
پروتزها می توانند توانمندی ازدست رفته گروهی از سالمندان رابه آنها بازگردانند

چو عضوی به درد آورد روزگار...
تقریبا یک ماه بعد از قطع عضو 
می توان از پروتز استفاده کرد، 
ولی در بیماران دیابتی به دلیل 
تاخیر در بهبود زخم، استفاده از 
پروتز باید با تاخیر 4-3 ماهه 
انجام شود

مادربزرگ ها 
و پدربزرگ هاي عزيز!

شما می توانيد عكس ها و 
تجربه های خود را با همساالنتان 
به اشتراك بگذاريد. از تالش ها و 

موفقيت هاي خودتان برايمان بنويسيد 
و عكس بگيريد و همراه با اسم و 

سنتان ارسال كنيد.

• نشانی: تهران، خیابان شریعتی، روبه روی 
میرداماد، خیابان نیک، تقاطع بهشت برین، 
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ورزش و سالمت
مسعود نیاکی هستم. 67 ساله  ام و بازنشسته 
به  کاری ام  فعالیت  زمان  در  نفت.  شرکت 
صورت حرفه ای در تیم والیبال شرکت نفت 
بازی می کردم و این کار باعث شده همیشه 
سالم بمانم. در حال حاضر هم به دلیل اینکه 
بیشتری  فراغت  اوقات  و  هستم  بازنشسته 
دارم با استفاده از امکانات کارت منزلت به 
استخر می روم. همسرم هم همیشه به ورزش و 
سالمتمان اهمیت می دهد. به همین دلیل تالش 
می کند همیشه غذای سالم مصرف کنیم و از 
خوردن غذاهای سرخ کردنی یا مصرف زیاد 
گوشت قرمز اجتناب می کنیم. سعی می کنم 
دستور تهیه برخی از غذاها را از همسرم یاد 
بگیرم. این هم یکی از مهارت هایی است که تا 
 به حال وقت نشده بود به آن بپردازم. به نظر من 
رمز و راز سالمت در دوران سالمندی ورزش 

و تغذیه مناسب است.

ایمان و آرامش
 این خانم عمه مهربانم زینب خانم هستند.
74 سالشون هست. از زمانی که به خاطر دارم 
همیشه مهربان و سرزنده بودند و با شوخی ها 
حال و هوای همه رو عوض می کردند. از جوانی 
برای فرزندانشان هم پدر بودند هم مادر! کار 
می کردند تا بتوانند بچه ها را آن جور که شایسته 
است بزرگ کنند. هیچ وقت نماز جماعت مسجد 
رو از دست نمی دهند. ایمان زیادشان باعث شده 
همیشه آرامشی خاص در چهره شان باشد و 
حضورشان بین ما نیز آرامش خاطر می آورد. نان 
روغنی های خوشمزه ای می پزند و درمان های 

قدیمی و گیاهی را خوب می شناسند.

طبيعی است كه زندگی 
بدون دست و پا كه دو 
عضو كاركردی مهم در 
بدن هستند، مشكل های 
داشت.  خواهد  زيادی 
سازنده  شركت های 
موضوع  اين  به  نسبت  هم  پروتز 
بی تفاوت نبوده اند و سال هاست تالش 
می كنند با ساختن اعضای مصنوعی يا 
پروتزهايی كه از روی اصول علمی 
مهندسی شده اند، مدل های جديدتری 
به بازار عرضه كنند تا زندگی را برای 
افراد نيازمند به آن آسان تر كنند. فقدان 
عضوی مانند دست و پا در هر سنی 
نظر  به  ولی  ديده  شود  است  ممكن 
می رسد آسيب به اندام ها، سالمندان را 
كمی بيشتر از ديگران در سنين ديگر 

تهديد می كند. 

سالمندان باید بدانند راه های مناسبی برای 
جلوگیری از قطع عضو وجود دارد و 
فقط الزم است کمی بیشتر به خودشان 
توجه کنند و مراقب سالمت جسمی شان 
باشند. با همه اینها اگر قطع عضوی هم 
اتفاق افتاد باز هم جای نگرانی نیست 
طوری  جدید  مصنوعی  اعضای  چون 
ساخته شده اند که ظاهر بیمار را کامال 
اصالح می کنند و توانمندی او را نیز تا 

حدود زیادی برمی گردانند.
عضو  قطع  باعث  عمدتا  که  عاملی   4

می شوند، از این قرارند:
بروز  اثر  در  که  تروما:  يا  ضربه   •
تصادف های رانندگی، سقوط از ارتفاع 
کامل عضو و  باعث تخریب  و جنگ 

قطع آن می شود. 
• بيماری های عروقی: که شایع ترین آنها 
بیماری دیابت است. قطع عضو ناشی 
 از بیماری دیابت در سالمندان در سنین

60 تا 75 سال بیشتر دیده می شود. 
افراد سیگاری  • بيماری وگنر: که در 
دیده می شود. شیوع این بیماری نیز از 

میانسالی به بعد است. 
• برخی سرطان ها: که معموال در سنین 
باال شیوع بیشتری دارند و علت قطع 
جان  نجات  معموال  آنها  اثر  در  عضو 

بیمار است. 

زمان ساخت پروتز
تقریبا 1 ماه بعد از قطع عضو می توان 
از پروتز استفاده کرد ولی در بیماران 
دیابتی به دلیل تاخیر در بهبود زخم، 
استفاده از پروتز باید با تاخیر 4-3 ماهه 
انجام شود. پروتزها مدل ها و اسامی 
بيماری  هر  برای  و  دارند  مختلفی 
پروتز خاصی  شرايطش  به  توجه  با 
برای  پروتز  می شود.  گرفته  درنظر 
هر فرد جداگانه و طی چند مرحله 

ساخته می شود. 

مراحل ساخت پروتز
اگر عضو از دست رفته اندام تحتانی 
باشد، در مرحله اول بايد قالب گيری 
انجام شود. بيماران بايد به كلينيک های 
اورتز پروتز مراجعه كنند و كارشناسان 
مركز، قالبی از قسمت باقيمانده عضو 
تهيه كنند. اين قسمت استامپ ناميده 
می شود. اگر فرد از ساق پا دچار قطع 
عضو باشد، از قسمت ساق پا تا ناحيه 
اين همان  زانو قالب گرفته می شود. 
بخشی است كه عضو بايد داخل آن 
قرار گيرد. ساخت و شكل دادن قالب 

كار بسيار دقيق و تكنيكی ای است. 

ساخت سوکت
بعد از قالب گیری از عضو باقیمانده، اندامی 
مشابه با اندام قبلی بیمار به نام سوکت 
ساخته می شود. )محلی که استامپ یا عضو 
باقیمانده داخل آن قرار می گیرد سوکت 
نام دارد.( این اندام باید طوری ساخته 
شود که بتواند فشار متناسبی را تحمل 
کند و بیمار هنگام استفاده دچار درد و 
ناراحتی نشود و صدمه ای هم به عضو 
نرسد. سوکت اندام را کامال دربرمی گیرد 

و از مواد پالستیکی، رزینی و بافت 
بافت  می شود.  ساخته  مختلف 

شکل  استوانه ای  جورابی 
و  کشیده  قالب  روی 

داخل  رزین  ماده 
تزریق  آن 

و  می شود 
ماده ای 

نام  به 

کامپوزیت به وجود می آید که بسیار محکم 
الیاف  از  بیشتر،  استحکام  برای  است. 
کربنی و شیشه ای نیز استفاده می شود. 

ساخت پنجه
ساخته  بیمار  برای  که  موقتی  سوکت 
پنجه  به  اتصاالتی  به وسیله  می شود 
مصنوعی وصل می شود که شباهت زیادی 
اساس  بر  نیز  پنجه  دارد.  فرد  پنجه  به 
اصول بیومکانیکی بدن ساخته می شود. 
پنجه های قدیمی به طور ثابت به ساق 
پروتز می چسبیدند ولی پنجه های فعلی 
متحرک هستند و مثل فنر عمل می کنند. 
هزینه این نوع از پروتزها خیلی بیشتر 
از پروتزهایی با پنجه های ثابت است. 

تنظیم ارتفاع
وقتی قطعات به هم وصل شدند، ارتفاع 
پروتز باید تنظیم شود. البته این ارتفاع 
در طول روز کمی تغییر می کند. همه 
انسان ها صبح ها بعد از خواب دچار کمی 
تورم ناشی از آب میان بافتی در اندام ها 
بیماران صبح ها  وقتی  بنابراین  هستند. 
پروتز را می پوشند پای مصدوم 
کمی بلندتر به نظر می رسد 
ولی در طول روز و با فشار 
واردشده از سوی پروتز به 
میان بافتی جذب  آب  پا، 
می شود و عضو بهتر داخل 
ارتفاع  و  جایگزین  پروتز 
نیز تنظیم خواهد شد. به این 
تغییرات، تغییرات حجمی روزانه 
می گویند و تا پایان عمر با شخص باقی 
می ماند. البته با مصرف کم و زیاد مایعات 
تغییرات حجمی بیشتری در عضو ایجاد 
بعد  اعمال جراحی  در  ولی  می شود. 
از قطع عضو، تغييرات حجمی عضو 
به  تا  می كشد  طول  ماه   18 تا   12
يک نقطه ثابت برسد. تغييرات 
از  استفاده  با  را  اين چنينی 

جوراب برطرف می كنند تا فرد بتواند 
راحت تر از پروتز استفاده كند. پروتز 
موقتی هم روز بعد از عمل به بيمار 
داده می شود. این پروتز بیشتر جنبه روانی 
دارد. فرد می تواند از پروتز اصلی از همان 
روزهای اول بعد از قطع عضو و پس از 
بهبود زخم و قطع ترشحات استفاده کند. 
بیماران قبل از قالب گیری بهتر است از 
باند کشی استفاده کنند. باند کشی باید 
در 4 هفته اول استفاده شود. باند باعث 
می شود پوست بیش از حد کشیده نشود. 

تفاوت پروتزهای باالی زانو
در پروتزهای باالی زانو قطعه دیگری 
هم به نام زانو اضافه می شود. ساخت 
زانوهای  دارد.  زیادی  تنوع  هم  زانو 
)وقتی  قفل دار  زانوهای  از  مصنوعی 
می شود(  قفل  زانو  می ايستد  شخص 
تا زانوهای رايانه ای متغيرند. زانو های 
رايانه ای، گيرنده هايی دارند كه نيروهای 
وارد به پا را دريافت كرده و تشخيص 
می دهند چه موقع زانو بايد مثل يک 
بچرخد.  يا  كند  اتكا  طبيعی  زانوی 
مکانیسم زانو هنگام خم شدن و تحمل 
همه  است.  مهم  پروتزها  این  در  وزن 
زیبایی  پوشش  ساخته شده  پروتزهای 
دارند که پروتز را دربرمی گیرد تا پروتز 

شبیه اندام بیمار شود. 

هزینه پروتزها
هزینه پروتزها چندان زیاد نیست و تقریبا 
همه می توانند از آنها استفاده کنند. البته 
پروتزهای رایانه ای گران تر هستند. پروتز 
بر اساس میزان حرکت سالمند انتخاب 
می شود. سالمندانی که فعال ترند به پروتز 
قوی تر و گران تری نیاز دارند ولی برای 
کسانی که بیشتر در خانه هستند پروتزهای 
سبک و ارزان با پنجه های ثابت مناسب 
است. بعضی از سازمان های بیمه گر یا 
یا  بانک ها  بیمه های تکمیلی وابسته به 
ارتش هزینه کل پروتز یا بخشی از آن 
را پرداخت می کنند ولی سازمان تامین 
اجتماعی هزینه پروتز را تقبل نمی کند. 
البته گفته می شد حدود 200 هزار تومان 
از کل هزینه را پرداخت می کند که این 
مقدار بسیار اندک است و هزینه پروتزها 
بیشتر از اینهاست. اخیرا سازمان بیمه ایران 
مسئولیت، پرداخت کل هزینه پروتز را 

قبول کرده است.

گوش و بینی اعضای مهم سر و صورت 
هستند که کامال در معرض دید قرار 
گرفته اند. سالمندان ممکن است به دلیل 
وجود بدخیمی یا عفونت شدیدی که 
باعث کاهش خونرسانی یا مرگ بافت 
می شود این 2 عضو مهم یا بخشی از 
گونه و چانه خود را از دست بدهند. 

نبود این اعضا در سر و صورت ظاهر 
بیماران را تغییر می دهد و تاثیر منفی 
زیادی در روان آنها دارد. به همین دلیل 
وجود آنها الزامی است. برای بیماران 
پروتزهایی ساخته شده تا با استفاده از 
آنها فقدان این اعضا کمتر احساس شود. 
برای ساخت پروتز باید از بیمار قالب گیری 
شود. 6 هفته تا 3 ماه بعد از عمل جراحی 
و التیام محل زخم پروتز برای بیمار استفاده 
می شود. پروتزها از جنس سیلیکون و 
مواد خنثی  هستند تا بدن نسبت به آنها 

حساسیت نشان ندهد. البته پروتزهای 
چانه و گونه هم هستند که زیر پوست 
گذاشته می شوند و اصال قابل تشخیص 
نیستند. پروتزهایی که برای گوش گذاشته 
می شود کامال شبیه گوش مقابل است. 

زمانی برای بیمار پروتز گذاشته می شود 
آن  از  زیادی  بخش  یا  عضو  کل  که 
بخش  که  مواقعی  باشد.  رفته  بین  از 
کوچکی از گوش یا بینی حذف شده 
از گرفت یا بخشی از استخوان دنده 
بیشتر  کار  این  البته  می شود.  استفاده 

برای بیمارانی انجام می شود که نقص 
مادرزادی دارند. 

خود  برعهده  معموال  پروتزها  هزینه 
بیمه ای  سازمان های  و  است  بیماران 
مسئولیتی را در قبال هزینه پروتز تقبل 
که  امدادی  کمیته های  ولی  نمی کنند، 
در بیمارستان ها حضور دارند معموال 
از بیماران بی بضاعت حمایت می کنند. 
پروتز گوش و بینی پرهزینه نیست و 
بسیاری از سالمندان و بیماران می توانند 

هزینه را پرداخت کنند.

پروتز را از سیلیکون می سازند تا حساسیت زا نباشد

دکترابراهیمرزمپا
فوق تخصص جراحی سر و 

گردن، عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

بهنام
حاجیآقایی

کارشناس پروتز 
عضو هیات علمی 

دانشکده 
علوم توانبخشی 

دانشگاه ایران
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