
 اورژانس بیمارستان آتیه: تهیه مطلب
 روابط عمومی و انتشارات بیمارستان آتیه: طراحی و چاپ

 .کنید ارزیابی را بیمار •
 .دهید انجام را زیر اقدامات و کرده مطلع را مقصد بیمارستان پزشک یا •

 تحتانی اندامهاي جراحات فوقانی اندامهاي جراحات

 شانه دررفتگی
 حرکت توانایی عدم و دفورمیتی شدید، درد •
 کنید بررسی را بیمار عصبی و مشکالت عروقی نظر از •
 کنندهشل و مسکن از استفاده از پزشک بعد   توسط بسته اندازي جا •

  عضالنی

 کالویکول شکستگی
 خیلی  باز  دست هاي    با  افتادن  بدنبال  است که    شکستگی  نوعی •

 سالم بازوي با را دیده  معموالً دست آسیب    بیمار .باشدمی معمول
 .می دارد نگه

 کنید اسلینگ استفاده از  •

 شکستگی هومروس
 .کند و قادر به حرکت بازوي خود نمی باشد          بیمار احساس درد می    •

در صورت آسیب دیدگی عصب، احساس کرختی در انگشت شست           
 .کرده و  قادر به بلند کردن دست از ناحیه مچ دست نمی باشد

 از اسلینگ استفاده کنید  •

 اولنا /رادیوس شکستگی
 شکستگی محل حساسیت در •
 دفورمیتی درد، تورم، •
 کنید ارزیابی را بیمار عروقی و وضعیت عصبی •
 کنید اسلینگ استفاده از •

 مچ دست شکستگی
 )نه در تمامی موارد(درد، تورم، دفورمیتی ، حساسیت در محل شکستگی •
 از اسلینگ استفاده کنید •

 فمور شکستگی
 محل حساسیت در محل، در تورم دفورمیتی، •
 عدم چرخش خارجی،   و پا کوتاهی از مختلفی شکستگی، درجات   •

 درد  بدن، وزن تحمل
 کنید توماس استفاده آتل از و جلوگیري کرده حرکت عضو از •

 شکستگی پاتال
درد شدید، تندرنس، عدم توانایی در راه رفتن، تورم، بیمار قادر به                •

 راست کردن پاي خود نمی باشد
 از دستکاري کردن خودداري کنید •
 از کمپرس سرد استفاده کنید •
 بیمار را در حالت خوابیده به پشت قرار دهید •

 شکستگی فیبوال، تی بیا
 شدگی  پر  میزان  پا،  فلکسیون  دورسی  در  توانایی  عدم  شدید،  درد •

 باشد تواند کاهش یافته می پا انگشتان در ناخن بستر
 کنید بادي استفاده آتل و از جلوگیري کرده حرکت بیمار از •

 شکستگی مچ پا
 عدم احساس درد می کند، تورم        بالفاصله شکستگی از بعد بیمار •

 دارد دفورمیتی تندرنس و تحمل وزن، عدم حرکت و در توانایی

 :موارد تمامی در
 

 کنید کنترل را هوایی، تنفس و گردش خون راه
 

 کنید مهار را خارجی خونریزي محل، روي مستقیم فشار با •

 حفاظت کنید حرکت و بی نیاز صورت در را نخاعی کانال •

 نکنید تورنیکیت استفاده یا کالمپ از •

 کنید مراجعه مربوطه مبحث به شده قطع اعضاء از مراقبت چگونگی از اطالع براي •

 وریدي  راه  بیماران،  لگن  در  دفورمیتی  و  درد  یا  تنه  در  جراحات  وجود  صورت  در •

 کنید برقرار

 کنید و  خارج را بیمار لباس هاي  تمامی کرده بدقت معاینه  را جراحت دیده  عضو •

 کنید حاصل اطمینان ها آتل شدن بسته درست از

  کنید کنترل را انتهایی نبض هاي •

  کنید کنترل را مجروح اندام وضعیت عصبی •

  بپوشانید ساده استریل پانسمان با را ها زخم روي •

 قسمت هاي دیگر بدن بیمار را معاینه کنید  •
 شکستگی ها را با آتل بی حرکت کنید  •
 از داروهاي مسکن مانند مواد مخدر وریدي طبق دستور پزشک استفاده کنید  •


