
تزای تسکیي زرز ٍ خلَگیزی اس ػفًَت،  -19

 تدَیش ضسُ را تِ هَقغ استفازُ ًواییس.  زارٍّایی

تا آب  پس اس ػول هی تَاًیسرٍس زٍم یا سَم  -20

 ٍلزم ٍ تِ هست کَتاُ، استحوام زاضتِ تاضیس.

 اس فیي کززى پزّیش کٌیس. -21

زر صَرتی کِ آب تِ زاذل تیٌی ٍ سیٌَس ضوا  -22
ضٌا کٌیس ٍلی  تا احتیاط ّفتِ هی تَاًیس 2ًزٍز تؼس اس 

هاُ سؼی کٌیس آب تِ زاذل تیٌی ٍ سیٌَس ضوا  3تا 
هاُ  4رٍزذاًِ ایي سهاى ٍ  زریاًزٍز . زر هَرز آب 

 ذَاّس تَز.

چطن ٍ  اعزافزر تؼضی اػوال خزاحی ، تَرم  -23
کثَزی سفیسی چطن هوکي است زیسُ ضَز کِ تِ 

 هزٍر سهاى تْتز هی ضَز ٍ ًگزاى کٌٌسُ ًیست .

زر صَرت تاری زیس ٍ یا زٍتیٌی تؼس اس ػول   -24
 .خزاحی تزهین ضکستگی گًَِ، تِ پشضک هزاخؼِ کٌیس

زر صَرت استفازُ اس سین خْت تستي فک ، زر  -25
صَرت زرز لثِ ّا تَسظ سین ّا ، تا هزاخؼِ تِ هغة 

تز رٍی آًْا استفازُ ًواییس  آزاهسهی تَاًیس اس پٌثِ یا 
. 

 با آروزی سالمتی برای شما                   

 2اًدام زّاى ضَیِ را عثق ًظز پشضک ّز -13

 ساػت اًدام زّیس.

تؼس اس ّز ٍػسُ غذایی تزای تویش کززى سین ّا اس -14

 هسَاک تسیار ًزم استفازُ کٌیس. 

زر صَرت استفازُ اس زارٍّای قثلی) زارٍّای -15

زر ارتثاط تا  هزتثظ تا  فطارذَى ، زیاتت، قلة،...(

 هصزف آى تا پشضک ّواٌّگ ًواییس.

 اس ذَاتیسى تز رٍی هحل ػول ، ذَززاری ًواییس.-16

ّفتِ تؼس اس ػول هی تَاًیس ٍرسضْای  سِ تا چْار-17
هاُ تؼس اس ػول ٍرسش  3سثک اًدام زّیس ٍلی تا 

 سٌگیي اًدام ًسّیس .

را  کیلَگزم 10تقزیثاً زر هاُ اٍل ٍسایل تیطتز اس  -18
 تلٌس ًکٌیس.
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 مقدمه : 
استرَاى فک تِ زٍ قسوت فَقاًی ٍ تحتاًی تقسین 

تَاًس زر قسوت فَقاًی یا  هی ضَز. ضکستگی هی
 تحتاًی رخ زّس.

  ضکستگی فک فَقاًی:ػالئوی 

ضزتِ تِ ٍسظ صَرت یا تیٌی، ضکستگی ّوزاُ تا  
زًساى ،  ذًَزیشی زّاى، آسیة کاسِ چطن ّوزاُ 

    تیٌی، ًاپایساری زر ذظ ٍسظ صَرت 

 ػالئن ضکستگی فک تحتاًی: 

زرز فکی، قغؼِ هتحزک  تی حسی ًاحیِ فک،
ی، خاتِ خایی ٍاضح زر قغؼات ضکستِ، استرَاً

 کثَزی کف زّاى

 هوکي است هَارز سیز ًیش ٍخَز زاضتِ تاضس:

اضکال زر صحثت کززى، تلغ ٍ حزکت زازى فک، ػسم 
تاس ضسى زّاى، تَرم ٍ کثَزی صَرت، اعزاف چطن ، 
تٌگی ًفس، لق تَزى یا خاتِ خایی زًساى ّاٍ ذزٍج 

 فکآب زّاى، زرز ٍ تَْع زر حزکت زازى 

 تطریص ضکستگی فک: 

 ػکس اس فک ، سی تی اسکي 

 زرهاى ضکستگی فک:

 خااًساسی ٍ ثاتت کززى فک 

 

 

 

 

 

 

 

مراقبت های الزم پس از عمل جراحی ترمیم 

 شکستگی فک:

هسى آهوکي است زر ساػات اٍلیِ پس اس تِ َّش -1
احساس گلَزرز کٌیس کِ احتواالً تِ ػلت اثز لَلِ 

 تیَْضی است.

تَرم ٍ کثَزی پس اس خزاحی عثیؼی است ٍ تا رٍس -2
سَم افشایص یافتِ ٍ تِ تسریح عی چٌس ّفتِ کاّص 

 هی یاتس.

زرخِ  30ٌّگام زراس کطیسى سز ذَز را حسٍز -3
 تاالتز قزار زّیس.

ساػت اٍل تؼس اس ػول خْت کاّص تَرم  24زر -4
تْتز است اس کیسِ ید استفازُ کٌیس. اس رٍس سَم تؼس اس 
خزاحی، گزم کززى ًاحیِ تِ خذب تَرم ٍ کثَزی 

 کوک هی کٌس.

 

هوکي است پس اس ػول هقسار کوی ذًَزیشی -5
ٍخَز زاضتِ تاضس. سز ذَز را تاالتز قزار زازُ ٍ زر 

 صَرت سیاز ضسى آى پشضک ذَز را هغلغ کٌیس.

ذارج ضسى کاهل ذًَزیشی ّای زاذل سیٌَس زر -6
 14اػوال فک تاال ٍ سیگَها ) گًَِ( هوکي است تا 

 رٍس عَل تکطس. 

رصین غذایی تایس تا ًظز پشضک هطرص ضَز. تْتز -7
 است اس هایؼات صاف ضسُ استفازُ کٌیس.

هی تَاًیس تِ خای تکلن اس کاغذ ٍ قلن تزای ارتثاط  -8

 استفازُ کٌیس.

کت فک ٍ صحثت ًوَزى هساٍم  ٍ تاس کززى اس حز-9

 زّاى ذَززاری کٌیس. 

تؼس اس ػول فک هوکي است پشضک تصوین  -10

ّفتِ  1-3تگیزز کِ زّاى ضوا را تا سین تِ هست 

تثٌسز زر ایي هست ضوا هی تَاًیس اس هایؼات، هیَُ ّا ، 

 آب هزؽ ، هاّیچِ استفازُ کٌیس سَپْای هیکس ضسُ ،

 کاّص کیلَگزم  1-4  واهوکي است ٍسى ض -11

ّاى تِ ز ضسى تاس اس تؼس ٍ ًیست ًگزاًی خای کِ یاتس

 سزػت تزهی گززز .

ّفتِ پس اس ػول ، هصزف سیگار را  8حساقل تا  -12

 تا حس هوکي کاّص زّیس.
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