آمپًتاسيًن ( قطع عضً) چيست؟

ضَؼ .سغن ٍ دَسز اؼزاف آى ثب يؽ سنيش ٍ غطک ًگْؽار ی

اسشفبؼُ ًكييؽ  .هطل لؽغ ػعَ را ّز رٍس ثؽلز

)هؼوَالً يكي اس اًؽاهْب)
آهذَسبسيَى ثِ خؽا كزؼى لسوشي اس ثؽى
گفشِ هي ضَؼ  .ػول خزاش ی آهذَسبسيَى را ثِ ػلل هػشلف ی اًدبم
ميؽٌّؽ .

ضَؼ.

كييؽ هزالت ػالئن فطبر هبًٌؽ لزهش ی ،غزاش يب سبٍل ثبضؽ.

علل امپًتاسيًن:


هزؼى لسوزی اس اًؽام ٍ سيبُ ضؽى آى ثِ ػلز لؽغ خز يبى
غَى آسيت ضؽيؽ اًؽام



ػالئ آًزا ثِ دشضک هؼبلح غَؼ اؼالع
ؼر صَرر ؼ يؽى ا يي م





ثيوبری ّبی ديطزًٍؽُ ػزٍق هطيؽي ( اغلت ػَارض ؼيبثز)



سَهَر ّبی اًؽام



ًبٌّدبری ّبی هبؼرساؼی



ػفًَز ّبی ؽيز لبثل كٌشزل




يک اًؽام هصٌَعی(دزٍسش) خبيگشيي ميطَؼ .ؼر ضميمز ايي ػول را
هي سَاى ًَػي خزاضي سزهيوي ؼر ًظز گزفز .زَى ثبػض سسكيي
ؼرؼ ٍ رفغ ػالئن ،ثْجَؼ ػولكزؼ اًؽامً ،دبر خبى ثيوبر يب كيفيز
سًؽگي اٍ هي ضَؼ.

چگًوٍ از واحيٍ قطع شدٌ مراقبت كىيم؟ ثؼؽ اس ػول
خزاشی دبًسوبى سغن ضوب ثب يؽ ؼجك ؼسشَر دشضک سؼَيط







ػعَ ثبقيوبًؽُ را ثز رٍ ی يک ثبلطز ًزم فطبر ثؽُ

يؽٍ

اگز هجشال ثِ ؼ يبثز ّسزيؽ لٌؽ غَى غَؼ را كبهال كٌشزل

ثشؽريح همؽار فطبر را ةيطشز كييؽ  .ا يي كبر هَخت م يطَؼ

كييؽ  .ػؽم كٌشزل لٌؽ غَى هَخت سبظ يز ؼر ثْجَؼ سغن ٍ

ثبفز ّب ی آى لسوز ثشؽر يح ثِ فطبر ػبؼر كٌٌؽ .خب ی

افشايص غؽز ػفًَز ؼر آى ميطَؼ .

ثعيِ ّبی لجلی را هبسبص ؼُ يؽ  .ايي كبر ّن هَخت ًزم ضؽى

ػعَ ثبليوبًؽُ را ثب يؽ ثؼؽ اس خزاش ی سب ضؽ اهكبى ثبال ًگِ

ثبفز سفزی م يطَؼ كِ ؼر هطل خزاش ی ا يدبؼ ضؽُ ٍ ّن

ؼاضز سب ٍرم آى كن ضَؼ.

كوز كزؼُ ٍ خز يبى غَى هطل را ّن ةيطشز
ضسبسيز آًزا ر

ؼرلؽغ ػعَ ّب ی سيز ساًَ سغی كييؽ ػعَ ثبليوبًؽُ ّنيطِ

ميكٌؽ .

ؼر اهشؽاؼ راى ضوب ثبضؽ .آًزا ؼر ضبلز غن ًگْؽار ی ًكييؽ .

ثؼؽ اس اًدبم ػول خزاش ی آهذَسبسيَى هؼوَال لسوز لؽغ ضؽُ ثب

ؼُ يؽ .

دشضک هؼبلح ثزا ی ضوب ؼارٍّب ی آًزی ةيَسيک ٍ ظؽ ؼرؼ
سدَيش كزؼُ اسز .آًْب را ؼجك ؼسشَر دشضک هصزف كييؽ .

ضكل ًبٌّدبر اًؽام ثِ ًطَ ی كِ هبًغ اس كبركزؼ لسوز ّب ی
ؼيگز ثؽى ضَؼ

ثزرسي



ػعَ ثبليوبًؽُ را ثب ثبًؽ كص ی ثصَرر ضزف  8اًگليسي

ايي ضبلز ًِ سٌْب هَخت ٍرم آى م يطَؼ ثلكِ هَخت ميطَؼ

ثجٌؽيؽ .ايي ثبًؽاص فطبری كوک ميكٌؽ سب ٍرم هطل كن ضَؼ.

ساًَی ضوب ؼر ضبلز غن يؽُ ثبقی ثوبًؽ ٍ ثؼؽاٌ دَشيؽى اًؽام

ّز زِ ٍرم ػعَ ثبليوبًؽُ سٍؼسز ثػَاثؽ فزؼ ميشَاًؽ سٍؼسز اس

هصٌَعی ثزا ی ضوب هطكل ثبضؽ .رٍس ی زٌؽ ثبر يک ثب لطز

اًؽام هصٌَعی (دزٍسش) اسشفبؼُ كٌؽ .ؼر ش يي حيسيؽى ثبًؽ

را ثز رٍ ی ساًَ ی غَؼ لزار ؼُ يؽ سب آًزا ؼر ضبلز صبف ٍ

كصی كن ی آًزا ثكصيؽ ثبًؽ كصی ّن يطِ ثب يؽ ثسشِ ثبضؽ

هسشكين سطز كطص لزار ؼّؽ.

هگز مٍلؼي كِ ثِ ضوبم ميزٍيؽ .

ؼر آهذَسبسيَى ّبی ثبالی ساًَ ّن سغی كييؽ ػعَ ثبليوبًؽُ

 هؼوَالً ثؼؽ اس ػول سب زٌؽيي هبُ ،ضوب ؼر ًبضيِ لؽغ ضؽُ

ؼر اهشؽاؼ سٌِ ضوب ثبضؽ .آًزا ؼر ضبلز غن ثِ خلَ ًگِ

اضسبس ؼرؼ هي كٌيؽ ؼر آى لسوز ؼرؼ يب غبرش ؼاريؽ.

ًؽاريؽ .ا يي ٍظغيز هَخت م يطَؼ رثبغ ّب ٍ سبًؽٍى ّب ی

ثزای خلَگيزی اس ايي ضبلز غَؼ را هطغَل كبری ؼيگز

خلَی كطبلِ راى ضوب ثشؽر يح كَسبُ ضَؼ ٍ ٍلزی ثػَاُ يؽ ثب

هثل غذا غَرؼى ،صطجز كزؼى ،هؽبلؼِ ٍ  ...كٌيؽ ٍ

دزٍسش راُ ثزٍ يؽ راُ رفشي ثزا ی ضوب هطكل غَاّؽ ضؽ .رٍس ی

هؽوئي ثبضيؽ كِ ؼرؼ ضوب ثِ هزٍر سهبى كبّص هي يبثؽ.

زٌؽ ثبر ٍ ّز  10-20ؼقيمِ ثِ ضكن ثػَاةيؽ سب ػعالر ٍ

 ؼر هَرؼ لؽغ اًؽام سطشبًي ّير گبُ ثيي ؼٍ دبی غَؼ ثبلص

سبًؽٍى ّبی خلَی كطبلِ راى ضوب كصيؽُ ضًَؽ.

ًگذاريؽ سيزا دبی لؽغ ضؽُ اس هفصل راى ثِ ثيزٍى هي

ثػيِ ّب ی ػعَ ثبليوبًؽُ ثؼؽ اس ّ 2-3فشِ غبرج م يطًَؽ .

ززغؽ ٍ ؼٍ دب ؼيگز ؼر اهشؽاؼ ّن ًيسشٌؽ

ثؼؽ اس ايي سهبى آًزا رٍساًِ ثب آة ٍ صبثَى را ضسشِ ٍ غطک

 سب ضؽ اهكبى غَؼ را ؼرگيز كبر ٍ فؼبليز كييؽ .

كييؽ  .اس كزم ،دوبؼ

يب لَسيَى ثز رٍ ی دَسز اسشبهخ

تًجٍ :ثيوبر ػشيش هوكي اسز ضوب ثؼؽ اس ػول خزاضي

ٍ لزی كِ سغن هطل خزاش ی ضوب ثؽَر كبهل غَة ضؽ ثب يؽ

زٌؽ رٍس ؼر ثػص ثزای سزهين دَسششبى ثسشزی ثبضيؽ ٍ ثؼؽ

سغی كييؽ ؼر سوبم ؼَل رٍس اًؽام هصٌَع ی (دزٍسش )غَؼ را

ثب ؼسشَر دشضک ثزای اؼاهِ فيشيَسزادي هزغص ضَيؽ.

ثذَشيؽ  .صجص كِ اس غَاة ثزغبسزيؽ اٍل دزٍسش غَؼ را ثذَشيؽ

ضوب ثبيؽ ؼجك ؼرغَاسز دشضكشبى ؼر سهبًْبی غَاسشِ

ٍگزًِ ػعَ ثبليوبًؽُ ضوب ٍرم كزؼُ ٍ دَش يؽى آًزا ؼضَار

ضؽُ ثِ فيشيَسزادي ثزٍيؽ ٍ اًؽام لؽغ ضؽُ را ٍرسش ؼّيؽ

ميكٌؽ .

.هوكي

 ثبيؽ اس ػعَ هصٌَػي غَؼ غَة هزالجز كي يؽ  .اگز ػعَ

اسز ضوب ؼر آيٌؽُ اس اًؽام هصٌَع ی (دزٍسش) اسشفبؼُ كٌيؽ

هصٌَػي ضوب هطكلی ؼارؼ سغ ی ًكييؽ غَؼسبى آًزا ؼرسز

كِ سهبى اسشفبؼُ اس اًؽام هصٌَػي ثِ ٍظؼيز ضوب ثسشگي

كييؽ  .ثب سكٌس يي ارسَدؽ ی كِ آًزا ثزا ی ضوب ؼرسز كزؼُ

ؼارؼ.

سوبس ثگيزيؽ  .ػعَ هصٌَػي ضوب ضزی اگز ثِ ظبّز سبلن ثبضؽ

ثٌبثزايي سؼي كٌيؽ ؼر ؼرهبى غَؼ ضزكز كٌيؽ

مركسآمًزشي درماوي ومازي
ياحد آمًزش ضمه خدمت

آمپوتاسیون(قطع عضو)

ثبيؽ سبلی يک ثبر سَسػ سكٌسيي ارسَدؽی فيی كِ آًزا ؼرسز
ذگًَِ اس اًؽام هصٌَعی هزالجز كٌين؟

يٌي ضَؼ.
كزؼُ ثبسة

 اًؽام هصٌَعی را ّويطِ غطک ٍ سويش ًگِ ؼاريؽ.


ضت ّب اًؽام هصٌَعی را ؼرآٍريؽ ٍ ثب آة ٍ صبثَى ضسشِ ٍ
غطک كٌيؽ ( ضشوبً اس ضزكز سبسًؽُ ؼر هَرؼ هزالجز ٍ
ضسز ٍ ضَ سؤال ضَؼ)
 اس هَاؼ دزكبلزی هبًٌؽ غزهب ٍ غطكجبر اسشفبؼُ كٌيؽ ،سيزا
اگز هي غَاّيؽ سوزيي راُ رفشي ثب ػصب ثكٌيؽ ًيبس ثِ اًزصی
سيبؼی ؼاريؽ  .اس هَاؼ سزضبر اس ٍيشبهيي ثزای ثْشز ضؽى
سَغز ٍ سبس ثؽًشبى اسشفبؼُ كٌيؽ .سوبم هيَُ خبر سزضبر اس
ٍيشبهيي ّسشٌؽ .هزكجبر هثل دزسمبل ضبٍی همبؼيز ثسيبر
ثباليي اس ٍيشبهيي ص ّسشٌؽ ٍ ثبػض ثْجَؼ سزيغ سغن ضوب هي
ضًَؽ.
 هبيؼبر سيبؼ ثٌَشيؽ .
 سيبؼ ًزهص ٍ ٍرسش كييؽ .
 سيگبر ًكصيؽ
 اس اسشزس ّبی رٍشی ؼٍری كييؽ

لؽغ ػعَ ثِ هؼٌب ی ضزٍع يک سًؽگی خؽ يؽ ثزا ی ضوب ٍ غبًَاؼُ ضوب
اسز .ضوب ٍ ٍاثسشگبى ضوب هوكي اسز اضسبس غن ،غطن ٍ ضزم
ة
ؼاضشِ ثبشيؽ  .ا يي اضسبسبر ؼتيؼي ّسشٌؽ .ؼر ثبرُ ا يي اضسبسبر ا
غبًَاؼُ ٍ ؼٍسشبى غَؼ صطجز كييؽ  .ثِ آًْب اخبسُ ثؽُ يؽ ثِ ضوب كوک
كٌٌؽ.
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