
خلَكا دس حوام، ٍ کوثَد ًَسکافی، صهیٌِ خاًَادگی، تغذغز غِ      

 ًاهٌاػة  ٍ کوثَد کلؼین ،  هلشف ػیگاسٍ الکل

دسد دس لؼوت خاسجی تاالی     :   عالئم شکستگی َیپ شامل   

ساى  ا دس کـالِ ساى  کِ تا چشخؾ  ا خن ؿذى هفلل، فشد دسد     

دسكَستی کِ اػتخَاى کاهل      .  ؿذ ذی سا احؼاع هی کٌذ       

 .تـکٌذ، پای آػیة د ذُ کَتاُ تش اص پای ػالن تِ ًظش هی سػذ

اٍلیي گام تشای دسهاى ؿکؼتگی ّیپ      :  راَُای تشخیصی 

ٍ      سی تی اسکن ػکؼثشداسی اص لگي هی تاؿذ ، ػپغ             

 ا ػکؼثشداسی هذٌاعیؼغ اًجام خَاّذ         MRIدسهَاسدی ًیض    

 .ؿذ

دسهاى ا ي ؿکؼتگی ّا خلَكا ؿکؼتگی اعشاف ساى        :  درمان

جشاحی اػت ٍلی گاّا دس تیواساًی کِ تِ ػلت اتتال تِ                     

تیواس ْای ؿذ ذ ٍ پیـشفتِ تحول جشاحی ساًذاسًذ ٍ  ا تیواساًی          

کِ حتی لثل اص ؿکؼتگی ّن ساُ ًویشفتِ اًذ پضؿک استَپذ               

 .هوکي اػت اص اًجام جشاحی كشف ًظش کٌذ

 

 

 :قبل از جراحی مًاردزیررا بٍ پسشک اطالع دَیذ

 ػاتمِ ّشگًَِ آلشطی ٍ حؼاػیت 

  ٍػاتمِ هلشف ّشگًَِ داس 

 

          ػاتمِ ّشًَع هـکالت دس خَد ٍ خاًَادُ ضوي گشفتي
 .داسٍّای تیَْؿی

 ػاتمِ ّشگًَِ هـگالت خًَی 

  ػاتمِ ّشًَع جشاحی لثلی ٍ هـکالت پضؿکی 

 ٍػاتمِ هلشف ػیگاسٍ تٌثاکَ الکل 

 :آمادگی قبل از جراحی

               دساستثاط تا لغغ ٍ اداهِ داسٍّا ی کِ هلشف هی

هثل داسٍّای کٌتشل    .  کٌیذاص پضؿک ػَال ًوا یذ     

کٌٌذُ لٌذخَى ٍ ضذاًؼمادّا هثل آػپیش ي ٍ               

 ٍاسفاس ي ٍ ا ثَتشٍفي

 لثل اص ًیوِ ؿة چیضی ًخَس ذ. 

             تشای تشخیق اص تیواسػتاى حتوا  ک ّوشاُ تا ؿوا

 .تاؿذ تا پغ اص تشخیق ؿوا سا تا هٌضل ّوشاّی ًوا ذ

 

 

            پغ اص جشاحی ػالئن حیاتی ، ٍضؼیت تٌفغ ٍ هیضاى

اکؼیظى خَى ؿوا تا سفغ ػَاسم تیَْؿی تَػظ             

 .پشػتاس چک هی گشدد

          ها غ دسهاًی اص عش ك سگ ٍس ذی ٍ ّوچٌیي داسٍّای

 .ضذدسد اص ا ي عش ك دادُ هی ؿَد

          تشای کاّؾ خغش تـکیل لختِ دس ػشٍق اًذام تحتاًی

 . ٍکاّؾ ٍسم  جَساب هخلَف تپَؿیذ

دسافشاد پیش د ذُ   %  09شکستگی َیپ یا مفصل راوی      

ا ي .  هی ؿَد ٍ ػلل اكلی آى صهیي خَسدى هی تاؿذ             

ػاسضِ دسصًاى ؿا ؼتشاػت کِ ػلت اكلی آى پَکی               

 .اػتخَاى دس خاًوْا هی تاؿذ

ؿکؼتگی لگي هوکي اػت دس لؼوتْای هختلفی اص             

اػتخَاى لگي اتفاق تیافتذ هثال دس اعشاف هفلل ساى،             

لؼوت کاػِ ا ی    )  حلمِ لگٌی، ٍ ؿکؼتگی اػتاتَلَم      

ؿکل لگي کِ ػشاػتخَاى ساى داخل آى تا هفلل ساى              

ٍلی ؿا ؼتش ي ًَع ؿکؼتگی لگي        (.  فیکغ هی گشدد   

هی تاؿذ  ؼٌی دساعشاف     (  ّیپ  )دساعشاف هفلل ساى     

 .هحلی کِ اػتخَاى ساى تا لگي هفلل هی ؿَد

پغَکغی   :  عًامل مستعذ کىىذٌ ایه عارضهٍ شهامهل     

ػال، اختالالت ساُ سفتي ٍ ضؼف  57اػتخَاى، ػي تاالی 

ػضالًی، اػتفادُ اص چٌذًَع داسٍی هختلف کِ خلَكا دس 

افشاد هؼي اتفاق هی افتذ ٍ هَجة تذاخغالت داسٍ غی ٍ       

افؼشدگی ، الضا وش ٍ اخغتغالالت     .  ػَاسم جاًثی هی ؿَد

ؿٌاختی، اػتفادُ اص الکل ٍ آساهثخؾ ّا، افت فـاسخغَى  

 تا تذییش ٍضؼیت، خغشات هحیغی هثل لیض تَدى صهیي 
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              ،صهاى ؿشٍع فؼالیتْای سٍصاًِ هثل کاسکشدى
ساًٌذگی، فؼالیت جٌؼی تؼتگی تِ ؿشا ظ               
ؿواداسدٍ لزادسهَسد صهاى ؿشٍع ا ي فؼالیتْا             

 .تْتشاػت اص پضؿک خَدػَال ًوا یذ

              تاصهاًی کِ داسٍی ضذدسد اػتفادُ هی کٌیذ اص
 .ساًٌذگی ٍ کاسّای فکشی پشّیض ًوا یذ

         پیگیشی ّای هجذدجْت هاللات تا پضؿک دس صهاى
  تَكیِ ؿذُ تؼیاس حائضاّویت هی تاؿذ

 

 

 :درصًرت بريز عالئم زیر بٍ پسشک مراجعٍ وماییذ

 خؼتگی ٍضؼف 

 دسدی کِ تا اػتفادُ اص هؼکي تْثَد ًیاتذ. 

  تة 

  تشؿح ٍ لشهضی ٍ ٍسم ٍ دسد هحل جشاحی 

درصًرت بريز عالئم زیر فًرا بٍ ايرشاوس مراجعٍ            
 :وماییذ

 خًَش ضی 

 دسد ٍٍسم پا 

 ػشدی دساًذام تحتاًی 

 تی حؼی ٍ گضگض دس پا 

 ٌِاختالالت تٌفغ ٍ دسد لفؼِ ػی 

 

             عثك اجاصُ پضؿک تَػظ فیض َتشاپیؼت اص تخت
الثتِ جْت ساُ سفتي  ًیاص تِ        .  پا یي آهذُ ٍساُ تشٍ ذ   

ٍػا ل کوکی هثل ٍاکش ٍ ا ػلای ص ش تذل                   
خَاّیذداؿت کِ سٍؽ اػتفادُ اص ا ي ٍػا ل تَػظ          

 .فیض َتشاپیؼت آهَصؽ دادُ خَاّذ ؿذ

 

 

            تشای اًجام فؼالیتْای سٍصاًِ ًیاص تِ  ک ًفش ّوشاُ  ا
 .هشالة دس هٌضل خَاّیذداؿت

           داسٍّای تجَ ض ؿذُ تَػظ پضؿک سا دسػت ٍ هشتة
هلشف کٌیذ ٍ ّشگض ّیچ داسٍ ی تذٍى ًؼخِ ٍ تذٍى          

الصم تِ رکشاػت داسٍّا ی    .  اجاصُ پضؿک هلشف ًکٌیذ 
هثل تشٍفي ٍ آػپیش ي خغش خًَش ضی سا افضا ؾ هی          

 .دّذ

            جْت پیـگیشی اص  ثَػت تِ دلیل هلشف داسٍّای
ضذ دسد ٍ تی تحشکی الصم اػت هلشف ها ؼات ٍ                

ّوچٌیي داسٍّای  .  ػثض جات ٍ هیَُ سا افضا ؾ دّیذ      
هلیي تا تجَ ض پضؿک تِ سفغ ا ي ػاسضِ کوک خَاّذ           

حتوا اص تَالت فشًگی    ضمنا جهت اجابت مزاج   .کشد
 .اػتفادُ ًوا یذ

            ِاص جَساب ّای فـاسی جْت پیـگیشی اص ا جاد لخت
 .ػشٍلی عثك تجَ ض پضؿک اػتفادُ ًوا یذ

            تاصهاى اجاصُ پضؿک اص اػتحوام ، ؿٌا ٍ اػتفادُ اص ٍاى
 .خَدداسی کٌیذ

              تشای ساُ سفتي اص ٍاکش ٍ  ا چَب ص ش تذل عثك آهَصؽ
 .ّای دادُ ؿذُ اػتفادُ کٌیذ

          ٍسصؽ ّا ی کِ تَػظ فیض َتشاپیؼت آهَصؽ دادُ هی
  .ؿَد تشای تمَ ت لگي ٍ تْثَدی صٍدتش ؿوا الصم اػت
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