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TEMAT: Złamania i zwichnięcia 

Złamania i zwichnięcia  

Złamanie to przerwanie ciągłości kości, dzieli się je na złamania otwarte i zamknięte. W przypadku 

złamań otwartych następuje przerwanie ciągłości skóry; przy złamaniach zamkniętych nie dochodzi 

do przerwania skóry. Złamania dzieli się również na złamania z przemieszczeniem (odłamy kostne 

ulegają przemieszczeniu) i bez przemieszczenia (odłamy kostne zostają na miejscu).                                        

Zwichnięcia z kolei to uszkodzenie ciała, w którym dochodzi do chwilowej bądź trwałej utraty 

kontaktu powierzchni stawowych. Niezależnie od rodzaju złamania czy zwichnięcia, konieczna jest 

interwencja lekarza ortopedy. Warto jednak zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy 

przy różnego rodzaju złamaniach, aby móc odpowiednio reagować do czasu wizyty u lekarza. 

1. Pierwsza pomoc przy złamaniach kończyn 

Objawy złamania różnią się w zależności od umiejscowienia i czynności danej kości, siły 

przyczepiających się do niej mięśni, typu złamania oraz rozległości szkód w tkankach miękkich. 

Natychmiast po złamaniu pojawia się silny ból, który może nie ustępować i nasilać się przy próbach 

ruchu oraz przy ucisku miejsca urazu. Innym charakterystycznym objawem jest utrata czynności 

kończyny, kręgosłupa itp. 

Przy znacznym przemieszczeniu odłamów wyraźnie widoczne jest zniekształcenie miejsca, gdzie 

nastąpiło złamanie. Podkreślić należy, iż podejrzewając złamanie ręki lub złamanie nogi, nie wolno 

poruszać uszkodzoną kończyną. Najważniejszą zasadą jest unieruchomienie uszkodzonego odcinka 

przed poruszaniem chorego. W celu osłabienia szybkości narastania obrzęku, w miejscu złamania 

należy kończynę położyć nieco ponad poziomem serca. W celu zmniejszenia obrzęku można okładać 

unieruchomioną część ciała lodem. Kończynę górną unieruchomić można najprościej poprzez 

podwieszenie jej na chuście trójkątnej lub zawieszenie na szyi za pomocą bandaża lub opatrunku 

Desaulta, czyli przymocowanie zranionej kończyny do klatki. 

W przypadku złamania kości przedramienia wystarczy unieruchomienie w krótkiej szynie sięgającej 

od stawu łokciowego do palców. W przypadku uszkodzenia kości udowej unieruchamiamy kończynę 

od biodra do kostki. W przypadku złamania kości goleni - od powyżej kolana do pięty. Szynę 

obwiązujemy zwykłymi opaskami gazowymi lub elastycznymi. Zawsze należy stosować regułę Potta, 

według której unieruchamia się uszkodzoną kość oraz przeciwległe stawy, które ta kość tworzy. 

Odstępstwem od reguły Potta jest złamanie kości udowej. W tym przypadku należy unieruchomić 

całą kończynę. Najdłuższa szyna powinna sięgać od czubków palców stopy niemal do łopatki. 

Odstępstwem od unieruchamiania w naciągu jest złamanie otwarte. Naciąg nie może być w 

sprzeczności z zasadą nieusuwania ciała obcego z rany. 


