
عملية إعادة بناء الرباط الصليبي: 
هي عمليه تهدف إلعاده بناء الرباط الذي يربط بين عظم الساق وعظم الركبه والذي قد يسبب انزالق الركبه نتيجة لتمزق

الرباط من مكانه وصعوبه مزاوله النشاط العادي. 

تعليمات الخروج:
ال تنتظر حتى يشتد األلم حيث أنه عليك بأخذ مسكنات األلم كما وصفها لك الطبيب المختص ( تجنب تجاوز الجرعة المسموح بها)  •

يجب المداومه على اخذ مسيالت الدم في اماكن الحقن الصحيحه واألوقات الصحيحه.  •
تجنب اخذ مسكنات لم يصفها الطبيب واإللتزام فقط بما وصفه الطبيب.   •

وضع كمادات ثلج فوق المنطقه المصابه عن طريق لف الثلج  بفوطه وذلك لتجنب تبليل الضماد , عليك وضع الضماد ٣ مرات   •
في اليوم ولمدة التزيد عن ٢٠ دقيقه خالل أول أسبوع وإلى أن تشعر بتحسن الحالة.  

يجب تحريك القدمين ٢٠ مرة كل ساعة حتى في وضعيه اإلستلقاء وذلك لتحريك الدورة الدموية.  •
خالل أول يومين عليك برفع ساقيك بشكل مستقيم  عن طريق وضع وسادات تحت الكاحلين (ليس تحت الركبتين).  •

في األسبوع األول من إجراء العملية عليك بلف منشفة ووضعها أسفل الكاحل ٣ مرات يومياً لمدة تتراوح من ٢٠-٣٠ دقيقة   •
وذلك للمساعدة في تمدد الركبة بشكل كامل،  

ال تثقل الساق المصابة بوزن الجسم , حيث أنه عند المشي عليك بتركيز الوزن على الساق الغير مصابة.  •
للقيام بإحتياجاتك خالل فترة النقاهه فإنه عليك بإستخدم العكازات للمساعدة على المشي وذلك حسب نصائح اخصائي   •

العالج الطبيعي.  
يمكن اإلستحمام بعد العملية مالم يقل لك الطبيب غير ذلك ولكن عليك بتغطية الجرح ببالستيك واقي من الماء لتجنب تعريضه للبلل.  •

تجنب غمر الساق المصابة في الماء بشكل مباشر عليك بتجنب حك الغرز وذلك لتجنب تعريض الجرح للإللتهاب , وإذا تعرض   •
الجرح للماء يجب تجفيفه جيداً .  

إبالغ الطبيب إذا لوحظ أي عالمات لإللتهاب ( إزدياد اإلنتفاخ , إحمرار سخونة الجلد حول منطقة الجرح, خروج قيح أو صديد ,   •
طبيعية  تعتبر  واللتي  البسيطة  اإلفرازات  بعض  خروج  أحيانا  المالحظ  من  درجة)   ٣٨٫٥ فوق  الجسم  حرارة  درجة  في  إرتفاع   

وال تستدعي التدخل الطبي.  
اإلنتباه ألي عالمة من عالمات حدوث الجلطة الوريدية (تورم في الساقين أو في ساق واحد,ألم شديد مع تورم, سخونة   •

في جلد الساق,تغير لون الساق أوتحولها إلى اللون األحمر ).  
اإللتزام بجلسات العالج الطبيعي في حال طلب منك طبيبك الخضوع لها.  •

عليك باإلحتفاظ بقائمة لألدوية الموصوفة لك وإحضارها معك في حال المراجعة في العيادة الخارجية أو في حال حضورك للطواريء.  •

يجب عليك التوجه لوحدة الطواريء في حال :
حدوث إنتفاخ , إحمرار , خروج قيح أو صديد ,إحساس بسخونة حول منطقة العملية, إرتفاع في درجة حرارة الجسم أكثر من٣٨٫٥.  •

ألم شديد بالرغم من أخذ خافضات األلم.  •
تورم في الساقين أو في ساق واحد,ألم شديد مع تورم, سخونة في جلد الساق,تغير لون الساق أوتحولها إلى اللون األحمر .  •

المراجعة:
بعد العملية وقبل الخروج من المستشفى سوف يحصل المريض على موعد للمراجعة في عيادة العظام وذلك خالل أسبوع   •

من موعد إجراء العملية.  

تعليمات الخروج بعد عملية بناء الرباط الصليبي


