
 

 پین گذاری در شکستگی ها

 لیلی حاجی علی نژاد 

 سوپروایزر آموزش سالمت

0011  

از ايجاد يبوست و نفخ جلوگيري كرده و به بهبود اشتههها             

 كند. كمك می

           از رژيم غذايی پرپروتئين، پر كالري و سرشار از ويتامين

هاي   استفاده كنيد. مصرف سبزيجات و مركبات و آب ميوه         

تواند به بهبود سريعتهر زمهم          تازه حاوي ويتامين ث ، می     

 كمك كند.

              مصرف شير و لبنيات در بيمارانی كه مدت زيهادي در

ههاي     مانند به علت احتمال ايجاد سهنه          بستر باقی می  

 ادراري بايد محدود شود.

 مراقبت : 

براي تسريع در بهبودي اقدامات مراقبتی زير را انهجها              

 دهيد: 

 هاي آرا  سازي مانند تنفس  عميق   استفاده از  تكنيك 

    هاي عضالنی  تجهويهز        ها و شل كننده     استفاده  از مسكن

 شود. شده  توسط پزشك سبب  كاهش درد می

               در افراد مسن و ناتوان و بيماران ديابتی جهت  كهاههش

هاي مواج  اسهتهفهاده           فشار  از وسايل حفاظتی و تشك      

 نماييد.

 .مصرف دمانيات و الكل بايد قطع گردد 
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 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید:
 

   در صورت هر گونه افزايش ور  و التهاب انتهاي عضو 

              رن  پريدگی و يا كبودي انگشتان ) با وجود قرار دادن

 عضو باالتر از سطح قلب (   

              احساس بی حسی و سوزن سوزن شدن انتهاي عضو

 آسيب ديده و  

       شود و يا لحظه به لحظه         دردي كه با مسكن برطرف نمی

 يابد و  شدت می

               شل يا سفت شدن پين و بوي نا مطبوع و ترشح چركی از

 محل عمل و اطراف پين و يا  

                 بروز تب به پزشك معالج و يا مركز درمانی مراجعه

 نماييد.

 

 

 



 

هر گونه  تغيير  شكل استخوان بهه دنهبهال ههربهه،                     

شود. اين تغيير شكل ممكن است به          شكستگی  ناميده  می    

اشكال مختلف ظاهر شده و با شدت متفاوت همراه باشهد.           

گاهی شكستگی بسيار واهح است. در اين حهال ههربهه           

شود استخوان به دو و يا حتی چند تكه كهامهال              موجب می 

جدا از هم تبديل شود. گاهی شدت هربه وارده به حهدي              

 شود. است كه موجب مرد شدن استخوان می
 

 دالیل  پین گذاری : 

در درمان يك اندا  شكسته دو دليل مشخص دنبال             

 شود: می

         هاي قبل از      برگشتن شكل ظاهري اندا  به اندازه

 شكستگی

       ترين زمان به     برگشتن كاركرد عضو آسيب ديده در كوتاه

 عملكرد قبل از شكستگی 
 

 عوارض احتمالی  :  
 

گذاري عوارض زير بهراي       به دنبال جراحی شكستگی و پين     

 فرد ممكن است ايجاد شود:

              احتمال آسيب رسيدن به عروق و اعصهاب در مسهيهر

 رسيدن از پوست به استخوان  

 عفونت محل عمل 

   عفونت استخوانی 

 هعيف شدن عضالت ناحيه شكستگی  

 روش انجام : 

 شود:  درمان شكستگی در سه مرحله انجا  می

 جااندازي شكستگی 

  حركت كردن قطعات شكسته شده  بی 

 باز پروري 

پزشك معالج با ديدن راديوگرافی، نوع شكهسهتهگهی را             

تشخيص و در صورتی كه مشخص شود شكستگی بها جها        

اندازي و گچ گيري قابل درمان نيست بيمار را به اتاق عمل            

با   حسی موهعی يا بيهوشی عمومی      منتقل و پس از انجا  بی     

شكافتن پوست و عضالت، استخوان شكسته را مشهخهص          

كرده و قطعات شكسته شده را در زير ديد مستقيم در كنار        

ها به وسيله پين در        دهد. سپس استخوان     يكديگر قرار می  

 شوند.  كنار هم ثابت می

 انواع پین  : 

حركت كردن استخوان بعد از        اي فلزي براي بی     پين وسيله 

باشد. جنس پين از فلزاتی مانند استيل ههد       جااندازي می 

زن  و تيتانيم بوده كه با بدن سازگار بوده و بر اثهر مهواد                

شوند. استيل استفاده شهده        دامل بدن دچار موردگی نمی    

در اين وسايل معموال آلياژ مخصوصی از آهن اسهت كهه              

مقاديري كرو  و كبالت دارد. بر مالف عقيده معمول، جنس         

 اين وسايل از پالتين نيست.

از اين فلزات ابزارهاي متنوعی به اين مهنهظهور درسهت              

ترين آنها عبارتند از سيم، پالک، ميله،         كنند كه متداول    می

 پين، نيل يا ميخ، پيچ و  فيكساتور  مارجی

 کاربرد   پین ها : 

 ثابت كردن محل شكستگی 

 كشش استخوانی 

 هاي استخوانی مارج از پوست. تثبيت كننده 

 فعالیت  : 

به دنبال جراحی شكستگی الز  است فعاليت مود را بهه            

 صورت زير تنظيم نمائيد:

            جهت بهبود گردش مون و جلوگيري از ايجهاد عهوارض

بايد هر چه سريعتر تمرينات ورزشی مود را زيهر نهظهر              

پزشك معالج و فيزيوتراپ شروع كنيد و به تدريج به مدت        

 و دامنه آن اهافه كنيد.

  توانيهد    در شروع حركت، تغيير وهعيت و نقل و انتقال می

از  وسايل كمك حركتی مانند عصا، واكر، ويهله هر و...                  

 استفاده كنيد.

 دارو : 

داروهاي تجويز شده از طرف پزشك مهعهالهج شهامهل               

ها، هد دردها، هد التهاب و....  بايد در فاصله                بيوتيك  آنتی

 زمانی معين و يك دوره كامل مصرف گردد.

 تغذیه و رزیم غذایی : 

به دنبال جراحی در شكستگی، الز  است رژيم غهذايهی            

 مود را به صورت زير تنظيم نمائيد:   

 از رژيم غذايی با فيبر زياد و مايعات استفاده نماييد  كه 
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