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Farsi (Persian) 

  لگن خاصرهران و  مفصلجراحی 
Hip Surgeries 

 
   لگن خاصرهمفصلجراحی تعويض 

 
 را پای خودميتوانيد است که بهمين دليل  و –می باشد مفصل  )socketساکت  (کاسهو )  استخوانسر(گوی  دارای لگن مفصل

مفصل ) کاسۀ(فرۀ در ميان ح، )femur فيمر( ران ستخوان ا گرد و برآمدۀ باالیقسمت، گوی .بدهيددر جهات مختلف حرکت 
     .   در جهات مختلف می گرددلگن

 
همچنين حفره کاسه ای لگن را با يک پوسته قالب ريزی شده و پوشيده . سر گرد استخوان ران با يک فلزی تعويض می شود

 اليۀ محافظی پوشانده شده است داخل کاسۀ لگن ک پوستۀ قالب گيری شده را که باي. شده از يک اليه محافظ تعويض می کنند
 به اين قطعه اضافه می کنند تا مانع استهالک سپس ماده ای را. جاسازی می کنند و گوی فلزی را در آن پوسته قرار می دهند

اء اعض.  ساعت طول می کشد2کل اين پروسه حدود . لگن پيوند می زنندگوی و استخوان بشود و در مرحلۀ آخر آنرا به 
   .  سال دوام بياورند25مصنوعی جديد می توانند حرکت مفاصل را آسانتر کرده، درد را التيام ببخشند، و تا 

 
پيشرفت .  شب بعد از عمل جراحی در بيمارستان بمانيد3 تا 2 ممکن است حدود 

ند که بتوانيد درد نمی ککاری اوضاع و تغييرات حال شما توسط نرس کنترل می شود و 
متخصص کار درمانی  و يک ی فيزيوتراپ متخصصيک. ل کنيدرا تحم

(occupational therapist)متخصص فيزيوتراپی روی .  شما را ويزيت خواهند کرد
موارد عمومی مربوط به حرکت کردن تان کار می کند، و متخصص کار درمانی به 

سيب برسانيد اينکه به خودتان آشما ياد می دهد که چطور فعاليت های روزمره را بدون 
 .     انجام بدهيد

 
در .  استفاده کنيد(walker)روز جراحی شما را تشويق می کنند که بلند شويد و از واکر 

با عصای زير بغل برای راه رفتن و باال و پائين رفتن از پله ها تمرين روزهای بعد 
ياج به احتماال حداقل سه ماه بعد از جراحی هنوز برای راه رفتن احت. خواهيد کرد

  .  خواهيد داشت) واکر(عصای زير بغل، يا عصا 
  

خيلی مهم است که با نرس در باره کنترل درد . برای تحمل درد بايد دارو مصرف کنيد
به خودتان فشار نياوريد که درد را تحمل کنيد، چرا که درد می تواند باعث شود مفصل خود را حرکت ندهيد و . حرف بزنيد

  . تان طوالنی شوددر نتيجه دوران نقاهت
   

فعاليت جسمی . ورزش کردن منظم و مرتب می تواند به شما کمک کند تا از جراحی خود حد اکثر بهره برداری را بکنيد
در سه ماه اول بايد با مفصل . را تسريع کرده، گردش خون را تقويت، و امکان لخته شدن خون را کم می کندتان بهبودی 

 و يا شدن خود داری کنيد خم بهتر است از: برای مثال. جديدتان با احتياط رفتار کنيد و از يک سری از کارها پرهيز کنيد
 ازدوران نقاهت خود سئوالی داريد طول يا کردن و  مورد ورزش اگر در. موقع نشستن يک پا را روی پای ديگر بيندازيد

  . بپرسيددکتر يا فيزيوتراپيست تان 
    

با جراح تان است، مشکل تان راه حل برای  تعويض مفصل لگن و اينکه آيا جراحی بهترين برای اطالعات بيشتر در باره
  .دصحبت کني

 
 OASIS را برروی سايت اطالعاتاين . ( بيشتر بخوانيد)Hip Precautions( مراقبت از مفصل لگندر مورد   •

     ) نيز می توانيد بخوانيد
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 ح مفصل لگنو سطبازسازی
 

جراح .  مفصل برمی دارند سطح شدۀ غضروف را از رویخردمفصل لگن قسمت های ح وسطدر جراحی بازسازی 
می تراشد تا مفصل بتواند به نرمی و با درد ) socketاکت س (کاسهو داخل ) فيمر( را از سر استخوان ران خردغضروف 

يک اليه محافظ را بر روی غصروف آسيب ديده حفرۀ کاسه استخوان لگن و سر استخوان ران قرار سپس . کمتری حرکت کند
     . تا استخوان و مفصل به هم سائيده نشوندمی دهند 

 
می کنند و فقط سطح آنرا ترميم می کنند، بسياری از بيماران فکر از آنجائيکه در اين نوع عمل جراحی مفصل را تعوثض ن
 واقعيت امر اين است که کار برروی مفصل در اين نوع عمل. می کنند که جراحی عمده ای روی آنها انجام نگرفته است

وما عمل عم.  ماه استراحت برای هر دو جراحی الزم می باشد3پيچيده است و  تعويض مفصل  اندازه عمل به جراحی
     . می باشد) آستئو آرتريت(  آرتروز استخوان موقتی برای دردهای ناشی ازیبازسازی سطح مفصل لگن راه حل

 
  .  برای شما مناسب است يا خيرعملآيا اين  سئوال کنيد که با جراج خود

 
 
 
 
 


