
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کی از بزرگترین و مهمترین  ی  ران مفصل یا مفصل هیپ

مفاصل بدن است. مفصل ران از پرتحرک ترین مفاصل بدن  

نقش بسیار با اهمیتی در راه رفتن انسان ایفا   است و 

 .میکند

 

 

 

 

 موجب  ، ندتوا میران مفصل ر د ه اشکالهر گون

 اختاللو بد راه رفتن شوند. درد ناشی از  یدنلنگ

کوتاه شدن   شود.یدن تواند موجب لنگ می رانمفصل 

مفصل میتواند موجب   تخریباندام تحتانی بدنبال 

لنگش شود و در نهایت کاهش قدرت عضالت لگن و  

 .ه رفتن گرددباسن هم میتواند موجب بد را

 علل تعویض مفصل ران:

 .گردد   سائیده شده و دچار آرتروزوقتی که مفصل ران  

به دنبال زمین خوردن بخصوص   یی که  شکستگی ها

 رخ می دهد.  در سالمندان

  استخوان لگنسیاه شدن و تخریب شدن سر  

 درگیر شدن مفصل ران به علت بیماری روماتیسم

 دچار در رفتگی مادرزادی باشد.وقتی که مفصل ران  

 

 

 در صورتی که جراحی تعویض مفصل لگن انجام داده اید:

در محل جراحی پانسمان دارید. پانسمان را از نظر وجود 

صالحدید  ترشح و خونریزی بررسی نمایید. در صورت 

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

  شما آموزش داده شده، تعویض نمایید.

در صورتی که در بین را بررسی نمایید.    محل بخیه جراحی  

بخیه ها ترشح خون آلود و یا ترشح چرکی مشاهده می 

در محل جراحی  نمایید با پزشک خود در میان بگذارید.

ممکن است لوله ای جهت خروج ترشحات داشته باشید  

 رج می گردد.اکه درن نام دارد و توسط جراح شما خ

 

 

 

 

استحمام با پزشک و پرستار خود مشورت نمایید .  جهت 

فقط در صورت اجازه پزشکتان اجازه استحمام دارید. در  

حمام در   برای شما این امکان وجود دارد که صورتی که 

و پای جراحی شده را در معرض آب قرار   دهیدتخت انجام  

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

 اجازه پزشک به حمام نروید.تا زمان  اینصورت  

 

ورزش و  یدبار کنار تخت بنشین 5باید حداقل روزی 

  ید.  را انجام ده  چهار سر ران

راه رفتن به در منزل راه بروید و روی صندلی بنشینید. 

 پیشگیری از ایجاد لخته در پاهای شما کمک می نماید. 

مچ پاهای خود را خم ورزش های عضالت چهار سر ران:   

که نوک انگشتان به سمت شما کشیده طوریکنید به 

  ها را به سمت پایین خم کنید.  شود. سپس آن

که نوک انگشتان را به سمت سقف نگه در حالی

های ساعت و خالف اید، مچ پا را در جهت عقربهداشته

 .آن بچرخانید

 

 

 

 

 

عضالت جلوی ران را با فشار دادن پشت زانو به سمت 

 .ثانیه نگه دارید و رها کنید  5فت کنید.  پایین س

 ،های باسن(های سرینی )ماهیچهبا فشار دادن ماهیچه

ثانیه نگه دارید و سپس  5ها را سفت کنید. به مدت آن

 .رها کنید

از نشستن طوالنی مدت خودداری نمایید. از بلند کردن 

عصا و به کمک با اجسام سنگین خودداری کنید. 

 فیزیوتراپ از تخت خارج شوید.  

 

 

 

 

 

https://www.iranorthoped.com/fa/news/2200/آرتروز-ساييدگي-مفصل-ران-تعویض-مفصل-لگن/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   ،  حمام استفاده کنیداز فرش  

را نیز با کفپوش ایمن بپوشانید تا احتمال سقوط را به 

  حداقل برسانید.

از وسایل کمکی برای لباس پوشیدن استفاده نمایید، 

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

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

زیرا به جلوگیری از   ، تنفس عمیق داشته باشید  سرفه و

 یه های شما کمک می نماید.رایجاد عفونت در  

 از مهم ترین داروهایی که باید در منزل استفاده نمایید:

بر طبق صالحدید پزشکتان،  است.  انوکساپارین  آمپول  

 تزریق زیر جلدی نمایید.  ، در اطراف ناف

 

 

س بیمارستان هر کدام از عالیم زیر را داشتید به اورژان

تب بیشتر  س،تنگی نف افت هوشیاری،مراجعه نمایید: 

، ، خونریزی یا ترشح چرکی از محل بخیه ها5/38از 

 جراحی.درد شدید در محل  

 

 

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

تغییر رنگ داشتید، راه نروید و به کمک ویلچر و 

 همراهتان به اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید.

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

 پیگیری خارج ساختن بخیه ها اهمیت فراوانی دارد.

 توجه نمایید:

  ، به هیچ پهلویی نخوابید

 فقط در حالت طاق باز بخوابید.  

از صندلی، توالت فرنگی، واکر، مبل سفت و دسته دار و 

از توالت ایرانی استفاده د، تخت خواب استفاده نمایی

 نکنید.

 .هرگز روی زمین ننشینید

درجه خم    90بعد از جراحی، مفصل لگن خود را بیش از  

 .نکنید

 پاهای خود را  روی هم نیندازید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعویض  بعد از جراحی 

چگونه از خود    مفصل ران

 مراقبت کنیم 

 

 

 

 

 
 تهیه و تنظیم:

 ارتقا سالمت بیمارستان کسریگروه آموزش به بیمار و  
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