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 عوارض بی حرکتی در شکستگی ها

عالٍُ بزایي خَد بیوار ّن بزای واّؼ . عنَ ؽىغتِ را بایذ بی حزوت وزد بزای درهاى بْتز ٍ عزیع تز ؽىغتگی،

بی حزوت هاًذى، اگز با هزالبت درعت ّوزاُ ًؾَد، هی تَاًذ باعج ایجاد آعیب در . درد، ععی در عذم تحزن دارد

بٌابزایي السم اعت بیوار یا هزالبیي اٍ اس رٍؽْای هزالبت فحیح آگاُ باؽٌذ تا چٌیي . توام دعتگاّْای بذى بؾَد

. عَارمی ایجاد ًگزدد

: بِ چٌذ هَرد اس ایي عَارك ٍ رٍؽْای جلَگیزی اس آًْا تَجِ وٌیذ 

 :ایجاد لختِ در ٍریذ ّای عومی 

ایي یه هؾىل جذی در گزدػ خَى اعت وِ هعوَالً با حغاط ؽذى در لوظ پؾت عاق پا، تَرم عاق،  لزهشی ٍ 

با تَجِ بِ ایي عالئن در فَرت ؽه بِ ٍجَد آى، بایذ فَراً بِ هزوش درهاًی اىالع دادُ . گزهی اًذام هؾخـ هی ؽَد

.  ؽَد

 :ایجاد سخن فؾاری در احز بی حزوتی یا فؾار ًاؽی اس ٍعایل حابت وٌٌذُ  

ٍارد آهذى فؾار بیؼ اس حذ بِ پَعت، بِ خقَؿ لغوتْایی وِ هجاٍر بزجغتگی ّای اعتخَاى ّغتٌذ، هیتَاًذ با 

. هواًعت اس خًَزعاًی درعت بِ آى ًاحیِ، باعج اس بیي رفتي علَلْا ؽذُ ٍ سخن فؾاری یا سخن بغتز ایجاد وٌذ

بزای جلَگیزی اس بی حزوتی ىَالًی هذت وِ هی تَاًذ هٌجز بِ بزٍس سخن ٍ ایجاد لختِ ؽَد، ععی در اًجام 

: ٍرسؽْای فعال ٍ غیز فعال بِ فَرت سیز داؽتِ باؽیذ

 داًؾگاُ علَم پشؽىی ٍ خذهات بْذاؽتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزعتاری–هعاًٍت درهاى 

 بیمارستان سینا
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 . با اعتفادُ اس دعتگیزُ باالی عز، بذى را تا حذ اهىاى باال ببزیذ .1

 .پا ّا را اس ًاحیِ هچ خن ٍ راعت وٌیذ .2

 . هفافل عالن را در هحذٍدُ ای وِ بِ ىَر ىبیعی حزوت هی وٌذ، بِ حزوت در آٍریذ .3

 :با ایجاد اًمبــاك  ٍ اًبغاه  در عنالت  اًــذام بیحزوت، اس عغتی ٍ وَتاُ ؽذگی آًْا جلَگیزی وٌیذ .4

 حاًیِ ًگِ داریذ ٍ پظ اس ووی 10تا 5. عنالت راى ٍ عاق پا را هٌمبل وٌیذٍ بِ عوت تؾه فؾار دّیذ 

. ایي وار را چٌذ بار اًجام دّیذ. اعتزاحت باس تىزار وٌیذ

 حاًیِ ًگِ داریذ، ووی اعتزاحت وٌیذ ٍ در سهاى بیذاری چٌذ 10تا 5. عنالت باعي ٍ ؽىن را هٌمبل وٌیذ 

 . بار ایي عول را تىزار وٌیذ 

با .   عاعت یىبار ٍمعیت بیوار در بغتز تغییز دادُ ؽَد2بزای جلَگیزی اس سخن فؾاری، بایذ حذالل ّز  .5

 . اعتفادُ اس تؾىْای هَاد هی تَاى اس هیشاى فؾار ٍاردُ بز بذى ون وزد

تغذیِ هٌاعب، هقزف هایعات ٍ ٍیتاهیي ث بِ هیشاى وافی در رصین غذایی هی تَاًذ بِ تزهین عزیعتز مایعات  .6

.  پَعتی ووه وٌذ

 :مایعات پَعتی ٍ عفًَت در فَرت اعتفادُ اس وؾؼ 

ّیچ گًَِ چیي خَردگی یا لغشؽی در باًذاص هخقَؿ . در فَرتی وِ بیوار اس وؾؼ پَعتی اعتفادُ هی وٌذ

در فَرت .  بار پَعت سیز هحافظ هچ پا ٍ تاًذٍى آؽیل پا را هعایٌِ وٌیذ3وؾؼ ًبایذ باؽذ ٍ رٍساًِ حذالل 

احغاط درد یا عَسػ سیز باًذاص، پَعت ًاحیِ را بزرعی وٌیذ ٍ ّز ًَع هؾىل حغی یا حزوتی را فَراً گشارػ 

 . وٌیذ

در فَرتی وِ بزای درهاى ٍ حابت ًگِ داؽتي اًذام ؽىغتِ اس وؾؼ اعتخَاًی اعتفادُ هی ؽَد، هحل لزار گزفتي پیٌْا 

را با هَاد مذعفًَی وٌٌذُ تویش ًگِ داریذ ٍ بِ عالئن عفًَت هخل تَرم، تزؽح چزوی، حغاعیت ٍ لزهشی ًاحیِ تَجِ 

.  در فَرت بزٍس ایي عالئن، درهاى هٌاعب با فالحذیذ پشؽه اًجام خَاّذ ؽذ. وٌیذ
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 :عَارك تٌفغی 

.  بی حزوتی بیؼ اس حذ هٌجز بِ تجوع تزؽحات تٌفغی ٍ بغتِ ؽذى راّْای تٌفغی ٍ ایجاد عفًَت خَاّذ ؽذ

در فَرت ًیاس بزای . با اًجام تٌفظ عویك ٍ عزفِ هؤحز هی تَاى بِ باس ؽذى ریِ ّا ٍ خارد ؽذى تزؽحات ووه وزد

با تغییز ٍمعیت بیوار ٍ ٍارد وزدى مزبات . بْبَد عولىزد ریَی با تجَیش پشؽه اس اوغیضى درهاًی اعتفادُ هی ؽَد

. خفیف بِ ًَاحی پؾت ٍ اىزاف ریِ ّا ًیش هی تَاى بِ خزٍد تزؽحات ریَی ووه وزد

 :هؾىالت ادراری 

لزار گزفتي در ٍمعیت دراس وؾیذُ ٍ ًاراحت بزای بیوار، هی تَاًذ هٌجز بِ تخلیِ ًالـ هخاًِ ؽَد ٍ بالی هاًذى ادرار 

عالٍُ بزایي گاّی بیواراى بِ دلیل ؽزم اس ؽزایو خاؿ، هایعات را سیاد هقزف .  در هخاًِ اس علل ایجاد عفًَت اعت

.  ًوی وٌٌذ وِ ایي عاهل ًیش بِ ایجـــاد هؾىــالت ادراری ووه هی وٌذ 

.  عاعت بِ تخلیِ بْتز هَاد دفعی ووه هی وٌذ4 تا3تَفیِ بِ هقزف هایعات بِ هیشاى وافی ٍ الذام بِ دفع ادرار ّز 

پظ . در فَرت بزٍس درد ٍ عَسػ حیي ادرار وزدى ٍ دفع ادرار بِ فَرت ليزُ ليزُ، بایذ بِ پشؽه اىالع دادُ ؽَد

.  اس تخلیِ ادرار، بایذ ًاحیِ را بيَر واهل ؽغتؾَ داد

 :هؾىالت گَارؽی  

.  ًذاؽتي تحزن وافی ٍ رصین غذایی ًاهٌاعب هیتَاًذ هؾىالت گَارؽی اس جولِ یبَعت ایجاد وٌذ

باؽذ ٍ در عیي ایٌىِ دلخَاُ  (اس لبیل عبشیجات ٍ هیَُ ّا)رصین غذایی هٌاعبی وِ حاٍی همادیز وافی هایعات ٍ فیبز

بیوار اعت هَاد غذایی مزٍری را بِ بذى اٍ بزعاًذ، هی تَاًذ اس بزٍس هؾىالت گَارؽی اس جولِ یبَعت جلَگیزی 

گٌجاًذى عبشیجات ٍ هیَُ ّا در رصین غذایی ٍ افشٍدى هَادی اس لبیل رٍغي سیتَى ٍ لبٌیات بِ  همذار وافی تا حذ . وٌذ

 . سیادی اس ایي هؾىل جلَگیزی هی وٌذ


