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ما هي؟ 
الََمى(.  في بعض األحيان، يكون الكسر واضًحا. وفي أحيان أخرى، ال  كسر اليد هو كسر في إحدى عظام اليد )كسر في المشط( أو األصابع )كسر السُّ

يكون مصحوبًا بالكثير من األلم. ويتم تشخيص جميع الكسور باألشعة السينية للعظام.
سيعتمد عالج الكسر على نوع الكسر ومكانه. وقد يشمل العالج التالي:

ارتداء جبس أو جبيرة أو أحزمة لتجبير اإلصبع الُمصاب باآلخر المجاور له لفترة.	 
كثر خطورة أو كسر ال تلتقي أطرافه  بشكل صحيح.	   إجراء عملية جراحية، إذا كان لديك كسر أ

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
إذا كان لديك كسر بسيط، فقد يقوم طبيبك العام بوضع جبس أو جبيرة أو أحزمة لتجبير اإلصبع الُمصاب باآلخر المجاور له أو دعامة لدعم العظام 

أثناء الشفاء. وقد يوصي بالبدء في ممارسة بعض تمارين اليد اللطيفة. وقد يحيلك إلى أخصائي عالج طبيعي أو عيادة اليد للمتابعة والعالج. 
كثر خطورة، أو كسر ال تلتقي أطرافه بشكل صحيح، فقد يحيلك طبيبك العام إلى جرَّاح يد متخصص. قد تحتاج إلى إجراء  إذا كان لديك كسر أ

عملية جراحية إلعادة محاذاة الكسر وتثبيته. قد تحتاج إلى تركيب أجهزة معدنية صغيرة، مثل األسالك أو الدبابيس لتثبيت أجزاء العظام 
المكسورة في مكانها.

بعد العملية، قد تضطر إلى ارتداء جبس أو جبيرة لبعض الوقت لحماية الكسر. وسيخبرك الطبيب بالوقت الذي يكون من اآلمن فيه البدء في 
ممارسة تمارين خفيفة بعد العملية. 

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
 قد يطلب طبيبك العام مجموعة ثانية من األشعة السينية بعد فترة تترواح من أسبوع إلى أسبوعين. وسيتأكد من أن العظام تلتئم في 

مكانها الصحيح.
يختلف طول الفترة الزمنية الالزمة للشفاء ويعتمد ذلك إلى حد كبير على نوع الكسر ومكانه. 

 قد تشعر بتيبُّس في يدك وأصابعك عند ارتداء الجبس أو الجبيرة لفترة طويلة. لذا، سيوصيك طبيبك العام، أو أخصائي رعاية صحية آخر،
بممارسة تمارين خاصة لتخفيف الشعور بالتيبُّس ومساعدتك على تحريك يدك وأصابعك.

في بعض األحيان، قد تستمر في الشعور بالتيبُّس أو فقدان الحركة بعد إزالة الجبس أو الجبيرة. إذا 
حدث هذا، فقد يحيلك الطبيب إلى جرَّاح يد. وقد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية للمساعدة على 

 استعادة حركة إصبعك أو أصابعك أو وظيفتها أو الحركة والوظيفة مًعا. 

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
قم بممارسة تمارين خفيفة حسب توجيهات الطبيب أو أخصائي العالج الطبيعي. قم بزيارة طبيبك 

العام إذا: 
 كانت لديك أي مشكلة في الجبيرة الجبسية، على سبيل المثال، إذا كانت ضيقة جًدا أو بها شقوق	 
سقط أي شيء داخل الجبيرة الجبسية 	 
 شعرت بخدر أو وخز لفترة طويلة، وهو إحساس مشابه لوخز الدبابيس واإلبر في أصابعك، أو إذا 	 

لم تتمكن من تحريكها 
تحول لون أصابعك إلى اللون األزرق أو األبيض أو شعرت بالبرودة 	 
ازداد التورم أو األلم في الذراع المجّبرة بالجبس 	 
شعرت بالحرقان تحت الجبيرة الجبسية 	 
ظهرت عليك أعراض العدوى مثل الحمى والقشعريرة والتعب أو األلم	 

كسور اليد
نشرة معلومات عن حالة صحية

كتوبر/تشرين األول 2020 صدرت في أ

يمكن أن تساعدك نشرات 
المعلومات الصادرة عن دليل 

الموارد الصحية في العناية 
بجبيرتك الجبسية والتعافي:

جبيرة اإلصبع	 
 العناية بجبيرتك الجبسية	 
 تمارين للذراع واليد المجّبرة	 

نشرات معلومات
مفيدة أخرى



كسور اليد

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا على تشخيص 
من طبيبهم، وهي غير مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة 

مرضية أو كبديل للرعاية الطبية المستمرة

نشرات المعلومات الصادرة عن دليل الموارد 
الصحية معتمدة من قبل اللجنة االستشارة 

األهلية لشبكة الرعاية الصحية األولية في جنوب 
غرب سيدني والممارسين العموميين  المحليين

ما هي وسائل الدعم المتاحة؟ 
وسائل الدعم العامة

عيادة اليد في South Western Sydney Local Health District )على مستوى المنطقة باستثناء بانكستاون(
يمكن للطبيب العام أن يحيلك إلى موعد في الغرف الخاصة مع طبيب متخصص يعمل في عيادة اليد. وستكون أي إجراءات جراحية أو 

خدمات رعاية الحقة مجانية. ويمكن أن يحيلك األخصائي بعد ذلك إلى عيادة اليد للخضوع إلى أي إجراءات جراحية وخدمات الرعاية الالحقة 
من دون أي تكلفة.

 Bankstown Hospital ستتم إحالة سكان بانكستاون إلى أخصائي خاص يمكنه بعد ذلك الترتيب إلجراء عملية جراحية في مستشفى 
إذا لزم األمر. 

وسائل الدعم الخاصة
يمكنك أن تطلب من طبيبك العام إحالتك إلى جرَّاح عظام خاص متخصص في إصابات اليد. 

ما المدة التي أحتاج فيها إلى ارتداء الجبيرة الجبسية؟

هل أحتاج إلى عملية جراحية؟

هل يمكنني تناول أي دواء لتخفيف األلم؟ 

هل أحتاج إلى زيارة أخصائي عالج طبيعي؟

هل أحتاج إلى زيارة أخصائي لعالج اليد؟

ماذا لو كانت لديَّ مشكلة في الجبس أو الجبيرة؟

ما األسئلة التي يمكنني طرحها على طبيبي؟

أين يمكنني معرفة المزيد؟
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