شکستگی فک پائین
علل شکستگی فک پائین
دٍ علت اصلی ضکستگی فک تحتاًی ً :شاع ٍ

 -4بی حسی در ًَاحی ًیوِ لب تحتاًی ً،یوِ

کزدى بخیِ ّا هحل بزش اس ر ٍی پَست

چاًِ ٍ بافت ًزم در سوت ضکستگی

تَسط بیوار بِ صَرت هتَالی ٍ بِ دفعات

 -5هطکالت بلع ٍ تٌفس
 -6هحذٍدیت حزکات فک تحتاًی

تصادفات هی باضذ .

هکزر هاساص دادُ ضَد .
 -5هصزف دارٍّای تجَیشی تَسط جزاح
فک ٍظ ٍرت هاًٌذ آًتی بیَتیک ّا ٍ ضذ
درد ّا

بطَر کلی ّذف اس درهاى ضکستگی ّای

توصیه های بعد از عمل جراحی و پس از ترخیص

 -6هزاجعات دٍرُ ای بِ جْت ارسیابی تزهین

استخَاى ّای فک ضاهل باس گزدًذاى قذرت
جَیذى  ،صحبت کزدى ،سیبائی ٍ ًیش باس

 -1بِ علت ایٌکِ در اکثز هَارد دٍ فک بِ

کزدى دّاى بِ هیشاى قبل اس ضکستگی هی

ّوذیگز بستِ هی ضًَذ بیوار در طی هذت

باضذ .

درهاى بایذ ّوَارُ یک سین چیي ّوزاُ خَد

هعوَال در تزهین ضکستگی فک تحتاًی دٍ
فک بِ ّوذیگز بستِ هی ضًَذ کِ هذت سهاى
بستي دّاى تحت تاثیز تکٌیک جزاحی ،سي
بیوار ٍ،ضعیت دًذاًی ،هحل ضکستگی ،هیشاى
ّوکاری بیوار ٍ بیي  2تا ّ 8فتِ هی باضذ .

عوارض شکستگی فک پائین
 -1درد یا حساسیت در لوس
 -2هطکل در جَیذى

شکستگی فک باال

داضتِ باضذ تادر صَرت بزٍس عالئن تَْع ٍ
استفزاغ ٍ یا هطکالت ضذیذ تٌفسی سز یعا

علل شکستگی فک باال

دّاى خَد را باس کزدُ ٍ بِ سزعت بِ ًشد
جزاح خَد هزاجعِ کٌذ.
 -2بْذاضت دّاى در طی ایي هذت بایذ بِ
دقت تَسط بیوار رعایت گزدد در غیز ایي

ضکستگی فک باال بیطتز در اثز تصادفات ٍ

صَرت احتوال پَسیذگی ّای دًذاًی ٍ

اکثزا در هزداى ر خ هی دّذ  .درایي ًَع اس

عفًَی ضذى هحل جزاحی افشایص هی یابذ .

ضکستگی فک باال حالت هتحزک بِ خَد هی
گیزد ٍ جابجا هی ضَد ٍ البتِ اًَاعی اس

 -3استفادُ اس دخاًیات بِ جْت احتوال
ایجاد هطکالت هتعذد بایذ هتَقف گزدد .

 -3هال اکلَصى یا عذم تَاًائی فزد در قزار
دادى دًذاى ّا در هَقعیت صحیح ٍ طبیعی

ضکستگی ّای جزاحی ضذُ

ضکستگی فک باال ًیش ٍجَد دارًذ کِ کام
دچار آسیب هی ضَد کِ ایي دٍ ضکستگی

 -4در صَرتیکِ اس بزش جزاحی بزای

هی تَاًذ بصَرت هجشا ٍ یا ّوشهاى رخ

درهاى استفادُ ضذُ است بایذ پس اس خارج

دٌّذ.

اٍلیي قذم در درهاى ایي بیواراى بزقزاری را ُ

صَرت احتوال پَسیذگی ّای دًذاًی ٍ

َّائی ٍ کٌتزل خًَزیشی هی باضذ  .کِ بایذ

عفًَی ضذى هحل جزاحی افشایص هی یابذ .

قبل اس اًتقال بیوار بِ بیوارستاى آغاس هی
ضَد ایي ًَع اس ضکستگی هی تَاًذ باعث
هطکالت هتعذد اعن اس هطکالت سیبائی
،سیٌَسیت بیٌایی  ،دًذاًی ٍ ...ضَد.
درهاى ًبایذ بیطتز اس  14رٍس بِ تعَیق افتذ
در غیز ایي صَرت جَش خَردگی ًابجای
ضکستگی درهاى را هطکل تز خَاّذ کزد .
عوَها در درهاى ایي ضکستگی ّا فکیي بِ

 -3استفادُ اس دخاًیات بِ جْت احتوال
ایجاد هطکالت هتعذد بایذ هتَقف گزدد .
 -4هصزف دارٍّای تجَیشی تَسط جزاح فک
ٍ صَرت هاًٌذ آًتی بیَتیک ّا ٍ ضذ ا حتقاى
ّا ٍ ضذ درد ّا

ضکستگی ّای جزاحی ضذُ

ّوذیگز بستِ هی ضًَذ تا رًٍذ تزهین
ضکستگی بِ خَبی صَرت پذیزد .

در صَرت تجَیش تَسط جزاح فک ٍصَرت

مراقبت بعد از عمل :

 -1دٍ فک بِ هذت حذٍد  4تا ّ 6فتِ بِ

مرکسپسشکی آموزشی درمانی  15خرداد

 -5هزاجعات دٍرُ ای بِ جْت ارسیابی تزهین

 -6اًجام فیشیَتزاپی پس اس باس کزدى دّاى

توصیه های بعد از عمل جراحی و پس از ترخیص

دانشگاه علوم پسشکی شهید بهشتی

شکستگی
فک

ّوذیگز بستِ هی ضًَذ بٌابزایي در طی ایي
هذت بیوار بایذ ّوَارُ یک عذد سین چیي
ّوزاُ خَد داضتِ باضذ تادر صَرت بزٍس
عالئن تَْع ٍ استفزاغ ٍ یا هطکالت ضذیذ
تٌفسی سز یعا دّاى خَد را باس کزدُ ٍ بِ

واحد آموزش دفتر پرستاری

سزعت بِ ًشد جزاح خَد هزاجعِ کٌذ.
 -2بْذاضت دّاى در طی ایي هذت بایذ بِ
دقت تَسط بیوار رعایت گزدد در غیز ایي
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