
   مچ و ساعد  هاي آسيب
 در  دست  روي  سقوط يا شديد  ضربه  يك  مثل  برخوردهايي اثر در توانند مي)  زبرين و  زيرين زند( ساعد  هاي استخوان

  ممكن ، است  كم ها استخوان  اين  اطراف در  نرم  بافت  پوشش  كه  آنجايي از. شوند  شكستگي دچار ، شده باز كامالً  حالت
  شكستگي  شكل  ترين شايع. كنند ايجاد باز  شكستگي و كنند  سوراخ را  پوست ، شكسته  هاي استخوان  انتهاهاي  است
  مسن  زنان در  اغلب  آسيب  اين.  است  زيرين زند  انتهاي  شكستگي  واقع در  كه  كاليس  شكستگي از  است  عبارت  مچ در

. شود منجر  مچ  كوچك  هاي استخوان از  يكي  شكستگي  به  است  ممكن  سقوط ، جوان  بزرگساالن در. دهد مي  روي
 و  خوردگي  پيچ  بين  افتراق. شود مي  خوردگي پيچ دچار  اغلب  مفصل  اين اما  است نادر  مچ  مفصل در  دررفتگي
  مشكل  است  ممكن باشد،  شده  آسيب دچار  شست  قاعده در  شكل  ناوي  كوچك  استخوان اگر  خصوص  به  شكستگي

  .باشد

   تشخيص

  :باشند  داشته وجود زير موارد  است  ممكن

  .شود مي شديدتر  دادن  حركت با  كه  دردي

   شكل تغيير و  كبودي ، تورم

  )باز  شكستگي در(  خونريزي يا  زخم

   اهداف

   دست  كردن  حركت بي

   بيمارستان  به  انتقال  شرايط  كردن  فراهم

 قرار  بدن  روي  عرضي  صورت  به را  آن كنيد،  ثابت  آرامي  به را  ديده آسيب ساعد. بنشيند  كه بخواهيد  مصدوم از) 1
  .كنيد  درمان و  برهنه ،) امكان  صورت در(  مصرف يكبار  دستكش  پوشيدن با يافتيد  كه را  زخمي هر. داريد  نگه و دهيد

  يك از  استفاده با. دهيد قرار  ديده آسيب  دست و  سينه  قفسه  بين را  مثلثي باند  يك ،  بااليي  اندام آويز  مثل  درست) 2
  .بپوشانيد را ساعد دور)  پنبه از  ضخيم  اليه  يك يا  كوچك  حوله  يك  مثل(  نرم  پوششي  اليه

  

  استخوان تقعر در را  گره. كنيد  محكم  آن  پوششي  اليه و  دست دور  به را  بااليي  اندام آويز ،  گره  يك از  استفاده با) 3
  .ببنديد  ديده آسيب  سمت در  ترقوه

  مصدوم  دست آويز،  روي  پهن  شده تا باند  يك  بستن با ، است  طوالني  بيمارستان  به  انتقال  زمان  مدت احتماالً اگر) 4
   .كنيد  منتقل  بيمارستان  به را  مصدوم  سپس. بپيچيد  آرنج  به  نزديك را باند  اين. كنيد  محكم او  بدن  به را


