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بازتوانی کامل اندام انجام شده بین شش الی دوازده ماه به طوو  

می انجامد در این مدت معموال وجود درد و تورم در انودام یوا 

دردهای خفیف در لگن عادی بوده اما چنان چه بیمار هوگووونوه 

دردی در اندام خود احساس نمود باید پزشک معالج اطالع دهد 

تا تمامی موارد از نظگ شل شدن مفصل یا عفونت مورد بوگریوی 

شایع تگین عارضه پس از تعویض مفوصول عوفوونوت . قگار ویگد

ایت که می تواند کارایی پگوتز را کاهش دهد لذا باید موگاقو  

عالیمی نظگ افزایش قوگموزیت توورم در مورول بوگ  عومول 

جگاحیتخگوج تگشرات چگکی از زخمت بوی بود از زخوم و 

پانسمان تت  و افزایش درد باشید مصگف به موقع آنتی بیوتیک 

ها و یابگ داروها رعایت اقدامات ایتوگیول هونوگوام توعوویوض 

پانسمانتتغذیه کافی و منای  وترگک در حد مجواز تآراموش 

خاطگ و عدم کشیدن ییگار نکات مهمی در پیشگیگی از عفونت 

 به حساب می آیند.

 

 

   
   
    

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ویالن 
  بیماریتان امام خمینی )ره( صومعه یگا                 

   

 تعویض مفصل
 

 

 

 

 مددجویانی که نیاز به تعویض مفصل دارندوگوه هدف:

 طیبه بگاری تکارشناس پگیتاریتهیه  و تنظیم: 

زیگ نظگ کمیته آموز  ت آموز  به بیمار و ارتقاء یالمت 

 بیماریتان اما م خمینی  صومعه یگا
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ماهنانه پیشگیگی و ارتقای یالمت ویگنودووان خودموت و منبع : 

 . 7331تتیگماه 3جامعهت شماره  

در صورت بگوز عالئم زیگپس از 

عمل جگاحی  فورا به پزشک معالج 

 خود مگاجعه کنید:

افزایش قگمزی ت تورم مرل بگ  

عمل جگاحی ت ت  وافزایش  درد ت 

خگوج تگشرات چگکی از زخم و 

 بوی بد از زخم وپانسمان



 ر3 2 1

 به نام خدا

 تعویض مفصل

بیمارانی که دچار درد و ناتوانی در ناحیه مفصل هستند ممکون  
ایت به تعویض مفصل نیاز پیدا کنند بعضی از بیماری ها مولول 
روماتیسم تناهنجاری های مادر زادی و صودموات نواشوی از 
تصادفات که باعث تخگی  مفاصل می شوند.عومول توعوویوض 
مفصل نتیجه بسیا ر خوبی بگای بیماران دارد ودرصد مووفوقویوت 
آن بسیار ایت.در این جگاحی خود مفصل جابه جا نوموی شوود 

 بلکه روکش آن تعویض می شود.

 آمادوی بیمار بگای عمل جگاحی:

پیش از عمل جگاحی آنچه مد نظگ مایوت توقوویوت عضوالت 
اطگاف مفصل ایت .و مهمتگین مسئله در جوگاحوی توعوویوض 
مفصل  ت کاهش وزن بیمار ایت زیگا بیشتگ بیماران دچار اضافوه 
وزن هستند اوگ بیمار بتواند وزن خود را کاهش دهود عوموگ و 

 دوام مفصل تعویض شده  بیشتگ خواهد شد.

 توصیه های پس از تعویض مفصل:

درجه خم کند واجسام  731تا 721بیمار نباید زانو را بیش از  -7
 ینگین نیز بلند نکند.

مگاقبت از زخم  در دوهفته او  بسیار مهوم ایوت زیوگا در  -2
صورت بگوز عفونت مجبور به خارج کگدن وییله و توعوویوض 

 مجدد مفصل می شود.

پاهای خود را بهم نزدیک نکنید و زانوهای خود را باز نگوه  -3
 دارید.

 

 

اولین بار پس از عمل جگاحی بگای خگوج از تخت حتوموا بوه کوموک   -4

 فیزیوتگاپ از تخت پایین آمده و راه بگوید.

در هنگام دراز کشیدن بین زانوهایتان یک بالش قگار دهویود و از  -5

 نزدیک شدن پاها به خط میانی جلوویگی کنید.

 از توالت فگهنگی ایتفاده کنید.  -6

 طبق دیتور پزشک از چوب زیگبغل یا واکگ ایتفاده کنید.  -1

 پس از عمل جگاحی تا دو ماه رانندوی نکنید.  -8

در صور ت انجام کارهایی که باعث ورود میکگوب می شود ملل   -3

کشیدن دندان یا هگ اقدام پزشکی و دندانپزشکی آنتی بیوتیک منای  

 با نظگ پزشک مصگف کنید.

 از مسافگت های طوالنی مدت خوداری کنید.  -71

از رژیم غذایی پگ پگوتئین همگاه با مایعات فگاوان و مواد غذایی   -77

 و کلسیم در صورت عدم منع توصیه می شود. Cحاوی ویتامین 

به طور مداوم به مدت نیم یاعت ننشینید بطور متناوب بوایسوتویود  -72

 بدن خود را بکشید و چند قدم راه بگوید.

 

 مگاقبت در منز 

 از صندلی بدون دیته ایتفاده نکنید. -7

 بگای بستن بند کفش خم نشوید.  -2

 درجه به یمت جلو خم نشوید. 31در حالت نشسته بیش از  -3

 اندام عمل شده ی خود را در حالت نشسته روی هم نیندازید. -4

 هنگام خوابیدن تا شش هفته او  روی شکم نخوابید. -5

 روی اندام ترتانی  ننشینید. -6

از کمپگس وگم قبل از شگوع نگمش ها بگای یهولت در حوگکوت   -1
 عضالت ایتفاده کنیم. 

 اندام عمل شده را باالتگ از یطح مفصل نیاورید.  -8

از نگمش های خود زمانی که در عضالت احسواس درد کوگدیود   -3
 بکاهید اما آنها را قطع نکنید.

 بگای کشیدن پتو روی تخت خواب خم نشوید. -71

 


