
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رس ـــــــفهال 
 

                4     _______________________________________ املُقدمة 

                                          5     ____________________________  الشاِمةلالصحّية ــرانمج الرعايـــة ب

 ـــةصصملُتخُمنسق الرعاية ا

 الاستبدال الاكِمل ملفصل الركبة أ و الورك حةار بل جِ ق التوعية الصحية  درُس 

     6    _______________________ كبة ر لملفصل ال مِ اكاالاستبدال ال نظرة عامة عن

    7      ______________________ عامة عن الاستبدال الاكِمل ملفصل الورك  نظرة

     8     __________________________________ للِجراحة ستتدداد الا

 الرايضةممارسة 

 والتغذيةنظام الغذايئ ال 

 التدخني واملرشوابت الكحولية

رشادات    الُسكريمرض حول ا 

 ال دوية

 قق سمامة املري تُ اليت  ملزنليةالرتتيبات ا

 ينة عىل احلركةاملُدّ الطبية التجهزيات  وأ  التماؤمية التجهزيات 

   14   _____________________________________ جِلراحة اقبل 

كاملها قبل اجِلراحةاملهام قوامئ   اليت جيب عىل املري  ا 

جراء اجِلراحة  الفحوصات اخملتربية قبل ا 

جراء اجِلراحةيف اليوم اذلي يستُبق    16  _____________________________ ا 

جراء اجِلراحةيف   16  ___________________________________ يوم ا 

 التخدير 

 18  _________________________________ مكوث املري  يف املشفى

عادة التأ هيلشفاء ال   وا 

جراءات   راحة الاستبدال الاكِمل للمفصل ية بدد جِ حرتاز ا  ا 

 11  _________________________________ خروج املري  من املشفى

   11  _____________________________________ التدلاميت املزنلية



 مل والتوعُكالشدور ابل  

 الدناية مبوضع ُجرح الدملية 

 بدد اجِلراحةيف املزنل امثن وأ ربدني ساعة اُلوىل ال

 يف املزنل ست اُلوىلال ال سابيع 

ىل الثاين عرش   يف املزنلِمن ال ستبوع الساِدس ا 

ىل الدمل  الدودة ا 

جراء اجِلراحة ثماثةُمراجدة الطبيب بدد مرور   أ شهر عىل ا 

جراء اجِلراحةتة أ شهُر عُمراجدة الطبيب بدد مرور ست    املُراجدات الطبيبة املُستتقبليةو  ىل ا 

 03  ___________________________________ ت املُحمتةل املُضاعفا

 ادلم اتطجل

 الالهتاابت

 01  ______________________________ ممارسة الامترين الرايضية يف املزنل
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 ةــــــــــــــــاملــُـقدم

 
ذ  ،الورك أ و الركبة فصلِجراحة الاستبدال الاكِمل ملل جراء لكيفماند لكينيك عىل اختيارك ُشكرًا   الطبية أ كرث الفرق يُنفذها ا 

 . الولايت املُتحدة الامريكيةعىل ُمستتوى ختُصصًا يف جراحة الدظام 

 

لدديد من التقنيات ام هثافضمًا عن استتحد، لصِ املفاستبدال ية لراح اجلِ الدمليات ف ال  ني اجلراحؤان اطباينفذُّ ويف لّك عام 

 .دلى املرىض  الدظاممشالِك ُمختلف داجلة ملُ حاليًا يف مجيع أ حناء الدامل تبدة املُ اجلديدة والاساليب 

 

جراء جِ طلق ومن من عداد هذا ادلليل الصحي ليُكن ُكراس املري   مت فصلراحة استبدال املتقيق أ فضل النتاجئ عند ا  ا 

  ملواضيع التالية: ايدُخل يف مُجلهتا  مةاه دلومات  مبيُزوده اذلي  اخلاص

 

 . املُقِبةلة راحجِ للكيفية الاستتدداد  •

  .يف املشفىه مكوثة أ ثناء فرت توقداته كذكل و  ،راحةجلِ اوبدد  قبل وأ ثناءتوقدات املري   •

ُ ليُ  املزنليف ِفدهل عليه وما املري  طلُدات ت •  .حاجِ بنء شفاال و ة دافاواصل امل
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  ةلالشــامِ الصحية برانمــج الرعايـــة 
 

يكون بصدد اذلي تضري ورعاية املري  من شأ نه  مكهنج  فريد   شاِمةلال الصحية رعاية التُقدم مؤسسة لكيفماند لكينيك برانمج 

بني اعي الدمل امجلاسلوب ةل الشامِ الصحية برانمح الرعاية  يتبىن. و الُركبة أ و الورك فصلستبدال الاكمل ملجلراحة الااخلضوع 

 .أ يضاً  املري الطبيب اجلراح وفريق الرعاية الصحية وُمنسق الرعاية املتخصصة و ء فريقه املؤلف من أ عضا

ضدوا جلراحة دظم املرىض اذلين خمجيع مشايف لكيفماند لكينيك للدناية مبُ الشاِمةل يف الصحية اعامتد برانمج الرعاية  متقد و 

ذ فصلملااستبدال  ّن اشرتاك امل، ا  ما النتاجئ والفوائد، مهنا  أ فضلهل ال ثر يف تقيق ه الصحية ترعاي مج ان بريف بنشاط    ير ا 

 : ييل

 . املشفىيفمكوثه فرتة ِقرص  •

 .تابللهتاابته صاب ا  احامتل نستبة تضاؤل  •

ىل ممارسملُبكرة ة املري  اعوديضمن مما  ،واملُدافاةرتة النقاهة ِقرص ف  •  .املُدتادةاحلياتية  ة أ نشطتها 
 
 

 الشاِمةل؟الصحية ما يه أ لية معل برانمج الرعاية 

ىليدمد الطبيب اجلر  املُصممة الصحية ة الرعاية طاملري  اخلاصة وتلبيهتا ووضع خُ   حاجاتميتقي اح وفريق الرعاية الصحية ا 

 تكل احلاجات. مع مبا يتمامئ للمري  

 رعاية الُخطة امتل ِاكلتأ ُكد من او  ،للِجراحةملُساعدته عىل التحُُض والاستتدداد  مع املري  ُمنسق الرعاية املُتخصصةدمل يو 

جراءات ته ساعد، فضمًا عن م هاخلاصة بالصحية  ُ الصحية روج من املشفى وُمتابدة الرعاية اخليف ا  اكن ذكل ن ا  لية ستتقب امل

فرتة املكوث يف أ ثناء وكذكل  ،قبل وأ ثناء وبدد اجلراحةنسق الرعاية املُتخصصة مبُ  التصالللمري  وعائلته مكن رضوراًي. ويُ 

 . اجلراحةجراء ا  قبل ابملري   ابلتصال ُمنسق الرعاية املتخصصةيقوم ، كام املشفى
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  الركبة أ و الورك فصلملقبل ِجراحة الاستبدال الاكِمل التوعية الصحية درس 

ته ساعدمُ لل شخاص اذلين تقع علهيم مسؤولية و للمري  الصحي لتمنية الوعي  الشاِمةل بدرس  الصحية برانمج الرعاية يُستهتل 

 . النقاهةأ ثناء فرتيّت الاستتدداد للِجراحة و 

جراء حبضور  املري يُلزم  ذلا راحة اخلاص بِ ادلليل الصحي هذا   قراءةه يُرىج منكام ، اجلراحةهذا ادلرس التثقيفي قبل ا 

 . لبه مده ا ىل الصفأ ن جي و ، املذكور  ادلرسُضأ ن حيقبل الركبة أ و الورك ملفصل الاستبدال الاكمل 

 

  ال ستئةل.توجيه فُرصة  وتتاح هل ،الشفاءاملُدافاة و طور راحة وعن املري  مدلومات  ُمفيدة عن اجلِ يتلقى يف الصف و

 

الركبة أ و  مفصللِ خلاصة براحة الاستبدال الاكِمل ادلروس امبواعيد  جدولً يف اجليب ال مايم لهذا ادلليل جيدُّ املري  و

 .www.clevelandclinic.org/jointclass:التايل املوقع ال ليكرتوينرابط  ح صفُ تللمري   يُمكنكام ، الورك
 

 لُركبةفصل املالاستبدال الاكِمل عن عــامة  نظرة

ذ من أ كرب املفاصل يف جسم الانسان، يف الساق كبة يُدد مفصل الر  ستتقامةلساق يُتيح ثين اا  نظرًا ل نه  ومِدها اب 

، )عظم القصبة(( وعظم الساق ال كرب)الدظم الفخذي. ويقع مفصل الُركبة يف نقطة التقاء عظم الفخذ مفصل ُمتحرك

 .)صابونة الركبة( الرضفة الدظمنيهذين وتُغطي منطقة التقاء 

 

جراء جراحة الاستبدال الاكمل مل زاةل اجلُزء ا  لركبة يمت فصل اعند ا 

البدائل  صنعتُ و  ويوضع ماكنه بديل اصطناعي.ا مهن التالف

القابل للصدأ   مهنا الفولذ غري ،اد عديدةالاصطناعية من مو 

م استتخدمكن اكام يُ ، البوليثيلني والكوابلت أ و والتيتانيوم والكروم

الدظم ادلاخيل(  ح)ملىلء احلزي بني املفصل وسط ماالدظامسنت 

 . الدظمثناء تقوميأ  

 

ىل و  ي من خشص  ل خرويتباين اختيار البديل الاصطناع استنادًا ا 

ونوع  هومستتوى نشاطاملري  معر يدخل يف مُجلهتا ُمدينة عوامل 

الطبيب اجلراح البديل تار . وي انسجتهو  هعظموقوة وجحم  هجسم

حاجات املري  ومنط مع بشلك  كبري اذلي يتمامئ الاصطناعي 

 حياته. 

 

http://www.clevelandclinic.org/jointclass
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جراء ِجراحة الاستبدال الاكِمل ملو  زاةل ُجزء ضئيل نسبيًا من كبة يمتر لفصل اعند ا  ظم الفخذ والطرف الدلوي لدظم هناية ع ا 

. وترُتك مبواءمةفوقها ل الاصطناعي يأ سُطح عظمية تسمح بمتوضع البدوين كتفينُتج عن ذكل ، للرضفةاجلزء الُسفيل الساق و 

ستتقامة  داملو نثناء لاب لُركبةلتسمح حىت اكهنا مبيف الُركبة  الرئيستيةواتر ال  ربطة و ال  ُمدظم  اكهنا من جانب  ُمستتقرة مبتبقى فامي اب 

ىل اخللف.ل خ  ر وِمن ال مام ا 

 

 الورك فصلنظرة عامة عن الاستبدال الاكمل مل

الفخذ( ينهتيي الطرف ال عىل لدظم الساق)راكته. توزنه أ ثناء مجيع ودمع الانسان توازن تقيق مفصل الورك عىل ساِعد يُ 

ر يُسمى رأ س  س  برأ   ن مفصل الورك. ل  التجويف احلقياملُسمَّى ف  احلوض يف جتويركز يمتاذلي الُفخذي، الدُظم ُمدوَّ  ُيكّوِ

ِجراحة الاستبدال الاكِمل ملفصل املستتخدمة يف  ةليبدال جزاء ال                                     يف الورك ةليبدجزاء ال ال  قع موا

 الورك 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

جراء ِجراحة الاستبدال الاكِمل ملفصل الورك يع و  زاةل اجلُزء التالف من الوركند ا  البدائل الاصطناعية ماكنه وتُثبت  مت ا 

ىل  كبريبشلك  ملري  ال جزاء البديةل اليت تمُامئ االطبيب اجلراح تار . وي اليت تُسمى ال جزاء البديةل معره ومستتوى استنادًا ا 

 نشاطه ونوع بنيته اجلسدية.
  

 © Copyright 1995-2015 The Cleveland Clinic Foundation. All rights reserved 
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 لِجراحةالاستتدداد ل
 ممارسة الرايضة

جراء امرسة الرايضة حىت اليوم اذلي يستُبق مُ تُفيد  ابلتايل احلركة دليه،وهذا جمال و  تُمهلتدزيز و  ة املري يقو تيف اجِلراحة ا 

ىل أ خصايئ الدماج  ىلوع. بددها الشفاءجناح اجِلراحة و عىل  يُساعد حالته ا  ىل الطبيب اجلراح بشأ ن ا  املري  التحُدث ا 

ىل من يُساعده يف وضع برانمج راييضن الطبيدي ا   ضافة ا ىل ذكل يُرىج . به خاص   اكن حباجة  ا  الاطماع عىل من املري  ا 

 .ادلليل الصحيفقرة الامترين الرايضية يف هناية هذا 

 لشفاء املري ؟مهية كبرية ذات أ  ملاذا تُدد الامترين الرايضية 

ًّة دزز تُ  •  .املري  شفاءمن معلية الُركبة  لورك أ وا ملفصيلّ الامترين الرايضية املُقوي

تقليل ال مل الدضيل والشدور ابلوهن الناِجم عن يف سم املري  جل عىل لقسم ال  اقوية تُساِعد الامترين الرايضية اليت ت •

 ن املُدينات احلركية. ها موغري ا أ و الدصملشاية أ و الُداكز ااستتخدام 

 بشلك  عام. مه جسة وقوة ل وتزيد من مروناملري  عىل التحمُّ قُدرة من  ةاملائي ةضالرايزيد امليش أ و ي •

 دوران ادلم يف اجلسمتُدزز الامترين الرايضية اليت 

ل أ نَّ امرًا طبيديًا بدد أ  رمغ أ ن التورم  لتوُرم ِمن ا دّ ت، وهبذا ادلم يف اجلسمدوران ن تُدزز مِ الرايضة ممارسة  جلراحة ا 

اليت سريد ذكرها لحقًا ليتدمل ويمُل قراءة فقرة الدماج الطبيدي عىل املري  و مثل جتلُط ادلم. اُلخرى طرية اخل ضاعفاتاملُ و 

 . هابددممارستهتا يسهُل عليه ول  ِجراحةأ ن يضع لللامترين الرايضية قبل اب

 والتغذية النظام الغذايئ

  وتشمل بد  النصاحئ املُقدمة للمري  ما ييل: .بددها الشفاءِمن جِلراحة ا صحيحة قبلتناول الطدام الصحي والتغذية ال يُدزز 

 صابة ابجلفاف.للحّد من ال  رشب الكثري من السوائل  •

ُ أ خذ نجم عن ي ال مساك اذلي وقاية ِمن تناول الكثري من ال لياف لل • . يف اغلب ال حيان ملل  ة لسكنال دوية امل

ة من القمح غري املُكرر فواكدو واملدكرونة املُددَّ الاووالفاصوليا  الغنية ابل لياف اذلرة والبازلءوتشمل ال طدمة 

 وز. )بنية اللون( وأ نواع اخلرُب والقرانبيط ال خُض )الربولكي( واللّ 

 لونّ ذات ادلهون واخلُُضوات اليت تكون أ وراقها اللحوم امحلراء اخلالية من ، ومهنا تناول ال طدمة الغنية ابحلديد •

 )الربقوق(.داِكن والزبيب وال جاصأ خُض 

ي ــال طدمة الغنية بفيتامني سضمن ، وتتاجلسم عىل امتصاص احلديدملُساعدة ي ــــتناول ال طدمة الغنية بفيتامني س •

 الربتقال والشامم والطامطم. 
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ال طدمة ِمن و  .وقوهتا لدظامارضوري لصحة  نه، ذكل ل  من الاكلستيوم ا يكفيال طدمة الغنية مبتناول احلرص عىل  •

واخلُضوات ذات اللون ال خُض ادلاكن وحبيات ال فطار  )الروب( ستيوم احلليب واجلنب واللنب الرائبالغنية ابلاكل 

 املُدززة ابلدنارص املُغذية. 

 

جراء خاصة يف اليوم اذلي يستُبق و  ،خفيفة يتناول وجبات طدام   نعىل املري  أ  و  ذ ةراحاجلِ ا  التأ ثريات مُجةل قد تبطْى ، ا 

صابته ابل مساك بدد اجِلراحة.سبب قد يُ ال مر اذلي  ،مداءل  لالتخدير والادوية من الفدالية الوظيفية  ة عنالنامِج   ا 

 التدخني واملرشوابت الكحولية

ضافًة ا ىل :التدخني ىل زايدة لتدخني ؤدي ايُ املشالِك التنُفستية  ا  بطاء تدايف املري  ملُضاعفات الصحية و ال صابة ابخماِطر ا  ا 

ابلقماع عن املُدخن املري  ذِلا يُنصح وجتلط ادلم بدد اجِلراحة.  تيزيد من خماطر ال صابة ابللهتاابأ نه كام  ،وشفائه

ن قام بذكل حىت و  ،التدخني  . بأ سابيع جِلراحةاقبل ا 

ؤسسة لكيفماند لكينيك الدديد من الُطرق ملُساعدة الاشخاص الراغبني يف الاقماع التابع مليُقدم برانمج التدالُج من التبغ و 

 ،(216) 00888844عىل الرمق  التصاليُرىج التدالُج من التبغ من املدلومات وملدرفة عناوين مراكز  للمزيدعن التدخني. و 

  مجيع مشا ى لكيفماند لكينك. مندًا اباًت يفالتدخني ممنوع أ ن بر تذكُ ال املري   منويُرىج 

جراء  فامي ُيص استهتماك املرشوابت الكحولية ُمهامً  الرعاية الطبية رصاحة املري  مع ُمقديمّ تُدّد   املرشوابت الكحولية: قبل ا 

ذ يرتتب ع خمال يف اليوم الواحد أ و اليت يستهتلكها ت الكحولية ابعن مكية املرشوالطبيب خبار ا  ىل املري  اجِلراحة، ا 

ذا اكن املري  تديد تساِعد يف املدلومات ، ل ن هذه الاستبوع انمِجة عن و أ ي مشالِك ُأخرى الارتاكس أ  ملشالك ًا ُدرضمما ا 

  .بدد اجِلراحة تؤثر عىل سريورة الشفاء لكحوليات حبيث يُمكن أ نارُشب 

ن من واجب  ني. تابلُُسعة والسمامة املمكن ها ددِ دافاة باملُ عىل الاستتدداد للجراحة و ة املري  ُمساعدالفريق الطيب  ا 

 ُمستتوى الغلوكوز يف ادلمضبط الُسكري و أ دوية حول رشادات ا  

ل أ نه يُصبح غايًة يف ال مهية احلالتيف مجيع يُدد ضبط ُمستتوى الغلوكوز يف ادلم ُمهامً  جراء اقبل ، ا  ذ جِلراحة، ا  يُمكن أ ن ا 

صابة املري  مب ر طِ اخمتقليل عىل يف ادلم قبل اجلراحة ز ضبط ُمستتوى الغلوكو  يساِعد  وغريهات لهتااباكل هابددُأخرى  شالك  ا 

اذلي يُمكن أ ن يؤدي ال هجاد النفيس ، ّمّك ؤثر اجِلراحة عىل ضبط مستتوى الغلوكوز يف ادلم بددِة ُطرقوقد ت. ِمن املُضاعفات
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ىل أ ن يفرز جسمقبل به املري  شُدر ي  مكن ويُ . وية تقيق هذا الضبطصدأ ن تُزيد من  ايُمكهنهرموانت  هاجِلراحِة وبددها ا 

الادوية. ويمت ضبط خذ ه املُدتاد ل  روتين رّي غتُ وقد  ،أ ن تؤثر اجِلراحة أ يضًا عىل النظام الغذايئ الدادي اذلي يتبده املري 

جراء و  ةادلقيقملُراجدة حني امن بل  ،اجلراحةمجيع مراِحل يف الُسكري دلى املري   اجلراحة قبل املطلوبة الطبية الفحوصات ا 

جراؤهاأ ثناء حىت و   .  الفرتة اليت تيل ا 

 ة ـــــــيدو ال  

صابته بزنف ادلم بدد اجِلراحة، أ و  .الشفاء ورةسري أ هنا تؤثر عىل  خُتفف بد  الادوية من دم املري  وتُزيد بذكل من خطر ا 

املري  أ ن يستتفُس من الطبيب اجلراح عن  عىل، و ذِلا قد يكون من الُضوري التوقف عن أ خذ هذه ال دوية قبل اجِلراحة

 وقت التوقف عن أ خذ الادوية التالية: 

 [Motrin®ال دوية اليت توي عىل الاسربين وُمضادات الارجية والالهتاب مثل الايبوبروفني، ومن اسامئه التجارية املوترن]

 جاري الكوميدينوامسه الت ،وخمففات ادلم مثل الوارفرين Aleve]]®وامسه التجاري اليف ،والنابروكسني [Advil ®]والادفل

®[[Coumadin  نظرًا لتأ ثري لهتاب املفاصل. و اأ و أ دوية ُ دلى املري  ونزف ادلم  ادلم خترُث كفاءة دلم عىل خففة لال دوية امل

ىل مع املري  ابل  ال دوية تُستتدرض هذه  ّما  اُلخرىأ دويته مجيع ضافًة ا   ملشفىاا ىل دخوهل اليت تستُبق جدة الطبية ااملُر أ ثناء ا 

ىل املشفى. ويف  املري  للخضوع للِجراحة أ و يقوم الفريق اجلرايح بذكل بدد دخول ًا عن حال اكن دلى املري  استتفسار ا 

 مبكتب الطبيب اجلراح.  التصالمن هذه ال دوية عليه  أ ّي  

 الرتتيبات املزنلية اليت ُتقق سمامة املري 

ّن  عداد ا  املزنل مبا يمامئ حاةل املري  قبل اخلضوع للجراحة يُساعد عىل تقيق سمامته ويُسهِل حياته ويُدينه عىل املُدافاة ا 

عداد املزنل لتحقيق ذكل الغر   ض:  والشفاء. وتُفيد لحئة املقرتحات  التالية يف ا 
  

 يف املزنل طريقة التنُقل 

، ئية ومساند القدمنيمثل بُُسط الزينة والتوصيمات الكهرابيف املزنل، تنُقهل عن مسار  بداد الدقبات والدوائقا  عىل املري  

ن حبيث  بتداًء رقمات املُد ل حيتوي عىلممر وستيع يُكّوِ التنُقل يف يسهل عىل املري  ، ل ن غُرفة النوم وحىت امحلام واملطبخمِ ا 

 هذه الاحناء ُمستتدينًا ابملشايّة أ و الُداكز.
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 امحَلــــام

. دافاةأ ثناء فرتة املُ ه عن كيفية تكييف وتدديل امحلام لُيمامئ حاجاتأ خصايئ تسني قُدرة اجلسم الوظيفية عىل املري  أ ن يسأ ل 

ىل مقدد مرحاض عال  أ و ِمقددة الُسير وكريس الاستتحامم. ويُمكن قراءة املزيد عن كيفية  ومن املُرحج أ ن حيتاج املري  ا 

عداد امحل  .  التجهزيات التماؤمية والتجهزيات الطبية املدينة عىل احلركةام يف فقرة ا 

 اجللـــــوس

د مبستنِد ظهر  عىل املري  اجللوس عىل كريس يُتيح خف  ُركبتيه تت ُمستتوى الورك، وعىل املري  أ ن يتار ُكريس  ُمزوَّ

ن مل يُكن دلى املري  غريها، عىل أ ن يضيف الهيا لبادة  دنِ استتو  ومس اذلراعني. وقد يفي أ حد كرايس مائدة الطدام ابلغرض ا 

ِّة أ و بطانية مطوية لرفع مستتوى جسمه عن ُمستتوى الُكريس عند احلاجة. لكن عىل املري  جتُنب اجللوس عىل وسادة  رغَوي

 ماةل. كرايس ادلوارة أ و تكل القابةل لما  انمعة وعىل ال

 ال طفال واحليواانت املزنلية

ىل تدلمي ال طفال الصغار كيفية  قد يكون ال طفال واحليواانت املزنلية خطرًا ُُيدد سمامة املري ، فقد تستتدعي احلاجة ا 

ذا اكن دلى املري  حيواانت  مزنلية عليه أ ن يُبقهيا يف ماكن  أ خر يف املزنل بدد  التفاعُل مع املري  بُطرق تضمن سمامته. وا 

 .ا ىل مزنهل عودته

   اللوازما ىل  سهوةل الوصول

بقاء لوازمه اليت يستتخدهما بتكرار مضن ي عىل املري  أ ن  ىل ادوات  ُمدينة. فدليه ا  تجنب ثين ومّد جسمه ُمحاوًل الوصول ا 

 ملأ ن حيفضل من املُ والطدام والهاتف. و ،وخاصًة لوازم املطبخ وامحلام وغُرفة النوم اكل دوية اسهل بلوغهِيث ي حدد حي مُ نطاق  

 جوال أ و هاتف املزنل الماسليك طوال الوقت أ ثناء فرتة الشفاء.   هاتف   املري 

 )صدود ادلرج( رتقاء السماملاِ 

ىل تاج ُرمبا حي و القيام بذكل، وره مبقداكن ن ا  دون ُمساِعد لسمامل صدود ايُمكن للمري   من املشفى  هروجخة عند ساعدمُ ا 

متانهتا من التأ ُكد  أ و (ادلرجالُسمل )قاب  مَ وضع يُمكن أ ن يأ خذ املري  بدني الاعتبار ذِلا ىل املزنل. ته ا  عودويف أ وئل فرتة 

   يف حال اكن الُسمل يف مزنهل ُمزودًا هبذه املقاب  أ صمًا. 
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 غسل املمابس والتنظيف

 ةممابس نظيفة تكفي لبضدقبل اجِلراحة صص أ ن يُ ، وعليه ىل التنظيف وغسل املمابسن يُدينَه عأ ن جّيد معىل املري  

  .بددها أ سابيع  

 الربيد

قيد احلفظ حلني  أ و أ ن يضع الرسائل أ و الطرود يف، الربيدية رسائهلهل يجلب ال شخاص ل  أ حدع معىل املري  أ ن يُرتب 

 عىل الُصحف اليت تُرسل ا ىل مزنل املري . أ يضًا بق ط تدافيه، وهذا ين 

 الطداموجبات 

مثل احلليب والسلطات والفواكه  جبات الطدام وال غذية القابةل للتلفجلُب هل و يال شخاص ل  عىل املري  أ ن يُرتب مع أ حد

ملُدلبة واملُصندقة تكل اك  ،غري القابةل للتلف من ال طدمة مكيات   ختزينو ة ُمستبقًا جتميد وجبات الدشاء املُددَّ ، و واخلُضوات

 . بسهوةل جِلراحةاري وجبات الطدام بدد ضتليتستىن هل  اجِلراحة، قبل واملُجمدة

 قيادة الستيارة

ىل مواعيده الطبية بدد اجِلراحةال شخاص لُيقهل  عىل املري  أ ن يُرتب مع أ حد حىت الامتناع عن قيادة الستيارة عليه ، و ا 

ستتئناف ذكلالطبيب سمح ي  ذا اكن يأ خذ ُمسكنات ال مل عىل ال طماق ن يقود ستيارته  أ  ل يُمكن هل، حيث اجلراح اب  ا 

اليت تول دون الارتاكس فرتة  تازجي وقوته و  رياحلجماهل ديد ستيارته حىت يستت ذِلا عىل املري  الامتناع عن قيادة . املنّومة

  .وسمامة الستيارة بأ مانستياقته 

  حلركةعىل االتجهزيات الطبية املُدينَة  أ والتماؤمية  التجهزيات

راحة الشفاء بدد جِ طور خمال  املرىضبني مجيع ا دصالو  ّشاية والُداكزاستتخدام املُدينات احلركية الدادية مثل امل يشتيع 

التأ مني ُخطة  غطيتُ برشكة التأ مني الصحي ليدرف اخلدمات اليت  ابلتصالاملري  يُنصح ، ذِلا فصلالاستبدال الاكمل للمِ 

 الصحي لُكفهتا. 

ىل استتخدام و  للمري  اذلي خضع جِلراحة رضوراًي جانب الُسير قددةأ و مِ الدايل  رحاضاملمقدد قد يكون اللجوء ا 
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ذ ته، تقيقًا لسمام وذكل  ستبدال الاكِمل ملفصل الوركالا  قددةمِ كون فضمًا عن  ،املرحاضرتفاع اِ من  اخليارين ِِك زيد يا 

ضافًة ا ىل ذكل املزنليف ام امحلعىل مرحاض مبارشًة تثبيهتا ب عادًة  محتس ذرعأ  ُمزودة ب جانب الُسير يُمكن أ ن تكون ممامئة . ا 

 رشة )ادلو((.ملستتحامم ابالاعند لماستتخدام 

التجهزيات الطبية  تيف حمماا ويُمكن الدثور عىل أ غلهب، ن سمامتهل حياة املري  وضاميسه ت ل املقرتحة للواِزم وفامي ييل لحئة اب

ينبغي رشاء مجيع هذه و . (ضةُمخفّ  بأ سدار  اخلريية )حممات البيع مات احملحممات ال غراض املزنلية أ و  وأ  حدى الصيدليات ا  أ و 

أ خصايئ تسني قُدرة  اصة مع أ خصايئ الدماج الطبيدي أ وويُنصح املري  ابلتحُدث عن احتياجاته اخل ،قبل اجِلراحة تال دوا

 لرشاء. يقوم اب نأ  بل ق  اجلسم الوظيفية

 خصية ش املُدينات ال 

  قددمبِ املُزودة املشّاية أ و الوليرتزتكون من نوع أ ل و  ستينمترت(، 11.7ة )بوص 5جعماهتا  عىل أ ن يكون ُعرض،ّشايةامل  •

 دصا ال •

 املتلقفأ و امللتقط  •

  كزياكالد •

ُ  (أ داةهجزية ) •  ارتداء اجلواربساعدة عىل امل

 مسكها ابليديُسهل  مبقب  طويلاحلذاء، ويّه ُمزودة القدم يف وضع تسهيل هجزية  •

 ِمطواعة )قابةل للمتدد(حذاء أ ربطة  •

 

 امحلاميف 

  .عال   مقدد مرحاض •

 .مقدد املرحاض ةراِفد •

 .رشة)ادلو((ملكريس لماستتخدام عند الاستتحامم اب •

 .امأ و يف مغطس امحلرشة ملعند الاستتحامم ابابليد لمسك ل يب ض ق  •

 .ابليد محموةل )ادلو(( مرشة استتحامم •

 .عىل مقب  طويلاسفنجة اغتسال مثبتة  •
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 راحةـــــــــل اجلِ ــــــقب
كاملها قبل اجلراحة  قوامئ املهام اليت جيب عىل املري  ا 

رشاد املالتالية ساِعد قوامئ املهام تُ  عداده و ري  يف ا  ن الاستتدداد ادلقيق للجراحة يُ ، الشفاء بددهاللِجراحة و ا  ذ ا  فُرص  دززا 

صابة  الشفاء واملُدافاة  ابملُضاعفات. املري  دون ا 

 جِلراحةاقبل مكَّــل مــا يُ 
  اجِلراحةلُكفة ة خبصوص تغطيرشكة التأ مني الصحي ن مالتحقق. 

 فصل. ل للمِ راحة الاستبدال الاكمِ حول جالصحي وعي البتمنية  حضور ادلرس اخلاص 

   ىل ادخول رى قبل الفحوصات اليت جتُ مواعيد جدول استتمام مل يستتمل ويف حال ملشفى ل جراء اجلراحة. املري  ا 

 مبكتب تديد مواعيد الدمليات اجلراحية. التصالقبل اجِلراحة ابستبوعني عليه املواعيد جدول املري  

  كامل مجيع الفحوصات اخمل  ربية اليت أ وىص هبا مكتب الطبيب اجلراح.تا 

 ذا اكن ل التصال  اجِلراحة.حول لمري  أ ي استتفسارات أ و خماوف مبُنسق الرعاية املُتخصصة ا 

   خيارات اخلروج من املشفىعن التحدث مع ُمنسق الرعاية املُتخصصة أ و الطبيب اجلراح . 

  كامل وصية ال حياء أ و  .يف ملف املري  ىاُلخر واثئق الي تُدَرج مع الرعاية الصحية  يلوك تا 

  زاةل الشدر عن الساقني قبل اجِلراحةعدم  أ ايم. 0بــ  ا 

  ُبدد اجِلراحة. هل مبُغادرة املشفى حَ يُسمَ عندما ملري  ا ىل مزنهل ِقلَّ ايُ دني ل الرتتيب مع خشص م 

   ىل مواعيد مراجدِقّل ليُ دني مُ  الرتتيب مع خشص   ُمستتقبمًا.الطبية ته ااملري  ا 

 ة املري  قبل اجِلراحة ِص ن ّسِ مــا حيُ 
 ر ال صابة ابللهتاابت بدد اجِلراحة. طخحلد من واالشفاء دزيز الاقماع عن التدخني لت 

 .ُمراجدة طبيب الاستنان للدناية بميع مشالك الاستنان قبل اجِلراحة 

 أ ذار.  و ترشين ال ول بني شهري هيا لُقاح الانفلونزا يف حال اكن ال جراء يف مومس تفشتّ  يتلق 

  جراء اجِلراحة لتقليل خطر ال صابة ابل مساك، وكذكل الاكثار من يف تناول أ طدمة خفيفة الاستبوع اذلي يستبق ا 

 .الطدامرُشب السوائل وتناول ال لياف يف 

 ُمستتواه يف ادلم. من ضبطتأ ُكد وال  ، يف حال اكن املري  ُمصااًب به،الُسكري حفص  

 ا ىل املشفى مده املري  جيلبهُ مــا 
  مع التأ شري عىل الادوية اليت مت التوقف عهنا. ،احلاليةدوية واملمُكمات الغذائية تُدون فهيا ال  قامئة 

  ّقصري ورداء قصري حسب رغبة املري .   ممابس نوم ُمرحية أ و ثوب نوم 

 .ممابس داخلية 

  وبلوزات مزنلية ومقصان.لرتيُّ  لرساويل ُمرحية وممابس 
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  د زنيلمندل  أ و أ ربطة مطاطية. كرويالفال صقة ُتََك بمالميش ُمخصصة لحذاء  أ و ،يةمطاط ة قاِعدو ي فبقُ )خّف( ُمزوَّ

 جوارب 

  ُأ و قدح تنظيف طقم ال ستنان  طقم ال ستنانطهر ُمستتلزمات النظافة الشخصية مثل فر( ومدجون ال ستنان وم

الامتناع عن استتخدام ، مع يدوية وكرمي احلماقة ومشط الشدرنة احلماقة الكهرابئية أ و ال ي ُمزيل الدرق وماك و 

 البودرة. 

 نظارات الديون. 

 .املُدينات السمدية والبطارايت 

  عداداته املستمترهجاز منفّسة الهواء وكذكل جلب الصامم الانبويب ( ملمرات التنفستيةافتح هجاز ) بدد ضبط ا 

ل به.     الشلك اذلي يوصَّ

  الهاتفي. التصالالهاتف اجلوال أ و بطاقات 

  وبطاقة التأ مني الصحي وبطاقة  الشخصيةاملُدززة بصورة املري   املدنيةهوية ال حوال  الستيارة أ وُرخصة قيادة

  املديكري أ و املديكيد.

  ختاذ القرار فامي يتدلققبل اجِلراحة ويُلجَ  اليت يضدها املري تدلاميت ال من نُسخة لهيا يف حال عدم قدرته عىل ا   أ  ا 

 بصحته.

  مثل رمق هاتف الشخص اذلي يوصل املري  ا ىل مزنهل. ،همةاملُ هواتف ال أ رقام 

   وضع القدم يف يرغب املري  بلهبا مده، مثل امللتقط وأ داة ارتداء اجلوارب وأ داة و ُتمل ابليد اليت دينة املُ دوات ال

دخال احلذاء( ُمزّودة مبقب  يّد  طويل)ويه  ل حذيةداخل ا  .يُسهِّل ا 

  راجدة هذه الفقرات مع فريق الرعاية الصحية.يتستىن للمري  مُ ل الصحي ادلليل هذا 

  ُروج من املشفى.اخل لب املّشاية يف يومجياملري  ا ىل مزنهل قِّل عدم جلب املّشاية، ذكل ل ن الشخص اذلي ي 

 أ و حىت ال موال  ،عدم جلب املقتنيات المثينة، وعدم وضع اجملوهرات أ و جلب بطاقات الئامتن أ و دفاتر الشتياكت 

 النقدية.

  جلب ال دوية اخلاصة ابملري .الامتناع عن 

 ملشفىا ىل االفحوصات اليت جُترى قبل دخول املري  

جراء  ل أ  يُس ، حيثقبل اجِلراحةُمختربية حفوصات يُلزم مجيع املرىض اذلين يضدون جِلراحة الاستبدال الاكِمل للمفصل اب 

جراء الفحوصات اُمر املري  يف  ا وال مراض اليت يُداين هيلا  الدمليات اجلراحية اليت خضع عن اتريه الصحي واملريض و جدة ا 

البول وأ خذ ُمسحة من ال نف عينة ليل مثل ت ربية تسلسةل من الفحوصات اخمل ُُثّ جُترى . الراِهنمهنا وصته الدامة يف الوقت 

هجاد القلب. جراء اختبار ا   والتصوير ابلشدة الستينية ومعل خمطط القلب الكهريب و/أ و ا 

 



16 

 

 اجِلراحةا جراء اليوم اذلي يستُبق يف 

ىل املشفىالوقت ب عمامها  ال جراء و تأ كيد تصاًل هاتفيًا من مكتب الطبيب اجلراح ل ايتلقى املري   ذا مل يتلقى ، فا  وصول ا 

جراء بدد ظهر اليوم ثالثة عة ال احبلول الس التصالاملري  ذكل  مبكتب الطبيب اجلراح.  التصاليُرىج  فيه اجِلراحةاملقرر ا 

عمام املري و يوم اجلُمدة. ظهرية  يف التصاليوم الثنني عىل املري  ما جراء يف لويف حال اكنت اجِلراحة ُمقررة  عن  يمت ا 

جراء اجلِ قليةل  ماء   ال دوية اليت جيب أ خذها مع رشفات  راحة .صباح يوم ا 

 :اجِلراحةالقيام به يف اليوم اذلي يستُبق عىل املري  جيب ما 

زاةل  •  .الاظافر طماءا 

جراء اجِلراحةمبرشة الاغتسال فقط مع تنظيف الاستتحامم  • ذ ، الشدر يف الليةل اليت تستُبق يوم ا  الاستتحامم يُساعد ا 

عىل و بدد اجِلراحة.  تللهتاابال صابة ابخطر من  لّ لقُ قد ي، وابلتايل املري برشة عىل املوجودة تقليل اجلراثمي عىل 

د به و اذلي ز املري  استتدامل الصابون املُضاد للجراثمي   اُلخرى.  اتباع التدلاميتكذكل ّوِ

 مابس نوم مرحية ونظيفة عند النوم.ارتداء م •

 ًا. مؤخر  مغسوةلمفارشه تكون  عىل رسيرالنوم  •

ذ تُدد بشلك  جيد النوم  •  قبل اجِلراحة هممة.تامة الراحة ال ا 

 : ييل يف اليوم اذلي يستُبق اجِلراحةمتناع عن القيام مبا الا

مضغ  بتناول قطع الثلج أ و ول يُسمح للمري ،الوقت املوىص به يف التدلاميت ذُ الامتناع التام عن ال لك والرشب ُمن  •

 حبات الندناع.  الدلكة أ و

 الامتناع التام عن وضع مرطبات البرشة والبودرة. •

زاةل الامتناع التام عن حلق •  اجِلراحة.الشدر قبل /ا 

جراء اجِلراحة. •  الامتناع التام عن الاستتحامم يف صباح يوم ا 

 يف يوم ا جراء اجلراحة

 :ما ييل ، مهنااجلراحة اذلي جُترى فيه يوم ال يف  الامور املهمةتذكر الدديد من أ ن ي عىل املري  

 ضئيل من املاء. مع قدر  ا فقط هب ىصاملوأ خذ ال دوية  •

 الطدام والسوائل.تناول ب اخلاصة ازمة الالزتام ابلتدلاميت احل •

 اجملوهرات.احليُل/وضع املكياج أ و عدم  •
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ذا اكنت التدلاميتعدم  • ل ا   ُمخالفة ذلكل. الطبية أ خذ الانسولني ا 

 اجلراحة.يف صباح اليوم اذلي جُترى فيه  الُسكري عن طريق الفمحبوب أ خذ عدم  •

 وصول ا ىل املشفىالعند 

 مثانته.غ يتفر ل  ري  أ ن يتبوليُطلب من امل •

تُداد اليه تُزال عن املري  املناظر الطبية والددسات الماصقة واملُدينات السمدية أ و أ طقم ال ستنان قبل اجِلراحة و  •

 .هابدد

ن  • ذا يف ملف املري يُدوَّ  اكن دليه تدلاميت  ُمستبقة بشأ ن رعايته الصحية.  ما ا 

القلب ومددل التنفس )نب (  رضابتددل موية ويُقصد ابلدمامات احلي، ى املري دلوية فحص الدمامات احليت •

 وحرارة اجلسم وضغط ادلم. 

 لمري .لخطوات ال جراء رشح وضع اجلرايح ويقوم الطبيب اجلراح ب امليمت تضري  •

 لزتويد املري  ابلسوائل والادوية.)احلَقنة الوريدية( مداد وريدي ا  تثبيت يف يمت الرشوع  •

 التخدير

 يف الدمليات اجلراحية.  ةالتخدير املُستتخدم أ دويةملري  حول أ نواع مع املُختص ابلتخدير اتحدث الطبيب أ و املمرض ي 

بأ ي أ مل  ويكون انمئًا بشلك  اتم أ ثناء املري  يَشُدر  نل يةالوريداحلقنة يف ُمبارشًة ادوية التخدير ي تلقّ : بدد التخدير الدام

جراء اجِلراحة.  ا 

ول جراء جراحة الاستبدال . فقطالتخدير دواء حُيقن بختدير ُجزء اجلسم اذلي هذا النوع عىل يدمل  اجلُزيئ:التخدير 

، ُحقن يف ظهر املري  أ و حول أ عصاب الساق أ و الوركاجلُزيئ تخدير ال تضمن ي الُركبة والورك قد  الاكِمل ملفصيل

ل أ  ًا ظويكون املري  خمالها ُمتيق  ل يشُدر بأ ي أ مل.نه ا 

ذا اكن يُفضل ا  ن يتذكر أ  وعىل املري    ،أ ثناء اجلراحة يقظاً البقاء النوم التام أ و خبار الطبيب أ و املُمرض املُختص ابلتخدير ما ا 

ذ  هل. عائد ن اخليار ا   ا 

 ةـــــاجلراحا جراء 

يف صاةل البقاء دائلته ليُمكن املري  يف غُرفة الدمليات يكون عندما و ، ساعات 0 - 1مابني بأ مكلها تستتغرق اجلراحة 

من ينوب عنه  يتحدث الطبيب اجلراح أ و النقاهةوحدة يف وعيه املري  بيامن يسرتد و الانتظار اخلاصة ابلدمليات اجلراحية. 

ىل عائل   . تها 
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 بدد اجلراحة ُمبارشة

ىل غرفته يف يرعاه أ حد املمرضني قبل أ ن يمت نقهل و  اليت يُديرها فريق التخدير الطيب النقاهة وحدة سرتد املري  وعيه يفي  ا 

 ما ييل:، ويمت ُهناكِل عام يف هذه الُغرفة ملُدة ساعتني مكددل  املري  بقى . وي املشفى

 .ويةعمامات املري  احليحفص  •

ىل املري  لتحديد يتوج  • ذا زال ه بد  ال ستئةل ا   .عنهتأ ثري التخدير ما ا 

مل. • عطاء املري  ال دوية املُسكنة لل   البدء اب 

 اكن يشُدر ابلربد.ن ا  لبطانيات املري  ابتدفئة  •

 املري  الاوكسجني ملُساعدته عىل التنُفس عند الُضورة.يتلقى  •

صابته ب املري  للحّدِ من  أ سفل ساقّ عىل  ةطغِ اضالكامم ال  وضع  •  تجلُط ادلم.ا 

 ة بكامدة ابردة لتقليل التورم وال مل.ياجِلراح ُجرح الدملية تغطية موضع  •

 غ مثانته.يفر لتنبوب ترصيف البول دلى املري  قد يوضع ا •

 بديل املفصل ابل شدة الستينية. قد يُصور •

 يف املشفىمكوث املري  

عهم و خضبدد رىض املرعاية بُمختصة يمت نقهل ا ىل وحدة اليت يُديرها فريق التخدير الطيب النقاهة وحدة بدد مكوث املري  يف 

 ُأخرى. أ ستباب  خمتلفة ِلددة نقل بد  املرىض ا ىل وحدة رعاية يُ و راحة استبدال املفصل. جلِ 

ال ماكن قدر املري  ول ن راحة . ن جسمهمِ متامًا التخدير حىت يزول تأ ثري  ملري نوم ا تلويف هذه ال ثناء من الطبيدي أ ن ي 

ىل ا هتمازاير تقليل يُنصح ال هل وال صدقاء ب ملُدافاته وشفائه ُمهمة   .ملري ا 

 املشفى يقوم املمرض مبا ييل:ته يف غُرف ا ىل ري  املنقل  ددبو 

 ُمتكرر. بشلك  دلى املري  وية ُمراقبة الدمامات احلي •

 جِلراحية.ُجرح الدملية افحص موضع ت •

 احلقنة الوريدية.ِعرب لسوائل املُغذية واملُضادات احليوية زرق ا •

 .تثبيتهانبوب البول يف حال تفُحص  •

 .يف جسم املري  الاوكسجنينستبة التأ ُكد من  •

صابته  وهّو هجاز يُساعد عىل بقاء رئيتّ مقياس التنُفس، ُمساعدة املري  عىل استتدامل  • املري  نقيتني وحُيد من ا 

 ابللهتاب الرئوي.

صابة املري  تد من اليت اخلاصة وارب ، مثل اجلةغطاضال دوات الفحص ت •   .ادلمبتجلُط ا 
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ته يف الهنوض ُمساعدو  ،اليت تؤخذ عن طريق الفمو دقاقري املُخففة لدلم لاملري  ابد يزوتُ لط ادلم و جتتقيمي الوقاية من  •

 يش.ملوامن رسيره 

 

 ُمماحظة هامة

اجلراحة يُساعد عىل فيه  ىر اذلي جتُ يوم ال رمغ أ ن الهنوض من الُسير يف ، فدمن الُسير دون  مُساعِ هنوض الامتناع عن ال

ل أ ن  .دنيعليه الامتناع التام عن القيام بذكل دون مُ  شفاء املري  ويقيه من املُضاعفات ا 

ساعة اليت  14الــ فرتة خمال غُرفة املشفى املري  يف بزايرة أ خصايئ تسني قُدرة اجلسم الوظيفيةالطبيب و/أ و يقوم 

ىل  وصوهلتيل   خاص التايل ذكرمه:شقد يزور املري  ال  كام ة. يامترين احلرك لوع ابرش ل وذكل ل  ة،ُغرفتكل الا 

 الطبيب اجلراح أ و الطبيب املُقمي أ و الزميل أ و ُمساعد الطبيب. •

 الطبيب املُداجل. •

 لتخدير.اخملتص ابمرض املالتخدير أ و طبيب  •

 ملُتخصصة. ُمنسق الرعاية ا •
 
أ ن يتذكر القيام  يهوعل ، أ خصايئ الدماج الطبيدي أ و املمرضقوم املري  ابلنشاطات اليت تاُمَرس بوار الُسير مبُساعدة يُ و 

 .الصحيادلليل اليت سريد ذكرها يف هناية هذا و ابلامترين اليت تنشط دوران ادلم يف اجلسم 

عادة التأ هيل  الشفاء وا 

راحة جِ د املري  بدُمدافاة وشفاء سريورة ِمن ُجزئني ُمهمني فدالية الوظيفية يف اجلسم لعماج تسني االدماج الطبيدي و دد يُ 

أ مل  كبري أ ثناء بملري  شدور االبدنية. ورمغ  ةقو الو ال احلركة جمة املري  استتداد دوِرهام يففضمًا عن ، ملفصلااستبدال 

ل أ ن  .ءشفاال تحقيق رضورية ل الُطرق الدماجية هذه  جلسات الدماج وبددها ا 

 املري  ال يت:دلمي يقوم أ خصايئ الدماج الطبيدي بتو 

 مبواضع ُمرحية.عىل الُسير الاستتلقاء  •

 من وضع اجللوس ا ىل وضع الوقوف.ول التح •

 .ادصالو  أ داة مثل املّشاية والُداكزُمستتدينًا بامليش  •

 الورك والُركبة. حرتازاتالالزتام اب   •

 . ساعدةالامترين الرايضية يف املزنل دون مُ ممارسة  •
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حدى  (ادلرجالُسمل )صدود ونزول  • ستتخدام ا   .  ال دوات املُدينةاب 

 

 تدريب املري  عىل ال يت:ب أ خصايئ تسني قُدرة اجلسم الوظيفية يقوم فامي 

 . وظيفيةأ نشطة لورك والُركبة عند القيام بية لسمامة احرتاز ابل جراءات ال  الالزتام  •

الزنول الستيارة و ركوب  أ وا، دوهنبمبُساعدة أ و  والقيام عنه قدد املرحاضعىل مِ مثل اجللوس  ،ةليّ القيام بأ ساليب توّ  •

 .مهنا

ند دني عِ اعدة خشص  مُ سمب الدناية الشخصية مثل ارتداء املمابس وغريها ابستتخدام أ داة ُمدينة وُ نشاطات القيام ب  •

 الُضورة. 

 

 .املُدينة عىل احلركةالتماؤمية والتجهزيات الطبية يُرىج الاطماع عىل فقرة التجهزيات و 

 

 مل للمفصلالاستبدال الاكِ راحة ية بدد جِ حرتاز ا  ا جراءات 

أ خصايئ تسني ُمدينة يُزوده هبا أ خصايّئ الدماج الطبيدي و ية حرتاز جراءات ا  ا  املري  اتباع عىل اجِلراحة دافاة بدد املُ فرتة أ ثناء 

ذ تُساِعدهقُدرة اجلسم  صابته ابملُضاعفات احملمتةل. من  دّ وتُ ة صيحة بصورشفاء عىل ال حرتازات هذه ال   الوظيفية، ا  عىل و ا 

  أ ي رضر. دون أ ن يلحقه حرتازات ال  تباع هذه التوقف عن ا هكنمىت يُم رص عىل سؤال الطبيب اجلراح عن أ ن حياملري  

 الُركبة ا جراءات ا حرتازية لسمامة 
 

 .فهياالساق اليت ُأجريت اجلراحة لف أ و تدوير الامتناع عن  •

 الامتناع عن اجللوس عىل الُركبتني أ و اجلثوم. •

 الوركا جراءات ا حرتازية لسمامة 

ىل ية حرتاز ال  ال جراءات يُمكن أ ن تتباين  ُمماحظة: ذ  ،ةراحجلِ اهنج استنادًا ا  الطبيب اجلراح واخصايئ الدماج يُناقش ا 

 ا ييل:الدامة م ال جراءات ال حرتازيةتتضمن و فقط.  اخلاصة حباةل املري  ال جراءات ال حرتازيةالطبيدي 

 درجة. 03من أ كرب زاوية باجلراحة فهيا الامتناع عن ثين الساق اليت ُأجريت  •

 .اجلراحةفهيا لساق اليت ُأجريت لف االامتناع عن تدوير أ و  •

 .ذلي ُأجريت فيه اجلراحةأ و الاكِحل ا الساق)تصالُب( قاُطع تالامتناع عن  •
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 ال ايم اليت تيل اجِلراحةيف 
ىل امحلام  والنشاط، احلركةيف مواصةل بدد اجِلراحة هدف املري  مكُن ي ذ يُنصح ابلهنوض لتناول وجبات الطدام واذلهاب ا  ا 

يزداد ي ويستمتر املري  بلسات الدماج الطبيدي  ال وقات.عىل أ ن يُكون مده من يُساعده يف الهنوض من الُسير يف مجيع 

ىل ومبُجرد أ ن يدود  مستتوى نشاطه. احلقنة الوريدية ِعرب ت غذايعطائه املا  يمت التوقف عن الاكفية رُشب السوائل املري  ا 

 متامًا. املري  نــرفع احلقنة الوريدية عوتُ 

يتباين ِمن خشص  ل خر. ال مل  ى، غري أ ن مستتو وأ ثناء فرتة املُدافاة جراء هذه اجِلراحة م  ـــلأ  ومن املتوقع أ ن يشُدر املري  ب

مل اليت تؤخذ التورم. وتوصف للمري  ُمسكنات ال  ويتلقى املري  كامدات  ابردة أ و أ ربطة ملُساعدته عىل تدبري ال مل وتقليل 

عن طريق الفم، وتُدطى هل عندما حيني موعد خروجه من املشفى. ويف فرتة بقاء املري  يف املشفى يطلُب منه فريق الرعاية 

 ِعدة مرات يف اليوم الواِحد.دليه ل مل دد ُمستتوى االصحية أ ن حيُ 

ن الافصاح عن أ ي مشالك اكن املري  قد و  تدبري أ مل من ريق الطيب الفمِكن ذكل يُ  ذا   ،همم اهجها سابقًا مع ُمسكنات ال ملا 

 أ فضل. بصورة  املري  

 الادوية

ن احلد من عىل هذا ادلواء ويدمل . ادلميُسمى ُمضاد جتلُط ادلم تخفيف ل  بدد اجِلراجة دواءً يتلقى املري   احامتل تكّوِ

 ن.قَ قري ختفيف ادلم عن طريق الفم أ و احلُ عقا يتلقى املري و  دلم املؤذية يف أ وعية دم املري .جلطات ا

 من املشفىاملري  خروج 

يكون من بني أ ول ال شتياء اليت ، و اخلضوع للِجراحة ملشفى يف اللحظة اليت يُقرر فهياروج املري  من اخليبدأ  التخطيط 

ىل القيام هبا  يكون ُمدظم املرىض و  يوم خروجه من املشفى.املزنل  ىلا   ِقهّل دني ليُ مُ  يه الرتتيب مع خشص  املري  حباجة ا 

جراء اجِلراحةهميئني  متام بدد لكن و ، أ ايم 0 - 1دة مب للخروج من املشفى بدد ا  ذ ، ُمدينةمتطلبات  ا  يُسمح للمري  ابخلروج ا 

 من املشفى يف احلالت التالية:

ذا  •  ن وضده الصحي ُمستتقرًا.اكا 

ذا  •  والتبول.ن قادرًا عىل تناول الطدام اكا 

ذا  •  دوية اليت تؤخذ عن طريق الفم.ابل  دليه ضبط ال مل  متّ ا 



22 

 

ذا  •  ته.لتحقيق سمام  ئاً ُمهي  ن مزنهلاكا 

ذا  •  ة. يالوظيف قُدرة اجلسم عماج تسني الطبيدي و  أ هداف الدماجبلوغ يف جنح ا 

 

عادة التأ هيلالاطماع عىل رىج يُ و   .ملزيد  من املدلومات فقرة الشفاء وا 

ىل مبىنيمت نقهل يف حيهنا و، أ عماه اخلاصةأ و املُتطلبات املدايري  ستتويفيف حال مل ي ة املشفى ر للمري  مبُغادسمح يُ ول  رعاية ال ا 

 وقت وصول املري .حديد بذكل املبىن لت التصالويمت ة تخصصامل 
 

 التدلاميت املزنلية
 ممل والتيبُس والتورال  ، فضمًا عن ذكل يُقل التالية شهر  ال  عىل مدار بدد اجِلراحة تدرجييًا  اً نستُ ت يتوقع يُمكن للمري  أ ن 

ىل الدمل عىل رُسعة الدودة دمتد وت . بشلك  كبري ستتقلامل منط حياته  ديستتد ي و  ،دليه ىل ة املري  عومدى تأ ثري همنالشفاء ا 

 املفصل اجلديد.

عادة التاملشفى أ و مبىن غادرة مُ بدد من املُقرر أ ن يُراجع املري  الطبيب اجلراح و  ذ تُدد هذه ا هيلأ  ا  لفرتة هممة بأ سابيع قليةل، ا 

جيابية و ل عادة تأ هيل املري   ىل نتاجئ ا   عىل املدى الطويل. بدد اجلراحة للوصول ا 

يف حال اجِلراح بديادة الطبيب  التصالاملهم ، ولكن من وبشلك  عام تكون حاةل املرىض جيدة جدًا بدد خروهجم من املشفى

 :ال يت

 بأ مل  ُمزتايد يف موضع اجِلراحة.الشدور  •

 موضع اجِلراحة ُمنذُّ اخلروج من املشفى.يف أ و ُمزتايد أ و الشدور بد ىء  يدمماحظة امحرار جد •

 نضح مستتجد أ و مزتايد من موضع اجِلراحة. •

  .تزايُد التورم يف موضع اجِلراحة •

 .ال مل فهياتُصبح ربةل الساق أ كرث تورمًا ودفئًا ويزداد امحرارها و  •

 ل.ل كرث من يوم  اكم درجة مئوية( 08.0) فهرهنايت 131من كرث سم ل  اجل ارتفاع حرارة  •

عام اكنت عليه حسن أ ن قدرته مل تت أ و  ة ،ِجراحة الاستبدال الاكمل للُركببدد  ىل ثين الُركبةع قُدرة املري تضاؤل  •

 املشفى. ُمغادرته  منذ

 

 لتّوعُكالشدور ابالتدايــُـِش مع ال مل و 

اتباع ة ال مل. وعىل املري  شدل يهتاون يف أ خذها ي ل تزداد ل مل، وأ  املري  بأ خذ ال دوية املُسكنة حاملا يشُدر ابيُنصح 

 ُ  النوم.وقت بنشاط  مدني وقبل أ ن يقوم مل قبل ال   اتتذُكر أ خذ مسكنوأ ن ي  ،دونة عىل ملصق ادلواء التدريفيالتدلاميت امل



23 

 

ذا و  زاةل ا  فيجب أ ن يُِقهّل ُمسكنات ال مل اذلي يأ ُخذ  ملري ى ادلة يُغرز اجِلراح الكبسات أ و ال اكن من املقرر للطبيب اجلراح ا 

 .الطبية املراجدةماكن ا ىل فراد عائلته أ   أ و أ حد أ صدقائه

مكية ادلواء أ و التوقف عن أ خذه  التقليل منيه عل ، ويف حيهنا تؤدي ُمسكنات ال مل ا ىل شدور املري  ابلغثيانويُمكن أ ن 

 مبكتب الطبيب اجلراح. التصالو متامًا 

ضافية يُرىج و ىل ُمسكنات امل  ا  ذ ل بُّد من ، مبكتب الطبيب اجلراح التصالمنه يف حال اكن املري  حباجة ا  مكتب  شدارا  ا 

لتفادي أ وقات الُدطل الرمسية لتدبئة ادلواء ستبق املُ ط يط التخ يُرىج من املري  و  .بثماثة أ ايم قبل أ ن ينفذ ادلواءالطبيب 

  والاستبوعية.

 ما ييل:أ يضًا ر تذكأ ن ي وعىل املري  

 قيادة الستيارة طاملا اكن يأ خذ ُمسكنات ال مل املنّومة. ب ح هلسمل يُ  •

مل والتخديرؤدي في أ غلب الاحيان تُ ، فتربزيُداّود ال دة أ ايم قبل أ ن احامتل مرور عِ  • ىل  ال دوية املُسكنة لل  ال مساك. ا 

اِعد املُسهمات قد تُسو ، من احلبوب الاكِمةل والفواكه رُشب الكثري من السوائل وتناول الطدام املُددذِلا يُنصح املري  ب 

 .يةطبيد ال لوظيفية هتا افداليال مداء أ ن تستتديد عىل  أ و ملينات الرباز

ذا اكنت  التصاليُرىج عدم الرتدد يف  •  أ ي أ ستئةل أ و خماوف.ي  للمر مبكتب الطبيب اجلراح ا 

 

 رح الدملية/الشق اجلرايح الدناية بُ 

ن يدّود قبل ، و طيب ة بضامد  ياجِلراح ُجرح الدملية غطى يُ  ية كيف رشح يقوم الطبيب اجلراح أ و املمرض ب  املري  ا ىل مزنهلا 

مبن يتصل أ يضًا ملشفى، وأ ن يدرف ا غادرأ ن يُ املري  هذه التدلاميت قبل ومن املهم أ ن يفهم الضامد. تغيري أ وقات و ه بالدناية 

ىل املُساعدة.   يف حال اكن حباجة  ا 

 .ُبرح الدمليةالدناية  يةكيف رشحًا عن شفى تدلاميت اخلروج من امل شمل ت  ُمماحظة:

ذا لحظَّ ًة ابلطبيب اجلراح ُمبارش  التصالعىل املري  و  أ و  ،رحاجلُ موضع من  )خسونة(  ىءادلالامحرار أ و زايدة النضح أ وا 

ذا جتاوزت  ذ يُمكن أ  ل كرث من يوم  اكمل، درجة مئوية(  08.0)فهريهنايت 131ة جسمه حرار ا  ا ىل دمامات الهذه شري تُ ن ا 

صابة جُ   .ابللهتابرح الدملية ا 
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 ا دصال و كزياكاملّشاية والد

الدماج. وحبلول وقت أ ول الطبيب اجلراح أ و أ خصايئ أ وىص كام  هلتحقيق توازنعىل املري  أ ن يستتدمل املُدينات احلركية 

ىل أ صمًا يكون املري  قد تسن قد اجِلراحة َعقب مع الطبيب اجلراح صية  ُمراجدة وتّول من استتدامل املّشاية أ و الُداكز ا 

 .أ خصايئ الدماجالطبيب اجلراح أ و توصيات حسب  ادصال

 اعة الاوىل يف املزنل سنيامثن واربدال

ىل املزنل متهيد عودتهل هبا املري  قام اليت والرتتيبات التحضريات مجيع بغ  النظر عن  ىل التأ قمُل، مفن  ا  ل أ نه حباجة  ا  املرحج ا 

ذاما ل ءلقلق ويتساابأ ن يشُدر  ل ، وهذا بكرمُ  ح هل ابخلروج من املشفى بوقت  مُسِ  ا  التساؤل طبيديًا وما عىل املري  ا 

 والرتكزي عىل شفائه.الارتياح 

وطرح الاستئةل اكنت،  أ ي مشالِك غ عن بماتُتيح هل ال  يه فرصة ، وابملري  منسق الرعاية املتخصصةتوقع أ ن يتصل ومن املُ 

خمال  أ خصايئ تسني قُدرة اجلسم الوظيفيةأ ن يزور املري  أ خصايئ الدماج الطبيدي و أ يضًا اليت تُرواد ذهنه. ومن املتوقع 

 من املشفى. هساعة اليت تيل خروج 48فرتة الــ 

 النشاطات

ذ  حسب برانمج الرايضة املوىص به، يتدرجيشلك  الرايضة وزايدة النشاط ب يستمتر املري  يف ممارسة  • الرايضة تُفيد ا 

 لقوة البدنية والفدالية الوظيفية.ة املري  ااستتداديف 

 اتباع مجيع تدلاميت املداجلة. •

 قوته وثقته بنفسه.بصدد اسرتداد  استتئناف النشاطات طاملا اكن املري  •

الاستبدال  ملري  اذلي خضع جِلراحةانشاط فاجئة يف املُ  زايدةال حال يفتوُرم الركبة أ و الساق املتوقع ان ت من  •

وذكل بوضع وسائد تت ربةل  ،اقه فوق مستتوى القلب، وعىل املري  يف هذه احلاةل رفع سلركبةفصل االاكمل مل

تقليل التورم ند الُضورة ل ع الثلج وضع و  هاقرفع سباملري  مفصل الركبة. ويُمكن أ ن يستمتر تت الساق وليس 

 والتوعُك.

بناًء عىل . و اجلديداملفصل القصوى من يف تقيق الفائدة املُبكرة املرحةل ستمترار يف ممارسة الرايضة يف هذه فيد الايُ  •

ىل يُ . و  ادة اخلارجية اليت يتارها املرييف املزنل أ و يف الديالدماج ستمتر ي حاجة املري  قد   برانمج راييضاملري  قدم ا 

 يف املزنل.ياُمرسه يُمكن أ ن 
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استتدامل الكرايس املزودة مبساند اذلراعني. ، وعليه واحدة دقيقة مرةً  45 - 03لفرتة ترتاوح من س لُ عىل املري  أ ل جيو 

ذا اكن يشُدر ابلتدبه يُمكنو  يُدترب امليش لفرتة قصرية خارج املزنل أ و و اليوم. يةل يبقى يف الفرا( ط عىل أ ل  ،أ خذ قيلوةل ا 

 .الناِجح تقيق الشفاءيف داخهل خطوة أ ساستية 

وهذا ُجزء من معلية  ،يف النوم ليماً  قد يشُدر املري  ابلتوعُك يف الورك أ و الركبة حيث أُجريت اجِلراحة وقد يواجه صدوبةً 

ل أ ن هذا التوعُك الشفاء  .الُسير والتحُركهنوض من نوعًا ما عند الف ي، ا 

ىل استتخدام  سلوب ارتقاء الُسمل )ادلرج(، عىل دني خشص مُ يُساِعده أ و ا حدى املُدينات احلركية ويلجأ  املري  ا  ويصدد اب 

ن قب  مب مسك وأ ن يُ  ،املُصابةُُثَّ لساق السلمية أ وًل والبدء اب يف لك ُخطوة، وضع قدم  واحدة عىل الُسمل  اكن متوفراً.الُسمل ا 

ذا اكن املري  راكبًا يف ستيارة يقودها خشصًا و  ية  متنيداثر  عىلس و لنبغي عليه اجلي أ خر ا  لتجنب اجللوس أ و بطانية مطّوِ

الاطماع عىل التدلاميت  يُرىج الستيارةمن  لزنولية الصدود وان كيف ملزيد  من املدلومات عو . ا ىل حد كبري منخف ستتوى مب 

 .الصحييف هناية هذا ادلليل اخلاصة بذكل 

ذ  مع الطبيب، قبل موعد املراجدة الاوىلول يُسمح للمري  بقيادة الستيارة  بشأ ن استتئناف  يتخذ الطبيب اجلراح القرارا 

 .ةلستيار اقيادة 

 الاجساممَحل 

ثين أ و )اجلثوم( التقرفُص يه مت عل ما حيُ رفع عىل وجه اخلصوص ب يتجن، و رفع أ ي جسم ثقيل بدد اجِلراحةميتنع املري  عن 

 خبار املري  عن مىت يُسمح هل برفع الاجسام الثقيةل.اب  الطبيب اجلراح ويقوم جتنب ارتقاء السمامل. ، و جسمه

 يف املزنلالاسابيع الست اُلوىل 

يُمكن للمري  أ و أ حد أ فراد و بأ عضاء الفريق الصحي لطلب املُساعدة عىل مدار الساعة طيةل أ ايم الاستبوع.  التصاليُمكن 

عىل املري  و . رئواطال يف حاةل الطبية تدلاميتال تلقي كذكل و  ،تُطرحجوبة عن ال ستئةل الدامة اليت الاوتلقي  التصالعائلته 

 مبكتب الطبيب اجلراح بغ  النظر عن طبيدة املُشلكة اليت يواهجها. التصالأ ل يرتدد يف 

ًا بدد ال خر، ستبوعالمري  الصحية ل اةلاحلالاوىل بدد اخلروج من املشفى ينبغي أ ن تتحسن ست الاسابيع الــ ويف فرتة 

ىل التيتلهف أ غلب املرىض و  ىل  ل وّ ىل استتدداد للتحع نيكونوو  ،حدث عن التحسن اذلي يشدرون به يف زايرات املُراجدةا  ا 
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الاستبدال الاكمل راحة اذلين خضدوا جلِ أ غلب املرىض يمتكن  وىلست الاخمال الاسابيع الــ و التايل. ة دافااملُمستتوى 

 :ا ييلمن القيام مب فصلملل

ستتخدام املّشاية أ و الداككزي أ و الدصا مبا يمُامئ رضية امليش عىل أ   •  .اةلاحلُمستتوية دون ُمساعدة ولكن اب 

 حسب قابلية املري  عىل تُمل ذكل. ارتقاء السمامل  •

 .ساِعدلنوم يف الُسير والهنوض منه دون مُ ا •

 دونة.هنا دون مَ زنول مالستيارة واليف صدود الوالقيام منه و الُكريس اجللوس عىل  •

زاةل الكبسات وطاملا اكن موضع امحلام حاملغطس كريس يثبت يف مِ الاستتحامم ابستتدامل   • ل يُسبب ُجرح الدملية ا يمت ا 

 أ ي مشالِك.

املزنل.  عامل املزنلية اخلفيفة وامليش واخلروج من ل  القيام ابمبا يف ذكل طبخ الطدام و  اليوميةاحلياة استتئناف نشاطات  •

 اليوم.فرتات اغلب نشط احلركة يف و ُمتيقظًا ينبغي عىل املري  أ ن يكون و 

ىل الدمل قبل حلول موعد املراجدة الاوىل • مناقشة  وينبغياملري  ويُسمح بذكل حسب حاةل ، يدود بد  املرىض ا 

 ذكل مع الطبيب اجلراح.

 وضع الثلج ورفع الساق

ىل زايدة ال  هذا يُؤدي  ، ويُمكن أ نراحة الاستبدال الاكمل للمفصلجِ ورم املنطقة بدد أ ن تتوقع من املت مل وحُيد التورم ا 

 /أ كياس الاستمترار يف وضع كامدات  ومهنا ، ا من املهم أ خذ اخلطوات المازمة لتقليل التوُرمذِل . طاق حركة املري نمن 

 التوُرم.تقليل عىل غري ذكل من الطرق الدماجية الباردة اليت تُساِعد  الثلج أ و

رفع الساق من الُضوري  هلامً بأ نعِ  ،لوسائدُمستتدينًا ابرفع الساق ن للمري  مِكّ كبة يُ فصل الر يف حال الاستبدال الاكمل ملو

ىل ب ذ وحسبا وضع الوسادة تهتثين الركبة بن التام عالامتناع و ،اكحلالأ مكلها نزوًل ا  بوضع  ينبغي أ ن تكون الركبة ، ا 

  حال رفع الساق.ستتقامة يفوممدودة اب   ىو مستت

 املامرسة اجلنستية بدد ِجراحة الاستبدال الاكمل للمفصل

 يقلق الدديد من الناس بشأ ن استتئناف النشاط اجلنيس بدد ِجراحة الاستبدال الاكمل للمفصل.

جراء اسابيع عىل ستتة  مرور: يُدترب استتئناف النشاط اجلنيس بدد مفصل الوركاستبدال  جِلراحة أ منًا بشلك  عام اا 

ة وضع الاستتلقاء عىل الظهر أ منمن  يةامرسة اجلنست املدد تُ أ مل  كبري. ويف ابدىء ال مر بــليشُدر اكن املري  طاملا 

 املامرسة جلنستية.عند علية افأ كرث مفصل الورك يكون املري  شفاء بدد و . اُلخرى لوضدياتاأ كرث من ة مرحيو 
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 نة مع أ خصايئ الدماج الطبيدي أ و ممرض الرعاية الصحية الوقائية.خماوفه املُديّ يُرىج من املري  مناقشة و 

ذا  يشُدر ابلراحةاكن املري  ا  ممىت: يُمكن استتئناف املامرسة اجلنستية كبةر المفصل استبدال  اكن حيال ذكل. وا 

التحدث ، و ال منة املامرسة مواضعوحض املامرسة اجلنستية اذلي ي زيد يُمكنه أ ن يطلُب ُكراسمدرفة املغب يف ير املري  

 أ خصايئ تسني الفدالية الوظيفية يف اجلسم. أ خصايئ الدماج الطبيدي أ و مع 

 النظام الغذايئ

ضافة اخلُضوات والفواكه وال طدمة الغينة ابلربوتينات مثل اللحوم ميتحمل ما  الطدام حسبتناول املري  ف أ نستتي  ع ا 

يتذكر أ يضًا رُشب الكثري من السوائل الشفاء، عىل أ ن لتحقيق ا ىل طدامه امحلراء والسمك وادلجاج والُمكُسات والبي  

لتخدير ابسبب  بدد اجِلراحةللطدام ة شهيال من الطبيدي أ ن يفقد املري  و أ كواب يف اليوم الواِحد.  8حبيث ل تُقل عن 

ىل زايدة مكية خمال طور . و الدملية لكن التغذية الصحيحة رضورية للتئام ُجرح، وال دوية الالتئام حيتاج جسم املري  ا 

 ذِلا عليه. يف بد  احلالت مددن الزنككذكل و  ،أ ي ويسفيتامييّن  ات وخاصةفيتامينال الُسدرات احلرارية والربوتينات و 

 .هاليت حيتاهجا جسمادن من الطدام للحصول عىل مجيع الُسدرات احلرارية والربوتينات والفيتامينات واملدخمتلفة ع أ نواناول ت 

ذبذكلالتقيُّد ري  اتباع نظام غذايئ ُمدني عليه امل يف حال ُطلب منو حُيد التئام جرحه و تناوهل عىل ي يُساِعد الطدام اذلي  ، ا 

صاب من  ذا ملو  واملُضاعفات احملمتةل. للهتاابتته ابا  مبُقدم الرعاية  التصالبدد اجِلراحة عليه مبا يكفي الطدام املري  تناول  ي ا 

ُ الصحية ل  .الغذائيةمكمات زُيوده ابمل

 يف املزنلمن الاستبوع السادس ا ىل الثىن عرش 

ذ  تسنفرتة ملفصل ااستبدال ليت تيل الفرتة اتدترب  غبته يف القيام رطاقته و ايدة زقد يمُاحظ ُمستمتر يف صة املري ، ا 

رُسعة اختماف رىض و املني التبايُن بيُرىج من املري  أ ن يتذكر و ابلكثري من النشاطات وتُسن  ملحوظ يف املفصل اجلديد. 

ذا مل يشُدر املري  ابلرىض عن رُسعة شفائه يُرىج منه ف. ل خر    يمر ن لشفاء مِ ا ناقشة مبكتب الطبيب اجلراح مل  التصالا 

  خماوفه.
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 امليش

جراء اجِلراحة بفرتة ستتة أ سابيع.  تيلاليت الطبية راجدة ُمستتدينًا ابلُداكز بدد املُ من املرحج أ ن يكون املري  قادرًا عىل امليش  ا 

ذ يُنصح اب 11مروربدد املُقررة راجدة التالية ىت املُ حامليش ا عصستتخدم أ ن ي وعىل املري   مليش استبوع عىل اجِلراحة، ا 

ذا  دا يريم قدرا ُمستتدينًا ابلدص  ابلراحة.  هر شديُ ذكل اكن ا 

 الدودة ا ىل الدمل

ىل الدم ىل الدمل ما نصاحئ تتضمن اجِلراحة بستتة أ سابيع. و  ل بدد املُراجدة الطبية اليت تيليدود الدديد من املرىض ا  الدودة ا 

 ييل: 

 .الدملالرجوع ا ىل الاجسام الثقيةل بدد رفع جتنب  •

 الوقوف أ و اجللوس لفرتات  طويةل .جتُنب  •

 .ادلرج النقالأ و السمامل ات مثل تكرار صدود بد  النشاطجتُنب  •

من شأ هنا أ ن تضع املفصل اجلديد تت ُأخرى الاحنناء لل مام أ و أ ي وضدية الانثناء أ و أ و اجللوس عىل الركبتني جتُنب  •

 ضغط  شديد.

ىل  • ذ ل ُمدينة ل فرتة الوضع يف احلُستبان احلاجة ا  وقد يتدب  .الدملف استتئنن ال مل بدد امِ ُمدظم املرىض يُداين تأ قمُل، ا 

ىل الدملمن الاوىل  ةالاايم الدديدكثريًا خمال ملري  ا ، رة ُأخرىمأ قمُل أ ن مينح نفسه الوقت الاكيف للتيه ل ع و . عودته ا 

 تدرجيي. ن  تسُ يف  هوالتذكر بأ ن

 مواصةل برانمج الامترين الرايضية

ذ الرايضاملري  ممارسة واصل ي الدمل مع أ خصايئ الدماج الطبيدي يف هذه املرحةل من يف الدديد من املرىض ستمتر ل ي ة ا 

الاستتداضة عن  ينبغي ذِلا ل. أ فضل النتاجئتحقيق ل النشاط الامه لزايدة قوة املري  و يُدد المترن الراييض رمغ أ ن  اءفالش

 .ةياملزنل ال عامل أ نشطة الدمل أ و بالرايضة 

 التدلاميتالالزتام بميع 

هتدف أ ي و اليت انقشها الطبيب اجلراح مده. دلاميت يتبع التفهم و أ ن ي من املهم  اا ىل طبيدهتدودة حياته رمغ أ ن املري  يشُدر ب

ذا أ راد . خمال فرتة الشفاءكبة ر الأ و ىل حامية مفصل الورك دلاميت ا  تمن هذه ال  التحيل عليه  تقيق نتاجئ انحجةاملري  فا 

 الطبيب اجلراح.  واتباع تدلاميت ابلصرب
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  شهرثماثة أ  بدد مرور الطبية املراجدة 

نصح املري  ابستتئناف ، ويُ راحةعىل اجلِ  أ شهر 0بدد مرور الطبية اليت تمت يلتقي املري  ابلطبيب اجلراح خمال املراجدة 

 فيدة:امل نصاحئ ، وفامي ييل بد  ال نشاطاته الدادية يف املزنل وخارجه

 ان مينح نفسه الوقت الاكيف لستتئناف نشاطاته تدرجييًا.و عىل املري  أ ن يكون واقديًا  •

 يف نفس الوقت.مجيدها  زيدي ىل أ لعالرايضية امليش والنشاطات مسافة زايدة  •

 أ رض أ وُمستتوية غري  امليش عىل أ رضأ و يف حال  ،شدور ابلتوعُكال د نع خداهما لستتيف صندوق الستيارة ا دصابقاء ال •

 ُمغطاة ابلثلج.

 المتتع بفوائد الاستبدال الاكمل للمفصل. •

ذيف حال اكن للمري  أ ي استئةل أ و خماوفابلطبيب  التصالمواصةل  •  دومًا. يف خدمة املري  در الطيب اكن الا   ، ا 

 

 واملُراجدات املُستتقبلية املُراجدة الطبية بدد مرور ستتة أ شهر 

جراء اجِلراحةستتة أ شهر بدد مرور الطبيب  راجدةمُ عىل املري   ذا ُُثّ يزوره مرة واحدة لُكّ عام  ،عىل ا  ل ا  اكنت ا 

الاستبدال الاكمل للمفصل أ و غريها حول خماوفه  ةناقشمُ للمري  فرصة راجدات تتيح هذه املُ و كل. اِلفة ذلخمالتدلاميت 

 .ُمدينة عراضأ  تُداين من يُمكن أ ن من املفاصل اليت 

يةل حياة املري  ط اللياقة البدنية   

ىل منح املري  مفصل جديد ي دهت ل يدين أ ن ، غري أ ن هذا نشاطاته اليومية دون أ ن يشُدر بأ ملب القيام هل تيح ف اجِلراحة ا 

 ة اليت تضدط عىل املفصل حىتيالرايض الامترين عىل املري  أ ن يتجنب النشاطات و ذِلا أ و التلف.  املفصل غري قابل للكُس

سؤال الطبيب اجلراح أ و ، و أ ن يتدا ى ِمن اجِلراحةما يستتطيع بدد  البقاء نشطًا قدروعليه  ،الطبيب اجلراحيُناقش ذكل مع 

ذ النشاطات والامترين الرايضية املناستبة هلعن أ خصايئ الدماج الطبيدي  نظامه الراييض مامئه استتئناف يُ من املمكن أ ل ، ا 

ظة عىل فاملُحااول ن حيُ  املري  أ  لهذا عىل .اجلسم تضغط عىل مفصل الورك ة وزنزايد، ِعلامً أ ن اً سابقيقوم به اذلي اكن 

 .صي زن  و 
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 املُضاعفات املُحمتةل

 ادلم اتجلط

ُيمكن أ ن ف الورك أ و الُركبة.  لطات ادلم من املُضاعفات املُحمتةل بدد جراحة الاستبدال الاكمل ملفصيلب ةصابالاتُدترب 

ىل  ىل رئيت املري تنتقل جلطة ادلم من الساق ا  ن جلطاتو صية خطرية.  مضاعفات   لتؤدي ا  ادلم  يُدد احلد من تكّوِ

يُمكن أ ن يُقلل املري  من و . أ فضل الُطرق الدماجية

صابته بلط  ادلم عن طريق التايل:ات خطر ا 

دميومة ممارسة الرايضة والبقاء نشطًا، أ ي  •

 احلركة.

سربين والوارفرين، أ خذ ُمخففات ادلم مثل ال   •

مسه التجاري كوميدن   (Coumadin®)وا 

 ولوفينوكس أ و غريها من الدقاقري.

 ة.ارتداء اجلواِرب ادلامِع  •

 

علية الادوية اخملففة لدلم، ومن أ مثةل ذكل ال طدمة اليت توي مكيات  امكن أ ن تُغري بد  ال طدمة واملمُكمات الغذائية من فيُ 

. ذِلا  ىل الطبيكبرية من فيتامني يَّ جتُنهبا طاملا اكن يأ ُخذ هذا يه ب اجلراح عن ال طدمة اليت جيب عل عىل املري  التحُدث ا 

 ادلواء.

 ادلم ما ييل: اتلطتشمل أ عراض ال صابة بو 

 مبوضع اجِلراحة.رتبط هذه ال عراض أ ن تمن غري الساق بأ مكلها  وأ  ةل الساق ربُ يف الشدور بأ مل  و/أ و امحرار  •

 الاكِحل أ و القدم. وأ  ةل الساق ربُ  وأ  الُفخذ يف توُرم ال زايدة  •

 يف موضع ُجرح اجِلراحة. /اجلدلالبرشةزايدة ارتفاع حرارة  •

 عند التنُفس. الصدر أ و أ مل   يفالتنُفس وأ مل  يف  الشدور بضيق   •

 
 

 

 

 

 يف حال ظهور أ ي من هذه ال عراض دلى املري  عليه التوجه ا ىل أ قرب وحدة طوارىء أ و

 .911 عىل الرمق طوارىءابل تصالال
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 الهتاب موضع اجِلراحة

هذه ل ُمدظم املرىض اذلين خضدوا   يُصاباملري  بدد اجِلراحة، ول وهوَّ الهتاب يُصيب موضع ال جراء اجلرايح يف جسم

 ما ييل:الشائدة  هتشمل بد  أ عراضه، و اجِلراحة ب

 ابل مل فيه. الدملية اجِلراحية وزايدة الشدورموضع حول  زايدة  الامحرار •

ذا اكن لونه املوضع اجلرايح نضح من  •  .قامتوخاصة ا 

 ال صابة ابحلُمى. •

 

 مبكتب الطبيب اجلراح عىل الفور. التصاليف حال اكن املري  يُداين من أ ّي  من هذه ال عراض علية 

 الالهتابالوقاية ِمن 

جراء اجلراحة،بدد  طيةل حياة املري ال مهية يف اية غالالهتاب الوقاية من دد تُ  ، أ ّي أ نه وذكل ل ن املفصل اجلديد اصطناعي ا 

أ ن يُصاب املفصل الاصطناعي ابللهتاب يف حال مل يأ ُخذ املري  ويُمكن ّد الالهتاابت. ض لطبيديةاجلسم اة يفتقر ا ىل حامي

جراءات   ىل ا   ا ييل:، مهنا مُمدينةطبية املُضادات احليوية قبل أ ن يضع ا 

جراءات  •  ل ستنان.اب ةالدنايا 

 تنظري القولون والقولون السيين. •

 البويل.أ و التناسيل اجلهاز تنظري  •

 و/أ و املثانة. الربوستتاتاخلضوع جِلراجة  •

 اخلضوع جِلراحة اللكى. •

 قسطرة القلب. •

 حقنة الباريوم الرشجية. •

 اخيلادلتنظري ال  •

 

جراء عىل املري  و   هوعندها يُزود، دليه ال ستنان عن البديل الاصطناعيبيب خبار الطبيب املُداجل أ و ط ا  قبل اخلضوع ل ي ا 

راحة استبدال املفصل للحصول عىل جِ جرى أ  ذلي تصل املري  ابلطبيب اجلراح اأ ن ي  ملُضادات احليوية. ويُمكنابالطبيب 

 ند الُضورة.ته ع املُضادات احليوية املمامئة حلال 

مبكتب الطبيب  التصاليُرىج  .لكيفماند لكينيك ل جراء جراحة الاستبدال الاكمل للمفصل كنشُكر اختيار ومرًة ُأخرى 
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ذا اكن دليك أ ي  اجلراح  .ساراتاستتف  وأ  أ ستئةل ا 

 .يُمكن القيام هبذه الامترين الرايضية قبل اجلراحة وبددها

ذ  جسمه قبل جراحة الاستبدال الاكمل للمفصل وبددهاقوة ومرونة من املهم أ ن حُيافظ املري  عىل  ربانمح الزيد يُ أ يضًا، ا 

عادةأ ثناء ل مل اباملري  شدور من  يُقلل كام ،اليومية احلياتيةهام مل ابقيام ال سهل يُ رُسعة الشفاء و من دانه  أ  الراييض  فرتة ا 

 التأ هيل. 

ُُثّ القدم لل عىل طريقة تريك الساق اليت ُأجريت اجِلراحة فهيا باكِحل يوجه ويسحب ُّثّ يستتلقي املري  عىل ظهره 

  .ل سفللانزالها 

 .(واِحدةمرات )مجموعة  13المترين تكرار  •

  يف اليوم الواِحد. القيام مبجموعينت •
 

 

 

 

لتضغط ل سفل ة حنوَّ ادفع الُركبعن طريق عضمات الفخذ يُشد عىل ، ُُثّ يستتلقي املري  عىل ظهره مع مّد الساقني ابستتقامة

 .حيبس أ نفاسه أ ثناء قيامه هبذا المترينالفرا(، عىل أ ل عىل 

 مرات )مجموعة واِحدة( 13هذا المترين تكرار  •

  اليوم الواِحد.يفالقيام مبجموعينت  •
CCF©2013 

CCF©2013 
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ستتقامة، ُُثّ ي هظهر  ىليستتلقي املري  ع حيبس أ نفاسه أ ثناء عىل أ ل ، قوم بدرص وشد عضمات ال رداف مداً مع مّد الساقني اب 

 .قيامه هبذا المترين

 (واحدةمرات )مجموعة  13هذا المترين تكرار  •

  يف اليوم الواِحد. القيام مبجموعينت •
 

 

 

ستتقامة اد ميُ ُُث  ،تت الُركبةووضدها منشفة طوّي بدد عىل الظهر يستتلقي املري    ،بطءب لُركبة اليت ا جريت علهيا اجِلراحة اب 

 عىل املنشفة املطوية.اثبتًا بقى الُفخذ فامي ي رفع القدم لل عىل طريقة وذكل ب

 (واحدةمجموعة مرات ) 13هذا المترين تكرار  •

 القيام مبجموعينت يف اليوم الواِحد. •

 

 

 مترين جّر الكدب 

ظهره ُث يثين الُركبة اليت ُأجريت فهيا  يستتلقي املري  عىل

 حنوَّ ال رداف. ر الكدب اجِلراحة وذكل ب

 (واِحدةمرات )مجموعة  13هذا المترين تكرار  •

 القيام مبجموعينت يف اليوم الواِحد. •

CCF©2013 

CCF©2013 
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 ملُساعدته عىل جر كدب القدم.  هحول قدمبدد وضدها بيديه فرشة الُسير سحب وقد يتلقى املري  تدلاميت ب 

 

بداد الساق عن  وأ  تقريب مترين   الوركا 

ستتقامة عىل أ ن تُشري أ صابع القده مع اظهر ي  عىل ر يستتلقي امل الساق ر ، ُُثّ جتُ ل عىل حنّو السقفل نيمبقاء الُركبة ممدودة اب 

ىل اجلاِنب  اليت خضدت للجراحة ُ ُّثّ دون رفدها عن الفرا( ا   مرة ُأخرى.نتصف ىل املُ سحب ا  ت

للساق اليت خضدت للجراحة بدبورخط املري  سمح ي ل 

 املنتصف.

 (واِحدةمرات )مجموعة  13هذا المترين تكرار  •

 القيام مبجموعينت يف اليوم الواِحد. •

•  

ُمماحظة: بدد اخلضوع جِلراحة الاستبدال الاكمل ملفصل الورك 

 الراييض. المترينهذا عىل املري  سؤال الطبيب اجلراح أ و أ خصايئ الدماج الطبيدي عن 

 الُركبة من وضع اجللوسثين متارين 

وضع منشفة تت الساق )الساقني( اليت خضدت بدد عىل الكريس جيلس املري  

واِحدة  قدمملري  ايسحب . ُمستتوية أ رضيةعىل  نيالقدموحيرص عىل وضع ، للِجراحة

قبل أ ن ثوان   5دةالبقاء يف هذا الوضع ملو  للخلف مع ثين الُركبة اليت خضدت للِجراحة

ىل ال مام.قدمه يسحب   ا 

(واِحدةمرات )مجموعة  13هذا المترين تكرار  •

 

 

 لقيام مبجموعينت يف اليوم الواِحد.ا •
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 وضع اجللوسمد الُركبة من مترين 
ستتقامة.  مد الساق اليت خضدت للِجراحة اب 

 

 (واِحدةمرات )مجموعة  13هذا المترين تكرار  •

 القيام مبجموعينت يف اليوم الواِحد. •

 

 

 

بداد   وضع الوقوفالورك من الساق عن متارين ا 

ىل اجلانب ي ُُثّ  هساقاملري  رفع ي بقا، مع فو قو لامن وضع سحهبا ا  الساق ممدودة ء ا 

ستتقامة  يُمكن عند احلاجة و . أ داء المترينفرتة يةل ط مام ال   وَّ أ صابع القدم حنتوجيه و اب 

 تدانة ابذلراع لتحقيق التواُزن والسمامة.ست الا

 .(واِحدةمجموعة )مرات  13هذا المترين تكرار  •

 القيام مبجموعينت يف اليوم الواِحد. •

 

 
 

طاةل الورك بتحر   للخلفالساق ك يمتارين بسط وا 
ىل اخللف، من وضع الوقوف  واستتخدام اذلراعني عند الُضورة لتحقيق توازن جسمه وضامن يسحُب املري  ساق واحدة ا 

 سمامته.
 
 .(واِحدةمجموعة )مرات  13هذا المترين تكرار  •

  القيام مبجموعينت يف اليوم الواِحد. •

 

 
 
 
 

CCF©2013 

CCF©2013 

CCF©2015 
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 الوقوف عىل ساق واحدةمتارين 

 .واحدة مع احلفاظ عىل توازنه  ساق  يقف املري  عىل 

 (واِحدةمجموعة مرات ) 13هذا المترين تكرار  •

 

 

 

 

 

 

ستتقامةمترين   رفع الساق اب 

عىل الظهر مع ثين الساق اليت مل ختضع يستتلقي املري  

ها رفد يو  شّد ُركبة الساق اليت خضدت للِجراحةي  ، ُُثّ للِجراحة

ىل  ُ ا  عىل تواًي بقاء الظهر مست ا  ، مع ةيّ ث ن مستتوى الُركبة امل

 ال رضية .

 (واحدةمرات )مجموعة  13هذا المترين تكرار  •

 لقيام مبجموعينت يف اليوم الواِحد.ا •

 

 

 

 

 

 

 

CCF©2013 

CCF©2013 
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عادة التأ هيل قبل أ ن يضع املري   ذ جِلراحة استبدال املفصلمن املهم ال عداد ملرحةل ا  نبغي البدء بربانمج الامترين ي ، ا 

ذا اكن ذكل ُممكنًا، أ و ، وعىل املري  أ سابيع 6 - 4الرايضية التايل قبل اجِلراحة بفرتة  مرات  يف  5القيام هبذه الامترين يوميًا ا 

 الاستبوع عىل ال قل.

 متارين التكييف أ و التقّوية 

ىل  دّ دُ يفامي  دائريةصورة ال كتاف لل مام بحُيرك املري   رك ال كتاف للخلف ، ُُثّ حي13الـ ا 

ىل د يدُ و بصورة دائرية   أ يضًا. 13ا 

 (.وِاحدةمرات  )مجموعة  13هذا المترين تكرار  •

 يف اليوم الواحد. القيام مبجموعتني  •

 

 

 

بقاء ، حزايم الكتف مدًا وذكل بسحب اذلراعني للخلف حنوَّ بدضهام البد ملري  شد ايُ  ستتقامةاملرفقني مع ا  ، ممدودين اب 

 . قبل أ ن يُريخ أ كتافهثوان   5الوضع ملدة  االبقاء عىل هذو 

 (.واحدةمرات  )مجموعة  13هذا المترين تكرار  •

 .يف اليوم الواحدالقيام مبجموعتني  •

 

 

 

 

 

 

CCF©2013 
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ىل اجلانب بزاوية  حدى اذلراعني ا  سحب ي  بيامنثين مرفق اذلراع ببطْ ُُثَّ درجة  03الوقوف مع ثين ا 

بقاء راحة اليد ، مع الثُقل حنّو الكتف جتاه ا  ، المترين عىل اجلانب املُداكسيُداد هذا ، و لل عىلاب 

 .مضبوطةت بطيئة و راكحب

 (.واِحدة)مجموعة  مرات 13هذا المترين تكرار  •

 .يف اليوم الواحدالقيام مبجموعتني  •
 

 

 

 

ذ ياجللوس الوقوف أ ويقوم املري  هبذا المترين من وضع  رفع اذلراع لل عىل حبيث يكون املرفق ، ا 

د اذلراع ، ُُثّ  ميُ دمع اذلراع اليت تمل الثقل ابذلراع ال خرى من منطقة املرفق، ويقُرب الاذن

ستتقامة وببطء ُُثّ   عىل اذلراع اُلخرى.، عىل أ ن يُديد هذا المترين ثنهياي اب 

 (.واِحدةمجموعة ) مرات 13هذا المترين تكرار  •

 .يف اليوم الواحدالقيام مبجموعتني  •
 

 
 

 

ستتقامة ُُث يُبقي املري   ىل اجلانب ببطء شديد.ويُديد  ،الرأ سمستتوى رفع اذلراع فوق ياملرفق ممدودًا اب   اذلراع ا 

 داد هذا المترين عىل اذلراع اُلخرى.، وييُمكن القيام هبذا المترين من وضع اجللوس أ و الوقوف

 (.حدةالوامرات  )مجموعة  13هذا المترين  تكرار •

 .يف اليوم الواحدالقيام مبجموعتني  •

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CCF©2011 

    CCF©2014  
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)دون أ ن يرفع حافة الُكريس حنوَّ  ر نفسه، وجيُ ممامسًا للُكريس هحبيث يكون ظهر املري  لس جي

ىل الوضع السابقيُث مؤخرته عن مقدد الكريس(  استتدامل لكتا اذلراعني للقيام ن يتذكر ، وعليه أ  رجع ا 

 هبذا المترين.

 (.واحدة)مجموعة  مرات 13هذا المترين  تكرار •

 .يف اليوم الواحدالقيام مبجموعتني  •

 

 

دفع اجلسم لل عىل يعني ُُثّ ىل مساند اذلراه عمع وضع يديمقدد الكريس عىل طرف جيلس املري  

ن يتذكر ، وعليه أ  الكريس ىل مقددُيداود اجللوس عف  اجلسم ببطىء ل ُّث ي ،املقدديهن  عن ل 

 استتدامل لكتا اذلراعني للقيام هبذا المترين.

 

 (.واِحدة)مجموعة  مرات 13هذا المترين تكرار  •

 .يف اليوم الواحدالقيام مبجموعتني  •
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  قبل أ ن يستتقل املري  الستيارة.بشلك  اكِمل لخلف لمسحواًب  نب السائق(ا)ب د الراكب ال مايمقدَ مَ أ ن يكون ينبغي . 1

 .ممر الرصيف املنحدرمستتوية قريبة من  يةالسائق أ ن يركن الستيارة عىل أ رض من املري  ب طلُ ي. 1

حدى املُدينات احلركية املناستبةاملري  يش مي. 0  .حنوَّ الستيارة ُمستتخدمًا ا 

ليجلس عىل مقدد الراِكب دلخول يبدأ  اب عند اقرتابه من الستيارة ُثاملري  ابلاكِمل  يرستتدي . 4

 .يه أ ولً دخال قدم ا  بطريقة الصدود ال مايم، مع الامتناع عن 

من ترك املري  داخل  عىل مقدد مصنوع من القام(قد يُسهل وضع كيس من املطاط . 5

 .الستيارة

وضع اليد اليُُسى عىل مقدد مع أ و مستند الرأ س طار الباب د الُيمىن لما مساك اب  مّد الي. 6

 الستيارة أ و لوحة القيادة.

 خف  اجلسم ببطىء للجلوس عىل مقدد الستيارة. .7

 ىل مقدد الستيارة.حىت يتستىن للمري  اجللوس عاجلسم حسب . 8

دخال . 0 بقاء أ صاو  خرىواحدة ُُثَّ الُ ساق  بطريقة تريك  الساقني يف الستيارةا  بع القدمني ا 

 . ال عىلُمشرية حنوَّ 

  .هام(قاطد )تالساقني تصالُب الامتناع عن . 13

 ن الستيارة.زنول معكس هذه اخلطوات لل.11

دد لُك الرتُجل من الستيارة بأ ن حيُرص عىل يه لستيارة عل ابطويةل رحةل اكن املري  يف يف حال و

حىت ل يُصبح مرًة ُأخرى الستيارة ركوب قبل وامليش أ و الوقوف لبضع دقائق  دقيقة 45- 03

ابلطبيب  التصال هيُرىج من، و أ سابيع بدد اجِلراحة 8 - 6وبشلك  عام ل يُنصح املري  بقيادة الستيارة لفرتة  ُمتيبسًا. هجسم

 ملدرفة مىت يُمكنه استتئناف الستياقة بسمامة.
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ليف والنشر ©
 
 .كليفالند كلينيك. جميع الحقوق محفوظةمؤسسة  5151-5991حقوق التأ

و مقّدم الرعأية الصحية الُمتأِبع. ِلذا ُيرجى استشأرة مقّدم الرعأية الصحية  كليفالند كلينكمؤسسة تم إعداد هذه المعلومأت من قبل 
 
ن تحل محل مشورة الطبيب الُمختص ا

 
ي حألة طبية ليس بهدف ا

 
. وللمزيد من المعلومأت حول ا

و  lll.nwcgcw.cinwdcdn.levewc.www ة التألية:قع االليك ترونيال بزيأرة الموُيرجى التفضُ 
 
و lll.nwcgcw.cinwdcdnawledi..levا

 
خر مراجعة وتنقيح لهذه الوثيقة lll.nwcgcw.cinwdcdn.ceiw.cd..c ا

 
تأريخ في . تمت ا

55e51e515115. تمت الترجمة والتدقيق الُلغوي في تأريخe55e5152 .519125رقم الفهرس. 

 
 

http://www.clevelandclinic.org/health
http://www.clevelandclinicflorida.org/
http://www.clevelandclinicabudhabi.ae/

