
 

 

  درد مدت كوتاهي پس از جراحي به سرعت كاهش
روز اغلب فقط گاهي براي  ٣الي  ٢مي يابد. بعد از 

سفتي و گرفتگي عضالت به داروهاي مسكن رفع 
  خوراكي طبق دستور پزشك نياز پيدا مي كنيد. 

  در صورت تورم و درد غير قابل كنترل ، سردي و
، خروج ترشحات چركي از رنگ پريدگي انگشتان  

 .سريعا به پزشك اطالع دهيدمحل جراحي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــيراز ــاني: ش ــران- نش ــوار چم ــتان - بل ــب بيمارس جن
ــران ــد - چم ــاج محم ــتان ح ــاز و بيمارس ــماعيل امتي اس

 شهيد رجايي مركز فوريتهاي جراحي

  ٣٦٣٦٤٠٠١شماره تلفن جهت پاسخگويي به سواالت:
ــــــايت : ــــــك WWW.rajaeehosp.ac.irس ،لين

  راهنماي مراجعين
سايت دكتر امير مويد نيا - ٢٠١٨بع:برونر و سودارثمن

 متخصص طب فيزيكي 

          

  با آرزوي سالمتي و تندرستي 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شكستگي مچ دست

  

  
   پور فاطمه عباستهيه كننده : 

  كارشناس آموزش به بيمار

  

  ١٣٩٤تاريخ تهيه : پاييز 

  ١٤٠٠تاريخ بازبيني سوم : پاييز 

  مينيانجناب اقاي دكتر ا تائيد كننده علمي :

  رتوپديمتخصص ا

  

  

                                
  

هاي شكسته جهت بهبودي استخوان 
دخانيات را كنار بگذاريد و مصرف 

 الكل را قطع كنيد.
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  :مچ دست 
شكستگي هاي مچ دست معموال در اثر افتادن روي 

جاد ه به عقب خم شده است ايدست در حالي ك
  .ميشود

  

            
  عالئم:
 تغيير شكل مچ دست و انحراف آن به خارج  
  درد و تورم  
  ضعف و محدوديت حركت انگشتان  
 بي حسي و كرختي دست  

  درمان:
درمان اين شكستگي ها معموال جا انداختن و گچ 

مچ دست به مدت چهار تا شش . گيري كوتاه بازو است
  .هفته در گچ بي حركت باقي ميماند

                              

      

در شكستگي هاي شديد؛براي حفظ وضعيت صحيح 
(پيچ و  از ثابت كننده هاي داخلي با استفاده قطعات  

پالك) يا ثابت كننده خارجي جراحي ضروري است 
پس مچ دست به مدت چهار تا دوازده هفته بي .س

گذشت اين مدت از حركت باقي ميماند.پس 
فيزيوتراپي بعد از جراحي مچ دست الزامي ميباشد 
.بعد از اين كه بيمار توانست مچ خود را به خوبي 
حركت داده و قدرت عضالت ساعد را افزايش دهد 

ام ميتواند فعاليت هاي روزانه را به راحتي انج
تگي مچ دست دهد.پس بيماري كه به دليل شكس

تحت عمل جراحي قرار گرفته است حدودا بعد از سه 
.البته انجام دماه ميتواند با دست خود به راحتي كار كن

 ٦تا ٥حركات سنگين ورزشي نيازمند گذشت حدود 
ماه از زمان شكستگي و تقويت كامل عضالت اندام 

رزشي است كه فوقاني و بدست اوردن مهارت هاي و
  فرد به ان عالقه دارد.

در مورد بيماري كه در مچ دست پالك دارد حركات 
ضربه ايي شديد مانند ورزش هاي رزمي توصيه 

  نميشود مگر اين كه پالك را خارج كند.

  مراقبت ها:
  براي كنترل تورم بعد از جا انداختن شكستگي

 را باالتر از سطح بدن نگه داريد. اعدمچ و س

 ال انگشتان و شانه بايد بالفاصله آغاز حركات فع
گردد.براي جلوگيري از سفتي عضالت و كاهش 

تورم اندام توصيه ميشود ورزش هاي زير را 
 انجام دهيد:

 دست را باالتر از سطح قلب قرار دهيد. . ١

انگشتان دست را باز و بسته كنيدموقع بيداري  . ٢
بار در ساعت انجام  ١٠اين حركات را حداقل 

 دهيد.

 هاي شانه و آرنج را فعاالنه انجام دهيد. ورزش . ٣

باشد يا نه  خواه شكستگي به عمل جراحي نياز داشته
گام بهبودي به گچ گرفتن يا فرد دچار شكستگي تا هن

بستن آتل نياز خواهد داشت.ممكن است دوره 
ماه طول بكشد.در طول اين دوره  ٦بهبودي به مدت 

ا ه انجام آن هموارد ذيل را نبايد انجام داد مگر اين ك
  توسط پزشك تاييد شده باشد:

اجتناب از بلند كردن ؛حمل كردن؛هل دادن  . ١
؛كشيدن يا پرتاب كردن اجسام سنگين با دست 

 آسيب ديده

 شركت نكردن در ورزش هاي تهاجمي . ٢

 باال نرفتن از نردبان يا درخت . ٣

فعاليت هايي كه در حين انجام آن ها اجتناب از  . ٤
ود دارد.(به خطر زمين خوردن روي دست وج

 عنوان مثال اسكيت و پرش)

  هنگام ترخيص برگه خالصه پرونده ،برگ شرح
عمل،كارت نوبت درمانگاه ودر صورت لزوم نسخه 
دارويي كه به شما تحويل داده ميشود را زمان مراجعه 

  به پزشك همراه داشته باشيد.
  


