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:نشانه های زودرس در فردی که کنترلش را از دست داده  

گام برداشتن عصبی

 فریاد زدن

 تهدید کردن

پرتاب کردن اشیاء

به هم فشردن دندانها یا گره کردن مشتها
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برخورد با بیمار خشن

 شرح حال بگیرید: 

آیا بیمارسابقۀ رفتارخشونت آمیزداشته است؟

  به وضعیت قرار گیری بیمار نگاه کنید:

 ، نحوۀ نشستن یا ایستادن تهدید آمیز به نظر برسد

 ، مشتهای گره کرده

در دست داشتن چیزی که میتواند به عنوان اسلحه استفاده شود.



  فعالیت جسمانی بیمار را دائما کنترل کنید:

حرکت به سوی دیگران

  ، حمل یک شئ تهدید کننده

حرکات سریع یا نامنظم

نشانه های احتمال خشونتند 

3



4

  به سخنان بیمار گوش دهید:

  ، فریاد کشیدن

، فحش دادن

  جروبحث یا

تهدید شفاهی

.نشانۀ احتمال خشونت است 



  قاطع و روشن باشید:

.پیامدهای رفتارپرخاشگرانه را بیان کنید 

 آمادۀ مهار بیمار باشید :

.ولی فقط درصورت ضرورت اینکار را انجام دهید 
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کنترل و آرام کردن  بیمار پرخاشگر

:روشهای مهار بیمار 

 آرام کردن کال می

مهار فیزیکی

مهار شیمیایی

  .ایمنی پرسنل از بیشترین اهمیت برخوردار است  

با این حال ازمسائل قانونی بیمار نباید غافل شد
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آرام کردن کالمی( 1

تکنیک های کالمی معموال اولین روشی است که باید استفاده شوند

به دلیل عدم نیاز به تماس بدنی با بیماربی خطرترین روش است.

 گفتگو باید با تون صدایی دوستانه و صادقانه باشد.

  بیمار “ حریم فردی“از تماس چشمی مستقیم و تجاوز به

.بپرهیزید

 همیشه مسیرهای فرار باز برای خود و بیمار داشته باشید.

 ایدۀ خودکشی و قتل را در بیمار ارزیابی کنید.
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مهار فیزیکی( 2

: مهار فیزیکی

در بیماری که برای خود یا دیگران خطرناک است.

استفاده از وسایل و تکنیک هایی که باعث مهار حرکتی شوند

:فقط در صورتی باید ازمهارها استفاده کرد که

 برخالف خواستۀ بیمارپرخاشگر الزم است اورا انتقال دهید و

 خطرناک باشد  دیگرانیا خودش بیماربرای

.مهمترین مساله تالش برای اجتناب از آسیب رساندن به بیماراست 

حتی اگر یک بیمار پرخاشگربا اختیارخود همراه شما بیاید

 ،آمادۀ استفاده ازمهارها باشید

گاهی موقعیت بطورناگهانی تغییرمی کند.
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 از وسایلی باید استفاده شود که کمترین احتمال ایجاد آسیب دربیمار را دارد:

 (مالفه ، مهار نرم چرمی،گاز پانسمان پهن ) مهارهای نرم

(دست بند های پالستیکی ، فلزی )  مهارهای سخت

 استفاده کرد یعنی آنقدرنرم باشند که مهارهای مناسبباید از

 وقتی بیمارعلیه آنها تقال می کند به اوآسیب نرسد.

 استفاده کرد،  سخت مهارهایدر کل نباید از

 بررسی کنند وعروقی آسیب عصبیواندام بیماررا مکررا ازنظر.
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   جهت مهارفیزیکی بی خطربیمارمهاجم  نفر 5به طورایده آل باید
حضورداشته باشند که

 اندام می شود 4باعث کنترل سروهر.

( نفر4حداقل)

 ،باید وجود داشته باشد سرپرست تیمو  نقشه  قبل از شروع مهار  .

 هدایت می کندکه روند مهار را
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 ،فقط همانقدرکه نیروبرای مهارالزم است استفاده  کنید

 بیمار نشوید درد ایجادهرگز باعث.

دست و پای بیماررا تخمین بزنید و دامنۀ حرکت

 بمانید تا آمادۀ شروع مهار کردن شویدماوراء آن منطقه

  عمل کنید ، سرعتوقتی تصمیم به مهار گرفته اید به

 بیماراست، کردن غافلگیربرای مهارموثریک راه حل

اجازۀ واکنش می دهدتاخیر یا تردید به بیمار.
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  نقطه ارجحیت دارد  2نقطه از بدن به مهار  4مهار.

  مهار لگن ، رانها و قفسۀ سینه غالبا کمک کننده است.

  غالبا بیشتر ازمهارمچ پاهاباالی زانومهار رانها ، دقیقا ،

 جلوگیری میکنداز لگد زدن بیمار.

  منتقل کرد  خوابیده به شکم در وضعیت  نبایدبیمارمهارشده را

  شود وضعیتی( خفگی )آسفیکسی زیرا ممکن است موجب.
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در وضعیت خوابیده به شکم وزن بدن باعث ایجاد فشار رو به 1)

باال به شکم می شود و احشای داخلی شکم را به سوی دیافراگم 

.فشار میدهد 

فشاراضافه شده ازحرکت عادی دیافراگم جلوگیری می کند که  2)

باعث میشود بیمارقادربه تنفس کافی نباشد واین امرمنجر به 

.می شود تنفس ناکافیو  حجم جاریکاهش 

می شود که می تواند  هیپوکسی و اسیدوزتنفس ناکافی باعث  3)

.شود ایست قلبیمنجر به 

چند مشکل مهم که با مهارکردن دروضعیت خوابیده به شکم 

:به وجود می آید



14

 شود معموال  هیپوکسیکوقتی بیمار در وضعیت خوابیده به شکم

 برای یک دورۀ زمانی شروع به تالش با پرخاشگری بیشتری

:خواهد کرد چون

  می شود  بیقراری و پرخاشگریمنجر به هیپوکسی

 میشود گیجیمنجر به هیپرکاپنی در حالیکه.

 می شود کهکمتراو  بیقراریشود  شدیدتربیمار هیپوکسی هرچه

 به اشتباه به عنوان آرام شدن بیمارتعبیرمی شود.
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 اگر افزایش حرکات اندام فوقانی درمهارکردن دروضعیت خوابیده
به پشت مشکل ساز است ،

 بازوهای بیماررا باالی سرش بیاورید و

  ، هر کدام ازمچ هایش را به یک سربرانکار ببندید

 اینکار توانایی حرکت او را محدود می کند.

 خوابیده به شکم  دروضعیت مهارموقت  بیمار ،  کنترل اولیهدر 
ممکن است قابل قبول باشد ،

(ودامنۀ حرکت اندام های می کندحیطۀ دید بیمارازمحیط را محدود
،(اورا کم میکند 

خوابیده به حرکت بیمارباید اورابه وضعیت کنترلولی به محض
.دست وپای او را بست4وبرگرداند پشت
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 بیمار نباید چیزی قرار داده شود گردن یاسر  ،صورت روی.

  یک ماسک جراحی که به طور شل روی صورت بیمار قرار گیرد
.بیمار جلوگیری کند آب دهانمی تواند از پرتاب 

  در این صورت مکررا راه هوایی و تنفس را چک کنید تا

مطمئن شوید ماسک با آنها تداخل ندارد یا

 بیمار استفراغ نکرده باشد.

 استفاده از یقۀ طبی سخت به دور گردن بیمار می تواند حرکت
گردن بیمار را محدود کند و

  را کم میکند گازگرفتن دامنۀ حرکت بیمار به قصد.
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وقتی بیمارمهارشد به هیچ عنوان نباید اورا ازنظردورداشت

 می کند ممکن است جهت ساکشن ترشحات استفراغ اگر

باشد خوابیده به پهلونیازبه وضعیت دادن فوری به صورت.

  مکرر اندام بسته شده را عروقی–ارزیابی های عصبی باید

  اطمینان از گردش خون کافی انجام داد و ثبت کرد برای  .

  بیماری که بسته شده نباید اجازۀ ادامۀ تقال دربرابرمهارها را داد

 کشنده شود دیس ریتمیو  اسیدوزشدیداین کار ممکن است باعث.
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 برای ایمنی پرسنل ، مهارهای به کاررفته در صحنه را تا
زمان ارزیابی مجدد بیماردرهنگام رسیدن به مرکز پذیرش 

.کننده نباید برداشت

 در گزارش خود علت ضروری بودن استفاده از مهار و
.تکنیک مورد استفاده را ذکر کنید 

(  گازاشک آور)اسلحه های پلیسپرسنل اورژانس نبایداز...
.استفاده کنند
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مهار شیمیایی( 3

تعریف:

برای کاهش بیقراری وافزایش همکاری  داروهای خاصاضافه کردن 

.بیمارانی که نیازبه مراقبتهای طبی وانتقال دارند

 هدف:

آرام کردن بیقراری شدید وتقالی فرد در مقابل مهارهای فیزیکی می  

.باشد

 در هنگام استفاده از داروها باید خطرات تقال در برابر مهار

.فیزیکی را با عوارض جانبی داروها سنجید
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 داروهای مصرفی  متداول ترین:

(هالوپرید ول)بوتیرو فنون ها •

(دیازپام ، لورازپام ، میدازوالم ) بنزودیازپین ها •

  این  داروها را میتوان به صورتIVوIM به کار برد.
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امروزه کمترتوصیه میشوند  کهقدیمی تر داروهای :

(تیوپنتال سدیم ) باربیتورات ها  •

(   مورفین ) اپیوییدها  •

(کلرپرومازین ) فنوتیازین ها  •

عضالنی با لوله گذاری داخل تراشه،  -داروهای مهارکنندۀ عصبی

، جهت فلج کردن ، فقط به منظورمهاررفتارتهاجمی

 ، این روش هرگز اندیکاسیون ندارد

 وجود داشته باشد طبی مگراندیکاسون .

( تنفسی ترومای شدید سر یا نارسایی )



22

موفق باشید


