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Musculoskeletal care  
 مراقبت هاي اسکلتی عضالنی

 

حرکات،وضعیت ایستادن و فرم و شکل بدن .است که به طرز بسیارخوبی طراحی شده است بدن انسان سیستمی

می  عضالت ارادي و استخوانهاتأمین میشود،که بیانگر ) استخوانی عضالنی(بوسیله سیستم موسکولواسکلتال یا

اي خارجی بدن می توانند صدمه ببینند،همچنین این صدمه می تواند در باشد،عضالت و استخوانها در معرض نیروه

تاندونها که عضالت را به استخوان وصل می کنند یا در لیگامانها که دو استخوان را در فاصله مفصلی کنار هم نگه 

  .می دارند بوجود آید

یستم موسکولواسکلتال بدن بایستی با آناتومی پایه س)تکنسین پایه فوریت هاي پزشکی( EMT-Bبعنوان یک 

می  ن با اسکلت و مفصل بررسی هر چند عضالت جزو بافت نرم هستند بعلت ارتباط نزدیکشا.انسان آشنا باشیم

  .شوند

بنابراین فصل با بررسی آناتومی سیستم شروع شده و انواع صدمات سیستم موسکولواسکلتال بطور کلی مشخص می 

سپس صدمات .و سپس جزئیات آتل گیري توضیح داده خواهد شد.اهد شدو روش هاي درمانی شرح داده خو. شود

 .خاص سیستم عضالنی اسکلتی از ترقوه شروع و به پا خاتمه می یابد

  

 اسکلتی -آناتومی و فیزیولوژي سیستم عضالنی

 

 )29-1(شکل.سیستم عضالنی اسکلتی از سه نوع عضله تشکیل می شود :عضالت 

 عضالت اسکلتی

 عضله صاف

  قلبعضله 

1- skeletal muscle  به ) این نام بدلیل وجود خطوط مشخصی در آنها می باشد(عضله اسکلتی یا عضله مخطط

این نوع .یک استخوان می چسبند و معموالً حداقل از یک مفصل عبور می کنند و عضالت بزرگ بدن را می سازند

ي مغز هستند و در پاسخ به دستورات مغز باعث زیرا تحت کنترل اراد.عضالت را بعنوان عضالت ارادي نیز می گویند

معموالً حرکت نتیجه انقباض و استراحت همزمان گروه هاي مختلف .حرکت قسمت هاي مختلف بدن می شوند

  .می باشد عضالت

  خون از طریق شریانها، اکسیژن و موادغذایی را به عضالت.تمام عضالت اسکلتی داراي شریان،ورید، و عصب هستند
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مواد زائد شامل دي اکسیدکربن و اسیدالکتیک از طریق وریدها خارج می ) . 29  -2شکل ( می رساند

بافت عضالنی .بیماري یا تروما که به عصب عضالت صدمه بزند باعث آتروفی و ضعیف شدن عضالت می شود.شوند

 .توسط ساختمان طنابی شکل فیبرو به نام تاندون به استخوان وصل می شود

  

2- Smooth muscle  :این عضله .یا عضله صاف،یا عضله غیرارادي بیشتر کارهاي خودکار بدن را انجام می دهد

انقباض و انبساط این عضالت براي .درجدار لوله هاي توخالی بدن مثل سیستم گوارش و عروق خونی دیده می شود

 )29-3(شکل.کنترل حرکات محتویات داخل آنها می باشد

  

3-  Cardiac Muscle فرم خاصی از عضله .شباهتی به عضله صاف و عضله اسکلتی نداردقلب عضله  یا

 .غیرارادي است که سیستم تنظیم کننده خودش را دارد

 

                                   
 
 
 



 4

  
 

  باعث محافظت ارگانهاي داخلی شده و اجازه حرکت به انسان.باعث مشخص شدن فرم انسان می شود :اسکلت 

مغز (استخوانها در اسکلت باعث تولید سلول هاي خونی) 29-4(شکل  .استخوان است 206شامل.می دهد

قفسه سینه  جمجمه باعث محافظت مغز شده و.شده و براي ذخیره موادمعدنی و الکترولیت ها مهم هستند)استخوان

کانال نخاعی .دنده هاي تحتانی از کبد و طحال محافظت می کند.و عروق بزرگ محافظت می کند از قلب،ریه ها

مل بازو،آرنج،ساعد و اندام فوقانی از شانه تا نوك انگشتان ادامه دارد و شا.استخوانی در اطراف طناب نخاعی قراردارد

لگن وزن بدن را تحمل می کند و از ساختمانهاي داخل لگن .بازو از شانه تا آرنج است.و انگشتان می باشد مچ دست 

مفصل .دمثل زنانه محافظت می کند،اندامهاي تحتانی شامل ران،ساق و پا می باشدمثل مثانه،رکتوم و ارگانهاي تولی

ساق و پا مفصل مچ  -مفصل بین استخوان ران و ساق ،زانو می باشد و مفصل بین.بین لگن و ران مفصل هیپ است

صل می شوند استخوانهاي اسکلت یک شبکه اي را درست می کنند که عضالت و تاندونها به آنها مت.پا   می باشد

بنابراین وادغذایی را دریافت می کند استخوان یک بافت زنده است که عصب دارد و از سیستم شریانی، اکسیژن و م

مغزاستخوان در مرکز هر استخوان .وقتی استخوان می شکند، بطورمعمول، مصدوم دچار درد و خونریزي می شود

این گلبولها اکسیژن و موادغذایی را در دسترس بگذارد و مواد  بوده و بطور دائم گلبولهاي قرمز را تولید می کند تا

  .زائد را خارج نماید

 رالیکوووکالناستروقتی ایجاد می شود که دو استخوان در مجاور هم قرار بگیرند براي مثال مفصل  مفصل یک

به سول پیبروي به نام کبوسیله بافت ف مفاصلمعموالً .یکول مجاور هم قرارگرفته اندومفصلی است که استرنوم و کال

به نام لیگامان تقویت شده  قويدسته اي از بافت فیبروي  بصورتاین اتصال در نواحی خاصی .هم وصل می شوند

این .وشیده می شودبافت غضروفی به نام غضروف مفصلی پاستخوانها بوسیله  انتهايدر مفاصل متحرك . است

مرطوب و ،الیمفاصل بوسیله مایع سینو.روي یکدیگر بلغزندهاي استخوانها نتا کهغضروف مفصلی باعث می شود 

آرنج لوالیی  وکل حلقه حرکت می کنند بعضی از مفاصل مانند زانو به ششوند بیشتر مفاصل مانند شانه  میلغزنده 

مقدار کمی حرکت  استرنوکالریکوالراك در قسمت تحتانی کمر و یبعضی از مفاصل مانند ساکروایل.هستند

به یک دیگر جوش خورده و یک استخوان بدون  استخواندو ، جمجمه درتانل ها ناز مفاصل مانند فوبعضی .دارند

  )29- 5شکل(.حرکت تولید می کنند
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Muscul oskeletal injuries سیستم عضالنی اسکلتی صدمات:  

  

یک  ازکه ناشی . نام داردشکستگی  یخواناستترابکولهاي  یوستگی درپهر گونه عدم  : )Fracture(شکستگی

  )29 -6شکل(.نیروي خارجی است

انتهاي ( منجرشود،سطوح مفصلیاگر جابجایی در یک مفصل اتفاق بیفتد که  )dislocation( دررفتگی

لیگامان هاي محافظ معموالً پاره شده است که باعث جابجایی .مقابل هم نباشند دررفتگی اطالق می شود) استخوانها

  )29- 7شکل ( .مل انتهاي استخوانها از یکدیگر می شوندکا

Fracture-dislocation می  و صدمه مفصلی بصورت دررفتگی  ترکیبی از شکستگی شکستگی دررفتگی

  .باشد
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Sprain:  صدمه مفصلی است که در آن دررفتگی نسبی یا موقتی انتهاي استخوان از مفصل بوجود می آید و در آن

پس از صدمه، معموالً سطوح مفصلی مجدداً در وضعیت طبیعی قرار .یا پارگی لیگامان نیز ایجاد می شود کشیدگی و

هاي Sprain .می تواند خفیف، متوسط و شدید باشدSprain .می گیرند بطوریکه مفصل جابجایی مهمی ندارد

 شدید

  .وب می شودمی توانند دررفتگی کامل مفصل ایجاد کنند ولی نوع خفیف معموالً سریع خ

Strain  :می شود یه صدمه دیدهکشیدگی عضالنی یا پارگی عضالنی باعث درد،تورم و تغییر رنگ بافت در ناح. 

صدمه به استخوان و مفاصل معموالً با صدمه به .،لیگامان یا مفاصل صدمه اي ندارندStrain درSprain برخالف

  .بافت نرم همراه است

  

  

  تمام این ناحیه به عنوان محدوده آسیب یا.ی صدمه می بینندبخصوص عروق و اعصاب مجاور گاه

Zone of ingury براساس میزان انرژي فعالی که بافت دریافت می کند،محدوده ) 29-8شکل .(شناخته می شود

حتماً باید یک .به این دلیل نبایستی صرفاً توجه به محل واضح ضایعه جلب شود.آسیب می تواند وسیع تر باشد

چون ممکن است صدمات همراه از خود ضایعه اصلی خطرناك تر  .قیق براي صدمات همراه انجام دهیدارزیابی د

  .این مسئله بخصوص در ارزیابی صدمات ناشی از گلوله و سقوط از ارتفاع صادق است.باشد
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 مکانیسم صدمات

ه یکی از این طرق به معموالً براي ایجادشکستگی و دررفتگی نیروي زیادي الزم است این نیرو می تواند ب

 )29-9( شکل.استخوان منتقل شود

 ضربه مستقیم 

 نیروي غیرمستقیم 

 نیروي چرخشی 

 صدمه با انرژي باال 

  

  
  

  

 

)  پاتال (مثال آن شکستگی استخوان کشکک.باعث ایجاد شکستگی در همان محل برخورد می شود ضربه مستقیم

ممکن است باعث شکستگی یا نیروي غیرمستقیم .استناشی از برخورد زانو با داشبورد اتومبیل حین تصادف 

دررفتگی در نقطه اي غیر از محل وارد شدن نیرو شود در فردي که روي دست در حالت باز می افتد نیروي مستقیم 
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ممکن است باعث شکستگی مچ دست شود ولی نیروي غیرمستقیم باعث دررفتگی آرنج یا شکستگی ساعد یا بازو  یا 

  .شد حتی ترقوه خواهد

بنابراین وقتی از بیماري که سقوط کرده است مراقبت می کنیم بایستی محل تماس و مکانیسم صدمه را مشخص 

یک علت معمول براي تروماي سیستم  صدمات چرخشی.نمائید تا صدمات همراه بدون تشخیص باقی نمانند

صدمات اسکی معموالً با این .انودر ز)صلیبی قدامی(مخصوصاً لیگامان کروشیت قدامی.اسکلتی عضالنی می باشند

مکانیسم هستند به این ترتیب که  اسکی گیر می کند و اسکی باز سقوط کرده و در اندام تحتانی حالت چرخشی 

  .بوجود می آید

و نیروهاي شدید  تفاع،صدمه ناشی از گلوله در تصادفات وسایل نقلیه،سقوط از ارصدمات ناشی از انرژي زیاد 

یک مصدوم .جر به  صدمات اساسی اسکلت و نسج نرم اطراف آن و ارگانهاي حیاتی داخلی شوددیگر ،ممکن است من

ممکن است  ضایعات متعددي در نواحی مختلف بدن و یا بیشتر از یک شکستگی یا دررفتگی در یک اندام داشته 

 .باشد

د در استخوانی که بوسیله یک بلکه یک نیروي اندك می توان.حتماً براي ایجاد یک شکستگی نباید نیرو شدید باشد

در .و یا بیماري ژنرالیزه استخوانی ضعیف شده است باعث شکستگی شود) پوکی استخوان(یا استئوپروز) تومور(غده

بیماران مسن با استئوپروز سقوط کوچک،صدمات چرخشی ساده و یا حتی انقباضات عضالنی می تواند باعث 

در بیماران مسن که صدمه جزئی دیده .مهره ها یا هیپ بوجود آیدکه می تواند در مچ دست،ستون .شکستگی شود

  .اند بایستی به وجود شکستگی شک کرد

در ارزیابی و درمان بیماران با .بعنوان شکستگی باز یا بسته تقسیم بندي می شوند ) :(Fractures شکستگی ها

اگر .محل آسیب،صدمه دیده است یا نه شکستگی پا دررفتگی احتمالی مسئله این است که آیا نسج نرم و پوست روي

در یک شکستگی . صدمه نداشته باشدشکستگی بسته است هر چند این ارزیابی آنطور که بنظر می رسد ساده نیست

باز یک زخم وجود دارد که بوسیله ضربه مستقیم ایجادشده و یا توسط لبه هاي تیز استخوان شکسته بوجود آمده 

است خیلی کوچک باشد و یا به شکل پارگی وسیع نسج نرم و رویت استخوان و نسوج است زخم از نظر اندازه ممکن 

بدون توجه به شدت صدمه پوستی،هر جراحت پوستی را باید شکستگی باز در نظر گرفت شکستگی هاي .نرم باشد

به این دو  باز با خونریزي شدیدتر و خطر عفونت باالتري همراه هستند و بنابراین شما باید در هر شکستگی باز

  .مشکل فکر کنید

یک تقسیم بندي دیگر براي شکستگی ها براساس جابجایی از وضعیت طبیعی است یک شکستگی بدون جابجایی 

یک ترك ساده در استخوان بوده و تشخیص آن ،شناخته می شود Fracture hairline که بعنوان شکستگی مویی

  .و کنتوزیون ساده بافت نرم مشکل است Sprainاز 

  .رادیوگرافی الزم است ؛راي تشخیص شکستگی بدون جابجاییب

  

  

  

  

اندام ،چرخش اندام،کوتاهی اندام  و  باعث دفورمیتی و تغییر شکل )Displaced(یک شکستگی همراه با جابجایی 

گاهی دفورمیتی شدید و واضح می باشد و صداي خش خش ناشی از به هم سائیده .زاویه دار شدن اندام می شود
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دقت کنید که اندام صدمه دیده و .گاهی تغییر شکل جزیی است.تخوان در محل شکستگی لمس میگرددشدن اس

  )29 -10شکل. (اندام سالم را براي تشخیص تفاوت هاي موجود با هم مقایسه نمائید

  

  
  

  )29 -11شکل(پرسنل پزشکی لغات زیر را براي تشریح وضعیت هاي مختلف بکار می برند

  

  
  

  

شکستگی ناکامل که ممکن است در یک استخوان بوجود آید هر چند  ) :ترکه اي(ستیکشکستگی گرین ا

 A.ممکن است زاویه آن زیاد باشد
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  B.شکستگی که بیشتر از دوقطعه داشته باشد ):cominucate(شکستگی 

  

 شکستگی که در محلی از استخوان که ضعیف شده یا بیماري زمینه اي استخوان وجود :شکستگی پاتولوژیک 

  C.یا سرطان استخوان)اوستئوپروز(مثل پوکی استخوان.دارد ،ایجاد شود

  

اگر درست .شکستگی که قسمتی از صفحه رشد استخوان در یک کودك را درگیر کند :شکستگی اپی فیزیال 

  D.درمان نشود ممکن است باعث توقف رشد شود

  

رد الئم یا تعدادي از این عالئم را داو از درد شکایت می کند و یکی از ع.در بیماري که سابقه ضربه دارد

 :،بایستی به شکستگی مشکوك شوید

  

اندام ممکن است کوتاه بنظر آید و یا در محلی که مفصلی وجود ندارد زاویه دار شود یا  :دفورمیتی  -1

  )29-12.(همیشه از اندام دیگر بعنوان آینه اي براي مقایسه استفاده نمائید.چرخش پیدا کند

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

حساسیت موضعی در هنگام لمس محدوده صدمه قابل اعتمادترین عالمت یک شکستگی  :تندرنس  -2

 .براي معاینه جراحات حتماً دستکش بپوشید) 29 -13(هر چند نوع شکستگی را مشخص نمی کند.است
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کردن عدم توانایی براي بکاربردن اندام یک روشی است که بیمار براي بی حرکت  ):Garding (گاردینگ -3

عضالت اطراف شکستگی منقبض شده و سعی می کنند که از حرکت .اندام جهت کاهش درد انجام می دهد

  .استخوانهاي شکسته جلوگیري کنند

می  ن اندام صدمه دیده استفادهگاردینگ در همه شکستگی ها بوجود نمی آید بعضی از افراد،براي مدتی از هما

  .و صدمه نسج نرم حداقل است. دناك نیستندشکستگی هاي بدون جابجایی خیلی در.کنند

تورم سریع معموالً بیانگر خونریزي از محل شکستگی است که متعاقب آن دردشدید  ) :Swelling(تورم -3

 -14.(اگر تورم خیلی شدید باشد ممکن است دفورمیتی ناشی از شکستگی را مخفی نماید.بوجود می آید

  .ن مایع چندساعت بعد از ضایعه بوجود آیدتورم ژنرالیزه می تواند در اثر جمع شد)29

  

 
 
 
 
  

  

 شکستگی ها تقریباً همیشه با اکیموز و تغییر رنگ بافت مجاور همراه هستند، ) :Brusing(کبودي -5

 )29-15.(تغییر رنگ براي تشخیص صدمات استخوانی،مفصلی نمی باشند  Brusingالبته
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می تواند  تخوانهاي شکسته به یکدیگرلیده شدن انتهاي اسبراي خش خش یا بهم ما ) :Crepitus(خش خش -6

  .لمس شده یا حتی شنیده شود

حرکت غیرطبیعی یا وجود حرکت در نقطه اي از اندام که مفصل ندارد ) : False motion(حرکت کاذب  -7

  .مؤید شکستگی است

انتهاي استخوانهاي  در شکستگی هاي باز، ) :Exposed frag ments(قطعات استخوانی قابل مشاهده -8

 )29-16.(شکسته ممکن است از پوست خارج شده و اکسپوز باشند و دیده شوند

  

  
  

  .درد و حساسیت و تغییر رنگ معموالً همراه شکستگی هستند:  درد -  9

مفصلی که در یک وضعیت خاص، قفل شده است و هر حرکتی در آن :    Locked jointمفاصل قفل شده -10

در نظر داشته باشید که کریپتوس و حرکت کاذب هنگامی مشخص می شود که اندام .است مشکل و دردناك

براي جستجو و بررسی این عالئم  اندام را دستکاري .دستکاري یا حرکت داده شود و این کار بسیار دردناك است

 .نکنید و حرکت ندهید

 
  

قبل از .یا به حالت طبیعی برمیگردد.دیک مفصل دررفته گاهی خودبخود جا می افت ) :Dislocation(دررفتگی

  .اینکه شما آنرا ارزیابی کرده باشید

  .در این حالت شما قادر هستید که با شرح حال گرفتن از بیمار پی به دررفتگی مفصل ببرید
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گاهی صدمه به لیگامانها و کپسول مفصلی شدید بوده و سطوح مفصلی ممکن است در یک وضعیت جابجا شده 

بیشترین مفاصلی که دچار .ر گونه سعی براي حرکت مفصل بسیار مشکل و دردناك می باشدفیکس شوند و ه

  .دررفتگی می شوند عبارتند از انگشتان شانه،آرنج،هیپ و مچ پا

  :)29-17.(عالئم و نشانه هاي دررفتگی مشابه شکستگی هاست

  

  
  

 دفورمیتی شدید 

 تورم 

 درد که با حرکت تشدید می شود. 

 حساسیت در لمس 

 قفل شدن مفصل(بین رفتن کامل حرکت مفصل از( 

 خواب رفتگی یا اشکال جریان خون اندام یا انگشتان 

Sprain و  . حد حرکت طبیعی خارج می شود وقتی است که یک مفصل می پیچد یا کشیدگی پیدا می کند و از

  .لیگامانها دچار کشیدگی یا پارگی می شوند

Sprain ممکن است نسبتاً به حالت .یا دررفتگی نسبی در نظر گرفته شود بایستی به عنوان یک نیمه دررفتگی

  .طبیعی برگردد

 .منجر به دفورمیتی شدید نمی شود Sprainتوجه کنید که .هر چند ممکن است مختصري جابجایی دیده شود

Sprain ه هاي زیر عالئم و نشان.بیشتر در مفصل زانو و مچ پا دیده می شود ولی در هر مفصلی می تواند بوجود آید

  ).29- 18شکل (.باشد Sprainمی تواند بیانگر 

 روي یک لیگامان صدمه دیده) نقطه اي(حساسیت موضعی 

 تورم و اکیموز که در روي لیگامان صدمه دیده بعلت پارگی عروق دیده می شود. 

 درد باعث می شود که فرد از حرکت یا بکاربردن اندام خودداري کند. 

 بعلت اما گاهی . مشخص می شود )در زانو ویژهبه (  در محدوده مفصل حرکت یش افزا ناپایداري مفصل با

  .داده نمی شود تشخیص؛ در رفتگی مفصل  Gardingتورم زیاد و 

  .تظاهر کند یا برعکسSprain یک شکستگی ممکن است بصورت

در  .احیه مچ پاتشخیص دهیم مخصوصاً در ن Sprainمعموالً قادر نیستیم که یک شکستگی بدون جابجایی را از 

  .نتیجه بهتر است مکانیسم صدمه را یادداشت نمائید
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بطور کلی شما اول بایستی .ها یا شکستگی ها با بعضی از مکانیسم ها بیشتر دیده می شوند Sprainزیرا بعضی از 

یکسان  Sprainاصول اولیه درمان در محل حادثه براي شکستگی دررفتگی و .کنید)Rule out( شکستگی را رد

 .میباشد

. 

  

Assessing Musculo skeletal injuries  :اسکلتی -ارزیابی آسیب هاي عضالنی 

  

شما فرد اصلی تیم هستید که به بیمار تروما رسیدگی می کند بنابراین ارزیابی شما،سعی در  EMT-B  بعنوان

ی به وضعیت فرد،می توان با نگاه کل.کردن مصدوم بسیار مهم می باشد stableبستن آتل و اقدامات اولیه براي 

همیشه به دقت،مکانیسم ضایعه را براي تعیین شدت و میزان اثر نیرو  در عضو .شدت و وخامت کلی را ارزیابی نمود

  .صدمه دیده، ارزیابی کنید

ارزیابی بیمار با صدمه سیستم عضالنی اسکلتی شامل ارزیابی اولیه بیمار و سپس معاینه دقیق اندام تغییر شکل 

و متورم و دردناك است و همچنین باید وضعیت عروقی عصبی اندام نیز بررسی شود،دقت کنید که اقدامات  یافته

  .اگر اکسیژن اندیکاسیون دارد  از آن استفاده کنید.محافظت از خود را رعایت کنید

ندام ا) Deformity(تغییر شکل.استفاده نمایید DCAP BTLSبراي تروماي سیستم عضالنی اسکلتی از روش 

) Abrasion(و خراش) Contusion(کوفتگی.را بیانگر صدمه مهم اندام می باشد آن را مشخص کرده و ثابت کنید

عروقی عضو صدمه دیده را  -ممکن است نشان دهنده صدمات ظریف تري در اندام باشند و بایستی وضعیت عصبی

  .به دقت ارزیابی نمود

همراه ) Burn(سوختگی.دهنده جراحت نافذ و شکستگی باز باشدمی تواند نشان ) Punc ture(وجود زخم کوچک 

 .بایستی مشخص شده و اقدام مناسب انجام شود

 کوفتگیو)abrasion(عالمتهایی مانند خراش. لمس نمایید)Tenderness(اندام را از نظر ارزیابی وجود حساسیت 

)contusion( شدمی توانند تنها عالمت یک صدمه سیستم عضالنی اسکلتی با. 

در یک اندام دیده می شود بایستی به شکستگی هم فکر کرد و خونریزي را کنترل و ) Laceration( وقتی پارگی 

  .پانسمان نمود
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و مقایسه با اندام مقابل ممکن است صدمه کوچک سیستم عضالنی  swellingمشاهده دقیق براي توجه به تورم 

  .اسکلتی را مشخص نماید

را انجام داده و قبل از  ABCمتعدد دارند شما بایستی وضعیت کلی را ارزیابی کرده چون مصدومین اغلب صدمات 

  .، هر گونه خونریزي شدید را کنترل نمائید   هرگونه اقدامی براي اندامهاي صدمه دیده

  در یک بیمار که وضعیت بحرانی دارد مصدوم را بایستی روي یک

ن واندامها را بی حرکت  کرده و به مرکز تروما انتقال داده بک بورد ثابت کرده و به سرعت ستون مهره ها ،لگ

ارزیابی بیش از حد و صرف وقت بیش از حدبراي آتل گذاري اندام صدمه دیده باعث از بین رفتن زمان با ارزش .شود

 .جهت نجات جان مصدوم خواهد شد

کردن   Stableمحل حادثه براي  در بیماري که صدمات تهدیدکننده حیات ندارند شما می توانید وقت بیشتري در

و یزیکی می توانید اندام دیگر و ضعیت کلی مصدوم و ارزیابی بیشتر اندام صدمه دیده بگذارید،در هنگام معاینه ف

احتمالی را  Sprainستون مهره ها را مشاهده و لمس نمائید تا نواحی حساس را پیداکرده و شکستگی دررفتگی یا 

در صورت امکان به مالیمت و .اشید که اندام صدمه دیده را با اندام مقابل مقایسه کنیدبخاطر داشته ب.تشخیص دهید

با دقت لباس مصدوم را خارج کنید تا در صورتیکه شکستگی باز،دررفتگی،دفورمیتی شدید،تورم واکیموز وجود 

ایستی قادر باشید هر چند شما ب.خواهد بود) صدمه اندام(در بیشتر موارد گزارش شما بعنوان.داشت دیده شود

صدمات خفیف و شدید را افتراق دهید زیرا در صدمات شدید ممکن است وضعیت عصبی عروقی به خطر افتاده 

  .باشد

اگر ارزیابی شما هیچ صدمه اي  را نشان نداد از بیمار بخواهید که اندام را به دقت حرکت دهد و در صورتیکه درد 

  .ایجادشد حرکت را متوقف نماید

ارزیابی را در صورتیکه بیمار از دردگردن شکایت کرد حذف کنید زیرا کوچکترین حرکت می تواند صدمه این نوع 

  .نخاعی ایجاد نماید

از نظر سندرم کمپارتان دقت نمایند زیرا بیشتر در شکستگی هاي تی بیا و ساعد کودکان بوجود می آید و بخصوص 

 .است تشخیص داده نشوددر بیمارانی که تغییرات سطح هوشیاري دارند ممکن 

محفظه اي داخل کمپارتان گفته می شودکه به باال رفتن فشار ) Compartment syndrome(سندرم کمپارتمان 

 12تا6سندرم کمپارتمان معموالً بین .است محدود به فاسیا و استخوان که حاوي عضالت و عروق و اعصاب می باشد

شدید اندام و یا بازگشت سریع ) Crush(خونریزي شدید،له شدگی ساعت بعد از صدمه اتفاق می افتد و در نتیجه

این سندرم مشخص می شود با دردي که متناسب با صدمه نیست،رنگ .خون در یک اندام ایسکمیک بوجود می آید

  .، کاهش حس و کاهش قدرت که از کم شدن قدرت و حرکت اندام تا فلج کامل،متغیر می باشد)Pallor(پریدگی

و د اندام در سطح قلب باشد  اندام مبتال را آتل بگیری. وك شدید که بیمار سندرم کمپارتمان دارداگر شما مشک

  .سریعاً بیمار را منتقل نمائید

  .سندرم کمپارتمان درمان جراحی دارد.در طول انتقال وضعیت سربروواسکولر اندام را چک کنید

  

  

  نکات قابل توجه

شده است  جریان خون و یا اختالل عصبی در قسمت دیستال به ضایعهاندامی که به دنبال صدمه دچاراختالل 

این بیماران به ارزیابی دقیق، انتقال سریع، و ارزیابی مکرر وضعیت عصبی،عروقی دیستال به .دارند وضعیت اورژانس 
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ت نیاز به همچنین مهم است سریعا به بیمارستان اطالع دهید زیرا براي نجات اندام ممکن اس.ضایعه احتیاج دارند

  .جراحی فوري باشد

  

  :ارزیابی نبض،حرکت و حس

  

بنابراین هر گونه صدمه و تغییر .بسیاري از اعصاب و عروق خونی در اطراف مفاصل بزرگ مجاور استخوان هستند

 5شکل استخوان ممکن است با صدمه عروقی یا عصبی همراه باشد به این دلیل بایستی عالوه بر معاینه دقیق هر 

قبل از دستکاري یا آتل گذاري .یقه وضعیت عصبی عروقی را ارزیابی کنید تا اینکه بیمار به بیمارستان برسددق 10تا

  .و بعد از آن وضعیت عصبی عروقی را چک نمائید

دستکاري می تواند باعث شود که یک قطعه استخوان بر روي عصب و عروق فشار واردکند عدم توانایی در برقراري 

این .می باشد ه شامل چهار جزء اصلیمعاینه اندام صدمه دید.ند منجر به از بین رفتن اندام شودجریان خون می توا

  :اجزاء بیانگر وضعیت عصبی عروقی  دیستال به ضایعه هستندو عبارتند از

  

  پرشدن مجدد مویرگی -2نبض            -1

  

 حرکت -4حس            -3

  

  

  29-1مهارت هاي عملی 

 

 .دیستال به محل ضایعه را لمس کنید  نبض ):Pulse(نبض  -1

  

 )قدم اول(نبض رادیال در اندام فوقانی  -

 )قدم دوم(نبض دورسالیس پدیس و تی بیالیس خلفی در اندام تحتانی    -

 

  .دقت کرده و آن را یادداشت کنیدرنگ پریدگیبه رنگ پوست ،سیانوز و یا :پرشدن مجدد مویرگی  -2

فشار را بردارید در .ر دهید در این صورت بستر ناخن یا پوست سفید می شودسپس نوك انگشت دست یا پا را فشا

این تست را هم .ثانیه برنگشت بایستی فکرکنید که جریان خون عضو اختالل دارد 2صورتیکه رنگ طبیعی در مدت

  .)قدم سوم.(در کودکان و هم در بالغین می توان انجام دارد

  

 
  

شاره و شصت و همچنین درانگشت کوچک تست در دست، حس را در نوك انگشت ا :حس  -3

و قسمت لترال پا تست ) قدم پنجم( در پا حس را در زیر انگشت شصت). قدم چهارم(نمایید
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اگر بیمار قادر باشد که حس لمس را در انگشتان دست و پا دیستال به محل ). قدم ششم(نمایید

 .شکستگی حسن نماید نشان آن است که وضعیت عصبی خوب است

 

وضعیت حرکتی عضالت را در صورتیکه صدمه پروگزیمال به دست و  یا پا  :کسیون حرکتی فون -4

و براي اندام .براي اندام فوقانی از بیمار بخواهید که انگشتانش را باز و بسته کند.است چک کنید

 ).قدم هفتم تا دهم(خم و راست کندو مچ پا را .تحتانی انگشتان پا را خم کرده و مجدد باز نماید

 
در این صورت این آزمایش را تکرار نکنید اگر صدمه در دست یا پا .گاهی حرکت باعث درد در محل صدمه می شود

حس و حرکت را در .چون بسیاري از این مراحل احتیاج به همکاري بیمار دارد.می باشد این تست را انجام ندهید

نید اندام را از نظر وجود دفورمیتی،تورم، اکیموز، در عین حال شما می توا.یک بیمار بیهوش نمی توانید انجام دهید

در بیماران بیهوش ارزیابی اولیه را انجام داده و سپس اندامها را معاینه .حرکت کاذب،کریپتوس معاینه کنید

  .فرض کنید که یک بیمار بیهوش شکستگی ستون مهره ها دارد و ستون مهره ها را بی حرکت نمائید.کنید

  

  

  
  .در اندام فوقانی لمس نمائیدنبض رادیال را  -1

 .نبض تی بیالیس خلفی را در اندام تحتانی لمس کنید -2
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 .پرشدن مجدد مویرگی را چک کنید -3

 .ارزیابی کنید)اشاره (حس را در پولپ انگشت ایندکس  -4

 .در پا حس پولپ را در زیر انگشت شصت چک کنید -5

 .حس کنارخارجی پا را چک نمائید -6

 .اربخواهید که انگشتانش را باز کندبراي ارزیابی حرکت دست از بیم -7

 .همچنین دستش را مشت  نماید -8

 ).  Extend(براي ارزیابی  حرکت در پا از بیمار بخواهید مچ و انگشتان پا را باز کند -9

  .از بیمار بخواهید پا و انگشتان پا را خم کند

  

 

  :ارزیابی شدت ضایعه 

زمان طالیی تنها براي زندگی وجود ندارد بلکه . دا کنید شما باید در ارزیابی دقیق و سریع شدت صدمه مهارت پی

در یک اندام کاهش جریان خون کامل اندام و کاهش فشارخون طوالنی می تواند صدمه .براي اندام هم وجود دارد

به این دلیل هر شکستگی باز با صدمه عروقی یک اورژانس پزشکی بخصوص در بیماران .مهمی ایجاد کند

Multiple trauma محسوب می شود.  

با استفاده از سیستم درجه بندي صدمات عضالنی اسکلتی می توانید صدمات تهدید کننده حیات  را مشخص 

 .)29-1جدول .(نمائید

  

  

  :سیستم رتبه بندي صدمات عضالنی اسکلتی :     29 -1جدول 

  

  :صدمات کوچک

Sprainکوچک  

  شکستگی یا دررفتگی انگشتان

  

  :صدمات متوسط 

  زانگشتانشکستگی با

  شکستگی بدون جابجایی استخوانهاي بلند

  شکستگی بدون جابجایی لگن

sprain شدن یک مفصل بزرگ  

  

  

  

  :صدمات جدي 

  شکستگی یا جابجایی استخوانهاي باند
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  شکستگی متعدد دست و پا

  یک شکستگی بازاستخوان بلند

  شکستگی لگن با جابجایی

  دررفتگی مفاصل بزرگ

  قطع انگشتان متعدد

  روق و یا اعصاب بزرگپارگی ع

  )احتمال زنده ماندن وجود دارد(صدمات شدید یا صدمات تهدیدکننده حیات

  شکستگی هاي بسته متعدد

  قطع اندام

  )زنده ماندن مطمئن نیست)(حیاتی(صدمات کریتیکال  

  شکستگی هاي باز متعدد اندامها

  .شکستگی هاي لگن که از نظر همو دینامیک ناپایدار است

  

 

  :مراقبت پزشکی اورژانس

  

بیمار می باشد،بعد از اینکار به صدمات دیگر  ABC، ارزیابی اولیه و پایدارکردن اولین قدمها در مراقبت از هر بیمار

  .دقت کنید که احتیاطهاي محافظت از خود را انجام دهید.توجه می شود

  )29- 2.(مهارتهاي عملی

  .کلتی انجام دهیدمراحل زیر را براي صدمات سیستم عضالنی اس

پس از آن اقدامات .فشار موضعی باعث کنترل خونریزي می شود.جراحت را با یک پانسمان استریل بپوشانید -1

  )قدم اول.(الزم براي شکستگی باز مانند درمان شکستگی بسته می باشد

در وضعیت خوابیده  مصدومین با شکستگی اندام تحتانی باید.آتل مناسب بکار ببرید و اندام را باال نگاه دارید -2

براي هر مصدوم دقت کنید .تا تورم به حداقل برسد.سانتیمترباالتر قرار گیرد 15به پشت قرار گیرند و اندام 

همیشه .اندام صدمه دیده در سطح قلب باشدهرگز نگذارید اندام صدمه دیده از کنار تخت آویزان شود

  )قدم دوم. (زیابی کنیدوضعیت نبض و حس و حرکت اندام را قبل از آتل گذاري ار

از قراردادن بسته آب سرد مستقیماً روي پوست یا .از بسته آب سرد استفاده نمائید: اگر تورم وجود دارد  -3

گذاشتن آب سرد بر روي آتل  یا موادضخیم دیگر کمکی به کم کردن تورم نمی .نواحی باز پرهیز کنید

 )قدم سوم .(کند

هر چند . قانی در حالت نیمه نشسته، از حالت خوابیده راحت تر استانتقال بیمار دچار شکستگی اندام فو -4

هر دو وضعیت قابل قبول است مطمئن شوید که اندام از سطح قلب باالتر قرار گرفته و محکم شده تا از کنار 

 )قدم چهارم.(برانکارد یا تخت آویزان نشود

 .ل ها قرار دهیدهمیشه پرسنل بیمارستان را در جریان زخم هاي پانسمان شده و آت -5
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Splint  )آتل(  
  )29-19شکل . (رودصدمه دیده بکار می وسیله قابل انعطاف یا سفتی است که براي نگهداري یا محافظت عضو 

  

  
اگر زندگی فرد در خطر جدي نباشد بایستی تمام شکستگی ها و دررفتگی ها قبل از جابجایی مصدوم آتل بندي 

عات شکسته ، انتهاي استخوانها، مفصل دررفته و صدمات نسج نرم، درد کاهش با جلوگیري از حرکت قط.شوند

و همچنین آتل گذاري از صدمات بیشترکه در زیر توضیح داده شده  .می یابد و حمل و نقل بیمار آسانتر می شود

  .نیز ، جلوگیري می کند

 اي استخوانهاي از صدمه بیشتر به عضالت،طناب نخاعی،اعصاب محیطی و عروق خونی توسط انته

 .شکسته جلوگیري می کند
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 از پاره شدن پوست توسط انتهاي استخوان شکسته جلوگیري می شود. 

  اندیکاسیون مهم آتل گذاري این است که از تبدیل شکستگی بسته به شکستگی باز جلوگیري می

 .کند

 جلوگیري از محدود شدن جریان خون دیستال توسط فشار استخوان شکسته بر عروق خونی 

 در محل تروما که توسط انتهاي استخوان شکسته ایجاد می شود. جلوگیري از خونریزي شدید. 

 جلوگیري از ایجاد درد با بی حرکت کردن قطعات شکسته 

 جلوگیري از فلج اندامها ناشی از صدمه  ستون مهره ها 

 

ز هر وسیله و جنسی که در آتل بطور کلی وسیله اي است که از حرکت قطعات شکسته جلوگیري می کند می تواند ا

هر چند بایستی آتل هاي تجاري استاندارد به مقدار کافی در .دسترس است باشد تا موارد ساخته شده پیشرفته آن

  .دسترس باشد

  اصول کلی آتل گیري
 

 لباسهاي مصدوم را از روي ناحیه صدمه دیده که مشکوك به شکستگی یا دررفتگی است بردارید -1

  .بررسی نمایندDCAP-BTLSو آن را از نظر . در معرض دید شما باشدبطوریکه اندام کامال

 وضعیت عصبی عروقی دیستال اندام را یاداشت و ثبت نمائید و کنترل وضعیت عصبی عروقی را تا -2

 .رساندن مصدوم به بیمارستان ادامه دهید

 هاي بیرون زده ازاستخوان. تمام زخم ها را با پانسمان خشک و استریل قبل از آتل گذاري بپوشانید -3

 .در مورد تمام زخم ها به پرسنل بیمارستان اطالع دهید.زخم را جا نیاندازید

اگر براي جان مصدوم و شما خطري وجود ندارد قبل از آتل گذاري بیمار را حرکت    -4

 .ندهید

در شکستگی هاي تنه استخوان ، یک مفصل باال و پایین شکستگی را بی حرکت    -5

 .کنید

 .در صدمات اطراف مفاصل استخوان باال و پایین مفصل را بی حرکت کنید  -6

براي جلوگیري از فشارهاي موضعی و  (Rigidدر آتل هاي سفت و محکم -7

 ناراحتی بیمار از پوشش

 .مناسب زیر آتل استفاده نمائید

 به حداقل برسانید تا از در هنگام آتل گذاري با کشش دست، بی حرکتی ایجادکرده و حرکت را -8

 .محافظت شود محل صدمه 

شدید شده )دفورمیتی (اگر شکستگی استخوان بلند منجر به تغییرشکل  -9

 است ، سعی کنید با

  این مسئله بخصوص وقتی.کشش مالیم و ثابت ،شکل اندام حفظ شود بطوریکه بتوان آتل گرفت

 .یا بدون نبض باشداهمیت دارد که قسمت دیستال اندام سیانوتیک 

 اگر اندام از شکل طبیعی خود خارج شده باشد اندام را در همان فرم تغییر شکل یافته -10

 .آتل گذاري نمائید
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 تمام بیمارانی که مشکوك به صدمه نخاعی هستند روي یک بک بورد در حالت خوابیده به پشت -11

 .قرار دهید

 ر وضعیت طبیعی آناتومیک قرار دهید و بیماراندام ها را د)هیپوپرفیوژن(اگر بیمار عالئم شوك دارد -12

 )بی حرکتی تمام بدن(را منتقل کنید

 .اندام را آتل بگیرید.اگر به شکستگی یا در رفتگی در یک اندام  شک دارید، -13

 

  اصول کلی آتل گذاري با ایجادکشش در امتداد اندام
 

م درراستاي طبیعی و آناتومیک آن کشش در امتداد عبارتست ازواردکردن یک نیروي کششی به قسمتی از اندا

  .قسمت  می باشد

پس از . موثرترین روشی است که براي در امتداد هم قرار دادن شکستگی تنه یک استخوان بلند در اندام می باشد 

. کشش زیاد می تواند باعث ضایعۀ بیشتر اندام صدمه دیده شود . انجام این کشش آتل گذاري موثرتر خواهد بود 

شش صحیح اعمال شود باعث پایداري بیشتر قطعات و در امتداد قرار گرفتن کلی اندام می شود نبایستی ولی اگر ک

سعی کنید که شکستگی را جا بیندازید یا با نیرو سعی کنید که قطعات شکستگی را کنار هم قرار دهید این وظیفه 

  .پزشک معالج است 

  :در صحنه حادثه هدف از ایجاد این کشش عبارتست از

  .بی حرکت کردن قطعات شکسته تا از تحرك زیادآنها جلوگیري شود  -1

 .براي در امتداد هم قرار دادن اندام بطوریکه بتوان آتل بندي نمود  -2

 جلوگیري از بمخاطره افتادن وضعیت عصبی عروقی -3

نیرو استفاده  پوند می باشد شما بایستی از حداقل 15میزان کششی که براي این کارمورد نیاز است بندرت بیشتر از 

دست یا پا را در انتهاي اندام صدمه دیده محکم بگیرید وقتی شروع به کشش نمودید تا پایان آتل گذاري . نمایند 

تصور کنید که اندام سالم در چه . جهت کشش در جهت محور طولی اندام است . نبایستی کشش را بردارید 

 اعمال نمائید تا اندام صدمه دیدهسالم که تصور کردید وضعیتی قرار گرفته است و کشش را در جهت آن اندام 

  ) 29-20شکل (.تقریباً در آن وضعیت قرار گیرد 
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  :نکات کلیدي

  

یا آتل گذاشتن در یک اندام صدمه دیده می تواند مانند خود صدمه اولیه کارآیی ) راست کردن ( صاف کردن 

عصبی عروقی دیستال به ضایعه را قبل از آتل گیري و بعد از آتل وضعیت . دیستال به ضایعه را به مخاطره بیندازد 

یادداشت شما بایستی وضعیت عصبی و عروقی اندام را قبل از آتل گیري نشان دهد و . گیري یادداشت نمایند 

مطمئن باشید که بالفاصله بعد از آتل گیري و هنگام رسیدن به بیمارستان نیز وضعیت عصبی عروقی طبیعی بوده 

حتی اگر مسیر شما تا بیمارستان کوتاه است، معاینات عصبی عروقی دیستال به ضایعه را تا رسیدن به . ت اس

 .بیمارستان ادامه دهید

اگر . گرفتن دست و یا پا و نیروي کشش اولیه معموالً باعث ناراحتی شده زیرا قطعات استخوان حرکت می کنند 

یر آن محافظت نماید این ناراحتی اولیه به سرعت برطرف شده و می توانید فرد دیگري اندام صدمه دیده را از ناحیه ز

هر چند اگر بیمار تقریباً در هنگام کشش تصادف نماید و یا اگر باعث درد شدید شود . کشش مالیم را ادامه دهید 

  .باید کشش را قطع کرده و اندام را در وضعیت تغییر شکل یافته آتل گذاري کنید 

  .باشید که در صورت لزوم وسایل مختلفی می توانند بعنوان آتل بکار روند بخاطر داشته 

وقتی که هیچگونه وسیله اي در دسترس نباشد اندام فوقانی را می توان به قفسۀ صدري چسباند و اندام تحتانی 

  .صدمه دیده را به اندام تحتانی سالم طرف مقابلش جهت پایداري موقت ثابت نمود 

  :ینت ها عبارتندازسه نوع کلی اسپل

 )Rigid(سفت  -1

 )Formable(قابل شکل گیري  -2

  )Traction(کششی    -3

و غیر قابل شکل گیري آن معموالً از مواد سفتی تهیه شده اند و در طرفین و یا باال و یا زیر اندام صدمه نوع سفت 

: واع معمولی آتلهاي سفت عبارتند ازدیده قرار می گیرند تا از تحرك قطعات در محل شکستگی جلوگیري کنند ان

اصول محافظت . آتل هاي تخته اي پوشانده شده ، اتل شکل یافته پالستیکی یا فلزي، آتل هاي سیمی پوشانده شده 

  .از خود را هنگام آتل گیري نیز رعایت کنید

  .براي بستن یک آتل سفت دو تکنسین الزم است الزم است 

  

  :)فاده از آتل سفت روش است(  29-3مهارتهاي عملی 

تکنسین اول به مالیمت قسمت صدمه دیده اندام را محافظت می کند تا همکارشبراي قرار دادن آتل آماده  -1

اگر الزم است کشش مالیمی در جهت محور طولی اندام اعمال می شود این محافظت تا موقعی که . شود

  )قدم اول. (آتل گذاري کامل شود ادامه پیدا می کند 

 )قدم دوم. ( کنسین آتل سفت را  در زیر یا کنار اندام قرار می دهد دومین ت -2

تکنسین دوم بین آتل و اندام پوششی قرار می دهد تا از فشار و تماس آتل سفت با پوست جلو گیري  -3

 .در محلهاي برجستگی استخوان مثل قوزك پا ، بین بر جستگی ها و آتل، پد قرار دهید.کند
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 .دومین تکنسین آتل را به اندام بانداژ نموده  تا اندام توسط آتل محافظت شود  -4

 )قدم چهارم.( ک کرده ویادداشت مینماید دومین تکنسین وضعیت عصبی عروقی اندام را چ -5

  
  

 

  :دردو حالت  شما بایستی اندام را در حالت تغییر شکل یافته آتل گذاري نمائید 

  )مثل بسیاري از در رفتگی ها.( وقتی که دفورمیتی شدید باشد -1

  .وقتی که شما با مقاومت زیاد یا درد شدیدي در هنگام کشش مواجه می شوید  -2

را ذاشته و با بانداژهاي نرم آتل در هر وضعیتی شما بایستی تخته هاي با پوشش مناسب را در هر طرف اندام گ

  )29-21شکل . ( کنیدثابت 
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ین آتل هاي شکل پذیر ، آتل هاي نرمی هستند که قبالً شکل آن طراحی شده و شایعتر:  آتل هاي شکل پذیر

قابل بادشدن هستند در اندازه هاو شکل هاي متفاوت با یا بدون زیپ آت وجود دارد دیده می شوند همیشه آتل را 

این مزیت  پس از قرار دادن در محل باد کنید آتل هاي بادي راحت بودن و تماس یکنواختی بوجود می آورد و

آتل هاي بادي براي بی حرکت هاي صدمات . اضافی را دارند که با فشار محکم از خونریزي زخم جلوگیري می کنند

  .زیر آرنج و زیر زانو استفاده می شوند 

آتل هاي بادي معایبی هم دارند بخصوص در نواحی که هوا سرد است زیپ ممکن است بچسبد یا کثیف شده و گیر 

تغییرات قابل مالحظه در هوا ، فشار هواي داخل آتل را تغییر می دهد فشار با سرد شدن درجه . زند نماید یا یخ ب

حرارت کاهش می یابد و با افزایش درجه حرارت محیط افزایش پیدا می کند همین تغییرات وقتیکه ارتفاع تغییر 

این شما باید با دقت آتل را کنترل نمائید کند پیدا می شود و در حمل و نقل هوایی می تواند مشکل ایجاد کند بنابر

  .و اگر فشار باال رفته باشد آنرا تخلیه نمائید 

  .روش بکارگیري آتل بادي بستگی به این دارد که داراي زیپ باشد یا نه 

ود درهر دو نوع  با یا بدون زیپ، حتما باید تمام زخم ها را با پانسمان استریل بپوشاند و احتیاط هاي محافظت از خ

  .را به کار ببرید 29-4مهارتهاي عملی را انجام دهید براي آتلی که زیپ دارد مراحل 

  

  بکار بردن آتل بادي زیپ دار
  

اندام صدمه دیده را نگه دارید بطوریکه اندام کمی از زمین باالتر باشد و محل صدمه محافظت شده و کشش  -1

  .ون باد را در اطراف اندام قرار می دهد مالیم اعمال شود در این حال همکار شما آتل باز شده بد

با . زیپ را ببندید و آنرا بادکنید با دهان و یا پمپ این کار را انجام داده فشار داخل آتل را تست نمائید  -2

 )قدم اول. (میزان باد مناسب، شما می توانید دو لبه آتل را با انگشتان شصت و اشاره خودبه هم برسانید

 )قدم دوم. (ال را تا رسیدن بیمار به بیمارستان چک نمائید نبض و حس و حرکت دیست -3
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  29-5مهارتهاي عملی

  

  .را انجام دهید  29- 5اگر از آتل بدون زیپ یا از انواعی که زیپ کوتاهی دارند استفاده می کنید مراحل 

  .اولین تکنسین اندام صدمه دیده بیمار را تاهنگام آتل گذاري محافظت می کند  -1

دست خود را  از داخل آتل عبور می دهد و دست یا پاي اندام صدمه دیده را با دست : کنسیندومین ت -2

 )قدم اول. (خودمی گیرد

. ( دومین تکنسین  کشش مالیمی به دست یا پا وارد کرده وهمزمان  اسپلینت را به دور اندام وارد می کند -3

 )قدم دوم

 )قدم سوم( د اولین تکنسین آتل را با دهان یا با پمپ باد می کن -4

 .دومین تکنسین فشار را کنترل می کند این کنترل در هر دونوع اسپلینت انجام می شود  -5

 .دومین تکنسین نبض ، حس و حرکت اندام را چک و یادداشت می نماید  -6

شلوار ضد و)Pillow(آتل بالشی  ؛)vaccum(سایرآتل هاي قابل تغییر شکل عبارتند از آتل هاي خالئی 

  .ستگی هاي لگن شوك براي شک
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  29-6مهارتهاي عملی 

  

  ):خالئی(ccum vaبراي بکار بردن یک آتل

 .اندام صدمه دیده را محافظت کرده و اگر الزم بود کشش بدهید تا همکار شما آتل را در محل قرار دهد  -1

  )قدم اول(

سخت شده و در اطراف اندام  ؛آتل بستیدرا دریجه را خارج کنید وقتی هوا خارج شد و  آتلهواي داخل  -2

 )قدم سوم (. می شود  یتغییر شکل یافته باعث بی حرکت

 .کنترل نمائید  آن را  بیمارطول انتقال اندام را چک کرده و در  یستالدوضعیت عصبی و عروقی قسمت  -3

  

  
  

 

  ):traction splint (آتل هاي کششی

 ناحیهتغییر شکل در  و که با تورم ، درد مورف شکستگی هاي) محافظت ( ثابت کردن  کششی جهتآتل هاي 

ند نبایستی رساق دا در قسمت تحتانی ضایعهاگر مصدوم ضایعه مفصلی یا . ار می رود کشخص می شوند بمران 

آتل هاي کششی اندام تحتانی با نام هاي تجارتی مختلف در بازار وجود دارند  ازع مختلفی اانو. استفاده شود 

  :مانند

آتل هاي . که هر کدام روش مخصوص براي استفاده دارند  Kendrickو  آتل  Sagerل ،آت Hareآتل 

Hare  وSager  توضیح داده می شوند.  

Hare Traction   قسمت باالي  طریق از کششاین  کشن استفاده می کند کهتر ااز نیروي کنتر آتلاین

 فوقانی مناسب نیست و بیماران آن براي اندام آتل  این. یمار بوجود می آید ایسکیال ب یتهآتل در ناحیه تو بروز 

  .وجود دارند ) زیر بغل ( زیال گعروق و اعصاب مهمی در ناحیه آ ارا تحمل نمی کنند زیر

  

  

  



 28

  

  

  :موارد زیر استفاده نکنید  آتل هاي کششی را براي

 صدمات اندام فوقانی  

  کرده اند درگیرصدماتی که زانو را  یابه زانو صدمات نزدیک. 

 صدمات هیپ 

  که منجر به جدا شدن استخوان شده اند هاییکندگی آمپوتاسیون هاي نا کامل و. 

  ساق یا صدمات مچ پا تحتانیقسمت صدمات 

  .دارد هبکارگیري صحیح یک آتل کششی نیاز به دو تکنسین ورزید

  

  : 29-7مهارتهاي عملی 

  
 ؛مطمئن شوید که نبض. دید قرار دهید معرضیده را در اندام تحتانی صدمه د وشلوار یا لباس بیمار را باز کنید  -1

  .ارزیابی و یادداشت کرده اید  را به ضایعه دیستالحرکت وحس 

 یته ایسکیالحلقه آن مجاور تو بروز  .آتل را در کنار اندام سالم بیمار قرار دهید تا طول آنرا میزان نمائید -2

را باز و میزان کنید این چهار تسمه بایستی در  محافظار تسمۀ چه. فاصله داردپا سانتی متر از  30وده و حدود ب

 )قدم اول. ( قسمت میانی ران باالي زانو زیر زانو و زیر مچ پا باشد 

اولین تکنسین اندام صدمه دیده را با دست محافظت و ثابت می کند بطوریکه در محل شکستگی حرکت  -3

ي و معموالً برا دمی بند در اطراف پا و مچ پاي بیمار  مناسب راجاپایی  دومین تکنسین حالایندر ایجاد نشود و 

 )قدم دوم. ( ند راین عمل کفش بیمار را بر می دا

از ناحیه مچ پا  تکنسیندر حالیکه دومین  هساق را در محل مشکوك به ضایعه محافظت کرد تکنسیناولین  -4

که اندام در وضعیت مناسب در آتل قرار گیرد سعی و پا کشش مالیم اعمال می کند فقط آنقدر نیرو بکار ببرید 

 )قدم سوم( جا بیندازید خود آناتومیک  دقیقا در وضعیتنکنید که قطعات شکسته را 

مطمئن شوید که حلقه در . آتل را در موقعیت مناسب در زیر اندام صدمه دیده قرار می دهد  تکنسیناولین  -5

 )دم چهارمق( . ایسکیال قرار گیرد  زیتهنوبروزیر 

 )قدم پنجم(. ندید بایسکیال را ب ناحیه محافظت کنید و تسمه پد محدوده کشاله ران را با -6

آتل وصل   به انتهايکشش را ادامه می دهد حلقه ناحیه مچ پا را  تکنسیناولین تکنسین در حالیکه دومین  -7

باعث   می توانداین آتل چون . کنید  احتیاط. را برقرار کند  راستاي اندامنیرو به حدي است که . می کند 

طول اندام  مشابه تقریبا دیدهاندام صدمه وقتی که طول  .و صدمه بیشتر به بیمار بزند کشش بیشتر از حد شده 

 )ششمقدم (کشش کافی بوده است و  ؛احساس راحتی کرد یا بیمارسالم شد 

. ید بطوریکه اندام در آتل محکم شود محافظ را ببند يکشش مناسب اعمال شده بود تسمه هاوقتی که  -8

 )قدم هفتم(. را چک کنید و مطمئن شوید که محکم هستند   پروگزیمال و دیستالتمام تسمه هاي 

 .در این هنگام نبض ، حس و حرکت دیستال به ضایعه را مجدداً چک نمائید  -9
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 ابتدااماده نمائید ممکن است الزم باشد  قرار داده و براي انتقال به بخش اورژانس بک بوردبیمار را بر روي  -10

 )قدم هشتم. ( آتل برخورد نکند  انتهايبه  آمبوالنسوارد آمبوالنس کنید تا با بسته شدن در را پاهاي بیمار

ایسکیوم و کشاله ران بی حرکت می کند دقت  ناحیهدر کشن تراچون این نوع آتل کششی اندام را با نیروي کنتر

  .مناسب بپوشانید از فشار آمدن بیش از حد در ناحیۀ تناسلی خارجی جلوگیري کنید  پنبهرا با کنید که این محلها 
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شلوار آن آسان و مقدار نیروي کششی آن قابل اندازه گیري است و می تواند با  رينگه دا. سبک است  sagerآتل 

 .ید آن را بکار ببرید بکار رود بهتر از همه اینکه در مواقع لزوم خودتان می توان ضد شوك

 

 

  :   29-8 مهارتهاي عملی

  

  .طی کنید  Sagerمراحل زیر را براي بکار بردن آتل 

  

داشت  یادال به صدمه را ارزیابی و تنبض ، حس و حرکت دیس اصول .کنیدرا خارج  اندام صدمه دیده لباس -1

  .نمائید 

که وقتی در محل محکم شود در قسمت قدام قبل از بکار بردن آتل ، تسمۀ ناحیۀ ران را میزان کنید بطوری -2

 ) قدم اول. ( قرار گیرد 

طول مناسب آتل را با قرار دادن آتل در کنار اندام صدمه دیده بطوریکه چرخ آن هم سطح پاشنه پا باشد  -3

 حدس بزنید

 )قدم دوم. ( پد مچ پا را طوري قرار دهید که مناسب مچ پاي بیمار باشد  -4

ناحیه  بالشتکران طوري بچرخانید که  پروگزیمالدررا  تسمه رانی. دام قرار دهید آتل را در کنار داخلی ان -5

قدم  .(ه رانی را به راحتی سفت نمائیدبه راحتی قرار گیرد و تسم ایسکیال یتهتوبروزپرینه در کشاله ران و 

 )سوم

 .قرار گیرد  پاقوزك باالي محکم نمائید بطوریکه در را رکاب اطراف مچ پا  -6

 )قدم چهارم. (  .دهیدقرار پا  روي کف محکمه اي را در کابل حلق -7

 )قدم پنجم. ( ارد کنید ودرصد وزن بدن به آن نیرو  هشفت داخل آتل را بیرون بیاورید و حدود د -8

 .الستیک محکم نمائید  ا اندام را به آتل توسط باند -9

 .برانکارد براي انتقال محکم کنید  رويبیمار را  -10

  .حس را چک نمائید  حرکت و ،نبض -11
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  :مخاطرات آتل گذاري نامناسب 

  

  :بایستی از مخاطرات آتل گذاري نامناسب اطالع داشته باشید که عبارتند از 

  و عروق خونی ، بافت نرمفشار بر اعصاب  

 انتقال بیماري که صدمه تهدید کننده حیات دارد  در تاخیر.  

 دیستال قسمت کاهش جریان جریان خون  

 تشدید صدمه  

  بعلت حرکات بیش از حد استخوان یا مفصل،عروق و اعصاب و عضالت ،فت نرمباصدمه 

  

  ):Transplantation(انتقال 

  .شود  منتقلبرانکارد آماده بوده و می تواند  بهآتل گذاري شد بیمار براي انتقال هنگامی که یک اندام صدمه دیده 

اندام پس از پانسمان . د ت بیش از حد در هنگام انتقال داراز به سرعسیستم عضالنی اسکلتی نی هخیلی بندرت صدم

داشته باشد هر  می شود هر چند بیماري که اندام بدون نبض دارد بایستی تقدم بیشتري stableو آتل گذاري 

وت در چند اگر بیمارستان فقط چند دقیقه فاصله داشتنه باشد سرعت بیش از حد براي انتقال به بخش اورژانس تفا

سرنوشت اندام نخولهد داشت اگر امکانات در بالن به فاصله یک ساعت با بیشتر می باشد مصدوم با اندام بدون نبض 

اگر جریان خون دیستال اندام خراب است همیشه به . بایستی با هلی کوپتر یا انتقال فوري و بی درنگ زمین باشد 

م رسیدن بیمار به اورژانس اقدامات الزم انجام گیرد و آمادگی کنترل وضعیت پزشکی اطالع داده شود زیرا تا هنگا

 .بوجود آید 

 

 

  :صدمات سیستم عضالنی اسکلتی خاص 

  

. شکستگی کالویکول یا ترقوه یکی از شکستگی هاي شایع بدن است  :صدمات کالویکول و اسکاپوال 

  .روي دست باز می افتد شکستگی هاي کالویکول بیشتر در بچه هایی دیده می شود که بعلت سقوط بر

بیمار با شکستگی ترقوه از درد شانه شکایت . . همچنین می تواند همزمان با تروماي قفسه صدري اتفاق می افتد

بچه هاي کوچکتر از درد تمام اندام شکایت دارند و . دارد و اندام را در مقابل بدنش با دست دیگر محافظت می کند 

نمی برند با این شکایت مشکل است که محل صدمه را مشخص کرد ولی بطور کلی هیچ قسمت از آن اندام را بکار 

وجود دارد چون ترقوه بال فاصله زیر جلد قرار دارد معموالً )   29-22شکل (  تورم و حساسیت موضعی روي ترقوه 

اعصاب قرار ورید و . پوست روي آن در ناحیه شکستگی به شکل خیمه در می آید ترقوه مستقیماً بر روي شریان

  .بنابراین شکستگی هاي ترقوه می تواند عروق و اعصاب را به مخاطره بیندازد . دارد
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شکستگی هاي اسکاپوال یا کتف شیوع بسیار کمتري دارد زیرا این استخوان به خوبی توسط عضالت بزرگ محافظت 

  .می شود 

ۀ اسکاپوال می باشند بنابراین صدمات قفسۀ شکستگی هاي اسکاپوال در نتیجه یک ضربه مستقیم به پشت در ناحی

صدري ریه ها و قلب می تواند بوجود آید شما بایستی بیمار را از نظر مشکالت تنفسی ارزیابی دقیق کنید به 

بخاطر داشته باشید که صدمات . بیمارانی که مشکالت تنفسی دارند اکسیژن برسانید و سریعاً آنها را منتقل نمائید 

)  29-23شکل ( اه است که می تواند باعث ناتوانائی طوالنی مدت شود نه شکستگی اسکاپوال قفسه صدري همر

  .خراش ، کنتوزیون ، و تورم شدید می تواند بوجود آید 

بیمار معموالً استفاده از اندام را بعلت درد محل شکستگی محدود می کند اسکاپوال یک برجستگی استخوان دیگري 

  .دچار شکستگی می شود  دارد که با نیروي کمتري

  

  



 34

در رفتگی این مفصل معموالً . نام دارد مفصل آکرومیو کالویکوالرمفصل بین قسمت دیستال کالویکول و اسکاپوال 

در بازي فوتبال و هاکی که بازیکن بر روي شانه سقوط می کند دیده می شود  و باعث می شود کالویکول از 

  .اسکاپوال جدا شود

شکایت  کول معموالً برجسته شده و بیمار از درد و حساسیت روي مفصل آکرومیو کالویکوالرقسمت دیستال کالوی

  )29-24شکل ( . دارد 

آتل Sling و Swatheشکستگی هاي اسکاپوال ، ترقوه و جداشدگی مفصل آکرومیو کالویکوالر بطور موثري با روش 

  .گذاري می شوند 

  

  
  

Sling که وزن اندام فوقانی صدمه دیده را نگه داري می کند براي موثر بودن  هرگونه بانداژ یا پارچه اي است

Sling بایستی فشار مالیمی به طرف باال از ناحیه زائده اوله کرانون استخوان اولنا وارد نمایید.  

  )A 25-29شکل  .(نبایستی در کنار گردن باشد زیرا باعث ناراحتی در این ناحیه می شود  Slingگره 

استفاده می شود بانداژي است که قفسۀ صدري را کامالً دور  Swatheکت کردن کامل ناحیه شانه از براي بی حر

بایستی به اندازه اي سفت باشد که اندام را در کنار Swatheزده و بازو را در کنار قفسۀ صدري نگه می دارد 

شد که باعث فشرده شده قفسۀ صدري و سینه نگه دارد  و از حرکت اندام جلوگیري کند ولی به اندازه اي سفت نبا

  )  B25-29. (بخطر انداختن تنفس می شود 

وقتی هیچ چیز  می تواند بی حرکتی کافی بدهد  Slingبی حرکت کننده هاي تجاري شانه نیز وجود دارند 

  .استفاده نمود دیگري نباشد می توان از زیر پوش و یا پیراهن
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  ):Dislocation of the shoulder(دررفتگی شانه 

 

جایی است که سر استخوان بازو در مقابل حفره گلنونید  استخوان اسکاپوال قرار ) مفصل شانه ( مفصل گلنوهومرال 

  .می گیرد حفره گلنوئید با سر استخوان بازو مفصل گلنوهومرال را بوجود می آورند 

همیشه سر استخوان به طرف قدام جابه جا       شایعترین مفصل بزرگ بدن است که دچار در رفتگی می شود  تقریباً

  ) 29-26شکل .( و درجلوي شانه قرار می گیرد . می شود 
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ثابت  در یک وضعیتتالش می کند ؛ بازوي جابه جا شده را  بیمارو . درد ناك است نهایتدر رفتگی مفصل شانه بی 

  )29-27شکل ( .نگه دارد قفسه سینهو دور از 

  

  
  

سر استخوان بازو در طرف جلو زیر عضله .فل شده و ناحیه شانه چهار گوش یا صاف به نظر می رسد مفصل شانه ق

در نتیجه عصب اگزیالري ممکن است تحت فشار . پکتورالیس ماژور و درقدام قفسۀ صدري برجسته بنظر می رسد 

ه ها را یادداشت کرده اید مطمئن شوید که این یافت. قرار گرفته و بی حسی در قسمت خارجی شانه بوجود آید 

  .بعضی از بیماران از خواب رفتگی دست بعلت در گیري عروقی عصبی شکایت دادند 

بی حرکت کردن در رفتگی قدامی شانه مشکل است زیرا هر گونه در آوردن بازو به طرف جلوي قفسۀ صدري باعث 

اگر الزم باشد بالش یا مالفۀ . اري نمائید شما بایستی مفصل را در هر وضعیتی که راحت است آتل گذ. درد می شود 

  .پیچیده شده و یا حوله اي بین بازو و قفسۀ صدري قرار دهید تا فضاي بی بازو و قفسۀ صدري را پر کند

  ). 29-28شکل ( 
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       درجه خم کرد در این حالت    90وقتی بازو به این شکل ثابت شد معموالً آرنج را بدون درد اضافی می توان تا 

براي ساعد و مچ دست بگذارید تا وزن اندام را تحمل کند و باالخره بالش و اندام را به قفسۀ  Slingمی توانید یک

فیکس کنید بیمار را در حالت نشسته یا نیمه نشسته انتقال دهید در رفتگی قدام   Swatheصدري توسط یک 

این لیگامان ها جوش نمی خورد و باعث      د  گاهیشانه باعث از هم گسیختگی لیگامان هاي قدام مفصل می شو

در بعضی .. می شود که در رفتگی عود کند و در هر نوبت وضعیت نروو اسکولربه خطر افتاده و صدمه زیادتر می شود

 بعضی از بیماران قادرند که در رفتگی را جابیاندازند ولی بطور کلی این. موارد براي اصالح آن نیاز به جراحی است 

  .مانور بایستی در بیمارستان بعد از انجام رادیوگرافی انجام شود 

بازیکنان فوتبال بخصوص روي خط . گاهی یک مفصل بجاي در رفتگی به قدام به طرف خلف در رفتگی پیدا می کند

 قفل می شود و) به طرف خط وسط (  حمله در معرض این نوع در رفتگی هستند معموالً بازو در حالت ادداکشن

  .هیچگونه چرخشی ندارد ابداکشن آن نیاز به اقدامات پزشکی تخصصی دارد 

  

  )Fracture of Humerus: (شکستگی هاي بازو 

شکستگی هاي بازو می تواند در قسمت پروگزیمال  یا قسمت دیستال در ناحیه آرنج یا در وسط استخوان  

  )29-2جدول . ( ایجادشوند

الً در نتیجه سقوط بر روي دست در افراد مسن بوجود می آید شکستگی شکستگی هاي پروگزیمال هومروس معمو

  .هاي تنه هومروس بیشتر در جوانان است و در نتیجه صدمات شدید ایجاد می شود 

بایستی کشش را در نظر گرفته تا اندام تقریبا در راستاي طبیعی . درهر شکستگی که شدید زاویه دار شده است 

  .خود قرار داده شود

ر العمل مربوط به اندیکاسیون ها و تکنیک تراکشن را چک کنید محل شکستگی را با یک دست محافظت دستو

را بگیرید و در جهت محور ) برجستگی خارجی و داخلی دیستال بازو ( کرده و با دست دیگر کندیل هاي بازو 

در . طبیعی خود قرار گرفتوقتی اندام به طور نسبی در راستاي ) 29-29شکل ( طبیعی اندام کشش وارد کنید 

  .آتل گذاري نمائیدSwathe وSlingحالیکه  آتل تخته اي در کنار خارجی بازو گذاشته اید آنرا با استفاده از 

اگر بیمار از درد شدید شکایت کرد یا در برابر کشش مقاومت نمود شکستگی در وضعیت موجود ). 29-30شکل ( 

  .براي محافظت اندام صدمه دیده به قفسۀ صدري ثابت کنید آتل گذاري شده و با استفاده از بالش 
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  .توجه کنید که با این نوع شکستگی ها ممکن است سندرم کمپا رتمان در ساعد بچه ها ایجاد شود 

  

  

                       
  

  

  

  خصوصیات و درمان شکستگی هاي بازو 29-2جدول 

  

 درمان خصوصیات نوع

  

  

  

شکستگیهاي 

 زوپروگزیمال با

یا  Swatheو  Slingبی حرکتی در تورم زیاد بدون دفورمیتی در بازو

  بی حرکت کنندة شانه

از قفسه صدري بعنوان آتل استفاده  مخاطره عصبی عروقی

کنید اندام صدمه دیده را به قفسۀ 

 .صدري محکم کنید 

یک قسمت یا تمام شبکه براکیال 

 درگیر باشد

  

  

  

 یک تخته  در کنار خارجی ساعد

براي محافظت بیشتربگذارید و با 

Sling  وSwathe  آنرا ببندید  

 صدمات نسج نرم همزمان

اگر ( احتماالً صدمه تاندونهاي شانه

در رادیو گرافی شکستگی دیده نشد 

احتمال پارگی تاندونهاي شانه )

وجود دارد بخصوص اگر بیمار نتواند 

  .اندام فوقانی را باال بیاورد 
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  شکستگیهاي

  قسمت

 میانی بازو

بی حرکت   Swatheیا  Slingبا  زاویه دار شدن شدید بازو

کنید و یا از بی حرکت کننده شانه 

  .استفاده نمائید 

ناپدیداري شدید و صداي کریپیتوس 

 فطعات شکسته

از قفسه صدري بعنوان آتل استفاده 

کرده و اندام صدمه دیده را به آن 

 محکم کنید

   عروقی احتمال آسیب  عصبی

  

  

یک تخته کوتاه در کنار خارجی ساعد 

  .قرار دهید   Swatheیا  Sling زیر 

  :احتمال گیر کردن عصب رادیال

 بیمار نمی تواند مچ و انگشتان را  به

قادر به انجام ( طرف عقب خم کند

و از بی ) دورسی فلکسیون نمی باشد

  . .حسی پشت دست شکایت دارد

  )افتادگی مچ دست ( 

 

  تگی دیستالشکس

 بازو

  تورم شدید ناحیه آرنج

  احتمال آسیب عصبی عروقی

  )صب مدینع. عصب اولنا (

ا یک ب Swathe یا Sling عالوه بر

بازورا در یک  ؛بی حرکت کننده شانه

 آتل نیز بی حرکت کنید

  

  

  Elbow Injuries: صدمات آرنج 

و بدون انجام رادیوگرافی تشخیص انواع مختلفی  ؛شکستگی ها و در رفتگی هایی که در اطراف آرنج اتفاق می افتد

  .ایجاد کرده و اقدام اورژانس یکسانی دادند  ییتی مشابهمدر اندام دفور همه آنها نوع آنها مشکل است هر چند

این نوع صدمات می تواند با یک اقدام اورژانس نامناسب ایجاد و یا تشدید شوند . صدمۀ عصبی و عروقی شایع است 

  .در ناحیه مفصل آرنج دستکاري شدید انجام شود  بخصوص اگر

انواع معروف آنها شکستگی هاي  ؛این نوع شکستگی  در بچه ها شایع است  :شکستگی هاي دیستال آرنج 

 یتی و صدمات عصبی عروقیمو باعث دفور دهیچرخمی باشد اغلب قطعات شکستگی  و اینتر کوندیالر اکوندیلسوپر

  .شده و اغلب شدید است می شوند تورم سریع ایجاد 

  

  Dis location Of The Elbow: در رفتگی آرنج 

رادیوس و اولنا معموالً به  این نوع صدمه بیشتر در ورزشکاران دیده می شود و در بچه ها معموالً دیده نمی شود

رادیوس استخوان اولنا استخوانی است که در قسمت انگشت کوچک بوده و استخوان  طرف خلف جابجا می شوند

Radius) هومروس مفصل می  دیستالهر دو با و اولنا  رادیوس ست می باشدرف شست داستخوان ط

  .شوند 

  ) 29-31شکل . ( برجسته تر بنظر برسد اولنا کرانون ه لوا زا ئده جابجائی خلفی باعث می شود که
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د این وضعیت باعث می شود که به بازو معموالً در حالت خمیده دیده می شو نسبتمفصل قفل می شود و ساعد 

ومروس تورم شدید وجود داشته     ه دیستالمانند شکستگی  .درد شدید ایجاد کند ؛هرگونه سعی براي حرکت مفصل

  .و احتمال خطر براي اعصاب و عروق وجود دارد 

  

  
  

  ElbowJoint Sprain: کشیدگی مفصل آرنج 

اغلب مشکل اصلی شکستگی خطی است که بسختی  .ه می شودتشخیص داد رادیو گرافیو با  هاین صدمه نادر بود

  .دیده می شود  رادیو گرافیدر 

 السراسیونبا و اغلب  هاین شکستگی معموالً در نتیجه ضربۀ مستقیم بود:  کرانون اولناه لوشکستگی زائده ا

  .ست رنج نیآ) extention( معموالً مصدوم قادر به بازکردن . خراش این ناحیه همراه است  و

  :شکستگی سر رادیوس 

انسیون                      تاغلب تشخیص داده نمی شود این شکستگی معموالً در نتیجه سقوط بر روي دست در حالت اکس

 )extantion (آرنج یا مچ  ییا ضربۀ مستقیم به قسمت خارجی بازو بوجود می آید سعی براي حرکت چرخش

  .دست ناراحت کننده است 

  :صدمات آرنج  توجه در نکات قابل

تمام صدمات آرنج جدي بوده و نیاز به مراقبت دقیق دارند همیشه در مصدومین ناحیه آرنج وضعیت عصبی عروقی 

. را در وضعیتی که هست آتل گذاري نمائید انداماگر نبض قوي و پرشدن مویرگی خوب بود . ارزیابی کنید  مداوم؛را 

م آنرا ثابت نر حلقويگذاشته و با باند  در هر طرف اندام شده باشند؛ پوشیدهد به خوبی با باندو آتل تخته اي که 

آتل باید از مفصل شانه تا مفصل مچ را .استفاده کنیداز آن  توانیدمچ کمک کننده است می  Slingاگر کنید

  )29-32شکل(.بپوشاند
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پر شدن مویرگی مختل بیانگر اینست  با یک نبض ضعیف یا عدم وجود نبض و رنگ پریدهسرد و  معموالً یک دست

دقیقه فاصله دارید اندام را  15بیمارستان ده تا  تااگر. به مرکز کنترل پزشکی اطالع دهید . که عروق صدمه دیده اند 

در غیر اینصورت مرکز کنترل پزشکی . در وضعیتی که هست آتل گذاري کنید و امکان انتقال سریع را فراهم نمائید 

  .تا جریان خون دست بهتر شود  کند راهنمایی اندام صحیحامتداد برقراري  در جهترا  ممکن است شما

هت محور طولی رنج دارد با دست کشش مالیمی در جاگر اندام بدون نبض است و تغییر شکل شدیدي در ناحیه آ

ي هاي متعدد         ستکاردقت کنید د. ست نبض برگردد نور ممکن اما با این. کمتر شود  ییتدفوراندام وارد کنید تا 

نبض برنگشت اندام را در راحت ترین فرم ؛ اگر بعد از یکبار سعی . و شدید ممکن است مشکل عروقی را تشدید کند 

که قوي ترین  یاگر بعد از کشش مالیم طولی نبض برگشت کرد اندام را در وضعیت .براي بیمار آتل گذاري نمائید؛ 

است انتقال سریع را فراهم  مختلبراي هر بیماري که جریان خون دیستال به ضایعه . نبض را دارد اتل گذاري کنید 

  .نمائید 
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  Fracture of fore arm:شکستگی هاي ساعد 

نیبن باال بیشتر ولی در بچه هاي س. و اولنا در گروههاي سنی مختلف دیده می شود  وسدیرا تنهشکستگی هاي 

د که ناشی از سقوط بر روي نمی شو شکستگی  ادیوس و اولنا به طور همزمان دچارر هر دو استخوان معموالً. است 

  . )29-33 شکل (دست باز می باشد 

  

  
  

  .ن بوجود می آیدآمستقیم به  هدر اثر ضرباستخوان اولنا معموالً منفرد  کستگیش

)  Coll.s( یسلکاشکستگی هاي دیستال رادیوس که بخصوص در افراد مسن شایع است با عنوان شکستگی 

  ) 29-34 شکل . (براي توصیف این شکستگی بکار می رود  شکلتغییر شکل چنگالی . معروف هستند 
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است از صفحۀ رشد بگذرد که این نوع شکستگی می تواند با عوارض  ممکن سدیورادر بچه ها شکستگی دیستال 

  .تاخیري همراه باشد 

آتل  از یا شده ؛پوشیده اي که به خوبی با باند  مچ دست می توانید از تختهاعد یا براي بی حرکتی شکستگی هاي س

استخوان ها شکسته است دقت کنید که آرنج در آتل باشد آتل  تنهاگر  .آتل بالشی استفاده نمائید از هاي بادي یا

کنید  استفاده Slingاز  در صورتیکه براي محافظت .ناحیه آرنج براي شکستگی هاي ناحیه مچ دست ضروري نیست

  .مصدوم راحتر خواهد بود 

  

  : )  Hand(  و دست )Wrist(  صدمات ناحیه مچ

  

تشخیص داده شود در رفتگی هاي  رادیو گرافیمتفاوت است و بایستی با  کشیدگیصدمات ناحیه مچ از در رفتگی تا 

ی شود یکی دیگر از صدمات این ناحیه معموالً با شکستگی همراه هستند که به آنها شکستگی در رفتگی گفته م

  .ناحیه مچ دست شکستگی هاي بدون جابجائی و ایزوله یکی از استخوانهاي مچ مخصوصاً اسکافوئید می باشد 

صدمات بسیار زیادي در ناحیۀ . مچ دست بایستی آتل گذاري شده و در بخش اورژانس ارزیابی شود  در کشیدگیهر

حوادث خانگی ، حوادث شغلی ، کارخانه اي . ده و نتایج بدي دارند دست وجود دارد که بعضی از انها خطرناك بو

د چون گی و آمپوتاسیون این ناحیه می شو، سوخت پارگی ؛منجر به شکستگی در رفتگی و شکستگی در رفتگی

قت و صحت درمان نشود می انگشتان و دست بایستی به طریق ظریف و دقیق فعالیت کنند هر صدمه اي که با د

ساده باید به سرعت توسط  حتی پارگیبه این دلیل هرگونه صدمۀ دست . شود  فورمیتیدر به ناتوانی و جتواند من

  .یک پزشک ارزیابی شود براي مثال شما نباید سعی کنید که یک انگشت در رفته را سرجایش قرار دهید

  )29-35شکل (
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ن بیاورید دقت کنید که عضو قطع شده را در یک همیشه هر عضو یا قسمت هاي قطع شده را با بیمار به بیمارستا

پالستیک قرار داده و قرار داده و سپس آنرا در یک  دستورالعمل منطقه خود؛گاز استریل خشک یا مرطوب برحسب 

 .برید و اجازه ندهید یخ بزندنآب فرو  دررا  عضو جدا شده .قرار دهید درا در یک محفظه سر پالستیکسپس 

  .ناحیه ساعد یک آتل مناسب براي صدمات مچ و ناحیه دست می باشد ) حجم پر ( پانسمان حجیم 

  

  29-9مهارت هاي عملی 

  . .رعایت کنیداقدامات محافظتی مربوط به خود را  -1

 .زخم ها را با یک پانسمان استریل خشک بپوشانید  -2

 وضعیتیدر  ییعنبدهید  عملکردي قراریده را در وضعیت دست صدمه د ؛افظت اندام صدمه دیدهبراي مح -3

         با آن به راحتی که وضعیتییعنی. مچ دست کمی به پائین خم شده و انگشتان بطور متوسط خم شده اند که

 .قوطی را نگه داشت  یک با دست می توان

 )قدم اول( یک بانداژ نرم گرد را درکف دست قرار دهید  -4

 ولی.سطح کف دستی مچ دست قرار دهید در  شده است را پوشیدهکه به خوبی با باند یک آتل تخته اي  -5

 )قدم دوم(  .نپوشانیددست را  انگشتان 

 )قدم سوم. (  تمام طول آتل را با یک باند کششی نرم محکم کنید  -6

دست و مچ آتل گرفته شده را روي ؛در هنگام انتقال به بیمارستان  .کنیداستفاده  Swatheو  Slingاز  -7

 .یمار بگذارید یا روي قفسۀ صدري ب هبالش قرار داد
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  :شکستگی لگن 
 

می این نیرو  .می باشد  )قوي(مستقیم به شکل ضربه سنگین فشاري نیرويشکستگی لگن در اغلب موارد ناشی از 

صدمات لگن می توانند .سقوط و یا افتادن از بلندي باشد ، اسلحهناشی از ، تصادف با وسیله نقلیه تواند ناشی از

بعنوان مثال وقتی در تصادف اتومبیل زانو به داشبورد برخورد می کند نیرو از .قیم هم اتفاق بیفتدبصورت غیرمست

 ران سراستخواننتیجهدر  .طرف استخوان ران که بزرگترین و قویترین استخوان بدن می باشد به لگن منتقل میگردد

تگی هاي لگن ناشی از تروماي شدید تمام شکس.می شود لگنبداخل لگن فرورفتگی پیدا می کند و باعث شکستگی 

دچار پوکی استخوان افراد مسن و  در می تواند باعث شکستگی لگن بخصوص نیز یک سقوط ساده بلکه. نیستند

  .شود )اوستئوپروز (

  .مصدوم شود و منجر به مرگباشد  بزرگ ، همراه پارگی عروق ناشی از خونریزي شدیدبا شکستگی لگن می تواند 

حفره  نیبکه ) نئرترو پریتو( خلف صفاقچندین لیتر خون می تواند در فضاي لگن و فضاي لگن ، در شکستگی هاي

  .قرار دارندخلف صفاق کلیه ها و پانکراس در فضاي .شکمی و دیواره خلفی شکم قرار دارد تجمع پیدا کند

تی براي درمان شوك سریعاً به این دلیل بایس.شوك و گاهی مرگ اتفاق می افتد ،هیپوتانسیون شدید ، در نتیجه آن

مگر معموالً عالئم قابل مشاهده  اي از خونریزي وجود ندارد .حداقل باشد ناشی از شکستگی هر چند تورم.اقدام کرد

  .حجم زیادي از خون از دست رفته باشد اینکه

ته هر چند قطعات شکس.شکستگی بازلگن بسیار غیرمعمول است.چون لگن توسط عضالت قوي احاطه شده است

که معموالً از نظر .شکستگی باز ایجاد کنند این طریقاز لگن   می توانند باعث پارگی مثانه،رکتوم و واژن شده و 

  .د نممکن است بعلت قطعات شکستگی پاره شو ) پیشابراه( و مجراي ادراري  مثانه. پنهان می ماند

تی از قسمت پائین کمر و شکم شکایت یا از نارح.می باشد زیادبا انرژي در هر بیمار که مشکوك به صدمه 

  .احاطه شده استو نسج نرم چون این ناحیه بوسیله عضالت قوي .شکستگی لگن فکر کردبه بایستی .دارد

  . در لمس استحساسیت ،قابل اعتمادترین عالمت شکستگی لگن .مشاهده تغییر شکل و تورم مشکل است

  .ث درد در محل شکستگی حلقه لگن می شودایلیاك دو طرف باع کرستدر ناحیه  وارد کردن فشار

  

  )29-36شکل .(را انجام دهید  زیر ارزیابی تندرنس لگن، وجود  پی بردن به  براي

ت ایلیاك قراردهید و مالیم به طرف داخل حلقه لگن فشار سکف دستان خود را روي قسمت خارجی کر -1

  .وارد کنید

ت ایلیاك قرار داده و سدستها را روي قسمت قدامی کردر حالیکه بیمار در حالت خوابیده به پشت می باشد  -2

 .کنید واردبه طرف پائین فشار 

اي در آنجا باشد  هکف دست را روي سمفیزپویس قرار داده و با فشار سعی کنید آنرا لمس نمائید اگر ضایع -3

 .حلقه لگن در این ناحیه حساس است
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ه باشد بیمار حساسیت در قسمت پائین شکم دارد و ممکن است براه ایجاد شدا اگر صدمه اي در مثانه یا پیش

  .دیده شود مجرادر محل سوراخ   یاداشته باشد  )خون در ادرار(وري  چهما

یک ارزیابی اولیه انجام دهید و به دقت وضعیت بیمارانی که مشکوك به شکستگی لگن هستند از نظر شوك 

  .لمیک بررسی نمائیدوهیپو

بی حرکتی شکستگی هاي لگن و  جهت برانکار اسکوپ،یا  گذاشتن روي بک بوردی توان با را م stableبیماران 

از آن تا در صورت بروز عالئم شوك  باشیدآماده داشته را ) شلوار ضد شوك ( PASG ،براي انتقال آماده نمود 

  )29-37(شکل .کنیداستفاده 

  
  

این نوع .ساعت اول برداشته شود 24در  یک وسیله بی حرکتی موقت است و بایستی PASG دقت کنید که

  .بیماران بایستی سریعاً به بیمارستان منتقل شود
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  : )لگن( در رفتگی هیپ
از صدمه شدید دچار  ه پس ک.می باشد) گوي و کاسه اي (  ball-and-socketمفصل هیپ یک نوع مفصل 

ضالت ناحیه و درعخلف جابجا شده به طرف فمور سر.خلفی است، هیپ  يبیشتر دررفتگی ها.دررفتگی می شود

ورد بزانو به داش که دررفتگی خلفی هیپ معموالً در حوادث اتومبیل هنگامی.قرار می گیرد )باسن(  گلوتئال

  )29-38( .می شود هیپخلفی  باعث دررفتگی به ران برخورد کرده و ضربه

 به بایستی.زانو دارند ناحیه کستگی واضحیا ش پارگی یاله شدگی که  بیمارانی، در بنابراین در تصادفات اتومبیل

  .دررفتگی خلفی هیپ فکر کرد

. صدمه عصب سیاتیک است که بطور مستقیم در خلف هیپ قرار گرفته است ، از عوارض دررفتگی خلفی هیپ 

 سر استخوان قتیو. حرکات عضالت ران و زیر زانو را کنترل می کند و همچنین حس اندام تحتانی را به عهده داردو

می تواند باعث فشردن یا کشیده شدن عصب سیاتیک شده  .خارج می شود )حفره مفصلی لگن (  از استابولوم فمور

  .و باعث فلج نسبی یا فلج کامل عصب شود

ور فلج شده و سسی فلکرگاهی فقط عضالت دو.کاهش حس در ساق و پا و ضعف عضالت پا می باشد آن نتیجهکه 

  .است)یک قسمت از عصب سیاتیک(بیانگر صدمه به عصب پرونئال که.می شود افتادگی پاباعث     

به خط وسط نزدیک  ،طوري که رانخمیده با چرخش ران به داخل پمفصل هی ،در بیماران با دررفتگی خلفی هیپ

  )A -39-29.  (شده است

  

  
  

  .را دارد دررفتگی خلفی اندام وضعیت مخالف، ، که نادر تر است هیپدر رفتگی قدامی 

 .دررفتگی هیپ عالئم واضحی دارد.معموالً مفصل صاف و اندام به خارج چرخیده و از خط وسط دور شده است ییعن

مقاومت شدیدي نشان  می  ،بیمار درد بسیار شدیدي در ناحیه مفصل دارد و در برابر هر گونه حرکت مفصل
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ی توان در ناحیه گلوتئال لمس را م فموردر افراد الغر سر.قسمت خارج و خلف هیپ در لمس دردناك است.دهد

عصب سیاتیک را در این افراد صدمه دیده بررسی کنید گاهی فونکسیون عصب سیاتیک در ابتدا نرمال است و .کرد

  .بیندازیدصحنه حادثه ، جا شما نباید هیپ را در . به تدریج از بین می رود

در زیر زانو  هک یقرار دهید از اندام با بالش وردروي بک ب را  و بیمار. هیپ  را در وضعیتی که هست آتل بندي کرد 

  .و پارچه پیچیده شده به دور آن محافظت نمائید و سریعاً بیمار را منتقل کنید می شودقرار داده 

  )ران (استخوان فمور زیمال گشکستگی هاي پرو
واردي که خط در م. ال ران از شایعترین شکستگی ها بخصوص  در افراد مسن هستندمزیوگشکستگی هاي پر

عالوه بر شکستگی گردن فمور . می شود  گیردر  مفصل هیپ نیز .شکستگی از ناحیه گردن  استخوان ران می گذرد

هر .نیز دچار شکستگی می شود)ناحیه ساب تروکانریک(شفت  لیمازوگپرقسمت و ) اینترتروکانتریک(قسمت میانی ،

پرونیک بیشتر دیده می شوند ولی در اثر تروماي با انرژي چند این سه نوع شکستگی بیشتر در افراد مسن و استئو

  .در بالغین جوان نیز اتفاق می افتد) high-energy(باال 

بیشتر دیده می شوند ولی در اثر .  هر چند این سه نوع شکستگی بیشتر در افراد مسن و داراي پوکی استخوان

  .تروماي با انرژي باال در بالغین جوان نیز اتفاق می افتد

ساق به خارج چرخیده و .بیشتر شکستگی هاي با جابجایی پروگزیمال فمور دفورمیتی مشخصی را نشان می دهند

  .اگر شکستگی جابجائی نداشته باشد این عالمت وجود ندارد.اندام صدمه دیده کوتاه تر از اندام سالم می باشد

زیرا درد در ..ساق نمی باشد دادن رفتن یا حرکت بیمار قادر به راه معموال. در هر یک ازاین سه نوع شکستگی فمور

  .ناحیه هیپ،کشاله ران یا قسمت داخلی ران بوجود می آید

گاهی درد به زانو انتشار دارد و .ناحیه هیپ در لمس دردناك است و چرخاندن ران باعث درد بیشتر می شود

اندام .یمار از درد زانو شکایت کندغیرشایع نیست که در یک فرد مسن پس از سقوط و ایجاد شکستگی در ران ب

تحتانی را در یک فرد مسن که از درد ناحیه هیپ یا زانو پس از سقوط شکایت دارد آتل گذاري کنید حتی اگر 

سن بیمار و شدت ضایعه راهنمایی .واضحی نداشته باشد و بیمار را به اورژانس منتقل نمائید) بد شکلی (دفورمیتی 

شکستگی ران ناشی از صدمات شدید است و . در افراد جوان .ه آتل گذاري نمائیدمی کندکه شکستگی را چگون

  .بی حرکتی با آتل هاي کششی است یا ترکیبی از شلوار ضد شوك و یک بک بورد. بهترین فرم

  .به محل صدمه فشار اضافی وارد نکند  Hareدقت کنید که حلقه آتل مانند آتل کششی 

  )29-40شکل . (نیاز به آتل کششی ندارد. در رانبیمار مسن با یک شکستگی تنها 

  


