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ت �
	� ا��آ�������  
�� أآ�� �� ��ر�� ��� ���� ا������؟�  ه� 

السن ليس عامل أساسى ما دامت الحالة الصحية العامة مناسبة لعمل العملية ومادام لديك الرغبة فى قضاء باقى عمرك فى نشاط وحركة وحيوية وال مـانع                          
  .ل هذه العمليةمن زيارة طبيبك الخاص للتأكد من صحتك العامة ومدى قدرتك على تحم


" ا��
	� ��ة أ �ى؟� ه) ا���� ا-,%�ا+� ���
	� وه� ()'� ا&%�ل ���� �#��� ��  

تبقى أقل من هذه    % ١٥إلى  % ١٠ عاماً ولكن ليس شرطاً وهناك نسبة من         ٢٠ إلى   ١٥نحن نتوقع أن تظل معظم مفاصل الركبة الصناعية لمدة تترواح من            
  .ة قد نضطر لعمل تغيير مرة ثانية لمفصل الركبة الصناعيةالفترة بوقت قليل وتحت ظروف معين

ب ا��2د(� إ�� ذ�.؟�� ه� ا-�  

  .أهم سبب هو تخلخل المفصل من العظم أو تأكل الطبقة البالستيكية الفاصلة بين طرفى المفصل
 ه� أ 4ر ا������؟�  

  .معظم العمليات تجرى بدون أى مضاعفات وإمكانية حدوث جلطات تعتبر
بر التلوث وحدوث جلطات أكثر مضاعفين يمكن ان يحدثا بعد العملية ويمكن تفاديهما باعطاء المريض جرعة من المضادات الحيويـة ومـسيالت الـدم                        يعت

  .ونحن نأخذ االحتياطات الشديدة جداً فى غرفة العمليات لتقليل مثل هذه المضاعفات هو أقل من واحد فى المائة
�5 ��� ��ر(� ��� ا��
  ����؟ه� (

  .نعم يجب عليك متابعة تمارين معينة قبل العملية ويجب البدء فيها فى أقرب وقت ممكن
  وه� �)ف أ&%ج إ�� أآ�س دم؟

لـشراء  قد يكون بحاجة إلى نقل دم بعد العملية فيمكنك التبرع من دمك الخاص قبل العملية إذا كان ممكناً أو من أحد أقاربك كما أن بنك الدم يعتبر مكاناً آمناً           
  .الدم منه لكننا نفضل أن نستعمل دمك الخاص

�� أن أ���ع >��� ا�;ص ؟�  آ�@ (�?

  .سوف يفيدك مكتب الطبيب الجراح بكل المعلومات عن كيفية فعل ذلك

� را��ًا؟B%Cا�� D�, �E<� ه� ا�
%�ة ا�%� �  

اح التالى يجب عليك أن تنهض ، وتحاول الجلوس على كرسـى وان تتمـشى   سوف ترقد على السرير فقط فى اليوم الذى أجريت فيه العملية ، لكن فى الصب   
  .بمساعدة مشاية أو عكاكيز


�؟B%Cا�� �, D< �E<� ه� ا���ة ا�%� �  

   أيام للحصول على بعض العناية المطلوبة٣ – ١يقضى معظم المرضى بعد عمليات المفاصل الصناعية للركبة مدة ما بين 

�د�< Fأ�� G�  ى؟�ذا إذا آ

  -:أمامك بعض الخيارات 
  .مكان التأهيل التابع للمستشفى

  .طبيب العالج الطبيعى سيأتى لزيارتك فى المنزل
   .يجب بدء العالج الطبيعى الخارجى بعد أسبوع أو أثنين بعد العملية

��I أ�H ا��آ��؟ ��  �J(B ا��آ�� و��� �  

  -: أماكن هى فى مفصل الركبة طبقة غضروفية ناعمة جداً فى ثالثيوجد 
  .نهاية عظمة الفخذ .١
  .بداية عظمة الساق .٢
  .الطبقة الداخلية من صابونة الركبة .٣

  .ووظيفة هذه الطبقة هو السماح بنعومة حركة الركبة وتعمل كماصة للصدمات ومحطة لتحميل وزن الجسم على هذه العظام
ضها ، وخلل فى توزيع وزن الجسم على االماكن الـصحيحة ممـا يـؤدى إلـى                 الخشونة تعنى تأكل فى هذه الطبقة مما يؤدى إلى احتكاك شديد للعظام ببع            

  .االحساس بعدم الراحة والورم وقد يؤدى ذلك مع الوقت إلى تيبس المفصل عند حدوث أى حركة معينة
�� ���آ��؟�ذا (��� ا��
	� ا�	�  

عنى أن الركبة نفسها ال تتغير ولكن يوضع بديل عن الغضروف فـى  المفصل الصناعى للركبة يعنى تركيب مادة مشابهة للغضروف على سطوح صناعية بم          
  .نهايات العظام ويتم وضع ذلك عن طريق زرع تلبيسة فى نهاية عظمة الفخذ وتلبيسة آخرى فى بداية عظمة الساق وتوضع شبيه الغضروف بينهما


	� ا��آ��؟� ���#� ����� KL%J ه� �  

  .ج ما بين جيدة جداً إلى ممتازة مع زوال االحساس بااللم وزيادة النشاط والحركةمن المرضى يحصلون على نتائ % ٩٥ – ٩٠
  �%� أ�OM إ�� هNا ا��)ع �� ا��Mا&�؟

 االكلينيكية واالشعة العاديـة ومـدى اسـتجابتك    ارات طريق سماع تاريخك المرضى ، االختبجراح العظام هو المسئول عن تحديد احتياجك لهذه العملية عن 
  .لعالجات التحفظيةلألدوية وا

  آH ��ة أ&%ج �%>�� ا�I��4 >�� ا������؟

  . أسابيع٦بعد العملية بـ  ⇐
  . شهور٦من شهرين إلى  ⇐



٢ 

  .من سنة إلى سنتين ⇐
�P >�� ا������؟�%� ه� ا-�4BJ ا�%� �  

  . والتنس االرضى وكرة السلةىرجاالنشطة التى تتطلب قوة ضغط كبيرة على المفصل مثل ال
ت���
 >�� ا������ وا�%Oه��؟ � ه� ا�D��ر�� ���  ا��(+�� ا�%� (�?

  . وتنظيم الحدائق– السباحة - الجولف -هى الرياضات التى ال تحتاج إلى قوة تضاغط كبيرة على المفصل مثل المشى 
���C ���آ��؟�-&R أى ,�وق >�  ه� 

  .يظل لمدة سنة ولكنه بسيط جداًقد تالحظ وجود تنميل بسيط على الناحية الخارجية من جرح العملية وقد 
  .وضع الوقوف على الركبة قد يكون غير مريح نوعاً ما لمدة تقرب من السنة إذا كان السطح خشناً ولكنه سطحاً ناعماً فسيكون مريحاً

  .قد يسمع البعض صوت طرقعة بسيطة فى المفصل وهذا ناتج عن احتكاك بعض أجزاء المفصل بعضها ببعض فقط
�� إ�  '�اء �����ت ا������ ؟آ�@ (�?

  .بعد االتصال وترتيب ميعاد العملية مع طبيب العظام سيقوم فريق المفاصل الصناعية بالتركيبات لما قبل وما بعد عمل العملية
  آC� H%#�ق ا������ �� ا�)�G؟

  . ساعات٣تستغرق العملية تقريباً من ساعة ونصف إلى 
  ه� �%?)ن ا������ ����2؟

بعدم الراحة بعد العملية ، وسوف تقوم بعالج ذلك بالعالجات المناسبة معظم المرضى يمكنهم االستغناء عن المسكنات بعد يوم واحد مـن  سوف ينتابك شعور  
  .العملية

 T)ل وأ(� �?ن ا������؟�  

  . سم فى وسط الركبة١٥ سم إلى ١٠سيكون تقريباً من 
ج إ�� ���ض  ص ؟%&O�  ه� 

  .ن إذا أردت يمكننا أن نوفر ذلك لكغالباً لن تحتاج إلى ذلك لك
��ة ,� ا���B؟C� ج إ�� أدوات%&�  ه� 

  .ولذلك لن تحتاج هذه االدوات لفترة طويلة.... نعم ولكن لفترة بسيطة جداً حيث أنه يمكنك التحميل على الركبة أكثر وأكثر كل يوم 
ج إ�� أدوات V �ى؟%&O�  ه� 

  . وهو يعمل على تحريك المفاصل أتوماتيكياً فى مدى حركة معين وبسرعة معينة)CPM(بعض المرضى سيحتاجون إلى استخدام 

� ؟B%Cا�� ��ا�;�وج  ��< Iذه�  أ(� 

  . أيام٧ إلى ٣معظم المرضى يستطيعون الذهاب إلى المنزل مباشرة لكن القليل يحتاجون إلى مراكز تأهيل لمدة من 
��ة ,� ا���Wل؟C� ج إ��%&O�  ه� 

  . ويعتمد على تطور الحالة أحد أفراد العائلة أو االصدقاء يفضل وجوده فى هذه الفترةنعم اليام قليلة
ت �Xج ����T >�� ا�Nهب ����Wل؟C�' ج إ��%&O�  ه� 

  .سنرتب لكم طبيب عالج طبيعى فى المنزل لفترة محددة بعد ذلك يمكنك زيارة أحد المراكز
�%#��Y ���')ع ����دة وا�%O�
ء ؟� ه) ا�)�G ا�Nى B�� م�Z ا�%�  

  :القيادة تعتمد على الجهة التى فيها العملية ونوع السيارة 
  . اسبوع١٢إذا كانت الجهة اليسرى والسيارة اتوماتيك بعد 

  . أسابيع ٦ إلى ٤إذا كانت الجهة اليمنى من 
  ويجب أن يكون تم االستغناء التام عن المساعدة فى المشى

  .عد ذلكويتم التماثل للشفاء تدريجياً ب
�� ا��')ع إ�� ا�)]�
�؟�?�) �%�  

  .متى تجد احساسك بأنه يمكنك الرجوع
ن؟�O< "�Mا� ��ر�� ���?�) �%�  

  .يجب مناقشته مع طبيب العظام
��؟�  ه� (�?� ��HCM أن (�,\ ا��
	� ا�	

جسم زرع كلية صناعية السباب مناعية ال يمكن ان يحدث          المفصل الصناعى يختلف عن الكلية الصناعية او الكبد الصناعي ففى الوقت الذى قد يرفض فيه ال               
ذلك فى المفصل الصناعى النه مصنع من معادن خاملة ال تثير الجهاز المناعى للجسم وهو من المعادن مثل الشرائح والمسامير التى مازالت تـستعمل منـذ            

  .عشرات السنين وتبقى فى الجسم طوال العمر دون أن يرفضها
  � ا��C%��� ,� ا������؟� ه) J)ع ا�%;�(

ينصح دائما بعمل تخدير نصفى حيث ان فؤائده عديدة ومن اهمها انه ال يحتاج إلى إفاقة بعد العملية وهو أكثر أماناً من التخدير العام وللمريض االختيار فى                           
  .ن إذا رغب المريض فى إجراء تخدير عام فال مانع من ذلكولك. ان يأخذ منوم باالضافة إلى التخدير النصفى أو أن يظل يقظاً أثناء العملية إذا أراد ذلك

ت ا��Xج ا�����4 ��� و>�� ا������؟C�' I���� (ه �  

  .يفضل إجراء جلسات عالج طبيعى لمدة أسبوع قبل العملية �
 .ينثم يوميا بعد العملية لمدة أسبوعين وإذا لزم االمر بعد ذلك يتم إجراء ثالثة جلسات فى االسبوع لمدة اسبوع �


