فيزﯾوتراپی

روز دوم بعد از عمل جراحی پس از خارج شدن درن
بيمار باﯾد شروع به فيزﯾوتراپی نماﯾد اﯾن فيزﯾوتراپی به
صورتی ميباشد که ابتدا بيمار در تخت شروع به خم
کردن زانوی به تعداد مشخص می کند سپس راه
اندازی بيمار توسط واکر انجام می شود .که بيمار با
واکر با قرار دادن مقدار کمی وزن روی پای جراحی
شده راه می رود پس از آنکه بيمار توانست به طور
کامل پای خود را خم کند تا  ٩٠درجه زاوﯾه کامل شود
و با واکر توانست راه برود مرخص می شود.
شما بيمار عزﯾز پس از ترخيص باﯾد دو ھفته بعد جھت
وﯾزﯾت مجدد مراجعه نماﯾيد و بخيه ھای محل عمل
توسط پزشک کشيده می شود.
در منزل جھت کاھش درد از مسکن تجوﯾز شده توسط
پزشک استفاده نمائيد .پای خود را باالتر از بدن قرار
دھيد.

از قرار دادن کيسه ﯾخ روی محل عمل
استفاده نمائيد.
پانسمان محل عمل را ھر روز تعوﯾض کنيد و
چنانچه در محل عمل دچار گرمی -التھاب-
تورم -عفونت -خروج ترشحات شده بود ھرچه
زودتر به پزشک خود مراجعه کنيد .شما بيمار
عزﯾز باﯾد آنتی بيوتيکھای تجوﯾز شده را بطور
منظم و سروقت مصرف کنيد .از غذاھای
پرکالری و پرکلسيم مثل لبنيات و ماﯾعات
فراوان و ميوه جات و سبزﯾجات تازه استفاده
کنيد.
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ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ اﺧﺘﺮ
محل اتصال استخوانھای ساق پا به استخوان ران
و کشک زانو توسط ليگامانھاﯾی حماﯾت می شود
که اﯾن ليگامانھا تحت عنوان MCL-LCL-PCL-
 ACLميباشند که به علل مختلفی اﯾن ليگامانھا
دچار آسيب ميشوند اکنون جھت اطالع شما
بيماران عزﯾز آسيب ليگامانھای ACL-PCLرا
توضيح ميدھيم.
علل آسيب:
از عوامل متعددی که باعث آسيب اﯾن ليگامانھا
می شوند ميتوان بيشتر در ورزشکاران مثل
فوتباليستھا -واليباليستھا -بسکتباليستھا
مشاھده کرد که در حين ورزش ورزشکار در اثر
ضربه شدﯾد به ساق پا و زانو ﯾا حرکت چرخشی
سرﯾع و ناگھانی زانو ﯾا در اثر تصادفات فرد مصدوم
دچار ضربه شدﯾد به زانو دچار آسيب در اﯾن
ليگامانھا می شود.
روشھای تشخيصی:
از روشھای تشخيصی که به آسيب اﯾن ليگامانھا
می توان پی برد:
معاﯾنه زانو ،در معاﯾنه زانو حساسيت و دردر در
محل آسيب قابل مشاھده می باشد.
تورم در زانو  -خالی کردن زانو.
در گرافی انجام شده از زانو آسيب قابل
مشاھده ميباشد.
در  MRIانجام شده از زانو آسيب قابل مشاھده
ميباشد .در آرتروسکوپی انجام شده از زانو
آسيب قابل مشاھده می باشد.

بعد از عمل جراحی:
بيماران عزﯾز چنانچه از روش اپيدورال بيھوش شده

درمان :
بصورت ترکيبی از اعمال فيزﯾوتراپی زانو و
عمل جراحی زانو می باشد .وقتی که معاﯾنه
و اقدامات اوليه توسط پزشک معالج شما
انجام شد و شما بيمار عزﯾز کاندﯾد عمل
ترميم  ACLﯾا  PCLﯾا ھر دو شدﯾد در بخش
بيمارستان بستری می شوﯾد و کارھای قبل
از عمل و آموزشھای قبل از عمل جراحی
انجام شده.

باشند پس از انجام عمل جراحی ﯾک کاتتر متصل به
پمپ حاوی مسکن خواھند داشت که بعد از ﯾک تا دو
روز آن توسط پرستار درد خواھد شد.
بعد از عمل جراحی زانو ﯾک عدد درن و کيسه
متصل به آن در محل زانو قرار دارد که توسط
بانداژ بلند و برﯾس زانو حماﯾت می شودو اﯾن
درن و کيسه که جھت خروج ترشحات محل
عمل است بعد از  ٢۴ساعت توسط پزشک
خارج خواھد شد.

مراقبتھای بعد از عمل جراحی ،بيماران عزﯾز
باﯾد توجه داشته باشند:
پای جراحی شده باﯾد باالتر از سطح باشد.
در روی زانوی جراحی شده حتما کيسه ﯾخ
کذاشته شود که اﯾن باعث کاھش درد و
کاھش تورم پس از عمل جراحی می شود.
توسط پرستار پائی که مورد عمل جراحی قرار
گرفته شده است ھر  ٢ساعت از نظر جرﯾان
خون و اعصاب کنترل می شود.

