
 

 

  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز

  مرکز فوریتهاي جراحی شهید رجایی            

  

  شکستگی ساعد
  

  فاطمه عباس پورتهیه کننده : 

  کارشناس آموزش به بیمار 

  

  1394تاریخ تهیه : پاییز 

  1396تاریخ بازبینی : پاییز 

 اقاي دکتر ابطحیان جنابتائید کننده علمی : 

  متخصص اورتوپدي                         

  زیر نظر واحد بهبود کیفیت 

  

  

  

                           

           

شکستگی  رد داراي دو استخوان می باشد ، دساع

ساعد ممکن است هر دو استخوان شکسته شوند 

  یا تنها یک استخوان شکسته شود 

ساعد چگونه ایجاد می شکستگی استخوان هاي 

  شود ؟ 

  زمین خوردگی 

  ضربه مستقیم مثل چوب دستی به ساعد 

  در اثر تصادفات 

  عالئم شکستگی : 

  وقتی هر دو استخوان ساعد شکسته شده

شکل ظاهري ساعد تغییر می کند. ساعد 

در محل شکستگی خم می شود و گاهی 

اوقات نوك تیز استخوان در محل 

د لمس می شکستگی در زیر پوست ساع

 شود. 

  تورم و درد ناك شدن محل شکستگی 

 

  

  شکستگی ساعد درد زیادي دارد و حرکات

  و مچ دست بسیار دردناك می شود. ساعد 

  درمان : 

  اگر شکستگی جابه جایی نداشته باشد

درمان به صورت گچ گیري از کف دست تا 

در  ي بازو است . آرنج را در این گچباال

دهند. در این  درجه قرار می 90زاویه 

موارد پزشک تا سه هفته ، هر هفته یک 

ا رادیولوژي از ساعد تهیه می کند. تعکس 

جایی پیدا کند زود به  اگر شکستگی جا

 3گی تا متوجه شود. در صورتی که شکست

هفته در گچ بدون جابجایی باقی بماند ، گچ 

باقی می ماند تا هفته  12الی  10به مدت 

  بخورد . استخوان ها کامال جوش 

  شکستگی استخوان هاي ساعد اگر همراه

با جابجایی باشند نیاز به عمل جراحی 

دارد. در عمل جراحی استخوان ها جا 

انداخته می شود سپس با پیچ و پالك به 

ی شوند. پس از جراحی یکدیگر متصل م

در یک آتل بلند گذاشته می کل اندام 

هفته  2الی  1آتل معموال پس از شود. 
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ه و حرکات آرنج و مچ دست خارج شد

  شروع می شود. 

  مراقبت هاي الزم :

 تخوان هاي بالغین معموال به شکستگی اس

خوردن هفته زمان براي جوش  12الی  10

دن اجسام نیاز دارد. در این مدت از بلند کر

  کنید. با دست آسیب دیده خودداري

  که با ،بعد از جوش خوردن شکستگی

عکس رادیولوژي مشخص می شود می 

توانید اجسام را با دست خود طبق نظر 

 پزشک بلند کنید.

  دو هفته پس از عمل جراحی بخیه هاي

وتراپی با نظر عمل کشیده شده و فیزی

مرتب باید به طور  پزشک آغاز میگردد.

براي حرکات آرنج   نرمش هاي مخصوص را 

 تا دچار خشکیدهید و مچ دست انجام 

 مفصل نشوید.

  جهت خشک کردن گچ آن را نپوشانید و

  درمعرض هوا قرار دهید.

  گچ را روي سطوح سخت یا لبه هاي تیز

 قرار ندهید.

  اندام را ، جهت جلوگیري از تورم و درد

 باالتر از سطح بدن قرار دهید.

  دردي که با بلند کردن عضو و مصرف

مسکن آرام نمی شود را به پزشک اطالع 

 دهید.

 این که خارش را تسکین دهید از  جهت

 سشوار سرد استفاده کنید.

  ، در صورت درد و تورم کنترل نشده

سردي و رنگ پریدگی انگشتان ، ترشح 

بوي بد از  - شکستگی گچ –تب  –چرکی 

 پزشک مراجعه کنید. به قرمزي -گچ

  داروهاي خود را به صورت منظم و در

 ساعت تنظیم شده مصرف کنید.

 گه خالصه پرونده ؛ کارت هنگام ترخیص بر

نوبت درمانگاه و در صورت لزوم نسخه 

داریی که به شما تحویل داده میشود را 

زمان مراجعه به پزشک همراه داشته 

 باشید.

  در هنگام راه رفتن دست را بر گردن

  آویزان نمایید.

  
 

  را روزانه باز کنید و پانسمان زیر آن آتل را

تل را از تعویض کنید و پوست اندام داخل آ

 نظر عدم وجود زخم چک کنید.

  جهت حمام رفتن و یا بیرون رفتن در هواي

آتل با کیسه پالستیکی بارانی باید گچ و 

  پوشانده شود.

 
 

-ن چمــرانجنــب بیمارســتا-بلــوار چمــران-نشــانی: شــیراز

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

  پزشکی شهید رجایی

 

  36364001سواالت: سخگویی بهشماره تلفن جهت پا

  ،لینک اموزش به بیمارWWW.rajaeehosp.ac.ir:سایت 
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و تندرستی براي شما یبا آرزوي سالمت  
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