KOPAN PARÇANIN TAŞINMASI
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Kopmalarda cerrahi tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birisi hastaya
yapılacak ilk müdahale ve kopan kısmın sağlık kuruluşuna getiriliş şeklidir.
Bir kopma olayı sonrasında ilk yapılacak iş hastanın güvenli bir yere alınması ve mevcut bir
kanamanın durdurulmasıdır. Hastada olayın şokuna bağlı olarak gelişecek bir tansiyon
düşüklüğü durumunda göz kararması, baş dönmesi ve hatta bayılma olabilir. Böyle bir durumda
hasta düzgün bir yere yatırılmalı ve ayakları yükseğe kaldırılarak beyine giden kan miktarının
artması sağlanmalıdır. Bu sayede hastanın kısa sürede kendine gelmesi sağlanabilir.
Kanamayı durdurmak için genellikle yaralanan kısım üzerine temiz bir bezle sıkıca bastırmak,
mümkünse bir sargı ile sıkıca sarmak ve yaralanan kolu veya eli yükseğe kaldırarak kalp
seviyesinin üzerinde tutmak yeterli olur. Büyük damarların koptuğu durumlarda ise kolu üst
kısmından sıkıca bağlıyarak kan akımını kesmek gerekebilir. İdeal olarak bu işi standart bir
tansiyon aleti kullanarak yapmak gerekir.
Hastanın genel durumu kontrole alındıktan sonra kopan kısmı temiz bir bez ile sarın. Eğer parça
çok kirli ise sadece temiz suyla üzerindeki kirler gidecek şekilde yıkayın. Herhangi bir
dezenfektan madde kullanmayın. Temizleyip sardığınız parçayı temiz bir poşet içine koyun.
Daha sonra ikinci bir poşeti buz ile doldurun ve hazırladığınız bu iki ayrı poşeti üçüncü bir poşet
içine yerleştirin. Parçayı buz ile asla doğrudan temas ettirmeyin. Bu parçanın donmasına ve
dokuların ölmesine neden olduğu için parçanın dikilmesini imkansız hale getirir. Kopan parçayı
buzla birlikte taşımadaki amaç dokuların metabolizmasını yavaşlatarak oksijene olan ihtiyacını
azaltmak ve bu şekilde daha uzun süre canlı kalmasını sağlamaktır. Kopan kısım parmak gibi
çok büyük olmayan bir parça ise uygun şartlarda taşınması halinde 12 saate kadar canlılığını
koruyabilir.
Tüm bunların yanında hastaya acil olarak ameliyata alınacağı için kesinlikle yiyecek ya da
içecek verilmemeli, midesi mümkün olduğunca boş tutulmalıdır. Hasta ayrıca sigara
içmemelidir. Sigara damarlarda büzülmeye neden olduğu için replantasyonun başarılı olmasını
olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biridir
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