
 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

o :مراقبت از گچ 

تایذ در چٙذ رٚس اَٚ تؼذ اس ٌچ ٌیزی دراس وطیذٜ ٚ یه یا 

تاالتز اس سؽح لّة چٙذ تاِص سیز ا٘ذاْ ؼٛری لزار داد وٝ ساق 

ٔمذاری ٖ پای ضىستٝ را ٔىزرا حزوت دٞیذ.اٍ٘طتالزار تٍیزد.

یخ خزد ضذٜ را در یه ویسٝ پالستیىی خطه لزار دٞیذ ٚ 

 .آٖ را رٚی ٌچ یا آتُ در ٔحُ ضىستٍی لزار دٞیذ

o:ٍوکات قابل تًج 

ٕٔىٗ است پشضه ٔؼاِج دارٚٞای آ٘تی تیٛتیه 

خٛراوی تزای ضٕا تجٛیش وٙذ تا تؼذ اس ٔزخص ضذٖ 

تیٕارستاٖ تا ٔذتی اس آٟ٘ا در ٔٙشَ استفادٜ وٙیذ.اس اس 

در ٖ تذٖٚ دستٛر پشضه خٛدداری وٙیذ.لؽغ وزدٖ آ

صٛرت داضتٗ ػالئٓ ػفٛ٘ت اس جّٕٝ تة ، ِزس ،لزٔشی 

سیت ٚ خزٚج تزضح چزوی اس ٘احیٝ ػُٕ ضذٜ ٚ حسا

اس رٚس سْٛ تٝ تؼذ در ِٕس تٝ پشضه ٔزاجؼٝ وٙیذ.

را تٕیش ٚ خطه ٍ٘ٝ  ٔیتٛا٘یذ حٕاْ تزٚیذ.تخیٝ ٞا

داریذ.تؼٛیط پا٘سٕاٖ تایذ تؼذ اس تزخیص در ٔٙشَ 

تٛسػ پزستار یا ٕٞزاٜ تیٕار وٝ آٔٛسش دیذٜ ا٘جاْ 

ضٛد. تخیٝ ٞای ٘احیٝ ػُٕ ضذٜ دٚ ٞفتٝ پس اس 

 ػُٕ ؼثك ٘ظز پشضه وطیذٜ ٔی ضٛد.

 

تٝ خزٚج خّػ اس ریٝ وٕه ٔی وٙذ.  تٙفس ػٕیك ٚ سزفٝ

یثٛست اس ػٛارض تؼذ اس ػُٕ ٔی تاضذ وٝ تٝ دِیُ واٞص 

حزوت ٚ استفادٜ اس دارٚٞای ظذ درد ٔی تاضذ.آب 

فیثز اس جّٕٝ ٔصزف ٔٛاد غذایی حاٚی وافی،حزوت سزیؼتز ،

سثشیجات ،غالت  ٚ ٔیٜٛ ٞای تاسٜ ٔی تٛا٘ذ تزای جٌّٛیزی اس 

 یثٛست ٔصزف ضٛد.

o:کىترل درد 

 در ٔذت وٛتاٞی پس اس ػُٕ جزاحی تٝ سزػت واٞص 

رٚس  اغّة فمػ ٌاٞی تزای رفغ  3اِی  2تؼذ اس  ٔی یاتذ

سفتی ٚ ٌزفتٍی ػعالت تٝ دارٚ ٞای ٔسىٗ ؼثك دستٛر 

 پشضه ٘یاس پیذا ٔی وٙیذ.

 ٜتزای وٙتزَ درد تا تّٙذ وزدٖ ا٘ذاْ ػُٕ ضذٜ ٚ استفاد

 اس ویسٝ یخ ٔی تٛاٖ تٝ وٙتزَ درد ٚ تٛرْ وٕه وٙیذ.

ٛاس تٝ تا تغییز ٚظؼیت ٚ آرأص فىزی ٚ پزت وزدٖ ح

 واٞص درد وٕه وٙیذ.

 ً٘در صٛرت تٛرْ ٚ درد غیزلاتُ وٙتزَ ،سزدی ٚ ر

 پزیذٌی اٍ٘طتاٖ ٚ فّج ،سزیؼا تٝ پشضه ٔزاجؼٝ وٙیذ.

 

 

 شکستگی استخًان ساق

0:تاریخ تاسٍ٘زی -10/4/1396تاریخ تذٚیٗ: -تٟیٝ وٙٙذٜ: رظا رادٔٙص   

 : سٛپزٚایشر آٔٛسضی، سٛپزٚایشر آٔٛسش سالٔتٚیزاست ػّٕی

: 

 



 

 ضایغ تزیٗ دالیُ ضىستٍی در استخٛاٖ ساق پا سٔیٗ

ٚ آسیة ٞای  ،تصادفات تا ٚسایُ ٘مّیٝ  خٛردٖ)سمٛغ(

 .ٔیثاضذٚرسضی  

 عالئم شکستگی:

 ٚ تٛرْ ٚ تغییز ٟٕٔتزیٗ ػالٔت ایٗ ضىستٍی درد

ضىُ در ٘احیٝ ساق ٔی تاضذ.درد تا حزوت ٚ فطار 

 تٝ ٔحُ ضىستٍی تیطتز ٔی ضٛد.

تٛرْ ٚ حساسیت تٝ ِٕس 

وثٛدی ٚ تغییز ضىُ آضىار 

ٗ٘اتٛا٘ی در راٜ رفت 

o:ريش َای درماوی 

:درٔاٖ جزاحی 

ٔؼٕٛال تا ٌذاضتٗ پالتیٗ در پا ٔی تاضذ. پالتیٗ ٕٔىٗ 

ؼذ اس جزاحی ٔؼٕٛال در ت است داخّی یا خارجی تاضذ.

ػزض سٝ ٔاٜ استخٛاٖ تٝ ا٘ذاسٜ ای جٛش ٔی خٛرد وٝ 

فزد تتٛا٘ذ تذٖٚ وٕه ٚ تذٖٚ استفادٜ اس ػصا راٜ تزٚد.أا 

تایذ تٛسػ پشضه ٔؼایٙٝ ٚ  تٕاْ تیٕاراٖ لثُ اس راٜ رفتٗ

 رادیِٛٛصی ٌزفتٝ ضٛد. اس ساق آٖ ٞا ػىس

          درصٛرتی وٝ ػىس رادیِٛٛصی ٘طاٖ دٞٙذٜ 

ٔی تٛا٘ذ تذٖٚ ػصا  جٛش خٛردٌی ضىستٍی تاضذ فزد

راٜ تزٚد.تا ایٗ حاَ دٚیذٖ ٚ ا٘جاْ فؼاِیت ٞای ٚرسضی 

 دستٛر پشضه تاضذ.تایذ تا 

:در ٔٛاردی وٝ ضىستٍی تذٖٚ  رٚش غیز جزاحی

جاتجایی است تایذ اس جاتجا ضذٖ ضىستٍی تا ٚلتی 

ٔی خٛر٘ذ جٌّٛیزی وزد.در  لؽؼات تٝ ٞٓ جٛش

ایٗ ٔٛارد درٔاٖ تٝ صٛرت ٌچ ٌیزی ٔی تاضذ.وف 

ٌچ ٌیزی ٔی ضٛد تٝ  پا ٚ ساق تیٕار تا ٔفصُ سا٘ٛ

  سا٘ٛی خٛد را خٓ وٙذ.٘حٛی وٝ تیٕار تتٛا٘ذ 

o:مذت وگُذاری گچ 

 12ٞفتٝ تا  6تز حسة ضىستٍی ,ٌچ پای تیٕار پس اس 

ٞفتٝ خارج ضذٜ ٚ ٘زٔص ٞای خاصی جٟت تذست 

آٚردٖ دأٙٝ حزوت ٔچ پا ٚ ػعالت ساق ا٘جاْ ٔی ضٛد. 

ایٗ است وٝ ٚلتی ٔچ  یىی اس ٔطىالت ایٗ ٘ٛع درٔاٖ 

خزٚج پس اسا٘ذ پای  تیٕار تٝ ٔذت سٝ ٔاٜ در ٌچ ٔی ٔ

ٕٔىٗ است تا  وٝ ٔیٍزدداس ٌچ دچار ٔحذٚدیت حزوتی 

     فیشیٛتزاپی ٚ ا٘جاْ ٘زٔص ٞای السْ تٝ ؼٛر وأُ

 تٟثٛد ٘یاتذ.

 

o:لختٍ شذن خًن در رگ 

یىی اس ػٛارض ضىستٍی ِختٝ ضذٖ خٖٛ در سیاٞزي 

ذ. ٞای ػٕیك ساق است، وٝ ٔی تٛتٙذ تسیار خؽز٘ان تاض

است ٔٛجة اختالَ در ػُٕ وزدٖ ِختٝ ضذٖ ٕٔىٗ 

 لّة ٚ ریٝ ضٛد.تؼذ اس جزاحی دارٚٞایی دادٜ ٔی ضٛد تا اس

تٝ ایٗ ِختٝ ضذٖ خٖٛ در پاٞا جٌّٛیزی ضٛد.پشضىاٖ 

 ٞاٍٛیٙذ.استفادٜ اس ایٗ دارٚدارٚٞا رلیك وٙٙذٜ خٖٛ ٔی

 ٔی تٛا٘ذ تا چٙذ ٞفتٝ تؼذ اس جزاحی ٞٓ ادأٝ پیذا وٙذ.

o:پاوسمان 

ساػت تؼذ اس ػُٕ  48ٖ سخٓ جزاحی تا ٔؼٕٛال پا٘سٕا

جزاحی تؼٛیط ٕ٘ی ضٛد.تؼٛیط پا٘سٕاٖ تایذ تؼذ اس 

ٔزخص ضذٖ تیٕار در ٔٙشَ ا٘جاْ ضٛد ٚ درصٛرتی وٝ 

تیٕار ٔا٘ذٌار در تیٕارستاٖ ضٛد تؼٛیط پا٘سٕاٖ تٛسػ 

 ٔی ضٛد. پزستاراٖ تخص ا٘جاْ

o:راٌ رفته 

ٔی ضٛد تؼذ اس جزاحی تٛسػ یه فیشیٛتزاج آٔٛسش دادٜ 

یذ ٘یذ در تخت تٙطیٙیذ ٚ چؽٛر ٔی تٛا٘وٝ چؽٛر ٔی تٛا

 اس ػصای سیز تغُ یا ٚاوز استفادٜ وٙیذ.


