الفهـــــــرس
املُقدمة _______________________________________
بــرانمج الرعايـــة الصح ّية الشا ِمةل ____________________________
ُمنسق الرعاية املُتخصصـــة
درس التوعية الصحية قبل جِ راحة الاستبدال الاك ِمل ملفصل الركبة أو الورك
ُ
نظرة عامة عن االاستبدال الاك ِمل ملفصل الركبة _______________________
نظرة عامة عن الاستبدال الاك ِمل ملفصل الورك ______________________
الاستتدداد للجِ راحة __________________________________
ممارسة الرايضة
النظام الغذايئ والتغذية
التدخني واملرشوابت الكحولية
السكري
ارشادات حول مرض ُ
الدوية
الرتتيبات املزنلية اليت ُتقق سمامة املري
التجهزيات التماؤمية أو التجهزيات الطبية امل ُ ّدينة عىل احلركة
قبل ا ِجلراحة _____________________________________
قوامئ املهام اليت جيب عىل املري اكاملها قبل ا ِجلراحة
الفحوصات اخملتربية قبل اجراء ا ِجلراحة
يف اليوم اذلي يست ُبق اجراء ا ِجلراحة _____________________________
يف يوم اجراء ا ِجلراحة ___________________________________
التخدير
مكوث املري يف املشفى _________________________________
الشفاء واعادة التأهيل
اجراءات احرتازية بدد جِ راحة الاستبدال الاك ِمل للمفصل
خروج املري من املشفى _________________________________
التدلاميت املزنلية _____________________________________
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الشدور ابلمل والتوعُك
الدناية مبوضع ُجرح الدملية
الامثن وأربدني ساعة ا ُلوىل يف املزنل بدد ا ِجلراحة
السابيع الست ا ُلوىل يف املزنل
ِمن الستبوع السا ِدس اىل الثاين عرش يف املزنل
الدودة اىل الدمل
ُمراجدة الطبيب بدد مرور ثماثة أشهر عىل اجراء ا ِجلراحة
ُمراجدة الطبيب بدد مرور ستتة أشهُر عىل اجراء ا ِجلراحة واملُراجدات الطبيبة املُستتقبلية
املُضاعفات املُحمتةل ___________________________________ 03
جلطات ادلم
الالهتاابت
ممارسة الامترين الرايضية يف املزنل ______________________________ 01

املُـــقدمــــــــــــــــة
ُشكر ًا عىل اختيارك لكيفماند لكينيك لجراء جِ راحة الاستبدال الاك ِمل ملفصل الورك أو الركبة ،اذ يُنفذها أكرث الفرق الطبية
ختصص ًا يف جراحة الدظام عىل ُمستتوى الولايت املُتحدة الامريكية.
ُ
ويف ّ
لك عام ينف ُّذ اطباؤان اجلراحني الف الدمليات ا ِجلراحية لستبدال املفا ِصل ،فض ًما عن استتحداهثم الدديد من التقنيات
والاساليب اجلديدة امل ُتبدة حالي ًا يف مجيع أحناء الدامل مل ُداجلة ُمختلف ِ
مشالك الدظام دلى املرىض.
ومن منطلق تقيق أفضل النتاجئ عند اجراء جِ راحة استبدال املفصل مت اعداد هذا ادلليل الصحي لي ُكن ُكراس املري
اخلاص اذلي يُزوده مبدلومات هامة يدخُل يف ُمجلهتا املواضيع التالية:
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•

كيفية الاستتدداد للجِ راحة املُقبِةل.

•

توقدات املري قبل وأثناء وبدد ا ِجلراحة ،وكذكل توقداته أثناء فرتة مكوثه يف املشفى.

•

تطلُدات املري وما عليه ِفدهل يف املزنل ل ُيواصل امل ُدافاة والشفاء بنجِ اح.

برانمــج الرعايـــة الصحية الشــا ِمةل
تُقدم مؤسسة لكيفماند لكينيك برانمج الرعاية الصحية الشا ِمةل مكهنج فريد من شأنه تضري ورعاية املري اذلي يكون بصدد
اخلضوع جلراحة الاستبدال الاكمل ملفصل ُالركبة أو الورك .ويتبىن برانمح الرعاية الصحية الشا ِمةل اسلوب الدمل امجلاعي بني
أعضاء فريقه املؤلف من الطبيب اجلراح وفريق الرعاية الصحية و ُمنسق الرعاية املتخصصة واملري أيض ًا.
وقد مت اعامتد برانمج الرعاية الصحية الشا ِمةل يف مجيع مشايف لكيفماند لكينيك للدناية مب ُدظم املرىض اذلين خضدوا جلراحة
استبدال املفصل ،اذ ا ّن اشرتاك املري بنشاط يف برانمج رعايته الصحية هل الثر يف تقيق أفضل النتاجئ والفوائد ،مهنا ما
ييل:
•
•
•

ِقرص فرتة مكوثه يف املشفى.
تضاؤل نستبة احامتل اصابته ابللهتاابت.
ِقرص فرتة النقاهة واملُدافاة ،مما يضمن عودة املري املُبكرة اىل ممارسة أنشطته احلياتية املُدتادة.

ما يه ألية معل برانمج الرعاية الصحية الشا ِمةل؟
يدمد الطبيب اجلراح وفريق الرعاية الصحية اىل تقيمي حاجات املري اخلاصة وتلبيهتا ووضع ُخطة الرعاية الصحية املُصممة
للمري مبا يتمامئ مع تكل احلاجات.
ويدمل ُمنسق الرعاية املُتخصصة مع املري ملُساعدته عىل ُ
التحُض والاستتدداد للجِ راحة ،والتأ ُكد من ِاكامتل خُطة الرعاية
الصحية اخلاصة به ،فض ًما عن مساعدته يف اجراءات اخلروج من املشفى و ُمتابدة الرعاية الصحية امل ُستتقبلية ان اكن ذكل
رضور ًاي .ويُمكن للمري وعائلته التصال مب ُنسق الرعاية املُتخصصة قبل وأثناء وبدد اجلراحة ،وكذكل أثناء فرتة املكوث يف
املشفى ،كام يقوم ُمنسق الرعاية املتخصصة ابلتصال ابملري قبل اجراء اجلراحة.
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درس التوعية الصحية قبل ِجراحة الاستبدال الاك ِمل ملفصل الركبة أو الورك
يُستهتل برانمج الرعاية الصحية الشا ِمةل بدرس لتمنية الوعي الصحي للمري وللشخاص اذلين تقع علهيم مسؤولية ُمساعدته
فرتيت الاستتدداد للجِ راحة والنقاهة.
أثناء ّ
ذلا يُلزم املري حبضور هذا ادلرس التثقيفي قبل اجراء اجلراحة ،كام يُرىج منه قراءة هذا ادلليل الصحي اخلاص ِبراحة
الاستبدال الاكمل ملفصل الركبة أو الورك قبل أن حيُض ادلرس املذكور ،وأن جيلبه مده اىل الصف.
ويف الصف يتلقى املري مدلومات ُمفيدة عن ا ِجلراحة وعن طور املُدافاة والشفاء ،وتتاح هل فُرصة توجيه الستئةل.
ويف اجليب المايم لهذا ادلليل جي ُّد املري جدو ًل مبواعيد ادلروس اخلاصة براحة الاستبدال الاك ِمل ِلمفصل الركبة أو
الورك ،كام يُمكن للمري تص ُفح رابط املوقع الليكرتوين التايل.www.clevelandclinic.org/jointclass:

نظرة عــامة عن الاستبدال الاك ِمل ملفصل ا ُلركبة
يُدد مفصل الركبة يف الساق من أكرب املفاصل يف جسم الانسان ،اذ يُتيح ثين الساق وم ِدها ابستتقامة نظر ًا لنه
مفصل ُمتحرك .ويقع مفصل ُالركبة يف نقطة التقاء عظم الفخذ (الدظم الفخذي) وعظم الساق الكرب(عظم القصبة)،
وتُغطي منطقة التقاء هذين الدظمني الرضفة (صابونة الركبة).
عند اجراء جراحة الاستبدال الاكمل ملفصل الركبة يمت ازاةل اجلُزء
التالف مهنا ويوضع ماكنه بديل اصطناعي .وتُصنع البدائل
الاصطناعية من مواد عديدة ،مهنا الفولذ غري القابل للصدأ
والتيتانيوم والكروم والكوابلت أو البوليثيلني ،كام يُمكن استتخدام
امسنت الدظام (ملىلء احلزي بني املفصل وسطح الدظم ادلاخيل)
أثناء تقومي الدظم.
ويتباين اختيار البديل الاصطناعي من خشص لخر واستناد ًا اىل
عوامل ُمدينة يدخل يف ُمجلهتا معر املري ومستتوى نشاطه ونوع
جسمه وجحم وقوة عظمه وانسجته .ويتار الطبيب اجلراح البديل
الاصطناعي اذلي يتمامئ بشلك كبري مع حاجات املري ومنط
حياته.

6

وعند اجراء جِ راحة الاستبدال الاك ِمل ملفصل الركبة يمت ازاةل ُجزء ضئيل نسبي ًا من هناية عظم الفخذ والطرف الدلوي لدظم
السفيل للرضفة ،فين ُتج عن ذكل تكوين أ ُ
سطح عظمية تسمح بمتوضع البديل الاصطناعي فوقها مبواءمة .وتُرتك
الساق واجلزء ُ
ُمدظم الربطة والواتر الرئيستية يف ُالركبة مباكهنا حىت تسمح ل ُلركبة ابلنثناء واملد ابستتقامة فامي تبقى ُمستتقرة مباكهنا من جانب
لخر و ِمن المام اىل اخللف.

نظرة عامة عن الاستبدال الاكمل ملفصل الورك
ي ُسا ِعد مفصل الورك عىل تقيق توازن الانسان ودمع وزنه أثناء مجيع تراكته .ينهتيي الطرف العىل لدظم الساق(الفخذ)
دور ي ُسمى رأس ُ
كون مفصل الورك.
الدظم ال ُفخذي ،اذلي يمتركز يف جتويف احلوض املُس َّمى التجويف احلقي ل ُي ّ ِ
برأس ُم َّ
مواقع الجزاء البديةل يف الورك

الجزاء البديةل املستتخدمة يف جِ راحة الاستبدال الاك ِمل ملفصل
الورك

© Copyright 1995-2015 The Cleveland Clinic Foundation. All rights reserved

وعند اجراء جِ راحة الاستبدال الاك ِمل ملفصل الورك يمت ازاةل اجلُزء التالف من الورك وتُثبت ماكنه البدائل الاصطناعية
اليت تُسمى الجزاء البديةل .ويتار الطبيب اجلراح الجزاء البديةل اليت تُمامئ املري بشلك كبري استناد ًا اىل معره ومستتوى
نشاطه ونوع بنيته اجلسدية.
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الاستتدداد ل ِلجراحة
ممارسة الرايضة
تُفيد ُمامرسة الرايضة حىت اليوم اذلي يست ُبق اجراء ا ِجلراحة يف تقوية املري وتدزيز ت ُمهل وجمال احلركة دليه،وهذا ابلتايل
ي ُساعد عىل جناح ا ِجلراحة والشفاء بددها .وعىل املري التحدُ ث اىل الطبيب اجلراح بشأن احالته اىل أخصايئ الدماج
الطبيدي ان اكن حباجة اىل من يُساعده يف وضع برانمج راييض خاص به .اضافة اىل ذكل يُرىج من املري الاطماع عىل
فقرة الامترين الرايضية يف هناية هذا ادلليل الصحي.

ملاذا تُدد الامترين الرايضية ذات أمهية كبرية لشفاء املري ؟
ملفصيل الورك أو ُالركبة من معلية شفاء املري .
• تُدزز الامترين الرايضية املُقويًّة
ّ
• تُسا ِعد الامترين الرايضية اليت تقوية القسم العىل جلسم املري يف تقليل المل الدضيل والشدور ابلوهن الناجِ م عن
استتخدام املشاية أو ال ُداكز أو الدصا وغريها من املُدينات احلركية.
• يزيد امليش أو الرايضة املائية من قُدرة املري عىل التح ُّمل وتزيد من مرونة وقوة جسمه بشلك عام.

الامترين الرايضية اليت تُدزز دوران ادلم يف اجلسم
لتورم
رمغ أن التورم أمر ًا طبيدي ًا بدد اجلراحة ال أ َّن ممارسة الرايضة تُدزز ِمن دوران ادلم يف اجلسم ،وهبذا تدّ ِمن ا ُ
وامل ُضاعفات اخلطرية ا ُلخرى مثل جتلُط ادلم .وعىل املري قراءة فقرة الدماج الطبيدي اليت سريد ذكرها لحق ًا ليتدمل ويُمل
ابلامترين الرايضية قبل أن يضع للجِ راحة وليسهُل عليه ممارستهتا بددها.

النظام الغذايئ والتغذية
يُدزز تناول الطدام الصحي والتغذية الصحيحة قبل ا ِجلراحة ِمن الشفاء بددها .وتشمل بد النصاحئ املُقدمة للمري ما ييل:
• رشب الكثري من السوائل للحدّ من الصابة ابجلفاف.
• تناول الكثري من اللياف للوقاية ِمن المساك اذلي ينجم عن أخذ الدوية امل ُسكنة للمل يف اغلب الحيان.
وتشمل الطدمة الغنية ابللياف اذلرة والبازلء والفاصوليا والافواكدو واملدكرونة املُددَّ ة من القمح غري املُكرر
(بنية اللون) وأنواع اخلُرب والقرانبيط الخُض (الربولكي) والل ّوز.
لون
• تناول الطدمة الغنية ابحلديد ،ومهنا اللحوم امحلراء اخلالية من ادلهون واخلُُضوات اليت تكون أوراقها ذات ّ
أخُض دا ِكن والزبيب والجاص(الربقوق).
• تناول الطدمة الغنية بفيتامني ســــي ملُساعدة اجلسم عىل امتصاص احلديد ،وتتضمن الطدمة الغنية بفيتامني ســي
الربتقال والشامم والطامطم.
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• احلرص عىل تناول الطدمة الغنية مبا يكفي من الاكلستيوم ،ذكل لنه رضوري لصحة الدظام وقوهتا .و ِمن الطدمة
الغنية ابلاكلستيوم احلليب واجلنب واللنب الرائب (الروب) واخلُضوات ذات اللون الخُض ادلاكن وحبيات الفطار
املُدززة ابلدنارص املُغذية.
تبطى ُمجةل التأثريات
وعىل املري أن يتناول وجبات طدام خفيفة ،وخاصة يف اليوم اذلي يست ُبق اجراء ا ِجلراحة ،اذ قد ْ
ِ
النامجة عن التخدير والادوية من الفدالية الوظيفية للمداء ،المر اذلي قد ي ُسبب اصابته ابلمساك بدد ا ِجلراحة.

التدخني واملرشوابت الكحولية
التدخني :اضاف ًة اىل ِ
املشالك التن ُفستية يُؤدي التدخني اىل زايدة خما ِطر الصابة ابملُضاعفات الصحية وابطاء تدايف املري
وشفائه ،كام أنه يزيد من خماطر الصابة ابللهتاابت وجتلط ادلم بدد ا ِجلراحةِ .ذلا يُنصح املري املُدخن ابلقماع عن
التدخني ،حىت وان قام بذكل قبل ا ِجلراحة بأسابيع.
ويُقدم برانمج التدالُج من التبغ التابع ملؤسسة لكيفماند لكينيك الدديد من ُالطرق ملُساعدة الاشخاص الراغبني يف الاقماع
عن التدخني .وللمزيد من املدلومات وملدرفة عناوين مراكز التدالُج من التبغ يُرىج التصال عىل الرمق ، (216)00888844
ويُرىج من املري التذ ُكر بأن التدخني ممنوع مند ًا اب ًات يف مجيع مشا ى لكيفماند لكينك.
قديم الرعاية الطبية فامي ُيص استهتماك املرشوابت الكحولية ُمهامً قبل اجراء
املرشوابت الكحولية :تُد ّد رصاحة املري مع ُم ّ
ا ِجلراحة ،اذ يرتتب عىل املري اخبار الطبيب عن مكية املرشوابت الكحولية اليت يستهتلكها يف اليوم الواحد أو خمال
الاستبوع ،لن هذه املدلومات تسا ِعد يف تديد ما اذا اكن املري م ُدرض ًا ملشالك الارتاكس أو أي ِ
مشالك ُأخرى ِانمجة عن
ُرشب الكحوليات حبيث يُمكن أن تؤثر عىل سريورة الشفاء بدد ا ِجلراحة.
ابلُسعة والسمامة املمكنتني.
ان من واجب الفريق الطيب ُمساعدة املري عىل الاستتدداد للجراحة وامل ُدافاة بد ِدها ُ

السكري وضبط ُمستتوى الغلوكوز يف ادلم
ارشادات حول أدوية ُ
يُدد ضبط ُمستتوى الغلوكوز يف ادلم ُمهامً يف مجيع احلالت ،ال أنه يُصبح غاي ًة يف المهية قبل اجراء ا ِجلراحة ،اذ يُمكن أن
يسا ِعد ضبط ُمستتوى الغلوكوز يف ادلم قبل اجلراحة عىل تقليل خما ِطر اصابة املري مبشالك ُأخرى بددها اكللهتاابت وغريها
ِمن املُضاعفات .وقد تؤثر ا ِجلراحة عىل ضبط مستتوى الغلوكوز يف ادلم بدد ِة ُطرقّّ ،مك يُمكن أن يؤدي الهجاد النفيس اذلي
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يش ُدر به املري قبل ا ِجلراح ِة وبددها اىل أن يفرز جسمه هرموانت يُمكهنا أن تُزيد من صدوية تقيق هذا الضبط .ويُمكن
أن تؤثر ا ِجلراحة أيض ًا عىل النظام الغذايئ الدادي اذلي يتبده املري  ،وقد تُغ ّري روتينه املُدتاد لخذ الادوية .ويمت ضبط
السكري دلى املري يف مجيع مرا ِحل اجلراحة ،بل من حني املُراجدة ادلقيقة واجراء الفحوصات الطبية املطلوبة قبل اجلراحة
ُ
وحىت أثناء الفرتة اليت تيل اجراؤها.

الدويـــــــة
ُختفف بد الادوية من دم املري وتُزيد بذكل من خطر اصابته بزنف ادلم بدد ا ِجلراحة ،أو أهنا تؤثر عىل سريورة الشفاء.
ِذلا قد يكون من الُضوري التوقف عن أخذ هذه الدوية قبل ا ِجلراحة ،وعىل املري أن يستتفُس من الطبيب اجلراح عن
وقت التوقف عن أخذ الادوية التالية:
الدوية اليت توي عىل الاسربين و ُمضادات الارجية والالهتاب مثل الايبوبروفني ،ومن اسامئه التجارية املوترن[

®]Motrin

والادفل[®  ]Advilوالنابروكسني ،وامسه التجاري اليف[® [Aleveوخمففات ادلم مثل الوارفرين ،وامسه التجاري الكوميدين
[® [Coumadinأو أدوية الهتاب املفاصل .ونظر ًا لتأثري الدوية امل ُخففة لدلم عىل كفاءة ُ
خترث ادلم ونزف ادلم دلى املري
تُستتدرض هذه الدوية مع املري ابلضاف ًة اىل مجيع أدويته ا ُلخرى ا ّما أثناء املُراجدة الطبية اليت تست ُبق دخوهل اىل املشفى
للخضوع للجِ راحة أو يقوم الفريق اجلرايح بذكل بدد دخول املري اىل املشفى .ويف حال اكن دلى املري استتفسار ًا عن
أ ّي من هذه الدوية عليه التصال مبكتب الطبيب اجلراح.

الرتتيبات املزنلية اليت ُتقق سمامة املري
ا ّن اعداد املزنل مبا يمامئ حاةل املري قبل اخلضوع للجراحة ي ُساعد عىل تقيق سمامته وي ُسهِل حياته ويُدينه عىل املُدافاة
والشفاء .وتُفيد لحئة املقرتحات التالية يف اعداد املزنل لتحقيق ذكل الغرض:
طريقة التن ُقل يف املزنل
عىل املري ابداد الدقبات والدوائق عن مسار تن ُقهل يف املزنل ،مثل ب ُُسط الزينة والتوصيمات الكهرابئية ومساند القدمني،
بتداء ِمن غُرفة النوم وحىت امحلام واملطبخ ،ليسهل عىل املري التن ُقل يف
حبيث يُ ّ ِ
كون ممر وستيع ل حيتوي عىل املُدرقمات ا ً
هذه الاحناء ُمستتدين ًا ابملشايّة أو ال ُداكز.
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ا َمحلــــام
عىل املري أن يسأل أخصايئ تسني قُدرة اجلسم الوظيفية عن كيفية تكييف وتدديل امحلام ل ُيمامئ حاجاته أثناء فرتة امل ُدافاة.
ومن املُرحج أن حيتاج املري اىل مقدد مرحاض عال أو ِمقددة الُسير وكريس الاستتحامم .ويُمكن قراءة املزيد عن كيفية
اعداد امحلام يف فقرة التجهزيات التماؤمية والتجهزيات الطبية املدينة عىل احلركة.
اجللـــــوس
عىل املري اجللوس عىل كريس يُتيح خف ُركبتيه تت ُمستتوى الورك ،وعىل املري أن يتار ُكريس ُم َّزود مبستن ِد ظهر
ستتو ومسا ِند اذلراعني .وقد يفي أحد كرايس مائدة الطدام ابلغرض ان مل ي ُكن دلى املري غريها ،عىل أن يضيف الهيا لبادة
رغَويِّة أو بطانية مطوية لرفع مستتوى جسمه عن ُمستتوى ال ُكريس عند احلاجة .لكن عىل املري جت ُنب اجللوس عىل وسادة
انمعة وعىل الكرايس ادلوارة أو تكل القابةل لماماةل.
الطفال واحليواانت املزنلية
قد يكون الطفال واحليواانت املزنلية خطر ًا ُيُ دد سمامة املري  ،فقد تستتدعي احلاجة اىل تدلمي الطفال الصغار كيفية
التفاعُل مع املري ُبطرق تضمن سمامته .واذا اكن دلى املري حيواانت مزنلية عليه أن يُبقهيا يف ماكن أخر يف املزنل بدد
عودته اىل مزنهل.
سهوةل الوصول اىل اللوازم
عىل املري أن يتجنب ثين ومدّ جسمه ُمحاو ًل الوصول اىل ادوات ُمدينة .فدليه ابقاء لوازمه اليت يستتخدهما بتكرار مضن
نطاق ُمحدد حييث يسهل بلوغهِا،وخاص ًة لوازم املطبخ وامحلام وغُرفة النوم اكلدوية والطدام والهاتف .ومن امل ُفضل أن حيمل
املري هاتف جوال أو هاتف املزنل الماسليك طوال الوقت أثناء فرتة الشفاء.
ِارتقاء السمامل (صدود ادلرج)
يُمكن للمري صدود السمامل دون ُمسا ِعد ان اكن مبقدوره القيام بذكل ،و ُرمبا حيتاج اىل ُمساعدة عند خروجه من املشفى
السمل (ادلرج) أو التأ ُكد من متانهتا
ويف أوئل فرتة عودته اىل املزنلِ .ذلا يُمكن أن يأخذ املري بدني الاعتبار وضع َمقاب ُ
السمل يف مزنهل ُمزود ًا هبذه املقاب أص ًما.
يف حال اكن ُ
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غسل املمابس والتنظيف
عىل املري أن ّجيد من يُدينَه عىل التنظيف وغسل املمابس ،وعليه أن ُيصص قبل ا ِجلراحة ممابس نظيفة تكفي لبضدة
أسابيع بددها.
الربيد
عىل املري أن يُرتب مع أحد الشخاص ليجلب هل رسائهل الربيدية ،أو أن يضع الرسائل أو الطرود يف قيد احلفظ حلني
تدافيه ،وهذا ينطبق أيض ًا عىل ُالصحف اليت تُرسل اىل مزنل املري .
وجبات الطدام
عىل املري أن يُرتب مع أحد الشخاص ليجلُب هل وجبات الطدام والغذية القابةل للتلف مثل احلليب والسلطات والفواكه
واخلُضوات ،وجتميد وجبات الدشاء املُد َّدة ُمستبق ًا وختزين مكيات من الطدمة غري القابةل للتلف ،كتكل املُدلبة واملُصندقة
واملُجمدة ،قبل ا ِجلراحة ليتستىن هل تضري وجبات الطدام بدد ا ِجلراحة بسهوةل.
قيادة الستيارة
عىل املري أن يُرتب مع أحد الشخاص ل ُيقهل اىل مواعيده الطبية بدد ا ِجلراحة ،وعليه الامتناع عن قيادة الستيارة حىت
يسمح الطبيب اجلراح ابستتئناف ذكل ،حيث ل يُمكن هل أن يقود ستيارته عىل الطماق اذا اكن يأخذ ُمسكنات المل
املنومةِ .ذلا عىل املري الامتناع عن قيادة ستيارته حىت يستتديد جماهل احلري وقوته وجيتاز فرتة الارتاكس اليت تول دون
ّ
ستياقته الستيارة بأمان وسمامة.

التجهزيات التماؤمية أو التجهزيات الطبية املُدينَة عىل احلركة
يشتيع استتخدام املُدينات احلركية الدادية مثل املشّ اية وال ُداكز والدصا بني مجيع املرىض خمال طور الشفاء بدد جِ راحة
الاستبدال الاكمل لل ِمفصلِ ،ذلا يُنصح املري ابلتصال برشكة التأمني الصحي ليدرف اخلدمات اليت تُغطي خُطة التأمني
الصحي ُلكفهتا.
وقد يكون اللجوء اىل استتخدام مقدد املرحاض الدايل أو ِمقددة جانب الُسيررضور ًاي للمري اذلي خضع ِجلراحة
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الاستبدال الاك ِمل ملفصل الورك وذكل تقيق ًا لسمامته ،اذ يزيد ِِك اخليارين من ِارتفاع املرحاض ،فض ًما عن كون ِمقددة
جانب الُسير ُمزودة بأذرع تسمح عاد ًة بتثبيهتا مبارش ًة عىل مرحاض امحلام يف املزنل .اضاف ًة اىل ذكل يُمكن أن تكون ممامئة
لماستتخدام عند الاستتحامم ابملرشة (ادلو)).
وفامي ييل لحئة ابللو ِازم املقرتحة لتسهيل حياة املري وضامن سمامته ،ويُمكن الدثور عىل أغلهبا يف حممات التجهزيات الطبية
أو احدى الصيدليات أو حممات الغراض املزنلية أو احملمات اخلريية (حممات البيع بأسدار ُمخ ّفضة) .وينبغي رشاء مجيع هذه
الدوات قبل ا ِجلراحة ،ويُنصح املري ابلتحدُ ث عن احتياجاته اخلاصة مع أخصايئ الدماج الطبيدي أو أخصايئ تسني قُدرة
اجلسم الوظيفية قبل أن يقوم ابلرشاء.

املُدينات الشخصية
• املشّ اية،عىل أن يكون عُرض جعماهتا  5بوصة ( 11.7ستينمترت) ،وأل تكون من نوع الوليرتزأو املش ّاية املُزودة مبِقدد
• الدصا
• امللتقط أو املتلقف
• الداككزي
• هجزية (أداة) امل ُساعدة عىل ارتداء اجلوارب
ويه ُمزودة مبقب طويل ي ُسهل مسكها ابليد
• هجزية تسهيل وضع القدم يف احلذاءّ ،
• أربطة حذاء ِمطواعة (قابةل للمتدد)

يف امحلام
• مقدد مرحاض عال.
• را ِفدة مقدد املرحاض.
• كريس لماستتخدام عند الاستتحامم ابملرشة(ادلو)).
• قضيب للمسك ابليد عند الاستتحامم ابملرشة أو يف مغطس امحلام.
• مرشة استتحامم (ادلو)) محموةل ابليد.
• اسفنجة اغتسال مثبتة عىل مقب طويل.
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قبــــــل ا ِجلـــــــــراحة
قوامئ املهام اليت جيب عىل املري اكاملها قبل اجلراحة
ت ُسا ِعد قوامئ املهام التالية يف ارشاد املري واعداده للجِ راحة والشفاء بددها ،اذ ان الاستتدداد ادلقيق للجراحة يُدزز فُرص
الشفاء واملُدافاة دون اصابة املري ابملُضاعفات.

مــا يُمكَّــل قبل ا ِجلراحة

 التحقق من رشكة التأمني الصحي خبصوص تغطية ُلكفة ا ِجلراحة.
 حضور ادلرس اخلاص بتمنية الوعي الصحي حول جراحة الاستبدال الاك ِمل لل ِمفصل.
 استتمام جدول مواعيد الفحوصات اليت ُجترى قبل دخول املري اىل املشفى لجراء اجلراحة .ويف حال مل يستتمل
املري جدول املواعيد قبل ا ِجلراحة ابستبوعني عليه التصال مبكتب تديد مواعيد الدمليات اجلراحية.
 اكامل مجيع الفحوصات اخملتربية اليت أوىص هبا مكتب الطبيب اجلراح.
 التصال مبُنسق الرعاية املُتخصصة اذا اكن للمري أي استتفسارات أو خماوف حول ا ِجلراحة.
 التحدث مع ُمنسق الرعاية املُتخصصة أو الطبيب اجلراح عن خيارات اخلروج من املشفى.
 اكامل وصية الحياء أو توكيل الرعاية الصحية ي ت َُدرج مع الواثئق ا ُلخرى يف ملف املري .
 عدم ازاةل الشدر عن الساقني قبل ا ِجلراحة بــ  0أايم.
 الرتتيب مع خشص ُمدني ل ُي ِق َّل املري اىل مزنهل عندما ي ُس َم َح هل مبُغادرة املشفى بدد ا ِجلراحة.
 الرتتيب مع خشص ُمدني ل ُي ِق ّل املري اىل مواعيد مراجداته الطبية ُمستتقب ًما.

مــا ُحي ِّسن ِصة املري قبل ا ِجلراحة

 الاقماع عن التدخني لتدزيز الشفاء واحلد من خطر الصابة ابللهتاابت بدد ا ِجلراحة.
ُ مراجدة طبيب الاستنان للدناية بميع مشالك الاستنان قبل ا ِجلراحة.
 تلقي لُقاح الانفلونزا يف حال اكن الجراء يف مومس تف ّشتهيا بني شهري ترشين الول وأذار.
 تناول أطدمة خفيفة يف الاستبوع اذلي يستبق اجراء ا ِجلراحة لتقليل خطر الصابة ابلمساك ،وكذكل الاكثار من
ُرشب السوائل وتناول اللياف يف الطدام.
السكري ،يف حال اكن املري ُمصا ًاب به ،والتأ ُكد من ضبط ُمستتواه يف ادلم.
 حفص ُ

مــا جيلب ُه املري مده اىل املشفى
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قامئة تُدون فهيا الدوية واملُمكمات الغذائية احلالية ،مع التأشري عىل الادوية اليت مت التوقف عهنا.
ممابس نوم ُمرحية أو ثوب نو ّم قصري ورداء قصري حسب رغبة املري .
ممابس داخلية.
رساويل ُمرحية وممابس للرتي ُّ وبلوزات مزنلية ومقصان.


















ندل مزنيل ّ
(خف) ُم َّزود ب ُقفي وقا ِعدة مطاطية ،أو حذاء ُمخصصة للميش ُت ََك بماصقة الفاليكرو أو أربطة مطاطية.
جوارب
ُمستتلزمات النظافة الشخصية مثل فر) ومدجون الستنان و ُمطهر طقم الستنان أو قدح تنظيف طقم الستنان
و ُمزيل الدرق وماكينة احلماقة الكهرابئية أو اليدوية وكرمي احلماقة ومشط الشدر ،مع الامتناع عن استتخدام
البودرة.
نظارات الديون.
املُدينات السمدية والبطارايت.
هجاز منفّسة الهواء املستمتر بدد ضبط اعداداته (هجاز فتح املمرات التنفستية) وكذكل جلب الصامم الانبويب
يوصل به.
الشلك اذلي َّ
الهاتف اجلوال أو بطاقات التصال الهاتفي.
ُرخصة قيادة الستيارة أو هوية الحوال املدنية املُدززة بصورة املري الشخصية وبطاقة التأمني الصحي وبطاقة
املديكري أو املديكيد.
نُسخة من التدلاميت اليت يضدها املري قبل ا ِجلراحة ويُل َجأ الهيا يف حال عدم قدرته عىل اختاذ القرار فامي يتدلق
بصحته.
أرقام الهواتف امل ُهمة ،مثل رمق هاتف الشخص اذلي يوصل املري اىل مزنهل.
الدوات امل ُدينة اليت ُتمل ابليد ويرغب املري بلهبا مده ،مثل امللتقط وأداة ارتداء اجلوارب وأداة وضع القدم يف
داخل الحذية (ويه ُم ّزودة مبقب يدّ طويل ي ُسهِّل ادخال احلذاء).
هذا ادلليل الصحي ليتستىن للمري ُمراجدة هذه الفقرات مع فريق الرعاية الصحية.
عدم جلب املشّ اية ،ذكل لن الشخص اذلي يُ ِقّل املري اىل مزنهل جيلب املشّ اية يف يوم اخلروج من املشفى.
عدم جلب املقتنيات المثينة ،وعدم وضع اجملوهرات أو جلب بطاقات الئامتن أو دفاتر الشتياكت ،أو حىت الموال
النقدية.
الامتناع عن جلب الدوية اخلاصة ابملري .

الفحوصات اليت ُجترى قبل دخول املري اىل املشفى
يُلزم مجيع املرىض اذلين يضدون ِجلراحة الاستبدال الاك ِمل للمفصل ابجراء حفوصات ُمختربية قبل ا ِجلراحة ،حيث ي ُسأل
املري يف ُمراجدة اجراء الفحوصات عن اتريه الصحي واملريض والدمليات اجلراحية اليت خضع الهيا والمراض اليت يُداين
مهنا وصته الدامة يف الوقت الرا ِهنُّ ُ .ث ُجترى سلسةل من الفحوصات اخملتربية مثل تليل عينة البول وأخذ ُمسحة من النف
والتصوير ابلشدة الستينية ومعل خمطط القلب الكهريب و/أو اجراء اختبار اهجاد القلب.
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يف اليوم اذلي يست ُبق اجراء ا ِجلراحة
يتلقى املري

اتصا ًل هاتفي ًا من مكتب الطبيب اجلراح لتأكيد الجراء واعمامه بوقت الوصول اىل املشفى ،فاذا مل يتلقى

املري ذكل التصال حبلول الساعة الثالثة بدد ظهر اليوم املقرر اجراء ا ِجلراحة فيه يُرىج التصال مبكتب الطبيب اجلراح.
ويف حال اكنت ا ِجلراحة ُمقررة لماجراء يف يوم الثنني عىل املري التصال يف ظهرية يوم اجلُمدة .ويمت اعمام املري عن
الدوية اليت جيب أخذها مع رشفات ماء قليةل صباح يوم اجراء ا ِجلراحة .

ما جيب عىل املري القيام به يف اليوم اذلي يست ُبق ا ِجلراحة:
• ازاةل طماء الاظافر.
• الاستتحامم مبرشة الاغتسال فقط مع تنظيف الشدر يف الليةل اليت تست ُبق يوم اجراء ا ِجلراحة ،اذ ي ُساعد الاستتحامم
عىل تقليل اجلراثمي املوجودة عىل برشة املري  ،وابلتايل قد ي ُقل ّل من خطر الصابة ابللهتاابت بدد ا ِجلراحة .وعىل
املري استتدامل الصابون املُضاد للجراثمي اذلي ز ِّود به وكذكل اتباع التدلاميت ا ُلخرى.
• ارتداء ممابس نوم مرحية ونظيفة عند النوم.
• النوم عىل رسير تكون مفارشه مغسوةل مؤخر ًا.
• النوم بشلك جيد اذ تُدد الراحة التامة قبل ا ِجلراحة هممة.

الامتناع عن القيام مبا ييل يف اليوم اذلي يست ُبق ا ِجلراحة:
• الامتناع التام عن اللك والرشب ُمن ُذ الوقت املوىص به يف التدلاميت،ول ي ُسمح للمري بتناول قطع الثلج أو مضغ
الدلكة أو حبات الندناع.
• الامتناع التام عن وضع مرطبات البرشة والبودرة.
• الامتناع التام عن حلق/ازاةل الشدر قبل ا ِجلراحة.
• الامتناع التام عن الاستتحامم يف صباح يوم اجراء ا ِجلراحة.

يف يوم اجراء اجلراحة
عىل املري أن يتذكر الدديد من الامور املهمة يف اليوم اذلي ُجترى فيه اجلراحة  ،مهنا ما ييل:
• أخذ الدوية املوىص هبا فقط مع قدر ضئيل من املاء.
• الالزتام ابلتدلاميت احلازمة اخلاصة بتناول الطدام والسوائل.
• عدم وضع املكياج أو احلُيل/اجملوهرات.
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• عدم أخذ الانسولني ال اذا اكنت التدلاميت الطبية ُمخالفة ذلكل.
السكري عن طريق الفم يف صباح اليوم اذلي ُجترى فيه اجلراحة.
• عدم أخذ حبوب ُ

عند الوصول اىل املشفى
• يُطلب من املري أن يتبول لتفريغ مثانته.
• تُزال عن املري املناظر الطبية والددسات الماصقة واملُدينات السمدية أو أطقم الستنان قبل ا ِجلراحة وتُداد اليه
بددها.
دون يف ملف املري ما اذا اكن دليه تدلاميت ُمستبقة بشأن رعايته الصحية.
• يُ َّ
• تفحص الدمامات احليوية دلى املري  ،ويُقصد ابلدمامات احليوية مددل رضابت (نب ) القلب ومددل التنفس
وحرارة اجلسم وضغط ادلم.
• يمت تضري املوضع اجلرايح ويقوم الطبيب اجلراح برشح خطوات الجراء للمري .
• يمت الرشوع يف تثبيت امداد وريدي (احل َقنة الوريدية) لزتويد املري ابلسوائل والادوية.

التخدير
يتحدث الطبيب أو املمرض املُختص ابلتخدير مع املري حول أنواع أدوية التخدير املُستتخدمة يف الدمليات اجلراحية.
التخدير الدام :بدد تلقّي ادوية التخدير ُمبارش ًة يف احلقنة الوريدية لن ي َش ُدر املري بأي أمل ويكون انمئ ًا بشلك اتم أثناء
اجراء ا ِجلراحة.
التخدير اجلُزيئ :يدمل هذا النوع عىل ختدير ُجزء اجلسم اذلي ُحيقن بدواء التخدير فقط .ولجراء جراحة الاستبدال
الاك ِمل ملفصيل ُالركبة والورك قد يتضمن التخدير اجلُزيئ ُحقن يف ظهر املري أو حول أعصاب الساق أو الورك،
ويكون املري خمالها ُمتيقظ ًا ال أنه ل يش ُدر بأي أمل.
وعىل املري أن يتذكر اخبار الطبيب أو املُمرض املُختص ابلتخدير ما اذا اكن يُفضل النوم التام أو البقاء يقظ ًا أثناء اجلراحة،
اذ ان اخليار عائد هل.

اجراء اجلراحـــــة
تستتغرق اجلراحة بأمكلها مابني  0 - 1ساعات ،وعندما يكون املري يف غُرفة الدمليات يُمكن لدائلته البقاء يف صاةل
الانتظار اخلاصة ابلدمليات اجلراحية .وبيامن يسرتد املري وعيه يف وحدة النقاهة يتحدث الطبيب اجلراح أو من ينوب عنه
اىل عائلته.
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بدد اجلراحة ُمبارشة
يسرتد املري وعيه يف وحدة النقاهة اليت يُديرها فريق التخدير الطيب ويرعاه أحد املمرضني قبل أن يمت نقهل اىل غرفته يف
املشفى .ويبقى املري يف هذه ال ُغرفة ملُدة ساعتني مكددل عام ،ويمت ه ِ
ُناكل ما ييل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حفص عمامات املري احليوية.
توجيه بد الستئةل اىل املري لتحديد ما اذا زال تأثري التخدير عنه.
البدء ابعطاء املري الدوية املُسكنة للمل.
تدفئة املري ابلبطانيات ان اكن يش ُدر ابلربد.
يتلقى املري الاوكسجني ملُساعدته عىل التن ُفس عند الُضورة.
ِّ
للحد من اصابته بتجلُط ادلم.
وضع الكامم الضا ِغطة عىل أسفل سا ّق املري
تغطية موضع ُجرح الدملية ا ِجلراحية بكامدة ابردة لتقليل التورم والمل.
قد يوضع انبوب ترصيف البول دلى املري لتفريغ مثانته.
قد يُصور بديل املفصل ابلشدة الستينية.

مكوث املري يف املشفى
بدد مكوث املري يف وحدة النقاهة اليت يُديرها فريق التخدير الطيب يمت نقهل اىل وحدة ُمختصة برعاية املرىض بدد خضوعهم
ِجلراحة استبدال املفصل .ويُنقل بد املرىض اىل وحدة رعاية خمتلفة ِلددة أستباب ُأخرى.
ويف هذه الثناء من الطبيدي أن يتل نوم املري حىت يزول تأثري التخدير متام ًا ِمن جسمه .ولن راحة املري قدر الماكن
ُمهمة ملُدافاته وشفائه يُنصح الهل والصدقاء بتقليل زايراهتم اىل املري .
وبدد نقل املري اىل غُرفته يف املشفى يقوم املمرض مبا ييل:
• ُمراقبة الدمامات احليوية دلى املري بشلك ُمتكرر.
• تفحص موضع ُجرح الدملية ا ِجلراحية.
• زرق السوائل املُغذية واملُضادات احليوية ِعرب احلقنة الوريدية.
• تف ُحص انبوب البول يف حال تثبيته.
• التأ ُكد من نستبة الاوكسجني يف جسم املري .
ئيت املري نقيتني و ُحيد من اصابته
• ُمساعدة املري عىل استتدامل مقياس التن ُفسّ ،
وهو هجاز ي ُساعد عىل بقاء ر ّ
ابللهتاب الرئوي.
• تفحص الدوات الضاغطة ،مثل اجلوارب اخلاصة اليت تد من اصابة املري بتجلُط ادلم.
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• تقيمي الوقاية من جتلط ادلم وتُزويد املري ابلدقاقري املُخففة لدلم واليت تؤخذ عن طريق الفم ،و ُمساعدته يف الهنوض
من رسيره وامليش.

ُمماحظة هامة
مسا ِعد ،فرمغ أن الهنوض من الُسير يف اليوم اذلي ُجترى فيه اجلراحة ي ُساعد عىل
الامتناع عن الهنوض من الُسير دون ُ
شفاء املري ويقيه من املُضاعفات ال أن عليه الامتناع التام عن القيام بذكل دون ُمدني.
يقوم الطبيب و/أو أخصايئ تسني قُدرة اجلسم الوظيفيةبزايرة املري يف غُرفة املشفى خمال فرتة الــ  14ساعة اليت
تيل وصوهل اىل تكل ال ُغرفة ،وذكل للرشوع ابلامترين احلركية .كام قد يزور املري الشخاص التايل ذكرمه:
• الطبيب اجلراح أو الطبيب املُقمي أو الزميل أو ُمساعد الطبيب.
• الطبيب املُداجل.
• طبيب التخدير أو املمرض اخملتص ابلتخدير.
• ُمنسق الرعاية املُتخصصة.
ويُقوم املري ابلنشاطات اليت ت َُامرس بوار الُسير مبُساعدة أخصايئ الدماج الطبيدي أو املمرض ،وعليه أن يتذكر القيام
ابلامترين اليت تنشط دوران ادلم يف اجلسم واليت سريد ذكرها يف هناية هذا ادلليل الصحي.

الشفاء واعادة التأهيل
يُدد الدماج الطبيدي وعماج تسني الفدالية الوظيفية يف اجلسم ُجزئني ُمهمني ِمن سريورة ُمدافاة وشفاء املري بدد جِ راحة
دورهام يف استتدادة املري
استبدال املفصل ،فض ًما عن ِ

جمال احلركة والقوة البدنية .ورمغ شدور املري

جلسات الدماج وبددها ال أن هذه ُالطرق الدماجية رضورية لتحقيق الشفاء.
ويقوم أخصايئ الدماج الطبيدي بتدلمي املري اليت:
• الاستتلقاء عىل الُسير مبواضع ُمرحية.
• التحول من وضع اجللوس اىل وضع الوقوف.
• امليش ُمستتدين ًا بأداة مثل املشّ اية وال ُداكز والدصا.
• الالزتام ابحرتازات الورك و ُالركبة.
• ممارسة الامترين الرايضية يف املزنل دون ُمساعدة.
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بأمل كبري أثناء

السمل (ادلرج) ابستتخدام احدى الدوات املُدينة.
• صدود ونزول ُ
فامي يقوم أخصايئ تسني قُدرة اجلسم الوظيفية بتدريب املري عىل اليت:
• الالزتام ابلجراءات الحرتازية لسمامة الورك و ُالركبة عند القيام بأنشطة وظيفية.
تول ّية ،مثل اجللوس عىل ِمقدد املرحاض والقيام عنه مبُساعدة أو بدوهنا ،أو ركوب الستيارة والزنول
• القيام بأساليب ّ
مهنا.
• القيام بنشاطات الدناية الشخصية مثل ارتداء املمابس وغريها ابستتخدام أداة ُمدينة ُومبساعدة خشص ُمدني ِعند
الُضورة.
ويُرىج الاطماع عىل فقرة التجهزيات التماؤمية والتجهزيات الطبية املُدينة عىل احلركة.

اجراءات احرتازية بدد ِجراحة الاستبدال ال ِاكمل للمفصل
خصايئ الدماج الطبيدي وأخصايئ تسني
أثناء فرتة امل ُدافاة بدد ا ِجلراحة عىل املري اتباع اجراءات احرتازية ُمدينة يُزوده هبا أ ّ
قُدرة اجلسم الوظيفية ،اذ تُسا ِعده هذه الحرتازات عىل الشفاء بصورة صيحة و ُتدّ من اصابته ابملُضاعفات احملمتةل .وعىل
املري أن حيرص عىل سؤال الطبيب اجلراح عن مىت يُمنكه التوقف عن اتباع هذه الحرتازات دون أن يلحقه أي رضر.

اجراءات احرتازية لسمامة ُالركبة
• الامتناع عن تدوير أو لف الساق اليت ُأجريت اجلراحة فهيا.
• الامتناع عن اجللوس عىل ُالركبتني أو اجلثوم.

اجراءات احرتازية لسمامة الورك
ُمماحظة :يُمكن أن تتباين الجراءات الحرتازية استناد ًا اىل هنج ا ِجلراحة ،اذ يُناقش الطبيب اجلراح واخصايئ الدماج
الطبيدي الجراءات الحرتازية اخلاصة حباةل املري فقط .وتتضمن الجراءات الحرتازية الدامة ما ييل:
• الامتناع عن ثين الساق اليت ُأجريت فهيا اجلراحة بزاوية أكرب من  03درجة.
• الامتناع عن تدوير أو لف الساق اليت ُأجريت فهيا اجلراحة.
• الامتناع عن ت ُ
قاطع (تصالُب) الساق أو الاك ِحل اذلي ُأجريت فيه اجلراحة.
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يف الايم اليت تيل ا ِجلراحة
يمكُن هدف املري بدد ا ِجلراحة يف مواصةل احلركة والنشاط ،اذ يُنصح ابلهنوض لتناول وجبات الطدام واذلهاب اىل امحلام
عىل أن يُكون مده من ي ُساعده يف الهنوض من الُسير يف مجيع الوقات .ويستمتر املري بلسات الدماج الطبيدي ي يزداد
مستتوى نشاطه .ومب ُجرد أن يدود املري اىل ُرشب السوائل الاكفية يمت التوقف عن اعطائه املغذايت ِعرب احلقنة الوريدية
وتُــرفع احلقنة الوريدية عن املري متام ًا.
ومن املتوقع أن يش ُدر املري بألـــم جراء هذه ا ِجلراحة وأثناء فرتة املُدافاة ،غري أن مستتوى المل يتباين ِمن خشص لخر.
ويتلقى املري كامدات ابردة أو أربطة ملُساعدته عىل تدبري المل وتقليل التورم .وتوصف للمري ُمسكنات المل اليت تؤخذ
عن طريق الفم ،وتُدطى هل عندما حيني موعد خروجه من املشفى .ويف فرتة بقاء املري يف املشفى يطلُب منه فريق الرعاية
الصحية أن ُحيدد ُمستتوى المل دليه ِعدة مرات يف اليوم الوا ِحد.
ان الافصاح عن أي مشالك اكن املري قد واهجها سابق ًا مع ُمسكنات المل همم ،اذ يُم ِكن ذكل الفريق الطيب من تدبري أمل
املري بصورة أفضل.

الادوية
يتلقى املري

تكون
بدد ا ِجلراجة دو ًاء لتخفيف ادلم ي ُسمى ُمضاد جتلُط ادلم .ويدمل هذا ادلواء عىل احلد من احامتل ّ ِ

جلطات ادلم املؤذية يف أوعية دم املري  .ويتلقى املري عقاقري ختفيف ادلم عن طريق الفم أو احلُقَن.

خروج املري من املشفى
يبدأ التخطيط خلروج املري من املشفى يف اللحظة اليت يُقرر فهيا اخلضوع للجِ راحة ،ومن بني أول الشتياء اليت يكون
املري حباجة اىل القيام هبا يه الرتتيب مع خشص ُمدني ل ُي ِق ّهل اىل املزنل يوم خروجه من املشفى .ويكون ُمدظم املرىض
هميئني للخروج من املشفى بدد اجراء ا ِجلراحة مبدة  0 - 1أايم ،ولكن بدد امتام متطلبات ُمدينة ،اذ ي ُسمح للمري ابخلروج
من املشفى يف احلالت التالية:
• اذا اكن وضده الصحي ُمستتقر ًا.
• اذا اكن قادر ًا عىل تناول الطدام والتبول.
• اذا ّمت ضبط المل دليه ابلدوية اليت تؤخذ عن طريق الفم.
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• اذا اكن مزنهل ُمهيئ ًا لتحقيق سمامته.
• اذا جنح يف بلوغ أهداف الدماج الطبيدي وعماج تسني قُدرة اجلسم الوظيفية.
ويُرىج الاطماع عىل فقرة الشفاء واعادة التأهيل ملزيد من املدلومات.
ول ي ُسمح للمري مبُغادرة املشفى يف حال مل يستتويف املدايري أو املُتطلبات اخلاصة أعماه ،ويف حيهنا يمت نقهل اىل مبىن الرعاية
املتخصصة ويمت التصال بذكل املبىن لتحديد وقت وصول املري .

التدلاميت املزنلية
يُمكن للمري أن يتوقع ت ُستن ًا تدرجيي ًا بدد ا ِجلراحة عىل مدار الشهر التالية ،فض ًما عن ذكل ي ُقل المل والتيبُس والتورم
دليه ،ويستتديد منط حياته املستتقل بشلك كبري .وتدمتد الدودة اىل الدمل عىل ُرسعة الشفاء ومدى تأثري همنة املري عىل
املفصل اجلديد.
ومن املُقرر أن يُراجع املري الطبيب اجلراح بدد ُمغادرة املشفى أو مبىن اعادة التأهيل بأسابيع قليةل ،اذ تُدد هذه الفرتة هممة
لعادة تأهيل املري وللوصول اىل نتاجئ اجيابية بدد اجلراحة عىل املدى الطويل.
وبشلك عام تكون حاةل املرىض جيدة جد ًا بدد خروهجم من املشفى ،ولكن من املهم التصال بديادة الطبيب ا ِجلراح يف حال
اليت:
• الشدور بأمل ُمزتايد يف موضع ا ِجلراحة.
• مماحظة امحرار جديد أو ُمزتايد أو الشدور بد ىء يف موضع ا ِجلراحة ُمن ُّذ اخلروج من املشفى.
• نضح مستتجد أو مزتايد من موضع ا ِجلراحة.
• تزايُد التورم يف موضع ا ِجلراحة.
• تُصبح ربةل الساق أكرث تورم ًا ودفئ ًا ويزداد امحرارها والمل فهيا.
• ارتفاع حرارة اجلسم لكرث من  131فهرهنايت ( 08.0درجة مئوية) لكرث من يوم اكمل.
• تضاؤل قُدرة املري عىل ثين ُالركبة بدد جِ راحة الاستبدال الاكمل ُللركبة  ،أو أن قدرته مل تتحسن عام اكنت عليه
منذ ُمغادرته املشفى.

التدايُـــِش مع المل والشدور اب ّلتوعُك
يُنصح املري بأخذ الدوية املُسكنة حاملا يش ُدر ابلمل ،وأل يهتاون يف أخذها ي ل تزداد شدة المل .وعىل املري اتباع
التدلاميت امل ُدونة عىل ملصق ادلواء التدريفي ،وأن يتذ ُكر أخذ مسكنات المل قبل أن يقوم بنشاط مدني وقبل وقت النوم.
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واذا اكن من املقرر للطبيب اجلراح ازاةل الكبسات أو الغُرز ا ِجلراحية دلى املري اذلي يأخُذ ُمسكنات المل فيجب أن يُ ِق ّهل
أحد أصدقائه أو أفراد عائلته اىل ماكن املراجدة الطبية.
ويُمكن أن تؤدي ُمسكنات المل اىل شدور املري ابلغثيان ،ويف حيهنا عليه التقليل من مكية ادلواء أو التوقف عن أخذه
متام ًا والتصال مبكتب الطبيب اجلراح.
ويف حال اكن املري حباجة اىل ُمسكنات امل اضافية يُرىج منه التصال مبكتب الطبيب اجلراح ،اذ ل بُ ّد من اشدار مكتب
الطبيب قبل أن ينفذ ادلواء بثماثة أايم .ويُرىج من املري التخطيط امل ُستبق لتدبئة ادلواء لتفادي أوقات ال ُدطل الرمسية
والاستبوعية.
وعىل املري أن يتذكر أيض ًا ما ييل:
املنومة.
• ل ي ُسمح هل بقيادة الستيارة طاملا اكن يأخذ ُمسكنات المل ّ
داود التربز ،ففي أغلب الاحيان تُؤدي الدوية املُسكنة للمل والتخدير اىل المساك.
• احامتل مرور ِعدة أايم قبل أن يُ ّ
ِذلا يُنصح املري ب ُرشب الكثري من السوائل وتناول الطدام املُدد من احلبوب الاك ِمةل والفواكه ،وقد تُسا ِعد املُسهمات
أو ملينات الرباز عىل أن تستتديد المداء فداليهتا الوظيفية الطبيدية.
• يُرىج عدم الرتدد يف التصال مبكتب الطبيب اجلراح اذا اكنت للمري أي أستئةل أو خماوف.

الدناية ُبرح الدملية/الشق اجلرايح
يدود املري اىل مزنهل يقوم الطبيب اجلراح أو املمرض برشح كيفية
يُغطى ُجرح الدملية ا ِجلراحية بضامد طيب ،وقبل ان ّ
الدناية به وأوقات تغيري الضامد .ومن املهم أن يفهم املري هذه التدلاميت قبل أن يُغادر املشفى ،وأن يدرف أيض ًا مبن يتصل
يف حال اكن حباجة اىل املُساعدة.
ُمماحظة :تشمل تدلاميت اخلروج من املشفى رشح ًا عن كيفية الدناية ُبرح الدملية.
وعىل املري التصال ابلطبيب اجلراح ُمبارش ًة اذا لحظَّ زايدة النضح أوالامحرار أو ادل ىء (خسونة) من موضع اجلُرح ،أو
اذا جتاوزت حرارة جسمه  131فهريهنايت( 08.0درجة مئوية) لكرث من يوم اكمل ،اذ يُمكن أن ت ُشري هذه الدمامات اىل
اصابة ُجرح الدملية ابللهتاب.
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املشّ اية والداككزي والدصا
عىل املري أن يستتدمل املُدينات احلركية لتحقيق توا نزه كام أوىص الطبيب اجلراح أو أخصايئ الدماج .وحبلول وقت أول
وتول من استتدامل املشّ اية أو ال ُداكز اىل
ُمراجدة صية مع الطبيب اجلراح َعقب ا ِجلراحة قد يكون املري قد تسن أص ًما ّ
الدصا حسب توصيات الطبيب اجلراح أو أخصايئ الدماج.

الامثن واربدني ساعة الاوىل يف املزنل
بغ النظر عن مجيع التحضريات والرتتيبات اليت قام هبا املري لمتهيد عودته اىل املزنل ال أنه حباجة اىل التأ ُقمل ،مفن املرحج
أن يش ُدر ابلقلق ويتساءل ما اذا ُ ِمسح هل ابخلروج من املشفى بوقت ُمبكر ،وهذا التساؤل طبيدي ًا وما عىل املري ال
الارتياح والرتكزي عىل شفائه.
ومن امل ُتوقع أن يتصل منسق الرعاية املتخصصة ابملري  ،ويه فرصة تُتيح هل البماغ عن أي ِ
مشالك اكنت ،وطرح الاستئةل
اليت تُرواد ذهنه .ومن املتوقع أيض ًا أن يزور املري أخصايئ الدماج الطبيدي وأخصايئ تسني قُدرة اجلسم الوظيفية خمال
فرتة الــ  48ساعة اليت تيل خروجه من املشفى.

النشاطات
• يستمتر املري يف ممارسة الرايضة وزايدة النشاط بشلك تدرجيي حسب برانمج الرايضة املوىص به ،اذ تُفيد الرايضة
يف استتدادة املري القوة البدنية والفدالية الوظيفية.
• اتباع مجيع تدلاميت املداجلة.
• استتئناف النشاطات طاملا اكن املري بصدد اسرتداد قوته وثقته بنفسه.
تورم الركبة أو الساق يف حال الزايدة امل ُفاجئة يف نشاط املري اذلي خضع ِجلراحة الاستبدال
• من املتوقع ان ت ُ
الاكمل ملفصل الركبة ،وعىل املري يف هذه احلاةل رفع ساقه فوق مستتوى القلب ،وذكل بوضع وسائد تت ربةل
الساق وليس تت مفصل الركبة .ويُمكن أن يستمتر املري برفع ساقه ووضع الثلج عند الُضورة لتقليل التورم
والتوعُك.
بناء عىل
• يُفيد الاستمترار يف ممارسة الرايضة يف هذه املرحةل املُبكرة يف تقيق الفائدة القصوى من املفصل اجلديد .و ً
حاجة املري قد يستمتر الدماج يف املزنل أو يف الديادة اخلارجية اليت يتارها املري  .ويُقدم اىل املري برانمج راييض
يُمكن أن يُامرسه يف املزنل.
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وعىل املري أل جيلُس لفرتة ترتاوح من  45 - 03دقيقة مر ًة واحدة ،وعليه استتدامل الكرايس املزودة مبساند اذلراعني.
ويُمكنه أخذ قيلوةل اذا اكن يش ُدر ابلتدب ،عىل أل يبقى يف الفرا) طيةل اليوم .ويُدترب امليش لفرتة قصرية خارج املزنل أو
داخهل خطوة أساستية يف تقيق الشفاء الناجِ ح.
قد يش ُدر املري ابلتوعُك يف الورك أو الركبة حيث أُجريت ا ِجلراحة وقد يواجه صدوب ًة يف النوم لي ًما ،وهذا ُجزء من معلية
التحرك.
الشفاء ،ال أن هذا التوعُك يف نوع ًا ما عند الهنوض من الُسير و ُ
السمل (ادلرج) ،ويصدد ابسلوب
ويلجأ املري اىل استتخدام احدى املُدينات احلركية أو ي ُسا ِعده خشص ُمدني عىل ارتقاء ُ
السمل ان اكن متوفر ًا.
السمل يف لك خُطوة ،والبدء ابلساق السلمية أو ًل ُ َُّث املُصابة ،وأن يُمسك مبقب ُ
وضع قدم واحدة عىل ُ
مطوية لتجنب اجللوس
واذا اكن املري راكب ًا يف ستيارة يقودها خشص ًا أخر ينبغي عليه اجللوس عىل داثر متني أو بطانية ّ ِ
مبستتوى منخف اىل حد كبري .وملزيد من املدلومات عن كيفية الصدود والزنول من الستيارة يُرىج الاطماع عىل التدلاميت
اخلاصة بذكل يف هناية هذا ادلليل الصحي.
ول ي ُسمح للمري بقيادة الستيارة قبل موعد املراجدة الاوىل مع الطبيب ،اذ يتخذ الطبيب اجلراح القرار بشأن استتئناف
قيادة الستيارة.

َمحل الاجسام
ميتنع املري عن رفع أي جسم ثقيل بدد ا ِجلراحة ،ويتجنب عىل وجه اخلصوص رفع ما ُحيمت عليه التقرفُص (اجلثوم) أو ثين
جسمه ،وجتنب ارتقاء السمامل .ويقوم الطبيب اجلراح ابخبار املري عن مىت ي ُسمح هل برفع الاجسام الثقيةل.

الاسابيع الست ا ُلوىل يف املزنل
يُمكن التصال بأعضاء الفريق الصحي لطلب املُساعدة عىل مدار الساعة طيةل أايم الاستبوع .ويُمكن للمري أو أحد أفراد
عائلته التصال وتلقي الاجوبة عن الستئةل الدامة اليت تُطرح ،وكذكل تلقي التدلاميت الطبية يف حاةل الطوارئ .وعىل املري
أل يرتدد يف التصال مبكتب الطبيب اجلراح بغ النظر عن طبيدة املُشلكة اليت يواهجها.
ويف فرتة الاسابيع الــست الاوىل بدد اخلروج من املشفى ينبغي أن تتحسن احلاةل الصحية للمري استبوع ًا بدد الخر،
ويتلهف أغلب املرىض اىل التحدث عن التحسن اذلي يشدرون به يف زايرات املُراجدة ،ويكونون عىل استتدداد للتح ّول اىل
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ُمستتوى املدافاة التايل .وخمال الاسابيع الــست الاوىل يمتكن أغلب املرىض اذلين خضدوا ِجلراحة الاستبدال الاكمل
للمفصل من القيام مبا ييل:
• امليش عىل أرضية ُمستتوية دون ُمساعدة ولكن ابستتخدام املشّ اية أو الداككزي أو الدصا مبا يُمامئ احلاةل.
• ارتقاء السمامل حسب قابلية املري عىل ت ُمل ذكل.
• النوم يف الُسير والهنوض منه دون ُمسا ِعد.
• اجللوس عىل ال ُكريس والقيام منه والصدود يف الستيارة والزنول مهنا دون َمدونة.
• الاستتحامم ابستتدامل كريس يثبت يف ِمغطس امحلام حاملا يمت ازاةل الكبسات وطاملا اكن موضع ُجرح الدملية ل ي ُسبب
أي ِ
مشالك.
• استتئناف نشاطات احلياة اليومية مبا يف ذكل طبخ الطدام والقيام ابلعامل املزنلية اخلفيفة وامليش واخلروج من املزنل.
وينبغي عىل املري أن يكون ُمتيقظ ًا ونشط احلركة يف اغلب فرتات اليوم.
• يدود بد املرىض اىل الدمل قبل حلول موعد املراجدة الاوىل ،وي ُسمح بذكل حسب حاةل املري وينبغي مناقشة
ذكل مع الطبيب اجلراح.

وضع الثلج ورفع الساق
من املتوقع أن تتورم املنطقة بدد جِ راحة الاستبدال الاكمل للمفصل ،ويُمكن أن يُؤدي هذا التورم اىل زايدة المل و ُحيد
التورم ،ومهنا الاستمترار يف وضع كامدات/أكياس
من نطاق حركة املري ِ .ذلا من املهم أخذ اخلطوات المازمة لتقليل ُ
التورم.
الثلج أو غري ذكل من الطرق الدماجية الباردة اليت تُسا ِعد عىل تقليل ُ
ويف حال الاستبدال الاكمل ملفصل الركبة يُم ِكّن للمري رفع الساق ُمستتدين ًا ابلوسائدِ ،علامً بأنه من الُضوري رفع الساق
بأمكلها نزو ًل اىل الاكحل ،والامتناع التام عن ثين الركبة بوضع الوسادة تهتا وحسب ،اذ ينبغي أن تكون الركبة بوضع
مستتوى وممدودة ابستتقامة يف حال رفع الساق.

املامرسة اجلنستية بدد ِجراحة الاستبدال الاكمل للمفصل
يقلق الدديد من الناس بشأن استتئناف النشاط اجلنيس بدد جِ راحة الاستبدال الاكمل للمفصل.
استبدال مفصل الورك :يُدترب استتئناف النشاط اجلنيس بدد مرور ستتة اسابيع عىل اجراء ا ِجلراحة أمن ًا بشلك عام
طاملا اكن املري ليش ُدر بــأمل كبري .ويف ابدىء المر تُدد املامرسة اجلنستية من وضع الاستتلقاء عىل الظهر أمنة
ومرحية أكرث من الوضديات ا ُلخرى .وبدد شفاء مفصل الورك يكون املري أكرث فاعلية عند املامرسة جلنستية.
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ويُرىج من املري مناقشة خماوفه املُد ّينة مع أخصايئ الدماج الطبيدي أو ممرض الرعاية الصحية الوقائية.
استبدال مفصل الركبة :يُمكن استتئناف املامرسة اجلنستية مىت ما اكن املري يش ُدر ابلراحة حيال ذكل .واذا اكن
املري يرغب يف مدرفة املزيد يُمكنه أن يطلُب ُكراس املامرسة اجلنستية اذلي يوحض مواضع املامرسة المنة ،والتحدث
مع أخصايئ الدماج الطبيدي أو أخصايئ تسني الفدالية الوظيفية يف اجلسم.

النظام الغذايئ
يستتأنف املري تناول الطدام حسب ما يتحمل مع اضافة اخلُضوات والفواكه والطدمة الغينة ابلربوتينات مثل اللحوم
امحلراء والسمك وادلجاج والُمكُسات والبي اىل طدامه لتحقيق الشفاء ،عىل أن يتذكر أيض ًا ُرشب الكثري من السوائل
حبيث ل ت ُقل عن  8أكواب يف اليوم الوا ِحد .ومن الطبيدي أن يفقد املري الشهية للطدام بدد ا ِجلراحة بسبب التخدير
والدوية ،لكن التغذية الصحيحة رضورية للتئام ُجرح الدملية .وخمال طور الالتئام حيتاج جسم املري اىل زايدة مكية
فيتاميين أي ويس ،وكذكل مددن الزنك يف بد احلالتِ .ذلا عليه
السدرات احلرارية والربوتينات والفيتامينات وخاصة
ُ
ّ
السدرات احلرارية والربوتينات والفيتامينات واملدادن اليت حيتاهجا جسمه.
تناول أنواع خمتلفة من الطدام للحصول عىل مجيع ُ
ويف حال ُطلب من املري اتباع نظام غذايئ ُمدني عليه التقيُّد بذكل ،اذ ي ُسا ِعد الطدام اذلي يتناوهل عىل التئام جرحه و ُحيد
من اصابته ابللهتاابت واملُضاعفات احملمتةل .واذا مل يتناول املري الطدام مبا يكفي بدد ا ِجلراحة عليه التصال مبُقدم الرعاية
الصحية ل ُزيوده ابمل ُمكمات الغذائية.

من الاستبوع السادس اىل الثىن عرش يف املزنل
تدترب الفرتة اليت تيل استبدال املفصل فرتة تسن ُمستمتر يف صة املري  ،اذ قد يُماحظ زايدة طاقته ورغبته يف القيام
وتسن ملحوظ يف املفصل اجلديد .ويُرىج من املري أن يتذكر التبايُن بني املرىض واختماف ُرسعة
ابلكثري من النشاطات ُ
الشفاء ِمن مري لخر .فاذا مل يش ُدر املري ابلرىض عن ُرسعة شفائه يُرىج منه التصال مبكتب الطبيب اجلراح ملناقشة
خماوفه.
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امليش
من املرحج أن يكون املري قادر ًا عىل امليش ُمستتدين ًا ابل ُداكز بدد امل ُراجدة الطبية اليت تيل اجراء ا ِجلراحة بفرتة ستتة أسابيع.
وعىل املري أن يستتخدم عصا امليش حىت امل ُراجدة التالية املُقررة بدد مرور 11استبوع عىل ا ِجلراحة ،اذ يُنصح ابمليش
ُمستتدين ًا ابلدصا قدر ما يريد اذا اكن ذكل ي ُشدره ابلراحة.

الدودة اىل الدمل
يدود الدديد من املرىض اىل الدمل بدد املُراجدة الطبية اليت تيل ا ِجلراحة بستتة أسابيع .وتتضمن نصاحئ الدودة اىل الدمل ما
ييل:
• جتنب رفع الاجسام الثقيةل بدد الرجوع اىل الدمل.
• جت ُنب الوقوف أو اجللوس لفرتات طويةل .
• جت ُنب بد النشاطات مثل تكرار صدود السمامل أو ادلرج النقال.
• جت ُنب اجللوس عىل الركبتني أو الانثناء أو الاحنناء للمام أو أي وضدية ُأخرى من شأهنا أن تضع املفصل اجلديد تت
ضغط شديد.
• الوضع يف احلُستبان احلاجة اىل فرتة ُمدينة للتأ ُقمل ،اذ يُداين ُمدظم املرىض ِمن المل بدد استتئناف الدمل .وقد يتدب
املري كثري ًا خمال الاايم الدديدة الاوىل من عودته اىل الدمل .وعليه أن مينح نفسه الوقت الاكيف للتأ ُقمل مرة ُأخرى،
تسن تدرجيي.
والتذكر بأنه يف ُ

مواصةل برانمج الامترين الرايضية
يواصل املري ممارسة الرايضة اذ ل يستمتر الدديد من املرىض يف الدمل مع أخصايئ الدماج الطبيدي يف هذه املرحةل من
الشفاء رمغ أن المترن الراييض يُدد النشاط الامه لزايدة قوة املري ولتحقيق أفضل النتاجئِ .ذلا ل ينبغي الاستتداضة عن
الرايضة بأنشطة الدمل أو العامل املزنلية.

الالزتام بميع التدلاميت
رمغ أن املري يش ُدر بدودة حياته اىل طبيدهتا من املهم أن يفهم ويتبع التدلاميت اليت انقشها الطبيب اجلراح مده .وهتدف أي
من هذه التدلاميت اىل حامية مفصل الورك أو الركبة خمال فرتة الشفاء .فاذا أراد املري تقيق نتاجئ انحجة عليه التحيل
ابلصرب واتباع تدلاميت الطبيب اجلراح.
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املراجدة الطبية بدد مرور ثماثة أشهر
يلتقي املري ابلطبيب اجلراح خمال املراجدة الطبية اليت تمت بدد مرور  0أشهر عىل ا ِجلراحة ،ويُنصح املري ابستتئناف
نشاطاته الدادية يف املزنل وخارجه ،وفامي ييل بد النصاحئ املفيدة:
• عىل املري أن يكون واقدي ًا وان مينح نفسه الوقت الاكيف لستتئناف نشاطاته تدرجيي ًا.
• زايدة مسافة امليش والنشاطات الرايضية عىل أل يزيد مجيدها يف نفس الوقت.
• ابقاء الدصا يف صندوق الستيارة لستتخداهما عند الشدور ابلتوعُك ،أو يف حال امليش عىل أرض غري ُمستتوية أو أرض
ُمغطاة ابلثلج.
• المتتع بفوائد الاستبدال الاكمل للمفصل.
• مواصةل التصال ابلطبيب يف حال اكن للمري أي استئةل أو خماوف ،اذ ان الاكدر الطيب يف خدمة املري دوم ًا.

املُراجدة الطبية بدد مرور ستتة أشهر واملُراجدات املُستتقبلية
عىل املري

ُمراجدة الطبيب بدد مرور ستتة أشهر عىل اجراء ا ِجلراحةُّ ُ ،ث يزوره مرة واحدة ُ ّ
لك عام ال اذا اكنت

التدلاميت خما ِلفة ذلكل .وتتيح هذه امل ُراجدات للمري فرصة ُمناقشة خماوفه حول الاستبدال الاكمل للمفصل أو غريها
من املفاصل اليت يُمكن أن تُداين من أعراض ُمدينة.

اللياقة البدنية طيةل حياة املري
هتدف ا ِجلراحة اىل منح املري مفصل جديد يتيح هل القيام بنشاطاته اليومية دون أن يش ُدر بأمل ،غري أن هذا ل يدين أن
املفصل غري قابل للكُس أو التلفِ .ذلا عىل املري أن يتجنب النشاطات والامترين الرايضية اليت تضدط عىل املفصل حىت
يُناقش ذكل مع الطبيب اجلراح ،وعليه البقاء نشط ًا قدر ما يستتطيع بدد أن يتدا ى ِمن ا ِجلراحة ،وسؤال الطبيب اجلراح أو
أخصايئ الدماج الطبيدي عن النشاطات والامترين الرايضية املناستبة هل ،اذ من املمكن أل يُمامئه استتئناف نظامه الراييض
اذلي اكن يقوم به سابق ًاِ ،علامً أن زايدة وزن اجلسم تضغط عىل مفصل الورك .لهذا عىل املري أن ُحياول املُحافظة عىل
وزن صي.
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املُضاعفات املُحمتةل
جلطات ادلم
تُدترب الاصابة بلطات ادلم من املُضاعفات املُحمتةل بدد جراحة الاستبدال الاكمل ملفصيل الورك أو ُالركبة .ف ُيمكن أن
تكون جلطات ادلم
تنتقل جلطة ادلم من الساق اىل رئيت املري لتؤدي اىل مضاعفات صية خطرية .ويُدد احلد من ّ ِ
أفضل ُالطرق الدماجية .ويُمكن أن يُقلل املري من
خطر اصابته بلطات ادلم عن طريق التايل:
• ممارسة الرايضة والبقاء نشط ًا ،أي دميومة
احلركة.
• أخذ ُمخففات ادلم مثل السربين والوارفرين،
وامسه التجاري كوميدن (®)Coumadin
ولوفينوكس أو غريها من الدقاقري.
• ارتداء اجلو ِارب ِ
ادلامعة.
يُمكن أن تُغري بد الطدمة واملُمكمات الغذائية من فاعلية الادوية اخملففة لدلم ،ومن أمثةل ذكل الطدمة اليت توي مكيات
كبرية من فيتامني َّيِ .ذلا عىل املري التحدُ ث اىل الطبيب اجلراح عن الطدمة اليت جيب عليه جت ُنهبا طاملا اكن يأخُذ هذا
ادلواء.
وتشمل أعراض الصابة بلطات ادلم ما ييل:
• الشدور بأمل و/أو امحرار يف ربُةل الساق أو الساق بأمكلها من غري أن ترتبط هذه العراض مبوضع ا ِجلراحة.
تورم يف ال ُفخذ أو ربُةل الساق أو الاك ِحل أو القدم.
• زايدة ال ُ
• زايدة ارتفاع حرارة البرشة/اجلدل يف موضع ُجرح ا ِجلراحة.
• الشدور بضيق يف التن ُفس وأمل يف الصدر أو أمل عند التن ُفس.
يف حال ظهور أي من هذه العراض دلى املري عليه التوجه اىل أقرب وحدة طوارىء أو
التصال ابلطوارىء عىل الرمق .911

30

الهتاب موضع ا ِجلراحة
وهو الهتاب يُصيب موضع الجراء اجلرايح يف جسم املري بدد ا ِجلراحة ،ول يُصاب ُمدظم املرىض اذلين خضدوا لهذه
َّ
ا ِجلراحة به ،وتشمل بد أعراضه الشائدة ما ييل:
• زايدة الامحرار حول موضع الدملية ا ِجلراحية وزايدة الشدور ابلمل فيه.
• نضح من املوضع اجلرايح وخاصة اذا اكن لونه قامت.
• الصابة ابحلُمى.
يف حال اكن املري يُداين من أ ّي من هذه العراض علية التصال مبكتب الطبيب اجلراح عىل الفور.

الوقاية ِمن الالهتاب
تُدد الوقاية من الالهتاب غاية يف المهية طيةل حياة املري بدد اجراء اجلراحة ،وذكل لن املفصل اجلديد اصطناعي ،أ ّي أنه
يفتقر اىل حامية اجلسم الطبيدية ضدّ الالهتاابت .ويُمكن أن يُصاب املفصل الاصطناعي ابللهتاب يف حال مل يأخُذ املري
املُضادات احليوية قبل أن يضع اىل اجراءات طبية ُمدينة ،مهنا ما ييل:
• اجراءات الدناية ابلستنان.
• تنظري القولون والقولون السيين.
• تنظري اجلهاز التناسيل أو البويل.
• اخلضوع ِجلراجة الربوستتات و/أو املثانة.
• اخلضوع ِجلراحة اللكى.
• قسطرة القلب.
• حقنة الباريوم الرشجية.
• التنظري ادلاخيل
وقبل اخلضوع لي اجراء عىل املري اخبار الطبيب املُداجل أو طبيب الستنان عن البديل الاصطناعي دليه ،وعندها يُزوده
الطبيب ابملُضادات احليوية .ويُمكن أن يتصل املري ابلطبيب اجلراح اذلي أجرى جِ راحة استبدال املفصل للحصول عىل
املُضادات احليوية املمامئة حلالته عند الُضورة.
ومر ًة ُأخرى نش ُكر اختيارك لكيفماند لكينيك لجراء جراحة الاستبدال الاكمل للمفصل .يُرىج التصال مبكتب الطبيب
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اجلراح اذا اكن دليك أي أستئةل أو استتفسارات.

يُمكن القيام هبذه الامترين الرايضية قبل اجلراحة وبددها.
من املهم أن ُحيافظ املري عىل قوة ومرونة جسمه قبل جراحة الاستبدال الاكمل للمفصل وبددها أيض ًا ،اذ يُزيد الربانمح
الراييض أدانه من ُرسعة الشفاء وي ُسهل القيام ابملهام احلياتية اليومية ،كام يُقلل من شدور املري ابلمل أثناء فرتة اعادة
التأهيل.
يستتلقي املري عىل ظهره ّ ُّث يوجه ويسحب اك ِحل الساق اليت ُأجريت ا ِجلراحة فهيا بطريقة تريك القدم للعىل ُ ُّث
انزالها للسفل.
• تكرار المترين  13مرات (مجموعة وا ِحدة).
• القيام مبجموعينت يف اليوم الوا ِحد.
CCF©2013

حنو السفل لتضغط
يستتلقي املري عىل ظهره مع مدّ الساقني ابستتقامةُّ ُ ،ث يشُ د عىل عضمات الفخذ عن طريق دفع ُالركبة َّ
عىل الفرا) ،عىل أل حيبس أنفاسه أثناء قيامه هبذا المترين.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة وا ِحدة)
• القيام مبجموعينت يف اليوم الوا ِحد.
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CCF©2013

يستتلقي املري عىل ظهره مع م ّد الساقني ابستتقامةُّ ُ ،ث يقوم بدرص وشد عضمات الرداف مد ًا ،عىل أل حيبس أنفاسه أثناء
قيامه هبذا المترين.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة واحدة)
• القيام مبجموعينت يف اليوم الوا ِحد.

CCF©2013

طوي منشفة ووضدها تت ُالركبةُُ ،ث مي ُد ا ُلركبة اليت اجريت علهيا ا ِجلراحة ابستتقامة ببطء،
يستتلقي املري عىل الظهر بدد ّ
وذكل بطريقة رفع القدم للعىل فامي يبقى ال ُفخذ اثبت ًا عىل املنشفة املطوية.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة واحدة)
• القيام مبجموعينت يف اليوم الوا ِحد.
CCF©2013

جر الكدب
مترين ّ
يستتلقي املري عىل ظهره ُث يثين ُالركبة اليت ُأجريت فهيا
حنو الرداف.
ا ِجلراحة وذكل بر الكدب َّ
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة وا ِحدة)
• القيام مبجموعينت يف اليوم الوا ِحد.
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وقد يتلقى املري تدلاميت بسحب فرشة الُسير بيديه بدد وضدها حول قدمه ملُساعدته عىل جر كدب القدم.

مترين تقريب أو ابداد الساق عن الورك
حنو السقفُّ ُ ،ث ُجتر الساق
يستتلقي املري عىل ظهره مع ابقاء ُالركبة ممدودة ابستتقامة عىل أن تُشري أصابع القدمني للعىل ّ
اليت خضدت للجراحة اىل اجلا ِنب دون رفدها عن الفرا) ّ ُّث ت ُسحب اىل امل ُنتصف مرة ُأخرى.
ل يسمح املري للساق اليت خضدت للجراحة بدبورخط
املنتصف.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة وا ِحدة)
• القيام مبجموعينت يف اليوم الوا ِحد.
•

ُمماحظة :بدد اخلضوع ِجلراحة الاستبدال الاكمل ملفصل الورك

CCF©2013

عىل املري سؤال الطبيب اجلراح أو أخصايئ الدماج الطبيدي عن هذا المترين الراييض.

متارين ثين ُالركبة من وضع اجللوس
جيلس املري عىل الكريس بدد وضع منشفة تت الساق (الساقني) اليت خضدت
للجِ راحة ،وحيرص عىل وضع القدمني عىل أرضية ُمستتوية .يسحب املري قدم وا ِحدة
للخلف مع ثين ُالركبة اليت خضدت للجِ راحة والبقاء يف هذا الوضع ملدة 5ثوان قبل أن
CCF©2013

يسحب قدمه اىل المام.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة وا ِحدة)
• القيام مبجموعينت يف اليوم الوا ِحد.
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مترين مد ُالركبة من وضع اجللوس

مد الساق اليت خضدت للجِ راحة ابستتقامة.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة وا ِحدة)
• القيام مبجموعينت يف اليوم الوا ِحد.

CCF©2013

متارين ابداد الساق عن الورك من وضع الوقوف
يرفع املري ساقه ُ ُّث يسحهبا اىل اجلانب من وضع الوقوف ،مع ابقاء الساق ممدودة
ابستتقامة وتوجيه أصابع القدم حن َّو المام طيةل فرتة أداء المترين .وعند احلاجة يُمكن
الاستتدانة ابذلراع لتحقيق التو ُازن والسمامة.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة وا ِحدة).
• القيام مبجموعينت يف اليوم الوا ِحد.
CCF©2013

متارين بسط واطاةل الورك بتحريك الساق للخلف
يسحب املري ساق واحدة اىل اخللف ،واستتخدام اذلراعني عند الُضورة لتحقيق توازن جسمه وضامن
من وضع الوقوف
ُ
سمامته.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة وا ِحدة).
• القيام مبجموعينت يف اليوم الوا ِحد.
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CCF©2015

متارين الوقوف عىل ساق واحدة
يقف املري عىل ساق واحدة مع احلفاظ عىل توازنه .
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة وا ِحدة)

CCF©2013

مترين رفع الساق ابستتقامة
يستتلقي املري عىل الظهر مع ثين الساق اليت مل ختضع
للجِ راحةُّ ُ ،ث يش ّد ُركبة الساق اليت خضدت للجِ راحة ويرفدها
اىل مستتوى ُالركبة امل ُنثيّة ،مع ابقاء الظهر مستتو ًاي عىل
الرضية .
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة واحدة)
• القيام مبجموعينت يف اليوم الوا ِحد.
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من املهم العداد ملرحةل اعادة التأهيل قبل أن يضع املري ِجلراحة استبدال املفصل ،اذ ينبغي البدء بربانمج الامترين
الرايضية التايل قبل ا ِجلراحة بفرتة  6 - 4أسابيع ،وعىل املري القيام هبذه الامترين يومي ًا اذا اكن ذكل ُممكن ًا ،أو  5مرات يف
الاستبوع عىل القل.

التقوية
متارين التكييف أو ّ
ُحيرك املري الكتاف للمام بصورة دائرية فامي ي ُددّ اىل الـ ُّ ُ ،13ث حيرك الكتاف للخلف
بصورة دائرية وي ُدد اىل  13أيض ًا.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة واِحدة).
• القيام مبجموعتني يف اليوم الواحد.

CCF©2014

حنو بدضهام البد  ،مع ابقاء املرفقني ممدودين ابستتقامة،
ي ُشد املري حزايم الكتف مد ًا وذكل بسحب اذلراعني للخلف َّ
والبقاء عىل هذا الوضع ملدة  5ثوان قبل أن يُريخ أكتافه.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة واحدة).
• القيام مبجموعتني يف اليوم الواحد.

CCF©2013
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الوقوف مع ثين احدى اذلراعني اىل اجلانب بزاوية  03درجة ُ َُّث ثين مرفق اذلراع ببطْ بيامن يسحب
حنو الكتف ،مع ابقاء راحة اليد ابجتاه للعىل ،ويُداد هذا المترين عىل اجلانب املُداكس،
الثُقل ّ
حبراكت بطيئة ومضبوطة.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة وا ِحدة).
• القيام مبجموعتني يف اليوم الواحد.
CCF©2014

يقوم املري هبذا المترين من وضع الوقوف أو اجللوس ،اذ يرفع اذلراع للعىل حبيث يكون املرفق
قُرب الاذن ،ويدمع اذلراع اليت تمل الثقل ابذلراع الخرى من منطقة املرفقُّ ُ ،ث مي ُد اذلراع
ابستتقامة وببطء ُ ُّث يثنهيا ،عىل أن يُديد هذا المترين عىل اذلراع ا ُلخرى.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة وا ِحدة).
• القيام مبجموعتني يف اليوم الواحد.
CCF©2011

يُبقي املري املرفق ممدود ًا ابستتقامة ُُث يرفع اذلراع فوق مستتوى الرأس ،ويُديد اذلراع اىل اجلانب ببطء شديد.
يُمكن القيام هبذا المترين من وضع اجللوس أو الوقوف ،ويداد هذا المترين عىل اذلراع ا ُلخرى.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة الواحدة).
• القيام مبجموعتني يف اليوم الواحد.
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حنو حافة ال ُكريس (دون أن يرفع
جيلس املري حبيث يكون ظهره ممامس ًا لل ُكريس ،و ُجير نفسه َّ
مؤخرته عن مقدد الكريس) ُث يرجع اىل الوضع السابق ،وعليه أن يتذكر استتدامل لكتا اذلراعني للقيام
هبذا المترين.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة واحدة).
• القيام مبجموعتني يف اليوم الواحد.
CCF©2014

جيلس املري عىل طرف مقدد الكريس مع وضع يديه عىل مساند اذلراعني ُ ُّث يدفع اجلسم للعىل
ليهن عن املقددُّ ،ث يف اجلسم ببطىء ل ُيداود اجللوس عىل مقدد الكريس ،وعليه أن يتذكر
استتدامل لكتا اذلراعني للقيام هبذا المترين.
• تكرار هذا المترين  13مرات (مجموعة وا ِحدة).
• القيام مبجموعتني يف اليوم الواحد.
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 .1ينبغي أن يكون َمق َدد الراكب المايم (بانب السائق) مسحو ًاب للخلف بشلك اك ِمل قبل أن يستتقل املري الستيارة.
 .1يطلُب املري من السائق أن يركن الستيارة عىل أرضية مستتوية قريبة من ممر الرصيف املنحدر.
حنو الستيارة ُمستتخدم ًا احدى املُدينات احلركية املناستبة.
 .0مييش املري
َّ
 .4يستتدير املري ابلاك ِمل عند اقرتابه من الستيارة ُث يبدأ ابدلخول ليجلس عىل مقدد الرا ِكب
المايم ،مع الامتناع عن الصدود بطريقة ادخال قدميه أو ًل.
 .5قد ي ُسهل وضع كيس من املطاط عىل مقدد مصنوع من القام) من ترك املري داخل
الستيارة.
 .6مدّ اليد ال ُيمىن لمامساك ابطار الباب أو مستند الرأس مع وضع اليد اليُُسى عىل مقدد
الستيارة أو لوحة القيادة.
 .7خف اجلسم ببطىء للجلوس عىل مقدد الستيارة.
 .8حسب اجلسم حىت يتستىن للمري اجللوس عىل مقدد الستيارة.
 .0ادخال الساقني يف الستيارة بطريقة تريك ساق واحدة ُ َُّث ا ُلخرى وابقاء أصابع القدمني
حنو العىل.
ُمشرية َّ
 .13الامتناع عن تصالُب الساقني (تقاطدهام).
.11عكس هذه اخلطوات للزنول من الستيارة.
حيرص عىل الرت ُجل من الستيارة بدد ُلك
ويف حال اكن املري يف رحةل طويةل ابلستيارة عليه أن ُ
 45- 03دقيقة وامليش أو الوقوف لبضع دقائق قبل ركوب الستيارة مر ًة ُأخرى حىت ل يُصبح
جسمه ُمتيبس ًا .وبشلك عام ل يُنصح املري بقيادة الستيارة لفرتة  8 - 6أسابيع بدد ا ِجلراحة ،ويُرىج منه التصال ابلطبيب
ملدرفة مىت يُمكنه استتئناف الستياقة بسمامة.
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