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    اگردچارشکستگی ران شده اید به مواردذیل توجه فرمایید :

         
کاهش  سال است.عضالت ضعیف چهارسرران 65بستری سالیانه در بزرگساالن بیش از  300000شکستگی مفصل ران علت بیش از 

  رفلکسها.کاهش قدرت عضالت معموال در ارتباط با سالمندی ست وشرایطی که باعث کاهش خونرسانی به مغز میشوند ) کم

م ااند میبرد.در شکستگی استخوان ران مین خوردن دراین افراد را باال( احتمال زرض داروهاخونی.آمبولی.بیماریهای قلبی عروقی وعوا

شاله کبیرون میچرخد.بیمار ممکن است از درد خفیفی در ناحیه  هوبه خط وسط بدن نزدیک میشود وحول محورش بتحتانی کوتاهتر

                                                                                           .طح داخلی زانو شکایت داشته باشد ران ویا س

 بی از یگیجی.سوء تغذیه وکم آبی .اختالالت خلقی .خونریزی وعفونت زخم وعوارض ناش عوارض شکستگی ران در سالمندان :

 .                               یان خون وریدی در اندامها حرکتی مثل زخم بستر.تهویه ناکافی ریه ودر نتیجه مشکالت ریوی .رکود جر

 اولین گام برای درمان شکستگی عکسبرداری است .ام آرآی وسی تی اسکن نیز کمک کننده میباشد  تشخیص:

عوارض ثانویه از واند سریعتر راه بیفتد وهدف از درمان جراحی دراین بیماران فیکساسیون موثر شکستگی است تابیمار بت :درمان جراحی   

 بی حرکتی پیشگیری شود.                                                                                                        

 تسکین درد و پیشگیری از عوارض در اولویت قرار دارند.  مراقبتهای بعدازعمل :

 رد طبق دستور پزشک مسکن تجویز میشود*برای تسکین د

 *تشویق بیمار به سرفه وتنفس عمیق

 *استفاده از جورابهای االستیک طبق دستور پزشک برای جلوگیری از رکود جریان وریدی

 *استفاده از آنتی بیوتیکها طبق دستور پزشک 

 مایت میشود.* با قراردادن یک بالش دربین پاهای بیمار اندام در وضعیت صحیح قرار میگیرد وح

 ازو برای بکارگیری وسایل کمک حرکتی ب*ورزش برای تقویت عضالت شانه و

*پانسمان ناحیه عمل با روش استریل و آگاهی از عالئم عفونت محل زخم )قرمزی .التهاب.ترشحات چرکی وتورم ( ومراجعه به پزشک 

 در صورت بروز این عالئم. 

 ی پیشگیری از عوارض عمل *استفاده از مایعات به اندازه کافی و غذاهای حاوی فیبر فراوان ) میوه و سبزیجات (  برا

 * حمایت روحی وروانی بیمارو مشارکت فعال خانواده در مراقبت بیمار 

 *استفاده به موقع از داروها طبق تجویز پزشک 
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                                                                                                        *مراجعه جهت کشیدن بخیه ها در  زمان مقرر شده توسط پزشک.  

                                 : در بیماران سالمند بعلت بی حرکتی احتمال زخم بستر وجود دارد بنابراین

ر دهید. از  ساعت یکبار وضعیت بیماررا تغیی 2کنترل کنید )پاشنه ها . ناحیه خاجی و شانه ها (حداقل هر  قسمتهای تحت فشار را

    تشکهای مخصوص و سایر وسایل محافظتی مثل محافظ پاشنه پا استفاده کنید.   
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