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تتكون الركبة من مف�سل ذو �سطحني، واحد لل�ساق و الآخر لعظم الفخذ. 
هذي���ن ال�س���طحني مغط���ني بطبق���ة غ�س���روفية تعم���ل كو�س���ادة لت�س���هيل 
احلركة. ب�سبب بع�ض الإ�سابات او تلف الغ�ساريف او التهاب املفا�سل فاأن 
طبقة الغ�س���اريف تتال�س���ى من �س���طوح املفا�س���ل م�س���ببة احتكاك مبا�سر 
بني عظام املفا�س���ل، بالتايل م�س���ببة الأمل ال�سديد خ�سو�ساً عند احلركة 

و تتحدد حركة املف�سل.
المفصل الصناعي

هو مف�سل قد يكون جزئي او كلي يغطي �سطحي املف�سل و قد يتكون كليا 
من املعدن او جزء معدين و جزء بال�ستكي.

الفعاليات اليومية
حاول ان تتجنب الفعاليات و احلركات التي توؤدي اىل تلف املفا�س���ل قبل 
و بعد العملية، جتنب �سعود الدرج و اجللو�ض بو�سع القرف�ساء لنها قد 

توؤذي مف�سل الركبة.
قم مبمار�س���ة متارين تقوية ع�س���الت ال�س���اق و الفخذ  و الع�س���الت التي 

حول مف�سل الركبة قبل و بعد العملية مبا ل يوؤذي املف�سل.
الغذاء

اهتم بغذاءك قبل و بعد العملية و اجعله غني بالربوتينات و الفيتامينات. 
كذل���ك قل���ل من الدهون و الكربوهدرات لي�س���اعد ذل���ك يف تقليل وزنك و 
تقليل تلف مفا�سلك. ا�سرب الكثري من ال�سوائل و خ�سو�سا املاء لت�سريع 

�سفاء عمليتك.
مخاطر العملية

ع���ادة تك���ون هذه العمليات ب���دون خماطر و لكن يف بع�ض الأحيان ي�س���اب 
املري�ض بالتهابات و تخرث الدم.

جتنب التدخني و اذا كنت مدخناً فيجب ان متتنع التدخني لربعة اأ�سابيع 
قبل العملية.

ح�سر الأدوات و الأجهزة التي حتتاجها بعد العملية لت�ساعدك على امل�سي. 
كذلك �سوؤالك لطبيبك عن نوع العكازات و الأدوات التي قد حتتاجها.

ماذا تفعل في الليلة قبل العملية.
ا�س���تحم ب�س���ابونة ديت���ول و رك���ز عل���ى نظاف���ة املف�س���ل الذي �س���تجري له 

العملية.
امتنع عن الطعام  بعد منت�س���ف الليل و امتنع عن �س���رب املاء و ال�س���وائل 
اأربع���ة �س���اعات قبل العملي���ة. امتنع عن الدوية التي طل���ب منك الطبيب 

تركها.
ماذا بعد العملية

�سيقوم طبيبك بار�سادك اىل مراجعة ق�سم العالج الطبيعي ليبداأوا معك 
جل�سات حتريك و تقوية املف�سل و احلفاظ عليه من الإ�سابة.

ل تن�س���ى ان جتل���ب مع���ك كل ادويت���ك ال�س���ابقة و فحو�س���اتك ال�س���ابقة 
لطبيب���ك قب���ل العملي���ة ليقرر َم���ن من هذه الدوية �س���وف ي�س���تمر و من 
منها يجب ان يتوقف. كذلك �سي�س���تفاد طبيبك من فحو�س���اتك القدمية 

لتقرير حالتك العامة و تقليل عدد الفحو�سات التي �سيطلبها لحقاً
وبال�سفاء ان �ساء اهلل.


