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شایع ترین دالیل شکستگی در استخوان ساق پا  زمین 

خوردن(سقوط)،تصادفات با وسایل نقلیه و آسیب هاي 

  ورزشی میباشد.

  عالئم شکستگی :

 د و تورم و تغییر مهمترین عالمت این شکستگی در

شکل در ناحیه ساق می باشد.درد با حرکت و فشار به 

 محل شکستگی بیشتر میشود.

 تورم و حساسیت به لمس 

  کبودي و تغییر شکل آشکار 

 ناتوانی در راه رفتن 

  

         
  

  روشهاي درمانی :

  :درمان جراحی -1

ن  ممکن پالتی معموال با گذاشتن پالتین در پا می باشد.

 باشد.است داخلی یا خارجی 

بعد از جراحی معموال در عرض سه ماه استخوان به اندازه 

اي جوش می خورد که فرد بتواند بدون کمک و بدون 

تمام بیماران قبل از راه رفتن  اما ه  برود استفاده از عصا را

عکس رادیولوژي باید توسط پزشک معاینه و از ساق آنها 

. در صورتی که عکس رادیولوژي نشان دهنده گرفته شود

جوش خوردگی شکستگی باشد فرد می تواند بدون عصا 

راه برود . با این حال دویدن و انجام فعالیت هاي ورزشی 

 ک باشد.دستور پزش با  باید

             روشهاي غیر جراحی : -2

که شکستگی بدون جابجایی است باید از جابجا  موارديدر 

قطعات به هم جوش می خورند  وقتی شدن شکستگی تا 

جلوگیري کرد. در این موارد درمان به صورت گچ گیري می 

باشد. کف پا و ساق بیمار تا مفصل زانو گچ گیري می شود 

  تواند زانوي خود را خم کند. به نحوي که بیمار ب

 پاي بیمار  گچ ،بر حسب شکستگی :مدت نگهداري گچ 

خارج شده و نرمش هاي خاصی  هفته  12تا  هفته 6پس از 

جهت بدست آوردن دامنه حرکت مچ پا و عضالت ساق 

یکی از مشکالت این نوع درمان این است . انجام می شود 

پس  گچ می ماند که وقتی مچ پاي بیمار به مدت سه ماه در

از خروج از گچ دچار محدودیت حرکتی می گردد که ممکن 

است با فیزیوتراپی و انجام نرمش هاي الزم به بطور کامل 

  بهبود نیابد. 

   : گدر ر نلخته شدن خو

یکی از عوارض شکستگی لخته شدن خون در سیاه رگ 

ق ساق است . که می تواند بسیار خطرناك باشد یهاي عم

کرد قلب و مکن است موجب اختالل در عملشدن ملخته 

یه شود. بعد از جراحی داروهایی داده می شود تا از لخته ر

 نجهت بیمارا          
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قیق رداروهاي  که به آنشدن خون در پاها جلوگیري شود 

کننده خون می گویند. استفاده از این داروها می تواند تا 

  چند هفته بعد از جراحی هم ادامه پیدا کند.

  پانسمان :

ساعت بعد از عمل  48حی تا رامان زخم جمعموال پانس

جراحی تعویض نمی شود. تعویض پانسمان باید بعد 

در صورتی که ازمرخص شدن بیمار در منزل انجام شود

نسمان توسط ابیمار ماندگار در بیمارستان شود تعویض پ

  پرستاران بخش انجام می شود .

  راه رفتن :

بعد از جراحی توسط یک فیزیوتراپ آموزش داده می شود 

از د ید و چطور می توانید در تخت بنشینیکه چطور می توان

  د. یعصاي زیر بغل یا واکر استفاده کن

  :مراقبت از گچ 

ا یري دراز کشیده و یک یبعد از گچ گباید در چند روز اول  

 از سطحر اندام طوري قرار داد که ساق باالتر زی چند بالش 

  قرار بگیرد . قلب 

 انگشتان پاي شکسته شده را مکررا حرکت دهید. 

مقداري یخ خرد شده را در یک کیسه پالستیکی خشک 

آتل در محل شکستگی قرار  یاو آن را روي گچ  هقرار داد

 . دهید

  :  نکات قابل توجه

  ممکن است پزشک معــالج داروهــاي آنتــی بیوتیــک

ا بعد از مرخص شدن از خوراکی براي شما تجویز کند ت

 بیمارستان تا مدتی از آنهــا در منــزل اســتفاده کنیــد

 .ازقطع کردن آن بدون دستور پزشک خودداري کنید. 

  ، در صورت داشتن عالئم عفونت از جملــه  تــب ، لــرز

قرمزي و خروج ترشح چرکی از ناحیــه عمــل شــده و  

 حساسیت در لمس به پزشک مراجعه کنید. 

 میتوانید حمام بروید.بخیه ها را تمیز از روز سوم به بعد 

تعــویض پانســمان بایــد بعــد از و خشک نگه داریــد. 

مرخص شدن در منزل توسط پرستار یا همراه بیمار که 

 در بیمارستان اموزش دیده انجام شود.

  بخیه هاي ناحیه عمل شده دو هفته پس از عمل طبــق

 نظر پزشک کشیده میشود.

 ط از ریــه کمــک تنفس عمیق و سرفه بــه خــروج خلــ

 میکند. 

  یبوست از عوارض بعد از عمل می باشد کــه بــه دلیــل

کاهش حرکت و استفاده از داروهاي ضد درد می باشد 

مصــرف مــواد غــذایی  –. آب کافی ، حرکت ســریعتر 

میوه هاي تازه  –غالت –حاوي فیبر از جمله سبزیجات 

 می تواند براي جلوگیري از یبوست مصرف شود.

 :کنترل درد

 مدت کوتاهی پس از جراحی به سرعت کاهش  ددر

روز اغلب فقط گاهی براي  3الی  2می یابد. بعد از 

رفع سفتی و گرفتگی عضالت به داروهاي مسکن 

  طبق دستور پزشک نیاز پیدا می کنید. 

  براي کنترل درد با بلند کردن  اندام عمل شده و

استفاده از کیسه یخ می توان به کنترل درد و تورم 

  کنید. کمک 

  باتغییر وضعیت و آرامش فکري و پرت کردن حواس به

  کاهش درد کمک کنید. 

  درصورت تورم و درد غیر قابل کنترل ، سردي و رنگ

پریدگی انگشتان و  فلج ، سریعا به پزشک مراجعه 

 کنید. 

  

  

 
  

  

  

-ن چمــرانجنــب بیمارســتا-بلــوار چمــران-نشــانی: شــیراز

ــاز ــماعیل امتی ــد اس ــاج محم ــتان ح ــاي  بیمارس ــز فوریته و مرک

  پزشکی شهید رجایی

 

  36364001شماره تلفن جهت پاسخگویی به سواالت:

  

  ،لینک آموزش به بیمارWWW.rajaeehosp.ac.ir:سایت 

  2010منبع:برونر سودارث

             

  با آرزوي سالمتی و تندرستی براي شما               

جهت بهبودي استخوان هاي شکسته 

دخانیات را کنار بگذارید و مصرف 

 الکل را قطع کنید.
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