
 
 

 استخوان ران شکستگی

 
 

 :تهيه و تنظيم 

 دنيا گيگاسري با هم انديشی واحد آموزش

 ICUبخش 

 9911 فروردين
L-P-ICU-110-A 

 : منابع

 9917 -جراحی برونر و سودارث–كتاب داخلی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : مقدمه

تنوه     .اسو   ان به دو صوور  ر  شكستگي استخوان

استخوان ران كه به دليل تصادف و يا سووو  ا  ارتاوا    

 . ايجاد مي شود

جو   كوه  شكستگي قسم  پايين گردن اسوتخوان ران  

شكستگي ها  اطراف ماصل ران اس  كه در خانم هوا  

بعد ا  سن يائسگي و پوكي اسوتخوان ران اتاوام موي    

  .افتد

 

 :بالينی عالئم
 ايستادن يا پاها حرك  در ناتواني 

   و بوا   شكسوتگي  گونوه  در با   خم خونري 

 استخوان  دگي بيرون

 هماتوم برو  و ناحيه شكل تغيير 

 ران عضله گرفتگي 

 پا يا ران در گ گ  و كرختي 

 

 

 

 
      شكستگي پايين گوردن اسوتخوان ديودي موي

 .شود

  درد شديد در هنگام حرك  اندام 

 تورم و چرخش پا به سم  خارج در 

 :درمان
 كووه صووورتي دردر شكسووتگي تنووه اسووتخوان ران   

 عمول  باشود  رفتگوي  در يا جابجايي با همراي شكستگي

 بوريس  يا آتل ا  ني  عمل ا  پس و دارد ضرور  يجراح

 چنود  مود   به بغل  ير چوب يا و گچي قالب به محافظ

 .ميشود استاادي هاته

 .ميشود استاادي بغل  ير چوب ا  تنها اينصور  غير در

درموان فوو     در شكستگي پايين گردن استخوان ران 

 .پالك اس  جراحي و  فيكس نمودن محل با پيچ و رول

 :ت  از بيمارمراقب

  ايجاد لخته هوا  خووني در   ا  جلوگير  جه 

 اسوتاادي  واريس جورابها  ا  عموي وريدها 

 بيسو   مود   به و رو  در بار دو جورابها .شود

 شودي  توصيه پوستي مراقبتها  و خارج دقيوه

 .شود انجام

 شود داشته نگه باال مبتال اندام. 

 انگشوتان  حركو   و مبتال اندام انگشتان رنگ 

  .شود چک مددجو توس 

 مربوطوه  پرسوتار  بوه  حتما را پا كوفتگي وجود 

 .دهيد اطال 



 
 
 
 

 

 ا  اسوتاادي   بوا  فعال ها  ور ش انجام 

 .توصيه مي شود تخ    باال ها  حلوه

    درد شديد كه به مسكن جواب نموي دهود

در اسر  وق  به اطوال  پرسوتار رسواندي    

 .شود

  ارش شودهرگونه تغيير حس و كرختي گ. 

   هر دو ساع  تغيير پو يشن دادي شود توا

 .پيشگير  شودفشار   ا  برو   خم

 :رژيم غذايی در بيمار

در جه  تسريع در بهبود  مواد غذايي  ير را مصرف 

 :نماييد

 مصرف پروتئين گياهی-

ميوي ها  حاو  فيبر  شير   مصرف غذاها  حاو  -

 ( شيركم چرب  ماهي  سويا)  فيبرين

 ي و مايعا  برا  پيشگير  ا  يبوس مصرف ميو

 موجود در مركبات : C ويتامين

 در كلم بروكلي و اساناج موجود اس  : روي 

 

 

:زير پرهيز  كنيداز مصرف غذاهاي   
 شكر

 شير

 گوش  قرم 

 سيگار

  

:منزل در مراقبت  
 مبتال عضو داشتن نگه باال 

 ديدي آسيب عضو انگشتان رنگ كنترل 

  ديدي آسيب عضو داشتن نگه ثاب 

  ديودي  آسويب  عضوو  انگشتان مداوم حرك 

 .اس  ال امي

 توسو   شودي  توصيه ور شي حركا  انجام 

 پ شک

 عصا ا  اادياست 

   في يوووتراپي بووه با يووابي قوودر  عضووالني

 حركو  مااصول و انعفواف پوذير  كموک     

 .كند مي

 
 

 :عالئم هشداردهنده جهت مراجعه به پزشك 

 تب 

 ناس نتگي 

   خونري 

 شديد درد 

 پاها حرك  در ناتواني 

 

 

 


