
 بیمار محترم لطفا به نکات زیر توجه کامل نمائید :

جراحي انجام شده بر روي شما مي تواند سبب  

 درد در یكي دو روز اول بعد از جراحي شود .

در صورت عدم كاهش درد ، پس از باال نگه  

داشتن عضو از سطح قلب و نیز خوردن مسکن 

 تجویز شده به پزشك خود مراجعه نمایید .

 احتمال تورم در محل جراحي شده وجود دارد ، 

 بنابراین تا چندین روز پس از عمل ، با باال نگه

 داشن عضو عمل شده بطور مكرر ) روزانه چندین

 بار ( از ایجاد و یا پیشرفت آن جلوگیري نمائید .

 اندامي كه عمل جراحي بر روي آ انجام نشده را 

مرتبا ورزش دهید و عضوي كه عمل جراحي بر 

روي انجام گرفته است با مشورت و توصیه پزشك 

خود و با رعایت محدودیت هاي پیشنهاد شده ، 

حركت دهید زیرا اینكار از بروز اختالل در سیستم 

گردش خون و ایجاد لخنه در آن ، به شدت  

 جلوگیري مي نماید .

برنامه پانسمان زخم محل جراحي را مطابق  

 دستور پزشك اجرا كنید .

رژیم غذایي را مطابق با سابقه بیماري ) مانند  

( را رعایت نموده ، … قند خون ، فشار خون و 

رژیم غذایي متعادل با پرویي كافي و وینامي ها ، 

 بتراي

 النیام زخم را در نظر داشنه باشید .

در صورتیكه پزشك به شما محدودیت در حركت  

 

خودداري نمائيد زيرا كلسيم خون را باال برده و خطر تشكيل 

 سنگ كليه را افزايش مي دهد .

 مصرف مايعات را فراموش نكنيد. 

عدد در دقيقه و  011در صورت افزايش ضربان قلب بيش از  

نيز در صورت افزايش و يا نامنظم بودن تنفس به پزشك خود 

 مراجعه نمائيد .

در صورتيكه به ميزان طبيعي ادرار نمي كنيد به پزشك  

 .خود مراجعه نمائيد 

ورزشهاي عضالت مچ و ساق پا را در ساعات بيداري هر  

 يك ساعت يكبار انجام دهيد تا گردش خون را بهبود بخشد .

بيماران پير خصوصا آنهائي كه بدون كمك قادر به حركت  

نيستند در صورت باقي ماندن در بستر به مدت طوالني، شانس 

بروز زخم بستر دارند لذا با تغيير وضعيت دادن هر يك ساعت 

يكبار از بروز اين گونه زخم ها جلوگيري نمائيد . الزم به 

توضيح است كه سوء تغذيه نيز به ايجاد اين نوع زخم ها كمك 

 .مي كند 

با رعايت بهداشت پوست، خصوصا در نواحي تحت فشار )  

باسن ، پاشنه پا ، كتف ، پشت سر و  ( از ايجاد شكنندگي 

پوست جلوگيري نمائيد . اين كار را با تغيير وضعيت دادن به 

بيمار، تشويق به حركت دادن توسط خود بيمار(با رعايت 

محدوديت هاي پيشنهادي از سوي پزشك) شستشو و خشك 

 كردن و سپس استفاده از نرم كننده ها قابل اجرا مي باشند.

بيماران بعد از عمل جراحي ارتوپدي معموال از حركت 

مي ترسند . ليكن بيماران بايد بدانند كه حركت در 

محدوده توصيه شده از سوي پزشك براي آنان بسيار 

مفيد است . لذا حركت توسط خود بيمار و يا با كمك 

 همراهان وي بايستي جدي گرفته شود .

خوب شدن زخم محل جراحي و از بين رفتن التهاب   

دليل بر جوش خوردن استخوان نيست . زيرا استخوان 

به مدت طوالني تري براي جوش خوردن نياز دارد . ثانيا 

وسائل بكار گرفته شده در عمل جراحي شما بگونه اي 

طراحي نشده اند كه بتوانند وزن بدن شما ) پس از 

اعمال جراحي بر روي پا ( و يا وزن اجسام سنگين ) 

پس از اعمال جراحي بر روي دست و يا پا ( را تحمل 

نمايند . بنابراين در صورت فشار زياد ممكن است خم 

شوند، شل شوند و يا بشكنند لذا از فشار آوردن بيش 

از حد بر روي اندام عمل شده تا جوش خوردن كامل 

استخوان كه متعاقبا از سوي پزشك ) در درمانگاه ( به 

 شما ابالغ مي گردد خودداري فرمائيد .

برنامه فيزيوتراپي تجويز شده از سوي پززشزك را           

 جدي بگيريد .

شما بايستي به مرور زمان و زير نظر پزشك مربوطزه      

فعاليت هاي خود را در محدوديتهاي پيشنهادي از سزر          

بگيريد و هيچگاه با از بين رفتن درد محزدوديزتزهزاي             

 پيشنهادي را بيهوده تلقي نكنيد.

 

  

 بيمار محترم لطفا به نكات زير توجه كامل نمائيد :

جراحي انجام شده بر روي شما مي تواند سبب درد در  

 يكي دو روز اول بعد از جراحي شود .

در صورت عدم كاهش درد ، پس از باال نگه داشتن عضو  

از سطح قلب و نيز خوردن مسكن تجويز شده به پزشك 

 خود مراجعه نماييد .

 احتمال تورم در محل جراحي شده وجود دارد ، 

بنابراين تا چندين روز پس از عمل ، با باال نگه داشن عضو 

عمل شده بطور مكرر ) روزانه چندين بار ( از ايجاد و يا 

 پيشرفت آن جلوگيري نمائيد .

 اندامي كه عمل جراحي بر روي آ انجام نشده را 

مرتبا ورزش دهيد و عضوي كه عمل جراحي بر روي انجام 

گرفته است با مشورت و توصيه پزشك خود و با رعايت 

محدوديت هاي پيشنهاد شده ، حركت دهيد زيرا اينكار از 

بروز اختالل در سيستم گردش خون و ايجاد لخنه در آن ، 

 به شدت  جلوگيري مي نمايد .

برنامه پانسمان زخم محل جراحي را مطابق دستور  

 پزشك اجرا كنيد .

رژيم غذايي را مطابق با سابقه بيماري ) مانند قند خون ،  

( را رعايت نموده ، رژيم غذايي متعادل با … فشار خون و 

پروتئين كافي و ويتامين ها ، براي التيام زخم را در نظر 



به راهنمائي هاي افرادي كه در اين فن تزخزصز                

 ندارند توجه نكنيد .

از دست داد عضوي از بد و يا ايجاد محزدوديزت در                

 قسمتي از بدن نبايد اعنماد به نفس شما را كاهش دهد .

سعي كنيدتا مدتي پس از عمل نفس هاي عميق تزر              

كشيده و سرفه نماييد زيرا اينكار موجب مي گردد كه از           

 بروز مشكالت تنفسي در شما جلوگيري شود.

سعي كنيد جهت جلوگيري از احتباس ادراري پزس           

ساعت يكبار خود را به ادرار كزردن          4الي    3از عمل هر    

 وادار نماييد . 

عفونت يكي از خطرات جدي پس از هر گونه عمل مي           

باشد لذا در صورت بروز هر يك از عالئم زير به پزشزك             

 خود مراجعه نماييد :

 لرز -تب  

 قرمزي ، حساسيت و تورم در ناحيه عمل 

 تعريق شديد 

 افزايش ضربا قلب 

 بي قراري ، تحريك پذيري 

 حركت توام با درد 

 

داروهاي تجويز شده از سوي پزشك را به درسنزي و بزا         

 رعايت برنامه پيشنهادي مصرف نمائيد . 

 

به اوقات پيشنهادي جهت معاينه مجدد در درمانگاه توجه           

 كامل نمائيد . 
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