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استخوانی است که شانه و کتف را به قفسه سینه وصل می  ترقوه

  کند و باعث می شود شانه باالتر از قفسه سینه قرار بگیرد.
  : ترقوهشکستگی  

شکستگی هاي ترقوه عمدتا با ضربه مستقیم به شانه ایجاد 

تادن روي شانه یا تصادفات میشود.این امر میتواند در زمان اف

  رخ دهد.

  عالئم :

شکستگی ترقوه دردناك است .میتواند حرکت بازو را با مشکل 

  روبه رو سازد.عالئم دیگر شامل:

  افتادگی کتف-1

  ناتوانی در بلند کردن بازو به علت درد-2

  احساس سختی در هنگام تالش براي باال آوردن بازو-3

  س در محل شکستگی کبودي و تورم یا حساسیت به لم-4

  تغییر شکل یا برجستگی در محل شکستگی-5

                                      

  
  

  

  

   درمان :

% از شکستگی ها جا انداختن و بی حرکت کردن 80معموال در 

انگلیسی انجام می گیرد. در  هشت شکستگی با بانداژ به شکل 

ستفاده می بعضی شکستگی ها از آویزان کردن دست به گردن ا

پالتین استفاده می عمل جراحی و شود و گاهی اوقات نیز از 

هفته  6الی  3حدود زمان جوش خوردگی در بزرگساالن کنند.

  میباشد.

  
  

  فیزیوتراپی:

زمانی که اندام شما بی حرکت میباشد احتمال دارد که 

قدرت ماهیچه هاي کتف را از دست بدهید.همچنان که 

درد کم میشود به تدریج پزشک استخوان بهبود میابد و 

ن تمرین هایی را براي کتف و بازو شما آغاز میکند.این تمری

به جلوگیري از ضعف و گرفتگی عضالت شما کمک 

میکند.تمرین هاي سخت تر به تدریج از زمانی که 

تا زمان جوش  شکستگی کامال جوش خورد شروع میشود.

شانه باالتر  هفته)بازو را از سطح 6خوردن شکستگی (تا حدود 

هر چه  زش هاي آرنج ،مچ دست و انگشتان د ولی ورینیاور

 سریعتر آغاز میشود.
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  عوارض:

تا زمان جوش خوردگی کامل شکستگی الزم است که به صورت 

مرتب توسط پزشک خود ویزیت شوید.بعد از جوش خوردن 

شکستگی شما قادر خواهید بود تا به کارهاي عادي خود 

  بازگردید .

با بلند کردن چیزي با بازو پیش از این که پزشک معالج شما -

توصیه کند ممکن است باعث شکستگی استخوان ودر صورت 

مورد استفاده شود عمل جراحی باعث شکستگی پین و پالك 

  که نیاز مجدد به درمان را ضروري میسازد.،

جا به  مالشکستگی کامل جوش نخورده است احت تا زمانی که-

دارد.اگر اجزاي شکستگی جا به جا شود و استخوان جایی وجود 

ها در آن حالت جوش بخورد به این پدیده بد جوش خوردن 

ن میگویند که درمان این عارضه بسته به میزان جا به جایی  و ای

  میکند؛میباشد.که عارضه تا چه حد حرکت بازو را دچار مشکل 

برامدگی بزرگ در محل شکستگی در حین  ممکن است یک-

  بهبودي ایجاد شود که با گذشت زمان کوچکتر میشود.

  نتیجه:

 بانداژ براي بی حرکت کردن استفاده  از  - 1

 –در صورت عالئم عفونت محل جراحی از جمله قرمزي  -2

ترشحات چرکی و تب به  –حساسیت در لمس  –تورم 

 پزشک مراجعه کنید. 

  ماه از انجام ورزش هاي سنگین خودداري کنید. 3تا -3

ش خوردگی استخوان در افراد مسن ،سیگاري،افرادي که جو-4

 قند خون دارند افزایش میابد.

 با نظر پزشک به کاهش درد تا زمان بهبوديداروهاي ضد درد -5

  کامل میتواند کمک کند.

پزشکتان به شما خواهد گفت که چه زمانی شکستگی شما -6

 جوش خورده است که به کارهاي روزمره برگردید.

حیه عمل شده معموال دو هفته پس از عمل طبق نظر بخیه نا-7

  پزشک کشیده میشود.

دارید.از حمام میتوان بخیه ها را تمیز و خشک نگه  -8

استفاده کرد ولی بهتر است تا زمانی که بخیه ها کشیده 

 نشده است ناحیه عمل خشک بماند.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-مــرانجنــب بیمارســتان چ-بلــوار چمــران-نشــانی: شــیراز

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

  پزشکی شهید رجایی

  36364001شماره تلفن جهت پاسخگویی به سواالت:

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

  منابع : کتابهاي جراحی اورتوپدي

  سایت ویکیپدیا

  

  اي شما ربا آرزوي تندرستی و سالمتی ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جهت بهبودي استخوان هاي شکسته 

دخانیات را کنار بگذارید و مصرف 

 الکل را قطع کنید.
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