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نوعی از شکستگی هاي لگن  حفره لگن شکستگی هاي 

ایی هستند که همانطور که از نامشان پیدا است در حفره 

  ایجاد می شوند. هواقع در لگن خاصر

                                          
  

قوط از علت این شکستگی ها معموال تصادف اتومبیل یا س 

به عمل جراحی  این شکستگی نیازبلندي است. غالبا 

با کشش و گذاشتن وزنه نیز بعضی از شکستگی ها دارند. 

  درمان میشوند.

چند روز پس از عمل جراحی ، بیمار از بیمارستان مرخص  

  به منزل میرود. و شده 

  :د که عبارتند ازیدر این مدت باید به نکات مهمی توجه کن

تا مدتی بعد از جراحی ممکن است درد مختصري در  -1

دو هفته تا حی احساس شود که بتدریج در یک محل جرا

اول بعد از عمل از بین می رود. براي کاهش این درد 

پزشک معالج داروهایی را تجویز می کند.  باید هر گونه 

به که با مسکن ،آرام نمیشود را   افزایش در شدت درد را

 د . یپزشک معالج اطالع ده

ز شود ممکن است داروهاي آنتی بیوتیک خوراکی تجوی -2

 به منظور پیشگیري د. این داروهایتا در منزل استفاده کن

از ایجاد عفونت احتمالی در محل جراحی باید مصرف 

 شود. 

داروهایی براي جلوگیري از لخته شدن خون در ورید  -3

هاي اندام هاي تحتانی داده می شود که ممکن است 

تزریقی یا خوراکی باشند. این داروها تا مدت زمانی که 

ک مشخص کرده است باید مصرف شوند. لخته شدن پزش

. ها است خون در پاها از عوارض خطرناك شکستگی 

گاهی اوقات حتی با وجود مصرف این داروها ، خون در 

این  ورید هاي عمقی پا لخته می شود. عالمت عمده

پس در صورت ورم کردن  عارضه ورم کردن ساق است.

ن مرکز درمانی ساق ، باید در اسرع وقت به نزدیکتری

د. در صورت تائید لخته یزشک معاینه شوپتا توسط رفته 

 د. یمی شوبستري شدن خون در ساق ، در بیمارستان 

در چند هفته اول بعد از شکستگی ، باید بطور مرتب مچ   -4

د. هر دقیقه یهر دو پاي خود را به باال و پایین حرکت ده

در ساق  هدف از این کار افزایش جریان خون ده مرتبه .

در ورید هاي عمقی لخته است تا بدینوسیله از ایجاد 

 ساق پیشگیري شود. 

                     
گذاشته شده است باید توسط  هازخم  پانسمانی که روي -5

یا همراه بیمار که در بیمارستان آموزش دیده  یک پرستار

بصورت روزانه تعویض شود. معموال در هر روزي که  است

پانسمان تعویض می شود لکه هایی در روي پانسمان 

مشاهده می شود که بر اثر ترشحات طبیعی زخم است . 

هفته ادامه یابد و دو  یاین ترشحات ممکن است تا یک

 جهت بیماران

SinaPc33
Typewriter
1

SinaPc33
Typewriter
2

SinaPc33
Typewriter
3



 

 

اصطالح و زخم به  بعد از آن ، ترشح زخم قطع شده

خشک می شود. در این زمان دیگر نیاز به تعویض روزانه 

پانسمان وجود ندارد. اگر ترشح زخم بعد از این مدت 

. دهیدباید به پزشک معالج اطالع ، همچنان ادامه یافت 

قرمزي  درصورت داشتن عالئم عفونت از جمله  تب ، لرز ،

و خروج ترشح چرکی از ناحیه عمل شده و  حساسیت در 

 لمس به پزشک مراجعه کنید.

 بخیه ها معموال بعد از دو تا سه هفته از جراحی خارج می -6

 شوند. 

 توسط پزشک یا فیزیوتراپشما باید حرکاتی را که به  -7

د یآموزش داده شده است در منزل بطور مرتب انجام ده

 تا مفاصل دچار خشکی نشوند. 

د ولی یبرو هد با عصاي زیر بغل یا توسط واکر رایمی توان -8

د. یکه جراحی شده است به زمین بگذار رانباید اندامی 

بل از اینکه شکستگی بطور کامل جوش  بخورد ، اگر ق

به  وزن شما د نیروي یبه زمین بگذاررا  پاي جراحی شده 

در این حال شدت محل شکستگی اعمال می شود. 

نیروهاي وارده به محل شکستگی ممکن است آنقدر زیاد 

و در نتیجه  کرده  را جابجاباشد که پیچ و پالك ها 

 جابجا شوند.،قطعات شکستگی هم 

 د. یپزشک جراح مراجعه کندر روز مشخص شده حتما به  -9

د براي راحتی ید می توانیوقتی در تخت به پشت می خواب -10

د یا یر زیر زانوهاي خود قرار دهبیشتر یک بالش را د

د یک بالش ید می توانیوقتی به شانه طرف سالم می خواب

 د. یرا بین ساق هاي خود قرار ده

باید از غذاهاي حاوي پروتئین و کلسیم کافی براي کمک  -11

دن شکستگی کمک گرفت . لبنیات ربه جوش خو

کمک می  شماهستند که در این امر به  يمهمترین مواد

 کنند. 

راي بدست آوردن توانایی هاي قبل از شکستگی نیاز به ب -12

نیاز به حدود در حفره لگن . شکستگی  است زمان زیادي

. معموال بعد از این داردسه ماه زمان براي جوش خودن 

د بدون کمک عصا ، پاي خود را کامال به یمدت می توان

از یک  به غیرد. براي راه رفتن یزمین گذاشته و راه برو

جوش خورده و یک مفصل سالم ، نیاز به  استخوان

د و مفاصل هم باید حرکت مناسبی یعضالت قوي هم دار

داشته باشند. اگر در مدت زمان بعد از جراحی حرکاتی را 

که پزشک یا فیزیوتراپ آموزش داده است بطور مرتب 

د حرکات مفصل در اکثر موارد به حد قبل از یانجام بده

ت هم تا حدودي حفظ ه و قدرت عضالشکستگی برگشت

را  تانپاید یشوند. تنها در این زمان است که می توان می

 د. یبرو کامال به زمین گذاشته و راه

ذکر شد که قدرت عضالت فقط تا حدودي حفظ شده  -13

پاي است. علت اینست که بعلت وزن نگذاشتن روي 

در سه ماه بعد از حادثه ، عضالت اندام  جراحی شده

یف می شوند. در نتیجه ممکن تحتانی تا حدودي ضع

د ، به ید بدون عصا راه برویاست حتی بعد از اینکه بتوان

علت همین ضعف عضالت ، تا مدتی در حین راه رفتن 

یاد آورید که عضالت نقش مهمی  هد . بیلنگش داشته باش

ید قدرت و در راه رفتن طبیعی دارند و تا زمانی که نتوان

د لنگش ادامه یوررا مجددا بدست آ هماهنگی عضالت

نگران نباشید ، اگر طبق دستور پزشک و .خواهد داشت 

د راه یفیزیوتراپ به راه رفتن و نرمشهاي خود ادامه ده

د گشت . اگر دستورات را یطبیعی باز خواه به حدرفتن 

د توانست بعد از حدود ید خواهیبه درستی رعایت کن

د و یراه بروجراحی ، به راحتی عمل چهار تا شش ماه از 

د. برگشت به فعالیت یکارهاي روزمره خود را انجام ده

قدرت و هماهنگی  نیازمند هاي شدید تر ورزشی که

بیشتر است ممکن است به یک سال زمان نیاز داشته 

باشد. بعد از حدود سه ماه قطعات شکسته شده به هم 

جوش می خورند و غضروف آسیب دیده هم ترمیم نسبی 

د یبهبود یافته و می توان ره لگن حف پیدا می کند. اکنون

د . از این به بعد بدن دیگر نیازي به یوزن بدن را تحمل کن

ندارد ، پالك و پیچ هایی که در محل گذاشته شده اند 

د و از طرف نولی چون این وسایل براي بدن ضرري ندار

دیگر انجام یک عمل جراحی مجددبراي درآوردن آنها 

به بدن شود پیچ و ممکن است موجب آسیب بییشتر 

 پالك ها در محل خودشان باقی می ماند.
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