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 تعویض کامل مفصل ران

 

  

 

 

 
 دالیل.  سا خایگضیي آى هی وٌذ هػٌَػیدس ایي ػول، خشاح هفػل دسدًان ساى سا خاسج هی وٌذ ٍ یه هفػل

 :هَاسد ریل هی تاضذتؼَیؽ هفػل ضاهل 

 ضىستگیْا یا تَهَسّای هفػل ساى 

 .دسد ضذیذ ًاضی اص آستشیت یا التْاب هفػل، وِ تَاًایی فشد سا تشای اًدام واس هحذٍد وٌذ 

 

 داًطگاُ ػلَم پضضىی ٍ خذهات تْذاضتی دسهاًی تْشاى

   هذیشیت اهَس پشستاسی–هؼاًٍت دسهاى 

 بیمارستان سینا
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 چگونه برای جراحی تعویض مفصل آماده شویم؟

  سؼی وٌیذ لثل اص ػول تا وسی وِ چٌیي ػولی سا لثالً تدشتِ وشدُ، غحثت وٌیذ ٍ دس هَسد قَل هذت

 . تْثَدی ٍ هسائل هشتَـ تِ آى اقالػاتی تِ دست آٍسیذ

  ّفتِ لثل اص ػول هی تَاًذ خشاحی سا تِ تؼَیك تیٌذاصد4 تا 2تَخِ داضتِ تاضیذ وِ ٍخَد ّش ػفًَتی قی  .

 .تٌاتشایي ػفًَت  حتواً دسهاى ضَد

 دس ایي غَست لثل اص ػول گشٍُ خًَی ضوا سا تؼییي . هوىي است حیي خشاحی ًیاص تِ تضسیك خَى داضتِ تاضیذ

 .هی وٌٌذ تا خًَی وِ احتواالً تِ ضوا تضسیك هی ضَد تا گشٍُ خَى ضوا تكاتك داضتِ تاضذ

 تدْیضاتی وِ تؼذ اص ػول تِ تْثَدی سشیغ تش ضوا ووه هی وٌذ سا تا ًظش پضضه تْیِ وٌیذ. 

 اص یىی اص ًضدیىاى تخَاّیذ وِ تشای اًدام . تشای هشالثت تؼذ اص ػول، صهاًی سا تشای استشاحت دس ًظش تگیشیذ

 . واسّای سٍصاًِ ٍ حذالل ّفتِ اٍل تؼذ اص ػول دس خاًِ تِ ضوا ووه وٌذ

  اگش هی تَاًیذ، لثل اص اًدام خشاحی تا واسضٌاس فیضیَتشاپی یا حشوت دسهاًی هطَست وٌیذتا توشیٌاتی وِ تؼذ

 .اص ػول ووه وٌٌذُ است سا تِ ضوا آهَصش دٌّذ

 ػالٍُ . هػشف سیگاس سشػت تْثَدی تؼذ اص ػول سا ون هی وٌذ. سؼی وٌیذ لثل اص ػول، سیگاس سا تشن وٌیذ

 ّفتِ لثل 2تشن سیگاس حذالل . تش ایي افشاد سیگاسی تؼذ اص ػول هطىالت تٌفسی تیطتشی سا تدشتِ هی وٌٌذ

 .اص ػول تِ ضوا ووه هی وٌذ تا تْتش تتَاًیذ ضشایف تؼذ اص ػول سا تحول وٌیذ

 تؼذ اص ًیوِ ضة ّیچ چیض ًخَسیذ یا ًٌَضیذ. ضة لثل اص ػول یه ٍػذُ غزای سثه هیل وٌیذ ٍ. 

 بعد از عمل چه پیش می آید؟

  ضوا تشای ایي ػول تحت تیحسی اص ًاحیِ ًخاع لشاس هی گیشیذ یا ایٌىِ هوىي است تیَْضی ػوَهی تِ ضوا

 . دس ّش غَست حیي ػول ضوا دسدی احساس ًخَاّیذ وشد. دادُ ضَد
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  ِتشای تخلیِ تشضحات ًاحیِ ػول دس آى لسوت لشاس هی دٌّذ وِ خَى ٍ تشضحات  (دسى)هؼوَال دٍ ػذد لَل

 ساػت تؼذ اص ػول تشضحات تِ تذسیح ون 48دس ػشؼ . اؾافِ سا دس چٌذ سٍص اٍل تؼذ اص ػول خاسج هی وٌذ

 .هی ضَد ٍ پضضه دسى سا  اص ًاحیِ خاسج هی وٌذ

  تشای حفظ حالت قثیؼی هفػل ساى، یه تالص سِ گَش تیي پاّای ضوا لشاس هی دٌّذ وِ پاّا سا دس یه

. ٍؾؼیت خاظ ًگِ هی داسد ٍ اص سٍی ّن اًذاختي پاّا ٍ غلتیذى دس سختخَاب خلَگیشی هی وٌذ

 تؼذ اص ػول، اص چشخیذى تِ سوت خشاحی ضذُ خَدداسی وٌیذ .

 تا استفادُ . تاال تیاٍسیذ ( دسخ60ِتا حذٍد )تٌاتشایي سش تخت سا هی تَاًیذ ووی . هفػل ضوا ًثایذ صیاد خن ضَد

 .اص دستگیشُ تاالی سش خَد سا دس تستش خاتدا وٌیذ یا سٍی لگي لشاس تگیشیذ

 سًَذ لَلِ ای است وِ دس هثاًِ ضوا لشاس هی دٌّذ تا ادساس ضوا سا . هوىي است دس ایي صهاى سًَذ داضتِ تاضیذ

تؼذ اص ایٌىِ تتَاًیذ دس لَلِ یا لگي ادساس وٌیذ یا اص تستش خاسج ضَیذ، سًَذ ضوا سا . تِ داخل ویسِ تخلیِ وٌذ

 .خاسج هی وٌٌذ

  تشای پیطگیشی اص ایداد لختِ دس سگْای پا،تِ تَغیِ ّای پشستاس دس هَسد اًدام ٍسصضْای پا ٍ هچ پا تَخِ وٌیذ

داسٍّای خاغی وِ تِ ایي هٌظَس تشایتاى تدَیض هی ضَد حتواً تِ قَس واهل هػشف . ٍ هایؼات صیاد تٌَضیذ

 . وٌیذ تا دچاس هطىالت تؼذی ًطَیذ

  یثَست، ػاسؾِ ضایؼی است وِ تؼذ اص خشاحی تؼَیؽ هفػل، تِ دلیل تی حشوتی ٍ استفادُ صیاد اص داسٍّای

استفادُ اص یه داسٍی ًشم وٌٌذُ هذفَع یا هلیي، تشای پیطگیشی اص ایي ػاسؾِ تِ ضوا . ؾذ دسد تشٍص هی وٌذ

 .تَغیِ هی ضَد

  وِ ضاهل هیَُ خات ٍ سثضیدات تِ همذاس صیاد ) تؼذ اص ػول ٍلتی تِ خاًِ تشگطتیذ، اص یه سطین غزایی پش فیثش

.  ، ٍ هایؼات صیاد استفادُ وٌیذ(است
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 :حرکات درمانی بعد از عمل

هوىي است فیضیَتشاپی ضوا تا حشوت اص تخت تِ  . تشًاهِ حشوات دسهاًی تشای قَل هذت تستشی ضوا تٌظین هی ضَد

. دس سٍص دٍم تؼذ اص ػول ضوا ساُ سفتي سا تا استفادُ اص ػػای صیش تغل یا ٍاوش ضشٍع هی وٌیذ. غٌذلی ضشٍع ضَد

دس . واسضٌاس حشوت دسهاًی توشیٌاتی سا تِ ضوا آهَصش هی دّذ وِ ػؿالت لگي ٍ ساى ضوا سا تمَیت هی وٌذ

 .غَست اخاصُ پضضه سٍصی چٌذ تاس تشای هذت وَتاّی سٍی غٌذلی ًطستِ ٍ تِ تذسیح ساُ تشٍیذ

 .ٌّگام ساُ سفتي هفػل ػول ضذُ سا تِ داخل خن ًىٌیذ ٍ سٍی پای سالن تچشخیذ

تؼذ اص تشخیع اص تیواسستاى توشیٌات سا دس هٌضل اداهِ .  سٍص تستشی دس تیواسستاى داضتِ تاضیذ6 تا 4 هوىي است ًیاص تِ 

 .تذّیذ

استفادُ اص غٌذلی تَالت یا حوام ٍ تاال تشدى سكح غٌذلی یا تخت خَاب تِ ضوا ووه هی وٌذ وِ ٍلتی ًطستِ ایذ، 

 . هفاغل ضوا ووتش خن ضَد

فشضْای وَچه لغضًذُ یا ٍسایلی وِ احتوال خكش سا دس هحیف ضوا . سؼی وٌیذ هحیف صًذگی خَد سا ایوي تش وٌیذ

 . صیاد هی وٌٌذ، حتی االهىاى واّص دّیذ

 ّفتِ تؼذ اص خشاحی هی تَاًیذ اص ػػای 4 تا 3دٍ ّفتِ تؼذ اص خشاحی، تستْای فلضی سا خاسج هی وٌٌذ ٍ ضوا احتواال 

 1تا ًظش پضضه هی تَاًیذ .  ّفتِ هی تَاًیذ تذٍى ػػا ساُ تشٍیذ6هیلِ ای تِ خای ػػای صیش تغلی استفادُ وٌیذ ٍ تؼذ اص 

 ..  هاُ تؼذ اص ػول فؼالیت خٌسی داضتِ تاضیذ2تا 

 

 .اص غٌذلی تلٌذ استفادُ وٌیذ ٍ ٌّگام ًطستي، صاًَّایتاى سا پائیي تش اص هفػل ساى لشاس دّیذ (1

 .ّویطِ صاًَّا سا تا فاغلِ لشاس دّیذ (2

 .هَلغ استشاحت یه تالص ًشم تیي پاّا لشاس دّیذ (3

:توجه داشته باشید که  



5 
 

 . دسخِ تا ًىٌیذ90 هاُ اٍل تؼذ اص ػول ّشگض پاّایتاى سا سٍی ّن ًیٌذاصیذ ٍ هفػل ساى سا تیص اص 4قی  (4

 .  دلیمِ دس ٍؾؼیت ًطستِ لشاس ًگیشیذ45ٌّگام ًطستي اص غٌذلیْای پایِ تلٌذ استفادُ وٌیذ ٍ ّشگض تیص اص  (5

 .پای ػول ضذُ سا تِ داخل خن ًىٌیذ (6

 . ٌّگام پَضیذى ضلَاس، خَساب، وفص  تِ خلَ خن ًطَیذ ٍ هفػل ساى سا خن ًىٌیذ (7

 .تشای تشداضتي چیضی اص سٍی صهیي تِ خلَ خن ًطَیذ (8

 .هحل صخن سا خطه ٍ تویض ًگِ داسیذ ٍ پاًسواى سٍی آى سا هشتة ػَؼ وٌیذ (9

 .ًطاًِ ّای ػفًَت صخن هثل دسد، تَسم، تشضح، ٍ تة سا تطٌاسیذ ٍ دس غَست تشٍص، تِ پضضه اقالع دّیذ (10

ػالٍُ تشایي اص تؼؿی اص فؼالیتْا هاًٌذ حوام قَالًی هذت، صٍس صدى ضذیذ، . اص هسافشتْای قَالًی هذت تپشّیضیذ (11

 .تشداضتي اخسام سٌگیي، دٍال ضذى ٍ چشخص ضذیذ تذى ًیض خَدداسی وٌیذ

اگش تؼذ اص ػول تِ ّش دلیل ًیاص تِ هشاخؼِ تِ پضضه ػوَهی یا دًذاًپضضه داضتیذ، حتوا تِ پضضه دس هَسد هفػل  (12

 .    ّش ًَع ػفًَتی تایذ تِ سشػت دسهاى ضَد. هػٌَػی خَد اقالع دّیذ

 .  سش ٍلت هشاخؼِ وٌیذًاص پضضه خشاح دس هَسد صهاى هشاخؼات تؼذی سؤال وٌیذ ٍ حتوا (13

 

 اگش تة داسیذ. 

  ساػت تذتش هی ضَد24اگش دسدی داسیذ وِ تؼذ اص . 

 اگش دچاس ًفس ًفس صدى یا سشفِ خَى آلَد ضذیذ. 

 اگش تشضحات تذتَ اص صخن ًاحیِ ػول خاسج هی ضَد. 

 اگش دس ًاحیِ ساى یا ساق پا، تَسم ٍ لشهضی غیش هؼوَلی داسیذ. 

 اگش دسد لفسِ سیٌِ داسیذ. 

 

:در موارد زیر به پسشک مراجعه کنید  


