
 

 شکستگی فک و صورت 

 4کارگروه درون بخشی  جراحی 

 1441تاریخ تدوین —واحد آموزش سالمت

 :مراقبت هاي بعد از ترخيص

مراقب باشد تا ضربه اي به فك وارد نشود. چون می  تیوانید 

باعث جابه جائ  استخوانها شده يا ابزارهاي نگهدارنده داخی  

 فك را ش  كند. 

بهتر است تا مدت  از ورزش هاي سنگين خودداري كینینید. 

هفته بعد از جراح  انجام داد  6ورزش هاي سبك را ميتوان 

 ماه نبايد انجام داد. 6تا  4ول  ورزش هاي سنگين را 

“  براي پيشگيري از عفونت و التهاب و بوي بد دهان،  حیتی یا

 و  از مسواك نرم استفاده شود. “ دهانشويه را مكررا

بعد از خوردن هرنوع اغذيه و مايعات دهان را با آب نی یك 

رقيق يا سرم فيزيولوژي و يا محلول دهانشويه كلرهگزيیديین 

 . شستشو داده شود

داروهاي تجويز شده از طرف پزشك معالج ) آنت  بيوتيك ها 

،ضد درد ها ، ضد التهاب و ...( بايد در فا صله زمان  میعیيین 

 مصرف گردد. 

جهت ترميم سريعتر مح  زخم بايد از رژيم غذاي  نرم )طبق 

دستورپزشك( پرپروتئين، پر كالري و سرشار از ويیتیامیيین  

 استفاده كنيد.  

تا مدت  پس از ع   از خنده هاي شديد و خی یيیازه بیايید  

 خودداري شود.

رفتن به مسافرت بعد از يك ماه بالمانع م  باشیددر خیودرو 

 .بايد حت اً ك ربند اي ن  را ببندند

از قرار گرفتن در مقاب  وساي  حرارت زا ماننید اجیاگ گیاز 

 .خودداري شود

توانيد دو هفته بعد از جراح  انجام دهيد ول  آب  شنا را م 

 استخر تا سه ماه نبايد وارد بين  شود. 

روز بعد از عی ی  اسیتیحی یام  3ال   2“  بي ار م  تواند غالبا

 ن ايد.ح ام خيل  گرم نباشد و بي ار ه راه داشته باشد

ترجيحا در چند روز اول بعد از جراح  هنگام خوابیيیدن سیر  

 ك   باال قرارداشته باشد 

ازكشيدن سيگار درروزهاي اول پیس ازجیراحی  خیودداري 

 شود. شود،چون باعث ايجاد و افزايش خونريزي م 

در صورت بسته بودن دهان با سيم، حت یا سیيیم چیيین در 

دسترس باشد. اگر به هر دليل  بي ار دچار تهوع و اسیتیفیرا  

شود، فوراً فك بي ار باز شود. بي ار به محض باز كیردن سیيیم 

هاي فك بايد سيم هاي بريده شده را به بيرون از دهان بريزد و 

 آنها را نبلعد تا مشكالت بعدي براي بي ار پيش نيايد.  

جهت پيشگيري از يبوست ، نفخ وديستا نسيون شكم و بیروز 

حالت تهوع واستفرا  ، مايعات فراوان استفاده شود ودر صیورت 

 بروز حالت تهوع در اسرع وقت به پزشك مراجعه ن ايند

بخيه هاي روي صورت به هيچ عنوان نياز به پانس ان با بتاديین 

ندارد. فقط ت يزنگه داشتن زخم وماليدن پ ادي كیه تیوسیط 

 پزشك تجويزشده كاف  است. 

 روز بعد طبق نظر جراح است.  01ال   7زمان كشيدن بخيه ها 

 مراجعه بعدي

در زمان ترخيص برگه خالصه پرونده به بي ار تحوي  داده می  

شودكه زمان مراجعه بعدي به درما نگا ه فك و صورت و خالصه 

اي از ع   جراح  درآن قيد شده است. ه راه داشتن اين برگه 

 درويزيتهاي بعدي الزام  است. 

در زمان تعيين شده بعد از ع   جراح ، بي ار بايد به پیزشیك 

 جراح خود مراجعه كند. 

زودتر “  حت ابروز تب، درد شديد يا باز شدن سيم ها در صورت 

 از زمان تعيين شده مراجعه كند. 
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شكستگيهاي استخوان صورت اغلب در تصادفیات شیديید ر  

ميدهد و مع وال چهره افراد را بدشك  ميكنید. در ايین نیوع 

شكستگيها، امكان تغيير شك  بين ، پيشان ، كیاسیه چشیم، 

 آرواره ها و گونه وجود دارد. 

 آمادگی براي عمل شکستگی فک : 

ساعت قب  از ع   نبايد چیيیزي از راه  6از  قبل از عمل : 

ساعت ناشتا باشد و سپس  6دهان بخورد و پس از ع   بايد تا  

بتدريج و طبق دستور پزشك رژيم غذاي  با مايعات سرد شروع  

پس از بازگشت حركات دودي روده ودفع گاز، رژيم رقيق شیده 

 .و نرم شروع م  گردد

بعد از جراح  مقداري تورم م كن است در صورت ايجاد شیود 

روز ال  يك هفته بعد  3  –  4طبيع  است و در عرض “ كه كامال

 .از جراح  وجود دارد و به مرور برطرف م  شود

در چند روز اول پس از به بيمارآموزش داده می شودکه : 

ع   م كن است مختصري خون آبه ديده شود كه طیبیيیعی  

 . است ، درصورت افزايش خونريزي اطالع داده شود

به بي اران يادآوري گردد استفاده از كيسه يخ روي صیورت در 

ساعت بعید از جیراحی  در  5-6ناحيه جراح  شده به مدت 

دقیيیقیه  21كاهش درد و تورم موثر خواهد بود. )متناوباً حدود 

 دقيقه برداريد(.  01و  5كيسه را گذاشته 

ك پرس گرم از روز سوم جراح  به بعد به كیاهیش تیورم و 

 كند.  سرعت بهبودي ك ك م 

ساعت اول بعد از ع   دهان را شستشو ندهيد، تی  24تا02در 

 نن ائيد و فقط در صورت نياز آب دهان را بيرون بريزيد.

از فرداي روز جراح  پس از صرف غذا، دهان را با دهیانشیويیه 

درجه باال باشد به س یت 31ت يز ن اييد. پس از ع   سرتخت 

 ع   نخوابد و سيگار نكشد. 

بیه عیلیت داروهیاي “  حالت تهوع و استفرا  بعد از ع   مع وال

بيهوش  است و به تدريج و خودبخود و يا با تجويیز داروي ضید 

 استفرا  توسط پزشك كنترل م  شود. 

استفرا  بعد از ع   به دلي  خون بلعيده شده توسط بي ار اسیت 

 و جاي نگران  ندارد. 

نوارهاي فلزي  امروزه در بسياري از شكستگ  هاي فك تحتان   از 

كه به وسيله سيم هاي  به دندانهاي فك تحتان  و فك فیوقیانی  

متص  م  شوند استفاده م  شود . گروه  از شكستگ  هاي فك 

 8تیا  5تحتان  كه بدين روش درمان م  شوند ، بايد به میدت 

 هفته ثابت و ب  حركت باشند .

د اين مواقع نياز به تغيير اساس  در رژيم غذاي  بي ار وجود دارد   

 و موجب كاهش وزن قاب  توجه  م  شود. 

 رژیم غذایی پس ازعمل:

كسان  كه فكشان با سيم بسته شده بايد بيشتر مايعات و غذاهاي 

صاف شده استفاده كنند. در واقع در مدت دو هفته اي كه دهیان 

نبايد باز شود،  بي ار نبايد از غذاهائ  كه نياز بیه جیويیدن “ اصال

 دارند استفاده كند. 

بتدريج بي ار م  تواند رژيم غذائ  خيل  نرم  داشته باشد میلی  

سوپ  كه نياز به جويدن زياد نداشته باشد اين نوع غذا مانیع بیاز 

 شدن بخيه ها و تسريع در التيام زخم ها م  شود.

 بعد از يك ماه بي ار م  تواند غذاهاي جويدن  استفاده كند. 

رژيم غذائ  اين بي اران بايد حت اً به گونه اي بیاشید كیه میواد 

 غذائ  مورد نياز را دريافت كنند. 

كسان  كه دهانشان باز م  شود بايد از غذاهاي شی  اسیتیفیاده 

كنند. يعن  غذاهائ  كه نياز به جويدن شديد ندارند مل  سیو،، 

پوره، نان نرم، برنج و خورشت نرم كه مواد سخت و سفت نداشتیه 

 باشند. 

 .هفته ميتوانند رژيم غذائ  عادي داشته باشند 4تا  3بعد از  

 غذاهاي مناسب بعد از جراحی :  

 :غذاهاي  كه م  توانيد جهت صبحانه استفاده ن اييد میانینید

حليم شير، پوره سيب زمين  با تخم مر ،حريره بادام ، پیوره 

 هويج، فرن ، آش سبزي صاف شده

غذاهاي  كه م  توانيد جهت وعده ناهار و شام استفاده ن اييید 

 :م  بايست شام  تركيبات ذي  باشد

سوپ  تهيه ن اييد كه شام  انواع گوشت ها، برنج، میاكیارونی ، 

سيب زمين  و يا جو در كنار سبزيجات  مانندجعفري، هیويیج، 

 گوجه فرنگ  و آب مر  و يا آب گوشت باشد. 

سو، دا  نباشد، زيرا بعد از اين نوع جراح  افراد فیقیط می  

 .توانند غذاهاي ولرم را تح   ن ايند

پوره ي شير و موز، گالب ، هلییو يییا ميوه هاوسبزیجات: 

ميوه هاي ميكس شده داراي مقدار مناسب  از ويتامين ها می  

باشند كه در دوران نقاهت بعد از جراح  قیابی  مصیرف می  

باشند، اما بايد از مصرف ميوه هاي اسيدي ماننید پیرتیقیال و 

 .گريپ فروت اجتناب ن ود

ست  با دو لبنيات:   مصرف لبنيات مانند شير و ماست باي

 ساعت فاصله از مصرف آنت  بيوتيك ها باشد. 

نوشيدن چاي، زخم هاي ناش  از جییراحیی  نوشيدنی ها: 

دهان را التيام م  بخشد. خرده هاي يخ، میقیدار زيیادي آب، 

 نوشيدن  هاي سرد و آبك  به تسكين درد ك ك م  ن ايند. 

 دو هفته پس از جراح  نبايد از ن  براي نوشيدن میايیعیات تا 

  استفاده شود. 

از مصرف شيرين ، شكالت، نوشابه هاي گازدار كه باعث ايجیاد 

 تأخير در بهبود شكستگ  ها م  شوند، خودداري ن اييد . 
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