
 تعریف:
 یو شکستگ استاستخوان هاي بدن  نیاستخوان ران از محکم تر

 روهاین نیدارد و معموال ا اديیز رويیبه وارد شدن ن ازیآن ن

به بدن   تواندیم ارتفاعو سقوط از  هینقل لیوساتصادفات  نیحدر

است  ممکنها  یشکستگ نیاز ا اريیخاطر بس نیهم به.شودوارد 

 دربچهبدن همراه باشد هاي تگاهدس گریبه د  ییها بیهمراه با آس

استخوان ران اغلب   یسال شکستگ سههاي با سن کمتر از 

 .شودیم جادیبدرفتاري با بچه ا ایخوردن  کتکبدنبال 

 
 : یماریب عالئم
 : زااستخوان ران عبارتند تنه یعالئم شکستگ نیمهمتر

حرکت دادن  ایو  یشکستگمحل که با فشار به  ران دیدرد شد.1

 .شودیم شتریب یتحتان اندام

 ،  یتحتان اندامدر حرکت دادن  یناتوان.2

کوتاه شدن و چرخش به  تبصور یتحتان اندامشکل  رییتغ.3

  رونیب

 است راناستخوان  یعالئم شکستگ گریاز د تورم ران.4

عضالت قوي که  انقباضاز شکسته شدن استخوان ، به علت  بعد

و  شوندیاز هم رد م یهاي شکستگ لبهراف آن وجود دارد در اط

قطعات  زیاوقات لبه ت یشودگاهیکوتاه تر م شدهاندام شکسته 

 زيیران را پاره کرده و موجب خونر یخون يشکسته شده رگها

 اديیز ریآن از دست دادن مقاد جهینتشوند یم هیدر ناحیشد

 .ران است دیشد کبوديو تورم و  انر یخون در داخل بافت عضالن

 

 
 :صیتشخ
ساده داده  یگراف ویبا استفاده از راد یشکستگ نیا یقطع صیتشخ

 یگراف ویدر راد رانزانو و مفاصلحتما دقت کرد که  دیشودبایم

 .شوند دهید

وجود  عدممفصل ران حتما از  دنیبا د دیبا ران هاي یشکستگ در

 شد ئنمفصل ران مطم یدر رفتگ

 
 درمان:

به اتفاق  بیقردر اغلب  نیتنه استخوان ران در بالغ  یشکستگ

هر    مثل.استشده    شکستهموارد همراه با جابجا شدن قطعات 

تنه استخوان ران اگر همراه  با   یشکستگ،   گرید  یشکستگ

 حرکتیباي  لهیجا اندازي شود و سپس با وس دیبا است ییجابجا

مثل سن  اريیبس هاي ریدرمان به متغ نوعشده تا جوش بخورد

 درماندارد یهاي همراه بستگ بیآسو  یی، مقدار جابجا ماریب

از روش هاي  ستفادهااست با  کنتنه استخوان ران مم یشکستگ

 یبه عمل جراح ازیممکن است ن ایصورت گرفته و  یجراح ریغ

 .باشدوجود داشته 

 درمان غیر جراحی:
سپس کششو بصورتتنه استخوان ران  یشکستگ یجراح ریمان غدر

ها  یشکستگ نیروش درمان ا نیتر یمیقد کشش.است  ريیگچ گ

 مدت دیبا ماریکه ب نستیا یروش درمان نیا بیع نیبزرگتراست .

از جمله  یعوارض فراوان موجببماند که  مارستانیتخت ب در یطوالن

 مشکالتگردش  خون  ،   ت،  مشکال  یتنفس  مشکالتزخم بستر ، 

 نیبندرت از ا مروزه.اشودیمو  ... یمارستانیتخت ب ادیز  نهیهز ،یروح

 .شود یماستفاده  یروش درمان

 مراقبتهای پرستاری 
 در.دیینما حرکت یعضو را ب بیبال فاصله بعد از وارد آمدن آس.1

از استفاده از آتل  شیپ دهید بیآسبه حرکت فرد  ازیکه ن یصورت

 هیزاوحرکت  ایاز چرخش و  ريیشگیبه منظور پ است الزم دیآ شیپ

 .دیکن تیرا حما یشکستگ هیناح  نییوپادار باال 

 ینرم ، مفاصل جنب بافتبه  بیآس مدنازوارد آ ريیمنظور جلوگ به

 .دیکنشکسته را آتل بندي  هیناح

 یموقت که به خوب آتلهاي ازشکسته  هینمودن ناح حرکتیب جهت.2

 آنشده است به همراه بانداژ محکم بر روي  دهیپوشآنها  یسطح داخل

 .دیاستفاده کن

سطح زخم باز  یعمقبافتهاي  یاز آلودگ ريیشگیبه منظور پ.3

 .دیبپوشان لیاستررا با پانسمان  یشکستگ

استفاده  ییدارو ریغ و ییمنظور کنترل درد از روش هاي دارو به.4

 .دیکن

 کمبود.دیکنتوجه هستند یچرب یعالئم آمبول ازکه  ریموارد ز به.5

 کاهش ضربان قلب ، تب ، شی، افزا ینفست شیخون ، افزا ژنیاکس

 ، سرفه نهینفس ، درد قفسه س ی، تنگ اريیهوش

 یبعد از وقوع شکستگ ساعت72-24و  یناگهان یچرب یآمبول شروع.6

 .فتدیب قیهفته به تعو کی تااست اما ممکن است 

عضله ،  تیحساس شیافزا:از  رتندعبانشانه هاي عفونت که  یبررس.7

 درجه  شی،افزا ی، گرماي موضع تورمدرد ، قرمزي ، 



 یو ترشحات چرک حرارت

آموزش  ماریب بهرا  ریبسته به موراد ز یدرشکستگ

 :دیده
 بافت نرم  ترومايو  یباشکستگ رتبطکنترل درد و تورم م یچگونگ

قدرت  شیافزا وعضالت سالم سالمتجهت حفظ  یورزش ناتیتمر

 یحرکتکمک  لیوسا منیا ريیبه کارگ حوهن دهید بیآسعضالت 

 یبهداشت میافراد ت نظارتم وبه تدا ازیو کنترل عوارض بالقوه و ن

 باز یدر شکستگ
و به  دیدهانجام  لینکات استر تیپانسمان را با رعا ضیتعو

به  جهت.دیکن توجهپانسمان از نظر وجود ترشحات  راتییتغ

دادن اندام مبتال  قرارمورد باال  ورمدر نزایرساندن م لحداق

 .دیآموزش ده
را کنترل  عفونتو عالئم  ماریفواصل منظم درجه حرارت ب در

را  ییغذامواد  یکاف افتیدر امیالت ندیفرا عیمنظور تسر دبهیکن

 .دیده شیافزا

 دیتاک آنها تیآموزش داده و بر اهم ریدر موارد ز ماریب به

از  اجتناب، یحرکتیب ، یاستخوان گرافت انجاماز هدف:دیورز

، مراقبت از زخم ، عالئم عفونت  مبتال هیانداختن وزن بر روي ناح

 مراقبت و تماس با ارتوپد ريیگیپ، لزوم 
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