
 آمپوتاسيون ) قطع عضو( چيست؟ 
معموالً يكي از اندامها(  (آمپوتاسيون به جدا كردن قسمتي از بدن 

انجام  يرا به علل مختلف يونآمپوتاس يعمل جراح .گفته مي شود

 . يدهندم

 علل امپوتاسيون:

 يانشدن آن به علت قطع جر ياهاز اندام و س يقسمت مردن 

 اندام  يدشد يبآس خون

 یكه مانع از كاركرد قسمت ها یاندام به نحو ناهنجار شكل 

 بدن شود يگرد

 )بيماری های پيشرونده عروق محيطي ) اغلب عوارض ديابت 

 اندام  یتومور ها 

 یمادرزاد یها یناهنجار 

 قابل كنترل يرغ یعفونت ها 

معموال قسمت قطع شده با  يونآمپوتاس ياز انجام عمل جراح بعد

.در حقيقت اين عمل را يشودم نيگزيجا ي)پروتز(اندام مصنوع يک

چون باعث تسكين  .مي توان نوعي جراحي ترميمي در نظر گرفت

درد و رفع عالئم، بهبود عملكرد اندام، نجات جان بيمار يا كيفيت 

 .زندگي او مي شود

 
 

بعد از عمل  چگونه از ناحيه قطع شده مراقبت كنيم؟

 يضتعو طبق دستور پزشک  يدپانسمان زخم شما با يجراح

 یو خشک نگهدار يزتم يدشود. زخم و پوست اطراف آن با

 شود.

 

 و ضد درد  يوتيکب يآنت یشما داروها یمعالج برا پزشک

 .يدكرده است. آنها را طبق دستور پزشک مصرف كن يزتجو

 قند خون خود را كامال كنترل  يدهست يابتمبتال به د اگر

و  در بهبود زخم ير. عدم كنترل قند خون موجب تاخيدكن

 .يشودخطر عفونت در آن م يشافزا

 تا حد امكان باال نگه  يبعد از جراح يدرا با عضو باقيمانده

 داشت تا ورم آن كم شود.

 يشههم عضو باقيمانده يدكن يزانو سع يرز یها درقطع عضو 

. يدنكن یدر امتداد ران شما باشد. آنرا در حالت خم نگهدار

 يشودكه موجب مبل يشودحالت نه تنها موجب ورم آن م ينا

اندام  يدنبماند و بعداٌ پوش يباق يدهشما در حالت خم یزانو

 لشتبا يکچند بار  یشما مشكل باشد. روز یبرا يمصنوع

تا آنرا در حالت صاف و  يدخود قرار ده یزانو یرا بر رو

 تحت كشش قرار دهد. يممستق

 عضو باقيمانده يدكن يزانو هم سع یباال یها يونآمپوتاس در 

تداد تنه شما باشد. آنرا در حالت خم به جلو نگه در ام

 یرباط ها و تاندون ها يشودموجب م يتوضع ين. ايدندار

با  يدبخواه يكوتاه شود و وقت يجكشاله ران شما بتدر یجلو

 یشما مشكل خواهد شد. روز یراه رفتن برا يدپروتز راه برو

تا عضالت و  يدبه شكم بخواب يقهدق 10-20چند بار و هر 

 شوند. يدهكشاله ران شما كش یجلو یاندون هات

 يشوندهفته خارج م 2-3بعد از  عضو باقيمانده یها بخيه .

زمان آنرا روزانه با آب و صابون  را شسته و خشک  ينبعد از ا

پوست استامپ  یبر رو يونلوس يا. از كرم، پماد يدكن

 بررسي . محل قطع عضو را هر روز بدقتيداستفاده نكن

تاول باشد.  ياخراش  ی،عالئم فشار مانند قرمزمراقب يدكن

آنرا به پزشک معالج خود اطالع  معالئ ينا يدندر صورت د

 .يدده

 يدوبالشت نرم فشار بده يک یرا بر رو يماندهعضو باق 

 يشودكار موجب م ين. ايدكن يشترمقدار فشار را ب يجبتدر

 یبه فشار عادت كنند. جا يجآن قسمت بتدر یبافت ها

كار هم موجب نرم شدن  ين. ايدرا ماساژ ده يقبل یها يهبخ

شده و هم  يجادا يكه در محل جراح يشودم يبافت سفت

 يشترخون محل را هم ب يانكرده و جر رآنرا كمت يتحساس

 .يكندم

 يسيانگل 8بصورت حرف  يرا با باند كش عضو باقيمانده 

تا ورم محل كم شود.  يكندكمک م یبانداژ فشار ين. ايدببند

زودتر از  ديتوانزودتر بخوابد فرد م عضو باقيماندهچه ورم هر 

باند  يچيدنپ ين)پروتز( استفاده كند. در ح ياندام مصنوع

بسته باشد  يدبا يشههم يباند كش يدآنرا بكش يكم يكش

 .يرويدكه به حمام م وقعيمگر م

 طع شده معموالً بعد از عمل تا چندين ماه، شما در ناحيه ق

احساس درد مي كنيد در آن قسمت درد يا خارش داريد. 

برای جلوگيری از اين حالت خود را مشغول كاری ديگر 

مثل غذا خوردن، صحبت كردن، مطالعه و ... كنيد و 

 .مطمئن باشيد كه درد شما به مرور زمان كاهش مي يابد

  در مورد قطع اندام تحتاني هيچ گاه بين دو پای خود بالش

ريد زيرا پای قطع شده از مفصل ران به بيرون مي نگذا

 چرخد و دو پا ديگر در امتداد هم نيستند

 يدكن يتكار و فعال يرحد امكان خود را درگ تا. 



بيمار عزيز ممكن است شما بعد از عمل جراحي  :توجه

چند روز در بخش برای ترميم پوستتان بستری باشيد و بعد 

 .تراپي مرخص شويدبا دستور پزشک برای ادامه فيزيو

شما بايد طبق درخواست پزشكتان در زمانهای خواسته 

شده به فيزيوتراپي برويد و اندام قطع شده را ورزش دهيد 

ممكن  .بنابراين سعي كنيد در درمان خود شركت كنيد

استفاده كنيد  (پروتز) ياندام مصنوعاست شما در آينده از 

يت شما بستگي مصنوعي به وضع اندامكه زمان استفاده از 

 .دارد

 

 مراقبت كنيم؟ يگونه از اندام مصنوعچ

 را هميشه خشک و تميز نگه داريد ياندام مصنوع. 

 را درآوريد و با آب و صابون شسته و  يشب ها اندام مصنوع

خشک كنيد ) حتماً از شركت سازنده در مورد مراقبت و 

 (شست و شو سؤال شود

  استفاده كنيد، زيرا از مواد پركالری مانند خرما و خشكبار

اگر مي خواهيد تمرين راه رفتن با عصا بكنيد نياز به انرژی 

از مواد سرشار از ويتامين برای بهتر شدن  .زيادی داريد

جات سرشار از  سوخت و ساز بدنتان استفاده كنيد. تمام ميوه

ويتامين هستند. مركبات مثل پرتقال حاوی مقادير بسيار 

ند و باعث بهبود سريع زخم شما مي بااليي از ويتامين ث هست

 .شوند

 يدبنوش يادز يعاتما . 

 يدنرمش و ورزش كن يادز . 

 يدنكش يگارس  

 يدكن یدور يروح یاز استرس ها 

 يدشما بطور كامل خوب شد با يكه زخم محل جراح يوقت 

خود را (پروتز ) ياندام مصنوعدر تمام طول روز  يدكن يسع

 يداول پروتز خود را بپوش يد. صبح كه از خواب برخاستيدبپوش

آنرا دشوار  يدنشما ورم كرده و پوش عضو باقيماندهوگرنه 

 .يكندم

 عضو  . اگريدخود خوب مراقبت كن عضو مصنوعياز  بايد

خودتان آنرا درست  يدنكن يدارد سع يشما مشكل مصنوعي

شما درست كرده  یكه آنرا برا یارتوپد ين. با تكنسيدكن

اگر به ظاهر سالم باشد  يشما حت عضو مصنوعي .يريدتماس بگ

كه آنرا درست  يفن یارتوپد ينبار توسط تكنس يک يسال يدبا

 شود. ينيكرده بازب

 

شما و خانواده شما  یبرا يدجد يزندگ يکشروع  یقطع عضو به معنا

است. شما و وابستگان شما ممكن است احساس غم، خشم و شرم 

 ااحساسات ب ينر باره اهستند. د يعياحساسات طب ين. ايدداشته باش

به شما كمک  يد. به آنها اجازه بدهيدخانواده و دوستان خود صحبت كن

 .كنند
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