الكسور واالنخالعات
إدارة الكسور واالنخالعات
اإلشارات واألعراض

اإلدارة

•ألم في موضع اإلصابة أو قربه

 .1اتبع .DRSABCD

•صعوبة أو استحالة الحركة الطبيعية

 .2تح ّكم بأي نزف وغطِ أية جروح.

•خسارة القوة
•تشوّ ه أو حركة غير طبيعية

 .3افحص لمعرفة ما إذا كانت هناك كسور وأنواعها :مفتوحة أو مغلقة 	
أو معقدة (كسر أدى إلى إصابة أخرى).

•ألم عند اللمس

 .4اطلب من المريض أن يظل هادئا ً بأقصى ما يمكنه.

•ورم

 .5ثبّت الكسر:

•تغيّر في اللون وتكدّم.

مالحظة
•ال تحاول إعادة الكسر أو االنخالع إلى ما كان
عليه بالقوة ألن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من
اإلصابات.
•قد يكون من الصعب لمقدّم اإلسعافات األولية أن
يتأ ّكد ممّا إذا كانت اإلصابة كسراً أو انخالعا ً أو
وثءاً أو التواء .إذا كان هناك شك ،عالج األمر
دائما ً على أساس أنه كسر.

	•	 استخدم عصابات عريضة (عند اإلمكان) لمنع الحركة عند 	
		 المفاصل فوق الكسر وتحته
	•	 ادعم الطرف ،بتمرير العصابات بحرص تحت تجاويف الجسم 	
		 الطبيعية
	•	 ضع جبيرة ّ
مبطنة على طول الطرف المصاب (تحت الساق في 	
		 حالة كسر الرضفة ،أي العظم المتحرّ ك في الركبة)
	•	 ضع حشوات بين الجبيرة وتقوّ سات الجسم الطبيعية وثبّتها بإحكام
	•	 في ما يتعلق بكسور الساق ،ثبّت القدم والكاحل باستخدام عصابة 	
		 بشكل الرقم .8
 .6تأ ّكد من أن األربطة ليست مشدودة أكثر من المطلوب كل  15دقيقة	 .
انتبه لوجود ما يدل على ضعف الدورة الدموية إلى اليدين والقدمين.
 .7تأ ّكد من أنه تم طلب إسعاف :ثالثة أصفار (.)000

•إذا انكسرت الترقوة ادعم الذراع التي على
الجانب المصاب باستخدام جبيرة .St John
أرح
•إذا كان هناك اشتباه بانخالع أحد المفاصلِ ،
المفصل وارفعه وضع عليه ثلجاً.

في حالة الطوارئ اتصل على الرقم ثالثة أصفار ( )000لطلب اإلسعاف.

تع ّلم اإلسعافات األولية .تف ّقد الموقع  www.stjohn.org.auأو اتصل على الرقم .1300 360 455
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