
 شكستگی
آيد را از بين رفتن تداوم استخواني كه در اثر عوامل مختلف پيش مي

شوند عبارتند از: ضربه، انقباض شكستگي گويند. عللي كه منجر به شكستگي مي

 ناگهاني عضالت و حركات سريع و شديد.

 

 اقسام شكستگی:
  استخوان زدن بيرون بدون شكستگي: بسته يا ساده شكستگي .1

 استخوان زدن بيرون با همراه شكستگي: مركب يا باز شكستگي .2

  چندگانه شكستگي .3

 

 های شكستگی:عالئم و نشانه

 

 شكستگي محل در شديد درد 

 كبودي با همراه تورم 

 حركت محدوديت 

 ديده آسيب عضو شكل تغيير 

 پوست دماي تغيير يا سالم اندام رنگ تغيير 

 خونريزي اثر در شوك 

 



 شكستگی: مراقبت های الزم جهت پيشگيری از

 روانگردان يداروها يا و يالكل مشروبات از عنوان هيچ به يرانندگ از قبل 

 .نكنيد استفاده

 كنيد استفاده حفاظتي وسايل و لباسها از ورزش هنگام به. 

 كنيد رعايت را يدرمان دستورات هستيد استخوان يپوك دچار اگر. 

 كنيد مناسب يايمن لحاظ از را خانه شرايط :

 كفپوش باشد، چسبيده فپوشك به خوب فرش

 حمام كف روي نباشد، شل هانرده نباشد، ليز خانه

 .شود انداخته حصير يك نيز

 

 

 فعاليت بعد از شكستگی:

 تواندمي يطوالن مدت يبرا استخوان بودن بيحركت 

 محل به نزديك مفاصل در يخشك عضله، حجم كاهش باعث

 مربوطه اندام كه است مهم بنابراين. شود تورم و يشكستگ

 .آوريد در حركت به سريعتر چه هر را

 ويتامين از C اساتفاده شكساتگي التياام تسريع براي روي عنصر مكمل و 

 .نمائيد

 باراي مخصوصاي تمريناات آن طي كه شود توصيه يفيزيوتراپ دارد امكان 

 يهاا فعاليات. گيارد مي انجام يعضالن قدرت حفظ و مفصل يپذير انعطاف حفظ

 .بگيريد سر از عاليم بهبود محض به را خود يعاد



 هشدار:

يكي از اين مشاكالت ر  دهاد ساريعا باه  ،پس از بي حركتي يا جراحياگر  -

 پزشك  مراجعه كنيد:

 يشكستگ پايين يا باال در تورم 

 مداوم و شديد درد 

 چاين، باروز خصوص به يشكستگ ناحيه زير پوست شدن يخاكستر يا يآب 

 .شكستگي ناحيه زير در حس دادن دست از و يرفتگگ و ناخنها زير در رنگ تغيير
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