
 

 ران مفصل جراحی از پس الزم های مراقبت راهنمای

 

. شود می جایگزین( پروتز)  مصنوعی مفصل با دیده آسیب ران مفصل آن در که است مرسوم جراحی یک ران مفصل تعویض

 انجام سال 06 تا 06 سنین در اغلب جراحی این البته. باشند ران مفصل تعویض جراحی کاندید توانند می سنی هر در بالغ افراد

 از پس افراد اکثر. باشند داشته دوام سال 51 مدت برای حداِقل که اند شده طراحی طوری امروزی مدرن های پروتز. شود می

 از استفاده با لذا. کنند می تجربه را ران مفصل در حرکت آزادی و دامنه افزایش و درد در ای مالحظه قابل کاهش جراحی

 سریع هرچه را وی و کرد تقویت را بیمار عضالت نمود، برطرف را مذکور های محدودیت توان می فیزیوتراپی های تکنیک

 .گرداند باز عادی زندگی و روزانه های فعالیت به تر

 دارد؟ وجود ران مفصل تعویض جراحی به نیاز زمانی چه

 

 عمل آزادی و حرکات که طوری به باشد دیده آسیب یا و فرسوده مفصل که گردد می توصیه زمانی ران مفصل تعویض جراحی

 تعویض جراحی به منجر که عاملی بیشترین. باشد داشته استراحت مواقع در حتی همیشگی درد فرد و باشد کرده محدود را فرد

 شکستگی ،(روماتویید آرتریت) مفصلی روماتیسم: از عبارتند دیگر عوامل. است( ارتروز)  استؤارتریت شود می ران مفصل

 . septic arthritis, ankylosing spondylitis ران، استخوان گردن و سر های

 دارد؟ ران مفصل تعویض جراحی به نیاز بیمار کدام

 

 .باشد شده محدود حرکتش ازادی و دارد ران مفصل در خشکی و تورم با همراه شدید درد که بیماری

 

 کردن، حمام رفتن، خرید) زندگی های فعالیت انجام و او زندگی کیفیت در که است شدید قدری به او ران مفصل درد که بیماری

 .است گذاشته منفی و مخرب تاثیر فرد خواب حتی و...(  و رفتن کار سر

 

 .باشد شده افسردگی دچار حرکتی محدودیت و درد دنبال به که بیماری

 

 داخل های تزریق و فیزیوتراپی نظیر دیگر درمانی اقدامات که شود می توصیه افرادی به ران مفصل تعویض جراحی عموما

 .است نداشته وی بهبودی در تاثیری مفصلی

 است؟ الزم ران مفصل تعویض جراحی از قبل اقداماتی چه

 

 کمک میتوانند ران مفصل اطراف عضالت تقویت. دارد نگه فعال را خود دارد امکان که جایی تا باید فرد جراحی عمل از قبل تا

 هفته ازچند شنا و روی پیاده مانند هایی فعالیت. باشند داشته جراحی انجام از پس فرد بهبودی روند و سرعت در زیادی بسیار

 و یادگیری جهت فیزیوتراپی دوره یک به نیاز است ممکن همچنین. باشند مفید زمینه این در توانند می نیز جراحی عمل از قبل

 .باشد داشته وجود جراح نظر به بنا ازعمل قبل های ورزش انجام

 دارد؟ وجود مفصل تعویض جراحی در تهدیدهایی چه



 

 منطقه، ان اعصاب و عروق دیدگی اسیب شده، جراحی سمت در عفونت ایجاد ران، مفصل رفتگی در: شامل خطرات این

 .تحتانی اندام دو طول اختالف نهایت در و لگن یا ران استخوان در شکستگی

 

 .باشد می درصد5 از کمتر و ناچیز بسیار خطرات این بروز احتمال اگرچه

 

 جراحی به نیاز و شده فرسودگی دچار معمول زمان زودتراز دالیلی به بنا شده تعویض مفصل که دارد وجود احتمال این همچنین

 .باشد داشته وجود revision یا مفصل تعویض مجدد

 :ران مفصل تعویض جراحی از پس کاربردی و مهم احتیاطات و اقدامات

 

 آسیب و دررفتگی از جلوگیری و سریعتر بهبودی جهت احتیاطی اقدامات برخی رعایت ران مفصل تعویض جراحی از پس

 .میباشد ضروری شده جراحی مفصل

 

 06 الی51 بین منظم صورت به باید گذاری یخ. دهید انجام گذاری یخ شده جراحی مفصل در گرما و تورم وجود صورت در

 .شود انجام روز در نوبت 1و دقیقه

 

 در ران مفصل گرفتن قرار برای پاها بین بالشت یک ترجیحا. )بخوابید باز طاق صورت به باید تنها اول هفته 3 تا0 طول در

 .کنید خودداری پاها یا بدن چرخش و پهلو به ،خوابیدن زدن غلت از و.( باشد داشته وجود مناسب وضعیت

 

 میان باید پهلو به خوابیدن هنگام جراحی بعداز اول ماه سه در

 

 پای مچ تا زانو باالی از که طوری به بگذارید بالش پاهایتان

 

 .گیرد قرار شما

 

 .نکنید خم درجه 06 از بیشتر را خود ران مفصل عنوان هیچ به*

 

 را خود ران مفصل نباید جراحی از پس ماه سه مدت تا اینکه علت به

 

 مینشینید،اعم ان روی که سطوحی کنید،تمامی خم درجه 06 از بیشتر



 

 .باشد زانوها ارتفاع از باالتر سانتیمتر 0 یا1 حدود باید.....و بهداشتی صندلی،تختخواب،سرویس از

 

 باید بالش. یابد افزایش صندلی ارتفاع تا کنید استفاده صندلی روی بر(  سفت نیمه) فشرده بالش یک از میتوان منظور این برای

 .ندهد زیاد فرم تغییر مینشینید ان روی وقتی تا باشد سفت کافی اندازه به

 

 انجایکه از. نیندازید هم روی را زانوهایتان یا پا مچ نشستن هنگام

 

 را خود نیاز مورد وسایل و بگذارید میز یک خود کنارصندلی بشوید، خم مرتبا دارید نیاز که چیزهایی برداشتن برای نمیتوانید

 .دهید قرار ان روی

 

 : نشستن روش

 

 از الزم شرایط باید مینشینید ان روی بر که صندلی باشید داشته توجه. )کنید استفاده نشستن جهت دار دسته محکم صندلی یک از

 (باشد داشته را بلندی و ارتفاع نظر

 

 حرکت جلو سمت به را شده جراحی پای سپس. کنید احساس زانوهایتان پشت را صندلی لبه تا بروید عقب به صندلی طرف به

 .بنشینید و اورده پایین صندلی روی تا را خود ارامی به و بگیرید را صندلی دسته عقب از و داده

 : خواب تخت روی خوابیدن روش

 

 روی و کرده بلند را نشده جراحی پای ابتدا.  است تر آسان نشده جراحی طرف به تکیه با تخت به رفتن. بنشینید تخت لبه روی

 تخت روی و آورده باال را شده جراحی پای انتها در و بخورید سر تخت طرف یک به بازوهایتان کمک به سپس دهید قرار تخت

 . بگذارید

 

 بلند برای کمکی وسیله عنوان به خود عصای از یا کمربند یک از توانید می نیاز صورت درhحتنبنملتنمبتلنمنل نفمتمنآن آآن

 پایتان سپس.کنید قالب ان به را خود پای و کرده سروته را بغل زیر عصای که طوری به کنید، استفاده شده جراحی پای کردن

 .دهید قرار تخت روی و کرده بلند دستها کمک با را

 

 زاویه که باشید داشته توجه.) بنشینید دستها کمک با دهید،سپس سر تخت کنار به را خود بدن ابتدا نیز تخت از امدن بیرون برای

 لبه در را خود بدن نهایت در و دهید سر تخت از بیرون به را شده جراحی پای.( شود کمتر درجه 06 از نباید شما تنه و ران

 .دهید قرار نشسته وضعیت در تخت

 



 داده قرار بلوک یک روی را تخت های پایه یا کنید اضافه خود تخت به دیگر تشک یک است پایین خیلی شما تخت سطح چنانچه

 .یابد افزایش تخت ارتفاع تا

 :لباس پوشیدن طریقه

 

 پوشیدن برای بنشینید، تخت لبه یا صندلی یک روی ابتدا. شود می شروع شده جراحی پای با همیشه لباس اوردن در یا پوشیدن

 موارد همواره. ) کنید استفاده بلند دسته کفش کش پاشنه و بلند دسته گیره مانند کمکی وسایل از...  و کفش،جوراب،شلوار

 ( کنید رعایت شده جراحی پای مقابل در را احتیاطی

 :بهداشتی سرویس و استحمام برای ایمنی اقدامات

 

 . است بیشتر دیگری جای هر از حمام و دستشویی در افتادن احتمال اما بیفتد اتفاق است ممکن جایی هر در خوردن زمین

 

 :کنید توجه موارد این به افتادن خطر از پیشگیری برای

 

 .باشید داشته تخت کنار در متحرک فرنگی توالت یک نیاز صورت ودر بروید توالت به مرتب طور به نکنید، عجله    

 .ببینید کامال را خود راه مسیر تا دارید نگه روشن را سرویس تا خواب اتاق مسیر ها شب    

 .کنید استفاده مناسب دمپایی یا کفش از    

 .کنید مراجعه خود پزشک با دارید تعادلی بی یا سرگیجه احساس اگر    

 

 از توانید می فرنگی توالت روی نشستن و شدن بلند برای. کنید استفاده امده باال توالت صندلی از جراحی از بعد اول ماه سه در

 (نکنید استفاده نشستن و شدن بلند برای توالت دستمال جای یا ای حوله جا از.)کنید استفاده پیشخوان یا توالت صندلی های دسته

 

 . باشد ایستاده حالت در زانو ارتفاع از بلندتر متر سانتی 1 باید توالت صندل    

 

 : کردن حمام برای

 

 لیز شما زیرپایی سطح و صندلی های پایه که باشید داشته توجه.  کنید استفاده پایی زیر فرش و صندلی از استحمام هنگام    

 .نباشد

 .کنید نصب حمام پرده آن جای به و برداشته را حمام وان کشویی درهای    

 شلنگدار دستی دوش یک توانید می. بگذارید( دوش درجایگاه) دوش صندلی یک یا( حمام دروان) وان انتقال نیمکت یک    

 .کنید نصب حمام یا دروان



 .کنید استفاده نباشد لیز که حمام زیرپایی فرش از دوش یا وان از بیرون در هم و داخل در هم    

 بسیار جابجایی و برخاستن و نشستن جهت توالت نزدیک و دوش جایگاه یا و وان نزدیکی در دستگیره از استفاده و نصب    

 . است مفید

 کردن تمیز برای بلند دسته کمکی وسایل از    

 

 آنها لمس که بدن های قسمت دیگر و پاها 

 

 . کنید استفاده است مشکل 

 

 چرخش و درجه( 06) حد از بیش شدن خم از)

 

 ( کنید خودداری لگن 

 

                                                                                            

 

.  کنید خودداری جراحی محل شدن خیس از های بخیه کشیدن زمان تا بخواهد شما از جراحتان پزشک است ممکن    

 .باشد مفید تواند می استحمام از بلق ضدآب پانسمان از استفاده دراینصورت

 

 : روزمره های فعالیت انجام در مهم نکات

 

 : روی پیاده

 

 و جراح پزشک نظر با تمرین و  عضالت ترشدن قوی با تدریج به کنید شروع جراحی از پس اول هفته از را روی پیاده

 باید شما جراحی از پس 0 یا 4 هفته در.  بگذارید کنار را عصا یا و واکر مانند رفتن راه کمکی وسایل توانید می فیزیوتراپیست

 .کنید روی پیاده را تر طوالنی های مسافت تا باشید قادر و بروید راه بیشتری نفس به اعتماد با

 

 بهبودی و بکنید را استفاده بهترین و بیشترین جدیدتان مفصل از تا کند می کمک شما به جراحی از بعد منظم فیزیوتراپی

 .باشید داشته را سریعتری

 

 : ها پله



 

 . کنید استفاده کوتاه عصای یا بغل زیر عصای و نرده از ها پله از رفتن باال برای

 

 انتهای تا را حرکت این و ببرید باال را عصا بعد و شده جراحی پای سپس بگذارید باال را( نشده جراحی) خود سالم پای ابتدا

 .دهید انجام پلکان

 

 : ها پله از رفتن پایین

 

 سپس دهید قرار پایینی پله روی را خود عصای ابتدا که طوری به کنید استفاده عصا و نرده از باید نیز پله از رفتن پایین برای

 آخر پله تا را  حرکت این ببرید پایین را( نشده جراحی) سالم پای آن دنبال به و بگذارید پایینی پله روی را شده جراحی پای

 . کنید تکرار

 :کار محیط در الزم اقدامات و نکات

 

 ممکن.  کنید اجتناب دار چرخ های صندلی روی نشستن از.  کنید انتخاب نشستن برای استاندارد صندلی یک:  مناسب صندلی

 . شوند دور شما از و کنند حرکت  صندلی روی از شدن بلند هنگام است

 

 خم جلو به وسایل این به دسترسی برای تا دهید قرار خود نزدیک میز یک روی را غیره و کامپیوتر ، یادداشت کاغذ ، تلفن 

 .نشوید

 

 کنید سعی.  کنید حرکت اطراف در و شوید بلند مکرر طور به بدهید استراحت خودتان به متعدد دفعات به کردن نرمش برای

 .ننشینید حالت یک در دقیقه 41 از بیش

 

 .دهید انجام توانید می جراح پزشک تجویز با و جراحی از پس سوم هفته از رانندگی


