تعریف
شکستگی هنگامی رخ می دهد که فشاری بیش از حد ظرفیت و
تحمل استخوان به انها رد می شود اکثریت شکستگی ها در نتیجه
ضربه اتفاق می افتد مثل وارد شدن ضربه مستقیم به استخوان مانند
تصادف  ،سقوط و غیره .

شکستگی
استخوان های بزرگ

تهیه کننده :
دفتر پرستاری
دفتر  ، HSEواحد تغذیه
بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان

عالئم و نشانه ها
محل شکستگی دچار درد  ،حساسیت ،ادم و در رفتگی  ،رنگ
پریدگی  ،سردی بافت های اطراف  ،کرختی و سوزن سوزن شدن
 ،پوزیشن غیر طبیعی اندام می شود.
تاخیری  :جوش نخوردن  ،دیر جوش خوردن  ،اختالف طول
عضو
خطرناک ترین عارضه  :آمبولی چربی
عالئم هشدار دهنده و آموزش به بیمار:

 oدر صورت داشتن عالئم مانند درد کنترل نشدنی علی رغم
باال بودن عضو استفاده از مسکن سریعاً به مراکز درمانی مراجعه
کنید.
 oبه عالئم عفونت مانند تب  ،افزایش درد در محل شکستگی
به ترشح چرکی از گچ یا پانسمان و بوی بد از پانسمان یا گچ
توجه کنید.
 oبه عالئم آمبولی چربی مانند درد سینه  ،تب  ،اضطراب و
ایجاد فشار بر روی شکم  ،گردن  ،بازو و یا زیر بغل توجه کنید.
 oجهت پیشگری از ایجاد زخم بستر حرکت مکرر بر روی تخت
با اندام سالم داشته باشید.
 oاز کیف آب سرد برای کاهش درد استفاده کنید.
 oاز عضو آسیب دیده استفاده نکنید.
 oجهت حرکت از وسایل کمک حرکتی مانند عصا  ،واکر
استفاده کنید.
 oافراد مسن در معرض خظر ابتال به عفونت ریه ها  ،عدم
جوش خوردن محل شکستگی  ،لخته شدن خون در رگها و
ریه ها  ،زخم بستر می باشند بنابراین این افراد نیاز بیشتری
به توجه دارند.
o

 oداروهای خود را طبق دستور پزشک مصرف کنید
 oجهت بازتوانی عضو در صورت صالحدید پزشک فیزیوتراپی
انجام دهید.
 oدر صورت بروز هرگونه مشکل در روند درمان با پزشک خود
مشورت کنید.
 oقبل از زمان اعالم پزشک از باز کردن گچ ناحیه شکسته
خودداری کنید.
رژیم درمانی :
 oرژیم غذایی متعادل و سرشار از ویتامین ها (میوه و سبزیجات
تازه ) مصرف کنید .
 oغذاهای پر پروتئین (گوشت قرمر ،مرغ  ،تخم مرغ ،حبوبات)
مصرف کنید.
 oاز لبنیات فراوان استفاده کنید ( ،شیر  ،ماست و ) ...
 oجهت پیشگیری از یبوست و پیشگیری از زخم بستر مایعات
فراوان و میوه و سبزیجات مصرف کنید( .مصرف روزانه  6تا
 8لیوان مایعات
 oدرصورت کمبود ویتامین  Dطبق دستور پزشک مکمل
مصرف کنید

در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد نکات زیر را
رعایت کنید :
 طبق دستور پزشک دارو را مصرف کنید
 در صورت بروز خونریزی از بینی و دهان و وجود خون در
ادرار ،مدفدع تیره رنگ  ،استفراغ خونی هرچه سریعتر با پزشک
خود مشورت کنید.
 در صورت بروز کبودهای وسیع در بدن و یا ایجاد خون مرگ
در نقاط مختلف بدن با پزشک خود مشورت کنید .

پیشگیری از زخم بستر :
/1تغییر وضعیت بیمار هر دوساعت با جابجایی
/2تمیز وخشک کردن پوست بعد از هر بار اجابت مزاج کردن
/3تغذیه مناسب
/4هرگز ناحیه قرمز شده پوست را ماساژندهیدوفقط اطراف آن را
ماساژدهید
/4از بالش بین رانها وبازوها استفاده کنید
/5تعویض لباس ومالفه به صورت روزانه باشد ودر صورت خیس
شدن مجدد تعویض شود
/6هرگز بیمار را روی تخت نکشید واز ایجاد خراش جلوگیری
کنید
نقاط مستعد زخم بستر

