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This leaflet provides information which may 
help you prepare for your admission to 
the hospital. Treatment is always planned 
on an individual basis so your experience 
may differ slightly from the information 
given.  If you are having a partial knee 
replacement, for example, uni-compartmental 
knee replacement or patella-femoral knee 
replacement, the information in this booklet 
is still relevant for you but reference is made 
throughout to total knee replacement (TKR). 

Our staff are here to help and answer any 
questions you may have. Therefore, please do 
not hesitate to ask at any time. 

WHY DO I NEED A TKR?
There are many conditions which require 
a knee replacement. The most common is 
osteoarthritis. This means that the cartilage 
of the knee has worn out, resulting in the top 
of the shinbone (tibia) and the bottom of the 
thigh bone (femur) rubbing together. This is 
very painful and stops you being able to move 
your knee as you once did. 

ARE THERE ALTERNATIVES TO A TKR?
Before suggesting surgery your doctor may 
have offered several alternavie treatments 
including medication, physiotherapy, weight 
loss, walking aids or other operations. Only 
when these treatments no longer control your 
pain will your doctor suggest a TKR. 

WHAT IS A TKR? 
A TKR involves removing the end of the 
thigh bone and the top of the shinbone and 
replacing them with prosthesis (artificial knee 
implants). The artificial knee is usually made of 
metal alloy and high density plastic. 

HOW WILL A TKR HELP? 
After your operation you should experience 
some pain relief which should improve your 
ability to walk. 

ARE THERE RISKS ASSOCIATED WITH A TKR 
OPERATION? 
There are some risks associated with this 
operation and although rare, it is important 
that you understand them.

Deep vein thrombosis (DVT)
A DVT is a blood clot in the deep veins of the 
calf or the top of the inner thigh. To reduce 
the risk of developing a DVT you will be 
given stockings to help with your circulation 
and medication that thins the blood. The 
physiotherapist and nursing staff will show 
you how to exercise your legs and ensure that 
you start to move about quickly after your 
operation. 

If a clot develops and part of it breaks off, 
it can travel to the lungs where is termed a 
pulmonary embolus (PE). A PE is potentially 
life threatening so everything is done to 
prevent a DVT from developing. 

Infection
There is a small chance of an infection and all 
possible precautions are taken avoid infection 
during your operation. A superficial skin 
infection is treated with antibiotics, however, if 
the TKR becomes infected, it may need to be 
replaced at a later date. 

Foot weakness
Pressure on the nerve near the outside edge of 
the knee joint can cause weakness of the foot. 
If this happens the problem usually resolves 
itself and it is rare for the weakness to remain. 

Loosening
Over a period of time your artificial knee joint 
may become loose and further surgery may 

be required to correct this. An average TKR is 
expected to last between 10 and 20 years. 

Stiffness
Stiffness and inability to move the joint 
satisfactorily are possible complications. You 
will be shown exercises to improve the joint 
movement.
 
If you are worried about any of these risks, 
please speak to your doctor before your 
operation for further advice. 

BEFORE COMING TO THE HOSPITAL 
Pre-assessment
Shortly before your operation you will be 
asked to attend a pre-assessment screening 
and may require a further pre-assessment 
appointment. This is a medical examination to 
make sure you are well enough for the surgery 
and to consent to an operation. This may 
include an occupational therapy assessment 
although not all patients having knee 
replacements need to see the occupational 
therapist.  

Contraceptive pill or hormone replacement 
therapy (HRT)
Depending on what treatment you are having, 
women need to stop taking the contraceptive 
pill or HRT six weeks before treatment. You 
are advised to discuss this with your GP. 

Transport
Please ensure that suitable arrangements 
are made for your transport to and from the 
hospital as you will be unable to drive after 
your surgery. Your operation may invalidate 
your insurance so you should notify your 
insurance provider of your forthcoming 
operation. Patients with knee problems can be 
more at risk pre-operatively because the knees 
do not respond quickly enough or are too 
inflexible to use the pedals safely. 
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WHAT WILL HAPPEN WHEN YOU ARRIVE AT 
THE HOSPITAL?
You will be admitted to the hospital on the 
day you have your surgery.  Occasionally, it 
is necessary for patients to have further tests 
before surgery. If this is the case, you will be 
asked to come in the day before.

THE DAY OF YOUR OPERATION
You will be told not to eat or drink for 
approximately six hours prior to your 
operation, depending on the anaesthetist’s 
instructions. Failure to follow these 
instructions will result in your operation being 
delayed or even cancelled. The anaesthetist 
will come by to see you before your operation. 
If you are on any regular medication please 
ask the anaesthetist what you can take on the 
day of surgery. 

The operation is usually carried out under 
general anaesthetic and the procedure usually 
takes between one and one and a half hours. 
You may be away longer than this as you will 
be taken to the recovery area and cared for 
there until you are well enough to return to 
your room. 

HOW WILL I FEEL AFTER THE OPERATION?
After the operation you will feel some pain 
and discomfort which will be helped by 
medication. 

You may have the following:
•	A bulky bandage on your knee
•	Small drainage tubes coming from your 

wound
•	A drip to replace lost fluids
•	An oxygen mask

All this will be removed as soon as possible 
after surgery. 

GETTING BACK ON YOUR FEET
After your operation, the physiotherapist will 
teach you the first stage of your exercises. 
They will also help you out of bed and 
you may take a few steps and sit in your 
chair. Over the next few days you will be 
taught further exercises; how to walk using 
appropriate aids and how to climb stairs. 
Swelling and pain around the knee in your 
operated leg are normal following a knee 
replacement. To counteract these, take your 
pain killers regularly as prescribed by the 
clinician and always sit with your legs/feet 
elevated. Do not stand in one position for 
long as gravity will make your knee swell even 
more.

ADVICE ON WALKING
You will usually start walking on the first 
or second day after your operation. The 
physiotherapist will advise you on what weight 
you are allowed to take on your operated 
leg. Initially you should have the supervision 
of either a physiotherapist or a nurse when 
walking and you will be advised when you 
are considered to be safe enough to walk by 

yourself. It is important that you practice and 
improve your walking pattern while on the 
ward. The physiotherapist will advise you on 
what walking aides to use and how long to 
use them. They will also advise you on how to 
progress your walking. 

The sequence for walking is:
•	Move walking aid(s) forward
•	Step forward with your operated leg
•	Step up to (or past) your operated leg

You can turn around in either direction but you 
must prevent twisting or pivoting on your new 
knee. You should therefore lift your feet with 
each step and move around with small steps. 
It is important to maintain mobility and fitness. 
The distance one walks varies from person 
to person. You will not injure your knee by 
walking but you need to monitor any swelling. 
If the knee swells too much it is time to rest 
with your legs up. You need to reduce the 
swelling before you exercise. If the knee is 
too tight, exercising will be difficult. If your 
walking has been limited, it is best to gradually 
increase your distance and speed. 

ADVICE ON STAIRS
During your hospital stay, the physiotherapist 
will show you how to climb the stairs (if 
applicable). 

Always use walking aids and if present a rail(s) 
or banister(s) to support and assist you while 
going up or down the stairs. If you do not have 
rails on your stairs, you should mention this at 
the pre-admission clinic. 

Going up
•	Go up one step with your non-operated leg
•	Take your operated leg up one step to join 

the other leg

•	Bring your stick(s)/crutch(es) up to the step
•	Going down
•	Take your stick(s)/crutch(es) down one step
•	Place your operated leg down one step 

beside your walking aids
•	Bring your non-operated leg down one step 

to meet the other

SITTING 
Choose a firm, upright chair, preferably with 
arms. The ideal height of your chair depends 
on your height. If you do not have a suitable 
chair, try and borrow one or use firm cushions 
to raise the height of the seat. 



When sitting, your knees should be lower than 
your hips to assist you getting up and out of 
the chair. Avoid low, soft sofas and armchairs. 
To get out of a chair in the early stages when 
your knee bend is painful, push yourself up 
on the arms of the chair, taking most of your 
weight on your un-operated leg. Regain your 
balance and then get your crutches or sticks. 
Reverse the procedure to sit down. 

Use the same method to get on/off the toilet. 
You may need to use a toilet frame or other 
equipment as assessed by the occupational 
therapist. 

KNEELING
Kneeling is not advisable for several months 
following your operation, after which time you 
may kneel down as you feel able. You may 
find it more comfortable to kneel on a pad or 
cushion. 

Many patients find they cannot kneel 
after their operation either because it 
is uncomfortable or because they are 
experiencing a strange sensation. You must 
take this into consideration if you kneel a lot 
due to your work or hobbies. 

DRESSING
Dress sitting on a chair or the bed. It is easier 
to dress your operated leg first and undress 
it last. It is advisable to wear good supportive 
shoes with low heels (you may find slip-on 
shoes easier to manage) and to avoid tight 
corsets. 

HOUSEHOLD TASKS
Sit for as many jobs as possible. A high stool is 
useful so that you can still reach the wroktops. 

If you are unable to carry items, a kitchen 
trolley may be helpful. For several weeks after 
your operation  you are likely to need help 
from your spouse, relatives or friends with 
activities such as shopping, doing the laundry 
and vacuuming. If this is not possible, please 
discuss it at the pre-admission clinic. 

GETTING IN AND OUT OF A CAR
If possible, get into the car from a driveway 
or the road, rather than up on a kerb. The 
passenger seat should be as far back as 
possible and slightly reclined. With the 

passenger door open, back up to the car 
until you feel the seat at your back of your 
knees and gently lower yourself down. Lift 
your bottom back towards the driver’s seat 
to give you plenty of room or swing your legs 
in. To get out of the car, reverse the above 
procedure. 

GOING HOME 
Most people go home four to five nights after 
the operation although this varies for every 
patient. Prior to your discharge, it is our aim 
that you will be abel to bend you knee to a 90 
degree angle (right angle) independently and 
be able to maintain this with a home exercise 
programme. 

ADVICE ON EXERCISE
When you get home, it is very important that 
you continue to do all the exercises taught to 
you while in the hospital, as advised by the 
physiotherapist. This is to ensure that your 
knee does not get stiff and to make sure that 
it continues to strengthen once you are at 
home. 

Exercises
The following exercises should be preformed 
three times per day for at least 12 weeks and 
supervision by a therapist may be useful. 
These exercises will help knee range and 
strength and should beperformed pre and 
post-operatively. 

Please note: these exercises may worsen your 
pain initially.

Pain following a knee replacement remains 
for many weeks and is normal for everyone.  
Take pain killers before you exercise to try and 
reduce the after-effects. 

Sit on a chair with a towel under one foot. 
Slide the foot under the chair as far as you 
can. Move your knee forward keeping the sole 
of your foot in contact with the floor. Hold for 
approximately 10 seconds. Repeat 10 times.

Sit on the floor with your legs straight out 
in front of you. Put a band around your foot. 
Bend your knee as far as possible. Gently 
pull the band to bend you knee a little 
more. Hold for approximately 10 seconds.                                                                                                                                         
Repeat 10 times. 



Sitting on a chair, with the leg to be 
exercised supported on a chair as shown; 
let your leg straighten in this position. 
Hold for approximately 15 seconds.                                                                                                                                  
Repeat 10 times, three times per day.
Sit on a chair. Pull your toes up, tighten 
your thigh muscle and straighten your 
knee. Hold for approximately five 
seconds and slowly relax your leg.                                                                                                                          
Repeat 10 times.

Lie on your back. Bend your leg, place a 
cushion under your knee and keep your 
other leg straight on the bed. Exercise 
your straight leg by pulling your foot and 
toes up, tightening your thigh muscle and 
straightening the knee (keep your knee on 
the cushion). Hold for approximately five 
seconds and slowly relax. To make the exercise 

harder, put a small weight around your ankle.                                                                                      
Repeat 10 times. 

RESUMING NORMAL LIFE
You may start driving once you have spoken 
to the clinician usually six to eight weeks after 
your surgery. 

You should be able to return to work between 
six and twelve weeks after the operation, but 
this depends on the nature of your work and 
how you usually get there. 

This is a major operation and you may tire 
quickly. This is normal and your strength will 
gradually return over the next few months. 

OUTPATIENT/FOLLOW-UP APPOINTMENTS
Before leaving the hospital you will be given 
an outpatient appointment for approximately 
six to eight weeks’ time. 

حول قدمك. قم بثني ركبتك بقدر االمكان. قم بسحب 
العصبة بلطف لثني ركبتك أكثر. استمر في ذلك لمدة 10 

ثواني. قم بتكرار ذلك 10 مرات.

قم بالجلوس على معقد، مع دعم ساقك التي تمرنها 
بوضعها على كرسي حسبما هو موضح، مد ساقك 

بشكل مستقيم وهي في هذا الوضع. استمر في ذلك 
لمدة 15 ثانية. قم بتكرار ذلك 10 مرات، ثالث مرات يوميا.

قم بالجلوس على مقعد. قم بسحب أصابع قدمك إلى 
أعلى وشد عضلة فخذك ومد ركبتك إلى األمام بشكل 

مستقيم. استمر في ذلك لمدة 5 ثواني. أرح ساقك 
ببطء. قم بتكرار ذلك 10 مرات.

استلق على ظهرك. قم بثني ساقك وضع وسادة تحت 
ركبتك وأبق ساقك األخرى ممدودة بشكل مستقيم 
على السرير. مرن ساقك الممدودة بشكل مستقيم 
بسحب قدمك وأصابع قدمك إلى أعلى وشد عضلة 

فخذك ومد ركبتك بشكل مستقيم )ابق ركبتك على 
الوسادة(. استمر في ذلك لمدة خمسة ثواني تقريبا 

وأرحها ببطء. لجعل التمرين أكثر صعوبة، ضع وزنا قليال 
حول كاحلك. كرر ذلك 10 مرات.

متابعة الحياة الطبيعية
بامكانك القيادة عند التحدث إلى طبيبك وذلك عادة بعد 

ستة إلى ثماني أسابيع من إجراء العملية.

يجب أن يكون بامكانك أن تعود إلى العمل ما بين ستة 
إلى اثني عشر أسبوعا بعد العملية، ولكن هذا يعتمد 

على طبيعة عملك وكيفية ذهابك إليه عادة.

إن هذه عملية كبيرة وقد تشعر بالتعب بسرعة بعدها. إن 
هذا أمر طبيعي وستسترد قوتك تدريجيا خالل األشهر 

القليلة التالية.

المريض الخارجي/ مواعيد المتابعة
قبل مغادرتك المستشفى، سيتم تحديد موعد لك لزيارة 

العيادة الخارجية بعد ستة إلى ثمانية أسابيع تقريبا من 
موعد العملية.



عند الجلوس، يجب أن تكون ركبتيك في مستوى 
أقل ارتفاعا من وركيك لمساعدتك في النهوض من 

الكرسي. تجنب الجلوس على أريكة منخفضة وناعمة 
والكنبات. 

للنهوض من الكرسي في المراحل المبكرة عندما 
يتسبب التواء ركبتك في ألم شديد، قم بدفع نفسك 

إلى األعلى بالضغط على ذراعي الكرسي، بحيث يكون 
معظم وزنك على الساق التي لم يتم إجراء العملية فيها. 

استعد توازنك ثم استخدم عكازتيك أو عصيك. اعكس 
العملية للجلوس.

استخدم الطريقة نفسها للجلوس على المرحاض 
والنهوض عنه. قد تحتاج إلى استخدام اطار للمرحاض 

أو غيرها من المعدات حسبما يقيمها المعالج الطبيعي 
المهني.

الركوع
ال يكون الركوع محبذا لعدة أشهر بعد إجرائك للعملية، 

بامكانك الركوع متى ما شعرت بأنك قادر على ذلك بعد 
العملية. قد تشعر براحة أكبر إذا ركعت على وسادة أو 

مخدة.

ال يستطيع العديد من المرضى الركوع بعد اجراء العملية 
ألن ذلك غير مريح أو ألنهم يعانون من إحساس غريب. 

يجب عليك أخذ ذلك باالعتبار إذا ركعت كثيرا بسبب عملك 
أو هواياتك التي تمارسها.

ارتداء المالبس
قم بارتداء مالبسك وأنت جالس على الكرسي أو 

السرير. من األسهل عليك أن ترتدي مالبسك ابتداء 
من الساق التي أجريت العملية فيها ولكن أن تخلع عنها 
المالبس بعد الساق التي لم يتم إجراء العملية فيها. إن 
من المحبذ أن ترتدي أحذية داعمة جيدة بكعوب منخفضة 

)قد تجد أن الحذاء بدون رباط أسهل للبس( وتتجنب 
ارتداء المشدات الضيقة.

المهام المنزلية
قم بأداء أكبر عدد ممكن من المهام المنزلية وأنت جالس. 

إن الجلوس على مقعد أمر مفيد ألنه يساعدك على 
الوصول إلى ألواح تحضير الطعام. إذا لم تكن قادرا على 

حمل المواد، قد تساعدك عربة المطبخ. لعدة أسابيع 
بعد عمليتك، من المحتمل أن تحتاج إلى مساعدة الزوج 

أو األقارب أو األصدقاء للقيام بأنشطة مثل التسوق 
والغسيل والكنس. إذا لم يكن هذا ممكنا، يرجى مناقشة 

ذلك أثناء زيارة العيادة قبل الدخول إلى المستشفى 
إلجراء العملية.

الدخول إلى السيارة والخروج منها
إذا كان ذلك ممكنا، أدخل إلى السيارة من طريق خاص 

للمركبات أو طريق وليس من الرصيف. يجب أن يكون 
مقعد الراكب أبعد ما يمكن ومنحنى قليال. عند فتح باب 
السيارة األمامي، أدر ظهرك للسيارة مع الرجوع مقتربا 
منها حتى تحس بالمقعد عند ظهر ركبتك وابدأ باتخاذ 
وضع الجلوس تدريجيا وبرفق.  ارفع الجزء السفلي من 

ظهرك باتجاه مقعد السائق لمنحك فسحة ولرفع ساقيك 
إلى السيارة. للخروج من السيارة، قم بعكس اإلجراء 

المبين أعاله.

الذهاب إلى المنزل
يعود معظم األشخاص إلى منازلهم بعد أربعة إلى خمسة 

ليالي من إجراء العملية بالرغم من أن هذا يختلف من 
مريض آلخر. قبل خروجك من المستشفى، نهدف إلى 

أن تكون قادرا على ثني ركبتك بزاوية قدرها 90 درجة 
)الزاوية اليمنى( بشكل مستقل وقادرا على المحافظة 

على ذلك من خالل برنامج تمرين منزلي.

التعليمات بخصوص التمارين
عند وصولك إلى المنزل، من المهم جدا أن تستمر 

في القيام بكافة التمارين التي تعلمتها بينما كنت 
في المستشفى، حسبما ينصحك بها مختص العالج 

الطبيعي. إن الغرض من هذه التمارين هو أن ال تتيبس 
ركبتك وللحرص على أن تستمر في تقوية ركبتك وأنت 

في المنزل.

التمارين
يجب أن يتم تنفيذ التمارين التالية ثالث مرات يوميا لمدة 
ال تقل عن 12 أسبوعا ويكون اشراف المعالج أمرا مفيدا. 

ستساعد هذه التمارين مجال الركبة وقوتها ويجب 
أداؤها قبل العملية وبعدها.

 يرجى العلم بأن: هذه التمارين قد تتسبب في تفاقم 
األلم في البداية.

يبقى األلم بعد استبدال الركبة لعدة أسابيع وهو أمر 
طبيعي ويحصل للجميع. قم بأخذ مسكنات األلم قبل 

التمرين لمحاولة الحد من أثار ما بعد العملية.

قم بالجلوس على مقعد وضع منشفة تحت قدم واحدة. 
قم بزحلقة قدمك تحت الكرسي بقدر ما تستطيع. ادفع 
ركبتك إلى األمام مع بقاء باطن قدمك مالمسة لألرض. 
استمر في ذلك لمدة 10 ثواني. قم بتكرار ذلك 10 مرات.
اجلس على األرض وساقاك ممدوتان أمامك. ضع عصبة 



ماذا سيحدث عند وصولك إلى المستشفى؟
ستدخل إلى المستشفى في تاريخ إجراء عمليتك. 

أحيانا، يكون إجراء المرضى الختبارات أخرى قبل إجراء 
العملية أمرا الزما. إذا كانت هذه هي الحالة، سيطلب 

منك القدوم إلى المستشفى في اليوم السابق.

في يوم إجرائك للعملية
سيطلب منك عدم تناول الطعام أو الشرب لمدة ستة 
ساعات تقريبا قبل موعد عمليتك وذلك استنادا إلى 

التعليمات التي يوجهها طبيب التخدير. سيتسبب 
عدم اتباع هذه التعليمات في تأخر موعد عمليتك أو 

حتى إلغائها. سيأتي طبيب التخدير لرؤيتك قبل موعد 
عمليتك. إذا كنت تأخذ أي دواء بشكل منتظم، يرجى 

منك االستفسار من طبيب التخدير عن ما يمكنك أخذه 
في يوم إجراء الجراحة.

يتم عادة تنفيذ العملية تحت التخدير العام ويستغرق 
اإلجراء عادة ما بين ساعة وساعة ونصف. قد تعود إلى 

غرفتك بعد فترة من انقضاء الساعة أو الساعة ونصف ألنه 
سيتم أخذك إلى غرفة االنعاش حيث تتم العناية بك حتى 

تكون صحتك جيدة كفاية إلعادتك إلى غرفتك.

كيف سأشعر بعد إجراء العملية؟
ستشعر بعد العملية ببعض األلم وعدم الراحة ولكن 

ستساعد األدوية في التخلص من ذلك.

قد يتم استخدام ما يلي:
ضمادة ضخمة على ركبتك	 
أنابيب تصريف صغيرة من الجرح	 
سائل يحقن بالوريد لتعويض السوائل المفقودة	 
قناع األكسجين	 

سيتم إزالة كافة هذه األشياء في أقرب وقت ممكن بعد 
العملية.

العودة إلى الوقوف على قدميك
بعد اجراء عمليتك، سيعلمك مختص العالج الطبيعي 

المرحلة األولى من التمارين الخاصة بحالتك. ستساعدك 

هذه التمارين في النهوض من فراشك وقد يكون 
بامكانك أن تمشي عدة خطوات وتجلس في مقعدك. 

خالل األيام القليلة القادمة، سيتم تعليمك تمارين 
أخرى؛ كيفية المشي باستخدام المعينات المناسبة 

وكيفية صعود الدرج. إن التورم والشعور باأللم في 
المنطقة حول الركبة وفي الساق التي أجريت العملية 
فيها أمران طبيعيان بعد استبدال الركبة. للتخلص من 

ذلك، يرجى أخذ مسكنات األلم خاصتك بشكل منتظم 
حسبما يحددها الطبيب واجلس دائما وساقاك/قدماك 

مرفوعتان. ال تبقى في وضع واحد لفترة طويلة ألن 
الجاذبية ستتسبب  في انتفاخ ركبتك أكثر.

إعطاء التعليمات بخصوص المشي
عادة ما ستبدأ في المشي في اليوم األول والثاني بعد 

العملية. سيعطيك مختص العالج الطبيعي التعليمات 
حول الوزن الذي يسمح لكم بحمله على الساق التي 

أجريت العملية فيها. في البداية، يجب أن يتم االشراف 
عليك من قبل مختص العالج الطبيعي أو ممرضة عند 
المشي وسيتم إعالمك عندما يتم اعتبار أن بإمكانك  

المشي بشكل آمن دون مساعدة. من الضروري أن تتدرب 
وتحسن نمط المشي الخاص بك بينما تكون تحت الرعاية. 
سينصحك مختص العالج الطبيعي بنوع معينات المشي 

التي يجب عليك استخدامها ومدة استخدامها. كما 
سينصحونك بكيفية تحسين مشيك.

يتم التسلسل في المشي كما يلي:
حرك معينات المشي إلى األمام	 
تقدم إلى األمام بساقك التي أجريت لها العملية	 
استند على الساق )إلى ما وراء( الساق التي أجريت 	 

العملية فيها

يمكنك الدوران باالتجاهين ولكن يجب عدم االلتفاف أو 
الدوران مستندا الى ركبتك الجديدة. وعليه، يجب عليك 

رفع قدميك مع كل خطوة والتوقف بعد المشي خطوات 
صغيرة.

من المهم الحفاظ على الحركة واللياقة البدنية. تختلف 
المسافة التي يمشيها كل شخص عن اآلخر. لن 

تتسبب في تضرر ركبتك بالمشي ولكن عليك مراقبة 
أي تورم قد يحدث. إذا تورمت الركبة لحد كبير، فقد حان 

وقت االستراحة وقدماك مرفوعتين. عليك تخفيف 
التورم قبل التمرين. إذا كانت الركبة مشدودة جدا، فإن 
ممارستك للتمارين سيكون أمرا صعبا. إذا كانت قدرتك 

على المشي محدودة، فإن الطريقة األفضل هي زيادة 
المسافة والسرعة التي تمشي بها تدريجيا.

اعطاء التعليمات بخصوص الدرج
خالل اقامتك في المستشفى، سيوضح لك مختص 

العالج الطبيعي كيفية صعود الدرج )إن انطبق(.

استخدم دائما معينات المشي أو إذا كان هناك قضيب 
أو قضبان أو درابزين واحد أو أكثر لدعمك ومساعدتك عند 

صعود الدرج أو نزوله. إذا لم يكن لدرجك قضبان ، عليك 
ذكر ذلك أثناء زيارة العيادة قبل الدخول إلى المستشفى 

الجراء العملية.

صعود الدرج
اصعد درجة واحدة بساقك التي لم يتم إجراء العملية 	 

فيها
ارفع ساقك التي أجريت العملية فيها درجة واحدة 	 

لتلحق بالساق األخرى
ارفع عصاك أو عصيك/عكازك أو عكازيك إلى الدرجة	 

نزول الدرج
أنزل عصاك أو عصيك/عكازك أو عكازيك  إلى األسفل 	 

درجة واحدة
أنزل ساقك التي أجريت العملية فيها إلى األسفل 	 

درجة واحدة بجانب معينات المشي خاصتك
أنزل ساقك التي لم يتم اجراء العملية فيها إلى 	 

األسفل درجة واحدة لتلحق بالساق األخرى

الجلوس
قم باختيار كرسي متين وعمودي ويفضل أن يكون له 

ذراعين. يعتمد االرتفاع المثالي لكرسيك على طولك. إذا 
لم يكن لديك كرسي مناسب، حاول استعارة كرسي أو 

استخدم وسائد ثابتة لزيادة ارتفاع الكرسي.



تقدم هذه النشرة معلومات قد تساعدك في إجراءات 
الدخول إلى المستشفى. يتم التخطيط دائما للعالج 
على أساس فردي لذلك قد تختلف تجربتك قليال عن 

المعلومات المقدمة. إذا كنت ستخضع الستبدال جزئي 
للركبة، مثل، استبدال الركبة أحادي المجزئ أو استبدال 

الركبة الرضفي الفخذي، فإن المعلومات الواردة في هذا 
الكتيب تبقى ذات صلة بك ولكن تتم اإلشارة في كافة 

 .)TKR( أجزاء هذا الكتيب إلى االستبدال الكامل للركبة

موظفونا متواجدون هنا لتقديم المساعدة واالجابة 
على أية استفسارات تطرحها. لذلك، ال تتردد في طرح 

األسئلة في أي وقت.

لماذا أحتاج إلى االستبدال الكامل للركبة؟
هناك العديد من الحاالت التي تتطلب استبدال الركبة. 

الحالة األكثر شيوعا هي هشاشة العظام. هذه الحالة 
تعني أن غضروف الركبة متآكل مما يتسبب في احتكاك 

الجزء العلوي من عظم الساق )الظنبوب( والجزء السفلي 
من عظم الفخذ )عظم الفخذ( . هذه الحالة مؤلمة جدا 

وتوقف قدرتك على تحريك ركبتك كما كنت في السابق.

هل هناك بدائل لالستبدال الكامل للركبة؟
قبل اقتراح إجراء العملية، من الممكن أن يكون طبيبك 

الخاص قد اقترح العديد من العالجات البديلة بما في ذلك 
األدوية أو العالج الطبيعي أو خسارة الوزن أو استخدام 

معينات المشي أو إجراء غيرها من العمليات. فقط 
في الحاالت التي ال يعد فيها بإمكان هذه العالجات 

السيطرة على ألمك، يقترح طبيبك الخاص إجراء استبدال 
كامل للركبة.

ما هو االستبدال الكامل للركبة؟
يشمل االستبدال الكامل للركبة إزالة نهاية عظم الفخذ 

والجزء العلوي من عظم الساق واستبدالها بطرف 
اصطناعي )نسيج حي مزروع واصطناعي في الركبة(.

إن الركبة االصطناعية مركبة من سبيكة معدنية 
وبالستيك عالي الكثافة.
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كيف تساعد عملية االستبدال الكامل للركبة؟
بعد إجرائك للعملية، ال بد من أن يخف األلم قليال وعليه 

يجب أن تتحسن قدرتك على المشي.

هل هناك مخاطر مرتبطة بعملية االستبدال الكامل 
للركبة؟

هناك بعض المخاطر المرتبطة بهذه العملية وبالرغم من 
أنها نادرة، إال أنه من المهم أن تفهمها.

)DVT( تجلط األوردة العميقة
تجلط األوردة العميقة هو جلطة دموية في جوف الوريد 
العميق في الساق أو الجزء العلوي من الفخذ الداخلي. 

للحد من خطر اإلصابة بتجلط األوردة العميقة، سيتم 
إعطاؤك جوارب لمساعدة الدورة الدموية واألدوية 

التي تعمل على تمييع الدم. سيوضح لك مختص العالج 
الطبيعي وموظفي التمريض كيفية تمرين قدميك 

وسيحرصون على أن تبدأ بتحريكها بسرعة بعد إجرائك 
للعملية.

إذا حصل تجلط في الدم وتكسر جزء منه يمكن أن ينتقل 
ذلك الجزء إلى الرئتين ليسبب ما يدعى بالصمة الرئوية 

)PE(.  من المحتمل أن تهدد الصمة الرئوية حياتك 
لذلك يتم القيام بكل شيء لمنع االصابة بتجلط األوردة 

العميقة.

العدوى
هناك احتمال بسيط لإلصابة بالعدوى ويتم اتخاذ كافة 

التدابير الممكنة لتجنب العدوى خالل إجرائك للعملية. تتم 
معالجة العدوى الجلدية السطحية بالمضادات الحيوية، إال 

أنه في حال أصيبت الركبة الجديدة التي يتم استبدالها 
باالستبدال الكامل للركبة بالعدوى، قد يكون من الالزم 

استبدالها في تاريخ الحق.

ضعف القدم
قد يتسبب الضغط على العصب بالقرب من الحافة 

الخارجية لمفصل الركبة في ضعف القدم. إذا حدث ذلك، 
فإن المشكلة عادة تحل لوحدها ومن النادر أن يستمر 

الضعف.

االرتخاء
مع مرور الوقت قد يصبح مفصل ركبتك االصطناعي 

مرتخيا وقد يكون إجراء عملية أخرى الزما لتصحيح ذلك. 
من المتوقع أن تبقى الركبة الجديدة التي يتم استبدالها 

باالستبدال الكامل للركبة لفترة متوسطة تتراوح ما بين 
10 و20 سنة.

التيبس
إن التيبس وعدم القدرة على تحريك المفصل بشكل 

ُمرضي هي مضاعفات محتملة للعملية. سيتم توضيح 
بعض التمارين لك لتحسين حركة المفاصل.

إذا كانت لديك مخاوف حول أي من هذه المخاطر، يرجى 
التحدث مع طبيبك قبل إجراء عمليتك لمزيد من المشورة.

قبل القدوم إلى المستشفى
التقييم المسبق

قبل فترة قصيرة من إجراء عمليتك، سيطلب منك حضور 
فحص تقييمي مسبق وقد يتطلب ذلك، تحديد موعد 

إلجراء تقييم مسبق آخر. إن الغرض من هذا الفحص 
الطبي هو التأكد من أن صحتك جيدة بما فيه الكفاية 

إلجراء العملية والموافقة على إجراء العملية. قد يشمل 
هذا إجراء تقييم عالجي مهني بالرغم من ذلك ال يحتاج 
كافة المرضى الذين يجرون عملية الستبدال ركبهم إلى 

مراجعة المعالج الطبيعي المهني.

)HRT( حبوب منع الحمل أو العالج بالهرمونات البديلة
استنادا إلى نوع العالج الذي ستخضع له، على النساء 

التوقف عن أخذ حبوب منع الحمل أو العالج بالهرمونات 
البديلة قبل ستة أسابيع من البدء بالعالج. ننصحك 

بمناقشة هذه المسألة مع طبيبك.

النقل
يرجى الحرص على إجراء الترتيبات المناسبة لنقلك إلى 
المستشفى ومنه حيث أنك لن تتمكن من القيادة بعد 
إجرائك العملية. قد تبطل هذه العملية تأمينك الخاص 
لذلك يجب عليك إبالغ مزود التأمين الخاص بك بموعد 
إجرائك للعملية القادمة. إن المرضى الذين يعانون من 

مشاكل في الركب معرضون للخطر ما قبل إجراء العملية 
ألن ركبهم قد ال تستجيب بالسرعة الكافية أو تكون غير 

مرنة لحد كبير بحيث ال تتمكن من استخدام الدواسات 
بشكل آمن.


