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تعویض مفصل ران نوعی جراحی است که طی آن 
بجاي مفصل آسیب دیده پاي شما مفصل مصنوعی و 

داراي عملکرد سالم جایگزین می شود در صورتی که 
کرده و به آنها عمل کنید میزان  به نکات زیر توجه

بهبودي شما بیشتر و سریع تر و عوارض بعد از عمل 
  .کاهش خواهد یافت

  
  : بررسی هاي قبل از جراحی

 ،انجام آزمایشات خون و ادرار طبق دستور پزشک
انجام ، انجام نوار قلب و ویزیت متخصص بیهوشی

رادیوگرافی از پا جهت تعیین وسعت آسیب و تغییر 
  شکل

  نحوه استراحت بعد از عمل 
بکشید صورت شما  رو به به گونه اي روي تخت  دراز -

پاهاي شما از هم دورتر باشد بدین منظور  باال باشد و
بین دو پا بالش قرار دهید حتی هنگام جا به جا شدن 

  .در تخت نیز این حالت باید حفظ شود
معموالً تا روز بعد از عمل، آمادگی جهت انتقال از 

هرگز به پهلویی . به صندلی کنار تخت را ندارید تخت
  .که عمل شده است دراز نکشید

 

  
  
  . درجه باال نیاورید 60سر تخت را بیش از -
جهت پیشگیري از درفتگی پروتز نکات زیر را -

  . ماه رعایت کنید 3حداقل به مدت 
درجه به مدت  60از خم شدن مفصل لگن بیش از  -
ماه  2-3درجه به مدت  90روز و بیش از  10-6

  . خودداري کنید
مفصل ران  هنگام نشستن، زانوها را پایین تر از -

پاي عمل شده را نباید . قرار داده و به جلو خم نشوید
  .بلند کنید ولی زانوهایتان را می توانید خم کنید

  همیشه فاصله بین زانوهایتان را حفظ کنید-  
از خم شدن به جلو براي برداشتن چیزي از روي  -

  . کف زمین خودداري کنید
دقیقه و استفاده از صندلی  45از نشستن بیش از  -

  . پایه کوتاه خودداري کنید
هنگام استراحت پاهاي خود را دور از هم قرار  -

 . دهید

  .از قرار دادن پاها بر روي هم خود داري کنید -
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در صورتی که می خواهید چیزي را از داخل  -

  .بردارید بطور کامل خم نشوید.... کابینت، کمد و
  . هرگز روي یکی از زانوهایتان خم نشوید -
عالیم دررفتگی پروتز نظیر درد در صورت بروز -

شدید محل عمل، درد شدید کشاله ران یا افزایش 
کوتاه شدن پا، چرخش  ،ناراحتی در قسمت عمل

غیرطبیعی با به داخل یا خارج محدودیت یا ناتوانی 
در حرکت دادن پا و احساس ضربه ناگهانی در مفصل 

  .حتماً به پزشک یا پرستار اطالع دهید. ران
 

  یت هاي روزانه انجام فعال
ماه بعد از عمل می توانید فعالیت هاي  2معموالً 

ماه بعد از عمل می  3-6روزانه خود را انجام دهید و 
  . توانید از پلکان باال بروید

از برداشتن بارهاي سنگین، خم  و راست شدن  -
زیاد، چرخش هاي قوي، مسافرت طوالنی، حمام وان 

 .و خستگی زیاد پرهیز نمایید

 

  

  
ماه اول فشار روي مفصل جدید همیشه  3-6در  -

 . باید در حداقل مقدار باشد

ماه بعد می توانید فعالیت جنسی خود را شروع  3- 6
حتماً باید در وضعیت رو به باال  کنید تماس جنسی

بوده و از خم کردن بیش از حد مفصل ران خودداري 
 .شود

شنا و پیاده روي را فراموش نکنید چون جهت تقویت  -
  . مفصل جدید مفید می باشد

براي جلوگیري از لخته شدن خون در پاها و کاهش  -
التهاب پا از جوراب واریس و داروهاي رقیق کننده خون 

  . طبق دستور پزشک استفاده کنید
مچ پا و انگشتان پا را در زمانی که خوابیده اید حرکت  -

  دهید
  پله هاي منزل نرده داشته باشند -
مام و یک صندلی بلند در حمام قرار دهید و در ح -

  . دستشویی هم نرده بگذارید که مانع از افتادن شما شود
در مورد شروع رانندگی حتماً باید طبق نظر پزشکان  -

  .باشد
آسیب به  مواظب باشید زمین نخورید هر افتادن موجب -

 .مفصل تعویض شده می شود

  

. 

 

  :بعمن
بیماریهاي ( پرستاري داخلی جراحی پروتز سودارت 

ترجمه فریبا تبري نیا، ) ارتوپدي و روماتولوژي 
  1387 انتشارات سالمی
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