
 نکات قابل توجه :

           ممکن است پزشک معالج داروهاي آنتی بیوتیییک

خوراکی براي شما تجویز کند تا بعد از مرخص شدن          

بیمارستان تا مدتی از آنها در من زل اسیتیدیاد                از  

کنید .ازقطع کردن آن بدون دسیتیور پیزشیک              

 خودداري کنید.

              ، در صورت داشتن عالئم عدونت از جمله تب ، لرز

قرمزي و خروج ترشح چرکی از ناحیه عمل شد  و           

 حساسیت در لمس به پزشک مراجعه کنید.

              از روز سوم به بعد میتوانید حمام بروید.بخیه ها را

تمیز  و خشک نگه داري د. تعویض پانسمان بیایید             

بعد از مرخص شدن در منزل توسط پرستار یا همرا           

 بیمار که در بیمارستان اموزش دید  انجام شود.

              بخیه هاي ناحیه عمل شد  دو هدته پس از عیمیل

 طبق نظر پزشک کشید  میشود.

               تندس عمیق و سرفه به خروج خلط از ریه کیمیک

 میکند.

             یبوست از عوارض بعد از عمل می باشد که به دلییل

کاهش حرکت و استداد  از داروهاي ضد درد میی          

مصیر  میواد       –باشد . آب کافی ، حرکت سریعتر         

میو    –غالت  –غذایی حاوي فیبر از جمله سبزیجات       

هاي تاز  می تواند براي جلوگیري از یبوست مصر          

 شود.

 

 کنترل درد:

             در مدت کوتاهی پس از جراحی به سرعت کاهش میی

روز اغلب فقط گاهی بیراي رفیع        3الی  2یابد. بعد از    

سدتی و گرفتگی عضالت به داروهاي مسکین طیبیق            

 دستور پزشک نیاز پیدا می کنید.

                 براي کنترل درد با بلند کردن اندام عیمیل شید  و

استداد  از کیسه یخ می توان به کنترل درد و تیورم              

 کمک کنید.

             باتغییر وضعیت و آرامش فکري و پرت کردن حواس بیه

 کاهش درد کمک کنید.

                درصورت تورم و درد غیر قابل کنترل ، سردي و رنی

پریدگی انگشتان و فلج ، سیرییعیا بیه پیزشیک                  

 مراجعهکنید.

          جهت بهبودي استخوان هاي شکسته دخانیات را کنیار

 .بگذارید و مصر  الکل را قطع کنید

 منبع:

( ، راهنمای سریع آموزش به بیمار ، تهران، 1392نصیری زاده ، م ، )  .1

  39-41انتشارات حیدری ، صص : 

42235501-3شما  تلدن بیمارستان :  

 

 

  

 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

الهیجان دکتر پیروزبیمارستان   

 

 شکستگی استخوان ساق 
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شایع ترین دالیل شکستگی در استخوان ساق پا زمیین          

خوردن)سقوط(،تصادفات با وسایل نقلیه و آسیب هیاي          

 ورزشی میباشد. 

 عالئم شکستگی :

        مهمترین عالمت این شکستگی درد و تیورم و

تغییر  شکل در ناحیه ساق می بیاشید.درد بیا              

 حرکت و فشار به محل شکستگی بیشتر میشود.

  تورم و حساسیت به لمس 

  کبودي و تغییر شکل آشکار 

    ناتوانی در را  رفتن 

 روشهاي درمانی :

 درمان جراحی:  -1

معموال با گذاشتن پالتین در پا می باشد. پالتین ممکین            

است داخلی یا خارجی باشد. بعد از جراحی معمیوال در      

عرض سه ما  استخوان به انداز  اي جوش می خورد کیه      

فرد بتواند بدون کمک و بدون  استداد  از عصا را  بیرود      

اما تمام بیماران قبل از را  رفتن باید توسط پیزشیک             

معاینه و از ساق آنها عکس رادیولوژي گرفته شیود. در           

صورتی که عکس رادیولوژي نشان دهینید  جیوش            

خوردگی شکستگی باشد فرد می تواند بدون عصیا را           

برود . با این حال دویدن و انجام فعالیت هاي ورزشیی              

 باید دستور پزشک باشد .

 روشهاي غیر جراحی : -2

در مورادي که شکستگی بدون جابجایی است باید از جابیجیا            

شدن شکستگی تا وقتی قطعات به هم جوش میی خیورنید              

جلوگیري کرد. در این موارد درمان به صورت گچ گیري میی              

باشد. کف پا و ساق بیمار تا مدصل زانو گچ گیري می شود بیه                

 نحوي که بیمار بتواند زانوي خود را خم کند. 

 مدت نگهداري گچ : 

هدتیه    12هدته تا     6بر حسب شکستگی، گچ پاي بیمار پس از         

خارج شد  و نرمش هاي خاصی جهت بدست آوردن دامینیه            

حرکت مچ پا و عضالت ساق انجام می شود یکی از مشکیالت             

این نوع درمان این است که وقتی مچ پاي بیمار به مدت سیه        

ما  در گچ می ماند پس از خروج از گچ دچیار میحیدودییت             

حرکتی می گردد که ممکن است با فیزیوتراپی و انجام نرمیش    

 .هاي الزم به بطور کامل بهبود نیابد

 لخته شدن خون در رگ :

یکی از عوارض شکستگی لخته شدن خون در سیا  رگ هاي           

عمیق ساق است . که می تواند بسیار خطرناك باشد لیخیتیه               

شدن ممکن است موجب اختالل در عمل کردن قلب و رییه             

شود. بعد از جراحی داروهایی داد  می شود تا ازلخته شیدن            

خون در پاها جلوگیري شود پزشکان به این،داروهاي رقیییق           

کنند  خون می گویند. استداد  از این داروها می تواند تا چند             

 هدته بعد از جراحی هم ادامه پیداکند.

 پانسمان :

ساعت بعید     84عموال پانسمان زخم جراحی تا      م

از عمل جراحی تعویض نمی شیود. تیعیوییض             

پانسمان باید بعد ازمرخص شدن بیمار در منزل         

انجام شوددر صورتی که بیمار میانیدگیار در            

بیمارستان شود تعویض پیانسیمیان تیوسیط           

 پرستاران بخش انجام می شود .

 راه رفتن :

بعد از جراحی توسط یک فیزیوتراپ آمیوزش          

داد  می شود که چطور می توانید در تیخیت             

بنشینید و چطور می توانید از عصاي زیر بغل یا          

 واکر استداد  کنید.

 مراقبت از گچ :

باید در چند روز اول بعد از گچ گیییري دراز              

کشید  و یک یا چند بالش زیر اندام طوري قرار          

 داد که ساق باالتر از سطح قلب قرار بگیرد .

انگشتان پاي شکسته شد  را مکررا حیرکیت          

 دهید.

مقداري یخ خرد شد  را در ییک کیییسیه               

پالستیکی خشک  قرار داد و آن را روي گچ ییا            

 . آتل در محل شکستگی قرار دهید


