
 

استخوان های شکسته شده از داخل زخم دیده می  
 شود.

 روش درمان به صورت جراح :

 .جراح  با استفاده از میله داخل استخوان 1

 .جراح  با استفاده لز پیچ و پالک2

 .جراح  با استفاده از فیکساتور خارج 3

 نکات آموزشی مراقبت در منزل:

 .نحوه ی مراقبت از گچ: 1

به دلیل اینکه گچ های معمول  در میوقیخ خ ی  
شدن گرم م  شود از انداختن رو انداز یا پتو روی 

سیاعیت  22تیا  22عضو گچ گرفته شده به مدت 
اجتناب شود.از فرو بردن اشیاء برنده و نوک تیز بیه 
زیر گچ اجتناب شود. گچ خیس روی بیالین نیرم 
نگه داری شود تا از اییایاد نیاهیمیواری در  ن 
پی گیری شود. از خاراندن پوست زیر قالب گچی  
خودداری شود در صورت خارش م  توان باهوای 

 سرد س وار خارش را برطرف کرد

 رژیم غذایی:

رژیم غذایی باید حاوی کلسیس سم کسااسی بساشسد

 )لبن ات،ماهی،خشکبار،بروکلی(

اما مصرف غذای حاوی کلی م نباید ب س  از حسد 

باشد زیرا کلی م باال زم نه سنگ کل ه را برای ب مسار 

 دارای محدودیت حرکتی اراهم می کند.

)هویج،س ب زم نی،سایر سبزیجات یسا   Aویتام ن-

 م وه جات زرد یا نارنجی(

 ()مرکبات و گوجه ارنگی  C ویتام ن

 

 شکیتگی استخوان ساق:

عارضه ای که به صورت مستقیم و غیر مستیقیییم 
 ایااد م  شود.

مستقیم مانند تصادف اتومبیل یا موتورسیییکیلیت 
است و به علت شدت ضربه و به دلیییل ایینیکیه 
استخوان درشت ن  زیر پوست قرار گرفته اسیت 
این شکستگ  به  سان  تبدیل به شکستگی  بیاز 

 م  شود.

غیر مستقیم مانند ف ار شدید بیه اسیتیخیوان در 
 هنگام پرش و ...

 

 

 

 

 عالئم بال نی :

مهمترین عالئم درد در نیاحیییه سیات اسیت.از 
عوارض بسیار مهم  ن سندروم کمپارتمان اسیت 
که به علت خونریزی و تورم شدید سات اییایاد 

 م  شود.

درد با ف ار به محل شکستگ  و با حرکت دادن 
 بی تر م  شود اگر شکستگ  باز باشد لبه 



 

 جلو گیری از عوارض گوارشی و عفونت ادراری :

بیماران بی حرکت در معرض یبوست هستند و 

از رژیم پرفیبر ) میوه جات و سبببجیب(بات  و 

 حاوی سبوس استفاده شود

 لیتر در روز 2تا 1مایعات فراوان استفاده شود -

 

 جلوگیری از عفونت ناحیه عمل:
 توصیه به ان(ام پانسمان به روش کامال استریل-

 آنتی بیوتیک ها باید سر وقت مصرف شود-

 تحرک:

توصیه می شود با ان(ام انببببباض ببه روش 

ایجومتریک عضالت )سفت و منببض کبردن و 

سپس شل کردن عضالت اندام داخل قالب گب  

بدون حرکت دادن اندام به حفظ توده و قبدرت 

عضالنی کمک شود برای جلو گیبری از تبورم 

اندام مرتبا باالتر از سطح قلب و روی یک بالش 

گاهی اوقات بیمار الزم است با واکر یا عصای زیبر 

بغل شروع به راه رفتن کند پای طرف سبالبم را 

روی زمین گذاشته و پای طرف آسیب دیده را از 

 سطح زمین باال نگه داشته و با یک پا راه برود.

 

 در چه صورتی باید به پزشک مراجعه شود؟

 هرگونه تغییر رنگ ،قرمزی،گرم  و حساسیت -1

 عفونت و تورم بین از حد-2

 کاهن جریان خون عضو ،سردی و ب  حس -3

 فلا  و گزگز شدن -2

 ب  قراری و تحری  پذیری -5

 منبع: 

پررراررررارررو ج ایح رررن    رررایحث  رررا  رررا   رررر ایح   
6102 

 

 

                    

 
 
 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گ الن   د   

 مرکز آموزشی درمانی  پورس نا

 

 خودمراقبتی درشکیتگی ساق

 

 

 

 
 

 

 

 

 کم ته آموزش سالمت ب مارستان  پورس نا

 

 0011سال 


