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املقدمة

ُيعد طب احلاالت احلرجة أو طب العناية املركزة أحد فروع الطب احلديثة وهو 
احلالة  ذوي  للمرضى  املصابة  اجلسم  ألعضاء  أو  للحياة،  متقدم  دعــم  بتقدمي  معني 
الصحية احلرجة، وتعتبر العناية املركزة وحدة مهمة لرعاية املرضى الذين يعانون من 
أمراض خطيرة، حيث تتكون من فريق طبي متكامل، برئاسة طبيب متخصص إضافة 
إلى ممرضة وطبيب للعالج الطبيعي، واختصاصي للتخدير، كل هؤالء يوجدون ملراقبة 
حالة املريض ساعة دخوله املستشفى وحتى مغادرته... عن هذا املوضوع مت تأليف كتاب 

»وحدة العناية املركزة«.
ووحدة العناية املركزة هي تلك الوحدة التي تستدعي دخول املريض الذي يعاني من 
احلاالت اخلطيرة فيها مثل قصور القلب، حوادث السيارات ـــ فرط ضغط الدم املفاجئ، 
الربو احلاد، السكتة القلبية، ارتفاع مستوى السكر احلاد ـــ مضاعفات العمليات وغيرها 
من احلاالت ذات االختطار العالي. ويتوقف دخول املريض إلى وحدة العناية املركزة بناًء 
على إجراءات محددة، حيث يتم إجراء حتاليل واستقصاءات الزمة لتحديد مدى احتياج 
احلالة لدخولها إلى وحدة العناية املركزة. وفي هذا الكتاب يتم شرح كل ما هو مفيد 

ونافع عن هذا املوضوع.
بسلسلة  واملهتمني  القّراء  الكتاب جميع  هذا  قدمناه من خالل  ما  كل  يفيد  أن  نأمل 
الوعي  النفع على اجلميع ويتحقق نشر  ليعم  التي تصدر بصورة دوريــة،  الثقافة الصحية 

الصحي. 
والله ولي التوفيق،،

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
 األمني العام

مركز تعريب العلوم الصحية
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التمهيد

الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
 األمني العام املساعد 

مركز تعريب العلوم الصحية

يعتبر طب احلاالت احلرجة من أكثر فروع الطب استهالكًا للموارد وارتفاعًا لتكلفة 
العالج، ومن أكثرها اعتمادًا على التقنيات احلديثة، ويهتم أطباء وحدة العناية املركزة مبتابعة 
أجهزة اجلسم الرئيسية، واملرضى الذين يحتاجون إلى العناية املركزة عادة ما يكونون ذوي 
حالة صحية حرجة للغاية، مما تتطلب احلالة مراقبة ودعمًا واستقرار أجهزة اجلسم املهمة 

الستمرار احلياة.
ُيقسم الكتاب الذي بني أيدينا إلى خمسة فصول، حيث يبدأ الفصل األول بتعريف 
طب احلاالت احلرجة ومقدمة عن وحدة العناية املركزة، ويتحدث الفصل الثاني عن األجهزة 
املستمرة  واملالحظة  املراقبة  عملية  وتتم  العناية،  وحــدة  داخــل  املستخدمة  املتعددة  املعقدة 
حلاالت املرضى عن طريق استخدام تلك األجهزة التي تقوم مبراقبة وظائف األعضاء بشكل 
الذين  احلرجة  احلــاالت  مرضى  ونوعية  طبيعة  الثالث  الفصل  يشرح  ثم  ودوري،  مستمر 
الطبي  للفريق  الرابع  الفصل  ويعرض  املركزة،  العناية  وحدة  إلى  الدخول  حالتهم  تستلزم 
وطاقم العاملني، وكيفية مباشرة أدوارهم داخل وحدة العناية املركزة، وُيختتم الكتاب بفصله  
للسماح بخروج املرضى من وحدة  توافرها  الالزم  املعايير والشروط  الذي يضع  اخلامس 

العناية املركزة.
نأمل أن يكون ما قدمناه في هذا الكتاب إضافة جديدة لقّراء سلسلة الثقافة الصحية، 
واملهتمني بالتعريب، وأن نكون قد وفقنا فيما عرضناه من شرح مبسط لهذا املوضوع الهام.

والله ولي التوفيق،،
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املؤلف في سطور 

�  د. عادل محمد السيسي

ـــ مصري اجلنسية، من مواليد دولة الكويت عام 1975.
ـــ حاصل على بكالوريوس الطب واجلراحة ـــ كلية الطب ـــ جامعة القاهرة ــــ عام 1999.

ـــ حاصل على شهادة املاجستير في طب احلاالت احلرجة ــ كلية الطب ــ جامعة القاهرة ــ 
عام 2006.

ــ جامعة    الطب  كلية  ــ  احلاالت احلرجة  في طب  الدكتوراه  درجة  على  ـــ حاصل 
القاهرة ـــ عام 2011.

جامعة  ـــ  الطب  كلية  ـــ  احلرجة  احلاالت  طب  قسم  في  مدرس  ـــ  التدريس  هيئة  ـــ عضو 
القاهرة.

ـــ عضو ومدرس بجمعية القلب األمريكية لتدريب وتدريس دورات إنعاش القلب األساسية 
واملتقدمة.

ــ دولة اإلمارات  ــ دبيـ  ــ املستشفى الدولي احلديثـ  ـــ يعمل حاليًا رئيس قسم العناية املركزةـ 
العربية املتحدة.
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مقدمة املؤلف

                        د/ عادل محمد السيسي

طب العناية املركزة هو أحد فروع الطب احلديثة الذي يتناول الرعاية الصحية متعددة 
تهدد  التي  والطارئة  احلادة  الطبية  احلاالت  )مثل  احلرجة  احلاالت  ملرضى  التخصصات 
احلياة ـــ اإلصابات البالغة واحلرجة ـــ ما بعد العمليات اجلراحية الكبرى مثل جراحات املخ 
واألعصاب وعمليات القلب املفتوح(. وميارس طب احلاالت احلرجة أطباء متخصصون في 

مجال العناية املركزة.  
يساعد هؤالء األطباء فريق عمل كبير وضخم يضم طاقمًا من العاملني في تخصصات 
ومجاالت عدة )مثل التمريض ـــ مساعدي التمريض ـــ طاقم العالج الطبيعي ـــ طاقم الصيدلية 
ــ عّمال النظافة(  ــ املهندسني وفنيي الهندسة الطبيةـ  ـــ فريق مكافحة العدوىـ ــ مسؤولي التغذيةـ 
ليعمل كل هؤالء في تنسيق وتعاون مع بعضهم البعض لتقدمي خدمة صحية عالية اجلودة 

لهؤالء املرضى ذوي احلاالت احلرجة واملعقدة. 
إن طب العناية املركزة هو تخصص حديث نسبيًا إذا ما قورن بالتخصصات الطبية 
األخرى، حيث مت افتتاح أول وحدة متخصصة للعناية املركزة في أوروبا )وحتديدًا في مدينة 
كوبنهاجن بالدامنارك( في أوائل اخلمسينيات من القرن املاضي وانتشرت سريعًا في عدة 
سنوات لتصل إلى باقي الدول األوروبية وأمريكا الشمالية، وكان هناك ما يقرب من وجود 
5000 وحدة عناية مركزة في الواليات املتحدة األمريكية في أواخر تسعينيات القرن املاضي.             

زة عند مقارنتها بالقسم الداخلي للمستشفى يتمثل في  وأهم ما مييز وحدة العناية املركَّ
أن عدد املمرضني إلى املرضى بنسبة 1:1، ولكن للمرضى ذوي احلاالت املستقرة نسبيًا من 
املمكن أن ترتفع النسبة إلى 1:2 أو 1:3، بينما املرضى ذوو احلاالت غير املستقرة قد ترتفع 
النسبة إلى ممرضني اثنني لكل مريض 2:1. وتعتبر هذه النسبة عالية جدًا مقارنة باألجنحة 
العادية حيث متوسط املمرضني هو ممرض لكل 4 أو 5 مرضى 1:4 أو 1:5. وما مييز وحدة 
استخدام  وأخيرًا  واملعقدة،  املستمرة  واملراقبة  الرصد  أجهزة  توافر  أيضًا  املركزة  العناية 
العالج الدوائي مبعدل ضخ وتنقيط دقيق للغاية )مثل األدوية املنشطة للقلب والقابضة لألوعية 
الدموية( واستخدام األجهزة امليكانيكية املعقدة )مثل جهاز التنفس الصناعي( لدعم استقرار 

وظائف أجهزة اجلسم املتعددة الستمرار احلياة. 
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الفصل األول
تعريف طب احلاالت احلرجة

ومقدمة عن وحدة العناية املركزة

أو طب  احل��االت احلرجة  إن طب 
الفائقة  العناية  طب  أو  املركزة  العناية 
هو أحد فروع الطب احلديثة وهو معنّي 
ألعضاء  أو  للحياة،  متقدم  دعم  بتقدمي 
احلالة  ذوي  للمرضى  املصابة  اجلسم 
الصحية احلرجة. ويتم ذلك داخل وحدة 
ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة. وي��ع��د ط��ب احل���االت 
احلرجة مبفهومه احلديث من أحد أحدث 
فروع الطب نشأًة، وهو بصفة عامة أكثر 
فروع الطب استهالكًا للموارد وارتفاعًا 
لتكلفة العالج ومن أكثرها اعتمادًا على 

التقنيات احلديثة.
أو   )Intensive Care Unit; ICU( الفائقة  أو  احلرجة  أو  املركزة  العناية  وح��دة  إن 
)Critical Care Unit; CCU( هي جناح خاص في املستشفى يقّدم أقصى أنواع الرعاية 
لكل  مم��رض  )أي   )1:1( تساوي  املرضى  إل��ى  املمرضني  بنسبة  ويتميز  املمكنة،  الصحية 
واخلطيرة،  احلرجة  احلاالت  أصحاب  للمرضى  املركزة  العناية  أسرة  وتخصص  مريض(. 

حيث يتوافر بها كادر طبي وأجهزة اإلنعاش حلني احلاجة لها.

نبذة تاريخية:
مت إنشاء أول وحدة متطورة لرعاية املرضى ذوي احلاالت احلرجة عام 1953 بواسطة 
بيورن إبسني )Bjørn Ibsen( في كوبنهاجن. وفي ستينيات القرن املاضي انتشرت فكرة 
إنشاء وحدات عناية مركزة لرعاية مرضى اجللطة القلبية. ولكن فكرة أو مفهوم وحدة العناية 
     )Florence Nightingale( نايتينجيل 1854 عندما قامت فلورانس  املركزة يعود إلى عام 
��� رائدة التمريض احلديثة، وعرفت باسم »سيدة املصباح« ��� بتصنيف مرضى حرب القرم إلى 

)الشكل 1(: صورة عامة إلحدى وحدات
العناية املركزة.
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مجموعتني إحداهما تضم املرضى ذوي اإلصابات 
ال��ب��س��ي��ط��ة، واألخ�����رى ت��ض��م م��رض��ى اإلص��اب��ات 
أن  ف��ل��وران��س  استطاعت  الفصل  وب��ه��ذا  البليغة. 
ت��خ��ف��ض ن��س��ب��ة ال���وف���اة ف��ي امل��ج��م��وع��ت��ني. وي��ع��ود 
نتيجة  املركزة احلالية  العناية  التعقيد في وحدات 
لتطور األجهزة الطبية ووسائل دعم احلياة. ولعل 
أهم ما مييز وحدات العناية املركزة هو استخدام 
آالت التنفس الصناعي. فقد بدأ استخدام أجهزة 
 .1896 عام  منذ  اجلراحة  في  الصناعي  التنفس 
لدعم  كوسيلة  واس��ع  بشكل  تستخدم  ل��م  ولكنها 
احلياة إال في عام 1952 أثناء وباء  شلل األطفال.
ومنذ ذلك احلني زاد االهتمام بوحدات العناية 
املركزة خاصًة مع تطور التكنولوجيا الطبية. ففي 
العناية  الطبية لوحدات  1992 قامت اجلمعية  عام 
 )Society of Critical Care Medicine( احلرجة
ب��ال��ت��ع��اون م���ع احت�����اد امل��س��ت��ش��ف��ي��ات األم��ري��ك��ي��ة 

)American Hospital Association( بإحصاء عدد وحدات العناية املركزة، ووجد أن %8 
من مجموع األَسّرة في املستشفيات املرخصة لها في الواليات املتحدة األمريكية مخصصة 

للعناية املركزة.

تصميم الوحدات:
قبل  من  بسهولة  إليها  الوصول  زة ميكن  املركَّ العناية  وح��دة  تكون  أن  املفترض  من   
األقسام األخرى املتواجدة باملستشفى وباألخص بعض األماكن، مثل مسارح العمليات وقسم 
الطوارئ، واملختبرات، وأقسام األشعة والتصوير، ومن املرغوب فيه أن املرضى ذوي احلاالت 
احلرجة يتم تواجدهم في وحدات عناية مركزة منفصلة عن تلك الوحدات التي تقوم برعاية 
مرضى الشرايني التاجية إذ أن هؤالء املرضى ذوو طبيعة خاصة ويحتاجون إلى البيئة الهادئة 
أثناء تلقيهم العالج، وهناك اجتاه عام بأن تساوي مساحة سرير املريض 20 متر مربع وأن 
واملمرضني  لألطباء  كافية  فسحة  تعطي  كي  تقريبًا  مساوية  تخدميية  مساحة  هناك  تكون 

للتحرك بسهولة.
البد من وجود ستائر أو فواصل زجاجية مغطاة بستائر خلصوصية املرضى. ويجب 
أن تكون األرضيات واألسقف لدعم املعدات الثقيلة )البعض قد تزن <1000 كيلو جرام(.  

ويراعى وجود أبواب تسمح ملرور معدات ضخمة فضاًل عن مرور بعض األسّرة الواسعة. 

)الشكل 2(: املمرضة البريطانية فلورنس 
نايتينجيل.
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ي��راع��ى أي��ض��ًا وج����ود ح���وض غسل 
ال��ي��دي��ن م��ع وج����ود ال��ص��اب��ون، وم��وزع��ات 
مطهر وينبغي أن تكون قريبة من كل سرير 
مريض. ويوجد داخل بعض وحدات العناية 
املركزة غرف خاصة التي يطلق عليها أسرة 
احلاالت  لبعض  توافرها  يجب  التي  العزل 
احلرجة )والتي منها حاالت سرطان الدم أو 
بعض أمراض ضعف اجلهاز املناعي أو ما 
بعد حاالت زراعة األعضاء الذين يتناولون 
عقارات مثبطة للجهاز املناعي( ويلزم مراقبة 
الضغط في مقصورات لضمان عزلة فعالة 
وح��دات  تشمل  أن  ويجب  املرضى،  لهؤالء 
إم���دادات  أي��ض��ًا خ��دم��ات  امل��رك��زة  العناية 
لكل  م��أخ��ذًا   28 عن  يقل  )ال  كافية  كهرباء 
س���ري���ر(، م���ع وج����ود إم������دادات ط��اق��ة غير 
أن  ويجب  األساسية.  املعدات  عن  منقطعة 
ت��ك��ون م��ن��اف��ذ األك��س��ج��ني وال���ه���واء ومنافذ 
واملنخفض  ال��ع��ال��ي  ال��ض��غ��ط  ذات  ال��ش��ف��ط 

بجوار كل سرير ومتاحة لالستخدام. 
ل أن تتعرض مناطق أسّرة املرضى إلى ضوء النهار الطبيعي ليكون لدى املرضى  يفضَّ
إلى جانب األطباء واملوظفني العاملني داخل وحدات العناية املركزة منظر خارجي إلعطائهم 
نظم  وتشمل  النفسية.  حالتهم  على  للحفاظ  النهار  من  الليل  ومعرفة  بالتوقيت،  اإلحساس 
االتصاالت داخل وحدات العناية املركزة وجود عدد كاف من الهواتف التي تسمح باالتصال 
الداخلي  االتصال  نظام  جانب  إل��ى  املستشفى  أقسام  لباقي  الداخلي  وأيضًا  اخل��ارج��ي، 
)Intercom system( ملراقبة الدخول إلى الوحدة.كما ينبغي وجود شبكات احلاسب اآللي 
التي متّكن وحدة العناية املركزة من التواصل مع النظام املركزي للمستشفى ونظم اإلدارة، 

واملختبرات، واألشعة، وباقي األقسام.
هناك مناطق أخرى مطلوبة يجب وضعها في عني االعتبار أثناء تخطيط وحدات العناية 
الطبية واحملاليل،  للمستهلكات  املناطق األخرى مساحة تخزين كافية  املركزة، وتشمل هذه 

مكاتب، منطقة املراقبة املركزية وغرف خلع املالبس ودورات املياه. 

الكادر الطبي: 
بطاقم من االستشاريني  م��زودة  املركزة  العناية  وح��دة  أجنحة  تكون  ما  ع��ادة  األطباء: 

واختصاصيي العناية املركزة.

)الشكل 3(: صورة توّضح مكّونات وحدة 
العناية املركزة بشكل عام.
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عدد  يكون  ع��ام  بشكل  املمرضون: 
 ،)1:1( بنسبة  امل��رض��ى  إل��ى  امل��م��رض��ني 
املستقرة  احل����االت  ذوو  امل��رض��ى  ول��ك��ن 
النسبة  ت��رت��ف��ع  أن  امل��م��ك��ن  م���ن  ن��س��ب��ي��ًا 
ذوو  املرضى  بينما   ،)1:3 أو   1:2( إل��ى 
النسبة  ترتفع  قد  املستقرة  غير  احل��االت 
وتعتبر  مريض.  لكل  اثنني  إلى ممرضني 
باألجنحة  مقارنة  جدًا  عالية  النسبة  هذه 
ال��ع��ادي��ة ح��ي��ث م��ت��وس��ط امل��م��رض��ني هو 

ممرض لكل 4 أو 5 مرضى.
اختصاصيو  أخ����رى:  تخصصات 
التغذية،  اختصاصيو  الطبيعي،  العالج 
عالم بالكائنات الدقيقة، فنيو أجهزة طبية. 

أنواع وحدات العناية املركزة: 
مع تطور وتخصص الطب زادت احلاجة إلى وحدات العناية املركزة املتخصصة سواء 

العتالل معني أو فئة عمرية محددة. ومن أنواع وحدات العناية املركزة:
.)Neonatal intensive care unit( وحدات عناية مركزة حلديثي الوالدة ��

.)Pediatric intensive care unit( وحدات عناية مركزة لألطفال ��
.)Coronary care unit( وحدات العناية التاجية ��

.)Surgical intensive care unit( وحدات عناية مركزة للجراحة ���
.)Burn wounds intensive care unit( وحدات عناية مركزة للحروق ����
.)Medical intensive care unit( وحدات عناية مركزة للحاالت الطبية ���

 Neurological intensive care وحدات عناية مركزة حلاالت إصابات املخ واألعصاب ���
.unit

.)Trauma intensive care unit( وحدات عناية مركزة حلاالت احلوادث ���
.)Chest intensive care unit( وحدات عناية مركزة لألمراض الصدرية ����

فكرة العناية املركزة لألمراض الصدرية )الرعاية التنفسية( بدأت مع حدوث وباء شلل 
األطفال في أمريكا في الستينيات من القرن املاضي. كانت حتت مسمى العالج االستنشاقي 
ومع اختراع تقنية التنفس الصناعي، ووجود الدراسات واألبحاث الطبية وتزايد طرق العالج 

(
)

)الشكل 4(: صورة توضح األطباء واملمرضات
في وحدة العناية املركزة.
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لألمراض الصدرية وطرق تقدميها للمرضى نشأت فكرة إيجاد التخصص تدريجيًا عن طريق 
ب��إدارة من ممارسيه، وهو من التخصصات احلديثة  يات إلى أن أصبح مستقاًل  عدة مسمَّ
ًا، والنادرة وقد تقاس جودة العناية في املستشفيات وخاصة أقسام العناية املركزة بعدد  عامليَّ

ممارسي الرعاية التنفسية وكفاءتهم.

تكلفة وحدات العناية املركزة: 
تعتبر وحدات العناية املركزة من أغلى مرافق املستشفيات من حيث التكلفة التشغيلية. 
10% إلى األدوي��ة و15% إلى  60% منها إلى روات��ب املوظفني،  ال��دول يذهب  ففي إح��دى 
املستهلكات واملواد التي تستخدم ملرة واحدة )كاحملارم واإلبر واألنابيب الطبية وهكذا(. وقد 

تختلف كلفة الوحدات على حسب اختصاصها. 

خصائص طب احلاالت احلرجة:
يتميز طب احلاالت احلرجة عن باقي تخصصات الطب باآلتي:

من أكثر فروع الطب من حيث السرعة في التطور وتراكم املعلومات: حيث أصبح من . 1
املفهوم إمكانية إنقاذ حياة عدد كبير من املرضى )كانوا سابقًا يعدون حاالت ميؤوس 
منها( إذا ما مت اعتماد عالجات متطورة، والتدخل لدعم أعضاء اجلسم في الوقت املناسب 
بناء على مراقبة دقيقة ولصيقة لوظائف اجلهاز الدوري القلبي والتنفسي. وبالتالي تبني 

جدوى إنفاق الوقت واملال على هذا املجال وعلى األبحاث في هذا املجال.
الداخلية، وبنك . 2 التشخيصية والصيدلية  التحاليل واألشعات  االعتماد على دعم أقسام 

مع  واملشتريات  واملخازن  اجلراحية  والعمليات  واملناظير  القلبية  القثطرة  ووحدات  الدم 
ضرورة توافر عامل السرعة والدقة، وذلك لسرعة تغيُّر حالة املريض ذي احلالة احلرجة 

وضرورة مواكبة هذا التغيُّر بالتشخيص والعالج الالزمني.
مة وحساسة للغاية وخاصة تلك التي تستخدم . 3 تستخدم داخل العناية املركزة أدوية متقدِّ

كما  الدقيقة،  املراقبة  للغاية وحتت  دقيقة  بجرعات  والقلبية  الدموية  ال��دورة  في  للتحكم 
تستخدم أحدث املضادات احليوية واألدوية املخدرة واملهدئة. ومن املعتاد عالج مريض 

العناية بعشرات األنواع من األدوية في الوقت نفسه.
يتم التركيز داخل الرعاية على مكافحة العدوى، وذلك ملنع نقل العدوى اجلرثومية من . 4

مريض آلخر أو من طاقم العناية للمريض أو العكس، مبا في ذلك القيام بأنواع مختلفة 
من العزل وبخاصة للمرضى ذوي املناعة الضعيفة جدًا.

يتم االهتمام بالتغذية املناسبة مبا في ذلك التغذية عبر األنابيب املوصلة للمعدة أو عبر . 5
الوريد.
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البيئة في وحدات العناية املركزة:
ليس  مخيفًا  وشبحًا  كابوسًا  املستشفيات  داخ��ل  امل��رك��زة  العناية  وح��دات  أصبحت 
للمرضى فحسب، بل امتدت لتشمل أهل املريض، وكذلك العاملني بها من أطباء وهيئة متريض 
وفنيني وخدمات مساندة، وأصبحت في اآلونة األخيرة مكتظة باملرضى مبختلف معاناتهم، 
وتزايدت األمراض املختلفة وخاصة لدى كبار السن وضحايا احلوادث املرورية، وبات البحث 

عن سرير شاغر أمرًا في غاية الصعوبة واملنال.
إن بيئة العناية املركزة بيئة أقل ما توصف بأنها بيئة كئيبة ومخيفة للمرضى وأقاربهم، 
حيث يجدون أنفسهم فجأة وبال مقدمات محاطني بوجوه غريبة وأصوات مزعجة وأجهزة غير 
مألوفة، رغم أن املرضى أحيانًا يكونون غائبني عن الوعي حتت تأثير املرض، أو التخدير أو 
املهدئات، إال أن أقارب املرضى يعانون من إقحامهم املفاجئ في وضع يرون فيه مريضهم 
صعبة  بيئة  املركزة  العناية  فبيئة  بالغموض.  محاطًا  ومستقبله  املختلفة،  باألجهزة  محاطًا 
كل  ومختلفة  متميزة  بيئة  جتعلها  التي  والتأثيرات  اإلحباطات  من  كثير  وفيها  وغامضة 
االختالف عن األقسام األخرى داخل جميع املستشفيات، وهذا االختالف يجعلها تؤثر على 

كل من يتعامل معها سواء كان مريضًا أو قريبًا أو عاماًل.

املشكالت داخل العناية املركزة:
على الرغم أن طبيعة حياة املرضى داخل وحدة العناية املركزة مقيدة ��� بعد الله سبحانه 
وتعالى ��� بأجهزة إلكترونية وتداخالت عالجية معقدة كثيرة لتخفيف آالم وأعباء حدة املرض 
على هؤالء املرضى إال أن العناية املركزة ال تخلو من املشكالت وأهمها التأثير على احلالة 

النفسية للمريض واملرافقني وحتى العاملني فيها.

االعتالل الذهني: 
يعاني املرضى في العناية املركزة وخاصة كبار السن منهم من حدوث اعتالل مفاجئ 
في  واضطراب  واألشخاص،  املكان  معرفة  على  القدرة  عدم  في  يتمّثل  الذهنية  في حالتهم 
التفكير وعدم التركيز وفقدان القدرة على التعامل مع من حولهم بطريقة طبيعية، ويصاحب 
ذلك هذيان وهلوسة وشعور بخوف شديد، وتبدأ هذه األعراض عادة بالظهور في اليوم الثالث 
إلى اليوم السابع، ومثل هذا االضطراب يعود إلى اختالف البيئة على املريض، إضافة إلى 
نقص  مثل  وزيادتها،  األع��راض  تدهور هذه  على  تساعد  أحيانًا  الصحية  املريض  أن حالة 
األكسجني بالدم واضطراب األمالح، والشيء املطمئن أن هذه احلالة عادة ما تختفي تلقائيًا 
عند خروج املريض من العناية املركزة، ورمبا احتاج األمر أحيانًا الستعمال بعض املهدئات 

للسيطرة على احلالة.



- 7 -

الضغوط النفسية:
إن الضغوط النفسية الكبيرة على أقارب املريض مع اخلوف والقلق والشعور بأن شيئًا 
ما سيحدث قد تؤدي إلى فقدان أقاربهم إلى األبد، وال يسلم العاملون في العناية املركزة 
من أطباء وممرضني وفنيني ومساعدي متريض من أثر بيئة العناية املركزة املتوترة، إذ هم 
أيضًا عرضة لإلحباط واالكتئاب عندما يرون احلاالت املستعصية واإلصابات القاتلة تخطف 
األعمار يومًا بعد يوم وخصوصًا من الشباب واألطفال والسبب إصابات احلوادث والسيارات 
ها. وقد يعاني املرضى أنفسهم من الضغوط النفسية  التي استشرى خطرها واستفحل شرَّ
ومشاهدة  لهم  املجاورين  اآلخرين  املرضى  ومالحظة  رؤية  إمكانية  بسبب  الشديد  والتوتر 
أو إج��راء تدخل  الوفاة  أو ح��دوث  لهم من تدهور في حالتهم الصحية  ما ميكن أن يحدث 
جراحي طارئ داخل العناية املركزة، مما يجعلهم في توجس دائم ملا ميكن أن يحدث في أية 
حلظة، ويزداد األمر سوءًا عندما يكون املريض البالغ مجاورًا لطفل في العناية املركزة ولهذا 
يحرص القائمون على العناية املركزة على تخصيص عناية مركزة لألطفال وأخرى للبالغني 
بل وتخصيص عناية مركزة للقلب فقط وأخرى للحوادث وغيرها للحروق. واجلدير بالذكر أن 
طريقة اإلضاءة في العناية املركزة قد تزيد من الضغوط النفسية على املرضى أحيانًا لفقدانهم 
اإلحساس بالليل والنهار، وخاصة عندما تخلو العناية املركزة من النوافذ أو مضاءة بأنوار 

املصابيح الفلورية )الفلورسنت(.

الضوضاء:
ال تخلو العناية املركزة من الضوضاء وخاصة الصادرة من تلك األجهزة املتعددة التي 
متتلئ بها العناية املركزة، ولدرجة يفقد فيها املريض القدرة على االستمتاع بالهدوء أو النوم، 
ويعاني املرضى أيضًا من ضوضاء من نوع خاص وهي الضوضاء الصادرة من مناقشات 

الفريق املعالج.

اجلهود التي تبذل داخل العناية املركزة:
احلرص على التواصل مع املريض للتقليل من حدوث االضطرابات الذهنية في العناية 
املريض  مع  املتواصل  للحديث  التمريض  وهيئة  املعالج  الطبي  الفريق  يلجأ  حيث  املركزة، 
عن املكان املوجود فيه، وسبب وجوده في العناية املركزة وإبالغه عند حتريكه أو إجراء أي 
تدخل عالجي، ويحتاج الفريق املعالج أحيانًا إلى مهارات في قراءة لغة الشفتني أو استعمال 
اإلشارات أو الرسومات أو أحرف كبيرة لتهجئة الكلمات، كل ذلك ملنع تولد الشعور باإلحباط 
لدى املريض عندما يجد نفسه غير قادر على االتصال مبن حوله والتعبير عّما يريده كذلك 
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تكثيف  املركزة على  العناية  العاملون في  يعمد  للمريض، حيث  الراحة  أكبر قدر من  توفير 
أنشطتهم وتدخالتهم العالجية في وقت معني من النهار، مثل سحب الدم من املريض وتغيير 
القثاطير واألنابيب، وتقدمي خدمة االستحمام والعالج الطبيعي ثم إراحة املريض ألكبر قدر 
ن من النوم والراحة إضافة إلى استعمال املهدئات ومسكنات  من الوقت بعد ذلك حتى يتمكَّ
األلم، واستعمال اإلنارة اخلافتة لياًل، وأحيانًا إشعار املريض بقيمة الوقت وذلك بوضع ساعة 
أمامه، كذلك التقليل من الضوضاء بتجنب اإلكثار من املناقشات حول املريض وخاصة أثناء 

الليل.
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الفصل الثاني
األجهزة املعقدة املتعددة التي تستخدم

داخل وحدة العناية املركزة

ت���ع���د وح������دة ال���ع���ن���اي���ة امل�����رك�����زة م����ن أه�����م ال�����وح�����دات ب��امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وأك���ث���ره���ا 
ازدح������ام������ًا، وي���ت���وف���ر ف��ي��ه��ا أح������دث امل�����ع�����دات واألج�����ه�����زة ال���ط���ب���ي���ة ك���م���ا ت��ط��ب��ق ف��ي��ه��ا 
 أح�����دث األس���ال���ي���ب وال���ت���دخ���ات ال��ط��ب��ي��ة ال���ت���ي غ���ال���ب���ًا م���ا ت���ك���ون ع��م��ي��ق��ة وم���ع���ق���دة.. إن
زة عادًة ما يكونون في حالة صحية حرجة للغاية  املرضى الذين يحتاجون إلى العناية املركَّ

مما يتطلب مراقبة ودعم استقرار أجهزة اجلسم املهمة الستمرار احلياة مثل:
أنحاء . 1 لكافة  الدم احململ باألكسجني واملغذيات  الدموية لضمان استمرار تدفق  الدورة 

اجلسم واحلفاظ على ضغط الدم من أي تغّيرات تضرُّ بوظائف األعضاء )فرط ضغط 
الدم / نقص ضغط الدم(.

اجلهاز التنفسي، وذلك لدعم القنوات التنفسية، ووظائف التنفس )مثل استخدام جهاز . 2
التنفس االصطناعي(.

وظائف الكلى وذلك للحماية من وعاج الفشل الكلوي احلاد.. 3
عاج اضطرابات نظم القلب اخلطيرة.. 4
عاج اختال أماح الدم ونسبة احلموضة )الباهاء: pH( في الدم.. 5

زة من تدهور وظائف عدد من أجهزة اجلسم في  وغالبًا ما يعاني مريض العناية املركَّ
الوقت نفسه عند دخوله أو خال تواجده في قسم العناية، فإما أن يكون ذلك بسبب وجود 
عدد من األمراض السابقة، أو حدوث ذلك كمضاعفات لفشل وظائف عضو هام في اجلسم، 

مما يتطّلَّب تدخًا شامًا لدعم وظائف األعضاء وذلك ملنع حدوث مزيد من التدهور.
كما يتم إدخال املرضى بعد اجلراحات الكبرى إلى قسم العناية املركزة، وذلك لعدم 
استقرار حالتهم خال الساعات أو األيام األولى احلاسمة ما بعد العملية )مثل عمليات القلب 

والصدر واجلهاز الهضمي الكبرى وجراحات املخ واألعصاب(.
ولذلك فإن املراقبة املستمرة للمتغّيرات الفيزيولوجية تعتبر ضرورية جدًا ملعظم مرضى 
احلاالت احلرجة بعد إدخالهم وحدة العناية املركزة. وتتم عملية املراقبة واملاحظة املستمرة 
لهذه احلاالت عن طريق استخدام أجهزة تقوم مبراقبة وظائف األعضاء بشكل مستمر ودوري 

وهذه األجهزة تشمل:
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:)Monitor( 1. أجهزة املراقبة
الشرياني  ال��دم  مثل ضغط  عديدة،  متغيرات  رص��د  في  بدورها  األجهزة  ه��ذه  وتقوم 
االختراقي وغير االختراقي وضغوط الدم باألوردة املركزية، والشريان الرئوي وداخل غرف 
القلب املختلفة والنشاط الكهربائي للقلب ونسبة تشبع الدم باألكسجني ومستوى ثاني أكسيد 
الكربون اخلارج مع زفير التنفس، ودرجة حرارة اجلسم  وعدد آخر من املتغّيرات والقياسات 

التي تعتمد على حاجة املريض ومدى تطور أجهزة املراقبة.
وتوجد هذه األجهزة في وحدات العناية املركزة، ووحدات العناية مبرضى القلب وغرف 
العمليات ولها القدرة على مراقبة حالة املريض بالتسجيل والعرض الفوري بصورة مستمرة 
ن الطبيب من التأكد من حالة املريض حلظة بلحظة،  ولفترات طويلة بالتاريخ والساعات ليتمكَّ
واالستجابة بدقة وبصورة فّعالة الحتياجات املريض بالطرق املناسبة حسب ما تستدعيه حالة 

املريض.
وتنقسم أجهزة مراقبة وظائف األعضاء إلى:

1 . :)Bedside Monitor( أجهزة املراقبة اإلكلينيكية
وتكون هذه األجهزة فوق سرير املريض ملراقبة 

حالة املريض عن قرب.
2 . Central station امل��رك��زي��ة  امل��راق��ب��ة  أج��ه��زة 

monitor: وتكون هذه األجهزة في محطة املراقبة 
املركزية ملراقبة حالة املرضى عن بعد.

متغّيرات  عدة  وتسجيل  بعرض  املراقبة  ويقوم جهاز 
فيزيولوجية من أهمها:

رس��������������م م������خ������ط������ط ك������ه������رب������ي������ة ال�����ق�����ل�����ب                                         أ. 
ب�رس�م  ي�ق��وم   :)Electrocardiogramـ;ECG(
ن م��ن ث��اث  تخطيط ال��ق��ل��ب ال��ك��ه��رب��ائ��ي وي��ت��ك��وَّ
وصات توضع على منطقة الصدر فقط، ويظهر 
هذا التخطيط على شاشة جهاز املراقبة بشكل 
فوري ومستمر، وميكن تسجيله على ورق حساس 
خاص يخرج من داخل اجلهاز عند الضغط على 
زر يشير إلى تسجيل تخطيط القلب على الورق 
في التوقيت الذي يريده الطبيب املعالج لتسجيل 
وتوثيق بعض اضطرابات نبض القلب التي تظهر 
على شاشة جهاز املراقبة التي قد تكون متازمة 

)الشكل 5(: صورة توضح جهاز مراقبة 
العالمات احليوية يوضع قرب سرير املريض.

ح جهاز مراقبة  )الشكل 6(: صورة توضِّ
املرضى في محطة املراقبة املركزية داخل 

وحدة العناية املركزة.

)
(
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مع ظهور أعراض وعامات على املريض، 
كهربية  مخطط  رسم  أن  بالذكر  واجلدير 
السابق  املراقبة  على شاشة جهاز  القلب 
ذكره ليس بدقة رسم مخطط كهربية القلب 
االعتيادي الذي يتم عمله بأجهزة خاصة 
التي  الوصات  من  أكثر  عدد  من  تتكون 
واألط���راف  ال��ص��در،  منطقة  على  ت��وض��ع 
للقلب  الكهربائي  النشاط  لترسم  األربعة 
أدق  ب��ص��ورة  وم��ع��نّي  على ورق ح��س��اس 
القلب،  أم��راض  بعض  لتشخيص  وأعمق 
واختال  التاجّية  الشرايني  قصور  مثل 

كهرباء القلب واضطرابات نبض القلب.
ق��ي��اس ح���رارة اجل��س��م امل��س��ر التكهربي ب. 

امل�ت��صل  اإلل��ك��ت�رود   :)Thermometer(
ب���امل���ري���ض ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ق�����رص، وه���ذا 
ال���ق���رص ع���ب���ارة ع���ن م���ق���اوم���ة ح���راري���ة 
ي��ق��وم بتحسس  ل���ل���ح���رارة«  ��س��ة  »م��ت��ح��سِّ
احلرارية  الطاقة  وحتول  املريض،  حرارة 
إلى طاقة كهربائية، وذلك عن طريق محّول 
لكي  وذل����ك   )Transducer )ال���ت���رج���ام: 

يعرض على الشاشة.
قياس نس�ب�ة األك�سجني  )Pulse Oximeter(: وهو عبارة عن حساس )Sensor( مستقبل ج. 

ويوضع حول إصبع املريض، ويحتوي على مرسات موجات األشعة حتت احلمراء وضوء 
أحمر )Red light( ويعتبر الضوء األحمر مبثابة مرجع )Reference(، وذلك ألنه ال ميتص 
 داخل اجلسم من قبل األكسجني والدم، ولهذا فإن الضوء الداخل هو نفسه الضوء اخلارج.
إلى دائرة  أما املوجات حتت احلمراء فإنها متتص من قبل األكسجني، ومن ثم تصل 
كهربائية موجودة بني الضوء األحمر وموجات األشعة حتت احلمراء لكي تقيس الفرق 

بني القيمتني اخلارجتني ومن ثم تقيس نسبة األكسجني بالدم.
إلى د.  الهواء  يدفع  به محرك  )Manometer(: هو جهاز رقمي عادي  الدم  قياس ضغط 

إلى  ثم   ،)Transducer( محول  إل��ى  يحول  الساعد  داخ��ل  املتولِّد  والضغط  الساعد، 
احلجاب )Diaphragm(، وهو غشاء يضغط على مقاومة )متغّيرة حسب الضغط( وقيمة 

املقاومة تترجم إلى ضغط معني.

)الشكل 7(:  صورة توضح رسم تخطيط القلب 
الكهربائي االعتيادي.

)الشكل 8(: صورة توضح جهاز قياس نسبة 
)Pulse Oximeter( األكسجني بالدم
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 Mechanical امليكانيكية  التهوية  أج��ه��زة   .2
:Ventilators

اجلهاز  ودع���م  ملساندة  األج��ه��زة  ه��ذه  تستخدم 
التنفسي. يلزمنا في هذا املقام معرفة تعريف وتاريخ 
وكيفية استخدام التنفس االصطناعي للمرضى الذين 
هم في حاجة إليه، وميكن تعريف التنفس االصطناعي 
ملساعدة  ميكانيكي  جهاز  استخدام  بأنه  امليكانيكي 
التنفس، وهو بذلك يختلف عن املصطلح األشمل وهو 
 Artificial التهوية االصطناعية أو التنفس االصطناعي
respiration أو )Artificial ventilation( الذي يعني 

مساعدة تنفس املريض سواء بواسطة جهاز أو آلة أو عن طريق النفخ في فم أو أنف املريض 
Artificial    _ خال عملية اإلنعاش القلبي الرئوي، وبذلك فإن التهوية االصطناعية امليكانيكية
Mechanical ventilation هي طريقة ميكانيكية ملساعدة أو استبدال التنفس التلقائي في 

حال حدوث توقف للتنفس الطبيعي أو حدوث فشل في وظائف التنفس.

التاريخ:
جالينيوس  الروماني  العامة  الطبيب  ك��ان  االصطناعي  التنفس  عن  حت��دث  من  أول 
)Galen(، حيث حتدث عن إمكانية متدد رئة احليوان امليت إذا ما نفخ في قصبته الهوائية، 
أما العالم أندرياس فيساليوس )Andreas Vesalius( كان أول من وصف إمكانية تركيب 
 George قصبة داخل حنجرة احليوانات ونفخ رئتها بهذة الطريقة. كما كان العالم جورج بو
Poe )ولد عام 1846 وتوفي عام 1914(، وهو أول من صمم جهاز تنفس اصطناعي ملعاجلة 

الكاب التي قام بخنقها معمليًا.
جهاز  خ��ال  من  االصطناعي  التنفس  يتم 
االصطناعية  املنفسة  ج��ه��از  يسمى  ميكانيكي 
احل��االت  ف��ي  أو   ،)Mechanical ventilator(
بالون مطاطي متصل بصمام  الطارئة من خال 
يدويًا  يستخدمه   )Bag-Valve Mask( وقناع 
الطبيب أو أي شخص مناسب لضخ الهواء لفم 
أو لقصبة املريض الهوائية إلحداث عملية شهيق 
اصطناعية والسماح بالزفير )غالبًا يتم ذلك من 
خال عملية اإلنعاش القلبي الرئوي(، وذلك حلني 
توافر جهاز التنفس االصطناعي أو حتّسن حالة 

املريض.

)الشكل 9(: صورة توّضح جهاز املنفسة 
االصطناعية امليكانيكية.

)الشكل 10(: صورة توضح بالون مطاطي متصل 
بصمام وقناع. 

)
(

(
)

)
(

(
)
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وينقسم مفهوم التنفس االصطناعي إلى:
التنفس االصطناعي سلبي الضغط: ويتم من خال جهاز يساعد على امتصاص الهواء إلى 	•

الرئتني )وهذا الشكل من مساعدة التنفس لم يعد يستخدم حاليًا(.
التنفس االصطناعي إيجابي الضغط: وهو املستخدم حاليًا بشكل حصري.	•

التنفس االصطناعي إيجابي الضغط:
يوفر هذا الشكل من التنفس االصطناعي:

ضرورة ضمان دخول الهواء )املدفوع بضغط عاٍل( عبر احلنجرة إلى القصبة الهوائية . 1
ومن ثم إلى الرئة. وعدم دخوله عبر البلعوم للمريء.

ضرورة ضمان عدم حدوث استنشاق املريض ملواد ضارة )مثل القيء أو اللعاب( ويتطلب . 2
كل ذلك تأمني ملجرى الهواء وبخاصة في املرضى ذوي الوعي املضطرب )الغيبوبة أو 

حتت تأثير مخدر(.
ضرورة عدم حدوث تسّرب للهواء لضمان حدوث تنفس مجٍد.. 3

إن تطور التنفس االصطناعي إيجابي الضغط يعود إلى التكنولوجيا التي استخدمت 
في تزويد الطيارين باألكسجني في احلرب العاملية الثانية. وبدأ استخدامها بشكل واسع مع 
وباء شلل األطفال في اخلمسينيات الذي أصاب املنطقة اإلسكندنافية والواليات املتحدة، مما 
أدى إلى انخفاض كبير في وفيات املرضى بفشل التنفس. ويعتمد هذا الشكل من التنفس 
االصطناعي على تركيب أنابيب باستيكية في القصبة الهوائية للمريض وتقوم ماكينة بضخ 
الهواء مختلطًا باألكسجني داخل رئة املريض فتنتفخ الرئة )الشهيق(، ثم السماح بعد ذلك 

للهواء باخلروج فتعود الرئة حلجمها السابق )الزفير(.                                     

ينقسم التنفس االصطناعي إيجابي الضغط إلى:

 Non-Invasive ال��ب��اض��ع��ة  غ��ي��ر  ال��ت��ه��وي��ة 
:Ventilation

وهو التنفس االصطناعي غير االختراقي حيث 
الهواء )أو مزيج من الهواء اجلوي واألكسجني النقي( 
يتم دفعه إلى الفم عن طريق قناع مثبت بإحكام على 
وجه املريض. ويستخدم فقط في حالة املريض الواعي 

والقادر على حماية مجرى الهواء اخلاص به.
)الشكل 11(: صورة توضح التهوية غير الباضعة.

)
(
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:)Invasive Ventilation( التهوية الباضعة
وه��و األك��ث��ر ش��ي��وع��ًا، حيث ال��ه��واء )أو مزيج 
من الهواء اجلوي واألكسجني النقي( يتم دفعه إلى 
القصبة الهوائية عن طريق أنابيب باستيكية تدعى 
يتم   )Endotracheal tube( احل��ن��ج��ري  األن��ب��وب 
األنبوبة تدخل  الهوائية. وهذه  القصبة  إلى  إدخالها 
إما عبر الفم أو عبر فتحة األنف، أو يتم عمل فتحة 

جراحية مباشرة إلى القصبة الهوائية.
االصطناعي  التنفس  أجهزة  استخدام  يكون  الصحية  الرعاية  أنظمة  من  الكثير  في 
وطواقم  الثمن(،  )غالية  األجهزة  أع��داد  حيث  من  محدود  املركزة  العناية  وح��دة  من  كجزء 
األطباء والتمريض والفنيني املدربني على التعامل على هذه األجهزة. كما أن بعض املرضى 
ميضون فترات طويلة على جهاز التنفس، مما يقلل عدد األجهزة املتوافرة لاستخدام الطارئ 
باملستشفيات. ويحدث في بعض األحيان أن يكون هناك مريض في حالة حرجة، ويحتاج 
توافر جهاز  العناية املركزة( مع عدم  بشكل عاجل جلهاز تنفس اصطناعي )وملكان بقسم 
تنفس اصطناعي في املستشفى الذي يعالج بها، مما يؤدي إلى تأخر العاج أو محاولة نقل 

املريض إلى مستشفى آخر، مما يعرض املريض للمزيد من األخطار.
وهذه احملدودية في املوارد تستلزم في بعض األحيان اتخاذ قرارات صعبة تتضمن 
عدم وضع املريض الذي يعاني من مرض شديد ميؤوس الشفاء منه )مثل السرطان املتقدم 
وموت جذع املخ( على جهاز التنفس االصطناعي، وأيضًا هناك الكثير من اجلدل األخاقي 
حول مسألة فصل املريض عن جهاز التنفس االصطناعي، وجدوى استمرار املريض على 
جهاز التنفس لفترات طويلة إذا لم يكن هناك أي حتسن مأمول على املدى القريب أو البعيد.

التنفس االصطناعي سلبي الضغط:
رت بعد ذلك واستخدمت بكثافة خصوصًا  الرئة احلديدية: بدأت فكرتها عام 1929 ثم طوَّ
نة من  مع وباء شلل األطفال الذي أصاب العالم في األربعينيات من القرن املاضي، وهي مكوَّ
صندوق طويل يوضع فيه جسم املريض كله ما عدا رأسه ورقبته ليخرجا من فتحة مطاطية 
الهواء من حول  ثم يغلق هذا الصندوق بإحكام ويشفط  الهواء.  بالرقبة ملنع تسريب  حتيط 
جسم املريض بواسطة مضخة ميكانيكية فيتمدد قفصه الصدري ومتتلئ رئته بالهواء. وهكذا 
األصلي  الرئة حلجمها  فتعود  أخ��رى  مرة  داخ��ًا  الهواء  يضخ  ذلك  وبعد  الشهيق،  يحدث 
دث عددًا من املرات كل دقيقة.  ويحدث الزفير، وهذه اخلطوات متثل دورة تنفسية واحدة حتحُ
يأكل  أن  املريض حر احلركة، ويستطيع  فإن رأس  الصندوق  وبينما اجلسم مطمور داخل 

ويتحدث. وتوجد بجانب الصندوق فتحات تسمح للممرضات برعاية جسد املريض.

)الشكل 12(: صورة توضح أنبوب حنجري.
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وبالذات في أجنحة شلل األطفال في  نادر،  الرئة احلديدية مازالت مستخدمة بشكل 
إجنلترا وفي بعض البيوت، وتوجد محاوالت لصناعة بديل عصري يشبه الدرع ليستخدم من 

قبل مرضى شلل عضات التنفس.
 :)Suctioning devices( 3. أجهزة شفط اإلفرازات والبلغم

إن هذه األجهزة ضروري تواجدها داخل كل وحدة عناية مركزة، وتستخدم هذه األجهزة 
لشفط اللعاب أوال��دم أو القيء أو غيرها من اإلف��رازات التي قد تؤدي إلى انسداد املجرى 
الهوائي للمريض، وبذلك يستطيع املريض بعد عملية شفط هذه اإلفرازات أن يتنفس بسهولة 
إلى جانب جتنب حدوث التهاب بالرئتني إذا ما مت بلع هذه اإلفرازات ووصولها داخل الرئتني،  
وتستخدم أجهزة الشفط أيضًا إلزالة البلغم القادم من الشعب الهوائية بعد سعال املريض 
املتكرر للتخلص من اإلفرازات العميقة داخل الرئتني أو بعد جلسات العاج الطبيعي للصدر 
والرئتني والتي تساعد بدورها هي أيضًا على إخراج البلغم واإلفرازات من املناطق العميقة 

بالرئتني إلى مجرى الهواء العلوي الذي يصل إليها بسهولة قثطرة الشفط.  
  

                                      
:)Arterial Blood Gases Analyser( 4. أجهزة محلل غازات الدم الشريانية

ال��دم واألم���اح )األم���اح مثل  ال��دم وحموضة  وه��ي أج��ه��زة تستخدم لقياس غ���ازات 
الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلوريد(.

)الشكل 13(: جهاز لشفط اإلفرازات ميكن 
حتريكه داخل غرفة العناية املركزة.

)الشكل 14(: صورة توضح قثطرة
شفط إفرازات.
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 Infusion ال��ت��س��ري��ب  م��ض��خ��ة  أج��ه��زة   .5
:Pumps

وهي أجهزة لتنقيط ودفع األدوية الدقيقة مثل 
السرجنات الكهربائية ومضخات احملاليل. وتقوم 
أو  األدوي��ة  السوائل،  ودفع  التنقيط بضخ  أجهزة 
املواد الغذائية إلى الدورة الدموية للمريض. ويتم 
ذلك عادة عن طريق الوريد، ورغم أن التنقيط عن 
طريق حتت اجللد، الشرايني أو األم فوق اجلافية 
أن��واع ضخ  يستخدم في بعض األحيان. وتوجد 

وتنقيط متعددة ومنها:
• نبضات 	 من  يتألف  ما  ع��ادة  املستمر  الضخ 

صغيرة من التنقيط )عادة ما بني 500 نانولتر 
و10 ملي لتر اعتمادًا على تصميم املضخة(، 
وي��ع��ت��م��د م��ع��ّدل ه���ذه ال��ن��ب��ض��ات ع��ل��ى سرعة 

التنقيط املبرمج.
• ع��اٍل، 	 تنقيط  معدل  لديه  املتقّطع  الضخ 

بالتناوب مع معدل تنقيط منخفض مبرمج 
  )Cannula( نية  القحُ بقاء  على  للحفاظ 
أو  احمل��ال��ي��ل  ت��دف��ق  مفتوحة الس��ت��م��رار 
األدوية. وكثيرًا ما يستخدم هذا الضخ 
امل��ت��ق��ط��ع إلع��ط��اء امل���ض���ادات احل��ي��وي��ة، 
أو األدوي��ة األخ��رى التي ميكن أن تثير 
األوعية الدموية وبالتالي تؤلم املريض.  

• ويكون 	 امل��ري��ض  ب��ه  م  يتحكَّ ال��ذي  الضخ 
التحكم  أو االحتياج، ويتم  الطلب  حسب 
في معدل التنقيط بواسطة مفتاح تشغيل 

التنقيط  ملعدل  أقصى  حد  ويوجد  وتشغيله،  لتفعيله  املريض  قبل  من  عليه  الضغط  يتم 
مبرمج مسبقًا لتجنب اجلرعات السمية، ويعتبر هذا األسلوب هو املفضل. 

• 	 Patient-Controlled ضخ مسكن  محدد لتسكني األلم بطريقة يتحكم بها املريض بنفسه
.Analgesia; PCA

• ضخ التغذية الوريدية الكلية عادة ما يتطلب ضخ منحنى مماثل لألوقات العادية لتناول 	
وجبات الطعام.  

)الشكل 15(: صورة توضح جهاز لشفط 
اإلفرازات مثبت على احلائط قرب سرير املريض.

)الشكل 16(: صورة توضح مضخة تنقيط
السوائل واألدوية.

)
(

)
(
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 Intra aortic balloon األورط���ي  داخ��ل  بالبالون  النبضات  معاكسة  جهاز   .6
:counterpulsation

ويستخدم لدعم وظائف القلب في بعض احلاالت.
.)Air Mattress( رة الطبية الهيدروليكية واملرتبة الهوائية 7. اأَلسِّ

.)Endoscopy and Bronchoscopy( 8. التنظير الداخلي وتنظير القصبات
املتخصصة  ال��دم��وي  ال��دي��ال  أجهزة   .9

:)Hemodialysis machines(

ال��دي��ال  ف��ي  متخصصة  أج��ه��زة  وه���ي 
ال��دم��وي ف��ي ح���االت ال��ف��ش��ل ال��ك��ل��وي. حيث 
ت��س��ت��خ��دم ه���ذه األج���ه���زة مل��رض��ى احل���االت 
احل���رج���ة ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن ف��ش��ل ك��ل��وي، 
وت��ع��م��ل ه����ذه األج���ه���زة ع��ل��ى ال��ت��خ��ل��ص من 
السموم والفضات، مثل اليوريا والكرياتينني 
واألحماض، وإزال��ة املاء الزائد عن احلد من 

داخل اجلسم إلى خارجه.
وج��ه��از  ال���رج���ف���ان  م���زي���ل  ج���ه���از   .10
 Defibrillators and الناظمة القلبية

:pacemakers

وم��ث��ل ه��ذه األج��ه��زة ال ي��ج��وز أن تخلو 
ألهميتها  وذل��ك  منها،  مركزة  عناية  وح��دة  أية 
القصوى إذ تستخدم لعاج احلاالت احلرجة 
ال��ط��ارئ��ة اخل��ط��ي��رة ال��ت��ي ت��ه��دد احل���ي���اة، مثل 
البطيني  القلب  وت��س��ارع  البطيني،  ال��رج��ف��ان 
امل��ص��اح��ب ب��ان��ع��دام ال��ن��ب��ض، وذل����ك ب��إع��ط��اء 
اجلرعة  توصيل  على  تعمل  كهربائية  صدمات 
العاجية من الطاقة الكهربائية إلى القلب إلنهاء 
بإعادة  ويسمح  بالقلب،  الكهربي  النظم  خلل 
الطبيعي  القلب  ض��رب��ات  تنظيم  جهاز  هيمنة 
الذي يتواجد في العقدة اجليبية األذينية للقلب. 
وتعد أيضًا أجهزة تنظيم ضربات القلب من 
تواجدها  من  البد  التي  ج��دًاً  املهمة  األجهزة 

)الشكل 17(: صورة توضح جهاز غسيل
كلوي دموي.

)الشكل 18(: صورة توضح جهاز صدمات كهربائية.

)
(

)
(
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وتوافرها بوحدات العناية املركزة، وهذه األجهزة تستخدم النبضات الكهربائية التي تتولد من 
بطارية خارج القلب لتنتقل عبر وصات داخل أوردة اجلسم لتصل هذه النبضات الكهربائية 
القلب لهذا املريض. ولهذا فإن الغرض األساسي  لينتظم بعد ذلك نبض  القلب  إلى عضلة 
من جهاز تنظيم ضربات القلب هو احلفاظ على مستوى معيشي كاٍف ملعدل ضربات القلب، 
إما بزيادة سرعة ضربات القلب البطيئة وغير كافية للمريض، أو تخطي خلل قد يوجد في 
نظام التوصيل الكهربائي للقلب، وتعتبر أجهزة ضبط نبضات القلب احلديثة مبرمجة وتسمح 

للطبيب حتديد معدل نبض القلب املثالي لكل مريض على حدة.
11. أجهزة األشعة السينية والتليفزيونية )الصدى وفائق الصوت( للقلب والبطن 

:)X-rays-Echo-U/S-Duplex( والدوبلكس على شرايني وأوردة اجلسم
العناية  وح��دة  داخ��ل  احلديثة  التكنولوجيا  على  املكثف  االعتماد  أن  بالذكر  واجلدير 
دعم  وج��ود  يلزم  كما  املعّقدة  الطبية  واملعدات  احلديثة،  األجهزة  باستخدام  وذل��ك  املركزة، 
املوردة  والشركات  باملستشفى  الطبية  الهندسة  وفنيي  مستمر ونشط من جانب مهندسني، 

لضمان عدم تعطل العمل بالعناية والصيانة الازمة لألجهزة املعقدة وغالية الثمن.
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الفصل الثالث
 طبيعة ونوعية مرضى احلاالت احلرجة 

زة ذوي حالة صحية حرجة  العناية املركَّ الذين يحتاجون إلى  عادًة ما يكون املرضى 
للغاية، مما يتطلب احلاجة ملراقبة ودعم استقرار أجهزة اجلسم املهمة الستمرار احلياة مثل:

أنحاء 	• لكافة  واملغذيات  باألكسجني  احململ  ال��دم  تدفق  استمرار  لضمان  الدموية  ال��دورة 
)ف��رط ضغط  تغيرات تضر بوظائف األعضاء  ال��دم من أي  اجلسم، واحلفاظ على ضغط 

الدم/نقص ضغط الدم(.
جهاز 	• استخدام  )مثل  التنفس  ووظائف  التنفسية  القنوات  لدعم  وذل��ك  التنفسي  اجلهاز 

التنفس الصناعي(.
وظائف الكلى، وذلك حلمايتها وعالج الفشل الكلوي احلاد.	•
عالج اضطرابات نظم القلب اخلطيرة.	•
عالج اختالل أمالح الدم ونسبة احلموضة في الدم.	•

غالبًا ما يعاني مريض العناية املركزة من تدهور وظائف عدد من أجهزة اجلسم في 
الوقت نفسه عند دخوله أو خالل تواجده بالعناية، فإما أن يكون ذلك بسبب وجود عدد من 
األمراض السابقة أو حدوث ذلك كمضاعفات لفشل وظائف عضو هام في اجلسم، مما يتطلب 
تدخاًل شاماًل لدعم وظائف األعضاء ملنع حدوث مزيد من التدهور. كما يتم إدخال املرضى 
للعناية املركزة، وذلك لعدم استقرار حالتهم خالل الساعات أو  ما بعد اجلراحات الكبرى 
األيام األولى احلاسمة ما بعد العملية )مثل عمليات القلب والصدر واجلهاز الهضمي الكبرى 

وجراحات املخ واألعصاب(.
واجلدير بالذكر أنه من الناحية املثالية، يتم إدخال العناية املركزة فقط أولئك املرضى 
الذين ُيْحَتمل أن يتم شفاؤهم ومن لديهم فرصة جيدة للبقاء مع العناية املركزة، حيث إن 
معظم املصابني بأمراض خطيرة يكونون مهددين باملوت، ونتائج العالج بالعناية املركزة 
من الصعب التنبؤ بها. ولذلك، ميوت الكثير من املرضى في وحدة الرعاية املركزة. ولذلك 
يفترض أن يكون املريض مصابًا بأمراض ميكن التغلُّب عليها كشرط رئيسي للقبول في 

وحدة العناية املركزة.
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والبد لنا من اإلشارة هنا إلى أنه تتنوع طبيعة القرارات الطبية وعملية التشخيص في 
ظل عدم الدقة احملتملة في البيانات الطبية ونتائج الفحوص والعالج، مما يواجه األطباء مزيدًا 
من الصعوبة في حتديد االختيار األمثل واملناسب لكل حالة بعينها، ورمبا كان انعدام الدقة 
إليه حالة مريض معني  التنبؤ مبا ستؤول  من طبيعة املعلومات الطبية، حيث ال ميكن دومًا 
أعظم  اإلنسان متّثل  ووظائف جسم  أجهزة  وذل��ك ألن  الفحوصات،  نتائج  بعض  توفر  رغم 
النظم املعقدة التي عرفها البشر، وبالتالي فإن القرارات الطبية في الواقع رمبا تعتمد بشكل 
اخلبرات  على  بناًء  وارد  احتمال  كل  وتبعّيات  نتائج  وتقييم  االحتمال  قوانني  على  أساسي 

السابقة في مواجهة مثل هذا االحتمال.

نظم رعاية املريض:
إن رعاية املريض هي الهدف واملركز الذي تتمحور حوله العديد من األنشطة الصحية 
أحيان  في  األنشطة  هذه  تداخل  ورغم  وغيرها،  والتغذية  والتمريض  والعالج  كالتشخيص 
كثيرة، إال أن كاًل منها له هدفه اخلاص ودوره احملدد في تقدمي الرعاية الطبية في صورتها 
عة وحتى حتديد خطة  النهائية للمريض، بدءًا من تقييم حالته ومقارنتها باملعايير الطبيعية املتوقِّ

العالج وتوظيف كل اإلمكانّيات املتاحة.
تعتمد الرعاية الطبية للمريض على توفير املعلومات التي تؤثر بشكل مباشر في كفاءة 
تلك الرعاية، ومتر املعلومات بأربع مراحل رئيسية تبدأ باكتساب املعلومات ثم تخزينها ثم 
معاجلتها وحتليلها، ومن ثم تقدميها وعرضها بالطريقة التي تناسب أهميتها وتأثيرها. ومنذ 
بداية تطور نظم املعلومات الطبية فيما يزيد على ثالثة عقود من الزمن كانت تلك النظم تقوم 
بعملياتها اخلاصة برعاية املرضى املقيمني داخل املستشفى بصفة مستقلة عن عمليات رعاية 
مرضى العيادات اخلارجية، ولكن تطوير تلك النظم املستمر أدى بالضرورة القاطعة إلى دمج 
نفسه سواء  املريض  هو  الطبية  للرعاية  احلقيقي  ليصبح احملور  ذكرهما  السابق  النظامني 
كان مقيمًا باملستشفى أو زائرًا لعياداتها. وتهدف األبحاث املستمرة في مجال تطوير نظم 
ن كل تلك النظم من التكامل والتواصل  معلومات رعاية املرضى إلى إنشاء معايير ثابتة متكِّ

في سبيل تقدمي الرعاية الطبية الكافية للمريض وجعله هدفها ومحورها األساسي.

نظم متابعة ومراقبة املريض:
تعد نظم مراقبة املريض التي تشتمل على القياس املستمر للعديد من املعطيات )كسرعة 
النبض وانتظام ضربات القلب وضغط الدم، ومعدل التنفس وغازات الدم وغيرها( أحد أهم 
خواص العناية الفائقة مبرضى احلاالت احلرجة، وتكمن أهمية القياس املستمر والدقيق لهذه 
املعطيات املتعددة في دورها املباشر في حتديد مسار العالج، ودعم قرار الطبيب اخلاص 

بحياة املريض.
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مراقبة  نظم  به  تقوم  ما  إل��ى  إضافة 
املريض من القياس املستمر والدقيق فإنها 
تختل  عندما  املبكر  ب��اإلن��ذار  تقوم  أي��ض��ًا 
من  تقترب  أو  املعطيات،  ه��ذه  قيم  إح��دى 
اخلروج عن معدالتها الطبيعية املسموحة، 
مما يتيح الفرصة للتدخل من أجل تصحيح 
املوقف وإنقاذ حياة املريض احلرجة، كما 
أن تلك النظم تقوم أيضًا بتقدمي إرشادات 
واقتراحات حول كيفية التعامل مع املشكلة 
معطيات  من خالل  القائمة  اخلطورة  ذات 
مع  ومتفقة  التجهيز،  سابقة  ومعلومات 
املستشفى  ف��ي  ال��رع��اي��ة  وأس���س  معايير 

وخطط العالج.
ل��ق��د ن���ش���أت ن��ظ��م م��راق��ب��ة امل��ري��ض 
العناية  لفكرة  طبيعي  كتطور  اإللكترونية 
ال��ف��ائ��ق��ة مل��رض��ى احل����االت احل��رج��ة التي 
تطورت بدورها منذ ما يزيد على خمسني 
أجهزة  بتطوير  ال��ف��ك��رة  ب���دأت  وق��د  س��ن��ة. 

ثم  يدويًا،  بداًل من قياسها  للمريض  الوظائف احليوية واملعطيات األساسية  لقياس  مستقلة 
التحاليل وتعددت املصادر حتى أصبح من الصعب  املعلومات ونتائج  توالت عمليات جمع 
ربطها وحتليلها جميعًا دون استخدام احلاسب اآللي، األمر الذي تطلَّب تطوير نظم متخصصة 
إلى  والنتائج  واملعطيات  البيانات  تلك  كل  وترجمة  وحتليل  بربط  تقوم  رة  متطوِّ وبرمجيات 
معلومات ذات قيمة طبية، وإرش��ادات وتوجيهات ذات أهمية بالغة في حتديد مسار العالج 

وخطة التعامل مع املريض وحالته احلرجة.
وتقوم هذه النظم اإللكترونية أيضًا بعرض نتائج املعامل املطلوبة من قبل الطبيب املعالج 
مثل )صورة الدم وعد مكوناته، ونسب كل منها، ووظائف الكلى والكبد، ونسب األمالح بالدم، 
ذات  املشكلة  ��� وخاصة  املريض  بحالة  كله  ذلك  ربط  ثم  ومن  وغيرها(  السيولة  واختبارات 
اخلطورة املباشرة، وترجمة تلك املعلومات إلى خطوات تنفيذية تغير من شكل خطة العالج 

وتؤثر إيجابيًا في حتسني حالة املريض بشكل فعال.

معايير القبول:  
زة من األجنحة وغرفة الطوارئ وغرفة  ُيجرى عادة إدخال املرضى إلى غرفة العناية املركَّ
لتخفيض  أو  العالج  لتلقي  إلى أجنحة املستشفى  يتم عادة إدخال املرضى  العمليات. كما 

)الشكل 19(: صورة عامة ألحد املرضى داخل
وحدة العناية املركزة.
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احلمى أو ملعاجلة أية مشكالت أخرى. ويتم على الدوام الكشف على من يتم إدخالهم للتأكد 
ة. فإذا ما نشأت أية مشكالت يتم حتويلهم إلى وحدة العناية املركزة  من أن حالتهم مستقرَّ
كي يكونوا حتت املراقبة احلثيثة، ولكي يتلقوا املزيد من الرعاية. ويأتي بعض املرضى إلى 
إلى وحدة  يتم إدخالهم مباشرة  امل��رض، حيث  يعانون بشدة من وطأة  الطوارئ وهم  غرفة 

العناية املركزة.

املرضى الذين يتم إدخالهم إلى وحدة العناية املركزة: 
يستند قرار القبول بدخول املرضى للمستشفى على العديد من األولويات واملعايير التي 
تستخدم في حتديد مستوى الرعاية التي يحتاجها املرضى، إلى جانب التشخيص ونتائج 

الفحوصات واملعامل واألشعات والفحص اإلكلينيكي.
وتقسم معايير حتديد مستوى الرعاية التي يحتاجها املرضى في املستشفى إلى أربعة 

مستويات:
الرعاية الصحية في الغرف  إلى  0: ويحتاج املرضى في هذا املستوى  الرعاية  أ. مستوى 
العادية، حيث يتم إعطاء األدوية والعقارات أو مسكنات لأللم أو إعطاء محاليل أو أكياس 
دم إذا ما احتاج املريض لنقل دم، ويتم مالحظة هؤالء املرضى على فترات زمنية متباعدة 

قد تتعدى الساعات األربع ما بني املرة واألخرى. 
ب. مستوى الرعاية 1: تتم الرعاية الصحية للمرضى في هذا املستوى في الغرف العادية 
أيضًا، ولكن يتم مالحظتهم ومراقبتهم على فترات زمنية متقاربة، حيث إنها ال تتعدى 
الساعات األربع ما بني املرة واملرة التي تليها. وقد يحتاج املرضى في هذا املستوى إلى 
كميات أكثر من احملاليل التي قد تتعدى 3 لتر يوميًا، أو عدد أكثر من أكياس الدم عند 

مقارنتهم مبرضى املستوى السابق. 
غرفة  في  الصحية  الرعاية  إلى  املستوى  هذا  في  املرضى  ويحتاج   :2 الرعاية  ج. مستوى 
العناية املركزة، حيث تتم املتابعة املستمرة واملراقبة الدقيقة الحتياج هؤالء املرضى لدعم 
القلب واجلهاز الدوري باستخدام  أحد أعضاء اجلسم لفشل وظيفته )مثل دعم هبوط 
باستخدام  التنفسي  أو دعم فشل اجلهاز   ��� الدموية  وال��دورة  للقلب  املنِّشطة  العقارات 
جهاز التنفس الصناعي(، وقد يحتاج املرضى في هذا املستوى إلى نقل عدد كبير من 

أكياس الدم لهم قد يصل إلى 6 أكياس أو أكثر في 24 ساعة.
د. مستوى الرعاية 3: ويحتاج املرضى في هذا املستوى إلى الرعاية الصحية في غرفة العناية 
املركزة أيضًا، حيث تتم املتابعة املستمرة واملراقبة الدقيقة الحتياج هؤالء املرضى لدعم 

فشل وظائف اثنني أو أكثر من أعضاء اجلسم املختلفة.
ونستلخص من املعايير السابق ذكرها أن املرضى الذين يتم قبولهم وإدخالهم وحدة 

العناية املركزة هم مرضى مستوى الرعاية 2 ومستوى الرعاية 3.
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املرضى الذين يعانون من مرض مزمن ال رجعة  فيه أو مرض عضال ال يتماثل للشفاء 
متعددة  أجهزة  وظائف  فشل  أو  فيه،  رجعة  ال  الدماغ  في  شديد  )تلف  مثل  طويلة  لفترات 
باجلسم ال رجعة فيها، أو سرطان متنقل ال يستجيب للعالج الكيميائي أو العالج اإلشعاعي(، 
هؤالء املرضى ال يكون مناسبًا قبول إدخالهم وحدة العناية املركزة، على أساس قلة أو انعدام 
الفائدة املرتقبة من رعايتهم الصحية في وحدة العناية املركزة، ولذلك عدم قبولهم بالعناية 
املركزة يساعد على توفير املستهلكات الطبية واألدوية باهظة الثمن واألجهزة املعقدة ملرضى 

حاالت حرجة ميكنهم استفادتها من التدخل العالجي بهذه األدوية واألجهزة واملستهلكات.
تصيب  التي  والطارئة  احلرجة  للحاالت  األمثلة  بعض  نستعرض  يلي  وفيما 
أعضاء وأجهزة اجلسم املختلفة سواء أكانت حاالت طبية أو جراحية أو بيئية 

أو حوادث، ومدى مالءمة قبول إدخال هذه احلاالت إلى وحدة العناية املركزة:
 

:)Cardiovascular diseases( األمراض القلبية الوعائية
1. احتشاء عضلة القلب احلاد مع حدوث مضاعفات خطيرة قد تودي باحلياة. 

2. صدمة قلبية.
3. عدم انتظام ضربات القلب املعقدة التي تتطلب الرصد والتدخل العالجي )مثل الذبذبة 

األذينية أو تسارع القلب البطيني(. 
4. فشل القلب االحتقاني احلاد الذي يحتاج إلى دعم الدورة الدموية باألدوية املنشطة. 

5. حاالت فرط ضغط الدم الطارئة.
6. الذبحة الصدرية غير املستقرة، السيما مع عدم استقرار الدورة الدموية، أو ألم في الصدر 

بشكل ثابت ومستمر، أو حدوث اضطرابات بنبض القلب.
7. ما بعد السكتة القلبية واالستجابة لعملية اإلنعاش القلبي الرئوي.

8. دكاك القلب )جتمع سائل في الغشاء التأموري احمليط بالقلب( مع عدم استقرار الدورة 
الدموية. 

9. متدد شريان األورطي.
10. جلطة بالشرايني الرئوية مصاحبة بعدم استقرار الدورة الدموية. 

 
:)Pulmonary diseases( األمراض الرئوية

1. فشل اجلهاز التنفسي احلاد الذي يحتاج إلى دعم أجهزة التنفس الصناعي.
2. أزمة ربوية حادة )ضيق شديد بالشعب الهوائية(. 
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3. التهاب رئوي حاد خاصة املرضى األكبر سنًا. 
4. انسداد املسلك الهوائي العلوي الذي هو نتيجة تركيب أنبوبة حنجرية.

5.  سعال نزفي بكميات كبيرة.
  

 :)Neurological disorders( االضطرابات العصبية
1. السكتة الدماغية احلادة. 

2. الغيبوبة: )إما بسبب اختالل األمالح بالدم أو نسبة احلموضة في الدم، أو اضطرابات 
التمثيل الغذائي أو تأثر وظائف الكبد أو الكلى ��� أو بسبب إعطاء جرعات زائدة أو سمية 

لبعض العقاقير أو املخدرات ��� أو بسبب نقص األكسجني(. 
3.  نزيف داخل اجلمجمة مع حدوث مضاعفات. 

4.  نزيف حاد في األم حتت العنكبوتية. 
5.  التهاب السحايا مع تغّير درجة الوعي.

تدهور  مع  العضلية  العصبية  االضطرابات  أو  املركزي،  العصبي  اجلهاز  اضطرابات   .6
الوظائف العصبية أو وظائف التنفس. 

7. حالة صرعية )التشنج(.
8. إصابة شديدة في الرأس مع تغّير درجة الوعي أو تأّثر الوظائف العصبية. 

 
:)Acute intoxication( التسمم احلاد

ابتالع مخدرات مع عدم استقرار الدورة الدموية وتدهور وظيفة التنفس.. 1
ابتالع مخدرات مع تغّير درجة الوعي بشكل ملحوظ مع عدم القدرة على حماية املجرى . 2

الهوائي أو حدوث تشنجات. 
اجلرعة الزائدة من العقاقير.. 3

االضطرابات احلادة للجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس
:)Acute disorders of gastrointestinal tract, liver and pancreas(

1. النزيف املعدي املعوي مع تدهور وعدم استقرار الدورة الدموية. 
2. فشل كبدي مداهم. 

3. التهاب البنكرياس احلاد. 
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:)Endocrinal disorders( اضطرابات الغدد الصماء
 .)Diabetic Ketoacidosis( 1. احلماض الكيتوني السكري

2. زيادة نشاط الغدة الدرقية الشديد املصاحب بعدم استقرار الدورة الدموية، أو كسل شديد 
في نشاط الغدة الدرقية املصاحب بغيبوبة.

3. مشكالت الغدد الصماء األخرى مثل مشكالت الغدة الكظرية واملضاعفات الناجمة عن 
اضطراب وظائفها عدم استقرار الدورة الدموية واختالل األمالح بالدم.

أهمية  إلى جانب  الوعي  تغّير درجة  بالدم مع  الكالسيوم  الشديد في مستوى  االرتفاع   .4
مراقبة الدورة الدموية لهؤالء املرضى. 

5. نقص أو زيادة نسبة أمالح الصوديوم بالدم املصاحب بتغير في درجة الوعي أو حدوث 
تشنجات. 

6. نقص أو زيادة نسبة أمالح البوتاسيوم بالدم املصاحب باضطراب كهرباء القلب، وعدم 
انتظام نبض القلب إلى جانب ضعف العضالت ومنها عضالت التنفس. 

7. نقص نسبة أمالح الفسفات بالدم مع ضعف العضالت ومنها عضالت التنفس. 
 

:)Post-operative( ما بعد العمليات اجلراحية
والدعم  واملراقبة  الرصد  استمرار  املرضى  لبعض  يتطلب  اجلراحية  العمليات  بعد 
باألجهزة حلني استقرار الدورة الدموية ووظائف التنفس، وهذا األمر أكثر شيوعًا ما بعد 
العمليات اجلراحية الكبرى )مثل عمليات القلب والصدر الكبرى واجلهاز الهضمي وجراحات 

املخ واألعصاب(.    
  

:)Miscellaneous( أمراض وحاالت أخرى متنوعة
1. الصدمة االنتانية مع عدم استقرار الدورة الدموية. 

2. حاالت احلوادث واإلصابات املتعددة التي حتتاج إلى رصد ومراقبة للدورة الدموية والدعم 
باألجهزة إذا ما تطلب األمر لذلك. 

3. حاالت التسمم اجلرثومي بالدم مع تأثر وظائف أجهزة اجلسم املتعددة. 
4. اإلصابات البيئية )البرق، االنخفاض الشديد أو االرتفاع الشديد في درجة حرارة اجلسم(.
5. حاالت الفشل الكلوي احلاد مع اختالل أمالح الدم واختالل حموضة الدم وفشل وظائف 

الكلى.
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6. حاالت احلساسية الشديدة التي قد تصل إلى حد وجود صدمة وعدم استقرار الدورة 
الدموية.

املختبر  ون��ت��ائ��ج  اإلكلينيكي،  الفحص  نتائج  بعض  نستعرض  يلي  وفيما 
العناية  التي تتطلب تواجد ودخول املرضى إلى غرفة  والفحوصات واألشعات 

زة للمالحظة واملراقبة وتلقي العالج: املركَّ
العالمات احليوية غير املستقرة:

• النبض: >40 أو <150 نبضة/دقيقة. 	
• الضغط الشرياني االنقباضي >80 ملي متر زئبق أو 20 ملي متر زئبق أقل من قراءة 	

الضغط املعتادة للمريض. 
• معدل متوسط الضغط الشرياني >60 ملي متر زئبق.	
• الضغط الشرياني االنبساطي <120 ملي متر زئبق .	
• معدل التنفس <35 نفس/دقيقة. 	

قيم ونتائج املختبر واملعمل )اكتشفت حديثًا(:
• مستوى الصوديوم في الدم: >110 مل مكافئ / لتر  أو  <170 مل مكافئ / لتر.	
• مستوى البوتاسيوم في املصل: >2 مل مكافئ / لتر  أو  <7 مل مكافئ / لتر.	
• ضغط األكسجني اجلزئي في الدم الشرياني: >60 ملي متر زئبق. 	
• درجة احلموضة في الدم:  >7.1 أو <7.7.	
• مستوى اجللوكوز في الدم: >60 ملي جرام / ديسي لتر.	
• مستوى الكالسيوم في املصل: <15 ملي جرام / ديسي لتر.	
• مية من املخدرات أو غيرها من املواد الكيميائية في الدورة الدموية خلطورتها 	 مستوى السُّ

على اجلهاز العصبي لدى املريض. 

التصوير الشعاعي / التصوير بفائق الصوت / التصوير املقطعي احملوسب 
)املكتشفة حديثًا(:

• نزيف أو كدمات في املخ أو نزيف األم حتت العنكبوتية مع تغّير درجة الوعي أو حدوث 	
تشنجات. 

• متزق األحشاء أو املثانة أو الكبد أو الرحم مع عدم استقرار الدورة الدموية.	
• متدد شريان األورطى.  	
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الفصل الرابع
 الفريق الطبي وطاقم العاملني 

داخل وحدة العناية املركزة 

ميارس طب احلاالت احلرجة أطباء وممرضون متخصصون، ويطلق على الطبيب في 
وحدة العناية املركزة بطبيب العناية املركزة )Intensivist( باإلجنليزية. ويهتم أطباء احلاالت 

احلرجة مبتابعة أجهزة اجلسم الرئيسية وهي:
اجلهاز الدوري )القلب واألوعية الدموية(.. 1
اجلهاز التنفسي.. 2
اجلهاز العصبي املركزي.. 3
اجلهاز املعدي املعوي )واحلالة الغذائية(.. 4
 نظام الغدد الصماء.. 5
علم األحياء املجهرية )يشمل حالة تعفن الدم(.. 6
أطراف اجلسم واجللد.. 7
الكلى )واأليض(.. 8
الدم.. 9

كانت حتى زمن قريب وحدات الرعاية املركزة يتم اإلشراف عليها، وإدارتها بشكل كامل 
بواسطة أطباء التخدير كعمل إضافي داخل تخصصهم، ومع حدوث التطّور الهائل املعرفي 
والتكنولوجي في علم طب احلاالت احلرجة ظهرت احلاجة لوجود أطباء متخصصني في هذا 
التخدير،  البالد حكرًا على أطباء  املجال. ورغم ذلك ما يزال هذا التخصص في كثير من 
وفي بالد أخرى مثل )الواليات املتحدة( يشترط للتخصص في هذا املجال احلصول على 
تدريب مسبق في مجال آخر، مثل التخدير أو اجلراحة العامة أو الباطنة العامة، ثم يلي ذلك 
احلصول على تدريب متخصص في طب احلاالت احلرجة. وكثيرًا ما يرغب أطباء العناية 
املركزة في احلصول على تدريب مواٍز إلى جانب تخصصهم بالرعاية مثل القلب أو األمراض 

الصدرية أو أمراض الكلى.
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أفضل  ونتائج  كفاءة  أكثر  إلى حتقيق خدمة  ومتكرر  واضح  بشكل  الدراسات  تشير 
لعالج املرضى داخل الوحدات التي تدار من قبل أطباء متخصصني بطب احلاالت احلرجة، 
واملتواجدين على مدار الساعة بالرعاية املركزة، مقارنًة بالوحدات املفتوحة التي تدار بواسطة 
التمريض مع وجود أطباء من كافة التخصصات يقومون باملرور على احلاالت التي تخصهم 

داخل الرعاية.

الكادر الطبي: 
    

:)Physicians( األطباء
كل أقسام العناية املركزة لديهم طاقم من االستشاريني في مجال تخصص طب احلاالت 
املتوفرة  ة املرضى  7 استشاريني على حسب عدد أسرَّ إلى   2 يتراوح عددهم من  احلرجة 
داخل قسم العناية املركزة )عادة ما يكون عدد األسرة ما بني 6 إلى 14 سريرًا(، وهؤالء 
القرارت  واتخاذ  العالج  خطة  ووضع  الطبي،  اإلشراف  على  املسؤولون  هم  االستشاريون 
الالزمة جتاه مرضى احلاالت احلرجة املتواجدين بالقسم. أحد هؤالء االستشاريني يضاف 
وإداريًا  طبيًا  مديرًا  بذلك  ليصبح  والهيكلية  واملالية  اإلدارية  الناحية  من  أخرى  مهام  إليه 
للقسم، ويتابع مدير قسم العناية سير العمل يوميًا طبقًا لسياسات وإجراءات القسم املتفق 
عليها مسبقًا، واملعتمدة من قبل إدارة املستشفى لضمان تقدمي خدمة عالجية عالية املستوى 
الفترة  في  يومي  بشكل  املرضى  على  اإلكلينيكي  باملرور  االستشاريون  ويقوم  للمرضى. 
الصباحية، ويتواجد أثناء ذلك املرور باقي الفريق الطبي املعالج )ومنهم اختصاصي العناية 
الطبيعي  العالج  واختصاصيو  الصيادلة  املمرضون،  بالقسم،  التمريض  مشرفة  املركزة، 
وغيرهم( ليتم التشاور على التوصيات إلجراء أي فحوصات تشخيصية أخرى واالتفاق على 

خطط العالج الالزمة لكل مريض داخل وحدة العناية املركزة. 
إن اختصاصي العناية املركزة هو طبيب متخصص في مجال طب احلاالت احلرجة 
على  ويتعنّي  املركزة.  العناية  داخل قسم  املتواجدين  املرضى  رعاية  من حيث  بدوره  ويقوم 
واإلبقاء  احليوية،  العالمات  على  احلفاظ  على  قادرًا  يكون  أن  املركزة  العناية  اختصاصي 
على استقرار أجهزة وأعضاء جسم املريض على مدار الساعات األربع وعشرين. ومن بني 
األهداف األولية الختصاصي العناية املركزة تعديل ضغط الدم والتعامل مع أجهزة اجلسم 
الصناعي  التنفس  جهاز  وتقدمي  حنجرية،  أنبوبة  تركيب  مهارة  جانب  إلى  املستقرة،  غير 
عندما تصبح رئتا املريض غير قادرتني على العمل بصورة جيدة. وتشمل الواجبات األخرى 
الختصاصي العناية املركزة تقدمي اجلرعات العالية لألدوية الضرورية للسيطرة على األلم، 
وإدخال القثاطر املركزية لرصد وظائف اجلسم، وتقدمي الدعم الدوائي وامليكانيكي )عن طريق 

استخدام األجهزة( للحفاظ على حياة املرضى إلى أن يتم شفاؤهم بإذن الله.
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املهارات املطلوبة من الطاقم الطبي:
اإلدارة:

وتشمل طاقمًا طبيًا رفيع املستوى، يساعده طاقم اإلشراف التمريضي، وهم مسؤولون 
عن قيادة الوحدة وإدارتها من الناحية الهيكلية واملالية، وهم املسؤولون أيضًا على مراقبة 
واستمرار تقدمي خدمة صحية عالية الكفاءة ملرضى احلاالت احلرجة املتواجدين بقسم العناية 

املركزة.
صنع القرار: 

في وحدة العناية املركزة يتم إجراء معظم القرارات بتوافق آراء الفريق الطبي املعالج.
املهارات العملية: 

دة، وأداء اإلجراءات التي تتم عادة داخل غرف العناية  خبرة في استخدام املعدات املعقَّ
املركزة، مثل تركيب القثطرة الوريدية املركزية وتركيب األنابيب احلنجرية.

التجربة اإلكلينيكية: 
يتطلب وجود خبرة في الطاقم الطبي من حيث التعرف على احلاالت احلرجة، وكيفية 
اإلجراءات  من حيث  إما  املرضى،  لهؤالء  قد حتدث  التي  املضاعفات  من  والوقاية  عالجها 
التداخلية التي يتم تركيبها لهؤالء املرضى أو املضاعفات التي قد حتدث من شدة املرض 
انتقالها  وعدم  العدوى،  مكافحة  كيفية  في  الطبي  للطاقم  تامة  معرفة  وجود  ويلزم  نفسه. 
من مريض إلى مريض آخر، أو انتقالها إلى أي فرد يعمل داخل العناية املركزة من أطباء 

ومتريض وصيادلة وباقي العاملني واملوظفني بالوحدة.
املعرفة التقنية: 

داخل  املستخدمة  املعدات  اختيار  في  هامًا  دورًا  احلرجة  الرعاية  الختصاصي  إن 
يقومون  الذين  وهم  والفني،  الهندسي  الطاقم  من  املشورة  على  احلصول  ويجب  الوحدة. 

باإلشراف على هذه املعدات وصيانتها.
املعرفة الدوائية: 

يلزم الختصاصي العناية املركزة وجود معرفة جيدة بجرعات العقاقير واألدوية التي 
يتم إعطاؤها ملرضى احلاالت احلرجة، ونظرًا لطبيعة هؤالء املرضى من حيث احتمالية وجود 
ضعف وتأثر بوظائف بعض أعضاء اجلسم لديهم )ومنها الكبد والكلى(، فيجب مراعاة تعديل 
جرعات بعض األدوية املستخدمة وإعطاؤهم جرعات أقل من املعتاد لتجنب مخاطر الوصول 
إلى جرعات تسممية وتأثيرها السلبي على اجلسم، ويلزم أيضًا الختصاصيي العناية املركزة 
معرفته  وجوب  جانب  إلى  املستخدمة  للعقاقير  اجلانبية  واألعراض  السلبية  باآلثار  اإلملام 
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ينبغي  ولكن  الوقت.  نفس  في  للمريض  إعطاؤهما  ما مت  إذا  آخر  عقار  مع  عقار  بتعارض 
احلصول على املشورة من طاقم الصيدلية واألخذ مبالحظاتهم ونصائحهم. 

التعليم والتدريب: 
يكتسبوها خارج  أن  التي ال ميكن  املهارات  املركزة  العناية  اختصاصي  اكتسب  لقد 
وحدة العناية املركزة. ولذلك، فمن الضروري إضفاء هذه املعرفة لتدريب األطباء اجلدد في 

مجال التخصص نفسه. 
التمريض:

إن دور املمرضة )أو املمرض( داخل العناية 
املركزة هو أساسي ومهم ومؤثر، فهي التي تقوم 
باالهتمام باملريض على مدار 24 ساعة، ومراقبة 
األجهزة املوصلة باملريض )جهاز مراقبة القلب ـــ 
األكسجني ـــ السوائل الداخلة واخلارجة ـــ دورة 
التغذية(، وتنفيذ العالج بعد املناقشة مع الطبيب 
على  املمرضة  تكون  أن  يتطلب  وذلك  املختص، 
درجة عالية من الكفاءة واملهارة )تدريب في وحدة 
العناية املركزة ملدة 3 سنوات(. إن النصيحة ألهل 
هي  املركزة  العناية  وحدة  في  املتواجد  املريض 
احترام مواعيد الزيارة، وخصوصية كل مريض 
للسؤال  املختص  الطبيب  ومراجعة  القلق  وعدم 
عن أي تفاصيل خاصة بحالة املريض، وبشكل 

عام يكون عدد املمرضني إلى املرضى بنسبة 1:1، 
ولكن للمرضى ذوي احلاالت املستقرة نسبيًا من 
بينما   ،1:3 أو   1:2 إلى  النسبة  ترتفع  أن  املمكن 

املرضى ذوو احلاالت غير املستقرة قد ترتفع النسبة إلى ممرضني اثنني لكل مريض. وتعتبر 
هذه النسبة عالية جدًا مقارنة باألجنحة العادية، حيث متوسط املمرضني هو ممرض لكل 4 

أو 5 مرضى.
مساعدو التمريض:

ويقوم هؤالء مبساعدة طاقم التمريض من حيث التعامل والتناول مع املريض إذ يقومون 
الالزم،  العالج  وتناولهم  وتغيير أوضاعهم  وتعديل  املرضى،  املمرضني على رفع  مبساعدة 
ويقوم مساعدو التمريض أيضًا بتفريغ أكياس الصرف، ومنها أكياس جمع البول وحساب 

الكميات اخلارجة من اجلسم. 

)الشكل 20(: صورة توضح دور ممرضة وهي تقوم 
بتحضير األدوية )على اجلانب األيسر من الصورة( 
التمريض وهي تقوم بتفريغ كيس  ودور مساعدة 

بول )على اجلانب األمين من الصورة(.
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طاقم النظافة:
وميارس طاقم النظافة دوره من حيث احلفاظ على النظافة داخل وحدة العناية املركزة 
مستخدمًا األنواع املختلفة من املطهرات ومواد التعقيم متبعًا في ذلك اإلجراءات والسياسيات 

.)Infection control team( التي مت وضعها من قبل فريق مكافحة العدوى
طاقم العالج الطبيعي:

يعد اختصاصي العالج الطبيعي هو جزء من فريق متعدد التخصصات في وحدات 
العناية املركزة، وميارس دوره من خالل االتصال املباشر مع املريض بعد التقييم الشامل 
واجلهاز  الدموية،  واألوعية  القلب  التنفسي،  اجلهاز  تتضمن  التي  املتعددة  ألجهزة اجلسم 
لكل مريض على حده. ويعتبر  العالج  الهيكلي لصياغة خطط  العضلي  العصبي، واجلهاز 
التعامل  هو  املركزة  العناية  داخل  الطبيعي  العالج  ملمارسي  والتقليدي  الرئيسي  االهتمام 
بتركيز شديد لعالج مشكالت اجلهاز التنفسي، ولكن ضعف احلالة اجلسمانية التي يعاني 
منها منذ فترة طويلة الناجون من العناية املركزة قد أّدت إلى إعادة تقييم أولويات العالج 

الطبيعي لتشمل متارين إعادة التأهيل كجزء من املمارسة اإلكلينيكية القياسية. 
إن أهداف ممارسة العالج الطبيعي التنفسي هي تعزيز إفراز التخليص، واحلفاظ على 
حجم الرئة، ونسبة األكسجني املثلى، ومنع حدوث مضاعفات اجلهاز التنفسي في املرضى 

سواء في حالة تواجد أنبوبة حنجرية أو ال. 

مهام اختصاصي العالج الطبيعي:
معاينة وتقييم املرضى الذين يعانون من أمراض اجلهاز التنفسي، ويتضمن ذلك مراجعة . 1

الفحوصات التشخيصية املتخصصة، مثل األشعة على الصدر والرئتني وقياس غازات 
الدم وغيرها من الفحوصات األخرى.

العمل مع بقية أفراد الفريق الطبي مبعاينة املرضى الذين يعانون من األزمات احلادة . 2
لضيق التنفس، حيث يتولى اختصاصي العالج التنفسي عملية سحب الدم من الشريان 
لقياس مستوى غازات الدم، وحماية مجرى التنفس )املسلك الهوائي(، وذلك للتأكد من 
التنفس  أنبوب  إدخال  وكذلك  الكافية،  واألكسجني  الهواء  كمية  على  املريض  حصول 

الصناعي في القصبة الهوائية عن طريق األنف أو الفم إذا تطلب ذلك.
التعامل مع أجهزة التنفس االصطناعي في أقسام العناية املركزة ومساعدة األطباء في . 3

بناء استراتيجية العالج من خالل إجراء التعديالت الالزمة لضمان استقرار غازات الدم 
وبالتالي حماية الرئة والقلب.
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على . 4 املزمن  الشعبي  وااللتهاب  الرئوي،  وااللتهاب  بالربو،  املصابني  املرضى  تدريب 
استخدام األدوية املوسعة للشعب الهوائية، وقياس استجابتهم لها.

عمل متارين للصدر للمرضى الذين يعانون من تراكم وجتمع البلغم في مجرى التنفس، . 5
وذلك لتأمني احلصول على التنفس الطبيعي.

بالنصح . 6 للمرضى ومتابعة وتقييم الوضع الصحي، واإلمداد  املنزلية  بالعناية  املشاركة 
الوقائي والتأهيلي.

ولقد أثبتت نتائج الدراسات مدى فعالّية العالج الطبيعي املبّكر في وحدة العناية املركزة، 
وإحدى هذه الدراسات متت على يِد باحث من الكلَيِّة األمريكيِة ألطباِء الصدِر في شيكاغو. 
لقد تضّمنت هذه الدراسة مجموعتني من املرضى، حيث تلّقت املجموعة األولى العناية بالشكل 
املعتاد بوحدة العناية املرّكزة، أما املجموعة الثانية فقد تلّقت عالجًا طبيعيًا مبّكرًا، وقد لوحظ  
تقّدم وحتّسن حالة املرضى بشكل أسرع إلى جانب قصر فترة اإلقامة بوحدة العناية املركزة 

واخلروج املبكر من الرعاية في املجموعة الثانية التي تلقت العالج الطبيعي مبكرًا. 

متخصصو الصيدلة اإلكلينيكية:
إن متخصصي الصيدلة اإلكلينيكية هم جزء من فريق متعدد التخصصات في وحدات 
العناية املركزة، وميارسون دورهم من خالل توفير املعلومات الالزمة لألطباء عند استخدام 
العقاقير واألدوية، وتقدمي املشورات العالجية لألطباء عند وضع خطة العالج أو تعديلها إلى 
جانب الكشف واإلبالغ عن التفاعالت الدوائية الضارة التي قد حتدث، أو تعارض أدوية مع 
أدوية أخرى إذا ما مت إعطاؤها في الوقت نفسه. باإلضافة إلى دورهم في احلد بشكل كبير 
في زيادة تكاليف األدوية وتخفيف األعباء املادية على املرضى، إلى جانب دورهم في التعليم 

الطبي املستمر.

الفريق املسؤول عن التغذية:
إن مجال ممارسة التغذية داخل وحدات العناية املركزة من قبل فريق من متخصصي 
العناية  وحدة  داخل  املتعددة  التخصصات  ضمن  من  وحيويًا  فريدًا  مكونًا  يعتبر  التغذية 
إلى  والكفاءة  املهنية  من  كبير  قدر  على  يكونوا  أن  التغذية  ويشترط الختصاصيي  املركزة، 
جانب حصولهم مسبقًا علـى التدريب املتقدم في مجال تغذية احلاالت احلرجة، ويقوم هؤالء 
من  الغذائي  الدعم  وكيفية  احلرجة،  احلاالت  ملرضى  الغذائية  احلالة  بتقييم  املتخصصون 
إليها كل مريض يوميًا على حده،  حيث حتديد نوعية وكمية املكونات الغذائية التي يحتاج 
وحتديد الطريق لوصول هذه املكونات الغذائية إلى املريض سواء عن طريق الفم أو الوريد، 
أو طرق أخرى يتم فيها وضع أنابيب خاصة في املعدة أو األمعاء من خالل فتحات باجللد. 
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وتقوم بعض الشركات الغذائية الكبرى بتصنيع 
ومواصفات  بشروط  الغذائية  املنتجات  بعض 
خاصة يتم وضعها من قبل استشاريني وخبراء 
احلرجة،  احلاالت  مرضى  تغذية  مجال  في 
اليومية  املتطلبات  تناسب  بكميات  تعبئتها  ويتم 
وجود  جانب  إلى  احلرجة  احلاالت  ملرضى 
منتجات غذائية خاصة التكوين لبعض املرضى، 

مثل مرضى الكبد أو مرضى الكلى.

الفريق املسؤول عن مكافحة العدوى
)علم األحياء الدقيقة(:

حتديد  في  رئيسي  عامل  هي  العدوى 
النتائج اإلكلينيكية بني املرضى الذين يحتاجون 
العدوى  وأسباب  املركزة.  العناية  وحدة  إلى 
داخل وحدة العناية املركزة هي متعددة العوامل، 

وتعتمد العواقب على املصدر املتسبب، والكائنات املرتبطة به التي يقوم عليها االعتالل إلى 
العناية  املرضى في وحدة  بني  العدوى  إن  والتدخالت.  العالج  تلقي  توقيت ومالءمة  جانب 
السحايا  والتهاب  الفيروسي،  الدماغ  )التهاب  مثل  املجتمع  من  مكتسبة  تكون  قد  املركزة 
التهابات املسالك  اجلرثومي، وااللتهاب الرئوي، التهاب الشغاف، خراجات داخل اجلسم، 
البولية(، أو تكون العدوى مرتبطة باإلقامة داخل املستشفى أو العناية املركزة مثل )االلتهاب 
قبل  األدوات  لبعض  اجليد  التعقيم  عدم  بسبب  العدوى  املستشفيات،  من  املكتسب  الرئوي 

تركيبها باجلسم مثل القثطرة الوريدية املركزية وقثطرة مجرى البول(.
قد تؤدي املضاعفات الناجمة عن العدوى إلى عواقب ونتائج سلبية مثل )تعفن الدم، 
فشل جهاز أو أجهزة متعددة باجلسم، وأخيرًا املوت(، وهذه املضاعفات والعواقب السلبية 
الصحية من حيث  الرعاية  تغطي جانب  التي  االقتصادية  الناحية  مباشر على  تؤثر بشكل 
الرعاية،  تكلفة  املستشفى،  في  اإلقامة  فترة  طول  املستخدمة،  املرضى  ة  أسرَّ عدد  )زيادة 

استخدام املضادات احليوية(.
من األهداف الرئيسية أثناء إعداد وحدة العناية املركزة وضع خطط واستراتيجيات في 
مكافحة العدوى )ملنع انتشار العدوى من مريض أو موظف أو زائر إلى مريض أو موظف 
أو زائر آخر(، وذلك عن طريق تطبيق االحتياطات العاملية واالهتمام الدقيق بالتقّيد باملبادئ 
التوجيهية ألفضل املمارسات ملنع العدوى املكتسبة من املستشفيات. ويقوم متخصصو علم 

)ال��ش��ك��ل 21(: ص���ورة ت��وض��ح وج��ب��ة مل��ري��ض داخ��ل 
العناية املركزة مت اإلش��راف عليها من قبل مسؤول 

التغذية.
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األحياء املجهرية من خالل جوالت العناية املركزة 
بالتفاعل مباشرة مع األطباء لشرح أهمية نتائج 
االختبار،   لنتائج  التنبؤية  والقيمة  االختبار، 
إلى  األمثل،  املكروبات  مضاد  عالج  ووصف 
جانب التوصية والقيام بأنواع مختلفة من العزل 

خاصة للمرضى ذوي املناعة الضعيفة جدًا. 

املهندسون وفنيو الهندسة الطبية:
وفنيي  مهندسني  من  طاقم  توافر  يجب 
الصيانة  لضمان  باملستشفى  الطبية  الهندسة 
داخل  املستخدمة  لألجهزة  الالزمة  الدورية 
املستشفى، وباألخص األجهزة املعقدة التي يتم 
وبعد  املركزة.  العناية  وحدات  في  استخدامها 
التمريض  وأعضاء  الطبي  الفريق  استعراض 
وباقي طاقم العاملني داخل قسم العناية املركزة 

ينبغي التأكيد على عدة نقاط وهي:
• االعتماد على مهارة وخبرة ويقظة طاقم أطباء الرعاية وطاقم التمريض، حيث يتمّيز عمل 	

ألدق  مستمرًا  وانتباهًا  جسديًا  مجهودًا  ويتطلب  الشديدة،  بالديناميكية  املركزة  الرعاية 
الرعاية  لكون طاقم  يؤدي  الساعة. وكل هذا  القرار على مدار  اتخاذ  التفاصيل وسرعة 

معرضني بشكل متكرر لإلجهاد البدني والنفسي وسوء التغذية واالكتئاب.
• رغم االعتماد على التكنولوجيا، إال أن أطباء العناية يلزمهم إتقان مهارات يدوية عديدة 	

وخاصة تلك املتعلِّقة بتركيب معدات طبية داخل جسم املريض )يكون بعضها هامًا للغاية 
الطرفية  الوريدية  القثاطر  مثل  املريض(،  حياة  إلنقاذ  حلظات  ظرف  في  تركيبه  ويلزم 
واملركزية والقثاطر الشريانية والبولية، وأنابيب القصبة الهوائية واألنابيب املوصلة للمعدة، 
منظمات القلب وضرورة إتقان عملية اإلنعاش القلبي الرئوي مع إتقان التعامل مع كافة 

أجهزة الرعاية.
كما يلزم طبيب العناية املركزة االّطالع العلمي الواسع في تخصصه، وفي التخصصات 
األخرى، وذلك لتعرضه ملرضى ذوي احلاالت احلرجة بسبب أمراض من كافة التخصصات 
وذلك  الطب  تخصصات  وكافة  الرعاية  أطباء  بني  ما  وثيق  تعاون  وجود  يلزم  كما  الطبية. 
من  أكثر  أطباء  العناية خلدمة  يحتاج مريض  ما  غالبًا  والعالج.  التشخيص  لضمان جودة 
تخصص مبا فيها األطباء النفسيني لعالج اآلثار النفسية للبقاء بالعناية فترة طويلة. ويقوم 
أطباء العناية والتمريض بالتدرب على التعامل مع أهل املرضى مبا في ذلك تقدمي املعلومات 

الكافية واملساندة النفسية.

على  حت��ت��وي  علبة  ت��وض��ح  ص���ورة   :)22 )الشكل 
سائل مطهر.
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الفصل اخلامس
املعايير والشروط خلروج املرضى

من العناية املركزة

ينبغي تقييم حالة املرضى الذين مت إدخالهم وحدة العناية املركزة باستمرار للتعرف 
على املرضى الذين لم يعودوا بحاجة للرعاية داخل وحدة العناية املركزة:

عندما تستقر املعايير الفيزيولوجية للمريض، وعندما لم يعد االحتياج إلى الرصد واملراقبة . أ
والرعاية داخل وحدة العناية املركزة أمرًا ملحًا وضروريًا. 

عندما تتدهور حالة املريض الفيزيولوجية ولم تعد خطط التدخالت العالجية فعالة، يكون . ب
مناسبًا تقدمي مستوى أدنى من الرعاية لهؤالء املرضى وميكن حتويلهم من الرعاية املركزة 

إلى الرعاية املتوسطة.

من  املريض  خروج  قبل  التالية  واملعايير  الشروط  تتحقق  أن  ينبغي 
العناية املركزة:

• أن يكون املريض واٍع ملا حوله وكامل اإلدراك. 
• أن يكون مجرى الهواء )املسلك الهوائي( للمريض جيدًا، وحالته مستقرة لعدة ساعات بعد 

نزع األنبوبة احلنجرية. 
• املريض يتنفس بشكل مريح.

• ضغط الدم مستقر لديه وكمية البول مناسبة. 
• نسبة الهيموجلوبني < 7 جرام / ديسي لتر. 

)أنبوبة  معدية  أنفية  أنبوبة  هناك  كانت  إذا  البطن،  انتفاخ  عدم  طبيعية،  األمعاء  أصوات   •
الرايل:Ryle tubb( للتغذية فتكون كميات الصرف منها معدومة أو قليلة جدًا.

• درجة حرارة اجلسم طبيعية.
• املريض لديه قدرة على اجللوس.  
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سياسة خدمات خروج املرضى من العناية املركزة:   
1. الهدف: 

عملية  أن  والتأكد  الدعم  هو  زة  املركَّ العناية  من  املرضى  خروج  من سياسة  والهدف 
اخلروج تتم بشكل منظم تنظيمًا جيدًا، وآمنًا وفي الوقت املناسب.

2. اخللفية:
قبول وإدخال املرضى إلى وحدات العناية املركزة غالبًا ما يكون سريعًا في إجراءاته، 
ولذلك فإن الوصول الفوري إلى أماكن الرعاية احلرجة داخل املستشفى يعتبر أمرًا أساسيًا 
ل تأخير اإلجراءات في عملية  في تناول وعالج العديد من احلاالت احلرجة الطارئة. وال يفضَّ
الدخول املتأخر للمرضى إلى وحدة العناية يؤثر سلبيًا على حالة املرضى، ويرتبط ارتباطًا 
وحدة  من  املرضى  خروج  توقيت  أن  أيضًا  بالذكر  واجلدير  الوفيات.  معدل  بزيادة  كبيرًا 
العناية املركزة يؤثر تأثيرًا ملحوظًا على نتائج تقدم حالة املرضى ومعافاتهم، ولذلك فإن سوء 
تخطيط عملية خروج املرضى من العناية املركزة قد يؤدي إلى عدم ضمان استمرارية الرعاية 
الصحية اجليدة إلى جانب تأخر تعافي املرضى، وزيادة معدالت إعادة دخول املرضى للعناية 
مرة أخرى. ويوصى بتجنب نقل املرضى من العناية املركزة  إلى الغرفة العادية أو األقسام 
الداخلية في الفترة املسائية )Night shift( من الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحًا، إذ 
أوضحت نتائج الدراسات أن نقل املرضى في هذه الفترة الليلية يكون مرتبطًا بزيادة معدل 

وفيات املرضى.
لتحقيق أفضل استفادة من مرافق وأماكن الرعاية داخل املستشفيات، ينصح بخروج 
الرعاية في أقرب وقت  العناية املركزة إلى مستوى أدنى من  مرضى احلاالت احلرجة من 
ميكن حدوث ذلك بشكل مطمئن وآمن، إذ أن وجود املرضى في أماكن الرعاية احلرجة عندما 
للموارد، وإشغال سرير  ال تكون حالتهم الصحية تستدعي ذلك يعتبر مضيعة واستهالكًا 
وغرفة عناية مرّكزة قد يحتاج إليها مريض آخر أكثر احيتاجًا للرعاية الطبية احلرجة، ويضع 
املريض في خطر انتقال العدوى له ال داعي له. فجميع وحدات العناية املركزة لديها فترات 
من زيادة الطلب، ويزيد هذا األمر بشكل ملحوظ مع تأخر خروج بعض املرضى من العناية 
ة وغرف عناية  املركزة التي تسمح حالتهم بذلك األمر الذي يؤدي بدوره إلى عدم توافر َأِسرَّ
مركزة خالية لتستقبل مرضى جدد أكثر احتياجًا لها، مما يؤدي إلى زيادة معدل وفيات هؤالء 
املرضى لعدم توافر رعاية حرجة طارئة لهم، ولذلك يجب أن تتم عملية اخلروج من العناية 
املركزة بشكل سريع متوافق مع سالمة املرضى، حيث توّفر غرف عناية مركزة متاحة لدخول 

مرضى آخرين.
وعندما لم تعد حالة املرضى تتطلب مستوى الرعاية 2 ومستوى الرعاية 3، فإن اتخاذ 
قرار خروج املرضى من غرفة العناية املركزة يصبح في عني االعتبار، وينبغي املضي في عملية 
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اخلروج بطريقة آمنة وفي الوقت املناسب، ويعتبر وقت الصفر هو توقيت الطلب للحصول على 
سرير خاٍل في غرفة عادية بالقسم الداخلي، واحلد األقصى لوقت إجراءات اخلروج لتحويل 
ونقل املريض من العناية املركزة إلى غرفة بالقسم الداخلي هو أربع ساعات )توقيت روتيني( 

فإذا تعدى هذا األمر الساعات األربع يعتبر ذلك تأخيرًا في عملية نقل وحتويل املريض.

تصنيف عملية اخلروج من وحدة العناية املركزة إلى ثالث فئات وهي )الروتينية 
والعاجلة والطارئة(: 

أ. الفئة األولى الروتينية: العناية املركزة لديها على األقل سرير واحد متاح، وفي هذه احلالة 
ميكن أن يخرج املريض في غضون أربع ساعات )التوقيت الروتيني(.  

ب. الفئة الثانية العاجلة: العناية املركزة ليس لديها أي سرير خاٍل أو متاح لقبول مريض 
جديد، ولذلك يتم خروج املريض في مثل تلك األحوال في مدة زمنية أقصاها ساعتني.

 ج. الفئة الثالثة الطارئة: العناية املركزة ليس لديها أي سرير متاح ويوجد مريض في حالة 
صحية حرجة وطارئة تتطلب القبول الفوري، في هذه احلالة يتم خروج املريض في أسرع 
وقت ممكن. وأحوال الفئة الثالثة هي أحوال غير مرغوب فيها، ونتمنى عدم حدوثها بشكل 

متكرر، ألنها قد تؤثر على الطريقة اآلمنة لعملية خروج املريض وضمان سالمته. 
ينبغي ألطباء العناية املركزة اإلبالغ عن كل التفاصيل الطبية املتعلقة باملريض ألطباء 
القسم الداخلي الذين سوف يقومون مبتابعة، ورعاية هؤالء املرضى بعد حتويلهم ونقلهم إلى 
العناية  للمريض، سبب دخوله  املرضي  التاريخ  التفاصيل  وتتضمن هذه  الداخلي،  اجلناح 
املركزة، نتائج الفحص اإلكلينيكي ونتائج التحاليل واألشعة عند وقت الدخول، خطط العالج 
أثناء فترة تواجده بالعناية، مدى تقّدم حالته الصحية بعد بدء التداخالت العالجية واالستجابة 
من  اخلروج  قرار  استدعى  الذي  الصحية  احلالة  في  التحّسن  لهذا  النهائي  والشكل  لها، 
العناية املركزة إلى الدور أو القسم الداخلي إلى جانب معرفة أحدث نتائج العالمات احليوية 
ونسبة تشبع األكسجني بالدم، وأحدث نتائج للتحاليل واألشعة. والبد من حتديد االحتياجات 

التي سوف يحتاجها املريض أثناء استكمال رعايته الصحية داخل الغرفة العادية. 
زة:  3. املدى الطويل للمرضى داخل العناية املركَّ

إن خروج أي مريض من العناية املركزة ينبغي أن يكون منظمًا ومخططًا له، وهذا األمر 
ذو أهمية خاصة ملجموعة املرضى الذين طالت عدة إقامتهم وتواجدهم داخل وحدة العناية 
املركزة، نظرًا حلالتهم الصحية املعّقدة، وهذه املجموعة تشمل جميع املرضى الذين يتطلب 
تواجدهم داخل العناية املركزة فترة أكثر من أربعة أسابيع الستمرار مراقبتهم وتلقيهم العالج 

الالزم. 
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4. األدوار واملسؤوليات:
أ( الطاقم الطبي املشرف على العناية املركزة:

األطباء  قرار  هو  املركزة  العناية  من  املريض  بخروج  يسمح  الذي  النهائي  القرار 
االستشاريني املسؤولني عن اإلشراف الطبي للحاالت، ووضع خطط العالج والسماح بخروجهم 
من العناية بعد استجابتهم للعالج، وحتّسن حالتهم الصحية وعند توقيت خروج املرضى يقوم 
 )Discharge Summary( اختصاصي العناية املركزة املناوب بكتابة تقرير وملخص اخلروج
وحتديث استمارة األدوية )Medication sheet(، وإبالغ طبيب القسم الداخلي بحالة املريض 
بكل التفاصيل الدقيقة ليتم تسليم كل املعلومات املتعلقة باملريض بشكل رسمي وموثق ودقيق.

ب( طاقم التمريض: 
ويعتبر طاقم التمريض هو املسؤول عن ضمان خروج املرضى من العناية بشكل آمن وفي 
الوقت املناسب إلى جانب التأكد من وجود كل الوثائق وامللفات الطبية املرافقة للمرضى من تقارير 
طبية، استمارات وصف األدوية والعقاقير، نتائج التحاليل وتقارير األشعة. وفي هذا الشأن ينبغي 
ثة، واملراد من ذلك هو حتديث وتدوين أحدث مالحظات  أيضًا احلرص على وجود وثائق محدَّ
الداخلية،  العناية إلى األدوار  وبيانات املرضى في فترة نصف الساعة األخيرة قبل نقلهم من 
وتشمل هذه البيانات أحدث عالمات حيوية للمريض من )ضغط الدم ـــ معدل ضربات القلب ـــ 
معدل التنفس ـــ درجة حرارة اجلسم(، إلى جانب نسبة تشبع األكسجني بالدم، خريطة توازن 
السوائل، مواعيد ونوعية التغذية واألدوية ملعرفة توقيت إعطاء آخر وجبة، وآخر دواء في العناية 

قبل حتويل املرضى، ويضاف إلى ذلك أيضًا سجل بيانات ومواعيد جلسات العالج الطبيعي. 

)الشكل 23(: صورة توضح تسجيل وتوثيق بيانات املريض قبل خروجه وحتويله إلى غرفة بالقسم الداخلي.
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يقع على عاتق املمرضات أيضًا التأكد من عدة أمور قبل بدء إجراءات نقل املريض من 
العناية املركزة إلى القسم الداخلي ويشمل ذلك: التأكد واحلرص على النظافة الشخصية 
للمريض، مبا في ذلك احلالقة )إذا كان املريض ذكرًا( وشعره ممشطًا. التأكد من أن اجلروح 
وإفراغها،  الصرف  أكياس  جميع  قياس  املعقم.  بالغيار  ومغطاة  ونظيفة  جافة  اجلراحية 
أو  وريدية  قثاطر  أية  إزالة  البول(.  كيس  ذلك  في  )مبا  إفراغها  مت  التي  الكمية  وتسجيل 

كانيوالت لم يعد هناك حاجة إليها.
ج( أطباء القسم الداخلي:

 يقع على عاتق هؤالء األطباء ضمان الرعاية الصحية املناسبة للمرضى بعد خروجهم 
في  تقدميها  مت  التي  الصحية  الرعاية  استمرارية  على  باحلفاظ  وذلك  املركزة،  العناية  من 
البداية داخل قسم العناية املرّكزة لتستكمل بعد ذلك داخل القسم الداخلي في فترة ما بعد 
م الرسمي من أطباء العناية إلى أطباء القسم  اخلروج من العناية، وذلك عن طريق التسليم املنظَّ

الداخلي الذي يتضمن:  
• ملخص إلقامة املريض داخل العناية املركزة متضمنًا التشخيص والعالج. واجلدير بالذكر 
أنه من الضروري أن يعطى استعراض مفصل لألدوية التي كانت تعطى للمرضى داخل 
نفسها  األدوية  إعطاء  عليها  يستمر  سوف  التي  الزمنية  الفترة  وحتديد  املركزة،  العناية 
ومواعيد إيقافها مع مالحظات تغيير اجلرعات إذا لزم األمر أو مالحظات تغيير كيفية إعطاء 
األدوية )على سبيل املثال تغيير إعطاء الدواء في الوريد عن طريق احلقن إلى إعطائه عن 

طريق الفم على شكل أقراص أو كبسوالت(.
• خطة املتابعة والفحوصات املطلوبة. 

• خطة العالج اجلارية.
• خطة التغذية.

• االحتياجات اجلسمانية وإعادة التأهيل. 
االحتياج إلى مترجمني للغات أخرى في حاالت املرضى األجانب الذين يتحدثون بلغات   •

ليست بالشائعة. 
عندما يتم نقل املرضى من العناية املركزة إلى اجلناح الداخلي، ينبغي أن تتاح للمرضى 
وذويهم املعلومات الكافية حول حالتهم، وتشجيعهم على املشاركة بنشاط في خطط العالج 

املطلوبة لإلسراع في فترة التعافي.
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