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شماره ویرایش1 :

نکات بهداشتی درمانی پیشگیرانه مهمی کهه
بیماران در طول بستری در این بخش بایستهی
رعایت کنند :
شستن به موقع دستها با آب و صابون بعد از استفقاده
از س ویس بهداشتی م قبل از ص ف غذا و در صقورت
مشاهده ه گونه آلودگی واضح در دست ها .
رعایت بهداشت ف دی م شستشوی به موقع س و بدن
ب ای جلوگی ی از ایجاد بوی نامطبوع در بدن.
استفاده از ظ وف م بوط به ادرار و مدفوع به صقورت
شخصی م شستشوی مناسب و خشک ک دن آن پقس

 -6در صورت عدم استفاده از غذا در زمان مقرق ر م مقواد
غذایی را در یخچال بخش ق ار دهید .
-7از دستکاری زخم پ هیز نموده و در صورت ب وز ه گونه
مشکل پ ستار بخش را مطلع نمایید.
 -8جهت دفع ظ وف غذا م جعبه شی ینی م باقیمقانقده ی
موادغذایی و سای زباله های غی عفونی از سقطقل زرد
استفاده نکنید .
-9عدم استعمال دخانیات در بیمارستان به منظور بقهقبقود
ه چه س یع ت بیماری و جلوگی ی از آلودگی هوا
-01از آوردن پتو م بالش و ه گونه زی انداز خودداری کنید
 -00در زمان بست ی در بخش با صدای آرام صحبت کنید
تا باعث مزاحمت دیگ ان نشوید .

باسمه تعالی

تاریخ بازنگری00/19/91:

آموزش به بیمار

شکستگی تنه استخوان ران

از ه بار استفاده و ق ار دادن ظق وف در جقایقگقاه
مخصوص ( فضای خالی قسمت پایین ه کمد)
تمیز و م تب نگه داشتن فضقای ارق اف خقود و
جلوگی ی از ق اردادن ه گونه وسیله ی شقخقصقی
مستریما روی زمین.
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استفاده از میز غذا هنگام ص ف غذا و عدم استفاده از
ظ ف غذا مستریما ب روی تخت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد
واحد آموزش
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شکستگی تنه ی استخوان ران معموال به دنبال ضق بقه

عوارض زودرس شکستگی تنه ی استخوان ران

آموزش به بیمار

-خون یزی و شوک

 -توصیه می شود از رژیم غذایی حاوی کقلقسقیقم م

گاهی شکستگی در اث سروط از بلندی در حالی که اندام

-ضایعات ع وقی

پ وتئین و آهن استفاده کند.

پایینی ثابت است و تنه ی آن می چ خد م به وجود میآید

-ح کت لخته ی خون و چ بی

 -ب ای جلوگی ی از یبوست از غذاهای حاوی فیقبق و

که معموال شکستگی مارپیچی است .شکستگی ممکقن

-عفونت

مایعات استفاده کند.

است باز یا بسته باشد.

عوارض دیر رس

-جهت پیشگی ی از زخم بست ه 2ساعت یقک بقار

-بد جوش خوردن

بیمار را تغیی وضعیت دهد .

-دی جوش خوردن

 -در ماه های اول ب ای راه رفتن حتما از عصا یا واکق

-محدودیت ح کات زانو

استفاده کند.

مراقبت های پرستاری

 -پس از ج احی باید ه چه زود ت ح کات مفصل زانو

 -تا حد امکان بیمار را به انجام ورزش های فعال با استفاده

را به کمک فیزیوت اپ ب ای جلوگی ی از مقحقدودیقت

از حلره های باال ی تخت تشویق نمایید

ح کتی ش وع کند

مستریم در اث تصادف اتومبیل و موتور سیکلت  ...بقه
وجود می آید .این نوع شکستگی معموال ع ضی اسقت.

عالیم
خون یزی و شوک ممکن است وجود داشته باشد .عضقو
متورم قابل مالحظه ای دارد و تغیی شکل داده و پقای

مصدوم غالبا به سمت بی ون چ خیده است .ح کات اندام
آسیب دیده با درد شدید هم اه است.
درمان

-عالیم حیاتی را کنت ل و به شوک توجه نمایید

درمان اولیه ی این شکستگی ها با کشش وگچ گقیق ی

 -اگ بیمار دچارشوک یا خون یزی زیاد شد به پزشک ارالع

است اما ام وزه اکث ج احان ت جیح می دهند که ه چه

دهید

زودت شکستگی را با عمل ج احی ثابت نموده و بیمار را

-اندام مبتال را باال نگه دارید

راه اندازند  .بهت ین وسیله ب ای ثابت ک دن شکستگقیم

-درد عمیق و ض بان دار وغی قابل کنت ل را ب رسی نمایید

گذاشتن میله درمغز استخوان است  .در مقواردی کقه

-حس ها و وجود ک ختی را ب رسی کنید

گذاشتن میله در مغز استخوان پقایقداری کقافقی بقه
شکستگی ندهدم باال و پایین یا ه دوقسمت میله را بقا
گذاشتن پیچی درآن به استخوان ثابت می کنند .
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تغیی وضعیت بیمار ه 2ساعت-تشویق بیمار به انجالم ورزشهای عضالت ران
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