
 عوارض زودرس شکستگی تنه استخوان ران:

 خًوزیشی ي ضًک

 ضبیؼبت ػزيقی

 حزکت لختٍ خًن يچزثی

 ػفًوت

 

 عوارض دیررس:

 ثذ جًش خًردن

 دیز جًش خًردن

 محذيدیت حزکبت ساوً

 

 آموزش به بیمار:

تًصیٍ می ضًد اس رصیم غذایی کلسیم ،پزيتئیه،آَه 

 استفبدٌ کىذ.

ثزای جلًگیزی اس یجًست اس غذاَبی حبيی فیجز 

 يمبیؼبت استفبدٌ کىذ.

جُت پیطگیزی اس سخم ثستز َز دي سبػت یکجبر 

 ثیمبر تغییز يضؼیت دَذ.

 

 

 

 

 

 

 درمان:

درمبن ايلیٍ ثب کطص ي گچ گیزی َمزاٌ استت.ثتُتتتزیته       

يسیلٍ ثزای ثبثت کزدن ضکستگی،گذاضته میل در متغتش     

 استخًان است.

 

ضکستگی تىٍ استخًان ران مؼمًال ثذوجبل ضزثُی مستتیتیتم    

در اثز تصبدف اتًمًثیل ي يتًر سیکلت ي...ثٍ يجًد متی       

آیذ.ایه وًع ضکستگی متؼتمتًال ػتزضتی استت.اَتی                

ضکستگی در اثز سیًط اس ثلىذی در حتبلتی ک اوتذا         

پبییىی ثبثت است ي تىٍ ی آن می چزخذ، ثٍ يجًد متی  

آیذ کٍ مؼمًال ضکستگی مبرپیچی است. ضکستتگتی    

 ممکه است ثبس یب ثستٍ ثبضذ.

 عالیم:

 خونریسی و شوک

ػضً،تًر  قبثل مالحظٍ ای دارد ي تغییتز ضتکتل      

دادٌ ي پبی مصذي  غتبلتجتب ثتٍ ستمتت ثتیتزين               

چزخیذٌ است حزکبت اوذا  آسیتت دیتذٌ ثتب        

 درد ضذیذ َمزاٌ است.
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 بسمه تعالی 

 
 

 بیمارستان شهیذ انصاری رودسر

 عنوان :

 شکستگی تنه استخوان ران 
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استفبدٌ اس میش غذا َىگب  صزف -3

غذا ي ػذ  استفبدٌ اس ظزف 

 غذامستییمب ثزريی تخت

ػذ  استؼمبل دخبویبت در ثیمبرستبن -4

ثٍ مىظًر ثُجًد َز چٍ سزیؼتز ثیمبری ي 

 جلًگیزی اس آلًدگی ًَا

اس آيردن پتً ي ثبلص َز گًوٍ سیز اوذاس -5

 خًدداری کىیذ.

 

فبطمٍ ثُزا  وضاد، ػجبسؼلی اثزاَیمیبن منبع : 

 جزاحی ثزيوز ي سًدارث: ارتًپذی

 0202اوتطبرات ثطزی ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وکبت ثُذاضتی در مبوی پیطگیزاوٍ مُمی کٍ در 

 طًل ثستزی ثبیذ رػبیت ضًد:

.ضسته ثٍ مًقغ دستُب ثب آة ي صبثًن ثؼذ 0

اس استفبدٌ اس سزيیس ثُذاضتی، قجل اس 

مصزف غذاي در صًرت َز گًوٍ آلًگی 

 ياضح در دستُب.

.رػبیت ثُذاضت فزدی ،ضستطًی ثٍ 0

مًقغ سز يثذن ثزای جلًگیزی اس ایجبد 

  ثًی وبمطجًع در ثذن


