
   انگشتان و  دست  هاي آسيب
  نيروي اثر در معموالً  جزيي  هاي شكستگي. شوند  آسيب از  مختلفي  انواع دچار  است  ممكن  دست  مفاصل و ها استخوان
 در  اغلب)  دست و  كوچك  انگشت  بين  مفصل  شكستگي( ها شكستگي  اين از  نوع  ترين شايع. شوند مي ايجاد  مستقيم

  دست  هاي استخوان اكثر يا  تمام ، آن در  كه( متعدد  هاي شكستگي. دهد مي  رخ  مشت  ضربه در  اشتباه  گيري نشانه اثر
 با  همراه يا باز  است  ممكن ها شكستگي  اين. دهند مي  روي  كننده له  هاي آسيب اثر در معموالً) بينند مي  آسيب

 در  شست و  انگشتان  مفاصل  است  ممكن  گاهي. دارند  فوري  اوليه  هاي درمان  به نياز و باشند شديد  تورم و  خونريزي
 با  است  شكستگي  به  مشكوك  كه را  دستي  هميشه. شوند  خوردگي پيچ يا  دررفتگي دچار  دست  روي بر  سقوط  نتيجه
  بالفاصله  است  ممكن  كه شوند مي  هايي شكل تغيير  به منجر  انگشتان  شكستگي زيرا كنيد  مقايسه  طبيعي  دست
  .نشوند آشكار

   تشخيص

  :باشند  داشته وجود زير موارد  است  ممكن

  .شود مي شديدتر  دادن  حركت با  كه  دردي

   تغييرشكل و  كبودي ، تورم

  )باز  شكستگي در(  خونريزي يا  زخم

   اهداف

   دست  بردن باال و  كردن  حركت بي

   بيمارستان  به  انتقال  شرايط  كردن  فراهم

  كرك  بدون و تميز  پانسمان  قطعه  يك. بپوشيد  مصرف يكبار  دستكش  امكان  صورت در دارد، وجود  خونريزي اگر) 1
  .دهيد قرار  زخم  روي

  كاهش  تورم  شدت تا ببريد باال را  دست و كنيد  خارج  دست  تورم  شروع از  قبل را)  انگشتان در( موجود  هاي حلقه) 2
  .كنيد  محافظت ، پوششي  اليه  يك در  دست  پيچيدن با را  ديده آسيب  موضع. كند پيدا

  



  .داريد  نگه  مصدوم  بدن  روي  عرضي  صورت  به را  ديده آسيب  دست ،  نگهدارنده باال آويز  يك از  استفاده با) 3

  ثابت او  بدن  به را  مصدوم  دست آويز،  روي و  سينه  قفسه دور  به  پهن  شده تا باند  يك  پيچيدن با ، لزوم  صورت در) 4
  .كنيد  فراهم را  بيمارستان  به  مصدوم  انتقال  شرايط  سپس. كنيد

 


