
 

 

 التعريف: 
يساعد على  مما صناعي مفصلبواستبداله مفصل الورك المصاب  هي عملية جراحية يتم فيها إزالة

 نطاق الحركة. تقليل األلم وتحسين

 
 :األسباب

يحد ويعيق ارتياحه أثناء النوم،  مماشعور المريض بآالم شديدة 
 وتنتج عن: شطة الحياة اليومية،حتى في أنمن حركته 

 دم في السن.التق 

 .قلة الحركة 
 .السمنة 
 .اإلصابات 
 البكتيرية للمفصل. العدوى  
 .تآكل الغضروف 

 يديوااللتهابات على سبيل المثال التهاب المفاصل الرومات. 
 

 إجراءات متبعة قبل الجراحة:
   .زيارة عيادة التخدير قبل العملية بأسبوعين أو ثالثة أسابيع 
 نيًا بعد تصنيف حالة المريض حسب األولوية باستخدام سيتم تسجيل تاريخ التنويم إلكترو

 ( للحالة.CPCمقياس المعايير الطبية)
 تنويم المريض في اليوم الذي يسبق موعد الجراحة. 
 المريض.حضار جميع االدوية التي يتناولها إ 

 االقارب ممن يستطيعون التبرع بالدم يفضل حضور أحد. 
 مة قبل إجراء العملية ومنهاالتأكد من إتمام جميع التحضيرات الالز: 

o تقييم طبي حسب العمر والحالة الطبية، ووضع عالمة على موضع الجراحة.  
o  الطول والوزن لحساب مؤشر كتلة الجسم.أخذ 
o  الدم والسكر فيمراقبة مستوى الضغط سيتم. 
o الفحوصات المخبرية واألشعة السينية ومسح كثافة العظام.  
o  حسب إرشادات الطبيبالتوقف عن تناول بعض األدوية. 
o  ساعات قبل العملية 8الصيام عن األكل والشرب بما في ذلك الماء لمدة. 
o توقيع نموذج الموافقة على العملية قبل اإلجراء. 
o التوقف عن التدخين. 

 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع

 وكالة الوزارة لخدمات التميز
الصحية اإلدارة العامة للخدمات  

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي

 

 مفصل الوركالكامل ل ستبدالاالعملية 
Total Hip Replacement 
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  :العناية بعد الجراحة
  لأللم.المريض على أدوية وريدية مسكنة وضع  
  في يوم إجراء العمليةسينية عمل أشعة. 

  إحالة المريض إلى العالج الطبيعي ليتمكن المختص من
 والمشي والوقوف ثممساعدته على النهوض من السرير 

 .العودة إلى ممارسة أنشطة الحياة اليومية بشكل تدريجي
  ،وقد يصفإجراء بعض الفحوصات للتأكد من استقرار الحالة 

 الطبيب بعض األدوية التي يجب على المريض االلتزام بها.
 للحفاظ على مفصل الورك الجديد في مكانه المريض وضع وسادة بين ساقيت. 

 إبقاء الضمادة نظيفة  علىوالحرص للمريض االستحمام بعد بضعة أيام  يمكن
 وجافة.

  خمس مرات أو أكثر في اليومااللتزام بممارسة التمارين المعطاة للمريض. 
 :يلي عند الخروج من المستشفى يتم إعطاء المريض ما •

o .جميع األدوات والتعليمات الالزمة للعناية بالجرح 
o حسب إرشادات الطبيبالسيولة وتستخدم  أدوية. 
o م للكدماتمسكنات األلم واألدوية المعتادة ومراه. 

 
 
 
 
 

 :في المنزل  
o للمعيشة في طابق واحد نظًرا لصعوبة صعود  حجرة عدادإ

 درجات السلم.
o ام المنزلي في حوض االستحم ضع مقعد أو كرسي ثابتو

 .على جانبيه للسالمة وتركيب قضبان
o للحماية من السقوط لدرجعلى جانبي ا ةآمن وضع حواجز. 
o  ومسند للقدم لرفع مع وسادة للظهرتوفير كرسي ثابت ،

 ساق.ال
o  توفير رافعة لمقعد المرحاض بذراعين إذا كان المرحاض

 منخفًضا.
o السجاد واألسالك غير المربوطة. إزالة 
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 ابعة األول بعد العملية:موعد المت 
o  ًبعد العملية بأسبوعين لتقييم وضع المريض وحالة الركبة. يكون عادة 
o الغرز وتغيير الضمادة. ةيتم فيه فحص الجرح، إزال 
o قد يطلب الطبيب من المريض المشي باستخدام أدوات مساعدة مثل العصا 

 والمشاية.
  معظم األنشطة اليومية العودة إلى للمريضيمكن  ثالثة إلى ستة أسابيع من الجراحةبعد 

 مثل التسوق والقيام بأعمال منزلية خفيفة. 
  بعد استشارة الطبيب. السيارة قيادة إلى العودةمن الممكن  
  المشاركة في العديد من األنشطة مثل المشي أو تعافي التام بعد اليمكن للمريض

 القفز مثلأو  لمفاصلااحتكاك  تتطلبالتي  الشديدةاألنشطة  ويجب تجنب السباحة،
 الركض والتزلج ولعب التنس. 

 تجنب التالي: الحرص على 

o  التواء الورك المصاب أو التفافه أثناء الحركة. 

o   درجة 90االنحناء إلى أقل من. 

o  وضع الساقين فوق بعضهما واالستلقاء على جانب الورك المصاب. 

o   وإلصاق الفخذين بالبطن(جلوس القرفصاء )الجلوس على األرض مع ثني الركبتين. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :الحاالت التي تستدعي مراجعة الطبيب

 .درجة مئوية 37.8حمى تتجاوز فيها درجة الحرارة  •
 .قشعريرة •
 .في موضع الجرحأو إفرازات نزيف  •
 .احمرار، ألم، تورم في الركبة أو باطن الساق •
 .أو ألم في الصدر ضيق في التنفس •
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 :مالحظات

 .يمكن استبدال الوركين مًعا وذلك حسب تقييم الحالة الصحية من قبل الطبيب 
  في حال السفر يمكن للمريض إخبار أمن المطار أنه قد خضع لعملية استبدال مفصل الورك قبل

 دخول جهاز الكشف عن المعادن.
 فتراضي حرص المريض على اتباع تعليمات الطبيب يؤدي إلى نجاح العملية وازدياد العمر اال

 للمفصل.

 
 

 المراجع:

 https://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/hip-replacement/about/pac-20385042 

 https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-
%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-
%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%83_28433 

 https://www.webteb.com/orthopedics-and-
rheumatology/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-
%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B0 

 https://www.hss.edu/condition-list_hip-replacement.asp 

 https://www.webmd.com/arthritis/hip-replacement-surgery 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/hip-replacement/about/pac-20385042
https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%83_28433
https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%83_28433
https://www.webteb.com/articles/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%83_28433
https://www.webteb.com/orthopedics-and-rheumatology/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B0
https://www.webteb.com/orthopedics-and-rheumatology/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B0
https://www.webteb.com/orthopedics-and-rheumatology/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B0
https://www.hss.edu/condition-list_hip-replacement.asp
https://www.webmd.com/arthritis/hip-replacement-surgery
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