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 آرتروسکوپی شانه



آرتروسکوپی مفصل شانه براي درمان بیماریهاي تاندونی، 
لیگامانی(رباط)، غضروفی، گاهی اوقات استخوانی مفـصـل   

 شانه استفاده می شود.     
در این جراحی با تعبیه چند ورودي کوچک در اطراف مفـصـل شـانـه       

 جراحی با دستگاه و به طور بسته انجام می شود. 
گـردد و نـتـایـج         با این روش حداقل میزان آسیب به مفصل وارد می

  -پـارگـی تـانـدونـهـا            -درخشانی دارد. در رفتگی هاي مکررمفصل  
توان با این روش درمان نمود. زمان بـهـبـودي       ناپایداري مفصل را می

حرکتی مفصل پس از   نسبت به جراحی باز سریع تر می باشد. مدت بی 
جراحی بسته به نظر جراح از دو هفته تا شش هفته متغییر اسـت. درد       

 پس از جراحی نسبت به روش باز کمتر می باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد از عمل جراحی ترمیم تاندونهاي شـانـه بـه روش          
آرتروسکوپی مراقبت هاي بعد از عمل شامل رعایت نکات 

 زیر است:
ساعته) به همـیـن     24بریس زیر بغل یا گردن آویز را به طور دائم (  -1

اجـازه    نحو باید داشته باشید (درموارد خاص پزشک معالج ممکن اسـت  
بازکردن بریس را براي انجام تمرینات حرکتی به شما بدهد) طول مدت 
استفاده از بریس یا گردن آویز را پزشک معالج براي شما تعیین خواهـد  

 نمود.
توانید بریس زیر بغل یا گـردن  به هنگام استحمام و دستشویی  می -2

آویز را باز کنید و بدون این که شانه عمل شده را حرکت دهید شستشو 
را انجام دهید توجه داشته باشید بعد از اتمام کار دقیقاً به همان  شکل 

 بریس را مجدداً ببندید.
 



آب   ها گذاشته شده معمـوالً ضـد    که روي محل زخم  هاییپانسمان -3
تـا    ضـمـن    در  ها استحمام کنـیـد.   توانید با آنبوده و از همین امروز می

روز  بعد) ممکن است نیاز به تعویض پانسـمـان     10تا  7مراجعه بعدي (
 نوبت تعویض گردد. 2-3نداشته باشید و یا طبق دستور در 

ممکن است در روزهاي بعد دچار تورم منطقه دست و انگشتان و یا  -4
 کبودي در ناحیه بازو شوید که کامالً طبیعی بوده و جاي نگرانی ندارد.

شب ها ممکن است احساس درد در ناحیه عمل داشته باشیـد کـه      -5
کمپرس سرد و در صورت نیاز مصرف مسکن تجویز شده باعث کاهش 

 درد خواهد شد.
خوابیدن با بریس زیر بغل کمی مشکل است ولی شب ها نیز بـایـد    -6

تر بریس بسته باشد. گذاشتن دو عدد بالش زیر سر باعث می شود راحت
 بخوابید.

طرز خوابیدن به صورت طاق باز و یا روي شانه مقابل اسـت زیـرا      -7
 توانید بخوابید.روي شانه عمل شده نمی

استفاده از دست جهت انجام کارهاي سبک مانند نوشتن، کـار بـا      -8
 مانع است.کامپیوتر یا جابجایی اجسام سبک بال

 شود.رانندگی با یک دست توصیه نمی -9
هر اقدام جراحی ممکن است با عوارضی همراه باشد که عـوارض   -10

آرتروسکوپی به ندرت شامل عفونت، خونریزي داخل مفصلی، اخـتـالل   
هـا) سـفـتـی        عصبی عروقی، ترومبوفلبیت (تشکیل لخته در سیاهـرگ  

مفصل، تجمع مایع در مفصل، چسبندگی و تاخیر در التیام زخم اسـت.    
 لذا در صورت بروز عالئم به پزشک خود اطالع دهید.

در صورت تجویز دارو توسط پزشک معالج آن را به موقع مصـرف   -11
 کنید و در تاریخ مقرر جهت ویزیت بعدي مراجعه نمائید.
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