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 الدكتور ياسر اسكندر

 ورــســكــٌ انـــة فـــايـــع ادئــبـــي

 2013 -جشادح ػظًٍح 



 Fracture:تعرٍف انكسر 
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 .انكسش ْٕ اَفصال أٔ اَمطاع فً اسرًشاسٌح انُسٍج انؼظًً فً ػظى يا

 :ٔ ٌغطً ْزا انًصطهخ

 .انكسش انًشظى تشذج-

 .انكسٕس انشؼشٌح-

 .انكسٕس انًجٓشٌح-

 2013 -جشادح ػظًٍح 



 :Dislocationانخهع 
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 .انخهغ ْٕ اضطشاب ذاو فً انرطاتك تٍٍ انسطٕح انًفصهٍح فً يفصم يا

 

 2013 -جشادح ػظًٍح 



 :Subluxationتحت انخهع 
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 .ال ذثمى انسطٕح انًفصهٍح يرطاتمح ذًاو انرطاتك يغ تؼضٓا ٔال ذفمذ انرطاتك تشكم كايم

 .ٌرطٕس ذذد انخهغ إنى خهغ فً اإلَراَاخ انًفصهٍح ٔانرٓاب انًفصم انشثٕاًَ

 2013 -جشادح ػظًٍح 



 :Sprainانوثٌ 
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انٕثً ْٕ ذًزق غٍش كايم فً ستاط أٔ يجًٕػح أستطح يسؤٔنح ػٍ ثثاخ 

 .انًفصم ٌٔطهك ْزا انرؼثٍش ػٍ ذًزق غٍش كايم نؼضهح أٔ ٔذش

 2013 -جشادح ػظًٍح 



 :آنَة اإلصابة
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 أرٌح غٍش يثاششج                                    أرٌح يثاششج   

 

 2013 -جشادح ػظًٍح 



 :أعراض انكسور
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أػشاض يساػذج فً انرشخٍص: 

 .األنى-

 .انؼجز انٕظٍفً-

 (.انٕريح)انرٕسو -

 

أػشاض يؤكذج نهكسش: 

 .ذشِٕ انرطشف-

 .شؼٕس أٔ سًاع فشلؼح ػظًٍح-

 .يشاْذج دٕاف انؼظى فً انكسش انًفرٕح-

 

 2013 -جشادح ػظًٍح 



 :تقسى انكسور إني
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 كسٕس تسٍطحSimple: 

 .انُزف فً ْزِ انكسٕس ٌكٌٕ داخهٍا  

 

 

 كسٕس يفرٕدحcompound  : 

 :ٌرصم انجشح يغ تؤسج انكسش ٔنّ َٕػاٌ

 .يٍ انذاخم إنى انخاسج-

 .يٍ انخاسج إنى انذاخم-

 

 2013 -جشادح ػظًٍح 



 2013 -جشادح ػظًٍح  9



 :ًَارج انكسور
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 (.انجٓذي)كسش انرؼة 

 

 

 

 

انكسٕس انشؼشٌح. 

 2013 -جشادح ػظًٍح 
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انكسٕس انًشضٍح. 

 2013 -جشادح ػظًٍح 
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كسٕس انغصٍ انُضٍش. 

 

 2013 -جشادح ػظًٍح 
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انكسٕس االلرالػٍح. 

 2013 -جشادح ػظًٍح 
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انكسٕس انمشٌثح يٍ انًفصم. 

 2013 -جشادح ػظًٍح 



15 

انكسٕس انًفصهٍح. 

 2013 -جشادح ػظًٍح 
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انكسٕس انًرشافمح يغ خهغ. 

 2013 -جشادح ػظًٍح 
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 انكسش انًخرهظ أٔ انًؼمذComplex or Complicated Fracture. 

 

 2013 -جشادح ػظًٍح 
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دسة شكم دٕاف انكسش: 
 

 .يؼرشض-

 .يائم-

 .يضاػف-

 .دهزًَٔ-

 .يشظى-

 .يرشاتك-

 

 2013 -جشادح ػظًٍح 



 :وصف يستوى انكسر

 2013 -جشادح ػظًٍح  19



 :وصف تبذل انكسر

 2013 -جشادح ػظًٍح  20



 انتزوً -انتبذل  -انذوراٌ 

 2013 -جشادح ػظًٍح  21



 2013 -جشادح ػظًٍح  22



 :انشفاء يٍ انكسور
 .تشكم انورو انذيوً -
 .تشكم أوعَة ديوٍة فٌ انورو انذيوً -
 .َسَج نَفٌ وعائٌ -
 .تشكم َسَج عظًٌ تحت انسًحاق -

 2013 -جشادح ػظًٍح  23


