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    Farsi (Persian) 

  مراقبت از مفصل لگن
Hip Precautions  

 
احتياط . ضعيف هستند )مانند کپسول مفصل، ماهيچه ها، و تاندون ها (بعد از عمل جراحی، بافت های محافظ مفصل لگن

  .  دچار دررفتگی شود حرکتکنيد، زيرا که مفصل لگن تان ممکن است با ساده ترين
 

توان يا نميتوان چه کارهائی را می با مفصل جديد اينکه . لگن بشوند جديد انند مانع از آسيب ديدن مفصلاين مراقبت ها می تو
  .   صحبت کنيددر اين باره با جراح تان .  فرق می کندانجام داد در مورد افراد مختلف

 
  :اين چهار مورد را برای مراقبت از لگن بخاطر داشته باشيد

   نشويدخم درجه 90بيش از   
  گذاريد ديگر نپا را روی پایهنگام نشستن يک پا، يا مچ يک   
  ياوريد نباال درجه 90زانوی تان را بيش از   
   ندهيدپيچ و تاب تان را پاهای  و ياباالتنه  

   

  توضيحات بيشتر در بارۀ خم شدن و بلند کردن زانو
 90 خم نکنيد؛ و يا زانوی تان را بيش از 90يش از نود خود را ب) قفسه سينه و شکم(باالتنه : اينها مراقبت های ساده ای هستند

 که زاويۀ بين باالتنه و پاهای نشسته ايد روی صندلی به حالتی فرض کنيد. بگذاريد بيشتر توضيح بدهيم. درجه باال نياوريد
 بين پاها  درجۀ90ويۀ زا کردن کمرتان بايد خم آوردن پا و يا باالدر اين حالت متوجه می شويد که برای . است درجه 90تان 

برای مراقبت از مفصل لگن از نشستن روی .  پرهيز کنيد اين ها حرکاتی هستند که بايد از آنها.و باالتنه تان را کمتر کنيد
   . صندلی و تختخواب کوتاه خودداری کنيد و روی توالت که قسمت نشيمن آن بلند تر از توالت های معمولی است بنشينيد

 

  توضيحات بيشتر در باره انداختن يک پا روی پای ديگر
 اين را هم فراموش نکنيد که . پا را روی پای ديگر نيندازيديکبين زانوها و مچ پاهای تان يک بالش بگذاريد تا در موقع خواب 

   .  اد که چطور اين کار را بکنيد بلند شويد؛ فيزيوتراپيست بيمارستان به شما ياد خواهد د يابايد با احتياط روی تخت دراز کشيده و
 

  توضيحات در باره پيچ و تاب دادن باالتنه و پا
 سمتی و مطمئن بشويد که وقتی به ؛ بگردانيدآن سمت از سر تا پا، به ، بدن تان راتمامهميشه  سمت، به يک گردشبرای 

 اينکه فقط سرتان را برای ديدن چيزی بجای. داشته باشندمی کنيد چشم ها و زانوهای تان هر دو در يک جهت قرار چرخش 
    . اين کار باعث می شود که تمام بدن تان در آن جهت بگردد. نيدگردابگردانيد، زانوهای تان را هم به همان سمت ب

 
برای مراقبت از مفصل تان بايد به مدت . که مراقبت از مفصل لگن بيش از يک کار تمام وقت انرژی می بردفراموش نکنيد 

  .    ساعته تالش کنيد24 هفت روز هفته، و بطور ه،سه ما
 


