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    Тема на урочната единица; Счупвания. Оказване на първа помощ. /страница: - 
Счупването на кост може да настъпи след различни видове травми – спортни, домашни, при 
катастрофи. Счупванията могат да са закрити и открити. При закритите счупвания е нарушена 
целостта на костта, но не и на кожата. Откритите счупвания се характеризират със сериозна 
увреда целостта на кожата и краищата на костите са в контакт с външната среда. 
Признаци за настъпила фрактура: 

 Остра болка на мястото на травмата; 

 Оток, посиняване; 

 Деформиране на крайника; 

 Ограничени движения; 

 Болка при натоварване. 

Кога да потърсите професионална помощ? 

 Съмнения за травма на гръбначния стълб; 

 Сериозна травма на главата; 

 Множество счупвания; 

 Травма на гръдния кош, която затруднява дишането. 

Какво НЕ трябва да правите? 

 Ако смятате, че има травма на гръбначния стълб, счупено ребро, тазова или бедрена кост, 
не местете пострадалия, освен ако не е абсолютно наложително 

 Не се опитвайте да наместите счупена или изкълчена кост! 

Помагащият трябва: 

 Ако има кръвотечение, то е приоритет номер едно! Спрете кръвотечението с директен 
натиск. Покрийте раната с чиста превръзка; 

 Ако травмата е на рамената или в горната част на ръката, обездвижете ръката с триъгълна 
превръзка и завържете превръзката за тялото; 

 Ако травмата е на крайник или пръст, обездвижете засегнатата част с шина и бинт в 
позицията, в която сте я заварили. Ако травмата е на предмишницата, след като обездвижите 
мястото с шината, поставете ръката в триъгълна превръзка и я завържете допълнително за 
тялото; 

 Ако травмата е в областта на бедрата или таза, докато чакате линейката, обездвижете 
мястото, като поставите навита кърпа, одеяло или дреха между двата крака. Не позволявайте на 
пострадалия да се движи. 

 Ако травмата е в областта на таза или бедрата и трябва да преместите пострадалия, 
обездвижете засегнатото място на носилка. Можете да използвате дъска за гладене или друг 
плосък предмет, който да обхваща пострадалия от главата до петите. Използвайте колани, 
въжета, тиксо или плат, за да закрепите пострадалия неподвижно на носилката 

 Ако пострадалият не се чувства добре, сложете студени компреси върху травмираното 
място, за да намалите болката и отока. Ако познавате пострадалия, можете да му дадете 
обезболяващо. Не давайте лекарства на непознат! 


