
 
  

 ٌّگبم ًطستي پبيتبى رارٍي ّن ًيٌذاسيذ . 

 ٍ َثزداضتي چيشي اس رٍي سهيي  اسخن ضذى ثِ خل

 . خَدداري كٌيذ

  ٌّگبم پَضيذى ضلَار ، خَراة ٍ كفص هفصل راى ثيص

 . خن ًطَد درخِ 09اس

 .اس ٍارد كزدى فطبر سيبد رٍي هفصل راى خَدداري كٌيذ 

  ُسبًتي هتز اس ّن فبصلِ  55ٌّگبم ًطستي پبّب ثِ اًذاس

 . داضتِ ثبضذ

  هبُ راًٌذگي ًكٌيذ 3حذاقل ثِ هذت . 

  لت فزًگي استفبدُ كزدُ ٍ هبُ اس تَا 3حذاقل ثِ هذت

 . هَقغ ًطستي حتوب رٍي صٌذلي دستِ دار ثٌطيٌيذ

 كفص پبضٌِ كَتبُ ثپَضيذ . 

 اس پبضٌِ كص ثب دستِ ثلٌذ استفبدُ كٌيذ . 

 ساير مراقبت هاي بعد از عمل
  ُضزٍع رصين هبيؼبت ٍسپس هؼوَلي حتوب ثب اخبس

 . پشضك يب پزستبر ثبضذ

 اضبفي در ًبحيِ  يك لَلِ خْت تخليِ خَى ٍ تزضحبت

ػول قزار هي گيزد لذا اسكطيذُ ضذى ٍ خبرج ًوَدى 

 . آى ثپزّيشيذ

  سبػت اس تخت ًوي تَاًيذ خبرج ضَيذ ٍ  44ثزاي حذٍد

ل كوكي دستَرپشضك ٍ ثب ٍسبي حتوب ثبخزٍج اس تخت 

 . حضَر پزستبر اًدبم ضَد ٍ

 

  ثزاي خلَگيزي اس ثزٍس سخن ثستز درهذتي كِ ًوي

تَاًيذ اس تخت خبرج ضَيذ ثْتز است در حبلت خَاثيذُ 

سبػت يك ثبر تغييز ٍضؼيت  2در تخت حذاقل ّز 

دٍر ثَدى پبي ػول ضذُ اس هحَر هيبًي ثذى هذ  ) دّيذ

 ( ًظز ثبضذ

  پس اس تزخيص اس ثيوبرستبى سهبى تؼَيض پبًسوبى

ًظز  ثزداضتي ثخيِ ّب ٍ هزاخؼِ  ثِ پشضك هؼبلح هذ

 . ثبضذ

 هصزف دارٍّب در هٌشل فزاهَش ًطَد . 

 هصزف هبيؼبت فزاٍاى هفيذ هي ثبضذ . 

  اس استؼوبل دخبًيبت پزّيش ٍ هصزف كبفئيي را هحذٍد

 . كٌيذ

وتسرعالئم و نشانه هاي دررفتگي پ  
  درد حبد كطبلِ راى ٍ يب افشايص ًبراحتي درپبي  ػول

 ضذُ 

 كَتبُ ضذى پب 

 چزخص غيز طجيؼي ثِ داخل يب خبرج 

 ً بتَاًي در حزكت دادى پبهحذٍديت يب 

 ْبًي در هفصل راىاحسبس ضزثِ ًبگ 

    

 

صصي شهيد آيت اهلل بیمارستان تخ
صصي و فوق  تخ

  ددويي
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رانتعويط مفصل   
 

تؼَيض هفصل راى سهبًي اًدبم هي ضَد كِ دراثز 

راى  آرتزيت رٍهبتَئيذ( ي ضذيذ هفصل )بثيوبريْ

اختالل  ،درگيز ضذُ ٍ هٌدز ثِ ثزٍس درد ضذيذ 

يب خَردگي  ضكستگي حفزُ لگي ٍ، ػولكزد 

ضذيذ سطَح هفصلي هي گزدد كِ درايي حبلت 

هفصل راى ثزداضتِ ضذُ ٍ ثب پزٍتش خبيگشيي هي 

 گزدد.

پزٍتشّب اكثزاً اس خٌس كزٍهيَم كجبلت هي ثبضذ ٍ 

ضبهل دٍ قسوت هي ثبضذ كِ يك قسوت آى 

كبسِ اي ضكل ثَدُ ٍدرٍى حفزُ لگي قزار هي 

قسوت دٍم ثدبي سزٍگزدى استخَاى راى  گيزدٍ

پزٍتشّب  كِ ثزداضتِ ضذُ است قزار هي گيزد.

اًَاع هختلف دارد كِ ثزاسبس سي ٍخثِ افزاد اس 

 . پشضك اًتخبة هي ضَدطزف 

 

 مراقبتهاي قبل از عمل 
 ًبضتب ثَدى ثيوبر اس ضت قجل اس ػول 

 دٍش گزفتي ضت قجل اس ػول 

  ّوزاُ داضتي كليِ ػكس ّب ٍ آسهبيطبت

 . كِ قجالً اًدبم ضذُ است

  ِدر ثيوبراى هسي ثزرسي ػولكزد قلت ري

 ٍ كليِ ، قجل اسػول السم هي ثبضذ.

 عوارض احتمالي بعدازعمل
 دررفتگي ٍ خبثدبيي پزٍتش 

 تزضحبت سيبد سخن 

 ػفًَت 

 آهجَلي 

 ضل ضذى پزٍتش 

 

 
 

 مراقبتهاي بعداز عمل :
مهم تزيه عارضه ي بعداس عمل تعويض مفصل ران 

دررفتگي مفصل مي باشد لذا جهت جلوگيزي اس 

 .دررفتگي موارد سيز رعايت شود

 پبي ػول ضذُ دٍر اس هحَر هيبًي ثذى ثبضذ     

 َّضيبري كبهل ػول ٍ قجل اس اس هؼوَال ثؼذ )

ثيوبر يك ثبلطت ثيي دٍپبي ثيوبر قزار دادُ هي 

ضَد تبپبي ػول ضذُ ثِ هحَر هيبًي ثذى ًشديك 

 ( ًطَد

 ٍضؼيت خَاثيذُ ثِ پطت درايي حبلت ثْتز    

 هي ثبضذ

 .اٍليي خزٍج اس تخت ثب حضَر پزستبر اًدبم ضَد 

  ٌّگبم ًطستي رٍي صٌذلي راى ثبالتز اس ساًَّب

 .قزار گيزد
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