غالت ّ حجْثبت ّ گْضت –کلسین -لجٌیبت کن چزة
ّ هبُی  ،گْضت هزغ ُن هفیذ است .گْضت قزهش ثب
ایٌکَ پزّتئیي ثبالیی دارد ّلی ثَ علت عذم تعبدلی کَ
در سْخت ّ سبس کلسین ّ فسفز ایجبد هیکٌذ ثزای
استخْاى خْة ًیست سْیب ،تخن هزغ ّ لْثیب .سیت ّ
اسفٌبج ُن سزضبر اس لیشیي ّ ،یتبهیي سي ،ایي
ّیتبهیي در هزکجبت ثَ ّفْر یبفت هیطْد .اسفٌبج ّ کلن
ثزّکلی
ّیتبهیي ّ Cّ Aرّی .سیت ،آّّکبدّ ّ گزدّ ّیتبهیي
کب در کلن ّ کبُْ ّ اسفٌبج
سیلیکب  :ایي هبدٍ در پْست گْجَ ،خیبر ّ فلفل سجش ّ
قزهش یبفت هیطْد.

تاريخ هزاجعَ تعذي:
رژمي غذايي:
آدرص پششك:
منىًَ پاتىلىژي:
تاريخ اجنام پاًظواى:

هصزف چَ هْادی ثزای جْش خْردى ضکستگی
استخْاى هضز است :
هْادی هثل ضکزً ،وک ،الکل ،کبفئیي ّ گْضت قزهش،
رّغي جبهذ ،ضیز پزچزة ،هیتْاًذ هْجت ضعیف
ضذى استخْاى ّ کٌذ ضذى رًّذ تزهین ضکستگی
استخْاى ضًْذکبفئیي هْجت افشایص دفع کلسین اس
ادرار هیطْد ·.ضکز هْجت ایوجبالًس فسفز ّ کلسین
هیطْد.
· گْضت قزهش ثَ علت فسفز ثبال هْجت ثزداضت کلسین
اس استخْاى هیطْد.

شكظتگي فوىر

· ًْضبثَ ُبی گبسدار ثَ علت کزثٌبت ّ فسفز هْجت
ثزداضت کلسین اس استخْاى هیطًْذ .ثعضی اًْاع
ًْضبثَ ُبی گبسدار کبفئیي ُن دارًذ کَ تبثیز هخزة آى
را ثز استخْاى ثیطتز هیکٌذ.
· ضکالت حبّی هقبدیز سیبدی کبفئیي ّ ضکز است کَ
ُز دّ ایي هْاد ثزای استخْاى هضزًذ.
· رّغي ُبی جبهذ ّ ضیز پزچزة ُز دّ حبّی چزثی
ُبی اضجبع ضذٍ حیْاًی ُستي ّ ُزدّ آًِب ثزای
استخْاى هضزًذ.

قشويي  ،خیاتاى فزدوطی  ،تاالتز اس
چهارراٍ فزدوطی  ،جٌة هزکش ديالیش
تلفي33365160-70 :
www.mehreganhospital.ir
وب طايت:
پظت الکرتوًیکی :
mehreganhospital@IRAN.IR

:
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تايید پسشكان

کتاب پرستاری داخلی و جراحی
برونر و سىدارث-بیماريهای

آقاي دكتر شاهسانیان

پیشگیری از شکستگی های لگن در
ناحیه مفصل ران:
در سُيٍ تاال ًّْ افزاد تايذ تا پشضک يعانج خٕد يطٕرت
کُُذ تا در صٕرت ٔجٕد پٕکی استخٕاٌ درياٌ
ضَٕذ تسياری اس ايٍ ضکستگی ْا تذَثال سييٍ خٕردٌ در
حيٍ راِ رفتٍ در خاَّ ايجاد ييطَٕذ ٔ تا رعايت الذاياتی
ييتٕاٌ احتًال سييٍ خٕردٌ را کاْص داد .ايٍ الذايات
عثارتُذ اس

*عالئن شکظتگی تٌَ
اطتخىاى راى :
-1درد شذيذ راى کَ تا فشار
تَ حمل شکظتگی و يا حزکت دادى
اًذام حتتاًی تیشرت هیشىد.
ً-2اتىاًی در حزکت دادى اًذام
حتتاًی
 -3تغییز شکل اًذام حتتاًی
تصىرت کىتاٍ شذى و چزخش تَ
تیزوى و تىرم راى
 -4تىرم و کثىدی شذيذ راى اطت.
*درهاى شکظتگی تٌَ اطتخىاى
راى در تالغیي:
کشش و طپض گچ گیزی،عول جزاحی
تا هیلَ داخل اطتخىاًی

*عىارض:
خلته شدن خون  ،ودر ًتیجَ در
اثز خلتَ شذى خىى اجياد نارسایی
قلبی و ریوی
پارگي عزوق،آهثىيل ريَ،آهثىيل
وريذي
اس عْارض خطزًبک ثعذ اس ضکستگی گزدى استخْا

.

*پیشگريي:
جٓت جهٕگيزي اس نختّ ضذٌ خٌٕ طثك دستٕر پشضك
يعانج اس رليك كُُذِ ْاي خٌٕ استفادِ ًَاييذ.
(دارْٔاي ضذنختّ ضذٌ)
تّ تيًار تٕصيّ ييطٕد تالفاصهّ تعذ اس ضکستگی
تطٕر يزتة سإَ ،يفصم راٌ ٔ يچ پاي طزف يماتم
ضکستگی را حزکت دْذ
(انثتّ در صٕرتيکّ طزف يماتم ضکستگی ،خٕد سانى
تاضذ)
ًْچُيٍ تٕصيّ ييطٕد تيًار يچ پاي طزف ضکستّ را
يزتثا" تّ تاال ٔ پاييٍ حزکات سإَ حذالم ساعتی دِ
تارٔ حزکات يچ پا حذالم دليمّ اي پُج تار اَجاو ضٕد.

*تىصیَ:
استفادِ اس ٔاكز يا دٔعصاي سيز تغم ُْگاو را رفتٍ
انثتّ تألتی کّ ضکستگی جٕش تخٕرد در حيٍ راِ
رفتٍ َثايذ َيزٔي ٔسٌ تّ َاحيّ ضكستّ ٔارد ضٕد
تيًار فمط اجاسِ دارد تا در حيٍ ايستاٌ کف پاي طزف
عًم ضذِ را تز رٔي سييٍ لزار دْذ تذٌٔ ايُکّ فطار
ٔسٌ را تز آٌ ٔارد کُذتعذ اس ايُکّ ضکستگی جٕش
خٕرد تيًار ييتٕاَذ تتذريج عصا را کُار گذاضتّ ٔ تز
رٔي ْز دٔ پا ٔسٌ تگذارد.
تٕصيّ يي ضٕد تيًار تعذاسجزاحي كًتزدراستكطذ
تيطتز تُطيُذ يا راِ تزٔد(تا عصا)

پهّ  :ثبیذ دقت کزد کَ ًْر کبفی رّی پلَ ثبضذ تب خْة دیذٍ
ضْد .پلَ ُبی هعیْة تعویز ضًْذ .چیشی رّی پلَ ثبقی
گذاضتَ ًطْد .فزش یب قبلیچَ رّی پلَ گذاضتَ ًطْد.
دستگیزٍ در توبم طْل پلَ گذاضتَ ضْد.
حًاو  :در کٌبر ّاى کفی پالستیک ثب سطح سثز گذاضتَ ضْد
تب هْقع ّرّد یب خزّج اس ّاى فزد لیش ًخْرد .در کف ّاى
یب سیز دّش اس چست ُبی هخصْصی کَ سطح سثز دارًذ
استفبدٍ ضْد .رّی دیْار کٌبر ّاى دستگیزٍ گذاضتَ ضْد.
اطاق خٕاب  :کف اطبق اضیبء پزاکٌذٍ ًجبضذ .یک چزغ کٌبر
پبتختی ثبضذ .در ضت یک چزاغ هسیز ثیي اطبق خْاة ّ
تْالت را رّضي ًگَ دارد.
َطيًٍ  :هجلوبى را ثبیذ طْری قزار داد تب هسیز راحتی
ثزای عجْر فزاُن ضْد .سین ثزق یب تلفي رّی سهیي ًیفتذ .
کٌبرٍ ای فزش را ثبیذ ثب چست ُبی دّ طزفَ ثَ کف هحکن
کزد .رّی صٌذلی یب پبیَ ُبی ًبپبیذار ًجبیذ قزار گزفت.
آضپشخاَّ  :کف آضپشخبًَ ًجبیذ خیس ثبضذ

