
رانمفصلتعويض

)يآرتروپالست(

است.ت معروف هم لگن مفصل تعويض به كه است جراحي عمل نوعي ران مفصل عويض
شده خراب كه را بيمار ران مفصل ارتوپد، جراح پزشك ران مفصل تعويض جراحي عمل در

مي مصنوعي يكمفصل آن جاي به و برداشته .گذارداست
ران مفصل شدن خراب علت مفصلشايعترين ساييدگي يا ساييدگيآرتروز است.

انسان همه در ميمفصل ايجاد سن باالرفتن با و متفاوت ضعف و شدت با درها ولي شود
مي بوجود زودتر شرايط از.يدآبعضي عبارتند ران مفصل ساييدگي علل :مهمترين

كورتونمصر- ف
استابولوم- حفره شكل تغيير از(نوعي خاصرهقسمتي لگن استخوانكهاستخوان سر

داده جاي خود درون در را )ران
ران- مفصل مادرزادي رفتگي در
استابولومايمپينجمنت- حفره و ران استخوان سر(بيسر حركت آن در كه ماري

داخل در ران استابولوماستخوان استحفره گير با همراه و نشده انجام راحتي )به
جوشخوردن- استابولومبد هاي شكستگي
مانند- روماتيسم انواع بعضي به روماتوئيدابتال ياآرتريت انكيلوزانو اسپونديليت

مي بيمار به كمكي چه ران ؟كندتعويضمفصل
مي ران مفصل تعويض جراحي ببرد.عمل بين از را لگن ناحيه در ران مفصل درد تواند

بطورهمچنين، را پا كوتاهي و كند مرتفع زيادي حدود تا را ران مفصل حركتي محدوديت
بر زيادي حدود تا يا و مينمايدطرفكامل همچنين جراحي عمل اين را. بيمار لنگش تواند

بخشد بهبود چشمگيري نحو .به

:رانمفصلتعويضعملازبعديهامراقبت

بپرهيزيد.• است نداده اجازه پزشك كه زماني تا شدن پهلو به پهلو از

از• جلـوگيري جهـت و نمائيـد اسـتراحت پشـت بـه خوابيده حالت در عمل از بعد
جـدادررف هـم از بايد را زانوها مفصل، تگي

بـين بالش يك خواب هنگام به و داشت نگه
دهيد. قرار خود پاهاي

گونـه• هـر بايد پانسمان تعويض هنگام در كنيد. خودداري زخم محل شدن آلوده از
دهيد. اطالع پزشك به را عادي غير ترشح و تورم قرمزي،

و• عصـا مثـل حركتي كمك وسايل از استفاده راهبا هنگـام واكـر
كنيد. وارد دستها به را خود وزن حداكثر عصا با رفتن

است.• ممنوع شده عمل سمت به كشيدن دراز

مي6-8مدت• عمل از بعد تـاروز را ران مفصل و60توانيد درجـه

از كنيد.90ماه2-3بعد خم درجه

معـالج• پزشـك طرف از انعقاد ضد داروهاي تجويز صورت در
تما تا كنيد.حتما مصرف را آنها داروها شدن م

بپرهيزيد.• جلو به شدن خم از اجسام برداشتن براي

و• لگن در شديد درد خارجي، و داخلي چرخش اندام، كوتاهي
كـه باشـد پروتـز رفتگـي در بر دليلي است ممكن اندام، در حركت توانايي عدم

نمائيد. مراجعه پزشك به سريعا بايستي

بر• را خود پاهاي نيندازيدهرگز هم .روي



از• بيشتر نبايد نشستن بار طـوالني30هر هـاي مسـافرت از و يابـد ادامـه دقيقـه
بپرهيزيد.

سازيد.• مطلع مصنوعي مفصل داشتن از را پزشكخود حتما جراحي نوع هر از قبل

و• كـالري پـر و پروتئينـي پر غذايي رژيم از يبوست از جلوگيري و زخم التيام براي
وميوه كنيد.سبزيجات مصرف فراوان مايعات و نموده استفاده جات

نرمش،• انجام از كنيد.قبل گرم كمي گرم آب كيسه با را خود لگن

تنيس،• اما هستند خوبي ورزشهاي سواري دوچرخه و بـهشنا كه فوتبال و بدمينتون
نيستند. مناسب كنند مي وارد وزن لگن

هميشه• حتما را داريد.پاهايتان نگه جلو سمت به

نشسته• ايستادهوقتي سرپا يا پاايد رايايد شـده عمـل
دهيد. قرار سالم پاي از جلوتر

باشيد.• داشته سرفه و تنفسعميق

دار• پايـه توالـت از هميشـه بـراي بايـد جراحي از بعد
كن استفاده كهد.ي(فرنگي) طوري بربه نشستن موقع آندر سطح،روي هم زانوها

آن. آز باالتر نه گيرند قرار كهلگن آنجا نشـيمنتوالتاز معمـوال منـازل ثابت هاي
توالت از است بهتر دارند شودپاييني استفاده سيار .هاي
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