
 

  

 (عضَ لطع)آهپَتبسیَى 

 لطِ عضَ چیست؟(آهپَتبسیَى )
هعوَال یکی اس آپپَتبسیَى ثِ جذا کزدى لسوتی اس ثذى 

اًذاهْب گفتِ هی ضَد آهپَتبسیَى اًذام تحتبًی هعوَال ثِ 

علت ثیوبری ّبی پیطزًٍذُ عزٍق هحیطی اغلت  

عَارض دیبثت یب تزٍهب هی ثبضذ در حمیمت ایي عول 

چَى .را هی تَاى ًَعی جزاحی تزهین در ًظز گزفت

ثبعج تسکیي درد ٍ رفع عالئن ثْجَد عولکزد اًذام 

 .هبر یب کیفیت سًذگی اٍهی ضَدًجبت جبى ثی

 سطح آهَپتبسیَى

لطع عضَدر پبییي تزیي سطحی کِ اهکبى ثْجَد ٍ 

تزهین هَفمیت آهیش ٍجَد دارد اًجبم هی گزد ٍ ّذف 

جزاحی حفظ حذاکخزهوکي عولکزد عضَ هصذٍم 

آهپَتبسیَى درّزسطحی کِ اًجبم گیزد پزٍتشی .است

 .هٌبست ثزای آى ٍجَد دارد
 

 چگًوٍ از واحیٍ قطع شدٌ مراقبت کىیم؟

شما درحال حاضرباید بکًشید تا از خطرات 

واشی از عًارض قطٍ عضً در امان باشید باَم 

 :ز وکات را درایه رابطٍ مرير می کىیمبعضی ا

معمًال بعد از عمل تا چىدیه ماٌ شما در واحیٍ 

درد شبٍ )قطع شدٌ احساس درد می کىید

ي فکر می کىید کٍ در تمام عضً ( اودام دارید

 .درد دارید

 

 

درآى لسوت درد یب خبرش داریذ ثزای جلَگیزی اسایي 

حبلت خَدرا هطغَل کبری دیگز هخل غذا خَردى 

ٍ کٌیذ ٍ هطوئي ثبضیذ کِ ... صحجت کزدى هطبلعِ

 .دردضوب ثِ هزٍر سهبى کبّص هی یبثذ

ثِ هٌظَر جلَگیزی اس تَرم ٍ تغییز ضکل اًذام ثِ صَرت 

جوع ضذگی ٍ ایجبد فطبر پَستی ًبحیِ لطع ضذُ اس 

داضتي یک ٍضعیت حبثت ٍ طَالًی در ثستز ثپزّیشیذٍ 

فمط آخزیي لسوت اًذام ثزیذُ ضذُ را رٍی ثبلص 

 . ثگذراًیذ

ّیچگبُ ثیي دٍ پبی  4ٍ 3در هَرد لطع اًذام تحتبًی هَرد 

لص ًگذراًیذ سیزا پبی لطع ضذُ اس هفصل راى ثِ خَد ثب

 ثیزٍى هی چزخذ ٍ دٍپب دیگز در اهتذاد ّن ًیستٌذ

خَدرا توزیي دّیذ کِ حذالل دٍثبر در رٍسثِ هذت یک 

 سبعت ثِ ضکن ثخَاثیذ

 :الذاهبت ثْذاضتی

لسوت ثبلی هبًذُ را ثِ یک جسن ًزم ٍ ثِ هزٍر ثِ یک -1

 جسن سخت فطبر دّیذ

ُ ثبلی هبًذُ ثبعج ثْجَد جزیبى خَى ٍ هبسبص ًبحی-2

 جلَگیزی اس تَرم ٍ ایجبد حسبسیت هی ضَد

رٍسی دٍثبر توبم اًذام را ثب آة ٍ صبثَى ضستِ ٍ -3

 خطک کٌیذ
 

1 2 3 



 
 

 (ره)مركس آموزشي درماني امام خميني 

  

عضو )آمپوتاسیون 

(قطع  

 

 

 ارتوپذيبخش 

 
 

 

 

 

هوکي است ضوب در آیٌذُ اس پزٍتش استفبدُ کٌیذ کِ 

سهبى استفبدُ اس پبی هصٌَعی ثِ ٍضعیت ضوب ثستگی 

 دارد

 چگًَِ اس پزٍتش هزالجت کٌین؟

 داریذپزٍتش را ّویطِ خطک ٍ تویش ًگِ  -1

ضت ّب پزٍتش را در آٍریذ ٍ ثب آة ٍ صبثَى ضستِ ٍ  -2

حتوب اس ضزکت سبسًذُ در هَرد هزالت ٍ )خطک کٌیذ

 (ضست ٍ ضَ  سَال ضَد

ثزای تزهین سٍدتز سخن ّب اسهَاد پزٍتئیٌی هخل  -3

حجَثبت گَضت لزهش ٍ سفیذ ٍ هبّی تخن هزغ ٍ ضیز 

استفبدُ کٌیذ اس هَاد پزکبلزی هبًٌذ خزهب ٍ خطکجبر 

سریب اگز هی خَاّیذ توزیي راُ رفتي ثب .استفبدُ کیٌذ

 .عصب ثکٌیذ ًیبس ثِ اًزصی سیبدی دارد

اس هَاد سزضبر اس ٍیتبهیي ثزای ثْتز ضذى سَخت ٍ  -4

سبس ثذًتبى استفبدُ کٌیذ توبم هیَُ جبت سزضبر اس 

ٍیتبهیي ّستٌذ هزکجبت هخل پزتمبل حبٍی همبدیز ثسیبر 

ثبعج ثْجَد سزیع سخن ثبالئی اس ٍیتبهیي ث ّستٌذٍ 

 .ضوب هی ضًَذ
 

ثزای جلَگیزی اس چزٍکیذگی ًبحیِ لطع ضذُ، -4

رٍساًِ اًذام را اسًظز رًگ ٍ درجِ حزارت ٍ عالئوی 

 هبًٌذ گشگش ٍسَسش ٍ خبرش چک کٌیذ

 :تَجِ

ثیوبر عشیش هوکي است ضوب ثعذ اسعول جزاحی چٌذ 

ثب رٍس در ثخص ثزای تزهین پَستتبى ثستزی ثبضیذٍ ثعذ 

 دستَرپشضک ثزای ائبهِ فیشیَتزاپی هزخص ضَیذ

ضوب ثبیذ طجك درخَاست پشضکتبى در سهبى ّبی 

خَاستِ ضذُ یِ فیشیَتزاپی ثزٍیذ ٍ اًذام لطع ضذُ را 

ٍرسش دّیذ ثٌبثزایي سعی کٌیذ در درهبى خَد ضزکت 

 .کٌیذ
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