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آمپوتاسیون چیست؟ 

مراقبت های بعد از آن، کدام است؟ 

 

 

ضوا ٍ ٍاتستگاى ضوا هوىي .  ّوزاُ تا ضزٍع یه سًذگی جذیذ تزای ضوا ٍ خاًَادُ ضوا است،آهپَتاسیَى یا لغع عضَ

در تارُ ایي احساسات تِ خاًَادُ ٍ دٍستاى . ایي احساسات عثیعی ّستٌذ. است احساس غن، خطن ٍ ضزم داضتِ تاضیذ

 .تِ آًْا اجاسُ تذّیذ تِ ضوا ووه وٌٌذ. خَد صحثت وٌیذ

 داًطگاُ علَم پشضىی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هعاًٍت درهاى 

 بیمارستان سینا
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سخن ٍ پَست اعزاف آى تایذ تویش ٍ .  پاًسواى سخن ضوا تایذ تغَر رٍساًِ تعَیض ضَد،تعذ اس عول جزاحی 

 .خطه ًگْذاری ضَد

آًْا را عثك دستَر پشضه . ٍ ضذ درد تجَیش وزدُ است آًتی تیَتیه پشضه هعالج تزای ضوا دارٍّای 

 .هصزف وٌیذ

عذم وٌتزل لٌذ خَى هَجة تاخیز در تْثَد .  لٌذ خَى خَد را واهالً وٌتزل وٌیذ،اگز هثتال تِ دیاتت ّستیذ 

  .ضَد سخن ٍ افشایص خغز عفًَت در آى هی

 . را تایذ تعذ اس جزاحی تا حذ اهىاى تاال ًگِ داضت تا ٍرم آى ون ضَد(عضَ تالی هاًذُ)استاهپ 

. در آهپَتاسیَى ّای سیز ساًَ سعی وٌیذ استاهپ ّویطِ در اهتذاد راى ضوا تاضذ 

ضَد  ایي حالت ًِ تٌْا هَجة ٍرم آى هی. آًزا در حالت خن ًگْذاری ًىٌیذ

ضَد ساًَی ضوا در حالت خویذُ تالی تواًذ ٍ تعذاٌ پَضیذى  تلىِ هَجة هی

رٍسی چٌذ تار یه تالطت را تز رٍی . اًذام هصٌَعی تزای ضوا هطىل تاضذ

 .ساًَی خَد لزار دّیذ تا آًزا در حالت صاف ٍ هستمین تحت وطص لزار دّذ

. در آهپَتاسیَى ّای تاالی ساًَ ّن سعی وٌیذ استاهپ در اهتذاد تٌِ ضوا تاضذ 

ایي ٍضعیت هَجة هیطَد رتاط ّا ٍ . آًزا در حالت خن تِ جلَ ًگِ ًذاریذ

تاًذٍى ّای جلَی وطالِ راى ضوا تتذریج وَتاُ ضَد ٍ ٍلتی تخَاّیذ تا پزٍتش راُ تزٍیذ راُ رفتي تزای ضوا 

 دلیمِ تِ ضىن تخَاتیذ تا عضالت ٍ تاًذٍى ّای جلَی وطالِ 10-20رٍسی چٌذ تار ٍ ّز . هطىل خَاّذ ضذ

 .راى ضوا وطیذُ ضًَذ

تعذ اس ایي سهاى آًزا رٍساًِ تا آب ٍ صاتَى ضستِ ٍ خطه . ضًَذ  ّفتِ خارج هی2-3تخیِ ّای استاهپ تعذ اس  

هحل لغع عضَ را ّز رٍس تذلت ٍارسی . اس وزم، پواد یا لَسیَى تز رٍی پَست استاهپ استفادُ ًىٌیذ. وٌیذ

. هزالة عالئن فطار هاًٌذ لزهشی، خزاش یا تاٍل تاضذ. تیٌیذ تا آییٌِ تزرسی وٌیذ را وِ ًوی جاّایی اس آى. وٌیذ

 .را تِ پشضه هعالج خَد اعالع دّیذ  آىمدر صَرت دیذى ایي عالئ
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ضَد  ایي وار هَجة هی. استاهپ را تز رٍی یه تالطت ًزم فطار تذّیذٍ تتذریج همذار فطار را تیطتز وٌیذ 

ایي وار ّن هَجة ًزم . جای تخیِ ّای لثلی را هاساص دّیذ. تافت ّای آى لسوت تتذریج تِ فطار عادت وٌٌذ

ضَد وِ در هحل جزاحی ایجاد ضذُ ٍ ّن حساسیت آًزا ووتز وزدُ ٍ جزیاى خَى هحل  ضذى تافت سفتی هی

 .وٌذ را ّن تیطتز هی

وٌذ تا ٍرم هحل  ایي تاًذاص فطاری ووه هی.  اًگلیسی تثٌذیذ8هحل استاهپ را تا تاًذ وطی تصَرت حزف  

در . استفادُ وٌذ (پزٍتش) سٍدتز اس اًذام هصٌَعی دتَاى  فزد هی،ّز چِ ٍرم استاهپ سٍدتز تخَاتذ. ون ضَد

ّز تاًذ . اگز ًیاس داریذ تا اس تیص اس یه تاًذ وطی استفادُ وٌیذ.  ووی آًزا تىطیذ،حیي پیچیذى تاًذ وطی

دلت وٌیذ وِ توام اًتْای . وطی وِ توام ضذ لثل اس تستي تعذی، اًتْای تاًذ لثلی را تا گیزُ خَب تثٌذیذ

تاًذ .  تار تاس وزدُ اس ًَ تثٌذیذ تا وطص آى حفظ ضَد2-3تاًذ وطی را رٍسی . استاهپ تا تاًذ وطی تستِ ضَد

 .رٍیذ وطی ّویطِ تایذ تستِ تاضذ هگز هَلعی وِ تِ حوام هی

 

 .هایعات سیاد تٌَضیذ. غذای سالن هاًٌذ هیَُ، سثشیجات، غالت، لثٌیات ون چزب ٍ هاّی تخَریذ 

 . ًزهص ٍ ٍرسش وٌیذ 

 .ًىطیذ ٍ اس استزس ّای رٍحی دٍری وٌیذ سیگار  

 .تا حذ اهىاى خَد را درگیز وار ٍ فعالیت وٌیذ 

  پزٍتش خَد را ،ٍلتی وِ سخن هحل جزاحی ضوا تغَر واهل خَب ضذ تایذ سعی وٌیذ در توام عَل رٍس 
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 . تپَضیذ

        را دضَار صثح وِ اس خَاب تزخاستیذ اٍل پزٍتش خَد را تپَضیذ ٍگزًِ استاهپ ضوا ٍرم وزدُ ٍ پَضیذى آى

 .وٌذ هی

 .گیزد لسوتی اس اًذام هصٌَعی یا پزٍتش است وِ اًتْای اًذام لغع ضذُ در درٍى آى لزار هی  )سَوت استاهپ 

را ّز رٍس تا یه پارچِ ًخی ًوٌان وِ آغطتِ تِ ووی هادُ ضَیٌذُ است تویش وٌیذ تا اس عزق ٍ آلَدگی (

 .سپس تالیواًذُ هادُ ضَیٌذُ را تا پارچِ ًخی ًوٌان پان وزدُ ٍ خطه وٌیذ. پان ضَد

 

تا . اگز پزٍتش ضوا هطىلی دارد سعی ًىٌیذ خَدتاى آًزا درست وٌیذ. تایذ اس پزٍتش خَد خَب هزالثت وٌیذ 

پزٍتش ضوا حتی اگز تِ ظاّز سالن تاضذ تایذ . تىٌسیي ارتَپذی وِ آًزا تزای ضوا درست وزدُ تواس تگیزیذ

 .سالی یه تار تِ تَسظ تىٌسیي ارتَپذی فٌی وِ آًزا درست وزدُ تاستیٌی ضَد

 


