
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
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ما هي؟ 
كسر العظم الزورقي هو كسر في إحدى عظام الُرسغ. ويحدث عادًة إذا سقطت على يدك وهي ممدودة. في بعض األحيان، ال تكون كسور الرسغ 

مؤلمة للغاية. ومع ذلك، إذا كان لديك كسر في العظم الزورقي، فستحتاج إلى عالج. ويمكن أن يساعد التشخيص الصحيح والعالج السريع على 
تقليل المضاعفات.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
قد يكون من الصعب تشخيص كسر العظم الزورقي. فهو ال يظهر دائًما في 

األشعة السينية. لذا، إذا اشتبه طبيبك في إصابتك بكسر في العظم الزورقي، 
لكن األشعة السينية األولية بدت طبيعية، فقد يطلب الفحص بالتصوير 

المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي. أو قد يضع جبيرة لمدة تصل 
إلى أسبوعين، ثم يكرر األشعة السينية. 

عادًة ما يتم العالج باستخدام جبيرة توضع على ذراعك وتمتد إلى ُرسغك 
لمدة تتراوح بين 5 و12 أسبوًعا. وقد يحيلك طبيبك العام إلى عيادة يد 

لتقييم المتابعة والعالج. 
كثر خطورة، أو كسر ال تلتقي أطرافه بشكل صحيح،  إذا كان لديك كسر أ

فقد يحيلك طبيبك العام إلى جرَّاح متخصص. وقد تحتاج إلى إجراء عملية 
 جراحية إلعادة محاذاة الكسر وتثبيته.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
يختلف طول الفترة الزمنية الالزمة للشفاء. ويعتمد ذلك على نوع الكسر ومكانه. لذا، قد يقوم طبيبك 

 العام بإجراء فحص ليرى مدى التئام عظامك. 

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

الطبيب العام إذا: 
كانت لديك أي مشكلة في الجبيرة، على سبيل المثال، إذا كانت ضيقة جًدا أو بها شقوق	 
سقط شيء داخل الجبيرة 	 
 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 	 
 شعرت بانتفاخ أو حرقة أو ألم أو أعراض عدوى مثل الحمى أو القشعريرة أو التعب	 

ما هي وسائل الدعم المتاحة؟
 يمكن للطبيب العام إحالة األشخاص الذين يعيشون في فيرفيلد أو ليفربول أو ماكارثر أو المرتفعات الجنوبية إلى عيادة اليد في

المنطقة الصحية المحلية في جنوب غرب سيدني. 
 ستتم إحالة سكان بانكستاون إلى أخصائي يمكنه الترتيب إلجراء عملية جراحية في مستشفى بانكستاون إذا لزم األمر. 

أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟
 	patient.info :)كسر الرسغ الزورقي( Patient.info – scaphoid wrist fracture موقع

كسور العظم الزورقي
نشرة معلومات عن حالة صحية

كتوبر/تشرين األول 2020 صدرت في أ

ما المدة التي أحتاج فيها إلى ارتداء الجبيرة؟

هل أحتاج إلى عملية جراحية؟

هل يمكنني تناول أي دواء لتخفيف األلم؟ 

هل أحتاج إلى زيارة أخصائي عالج طبيعي؟

 ما األسئلة التي يمكنني
طرحها على طبيبي؟

يمكن أن تساعدك نشرات 
المعلومات الصادرة عن دليل 

الموارد الصحية في العناية 
بجبيرتك والتعافي:

العناية بجبيرتك	 
 تمارين للذراع واليد 	 

المجّبرة

نشرات معلومات
مفيدة أخرى


