
   سينه  قفسه  آسيب
  است  ممكن ،  شدگي له  آسيب اثر در يا  سقوط يا  ضربه  يك اثر در  سينه  قفسه  به  مستقيم  نيروي  يك  شدن وارد اثر در
  يكي يا و باشد  داشته وجود  شكستگي  محل در باز  جراحت اگر. شوند  شكستگي دچار ها دنده از  بيشتري تعداد يا  يك
  آسيب  آمدن وارد. شود  مختل شديداً  است  ممكن  مصدوم  تنفس باشد،  كرده  سوراخ را  ريه ، شده  شكسته  هاي دنده از
  نام  به  حالتي و كند جدا  سينه  قفسه  هاي قسمت ساير از را  شده  شكسته  هاي دنده از  قسمتي تواند مي  سينه  قفسه  به
  خارج  به رو ، بازدم در و شود مي  كشيده  داخل  به  دم  زمان در ، شده جدا  قسمت  اين. كند ايجاد » مواج  سينه  قفسه«

  پاييني  هاي دنده  شكستگي. شود مي شديد  تنفسي  مشكالت ايجاد  باعث » متناقض»  تنفس  اين. كند مي  حركت
  .كند ايجاد  داخلي  خونريزي و برساند  آسيب)  طحال و كبد  مثل(  داخلي  اعضاي  به تواند مي

   تشخيص

  :باشند  داشته وجود زير موارد  است  ممكن ، آسيب  شدت  به  بسته

   شكستگي  محل در)  غيرگنگ( تيز درد

   عميق  تنفس در درد

   عمق كم  تنفس

  قفسه  حفره  داخل  به  جراحت  اين  طريق از هوا » مكش»  صداي احتماالً  كه  شكستگي  محل  روي باز  جراحت  يك
  .شنويد مي را  سينه

  » متناقض»  تنفس

  .شوك و  داخلي  خونريزي از  هايي نشانه

   اهداف

   سينه  قفسه  ديواره  داشتن  نگه

   بيمارستان  به  انتقال  شرايط  كردن  فراهم

  بيمارستان  به را  مصدوم و داريد  نگه  ثابت را  دست ،  بااليي  اندام آويز  يك از  استفاده با ها، دنده  شكستگي مورد در) 1
 را  زخم  روي كنيد،  خم  ديده آسيب  سمت  به را  مصدوم دارد، وجود  سينه  قفسه نافذ  جراحت اگر. كنيد  منتقل

  . بچسبانيد  محكم  طرف 3 از را  پوششي  اليه و بپوشانيد

  



  

  ! احتياط

  به  وضعيت  اين. دهيد قرار  ديده آسيب  سمت  روي را  وي بگذاريد، بهبود  وضعيت در را  مصدوم  كه هستيد مجبور اگر
  .كند كار  ظرفيت حداكثر با  كه دهد مي  اجازه  سالم  ريه

 كند، مي  بيشتري  راحتي  احساس  آن در  كه  ديده آسيب  سمت  به  متمايل  وضعيت  يك در تا كنيد  كمك  مصدوم  به) 2
 و بگيريد  تماس  اورژانس مركز با. داريد  نگه  ثابت  نگهدارنده باال آويز  يك با را  ديده آسيب  سمت  دست. بگيرد قرار

  .كنيد  درخواست  آمبوالنس

  
 


