
 
  

 مراقبت هاي قبل از عمل
 ًبضتب ثَدى ثيوبر اس ضت لجل اس ػول 

 دٍش گزفتي ضت لجل اس ػول 

  ّوزاُ داضتي وليِ ػىس ّب ٍ آسهبيطبت

 . وِ لجالً اًجبم ضذُ است

 ، ريِ  درثيوبراى هسي ثزرسي ػولىزد للت

 . ػول السم هي ثبضذٍ وليِ لجل اس 

 مراقبتهاي بعدازعمل
 سبق ٍ ساًَ ثبال لزار گيزد . 

  استفبدُ اس ووپزس يخ ووه ثِ وبّص

 . خًَزيشي ٍ وبّص درد هي وٌذ

  ِهزالجت اس لَلِ خبرج وٌٌذُ تزضحبت و

 . وطيذُ ٍ خبرج ًطَد

  سبػت اس تخت خبرج  44هؼوَال ثيوبر تب

لذا تغييز ٍظؼيت در تخت در  . ًوي ضَد

سبػت تَصيِ  2لت خَاثيذُ حذالل ّز حب

 . هي ضَد

 

  سؼي در حزوت پبّب ثِ هٌظَر جلَگيزي اس

 ثزٍس آهجَلي درتخت

 تب  222سبػت اٍل ثيي  24هيشاى تزضحبت در

سبػت  44سي سي ثَدُ وِ در ػزض  422

 . سي سي هي رسذ  25ثِ ووتز اس ثؼذ

 سبػت   44اس اٍليي خزٍج اس تخت هؼوَال ثؼذ

ثب اجبسُ پشضه ٍ حعَر پزستبر ثَد ٍ ثب 

 استفبدُ اس ٍسبيل ووىي ) ٍاوز ،ػصب ٍ..(

 ثبضذ.

 فطبر سيبد رٍي هفصل ػول ضذُ ٍارد ًطَد . 

 هصزف دارٍّبي هٌشل فزاهَش ًطَد . 

  لجل اس تزخيص سهبى تؼَيط پبًسوبى سهبى

ثزداضتي ثخيِ ّب ٍ سهبى هزاجؼِ هجذد ثِ 

   . پشضه حتوب سَال ضَد
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 تعويض مفصل زانو
ساًَ وِ ثِ آى آرتزٍپالستي ساًَ ّن  تؼَيط هفصل

هي گَيٌذ ًَػي جزاحي است وِ ثب استفبدُ اس آى 

سطح هفصلي استخَاى ّبي راى ٍ سبق در هفصل 

 . ثب يه سطح هصٌَػي جبيگشيي هي وٌٌذ ساًَرا

هْن تزيي ّذف تؼَيط هفصل ساًَ اس ثيي ثزدى 

دردي است وِ درساًَ ثزاثز سبييذگي ٍ آرتزرٍس، 

يب تخزيت سطح هفصلي ايجبد ضذُ  رٍهبتيسن ٍ

ثذست آٍردى داهٌِ ي حزوتي هطلَة در ساًَ  است.

ساًَ اس ديگز  ٍاصالح تغييز ضىل ّبي ايجبد ضذُ در

 . ثىبرگيزي هفصل هصٌَػي ساًَ استهٌبفغ 

      ٍلتي غعزٍف هفصلي ساًَ ثِ ّزػلتي تخزيت

داهٌِ حزوت هي ضَد حزوت هفصل دردًبن ضذُ ٍ 

ول جزاحي هفصل ساًَ يىي اس هَفك .ػون هي ضَد. 

درغبلت اٍلبت هفصل  . تزيي اػوبل جزاحي است

 . هي وٌذ سبل ػوز22هصٌَػي ساًَ ثيص اس 

 
 

لسوت ثَدُ  3در هفصل ساًَ ضبهل  پروتس

وِ يىي در سزاستخَاى سبق ٍ لسوت ديگز 

در اًتْبي استخَاى راى ٍ لسوت سَم 

       . ثجبي وطىه لزار دادُ هي ضَد

 )اثتذا هفصل هؼيَة ثزش دادُ ضذُ ٍ اس

سهبًيىِ دردضذيذ ٍ يب  ساًَ خبرج هي گزدد(

اختالل ػولىزد در هفصل ساًَ ديذُ ضَد 

پزٍتش  الذام ثِ تؼَيط هفصل ساًَ ًوَدُ ٍ ثب

ايي لسوتْب ،  . آًزا جبيگشيي هي ًوبيذ

 جبيگشيي لسوتْبي ثزداضتِ ضذُ هي گزدد.

 

 
 

 روز انجام اعمال جراحي شما :
    سبػت ثِ طَل 2تب 1فزآيٌذ ػول جزاحي ضوب 

ّوچٌيي سهبًي ّن ثزاي هزاحل لجل اس  . هي اًجبهذ

 اس جزاحي در اطبق ريىبٍري ، جزاحي ٍ هزالجت ثؼذ

 . درًظزگزفتِ هي ضَد

تحَيل  اًتمبل ٍالذاهبت لجل اس ػول ضبهل : 

     آهبدُ سبسي ثيوبر ، ضزٍع ثيوبر ثِ اطبق ػول ،

ثي حسي يب ثيَْضي ٍ هبًيتَريٌگ لجل اس جزاحي ، 

 . ضستطَ ٍ تويش ًوَدى هحل جزاحي هي ثبضذ

جزاحي ضبهل احيبي ثيوبر ٍ  الذاهبت پس اس ػول

خبتوِ ثيَْضي )درصَرتيىِ ثيوبر ثيَْش ضذُ 

، ريىبٍري ٍ ثزگزاًذى ثيوبر ثِ ضزايط ػبدي ٍ  ثبضذ(

 . تحَيل ٍي ثِ ثخص ثستزي هي  ثبضذ

هَرد  در صَرت ًيبس ثِ ووه درّز سهبى ٍ درّز

 . حتوبً پزستبر هسئَل را هطلغ سبسيذ
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