
  
  

 اصابة بالبطن
هل قانون احتمالية1   وجود اصابة   بدون التهاب بريتوني 

بالبطن  باالشعة المقطعية يرجح  
 ?عمل اشعة مقطعية 

 ال
مللي لكل   20

كجم محلول  
ملح او محلول  

 رينجر
 

 نعم

الجراح وجود نزيف قائم او   يعتقدهل  ال نعم
 حديث الظهور 

سريرية  عالمات حيوية واستمرار وجود 
او النزيف بعد محلول   (الصدمة)   للهبوط

 الملح ومحلول رينجر 

اشعة مقطعية  
 علي البطن 

االصابات   عالج
 االخري 

اصابة من   نعم
الدرجة الثالثة او  

 اعلي

اشعة مقطعية  
 علي البطن 

 ال
 نعم

نقل كرات دم  
  20-10حمراء  

 ال مللي لكل كجم 

كدمة لجدار البطن او  
تجمع سوائل داخلية  

في االشعة   بالبطن
 المقطعية  ؟ 

داخل البطن او خروج   جليل نزيف 
 للصبغة خارج االوعية الدموية  

 نعم
حدوث متكرر لهبوط  
  بضغط الدم او هبوط 

مستمر (صدمة)  
 ال

 ال
اشعة مقطعية  
 علي البطن 

صعوبة الوصول  
للرعاية الالزمة او  

او االتصال  االنتقال  
 ال نعم نعم

 2a,bنعم 
حجز داخل  
الرعاية المركزة  
 (العناية الفائقة) 

 ال

نسبة الهيموجلوبين  
جم لكل    7اعلي من   

 عشر اللتر لمدة يوم ؟ 

الحجز خارج الرعاية المركزة (العناية  
ساعة   18الفائقة لمدة    
ل ساعتين قياس العالمات الحيوية ك 

 اربع مرات ثم كل  4 ساعات 3  
 القيام من السرير متي تحمل 

 نعم

 ال

  30- 10نقل كرات دم حمراء 
 2bمللي لكل جم 

 ال
 نعم

الخروج للمنزل  
 اذا

  

مللي لكل جم كرات دم   40تم اعطاء اكثر من 
 حمراء او اكثر من اربع وحدات كرات دم حمراء ؟ 

1.2معادل الصدمة اقل من    
لديه قابلية  للطعام الشراب ووجو الم قليل  

 بالبطن

نسبة الهيموجلوبين  
جم لكل   7اعلي من 

 عشر اللتر 
 و

 ال

  اعطاء تعليمات الخروج المطلوبة 
ب درجة  لكل مريض علي حس

 اصابته
 

استقرار العالمات الحيوية لمدة  
 يوم  ؟ 

 نعم

فشل في  
لوغاريتم 
(بروتوكول)   

 العالج التحفظي 
1PECARN or PedSRC  شبكات بحثية مثل  حتماليةقانون ا  
2a  االخذ في االعتبار االسباب االخري (اصابة الراس  

ودكاك قلبي ونزيف بالحوض)  سترواح الصدر الضاغطا   
 
2b بروتوكول نقل الدم الجسيمتفعيل      

3 يوجد حاجة روتينية لقياس نسبة الهيموجلوبين بعد االصابة   ال    
 اال اذا استدعي ذلك بعد قياس العالمات الحيوية او الفحص
 المرضي الغير مستقرين يجب نقلهم الي الرعاية المركزة 

عالج تحفظي  
حسب حكم  
 الجراح المعالج  

عمل اشعة تداخلية : حقن  
صبغة في االوعية الدموعية  

الحقن  مع احتمالية  

 تدخل جراحي 

 
لالطفال بالكبد والطحال صابات الكليلة (الغير حادة) اال ارشادات اتوماك   v12.0(cc) 

و   دولي 4.0 تجاري  غير -  الُمصنَّف المساهم اإلبداعي شتركالم بموجب مرخص  العمل هذا  
من بإذن اإلصدار  هذا  استخدام تم. التجاري غير لالستخدام إنتاجها إعادة أو تكييفها يمكن  ATOMAC 


