
 درهاى: 

دس ؿکؼتگی ػادُ: پضؿک تذٍى جاتهِ جها هی       

اػتخَاى تیٌی هعوَالً فقط داسٍّای ضذ دسد ٍ  خ 

 تجَ ض هی کٌذ ٍ ًیاص تِ جااًذاصی ًذاسد.

ؿکؼتگی ّوشاُ تا جاتِ جا ی: پضؿک اص داسٍّای  

ضذ دسد ٍ تی حؼی هَضعی ٍ اتهضاسّهای صهاف      

 جْت جااًذاصی اػتخَاى تیٌی اػتفادُ هی کٌذ.

 دس هَاسد ص ش ًیاص تِ جشاحی هی تاؿذ:جراحی: 

% اص صهط       55اًحشاف ظاّشی تیٌی کِ تیؾ اص  -1

 ٍػط تیٌی تاؿذ.

 ؿکؼتگی تیغِ هیاًی تیٌی -2

ًکتِ: اگش تیواس دس  ک ػاعت اٍل تعذ اص ضهشتهِ      

هشاجعِ ًوا ذ ٍ تیٌی تَسم ًذاؿتِ تاؿذ دس ّوهاى  

لحظِ جااًذاصی تَػط پضؿک اًجام هی گیشد. دس    

ػاعت اٍلیِ کهوهسهشع     48كَست تَسم، تِ هذت 

ػشد اًجام هی ؿَد ٍ ػسغ جااًذاصی كَست ههی  

 گیشد.

 

ريز تعد از ضرتٍ  7وکتٍ: تُتریه زمان ترای جااودازی تیىی 

 می تاشد زیرا درد تًرم تیىی کاَش می یاتد.

 هراقبت ّای خاًگی: 

می تًاوید از استامیىًفه یا ایثًتريفه ترای کاَش درد  -1

 تا تجًیس پسشک استفادٌ ومایید.

سااتا       1مقداری یخ را در یک کیسٍ پیچیدٌ ي َر  -2

سات  تر ريی تیىای واًد قارار         44دقیقٍ تٍ مدت  11

 دَید.

ريز پس از آسایاة تارای           1-2وکتٍ: استفادٌ از یخ در  

 کاَش درد ي تًرم سًدمىد می تاشد.

َىگام وًاب سر وًد را تاال وگٍ داریاد تاا از تاًرم           -3

تیشتر جلًگیری شًد. ترای ایه کار از چىد تالش در زیار   

 سر وًد استفادٌ ومایید.

 ًـاًی:

تلفي: -هشکض آهَصؿی دسهاًی اهیشالوؤهٌیي-سؿت

33238357 

 هٌاتع:

سصهسا، اتشاّین ،ًقیة صادُ ، تیظى، اٍسطاًؼْای گَؽ ٍ حلق -

-ٍ تیٌی ٍ ػش ٍ گشدى ، هَػؼِ فشٌّگی اًتـاساتی حیاى

 1381اتاكالح ، چاج اٍل 

پشٍتؼت ، سدٍلف ، گَؽ حلق تیٌی ، تشجوِ دکتش داٍد -

آهشص ذُ ٍ دکتش هحوذ آ تی فیشٍص آتادی ، اًتـاسات اًذ ـِ 

 1388سفیع ،

 

 

 

 داًشگاُ علَم پسشکی ٍخذهات بْذاشتی درهاًی استاى گیالى  

 هرکس آهَزشی درهاًی اهیرالوَهٌیي )ع(

 

 
 
 
 
 
 

 ؿکؼتگی تیٌی
 )ٍ ظُ هذدجَ(

 

 ٍاحذآهَصؽ پشػتاسی

 NE-PL-13کذ ػٌذ: -97تاتؼتاى 



 هقذهِ:

ؿکؼتگی اػتخَاى تیٌی  کی اص ؿا عتش ي آػیهة  

ّای كَست اػت، ا ي ؿکؼتگی دس هشداى تیـتش اص 

صًاى اػت ٍ دس جَاًاى ا ي آػیة تاعث جاتِ جا ی ٍ 

 ؿکؼتگی ػادُ اػتخَاى تیٌی هیـَد.

 

 شکستگی استخَاى: 

تِ ّشگًَِ تشک  ا ؿکؼتگی دس قؼوت اػتخَاًهی  

تیٌی، ؿکؼتگی تیٌی گفتِ هیـَد. ا ي ؿکؼتگهی   

هعوَالً دس ًتیجِ  ک ضشتِ صاسجی دس اثهش ًهضا ،       

 تلادف ٍ آػیة ٍسصؿی تِ كَست ٍاسد هیـَد.

 

 عالئن شکستگی بیٌی: 

 تَسم كَست  ا تیٌی -1

 کثَدی تیٌی -2

 کجی تیٌی -3

 صَى دهاغ ؿذى -4

ٌّگاهیکِ تِ تیٌی دػت ههی صًهیهذ كهذای          -5

 ؿکؼتگی ٍ صشدؿذگی تِ گَؽ هی سػذ.

 دسد ٍ هـکالت تٌفؼی اص طش ق تیٌی -6

 تشخیص:

ؿکؼتگی تیٌی تشصالف ؿکؼتگی ّای د گش تذى اص 

طش ق هعا ٌِ تالیٌی هی تاؿذ ٍ ساد َلَطی جا هگهاُ   

کوتشی داسد چَى دس عکغ هوکي اػت ؿکؼتگهی  

 ّای کارب دس تیٌی د ذُ ؿَد.

ؿکؼتگی غضشٍف تیٌی دس عکغ هـخق  ًهوهی     

ؿَد تٌاتشا ي الصم اػت  ک پضؿک هتخلق تیٌهی  

 فشد سا تِ طَس دقیق هعا ٌِ کٌذ.

 

ًکتِ: هعوَالً تـخیق ؿکؼتگی تیٌی تِ دلیل ٍسم  

ٍ تغییش ؿکل جضئی تیٌی قاتل تـخیق ًوی تاؿهذ  

لزا هعا ٌِ دقیق پغ اص کاّؾ تَسم تیٌی الهضاههی     

 هیثاؿذ.

دس هَاسدی کِ ؿکؼتگی ؿذ ذ تاؿذ هوکي اػت تِ 

CT .اػکي اص ػش ٍ كَست ًیاص داؿتِ تاؿین 

 عَارض شکستگی بیٌی:

 عفًَت تیٌی ٍ ػیٌَػْا -1

 اص دػت دادى حغ تَ ا ی -2

 آػیة تِ کیؼِ اؿکی -3

 اًحشاف تیغِ تیٌی -4

 ؿَک دس اثش صًَش ضی اص تیٌی -5

 تغییش ؿکل ظاّشی تیٌی -6

 اصتالل دس تٌفغ اص تیٌی -7


