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 و سـرطـان  اسـتـخـوان

 مراقبت های پس از قطع عضو
 

 نماید. بلند دست و پا را درگیر می های سرطان استخوان بیماری متداولی نیست این بیماری بیشتر استخوان

ایجاد یک بیماری دیگر مانند بیماری پاژه در بزرگساالن بدنبال  تر است. برخی از انواع این بیماری در کودکان شایع

 شود. می

 ها : عالئم و نشانه

 )درد استخوانی )در شبها بیشتر است 

  احساس توده سفت غیر عادی 

  های عادی ممکن است بشکند( مرضی شود )حتی در طی فعالیتممکن است استخوان دچار شکستگی 

 لنگیدن پا و یا درد حین بلند کردن  اشیاء 

 خستگی 

  کاهش وزن غیر قابل انتظار 

 

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

اریآموزش به بیمار دفتر پرست –انستیتو کانسر   
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 انواع سرطان استخوان شامل:

 های استخوانی( استئوسارکوما )شروع در سلول 

 های غضروفی( کندروسارکوما )شروع در سلول 

  دهد. استخوان(، فقط در سفید پوستان و به درمان خوب جواب مییوئینگ سارکوما )در مغز 

 راه های تشخیص :

 

  

 

 )آزمایش خون )بخصوص کلسیم، فسفر، آلکالین فسفاتاز  و پروتئین در ادرار 

  عکس رادیوگرافی 

 بیوپسی از مغز استخوان 

 اسکن استخوان 

 اسکن  تی سی 

  .آر.آی ام 

 راه های درمان :

  جراحی 

  درمانیشیمی 

  رادیوتراپی 
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 آمپوتاسیون چیست ؟

 شود.بعد از انجام  قطع شده و از بدن جدا می ،آمپوتاسیون نوعی عمل جراحی است که در آن قسمتی از اندام

 شود. قسمت قطع شده با یک اندام مصنوعی جایگزین می معموالً ،آمپوتاسیون

 

 

 

 :مراقبت های  پس از  آمپوتاسیون

 تصویر ذهنی .1

آیید هیم مشیکل  بدنبال قطع عضو، بیمار نه تنها باید با تغییرات عملکرد بدنش کنار بیایید  بلکه اینکه اوچطور بنظر میی

 مهمی است. 

  بدنبال راه های تازه ای برای انجام کارهایی که در گذشته برایتان لذت بخش بود باشید . کمیی خققییت بیه

 خرج دهید.

  محدودیت ایجاد کند.نگذارید کمبود عضو برایتان 

 .با استفاده از عضو مصنوعی تصویر ذهنیتان تغییر می کند و احساس راحتی بیشتری می کنید 

  ازهمان اول سعی کنید بخاطر این نقص عضو خود را از دیگران جدا نکنید و به رابطه تان با دوستان و آشنایان

 ادامه دهید. 

 رابطه جنسی .2

 عالیت جنسی تان اختقل ایجاد شود ، بهتر است در این مورد با شریک زندگی تان ممکن است به علت قطع عضو در ف

 صحبت کنید و در مورد کارهایی که ناراحت تان می کند صحبت کنید و با روش های تغییر وضعیت و استفاده از 
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 بالش آن را بهتر کنید.

                                        مراقبت از عضو قطع شده . 3

  

عضو را با باند کشی کند، کمک می یش جریان گردش خون که به بهبود عضو قطع شدهبرای کاهش تورم، درد و افزا

 ببندید. برای باند پیچی باید از بانداژ کشی و راحت استفاده کنید.

 مسائل مهم در حفظ و مراقبیت از عضیو قطیع شیده اوسیت.یادگیری طریقه صحیح باندپیچی توسط هر بیمار یکی از 

از طرفی باندپیچی کردن صحیح می تواند از تغییر آناتومیکی و مکانیکی عضو باقیمانده در بیدن فیرد جلیوگیری کنید 

 نظارت و دقت در حفظ و نگهدای عضو قطع شده می باشد .  ،بنابراین یکی از کمکهای اساسی هر فرد به خود

 .دپیچی پای آمپوته شده در شکلهای زیر نشان داده شده استشکل صحیح بان

 آمپوتاسيون زير زانو :

 ( از زیر زانو در خط وسط شروع کنید به سمت انتهای یک طرف حرکت کنید بعد به طرف پشت زانو دور بزنید.1 

 کنید.( یک دور پشت و باالی زانو بزنید و از سمت جلو به طرف پایین و انتهای استامپ حرکت 2

 ( دوباره به سمت عقب حرکت کنید و قسمتهای باز پوست را با باند بپوشانید.3

 ( به همین ترتیب ادامه دهید تا تمام سطح پوست با باند پوشیده شود.4

 می ماند. انتهای باند را با گیره وصل کنید تا باندپیچی باز نشود بعد از اینکه باندپیچی X( این فرم باندپیچی شبیه شکل 5

 ساعت مجدداً باند را بپیچید. 4را بازکردید و یا هر 
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 كه بايد هنگام باندپيچی به خاطر داشته باشيد : نکاتی

 ( از بانداژ راحت و کشی استفاده کنید تا چین و چروك نخورد یا باز نشود.1

 ( بصورت مورب با اریب باند را بپیچید نه به شکل دایره ای.2

 پایین به باال و از یک گوشه به گوشه دیگر کشیده شده باشند.( الیه های باند را از 3

 ( باند را در قسمت انتهای استامپ کمی سفت تر از باال بپیچید.4

 ( همیشه باند را تا باالی زانو ببرید.5

 ساعت یکبارتجدید شود. 4( باندپیچی هر 6

 باندپيچی در آمپوتاسيون باالي زانو : 

 سانتیمتر بکار ببرید. 11-15انداژ یا پهنای ب

( این بانداژ در حالی انجام می شود که مفصل لگن راست باشد . مفصل لگن نباید خم شود از لبه داخل و جلویی ران 1

 شروع به باندپیچی کنید سپس به سمت پشت و پایین حرکت کنید و دوباره به سمت جلو بیایید.

ای داخلی کشاله ران را هم بپوشانید . مهم است که همیه قسیمتهای ( به طور ضربدری از باالی پا ادامه دهید و قسمته2

 پوست در کشاله ران پوشیده شود تا از ایجاد قسمتهای دردناك در پوست جلوگیری شود.

 ( همینطور به سمت پایین ادامه دهید و از قسمت باال و مخالف بیرون بیایید بعد به سمت پشت لگن بروید.3

 بدری به جلو و پایین و داخل پا حرکت کنید.( از پشت لگن به طور ضر4
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( همه نقاط پوست باید پوشیده شود. لذا ممکن است به بیش از یک بانداژ نیاز داشته باشید. انتهای باند را به باندپیچی 5

 ساعت آن را تکرار کنید. 4وصل کنید. بعد از هر بار بازکردن باندپیچی دوباره آن را ببندید یا هر 

 پیشگیری از كمردرد :.4

پس از قطع اندام تحتانی اهرم بندی بدن فرد برای انجام کارهیای مختلیف بهیم ریختیه، قیدرت عضیقت و حرکیات 

      مفاصل دیگر مثل سابق نیست. وزن وارده بدن مثل گذشته به عضو باقیمانده منتقل نمیی شیود و بیه همیین دلییل سیبب

پیدا کند و همیشیه بیه دلییل تغیییر برآینید نیروهیای وارده بیر مفصیل عضیو کانیکی می شود عضو باقیمانده انحراف م

 باقیمانده، از وضعیت طبیعی خود منحرف می شود. همه این عوامل باعث تغییر شکل عضو قطع شده می شود.

 سبب انحراف ستون فقرات در دراز میدت شیده و ،تغییرات ایجادشده در محور آناتومیکی و مکانیکی عضو باقیمانده

 کمردرد را به دنبال خواهد داشت.

از تشک سفت استفاده کنید، به طوری که تشک در ناحیه کمر فرو نرود.  .برای خوابیدن، بالش کوتاه زیر سر بگذارید

می توانید از دو یا چند الیه پتو به جای تشک استفاده کنید. خوابیدن در حالت طاقباز یا به پهلو برای کمر بهتر است، 

ابیدن به پهلو، پایی که در باال قرار گرفته است را به داخل شکم جمع کنید. بهتر است روی شکم نخوابید. در حالت خو

برای بلندشدن از رختخواب، ابتدا به یک پهلو بچرخید. سپس با سفت کردن عضقت شکم و با کمک دست ها 

 بنشینید. برای دراز کشیدن این مراحل را برعکس انجام دهید.

جوش ها کامقًعضو مصنوعی )برای مثال از مراکز دست و پا سازی هقل احمر( الزم است که بخیه  برای تهیه.5

 بخورد و زخم بهبود یابد. 

اگر شما عضوی از بدنتان قطع شده باید بدانید که گاه پیش می آید که آن عضو قطع شده را حس کنید یا احساس .6

ن حالت طبیعی است و پیش می آید. حتی مدتها پس از بهبود کنید دارد حرکت می کند، گرم و یا سرد است. ای

 زخم تان ممکن است در آن ناحیه احساس درد داشته باشید به این درد، درد فانتوم یا حس فانتوم گویند.

 چیز هایی که این درد را بدتر می کند: 
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 ثابت برای مدت طوالنی  هوای خیلی گرم یا خیلی سرد، بی خوابی و عصبی شدن، قرار دادن عضو در یک حالت

 برای کاهش این درد می توانید:

 .استامپ )قسمت با قیمانده عضو قطع شده ( را در پتوی گرم بپیچید 

 .استامپ را با دست ماساژ دهید و با انگشتان به آن آهسته ضربه بزنید یا با عضو به توپ ضربه بزنید 

 

 درصید در21توانید از محلول ضد تعریق بنیام آلیومینیم کلرایید  کند می شما را ناراحت می ،در صورتیکه تعریق عضو.7

های اول پس از مالیدن محلیول ضید تعرییق روی آن را بیا  بهتر است شب درجه با تجویز پزشک  استفاده کنید. 66الکل 

 یک کیسه پقستیکی نازك مثل کیسه فریزر بپوشانید تا محلول فوق کامق جذب پوست شود. بعید از میدتی کیه شیدت

 .توانید بدون استفاده از کیسه فریزر روزانه دو بار از محلول ضد تعریق استفاده کنید می ،تعریق با این روش کاهش یافت

 

کنید.بیماران دیابتییک و کسیانیکه  پوست سالمی را بیرای شیما فیراهم میی ،داشتن رژیم مناسب و دریافت آب کافی .8

الزم است که بهداشت اسیتامپ را مراعیات کنیید و ناحیه استامپ باشند.بیماری عروقی دارند بایستی بیشتر مراقب پوست 

های حاوی الکل در پوسیت آن ناحییه  حداقل روزی یکبار با آب گرم و صابون بشوئید و با حوله  خشک کنید از محلول

از لوسیون مرطوب کننده هم به مییزان  شود. کند و باعث عفونت می دار می استفاده نکنید چون پوست را خشک و ترك

  .بعد از گذشت دو دقیقه که خشک شد باند را ببندید یا پروتز را بگذاریدزیاد استفاده نکنید. 

 

درصید ییا 1سپتیک مانند محلول زینیک سیولفات  های خشک کننده یا آنتی های نرم کننده یا محلول هر شب از کرم .9

درصید 5کمپرس موضعی استفاده کنیید .پیس از آن از ییک الییه نیازك کیرم اوره دقیقه بصورت  5آب دالیبور بمدت 

 استفاده کنید.

هیای سیرمازا،  کمپیرس سیرد، ژل کنید. گرم به تسریع جریان خون و کاهش درد کمک میی از کیسه آب استفاده.11

 شود تحریکات دردناك عصبی کمتر منتقل شود. باعث می کیسه یخ
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 روز هوا بخورد . 2شب بشوئید و بگذارید تا  های پروتز را هر جوراب .11

خیلی مهم است که هر روز پوست را وارسی کنید تا ببینید نقاط فشار ییا زخمیی ایجیاد نشیده باشید. نقیاط فشیار  .12

باشید ابتیدا قرمیز ییا  دهد. بهتر است بدانید نقاطی که تحت فشار شدید می بصورت قرمز شدن پوست خود را نشان می

شود. مشابه  شود و به مرور زمان کبود و تیره رنگ شده و در نهایت منجر به بروز زخم تقریبا پایدار می پریده می رنگ

 باشیم. آنچه در زخم بستر شاهد می

 های زیرین را با آینه ببینید. جا را  نگاه کنید. قسمت بعد از اینکه بانداژ پای مصنوعی را درآوردید به طور کامل همه

 باالی زانو کشاله ران و باسن هم باید بازبینی شود.در افراد قطع از 

 الزم است به پزشک مراجعه كنيد: زير عالئم در صورت بروز هر يک از

            احساس گرما در ناحیه اطراف زخم 

 ناحیه قطع شده قرمز و متورم شده باشد.   

                                 ترشح سفید یا زرد 

          افزایش ناگهانی درد 

   گرفتگی شدید 

 تب                      

 


