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 :تعریف شکستگی

شکستگی استخوان از جمله مھمترین آسیب ھای بدن 

ھر گونه تغییر شکل .است که بدنبال ضربه ایجاد می شود

به . ضربه، شکستگی نامیده می شوداستخوان بدنبال 

زبان دیگر اگر نیرویی که به استخوان وارد می شود بیش 

از حد تحمل آن بوده و بتواند شکل استخوان را تغییر دھد 

 .می گوییم شکستگی ایجاد شده است

ھمراه با شکسته شدن استخوان، آسیبھای دیگری ھم 

عروق ، عصب ، , مانند عضله (به بافتھای دیگر اندام 

وارد می شود که گاھی اوقات شدت آن کم و ...)پوست و

در مواردی اھمیت این آسیبھا از خود .گاھی زیاد است

 .شکستگی بیشتر است

 : عوارض

 تأخیر در جوش خوردن ، جوش نخوردن : دیررس

 ،واکنش به وسایل فیکساسیون

 ترومبوز وریدی عمقی آمبولی چربی ، : زود رس

 و عفونت

 

جوش نخوردن استخوانعلت   

 وجود عفونت

 جریان خون کم به استخوان 

 جدا شدن انتھای استخوان شکسته 

 حرکت دادن استخوان شکسته 

چه کسانی در معرض جوش نخوردن 

 استخوان قرار دارند؟

 افراد سیگاری- 

 دیابتی ھا- 

 افراد چاق- 

برای تسریع التیام بافت نرم و استخوان ، رژیم غذایی 

اگر بی حرکتی .پر پروتئین و پرکالری مصرف شود

عضو طوالنی است ؛ برای جلوگیری از بروز کمبود 

توصیھ می )شیر و لبنیات(غذاھای پرکلسیم کلسیم ، 

شود، اما مصرف غذاھای پرکلسیم نباید آنقدر زیاد باشد 

کلیوی را فراھم کندو برای کھ زمینھ تشکیل سنگھای 

تسریع دفع مدفوع و ادرار ، از مایعات فراوان استفاده 

 .شود
 م شکستگی استخوانئعال

  تورم
 تغییر شکل

  لمس دردناک
 مختل شدن عملکرد عضو

   احساس ساییده شدن دو سر شکسته ی استخوان
   لمس فاصله بین دو سر استخوان شکسته

 تغییر رنگ ناحیه آسیب دیده

 

 

 

 

 

 مراقبتھای الزم درمنزل
   ساعت بعد باید ترجیحا اندام گچ  ۷۲تا

گرفته ھم سطح یا باالتر از سطح قلب قرار 
 .گیرد تا از تورم آن جلوگیری گردد

 
  استفاده متناوب از کیسه یخ روی محل

ساعت می تواند از تورم  ۷۲شکستگی تا 
 .ناحیه بکاھد

 
 
  تا زمان خشک شدن کامل گچ، عضو گچ

گرفته باید روی بالش قرار داده شود  و از 
در مورد اندام  .فشار بر آن جلوگیری شود

تحتانی توصیه می گرددپای بی حرکت خود 
ھمچنین برای بھبود بازگشت .را باال ببرید

وریدی و کنترل تورم  ، چند بار در روز در 
وضعیت خوابیده قرار گرفته و پای بیحرکت 

 .حود را باال ببرید
  
  و یا ورود از دستگاری پوست زیر گچ باید

د، زیرا می یخودداری کناجسام خارجی 
استفاده از باد  .ودشتواند باعث ایجاد زخم 

سرد سشوار می تواند از خارش پوست 
 .بکاھد

 
  از استفاده بیش از حد اندام آسیب دیده

 .اجتناب نمایید
  طبق نظر (در صورت نیاز فیزیوتراپی

و استفاده از وسایل کمکی مانند )پزشک
عصا و واکر به بھبودی شما کمک می 

انقباض (ورزش ھای ایزو متریک .نماید
 .نیز توصیه می شود) عضله 

 

 

۱ ۲ ۳ 



 

 :عالئم ھشدار

 بروز عوارضی مانند تورم، درد در صورت 

 پریده ،غیر قابل کنترل ، سردی ، انگشتان رنگ 

بی حسی و یا فلج ، ترشحات چرکی ، تب ، 
  .سست شدن پین فوراً به پزشک اطالع دھید

 وجود نواحی گرم روی گچ را که می تواند

 دلیل آسیب و عفونت بافت زیر آن باشد فورا  

 به پزشک اطالع دھید

در صورت شکستن گچ، فورا به پزشک مراجعه کرده، 
 .خود سعی در تعمیر آن ننمایید
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 :پمفلت آموزش به بیمار در مورد              

 شکستگی و مراقبتهاي الزم          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مامایی کارشناس(حسینیشاه  .الف: تهیه کننده

 تحت نظارت سوپروایزر آموزشی

 1397 تابستان

گچ را خشک نگه داشته و از کشیدن نایلون 

هرگونه بوي غیر  .روي آن خودداري کنید

تغذیه . طبیعی را از اطراف گچ گزارش کنید

سیر بهبودي شما را  پر کالري و پر پروتئین

 .تسریع می بخشد

ورزش هاي ایزومتریک در عضو مبتال به 

تقویت عضالت بی حرکت شما کمک می 

 .نماید
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