
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ، ما صل در بدن استافبزرگترین میکی از زانو 

 .انجام فعالیت های روزانه به زانوی سالم احتیاج داریم

 

 

 

 زانو،  زودرس و  شایعترین علت درد و ناتوانی مزمن

 انواع مختلفی از آرتروز وجود دارد،   البته  ز است.  روآرت

 

 

 

مفصل عالئم آرتروز زانو که می تواند منجربه تعویض 

 :زانو گردد

را زانو که فعالیت های روزمره  یا سفتی درد شدید

، مانند راه رفتن، باال و پایین تحت تاثیر قرار می دهد

 و ...  نشستن و بلند شدن از صندلی  ،رفتن از پله ها

 تغییر شکل مفصل، به صورت پرانتزی یا ضربدری

کسانی که به راحتی نمی توانند را بروند و درد زیادی 

به وسایل کمکی مانند عصا را متحمل می شوند و 

 احتیاج دارند.

درد زانو، می تواند به ناحیه لگن یا مچ پا انتشار یابد و 

 در این نواحی حس شود.

 

التهاب مزمن زانو و تورم که با استراحت یا داروها بهبود  

 .نمی یابد

درمان جراحی زمانی انجام می گردد که درمان های دیگر 

مانند استفاده از داروهای ضد التهاب، تزریق کورتن،  

فیزیوتراپی، تقویت عضالت و ... ، پیشرفت قابل ملحظه 

 ای در شرایط شما ایجاد ننموده باشد.

 

 

 

 در صورتی که جراحی تعویض مفصل زانو انجام داده اید:

پانسمان دارید. پانسمان را از نظر وجود در محل جراحی 

ترشح و خونریزی بررسی نمایید. در صورت صالحدید  

پزشکتان ممکن است نیاز به تعویض پانسمان در منزل 

باشد. قبل از انجام پانسمان دست های خود را با آب و 

به  صابون بشویید و سپس پانسمان را با رعایت نکاتی که

  تعویض نمایید.شما آموزش داده شده،  

در صورتی محل بخیه جراحی روی زانو را بررسی نمایید. 

که در بین بخیه ها ترشح خون آلود و یا ترشح چرکی 

در   مشاهده می نمایید با پزشک خود در میان بگذارید.

محل جراحی ممکن است لوله ای جهت خروج ترشحات 

رج اداشته باشید که درن نام دارد و توسط جراح شما خ

 می گردد.

 

 

جهت استحمام با پزشک و پرستار خود مشورت نمایید  

. فقط در صورت اجازه پزشکتان اجازه استحمام دارید. 

در صورتی که برای شما این امکان وجود دارد که  حمام 

در تخت انجام دهید و پای جراحی شده را در معرض آب 

غیر   قرار ندهید، سایر بخش های بدن خود را بشویید، در

 اینصورت تا زمان اجازه پزشک به حمام نروید.

 

 

راه رفتن به پیشگیری از ایجاد در منزل حتما راه بروید،  

لخته در پاهای شما کمک می کند و از مراقبت های مهم 

 . محسوب می گردد  پس از جراحی شما

 از نشستن طوالنی مدت خودداری نمایید. 

 از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید.  

 با عصا و به کمک فیزیوتراپ از تخت خارج شوید. 

وارد آوردن فشار و تحمل وزن بر روی پای جراحی شده  

   به یکی از صورت های زیر است:

 با عصا و بدون وزن  

 عصا و وزن کمبا  

 با عصا و وزن روی پای جراحی شده     

 با عصا و بدون محدودیت 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسته به شرایط شما و در زمان اجازه پزشکتان   رانندگی

 باید آغاز گردد.

. در کنار توالت فرنگی و در توالت فرنگی استفاده کنید

حمام دستگیره نصب نمایید تا به ایستادن و نشستن 

 ایمن شما کمک نماید. 

سایر سطوح لغزنده منزل از فرش حمام استفاده کنید 

را نیز با کفپوش ایمن بپوشانید تا احتمال سقوط را به 

  حداقل برسانید.

نمایید، از وسایل کمکی برای لباس پوشیدن استفاده 

و  مانند: گیره دسته بلند، پاشنه کش کفش دسته بلند

 و از اطرافیان خود برای انجام امورتان کمک بگیرید.  ...

سرفه و تنفس عمیق داشته باشید زیرا به جلوگیری از 

 یه های شما کمک می نماید.رایجاد عفونت در  

 نمایید:از مهم ترین داروهایی که باید در منزل استفاده  

بر طبق صالحدید پزشکتان،  است.  انوکساپارین  آمپول  

و پس از دریافت آموزش نحوه صحیح تزریق، در اطراف 

 ناف، تزریق زیر جلدی نمایید.

 

 

هر کدام از عالیم زیر را داشتید به اورژانس بیمارستان 

تب بیشتر  تنگی نفس، افت هوشیاری،مراجعه نمایید: 

از محل  یا خونی ترشح چرکی، خونریزی یا 5/38از 

 ، درد شدید در محل جراحی.بخیه ها

 

گرما، درد، تورم و در صورتی که در ساق پای خود، سفتی،  

تغییر رنگ داشتید، راه نروید و به کمک ویلچر و 

 همراهتان به اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید.

مددجوی عزیز، مراجعه بعدی شما به درمانگاه و یا مطب، 

 اهمیت فراوانی دارد.  ، پیگیری خارج ساختن بخیه ها

بهتر است طبق هماهنگی با پزشکتان و در صورت داشتن 

 ازه،  ورزش های زیر را انجام دهید. اج

 

 

 

 

 

  تعویض بعد از جراحی 

مفصل زانو چگونه از خود  

 مراقبت کنیم 

 

 

 

 

 
 تهیه و تنظیم:

 گروه آموزش به بیمار و ارتقا سالمت بیمارستان کسری
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زانو را به زمین فشار  

شماره   10دهید، تا 

بشمارید، سپس رها کنید،  

  10صبح و شب، هر نوبت، 

 بار انجام دهید. 

پای خود را بلند کنید، تا  

شماره بشمارید،   10

سپس پایتان را روی زمین  

بگذراید، صبح و شب، هر  

 بار انجام دهید.  10نوبت، 

 

 

 

http://www.kasra/

