
 

 

  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز

  مرکز فوریتهاي جراحی شهید رجایی            

  

  شکستگی مچ دست

  

   پور فاطمه عباستهیه کننده : 

  کارشناس آموزش به بیمار

  

  1394تاریخ تهیه : پاییز 

  1396تاریخ بازبینی: پاییز 

  ب اقاي دکتر ابطحیانجنا تائید کننده علمی :

  متخصص اورتوپدي                         

  زیر نظر واحد بهبود کیفیت         

  

  

  

                

  :مچ دست

روي دست شکستگی هاي مچ دست معموال در اثر افتادن 

  .ه به عقب خم شده است ایجاد میشوددر حالی ک

  

            

  عالئم:

 تغییر شکل مچ دست و انحراف آن به خارج  

  درد و تورم  

  ضعف و محدودیت حرکت انگشتان  

 بی حسی و کرختی دست  

  درمان:

درمان این شکستگی ها معموال جا انداختن و گچ گیري 

تا شش هفته در مچ دست به مدت چهار . کوتاه بازو است

  .گچ بی حرکت باقی میماند

                              

      
    

در شکستگی هاي شدید؛براي حفظ وضعیت صحیح قطعات  

ك) یا ثابت (پیچ و پال از ثابت کننده هاي داخلی با استفاده 

کننده خارجی جراحی ضروري است .سپس مچ دست به 

از مدت چهار تا دوازده هفته بی حرکت باقی میماند.پس 

فیزیوتراپی بعد از جراحی مچ دست گذشت این مدت 

الزامی میباشد .بعد از این که بیمار توانست مچ خود را به 

خوبی حرکت داده و قدرت عضالت ساعد را افزایش دهد 

ام دهد.پس ند فعالیت هاي روزانه را به راحتی انجمیتوا

تگی مچ دست تحت عمل جراحی بیماري که به دلیل شکس

قرار گرفته است حدودا بعد از سه ماه میتواند با دست خود 

.البته انجام حرکات سنگین ورزشی دبه راحتی کار کن

ماه از زمان شکستگی و تقویت  6تا 5نیازمند گذشت حدود 

ندام فوقانی و بدست اوردن مهارت هاي کامل عضالت ا

  ورزشی است که فرد به ان عالقه دارد.

در مورد بیماري که در مچ دست پالك دارد حرکات ضربه 

ایی شدید مانند ورزش هاي رزمی توصیه نمیشود مگر این 

  که پالك را خارج کند.

  مراقبت ها:

  براي کنترل تورم بعد از جا انداختن شکستگی مچ

 را باالتر از سطح بدن نگه دارید. اعدو س

  حرکات فعال انگشتان و شانه باید بالفاصله آغاز

گردد.براي جلوگیري از سفتی عضالت و کاهش 

تورم اندام توصیه میشود ورزش هاي زیر را انجام 

 دهید:

 دست را باالتر از سطح قلب قرار دهید. . 1

 جهت بیماران
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انگشتان دست را باز و بسته کنیدموقع  . 2

بار در  10را حداقل بیداري این حرکات 

 ساعت انجام دهید.

ورزش هاي شانه و آرنج را فعاالنه انجام  . 3

 دهید.

باشد یا نه فرد  خواه شکستگی به عمل جراحی نیاز داشته

گام بهبودي به گچ گرفتن یا بستن دچار شکستگی تا هن

 6آتل نیاز خواهد داشت.ممکن است دوره بهبودي به مدت 

 ه موارد ذیل را نباید انجامماه طول بکشد.در طول این دور

  داد مگر این که انجام آن ها توسط پزشک تایید شده باشد:

اجتناب از بلند کردن ؛حمل کردن؛هل  . 1

دادن ؛کشیدن یا پرتاب کردن اجسام 

 سنگین با دست آسیب دیده

 شرکت نکردن در ورزش هاي تهاجمی . 2

 باال نرفتن از نردبان یا درخت . 3

ین انجام فعالیت هایی که در حاجتناب از  . 4

آن ها خطر زمین خوردن روي دست 

وجود دارد.(به عنوان مثال اسکیت و 

 پرش)

  هنگام تــرخیص برگــه خالصــه پرونــده ،بــرگ شــرح

عمل،کارت نوبت درمانگــاه ودر صــورت لــزوم نســخه 

دارویی که به شما تحویل داده میشود را زمان مراجعه 

  به پزشک همراه داشته باشید.

 احی به سرعت کاهش می درد مدت کوتاهی پس از جر

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

سفتی و گرفتگی عضالت به داروهاي مسکن خوراکی 

  طبق دستور پزشک نیاز پیدا می کنید. 

  در صورت تورم و درد غیر قابل کنترل ، سردي و رنگ

، خروج ترشحات چرکی از محل پریدگی انگشتان  

 .اطالع دهیدسریعا به پزشک جراحی 

  

  

  

  

  

  

  

-ن چمــرانجنــب بیمارســتا-بلــوار چمــران-نشــانی: شــیراز

بیمارستان حــاج محمــد اســماعیل امتیــاز و مرکــز فوریتهــاي 

 پزشکی شهید رجایی

  36364001شماره تلفن جهت پاسخگویی به سواالت:

،لینـــک امـــوزش بـــه WWW.rajaeehosp.ac.irســـایت :

  بیمار

امیر موید نیا متخصص  سایت دکتر-2010منبع:برونر و سودارث

 طب فیزیکی 

          

  و تندرستی براي شما یبا آرزوي سالمت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جهت بهبودي استخوان هاي شکسته 

دخانیات را کنار بگذارید و مصرف 

 الکل را قطع کنید.
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