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 تعویض مفصل زانو

 

 

در خزاحی تؼَیض هفصل ساًَ، خزاح هفصل دردًبن ساًَ را خبرج هی وٌذ ٍ ثِ خبی آى یه هفصل هصٌَػی لزار 

 .خزاحی در هَاردی هثل آرتزیت رٍهبتَئیذ، استئَآرتزیت، ضىستگیْب ٍ تَهَرّبی هفصلی اًدبم هی ضَد. هی دّذ

 چگونه برای عمل جراحی آماده شویم؟

 اس فزدی . سهبًی را ثزای استزاحت در ًظز ثگیزیذ. ثزای هزالجت ٍ ثْجَدی ثؼذ اس ػول ثزًبهِ ریشی وٌیذ

هحیط هٌشل را طَری . ثخَاّیذ وِ ثزای اًدبم وبرّبی رٍساًِ حذالل ّفتِ اٍل ثؼذ اس ػول ثِ ضوب ووه وٌذ

 .تغییز دّیذ وِ ثب هطىالت حزوتی ثؼذ اس ػول تطبثك داضتِ ثبضذ

            ثْتز است ثب یه وبرضٌبس حزوت درهبًی هطَرت وٌیذ تب توزیٌبتی را وِ ثؼذ اس ػول ثِ ضوب ووه

 . هی وٌذآهَسش دّذ

 داًطگبُ ػلَم پشضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستبری–هؼبًٍت درهبى 

 بیمارستان سینا
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 در افزاد سیگبری سخوْب دیزتز التیبم پیذا      . اگز سیگبر هی وطیذ، دٍ ّفتِ لجل اس ػول سیگبر را تزن وٌیذ

 . هی وٌٌذ ٍ هطىالت تٌفسی حیي ػول ثیطتز است

 آسپیزیي خطز . اگز لجل اس خزاحی ًیبس ثِ هسىي داضتیذ، اس استبهیٌَفي ثِ خبی آسپیزیي یب ثزٍفي استفبدُ وٌیذ

 .خًَزیشی حیي ػول را ثیطتز هی وٌذ

  ضت لجل اس ػول یه ٍػذُ غذای سجه هثل سَح یب سبالد هیل وٌیذ ٍ ثؼذ اس ًیوِ ضت ّیچ چیش حتی آة

 .ًخَریذ

 بعد از عمل چه اتفاقی می افتد؟

ضوب ثزای ایي ػول هوىي است تحت ثیحسی ًخبػی یب ثیَْضی ػوَهی لزار ثگیزیذ در ّز صَرت دردی احسبس 

 . ًخَاّیذ وزد، ثؼذ اس ػول ثزای وٌتزل درد ضوب اس دارٍی هسىي طجك تدَیش پشضه استفبدُ خَاّذ ضذ

هؼوَالً در ًبحیِ ػول ثزای تدوغ خَى ٍ تزضحبت،  لَلِ یب درى لزار هی دٌّذ وِ ثِ یه هخشى خوغ وٌٌذُ هتصل 

 .  سبػت ثؼذ اس ػول وِ تزضحبت وبّص پیذا هی وٌذ، تَسط پشضه اس ًبحیِ خبرج هی ضَد48است ٍ تب 

. طَل ایي هذت ثستگی ثِ سزػت ثْجَدی ضوب دارد.  رٍس ثؼذ اس ػول در ثیوبرستبى ثستزی ثبضیذ6 تب3هوىي است 

ثزای ثی حزوت وزدى ساًَ اس یه حوبیت . هؼوَالً رٍس ثؼذ اس ػول هی تَاًیذ ثب ووه پزستبر اس ثستز خبرج ضَیذ

 .  وٌٌذُ هثل آتل، گچ، یب ثزیس استفبدُ هی وٌٌذ

 .  استفبدُ هی وٌٌذ CPMثزای تحزن ثْتز ساًَی تؼَیض ضذُ ٍ خلَگیزی اس خطىی هفصل اس دستگبّی ثِ ًبم 
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ایي دستگبُ ثب خن ٍ راست وزدى ساًَ، حزوت غیز فؼبل هذاٍم ایدبد هی وٌذ ٍ ثبػث هی ضَد خزیبى خَى ٍ حزوت 

سزػت ٍ تؼذاد خن ٍ راست ضذى پب را پشضه تؼییي هی وٌذ، ثِ تذریح داهٌِ حزوت سیبد        . هفصل ساًَ ثْتز ضَد

 . هی ضَد ٍ تب هَلغ تزخیص وبهل هی ضَد

ساًَی تؼَیض ضذُ ثزای فؼبلیتْبی ػبدی رٍساًِ طزح ریشی ضذُ است ٍ در چٌذ رٍس اٍل ثبیذ فؼبلیت هحذٍدتزی 

 . داضتِ ثبضیذ ٍ هوىي است چٌذ ّفتِ تب چٌذ هبُ ثؼذ اس ػول ًیبس ثِ فیشیَتزاپی داضتِ ثبضیذ

توزیٌبت ٍرسضی را ثب اخبسُ پشضه ٍ تحت . در ٍرسضْبیی هثل پزش وِ فطبر سیبد ثِ ساًَ ٍارد هی وٌذ، ضزوت ًىٌیذ

 . ًظز وبرضٌبس فیشیَتزاپی اًدبم دّیذ

اگز ثزای خلَگیزی اس تطىیل لختِ، ثزای ضوب دارٍ تدَیش ضذُ، دارٍ را ثِ طَر وبهل ٍ دلیك طجك دستَر پشضه 

 . هصزف وٌیذ

 . در صَرتی وِ ثِ ّز دلیل ثِ پشضه یب دًذاًپشضه هزاخؼِ هی وٌیذ، در هَرد هفصل هصٌَػی خَد اطالع دّیذ

یجَست، ثؼذ اس خزاحی تؼَیض هفصل ػبرضِ ضبیؼی است وِ ثِ دلیل ثی حزوتی ٍ هصزف سیبد دارٍّبی هسىي ایدبد 

ثؼذ اس تزخیص اس سجشیدبت ٍ . استفبدُ اس دارٍّبی ًزم وٌٌذُ هذفَع یب هلیي ثزای رفغ ایي ػبرضِ هفیذ است. هی ضَد

 .هیَُ ّب ٍ هبیؼبت ثِ همذار وبفی استفبدُ وٌیذ

 

 

 اس دارٍّب ثِ طَر وبهل ٍ هزتت استفبدُ وٌیذ. 

 حزوبت درهبًی را ثِ طَر هٌظن اًدبم دّیذ. 

 اس ٍسبیل ووىی ثزای حزوت استفبدُ وٌیذ. 

 هزالت سخن خَد ثبضیذ. 

:توجه داشته باشید که  
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 ٌّگبهی وِ رٍی صٌذلی هی ًطیٌیذ ساًَّبی خَد را ثبالتز لزار دّیذ. 

  هبُ طَل ثىطذ تب ضوب ثتَاًیذ اس پلِ ثبال ثزٍیذ6 تب 3هوىي است . 

 

  ٍ اس ًزهطْبیی ًظیز خن ٍ راست وزدى هچ پب ٍ سفت ٍ ضل وزدى ػضلِ سبق پب ثزای ثْجَد ٍضؼیت هفصل

 .ثزلزاری خزیبى خَى استفبدُ وٌیذ

 

 

 .اگز دچبر تت ّستیذ (1

 .اگز درد ضذیذ ٍ غیز لبثل وٌتزل داریذ (2

 .اگز دچبر ًفس ًفس سدى ٍ سزفِ خَى آلَد ضذُ ایذ (3

 .اگز سخن ضوب تزضح سیبد دارد (4

 .اگز ساًَی ػول ضذُ، تَرم، لزهشی یب گزهی ثیص اس حذ دارد (5

 .اگز در سبق پب درد ٍ تَرم داریذ (6

 .اگز درد لفسِ سیٌِ داریذ (7

 .        اگز ٌّگبم خن وزدى هچ پب ثِ سوت ثبال درد ضذیذ داریذ (8

:در موارد زیر به پسشک مراجعه کنید  


