
 

  

 

 

 تعویض مفصل زانو  

 
تؼٛیض وأُ ٔفصُ سا٘ٛ تٝ دِیُ تخزیة سطٛح ٔفصّی تهٝ ػّه    
تیٕاری ٞا ی ٔختّف ا٘جاْ ٔی ضٛد تطٛریىٝ ایهٗ تخزیهة تیٕهار    
تاػج درد ٚ واٞص فؼاِی  ٚتحزن تیٕار ضهذٜ ٚ اٚرا تهٝ ضهذز اس    

 ا٘جاْ فؼاِی  ٞای رٚسا٘ٝ تاس ٔی دارد.

 علت 
 .تیٕار را اس تیٗ تثزد دارٚ دیٍز ٕ٘یتٛا٘ذ درد سا٘ٛی 

 عالئم ي تظبهرات ببلیىی

 
ضذز درد ٚ ٔحذٚدی  حزو ، تٛا٘ایی تیٕار را در صٛرتیىٝ  .1

ا٘جاْ دادٖ وارٞای رٚسٔزٜ ٔا٘ٙذ راٜ رفتٗ، تاال رفتٗ اس پّٝ، تزای 

 .سٛار ٔاضیٗ ضذٖ ٚ ٘طستٗ رٚی صٙذِی واٞص دادٜ اس 

 .درد در ٍٞٙاْ استزاح  ٞٓ ٚجٛد دارد .2
 .رٚد ٚ یا تیٕار تحُٕ دارٚ را ٘ذارد تا دارٚ اس تیٗ ٕ٘ی تٛرْ سا٘ٛ .3
 .ضىُ ظاٞزی سا٘ٛ تغییز سیادی پیذا وزدٜ اس  .4

 تشخیص 
 MRI ، سی تی اسىٗ،  ػالئٓ تاِیٙی

 

 درمبن 

 جزاحی

    

 
 آمًزش به بیمبرقبل از عمل 

ٞز ٘ٛع ػفٛ٘  ٚ حساسی  پٛستی ٚ تٛرْ در لسٕ  ٞای  .1
 خٛد اطالع دٞیذ.ٔختّف را تٝ پشضه یا پزستار 

لثُ اس ػُٕ آسٔایطاز ٚ ٌزافی ٞای السْ  طثك دستٛر  .2

 .پشضه ا٘جاْ خٛاٞذ ضذ

ساتمٝ تیٕاری ٞای لّثی ٚ ٔصزف دارٚٞا ) ٔا٘ٙذ آسپزیٗ   .3
(وٝ السْ اس  چٙذ رٚس لثُ اس ػُٕ تا ٘ظز پشضه لطغ 

 ضٛد.

 ادرار خٛد را تخّیٝ وٙیذ.، لثُ اس خزٚج اس تخص جزاحی  .4

5. NPO  ساػ  لثُ اس ػُٕ 8لُ تیٕار حذا 

اطالع تٝ پشضه در صٛرز داضتٗ ساتمٝ تیٕاری ، ساتمٝ  .6
ٔصزف دارٚ ، ساتمٝ جزاحی ، حساسی  دارٚیی ٚ غذایی ، 
ٔطىالز  ضٙٛایی ٚ تیٙایی ٚ یا داضتٗ ٞزٌٛ٘ٝ پزٚتش یا 

 ٚسیّٝ ) پیس ٔیىز ، ...( 
  آمًزش به بیمبر بعذ از عمل ) حیه بستری(

ؼی  تذٖ ٚ سزفٝ را ا٘جاْ دٞیذ تا تٙفس ػٕیك ٚ تغییز ٚض .1
 رٚی ٞٓ خٛاتیذٖ ریٝ ٞا واٞص یاتذ.خطز تزٚس ػفٛ٘  ٚ 

ا٘ذاص فطاری ، تٚ خٛ٘زیشی در ٔفصُ سا٘ٛ  ٚرْ جٟ  جٌّٛیزی اس .2
 . تاال ٍ٘ٝ داضتٝ ٔی ضٛد ا٘ذاْ ٌذاضتٝ ضذٜ ٚ  ویسٝ یخ 

ٔچ پا ی خٛد رادر ساػاز جٟ  پیطٍیزی اس ٔطىالز ػزٚلی  .3
 راس  وٙیذ.تیذاری  خٓ ٚ 

در ٔحُ سخٓ تزای وٕه تٝ در تزخی اس ٔٛارد درٖ  ٕٞٛٚاي   .4
 ساػ  ) در صٛرز صالحذیذ پشضه ( 24تخّیٝ تزضحاز طی 
 ٌذاضتٝ ٔی ضٛد.

  .ذیخٓ ضذٌی سا٘ٛ را ٔحذٚد وٙ  .5
تی حزو  وٙٙذٜ سا٘ٛ ) ٌچ ، تزیس ، آتُ ( در اِٚیٗ رٚس تؼذ  .6

 جٟ  خزٚج اس تخ  استفادٜ ٔی ضٛد. اسػُٕ
جلًگیری از عًارض زيدرس پس از عمل ) جهت  .7

تريمبً آمبًلی ، عفًوت ) شبیع تریه ( ي فلج عصب 

 پريوئبل ( :

 ا ٚاوز یا راٜ رفتٗ ت،  ذیاس تستز خارج ضٛ ذرٚس اَٚ پس اس ػُٕ تای

 .ذ چٛب سیز تغُ راآغاس وٙی

                              
 ٘ذ ، رٚسی چٙذ یُٕ وٙذ فؼاِی  تذ٘ی تیطتزی را تحیدر صٛرتیىٝ تتٛا

 ذ.یٔزتثٝ تزای ٔذز وٛتاٞی رٚی صٙذِی تٙطیٙذ ٚ تٝ تذریج راٜ تزٚ
  وٙیذ.ٚسٖ خٛد را تزرٚی سا٘ٛی سآِ ٚارد 
  ٗا٘ذاْ ػُٕ ضذٜ را تاال ٍ٘ٝ داریذ.در ٍٞٙاْ ٘طست 
  DVTجهت پیشگیری از   .8

 ضٛد.ٔی س  دارٚٞای ضذ ا٘ؼماد استفادٜ ا 
  ، ٖجٛراب ٞای ضذآٔثِٛی اس  استفادٜ سٚد تٝ حزو  در آٔذ 

ِزس تىاٖ ،  تة تاال  :در محل مفصل مصىًعی عالئم عفًوت

 ٔی تاضذ. لزٔشی ٚ تٛرْ  تزضح اس ٔحُ سخٓ،   دٞٙذٜ
حساسی  در ِٕس ،   راٖ پایا افشایص درد در ساق : عالئم تريمبًز

 افشایص تٛرْ در ساق ،   ٚ یا لزٔشی در تاال یا پائیٗ ٔحُ تزش جزاحی

 ٔی تاضذ. ٔچ پا یا 



 

  

 

ضزٚع ٘اٌٟا٘ی  ،  افشایص ٘اٌٟا٘ی تٍٙی ٘فس : عالئم آمبًلی ریًی

  درد ٔٛضؼی لفسٝ سیٙٝ ٕٞزاٜ تا سزفٝ،   درد لفسٝ سیٙٝ

 آمًزش زمبن ترخیص

تایذ پزسُٙ تخص تؼٛیض پا٘سٕاٖ تا ٘ظز پشضه طثك تٛصیٝ  .1

 ا٘جاْ ضٛد.

 ضٛد. ٞفتٝ تؼذ اس ػُٕ جزاحی تخیٝ ٞا وطیذٜ ٔی 2ٔؼٕٛالً   .2

ٞفتٝ تؼذ اس جزاحی فؼاِی  ٞای سثه  6تا  3ٔؼٕٛالً تایذ تتٛا٘ذ  .3

 رٚسا٘ٝ خٛد را در خا٘ٝ ا٘جاْ تذٞذ. 

 تؼذ اس ػُٕ جٟ  واٞص درد تٝ ضٕا ٔسىٗ دادٜ ٔی ضٛد .  .4

ٕٔىٗ اس  در ٔحُ ػُٕ ضٕا یه ِِٛٝ تاریىی تٝ ٕٞزاٜ یه   .5

ویسٝ ای جٟ  خزٚج خٛ٘اتٝ ٚ تزضحاز اس ٔحُ ػُٕ ٚجٛد 

 رٚس تؼذ اس ػُٕ خارج ٔی ضٛد. 2-1ضتٝ تاضذ وٝ حذٚد دا

ا٘جاْ ٔی ضٛد ٚ  پشضهاغّة اِٚیٗ خزٚج اس تخ  در حضٛر   .6

ٌاٞاً طثك دستٛر پشضه فیشیٛتزاپی درخٛاس  ٔی ضٛد ِٚی در 

تؼضی ٔٛالغ ٘یاس تٝ فیشیٛتزاپی ٕ٘ی تاضذ ٚ جای ٍ٘زا٘ی ٚجٛد 

 ٘ذارد.

 
تٝ اَٚ تؼذ اس جزاحی تاال ٚ پائیٗ رفتٗ اس پّٝ در چٙذ ٞف  .7

 خطز٘ان اس .

 تیٕار تایذ تزای ٕٞیطٝ اس تٛاِ  فزٍ٘ی استفادٜ وٙذ. .8

صٙذِی ٔٛرد استفادٜ تیٕار تایذ طٛری تاضذ وٝ ٘طیٍٕٙاٜ آٖ   .9

تاالتز اس حذ ٔؼَٕٛ تاضذ یا تیٕار یه تاِص سف  سیز ٔحُ 

٘طیٍٕٙاٜ خٛد تٍذارد تٝ طٛری وٝ سا٘ٛٞا پائیٗ تز اس راٖ لزار 

 تٍیزد.

تزای پٛضیذٖ ٚ درآٚردٖ وفص تایذ اس پاضٙٝ وص تّٙذ استفادٜ   .10

ایٗ ٘ىتٝ را تزای  ضٛد تا ٔفصُ سا٘ٛ سیاد خٓ ٘طٛد. ٕٞچٙیٗ

 پٛضیذٖ جٛراب ٘یش تایذ رػای  وزد.

 ذ.ی٘ثایذ اضیاء سٍٙیٗ حُٕ وٙ .11

ٕٔىٗ اس  لذری تی حسی یا ٌشٌش در اطزاف ٔحُ ضىاف  .12

 جزاحی خٛد احساس وٙذ وٝ طثیؼی اس .

ٕٔىٗ اس  در فزٚدٌاٜ ٞا در حیٗ ػثٛر اس درٚاسٜ ٞای   .13

أٙیتی،آالرْ )سً٘( ٔزتٛط تٝ وطف فّش تٝ صذا درآیذ وٝ تایذ 

لثالً تٝ ٔأٔٛراٖ أٙیتی ایٗ ٘ىتٝ را ٌفتٝ ٚ حتی االٔىاٖ ٌٛاٞی 

 پشضه ٔؼاِج خٛد را ٘طاٖ دٞذ.

در سٔاٖ تزخیص دارٚٞایی تزای جٌّٛیزی اس ػفٛ٘  ٚ جٌّٛیزی  .14

ٝ ضذٖ خٖٛ تٝ ضٕا دادٜ ٔی ضٛد. در ٔصزف دارٚٞا دل  اس ِخت

 السْ را ا٘جاْ دٞیذ.

اس پزیذٖ، چزخیذٖ، پٛضیذٖ وفص پاضٙٝ تّٙذ، ٚ ٞز فؼاِیتی وٝ   .15

 تٝ سا٘ٛ فطار ٔی آٚرد تپزٞیشیذ.

در حٕاْ دستٍیزٜ ٞایی رٚی دیٛار ٘صة ضٛد وٝ در ٍٞٙاْ تغییز  .16

 ٚضؼی ، اس ِیش خٛردٖ جٌّٛیزی ضٛد.  

ت داشته عالئم زیر حتمب پسشک  معکبلج خکًد را    در صًر

 مطلع سبزیذ :

  ٓتة تاال،  ِزس تىاٖ دٞٙذٜ ،  لزٔشی ٚ تٛرْ  تزضح اس ٔحُ سخ 

  حساسی  در ِٕس ٚ یا لزٔشی  ،  یا راٖ پا افشایص درد در ساق

ٔچ ،  افشایص تٛرْ در ساق یا  در تاال یا پائیٗ ٔحُ تزش جزاحی

 پا

  ضزٚع ٘اٌٟا٘ی درد لفسٝ سیٙٝ ،  افشایص ٘اٌٟا٘ی تٍٙی ٘فس  ،

 درد ٔٛضؼی لفسٝ سیٙٝ ٕٞزاٜ تا سزفٝ
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 پمفلت

 تعویض مفصل زانو
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