
   ساق  آسيب
 و ها رباط ، عضالت(  نرم  هاي بافت  پارگي و  ني نازك و  ني درشت  استخوان  هاي شكستگي: از عبارتند  ساق  هاي آسيب
  حال در  نقليه  وسيله  يك سپر از  ناشي مثالً(  سنگين  ضربات اثر در معموالً  ني درشت  هاي شكستگي). ها تاندون
  زخم توليد با زياد  احتمال  به  شكستگي ، است  اندك  ني درشت  اطراف  نرم  بافت  كه  آنجايي از. دهند مي  روي)  حركت
  .شوند منجر  ني نازك  شكستگي  به توانند مي شوند، مي پا  مچ  خوردگي پيچ  سبب  كه  هايي چرخش. بود خواهد  همراه

   تشخيص

  :باشند  داشته وجود زير موارد  است  ممكن

   موضعي درد

  پا  شكل تغيير و  كبودي ، تورم

  باز  زخم

   اهداف

   پاييني  اندام  كردن  حركت بي

   بيمارستان  به  فوري  انتقال  شرايط  كردن  فراهم

 دارد، وجود باز  زخم اگر. داريد  نگه و كنيد  ثابت را  ديده آسيب  پاي ، دقت با و بكشد دراز تا كنيد  كمك  مصدوم  به) 1
 قرار  آن  روي  پوششي  اليه  يك ، آسيب  محل از  محافظت  براي. كنيد  درمان را  خونريزي و كنيد  برهنه را  آن  ماليمت با

  .دهيد

 از تا داريد  نگه خود  دستان با را  ديده آسيب  پاي. كنيد  درخواست  آمبوالنس و بگيريد  تماس  اورژانس مركز با) 2
  .دهيد  ادامه ، آمبوالنس  رسيدن  زمان تا را  عمل  اين. كنيد  پيشگيري  شكستگي  محل  جايي جابه

  ! احتياط

  پاي  خارج  سمت در را  هايي بالشتك ، است ناهموار و  طوالني احتماالً  بيمارستان  به  مصدوم  انتقال مسير اگر
  صفحه  باالي در  كه  روشي  مطابق ، پهن  شده تا  باندهاي از  استفاده با. دهيد قرار) پا  انتهاي تا زانو از(  ديده آسيب
  .كنيد  ثابت را پاها ، است  شده  تشريح

  اندام كنار در را  سالم  اندام. كنيد  ثابت ديگر  پاي  به را  ديده آسيب  پاي رسد، مي  محل  به تأخير با  آمبوالنس اگر) 3
. دهيد قرار زانوها  سپس و پا  انتهاي و  مچ  مناطق در را باندها. بلغزانيد پا دو هر زير از را باندها و دهيد قرار  ديده آسيب

  .كنيد  اضافه  شكستگي  محل  پايين و باال در  هم باند دو

  .ببنديد  محكم را باندها ، سالم  سمت در  زدن  گره با. دهيد قرار  بالشتك ، ساق دو  بين) 4


