إدارة تعزيز الصحة

اإلسعافات األولية

لحاالت كسور العظام

ما هو الكسر وكيف يحدث؟

الكســر هــو انفصال جزئــي أو كلي في العظام وقــد يحدث في  
أي نقطة بالهيكل العظمي لإلنسان املكون من  206عظمة لدى
البالغــن .العظــام هى نســيج حــي متجدد ،يتم صنعه بواســطة
خاليــا لبنــاء العظــام  « »osteoblastsبالتعــاون مــع خاليا هدم
العظــام « ،»osteoclastsوحتتــاج لوصــول الــدم لتوفيــر املــواد
الغذائية لها .أغلب كســور العظام تكون إما بسبب قوى عمودية
فــوق حتمــل العظام للضغط مما يؤدي إلى كســور مضاعفة ،أو
قوى جانبية تولد شداً على جزء من العظام.

ما هى أسباب حدوث الكسور؟

٭حتــدث عادة بســبب حوادث الســيارات أو الســقوط خاصة
أثناء اجلري والرياضة.
٭مرض هشاشة العظام والذي يسبب ضعف العظام.
٭بعــض األمــراض اجلرثوميــة مثــل الســل والبروســيال عنــد
إصابة فقرات الظهر.

ما هى أنواع الكسور؟

٭٭كســر بســيط أو مغلق :حيث يظل اجللد اخلارجي سليماً وال
توجد به جروح.

٭٭كسر مفتوح :إذا ما اخترق العظم املكسور اجللد وقد يخرج
منه.
٭٭كســر مضاعــف (مركــب) :حيــث تصاحب الكســر إصابة في
األعضــاء الداخلية اجملــاورة للعظام كاألوعية الدموية ،واملخ
والرئة والكبد.
٭٭كســر الغصــن األخضــر “ :”Green Stickهــذه الكســور
تصيب األطفال وفيها يكسر العظم من جانب واحد.
٭٭كســور االجهــاد “ :”Stress Fracturesهي شــقوق صغيرة
ميكروسكوبية غير ملحوظة بالعظام حتدث بسبب اإلفراط
فــي االســتعمال ،تكون العالمــة املألوفة لكســر اإلجهاد هي
األلــم املســتمر فــي بقعــة واحدة محــددة وقد يتحســن األلم
خالل التمرين ،لكنه يسوء قبل النشاط وبعده.

ما هى عالمات حدوث الكسر؟

٭حــدوث تشــوه أو خــروج العظام مــن مكانها مــع تهتك اجللد
مبكان االصابة.
٭تغير شكل الطرف املتأذي أو املفصل أو حتركه لوضعية غير
طبيعية.
٭اإلحســاس بألم شــديد عند موضع الكســور أو بالقرب منه،
كمــا يــزداد األلــم زيــادة كبيــرة عنــد محاولة حتريــك اجلزء
املصاب.
٭االنتفــاخ أو التكــدم باملنطقــة احمليطــة باجلــزء املصــاب
وسخونتها.
٭ظهــور عالمــات ضرر عصبي أو فــي األَوعيــة الدموية ،مثل
اخلــدر أو النخــز أو الشــعور مبا يشــبه وجود دبابيــس وإبر،
وشــحوب أو ابيضــاض أو ازرقاق في اجللد ،أو الشــعور بأن
اجللد أبرد مما هو في الطرف غير املتضرر.

٭فقدان احلركة كلياً أو جزئياً باملكان املصاب.

ما الفرق بين الكسر والخلع والرضة؟

٭الكســر يــدل على حــدوث  تفــرق باالتصال فــي العظام .أما
اخللــع فهــو إصابــة فــي األربطــة حــول املفصل تــؤدي لتغير
موضعه ،وتنجم الرضة أو الثني عن شدة التمدد أو عن متزق
العضل أو األوتار التي تربط بني العضالت والعظام.
٭تسبب جميع هذه اإلصابات األلم والتورم .وما لم يكن الكسر
العظمي واضحاً ،فقد يكون من الصعب التفريق بينهم .ولكن
التورم السريع يشير غالباً إلى وجود إصابة أكثر خطورة.

مــا هــى خطــوات اإلســعافات األوليــة عنــد
االشتباه في اإلصابة بكسر؟

عنــد تقــدمي اإلســعافات األوليــة لشــخص مصــاب يكــون مــن
الصعــب حتديــد نــوع اإلصابــة علــى وجــه التحديد لــذا وجب
العناية باإلصابة على أنها كسر:
1-1التأكــد أوالً مــن العالمــات احليويــة للمصــاب :التنفــس -
النبض  -ضربات القلب.
2-2عــدم حتريــك املصــاب إطالقا حتســبا لوجود أيــة إصابات

أخرى خطيرة ،إال إذا كان ذلك سيعرضه إلى خطر أكبر ،فقم
بالوقوف عند رأس املصاب وتثبيته بني ذراعيك ثم اإلمساك
مبالبســه عند منطقة الكتفني ثم ســحبه .إن أمكن يتم رفع
اجلــزء املصاب قلي ً
ال ولكن مع احلــرص على عدم حتريكه.
3-3قــم بتشــجيع املصاب وطمأنته مع وضعــه في وضعية مريحة
وإزالة جميع األساور والساعات من اليد املصابة مباشرة؛ فقد
يجعل التورم إزالة هذه األشــياء صعباً فيما بعد ذلك انزع أي
مالبس فوق منطقة الكســر إال في حالة وجود مواد كيميائية
محيطة يتم تقدمي اإلسعافات مباشرة فوق املالبس.
4-4قــم بتقييــم مــدي مقــدرة الشــخص فــي اســتخدام العضــو
املصــاب علــى نحو طبيعي مع الضغط برفق للتأكد من عدم
وجود أية إصابات أخرى ومالحظة درجة حرارة ولون اجللد
بالطرف املصاب لتقييم الدورة الدموية باملنطقة املصابة.

إسعاف الكسور المغلقة

٭يســتخدم الثلج للحد من الورم واآلالم ،يوضع ملدة  20دقيقة
مع إمكانية التكرار إذا تطلب األمر.
٭ثبت الكســر على جبيرة ملنع حركته وخطر إصابة العضالت
واألوعيــة الدمويــة  واألعصــاب احمليطة ،كمــا أن من فوائد
التثبيت تخفيف األلم.

خطوات التجبير:

1 -1ضــع مدعمــاً صلباً بجانب الكســر مشــتم ً
ال املفاصل فوقه
وحتتــه .من املمكن اســتخدام األلواح اخلشــبية أو الكرتون
املقوى كداعم .ضع جبيرة واحدة على كل من جانبي الذراع
أو الساق املصابة.
2-2قــم بلــف شــاش أو قمــاش نظيــف حــول العظــم املصــاب.

 3-3اســتخدم حزام أو ربطات العنق كأربطة حول اجلبيرة .إذا
لــم تتوافر هذه املــواد فيمكن جتبير العضو املكســور بضمه
إلــى عضــو آخر مثل تثبيت الذراع إلى الصدر .كما ميكن أن
تســتعمل وشــاحاً أو حزاماً لتعليق وحماية الذراع أو الكتف
املصابــة إلــى الرقبة مــع رفع اليد أعلى من مســتوى مفصل
الكوع قلي ً
ال.
4-4اهتــم بفحــص الــدورة الدمويــة من حــن آلخــر والتأكد من
وصولها للمكان املصاب لتفادي أي مضاعفات وقم بتوسعة
اجلبيرة في حال حدوث شحوب باجللد أو تنميل.
5-5قم باالتصال باإلسعاف لنقل املصاب إلى املستشفى.

إسعاف الكسور المفتوحة

1-1اتخذ موقعك  باجلهة غير املصابة.
2-2إذا كان هنــاك نــزف حــول أو بالقــرب من الكســر ال حتاول
غســل اجلرح أو ملســه ملنــع حدوث أي مضاعفــات للحالة أو
انتشار العدوى.
3-3ضــع قطعــة مــن القمــاش النظيفــة فــوق اجلــرح لتغطيتــه
واضغط برفق ثم اربطه بضمادة أو ضع رباطاً ضاغطاً غير
محكم ملنع النزيف بدون إيقاف سريان الدم.
4-4قم بتثبيت العضو املكسور بجبيرة مثل الكسر املغلق.
5-5استدع املساعدة الطبية بسرعة.
6-6افحــص النبــض بعد موضــع الرباط كل  10دقائــق ،وأرخها
إذا لزم األمر.

إسعاف االشتباه بكسور بالعمود الفقري

1-1عنــد االشــتباه فــي حــاالت إصابــة بالعمــود الفقــري يجب
حمايــة منطقة الظهر وعدم ثنيها ألي ســبب حتى ال تصيب

شظايا العظام املكسورة احلبل الشوكي وتنتج عنها إصابات
مزمنة وإعاقات كالشلل أو حتى الوفاة.
مســتلق علــى  ظهــره قــم بالدعــم بأغطيــة
2-2اذا كان املصــاب
ٍ
أو بطاطــن غير ســميكة أســفل ظهر املريض ووســادة غير
ســميكة أســفل الرقبــة حلماية إضافيــة ،وال تدعمه إذا كان
مستلق على وجهه.
ٍ
3-3يتــم  نقــل املصــاب عــن طريــق نقالــة صلبــة مبعرفــة أفراد
الطاقــم الطبــي املتخصص ،مع ربط الســاقني ببعضهم ملنع
وقوعهم املفاجئ أثناء عملية النقل.

انتبه:

٭ال حتاول دفع العظام البارزة داخل اجلسم في الكسر املفتوح
حيــث أن احلركــة قــد تؤدي لضــرر باألنســجة احمليطة وقد
تصل إلى اإلصابة بالصدمة في اإلصابات اخلطيرة.
٭ال تعط املصاب أي طعام أو شــراب فقد يحتاج إلى اخلضوع
للجراحة الطارئة الحقاً.
٭كســور العظــام الكبيرة مثــل (عظمة الفخذ) ميكــن أن تؤدي
إلــي الصدمــة ومــوت اإلنســان ،فيفضــل االهتمــام بتدفئــة
املصاب واإلسراع بنقله للمستشفى.
٭عند اســتخدام اجلبيــرة أو العصابة املــدالة من العنق حلمل
الــذراع ال تُحكــم الرباط حتــى ال يعوق بني التدفــق الطبيعى
للدورة الدموية ووصول الدم للعضو املصاب .من املمكن عمل
اختبار بسيط بوضع اصبعك بني املكان املصاب واجلبيرة.
٭ال تربط اجلبيرة فوق مكان الكسر مباشرة  .

مــا هــى االحتياطــات الواجــب علــى المصــاب
اتباعها بعد تلقيه العالج؟
1-1حافظ على جفاف اجلبيرة بتغطيتها أثناء االستحمام.
2-2عليــك أن  ال تُدخــل أجســاماً غريبــة بــن القالــب واجللــد،
أو حــك اجللــد في ذلــك املكان؛ فهــذا قد يــؤدي إلى عدوى
باجللد.
3-3ارفع املنطقة املصابة على وسائد عند اجللوس أو االستلقاء
وذلك للتقليل من التورم والتكدم.
4-4عليك  استخدام عكازات أثناء الوقوف واحلركة.
5-5لتجنب إيذاء أعصاب الذراع ،الذي ميكن أن يؤدي إلى تنمل
اليدين أثناء اســتخدام العكازات ،ألقي بثقلك على مســندي
اليد ،وليس على إبطيك.
6-6نظــراً لعــدم اســتخدامك للطــرف املثبت ،قــد يحدث بعض
«الضمور» بالعضالت بســبب عدم االستعمال والذى يشفى
عادة بعد نزع القالب والبدء بالعالج الطبيعى والتمارين.
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