
 

 شکستگی انگشتان و مچ دست 

  2بخش جراحی 

 1041 –واحد آموزش سالمت

درمان شکستگی انگشت چه بدون جراحی و چهه بها له ه   

جراحی انجام شود، بعد از چند هفته که دست از آته  چه هی 

خارج میشود، انگشتان دست به خصوص انگشت شکسههههههتهه 

 شده خوب خم و راست ن ی شود. 

بی ار حت ا باید تا مدت چند هفته حرکات به خصوصی را کهه 

پزشهک معالج یا فیزیوتراپ به او آموزش میدهد بهه درسهتهی 

 انجام دهد تا حرکات انگشت، دوباره به وضع طبیعی برچردد. 

هر چند باید توجه داشت اچر شکستگی انگشت در مح  مفصه  

صورت چرفته باشد محدودیت در دامنه ی حرکت انهگهشهت از 

 مشکالتی است که بی ار بعدا با آن مواجه خواهد شد. 

 :  مراقبت ها  

 .دست را باالتر از سطح قلب قرار دهید 

 .ورزش های شانه و آرنج را فعاالنه انجام دهید 

  خواه شکستگی به ل   جراحی نیاز داشته باشد یا نهه فهرد

دچار شکستگی تا هنگام بهبودی به چچ چرفتن یا بستن آت  

 نیاز خواهد داشت.

 

ماه طول بکشد.در طول این  ٦م کن است دوره بهبودی به مدت 

دوره موارد ذی  را نباید انجام داد مگر این که انجام آن ها توسط 

 پزشک تایید شده باشد:

.اجتناب از بلند کردن ، ح   کردن، ه  دادن ، کشهیهدن یها  ١

 پرتاب کردن اجسام سنگین با دست آسیب دیده 

 .شرکت نکردن در ورزش های تهاج ی ٢

 .باال نرفتن از نردبان یا درخت ٣

.اجتناب از فعالیت هایی که در حین انجام آن ها خطر زمهیهن  ٤

 خوردن روی دست وجود دارد.)به لنوان مثال اسکیت و پرش(

هنگام ترخیص برچه خالصه پرونده ،برگ شرح ل  ،کارت نوبهت 

درمانگاه و در صورت لزوم نسخه دارویی که به ش ا تحوی  داده 

 میشود را زمان مراجعه به پزشک ه راه داشته باشید. 

 درد مدت کوتاهی پس از جراحی به سرلت کاهش می یابد. 

روز اغلب فقط چاهی برای رفع سفتی و چرفتهگهی  ٣الی  ٢بعد از 

لضالت به داروهای مسکن خوراکی طبق دستور پزشک نیاز پیدا 

 می کنید. 

در صورت تورم و درد غیر قاب  کنترل ، سردی و رنگ پریهدچهی 

انگشتان ، خروج ترشحات چرکی از مح  جراحی سهریهعها بهه 

 پزشک اطالع دهید. 
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 استخوان دارد.  2٢هر دست انسان 

 لدد می باشند که در دو ردیف جای دارند.  8استخوان های مچ 

در کف هر دست به ازای هر انگشت یک استخوان متاکارپ وجود 

 دارد یعنی کف دست از چهار متا کارپ تشکی  شده است

 باشد.  استخوان های انگشتان هر دسهههت چهارده تکه می

در حقیقت هر انگشت سه بند متحرک دارد به جز شست که دو 

 بند دارد. در واقع وضعیت انگشت شست قدری متفاوت است.

درمان شکستگی انگشت دست انتخاب نوع درمان توسط پزشهک  

ارتوپد با در نظر چرفتن مح  شکستگی، شک  شکستگی، شهدت 

 شکستگی، جابجا بودن یا نبودن آن و متغیرهای دیگر است.

 

 

بسیاری از شکستگی های انگشتان دست بدون جابجایی هستند.  

تنها درمان این شکستگی ها بستن انگشت شکسهتهه شهده بهه 

انگشت مجاور با یک چسب است . این بستن باید طوری باشد که 

مفاص  انگشتان بتوانند به راحتی خم و راست شوند. ه  هنهیهن 

چسب به کار رفته باید حساسیت پوستی ایجاد نکند و نهبهایهد 

 خیلی محکم بسته شود. 

اچر شکستگی ه راه با جابجایی باشد، پزشک معالج آن را جها 

اندازی کرده و در صورت پایدار بودن شکستگی، مه هکهن اسهت 

 دست را مدتی در آت  چ ی قرار دهد. 

جوش خوردن شکستگی های انگشت مع وال به سه هفته وقهت 

 نیاز دارد و مع وال دست به ه ین مدت در آت  باقی می ماند. 

م کن است در مدت این سه هفته، پزشک ارتوپد از دست شه ها 

لکسبرداری کند تا مط ئن شود شکستگی انگشت دست شه ها 

 جابجا نشده است. 

 

چاهی اوقات بعد از جااندازی بسته، شکستگی پهایهدار نهیهسهت  

)یعنی به محض اینکه پزشهههههههک انگشت بی ار را رها می کند 

 قطعات شکسهههههته شده مجددا جابجا می شوند(. 

در این موارد پزشک معالج پس از جا اندازی بسته، پین هایی را 

از راه پوست به درون استخوان های شکسهته شده وارد کهرده و 

 آنها را به یکدیههههگر متص  می کند.  

چاهی اوقات در مواردی مانند شکستگی های با جابجایهی زیهاد، 

شکستگی های باز و یا شکستگی های ه راه با مشکالت لصهبهی 

 یا لروقی م کن است نیاز به انجام ل   جراحی باشد. 

در این صورت جراح ارتوپد جراحی را در اتاق ل   و مع هوال بها 

بی حسی موضعی انجام می دهد. بعد از جا اندازی شکهسهتهگهی، 

مح  شکستگی توسط وسای  فلزی مث  سیم، پین، پیهچ و یها 

 پالک ثابت می شود. 

 بعد از جراحی هم مع وال دست تا مدتی در آت  چ ی است. 

ه ان طور که چفته شد چاهی اوقات بند انتهایی انگشت م هکهن 

است به دنبال اصابت جسم سخت مانند ضربه ی چهکهش یها 

 در، خرد شود.  الیچیرکردن انگشت 

در این موارد مع وال پوست انگشت زخ ی می شود و یا م هکهن 

است زیر ناخن خونریزی کرده و کبود شود و یا حتهی مه هکهن 

 است ناخن از بستر خود کنده شود. 

این شکستگی ها نیازی به بستن ندارند و خهودبههخهود جهوش 

 خورند.  می

درمان در این موارد باید بیشتر معطوف به وضعیت آسیب پوست 

 و بستر ناخن باشد. 
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