
FUNCTIILE VITALE 
6. Fractura 

 
Fracturile sunt ruperi totale sau parțiale ale unui os, determinate de cauze accidentale. 
Frecvent se rup oasele lungi ale membrelor, fracturile apărând când osul este bolnav, sau la bătrâni, la 

care oasele sunt rarefiate. 
Semnele unei fracturi sunt: 
- Durerea locală care apare brusc, în momentul accidentului, este situată exact la locul fracturii, se 

exagerează prin apăsarea focarului de fractură și se diminuează după imobilizarea corectă; 
- Deformarea locală, care ține de deplasarea fragmentelor din focarul de fractură și poate apărea în lungul 

osului sau în lateral; 
- Impotența funcționala adică imposibilitatea folosirii membrului fracturat. 
- Echimoza (vânătaia) apare la interval de 1 - 2 zile după accident. 
Semnele de siguranță ale unei fracturi sunt: 
- Mobilitatea anormală la nivelul focarului de fractură, în funcție de axele osului respectiv; 
- Frecătura osoasă (zgomot de paraditură, care apare la mișcarea sau lovirea capetelor fracturate); 
- Lipsa de transmitere a mișcării la distanță; 
ATENTIE: Se recomandă a nu se insista prea mult la cercetarea semnelor de siguranță a unei fracturi, 

deoarece la mobilizarea capetelor osoase se poate provoca rănirea unor artere sau a unor nervi din vecinătate. 
Imobilizarea unei fracturi se face astfel: 
» Clavicula: se utilizează doi colaci de pânză răsuciți și legați la spate; 
» Braț: 1- 2 atele aplicate pe braț și apoi legarea brațului de torace; 
» Antebraț: 1 - 2 atele aplicate pe antebrațul respectiv și suspendarea antebrațului cu ajutorul unei fese 

legate de gat; 
» Picior: de obicei imobilizarea cuprinde în întregime membrul respectiv. Pentru aceasta, în cazul în care 

avem 2 atele, acestea se așază față în față, pe părțile laterale ale piciorului, în cazul în care avem o atelă, o 
așezăm pe partea laterală a piciorului și folosim, ca a doua atelă, celalalt picior, legând strâns picioarele 
victimei accidentului rutier. 

Pentru fixarea oricărui tip de atelă, trebuie avut grijă ca aceasta să nu apese pe răni sau să producă răni 
accidentatului. Pentru aceasta orice obiect folosit drept atelă va fi înfășurat în fașă sau cârpă. 

Ca regulă generală, orice atelă trebuie să depășească deasupra și dedesubt ambele articulații ale osului 
fracturat, imobilizându-le. 

» Pentru victima accidentului de circulație suspectă de o leziune a coloanei vertebrale, măsurile sunt 
următoarele: 

 - Se urmărește menținerea permanentă a coloanei vertebrale în linie dreaptă, capul fiind ținut ceva mai 
jos decât picioarele, atât în timpul ridicării cât și al transportului; 

 - Capul și gâtul accidentatului se mențin intr-o poziție care să asigure permeabilitatea căilor respiratorii 
superioare; 

 - Imobilizarea unui accidentat cu leziuni ale coloanei vertebrale se face pe un plan tare (scândură lată, 
ușă, etc.) pe care bolnavul este așezat cu fața în sus, intre perne sau haine, pentru a evita deplasările laterale. 
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