
 نشرة معلومات للمريض

 األضالع كسور 

 . الطوارئ في نيو ساوث ويلز أقسامعلى أساس معلومات مجموعة شبكة العالج الفيزيائي المنبثقة من  2012في شباط/فبراير  ECIالنشرة  هذه أعدّت
  www.ecinsw.com.au .   Arabicوهي متوافرة أيضاً في الموقع 

 المستشفى:

 كيف نفهم كسور األضالع 
تُعتبر كسور األضالع من أكثر إصابات الصدر شيوعاً. تنكسر 

في ، حيث تكون الظهراألضالع عادة في نقطة الصدم أو باتجاه 
  حالة. أضعف

تعاني من ألم عند التنفس العميق والسعال، س ،في أكثر الحاالت
  وتشعر بألم عند اللمس في منطقة ضلع واحد أو أكثر.

تبيّن صور األشعة السينية دائماً الضلع المكسور، لكنها مفيدة  قد ال
خلف األضالع. وقد تساعد  الموجودلفحص أية إصابة في العضو 

  نتائج هذه الصور على إعطاء التشخيص الصحيح.

خلف األضالع عند  الموجودإصابة العضو هناك احتمال حدوث 
حالتك  انكسارها، وسيقوم طبيبك أو الممارس الصحي بتقييم

  . الستبعاد هذا االحتمال

 اعرف الحقائق
  لمدة أسبوع وقد يدوم لما يصل إلى ثمانية  األلم يسوءقد

الطوارئ فإنه من المهم أن  قسمأسابيع. إذا تم إخراجك من 
طبيبك عن أدوية تخفيف  لك تفهم المعلومات التي يعطيها

 األلم.

 ة لدى تزداد إمكانية بروز مضاعفات مثل التهاب الرئ
ً والمدخنين والمصابين بأمراض الرئة  األشخاص األكبر سنا

 والمصابين بكسور أضالع متعدّدة.

  

 نصائح عملية لمساعدتك على الشفاء
  لنالشيء األهم هو أن تتحكّم بألمك. فتمارين التنفّس 

 تكون فعّالة ما لم يتم التحّكم بألمك.

  ،استخدم أدوية تخفيف األلم حسب تعليمات طبيبك
واستمر في التحدث مع طبيبك المحلي أو الصيدلي عن 
المحافظة على تخفيف األلم لديك. يجب أن تعطيك 
ً من تخفيف األلم، وهو ما  ً وثابتا األدوية مستوى جيدا

 .القصوىيجنّبك حاالت  األلم 

  أسابيع،  4-3ينبغي تجنّب األنشطة المجِهدة في أول
در الذي يسمح به وبعدها يمكنك البدء بالنشاط البدني بالق

األلم. إذا ازداد األلم فمعنى ذلك أنك تعمل أكثر من 
الفيزيائي عن هذا  المعالجطاقتك. تحدّث مع طبيبك أو 

 األمر.

  6لمدة  االحتكاك البدنيتجنّب الرياضة التي تتضّمن 
أسابيع على األقل لتجنّب المزيد من الضرر، ما لم 

 الفيزيائي بخالف ذلك.   المعالجينصحك طبيبك أو 

  

!
 

إذا نشأت لديك حّمى أو سعال ال يمكنك التحّكم به أو ألٌم في البطن، أو إذا كنت تواجه صعوبة في 
 اتصل بطبيبك أو بالمستشفى فوراً. –اللون  متغيّرالتنفّس، أو إذا كنت تسعل بلغماً سميكاً أو 
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نشرة معلومات للمريض

كسور األضالع 

للتأّكد من إبراء من المسؤولية: هذه المعلومات الصحيّة هي ألغراض التوعية العامة فقط. استشر طبيبك أو المحترف الصحي اآلخر الذي يقوم برعايتك 
 أن هذه المعلومات مناسبة لك.

يمكنك ممارستهاتمارين 

 موضع سادة بثبات على حاول ضم و
وتسعل لتخفيف األلم. تنفخعندما  األلم

  اجلس خارج السرير واستمر في
الحركة بالقدر الذي تكون فيه مرتاحاً. 
فذلك سيخفّف من إمكانية إصابتك 

بمضاعفات في الرئة. 

متابعة العالج  تعليمات:
 قسمالفيزيائي حسب توجيهات طبيب  تابع العالج 

الطوارئ.

  راجع طبيبك المحلي إذا كانت لديك أية مخاوف أو ألم
غير متحكّم به أو آخذ في االزدياد أو مشاكل في التنفس أو 

مع بلغم. سعاللديك  نشأإذا 

  طلب المساعدة:
 قسمفي حال وجود طارئ طبي توّجه إلى أقرب 

  .000قم للطوارىء أو اتصل على الر

  –أنفاس عميقة  ___
ثوانٍ  3حافظ على الوضع 

براحةتنفّس  ___

سعال ___

مرات ____ كّرر 

ساعة كل

براحةتنفّس  ___

نفخ ___

ابدأ هنا
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