
 

 شکستگی ساعد

 2بخش  جراحی 

 1041بازنگری —واحد آموزش سالمت 

 در هنگام راه رفتن دست را بر گردن آويزان نماييد.

جهت جلوگيري از تورم و درد ، اندام را باالتر از سطح بدن 

 قرار دهيد.

ممکن است پزشک معالج داروهاي آنتی بيوتيک خوورایوی 

براي شما تجويز یند تا بعد از مرخص شدن از بيمارستوان 

 تا مدتی از آنها در منزل استفاده ینيد. 

 از قطع یردن دارو بدون دستور پزشک خودداري ینيد.

 بخيه ها را تميز و خشک نگه داريد.

تعويض پانسمان بايد بعد از ترخيص در مونوزل تووسو  

 پرستار يا همراه بيمار یه آموزش ديده انجام شود. 

هنگام ترخيص برگه خالصه پرونده و در صورت لزوم نسخه 

شود را زمان مراجعه بوه  داريی یه به شما تحويل داده می

 پزشک همراه داشته باشيد.

يک رژيم غذايی متعادل و متنوع داشته باشيد یه بيوشوتور 

شامل لبنيات، حبوبات و ميوه و سبزيوجوات بواشود و از 

مصرف غذاهاي شيرين، پر نمک، روغن جامد، الکل، قهوه و 

شکالت، گوشت قرمز، نوشابه هاي گازدار، غذاهواي آمواده، 

 فراورده هاي گوشتی آماده و سيگار دوري ینيد.

 

  

در صورت بروز عالیم زیر پس از عمل فوراً به پزشکز  

 مراجعه کنید:

  ۸۳تب باالتر از 

 خونريزي يا ترشح زياد از محل جراحی 

  در صورت تورم و درد غيرقابل ینترل 

  سردي و رنگ پريدگی انگشتان و بی حسی اندام 

  شکستگی گچ 

  بوي بد از گچ 
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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 40103255150تلفن: 

  1333: 2بخش  جراحی 



ساعد داراي دو استخوان مي باشد، در شكستگيي سياعيد 
ممكن است هر دو استخوان شكسته شوند يا تنيايا يي  

 استخوان شكسته شود.

شکستگی استخوان هاي دست و ساعد چگونه ايجاجاد  

 می شود ؟

 زمين خوردگي 

 ضربه مستقيم مثل چوب دستي به ساعد 

 در اثر تصادفات 

 : عالئم شکستگی

  وقتي هر دو استخوان ساعد شكسته شده شكل ظاهري
 ساعد تغيير مي كند.

   ساعد در محل شكستگي خم مي شود و گاهي اوقيات
نوك تيز استخوان در محل شكستگي در زير پيوسيت 

 .ساعد لمس مي شود

 تورم و درد ناك شدن محل شكستگي 

   شكستگي ساعد درد زيادي دارد و حركات ساعد و مي
 دست بسيار دردناك مي شود

 شکستگی ها چگونه درمان می شوند؟ 

درمان اين شكستگي ها بصورت جا اندازي و سيسيس بيي 
حركت كردن شكستگي است. در ابتدا براي بيي حيركيت 
كردن اندام شكسته آتل گرفته مي شيود و در ويورت 
نداشتن جابجايي، گ  بلند تا آرنج گرفته مي شود وليي در 
وورت وجود جابجايي از پي  و پالك در اتاق عمل استفاده 

اگر شكستگي جابه جايي نداشته باشد درمان به وورت گ  
 گيري از كف دست تا باالي بازو است .

 درجه قرار مي دهند. ٠٩آرنج را در اين گ  در زاويه 

در اين موارد پزش  تا سه هفته ، هر هفته يي  عيكيس 
تا اگر شكستگي جيا بيه   راديولوژي از ساعد تايه مي كند،
 جايي پيدا كند زود متوجه شود. .

هفته در گ  بدون جابجياييي  ٣در وورتي كه شكستگي تا 
هفته باقي مي ماند تيا  ٠١الي  ٠٩باقي بماند ، گ  به مدت 

 استخوان ها كامال جوش بخورد.

شكستگي استخوان ها اگر همراه با جابجايي باشند نياز به 
 عمل جراحي دارد.

در عمل جراحي استخوان ها جا انداخته مي شود سسس با 
 پي  و پالك به يكديگر متصل مي شوند.

 مراقبت هاي قبل از عمل:

  سابقه بيماري ها ي قلبی،ارثی و داروهاي مصرفی خود را به

 پزشک يا پرستار بخش اطالع دهيد.

  ساعت قبل عمل الزاميست.  ۳ناشتا بودن حداقل 

  تنها داروهايی را یه پزشک اجازه می دهد، صبح روز عومول

 با مقداري یمی آب مصرف ینيد. 

  داروهايی مانند آسپرين ، رقيق یننده هاي خون ،داروهواي

ضد التهاب بايد طبق دستور پزشک چند روز تا يک هفوتوه 

 قبل عمل مصرف نشود.

 .شب يا صبح عمل مو هاي ناحيه عمل  تراشيده می شود 

 مراقبتهاي بعد از عمل : 

 پس از جراحی یل دست در يک آتل بلند گذاشته می شود

هفته خارج شده و حریات آرنج و  ٢الی  ١آتل معموال پس از 

 مچ دست شروع می شود.

جهت خشک یردن گچ آن را نپوشانيد و درمعرض هوا قورار 

 دهيد. گچ را روي سطوح سخت يا لبه هاي تيز قرار ندهيد.

دردي یه با بلند یردن عضو و مصرف مسکن آرام نمی شوود 

 را به پزشک اطالع دهيد.

جهت اين یه خارش را تسکين دهيد از سشوار سرد استفواده 

 ینيد.

آتل را روزانه باز ینيد و پانسمان زير آن را تعويض ینويود و 

 پوست اندام داخل آتل را از نظر عدم وجود زخم چک ینيد.

اين مدت از بلند یردن اجسام با دست آسيب ديده خودداري 

 از روز سوم به بعد ميتوانيد حمام دوش برويد.ینيد 

جهت حمام رفتن و يا بيرون رفتن در هواي بارانی بايد گچ و 

 آتل با یيسه پالستيکی پوشانده شود.

بعد از جوش خوردن شکستگی،یه بوا عوکوس راديوولووژي 

مشخص می شود می توانيد اجسام را با دست خود طبق نظر 

 پزشک بلند ینيد.

دو هفته پس از عمل جراحی بخيه هاي عمل یشيده شده و 

 فيزيوتراپی با نظر پزشک آغاز ميگردد

بايد به طور مرتب نرمش هاي مخصوص را براي حریات آرنج 

 و مچ دست انجام دهيد تا دچار خشکی مفصل نشويد.
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