
 

 به یاد داشته باشید

 شما مهمترین عضو تیم درمان خود هستید 

خیابان  شهید   -چهار راه فرهنگ  -نشانی :  بابل 

 مصطفی  خمینی 

 مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد 

 شکستگی استخوان ران

 لیلی حاجی علی نژاد 

 سوپروایزر آموزش سالمت

0011  

از واکر یـا چـوب زیر بغل            استفاده    در ابتدا نياز به      *

 خـواهد بـود. 

  ، تدریجاً کارهاي     شكستگي    روند ترميم     با پيشرفت   *

 .خود را از سر گيرید  روزمره

 :  غذایی و تغذیه  رژیم

  مصرف کنيد ولي بعد از آن         مایعات    از عمل     پس    در روز اول  

  شود که     دارد توصيه     امكان    . البته   نيست    الزم    خاصي    رژیم

بيشتر باشد، از لبنيات و         غذایي    در رژیم     مواد حاوي کلسيم  

 هاي غذایي استفاده کنيد. شير در وعده

مصرف شير و لبنيات در بيماراني که مدت زیادي در بستر            

هاي ادراري باید     مانند به علت احتمال ایجاد سنگ       باقي مي 

 تعدیل  شود. 

 از رژیم غذایي پرپروتئين  استفاده  نمایيد.

 : داروها

پزشک با توجه به شدت عالئم از داروهاي زیر جهت درمان           

 نماید: دارویي بيمار استفاده مي

 داروهاي ضد درد بر حسب نياز* 

    با عفونت  مبارزه  براي  بيوتيک آنتي *

 استفاده از ملين جهت پيشگيري از یبوست  *

هاي غذایي مانند کلسيم و هورمون درماني در             مكمل  *

 صورت ضرورت 

 100   -  23332223 -  7تلفن :                            

        yahya.mubabol.ac.irوب سایت : 

  3102–منابع : پرستاری داخلی جراحی برونر 

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

  حسي  یا بي     شكستگي کرختي     تر از ناحيه    اگر در پایين    

 ! است  اورژانس  یک  دهيد. این  دارید فوراً اطالع

  شكستگي  ناحيه  در باال یا پایين  تورم

 ، یا سردرد عضالني  ، لرز، دردهاي تب 

  عمل  محل  یا ترشحات  ، قرمزي درد، تورم  زیادتر شدن

 یبوست

 تنگي نفس
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  شكسـتـگـي     از یک  است  شكستگي استخوان ران عبارت     

  لـگـن       به استخوان     ، که   ران    در سر استخوان      یا ناقص     کامل

در هر      توجه    قابل    در اثر صـدمات      شود. شكستگي    مي    مفصل

شـود. امــا         مـي       دیـده       سنيـن    و در تمام      دو جنس 

از       نـاشـي       یا  شكستگي        خودي      خود به     هاي  شكستگي

شوند )در     مي   تر دیـده تنها  در افراد  مسن         خفيف    صدمات

 سال(.05افراد باالي 

 عالیم بالینی :

به دنبال شكستگي استخوان ران عالئم زیر در فرد بروز             

 نماید: مي

    رفتن  راه  براي  تالش  هنگام  درد شدید به *

در     مردگي  و خون     لمس    هنگام    به    بودن    ، دردناك   تورم*  

   ران  استخوان  مفصل  ناحيه

  ران  استخوان  مفصلي  ناحيه  طبيعي  شكل  رفتن  از دست* 

 شایع :  علل

از علل شایعي که در شكستگي استخوان ران دخالت دارد           

 توان اشاره نمود: به موارد زیر مي

   و تصادفات     ، سقوط   خوردن  ، مخصوصا زمين    صدمه    وارد آمدن 

،    اسـت     بوده    قبالً دچار بيماري      ران    استخوان    که    در مواردي 

 دهد.  خود رخ  خود به  است  ممكن  شكستگي

 

 : عوامل شایع تشدید کننده

   از یائسگي  پس  استخوان  ، خصوصاً پوکي استخوان  پوکي *

  را کاهش     هوشياري    است    ممكن    متعدد که     داروهاي    مصرف  *

  دهند.

در     که    است    ارثي    بيماري    یک    که    ناقص  سازي استخوان  بيماري*  

دچار     راحتي    هستند و به      ها ترد و شكننده      استخوان    آن

 شوند. مي  شكستگي

و     کليسم    دریافت    بودن    ، خصوصاً ناکافي    نامناسب    تغذیه  *

 پروتئين

 :  احتمالی  عوارض

به دنبال شكستگي استخوان ران عوارض زیر ممكن است در            

 نماید: فرد بروز 

  در ناحيه     خوني    هاي  و رگ     عصبي    هاي  رشته    به    آسيب  *

   شكستگي

   بر شكستگي  عالوه  در رفتگي* 

  بافت    مرگ    باعث    که    دیده    صدمه    ناحيه    به    ناکافي    خونرساني*  

 شود. مي  استخواني

   شكستگي  نخوردن  جوش* 

 مدت طوالني  شدن  بستري  علت  به  خون  لخته  تشكيل* 

  جراحي  عمل  ناحيه  زخم  عفونت* 

 :  تشخیص

تشخيص توسط پزشک با اخذ شرح حال و معاینه دقـيـ              

بيمار صورت مي پذیرد. در صورت نياز از دیگر روشـهـاي              

 تشخيصي از جمله رادیوگرافي استفاده ميشود.

 درمان :

  شكسته    ارتوپد، قطعات     . جراح   است    درمان    تنها راه   جراحي

  از وسایل     و با استفاده      متصل    هم    را به     استخوان    شده

  در افرادي     کند. البته   مي    خود ثابت     آنها را در جاي       مخصوص

را ندارند،      مناسب    رشد و ترميم      توانایي    هایشان  استخوان    که

  آن    و جاي     تعویض    ران    از مفصل     یا قسمتي     ممكن است تمام  

 شود.    گذاشته  مصنوعي  مفصل  یک

 ندارد.  گرفتن  گچ  به  معموالً احتياج  شكستگياین 

 :  فعالیت

شوند و تحت     افرادي که دچار شكستگي استخوان ران مي       

گيرند، الزم است فعاليت خود را پس از          عمل جراحي قرار مي   

 عمل به صورت زیر تنظيم نمایند:

دیگر     ، پاي   بعد از عمل    هوشياري      آوردن    دست    از به     پس*  

در     لخته    تشكيل    دهيد تا احتمال      حرکت    خود را مرتب  

 پا کمتر شود.   عمقي  هاي سياهرگ

با نظر پزشک هر چه زودتر از تخت خارج شوید و راه               *  

 بروید.  

ضروري     بازتواني    براي    فيزیوتراپ    یک    توسط    دقي     ظارتن*  

 .  است
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