
 

  

 شکستگی استخوان لگن 

ضکستگی ّایی هوکي است بِ علت سقَغ ، حَادث 

 .راًٌذگی یا صذهات ًاضی اس تصادف ایجاد ضًَذ 

 3/2ضکستگی ّای لگي خؽزًاک ّستٌذ سیزا حذاقل

 .ایي بیواراى دچار صذهات هتعذد ٍ هْوی ضذُ اًذ 

 :عالئم بالینی 

خَى هزدگی ، کبَدی ، حساسیت در باالی استخَاى 

هثاًِ ، کزختی یا سَسش در ًاحیِ ، ًاتَاًی در تحول 

 .ٍسى بذٍى ًاراحتی 

در صَرتی کِ گزدى استخَاى راى ضکستِ باضذ ، 

قزار  پای بیوار کَتاُ ٍ در  حالت  چزخص خارجی

 .هی گیزد

هوکي است اس درد خفیف کطالِ راى یا قسوت 

در اکثز هَارد بیوار ًوی . داخلی ساًَ ضکایت کٌذ 

تَاًذ  پای خَد را حزکت دّذ ٍ در صَرت تحزک 

 .دچار درد ضذیذ ٍ فشایٌذُ ضَد 

 

 : نکاتی درباره افراد مسن 

ضکستگی ّای هفصل راى یکی اس عَاهل ضایع هزگ 

استزس ٍ عذم . سالگی است 75ٍهیز بعذ اس سي 

تحزک در اثز ظزبِ ، سهیٌِ را بزای عفًَت تٌفسی ٍ 

کاّص تَاًایی ساسگاری با سایز هطکالت سالهتی 

اکثز افزاد پیز کِ بِ علت ضکستگی .فزاّن هی کٌذ 

ر اثز هفصل راى در بیوارستاى بستزی هی ضًَذ د

استزس ، هحیػ ًا آضٌای بیوارستاى ، هحزٍهیت اس 

 . خَاب گیج ٍ پزیطاى ّستٌذ 

هوکي است کن آبی بذى ٍ تغذیِ ظعیف ًیش ٍجَد 

 .داضتِ باضذ 

بٌابزایي حتوا استزس را اس خَد دٍر کٌیذ ٍ سعی 

 .کٌیذ با هحیػ بیوارستاى ساسگاری پیذا کٌیذ 

هتعادل هصزف هایعات کافی بٌَضیذ ٍ رصین غذایی 

 .کٌیذ 

بزای پیطگیزی اس ظعف ععالًی ، در صَرت اجاسُ 

 . پشضک هعالج ، هفاصل ٍ اًذام ّا را حزکت دّیذ 

 

 :درمان 

 جا اًذاسی باس ضکستگی  -1

تعَیط سز استخَاى راى بِ ٍسیلِ پزٍتش اگز  -2

ضکستگی بِ ؼزس رظایت بخطی جا اًذاختِ ضَد ٍ 

پزٍتش تعَیط هی یا بَسیلِ پیچ ٍ پالک ثابت ًگزدد 

 .ضَد 

 : نکات آموزشی 

تا حذ اهکاى  ٍرسضْای فعال با استفادُ اس حلقِ  -1

ایي کار بِ تقَیت . ّای باالی تخت اًجام دّیذ 

هادُ ضذى آًْا  بزای استفادُ اس  2باسٍّا ٍ ضاًِ ّا ٍ

 ٍسایل کوک حزکتی ، کوک هی کٌذ ٍ

بزای پیص پیطگیزی اس ایجاد لختِ ، هایعات -2    

ٍاى هصزف کٌیذ ٍ ٍرسضْای هچ ٍ خَد پا را فزا

(. در صَرت صالحذیذ پشضک هعالج )اًجام دّیذ 

 .اس جَرابْای االستیک  استفادُ کٌیذ 

ٍرسضْای تٌفس عویق ف تغیز ٍظعیت ٍ -3     

استفادُ اس اسپیزٍهتزی  اًگیشضی اس عَارض تٌفسی 

 .جلَ گیزی هی کٌذ 
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 شکستگی لگن و سر استخوان ران

 

 

 SICUAبخش 

 

 

 

 

 

 

 

بِ علت هحذٍدیت حزکتی ٍسایل کوک فیشیکی در  -12  

 . دستزس بَدُ ٍ یک ًفز ّوزاُ بیوار  باضذ 

در صَرت تغییز ٍظعیت در بستز ، یک بالص در بیي  -13  

 .پاّا قزار دادُ ٍ پاّا  را حوایت  کٌیذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارٍّای تجَیش ضذُ را ؼبق دستَر پشضک هعالج خَد -4

 .هصزف کٌیذ 

 .تعَیط پاًسواى بایذ بِ رٍش استزیل اًجام ضَد  -5    

حتی االهکاى بزای پیطگیزی اس عفًَت ادراری اس تعبیِ  -6    

 .سًَذ ادراری خَدداری کٌیذ 

ًزدُ ّای کٌار تخت ، احتوال صذهِ بیطتز ًاضی اس  -7   

سقَغ را کاّص هی دٌّذ ، لذا   احتیاغ السم ر بِ عول 

 . آٍریذ

ٍرت تَرم در اًذام هبتال یا اضکال در پز ضذى در ظ -8   

 .هَیزگی اًگطتاى پا  حتوا بِ پشضک هعالج اؼالع دّیذ 

 .اًذام هبتال را باال ًگِ داریذ  -9  

ساعت  2بزای پیطگیزی اس فطار پَستی حذاقل ّز  -10  

 .یکبار ٍظعیت  خَد را تغییز دّیذ 

سخن در صَرت عالئن ضکٌٌذگی پَست  یا ایجاد  -11  

بستز هذاخالت السم را در ایت سهیٌِ بز اساس دستَر پشضک 

 .پَست اًجام دّیذ 
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