
 

 دستورالعمل و راهنماي  پرستاري جهت آموزش به بیمار، حین بستري

 )عضو قطع( ها اندام آمپوتاسیون

همکار محترم پرستاري بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستري و ترخیص 

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتواي زیر انجام گیردها (قطع عضو) آمپوتاسیون اندام
 

  اقدامات قبل از عمل 

 شود .میسرم وصل شده و براي پیشگیري از عفونت طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک تزریق  قبل از رفتن به اتاق عمل براي شما 

  ،شب قبل از عمل، شام سبک مثل سوپ یا ساالد بخورید. بعد از نیمه شب و صبح قبل از عمل، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید. حتی چاي

 قهوه و آب هم ننوشید.

  ،مثانه (ادرار) را تخلیه نمایید.قبل از انتقال به اتاق عمل 

 .موهاي موضع عمل ، قبل از عمل الزم است تراشیده شود 

 .قبل از رفتن به اتاق عمل زیور آالت، اجسام فلزي، گیره سر، دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید 

 .کلیه لباس ها (لباس زیر، جوراب و ... ) را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید 

 رت داشتن سابقه بیماري، سابقه حساسیت (دارویی، غذایی ) پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید. در صو 

  در صورتی که بیماري خاصی دارید که تحت درمان هستید، به پزشک و پرستار خود اطالع دهید، زیرا ممکن است نیاز باشد داروهاي شما قطع و

 داروهاي جدید جایگزین شود.

 شود.میانجام میعمل شما تحت بیهوشی عمو 

 چند ماه قبل و بعد از عمل جراحی اجتناب کنید.در  از مصرف سیگار و دخانیات 

 .گرافی هاي قبل از عمل را به همراه داشته باشید 

  مراقبت کند.از شما براي مراقبت و بهبودي خود بعد از عمل برنامه ریزي کنید. فردي را بیابید که بعد از عمل جراحی 

 

 رژیم غذایی 

  کنید.در صورت نداشتن حالت تهوع، رژیم مایعات شروع با نظر پزشک و همچنین بعد از عمل جراحی و پس از هوشیار شدن و  

 .در صورتی که حالت تهوع و استفراغ داشتید از خوردن و آشامیدن خودداري نمایید 
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  فعالیت 

 انگشتان و مچ پاهاي سالم را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیري شود.  ،در بستر 

  نشسته و سپس پاهاي خود را از لبه تخت آویزان نمایید و در صورت نداشتن سرگیجه با کمک  ابتدادر صورت اجازه پزشک براي خروج از تخت

 همراه خود و یا پرستار از تخت خارج شوید.

 .سعی کنید هر چه سریعتر از بستر خارج و فعالیت نمایید تا از ایجاد لخته جلوگیري شود 

 

  مراقبت 

  گویند. معموال این باشد که به آن هموواگ میمیگذاشته شود که به یک مخزن وصل  لجهت خروج ترشحات در ناحیه عم لولهیک ممکن است

 شود.میساعت بعد از عمل خارج  48لوله 

 .از کشیدن لوله هموواگ و خارج کردن آن خودداري نمایید 

  را انجام دهد.در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما 

 .در صورت خونریزي از محل عمل جراحی و خیس شدن پانسمان به پرستاران بخش اطالع دهید 

 .از دستکاري سرم ها و رابط هاي متصل به خود خودداري کنید 

 .داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار براي شما اجرا خواهد شد 

  هنگام راه رفتن با عصا ، حداکثر  شروع حرکت کمک کننده استمپوتاسیون پاها و آزمان  در و... عصا و واکراستفاده از وسایل کمک حرکتی مثل

 . ها وارد کنیدوزن خود را به دست
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 رژیم غذایی 

 استفاده کنید. پرکالري و پرپروتئین غذایی رژیم استخوان، و نرم بافت التیام تسریع براي 
 .جهت پیشگیري از یبوست از رژیم پرفیبر (میوه ها و سبزیجات )حاوي سبوس و مایعات فراوان استفاده کنید  

  .غذاي سالم مانند میوه، سبزیجات، غالت، لبنیات کم چرب و ماهی بخورید 

 ویتامین ث ( حاوي تازه هاي میوه آب و مرکبات و سبزیجات صرفC ،(کند. زخم کمک سریعتر بهبود به تواندمی 

 فعالیت 
 . فعالیت به تدریج افزایش یابد تا از خستگی جلوگیري شود 
  کنید.از انجام ورزش هاي شدید بدنی اجتناب به انجام ورزش هاي سبک بپردازید و 
  .زیاد نرمش و ورزش کنید 
  ،براي انجام  و تا زمان گذاشتن پروتز د ولی تا چند هفتهید با واکر یا عصاي زیر بغل راه برویتوانمیدر صورت اجازه پزشک معموال بعد از جراحی

 .د که باید در برنامه ریزي قبل از جراحی به این نکته توجه داشتیکارهاي روزمره به کمک نیاز دار
 

 مراقبت 

 شود جلوگیري شماد تا از زمین خوردن نیباید تغییراتی در وضعیت محل زندگی ایجاد ک . 
  دیجلوگیري کن و از لیز خوردن خود کنیدتا در هنگام تغییر وضعیت از آنها استفاده  کنیددر حمام دستگیره هایی روي دیوار نصب. 
 د.یدو طرف پله ها باید دستگیره داشته باشند تا در حین باال و پایین رفتن از پله از آنها استفاده کن 
  در کف منزل باید جمع آوري شوند تا احتمال زمین خوردن کاهش یابدتمام فرش هاي لغزنده و سیم هاي برق رها شده. 
  قطع عضو به معناي شروع یک زندگی جدید براي شما و خانواده شما است. شما و وابستگان شما ممکن است احساس غم، خشم و شرم داشته

 صحبت کنید. به آنها اجازه بدهید به شما کمک کنند.باشید. این احساسات طبیعی هستند. در باره این احساسات به خانواده و دوستان خود 
 .بعد از عمل جراحی پانسمان روز زخم شما باید بطور روزانه تعویض شود. زخم و پوست اطراف آن باید تمیز و خشک نگهداري شود 
  و ضد درد تجویز کرده است. آنها را طبق دستور پزشک مصرف کنید. آنتی بیوتیکپزشک معالج براي شما داروهاي 
  اگر مبتال به دیابت هستید قند خون خود را کامال کنترل کنید. عدم کنترل قند خون موجب تاخیر در بهبود زخم و افزایش خطر عفونت در آن

 شود.می
 ) را باید بعد از جراحی تا حد امکان باال نگه داشت تا ورم آن کم شود. )استامپباقیمانده اندام قطع شده 
 ورم  در آمپوتاسیون هاي زیر زانو سعی کنید استامپ همیشه در امتداد ران شما باشد. آنرا در حالت خم نگهداري نکنید. این حالت نه تنها موجب

روزي چند بار یک  و بعداٌ پوشیدن اندام مصنوعی براي شما مشکل باشد. شود بلکه موجب میشود زانوي شما در حالت خمیده باقی بماندمیآن 
 بالشت را بر روي زانوي خود قرار دهید تا آنرا در حالت صاف و مستقیم تحت کشش قرار دهد.

 شود ین وضعیت موجب میدر آمپوتاسیون هاي باالي زانو هم سعی کنید استامپ در امتداد تنه شما باشد. آنرا در حالت خم به جلو نگه ندارید. ا
وزي رباط ها و تاندون هاي جلوي کشاله ران شما بتدریج کوتاه شود و وقتی بخواهید با پروتز راه بروید راه رفتن براي شما مشکل خواهد شد. ر

 دقیقه به شکم بخوابید تا عضالت و تاندون هاي جلوي کشاله ران شما کشیده شوند. 10-20چند بار و هر 
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  هفته خارج میشوند. بعد از این زمان آنرا روزانه با آب و صابون شسته و خشک کنید. 2-3بخیه هاي استامپ بعد از 
   .از کرم، پماد یا لوسیون بر روي پوست استامپ استفاده نکنید 
  کنید.  بررسیمحل قطع عضو را هر روز بدقت 
 بینید با آیینه بررسی کنید. جاهایی از آنرا که نمی 
 آنرا به پزشک معالج خود اطالع دهید. ممراقب عالئم فشار مانند قرمزي، خراش یا تاول باشد. در صورت دیدن این عالئ 
 و بتدریج مقدار فشار را بیشتر کنید. این کار موجب میشود بافت هاي آن قسمت بتدریج به فشار  استامپ را بر روي یک بالشت نرم فشار بدهید

 عادت کنند.
  ل جراحی ایجاد شده و هم حساسیت آنرا کمتر جاي بخیه هاي قبلی را ماساژ دهید. این کار هم موجب نرم شدن بافت سفتی میشود که در مح

 کرده و جریان خون محل را هم بیشتر میکند.
  انگلیسی ببندید. این بانداژ فشاري کمک میکند تا ورم محل کم شود. هر چه ورم استامپ زودتر  8محل استامپ را با باند کشی بصورت حرف

 اده کند.زودتر از اندام مصنوعی (پروتز) استف دبخوابد فرد میتوان
 آنرا بکشید. اگر نیاز دارید تا از بیش از یک باند کشی استفاده کنید. هر باند کشی که تمام شد قبل از بستن بعدي، میدر حین پیچیدن باند کشی ک

 انتهاي باند قبلی را با گیره خوب ببندید. دقت کنید که تمام انتهاي استامپ با باند کشی بسته شود.
   بار باز کرده از نو ببندید تا کشش آن حفظ شود.  2-3باند کشی را روزي 
 .باند کشی همیشه باید بسته باشد مگر موقعی که به حمام میروید 
 نکشید و از استرس هاي روحی دوري کنید. سیگار 
 نید.تا حد امکان خود را درگیر کار و فعالیت ک 
 .وقتی که زخم محل جراحی شما بطور کامل خوب شد باید سعی کنید در تمام طول روز پروتز خود را بپوشید 
   .صبح که از خواب برخاستید اول پروتز خود را بپوشید وگرنه استامپ شما ورم کرده و پوشیدن آنرا دشوار میکند 
 ماده شوینده است تمیز کنید تا از عرق و آلودگی پاك شود. سپس باقیمانده میسوکت استامپ را هر روز با یک پارچه نخی نمناك که آغشته به ک

 ماده شوینده را با پارچه نخی نمناك پاك کرده و خشک کنید. 
 ما باید از پروتز خود خوب مراقبت کنید. اگر پروتز شما مشکلی دارد سعی نکنید خودتان آنرا درست کنید. با تکنسین ارتوپدي که آنرا براي ش

 کرده تماس بگیرید.  درست
 توسط تکنسین ارتوپدي فنی که آنرا درست کرده بازبینی شود.  ،پروتز شما حتی اگر به ظاهر سالم باشد باید سالی یک بار 
 .براي بهبود تصویر بدنی به اندام باقی مانده نگاه کنید و آن را لمس کنید 
 .استقالل خود را به دست بیاورید و حقایق را بپذیرید 
 ع عضو زیر زانو است استامپ در کنار تخت و کنار صندلی چرخدار آویزان نباشد ، موقع خوابیدن زانو را خم نکنید.اگر قط 
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