
مفاصل سالم را در محدوده اي كه به طور طبيعي  -

 وريد.آحركت مي كند ، به حركت در 

با ايجاد انقباض و انبساط در عضالت اندام بي -

حركت، از سستي و كوتاه شدگي آنها جلوگيري 

 كنيد:

عضالت ران و ساق پاي را منقبض كنيد و سمت -

ثانيه نگه داريد و پس از  05تا  05فشار دهيد. تشك 

كمي استراحت باز تكرار كنيد. اين كار را چند بار 

 انجام دهيد.

 05تا  0عضالت باسن و شكم را منقيض كنيد. -

ثانيه نگه داريد كمي استراحت كنيد و در زمان 

 ي چند بار اين عمل را تكرار كنيد.اربيد

 2د حداقل هر براي جلوگيري از زخم فشاري، باي-

ساعت يكبار وضعيت بيمار در بستر تغيير داده 

شود. با استفاده از تشك هاي مواج مي توان از 

 ميزان فشار وارده بر بدن كم كرد.

تغذيه مناسب، مصرف مايعات و ويتامين ث به -

ميزان كافي در رژيم غذايي مي تواند به ترميم 

 سريع تر ضايعات پوستي كمك كند.

 تنفسي:عوارض -

 

بي حركتي بيش از حد منجر به تجمع ترشحات تنفسي و 

 بسته شدن راه هاي تنفسي و ايجاد عفونت خواهد شد.

با تغيير وضعيت در تخت و وبا انجام تنفس عميق و سرفه 

به نواحي پشت و اطراف ريه ها نيز وارد كردن ضربات خفيف 

 مي توان به خروج ترشحات ريوي كمك كرد.

 مشكالت ادراري:-4

قرار گرفتن در وضعيت دراز كشيده و ناراحت براي شما، مي  

تواند منجر به تخليه ناقص مثانه شود و باقي ماندن ادرار در 

مثانه از علل ايجاد عفونت مي باشد. عالوه براين گاهي به 

شرم از شرايط خاص، مايعات را زياد مصرف نمي كنيد دليل 

 كه اين عامل نيز به ايجاد مشكالت ادراري كمك مي كند.

توصيه به مصرف مايعات به ميزان كافي و اقدام به دفع ادرار 

 ساعت به تخليه بهتر مواد دفعي كمك مي كند. 4تا  3هر 

 مشكالت گوارشي: -0

ناسب مي تواند نداشتن تحرك كافي و رژيم غذايي نام

گنجاندن  مشكالت گوارشي از جمله يبوست ايجاد كند.

سبزيجات و ميوه ها در رژيم غذايي و افزودن موادي از قبيل 

روغن زيتون و لبنيات به مقدار كافي تا حد زيادي از اين 

 مشكل جلوگيري مي كنند.

 

 

 

 

         

 بسمه تعالي                              

   شکستگی ها 

     

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام علی )ع(     

دفتر آموزش سالمت           
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ايجاد زخم فشاري در اثر بي حركتي يا فشار -2

 ناشي از وسايل ثابت كننده: 

وارد آمدن فشار بيش از حد به پوست، به خصوص  -

قسمت هايي كه مجاور برجستگي هاي استخوان 

 هستند، مي تواند با ممانعت از خون رساني درست به

آن ناحيه باعث از بين رفتن سلول ها شده و زخم 

 فشاري يا زخم بستر ايجاد كند.

براي جلوگيري از بي حركتي طوالني مدت كه مي   -

تواند منجر به بروز زخم و ايجاد لخته شود، سعي در 

انجام ورزش هاي فعال و غير فعال به صورت زير 

 داشته باشيد. 

ني مدت كه مي براي جلوگيري از بي حركتي طوال  -

تواند منجر به بروز زخم و ايجاد لخته شود، سعي در 

انجام ورزش هاي فعال و غير فعال به صورت زير 

 داشته باشيد. 

با استفاده از دستگيره باالي سر، بدن را تا حد  -

 امكان باال ببريد.

 پاها را از ناحيه مچ خم و راست كنيد. -

 

 

 

 

 درمان اورژانسي:

بالفاصله پس از صدمه و قبل از حركت كردن بيمار ، فورا 
بي حركت كنيد. براي جلوگيري از  محل آسيب ديده را

آسيب بافت نرم، شكستگي را بامفاصل مجاور آن آتل 
 نماييد.

براي بي حركت كردن شكستگي، از آتل هاي موقتي كه به 
شده اند و روي آن بانداژ مناسب قرار گرفته خوبي پدگذاري 

 است، استفاده كنيد.

فت محيطي و عملكرد ابراي تعيين كفايت خون رساني ب
عروقي را در ديستال محل صدمه  -عصبي، وضعيت عصبي

 بررسي كنيد.

 مراقبت بي حسي يا فلج باشيد

زخم باالي شكستگي باز را پانسمان تميز بپوشانيد تا از 
 هاي عمقي تر، پيشگيري شود.الودگي بافت 

 عوارض بي حركتي در شكستگي ها:

براي درمان بهتر و سريع تر شكستگي ، عضو شكسته را بايد 
بي حركت كرد. عالوه بر اين خود شما هم براي كاهش درد، 
سعي در عدم تحرك داريد. بي حركت ماندن، اگر با مراقبت 

تمام  درست همراه نشود، مي تواند باعث ايجاد آسيب در
دستگاه هاي بدن شود. بنابراين الزم است شما و تمام افراد 
مراقبت كننده از شما روش هاي مراقبت صحيح آگاه باشند 

 تا چنين عوارضي ايجاد نگردد.

اين يك مشكل جدي در ايجاد لخته در وريدهاي عمقي: -0
گردش خون است. كه معموال با حساس شدن در لمس پشت 

قرمزي و گرمي اندام مشخص مي شود. ساق پا، تورم ساق، 
با توجه به اين عالئم در صورت شك به وجود آمدن، بايد فورا 

 به مركز درماني يا پزشك معالج اطالع داده شود.

 

 

 شکستگی ها

فشار وارد شده بر  استخوان ، بيشتر از حدي وقتي كه 

باشد كه استخوان آن را جذب مي كند. شكستگي ممكن 

 است در اثر فشار مستقيم ، نيروي حاصل از برخورد

،حركات پيچشي ناگهاني يا حتي انقباض شديد عضالني 

خواني مي شكند ساختمان هاي تايجاد شود. وقتي كه اس

قرار مي گيرند در پيرامون آن تحت تاثير شكستگي 

نتيجه ادم بافت نرم، خونريزي در مفاصل و عضالت، در 

رفتگي مفاصل، پارگي تاندون ها ، قطع اعصاب و آسيب 

 توام با شكستگي هستند. ضعروق خوني از عوار

 باليني  : عاليم

 همه ي شكستگي ها، داراي عالئم و نشانه نيستند.

كند كه قطعات  درد مداوم فزاينده تا زماني ادامه پيدا مي

 شكسته بي حركت شوند.

كاهش عملكرد ، تغيير شكل، حركات غير طبيعي و كوتاه 

صداي غش غش ، تورم موضعي و تغيير رنگ , شدن اندام

 ممكن است مشاهده شود.

 بررسي و يافته هاي تشخيصي

تشخيص شكستگي به نوع نشانه ها، عالئم فيزيكي و 

 رافي بستگي دارد. مطالعات راديوگ
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