
 دررفتگی فک
 دررفتگی فک هوکي است تِ غَرت قذاهی،  خلفی ٍ

حزکات  اضخاظتعضی  در . یا فَقاًی تاضذ طزفی ٍ

ایي تحزک  . طثیعی است اسحذ تزفک تحتاًی تیط هفػل 

دررفتگی هْزُ  فتگی یارتِ ًیوِ در هوکي است هٌجز سیاد

 اس  فزد تعذ  .حفزُ هفػل گزدد استخَاى تِ تیزٍى اس

 را تثٌذد. اًذ دّاى خَدَت هذتی هی

قادر است کِ خــــَدش  درًیوـــِ دررفتــــگی فزد

دررفتگی کاهل هْزُ در  فــــک خَد را جاتیٌذاسد.

ٍ  استخَاى درقذام تزجـــستگی هفػلی قزارهی گیزد

افــــشایص  اًذاختي دررفتگی ًیست. تِ جا تیوار قادر

 ادی اسیافتِ ضایعی است کِ علت تعذاد سی ، هفػل حزکت

هفػل  یا احساس ًاراحتی در هَارد  سزٍغذای هفػل ٍ

ایي پزتحزکی  % افزاد تذٍى علت دچار07حذٍد است.

 الگی استس  07تا  12تیطتزیي ضیَع در سٌیي . ّستٌذ

 طَل هذت دررفتگی  یک عاهل هْن در پیص آگْی است .

جا  ، گذردت چٌذیي ساعت اس دررفتگی هفػل فک  اگز .

تِ تیَْضی هوکي است  هی ضَد ٍ اًذاختي سخت تز

 کٌذ. رٍضْای جزاحی تاس ًیاس پیذا  ی ٍعوَه

 

یا هشهي،  هوکي است علت سهیٌِ در دررفتگی ّای حاد ٍ

تاضذ .تعضی  اسکلتی یاعػثی)تطٌج(_تیواریْای عضالًی

دارٍّا هثل فٌَتیاسیي ٍتعضی دارٍّای اعػاب هی تَاًٌذ 

 تاعث ایجاد دررفتگی ضًَذ .

 ذى ـهتعاقة تاس ض ایعتزیي فزم تَدُ ٍـذاهی ضدررفتگی ق

یا  ٍ ى یا خویاسُ کطیذى ضذیذ()خٌذیذ تیص اس حذ دّاى

دررفتگی قذاهی هعوَالً دٍطزفِ  تِ ٍجـــَد هی آیذ. ضزتِ

 تاس هاًذى دّاى، ، ًسثتاً ضذیذ ًاگْاًی ٍ درد تا تَدُ ٍ

ـذم تَاًایی درتستــــــي عـ فزٍرفتگی جلَی گَش ،

 تیوارطزفِ  دررفتگی دٍ در. هطخع هی ضَد  کاهل دّاى

فک تِ سوت جلَ  ٍ دّــاى ًیستقادر تِ تستي کاهل 

 آهذُ ٍتٌْا دًذاًْای خلفی جفــت  هی ضًَذ .

درًَع یک طزفِ فک تِ طزف هخالف هٌحزف هی ضَد، 

ح تشاق اس دّاى هحذٍدُ حزکات هفػل کوتز ضذُ ٍتزض

 افشایص هی یاتذ.

 ، تایذ ضزتِرفتگی قذاهی هتعاقة تَجِ: درتواهی هَارد در

  .رادیَگزافی اسفک تِ عول آیذ جْت رد ضکستگی ،

 تدابیر درمانی

کلیِ هَارد دررفتگی ّای فک کِ ّوزاُ ضکستگی است 

 جا اًذاختِ ضًَذ. تایذ تَسط جزاح اغالح ٍ

 روش جاانداختن دررفتگی قدامی
هْوتـــزیي عاهـــل درجلـــَگیزی اسجـــا افتـــادى فـــک، 

تــِ طــَری کــِ     . عضــالًی اســت   )ســفتی( سناسپا

ــیي   ــا اس ت ــَارد ت ــی  اس ه ــک    در تزخ ــن، ف ــزدى اسپاس ت

خَدتخــَد جــا هــی افتــذ، تــزای ایــي هٌ ــَر هــی تــَاى  

ــَرت      ــِ غ ــذُ عضــالًی ت ــل کٌٌ ــک ض ٍریــذی  اس ی

 استفادُ کزد. تْتز است تیوار ًطستِ تاضذ.

تیوار را رٍی غٌذلی  پس اسکاّص اسپاسن عضالت ،-2

 را تِ جا سزی یا دیَار تکیِ هی دٌّذ.سز اٍ  ًطاًذُ ٍ

هقاتل تیوار  ، تِ دست کزدى دستکص استزیل پس اس -1

  . ، فک را جا هی اًذاسًذ کوک اًگطتاى ایستادُ ٍ تا

سذاتیَ اهکاى پذیز  اگز جااًذاختي تا تیحسی هَضعی یا

اتاق عول  غَرت هی گیزد  ًثَد تا تیَْضی عوَهی در

 ی ضَد()هعوَالً تِ جزاحی ًیاس ًو
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 جا اًذاسی فک هزاقثتْای تعذ اس عول
 

  ساعت تَسط پشضک هعایٌِ ضَد.84پس اس 

   ضَد کِ تِ فک خَد هی تَغیِ  پس اسجا اًذاختي فک

   .ّفتِ دّاى را سیاد تاس ًکٌذ 8 تا 0 تزای استزاحت دادُ ٍ

 دُ کٌذ . تا َاًذ اس تاًذ کطی تزای تستي فک استفات هی

 َر هذاٍم ٍـَرت تطـغ ک ٍـزاف فـی اطـِ تاًذ کطتّف 1

 ّفتة تعذ تاًذ کطی ضثْا داضتِ تاضذ. 1 

 یزچاًِ گذاضتِ تا سیاد س دست را هَقع خویاسُ کطیذى

 تاس ًطَد .

   ذ ٍ اس ـادُ کٌـذایی ًزم استفـن غـِ اسرصیـتک ّفـتای 

 لقوِ ّای  کَچکتز استفادُ ضَد.

  ُضَد. اس ّز دٍ طزف فک تزای جَیذى استفاد  

  َاى ـت یــه ، دارداًذاختــي اداهــِ   اـذ اسجـدرد تع

 فیشیَتزاپی،هسکي ٍ ... کوک گزفت . اس

   تکزار ضًَذُ  استدررفتگی. 
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بیمار  به  آموزش  
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در رفتگی فکاز   

 
؟ یدن ا د چه می  
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