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ّالَس ٍالگَس یىی اس هطىالتی است وِ تزای اًگطت ضست 
تِ ٍخَد هی آید . ّالَس ًام پشضىی اًگطت ضست ٍ ٍالگوَس  
یه اصطالح آًاتَهیىی تِ هؼٌای ساٍیِ دار ضدى تِ سوت خارج 
اسخط هیاًی تدى هی تاضد . در ایي ػارضِ هفصل تیي اسوخوَاى  

) اٍلیي اسخوَاى وو  پوایی و ٍ تٌود اٍل اًگطوت      هخاتارس اٍل
 ست تِ سوت خارج ساٍیِ دار هی ضَدض

 

 علت  
ّالَس ٍالگَس تِ ػلت گیز افخوادى پَسوت ٍ تافوت ًوزم تویي      
اسخوَاى اس داخل ٍ وفص اس خارج تِ ٍخَد هی آید .در صَرتیىِ 

وفص فزد تٌگ تَدُ ٍ فضای وافی تزای اًگطخاى ًثاضود   ایوي   
 ضَد. هطىل تدتز هی

 

 عالئم 

 

 
 

ػالئن ّالَس ٍالگَس هؼوَال در هزوش تزخسخگی هخوزووش هوی   
گزدد وِ دردًان ضدُ ٍ در هَارد ضدت یافخي تغییوز ضوىل پیودا    

هَخة آسیة تِ اًگطت   هی وٌد. در ًْایت افشایص تغییز ضىل 
دٍم هی ضَد تِ ضىلی وِ هوىي است آى را تِ سیوز ضسوت یوا    

 رٍی ضست خاتدا ًواید . 
 

 مل جراحی :ع
اگز ّوِ درهاى ّای غیز خزاحی در وٌخزل ػالئن ًاهَفك تاضٌد   

 درهاى خزاحی پیطٌْاد هی ضَد.

 
 
 
 
 

 آموزش به بیمارقبل از عمل 
 
لثل اس ػول آسهایطات ٍ گزافی ّای السم  طثك دسخَر پشضه اًدام  .1

 خَاّد ضد.

اطالع تِ پشضه در صَرت داضخي ساتمِ تیواری ّای للثی ٍ هصزف  .2

ارٍّا ) هاًٌد آسپزیي  ووِ السم است چٌد رٍس لثل اس ػول تا ًظز د

 پشضه لطغ ضَد.

 ًاضخا تاضید. ساػت لثل اس ػول 8حدالل  .3

اطالع تِ پشضه در صَرت داضخي ساتمِ تیواری   ساتمِ هصزف دارٍ  .4

  ساتمِ خزاحی   حساسیت دارٍیی ٍ غذایی   هطىالت  ضٌَایی ٍ 

 تش یا ٍسیلِ ) پیس هیىز   ...و تیٌایی ٍ یا داضخي ّزگًَِ پزٍ

پس اس اتوام ػول   تیوار هدتی در اتاق تْثَدی تحت ًظز لزار هی  .5

گیزد ٍ در صَرت هطلَب تَدى ٍضؼیت تیوار   تِ توص هٌخمل هی 

 ضَد.

 لثل اس خزٍج اس توص خزاحی ادرار خَد را تولیِ وٌید.  .6

 

 آموزش به بیماربعد از عمل 
 
   سیادی ٍاتسخِ تِ ایي است وِ درهاى ایي ػارضِ تا حدٍد

ضوا تا چِ حددسخَرات پشضه را رػایت هیىٌید. پس 
 .ای دارد الؼادُ فَق ّوىاری تیي پشضه ٍ تیوار اّویت

 

 اس تیوارسخاى پای ضوا تا تاًد پاًسواى  در حیي تزخیص

گزفخِ تاضٌد یا  ضدُ است. هوىي است پای ضوا را گچ

 پای ضوا را در وفص طثی خاصی گذاضخِ تاضٌد.

   هؼوَالً تویِ ّاتؼد اس دٍ ّفخِ خارج هیطًَد ٍلی پای

 .ّفخِ حوایت ضَد 6-8ضوا تاید تا 



 

  

 

  پاًسواى ّای خَد را دست ًشًید ٍ ّویطِ آًْا را خطه

پای خَد را در ویسِ پالسخیىی  ًگِ دارید. در حیي حوام 

 .طَدتگذارید تا خیس ً

 است پشضه خزاح ضوا اس ضوا توَاّد تا در چٌد  هوىي

رفخي اس ٍاوز یا ػصا  رٍس اٍل تؼد اس خزاحی تزای راُ

اسخفادُ وٌید. تا تْثَدی تیطخز سخن  ضوا خَاّید 

 تَاًست

تیطخز رٍی پایخاى ٍسى تگذارید تا ایي حال سؼی وٌید 

 در چٌد ّفخِ اٍل تؼد اسخزاحی سیاد راُ ًزٍید. 

 ًتؼد اس گذضت یه ّفخِ اس خزاحی هیخَاًید هؼوَال 

 .دگی وٌیدٌراً

  در چٌد رٍس اٍل تؼد اس خزاحی دراس تىطید ٍتا گذاضخي

چٌد تالطت در سیز پایخاى آًزا تاال ًگِ دارید. تزای 

 واّص درد ٍ

تَرم تا صالحدید پشضه هؼالح هیخَاًید اس سزهای 

هَضؼی اسخفادُ وٌید. تا حدٍدضص هاُ تؼد اس خزاحی 

لدری تَرم در ًاحیِ ضست خَاّید داضت. تؼد اس 

ولی پاًسواى ّا  تا چٌد هاُ سؼی وٌید اس  تزداضخي

 .اسخادُ وٌید وفص ّای راحت هثل وفص ّای ٍرسضی

  ٍ ًزهص ّای خاصی تزای افشایص اًؼطاف پذیزی پا

تمَیت ػضالت پا تِ ضوا آهَسش دادُ هیطَد. آًْا را 

 .اًدام دّید

 ٍؼالح تؼد اس خزاحی تزای ضوا وِ پشضه هّایی دار

اس آًخی تیَتیه  تدَیش هیىٌد ضاهل چٌد رٍس اسخفادُ

تزای پیطگیزی اس ایداد ػفًَت در هحل خزاحی ٍ 

 .ضد درد است. اس آًْا اسخفادُ وٌید هصزف دارٍّای

 

در صورت داشتن عالئم زیر حتماا زسشا     

 معالج خود را مطلع سازید :

 
 ا تزضحات آلَدُ ضداگز پاًسواى ضوا خًَی یا ت. 

   لزهشی یا گزها در اطزاف هحل در صَرت تة  لزس

 ػول

 َرم در ساق یا پای ػول ضدُ درد افشایص یاتٌدُ یا ت 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 موسسه خذمات درمانی لبرز

 تخصصی البرزفوق بیمارستان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمفلت

 س والگوسکهالو

 
 
 

تزًٍز ٍ سَدارث : ٌثغ ه
2212 

 PT/1082/ED/02ود هدرن : 

 

 79آذر  –: واحدآموزش  تدٍیي 

 


