
اسكلتي، براي  -از بيماران داراي اختالل عملكرد عضالنيبسياري    
اصالح مشكل خود تحت عمل جراحي قرار مي گيرند. مشكالتي كه 

تغيير ممكن است به وسيله جراحي درمان شوند عبارتند از: شكستگي، 
  غيره. تومورها و - بيماري هاي مفصلي ،شكل اندام

رسيده ما از بخش ارتوپدي فرااكنون كه زمان ترخيص ش ،عزيز بيمار 
ه اميدواريم شرح نكات زير ب ،ضمن آرزوي سالمتي و بهبودي است

  بسياري از سواالت شما پاسخ دهد.
  پانسمان و مراقبت از زخم

شما آموزشهاي ديگري نداده  پرستار ياصورتي كه پزشك معالج  در
   باشد:

  در  محل عمل عمل يا آخرين پانسمانپس از روز دوم تا
 را برنداريد و تعويض نكنيد. پانسمان ،بيمارستان

 اقدام كنيد.پانسمان  روز دوم جهت تعويض از پس 
 تعويضجهت  ،هر زمان كه گاز ناحيه پانسمان مرطوب يا آلوده شد 

 .نماييد پانسمان اقدام 
 ،محل  مختصرحساسيت يا تغيير رنگ بنفش يا سياه  قرمزي، تورم

 طبيعي است. ،برش جراحي
 به بخيه هاي ناحيه عمل خود ،پس از عمل ن ويزيتتا زمان اولي 

 دست نزنيد. 
  استفاده محل برش جراحي از لوسيون ها، پمادها يا كرم ها در

 آنكه پزشكتان تجويز كرده باشد. نكنيد مگر

  ها فعاليت
 دويدن آهسته ن اجسام و كرد از انجام فعاليتهايي از قبيل بلند

 در زمينه مگر اينكه پزشك معالجتان اجازه داده باشد. بپرهيزيد،
  و ورزش از پزشك خود سوال نماييد. ميزان فعاليت 

  از رانندگي پرهيز است ندادهتا زماني كه پزشك معالجتان اجازه ،
  نماييد.

  بريس، قبيل  وسايل كمكي ازممكن است براي انجام فعاليتهاي خود به
باعث كاهش  ،عصا عصا نياز داشته باشيد. اسلينگ و يا اسپلينت،

برداشتن فشار از  باو  مي شود روي ساق پا وزن اعمال شده بر ميزان
از عصا به  .مي گردد و درمان روي استخوان باعث تسريع فرايند بهبود

كف دستتان  بغل و صحيح استفاده كنيد تا آسيبي به اعصاب زيرطور 
پرستار يا فيزيوتراپ خود كمك بخواهيد تا به  از پزشك، نشود. وارد

 را بياموزد. از عصا  شما طرز استفاده صحيح
 باالتر از  با كمك بالش، اندام عمل شده را در زمان نشستن يا خوابيدن

دهيد. اين كار باعث پيشگيري يا كاهش تورم  سطح قلب خود قرار
  ناحيه عمل مي شود.

  پاي خود را شده استانجام  عمل جراحي بر روي پادر صورتي كه ،
ندهيد. هنگامي  به مدت بيش از دو ساعت قرار از سطح قلب پايين تر

زير پاي خود قرار دهيد در اين  يك بالش بر ،كه دراز كشيده ايد
  مي گيرد.   از سطح قلبتان قرار صورت پاي شما باالتر

 را  ي بازو انجام شده باشد بازوي خوددر صورتي كه عمل شما بررو
 دو هرزمان نشستن يا درازكشيدن،  در برروي بالش قراردهيد.

  موقعيت خود را تغيير دهيد و جابجا شويد.ساعت 
 از سطح قلب ، آن را باالتر اگر متوجه تورم در بازو يا پاي خود شديد

خود  نشد با پزشك يا پرستاردر صورتي كه تورم بهتر  دهيد و قرار
   تماس بگيريد.

  دستور پزشك مصرف كنيد.داروهاي خود را طبق 
  در صورتي كه  تازه استفاده كنيد. و ميوه هاي از سبزي هادر روز

پزشك يا پرستار خود تماس  بيش از سه روز، اجابت مزاج نداشتيد با
از پزشك يا پرستار خود در زمينه استفاده از نرم كننده بگيريد و 

  هاي مدفوع يا ملين ها سوال كنيد.
  بب در تخت مي تواند س اثر وضعيت خوابيدهتخليه ناقص مثانه در

مي شود مقدار كافي مايعات مصرف عفونت ادراري گردد، لذا توصيه 
تب يا  در صورت بروزكنيد تا از احتباس ادرار جلوگيري شود. 

  .به پزشك مراجعه كنيد ،سوزش و درد در هنگام ادرار كردن
 مراقبت از پوست

 وضعيت پوست را در نقاط ا جهت تامين سالمت پوست بايد مكرر
 و تعريق ،كم تحركي ....) كنترل كنيدهاشانه  ،خاجي، پاشنهفشاري (

هاي زير جلدي به خصوص در افراد مسن و ديابتي،  كاهش چربي
  مي گردد. نندگي پوست و ايجاد زخم فشاري سبب ايجاد شك

 كنيدساعت خودداري  ٢بيش از  ،يتعاز باقي ماندن در يك وض  
 كنيدو تورم كنترل  از نظر قرمزي، ساييدگي  را روزانه پوست.  



  فعاليت خود را از سر با نظر و تاييد پزشك معالج،  پس از عمل
 د.يد و از تخت خارج شويگير

  عدم چين خوردگي ملحفه ها و رطوبت آنها حائز اهميت است. براي
و بيماران ديابتي استفاده از وسايل حفاظتي براي  افراد مسن 

  و تشك هاي مواج و.... مفيد است.تسكين فشار 
 كمك كرده و از  و سرفه، به بهبود وضعيت تنفسي   تنفس عميق

توصيه ير مشكالت تنفسي جلوگيري مي كند. و سا عفونت ريهايجاد 
 ٣يا  ٢مي شود فيزيوتراپي تنفسي، مانند باد كردن بادكنك روزي 

 بار انجام  شود.
  ،بايد از رژيم غذايي جهت ترميم سريعتر محل زخم و استخوان

مصرف  سرشار از ويتامين استفاده كنيد. پر كالري و ،پرپروتئين
 مي تواند به  cسبزيجات و مركبات و آب ميوه هاي حاوي ويتامين 

كه مصرف شير  به تذكر است   كند، الزم  بهبود سريعتر زخم كمك
مي  كه مدت زيادي در بستر باقي در بيماراني لبنيات بيش از حدو 

  .گرددمانند، به علت احتمال ايجاد سنگ هاي ادراري بايد محدود 
خود تماس  رستاربا پزشك يا پدرصورت مشاهده موارد زير 

  : بگيريد
  انگشتان  سوزن سوزن شدن كرختي و سوزش، بي حسي،احساس

 تشديد يا دردي كه و دردي كه با دارو تسكين نمي يابد، دست يا پا
 .مي شود

  شديد، حتما با اورژانس    نفس يتنگ قفسه سينه يااگر دچار درد
  تماس بگيريد. ١١٥

 افزايش تورمي كه با ،  ت دادن انگشتان دست يا پاحركدر   دشواري
 بهتر نمي شود از سطح قلب، باالتر قراردادن پا يا بازو

  انگشتان دست يا پايي كه خيلي سرد هستند و با پوشاندن گرم نمي
 شوند

  در صورت داشتن عالئم التهاب و عفونت مثل : تب باالي
بيشتر از دو روز متوالي ، قرمزي ، تورم و سفت شدن  ٣/٣٨

محل عمل ، ترشحات زرد و بد بو و حساسيت و درد اطراف 
زخم جراحي عالوه بر پزشك به كارشناس كنترل عفونت 

 ) نيز  اطالع دهيد٣٧١١٨٢٥٨(
توصيه شده به شرح ذيل مصرف  را تهيه و در زمان نسخه دارويي
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