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 بخش اورژانس -بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان

 شکستگی بینیراهنمای بیماران 

ایذ تا تَجِ تِ  تیٌی ضذُ ٍ تِ اٍرصاًس هزاجعِ کزدُدچار آسیة     / ضزتِ      ضوا در تػادف .............................../ آقای .تیوار گزاهی خاًن 

ضوا دچار ضکستگی تیٌی ضذُ ایذ درحال حاضز تا تَجِ تِ عذم ٍجَد عارضِ خطزًاک ٍهْن ًیاس تِ تستزی عکس تزداری  اًجام تزرسی ّا ٍ

 در تیوارستاى یا عول جزاحی اٍرصاًس ًذاضتِ ٍ هی تَاًیذ تِ هٌشل تاس گزدیذ.

 ذاسی ٍ آتل گیزی تَسط هتخػع گَش ٍ حلق ٍتیٌی دارد.ًضکستگی تیٌی ضوا تِ جا ا 

 ِرٍس ٍ کاّص تَرم َد ًذارد ایي کار پس اس گذضت چٌذ     تِ تَرم ضذیذ تیٌی اهکاى جا اًذاسی ضکستگی تیٌی ٍج در حال حاضز تا تَج

 غَرت خَاّذ گزفت.

 

 پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه فرمائیذ:

 

تیٌی ضوا ًسثت تِ ضزتِ ّای هجذد تسیار آسیة پذیز طَل خَاّذ کطیذ. در طَل ایي هذت  ّفتِ 3-4تزهین استخَاى تیٌی حذاقل  -1

 خَاّذ تَد.

جْت کٌتزل درد اس استاهیٌَفي استفادُ کٌیذ اس تزکیثات حاٍی پزٍفي ٍ آسپزیي تِ دلیل احتوال خًَزیشی استفادُ ًکٌیذ.اس دستکاری -2

 آى جذاً خَدداری کٌیذ.کزدى یا ٍارد کزدى اجسام هختلف تِ داخل تیٌی یا اقذام خَدسزاًِ جْت جا اًذاختي 

 استفادُ اس دٍ تالص( –درجِ  30سز خَد را کاهالً تاال قزار دّیذ. )ٌّگام خَاتیذى  -3

پزس ورٍس اداهِ یاتذ. تزای کاّص تَرم تیٌی هی تَاًیذ اس ک 7-10تَرم تیٌی ضوا اس رٍس دٍم ضزٍع تِ تْثَدی خَاّذ کزد اها هوکي است -4

 سِ یخ تزرٍی چطن قزار ًگیزد.یدقیقِ قزار دّیذ،هَاظة تاضیذ ک 10-15ساعت( ٍ ّز تار تِ هذت  24طَل  ًَتت در 4-5سزد یا کیسِ یخی )

ضٌا ٍ –دٍچزخِ سَاری  -( خَدداری کٌیذ. اس ٍرسش ّای سٌگیي دٍیذىkg 5اس خن ٍ راست ضذى ٍ تلٌذ کزدى اجسام سٌگیي )تیص اس  -5

 خَدداری کٌیذ. ضیزجِ

 پزس سزد تاعث تسزیع ایي رًٍذ هی ضَد.دارد تا تْثَد یاتذ کو ّفتِ سهاى ًیاس 1-2کثَدی تیٌی ٍ سیز چطواى -6

 در غَرت عطسِ کزدى دّاى خَد را تاس ًگِ داریذ. ّفتِ آیٌذُ اس تخلیِ تیٌی تا فطار سیاد )فیي کزدى( پزّیش کٌیذ،1-2در طَل -7

 اری کٌیذ.ّفتِ اس گذاضتي عیٌک تز رٍی پل تیٌی خَدد 3-4ضَد تا تَغیِ هی -8

 درغَرتی کِ ٌّگام تزخیع دارٍی خاظ تزای ضوا تجَیش ضذُ است، دارٍ را طثق دستَر ٍ در سهاى هعیي تطَر کاهل هػزف کٌیذ. -9

 اس خیس کزدى ٍ دستکاری کزدى تاهپَى تیٌی اجتٌاب کٌیذ. -11

  


