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در ماه هاي اول، براي راه رفتن حتمًا بايد از دو عصاي زير                  -01

 بغل استفاده کنید  

 

 

 

 

اندام عمل شده ي خود را در حالت نشسته روي هم                    -00 

 نیندازيد.

 

 

 

 

 پانسمان زخم را طبق نظر پزشک انجام دهید.   -01

بازتوانی کامل اندام انجام شده بین شش الی دوازده مااه باه      -01

طول می انجامد در اين مدت معموال وجود درد و تورم در اندام ياا  

دردهاي خفیف در لگن عادي بوده اما چنان چه بیمار هارواوناه      

دردي در اندام خود احساس نمود بايد به پزشک معالج اطالع دهد 

تا تمامی موارد از نظر شل شدن مفصل يا عفونت مورد بررسی قرار 

 ویرد.

شايع ترين عارضه پس از تعويض مفصل عفونت است که می   -01

درد تواند کارايی پروتز را کاهش دهد لذا بايد مراقب عاليمی نظر   

افزايش قرمزي، تورم در   قفسه سینه، مشکل تنفسی يا سرویجه،  

محل برش عمل جراحی،خروج ترشحات چرکی از زخم، بوي بد از 

 زخم و پانسمان ،تب و افزايش درد باشید .

 

    
    

  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن 

   بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا                      

 P -PH-143کد پمفلت: 

 

 آنچه باید ازخودمراقبتی

 در تعویض مفصل بدانید 

 

 

 

 

 

 

 

 مددجويانی که نیاز به تعويض مفصل دارندگروه هدف:

 کاروروه آموزش سالمت تهیه  و تنظیم: 

  0111سال 

 

 

 از مسافرت هاي طوالنی مدت خوداري کنید.   -01

يک رژيم غذايی سالم استفاده کنید کاه شاامال درياافات            -01

 .و پروتئین کافی باشد Dکلسیم، ويتامین 

مصرف به موقع آنتی بیوتیک ها و ساايار داروهاا رعاايات             -01

اقدامات استريل هنگام تعويض پانسمان،تغذيه کافی و مانااساب      

وتحرک در حد مجاز ،آرامش خاطر و عدم کشیدن سیگار ناکاات     

 مهمی در پیشگیري از عفونت به حساب می آيند.

  

 منابع  :

هینکل،  کري  اچ چیور؛ کتاب مرجع پرستاري داخلای     جانیس ال  -0

جراحی برونر و ساودار  بایامااري هااي عااالنای اساکالاتای                      -

)ارتوپدي ( .ترجمه  فرزانه قاسم زاده کاکرودي ؛تهران:انتشارات حیدري      

 011– 93، ص  0131

کرگ اي ارنس ، دکتر والتر ، دکتر مارياناکراولی . آرترو پالستی کامل -1

   up to dateهیپ و زانو . سايت 

 10111111110شماره تماس : 
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 آیا می دانید تعویض مفصل به چه علت  

 انجام می شود؟

بیمارانی که دچار درد و ناتوانی در ناحیه مفصل هستند ممکن اسات   

به تعويض مفصل نیاز پیدا کنند بعای از بیماري ها مثل روماتیسم ،   

ناهنجاري هاي مادر زادي و صدمات ناشی از تصادفاات کاه بااعا          

تخريب مفاصل می شوند.عمل تعويض مفصل نتیجه بسیا ر خاوبای        

براي بیماران دارد ودرصد موفقیت آن بسیار است.در اين جراحی خود  

 مفصل جابه جا نمی شود بلکه روکش آن تعويض می شود.

 آیا آمادگی های قبل از عمل جراحی را می دانید؟

شب قبل از عمل، شام سوپ میل کرده و از نیمه شب ناشتا                    -0

 باشید.  

قبل از  موهاي موضع عمل ، قبل از عمل الزم است تراشیده شود.              -1

 انتقال به اتاق عمل، مثانه )ادرار( را تخلیه نمائید.

قبل از رفتن به اتاق عمل زيور آالت، اجسام فلزي ، ویره سر ،                   -1

 دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید.

در صورتی که بیماري خاصی داريد که تحت درمان هستید يا                 -1

سابقه حساسیت)دارويی, غذايی( داريد به پزشک و پرستار خود              

اطالع دهید زيرا ممکن است نیاز باشد داروهاي شما قطع و داروهاي            

 جديدي جايگزين شوند.

قبل از رفتن به اتاق عمل براي شما سرم وصل شده و براي                     -1

 شود. پیشگیري از عفونت طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک تزريق می

ممکن است براي سهولت در دفع ادرار ، سوند ادراري براي شما                -1

 وذاشته شود .  
 

 

 

 مراقبت های پس از عمل جراحی تعویض مفصل  

با تنفس عمیق و سرفه به بهبود وضعیت تنفسی کمک و از ايجاد                   -0

   عفونت هاي تنفسی )پنومونی ( و ساير مشکالت تنفسی جلوویري کنید    

 بار انجام دهید 1-1فیزيوتراپی تنفسی مانند باد کردن بادکنک را روزي .

 

 

 

 

 

 

 

 پس از عمل جراحی براي شما از تشک مواج استفاده می شود. -1

هر دو ساعت در بستر تغییر وضعیت بدهید تا از فشار طوالنی بر روي          -1

 يابد .    برجستگی هاي استخوانی جلوویري و خستگی شما کاهش

بايد هرچه زودتر حرکات مفصل زانو، تحت نظر پزشک معالج و                   -1

فیزيوتراپ شروع شود و ورنه دچار محدوديت حرکت زانو می شويد .                

 نرمش هاي بخصوصی براي تقويت عاالت ران به شما توصیه می شود 

 

 

 

 

  . 

تا زمانی که محل جراحی  بطور کامل التیام پیدا نکرده  و پزشک                    -1

دستور نداده است نبايد با پايی که  تعويض مفصل انجام شده راه برويد و            

 .از دو عصاي زير بغل استفاده کنید

در صورت وجود هروونه ترشح غیرطبیعی در محل جراحی و  قرمزي              -1

و همچنین در صورت         درد قفسه سینه، مشکل تنفسی يا سرویجه        ،  

داشتن درد، به پرستار اطالع داده تا طبق تجويز پزشک اقدامات درمانی             

 الزم براي شما انجام شود.

پس از خارج کردن سوند ادرار، تخلیه ناقص مثانه ، سبب عفونت              -1

شود مقدار کافی مايعات مصرف        ادراري خواهد شد  لذا توصیه می       

ساعت يکبار ادرار کنید و در صورت بروز تب يا سوزش            1کرده و هر    

 و درد در هنگام ادرار کردن به پرستار خود اطالع دهید.
 مراقبت در منزل 

 هنگام خوابیدن تا شش هفته اول روي شکم نخوابید.-0

 از صندلی بدون دسته استفاده نکنید. -1

 براي بستن بند کفش خم نشويد.  -1

 روي اندام تحتانی  ننشینید. -1

 اندام عمل شده را باالتر از سطح مفصل نیاوريد.  -1

از ورزش و نرمش ، زمانی که در عاالت احساس درد می کنیاد     -1
 کم کرده اما آنها را قطع نکنید.

 هنگام خواب براي براي کشیدن پتو روي خودتان خم نشويد.-1

 درجه به سمت جلو خم نشويد. 31در حالت نشسته بیش از  -9

 

 

 

 

براي تامین سالمت پوست بايد مکرراً وضعیت پوست را در نقاا     -3
 کنترل کنید.( پاشنه، خاجی، شانه ها و... ) فشاري

 


