
   ترقوه  استخوان  شكستگي
  بااليي  اندام  نگهداري  به  كه دهد مي  تشكيل » بستي« ، جناغ  استخوان  باالي و  كتف  استخوان  بين ، ترقوه  استخوان

  نيروي  يك اثر در معموالً  شكستگي.  است نادر  مستقيم  ضربه اثر در  ترقوه  استخوان  شكستگي. كند مي  كمك
  سقوط اثر در مثالً( كند مي سير  بااليي  اندام امتداد در يا و شود مي  منتقل  شانه بر وارد  ضربه  يك از  كه  غيرمستقيم

  هاي فعاليت  نتيجه در و  جوان افراد در  اغلب  ترقوه  استخوان  شكستگي. شود مي  ناشي ،) شده باز كامالً  بازوي  روي
  خونريزي و  تورم  به منجر و شوند جا جابه  است  ممكن ، شده  شكسته  ترقوه  استخوان  انتهاي دو. دهد مي  روي  ورزشي

  .شوند  شانه  انحراف نيز و  اطراف  هاي بافت در

   تشخيص

  :باشند  داشته وجود زير موارد  است  ممكن

  .شوند مي تشديد  حركت اثر در  كه  لمس در  حساسيت و درد

   شانه  شكل تغيير و  تورم

  آرنج  ناحيه از را خود  دست  است  ممكن او دهد؛  تسكين را درد و كند  شل را خود  عضالت  كه كند مي  تالش  مصدوم
  .كند  خم  ديده آسيب  قسمت  به را  سرش و دارد  نگه

   اهداف

   ديده آسيب  دست و  شانه  كردن  حركت بي

   بيمارستان  به  انتقال  شرايط  كردن  فراهم

  نوك  كه  طوري به دهيد قرار  سينه  قفسه  روي  مورب طور به را  ديده آسيب  دست. بنشيند تا كنيد  كمك  مصدوم  به) 1
  .دارد  نگه  ديگرش  دست با را خود  آرنج  كه بخواهيد  مصدوم از. بگيرد قرار  مقابل  شانه  روي  انگشتان

  
  .داريد  نگه  نگهدارنده باال آويز  يك از  استفاده با را  ديده آسيب  سمت  دست) 2

  وي تا دهيد قرار  مصدوم  تنه و  دست  بين  آرامي  به را)  شده تا  لباس يا  كوچك  حوله  يك مثالً(  نرم  بالشتك  يك) 3
  .باشد  داشته  بيشتري  راحتي  احساس



 را  مصدوم  دست ايد، زده  گره و  داده عبور آويز  روي از و  سينه  قفسه دور  به  كه  پهن  شده تا باند  يك از  استفاده با) 4
  .كنيد  محكم  سينه  قفسه  به

  
 .كنيد مهيا  نشسته  وضعيت  يك در را  بيمارستان  به  مصدوم  انتقال  شرايط) 5


