تركيبها بشكل سليم
ووضعها فـي منطقة محمية.
يرجى االنتباه
َ
وصف مركز
يحوي جدول املواد اإلسعافية فـي احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
إسعاف أولي وفرز معياري ،مجهز خلدمة مالك متريضي ممارس و/أو لطبيب عام (انظر
املراجع املختارة).

 ٤-٥-٧التنظيم
دفق
يجب أن يكون ح ّيز مركز اإلسعاف األولي منظماً ،كما يجب أن يكون املِالك مستعداً لرعاية ٍ
ضخم من املصابني  .Mass influx of casualtiesيجب أن يعرف كافة أعضاء املالك املوجود
مبادئ الفرز ،Triageوأن ي ُ َؤ َّمن إملا ُمهم بها بالتدريب السابق وبتمارين احملاكاة Simulation
( exercisesانظر الفصل التاسع).

إذا بقي مركز اإلسعاف األولي مفتوحاً لفترة زمنية معـ ّينة ،وكانت املرافق مواتية ،يُ َح َّبذ إجراء
تنظيم مسبق ملناطق العمل التالية:
منطقة لقبول املرضى

Admission

عند املدخل لتسجيل املصابني وفرزهم؛

منطقة حفظ  Holdingلرعاية املصابني الذين ينتظرون إخالءهم ،ويبقون قيد املتابعة؛
منطقة انتظار

Waiting

لألقرباء واألصدقاء والرفاق؛

مستودع مؤقت للجثث Mortuary؛
مكان خلزن  Storageاملع ّدات واملستهلكات؛
مكان خلزن  Storageاألسلحة املنزوعة عن اجلرحى؛
منطقة الستراحة  Restاملِالك ،ومرافق صحية شخصية.
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جتربة اللجنة الدولية
فـي إحدى احلاالت االستثنائية ،وجب على اللجنة الدولية نصب مركز إسعاف أولي مؤاتي للظروف
 ،ad hoc FAPوكان الوصول منه إلى املركز اجلراحي غير آمن .إ ّبان احلرب األهلية الطويلة فـي
سيراليون ،نشب القتال عدة مرات فـي العاصمة فريتاون .إ ّبان إحدى تلك املعارك عام  ،1998جرى
حتويل مبنى بعثة اللجنة الدولية إلى مركز إسعاف أولي :حت ّول كراج السيارات إلى قسم االستقبال
والفرز ،وحت ّولت مختلف املكاتب إلى أجنحة وأقسام عناية مركزة .طوال عشرة أيام ،عالج ستة
ممرضون وثالثة متطوعون من الصليب األحمر  244مصاب حرب و 228مريضاً .فـي تلك األثناء،
أجرى فريق جراحي من منظمة أطباء بال حدود  MSFالعمليات اجلراحية فـي املشفى العام .حالت
حرب املدن دون وصول املرضى إلى املشفى ،وبقي العديد منهم دورياً فـي مركز اإلسعاف األولي
ُ
املستبدع ملدة يومني أو ثالثة قبل إخالئهم.
إضافة إلى اإلسعاف األولي األساسي ،مت اإلنعاش بالسوائل الوريدية
 ،resuscitationوإعطاء الغلوبولينات املناعية املضادة للكزاز  ،Tetanus immunoglobulinالبنسلني
 ،Penicillinومسكنات األلم  .Analgesiaوبقي العديد من املرضى على قيد احلياة ملدة تراوحت بني
 2و 4أيام قبل نقلهم إلى املشفى وإجراء اجلراحة .ارتاح فريق  MSFاجلراحي الستالم مرضى سبق
تضميد جروحهم  dressed woundsوإماهتهم  ،well hydratedفكانوا جاهزين للجراحة.

Intravenous fluid

بيد أن حالة األمن كانت أكبر املخاوف .خضع مق ّر اللجنة الدولية مرتني لنهب املسلحني ،بينما أدى
ارتفاع عدد املدنيني امللتجئني فـي املق ّر ( )4500إلى حتويل هذا األخير إلى مخ ّيم نازحني ،أصيب
أو قتل العديد منهم بالرصاص الطائش .إن شارة الصليب األحمر ال توفر سوى حماية محدودة فـي
ظروف مماثلة.

٦-٧

مشاركة اللجنة الدولية فـي برامج اإلسعاف األولي

تدعم اللجنة الدولية برامج اإلسعاف األولي وأنشطتها فـي النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى.
تشمل هذه البرامج:

٧

 -دفع املالك الطبي لتشغيل مراكز اإلسعاف األولي؛

 التدريب فـي األماكن التي ال تصل إليها املنظمات األخرى (مث ًال إلى جماعات وعصابات غير
منتظمة).
 املساعدة فـي تكييف برامج اإلسعاف األولي العادية ،فـي اجلمعيات الوطنية للصليب األحمرلتـتأهب للنزاع ولتستجيب إليه.
والهالل األحمر واملنظمات األخرى،
ّ
املؤسسات الوطنية واحمللية ولدى قادة
 تطوير قدرات التدبير والتخطيط االستراتيجي فـيّ
الفرق.
 تأمني املواد والتجهيزات. املساعدة فـي تنظيم منظومة للرعاية الطارئة .Emergency care system -حترير تقارير تعريف املعايير واملستندات املرجعية (انظر املراجع املختارة).

٧-٧

النقاش ،اخلالفات ،والفهم اخلاطئ

توص ُ
ف تفاصي ُل تقنيات اإلسعاف األولي فـي األدلة املذكورة فـي املراجع املختارة .يتناول باقي
َ
هذا الفصل بعض املواضيع التي قد تثير اخلالف ،قد ّت ْف َهم بشكل خاطئ ،أو تختص بسياق
سير النزاع املسلح.

« ١-٧-٧احلمل واجلري  »Scoop and runمقابل
«البقاء والعالج »Stay and treat

يتطلب تنظيم اإلسعاف األولي التخطيط والتدريب ،شأنه شأن باقي سلسلة رعاية املصابني.
يجب تعريف استراتيجية معتمدة لرعاية اجلرحى بكفاءة وإخالئهم .هنالك تعبيران يصفان
استراتيجيتني معروفتني وهما «احلمل واجلري ( »Scoop and runاحمل واجر) و»البقاء
والعالج ( »Stay and treatاب َق وعالج) .اعتمدت هاتان االستراتيجيتان إجمالياً على جتربة
خدمات اإلسعاف الطبي املدنية فـي البلدان الصناعية ،بيد أنها قد ال تكون مواتية فـي سياق
النزاع املسلح.
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فـي بيئة زمن السلم ،ال يعيق نقل املرضى سوى البنية التحتية واجلغرافيا .ترتبط كفاءة اإلخالء
بتو ّفر النقل وبتنسيقه ،سواء جواً (طائرات ذات أجنحة ثابتة ومطارات ،أو طائرات مروحية
ومهابط للمروحيات) أو براً (طرق مناسبة ،املركبات الالزمة ،الخ ،).كما ترتبط باملسافات .أما
حالة النزاع املسلح فليست بهذه البساطة.
يرتكز سياق احلمل واجلري على إجراء تدابير اإلسعاف األولي األساسية إلنقاذ احلياة ،ويتليها
فوراً نقل املريض إلى مشفى جراحي .يناسب هذا السياق املسافات قصيرة ،إن تو ّفر النقل
املوثوق ،وإن كان املشفى املجاور مجهزاً بصورة مواتية باملِالك وباملستهلكات .أما سياق إبقاء
املريض فـي موقع اإلصابة حتى استقرار حالته قبل اإلخالء (البقاء والعالج) فيناسب املسافات
الطويلة ،وعجز البنية التحتية والنقل ،وصعوبة الوصول إلى املراكز اجلراحية املناسبة.
فـي زمن القتال ،يجب إضافة عوامل القتال املستمر ،ونشاط العدو ،إلى العوامل املوجودة
فترض سيا ُق «احلمل واجلري» التف ّو َق اجلوي عند استخدام الطائرات
فـي زمن السلم .هنا ،يَ ٍ
املروحية ،كما يَفترِ ض الطرق السليمة اآلمنة للنقل البري ،وفـي كلتا احلالتني ،يَفترِ ض أن مركز
اجلراحة يوجد على مسافة معقولة .ال حتقق هذه الشروط سوى جيوش قليلة فـي العالم،
فـي ظروف تكتيكية مع ّينة فقط .يكثر مقابل ذلك ت ْهـيِـئ ُة نقطة جمع  Collection pointأو
محطة إخالء  :Clearing stationأي مبعنى آخر سيا ُق «البقاء والعالج» .يرتبط مدى العالج
امل ُ ْجرى مبستوى دفع املوارد إلى األمام  .Forward projection of resourcesناقشنا فـي الفصل
السادس إجراء التقنيات املتقدمة فـي امليدان.

٢-٧-٧

آلية اإلصابة ومسألة العمود الفقري الرقبي Cervical spine

يجب أن يتأكد فوراً املسعف األولي ،أو غيره من أعضاء املالك الطبي ،من فئة إصابة املصاب :رضحية
كليلة  Bluntأم نافذة  .Penetratingتتطلب الرضوح الكليلة  Blunt traumaفوق مستوى الترقوة
 ،Claviclesأو الرضوح التي تسبب فقدان الوعي  ،Unconsciousnessمعاين ًة فورية وتثبيت العمود
الفقري الرقبي ،Cervical spineمع احترام أولوية املسلك الهوائي .أما اجلرح النافذ Penetrating
 woundإلى الدماغ الذي يسبب فقدان الوعي فال يتطلب عناية خاصة بالعمود الفقري الرقبي.
يرجح أن يكون
إن أصابت جروح املقذوفات النافذة فـي العنق الفقرات الرقبية َّ ،Cervical vertebrae
الضرر احملتمل فـي النخاع الشوكي  Spinal cordقد حدثت بالفعل .تؤدي إصابات العمود الرقبي
غير الثابتة  ،Unstable cervical spineالناجمة عن مقذوف ،إلى أذية دائمة فـي احلبل الشوكي .يفوق
مع ّدل الوفيات
املسجلة نسبة  %95فـي هذه احلاالت .يجب أن يتّخذ املسعف تدابير احلذر عند ميادة
ّ
 Handlingاملصاب ،بيد أنه ال يستطيع تفادي الضرر الذي أصبح غير قابل لالنعكاس قبل وصوله.
أما اإلصابات التي تتراكب فيها الرضوح الكليلة والنافذة فيجب أن تعامل معاملة اإلصابات الكليلة.
جتربة اللجنة الدولية
نضرب هنا مثلني عمليني مستمدين من جتربة اللجنة الدولية لتوضيح الفرق بني الرضوح
الكليلة والنافذة.

M. Dalla Torre / ICRC

الشكل 2-7
إصابة طلق ناري فـي الفك السفلي  :Mandibleال خطر
على العمود الرقبي.

إن الشخص املصاب فـي حادث سير س ّبب كسر ف ّكه السفلي  ،Mandibleويعاني من نزيف
فـي الفم يسد املسلك الهوائي ،يتطلب أيضاً العناية بعموده الرقبي خشية وجود إصابة خف ّية.
أما إصابة الرصاص فـي الفك السفلي ،التي يرافقها شظايا عظمية ،Bone fragments
وورم دموي  ،Haematomaوسيالن اللعاب  ،Drooling saliveوأذية فـي األنسجة الرخوة
فـي قاع  Floorالفم ،فال تتطلب ذلك .إذا كان املصاب واعياً ،فعليه أن يحافظ على وضعية
معـ ّيـنة (الرأس مدفوع إلى األمام والنظر نحو األسفل ،الدم واللعاب يسيالن للخارج) من
أجل احلفاظ على مسلك هوائي مفتوح قدر اإلمكان .ال داعي لوضع طوق رقبي بالنسبة لهذا
املصاب ،وإذا حاول املسعف وضع املصاب فـي وضعية استلقاء ،فعلى املصاب أن يقاوم ذلك.
قد يس ّبب السقوط فقدان الوعي وأذية العمود الرقبي سوي ًة .بيد أن فقدان الوعي الناجم
عن جرح الرصاص فـي الرأس ال يتطلب أي إجراءات وقائية خاصة فـي شأن العمود الرقبي.
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 ABCDE ٣-٧-٧أم C-ABCDE؟
تثبت اإلحصائيات أن النزيف احمليطي يتم ّيز بكونه ،فـي سياق النزاع املسلّح ،اإلصابة الرئيسة
املميتة لكنها قابلة لإلنقاذ (انظر الفصل اخلامس) .تبدي عدة دراسات أن عدد من ميوت بني
اجلنود ،إثر نزيف محيطي كارثي ،يفوق جلياً عدد من ميوت إثر انسداد املسلك الهوائي أو
اضطراب التنفس .بالتالي ،يشير حرف « »Cإلى النزيف الكارثي (،)Catastrophic bleeding
ويسعنا أن نو ّليه األولوية ألن احتمال حدوثه يفوق احتمال غيره.
فور التأكد من غياب النزيف اخلارجي الكارثي (معظم احلاالت) ،ويسهل ذلك اإلجراء ،يجب أن
يط ّبق املسعف تسلسل إجراءات منظومة  ABCDEالعادية.

٤-٧-٧

املضغط  :Tourniquetمتى وكيف؟

يقال أن املضغط  Tourniquetينقذ األرواح ،لكنه يه ّدد األطراف .يصعب استخدامه بشكل
صحيح ،كما يصعب احلفاظ عليه وتصعب مراقبته ،ويسعه أن يس ّبب مضاعفات إذا استخدم
ٍ
ملضغط مستبدع
على نطاق واسع فـي حاالت ال تتطلبه .عالوة على ذلك ،إن التطبيق املط َّول
ال ميتاز عاد ًة بالفعالية ،ويس ّبب أذية نسيجية بحد ذاته (الشكالن  1-3-7و .)2-3-7يندر نفع
استخدام املضغط  ،Tourniquetإن نفع ،فـي املعاجلة املدنية جلرحى احلرب .ميكن استخدامه
فـي صفة «املالذ األخير  ،»as a last resortعند فشل كافة الوسائل األخرى ،للتحكم املؤقت
بالنزيف أثناء ّ
دك اجلرح وتطبيق رباط ضاغط .يجب نزع املضغط بعدذاك.

R. Coupland / ICRC

E. Winiger / ICRC

الشكل 2-3-7
مضغط مستبدع  : Improvised tourniquetما هي أذيته؟ ُط ِ ّب َق املضغط ملدة فاقت 6
ساعات ،مما أدى إلى بتر عالي جداً فوق الركبة.

٧

الكل 1-3-7
مضغط مستبدع  : Improvised tourniquetما هي فعاليته؟

إن أكثر التقنيات استعماالً ،وأكثرها فعالي ًة ،إلى حد بعيد ،لتأمني سيطرة املسعف على النزيف
احمليطي ،هي تسليط الضغط املباشر على اجلرح ،وإكماله بتطبيق رباط ضاغط Compressive
 ،bandageأو إن لم يكف ذلك ،تسليط الضغط على الشريان الداني  Proximalفـي اإلبط
 Axillaأو األربية  ،Groinدك اجلرح باحلشوات  ،Dressingsثم تطبيق رباط ضاغط.
قد تستمر القوات العسكرية فـي استخدام املضغط فـي ظروف تكتيكية مع ّينة :لتحرير أيدي
طبيب وحيد عند العناية بإصابات جماعية  ،Mass casualtiesأو أثناء توفير اإلسعاف األولي
حتت إطالق نار مباشر ،خاصة فـي الليل .جت ّهز بعض اجليوش جنودها مبضغط مسبق الصنع،
ذاتي التطبيق ،ميكن تطبيقه باستخدام يد واحدة ،ليتيح للجندي اجلريح متابعة املشاركة فـي
القتال .ترفض اللجنة الدولية أن تعرب عن رأيها فـي هذا احلل التكتيكي ،بيد أنها حت ّذر من
فرط استخدام املضغط ومن عواقبه املثبتة فـي العديد من احلروب املاضية.
يب َّرر استخدام املضغط فـي األذيات الهرسية ( Crush injuriesالعالقني حتت ركام األبنية
املنهارة ،سواء كان ذلك نتيجة زلزال أو قصف) ،ويجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان
اإلماهة  / Rehydrationاإلنعاش  Resuscitationلتفادي بذلك مضاعفات وجود امليوغلوبني
 Myoglobinaemiaبالدم ،وال مفر من تلك الظاهرة بغير ذلك.
ملزيد من املعلومات عن اإلصابات الهرسية  ،Crush injuriesانظر اجلزء الثاني.
جتري بعض اجليوش اختبار مساحيق مرقـئة ،ذات فعالية موضعية Locally-active haemostatic

 ،powderواختبار إسفنجات َ
حلثّ التخثر  Clottingفـي اجلروح الرضحية .Traumatic wounds
ً
بيد أن تطبيق الضغط املباشر يبقى إلزاميا فـي كافة األحوال .لم تختبر اللجنة الدولية هذه
الوسائل ،وتنتظر بلهفة مع الكثيرين نتائج تلك التجارب امليدانية .تدخل الكلفة وسهولة التوفير
فـي عداد العوامل التي يُنظر فيها قبل إقرار استخدام تلك الوسائل عاملياً.
ميكن التحكم بالنزيف احمليطي بتسليط ضغط خارجي وباستخدام
رباط ضاغط .Compressive bandage
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٥-٧-٧

اإلنعاش  Resuscitativeأو اإلماهة  Rehydration؟

ال يسع املسعف سوى تطبيق إجراءات بسيطة فـي امليدان .يتطلب إعطاء السوائل الوريدية درجة معـ ّيـنة
من اإلملام الطبي ومعدات مختصة تتعدى نطاق املسعف العادي ومهاراته .بيد أنه يستطيع املشاركة فـي
متابعة عملية التسريب.

أثار موضوع إعطاء السوائل الوريدية فـي املرحلة السابقة للمشفى خالفات عديدة .يسري النقاش
فـي املوازنة بني فوائد احلفاظ على تروية نسيجية  Tissue perfusionوأكسجة كافية
وبني فوائد تخفيف عوامل التخثر  Clotting factorsوإزالة اخلثرات  Clotsاملوجودة عند ارتفاع
الضغط («تفجير اخلثرة  .)»Popping the clotيعتمد إجراءُ «اإلنعاش اخلافض للضغط Hypotensive
 ،»resuscitationاحمل ّبذ حالياً ،على إعطاء السوائل حتى احلصول على نبض كعبري Radial pulse
مجسوس ،يكافئ ضغط دموي انقباضي Systolic blood pressureقدره  90ملم زئبق ،ال أكثر (انظر
الفصل الثامن).
Oxygenation

يهتم قسم كبير من هذه اخلالفات بأنظمة الرعاية الرضحية املدنية الف ّعالة ،التي يقصر فيها زمن
يرجح أن احلاجة إلى السوائل الوريدية فـي املرحلة السابقة للمشفى
اإلخالء ،أي أقل من ساعتنيَّ .
تقتصر على جرحى احلرب الذين يبدون عالمات سريرية واضحة لإلصابة بالصدمة .Shockيضاف
إلى ذلك أن اإلخالء إلى املشفى ،فـي العديد من النزاعات املسلحة املعاصرة ،يحتاج للمزيد من الوقت
۔ أيام أو أسابيع ۔ مما يخفض أهمية «تفجير اخلثرة  »Popping the clotفع ً
ال .فـي هذه الظروف ،قد
يصلح مصطلح اإلماهة  ،Rehydrationالتي تؤدي دوراً فـي اإلنعاش  ،Resuscitationلتوفير أفضل داللة
على اإلجراء.

إذا كان املريض واعي  Consciousولم يعاني من رضح فـي رأسه  ،Head traumaيسع املسعف األولي
أن يوفر له اإلماهة بالسوائل عن طريق الفم (كأمالح اإلماهة الفموية  ،)Oral rehydration saltsخاص ًة
يرجح إمكان إعطاء سوائل
إن تأخر اإلخالء وطالت مدة النقل .ال يط َّبق هذا اإلجراء بصورة كافيةَّ .
اإلمهاء الفموية بدون عواقب للمريض ،حتى فـي حاالت الرضوح البطنية  ،Abdominal traumaوخاص ًة
فـي حاالت احلروق اجلسيمة .Severe burns

٦-٧-٧

األوكسجني اإلضافـي  Supplemental oxygenفـي امليدان؟

حتذير!

اسطوانات األوكسجني القناب َل إن أصيبت برصاصة أو شظية .إضاف ًة إلى اخلطر املتمثل
تعادل
ُ
فيها ،يثقل وزن األسطوانات ،ويجب استبدالها ،ألنها ال تدوم سوى فترة قصيرة إزاء الدفق
القوي .عالوة على ذلك ،إن إعادة تعبئتها معقدة وتتطلب قدرات مصنع خاص.
يجب االستغناء عن أسطوانات األوكسجني فـي كافة البعثات إلى مناطق خطرة .لقد اعتمدت
اللجنة الدولية هذا التدبير معيارياً.

Palestine Red Crescent Society

Palestine Red Crescent Society

الشكالن  1-4-7و2-4-7
سيارة إسعاف ُد ِّمرت إثر انفجار اسطوانة أوكسجني اخترقت السقف كالصاروخ .تبدي الصور سيارة اإلسعاف واالسطوانة على األرض.
فضل
ارتباطاً بشروط األمن ،قد يتوفر األوكسجني فـي موقع اجلمع أو فـي احملطة االنتقالية .يُ َّ
استخدام مكثف األوكسجني ( Oxygen concentratorيتطلب تغذية كهربائية) على استخدام
االسطوانات املضغوطة.
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٤-٧-٧

العجز  : Disabilityمنظومة AVPU

يدل مصطلح العجز على حالة املصاب العصبية  :Neurological statusحالة الوعي
 Consciousnessوأي شلل  Paralysisناجم عن أذية فـي احلبل الشوكي .Spinal cord

يستخدم املشفى معيارياً منظومة غالسكو للغيبوبة  .Glasgow coma scaleبيد أن منظومة
 AVPUتتيح حتديد درجات الوعي بطريقة أبسط ،ويسهل على املسعفني استخدامها فـي
امليدان .كما يسهل ترجمة نتائجها إلى فئات منظومة غالسكو عند وصول املريض إلى املشفى،
وتو ّفر للج ّراح تقييماً جيداً لتطور حالة املريض.
( Aيقظ) Alert

املصاب يقظ  ،Awakeصاحي  ،Lucidيتكلم بصورة طبيعية ،يستجيب إلى
البيئة (مث ًال :يفتح عينيه تلقائي ًا عند االقتراب منه)

( Vيجيب الصوت) Voice responsive

املصاب قادر على اجلواب بكالم مفيد عند مكاملته

( Pيستجيب لأللم) Pain responsive

ال يجيب املصاب األسئلة ،لكنه يتحرك أو يصرخ استجابة ملنبه أملي (قرص
 Pinchingعضالت العنق ،قرص شحمة األذن  Earlobeأو حلمة الصدر
 ،Nippleحك احلافة فوق احلجاجية  ،Supra-orbitalأو زاوية الفك السفلي
.)Mandible

( Uال يجيب) Unresponsive

ال يستجيب املصاب ألي منبه

قد تؤثر شروط أخرى على مستوى الوعي :نقص األكسجة  ،Hypoxiaالصدمة  ،Shockاألدوية
 ،Medicationاملخ ّدرات  ،Narcoticsوالكحول ( Alcoholتُستهلَك األخيرة على نحو مفرط فـي
زمن النزاع املسلح).
فـي امليدان ،يجب أن تهتم اخلطوة األولى بفتح املسلك الهوائي عند العناية مبصاب مضطرب الوعي.
فحص احلبل الشوكي  Spinal cordوالعمود الفقري Vertebral column

يشمل الفحص مرحلتني :التأكد من حركة األطراف ۔ مقارن ًة بني اجلانبني ۔ وجس نتوءات
عظام  Bony prominencesالعمود الفقري .يهدف جس كل فقرة ۔ كاألصابع التي تعزف على
مفاتيح البيانو ۔ إلى التع ّرف على أي جساوة  Indurationأو تشوه  Deformityحاصل .إن تأكد
تنسق حركة
تشخيص اخلطر على احلبل الشوكي ،يستخدم املسعفون حينئذ تقنية  log-rollالتي ّ
أربع أشخاص لنقل املصاب إلى احململ .ميكن تثبيت العمود الرقبي فـي البداية بالتح ّكم يدوياً
بحركة الرأس قبل تركيب طوق رقبي  / Neck collarجبيرة مينيرفا  .Minerva splintبيد أن
إجراء تثبيت العمود الرقبي يجب أن يراعي شرط تفادي زيادة خطر انسداد املسلك الهوائي
.Airway obstruction

٧

سبق وذكرنا أهمية آلية اإلصابة ،أي التمييز بني الكليلة والنافذة .فـي كافة حاالت االشتباه
بإصابة العمود الفقري ،تعلو أهمية ميادة  Handlingاملريض بصورة جيدة كما تبلغ تقنيات
التثبيت أهمية بالغة .ميكن أن يكون الضرر قد حدثت بالفعل ،ولكن يجب على املسعف األولي
أن يتصرف بطريقة ال تؤدي إلى تفاقم اإلصابة.

 ٨-٧-٧اإلخالء :مخاطرة اإلجناز
يصعب دائماً نقل اجلرحى ،كما يتطلب دائماً م ّد ًة أطول من املق ّدر .يتراكب النقل مع الرضوح،
وقد يشكل خطراً على املريض وعلى من يؤ ّمن نقله :إنها «وفيات النقل اإلسعافـي Mortality of
 »the ambulance rideالشهيرة .فـي حاالت النزع املسلح ،يتراكب خطر النقل اإلسعافـي مع
أخطار القتال املستمر.

الشكالن  1-5-7و2-5-7
مختلف وسائل إخالء املرضى :حديثة وتقليدية.

Y. Muller / ICRC

L. Berlemont / ICRC
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إن أهمية سرعة النقل أدنى من أهمية أمنه :لقد ع ّمت شهرة حوادث سيارات النقل اإلسعافـي.
يجب النظر فـي كافة العوامل (تفاقم حالة املصاب ،استهالك املوارد ،األمن) وموازنتها مقابل
الفوائد املرتقبة إثر نقل اجلريح.
فـي بيئة املدن ،من العادي أن يتجاوز املسعف األولي عيادة مجاورة إن كانت اإلصابة بليغة ،وأن
يلجأ إلى إخالء املصاب إلى العيادة إن كان اجلرح طفيفاً ،لتخفيف عبء املشافـي .لألسف،
يغلب تهافت سكان املدن على املشافـي بشكل تلقائي مهما كانت خفّة إصابة اجلريح .قد يصعب
ويخطر اإلخالء والنقل إ ّبان حرب املدن ،حتى إن كانت املسافات شديدة القصر ،وقد يتأخر
اإلخالء فـي انتظار فترة هدوء أو هدنة.
كما يجب مجابهة االرتباك السائد إ ّبان قتال الشوارع ،ومجابهة األجواء املشحونة العالية التوتر.

قد يؤدي نقص االنضباط فـي إجراءات الفرز فـي املرحلة السابقة للمشفى Pre-hospital triage

۔ والضغط الذي يسلطه املتجمهرون ۔ إلى الفوضى فـي مشفى استقبال اجلرحى .تنقل املوجة
األولى من سيارات اإلسعاف املوتى واملصابني بإصابات متعددة جسيمة  .Badly multilatedتنقل
املوجة الثانية أشخاص قادرين على الصراخ فـي حالة هيستيرية ،ويع ّمهم اخلوف :أي الصاحني
واملصابني بإصابات سطحية .وتخلي املوجة الثالثة اجلرحى املصابني بإصابات بليغة ،احملتاجني
حقاً لعالج الطوارئ .يستلقي هؤالء املرضى عاد ًة ساكنني ۔ بينما ينزف دمهم ۔ بال صراخ جلذب
االنتباه إليهم.
فـي املناطق الريفية املنعزلة ،إن استغرق النقل عدة ساعات أو أيام ،يح ّبذ املنطق دفع الكفاءات
إلى األمام ،بتدريب املالك احمللي على مهارات يفوق تقدمها املهارات العادية .تنطبق مبادئ
الفرز على اختيار املرضى الذين سيجري إخالؤهم أوالً (انظر الفصل التاسع) .يجدر االنتباه
إلى الفرق الهام بني أولوية العالج وأولوية اإلخالء ،خاص ًة إذا كانت مدة اإلخالء طويلة .إن
التع ّرف على اإلصابات التي ال ميكن النجاة منها يساعد فـي تفادي تعريض الضحية ،وتعريض
رجال اإلنقاذ ،إلى عذاب وارتباك جهود غير مجدية للوصول إلى مستوى أعلى من الرعاية .مما
يؤ ّمن رعاي ًة أفضل ملن يتمتع برجاح إمكانية جناته.

يساهم تأخر اإلخالء فـي زيادة مع ّدل الوفيات قبل املشفى  ،Pre-hospital mortalityإذ يخضع
املصابون بإصابات جسيمة إلى «فرز الطبيعة  .»Nature's triageكما ذكرنا فـي الفصل اخلامس،
يغربل اإلخالءُ الطوي ُل
الصعب اإلصابات املركزية  ،Central injuriesوينتج عن ذلك هبوط مع ّدل
ُ
وفيات املشفى  :Hospital mortalityال يصل إلى املشفى سوى املرضى الذين يتمتعون برجاح
إمكانية جناتهم .مازالت هذه الظاهرة مشكلة رئيسة فـي رعاية جرحى احلرب.
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١-٨

األولويات ABCDE

ينتظم إطار عمل تدبير املصابني فـي غرفة اإلسعاف ( Emergency room (ERباملشفى فـي سلك
سلسلة اإلجراءات األساسية فـي دعم احلياة باإلسعاف األولي .ينطبق فيها املنطق عينه ،بيد أن وسائل
التشخيص والعالج املتوفرة تتم ّيز بتقدمها ع ّما سبق.
املصاب/املصاب ُة الواص ُل إلى املشفى إسعافاً أولياً فـي امليدان أم لم يتلقاه ،يجب أن يخضع
سواء تلقى
ُ
لكامل سلسلة فحص  .ABCDEإذ ميكن أن تتغ ّير حالة املريض أثناء النقل ،وميكن أن يغفل املسعفون
بعض اجلروح الهامة بسبب االرتباك فـي امليدان ،كما ميكن أن تنقص كفاءة املسعف األولي أو أن تنعدم
كلياً .يجب تركيز اجلهود مجدداً على إجراءات إنقاذ احلياة إزاء خطري االختناق  Asphyxiaوالصدمة
 ،Shockأي أسباب الوفاة القابلة للعالج التي يغلب تواترها بني األخطار املميتة .تبدأ «الساعة الذهبية
 »Golden hourعند موقع اإلصابة ،ال عند الوصول إلى غرفة اإلسعاف.
األولويات :منهج تفكير سلسلة ABCDE
املسلك الهوائي  Airwayقبل التنفس  ،Breathingقبل الدورة الدموية
.Circulation

قـيم:
ّ ِ -١
ً
ً
افحص فحصا أوليا سلسلة )A) Airway :املسلك الهوائي )B) Breathing ،التنفس)C) circulation ،
الدوران الدموي )D) Disability ،العجز )E) Environment & Exposure ،البيئة والتع ّرض .الفرز
 Triageفـي حاالت اإلصابات اجلماعية  : Mass casualtyانظر الفصل التاسع.
 -٢أنشط:
اإلنعاش الطارئ :سلّط النشاط على الظروف التي تهدد احلياة.
قـيم:
ّ ِ -٣
افحص فحصاً كام ً
جس من الرأس إلى أخمص القدمني ،من األمام واخللف واجلوانب.
الّ :
 -٤أنشط:
أجنز العالج النهائي ،سواء كان جراحياً أم غير جراحي :ح ِّقـق استقرار حالة املصاب.
قـيم ثم أنشط:
ّ ِ -٥
ح ِّقـق عالج املصاب أو إخالئه ،وفق أولويات الفرز  ،Triageإلى مشفى يؤ ّمن مستوى أعلى من العالج
التخصصي إذا لزم األمر.

٨

يرجى االنتباه:

ال كام ً
فـي بعض البلدان ،يجب الفصل فص ً
ال بني املرضى الذكور واإلناث فـي الفحص والعالج
اإلسعايف .قد يصعب ذلك فـي حالة اإلصابات اجلماعية  .Mass casualtyرغم ذلك ،يجب تنظيم
قسم اإلسعاف وفق هذا الشرط.

٢-٨

الفحص األولي

ُ
واإلنعاش الطارئ
الفحص األولي Initial examination
يُجرى
ُ
طبيب الطوارئ الذي يستلم املرضى سلسل ًة من األسئلة التلقائية.
بالتزامن .يجب أن يطرح
ُ

Emergency resuscitation

 -١هل املريض حي أم ميت؟

 -٢هل املصاب واعي  Consciousأم ال؟
 -٣ما هي آلية اإلصابة؟ نافذة  Penetratingأم كليلة  Blunt؟
 -٤ما هي الظروف امله ّددة باحلياة ،إن ُو ِج َدت ،وفق تسلسل خوارزمية ABCDE؟

إن رد فعل املالك الطبي طبيعياً ،عند مواجهة اجلريح ،هو النظر إلى النزيف أوالً .لكن يجب
أن يفهم طبيب اإلسعاف أن أكبر مهدِّد للحياة هو ضيق مجرى استنشاق الهواء .يحت ّل املسلك
الهوائي األولوية ،قبل التنفس والدوران الدموي .بعد التدريب ،يسع تأمني املسلك الهوائي
والتنفس بسرعة تكفـي ليتسنّى للطبيب معاجلة أي نزيف مرئي( .يختلف وضع غرفة إسعاف
املشفى عن «النزف الكارثي  »Catastrophic haemorrhageفـي امليدان املتناول فـي الفصل
السابع ۔ اإلسعاف األولي).

يجب أن يعتاد طبيب الطوارئ تطبيق منهج تفكير سلسلة  ABCDEبصورة دورية .تفترض أص ً
ال
عملي ُة إجابة السؤال عن حياة املريض ،أي هل هو حي أم ميت ،إجرا َء فحص  ABCDEبسرعة.
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تتوسع احلدقتان
فامليت ال يستنشق الهواء ( ،)Aوتنعدم تهوية رئتيه ( ،)Bوينعدم نبضه ()C؛ ّ
وال تستجيبان للضوء ،وتنعدم استجابته للمن ّبهات األملية ()D؛ تنعدم حركة األطراف ويبرد ملمس
اجلسم (.)E

Pupils

عندما يتم ّكن الطبيب من منهج تفكير سلسلة  ،ABCDEتسهل عليه إجاب ُة كافة األسئلة الواردة أعاله
بإجراء عملية واحدة متكاملة.

يتمتّع معظم املصابني بالوعي ،ويعربون عن القلق أو اخلوف ،يتأملون ويخبروك ع ّما حدث وعن موضع
األلم :إنهم أحياء واعني ،وتدل قدرة املصاب على الكالم أن املسلك الهوائي مفتوح .قد تبدو عالمات
الطبيب فـي ذهنه قائمة كشف وأن يتّبع التسلسل فـي
احلياة املذكورة بديهية .رغم ذلك ،يجب أن يُعِ َّد
ُ
طرح األسئلة األولية ليثبت منهج منتظم ومتكامل فـي الفحص.
كما ذكرنا فـي الفصل السابق عن اإلسعاف األولي ،تتطلب الرضو ُح الكليلة  Blunt traumaفوق
مستوى عظمي الترقوة  Claviclesعناي ًة مواتية للعمود الرقبي  ،Cervical spineشرط أال يكون ذلك
على حساب مشاكل املسلك الهوائي املهدِّدة للحياة .تشمل التدابير البسيطة ما يلي :تثبيت املريض
يدوياً فـي وضعية طبيعية مع احلفاظ على الرأس فـي سوية اخلط احملوري؛ استخدام طوق رقبي
مخصص.
شبه صلب  ،Semi-rigid collarأكياس الرمل ،شريط التثبيت ،لوح ظهري
ّ

يجب أن يشمل الفحص األولي تشخيص أي مشكلة مهدِّدة للحياة من فئة  ،A، Bأو  Cكما يشمل
عدد اجلروح الواضحة وموضعها وامتدادها .تتضافر أهمية هذين العاملني فـي حتديد أولويات
الفحص األولي ABCDE
الفرز ( Triageانظر الفصل التاسع) .يجب أن يلي
فحص أدق لتحديد
َ
ٌ
موقع كافة اجلروح.

يجب حتديد الفترة املنقضية بعد اإلصابة ،لتقدير الضياع الدموي منذ اإلصابة ،كما يجب التع ّرف
على وجود احلساسيات  Allergiesأو على عدم وجودها .بالنسبة للمصابني املدنيني ،يجب أن تؤخذ
بعني االعتبار األمراض التي عانى منها املريض فـي املاضي ،واألدوية لعالج األمراض املزمنة .ال
يعاني عاد ًة املقاتلون الشباب األصحاء من تلك املشاكل الطبية.

فـي بيئة املشفى ،يجب نزع كافة مالبس املريض إلتاحة الفحص الصحيح .فـي هذا املجال أيضاً،
قد يواجه الطبيب بعض الشروط القسرية الثقافية أو الدينية .يجب قياس املؤشرات احليوية Vital
 ،signsوتركيب اخلطوط الوريدية وجمع عـ ّيـنات الدم فـي الوقت عينه لفحص الزمرة Grouping
والتصالب  ،Cross-matchingوتقدير الهيماتوكريت  Haematocritأو الهيموغلوبني Haemoglobin
لوضع خط أساس للمقارنة املستقبلية .ميكن إجراء اختبارات أخرى ،كالشوارد ،Electrolytes
وغازات الدم  ،Blood gasesوالغلوكوز  ،Glucoseالخ .ارتباطاً باملعايير احمللية وبقدرة املخبر.

٣-٨
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املسلك الهوائي Airway

يتطلّب انسداد املسلك الهوائي ،الذي يشكل حالة طارئة ،استجابة فورية .قد تس ّبب بعض اإلصابات
مشكل ًة فورية ،بينما تس ّبب إصابات أخرى خلل متأخر فـي املسلك الهوائي.
جترد القائمة التالية الظروف املعتادة التي تسبب مشاكل فـي املسلك الهوائي.
إصابة فـي الرأس مع تناقص فـي الوعي
:Head injuries with decreased consciousness
عالوة على خطر استنشاق القيء  ،Vomitusالدم ،األسنان املكسورة ،شظايا العظم ،أو األجسام الغريبة،
قد يسقط اللسان والفلكة  Epiglottisإلى الوراء فينسد املسلك الهوائي .زد إلى ذلك أن املصاب الواعي
فـي بادئ األمر قد يفقد وعيه ببطء مع مرور بعض الوقت.
إصابات املركّب الفكي الوجهي :Maxillo-facial injuries
حتى إن كان املريض قادراً على التنفس بشكل مؤاتي فـي البداية ،يؤدي تطور وذمة قاعدة اللسان فـي
الفم والبلعوم  Pharynxإلى سد استنشاق الهواء بعد بضع ساعات.
اجلروح النافذة إلى احلنجرة أو إلى الرغامى العلوية
:Penetrating wounds to the larynx or upper trachea
إن بلغت اجلروح أبعاداً كافية ،تشكل «فغراً رغامياً رضحياً .»Traumatic tracheatomy
إصابة كليلة فـي احلنجرة ( Blunt injury to the larynxمبقبض البندقية أو قاعدتها):
قد تس ّبب الضربة هرس الغضروف ،مما يؤدي إلى انهيار املسلك التنفسي.
ورم دموي ضاغط فـي العنق : Compressive haematoma in the neck
قد يتراكم الورم الدموي ببطء فيضغط على البلعوم السفلي  Hypopharynxأو على احلنجرةLarynx
من اخلارج.
حروق الوجه والعنق أو احلروق االستنشاقية فـي احلنجرة والرغامى Burns to the face and
: neck or inhalation burns of the larynx and trachea
سواء نتجت احلروق عن نار ودخان عاديني أو عن مواد كيميائية معينة مهيجة ،تتطلب احلروق مراقبة
دقيقة خلطر حدوث انسداد آجل Delayed obstructionأو فشل تنفسي  Respiratory failureناجم
عن الوذمة .Oedema
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يرجى االنتباه:
يتطلب استنشاق املواد الكيميائية احتياطات خاصة إلزالة تل ّوث املريض وتل ّوث املع ّدات التي
متسه .وال يقتصر هذا التدبير على تكوين جزءٍ
أساسي من العالج ،بل يشكل أيضاً إجرا ًء
ّ
ٍ
ضرورياً حلماية مِ الك املشفى وسائر املرضى.
آجل فـي املسلك الهوائي قد تتطور بشكل بطيء ،ويجب احلذر
إن الظروف املس ّببة النسداد ٍ
من خطر التأخر فـي تشخيصه ،خاص ًة إن جرت عملية فرز إصابات جماعية Triage of mass
 casualtiesبدون مراقبة مواتية.

 ١-٣-٨فتح املسلك الهوائي
تُط َّبق هنا إجراءات اإلسعاف األولي فـي العالج املعياري النسداد فعلي أو محتمل.
اخلطوات األساسية لتأمني املسلك الهوائي
 -١افتح الفم
 -٢اسحب اللسان نحو األمام
 -٣انزع وأزل أي دم أو حطام من الفم ومن البلعوم الفموي

Oropharynx

 -٤حافظ على فتح املسلك الهوائي
(chin

عند فتح الفم وتنظيفه ،جنري العمليات املعيارية التالية :دفع الفك ( )Jaw thrustأو رفع الذقن
 :)liftأزح اللسان نحو األمام ،ثم اكنس وامسح الفم باإلصبع مع حماية اإلصبع املذكور ،واستخدم جهاز
تثبيت الرأس
مص إن تو ّفر .تسبب هذه التقنيات بعض احلركة فـي العمود الرقبي ،بينما يقلّل احلرك َة
ُ
يدوياً وفق محور اجلسم أثناء العملية .بيد أن األولوية تبقى لفتح مسلك التنفس.
ميكن استخدام العديد من األجهزة للحفاظ على فتح مسلك الهواء:
 -املسلك الهوائي الفموي البلعومي

Oropharyngeal

(أنبوب غيديل ،)Guedel

 -املسلك الهوائي األنفـي البلعومي ،Nasopharyngeal

٨

 قناع احلنجرة أنبوب مر ّكب ( Combitubeأنبوب مزدوج اللمعة  Lumenيُ َدخل بدون تنظير فـي الرغامى Trachea
واملريء .)Oesophagus
Laryngeal mask

الهوائي،

حتافظ جميع هذه الوسائل على فتح املسلك الهوائي بيد أنها ال تضمن احلماية من اإلقياء
ومن استنشاق احملتوى املعدي .Gastric contents
أثناء استقبال اإلصابات اجلماعية التي يفوق عددها إمكانيات مالك غرفة اإلسعاف ،قد يضطر املالك
الستخدام طريقة أبسط مبثابة إجراء مؤقت .فـي تلك الظروف ،قد يحسن استخدام وضعية الشفاء
اجلانبي (وضعية األمان اجلانبي ،الوضع الذي يلي استئصال اللوزتني  Post-tonsillectomyأو الشبيه
بالكب) ملعظم من يعاني خطر انسداد املسلك الهوائي إلى أن يتسنّى الوقت لتحقيق إجراءات تفوقها
أمناً .تو ّفر وضعي ُة الشفاء اجلانبي حماي ًة نسبية من اإلقياء ومن استنشاقه.
Vomiting

 ٢-٣-٨مسلك هوائي مفتوح بشكل نهائي

تتطلب احلاالت التالية مسلك هوائي آمن بشكل نهائي:
 انقطاع التنفس  Apnoeaأو توقف القلب  ،Cardiac arrestمهما كان السبب (مع تهوية مساعدة)؛ درجة  8أو أدنى على مقياس غالسكو  ،Glasgow coma scaleأي ما يعادل عدم االستجابة لأللم؛ نوبات  Seizuresواختالجات  Convulsionsمستمرة (مع تهوية مساعدة)؛ كسور غير ثابتة فـي الفك العلوي  Maxillaأو السفلي ( Mandibleعاد ًة كسور ثنائية اجلانب Bilateralفـي الفك السفلي  ،Mandibleأو عدم ثبات مجمل منتصف الوجه عند مستوى املقطب Glabella
والعظم الوجني )Zygomata؛
 الصدر السائب ( Flail chestمع تهوية مساعدة)؛ فشل تنفسي ( Respiratory failureمع تهوية مساعدة)؛ -حرق وجهي  Facialأو بلعومي فموي  Oropharyngealمن الدرجة املتوسطة إلى اجلسيمة.

 ٣-٣-٨مسلك هوائي مفتوح بشكل نهائي :التنبيب داخل الرغامى
Endotracheal intubation

إن أفضل تقنية وأبسطها للحفاظ على فتح املسلك الهوائي مع احلماية من االستنشاق هي التنبيب
داخل الرغامى  ،Endotracheal intubationعبر األنف أو الفم .يسهل عاد ًة تنبيب املرضى الذين يعانون
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من فقدان وعي عميق .قد يبدي اآلخرون القلق والقابلية لإلثارة ،كما قد يرفضون التعاون ويعانون
من نقص األكسجة  .Hypoxiaيتطلب التنبيب  Intubationعاد ًة فـي هذه الظروف تركني
املرضى .يتيح العديد من املواد احملقونة فـي الوريد التنبيب السريع بدون مقاومة وبدون تهديد حلالة
أكسجة املريض ( Patient hypoxic conditionالديازيبام  ،Diazepamالبينتوثال  ،Pentothalالبروبوفول
 ،Propofolالكيتامني  .)Ketaminيتطلب ك ٌل من وقف القلب  ،Cardiac arrestأياً كان سببه ،ومن
الصدمة النزفية  Haemorrhagic shockالشديدة (الدرجة الرابعة ،انظر أدناه) التنبيب الطارئ داخل
الرغامى  .Endotracheal intubationأما املسلك الهوائي اجلراحي فهو بديل عن التنبيب داخل الرغامى
.Endotracheal intubation
Sedation

 ٤-٣-٨مسلك هوائي مفتوح بشكل نهائي :املسلك الهوائي اجلراحي
Surgical airway

يجب اإلبكار فـي تشخيص احلاجة إلى مسلك هوائي جراحي كما يجب اإلسراع فـي إجرائه .قد
ُ
املسلك الهوائي اجلراحي دو َر املسلك األولي (فـي إصابات املر ّكب الف ّكي الوجهي Maxillo
يؤدي
 ،-facialفـي جروح العنق التي تصيب احلنجرة  Larynxأو البلعوم  ،Pharynxأوفـي الورم الدموي
التراكمي ،Haematoma accumulationالخ ).أو قد يلي فشل التنبيب داخل الرغامى Endotracheal
 .intubationكما يفيد املسلك الهوائي اجلراحي فـي احلاالت التي ال تتوفر فيها وسائل التهوية اآللية
.Mechanical ventilation
فضل بض ُع الغشاء احللقي الدرقي  Cricothyroidotomyعلى فغر
يُ ّ
الرغامى  ،Tracheostomyالذي قد يصعب تنفيذه فـي احلاالت
الطارئة ،والذي قد يرتفق النزيف الغزير.

بضع الغشاء احللقي والدرقي Cricothyroidotomy

هذا اإلجراء سريع ،آمن ،وعدمي النزف نسبياً (األشكال 1-1-8و .)4-1-8يُجرى ش ٌق
وي َّدد عبر الغشاء احللقي الدرقي  .Cricothyroid membraneيُ َ
مقبض املبضع Scalpel
دخل
ُ
فـي اجللد ُ
ويُدار بزاوية  ˚90حلفظ فتحة الغشاء حتى يتسنّى إدخال أنبوب فغر رغامى صغير.
Incision

أفقي

الغضروف الدرقي
الغضروف احللقي
P. Zylstra / ICRC

P. Zylstra / ICRC

الشكل 2-1-8
يُج َرى شق  Incisionأفقي فوق الغشاء الدرقي احللقي
 ،Cricothyroid mambraneيباعد بني طرفـي اجلرح
باإلبهام والسبابة .يُتابع الشق نحو األسفل عبر الغشاء،
ويوسع بإدخال مقبض املبضع  Scalpelثم يدار املقبض
َّ
بزاوية .˚90

P. Zylstra / ICRC

فغر الرغامى Tracheostomy

P. Zylstra / ICRC

الشكل 4-1-8
يجب أال يستغرق كامل اإلجراء أكثر من  30ثانية.

القص
الثلمة فوق
ّ
الشكل 1-1-8
املعالم اجلراحية :يجب ضبط وضع عنق املصاب فـي
وضع التمديد مبد وسادة حتت كتفيه .يتأكد اجل ّراح من
الغضروف الدرقي  Thyroidومن الغضروف احللقي
 Cricoidباجلس بأصابعه ،ثم يتع ّرف على الغشاء
الدرقي احللقي  Cricothyroid membraneبكونه
املنخفض بينهما.

الشكل 3-1-8
يوضع أنبوب فغر رغامي
الفتحة ويثبت.

Tracheostomy tube

داخل

يجب أن يبقى فغر الرغامى إجرا ًء اختيارياً  .Electiveفاالستطباب اخلاص الوحيد لفغر الرغامى
اإلسعافـي فـي جروح املقذوفات هو إصابة احلنجرة مباشر ًة ،مما يح ّول فغر الرغامى الرضحي
 Traumatic Tracheostomyإلى فغر جراحي  .Surgical tracheostomyيح ّدد مدى إحلاح املشكلة
خيا َر التقنية اآلمنة املواتية لضمان مسلك هوائي مفتوح.
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 ٤-٨التنفس والتهوية Breathing and ventilation
يجب تشخيص سبب الضائقة التنفسية ويجب معاجلته .تكثر احلاالت التي يحتاج فيها املرضى املصابون
فـي الرأس إلى التنبيب  Intubationوالتهوية  Ventilationلدعم التنفس ،مثلما يحدث فـي حاالت الشلل
الرباعي  ،Quadriplegiaوالرئة املفجورة  ،Blast lungواإلصابات الكيميائية واستنشاق أبخرة الدخان.
قد تؤدي أمراض سابقة إلى اختالل التهوية لدى اجلريح املصاب.
قد يكشف الفحص السريري عن إصابة فـي الصدر تؤدي إلى إنقاص التنفس ،قد تشمل:
 الصدر السائب Flail segment of the chest؛ استرواح الصدر املفتوح  Open pneumothoraxأو جرح ماص  Suckingفـي الصدر؛ استرواح الصدر الضاغط  Tension pneumothoraxأو استرواح الصدر املدمى.Haemopneumothorax
الصدر السائب Flail segment of the chest
يُح َّبذ عالج هذه احلالة بشكل أولي بالتضميد Bandagingأو بوضع شريط الصق
 ،strappingوإعطاء املريض مسكنات لأللم ووضع املريض فـي وضعية مناسبة .قد تتطلب احلاالت
اجلسيمة املعقّدة أنبوباً صدرياً  Chest tubeوتنبيباً  Intubationمع تهويةٍ آلية .Mechanical ventilation
يس ّبب عاد ًة تك ّدم الرئة الدفني  Underlying lung contusionأكبر صعوبة فـي العالج.

Adhesive plaster

ملزيد من التفاصيل عن الصدر السائب ،انظر اجلزء الثاني.
اجلرح املاص

Sucking wound

يتطلب اجلرح املاص ضماد مسد  Occlusiveمن ثالثة أطراف فـي غرفة اإلسعاف .ثم ينقل املريض
بعد ذلك إلى غرفة العمليات للتنضير وإلغالق اجلرح فـي جدار الصدر ووضع أنبوب نزح وربي
.Intercostal drain
يرجى االنتباه:
هنالك خطر حت ّول اجلرح املفتوح إلى استرواح صدر ضاغط مغلق Closed tension pneumothorax
إذا ُس ّدت أطراف الضماد األربعة بشكل محكم.
استرواح الصدر الضاغط

Tension pneumothorax

قد يصعب تشخيص استرواح الصدر الضاغط عند االعتماد على أساس سريري صرف ،باستثناء حالة
الضائقة التنفسية  Respiratory distressالواضحة .فـي هذه احلالة ،ال داعي إلضاعة الوقت فـي
أخذ صورة شعاعية (الشكل  .)2-8تتطلب هذه احلالة إدخال فوري لقنية وريدية عريضة Wide-bore
 i.vعبر احل ّيز الوربي  Intercostal spaceالثاني أو الثالث على خط منتصف الترقوة Midclavicular
(بزل الصدر باإلبرة  ) Needle thoracocentesisموصولة بصمام هاميليش مستبدع ،وهو صمام رفرفة
أحادي االجتاه  An improvised Heimlich one-way flutter valveيؤدي دور التدبير املؤقت (الشكل
َ
 .)3-8يُستَ َدل على التشخيص اإليجابي باالندفاع املفاجئ للهواء حاملا تدخُ ل اإلبرةُ
اجلوف اجلنبي
 .Pleural cavityيجب أن يبلغ طول القنية  Cannulaطوالً يكفـي ( 8سم) الختراق عضالت جدار الصدر
بشكل كامل (متوسط السمك 4۔ 6سم) .يجب استبدال إبرة بزل الصدر Needle thoracocentesis
بأنبوب صدري وربي ( Intercostal chest tubeمنتصف الترقوة  Midclavicularأو احليز الوربي
 Intercostalاخلامس عند خط منتصف اإلبط  ) Midaxillaryبأسرع وقت ممكن.

٨

الشكل 2-8
استرواح الصدر
الضاغط Tension
 pneumothoraxمع
ضيق فـي التنفس
Respiratory distress

H. Nasreddine / ICRC

بيد أن بزل الصدر  Thoracocentesisقد يفشل ،حتى فـي وجود استرواح الصدر الضاغط
 .Tension pneumothoraxال تنفـي احملاولة السلبية وجوده نفياً باتاً .ويسع إجراءُ فغر بسيط
فـي الصدر  ،Thoracostomyبعرض اإلصبع فـي احليز الوربي  Intercostalاخلامس على اخلط
اإلبطي الناصف  ،Midaxillaryتوفي َر اختبار بديل جيد .ويستدل أيضاً على التشخيص اإليجابي
بهسيس  Hissخروج نفحة هواء ،ثم يوضع أنبوب صدري على الفور.

P. Zylstra / ICRC

 :اخلطأ الوحيد فـي هذه
الصورة الشعاعية هو
إجراؤها ،بينما يُفت َرض
التشخيص سريرياً.
الشكل 3-8

صمام هاميلش (صمام رفرفة) مستبدع Improvised
 : Heimlich flutter valveتُدخَ ل قنية عريضة عند حافة

الضلع العليا .يُربَط حول القنية إصبع قفاز جراحي بعد
شقّه بطول  1سم فـي نهايته.
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تفوق أعدا ُد املظاهر األخرى ،األقل شدة ،السترواح الصدر الضاغط ،Tension pneumothorax
يبي اجلدول  1-8العالمات  Signsواألعراض  Symptomsالهامة للتشخيص.
التقدي َر العامّ .
تخص هذه األعراض املصابني اليقظني وتختلف عن أعراض املرضى الذين تناولوا مركنات
ويتنفسون بالتهوية املساعدة .ميكن إجراء التصوير الشعاعي لتأكيد التشخيص لدى من يُشتبه
بأعراضه ،شرط أال يكون مصاباً بضائقة تنفسية .بيد أن التصوير ال يجري إال مبرافقة املريض
بشخص قادر على إجراء بزل صدر إسعافـي إن حدث انهيار سريع فـي معاوضة املريض.
اجلانب املعني

اجلانب
املقابل

انهيار املعاوضة قبل
النهائية

املعطيات املناقضة

ألم صدري جنبي ( Pleuriticعام)

توسع مفرط Hyper-
 expansionفـي

تزايد
حركة
الصدر

انخفاض معدل
التنفس

انزياح الرغامى

املعطيات املوثوقة املبكرة

الشكل 1-4-8
استرواح صدر  Pneumothoraxبسيط ،لكن جسيم.
املريض مستلق مرتاح وال يعاني من صعوبة فـي التنفس.
أخذ الصور الشعاعية مبرر.

الصدر

Tracheal
 deviationإلى

اجلانب املقابل

طلب الهواء ( Air hangerعام)

تناقص حركة الصدر

انخفاض الضغط

توسع أوردة العنق

ضيق التنفس (عام)

فرط الرنني Hyper-
resonance

انخفاض كبير فـي

نفاخ الصدر اجلراحي

تس ّرع التنفس Tachypnoea

انخفاض أصوات
التسمع
التنفس عند
ّ

تناقص مستوى الوعي

تس ّرع القلب Tachycardia

أصوات تنفس زائدة
(قرقعات ،Crackles
وزيز ) Wheezes

Hypotension
2 SPO

عند القرع

Emphysema

Auscultation

انخفاض 2 SPO

هياج  Agitationاملريض
H. Nasreddine / ICRC

اجلدول  1-8تشخيص استرواح الصدر الضاغط عند املرضى الواعني

الشكل 2-4-8
صورة أمامية خلفية تظهر استرواح
كبير فـي اجلانب األمين .يشير السهم إلى الرصاصة.

صدرPneumothorax

١

(تدمي اجلنبة) Haemothorax
الصدر املدمى
ّ
يجب نزح (تصريف) الصدر املدمى باستخدام أنبوب صدري عريض .قد ينقذ هذا اإلجراء احلياة .عند
وجود املؤشرات السريرية للصدر املدمى  ،Haemothoraxيجب إدخال أنبوب وربي قبل إجراء التصوير
الشعاعي .توضع عاد ًة األنابيب الصدرية حتت التخدير املوضعي .فـي حال وجود جرح يجب استئصاله
 ،Exciseيُح َّبذ التخدير بالكيتامني .Ketamin
ملعلومات عن إدخال األنبوب الصدري ۔ بزل الصدر ۔ انظر اجلزء الثاني.

 ١-٤-٨التهوية املساعدة Assisted ventilation

H. Nasreddine / ICRC

الشكل 3-4-8
صورة جانبية.

H. Nasreddine / ICRC

الشكل 5-8
أنبوب وربي .Intercostal tube
176

بعد التنبيب ،قد يحتاج املريض إلى املساعدة فـي عملية التنفس .تشمل املرضيات املعتادة التي تتطلب
هذه املساعدة:
إصابات الرأس Head injury؛
الصدر السائب Flail segament؛
إصابة الرئتني باالنفجار الناسف Blast injury of the lungs؛
استنشاق الغازات السامة أو الدخان ،أو حرق وميضي  Flash burnفـي الشجرة الرغامية القصبية
Tracheo-bronchial؛
االلتهاب الرئوي املاصAspiration pneumonitis؛
ومسببات طبية أخرى للتنفس غير الكافـي.
قد تكون التهوية املساعدة يدوية:
فم ۔ إلى ۔ فم أو فم ۔ إلى ۔ أنف للرضيع (استخدم حاجز الشاش أو الرفادة)؛
فم ۔إلى ۔ قناع Mouth-to-mouth؛
قناع كيس التنفس  Bag-valve-maskبالصمام؛
كيس التنفس بالصمام۔أنبوب داخل الرغامى  Bag-valve-endotrachealأو مسلك هوائي جراحي.
أو ميكن أن تكون املساعدة آلية ،باستخدام منفسة .Ventilator
فـي بيئة املشفى ،ميكن إعطاء األوكسجني اإلضافـي  Supplemental oxygenإما عن طريق إمدادات
األوكسجني املركزية ،أو باستخدام االسطوانات املضغوطة ،أو باستخدام ّ
مقطر  / Extractorمك ّثف
 Concentratorاألوكسجني.
تعمل اللجنة الدولية عاد ًة فـي أوضاع محدودة املوارد ،ال توجد فيها املنافس اآللية بني التجهيزات
املتوفرة معيارياً .يسع األطباء واملمرضون احملافظة على عدد صغير من املرضى بالتهوية اليدوية
ألي مدة زمنية .فـي حالة اإلصابات اجلماعية  ،Mass casualtyتُط َّبق مبادئ الفرز  Triageويُصنَّف
معظم املرضى الذين يحتاجون إلى تهوية مساعدة فـي فئة الفرز الرابعة .بالتالي ،لن ُ ْ
ترى لهم التهوية
املساعدة (انظر الفصل التاسع).
-١

; dapted from: Leigh-Smith S, Harris T. Tension pneumothorax – time for a re-think? Emerg Med J 2005
A
22: 8 – 16.

الرعاية فـي غرفة اإلسعاف بالمشفى

٥-٨

الدوران الدموي Circulation

تش ّكل صدمة نقص احلجم  Hypovolaemic shockاملشكلة الدورانية الرئيسية املرئية لدى جرحى
احلرب ،وتنجم عاد ًة عن النزيف أو عن احلروق .باإلضافة إلى الضياع الدموي ،حتتجز اجلروح
الكبيرة فـي األنسجة الرخوة جزءاً وافراً من توذم  Oedemaاألنسجة ويرفقهم ضياع إضافـي فـي
البالزما  Plasmaوفـي حجم الدم اجلائل .يفاقم التجفاف  Dehydrationكل ضياع سابق فـي
السوائل إذا طال اإلخالء أو تأخر.

قد حتدث أيضاً صدمة عصبية  ،Neurogenicتأقية  ،Anaphylacticأو قلبية  ،Cardiologicأما
الصدمة اإلنتانية  Septicفتنشأ عن املضاعفات الالحقة .قد ينجم عن إصابات احلبل الشوكي
املسببة لشلل رباعي  Quadriplegiaأو سفلي  Paraplegiaصدم ٌة عصبية املنشأ بسبب عدم
التناسب بني حجم الدم والسرير الوعائي املتوسع .يجب االنتباه دائماً إلى احلساسية  Allergyجتاه
الصادات احليوية .تنجم الصدمة القلبية الرضحية  Traumatic cardiogenic shockعن إصابة
القلب املباشرة التي ال تسبب الوفاة الفورية (مثل جرح شظية صغيرة تسبب احتشاء قلبي رضحي
 Traumatic myocardial infarctionو/أو اندحاس القلب  .)Pericardial tamponadeعالوة على
ذلك ،ميكن أن تنجم الصدمة القلبية عن التأثير الناسف األولي املسلّط على عضلة القلب مباشر ًة أو
املسلّط بصورة غير مباشرة عبر استجابة مبهمية بالغة  Exaggerated vagal responseناشئة عن
اختالل عمل اجلهاز العصبي الذاتي ( Autonomicانظر اجلزء الثاني).
 ١-٥-٨االندحاس التاموري Pericardial tamponada
وبزل التامور Pericardiocentesis

فـي احلاالت النادرة التي تس ّبب فيها جروح املقذوفات النافذة إلى القلب تدمي التأمور املضيق
 Constrictive haemopericardiumمع االندحاس القلبي ،Cardiac tamponadeقد يتطلب
األمر بزل التأمور Pericardiocentesisفـي حاالت انهيار املعاوضة احلاد ،لكسب الوقت حتى
يتسنّى إجراء بزل صدر Thoracotomyإسعافـي.
يجرى بزل التأمور كالتالي.
توصل محقنة  Syringeسعتها  20مل بقنية طويلة حتيط بإبرة احملقنة
َ -١
( Needle cannulaأو إبرة التخدير النخاعي كبديل).
 -٢يوخز اجللد فـي موقع يبعد 1۔ 2سم على يسار الوصل الرهابي
بزاوية  ،˚45ثم ت َ
ُدخل اإلبرة عبر اللفافة والعضالت.

Long over-the-

junction

٨

،Xiphisternal

( -٣يُزا ُل هنا املبز ُل  Trocarالداخلي إن استخدمت إبرة نخاعية  ،Spinal needleوال يُزال إن
استخدمت إبرة القنية .)Needle of the cannula
 -٤ت َ
ُدخل اإلبرة بلطف بينما تُ َو ّجه نحو ذروة لوح الكتف
احملقنة بصورة مستمرة طوال حركة اإلدخال.

Scapula

األيسر ويُ َسلّط الشفط عبر

 -٥عندما يَدخُ ل رأس اإلبرة فـي الكيس التاموري  ،Pericardial sacيَظ َهر الدم فوراً فـي
عندئذ اإلبرة إن استخدمت القنية ،وت َ
ٍ
ُدخل هذه عندئذ فـي الكيس.
ُسحب
احملقنة .ت َ
 -٦يُش َفط الد ُم بأكبر كمية ممكنة .تتحسن حالة املريض فور إزالة االندحاس .Tamponade
أما إن حصل دخول البطني  Ventricleاألمين ،فال يحدث أي تغيير.

 -٧عند االنتهاء من الشفط ،ميكن ترك القنية املركبة احمليطة باإلبرة Synthetic over-the-
ُسحب اإلبرة النخاعية
 Needle cannulaفـي مكانها ،مع وضع صمام محبس ثالثي املسالك( .ت َ
 Spinal needleبلطف ،ميلليمتر تلو اآلخر ،إن استخدمت هذه التقنية).

 -٨إذا عاد االندحاس  Tamponadeسريعاً ،ميكن فتح الصمام  Stopcockوتكرار عملية الشفط
(أو تكرر العملية بإبرة البزل النخاعي).
 -٩يجب نقل املريض فوراً إلى غرفة العمليات.

يجب أال يُ ْجرى بز ُل الصدر فـي غرفة اإلسعاف إذا كانت غرفة العمليات قريبة :إنه إجراء بال
جدوى ،ومازالت العملية خطرة فـي معظم املشافـي حول العالم.
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 ٢-٥-٨الصدمة النزفية Haemorrhagic shock

أنواع النزيف
ً
ً
قد يكون النزف شريانياً ،وريديا ،أو شعريا ،وقد يكون الضياع الدموي:
 محيطياً واضحاً (تعادل خثرة دموية بحجم القبضة ،أو يعادل جرح مفتوح بحجم اليد ،قدر 500مل)
ً
 محيطيا وغير ظاهر:ــ كسور العظم الطويل املغلقة (الظنبوب  500 = Tibiaمل ،عظم الفخذ  1.5 = Femurلتر)؛
ــ جرح مفتوح ذو فوهة دخول صغيرة تسدها قطعة عضلية ممزقة؛
 مركزياً (الصدر ،البطن ،احلوض واحل ّيز خلف البريتوان  - )Retroperitoneumيُفترضتشخيص النزيف الهام فـي الصدر فـي مرحلة فحص التنفس إ ّبان الفحص األولي ،قد يعادل
استرواح الصدر املدمى اجلسيم ضياع 2۔ 3لترات من الدم ،بينما يعادل كسر جسيم فـي احلوض
ضياع  3لترات.
تتطلب الرضو ُح النافذة التي تسبب النزيف املركزي املنصب فـي أحد أجواف اجلسم إجرا ًء
جراحياً مع ّيناً ،وقد يتطلب النزيف الداخلي الشديد عملية جراحية طارئة ضمن إجراءات
اإلنعاش .يتم ّيز هؤالء املرضى باألولوية العليا فـي اجلراحة.
يؤ ّمن تسليط الضغط املباشر ،ورفع الطرف ،وقف معظم حاالت النزف احمليطي الوريدي
والشعري .يجب جتبير الكسور.
ً
ً
ً
تيسرت رؤية الوعاء النازف فـي أعماق اجلرح ،وحصرا إن كان مرئيا جليا ،ميكن التحكم به
إن ّ
مباشر ًة بوساطة ملقط شرياني مرقئ .Haemostatic artery forceps
يجب االمتناع امتناعاً باتاً عن محاولة تثبيت امللقط الشرياني بصورة عمياء.
ُ
إيقاف النزيف احمليطي اجلسيم بدك اجلرح .يسلّط ضغط اإلصبع على
خالف ذلك ،يسع عاد ًة
ّ
الشريان الداني من اجلرح (نقطة ضغط) بينما يُ ًدك اجلر ُح بعناية باستخدام ك ّميات صغيرة
من رفادات الشاش فـي البداية ،يليها حشوة أضخم ،ويُنهى اإلجراءُ برباط ضاغط مرن محكم
الشد يسلِّط ضغطاً متساوياً لتحقيق اإلرقاء .ميكن استخدام مضغط منتفخ مبثابة البديل عن
ذلك للسيطرة املؤقتة على النزيف الشرياني الشديد أثناء نقل املريض إلى غرفة العمليات.
بعد دك اجلرح وإيقاف النزيف ،يجب االمتناع عن إزالة الدك (أو املضغط) قبل االنتهاء من
إنعاش املريض ووصوله إلى غرفة العمليات ،والتأكد من وجود دم جاهز للنقل إن توفر .يجب
أن يكون الفريق اجلراحي جاهزاً إليقاف النزيف بالتدخل السريع للوصول إلى األوعية الدموية
الرئيسية وللسيطرة عليها.

تطبيقاً ألسلوب التفكير املذكور ،يجب االمتناع عن نزع الرصاصات ،والشظايا واألجسام الغريبة
األخرى املغروسة فـي اجلرح ،حتى الوصول إلى العملية اجلراحية وإدراج النزع فـي سياق إجراءاتها.
احذر نزع املدكوك
وتصعب السيطرة عليه.

Packs

فـي جروح الشظايا ،قد يغزر النزيف الناجت

استجابة اجلسم ودرجات الصدمة
يشرع اجلسم فوراً بعد النزف بعدد من التغييرات االستتبابية الدورانية  Homeostaticالتي تهدف
إيقاف النزيف كما تهدف املعاوضة واحلفاظ على تروية األعضاء احليوية .ميثل حجم الدم اجلائل
7۔ %8من وزن جسم الشخص البالغ ( 5۔  5.6لترات فـي جسم رجل يزن  70كغ أو  70مليليتر لكل
كيلوغرام من وزن اجلسم) و %9من وزن جسم األطفال ( 80مل/كغ من وزن اجلسم).
يصنّف عاد ًة النزيف واستجابة الصدمة بني أربع فئات ارتباطاً بحجم الضياع الدموي احلاد.
الدرجة :I
ضياع كمية من الدم قد تصل إلى نسبة  %15من حجم الدم ( 750مل أو أقل) .ال يظهر سوى
ّ
مؤشر سريري واحد ،تس ّرع القلب اخلفيف ،Mild tachycardiaألن آالت اجلسم االستتبابية
 Homeostaticالطبيعية قادرة على املعاوضة الكاملة لضياع الدم.
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الدرجة :II
ضياع نسبة 15۔ % 30من حجم الدم (750۔ 1500مل) .تس ّرع قلبي  Tachycardiaمؤكد،
انخفاض خفيف فـي الضغط الدموي االنقباضي  Systolicمع ارتفاع الضغط االنبساطي
( Diastolicانخفاض ضغط النبض  ،)Pulse pressureتأخّ ر فـي إعادة امتالء شعريات سرير
األظافر الشاحبة بعد الضغط عليها ،اضطراب املريض أو قلقه .Anxiety
الدرجة :III
ضياع نسبة 30۔ % 40من حجم الدم (1500۔ 2000مل) .تس ّرع القلب  Tachycardiaجلي ،تس ّرع
التنفس  ،Tachypnoeaانخفاض الضغط  ،Hypotensionصغر حجم نتاج البول؛ معالم الصدمة
املعروفة .يشرع فشل آليات املعاوضة.
الدرجة :IV
ضياع أكثر من  %40من حجم الدم (أكثر من  2000مل) .تظهر كل عالمات الصدمة املعروفة:
البرودة  ،Coldالتع ّرق  ،Clammyشحوب  Paleاجللد ،سرعة التهيج  ،Irritabilityالعدوانية
 Aggressivenessوالتشويش  Confusionمما يؤدي إلى فقدان الوعي عندما يفوق ضياع الدم
نسبة  %50من حجم الدم اجلائل.
II

I

III

IV

الدرجة

أدنى من  750مل
(ضياع < )%15

 1500 - 750مل
(ضياع )%٣٠-١٥

 2000 - 1500مل
(ضياع )%40- 30

> 2000مل
(ضياع >)%40

النبض Pulse

أدنى من /100دقيقة
نبض مليء وميكن
حتديده Bounding

100۔ /120دقيقة
مليء

120۔ /140دقيقة
ضعيف

>/140دقيقة

90۔120

أدنى من 60

االنقباضي Systolic

120
طبيعي

الكعبري Radial

مجسوس

أدنى من 90
الكعبري  Radialغير
مجسوس

السباتي Carotid

غير مجسوس

Pulse pressure

طبيعي

منخفض

منخفض كثير ًا

غائب

طبيعي

متأخر

متأخر

غائب

Respiratory rate

14۔/20دقيقة
طبيعي

20۔/30دقيقة
تس ّرع خفيف فـي التنفس

>/30دقيقة
تس ّرع ملحوظ فـي
التنفس

Respiratory rate

14۔/20دقيقة
طبيعي

20۔ 30مل/ساعة

5۔ 20مل/ساعة

>/35دقيقة
تس ّرع ملحوظ فـي
التنفس
شبه منقطع

صاح  / Lucidعطشان
 / Thirstyقلق
 Anxiousقليال

قلق  / Anxiousخائف
 / Frightenedسريع
التهيج Irritable

عدواني / Hostile
سريع التهيج Irritable
 /مشوش Confused

Unresponsive

Compensation
 ،failsاملؤشرات السريرية

مهددة للحياة
ّ
بشكل فوري

الضغط الدموي
ضغط النبض

إعادة امتالء الشعيرات
Capillary refill

معدل التنفس

معدل التنفس

احلالة الذهنية

Mental function

احلالة اجلسدية

Physiological
status

معاوضة كاملة Fully
compensated

تق ّبض أوعية محيطية
Vasoconstriction

اجلدول  2-8عالمات وأعراض الصدمة النزفية وفق درجتها

فشل املعاوضة
املعتادة

خيطي Thready

Negligible
مشوش Confused
 /نوامي Lethargic

٨

 /غير مستجيب

 ٣-٥-٨تعويض السوائل Fluid replacement

األمر الهام هو احملافظة على تروية نسيجية  Tissue perfusionمواتية حتى التوصل إلى السيطرة على
النزيف .يُ َق َّدر أن الضغط الدموي الكافـي للحفاظ على هذه التروية النسيجية يعادل ضغطا انقباضيا
 Systolic pressureيساوي  90ملم زئبقي ،أي ما يكافئ النبض الكعبري  Radialاملجسوس.
ّ
معظم جرحى احلرب شباب بالغون أصحاء نسبياً ،يعانون من إصابات فـي األطراف ،وال يشكل مقدا ُر
الضياع الدموي الذي أصابهم خطراً مميتاً .حالتهم الديناميكية الدموية  Haemodynamicallyمستقرة
رجح أن فائدة إنعاشهم (فـي امليدان وفـي املشفى) بالسوائل الفموية
(ضياع دموي من الدرجة األولى) ،ويُ َّ
غير مق ّدرة حق قدرها .بيد أن إصابات الرأس والصدر والبطن تتطلّب دائماً فتح خط وريدي ،حتى إن
كان الضياع الدموي من الدرجة األولى.
إن كانت اإلصابة جسيمة ،ورافقها ضياع دموي كبير جلي ،يجب فتح عدة خطوط وريدية عريضة
 .Wide-bore intravenousوقد يتطلّب األمر استخدام فغر وريدي  Venous cut-downإذا كانت
الصدمة عميقة .تشمل مواقع األوردة املتوفرة لذلك :الوريد البازلي الناصف  Median basilicأو الوريد
الكافلي  Cephalicفـي الذراع ،الوريد الصافن الكبير  Greater saphenousفـي املغنب  ،Groinوالوريد
الصافن القاصي  Distal saphenousعند الكعب األنسي  .Medial malleolusيُح َّبذ أال يتعدى استخدام
الفغر الوريدي  24 Venous cut-downساعة ،أو حد ملء املريض بالسوائل والتمكن من فتح وريد آخر.
يرتبط موقع فتح الوريد مبواقع اإلصابات.
جرت عادةُ املمارسة احلديثة على حتميل السوائل ومراقبة االستجابة .بلغ التحميل عاد ًة ليترين من
احمللول الكريستالي املتساوي التوتر Isotonic crystalloid solution ٢خالل  30دقيقة ،أو اتبع قاعد ًة
تقديرية حت ّمل  3مل مقابل كل  1مل من الدم الضائع املق ّدر( .باستثناء حاالت تقدير ضياع دموي ضخم:
حسب
إذ يتطلّب ضياع  3000مل من الدم  9000مل من محلول رينجر الكتات  .)! Ringer lactateيُ َ
حتميل السوائل لألطفال بقدر 20مل /كغ من وزن اجلسم للجرعة األولية من محلول رينجر الالكتاتي
.Ringer lactate
 -٢محلول رينجر الكتات هو احمللول املفضل فـي ممارسة اللجنة الدولية
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مراقبة االستجابة السريرية
إن تقدير الضياع الدموي إجراءٌ تقريبي غير دقيق .بدالً من االعتماد عليه فـي توجيه اجلهود اإلنعاشية،
يحسن أن يراقب الطبيب مؤشرات االستجابة السريرية وأعراضها لتحديد متطلبات السوائل الالزمة
بصورة مستمرة .تشمل املؤشرات والعوارض:
 النبض Pulse؛ الضغط الدموي االنقباضي Systolic؛ فارق ضغط النبض Pulse pressureاالنقباضي  Systolicواالنبساطي Diastolic؛ إعادة امتالء األوعية الشعرية Capillary refill؛ النتاج البولي Urine output؛ احلالة الذهنية .Mental statusالنتاج البولي أهم املعايير البسيطة لتقييم كفاءة تعويض السوائل :يجب احلصول على كمية بول مطروح
تعادل ما بني  0.5و 1مل/كغ من وزن اجلسم /الساعة ،ويجب الوصول إلى كمية أكبر من ذلك فـي
حاالت متالزمة الهرس.Crush syndrome
ميكن تلخيص االستجابة السريرية لتحميل السوائل كالتالي.
استجابة سريعة ومستقرة : Rapid and stable response
يهبط النبض  Pulseإلى أقل من  ،100يرتفع الضغط الدموي االنقباضي  Systolicإلى أكثر من
 ،100ويزداد ضغط النبض  .Pulse pressureالنتاج البولي  Urine outputجيد .تبقى هذه القياسات
مستقرة ،وال يحتاج املريض إلى إنعاش إضافـي بالسوائل .لكن يُح َفظ اخلط الوريدي مفتوحاً .هذه هي
النتيجة املعتادة فـي حاالت الضياع الدموي من الدرجة الثانية وبعض حاالت الدرجة الثالثة.
استجابة عابرة غير مستقرة : Transient unstable response
حتدث استجابة أولية إيجابية فـي النبض  ،Pulseوالضغط الدموي ،وضغط النبض ،Pluse pressure
ويتبعها عودة إلى قيم أدنى من القيم الطبيعية .يبقى النتاج البولي  Urine outputقلي ً
ال .تتطلب احلالة
حتمي ً
ال إضافياً مبحلول رينجر الكتات  Ringer lactateأو مبوسع حجم البالزما Plasma expander
(دكستران  ،70 Dextranمحلول غرواني  ،Colloidالخ .).تدل العودة إلى القيم الطبيعية على معاوضة
الضياع الدموي من الدرجة الثالثة ،لكن اجلراحة املبكرة ما زالت مطلوبة فـي هذه احلالة .أما
استمرار القيم الصدمية دون الطبيعية فيدل على استمرار الضياع الدموي ،ويجب حتضير املريض
للجراحة الطارئة.
يرجى االنتباه:
يجب االمتناع عن إعطاء أكثر من وحدتي محلول غرواني  Colloidأو الدكستران  Dextranخالل فترة
 24ساعة .إضاف ًة إلى االرتفاع النسبي فـي ثمن احملاليل الغروانية ،Colloidsإن فعاليتها أدنى من
فعالية محلول رينجر الكتات  Ringers lactateفـي االنتشار إلى احليز اخلاللي ،Interstitial space
وميكن أن تساهم فـي حتريض اضطرابات التخثر  Coagulation defectsكما تتداخل مع التصالب
.Cross-matching
غياب االستجابة : No response
يبقى املريض فـي حالة الصدمة ،مما يدل على ضياع دموي من الدرجة الرابعة ،أي ضياع ما يفوق
 %40من حجم الدم ،ويحتاج إلى جراحة طارئة ۔ جراحة فـي سلك اإلنعاش Surgery as a part of
 resuscitation۔ أو يفرز إلى الفئة الرابعة إن وصل مع اإلصابات اجلماعية ( Mass casualtyانظر
الفصل التاسع)؛
أو
بعد إغفال مرضيات أخرى قليلة احلدوث ،تظهر هذه بدورها مع مرور الوقت .يجب إعادة تقييم
املسلك الهوائي والتنفس لتشخيص اندحاس قلبي  Cardiac tamponadeمحتمل ،أو استرواح الصدر
الضاغط Tension pneumothorax ،أو إصابة عضلية قلبية  .Myocardial injuryكما يجب النظر فـي
إمكان صدمة عصبية  Neurogenic shockاملنشأ والتوسع املعدي احلاد .Acute gastric dilatation
يجب أيضاً أخذ الزمن املنقضي بعد اإلصابة بعني االعتبار لتقييم تطور احلالة الصدمية .إن ظهرت
عالمات صدمة الدرجة الرابعة قبل انقضاء ساعة واحدة بعد اإلصابة ،يحتاج املريض إلى جراحة
طارئة إلنعاشه .إن اتضحت عالمات صدمة الدرجة الرابعة فـي غضون  4ساعات ،يحتاج املريض إلى
اإلنعاش قبل اجلراحة.
حتذير!
احذر اإلصابة اإلنعاشية « :Resuscitation injuryصدمة الرئة  »Shock lungأو متالزمة الضائقة
التنفسية احلادة  Acute respiratory distress syndromeلدى املرضى الذين أعطوا كميات كبيرة جداً
من احمللول الكريستالي  Crystalloidمما يؤدي إلى فرط حمل القلب والرئتني.
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 ٤-٥-٨اإلنعاش اخلافض للضغط Hypotension resuscitation

لقد ح ّذر البعض من تعميم إعطاء كافة مرضى الصدمة كمي ًة معيارية من سوائل التحميل قدرها ليترين
أو أكثر .إذ ميكن أن يرافق العودةَ السريع َة إلى الضغط الدموي الطبيعي ،قبل السيطرة على النزيف،
فص ٌم
هيدروليكي  Hydraulic disruptionخلثرة دموية فعالة («تفجير اخلثرة ،)»Popping the clot
ٌ
أو تخفيفٌ لعوامل التخثر ،أو انخفاض لزوجة الدم ،مما يؤدي إلى خفض مقاومة الدفق حول خثرة
نزيف توقف بشكل مؤقت ،خاصة إن كان نزيفاً
غير مكتملة .قد تؤدي كافة هذه العوامل إلى استئناف ٍ
فضل اإلنعاش املعتدل على اإلنعاش املكثف ،أي يُرفع ضغط
مركزياً غير قابل للضغط .بالتالي ،قد يُ ّ
ً
الدم االنقباضي إلى  90ملم زئبقي فقط بدال من رفعه إلى ما يفوق  .100يعرف هذا التدبير باسم
«اإلنعاش اخلافض لضغط الدم  »Hypotensive resuscitationويح ّبذ استخدامه فـي حاالت الضياع
الدموي من الدرجتني الثالثة والرابعة .لكن يجب منع استخدامه فـي حاالت رضوح الرأس حيث يؤذي
خفض الضغط ،كما يح ّبذ عدم استخدامه لدى الصغار أو املسنني.
بالتالي ،فـي حاالت النزيف اجلسيم ،يجب السعي للوصول إلى موازنة بني املوت نتيجة الصدمة بعد
االستنزاف األولي وبني زيادة النزف إثر منع تشكل اخلثرات أو إثر حتريك خثرات دم متشكلة فعالة
يدفعها نزيف ثانوي .يجب أال ننسى أبداً أن هذه احلاالت القصوى تتطلّب جراحة وقف النزيف فـي
سياق اإلنعاش .اتسع نطاق استخدام اإلنعاش اخلافض للضغط بني جراحي اللجنة الدولية ملعاجلة
املرضى الذين يصلون بسرعة إلى املشفى.
لكن ،إذا تأخر اإلخالء (أكثر من 6۔ 12ساعة) ،يخف احتمال النزيف املج ّدد .عالوة على ذلك ،يس ّبب
اإلخالء املتأخر صدم ًة أعمق بسبب ضياع البالزما الناجم عن الوذمة النسيجية التالية للرضح ،وعن
التجفاف العام ،بدالً من الضياع الدموي الصرف .يؤدي التعرق  Sweatingاملفرط ،واإلقياء Vomiting
أو اإلسهال  ،Diarrhoeaوخشونة ميادة  Handlingاملصاب أثناء نقله ،والتقصير فـي جتبير كسور
األطراف ،إلى تفاقم الضياع اإلجمالي فـي السوائل والكهارل  .Electrolyteفـي هذه الظروف ،يسمح
تقدمي تدابير إنعاشية قوية ،ويجب إكمال إماهة املصاب قبل اجلراحة.

 ٥-٥-٨العالج املساعد
ال تعط أبداً سوائل باردة بالتسريب الوريدي السريع.

٨

يجب بذل كافة اجلهود لتفادي خفض حرارة  Hypothermiaمريض الصدمة .يجب رفع درجة حرارة
السوائل الوريدية (انظر القسم  1-8-8والفصل الثامن عشر).
يفضل استخدام املورفني
كما ترتفع أهمية األوكسجني واجلرعات الصغيرة من مسكنات األلم الوريديةّ .
 55( Morphineملغ وريدياً ،تكرر كل  10دقائق حسب الضرورة) .يجب االمتناع عن استخدام املورفني
 Morphineفـي كافة حاالت احتمال اإلصابة فـي الرأس أو صعوبة التنفس .يؤدي الترامادول Tramadol
دور البديل اجليد فـي هذه احلالة .ال تعطى مسكنات األلم فـي حالة الصدمة إال وريدياً.
ال تغفل عن وضع أنبوب أنفي-معدي  Naso-gastricإلفراغ املعدة وتفادي التوسع املعدي
.Gastric dilatation
يجب االمتناع عن استخدام الستيروئيدات  Steroidsأو كوكتيالت فيتامني  Cفـي حاالت الصدمة
النزفية .Haemorrhagic shock
استخدمت بعض التجارب السريرية محلوالً ملحياً مفرط التوتر  Hypertonic salineفـي اإلنعاش .لم
تختبر فرق اللجنة الدولية اجلراحية هذه الوسيلة وال يسعها التعليق.

٦-٨

نقل الدم فـي األماكن احملدودة املوارد

عندما تندر إمدادات الدم ،ما هو دور نقل الدم؟ يبعد هذا السياق كل البعد عن الشروط املثلى التي
تق ّل فيها القيود املوضوعة على إعطاء الدم ومكوناته ،ولكنه كثير احلدوث.
يهدف نقل الدم إلى إنقاذ احلياة أو تفادي املراضة الهامة ،وال يهدف إلى إعادة الهيموغلوبني
 Haemoglobinإلى مستواها الطبيعي .الدم سلعة نادرة وغالية الثمن ،وترافق األخطار الكبيرة
معي
عمليات نقله ،مما يفرض احلذر فـي استخدامه .يجب أن يستند قرار إعطاء الدم ملريض ّ
أوالً إلى حالته السريرية بالترابط مع النتائج املخبرية ،كما يجب موازنة الفوائد مقابل األخطار
ونقص اإلمداد.
أدى حتسني فهم فيزيولوجية نقل األوكسجني ،ونقص املتبرعني ،وارتفاع خطر اإلصابة باإلنتانات
الفيروسية ،إلى اعتماد سياسة تقبل مستويات هيموغلوبني  Haemoglobinأدنى من املستويات املقبولة
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فـي السابق ،بدون أن تس ّبب آثار مفرطة الضرر على املصاب .يجب تفادي نقل الدم ألسباب تشبه
«تعجيل شفاء املريض» ،أو زيادة راحة املريض ،أو تأمني عالج إضافـي لتصحيح فقر الدم( .يستثنى
من ذلك حاالت طبية مع ّينة ،نذكر منها األطفال الصغار الذين يعانون من املالريا  Malariaالشديدة).

تفرض سياسة اللجنة الدولية فحص الدم املتب َّرع به للتحري عن التهاب الكبد  Hepatitis Bو  ،Cوعن
فيروس نقص املناعة املكتسبة  ،HIVعن الزهري  ،Syphilisوعن املالريا  Malariaفـي املناطق التي
لم يستوطن فيها هذا املرض .أما فـي املناطق التي استوطن فيها املالريا ،فيكثر حدوث نوبة مالريا
لدى املرضى يومني أو ثالثة-بعد اجلراحة ،بدون نقل الدم إليهم .تُعالج هذه الظاهرة عند حدوثها.
وعندما يندر املتب ّرعون ،ال يُرفض تبرعهم بسبب املالريا .ال ميكن تأكيد أمان عملية نقل الدم %100
فـي كافة احلاالت.
تبحث اللجنة الدولية عن املتبرعني فـي املجتمع احمللي .كثيراً ما تؤدي العائلة واألصدقاء وأفراد
العشيرة دور املصدر .تلعب اجلمعيات الوطنية للصليب األحمر /الهالل األحمر دوراً هاماً فـي جمع
الدم فـي بعض البلدان.

تضع بعض الثقافات ،والتقاليد اخلاصة ببعض املجتمعات ،عقبات أمام جمع الدم ،مما يس ّبب نقصاً
شديداً فـي الدم املتوفر للنقل .ارتباطاً بذلك ،والتزاماً مببادئ الفرز ،وضعت اللجنة الدولية حداً
أقصى لعدد وحدات الدم املستخدمة فـي كل تدخل من تدخالتها .يقارب اليوم هذا احلد  4وحدات،
وال يح ّبذ جتاوزه إال فـي حاالت اإلصابة باأللغام األرضية املضادة لألفراد املؤدية إلى بتر رضحي
 Traumatic amputationوفـي حاالت مرضى إصابات احلروق الشديدة اخلاضعني لتطعيم جلدي
( .Skin graftingال متارس فرق اللجنة الدولية التنضير املماس املبكر  Tangential debridmentمع
التطعيم اجللدي  Skin graftingالفوري ،ويعزى هذا جزئياً إلى خطر حدوث ضياع دموي كبير).
جرت ممارسة اللجنة الدولية على نقل الدم الكامل ،الطازج قدر اإلمكان .إن لم ميكن ذلك ،يُخزَن الدم
الكامل مع إضافة مضاد تخثر ( Anticoagulant CPD-Aسيترات  – Citrateفوسفات – Phosphate
دكستروز  – Dextroseأدنني  .)Adenineال تتوفر مكونات الدم فـي برامج اللجنة الدولية اجلراحية،
كما ال تتوفر فـي معظم املشافـي العامة الريفية .لم يتخذ هذا األمر مظهر العائق فـي املمارسة العملية.

 ١-٦-٨االستخدام السريري للدم فـي ممارسة اللجنة الدولية

 يُح ّبذ أال يعطى الدم أثناء اإلنعاش حتى تتم السيطرة على النزيف. تعطى احملاليل الكريستالية  Crystalloidsأو الغروانية  Colloidsأوالً :إذا بقيت حالة املريضالديناميكية  Haemodynamicallyالدموية غير مستقرة ودنا عيار الهيموغلوبني  Haemoglobinدون 6
غ/دل ،ينقل الدم للمريض .أما عيار الهيموغلوبني  Haemoglobinدون  6عند مريض مستقر احلالة فال
يستدعي نقل الدم( .بيد أن تدني قيمة الهيماتوكريت  Haematocritدون 5۔ %10يضع حداً لالستمرار
باستخدام احملاليل الكريستالية  Crystalloidsوالغروانية  Colloidsألن هذه األخيرة قد توقف القلب فـي
ظاهرة «أنيميا الغسيل  »Washout anaemiaأو فقر الدم الغسيلي).٣
 فـي سياق عدم اإلنعاش (حتضير املريض لعملية جراحية ثانية) ،ال ينقل الدم قبل اجلراحة عندماتكون إمدادات الدم قليلة ،إال إن أصيب املريض بفقر الدم وظهرت عليه األعراض.
معي :تنطبق مبادئ الفرز.
 -يح ّدد مستوى اإلمدادات ومستوى مخزون الدم إمكانية إعطاء الدم ملريض َّ

 أنظر فـي إمكانية نقل الدم الذاتي إن كان ذلك مناسباً (انظر القسم .)4-6-8إذا قضت الضرورة بنقل كمية كبيرة من الدم ،يجب أن يضاف إلى كل وحدة مزدوجة العدد الترتيبي
(الثانية ،الرابعة )...من الدم املنقول أمبولة واحدة من بيكربونات الصوديوم Sodium bicarbonate
( )mEq 44.3وأمبولة واحدة من كلوريد الكالسيوم  10( Calcium chlorideغ) عن طريق خط وريدي
منفصل .شأنه شأن السوائل الكريستالية  ،Crystalloidsيجب تدفئة الدم ليصل إلى درجة حرارة اجلسم
لتفادي املزيد من خفض احلرارة .ميكن حتقيق ذلك باستخدام أحواض ماء محلية الصنع ،أو باستخدام
حرارة جسم أعضاء املالك.

 ٢-٦-٨قاعدة الوحدتني
جرت العادة على نقل ما ال يقل عن وحدتني من الدم ألي مريض يحتاج إلى نقل الدم .فـي سياق
عمل اللجنة الدولية ،ال تعتبر هذه القاعدة مناسبة دائماً ،من ج ّراء تعدد حاالت النقص الشديد
فـي إمدادات الدم.
-٣
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يجدر أحياناً إعطاء وحدة دم واحدة لبعض املرضى العرضيني ألنها قد تكفـي لتحسني حالتهم.
مما يتيح احلفاظ على موارد الدم احملدودة ليستفيد منها مرضى آخرون محتاجون .وينطبق
هذا بالتحديد على املرضى املعرضني خلطر «فقر دم الغسيل  .»Washout anaemiaكما تقبل
إرشادات منظمة الصحة العاملية ( )WHOإعطاء وحدة دم واحدة حلاالت فقر الدم العرضية.

 ١-٦-٨الدم الكامل الطازج

يخصص الدم الكامل الطازج
يحسن استخدامه بعد فحصه وقبل انقضاء ساعة من حتصيله.
ّ
للحاالت التالية:
 النزيف اجلسيم Massive haemorrhage؛ االعتالل اخلثري Coagulopathy؛ الصدمة اإلنتانية Septic shock؛ املرضيات غير الرضحية :Non-trauma pathologiesلسعة األفاعي املصحوبة بانحالل الدم Snake bite with haemolysis؛
انصمام السائل السلوي .Amniotic fluid embolism
 ٤-٦-٨نقل الدم الذاتي Autotransfusion

عند العناية مبرضى مصابني بنزيف جسيم ،فـي ظروف نقص إمدادات الدم ،جمعت فرق اللجنة
الدولية اجلراحية دم النزيف السترداده ونقله للمريض بالذات .أكثر االستطبابات املعروفة هي
الصدر املدمى  Haemothoraxوالبريتوان املدمى  Haemoperitoneumمن الطحال ،من الكبد،
أو من متزق احلمل الهاجر .Ectopic pregnancy
ملزيد من املعلومات عن نقل الدم الذاتي فـي النزيف احلاد ،انظر اجلزء الثاني.

إجمالي متطلبات الدم :جتربة اللجنة الدولية

٤

درس الزمالء فـي اللجنة الدولية متطلبات الدم اإلجمالية لدى  4770مريضاً فـي مشفيني
عاجلا جرحى حرب أفغانستان ،واستغرقت الدراسة ستة أشهر خالل الفترة 1990۔ .1991لم
ّ
متيز الدراسة بني الدم املعطى قبل اجلراحة ،خالل اجلراحة ،أو مباشر ًة بعد اجلراحة :اعتبرت
ً
كافة احلاالت مبثابة مرحلة فـي إنعاش املريض ،نظرا للصعوبات وللتأخير فـي احلصول على
ٍ
حينئذ حداً أقصى قدره  6وحدات دم لكل مريض (على الرغم من
الدم .ح ّددت اإلرشادات
جتاوز هذا احلد فـي بعض احلاالت) وح ّددت مستوى الهيموغلوبني  Haemoglobinبقدر  8غ/
دل .لم يُستَخدم نقل الدم الذاتي  Autotransfusionفـي هذه السلسلة.
أجريت مقارنة بني عدد وحدات الدم املنقول ارتباطاً بالزمن املنقضي بعد اإلصابة لكافة
اجلرحى من جهة ،وجلرحى اإلصابات املركزية (الرأس ،العنق ،الصدر ،والبطن) من جهة أخرى،
وارتباطا بسبب اإلصابة.

٨

ظهر أكبر طلب لنقل الدم لدى املرضى الذين وصلوا إلى املشفى قبل انقضاء ست ساعات
على إصابتهم ،وانخفض الطلب بانتظام للواصلني بعدذاك حتى  72ساعة .حتقق ذلك جلميع
املرضى .والغريب أن مع ّدل متطلبات الدم ملرضى اإلصابات املركزية كان أدنى من مع ّدل
متطلبات مرضى اإلصابات احمليطية.
متطلبات الدم إلصابات األلغام األرضية املضادة
ارتبطت أبرز النتائج بسبب اإلصابة .إذ فاقت
ُ
لألفراد متطلبات الدم إلصابات الرصاص أو الشظايا( ،اجلدول  )3-8وكانت السبب الرئيسي
لكثرة استخدام الدم فـي اإلصابات احمليطية.
األلغام
املرضى

نسبة من تلقى نقل الدم
معدل عدد الوحدات املنقولة  /للمريض الذي
ّ
تلقى الدم
متوسط عدد الوحدات  100 /مريض

الشظايا

الرصاص

احلروق

787

2,577

1,016

111

%27.9

%13.1

%15.0

%18.0

3.7

2.6

2.7

4.1

103.2

34.1

40.5

73.8

درج  279مريض ًا فـي فئة إصابات «أخرى».
اجلدول  3-8الدم املنقول للمرضى ارتباط ًا بسبب اإلصابة؛ ُأ ِ

-٤

Eshaya-Chauvin B, Coupland RM. Transfusion requirements for the management of war injured: the
experience of the International Committee of the Red Cross. Br J Anaesth 1992; 68: 221 – 223
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جري تعدي ُل توصيات اللجنة الدولية للمشافـي التي تؤ ّمن رعاية جراحية كاملة جلرحى حرب
بالتالي ،أُ َ
تقليدية كما يلي.
 لكل  100مريض جريح حرب ،يجب أن يتوقع بنك الدم صرف  45وحدة فـي البداية؛ يجب رفع خزين البداية إلى  60وحدة إن وصل معظم املرضى إلى املشفى قبل انقضاء  6ساعاتعلى إصابتهم؛
 يجب رفع خزين البداية إلى  100وحدة إن كثر استخدام األلغام األرضية املضادة لألفراد فـي القتال؛ -يتطلب مرضى احلروق املزيد من سعة نقل الدم ،حتى فـي غياب االستئصال املماس املبكر Tangential

 excisionوالتطعيم  Graftingالفوري (ال متارس مشافـي اللجنة الدولية هذه التقنيات).

 قد يؤدي طول خطوط اإلخالء والتأخير الكثير فيها ،وغياب استخدام األلغام األرضية املضادةلألفراد ،إلى نفـي احلاجة إلى بنك الدم؛ مما يدعو إلى جمع دم النقل على أساس حاجة املريض الفرد.
قد تنخفض موافقة هذه التوصيات حلالة اجليوش احلديثة الصناعية املزودة بوسائل اإلخالء واإلنعاش
املبكرين ،لكنها قد توافق حاالت املوارد احملدودة.
يرجى االنتباه:
لقد ارتفعت صرامة إرشادات اللجنة الدولية منذ ذلك احلني :حد  4وحدات ومستوى هيموغلوبني
يساوي  6غ/دل مع وجود اضطراب الديناميكية الدموية.

٧-٨

العجز

يجب حتديد مكان العجز العصبي ،سواء كان مركزياً أو محيطياً .كما ذكرنا سابقاً ،إذا كانت آلية
اإلصابة رضوح كليلة فـي مستوى أعلى من عظمي الترقوة  ،Claviclesيجب االعتناء بالعمود
الرقبي  Cervical spineوفقاً للطريقة التقليدية.

وفق اخلبرات التمريضية املتوفرة ،ميكن استخدام نظام  AVPUأو ميكن استخدام مقياس
غالسكو للغيبوبة (  )Glasgow coma scale GCSمباشرة لتحديد مستوى الوعي ووجود أي
إصابة رضحية دماغية (اجلدول  .)4-8على الرغم من أن مقياس غالسكو مص ّمم أص ً
ال
للرضوح املغلقة فـي الرأس ،ومن ظهور بعض التقصير فيه عند تقييم الرضوح النافذة فـي
الرأس ،تستخدمه اللجنة الدولية فـي ممارستها.
االستجابة
فتح العينني

االستجابة الكالمية

االستجابة احلركية

التقييم

تلقائي

4

استجابة لألوامر الكالمية

3

استجابة لأللم

2

بال استجابة

1

متوجه ويتحدث

5

غير موجه

4

كلمات غير مناسبة

3

أصوات غير مفهومة

2

بال استجابة

1

ينفذ األوامر الكالمية

6

يحدد موقع األلم

5

الثني والسحب Flexion-withdrawal

4

الثني ۔ غير طبيعي Flexion-abnormal

3

بسط Extension

2

بال استجابة

1

قيم أفضل استجابة لكل معامل متغير .أقصى القيم  ،15أدنى القيم .3
اجلدول  4-8مقياس غالسكو للغيبوبة :تُ َّ

إن كانت قيمة غالسكو أدنى من  8د ّلت على وجود إصابة جسيمة فـي الرأس ،يجب
إلزامياً حماية املسلك التنفسي بالتنبيب  Intubationأو بإجراء بضع الغشاء الدرقي احللقي
 / Cricothyroidotomyفغر الرغامى .Tracheostomy
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فحص العجز كام َل العمود الفقري /النخاع الشوكي :وجود شلل سفلي ،Paraplegia
يشمل
ُ
مستواه ،الخ .جس الفقرات  ،Vertebraeالواحدة تلو األخرى ،لتحديد املضض Tenderness
(اإليالم) ،اجلساوة  Indurationوالفرقعة  Crepitusأهم من التشوه،
ألن هذا األخير قد يختفـي حتت ورم دموي  .Haematomaكما يشمل فحص الشرجي Rectal
لتحديد توترية املصرة  Sphincter tonusواإلنذار.
يُح ّبذ اتخاذ التدابير املناسبة لتحقيق استقرار حالة املريض ووضع قثطرة بولية .تكثر الصدمة
العصبية  Neurogenic shockلدى مرضى الشلل السفلي  :Paraplegiaيكثر طلب اإلنعاش
بالسوائل ورافعات التوتر الوعائي الوريدية.
لتدبير مرضى الشلل السفلي ،انظر اجلزء الثاني.

٨-٨

البيئة /التعرض

يجب تفادي انخفاض احلرارة  Hypothermiaبأي ثمن ۔ فحص املريض بسرعة وبدقة ۔ كما
يجب عالجه بنشاط .عندما تساوي درجة حرارة اجلسم الداخلية ˚ 37مئوية ،تعتبر حيادية
درجة حرارة البيئة املتراوحة بني  32و .˚ 34عندما تنخفض دون ذلك ،تتب ّدد حرارة اجلسم فـي
البيئة .يجب تغطية املصاب بعد فحصه ،حتى فـي املناخ املداري.

« ١-٨-٨الثالوث املميت» :االعتالل اخلثري  ،Coagulopathyاحلماض
 ،Acidosisوانخفاض احلرارة Hypothermia

تع ّرف األطباء مؤخراً على أهمية متالزمة ثالثية العوامل قادرة على القضاء على مرضى
يرجح أن انخفاض
الرضوح ،تتجلّى فـي انخفاض احلرارة واحلماض واالعتالل اخلثريّ .
احلرارة (حرارة داخلية أدنى من  ˚35س) أش ّد عوامل املتالزمة فعالي ًة فـي تسارع الدورة املميتة.
يجب بذل قصارى اجلهود للحفاظ على حرارة مريض مصاب ،ذلك ألن إعادة تدفئة املريض
تستهلك كم ّية من الطاقة تفوق بكثرة الطاقة الالزمة للحفاظ على سوية احلرارة .يجب االبتداء
بتنشيق األوكسجني الدافئ ،وإعطاء سوائل وريدية دافئة ،وإعادة التدفئة اخلارجية للوصول
إلى درجة حرارة ال تفوق  40۔˚42س .كما ميكن استخدام تدابير «التدفئة املركزية Central
 »reheatingاألكثر جرأة كاحلقنة الشرجية  ،Rectal enemaوغسل املعدة ،وغسل املثانة
والبريتوان (عند درجة حرارة ˚37س).

٨

ثبت التع ّرف على خطر االعتالل اخلثري  Coagulopathyالذي يلي اإلصابات الرضحية لدى
من عانى أثر صدمة شديدة وخضع إلنعاش قوي ،خاصة إذا أعطي كميات كبيرة من السوائل
الوريدية ونقل له الدم املخزون عدة مرات .ينجم االعتالل اخلثري عن تراكب مجموعة من
وترجح فائدته معها أيضاً
العوامل .يفيد الدم الطازج الكامل كثيراً عند غياب مكونات الدم،
ّ
(انظر الفصل الثامن عشر).

٩-٨

الفحص الكامل

فـي هذه املرحلة ،يتم ّيز نزع مالبس املريض لتدقيق فحصه بفائدة تفوق فائدة العملية عينها فـي
فحص املريض من رأسه إلى أخمص قدميه ،من أمامه ومن خلفه
املرحلة التي تسبق املشفى .يُ َ
وجوانبه .فـي بعض املجتمعات ،قد يعارض ذلك بعض التقاليد الثقافية والدينية (طبيب يعاين
مريضة) .يجب التوصل إلى حلول وسطى.
فـي بيئة غرفة اإلسعاف باملشفى ،التي تو ّفر ظروف مواتية ،يجب اتباع طريقة منهجية إلجراء
فحص شامل لفروة الرأس وملك ّونات الرأس (الفم ،األنف ،األذنني) ،والعنق ،والصدر ،والبطن،
والعجان (الصفن واإلحليل ،الشرج ،واملهبل) ،اجلذع اخللفـي واألرداف ،واألطراف .قارن بني
ظواهر اجلانبني (األمين واأليسر) لكل من النبض احمليطي واحلرارة وإعادة امتالء الشعيرات.
الفحص إلى الوصو َل إلى تقييم
اختبر الوظيفة احلركية لألعصاب الرئيسية احمليطية .يهدف
ُ
كامل لكافة اإلصابات وإلى تقييم دقيق لإلصابات عضواً عضواً.
أفضل وصف للفحص الكامل هو اجلس املنهجي املع ّمق .قد تصغر فوهة الدخول للغاية فيغفلها
الفحص البصري .هذا ما يحدث خاصة جلروح الشظايا فـي الرأس أو العجان ،حيث يسع
اختالط الدم بشعر اجلسم أن يخفـي اجلرح بسهولة (أنظر الشكل  .)6-8يجب حتديد موقع
جرح فوهة الدخول باجلس الدقيق .ال تنس أن الكدمات /احلماميات تتضح للجس وال تظهر
للعيان بوضوح إن كانت بشرة اجلريح داكنة.
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الشكل 6-8
فوهة دخول صدغية وجنية
Temporozygomatic

صغيرة مخبأة بالشعر.

M. Baldan / ICRC

يجب أن يحاول الفاحص التعرف على مسار املقذوف فـي اجلسم بدقة أو بالترجيح .قد يصيب
املسار إحدى البنى املوجودة بني فوهتي الدخول واخلروج .فـي غياب فوهة اخلروج ،يجب
حتديد موقع املقذوف على الصورة الشعاعية .تذ َّكر أن جروح الصدر واألرداف والفخذ والعجان
قد متتد أيضاً إلى ح ّيز البطن (األشكال  1-7-8إلى .)3-7-8

فوهة
دخول

H. Nasreddine / ICRC

H. Nasreddine / ICRC

الشكل 1-7-8
جرح رصاصة فـي احلوض  : Pelvisتقع فوهة الدخول على
اجلانب األمين .أجري فغر كولون تعطيلي Defunctioning
.colostomy

H. Nasreddine / ICRC

فوهة
دخول

فوهة خروج

الشكل 2-7-8

فوهة خروج فـي الردف Buttock

األيسر.

الشكل 3-7-8
يجب التع ّرف على أي بنية موجودة بني فوهتي الدخول
واخلروج :يظهر هنا الدم فـي املستقيم .Rectum

يفيد رسم مخطط بسيط للجسم على ورقة القبول (مصغّر جسم اإلنسان) ،من األمام ومن اخللف،
لتسجيل مواقع كافة اإلصابات.
ُينَع نزع الضمادات عن األطراف إذا كانت حالة املريض الدموية الديناميكية غير مستقرة .ال يكون
ويفضل إجراء
فحص جروح األطراف آمناً إال بعد البدء باإلنعاش وبعد السيطرة على حالة املريض،
َّ
ذلك فـي غرفة العمليات .لكن يجب تثبيت الكسور إن لم يتم ذلك فـي امليدان.
يجب إتباع منهج  ABCDEملراقبة أي تغ ّير فـي حالة املريض .وتُتابَع إجراءات اإلنعاش والعمل على
وتقصيها مبستوى
استقرار حالة املريض إ ّبان إجراء الفحوص املتممة .يرتبط عدد هذه الفحوص
ّ
التط ّور والكفاءة فـي املشفى املعني.

يو ّفر التصوير الشعاعي البسيط أحد الفحوص املت ّممة األساسية ،صورة واحدة للح ّيز اجلوفـي فـي
أعلى فوهة الدخول أو اخلروج ،وصورة واحدة للح ّيز اجلوفـي فـي أسفلها .إن لم يثبت موقع فوهة
اخلروج ،ولم يتضح موقع املقذوف ،يجب أخذ املزيد من الصور الشعاعية لتحديد موقع املقذوف
املعني .قد يصعب التمييز بني عتامة املقذوف وبني عتامة تشريحية طبيعية فـي الصورة الشعاعية،
نذكر منها ظل القلب على سبيل املثال (انظر الفصل العاشر والشكلني  2-4-8و.)1-9-14
يشمل الفحص الكامل النهائي كل جهاز جسمي متخصص على حدة .نورد شرح العالمات واألعراض
والعالج فـي الفصول املعنية من اجلزء الثاني.
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املتممة واملراقبة
 ١-٩-٨الفحوص التشخيصية ّ

ال تو ّفر عاد ًة املشافـي اجلراحية التابعة للجنة الدولية أجهزة مراقبة التخطيط الكهربائي للقلب،
كما ال تو ّفر أجهزة التصوير املقطعي احملوسب ،أو تصوير األوعية ،أو التخطيط الصواتي ،أو
الدوبلر جلريان الدم ،أو غازات الدم الشرياني .يش ّكل استخدام خطوط الضغط الوريدي
املركزية خطراً إنتانياً كبيراً فـي معظم الظروف التي تعمل فيها اللجنة الدولية .كما ال يُجرى
عاد ًة غسيل البريتوان لتشخيص إصابات البطن.
تشمل املعايير الدنيا املعتمدة فـي اللجنة الدولية جلراحة احلرب الطارئة فـي الظروف القاسية
فـي املشافـي العاملة مبوارد محدودة:
 تصوير بسيط باألشعة السينية Plain X-ray؛ مقياس النبض واألكسجة Pulse oxymeter؛ الهيموغلوبني Haemoglobin؛ الهيماتوكريت Haematocrit؛ عدد الكريات البيضاء الكامل والتفريقي Total and differential white cell count؛ عدد الصفيحات Platelet count؛ زمن التخثر Coagulation count؛ زمن النزف Bleeding time؛ سكر الدم الصيامي Fasting blood sugar؛ لطاخة دموية للمالريافـي أماكن انتشارها)؛

Blood smear for malaria

(وطفيليات

Parasites

أخرى فـي الدم

 اختبار اخلاليا املنجلية ( Sickle-cell testفـي أماكن انتشارها)؛ حتليل البول  :Urine-analysisالغمائس  ،Dipsticksاختبارات احلمل Pregnancy tests؛ -فحص الزمرة  ،Blood groupingاختبار الدم والتصالب .Testing and cross-matching

٨

إذا أجرى مشفى اللجنة الدولية جراحة عامة أكثر تقدماً على نطاق واسع ،وأ ّمن خدمات الطب الداخلي
واألطفال ،تضاف إلى املع ّدات املذكورة أجهزة اختبارات حتليلية تفصيلية .إن كانت األوضاع أقسى من
ذلك ،وفق خبرة فرق جراحة اللجنة الدولية ،ال تتوفر عاد ًة املع ّدات املذكورة أعاله.
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الفصل التاسع

فرز اإلصابات اجلماعية
فـي املشفى
٩
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فرز اإلصابات اجلماعية فـي املشفى
1-9
1-1-9
2-1-9
3-1-9

مقدمة
منطق الفرز
أماكن إجراء الفرز
موازنة دقيقة

١٩١
١٩١
١٩٢
١٩٢

2-9
1-2-9
2-2-9

حتديد األولويات :نظام فرز اللجنة الدولية
فئات فرز اللجنة الدولية
تعليقات على فئات الفرز

١٩٣
١٩٤
١٩٥

3-9
1-3-9
2-3-9
3-3-9
4-3-9

كيفية إجراء الفرز
«الغربلة»
«التصنيف»
تفادى فرط الفرز (الفرز املبالغ به) وهبط الفرز (الفرز الناقص)
تفادى الفوضى واخلالفات ضمن الفريق

١٩٦
١٩٦
١٩٧
١٩٧
١٩٨

4-9

توثيق الفرز

١٩٨

5-9
1-5-9
2-5-9

خطة الطوارئ حلاالت اإلصابات اجلماعية :خطة الفرز فـي الكوارث
التخطيط
الفريق

١٩٩
١٩٩
٢٠٠

6-9
1-6-9
2-6-9
3-6-9
4-6-9
5-6-9
6-6-9
7-6-9

املِالك
قائد فريق الفرز
مسؤول الفرز
رئيس املمرضني
الفريق
مجموعات الفرز /فرق التمريض
اجل ّراحون ومِ الك غرفة العمليات
الراحة واالسترخاء

٢٠٠
٢٠٠
٢٠٠
٢٠١
٢٠١
٢٠١
٢٠٢
٢٠٢

7-9
8-9
9-9
10-9
11-9
12-9
13-9

املكان
املع ّدات واملستهلكات
البنية التحتية
اخلدمات
التدريب
االتصاالت
األمن

٢٠٢
٢٠٣
٢٠٤
٢٠٤
٢٠٤
٢٠٤
٢٠٥

 14-9ملخص نظرية الفرز ونظرتها الفلسفية :التصنيف حسب األولوية
 1-14-9نظام الفرز :خطة طوارئ بسيطة لتنظيم املالك ،املكان ،البنية التحتية ،املعدات ،واملستهلكات
 2-14-9تختلف خطط فرز املشافـي إزاء الكوارث الطارئة وال يتطابق سياقا فرز
 3-14-9سياسة «حتقيق أفضل عمل ألكبر عدد»
امللحق -9ألف منوذج عن بطاقة فرز
امللحق -9باء خطة طوارئ املشفى حلاالت دفق اجلرحى اجلماعي
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١-٩

مقدمة

 ١-١-٩منطق الفرز
فـي املمارسة اجلراحية العادية ،يتصدى اجلراحون للمرضى واحداً تلو اآلخر .يستخدم اجلراحون
كافة الوسائل واملعدات واملستهلكات املتوفرة ليبذلوا أقصى وسعهم لكل مريض .أي يحاولون بذل
كل ما أمكن لكل فرد على حدة .وتُعطى األولوية للعناية املر ّكزة بأشد املرضى مرضاً.

عند حدوث إصابة جماعية طارئة ،قد تُستخ َدم الوسائ ُل املتوفرة إلى أقصى حدودها ،بيد
أن اإلمكانيات تتوصل لتأمني أفضل املمكن لكافة املرضى .خالف ذلك ،عندما يكون توافد
اجلرحى على املشفى كبيرا ،تتعدى األمور إمكانيات املشفى ،وال تستطيع املوارد سد حاجات
كافة املصابني .فـي تلك الظروف ينطبق منطق فرز اإلصابات اجلماعية The logic of mass
ٍ
عندئذ بذل كل ما ميكن لكل فرد .يجب أن يحاول املالك الطبي بذل ما
 .Casualtyإذ يستحيل
بوسعه :حتقيق أكبر منفعة ۔ وليس بالضرورة كل شيء ۔ ألكبر عدد ممكن .توفر لنا هذه احلالة
مثاالً آخر عن التغير فـي منهجية التفكير أو فـي املنطق املعتمد جلراحة ضحايا احلرب.
تغييـر منطـق التفكيـر :مـن« :كل شـيء لـكل فـرد» إلـى «أفضـل حـل ألكبـر
عـدد».

يدل املصطلح الفرنسي  Triageعلى عملية فرز مجموعة أفراد لتوزيعهم بني فئات متجانسة
النوع ،وجرى استخدامه للداللة على فرز مصابني القتال منذ عهد البارون دومينيك جان الري
(حوالي عام  ،)1812ج ّراح احلرس اإلمبراطوري النابوليوني ،إذ أدرك احلاجة إلى تصنيف
اجلنود املصابني إ ّبان املعركة اعتماداً على أولوية عالجهم.

أثبتت جتربة احلربني العامليتني فـي القرن العشرين ،حيث أصيب عشرات آالف اجلرحى فـي
معركة واحدة ،أهمية فرز املصابني وحتديد األولويات لإلخالء والعالج .توسع مفهوم الفرز اليوم
ليشمل الكوارث الطبيعية واحلوادث املفردة التي تس ّبب إصابات جماعية (تفجيرات إرهابية،
حوادث صناعية ،حرائق فـي املؤسسات االجتماعية ،الخ ،).وحقق تطبيقه منفع ًة كبيرة ،وع ّم
استخدامه فـي العالم.

بيد أن فرز الكوارث الطبيعية يختلف عن فرز احلرب .إن الكارثة الطبيعية الكبيرة حدثٌ مفرد
يس ّبب إصابات جماعية تفوق أعدا ُدها إمكانيات خدمات املشايف ،وبينما تكثر فيها اإلصابات
املتزامنة ،يتلوها بعد فورة احلدث فترة هدوء .ينطبق هذا الوصف على حوادث ال تدخل فـي
سلك الكوارث الطبيعية وتس ّبب إصابات جماعية .أما النزاع املسلح فيس ّبب أحياناً دفقاً مستمراً
من املصابني احلديثني ،وقد يستمر دفقهم طوال أسابيع أو أشهر بال انقطاع ،وقد تنعدم فترات
الراحة حتى نهاية األعمال العدائية .رغم ذلك ،ينطبق العديد من مفاهيم الفرز األساسية
املستخدمة فـي احلرب الستخدامها فـي سياق الكوارث الطبيعية.

٩

إن أصعب القرارات التي يجب اتخاذها فـي كامل ممارسة الطب هي قرارات حتديد أولويات
ممن يعاني
العالج بني عدد كبير من املصابني .قد تفرض الظروف االنتظار على بعض املرضىّ ،
إصابات شديدة ،يستهلك عالجها الكثير من املوارد والوقت بينما تصغر احتماالت جناتهم رغم
العالج ،بل قد يتلقوا عناي ًة دنيا ،ليتسنّى العمل الف ّعال لصالح غيرهم من املرضى .تكثر احلاالت
التي يجب فيها اختيار الشروع مبعاجلة َمن يحصل على أفضل نتيجة بأصغر جراحة ،أي من
يتمتع برجاح احتمال جناته على الرغم من ش ّدة إصابته.
الهدف فـي حالة اإلصابات اجلماعية :أفضل حل ألكبر عدد.
ط ّبقت بعض اجليوش منطق فرز عكسي ،حيث يُش َرع مبعاجلة اإلصابات الطفيفة أوالً إلتاحة
عودة املصابني بسرعة إلى ساحة املعركة! يجب التشديد على أن اإلجراء املذكور يعارض مبادئ
القانون الدولي اإلنساني.
ال تتق ّيد ممارسة الفرز بشروط عمياء .ال يقتصر منطق الفرز على مجموعة من القواعد ،بل
يتك ّون من منهج منطقي ومن نظرة فلسفية تتكـ ّيف إلزامياً باحلالة املجابهة.
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 ٢-١-٩أماكن إجراء الفرز
كما ذكرنا فـي الفصل األول ،تتم ّيز جراحة زمن احلرب بالتدبير املرحلي للمرضى فـي سلسلة
رعاية املصابني .تُط َّبق مبادئ الفرز فـي كل مرحلة.
يُط َّبـق الفـرز فــي كل مسـتوى مـن مسـتويات سلسـلة رعايـة املصابين ،مبـا
فيهـا مسـتوى اإلخلاء.
يتيح تنظي ُم نقط َة جمع املصابني وتطبي ُق الفرزِ الفعال إخال َء اجلرحى بانتظام ،وأفض َل استخدام
للنقاالت وسيارات اإلسعاف ووسائل النقل األخرى ،كما يتيح أفضل استخدام للمالك املتوفر.
بعد التدريب الالزم ،يسع تأمني السرعة فـي تقييم املصابني بتسليم اإلجراء إلى أطباء أو إلى
مم ّرضني أو مساعدي األطباء أو إلى العاملني فـي اإلسعاف األولي .يُ َح ّبذ أن تؤ َّمن إمكانية
إجراء الفرز فـي أي نقطة من سلسلة رعاية املصابني ،ليتسنّى وضع أولويات إسعاف اجلرحى
وإخالئهم إلى مستوى العالج التالي.
يؤ ِّمن حتسني فعالية خطوط اإلخالء ،وتقصير فترة النقل ،باإلضافة إلى حتسني الرعاية فـي
ممن أُصيبوا إصابة شديدة
املرحلة التي تسبق املشفى ،إمكانية البقاء على قيد احلياة لعدد أكبر ّ
حتى يصلوا إلى مشفى جراحي .يتناقص عدد القتلى فـي املوقع ( Killed in action (KIAبينما
يكثر حدوث ازدياد معدل املوتى إثر جراحهم ( )DOW) Died of woundsانظر الفصل رقم .)5
بيد أن املصابني املدنيني فـي العديد من البلدان املنخفضة الدخل يصلون إلى املشفى بدون تلقي
اإلسعافات األولية وبدون مساعدة سيارات اإلسعاف .فـي تلك الظروف ،يسبق عاد ًة وصول من
ٍ
عندئذ أول محطة للفرز.
أصيب بأقل اإلصابات خطراً .فيصبح املشفى
بغض النظر عن العالج أو الفرز احملقّق ،يجب إعادة إجراء الفرز عند وصول املصابني إلى
املشفى ،إذ تتغير حالة املرضى وقد تختلف األولويات فـي املشفى ع ّما كانت فـي امليدان .يخضع
١
إلى إجراءات الفرز كافة املرضى الواصلني إلى املشفى إ ّبان تدفق اإلصابات.

 ٣-١-٩موازنة دقيقة
هدفاً لتحديد أولويات تدبير املرضى ،يجب النظر فـي عدد من العوامل لتعريف احلاجات
من جهة ،ولتعريف املوارد املتوفرة من جهة أخرى .إن إجراء الفرز مبثابة املوازنة الدقيقة بني
احلاجات واملوارد.

الفرز موازنة ديناميكية بني احلاجات واملوارد.

 احلاجات :عدد اجلرحى وفئات اجلروح. املوارد :املرافق املتوفرة وعدد املالك الكفؤ املتوفر.احلاجات
 -ما هو عدد املرضى الواصلني؟  50 ،10أو 100؟

 هل يعاني ك ٌل منهم من إصابات نافذة؟ أم هل تتع ّدد بينهم حاالت احلروق؟يجب أخذ عدد اجلرحى وفئات اإلصابات فـي احلسبان عند تقييم عبء العمل اإلجمالي.
قدر صغير نسبياً
حتتاج اإلصابات النافذة إلى الكثير من اجلراحة .بينما يحتاج احلرقى إلى ٍ
قدر كبير من الرعاية التمريضية.
من اجلراحة الفورية ،وإلى ٍ

 -١للفرز امليداني ،انظر:

192

Giannou C, Bernes E. First Aid in Armed Conflicts and Other Situations of Violence. Geneva: ICRC;2006

فرز اإلصابات الجماعية في المشفى

املوارد
 ما هو عدد اجلراحني واملخدرين Anaesthetists؟ ما هو عدد طاوالت العمليات؟ ما هو عدد علب األدوات ،وما هو مستوى فعالية نظام التعقيم Sterilization؟ ما هو عدد األسرة؟ الخ.قد يتمتّع املشفى بثالث غرف عمليات كاملة التجهيز ،ولكن إن لم يتو ّفر سوى ج ّراح واحد،
معي .إن تو ّفر ثالثة جراحني وثالثة
ال ميكن إجراء اجلراحة إال على مريض واحد فـي وقت ّ
أطباء تخدير ،ولكن لم يتو ّفر سوى غرفة عمليات واحدة ،فعلى الفريق أن يستبدع غرف عمليات
إضافية إن توفر العدد الكافـي من علب األدوات اجلراحية.
جتربة اللجنة الدولية
إ ّبان القتال فـي كابول عام  1992مع تدفق اإلصابات اجلماعية إلى املشفى ،عملت أربع فرق
جراحية فـي مشفى اللجنة الدولية ،باإلضافة إلى أطباء عامني أفغان يتمتعون ببعض اخلبرة
اجلراحية .وتوفرت غرفتان للعمليات فـي مبنيني مختلفني بهما أربع طاوالت تستخدم فـي
ذات الوقت .عملت إحدى الفرق فـي أحد املباني ،وعملت الفرقة الثانية فـي املبنى اآلخر،
بينما أجرت الفرقة الثالثة الفرز ،وذهبت الرابعة لالستراحة.
يجب موازنة كافة هذه العوامل (احلاجات واملوارد) .وال تتطابق حالتا فرز .يح ّدد هذا التوازن
املتغير باستمرار ،بني احلاجات واملوارد ،األولوية لعالج املرضى الواصلني إلى املشفى .ال يسع
التق ّيد بقيود عمياء عند التساؤل أي مريض أولى باجلراحة قبل غيره ،لعدم وجود حالتني
متطابقتني .ال يساهم فـي حتديد األولويات الفعالة سوى الفهم الكامل ملنطق الفرز ولنظرته
الفلسفية ،مما يؤدي إلى تقدمي أفضل عالج ممكن ألكبر عدد من الضحايا.

٢-٩

حتديد األولويات :نظام فرز اللجنة الدولية

هنالك اليوم عد ٌد من أنظمة تصنيف الفرز حول العالم .تتفاوت فـي التعقيد ،وتعتمد على
منظومات تقييم اإلصابة وعلى معايير فيزيولوجية .يجب النظر فـي عاملني هامني عند اعتماد
معي الستخدامه فـي مشفى معني.
نظام ّ

٩

يجب احلفاظ على بساطة النظام قدر اإلمكان ،ألن تضخم دفق اجلرحى يس ّبب اإلرباك ،والتوتر والقلق.
 -١يجب أن يفهم كافة أعضاء مالك املشفى النظام املستخدم.

 -٢تستخدم اللجنة الدولية نظام تصنيف للفرز يعتمد على عدة عوامل.
التقييم الفيزيولوجي للحاالت املهددة للحياة اعتماداً على منهجية  .ABCDEعملياً ،يش ّكل
النزيف معظم اإلصابات املهددة للحياة إ ّبان النزاع املسلح (انظر الفصلني 5و)8

العوامل التشريحية ،مبا فيها منظومة اللجنة الدولية لتقييم اجلروح النافذة ،وتتم ّيز عاد ًة
باألولوية اإلصابات احليوية (الرأس ،العنق ،الصدر ،البطن ،األوعية احمليطية الرئيسية) ،بيد
أن درجة اإلصابة تدخل إلزامياً بني معايير القرار (انظر الفصل .)4
آلية اإلصابة ،وخاص ًة إصابات األلغام املضادة لألفراد واحلروق (انظر الفصل .)3
الفترة املنقضية بعد اإلصابة ،التي تؤدي دوراً هاماً فـي حتديد درجة الصدمة
لإلنعاش  Resuscitationونقص تروية الطرف ( Limb ischaemiaانظر الفصل .)5

Shock

واالستجابة

وبائيات  Epidemiologyجرحى احلرب ،معرفة النسبة بني عدد اجلروح اجلسيمة وعدد اجلروح
السطحية (انظر الفصل .)5
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 ١-٢-٩فئات فرز اللجنة الدولية

٢

الفئة األولى  :Iاإلصابات اخلطيرة ۔ إنعاش وجراحة فورية
Resuscitation and immediate surgery

رجح شفاؤهم اجليد .من بعض األمثلة على ذلك:
مرضى بحاجة إلى اجلراحة إلنقاذ حياتهم ويُ َّ
 املسلك الهوائي .إصابات أو حروق فـي الوجه والعنق تتطلب فغر الرغامى Tracheostomy؛ التنفس .استرواح الصدر الضاغطMajor haemothorax؛

pneumothorax

 ،Tensionنزيف شديد فـي الصدر

 -الدوران .نزيف داخلي ،إصابة األوعية الدموية احمليطية الرئيسية ،البتور الرضية Traumatic

.Amputation

الفئة الثانية  :IIإصابات الدرجة الثانية من األولوية ۔ يسعها انتظار اجلراحة

Can wait for Surgery

مرضى بحاجة إلى جراحة غير فورية .تثبت التجربة كثرة اإلصابات املعنية:
 إصابات البطن النافذة لدى مريض ذي حالة ديناميكية دموية  Haemodynamicallyمستقرة،ترجيح إصابة األعضاء املجوفة  Hollow organsفقط .إن اقتضت الضرورة إجراء جراحة
للمسلك الهوائي ،يصنف فـي الفئة األولى فقط إلجراء فغر الرغامى .Tracheostomy
 إصابات الرأس النافذة مع مؤشر غالسكو  ،8> GCSشرط إمكان احلفاظ على املسلك الهوائي .٣ -معظم الكسور املركبة  :Compound fracturesعملياً ،عدد كبير من جرحى احلرب.

 -اإلصابات اجلسيمة فـي األنسجة الرخوة :عملياً ،عدد كبير من جرحى احلرب.

الفئة الثالثة  :IIIاإلصابات السطحية ۔ التدبير اجلوال Ambulatory management

مرضى ال يلزمهم البقاء فـي املشفى وال يلزمهم جراحة ،ألن إصابتهم طفيفة وميكن تدبيرها
بشكل متنقل.

تغلب عليهم تسمية «اجلرحى السائرون  .»Walking-woundedعملياً ،يشكلون نسبة كبيرة من
اجلرحى ،مبا فيهم َمن أصيب بجروح سطحية يسهل تدبيرها بالتخدير املوضعي فـي غرفة
اإلسعاف أو بإجراءات اإلسعاف األولي البسيطة.

الفئة الرابعة

 :IVاإلصابات اجلسيمة ۔ العالج الداعم Supportive treatment

رجح أن حياتهم بعد النجاة ،إن
مرضى اإلصابات اجلسيمة ،جناتهم بعيدة االحتمال ،أو يُ َّ
حتقّقت ،شديدة الصعوبة .تشمل هذه الفئة احملتضرين ،أو مرضى اإلصابات املتعددة اجلسيمة
التي يُق ّدر أن معاجلتها تهدر املوارد القليلة فـي حاالت اإلصابات اجلماعية (خاص ًة موارد وقت
اجلراحة وكمية الدم املنقول) .تشمل األمثلة عن ذلك:
 -إصابات الرأس النافذة مع مؤشر

غالسكوGCS

<8؛

 الشلل الرباعي Quadriplegia؛ احلروق املمتدة على أكثر من  %50من سطح اجلسم؛ -الضياع الدموي الكبير إن انعدم توفر الدم.

 -٢أعاد مؤمتر اجلراحني الرئيسيني ،املنعقد فـي جنيف عام ( 2002انظر املقدمة) ،النظر فـي منظومة فئات الفرز التي تستخدمها.
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 -٣يرجى االنتباه :ال ُت َّهز مشافـي اللجنة الدولية باملنافس ،كما تتعذر أحيانا املتابعة الدقيقة للمرضى املنببني .يفيد املسلك
الهوائي اجلراحي فـي تفادي العديد من املشاكل ،ويجب أن يحل محل األنبوب داخل الرغامي يف كافة احلاالت التي يبقي فيها
املريض منبباً عدة أيام.

فرز اإلصابات الجماعية في المشفى

 2-2-9تعليقات على فئات الفرز
ٍ
عندئذ
قد يتجاوز عدد اإلصابات التي تتطلب عالجاً طارئاً اإلمكانيات اجلراحية املتوفرة .يجب
إجراء فرز جديد بني جرحى الفئة األولى (انظر القسم  .)2-3-9من جهة أخرى ،عندما
تستغرق عملية اإلخالء إلى املشفى أكثر من  12ساعة ،يق ّل عدد مرضى الفئة األولى.
يعتقد عد ٌد من اجلراحني أن كافة اإلصابات النافذة إلى الدماغ تنتسب إلى الفئة األولى
الطارئة ،بينما يعتقد عد ٌد آخر أنها كلّها يائسة وتصنّف فـي الفئة الرابعة .يساعد استخدام
رجح بقاؤهم على قيد احلياة ،بالرغم
مقياس غالسكو للغيبوبة فـي التمييز بني املرضى الذين يُ َّ
من بعض التأخير فـي الرعاية اجلراحية (الفئة الثانية وفق خبرة فرق جراحة اللجنة الدولية)
وبني الذين تُصنَّف حالتهم فـي الفئة الرابعة بال ريب .شرط أن يكون املسلك الهوائي مفتوحاً.

قد يش ّكل تكاثر عدد مرضى الفئة الثالثة ،ذوي اإلصابات السطحية ،وخوفهم وأملهم وهياجهم
وعدم انضباط وجودهم فـي غرفة اإلسعاف (أو فـي منطقة الفرز) إرباكاً كبيراً .فـي املدن
والبيئات احلضرية ،يصل هؤالء بني أوائل من يصل إلى املشفى ،مما يعيق معاجلة املصابني
بإصابات أكثر شدة.

ليست الفئات املذكورة قطعية ،وقد تتغير فئة املرضى الذين ينتظرون اجلراحة ،ويُحتَ َمل أن
يُصنَّف أحد املرضى فـي فئتني ،نذكر عن ذلك مثل إصابة فكية وجهية  Maxillo-facialجسيمة
تتطلب فغر رغامى فوري  Immediate tracheostomyوإرقاء عادي ( Basic haemostasisالفئة
األولى) بينما ميكن تأجيل التنضير  Debridmentوالترميم األولي Primary reconstruction
لوجه املريض ،مما قد يستغرق عدة ساعات (الفئة .)II
يرجى االنتباه:

هنالك حالة استثنائية واحدة تنشق عن الفئات املذكورة :عندما يوجه مقات ٌل هائج ،ولرمبا كان
سكراناً ،سالحه إلى رأسك ويطلب منك عالج رفيقه املصاب قبل غيره ،يحت ّل املريض املعني
فوراً األولوية.
جتربة اللجنة الدولية
مثاالن عن وبائية Epidemiology

مرضى الفرز املسجلة حديث ًا.

القتال فـي كيسانغاني ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية ،يونيو 2000

٩

بلغ كامل عدد اجلرحى املسجلني فـي أربعة مشاف و 62عيادة  2393جريحاً .لم يحتاج منهم
سوى  %25الرعاية فـي املشفى ،و َدنَ ْت عن ذلك نسب ُة من احتاج إلى العمل اجلراحي .انتسب
معظمهم إلى الفئة الثالثة ،وسهلت معاجلتهم بشكل جوال .رغم ذلك ،أ ُ ِ
دخل العديد منهم فـي
املشفى لعدة أيام.
القتال فـي مونروفيا ،ليبيريا ،يونيو ۔ أغسطس عام 2003

أجري فرز  2567مريض فـي مشفى  JFKالتذكاري ،بيد أن التقييم دعا إلى إدخال 1015
منهم فقط إلى املشفى ( .)%40لم يخضع سوى  718منهم ( )%71إلى عمل جراحي .بني
املقبولني فـي املشفى ،لم يحتاج بعضهم إلى أي عمل جراحي (شلل سفلي ،)Paraplegia
ممن
بينما لم يتوفر للبعض اآلخر الوقت أو املوارد البشرية الكافية .وحتول عدد من املرضىَّ ،
صنِّف أص ً
ال فـي الفئة الثانية ۔ وأعطي الصادات احليوية ،والضمادات ،واملسكنات األملية ۔
ُ
إلى الفئة الثالثة ،مع عقابيل أو بدونها.
إن املوازنة بني احلاجات واملوارد عملية ديناميكية ،ألن التغ ّير مستمر ،وال تتطابق حالتا فرز.
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٣-٩

كيفية إجراء الفرز

الفرز عملية حركية تتطلب إعادة تقييم حالة املرضى بصورة مستم ّرة.
قد تتغير فئة املرضى بعد فرزهم :قد تتدهور حالتهم ،أو تتحسن مع مرور الوقت ومع اإلنعاش
قبل اجلراحة  .Pre-operative resuscitationخالصة األمر هي أن تكرار إعادة التقييم حلالة
املرضى عملية إلزامية قطعاً.
تعتمد عملية الفرز على عدة خطوات« :الغربلة  Siftوالتصنيف  ،»Sortإعادة الفحص ،ثم إعادة
وتعي له فئة عامة يُن َْسب إليها،
الفحص ،ثم إعادة الفحص .مت ّيز عملية «الغربلة  »Siftاملريض ّ
ثم تق ّيم عملي ُة «التصنيف  »Sortدرج َة األولوية بني أعضاء الفئة املعنية.

« ١-٣-٩الغربلة »Sift

عند استقبال املصابني فـي املشفى ،يجب أن يفحص املسؤول عن الفرز كل مريض فحصاً سريعاً
أقل من  30ثانية ۔ يتف ّرس فيه كامل اجلسم ،مبا فيه ظهره .إ ّبان عملية الفحص ،يجب أن يغ ّير فري ُق
التمريض الضمادات املط ّبقة فـي امليدان ،باستثناء اجلروح اجلسيمة  Severe woundsالكبيرة اجللية
التي ال ت ُنزَع ضمادات ُها إال فـي غرفة العمليات .يعتمد قرار الفرز على عاملني :شدة اإلصابة Severity
 of injuryواحتمال النجاة  .Probability of survivalإن أفضل حتضير لهذه املهمة هو اخلبرة السريرية
فـي عالج جرحى احلرب ،ال التدريب وال قراءة الكتب.
ً
فـي عملية الغربلة  ،Siftيبحث مسؤول الفرز أوالً عن احلاالت التي تهدد احلياة ،اعتمادا على:
املسلك الهوائي ،التنفس ،الدوران؛
العالمات الفيزيولوجية الهامة ( Important physiological cluesاحلالة الذهنية ،خصائص النبض
ومعدله ،سهولة التنفس)؛
موقع اجلروح تشريحياً (الرأس ،الصدر ،البطن)؛
شدة اجلروح اجلل ّية ،وفق منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح وتصنيفها ( RCWSبتر فـي
الطرف ،الخ.).
يُت ََّخذ القرار األولي بنا ًء على الفحص السريري فقط ،لغربلة  Siftكل مصاب وتعيينه إلى فئة معينة .ال
يرتبط تعريف الفئة بعدد املرضى الواصلني املجروحني جروح خطيرة.
۔

يجب فحص كل جريح وتصنيفه فوراً.

Å. Molde / ICRC

الشكل 1-9
مسؤول الفرز مع مساعد إداري.
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تعتمد فكرة الفرز على التمييز السريع بني فئتي اإلصابة القصوى ،أي اإلصابات الطفيفة
جداً (الفئة الثالثة) واإلصابات اجلسيمة جداً (الفئة  ،)IVاللتني تشمالن معاً عدداً كبيراً من
خصص أقصر وقت ممكن ملرضى الفئتني الثالثة و IV
املصابني ،وعلى متييز األموات وفصلهم .يُ َّ
ويجب إخالؤهم بسرعة من منطقة الفرز إلى مناطق مخصصة لهم.
ير ّكز مسؤول الفرز اهتمامه على مرضى اإلصابات البليغة واخلطيرة (الفئتني األولى والثانية):
مرضى بحاجة إلى اإلنعاش  Resuscitationوإلى اجلراحة الفورية فـي سياق عملية اإلنعاش
Immediate surgery as part of the resuscitation process؛
من يحتاج إلى إنعاش متواصل Continuing resuscitation؛
من يتحمل بعض التأخير قبل احلصول على العناية اجلراحية .Surgical attention
يجب أن ميتنع مسؤول الفرز عن توفير العالج ،باستثناء حالة واحدة :إذا كان املريض ال يتنفس،
يجب فتح الفم وتنظيفه ويجب وضع املريض فـي وضعية األمان اجلانبي (وضعية الشفاء
اجلانبي) قبل االنتقال إلى املريض التالي.
يؤدي «فريق إداري» ،مؤلف من مم ّرض وكاتب ،وظيفة مساعدة مسؤول الفرز ألغراض التوثيق،
مبا فيها تسجيل األحوال الشخصية لكل مريض ،وحماية أوراق إثبات هويته وحماية أغراضه
الشخصية ،وتوقيع كافة استمارات املوافقة الالزمة .يشمل باقي املالك املساعد ،املوجود عند
مدخل منطقة الفرز ،األشخاص املسؤولني عن أمن املشفى وعن السيطرة على احلشود.
مخصص ،ويجب نقل املرضى بأسرع وقت من منطقة الفرز إلى
يَشرع بالعالج األولي فري ٌق
ّ
املخصص لفئة الفرز املع ّينة لهم ،لفسح املجال للواصلني اجلدد.
اجلناح
غرفة العمليات أو إلى
ّ
املخصصة.
يُتابَع اإلنعاش ،وفق الضرورة ،فـي تلك املناطق
َّ

فرز اإلصابات الجماعية في المشفى

يجب احلد من استخدام التصوير الشعاعي ،إذ يندر لزومه فـي الظروف املعنية ،ويجب أال
ينتظر مسؤول الفرز الصورة الشعاعية لتحديد فئة الفرز.
يحسن استخدام صدرية مم ّيزة أو شريط عريض على زند «مسؤول الفرز» للتعريف به بخط
جلي واضح ،وإذا حتتم على مسؤول الفرز االبتعاد عن منطقة الفرز يسعه تسليم شارته املم ّيزة
إلى مندوبه أو إلى من ينوب عنه.

« ٢-٣-٩التصنيف »Sort

فحص ثان يدعى «التصنيف
بعد «غربلة  »Siftingاملصابني وتصنيفهم فـي فئات عامة ،يُجرى
ٌ
 .»Sortingال تتطابق حالتا فرز أبداً .بالتالي ،ارتباطاً بعدد املالك الكفؤ املتوفر ،يتابع مسؤول
الفرز ،أو طبيب مسؤول آخر ،إعادة تقييم املرضى املدرجني فـي الفئة األولى .يقرر «التصنيف»
رسل إلى غرفة العمليات قبل غيره :األولوية بني األولويات .بينما
َم ْن ،بني مرضى الفئة األولى ،يُ َ
يبقى املرضى اآلخرون فـي االنتظار حتت املراقبة الدقيقة واإلنعاش املستمر.
قد تكشف إعادة الفحص املذكورة عن مرضى يتم ّيزون بحالة «متكشفة  »Emergentتوليهم
األولوية أمام من باتت حالته مستقرة :على سبيل املثال ،بني مريضني فـي الفئة األولى ،مصابني
بجروح فـي البطن ،يفقد أحدهما استقرار حالته الديناميكية الدموية Haemodynamically
ٍ
وضغط مستقرين لتوقف
بنبض
من ج ّراء استمرار النزيف الداخلي ،بينما يتمتع املريض اآلخر ٍ
النزيف لديه.

يجب أن تبدأ الفرق اجلراحية العمل اجلراحي فوراً على مرضى الفئة األولى .استناداً إلى
استحالة التنبؤ بعدد املرضى ،ال يسعهم انتظار وصول كل املرضى وفرزهم قبل تقرير أولوية من
يرسل إلى غرفة العمليات قبل غيره.
عندما ينتابك الشك حول األولوية بني بعض مرضى الفئة األولى ،ضع أنابيب صدرية Chest
tubes

وأرسل إلى غرفة العمليات من يحتاج إلى عملية فتح البطن ،ابدأ العمل!

يجب أن يبقى مسؤول الفرز على اتصال وثيق بغرفة العمليات ،إلعادة التقييم املتواصل ألولويات
جدول العمليات اجلراحية.
ميكن االستفادة من الوقت الذي يقضيه املرضى فـي انتظار عملية جراحية الستكمال الصور
الشعاعية والتحاليل املخبرية ،إن لزمت ،شرط أال يتعارض ذلك مع اجلهود اإلنعاشية.

٩

ينطبق املنطق ذاته على مرضى الفئات األخرى .يؤ ّمن مسؤول الفرز ،أو الشخص املسؤول عن
ٍ
عندئذ أولويات جدول العمليات
القسم املعني ،إعادة فحص املرضى فـي الفئة الثانيةُ .ت َّدد
اجلراحية بني مرضى الفئة الثانية.
قد تسفر عملية إعادة التقييم عن تعديل فئة املريض .قد تتدهور بصورة مفاجئة حالة مريض
ُفرِ ز أص ً
ال إلى الفئة الثالثة لعدم جتلّي خطر إصابته ،مما يوجب تعيينه بعدذاك إلى الفئة األولى
شخص مندوب عن املسؤول ،يجب وضع نظام لنقل
التقييم
إعادة
عمليات
أجرى
إن
الثانية.
أو
ٌ
املرضى من منطقة فئة التقييم السابقة إلى منطقة الفئة اجلديدة .ألن الرجوع إلى مسؤول
الفرز التخاذ كافة القرارات يؤدي إلى إثقاله وإعيائه.
أصعب ما يحدث فـي الفرز عاد ًة هو ضرورة قبول جتريع بعض املرضى املسكنات فقط قبل
نقلهم إلى مكان هادئ ليموتوا فيه براحة وكرامة .بعد نهاية معاجلة مرضى األولويات ،قد
يتسنّى للمسؤول عن الفرز ،عند إعادة فحص مرضى الفئة  IVالباقني على قيد احلياة ،التفكير
بإجراء اجلراحة لهم فـي تلك املرحلة.

 ٣-٣-٩تفادى فرط الفرز ( Overtriageالفرز املبالغ به) وهبط الفرز
( Undertriageالفرز الناقص)
فـي هبط الفرز  ،Undertriageيخفض التقييم شدة اإلصابة ،وال يولى املريض األولوية الكافية.
ويعي املريض إلى فئة أعلى مما يلزم.
أما فرط الفرز  Overtriageفيبالغ فـي تقدير اإلصابةّ ،
ً
يؤدي هذا اإلجراء إلى حتويل املوارد عن اإلصابات اجلسيمة حقا وإلى زيادة عبء خدمات
تصحح عمليات إعادة الفحص األخطاء املذكورة.
الرعاية احلرجة.
ّ
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قد تقتضي األمور نقل مرضى العناية الدنيا إلى مواقع أخرى للنقاهة ،أحياناً خارج نطاق
املشفى اجلراحي .إن حدث ذلك ،يجب احلرص على تعريف املرضى ملتابعة عالجهم ولتجريع
أدويتهم ،وللحفاظ على بعض التحكم مبواقع أس ّرتهم .التوثيق هام :قد يضيع املرضى بسهولة.

 ٤-٣-٩تفادى الفوضى واخلالفات ضمن الفريق
يجب احترام قرارات الفرز.
ال يتسنّى الوقت وال املكان للخالفات إ ّبان فرز اإلصابات اجلماعية .يجب أن تكون قرارات
مسؤول الفرز «دكتاتورية» .تؤدي جلسة التقييم بعد الفرز دور مكان النقاش «الدميوقراطي»
والنقد البناء.
ٍ
عندئذ على
على الرغم من التدريب واملمارسة والتخطيط ،حتدث أمور غير متوقعة .يترتب
فريق املشفى ۔ حتت قيادة قائد الفريق أو املسؤول عن الفرز أو رئيس املمرضني ۔ استبداع
احلل وابتكار مناهج وإجراءات جديدة تناسب الظروف املستجدة .يجب تفادي التق ّيد األعمى
بالقواعد ،بل تف ّهم منطق عملية الفرز ونظرتها الفلسفية ،والتك ّيف مع األوضاع اجلديدة مبا
يوافق املنطق املذكور.

٤-٩

توثيق الفرز

حفظ السجالت اجليدة أمر أساسي ،ويجب أال تبخل جهود تسجيل أهم معالم اجلروح وتسجيل
العالج وفئة الفرز املع ّينة للمريض.

يجب تسجيل هوية كل مصاب بشكل مناسب ،وتعيني رقم لتسجيله ،وإثبات صفيحة متابعة طبية
خاصة به .تُستَخدم األكياس البالستيكية الكبيرة املُع َّرفة برقم املريض جلمع مالبسه ،وتُستَخدم
أكياس بالستيكية أصغر حجماً جلمع أغراضه الثمينة وتُع َّرف األكياس برقم تسجيلهُ .ت َفظ
األكياس فـي أماكن خزن مختلفة إذ تُخزَن األغراض الثمينة فـي مكان آمن.
يجب استخدام نظام معتمد للداللة على فئة الفرز املع ّينة للمريض .قد يعتمد النظام على
بطاقات ملونة ّ
يدل لونها على الفئة ،وتُربَط البطاقة حول اليد أو القدم ،أو تُعلَّق حول العنق.
يسهل نزع هذه البطاقات أو استبدالها عند تغ ّير فئة فرز املريض .أما كتابة رقم صعب احملو
على جبهة املريض أو على صدره فتس ّبب الفوضى عند تغيير فئة الفرز.

تسجل صفيح ُة متابعة املريض طبياً معلومات أساسية وأن تعتمد األسلوب التلغرايف:
يجب أن
ِّ
واضح ،مختصر ،لكن كامل .يجب أن تدلي الصفيحة مبا ال يقل عن املعلومات التالية:
املقدم؛
 االسم ،العمر ،اجلنس ،تاريخ اإلصابة والساعة ،سبب اإلصابة ،اإلسعاف األوليَّ
 موعد القبول فـي املشفى؛ العالمات احليوية  : Vital signsالضغط  ،BPالنبض  ،Pulseمعدل التنفس ،rateاحلالة العصبية Neurological status؛

Respiratory

 التشخيص :قد يفيد استخدام رسم توضيحي (مصغّر جسم اإلنسان)؛ فئة الفرز؛ كافة األوامر السابقة للعمل اجلراحي.انظر امللحق -9ألف :منوذج عن بطاقة فرز.
متتاز هذه املعلومات األساسية بأهمية عالية إن وجب نقل املرضى إلى مركز معاجلة آخر .كما
يجب حفظ جدول يسرد أسماء املرضى املقبولني أو املعاجلني للتم ّكن من إعالم من يأتي إلى
املشفى بحثاً عن أقاربه أو أصدقائه .قد تطلب السلطات احمللية معلومات عن عدد املقبولني
واملتوفني .يجب التداول مع وسائل اإلعالم .يهتم بهذه األمور قائد فريق الفرز أو مندوبه.
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جتربة اللجنة الدولية
أثناء التقييم بعد عملية الفرز ،اعتمد قرار
استخدام جيب بالستيكي حلمل بطاقات
الفرز ،هدفاً حلمايتها من مختلف سوائل
اجلسم.

ICRC

الشكل 2-9
حالة بطاقة القبول بعد الفرز.

٥-٩

خطة الطوارئ حلاالت اإلصابات اجلماعية :خطة الفرز فـي
الكوارث

يتحضر كل مشفى يعالج جرحى احلرب الستقبال أعداد كبيرة من املصابني .التحضير
يجب أن
َّ
يعني التخطيط والتدريب.

 ١-٥-٩التخطيط

ICRC

الشكل 3-9
داخل خيمة الفرز.

ICRC

تبدي خيمة الفرز فـي الشكل  3-9عدداً من النقاط األساسية:
 تتو ّفر مساحة كافية للحركة؛ أس ّرة /نقاالت صغيرة خفيفة سهلة التحريك ورخيصة الثمن؛ عربات صغيرة للمستلزمات الطبية اإلسعافية؛ تعليق أكياس السوائل الوريدية على حبل مشدود عبر الغرفة ،لتحقيق املرونة فـي وضعيةاملريض؛
مخصصون لهذه املهمة؛
 مريض على نقالة يحملها أشخاصّ
 وجود عدد قليل نسبياً من املالك الطبي ،يؤدون املهمات املوكلة إليهم فـي بيئة هادئة.يوفر هذا املشهد مثاال عن التنظيم الصحيح ،الذي يعتمد على تخطيط املوقع ،والبنية التحتية،
واملعدات ،واملستلزمات ،واملالك الطبي.
يبني الشكل  4-9ما يحيط بخيمة الفرز:
 املوقع مؤقت؛ تتوفر املساحة الستقبال سيارات اإلسعاف أو لتوسيع املرافق؛ البنية خفيفة الوزن ،سهلة النصب والتفكيك؛ البنية غير مكلفة؛ وجود برج ماء بالقرب من اخليمة؛ وجود حاوية للمهمالت خارج اخليمة.يوضح هذا املشهد التنظيم الصحيح ،الذي يعتمد على تخطيط املوقع والبنية التحتية.

الشكل 4-9
داخل خيمة الفرز.

ال ميكن تنظيم منظومة الفرز اعتباطيا :يتطلب تنظيمها التخطيط والتدريب.
يجب أن يكون فريق عمل املشفى متحضراً ملواجهة أي نوع من الكوارث :يجب أن يتمتّع كل
مشفى بخطة للفرز أو للكوارث (انظر امللحق -9باء :خطة طوارئ املشفى لدفق اإلصابات
اجلماعية) .تهدف اخلطة تنظيم ما يلي:
 املالك الطبي؛ املوقع؛ املعدات؛ املستهلكات (طبية وغير طبية)؛ البنية التحتية (املاء ،وقود املولدات الكهربائية ،الخ،).199
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 اخلدمات (الغسيل ،املطبخ والكافتيريا ،الخ).؛ تدريب فريق املشفى؛ االتصاالت؛ -األمن.

 ٩.٦.٥الفريق
يجب أن يعقد فريق املشفى سلسل ًة من االجتماعات ملناقشة تنظيم خطة الفرز والكوارث .يجب
أن تُ َع َّمم اخلطة املذكورة بني كافة العاملني فـي املشفى وأن يعرف ك ٌل منهم دوره اخلاص فـي
حالة األزمة .يجب نشر هذه اخلطة فـي مكان علني ليتسنى للجميع االطالع عليها.

يجب وضع اخلطة قيد التنفيذ فور تسلّم اإلنذار بارتقاب وصول إصابات جماعية
 .casualtiesيجب أن تثبت اخلطة آلية حتديد من يعلن حالة الطوارئ وما هي شروط تطبيق
اخلطة .يجب تعطيل جدول العمليات اجلراحية العادي كما يجب تعطيل النشاطات العادية حتى
انتهاء الوضع الطارئ .ال يتطلب التنظيم املذكور متوي ً
ال أو تقنيات خاصة ،بل يتطلب الوقت
واجلهد واالنضباط والتحفيز .يجب أن تتمتّع خطة الكوارث مبيزة هيكلية جتعلها مبثابة امتداد
املخصصة لكل فرد من أفراد املالك قريبة قدر
أعمال املشفى املعتادة وتبقى فيها األدوار
ّ
اإلمكان من العمل اليومي املعتاد .يجب أال تغ ّير اخلط ُة التنظي َم العادي تغييراً كام ً
ال .ال يؤدي
إدخال العديد من اإلجراءات اجلديدة إال إلى زيادة الفوضى.
Mass

خطة كوارث بسيطة :املالك الطبي ،املكان ،البنية التحتية ،املعدات ،املستهلكات = النظام.

٦-٩

املِ الك Personnel

هنالك ثالث وظائف قيادية أساسية فـي سياق فرز الكوارث :قائد فريق الفرز ،مسؤول الفرز،
رئيس املمرضني.

 ١-٦-٩قائد فريق الفرز

عي عاد ًة قائد فريق الفرز إلعالن الشروع بخطة الفرز فـي
املنسق .يُ َّ
يؤدي قائد فريق الفرز دور ّ
املشفى .يؤ ِّمن آنذاك تنسي َق عمل الوحدات واخلدمات املختلفة ،ويتأكد من إبالغ كافة األقسام.
ينظر قائد فريق الفرز نظر ًة شاملة دائمة على الوضع ،مبا فيها إعادة التقييم املتواصل لتحديد
مدى احلاجة إلى املزيد من املِالك واملستهلكات واملساحات فـي األجنحة .عالوة على ذلك ،يجب
أن ّ
يطلع على األحداث خارج املشفى ،وأن يحافظ على االتصال بالسلطات املعنية ليتحضر قبل
األوان ملوجات وصول اإلصابات الناجمة عن القتال املستمر.

 ٢-٦-٩مسؤول الفرز

يؤ ّمن مسؤول الفرز عمليات الفرز السريري الفعلي ،ويصنّف كل مريض فـي فئة معينة عند
دخوله املشفى .كثر النقاش حول َمن أجدر بتأمني الفرز :اجل ّراح أم طبيب التخدير؟ هنا أيضاً،
ال تتوفر قاعدة صارمة .يجب أن يقرر كل فريق مشفى وفق ظروفه اخلاصة.
يفرض منطق الفرز أن يؤمن هذه املهمة الشخص املتم ّيز بتفوق خبرته وباالحترام بني غيره ،إن
رغب حت ّمل هذه املسؤولية وقدر عليها .يجب أن يُ ِل َّم هذا الشخص متام اإلملام بكيفية تنظيم
غرفة اإلسعاف /منطقة الفرز وأن يفهم عمل املشفى وقدرته فهماً جيداً.
ما يفوق ذلك باألهمية هو التزام فريق املشفى بالتعايش مع قرارات مسؤول الفرز .قد يحاول
أعضاء املِالك واألقارب والقادة العسكرية التأثير على قرارات الفرز ،بيد أن تلك القرارات
تلتزم باعتماد عوامل طبية فقط ال غير .قد يصعب ذلك خاص ًة فـي املشافـي العامة ،حيث قد
يتصادف وجود أصدقاء أو أقرباء ملالك املشفى بني الضحايا .تزداد صعوبة اتخاذ القرار املتعلق
بأولوية العالج على أساس احلاجة الطبية واملوارد املتاحة حصراً عندما يوجد بني املصابني
أقرباء أفراد املالك.
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بجب أن يتم ّكن أعضاء مِ الك املشفى من متابعة عملهم ،ومن التعايش مع قرارات الفرز املتخذة
طوال الفترة املتبقية من حياتهم .باخلالصة ،يجب أن يتمتّع مسؤول الفرز بخبرة مهنية وباحترام
بقدر يرفعه فوق مستوى اللوم.
املالك ٍ
مسؤول الفرز
ما من مهمة طبية تتطلب الفهم واملهارة واحلكمة أكثر من مهمة فرز
املصابني بني الفئات وتعيني أولويات العالج لهم.

 ٣-٦-٩رئيس املمرضني
يؤ ّمن رئيس املمرضني تنظيم مالك التمريض ومساعدي األطباء (املخبر ،الصيدلية ،الخ).
ومالك الدعم غير الطبي (دافعي العربات ،حاملي النقاالت ،املطبخ ،الغسيل ،التنظيف ،الخ.).
تعتمد هذه املهمة على التنسيق .يرتبط دور رئيس املمرضني فـي العمل السريري ،أو فـي
اإلشراف ،بالظروف اخلاصة باملشفى املعني.

 ٤-٦-٩الفريق

ٍ
شخص واحد مبدى توفر املالك الكفؤ فـي املوقع
وظيفة قيادية إلى
يرتبط قرار تسليم أكثر من
ٍ
املعني .فـي مشفى صغير ،قد يؤدي قائ ُد فريق الفرز مهم َة مسؤول الفرز مع مه ّمته األصل.
فضل تسلي ُم وظيف َة التنسيق املذكورة إلى شخص آخر ،أي املسؤول
أما فـي املراكز الكبيرة ،فيُ َّ
اإلداري أو رئيس املمرضني على سبيل املثال .وفـي املشافـي الضخمة ،يُ َح َّبذ أن تُسلَّم املها ُم
الثالث إلى ثالثة أشخاص مختلفني.
جتربة اللجنة الدولية
ما هو الواقع فـي امليدان؟

فـي العديد من املشافـي الريفية الصغيرة ،يشغل اجل ّراح الوحيد منصب املدير أيضاً .وكثيراً ما
يصبح الشخص املذكور قائد فريق الفرز ومسؤول الفرز سوي ًة .بعد االنتهاء من الفرز ،يدخل
اجل ّراح مع مم ّرض التخدير الوحيد إلى غرفة العمليات .وتصل مجموعة جديدة من املصابني.
من يؤ ّمن الفرز عندئذ؟ من يتابع مهام التنسيق الضرورية؟ إما طبيب عام أو رئيس املمرضني.
يجب تقرير مهام النيابة قبل احلدث ،ويجب تسجيلها فـي سياق خطة الكوارث اخلاصة باملشفى.
تقدم اللجنة الدولية الدعم إلى جمعية الهالل األحمر الصومالي فـي إدارة مشفى كيساني شمال
مقديشو ،حيث يجري الفرز بشكل عادي منذ عام  1992حتى زمن حترير هذا الكتاب .مسؤول
الفرز فـي غرفة اإلسعاف مم ّرضة ذات خبرة« ،ألنها الوحيدة القادرة على تنظيم األمور».

 ٥-٦-٩مجموعات الفرز /فرق التمريض

٩

GENERAL DISASTER PLAN OF ADI-UGRI HOSPITAL

ORGANISATION OF DISASTER TEAMS
TRIAGE (screening) TEAM:

I.

يجب تشكيل هذه الفرق ملنطقة الفرز ،وتوكل إليها مسؤولية املهام التالية.
وسحب الدم لفحص الزمرة

Grouping

فتح اخلطوط الوريدية
واختبار التصالب Cross-matching؛

إعطاء مضاد الكزاز  Tetanus prophylaxisللوقاية والصادات احليوية Antibiotics

واملسكنات

Setting up intravenous lines

Analgesics

وسائر األدوية وفق الوصفات؛

وضع القثاطر البولية  ،Bladder catheterizationعند احلاجة إليها؛
املخصصة
تنظيم دخول دفق إصابات فئات الفرز بالترتيب إلى غرفة العمليات أو إلى األماكن
ّ
ملواصلة اإلنعاش  Resuscitationأو للعالج اآلجل  Delayedأو للعالج األدنى .Minimal

تعي باالسم مسؤول الفرز ومجموعات الفرز :من
قد تثبت خط ُة الكوارث أسما َء املسؤولني ،أي ّ
مسؤول عن فتح األوردة ،عن تضميد اجلروح ،عن إعطاء مسكنات األلم والصادات احليوية،
تعي الوظيفة (طبيب طوارئ  ،1ممرض طوارئ  )3بغض النظر عن
الخ( .الشكل  ،)5-9أو قد ّ
أسماء من أُدرِ ج على جدول أسماء اليوم املعني .يرتبط األمر بنظام تعيني املالك وبتو ّفر املالك
فـي املشفى املعني.

الشكل 5-9
مثال عن خطة للكوارث /الفرز خاصة مبشفى ريفـي صغير.
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تضميد اجلروح

Dressing wounds

ووضع اجلبائر للكسور Splinting fractures؛

CONTROL (COORDINATING) TEAM:

III.

جــراحــة الـحـرب

ومالك غرفة العمليات
٦-٦-٩
اجلراحون ِ
ّ

يحضر أعضاء املالك املذكورين غرفة العمليات ،وأن يكونوا حاضرين فـي انتظار
يجب أن
ّ
وصول املصابني .يواجه اجل ّراح فـي غرفة العمليات مرضى لم يفحصهم فـي السابق ،وقد يجهل
أسماءهم ولم يحصل على توقيعهم للموافقة .إن حدث ذلك خارج حالة اإلصابات اجلماعية
لظهر مبثابة اإلهمال .لذلك تتطلّب هذه اإلجراءات «تعدي ً
ال فكرياً» آخر.

 ٧-٦-٩الراحة واالسترخاء
يجب التفكير الباكر براحة املالك واسترخائهم .ليس الفرز عم ً
ال عادياً يومياً .وقد يتطلب األمر
تعديل نظام املناوبات للتك ّيف مع عبء العمل اإلضافـي :على سبيل املثال ،تنظيم مناوبتني 12
ساعة بدالً من  3مناوبات  8ساعات.
إ ّبان األزمات ،يخضع فريق املشفى إلى إجهاد نفسي وجسدي كبير .يحتاج كافة أعضاء املالك
ٍ
ضبط شخصي لوتيرة عملهم للتم ّكن من مواصلة العمل بكفاءة واحلفاظ على سلوك مهني.
إلى
ً
ً
كما ذكرنا سابقا ،إ ّبان النزاع املسلح ،قد يحصل وصول اإلصابات اجلماعية يوميا طوال أسابيع
متتالية .يستحيل التنبؤ مبدة استمرار الدفق.
جتربة اللجنة الدولية
فـي بداية القتال فـي مونروفيا عام  ،2003عمل الفريق اجلراحي ملدة  48ساعة متواصلة بدون
نوم :لم يعد بوسعهم مواصلة إجراء العمليات اجلراحية .بالتالي ،مت اعتماد برنامج صارم ملدة
 18ساعة من العمل جراحي :استطاع الفريق احلفاظ على البرنامج املعتمد طوال ثالثة أشهر.
فهم خاطئ للواجب املهني ،قبو َل حاجتهم
ظروف الفرز مرهقة للجميع .يستصعب البعض ،نتيجة ٍ
إلى الراحة .يجب اإلصرار على ضرورة الراحة .ال يؤدي العمل املتواصل طوال فترات طويلة
بال نوم سوى إلى انعدام قدرة مالك املشفى على تقدمي العالج الالزم للمرضى اجلدد الذين ال
ينقطع وصولهم.

٧-٩

املكان

إ ّبان دفق اإلصابات اجلماعية ،يجب إعادة ترتيب أقسام املشفى املختلفة وفقاً للخطة املقررة
مسبقاً .عالو ًة عن موقع املشفى األصل ،يجب أن تشمل اخلطة كافة املواقع البديلة (بناء ،ملجأ
حتت األرض ،الخ ).إن تعني إخالء املشفى ألسباب أمنية .يعادل هذا اإلجراءُ انهيار مبنى املشفى
أو الطرق الواصلة إليه عند حدوث الكوارث الطبيعية (زلزال ،انزالق التربة ،املوج اجلارف
تسونامي ،الخ.).

R. Aburabi / ICRC

R. Aburabi / ICRC

الشكل 1-6-9
قسم فرز بديل فـي مبنى غير مستخدم :فارغ.

الشكل 2-6-9
املبنى عينه :مليء.

قد ال تكفـي مساحة غرفة االستقبال اإلسعافـي (أو غرفة القبول العادية) الستيعاب دفق
اإلصابات اجلماعية .يجب أن يسبق التخطيط باختيار منطقة كبيرة قابلة للتوسيع وتتيح خدمة
قسم الفرز .يجب إخالء املنطقة املذكورة من كافة مرضى املشفى العاديني ،كما يجب أن يسع
حج ُمها حرك َة املصابني واملالك الطبي بسهولة.
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فـي بعض الظروف ،قد يلزم الفصل بني أماكن استقبال ذكور اإلصابات اجلماعية الواصلة وبني
أماكن استقبال إناثها ،ألسباب دينية أو ثقافية .يجب النظر فـي هذا األمر أثناء التخطيط.
بعد فرز املرضى ،يجب إخالؤهم خارج قسم الفرز ،إلى غرفة العمليات أو إلى األجنحة املع ّينة لهم.

يجب تعيني وحدات أو أجنحة مختلفة ملختلف فئات الفرز .ميكن إرسال مرضى الفئة األولى،
املشددة قبل
أي من يحتاج إلى اإلنعاش  Resuscitationواجلراحة الفورية ،إلى وحدة العناية
َّ
اجلراحة ،بالقرب من غرفة العمليات ريثما ينتظرون فراغ إحدى طاوالت العمليات .هنا ،ميكن
مواصلة اإلنعاش بالسوائل الوريدية  Resuscitation with i.vحتت املراقبة الدقيقة .وميكن
جمع مرضى الفئة الثانية ،أي من يحتاج إلى جراحة غير طارئة ،فـي جناح خاص حيث يسعهم
تلقي العالج (الصادات احليوية ،مسكنات األلم ،السوائل الوريدية ،الضمادات) حتت املراقبة
فـي انتظار اجلراحة.

أما مرضى الفئة الثالثة ،أي من يعاني من جروح طفيفة ،فيمكن إرسالهم إلى العيادات اخلارجية
أو إلى منطقة نقاهة خارج املشفى اجلراحي .جتمع هذه املجموعة العديد من املرضى الصاحني،
اخلائفني (بسبب إطالق النار أو القصف) ،املتوترين ،ويكثر بينهم من يعاني األلم .يطرح تنظي ُم
منطق َة الفئة الثالثة وتزوي ُدها مبالك عادي مسأل ًة هامة توجب التعرف على هؤالء املرضى
وعزلهم ،ثم معاجلتهم بسرعة وتخريجهم من املشفى.
أخيراً ،يجب تخصيص غرفة هادئة منعزلة ملرضى الفئة الرابعة ،أي من يعاني من إصابات
جسيمة جداً ،ويحسن تركهم ليموتوا بسالم وكرامة .تُفتَح لهم خطوط وريدية وتُعطى لهم
مسكنات األلم إن ناسب ذلك.

يجب اتخاذ بعض اإلجراءات لتنظيم زيارات أصدقاء املرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة
وأقاربهم .تُدرج هذه اإلجراءات مع التدابير األمنية الضرورية التي يجب حتقيقها (انظر القسم .)13-9

٨-٩

املعدات واملستهلكات
ّ

يتطلّب التحضير عدداً كبيراً من النقاالت أو العربات عند مدخل املشفى طوال عملية الفرز
الستيعاب املصابني الواردين فـي سيارات اإلسعاف .تلزم البطانيات واملالءات فـي منطقة الفرز،
كما تلزم أعمدة تعليق التسريبات الوريدية .يجب جتهيز ِع ّدات كاملة من مستهلكات الفرز
وحفظها فـي علب أو صناديق يسهل خزنها فـي مكان قريب ويسهل حملها منه إلى منطقة الفرز.
٩

يجب أن حتوي صناديق الفرز ما يلي:
 قفازات مطاطية (التكس) أو بالستيكية صاحلة لالستخدام مرة واحدةor plastic gloves؛

Disposable latex

 معدات فتح األوردة Venepuncture equipment؛ سوائل وريدية  i.v fluids؛ أربطة  ،Dressingsضمادات  ،Bandagesمقصات Scissors؛ قثاطر  ،Cathetersأنابيب أنفية معدية  ،Naso-gastric tubeالخ؛يرجح لزومها.
األدوية التي ّ

بالطبع ،يجب تأمني الكشف الدوري على صناديق الفرز املذكورة للبحث عن تاريخ انتهاء صالحية
يرجح أن خزن األدوية يتطلّب ح ّيزاً معزوالً .يجب أن يحوي املخزون صادات حيوية
مك ّوناتهاّ .
ومسكنات مناسبة ،وذيفان الكزاز  Tetanus toxoidواملصل املضاد للكزاز .Anti-tetanus serum
كما يجب االحتفاظ مبخزون مناسب من املواد الالزمة لتدبير احلاالت اإلضافية فـي األجنحة.
يجب توفير عدد كافـي من كتل األس ّرة لرفع نهاية السرير ،وعدد من أعمدة حمل السوائل
الوريدية ،وكم ّيات من مستهلكات الضمادات وجبس باريس واجلبائر وأجهزة الشد.
مخصص
ارتباطاً بظروف املشفى اخلاصة ،قد حتوي الصيدلية أو قد ال حتوي مخزون إسعافـي
ّ
للفرز .قد ينقطع خط إمداد املشفى باملستهلكات من جراء القتال.
يجب حتضير صفائح املتابعة والتوثيق النموذجية ،وملفات املرضى ،ويُ َر َّقم كل منها برقم مم ّيز
وتبقى جاهزة لالستعمال الفوري .يجب أن يحوي كل ملف استمارة فرز أو استمارة قبول،
وصفيحة متابعة توازن السوائل ،واستمارات طلب الفحوص املخبرية والصور الشعاعية.
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٩-٩

البنية التحتية

يجب التخطيط لتأمني إمدادات كافية من املاء والتغذية الكهربائية ،تأمني الصرف الصحي
املناسب ،والتخلص من النفايات .قد يشمل التخطيط املذكور كمية وقود خاصة للمولدات
الكهربائية .كما يلزم أيضاً خزن قطع التبديل ،إذ تكثر حوادث العطب فـي حاالت الطوارئ.
ال يقتصر توزيع األدوار واملسؤوليات واملهام على املِالك الطبي .يجب تنظيم الفنيني وعمال
الصيانة الذين يؤ ّمنون تشغيل املولدات وتوريد املياه فـي نظام مناوبات خاص لتتوفر اخلدمات
فـي كافة األوقات.

 ١٠-٩اخلدمات
يجب تأمني طعام مِ الك املشفى واملرضى وأقربائهم واملتطوعني .يجب غسل شانات املشفى،
وإعادة تعقيم شانات غرفة العمليات .يجب أن تشمل خطة الكوارث مِ الك املطبخ والكافتيريا
والغسيل واملرافق .ينشأ عن وجود األقارب فـي منطقة الفرز إزعاج كبير ،بيد أن طاقاتهم قابلة،
فـي بعض األحيان ،للتوجيه فـي خدمة املنفعة العامة .إذ ميكن توجيههم للتبرع بالدم أو للتطوع
فـي حمل النقاالت ،فـي توزيع املاء ،فـي التنظيف ،وفـي مِ الك املطبخ ،الخ.

 ١١-٩التدريب

يجب أن يتدرب فريق املشفى دورياً على مختلف افتراضات سياق الفرز ،إما فـي املشفى املعني
لوحده أو فـي إطار خطة وطنية تأهب للكوارث أو للنزاع .ميكن تعبئة بعض متطوعي اجلمعية
الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر ،ومسعفيهم األوليني ،للعمل فـي املشفى أو لتأدية دور
املصابني فـي عمليات التدريب.
يجب توحيد املناهج السريرية وإرشادات الفرز وتدبير املرضى ،كما يجب تعميمها على
كافة األطباء واملمرضني وتفسيرها .يساهم التوحيد والتعميم والتفسير فـي تفادي الفوضى
واخلالفات عند حدوث أمور تس ّبب التوتر واإلرهاق.

بعد كل حادث يتطلّب عملية فرز ،وبعد إجراء الفرز عملياً ،يجب عقد اجتماع عام للمالك لكي
يناقش أعضاؤه األمور التي جرت على ما يرام وتلك التي لم تتم وفق املرتقبات .يتيح التقييم
ضبط خطة الفرز لتحسينها وحتسني أدائها فـي حوادث الدفق اجلماعي الالحقة.
قد يشعر بعض األفراد أن التجربة أجهدتهم ،وقد يشارك كامل الفريق فـي هذا الشعور .لذلك،
قد تعلو فائدة النقاش املفتوح الصريح فيما حدث وفـي أسباب اتخاذ بعض القرارات ،وقد تتخذ
هذه الفائدة صبغ ًة عالجية.

 ١٢-٩االتصاالت
إذا انتسب املشفى إلى منظومة صحية متكاملة ،قد تساهم وسائل التنسيق واالتصال مع املراكز
الصحية األخرى فـي حتويل اجلرحى من مشفى شديد احلمل إلى مشفى آخر استقبل عدد
حل بديل ،قد يسع املراكز الصحية األخرى تأمني املساعدة
أصغر من املرضى .أو فـي سياق ٍ
بإرسال املالك اإلضافـي.
وحتسب أثر القتال
يجب أن تشمل خطة الكوارث وسائل االتصال باملالك املوجود خارج عمله،
ّ
فـي املنطقة ،مما يعيق وصول مالك املشفى إلى عمله .تنزع أنظمة الهاتف اجلوال إلى التوقف عن
العمل (أو توقفها بعض السلطات) إ ّبان حرب املدن واالضطرابات.

فـي زمن االتصاالت اجلماعية الفورية ،ال يسعنا تفادي االحتكاك مع وسائل اإلعالم ،ويسهل
استغالل ما يحدث فـي املشفى ألغراض سياسية .يحمي القانون الدولي اإلنساني املرضى واملشفى
واملِالك .يتضح أن املشافـي العسكرية واحلكومية املدنية ليست محايدة سياسياً وال ميكن توقع
حيادها .بيد أن مالك املشفى ُمل َز ْم بالتصرف وفق حياده الطبي وعدم حتيزه ،كما يُلْزَم باحلديث
العلني املواتي .يجب اختيار «متحدث رسمي» يتكلّم باسم املشفى كما يجب تعيينه رسمياً.
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 ١٣-٩االمن

أحد العوامل الرئيسة التي تو ّلد ردة فعل التقارب والفوضى هو غياب الفرز الصحيح فـي
املرحلة التي تسبق املشفى ،كما يكثر ذلك فـي املدن .ذكرنا فـي الفصل السابع أن أولى موجات
سيارات اإلسعاف التي تنقل املصابني تخلي املوتى وإصابات البتر اجلسيمة ،Badly mutilated
ثم تنقل ثانياً جرحى اإلصابات السطحية القادرين على الصراخ جلذب االنتباه إليهم ،ثم تنقل
فـي النهاية جرحى اإلصابات اخلطيرة احملتاجني للجراحة الطارئة.

R. Aburabi / ICRC

أخيراً وليس آخراً نتناول موضوع سالمة املشفى ومبانيه وأمن املرضى واملِالك .عندما يسبب
النزاع املسلّح إصابات جماعية ،تثبت التجربة العامة أن كل جريح منقول إلى املشفى يصل
مع ٍ
عدد (يتراوح بني إثنني وأربعة) من رفاقه أو أقاربه أو زمالئه العسكريني إن لم يكونوا من
املتجمهرين الذين ساعدوا فـي اإلخالء والنقل .كما يحاول بعض املشاهدين الفضوليني دخول
املشفى .قد يصاب املدنيون بالهلع فيعتبرون املشفى مبثابة املكان اآلمن .تكثر هذه الظاهرة
َ
ُ
إرباك موقع
وهياجهم
خوف الناس
وتُ ْدعى «ردة فعل التقارب  .»Convergence reactionيزيد
ُ
استقبال اجلرحى واخلط َر فيه ،خاص ًة إذا كثر عدد املسلّحني فـي احلشد .إن حصر عدد
الداخلني إلى املشفى يخفض الفوضى خفضاً جلياً.

الشكل 1-7-9
خيمة الفرز أمام املشفى فـي مونروفيا.

يجب تأمني حماية املشفى بتعيني ح ّراس عند الباب الرئيس .يُح ّبذ حصر الدخول باجلرحى،
ويتاح ألحد أقربائهم أن يرافقهم وفقاً لتقاليد الثقافة احمللية .يجب نزع كافة األسلحة خارج
باب املشفى.

يجب احليول دون جتمهر األقارب واألصدقاء املهرعني إلى املشفى عاد ًة ،ألنهم يعيقون عمل
املالك الطبي .يجب إعداد نظام جيد لزيارات أقارب املريض وأصدقائه خلفض احتمال وقوع
صدام بينهم وبني املشفى .فـي بعض الظروف ،يجب تنظيم وتأمني املأكل واملسكن لهم بالقرب
من مقر املشفى.

R. Aburabi / ICRC

يجب سد سبيل الوصول إلى منطقة الفرز ،كما يُح َّبذ تعيني حارس عند مدخل املنطقة ملنع
اختالط سائر املرضى واملتجمهرين باملصابني اجلدد الواصلني.
الشكل 2-7-9
مظهر خيمة الفرز من اخلارج.

يرتبط تسليح احلراس أو عدم تسليحهم بظروف البلد املعني .ال مينع القانون الدولي اإلنساني
وجود حراس مسلحني إن هدف وجودهم هو حفظ النظام وحماية املرضى واملالك.
فـي بعض الظروف القصوى ،يسع املشفى أن ينظم «هويس أمن  ٤»Security lockعند مدخل
املشفى أو منطقة الفرز .تتيح هذه املمرات القسرية حتسني السيطرة على احلشود ،وبخاص ًة
الرجال املسلحون.

٩

ِحت
استخدم مشفى اللجنة الدولية فـي كابول ،أفغانستان ،مصندقات جتارية فوالذية و ُفت َ
األبواب فـي أطرافها الض ّيقة ،ونُ ِص َبت أمام مدخل املشفى عام  1992لتشكيل نفق يتيح
غربلة كافة الداخلني .اقتصر عرض األبواب املفتوحة فيه على إتاحة مرور نقالة محمولة
فقط ال غير.

R. Aburabi / ICRC

جتربة اللجنة الدولية
الشكل 3-7-9
املتطوعون داخل خيمة الفرز قبل بدء العمل.

فـي عام  ،1992عمل مشفى اللجنة الدولية والهالل األحمر الصومالي فـي مقديشو،
الصومال ،فـي مبنى سجن سابق مح َّول .أ ّدت مجموعة البوابات احملروسة األولى إلى منطقة
فرز مزودة بخيمة كبيرة .وفصلت مجموعة أخرى من البوابات خيمة الفرز عن مبنى املشفى
بالذات ،مما أتاح التح ّكم مبدخل املشفى.

« -٤الهويس» قسم قصير من قناة تسلكها القوارب ،مز ّود بأبواب على طرفيه ،تغلق أو تفتح أبوابه لتغيير مستوى املاء فـي
القسم املعني ،فيتغ ّير مستوى حركة القوارب التي تسلك القناة .بشكل مناظر ،يتيح الهويس األمني التحكم بحركة األشخاص
بني مختلف مناطق املشفى.

R. Aburabi / ICRC

نصب فريق عمل مشفى اللجنة الدولية عندما عمل فـي مشفى  JFKالتذكاري فـي مونروفيا،
ليبيريا ،عام  2003خيمة فرز خارج سور املشفى وقبل بابه .لم يجر الفرز الطبي فيها ،بل
أ ّدت دور «خيمة نزع السالح  .»Disarmamentو ّفرت اخليمة مكاناً لنزع سالح املقاتلني
ونزع الذخائر ونزع املالبس امللوثة عن اجلرحى ،وتقدمي اإلسعاف األولي األساسي .ثم نُقِ ـل
املصابون على النقاالت ،بدون أسلحتهم ،إلى قسم الفرز حيث أجري الفرز السريري.

الشكل 4-7-9
املتطوعون بعد العمل.

205

جــراحــة الـحـرب

 ١٤-٩ملخــص نظريــة الفــرز ونظرتهــا الفلســفية :التصنيــف حســب
األولويــة
تتألف عملية الفرز من ثالثة مكونات:
 -١التقييم السريري لتحديد املرضى الذين ميتازون بأولوية االستفادة بالوقت اجلراحي
احملدود وباملوارد املتوفرة.
 -٢التنظيم والتدبير اخلاص بقبول أعداد كبيرة من اجلرحى فـي املشفى.
 -٣إعادة تقييم عمل الفرز وتكييفه مع عدد اجلرحى الواصلني.

 ١-١٤-٩نظام الفرز :خطة طوارئ بسيطة لتنظيم املالك ،املكان ،البنية
التحتية ،املعدات ،واملستهلكات
قد يحدث وصول مفاجئ ألعداد كبيرة من املصابني فـي أي حلظة .يفيد التخطيط والتدريب
املسبق فـي تفادي سوء األداء .تع ّم الفوضى عند انعدام خطة استقبال اإلصابات اجلماعية
وفرزها .بيد أن مِ الك املشفى ُملزم باالبتكار عند مواجهة حالة جديدة غير مرتقبة.

ميتاز تقييم قدرة املشفى وسعته بأهمية عالية فـي التخطيط للطوارئ.
ال تكلف خطة الطوارئ ما ًال .فالتنظيم ال يكلّف ما ًال .وإمنا يكلّف كالهما وقتاً وجهداً وانضباطاً وحتفيزاً.

 ٢-١٤-٩تختلف خطط فرز املشافـي إزاء الكوارث الطارئة وال يتطابق سياقا فرز
يجب تدريب فرق املشافـي دورياً على استقبال دفق جماعي من جرحى النزاع املسلح أو جرحى
الكوارث الطبيعية .يجب تنظيم متارين محاكاة توافق مختلف أنواع سياق احلوادث ويجب
تكييفها مع ظروف املشفى املعني.

 ٢-١٤-٩سياسة «حتقيق أفضل عمل ألكبر عدد»
جاح «النجاة اجليدة  »Good survivalبأصغر جهد جراحي.
ت َّ
ُعي األولوية للمرضى الذين يتمتعون ب َر ِ
الفرز أساسي إلضفاء بعض التنظيم على وضع فوضوي.
بالرغم من جودة خطة الكوارث ،وبالرغم من تكرار التدريب ،يس ّبب دائماً دفق اجلرحى
اجلماعي اإلجهاد واالرتباك .تعلو أهمية مرونة فريق املشفى وقابليته للتك ّيف .ال يقتصر الفرز
على مجموعة من القواعد ،بل يتم ّيز مبنطق وبنظرة فلسلفية يُ َح َّبذ تكييفهما مع كل وضع خاص.
ليس الفرز علماً بسيطاً بل إنه فن.
يرجى االنتباه
يورد دليل اللجنة الدولية «مشافـي جرحى احلرب :دليل عملي إلعداد مشفى جراحي فـي
منطقة نزاع مسلح وإلدارته» (انظر املراجع املختارة) املزيد من املعلومات العملية فـي تنظيم
إدارة املشفى فـي ظروف الفرز.
فـي اجليوش ،ح ّرر العسكريون كتب الداللة املعتمدة جلراحة احلرب وص ّمموها للقوات املسلحة
لتنظيم الفرز وتطبيقه حتت الشروط القسرية العسكرية.
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امللحق -9ألف منوذج عن بطاقة فرز
رقم بطاقة الفرز:
االسم
					
املوقع املصدر:

ذكر/أنثى /العمر:

						
التاريخ:

الوقت:

طلق ناري

لغم

GSW

Mine

شظية 		 Fragment

		
انفجار Blast

حرق

Burn

غير ذلك

الفترة املنقضية بعد اإلصابة:

احلالة العامة:

الضغط : Blood pressure

النبض : Pulse

الوعي : Consciousness

معدل التنفس : Resp.rate

تقييم اجلرح :Wound assessment

٩

فئة الفرز Triage category
I

II

III

IV
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امللحق -9باء

خطة طوارئ املستشفى ملواجهة عدد هائلمن اجلرحى

خطة طوارئ املشفى حلاالت دفق اجلرحى اجلماعي

املرحلة

دفق
اجلرحى
(عدد
املرضى)

األمن
+
احلمالني
حاملي
النقاالت

قائد فريق
الفرز مسؤول
الفرز
رئيس
املمرضني

منطقة الفرز
(غرفة اإلسعاف +
العيادات اخلارجية
 +غرفة املعاجلة
الفيزيائية)

1

1 - 10

عادي

إبالغ رئيس
املمرضني
إبالغ مسؤول
الفرز

عادي

2

11-20

حراس
إضافيون
عند نقطة
دخول
املرضى

3

21-30

املخبر/

غرفة
العمليات

األجنحة

اإلدارة

إيقاف

عادي
إيقاف إرسال
مرضى
اجلراحة
االختيارية إلى
غرفة العمليات

عادي

العمليات
العادية
إبالغ األجنحة

املطبخ/
الغسيل/
اخلياط

التصوير
الشعاعي

عادي

عادي

النقل

عادي

إبالغ قائد
فريق الفرز

مغادرة
الزوار
إيقاف
الزيارات

شروع مسؤول
الفرز بعملية
الفرز
يبلغ رئيس
املمرضني
األجنحة،
غرف
العمليات،
اإلدارة

طلب مواد الفرز
ومالكه

استدعاء
املمرضني
املوجودين
حتت الطلب

استدعاء مالك
إضايف

ضمان حصول
كافة العاملني
على فترات
استراحة

فريق املعاجلة
الفيزيائية فـي
حالة تأهب
للمساعدة فـي
الفرز أو فـي
األجنحة

إبقاء املالك
قيد العمل
كشف على
املستلزمات

حتديث وضع
األسرة

«

إبالغ قائد
فريق الفرز
ورئيس
املمرضني

«

تأهب الفريق
اجلراحي
اإلضافـي
ومالكه

4

31-40

«

رئيس
املمرضني:
إعادة تقييم
وضع األسرة
قائد فريق
الفرز :متابعة
وضع غرفة
العمليات

«

5

41-50

استدعاء
حمالني
إضافيني
وحاملي
نقاالت

رئيس
املمرضني
وقائد فريق
الفرز :إعادة
تقييم
حتديد
احلاجة إلى
املالك ،األسرة،
املستلزمات

«

كشف على
املستلزمات
فتح مخزون
الشانات
اجلراحية
االحتياطي

«

6

>50

«

إعادة التقييم
مرة أخرى

«

«

«

إبقاء مالك
الصيدلية قيد
العمل

«

«

«

تقييم احلاجة
إلى مالك
إضايف
إبالغ رئيس
املمرضني

متابعة
احلاجة إلى
املالك

«

تأمني مكان
للراحة
والنوم يكفـي
الستيعاب
املالك قيد
العمل

«

إبقاء مسؤول
الشراء وأمني
املخزن قيد
العمل

استدعاء
مالك
إضافـي إن
لزم ذلك

«

حتضير الطعام
والشراب ملالك
غرفة العمليات
عند احلاجة

الغسيل:
األولوية لشانات
غرفة العمليات

تأمني الطعام
والشراب لكامل
املالك عند
الطلب إن لزم
ذلك

«

 :OPDالعيادات اخلارجية ()Outpatient Department
 :OTغرفة العمليات +التعقيم ()Operating Theatre+ Sterilization
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حافلة فـي حالة
تأهب لنقل املالك

«

 :HNرئيس املمرضني ()Head Nurse

:TTLقائد فريق الفرز()Triage Team Leader

«

فتح مخزون
الطعام حلاالت
الطوارئ

 :ERغرفة اإلسعاف /االستقبال ()Emergency Reception Room

 :TOمسؤول الفرز()Triage Officer

سيارة إسعاف فـي
حالة تأهب
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الفصل العاشر

التدبير اجلراحي
جلروح احلرب

١٠
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التدبير الجراحي لجروح الحرب

 ١-١٠مقدمة

تتعدد العوامل فـي حتديد نتيجة تدبير مرضى جروح احلرب:
 اإلصابة الفعلية .ترتبط أهمية اجلرح سريرياً بشدة الضرر النسيجي وبالبنى التشريحيةاملصابة ،أي بأبعاد اجلرح ومبوقعه؛
 حالة املريض العامة .وضعه الغذائي ،التجفاف  ،Dehydrationاألمراض املصاحبة ،Concomitant diseasesمقاومة العائل  ،Host resistanceالخ.
 الرعاية قبل املشفى :احلماية ،املأوى ،اإلسعاف األولي ،الفرز ،زمن اإلخالء؛ اإلنعاش  ،Resuscitationخاص ًة عند وجود صدمة نزفية  Haemorrhagic shock؛ -الفرز فـي املشفى؛

 -اجلراحة؛

 -العالج الفيزيائي

Physiotherapy

Å. Molde / ICRC

 -الرعاية التمريضية بعد اجلراحة؛

وإعادة التأهيل .Rehabilitation

بيد أن أهم عمل يؤ ّديه اجلراح ملعظم اإلصابات هو استئصال اجلرح أو تنضيره.
ُعرِ َفت مبادئ تدبير اإلصابات الرضحية منذ زمن طويل .علّق ابن سينا على هذا املوضوع
(الشكل  ،)1-10كما علّق عليه ألكسندر فليمينغ بعد  1000سنة.
١

الشكل 1-10
«يجب إزالة األنسجة املتضررة فـي الوقت املناسب» ابن
٢
سينا ،القانون فـي الطب.

ألكسندر فليمينغ

K. Barrand / ICRC

«تقتصر أسباب شدة إنتان  Infectionهذه اجلروح (احلربية) على
ّ
حتطم األنسجة بفعل املقذوف ،مما يو ّفر للبكتيريا بيئة
فرط سعة
ّ
تكاثر خصبة بعيدة عن متناول قوى دفاع اجلسم الطبيعية .إن متكن
اجل ّراح من إزالة هذه األنسجة امليتة بأكملها ،فإني واثق أن اإلنتان
 Infectionسيفقد أهميته».
٣

كثر إطالع مِ الك اللجنة الدولية على مصير جرحى حرب اعتنى بهم مِ ٌ
الك طبي عدمي اخلبرة،
فـي بلد منخفض الدخل ،اهتم ألول مرة بإصابات شديدة .ر ّدة فعلهم األولى هي محاولة إيقاف
النزيف بعملية «سد الفتحات  .»Closing the holesإن توفرت لهم مواد اخلياطة ،أخاطوا اجلروح
وأغلقوها بدون استئصال  Excisingاألنسجة امليتة .وإن لم تتوفر لهم اخلياطة س ّدوا اجلروح
برفادات  Compressesمن الشاش .وسرعان ما ينشأ اإلنتان .فيعاجلون اإلنتان بتكرار تبديل
الضمادات وباستخدام عشوائي للصادات احليوية ،مما يهدر مستهلكات املشفى وهي أص ً
ال غير
كافية .قد ينتهي األمر بشفاء بطيء مع عجز كبير ،أو قد يؤدي فـي معظم األحيان إلى مضاعفات
جسيمة تس ّبب موت املريض وما يرافقه من شعور عميق باإلحباط لدى املِالك الطبي.

١٠

K. Barrand / ICRC

أسس علمية صحيحة .يساعد إطال ُع اجل ّراح
إن التدبير األساسي جلروح احلرب فن يعتمد على ٍ
على باليستيات اجلروح فـي حتسني تقييم امتداد الضرر النسيجي واجلراحة الالزمة ،بيد أن
يفسر كافة اجلروح وال يصف عالجاً لكل مريض على حدة .لن يكون للمعرفة
هذا العلم ال ّ
الدقيقة بالسالح املس ّبب للجرح فائدة سريرية إال فـي حاالت قليلة.
مرِ ضة،
نعلم من باليستيات اجلروح أن تأثير املقذوفات املج ِّوف ينقل إلى أعماق اجلرح كائنات ح ّية ُ ْ
وقطع مل ِّوثة جلدية وقماشية وغبارية .تدفع األلغام األرضية املضادة لألفراد قطعاً من األحذية أو من
عظام القدم ،من احلصى والتراب والعشب ،وقطع السالح ،إلى داخل األنسجة الدانية.

الشكل 1-2-10
جرح بعد خياطة بدئية تهدف «إغالق الفتحة» بدون تنضير.

الشكل 2-2-10
إزالة القطب :خروج القيح .Pus

 -١التنضير  Debridementمصطلح فرنسي األصل ،كان يعني إزالة تض ّيق ،أو اإلطالق ،وبالتالي التصريف وتخفيف اإلجهاد
بواسطة الشق .أما الكلمة اإلنكليزية « »excisionفهي تعني االستئصال أو القطع .حدث اختالط فـي االصطالحات فـي مؤمتر
احللفاء اجلراحي لدراسة جروح احلرب املنعقد فـي باريس عام  ،1917وأصبح التعبير التاريخي الفرنسي يعني استئصال
اجلرح ۔ إزالة األنسجة امليتة ۔ للجراحني املتحدثني باإلنكليزية .قد يحدث سوء فهم إضافـي ألن مصطلح «استئصال» مستخدم فـي
جراحة األورام السرطانية حيث يعني « »excision en blocأي استئصال كامل الورم مع حواف واسعة من األنسجة السليمة احمليطة.
فـي هذا الكتاب ،يستخدم كل من تعبير «التنضير» و «االستئصال» بشكل معادل قابل للتبادل ،ويفهم معناهما مبثابة قطع األنسجة امليتة
أو غير العيوشة.
 -٢ألكسندر فليمينغ ( ،)1955 -1881طبيب بريطاني ،مكتشف البنسيللني.
643 – 638 :186 ;1915 Fleming A. On the bacteriology of septic wounds. Lancet

 -٣ابن سينا1036 -980( Avicenna ،هجري ) ،طبيب وفيلسوف فارسي ،مؤلف «القانون فـي الطب».
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بالرغم من تل ّوث اجلروح ،ال يبدأ اإلنتان فـي أول  6۔  8ساعات .لهذا السبب ،يُ ًح َّبذ تنضير جروح
احلرب قبل انقضاء ست ساعات ،بيد أن اإلجراء ال يتحقّق فـي معظم األحيان.
دروس القدماء للجراحني اجلدد
جروح احلرب وسخة

Dirty

وملوثة

Contaminated

من حلظة اإلصابة.

بغض النظر عن نوع السالح ،تعلو أهمية التمحيص فـي فحص املريض واجلروح.
افحص املريض:
ICRC

 الفحص األولي واإلنعاش Resuscitation؛الشكل 3-10
إصابة باأللغام األرضية املضادة لألفراد  :APLMجروح
احلرب متسخة  Dirtyوملوثة .Contaminated

 الفحص الكامل للتعرف على كافة اجلروح املفتوحة واإلصابات املغلقة.افحص اجلروح واألعضاء املتضررة
 -هل يجب إجراء عمل جراحي أم ال؛

 لتحديد األولويات إن تطلّب احلال أكثر من إجراء جراحي واحد؛ لتخطيط العملية اجلراحية.يرجى االنتباه:
يتناول الفصل الثاني عشر عالج اجلروح التي سبق تدبيرها بشكل خاطئ وعالج اجلروح املهملة
.Neglected

 ٢-١٠الفحص الكامل
تشمل كافة اجلروح أذي ًة فـي األنسجة الرخوة ،وقد يضاعف ذلك فـي العديد منها أذي ٌة فـي البنى
األخرى .تكثر اجلروح املتع ّددة بني جروح احلرب كما تتعدد مرض ّياتها :يسع انفجار قنبلة أن
يس ّبب فـي آن واحد إصابة نسف أولية  ،Primary blast injuryوإصابة نافذة بالشظايا املعدنية
 ،Penetrating metallic fragmentsورضوح كليلة  Blunt traumaوحروق .ويكتسي الفحص
الدقيق والكامل للمريض أهمية لتحديد موضع كافة اجلروح املوجودة وحجمها ،من أجل حتديد
اجلروح التي تتطلب اجلراحة ،وتخطيط أفضل تسلسل لعمليات اجلراحة.

دخول
فوهة خروج
H. Nasreddine / ICRC

الشكل 4-10
فوهات دخول وخروج صدرية بطنية :ف ّكر من وجهة نظر
تشريحية.

كما ذكرنا فـي الفصل الثامن ،يجب أن يحاول اجل ّراح حتديد مسار املقذوف .قد يخترق املقذوف
أجزاء اجلسم ويخرج منها ،كما ميكن أن يبقى املقذوف حبيساً بدون مخرج .قد توجد فوهة
الدخول وفوهة اخلروج على مستوى واحد أو على مستويات مختلفة .يجب أن يتصور اجل ّراح
البنى التشريحية املوجودة على طول املسار احملتمل للمقذوف ،وقد يعبر املسار ح ّيزاً جوفياً
حيوياً :الدماغ ،الصدر ،أو البطن .يجب أن يف ّكر اجل ّراح من وجهة نظر «تشريحية .»Anatomic
قد يكشف الفحص عن تورم متوتر ممض فـي جرح رصاصة اخترقت الربلة وخرجت منها،
مما يدل على ورم دموي وأذية عضلية شديدة .خالف ذلك ،تشير فوهتا الدخول واخلروج
املذكورتان ،إن رافقتهما أنسجة لينة ومرخية ،إلى إصابة طفيفة .يجب أن يفكر اجل ّراح من
وجهة نظر «مرضية .»Pathologic

يجب التعرف على الكسور واألذيات الوعائية والعصبية احمليطية .إن حدث تأخير فـي
اإلخالء ،قد يسمع الطبيب لغطاً  Bruitأو نفخ ًة وعائية  Vascular murmurويالحظ رعشة
 Thrillعند املصاب ،مما يشير إلى أم دم كاذبة  Pseudoaneurysmأو إلى ناسور شرياني
تفحص الوظائف احلركية واحلسية احمليطية .يحدث االرجتاج
وريدي َّ .Arteriovenous fistula
العصبي  Neurapraxiaأكثر من انقطاع أحد األعصاب.
يُفتَ َرض أن الفحص األولي للمسلك الهوائي والتنفس والدوران أ ّدى إلى التعرف على كافة
جس  Palpationكامل اجلسم فـي الفحص
إصابات األعضاء احليوية .مع ذلك ،قد يكشف ُّ
ً
الكامل عن فوهة دخول صغيرة لشظية صغيرة جدا نافذة اخترقت السحايا  Meningesأو
اجلنب  Pleuraأو البريتوان  Peritoneumبدون أن تؤثر فوراً على الوظائف احليوية.
قد يتطلب التقيي ُم الكامل إجرا َء التصوير الشعاعي ،باستثناء جروح األنسجة الرخوة املخت َرقة
من جانب جلانب التي ال تتطلب التصوير الشعاعي .يجب تصوير منطقة جسمية واحدة فـي
أعلى فوهة الدخول وفوهة اخلروج وفـي أسفلها.
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ّ
يدل تشوه الرصاصة أو تشظيها إلى «وابل جسيمات رصاصية »Shower of lead particles
على وجود أذية نسيجية شديدة (األشكال  ،35-3 ،5-10و .)5-4يجب االنتباه إلى انعدام
ظل عدد من األجسام الغريبة إزاء األشعة :نذكر منها قطع األحذية واملالبس والطني وأوراق
الشجر والعشب ،وشظايا البالستيك من األلغام األرضية على سبيل املثال .من جهة أخرى ،قد
يصعب متييز املقذوف عن عتامة شعاعية طبيعية لبعض املعالم التشريحية (األشكال 2-4-8
و .)1-9-14تشير ش ّدة تفتّت العظم إلى وجود أذية جسيمة فـي األنسجة الرخوة .يفيد التصوير
٤
الشعاعي ،بيد أنه ليس ضرورة مطلقة لتشخيص الكسور.
R. Coupland / ICRC

انتبه إلى أن وجود الهواء فـي األنسجة على الصور الشعاعية ال يدل إلزامياً على الغاز الناجم
عن التهاب العضل باملطثيات  .Clostridial myositisيكثر تخلّف الهواء فـي احل ّيز األجوف
املؤقت املرافق ملقذوفات عالية السرعة ،ويتجلّى الهواء للجس ويظهر على الصور الشعاعية
داخل اللفافة  Intrafascialوالعضالت  Intramuscularفـي أنسجة سليمة تبعد بعض املسافة
عن اجلرح .يشير ذلك عاد ًة إلى وجود أذية نسيجية جسيمة .إن تشخيص الغنغرينة الغازية
 Gas gangreneتشخيص سريري وليست الصورة الشعاعية واصمة :الشكالن  6-10و.2-13

الشكل 5-10

تفتت جسيم فـي العضد Humerus
جسيمات رصاصية lead particles

طبعاً ،يسع الطبيب استخدام وسائل تشخيصية أكثر تطوراً ،إن تو ّفرت التجهيزات واخلبرات
املهنية فـي املشفى املعني.

تشظي الرصاصة.

يبدي ظاهرة «وابل
 »Shower ofبعد

 ٣-١٠حتضير املريض
االتساخ والتلوث ال يقتصران على جروح احلرب وحدها ،بل ميتدان أيضا إلى ساحات املعركة.
ال يصل اجلرحى إلى املرافق الصحية األساسية ويجب اتخاذ كافة وسائل احليطة لتحقيق
معايير النظافة األساسية .يعاني معظم املصابني من إصابات فـي أطرافهم وتستقر حالتهم
الديناميكية الدموية .يجب أن يغتسل كافة املرضى ذوي احلالة املستقرة مباء دافئ عند قبولهم،
وتُ َغ َّير الضمادات وفق ضرورة الفحص والفرز .ال يدخل مباشر ًة غرفة العمليات سوى احلاالت
اخلطيرة.
فـي غرفة العمليات ،يجب أن
يحضر اجل ّراح وضعية املريض ۔ بالتنسيق مع أخصائي التخدير
ّ
ومِ الك التمريض ۔ لتسلسل عمليات اجلراحة قبل الشروع بها .يفيد استخدام قاطع الدورة
الهوائي  Pneumatic tourniquetفـي إصابات األطراف ،خاصة قبل نزع الضماد املطبق فـي
امليدان عن إصابة يتجلّى أنها خطيرة.
ICRC

إن تع ّددت اإلصابات فـي األنسجة الرخوة ،يجب االهتمام بإصابات املظهر اخللفي
 aspectعلى اجلذع واألطراف قبل اإلصابات املوجودة على املظهر األمامي Anterior aspect
إال إن جتلّت املؤشرات السريرية الدالة على وجود إصابة وعائية .كثر «نسيان» العديد من
اجلروح اخللفية بعد طول العمل على جروح املظهر األمامي ،كما يسهل على طبيب التخدير
إنهاء العملية اجلراحية إن كان املريض فـي وضع املستلقي.
Posterior

الشكل 6-10
تظهر الصورة الشعاعية وجود هواء فـي أنسجة مريض ال
يعاني من الغنغرينة الغازية .Gas gangrene

ُغسل باملاء والصابون مساحات واسعة من اجللد
تُزال الضمادات واجلبائر بعناية حتت التخدير .ت َ
احمليط باجلروح ،مبا فـي ذلك كامل محيط الطرف أو اجلذع ،وتُستَخ َدم الفرشاة فـي ذلك ،كما
يُحلق اجللد ويُن ََّشف ،ثم ُي َسح بالبوفيدون اليودي  .Povidone iodineيُروى اجلرح بغزارة.
توضع املالءات  Sheetsاملعقَّمة فـي األماكن املع َّينة لها .ال ت ُستَخ َدم األغطية اجلراحية Drapes
مما يؤ ّدي إلى
ذات الفتحات إال فـي أصغر اجلروح وأقلّها عمقاً .يتطلب معظم اجلروح التوسيع ّ
توسيع احلقل اجلراحي.

ُتنع مخالفة قواعد النظافة األساسية وتقنية التعقيم ،باستثناء أقصى حاالت االختناق املهدد
للحياة  Impending asphyxiaأو النزيف الذي يفرغ الدم .Exsanguinating haemorrhage

 -٤ترتب على العديد من فرق جراحة اللجنة الدولية العمل فـي حاالت طارئة بدون معدات التصوير الشعاعي.

ICRC

يُروى اجلر ُح بعدذاك مجدداً بعناية إلزالة األوساخ واحلطامات  Debrisالسطحية .فـي أحسن
الظروف ،يُ َح َّبذ استخدام محلول ملحي عقيم  .Sterile normal salineأما عند قلّة املوارد،
ميكن استخدام مياه الصنبور الصاحلة للشرب« :إن أمكن شربها أمكن ص ّبها على جرح مل ّوث».
ميكن معاجلة املياه اجلوفية مبادة هيبوكلوريد الصوديوم  Sodium hypochloriteللحصول على
تركيز  5( %0.025مل قصار  Bleachلكل لتر ماء) إن لزم.

الشكل 7-10

غسل إصابة باأللغام األرضية املضادة لألفراد APLM

اجلراحة.

قبل
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 ٤-١٠فحص اجلرح
بعد الفحص األولي الدقيق جلسم املريض ،قد يتطلّب التقييم الكامل للجرح أو للجروح
استكشاف داخل اجلرح باإلصبع ،فـي غرفة العمليات بعد تخدير املريض .نظراً النتشار فيروس
نقص املناعة املكتسبة  ،HIVوالتهاب الكبد  Hepatitis Cو  ،Bيجب أن يتوخى اجل ّرا ُح احلذر لكي
ال يصاب بجرح عند مالقاة حواف عظمية حادة.
ICRC

الشكل 8-10
استكشاف اجلرح باإلصبع.

دروس القدماء للجراحني اجلدد
أفضل أداة الستكشاف اجلرح هي إصبع اجل ّراح (احملم ّية).
يرتبط العمل اجلراحي الالزم لعالج اجلرح مبوقعه وبحجمه :أي مبوقع الضرر النسيجي وبأبعاده.
تتيح معرفة الباليستيات فهم احتماالت اجلرح فقط ،بيد أن معرفة تف ُّوق قدرة بعض األسلحة فـي
إحداث اجلروح ال تساعد اجل ّراح فـي تقييمه .باستثناء األلغام األرضية الناسفة املضادة لألفراد ،ال
فائدة عملية ملعرفة نوع السالح املس ّبب لإلصابة .تكثر اجلروح الناجمة عن رصاصات كاملة الغالف
املعدني ُتدِ ث ،إثر ارتدادها ،إصابات كبيرة مشابهة لرصاص دوم-دوم (انظر الفصل الثالث).
أهم مواقع الضرر النسيجي فـي اجلرح هو احل ّيز األجوف الدائم ،بيد أن تبديد طاقة املقذوف
ّ
مما يس ّبب «موزاييك الضرر النسيجي
يتفاوت على طول املسار كما يتفاوت
حتطم األنسجةّ ،
 .»Mosaic of tissue damageكما يسع اإلصابة أن متتد إلى أماكن بعيدة من ج ّراء إجهادات
الشد  Stretchوالقص  Shearالناشئة أثناء التج ّوف املؤقت :النخر اإلفقاري Ischaemic
 necrosisاملتأخر فـي جدار األعضاء املج ّوفة  ،Hollow organsأو انفصال البطانة الوعائية
 Intimal detachmentواخلثار الوعائي  Vascular thrombosisفـي أوعية تبدو سليمة من
اخلارج .كما يجب النظر فـي الفترة املنقضية بني اإلصابة وبني العالج ،وفـي احتمال بداية اإلنتان.
ال تتطابق أبداً جروح احلرب ،حتى إن جنمت عن السالح عينه.
فن يكتسبه اجل ّراح بالتجربة .جتدر اإلشارة إلى ضرورة تفادي معاجلة
تقييم الضرر النسيجي ٌّ
مما يسبب اإلنتان وقد ينتج عنه املوت ،وتفادي املبالغة فـي عالجها– ،
اجلروح أق ّل من اللزومّ ،
مما يؤدي إلى فرط ضياع أنسجة صحيحة وإلى عجز إضايف.

بيد أن هذا الفن يعتمد على أساس علمي .تصنِّف منظوم ُة الصليب األحمر لتقييم اجلروح
 RCWSاألسلح َة النافذة بني فئات مختلفة ارتباطاً بدرجة الضرر النسيجي (الدرجة) وبالبنى
املصابة (الفئة) .تساهم منظومة التقييم املذكورة فـي حتديد مدى اجلراحة الالزمة .الفحص
الدقيق هام ألن بعض اجلروح ال يتطلب االستئصال  Excisionاجلراحي.

 ٥-١٠العالج اجلراحي
ُترى جراحة اجلروح اجلسيمة على مرحلتني:
تنضير اجلرح  ،Wound debridementمع ترك اآلفة كاملة الفتح بدون أي خياطة للجلد أو
للبنى العميقة.
اإلغالق البدئي اآلجل

Delayed primary closure

بعد  4أو 5أيام.

يتخــذ عــاج معظــم جــروح احلــرب جراحيـاً صيغــة مرحليــة تشــمل إجراءيــن رئيســيني ،أولهمــا التنضيــر
 Debridementأو اســتئصال  Excisionاجلــرح .ويبقــى اجلــرح النــاجت بــدون خياطــة .ثــم يخضــع اجلــرح
املفتــوح إلــى اإلغــاق البدئــي اآلجــل  Delayed primary closureبعــد  4۔ 7أيــام ،عنــد هبــوط مرحلــة
نضــح االلتهــاب الرضحــي  Exudative phase of trauma inflammationوبدايــة املرحلــة التكاثريــة
 .Proliferative phaseعملي ـاً ،يُجــرى اإلغــاق البدئــي اآلجــل  Delayed primary closureبعــد  4۔ 5
أيــام .وقــد يتخــذ اإلغــاق شــكل خياطــة مباشــرة بســيطة ،أو قــد يتطلــب تقنيــات مع ّقــدة مثــل التطعيــم
 Graftingوإعــادة الترميــم ( Reconstructionانظــر الفصــل احلــادي عشــر).
216

التدبير الجراحي لجروح الحرب

 ١-٥-١٠تقنية تنضير اجلرح
املبادئ األساسية فـي تنضير اجلروح:
 -١أوقف النزيف.

 -٢أجنز البضع الكافـي فـي اجللد واللفافة fasciotomies

 -٣أزل األنسجة امليتة والشديدة
للوقاية من اإلنتان وللسيطرة عليه.
 -٤أترك اجلرح مفتوحاً-بدون خياطة.

.Adequate skin incision and

Dead and severely contaminated tissues

التل ّوث

 -٥أ ّمن استعادة الوظيفة الفيزيولوجية .Physiological function

 -٦تعامل برفق وعالج األنسجة باحترام ،كالعادة املتّبعة.

السيطرة على النزيف هي أولى األولويات .فـي اجلروح الكبيرة الشديدة النزف ،يحظر متاماً
تثبيت امللقط فـي أعماق اجلوف املمتلئ بالدم دون حتقق من مصدر النزف .يجب تسليط ضغط
ُ
مباشر موضعي أثناء تطبيق السيطرة القاصية  Distalوالدانية  Proximalعلى األوعية بعد
الكشف اجلراحي املعياري.
لتدبير اإلصابات الوعائية ،انظر اجلزء الثاني.

بعد النزيف ،يشكل اإلنتان أكبر خطر على املريض .يتطلب اإلنتا ُن اجلراحي بيئ ًة لينمو عليها،
وهي فـي جروح األسلحة مزي ٌج من العضالت امليتة ومن الورم الدموي والشظايا العظمية واجللد
امللوث واألجسام الغريبة (قطع ألبسة أو أحذية ،طني ،حصى ،أوراق ،غبار ،املقذوف ،الخ،).
تضاف إليها فـي بعض األحيان قطع عظمية خارجية املنشأ (شظايا عظمية آتية من جرح
فـي مكان آخر من جسم اجلريح أو من شخص آخر ،ويس ّبب نفا ُذها مبثابة مقذوفات ثانوية
جرحاً جديداً) .تشاهد اإلصابات الناجمة عن الشظايا العظمية اخلارجية املنشأ فـي انفجارات
القنابل واأللغام األرضية املضادة لألفراد.

تنضي ُر  Debridementاجلرح عملي ُة قص كافة األنسجة امليتة واملتضررة ،الكثيرة التلوث
بالبكتيريا واحلطام  .Debrisتترك هذه العملية مساح ًة من األنسجة السليمة جيدة التروية،
قادر ًة على مقاومة التلوث السطحي املتبقي ،شرط أال يُغلَق اجلر ُح .بيد أن فرط استئصال
األنسجة السليمة يرفع إمكانية التشوه والعجز.
يتطلب عم ُل أوعية اجلرح الدموية  Vascularisationوجودةُ تز ّوده باألوكسيجني
إزال َة اإلجهاد  Relief of tensionداخل اجلرح وتأمني جودة صرف  Drainageالرشاحة
االلتهابية  .Inflammatory exudateتُ َو َّفر هذه الشروط ببضع  inciseاجللد واللفافة بصورة
مواتية وبترك اجلرح بدون خياطة.

Oxygenation

يعتمد تنضير

Debridement

اجلرح على الشق

Incision

١٠

واالستئصال .Excision

تكفـي مجموعة أدوات أساسية ملعظم احلاالت :مشرط  ،Scalpelمقص ميتزينباوم
( scissorأنسجة) ومقص مايو ( Mayo scissorخياطة) ،ملقط تسليخ مسنن Toothed dissection
 ،forcepsملقط تشريح غير مسنن  ،Non-toothed anatomic forcepsمجرفة عظمية Bone
 6 ،curetteمالقط قاطعة للنزف  ،Haemostatsومب ّعدات  .Retractorsاإلنفاذ احلراري Diathermy
غير ضروري ،يفضل استخدام اخليوط القابلة لالمتصاص .Absorbable ligature
Metzenbaum

بالنسبة للج ّراح الشاب ،أو جل ّراح عدمي اخلبرة باجلروح احلربية ،يُ َف َّضل استئصال اجلرح
طبقة تشريحية تلو األخرى ،ابتدا ًء باألنسجة السطحية وانتقاالً إلى األعمق منها ،لرؤية البنى
التشريحية واملرضية بوضوح .فـي كافة األوقات ،يجب أن يستبق اجلراح البنى التشريحية
كل من الضرر النسيجي ،والورم الدموي ،والوذمة تعديل التشريح املرئي
املوجودة .يسهل على ٍ
وإخفاء بنى هامة.
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 ٢-٥-١٠اجللد

F. Jamet / ICRC

فوهة دخول

الشكل 1-9-10
املريض  :Xفوهة دخول على الفخذ  ،Thighاملظهر األمامي.

Skin

اجللد مرن ،جيد التروية الدموية ،عالي املقاومة إزاء الضرر ،كما يتمتّع بعيوشية  Viabilityممتازة.
ستأصل سوى اجللد املطحون أو املهروس .Grossly pulped
يُ َح َّبذ احلفاظ عليه فـي املعاجلة .ال يُ
َ
كل من مواقع الدخول واخلروج.
عاد ًة ،ال يلزم إزالة أكثر من  2۔ 3مليمتر من احلواف اجللدية فـي ٍ
يتبع ذلك شق  Incisionاجللد السليم حسب الضرورة إلتاحة الوصول إلى أعماق اجلرح
(الشكل  .)2-9-10قد تخفـي فوهات الدخول واخلروج الصغيرة أذي ًة داخلية واسعة .أكثر
األخطاء انتشاراً هي محاولة استئصال  Excisionاجلرح عبر فوهة دخول أو خروج صغيرة .فـي
األطراف ،يجب الشق  Incisionوفق احملور الطولي شرط تفادي الشق  Incisionاملباشر فوق
العظم القريب وإتباع احلني بالطريقة املعتادة عند ثنيات العطف .Flexion creases
أكثر األخطاء انتشاراً هي محاولة استئصال  Excisionاجلرح عبر
فوهة دخول أو خروج صغيرة ،أو فتح شق  Incisionأقصر من الالزم.
ال يقتصر نفع توسيع جرح اجللد على حتسني الرؤية ،بل يتيح أيضاً تخفيف الضغط عن
األنسجة العميقة بصورة مواتية ويسهل تصريفها الالحق.

٣-٥-١٠

النسيج الشحمي حتت اجللد Subcutaneus fat

F. Jamet / ICRC

تتمتع األنسجة الشحمية املوجودة حتت اجللد بتروية ضعيفة ومبيزة الصقة تسهل ثبات
امللوثات .يجب استئصال شريط وافر فـي هذه الطبقة ،مبا يقارب  2۔ 3سم حول كامل محيط
اجلرح الرضحي األصل.

الشكل 2-9-10
املريض  :Xمتديد طولي للشق اجللدي.

 ٤-٥-١٠اللفافة والصفاق

Fascia and aponeurosis

كما يجب تشذيب اللفافة املمزقة  .Shreddedفقد تكون هناك كتلة كبيرة من العضالت املتضررة
حتت ثقب صغير فـي اللفافة .بالتالي ،يجب فتح احلجرة العضلية بإجراء شق كبير فـي اللفافة
العميقة  Deep fasciaاملوازية لأللياف العضلية على طول الشق اجللدي (الشكل  .)3-9-10تتيح
هذه اخلطوة األساسية حركة املباعدة الواسعة العميقة الالزمة لكشف أعماق اجلرح .قد يلزم األمر
إضافة شقوق عرضية فـي اللفافة العميقة لتحسني إمكانية الوصول املذكور.
يسهل ظهور متالزم َة احلجرات  Compartment syndromeإثر الوذم ُة التي تلي الرضوح النافذة،
مما يهدد الدوران املوضعي ويؤدي بالتالي إلى تنخر  Necrosisالعضالت .يُت َرك الشق Incision
فـي اللفافة مفتوحاً إلتاحة تو ّرم العضالت املتوذمة  Oedematousواحملتقنة  Congestedبدون
إجهاد  ،Tensionلتفادي التأثير على التروية الدموية ولتحسني صرف  Drainageالرشاحة
االلتهابية  Inflammatory exudateوالورم الدموي .Haematoma
فـي عملية تنضير  Debridementاجلرح ،بعد السيطرة على النزف
الدموي ،تعطى األولوية إلزالة اإلجهاد عن األنسجة
.tissue tension

The relief of

F. Jamet / ICRC

الشكل 3-9-10
املريض  :xفتح اللفافة على طول الشق اجللدي .أنظر
العضالت املتكدمة والعضالت النخرية .Necrotic muscle

يظل استخدام اإلصبع املوضوع فـي قفاز فـي أعماق اللفافة أفضل مسبر وألطفهم لتتبع املسار ولتقدير
امتداد الضرر .نذ ّكر مجدداً بضرورة االنتباه اخلاص إلى حواف العظام املكسورة حل ّدة نصالها.
َبضع اللفافة Fasciotomy
قد تظهر متالزمة احلجرات  Compartment syndromeفـي أي ح ّي ٍز لفافـي  ،Fascial spaceبيد أن
معظم احلاالت املشاهدة ظهرت فـي أسفل الساق .يجب توخي احلذر عند معاينة جرح نافذ حتت
الركبة ،سواء رافقه كسر فـي الظنبوب  Tibiaأو لم يرافقه ذلك.
إن رجح وجود متالزمة احلجرات  ،Compartment syndromeيجب
اإلسراع بتخفيف الضغط .Decompression
ملعلومات عن تقنية بضع اللفافة  ،Fasciotomyانظر اجلزء الثاني.

218

التدبير الجراحي لجروح الحرب

 5-5-10العضالت

Muscle

تو ّفر العضالت امليتة أفضل بيئة لنمو اإلنتانات املطثية  ،Clostridial infectionالتي تؤدي إلى
الغنغرينة الغازية  Gas gangreneأو إلى الكزاز  ،Tetanusكما توفر الغذاء لنمو العديد من
أنواع البكتيريا .يجب فتح مسار املقذوف عبر العضالت ،طبقة تلو األخرى ،لتحقيق الفحص
البصري الصحيح .تتم ّيز بأهمية حيوية عملية استئصال كافة العضالت الشديدة التلوث Grossly
 ،contaminatedاملتنخرة  Necroticبوضوح واملنفصلة  ،Detachedالتي ّ
تبطن مسار املقذوف.
يجب إزالة كافة العضالت امليتة أو العضالت الشديدة التلوث
.Heavily contaminated
حتذير

تتقلّص العضالت املقطوعة بكامل عرضها وتبتعد عن ح ّيز اجلرح األجوف .يجب العثور على
العضالت املنكمشة ملعاينتها واستئصالها .أثناء استقصاء اجلرح ،يجب تفادي قص العضالت
غير املصابة (أي تفادي قص العضلة على كامل عرضها).
بيد أن التنخر  Necrosisال ينشأ فـي كافة العضالت املصابة .كيف من ِّيز بني عضالت مصابة
قابلة لاللتئام وبني عضالت غير عيوشة؟ تقليدياً ،نعود إلى املعايير األربعة املم ّيزة لعيوشية
 Viabilityالعضالت:
 االتساق ،Consistency القلوصية ،Contractility -النزف الشعري .Capillary bleeding

الشكل 4-9-10
املريض  :Xبعد فتح ح ّيز اجلرح األجوف فتحاً كام ً
ال
واستئصاله.

F. Jamet / ICRC

 -اللون ،Colour

يجب استئصال كافة العضالت التي ليست سليمة وحمراء ،التي ال تتقلص عند القرص ،وال
تنزف عند القطع ،حتى الوصول إلى عضالت سليمة قلوصة نازفة.
بيد أن االلتباس قد يظهر بسبب بعض التغيرات املرضية املشروحة أدناه.
كما ذكرنا فـي الفصل الثالث ،أثبتت الدراسات الباليستية وجود تقبض وعائي Vasoconstriction

شديد وعابر يدوم عدة ساعات ،يتلوه تب ُّيغ  Hyperaemiaتفاعلي موضعي مي ّيز االستجابة
االلتهابية .بالتالي ،ال نضطر دائماً ملتابعة عملية «القطع حتى النزف» .لذلك ،يجب أن ينتبه
اجل ّراح إلى طول الفترة املنقضية بعد اإلصابة.

١٠

بيد أن االستئصال اجلزئي  Minimal excisionيؤدي فـي كثير من احلاالت إلى تنخر Necrosis

العضالت ،وفق إثبات معاينة اجلرح بعد عدة أيام .ال تتضح فوراً بعض اإلصابات التي ال ميكن
تداركها .يتطور اجلرح وتشير تغيراته إلى مختلف مراحل «تاريخ حياة اجلرح» ٥ويجب أن يفهمها
اجل ّراح فهماً جيداً.

كما يجب أن يفهم اجل ّراح أن الصدمة  Shockأو استخدام املضغط  Tourniquetقد يغير
لون العضلة وقدرتها على النزف ،وأن القلوصية  Contractilityتتأثر بانخفاض احلرارة
 Hypothermiaومبواد التخدير املسببة للشلل .Paralysing anaesthetic agents

ترتبط املعايير األربعة املذكورة بالناظر إلى اجلرح كما ترتبط بخبرة اجل ّراح ،بيد أنها تبقى
رغم ذلك أفضل مقياس سريري متوفر .يجب تفحص لون العضلة واتساقها  ،Consistencyأي
بنيتها النسيجية .لفحص القلوصية ،يجب التقاط كتالت عضلية يقارب حجمها  2سم 3وقرصها
بامللقط ،وإن لم تتقلص تُستأصل باملقص أو بالسكني .انتبه إلى نزيف مقطع الكتلة العضلية .إن
فاق القطع حجم  2سم 3فقد يؤدي ذلك إلى إزالة أنسجة سليمة لم يقصد إزالتها .ويكمن سر
النجاح فـي دقة تنفيذ التقنية.
يجب استئصال اللفافة بني العضلية  Intramuscular fasciaإن كانت ملطخة بالدم وملوثة.

-٥

Pearson W. Important principles in the drainage and treatment of wounds. Lancet 1917; 189: 445 – 450.
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الورم الدموي Haematoma

يشير عاد ًة وجو ُد ورم دموي  Haematomaكبير إلى تضرر وعاء دموي رئيسي .قد ينتج عن
التحضر للسيطرة على األوعية قبل
إزاحة الورم الدموي ضياع دموي كبير ومفاجئ .يحسن
ّ
إزالة الورم الدموي .عند استخدام قاطع دورة هوائي  ،Pneumatic tourniquetيجب التأكد من
التع ّرف على البنى التشريحية.

العظم والسمحاق

Bone and Periosteum

ميتاز نظام أوعية هافرس  Haversian vascular systemفـي العظم بسرعة عطبه .إن الشظايا
العظمية غير املتصلة بالسمحاق أو بالعضالت قط ٌع منفصلة عن العظم احلي ويجب إزالتها،
بينما يجب االحتفاظ بكافة القطع العظمية التي مازالت متصلة بها .يجب جتريف العظم املفتوح
اللب  Exposed medullary boneحتى الوصول إلى منطقة النقي .يجب تنظيف كل عظم يبقى
فـي مكانه إلزالة العضالت امليتة واألجسام الغريبة ،وت َّ
ُشذب نهايات العظم املتّسخة مبلقط قضم
العظم ( Bone-nibbling forcepsاملقراض العظمي) .ال يتمتّع عيب العظم باألهمية فـي هذه
املرحلة ،بل ميتاز اجلرح بأعلى األهمية ،ويجب تأمني كافة وسائل احليطة لتفادي اإلنتان إذ
يؤدي تطور اإلنتان إلى فقد حجم أكبر من العظم .إن خط َر عدم التحام العظم إثر إزالة شظايا
عظمية متعددة خط ٌر مبالغ فيه.

H. Nasreddine / ICRC

H. Nasreddine / ICRC

H. Nasreddine / ICRC

الشكل 1-10-10
املريض  :Yجرح رصاصة فـي الذراع والصدر.

الشكل 2-10-10
املريض  :Yبعد فتح مسار اجلرح.

الشكل 3-10-10
املريض  :Yالقطع العظمية املنفصلة بعد إزالتها.

من جهة أخرى ،إن السمحاق  Periosteumنسي ٌج مقاوم وغني بالتروية الدموية :يلعب لذلك الدور
األساسي فـي تكوين العظم اجلديد .وينبغي التحفظ فـي استئصاله واقتصاره على احلواف الصريحة
االتساخ والتل ّوث.

تعتمد اللجنة الدولية استخدام أبسط وسيلة فـي تثبيت الكسور عند التنضير  Debridementاألولي،
تتخذ عاد ًة شكل جبيرة خلفية من جبس باريس ( Plaster of Paris (PoPأو شكل من أشكال الشد
الهيكلي  .Skeletal tractionيندر لزوم التثبيت اخلارجي  External fixationفـي هذه املرحلة ومتنع
اللجنة الدولية استخدام التثبيت الداخلي  Internal fixationفـي معاجلاتها .يُتَّخذ القرار فـي شأن
تثبيت العظام نهائياً عند مرحلة إغالق اجلرح البدئي اآلجل .Delayed primary closure
ملعلومات وإرشادات عن مختلف تقنيات تثبيت الكسور وإصالح العيوب العظمية ،انظر اجلزء الثاني.

٨-٥-١٠

الشرايني ،األعصاب واألوتار Arteries, nerves and tendons

وفق ما ذكرنا سابقاً ،يجب التحكم بالنزيف إن أُصيب شريان رئيسي فـي أحد األطراف ويجب إصالح
الشريان فوراً أو استبداله بطعم من الوريد الصافن  Saphenous veinأو دعمه بأنبوب ستنت Stent
مؤقت للمحافظة على الطرف .يجب أن يتـن ّبه اجل ّراح بشكل خاص إلى احتمال وجود إصابة وعائية
فـي جوار الكسور الشديدة التفتّت املتع ّددة الشظايا.
األعصاب الكبيرة القط َع ،بيد أنها
يجب احلفاظ على كافة األعصاب على أطول امتداد ممكن .تقاوم
ُ
قد تعاني من االرجتاج العصبي  .Neurapraxiaتكثر احلاالت التي تنفرد فيها األعصاب ،بني البنيات
األخرى ،بالبقاء وفـي اجتياز ح ّيز اجلرح األجوف .إن ثبت تض ّرر األعصاب ،يجب تسجيل موقع
الضرر ودرجته .ميكن وضع قطبتني ،بخيوط غير قابلة لالمتصاص  ،Non-absorbableعلى النهايتني
الدانية  Proximalوالقاصية  Distalوش ّدهما معاً لتسهيل التع ّرف عليهما فـي عملية جراحية تالية.
يجب استقصاء األعصاب املتضررة أثناء تنضير اجلرح فـي كافة احلاالت التي ال تتطلب فتح سطوح
نسيجية سليمة.
يجب تشذيب األوتار ويجب االقتصار على إزالة األلياف الشديدة التحطيم .أما األوتار املقطوعة ،إن
كانت هامة وتتطلب إصالحاً الحقاً ،فيجب تعليمها بقطبة غير قابلة لالمتصاص Non-absorbable
شأنها شأن األعصاب.
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يجب االمتناع عن محاولة اإلصالح البدئي  Primary repairلألوتار أو األعصاب ،ألن جناح
مرجح فـي جروح شديدة التلوث .وال يؤدي فشل اإلصالح الفوري إال لتعقيد
تلك احملاوالت غير ّ
فضل
اجلهود الالحقة .كما أن عملية اإلصالح تتطلب الوقت والطاقة فـي «وقت غير مناسب» ،ويُ َّ
َّ
مخططة اختيارية .رغم ذلك ،يجب حماية األعصاب واألوتار من
تناولها الحقاً مبثابة إجراءات
طول الكشف وت ّ
ُغطى بالشرائح العضلية أو اجللدية أو بالضمادات املبلّلة .Wet dressings
ملعلومات عن تقنيات إصالح الشرايني واألعصاب واألوتار ،انظر اجلزء الثاني.

 ٦-١٠الرصاصات املتبقية وشظاياها
Retained bullets and fragments

ال ّ
شك فـي وجوب إزالة املقذوف الذي يصادفه اجل ّراح إ ّبان التنضير ،لكن يجب االمتناع عن
ً
ٍ
معي .فـي سائر الظروف ،هنالك حالتان تتطلبان
تسليخ األنسجة السليمة بحثا عن
مقذوف ّ
إزالة الرصاص والشظايا فوراً ،وترتبط احلالتان املذكورتان مبخاطر ومبضاعفات مع ّينة مثبتة.
املقذوف موجود فـي مفصل زليلي  .Synovial jointتس ّبب القطع ُة املعدنية فـي وقت الحق
َ
األل َم والعج َز
وهالك  Destructionالغضروف املفصلي تدريجياً إثر االحتكاك امليكانيكي ،كما
ُ
املقذوف
حوى
إن
Toxicity
م
م
التس
قد تس ّبب
الرصاص  : Leadيجب إزالة املقذوف فـي سياق
ّ َ
َ
تنضير اإلصابة احلادة (الشكالن  1-11-10و.)2-11-10

ICRC

احتمال أن يسبب املقذوف تآك ً
ال  Erosionلبنية هامة (وعاء دموي رئيسي مث ً
ال) مع احتمال أن
يؤدي ذلك إلى حدوث نزيف كبير أو انصمام ( Embolizationالشكالن  1-12-10و.)2-12-10
إذا اشتبه اجل ّراح بوجود أم دم كاذبة  Pseudoaneurysmأو ناسور شرياني وريدي Arterio -
 ،venous fistulaوجب عندئذ أن تشمل العملي ُة اجلراحية لعالج تلك املرضيات ،إزال َة اجلسم
الغريب املوجود.

ICRC

يرتبط إجراء اإلزالة املذكور ،سواء كان إجراء فوريا أو إجراء اختياريا مقررا ،باملوقع التشريحي
الدقيق وبالبنية املهددة ،باستقرار حالة املريض الديناميكية الدموية ،بتو ّفر املع ّدات التشخيصية
واجلراحية ،وخاص ًة بخبرة اجل ّراح .يجب موازنة مخاطر إجراء جراحي كبير (إزالة الرصاصة
من املنصف  ،Mediastinumمن الدماغ ،الخ ).عالي املراضة (خاصة حتت أيدي غير خبيرة)
مقابل فوائده ،بينما ينخفض مع ّدل حدوث املضاعفات :ملعرفة املزيد عن االستطبابات
والتفصيالت انظر الفصل الرابع عشر.
الشكالن  1-11-10و2-11-10
رصاصة متبقية فـي مفصل الورك .Hip joint

F. Irmay / ICRC

F. Irmay / ICRC

الشكالن  1-12-10و2-12-10
رصاصة متبقية فـي املنصف العلوي .Upper mediastinum
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 ٧-١٠مظهر اجلرح بعد العمل واإلرقاء
Final look and haemostasis

F. Jamet / ICRC

يجب مباعدة حواف اجلرح وإزالة اخلثرات الدموية واألوساخ وشظايا املقذوف من أطراف
اجلرح وأعماقه .يؤ ّمن اإلرواءُ  Irrigationاللطيف الغزير اخلفيف الضغط ،مبحلول ملحي
نظامي  ،Normal salineغس َل ما تبقى من احلطام  Debrisواخلثرات  Clotsفـي هذه املرحلة
كما يخ ِّفف احلمل البكتيري املوجود .تو ّفر قنينة بالستيكية مثقوبة فـي أعالها ،عند عصرها
باستخدام اليدين معاً ،ضغطاً كافياً .ارتباطاً بحجم ح ّيز اجلرح األجوف ،تُستخ َدم كمية من
احمللول امللحي  Salineتتراوح بني لتر واحد وثالثة لترات .قد تتطلب الكسور الواسعة املعقّدة
كم ّي ًة أوفر من ذلك حتى يتخذ مظهر اجلرح مظهراً «نظيفاً».

الشكل 13-10
املريض  :Xاملظهر النهائي جلوف اجلرح.

يُؤدي التنظيف املذكور إلى تبيان كافة البنى املوجودة فـي جوف اجلرح فتصبح مرئية ومحددة
املعالم (الشكل  .)13-10يُ َح َّبذ أن يستكشف اجل ّرا ُح اجلر َح بعناية باستخدام إصبعه للتع ّرف
على أي جسم غريب أو على امتدادات جرحية غير متوقعة.
 -ال تفتح سطوح جديدة فـي األنسجة السليمة.

 ال تستكشف بدون ضرورة بحثاً عن الشظايا املعدنية. انزع قطع املالبس واألوساخ والقطع النباتية املدفوعة إلى داخل اجلرح.بعد إزالة قاطع الدورة الهوائي  ،Pneumatic tourniquetيجب التح ّكم بالنزيف بتسليط الضغط
الكي
بالشاش وبخيوط رفيعة قابلة لالمتصاص  .Fine absorbable ligaturesيُ َف َّضل جتنب
ّ
الكهربائي ( Electric cauteryاإلنفاذ احلراري  )Diathermyألنه يخلّف نسيجاً ميتاً محروقاً،
يؤذي اجلريح أكثر من العقدة القابلة لالمتصاص .Absorbable knot

F. Jamet / ICRC

الشكل 14-10
املريض  :Xيُت َرك اجلر ُح مفتوحاً.

يجب ترك اجلرح مفتوحاً فتحاً كام ً
ال (الشكل  .)14-10ال فائدة من «وضع بضعة قطبات»
ً
إلغالق اجلرح جزئياً أو» لتقريب احلواف قليال» .إذ يخالف ذلك هدف تخفيف الضغط عن
كامل اجلرح وتصريفه ،خاص ًة ألن تط ّور الوذمة التفاعلية  Reactive oedemaيح ّول القطبة
الرخوة إلى قطبة مشدودة .زد إلى ذلك أن اجلرح قد يبدو نظيفاً بيد أنه غير عقيم .يبقى
فـي اجلرح العديد من البكتيريا ومن احلطام  ،Debrisوال يتم التخلص منها إال ضمن النضح
االلتهابي الرضحي التالي  Post-traumatic inflammatory exudateإن كان نزحه مناسباً.
هل يتطلّب األمر وضع منزح Drain؟ ال حاجة للمنزح  Drainإذا كان اجلرح قليل العمق وإن بقي
مفتوحاً متاماً .إن ُو ِج َدت جيوب عميقة فـي اجلرح ،وتع ّذر فتحها فتحاً كام ً
ال بسبب معوقات
تشريحية ،قد يلزم عندئذ استخدام منزح بينروز  Penrose drainأو منزح مطاطي مج َّعد
ني النزح املعاكس عبر جرح طعني فـي قسم
 .Corrugated rubber drainوقد يفوق ذلك نفعاً تأم ُ
عضوي تابع .Stab wound in a dependent part
ليست هذه اإلجراءات جديدة .إنها قواعد اجلراحة اإلنتانية  Septic surgeryالواردة فـي
النصوص املرجعية اجلراحية« .ال تغلق أبداً اجلروح املصابة باإلنتان ،ال تغلق اجلروح املل ّوثة
أو اجلروح النظيفة التي انقضى أكثر من  6ساعات بعد إصابتها .أ ّمن منهجياً تنظيف Toilet
اجلرح وتنضيره  Debridementوترويته  Irrigationباحمللول امللحي حتى ينظف اجلرح متاماً.
ثان».
أ ّمن اإلغالق البدئي اآلجل  Delayed primary closureمبثابة إجراء ٍ
قواعد قدمية للجراحني اجلدد
فـي جروح احلرب ،تُط َّبق قواع ُد اجلراحة اإلنتانية .Septic surgery

222

التدبير الجراحي لجروح الحرب

 ٨-١٠استئصال اجلرح  :Wound excisionحاالت االستثناء
 ١-٨-١٠تدبير اجلروح الطفيفة املدرجة فـي الدرجة األولى

جرح رصاصة نافذ ،صغير فوهات الدخول واخلروج (قناة جرح ضيقة) ،بدون تو ّرم األنسجة
البينية (ورم دموي  / Haematomaوذمة  )Oedemaوبال عالمات أخرى تشير إلى إصابة بنى
هامة (الشكل .)1-29-3

جروح سطحية متعددة ناشئة عن إصابة «وابل  »Pepperingشظايا شديدة الصغر ،يتجلّى انخفاض
سرعتها وطاقتها احلركية (قنبلة يدوية مث ً
ال) ،كما يظهر فـي الشكل .1-15-10

R. Coupland / ICRC

ميكن اعتماد طريقة محافظة فـي عالج العديد من جروح األنسجة الرخوة املدرجة فـي فئة الدرجة
األولى وفق منظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح  .RCWSتشمل األمثلة عن ذلك:

الشكل 1-15-10
اإلصابة السطحية بوابل من شظايا قنبلة يدوية.

ال تتطلب بعض جروح األنسجة الرخوة السطحية املدرجة فـي الدرجة األولى سوى تنظيفاً
محلياً بسيطاً .يكفـي ذلك فـي العديد من حاالت اإلصابة بجروح شظايا صغيرة منخفضة
الطاقة ،حيث تصغر بيئة تغذية اإلنتان احملتمل ،لدرجة تخ ّول آليات اجلسم الدفاعية الطبيعية
التغلّب عليها .ميكن تنظيف هذه اجلروح بالصابون واملاء ،وتطبيق ضماد بسيط مط ّهر وجاف،
ثم يُت َرك اجلر ُح الصغير مفتوحاً ليلتئم بدون التقاء حوافه .يُعتمد هذا احلل خاص ًة عند إمكان
إعطاء الصادات احليوية باكراً (انظر الفصل الثالث عشر) .أثبتت مصادر خارجية  ٦جترب َة
اللجنة الدولية فـي هذا املجال.
قد يلزم استئصال  Excisionفوهات الدخول واخلروج حتت التخدير املوضعي Local anaesthesia

ال تتجانس جروح احلرب :ال يتو ّفر عالج وحيد قابل للتطبيق على
كافة اجلروح .يجب النظر فـي درجة اجلرح وفـي فئته.

الشكل 2-15-10
لم يحدث اختراق فـي املفصل وال يوجد إصابة وعائية،
يتطلب هذا اجلرح التنظيف البسيط.

R. Coupland / ICRC

لتسهيل حرية التصريف  Drainageعن جروح سطحية أخرى من الدرجة األولى .ميكن إرفاق ذلك
بحقن محلول ملحي نظامي  Normal salineباحملقنة إلرواء  Irrigationمسار اجلرح ،مع تركيب
منزح  Drainأو بدونه .بيد أن بعض هذه اجلروح يتطلّب الكشف اجلراحي الكامل واالستئصال
 ،Excisionخاص ًة فـي حالة اإلصابة املعروفة التي تعلو فيها أهمية نوع السالح :األلغام األرضية
ُشحن
املضادة لألفراد  .APLMإذ يسع أصغر اجلروح الوخزية الناجمة عن األلغام األرضية أن ت َ
بالطني والعشب وحطام غالف اللغم ،ويجب إزالة املل ّوثات بر ّمتها (الشكل .)16-10

١٠

 ٢-٨-١٠التنضير املتسلسل ( Serial debridementاملتكرر)
فـي بعض اجلروح الكبيرة ،ال يتّضح خط التمييز  Demarcationبني األنسجة امليتة وبني األنسجة
املتض ّررة العيوشة .يثبت تاريخ حياة اجلروح أن النسيج الذي بدا نظيفاً حياً قد يصبح نخرياً بعد
بضعة أيام ،خاص ًة إن انقضى الوقت بني اإلصابة والتنضير  ،Debridementوإن قلّت خبرة اجل ّراح
بفئة اجلراحة املعنية .يُ َح َّبذ تنضير األنسجة التي يتجلّى مواتها ،وأن يُجرى االستئصال بشكل محافظ
عام ًة ،ويُعاد فحص اجلرح فـي غرفة العمليات بعد انقضاء  48ساعة.

رجح تفضيل التنضير
فـي اجليوش التي تتوفر فيها وسائل إخالء عالية الكفاءة وموارد بشرية كافية ،يُ ّ
املتسلسل فـي العالجُ .ترى العمليات فـي مشاف مختلفة ويجريها ج ّراحون مختلفون على طول سلسلة
رعاية املصابني.

ICRC

يُطلق على هذا التدبير اسم «التنضير املتسلسل  ،»Serial debridementأي استئصال  Excisionاجلرح
على مراحل متعددة ،ويُ َح َّبذ التخطيط له من البداية .يحسن أن يتّخذ اجل ّراح قراراً صريحاً« :لهذا
اجلريح ،مبا إني غير متأكد من عيوشية  Viabilityاألنسجة املتبقية ،ومبا أن فرط استئصال األنسجة
الطبيعية يسبب التشوه أو يه ّدد العمل الوظيفي ،سأجري تنضيراً آخر الحقاً» (الشكل .)17-10

الشكل 16-10
تتطلّب التنضير كافة جروح شظايا األلغام األرضية املضادة
لألفراد ،الكبيرة والصغيرة منها.

ال ميكن اعتبار التنضير املتكرر مبثابة طريقة عالج معيارية فـي حاالت اإلصابات اجلماعية وعند
ضعف قدرة اإلخالء أو انعدامها .ألنها تتطلب أعداداً مرتفعة فـي املالك وفـي املوارد لالهتمام بأعداد
اجلرحى وإلتاحة إجراء الفحص الثاني ولتأمني املتابعة .فـي معظم األحيان ،عندما يعظم عبء العمل
اجلراحي ،أو عندما تصبح احلالة العسكرية خطيرة ،ال يتسنّى تأمني التنضير املتسلسل .يجب عند
ذلك أن يجري اجل ّراح كل عملية استئصال جرح مبثابة العملية النهائية .فـي هذه احلالة ،إن ظهر الشك
فـي عيوشية  Viabilityاألنسجة ،يُ َف َّضل استئصالها.
-٦

Bowyer GW, Cooper GJ, Rice P. Small fragment wounds: biophysics and pathophysiology. J Trauma
1996; 40 (Suppl.): S159 – S164
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يجب التمييز بني التنضير املتسلسل  Serial debridementوبني استئصال غير كامل للجرح أو فشل
االستئصال  .Incomplete or failed wound excisionفـي احلالة األخيرة ،عندما يعود املريض إلى
غرفة العمليات إلجراء اإلغالق البدئي اآلجل  Delayed primary closureبعد خمسة أيام ،يتضح أن
عندئذ جاهزاً
ٍ
اجلرح يعاني اإلنتان وتوجد فيه بقايا أنسجة نخرية  .Necrotic tissueال يكون اجلرح
للخياطة بل يتطلب إعادة التنضير.
ICRC

الشكل 17-10
التنضير املتسلسل (املتكرر) جلرح كبير :يتضح اخلط
الفاصل بني األنسجة النخرية والصحيحة.

 ٩-١٠ترك اجلرح مفتوح ًا :حاالت االستثناء
وفق مجرى األمور فـي اجلراحة ،هنالك بعض احلاالت االستثنائية التي ميكن فيها ،أو يلزم فيها،
إغالق اجلرح.

 ١-٩-١٠الرأس ،العنق ،فروة الرأس واألعضاء التناسلية

تتيح عاد ًة جودة تروية الدم فـي األعضاء املذكورة ،وقلة األنسجة الرخوة فيها ،اإلغالق البدئي املباشر
فضل ترك جروحها مفتوحة إال عند ش ّدة التلوث أو عند الشك بوجود التلوث.
بعد استئصال اجلرح .ال يُ َّ
فـي جروح الفك والوجه ،تُستَثنى مخاطية الفم  Oral mucosaفـي كافة األحوال ويجب إجراء كل ما
ميكن إلغالقها بدئياً.

إن اجلروح الناجمة عن املنجل والساطور ،خاص ًة فـي الوجه أو فـي فروة الرأس ،ليست جروحاً شقّية،
بل تبدي مزيجاً من الهرس  Crushوالتشريط  .Lacerationيجد اجل ّراح نسيجاً ضاماً ملوثاً حتت
احلافة املتدلية املك ّونة من اجللد ومن اللفافة السفاقية  .Galea aponeuroticaإن لم ينقض أكثر من
 6ساعات بعد اإلصابة ،ميكن إجراء اإلغالق البدئي مباشرة بعد التنضير الكامل ،مع وضع منزح حتت
فضل ترك اجلرح مفتوحاً
اجللد  .Subcutaneous drainإن انقضى أكثر من  6ساعات بعد اإلصابة ،يُ َّ
وإجراء اإلغالق البدئي اآلجل  Delayed primary closureبعد  2۔ 4أيام.
M. Baldan / ICRC

الشكل 18-10
جرح ساطور فـي الرأس.

فضل إغالق اجلافية .Duraتندر حاالت إمكان خياطتها
أما فـي حاالت اإلصابة الدماغية النافذة ،يُ َّ
مباشر ًة ،لكن يسهل التغلب على هذه املشكلة بالترقيع بسمحاق القحف  Patch of pericraniumأو
بالسفاق  .Aponeurosisبعد تنضير جروح فروة الرأس ،يجب إغالق اجللد مباشر ًة أو باستخدام
شريحة دوارة .Rotation flap

 ٢-٩-١٠األنسجة الرخوة فـي الصدر
(جروح الصدر املاصة )Sucking chest wounds

يجب تنضير هذه اجلروح ،ولكن يجب غلق العضالت واجلنب  Pleuraغير املتضرر للحفاظ على
جوف مصلي  Serous cavityوظيفي .يجب ترك اجللد واألنسجة حتت اجللد مفتوحة ،ووضع أنبوب
صدري .Chest tube

 ٣-٩-١٠األنسجة الرخوة فـي جدار البطن

شأنها شأن جروح الصدر ،يجب استئصال اجلرح وبذل كل اجلهود املمكنة إلغالق ح ّيز البريتوان
 .Peritoneumعالوة على ذلك ،إن اشتبه اجل ّراح بوجود متالزمة احلجرات البطنية Abdominal
فضل غلق البطن مؤقتاً (كيس بوغوتا  ،Bogota bagالخ.).
 ،comparment syndromeيُ َّ
ملزيد من املعلومات عن متالزمة احلجرات البطنية ،انظر اجلزء الثاني.

 ٤-٩-١٠اليد

يجب أن يكون االستئصال شديد احملافظة ،ويجب احلفاظ على كافة األنسجة العيوشة Viable tissue

لتبسيط عملية الترميم  Reconstructionوحتسني النتائج الوظيفية .يجب ترك هذه اجلروح مفتوحة
إلجراء اإلغالق البدئي اآلجل  Delayed primary closureبعد  2۔ 4أيام .ولكن يجب تغطية األوتار
واألعصاب بأنسجة سليمة ،أو بالسدائل التدورية  Rotation flapsإن لزم األمر .ميكن إجراء اإلغالق
البدئي للجروح الصغيرة.

 ٥-٩-١٠املفاصل

يجب غلق األغشية الزليلية  .Synovial membranesإن لم يتسنّى ذلك ،يجب خياطة احملفظة Capsule

لوحدها .يبدو أن تع ّذر غلق الغشاء الزليلي
يجب ترك اجللد والعضالت مفتوحة.

Synovium

غلقاً تاماً ال يس ّبب سوى القليل من الضرر.

 ٦-٩-١٠األوعية الدموية

إن أمكن األمر ،يجب تغطية األوعية الدموية املصلّحة بدئياً ،أو املصلّحة باستخدام طعم وريدي،
بعضالت عيوشة  .Viable muscleيجب ترك اجللد مفتوحاً.
224

للتفصيالت اخلاصة بكل منطقة تشريحية ،انظر اجلزء الثاني.
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 ١٠-١٠الضمادات
بعد استئصال اجلرح بصورة مناسبة ،يجب تغطيته بضماد ماص ثخني كبير احلجم ،مؤ ّلف
من شاش جاف منفوش مق ّوى بطبقة من القطن الطبي املاص .يثبت الضماد برباط رقيق غير
محكم أو بشريط الصق ال يحيط بكامل محيط الطرف .إن كان الضماد محكم اللف حول
الطرف ،وامتأل بالرشاحة وجفّت هذه ،سلّط على الطرف تأثيراً شبيهاً باملضغط Tourniquet
 .effectيجب تفادي ّ
ّ
الدك
دك رفادات الشاش  Gauze compressesدكاً داخل اجلرح ،ألن
َ
تصريف الرشاحة االلتهابية Inflammatory
يعيق التصريف  .Drainageيستهدف التضمي ُد
 exudateخارج اجلرح إلى الضماد .ميكن تغطية األوتار واحملافظ املفصلية املكشوفة برفادات
مشبعة باحمللول امللحي .Saline-soaked compresses

ICRC

األشكال 4-19-10- 1-19-10
ضماد ثخني كبير احلجم من الشاش املنفوش مغطى برباط
مرن.

ICRC

١٠

ICRC

ICRC

يجب االمتناع عن استخدام الشاش الفازليني ،Vaseline gauze
كما يجب االمتناع عن «دك  »Packاجلرح بالشاش لتفادي تك ّون
سدادة حتول دون حرية خروج السوائل.

225

جــراحــة الـحـرب

يُح ّبذ أال تُزال الضمادات حتى فتحها فـي غرفة العمليات وحتت التخدير عند اإلغالق البدئي
اآلجل للجرح .إن ضمادات أجنحة املشفى مبثابة دعوة لظهور إنتانات املشايف .يجب أال ينقاد
اجل ّراح إلى تغيير ضماد اجلرح «إللقاء نظرة على حالته» .يعادل كل تغيير ضماد رضحاً Trauma
اللتئام األنسجة احلبيبية  Healing granulationويع ّرضها لإلنتانات املتراكبة .يكفـي النظر إلى
املريض بدالً عن ذلك :وتكون حالة اجلرح جيدة مادام املريض يبتسم ويتناول الطعام ويجلس
مرتاحاً فـي السرير.

إن امتأل الضماد والرباط بالرشاحة ،ل ِّفهما خارجياً بالقطن املاص ،أو انزع الرباط والقطن
املبلّل واستبدلهما بدون حتريك رفادات الشاش املتصلة مباشر ًة باجلرح .ال تدل حالة الضماد
على حالة اجلرح.
ُينَع تغيير ضمادات اجلروح التي تنتظر اإلغالق البدئي اآلجل  ،DPCحتى إمتام اإلغالق الفعلي.

 ١-١٠-١٠حاالت االستثناء
يتطلب النزف املستمر إعادة استقصاء فوري ،كما تتطلب ذلك التغيرات الوعائية الدالة على
نقص التروية.
عالمات اإلنتان وأعراضه الواضحة :ارتفاع درجة احلرارة  ،Feverالس ِّمية  ،Toxicityش ّدة
األلم  Excessive painوإيالم  Tendernessالضغط ،ارتفاع حرارة  Warmthمنطقة اجلرح،
االحمرار  Rednessأو ملعان  Shinyالبشرة لدى ذوي البشرة الداكنة ،الوذمة Oedema
واجلساوة  ،Indurationأو رطوبة ضماد اجلرح املقترنة برائحة كريهة .تشير هذه العالمات إلى
لزوم استئصال  Excisionجراحي إضافـي ،يجب إجراؤه فـي غرفة العمليات ال بتغيير الضماد
فـي اجلناح.
يصدر عن كافة اجلروح التي تنتظر اإلغالق البدئي اآلجل  DPCرائحة «حموضة  »Sourبعد عدة
أيام« :الرائحة الكريهة احلميدة  »Good-bad-smellاملماثلة للمنتجات النشادرية Ammoniacal
خاصة كريهة« :الرائحة
إثر انفصام بروتينات املصل .أما اجلرح املصاب باإلنتان فيتم ّيز برائحة
ّ
الكريهة السيئة .»Bad-bad-smell

 ١١-١٠مضاد الكزاز ،الصادات احليوية ،ومسكنات األلم

يجب أن يتلقى كافة املرضى أدوية الوقاية من الكزاز  .Prophylaxis against tetanusكما يجب
إعطاء  5ميغا وحدة بنسيللني  Penicillinكل  6ساعات فـي الوريد من حلظة القبول .يُح َّبذ
إتباع ذلك بالبنسيللني  Penicillinالفموي 500 ،مغ كل  6ساعات طوال خمسة أيام كاملة (انظر
الفصل الثالث عشر).
لتأمني جودة إراحة العضو املصاب ،ولتحضير املريض للعالج الفيزيائي ،يجب إعطاء املريض
مسكنات ألم جيدة (انظر امللحق -17ألف :مناهج اللجنة الدولية لتدبير األلم).

 ١٢-١٠الرعاية بعد اجلراحة

ال داعي للتذكير بأهمية الرعاية التمريضية الصحيحة بعد اجلراحة .أثبتت جتربة اللجنة
الدولية أن أهم العوامل التي حت ّد تط ّور إجراءات جراحة مشافـي اللجنة الدولية ليست خبرة
اجل ّراح التقنية بل مستوى الرعاية التمريضية بعد اجلراحة .يجب تفادي االستخفاف بهذا
العامل فـي ٍ
بلد فقير د ّمرته احلرب.

فـي كافة احلاالت التي حتقّـقت فيها أذية واسعة فـي األنسجة الرخوة ،حتى فـي غياب الكسور،
يجب تثبيت كامل الطرف لتأمني الراحة .ميكن حتقيق ذلك باستخدام جبيرة جبس باريس
 Plaster of Parisخلفية.

يجب التغلب على ر ّدة الفعل التقويضية  Catabolicالطبيعية إزاء الرضح ،وتقدمي منظومة
مغذية جيدة إلى املرضى .فـي البلدان الفقيرة ،يتلقى املشفى أعداداً من اجلرحى الذين يعانون
من سوء التغذية  .Malnutritionتؤدي هذه احلالة إلى خفض قدرة اجلسم على الشفاء وعلى
مقاومة اإلنتان.

ترتبط نتيجة االلتئام النهائي الوظيفية ارتباطاً وثيقاً بالعالج الفيزيائي الصحيح للحفاظ على
الكتلة العضلية وعلى حركة املفاصل ،ويجب بدئه باكراً مبثابة جزء من أجزاء عملية الشفاء.
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التدبير الجراحي لجروح الحرب

مبادئ التدبير اجليد للجروح
 -١االستئصال  Excisionاملؤاتي للجرح :إزالة األنسجة املتنخرة
واحلطامات امللوثة  Contaminated debrisواملواد العضوية الغريبة واخلثرات الدموية.

Necrotic tissue

 -٢التصريف  Drainageاملؤاتي للجرح :تخفيف الضغط عن اللفافة ،Fascial decompression
ترك اجلرح مفتوح بدون خياطة ،وضع ضماد ماص كبير احلجم .Large bulky absorbent dressing
-٣اإلرقاء .Haemostasis
 -٤تثبيت الطرف حتى التئام األنسجة الرخوة.
 -٥الوقاية من الكزاز  ،Tetanus prophylaxisالصادات احليوية ،ومسكنات األلم.
 -٦التغذية.
 -٧التمريض واملعاجلة الفيزيائية :حتريك املريض.
 -٨عدم تغيير الضماد إال عند لزوم ذلك.
 -٩اإلغالق البدئي اآلجل

Delayed primary closure

( 4۔ )5أيام.

١٠

227

اإلغالق البدئي اآلجل وتطعـيم الجلد

الفصل احلادي عشر

اإلغالق البدئي اآلجل
وتطعـيم اجللد

١١
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اإلغالق البدئي اآلجل وتطعيم اجللد
 1-11اإلغالق البدئي اآلجل
 1-1-11أساليب اإلغالق البدئي اآلجل
 2-1-11احل ّيز الفارغ امليت
 3-1-11العناية باجلرح
2-11
1-2-11
2-2-11
3-2-11
4-2-11
5-2-11
6-2-11
7-2-11
8-2-11

تطعيم اجللد
أنواع الطعوم اجللدية الذاتية
 .متطلبات التطعيم اجللدي
طعوم جلدية جزئية الثخانة
طعوم ريفردان اخلرمية
تطبيق الطعوم وتثقيبها
أخذ الطعم (ثباته على صفحة استقباله)
العناية بالطعم
تضميد مواقع حتصيل الطعوم

 3-11طعوم كاملة الثخانة
 1-3-11مواقع التحصيل
 2-3-11التقنية
4-11

230
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 ١-١١اإلغالق البدئي اآلجل

Delayed primary closure

اإلغالق البدئي اآلجل ( )DPCإجراء جراحي لغلق اجلرح بعد انقضاء فترة تتراوح بني أربعة أيام

وسبعة أيام على التنضير  .Debridementويقابل اإلجراء املذكور مرحلة األرومات الليفية Fibroblastic

 phaseبني مراحل التئام اجلرح .تراوحت فترة التأجيل العادية فـي املمارسة العملية لفرق جراحة
اللجنة الدولية بني  4و 5أيام .ميتاز توقيت إغالق اجلرح باألهمية ويع ّرف اإلجراء املوصوف باسم
االلتئام األول  Primary intentionأو باسم االلتئام بالتقاء احلواف.
ُتنَع محاوالت إغالق اجلروح قبل حتقّق نظافتها ،لكن يندر إمكان اإلغالق البدئي اآلجل  DPCبعد
انقضاء أكثر من  8أيام على االستئصال  Excisionوذلك بسبب حدوث التل ّيف  .Fibrosisفـي تلك
املرحلة ،يشرع االلتئام الثاني  Secondary intentionأو االلتئام بدون التقاء احلواف.
جرح استدام فيه وجود التل ّوث  Contaminationأو اإلنتان .Infection
يجب االمتناع عن غلق ٍ
فحص
إلجراء اإلغالق البدئي اآلجل  ،DPCيُن َقل املريض إلى غرفة العمليات ،ويُفتَح اجلر ُح ويُ َ
ٍ
حتت التخديرِ .
نظيف مظهراً جافاً ،ويتراوح لونه بني األسود
جرح
يتخذ الضماد املنزوع عن ٍ
واألخضر ،وتصدر عنه رائحة نشادرية «( Ammoniacalالرائحة الكريهة احلميدة Good-bad
 )»smellناشئة عن حتطم بروتينات املصل .يلتصق العضل بالشاش ،ويتقلّص عند قشر الضماد
بلطف إلزالته ،وينزف العضل قلي ً
قان وين ّز دماً .هذا اجلرح
ال .يبدي سطح العضل لوناً أحمراً ٍ
ً
جاهز إلجراء اإلغالق البدئي األجل  .DPCتبدي األشكال من  1-11إلى  5-1-11مثاال عن
التسلسل الكامل لتدبير اجلرح مع اإلغالق بالطعم اجللدي.

١١
R. Coupland / ICRC

R. Coupland / ICRC

الشكل 1-1-11
جرح كثير الوسخ.

R. Coupland / ICRC

R. Coupland / ICRC

الشكل 4-1-11
جرح نظيف جاهز لإلغالق البدئي اآلجل  .DPCفـي هذه
احلالة ،يُغلق اجلرح باستخدام طعم جلدي مشطور Split -
 ،skin graftنظراً لكبر مساحة ضياع اجللد.

R. Coupland / ICRC

الشكل 3-1-11
بعد خمسة أيام ،إزالة الضماد ،انتبه إلى املخرجات الدموية
املصلية اجلافة  .Dried haemoserous dischargeأثناء
نزع الضماد ،يتقلّص العضل وينزف.

الشكل 2-1-11
بعد التنضير .Debridement

الشكل 5-1-11
اجلرح مغطى بطعم جلدي مشطور
 Split-skin graftباكر.
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إذا كان اجلرح مصاباً باإلنتان ،ينزلق الضماد بدون مقاومة بسبب وجود طبقة رقيقة من القيح
 Pusبني الضماد وسطح اجلرح ،وميكن أن حتوي الطبقة املعنية رقعاً من األنسجة النخرية
 Necrotic tissueبرفقة القيح  .Pusيتخذ سطح العضل لوناً أحمراً
ٍ
باهت مييل إلى الرمادي
وال ينزف .يصدر الضماد الرائحة الكريهة السيئة  Bad-bad smellاملم ّيزة إلنتانات اجلروح.

إن هذه اجلروح املصابة باإلنتان ،أو التي حتوي بقايا التل ّوث أو أنسجة متم ّوتة ،تتطلب استئصاالً
يؤجل
 Excisionجراحياً إضافياً ،أي إعادة التنضير  ،Redebridementوتُت َرك مفتوحة مجدداًَّ .
إغالقها .يجب تفادي اخللط بني فشل محاولة اإلغالق البدئي األجل  DPCاملذكور هنا وبني
«التنضير املتسلسل ( »Serial debridementانظر الفصل العاشر).

 1-1-11أساليب اإلغالق البدئي اآلجل
H. Nasreddine / ICRC

الشكل 2-11
اخلياطة املباشرة مبثابة اإلغالق البدئي اآلجل .DPC

يُجرى عاد ًة اإلغالق البدئي اآلجل  DPCباخلياطة املباشرة :تُـق َّرب األنسجة العميقة واجللد
ببساطة مع مراعاة التحريك األدنى حلواف اجللد ومع تفادي إجهاد  Tensionهذا األخير
(الشكل  .)2-11إن ظهر اإلجهاد  Tensionفـي خط اخلياطة تنخّ رت حواف اجللد وانفصم
اجلرح .ميكن إغالق اجلروح الصغيرة باستخدام شريط الصق لتقريب احلواف من بعضها.
يجب تفادي غلق اجلرح بالشد .Tension
يحول كِ َب ُر الضياع النسيجي دون تقريب حواف البنى العميقة واجللد .قد يفيد استخدام السدائل
اجللدية التدويرية  Rotation skin flapsفـي بعض املواقع التشريحية .قد يلزم استخدام سديلة
عضلية جلدية  Musculocutaneousإذا كان العظم مكشوفاً وتتطلب أكبر اجلروح مساح ًة
التطعي َم اجللدي (الشكل .)5-1-11
ميتاز االستئصال  Excisionالبدئي اجلراحي املؤاتي بأهمية حيوية لتفادي املضاعفات عند
إجراء اإلغالق البدئي اآلجل .DPC

احليز الفارغ امليت
2-1-11
ّ

إن مبدأ إزالة احل ّيز الفارغ امليت مقبول بني مبادئ تدبير كافة اجلروح وينطبق على إجراء اإلغالق
البدئي اآلجل  .DPCقد يصعب ذلك تقنياً إن حدثت خسارة كبيرة سابقة فـي األنسجة العميقة.
تُستَخ َدم اخليوط القابلة لالمتصاص فـي تقريب البنى العميقة من بعضها ،شرط تفادي فرط الشد
ألنه لن يؤدي سوى إلى نقص تروية األنسجة املوضعية ،مما يقلل املقاومة املوضعية لتط ّور اإلنتان
ويعيق االلتئام .ال لزوم خلياطة اللفافة  Fasciaأو األنسجة حتت اجللدية .Subcutanous
يجب تفادي املنازح  Drainsقدر اإلمكان فـي اإلغالق البدئي اآلجل  .DPCإذ تؤدي املنازح
 Drainsأحياناً دور قنوات دخول احلييات البكتيرية اجللدية وامللوثات ومت ّكـنها من الوصول إلى
اجلرح ،فتُحدث اخللل فـي مقاومة األنسجة إزاء اإلنتان .كما أن املنزح  Drainعبارة عن جسم
غريب إضافـي داخل اجلرح.

حصر استخدامها
ُينَع منعاً باتاً وضع املنازح  Drainsفـي جروح غير مم ّيزة بح ّيز فارغ ميت ،ويُ َ
على حاالت وجود ح ّيز فارغ ميت واسع وعلى احلاالت التي يرافقها ن ّز الدم .يتو ّقف الن ّز عاد ًة
قبل انقضاء  24ساعة ،ويجب آنذاك إزالة املنزح  .Drainعند استخدام املنزح  ،Drainيجب
وضعه فـي نطاق اجلرح ،وأن يكون من نوع القثطرة املاصة  Suction catheterإن أمكن .وإال
يكفـي استخدام منزح بينروز  Penrose drainطري بسيط.
تفادى قدر اإلمكان وضع املنازح
انزعها بعد  24ساعة.

Drain

فـي اإلغالق البدئي اآلجل  .DPCإن استخدمتها،

 3-1-11العناية باجلرح
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بعد اإلغالق البدئي اآلجل  ،Drainيجب تغطية اجلرح بطبقات من الشاش اجلاف ،ويُتاح تركه
حتى موعد إزالة القِ َطب .إذا ظهرت عالمات اإلنتان بعد اإلغالق ،يعاد املريض إلى غرفة
العمليات لفحص اجلرح ،وإزالة القِ َطب ،وإعادة فتح اجلرح لتصريفه  Drainageوإعادة تنضيره
 Redebridementإن دعت احلاجة لذلك .تفادى إجراء ذلك فـي جناح املشفى ،حيث يصعب
الفحص املناسب كما يصعب التصريف  ،Drainageوال يفيد ذلك إال فـي إحداث اإلنتان املتراكب
.Cross-infection

اإلغالق البدئي اآلجل وتطعـيم الجلد
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تطعيم اجللد Skin grafting

إن تع ّذر إغالق اجلرح باخلياطة املباشرة أو بالسدائل التدويرية  ،Rotation flapsمن ج ّراء
الضياع اجللدي ،ميكن إجراء طعم جلدي  Skin flapوتقترن معه أحياناً خياطة مباشرة جزئية
.Partial direct suture

 1-2-11أنواع الطعوم اجللدية الذاتية

قد تتخذ الطعوم اجللدية احلرة شك ً
ال جزئي الثخانة (البشرة  Epidermisوجزء من األدمة
 )Dermisأو كامل الثخانة (يشمل كامل األدمة  .)Dermisتختلف ثخانة الطعوم اجللدية
اجلزئية ،التي تدعى أيضاً طعوم جلدية مشطورة ( ،Split-skin grafts (SSGباختالف سمك
األدمة  Dermisالداخلة فيها .عندما ترتفع ثخانة الطعم يق ّل انكماشه ويزداد شبهه باجللد
الطبيعي لوناً وبني ًة ،بيد أن خطر سقوط الطعم يتفاقم .باملقابل ،ترتفع متانة الطعوم اجللدية
الرقيقة وتتفوق بسرعة ثباتها ،لكنها تنكمش وتتشوه أكثر من الطعوم الثخينة ،مما يُخفض
نتائجها الوظيفية واجلمالية.
طعوم رقيقة جزئية الثخانة Thin partial-thickness grafts
تستخدم هذه الطعوم للمساحات الكبيرة وعندما تنخفض أهمية ظهور التقـفّع  Contractureأو
جودة التغطية اجللدية.
طعوم سميكة جزئية الثخانة Thick partial-thickness grafts
تستخدم هذه الطعوم عند ارتفاع أهمية نوعية اجللد ،مثل مواقع تغطية خطوط الثني Flexion
 ،creasesحيث يلزم تفادي التقـفّع  .Contractureشرط أن يتم ّيز موقع استقبال الطعم بتمام
الصحة وبكثرة األوعية الدموية.
طعوم كاملة الثخانة Full-thickness grafts
ُفضل هذه الطعوم لتأمني نتيجة جتميلية  Cosmeticجيدة فـي الوجه ،أو لتغطية منطقة
ت َّ
وظيفية حساسة فـي اليدين أو األصابع.

 2-2-11متطلبات التطعيم اجللدي

يسع الطعوم اجللدية أن تغطي كل جرح مز ّود بأوعية كافية لتشكيل النسيج احلبيبي Granulation

 .tissueال يعني هذا ضرورة وجود نسيج حبيبي  Granulation tissueكامل النضج قبل التطعيم
اجللدي ،ويكثر استخدام التطعيم الباكر لإلغالق البدئي اآلجل DPCعند فتح اجلرح ألول مرة
خمسة أيام بعد التنضير ( Debridementالشكل  .)5-1-11تتم ّيز الطعوم اجللدية املشطورة
 Split-skin graftsالباكرة مبحاسن ومبساوئ :يُغلَق اجلرح فـيَمنع ظهور اإلنتان ،ولهذا أهمية
خاصة فـي اجلروح الكبيرة ،بيد أن نوعية اجللد الناجت تكون أدنى من غيرها ويكثر ظهور التل ّيف
 Fibrosisواالنكماش  Contractionفـي األنسجة .يُح َّبذ التبكير فـي إجراء الطعوم اجللدية
الكاملة الثخانة.
من ناحية أخرى ،ميكن تضميد اجلرح العميق أو اجلرح الواقع على خط ثني ريثما Flexion
ٍ
موعد
 creaseينمو املزيد من النسيج احلبيبي  ،Granulation tissueثم يُجرى التطعيم فـي
الحق .بيد إن اإلجراء يتطلّب كشط النسيج احلبيبي املفرط Excessive granulation tissue
قبل تطبيق الطعم .إن وقع اجلرح على ثنية حني  Flexion creaseأحد األطراف وجب تثبيت
الطرف املعني فـي وضع البسط  Extensionباستخدام جبيرة خلفية جص ّية  Plasterلتفادي
التقفّع  Contractureإ ّبان انتظار اإلغالق.
تشمل األنسج ُة التي ال تقبل الطعوم اجللدية املناط َق التي تندر فيها األوعية الدموية ،مثل
الغضروف الزجاجي  ،Hyaline cartilageواألوتار املكشوفة بدون غمد  ،Paratenonوالقشرة
العظمية  Bone cortexاملكشوفة بدون سمحاق  .Periosteumتتطلب هذه احلاالت نوعاً من
السدائل  Flapsاجللدية أو العضلية اجللدية  Musculocutaneousإلغالقها .فـي حالة القشرة
العظمية  Bone cortexاملكشوفة ،ميكن استخدام حل بديل بثقب فتحات صغيرة متعددة فـي
القشرة لتتيح منو النسيج احلبيبي  Granulation tissueمن العظم اإلسفنجي الداخلي Inner
 cancellous boneوعبر القشرة.

P. Zylstra / ICRC

 3-2-11طعوم جلدية جزئية الثخانة

١١

Partial thickness grafts

تؤخذ الطعوم اجللدية املشطورة ( Split-skin graftsالرقيقة والثخينة) من موقع قادر على إنتاج
مساحة واسعة من اجللد .تشمل املواقع املانحة العادية الفخذين والظهر والذراعني والساعدين
(الشكل .)3-11

الشكل 3-11
مواقع حتصيل طعوم جزئية الثخانة.
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يجب استخدام املقطاع اجللدي (ديرماتوم  )Dermatomeفـي أخذ الطعوم اجللدية املشطورة
 ،SSGمثل سكني همبي ( Humbyالشكل  .)4-11ميكن استخدام سكني يدوي حر ،مثل سكني
دي سيلفا  De Silvaالذي ير ّكب شفرة حالقة ،أو املبضع  Scalpelاجلراحي إن لم يتوفر املقطاع
احملصل.
اجللدي أو إن صغرت مساحة اجللد
ّ

الشكل 4-11
مبشار ( Dermatomeمقطاع جلدي) :تتوفر مناذج مختلفة
تستخدم شفرات أحادية االستعمال -.يتحكم اجل ّراح
بثخانة الطعم اجللدي املشطور  SSGبواسطة البرغي
املوجود على ميني األداة فـي الصورة ،ثم يثبت الثخانة
املعنية بواسطة البرغي األيسر.

تتطابق مبادئ استخدام كافة السكاكني اليدوية .تُستخ َدم الشفرات مرة واحدة وتُر َّكب فـي
السكني .يُضبَط معيا ُر األداة لتحديد سمك الطعم اجللدي املشطور  SSGاملطلوب .بعد تعيير
السكني ،يُ َشد القفل املوجود على نهاية السكني املقابلة .يجب فحص احل ّيز بني السكني والشفرة
قبل استخدامها :ارفع األداة أمام عينك ليمر الضوء عبر ح ّيزها وتأكد منه .يجب أن يتساوى
عرض هذا احل ّيز على امتداد طول األداة .كما تتوفر أيضاً السكاكني الكهربائية والسكاكني
العاملة بضغط الهواء بيد أنها ليست معتادة فـي ممارسة اللجنة الدولية.
يجب فحص احل ّيز بني السكني والشفرة عينياً قبل استخدام األداة.

5-2-11

حتصيل الطعم اجللدي املشطور SSG

تغسل باملاء والصابون منطقة اجللد التي ست َ
ُشطرُ ،
وتلَق عند احلاجة؛ ثم تُطلى مبادة بوفيدون
فضل حقن محلول
اليود  .Povidone iodineيُحقن محلول ملحي  Salineفـي األدمة  ،Dermisويُ َّ
مر ّقق من األدرينالني  )1:500,000( Adrenalineفـي املنطقة املانحة قبل القطع ،لتسهيل
دهن املوق ُع املانح ،ونص ُل السكني القاطع ،وحاف ُة
التحصيل وتقليل الضياع الدموي املوضعي .يُ َ
لوح اجللد ،باستخدام شاش مشبع بالفازلني .Vaseline-gauze
يضع املساعد لوح جلد غير مدهون على النهاية القاصية من املوقع املانح ويسحب بطريقة
تسلّط إجهاد الشد على اجللد شداً محكماً ،بينما متسك يد املساعد األخرى املنطقة املوجودة
خلف املوقع املانح (الفخذ أو الساعد) لبسط املنطقة التي يؤخذ منها الطعم (الشكل .)1-5-11

P. Zylstra / ICRC
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الشكل 1-5-11
حتصيل طعم جلدي مشطور  SSGمن صفحة الفخذ
األنسية -.Medialانتبه إلى يد املساعد اليسرى التي تؤ ّمن
موجه نحو األعلى
تسطيح موقع التحصيل بتسليط ضغط ّ
على صفحة الفخذ السفلية.

الشكل 2-5-11
لوح اجل ّراح اخلشبي يسلّط الشد املعاكس .Counter-traction

يضع اجلراح اللوح املدهون على بعد  4۔  5سم أمام اللوح غير املدهون ،ويسلّط الشد فـي االجتاه
املعاكس لزيادة إجهاد اجللد ( Skin tensionالشكل  .)2-5-11تتح ّرك السكني فـي املنطقة
احملصورة بني اللوحني ،ويتّخذ نصلُها زاوية  ˚30ويتق ّدم بحركات قطع متساوية لطيفة ،متاخمة
بني بعضها ،يقارب طول كل منها  2سم .يجب أن تتصف حركة السكني بالتناسق واالتصال،
ولهذه الصفات أهمية أساسية .يق ّرب اجل ّرا ُح اللو َح املدهون من الناحية الدانية بينما يسلّط
أصغر جهد ممكن لدفع السكني إلى األمام .مييل البعض إلى القطع بسرعة تفوق السرعة
الالزمة ،أو إلى تسليط ضغط مفرط بزاوية تفوق الزاوية الالزمة؛ آنذاك ،ال تكشط الشفرة
اجللد بل تقطع وتع ِّمق فـي األنسجة حتت اجللد .عند احلصول على الكمية املرغوبة من اجللد،
احملصل على مسحة من الشاش املشبع
ني القط َع .يوضع اجللد
بسط املعص ُم وينهي السك ُ
ّ
يُ َ
باحمللول امللحي  ،Saline-soaked gauzeوتُ َو َّجه صفحته السفلى (الداخلية) نحو األعلى،
ويحفظ حتى تطبيقه على موقع استقباله.
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4-2-11

طعوم ريفردان اخلرمية Reverdin pinch grafts

يتيح استخدا ُم هذه الطعوم تغطي َة مناطق معابة كبيرة ،ومواقع استقبال تتم ّيز بصعوبة قبولها
ثبات كافة
الطعم كالعضالت املتحركة فـي مستويات مختلفة .ال يرتقب اإلجراءُ تغطي ًة كامل ًة أو َ
الطعوم ،بل يرتقب امتالء الفراغات بني الطعوم عندما ينتشر اجللد حول البقع األولى وتلتحم
وصالته .النتيجة سيئة من الناحية اجلمالية.

أ
ب

يشرع اإلجراء بصورة مماثلة للطعوم اجللدية املشطورة  : SSGيُح َقن املخ ّدر املوضعي اإلرشاحي
مع األدرينالني  Adrenalineداخل األدمة  Dermisفـي املنطقة املانحة .يساعد هذا احلقن
على تفادي قطع الطعوم أعمق من الالزم ،ويكفـي فـي معظم األحيان للتخدير .ت َ
ُقطع الطعوم
باستخدام شفرة مشرط وقد تختلف أبعادها وتصل إلى ما يقارب  2سم( 2الشكل .)6-11
احملصل وفق شرحنا السابق حتى تطبيقه على منطقة استقباله.
يُعا َمل اجلل ُد
َّ

 5-2-11تطبيق الطعوم وتثقيبها
ُت َّضر صفحة استقبال الطعم بغسلها باحمللول امللحي
الطافحة .Exuberant granulation tissues

Saline

P. Zylstra / ICRC

ج
الشكل 6-11

وبكشط األنسجة احلبيبية

طعوم ريفيردان اخلرمية:
أ  -يُر َفع اجللد باإلبرة ويُستخ َدم املشرط لقطع رقعات
دائرية من الطعوم اجللدية املشطورة  SSGالثخينة بقطر
1۔ 2سم.
احملصلة فـي صف خطي ،ميكن
ب  -إذا اصطفت الرقع
ّ
استئصال املنطقة وإغالق اجلرح بخياطة بدئية.
جـ -تُوزَّع الرقع على موقع استقبالها مع املباعدة بني كل
منها ببضعة ميلليمترات.

V. Sasin / ICRC

الشكل 7-11
محضر للطعم اجللدي املشطور .SSG
موقع االستقبال
ّ

احملصل على صفحة استقباله ،ويُ َ
قطع
ي ُّد الطعم اجللدي اجلزئي الثخانة Partial thickness
َُ
َّ
ً
ً
ليكون أكبر من املوقع بقليل .يتيح هذا التدبير متاس صفحة الطعم السفلية متاسا كامال مع
صفحة استقبالها ،كما يتيح انكماش الطعم  Graft-contractureفـي ٍ
وقت الحق .تكثر حاالت
جرح يفوق عمقُه ِس ْم َك الطعم .فـي هذه احلاالت ،يجب تقريب حواف الطعم
وضع الطعم على ٍ
عند قاعدة اجلرح لتغطي كامل ارتفاع املنطقة املعابة.

١١

يجب تثقيب الطعم ليصبح كالشبكة ويتيح تصريف  Drainageاملصل والدم .يتم ّيز هذا التدبير
باألهمية لتفادي ظاهرة الطعم «العائم  »Floatingولتأمني اتصال وثيق بني الطعم وبني صفحة
ّ
فضل استخدام اللوح
احملصل فوق صفحة
استقباله .يجرى التثقيب بوضع اجللد
مسطحة ،ويُ َّ
َّ
اخلشبي املستعمل فـي التحصيل ،وتُـ َو َّجه صفحة الطعم السفلية نحو األعلى ،وتُشرط فيها
شقوق متوازية قصيرة عديدة باستخدام شفرة مشرط  .15.Noيُ َف َّضل أن تقارب نسبة مساحة
الثقوب إلى مساحة اجللد ثالثة على واحد لتتيح للطعم اجللدي املشطور  SSGتغطية مساحة
تفوق ثالثة أضعاف مساحته األصل (الشكل  .)8-11فـي غضون 10۔ 14يوماً ،ينمو اجللد بني
هذه الثقوب ويحصل التئام تام.
H. Nasreddine / ICRC

يفيد تثقيب  Meshingالطعم بشكل خاص فـي احلاالت التي ال تكون فيها الطعوم الذاتية كافية
لتغطية كامل مناطق اجلروح املع ّراة ،مثل اجلروح الكبيرة أو احلروق (انظر الشكل  1-11ملثال
سريري) .تتو ّفر آالت التثقيب امليكانيكي ،وتعلو كلفتها ،لكنها ال تدخل ضمن معايير معدات
اللجنة الدولية باستثناء املشافـي التي تستقبل أعداداً كبيرة من املرضى الذين يعانون من
احلروق .إحدى االبتكارات اجليدة هي أداة حادة دوارة لقطع البيتزا ،تُ َع َّدل بأسنان محفورة على
محيطها ،وتستخدم لتثقيب اجللد على اللوح اخلشبي للحصول على نتيجة شبكية.

الشكل 8-11
تثقيب الطعم اجللدي.
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فـي الكثير من احلاالت ،يسع تثبيت الطعوم فـي مكانها باستخدام ضماد مناسب ورباط مطاط.
يتيسر ثبات الطعم بتغطيته بالضمادات ،وجب خياطه فـي مكانه (الشكل  .)9-11تعتمد
إن لم ّ
إحدى التقنيات على خياطة متصلة بخيوط  0/3غير قابلة لالمتصاص حول حافة الطعم
لتأمني متاس مؤاتي .وتعتمد تقنية أخرى على عدة قطبات إرساء موزّعة على محيط الطعم،
ويُت َرك خيطها طوي ً
ال لربطه فوق الضماد .إن هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للطعوم الصغيرة
فوق مناطق مج ّوفة (الشكل  .)11-11أما اجللد الزائد عن مساحة الطعم ،فيمكن تشذيبه بعد
خياطة الطعم فـي مكانه ،أو يقطع بعد انقضاء 10۔ 14يوماً.
الشكل 9-11

خياطة الطعم اجللدي املشطور SSG

فـي مكانه.

V. Sasin / ICRC

بعد خياطة الطعم أو بعد وضعه فـي مكانه على موقع استقباله ،يجب تغطيته بطبقة من الشاش
الفازليني  Vaseline-gauzeيتلوها رفادة من الشاش  Gauze compressأو من ضمادات
القطن املاص  Cotton-wool pledgetsاملشبعة باحمللول امللحي .يجب دفع هذه الضمادات داخل
تقعرات اجلرح لتأمني كامل التماس بني الطعم وصفحة تلقيه .يجب تغطية الضماد املذكور
بطبقة ثخينة من القطن املاص املثبت برباط رقيق يتبع التضاريس (كريب).
إن لم يتو ّقف نز ّ  Oozingصفحة استقبال الطعم ،انظر فـي إمكانية تأخير تطبيق الطعم ملدة 24۔48
احملصل ملدة تصل إلى ثالثة أسابيع فـي ب ّراد منزلي عادي عند درجة
ساعة .ميكن حفظ اجللد
ّ
حرارة  ˚4س بدون خلل فـي احتمال جناح الطعم .يوضع الطعم على قطعة شاش رطبة ،وتُ َو َّجه
صفحته السفلية نحو األعلى ،ثم يوضع فـي وعاء معقّم مغلق يحوي محلول ملحي Normal saline
نظامي .يجب حفظ الوعاء مغلقاً بإحكام ويُكتب عليه اسم املريض وتاريخ التحصيل.
يفضلون تأخير تطبيق الطعوم اجللدية املشطورة .SSG
يكثر من ّ

 6-2-11أخذ الطعم (ثباته على صفحة استقباله)
تلتصق الطعوم فـي بادئ األمر بواسطة طبقة رقيقة من الليفني (فيبرين  )Fibrinوتتغذى «بالتش ّرب
املصلي  »Plasmatic imbibitionمن النسيج احلبيبي  Granulation tissueفـي صفحة استقبالها حتى
حصول منو الشعيرات الدموية الداخلية حوالي اليوم الرابع بعد العملية .ترتبط الشعيرات الدموية
اجلديدة بالطعم وتتحول خثرة الفيبرين  Fibrin clotإلى نسيج ليفـي  .Fibrous tissueلهذه األسباب،
هنالك ثالثة عوامل رئيسة تؤثر على معدل جناح الطعوم اجللدية املشطورة :SSG

صفحة استقبال مز ّودة باألوعية وخالية من البكتيريا املمرضة .ال تتدخل إلزامياً احلييات البكتيرية
العادية فـي مسألة بقاء الطعم على قيد احلياة .إن أكثر احلييات املمرضة نشاطاً فـي إفشال الطعم
هي العقديات املقيحة احلا ّلة للدم من فئة بيتا ،Beta-haemolytic Streptococcus Pyogenes
ويُ َر َّجح تأثيرها بواسطة أنزمياتها التي حت ّل الفيبرين  .Fibrinيقترح منهج اللجنة الدولية الوقاية منها
بالبنسلني  Penicillinملدة خمسة أيام ،وما زالت هذه البكتيريا حساسة إزاء املضاد احليوي املذكور.
236
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نسبة وجود األوعية فـي الطعم املعني .متتاز الطعوم اجللدية املشطورة  SSGالرقيقة على الطعوم
الثخينة بارتفاع تركيز األوعية الشعيرية فـي صفحتها السفلية .لهذا السبب ،ميتاز الطعم املشطور
 Splint graftالرقيق بتف ّوق احتمال بقائه مقارن ًة باحتمال بقاء الطعم الثخني.
احلفاظ على جودة التماس بني الطعم وبني صفحة استقباله .إن خضع الطعم إلجهاد الشد ،أو إن
تر ّكم الدم أو املصل بني الصفحتني ،أو إن حت ّرك الطعم على صفحة استقباله ،ال تتحقّق شروط
احلفاظ على جودة التماس .لذلك ،ترتفع أهمية تثقيب الطعم وحتقيق التماس الوثيق بني الطعم وبني
صفحة استقباله .يجب جتبير الطعوم املمدودة فوق املفاصل لتفادي انقطاع الطعم حتت تأثير جهود
القص .Shearing forces
يجب حتصيل الطعوم فـي بيئة معقّمة كما يجب تطبيقها على
صفحة استقبال نظيفة وغنية باألوعية الدموية .إن شرط التماس
ٌ
شرط إلزامي.
الوثيق بني الطعم وبني صفحة استقباله

 7-2-11العناية بالطعم
يجب تسليم العناية بالطعم إلى مِ الك مد ّرب ذي خبرة .قد يتسنّى إنقاذ الطعم إن أبكر التخلّص
من تر ّكم املصل أو الورم الدموي .يجب اتخاذ أفضل وسائل احلذر لتفادي خسارة طعم جيد من
ج ّراء اخلطأ أو قلّة االنتباه إ ّبان إزالة الضماد.
تتطلب الطعوم رعاية متريضية دقيقة.
فـي ممارسة اللجنة الدولية ،يخضع الطعم ألول فحص بعد  48۔ 72ساعة .يُزال الضما ُد بعناية
باستخدام ملقطني من مالقط النسيج :يثبت أحدهما الطعم ويحافظ على التصاقه بصفحة
استقباله ،بينما يزيل اآلخ ُر الضما َد .يجب االنتباه إلى تفادي نزع الطعم عن صفحة استقباله.
َّ
محل الضمادِ املزال ضما ٌد جدي ٌد من
إن كان الطعم سليماً وملتصقاً بقاعدة استقباله ،يح ّل
الشاش الفازليني والرفادات  ،Vaseline-gauze compressوال حاجة ألي تضميد آخر حتى
انقضاء  10أيام ،.أي حتى موعد إزالة القطب.
إذا ُعثِر على ورم دموي أو مصلي إ ّبان إزالة الضماد ،يجب صرف السوائل عبر الثقوب املفتوحة
فـي الطعم ،بتسليط ضغط خفيف بواسطة امللقط وقطعة من القطن املاص املشبع .ثم يطبق
ضماد جديد من الشاش الفازليني  .Vaseline-gauzeيُجرى بعدذاك فحص الطعوم املعنية
يومياً حتى تلتصق بقاعدة استقبالها وتثبت عليها.
يجب تنضير كافة التجمعات القيحية  Pusباملقص لتجنب انتشار اإلنتان .إن االنحالل داخل
البشرة  Intra-epidermolysisظاهرة يخسر فيها الطعم طبقته اخلارجية بينما تبقى خالياه
الظهارية  Epithelial cellsعيوشة فـي قاعدته .قد تبدي الظاهرةُ حويصالت داكنة ،ميكن
تنضيرها ،لكن يجب بذل االنتباه لتفادي اإلخالل بالطعم الذي قد يبقى حتتها فـي حالة عيوشة.

١١

باملقابل ،يجب إزالة كل طعم ميت عائم فوق «بحر من القيح  »Sea of pusويجب تنظيف اجلرح
مبحلول ملحي نظامي ( .Normal salineإذا كانت فئة بسودوموناس  Pseudomonasالسبب ۔
يثبت ذلك وجود قيح أخضر مزرق ۔ يفيد استخدام محلول خل مر ّقق) .إن فاقت مساحة اجلرح
املع ّرى  2 X 2سم مربع ،يجب إعادة تطعيمها بعد تنظيفها .أما إذا كانت أصغر من ذلك فتترك
لتلتئم بااللتئام الثاني.

فـي اليوم العاشر بعد التطعيم ،يُفتَ َرض أن يلتصق الطعم السليم بقوة وميكن تركه مكشوفاً،
ويُتابَع بالفحص اليومي البسيط.

 8-2-11تضميد مواقع حتصيل الطعوم
قد تنزف بغزارة مواقع حتصيل الطعوم اجللدية املشطورة  ،SSGوقد تؤدي إلى ضياع دموي
كبير عند األطفال .كما ذكرنا سابقاً ،يجب حقن موقع التحصيل داخل األدمة  Dermisمبحلول
 1:500,000من األدرينالني  Adrenalineأو مبخدر موضعي مع األدرينالني  Adrenalineلتقليل
النزف .كما يسع هذه املواقع أن تؤلم أملاً شديداً ،خاص ًة عندما يشتد التصاق الضمادات بها.
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يخفّف النظام التالي ش ّدة اإلزعاج واملضاعفات.

 -1بعد حتصيل الطعم اجللدي املشطور ،يجب تطبيق ضماد جاف فوراً ،يُثبَت برباط مرن
عند الضرورة ،ويُت َرك أثناء تطبيق الطعم .إ ّبان انقضاء تلك الفترة ،يتحقّق عاد ًة إرقاءُ موقع
التحصيل.

 -2يجب عند ذلك نزع الضماد .إن استم ّر النزف ،يُح َّبذ تطبيق رفادة مبلّلة مبحلول األدرينالني
 Adrenalineاملر ّقق وتسليط ضغط مباشر بضعة دقائق.

 -3ثم يجب تغطية موقع التحصيل بضماد ضاغط محكم من الشاش الفازليني
 ،- gauzeوالرفادات اجلافة  Dry compressesورباط مرن .يجب منع انزالق الضماد عن
الطرف باستخدام أشرطة الصقة .يحسن ترك الضماد فـي موقعه ملدة 10۔  14يوماً ،إال إن
ظهرت عالمات إنتان مستبطن.
Vaseline

 -4ميكن استخدام ضماد غشائي مثل  Opsiteإن توفر .إذا جتمعت السوائل حتت الغشاء ،ميكن
تفريغها ثقباً باإلبرة والضغط .يُغطى الثقب بقطعة غشاء صغيرة .إن انفصل الضماد عن موقعه
ميكن إعادة تطبيقه .يبقى الضماد عاد ًة طوال الفترة املرغوبة ،التي تقارب  10أيام.

3-11

طعوم كاملة الثخانة Full-thickness grafts

تتك ّون الطعوم كاملة الثخانة  Full-thicknessمن البشرة  Epidermisومن كامل األدمة .Dermis
يتركز استخدام هذه الطعوم فـي الرأس والعنق واليدين واألقدام لتأمني تغطية متف ّوقة سمكاً وجود ًة.

تتمتّع الطعوم كاملة الثخانة بعدد من احملاسن املرافقة جلودة بنيتها ولونها .إنها تتيح نقل
األنسجة احلاملة للشعر ألن كافة بنيات اجللد امللحقة سليمة فيها ،كما أن نسبة انكماشها أدنى
من انكماش الطعوم اجللدية املشطورة  .SSGأما مساوئها الرئيسة فهي ضعف معدل جناحها
وصغر أبعادها.

يجب أن تتمتّع صفحة استقبال طعم كامل الثخانة بأفضل حالة .وخاص ًة ،يجب أن يكون اإلرقاء
 Haemostasisممتازاً .كما يجب أن متتاز اخلياطة بالد ّقة وبالتقريب بني الطعم وبني حافة
َّ
املرشح عن
موقع االستقبال .بشكل عام ،يتّخذ الطعم كامل الثخانة أبعاداً صغيرة ألن املصل
موقع االستقبال ال يكاد يكفـي لتغذية الطعم وأكسجته ،ويجب أن تسرع فـي منوها شعيرات
موقع االستقبال وحافته وشعيرات صفحة الطعم السفلية لتأمني بقاء الطعم حياً.

 1-3-11مواقع التحصيل

إن أفضل مواقع التحصيل وأسهلها وصوالً هي احلفرات فوق الترقوة ،Supraclavicular fossa
وأمام األذنني وخلفهما ،وسطح مثنى  Flexorالساعد ومناطق ثني األربية  .Groin creasesعند
األشخاص املسنني ،ميكن أيضاً استخدام خطوط تغضنات الوجنات  Cheekأو العنق .يخاط
موقع التحصيل بدئياً بعد حتصيل الطعم.

الشكل 10-11
مواقع حتصيل طعوم جلدية كاملة الثخانة.

P. Zylstra / ICRC
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 2-3-11التقنية
ميكن حتصيل الطعم حتت التخدير املوضعي .ت َّ
ُنظف مواقع التحصيل واالستقبال وتُعقَّم،
ُ
وت َّضر شريحة رفادة شاش مقصوصة بد ّقة وفق شكل املنطقة املعيبة .توضع الشريحة على
رسم ٌ
خط حول محيطها .يجب حقن موقع التحصيل مبخدر موضعي يحوي
ي
و
التحصيل
موقع
ُ َ
األدرينالني  ،Adrenalineبينما ُت َقن حواف موقع االستقبال مبخدر موضعي بدون أدرينالني
 .Adrenalineيُت َرك كال املوقعني ملدة خمس دقائق قبل الشق .يجب حتصيل الطعم اجللدي كامل
الثخانة بعدذاك والتق ّيد بد ّقة الشكل.
يجب االعتناء بإزالة شحوم الطعم قبل تطبيقه .أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي وضع الطعم
الرطب ،وتُ َو َّجه صفحة بشرته نحو األسفل ،على رأس اإلصبع الستئصال الشحم بدقة باستخدام
مقص رفيع .يُت َرك الطع ُم بدون تثقيب.
ثم يُخاط الطع ُم فوراً فـي مكانه بد ّقة .توزَّع عدة قطبات منفصلة من النايلون بالقرب من
احلافة ،وتترك اخليوط طويلة إلعادة الربط فوق الضماد (الشكل  .)11-11توزَّع قطبات
صغيرة رفيعة متقطعة أو مستمرة من النايلون ( 0/5إن توفر) حول احمليط.
الشكل 11-11
طريقة إعادة الربط فوق الضماد لتثبيت الطعوم اجللدية.
b
a

اجلرح مغطى بالطعم يجب أن يخاط
من الداخل للخارج

اجلرح
c

d

١١

تترك نهاية واحدة طويلة جلميع القطب حول اجلرح

M. King / Primary Surgery Volume 2

يثبت القطن الطبي فـي املكان

ميكن ترك طعوم الوجه مفتوحة وتغطى مبرهم صاد حيوي  .Antibiotic ointmentميكن لفها
بلطف بالشاش أو وخزها باإلبرة إ ّبان أول  48ساعة األولى لصرف جتمعات املصل الصغيرة.

بعد خياطة الطعم املطبق على اليدين أو فوق خطوط الثني ُ ،Flexion creasesت َّضر كتلة شبه
كروية ضمادية من الشاش الفازليني  Vaseline-gauzeوالقطن املاص  Cotton-woolالرطب
لتضغط على الطعم لتأمني التماس الوثيق بني الطعم وبني صفحة استقبالهُ .ت َمع اخليوط مع
بعضها فوق الضماد وتُربَط ،لتأمني إحكام ثبات الضماد ،شرط أال يؤدي الشد إلى خنق الطعم.
يجب ترك الضماد فـي مكانه ملدة 7۔ 10أيام ثم يزال .فـي هذه املرحلة ،سواء كانت بشرة اجلريح
داكنة أو فاحتة ،يتراوح لون الطعم بني الزهري واألبيض الزهري والبرونزي واألسود .يتمتّع
الطعم بإمكانية البقاء حياً حتى إن بدا أسود اللون .يجب االمتناع عن إبداء الرأي فـي عيوشية
الطعم  Graft survivalقبل انقضاء شهر على تطبيقه.
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 4-11االلتئام بدون تالقي احلواف
(االلتئام الثاني )Secondary intention
تصعب خياطة بعض اجلروح بدون شد  ،Tensionأو بدون استخدام الكثير من الشرائح اجللدية،
بسبب تلـ ّيُـف حوافها احمليطة .تق ّل فائدة إجراء عملية أخرى ،كما تق ّل فائدة تطعيم اجللد .إن
أفضل حل لهذه اجلروح تركها حتى يتشكل فيها النسيج احلبيبي  Granulation tissueويتحقّق
فيها االلتئام الثاني  Secondary intentionبدون التقاء احلواف (الشكل .)10-12

يكفـي عاد ًة تغيير الضماد وغسل اجلرح غس ً
ال لطيفاً مبحلول ملحي نظامي  Normal salineكل
 4۔  5أيام :تعادل عملية التضميد صدم ًة رضحية  Traumaإزاء اجلرح الذي يلتئم .إن الضمادات
اليومية غير ضرورية إذا كان اجلرح جافاً .متتاز بعض الضمادات التقليدية املوضعية (السكر،
العسل ،الخ ).بتأثير مضاد للبكتيريا ،وبتشجيع تشكيل النسيج احلبيبي ،Granulation tissue
وتنفع اجلروح العميقة .لقد استخدمتها بنجاح فرق جراحة اللجنة الدولية.
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الجروح المهملة أو التي أخطئ فـي تدبيرها

الفصل الثاني عشر

اجلروح املهملة
أو التي أخطئ فـي
تدبيرها

١٢

243

جــراحــة الـحـرب

اجلروح املهملة أو التي أخطئ فـي تدبيرها
1-12

نظرة عامة
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2-12

اإلنتان املزمن :دور الغشاء احليوي
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 3-12االستئصال اجلراحي
 1-3-12األنسجة الرخوة
 2-3-12العظم 272
 3-3-12اإلرواء 273
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اإلغالق أو عدم اإلغالق
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 ١-١٢نظرة عامة

طبقاً ملا ورد فـي الفصل العاشر ،تكثر إصابات اجلروح املهملة  ،Neglectedواجلروح التي أخطأ
فـي عالجها من اهتم بها ،بني اإلصابات التي يغلب وصولها إلى اجل ّراح فـي العديد من مناطق
القتال املتم ّيزة بحرب العصابات والثورات وحركات العصيان .ال يتوفر اإلسعاف األولي ،ويندر
األطباء واملمرضون ،ويعطل الفقر والنزاع اخلدمات الصحية .تطول املسافات وتصعب الطرق
وال يتوفر إال القليل من النقل ّ
املنظم .يكثر عدد املرضى الواصلني إلى املشفى بجروح أصابتهم
منذ أكثر من  24ساعة ،ويعاني بعضهم من جروح أصابتهم قبل عدة أيام أو أسابيع .إن وصل
املصابون إلى املشفى بسرعة نسبية ،تكثر احلاالت التي يتعدى فيها مج ّر ُد عدد اإلصابات
القدرةَ اجلراحية املتوفرة أو خبراتها .مما يؤدي إلى تأخير بالغ فـي عالجهم أو إلى تدبير
خاطئ جلي.
جتربة اللجنة الدولية
فـي مشفى اللجنة الدولية فـي لوكيشوكيو (شمال كينيا) الذي يعنى بضحايا النزاع فـي جنوب
السودان ،مت تسجيل  12264مريض بني عامي  1991و 2006فـي قاعدة البيانات اجلراحية
التي جتمعها اللجنة الدولية .كانت طائرات اللجنة الدولية واألمم املتحدة تؤ ّمن اإلخالء،
ولم يتلق سوى القليل من املصابني شك ً
ال من أشكال العالج قبل وصولهم إلى املشفى.
وصل  %84من الواصلني بعد انقضاء  72ساعة على اإلصابة .واجه مِ الك اللجنة الدولية
ظروف مشابهة فـي تأخّ ر اإلخالء إلى مركز جراحي فـي الصومال ،وفـي جمهورية الكونغو
الدميوقراطية ،وفـي النيبال وفـي غيرها من األماكن ،كما شاهدوا الظاهرة عينها فـي وصول
جروح الهرس  Crush woundsبعد الزالزل فـي بلدان منخفضة الدخل.
ال يتلقى بعض املرضى أي عالج قبل وصولهم إلى مشفى جراحي مج ّهز ،بينما تلقى بعضهم
ضماداً سريعاً ،وخضع البعض اآلخر إلى استئصال  Excisionغير مؤاتي جلروحهم .وأخيطت
بعض اجلروح ،بدون أي شكل من أشكال االستئصال  Excisionفـي معظم األحيان.

H. Nasreddine / ICRC

يجب إزالة قطب كافة اجلروح املخاطة ،بغض النظر عن نظافة مظهرها ،ويجب فتحها لصرف
سوائلها .كما ذكرنا سابقاً ،تنطبق أبسط قواعد اجلراحة اإلنتانية  .Septic surgeryال تغلق أبداً
غلقاً بدئياً اجلرو َح املصابة باإلنتان أو اجلروح املل ّوثة.
انزع كافة القطب عن اجلروح السابقة اخلياطة.
بعد التأخير ،قد جتد أن بعض جروح الدرجة األولى شرعت تلقائياً بااللتئام .بيد أن معظم
تلك اجلروح ملتهبة أو مصابة باإلنتان الصريح مع درجة من اإلنتان املزمن ،Chronic sepsis
وقد يصل بعضها إلى
التفسخ ( Putrefyingالتعفن) اإلجمالي .تكثر رؤية ذلك فـي اجلروح
ّ
التي أُخطئ فـي تدبيرها .إن الكزاز  ،Tetanusوالغنغرينة الغازية  ،Gas gangreneواإلنتانات
بالعقديات احلا ّلة  ،Haemolytic streptococcalمخاطر دائمة الوجود (انظر الفصل .)13
تتطلب هذه اجلروح استئصاالً عميقً .Deep excision

الشكل 1-1-12
املريض  :Aجرح رصاصة فـي الناحية احلرقفية اليسرى
 ،Iliac regionخُ ِّيط  5أيام قبل املعاينة .خضع جرح الفخذ
األمين إلى تنضير غير كايف.

H. Nasreddine / ICRC
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الشكل 2-1-12
اجلرح املخ َّيط مصاب باإلنتان؛ تتجلّى قطرة قيح على
احلافة الوحشية .Lateral

١٢

الشكل 3-1-12
وافر من القيح .Pus
أُزيلت القطبات و َك َشفت عن قدرٍ ٍ
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الشكل 1-2-12
أجرِ يَت خياط ٌة بدئية على اجلرح؛ انتبه إلى
املريض ْ :B
إجهاد  Tensionاجلرح بسبب الوذمة النسيجية Tissue
 oedemaواإلنتان .أُزيلت بعض القطب.

الشكل 2-2-12
أزيلت كافة القطب؛ حواف اجللد ناقصة التروية
 Ischaemicومتنخرة Necrotic؛ األنسجة حتت اجللد
 Subcutaneousمتوذمة .Oedematous

ICRC

الشكل 3-2-12
بعد إعادة التنضير Redebridement؛ اجلرح اآلن
أوسع من اإلصابة األصل.

H. Nasreddine / ICRC

الشكل 3-12

جرح رصاصة مهمل Neglected

فـي الركبة؛ اإلنتان صريح .Frank sepsis

H. Nasreddine / ICRC
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الشكالن  1-4-12و٢-4-12

جرح مهمل فـي الصفن Scrotum
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مع أنسجة غنغرينية .Gangrenous tissue

الجروح المهملة أو التي أخطئ فـي تدبيرها

يرجى االنتباه

E. Dykes / ICRC

تكثر اجلروح املهملة  Neglectedالتي غزاها النغف ( Maggotsيرق الذباب) .تعددت
فـي املنشورات العلمية منذ بعض الوقت املقاالت حول «العالج التنضيري بالنّغف Maggot
 ،»debridement therapyخاصة بالنسبة للجروح املزمنة ،ويستخدم اليوم عد ٌد من اجلراحني
حول العالم هذه الوسيلة العالجية .يكفـي القول أن معظم املرضى يرفض هذه الطريقة ألسباب
ثقافية ونفسية .أما جتربة اللجنة الدولية فـي هذا املجال فـتقـتصر على حاالت قليلة غير
منهجية ،بيد أنها كانت إيجابية فـي عدد منها.
يرجى االنتباه

الشكل 5-12
جرح مليء باليرق ( Maggot infestationالتلون ناجت عن
بنفسجية اجلنتيان .)Gentian violet

تكثر الدالئل السريرية والتجريبية التي تدعم نظرية التبكير فـي إعطاء الصادات احليوية،
البنسيلني  Penicillinخاص ًة ،لتأخير ظهور إنتانات خطيرة فـي جروح احلرب .يعتمد منهج
اللجنة الدولية فـي مراكز اإلسعاف األولي على التبكير فـي إعطاء البنسيلني  Penicillinفـي
أسرع وقت ممكن .بيد أن تدابير اإلسعاف األولي املواتية ،املذكورة فـي الفصل السابع ،قلما
ونخصص هذا الفصل للسياق املعني.
تتوفر فـي العديد من ميادين القتال احلديثة،
ّ

٢-١٢

اإلنتان املزمن  : Chronic sepsisدور الغشاء احليوي Biofilm

يتم ّيز اإلنتان املقيح املزمن  Chronic pyogenic sepsisفـي جرح مهمل مبرضية وبكتيريولوجية
وتاريخ حياة خاص به .ال توجد البكتيريا فـي شكل مستعمرات منعزلة إال فـي املخابر .أما حالة
البكتيريا الطبيعية فـي ظروف االصطفاء الطبيعي فهي االلتصاق بالسطوح ،خاص ًة باملواد
غير العضوية أو امليتة ،مثل شظايا العظم أو قطع الغضروف  Cartilageاملنفصلة إثر اإلصابة.
فـي اإلنتان املزمن  ،Chronic infectionتفرز البكتيريا غشا ًء حيوياً  Biofilmمتعدد السكر ّيات
 ،Glycopolysaccharideمن نوع املادة «الغروية  »Slimeامللمس التي جندها على صخور األنهار.
يؤمن الغشاء احليوي  Biofilmحماية البكتيريا ويقيها من الصادات احليوية ،ومن هجوم البالعات
الكبيرة  Macrophagesوالكريات البيضاء  Leukocytesواألجسام املضادة  .Antibodiesيجب
حتطيم الغشاء املذكور عمداً للتم ّكن من استئصال اإلنتان.
تصل البكتريا لطور
االستقرار
يتشكل غالبا الغشاء
احليوي

توجد مواد ميتة
تدخل البكتريا
بسرعة فـي الطور
السريع للنمو

يزيل التدخل
اجلراحي الغشاء
احليوي و املادة
امليتة

تنتج مواد ميتة من
العامل املعدي بحد
ذاته

تلوث البكتريا
اجلرح بكميات
معتبرة

ينتج االنتان املزمن

١٢

D. Rowley / U. of Dundee

تعود البكتريا
املتبقية للطور
السريع

الشكل 6-12
مخطط تتابع أنشطة اإلنتان املزمن

1

يُف َرز الغشاءُ احليوي  Biofilmإ ّبان طور استقرار  Stationary phaseحياة البكتيريا .يلزم حتطي ُم
الغشا َء احليوي  Biofilmفيزيائياً كما يلزم استئصال األنسجة امليتة جراحياً ليتسنّى إعادة
البكتيريا إلى طور التكاثر السريع اللوغاريتمي  Rapid multiplication of the long phaseالذي
ترتفع فيه حساسيتُها إزاء الصادات احليوية وإزاء آليات دفاع اجلسم الطبيعية.

-١

 owley D.I., University of Dundee, Course on chronic bone infection, Seminar on the Management of War
R
Wounds; ICRC: March 18, 2005; Geneva.
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E. Dykes / ICRC

الشكل 1-7-12
جرح مهمل مصاب باإلنتان ،تظهر عليه طبقة الغشاء احليوي.

R. Coupland / ICRC

الشكل 3-7-12
جرح مهمل فـي الذراع مع أنسجة نخرية ،لكنه جاف.

M. Dalla Torre / ICRC

الشكل 2-7-12
جرح مهمل فـي جدعة بتر رضحي ،بدون طبقة غشاء
حيوي.

 ٣-١٢االستئصال اجلراحي
تزيد صعوبة االستئصال اجلراحي فـي هذه اجلروح املهمل  Neglectedواملدبرة بشكل خاطئ.
إذ ينخفض وضوح اخلط الفاصل  Demarcationبني األنسجة العيوشة  Viableوغير العيوشة
 ،Non-viableخاص ًة فـي العضالت واللفافات املتوذمة  ،Oedematous fasciaوتتراكب منطقة
التب ّيغ االلتهابية التالية للرضح  Post-Traumatic inflammatory hyperaemiaمع منطقة االلتهاب
اإلنتاني  Infective inflammationومع وجود الغشاء احليوي  .Biofilmيصعب تقييم امتداد
االستئصال املؤاتي ألن جتاور مناطق (موزاييك) الضرر النسيجي فـي احل ّيز األجوف الدائم
يتراكب مع جتاور مناطق التط ّور اإلنتاني  .Septic processتبدي اجلرو ُح املقيحة التي عمرت
أيا َم متع ّددة مناط َق إنتان متداخلة مع مناطق أنسجة االلتئام الليفية .Fibrous tissue healing
يكثر شبه اجلرح بح ّي ٍز أجوف مليء بأنسجة رخوة منفصلة وبشظايا عظمية أو بنهايات عظام
طويلة مكسورة وبحطام غريب  Foreign debrisعن اجلسم وبنسيج ليفـي ،Fibrous tissue
ٌ
ويغطي ذلك اخلليط
معطف من القيح ( Pusالشكالن  1-7-12و .)2-8-12قد يصعب الوصول
إلى اجلرح من ج ّراء انكماشه  Contractureفـي بعض املناطق وبسبب متانة النسيج الليفي
.Fibrous tissue

بيد أن مبادئ اجلراحة ال تتغ ّير .يجب إعادة شق  Re-inciseاجللد واللفافات العميقة Deep
 fasciaشقاً واسعاً لفتح ح ّيز اجلرح األجوف وإلتاحة الرؤية والتصريف  Drainageالصحيحني
(يتبع التصريف املبادئ املتبعة فـي تصريف خراج بسيط) .يهدف االستئصال إلى إزالة كافة
األنسجة غير العيوشة  Non-viableواألنسجة الشديدة التل ّوث واحلطام الغريب Foreign
 debrisعن اجلسم ،كما يهدف لتحطيم الغشاء احليوي  Biofilmفيزيائياً.
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مبا أن االستئصال اجلراحي يصعب فـي هذه اجلروح ،يرتفع عدد حاالت اإلصابة باإلنتان
املستدمي  .Persistent infectionفـي تلك الظروف ،قد يلزم تكرار إجراء التنضير .ارتباطاً
بخبرة اجل ّراح ،يسع هؤالء املرضى االستفادة من عمليات التنضير املرحلية املتسلسلة Staged
.serial debridement

 ١-٣-١٢األنسجة الرخوة
إن ُو ِجدت قطب اخلياطة فـي اجلرح َو َجب إزالتها كاف ًة ووجب إجراء التنضير
كأمنا لم يسبق تنظيف اجلرح من قبل.

Debridement

يجب استئصال كافة امللوثات املرئية  .Macroscopicيجب استئصال اجللد والشحوم حتت
ال ممزقاً ولوناً رمادياً
اجللد حتى ين ّز الدم منها .تتخذ عاد ًة اللفافة Fasciaاملصابة باإلنتان شك ً
باهتاً ،بينما تبدي اللفافة السليمة مظهراً أبيضاً براقاً .حتتاج احلجرات العضلية Muscle
 compartmentإلى تخفيف الضغط عنها أكثر من حجرات اجلروح احلديثة.
القلوصية  Contractilityأفضل دليل على عيوشية  Viabilityالعضالت .من ناحية أخرى ،يجب
أن يتعلَّم اجل ّرا ُح التميي َز بني نزيف األوعية الصغيرة فـي األنسجة اجلزئية التنخّ ر Partially
 necrotic tissueوبني الن ّز الشعيري  Capillary oozingمن نسيج معافى لكن ملتهب .تؤدي
اخلبرة إلى زيادة كمية األنسجة املستأصلة .من جهة أخرى ،يجب ترك األوعية واألعصاب كما
هي ألنها ال تصاب باإلنتان إال نادراً.
يبلغ الضياع الدموي اجلراحي عادة قيماً جديرة باالعتبار بسبب الوذمة االلتهابية Inflammatory

 oedemaوالتبيغ .Hyperaemia

ويفوق ذلك باألهمية االمتناع عن فتح السطوح
املقذوفات .ألن ذلك اإلجراء ال يساهم إال فـي نشر اإلنتان.

Planes

النسيجية املعافاة حملاولة إزالة

 ٢-٣-١٢العظم
كسر عظمي حتت هذه اجلروح اإلنتانية  ،Septic woundsيحوي الكسر عاد ًة شظايا
عند وجود ٍ
ً
ً
ّ
عظمية منفصلة ومتنخرة توفر «سطحا» ممتازا اللتصاق البكتيريا .ترتفع أهمية العثور على
تلك الشظايا وإزالتها .تساعد الصورة الشعاعية العادية فـي التعرف عليها (الشكل .)2-9-12

F. Jamet / ICRC

F. Jamet / ICRC

F. Jamet / ICRC

الشكل 3-8-12
جرح بعد انقضاء  7أسابيع على تنضيره.

الشكل 2-8-12
شظايا عظمية ميتة  Sequestraجل ّية بارزة على سطح
اجلرح؛ انتبه إلى وجود غشاء حيوي مليء بالقيح يغطي
العظم واألنسجة الرخوة.

الشكل 1-8-12
جرح رصاصة بعد انقضاء  7أيام على تنضير غير كافـي.

يكثر احتجاز الشظايا العظمية التامة االنفصال ،فتبقى داخل نسيج ليفي ،وقد تزيد صعوبة
حتديد موقعها والتعرف عليها ،مما يحبط الهمم.

الشظايا العظمية امليتة بيضاء صدفية ،بينما يتم ّيز العظم احلي بلون أبيض رمادي كامد تتخلّله
بقع شعيريات دموية حمراء.

عند كشط العظم باملجرفة العظمية ،يصدر العظم امليت رنيناً عالياً أجوفاً ،بينما يصدر العظم
احلي صوتاً منخفضاً ثقي ً
ال.
ميكن مشاهدة عالمة دالة أخرى عند التقاط الشظية العظمية بامللقط وتسليط حركة كب
 Pronationوبسط ( Supinationإلى األمام ،إلى اخللف) .إذا كان العضل أو السمحاق
 Periosteumمتص ً
ال بالشظية حت َّركت البنى املذكورة مع حركة الكب  Pronationوالبسط
( Supinationأمام ،خلف) .أما إذا كانت الشظية منفصلة وال ميسكها سوى النسيج الليفـي
 ،Fibrous tissueتفصم احلرك ُة االلتصا َق الليفـي وتتح ّرر الشظية العظمية.
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بعد إزالة كافة الشظايا العظمية املنفصلة  ،Looseيُ َ
كشط ح ّيز اجلرح األجوف ويُجرى استقصاءٌ
ُ
حذر باإلصبع للتأكد من ملس السطح :قد جترح حواف العظم احلادة اإلصبع عند االستكشاف!
يجب إزالة كافة الشظايا العظمية املنفصلة وامليتة ،ألنها شظايا عظمية ميتة متبق ّية .قد تتطلّب
العملية ع ّدة محاوالت إلزالة كافة الشظايا العظمية ،أي تكرير عمليات التنضير .Debridement
H. Nasreddine / ICRC

H. Nasreddine / ICRC

الشكالن  1-9-12و2-9-12
يجب إزالة كافة الشظايا العظمية املنفصلة.

كافة الشظايا العظمية املنفصلة

٣-٣-١٢

Detached

شظايا عظمية ميتة .Sequestra

اإلرواء Irrigation

عندئذ بغزارة ويُ َّ
ٍ
نظف وفق املنهج العادي لالستئصال اجلراحي .اختبرت اللجنة
يُروى اجلرح
الدولية اإلرواء بالدفع النابض العالي الضغط  High-pressure pulsatile lavageوبالشطف
اليومي للح ّيز األجوف املفتوح فـي هذه اجلروح املهملة املصابة باإلنتان Neglected septic
 .woundsعلى الرغم من جناح التقنيتني فـي التخلص من الغشاء احليوي  Biofilmوفـي إتاحة
حتسني تقييم عيوشية  Viabilityاألنسجة ،لم تكن النتائج جازمة .إذ تتطلب التقنيتان قدراً كبيراً
من الوقت واجلهد والرعاية التمريضية ،ويصعب إجنازهما إن ارتفع عدد املرضى قيد املعاجلة
ولم تتوفر إمكانية نقلهم إلى مراكز أخرى يخف فيها عبء العمل.

 ٤-١٢الصادات احليوية

H. Nasreddine / ICRC

يُعطى البنسيلني  Penicillinوامليترونيدازول  Metronidazoleوفق بروتوكول الصادات احليوية
(انظر الفصل الثالث عشر) ،ويضاف اجلنتاميسني  Gentamycinإن ظهرت عالمات انتشار
نشيط لاللتهاب .ال تستخدم اللجنة الدولية الصادات احليوية املوضعية أو املطهرات املوضعية
فـي ممارستها.
يُح ّبذ إجراء زرع بكتيري إن توفرت اإلمكانية .تفوق صعوبة زرع البكتيريا ،واختبار حساسيتها فـي
مشفى أمامي ،الصعوبات التي نتخيلها عاد ًة .زد إلى ذلك أن االستجابة السريرية ال تتبع دائماً
احلساسيات املخبرية  Laboratory sensitivityأو انعدام احلساسية املخبرية .إذ ال تعيش البكتيريا
«البرية  »Wildفـي مستعمرات ،وال تعكس دائماً احلساسية املرئية فـي املختبر In vitro sensitivity
استجابة البكتيريا فـي األنسجة احلية  ،In vivo responseكما أن البكتيريا املوجودة على سطح
األنسجة أو فـي السوائل املخرجة ال متثل دائماً البكتيريا املوجودة داخل األنسجة.
رغم ذلك ،تنطبق قواعد اجلراحة اإلنتانية  Septic surgeryهنا .يتطلب اإلنتان تصريفاً
جيداً ،كتصريف اخلراج  ،Abscessويتطلّب إزالة بيئة الزرع البكتيري ،أي األنسجة امليتة .ال تتحقّق
ف ّعالية الصادات احليوية إال بعد حتطيم الغشاء احليوي  Biofilmوإعادة البكتيريا إلى طور حساسيتها
إزاء نشاط الصادات.
Drainage

H. Nasreddine / ICRC

الشكل 3-9-12
ستأصل
الشظايا العظمية على اليمني ،النسيج الليفـي امل ُ َ
على اليسار.
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يتطلب اإلنتان املستدمي أو الناكس إعادة استئصال اجلرح  ،Re-excisionال ضمادات جناح
املشفى.
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 5-12اإلغالق أو عدم اإلغالق؟
تبدأ املرحلة األولى فـي التئام اجلرح عند حلظة اإلصابة .عندما يُع َرض اجلر ُح على الطبيب بعد
انقضاء عدة أيام ،تكون عملية االلتئام قد قطعت مرحل ًة ال بأس بها .بالتالي ،بضعة أيام بعد
االستئصال اجلراحي  ،Surgical excisionيكون العديد من اجلروح قد جتاوز وقت االلتئام األول
( Primary intentionااللتئام بتالقي احلواف) .إذ تكاثرت فيها األنسجة الليفية Fibrous tissue
(الشكل  )3-9-12وتستمر بالتكاثر قبل أن يصبح اجلرح نظيفاً وجاهزاً لإلغالق .إن حاول املعالج
ٍ
عندئذ حاالت النخر
إجراء خياطة ثانوية ،يظهر عاد ًة إجهاد  Tensionكبير على حواف اجلرح وتكثر
 Necrosisواالنهيار  Breakdownفيها.
إن معظم هذه اجلروح غير مؤاتي للخياطة املتأخرة ويتطلب إغالقها التطعيم اجللدي  Skin graftingأو
الشرائح اجللدية التدويرية Rotation skin flaps؛ أو إذا كانت اجلروح صغيرة ،يستحسن تركها ليتشكل
فيها النسيج احلبيبي  Granulation tissueوليتحقّق االلتئام الثاني ( Secondary intentionبدون التقاء
احلواف) (الشكل .)10-12
معظم اجلروح املتأخرة أو املهملة  Neglectedغير مواتية لإلغالق البدئي اآلجل
.primary closure

Delayed

فـي حاالت االلتئام الثاني  ،Secondary intentionقد تتضح قيمة بعض العالجات التقليدية
املوضعية فـي معاجلة اجلروح ،كما ذكرنا سابقاً فـي الفصل احلادي عشر .استخدم ج ّراحو
اللجنة الدولية ومِ الكها التمريضي ضمادات العسل أو السكر ،أو محلوالً ملحياً مفرط التوتر
( Hypertonic salineيضاف امللح إلى احمللول امللحي النظامي حتى اإلشباع ،أي تو ّقف حل
امللح املضاف) ،التي حتث تشكيل النسيج احلبيبي  Granulation tissueوتتمتّع مب ّيزات مضادة
للبكتيريا .يجب التوكيد هنا أن العالجات املوضعية املذكورة تؤدي دور املساعدات وال حتل محل
اجلراحة املواتي.

١٢

F. Jamet / ICRC

الشكل 10-12
االلتئام الثاني ( Secondary intentionبدون التقاء احلواف).

إن العديد من املرضى املصابني بجروح منتنة أو صريحة التفسخ  Frank putrefactionيعاني
أيضاً من سوء التغذية  Malnutritionوفقر الدم  Anaemiaوالتجفاف  .Dehydrationبالتالي،
يضعف نشاط التئام اجلرح ويُح َّبذ اتخاذ إجراءات خاصة ملعاجلة مشاكل كل مريض.
للمزيد عن التهاب العظم والنقي بعد الرضوح  ،Post-traumatic osteomyelitisانظر اجلزء الثاني.
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1-13

التلوث واإلنتان Contamination and infection
ّ

إن كافة جروح احلرب غزيرة التلوث بالبكتيريا .فالرصاصات والشظايا غير عقيمة عند إطالقها.
وعند موقع الدخول ،تنقل املقذوفات املل ّوثة البكتيريا إلى داخل املسار .عالوة على ذلك ،إن الضغط
السلبي املو ّلد فـي احل ّيز األجوف املؤقت ميتص البكتيريا عند فوهتي الدخول واخلروج فـيجلبها إلى
داخل اجلرح.
إن جروح احلرب وسخة

Dirty

وملوثة

Contaminated

منذ حلظة اإلصابة.

تشمل املل ّوثات  Contaminatesاألخرى التي جندها فـي جروح احلرب ُفتات املالبس والغبار ومواد
عضوية متنوعة (طني ،عشب ،أوراق النباتات ،الخ ).وشظايا اخلشب والزجاج املتناثرة من املباني
املفجرة .أثبتت الدراسات التي أجريت فـي كوريا وفـيتنام أن مختلف فئات األتربة توافق فئات مختلفة
َّ
من احلي ّيات  ، Organismsالتي تتنوع ارتباطاً بالطقس وبالفصول ،كما يختلف احتمال ظهور فئات
اإلنتان اجلسيم ( Severe infectionيبدو أن الطني واألتربة الزراعية امللوثة ببراز احليوان أو اإلنسان
هي أسوأ املل ّوثات) .إضافة إلى ذلك ،قد يس ّبب التركيب الكيماوي اخلاص ببعض األتربة إبطا َل
فعالية اجلسيمات املضادة  Antibodiesوإخال َل بلعمة الكريات البيضاء .Leukocyte phagocytosis
وحوى العديد من األلغام األرضية املنزلية الصنع مل ّوثات برازية حيوانية.
مع ذلك ،يجب التمييز بني احلاالت التالية:

 اجلرح البسيط التلوث Simple contamination of a wound؛ -اإلنتان احمللّي (املوضعي) Local sepsis؛

 اإلنتان املتفشي (املنتشر) .Invasive infectionفـي اجلرح املل َّوث ،تتكاثر البكتيريا فـي األنسجة امليتة وال يحصل اجتياح األنسجة العيوشة
حتى وصول عدد البكتيريا إلى عتبة  106فـي كل غرام من األنسجة .ويؤدي وجود األنسجة املهروسة
والتراب وغيرها من األجسام الغريبة إلى خفض عتبة اإلنتان واالجتياح ،ألنها تو ّفر بيئة تتيح منو
البكتيريا وتناسخها بينما حتول دون وصول منظومة مناعة املريض للقضاء على البكتيريا .من ّيز
عدداً من عوامل اخلطورة املنسوبة إلى امليكروبات :ال َف ْوعة  ،Virulenceإنتاج األنزميات Enzymes
والذيفانات  ،Toxinsالخ.
Viable

يحاول اجلسم أن يعزل كتلة العضالت املتنخرة  Necroticوالبكتيريا بحاجز من الفـيبرين
 . barrierعند غياب التصريف  Drainageاملؤاتي ،يؤدي هذا التفاعل إلى تشكيل خراج
 .إن تو ّفر التصريف  Drainageاملناسب ،يتخلّص اجلسم من الكتلة املتنخرة Necroticمبا يقارب
 10أيام 1.فـي كلتا احلالتني ،تؤدي آليات اجلسم الطبيعية دورها فـي عزل املل ّوثات واألنسجة امليتة.

Fibrin

Abscess

عندما تستعصي األمور على آليات الدفاع املوضعية ،يتفشى اإلنتان فـي األنسجة العميقة وينتشر
على كامل منظومة اجلسم .وقد تنخفض مناعة ُ  Immunityاملريض ومقاومتُه من ج ّراء سوء التغذية
واألمراض املزمنة ،خاص ًة منها اإليدز  / AIDSفـيروس نقص املناعة املكتسبة  .HIVجنمع آليات
الدفاع املوضعية ومقاومة اجلسم العامة فـي فئة عوامل اخلطورة العائدة إلى العائل Host-related
( risk factorsالثوي أو متلقي اإلنتان).

١٣

يبدو أن فترة  6ساعات بعد التل ّوث تتم ّيز بصفة الفترة احلرجة  .Critical periodإذ تتناقص مع
مرور الزمن إثر اإلصابة فعالي ُة اجلراحة والصادات احليوية فـي الوقاية من اإلنتان ،بينما تتفاقم
أسي .لقد أثبتنا فـي الفصل الرابع ارتفاع أهمية عملية
حمولة البكتيريا  Bacterial loadبشكل ّ
تصنيف اجلروح وفقاً ملنظومة الصليب األحمر لتقييم اجلروح  ،RCWSويوازيها هنا ارتفاع أهمية
الفهم اجليد لإلمراضية املعنية قبل حتديد اإلجراء املناسب واملؤاتي الذي ينبغي اتباعه وقبل حتديد
فائدة الصادات احليوية التي تكمل عمليات االستئصال  Excisionوالصرف  Drainageكما تكمل
مقاومة اجلسم الطبيعية إزاء اإلنتان .ميكن عالج جروح غير معقدة فـي األنسجة الرخوة ،أي
املدرجة فـي الدرجة األولى وفق القسم  ،1-8-10بتنظيف  Toiletبسيط للجرح ،ويفـيدها العالج
بالصادات احليوية إذا أمكن الشروع به قبل انقضاء  6ساعات على اإلصابة .يبدو أن التبكير فـي
إعطاء الصادات احليوية ملعاجلة اجلروح اجلسيمة يثبط منو البكتيريا ويحد االجتياح املوضعي
 ،Local invasionعلى األقل بشكل مؤقت .بيد أن كل تأخير بعد  6ساعات إثر اإلصابة يرفع خطر
اإلنتان بقوة.
-1

Fackler ML, Breteau JPL, Courbil LJ, Taxit R, Glas J, Fievet JP. Open wound drainage versus wound
excision in treating the modern assault rifle wound. Surgery 1989; 105: 576 – 584
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ِسب احتمال وجود فئات البكتيريا املختلفة ارتباطاً بالعوامل اجلغرافـية وبتضاريس املوقع
تتفاوت ن َ
وباملناخ :تربة زراعية ،بيئة حضرية ،غابة استوائية ،صحراء ،فصل الصيف أو الشتاء .كما يختلف
من منطقة ألخرى ،ومع مرور الزمن ،مستوى املقاومة التي يكتسبها اجلسم فـي مجتمعه احمللي
وتتجلى فـي مجموعة احلي ّيات املتعايشة  Body floraفـيه «طبيعياً».
رغم التفاوت املذكور ،هنالك بعض الثوابت ،نذكرها فـي القائمة الالحقة للداللة العامة على
العناصر املمرضة املنتشرة التي تنشط فـي إنتانات جروح احلرب.
املكورات املقيحة إيجابية الغرام Gram-positive pyogenic cocci
املكورات العنقودية الذهبية  Staphylococcus aureusواملكورات العقدية احلالة للدم بيتا
 .ß-haemolytic streptococcusجند هذه احلي ّيات  Organismsعاد ًة بني حي ّيات نبيت (فلورا)
اجللد  . Skin floraفـي السنوات األخيرة ،ظهرت بعض املكورات العنقودية الذهبية Staphylococcus
 aureusذات مقاومة مكتسبة من املجتمع إزاء البنسلني ،فأصبحت مشكلة فـي بعض البلدان.
العصيات سلبية الغرام Gram-negative bacilli
اإلشريكية  ،Escherichiaاملتقلبة  ، Proteusالكلبسيال  ، Klebsiellaالبسودوموناس ،Pseudomonas
واألشكال البكتيرية املوجودة فـي السبيل الهضمي .الراكدة البومانية Acinetobacter baumannii
موجودة فـي التربة وعلى اجللد ،وقد اكتسبت مؤخراً دوراً هاماً فـي إنتانات املشافـي.
العصيات إيجابية الغرام Gram-positive bacilli
تتم ّيز فئات املطث ّيات  Clostridiaبكونها متب ّوغات الهوائية إجبارية Spore-bearing obligatory
 . anaerobesمنتشرة على نطاق واسع فـي البيئة ،خاص ًة فـي األتربة الزراعية اخلصبة ،وتنتقل مع
البراز .تسبب الغنغرينة الغازية  Gas gangreneوالكزاز .Tetanus
إن اجلروح فـي أعلى الفخذ والعجان  Perineumمع ّرضة بشكل خاص إلى خطر التلوث باحلي ّيات
البرازية ( Faecal organismsاملطثيات  Clostridiaوالعصيات سلبية الغرام ،)Gram-negative bacilli
ويصح ذلك سواء انثقبت أمعاء املصاب أم لم تنثقب .تزيد إصابة األمعاء من خطر التق ّيح.
تتم ّيز جروح احلرب بسيرة حياة البكتيريا فـيها.
تتغ ّير البكتيريا املل ِّوثة مع الزمن.

تختلف فئات اإلنتان املبكرة عن الفئات املتأخرة فـي سيرة اجلرح.
نوجه االنتباه إلى أمر هام فـي شأن هذه الفلورا البكتيرية املتنوعة وهو أن تل ّوث اجلرح يتغ ّير مع
الوقت وال يبقى ثابتاً .لقد عرف أطباء احلرب العاملية األولى ،بعد دراسات ألكسندر فليمينغ ،2
أن جروح احلرب تتم ّيز بسيرة حياة بكتيرية تتطور إثر اإلصابة.

تعددت الدراسات التي أثبتت بعدذاك أن تلوث اجلرح ،وكل إنتان ناجت عنه ،يتطور مع الوقت.
عند حلظة اإلصابة ،يحدث تلوث ببكتيريا متعددة  ،Polymicrobial contaminationويعلو خطر
التلوث باملطثيات  Clostridiaواملكورات العقدية احلالة للدم بيتا ß-haemolytic streptococcus
بشكل خاص .فـي وقت الحق ،يحصل التلوث الذاتي  Self-contaminationبالفلورا اجللدية
والهضمية  .Skin and gastro-intestinal floraأخيراً ،قد تتدخل فـي املشفى بكتيريا املشافـي
.Hospital-acquired nosocomial bacteria

إن هذا املفهوم أساسي لفهم دور تدابير النظافة والسيطرة على البيئة ،ودور اجلراحة املواتية
والصادات احليوية ،أي دور عوامل اخلطورة العائدة إلى العمل اجلراحي 3.إن كثرة تو ّفر
الصادات ،واإلكثار من استخدامها أثناء السنوات اخلمسني األخيرة ،أدى إلى زيادة تعقيد
بكتيريولوجية اجلروح بسبب اصطفاء سالالت مقاومة فـي املشافـي .يرتبط حصول اإلنتان بعد
التلوث ،كما ترتبط فئة اإلنتان التي تتطور ،بعدد من العوامل.
األخطار الرئيسية التي يواجهها جرحى احلرب هي تطور الغنغرين الغازي
 Gas gangreneوالكزاز  Tetanusوتفشي املكورات العقدية فـي الدم
 ،Streptococcal bacteraemiaويسع كافة هذه اإلنتانات أن متيت اجلريح.

-٢
-٣
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 ٣-١٣اإلنتانات السريرية الرئيسية فـي جروح احلرب
يؤدي تعدد امليكروبات فـي تل ّوث اجلروح إلى اختالف فئات اإلنتانات .اشتهر عدد من اإلنتانات املميتة
اخلاصة بجروح احلرب ،والسيما فـي اجلروح املهملة أو املدبرة بشكل خاطئ ،إثر خياطها وإغالقها
بدون استئصال صحيح .تشمل إنتانات اجلروح املقيحة العادية طيفاً من الظواهر املتراوحة بني البسيطة
(اإلنتان السطحي فـي موقع اجلراحة) واجلسيمة (إنتان العضو أو ح ّيز موقع اجلراحة) واملتفشية فـي
اجلسم (اإلنتان الدموي .)Septicaemia

 ١-٣-١٣تعريفات
التلوث البسيط
تصنّف املنشورات اجلراحية اجلروح بني الفئات التالية :نظيفة  ،Cleanنظيفة  -ملوثة- ،
 ،contaminatedملوثة  ،Contaminatedمصابة باإلنتان  ،Infectedمتسخة  .Dirtyوتعتبر جروح احلرب
ملوثة ومتسخة معاً.

Clean

تكون اخلراج  Abscessاملوضعي
التهاب النسيج اخللوي ( Cellulitisالتهاب الهلل) ّ /
تشرع البكتيريا فـي االنتشار لتصل إلى األنسجة التي جتاور اجلرح فـي منطقة التك ّدم
(الرضح) (انظر الفصل الثالث) .ال جند عندئذ سوى القليل من التسمم  Toxicityعلى مستوى أجهزة
كاملة أو على مستوى كامل اجلسم .تظهر حمامى سطحية Superficial erythemaومخرجات مصلية
قيحية  .Seropurulent dischargeكما تظهر بوضوح بعض األنسجة املتنخرة  ،Necroticإال أنها تعود
إلى اإلصابة األصل ال إلى اإلنتان .فـي نهاية التطور تتشكل كتلة من األنسجة املتنخرة والبكتيريا .إن كان
التصريف  Drainageغير كاف (جروح جلدية صغيرة) ،يحصل خراج  .Abscessفـي اجلروح الكبيرة،
يحصل عزل الكتلة املعنية ويلي ذلك ترحيلها خارج اجلسم.
Contusion

التهاب العضل  / Myositisإنتان األنسجة العميقة
تنتشر البكتيريا فـي العضالت واألنسجة مبتعد ًة عن احل ّيز األجوف الدائم وعن منطقة الرضح
 Contusionلتجتاح منطقة االرجتاج  Concussionوتتعداها .تتجلى أعراض اإلنتان املتفشي وتسيطر
فـي بعض اإلنتانات على املظهر السريري .تظهر عاد ًة اإلنتانات الساحقة بعالمات اإلنتان املألوفة (ح ّمى
 ،Feverتسارع القلب  ،Tachycardiaالخ ).بيد أنها قد تظهر أيضاً بدون تلك العالمات ،خاص ًة لدى
مرضى يعانون من نقص املناعة (اإليدز  / AIDSفـيروس نقص املناعة املكتسبة  ،HIVأو من األمراض
املزمنة ومن سوء التغذية).
فـي السابق ،كانت إنتانات األنسجة العميقة تنجم عادة عن املطثيات  Clostridiaوعن انتشار املكورات
العقدية احلالة للدم من منط بيتا  ،ß-haemolytic streptococcusوكانت مسؤولة عن معظم الضرر
النسيجي ،وعن أشد عالمات اإلنتان املتفشي وأعراضه .بيد أن توفر البنسلني  Penicillinغ ّير الصورة
ً ٤
السريرية جذريا.
مت وصف أنواع مختلفة من اإلنتانات النسيجية املنتشرة:
 إنتان مق ّيح  Pyogenicفـي األنسجة العميقة :ينتج عادة عن إنتان مختلط ،تتكاثر فـيه حي ّيات إيجابيةوسلبية الغرام ،تكثر بينها الهوائيات غير مطثية . Non-clostridial anaerobes

١٣

 الغنغرين الغازي  :Gas gangreneمازال هذا اإلنتان يشاهد فـي جروح مهملة أو مدبرة بشكل خاطئ. الكزاز  : Tetanusيعطل الفقر والقتال برامج التطعيمه  Immunizationفـي العديد من البلدان .ما زالهذا اإلنتان سبباً رئيسياً فـي موت العديد من اجلرحى.
 اإلنتان املتفشي باملكورات العقدية  :Invasive streptococcal infectionما زال يشاهد أيضاً فـي جروحمهملة ومدبرة بشكل خاطئ.

 اإلنتان العظمي :عندما ميتد إنتان األنسجة العميقة إلى الشظايا العظمية احملتبسة ،يظهر اإلنتاناملزمن مع إنتاج غشاء حيوي  .Biofilmيكثر ظهور هذا اإلنتان فـي جروح مهملة ومدبرة بشكل خاطئ
(انظر الفصل الثاني عشر).
 التهاب اللفافة املنخر  ،Necrotizing fasciitisالغنغرين املؤازرةالنسيج اخللوي الالهوائي .Anaerobic cellulitis

-٤

gangrene

 ،Synergisticوالتهاب

Polhemus ME, Kester KE. Infections. In: Tsokos GC, Atkins JL, eds. Combat Medicine: Basic and Clinical
Research in Military, Trauma, and Emergency Medicine. Totowa, New Jersey: Humana Press; 2003:
149 – 173.
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 ٢-٣-١٣الغنغرين الغازي Gas gangrene
عرف األطباء الغنغرين الغازي  Gas gangreneمنذ زمن أبقراط فـي صفة إحدى مضاعفات
فسر ذلك
اجلروح .كثر وصف حدوثه فـي جروح احلرب عبر التاريخ وفـي رضوح أخرى ،ويُ َّ
بظواهره املرئية القوية وبارتفاع معدل الوفـيات املنسوبة إليه .إن التأخير فـي اجلراحة ،الذي
يحصل إ ّبان احلرب أو إثر كارثة طبيعية ذات إصابات جماعية ،يزيد خطر اإلصابة بالغنغرين
الغازي .Gas gangrene
الغنغرين الغازي تنخر عضلي وذمي سريع االنتشار - spreading oedematous
 ،myonecrosisيظهر بشكل خاص فـي اجلروح اجلسيمة التي تصيب العضالت وتتلوث بحي ّيات
ممرضة الهوائية إجبارية  ،Pathogenic obligatory anaerobesوخاص ًة منها املطثية احلاطمة.
تبدي معظم احلاالت خليطاً من احلي ّيات (الفلورا البكتيرية) ،تبدأ بينها الهوائيات Aerobes
فـي استهالك كامل األوكسجني املتوفر فتشكـِّل بيئ ًة الهوائية مواتية لنمو املطثيات .Clostridia
فـي اجلروح العضلية الكبيرة ،جند دائماً مناطق قليلة التروية الدموية ومناسبة لتطور الغنغرين
الغازي .بيد أن الغنغرين الغازي قد ينشأ أيضاً إن لم تكن الرضوح عالية الش ّدة .إذا كان
اجلرح عميقاً وحوى أنسجة متنخرة  Necroticوانعزل عن صفحة اجلسم ،لتشكلت فـيه بيئة
الهوائية وأمكن تط ّور اإلنتان باملطثيات  .Clostridial infectionونشاهد تلك البيئة الالهوائية
بالتحديد فـي اجلروح املغلقة باخلياطة بدون سابق تنضير .إن وجود األجسام الغريبة فـي
اجلروح ،خاص ًة منها التراب ،يزيد خطر تط ّور الغنغرين الغازي .كما أن التطويل الزمني فـي
تطبيق املضغط أو األربطة املشدودة يشكـّل خطراً كبيراً ،شأنه شأن متالزمة احلجرات اللفافـية
 .Fascial compartment syndromeيكثر اإلنتان فـي جروح األطراف السفلية وفـي العجان
 Perineumمقارن ًة باألطراف العلوية.
تنجم معالم املرض أو ًال عن نشاط احلي ّيات  Organismsموضعياً على غولوكوز العضل ،مما يو ّلد
احلمض والغاز ،وعلى بروتني العضل ،مما يؤدي إلى هضمه .ثانياً ،تفرز احلي ّيات Organisms
املذكورة ذيفانات  Toxinsشديدة الفعالية قابلة للحل فـي املاء فتنتشر إلى األنسجة مما يسبب
املزيد من التحطيم فـيها وارتفاع التسمم فـي الدم  .Toxaemiaكما أن نواجت حتطم العضالت
سامة بحد ذاتها .يس ّبب
تراكب نواجت التحطيم مع الذيفانات  Toxinsاخلاصة ارتفاع تس ّمم الدم
ُ
ً
 Toxaemiaواستدامتَه ،مما يؤدي حتما إلى املوت إن لم يعالج.
Rapidly

اجلراحة املبكرة والكافـية تقي جروح احلرب من الغنغرين الغازي.
تكون عاد ًة فترة حضانة الغنغرين الغازي قصيرة ،وتكاد أن تكون دائماً أقل من  3أيام ،وتكون
فـي معظم احلاالت أقل من  24ساعة .وقد تقل أحياناً إلى  6ساعات ،بينما متتد إلى  6أسابيع
فـي حاالت أخرى.
يتجلى عاد ًة الغنغرين الغازي بظهور ألم مفاجئ ومتزايد فـي منطقة اجلرح .إن فجائية ظهور
األلم ،التي قد تشير إلى كارثة وعائية ،تشير دائماً لدى اجلريح إلى احتمال ظهور الغنغرين
الغازي .وسرعان ما يتو ّذم الطرف ويرافقه صرف  Drainageرشاحة رقيقة مصلية Serous
أو مصلية دموية  Serosanguinousقد تصبح هالمية  .Gelatinousيرتفع معدل النبض Pulse
 rateبشكل ملحوظ ،بيد أن درجة حرارة املريض ال تتعدى  ˚38مئوية إال نادراً .وفق الوصف
املعتاد ،سرعان ما يحصل التدهور السريري ويساور القلق  Anxiousواخلوف Frightened
املريض قبل انقضاء ساعات قليلة ،ولرمبا شعر بالغبطة  ،Euphoricبينما تتجلى عليه كافة
عالمات اإلنتان الشديد.

تظهر عالمات الش ّد على اجللد ،ويشحب لونه وتتخلّله بقع زرقاوية ،وتهبط درجة حرارته دون
الدرجة الطبيعية .فـي غياب املعاجلة ،ينتشر التل ّون البرونزي على اجللد حول املوقع ،وتظهر
عليه بعض مناطق صفراوية مخض ّرة قد تتشكل فـيها فقاعات متتلئ بسائل أحمر داكن ،كما
ميكن ظهور رقع من غنغرين اجللد .بيد أن اجللد قد يبدي مظهراً طبيعياً فـي مواقع تغطي
كتلة غنغرينية واسعة.
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الشكل 1-1-13
الغنغرين الغازي فـي الساق بعد تطبيق املضغط.

الشكل 2-1-13
الغنغرين الغازي فـي الذراع.

سرعان ما يزداد الوذم  Oedemaوتس ّمم الدم  ،Toxaemiaبينما تزداد غزارة صرف
املخرجات املصلية  ، Serous dischargeوقد تفوح رائحة س ّكرية مميزة .تختلف صفات هذه
الرائحة وال ميكن اعتبارها رائحة واسمة.
يُنتَج الغاز عاد ًة إ ّبان هذه املرحلة ،وهو مسؤول جزئياً عن تو ّرم  Swellingالطرف املصاب (الشكل
 .)2-13ينتج الغاز داخل األلياف العضلية وبينها ،فـيتّبع السطوح اللفافـية  Fascial planesثم
يتسرب حتت تأثير الضغط عبر ثقوب اللفافة ليصل فـي النهاية إلى األنسجة حتت اجللد وينتشر
بسرعة إلى مناطق بعيدة عن حدود املنطقة املصابة .ميكن اإلحساس ببعض الفرقعةCrepitus
حتت اجللد عند جس العضو .ال يوافق مدى انتشار الغاز مدى التنخر العضلي .Muscle necrosis
Drainage

ينتشر اإلنتان من موقع اجلرح باجتاه معالة العضل ومسفلته  ،Up and down the muscleبيد
أنه ال يبدي مي ً
ال صريحاً لالنتشار إلى عضالت أخرى سليمة .إن البكتيريا املسؤولة الهوائية
إجبارية  .Strict anaerobeحتى فـي حاالت الغنغرين املستحكم ،ال جتتاح املطثيات Clostridia
الدم قبل دنو الوفاة إال نادراً.
ُشاهد عاد ًة تغ ّيرات العضل إال فـي العملية اجلراحية .فـي املراحل املبكرة ،تقتصر التغ ّيرات
ال ت َ
ً
على ما يزيد قليال عن الوذمة والشحوب .فـي املراحل الالحقة ،يتح ّول لون العضل إلى لون رمادي
زهري غير ب ّراق ،ثم إلى أحمر قرميدي ،وأخيراً إلى لون خضراوي بنفسجي داكن.
التدبير

يعتمد تدبير الغنغرين الغازي املستحكم على استئصال  Excisionاألنسجة امليتة ،مما قد يتطلب
البتر املستعجل .يُع ّرف حد االستئصال  Excisionبالعضالت املتنخرة ال بامتداد األنسجة التي
حتوي الغاز .يجب استئصال العضالت النخرة حتى الوصول إلى عضالت سليمة حمراء نازفة
قلوصة  Contractingوغنية باألوكسجني .Aerobic

الشكل 2-13
صورة شعاعية تظهر جتمعات غازية بني مجموعات عضلية.

التدخل اجلراحي الفوري أساسي فـي تدبير الغنغرين الغازي.
نظراً لش ّدة تس ّمم الدم  ،Toxaemiaيجب اتخاذ تدابير داعمة تشمل إعطاء األوكسجني والسوائل
والدم الكامل الطازج .كما يجب االستمرار بإعطاء الصادات احليوية املناسبة.
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يجب إعطاء كافة املرضى املصابني بجروح ناجمة عن مقذوفات صادات حيوية وقائية فعالة ضد
املطثيات  Clostridiaكالبنسيلني  ،Penicillinاملترونيدازول  ،Metronidazoleأو االريثرومايسني
 .Erythromycinلكن الصادات احليوية ال تتمكن من الوصول سوى إلى األنسجة التي يصلها
دفق الدم وتتم ّيز بتروية نسيجية جيدة .إن درجات تركيز الصادات احليوية فـي العضالت امليتة
فـي أعماق البيئة الالهوائية درجات غير فعالة .حتتل اجلراحة املبكرة فـي أسرع وقت ممكن
دور الهدف املراد.

١٣
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٣-٣-١٣

الكزاز Tetanus

الكزاز خطر محدق بكافة اإلصابات بجرح نافذ .يزداد اخلطر فـي اجلروح اجلسيمة التلوث،
وخاصة فـي اجلروح الصغيرة العميقة الشبيهة بالوخز .قد يو ّلد اإلنتا ُن املق ّيح فـي أعماق قناة
ضيقة بيئ ًة الهوائية مواتية .تتراوح فترة احلضانة بني  3و 21يوماً ،لكنها قد تقل إلى يوم واحد
أو قد متتد فتبلغ عدة شهور.

E. Dykes / ICRC

Å. Molde / ICRC

الشكل 4-13
تكشيرة سردونية لدى مريض يعاني من الكزاز.

الشكل 3-13
جرح مصاب بإنتان شديد أفضى إلى الكزاز.

عملياً ،ميكن تأمني حماية شبه كاملة باستخدام التطعيم  Immunizationالفعال بواسطة عالج كامل
ومستدمي بال انقطاع بحقن ذوفانات الكزاز ( Tetanus toxoidذيفانات َّ
معطلة).
املطثية الكزازية  Clostridium tetaniحي ّية الهوائية إجبارية  .Strict anaerobeتنتج هذه احلي ّيات ذيفاناً
عالي الفعالية يدعى تيتانوسبازمني  Tetanospasminينتشر متّبعاً مسار األعصاب احمليطية فـيصل إلى
النخاع الشوكي وجذع الدماغ .يؤثر الذيفان املعني على الصفـيحة النهائية احلركية حيث يثبط الكولني
استراز  ،Cholinesteraseمما يؤدي إلى تراكم االستيل كولني  Acetylcholineوإلى تشنجات عضلية
مستدمية .كما يظهر ،عالوة على ذلك ،فرط استثارة  Hyperexcitabilityفـي العصبونات احلركية
السفلية مما يسبب الصمل  Rigidityالعضلي واخللل فـي نشاط العضالت الضوادة فـيؤدي إلى نشاط
انعكاسي غير موازن ،مما يسفر عن ظاهرة التشنج التي مت ّيز الكزاز .تبدأ العالمات املبكرة بتصلب
العنق والضزز ( Trismusتشنج الفك) مع صعوبة فـي البلع  ،Swallowingتليها التكشيرة السردونية
( Risus sardonicusابتسامة مكشرة) .كما يظهر خلل عميق فـي اجلهاز العصبي الذاتي Autonomic
فـي احلاالت الشديدة ،مع عدم استقرار فـي معدل النبض  Pulse rateوفـي الضغط الدموي وفـي درجة
احلرارة ،مما يصعب عالجه .فور تث ّبت الذيفان  Toxinعلى األعصاب استعصت معادلته بالغلوبولني
املناعي  Immunoglobulinاملضاد للكزاز.
قد يصيب اإلنتان مجموعة عضلية مفردة كما يسعه أن ينتشر ويتفشى .يرد وصف ثالث درجات
سريرية:
 معتدلة= بال ظهور تشنّجات  Spasmsمع َّممة. متوسطة= تظهر تشنّجات  Spasmsمع َّممة عند اإلثارة .Provocation شديدة= ع ّمت التشنّجات  Spasmsالتلقائية مع تشنّج الظهر .Opisthotonusتس ّبب التشنّجات أملاً مبرحاً ،وقد تستمر لفترة قصيرة أو طوال عدة أسابيع .يكمن اخلطر األكبر فـي
االختناق  Asphyxiationبسبب تشنّج الرغامى  Laryngeal spasmأو االستنشاق  .Aspirationتكثر
ظواهر ارتفاع درجة احلرارة مع غزارة التع ّرق ،مما يتطلب العناية بتعويض السوائل .ويحتفظ املريض
بكامل وعيه طوال الظواهر.
الوقاية
أفضل احتياط ضد الكزاز هو التطعيم  Immunizationالفعال .بيد أن العديد من مرضى البلدان
محصن باملناعة ،مما يزيد
النامية ،التي أدى فـيها النزاع إلى فرط تدمير برامج الصحة العامة ،غير
ّ
خطر الكزاز فـي جروح احلرب .فـي بعض البلدان ،تعتمد اللجنة الدولية منهج تطعيم Immunization
كافة املرضى بالوسائل الفعالة  Activeواملتفاعلة .Passive
Prophylaxis
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ميتاز االستئصال املبكر والكافـي لألنسجة امليتة ،الذي يتلوه ترك اجلروح مفتوحة ،بأهمية
حيوية فـي الوقاية من تطور الكزاز .وتعلو هذه األهمية بالنسبة للجروح الصغيرة العميقة
املفضلة.
الوخزية .البنسيلني  Penicillinوامليترونيدازول  Metronidazoleهي األدوية
ّ
الوقاية من كزاز جروح احلرب
جلميع املرضى مهما كانت حالة حتصينهم

Immunization

 -١لقاح ذوفان الكزاز Tetanus toxoid vaccine

جرعة داعمة ملريض مسبق التلقيح؛

(مناعتهم السابقة):

 0.5مل فـي العضل ( 5وحدات  :)L.Fهذه

 -٢حقن البنسيلني Penicillin؛
 -٣استئصال

Excision

كامل اجلرح.

بالنسبة للمرضى غير احملصنني ،أو للذين يشتبه بحالة حتصينهم ،يضاف ما يلي:
 -٤غلوبولني مناعي بشري مضاد للكزاز  500 Human tetanus immunoglobulinوحدة
دولية فـي العضل (للبالغني) أو  250وحدة دولية (لألطفال دون  15سنة) ،وتعرف هذه املادة
أيضاً باسم املصل البشري املضاد للكزاز.
 -٥ذوفان الكزاز
أخرى بعد  6أشهر.

Tetanus toxoid

 0.5مل عضلياً ،وتكرر احلقنة بعد أربعة أسابيع ومرة

يرجى االنتباه:
يجب حقن اللقاح
وفـي مواقع عضلية مختلفة.
Vaccine

والغلوبولني املناعي

Immunoglobulin

باستخدام محاقن مختلفة

عالج الكزاز املستحكم Established tetanus

يجب إتباع اخلطوات املذكورة أدناه فـي عالج الكزاز الوطيد.
 -١استئصال  Debridementكامل اجلرح .يحسن جتنب التخدير مبادة الكيتامني Ketamine
إن أمكن ذلك ،ألن الكثير من املرضى الذين يصحون من هذا املخ ّدر يعانون من القلق
 Restlessومن الهلوسات  ،Hallucinationsمما يثير التشنّجات .التخدير النخاعي أو إحصار
العصب املوضعي طريقتان ممتازتان.

 -٢الصادات احليوية :البنسيلني  Gالبلوري  5 ( Crystalline penicillinمليون وحدة دولية
وريدياً ،أربع مرات فـي اليوم) و /أو ميترونيدازول  500( Metronidazoleملغ وريدياً ،ثالث
مرات فـي اليوم) .كما أن االريثرومايسن  ،Erythromycineالتتراسيكلني Tetracycline
 ،والكلورامفـينيكول  Chloramphenicolفعالة أيضاً ضد املطثيات  Clostridiaفـي حالة
التحسس إزاء البنسيلني .Penicillin
ّ
 -٣املصل البشري املضاد للكزاز  3000( Anti-tetanus human immunoglobulinإلى10000
وحدة دولية) :تعطى جرعة واحدة كبيرة وريدياً فـي أسرع وقت ممكن .يرتبط قدر اجلرعة
الفعلية املوصوفة بشدة املرض وبعمر املريض .تُر َّقق اجلرعة فـي حجم  20مل من احمللول
امللحي النظامي  Normal salineوتعطى ببطء طوال فترة  15دقيقة .إن كان الغلوبولني املناعي
املتو ّفر من النوع الذي ال يوصى بإعطائه وريدياً ،ميكن حقنه عضلياً (بدون ترقيق) فـي
الناحية الدانية  Proximalمن الطرف املصاب .ميكن احلقن داخل القراب  Intrathecalبكمية
 250وحدة دولية ،على سبيل املثال مع التخدير النخاعي لتنضير القسم السفلي من اجلسم.
فـي بعض املناطق ،ينقص الغلوبولني املناعي البشري Human immunoglobuline

١٣

أو ال يتوفر

Anti-tetanus

على اإلطالق .فـي تلك الظروف ،يجب االعتماد على مصل مضاد للكزاز
 serumمستمد من اخليول .يجب عندئذ إعطاء املريض حقنة اختبارية قبل حقنه اجلرعة
الكاملة ( 20000وحدة دولية).
 -٤السيطرة على التشنّجات  :Spasmsيجب معاجلة املريض فـي بيئة تخلو قدر اإلمكان من
عوامل اإلثارة ،فـي غرفة مظلمة وهادئة .أما بالنسبة للحاالت الشديدة ،وفـي أحسن الظروف،
يجب أن يبقى املريض فـي وحدة العناية املركزة  ،Intensive care unitحتت التخدير واإلرخاء
(شلل صناعي) مع تهوية ميكانيكية  .Mechanical ventilationيفتقر العديد من املشافـي إلى
هذه الوسائل؛ ويُعتمد فـيها على التركني  Sedationللسيطرة على التشنجات .Spasms
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يُستخ َدم الديازبام  Diazepamالوريدي ،إما بشكل متقطع أو مستمر ،بجرعات تصل إلى  20ملغ
أو أكثر فـي الساعة ارتباطاً بطول فترات التشنّجات  Spasmsوبش ّدتها .إذا لم يسيطر الديازيبام
 Diazepamعلى التشنّجات  ، Spasmsميكن إضافة الكلوربرومازين  Chlorpromazineإليه،
فضل إعطاء هذا األخير
أو قد يتطلّب األمر الثيوبنتال ( Thiopentalالبنتوثال  .)Pentothalيُ َّ
بالتسريب املستمر ،إذ ثبت تف ّوق هذه الطريقة للسيطرة على التشنّجات باستخدام كميات أدنى
مما يتطلّبه التجريع املتقطع.
حتذير:

ميكن أن يؤدي فرط التركني  Oversedationإلى املوت شأنه شأن املرض.
استخدمت فرق اللجنة الدولية الطبية مؤخراً جرعات عالية من كبريتات املغنزيوم
 40( Magnesium sulphateملغ /كغ أثناء  30دقيقة ،يليها تسريب وريدي يتراوح عياره
بني  1و 3غ/ساعة) وحصلت على نتائج مشجعة .يتيح هذا العالج خفض جرعات الديازبام
 Diazepamوالثيوبنتال  Thiopentalاملستخدمة ،مما يتفادى فرط التركني .Oversedation
٥
مازال هذا املسار العالجي قيد البحث.

 -٥ميتاز تدبير املسلك الهوائي بأهمية عظمى لتفادي االستنشاق  . Aspirationإذا استمرت
التشنجات الرغامية  ، Laryngospasmsقد يلزم إجراء فغر للرغامى Tracheostomyويجب
التبكير فـي اتخاذ قرار إجرائه .توخى احلذر عند إدخال أنبوب فغر الرغامي وانتبه بالتحديد
إلى درجة إثارة التشنجات  Spasmsإ ّبان عملية اإلدخال ،وح ّدد درجة التركني Sedation
ارتباطاً بذلك .تتطلّب العملية املعاجلة الفـيزيائية للصدر لتجنب التراكبات التنفسية
.Respiratory complications

 -٦تعويض السوائل :قد يحصل فرط ضياع السوائل من ج ّراء التعرق ،ويجب متابعة هذا
األمر بدقة ومتابعة النتاج البولي .ينبغي وضع قثطار فولي البولي.
 -٧التغذية :إذا استمرت التشنّجات  Spasmsلعدة أيام ،قد يتطلّب األمر فغر املعدة
 Gastrostomyأو فغر الصائم  Jejunostomyاإلطعامي ألن األنبوب األنفـي املعدي قد يثير
التشنجات  Spasmsفـينسد .وهنا أيضاً يجب التبكير فـي اتخاذ قرار تنفـيذ هذا اإلجراء.
يتطلب هؤالء املرضى حمية مرتفعة السعرات احلرارية.
 -٨الرعاية التمريضية اجليدة أمر أساسي .يجب تغيير وضعية جسم املريض كل أربع
ساعات .قد يلزم التركني اإلضافـي  Extrasedationقبل القيام بذلك ألن احلركة قد تثير
التشنّجات  .Spasmsكما أن نظافة املريض (اجللد ،الفم ،واألمعاء) أمر أساسي.

يرجى االنتباه:

ال يُ ِ
كسب الكزاز السريري مناع ًة طبيعية  .Normal immunityوبالتالي ،يحتاج املريض إلى
استكمال التطعيم  Immunizationبعد شفائه من املرض.

 ٤-٣-١٣اإلنتان االجتياحي باملكورات العقدية
:Invasive streptococcal infection
تنتج املكورات العقدية احلالة للدم بيتا  Beta-haemolytic streptococcusذيفانات
قوية تس ّبب تطوراً مرضياً سريعاً يح ّول اإلنتان املوضعي إلى إنتان منتشر .يبدأ املرض بالتهاب
النسيج اخللوي  Cellulitisاملوضعي ،مع ألم شديد غير متناسب مع الظواهر الفـيزيائية
املرئية ،ويتطور سريعاً إلى ح ّمى  Feverيليها تسارع نبضات القلب  Tachycardiaثم توهان
 Disorientationوهذيان  .Deliriumيصدر اجلرح رائحة كريهة مع كميات كبيرة من املخرجات
الرقيقة املصلية القيحية املصبوغة بالدم .تعاني العضالت من وذمة رطبة ،ويتح ّول لونها من
فاحت إلى أحمر ب ّراق ثم إلى بنفسجي بني داكن .قد يحصل التطور فـي غضون ساعات .ما زال
يشاهد فـي اجلروح املدبرة بشكل خاطئ وخاصة إذا حصل تأخير فـي العالج.
Toxins

ICRC

الشكل 5-13
إنتان منتشر باملكورات العقدية احلالة للدم بيتا فـي جدار
البطن.

يعتمد العالج على استئصال  Debridementاجلرح وعلى صرف  Drainageمنتجاته وعلى
جرعات كبيرة من البنسيلني  Penicillinمع تدابير داعمة .نقل الدم ضروري عاد ًة.
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 5-3-13اإلنتانات الناخرة فـي األنسجة الرخوة
Necrotizing soft-tissue infection

ُو ِص َف العدي ُد من اإلنتانات الغنغرينية املنتشرة غير املطثية
 gangrenous infectionفـي املنشورات اجلراحية :التهاب اللفافة الناخر،Necrotizing faciitis
الغنغرينة املؤازرة  ، Synergistic gangreneالتهاب الهلل الالهوائي  ،Anaerobic cellulitisالخ .قد
يحدث التنخر فـي اجللد ،فـي األنسجة حتت اجللد وفـي اللفافات بدون تنخر العضالت .قد يتطور
األمر بسرعة إلى تس ّمم منتشر عام  Systemic toxicityوقد يصل إلى املوت .قد تلي الغنغرين ُة
املنتشرة  Spreading gangreneالرضو َح أو جراحة الصدر أو جراحة البطن (الغنغرينة املؤازرة
التالية للعمل اجلراحي  )Postoperative synergistic gangreneوتصيب األشخاص الذين يعانون
من مرض مع َّمم كالسكري أو من سوء التغذية ،كما أن مدمني الكحوليات مع َّرضون خاص ًة إلى خطر
اإلصابة .يصيب اإلنتان عادة اجلذع أو العجان أو األطراف .إن نبيت (فلورا) البكتيريا مختلط مما
يؤدي إلى تآزر مختلف احلي ّيات  Organismsالهوائية  Aerobicوالالهوائية  ،Anaerobicوخاصة
بني املكورات العقدية غير احلالة للدم  Nonhaemolytic streptococciالتي تستهلك كمية قليلة من
الهواء وبني املكورات العنقودية احلالة للدم .Haemolytic staphylococci
ً
ال تصاب العضالت السليمة فـي أي حال من األحوال ،وتتخذ الصورة السريرية شكال أقل خطورة من
الغنغرين الغازي .رغم ذلك ،فإن التسمم املنتشر يهدد حياة املريض .يصل األلم إلى مستوى غير متناسب
مع الظواهر املوضعية ،وتكثر احلاالت التي ميكن فـيها اإلحساس بالفرقعة  Crepitusعند اجلس،
ويظهر الهواء على الصورة الشعاعية العادية .يفقد اجللد لونه (أزرق ،بنفسجي ،أو أسود) بينما يؤدي
تع ّدد النفطات  Blistersإلى تشكيل فقاعات نزفـية  Haemorrhagic bullaeوظهور بعض اجلساوة
 .Indurationقد ينتشر النخر على نطاق واسع ،مسبباً عيوب كبيرة فـي األنسجة الرخوة .تشخيص
املرض سريري بالدرجة األولى ،وتتحسن نتيجة املعاجلة كلما ابكر الشروع بها.
يشمل العالج:
 االستئصال اجلذري  Aggressive excisionلألنسجة النخرية  Necroticوإزالة اإلجهاد Tensionعن العضل ،مما قد يتطلب عمليات تنضير متكررة ( Serial debridementقد يتضح
أن البتر ضروري فـي حاالت اإلنتانات الناخرة فـي األطراف) كما قد يتطلب فغر الكولون
إليقافه الوظيفـي فـي حاالت إنتان العجان إثر التلوث البرازي؛
 ترك اجلرح مفتوحاً للتصريف Drainage؛ صادات حيوية وريدية ثالثية :البنسيلني  ،Penicillinاجلنتامايسني ،Gentamycinوامليترونيدازول Metronidazole؛
 اإلنعاش بالسوائل ،نقل الدم ،وغيرها من العالجات الداعمة.ال يصح النظر فـي اجلراحة الترميمية  Reconstructive surgeryلتغطية املنطقة املعابة إال بعد
استقرار حالة املريض وبعد كامل استئصال اإلنتان.
Non-clostridial spreading

H. Nasreddine / ICRC
H. Nasreddine / ICRC

الشكالن  1-6-13و2-6-13
التهاب اللفافة الناخر يرفقه ضياع جلدي كبير
ونقص نسيجي.

 ٤-١٣الصادات احليوية

يجدر التمييز بني استخدام الصادات احليوية وقائياً وبني دورها فـي عالج اإلنتان املستحكم.
كما يجب أن يأخذ اجلراح بعني االعتبار سيرة اجلروح وتغ ّير النبيت البكتيري فـيها.
معي .إذ يستحيل إيجاد أي خليط مناسب من الصادات احليوية
تهدف الوقاية إلى تفادي إنتان َّ
لينشط بصورة فعالة ضد كامل مجموعة امليكروبات املتعددة التي قد تل ّوث جروح احلرب .كما
ال يُ َح َّبذ ذلك .ألن تلك الوسيلة مبثابة إساءة استخدام الصادات احليوية ،وألنها تساهم فـي
تطوير مقاومة البكتيريا إزاءها.

١٣

قواعد قدمية للجراحني اجلدد
أفضل صاد حيوي هو اجلراحة اجليدة.
يجب أن يدرك اجلراح أن الثقة بكفاءة الصادات احليوية لن حتل أبداً محل اجلراحة اجليدة.
تعتمد اجلراحة اجليدة على كل من التشخيص اجليد ،واالتخاذ اجليد للقرارات السريرية،
والتدبير الشامل اجليد للمريض .فـي بعض األحيان ،قد تعني «اجلراحة اجليدة» معرفة
احلاالت التي يجب فـيها االمتناع عن إجراء أي عمل جراحي .كما رأينا ،ميكن معاجلة جروح
الدرجة األولى غير املعقدة ،والعديد من جروح الطلقات النارية لدى املدنيني ،بصورة محافظة
وباالنتظار والترقب.
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بيد أن العرف السائد يف ّرق بني جروح احلرب وبني الرضوح املدنية الناجمة عن األسلحة ،وال يعتمد
هذا التفريق دائماً على السالح وإمنا على البيئة .ألن ساحة املعركة مكان متسخ وملوث ،ويع ّمها
دائماً خطر اإلنتان املنتشر ،حتى فـي اجلروح الطفـيفة .وتستحيل فـيها إمكانية متابعة اإلصابات
اجلماعية بشكل صحيح ،ويكثر التأخير الطويل بني اإلصابة والعالج ،كما تصعب احملافظة الدائمة
على النظافة والغذاء املناسبني ،بينما لم يُ َع َّمم التطعيم  Immunizationعلى الناس.

فـي تلك الظروف ،يعتمد أساس الوقاية من اإلنتان األولي على استئصال  Excisionكامل
اجلرح وعلى تصريفه  Drainageاجليد ،على احترام األنسجة عند معاجلتها ،وعلى ترك اجلرح
مفتوحاً
إلغالق بدئي آجل  .DPCفالصادات احليوية ليست سوى وسائل دعم للعمل اجلراحي
ٍ
اجليد وال ميكنها أن حتل محل اجلراحة السيئة.

ُكتسب من نبيت
ويجدر بنا ذكر الوقاية من املجموعة الثانية من اإلنتانات ،أي التي ت َ
حي ّيات املريض املعني (فلورا جلده ومسلكه التنفسي وسبيله الهضمي) ،إذا اتضح أن ظهور
هذه اإلنتانات يش ّكل مشكلة سريرية عويصة فـي عمل مشفى معني ،وإن أثبتت ذلك دراسات
بكتيريولوجية مواتية .إن اإلنتانات التي تس ِّببها بكتيريا مقاومة لصادات متع ّددة ،واإلنتانات
الناشئة عن حي ّيات انتهازية كالزائفة الزجنارية  ،Pseudomonas aeruginosaقد تغلّبت مؤخراً
على غيرها وانتشرت إثر اإلكثار فـي استعمال الصادات احليوية الواسعة الطيف بأساليب غير
منضبطة .نك ّرر مجدداً أن الصادات احليوية ال حتل محل اجلراحة اجليدة وتدابير النظافة
الصحية والسيطرة على البيئة ،ويجب اعتبارها مبثابة وسائل مساعدة فقط ال غير.
Flora

أما الوقاية من إنتانات املشافـي فهي مسألة بحد ذاتها .إن املناهج السريرية الصحيحة
(بروتوكوالت الصحة) ومناهج النظافة تك ّون وسائل الوقائية الصحيحة :تكرار غسل اليدين،
تفادي تبديل الضمادات فـي أجنحة املشافـي ،عزل املرضى املصابني باإلنتان ،التعقيم املؤاتي،
التنظيف الصحيح فـي مبنى املشفى وقاعاته ،الخ .يسع هذه اإلجراءات عينها ،بدون غيرها،
إيقاف إنتانات املشافـي وتكفـي إلجناز مهمتها .يرتبط استخدام الصادات احليوية املكملة
لإلجراءات املذكورة بفوعة البكتيريا املعنية املشخّ صة.
جتدر اإلشارة إلى أهمية تو ّفر مخبر مختص بعلم اجلراثيم ،وإلى جودة عمله ،إذا أردنا أن
يتعدى استخدام الصادات احليوية دور طلقات الهجوم العشوائي أو دور تخمني املتعلّم .ثبت أن
استنباتات جراثيم اجلروح ال تتنبأ باإلنتانات الالحقة أو باحلي ّيات املمرضة املس ّببة لإلنتان.
فـي غياب عملية جمع صحيح للعينات ،الهوائية  Aerobicوالالهوائية  ،Anaerobicوفـي غياب
تقنيات زرع دقيقة للبكتيريا ولتقييم حساسيتها ،ال يبقى سوى تخمني املتعلّم للتوجيه فـي العديد
من احلاالت .إن حتقيق اإلمكانيات البكتيريولوجية الدقيقة فـي مشفى أمامي أم ٌر شاق تفوق
صعوباته إدراك معظم الناس.

 ١-٤-١٣الوقاية بالصادات احليوية فـي العالج األولي جلروح احلرب

ال تصل الصادات احليوية إلى مصدر اإلنتان فـي جروح املقذوفات ،أي إلى بيئة من ّوه فـي
األنسجة امليتة واحلطام واألجسام الغريبة ،ألنها ال تؤثر إال على مناطق الرضح
(التكدم) واالرجتاج  Concussionاحمليطة باجلرح .بيد أن التبكير فـي إعطاء الصادات احليوية
يبدو فعاالً فـي تثبيط منو البكتيريا وفـي تأخير انتشار اإلنتان .تساهم الصادات احليوية بشكل
خاص فـي تفادي انتشار اإلنتان إلى املجرى الدموي .لقد ثبتت فوائد الصادات احليوية فـي
تفادي انتشار اإلنتان فـي اجلروح التي لم تتلق أي عالج آخر ملدة تراوحت بني ساعات وأيام
إثر اإلصابة  ،٦وتؤكد ذلك جتربة اللجنة الدولية فـي عياداتها .توصي اللجنة الدولية بالشروع
بالعالج البنسيليني فـي املرحلة التي تسبق اإلرسال إلى املشفى إن أمكن ذلك.
Contusion

كما ذكرنا سابقاً ،أ ّدت اإلنتانات األولية باملكورات العقدية احلالة للدم بيتا
 streptococcusوباملطثيات  Clostridiaالدو َر التاريخي األول فـي إماتة مصابني لم تقتلهم
ق نسبياً ،وال تزال البنسيلني Penicillin
احلرب مباشر ًة .إن طيف البكتيريا املذكور هنا ضي ٌ
أفضل الصادات احليوية إزاءه.

ß-haemolytic

ال ميكن ضمان وقاية جروح احلرب إال إزاء املطثيات
واملكورات العقدية احلالة للدم بيتا  :ß-haemolytic streptococcusإن
البنسيلني  Penicillinأفضل األدوية فـي هذا الصدد.

Clostridia
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الجروح المهملة أو التي أخطئ فـي تدبيرها

فـي أفضل ظروف اإلخالء السريع ،عند اإلسعاف األولي املبكر فـي املرحلة السابقة للمشفى،
وإن حتققت شروط نظافة البنى التحتية ،يُح َّبذ استخدام جرعة واحدة من الصادات احليوية
الوقائية أو حد استخدامها لفترة  24ساعة .أما فـي ظروف عمل اللجنة الدولية حيث تق ّل
املوارد وتدنو وسائل السيطرة على البيئة دون املستوى األمثل ،وحيث يتأخر اإلخالء ،تعطى
الصادات احليوية عاد ًة ملدة  5أيام ،حتى اإلغالق البدئي اآلجل  .DPCقد يق ّدر بعض الزمالء أن
فترة  5أيام مبالغ بها ،لكن العاملني فـي اللجنة الدولية يعتبرونها نتيجة جمع معقول بني شروط
النظامني الوقائي والعالجي ،وقد أثبتت قيمتها فـي التجربة السريرية (انظر امللحق -13ألف:
منهج اللجنة الدولية فـي استخدام الصادات احليوية).
ال يُح َّبذ استخدام الصادات احليوية املوضعية وال غسل اجلروح مبحاليل الصادات احليوية.

 ٢-٤-١٣السيفالسبورينات

Cephalosporins

وغيرها

ال تستخدم اللجنة الدولية عاد ًة السيفالوسبورين  Cephalosporinsأو غيرها من الصادات
املتطورة فـي سياق اجلراحة .فـي العديد من املناطق التي تعمل فـيها اللجنة الدولية تنتشر احلمى
التيفـية  Typhoidوداء الشيغيالت  Shigellosisبني غيرها من األمراض اإلنتانية املستوطنة.
أصبحت املقاومة ضد صادات اخلط األول املستخدمة إزاء هذه األمراض املميتة مشكلة
متفاقمة فـي املمارسة العيادية .فـي العديد من احلاالت ،ال يبقى لدينا سوى السيفالوسبورينات
 Cephalosporinsملعاجلتها .يجب اعتماد احلكمة فـي استخدام الصادات احليوية كما يجب
التذكير بذلك عند إجراء جراحة ضحايا احلرب ،حيث يجب االعتماد على التدابير اجلراحية
والتمريضية والنظافـية مبثابة أساس الوقاية من اإلنتان وعالجه.

 ٥-١٣اجلروح املهملة أو املدبرة بشكل خاطئ
Neglected or mismanaged wounds

تناولنا فـي الفصل الثاني عشر احلالة اخلاصة ،رغم كثرة تعدادها ،التي نعالج فـيها جروحاً
مهملة أو مدبرة بشكل خاطئ .كما ذكرنا أعاله ،إن هذه اجلروح بالتحديد مع ّرضة خلطر تط ّور
الغنغرين الغازي  Gas gangreneأو الكزاز  Penicillinأو اإلنتان العميق املتفشي .وفق منهج
اللجنة الدولية الستخدام الصادات احليوية ،ينبغي إعطاء البنسيلني  Penicillinواملترونيدازول
 ،Metronidazoleويضاف إليها اجلنتامايسني  Gentamycinإن ظهرت عالمات إنتان مق ّيح
 Pyogenic infectionمنتشر.
الصادات احليوية هامة فـي عالج هذه األمراض .لكنها ال حتل محل أساسيات اجلراحة
اإلنتانية :االستئصال الواسع ،التصريف اجليد ،الغسل الوافر ،وترك اجلرح مفتوحاً.

١٣
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امللحق -13ألف

منهج اللجنة الدولية فـي استخدام الصادات احليوية

اإلصابة

التعليقات

الصاد احليوي
أقراص بنسيلني  500 Penicillin -Vمغ أربع مرات يومي ًا QID

اتخاذ التدابير املضادة للكزاز  Tetanusلكافة جرحى األسلحة.

بنسيلني 5 Penicillin Gمليون وحدة دولية  ،MIUفـي الوريد
 QIDأربع مرات يومي ًا طوال  48ساعة
ثم تابع بالبنسيلني ( Penicillin –Vأقراص  500مغ)  QIDأربع
مرات يومي ًا حتى اإلغالق البدئي اآلجل DPC

استمر بالبنسيلني  Penicillin -Vخلمسة أيام أذا مت اإلغالق
بطعم جلدي مشطور SSG
إذا أجريت إعادة التنضير بد ًال من اإلغالق البدئي اآلجل :DPC
أوقف الصادات احليوية إال إن ظهرت عالمات إنتان منتشر أو
التهاب موضعي نشيط؛ فـي احلالة األخيرة أضف ميترونيدازول
 500 Metronidazoleمغ وريدي ًا ثالث مرات يومي ًا وجنتاميسني
 80 Gentamycinمغ وريدي ًا ثالث مرات يومي ًا

الصدر املدمى Heamothorax

ثم تابع بالبنسيلني ( Penicillin –Vأقراص  500مغ)  QIDأربع
مرات يومي ًا وأقراص ميترونيدازول  500 Metronidazoleمغ
 TIDثالث مرات يومي ًا حتى اإلغالق البدئي اآلجل DPC

تابع العالج ملدة يومني بعد إزالة األنبوب الصدري

اجلروح القحفـية الدماغية  Cranio-cerebralالنافذة

ثم تابع بالبنسيلني ( Penicillin –Vأقراص  500مغ)  QIDأربع
مرات يومي ًا وأقراص ميترونيدازول  500 Metronidazoleمغ
 TIDثالث مرات يومي ًا حتى اإلغالق البدئي اآلجل DPC

خراج دماغي Brain abscess

أمبسيلني  1 Ampicillinغ فـي الوريد  QIDأربع مرات يومي ًا
طوال  48ساعة ،ثم أقراص أموكسيسيلني 500 Amoxycillin
مغ  QIDأربع مرات يومي ًا

اإلصابات النافذة فـي العني

بنسيلني  5 Penicillin Gمليون وحدة ذولية  MIUفـي الوريد
أربع مرات يومي ًا  QIDوكلورامفـينيكول Chloramphenicol
1غ فـي الوريد ثالث مرات يومي ًا  TIDملدة  72ساعة على األقل

تابع العالج فـي الوريد أو عن طريق الفم ارتباط ًا بحالة املريض
لعشرة أيام.
تقطير موضعي لقطرات الصادات احليوية

اجلروح الفكية الوجهية Maxillo-facial

عالج مطابق لعالج اجلروح القحفـية الدماغية النافذة يضاف
إليه ميترونيدازول  500 Metronidazoleمغ فـي الوريد ثالث
مرات يومي ًا TID

تابع العالج فـي الوريد أو عن طريق الفم ارتباط ًا بحالة املريض
طوال خمسة أيام

جروح طفـيفة فـي األنسجة الرخوة ،غير معقدة من الدرجة 1
الكسور املركبة البتور الرضحية Traumatic amputation

جروح بليغة فـي األنسجة الرخوة (درجة  2و)3

الكسور املركبة أو اجلروح البليغة فـي األنسجة الرخوة مع تأخير
أكثر من  72ساعة
إصابات األلغام املضادة لألفراد مهما كانت مدة التأخير

Penicillin-G 5 MIU i.v. QID
Ampicillin 1 gm i.v. QID and metronidazole 500
mg i.v. TID
Ampicillin 1 gm i.v. QID and metronidazole 500
mg
i.v. TID and gentamycin 80 mg i.v. TID

طوال خمسة أيام

بنسيلني 5 Penicillin Gمليون وحدة دولية  ،MIUفـي الوريد
 QIDأربع مرات يومي ًا وميترونيدازول 500 Metronidazole
مغ فـي الوريد  TIDثالث مرات يومي ًا طوال  48ساعة

بنسيلني  5 Penicillin Gمليون وحدة دولية  MIUفـي الوريد
أربع مرات يومي ًا  QIDوكلورامفـينيكول Chloramphenicol
1غ فـي الوريد ثالث مرات يومي ًا  TIDملدة  48ساعة
أمبسيلني  1 Ampicillinغ فـي الوريد أربع مرات يومي ًا QID
وميترونيدازول  500 Metronidazoleمغ فـي الوريد ثالث مرات
يومي ًا  TIDملدة  48ساعة.

 =MIUمليون وحدة دولية
 =QIDأربع مرات فـي اليوم
 =TIDثالث مرات فـي اليوم
يرجى االنتباه:
أُقر هذا املنهج فـي ورشة عمل اللجنة الدولية اخلاصة باجلراحني الرئيسيني املنعقدة فـي جنيف
عام ( 2002انظر املقدمة).
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  تابع العالج فـي الوريد أو عن طريق الفم ارتباط ًا بحالة املريض
طوال عشرة أيام

تابع العالج ملدة  ٣أيام اعتماد ًا على التصريف Drainage

UPDATED ICRC ANTIBIOTIC PROTOCOL FOR WEAPON WOUNDED / PROTOCOLE ANTIBIOTIQUES CICR POUR BLESSES PAR ARME / JUN 2015

حتديث بروتوكول اللجنة الدولية للصليب األحمر للصادات احليوية جلرحى األسلحة  /حزيران 2015

Frequency

Days

التكرار

االيام

Maintenance

جرعة املستمرة

Condition

Loading dose < 60 min
before surgery

احلالة

جرعة التحميل قبل ساعة من
اجلراحة

Minor Soft Tissue Wounds Undergoing Surgery or
DPC
Cefazolin 2g IV

SINGLE DOSE – NO MAINTENANCE
جرعة وحيدة – بدون استمرار

سيفازولني وريدي  2غ

اجلروح الصغرى لألنسجة الرخوة لدى اخلضوع للعمل اجلراحي أو
االغالق البدئي األجل

Haemothorax Undergoing Chest Drain Placement

الصدر املدمى لدى وضع املفجر /املنزح الصدري

D1

D0

Every 8h or 12h

Cefazolin 1g IV

D2

D1

D0

D2

D1

كل  8أو  12ساعة

)Every 12h (bid

سيفازولني وريدي  1غ

Cefazolin 1g IV

سيفازولني وريدي  2غ

)Daily (qid

Gentamicin 5mg/ +
Kg IV

Gentamicin 5mg/Kg IV +

كل  12ساعة (مرتني)
يوميا ( 4مرات)

D2

D1

D0

)Every 8h (tid

D2

D1

D0

)Every 12h (bid

D2

D1

D2

D1

D2

D1

D2

D1

D0

سيفازولني وريدي  1غ

Cefazolin 2g IV

سيفازولني وريدي  2غ

كل  8ساعات ( 3مرات)

كل  12ساعة (مرتني)

مع جنتامايسني  5ملغ/
كغ وريديا

Metronidazole 500+
mg IV

مع ميترونيدازول وريدي
 500ملغ
Cefazolin 1g IV

سيفازولني وريدي  1غ
)Daily (qid

يوميا ( 4مرات)
D0

)Every 8h (tid

كل  8ساعات ( 3مرات)

)Daily (qid

Ceftriaxone 2g IV

)Every 12h (bid

Cefazolin 1g IV

يوميا ( 4مرات)

كل  12ساعة (مرتني)

سيفترياكسون وريدي  2غ
سيفازولني وريدي  1غ

أقل من  72ساعة < 72h

الكسور املفتوحة

Major Soft Tissue
Wounds

اجلروح البليغة لألنسجة الرخوة
أكثر من  72ساعة >72h

Metronidazole 500mg IV+

مع ميترونيدازول وريدي  500ملغ

Cefazolin 2g IV

سيفازولني وريدي  2غ
Gentamicin 5mg/Kg IV+

مع جينتامايسني  5ملغ /كغ
وريديا

Antipersonnel Land Mine Injuries of Limbs

أذيات األطراف باأللغام املضادة لألفراد
Gentamicin 5mg/Kg IV +
مع جينتامايسني  5ملغ /كغ وريديا
Metronidazole 500mg IV+

مع ميترونيدازول وريدي  500ملغ

Metronidazole 500mg IV+

مع ميترونيدازول وريدي  500ملغ
Ceftriaxone 2g IV

سيفترياكسون وريدي  2غ
Cefazolin 2g IV

Penetrating Cranio - cerebral Wounds

اجلروح القحفية الدماغية النافذة

No Cavity affected

سيفازولني وريدي  2غ

بدون تأذي اجلوف

D2

D1

D0

Every 8h or 12h

سيفازولني وريدي  1غ

Cefazolin 1g IV

سيفازولني وريدي  2غ

Cavity affected (nasal,
)oral, sinus

D2

D1

D0

كل  8ساعات ( 3مرات)

)Every 8h (tid

Metronidazole+
500mg IV

Metronidazole 500mg IV+

D2

D1

D0

Every 8h or 12h

Cefazolin 1g IV

D2

D1

D2

D1

D0

D2

D1

D0

Every 8h or 12h

D2

D1

كل  8أو  12ساعة

كل  8أو  12ساعة

مع ميترونيداذول وريدي
 500ملغ
سيفازولني وريدي  1غ
)Daily (qid

يوميا (أربع مرات)

كل  8أو  12ساعة
)Daily (qid

يوميا ( 4مرات)

D2

D1

D0

)Every 8h (tid

D5

D4

D3

)Every 8h (tid

D8

D7

D6

)Every 12h (bid

كل  8ساعات ( 3مرات)

كل  8ساعات ( 3مرات)

كل  12ساعة (مرتني)

)Every 8h (tid

كل  8ساعات ( 3مرات)
Cefazolin 1g IV

Cefazolin 2g IV

مع ميترونيدازول وريدي  500ملغ

Cefazolin 2g IV

سيفازولني وريدي  2غ
Gentamicin 5mg/Kg IV +

مع جنتامايسني  5ملغ /كلغ وريديا
Metronidazole 500mg IV+
Cefazolin 2g IV

سيفازولني وريدي  1غ
Gentamicin 5mg/+
Kg IV

Gentamicin 5mg/Kg IV +

Metronidazole+
500mg IV

مع ميترونيدازول وريدي
 500ملغ

مع تأذي اجلوف (اجليب األنفي،
الفموي)

Abdominal Wounds

جروح البطن
Gentamicin 5mg/Kg IV +
مع جنتامايسني  5ملغ /كغ وريديا

Metronidazole 500mg IV+

مع ميترنيدازول وريدي  500ملغ

If not possible

إذا لم يتوفر الزرع املخبري

مع اجلينتامايسني الوريدي 5
ملغ /كغ

Metronidazole 500mg IV+

مع ميترونيدازول وريدي  500ملغ

Meropenem 1g IV

Meropenem 1g IV

Vancomycin 1g IV

Vancomycin 1g IV

If no response – add

فانكومايسني وريدي  1غ

ميروبينيم وريدي  1غ

فانكومايسني وريدي  1غ

Sepsis
AB according to
cultural results

التقيح
تعطى الصادات احليوية وفقا
لنتائج الزرع املخبري

If no response switch to

ميروبينيم وريدي  1غ

Eye, Maxillo - facial

العني – واملركب الفكي الوجهي

مع ميترنيدازول وريدي  500ملغ
سيفازولني وريدي  2غ

مع اجلنتامايسني الوريدي
 5ملغ /كغ

البتور

Open Fractures

Cefazolin 2g IV

مع جينتامايسني  5ملغ /كغ
وريديا

Amputations

إذا لم حتدث استجابة انتقل إلى

إذا لم حتدث استجابة – أضف

جــراحــة الـحـرب

مالحظات:
يجب أن يعطى اجلينتامايسني وريديا يجرعة يومية وحيدة .ويجب أن يحضر اجلينتامايسني بشكل مفرد باستخدام
 100 - 50مل من محلول كلور الصوديوم النظامي  %9و يطبق بالتسريب على مدى  30دقيقة بسبب عدم التوافق مع
عدد كبير من األدوية كالبيتا الكتام.
NOTES:
Gentamicin should be given IV on a single daily dose. Gentamicin should always be prepared alone using
 50-100 ml of NaCl 0,9% and administered on a 30 min infusion, due to numerous drug incompatibilitiese.g. beta lactams.

بالنسبة للمرضى اخلاضعني جلراحة على الطرف مع تطبيق قاطع الدورة ،يجب أن تطبق الصادات احليوية قبل 20
دقيقة على األقل من البدء بالعمل اجلراحي.
Antibiotics for patients undergoing limb surgery under tourniquet should be administered at least 20 min
before surgery.

DILUTION AND ADMINISTRATION

DRUG

CODES

10 ml water for injection – shot

CEFAZOLIN, 1g, powder, vial

DINJCEFZ1V

over 30 min

METRONIDAZOLE, 5mg/ml, 100ml, infusion

DINFMETN501

 100 - 50مل من محلول كلور الصوديوم  %0.9ملدة  30دقيقة

GENTAMICIN, 40mg/ml, 2ml, amp

جنتامايسني 40 ،ملغ /مل 2 ،مل ،أمبول

DINJGENT8A

10 ml water for injection – shot

CEFTRIAXONE, 1g, powder, vial

DINJCEFT1V

100 ml NaCl 0,9% over 15 to 30 min

 100مل من محلول كلور الصوديوم  %0.9ملدة  30 - 15دقيقة

MEROPENEM, 1g, powder, vial

ميروبينيم 1 ،غ ،بودرة فـي زجاجة

DINJMERO1V

10 ml water for injection + 100 - 500 ml of NaCl
0,9% over 2h

VANCOMYCIN, 500mg, vial

DINJVANC5V

حل الدواء و طريقة التطبيق

 10مل ماء مقطر للحقن – حقن
ملدة  30دقيقة

الدواء

سيفازولني 1 ،غ ،بودرة فـي زجاجة

ميتونيدازول 5 ،ملغ /مل 100 ،مل ،تسريب

50 - 100 ml of NaCl 0,9% over 30 min

 10مل ماء مقطر للحقن  -حقن

 10مل ماء مقطر للحقن  500 - 100 +من محلول كلور الصوديوم
 %0.9لمدة ساعتين
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الرموز

سيفتيرياكسون 1 ،غ ،بودرة فـي زجاجة

فانكومايسني 500 ،ملغ فـي زجاجة

FREQUENCY
التكرار

MAINTENANCE

LOADING DOSE

PAEDIATRIC DOSAGES

)Every 8h (tid
كل  8ساعات ( 3مرات)

2.5 mg/kg

2.5 mg/kg

CEFAZOLIN; CHILDREN >1MONTHS

)Every 8h (tid
كل  8ساعات ( 3مرات)

7.5 mg/kg

7.5 mg/kg

METRONIDAZOLE

)Daily (qid
يوميا ( 4مرات)

7.5 mg/kg

7.5 mg/kg

GENTAMICIN; CHILDREN <10 YRS

)Daily (qid
يوميا ( 4مرات)

80 mg/kg

80 mg/kg

CEFTRIAXONE

)Every 8h (tid
كل  8ساعات ( 3مرات)

15 mg/kg

15 mg/kg

MEROPENEM; CHILDREN >3MONTHS

)Every 8h (tid
كل  8ساعات ( 3مرات)

15 mg/kg

15 mg/kg

VANCOMYCIN

جرعة االستمرار
 2.5ملغ /كغ
 7.5ملغ /كغ
 7.5ملغ /كغ
 80ملغ /كغ
 15ملغ /كغ
 15ملغ /كغ

جرعة التحميل
 2.5ملغ /كغ

 7.5ملغ /كغ
 7.5ملغ /كغ
 80ملغ /كغ
 15ملغ /كغ
 15ملغ /كغ

جرعات االطفال

سيفازولني :األطفال أكبر من شهر
ميترونيدازول

جينتامايسني :األطفال دون عشر سنوات
سيفتيرياكسون
ميروبينيم

فانكومايسني

الرصاصات والشظايا المحتبسة فـي الجسم

الفصل الرابع عشر

الرصاصات والشظايا
احملتبسة فـي اجلسم

١٤
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اجلراح واجلسم الغريب
١-١٤
ّ

هنالك مئات اآلالف من األشخاص الذي يتمتعون بصحة ممتازة ،يتجولون حول مناطق احلروب
احلالية والسابقة بينما حتوي أجسامهم مقذوفات محتبسة .كثيراً ما تقتبس هذه األجسام
املعدنية الغريبة انتباه املرضى وأقربائهم ،فـينسبون إليها كل ألم أو عجز يعانون منه ،ويص ّرون
على إزالتها حتى بعد متام التئام اجلرح.

امللح أن املقذوف يش ّكل خطراً إ ّبان حركته وأنه ال يش ّكل
قد يصعب على اجلراح إقناع املريض ّ
أي خطر بعد توقفه عن احلركة ،ولعل اجل ّراح يشعر باخليبة عندما يفشل بإقناع املريض .يندر
حصول اإلنتان املتأخر (2۔ ١)% 3كما يندر االنصمام الوعائي الذي يحصل بعد اإلصابة بالشظايا
أكثر مما يحصل بعد اإلصابة بالرصاص .ونرى حاالت االنصمام الناجمة عن «رصاصة هاجرة»
فـي املنشورات اجلراحية التخصصية أكثر مما نراها فـي الواقع .أثبتت إحدى الدراسات
األمريكية فـي فـيتنام نسبة  %0.3بني  7500حالة إصابة شريانية ،وأن النسبة أدنى من ذلك إن
٢
نظرنا إلى كامل عدد اجلرحى.
يرتبط مباشر ًة شعور اجلراح باخليبة بعدد املرضى الذين يقدمون طلبات مماثلة ،وقد يبلغ
عددهم املئات فـي بعض األحيان .تكاد املسألة أن تتخذ طابعاً نفسياً وثقافـياً أكثر من أن تكون
جراحية .كيف نقنع مقاتل شاب أن العملية اجلراحية الالزمة إلزالة الرصاصة قد تسبب ضرراً
أكبر مما س ّببته الرصاصة؟ إن وجود جسم غريب وسط كتلة عضلية غير مز ّودة مبستقبالت
لأللم ال يو ّلد أي ألم .يجب أن يجد اجلراح وسيل ًة للتغلب على إصرار املريض ألن اإلصرار
املذكور غير مبني على إحساس فعلي ،ولرمبا أمكن ذلك إن ص ّور له وجود الرصاصة مبثابة
موضوع «فخر».
أثبتت جتربة اللجنة الدولية أن العديد من عمليات إزالة املقذوفات خطيرة ،بال جدوى ،تستهلك
الوقت واملواد ،وينتج عنها رضوح جراحية جديدة مع احتمال حدوث تراكبات ،بينما تكثر احلاالت
التي يستعصي فـيها العثور على اجلسم الغريب وإزالته .تندر املساعي اجلراحية التي تخيب أمل
محضر أكثر من عملية يقضي فـيها ساعتني فـي البحث الدؤوب عن شظية أو
ج ّراح شاب غير
َّ
رصاصة افترض سهولة العثور عليها فاستحال ذلك عليه فـي النهاية.

 ٢-١٤االستطبابات املبكرة لإلزالة

ال أو آج ً
كما ذكرنا فـي احلالة األخيرة ،يرتبط إقرار جراحة اإلزالة عاج ً
ال بعدد من العوامل،
نخص منها ذكر خبرة اجلراح واحتمال مراضة العملية اجلراحية املعنية وإماتتها باملقارنة مع
انخفاض احتمال التراكبات اخلطيرة التي قد تنشأ عن ترك املقذوف فـي مكانه .ال يسهل دائماً
اتخاذ القرار ويسع القارئ أن يق ّيم ما ينبغي عمله فـي األمثلة التالية (األشكال 2-14إلى .)8-14

-٢

Rich NM, Collins GJ, Andersen CA, McDonald PT, Kozloff L, Ricotta JJ. Missile emboli. J Trauma 1978:
18: 236 – 239.

الشكالن  1-1-14و2-1-14
رصاصة مستقرة فـي رحم تام احلمل (احلمل مكتمل
النضج).

١٤

M. Baldan / ICRC

-١

Rhee JM, Marin R. The management of retained bullets in the limbs. Injury 1997; 28: 23 – 38.

M. Baldan / ICRC

رغم ذلك وكما ذكرنا سابقاً ،هنالك استطبابات إلزالة الرصاصات والشظايا ،ويسعنا تصنيفها
بني مبكرة ومتأخرة .لقد تناولنا أهم االستطبابات املبكرة لإلزالة فـي الفصل العاشر :مبثابة
جزء ال يتجزأ من اجلراحة األولية أو ملعاجلة احتمال تأكل بنية عضوية هامة (األشكال ،11-10
 12-10و.)1-14
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M. Baldan / ICRC

M. Baldan / ICRC

الشكالن  1-2-14و2-2-14
دخلت الشظية فـي اجلبهة واستقرت فـي الناحية القذالية.

ICRC

ICRC

ICRC

األشكال  1-3-14إلى 3-3-14
دخلت الشظية فـي الناحية اجلدارية القذالية.

ICRC

الشكل 4-3-14
الشظية واضحة حتت العظم.
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R. Coupland / ICRC
M. Baldan / ICRC

M. Baldan / ICRC

الشكل 5-14
رصاصة فـي اإلبط :األوعية واألعصاب سليمة.

الشكل 6-14
عضد مكسور مع رصاصة متبقية فـي العضالت حتت
الكتف.

R. Coupland / ICRC

الشكل 1-4-14
تشير املمرضة إلى موقع دخول الشظية.

الشكل 2-4-14
تظهر الصورة الشعاعية شظية محتبسة فـي العنق.

M. Baldan / ICRC

M. Baldan / ICRC

الشكالن  1-7-14و2-7-14
رصاصة خارج املفصل الزليلي قرب الورك.

١٤

F. Herkert / ICRC

الشكل 8-14
رصاصة متشظية فـي الكتلة العضلية خارج البريتوان.
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يجب إضافة حاالت التطور التالية إلى االستطبابات املبكرة املذكورة سابقاً.
شظية صغيرة دخلت إحدى احلجرات القلبية-۔ إن رافقها اندحاس التامور ألصبحت حالة
طارئة ،أما إزالة شظية محتبسة فليست طارئة ۔ أو شظية يتضح وجودها فـي ملعة وعاء دموي
هام .يرتفع احتمال االنصمام وخطره فـي هذه احلاالت بالتحديد .بيد أن العمليات اجلراحية
ال ُترى إال إذا متتّع اجلراح وأخصائي التخدير باخلبرة الالزمة وإن توفرت ُمع ّدات التشخيص
واجلراحة الالزمة.

F. Irmay / ICRC

مقذوف موجود فـي احلبل الشوكي :ال ميكن التفكير بعملية طارئة الستئصال الصفـيحة الفقرية
وإزالتها إال بعد التأكد من وجود عجز عصبي مترقي واضح وإثبات ضغط اجلسم الغريب
على العمود الفقري بدليل شعاعي وحتقّق شرط متتّع اجلراح باخلبرة فـي هذا املجال .أما
التشخيص األكيد للشلل الرباعي ،الذي يدل على قطع احلبل الشوكي إلى درجة غير قابلة
لإلصالح ،فـيعني أن أوان التدخل اجلراحي قد فات.
شظية صغيرة نفذت إلى العني :يُح ّبذ إزالتها إذا كانت الشظية فـي احلجرة األمامية ،وال
ُترى العملية إال إن متتّع اجلراح باخلبرة وإن تو ّفرت ُمع ّدات التكبير واألدوات املناسبة ومواد
اخلياطة.

 ٣-١٤االستطبابات املتأخرة

F. Irmay / ICRC

تنجم عاد ًة االستطبابات املتأخرة عن التراكبات املذكورة أدناه.
التقيح
إذا نشط املقذوف وامللوثات احمليطة به فـي دور بؤرة إنتان :خراج أو ناسور .جترى اإلزالة كعملية
جراحية مخططة بعد اإلجراءات التشخيصية الالزمة (الصورة الشعاعية ،التنظير الشعاعي ،الخ.).

الشكالن  1-9-14و2-9-14
رصاصة محتبسة فـي العمود الفقري ،املريض مصاب بشلل
سفلي.

األلم
إذا كان موقع املقذوف قريباً من سطح اجلسم ،وخاص ًة فوق نقطة ضغط (راحة الكف ،أخمص
القدم ،املرفق ،الخ ،).يسبب املقذوف أملاً حقيقياً .ميكن إزالته كعملية جراحية اختيارية بعد
الشفاء من الرضح احلاد.
األلم
إذا ضغط اجلسم الغريب على أحد األعصاب وس ّبب أملاً مشعاً أو إحساسات وخزية غير
طبيعية .يُزال اجلسم وفق عملية مخططة وفق الشروط الواردة أعاله.

ICRC

الشكل 10-14
شظية معدنية موجودة فـي نقطة ضغط :أخمص القدم.

ICRC

ICRC

الشكل 1-11-14
رصاصة فـي احلجرة األمامية األنسية من الساق تضغط
على العصب الشظوي املشترك.
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الشكل 2-11-14
رصاصة غير ضاغطة على األعصاب.
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التسمم بالرصاص
تندر هذه الظواهر جداً ،وتشمل عاد ًة احلاالت املعنية مفصل زليلي أو قرص فقري ،وال
ُت َّبذ اجلراحة إال إن ثبت بالتحليل ارتفاع مستوى الرصاص فـي املصل (فوق  10ميكروغرام
فـي ديسيليتر عند األطفال وفوق -40ميكروغرام فـي ديسيليتر عند البالغني) .يفـيد اختبار
االستجابة إلى مادة ( EDTAااليتيلني ثنائي األمني رباعي حمض اخلل) للتشخيص .يُشرع
بالعالج االستخالبي املعياري ( ،EDTAدمييكابرول ،د-بنسيالمني ،سوكسيمير) ويجب االمتناع
عن إزالة املعدن جراحياً قبل خفض مستوى الرصاص فـي املصل لتجنب التسمم احلاد
بالرصاص  .٣ال يحصل هذا التراكب إن حافظت على غالفها الرصاصة املغلفة مبعدن غير
رصاصي ولم يتسرب محتواها الرصاصي إلى خارجها.
لن نتناول جروح غير متعلقة بالنزاع املسلح ،حيث ميكن أن تلزم الرصاصة فـي سياق التحقيقات
القانونية والطبية الشرعية .يحدد القانون الوطني فـي الدولة املعنية ما ميكن عمله بدون
تعريض املريض إلى ضرر ومعاناة غير الزمني.

 ٣-١٤تقنية إزالة املقذوف

بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى إزالة شظية أو رصاصة معدنية عميقة ،ميتاز بأقصى
األهمية حتديد موقعها بصحة ودقة قبل اجلراحة .ال حتوي معظم مشافـي األرياف أو املناطق
أجهزة تنظير تألقي أو تكثيف شدة الصور فـي غرفة العمليات لتتيح للجراح العمل بالرؤية
املباشرة.
مبكن استخدام تقنية جتسيمية بسيطة للمساعدة فـي حتديد موقع الرصاصة أو الشظية:
ُلصق مجموعة من األغراض الظليلة إزاء األشعة (شكاالت الورق ،إبر احلقن ،أسالك كيرشنر)
ت َ
بجزء اجلسم املعني ،على صفحاته األمامية واجلانبية لتؤدي دور العالمات الدالة على املوقع.
سجل
تؤخذ الصور الشعاعية العادية من األمام ومن اجلانب .ثم تزال األغراض الظليلة ويُ َّ
موقعها على اجللد بوساطة قلم ذي رأس لبادي.
عند النظر إلى الصور الشعاعية األمامية واجلانبية ،يسع اجل ّراح أن يق ّدر املسافة النسبية بني
الرصاصة وبني اجلسيمات الظليلة على احملاور املذكورة ،عبر ح ّيز جزء اجلسم املعني وفـي
داخله ،على سبيل املثال عند منتصف املسافة بني شكاالت الورق الثانية والثالثة فـي الصورة
األمامية ،وفـي الثلث األول من املسافة بني شكاالت الورق األولى والثانية فـي الصورة اجلانبية.
تعتمد الوسيلة على استخدام صور شعاعية ثنائية األبعاد الستنتاج موقع ثالثي األبعاد .يجب
أخذ الصور صباح يوم العملية اجلراحية بعد نزع مالبس املريض (كثيراً ما يحمل املقاتلون
رصاصات فـي جيوبهم).

١٤

bullet

bullet
K. Barrand / ICRC

K. Barrand / ICRC

الشكالن  1-12-14و2-12-14
وسيلة حتديد موقع اجلسم الغريب املعدني فـي ح ّيز جسم املريض .يدل دبوس األمان على الناحية األمامية وتدل شكالة
الورق على الناحية اجلانبية.

إبان مقاومة جسم املريض للجسم الدخيل ،يك ّون نسيجاً ندبياً ال وعائياً متيناً حول الشظية
املعدنية :أي حبيبوم أو ورم حبيبي حول اجلسم األجنبي .يجمع هذا احلبيبوم مواد أجنبية
وأتربة رافقت الشظية ،ويجب استئصال احلبيبوم مع املقذوف.
-٣

Linden MA, Manton WI, Stewart RM, Thal ER, Feit H. Lead poisoning from retained bullets: Pathogenesis,
diagnosis, and management. Ann Surgery 1982; 195: 305 – 313.
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إصابات احلروق

١٥
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1-15

مقدمة

٢٧٩

2-15
1-2-15
2-2-15
3-2-15
4-2-15

اإلمراضية
عمق احلرق
التغ ّيرات املرضية الفـيزيولوجية
أنواع احلروق
امتداد احلروق

٢٧٩
٢٧٩
٢٨٠
٢٨١
٢٨١

3-15
1-3-15
2-3-15
3-3-15
4-3-15
5-3-15

تدبير احلروق
اإلسعاف األولي
اإلنعاش
املعاجلة األولية بتعويض السوائل
مراقبة اإلنعاش
بعد  48ساعة

٢٨٢
٢٨٢
٢٨٢
٢٨٤
٢٨٥
٢٨٥

4-15

احلروق التي تصل متأخرة إلى العناية

٢٨٦

5-15

التغذية

٢٨٦

 6-15العناية بإصابة احلرق
 1-6-15التدبير األولي لإلصابة
 2-6-15العناية املوضعية

٢٨٦
٢٨٧
٢٨٨

 7-15إغالق إصابة احلرق
 1-7-15التنظيف امليكانيكي والتنضير
 2-7-15اجلراحة

٢٨٩
٢٩٠
٢٩٠

8-15

تدبير الندبات

٢٩٣

9-15

حروق الكهرباء

٢٩٤

 10-15احلروق الكيميائية
 1-10-15حروق األحماض والقلويات
 2-10-15حروق الفوسفور
 3-10-15إصابات النابالم
 4-10-15املغنزيوم
 5-10-15األسلحة الكيميائية التي تس ّبب نفطات (حويصالت)

٢٩٤
٢٩٤
٢٩٤
٢٩٥
٢٩٦
٢٩٦

امللحق -15ألف التغذية فـي احلروق الكبيرة :حساب املتطلبات الغذائية

٢٩٧

إصابات الحروق

 ١-١٥مقدمة
تكثر إصابات احلروق فـي بيئة احلرب .إذ تو ّلد األسلحة الالهبة وعصفات االنفجارات واشتعاالت
احملروقات ظروفاً تع ّرض لإلصابة باحلروق .قد يكون العامل املس ّبب حرارياً أو كيميائياً أو كهربائياً
أو إشعاعياً .وينجم عن كل عامل مس ّبب نتائج خاصة قد تتطلب معاجلة مواتية.
إن اإلصابة بحرق بليغ حدث مؤلم يهدد احلياة ويتطلب قدراً هائ ً
ال من موارد املشفى ومن
الرعاية التمريضية .تتجلى أولى الظواهر التي تهدد حياة املصاب فـي اضطراب املسلك الهوائي
إثر استنشاق الهواء الساخن والدخان وفـي الوذمة الناجمة عن ذلك .أما أهم األخطار الالحقة
املهددة للحياة فتنجم عن صدمة خفض حجم الدم  Hypovolaemicوعن اإلنتان وعما يعقبهما
من تأثيرات مرضية فـيزيولوجية معقدة مستدمية بعد اإلصابة .تقترن إصابة احلروق بعدد وافر
من املضاعفات وطول املراضة وتعدد العمليات اجلراحية وكثرة الطلب على املُع ّدات واملواد وعلى
وقت عمل األطباء واملمرضني .كما أن العقابيل الطويلة األمد على الصعيد الفـيزيائي والتجميلي
والنفسي تؤثر تأثيراً عميقاً على معنويات كل من املرضى واملالك الطبي .لقد حققت مؤخراً
مراكز العناية باحلروق تطورات كبيرة فـي املعاجلة الناجحة للحروق الكبيرة ،بيد أن تلك املراكز
ال تتوفر أبداً فـي الظروف التي تنقص فـيها املوارد.
رغم ذلك ،ال تتغ ّير مبادئ العالج ،ويهدف إلى حتقيق أفضل ما ميكن فـي الظروف التقشفـية
التي يفرض فـيها الواقع القاسي قيوده احملبطة .حتقق اجلراحة أفضل نتائج فـي معاجلة شباب
يعانون من إصابات صغيرة ولكن قادرة على إحداث اإلعاقة ،مثل حروق اليدين االثنتني .تندر
جناة املريض املصاب بحروق تغطي  40۔ %50من كامل مساحة سطح اجلسم إن بقي فـي ظروف
امليدان ،وأفضل عالج له يعتمد على توفـير السوائل الالزمة لتخفـيف العطش وعلى كميات وافرة
من مسكنات األلم .فـي حاالت فرز اإلصابات اجلماعية ،يُد َرج هؤالء املصابني فـي الفئة الرابعة:
أي ال يتلقون سوى العالج الداعم ال غير.

٢-١٥

اإلمراضية Pathology

 ١-٢-١٥عمق احلرق

تختلف إصابات احلروق باختالف عمق مداها فـي اجلسم وخاص ًة فـي اجللد حيث يسعها أن
تؤذي طبق ًة من سمكه أو كامل ثخانته ،وتصنّف عاد ًة بني ثالث درجات من العمق يوافقها تزايد
فـي شدة اإلصابة (الشكل .)1-15
حروق الدرجة األولى
حروق الدرجة األولى ،أو احلروق السطحية :مؤملة ،حمراء وال ترفقها نفطات
(حويصالت) .تشفى من تلقاء ذاتها.

Blisters

حروق الدرجة الثانية
قد تكون حروق سطحية أو عميقة جزئية الثخانة (أصابت بعض طبقات اجللد) .ترفقها دائماً
نفطات ( Blistersحويصالت) وتتخذ عاد ًة أرضية احلويصالت لوناً زهرياً أو يتخلّلها بقع
حمراء بينما يبدو سطحها رطباً .يرتبط عجز ابيضاض صفحة احلرق عند الضغط عليها
ارتباطاً مباشراً بازدياد عمق اإلصابة .منطقة احلرق مؤملة وتبقى حساسيتها جزئية إزاء
وخز اإلبرة .يصعب اقتالع الشعرة إذا كانت قاعدة اجلريب الشعري حية .ينتهي معظم هذه
احلروق بالشفاء ُمظهراً مزيجاً من إعادة تشكيل النسيج الظهاري  Re-epithelializationومن
انكماش  Contractionمنطقة اإلصابة ،ولكن يكثر بينها التقفّع الندبي املعيق Disabling scar
 .contractureيستفـيد قسم من هذه احلروق من التطعيم اجللدي املناسب.

١٥

حروق الدرجة الثالثة
يدل التعبير على حروق كاملة الثخانة .يؤدي دمار كامل سمك اجللد إلى اتخاذه مظهراً متفحماً
شبيهاً باجللد املدبوغ أو بالشمع .يسهل نزع كافة األشعار املتبقية .تبدي احلروق عاد ًة مظهراً
جافاً وتنعدم حساسيتها .قد متتد اإلصابة إلى العضالت وإلى األنسجة العميقة .تنجم عادة
هذه احلروق عن اللّهب وعن الغمر فـي سوائل عالية احلرارة ،عن التيار الكهربائي أو عن املواد
الكيميائية .تنتهي بالشفاء أصغر احلروق الكاملة الثخانة فتبدي تقفّعاً  Contractionيسبب
املفضل على تطعيم اجللد.
حتماً تشوهاً شديداً وخسار ًة وظيفـية .يعتمد عالجها
ّ
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حروق الدرجة األولى :البشرة السطحية.

حروق الدرجة الثانية :جزئية الثخانة سطحية

حروق الدرجة الثانية :جزئية الثخانة عميقة

حروق الدرجة الثالثة :كاملة الثخانة وقد متتد إلى
األنسجة حتت األدمة.

ICRC

الشكل 1-15
مجسم ألنسجة اجللد ولدرجة عمق احلرق.
رسم
َّ

تتم ّيز مختلف مناطق احلرق باختالف أعماق الضرر فـيها .يعادل احلرق جرحاً إقفارياً
( Ischaemicقليل التروية) ثالثي األبعاد من ّيز فـيه:
منطقة تخثر  ،Coagulationوهي منطقة مركزية مات فـيها اجللد بصورة غير قابلة لالنعكاس
مما يك ّون اخلشارة Eschar؛

منطقة ركود  ،Stasisوهي طبقة بينية من األنسجة التي تضررت بينما بقيت عيوشة ،Viable
يتجلّى فـيها تفاعل التهابي شديد بينما يبكر فـيها ركود اجلريان الدموي املوضعي؛
منطقة تب ّيغ  ،Hyperaemiaوهي منطقة عميقة ومحيطية تُظهر مظهر التهاب الهلل
لكنها ليست سوى منطقة يفرط فـيها اجلريان الدموي.

Cellulitis

E. Dykes / ICRC

يحافظ اإلنعاش املناسب بالسوائل على خاليا منطقة الركود  ،Stasisإال أن اإلنتان الالحق
أو جفاف اجلرح بعد اإلصابة قد يسرع بتوسيع املنطقة املصابة جانبياً حولها وتعميقاً حتتها.
الشكل 2-15
تختلف أعماق احلرق باختالف مناطق اإلصابة :خشارة
 Escharمركزية فـي حرق كامل الثخانة حتيط بها مساحات
من حرق جزئي الثخانة.

إصابات احلروق السطحية مؤملة ،بينما يغيب األلم عن احلروق العميقة.

التغيرات املرضية الفـيزيولوجية
٢-٢-١٥
ّ

أهم التغيرات املرضية الفـيزيولوجية الناجمة عن اإلصابات احلرارية هي زيادة نفاذية األوعية
الشعرية  ،Capillary permeabilityوتعود هذه إلى حالتها الطبيعية فـي غضون 24۔ 48ساعة
إذا كان اإلنعاش ناجحاً .يحدث التبادل احلر ملاء البالزما والبروتينات التي يصل وزنها
اجلزيئي إلى  350000بني جوبات داخل األوعية وجوبات خارجها Intra - and extravascular
 compartmentsفـي احليز بني اخلاليا  .Extracellular spaceينشأ ضغط سلبي قوي فـي
السائل اخلاللي فـيُحدِ ث «مصاً» قوياً مسلّطاً على األنسجة احملروقة .إن كبر اتساع املنطقة
املتضررة اتسع انتشار هذه التغيرات ورافقها ضياع كميات هامة من سوائل اجلوبة الوعائية
.Vascular compartment

يتجلّى هذا الضياع فـي منطقة احلرق ،حيث يبلغ أقصى قيمه ،وهو املسؤول عن الوذمة املوضعية
التي تبلغ أقصى قيمتها بعد انقضاء  6۔ 12ساعة على اإلصابة باحلرق .ولكن عند استخدام
اإلنعاش املكثف باحمللول الكريستالي  Crystalloidفـي اإلصابات الكبيرة (أكثر من 25۔ %30من
نقص بروتني الدم  Hypoproteinaemiaاضطراباً
كامل مساحة سطح اجلسم أو  ،)TBSAيس ّبب ُ
جهازياً يؤديا إلى وذمة مع َّممة فـي أنسجة جلدية غير مصابة وفـي أنسجة داخلية ،السيما وذمة
احلنجرة Larynxوما ينجم عنها من انسداد فـي املسلك الهوائي ،ومتالزمة احلجرات البطنية
.Abdominal compartment syndrome
ملزيد من التفاصيل حول متالزمة احلجرات البطنية انظر اجلزء الثاني.
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هنالك ارتفاع سريع مرافق فـي الهيماتوكريت  Haematocritيس ّبب ،باملشاركة مع بلمرة
 Polymerizationبعض بروتينات البالزما ،زياد ًة واضحة فـي لزوجة الدم .إن اخلط َر الفوري املرتبط
باحتباس السوائل فـي احل ّيز خارج األوعية  Extravascular spaceخط ُر صدمة نقص حجم الدم
 Hypovolaemicيقترن به تركز الدم وتنخر نبيبي  Tubular necrosisحاد وفشل كلوي Renal
 .failureإن خسارة الغطاء اجللدي وخسارة وظيفته فـي تنظيم درجة احلرارة يعني أن انخفاض
احلرارة  ،Hypothermiaومضاعفة االعتالل اخلثري  Coagulopathyاملرافقة له ،يشكل خطراً دائم
الوجود (انظر الفصل الثامن عشر).

 ٣-٢-١٥أنواع احلروق
يغلب حدوث حروق اللهب والسمط ( Scaldباملاء املغلي) .تتخذ حروق اللهب عاد ًة مظهراً عميقاً
وتتجلّى فـي ذلك املظهر ،بينما قد يبدو مظهر حروق السمط  Scaldأقل شدة بكثير فـي البداية.
بيد أن اجل ّراحني املختصني باحلروق املتمرسني ميتنعون عاد ًة عن التكهن بخطورة اإلصابة حتى
فحصها فـي اليوم الثالث .تتم ّيز حروق متاس اللهب عاد ًة بشدة عمقها فـي الوسط ،مما يجب
أخذه بعني االعتبار عند إجراء العمل اجلراحي فـيها.
تُصنَّف حروق الكهرباء بني فئتني مم ّيزتني .حتدث حروق الوميض عندما يس ّبب أحد األشخاص
دارة قصيرة تو ّلد وميضاً كهربائياً ،بيد أن التيار لم مي ّر عبر اجلسم .ميكن معاجلة هذه احلروق
كاإلصابات احلرارية العادية .أما إصابات التوصيل الكهربائي العالي اجلهد (أعلى من 1000
فولط) ،التي مير تيارها عبر اجلسم وتتميز بظاهرة «عدم القدرة على اإلفالت منه» ،فهي
إصابات شبيهة بجبل اجلليد ،ألنها ال تبدي عاد ًة سوى إصابات جلدية صغيرة بينما تخفـي أذية
جسيمة فـي األنسجة العميقة.

 ٤-٢-١٥امتداد احلروق
إن احتباس كميات كبيرة من السوائل والبروتينات املصلية فـي احليز خارج األوعية Extravascular

 spaceيرتبط أساساً بامتداد األنسجة احملروقة .وبالتالي تعلو أهمية تقييم مجموع مساحة
سطح اجلسم املصابة باحلروق .كما يجب أخذ عمق احلرق بعني االعتبار .ال يُق َّيم مجموع
مساحة سطح اجلسم املصاب إال حلروق الدرجتني الثانية والثالثة.

الشكل 3-15
رسم اجلسم الصغير يبني قاعدة التسعات لتقييم مساحة
سطح احلرق عند البالغ.

P. Zylstra / ICRC

تنجم احلروق الكيميائية عن مواد مع ّينة :احلموض ،القلويات ،ومركبات خاصة (نابالم ،فوسفور،
املواد التي تش ّكل نفطات أو حويصالت ( ،)Vesicantsالخ ).تتم ّيز مبيزات خاصة.

تعتمد أفضل طريقة حلساب مجموع املساحة على استخدام قاعدة التسعات ( Rule of ninesالشكل
 .)3-15تقارب مساحة يد املريض (مبا فـيها راحة اليد واألصابع)  %1من كامل مساحة سطح اجلسم.
تقارب مساحة رأس وعنق طفل حتت عمر السنة  %18من كامل مساحة جسمه  TBSAويقارب
طرفه السفلي ( TBSA %14الشكل  .)4-15مع التقدم بالعمر تتغير هذه القيم إلى نسب أجسام
البالغني.
مبسطة مبنية على التجربة.
على الرغم من صعوبة تقييم درجة احلروق ،جتد أدناه قاعد ّ
١٥

حروق صغرى
 حروق من الدرجة الثالثة تغطي أقل من  %3من كامل مساحة اجلسم .TBSAحروق متوسطة
 -حروق من الدرجة الثانية تغطي 15۔ %20من كامل مساحة اجلسم .TBSA

الشكل 4-15
رسم اجلسم الصغير لتقييم مساحة سطح احلرق عند
الطفل.

 حروق من الدرجة الثالثة تغطي أقل من  %10من كامل مساحة اجلسم .TBSAحروق كبرى
 حروق من الدرجة الثانية تغطي أكثر من  %25من كامل مساحة اجلسم .TBSA حروق من الدرجة الثالثة تغطي أكثر من  %10من كامل مساحة اجلسم .TBSA281
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 -حروق من الدرجة الثانية تغطي أقل من  %15من كامل مساحة اجلسم .TBSA
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 ٣-١٥تدبير احلروق
يتبع تدبير احلروق تسلسل إجراءات معيارية ،شأنه شأن أي جرح أو رضح.
 -١اإلسعاف األولي .First aid
 -٢اإلنعاش :Resuscitation
 املسلك الهوائي Airway؛ التنفس Breathing؛ الدورة الدموية  / Circulationعالج تعويض السوائل .Fluid replacement therapy -٣تسكني األلم .Analgesia
 -٤الصادات احليوية الوقائية .Prophylactic antibiotics
 -٥الوقاية من الكزاز .Tetanus prophylaxis
 -٦التغذية .Nutrition
 -٧انخفاض احلرارة .Hypothermia
 -٨تدبير اجلرح.

 ١-٣-١٥اإلسعاف األولي

يجب أوالً أن يتأكد املنقذون من سالمة املوقع وأن يتخذوا االحتياطات املناسبة إن وجد فـيه وقود غير
مشتعل أو متفجرات أو كهرباء أو مواد كيميائية .يجب نقل املريض إلى مكان آمن يتج ّدد فـيه الهواء
النقي ،وتُق َّيم فـيه العالمات احليوية .إن تو ّفر األوكسجني ،يجب إعطاؤه للمصاب إن د ّلت الدالئل
على استنشاقه الدخان.
يجب بعدذاك تبريد احلرق باملاء أو بقطع قماش مبللة (ملدة  20دقيقة) ،ويغطى لتخفـيف األلم .بيد
أن املريض ال يُت َرك ملفوفاً باملواد املبللة ملدة طويلة ألن ذلك يسبب انخفاض درجة حرارته .بعد تبريد
احلرق ،حافظ على دفء املريض.
إذا تأخر اإلخالء إلى املشفى ،ولم يثبت خطر على املسلك الهوائي ،يجب تشجيع املريض على شرب
العديد من كميات صغيرة من السوائل بانتظام وبكثرة ،بينما يُرا َقب لون البول املفرز وحجمه.

 ٢-٣-١٥اإلنعاش

يجب حتديد العوامل التالية:
طبيعة العامل املس ّبب :اللهب ،السائل املغلي ،التماس ،التوصيل الكهربائي ،الوميض الكهربائي،
املواد الكيميائية؛
عوامل مفاقمة اإلصابة :رضوح إضافـية ،استنشاق الدخان (احلريق فـي ح ّيز مغلق يعني
استنشاق الدخان)؛
حسب اإلنعاش بالسوائل ابتداء من حلظة اإلصابة باحلرق ال من
الفترة املقضية إثر اإلصابة :يُ َ
موعد وصول املريض إلى املشفى.
شأنه شأن كافة املصابني ،يخضع فحص املصاب إلى سلسلة فحوص  .ABCDEتس ّبب احلروق
العميقة فـي الوجه والعنق أو فـي مقدمة الصدر وذم ًة فـي احلنجرة ،Laryngeal oedema
وتتفاقم الوذمة تفاقماً شديداً عند اإلنعاش بالسوائل .يساهم استنشاق الدخان والغازات احلارة
أو املنتجات الكيماوية فـي التورم املذكور .بيد أن الوذمة احلنجرية اآلزمة Critical laryngeal
 oedemaقد حتصل إثر أي حرق يصيب هذه املنطقة الهامة .يجب التحري عن وجود شعر
محروق فـي املنخرين وعن وجود السخام فـي األنف أو الفم أو البلغم .Sputum

يجب التأكد من سالمة املسلك الهوائي واحلفاظ عليه مفتوحاً ،ويفضل أن يتم ذلك بالفغر
الرغامي  .Tracheostomyيجب إجراء ذلك قبل أن يصبح املسلك الهوائي مهدداً باخلطر ألن
الفغر يصبح بالغ الصعوبة بعد انغالق املسلك الهوائي بسبب الوذمة ،وألن الشق عبر األنسجة
املتوذمة قد ينزف ويتعقد.
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يرجى االنتباه:

بسبب الوذمة املذكورة ،يختفـي ثقب فغر الرغامى  Tracheostomyفـي أعماق األنسجة .بدالً
من أنبوب فغر الرغامى  Tracheostomy tubeالعادي ،يجب إدخال األنبوب داخل الرغامي
 Endotracheal tubeفـي الفتحة الرغامية.

يؤدي االستنشاق الفعلي للدخان إلى التسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون  Carbon monoxideوإلى
التهاب رئوي  Pneumonitisكيميائي ناجم عن استنشاق غازات سامة ساخنة .يجب افتراض حصول
التسمم بأحادي أوكسيد الكربون  Carbon monoxideلدى كل شخص ُعثِر عليه فـي حالة فقدان وعي
فـي موقع حريق ،ويعالج بإعطائه أعلى تركيز ممكن من األوكسجني ملدة  6ساعات.
يشير ارتفاع متطلبات السوائل فـي اإلنعاش املبكر إلى وجود إصابة استنشاقية جسيمة ،قد ال
تظهر على صورة الصدر الشعاعية حتى اليوم الثاني أو الثالث .تزيد اإلصابات االستنشاقية
متطلبات السوائل الالزمة لفترة  24ساعة بكمية 1۔ 2مل لكل كغ من وزن اجلسم ولكل وحدة
مئوية من مجموع سطح اجلسم احملروق (1۔ 2مل /كغ )% /أي ما يقارب نسبة  %50إضافـية .إن
هبط أكسجة األنسجة وتسارع التنفس بالرغم من إعطاء األوكسجني اإلضافـي أو من التهوية
مبثابة عالمات شؤم .ال تنجو عادة حاالت استنشاق الدخان اجلسيمة بدون تهوية ميكانيكية.
وقد يصعب توفـير ذلك فـي أوضاع توفر موارد محدودة.
يؤدي احتباس كميات كبيرة من السوائل والبروتينات املصلية خارج األوعية إلى صدمة نقص
حجم الدم.
يرجى االنتباه:
يجب االقتصار على حروق الدرجتني الثانية والثالثة فـي عملية تقييم النسبة املئوية ملجموع
مساحة سطح اجلسم احملروق  .TBSAوبالتالي يجب كشف املريض متام الكشف لتقييم امتداد
احلرق وعمقه بعناية باستخدام قاعدة التسعات .يجب وزن ثقل املريض ويستخدم رسم اجلسم
الصغير فـي إثبات امتداد اإلصابة وتسجيله .يجب االنتباه خاص ًة إلى احلروق التي حتيط بكامل
معي ألنها قد تتطلب استئصال اخلشارة  Escharotomyعنها.
عضو ّ
هنالك ميل طبيعي إلى املبالغة فـي تقييم امتداد احلرق .ثبت فـي احلاالت اخلاضعة إلى الضبط
أن املبالغة قد تصل إلى  .%25لذا يُح َّبذ حساب مساحة منطقة احلرق أوالً ثم حساب مساحة
املنطقة غير احملروقة ،إذ يجب أن يصل مجموعهما إلى  .%100هنالك ميل طبيعي آخر يُـخفض
تقييم عمق احلرق .تساعد إعادة الفحص دورياً فـي حتسني ذلك التقييم.
يجب وضع قثطار فولي  Foley catheterفـي مثانة  Bladderاملرضى املصابني بحروق متوسطة الشدة
وعالية الشدة ملراقبة حجم البول املطروح كل ساعة ،وهو أهم قياس يدل على كفاية تدابير اإلنعاش.
كما يجب وضع أنبوب أنفـي معدي  Nasogastric tubeإن لم يكن هناك توسع  Dilatationحاد فـي
املعدة ،وميكن البدء باإلطعام املعوي قبل انقضاء أول  24ساعة .إن اإلطعام املبكر عبر األنبوب
األنفـي املعدي  Nasogastric tubeوالتثبيط  Suppressionاملناسب للحموضة (مضادات احلموضة
 ،Antiacidsحاصرات  )Blockers H2يقيان من التهاب املعدة النزفـي Haemorrhagic gastritis
احلاد الذي يؤدي عاد ًة إلى املوت .وعندما يصعب احلفاظ على خط تروية عبر الوريد ،ميكن إعطاء
سوائل اإلنعاش عن طريق األنبوب األنفـي املعوي  Nasogastricأو حتى عن طريق الفم فـي احلروق
الصغيرة .قد يفـيد هذا حتديداً لدى األطفال الصغار.

١٥

إن التسكني  Analgesiaالكافـي لأللم (املخدر الوريدي) ضروري فـي جميع مراحل تدبير احلروق.
تشمل ممارسة اللجنة الدولية إعطاء البنسيلني  Penicillinفـي األيام اخلمسة األولى للوقاية من
اإلنتان املنتشر باملكورات العقدية احلالة للدم  ،Haemolytic streptococcalويعالج أي إنتان آخر
وفقاً للظروف .يجب الوقاية من الكزاز  Tetanusوفق اللزوم .كما يجب تشخيص اإلصابات األخرى
املرافقة (اجلروح النافذة ،الكسور ،الخ ).وعالجها بالتوازي مع إصابة احلرق.
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٣-٣-١٥

املعاجلة األولية بتعويض السوائل

إن كفى اإلنعاش األولي باحمللول الكريستالي  ،Crystalloidsيُستعاد معظم كمال املنظومة الشعرية
 Capillary integrityفـي غضون 18۔ 24ساعة بعد احلرق .فـي هذه املرحلة ،ميكن إعطاء احمللول
الغرواني  ،Colloidوسيبقى ضمن احلجرة الوعائية  Vascular compartmentويزيد حجم البالزما.
يستجيب النتاج القلبي إلى تعويض السوائل قبل عودة أحجام الدم والبالزما إلى قيمها الطبيعية بوقت
طويل .ويبدأ أول إدرار خفـيف للبول بعد  12ساعة من املعاجلة بالسوائل .يقصر عمر الكريات احلمراء،
رجح أن احلروق
وعلى الرغم من عدم ضرورة تعويض كتلة كريات الدم احلمراء إ ّبان أول  48ساعة ،يُ َّ
الكبيرة تتطلب نقل الدم بعد ذلك الوقت.
إن معظم احلروق الصغيرة التي تغطي أقل من  %15من كامل مساحة اجلسم والتي تُدرج أذيتها فـي
الدرجة الثانية ال تتطلب إلزامياً تعويض السوائل الوريدي ،وميكن عالجها بالسوائل الفموية ويسع تدبير
مرضاها فـي العيادات اخلارجية( .يفضل بعض اجلراحني إبقاء املريض فـي املشفى فـي حاالت حروق
كاملة الثخانة تغطي مساحة  %3خاص ًة فـي الوجه أو اليدين أو القدمني) .تستدعي احلروق املتوسطة
والكبيرة البقاء فـي املشفى واستخدام السوائل الوريدية .تستخدم اللجنة الدولية صيغة بروك /باركالند
 ١ Brooke / Parklandاملع ّدلة لإلنعاش بالسوائل.
هنالك ثالث مراحل فـي العالج اإلنعاشي:
 -١أول  24ساعة إثر اإلصابة باحلرق (ال منذ بداية العالج).
 -٢ثاني  24ساعة بعد الفترة األولى.
 ٣بعد  48ساعة إثر اإلصابة.
أول  24ساعة إثر اإلصابة
فضل استخدام محلول رينجر الكتات  Ringer lactateمبثابة سائل اإلنعاش .يجب تقسيم
يُ َّ
إعطائه إلى ثالثة أقسام طوال ثالث فترات طول كل منها  8ساعات.
محلول رينجر الكتات 2 Ringer lactate۔ 4مل /كغ /لكل وحدة مئوية من كامل مساحة
احلرق = كامل احلجم لفترة أول  24ساعة:
 نصف هذا احلجم طوال أول  8ساعات ربع هذا احلجم طوال ثاني  8ساعات ربع هذا احلجم طوال ثالث  8ساعاتيجب أن يبلغ الناجت البولي  0.5مل/كغ/ساعة.
يجب أن يشرع إعطاء السوائل الوريدية بالتركيز األدنى للصيغة ( 2مل  /كغ /لكل وحدة مئوية من
كامل مساحة احلرق ،لألطفال نشرع بعيار  3مل) ويراقب الناجت البولي فـي الساعة .إن العالقة بني
معدل التسريب والناجت البولي غير خطية عند مرضى احلروق .يتراوح الناجت البولي الطبيعي بني
 0.5و 1.5مل/كغ /ساعة .ينبغي السعي إلى حتقيق احلد األدنى ،وتدعو أي زيادة على ذلك إلى
خفض معدل التسريب لتجنب فرط اإلنعاش .Over-resuscitation

يبدو أن هنالك آلية طبيعية «للحد من الوذمة» ترتبط بكمية السوائل التي تنتقل بسهولة من البالزما
إلى املناطق احملروقة .إن إعطاء املزيد من السوائل للحفاظ على التروية النسيجية والناجت البولي
فوق هذه العتبة قد يؤدي إلى تعطيل اآللية املذكورة مؤدياً إلى احتباس إضافـي فـي السوائل (النسيج
مدمن على السوائل) ،لذلك ،ال يؤدي إعطاء املزيد من السوائل الوريدية إلى حتسن احلالة.
إذا كان الناجت البولي قلي ً
ال ولم يستجب إلى زيادة التسريب فـي ثاني فترة  8ساعات ،يجب
استبدال محلول رينجرالكتات  Ringer lactaceفـي ثالث فترة  8ساعات باحمللول الغرواني ،Colloid
البالزما  Plasmaأو األلبومني  %5 Albuminإن توفر .لكن ،إذا كانت احلجرة الوعائية Vascular
رجح أن كليتي املريض قد بدأتا
 compartmentممتلئة بشكل جيد بينما ال يطرح املريض البول ،فـيُ َّ
بالتقصير وقد تستجيب إزاء فوروسميد  Furosemideأو مانيتول.
يجب مراقبة العالمات السريرية احليوية األخرى بشكل دقيق ،وخاص ًة الدوران احمليطي وحالة
املريض العامة كالوعي  Consciousnessوالقلق  Restlessnessوالغثيان  Nauseaأو اإلقياء
 ،Vomitingونسبة حجم الكريات احلمراء على كامل حجم الدم (هيماتوكريت .)Haematocrit
املراقبة املستمرة الزمة ،وبعد  12ساعة يجب إعادة فحص حالة املريض وتقييم متطلباته من
السوائل وإعادة حسابها.
 -١صيغة بروك 2 :مل /كغ % /من كامل مساحة سطح اجلسم لفترة أول  24ساعة؛ صيغة باركالند 4 :مل /كغ % /من كامل
مساحة سطح اجلسم لفترة أول  24ساعة.
-٢
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إصابات الحروق

يرجى االنتباه:
إضاف ًة إلى وجود ميل طبيعي نحو املبالغة فـي تقدير مساحة سطح احلروق ،ثبت فـي املمارسة السريرية
املعاصرة أن فرط اإلنعاش  Over-resuscitationقد شاع إلى درجة جتعل منه مشكلة تفوق نقص اإلنعاش
 .Under-resuscitationلقد دفع اخلوف التقليدي من فشل الكلى عدداً من األخصائيني السريريني إلى
إعطاء كمية مفرطة من السوائلُ .عرفت هذه النزعة باسم «زحف السوائل  ٣ »Fluid creepأو «مراضة
اإلنعاش  »Resuscitation morbidityوكثر جتليها فـي الوذمة الرئوية  ،Pulmonary oedemaويليها كثرة
ظواهر متالزمة احلجرات البطنية  Abdominal compartment syndromeوتأخر التئام اإلصابات
وازدياد احلساسية إزاء اإلنتان وتع ّدد فشل األعضاء .يجب التذكير بأن معادلة اإلنعاش بالسوائل ليست
سوى وسيلة إرشادية ،وأن كميات السوائل الوريدية الفعلية ملزمة بالتعيير وفقاً حلالة املصاب.
ثاني فترة  24ساعة
ميكن التوصل إلى رفع حجم البالزما فـي هذه املرحلة.
يجب إعطاء البالزما 0.3 :۔ 0.5مل/كغ /%/اليوم.
فضل نظرياً إعطاؤه فـي هذه
إذا كان البالزما  Plasmaسليماً (آمن االستعمال) ومتوفراً يُ َّ
املرحلة .مي ّثل األلبومني  %5 Albuminمبعدل  50مل/الساعة ملدة 2۔ 3أيام بدي ً
ال مكلفاً ،لكن
اإلثباتات التي تدعم ك ً
ال من هاتني الوسيلتني قليلة جداً .بدل ذلك ،وفق ممارسة اللجنة الدولية،
ُت ّبذ املتابعة بإعطاء محلول رينجر الكتات  Ringer lactateمبعدل ربع احلجم املعطى فـي اليوم
األول .يجب ضبط عيار السوائل الوريدية ارتباطاً بالناجت البولي ،ويحسن رفع عيار اإلطعام
املعوي قدر االحتمال .ال يقتصر هذا العالج على تأمني التغذية األساسية بل يؤمن أيضاً املاء
احلر لتغطية الضياع عن طريق التبخر عبر جرح احلرق.

 ٤-٣-١٥مراقبة اإلنعاش
ترتفع فائدة التقييم السريري عند غياب الوسائل املتطورة والقياسات املخبرية .إن احلس
اجليد ،والتروية النسيجية اجليدة ،والنبض اجليد ،والناجت البولي الكافـي تؤدي سوي ًة دور
عالمات تدل على جودة التطور .تقل تدريجياً احلاجة إلى السوائل فـي نهاية اإلنعاش للحفاظ
على حجم البول .يجب استخدام جدول رقمي أو رسم بياني ملتابعة دفق السوائل الداخلة
واخلارجة فـي مراقبة العالمات احليوية .كما يجب وزن ثقل املريض دورياً إن أمكن ذلك.

 ٥-٣-١٥بعد  48ساعة
ُ
حتريك وذمة إصابة احلرق ارتفاع  Expansionحجم الدم ،وينجم عنه إدرا ٌر مفرط
يس ّبب
للبول  ،Diuresisوارتفاع النتاج القلبي  ،Cardiac outputوتسار ُع القلب  Tachycardiaوفق ُر
الدم  .Anaemiaترتبط جودة تدبير السوائل فـي الفترة األولى ،وتفادي فرط اإلنعاش Over -
 ،resuscitationارتباطاً مباشراً بخفض العالمات السريرية املذكورة وباستقرار حالة املريض.
إن تو َّف َر البالزما  Plasmaأو األلبومني  ،Albuminيجب إعطاؤه للحفاظ على قيمة تركيز
ألبومني املصل  Serum albuminحوالي  20غ/ل ،كما يجب إعطاء الدم للحفاظ على مستوى
هيموغلوبني  Haemoglobinأعلى من  70غ/ل .تس ّبب احلروق العميقة فقراً شديداً فـي الدم
فضل استخدام الدم الطازج الكامل .يكثر عاد ًة فرز البوتاسيوم Potassium
مرتبطاً بعمقها .يُ َّ
والكالسيوم  Calciumواملغنزيوم  Magnesiumوالفوسفات  Phosphateفـي هذه املرحلة ،ويجب
إعطاء ما يعادل املفرزات املذكورة عندما ميكن ذلك.

-٣

Pruit BA Jr. Fluid and electrolyte replacement in the burned patient. Surg Clin N
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 ٤-١٥احلروق التي تصل متأخرة إلى العناية

يكثر تأخر وصول املرضى املصابني بحروق شديدة لطلب العناية .بالنسبة ملن يصل متأخراً ولكن
قبل انقضاء  24ساعة على اإلصابة ،يجب اإلنعاش بالسوائل ويجب السعي إلى تسريب معظم
احلجم الالزم احملسوب قبل انقضاء  24ساعة على اإلصابة باحلرق.

E. Dykes / ICRC

الشكل 5-15
حرق لهب  Flameقدمي فـي الساق.

معي من السوائل لكن يجب تقييم الكمية
رجح أن املرضى القادمني بعد  24ساعة يحتاجون إلى قدرٍ ّ
يُ َّ
ً
أساسا عن طريق التقييم السريري لإلماهة  Hydrationوللوظيفة الكلوية  .Renal functionفاملرضى
الذين بقوا على قيد احلياة طوال  72ساعة إثر اإلصابة بدون فشل الكلية  Renal failureقد عاوضوا
الضياع بأنفسهم (عاد ًة بالسوائل الفموية) ،وقد يحتاجون إلى إعادة إماهة  Rehydrationجزئية ،لكن
إنتان احلرق يحتل الدور الرئيس فـي االهتمام .أما بالنسبة للمرضى الذين يصلون أسابيع إثر اإلصابة
باحلرق ،فـيتراكب اإلنتان لديهم مع ضعف حالة تغذيتهم ومع فقر الدم  Anaemiaوهبط بروتني الدم
 .Hypoproteinaemiaفـي هذه احلاالت ،يجب اتخاذ التدابير الالزمة للسيطرة على اإلنتان (تنضير
واسع لألنسجة املتنخرة اإلنتانية) ولتحسني حالة التغذية قبل القيام بأي عمل جراحي نهائي .يُح َّبذ
التفكير بتبكير اإلطعام عن طريق فغر املعدة .Gastrostomy

 ٥-١٥التغذية
يرتفع مستوى تقويض  Catabolismاجلزيئات بشكل ملحوظ عند مرضى احلروق ،خاصة لدى من
يخسر منهم كميات كبيرة من البروتني عبر جروح مفتوحة ،ويتطلب االلتئام زيادة هامة وطويلة األمد
فـي كمية السعرات  Caloriesوالبروتينات املتناولة .ترتفع أهمية اإلطعام املعوي املبكر للحفاظ على
عمل األمعاء (تخفـيف خزل املعدة) ولتجنب املضاعفات .قد يحتاج مرضى احلروق الكبيرة إلى كمية
تفوق ضعفـي استهالكهم العادي من البروتينات والسعرات احلرارية حتى انغالق إصاباتهم .يسهل
حساب متطلبات غذاء املريض الواحد (انظر امللحق -15ألف التغذية فـي احلروق الكبيرة).
ميكن حتضير محاليل اإلطعام املعوي املطحون  Blenderized enteral feeding solutionsباستخدام
األطعمة احمللية املتوفرة وميكن إعطاؤها عبر األنبوب األنفـي املعدي  ،Nasogastric tubeأو بفغر
املعدة  Gastrostomyأو بفغر الصائم  .Jejeunostomyبصورةٍ خاصة ،عند معاجلة إصابات حروق
مضت على إصابتها أسابيع أو أشهر ،يجب تقييم حالة تغذية املريض وحتسينها قبل أي محاولة
إلجراء تطعيم اجللد ،ألن التعجيل يع ّرض ك ً
ال من الطعم ومن املوقع املانح خلطر فشل التئامهما.

 ٦-١٥العناية بإصابة احلرق
بعد حتقيق النجاح فـي إنعاش املريض ،يجب االهتمام باألخطار الكبيرة التالية التي تهدد احلياة
وهي إصابة احلرق ذاتها ومضاعفات اإلنتان.

يهدف العالج إلى حتقيق شفاء احلرق بالتدابير التالية.

 -١السيطرة على املستعمرات البكتيرية  Bacterial colonizationبإزالة كافة األنسجة امليتة.
 -٢الوقاية من تراكم السائل القيحي واحلطام .Debris
 -٣الوقاية من التلوث الثانوي بالبكتيريا.

 -٤احلفاظ على بيئة مواتية لشفاء اإلصابة.

 -٥تفادي التقنيات أو العالجات التي تضر بإصابة حرق يتطور نحو الشفاء.

ينجم عن اإلنتان معظم املراضة  Morbidityوالوفـيات  Mortalityاملرتبطة باحلروق الكبيرة.
وتهدف كافة املناهج املتبعة فـي تنظيف منطقة اإلصابة ،وفـي استئصال األنسجة امليتة ،وفـي
عالج احلرق إلى السيطرة على إنتان جروح احلروق.

فـي غياب العالج ،جتف اخلشارة  Escharوتنسلخ إثر اجتياح إنزميات البكتيريا املستوى املوجود
بني األنسجة العيوشة  Viableوغير العيوشة  .Non-viableحتتاج حروق كامل الثخانة إلى التطعيم
اجللدي لتشفى شفا ًء صحيحاً ،وإال يقتصر االلتئام على صيغة تقفّع األنسجة الليفـية Fibrous
 tissue contractionوتليه جرو ٌح مزمنة مفتوحة وتق ّف ٌع ندبي معيق .Disabling scar contracture
فـي احلروق جزئية الثخانة ،تبقى مناطق عيوشة  Viableمن األدمة  Dermisحتت األنسجة
املتنخرة ،وإذا بقي هناك عدد كافـي من اخلاليا البشروية  Epidermal cellsفـي قاعدة احلليمات
اجللدية  Skin appendagesكالغدد العرقية  Sweat glandsواجلريبات الشعرية Hair follicles
فإن النسيج الظهاري يستعيد تشكيله تدريجياً إذا تو ّفرت الشروط املناسبة.
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حرق كامل الثخانة .نتيج ًة لنقص التروية الكامل أو
يح ّول اإلنتا ُن حرقاً جزئي الثخانة إلى ٍ
اجلزئي الذي يرافق إصابات احلروق ،قد ال تصل الصادات احليوية إلى موقع املستعمرات
البكتيرية  .Bacterial colonizationتعتمد العناية باإلصابة على املعاجلة املوضعية فـي نوعيها
امليكانيكي واملضاد للبكتيريا.

 ١-٦-١٥التدبير األولي لإلصابة
يجب الشروع بالتنظيف األولي لإلصابة بعد بداية اإلنعاش ويُتابَع العالجان بالتوازي .عندما
تستقر حالة املريض ،يولى االهتمام إلى التدابير النهائية.
ICRC

يجب إزالة كافة األجسام الضيقة (كاخلوامت وساعة املعصم واحللي الخ ).عند قبول املصاب .يُح ّبذ
فضل استخدام املاء اجلاري
تركني  Sedationاملريض وغسل احلرق بلطف باملاء والصابون .ويُ َّ
النظيف بدون ضغط زائد ،بل يُ َؤ َّمن جريانُه املتناسق عند درجة حرارة مريحة للمريض .يسهم هذا
املنهج فـي تبريد احلرق وفـي تخفـيف األلم وإزالة احلطام السطحي واأللبسة امللتصقة.

الشكل6-15
حرق فـي الوجه مع حويصالت  Blistersكاملة.

ميكن ترك احلويصالت  Blistersالصغيرة السليمة بدون التع ّرض إليها ،ولكن يجب ثقب
احلويصالت  Blistersالكبيرة الدموية أو املمتلئة بالقيح أو املؤثرة على حركة املفاصل ،كما
يجب تنضيرها .قد يسهل تنظيف احلروق الكبيرة عند وضع املريض حتت الدوش .يجب تفادي
املغاطس (البانيو) بسبب صعوبة توفـيرها وخلطر تراكب اإلنتانات فـيها فـي ظروف امليدان.
يجب منع تغطيس مرضى احلروق يومياً فـي مغاطس مياه باردة متسخة.

بضع اخلشارة  Escharotomyهي عملية شق اخلشارة  Escharحتى الوصول إلى
مستوى الشحوم حتت اجللد إلتاحة تخفـيف التضييق.

M. King / Primary Surgery Volume 2

يجب االنتباه بشكل خاص إلى احلروق العميقة التي حتيط بكامل أحد األعضاء .Circumferential
ُ
وسمك خشارة  Escharاحلرق العميق املتينة Unyielding
إذ يسع تفاق ُم وذم  Oedemaاألنسجة
أن يك ّونا إ ّبان أول  24ساعة تأثيراً معادالً لرباط يقطع الدورة الدموية  .Tourniquetتس ّبب
احلروق التي حتيط بكامل الصدر صعوب ًة فـي التنفس ،أما تلك التي حتيط بكامل الطرف
فتسبب نقص تروية محيطية قد تؤدي إلى البتر .ويسهل تفادي الكارثة املعنية.

الشكل 1-7-15
مواقع الشق لبضع اخلشارة .Escharotomy

يجب إجراء بضع اخلشارة  Escharotomyباستخدام سكني حاد أو باإلنفاذ احلراري الكهربائي
 Electric diathermyعبر اجللد احملروق والوصول إلى طبقة الشحم حتت اجللد.

يبدأ بضع خشارة الصدر عند خطوط مناصفة الترقوة وتستأنف على طول الثنيات اإلبطية
 foldsاألمامية نزوالً إلى احلافة الضلعية  ،Costal marginوعبر الشرسوف   Epigastriumإلى الناتئ
الرهابي .Xyphoid process

الشكل 2-7-15
رسم خطوط بضع اخلشارة  Escharotomyعلى اليد.

M. Beveridge / ICRC

ُرسم شقوق  Incisionsاخلشارة على اخلطني الناصفـني األنسي  Medialوالوحشي  Lateralمن الطرف
ت َ
ً
املصاب ،ويجب أن ميتد الشق إلى حد اجللد غير احملروق بدون شق هذا األخير أبدا .يتيح رس ُم الشق
بشكل حرف  Tعلى كل نهاية من نهايات الشقوق مت ّد َد األنسجة بدون توليد تضييق حاد عند نهايات
الشقوق .أما فـي اليدين ،يجب حتويل اجتاه شقوق اخلطني الناصفـني املرسومني نزوالً على طول جانبي
الساعد لتتوجه نحو ظهر اليد عند املعصم ثم يتفرع ك ٌل منها ليرسم شقاً وحيداً للخشارة ينزل على
اخلط الناصف لكل إصبع على اجلانب الذي يق ّل استخدامه (أي اجلانب الزندي  Ulnarمن اإلبهام
 Thumbوالسبابة  Indexوالبنصر Ring finger؛ واجلانب الكعبري  Radialمن اإلصبع األوسط Middle
 fingerواخلنصر .)Little finger

١٥

Axillary

يرجى االنتباه:
M. Baldan / ICRC

ال ينجو بدون تهوية ميكانيكية  Mechanical ventilationإال القليل من املرضى الذين يحتاجون
حقاً إلى بضع خشارة الصدر .Thoracic escharotomy
الشكل 3-7-15
شقوق بضع اخلشارة  Escharotomyعلى الذراع.
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على الرغم من انعدام حساسية احلروق الكاملة الثخانة عاد ًة ،يجب التخدير عند إجراء بضع اخلشارة
 Escharotomyألن احلواف املتاخمة مؤملة للغاية وألن الشق يصل إلى الشحوم حتت اجللد .الكيتامني
 Ketamineمثالي لالستخدام فـي هذه احلالة.
يجب أن يولى االنتباه بشكل خاص إلى احلروق التي تغطي كسوراً حتتها وإلى احلروق العميقة
االمتداد الواصلة إلى اللفافة  ،Fasciaألن هذه احلاالت قد تس ّبب متالزمة احلجرات Compartment
 .syndromeقد يلزم بضع اللفافة  Fasciotomyمع استئصال السفاق  Aponeurosisإضاف ًة إلى بضع
اخلشارة .Escharotomy
قد تتطلب احلروق الشديدة فـي العجان  Perineumحتويل مجرى البراز.

 ٢-٦-١٥العناية املوضعية

K. Yagi / U. of Khartoum

الشكل :8-15
شاش البارافـني

Paraffin gauze

.Occlusive dressing

مع ضماد مطبق

تتطلب العناية بإصابات احلروق قدراً فائقاً من الرعاية التمريضية .يعتمد املنهج املستخدم على عمق
املعدل
احلرق وعلى امتداده وموقعه .تستخدم فرق اللجنة الدولية اجلراحية الضمادات املطبقة ،وبديلها َّ
كيس البالستيك ،كما تستخدم املعاجلة املفتوحة ،كلتيهما برفقة الصادات احليوية املوضعية.
ميكن استخدام العديد من املركبات املضادة للبكتيريا .ينفرد مر ّكب سلفاديازين الفضة Silver
( sulphadiazineفالمازين  )Flamazineومحلول نترات الفضة  Silver nitrate solutionفـي قدرتهما
على اختراق سطح اإلصابة والوصول إلى البكتيريا املوجودة حتتها .وبالتالي فإنها األفضل بالنسبة
حلروق كاملة الثخانة مصابة باإلنتان .كما أن الدهن مبرهم صاد حيوي (بوليميكسني Polymyxin
 /باسيتراسني  Bacitracinأو مشابهاتها) واللف بالشاش البارافـيني  Paraffin gauzeيك ّون ضماداً
ممتازاً ،خاص ًة حلروق جزئية الثخانة بدون خشارة  .Escharميكن استخدام ضمادات العسل
والسمن فـي املواقع التي تندر فـيها املركبات املكلفة مثل سلفاديازين الفضة .Silver sulphadiazine
ُتزَج كميات متساوية من العسل والسمن (الزبدة املصفاة) أو الزيت ببعضها وتُس َكب فوق شرائح
من الشاش فـي وعاء .يؤ ّمن العسل بيئ ًة مفرطة التناضح تثبط منو البكتيريا بينما يساهم السمن
أو الزيت فـي منع التصاق الشاش .إن محلول نترات الفضة  %0.5 Silver nitrate solutionفعال
لكنه يتأكسد بسهولة ويصبغ باللون األسود كل ما ميسه .حتوي بعض املواد األخرى املستخدمة حول
العالم بنفسجية اجلنطيان  Gentian violetالتي جتفّف اإلصابة ،والشاي الذي يدبغ احلرق كاجللد،
وورق شجر البابايا واملوز ،وقشر البطاطا املسلوقة ،وصلصة السمك املتخمرة ،وجلد ضفدعة
أمازونية .فـي بعض األحيان قد يُح ّبذ استخدام الوسائل احمللية بدالً من املنتجات املستوردة.

K. Yagi / U. of Khartoum

الضمادات املطبقة
الشكل 9-15

تعديل الضماد املطبق Occlusive dressing

بكيس البالستيك.

Occlusive dressing

الضمادات العقيمة الثخينة األل َم وتوفر الراحة للمريض وحتمي جرح احلرق من اإلنتان.
تخفّف
ُ
متتص هذه الضمادات املص َل والرشاح َة وتؤمن بيئ ًة رطبة للشفاء وحتافظ على اجلزء املصاب ثابتاً
ودافئاً .حتوي هذه الضمادات صادات حيوية قادرة على اختراق اخلشارة امليتة ( Dead  escharأي
مرهم سلفاديازين الفضة .)Silver sulphadiazine ointment
تتألف الضمادات من ثالثة مك ِّونات :طبقة داخلية حتوي كمية كبيرة من سلفاديازين الفضة Silver
 sulphadiazineيغطيها شاش صغير الشبكة أو شاش البارافـني  ،Paraffine gauzeوطبقة متوسطة
من رفادات قطنية ماصة متتص الرشاحة وحتمي اإلصابة ملفوفة فـي شاش كبير الشبكة ،وطبقة
خارجية من األربطة التي تثبت الضماد.
إذا أصبح الضماد مشبعاً بالسوائل ،وجب تغيير الطبقات اخلارجية وإال يحصل التلوث البكتيري
غسل مرهم
بالظاهرة الشعرية .يجب تغيير الضمادات كل يوم أو يومني حتت تأثير مسكنات ألم كافـية ويُ َ
سلفاديازين الفضة  Silver sulphadiazineالقدمي حتت الدوش .يجب فحص اإلصابة وتنظيفها بلطف
عند التضميد ،كما يجب إزالة القطع الصغيرة من اخلشارة امليتة  Dead escharباملقص وامللقط.
فضل استخدام الضمادات املطبقة للحروق الصغيرة املساحة ،وخاص ًة فـي األطراف ،أو عندما تكون
يُ ّ
شروط النظافة دون الشروط املثلى.

طريقة كيس البالستيك أو القفاز اجلراحي
تستخدم هذه الطريقة فـي حروق اليدين والقدمني .بعد تنظيف احلرق ودهن سلفاديازين
الفضة  Silver sulphadiazineمباشر ًة على اإلصابة بامللوق أو باليد املكسوة بالقفاز ،يستخدم
كيس بالستيك مبثابة قفاز أو جراب للعضو املصاب ويُربَط حول معصم املصاب أو كاحله .يجب
االمتناع عن شد الرباط أكثر من الالزم .كما يجب رفع الطرف لتخفـيف الوذمة .يحافظ هذا
ويشجع حركة املفاصل الفاعلة واملنفعلة .كما ميكن استخدام
احلل على رطوبة املنطقة احملروقة
ّ
قفاز جراحي بدالً من كيس البالستيك ،إذ يتيح املزيد من احلركة أثناء العالج الفـيزيائي.
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املعاجلة املفتوحة
فضل اختيار هذه الطريقة ،إضاف ًة إلى كونها
عندما ال تكفـي املوارد الستخدام الضمادات املطبقة ،يُ ّ
الطريقة املعيارية املستخدمة حلروق الوجه والعجان  ،Perineumلكنها تتطلب بيئ ًة نظيف ًة ومعزولة ،كما
يجب أن تكون حرارة البيئة دافئة ،ويجب بذل كل اجلهود لتفادي انخفاض حرارة  Hypothermiaاملصاب.

دهن مرهم
يوضع املريض فوق مالءات (شراشف) نظيفة وتُت َرك منطقة احلرق مكشوف ًة متاماً .يُ َ
سلفاديازين الفضة  Silver sulphadiazineبوفرة على جرح احلرق باليد املعقمة املكسوة بقفاز ويُك َّرر
ذلك مرتني يومياً أو حسب احلاجة .إذا كانت الغرفة باردة ،ميكن تغطية املريض مبالءة نظيفة وبطانية
فوق إطار يحول دون متاسها باإلصابة .يجب أن يبقى كامل السرير حتت شبكة ناموسية معلّقة.

وتشمل مساوئ هذه الطريقة األلم والرائحة وجتفّف احلرق وتأخّ ر فصل اخلشارة
وانخفاض احلرارة  .Hypothermiaيلزم تكرار الغسل إلزالة الرشاحة وقطع اخلشارة املتل ّينة.
يجب تغيير مالءات الفراش دورياً ،إذ تتلوث سريعاً برشاحة احلرق .قد يحد العرف احمللي
والتقاليد الدينية من استخدام طريقة املعاجلة املفتوحة.
Eschar

ICRC

تشمل محاسن هذه الطريقة فـي املعاجلة بساطة فحص إصابة احلرق وسهولة العناية
التمريضية .كما تتيح اإلبكار باحلركة وباملعاجلة الفـيزيائية.
الشكل :10-15
املعاجلة املفتوحة للحرق مع إطار.

املعاجلة املفتوحة هي أفضل طريقة لعالج حروق الوجه ،مع تنظيف لطيف ومتكرر وتطبيق قطع
شاش رطبة دافئة مشبعة باحمللول امللحي ،بالتناوب مع دهن مرهم صاد حيوي موضعي (مثل
بولي ميكسني  / Polymyxinباستيراسني  .)Bacitracinيجب حلق اللحية وشعر الوجه الذي
ينمو عبر احلرق كل يومني على األقل لتفادي تراكم الرشاحة التي قد تؤوى اإلنتان .يجب دهن
مرهم الصاد احليوي على ملتحمة العني  Conjunctivaبشكل دوري متكرر إذا كانت اجلفون lids
محروقة ومنكمشة ،لتجنب التهاب القرنية  Keratitisوتقرحها .ال تخاط اجلفون  lidsمعاً إال
نادراً (رأب اجلفن  )Blepharoplastyألن اخلياطة تخضع للشد فـي معظم احلاالت مما يسبب
كل من اجلفن ومن كرة العني.
ضرراً أكبر فـي ٍ

إن حتضير املنطقة املصابة وإغالقها الالحق يؤلفان اخلطوتني الرئيسيتني فـي التدبير اجلراحي
للحروق .يرتبط نوع اجلراحة املطلوبة مبهارة اجل ّراح وتدريبه ،بإصابة احلرق على التحديد،
وباخلدمات املتوفرة لدعم العالج وخاصة بتوفر الدم للنقل .شأنها شأن كافة اإلصابات املعاجلة
فـي ظروف صعبة ،يجب أن يحكم اجلراح قراره عند اختيار اإلجراء التقني املناسب.

ICRC

 ٧-١٥إغالق إصابة احلرق
الشكل :11-15
حرق فـي الوجه قيد الشفاء.

تتك ّون بشكل تلقائي ظهارة  Epitheliumجديدة على احلروق جزئية الثخانة إذا حتقّق تفادي
اإلنتان .ينبغي فحص اإلصابات بدقة طوال تط ّور حالتها .فـي احلروق السطحية اجلزئية
الثخانة (وفـي مواقع حتصيل طعوم اجللد) تنمو اخلاليا الظهارية  Epithelial cellsانطالقاً
من محيط زوائد جلدية صغيرة فتبدي مظهراً شبيهاً ببقع النمر مي ّيز بشرة أصحاب اجللد
املتل ّون .عند الفحص عن قرب ،ميكن رؤية طبقة مغطية فضية اللون غير براقة مك ّونة من خاليا
ظهارية  Epithelial cellsنامية فوق األدمة ( Dermisالشكل  .)1-12-15تشير بقع البشرة
الصغيرة اللؤلؤية البيضاء إلى عودة النمو والشفاء .أما مناطق األدمة  Dermisأو الشحم املتميزة
باحلبوبية وبلون أحمر توتي فال تتمتّع بقدر كاف من خاليا البشرة  Epidermal cellsلتحقيق
االلتئام (الشكل  .)2-12-15إن إصابة احلرق الذي ينشط فـيها منو النسيج احلبيبي ليست
ّ
مخطط لتطعيمها باجللد.
حميدة إال عند وجود

١٥

بالنسبة حلروق كاملة الثخانة ،ميكن إزالة كل اخلشارة  Escharبإجراء واحد أو توزيع إزالتها
على عدة مراحل .يهدف العالج إلى حتضير منطقة اإلصابة لإلغالق النهائي وإلى تفادي منو
مستعمرات البكتيريا  Bacterial colonizationوالفطور .Fungi
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E. Dykes / ICRC

ICRC

الشكل :1-12-15
حرق جزئي الثخانة فـي طريقه إلى الشفاء.

الشكل 2-12-15
حرق ينمو فـيه النسيج احلبيبي :ال يحصل الشفاء .يدل
لون النسيج احلبيبي  Granulation tissueالشاحب على
أن املريض يعاني من فقر الدم .Anaemia

 ١-٧-١٥التنظيف امليكانيكي والتنضير

ت َّ
ُنظف اإلصابة بعناية ويُزال احلطام  Debrisوقطع اخلشارة  Escharفـي كل جلسة تضميد.
يُر َفق الغس ُل اللطيف والتنضي ُر احلاد لقطع اجللد امليتة بإرواء كامل باملاء .ثم يسع تنظيف
صفحة اإلصابة مبط ّهر معتدل (محلول هيبوكلوريت مر َّقق ،Dilute hypochlorite solution
صابون مط ّهر) ثم تغسل جيداً باملاء مرة أخرى .يعاد دهن سلفاديازين الفضة .عندما تنخفض
املوارد ،ميكن تكرار دورات التضميد والقلع حتى يخلى موقع اإلصابة متاماً من اخلشارة .Eschar
يترك هذا املنهج أفضل فرصة حلروق جزئية الثخانة إلعادة تشكيل النسيج الظهاري ويُصغِ ر
املساحة التي تتطلب التطعيم .يتطلب هؤالء املرضى كميات كبيرة من وقت التمريض ومن مواد
ُ
لم تر عليهم عمليات جراحية.
رجح أنهم يحتاجون إلى نقل الدم حتى إن
التضميد ،ويُ َّ

 ٢-٧-١٥اجلراحة

تتعلّق أصعب قرارات العناية باحلروق بتحديد موعد اجلراحة وامتدادها .متتاز احلكمة فـي انتقاء
موعد جراحة احلروق بأهميتها القصوى ،ويجب أن تأخذ بعني االعتبار ،إن أمكن ذلك ،رجا َح بقاء
املريض على قيد احلياة .يجب السعي إلى التوفـيق بني مواقع حتصيل الطعم وبني مواقع استقباله
توضع
قبل الشروع بالعمل ،ويجب تقسيم العملية إلى مراحل قابلة لإلجناز .يجب االنتباه إلى كيفـية ّ
أجزاء اجلسم إ ّبان العملية اجلراحية :إذا هدف التخطيط تطعيم جلد الذراع ،يجب تخصيص
منطقة حتصيل طعمه قبل تطعيم اليد ألننا نحتاج إلى هذه األخيرة لرفع الذراع إ ّبان اجلراحة.
تولى األولية لليدين والقدمني ولصفحات املفاصل لتحقيق استعادة العمل الوظيفـي .يجب موازنة
محاسن تطعيم هذه األجزاء مقابل احملاسن االستقالبية الناشئة عن غلق مساحات أكبر منها على
األطراف واجلذع .يجب انتظار أسبوعني على األقل قبل التفكير بتطعيم حروق الوجه ،ألن بعض
حروقه العميقة قد تتطور لتشفى متاماً من تلقاء نفسها .تتولى اجلفون  Eyelidsاألولوية هنا.
االستئصال التماسي Tangential excision

ُترى إزالة كامل ثخانة جرح احلرق فـي جلسة واحدة .تخفض عملية االستئصال التماسي
املبكر للحروق وتطعيمها فوراً ك ً
ال من الوفـيات  Mortalityواملراضة  Morbidityواملعاناة ،وطول
حتسن النتائج الوظيفـية والتجميلية .لكنها تتطلب قدراً كبيراً من
فترة البقاء فـي املشفى كما
ّ
املوارد وال ميكن إجنازها خارج املراكز املتخصصة باحلروق إن فاقت مساحة احلروق نسبة %10
من كامل مساحة سطح اجلسم  .TBSAإنها جراحة دموية.
ينبغي أن يلزم احلذر معظم جراحي امليدان فـي شأن هذه التقنية .بيد أن اللجنة الدولية حت ّبذ
استخدامها ملناطق احلروق الصغيرة ،خاص ًة فـي الوجه واليدين والقدمني وصفحات املفاصل.
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عند استئصال اخلشارة متاسياً ،تُزال الطبقات السطحية من األنسجة احملروقة تدريجياً ،حلقاً
ّ
بالقطاع اجللدي  Dermatomeأو باإلنفاذ احلراري القاطع Cutting diathermy
بالسكني أو
ٍ
نزيف نقطي
حتى الوصول إلى األنسجة العيوشة  .Viableتُع َّرف عاد ًة هذه األنسجة بظهور
غزير .يقترن ذلك بضياع دموي كبير وهو أهم عامل يح ُّد استخدا َم هذه التقنية.

ميكن خفض الضياع الدموي باستخدام عصابة اسمارخ  Esmarch bandageلقطع التروية عن
الطرف وبقاطع الدورة  ،Tourniquetوباستخدام اإلرشاح حتت اجللد باألدرينالني املر ّقق
 .)1:500000( adrenaline solutionفـي الوجه ،ميكن استخدام ليدوكائني  Lidocaineمع أدرينالني
 .Adrenalineيس ّبب اإلرشاح حتت اجللد بأحد السوائل (محلول امللح  ،Salineمحلول أدرينالني
مر ّقق  ،Dilute adrenaline solutionأو مخ ّدر موضعي  )Local anaestheticتو ّرماً محلياً يسهل
االستئصال .عند استخدام محلول األدرينالني  ،Adrenalineإ ّبان إزالة خشارة احلرق امليتة ،يجب
أن يبحث اجل ّراح عن مستوى يحوي أدمة  Dermisبيضاء لؤلؤية سهلة الرؤية ،أوعن شحم أصفر
كي النزوف الكبيرة
المع وعن غياب التخثر الشعري  .Capillary thrombosisبعد االستئصال ،يُح َّبذ ِّ
حرارياً ِّ
ولف اجلرح ملدة عشر دقائق بالشاش املشبع مبحلول األدرينالني  .Adrenalineيجب إزالة
شاش اللف ،وتكرار العملية حتى توقف النزيف النشط قبل تطبيق طعم اجللد.
Dilute

عند إمتام االستئصال التماسي بنجاح ،ال تُزال سوى األنسجة امليتة .قد يصعب حتديد قدر
املواد التي يجب إزالتها هدفاً لترك طبقة عيوشة  Viableتقبل طعم اجللد على الفور.
الوجه
ميتاز جلد الوجه ،وخاصة منطقة اللحية عند الذكور ،بسمكه الثخني وتغزر فـيه اخلاليا البشروية
 Epidermal cellsالعميقة التي تو ّفر وسائل إعادة تشكيل النسيج الظهاري Re - epithelialization
فضل االنتظار أسبوعني
إذا أتيح لها الوقت الكافـي .إن ظهر أي شك فـي شأن عمق حرق على الوجه يُ َّ
قبل إجراء االستئصال التماسي.

كما ذكرنا سابقاً ،تُعالج حروق الوجه باملعاجلة املفتوحة مع قطع شاش مبلل دافئ مشبع ،يليها
التنظيف اللطيف ودهن مرهم صاد حيوي موضعي ،مع احلالقة كل يومني .تتطلب حروق الوجه
الشديدة كشطاً وتنظيفاً حتت التخدير العام للتدقيق فـي تقييم املناطق املتطورة نحو الشفاء واملناطق
التي ستحتاج إلى تطعيم فـي النهاية .يجب استخدام الشاش املشبع باألدرينالني Adrenaline
( )1:33000وتسليط الضغط إليقاف النزيف .بعد حتقيق النظافة ،يجب دهن طبقة رقيقة من مرهم
صاد حيوي ومتابعة عملية التضميد العادية السابقة ريثما يُ َ
تخذ قرار التنضير أو التطعيم.

ميكن إجراء استئصال احلروق الصغيرة العميقة فـي الوجه حتت تأثير تخدير موضعي بالليدوكائني
 Lidocaineمع األدرينالني  .Adrenalineإن كبرت املساحات لتطلبت تخديراً عاماً ،بيد أن إرفاقه
باستخدام اإلرشاح حتت اجللد مبحلول األدرينالني املر ّقق  Dilute adrenaline solutionيسهل
االستئصال ويقلّل النزف.
اليدان والقدمان وصفحات املفاصل

ميكن إجراء االستئصال التماسي على اليدين والقدمني وعلى صفحات املفاصل بعد انقضاء
ثالثة أيام أو أكثر على إنعاش املريض إنعاشاً جيداً.
يستفـيد العديد من احلروق اجلسيمة فـي اليدين من اإلبكار فـي بضع اخلشارة
ألن احلروق اجلزئية الثخانة أو الكاملة الثخانة تشفى مع تقفع  Contractureشديد معيق .يجب
التفكير باإلجراء اجلراحي املبكر فـي هذه اإلصابات ،ويُح ّبذ االحتفاظ بجلد ثخني جيد للطعوم.
يقبض الناس عاد ًة يدهم عند التعرض للحرق ،مما يحمي عاد ًة اجللد فـي راحة اليد واجللد
املمتد إلى اخلطوط الناصفة اجلانبية من األصابع ،أو تصاب بحروق أقل شدة من حروق ظهر
اليد ،فتندر حاجتها إلى التطعيم .وبالتالي فإن معظم األيادي واألصابع احملروقة يتطلب التطعيم
على الصفحة الظهرية فقط .إذا أجري بضع اخلشارة  Escharotomyبشكل دقيق على طول
حواف احلروق الكاملة الثخانة وعلى طول اخلطوط الناصفة جلوانب األصابع فإن هذه الشقوق
ترسم امتداد االستئصال الالزم.
Escharotomy

١٥
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حضر استئصالها بعالمات حبر
إن جودة التحضير مفتاح االستئصال اجليد .يجب حد املناطق التي يُ َّ
أو بنفسجية اجلنطيان  .Gentian violetيجب قطع التروية عن اليد والساعد بالرفع ملدة خمس دقائق
مع تطبيق عصابة اسمارخ  Esmarch bandageاملطاطية ابتداء من اليد وتُن َقل تدريجياً إلى الناحية
الدانية  ،Proximalثم يُط َبق بعد ذلك قاطع دورة هوائي ( .Pneumatic tourniquetإن االستخدام
الصحيح لقاطع الدورة مؤلم ،ينبغي تنفـيذ العملية حتت التخدير العام) .ميكن إرشاح محلول ملحي
معياري  Normal salineأو محلول مر ّقق من األدرينالني  Weak adrenaline solutionحتت اجللد
فوق ظهر اليد .يجب ح ّز حواف املناطق التي سيجري استئصالها بشفرة رقم .15

يجب إجراء االستئصال التماسي باستخدام ّ
قطاع جلدي  Dermatomeصغير أو مشرط ،مع احلفاظ
على األدمة العيوشة  Viable dermisقدر اإلمكان ،وتفادي إصابة غمد األوتار .يجب لف اليد بشاش
مشبع باألدرينالني Adrenalineوإزالة قاطع الدورة ملدة قصيرة .ثم يعاد نفخ قاطع الدورة ملدة عشر
دقائق ليتيح املجال لإلرقاء  Haemostasisالطبيعي ثم يزال .يجب إزالة اللف عن اليد واستخدام
كي النزيف املتبقي .قد يحتاج األمر إلى تكرار اللف بالشاش املشبع
اإلنفاذ احلراري  Diathermyفـي ِّ
وكي النزيف عدة مرات لضمان اإلرقاء التام قبل تطبيق الطعوم اجللدية .يُح ّبذ
باألدرينالني ِّ Adrenaline
ً
استخدام شرائح طعوم جلدية مشطورة ثخينة نسبيا .يجب ضبط شكل الطعوم بعناية فوق ظهر اليد
واألصابع وخياطتها فـي مكانها .يُ ّ
غطى كل إصبع بضماد من الشاش البارافـيني  Paraffin gauzeثم يلف
بالشاش كل إصبع لوحده ،مع االنتباه إلى ترك رؤوس األصابع مكشوفة لتقييم التروية فـيها.

M. Beveridge

أخيراً ،ينبغي جتبير اليد فـي ‹الوضعية اآلمنة› (الشكل  )13-15التي يرتفع فـيها ظهر اليد نحو
الساعد بزاوية  ،˚30ويُثنى املفصل السنعي-السالمي  Metacarpal-phalangeal jointبزاوية تقارب
ُبسط األصابع مبتعد ًة عن بعضها وتبقى املفاصل بني السالميات Intra -
 ˚90قدر اإلمكان بينما ت َ
 phalangeal jointsمستقيمة .يجب ترك الضماد األولي فـي مكانه ملدة 5۔ 7أيام ثم يُزال بعناية .يُعاد
بعدذاك تضميد الطعم يومياً بشاش البارافـني  Paraffin gauzeمع إعادة وضع اجلبيرة .يُح ّبذ البدء
الطعوم .ينَع تثبيت اليد لفترة تفوق  10أيام .قد يساعد
باملعاجلة الفـيزيائية والتحريك فور ثبات
ُ
وضع أسالك كيرشنر  K-wiresعبر األصابع فـي احلاالت السيئة .تنطبق املبادئ العامة عينها على
القدمني وعلى صفحات املفاصل.

الشكل 13-15
«الوضعية اآلمنة» لتجبير اليد.

يؤ ّمن االستئصال التماسي املبكر أسر َع شفاء وأفض َل نتيجة وظيفـية وجتميلية عندما ميكن
لكن ينَع استخدامه على مناطق كبيرة إال إن أمكنت السيطرة التامة على ضياع الدم
تطبيقه،
ُ
الناجم عنها.
تطعيم اجللد

تتمتّع اليدان والقدمان ،وصفحات املفاصل باألولوية فـي تطعيم اجللد ،سواء استخدم
االستئصال التماسي أم لم يُستخ َدم .كما أن ُمق ّدمة الصدر ومقدمة العنق متتازان باألولوية على
البطن واألرداف (اإللية) .إن جلد الظهر سميك جداً ،وبالتالي ميكن مراقبة احلروق التي تصيب
الظهر لفترة من الوقت ريثما يتضح احتمال شفائها من تلقاء ذاتها.

E. Winiger / ICRC

ولتتبي حدودها الفاصلة حتت الضماد (ملدة
إن إتاحة الفرصة للحروق لتشكيل النسيج احلبيبي
ّ
كل من ضياع البروتني احملتّم
2۔ 6أسابيع) إجراءٌ حكيم عند ندرة املوارد .يعني هذا التدبي ُر قبو َل ٍ
من اجلرح املفتوح ،ومن احتمال اإلصابة باإلنتان وتأخر االلتئام وفقر الدم املزمن .بالتالي ،يجب
اتخاذ تدابير إضافـية لتخفـيف التأثيرات املذكورة.
الشكل 1-14-15
طعم جلدي مثقب :موقع االستقبال.

E. Winiger / ICRC

الشكل 2-14-15
طعم جلدي مشطور بعد التطعيم.
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عند التحضير للتطعيم ،يجب كشط النسيج احلبيبي الشبيه بالهالم   Jelly - like granulation
 tissueويُستخ َدم لذلك ظهر مقبض املشرط ،قبل تثبيت طعم اجللد بعناية وتضميده .يتمتّع
تأخير التطعيم مبيزة ترجيح صغر مساحة املنطقة التي حتتاج إلى التطعيم فـي النهاية.
يستهلك تطعيم احلروق قدراً وافراً من الوقت وال بد من إعطاء هذه العمليات الوقت الكافـي.
يُح ّبذ تخطيط مراحل اجلراحة بدقةُ ،
وترى اجلراحة على طرف واحد أو جزء واحد من
اجلسم كل مرة .بشكل عام ،يرتفع احتمال ‹أخذ› طعم اجللد (ثباته فـي مكانه) مع تدني ر ّقة
يحسن الطعم الثخني النتيجة الوظيفـية والتجميلية (انظر الفصل احلادي عشر
سمكه ،بينما
ّ
يتعي بتره مبثابة مورد
للتفاصيل حول تطعيم اجللد) .يجب النظر إلى الطرف أو اإلصبع الذي ّ
ممتاز لتحصيل طعوم اجللد .يجب بذل أقصى وسائل العناية عند حتصيل طعوم اجللد عند
األطفال ألن ر ّقة جلدهم قد تتدنى .لن يشفى موقع حتصيل الطعم إن لم يبق فـيه طبقة متينة
من األدمة  .Dermisباستثناء طعوم الوجه واليدين والقدمني ،يجب تثقيب should be meshed
طعوم اجللد إلتاحة تصريف املصل عبرها ولتفادي خطر ارتفاع الطعم عن موقع استقباله.

إصابات الحروق

تُع َرف اجلروح القدمية أو املواقع التي فشلت فـيها الطعوم السابقة بصعوبة حتقيق أخذ جيد
لطعم اجللد .تؤ ّمن التغذي ُة اجليدة ود ّق ُة حتضير سطح االستقبال مفتا َح النجاح .كما يجب أن
يسبق أي محاولة لتطعيم اجللد استئصال مبكر لألنسجة امليتة واملصابة باإلنتان ،وعال ٌج عام
ومكمالت غذائية وافرة .قد يحسن تطعيم املناطق احلرجة بينما
وموضعي مضاد للميكروبات،
ٌ
يُت َرك بعض املناطق الكبيرة التي تقل خدمتها الوظيفـية ليتشكل فـيها النسيج احلبيبي.

املنضر بطبقة غروية سطحية من الرشاحة والتل ّوث البكتيري .يؤ ّمن استخدا ُم
يكثر تل ّوث سطح احلرق َّ
ضمادات مشربة مبحلول ملحي مفرط اإلشباع ( Supersaturated saline solutionأضف امللح إلى
احمللول امللحي املعياري حتى يتوقف امللح عن الذوبان فـيه) ،واإلكثا ُر بتبديلها على مدى بضعة أيام،
احلصو َل على صفحة نظيفة ،حمراء زاهية ،ينمو عليه النسيج احلبيبي اجلاهز للتطعيم.

يؤدي الضماد املطبق ،امللفوف بعد التطعيم اجللدي ،دوراً كبيراً فـي جناح الطعم وثباته .يجب
وضعه بعناية فائقة .يجب أن يُثبـِت الضما ُد الطع َم بشكل وثيق على موقع استقباله فـي األيام
األولى إلتاحة منو الشعريات الدموية .إن أي دم أو مصل يجعل الطعم يطفو بعيداً عن صفحة
استقباله يؤدي إلى فشل الطعم.
تبقى حياة املريض املصاب بحرق شديد مع ّرضة للخطر حتى استئصال األنسجة امليتة
وإغالق املنطقة املعيبة بطعم جلدي معافى.

 ٨-١٥تدبير الندبات
تس ّبب احلروق ندبات  Scarsفـي كافة احلاالت ،ولعل أحسن طريقة للتفكير بطعم اجللد عينه هي
النظر إليه مبثابة ندبة .تتجلّى إحدى أسوأ نتائج احلروق فـي تقفّع الندبة اجلسيمة Severe   scar
 contractureألن التقفّع قد يُخ َّل بحياة الضحية بعدذاك .يشرع تدبير ندبة احلرق قبل التطعيم،
إ ّبان العناية املوضعية بجرح احلرق .يجب استخدام تقنيات صارمة فـي التجبير (جبائر جص باريس
 )Plaster of Parisوالشد لتفادي تقفّع املفاصل الرئيسية :يجب جتبير الطرف ضد قوة التقفّع .إذا
امتد حرق املفصل إلى جانبيه بالتناظر وجب جتبيره فـي وضع البسط  .Extensionيُح ّبذ استخدام
جبائر تقتبس شكلها من هياكل الطائرات لتجبير احلروق فـي منطقة اإلبط .يجب إعطاء املريض
مسكنات ألم كافـية عند القيام بتمارين البسط االنفعالي  Passive stretchingيومياً.

يجب جتبير كافة الطعوم التي جتتاز املفاصلُ ،
وتبَر فـي العملية اجلراحية باجلبائر اجلصية.
فـي ٍ
وقت الحق ،بعد أخذ الطعوم وثباتها ،ميكن حتضير جبيرة جصية مغطاة برباط أنبوبي
لتتخذ الشكل املناسب للمنطقة املعنية ،فتصبح جبيرة ممتازة قابلة لالستخدام عدة مرات ميكن
ارتداؤها أثناء الليل ونزعها للعالج أثناء النهار .يؤدي املِالك املك َّرس  ،Dedicated staffوالتسكني
الكافـي لأللم ،دوراً أساسياً فـي متارين الشد الفاعل واملنفعل   Active and passive stretching
لندبات احلروق .ألن املريض يرفض التمرين إذا كان أمله شديداً .يجب جتبير احلروق التي
جتتاز املفاصل وش ّدها حتى إن لم تخضع للتطعيم ،ألن هذه التدابير تخفّف درجة التقفّع إ ّبان
شفاء الندبة.

ICRC

يرتبط قس ٌم واف ٌر من الفائدة الوظيفـية الناشئة عن تطعيم جروح احلروق ،إن لم يرتبط معظم
فائدتها الوظيفـية ،باملواظبة على عمليات التجبير وشد األنسجة بعد التطعيم ملعاجلة ظاهرة
تقفّع ندبة احلرق  .Burn scar contractionقد يرتفع نشاط هذه الظاهرة عند األطفال :قد
تتح ّور نتائج عملية جراحية ممتازة إلى ندبة مفزعة متك ّررة إن لم تُعالج األنسجة بشكل صحيح
بعد العملية طوال فترةٍ تتراوح بني  6أشهر و 12شهراً.

الشكالن  1-15-15و2-15-15
تقفعات ندبية بعد احلرق.

١٥

التوصل إلى ندبات
تؤدي األلبسة الضاغطة دوراً هاماً فـي التدبير احلسن للندبات ،ويؤ ّمن استخدامها
ّ
متتاز بليونتها ومبرونتها .عندما ال تتوفر األلبسة املذكورة ،قد يفـيد استخدام األربطة املرنة وبعض
املالبس التجارية الض ّيقة املرنة .إن مراهم اجللد املائية التركيب تخفّف احلكاك ،شأنها شأن مضادات
الهيستامني  .Antihistaminesكما يفـيد ُ
دلك ندبات احلروق عند تو ّفر املد ّلكني التقليديني.

ICRC
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جــراحــة الـحـرب

 ٩-١٥حروق الكهرباء

كما ذكرنا سابقاً ،هنالك فئتان مم ّيزتان فـي حروق الكهرباء .فـي احلروق الوميضية ،يبدي
املريض عاد ًة حروق عميقة نسبياً فـي الوجه وفـي إحدى اليدين أو أحد الساعدين أو فـي كل
هذه األعضاء .يوافق عال ُج هذه احلروق عال َج اإلصابات احلرارية العادية.

تتم ّيز إصابات اجلهد الكهربائي العالي (أعلى من  1000فولط) ِ
بصغر فوهتي الدخول
واخلروج وبعمق امتدادها فـي العضالت حيث تس ّبب التنخر العضلي  .Myonecrosisينشأ
عن انحالل األلياف العضلية تأثي ٌر منتشر على كامل اجلسم ،حيث يتراكب فرط امليوغلوبني
فـي الدم  Myoglobinaemiaوكثرة امليوغلوبني فـي البول  Myoglobinuriaمما يؤدي إلى تنخر
نبيبي  Tubular necrosisحاد ،كما ينشأ عنه تأثي ٌر موضعي يتخذ شكل متالزمة احلجرات
.Compartment syndrome
يجب إعطاء املريض سائل رينجر الكتات  ،Ringer lactateمع  50ميلي مكافئ من بيكربونات الصوديوم
 Sodium bicarbonateفـي الليتر ،بحجم كافـي للحفاظ على الناجت البولي عند  0.5مل/كغ .إذا كان
البول داكناً أو مد ّمى ،أو إن تو ّقف د ّر البول ،يجب ملء احل ّيز الوعائي  Vascular spaceبشكل جيد
وإعطاء بلعة من املانيتول 1( %20 Mannitolغ/كغ) .كما ميكن إضافة الفوروسميد  Furosemideأيضاً.
يجب اإلسراع بتحرير كافة احلجرات املشتبه بها ،وذلك عن طريق بضع اللفافة  Fasciotomyعلى
كامل طولها بدون تق ّيد ،مبا فـي ذلك حترير النفق الرسغي  Carpal tunnelفـي الساعد .ينبغي تنضير
العضالت امليتة بشكل محافظ ،وقد يتطلّب األمر تكرار العودة إلى غرفة العمليات (التنضير املتك ّرر
.)Serial debridement
يرتبط عدد من املضاعفات  Complicationsبإصابات التوصيل الكهربائي ،نذكر منها اضطرابات
نبض القلب ( Arrhythmiasتش ّد ُد التوصي ُة مبراقبة تخطيط القلب كهربائياً) ،وكسور فقرات
الرقبة املرافقة للتشنّج الكهربائي ،وانثقاب األمعاء وعدد من العقابيل العصبية غير االعتيادية.

 ١٠-١٥احلروق الكيميائية

يتم ّيز عد ٌد من املواد الكيميائية باحلروق اخلاصة الناشئة عنها .مي ّثل وجود أي مادة منها على
املصاب خطراً على مسعفـيه وعلى مِ الك املشفى وعلى غيره من املرضى .يجب االعتناء بنزع
املالبس امللوثة واتخاذ التدابير املناسبة إلزالة التل ّوث عن املريض وعن كافة املُع ّدات املستخدمة،
كما يجب إتباع مناهج مع ّينة حلماية املِالك الطبي الذي يعالج املريض.
تشكل املادة الكيميائية التي تس ّبب احلرق خطراً على املسعفـني وعلى مِ الك
املشفى وعلى سائر املرضى .يجب اتخاذ تدابير احلماية املواتية.

١-١٠-١٥

حروق األحماض والقلويات Acid and alkali burns

تس ّبب األحماض بصورةٍ عامة تنخراً خثرياً  Coagulative necrosisفـي اجللد ،بينما تس ّبب
القلويات القوية تنخراً مميعاً ّ liquefactive necrosis
وتوغل املادة الكيميائية فـي أعماق األنسجة.
كثر مؤخراً حصول «التهجم باحلمض» الذي يعتمد على رش حمض الكبريت Sulphuric acid
املر ّكز على الوجه ،ويسهل تو ّفر املادة الكيميائية املعنية فـي كافة كراجات السيارات .ينبغي غسل
احلرق الناجم عن احلمض بكميات وافرة جداً من املاء كما يجب إرواء العينني بعناية .قد تتو ّفر
القلويات القوية فـي شكلها اجلاف (بلورات هيدروكسيد الصوديوم  ،)NaOH crystalsويجب
إزالة كافة حبيبات املادة املتبقية على املريض فركاً بالفرشاة قبل الغسل باملاء.
بعد إزالة التل ّوث املذكورة ،يتبع عال ُج احلروق تسلس َل عالج احلروق احلرارية .تصيب هجمات
األحماض عاد ًة الوجه وتس ّبب فـيه إصابات جسيمة التشويه جتابه صعوبات بالغة عند الترميم.

٢-١٠-١٥

حروق الفوسفور Phosphorus burns

يوجد الفوسفور األبيض  White phosphorusفـي بعض أسلحة احلرب احلديثة املضادة
لألفراد .يشتعل هذا العنصر عند متاسه بالهواء .تنتشر قطع الفوسفور فـي أنحاء اجلروح،
ومبا أن الفوسفور قابل للح ّل فـي الدهون فإنه يلتصق بالشحوم حتت اجللد .تتم ّيز هذه احلروق
بعمقها وأملها ،ويستمر الفوسفور فـي االحتراق طاملا بقي مع ّرضاً للهواء أو حتى كامل استهالك
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الفوسفور ،وقد يصل إلى العظم .متتاز هنا املعاجلة املوضعية بطابعها الطارئ (مقارن ًة باحلروق
العادية) ويعود ذلك إلى طبيعة الفوسفور العالي التفاعلية .بيد أن قسماً وافراً من الضرر
معي ينجم عن اشتعال مالبسه مما يس ّبب حروقاً عادية.
املوجود على
ٍ
مريض ّ
يجب نزع املالبس امللوثة فوراً ،مع توخي احلذر لتفادي تل ّوث املِالك الذي يعتني باملصاب .ميكن
استخدام امللوق أو السكني إلزالة اجلسيمات املرئية التي ترسل الدخان ويجب وضعها فـي حوض
ماء إلبعادها عن الهواء .ثم يجب بعدذاك عزل حروق الفوسفور عن األوكسجني باحلفاظ على
تبليلها باملاء الكثير وتغطيتها بالضمادات املبللة أو بوضع الطرف املصاب فـي حوض ماء .يجب
احليول دون جفافها بأي حال من األحوال.
عند توفر العالج اجلراحي ،يُح ّبذ البحث عن جسيمات الفوسفور املتبقية وإزالتها .ميكن إرواء اإلصابة
املبللة مبادة تؤمن تعادلها الكيميائي .يتفاعل مع الفوسفور محلو ٌل حديث التحضير من كبريتات النحاس
 Copper sulphateبتركيز  %1ليشكل سلفـيد النحاس  Copper sulphideاألسود الذي يحول دون
حدوث األكسدة العنيفة ويسهل التعرف على اجلسيمات .ميكن بعدذاك إزالة اجلسيمات السوداء
بامللقط ووضعها فـي حوض ماء .يجب أن يكون احمللول شديد الترقيق ،أي أن يتخذ لونه هيئ ًة زرقاء
باهتة جداً ،ألن امتصاصه قد يس ّبب انحال َل الدم  Haemolysisوفش ً
ال كلوياً حاداً .Acute renal failure
إن جرى استخدام محلول كبريتات النحاس  Copper   sulphateيجب غسله فوراً للتخلّص منه .إن لم
توهج
يتو ّفر محلول كبريتات النحاس  ،Copper  sulphateميكن إطفاء الضوء فـي غرفة العمليات لرؤية ّ
جسيمات الفوسفور فـي العتمة وميكن التقاطها بدقة بامللقط ووضعها فـي حوض ماء.
يجب اتخاذ تدابير احليطة لتفادي جتفّف اإلصابة والفوسفور ألن اجلفاف يتيح إعادة اشتعالها
فـي غرفة العمليات .كما يجب استخدام مواد تخدير مناسبة غير قابلة لالشتعال .وفـي كافة
احلاالت ،يجب بعدذاك استئصال املنطقة املصابة وتضميدها كاملعتاد.
قد يس ّبب الفوسفور هبط كالسيوم الدم   Hypocalcaemiaوفرط فوسفات الدم  ،Hyperphosphataemia
لذلك يجب إعطاء كالسيوم  Calciumوريدي .قد يس ّمم الفوسفور املمتص عدداً من األعضاء:
 اجلهاز العصبي املركزي :الهذيان  ،Deliriumالذهان  ،Psychosisاختالجات ،Convulsionsغيبوبة Coma؛
 -السبيل الهضمي :مغص بطني  ،Abdominal colicsتغ ّوط أسود Melaena؛

 -الكبد :ضخامة الكبد  ،Hepatomegalyيرقان Jaundice؛

 الكليتان :بيلة بروتينية  ،Proteinuriaتنخر نبيبي حاد Acute tubular necrosis؛   الدم :قلة الصفـيحات  ،Thrombocytopeniaنقص بروثرومبني الدم Hypoprothrombinaemia؛ -العضلة القلبية :اضطراب نظم بطيني  ،Ventricular arrhythmiaالتهاب عضل القلب .Myocarditis

 ٣-١٠-١٥إصابات النابالم

Napalm injuries

النابالم شكل هالمي من مركبات النفط ،وهو مادة شديدة االشتعال تلتصق بالثياب وباجللد بينما يستمر
احتراقها ،فتس ّبب حروقاً خطيرة وعميقة .إن استهالكها غير الكامل ألوكسجني الهواء حول املريض
يسبب ارتفاعاً حاداً فـي تركيز غاز أحادي أوكسيد الكربون  Carbon monoxideالذي قد يؤدي إلى
فقدان الوعي وحتى إلى املوت .كما يس ّبب ارتفاع درجة احلرارة برفقة أبخرة البنزين حروقاً استنشاقية.

تصيب حروق النابالم دائماً كامل ثخانة اجللد ،وتس ّبب تخ ّثر  Coagulationالعضالت واألنسجة العميقة.
يظهر تس ّمم الكلية   Nephrotoxicityمبثابة مضاعفة خطيرة النحالل األلياف العضلية ،وقد يرتفع عدد
وفـياته نسبياً باملقارنة مع كامل مساحة سطح اإلصابة فـي اجلسم .قد يؤدي حر ٌق كامل الثخانة يغطي
 %10فقط من مساحة سطح اجلسم إلى فشل كلوي  .Renal failureينبغي احملافظة على جودة إماهة
املصاب وقالءته  .Alkalosisقد يلزم املانيتول  Mannitolحلماية الوظيفة الكلوية.

١٥

يشمل اإلسعاف األولي إطفاء النابالم عن طريق خنقه ،أي عزل األوكسجني عنه .خالفاً
للفوسفور ،ال يشتعل النابالم مرة أخرى عند متاسه بالهواء .يشمل العالج اجلراحي إزالة
النابالم باستخدام عود أو ملوق أو سكني .ثم يُجرى استئصال عميق للمنطقة املصابة حتى
الوصول إلى أي مل ّوث متبقي .يجب اتخاذ وسائل احليطة لتجنّب أي متاس (تقنية عدم اللمس).
ويُض ّمد اجلرح كاملعتاد.
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٤- ١٠-١٥

املغنزيوم Magnesium

يوجد املغنزيوم فـي الشعالت التي تطلقها الطائرات لتجنب الصواريخ املتتبعة للحرارة ،ويصدر
هذا املعدن حرار ًة عالية عند إشعاله .قد يصل املغنيزيوم إلى األرض فـيس ّبب احلرائق واإلصابات.
تس ّبب ش ّدة احلرارة حروقاً كاملة الثخانة .يُح ّبذ التعميق فـي استئصال املنطقة املصابة وصوالً
إلى املل ّوث باستخدام تقنية «تفادي اللمس  .»No-touchذكرت بعض التقارير الصادرة عن فرق
جراحة اللجنة الدولية (كابول ،أفغانستان) بعض آثار جانبية فـي التس ّمم الناجم عن امتصاص
املغنزيوم ،وهي مشابه للظواهر الناجمة عن الفوسفور .لم يتم التأكد من ذلك.

تسبب نفطات (حويصالت)
 ٥-١٠-١٥األسلحة الكيميائية التي ّ
Vesicant chemical weapons

خالفاً لسائر املواد التي تسبب حروقاً خاصة ،حظرت املعاهدات الدولية استخدام األسلحة
الكيماوية ٤.بيد أن بعض الدول يحتفظ مبخزون من تلك األسلحة ،وقد يستخدمها اجليش
عسكرياً أو قد تتحرر فـي الهواء عند إصابة مخازنها بالقنابل .متتاز بعض املواد الكيماوية
بوظيفة مزدوجة :ميكن استخدامها فـي األسلحة كما ميكن استخدامها ألغراض مدنية (غاز
الكلور Chlorineلتطهير قنوات توريد مياه املدن).
تنشط األسلحة الكيماوية التقليدية إما فـي تسميم األعصاب  Neurotoxicأو فـي توليد النفطات
( Vesicant blisteringإحداث احلويصالت) ،وتس ّبب هذه األخيرة حروقاً فـي اجللد وإصاب ًة
استنشاقية .تس ّبب املواد املنفطة ( Vesicant agentsغاز اخلردل  ،Mustardاللويزيت ،Lewisite
الفوسجني  )Phosgeneحروقاً فـي اجللد مشابهة حلروق اللهب.

يجب نزع مالبس املريض وإتالفها إتالفا تاماً .ثم تُزال املواد املل ّوثة عن املريض باملاء الغزير
والصابون .يجب اتخاذ تدابير احلذر لتفادي تل ّوث مِ الك املشفى واملُع ّدات وسائر املرضى
باملادة الكيميائية .تشمل مناهج إزالة التلوث الكاملة استخدام مالبس ومعدات واقية (القناع،
كل من املسعفـني ومن مِ الك املشفى على ٍ
حد سواء.
القفازات ،األحذية ،الخ ).حلماية ٍ

بعد إزالة التل ّوث ،يُجرى العمل على اإلصابات بالطريقة العادية ،بيد أن تقنية «تفادي اللمس
 »No-touchإلزامية إ ّبان التنضير كما يجب العناية بالتخلّص من األنسجة املزالة .يجب
التدقيق فـي مراقبة وظيفة تنفس املريض .إن استنشاق األبخرة الكيماوية يِؤدي إلى حرق
املخاطية التنفسية  Respiratory mucosaوإلى تطور متالزمة الضائقة التنفسية احلادة Acute
 .respiratory distress syndromeقد تلزم التهوية املساعدة .Assisted ventilation

296

 -٤بروتوكول جنيف عام  1925حلظر استخدام الغازات اخلانقة ،السامة أو غيرها من طرائق احلرب البكتيريولوجية واتفاقية
عام  1993فـي حظر تطوير األسلحة الكيماوية واستخدامها وتخزينها وتدميرها.

إصابات الحروق

امللحق  -15ألف التغذية فـي احلروق الكبيرة :حساب املتطلبات الغذائية
متطلبات السعرات احلرارية  = Calorie requirementsاإلنفاق الطاقي األساسي
energy expenditureع  Xعامل اإلجهاد  X Stress factorعامل النشاط Activity factor

Basal

يحسب اإلنفاق الطاقي األساسي كما يلي:
[  X 14( + 66الوزن بالكيلوغرام)  X 5( +الطول بالسنتيمتر) ۔ ( X 6.8العمر بالسنوات)

]

يساوي عامل اإلجهاد لإلجراءات الصغيرة  ،1.3ويساوي للرضوح الهيكلية  ،1.35ولإلنتان
الشديد  ،1.6وللحروق الكبيرة .2.1
يساوي عامل النشاط  1.2للمرضى املالزمني للفراش و 1.3للذين يشرعون باحلركة .تتطلب
املرأة حوالي  % 4أقل من رجل يساويها بحجم اجلسم وبالعمر.
مثال
بالنسبة لرجل يساوي عمره  25سنة ووزنه  60كغ وطوله  170سم ،مالزم للفراش ومصاب بحرق
كبير ،تساوي متطلباته من السعرات احلرارية =
[ )170 X 5( + )60 X 14( + 66۔ ( 3.997 =1.2 X 2.1 X ])25 X 6.8كيلوكالوري/اليوم
متطلبات البروتني والغلوكوز والدهون Protein/ Glucose/ Fat requirements

تساوي املتطلبات اليومية من البروتني للحروق احلادة 2غ/كغ للبالغني و 3غ/كغ لألطفال.
تؤمن البروتني حوالي  4كيلوكالوري/غ ( 120غ و 480كيلوكالوري فـي املثال الوارد أعاله).
املتطلبات اليومية من الغلوكوز تقارب  6غ/كغ /اليوم فـي احلروق.
يؤمن الغلوكوز  4كيلوكالوري/غ ( 360غ و 1440كيلوكالوري فـي املثال).
يجب استخدام الدهون لسد الفارق بني متطلبات الطاقة احملسوبة ( 3.997كيلوكالوري) وبني
ما يؤمنه البروتني والغلوكوز.
املتطلبات اليومية من الدسم=  3.997كيلوكالوري ۔  480۔  2.077 =1440كيلوكالوري.
يؤمن كل غرام من الدهون  9كيلوكالوري ،وبالتالي  231 = 9 2077غ من الدهون.
يزداد احتمال إصابة املريض باإلسهال  Diarrhoeaمع ازدياد حجمه ومع تركيز الدهون فـي
جسمه .بالنسبة ملريض بالغ مصاب بحرق كبير ،يُعتبَر حجم  3لترات من الطعام فـي اليوم هدفا ُ
معقوالً .بالتالي ،فـي حالة املريض املذكور فـي املثال ،ينبغي حتضير مزيج يحوي  40غ بروتني،
 120غ غلوكوز و 80غ من الدهون فـي الليتر.
حتضير محلول تغذية معوية عالي الطاقة ملرضى احلروق
املكونات

بودرة حليب خالي من الدسم  110غ ( 244مل)

الغلوكوز

البروتني

 44غ

 40غ

الدسم

385
 80غ

زيت صالح لألكل  80غ ( 80مل)

كيلوكالوري

720

سكر  50غ ( 50مل)

 50غ

200

موزة واحدة ( 15ميلي مكافئ بوتاسيوم )Potassium

 25غ

110

١٥

أضف:
ملح  3غ
مضاد حموضة  Antacideيحوي الكالسيوم  3 Calciumأقراص
قرص متعدد الفـيتامينات  1يومي ًا
أقراص سلفات احلديدوز  + Ferrous sulphateحمض الفوليك Folic acid
كودئني  30 Codeine۔ 60مغ لكل لتر يؤمن تسكني األلم ويقلل اإلسهال Diarrhoea
ماء مغلي ومرشح لتكميل حجم احمللول إلى  1000مل
السعرات احلرارية الكلية  1415كيلوكالوري فـي كل لتر
مالحظة :يحوي البيض  15غ من البروتني فـي كل منها :أكمل اإلطعام باألنبوب باستخدام البيض املطبوخ املتناول عن طريق الفم عند اإلمكان.
– احذر من داء الساملونيالت نتيجة تناول البيض النيء.

ِّ
حضر عجينة من بودرة احلليب مع القليل من املاء ،أضف السكر ،امللح ،األقراص املهروسة
ً
والزيت .أضف مزيدا من املاء على مهل مع التحريك اجليد ،أضف املوز املهروس وح ّرك بعناية
(استخدم اخلالط إن أمكن ذلك)ِّ .
رشح املزيج عبر رفادات من الشاش وضعه فـي البراد .أ ّمن
َ
املستحضر قبل انقضاء  24ساعة.
إرواء أنبوب اإلطعام بانتظام باملاء ملنع انسداده .استهلك
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اإلصابات الموضعية الناشئة عن البرد

 ١-١٦فـيزيولوجية التنظيم احلراري
ال يسعنا املبالغة فـي التأكيد على أهمية الوقاية من إصابات البرد املوضعية أثناء النزاع املسلح
وعلى أهمية معاجلتها .على الرغم من كثرة حدوث هذه اإلصابات فـي املناخات الشمالية
القطبية والقريبة من القطبية ،قد حتصل إصابات البرد كلما حتقّق جمع عوامل البرد والبلل
وتوقف حركة اجلسم .قد تعاني من الطقس البارد املواقع املرتفعة حتى إن كانت فـي املناطق
املدارية أو املعتدلة .كما أن الرياح تنشط فـي دور عامل يفاقم احلدث فـي كافة الظروف.
يحافظ اجلسم على درجة حرارته الطبيعية باملوازنة بني إنتاج احلرارة وبني ضياعها ،ويؤ ّمن الوطاء
 Hypothalamusتنظيم املوازنة املذكورة .يخسر اجلسم بشكل طبيعي ما ال يقل عن  %95من الطاقة
التي ينتجها االستقالب  Metabolismفـي األحشاء والعضالت فتتب ّدد فـي الوسط اخلارجي عبر ظواهر
التوصيل  Conductionوالتص ّعد  Convectionواإلشعاع  Radiationوالتبخر  .Evaporationينتقل معظم
احلرارة عبر اجللد والرئتني ،بينما تتراوح حصة الرأس والعنق بني  20و % 30منهاّ .
ينظم اجلل ُد تبديد
احلرارةَ اعتماداً على تنظيم دفق الدم فـيه فـيتراوح بني  50مل/دقيقة و 7000مل /دقيقة.
فـي البيئات الباردة ،يحافظ اجلسم على حرارة ل ّبية ( Core temperatureوهي درجة حرارة
األعضاء احلشوية احليوية الهامة) فـيخفض الضياع احلراري بتضييق (تق ّبض) األوعية احمليطية
ويرفع إنتاج احلرارة بالتقلصات العضلية الالإرادية (الرجفان  .)Shiveringإذا فاق الضياع احلراري
قدر إنتاج مصادر اجلسم ،تبدأ فـي الهبوط درجة احلرارة اللبية  Core temperatureويحدث هبوط
فـي حرارة اجلسم  .Hypothermiaيزيد ك ٌل من البلل والريح فـي تأثير البرد إذ يرفعا قدر ضياع
احلرارة من اجلسم.
فـي األنسجة احمليطية املع ّرضة لدرجات حرارة منخفضة والبلل والرياح والتماس مع صفحات
باردة (معدن) ،قد تنجم إصابة البرد عن تأثيرات حركية وعائية و/أو خلوية
 ،or cellular effectsنذكر بينها تشكل بلورات اجلليد داخل اخلاليا.

Vasomotor and/

قد حتصل إصابات البرد املوضعية عند درجات حرارة تفوق درجة التج ّمد أو تدنو عنها،
وتصنّف بني إصابات جت ّمدية وإصابات غير جت ّمدية.

التجمدية
 ١-٢-١٦اإلصابات غير
ّ

O. Litvin / ICRC

 ٢-١٦فئات إصابات البرد املوضعية

الشكل 1-16
مريض يبدي إصابة «قدم اخلنادق »Trench foot
فـي كال القدمني.

ُعر َفت هذه اإلصابات باسم «القدم الغاطس  »Immersion footأو «قدم اخلنادق »Trench foot
وتشاهد عند التع ّرض الطويل لدرجات حرارة بيئية باردة تبقى فوق درجة التج ّمد ،يرفقها رطوبة
عالية وتو ّقف عن احلركة .كثرت هذه اإلصابات أثناء معارك اخلنادق فـي احلرب العاملية األولى
فأُطلِق عليها االسم املذكور .كما يسع ابتالل األقدام لفترة طويلة وبرودها ،مثل ما يحدث فـي الغابات
وفـي حقول الرز ،أن يس ّبب إصابة «القدم الغاطس  .»Immersion footتُشخَّ ص وتُعالَج هذه اإلصابات
مثل إصابات البرد األخرى ،شرط أال ت َ
ُغطس األقدا ُم املصابة فـي ماءٍ دافئ أو ساخن.

التجمدية
 ٢-٢-١٦اإلصابات
ّ

قد تتخذ هذه اإلصابات شك ً
ال سطحياً (الشرث  )Chilblainال يصيب سوى اجللد والشحم املوجود
حتته ،أو قد تتخذ شك ً
(عضة الصقيع  )Frostbiteيصل إلى بعض البنى كالعضالت.
ال عميقاً ّ

عضة الصقيع  Frostbiteفـي األطراف وفـي أجزاء اجلسم املكشوفة :األنف ،األذن ،الخ.
حتصل ّ
فـي املراحل الباكرة من اإلصابة يصعب التفريق بني اجلروح السطحية والعميقة.

١٦

 ٣-٢-١٦األعراض والعالمات املوضعية
 -املذل Paraesthesia؛

 اخلدر Numbnessوعدم اإلحساس بوخز الدبوس Insensitivity to pin prick؛ الشحوب ( Pallorتب ّدل اللون إلى أبيض شمعي أو إلى زرقة مبرقعة)؛ اعتالل فـي احلركة يتقدم نحو الشلل Impaired movement leading to paralysis؛   صالبة  Firmnessالعضو؛

 تو ّرم متو ّذم ( Oedematous swellingخاص ًة فـي إصابات غير التجمدية) يتلوها تشكل       حويصالت  Blister formationبعد 24۔ 36ساعة.
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 ٣-١٦التدبير

 ١-٣-١٦اإلسعاف األولي والنقل

بعد ما يجمد أحد أعضاء اجلسم لساعات متتالية يدنو خطر الضياع النسيجي فـيه عن اخلطر
الناجم عن تعرضه لدورة يتناوب فـيها الذوبان مع إعادة التجمد .يسع املصاب أن يتابع سيره على قدم
مج ّمدة باقية فـي حالة التجمد ،لكنه لن يتمكن من متابعة السير بعد الذوبان بسبب األلم  Painوالتورم
 .Swellingيجب النظر فـي هذا األمر قبل محاولة الشروع بالعالج فـي مرحلة تسبق الوصول إلى
فضل نقل املريض إلى ملجأ مؤاتي مز ّود باملعدات بدالً من بدء عالج بوسائل غير كافـية.
املشفى :قد يُ َّ
يجب نقل املصاب بأسرع وقت إلى مكان محمي .يجب خلع األحذية واجلوارب ،مع تفادي إصابة اجللد
برضوح .شأنه شأن احلروق ،يجب إزالة األجسام اخلانقة كاخلوامت.
مبا أن إصابات البرد املوضعية حتصل عاد ًة برفقة درجة معينة من هبط احلرارة املركزية   Central
 ،hypothermiaيجب رفع درجة حرارة اجلسم العامة باستخدام مشروبات ساخنة وبطانيات أو بتماس
التوصل إلى درجة حرارة لبية Core
اجللد مع اجللد .ويجب احليول دون ذوبان جت ّمد الطرف املعني قبل
ّ
 temperatureطبيعية.
بعد تصحيح هبط احلرارة  Hypothermiaالداخلية ،يُح َّبذ استخدام كافة وسائل نقل احلرارة املتوفرة
لتدفئة العضو املصاب (متاس اجللد مع اجللد ،وضع القدم حتت اإلبط ،وضع اليد على األنف) .أما
التدفئة السريعة فـي املاء الدافئ (40۔˚42س أو فـي املاء الذي يتح ّمل املرفق حرارته) فال تُستخ َدم سوى
بعد التأكد من إمكانية تفادي التج ّمد من جديد.
عضة الصقيع  Frostbiteعالي األلم.
مسكنات األلم  Analgesiaضرورية ،ألن ذوبان ّ
امتنع عن اإلجراءات التالية:
 فرك األنسجة املصابة أو تدليكها؛ دهن املراهم أو غيرها من األدوية املوضعية؛ ثقب احلويصالت Break blisters؛ -إعادة التدفئة بالتعريض إلى النار أو مصادر حرارة إشعاعية ،أو استخدام املاء الساخن جداً.

 ٢-٣-١٦العالج فـي املشفى

يجب االهتمام أوالً بانخفاض احلرارة املركزية  Central hypothermiaوتدفئة املصاب خارجياً
باستخدام البطانيات وحمام ماء دافئ .فـي احلاالت اجلسيمة (انخفاض درجة احلرارة اللبية Core
عضة صقيع  Frostbiteأم لم ترافقها ،تولى
 body temperatureدون درجة  ˚30س) ،سواء رافقتها ّ
األولوية للتدفئة املركزية قبل التدفئة احمليطية لتفادي خطر حدوث «الهبوط الالحق  .»after-dropيدل
هذا التعبير على حالة تنخفض فـيها احلرارة اللبية  Core temperatureإ ّبان تدفئة اجلسم محيطياً.
تس ّبب إعادة تدفئة األطراف توسعاً موضعياً فـي األوعية الدموية  Local vasodilatationيحصر الدم
البارد الراكد فـي املنطقة املركزية من اجلسم ،مما قد يؤدي إلى اضطرابات الن َْظم  Arrhythmiasوتو ّقف
القلب  .Cardiac arrestتشمل إجراءات التدفئة اللبية املركزية إعطاء السوائل الوريدية الدافئة ،واحلقنة
الشرجية  ،Rectal enemaوغسل املثانة  Bladder lavageوغسل املعدة  Gastric lavageوالبريتوان
 Peritoneal lavageعند درجة حرارة  ˚37س .يلزم استخدام ميزان حرارة للدرجات املنخفضة لتأمني
مراقبة مواتية لدرجة احلرارة اللبية ( Core temperatureانظر الفصل .)18
تولى األولوية ملعاجلة هبط احلرارة  Hypothermiaقبل معاجلة إصابة البرد املوضعية.
يجب أن تسبق إعادةُ التدفئة الشاملة ( General rewarmingالعامة) إعادةَ التدفئة املوضعية
.local rewarming
بعد تصحيح هبط احلرارة  Hypothermiaبشكل كافـي ،ميكن توجيه االنتباه إلى إصابة البرد
املوضعية .ميكن إعادة تدفئة اإلصابات السطحية بسرعة فـي املاء عند درجة حرارة 40۔˚42س.
أما اإلصابات العميقة ،إن كانت األطراف ما تزال مج ّمدة أو باردة مع تق ّبض فـي األوعية ،يجب
إعادة تدفئتها باحلرارة اجلافة حوالي -37۔ ˚39س .يجب إعادة تدفئة الطرفـني املتناظرين
معاً ،حتى إن اقتصرت اإلصابة على أحد األطراف فقط ،وتتابع التدفئة حتى يصبح لون سرير
األظافر Nail bedوردياً .ينبغي إعطاء املريض األوكسجني بتركيز  ،%100وتدفئة األوكسيجني
وترطيبه طوال عملية تدفئة املصاب.
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إذا كان املريض فـي غيبوبة  ،Comaيجب أن يتذكر املعالج أن املريض ال يُعت َبر ميتاً حتى يصبح
دافئاً (حرارته اللبية ˚33س) وتظهر عليه عالمات الوفاة.

يبدو أن االسبيرين  Aspirinيبقى إلى اليوم فـي عداد أكثر األدوية فعالي ًة لتسكني األلم ولرمبا فـي
فضل استخدام
تفادي الضياع النسيجي .ميكن إضافة البيثيدين  Pethidineحسب الضرورة .يُ ّ
األميتريبتيلني  Amitriptylineلتسكني إصابات الغطس  .Immersion injuriesيجب إعطاء أدوية
الوقاية من الكزاز  Tetanusبرفقة البنسلني  .Penicillinيسفر التدخني عن نتائج سلبية.

تب ّينت قلّة فائدة الهيبارين  Heparinومضادات التخثر  Anticoagulantsوالستيروئيدات القشرية
 Corticosteroidsومضادات الهيستامني  Antihistaminesوالدكستران  Dextranالوريدي .هناك
خالفات حول تأثير القطع الودي .Sympathectomy

 ٣-٣-١٦الرعاية الالحقة
بعد إمتام إعادة التدفئة ،تق ّل التدابير التي يسعها تبديل سير األمور.
العالج األساسي هو الرعاية احملافظة للجروح.
يعتمد العالج احملافظ على جودة الرعاية التمريضية وعلى العالج الفـيزيائي .يجب احلفاظ
على األطراف فوق مالءة معقمة حتت هياكل واقية .توضع ضمادات قطنية عقيمة بني أصابع
األيدي أو األرجل .يساهم التغطيس فـي البوفـيدون اليودي  Povidone iodineالدافئ فـي
تفادي اإلنتان السطحي .عند ظهور الفقاعات  ،Blebsتتخذ االحتياطات لتفادي متزقها :يجب
احليول دون جفافها .يجب ترتيب وضعية األطراف بطريقة تتفادى قدر اإلمكان تع ّرض اجلزء
املصاب للضغط .يساهم احلفاظ على التمارين ،ورفع الطرف املصاب ،فـي احلصول على
أفضل النتائج الوظيفـية.
عضة الصقيع  Frostbiteأثناء
يصعب التنبؤ بامتداد الضياع النسيجي النهائي الناجم عن ّ
األسابيع األولى بعد اإلصابة .بيد أن الضياع النسيجي الفعلي يدنو عاد ًة دون املتوقع .بالتالي،
فضل االنتظار حتى يصبح النسيج املصاب نخرياً  Necroticومحنطاً  Mummifiedفـيظهر خط
يُ َّ
حدي  Demarcationواضح ويحصل بتر تلقائي ألصابع اليد أو الرجل .شأنها شأن احلروق ،قد
يتطلّب األمر بضع اخلشارة  Escharotomyلإلصابات احمليطة بكامل الطرف ،Circumferential
وأحياناً بضع اللفافة .Fasciotomy
انتظر حتى ظهور خط حدي  Demarcationواضح بني النسيج النخري  Necroticوالنسيج
العيوش .Viable
يعتمد العالج اجلراحي فـي إصابات البرد على تفادي استئصال األنسجة طاملا لم يظهر إنتان
ثانوي .يُت َرك املجال لسير التط ّورات الطبيعية« :جتمد فـي كانون الثاني ،بتر فـي متوز».

١٦
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الفصل السابع عشر

التخدير وتسكني األلم
١
فـي جراحة احلرب

١٧

 -١يستند جزء كبير من هذا الفصل إلى التقرير الصادر عن ورشة عمل أخصائي التخدير الرئيسيني املقامة فـي جنيف،
نوفمبر عام ( 2002انظر املقدمة).
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التخدير وتسكين األلم في جراحة الحرب

 ١-١٧مقدمة
فـي التخدير  ،Anaesthesiaيجب استخدام مناهج املمارسة املعيارية وفق أساليب
استخدامها عند العناية بالرضوح .بيد أن تأمني التخدير اآلمن والفعال فـي ظروف محدودة
املوارد يحتل مكان ًة عالية بني مهام العمل فـي املشفى .يجب قبول عدد من القيود العائدة إلى
مخاوف أمنية وإلى عجز فـي البنية التحتية وصعوبات فـي توريد اللوازم.
تذكير للجرّاحني :العمليات اجلراحية «كبيرة» أو «صغيرة».
تع ِّرض كافة وسائل التخدير   Anaesthessiaخلطر املوت.

حضر هذا الفصل ليقرأه أخصائيو التخدير ،بل يق ّدم ما ينبغي أن يعرفه اجلراحون فـي
لم يُ َّ
ٍ
ظروف حرجة .ينجم هذ التلخيص عن عدة أسباب.
شأن التخدير عند عملهم فـي
لتخدير «صغير» .يع ّرض كل
 -١يجري اجلراحون عمليات «كبيرة» و»صغيرة» ،ولكن ال وجود
ٍ
تخدير خلطر املوت .ال تُع َّرف حدو ُد النشاط اجلراحي فـي غرفة العمليات بخبرة اجل ّراح،
أخصائي
بل يغلب فـي حتديد احلدود مستوى كفاءة قسم التخدير وتط ّور تقنياته .إذ يُخبِر
ُ
التخدير اجل ّرا َح مبا ميكن إجنازه ،ال العكس .يجب أن يفهم اجل ّرا ُح هذا احل ّد وأن يتق ّبله.
ال يساوي التخدير باألهمية فـي حتديد مستوى تعقيد اجلراحة املمكنة إال مستوى الرعاية
التمريضية التي تلي اجلراحة.
 -٢فـي وقت احلرب ،قد يجد اجل ّراح نفسه بدون أخصائي تخدير .فـي هذه احلالة ،يجب
أن يعرف اجل ّراح كيفـية إعطاء التخدير اآلمن والكافـي لتنفـيذ أهم اإلجراءات األساسية
املنقذة للحياة .تتسع إمكانيات عمل اجل ّراح الفرد فـي ميدان التخدير .وقد تعلو فائدة
اإلملام اجليد بتقنيات التخدير املوضعي عند حصر املوارد ألن هذه التقنيات عملية ورخيصة
وآمنة.
 -٣عالوة على ذلك ،فـي العديد من البلدان ،يفوق عد ُد اجلراحني املمارسني للجراحة عد َد
رجح أن هذه احلال لن تتغ ّير فـي األمد القريب .فـي البلدان املنخفضة
أخصائي التخدير ،ويُ َّ
الدخل ،يكثر االعتماد على املم ّرضني أو الفنيني ،حتت «إرشاد» اجل ّراح ومسؤوليته الطبية،
فـي تخدير املرضى .يجب لذلك أن يل ّم اجل ّراح بأهم استطبابات مختلف تقنيات التخدير
وأن يعرف موانع استعمالها .ال حاجة ألن نضيف أن اجل ّراح ُملزَم مبعرفة مضاعفات املخ ّدر
املستخدم وكيفـية مواجهتها عند حصولها.
لن ندعي محاولة شرح شروط التخدير اآلمن فـي بضعة صفحات .يكتفـي هذا الفصل بالتذكير
ٍ
كامل لتقنيات التخدير
بالتوصيات األساسية التي ينبغي أن يل ّم بها اجل ّراح .للحصول على
وصف ٍ
ٌ
موظف
طبي آخر ،يسع
أو
اح
املواتية فـي ظروف ضعف املوارد ،والتي ميكن أن يط ّبقها اجل ّر
ٌ
القارئ الرجوع إلى النصوص املمتازة املذكورة فـي قائمة املراجع املختارة.
١٧
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األشكال  1-1-17إلى4-1-17-
ُمع ّدات اللجنة الدولية املعيارية للتخدير.

جتربة اللجنة الدولية
اعتبر أخصائيو التخدير العاملون فـي اللجنة الدولية أن النقاط الواردة أدناه متتاز بأهمية
خاصة ،وأنها قد تفـيد منظمات إنسانية أخرى أو ج ّراحني مغتربني ميارسون اجلراحة فـي
حالة حرب وفـي بيئة جديدة وغريبة.

R. Aburabi / ICRC

ٌ
شرط أساسي للتواصل مع املرضى.
فضل أن يتمتع بثقافة طبية،
 -إن وجود مترجم جيد ،ويُ ّ

الشكل 1-1-17
غرفة عمليات معيارية .انتبه إلى آلة التخدير اإلنشاقي
 Inhalationوإلى مك ّثف األوكسجني Oxygen
.concentrator

 إن قلّة معرفة ُمع ّدات التخدير والظروف احمللية تزيد احتمال حدوث املضاعفات .كما إنوجود مساعد مل ّم باملعايير احمللية أمر أساسي.

ٌ
فضل أن ميتاز بخبرة فـي التخدير،
شرط
 إن وجود شخص مساعد ،طبيب أو مم ّرض ،ويُ َّالزم فـي كافة إجراءات التخدير.

 -يصعب تقييم الزمن املنصرم إثر تناول املريض آخر وجبة ،خاص ًة ألطفال قيد رضاعة الثدي.

 يكثر عدد اجلرحى الذين يعانون من جتفّف  Dehydrationحاد ،وخاص ًة فـي املناخاتاحلارة .تعلو أهمية تصحيح أي نقص فـي حجم الدم  Hypovolaemiaقبل إجراء اجلراحة.

 ال داعي لتمهيد إجراءات التخدير منهجياً.M. Baldan / ICRC

 قد تتعقد ترتيبات نقل الدم (التفاوض مع العائلة أو أفراد العشيرة) وتتطلب تفعيلاملرجح.
فضل التبكير فـي طلب الدم
إجراءات جمع الدم احمللي .يُ َّ
ّ
الشكل 2-1-17
مقياس النبض واألكسجة  Pulse oxymeterللمراقبة،
منظار احلنجرة  ،Laryngoscopeأنبوب داخل
الرغامي  ،Endotracheal tubeكيس التهوية اليدوية
.Manual ventilation

C. Gerber / ICRC

الشكل 3-1-17
مص تعمل بحركة بالقدم
مضخة
ّ
.suction pump

Foot-driven

 2-17وسائل التخدير
متتاز تقنيات التخدير املوضعي  Localوالناحي  Regionalبجودتها وميكن استخدامها
لدى للعديد من املرضى ،بيد أن العديد من األطباء يقلّل من قيمتها ،مما يقلّل عدد حاالت
استخدامها :على سبيل املثال ،ميكن إجراء البتر حتت الركبة   Below-knee amputationأو
الفتح القيصري  Caesarean sectionحتت التخدير املوضعي  .Localوجتري هذه العمليات
بأمان ،إذ تتفادى اإلقياء  Vomitingواالستنشاق  ،Aspirationخاص ًة عندما يستعصي حتديد
موعد تناول آخر وجبة بشكل دقيق.
قد يق ّل توفـير األوكسجني وأوكسيد النتروجني  Nitrous oxideواملخدرات الطيارة    Volatile
األخرى .فـي سياق القتال الفعلي ،يجب حظر استخدام اسطوانات األوكسجني .عالو ًة على
صعوبة إعادة تعبئة االسطوانات ونقلها وخطورة تلك العمليات ،يعادل وجو ُد اسطوانة األوكسجني
وجو َد قنبلة .اعتمدت اللجنة الدولية معيارياً أجهزة تكثيف األوكسجني ،Oxygen concentrator
برفقة مقياس النبض واألكسجة  Pulse oxymeterللتحكم ،للظروف املذكورة .بيد أنها حتتاج
إلى تغذية كهربائية.
املفضل فـي ممارسة اللجنة الدولية للجراحات الكبيرة.
إن الكيتامني  Ketamineهو املخدر
َّ
ال يتطلّب استخدام الكيتامني  Ketamineسوى ُمع ّدات قليلة (مكثف األوكسجني
 concentratorغير ضروري) وميكن إضافة مرخيات العضل  Muscle relaxantsللوصول إلى
تخدير عام كامل .يتيح ازدياد املسافة بني املشفى وبني منطقة النزاع الفعلي رفع مستوى تط ّور
املُع ّدات واملستلزمات التي ميكن تأمينها ،كما يتيح رفع مستوى التقنيات املستخدمة.

Oxygen

يجب أن يل ّم اجلراح متام اإلملام مبواد التخدير التالية ومبيزاتها.

M. Baldan / ICRC

الشكل 4-1-17
مص كهربائية pump
مضخة ّ
308

suction

.Electric
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 3-17وسائل التخدير املوضعي والناحي
إن النقطة الهامة سريرياً فـي كافة وسائل التخدير املوضعي   Localوالناحي   Regionalهي
أن يتاح الوقت الكافـي ليظهر مفعول املخدر .إذ ينتشر خطأ اإلسراع بالشق فوراً بعد حقن
التخدير املوضعي اإلرشاحي .Local anaesthetic infiltration
التقنية

التخدير السطحي

االستخدام

العني

Ophthalmic

إن لم يكن متوفراً،
 %2أو  %4من
قطرات الليدوكائني

 % 0.4أوكسيبوبروكائني
Oxybuprocaine

Lidocaine

(زيلوكائني

)Xylocaine

Surface
anaesthesia

املخاطية
Mucosa

بشكل عام
التخدير اإلرشاحي
املوضعي
Local infiltration
anaesthesia

الدواء املختار

احلجم املوصى به

املالحظات

 %2جل الليدوكائني
أو
 % 5ليدوكائني
(بخاخ إرذاذي)

 %1ليدوكائني مع
األدرينالني

 40مل

Adrenaline

خطر إصابة بالغنغرينة
اإلفقارية

 %1ليدوكائني بدون
أصابع اليد والقدم،
األذنني ،أو القضيب

إذا لزم حجم أكبر من
 40مل رقّ ق بحجم
مماثل من احمللول
امللحي املتساوي التوتر

األدرينالني

 20مل

Digital block

 %2ليدوكائني بدون
األدرينالني

2۔ 4مل لكل إصبع

إحصار إبطي Axilla
 :blockالضفـيرة
العضدية Brachial
plexus

 %2ليدوكائني مع
األدرينالني
أو  %0.5بوبيفاكايني مع
األدرينالني

30۔ 40مل

Intercostal block

 %0.5بوبيفاكايني

Ischaemic
gangrene

فـي حال استخدام
األدرينالني
إحصار األصابع

إحصار العصب
Nerve block

إحصار وربي
(الصدر السائب
)Flail chest
التخدير الوريدي الناحي
Regional
intravenous
anaesthesia

الطرف

إحصار حتت العنكبوتية
التخدير النخاعي
Spinal
anaesthesia

Subarachnoid
block

فوق اجلافـية
Epidural

Bupivacaine

مع األدرينالني

 %0.5بوبيفاكايني بدون
األدرينالني

 2مل لكل عصب

يتطلب تسكني مطول
لأللم

 40مل

 %0.5بوبيفاكايني فـي
 %5دكستروز

أمبولة مفرطة الضغط
وحيدة اجلرعة

Dextrose

 %0.5بوبيفاكايني

عند الرغبة باحلركة
املبكرة
تؤمن تسكني ألم حسي
مطول

7۔ 30مل وفق مستوى

التخدير

يتطلب شروط نظافة
صارمة
تفادي االستخدام
املنهجي

اجلدول  1-17مواد التخدير املختارة للتخدير املوضعي والناحي

١٧

اجلرعات املب ّينة أعاله للبالغني .مبثابة قاعدة سريعة :أكبر جرعة ليدوكائني بدون أدرينالني 3
مع /كغ ( 200مغ للبالغ) ،ويسع استخدام ضعفـيها مع األدرينالني 6 :مغ/كغ.
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 4-17التخدير التفارقي  Dissociativeبالكيتامني
املك ّونات األساسية للتخدير العام اآلمن والكافـي هي التالية:
 فقدان الوعي ( Unconsciousnessالتنومي ،)Hypnosis تسكني األلم ،Analgesia فقدان الذاكرة ،Amnesia -وقف احلركة  / Immobilityارتخاء العضالت .Muscle relaxation

الكيتامني  Ketamineاملخدِّر املختار جلراحات احلرب الكبيرة فـي ظروف محدودة املوارد.

 ١-٤-17اعتبارات عامة
الكيتامني  Ketamineآمن جداً ،وميكن حقنه فـي العضل  Intramuscularlyأو حقنه بكم ّية بُلعة
وريدية  Intravenous bolusأو تسريبه باإلرواء  Perfusionالوريدي.
يس ِّبب الكيتامني فقدان الذاكرة  Amnesiaوزوال األلم وحالة تفارق نفسي  .Dissociationيشعر
املريض بأنه منفصل عن البيئة ،بينما تبقى منعكساته سليمة ،وخاص ًة املنعكسات احلنجرية
البلعومية   Laryngo-pharyngeal reflexesالتي حتمي املسلك الهوائي .يكثر فتح العينني والصراخ
مخدراً .قد يس ّبب الكيتامني الهلوسة
وحتريك األطراف ،وهي أمور طبيعية ،ومع ذلك يكون املريض َّ
 Hallucinationsويجب إرفاقه مبهدئ كالبنزوديازبني (   Benzodiazepineالديازيبام   Diazepam
رخيص لكنه يسبب حرقة عند احلقن ،امليدازوالم  Midazolamغير مهيج لكنه مكلف).
M. Baldan / ICRC

الشكل 2-17
أدوية للتخدير العام بالكيتامني.

يزيد الكيتامني النتاج القلبي وضغط الدم الشرياني ،وبالتالي ميتاز بأهمية خاصة لدى مرضى
الصدمة النزفـية  .Haemorrhagic shockيوسع الكيتامني القصبات ،لكنه يزيد أيضاً اإلفرازات
القصبية واللعاب  .Salivaينبغي إعطاء األتروبني   Atropineأوالً للتحكم باللعاب   Salivaواإلفرازات
القصبية .هنالك مضادات استطباب هامة الستخدام األتروبني  :Atropineتس ّرع ملحوظ فـي القلب
 ،Tachycardiaفرط ضغط الدم  ،Hypertensionتض ّيق صمامي  ،Valvular stenosisفرط نشاط
الدرقية  ،Hyperthyroidismأو احلمى  .Feverيزيد الكيتامني أيضاً التوتر العضلي ،مما يصعب فتح
البطن وعلى األخص إغالقه ،إن استخدم بدون مرخيات عضلية.
ال توجد مضادات استطباب مطلقة للتخدير بالكيتامني .تشمل مضادات االستطباب النسبية:
 األمراض النفسية، تض ّيق  Stenosisالصمام التاجي  Mitralأو األبهري ،Aortic فرط نشاط الدرقية  Hyperthyroidismغير املعالج، االرتعاج ،Eclampsia الصرع ،Epilepsy العملية اجلراحية على العني :يس ّبب الكيتامني الرأرأة  ،Nystagmusأي حترك كرة العني،مما يجعل اجلراحة صعبة.

كانت مسألة استخدام الكيتامني بالنسبة ملرضى إصابات الرأس أو مرضى ارتفاع الضغط داخل
القحف  Intracranial pressureموضع اجلدل استناداً إلى عدد قليل من التقارير املبكرة فـي
السبعينات .لم يعد هناك أي مضادات استطباب الستخدامه لدى أولئك املرضى استناداً إلى
الطب القائم على األدلة .وتشمل ممارسة اللجنة الدولية املعيارية فتح القحف Craniotomy
حتت التخدير بالكيتامني (انظر املراجع املختارة).
محاسن استخدام الكيتامني هي التالية:
 سهل اإلعطاء سريعه ،وسريع املفعول؛ -آمن؛

 يؤ ّمن التخدير وفقدان الذاكرة  Amnesiaوإزالة األلم؛ -يحفّز الدوران؛

 -يبقى التنفس طبيعياً تسريب وريدي بطيء جداً)؛

 تبقى منعكسات حماية املسلك التنفسي سليمة عند معظم املرضى ،بيد أن اإلقياء   Vomitingقد يحدث :يجب أن يكون املِالك مستعداً لشفط الفم وتنظيفه وفتح املسلك الهوائي؛

 -يحافظ على تروية الدماغ؛

 يناسب الطفل الصغير  Infantsبشكل خاص.310
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 ٢-٤-١٧حقن الكيتامني فـي العضل وحقنه ُبلعة فـي الوريد
I.M and I.V Bolus

يسهل إعطاء الكيتامني بطريقني :احلقن فـي العضل
 .Bolus intravenousيقارن اجلدول  2-17بني الوسيلتني.

Intramuscular

وحقن بُلعة فـي الوريد

حقن الكيتامني فـي العضل

حقن ُبلعة كيتامني فـي الوريد

تخدير األطفال (احلقن بينما حتمل األم الرضيع)
احلقن املتكرر لتغيير ضمادات مرضى حروق يصعب
الوصول إلى وريدهم

عملية جراحية قصيرة املدة (10۔ 20دقيقة)
التخدير

متهيد التخدير

فضل إذا أتاح الوقت ذلك
ُي َّ

فضل إن أتاح الوقت ذلك
ُي َّ

Premedication

بالنسبة لألطفال يعطى الديازبام عن طريق الفم أو الشرج

االستطبابات
Indications

(معاجلة حتضيرية)
التقنية

ميكن خلط األتروبني مع الكيتامني فـي محقنة واحدة

افتح خط وريدي وأحقن األتروبني

يجب إعطاء الديازيبام فـي محقنة أخرى

احقن محلول الديازبام ببطء شديد طوال  3دقائق
حتى يصبح املريض ناعس ًا
احقن الكيتامني ببطء شديد طوال دقيقة (قد
يس ّبب احلقن السريع توقف التنفس)

فترة الكمون

5۔ 10دقائق

حتمل املنبهات األملية (شق اجللد) بعد مرور
ميكن ّ

Latent period

دقيقة واحدة

متابعة التخدير:

ميكن إعطاء حقنة أخرى عند الضرورة قبل زوال تأثير

بعد 10۔ 15دقيقة ،يبدأ شعور املصاب باأللم

اجلرعة الثانية

اجلرعة األولى

ويستجيب للمن ّبهات باحلركة والكالم؛ ال تخلط
بني هذه العالمات وبني احلركات الطبيعية حتت
التخدير بالكيتامني
احقن ُبلعة وريدية أخرى :يتراوح عيارها بني ثلث
اجلرعة البدئية ونصفها

البلعة الوريدية
اجلدول  2-17مقارنة التخدير بالكيتامني احملقون فـي العضل وكيتامني ُ

فـي ظروف خاصة (تكرار التخدير بالكيتامني وظهور «مقاومة الكيتامني» و/أو كثرة حركات
مش ّوشة فـي األطراف) ميكن إضافة عيار مكمل أو أكثر مما يلي تبعاً الستجابة املريض املعني:
50۔ 100مغ ترامادول   Tramadolأو 5۔ 10مغ مورفـني ،Morphine
10۔ 25مغ بروميثازين ،Promethazine
50۔ 100مغ ثيوبنتال .Thiopental

 ٣-٤-١٧التخدير التسريبي  Infusionبالكيتامني
املفضلة فـي ممارسة اللجنة الدولية .فض ً
ال عن مساهمتها فـي اقتصاد قدر
إنها التقنية
ّ
الكيتامني ،تتيح هذه التقنية إجراء جراحة طويلة بدون إعادة احلقن .ميكن استخدامها إما بعد
احلصول على التخدير بحقن بُلعة املخ ّدر فـي الوريد أو مبثابة طريقة مباشرة للحصول على
التخدير.
حضر محلول الكيتامني فـي محلول ملحي نظامي ويعطى عن طريق وريد يختلف عن الوريد
يُ َّ
املستخدم فـي تعويض السوائل .يُع َّير مع ّدل التسريب ارتباطاً باستجابة املريض املعني لتحقيق
كل من احلصول على التخدير واحملافظة عليه.
M. Kruck / ICRC

ميكن إرفاق التخدير التسريبي الكيتاميني مبواد مرخية عضلية وبالتنبيب الرغامي
 .Endotracheal intubationإن هذا اإلجراء معياري فـي ممارسة اللجنة الدولية عندما يتضح
لزوم إرخاء العضالت (جراحة البطن أو الصدر) .كما ذكرنا سابقاً ،يفرض غياب املنافس اآللية
ضرورة تأمني التهوية اليدوية للمريض الذي يتم شلّه آنذاك.

١٧

الشكل 3-17
الكيتامني بالتسريب.
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جتربة اللجنة الدولية
أوصت ورشة عمل خبراء أخصائي تخدير اللجنة الدولية أن العمل فـي ظروف استثنائية (حاالت
الطوارئ الشديدة التي يعمل فـيها فريق جراحي صغير جداً تابع للجنة الدولية فـي غياب برنامج
تدريب للمِ الك احمللي ،وحيثما يُ َّ
خطط سحب املعدات بعد العملية) يتطلّب من اللجنة الدولية
إرسال منافس  Ventilatorsصغيرة قابلة للحمل من أجل «حترير أيدي أخصائي التخدير» .يجب
أن تكون هذه املنافس قادرة على العمل مع مكثف األوكسجني ( Oxygen concentratorالتغذية
الكهربائية ضرورية) بدالً من العمل بالهواء املضغوط أو باألوكسجنيِ .
أرسلَت هذه املُع ّدات إلى
باندا اتشيه فـي إندونيسيا ،بعد تسونامي عام  2006الذي أصاب تلك املنطقة التي شابها النزاع
املسلّح ،ملجابهة تفشي وباء الكزاز Tetanusفـيها.
ثبت حصول بعض التأثيرات اجلانبية الهلوسية  Hallucinatory side effectsعند استخدام
رجح تكرار حصولها لديه .يختلف تواتر الهلوسات
الكيتامني ،وإذا ظهرت عند أحد املرضى يُ َّ
  Hallucinationsباختالف اجلماعات السكانية ،وقد حتدث استجابات غريبة لدى من يكثر
تعاطي الكحول أو األدوية .عالو ًة على ذلك ،ال يبلغ هؤالء املرضى حالة التخدير العام املطلوبة
حتى إضافة مضاد للذهان  Neurolepticومادة أفـيونية .Opioid
ميكن خفض عدد الهلوسات  Hallucinationsوش ّدتها باستخدام الديازيبام  10 Diazepamملغ
وريدياً قبل حتريض التخدير مبا ال يقل عن  5دقائق ويليها  10ملغ أخرى فـي العضل عند
نهاية اإلجراء .بعد العملية ،تكثر احلاالت التي ينام فـيها املرضى عدة ساعات ،وينبغي توفـير
مكان هادئ وساكن لهم .عند اليقظة ،يستجيبون لألوامر «أرنا لسانك» أو «ارفع رأسك» .فـي
بعض األحيان ،يعلو صوت هؤالء املرضى ،فـيصرخون أو يغنّون وتكثر حركتهم .إن هذه الظواهر
طبيعية وال تشكل خطراً عليهم.

 ٤-٤-١٧تسكني األلم  Analgesiaبالكيتامني
يسع استخدام تأثير الكيتامني لتسكني األلم فـي ٍ
عدد من احلاالت .يجدر هنا ذكر مثال عمليات
ُ
التسكني ،تقن فـي العضل
التبديل املك ّرر لضمادات جروح احلروق .للحصول على مفعول
جرعة أصغر من حقنة التخدير لدى مرضى يصعب الوصول إلى وريدهم ،مما يكثر حصوله فـي
احلروق الكبيرة (انظر امللحق -17ألف :مناهج اللجنة الدولية فـي تدبير األلم).

 ٥-١٧تدبير األلم الذي يلي اجلراحة
ال يقتصر التسكني اجليد لأللم بعد اإلصابة الرضحية أو بعد اجلراحة على املساهمة فـي
تخفـيف معاناة املريض ،بل يتيح اإلبكار فـي إعادة حركة املريض كما يتيح اإلبكار فـي إجراء
املعاجلة الفـيزيائية ،مما يساعد فـي احلصول على أفضل النتائج املمكنة وظيفـياً.

 ١-٥-١٧إرشادات عامة
 -١يُح َّبذ إعطاء املسكنات قبل بدء األلم.

 -٢يوصى بالعالج املر ّكب .يفوق تأثي ُر مسكنات األلم املستخدمة سوي ًة تأثي َر كل مسكن مستخدم
على حدة .على سبيل املثال ميتاز استخدام البراسيتامول  Paracetamolمع أحد مضادات
االلتهاب الالستيروئيدية   NSAIDبجمع تأثيرات هذه املواد ألنها تنشط على مواقع مختلفة.
 -٣يُستخ َدم التخدير املوضعي اإلرشاحي  Infiltrationأو باحلاصرات  Blocksفـي كافة احلاالت
املواتية باملشاركة مع مسكنات أخرى.
 -٤تنشط سرعة املسكنات القابلة للحقن وترتفع فعاليتها إذا ُحقنَت فـي شكل بُلعة وريدية،
ويُض َبط عيارها حتى حتقيق التأثير املطلوب .يصح هذا خاص ًة فـي حالة هبط حجم الدم
 Hypovolaemiaوصدمته ،حيث ينخفض الدوران احمليطي مما يحول دون االعتماد على طرق
احلقن فـي العضل أو حتت اجللد.
 -٥يتم اختيار األدوية بعد النظر فـي ميزات املِالك واملرافق املتوفرة .على سبيل املثال :قد ال
يُح ّبذ استخدام املواد األفـيونية  Opioidعند غياب املراقبة املواتية.
نصح باعتماد منظومة لتقييم األلم ،السيما بالنسبة لتسكني األلم بعد اجلراحة.
 -٦يُ َ

312

التخدير وتسكين األلم في جراحة الحرب

 ٢-٥-١٧منظومات تقييم األلم
تتعدد أساليب تقييم شدة األلم ويُح َّبذ استخدام منظومة مع ّيرة فـي هذا الصدد .يعتمد اختيار
منظومة التقييم على عدد من العوامل ،نذكر منها قيم ثقافـية ومستوى معرفة تعلّم القراءة والعدد
بني املرضى ومِ الك التمريض .فـي كافة املنظومات يُطلب من املريض نفسه تقيي ُم ش ّدةَ أمله.
نذكر هنا بعض منظومات تقييم شدة األلم املنتشرة.
منظومة التقييم بالكالم
تُق َّيم شدة األلم باستخدام كلمات:
 -بال ألم ،None

 ألم معتدل ،Mild ألم متوسط ،Moderate ألم شديد ،Severe ألم متناهي الشدة .Extremeمنظومة التقييم باملقياس العددي
تُستخدم األرقام من  0إلى  10للداللة
 0يعني بال ألم و 10يعني أشد ألم فـي املخ ّيلة.
منظومة التقييم باملقياس اخلطي املرئي
تناظر هذه املنظوم ُة منظوم َة املقياس العددي .تُـقـ َّيم ش ّدةُ األلم على خط مستقيم يساوي طوله
 10سم .يشير الطرف األيسر إلى «غياب األلم» ،بينما يشير الطرف األمين إلى «أشد ألم فـي
املخ ّيلة» .وتُتّخذ املسافة املقاسة بالسنتيمتر بني الطرف األيسر والنقطة التي يشير إليها املريض
للداللة على قيمة األلم.
معي بقيود حتد االستيراد والتوزيع .لقد أدى انتشار
يكثر تقييد وفرة أدوية تسكني األلم فـي بلد َّ
اإلكثار من استخدام املواد األفـيونية إلى ظهور العديد من املشاكل فـي التدبير املؤاتي للمرضى.
يورد امللحق -17ألف .عدداً من املواد البديلة التي يتاح استخدامها تبعاً لتوفر مختلف األدوية.
بالطبع ،يجب تكييفها لتتناسب مع احلاالت املعنية.

١٧
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امللحق -17ألف :مناهج اللجنة الدولية فـي تدبير األلم
األدوية املسكنة لأللم Analgesic drugs

قد تكون مسكنات األلم احلديثة شديدة التعقيد ومكلفة .تو ّفر اللجنة الدولية أدوية مسكنة
لكل من املستويات الثالث الذين تع ّرفهم منظمة الصحة العاملية :WHO
بسيطة ٍ
املستوى األول:
باراسيتامول  Paracetamolأقراص /شراب ،أسبيرين  Aspirinأقراص /حقن ،مضادات االلتهاب
الالستيروئيدية  ،NSAIDحقن ديكلوفـيناك Diclofenacوأقراص إيبوبروفـني .Ibuprofen
املستوى الثاني
ترامادول  Tramadolحقن /أقراص.
املستوى الثالث:
حقن مورفـني  ،Morphineحقن بيتيدين  ،Penthidineبنتازوسني   Pentazocineحقن /أقراص.

املواد األفـيونية Opioids

 -١عندما يستخدم املشفى املواد األفـيونية  Opioidsاملصنّفة فـي املستوى الثالث ،يجب أن
يتوفر النالوكسون   Naloxoneبشكل فوري.
 -٢يبقى املورفـني
وبعدها.

Morphine

فـي دور املعيار الذهبي لتسكني األلم قبل اجلراحة وإ ّبانها

 -٣قد يخضع استخدام املواد األفـيونية (  Opioidsمورفـني   Morphineوبيثيدين ،Pethidine
باستثناء ترامادول  )Tramadolإلى شروط صارمة بسبب خطر خمود التنفس Respiratory
 .depressionال تستخدم فرق جراحة اللجنة الدولية املواد األفـيونية  Opioidsإال إن كفى
عدد أفراد املِالك التمريضي املدربني على مراقبة املرضى ،وعلى التع ّرف على خمود التنفس
وعالجه .عملياً ،تعني هذه الشروط عاد ًة أن استخدام املواد األفـيونية  Opioidsالتالية
للجراحة ينحصر على جناح اإلنعاش أو على وحدة العناية املركزة .ICU
 -٤ال جتمع بني األفـيونيات ( Opioidsعلى سبيل املثال بني الترامادول  Tramadolواملورفـني
 )Morphineحتى انقضاء فترة مناسبة.

فضل السبيل
 -٥فـي غرفة اإلسعاف وغرفة العمليات وجناح اإلنعاش /وحدة العناية املركزة ،يُ َّ
فضل إعطاؤها عن
الوريدي إلعطاء األفـيونيات  .Opioidعند استخدامها فـي أجنحة أخرى ،يُ َّ
طريق الفم أو حتت اجللد.

 -٦إن اخلوف من اإلدمان عند استخدام األفـيونيات  opioidsفـي تسكني األلم أم ٌر مبالغ به
على الرغم من انتشار هذه الفكرة .إذا تأ ّلم املريض واحتاج إلى األفـيونيات  Opioidsفإن
إدمانه نادر جداً .يجب أال يحول اخلوف من اإلدمان دون السيطرة اجليدة على األلم.

 -٧منظومة تقييم التركني  :Sedationعند استخدام أفـيونيات املستوى الثالث ،يجب مراقبة
مستوى التركني.
 =0غياب التركني  :Noneاملريض يقظ ومتنبه
 =1تركني معتدل  :Mildناعس أحياناً لكن سهل اإليقاظ

 =2تركني متوسط  :Moderateناعس فـي معظم الوقت وسهل اإليقاظ

 =3تركني شديد  :Severeيغلبه النعاس ويصعب إيقاظه

 =Sنائم  :Sleepنوم طبيعي وسهل اإليقاظ.
مراقبة خمود التنفس  Respiratory depressionوتشخيصه وعالجه
عند استخدام أفـيونيات  Opioidsاملستوى الثالث ،يجب مراقبة املريض بانتظام للظواهر التالية:
 -ضغط الدم

 -النبض

Blood pressure

Pulse

 -درجة احلرارة

 -معدل التنفس

 -تقييم التركني

Temperature
Respiratory rate
Sedation score

 تقييم درجة األلميجب توثيق كافة نتائج املراقبة وتسجيلها.
Pain score

314

الحرب
جراحة الحرب
فـي جراحة
التخدير وتسكين األلم في

خمود التنفس Respiratory depression

 -١التشخيص
يُشخَّ ص خمود التنفس بالعالمات التالية:
 يساوي تقييم التركني  :3 Sedationهذه أبكر العالمات وأكثرها وثوقاً؛ معدل التنفس  Respiratory rateيعادل  8أو أقل :يأتي بعد التركني؛ انخفاض قيمة ضغط األكسيجني  p O2الظاهر على مقياس النبض واألكسجة Pulse :oxymeterيتأخر ظهور هذه العالمة ،خاص ًة إذا شملت املعاجلة إعطاء األوكسجني للمريض.
 -٢العالج:
 األوكسجني؛ التهوية املساعدة بالكيس والقناع عند الضرورة؛حتسن العالمات السريرية.
 -نالوكسون  Naloxoneحقناً فـي الوريد بجرعات -5ميكروغرام تُك َّرر حتى ّ

تذ ّكر أن فترة تأثير نالوكسون   Naloxoneأقصر من فترة املورفـني  ،Morphineوبالتالي قد يتطلّب األمر
تكرارها ،أو بدالً من ذلك ،ميكن تسريب الدواء بدفق يتراوح بني  1و 5ميكروغرام/كغ /ساعة.
ُينَع منعاً باتاً نقل املريض إلى جناح آخر إذا ساوى مستوى التركني  3أو أكثر ،أو إن أصبح مع ّدل
التنفس دون  ،8أو عند حدوث خمود التنفس.
الكيتامني Ketamine

إن جرع َة الكيتامني املنخفضة مسكن ألم بديل جيد عندما ال تتوفر األفـيونيات  Opioidsأو بالنسبة
للمرضى الذين يواجهون خطورة عالية .أعط جرعات وريدية متكررة بعيار  0.1۔ 0.3مغ/كغ ،تُعايَر
حتى حتقيق تأثير التسكني املطلوب ،أو بُلعة فـي العضل بعيار  2۔ 3مغ /كغ .ال حتتاج جرعة الكيتامني
املنخفضة إلى معاجلة مساعدة منهجية باألتروبني  Atropineوالديازبام .Diazepam

الرعاية السابقة للمشفى

ألعمال اإلسعاف األولي السابق للمشفى الذي تقدمه اجلمعيات الوطنية للصليب األحمر/
الهالل األحمر فـي أحيان كثيرة ،يقتصر توزيع اللجنة الدولية على ما يلي:
 باراسيتامول   Paracetamolأقراص /شراب -حقن ترامادول (  Tramadolال تس ّبب خمود التنفس).

غرفة اإلسعاف

تتوفر فـي غرفة اإلسعاف املواد التالية:
 باراسيتامول Paracetamol حقن ديكلوفـيناك Diclofenac حقن ترامادول Tramadolكما تو ّفر املشافـي املز ّودة برعاية متريضية كافـية املواد التالية:
 حقن مورفـني Morphineللبالغ:
1۔ 3مغ وريدي يعاير عند التسريب.
 0.05مع/كغ وريدي يعاير عند التسريب.
للطفل:
 -جرعات كيتامني  Ketamineمنخفضة العيار (انظر أعاله).

غرفة العمليات

ويشجع استخدامها أثناء العمليات اجلراحية .يعتمد
تتوفر فـيها كافة األدوية املسكنة لأللم،
ّ
اختار األدوية إلى حد بعيد على مستوى املراقبة التي تلي اجلراحة.

١٧

 -١األفـيونيات  :Opioidsتأ ّكد من مستوى املراقبة بعد اجلراحة.

 -٢مضادات االلتهاب الالستيروئيدية  :NSAIDينصح بإعطاء مضاد التهاب الستيروئيدي قبل
انتهاء العملية اجلراحية.
 -٣الكيتامني  :Ketamineميكن استخدام بُلعات بعيار  0.1۔ 0.3مغ /كغ مبثابة مسكن لأللم
إن لم تتو ّفر األفـيونيات.
 -٤التخدير املوضعي   Localوالناحي  :Regionalينصح باستخدام التخدير املوضعي اإلرشاحي
  Infiltrationأو اإلحصار  Blockاملوضعي والناحي.
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السيطرة على األلم بعد اجلراحة
يرتبــط مســتوى الســيطرة املطلوبــة بحالــة املريــض النفســية وبنــوع اجلراحــة وبالفتــرة املنقضيــة
علــى اجلراحــة .هــذه هــي املبــادئ األساســية لتســكني األلــم بعــد اجلراحــة:
 -١اعط مسكنات األلم بانتظام ال عند الضرورة.

 -٢ال تنتظر شعور املريض باأللم ،وإمنا باشر فور استعادة املريض وعيه .يعني هذا أيضاً أن
تسكني األلم يشرع قبل زوال التخدير النخاعي .Spinal anaesthesia
 -٣ابدأ بالعالج املر ّكب ثم اخفض اجلرعات فـي األيام الالحقة.
 -٤أعد النظر بانتظام فـي سياق تسكني األلم بعد اجلراحة.
 -٥استخدم التخدير املوضعي اإلرشاحي
  Blocksقدر املستطاع.

Local anaesthetic infiltration

ألم معتدل
باراسيتامول Paracetamol
+
إرشاح موضعي  Local infiltrationأو حاصرات Blocks
ألم متوسط
باراسيتامول
+
مضاد التهاب ال ستيروئيدي NSAID
+
إرشاح موضعي أو حاصرات

ألم شديد:
باراسيتامول
+
مضاد التهاب ال ستيروئيدي
+
أفـيونية Opioids
+
إرشاح موضعي أو حاصرات
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جرعات املسكنات
للبالغني
باراسيتامول

1غ أربع مرات يومي ًا QID

Paracetamol

عن طريق الفم

Ibuprofen

عن طريق الفم

 400مغ ثالث مرات أو أربع
مرات يومي ًا TID/QID
أقصى جتريع  2.4غ/اليوم

Diclofenac

فـي الوريد /فـي العضل

 75مغ مرتني يومي ًا BID

عن طريق الفم /فـي
الوريد

 50۔  100مغ كل  4ساعات
أقصى التجريع  600مغ /اليوم

بيتيدين

فـي العضل

 50۔  150مغ كل  3ساعات

Pethidine

فـي الوريد

 10مغ كميات ثابتة متك ّررة

حتت اجللد  /فـي العضل

 5۔  15مغ كل  4ساعات

ايبوبروفـني

ديكلوفـيناك

أقصى التجريع 4غ/اليوم
اتخاذ احلذر فـي حاالت الربو
 Asthmaواالضطرابات الكلوية
Renal impairment

أقصى مدة املعاجلة  72ساعة
اتخاذ احلذر فـي حاالت الربو
 Asthmaواالضطرابات الكلوية

أقصى التجريع  150مغ/اليوم

ترامادول
Tramadol

مورفـني
Morphine

فـي الوريد

 2مغ كميات ثابتة متك ّررة

Naloxone

فـي الوريد

 50ميكروغرام كميات
ثابتة متك ّررة

نالوكسون

Renal impairment

أقصى مدة املعاجلة  72ساعة

اضبط العيار حتى حصول التأثير
اضبط العيار حتى حصول التأثير
حتسن العالمات السريرية
ك ّرر حتى ّ

لألطفال
الرضيع (0۔ 12شهر)

عن طريق الفم /أو
حتاميل إن توفرت
باراستامول

جرعة الشروع :Loading dose
 15مغ /كغ
جرعة احملافظة Maintenance
10 :dose۔ 15مغ/كغ أربع مرات
يومي ًا QID
أقصى التجريع 60 :Max. Dose
مغ/كغ/يوم
األطفال

Paracetamol

عن طريق الفم /أو
حتاميل إن توفرت

جرعة الشروع20 :۔ 30مغ/كغ
جرعة احملافظة 20:مغ/كغ أربع
مرات يومي ًا QID
أقصى التجريع 90 :مغ/كغ/يوم

Ibuprofen

عن طريق الفم

 20مغ/كغ/يوم تقسم بني 3۔4
جرعات
أقصى التجريع املفرد 200 :مغ
أقصى التجريع اليومي 800 :مغ

Diclofenac

فـي العضل

ايبوبروفـني

ديكلوفـيناك

ا مغ/كغ ثالث مرات يوميا
أقصى التجريع املفرد 50 :مغ
أقصى التجريع اليومي 150 :مغ

ال يستخدم حتت عمر  6أشهر (الكليتني غير
ناضجتني)
اتخاذ احلذر فـي حاالت الربو Asthma
واالضطرابات الكلوية

Renal impairment

أقصى مدة املعاجلة  72ساعة

ال يستخدم حتت عمر  6أشهر (الكليتني غير
ناضجتني)
اتخاذ احلذر فـي حاالت الربو Asthma
واالضطرابات الكلوية
Renal impairment

أقصى مدة املعاجلة  72ساعة
ترامادول

نصح به لكن استخدامه شائع فـي بعض دول أوروبا لألطفال حتت عمر سنة
ال ُي َ

Tramadol

فـي العضل
بيتيدين
Pethidine

مورفـني

فـي الوريد

1مغ /كغ كل  4ساعات
 0,25۔  0.5مغ/كغ كميات ثابتة
متك ّررة

حتت اجللد /فـي

 0.05۔ 0.1مغ/كغ كميات ثابتة

العضل

متك ّررة

اضبط العيار حتى حصول التأثير

١٧

Morphine

نالوكسون
Naloxone

فـي الوريد

 0.05مغ/كغ كميات ثابتة متك ّررة

فـي الوريد

 4ميكروغرام/كغ

 :BIDمرتني فـي اليوم
 :QIDأربع مرات فـي اليوم
 :TIDثالث مرات فـي اليوم.

اضبط العيار حتى حصول التأثير
حتسن العالمات السريرية
ك ّرر حتى ّ
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الفصل الثامن عشر

جراحة حسم الضرر
وانخفاض احلرارة،
واحل ُ
ماض،
ِ
واالعتالل اخلثري

١٨
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جراحة حسم الضرر وانخفاض احلرارة ،واحلماض ،واالعتالل اخلثري

320

 1-18اجلراحة اإلنعاشية وجراحة حسم الضرر
 1-1-18حسم الضرر :منهج ثالثي املراحل

٣٢١
٣٢١

 2-18انخفاض درجة احلرارة ،احلِ ماض ،واالعتالل اخلثري
 1-2-18انخفاض درجة احلرارة (هبط احلرارة)
 2-2-18احلِ ماض
 3-2-18االعتالل اخلثري احلاد إثر الرضوح

٣٢٢
٣٢٣
٣٢٦
٣٢٦

جراحة حسم الضرر وانخفاض الحرارة ،والحِماضُ  ،واالعتالل الخثري

 ١-١٨اجلراحة اإلنعاشية  Resuscitativeوجراحة حسم الضرر
Damage control

أُجريَت اجلراحة اإلنعاشية  Resuscitativeمنذ زمن طويل ،وأعاد ابتكارها العديد من اجلراحني ابتداء
من برينغل  Pringleفـي عام  1908و  Halsteadفـي عام  .1913وتلزم هذه اجلراحة اليوم خاصة بالنسبة
حلاالت خطيرة يق ّل فـيها الدم املتوفر للنقل .يتحكم اجل ّراح بالنزيف اجلسيم باستخدام إجراءات مؤقتة
ثم يوقف العملية اجلراحية .يؤخذ املريض آنذاك إلى اجلناح ملتابعة إنعاشه ،وبعد انقضاء  24۔ 48ساعة
أي عندما يستقر تط ّور حالته الدموية ،يُعاد إلى قاعة العمليات لإلجراء اجلراحي النهائي.
جتربة اللجنة الدولية
ص ّمم الزمالء األفغان العاملون مع فرق جراحة اللجنة الدولية فـي مشفى جالل آباد
التعليمي عام  1993منهجاً بسيطاً لتدبير املرضى املصابني بإصابات شديدة ناجمة عن
األلغام األرضية املضادة لألفراد .عانى عد ٌد من هؤالء املرضى من بتور رضحية Traumatic
 amputationفـي إحدى الساقني ومن إصابات شديدة فـي الساق األخرى ،وانتهى بالوفاة
بسبب النزف طوال عملية تنضير الساق الثانية.
ُ
قسمني :ترى العملية األولى
ق ّرر زمالؤنا األفغان بعدذاك تقسيم اإلجراء اجلراحي إلى
على البتر الرضحي  ،Traumatic  amputationبينما يقتصر االهتمام بالساق األخرى على
الغسل والتضميد ،وتنتهي بذلك العملية .ثم يُطلَب التبرع بدم كامل طازج من أفراد العائلة
ويُنعش املريض إنعاشاً كام ً
ُ
ساعة ترى
ال ويُعطى البنسلني  .Penicillinبعد انقضاء 48
عملية ثانية لتنضير الساق األخرى .جرت كذلك جراحة حسم الضرر Damage control
  surgeryاألفغانية املبتكرة محلياً ملجابهة نقص دم النقل.
قلي ً
ال بعد حلقة دراسية فـي جراحة احلرب فـي كنشاسا ،أخبر طبيبان شابان كونغوليان
ميارسان الطب العام فـي إطار اخلدمات الطبية العسكرية ،ويتمتعان بخبرة جراحية
محدودة ،ج ّرا َح اللجنة الدولية عن إحدى جتاربهما وطرحا سؤاالً بسيطاً .إ ّبان عملهم فـي
مشفى ميداني فـي الغابة ،استقبلوا رفـيقاً مصاباً بطلق ناري فـي البطن .استعصى إجالؤه
إلى مشفى آخر .شرعوا بالعمل اجلراحي وكشفوا عن إصابة جسيمة فـي الكبد ،بينما لم
يتو ّفر لديهم دم النقل.
قالوا «لم نتمكن من إيقاف النزيف ،ولم ندر ما يجب عمله ،فلجأنا إلى ّ
دك الكبد وأوقفنا
العملية اجلراحية» .ثم أقنعوا بعض اجلنود اآلخرين بالتب ّرع بعدة وحدات دم ،وأعادوا املريض
إلى اجلراحة بعد  48ساعة .وجنا املريض من املوت .أما سؤالهم فكان« :هل تص ّرفنا بشكل
صحيح؟» رد ج ّرا ُح اللجنة الدولية أنهم اكتشفوا وحدهم اإلجراء الذي أصبح املنهج املعتاد
فـي عدة بقاع من العالم عند مواجهة نزيف دم مميت.

 ١-١-١٨حسم الضرر :منهج ثالثي املراحل

اتضح مؤخراً أن إصالح األنسجة واألعضاء إ ّبان عملية طويلة ال يكفـي إذا جتاوز اإلجراء حدوداً
فـيزيولوجية معينة.
استجابة لذلكُ ،ص ِّم َم منه ٌج ثالثي املراحل «جلراحة حسم الضرر»Damage control surgery ١
ليحول دون خطر دفع املريض إلى جتاوز احلدود املعنية ووصوله إلى «ثالوث املوت» (الذي يشمل
انخفاض درجة احلرارة  ،Hypothermiaواحلِ ماض االستقالبي  ،Metabolic acidosisواالعتالل اخلثري
 )Coagulopathyالذي يعقب العديد من الرضوح الكبيرة.
املرحلة األولى
إجراء العملية اجلراحية بأقصر مدة ممكنة ،للتحكم بالنزيف وبالتلوث :إجناز أدنى قدر من
اإلجراءات للتغلب على الظروف التي تهدد احلياة.
املرحلة الثانية

١٨

اإلنعاش  ،Resuscitationلتأمني استقرار حالة املريض بتصحيح ك ً
ال من الصدمة   Shockوانخفاض
درجة احلرارة   Hypothermiaواحلِ ماض  Acidosisواالعتالل اخلثري .Coagulopathy
املرحلة الثالثة
عملية جراحية لإلصالح النهائي.
 -١يعود استخدام مصطلح «حسم الضرر» إلى السالح البحري فـي الواليات املتحدة ويشير إلى «قدرة السفـينة على تلقي
الضرر واحلفاظ على سالمة املهمة» .أما فـي اجلراحة فـيدل على اإلجراءات الالزمة لتأمني القدرة الفـيزيولوجية التي حتافظ
على الوظائف احليوية.
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يكاد أن يعتمد جناح هذا املنهج اعتماداً كام ً
ال على اإلبكار بالتع ّرف على ارتفاع درجة اإلصابة
إلى مستوى يوجب اختصار اجلراحة البدئية ،كما يعتمد بشكل خاص على قدرة املرحلة الثانية
فـي تصحيح بعض املتغ ّيرات الفيزيولوجية فـي وحدة العناية املش ّددة .ICU

ال شك أن جراحة حسم الضرر   Damage controlتقتصر على املصابني بإصابات جسيمة ،أي
على فئة ضئيلة من اإلصابات .وتتخذ شك ً
معي ويتطلّب
ال يتم ّيز بتركيزه على معاجلة
ٍ
شخص ّ
تدبيرها قدراً وافراً من املوارد قد ال يوافق حالة فرز اإلصابات اجلماعية .Mass casualties
فاملريض الذي قد يُعتَبر مؤه ً
سياق مدني أو
ال جلراحة حسم الضرر   Damage controlفـي
ٍ
عسكري قليل اإلصابات سيفرز فـي كثير من األحيان فـي الفئة الرابعة مع من «يتلقى عالجا
حرب تس ّبب دفقاً ضخماً من اجلرحى.
داعماً  »Supportive treatmentفـي سياق ٍ
واسع من العالم ،ال تتوفر وحدات العناية املش ّددة  ICUsاملتطورة ومك ّونات الدم،
يف
قسم
ٍ
ٍ
وبالتالي فإن تطبيق كامل منهج حسم الضرر   Damage controlال يوافق املوارد احملدودة .بيد
إن املبادئ األساسية تبقى صاحلة للتطبيق ويسع تكييف اإلجراءات البسيطة ،بل يجب تكييفها،
حملاولة تفادي متالزمة ثالوث املوت وتصحيحها.
يف املثالني املذكورين أعاله ،ساهم الوقت املنقضي بني العمليات (املستخدم للحصول على
دم طازج كامل من العائلة واألصدقاء ولتأمني استقرار حالة املريض) فـي مقاومة انخفاض
درجة احلرارة   Hypothermiaواحلِ ماض   Acidosisواالعتالل اخلثري  Coagulopathyبدون
علم األطباء .إذ تركز االنتباه على تط ّور املتغ ّيرات الدموية وعلى راحة املريض (احلفاظ على
درجة حرارته) ،لكن ذلك كفى للتغلب على الثالوث .وحت ّولت اإلجراءات التي شرعت مبثابة
«منهج جراحة إنعاشية  »Resuscitative surgeryفأصبحت بدون أن ندري جراحة حسم الضرر
.Damage control surgery

ICRC

R. Gray / ICRC
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الشكل 1-18
مريض يسعه االستفادة من منهج حسم الضرر :اندحاق
حشوي  Eventrationوحتطم الكبد .Shattered liver

الشكل 2-18
مرشح آخر جلراحة حسم الضرر :إصابة نسف لغم أرضي
مضاد لألفراد مع جروح نافذة فـي البطن والصدر والفخذ
األيسر واليد اليسرى والوجه.

الشكل 3-18
مريض إصابة لغم أرضي مضاد لألفراد :بتر رضحي فـي
القدم اليسرى ،إصابات نافذة وحروق فـي كال الساقني
والعجان  Perineumواألعضاء التناسلية  Genitaliaمع
اختراق البطن.

احلماض ،Acidosis
 ٢-١٨انخفاض درجة احلرارة ِ ،Hypothermia
واالعتالل اخلثري Coagulopathy
طالت فترة سوء تقييم تأثيرات انخفاض درجة احلرارة   Hypothermiaلدى مرضى الرضوح .يطرأ
انخفاض درجة احلرارة على املصابني حتى فـي املناخات املدارية .وعلى الرغم من جودة التع ّرف
على احلِ ماض االستقالبي   Metabolic acidosisالناجم عن الصدمة (استقالب الهوائي Anaerobic
  metabolismناجم عن نقص تروية  Perfusionاألنسجة ونقص األكسجة  )Hypoxiaوعلى االعتالل
اخلثري  ،Coagulopathyيفوق انتشار تراكب الثالوث تقدي َر معظم األطباء ومراقبتهم ،ويسهل تط ّور
عوارضه إلى املوت .تتراكب هذه العناصر الثالثة ،ويعزّز بعضها اآلخر ،فتؤدي إلى دارة خبيثة ذاتية
التسارع .قد ال يحصل تصحيح الصدمة النزفية   Haemorrhagic shockحتى حتقّق انعكاس ظاهرة
رجح
انخفاض درجة احلرارة ،ويسع انخفاض درجة احلرارة أن يس ّبب عنصري الثالوث اآلخرين ،ويُ َّ
أنه يؤدي الدور الرئيس فـي تنشيط الدارة اخلبيثة املذكورة.
إن التشخيص املبكر أمر أساسي ،إال أن اإلجراءات الوقائية البسيطة ،التي يُح َّبذ الشروع بها إ ّبان
اإلسعاف األولي واإلخالء ،والتي يُح َّبذ متابعتها فـي املشفى ،ال تُتّخذ فـي الكثير من األحيان .وحتى
إذا حالت الظروف دون إجراء جراحة حسم الضرر   Damage controlاملرحلية ،تكثر اإلجراءات التي
يسع حتقيقها بوسائل مواتية ومناسبة لتفادي تأثيرات الثالوث أو ملكافحتها.
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جراحة حسم الضرر وانخفاض الحرارة ،والحِماضُ  ،واالعتالل الخثري

 ١-٢-١٨انخفاض درجة احلرارة (هبط احلرارة )Hypothermia
الوصف الفـيزيولوجي

يُحافظ على استقرار درجة حرارة اجلسم باملوازنة االستتبابية   Homeostaticبني إنتاج احلرارة
وضياعها .تتعدد األسباب غير الرضحية والعوامل التي قد تؤدي إلى هبط احلرارة .ناقشنا إصابات
البرد فـي الفصل السادس عشر .لدى املصابني برضوح ،تؤدي الصدمة النزفية   Haemorrhagicإلى
خفض تروية   Perfusionاألنسجة واستقالبها  ،Metabolismوبالتالي إلى نقص إنتاج احلرارة .ويكثر
تراكب ذلك مع تع ّرض املصاب للعناصر اجلوية ،خاص ًة فـي سياق النزاع املسلح.
مناخ مداري.
يجب اعتماد القاعدة العامة التي تنبئ بضياع حرارة جسم كل مصاب ،حتى فـي ٍ
يثبت الطبيب ظاهرة هبط احلرارة (  Hypothermiaانخفاض درجة احلرارة) بقياس درجة
حرارة اجلسم املركزية (اللبية  )Coreفـي الشرج  .Rectumال فائدة فـي استخدام ميزان
احلرارة الطبي العادي ،بل يجب استخدام محرار خاص لقيم الدرجات املنخفضة يبدأ مقياسه
عند درجة ˚30س .جرت العادة على اتخاذ ٍ
حد لدرجة حرارة اجلسم املركزية  Coreدون ˚35س
للداللة على حالة انخفاض درجة احلرارة  ،Hypothermiaوتشمل التصنيفات الطبية حاالت قد
تدنو إلى ˚25س أو دون ذلك (الغطس فـي بحيرة باردة ،االضطرابات الوطائية ،Hypothalamic
فرط استخدام األدوية ،الخ .).ينجو بعض املصابني بفرط انخفاض درجة احلرارة .كما ثبتت
بعض التأثيرات املفيدة الناجمة عن خفض درجة احلرارة فـي ظروف حت ّكم عالجي لتدبير
أمراض خطيرة مع ّينة ،إال أننا لن نتناول ذلك املوضوع هنا.
املرضية
تندر جناة املرضى املصابني بالرضوح وبهبط احلرارة بدون حت ّكم إن هبطت درجة حرارتهم دون
˚32س .ليست هذه املالحظة جديدة ،إال أن قيمة العتبة قد تغ ّيرت.
«يقال إن كل جريح وصل إلى حالة الذهول  Stuporوهبطت درجة حرارته حتت ˚36س سوف
ميوت».
دولورم 1888

٢

فـي املمارسة احلديثة ،تُع َّرف درج ُة ˚32س بكونها العتبة احلرجة .يرتبط عمل كافة منظومات
أنزميات اجلسم بدرجة احلرارة ،وبالتالي تصاب كافة منظومات األعضاء بالفشل عند الوصول
إلى درجة احلرارة املنخفضة املذكورة ،خاص ًة إذا اشتد اإلجهاد بسبب الرضح والصدمة.
وبالتالي ال تنطبق على املصاب بالرضوح أنظمة التصنيف الطبية الواسعة املجال فـي تعريف هبط
احلرارة  .Hypothermiaمت اقتراح نظام تصنيف أفضل من ذلك (اجلدول  )1-18يأخذ بعني االعتبار
التأثيرات العميقة الناشئة عن الرضوح وعن النزف املرفقني باحلِ ماض   Acidosisوباالعتالل اخلثري
 .Coagulopathyلدى املصاب برضوح ،يجب النظر إلى كل حالة تقل فـيها درجة احلرارة عن ˚36س
مبثابة حالة هبط احلرارة وتولى درجة احلرارة املعنية أهمي ًة خاصة عند التمييز بني املرحلة األولى وبني
املرحلة الثانية .عند بلوغ درجة ˚34س املعتمدة اليوم مبثابة درجة احلرارة السريرية احلرجة Critical
 ،clinical  temperatureيُح َّبذ إتباع منهج حسم الضرر   Damage controlواختصار العملية اجلراحية
األولى كما ذكرنا أعاله.
التصنيف الرضحي

التصنيف الطبي العام
I

36۔ ˚35س

II

34۔ ˚32س
32۔ ˚ 28س
أدنى من  ˚ 28س

معتدل

35۔ ˚32س

متوسط

32۔ ˚ 28س

III

شديد

28۔ ˚20س

IV

عميق

أدنى من  ˚20س

١٨

اجلدول  1-18منظومات تصنيف حاالت هبط احلرارة.

٣

-٢
-٣

Delorme E. Traité de Chirurgie de Guerre. Paris: Félix Alcan; 1888. English translation by Méric H. War
Surgery. London: H.K. Lewis; 1915. [WWW Virtual Library, The Medical Front WWI website] Available at:
http://www.vlib.us/medical/delorme/delorme.htm.
Adapted from Kirkpatrick AW, Chun R, Brown R, Simons RK. Hypothermia and the trauma patient. Can
J Surg 1999; 42: 333 – 343.
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ينجم عن هبط احلرارة
 Sympatheticالقوي:
 الرجفان  :Shiveringيحاول جسم املريض إنتاج احلرارة بواسطة تقلصات عضلية ،لكن هذا النشاطيؤدي إلى زيادة استهالك األوكسجني وإلى خفض أكسجة  Hypoxiaاألنسجة (مستوى األوكسجني فـيها)؛
 نقص التهوية  :Hypoventilationيؤدي إلى نقص أكسجة الدم  Hypoxaemiaبعد اجلراحة ،مما يفرطنقص أكسجة    Hypoxiaاألنسجة؛
 تق ّبض األوعية احمليطية  :Peripheral vasoconstrictionيهدف لتحويل الدم نحو األعضاء املركزية،يرفقه نقص فـي أكسجة   Hypoxiaاألنسجة؛
 نقص حت ّرر  Liberationاألوكسجني فـي األنسجة (انزياح منحنى حت ّرر األوكسجني  O2إلى اليسار)؛ خفض مستوى االستقالب .Metabolismعالوة على ذلك ،يؤدي نقص تروية  Hypoperfusionاألنسجة ونقص أكسجتها  Hypoxiaلدى املصاب
برضوح إلى رفع مستوى االستقالب الالهوائي  .Anaerobic metabolismويس ّبب تراكب هذه العوامل
ِحماضاً استقالبياً تنفسياً مختلطاً .Mixed metabolic respiratory acidosis
يؤدي فشل األنزميات إلى اضطراب عمل الصفيحات  ،Plateletوبالتالي يضطرب ثبات خثرات فـيبرين
الصفيحات  ،Platelet - fibrin clotsويزداد نشاط حتلّل الفيبرين  .Fibrinolytic activityيحصل ازدياد
مفاجئ فـي طول فترة  Prothrombin timeالبروثرومبني ( )PTوفـي طول فترة Partial thromboplastin
 timeالثرومبوبالستني اجلزئي (.)PTT
Hypothermia

تأثيرات سريرية متعددة شديدة الشبه بالتنبيه الودي

يرجى االنتباه:
ُ
املخبرية ترى عند درجة
قد يخفى عن انتباه الطبيب ازدياد طول فترتي  PTو  PTTألن االختبارات
حرارة ˚ 37س بدالً من درجة حرارة املريض الفعلية.
ٌ
هبوط سري ٌع فـي عدد الصفيحات  Plateletsوازدياد لزوجة   Viscosity
يضاف إلى العوارض املذكورة
الدم إثر الصدمة .أما النتيجة النهائية فهي االعتالل اخلثري املنتشر Disseminated intravascular
 coagulopathyفـي األوعية مع ميل واضح للنزف.
تشمل التأثيرات الفـيزيولوجية األخرى ما يلي:
 خفض االستجابة املناعية Immune response؛ هبط املنعكسات  ،Hyporeflexiaوازدياد طول فعل احلاصرات العصبية العضلية Neuro-muscular blockers؛
 نقص نتاج القلب  ،Cardiac outputنقص فـي القلوصية العضلية القلبية ،Myocardial contractilityوتباطؤ القلب Bradycardia؛
 اضطرابات النظم  ،Arrhythmiasتشمل الرجفان األذيني والبطيني   Atrial and ventricular fibrillationالذي يبدأ عند درجة ˚30س؛
 اضطراب وظائف الكبد والكلية؛ اضطراب فـي التروية الدموية الدماغية ،مع نقص فـي الوعي .Consciousnessالصورة السريرية
تشمل العالمات املبكرة الرجفان  Shiveringواالرتعاش  .Tremorsيشكو املريض أوالً من البرد ،ثم يدخل
مرحلة التخليط الذهني  .Confusionيظهر الزراق   Cyanosisويسع الطبيب اإلحساس ملساً ببرودة
اإلبط واإلرب (مناطق دافئة عاد ًة) بسبب التق ّبض الوعائي الشديد .يحدث تسارع القلب   Tachycardia
والتنفس ( Tachypnoeaمع نقص فـي التهوية  .)Hypoventilationتشير كل هذه العالمات إلى اإلثارة
الودية  .Sympathetic stimulationتعلو صعوبة التشخيص السريري لهبط احلرارة ألن معظم العالمات
الباكرة ينتمي إلى االستجابة الفيزيولوجية الطبيعية لإلجهاد الناجم عن الرضح والنزيف .يجب أن ينتبه
اجل ّراح خصيصاً إلى ظهور الرجفان  Shiveringواالرتعاش  .Tremorsكما يصعب التحديد السريري
للحظة انتقال املريض من املرحلة األولى إلى املرحلة الثانية بدون مراقبة درجة حرارة الشرج Rectum
عن كثب.
عند انتقال املريض إلى املرحلة الثالثة يحدث تباطؤ عام فـي جميع الوظائف احليوية:
 زوال الرجفان   Shiveringوضعف املنعكسات Hyporeflexia؛ خمود   Depressionالتنفس والدوران؛ نقص الناجت البولي؛ تزايد احلِ ماض Acidosis؛ زيادة زمن التخثر Clotting؛ الذهول Stupor؛ نقص التروية القلبية   Myocardial ischaemiaوتبدأ معه أزمات الرجفان األذيني Attacks.of atrial fibrillation
عند ازدياد هبط احلرارة يفقد املريض وعيه ،ويتفاقم خمود القلب   Bradycardiaوالتنفس
 ،Bradypnoeaويفشل إدرار الكلى ،ويحصل رجفان بطيني    Ventricular fibrillationمقاوم
لعملية إزالة الرجفان  .Defibrillationقد يبدو أن املريض قد مات ،إذ يختفي النبض املجسوس
كما تقف ضربات القلب ،وتتوسع حدقة  Dilated pupilsالعينني .يجب االستمرار فـي إعادة
التدفئة حتى تصل درجة حرارة اجلسم إلى ˚33س قبل التم ّكن من إعالن الوفاة.
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حاالت اخلطورة املرتفعة
جند فـي عداد املرضى املع ّرضني لهبط احلرارة إثر الرضوح ك َّل من:

أصيب بإصابات شديدة وتأخر إخالؤه إلى املشفى تأخيراً طوي ً
ال؛

انحبس حتت األنقاض (زلزال ،انهيار املباني بسبب االنفجار ،الخ ).وتع ّرض بالتالي للبيئة بدون التمكن
من اتخاذ إجراءات حماية طوال فترة ال بأس بها؛
أصيب بحروق كبيرة وعميقة؛
أصيب بصدمة نزفـية عوجلت بكميات كبيرة من التروية الوريدية القريبة من درجة حرارة الغرفة ،أو
نُقل إليهم دم بارد (يُح َفظ الدم حوالي درجة  ˚4س ويعادل إعطاؤه عملية صرف حرارة تسحب كميات
كبيرة من حرارة اجلسم)؛
خضع لعملية فتح البطن   Laparotomyطويلة واسعة ،أو لعملية فتح الصدر  ،Thoracotomyفـي
وأخصائي التخدير بينما ميوت املريض؛
غرف عمليات مك ّيفة الهواء :يرتاح اجل ّراح
ّ

أصيب بأمراض مزمنة يشارك فـيها االستقالب أو إدمان الكحول أو فرط تناول األدوية؛
صغار السن وكبار السن بشكل عام.
يرجى االنتباه:

يعود عد ٌد من عوامل اخلطورة املذكورة إلى املريض املعني ،بينما ينشأ عد ٌد آخر عن املعاجلة التي تلقاها.
التدبير
يبدأ العالج بتدابير وقائية فعالة إ ّبان اإلسعاف األولي واإلخالء :يجب أن يبقى املريض دافئاً! يجب
حماية املريض من البرد والريح ،ونزع املالبس املبللة عنه ،وتغطيته ببطانية أو مالءة جافة ،حتى فـي
املناخات املدارية.
فـي املشفى ،يجب االستمرار بالتدابير الوقائية الف ّعالة :احلفاظ على درجة حرارة معتدلة فـي غرفة
اإلسعاف (˚28س للبالغ) ،وبعد خلع مالبس املريض وفحصه والشروع بإجراءات اإلنعاش يجب تغطيته
ببطانية .للمصابني بإصابات جسيمة ،يجب اتخاذ تدابير بيئية إضافـية .فـي غرفة العمليات ،يجب
إطفاء مكيفات الهواء (وتدفئة غرفة العمليات عند الضرورة) ،كما يجب تفادي إطالة م ّدة التماس
بأغطية جراحية مبلّلة .يجب تفادي تقليل قيمة هذه الظاهرة األخيرة :فـي بادئ العملية ،يكون املريض
جافاً ودافئاً ثم يصبح مبت ً
ال وتنخفض درجة حرارته فـي النهاية.
إن ارجتاف  Shiveringاملريض على طاولة العمليات عالمة حتذيرية واضحة.
حتت تأثير التخدير املرخي للعضالت ،تنعدم إمكانية ارجتاف املريض ويتع ّرض خلطر محدق.
مبا أن ما يقارب 20۔ %30من ضياع حرارة اجلسم يحدث عبر الرأس والعنق ،تولى األولوية
للحفاظ على حرارة هذه األجزاء (مث ً
ال :لف الرأس بقطعة قماش أو مبنشفة جافة وتثبيتها
بكيس بالستيك طوال العملية) .كما ميكن لف سائر أجزاء اجلسم ،باستثناء موقع إجراء
اجلراحة ،بقطع قماش جافة وتثبيتها بأكياس بالستيك للحفاظ على احلرارة .يجب استخدام
محلول ملحي دافئ عند غسل البريتوان أو ا ُ
جلنُب  .Peritoneal or pleural lavageيجب السعي
إلى تقصير وقت العملية اجلراحية قدر اإلمكان ،فالبطن أو الصدر املفتوح يعني حتماً ضياع
حرارة اجلسم ،التي تعادل باخلطورة ،فـي هذه املرحلة ،خطورة الضياع الدموي.
يجب ترطيب األوكسجني املعطى (باستخدام ّ
مرشح يبادل احلرارة والرطوبة  HMEإن تو ّفر) -
كما يجب تدفئة السوائل الوريدية والدم املنقول .ميكن تدفئة السوائل والدم بوضعها فـي حوض
ماء ساخن مريح لغطس املرفق.
١٨

يجب اعتماد كافة هذه اإلجراءات البسيطة ،التي ال تتطلب ُمع ّدات
متطورة ،مبثابة إجراءات معيارية مطبقّة فـي عالج كافة مرضى
اجلراحة ،السيما املصاب منهم برضوح.
ال تقتصر هذه اإلجراءات البسيطة على الوقاية من هبط احلرارة فحسب ،بل يساهم تطبيقها
الباكر فـي عالج حالة املريض.
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عند استخدام منهج حسم الضرر ،أو إن ظهرت بعد اجلراحة عالمات هبط احلرارة فـي حالة
رضح جسيمة ،يجب أن يشمل اإلنعاش تدفئ ًة مركزية داخلية فعالة للمريض بواسطة:

 غسل املعدة وغسل القولون واملثانة   Gastric, colonic and bladder lavageباستخدام املاء الدافئ(37۔˚39س).

 اإلرواء املستمر  Continued perfusionبالسوائل الوريدية الدافئة.تتو ّفر تقنيات أكثر تطوراً مما ذكرنا ،مبا فـيها دوران الدم خارج اجلسم ،غسل اجلنب والبريتوان
 Peritoneal and pleural lavageفـي وحدة العناية املشددة  ،ICUإال أن معظم املرضى سيستفيد
من هذه اإلجراءات الوقائية الف ّعالة البسيطة وغير املكلفة.
ميكن استكمال اجلراحة النهائية ملرضى املرحلة األولى من هبط احلرارة ،بينما تقتصر معاجلة
مرضى املرحلة الثانية على إجراء جراحة حسم الضرر فقط .إن وصل املريض إلى املرحلة
ال لتدفئة املريض قلي ً
الثالثة أو الرابعة ،ميكن إرجاء جراحة حسم الضرر قلي ً
ال قبل فتح البريتوان
  Peritoneumأو اجلنب  ،Pleuraلكن يعتمد هذا القرار على الظروف اخلاصة بكل مريض
وعلى استقرار تط ّور متغ ّيرات دمه .ونذ ّكر م ّر ًة أخرى :تندر جناة املريض النازف الذي يعاني من
رضح ومن هبوط درجة حرارته املركزية دون ˚32س مهما كانت اجلراحة جيدة.
ٍ
قابلية التطبيق

نوع التدابير

اإلجراءات

التدابير املعيارية

تدفئة خارجية منفعلة (بيئة دافئة ،بطانيات وأغطية) التدابير املعيارية قابلة للتطبيق
فـي كافة املراحل واألوقات
 +سوائل وريدية دافئة  +أوكسجني دافئ ومرطب
مناسب خصيص ًا لوحدة العناية
املركزة /غرفة اإلسعاف

الفعالة
التدفئة اخلارجية ّ

سخان بيئي
البطانيات الكهربائية ّ

الفعالة إ ّبان العمل
التدفئة الداخلية ّ

يجب اعتماد هذا اإلجراء بني
إرواء اجلوف اجلنبي /البريتواني
 Irrigation of pleural / peritoneal cavityاإلجراءات اجلراحية املعيارية
باحمللول امللحي الدافئ أثناء اجلراحة

اجلراحي
الفعالة بعد العمل
التدفئة الداخلية ّ

الغسيل الدافئ للمعدة ،القولون ،واملثانة

اجلراحي

Warm gastric
colonic and bladder lavage /

مناسب بشكل خاص لوحدة
العناية املركزة

الغسيل الدافئ للجنب /البريتوان
إن كان ممكن ًا
Warm pleural/ peritoneal lavage

اجلدول  2-18ملخص تدبير هبط احلرارة لدى املصابني برضوح

٢-٢-١٨

احلماض Acidosis
ِ

كما ذكرنا سابقاً ،تؤدي الصدمة إلى خفض تروية   Hypoperfusionاألنسجة ونقص أكسجتها
  Hypoxiaوينشأ عن ذلك ارتفاع االستقالب الالهوائي  .Anaerobic metabolismيتراكب هذا
احلِ ماض  Acidosisمع تأثيرات هبط احلرارة  .Hypothermiaإن أفضل وسيلة ملقاومة ذلك هي
اإلنعاش الكامل والسعي إلعادة استقرار املتغ ّيرات الدموية فـي مريض دافئ مع تأمني تروية
جيدة لألنسجة .يع ّرض للخطر استخدام بيكربونات الصوديوم    Sodium bicarbonateفـي
الوريد ويتطلب مراقبة معقّدة.

 ٣-٢-١٨االعتالل اخلثري احلاد إثر الرضوح
Acute coagulopathy associated with trauma

يكثر حصول االعتالل اخلثري إثر الرضوح خالفاً للرأي السائد ،وينشأ عن تراكب عوامل داخلية
وخارجية .تشمل أهم العوامل الداخلية:
 أذية نسيجية واسعة حت ِّرر عوامل نسيجية تؤدي إلى اعتالل خثري استهالكي Consumption(  coagulopathyمع نقص فـي عدد الصفيحات  )Plateletوإلى فرط حتلّل الفيبرين   Fibrinolysis
وتنشيط ِشالل التهابي Inflammatory cascade؛
 تنشيط ِالشالل االلتهابي البروتيني املتفاعل C-reactive protein inflammatory cascade
املستقل عن حت ّرر العوامل النسيجية ،وتنحصر أسبابه فـي حالة الصدمة وفـي نقص التروية
  Hypoperfusionالنسيجية؛
 تر ّقق الدم   Haemodilutionالناجم عن حتريك سوائل خارج األوعية فـي إطار استجابة استتبابيةللصدمة؛
 نقص تركيز الكالسيوم فـي شكليه الكلي واأليوني Ionized؛ تأثيرات تفاقم هبط احلرارة   Hypothermiaواحلِ ماض .Acidosisيبدو أن شدة االعتالل اخلثري  Coagulopathyتوازي شدة اإلصابة والصدمة.
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بعض العوامل الهامة التي تؤدي إلى اعتالل خثري إثر الرضوح:
 الضرر النسيجي نقص التروية   Hypoperfusionالناجم عن الصدمة وتر ّقق الدم     الناجم عن اإلرقاء Homeostatic haemodilution
 هبط احلرارة Hypothermia احلِ ماض Acidosis االلتهاب Inflammation ترقيق الدم عالجيا ً Therapeutic haemodilutionعند اإلنعاش   بالسوائل الوريدية
هنالك أيضاً عد ٌد من العوامل خارجية املنشأ .إذ يكثر ازدياد ح ّدة االعتالل اخلثري
 Coagulopathyبالذات فـي املمارسة السريرية فـي إطار «دارة دموية خبيثة   Bloody vicious ٤
ُشدد معاجلة الصدمة النزفية باستخدام كميات كبيرة من السوائل الوريدية (غير
 .»cycleت َّ
مدفأة) فتؤدي إلى فرط ترقيق الدم  ،Haemodilutionوإلى نقل كميات من الدم احملفوظ أو
من خاليا الدم احلمراء املك ّدسة ( Packed RBCsغير مدفأة) فـي محاولة احلفاظ على ضغط
الدم (انظر الفصل الثامن) ،وتؤدي كافة تلك العمليات إلى تأثير سلبي على شالل التخثر
 Coagulation cascadeمما يس ّبب املزيد من النزف .يستمر ارتفاع زمن النزف Bleeding time
والتخثر   Coagulation timeعلى الرغم من التعويض الكافـي للدم والبالزما والصفيحات إذا
بقيت درجة حرارة املريض منخفضة.
كما يجب أال ننسى أن احمللول املضاد للتخثر املستخدم فـي حفظ الدم ،وعملية تبريد الدم
احملفوظ ومكوناته ،تؤثر مع مرور الزمن تأثيرات فـيزيولوجية كبيرة على خواص الدم املنقول،
أهمها عجز كبير فـي توفـير األوكسجني لألنسجة بسبب نقص كمية  3،2دي فوسفوغليسيرات   
 )DPG( 2,3 Diphosphoglycerateوبسبب انخفاض حيوية اخلاليا احلمراء إثر نقص
األدينوزين ثالثي الفوسفات Adenosine triphosphateت(   .)ATPال تساهم هذه التأثيرات
فـي التغلب على نقص أكسجة   Hypoxiaاألنسجة الباكر على الرغم من زيادة الهيموغلوبني
 .Haemoglobinإضافة إلى ذلك ،يحدث استقالب بطيء لغلوكوز الدم املخزون برفقة إنتاج
الكتات   Lactateوهبوط فـي درجة الباهاء  PHمما يفاقم ح ّدة احلِ ماض .Acidosis
رجح أن نقل الدم الدافئ الكامل الطازج أفضل عالج .وكما ذكرنا مراراً فـي هذا الكتاب ،فـي
يُ َّ
حاالت العمل مبوارد محدودة ،تكثر الظروف التي تقتصر فـيها اإلمكانيات على ذلك احلل .إن
كثر عدد املتبرعني (العائلة واألصدقاء) أمكن جمع حجم احتياطي صغير من الدم.

فضل فحص الدم الكامل ونقله قبل انقضاء ساعة واحدة على حتصيله .فـي ممارسة اللجنة
يُ ّ
خصص الدم الطازج للحاالت التالية:
الدولية يُ ّ
 نزيف جسيم ترفقه بوادر االعتالل اخلثري   Coagulopathyوهبط احلرارة Hypothermia؛ -الصدمة اإلنتانية Septic shock؛

 -لسعات األفاعي التي يرفقها حتلّل الدم Haemolysis؛

 االنصمام بالسائل السلوي .Amniotic fluid embolismيجب إعطاء الكالسيوم  Calciumالوريدي بشكل منفصل ،كما يجب إضافة ما ال يقل عن أمبولة
كالسيوم  Calciumإلى كل وحدتني من الدم املنقول.

ممن أصيب بإصابات جسيمة فـي
يصيب االعتالل اخلثري  Coagulopathyأيضاً العديد ّ
الرأس ،ويُح ّبذ تطبيق إجراءات حسم الضرر  Damage controlعلى إصابات معظم أجهزة
اجلسم .يشمل اجلزء الثاني من هذا الكتاب مالحظات ق ّيمة فـي حتليل إصابات احلرب على
مختلف املناطق التشريحية.

-٤

Kashuk J, Moore EE, Milikan JS, Moore JB. Major abdominal vascular trauma – a unified approach. J
Trauma 1982; 22: 672 – 679
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االختصارات
ABCDE Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment/Exposure
APM Anti-personnel mine
ARDS Acute respiratory distress syndrome
ATM Anti-tank mine
ATP Adenosine triphosphate
AVPU Alert, Voice responsive, Pain responsive, Unresponsive
)BID Bis in die (twice a day
CFR Case fatality rate
CPD-A Citrate – phosphate – dextrose – adenine
CRO Carded for record only
CT Computerized tomography

 التعرض/ البيئة، العجز، الدوران، التنفس،مجرى الهواء
لغم مضاد لألفراد
متالزمة الشدة التنفسية احلادة
 املركبات/لغم مضاد للدبابات
أدينوذين ثالثي الفوسفات
 غير مستجيب، استجابة لأللم، استجابة للصوت،تنبيه
مرتني يومي ًا
معدل وفيات احلاالت
سيترات – فوسفات – ديكستروز – أدنني
مت توثيق بيانته على بطاقة للتسجيل فقط
التصوير املقطعي احملوسب

DOA Dead on arrival

متوفـي عند الوصول

DOW Died of wounds

متوفـي بسبب جراحه

DPC Delayed primary closure

األغالق البدئي األجل

2,3-DPG 2,3-diphosphoglycerate
EK Kinetic energy
EK EXP Kinetic energy actually expended, transferred or dissipated
ECG Electrocardiogram
EDTA Ethylene diamine tetra-acetic acid
EEG Electroencephalogram
ER Emergency (reception) room
FAP First-aid post
FMJ Full metal jacket

 – ثنائي فوسفو غليسيرات2،3
الطاقة احلركية
 املنقولة أو املبددة،الطاقة احلركية املنتشرة فعليا
تخطيط القلب الكهربائي
حمض إيتيلني ديامني ثالثي األسيتيك
تخطيط الدماغ الكهربائي
) غرفة الطوارئ ( االستقبال
نقطة اإلسعاف االولي
مغلفة معدنيا بشكل كامل

FST Field surgical team

الفريق اجلراحي امليداني

GC Geneva Convention

اتفاقية جينيف

GCS Glasgow coma scale
GSW Gunshot wound
H.E.L.P. Health emergencies in large populations

مقياس غالسكو للغيبوبة
جرح طلق ناري
الطوارئ الصحية فـي التجمعات البشرية الكبيرة

HIV/AIDS Human immunodeficiency virus / Acquired immunodeficiency Syndrome  متالزمة نقص املناعة املكتسبة/فيروس نقص املناعة البشري
)HME Heat and moisture exchange (filter
HN Head nurse
ICRC International Committee of the Red Cross
ICU Intensive care unit
IED Improvised explosive device
IHL International humanitarian law

) تبادل الرطوبة و احلرارة ( االرتشاح
رئيسة التمريض
اللجنة الدولية للصليب األحمر
وحدة العناية املشددة
األجهزة املتفجرة املطورة ذاتيا
القانون الدولي اإلنساني
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اختصارات

i.m. Intramuscular

ضمن العضل

i.v. Intravenous

ضمن الوريد

IU International unit

وحدة دولية

KIA Killed in action

توفـي فـي امليدان

LF Low frequency

قليل التكرار

mEq Milliequivalents

ميلي مكافئ

MIU Million international units

مليون وحدة دولية

MoPH Ministry of Public Health

وزارة الصحة العامة

MRSA Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
)MSF Médecins sans frontières (Doctors Without Borders
NATO North Atlantic Treaty Organization
NGO Non-governmental organization
NSAID Non-steroidal anti-inflammatory drug
OPCW Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
OPD Outpatient department
ORS Oral rehydration salts

العنقوديات املذهبة املقاومة للميثيثلني
أطباء بال حدود
منظمة حلف شمال األطلسي
منظمة غير حكومية
دواء مضاد التهاب غير ستيروئيدي
منظمة منع األسلحة الكيميائية
) قسم املرضى اخلارجيني ( العيادات اخلارجية
أمالح االماهة الفموية

OT Operating theatre

غرفة العمليات

POP Plaster of Paris

جبس باريس

POW Prisoner of war

سجني احلرب

)PRN Pro re nata (whenever necessary

عند الضرورة

PT Prothrombin time
PTT Partial thromboplastin time
)QID Quater in die (4 times per day
RBC Red blood cell
RC/RC Red Cross/ Red Crescent
RCWS Red Cross Wound Score
RTD Returned to duty
SJ Semi-jacketed
SSG Split-skin grafts
TBSA Total body surface area

زمن البروثرومبني
زمن الثرومبوبالستني اجلزئي
أربع مرات يوميا
خاليا الدم احلمراء
 الهالل األحمر/الصليب األحمر
مجموع نقاط الصليب األحمر للجروح
عائد إلى العمل
 شبه مغلفة/نصف
الطعوم اجللدية املشطورة
مساحة سطح اجلسم الكلية

)TID Ter in die (3 times per day

ثالث مرات يوميا

TNM Tumour, node, metastasis

 النقائل، العقد،الورم

TO Triage officer
TTL Triage team leader
UN United Nations
UNPROFOR – IFOR United Nations Protection Force – (NATO) Implementation Force
UXO Unexploded ordnance
WDMET Wound Data and Munitions Effectiveness Team
WHO World Health Organization
WIA Wounded in action
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مسؤول الفرز
رئيس فريق الفرز
األمم املتحدة
قوات حماية األمم املتحدة – القوة العاملة
النبائض الغير منفجرة
فريق تفعيل قاعدة بيانات جروح الذخائر
منظمة الصحة العاملية
جرح فـي امليدان
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مهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر وعملها
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة مستقلة ومحايدة وغير متحيزة ،تؤدي مه ّمة إنسانية بحتة تتمثل
فـي حماية أراوح وكرامة ضحايا احلرب والعنف الداخلي وتقدمي املساعدة لهم.
وتسعى اللجنة الدولية إلى تفادي املعاناة عن طريق نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني ومبادئ
اإلنسانية العاملية.
أنشئت اللجنة الدولية للصليب األحمر عام  1863وهي املصدر الذي انبثقت عنه اتفاقيات جنيف
واحلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر .وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها
احلركة فـي حاالت النزاعات املسلّحة وحاالت العنف األخرى.
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