
 

  

 آهپَتبسیَى )عضَ قطع(

 )آهپَتبسیَى (قطِ عضَ چیست؟
هعوَال یکی از  آپپَتبسیَى ثِ جذا کردى قسوتی از ثذى

اًذاهْب گفتِ هی ضَد آهپَتبسیَى اًذام تحتبًی هعوَال ثِ 

علتتت ثیوتتبای ّتتبی پیطتترًٍذُ عتترٍل هحیطتتی ا لتتت    

عَااض دیبثت یب ترٍهب هی ثبضذ دا حقیقت ایتي عوت    

اا هی تَاى ًَعی جراحتی تترهین دا ً تر گرچتت چَى     

ثبعج تستکیي داد ٍ اچتع عم تن ثْجتَد عولکترد اًتذام       

 یوبا یب کیفیت زًذگی اٍهی ضَد ًجبت جبى ث

 سطح آهَپتبسیَى

قطع عضتَدا پتبییي تتریي ستطحی کتِ اهکتبى ثْجتَد ٍ        

ترهین هَچقیت آهیس ٍجَد دااد اًجبم هی گترد ٍ ّتذ    

جراحی حفت  حتذاکخرهوکي عولکترد عضتَ ه تذٍم      

است آهپَتبسیَى داّرسطحی کِ اًجبم گیترد پرٍتتسی   

 هٌبست ثرای آى ٍجَد دااد 
 

 چگًوٍ از واحیٍ قطع شدٌ مراقبت کىیم؟

شما درحال حاضرباید بکًشید تا از خطرات 

واشی از عًارض قطٍ عضً در امان باشید باَم 

 از وکات را درایه رابطٍ مرير می کىیم:بعضی 

معمًال بعد از عمل تا چىدیه ماٌ شما در واحیٍ 

قطع شدٌ احساس درد می کىید)درد شبٍ 

اودام دارید( ي فکر می کىید کٍ در تمام عضً 

 درد دارید.

 

 

داآى قسوت داد یب خباش داایذ ثرای جلَگیری ازایي 

حبلت خَداا هطغَل کبای دیگر هخ   ذا خَادى 

صحجت کردى هطبلعِ    ٍ کٌیذ ٍ هطوئي ثبضیذ کِ 

 دادضوب ثِ هرٍا زهبى کبّص هی یبثذ 

ثِ هٌ َا جلَگیری از تَام ٍ تغییر ضک  اًذام ثِ صَات 

جوع ضذگی ٍ ایجبد چطبا پَستی ًبحیِ قطع ضذُ از 

داضتي یک ٍضعیت حبثت ٍ طَالًی دا ثستر ثپرّیسیذٍ 

چقط آخریي قسوت اًذام ثریذُ ضذُ اا اٍی ثبلص 

 ثگذااًیذ  

ّیچگبُ ثیي دٍ پبی  4ٍ 3دا هَاد قطع اًذام تحتبًی هَاد 

لص ًگذااًیذ زیرا پبی قطع ضذُ از هف   ااى ثِ خَد ثب

 ثیرٍى هی چرخذ ٍ دٍپب دیگر دا اهتذاد ّن ًیستٌذ

خَداا توریي دّیذ کِ حذاق  دٍثبا دا اٍزثِ هذت یک 

 سبعت ثِ ضکن ثخَاثیذ

 اقذاهبت ثْذاضتی:

قسوت ثبقی هبًذُ اا ثِ یک جسن ًرم ٍ ثِ هرٍا ثِ یک -1

 جسن سخت چطبا دّیذ

ِ ثبقی هبًذُ ثبعج ثْجَد جریبى خَى ٍ هبسبش ًبحی-2

 جلَگیری از تَام ٍ ایجبد حسبسیت هی ضَد

اٍزی دٍثبا توبم اًذام اا ثب آة ٍ صبثَى ضستِ ٍ -3

 خطک کٌیذ
 

1 2 3 



 
 

 مركس آموزشي درماني امام خميني )ره(

  

 آمپوتاسیون )عضو قطع(

 

 

 ارتوپذيبخش 

 
 

 

 

 

هوکي است ضوب دا آیٌتذُ از پرٍتتس استتفبدُ کٌیتذ کتِ      

زهبى استفبدُ از پبی ه ٌَعی ثِ ٍضتعیت ضتوب ثستتگی    

 دااد

 چگًَِ از پرٍتس هراقجت کٌین؟

 داایذ پرٍتس اا ّویطِ خطک ٍ تویس ًگِ -1

ضت ّب پرٍتس اا دا آٍایذ ٍ ثب آة ٍ صبثَى ضستِ ٍ  -2

خطک کٌیذ)حتوب از ضرکت سبزًذُ دا هَاد هراقتت ٍ  

 ضست ٍ ضَ  سَال ضَد(

ثرای تترهین زٍدتتر زختن ّتب ازهتَاد پرٍتئیٌتی هخت          -3

حجَثبت گَضت قرهس ٍ سفیذ ٍ هبّی تخن هتر  ٍ ضتیر   

 استفبدُ کٌیذ از هتَاد پرکتبلری هبًٌتذ خرهتب ٍ خطتکجبا     

استفبدُ کیٌذ زایب اگر هی خَاّیتذ توتریي ااُ اچتتي ثتب     

 ع ب ثکٌیذ ًیبز ثِ اًرشی زیبدی دااد 

از هَاد سرضبا از ٍیتبهیي ثرای ثْتر ضذى ستَخت ٍ   -4

سبز ثتذًتبى استتفبدُ کٌیتذ توتبم هیتَُ جتبت سرضتبا از        

ٍیتبهیي ّستٌذ هرکجبت هخ  پرتقبل حبٍی هقبدیر ثستیبا  

ثبعتج ثْجتَد ستریع زختن      ثبال ی از ٍیتبهیي ث ّستٌذٍ

 ضوب هی ضًَذ 
 

ثتترای جلتتَگیری از چرٍکیتتذگی ًبحیتتِ قطتتع ضتتذُ  -4

اٍزاًِ اًذام اا ازً ر اًگ ٍ داجِ حتراات ٍ عم وتی   

 هبًٌذ گسگس ٍسَزش ٍ خباش چک کٌیذ

 تَجِ:

ثیوبا عسیس هوکي است ضوب ثعتذ ازعوت  جراحتی چٌتذ     

ثتب   اٍز دا ثخص ثرای ترهین پَستتبى ثستری ثبضیذٍ ثعذ

 دستَاپسضک ثرای ا بهِ چیسیَتراپی هرخص ضَیذ

ضتتوب ثبیتتذ طجتتا داخَاستتت پسضتتکتبى دا زهتتبى ّتتبی   

خَاستِ ضذُ یِ چیسیَتراپی ثرٍیتذ ٍ اًتذام قطتع ضتذُ اا     

ٍازش دّیذ ثٌبثرایي سعی کٌیذ دا داهبى خَد ضترکت  

 کٌیذ 
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