
 شکستگی

اضتخْاًِا اضکلت ّ چارچْب اصلی تذى ها را شکل هی دٌُذ. ُوچٌیي تا ایجاد 
هحفظَ ُای ّیژٍ هثل جوجوَ ، قفطَ ضیٌَ ّ لگي از ارگاًِای حیاتی تذى هثل 
هغس ، قلة ّ ریَ ُا هحافظت هی کٌٌذ. تَ عالٍّ اضتخْاًِا تَ عٌْاى هحل اتصال 

ًاگْى هثل خْاتیذى ، عضالت هْجة هی شًْذ تا فرد تتْاًذ ّضعیت ُای گْ
 ًشطتي ، راٍ رفتي را تجرتَ ًوایذ. 

ّارد آهذى فشار تیش از حذ تَ اضتخْاًِا تاعث تغییر شکل آًِا شذٍ، حالتی ترّز 
 هی کٌذ کَ تَ آى شکطتگی هی گْیین.

  

شکطتگی ُا هعوْال اتفاق هرگثاری تَ شوار ًوی رًّذ هگر ایٌکَ شکطتگی 
ْاى شکطتَ هْجة آضیة رگِای اصلی تذى ّ شذیذ تْدٍ ّ لثَ ُای تیس اضتح

 خًْریسی شذٍ تاشٌذ.

 شکطتگی چیطت ؟

تَ ُر ًْع ترک خْردگی، تغییر شکل ّ یا قغعَ قغعَ شذى اضتخْاى ُای تذى در 
 اثر ضرتَ ، شکطتگی گفتَ هی شْد. 

 اًْاع شکطتگی

تطتَ تَ شکل اضتخْاى ّ ًْع ّ شذت ضرتَ ، شکطتگی هی تْاًذ اًْاع هختلفی 
 تَ تاشذ.داش

شکطتگی خغی ضادٍ: تَ هْاردی گفتَ هی شْد کَ هحل شکطتگی در 
اضتخْاى تَ شکل یک خظ افقی یا هایل اضت، اها جاتجایی ّجْد ًذارد ّ دّ ضر 

 اضتخْاى در جای عثیعی ّ در کٌار ُن قرار دارًذ.

شکطتگی تا جاتجایی: دّ عرف هحل شکطتگی از یکذیگر فاصلَ گرفتَ یا تا 
 یَ پیذا کردٍ اًذ. یکذیگر زاّ

شکطتگی تاز: تَ هْاردی گفتَ هی شْد کَ ضر اضتخْاى شکطتَ تَ شذت 
جاتجا شذٍ ّ عالٍّ تر آضیة تافت ًرم، از تذى تیرّى زدٍ تاشذ. ایي ًْع شکطتگی 
ُا تَ دلیل آضیة تافت ُای تذى هثل عضالت، اعصاب ّ رگِا هی تْاًٌذ یطار 

 خغرًاک تشاًذ.



ردی کَ خظ شکطتگی ّاضحی ّجْد ًذارد ّ تٌِا شکطتگی فشاری: در هْا
 تخشی از اضتخْاى در اثر فشار، حالت فرّرفتگی پیذا کردٍ. 

خرد شذگی: در هْاردی کَ اضتخْاى تر اثر شذت ضرتَ تَ صْرت قغعَ قغعَ در 
 آهذٍ تاشذ.

 

 

 عالین ّ ًشاًَ ُا:

عالین هعوْال درد شذیذ، شایعتریي عالهت شکطتگی اضتخْاى اضت. از ضایر 
 شکطتگی هی تْاى تَ هْارد زیر اشارٍ کرد.

 ایجاد ّرم         -

 ضرخی یا کثْدی         -

 احطاش گرم شذگی هحل        -

  تغییر شکل اًذام        -

 



 چَ تایذ کرد ؟

 ترجیحا تیوار را در ّضعیت خْاتیذٍ ّ تی حرکت قرار دُیذ.        -

 عضْ آضیة دیذٍ را تَ دقت هشاُذ کٌیذ .         -

در صْرت ّجْد خًْریسی ، تْصیَ ُای هرتْط تَ کٌترل خًْریسی را         -
 اًجام دُیذ.

 عضْ آضیة دیذٍ را تثٌذیذ ّ تی حرکت کٌیذ.         -

قرار دادى کوپرش ضرد رّی هحل آضیة هی تْاًذ در کاُش ّرم ّ         -
 ثر تاشذ.التِاب ّ تِثْد ّضعیت هْ

ضعی کٌیذ عضْ آضیة دیذٍ کوی تاالتر از ضغح تذى قرار داشتَ         -
 تاشذ.

 هٌتظر رضیذى آهثْالًص فْریت ُای پسشکی تواًیذ.        -

 

 

 

 


