
 

 

کشیدن مایع مفصلی جهت بررسی التهاب، عفونت و کریتال با توجه به مفصل درگیر .شرح کلی عمل یا پروسیجر   1

 گیرد.توسط فوق تخصص روماتولوژی جهت تشخیص بیماری صورت می 

 .با توجه به تشخیص پزشک متخصص برای بیماران بستری در بخش صورت می گیرد   . فرآیند پذیرش2

 . اخذ رضایت آگاهانه   3

خونریزی در مفصل و عفونت محل انجام کشیدن مایع مفصلی وجود دارد و این  حتمالاالف( میزان خطر و سود احتمالی: 

 روند درمان می باشد.پروسیجر جهت تشخیص بیماری و مشخص شدن 

 کوتاه شدن طول دوره درمان و مؤثرتر بودن درمان.ب( پیش آگهی: 

 ندارد.  ج( روش های جایگزین:

 . اقدامات الزم قبل از عمل یا پروسیجر شامل تصویر برداری، آزمایش، مشاوره و... 4

 آزمایش پالکت و انعقاد خون

دعفونی شود و بعد با استفاده از سرنگ استریل با داروهای بی حس کننده ابتدا محل انجام باید با بتادین ض. نحوه عمل  5

 موضعی

 نیاز به بیهوشی ندارد ولی بی حسی موضعی بسته به سایت درگیر ممکن است استفاده شود.الف( روش بیهوشی: 

 ب( تکنیک های عمل )الپاروسکوپی، عمل باز و...(

 پرستار  –رزیدنت روماتولوژی  –پزشک متخصص روماتولوژی ج( تیم ارائه دهنده خدمت: 

 دقیقه تزریق داخل مفصلی 51حدود د( مدت عمل: 

 . مراقبت های بعد از عمل 6

 در صورت افزایش تورم یا تشدید درد به پزشک مربوطه مراجعه کند وگرنه احتیاج ندارد.الف( ویزیت پزشک: 

 استریل و ضدعفونی کننده موضعی کفایت می کند.استفاده از گاز ب( مراقبت پرستاری: 

 کشیدن مایع مفصلی و تزریق مفصلی

 



 

نیاز به بستری نمی باشد و حدود یک الی دو ساعت بستری جهت تزریق داخل مفصلی کافی می ج( مدت بستری بعد از عمل: 

 باشد.

جام از کار کردن زیاد با مفصل خودداری کند و فیزیوتراپی و حرکت های ساده مفصل را ان. مراقبت های دوره نقاهت  7

 دهد.

ساعت پس از تزریق داخل مفصل بهتر است استراحت نسبی داشته باشد  84بیمار تا الف( مدت نیاز به استراحت در منزل:  

 سپس کارهای سبک با مفصل را شروع کند.

اجعه در صورت درد شدید یا تب و لرز یا افزایش تورم به پزشک مربوطه مر ب( فالو آپ و پیشگیری های الزم بعد از عمل: 

 کند وگرنه احتیاج به مراقبت خاصی ندارد.

 


