
   ران  آسيب
  طي مثالً(  توجهي  قابل  نيروي ، استخوان  اين  تنه  شدن  شكسته  براي.  است  شكستگي ، ران  استخوان  آسيب  ترين جدي
  استخوان  انتهاي دو  كه  است  جهت  آن از  آسيب  اين  بودن  جدي.  است موردنياز)  ارتفاع از  سقوط يا  رانندگي  حادثه

. دارد وجود  شوك بروز  احتمال و كنند ايجاد  خونريزي و  كرده  سوراخ را  اصلي  خوني  هاي رگ توانند مي  شده  شكسته
  شكننده و تر تراكم كم  سن  گذشت با  هايشان استخوان  كه)  زنان  ويژه به(  مسن افراد در  ران  استخوان  گردن  شكستگي

 .كند مي پيدا پايدار  حالت  شكستگي  اين و شوند مي  فشرده  هم در  استخواني  انتهاي دو  گاهي.  است  شايع اند، شده
  راه  مدتي تا  شكستگي  شدن  مشخص از  قبل باشد قادر ، ران  استخوان  گردن  شكستگي  به مبتال  مصدوم  است  ممكن
  . است  آن  دررفتگي دارد،  كمي بسيار  شيوع  البته  كه  خاصره  لگن  مفصل در  آسيب  نوع  ترين جدي. برود

   تشخيص

  :باشند  داشته وجود زير موارد  است  ممكن

   آسيب  موضع در درد -

   رفتن  راه در  ناتواني

   شوك  هاي نشانه

  شده  شكسته  استخواني  انتهاي دو ، قوي  عضالت  چون(  خارج  به پا  انتهاي و زانو  چرخش و  پاييني  اندام  شدن  كوتاه -
  ).دهند مي  حركت يكديگر  روي  به را

   اهداف

   پاييني  اندام  كردن  حركت بي

   بيمارستان  به  فوري  انتقال  شرايط  كردن  فراهم

 را  ديده آسيب  اندام ، آرامي  به  كه بخواهيد امدادگر  يك از ، امكان  صورت در. بكشد دراز تا كنيد  كمك  مصدوم  به) 1
  .دارد  نگه و كند  ثابت

  راست  به تا دهيد قرار  كشش  تحت را پا  مچ ، لزوم  صورت در. درآوريد  مستقيم  حالت  به  ماليمت با را  مصدوم  ساق) 2
  .كند  كمك  پاييني  اندام  شدن



  
 تا برسد،  محل  به  سريع  آمبوالنس داريد انتظار اگر. كنيد  درخواست  آمبوالنس و بگيريد  تماس  اورژانس مركز با) 3

  .داريد  نگه  وضعيت  همين در را  پاييني  اندام ، آمبوالنس ورود  زمان

  حركت بي را  آن ، سالم  اندام  به مبتال  اندام  كردن  ثابت با شد، خواهد وارد تأخير با  آمبوالنس  كه كنيد مي تصور اگر) 4
  سپس و) 1( پا  انتهاي و پا  مچ  محل در باند  يك. دهيد قرار  ديده آسيب  اندام  مجاورت در  آرامي  به را  سالم  اندام. كنيد
  نرمي  هاي بالشتك. بپيچيد  شكستگي  محل) 4(  پايين و) 3( باال در  هم باند دو. بپيچيد) 2( زانو  محل در  هم  يكي
  گره  سالم  سمت در را باندها ، سپس شود؛  پيشگيري يكديگر  به  استخواني  هاي قسمت  مالش از تا دهيد قرار پا دو  بين

  .بزنيد

 سرما از را  مصدوم ، لباس)  تكه چند( يا پتو از  استفاده با: كنيد  طي  مصدوم در  شوك  درمان  براي را  ممكن  هاي گام) 5
  .نبريد باال را او  پاهاي اما كنيد  محافظت

  
  !هشدار

 نياز  عمومي  هوشي بي  به  بيمارستان در  است  ممكن  چون كنيد  منع  كشيدن سيگار يا  آشاميدن ، خوردن از را  مصدوم
  .باشد  داشته

  بيشتري  داخلي  صدمات  است  ممكن  چون نبريد باال را او  پاهاي اند، شده ظاهر  مصدوم در  شوك  هاي نشانه اگر  حتي
 .شويد  سبب را


