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این شکستگی معموال در افراد مسن با کوچکترین 

اد معموال دچار پوکی ضربه ایجاد می شود. این افر

استخوان هستند. در بیماران جوان تر، انرژي 

زیادي الزم است تا گردن استخوان ران شکسته 

شود. بنابراین در افراد جوان احتمال اینکه 

  ار مشکل شود بیشتر است.چخونرسانی د

  درمان روز اول تا هفته اول بعد از عمل:

 خود بصورت فعال زانو و لگن را  بیمار باید

بیمار باید از چرخاندن پا به رکت دهد. ح

سمت داخل و نزدیک کردن آن به خط 

 وسط اجتناب نماید.

  انقباضات عضالت ران و لگن انجام گردد و

حرکت پمپی مچ پا از همان روزهاي اول 

 آغاز می شود.

  راه رفتن به کمک وسیله کمکی مثل واکر

انجام می شود. در هنگاه توالت از صندلی 

 بلند استفاده شود.

 درصورتیکه شکستگی ثبات داشته باشد، 

با اجازه پزشک وزن اندازي روي اندام 

 انجام می شودشکسته در حد تحمل بیمار 

و درصورتیکه شکستگی ثبات نداشته 

ه انجام باشد تحمل وزن روي اندام شکست

 .نمی شود

  درمان در هفته دوم:

  حرکات فعال کمکی و فعال به زانو و مفصل

 ران داده می شود.

  انقباضات عضالت ناحیه ران و لگن

 همچنان انجام می شود.

 .تحمل وزن مشابه هفته اول است 

  :6-4درمان هفته 

  تمامی حرکات و ورزش ها و احتیاطات

 مشابه هفته هاي قبلی می باشد.

  :12-8در هفته درمان 

  از حرکات شدید نزدیک کردن پاها به خط

وسط و چرخش پاها به داخل اجتناب می 

 شود

  حرکات فعال ، فعال کمکی و غیرفعال

 مفاصل ران و زانو انجام می شود.

  تمرینات مقاومتی عضالت اطراف زانو و ران

 در این مرحله آغاز می شود.

  تحمل وزن و جابجایی بیمار همچنان با

 ه کمکی می باشد.وسیل

 جهت بیماران



 

 

  در این مرحله بیمار می تواند تحمل وزن

 کامل روي اندام شکسته داشته باشد.

  16-12درمان در هفته 

  حرکات مفاصل زانو و ران بصورت فعال و

 غیر فعال در دامنه کامل انجام می شود

  بیمار باید در این مرحله به طور کامل روي

ی اندام شکسته وزن بیاندازد و براي جابجای

  از وسیله کمکی استفاده کند.

  

   

  

  

  

  

 

  

  

  

 


