
 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما 

 فک شکستگی

شکستگی فک الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

 اقدامات قبل از عمل  ❖

 شب قبل از عمل، شام سوپ میل کرده واز نیمه شب ناشتا باشید. ✓

داروهای  زیرا ممکن است نیاز باشد داروهای شما قطع وبه پزشک و پرستار خود اطالع دهید تحت درمان هستید،  ودر صورتی که بیماری خاصی دارید  ✓

 جدید جایگزین شود.

 ،گیره سر، لنز، واعضاء مصنوعی خودرا خارج کنید سپس لباس اتاق عمل خودرا بپوشید.له زیور آالتاز جمروز عمل، کلیه اشیاء فلزی  ✓

 تنفسی مشکالت ایجاد از و کرده کمک شما تنفسی وضعیت بهبود به اینکار. دهید انجام عمیق تنفس عمل، از بعد تنفسی عوارض از پیشگیری جهت ✓

  .کندمی جلوگیری

 .آزمایشات خون از شما گرفته خواهد شد قبل از عمل، رادیوگرافی و ✓

 .انجام دهید کودکان مخصوص کوچک نرم و مسواك از استفاده وبا کلروهگزیدین دهانشویه محلول با راعمل  از قبل دهانشویه ✓

  رژیم غذایی و تغذیه ❖

  .شودمیو آب میوه تازه شروع  مایعات با غذایی رژیم پزشک دستور طبق سپس باشید و ناشتا ساعت 6باید حد اقل تا  عمل از پس  ✓

 .است آسان دردهان نیز ها آن بلع و نمایندمی کمک شما درد تسکین به آبکی و سرد های نوشیدنی آب، زیادی مقدار یخ، های خرده ✓

 و مرکبات مصرف کنید. استفاده ازویتامین سرشار و کالری پر ،پرپروتئین،  )دستورپزشک طبق( نرم غذایی رژیم از باید زخم محل سریعتر ترمیم جهت ✓

 .کند کمک زخم سریعتر بهبود به تواندمی (،Cویتامین ث) حاوی های میوه آب

 فعالیت  ❖

ید، در صورت نداشتن سرگیجه، تاری تخت نشسته و پاها را آویزان نمای در صورت استراحت نسبی و اجازه خروج از تخت توسط پرستار، ابتدا مدتی در لبه ✓

 .و تعادل در فعالیت داشته باشیدمراقبتی راه بروید دید وتنگی نفس و... با کمک تیم 

تواند باعث رکود خون در پاها وافزایش احتمال عفونت ریه ها گردد، لذا ورزشهای تنفسی وچرخش اندام ها را بالفاصله پس از میبی حرکتی پس از عمل  ✓

 دهید.عمل انجام 

 مراقبت  ❖

 انجام دهد.در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را  ✓

 .نخوابید عمل سمت به باشد و تر از بدنباال درجه 30سرتخت عمل از پس شودمی توصیه ✓

 مرور به و خواهد داشت وجود جراحی از بعد هفته یک الی چند روز این تورم است طبیعی کامالا  که شودمی ایجاد صورت در تورم مقداری جراحی از بعد ✓

 .شودمی برطرف

 .شود داده اطالعبه پرستار خونریزی  افزایش درصورت و است طبیعی که دیده شود خونابه مختصری است ممکن عمل از پس اول روز چند  ✓

 دقیقه 20حدود متناوباا( بود. خواهد موثر تورم و درد کاهش در جراحی از بعد ساعت 5-6مدت به شده جراحی ناحیه در صورت روی یخ کیسه از استفاده ✓

 کند. می کمک بهبودی سرعت و تورم کاهش به بعد به جراحی سوم روز از گرم استفاده ازکمپرس )دقیقه بردارید 10 و 5 گذاشته را کیسه

 .بریزید بیرون را دهان آب نیاز درصورت فقط و یدننمای تف ندهید، شستشو را دهان اول ساعت 24تا 12 در ✓

 دارو  ❖

 .شودمیاجرا مشخص توسط پرستار  زمانی پزشک و در فواصلطبق دستور  )آنتی بیوتیک، مسکن(دستورات دارویی  ✓
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 و تغذیه  رژیم غذایی ❖

 از نباید بیمار شود باز نباید اصالا دهان که ای هفته دو مدت در واقع در .کنند استفاده شده صاف غذاهای و مایعات بیشتر باید شده بسته سیم با فکشان که کسانی  ✓

 مانع غذا نوع این باشد نداشته زیاد جویدن به نیاز که سوپی مثل باشد داشتهمینر خیلی غذائی رژیم تواندمیبیمار بتدریج .کند استفاده دارند جویدن به نیاز که غذاهائی

 .شودها میزخم التیام در تسریع و هابخیه بازشدن

 ندارند شدید جویدن به نیاز که غذاهائی یعنی.کنند استفاده شل غذاهای از باید شودمی باز دهانشان که کسانی .کنید استفاده جویدنی غذاهای توانیدمی ماه یک از بعد ✓

  .باشند نداشته وسفت سخت مواد که نرم خورشت و برنج نرم، نان پوره، سوپ، مثل

 .نمایید مراجعه پزشک به وقت اسرع در تهوع حالت بروز صورت ودر شود ستفادهفراوان ا مایعات واستفراغ، تهوع حالت بروز و شکم نفخ یبوست، از پیشگیری جهت ✓

 باشند،می مصرف قابل جراحی از بعد نقاهت دوران که در باشندها میویتامین از مناسبی مقدار دارای شده میکس یهامیوه یا هلو گالبی، موز، و شیر ی پوره :هامیوه ✓

 .نمود اجتناب گریپفروت و پرتقال مانند اسیدی یهامیوه مصرف از باید اما

 اضافه با که فرنگی نخود خامه .شودمی بلعیده آسانی است به درآمده شده رقیق حالت به که شده نرم زمینی سیب ، جراحی از بعد بهبود ی اولیه مراحل در :سبزیجات ✓

 .باشدمی مناسبی غذای نیز شودمی تهیه مایع به حالت آن رسیدن و میکسر به گرم شیر و فرنگی نخود نمودن

 یک آید،می در شده رقیق صورت به شیر همراه میکسر در نیزکه )نرم روستایی( کاتج پنیر .شوندمی کلسیم افزایش موجب شیر و ماست مانند لبنی محصوالت :لبنیات ✓

 .باشدمی کلسیم افزایش برای خوب غذای

 دهان عفونت خطر کاهش به طبیعی یهابیوتیک وآنتی عسل مقداری نمودن اضافه .بخشدمی التیام را دهان جراحی از ناشی یهازخم چای، نوشیدن :هانوشیدنی ✓

 .نمایدمی کمک

 فعالیت  ❖

 .کند شل را داخل فک نگهدارنده ابزارهای یا شده استخوانها جائی جابه باعث تواندمی چون .نشود وارد فک به ای ضربه تا دیباش مراقب ✓

 .کنید خودداری سنگین یهاورزش از مدتی تا است بهتر.ببندید را ایمنی کمربند حتماا باید خودرو در.کنید پرهیز طوالنی یهامسافرت از ✓

 مراقبت  ❖

 است. کافی تجویزشده پزشک توسط که پمادی مالیدن زخم و داشتن گهن تمیز .ندارد بتادین با پانسمان به نیاز عنوان هیچ به صورت روی یهابخیه ✓

  .باشد ر داشته قرا باالمیک سر خوابیدن هنگام جراحی از بعد اول روز چند در ترجیحاا ✓

 ،مایعات و اغذیه نوع هر خوردن از شود بعدمی دهان بد بوی و التهاب و عفونت باعث هااز آن استفاده عدم کنید. استفاده نرم مسواك از وبه طور مرتب  دهانشویه از ✓

 .شود داده شستشو دهانشویه کلروهگزیدین محلول یا و فیزیولوژی سرم یا رقیق نمک آب با دهان

 .شود مراجعه معالج پزشک به تب، بروز درصورت ✓

 .کنید خودداری باید وخمیازه شدید یهاخنده از عمل از پس مدتی تا ✓

 .شودمی خونریزی افزایش ایجاد و باعث شود، چون خودداری ازجراحی پس اول درروزهای سیگار ازکشیدن ✓

 باشد. دسترس در چین سیم حتماا سیم، با دهان بودن بسته صورت در ✓

 .باشدمی سرما خورده ضروری افراد با تماس از ودوری عمل محل ونظافت فردی بهداشت رعایت ✓

 دارو ❖

 .گردد مصرف معین فاصله زمانی در باید ) و..... التهاب ضد دردها، ضد، هابیوتیک آنتی ( معالج پزشک طرف از شده تجویز داروهای ✓

 زمان مراجعه بعدی ❖

  جراحی عمل از بعد هفته دو حدوداا ✓

  هاسیم شدن باز یا ، خونریزی، تب و اشکال در بلع و تنگی نفسشدید درد صورت در ✓
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