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آتل گیری اندام ها
شكستگي در اندام اغلب خفيف است .از آنجا كه معموالً مركز درماني

در نزديكي ما وجود دارد ،آسيب اندام را ميتوان در همان وضعيتي كه
هست و شما با آن مواجه شدهايد ،با آتل بيحركت كنيد .بيحركت كردن
يعني استفاده از هر وسيله براي آنكه آن قسمت آسيبديدة بدن را ثابت
نگه داريد و جلوي حركت آن را بگيريد .بخاطر داشتهباشيد در همة
شكستگيها پيش از اينكه مصدوم حركتي بكند ،به منظور:
• كاهش درد
• پيشگيري از آسيب به عضله ،اعصاب و رگها
• پيشگيري از تبديل يك شكستگي بسته به شكستگي باز
• كاهش خونريزي و تورم
اندام مشكوك به شكستگي بايد بيحركت شود.

انواع آتل

هر وسيلهاي كه براي بيحركتكردن يك شكستگي يا دررفتگي بكار
رود را آتل ميگويند .اين وسيله ميتواند يك وسيلة ابتكاري باشد كه
با تاكردن يك مقوا تهيه ميشود و يا يك آتل آماده كه از بازار تهيه
شدهاست .نداشتن آتل آماده نبايد سبب شود كه اندام آسيبديده را به
درستي بيحركت نكنيد (نگاه عملي).
آتلگيري اغلب ابتكاري است .آتلهايي كه ابتكاري درست ميشوند از
تاكردن مجله ،مقوا ،تخته ،بالش ،پتوي تاشده ، ،يا حتي يك چتر ممكن
است تهيه شوند.
يك آتل محكم ،وسيلهاي است كه تا نميشود و براي آنكه اندام را نگه
دارد ،به اندام متصل ميشود .يك آتل محكم ميتواند از چنداليه تخته
روي هم ،يا يك مقواي سنگين ساخته شود ،و يا يك آتل آماده باشد .در
هر صورت ،يك آتل محكم بايد آنقدر بلند باشد كه بتواند مفاصل باال و
پايين محل شكستگي را ثابت كند .آتل نرم ،مانند آتل هوايي ،بيشتر براي
بيحركتكردن شكستگيهاي پايين پا و ساعد بكار ميرود.
يك آتل خودي ،يا آناتوميك اغلب هميشه در دسترس است .آتل خودي
آتلي است كه در آن اندام آسيبديده را به اندام سالم ميبندند ،مانند
انگشت كه وقتي آسيب ميبيند ميتوان آن را به انگشت كناري ،يا پاها
را به همديگر ،و بازوي آسيبديده را به قفسة سينه بست و بيحركت
نمود.
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راهنماي آتلبندي

هر شكستگي و دررفتگي بايد پيش از آنكه مصدوم حركت كند ،آتلبندي
شود .هنگامي كه شك داريد آتل الزم است يانه ،باز هم آتل ببنديد.

احتياط
مبادا دررفتگي يا شكستگي ستون مهره ،بازو ،مچدست ،لگن،
يا زانو را صاف كنيد ،زيرا رگها و اعصاب بزرگي از آن محل
رد ميشوند ،ممكن است آسيب ببينند .بجاي اين كار ،اگر اندام
از نظر گحح (گردشخون ،حس ،حركت) سالم است ،مفصل
آسيبديده را در همان وضعيتي كه با آن مواجه شدهايد ،آتل
بگيريد.
چه بايد كرد

 -1اگر زخم باز وجود دارد ،آن را پيش از بستن آتل با پانسمان خشك
و استريل بپوشانيد.
 -2در اندام گحح را بررسي كنيد .اگر نبض نداشت ،و از مركز
درماني ساعتها فاصله داشتيد ،شكستگيي را كه در وسط استخوان
باشد ،و دررفتگي شانه يا كشگك زانو را راست كنيد تا جريان خون
آن دوباره برقرار شود.
 -3بعنوان يك قانون كلي ،آتل بايد طوري باشد كه بتواند دو مفصل
باال و پايين استخوان شكسته را ثابت كند .براي نمونه ،براي شكستگي
دو استخوان ساعد يعني راديوس و اولنا (زند اعلي و زند اسفل) بايد
مچ دست و مفصل آرنج را بيحركت كنيد؛ براي شكستگي هومروس
(استخوان بازو) بايد شانه و آرنج را بيحركت كنيد؛ براي شكستگي

تيبيا و فيبوال (درشتني و نازكني) كه استخوانهاي ساق پا هستند،
زانو و قوزك هردو را بيحركت كنيد .در شكستگي اندام فوقاني
(دستها) عالوه بر اينكه آتل ميگيريد بايد بازو را با يك دستمال به
گردن آويزان كنيد.
 -4اگر دو امدادگر هستيد ،يكي بايد محل آسيبديده را تا اتمام
آتلگيري نگه دارد.
 -5اگر امكان دارد ،اسباب آتلگيري را در دوطرف محل آسيبديده
قرار دهيد ،به ويژه اگر دو استخوان مانند راديوس و اولناي ساعد يا
تيبيا و فيبوالي ساق پا شكست ه شدهباشد .اين «آتل ساندويچي» يا «آتل
دوطرفه» جلوي چرخيدن اندام را ميگيرد و نميگذارد دو استخوان
به هم برسند .براي بستن يك آتل محكم ،در حفرات طبيعي بدن و
اطراف بدشكليها بالشتك اضافه قرار دهيد.
 -6آتل را محكم ببنديد اما نه آنقدر محكم كه جريان خوني كه بايد به
اندام برود قطع شود .پيش از آتلگيري و پس از آن گحح را بررسي
كنيد .اگر نبض پس از آن قطع شد ،آتل را آنقدر ُشل كنيد كه بتوانيد
نبض را لمس كنيد .انگشتان دست و پا را بيرون آتل بگذاريد تا بتوانيد
گحح را راحتتر بررسي كنيد.
 -7دستور بيفا را براي محل آسيبديده بكار بگيريد .پس از بيحركت
كردن اندام اگر ممكن بود ،آن را باال نگه داريد تا جاذبه زمين به كاهش
فشار خون اندام آسيبديده كمك كند و تورم را كاهش دهد .اما اگر
اندام نبض ندارد ،به هيچ وجه روي آن كيسه يخ نگذاريد.
بيشتر شكستگيها نياز به انتقال سريع به مركز درماني را ندارند ،مگر
يك بازو يا ران بدون نبض باشد ،يعني جريان خون به آن اندام كافي
نباشد .در اين موارد ،الزم است خيلي فوري در جستجوي مراقبتهاي
پزشكي باشيد.
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نگاه عملی
بستن بازو :آسیب شانه و ترقوه

بستن و پیچیدن بازو برای آسیب اندام فوقانی

آتلبندي اندام فوقاني
باالی بازو (هومروس)

ساعد (اولنا و رادیوس)

1

انگشتان و دست
(دروضعیتعملکردی)
2
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نگاه عملی

آتلبندي آرنج و زانو

آرنج در وضعیت خمیده

زانو در وضعیت خمیده

آرنج در وضعیت راست

زانو در وضعیت راست
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نگاه عملی

آتلبندي اندام تحتاني

پایین پا (تیبیا /فیبوال) :آتل سخت

ران (فمور) :آتل سخت

آتل نرم :قوزک پا/پا

آتل خودی :پا

آتل خودی:انگشتان
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فعالیت های آموزشی
آتلگيري اندام

راهنما :اگر با جمله موافق هستيد دور بلي و اگر مخالف هستيد دور خير را دايره بكشيد.
 .1آتل وسيلهايست كهبراي ثابتنگهداشتن يك استخوان شكسته ميتوان از آن كمك گرفت.
خير
بلي
 .2يك تختة چوبي كه بالشتك روي آن بسته شده نيز نوعي آتل دستساز است.
خير
بلي
 .3قبل از آتلگيري و پس از آن بايد گحح (گردش خون ،حس ،حركت) را بررسي كنيد.
خير
بلي
 .4در شكستگي اندام هميشه تالش كنيد استخوان را صاف كنيد.
خير
بلي
 .5آتل فقط بايد در يك طرف عضو آسيبديده قرار گيرد تا جلوي جريان خون گرفتهنشود.
خير
بلي
 .6آتل بايد به اندازة كافي محكم باشد كه جلوي جريان خون را بگيرد.
خير
بلي
 .7شكستگي اندام به ندرت نياز به مراقبتهاي پيشرفتة پزشكي دارد.
خير
بلي
 .8آتل بايد يك مفصل باال و يك مفصل پايين محل آسيبديده را فرا گيرد.
خير
بلي
سناريو :يك كارگر ساختماني از يك نردبان به پايين سقوط كردهاست و احتماالً مچ دستش شكستهاست .چه بايد بكنيد؟
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