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علل بهبود پیدا نکردن به موقع و سریع شکستگی ها 

 چیست؟

 وجود عفونت . -1

 جریان خون کم . -2

 جدا شدن انتهای استخوان شکسته . -3

 حرکت دادن استخوان شکسته . -4

افراد سیگاری، چاق، بیماران مبتال به بیماری قند خون  -5

و بیماری های زمینه ای دیگر، بیشتر در معرعرج جعو  

 نخوردن استخوان ها هستند.

 نقش تغذیه در جو  خوردن استخوان های شکسته:

مهمترین ماده غذایی برای جو  خوردن استخوان، 

پروتئین ها هستند. این ماده در شیرکم چرب، ماهی 

 ،سویا و مخمرها وجود دارد.

مصرف مواد مردنی به ویژه کلسیم و فسفرکعه در 

ماست،ساردین، سبزیجات سبز، بعادا،، اسعفعنعا ، 

پرتقال وسویا وجود دارد موجب تسعریعع جعو  

 خوردن استخوان می شود.

 

   
 
 

 
 دانشگاه علو، پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن                   

   بیمارستان اما، خمینی )ره( صومره سرا                    

 شکستگی استخوان   

 

 
 

 مددجویان  دچار شکستگی استخوانگروه هدف:

زیر نظر واحد آموز  سالمت با همکاری متخصص 

 ارتوپد بیمارستان اما، خمینی )ره( صومره سرا 

1331اردیبهشت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگیری و ارتقای سالمت گیرنعدگعان خعدمعت و  ماهنامهمنبع:

 .1335، آبان ماه   22جامره، شماره 

میدان انتظا، ، جعنعب  -شهرستان صومره سرانشانی تدوین کننده : 

 پارک ابریشم ، بیمارستان اما، خمینی )ره( 

 21344323241:  بیمارستانشماره تماس

 23252753140:موز  سالمتشماره تماس واحد آ

 http://www.gums.ac.ir/imamhسایت بیمارستان:

 

مصرف سیگار روند بهبود 

شکستگی را کند می کند و فرد را 

در مررج خطر ترمیم نشدن 

 استخوان قرار می دهد
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 به نا، خدا

 شکستگی
شکستگی استخوان یکی از مهمترین آسیب هعای بعدن  

است که در اثر ضربه ایجاد می شود. هرگونه تغییر شکل 

استخوان به دنبال ضربه، شکستگی نامیده می شود.سالهعا 

طول می کشد تا یک شکستگی ،کامال جو  بعخعورد. 

عوامل زیادی در جو  خوردن شکستگی نقعش دارنعد 

مانند سن بیمار، نوع استخوان، شدت نعیعرویعی کعه بعه 

استخوان وارد شده، صدمه نسج نر، همراه، باز یعا بسعتعه 

بودن شکستگی، وجود عفونت، بیماری های زمینعه ای، 

 تغذیه و داروهای مختلف.

 

 

 چیست؟عالیم شکستگی 

  ،و لمس دردناک .تور 

 . تغییر شکل 

  . ناکار شدن عضو آسیب دیده 

  .احساس ساییده شدن دو سر استخوان شکسته 

 . لمس فاصله بین دو سر استخوان شکسته 

 . نغییر رنگ ناحیه آسیب دیده 

راههای پیشگیری از شکسعتعگعی اسعتعخعوان  
 چیست؟ 

اتفاق همیشه می افتد ولی می توانید با استفاده از کاله های 

ایمنی مخصوص، زانوبند، ساق بند و پوشیدن لباس و کفش 

مناسب موقع ورز ، از خیلی از آسیب دیدگی ها جلوگیری 

 کنید.

همچنین با یک سری از کارها می توانید اسعتعخعوان هعای 

 محکم تری داشته باشید:

فرالیت جسمی زیاد داشته باشید، مخصوصا کارهایی مثل  -1

 پریدن و دویدن.

دی استخوان هایتان محکم تر با مصرف کلسیم و ویتامین  -2

خواهند شد. این یرنی حتما باید هرروز شیر بنعوشعیعد و از 

غذاها و نوشیدنی هایی استفاده کنید که مقدارزیادی کلسیم 

 دارند.مثل کلم بروکلی و آب پرتغال کلسیم دار .


