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 طالعات در مورد شکستگی مفصل ران، درمان و عوارضابخش اول : 

 

 فصل اول:

 

 مقدمه: 

ر خصوص مراقبت از بیمار دچار محتوای آموزشی حاضر به صورت کتابچه با هدف ارائه اطالعات د

شکستگی مفصل ران از نوع اینترتروکانتریک برای بیماران و مراقبین خانوادگی آنها تهیه شده 

است. مراقبت از بیماران دچار شکستگی مفصل ران از نوع اینترتروکانتریک نیازمند داشتن 

ستگی مفصل ران، درمان اطالعات در مورد شکاطالعات کافی و جامع در همه زمینه ها از جمله 

های ورزشی، استفاده صحیح از آن، تغذیه، تحرک و فعالیت بیماران، آموزش برنامه و عوارض

های روزانه، جلوگیری از زمین خوردن، ایمنی محیط منزل، وسایل کمک حرکتی، انجام فعالیت

استئوپروز  درمانی، هایکنترل درد، نحوه مراقبت از زخم، داروهای مصرفی، پیگیری مراقبت

. از این رو سعی شده است که در تهیه این کتابچه همه این موارد باشد)پوکی استخوان( می

 به وضوح در نظر گرفته شود.

 

 کلیات شکستگی مفصل ران )هیپ( 

 آناتومی مفصل ران در ناحیه لگن:

یا هیپ یکی از بزرگترین و مهمترین مفاصل بدن است. در هر طرف لگن یک مفصل  ران مفصل

ران قرار گرفته است. این مفصل متصل کننده تنه و اندام تحتانی است و نقش مهمی در حفظ 

مفصل ران از دو قسمت عمده تشکیل شده است. یک گوی یا کره که  .کندتعادل تنه ایفا می

توسط )که ران است  استخوان گویند و در واقع قسمت باالییبه آن سر استخوان ران می

و یک کاسه گود که قسمتی از استخوان لگن  (شودگردن ران به تنه استخوان ران متصل می

با یکدیگر  ن گوی و کاسه کامالا . انحنای ای(1تصویر) گویندبوده و به آن حفره استابولوم می

تواند براحتی در هر جهتی در درون کاسه حرکت کند و همین هماهنگ است بطوریکه گوی می

در پایین تر  .شود مفصل ران دامنه حرکت زیادی در جهات مختلف داشته باشد امر موجب می

انتر کوچک قرار دارند. های تروکانتر بزرگ و تروکاستخوان ران دو برجستگی به نام و گردن از سر

 .(2)تصویر این دو برجستگی محل اتصاالت عضالت قوی اطراف مفصل ران هستند

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1335
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1332
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1332
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 های مفصل ران:انواع شکستگی

های باالیی استخوان ران باشد این حسب اینکه شکستگی در کدام ناحیه از قسمتبر 

 :( 3)تصویر کنندها را به سه دسته کلی تقسیم میشکستگی

 های گردن رانشکستگی 

 .یندآبین سر و ناحیه تروکانتر بوجود می ها در ناحیه گردن استخوان ران و این شکستگی    

 .های باالیی استخوان ران استتروکانتر نام دو برجستگی استخوانی در قسمت    

 شکستگی های اینترتروکانتریک 

 .فتنداها در ناحیه تروکانتر اتفاق میاین شکستگی 

 باشد.ترین نوع شکستگی میرایج

 های ساب تروکانتریکشکستگی 

 .شوندتر از آن ایجاد میای زیر تروکانتر کوچک تا حدود پنج سانتیمتر پاییندر محدوده

 

. مفصل ران1تصویر   

 

. تروکانتر بزرگ و کوچک2تصویر   

ان راناستخو  
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  :مفصل ران شکستگی اینترتروکانتریک

هر  گویند که در آنها خط شکستگی ازهایی میبه شکستگی شکستگی اینترتروکانتریک

ممکن  اینترتروکانتریک شکستگی .کنددو تروکانتر بزرگ و کوچک استخوان ران عبور می

 .است به صورت ترک و بدون جابجایی باشد، ولی غالباا با جابجایی همراه است

 مکانیسم آسیب:

-اتفاق می زمین خوردن سادههای اینترتروکانتریک اغلب به دلیل در افراد مسن شکستگی

 افتد.

 :خطر متعدد شناخته شده همراه با این نوع شکستگی شاملعوامل  

پا،  بد شکلیسال، اختالل در راه رفتن،  56، سن باالی (برابر مردان 3تا  2در زنان )جنسیت 

حسی، رژیم چند دارویی، اختالالت شناختی، افسردگی، استفاده از  اختاللضعف عضالت، 

تحت  پرکاری تیروئیدات محیطی در خانه، ، خطرکاهش فشارخون وضعیتی، هاآرامبخشالکل و 

 هایی مثل سکته شدید، بیماریپایین استخوان، ناتوانی تراکمدرمان، شاخص توده بدنی پایین، 

  باشد.می بی حسی عصبیپارکینسون و 

 

 

های مفصل ران. انواع شکستگی3تصویر   
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 علت:

  علت شیوع شکستگی اینترتروکانتریک در سنین باال به خصوص در زنان بعد از سن

 هفرد آماد زمین خوردن زمینه را برای باشد کهاین ناحیه مییائسگی، پوکی استخوان در 

ها در افراد جوانتر به دنبال ضربات شدیدتر مانند سقوط از کند. این نوع شکستگیمی

 شود.ارتفاع یا تصادف اتومبیل ایجاد می

 :مفصل ران عالئم شکستگی اینترتروکانتریک

 

ردن توانایی ایستادن و راه رفتن را از فرد مسنی است که بدنبال زمین خو بیمار معموالا  (1

کند که احساس می کشاله ران دست داده است. بیمار درد شدیدی را در ناحیه لگن و

. شودبا فشار موضعی به ناحیه شکستگی یا با حرکت دادن اندام تحتانی بیشتر می

شان قدری تحلیل رفته فراد خیلی ناتوان بخصوص آنهایی که قوای ذهنیدر ا

 است مهمترین عالمت شکستگی ناتوانی در راه رفتن است نه درد. 

تر شده است شود که اندام تحتانی طرف مبتال قدری کوتاهدر معاینه بیماران دیده می (2

الت خوابیده به پشت به هم به این صورت که اگر هر دو اندام تحتانی این بیماران را در ح

 بینیم پاشنه یک پا قدری باالتر از پای دیگر قرار گرفته است. بچسبانیم می

اندام تحتانی مبتال در این بیماران در حالت استراحت و دراز کشیده به پشت، به سمت  (3

 بیرون چرخیده است.

 که معموالا تورم و خونمردگی در پوست روی شکستگی هم از دیگر عالئم بیماری است   (4

  .شودیکی دو روز پس از شکستگی دیده می

 

 های رادیوگرافیک:یافته

 .پذیردانجام می ساده رادیوگرافی ها معموال با استفاده ازتشخیص این شکستگی

رادیوگرافی ساده مفصل ران، از نمای قدامی خلفی با حداکثر چرخش داخلی و نمای نیمرخ در 

 شود. مفصل ران انجام میهمه بیماران مشکوک به شکستگی 

تواند مفید باشد بنابراین اغلب یک عکس مقایسه با مفصل ران طرف مقابل که درگیر نشده می

 شود.رادیوگرافی قدامی خلفی لگن هم دستور داده می

 های ساده نامشخص باشند ولی این نوع شکستگی مدنظر باشد از ام آر آیاگر رادیوگرافی 

(MRIاستفاده می )ساعت بعد از آسیب اسکن استخوان برای  22تا  44. ممکن است کنند

 بیمار انجام شود.

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1733
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1733
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 : مفصل ران درمان شکستگی اینترتروکانتریک

سریع ازی ندراه ابا اری پایدت و کثر ثبااحدآوردن ها بدست ین شکستگین امادر درمسئله مهم 

محل  فیکس کردن عمل جراحی و شکستگی درمان این. باشدمیارض کاهش عوران و بیما

های متفاوتی شکستگی با پیچ و پالک است. برای بیحرکت کردن شکستگی از ایمپلنت

  Dynamic hip Screw (DHS) دی اچ اساستفاده از ترین آنها شود ولی معمولاستفاده می

  . (4)تصویر ستا

در صورت تصمیم به درمان جراحی، برای بیمار قبل از عمل، آزمایشات خون و ادرار و نوار قلبی 

یا بیحسی  بیهوشی عمومی از و رادیوگرافی از قفسه سینه به عمل میاید. برای جراحی معموالا 

کرده و سپس  جااندازی در موقع جراحی پزشک ارتوپد شکستگی راشود. ای استفاده میناحیه

در شکستگی اینترتروکانتریک برای فیکس  .کندمحل شکستگی می کردن بی حرکت اقدام به

 (IMN)میخ داخل استخوانی یا DHS ای به نامچند عدد پیچ یا وسیله کردن محل شکستگی از

 Intramedullary nail (.6)تصویر شودستفاده میا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وامل خطر احتمالی بعد از جراحی:ع

 

اینترتروکانتریک استخوان ران  بسیاری از افراد مسنی که دچار شکستگی ناحیه
د فشارخون و یا های دیگر ماننعلت کهولت سن و یا داشتن بیماری شوند بهمی

بیماری قلبی یا دیابت، ریسک جراحی باالیی دارند. در بسیاری از این موارد ممکن 
است بیمار یا همراهان وی در تصمیم برای عمل جراحی مردد باشند. این را باید 

در بسیاری از آنها موجب بروز عوارضی  تواندمیدانست که عمل نکردن این بیماران 
نت ادراری و ریوی و لخته شدن خون در اندام تحتانی شود که مانند زخم بستر، عفو

چنین افراد مسن با حتی چند روز . همآنها شود بدتر شدن وضعیتباعث  تواندمی
استراحت در بستر و راه نرفتن ممکن است توانایی راه رفتن خود را برای همیشه از 

ر این بیماران بنابراین د)به علت ضعیف شدن سریع عضالت لگن(.  دست بدهند
توصیه کلی اینست که به محض تشخیص شکستگی و در اولین فرصت، اقدامات 
طبی برای کنترل عوامل خطرساز مانند فشار خون یا دیابت انجام شده و بیمار تحت 

های داخلی بیمار آنقدر خطیر باشد رار گیرد مگر اینکه وضعیت بیماریعمل جراحی ق

 ی نباشد.جراحی درمان انتخابی برای وکه 

 

میخ داخل استخوانی یا نیل. 6تصویر  تصویر 4. دی اچ اس  

 

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/10
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/10
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/889
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/889
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 39-09عوارض جانبی بعد از شکستگی مفصل ران معموالا به دو دسته عوارض زودرس که در 

های مهمترین عوارض شکستگیشوند. دهند و عوارض دیررس تقسیم میروز اول رخ می

  :اینترتروکانتریک ران عبارتند از

 :زودرسعوارض 

لخته شدن خون در ساق پا و احتمال انتقال  ، خونریزی،زخم بستر، عفونت ادراری ،عفونت ریوی

این لخته به ریه عوارض خطرناکی هستند که چه برای درمان بیمار از عمل جراحی استفاده 

 شود و چه نشود ممکن است بوجود بیایند. 

 

 عوارض ریوی:

 شوند دهند و سبب میرا کاهش می های ریویبیهوشی و استراحت در بستر فعالیت

نجام ا تنفس عمیق تشویق کنید تاکه ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمانند. بیمار را 

 فیزيوتراپی کند.کند اینکار از ایجاد مشکالت تنفسی جلوگیری می و سرفه داده

 شود.بار پس از عمل توصیه می 3-2روزي  بادكنك كردن مانند باد تنفسی

 کند.به رقیق شدن ترشحات کمک می اینکار د کافی بنوشدمایعات به ح 

  با نظر موافق پزشک میتوانید  ساعت حداقل یک بار تغییر وضعیت دهید 2خود را هر بیمار(

بیمار را به پهلوی سالم یا مصدوم بچرخانید. روش استاندارد به این ترتیب است که یک 

ین دو ران حفظ شود. سپس از بیمار بالش را بین دو ساق بیمار قرار دهید تا فاصله ب

بخواهید و یا به او کمک کنید با حفظ این وضعیت و امتداد صحیح اندام به طرف مورد نظر 

 .بچرخد(

 .هر چه زودتر بیمار باید شروع به حرکت کند 

 تنگی نفس تب توجه کنید.  ،به شکایت بیمار از درد قفسه سینه 

 (:5مار خود بخواهید که انجام دهد )تصویردر نتیجه تمرین تنفس عمیق زیر را از بی 

 از طریق بینی نفس عمیق بکشد. 

 ثانیه آنرا نگه دارد. 3-2 

 سپس نفس خود را از راه دهان خارج کند. 

 بار تنفس عمیق را به این شکل انجام دهد، سپس استراحت کند. 4یا  3  
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  زخم فشاری:

کند و وضعیت خود را عوض می طور غیر ارادی مرتباا در یک انسان سالم، فرد در هنگام خواب ب

ن دهد و به ایتغییر می گیرند را مرتباا هایی از پوست را که زیر فشار قرار میبه این ترتیب محل

اما در یک  .های پوست زیر بدن خون برسددهد که بطور نوبتی به همه قسمتترتیب اجازه می

های طوالنی در یک وضعیت ثابت دراز د. بیمار مدتکنفرد بیمار این مکانیسم خوب کار نمی

ست که پوست قسمتی که مدت طوالنی بدون جریان خون مانده است ا کشد. نتیجه آنمی

توانند سریعاا توسعه یافته های دردناک می. این زخممیردقطع شده و آن قسمت از پوست می

ها بستری مداوای این زخم و عفونی شوند. در موارد سخت و وخیم، الزم است بیمار جهت

 شود.

 با کاهش تحرک بیمار شما در معرض زخم فشاری هست.*

. این کشیده شدن پوست نکشیدرا به روی بستر یا ملحفه  او، بیمار خود از در حین مراقبت*

بخصوص اگر کمی هم مرطوب باشد موجب اصطکاک زیاد بین پوست و سطح زیرین شده و به 

 .زندپوست آسیب می

ی پیدایش زخم فشاری باشد، سفید یا رنگ پریده دهندهتواند نشانای که مین نشانهاولی

باشد. خونرسانی ناکافی باعث رنگ پریده شذن پوست شدن پوست در منطقه تحت فشار می

شود. در این مرحله اگر فشار برطرف شود خونرسانی بهبود یافته  و به سرعت پرخونی می

دقیقه قرمزی ناحیه  59-09رسد. در عرض شده و گرم به نظر می شود. منطقه قرمزایجاد می

 شود.برطرف می

 بازدم دم

تنفس عمیق. 6تصویر   
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 از بیمار خود در مورد احساس فشار و درد سؤال کنید.

نقاط قرمز یا سفیدرنگی که بعد از ماساژ محو نمی شود. نواحی ترک خورده یا خشن در پوست 

 عالیم خطر برای ایجاد زخم هستند.ها، وجود جوش، تاول و دلمه در ناحیه قرمز آرنج یا پاشنه

 در هر بار تغییر وضعیت پوست بیمار بررسی شود مبادا زخمی ایجاد شده و از نظر دور بماند.

اگر در بررسی پوست بیمار خود با زخمی سطحی که پوست سالم و تنها قرمزی مختصری 

موارد زیر توصیه (. در زخم درجه یک 2وجود داشت مواجه شدید این زخم درجه یک است )تصویر

 شود:می

 ساعت یکبار تغییر وضعیت بدهید. 2بیمار خود را هر  

 (.4از وسایل کاهنده فشار مانند پدهای محافظ نرم و بالش استفاده کنید )تصویر 

 ناحیه را خشک و تمیز نگه دارید. 

 از کرم مرطوب کننده استفاده کنید. 

، سیب زمینی، آب میوه  وجود مصرف ویتامین ث )ویتامین ث در مرکبات، گوجه فرنگی 

 دارد(، پروتئین و مایعات را در رژیم غذایی بیمار خود افزایش دهید.

در معرض هوا قرار دادن زخم پشت کمک مؤثری است که در شرایط حاد زخم پشت  

 توانید برای بیمار خود بکار ببرید.می

داشت، پزشک یا  در صورتی که زخم فشاری سر باز کرد و یا ترشح خونابه در آن وجود 

 پرستار مربوطه را آگاه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-. بالش قرار دادن زیر برجستگی4تصویر 

 های استخوانی

 

 

زخم درجه یک. 2تصویر   
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اقداماتی که باید جهت جلوگیری از ایجاد زخم فشاری در حین مراقبت از بیمار خود 

 انجام بدهید:

 های تحت فشار پوست )مثل قسمت

( را از نظر و ...  هاها،آرنج، شانههاپاشنه

بار در  2حداقل  شکنندگی پوستی و قرمز

 . (0)تصویر کنترل کنید زرو

  تغییر  بیمار را ساعت یک بار 2حداقل هر

 وضعیت بدهید.

 و سایر وسایل محافظتی مواج هایاز تشک 

 ( استفاده کنید.پا )مثل محافظ پاشنه

بکارگیری این وسایل از فشار بر پوست روی 

 کاهدهای استخوانی میبرجستگی

 . (19)تصویر

 دن بیشتر هایی را که احتمال زخم شمحل

تا خون به اندازه  ددارند مرتباا ماساژ بدهی

)توجه: محلی از  کافی به آنجا برسد

پوست بیمار که تغییر رنگ داده و قرمز شده 

است یا دچار تاول شده است و یا زخم باز 

  .دارد را ماساژ ندهید(

  از صابون و آب گرم برای تمیز کردن پوست

استفاده نکنید. باعث تشدید خشکی 

ست می شود. از مواد پاک کننده مالیم پو

 مانند صابون بچه استفاده کنید. 

  ،بعد از شستشو و خشک کردن پوست

)حوله را روی پوست نکشید بلکه به روش 

گذاشتن و برداشتن با فشار کم خشک 

کردن را انجام دهید( از  ماده مرطوب کننده 

 استفاده کنید.

  اداز پم توانیدمیبراي حفاظت پوست بیمار 

 کنید.اكسید دو زنگ استفاده 

 

های مختلف. نقاط فشاری در وضعیت0تصویر  
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 اختیاری در دفع ادرار یا مدفوع دارد و پوست آلوده شده باید ناحیه را به اگر بیمار بی

آرامی تمیز و خشک کرد. هر چه زودتر بیمار 

اختیاری بررسی و معالجه خود را از نظر بی

 کنید.

 هید تا عضو به حالت های استخوانی بیمار خود بالش قرار دزیر پاشنه پا و برجستگی

 شناور درآمده و تحت فشار قرار نگیرد.

  .تعویض ملحفه رختخواب و صاف کردن چین و چروک آن بایستی به طور مرتب انجام شود

اشد. بستر بیمار دایم کنترل شود تا همواره خشک نب مرطوب ملحفه مواظب باشید که

 باشد.

 ند ها )ویتامین ث( استفاده کوی ویتامینبیمار را تشویق کنید تا از تغذیه پرپروتئین و حا

 تواند به ترمیم سریعتر ضایعات پوستی کمک کند.و مایعات فراوان بنوشد این کار می

 

 عفونت ادراری:

  ادرار بدبو، دفع مکرر ادرار ،سوزش هنگام دفع ادرارهای آن: درد و نشانه

  مصرف کند.مایعات فراوان بیمار را تشویق کنید تا 

  ند.خالی کخود را مثانه  ساعت( 4تا  3تشویق کنید تا به طور مکرر )هر بیمار را 

  در صورت بروز درد و سوزش حین ادرار کردن و دفع ادرار به صورت قطره قطره باید به

 پزشک اطالع داده شود.

  پس از تخلیه ادرار، به بیمار خود کمک کنید ناحیه را بطور کامل شستشو بدهد یا شما

 وی انجام دهید. اینکار را برای

 خونریزی:

ی خونریزی باشد. به کوتاهی ترشحات فراوان و به رنگ قرمز روشن ممکن است نشاندهنده

 تب توجه کنید. سینه و درد قفسه ،تنفس

 عروقی محیطی:-اختالالت عصبی

  گزارش کنید.آنرا در صورت کبودی و تورم اندام 

  را گزارش کنید.به سمت باال وجود درد در هنگام خم کردن مچ پا 

 رنگ شدن پوست یا سردی بی حسی یا ناتوانی در حرکت عضو انتهایی  هر گونه بی

 گزارش دهید. را باید فوراا 

 

محافظ پاشنه پا -تشک مواج.19تصویر  
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  ترومبوز ورید عمقی) لخته شدن خون(:

-می پشت ساق تورم و قرمزیحساسیت در لمس، گرمی، : های آننشانه

 .(11)تصویرباشد

، گرم ساق پاپشت  و تورم درد شديدعالئمی مانند 

بودن عضالت پشت ساق پا در لمس، قرمزی، تغییر رنگ 

پوست در یک پا، رنگ پوست ممکن است سفید یا آبی 

شود، درد شدید در پشت ساق پا وقتی کف پا را به 

 .کشیدسمت باال می

  از تخت  او کمک کنید تااز روز اول بعد از عمل به

 خارج شود و شروع به راه رفتن کند.

  ادم اینکار  قرار دهید از سطح قلب باالتراندام را 

 دهد. در قسمت تحتانی را کاهش مییا تورم 

  لخته شدن خون در داروهایی برای جلوگیری از

-به بیمار داده می های اندامهای تحتانیورید

 ا خوراکی باشند.شود که ممکن است تزریقی ی

  

)چند هفته اول  این داروها تا مدت زمانی که پزشک مشخص کرده است باید مصرف شوند*

 بعد شکستگی(.

 مچ هر دو پای خود را به باال و پایین حرکت دهد بیمار را تشویق کنید که هر ساعت .

در  است تا بدینوسیله از ایجاد لخته پا هدف از این کار افزایش جریان خون در ساق

چنین حرکات مفاصل در دامنه حرکتی که هم .وریدهای عمقی ساق پیشگیری شود

 پزشک اجازه داده است.

 کند، به حرکت در آوردمفاصل سالم را در محدوده ای که به طور طبیعی حرکت می. 

 حرکت از سستی و کوتاه شدگی آنها با ایجاد انقباض و انبساط در عضالت اندام بی

 : جلوگیری کند

ثانیه  19تا  ۵را منقبض کرده و به سمت تشک فشار دهد؛ خود عضالت ران و ساق پا  ف:ال

و پس از کمی استراحت این حرکت را مجدداا تکرار کند. این حرکات را چند بار در طول  مکث کند

 .روز انجام دهد

 

باد کردگی و سرخی پای . 11تصویر

سیاهرگ عمقیراست در اثر ترومبوز   

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1091
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1091
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1091
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1091
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1091
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استراحت  ثانیه مکث کند. سپس کمی 19تا  ۵را منقبض کرده، خود عضالت باسن و شکم : ب

 .که در زمان بیداری چند بار این عمل را تکرار کند بیمار خود گوشزد کنیدکند. به 

 های االستیک ساق بلند یا وسایل از جوراب

 )در صورت تجویز( استفاده کنید. فشارنده متناوب

ها را در دقیقه جوراب 29بار به مدت  2روزی 

 های پوستی را انجام دهید.بیاورید و مراقبت

کنید که هیچ آسیب و گسیختگی  یعنی بررسی

پوستی دیده نشود، دمای پوست طبیعی باشد 

)گرم نباشد(، درد هنگام باال بردن پا به سمت 

  باال وجود نداشته باشد.

  کند.مصرف  لیوان در روز( 4-19) مایعات را به اندازه کافیبیمار را تشویق کنید که 

  دهد.ها را انجام ورزش و دبه طور مکرر حرکت کنبه بیمار گوشزد کنید که 

 را  ماه بعد از عمل با اجازه پزشنننک معالج( 4-3)و پیاده روی  هایی مثل شننناورزش

دهند. فعنالیت بدنی باعث افزایش جریان خون و جلوگیری از تشننننکیل لخته  مانجنا

و بکشنند. اگر  دشننود. هنگامی که پشننت میز نشننسننته پاهای خود را دراز کن می

های طوالنی پرهیز از بی حرکتی و نشستن)می راه برود امکان دارد، بلند شود و ک

 (.مدت

  کنداستفاده می )مثل وارفارین( شما از داروهای رقیق کننده خونبیمار اگر، 

 محتوی ویتامین . غذاهایاجتناب کنید (K) کا ویتامین مصرف منابع غذاییاز 

K   ،شامل سبزیجات برگ سبز، چای سبز، اسفناج، شلغم، گل کلم، کلم پیچ

 .باشدکاهو، روغن کانوال و روغن سویا می، مارچوبه

 تا  2هر  د.و آب زیادی بنوش دهای تنگ خودداری کناز پوشیدن لباس در هنگام مسافرت

بنشیند، پاهای خود  است مجبورساعت یک بار، از جای خود بلند شود و راه برود. اگر  3

 .را حرکت دهد

  در صورت وجود عالئم ترومبوز )لخته شدن خون( در بیمار خود با پزشک معالج تماس

 بگیرید یا به مرکز اورژانسی مراجعه کنید.

 توجه:

 ضایعات پوستی و عفونت در صورت استفاده از کشش:

حرکت کردن عضو قبل ممکن است در بیمارستان رای کنترل اسپاسم عضالت و بی 

 از عمل جراحی برای بیمار شما از کشش پوستی یا استخوانی استفاده کنند.

 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=191719
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  در صورتی که برای بیمار شما از کشش پوستی استفاده شده است هیچگونه چین

بار پوست  3خوردگی یا لغزشی در بانداژ مخصوص کشش نباید باشد و حداقل روزانه 

اندون وصل كننده عضله پشت ساق پا به استخوان ت)پا زیر محافظ مچ پا و تاندون آشیل 

را  از نظر قرمزی و گسیختگی پوستی معاینه کنید. در صورتی که بیمار شما  پاشنه پا(

دچار احساس درد یا سوزش زیر بانداژ پوست ناحیه و هر نوع مشکل حسی و حرکتی 

 باشد، آنرا فوراا گزارش کنید.می

 بت نگه داشتن اندام شکسته از کشش استخوانی در صورتی که برای درمان و ثا

استفاده شده است، محل قرار گرفتن پینها را حتی بعد از ترخیص از بیمارستان در منزل 

با مود ضدعفونی کننده )بتادین( تمیز نگه دارید و به عالئم عفونت مانند تورم، ترشح 

گزارش کنید تا درمان  چرکی، حساسیت و قرمزی ناحیه توجه کنید و آنرا به پزشک معالج

 مناسب با صالحدید ایشان انجام گیرد.

 

 عوارض دیررس:

 جابجا شدن پیچ و پالک:

گاهی اوقات چند هفته پس از جراحی، پیچ گذاشته شده در سر استخوان ران از سر خارج 

. این عارضه (12)تصویر شودجابجا می مجدداا  استخوان  ران )اینترتروکانتریک( شده و شکستگی

در آنها زیاد بوده و شدید دارند یا شدت شکستگی اولیه  پوکی استخوان تر در کسانی کهبیش

در صورتیکه جابجا شدن پیچ شود. اند بیشتر دیده مییا در کسانی که به درستی عمل نشده

زیاد باشد بیمار نیاز به عمل جراحی مجدد دارد. در این  یکاینترتروکانتر و پالک و شکستگی

شده و با پیچ و پالک  جااندازی عمل جراحی پیچ و پالک قبلی خارج شده، شکستگی مجدداا 

 .شودحرکت میجدیدی بی

از جمله عالئم آن اینست که بیمار در حین راه رفتن ناگهان احساس درد شدید در 

یعنی  بخورد، درد ممکن است با تغییر شکل انداماندام کرده و ممکن است زمین 

 و بعد از چند ساعت با تورم آن همراه شود. چرخش غیرطبیعی پا به سمت خارج

 جوش. زمان دعصا راه نروواکر و تا موقعی که شکستگی جوش نخورده است بدون بنابراین 

تواند بدون عصا راه برود بسته به نوع استخوان شکستگی و به تبع آن زمانی که بیمار می خوردن

  .کندو نوع شکستگی متفاوت بوده و پزشک معالج آن را به بیمار اعالم می

 

 

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/258
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/258
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/866
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/866
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 بد جوش خوردن شکستگی:

م عارضه بد جوش خوردن شکستگی در مواردی بوجود میاید که درمان جراحی برای بیمار انجا

نشده باشند و یا بعد از جراحی،  جا اندازی نشده یا در حین جراحی قطعات شکسته شده خوب

در این موارد، جابجا شوند.  به علت جابجا شدن پیچ و پالک قطعات شکسته شده مجدداا 

 .ده و حالت چرخیده به خارج پیدا خواهد کرداندام تحتانی مبتال کوتاه تر ش

این تغییر شکل ها در اکثر مواقع کم بوده و کوتاهی اندام با کمی بلندتر کردن پاشنه کفش 

شود. در موارد تغییر شکل شدید بخصوص اگر بیمار جوان باشد درمان بصورت انجام  جبران می

وع جراحی قسمت هایی از باالی است. در این ن )یا برش استخوان( عمل جراحی استئوتومی

کنترل شده ای  استخوان ران نزدیک به محل شکستگی قبلی به توسط جراح و بصورت کامالا 

گیرند. پس از آن به توسط پیچ و  شکسته شده و سپس قطعات در وضعیت مناسبی قرار می

جدید  تیشود تا در وضع شوند و به آنها اجازه داده می پالک قطعات در جای خود بیحرکت می

 .و اصالح شده جوش بخورند

 جوش نخوردن شکستگی:

در شکستگی های اینترتروکانتریک کمتر از دیگر شکستگی  جوش نخوردن شکستگی عارضه

 : شود که به علل زیر است های اطراف مفصل ران دیده می

 جی ایجاد شده است . استخوان اسفنجی توانایی ناستخوان اسف شکستگی در محل

 .خوبی در جوش خوردن دارد

 سطح تماس قطعات شکسته شده در محل شکستگی زیاد است. 

 خونرسانی محل شکستگی خوب است. 

های اینترتروکانتریک ممکن است با این حال تعدادی از شکستگی

دهد که بدنبال میجوش نخورند. این وضعیت بیشتر در بیماری رخ 

شکستگی تحت درمان قرار نگرفته و یا پیچ و پالک آن ها بعد از 

عالمت آن درد است که بیمار بعد  شکستگی جابجا شده است.

که با گرفتن گرافی از  از چند هفته استراحت هنوز هم درد دارد.

درمان این عارضه تواند این مشکل را تشخیص بدهد.  بیمار پزشک می

کردن قطعات شکسته شده با پیچ و  بیحرکتکستگی و جااندازی ش

 .پالک و در مواردی استفاده از پیوند استخوان است

 

در سر گذاشته شده پیچ کار .12تصویر 

 استخوان ران جا به جا شده است.

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/888
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/888
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/296
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 های مراقبتی بیمار دچار شکستگی بخش دوم: شروع به انجام برنامه

 

های مراقبتی بیمار دچار شکستگی بخش دوم: شروع به انجام برنامه

 مفصل ران )شکستگی اینترتروکانتریک(

 مجاری عفونت ،بسترایجاد زخم  دراز كشیدن به مدت طوالنی در تخت عوارض مختلفی مانند

ضعیف شدن عضالت  ،خون در ساق پاها لخته شدن ناشی از بی حرکتی، عفونت ریه ،ادراری

، یبوست، کاهش اشتها و ... را اندام تحتانی به علت بی حرکت شدن اندام به مدت طوالنی

رد وتواند ایجاد کند. این مسأله در سالمندان به دلیل تحلیل عضالت و سوء تغذیه بیشتر ممی

خاص در  یمراقبتبرنامه های توجه به عوارض این نوع شکستگی الزم است باشد. با توجه می

های مراقبتی، اینست که بیمار در حد امکان اعمال هدف از شروع انجام برنامه نظر گرفته شود.

های تجویز شده و با استفاده از وسایل کمکی مناسب خود را به طور مستقل ولی در محدودیت

مراقبتی و های خودچنین مراقبین با کمک کردن به بیمار در انجام فعالیتام دهد. همانج

برخوداری از تغذیه مناسب از ایجاد عوارض پیشگیری کرده و عوارض ایجاد شده را به طور مؤثر 

 مدیریت نمایند و در نهایت به بازگرداندن سریعتر فرد به نقش فعال خود در جامعه منجر شود. 

 

 اول: تغذیهفصل 

 شکستگی اینترتروکانتریک مفصل ران :بیمار دچار  تغذیه در و ضرورت اهمیت

شکستگی مفصل ران اغلب از سوء تغذیه در زمان قبل از شکستگی این نوع از بیماران مبتال به 

تحلیل عضالنی و کاهش  وضعیت تغذیه ای ضعیف با و در طول مرحله بعد از عمل رنج می برند.

، ناتوانی، از دست دادن استقالل، کاهش کیفیت زندگی، تأخیر در بهبود زخم، قدرت عضالنی

میزان عوارض باالتر، زمان بازتوانی طوالنی تر در طول بستری در بیمارستان و بعد از ترخیص 

 تواند خطرکند که میتغذیه هم چنین سیستم ایمنی بدن را ضعیف میسوء باشد.مرتبط می

ی هاآن سطح فعالیت بعد ازبه علت شکستگی و کم تحرکی فزایش دهد. عفونت بعد از عمل را ا

این انرژی بیشتر صرف  کند.انرژی بیشتری مصرف می اوکم شده است ولی بدن  بیماربدنی 

 بعد از جراحی تغذیه مناسب. بنابراین پیروی از شودهای بافتی میترمیم شکستگی و آسیب

ر کاهش خطاز شکستگی، به حداکثر رساندن عملکرد، در پیشرفت بهبودی پس  در این بیماران

به خصوص در سالمندان که اگر منابع پروتئینی بهبود سالمت امری ضروری است. عفونت، 

دریافت نکنند مدت زمان بیشتری برای ترمیم نیاز خواهند داشت و عوارض بیشتری را تجربه 

 کنند.می

سال بسته به شرایط  1ماه و در بعضی افراد تا  6زمان بهبودی در این نوع شکستگی 

 افراد طول می کشد.
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تعادل به  ر برنامه غذايي روزانه.تغذيه مناسب يعني رعايت دو اصل تعادل و تنوع د

معني مصرف مقادير كافي از مواد مورد نیاز براي حفظ سالمت بدن است و تنوع يعني مصرف 

 گروه غذايي اصلی است. 6انواع مختلف مواد غذايي كه در 

گروه اصلي غذايي است  6بهترين راه اطمینان از تعادل و تنوع در غذاي روزانه استفاده از هر 

، اه، گروه شیر و لبنیات، گروه گوشتجاتسبزي و هاارتند از: گروه نان و غالت، گروه میوهکه عب

. مواد غذايي داخل هر گروه، داراي ارزش هاها و شیرینیو گروه چربی مغزها ،حبوبات، تخم مرغ

مقايسه مقدار . توان از يکي به جاي ديگري استفاده كردغذايي تقريبا يکسان هستند و مي

 :(13)تصویر هاي غذايي را مي توان با استفاده از شکل يک هرم نشان دادروزانه از گروه مصرف

 

 

 : ایتغذیههای توصیه

مار کم در صورتی که اشتهای بی بیمار باید رژیم پر پروتئین و پر کربوهیدرات استفاده کند.

به دریافت متعادل،  د. بیمار را جهت دستیابییهای غذایی کوچک و متعدد بکار ببراست، وعده

به خوردن حداقل مقداری از هر غذا را در هر وعده تشویق کنید. به دلیل از دست دادن خون 

حین عمل، ممکن است افزایش آهن رژیم غذایی یا مکمل های آهن ضرورت یابد. بیمار را به 

 بیمار خوردن غذاهای پر آهن تشویق نمایید و در صورت دستور پزشک مکمل تجویز نمایید. به

 

.هرم غذایی13تصویر  

 معرفی هرم غذایی: 

قرار گرفتن موادغذايي در باالي هرم 

غال كه كمترين حجم را در هرم اش

به اين معني است كه افراد کند مي

بايد از اين دسته  و سالمند بزرگسال

ر مصرف كنند )مانند از مواد غذايي كمت

باالي هرم ها(. هر چه از قندها و چربي

شويم به سمت پايین نزديک مي

هاي غذايي به خود حجمي كه گروه

شود كه دهند بیشتر مياختصاص مي

مصرف به اين معني است كه مقدار 

روزانه اين دسته از مواد غذايي بايد 

 بیشتر باشد.
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آگاهی دهید که در اثر مصرف مکمل آهن ممکن است مدفوع سیاه یا قیری شود. برای جلوگیری 

 )اسفناج( ، سبزیجات برگ سبزدار()نان سبوس خونی غذاهای حاوی آهن مثل جگر، غالتاز کم

 استفاده کنید.برای بیمار خود 

 دریافت کلسیم کافی:

-ان کمک میکلسیم ماده معدنی است که به ساخت استخو

کند. شیر و محصوالت لبنی منابع غذایی کلسیم هستند. 

منابع دیگر کلسیم ماهی ساردین کنسرو شده و یا قزل آال 

همراه با استخوان، حبوبات پخته شده و کلم بروکلی می 

د، کنباشد. اگر بیمار شیر و محصوالت لبنی را استفاده نمی

 را با  دیین های کلسیم همراه با ویتامباید خوردن مکمل

 مشورت پزشک در نظر بگیرید.

 دریافت پروتئین کافی:

های بدن را دارد و پروتئین توانایی ترمیم، حفظ و ساخت بافت

کند. از جمله مواد غذایی به بدن در برابر عفونت کمک می

 عبارتند از:  پروتئینپر

 گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ 

 شیر، مخلوط شیر و شربت و بستنی 

  ،بستنی، ماستپنیر 

 کره بادام زمینی 

 هاآجیل و دانه 

  نخود فرنگی، لوبیا، عدس -حبوبات 

 وعده در روز  3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-نکته: این بیماران باید کمتر از پروتئین

 حیوانی استفاده کنند چون باعث های

آن دفع  برداشت کلسیم از استخوان و 

و به جای آن بیشتر  گردند می هااز کلیه

لوبیا،  گیاهی مثل نخود، هایاز پروتئین

 عدس، ماش، سویا استفاده کنند.
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 های آسیب دیده نقش مهمی دارند عبارتند از :مواد مهم دیگر که در ترمیم بافت
 

کثر الیزین یک نوع اسید آمینه است که نقش مهمی در جذب کلسیم به استخوان دارد.  لیزین:

موادی که پروتئین زیادی دارند لیزین زیادی هم دارند مانند شیر کم چرب، ماهی، سویا، تخم 

 .مرغ و لوبیا. سیب و اسفناج هم سرشار از لیزین هستند
 دارد.بهبودی زخم و شکستگی استخوان بهبود در  این ویتامین نقش مهمی: ویتامین سی

 .شوداین ویتامین در مرکبات به وفور یافت می

تواند در ترمیم روی ماده بسیار مهمی برای ترمیم بافتی است پس مصرف آن می روی:

 .شودفناج و کلم بروکلی به وفور یافت میدر اس روی .شکستگی هم موثر باشد

شود تا کلسیم این ماده موجب کاهش دفع کلسیم و منیزیم از ادرار شده و موجب می بورون:

 .بیشتری در دسترس استخوان قرار گیرد. سیب، آووکادو و گردو، بورون زیادی دارند

 .شودکلم بروکلی یافت میو  این ماده در اسفناج م:منیزی

کند و در جوش خوردن شکستگی نقش این ویتامین در استخوان سازی دخالت می :کاویتامین 

 .شوددر کلم و کاهو و اسفناج یافت می ویتامین کا .مهمی دارد

 .شودز یافت میاین ماده در پوست گوجه، خیار و فلفل سبز و قرم: سیلیکا

 دریافت کالری کافی:

ها باید انرژی کافی را از غذابیمار  ،جهت جلوگیری از کاهش وزن و یا بدست آوردن وزن قبلی

 دریافت کند.

 بکار ببرید: برای او های زیر را برای بدست آوردن کالری کافیدر صورت کاهش اشتها توصیه

 بار در روز یا بیشتر(. 3) ددر اغلب موارد وعده های کوچک غذایی بکار ببر 

  .مایعاتی را که مغذی هستند مثل شیر، آب میوه، مخلوط شیر و شربت و بستنی بنوشد

 کند. اجتنابچای و قهوه و از استفاده زیاد 

 الکل زیادی باعث ضعیف شدن استخوان و سهولت در داز مصرف الکل اجتناب کن .

 شود.یشود و احتمال سقوط و شکستگی بیشتر مشکستگی می

 :ها کمک بگیریداز چاشنیو  

 خامه، مارگارین، کره، سس مایونز و سس ساالد -ها چربی 

 مربا، عسل، شربت  –جات شیرینی 

 ها های خشک شده، آجیل و دانهمیوه 

 پودر لیمو، پودر آویشن 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=44109
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=11351
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=11351
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=191719
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=191719
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 نکات مربوط به تغذیه:

 

 هات و جایگزینها و سبزیجات، گوش: میوهدهای غذایی در هر وعده بخوراز همه گروه 

های گوشت شامل مرغ، تخم مرغ، حبوبات مثل عدس، لوبیا، نخود فرنگی، )جایگزین

، محصوالت لبنی و باشد(لپه، پسته، بادام، فندق، گردو، کره بادام زمینی و سویا می

 .)مانند نان، برنج و ...( غالت

 به او شده است  شما تجویزبیمار های ویتامینی و معدنی را در صورتی که برای مکمل

ها به ساخت عضالت و و کلسیم ناشی از غذا و مکمل دی. پروتئین، ویتامین بدهید

 کند.قدرت و استحکام استخوان کمک می

 مانند کاهو، خیار، انواع آلو، هندوانه،  سبزیجات ،) از جمله میوه خوردن مقدار زیادی فیبر

و غالت  کلم بروکلی، اسفناجانجیر، هلو، سیب، پرتقال، توت فرنگی، هویچ، کرفس، 

( به حفظ عملکرد مانند نان جو، نان سنگک، جو دو سر، برنج قهوه ای و ... سبوس دار

شما یبوست داشته باشد که ممکن است بیمار کند. بخصوص اگر کمک می ویای روده

 در نتیجه عوارض دارویی یا کاهش فعالیت باشد.

 عی س .توصیه دیگری کرده باشد( وینکه پزشک )مگر آ روزانه مقدار زیادی مایعات بنوشد

آب میوه یا سوپ  رقیق، و نیمی دیگر از چایی به او بدهید کنید حدود نیمی از لیوان آب

 استفاده کنید.

  ید وزن پایه را بربه خانه می او رارا به طور منظم چک کنید. برای اولین بار وقتی  اووزن

پزشک اند با گشاد شدهش هایو لباس دن باشدر حال از دست دادن وز ویچک کنید. اگر 

 صحبت کنید یا با یک متخصص تغذیه مشورت کنید. معالج

  مقدار زیادی میوه و پس کند. کمک می بیمار شما به ارتقاء بهبودی سیویتامین

 سبزیجات مصرف کند. 

  به یک فنجان شیر، مظور از یک وعده کلسیم، وعده در روز مصرف کند.  2-4کلسیم

فنجان ماست است. محصوالتی که شامل ویتامین  4/3پنیر یا  قوطی کبریت 2زه اندا

 کند. است به جذب کلسیم بدن کمک می دی
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 (11چه غذاهایی کلسیم و ویتامین دی دارند؟ )تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غذاهای حاوی کلسیم دی  غذاهای حاوی ویتامین

 غذاهای حاوی کلسیم و ویتامین

 دی

غذاهای غنی از کلسیم مانند بستنی، شیر، نان، کلم پیچ، کلم بروکلی، پنیر، ماست، بادام، . 11تصویر

.غالت آماده، حبوبات، لوبیا  

مانند شیر، ماست، کنسرو ماهی تن، ماهی قزل آال پخته شده، ماهی  دیغذاهای غنی از ویتامین 

 دی. بعضی از این غذاها غنی از هر دو  کلسیم و ویتامین ، روغن جگر ماهی کادمرغساردین، تخم 

 هستند.
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 :صرف چه موادی برای جوش خوردن شکستگی استخوان مضر استم

 شود.کافئین موجب افزایش دفع کلسیم از ادرار می 

 

 شود. فسفر و کلسیم می بهم خوردن تعادلکر موجب ش 

 

 شود.و دفع آن از کلیه ها می وشت قرمز موجب برداشت کلسیم از استخوانگ 

 

 های گازدار به علت کربنات و فسفر موجب برداشت کلسیم از استخوان میوشابهن-

ر های گازدار کافئین هم دارند که تاثیر مخرب آن را بشوند. بعضی انواع نوشابه

هایی که افزودنی دارند. برای بیمار خود مصرف نوشیدنی کند.استخوان بیشتر می

 آب میوه طبیعی آماده کنید.

 

 کالت حاوی مقادیر زیادی کافئین و شکر است که هر دو این مواد برای استخوان ش

های اشباع شده حیوانی های جامد و شیر پرچرب هر دو حاوی چربیروغن مضرند.

 .آنها برای استخوان مضرنددو  هستن و هر

 

  د.کن قطع را نکشید رسیگااگر بیمار سابقه مصرف سیگار دارد او را تشویق کنید تا 

 و خوردمی شجو یرترد نشاشکستکی کشندمی رسیگا که کسانی حتم ربطو

 نخو نجریا کاهش موجب رسیگا .ستا بیشتر نهاآ انستخوا ردننخو شجو لحتماا

 ند.دار نخو نجریا ینا به زنیا ردنخو شجو ايبر هاانستخوا و دمیشو بافتی
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 فصل دوم: تحرک و فعالیت بیماران
 

 چند نکته:

 لخته شدن های فشاری و تواند از عوارضی مانند آسیبحرکت و راه رفتن به موقع می

چنین تحرک به موقع همراه با فیزیوتراپی بعد از عمل در جلوگیری کند. هم خون در پاها

در صورت مناسب بودن وضعیت پزشکی بیمار، تحرک  ض ریوی مؤثر است.کاهش عوار

 ساعت بعد از عمل آغاز شود. 24و توانبخشی باید در عرض 

  بیمار را تشویق کنید تا از دستگیره باالی سر برای جابجایی استفاده کند. با این کار

 شود.یت میعضالت شانه و بازو که برای استفاده از وسایل کمک حرکتی الزمند، تقو

 ایزومتریک )سفت و منقبض کردن عضله بدون حرکت اندام های از بیمار بخواهید ورزش

عضالت مورد  با اینکار را انجام بدهد.( چهار سر ران و باسنبه عنوان مثال ورزش عضالت 

شوند. بیمار را به انجام برنامه ورزشی تشویق کنید و از او نیاز برای راه رفتن تقویت می

 نمایید.  حمایت

 

 های ورزشی:آموزش برنامه

 تمرینات ورزشی بالفاصله بعد از جراحی و در منزل:

 پمپ پا:( 1

. هددکف پا را آهسته به سمت باال و کف پای مقابل را به سمت پایین حرکت از بیمار بخواهید  

مرین . این تدن بیاورتواند پاییتواند باال و  سپس تا آنجا که میپا را باید تا آنجا که می هر دو   مچ

توان بالفاصله بعد از عمل مرتبه تکرار کند. این تمرین را می 19بار در روز و هر بار  4یا  3را 

هدف از این کار افزایش جریان خون در  .جراحی شروع کرد و تا زمان بهبودی کامل ادامه داد

 (.16ساق است تا از ایجاد لخته در ساق های پا جلوگیری شود )تصویر

 

 

 

 

 

 

. پمپ پا16تصویر  
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 (  تقویت عضالت چهار سر ران:2

از بیمار بخواهید تمام عضالت ران خود را منقبض کند و با این کار زانوهایش را مثل یک چوب 

ثانیه نگه دارد و سپس رها کند. روش دیگر انجام این  6تا  4صاف و مستقیم کند و این حالت را 

 4یا  3این تمرین را  خت فشار دهد.نرمش اینست که زانوی طرف عمل شده را محکم به کف ت

 (.15)تصویر مرتبه تکرار کند 19بار در روز و هر بار 

 

 

 

 

 

 

 باسن: عضالت انقباض(3

ثانیه آنرا در آن  6تا  4از بیمار بخواهید عضالت باسن را منقبض کند و آنها را بهم فشار دهد و 

 مرتبه تکرار کند 19روز و هر بار بار در  4یا  3این تمرین را  .سپس رها کند حالت نگه دارد

 .(12)تصویر

 

 

 

 

 

 

در طول انجام این تمرینات ورزشی به بیمار گوشزد کنید که نفس خود را نگه ندارد و به  نکته:

 این تمرینان همراه با تنفس عمیق و آهسته ادمه بدهد.

 

 

 

تقویت عضالت چهار سر ران. 15تصویر  

. انقباض عضالت باسن12تصویر  
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  نکات مهم هنگام راه رفتن:

 برای راه رفتن توجه داشته باشید که :

  ؛ بعد چنددابتدا چند دقیقه بنشینبیمار اولین بار پس از عمل جهت خروج از تخت  براي 

دقیقه كنار تخت بايستد و در صورت عدم سرگیجه و افت فشار خون به آرامي حركت 

 .دكند. نحوه بلند شدن از تخت و ايستادن را، بدون خم كردن فعال مفصل ران، ياد بگیر

 نباید با پای طرف شکسته  بیمار شما خورده استتا وقتی شکستکی بطور کامل جوش ن

عصای زیر برای راه رفتن از دو  را تشویق کنید های اول، بیمارشده راه برود. پس در ماه

ف شکسته شده نیندازد. پس استفاده کرده و وزن خود را بر روی پای طر یا از واکر بغل

های بعدی تشخیص داد که شکستگی بطور رادیوگرافیاز اینکه پزشک معالج با بررسی 

تواند بدون عصا راه برود. البته در بعضی از موارد کامل جوش خورده است بیمار می

دهد تا قبل از جوش خوردن کامل شکستگی، قسمتی ک معالج به بیمار اجازه میپزش

از وزن خود را بر روی پای طرف شکسته شده بیندازد. مقدار وزن گذاشتن روی پا و زمان 

 .انجام آن به تشخیص پزشک است

  فعالیت خود را كم كم شروع كند، آن هم طبق يك برنامه ورزشی بیمار را تشویق کنید تا

روز بعد از عمل با دستور جراح با كمك واكر يا چوب زير بغل  1-2معموالً نظم. م

راه رفتن را با مسافت كمي شروع كند؛ سپس در ابتدا  شود.راه رفتن شروع می

وسايل كمكی به  و از بنشیند، كمي استراحت كند و به تدريج راه رفتن را طوالنی كند

 نحو مناسب استفاده كند.

 که با اینکه کف هر دو پا را بر روی زمین  طوری سر پا بایستدیت کنید بیمار را  حما

گذاشته ولی وزن بدن خود را بر روی پای سالم بیندازد. در این وضعیت کف پای آسیب 

کند. در کند و اصالا فشار وزن بدن را تحمل نمیدیده فقط وزن ران و ساق را تحمل می

  .دحین راه رفتن هم این اصول را رعایت کن

 

 استفاده صحیح از وسایل کمک حرکتی: شامل واکر و عصای زیر بغل

که از نامشان پیداست برای کمک به حرکت  وسایل کمک حرکتی وسایلی هستند که همانطور

 .شودمیاند. نوع وسیله کمک کننده توسط پزشک تعیین طراحی و ساخته شده

 

 

 

ماه یا بیشتر الزم باشد از وسایل کمکی برای راه  3شما ممکن است بیمار 

 رفتن خود استفاده کند.

http://www.iranorthoped.ir/newsdetail-96-fa.html
http://www.iranorthoped.ir/newsdetail-96-fa.html
http://www.iranorthoped.ir/newsdetail-96-fa.html
http://www.iranorthoped.ir/newsdetail-1361-fa.html
http://www.iranorthoped.ir/newsdetail-1361-fa.html
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 واکر چیست ؟

ه راه رفتن است. در بیمارانی که قدرت عضالت اندام واکر یکی از وسایل مهم برای کمک ب

)منظور از اندام تحتانی قسمتی از بدن است که در پایینتر  تحتانی آنها کاهش پیدا کرده است

دامنه حرکتی مفصل ران یا زانو یا مچ پای آنها کم شده، درد و یا ناپایداری  ،از لگن قرار دارد(

 .کمک کننده باشد دتواندارند واکر میمفصلی دارند و یا اختالل در تعادل 

بسیار مهم است تا بیماران بعد از عمل جراحی که برای آنها انجام شده هرچه زودتر راه بروند. 

 دهد.را تا مدتی نمی آسیب دیدهاجازه راه رفتن بر روی اندام  پزشکدر بسیاری از این بیماران 

  .کنددر این مدت بیمار باید از واکر یا عصا استفاده 

اوتی متف  تواند بیمار را در حالت ایستاده پایدار نگه دارد و به او کمک کند تا راه برود. انواعاکر میو

 .از واکر وجود دارد

 ای دیگر از آنها چهار عدد چرخ ها چرخ ندارند، بعضی دیگر دو چرخ دارند و عدهعضی واکرب

 (.10و  14)تصویر  دارند

 سبد برای حمل اشیاء همراه بیمار دارند و یا یک صندلی  بعضی واکرها ترمز دارند، یک

 .برای نشستن به آنها متصل است

 تر باشدبعضی واکرها قابل تا شدن هستند تا حمل و نقل آنها راحت. 

تا وقتی که پزشک اجازه  .برای انتخاب نوع واکر از پزشک معالج یا فیزیوتراپ خود کمک بگیرید

 را کنار بگذارد. نداده بیمار شما نباید واکر 

 

 

 

 

 

 

 

  

. واکر بدون چرخ14تصویر . واکرهای چرخدار10تصویر   
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 گونه از  واکر درست استفاده کند؟بیمار چ

 مراحل زیر را انجام دهد.از بیمار خود بخواهید  برای راه رفتن با واکر 

های خود را باشد. دست اوواكر را جلوی خود بگیرد، بطوری كه قسمت باز چهارچوب به سمت 

ا رو  به طرف واكر خم نمايد ولي تنه خود را كامالا های واكر قرار دهد و خود رمحكم روی دسته

 . (29د )تصویرصاف نگه دار

 مجبور به خم كردن تنه خود نشود. بیمار شما ارتفاع واكر بايد در حدي باشد كه توجه:

سانتی متر رو به جلو جا به جا کند. به گونه اي كه در  39 از واكر را بلند كرده و به میزان كمتر

هاي جلويي واكر نه جلوتر باشد نه هم تراز و نه از سطح پايهش كت كند و پايداخل واكر حر

 به هم نخورد. اوتر بلكه درست داخل واكر بوده تا تعادل عقب

های خود را همچنان روی واكر متر به سمت واكر حركت كند و دستسانتی 39هر بار به فاصله 

 .دنگه دار

قدم بر دارد. سپس پای سالم را در كنار پای صدمه ديده ابتدا با پای آسیب ديده به طرف واكر 

 قرار دهد. اين مراحل را تكرار كرده و قدم بردارد.

راه برود. زمانی را برای  و بیمارد یمعین كنبرای او هدفی را به فاصله معین برای قدم زدن با واكر 

 .(21)تصویردر نظر بگیريدبرای بیمار خود تمرين مجدد با واكر 

 

 

 

 

 اقع ایستادن باوم. در 29تصویر

 واکر به جلو خم نشود.

 

مراحل راه رفتن با واکر از چپ به راست . 21تصویر  
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 ؟دبر روی صندلی بنشین است ایستاده درحالیکهواکر  کمک چگونه بابیمار 

 در هر دو طرف خود دسته داشته باشد.بیمار دقت داشته باشید صندلی 

ت ساق پش صندلی پشت خود را به صندلی کند تا آنجا که لبه نشیمنبیمار را تشویق کنید تا 

 را لمس کند.  اوهای 

 یه واکر بر روی زمین قرار دارند.مطمئن شوید که هر چهار پا

 را کمی به جلو ببرد. آسیب دیدهپای 

تواند . میدیک دست خود را از روی دسته واکر برداشته به عقب ببرد و دسته صندلی را بگیر

 های صندلی را بگیرد. های واکر برداشته و دستههر دو دست خود را  از روی دسته

یند. زانوی طرف سالم را خم کرده و به کمک پای به آهستگی بر روی نشیمن صندلی بنش

سالم و با فشار دادن آن به زمین کم کم نشیمن خود را به قسمت عقب تر صندلی جا به جا 

کند. در این حال همواره سعی کند پای طرف مبتال جلوتر از پای سالم باشد و این پا را تا حد 

 (.22دیده فشاری وارد نشود )تصویر د طوریکه اصالا به پای آسیبامکان مستقیم نگه دار

 

این مراحل را برای نشستن بر روی توالت فرنگی و یا نشستن بر روی تواند بیمار شما می*

 . دتخت هم انجام ده

 

 

 

 

مراحل نشستن بر روی صندلی از چپ به راست  .22تصویر  
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  ؟دبلند شو ،واکر از حالت نشسته بر روی صندلیکمک بیمار چگونه با 

 اشته باشد.شما در هر دو طرف خود دسته د بیمار دقت داشته باشید صندلی

باشد. او واکر را در جلوی خود طوری قرار دهد که طرف باز آن در مقابل بیمار را حمایت کنید تا 

 های صندلی قرار گیرد.واکر را آنقدر نزدیک کند تا جلوی پایه

 مطمئن شوید هر چهار پایه واکر بر روی زمین قرار دارند.

 ر روی زمین قرار دهد. بآسیب دیده تر از پای پای سالم خود را کمی عقب

کمی به جلو خم شده، یک دست را بر روی دسته صندلی و دست دیگر را بر روی دسته واکر 

های واکر را بگیرد(. تواند هر دو دست خود را با هم بلند کرده و دستهقرار دهد. )در این حالت می

محکم بر روی زمین  . پای سالم خود رادبر روی هر دو دست خود به سمت پایین فشار وارد کن

 د طوریکه اصالا به پای آسیب دیده فشاری وارد نشود.فشار دهد و بلند شو

 ؟گونه استروش بلند شدن از تخت و بدست گرفتن واکر چ

از طرفی بلند شود که جراحی شده است. به طور مثال اگر پای چپ به بیمار خود گوشزد کنید 

 لبه تخت بیرون بیاید.پای چپ از  از طرف جراحی شده است اول باید

 . همیشهدکرده و تنه خود را به مرکزیت لگن بچرخان تکیه لگن به با استفاده از هر دو آرنج خود 

 تنه و پاها را مستقیم و در امتداد هم نگه دارد و ران را به یک طرف نچرخاند. 

ان مستقیم را در حد امک خود پای طرف سالم را حرکت دهد و در لبه تخت بنشیند. بیمار پای

  نگه دارد.

های واکر را گرفته و بلند شود. در حین بلند شدن به جلو خم هر دو دست دسته با

 .  (23د)تصویرنشو

 
 

مراحل بلند شدن از تخت  . 23تصویر  



 

31 

 

 براي باال رفتن فقط از یك پله موارد زیر را انجام دهد: )مثال رفتن به داخل دستشويي( 

 .دآن به پایین پله تماس پیدا کنواکر را کامال به پایین پله بچسباند بطوریکه پایه های جلویی 

 .دواکر را بلند کرده و هر چهار پایه آن را بر روی سطح باالیی پله قرار دهبا تکیه بر پای سالم، 

پای د های واکر فشار وارد میکندر حالیکه با هر دو دست خود به سمت پایین بر روی دسته

 د.اولین پله بگذارسالم و قوی خود را بلند کرده و بر روی 

را هم بلند کرده در کنار پای دیگر قرار  آسیب دیدهد و پای وسپس به طرف جلو خم ش

 (.24د)تصویرده

 

 

 

 

 

 برای پایین آمدن از پله ) فقط یك پله ( موارد زیر را انجام دهد: 

 با تکیه بر پای سالم، ابتدا واکر را روی پله پایینی قرار دهد در حالیکه هنوز دو پای او بر روی  -

وزن بدن خود را به حالت تعادل روی پای سالم و واکر،  پای سالمپله است با ثابت نگه داشتن 

. وزن بدن خود را روی پای سالم ببردپايین  از پله بدون هیچ فشاری نگه دارد. پای آسیب ديده را

 .(26)تصویرو واكر منتقل كرده و سپس پای سالم را به سمت پله پايین حركت دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل باال رفتن از پله . 24تصویر  

پایین آمدن از پله. 26تصویر  
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 نکات ایمنی در استفاده از واکر:

 هایی که ممکن است بر روی سطح زمین لیز بخورند در محل زندگی خود مراقب قالیچه

های برق و یا شود باشید. مراقب سیمشما میبیمار و هر چیز دیگر که مانع راه رفتن 

 اند باشید.تلفن که بر روی زمین افتاده

  باشد. های خیسمراقب زمیناز او بخواهید که 

 ها و یا حیوانات باشد آنها غیر قابل پیش بینی هستند و ممکن است ناگهان مراقب بچه

 قرار گیرند.  اودر مسیر حرکت 

  خود متصل کنید و وسایل سبکی را که نیاز دارد درون بیمار یک کیسه کوچک را  به واکر

 آن بیندازید.

  کف  داشته باشد.کفشی بپوشد که کف آن محکم به زمین اصطکاک بیمار شما

های چرمی مناسب نیستند. از دمپایی استفاده نکند چون الستیکی مناسب است. کف

 از آن خارج شود و زمین بخورد.  اوممکن است پای 

  پاهای خود را خیلی به پایه های واکر نزدیک نکند چون ممکن بیمارتان مراقب باشید

 بهم بخورد.  اواست به هم گیر کرده و تعادل 

 های . قدمدبا واکر بر می دارد آنرا خیلی زیاد جلوتر از خود قرار ندهبیمار قدمی که  در هر

 کوتاه بردارد. 

 نها را عوض کنید.آاند های واکر را بازدید کنید. اگر خراب شدههای زیر پایههر روز الستیک 

 

  عصای زیر بغل چیست ؟

وقتی دهد. تا زمین انجام میکه حمایت از بیمار را از ناحیه زیر بغل  است ایوسیله

طور را ب شرا به زمین نگذارد یا وزن خود به هر دلیلی باید مدتی پای بیمارشود که بکار برده می

 . داعمال نکن شکامل روی پای

 بیمار چطور از عصای زیر بغل درست استفاده کند؟

 .تاس اوشما اندازه بیمار قبل از هر چیز باید اطمینان حاصل کنید که عصای 

 اندازه بودن عصای زیر بغل

 (.25)تصویر کندمعیارهای زیر برای انتخاب یک عصای مناسب زیر بغل به شما کمک می

عضالت شانه و بازو که برای استفاده از وسایل کمک نکته: قبل از استفاده از این وسیله باید 

 .شوندحرکتی الزمند، تقویت 
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 و هر دو دتایسکامال صاف و مستقیم می بیمار وقتی که 

، باالترین قسمت آن که در واقع پد یا عصا را گرفته

تر از بند انگشت پایین 2-3های آن هستند، باید بالشتک

 .باشند و نباید با زیر بغل تماس داشته باشند اوزیر بغل 

  دسته عصای زیر بغل باید در ارتفاع مفصل ران در ناحیه

ک عصا را روی وقتی که نوبیمار لگن باشد. در این حالت، 

های گیرد، باید آرنجهای عصا را میزمین گذاشته و دسته

 .درجه خم شوند 16-39حدود  او

 و عصا را در  است معیار دیگر این است که وقتی ایستاده

، باید کنار خود قرار داده و دست خود را کامال آویزان کرده

 .در کنار دسته عصا قرار گیرد اومچ دست 

 

 تن عصای زیر بغلطرز درست گرف

 :برای درست گرفتن عصای زیر بغل به نکات زیر توجه کنید

 ایستد، برای گرفتن عصا باید سرپا می بیمار  وقتی

دسته آن را گرفته و پد یا بالشتک باالی آن را بین بازو و 

طور . به عبارت دیگر، همان(22)تصویرسینه خود بفشارد

اش شانه و گونهویولن را بین  نوازنده ویولن،که یک 

هایش آزاد دارد و دستدهد و آن را نگه میفشار می

شما هم باید برای نگه بیمار است تا ویولن را بنوازد، 

 اش داشتن عصای زیر بغل، از قسمت باالی بازو و تنه

استفاده کرده و از دست خود و دستگیره عصا برای 

 خود جای اینکه وزنکنترل حرکت آن استفاده کند و به

 .بیندازد، روی دست خود و دستگیره عصا قرار دهد هایشرا روی پا

  برای راه رفتن با عصای زیر بغل باید تمام وزن خود را روی دسته آن بیندازد و به هیچ

وجه وزن بدن خود را روی پد یا بالشتک باالیی آن وارد نکند. انداختن وزن روی بالشتک 

کنند شود که از زیر بغل عبور می اعصابی میباالیی موجب وارد شدن فشار به عروق و 

گر این نکته را رعایت نکند، د. اتواند موجب فلج اعصاب آن ناحیه شوو این فشار می

 .حسی و گزگز انگشتان دست شودممکن است بعد از مدتی دچار درد شانه، بی

 

 

اندازه بودن . 25تصویر

 عصای زیر بغل

. طرز درست گرفتن 22تصویر

 عصای زیر بغل
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 وم سفنج یا فهای باالیی عصا باید کامال نرم باشد. اگر نیستند، روی آنها را با ابالشتک

 .بپوشانید

 تا روی زمین  د، آنها را سر و ته روی زمین قرار دهدکنوقتی از عصاها استفاده نمی

 .گیردصورت سر و ته روی زمین پایدارتر قرار میسقوط نکنند. عصا به

 حفظ تعادل با عصای زیر بغل

  کلید راه رفتن صحیح با عصای زیر بغل حفظ

باید سر را تعادل است. در حین راه رفتن 

 ها را به عقب و لگنمستقیم به باال بگیرد، شانه

را به جلو بدهد. در حین راه رفتن با عصا، به جلو 

 .نگاه کند نه به پایین

  در حالت ایستادن همیشه نوک عصاها را طوری

روی زمین قرار دهد که فاصله آنها از هم کمی 

 (.24)تصویر.بیشتر باشد اواز عرض بدن 

  توجه کنید. دروروی آن راه میبه سطحی که ،

زده، برفی، پوشیده با های ناهموار، یخدر زمین

 .های لیز و لغزنده باید با دقت و احتیاط بیشتری راه برودهای خیس یا زمینبرگ

 توان با اطمینان و البته احتیاط روی وقتی نوک الستیکی روی پایه عصا قرار دارد، می

یرون از خانه، حتی اگر خیس باشند، حرکت کرد، ولی های سیمانی یا آسفالت بزمین

شود، باید نوک الستیکی خیس شده را  وقتی به فضای درونی ساختمان وارد می

های داخلی ساختمان به راحتی لیز پوشتواند روی کفخشک کند. نوک خیس عصا می

 .بخورد

 آلود هست، با عصا راه نرودگیج یا خواب بیمار اگر. 

 مناسب و پاشنه کوتاه بپوشد کفش با اندازه. 

 اشدب او، سعی کنید یک نفر برای کمک نزدیک تا وقتی به راه رفتن با عصا عادت نکرده. 

 هر چند وقت یک بار عصا را بازدید کنید تا مطمن شوید اتصاالت آن محکم است. 

  های شلوغ پرهیز کندراه رفتن در مکاناو بخواهید که از از. 

  نی بیهای کوچک باشد. حرکات آنها معموال غیرقابل پیشانات و بچهمراقب حیوبیمار باید

 .است

  اگر چیزی به همراه دارد از جز عصا چیز دیگری را در دست نگیردحین راه رفتن، بهدر .

 کوله پشتی استفاده کند.

. 42تصویر   
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 راه رفتن با عصای زیر بغل چگونه است؟

 ، چگونه بادکه چگونه با آنها راه برو دباید بدانبیمار شما برای استفاده از عصای زیر بغل، 

 . دو چگونه با آنها از پله باال و پایین برو دو بلند شوی دآنها روی صندلی بنشین

طرز راه رفتن با عصای زیر بغل بدون گذاشتن 

 : پای آسیب دیده روی زمین

 توان به نحوی راه رفت که با دو عصای زیر بغل می

اال نگه داشته همیشه ب )پای آسیب دیده( یک پا

شده و روی زمین قرار نگیرد. برای این کار باید از 

ها کمک گرفت و به این منظور باید دست

 .(20)تصویرهای قوی داشتدست

 

 

 

  شروع راه رفتن با دو عصا باید از وضعیت مثلث باشد. به این معنی که، یک پای سالم

متر بیرون پاها روی سانتی 19د روی زمین قرار گرفته و دو عصا کمی جلوتر از پا و حدو

 زمین گذاشته شوند.

  پد یا بالشتک باالیی عصا را باید بین باز و و تنه قرار داده و با فشار بازو به داخل، آن را

که  طوریشوند، بهبین بازو و تنه محکم کرد. با دو دست محکم دسته عصاها گرفته می

 ارج دسته عصا باشند.ها در طرف داخل و انگشتان دیگر در طرف خشست

  ،نوک دو عصا را با هم از روی زمین برداشته و مجددا کمی بیمار برای شروع راه رفتن

 .ددهجلوتر روی زمین قرار می

 وزن دکنبا هر دو دست، دسته عصاها را به پایین فشار داده و هر دو آرنج را صاف می .

الیی آن. سپس به آرامی تنه خود را روی هر دو دسته عصا بیندازد، نه روی بالشتک با

 .ددهخود را به سمت جلو می

 وقتی در ددهپای سالم را از زمین برداشته و آن را بین نوک دو عصا روی زمین قرار می .

جای اینکه پای سالم را بین دو در این مرحله به دتوانراه رفتن با عصا تبحر پیدا کرد، می

 

رفتن با عصای زیر بغل . راه02تصویر  
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هر قدم  وی زمین قرار دهد. در حالت اول، باعصا روی زمین بگذارد، آن را کمی جلوتر ر

 کند.رساند و در حالت دوم از عصاها عبور میخود را به عصا می او

  های بعدی را هم به همین طریق . قدمستا شما یک قدم به جلو برداشتهحاال بیمار

 .(39برخواهد داشت )تصویر

  : ه روی زمیندیدرفتن با عصای زیر بغل با گذاشتن پای آسیبطرز راه

دیده را کمی روی زمین فشار دهد که پای آسیباجازه می به بیمار گاهی اوقات پزشک معالج

  :، بدین صورت کهدای استفاده کننقطهرفتن باید از راه رفتن سهدر این حال برای راه دهد.

 ه یک دیده به انداز، نوک هر دو عصا را همراه با پای آسیبدر حالی که سرپا ایستاده

دیده باید بین دو نوک عصا باشد. )این مرحله . در این حال پای آسیببگذاردقدم به جلو 

صورت دو قسمتی انجام داد. به این صورت که ابتدا نوک هر دو عصا را با توان بهرا می

را بین آن دو  آسیب دیدهو سپس در مرحله بعد پای  گذاشتههم کمی جلوتر روی زمین 

 دهد(.قرار 

 ها را صاف کرده و در ر دو دست، دسته عصاها را به سمت پایین فشار داده و آرنجبا ه

 .کندهمان حال تنه خود را به سمت جلو متمایل 

 دیده انداختهکه کمی از وزن را روی پای آسیب پای سالم را از زمین بلند کرده و در حالی ،

. میزان وزنی را که باید دهدقرار دیده یا کمی جلوتر از آن پای سالم را در کنار پای آسیب

 .کندوارد شود، پزشک تعیین می آسیب دیدهروی پای 

 های بعدی را قدمست. او را تشویق کنید ا شما یک قدم به جلو برداشته اکنون بیمار

 (.31)تصویر هم به همین صورت تکرار کند

 

طرز راه رفتن با عصای زیر بغل بدون گذاشتن پای آسیب دیده روی زمین. 39تصویر  
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 به رنگ روشن است.  آسیب دیدهدر تصویر باال پای *

 

 رخاستن با استفاده از عصای زیر بغل :نشستن و ب

 نشستن روی صندلی با کمک عصای زیر بغل(1

 استفاده کند که دسته داشته باشد تن بهتر است از صندلیسبرای نش. 

 که صندلی پایدار است دابتدا مطمئن شوی. 

 لبه جلویی صندلی را  اوهای به صندلی نزدیک شود و طوری بچرخد که پشت ساق

 .لمس کند

 بدهد. آنها را از دسته بگیرد آسیب دیده سمت پای و عصا را به دستهر د. 

 با دست دیگر خود دسته یا لبه پشتی صندلی را بگیرد. 

 دیده را به سمت جلو آورده و به آرامی زانوی پای سالم را که روی زمین پای آسیب

 .پایین بیاید اواست، خم کند تا تنه 

 روی صندلی بنشیند. 

 تواند در همان حال که عصاها را با دو دست خود گرفتهدارد، میاگر صندلی دسته ن ،

دیده را به سمت جلو آورده و به آرامی پای سالم را که روی زمین است، خم پای آسیب

 .(32)تصویرپایین بیاید و سپس روی صندلی بنشیند اوکند تا تنه 

 

طرز راه رفتن با عصای زیر بغل بدون گذاشتن پای آسیب دیده روی زمین .31تصویر  
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 شدن از روی صندلی با کمک عصای زیر بغل دبلن(2

 ن . البته قبل از آدنشیمنگاه خود را به لبه جلویی صندلی بیاوررا حمایت کنید تا  بیمار

 .چرخدمطمئن شوید که صندلی پایدار بوده و به سمت جلو نمی

  به سمت جلو خم شوداز او بخواهید. 

 و سپس دسته صندلی را با دست دیگر  ددیده بگیرهر دو عصا را با دست طرف آسیب

 .بگیرد

  روی زمین قرار داده و روی آن بلند شودپای سالم را. 

 یک عصا را به دست دیگر بدهد تا هر دست یک عصا داشته باشد. 

 (.33د)تصویربه سمت جلو حرکت کن  

 

 

 

 

 

 

 

 

ندلی با کمک عصای زیر بغل. بلند شدن از روی ص33تصویر  

.نشستن روی صندلی با کمک عصای زیر بغل32تصویر  
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 استفاده از پله با عصای زیر بغل

برای باال و پایین رفتن از پله، قانون اصلی این است که برای باال رفتن از پله، اول باید پای سالم 

 و پس از آن پای آبرد. برای پایین آمدن از پله، اول باید پای برا باال  آسیب دیدهو پس از آن پای 

 .تراول پای ضعیفتر و در پایین آمدن، سالم را پایین آورد. پس در باال رفتن، اول پای قوی

 باال رفتن از پله بدون حفاظ کناری(1

  در جلو پله قرار بگیردبیمار را حمایت کنید تا. 

 های عصا را به پایین با هر دو دست، محکم دسته

فشار داده و پای سالم را از روی زمین بلند کند. تنه 

خود را کمی به جلو خم کرده و پای سالم را روی اولین 

 .پله قرار دهد

  ،اکنون زانوی پای سالم را که در حالت خم شده است

صاف و مستقیم کند و هر دو عصا را همراه با پای 

ی ادیده به باال بیاورد. نوک هر دو عصا را روی پلهآسیب

 .بگذارد که روی آن قرار دارد

  او را . ستا شما اکنون روی پله اول ایستادهبیمار

صورت باال هر پله را به همین تشویق کنید تا 

 .(34)تصویربرود

 

 باال رفتن از پله با حفاظ کناری(2

  در جلوی پله قرار بگیردبیمار. 

 یا یکی از آنها را به  دهر دو عصا را به دستی که از کناره یا حفاظ پله دورتر است، بده

 .دبده شما

 روی حفاظ اوتر است، آن را بگیرید. اکنون یک دست با دستی که به حفاظ پله نزدیک 

 .پله است و با دست دیگر عصا را گرفته و نوک آن را روی زمین قرار داده

  با یک دست حفاظ پله و با دست دیگر عصا را به سمت پایین فشار داده و پای سالم

 .خود را از روی زمین بلند کنید

 تنه خود را کمی به جلو متمایل کرده و پای سالم خود را روی پله باالیی قرار دهد. 

 

. باال رفتن از پله بدون 34تصویر

 حفاظ کناری
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 و عصا را  دانوی پای سالم را که در حالت خم شده است، صاف و مستقیم کناکنون ز

 .ددیده به باال بیاورهمراه با پای آسیب

  هر پله را به همین صورت باال ستا شما اکنون روی پله اول ایستادهبیمار .

 .(36)تصویربرود

 

 

 

 

 

 

 مدن از پله بدون حفاظ کناریآپایین (3

 ای که حفاظ ندارد، ر بغل از پلهپایین آمدن با عصای زی

قدری خطرناک و البته ترسناک است. این کار را فقط 

باید وقتی انجام دهد که توانسته باشد، مراحل قبل 

را به راحتی انجام دهد. در حین پایین آمدن از پله 

بدون حفاظ، در ابتدا حتما یک همراه داشته باشد تا 

 .کمک کند اوبه حفظ تعادل 

 ین پله قرار بگیردبه سمت پای. 

 زانوی طرف سالم را کمی خم کند. 

 هر دو عصا را که روی پای سالم قرار گرفتهدر حالی ،

از زمین بلند کرده، تنه خود را کمی به سمت جلو 

متمایل کرده و نوک هر دو عصا را همراه با پای 

 بیماردار روی پایین قرار دهد )اگر پزشک به مشکل

روی پای ضعیف را نداده، آن اجازه وزن گذاشتن را 

 (.پا را فقط پایین بیاورد، ولی روی زمین قرار ندهد

 که وزن خود را کامال روی هر دو دسته در حالی

 .، پای سالم را از روی زمین بلند کرده و روی پله پایینی قرار دهدستا عصاها انداخته

 

 

. پایین آمدن از پله بدون 35تصویر

 حفاظ کناری

. باال رفتن از پله با حفاظ کناری36تصویر  
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 تر به همین صورت پایین . هر پله راستا شما روی پله پایینی قرار گرفته بیمار اکنون

 .(35)تصویربرود

 پایین آمدن از پله با حفاظ کناری(1

 در جلوی پله و به سمت پایین پله قرار بگیرد. 

  هر دو عصا را به دستی که از کناره یا حفاظ پله دورتر است، بدهد یا یکی از آنها را به

 .دبده شما

 روی حفاظ پله اواکنون یک دست  .دتر است، آن را بگیربا دستی که به حفاظ پله نزدیک 

 .ستا است و با دست دیگر عصا را گرفته و نوک آن را روی زمین قرار داده

 زانوی طرف سالم را کمی خم کند و کمی به جلو خم شود. 

 تر بگیرد و آن را به پایین فشار دهد. عصا و پای با یک دست حفاظ پله را کمی پایین

اجازه وزن گذاشتن را  بیمارینی قرار دهد )اگر پزشک به را با هم روی پله پای دیدهآسیب

 (.، ولی روی زمین قرار ندهددروی پای ضعیف نداده، آن پا را فقط پایین بیاور

 پای سالم را از زمین که وزن خود را کامال روی هر دو دسته عصاها انداخته در حالی ،

 .بلند کرده و روی پله پایینی قرار دهد

  تر . هر پله را به همین صورت پایینستا روی پله پایینی قرار گرفته شمابیمار اکنون

 .(32)تصویربرود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. پایین آمدن از پله با حفاظ کناری23تصویر  
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 : تر )در منزل(تمرینات ورزشی پیشرفته

ها به بدست آوردن قدرت و دامنه حرکتی مفصل ران بعد از جراحی مهم است. انجام این تمرین

نرمش ها را حداقل مار را تشویق و حمایت کنید بیکند. برای شروع شما کمک میبیمار بهبودی 

ز وبار در ر 4ها را به دفعه تکرار کند. به تدریج نرمش 19تا  6بار در روز انجام دهد، هر تمرین را  2

 ها را به آرامی و با کنترل انجام دهد. دفعه تکرار کند. نرمش 39افزایش دهد و هر تمرین را 

 پشت: تمرینات در حالت خوابیده بهالف(

  :1تمرین 

به پشت بخوابد، مفصل ران و زانوی خود را با کشیدن پاشنه پا در امتداد تخت به طرف  .1

 باسن خود خم کند.

 زانوی خود را رو به سقف نگه دارد.  .2

 شماره حفظ کند. 6این وضعیت را تا  .3

 این مراحل را تکرار کند. .4

 این تمرین را با هر دو پا انجام دهد. .6

 : 2تمرین 

خود بیمار سانتی متر دارد زیر زانوی  6/12تا  6/2ضخیم را که قطری در حدود یک رول  .1

 قرار دهید. 

پشت زانوی خود را روی رول نگه دارد و ساق پا را راست نگه داشته و پای از او بخواهید  .2

 تخت بلند کند.   خود را از روی

شماره حفظ کند، سپس پای  6این وضعیت را تا  .3

 .دن بیاورخود را به آرامی پایی

 این مراحل را تکرار کند. .4

 این تمرین را با هر دو پا انجام دهد. .6

  :3تمرین 

 به آرامی پای خود را به سمت کناری خود حرکت دهد و دوباره به خط میانی برگرداند. .1

زانوی خود را راست نگه دارد و انگشتان رو به  .2

 سقف باشند. 

 این مراحل را تکرار کند.  .3

 دو پا انجام دهد. این تمرین را با هر .4
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 تمرینات در حالت ایستاده :ب(

منظور  .دانجام ده از او بخواهید شما قادر به ایستادن هستبیمار تمرینات زیر را وقتی که 

زمانی است که پزشک به بیمار شما اجازه داده است که وزن خود را روی پای آسیب دیده 

 بگذارد. 

 

 . د" شده انجام ده این تمرینات را فقط با پایی که جراحی" 

 :1تمرین 

 تد.بایس نرده حائل متصل به دیواربا کمک یک صندلی محکم یا به بیمار کمک کنید تا  .1

 

نوک انگشتان پا به سمت جلو باشد و پا را به سمت کناری  .2

 .خود حرکت دهد و با انگشتان پا کف زمین را لمس کند

 پای خود را به سمت خط میانی برگرداند. .3

 ا تکرار کند.این مراحل ر .4

 

 

 :2تمرین 

  بایستد. نرده حائل متصل به دیواربا کمک یک صندلی محکم یا  .1

کمر و پایی که سالم است را راست نگه دارد، پای جراحی  .2

  .شده را به صورت راست به سمت عقب برگرداند

 شماره حفظ کند. 6این وضعیت را تا  .3

 پای خود را به طرف جلو بر گرداند. .4

 ر کند. این مراحل را تکرا .6
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  :3تمرین 

 نرده حائل متصل به دیواربا کمک یک صندلی محکم یا  .1

 .دبایست

زانوی خود را به سمت باال بلند کند مثل زمانی که از پله باال  .2

 می رود.

 شماره حفظ کند. 6این وضعیت را تا  .3

 پای خود را به کف زمین برگرداند. .4

 این مراحل را تکرار کند. .6

 

 

 

  :1تمرین 

 تد.بایس نرده حائل متصل به دیوارمحکم یا کمک یک صندلی  .1

زانوی خود را با بلند کردن پاشنه پا به سمت باال و باسن  .2

 خود، خم کند. ران خود را به سمت جلو حرکت ندهد.

 شماره حفظ کند. 6این وضعیت را تا  .3

 به آرامی پای خود را به سمت کف زمین برگرداند. .4

 این مراحل را تکرار کند. .6

 

 

 الت نشسته:تمرینات در حج(

  تقویت عضالت جلوی ران: 1تمرین 

روی یک صندلی ثابت و محکم بنشیند، یکی از پاها را  .1

 زانوی خود را راست کند.کمک کنید بلند کند و 

 شماره حفظ کند. 6تا  3این حالت را برای  .2

به آرامی پای خود را را به سمت کف زمین پایین بیاورد.  .3

 این مراحل را تکرار کند.
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  تقویت عضالت پشت ران و افزایش انعطاف پذیری پا :2تمرین 

روی یک صندلی ثابت و محکم بنشیند در حالیکه پاها  .1

به آرامی یکی از پاها ، را روی یک سطح صاف قرار داده

 را به سمت عقب تا جایی که ممکن است بکشد.

 شماره حفظ کند. 6تا  3این حالت را برای  .2

 لیه برگرداند.به آرامی پای خود را به وضعیت او .3

 این مراحل را تکرار کند.  .4

 

  تقویت قسمت فوقانی)بازوها و شانه ها( :3تمرین 

روی یک صندلی ثابت و محکم بنشیند در حالیکه پاها  .1

با هر ، به او کمک کنید را روی یک سطح صاف قرار داده

را کمی  شدو دست فشار به سمت باال وارد کند تا خود

 از روی صندلی بلند کند. 

 شماره حفظ کند.  6تا  3این حالت را برای  .2

 را بر روی صندلی پایین بیاورد. شبه آرامی خود .3

 این مراحل را تکرار کند.  .4

 

 های روزانه فصل سوم: انجام فعالیت

 :نشستن

 ،هم چنین به بیمار خود گوشزد مفصل ران بايد باالتر از زانوها قرار گیرد.  هنگام نشستن

فش ك براي برداشتن چیزي از روي زمین و يا بستن بند كفش )ازمثالا  نشود؛ خمکنید که 

 هاي بدون بند استفاده كند(. از نشستن روی صندلی های كوتاه خودداری كند.

 ای باشد که ارتفاع به گونه دنشینبعد از جراحی باید تمام سطوحی که بر روی آن می

 .اشداینچ( باالتر از سطح کشکک زانو ب 2سانتیمتر ) 6نشیمن آن 

 از صندلی یا مبل خیلی  د.های محکم، دارای دسته استفاده کنبرای نشستن از صندلی

 کوتاه استفاده نکند، در صورت لزوم با اضافه کردن ابر یا بالش ارتفاع آن را باالتر آورید. 

  تا جایی که ممکن است پا روی پا نیندازد و فاصله اندکی را بین پاها رعایت کند )پاها

 .ز باشند(مختصری با

  دقیقه یک جا ننشیند بلکه گاهاا از جای خود بلند شده و کمی  46برای مدت بیش از

 .قدم بزند
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 :حمام کردن

 2-6  تواند دوش بگیرد. با دقت محل زخم را با آب و صابون بعد از عمل بیمار شما میروز

ندهد و از به بشوید. سپس به آرامی و به طور مناسب خشک کند. محل زخم را مالش 

کاربردن کرم یا لوسیون روی آن اجتناب کنید. هنگام دوش گرفتن روی چارپایه دوش 

در هفته اول بعد از عمل میتوانید روی زخم بیمار  بنشیند تا از خطر افتادن کاسته شود.

 خود از پانسمان ضد آب استفاده کنید و او را در حمام دادن کمک کنید. 

 نور کافی داشته باشد او مسیر حمام تا اتاق خواب. 

 .کنار حمام نرده هایی قرار دهید که بتواند در صورت نیاز دست خود را به آن بگیرید 

  استفاده کنیدبرای بیمار خود هنگام استحمام از نیمکت یا صندلی. 

  از یک اسفنج دسته بلند برای شستن اندام تحتانی و پشت کمر خود استفاده

 کند.

 هن کنید تا مانع از لیز شدن کف شود.کف پوشی در کف حمام پ 

 

:استفاده از دستشویی  

 ی دستشوی . کناراستفاده کند )توالت فرنگی( بعد از عمل جراحی از توالت با ارتفاع بلند

 .نرده هایی قرار دهید که بتواند در صورت نیاز دست خود را به آن بگیرید.

 ات داشته باشد.توالت آماده باید طوری انتخاب شود که محکم باشد و ثب 

  عجله نکند. برای رفتن به دستشویی برنامه داشته باشد. در صورت لزوم یک لگن

 .قرار دهید بیمار خود در کنار رختخواب

  هفته بعد از جراحی بهتر است از توالت فرنگی استفاده کند. 5تا 

 

ز همدیگر باز باشند.پاها مختصری ا .پا روی پا نیندازید   
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 لباس پوشیدن:

 .لباس گشاد و در اندازه مناسب خودش بپوشد 

 روی لبه تخت یا صندلی بنشیند. برای لباس پوشیدن بر 

  هنگام پوشیدن شلوار اول از سمت پای جراحی شده بپوشد و هنگام درآوردن لباس

 آخر از سمت پای جراحی شده در بیاورد.

  استفاده کند. پاشنه کش بلند کفش باال کشنده جوراب،، ابزار لباس پوشیدناز 

 

 ورزش/اوقات فراغت:

 شرکت دهید مانند خواندن کتاب، صنایع دستی، فعالیت  های آرامبیمار را در فعالیت

 کامپیوتری،پیاده روی کوتاه.

 های تماسی فوتبال، گلف، دوچرخه سواری، از فعالیت های شدیدتر از جمله ورزش

 قایقرانی و دویدن پرهیز کند

  هفته و تا وقتی که پزشک بیمار اجازه نداده، پرهیز  12بیمار از انجام ورزش شدید تا

 .کند

 طرز نشستن بر روی صندلی اتومبیل چگونه است؟

 نشیند ابتدا مطمئن شوید صندلی جلوی اتومبیل کامالا به اگر بر روی صندلی عقب می

نشیند صندلی عقب را تا حد جلو کشیده شده است و اگر بر روی صندلی جلو می

 ممکن به عقب بکشید.

  ت اتومبیل یعنی طرف سرنشین شما مشکل دارد باید از طرف راسبیمار اگر پای راست

یا به اصطالح شاگرد سوار آن شود و اگر پای چپ مشکل دارد باید از طرف چپ اتومبیل 

یعنی طرف راننده سوار شود. به عبارت دیگر سوار شدن بر اتومبیل مانند باال رفتن از 

 .شودپله است و اول پای سالم وارد اتومبیل می

 دا آنجا که ممکن است به صندلی آن نزدیک شودر حالیکه در اتومبیل باز است ت. 

  به طرف صندلی قرار گیرد و آنقدر به عقب برود که پشت ساق  اوطوری بچرخد که پشت

 لبه صندلی اتومبیل را احساس کند. شهای

 یک دست خود را بر روی پشتی صندلی جلو و  داگر بر روی صندلی عقب می نشین

نشیند یک دست اگر بر روی صندلی جلو می دست دیگر را بر صندلی عقب قرار دهد.

 خود را روی صندلی و دست دیگر را  بر روی داشبورد قرار دهد. 

 .(34)تصویر هیچگاه برای حمایت و تکیه دادن در اتومبیل را نگیرد
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  پای سالم را کم کم خم کند تا ، خود را کمی جلوتر قرار داده آسیب دیدهدر حالیکه پای

 پایین آمده و بر روی صندلی بنشیند. ویتنه 

  آسیب دیدهبا کمک پای سالم، خود را بر روی صندلی به عقب بکشد تا جایی که پای 

 .(30)تصویرشما کامالا بر روی صندلی قرار گیردبیمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شما بر روی صندلی قرار گرفت ابتدا کمی به عقب خم بیمار و یا وقتی هر دو زانوی

را وارد  آسیب دیدها کمک هر دو دست خود ابتدا پای سالم سپس پای و سپس ب دشو

اتومبیل کند. دقت کنید که در همه حال باید ران ها در امتداد تنه باشند. پس هر بار یک 

پا را با اندازه یک کف دست داخل آورده و سپس پای دیگر را به همین اندازه به داخل 

 .(49)تصویررار کندمیکشید و اینکار را به طور متناوب تک

 

 

.43تصویر  

.31تصویر  

.03تصویر  
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 رانندگی:

  با پزشک جراح مشورت کنید. تنها زمانی که پزشک وی اجازه رانندگی داد آن را انجام

 دهد.

  روز تا دو ماه بعد از جراحی، زمانی که بیمار تعادل کافی را بدست آورد  46معموالا حدود

 و با صالحدید پزشک امکان پذیر است.

  است مسیرهای طوالنی را رانندگی نکند. اگر بیش از یک ساعت هفته بهتر  5به مدت

 در ماشین بود، پیاده شده و پاها را دراز کند و در اطراف راه برود.

  برای رانندگی کردن بیمار شما باید تقریباا بدون درد باشد، برای راه رفتن وابسته به

العمل کافی وسایل کمک حرکتی نباشد، دامنه حرکتی خوبی داشته باشد و عکس 

 برای مدیریت یک توقف اضطراری را داشته باشد. 

  به یاد داشته باشید که بیمار شما بهتر است یک "تست رانندگی" بدهد و توقف

 اضطراری را در کنار یک راننده با تجربه تمرین کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

.31تصویر  

.49تصویر  
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 بازگشت به کار:

 پشت میزی دارد  دهد بستگی دارد. اگر کاربازگشت به کار به نوع کاری که او انجام می

 ماه صبر کند. 3-4هفته و اگر کارش نیازمند توان فیزیکی باشد باید  5بعد از 

 .در مورد زمان برگشت به کار با پزشک وی مشورت کنید 

 فعالیت جنسی:

ی درمان بهبودی پس از جراحی باید از فعالیت جنسی پرهیز هفته در دوره 5-4بیمار به مدت 

 و نگرانی در این مورد با تیم سالمت مشورت کنید. کند. در صورت داشتن سؤال

 طرز درست خوابیدن:

 :و در منزل پوزیشن در تخت بعد از جراحی

هفته اول  5هنگام خواب تا  .ساعت تغییر وضعیت بدهد 4تا  2باید هر  زمانی که در تخت هست

د ه پشت بخوابب کنیدکمک بیمار با یک بالش به بر روی پای عمل شده و یا روی شکم نخوابد. 

 . یا به سمت سالم

 

 خوابیده به پشت:

  یک بالش نازک را به درازا زیر پای عمل شده برای راحتی

و قرار دادن پاشنه پا به سمت خارج تخت  بیمار خود بیشتر

 .(41)تصویربکار ببرید

  خوابیدن به یک سمت:

 2-1  .بالش را به درازا بین پاها قرار دهید 

  قرار دهید.یک بالش زیر قوزک پا  

 .بالش ها پشت سر هم قرار بگیرند 
 

 

. وضعیت خوابیده به 41تصویر

 پشت
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 (42)تصویراز خوابیدن روی سمت جراحی شده اجتناب کند . 

 

 

 

 

 

 

 

کند. در ابتدا ممکن است در به خواب رفتن مشکل شما کمک میبیمار خواب به بهبودی *

 داشته باشد وقتی به خانه می روید نکات زیر کمک کننده است:

 چرت زدن های روزانه را محدود کند.در روز از خواب بیدار شوهای یکسان هدر زمان . 

 کافئین در چای، قهوه، کاکائو، نوشیدنی های شکالتی،  عدم مصرف کافئین بعد از ناهار(

های گازدار کوالدار یا بدون کوال، شیر شکالتی و .... وجود دارد که بیمار شما نوشیدنی

 ه کند(.در دوره ی بهبودی نباید از آنها استفاد

   ساعت قبل از زمان خواب نخورد. 3وعده غذایی سنگین 

  شما باید تهویه خوبی داشته باشد . آرام و تاریک باشد.بیمار اتاق خواب 

 شوند. زمین خوردنتواند باعث شود. می های خواب آور توصیه نمیقرص 

 صحبت کنید. معالجت خواب ادامه پیدا کرد با پزشک الاگر مشک 

 

 

 های ایمنی بیماردستورالعملفصل چهارم : 

 جلوگیری از زمین خوردن:

  خانه بیمار خود را امن کنید: برای جلوگیری از افتادن در خانه وسایل و اشیایی که باعث

ها را ها و مجلهروزنامه های برقی،شوند بیمار سر بخورد مانند مبلمان، کابلمی

و از روشنایی  بردارید را خورندسر میهایی که قالیچه ،هامخصوصاا از راهروها و راه پله

 بویژه در شب استفاده کنید.

 های مناسب بدون سرخوردگی: بیمار باید از پوشیدن کفش پاشنه بلند پوشیدن کفش

شود اجتناب کند. راه رفتن به اطراف با پاهای برهنه یا یا کف لغزنده منجر به افتادن می

 فزایش دهد.تواند خطر افتادن را اتنها با جوراب می

 

. وضعیت خوابیده به پلو42تصویر  
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 هایی مثل پیاده روی، شنا، تای چی )یک هنر بیمار را تشویق کنید تا ورزش کند: ورزش

 رزمی چینی که شامل حرکات مالیم است( برای بیمار شما مناسب هستند.

 های ویتامین دی و کلسیم بر اساس دستور پزشک معالج خود مصرف کند: چون مکمل

ها به راحتی شود و از اینکه استخوانا میهمنجر به قوی شدن عضالت و استخوان

تواند در صورت نیاز برای بیمارتان کنند. پزشک معالج میشکسته شوند جلوگیری می

 تجویز کند. 

  بیمار از عصا و واکر حمایت کننده و محکم استفاده کند: مطمئن باشید که این وسیله

 د. تواند از آن استفاده کنبرای بیمار شما مناسب است و می

 .اگر بیمار شما افتاد به پزشک مراجعه کنید، حتی اگر آسیب جدی ندیده باشد 

 

 یمنی محیط منزل:ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کندهای کوچک و توجه به جزئیات، بازگشت به روند عادی زندگی روزمره را آسان میآمادگی

ا ی خود رساده خانهتوانید با چند تغییر این کار نیازی به تعمیرات اساسی خانه ندارد. شما می

 در برابر زمین خوردن ایمن کنید.

در دو طرف پله ها نرده 

 های محکم نصب کنید.

ریخت و پاش ها مثل سیم های 

برق، قالیچه لغزنده، روزنامه را 

 از کف اتاق بردارید.

  خواب تخت بردن االب

  با کردن تنظیم برای

.مناسب ارتفاع  

صندلی محکم، با ارتفاع بلند و 

دارای دسته استفاده کنید و موقع 

 لباس پوشیدن روی آن بنشینید.

محیط منزل دارای 

روشنایی کافی باشد. 

 چراغ شب استفاده کنید.

این نوع طراحی منزل را برای آماده کردن 

 خانه بیمار خود بکار ببرید.
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 ترین راه برای جلوگیری از افتادن این است که راحت :ها را جمع کنیدریخت و پاش

ها را ها و مجلهها از جمله روزنامهی ریخت و پاشخانه را تمیز و مرتب نگه دارید. همه

 .ها برداریداز راهروها و راه پله اا مخصوص

 

 ها و راهروها را به دنبال اشیایی مانند ی اتاقهمه: وردن را از بین ببریدخطر سرخ

های از جا درآمده جستجو هایی که سر می خورند، یا پارکتهای لغزنده، قالیچهفرش

ثرتری از زمین خوردن ؤها را تعمیر یا تعویض کنید یا بردارید تا به طور مکنید. بعد آن

 .جلوگیری شود

 

 های معیوب تعمیر کرد که نور کافی روی پله باشد تا خوب دیده شود. پله باید دقت : پله

شوند. چیزی روی پله باقی گذاشته نشود. فرش یا قالیچه روی پله گذاشته نشود. 

 .دستگیره در تمام طول پله گذاشته شود

 

 کف اتاق اشیاء پراکنده نباشد. یک چراغ کنار پاتختی باشد. در شب یک  : اتاق خواب

تختخواب شما باید  .مسیر بین اتاق خواب و سرویس بهداشتی را روشن نگه داردچراغ 

 به آسانی قابل دسترس باشد و برای نشستن یک ارتفاع مناسب و راحت داشته باشد.

 

 با واکر یا عصای زیر بغل )البالی آن بیمار بتواند مبلمان را طوری بچینید که  : شیمنن

ای هچسب ای فرش را باید باهی زمین نیفتد. کنارهها( حرکت کند. سیم برق یا تلفن رو

 .های ناپایدار نباید قرار گرفتدو طرفه به کف محکم کرد. روی صندلی یا پایه

 

 در آشپزخانه اشیایی را که مستمراا از  .کف آشپزخانه نباید خیس باشد : آشپزخانه

( در ارتفاع قابل ها و ظروفها و تابه)به طور مثال قابلمه کند راآنها استفاده می

ای ههای پایین قرار بدهید. خردهاقالم سنگین را در قفسهبچینید.  برای بیمار دسترسی

 غذا را از روی کف آشپزخانه فوراا پاک کنید.

 

 در کنار وان کفی پالستیک با سطح زبر گذاشته شود تا موقع ورود یا خروج از  : حمام

های مخصوصی که سطح زبر دارند از چسبکف وان یا زیر دوش  وان فرد لیز نخورد. در

 .استفاده شود. روی دیوار کنار وان دستگیره گذاشته شود
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 :احتماالا   ...تواند تنها یک بار اتفاق بیفتد... می عجله داشت اواگر تلفن زنگ زد و  تلفن

ممکن است تلفن منزل در وسط هال باشد. خریدن یک تلفن بی سیم را از قلم نیندازید. 

 .های طوالنی نجات دهدتواند بیمار شما را از طی کردن عجوالنه مسافتمر میاین ا

 

  ًمثل تلفن، کنترل تلویزیون، عینک کنداز آن ها استفاده می بیمار اشیایی که غالبا( ،

ها و داروها( را جایی قرار دهید که به آسانی به آن دخوانپارچ و لیوان، مطالبی که می

ری که برای دسترسی به آن ها مجبور نباشد بلند یا خم دسترسی داشته باشد به طو

 د.شو

 

  که سفت بوده کف آن ازحد متوسط باالتر باشد.  بگیریدبرای بیمار یک صندلی خوب

. صندلی دارای تر استتر و راحتهای کوتاه و نرم ایمناین نوع صندلی نسبت به صندلی

 دسته باشد.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تر انجامهای روزانه را آسانتر و ایمنیتکند تا فعالبیمار شما کمک می این تجهیزات به

 دهد.

 

 

نصب نرده کنار آن توالت فرنگی /   

 صندلی حمام/ نصب نرده کنار آن

 وسیله باال کشنده جوراب/ لباس

 سایر تجهیزات:

 عصای زیر بغل

 واکر

 نرده های کنار تخت

 پاشنه کش بلند کفش و....



 

54 

 

  :ید از قبل برای مراقبت تهیه شوندوسایل کمکی مورد نیاز که با

 ،باالکشنده جوراب شلواری  باال کشنده جوراب،باال کشنده لباس، ابزار لباس پوشیدن 

 پاشنه کش بلند کفش 

  صندلی حمام، قالب دوش، حصیر زیر دوش، نشیمنگاه بلند توالت،صندلی مکمل توالت 

  سبد خرید 

 ،شو ها، صندلی تادستگیرهافزایش سطوح نشیمن 

 کفی جلوگیری کننده از لغزش در حمام 

 دستگیره دسته بلند برای برداشتن اشیاء از روی زمین 

  عصا برای راه رفتن، واکر 

 های مخصوص نشیمنگاه بالش 

 های چند گانه های برق طوالنی با دوشاخهسیم 

  نگهداری یک تشک یدکی در کنار تخت 
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 فصل پنجم : کنترل درد

 کانتریک مفصل ران :درد در شکستگی اینترترو

ها درد شدیدی است که در اطراف مفصل ران و یا در کشاله مهمترین عالمت این شکستگی

-شود. آسیب بافت نرم و گرفتگی عضالت در ایجاد درد سهیم هستند. بیران احساس می

شود که بیمار در نقاط تحت فشار احساس ناراحتی کند. حرکت قطعات حرکتی باعث می

شود. بنابراین پای آسیب اک است و با حرکت آنها گرفتگی عضالنی ایجاد میشکستگی دردن

ها یا بالش جابجا کنید و بیمار را در وضعیتی با راحتی دیده بیمار را به آرامی و با حمایت دست

هد. دعملکردی بهتر قرار دهید اینکار فشار را بر سیستم عضالنی اسکلتی کاهش میبیشتر و 

و از طریق توصیف خصوصیات و   19تا  9ی است و با بررسی مقیاس درد از درد یک عالمت ذهن

بعد از چند روز تا چند  درد شکستگی معموالا . (43)تصویر گیردمحل آن مورد ارزیابی قرار می

هفته بعد از شروع درمان از بین میرود. از بین رفتن درد به هیچ وجه نشانه بهبودی شکستگی 

از بین رفتن درد فکر کند که شکستگی بهبود یافته و شروع به فعالیتهای نیست و بیمار نباید با 

 .بدنی مانند قبل از شکستگی کند. این کار ممکن است موجب جابجایی قطعات شود

 مدیریت درد در منزل:

شما داروهای ضد درد تجویز شود تا در خانه استفاده کنید. با وجود این بیمار ممکن است برای 

داروها را به موقع بخورد. در صورتی که داروها باعث تسکین  .ی درد طبیعی استداروها، مقدار

 اطالع دهید.  معالجنشدند به پزشک او درد 

 شود. بر اساس مقیاس درد( اغلب استامینوفن تجویز می 1-4های خفیف تا متوسط )نمرهدرد-

درد ار در مورد داروی ضدبر اساس مقیاس درد( : با پزشک معالج بیم 6-19دردهای شدیدتر)نمره-

 مناسب مشورت کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

از بیمار خود 

بخواهید تا با 

دست گذاشتن 

روی این صورت 

ها شدت درد 

خود را به شما 

بگوید و بر 

اساس آن به 

ار داروهای مبی

 ضد درد بدهید.

.است شماره گذاری شده 9-19درد از  خط کشاین .43تصویر  
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 کاهش درد:های روش

 استراحت كند. شهايای داشته باشد و حتماا بین فعالیتاستراحت دورهبیمار باید 

هاي را مشغول نگه داريد و از روش او، سعي كنید فكر کندمیمادامي كه در تخت استراحت 

از طريق نماز، ذكر صلوات و دعا، مطالعه، تماشای تلويزيون،  آرام سازي استفاده كنید؛ مثال

 های آرام سازی.گوش دادن به راديو، صحبت با دوستان و ساير روش

توانید از داروهای مسكن طبق نظر پزشك معالج می

 استفاده كنید.برای او 

آرام در بستر دراز بكشد و حتي در  بیمارتان سعي كنید

مورد و شديد مفصل عمل شده، صورت درد از حركات بي 

 اجتناب كند.

-های ضدقبل از اینکه درد غیر قابل تحمل شود از روش

 استفاده کنید.برای او درد 

بیمار را در وضعیتی با راحتی بیشتر و عملکردی بهتر قرار دهید. هنگام تغییر وضعیت به او کمک 

 کنید.

دقیقه قبل از ورزش مصرف  39ضد درد  اگر انجام ورزش برای بیمار شما دردناک است، داروهای

 کند.

تواند درد او را تسکین دهد و برای کاهش تورم )ایجاد تورم ناگهانی( کیسه یک دوش آب گرم می

دقیقه قرار بدهید. ولی برای تورمی که  16یخی را در حوله پیچانده و روی مفصل ران به مدت 

 کنید.از قبل وجود داشته کیسه آب گرم بهتر است استفاده 

 

 توجه:

افزایش درد در ناحیه مفصل ران معموالا به این معنی است که سطح فعالیتی بیمار شما افزایش 

 یافته است.

 

 چگونه با عوارض داروهای ضد درد برخورد کنید:

 .شایع ترین عوارض داروهای ضد درد یبوست، گیجی و خواب آلودگی است 
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 یبوست:

لیه بیماران دچار شکستگی مفصل ران در نظر گرفته پیشگیری از یبوست باید در مدیریت او

کاهش فیبر ، ، عدم تحرککم آبی بدندردهای اپیوئیدی حتی در دوز کم، شود. استفاده از ضد

)فیبر در میوه و سبزیجات تازه مانند سیب، پرتقال، هویچ، سبزی خوردن، کرفس،  در رژیم غذایی

سر، نان سبوس دار مانند نان سنگک، انجیر خشک، در انواع حبوبات مانند لوبیا، عدس، در جو دو

 تواند منجر به یبوست شود.  می پسته، بادام، زیتون سیاه و ... وجود دارد(

 های آن:نشانه

احساس درد و ناراحتی ، مدفوع سخت ،زور زدن برای دفع روده، سه روز بدون عمل دفع روده ای

 تهوع استفراغ یا کاهش اشتها، معده

 این بیماران باید در نظر گرفته شود: نکات زیر در 

 هر چه بیشتر بیمار باید تحرک داشته باشد. .1

 مصرف کند. لیوان در شبانه روز 4-19 مایعات بیمار را تشویق کنید .2

 که در برنج قهوای، غالت کاملبیمار خود افزایش دهید. فیبر شامل  در رژیم غذایی را فیبر .3

ان سبوس دار مثل نان سنگک، نان جو  وجود جوی دو سر، ذرت بو داده، سبوس گندم، ن

مانند کاهو، خیار، انواع آلو، هندوانه،  سبزیجات تازه و میوه جات تازهچنین دارد و هم

-انجیر، هلو، سیب، پرتقال، توت فرنگی، هویچ، کرفس، کلم بروکلی، اسفناج و ... می

 باشد. 

 شوند پرهیز کند. از خوردن موز، انار که موجب یبوست می .4

 های نباتی جامد و مایع در غذای بیمار خود استفاده کنید.از روغن زیتون به جای روغن .6

استفاده  طبق دستور پزشک در صورت نیاز مسهل برای تحریک بازگشت دفع روده ای .5

 شود.می
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 :( دلیریومگیجی و سردرگمی )

 پس از عمل، درد ،دردبعد از عمل به دالیل بسیاری از جمله داروهای تسکین دهنده گیجی 

، ستیبو ، تب، خونریزی،عفونتتغییرات هورمونی بیمار به دنبال استرس ناشی از شکستگی، 

 افتد. یا عوامل بیهوشی اتفاق می تغذیه نامناسب

 های آن :نشانه

،  احساس غیر معمول های بی ربط از بین رفتن تمرکز بیمار و زدن حرفگیجی و سردرگمی، 

عدم هوشیاری  ،بی توجهی ،ممکن است بیمار فراموشی چنینهم ا آشفتگیخواب آلودگی و ی

شناسند و کارهایی به دور یا ترس را نشان دهد. گاهی دوستان نزدیک و خانواده خود را نمی

 انجامد.در اغلب موارد این بیماری کمتر از یک هفته به طول میدهند. از شخصیت خود انجام می

 پیشگیری از آن:

 .به اندازه کافی بخوابد باید شب هربیمار  .1

 اجتناب کند. مصرف الکل از .2

 .زمان و شخص آگاه کنید ،به طور منظم او را به مکان .3

 داشته باشد.با دیگران هم صحبت و معاشرت  .4

تواند تعامل با محیط را افزایش می .وسایل کمکی سمعک و عینک در دسترس باشند .6

 اه تر می کند. دهد. حضور اعضای خانواده این دوره را کوت

 باید صورت بگیرد. یبوست و عفونت ،دردو درمان مایعات ، ایبرآورده شدن نیازهای تغذیه .5

 در صورت ادامه یافتن عالئم این بیماری با پزشک معالج وی تماس بگیرید. .2

 

 خواب آلودگی:

 سعی کنید از مقادیر کم داروهای ضد درد برای بیمار خود استفاده کنید. .1

 به بیمار کمک کنید. هنگام برخاستن .2

 

 تماس بگیرید: معالجهای زیر با پزشک در صورت وجود نشانه

 افزایش درد یا درد شدید در مفصل ران .1

 مقدار زیادی ورم در مفصل ران یا ساق پا .2

 قرمزی و خروج ترشحات از ناحیه برش جراحی .3

 F°199(C° 3483 ) تب باالی .4

 کوتاهی تنفس ، درد قفسه سینه و سرگیجه .6
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: نحوه مراقبت از زخمفصل ششم  

 مراقبت از زخم:

 محل برش جراحی را خشك و تمیز نگهداريد.

از زخم جراحي مراقبت كنید. پانسمان محل زخم بايد بطور مرتب و به روش كامالا استريل تعويض 

 شود. 

 عمل كنید. معالجدر مورد نحوه تعويض پانسمان و دفعات آن طبق نظر پزشك 

 مصرف نمائید. برای بیمار خود ا بطور كامل آنتي بیوتیك تجويز شده ر

 شود.روز بعد از عمل جراحی و يا طبق نظر پزشک جراح، بخیه ها كشیده می 19-14معموالا 

 

 

 

 

 در صورت مشاهده عالئم زیر، هرچه سریع تر پزشك معالج را مطلع سازید:

 ركي از های عفونت شامل قرمزي، تورم در محل برش جراحي، خروج ترشحات چنشانه

 ، افزايش درد.درجه سانتی گراد 3486باالی  زخم، بوي بد از زخم يا پانسمان، تب

 

 

 

 

 پشت ساق  و تورم درد شديدعالئمی مانند هاي عمقي پا )لخته شدن خون در سیاهرگ

، گرم بودن عضالت پشت ساق پا در لمس، تغییر رنگ پوست در یک پا، رنگ پوست پا

درد شدید در پشت ساق پا وقتی کف پا را به سمت  ممکن است سفید یا آبی شود،

 ( کشیدباال می

 ( های ساق پا ایجاد شده خود را از طریق ای که در سیاهرگوقتی لختهآمبولی ريوی

تواند باعث تنگی  میکه ( شودجریان خون به ریه برساند به آن آمبولی ریوی گفته می

 و خلط خونی شود. ، خس خس سینه، سرفهدرد قفسه سینه ،نفس ناگهانی
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  درد شدید لگن، تورم، بی حرکتی در پای جراحی شده، کوتاه شدن اندام تحتانی مبتال

یا چرخش غیرطبیعی پا به سمت خارج، ایجاد مشکل در تحمل کردن وزن همگی از 

-عالئم بد جوش خوردن یا جوش نخوردن شکستگی و جابه جا شدن پیچ و پالک می

 باشند. 

 توجه: 

داشتن  ماه( باقی بماند. 3بیمار شما ممکن است برای مدت طوالنی )تا  تورم در پای

می تواند به های استراحت در بستر همراه با باال بردن پاها چند ساعت در روز دوره

کنترل این تورم در پاها کمک کند )میتوانید بالشی را زیر پاهای بیمار خود قرار دهید تا پاها باالتر 

 ار بگیرد(.از سطح قلب بیمار قر

 عوامل خطر اصلی در بروز این عوارض شامل:

استراحت طوالنی مدت در بستر، سیگار کشیدن، تغذیه نامناسب، انجام ندادن تمرینات  

ورزشی مچ پا، عدم تحرک، عدم مصرف داروهای تجویزی طبق دستور پزشک، انجام ندادن 

ای تهویه ریوی، عدم استفاده پانسمان به روش استریل، انجام ندادن تنفس عمیق و سرفه بر

از وسایل کمک حرکتی به طرز درست، وزن گذاشتن بر روی پای آسیب دیده پیش از موعد 

 باشد.مقرر، پوکی استخوان و ... می

 نکات مربوط به مراقبت از زخم جراحی:

 ها از بروز عفونت جلوگیری کنید. اگر عفونتی رخ داد نیازمند درمان با شستشوی دست

عفونت  هایباشد بنابراین بالفاصله با دکتر خود تماس بگیرید. نشانهتویکی میآنتی بی

 باشد. شامل تب، نشت مایع سفید مایل به سبز یا زرد رنگ از محل زخم می

  ،یا خروج ترشحات بررسی کنید.  حساسیتمحل برش جراحی را روزانه از نظر قرمزی 

  تا زمانی که  وان حمام، استخرهای شنا( )وان آب داغ، خود در آببیمار از خیساندن زخم

 دکتر شما اجازه نداده است، خودداری کنید.

 شود حتماا آن را عوض کنید. برای تعویض گاز ابتدا  در مواردی که گاز خیس یا کثیف می

یعنی  هایتان را بشویید، گاز را به دقت بردارید، زخم را با ماده ضد عفونی کنندهدست

ا در ر بتادین یا سرم نرمال سالین قابل شستشوآغشته به  یا گاز بهتمیز کنید )پن بتادین

یک جهت روی زخم بکشید و از حرکت رفت و برگشتی روی آن اجتناب کنید(. سپس به 

همین طریق با پنبه تمیز و خشک موضع را خشک نمایید. زخم را چک کنید که عالمت 

 .انسمان کنیدعفونت روی آن نباشد سپس دوباره آن را با گاز جدید پ
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 فصل هفتم: داروهای مصرفی

 داروها:توجه در مورد مصرف 

شما داروهای ضدانعقاد خوراكي مثل وارفارين، آسپرين يا داروي  بیمار در منزل ممكن است برای

داروهایی که در خانه باید مصرف کند می توانند شامل قرص های ضد سایر تزريقي تجويز شود. 

به عوارض دارويي توجه كنید و در .وهای مسهل و ضد تهوع باشنددار درد مخدر و غیر مخدر،

بیمار را تشویق کنید و مراقب باشید که در تماس باشید.  معالجصورت پیدايش آن ها با پزشك 

همه و  دارو هاي خود را به موقع مصرف كند و خودسرانه میزان آن را كم، زياد و يا قطع نكند

 مصرف کند. داروها را مطابق با دستور پزشک 

 ها:آنتی بیوتیک

شود تا احتمال عفونت تزریقی داده می بیوتیکآنتی در چند روز اول بعد از عمل جراحی، به بیمار

خوراکی بعد از عمل جراحی کاهش پیدا کند. ممکن است پزشک معالج داروهای آنتی بیوتیک 

تجویز کند تا وی بعد از مرخص شدن از بیمارستان تا مدتی از آنها در منزل شما برای بیمار 

 .استفاده کند

آنتی بیوتیک های تجویز شده از طرف پزشک معالج باید در فاصله زمانی معین طبق 

دستور مصرف گردد . بدون دستور پزشک این داروها را قطع نکند و از مصرف 

 و خودداری کند.خودسرانه دار

 شوند.بهتر است آنتی بیوتیک ها همراه با آب فراوان مصرف 

چون  .ها بهتر است با شیر، آبمیوه، چای و نوشابه مصرف نشوندبیوتیکبیشتر آنتی 

 اثر گذاری این داروها را کاهش می دهند.

 داروهای رقیق کننده خون )ضد انعقادها( :

است که میتواند  لخته شدن خون در سیاهرگ های عمقی ساق یکی از عوارض شکستگی ها

شود تا از لخته شدن خون در بعد از جراحی به بیمار داروهایی داده می .بسیار خطرناک باشد

از جراحی هم ادامه  پاها جلوگیری شود. استفاده از این داروها ممکن است تا چند هفته بعد

 .پیدا کند

شود شامل هپارین، وارفارین، انوکساپارین، آسپرین، که به این منظور استفاده می داروهایی

 4-5.معموالا ضد انعقادها را های مخصوص می باشدوسایل پنوماتیک فشارنده متناوب و جوراب

 کنند.هفته بعد از جراحی بسته به شرایط بیمار توصیه می

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1036
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1091
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1091
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 های خون ممکن است عوارضی را به همراه داشته باشند، مانند:ز رقیق کنندهبرخی ا

 لثه از بینی و  خونریزی 

 کبودی بدون علت 

 گیجی 

 خونریزی عادت ماهیانه بیشتر از حد طبیعی 

 های بریدگیخونریزی طوالنی از محل 

 ادرار یا مدفوع تیره یا قرمز 

 تب و لرز 

 تهوع و استفراغ 

 زخم گلو 

  : زم هنگام مصرف ضد انعقادها بعد از ترخیصهای المراقبت

 آسیب وی که ممکن است به  ی بدنی خطرناکیهاو دیگر فعالیت ی شدیدهااز ورزش

تر هستند هایی که ایمنوارد کند، پرهیز کند؛ به جای آن پیاده روی، شنا و دیگر ورزش

 را انتخاب کند.

  را مصرف کند. برخی از داروهای  خودهر روز در یک زمان مشخص داروهای کمک کنید تا

 دهند. رقیق کننده خون، اگر درست مصرف نشوند، تاثیر خود را از دست می

  فراموش کردید، در اولین فرصت بعد از اینکه برای بیمار خود هنگامی که مصرف دارویی را

 و هیچ گاه مصرف آن را قطع نکنید.  به بیمار بدهیدآن را  یادتان آمد،

  قرار است برای بیمار  چه با نسخه و چه بدون نسخه هر داروی جدیدی راقبل از اینکه

ها و داروها حتی برخی ویتامین .، با پزشک یا داروساز مشورت کنیدمصرف کنید خود

های خون تاثیر گذاشته یا عوارض جانبی به توانند بر فرآیند تاثیر برخی از رقیق کنندهمی

که در آن ) اگر از یک مسکن یا داروی سرماخوردگیهمراه داشته باشند. به عنوان مثال 

 یابد.کنید، خطر خونریزی افزایش میاستفاده می ( در کنار این داروهاآسپرین دارد

 کند حتما یک دستکش هنگامی که از چاقو، قیچی باغبانی یا وسایل تیز استفاده می

ش که جایی از بدن محافظ بپوشد. از یک دستگاه اصالح الکتریکی استفاده کند؛ هنگامی

زخمی شد، روی آن را فشار دهید تا خونریزی متوقف شود. اگر با این کار خونریزی 

 های پزشکی باشید.متوقف نشد، به دنبال کمک

  از انجام تزریقات عضالنی و زیرجلدی تا حد امکان برای بیمار اجتناب شود و در صورت نیاز

 دهید. دقیقه فشار 19به تزریقات محل آن را به مدت 
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  مصرف ، از کنداستفاده می )مثل وارفارین( شما از داروهای رقیق کننده خونبیمار اگر

شامل  (Kکا ) . غذاهای محتوی ویتامین( اجتناب کنیدK) کا ویتامین منابع غذایی

 کاهو،، بز، اسفناج، شلغم، گل کلم، کلم پیچ، مارچوبهسبزیجات برگ سبز، چای س

 .باشدروغن کانوال و روغن سویا می ماهی، جگر،

 مورد آزمایش قرار  ویباید به طور منظم خون  دکنهنگامی که از این داروها استفاده می

بگیرد تا سرعت لخته شدن خون، مشخص شود. نتیجه این آزمایش به پزشک کمک 

ارو را تنظیم کند. به این معنی که یا دوز داروی مصرفی را تغییر دهد و کند که دوز دمی

بنابراین آزمایشات خون طبق  یا در صورت موثرنبودن، داروی مصرفی شما را عوض کند.

 دستور پزشک به طور منظم انجام دهد.

 در طول معاینات دندان پزشکی به  .از مسواک نرم و نخ دندان های مومی استفاده کند

و همچنین ممکن است برای انجام اعمال جراحی دندان به  دقبت بیشتری احتیاج دارمرا

 .دداروهای کاهش دهنده خونریزی نیاز داشته باش

  .در نتیجه حتماا دندانپزشک را از داروهای مورد استفاده  آگاه کنید 

 

  

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=191719
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 (  :11)تصویر داروی رقیق کننده خون، یک آموزش نحوه تزریق انوکساپارین

داروی رقیق کننده  پارینانوکسا

خونی است که پزشک معالج 

ممکن است آنرا برای شما تجویز 

 کند:

بصورت تزریق زیرجلدی است به 

این معنی که دارو در چربی زیر 

-می پوست و نه در عضله تزریق

آمپول هایی  شود. این دارو بصورت

که قبال از دارو پر شده است عرضه 

 .شودمی

 

هداری بهترین شرایط نگ

این است که سرنگ  انوکساپارین

آن در محلی مطمئن در دمای اتاق 

درجه سانتیگراد دور از نور و 26

 .رطوبت نگهداری شود

 

محلی را که باید تزریق را در آنجا 

و پنبه  انجام دهید مشخص کنید

 آغشته به الکل را روی آن بمالید.

تواند در نقاطی روی این محل می

ران به  شکم یا یک سوم میانی

-باشد. از قبل محل سمت خارج

توانید تزریق کنید هایی را که می

 .با پزشک یا پرستار هماهنگ کنید

نباید تزریق را در نزدیکی محل 

جراحی انجام دهید. اگر قسمتی 

از پوست به علت جای زخم قبلی، 

سفت شده است تزریق باید 

حداقل سه سانتیمتر از آن دور 

 محل باشد و مراقب باشید که

سانتیمتر با ناف   6 حداقل تزریق

 .فاصله داشته باشد

 

 

پوست را بین انگشتان شست و 

تا یک چین پوستی  نشانه بگیرید

تمام طول سوزن را به . ایجاد شود

صورت عمودی در چین پوست وارد 

دارو را بصورت آهسته تزریق . کنید

نمایید. و چین پوستی را در طول 

ز پایان پس ا .تزریق رها نکنید

تزریق سوزن را از بدن خارج کرده 

سپس چین پوستی را آهسته رها 

 .کنید

ز ماساژ دادن محل تزریق ا 

چون میتواند  .خودداری کنید

پوست ناحیه کبودی موجب 

 شود.تزریق 

 های قبل از هر تزریق محل تزریق

مانند  قبلی را برای وجود عالئمی

تغییر رنگ  ،قرمزی، درد، گرما، تورم

هر روز . یا ترشح بازبینی کنید و

باید محل تزریق عوض شود. اگر 

امروز تزریق در طرف راست شکم 

یا ران است روز بعد در طرف چپ 

 شود. شکم یا پای چپ انجام 

 ن.نحوه تزریق انوکساپاری44تصویر
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 فصل هشتم:

 

 های درمانی:پیگیری مراقبت

  باید همراه بیمار خود به کلینیک پزشک  هفته بعد از ترخیص از بیمارستان، 2-5معموالا

 جراح مراجعه کنید. 

 ی راه رفتن وی، میزان تعادل، میزان درد، پزشک وضعیت بیمار را از طریق بررسی نحوه

-کند و مداخالت مناسب، درمانی و فعالیتهای مورد نیاز تعیین میآزمایشات و عکس برداری

های مراجعه کند و سایر زمانرت نیاز دارو تجویز میگوید و در صوهای جدید را به بیمار شما می

 کند.به کلینیک را با شما هماهنگ می)در فواصل ماهانه(  مجدد

 شوند. اینکار را جراح روز بعد از عمل برداشته می 19-14های محل برش جراحی بخیه

 دهد.انجام می

 ری تان نیاز به جلسات بیشتدر صورتیکه بعد از ترخیص از بیمارستان از نظر فیزیوتراپ بیمار

 کند.داشته باشد، برنامه فیزیوتراپی را با شما هماهنگ می

 استئوپروز )پوکی استخوان( :

همه بیماران مبتال به شکستگی مفصل ران به خصوص از نوع اینترتروکانتریک معموالا همراه با 

د مگر اینکه منع شونهای کلسیم و ویتامین دی از بیمارستان ترخیص میتجویز مصرف مکمل

 مصرف خاصی برای بیمار شما وجود داشته باشد. 

سطح پایین کلسیم و ویتامین دی، این بیماران را در معرض خطر کاهش توده عضالنی و در 

دهد. در نتیجه برای جلوگیری از شکستگی نتیجه احتمال بیشتر خطر بروز شکستگی قرار می

 ا جهت غربالگیری پوکی استخوان نزد پزشک معالج ببرید. ثانویه در این بیماران باید بیمار خود ر

 تعریف:

های بدن کاهش استخواناستئوپروز یا پوکی استخوان بیماری است که در آن تراکم و قدرت 

ابد. معموالٌ بیماری بتدریج یها افزایش میاستخوان شکستگییافته و بدنبال آن احتمال 

 .یدآدهد تا وقتی که شکستگی بوجود میکند و هیچ عالمتی از خود بروز نمیپیشرفت می

در بیمارانی که تجربه شکستگی مفصل ران داشتند، جهت  پوکی استخوانغربالگری 

 سنجش تراکم استخوانامروزه برای های آینده آنان بسیار مهم است. از شکستگیجلوگیری 

شود.  استفاده می )روش دگزا( گیری جذبی اشعه ایکس با انرژی دوگانهاندازه بیشتر از روش

های پایینی از اشعه قیقه طول میکشد بیمار در معرض دوزد 6-16در این روش که انجام آن حدود 

 .گیردایکس قرار می

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1332
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1332
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/10
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/10
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1953
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1953
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 عالئم و نشانه ها:

 خمیدگی ستون فقرات 

 کوتاه شدن قد 

 کمر درد 

 های مکررشکستگی 

 کاهش یافتن تراکم استخوانی 

 چه کسی باید تست تراکم استخوان بدهد؟

  سال 56همه زنان یائسه زیر 

 ل سا 56 همه زنان مسن تر از 

  سال 29همه مردان باالی 

 کورتیکواستروئید )داروهایی که برای کاهش التهاب  مصرف طوالنی مدت داروهای

 شوند(.استفاده می

 ر تهای عادی، مانند سقوط از ارتفاع ایستاده یا پاییناستخوان شکسته ناشی از فعالیت

 ) شکستگی (

 التهاب و درد مفاصل( بیماری آرتریت روماتوئید( 

 کیلوگرم 62تر از وزن کم 

 و غنی از فسفر دیو ث  رژیم با میزان پایین ویتامین 

 پیشگیری و درمان استئوپروزیس:

 دقیقه در روز( 39)حداقل  افزایش ورزش کردن 

 دی ورزش کردن در معرض نور آفتاب جهت افزایش ویتامین 

 اسب پرهیز از ورزش هایی که میزان شکستگی را افزایش می دهد)پیاده روی و شنا من

 هستند(.

  پروتئین و ویتامین –مصرف رژیم غذایی مناسب غنی از کلسیم  

  غذاهای غنی از کلسیم:شیر، ماست، پنیر، ماهی آزاد، ساردین و سبزیجات تیره و

شامل شیرهای غنی شده، جگر، کره، تخم مرغ، شیر، گوشت و ...  دیمنابع ویتامین 

 باشد.می

 زه کافی از غذا دریافت نمی کند طبق دستور اگر به اندا دی قرص کلسیم و ویتامین

 پزشک.

 کافئین در قهوه و چای وجود دارد(. اجتناب از سیگار و الکل و مصرف کافئین( 
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  داشت دریافت داروها طبق دستور و مالقات  پوکی استخواندر صورتی که بیمار شما

 معالج. مکرر با پزشک

 

  "و  کلسیمادیر کافی ترین درمان پوکی استخوان استفاده از مقاساسی

 ."است ویتامین دی

 

 های دارویی کلسیم و ویتامینتمام بیماران مبتال به پوکی استخوان باید مکمل 

از یک داروی  د. همراه با این دو مکمل، پزشک معالج معموالً دی دریافت کنن

 .کندضد پوکی استخوان هم استفاده می

 

  هفته پس از آسیب  2-12توجه: درمان پوکی استخوان باید در عرض

 شکستگی مفصل ران در بیمار شما تحت نظر پزشک معالج شروع شود.

 

 فسفونات وان به نام بیسپزشک معالج از داروهای افزایش دهنده تراکم استخ

-ممکن است تجویز کند که خطر شکستگس مجدد مفصل ران را کاهش می

 دهد.

 

 

 

  

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/259
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/259
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/260
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میلی گرم روزانه  1311تا  1111جذب کلسیم کافی برای تمای افراد بزرگسال از 

سال و باالتر، از  01برای بزرگساالن سنین  دیشود. جذب ویتامین  توصیه می

                                                                        شود. توصیه می وزانهواحد بین المللی ر 1111تا  011

مهمترین منبع طبیعی کلسیم لبنیات است. بطور متوسط یک لیتر شیر یا یک 

ی به اندازه کافبیمار در صورتیکه  .میلیگرم کلسیم است 1111لیتر ماست حاوی 

میتواند این مقدار از ویتامین دی را بسازد  اوبدن  بگیرددر معرض نور آفتاب قرار 

برای دریافت  )در صورت تجویز پزشک(و یا مکمل ها اییذوگرنه باید از مواد غ

 .داین مقدار از ویتامین دی استفاده کن

 

 کلسیم
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