
 

ٍ  تَاًذ ضىل ضىستگیرادیَگزافی هی. گیزدغَرت هی

هیشاى دررفتگی احتوبلی ٍ  ،ّبي ٍاؾحٍؾعیت تزن

پشضه هوىي است اس سًََگزافی  جبثجبیی را ًطبى دّذ

ًبحیِ پب تز جزیبى خَى در گیزي دلیكداپلز ثزاي اًذاسُ

آسیت دیذُ  ياستفبدُ وٌذ. ّوچٌیي السم است هعبیٌِ پب

 غَرت گیزد. سیت دیذُآٍوٌتزل ًجؽ اًذام 

 ًَع ثِ ثستِ پب سبق استخَاى ضىستگی درهبى :درهبى

 ثَد. خَاّذ هحل هتفبٍت ٍ
درهبى اٍلیِ ثزاي  :ثیحزوتی ٍجب اًذاختي استخَاى پب  

اٍرصاًس ثب ثزررسی  ثخصضىستگی استخَاى هعوَالً در 

-گیزد. ثیٍؾعیت آسیت دیذگی تَسط پشضه غَرت هی

حزوتی ثب استفبدُ اس یه آتل. اغالح ٍؾعیت استخَاى 

در غَرت جبثجبیی استخَاى ٍ تػوین گیزي ثزاي رٍش 

گیزد. ثزاي ثعؿی اس هَارد ضىستگی درهبى اًجبم هی

لجل اس گچ گزفتي، اس آتل ثِ هذت یه رٍس استخَاى، 

ضَد تب ٍرم ایجبد ضذُ در هحل آسیت دیذگی دُ هیاستفب

. ایجبد هحذٍدیت درحزوت استخَاى وبّص پیذا وٌذ

استفبدُ اس آتل یب گچ گزفتي ًمص اسبسی در ضىستِ پب، 

در ایٌػَرت السم است اس  فزایٌذ ثْجَد هٌبست آى دارد.

عػب ثزاي وبّص ٍسى لزارگزفتِ ثز رٍي پبي آسیت دیذُ 

تز ثٌب ثِ ًظز ثِ هذت  ضص تب ّطت ّفتِ یب هذت  طَالًی

 پشضه استفبدُ ًوبییذ.

 

 

 

 ن ضىستگیئالع  

 ثب درد ًبحیِ سبق است. در هْوتزیي عالهت ایي ضىستگی درد

ضىستگی حزوت دادى هحل  یب ثِ هحل ضىستگی ٍ فطبر

ثیوبر لبدر ثِ راُ رفتي ثب پبي ضىستِ ًیست.  ضَد.هی ثیطتز

سبق هتَرم ضذُ ٍ هوىي است ثِ علت جبثجب ضذى لطعبت 

ضىستگی سبق تغییز ضىل ثذّذ. اگز ضىستگی ثبس ثبضذ سخن 

ّبي ضىستِ ضَد ٍ هوىي است لجِ استخَاىپَستی دیذُ هی

 .ضذُ اس درٍى سخن دیذُ ضًَذ

ضىستگی سٌذرم ووپبرتوبى است وِ ثِ علت عَارؼ هْن  اس

سیبُ  هَجت تَاًذهی سبق ایجبد ضذُ ٍ تَرم ضذیذ خًَزیشي ٍ

احتوبل  عَالت ججزاى ًبپذیزي ثزاي ثیوبر ضَد. ضذى پب ٍ

 ٍ ّب ٍجَد داردایي ضىستگی اعػبة سبق در سیت عزٍق ٍآ

 هَرد ثِ دلت در عػجی اًذام را پشضه هعبلج هعبیٌبت عزٍلی ٍ

  .دّذثیوبراى اًجبم هیایي 

 

 سبدُ گزافیرادیَ اس استفبدُ ثب لطعی تطخیع :تطخیع 

 

 

 

سبق پب اس دٍ استخَاى ثِ ًبم ّبي درضت ًی یب تیجیب ٍ   

ًبسن ًی یب فیجَال تطىیل ضذُ است. درضت ًی 

استخَاى ثشري سبق است ٍ لسوت اعظن ًیزٍّبیی وِ 

وٌذ، ًبسن ًی در وٌبر ضًَذ را تحول هیثِ سبق ٍارد هی

در ثبال یعٌی ًشدیه ساًَ ٍ در پبییي ،درضت ًی لزار گزفتِ

 .ضَدیعٌی ثبالي هچ پب ثب استخَاى درضت ًی هفػل هی

 
 

تَاًٌذ ثز اثز ؾزثِ هستمین یب ز دٍ استخَاى سبق هیّ

ٌذ . ؾزثبت هستمین هبًدچبرضىستگی ضًَذغیزهستمین 

ّب در ایي آسیت تػبدفبت اتَهجیل یب هَتَرسیىلت،

ثِ  هعوَالً ضىستگی ثِ غَرت عزؾی یب خزدضذُ است.

علت ضذت ثبالي ؾزثِ ٍ ایٌىِ استخَاى درضت ًی 

ّب ثِ دلیمبً سیز پَست لزار گزفتِ است ایي ضىستگی

 ضًَذ. آسبًی تجذیل ثِ ضىستگی ثبس هی

 خػَظ در حیي ٍرسش ایجبدضذُهستمین ثِؾزثبت غیز

هعوَالً ثِ غَرت پیچ خَردى چَى هىبًیسن ضىستگی ٍ

 .سبق است خط ضىستگی ثػَرت هبرپیچی است

 

 

 



 

 
 

 

 شكستگي ساق پا
54564333 -35:تلفي  

، كارشٌاس پرستاري، سَپرٍايسر آهَزش م خطيبيتهيه ٍ تٌظين :

 3531زهستاى سالهت، 

 3533زهستاى بازًگري: 

 هٌبع: پرستاري داخلي جراحي برًٍر سَدارث

 گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر باليٌي پرستاريراهٌواي  

 

 

 
دیذُ را  سفتی را وبّص دادُ ٍ داهٌِ حزوت طجیعی پبي آسیت 

  .دٍثبرُ ثذست ثیبٍریذ

  ِلطفب ثزًبهِ درهبًی تجَیش ضذُ تَسط پشضه اس جول

 .فیشیَتزاپی را طجك ثزًبهِ اًجبم دّیذ

 ّبي السم:َغیِت 

  1-ٍ هثال ثب  ثبضذ.ًظز پشضه هیسهبى راُ رفتي طجك  چگًَگی(

 عػب، ٍاوز(

  2-ٍ ًظز پشضه تمَیت عؿالت ثب فیشیَتزاپی 

  3-ٍ خطه ًگِ داضتي هحل عول پبًسوبى 

  4-ٍ پزٍتئیي(، لجٌیبت، سجشي، )هیَُ وبفی تغذیِ هٌبست 

 5-.دستَرات دارٍیی را طجك ًظز پشضه اجزا وٌیذ 

 "قب خطر ًاكعَا، بي حركتي ٍ استراحت كاهل در بستر 

لطفاً برًاهه حركتي خَد را قبل  ٍ غير قابل جبراى دارد،

 "از ترخيص از پسشك ٍ پرستار تاى بپرسيد.

  

  

  

 
ذُ ٍ سیز پب را ثب یچٌذ رٍس اٍل در هٌشل دراس وطدر 

 استفبدُ اس یه ثبلص ثزاي پیطگیزي اس ٍرم ثبال آٍردُ ٍ

 .تىبى دّیذ سیز گچ یب آتل هزتجبًًگطتبى خَد  را ا

ثزاي وبّص درد ٍ التْبة، پشضه هوىي  :دارٍدرهبًی

است هػزف دارٍي هسىي ّوچَى استبهیٌَفي یب ثزٍفي 

 یب تزویجی اس ایي دٍ را ثزاي ثیوبر تجَیش ًوبیذ.

تَاًذ هیحزوت وزدى ثی ّبي درهبىجزاحی ٍ سبیز رٍش

اوثز هَارد ضىستگی استخَاى را ثْجَد ثخطذ، هوىي 

اثشار  ثزاي گذاضتي ایوپلٌت )است ًیبس ثِ عول جزاحی 

تثجیت وٌٌذُ داخلی( هثل پالن، هیلِ یب پیچ داخل پب 

داضتِ ثبضیذ وِ ثِ هٌظَر حفظ ٍؾعیت غحیح 

ّب در وٌبر یىذیگز در طَل هذت فزایٌذ ثْجَد ستخَاىا

در درهبى ضىستگی استخَاى سبق  .دیذگی استآسیت

اسپلیٌت یب گچ ثِ توزیٌبت  يپب پس اس ثزداضت

 ثخطی یب فیشیَتزاپی ًیبس خَاّیذ داضت تب ثتَاًیذ  تَاى

 

 

 

 


