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داروهاي تجويز شده از طرف  زرزشرع لر را ر                     

ها, ضدان قادها, ضد دردها، ضد ا تهرا  و..                بيوتيع  آنتی

بايد در فاصله زلانی ل ين لصف  گفدد. بردو  دترترور              

ززشع داروي خود را قطع نكنيد و از لصف  خودترفانره            

 دارو خودداري كنيد.

به د يل لصف  داروهاي ضدان قادي ,آزلراياراخ خرو             

   را طبق دتتور ززشع به طور  CBC  و)  PTT   (،  PTشالل )  

 لنظم انجام دهيد.

از ريش تفاش بفقی  و لسواك نفم اتتفاده كنريرد و در                

صورخ نياز به تزريقاخ، لحل آ  را به لدخ ده دقيقه فاار            

 دهيد. 

 رژیم غذایی و تغذیه : 

تف لحل زخم و اتتخوا ، از رژيم غذايی          جهت تفليم تفيع  

زفزفوتئين، زف كا في و تفشار از ويتالين اتتفاده كنريرد           

هاي ترازه اراوي        لصف  تبزيجاخ و لفكباخ و آ  ليوه      

تواند به بهبود تفي تف زخم، رفع يبوتت و          ، لی  Cويتالين  

 بهبود اشتها كمع كند. 

 Cو   E    ،K     ،D      ،B6از لواد غذايی ااوي ويتالين هاي       

اتتفاده كنيد زيفا در تاكيل جوشگاه شكستگری و در            

 دارند. تفعت جوش خورد  شكستگی نقش لهمی 

از لصف  لواد غذايی كافئين دار  لانند  قهوه و  نروشرابره         

اجتنا  كنيد زيفا باعث افزايش دفع كلرسريرم از ادرار              

 اندازند. شوند و جوش خورد  را به تاخيف لی لی
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لصف  شيف و  بنياخ را در بيمارانی كه لدخ زيادي در               

هاي ادراري    لانند به علت ااتمال ايجاد تنگ       بستف باقی لی  

 لحدود كنيد.

تواند تيستم    لصف  رژيم غذايی با فيبف زياد و لاي اخ لی         

گوارشی را تحفيع و از ايجاد يبوتت و نفخ جلوگيفي كفده           

و به بهبود اشتها كمع كند.لاي اخ كافی لصف  كنيد و از            

 عفونت ادراري جلوگيفي نماييد.

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید:

در صورخ وجود هف گونه قفلزي، تورم ، اساتيت و يا               

تفشح چفكی از لحل زخم و يا بفوز تب، تفي ًا به ززشع              

ل ا   يا لفكز درلانی لفاج ه كنيد. در شكستگی اطفا            

لفصل را  در صورخ لااهده كوتاهی اندام، چفخش             

داخلی يا خارجی، درد شديد  گن و عدم توانايی افكت در           

اندام لمكن اتت دال بف در رفتگی زفوتز باشد .خونفيزي از           

بينی و  ثه و خلط خونی، وجود خو  در ادرار ، لدفوع قيفي             

 رنگ،كبودي روي زوتت و... را به ززشع اطالع دهيد.



 

تفين قسمت تنه اتت و در جايی قفار دارد كره     گن زايين   

شود. اترترخروا         تنه به اندام زايينی لانند زاها لتصل لی       

 گن يع تاختما  القوي اتت كه در باال به تتو  فقفاخ           

هراي را  لرترصرل           لتصل شده و در زايين به اتتخوا       

 شود.  لی

وظيفه  گن در واقع انتقال نيفوي وز  از تنه به هف دو زرا               

اتت. همچنين در لوقع ناستن، نيفوي وز  تنه لستقيما          

 شود.  از طفيق  گن به زلين وارد لی

هاي گوارشی و تو يد لثل بوده و          گن همچنين ااوي ارگا    

از آ  عبور كفده و از تنه به انردام             عفوق و اعصا  لهمی     

 روند.  تحتانی يا زايينی لی
 

 عالیم شکستگی لگن : 
 

  عدم تحمل تنگينی وز  بف روي طف  آتيب ديده 

  تفتی، كبودي و ورم در اطفا  لنطقه شكستگی 

  عدم افكت بالفاصله ب د از زلين خورد 

    درد شديد در قسمت جلوي را  و يا در كاا ه را 

 كوتاه شد  زاي آتيب ديده 

  تمايل زاي آتيب ديده به خارج از بد 
 

 علل شایع :  
 

 تصادفاخ رانندگی 

 افتاد  از بلندي 

    هاي ض يف، شكستگری  رگرن          در اففاد داراي اتتخوا

 دهد. دراثف ايستاد  بف روي يع زا و يا چفخيد  زا رخ لی

 عوامل خطر : 

   باال رفتن تن 

 ها در زنا  نسبت به لرفدا ، زودترف زروك                اتتخوا

 شوند.  لی

     تفين عوالل خرطرف        بيماري زوكی اتتخوا  يكی از لهم

هايی كه لمكن اتت      باشد، تايف بيماري    شكستگی  گن لی  

باعث شكنندگی اتتخوا  گفدند عبارتند از: اخرترالالخ           

اي    غدد درو  ريز لانند زفكاري تيفوئيد و اختالالخ روده        

 شود. و كلسيم لی Dكه باعث كاهش جذ  ويتالين 

  لصف  داروهاي كورتونی به لدخ طوالنی 

 اي و عدم لصف  غذاهاي ااوي كلسيم و          لاكالخ تغذيه

 در دورا  جوانی Dويتالين 

 عدم ف ا يت بدنی 

 اتتفاده از تنباكو و لافوباخ ا كلی 

 عوارض احتمالی : 

اگف شكستگی  گن باعث شود ففد برفاي لردخ زلرا                

طوالنی، بی افكت بماند، لمكن اتت يع و يا چند لاكل           

 زيف را زيدا كند:

 ها  خته خونی در زاها و يا در ريه 

 زخم بستف 

 عفونت دتتگاه ادراري 

 ذاخ ا فيه يا عفونت ريه 

 تشخیص : 

ززشع با ديد  عالئم و لااهده قفار گففتن غيفطبير ری           

 تواند شكستگی  گن را تاخيص دهد. لفصل را  و زا لی

 تصويفبفداري با اش ه ايكس

 تی.تی.اتكن و ام.آر.آي  

 درمان : 

نوع جفاای بستگی به لحل شكستگی اتتخوا ، شردخ          

هاي لختلرف جرفااری         شكستگی و تن ففد دارد. روش      

 عبارتند از:

       هاي   كند تا اتتخوا     جفاح زيچ فلزي را وارد اتتخوا  لی

شكسته را به هم زيچ دهد و تا وقتی اتتخروا  جروش              

 لاند. نخورده اتت، آ  زيچ درو  بد  باقی لی

                جايگزينی جزئی لفصل را :  اگف انتهراي اترترخروا

شكسته به درتتی قفار نگيفد و تخفيب شرده براشرد،             

ززشع لمكن اتت تف و گفد  اتتخو  را  را بفدارد و            

 به جاي آنها، زفوتز فلزي قفار دهد.

                جايگزينی كلی لفصل را :  اين لفصل خرارج شرده و

 شود.  لفصل لصنوعی به جاي آ  كار گذاشته لی

 دارو : 

در صورخ اتتفاات در بستف، داروهاي ضدان قادي برفاي          

هراي     جلوگيفي از  خته شد  خو  در وريدهراي انردام          

 تحتانی داده لی شود.


