
 

 

تَاًسزرزًان وِ ایي آسهایص هی تا ٍجَزی ،ًوایسهی

 هْنتزای تطریص پارگی تاًسٍى ساًَ آى  اًجام ،تاضس

ییس تطریص، هوىي است اس ػىس تززاری أتزای ت است

 .ًوایساستفازُ  استرَاى وطىه ام آر آی ٍ یا اسىي

 هتَسظ یا ذفیف ساًَ رتاط آسیة وِ صَرتی رد :زرهاى

 سزز )ووه گزفتي اس ػصا(، استزاحت زازى تِ ساًَتاضس،

ٍ ّز تار تِ هست  ّز سِ یا چْار ساػت یىثارساًَ ) وززى

 ساًَتٌس پَضیسى (،رٍس 5الی  4زلیمِ ٍ تا  52الی 42

فیشیَتزاپی ٍ ٍرسش ٍ هصزف زارٍّای ضسالتْاب تا  عثی،

 ًظز پشضه ووه وٌٌسُ هی تاضس.
تاضس ٍ زر اوثز زر صَرت ضست آسیة ًیاس تِ جزاحی هی

 ضَز.هَالغ اس آرتزٍسىپی استفازُ هی

السم است تزای  ،پس اس ػول جزاحی پارگی تاًسٍى ساًَ

 2وٌتزل زرز اس ید زرهاًی ٍ زارٍ استفازُ ضَز. زر حسٍز 

 ّایّای پَست ٍ گیزُّفتِ پس اس جزاحی، تریِ

زر اوثز جزاح وطیسُ هی ضًَس.  تَسظ ،استفازُ ضسُ

تا استفازُ اس یه تی حزوت وٌٌسُ یا لالة  ساًَهَارز 

ضَز. زر ایي حالت تِ تیوار اجاسُ زازُ هی ضَز تثثیت هی

ٍسى ذَز را تا استفازُ اس یه تزیس ٍ ػصا )یا ٍاوز( تز 

 ّفتِ، پای تیوار تَاًایی 6تا  4رٍی پاّا لزار زّس پس اس 

ّای تا گذضت سهاى توزیي تحول ٍسى واهل فزز را زارز.

 .زَض هیحزوتی تمَیتی تِ تزًاهِ تَاًثرطی تیوار اضافِ 

تیص ضَز. ایي پارگی زر ٍالغ ضثیِ عٌاتی است ًزم ًوی تافت  

حس وطیسُ ضسُ ٍ ترطی اس ساذتار تطىیل زٌّسُ آى پارُ س ا

تَزُ ٍ تِ زٍ ضسُ است، اها تا ایي ٍجَز عٌاب ٌَّس یه تىِ 

 .ضَزلسوت تمسین ًوی

تَاًس تاػث جسا ضسى تافت هی :تاًسٍى ساًَپارگی واهل 

تاًسٍى ساًَ اغلة اس هحل اتصال  .ًزم تِ زٍ لسوت هجشا ضَز

 پارُ ٌّگام زر ٍ ضَزهی آسیة ٍ تِ وطىه زچار پارگی

 وِ ٌّگاهی. وٌس جسا ًیش را استرَاى تىِ یه سًتَاهی ضسى

اس استرَاى وطىه جسا ضَز،  پارُ واهل تغَر ساًَ تاًسٍى

تَاًس ساًَی ذَز را ارتثاط، فزز ًوی ضَز. تسٍى ٍجَز ایيهی

صاف وٌس. ٌّگاهی وِ پارگی تِ ذاعز ضزایظ یه تیواری 

ایجاز ضسُ تاضس، تاًسٍى  )التْاب تاًسٍى( ّوچَى تاًسًٍیت

  .هؼوَالً اس ٍسظ زچار پارگی هی ضَز

 

-پشضه اتتسا ساتمِ ایجاز هطىل را تزرسی هی :طریصت

 ًحَُ ذن وززى ٍ صاف وززى ساًَ را تزرسی ، ّوچٌیي ًوایس
 

ػضالت جلَی راى )چْار سز  ٍتاًسًٍْای وطىه ساًَ   

 ،ّاتاًسٍىراى( ٍظیفِ صاف وززى پا را تز ػْسُ زارًس. 

وٌٌس. تاًسٍى وطىه ّا هتصل هیػضالت راتِ استرَاى

ًاحیِ پاییي وطىه را تِ ًاحیِ تاالی استرَاى  ،ساًَ

 .وٌس( هتصل هیّای ساق پااسترَاى ) زرضت ًی

 

  آسیة تاًسٍى ساًَ ضًَس، زچار ّوِ افزاز هوىي است

اها پارگی تاًسٍى تیطتز زر تیي افزاز هیاًسالی وِ 

 اًجامّای پزضی ّایی ّوچَى زٍیسى یا ٍرسشفؼالیت

ی  ٍارز ضسى ضزتِ ،چزذص ساًَ .ضایؼستهی زٌّس

راست وززى ساًَ تا فطار تیص اس  ،ضسیس تِ ساًَ

 ،ا ساًَی ذویسُتپزیسى یا افتازى رٍی سهیي  ،حس

ایستازى ًاگْاًی زر ٌّگام زٍیسى اًتمال ٍسى ًاگْاًی 

 اس ػلل ػوسُ آسیة است. اس یه پا تِ پای زیگز

  ًَیا جشئی صَرت تِ تَاًسهی :پارگی تاًسٍى سا 

 ضَز هطاّسُ افزاز زر واهل

 تاػث جسا ضسى واهل  ى ساًَپارگی تاًسٍ :پارگی جزئی 

http://doctorsepehrian.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7/
http://irankneepain.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7/


 

 

 

 

 

پارگی ٍ آسیب تاًدٍى 

 زاًَ
54564222 -35:لفيت  

، كارشٌاس پرستاري، سَپرٍايسر آهَزش م خطیبیتهیه ٍ تٌظین :

3533زهستاى بازًگري: 3531زهستاى سالهت،   

 هٌبع: پرستاري داخلی جراحی برًٍر سَدارث

گیَري اعظن ٍ رضَي اهاهی دكتر راهٌواي بالیٌی پرستاري   

 

 

 
ّا تزای زٍذتي تاًسٍى تِ جزاح اس ایي تریِضَز.استفازُ هی 

وٌس. تِ ایي تزتیة زیگز ًیاسی تِ وطىه استفازُ هیسیز 

 .ایجاز سَراخ زر استرَاى وطىه ٍجَز ًرَاّس زاضت

 

 ػالئن ّطسار:

اگز تا ّزوسام اس ضزایظ سیز هَاجِ ضسیس، فَراً تا جزاح ارتَپس 

 تگیزیس:ذَز تواس 

 تة 

 لزس 

 ًَگزهای هساٍم یا لزهشی اعزاف سا 

 ًٍَرم ضسیس سا 

 زرز رٍتِ افشایص زر ػضلِ ساق پا 

 

 

 

                                       هزالثت ّای پس اس ػول  

 عثك زستَر پشضه هؼالج  هصزف صحیح زارٍّا 

 ًِپاًسواى رٍسا 

 ٌّگام راُ رفتي تستي تزیس 

 اًجام فیشیَتزاپی عثك ًظز پشضه هؼالج 

ّای فیشیَتزاپی ٍ ًَع توزیٌات  سهاى زلیك تزای زرهاى

صَرت فززی تؼییي ذَاّس ضس. عزح  تجَیشضسُ، تِ

تز اساس ًَع پارگی تاًسٍى، جزاحی تزهیوی  ،تَاًثرطی

 .تْیِ ذَاّس ضس تیوارساًَ ، ٍضؼیت پشضىی ٍ ًیاسّای 

وطس. اگزچِ تسیاری اس  هاُ عَل هی 6حسٍز تْثَز واهل 

ًیاس ذَز را تزای رسیسى تِ ٍضؼیت  تیواراى، سهاى هَرز

 .اًس هاُ اػالم وززُ 22هغلَب 

 

 ىٌیه ّای جسیست

زر یه پیطزفت جسیس ایجاز ضسُ زر حَسُ تزهین 

 ّای لٌگز هاًٌس تزای زرهاى تیوار تاًسٍى ساًَ، اس تریِ

 

 


