
تعويض مفصل لگن يكي از موفقيت آميز ترين اعمال جراحي در انسان 
است. با تعويض مفصل لگن بيمار از دردي مزمن كه مدت ها مانع يك 
فعاليت بدني طبيعي ميشد رها ميشود. در عمل جراحي تعويض مفصل 
لگن، مفصل خراب شده ران در ناحيه لگن با يك مفصل مصنوعي 

  جايگزين ميشود. 
  راحي تعويض مفصل ميگيريم :جتصميم به  زمانيچه 

  بيمار و حتي خانواده او نقش مهمي در اين تصميم گيري دارند.
  مهمترين عامل تعيين كننده اينكه آيا بيمار از تعويض مفصل سود 
اگر اين اقدامات موثر واقع شد نيازي .رد يا خير شدت درد اوست ب مي 

  د از:به تعويض مفصل نيست. اين اقدامات عبارتن
  
تغيير در بعضي عادات روزمره مثل ممانعت از انجام  ،مصرف دارو  

فاده از توالت پايه دار ( ورزش ها يا فعاليت هاي بدني شديد يا است
 .گرم نگه داشتن ناحيه لگن ،استفاده از عصا  ،كاهش وزن  ، فرنگي)

شدت درد در حدي است كه  گر عليرغم انجام اقدامات ذكر شدها
فعاليت هاي روزمره بيمار مثل راه رفتن يا خم كردن مفصل ران را 

خشكي مفصل در  ،درد در استراحت هم ادامه دارد  ، مختل ميكند 
بيمار  ،پايش را از زمين بلند كند  حدي است كه اجازه نميدهد تا بيمار

  نميتواند براي كاهش درد از دارو استفاده كند
  

ست پزشك معالج و بيمار تصميم بگيرند تا براي درمان از ممكن ا
  مفصل لگن (ران) استفاده كنند. تعويض 

 رزش تعويض مفصل هيپ و
 شروع جراحي عمل از بعد بالفاصله ميتوان را ها نرمش اين از تعدادي

 و داد انجام جراحي عمل از پس روز چند بايد را ديگر تعدادي كرد.

 بعد بايد را دارند احتياج بيشتري قدرت و مهارت به كه را ديگر تعدادي
 .كرد تمرين جراحي عمل از هفته چند گذشت از
 انجام از بعد بالفاصله ميتوان كه را هايي نرمش از تعدادي زير در

  ميشوند داده توضيح داد انجام ران مفصل تعويض
 ٣٠ تا ٢٠ بار هر و روز در بار سه تا دو بايد ها نرمش اين

  .شوند انجام دقيقه
 لگن مفصل تعويض جراحي از بعد بالفاصله كه هايي نرمش
 شوند مي انجام (ران)

 در كرد. شروع هم جراحي از بعد بالفاصله ميتوان را ها نرمش اين  
 ناراحتي احساس كمي ها نرمش اين دادن انجام با است ممكن ابتدا
 و رفته بين از ناراحتي اين مدتي از بعد باشيد مطمئن ولي كنيد

  ميايد. بدست سريعتر شما بهبودي
 و شده باز هم از كمي پاها ، پشت به كشيده دراز حالت در بايد* 

   : دهيد انجام را نرمش اين سپس

  
 تا ٥ هر و كرده شروع جراحي از بعد بالفاصله ميتوان را نرمش اين*

 كرد تكرار دقيقه ١٠

 

 جايش سر مجددا سپس و بچرخانيد داخل سمت به ابتدا را پا كف*
 بار ١٠ تا ٥ بار هر و بار ٣ روزي ميتوانيد را حركت اين ) .برگردانيد

  دهيد انجام

  
 زانو كار اين با و كنيد منفبض را خود ران عضالت تمام كنيد سعي*

 ١٠ تا ٥ را حالت اين و كنيد مستقيم و صاف چوب يك مثل را يتان
 ١٠ تا ٥ بار هر و بار ٣ روزي ميتوانيد را حركت اين كنيد. حفظ ثانيه

  دهيد انجام بار
  

 لگن مفصل تعويض جراحي از بعد روز چند كه هايي نرمش
 شوند مي انجام (ران)

 مفصل تعويض جراحي عمل از بعد روز چند ميتوانيد را ها نرمش اين
  بگيريد اجازه خود پزشك از بايد آنها انجام براي دهيد. انجام لگن
  زانو كردن خم

  
  كنيد نمي بلند تخت) يا ( زمين روي از را خود پاي پاشنه حاليكه در*
  دكشي مي عقب به باسن بطرف را پا پاشنه و كرده خم آرامي به را زانو 

   اين نچرخد. خارج يا و داخل طرف به زانو نرمش اين انجام حين در
  دهيد انجام بار ١٠ تا ٥ بار هر و بار ٣ روزي ميتوانيد را حركت



  باسن نقباضا

 نگه حالت همين در آنرا ثانيه پنج تا و كرده نقبضم را باسن عضالت*  
 انجام بار ١٠ تا ٥ بار هر و بار ٣ روزي ميتوانيد را حركت اين داريد.
 دهيد

  
 ران و ساقها كنيد بلند زمين روي از را هايتان پا پاشنه اينكه بدون*

 حركت اين برگردانيد. جايشان سر به دوباره و كرده باز هم از را هايتان
  دهيد انجام بار ١٠ تا ٥ بار هر و بار ٣ روزي ميتوانيد را
 

  
 اين داريد. نگه كشيده و صاف كامال آنرا و نكنيد خم را يتان زانو*

 بار ٣ روزي ميتوانيد را حركت اين كنيد. حفظ ثانيه ١٠ تا ٥ را  حالت
  .دهيد انجام بار ١٠ تا ٥ بار هر و

 مفصل تعويض جراحي از بعد هفته چند كه هايي نرمش
  : دشون مي انجام (ران) لگن

  دو يكي ميتوانيد را آنها و ميشوند انجام ايستاده حالت در ها نرمش اين
 انجام خود معالج پزشك از اجازه كسب با جراحي عمل از بعد هفته 

  دهيد
 پيدا قائمه زاويه شما تنه با كه بياوريد باال آنقدر ميتوانيد را خود ران*

 آرام مجددا را پا سپس و كرده حفظ ثانيه سه تا را وضعيت اين كند.
 بار ١٠ تا ٥ بار هر و بار ٣ روزي ميتوانيد را حركت اين بياوريد. پايين
  دهيد انجام

  
 سر به را پا آرامي به سپس و كرده حفظ ثانيه سه تا را وضعيت اين 

 ١٠ تا ٥ بار هر و بار ٣ روزي ميتوانيد را حركت اين برگردانيد. جايش
 .دهيد انجام بار

  
  اقدامات احتياطي در مورد مفصل ران :

  درجه خم نكنيد ٩٠مفصل ران خود را بيش از 
 و موقع خواب ميان  مچ پا يا زانوهايتان را روي هم نيندازيد

 پاهايتان بالش بگذاريد .
 ( تاب ندهيد ) بدن يا پاهايتان را نچرخانيد 
  برداشتن اجسام از زمين خم نشويد . ازوسايل براي پوشيدن يا

 كمكي دسته بلند استفاده كنيد.

 
 

  
  

به  تمرينات ورزشي  آموزش
 لگن بيماران تحت تعويض مفصل

  آدرس سايت بيمارستان:
www.nekuei.muq.ac.ir  

 
  واحد آموزش


