
 

پا شکستگی ساق  

 2بخش  جراحی 

 0011بازنگری —واحد آموزش سالمت 

 هنگام ترخیص نکات قابل توجه

ممکن است پزشک معالج داروهای آنتی بیوتیک خوورایوی 

برای شما تجویز یند تا بعد از مرخص شدن از بیمارستوان 

 تا مدتی از آنها در منزل استفاده ینید. 

 از قطع یردن آن بدون دستور پزشک خودداری ینید.

 از روز سوم به بعد میتوانید حمام دوش بروید.

 بخیه ها را تمیز و خشک نگه دارید.

تعویض پانسمان باید بعد از ترخیص در مونوزل تووسو  

 پرستار یا همراه بیمار یه آموزش دیده انجام شود. 

بخیه های ناحیه عمل شده دو هفته پس از عمل طبق نظر 

 پزشک یشیده می شود.

 

در صورت بروز عالیم زیر پس از عمل فوراً به پزشکز  

 مراجعه کنید:

  ۸۳تب باالتر از 

 خونریزی یا ترشح زیاد از محل جراحی 

  در صورت تورم و درد غیرقابل ینترل 

  سردی و رنگ پریدگی انگشتان و بی حسی اندام 

در صورت داکتن عالئم عفونت از جمله تب، 

لرز، قرمشی و خروج ترکح چرکی از ناحیه عمل 

کده و حساسیت در لمس به پشک  مراجعه 

 کنید.

 

 آدرس وبسایت : 

Www.Bohlool.gmu.ac.ir 
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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003255150تلفن: 

  0333: 2بخش  جراحی 



به دنبال زمین “ معموالککستگی در استخوان ساق پا 

خوردن)سقوط( ،تصادفات با وسایل نقلیه  و آسیب های 

 ورزشی  میباشد.

 عالئم ککستگی ساق پا:

مهمترین عالمت این شکستگی درد و تورم و تغییر شوکول در 

ناحیه ساق می باشد، درد با حریت و فشار به محل شکستگوی 

 بیشتر می شود.

 تورم و حساسیت به لمس،یبودی و تغییر شکل آشکار

 ناتوانی در راه رفتن

 روش غیر جراحی: 

در مواردی یه شکستگی بدون جابجایی است باید از جوابوجوا 

خوورنود  شدن شکستگی تا وقتی قطعات به هو  جووش موی

 جلوگیری یرد.

 در این موارد درمان به صورت گچ گیری می باشد.

یف پا و ساق بیمار تا مفصل زانو گچ گیری می شود به نحووی 

 یه بیمار بتواند زانوی خود را خ  یند. 

 مدت نگهداری گچ:

هفتوه  21هفته تا  6بر حسب شکستگی ,گچ پای بیمار پس از 

باز شده و نرمش های خاصی جهت بدست آوردن دامنه حریت 

 مچ پا و عضالت ساق انجام می شود. 

یکی از مشکالت این نوع درمان  این است یه وقتی موچ پوای  

ماند پس ازخروج از گچ دچوار  بیمار به مدت سه ماه در گچ می

محدودیت حریتی میگردد یه ممکن است با فیوزیووتوراپوی و 

 انجام نرمش های الزم به طور یامل بهبود نیابد.

 

  
 

 مراقبت از گچ: 

باید در چند روز اول بعد از گچ گیری دراز یشیده و یک یا چند 

بالش زیر اندام طوری قرار داد یه ساق باالتر از سطح قلب قرار 

 بگیرد.

 انگشتان پای شکسته را مکررا حریت دهید.

 درمان جراحی:

 معموال با گذاشتن پالتین در پا می باشد. 

 پالتین ممکن است داخلی یا خارجی باشد. 

ای  بعد از جراحی معموال در عرض سه ماه استخوان بوه انودازه

خورد یه فرد بتواند بدون یمک و بدون استوفواده از  جوش می

رفتون بوایود تووسو   عصا راه برود، اما تمام بیماران قبل از راه

 پزشک معاینه و از ساق پا عکس رادیولوژی گرفته شود.

خووردگوی  دهنوده جووش درصورتی یه عکس رادیولوژی نشان

تواند بدون عصا راه برود.بوا ایون حوال  شکستگی باشد فرد می

 دویدن و انجام فعالیت های ورزشی باید با دستور پزشک باشد.

 مراقبت های بعد از عمل : 

 کنترل درد:

درد در مدت یوتاهی پس از عمل جراحی به سرعوت یواهوش  

 می یابد.

روز فق  گاهی برای رفع سفتی و گورفوتوگوی  ۸الی  1بعد از 

عضالت به دارو های مسکن طبق دستور پزشوک نویواز پویودا 

 ینید. می

برای ینترل درد با بلند یردن اندام عمل شده و اسوتوفواده از 

 ییسه یخ می توان به ینترل درد و تورم یمک ینید.

با تغییر وضعیت و آرامش فکری و پرت یردن حواس به یاهوش 

 درد یمک ینید.

 لخته کدن خون در رگ:

هوای  یکی از عوارض شکستگی لخته شدن خون در سیاهرگ

 عمیق ساق است، یه می تواند بسیار خطرناک باشد. 

لخته شدن ممکن است موجب اختالل در عملکرد قلب و ریه 

شود. بعد از جراحی داروهایی داده می شود تا از لخته شودن 

 خون در پاها جلوگیری شود.

 پزشکان به این داروها رقیق یننده خون میگویند.

استفاده از این داروها می تواند تا چند هفته بعد از جوراحوی 

 ه  ادامه پیدا یند.

 پانسمان:

ساعت بوعود از عومول  8۳معموال پانسمان زخ  جراحی تا 

جراحی تعویض نمی شود.تعویض پانسمان باید بعد از مرخص 

شدن بیمار در منزل انجام شود و درصورت موانودگواری در 

بیمارستان، تعویض پانسمان توس  پرستاران بخش انجام می 

 شود.

 راه رفتن:

بعد از جراحی توس  یک فیزیوتراپ آموزش داده موی شوود 

توانید در تخت بنشینید و چطور می توانیود از  یه چطور می

 عصای زیر بغل و یا وایر استفاده ینید.

یونود.  تنفس عمیق و سرفه به خروج خل  از ریه یمک موی

یبوست از عوارض بعد از عمل می باشد یه به دلیل یواهوش 

یوافوی،  حریت و استفاده از داروهای ضد درد می باشود. آ 

داشتن تحرک، مصرف مواد غذایی حاوی فیبور از جومولوه 

تواند برای جلوگیری از  سبزیجات، غالت  و میوه های تازه می

 یبوست مصرف شود.
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