
 آسیب رباط های هتقاطع زانو

 طزاحی ٍ چاپ : رٍابط ػوَهی ٍ اًتطارات بیوارستاى آتیِ

احتوالی آًْا بِ بیوار آهَسش زازُ هی ضَز، کِ السم است  اس طتز        
بیوار بِ طَر زقیق رػای  ضَز. هوکي اس  جزاح بزای بتؼت تی اس         
وایس کِ زر ایي غَرت آهَسش ّتای    َیشً   بیواراى زارٍی رقیق کٌسُ ذَى تج

 السم ٌّگام تزذیع بِ بیوار زازُ ذَاّس ضس.
 

 هراقبت های تکویلی:

 اّوی  ٍیشی  ّای هٌظن ٍ پیگیز بؼس اس جزاحی بِ بیوار تاکیس هی ضَز.
 

 هراقبت از افراد هسن در هنسل:

        َایجاز ضزایط اهي زر ذاًِ: اقساهات السم جْ  جلَگیزی اس ستوت
بیوار زر هٌشل اًجام ضَز. هاًٌس: فزاّن کززى ًَر هٌاسب، قتزار زازى        
ٍسایل کوکی زر هحل ّای زر زستزس، قزار زازى هٌاسب اسبتا  ٍ    

 احاحیِ هٌشل جْ  کاّص ذطز بزذَرز.
 تٌظین ارتفاع غٌسلی تَال  بز اساس ًیاس 

 هٌابغ:
 جزاحی بزًٍز ٍ سَزارث  -پزستاری زاذلی -
 اغَل ارتَپسی ازاهش -
 ٌّسبَک آهَسش بِ بیوار -

 تهران، شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و  آدرس: 

 شهيد دادمان،  بيمارستان آتيه  

 12728 تلفه بيمارستان: 



ربا  ّا: ًَارّایی اس جٌس باف  ّوبٌس کِ استرَاى ّای هفاغل را 
ًَس ٌٌسٍ  باػج حبات حزکات استرَاى ّا هی ض غل هی ک  .ِب یکسیگزٍ 

زر غَرت آسیب بِ ربا  ّا، آًْا پارُ ضسُ ٍ بِ زًبال آى فزز زچتار   
 زرز بِ ذػَظ ٌّگام حزک  هی ضَز.

  
 اقداهات درهانی:  

زرهاى اٍرصاًس بؼس اس ایجاز آسیب ضاهل استزاح ، استفازُ اس کیف  
 ید، اًجام پاًسواى فطاری ٍ باال ًگِ زاضتي پا هی باضس.

ًحَُ زرهاى، بِ ضست غسهات ٍ تاحیز آًْا بز رٍی فؼالتیت  رٍساًتِ     
ِ استفازُ اس بزیس ٍ فیشیَتتزاپتی        بیوار بستگی زارز. رٍش هحافظِ کارًا

 .اس 
تزهین جزاحی ربا  ّای هتواطغ ذلفی ٍ قساهی ساًَ با استتتفتازُ اس     

 آرتزٍسکَپی اًجام هی ضَز.
 

 آرتروسکوپی: 
 هؼایٌِ باف  ّای هفػل با استفازُ اس یک ٍسیلِ هرػَظ هتی بتاضتس    
کِ اس طزیق چٌس سَراخ کَچک کِ رٍی ساًَّا ایجاز هتی ضتَز ٍ        
زٍربیي ٍ هاًیتَری کِ زر اذتیار جزاح اس ، زاذل هفػل هؼایٌتِ ٍ    

 هطاّسُ هی ضَز.
 

 
   هراقبت های بعد ازآرتروسکوپی:

       ٍ )ُهفػل بِ غَرت باس ٍ باال )با استفازُ اس قزار زازى بالص سیز اًسام جزاحی ضس
ّوزاُ با پاًسواى فطاری با باًس کطی ٍ کیف ید جْ  کاّص زرز ٍ تتَرم قتزار        

 هی گیزز.
 ػزٍقی ٍ حزکتی اًگطتاى ٍ هچ پا بزرسی هی ضَز. –ٍضؼی  ػػبی 
       حزک  اًسام ّا بزای بْبَز گززش ذَى ٍ حفظ تحزک هفػل ٍ پیتطتگتیتزی اس

 لرتِ ذَى هْن اس .
     :بؼس اس آرتزٍسکَپی ساًَی بیوار بِ حوای  ذارجی تَسط بی حزک  کٌٌسُ هاًتٌتس

 ساًَ بٌس یا بزیس ًیاس زارز.
       هست کَتاّی پس اس ػول جزاحی اس  بیوار زرذَاس  هی ضَز کتِ ٍرسش ّتای

 س.هزبَ  بِ تکاى زازى اًگطتاى ٍ هچ پا ٍ اًوباؼ ػ الت چْار سز راى را اًجام زّ

   ّس  اس فیشیَتزاپی افشایص تسریجی زاهٌِ حزک  هفػل ٍ زر غَرت
 تحول بیوار، تحول تسریجی ٍسى بزرٍی هفػل ساًَس .

  هوکي اس  بِ ٍسیلِ زستگاّی کِ تَسط فیشیَتزاپ گذاضتِ هی ضَز
حزکات هساٍم ساًَ اًجام ضَز ٍ بِ تسریج بِ زاهٌِ حزکتتی هتفتػتل       

 افشایص یابس.
  پس اس جزاحی زرز با استفازُ اس هسکي ٍ سزها زرهاًی کٌتزل هی ضَز 
 

 :  عالئن هشداردهنده بعد از جراحی

 سزهی هرتػز طبیؼی اس ( -ذًَزیشی سیاز )تزضحات ذًَی 
    ػفًَ : زرز پایسار یا بستز ضسى زرز، تَرم، تغییز رًگ پَس  زر هحتل

 بزش جزاحی، تب ٍ لزس، بی حزکتی هفػل ٍ ذزٍج تزضحات چزکی
 ػزٍقی هفػل ٍ اًسام: تغییز رًگ، سززی اًگطتتتاى،     -اذتالل ػػبی

گزفتگی ٍ سَسى سَسى ضسى اًسام، تَرم، زرزًاکی ٍ قزهش ٍ گزم ضسى 
 اًسام 

 

 :فعالیت

بیوار طبق زستَر با ٍاکز یا چَ  سیز بغل زر ابتسا با کوک فیشیَ تزاپ ٍ   
سپس طبق هطالب آهَسش زازُ ضسُ ٍ ّز اًساسُ کِ تَاًایی زارز ، بتایتس   

 حزک  ًوایس.
توزیٌات فیشیَتزاپی کِ بزای افشایص تسریجی قسرت ٍ حزک  السم اس ، 

 را هزتب اًجام زّس.
 

 استحوام:

زقیوِ بایستس، اجتٌا  ضَز.  51-51اس حوام تا سهاًی کِ بیوار بتَاًس بزای 
ٍلی هوکي اس  بزای زٍش گزفتي زر غَرت پَضاًسى اًسام تَسط یک 
کیسِ پالستیکی اجاسُ زاُ ضَز، کِ البتِ آى ًیش با اجاسُ پشضک ٍ پزستتار  

 هزبَطِ هی باضس.
 

 هصرف دارو:

 هوسار، سهاى ٍ رٍش هػز  ّز یک اس زارٍّای تجَیش ضسُ ٍ ػَارؼ 


