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 جراحی زانو
Knee Surgeries 

 جراحی تعويض کامل زانو
 

زانوی يک ی تعويض کامل زانو، جراح استخوان های آسيب ديده را می تراشد تا بشکلی در بياورد که بتواند در جراح
 -استخوان درشت نی (و استخوان ساق پا ) femurفيمر ( استخوان ران  سطوح.جا سازی کندآن مصنوعی فلزی در محل 

tibia ( زيرين کشکک زانو نيز اگر سطح . با دو پوستۀ فلزی می پوشانند و با يک اليۀ محافظ از هم جدا نگاه می دارندرا
 و فته زانوی شان را عوض می کنند بهبود ياکهاکثر کسانی حرکت دادن زانو برای  .تعويض کنندباشد آنرا هم آرتروز دچار 

  . ابد سال تقليل می ي20 تا 15دردشان برای مدت 
 

پيشرفت اوضاع و تغييرات حال شما نرس . در بيمارستان نگه دارندشما را  بعد از عمل جراحی زانو  شب3 تا 2 است ممکن
يک متخصص فيزيوتراپی و همچنين يک نفر .  و کمک می کند که بتوانيد درد را تحمل کنيدتحت نظر قرار می دهدرا 

متخصص فيزيوتراپی روی موارد عمومی .  شما را ويزيت خواهند کرد(occupational therapist)متخصص کار درمانی 
مربوط به حرکت کردن تان کار می کند، و متخصص کار درمانی به شما ياد می دهد که چطور فعاليت های روزمره را 

   .   بدون آسيب رساندن به خودتان انجام بدهيد
 

 احتماال حداقل . توانيد بايستيد، راه برويد و حتی از پله باال برويدبا استفاده از وسائل کمکی میدر روزهای بعد از جراحی 
ورزش  .خواهيد داشتاحتياج ) walker (واکر   و عصا رفتن به عصای زير بغل، برای راههم سه ماه بعد از جراحی هنوز

فعاليت بدنی زمان بهبودی . کردن منظم و مرتب می تواند به شما کمک کند تا از جراحی خود حد اکثر بهره برداری را بکنيد
  .  را تسريع کرده، گردش خون را تقويت، و امکان لخته شدن خون را کم می کند

 
به خودتان فشار . خيلی مهم است که با نرس در باره کنترل کردن درد حرف بزنيد. برای تسکين درد بايد دارو استفاده کنيد

د باعث شود مفصل خود را حرکت ندهيد و در نتيجه دوران نقاهت تان نياوريد که درد را تحمل کنيد، چرا که درد می توان
  . طوالنی شود

  
در سه ماه اول بايد با مفصل جديدتان با احتياط .  به فيزيوتراپی تان ادامه بدهيدبهتر است بعد از مرخصی از بيمارستان

بعد از . شويدنزنيد، و يا تا زمين خم دوزانو ننشينيد، زانو ن: برای مثال. رفتار کنيد و از انجام يک سری از کارها پرهيز کنيد
چهار تا شش هفته بايد بتوانيد با اطمينان خاطر راه برويد و تقريبا تمام قوت و انرژی ماهيچه های تان را نيز بايد بدست 

  .  آورده باشيد
 

کاری است که برای حل مشکل تان بايد انجام برای اطالعات بيشتر در باره جراحی تعويض زانو و اينکه آيا جراحی بهترين 
  . بدهيد، با جراح تان حرف بزنيد

 
  جراحی تعويض يک طرفی زانو

  
در صورتيکه غضروف های يک طرف زانوی تان بنحوی بارز آسيب ديده باشند، ممکن است کانديدای مناسبی برای 

وال روی افرادی انجام می شود که يا پاهای اين جراحی معم.  باشيد(unicodylar-knee)انو يک طرف زجراحی تعويض 
    . هستند(knock-kneed)دارند و يا برعکس زانوهای شان به هم نزديک ) bowleggedزانو های گشاده (کمانی 

 
قسمت آسيب ديدۀ .  فقط بر روی يک طرف زانو انجام می شود(uni-knee replacement)جراحی تعويض يک طرف زانو 

دوران نقاهت برای کسانی که اين جراحی را انجام می دهند . و بجای آن عضو مصنوعی می گذارندمفصل را برمی دارند 
  .   کمتر از دوره جراحی تمام زانو است

 
  . برای اينکه بدانيد اين نوع عمل برای شما مناسب است يا نه با جراح خود صحبت کنيد



  2007  آوريل22  کنيد رجوع  www.vch.ca/oasis : يا به سايت تماس بگيريد 4257-875-604به شماره تلفن OASISلطفا با دفتر منطقه ای برای اطالعات بيشتر 

 
 
 

Farsi (Persian) 

 

 
 

  جراحی آرتروسکوپيک
  

 را می اسيب ديدهجراح غضروف . مفصل برمی دارندداخل  غضروف را از  شدۀ خرددر جراحی آرتروسکوپيک تکه های
  . تراشد تا مفصل بتواند به نرمی و با درد کمتری حرکت کند

 
 

 با وجود اينکه . کنند ميزان آسيب ديدگی را بررسی را نگاه می کنند تا آرتروسکوپی داخل مفصلبا روشگاهی هم جراحان 
حدود تر از جراحی تعويض مفصل می باشد، هنوز هم کسانی که تحت اين عمل قرار ميگيرند ميزان و ابعاد اين جراحی م

   . بايد فيزيوتراپی بشوند
 

  .برای اينکه بدانيد اين نوع عمل برای شما مناسب است يا نه با جراح خود صحبت کنيد
 
 
 
 


