
هيپ استخوان شكستگي

استخوان با كه ران استخوان سر شكستگي از عبارتست هيپ استخوان شكستگي
مي مفصل پيرلگني افراد در غالباً شكستگي اين شود.

در افتد. مي اتفاق خوردن زمين دليل به سالخورده و
بروز تصادفات يا بلندي از سقوط اثر در نيز افراد ساير

كند. مي

افتد.جراحي نمي اتفاق شكستگي ترميم جراحي بدون و است درمان راه تنها

كمك شما بهبودي به كه را زير موارد رعايت سالمتي آرزوي ضمن گرامي بيمار
ميمي توصيه شما به نماييم:كند

درد• صورت در كنيد. مصرف ساعت سر پزشكتان دستور طبق را داروها
برايمي كه درد ضد داروهاي از ضمناًتوانيد كنيد. استفاده است شده تجويز شما
نماييد.مي استفاده تورم كاهش براي يخ كمپرس از توانيد

دستور• طبق و بهداشتي اصول رعايت با را جراحي عمل محل پانسمان
است. مهم بسيار اول هفته دو در زخم از مراقبت كنيد. تعويض پزشكتان

دهيد• حركت مرتب را خود ديگر پاي عمل از خونپس شدن لخته احتمال تا
نيم از بيش مداوم طور به شود. بهكمتر ننشينيد. ساعت

راه قدم چند و بكشيد را خود بدن بايستيد، مداوم صورت
برويد.

پزشك• است زودترممكن چه هر تا كند تشويق را شما تان
فيزيوتراپ يك دقيق نظارت تحت بايد كه برويد راه و كنيد حركت

در شود. ممكنانجام داشت. خواهيد واكر و بغل زير چوب به نياز ابتدا
حركت و رفتن راه به قادر قبل مثل دوباره تا بكشد طول ماهها است

باشيد.

بين• كشيدن دراز هنگام در
دهيد. قرار بالش يك خود زانوان

كشيدن• مثل شود مي بدن به ميكروب ورود باعث كه كارهايي انجام صورت در
هر يا آنتيدندان پزشك نظر با ديگر، دندانپزشكي يا پزشكي مصرفباقدام يوتيك

كنيد.
جراحي6الي3در• از بعد اول كه،ماه شود انجام طوري بايد مقاربت عمل

نگيرد. قرار خارج يا داخل به چرخيده حالت در ران مفصل
از• بيش نشسته حالت صندلي90در از نشويد، خم جلو سمت به بدوندرجه

صندلدسته از و كرده نكنيد.استفاده استفاده كوتاه فرنگي توالت يا ي
و• پروتئين پر غذايي رژيم استخوان و نرم بافت بهبودي در تسريع براي

مي توصيه استپركالري طوالني عضو حركتي بي اگر ماهي. مرغ، گوشت، مثل شود.
مث پركلسيم ازغذاهاي كلسيم كاهش بروز از جلوگيري استفادهبراي لبنيات و شير ل

كم درمان يا جلوگيري براي جگر،كنيد. قرمز، گوشت مثل آهن حاوي غذاهاي خوني
فرنگيغالت، گوجه و مركبات مثل ث ويتامين خصوص به ها ويتامين و سبزيجات

كنيد. مصرف



فراوان،• مايعات از يبوست از پيشگيري وملينها،براي ميوه مثل غذايي مواد
كنيد. استفاده سبزيجات

هم• روي نشسته حالت در نچرخانيد، داخل سمت به را خود شده عمل پاي
ازنيندازيد، باالتر را زانوها نشستن هنگام همچنين و نياوريد مفصل سطح از باالتر

ندهيد. قرار ران مفصل سطح
تا• خواب نخوابيد6هنگام شكم روي يا و شده عمل پاي روي بر اول نيزهفته و

روي غلتيدن هنگام در را كار اين دهيد. قرار خود پاهاي بين بالش يك خواب هنگام
دهيد. نجام ا نيز سالم پاي

كنيد.• حمام معمول طور به جراحي از پس
صابون• از استفاده با و ماليمت با را بخيه محل

بشوئيد. ماليم

نشو• خم زمين روي از اشيا برداشتن يا و كفش بند بستن يد.براي
بي• و كرختي احساس شكستگي محل از تز پايين در فوراًاگر بايد داريد حسي

دهيد. اطالع
ناحيه• پايين و باال در تورم عضالني، درد لرز، تب، جراحي از پس اگر

اطالع پزشك به سريعاً داشتيد، يبوست و عمل محل از ترشح يا قرمزي شكستگي،
دهيد.
خودداري• مدت طوالني مسافرتهاي مسافرتاز ضمن بتوانيد اينكه مگر نماييد

دهيد. تغيير مرتب طور به را خود بدن وضعيت
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