
 انسژاور از ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                 پزشكي وآموزش درمان، بهداشت وزارت

                      ديتادرمان                                                                                    معاونت                     

 

 ديتا

 :  اثر در شما..............................................  آقاي/  خانم گرامي بيمار   

 اتومبيل/  سيكلت موتور تصادف □

 درگيري و نزاع □

  انفجار □

 ارتفاع از سقوط □

  كار محل حوادث □

 . ايد كرده مراجعه انسژاور به و شده سينه ي قفسه ي ناحيه در □ دنده شكستگي/  □ پارگي و باز زخم ايجاد بدون ضربه دچار  موارد ساير □

 بنابراين، ندارد وجود شما در حاضر حال در اي گسترده و خطرناك عوارض و مهم عاليم، انسژاور در شده انجام معاينات و ها بررسي و فعلي هاي نشانه به توجه با 
 .  بازگرديد منزل به توانيد مي حاضر حال در و نداشته جراحي عمل انجام يا بيمارستان در بستري به نياز فعال

 . نداريد سينه ي قفسه ي ناحيه از تصويربرداري به نياز حاضر حال در شما عاليم به توجه با □

 . شود نمي مشاهده غيرطبيعي ي يافته آن در كه شده انجام برداري عكس شما ي سينه ي قفسه ي ناحيه از □

 . است طبيعي كه است شده انجام اسكن تي سي شما سينه ي قفسه ي ناحيه از □

 نداريد بيمارستان در بستري يا جراحي، انسيژاور اقدامات انجام به نياز حاضر حال در شده انجام اسكن تي سي/  برداري عكس به توجه با □

 " باز زخم ايجاد بدون سينه قفسه به ضربه يا دنده شكستگي "

، انسژاور در شده انجام هاي بررسي و معاينات به توجه با، ايد شده آن...............................  ي ناحيه در سينه ي قفسه به ضربه دچار........................ برخورد اثر در شما 
 گبزر هاي گر و سينه ي قفسه داخلي اعضاي در شديد هاي آسيب دچار رسد نمي به حاضر حال در و باشد مي سطحي هاي اليه و پوست به محدود ضربه اين اثر

 . باشيد شده

 . ندارد وجود دنده شكستگي احتمال، شده انجام تصويربرداري و معاينات، عاليم به توجه با □

 . ايد شده دنده شكستگي دچار احتماال، شده انجام معاينات و عاليم به توجه با □

 . شود مي مشاهده دنده شكستگي، شده انجام تصويربرداري در □

 : كنيد توجه زير هاي توصيه و نكات به بهبودي زمان تا ترخيص از پس

( تر خفيف طور به) ماه چند تا گاهي و هفته شش تا سه اغلب اما، يابد مي نسبي بهبود هفته يك از پس معموال ضربه محل و سينه ي قفسه ديواره ي ناحيه در درد 1.
 . كند مي پيدا ادامه

 . شود بدتر و تشديد عميق تنفس حتي و خنده، عطسه، سرفه، كردن حركت با است ممكن شما درد 2.

  بيماران راهنماي              آسيب غيرنافذ قفسه سينه
 

 



 و عضالت خشكي و ضعف باعث مدت طوالني استراحت چون،  بازگرديد خود ي روزمره هاي فعاليت به و كنيد پرهيز روز 1-2 از بيش بستر در مداوم استراحت از 3.
 ي قفسه بر مستقيم فشار باعث كه شديد و پيوسته، مدت طوالني،ناگهاني، سريع هاي فعاليت و حركات انجام از البته) شود مي ها ريه در عفونت بروز احتمال افزايش

 (. كنيد اجتناب شوند مي درد تشديد يا شكم و سينه

 سينه ي قفسه كه طوري به بكشيد عميق كامال هاي نفس بار 11 ساعت 1-2 هر اين بنابر، شود مي عفونت بروز باعث ها ريه كامل نشدن باز و فعاليت كاهش 4.
 . شود درد احساس باعث است ممكن كار اين، بدهيد بيرون بعد و داريد نگاه را خود نفس ثانيه 3 بار هر و شود باز كامال

 .شود مي عفونت بروز احتمال كاهش باعث ريه ترشحات ي تخليه با كردن سرفه، كنيد سرفه كامل طور به و نگيريد را آن جلوي وجه هيچ به سرفه بروز صورت در 5.

 دهيد فشار مجكم است شده درد احساس و ضربه دچار كه سينه ي قفسه از قسمتي به را بالش يك توانيد مي كشيد مي عميق نفس يا كنيد مي سرفه كه . هنگامي6
 . دهد كاهش را درد ميزان تا

 . كنيد خودداري( آن دور به باند يا پارچه با مثال) سينه ي قفسه بستن از بنابراين، ندارند ژباندا يا پانسمان، آتل، گچ به نياز ها آسيب اين 7.

 از استفاده كه كنيد توجه، كنيد استفاده لوفنژ و ناپروكسن، ديكلوفناك،بروفن، استامينوفن مثل درد ضد داروهاي از كافي و منظم صورت به درد كنترل جهت 8.
 .  شود خونريزي بروز باعث است ممكن آسپيرين حاوي تركيبات

 پرهيز آنها مصرف از داريد معده زخم به ابتال ي سابقه چه چنان و شود مي معده سوزش و ناراحتي باعث ناپروكسن/ بروفن/  ديكلوفناك زياد مصرف كه كنيد توجه 9.
 . كنيد مصرف استامينوفن فقط و كرده

 . شود مي ريه عفونت احتمال شدن زياد باعث سرفه كردن كم، نكنيد مهار را سرفه و نكرده استفاده سرفه ضد داروهاي و تركيبات از وجه هيچ به 11.

 و خطرناك عوارض توانند مي داروها اين، نكنيد خودسرانه طور به(  آمپول و قرص انواع)  كورتوني داروهاي از استفاده به اقدام پزشك دستور بدون وجه هيچ به 11.
 . نيستند پذير درمان اغلب كه كنند ايجاد مهمي

 را درمان ي دوره و كرده مصرف معين زمان در را دارو همان تنها است شده تجويز شما براي( بيوتيك آنتي مانند) خاصي داروي ترخيص هنگام كه صورتي در 12.
 . كنيد كامل

 . نماييد خودداري كامال دود هرگونه با تماس و قليان و سيگار مصرف از 13.

 تا كند ارزيابي بار 1 ساعت 3-4 هر خواب طول در را شما تنفس وضعيت بخواهيد خود نزديكان از يكي از خوابيدن هنگام اول روز 2-3 طول در شود مي توصيه 14.
 .شود مشخص زودي به ها تنفس شدن صدادار يا شدن تند يا سختي مانند وضعيت تغيير هرگونه

 هاي قسمت روي بر دقيقه 21 مدت به را يخ ي كيسه. كنيد استفاده يخ ي كيسه يا سرد كمپرس از درد كاهش جهت ترخيص از پس اول روز دو يا يك . در15
 پوشش يك در را يخ) نشود پوست آسيب باعث و نگيرد قرار پوست با مستقيم تماس در يخ كنيد دقت، كنيد تكرار ساعت 3-4 هر را كار اين و دهيد قرار دردناك

 . كنيد متوقف را يخ از استفاده( كبودي) رنگ تغيير بروز صورت در(، بپيچيد پالستيكي يا اي پارچه

 باشيد مراقب. بگيريد گرم آب دوش يا، كنيد استفاده(  نوبت 4 روزانه يا درد تشديد هنگام) باال روش به گرم ي حوله يا گرم كمپرس از توانيد مي بعد روزهاي در 16.
 (  كنيد متوقف را كار ي ادامه، پوست شديد قرمزي بروز صورت در) نشود شما پوست سوختگي موجب كار اين

 . نماييد پرهيز شكم روي يابر سينه ي قفسه دردناك سمت روي بر خوابيدن از و بخوابيد پشت به، استراحت هنگام 17.

  كنيد خودداري آينده ي هفته 4 طول در شود مي شكم و سينه ي قفسه به ضربه يا فشار باعث كه مدت طوالني و سنگين، شديد جسمي هاي فعاليت انجام از 18.

 المپ تعويض، ها پرده كردن آويزان مثل)  دارد باال سمت به كمر و پشت شدن كشيده و بازوها و ها شانه، سر داشتن نگاه باال به نياز كه هايي فعاليت انجام از 19.
 . نماييد خودداري(  بلند هاي قفسه از اجسام برداشتن، لوسترها

 . كنيد خودداري هفته 4-6 حداقل سنگين هاي پشتي كوله يا كيف حمل از چنين هم، كودكان و سنگين اجسام، بارها كردن بلند از 21.

 . دهيد قرار سينه ي قفسه دردناك قسمت روي بر را خود دست و داده انجام آهستگي با را كار اين لزوم صورت در و نرويد پايين و باال امكان حد تا ها پله از 21.



 . نماييد پرهيز هفته 6 مدت به حداقل كردن شنا و سواري دوچرخه، سنگين ورزشي هاي فعاليت انجام از 22.

 .كنيد خودداري هفته 3-4 مدت به مدت طوالني رانندگي از 23.

 را خود وضعيت بار يك دقيقه 31 21- هر و كنيد خودداري( كامپيوتر با كار يا مطالعه هنگام مثال)  نشسته حالت در بويژه طوالني وضعيت يك در ماندن باقي . از34
 . برويد راه قدم چند يا داده تغيير

 . برخيزيد آرامي به سپس بنشينيد دقيقه چند براي ابتدا رختخواب از برخاستن هنگام و كنيد پرهيز(  ايستاده به نشسته حالت از مثال) ناگهاني حالت تغيير هرگونه از 25.

 قرار خود نزديك و دسترس در را خود همراه تلفن يا تلفن گوشي همواره منزل در تنهايي هنگام و كنيد خودداري حمام به رفتن از هستيد تنها منزل در كه زماني 26.
 . دهيد

 مساله اين چون نشويد يبوست دچار كه كنيد تنظيم شكلي به را خود غذايي ي برنامه شود مي توصيه اما، كند نمي ايجاد شما براي غذايي محدوديت آسيب اين 27.
 . شود مي شكم و سينه ي قفسه ي ديواره روي بر فشار ايجاد باعث

 . كنيد جلوگيري مدت طوالني تشنگي از و بنوشيد آبميوه و آب مناسب ميزان به، كرده مصرف كافي مايعات 28.

 در چون داريد نگاه خود نزد كامل بهبود زمان تا را آن، است شده انجام اسكن تي سي يا(  راديوگرافي)  برداري عكس شما براي انسژاور در كه صورتي در 29.
 . شد خواهد نياز آن به مقايسه جهت عفونت مانند عوارضي بروز صورت

 : كنيد مراجعه پزشك يا انسژاور به مجددا زير عالئم از يك هر بروز صورت در

  لرز حمالت يا درجه 38 باالي تب بروز -

 استراحت و درد ضد داروهاي مصرف با كه سينه ي قفسه درد تشديد -
  نيابد بهبود

  سينه ي قفسه هاي قسمت از يك هر در ناگهاني يا شديد درد جديد بروز -

 و فك، ها شانه، پهلوها، شكم هاي قسمت از يك هر در شديد درد بروز -
  ها دست، گردن، پايين هاي دندان

 شود بدتر كردن حركت با كه شكم كل در شديد درد -

  استراحت حالت در نفس تنگي احساس يا ناگهاني يا شديد نفس تنگي -

  سينه ي قفسه گرفتگي و سنگيني احساس -

  تنفس سختي يا ها نفس شدن تند -

  استراحت حالت در خصوص به شديد قلب تپش -

  ها سرفه شدن بدتر و تشديد يا ناگهاني و شديد هاي سرفه بروز -

  سبز يا تيره زرد رنگ به خلط دفع يا زياد خلط خروج -

  خلط با همراه خون دفع -

  شديد اشتهايي بي يا استفراغ يا تهوع -

 توانايي عدم يا(  لقمه بردن فرو هنگام درد احساس)  بلع بودن دردناك -
  آشاميدن و خوردن در

 ( بيهوشي) هوشياري سطح كاهش يا شديد حالي بي و ضعف -

  ها اندام شدن سرد يا تعريق، پريدگي رنگ -

  سر سبكي احساس و سرگيجه -

  صورت پوست يا ها چشم سفيد قسمت شدن زرد -

 (  رنگ سياه يا روشن خون)  خوني استفراغ -

 نفخ و يبوست) شكم شدن گبزر و مدفوع و گاز دفع در توانايي عدم -
(شديد

 مهر و امضاي پرستار           مهر و امضاي پزشك                                                           

 

 


