
 

 جراحت و پارگی تاندون

  2بخش جراحی 

 1041 –واحد آموزش سالمت

  انگشتان از نظر حس و حرکت و رنگ طبیبیبوبی و

خونریرزی کنترل شود . در صورت خونریزی و درد و 

 تورم غیر قابل کنترل به پزشک اطالع داده شود

  توویض پانسمان باید با نظر پزشک و تبوسبف دبرد

 مجرب انجام شود

  آتل تمیز نگه داشته شود و از خبیبس شبدن آن

 جلوگیری شود

 آتل نیاید زیاد سفت و یا شل باشد 

  هر گونه بوی بد یا ترشح از آتل باید به پزشک اطبالع

 داده شود

  6الی  0موموال آتل گچی در ترمیم تاندون در حدود 

هفته باقی می ماند و طی این مدت اندام باید ببدون 

 حرکت در داخل آتل بماند

  حرکت دادن عضو آسیب دیده دقف با نظر پبزشبک

شود و محدوده ی مبجباز  موالج و زیر نظر او انجام می

 کند حرکت عضو را پزشک تویین می

  بدون اطالع پزشک آتل یا اسپلینت دور دسبت بباز

 نشود. 

 عالیم هشدار

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

 در صورت شنیدن یا حس کردن صدای پارگی 

 در صورت بروز درد شدید 

  در صورت بروز کیودی شدید در مدت زمان بسیار کبم

 پس از وقوع حادثه

  در صورت ایجاد تغییر شکل ظاهری در عضو آسبیبب

 دیده

  در صورتی که قادر به استفاده از عضو آسیبب دیبده

 نیاشید.

 در صورت بروز دیگر عالیم نگران کننده 
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 شرح بیماری 

تاندون ها بافت هایی به شکل طناب هستند کهه ضله هه به بهه 

 کنند.  هستخوهن متصل می

با هنقباض ضل ه، تاندون حرکت میکند و بها حهرکهت تهانهدون 

 هستخوهن و مفصل هم حرکت میکند.

شایع ترین آسیب تاندون دست،  پابگی آن هست و شایع تهریهن 

 ض ت پابه شدن هین تاندون ها ضوهمل زیر می باشد:  

  اصابت جسم تیز و برنده مثل چاقو، شیشه و یا لیه تیبز

 دلزات 

   مصدومیت ورزشی 

  گاز گردتن توسف حیوانات 

  آرتریت روماتید 

   عالئم

   ناتوانی در حرکت دادن مفصل انگشت 

    باز ماندن انگشتی که تاندون آن پاره شده است 

   درد در هنگام خم شدن انگشت 

  زخم در سطح کف دست 

    تورم خفیف روی مفصل انتهایی انگشت 

 درد در حین لمس قسمت کف دست 

 درمان

دبمان پابگی تاندون های دست دب هکثر قریب به هتهفهام مهوهبد 

 ضمل جرهحی هست . جرهحی هر چه زودتر نتایج بهتری دهبد.

دب حین ضمل جرهحی پزشک دو سر تاندون به کناب هم قرهب دهده 

 و بخیه میزند 

 دهند تا حمایت شود . دست به دب آتل گچی قرهب می

 عواملی که مانع عمل جراحی میشوند :

  دیابت 

  مشکل در گردش خون 

  اعتیاد به مواد مخدر 

  سیگار کشیدن 

  مشکالت قلیی 

  مشکالت عصیی 

 

 دوالیت

 بسته به محل آسیب دیدگی زمان نقاهت آن متفاوت هست.  

به طوب ک ی مدت زمانی که برهی بوند بهبودی آن دب نظر گرفتهه 

د قب ی بازگردد .ماه  3شده   هست تا به بون

شهود و  مدتی با هستفاده هز آتل، دست بی حرکت قرهب دهده مهی

تحت نظر پزشک متخصص هبتوپد با مشوبت هو تمریناتی با دست 

 شود که باضث بهبود ضم کردی آن میشود. هنجام می

هگر قصد هنجام فعالیت های سبک مانند هنجام کهابههای بوزمهره 

هفته به آبهمی کابهای خود به با دستانهتهان  8هلی  6باشد پس هز 

 01هلی  01آغاز کنید و برهی هنجام حرکات وبزشی باید به مدت 

 هفته به دستانتان هسترهحت دهید

 مراقبت قبل از عمل

   حمایتی  بر بوی ضلو آسهیهب   –هنجام یک پانسمان فشابی

 دیده جهت کاهش خونریزی و دبد هندهم

   باال گرفتن ضلو آسیب دیده باالتر هز سطه  بهدن، جهههت

 کاهش خونریزی و توبم

  چک کردن هنتهای ضلو آسیب دیده هز نظر خونرسانی بافتی 

   جهههت صوبت غیر مستهقهیهم هستفاده هز کمپرس سرد به

 کاهش خونریزی و دبد 

 مراقبت بعد از عمل

  مصرف دهبوهای آنتی بیوتیک طبق دستوب پزشهک هلهزهمهی

 هست

 مرهجعه به پزشک معالج جهت بربسی بوند بهبود زخم 

 باال نگه دهشتن ضلو به گونه هی که باالتر هز ق ب باشد 
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