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آسـيب  به استخـوان، مـفصل ، و 

عـضله

شکستگی
»شكستگی« عبارتست از خرد شدن يا ترك برداشتن استخوان. دو دسته 

شكستگي وجود دارد )شكل 1(: 
• شكستگي بسته )ساده( )شكل 2 الف و ب(. پوست سالم مانده و 

هيچ زخمي نزديك محل شكستگي وجود ندارد.
• شكستگي باز )مركب(. پوست روي شكستگي آسيب ديده يا پاره 
شده است )شكل 3(. زخم ممكن است ناشي از بيرون زدن استخوان 
از پوست باشد و يا حاصل ضربة مستقيمي در هنگام شكستگي باشد 
كه باعث بريدگي پوست شده   است. استخوان ممكن است هميشه 

در زخم ديده نشود.
استخوان  كه  است  خطري  بلكه  نيست،  شكستگي  خود  واقعي  مشكل 

شكسته براي اعضاي حياتي كنار خود دارد.

به دنبال چه بايد بود
گاه تشخيص اينكه شكستگي رخ داده است يا نه، مشكل است. زماني كه 
ترديد داريد، فرض را بر شكستگي بگذاريد و براساس آن درمان كنيد. در 
اينجا مي توانيد از كلمة اختصاري تب لز )تورم، بدشكلي، لمس دردناك، 

زخم( استفاده كنيد:
پديد  سرعت  به  شكستگي  از  پس  كه  خونريزي  از  ناشي  تورم   •

مي آيد. 
• بدشكلي كه ممكن است واضح نباشد و براي پيدا كردن آن مي توانيد 

عضو آسيب ديده را با عضو سالم طرف ديگر مقايسه كنيد.
• لمس دردناك و درد كه اغلب تنها در محل آسيب، ديده مي شود و 
گاه مصدوم مي تواند نقطة درد را با انگشت نشان دهد. روش مفيد 
براي پيداكردن محل شكستگي آنست كه به آرامي طول استخوان را 
لمس كنيد؛ نقطه اي كه به لمس حساس است و درد مي گيرد عالمت 

خوبي براي شكستگي است. 
• زخم باز كه مي تواند نشاني از شكستگي زير آن باشد.



شكستگی 
باز 

شکل 2 الف شكستگی ساعد 

شکل 3 ب عكس راديولوژی از مصدوم با شكستگی ساعد پيش از جا 
انداختن و پس از آن

شکل 3 شكستگی باز درشت نی و نازك نی )تيبيا و فيبوال(

شکل 1 شكستگی
عالئم و نشانه هاي ديگر عبارتند از:

ندهد. در  يا  بدهد  ناكار شدن عضو آسيب ديده ممكن است رخ   •
ممكن  شود،  دردناك  حركت  با  آسيب ديده  عضو  اگر  هنگام  اين 
است مصدوم از بكارگيري آن امتناع ورزد. اين را »گارد« يا »حالت 
تدافعي« نيز مي گويند. گاهي نيز مصدوم مي تواند عضو آسيب ديده را 

با مختصري درد يا بدون هيچ دردي حركت دهد. 
به  استخوان  شكستة  سر  دو  ساييده شدن  و  قرچ  قرچ  احساس   •
آن  بررسي عضو آسيب ديده  براي  هم،  كه گاه شنيده هم مي شود. 

را حركت ندهيد.
يك شكستگي  به  را  شما  مي تواند  تصادف،  يك  از  ماوقع  شرح   •
مشكوك نمايد. مصدوم ممكن است صداي شكستگي را شنيده و يا 

آن را حس كرده باشد. 
چه بايد کرد 

1- ببينيد چه اتفاقي افتاده و محل آسيب را پيدا كنيد.
در  آوريد.  بيرون  را  آسيب ديده  ناحية  دور  لباس هاي  آرامي  به   -2

صورت لزوم لباس را از درز آن پاره كنيد.
3- ناحيه را معاينه كنيد و دنبال ديدن يا پيداكردن تب لز باشيد.

• به ناحية آسيب ديده نگاه كنيد. تورم و كبودي، كه نشان دهندة نشت 
خون به بافت هاست، مي تواند از انتهاي استخوان يا مربوط به رگ ها 
و ماهيچه هاي وابسته به آن باشد. بدشكلي شديد يا كوتاه شدن اندام  
و زاويه دارشدن بين دو مفصل، بدشكلي اطراف مفصل، كوتاه شدن 
اندام، پيچ خوردن اندام در مقايسه با اندام مقابل نشان دهندة آسيب 
استخواني است. با پارگي يا حتي سوراخ كوچك پوست در نزديكي 

شكستگي بايد آن را شكستگي باز فرض كرد.
• ناحية آسيب ديده را لمس كنيد. اگر شكستگي واضح نبود، به آرامي 
و در طول استخوان آن را فشار دهيد، لمس كنيد، يا دست  بكشيد تا 
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شكستگی 
بسته
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لباس های روی محل آسیب را در بیاوريد يا 
بِبُريد.

تب لز را ببینید يا لمس کنید.

خونريزی از شکستگی باز مي بینید؟

جلوی خونريزی را بگیريد. 
استخوان را فشار ندهید.

زخم و استخوان را با پانسمان 
بپوشانید.

گردش خون، حس و حرکت )گ.ح.ح( 
مصدوم را بررسی کنید.

بسیاری از شکستگی ها خفیف اند و نیازی 
به راست کردن ندارند. 

آتل ببنديد.
هر چند گاه گ.ح.ح. را بررسی کنید.

اورژانس را خبر کنید يا مصدوم را به 
يک مرکز درماني برسانید.

نه بله

آسیب  به استخوان
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بدشكلي، لمس دردناك يا تورم را پيدا كنيد. 
 4- جريان خون و اعصاب را با استفاده از كليد گ ح ح )گردش خون، 

حس، و حركت( بررسي كنيد )نگاه عملي(.
• گردش خون. در مورد آسيب دست نبض راديال )در طرف شستي 
مچ دست قرار دارد( و در مورد آسيب پا نبض تيبياي خلفي )بين 
قوزك داخلي پا و تاندون آشيل قرار دارد( را لمس كنيد. دست يا 
نياز به جراحي فوري  پاي بدون نبض يك فوريت جدي است و 

دارد. 
پا  انگشت  آرامي  به  مفيد است.  بسيار  از عالئم  اين يكي  حس.   •
مصدوم  بپرسيد  و  دهيد  فشار  يا  كنيد  لمس  را  مصدوم  دست  يا 
چه احساسي مي كند. نداشتن حس، اولين عالمت آسيب عصب يا 

آسيب نخاع است. 
• حركت. ناتواني در حركت ديرتر ايجاد مي شود. آسيب عصب را 
بررسي كنيد يعني از مصدوم بخواهيد انگشت دست يا پاي خود را 
تكان دهد. اگر انگشتان مصدوم آسيب ديده باشد او را مجبور نكنيد 

كه اين كار را انجام دهد. 
هرگاه  و  مي كند  عبور  استخوان  كنار  از  اندام  اصلي  خوني  عروق 
استخوان بشكند، رگ هاي خوني كنار آن در نتيجة خرده هاي شكستة 
استخوان يا گيركردن بين دو سر شكستة استخوان در خطر پاره شدن 
قرار مي گيرد. بافت هاي دست و پا، بدون خونرساني بيش از دو يا 
سه ساعت زنده نمي ماند. در اين موارد خيلي فوري در جستجوي 

مراقبت هاي پزشكي باشيد.
5- از دستور بيفا )باالنگه داشتن، يخ، فشار، استراحت( استفاده كنيد.
6- براي بي حركت كردن شكستگي از آتل استفاده كنيد )فصل 12(.

7- در جستجوي مراقبت پزشكي باشيد.

آسیب به مفصل 
دررفتگي

دررفتگي زماني رخ مي دهد كه مفصل انتهاي استخوان از فضاي مفصلي 
بيرون بيايد و دور شود. مفصل شانه، آرنج، انگشتان دست، لگن، كشكك 
قرار  دررفتگي  معرض  در  همه  از  بيش  كه  هستند  مفاصلي  پاها  مچ  و 
دارند. دررفتگي عالئم و نشانه هايي شبيه شكستگي دارد مانند: بدشكلي، 
درد شديد، تورم، و ناتواني مصدوم در حركت مفصل آسيب ديده. البته 
نظر  از  واقعًا  دررفته  مفصل  و  است  بدشكلي  دررفتگي  اصلي  عالمت 

ظاهري با مفصل سالم تفاوت دارد.
چه بايد کرد 

1- گ ح ح )گردش خون، حس، حركت( را بررسي كنيد. اگر انتهاي 
ناحية   از  بعد  بياورد،  فشار  رگ ها  و  اعصاب  روي  دررفته  استخوان 
دررفته، بي حسي يا فلج خواهيد  داشت. براي همين هميشه نبض ها را 

بررسي كنيد. اگر هيچ نبضي در اندام آسيب ديده نبود، مصدوم را خيلي 
سريع به يك مركز درماني بفرستيد.

2- روش بیفا را بكار بريد.
3- براي بي حركت كردن مفصل در همان جاي خود )بصورت دررفته( 

از يك آتل استفاده كنيد )فصل 12(. 
4- سعي نكنيد مفصل را جا بياندازيد )يعني نقطة دررفته را به جاي 

طبيعي بازگردانيد(، زيرا رگ ها و اعصاب آسيب خواهد ديد.
پزشكي  مراقبت هاي  جستجوي  در  دررفتگي  جاانداختن  براي   -5

باشيد. 

پیچ خوردگي
پيچ خوردگي نوعي آسيب  به مفصل است به گونه اي كه در آن ليگامان ها 
پيچ مي خورد.  يا  و  مي شود  كشيده  ناگهاني  بطور  آن  ديگر  بافت هاي  و 
تالش براي حركت يا استفاده از مفصل باعث افزايش شدت درد مي شود. 
پوست دور مفصل ممكن است تغيير رنگ پيدا كند زيرا بافت هاي پاره شده 
خونريزي مي كند. البته اغلب مشكل است بين درد شديد پيچ خوردگي و 

يك شكستگي افتراق داد، زيرا عالئم و نشانه هاي آن شبيه هم هستند.
اينكه با  درمان شامل باالنگه داشتن، يخ، فشار و استراحت )بيفا( است. 
بگيريد  را  آن  تورم  جلوي  مفصل  روي  سرد  كمپرس  فوري  گذاشتن 
بسيار مهم است؛ البته مهمتر از آن واردكردن فشار روي آن با استفاده از 

باندكشي )االستيك( است تا تورم كاهش يابد.

آسیب به عضله
کشیدگي

كشيدگي عضالني، زماني رخ مي دهد كه يك ماهيچه بيش از محدودة 
حركتي آن كشيده و يا پاره شود.

به دنبال چه بايد بود
هريك از عالئم و نشانه هاي زير ممكن است دليل بر كشيدگي عضالني 

باشد:
• درد  تيركشنده

• درد خيلي شديد به هنگام لمس ناحيه
لمس  يا  و  ديده  كه  برآمدگي  يا  دندانه دارشدن،  حفره،  ايجاد   •

مي شود.
• ضعف شديد و ناكار شدن ناحية آسيب ديده

• سفتي و درد هنگام حركت عضله
چه بايد کرد 

دستور بيفا را بكار بريد.



نگاه عملی
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1

1.گردش خون ، شريان تيبيای خلفی.1.گردش خون ، شريان راديال

2. حس، انگشت شست پا را فشار دهيد.2. حس، انگشتان را فشار دهيد.

3. حرکت، پا را تكان دهيد.3. حرکت، دست را تكان دهيد.

1

22

33

بررسي اندام از نظر گ.ح.ح. 
)گردش خون، حس و حركت(

بررسي اندام تحتاني از نظر:بررسي اندام فوقاني از نظر:
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آيا آسیب به مفصل وارد 
شده است؟

نه بله

در نتیجه ضربه به 
عضله است؟

ظاهر مفصل بدشکل 
شده؟

کشید گیله شدگیپیچ خوردگی در رفتگی 

گ ح ح را بررسی 
کنید

مفصل را بی حرکت 
کنید

از اورژانس کمک بخواهید 
يا مصدوم را به يک مرکز 

درماني برسانید.
 

هر 2 تا 3 ساعت )به مدت 20 
دقیقه( کمپرس سرد بگذاريد.

هنگامی که کمپرس سرد گذاشتید 
با باند کشی ناحیه را محکم و با 

فشار ببنديد
)البته نه خیلی محکم(

اگر ناحیه سرهم شده بلندتر به 
نظر آمد، با پزشک مشورت کنید

بلهنهبله

پیچ خوردگی، کشیدگی، له شدگی،در رفتگی

ناحیه را باالتر از سطح قلب 
نگه داريد

نه
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له شدگي
له شدگي عضالني، معموالً ناشي از ضربه به عضالت است.

به دنبال چه بايد بود
در له شدگي عضالني هر يك از عالئم زير ممكن است ديده شود:

• تورم
• درد و حساسيت به لمس

• سياهي يا كبودي كه چند ساعت بعد پيدا مي شود
چه بايد کرد 

دستور بيفا را بكار بريد )فصل 21(.

گرفتگي
اسپاسم  و  انقباض  زماني رخ مي دهد كه عضله يك  )كرامپ(  گرفتگي 
غيرارادي پيدا كند، كه اين باعث درد بسيار شديد و محدوديت حركت 

يا بي حركتي آن مي شود.
چه بايد کرد 

درمان هاي زيادي براي گرفتگي وجود دارد. شما مي توانيد يك يا چندتا 
از راه هاي زير را بكار بريد:

گرفتگي  زيرا  بكشد؛  را  عضله اش  آرامي  به  بخواهيد  مصدوم  از   -1
عضله يك انقباض يا اسپاسم غيرارادي است، و انبساط تدريجي آن 

مي تواند رشته هاي عضالني را باز كند و گرفتگي برطرف شود.
2- با فشاردادن عضله، آن را ُشل كنيد.

3- روي عضلة گرفته شده يخ بگذاريد تا ُشل شود، مگر اينكه شما در 
يك محيط سرد باشيد.

4- لب باال را محكم فشاردهيد )روش طب سوزني( تا گرفتگي عضلة 
پشت ساق را كاهش دهد.

به حجم  قاشق چايخوري  )يك  بنوشيد  نمك  كم  و  آب خنك    -5
يك ميلي ليتر نمك را در يك ليوان آب حل كنيد( يا از نوشيدني هاي 

تجاري ويژة ورزشكاران استفاده كنيد.

قرص  شده است،  گرفتگي عضالني  دچار  که  به شخصي  مبادا 
استفراغ  و  تهوع  معده،   تحريک  باعث  کار  اين  بدهید.  نمک 

مي شود.
بیشتر  درد  باعث  کار  اين  بدهید.  ماساژ  را  گرفتار  مبادا عضلة 

مي شود و گرفتگي را نیز از بین نمي برد.

احتیاط

دستور بیفا براي آسیب هاي استخوان، مفصل و عضله 
بيفا همان باالنگه داشتن، يخ، فشار و استراحت براي آسيب هاي استخوان، 
مفصل و عضله است. در 48 تا 72 ساعت اول پس از يك چنين آسيبي 
بروز  از  پيشگيري  حتي  و  بهبودي،  به  مي تواند  مي كنيد  كه  اقداماتي 
بیفا همة  آسیب هاي وارده به  درد و ناراحتي كمك كند. با دستور 
به عالوه،  کنید.  را درمان  اندام ها  استخوان، مفصل و عضالت 
درمورد شکستگي و دررفتگي هم براي بي حرکت کردن ناحیة 
آتل گیري  روش هاي  )براي  بگیريد  آتل   را  آن  بايد  آسیب ديده 

فصل 12 را ببینید(.

ب= باالنگه داشتن
ُكند  قلب  به  را  بدن  پايين  قسمت هاي  از  خون  بازگشت  زمين  جاذبة 
مي كند. همين كه مقداري مايع وارد دست يا پا شد چون جاي ديگري 
براي خروج ندارد موجب ايجاد ورم در آن ناحيه مي گردد. باالنگه داشتن 
ناحية آسيب ديده، همراه با گذاشتن يخ و اعمال فشار، جريان خون را در 
آن ناحيه كاهش مي دهد، خونريزي داخلي را محدود مي كند و تورم را 

به حداقل مي رساند. 

ي= يخ
طي 24 تا 48ساعت اول، بايد هر دو تا سه ساعت و به مدت 20 تا 30 
دقيقه روي ناحية آسيب ديده را كيسه يخ گذاشت. پوستي كه با يخ درمان 
مي شود چهار مرحله را مي گذارند: سرما، سوزش، درد و بي حسي. زماني 
تا 30 دقيقه طول مي كشد،  بين 20  كه پوست بي حس شد، كه معموالً 
با  را  آسيب ديده  ناحية  كيسه يخ،  برداشتن  از  پس  برداريد.  را  يخ  كيسه 

باندكشي محكم ببنديد و آن را باال نگه داريد )فشار، باال نگه داشتن(.
به طرف آن مي رود  ناحية آسيب ديده و رگ هايي را كه  سرما رگ هاي 
را منقبض مي كند، و همانقدر كه درد و اسپاسم عضله را كم مي كند، به 
كاهش ورم و التهاب نيز كمك مي كند. كمپرس سرد بايد بالفاصله پس 
از آسيب داده شود، و زمان بهبودي بطور مستقيم به شدت ورمي كه پديد 
آمده بستگي دارد. گرما براي يك آسيب تازه وارد اثر كاماًل معكوس دارد: 
جريان خون را به ناحيه افزايش مي دهد و هم التهاب و هم درد را تشديد 

مي نمايد.
مي توانيد  روش ها  اين  هردوي  از  آسيب ديده  ناحية  كردن  سرد  براي 

استفاده كنيد:
مقداري يخ  يا كيسة آب جوش  تودرتوي پالستيكي  در دو كيسة   •
و  بگذاريد  پوست  روي  را  يخ  كيسه  بريزيد.  مكعبي(  )يا  خردشده 
باندكشي را طوري ببنديد كه كيسة يخ را در همانجا نگه دارد. كيسة 

يخ را مي توان با شكل بدن منطبق كرد.
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    الف.استراحت
ديگراز عضو آسيب ديده استفاده نكنيد.

استفادة بيشترباعث آسيب بيشتر می شود،
ترميم را به تأخير می اندازد، درد را

 افزايش می دهد و خونريزی مخفی ايجاد 
ميكند. مصدوم را در يك وضعيت راحت 

بنشانيد يا بخوابانيد. با اين كار جريان 
خون محل آسيب كمتر می شود. 

  ب=باال نگهداشتن
باال نگهداشتن عضوآسيب ديده راه ديگری 

است كه تورم و درد را كاهش مي دهد. ضمن 
گذاشتن يخ و فشار روي عضو، مي توانيد 

آن را در وضعيتی راحت باال نگهداريد،
هدف ازاين كار نگه داشتن عضو باالتر از

سطح قلب است.

3.ی= يخ2.ی= يخ

5.ف= فشار

يك كيسه يخ روي محل بگذاريد

4.ف= فشار

123

456

7

دستور بيفا براي قوزک پا

مراحل زير را تکرار کنید:
به  فشار  دقيقه و سپس  به مدت 20  يخ   كمپرس 

مدت 4-3 ساعت تا 24 ساعت

براي نگه  داشتن كيسه يخ 
كنيد  استفاده  باندكشي  از 

)تا 20 دقيقه(

كيسه يخ را برداريد. يك پارچه را به 
شكل ساندويچ دوطراف برجستگي 
قوزك قرار دهيد.

براي نگه داشتن پارچه، از باندكشي 
استفاده كنيد )4-3 ساعت(

پاشنة پا را تا نزديكي انگشتان 
پا بپوشانيد

1. ب= باالنگه داشتن

7.الف= استراحت
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روي  را  يخ  کیسه  دقیقه   30 تا   20 از  بیش  براي  بار  هر  مبادا 
يا  سرمازدگي  دچار  عضو  است  ممکن  چون  بگذاريد،  موضع 

آسیب عصبي بشود.
سندرم  خون،  گردش  بیماري  سابقة  که  مصدومي  براي  مبادا 
رينود )اسپاسم شريان هاي اندام که باعث کاهش جريان خون آن 
مي گردد(، يا حساسیت غیرعادي به سرما دارد يا ناحیة آسیب ديده 
قباًل دچار سرمازدگي شده است، از کمپرس سرد استفاده کنید. 

مبادا زود کمپرس يخ را برداريد. اشتباه معمول اينست که زودتر 
از موعد از گرما استفاده مي کنند و اين باعث بروز تورم و درد 
مي شود. پیش از استعمال گرما، براي 24 ساعت اول و ترجیحًا 
48 ساعت اول، روزانه سه يا چهار بار از کیسه يخ استفاده کنید. 
براي آسیب هاي شديد، توصیه مي شود تا بیش از 72 ساعت اول 

از يخ استفاده کنید.

مادة  اليه  دو  حاوي  و  دربسته  كيسة  يك  كه  يخ  شيميايي  بسته هاي  از 
دومادة  بسته،  فشردن  و  فشاردادن  با  كنيد.  استفاده  مي باشد  شيميايي 
شيميايي با هم مخلوط مي شوند و ايجاد يك واكنش شيميايي را مي كنند 
كه اثر خنك كنندگي دارد. هرچند اين كار مانند روش قبل خنك نمي كند، 
اما براي زماني كه يخ در دسترس نيست مناسب است. البته اينها خيلي 
زود اثر خنك كنندگي خود را از دست مي دهد و فقط يك بار مي توان از 
آن استفاده كرد. به عالوه، هم گران است و هم ممكن است پاره شود، و 

به همين علت هم ممكن است عملي و كاربردي نباشد.

ف= فشار
مايع و مواد زائد  بيرون آمدن  ناحية آسيب ديده، مي توان جلوي  با فشار 
سلولي را از سلول ها گرفت. اتساع پوست و ديگر بافت ها با فشار محدود 
مي شود و احتمال خونريزي داخلي كاهش مي يابد. بنابراين با باندكشي 
ناحية آسيب ديده به ويژه پا، قوزك پا، زانو، ران، دست، يا آرنج را ببنديد. 
نواحي حفره دار را پيش از بستن باندكشي با يك بالشتك مانند جوراب 

يا پارچه پر كنيد.
باندكشي براي نواحي مختلف بدن، در سايزهاي گوناگون وجود دارد:

•5 سانتيمتري، براي مچ دست و دست
• 7/5 سانتيمتري، براي مچ پا، آرنج و بازو

• 10 تا 15 سانتيمتري، براي مچ پا، زانو، و ران
بستن باندكشي را از چند سانتيمتر زير ناحية آسيب ديده شروع كنيد و آن 
را به سمت باال بپيچيد، طوري كه روي خود را دورتادور بپوشاند )نيمي 

از عرض باند را در هردور(، و از فشار نسبتًا زياد هم شروع كنيد.احتیاط
ُشل تر  را  كشي  باند  مي رسيد،  آسيب  باالي  ناحية  به  كه  همين  بتدريج 
ببنديد. براي يك فشار مناسب، باند كشي را تا يك سوم حداكثر طول خود 
بكشيد. بگذاريد انگشتان دست و پا بيرون بماند تا هرگونه تغيير رنگي 
را بتوان ديد. آنگاه انگشتان دست و پاي مجروح را با طرف غيرمجروح 
سوزن سون شدن  و  بي حسي،  درد،  رنگ پريده،  پوست  كنيد.  مقايسه 
باند خيلي سفت بسته شده است. درصورتي كه هر  نشانه هاي آنست كه 
يك از اين نشانه ها پديدار شد، سريع باندكشي را باز كنيد و تا زماني 
كه نشانه ها رفع نشده است، آن را نبنديد، و آنگاه ناحيه را دوباره با فشار 
كم تر ببنديد. هميشه بستن را از زير ناحية آسيب ديده شروع كنيد و به 

سمت قلب پيش برويد.
براي پيشگيري از بروز تورم، واردكردن فشار يكي از مهمترين مراحل 
است. مصدوم بايد براي 18 تا 24 ساعت اول به طور مداوم باندكشي 
بگذاريد  شب،  هنگام  مي كنيد(.  سرد  كمپرس  كه  زماني  )مگر  ببندد  را 

مصدوم آزادتر باشد اما باند كشي را به طور كامل درنياوريد. 
هنگام آسيب به قوزك پا، دور برجستگي قوزك را يك بالشتك نعل اسبي 
بگذاريد و آن را با باندكشي نگه داريد. بالشتك كمك مي كند بافت نرم 
بيش از استخوان تحت فشار قرار گيرد. باند دور انگشتان را محكمتر از 
همه و باند باالي قوزك را از همه ُشل تر ببنديد اما آنقدر ُشل نباشد كه 
نتواند تورم را كم كند ولي آنقدر هم سفت نباشد كه جلوي جريان خون 

گرفته شود.
براي له شدگي يا كشيدگي، بين محل آسيب ديده و باند يك بالشتك 

قرار دهيد.

ا= استراحت
اگر محل آسيب  استراحت داده شود، زودتر بهبود مي يابد. استراحت يعني 
قسمت  هر  از  استفاده  دارد.  نگه  خاموش  را  آسيب ديده  ناحية  مصدوم 
بدن جريان خون را به آن ناحيه افزايش مي دهد، و ممكن است باعث 
تورم ناحية آسيب ديده شود. براي استراحت پاهاي آسيب ديده ، مي توان 

از چوب زيربغل استفاده كرد.
براي بند آوردن خونريزي ساده ترين كار آنست كه پا يا دست آسيب ديده 
را باال نگه داريد. بدين منظور طي 24 ساعت اول پس از حادثه، عضو 
آسيب ديده را باالتر از سطح قلب نگه داريد. اگر به شكستگي مشكوك 
هستيد پيش از اينكه آن را با آتل بي حركت كنيد آن را باال نبريد. البته 

برخي شكستگي ها را هم باال نبايد برد.
نیز  آتل  بايد  بیفا،  دستور  کنار  در  دررفتگي ها  و  شکستگي ها  براي 
قسمت هاي  براي  آتل گيري  گوناگون  روش هاي   12 فصل  در  گرفت. 

مختلف بدن آمده است.
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آيا بالفاصله پس از مجروح شدن، مصدوم 
میتواند وزن خود را تا برداشتن چهار قدم 

تحمل کند، و آيا برجستگی قوزک پا با لمس 
حساس و دردناک می شود؟

نه بله

شکستگی قوزک را در نظر 
داشته باشید.

از دستورالعمل بیفا استفاده 
کنید

از اورژانس کمک بخواهید يا 
مصدوم را به

مرکز درمانی انتقال دهید. 
اگر درد و تورم طی 48 ساعت کم 
نشد از اورژانس کمک بخواهید يا 

مصدوم را به
مرکز درمانی انتقال دهید. 

از دستورالعمل بیفا استفاده 
کنید

پیچ خوردگی را در نظر 
داشته باشید

آسیب وارده به قوزک پا

48 تا 72 ساعت پس از آسیب، 
از گرما استفاده  نکیند.

قوزک پا/پا را با آتل )مانند بالش 
بی حرکت کنید.
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خيلي سفت  اگر  ببنديد، چون  خيلي سفت  را  باند كشي  مبادا 
باشد، جلوي جريان خون ناحيه را مي گيرد.

خون زير ناخن 
هنگامي كه يك ناخن له مي شود، خون زير آن جمع مي شود. اين وضع 
مي آورد  فشار  ناخن  بستر  به  شدت  به  خون  زيرا  است  دردناك  بسيار 

(شكل 4).
چه بايد كرد 

باال نگه داشته ايد، ناخن را در آب يخ فرو  1- در حالي كه دست را 
ببريد و يا كيسه يخ روي آن بگذاريد. 

از روش هاي زير  از يكي  ناخن آسيب ديده،  براي رفع فشار زير   -2
استفاده كنيد:

• انتهاي يك گيرة كاغذ (رنگ نشده) را صاف كنيد، يا از انتهاي غير 
تيز (چشمي) يك سوزن خياطي استفاده كنيد. آن را با يك انبردست 
نگه داريد و روي شعلة كبريت يا فندك بگيريد تا از گرما قرمز شود. 
اين آهن برافروخته را روي ناخن بفشاريد تا ناخن را ذوب كند و در 
آن فرو رود. براي اين كار كمي فشار الزم است. ناخن هيچ عصبي 

ندارد و اين كار بدون درد است. 
• نوك تيز چاقو را روي ناخن قرار دهيد و به آرامي و با احتياط مانند 

دريل بچرخانيد (شكل 5).

3- براي جذب خون بيرون آمده و حفظ ناخن آسيب ديده از پانسمان 
استفاده كنيد.

استرانگوالسيون حلقه 
گاه يك انگشت آنقدر ورم مي كند كه نمي توان حلقه يا انگشتر را از آن 
بيرون آورد. اگر استرانگوالسيون حلقه جلوي جريان خون را مدت زيادي 
بيرون آوردن  براي  باشد.  و خطرناك  مشكل جدي  يك  مي تواند  بگيرد 

حلقه از يك يا چند روش  زير استفاده كنيد:
• انگشت را با گريس، روغن، كره، يا يك مادة چرب و لغزندة ديگر 

آغشته كنيد و سعي كنيد حلقه را دربياوريد.
• براي چند دقيقه انگشت را در آب سرد فرو كنيد يا روي آن كيسة 

يخ بگذاريد تا تورم را كم كند. 
• انگشت را از طرف نوك به سمت دست ماساژ دهيد و تورم را به 
سمت باال حركت دهيد؛ دوباره انگشت را چرب كنيد و تالش كنيد 

حلقه را دربياوريد.
• با 115 تماس بگيريد. مي توانند براي بيرون كشيدن حلقه از چاقوي 

مخصوص بريدن حلقه استفاده كنند.
 

شكل 5 روى ناخن را سوراخ كنيد.

شكل 4 با بيرون كشيدن خون از زير ناخن، درد را كم كنيد.

احتياط

با  كه  كاغذ  نشده  رنگ  گيره 
حرارت قرمز شده 

روى  را  شده  داغ  سر 
ناخن فشار دهيد تا آن 

را ذوب كند 
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شکستگي
راهنما: اگر با جمله موافق هستيد دور بلي و اگر مخالف هستيد دور خير را دايره بكشيد.

1. براي يك شكستگي احتمالي در بازو يا پا، جريان خون يا هدايت عصبي را بررسي مي كنيد. خير  بلي 
2. روي يك شكستگي احتمالي را كمپرس سرد مي گذاريد. خير  بلي 

3. براي بي حركت نگه داشتن يك شكستگي )در سر جاي خود( از آتل استفاده مي كنيد. خير  بلي 
سناريو: يك كارگر الكتريكي هنگام تعويض المپ روشنايي سقف، از يك نردبان 3 متري مي افتد. مصدوم از درد پاي چپش شاكي است.

         هنگامي كه پاي وي را بررسي مي كنيد يك بدشكلي مي يابيد كه به لمس نيز حساس است و ورم كرده است. چه بايد بكنيد؟
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

دررفتگي و پیچ خوردگي
1. دستور بيفا براي درمان پيچ خوردگي و دررفتگي بكار مي رود. خير  بلي 

2. براي استفاده از يخ، آن را مستقيم روي پوست قرار دهيد. خير  بلي 
3. استفاده از گرما روي عضو آسيب ديده، زودتر از موقع يك اشتباه شايع است. خير  بلي 
4. باند كشي، اگر درست بكار گرفته شود، مي تواند جلوي تورم مفصل را بگيرد. خير  بلي 

سناريو: همسر شما در حالي كه مي لنگد و درد دارد، وارد خانه مي شود. او مي گويد كه در محل كار پايش پيچ خورده است و يكي از   
همكارانش به او گفته است كه بهترين كار آنست كه »براي استراحت به منزل برود و كار را رها كند«. چه بايد بكنيد؟  

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
آسیب  به عضله

1. به كسي كه از گرفتگي )كرامپ( عضالني رنج مي برد قرص نمك بدهيد. خير  بلي 
2. آسيب عضالني را در ابتدا گرم كنيد. خير  بلي 

3. باند كشي، اگر درست بكار گرفته شود، تورم را محدود نگه مي دارد.  خير  بلي 
سناريو: در يك بازي تنيس، چوب راكت از دست يكي از بازيكنان رها مي شود و به ران يك نفر برخورد مي كند. هرچند پوست يك دست  

و سالم است، اما لمس آن دردناك است و تورمي هم ديده مي شود. چه بايد بكنيد؟  
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................


