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قطع پا؛ شایع ترین جراحی قطع عضو
»آمپوتاسیون« به عمل جراحی قطع کامل یا جزیی یک 
عضو از بدن مثل دست یا پا گفته می شود. در حال حاضر 
حدود 2 میلیون نفر در آمریکا با تجربه قطع عضو زندگی 
می کنند. قطع پا از باال یا پایین زانو شایع ترین جراحی 
در این زمینه محسوب می شود. طبق آمار موجود، طی 
20 سال گذشته قطع عضو بر اثر صدمه و سرطان حدود 
50 درصد کاهش داشته و در مقابل، قطع عضو به دنبال 
دیابت و بیماری عروق محیطی افزایش یافته است. دلیل 
این موضوع را می توان در افزایش میزان چاقی و باال 

رفتن متوسط طول عمر انسان ها جستجو کرد.

معرفی مهم ترین عوامل قطع عضو در جهان
بیماری ها یا عوامل مختلفی وجود دارند که به جراحی 
قطع عضو منتهی می شوند. از مهم ترین این عوامل می توان 

به موارد زیر اشاره کرد.
• اختالل در خونرسانی: یکی از شایع ترین علل قطع 
اندام به دنبال آسیب  عضو، اختالل در خونرسانی به 
جریان  کاهش  با  است.  محیطی  شریان های  تنگی  یا 
اندازه  به  ناحیه  اندام، سلول های موجود در  خون در 
کافی اکسیژن و مواد مغذی دریافت نمی کنند. درنتیجه 
بافت موردنظر به تدریج دچار مرگ سلولی و عفونت 
می شود. در صورت درمان نشدن، این عفونت می تواند 
به سایر قسمت های بدن منتشر شود و حیات فرد را 
در معرض خطر قرار دهد. البته باید توجه داشت قطع 
عضو موردنظر، فرد را در برابر ایجاد پالک و تنگی در 
سایر عروق بدن در آینده مصون نگه نمی دارد، بنابراین 
الزم است این افراد از شیوه زندگی سالم، رژیم غذایی 

مناسب و برنامه ورزشی منظم پیروی کنند.
• دیابت: این بیماری به عنوان شایع ترین علت قطع 
پا در جهان شناخته شده است. در کشور آمریکا نیز 
دیابت  دلیل  به  پا  قطع  موارد  از  درصد   90 از  بیش 
انجام می شود. کنترل نکردن دیابت با مرگ اعصاب 
محیطی باعث ایجاد نوروپاتی یا بی حسی در نواحی 
پا می شود. در این شرایط اگر پا دچار زخم یا آسیب 
شود، فرد متوجه آن نخواهد شد. درنتیجه به اعمال 
فشار وزن روی آن ادامه می دهد و باعث گسترش و 
عفونت زخم می شود. از آنجایی که دیابت معموال با 
همراه  پا  شریان های  تنگی  و  محیطی  عروق  بیماری 
است، مانع از گردش خون کافی به نواحی آسیب دیده 
می شود، بنابراین زخم ها در این بیماری دیرتر بهبود 
باعث گسترش عفونت  مساله می تواند  این  می یابند. 

به سایر قسمت های بافت و حتی استخوان های اطراف 
شود. از آنجایی که قدرت بدن برای مبارزه با عفونت 
در بیماران دیابتی کمتر است، بافت موردنظر به تدریج 
نیازمند جراحی قطع  دچار مرگ سلولی شده و فرد 

عضو می شود.
• آسیب یا ضربه شدید: تمامی  آسیب ها از تصادفات 
اتومبیل و جراحات ناشی از جنگ گرفته تا سوختگی های 
شدید و یخ زدگی اندام همگی می توانند منجر به قطع 
عضو شوند. درواقع، اگر بدن با کمک امکانات پزشکی 
قادر به ترمیم و بهبود آسیب وارده نباشد، باید از جراحی 
قطع عضو کمک گرفت. آسیب و ضربه شایع ترین علت 

قطع عضو در سنین زیر 50 سال است.
ماهیچه  یا  استخوان  سرطانی  تومورهای  سرطان:   •
قطع عضو  به  منجر  ناحیه  بافت  تخریب  با  می توانند 
موردنظر شوند. این جراحی برای جلوگیری از انتشار 

سرطان به سایر نواحی بدن نیز انجام می شود.
• ناهنجاری های مادرزادی: اختالل و کاهش خونرسانی 
به اندام جنین در رحم مادر می تواند منجر به توقف رشد 
اندام و به دنیا آمدن کودک بدون عضو موردنظر شود.

آنچه باید قبل از جراحی بدانید
قبل از جراحی قطع عضو باید پزشک خود را از داروهای 
مصرفی تان و حتی مکمل ها و داروهای گیاهی بدون 
نسخه آگاه کنید. در صورت استعمال دخانیات باید آن 
را از مدتی قبل از جراحی کنار بگذارید و در صورت 
مصرف الکل، پزشک را از آن باخبر کنید. در روزهای 
قبل از عمل ممکن است پزشک مصرف بعضی داروها 
مثل آسپیرین، ایبوپروفن و وارفارین را به طور موقت 
قطع کند. برای آگاهی از مصرف دارو در روز عمل 
حتما از پزشک خود راهنمایی بخواهید. پیش از عمل 
باید برای 8 تا 12 ساعت ناشتا باشید. البته داروهای 
الزم را می توانید در این ساعات با مقدار بسیار کمی 
آب مصرف کنید. توصیه می شود محیط خانه را قبل از 
جراحی برای استراحت آماده کنید و از اعضای خانواده، 
دوستان، همسایه ها یا پرستار برای دوران نقاهت خود 
کمک بخواهید. از بی خطر بودن محیط خانه، دستشویی، 
حمام و... از لحاظ زمین خوردگی مطمئن شوید و وسایلی 

مثل قالیچه را از سر راه بردارید.

مراحل جراحی قطع عضو
روش های جراحی قطع عضو با توجه به اندام موردنظر 
و وضعیت سالمت فرد می توانند متفاوت باشند. این 

جراحی معموال تحت بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی 
)بی حسی از کمر به پایین( انجام می شود. برای انتخاب 
روش مناسب جراحی باید از قبل، نبض نواحی اطراف 
اندام، دمای پوست اندام و حساسیت آن نسبت به لمس 
بررسی شود. در این جراحی تمامی بافت های آسیب دیده 
باقی  امکان  تا حد  بافت های سالم  خارج می شوند و 
می مانند. سپس مناطق ناهموار استخوان صاف و انتهای 
عروق خونی و اعصاب مسدود می شود. اندام موردنظر 
طوری بریده و شکل داده می شود که در آینده قادر به 
باشد. جراح ممکن  حمل عضو مصنوعی روی خود 
است محل برش را بالفاصله بخیه بزند یا اینکه آن را 
برای چند روز باز بگذارد تا مشخص شود آیا نیاز به 
برداشتن بافت اضافه وجود دارد یا نه. با اتمام جراحی، 
محل موردنظر پانسمان می شود و روی کش مخصوص 
یا آتل قرار می گیرد تا در محل درست ثابت باقی بماند.

عوارض احتمالی جراحی
جراحی قطع عضو مانند هر جراحی دیگری ممکن است 
با عوارضی مانند ایجاد لخته و آمبولی، اختالل در تنفس، 
خونریزی و عفونت همراه باشد. در بعضی موارد نیز 
مفصل نزدیک به عضو قطع شده، محور حرکتی خود 
را از دست می دهد و بیمار را دچار اختالل در حرکت 
می کند. از دیگر عوارض احتمالی این جراحی می توان 
به بروز احساس عضو خیالی یا احساس فانتوم در بیمار 
اشاره کرد. در این شرایط فرد از لحاظ روانی احساس 
می کند عضو موردنظر هنوز در جای خود وجود دارد و 
حتی گاهی دچار احساس درد در اندام خیالی می شود. در 
صورت بروز این عارضه باید از روان شناس کمک گرفت.

آنچه باید بعد از جراحی بدانید
با توجه به نوع جراحی و پیچیدگی های آن، فرد باید 
برای 5 تا 14 روز یا بیشتر در بیمارستان باقی بماند. 
طی این روزها پانسمان بیمار تعویض می شود و روش 
تعویض آن در خانه به او آموزش داده خواهد شد. برای 
خروج خونابه و مایعات محل زخم ممکن است لوله ای 
نازک در آن تعبیه شده باشد که طی روزهای آتی برداشته 
خواهد شد. پزشک معالج در این مدت، بهبود زخم و 
تمامی عوامل خطر بهبود مثل دیابت و تنگی شریان ها 
را بررسی می کند. برای جلوگیری از عفونت و کاهش 
دارو تجویز می شود. زخم حاصل  نیز  بیمار  دردهای 
از قطع عضو معموال طی 4 تا 8 هفته بهبود می یابد، 
بیشتری  زمان  روانی  لحاظ  از  نبود عضو  پذیرش  اما 

طول می کشد. بیمار از چند روز بعد از جراحی باید 
تمرینات فیزیوتراپی را با حرکات کششی سبک آغاز 
کند. تمرین با عضو مصنوعی نیز 10 تا 14 روز بعد از 
عمل شروع می شود. بیمار باید طریقه درست نشستن 
و خوابیدن برای جلوگیری از ایجاد فشار بر مفاصل را 
بیاموزد و بداند چقدر مجاز به اعمال وزن بر انتهای 
عضو قطع شده است. برای افزایش بهبود و خودکفایی 
در طوالنی مدت نیز الزم است به ورزش های تقویتی 
برای عضالت و مفاصل بپردازد و انجام فعالیت های 

روزمره را از سر بگیرد.

قطع عضو قابل پیشگیری است
اگر در حال حاضر دچار زخم جدی و مزمنی هستید 
باید نگران قطع عضو باشید. برای کاهش این خطر باید 
مراقبت های الزم از زخم را به طور کامل انجام دهید. 
در صورت ابتال به دیابت باید هر روز پای خود را از 
لحاظ وجود زخم، پینه، زگیل، میخچه، خشکی پوست، 
قرمزی یا کبودی، فرو رفتن ناخن در پوست و... بررسی 
کنید. برای این منظور می توانید از آینه های بزرگ نما 
نیز کمک بگیرید. همچنین توصیه می شود پای خود 
را هر روز بشویید و آن را به طور کامل خشک کنید. 
سپس می توانید پا را با الیه ای نازک از وازلین چرب 
کنید. البته برای جلوگیری از ایجاد عفونت قارچی نباید 
البالی انگشتان را چرب کنید. ناخن هایتان را بیش از 
حد کوتاه نکنید و گوشه های آن را نگیرید. حس پای 
خود را به طور مرتب با استفاده از پر یا وسایل مشابه 
بررسی کنید. همچنین باید حس پا را از لحاظ گرما 
از  پا  پوشش  برای  دهید.  قرار  بررسی  مورد  و سرما 
کامال خشک  و  نازک  که  کنید  استفاده  جوراب هایی 
هستند و بند کشی ندارند. اگر برای پای خود کفش 
مناسبی پیدا نمی کنید از پزشک برای سفارش کفش 
رفتن  راه  پابرهنه  از  بخواهید.  راهنمایی  مخصوص 
خودداری کنید. پاهای خود را هر چند ساعت یکبار 
از مچ بچرخانید و انگشتان پا را تکان دهید تا جریان 
خون در آنها افزایش یابد. در صورت وجود هر گونه 
معاینه  را  باید شما  پزشک  پا  در  تغییر  یا  زخم، درد 
کند. با رعایت رژیم غذایی مناسب و مصرف به موقع 
داروها یا انسولین، قندخون خود را در محدوده طبیعی 

نگه دارید و روزی حداقل 30 دقیقه ورزش کنید.
منابع:

webmd.com/ healthblurbs.com/ medlineplus.
gov/ advancedtissue.com/ healthline.com

نگاهی به بیماری های منجر به قطع پا؛ به بهانه انتشار خبر قطع پای استانکو پوکله پوویچ سرمربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس

دلیل قطع پای سرمربی 
به بهانه خبر قطع پای استانکو
تیمی که آرشیتکت 

کروات ساخت...
ایوانکوویچ،  برانکو 
فوتبال  تیم   سرمربی 
روز  چند  پرسپولیس 
و  تلخ  خبر  پیش 
به  را  ناراحت کننده ای 
هواداران پرسپولیس داد. او گفت: »استانکو 
پوکله پوویچ، سرمربی اسبق پرسپولیس و تیم 
ملی ایران به دلیل بیماری یکی از پاهایش 
را از دست داده است.« مدت ها بود از این 
مربی محبوب، خبری در فوتبال ایران منتشر 
از این همه  نشده بود. تلخ است که بعد 
او  یاد  به  پایش  شدن  قطع  خبر  با  مدت 
می افتیم. استانکو، اولین مربی کروات حاضر 
در فوتبال ایران از روز 17 شهریور 1374 
او  گرفت.  برعهده  را  پرسپولیس  هدایت 
هواداران  از سوی  استقبال خوبی  با  ابتدا 
پرسپولیس مواجه نشد چراکه جانشین کسی 
می شد که نام پرسپولیس به نامش گره خورده 
بود؛ »علی پروین« امیر عابدینی، مدیر عامل 
وقت پرسپولیس استانکو را به پرسپولیس 
آورد. خیلی ها امیدی به این کروات نداشتند 
چراکه اصوال مربی نامدار و شناخته شده ای 
نبود، اما هرچه که بود حضور پیرمرد کروات 
در پرسپولیس نقطه آغازی شد بر حدود یک 
دهه افتخارآفرینی و حکمرانی پرسپولیس 
در فوتبال ایران. استانکو تیمی را تحویل 
گرفت که بی روحیه و ناامید بود، اما کسی 
نتیجه را در پایان فصل باور نمی کرد؛ قهرمانی 
پرسپولیس! اگرچه در این فصل پرسپولیس 
فوتبال جذابی ارائه نمی داد و بردهای پرگلی 
نداشت، اما قهرمانی در این فصل شور و 
برگرداند.  پرسپولیس  هواداران  به  را  امید 
هرچند با بردهای یک بر صفر و نه چندان 
دلچسب! اما مشخص بود پیرمرد کروات 
در حال ساختن یک تیم رویایی قدرتمند 
است. قهرمانی پرسپولیس در این فصل بیشتر 
شبیه یک معجزه بود چراکه در نیم فصل 
13 امتیاز از تیم بهمن عقب بود، اما بردهای 
یک بر صفر پرسپولیس در هفته های پایانی 
با تساوی ها و باخت های غیرمنتظره بهمن 
همراه شد و پرسپولیس درنهایت با یک امتیاز 
برتری نسبت به بهمن قهرمان لیگ آزادگان 
شد، اما سال بعد پرسپولیس هم می برد، هم 
زیبا و هجومی بازی می کرد. استانکو قبل از 
هموطنش وینگو بگوویچ شال سرخش را 
در ورزشگاه آزادی چرخاند و دل هواداران 
پرسپولیس را برد. او بود که سیستم 1-6-3 
انداخت.  ایران کرد و جا  فوتبال  وارد  را 
مهدوی کیا را به بال راست و رضا ترابیان 
را به بال چپ برد و با گذاشتن ادموند بزیک 
در نوک حمله یک تیم هجومی ترسناک را 
ساخت. استانکو که یک سال قبل از حضور 
در پرسپولیس، با تیم ملی ناکام مانده بود، 
طی 2 فصل حضور در پرسپولیس 2 مقام 
قهرمانی لیگ آزادگان را به دست آورد. 34 
برد، 16 تساوی و 8 باخت حاصل عملکرد 
او بود. پرسپولیس با استانکو در آسیا هم به 

مقام سومی دست پیدا کرد.
پرسپولیس امروز هم بعد از سال ها با یک 
مربی کروات دیگر تیم خوبی دارد. برانکو 
که ارتباط خوبی با استانکو دارد، مثل او 
تیمی ساخته که در سطح آسیا هم مدعی 
است. امروز طرفداران پرسپولیس از تیمی 
که برانکو ساخته لذت می برند، اما اگر از 
طرفداران قدیمی تر پرسپولیس بپرسید، حتما 
از پرسپولیسی که استانکو ساخته بود با افتخار 
و لذت برایتان حرف می زنند. درتوصیف 
او همین بس که همه شاگردان آن روزهای 
استانکو از او به نیکی یاد می کنند و هیچ 
کس تصویر یا خاطره بدی از او ندارد. برای 
همین هم هست که کسی از شنیدن خبر 
هجوم کاربران ایرانی به صفحه استانکو بعد 

از شنیدن خبر قطع یک پای او تعجب نکرد.

شنبه 25 شهریورماه بود که خبر قطع  ناصر نامدار
پای »استانکو پوکله پوویچ«، سرمربی 
اسبق تیم فوتبال پرسپولیس توجه اهالی 
ورزشی کشور را به خود جلب کرد. 
این خبر را »برانکو ایوانکویچ«، سرمربی پرسپولیس تهران 
در حاشیه نشست خبری قبل از بازی با پیکان در هفته 
ششم لیگ برتر تایید کرد. استانکو که اسفند سال گذشته 
به دنبال نارسایی کلیه در بیمارستان بستری شده بود، 
اکنون در 79 سالگی به علت عوارض این بیماری، پای 
خود را از دست داده است. او اولین مربی اهل کرواسی 
بود که حضور در تیم ملی ایران و دو باشگاه مطرح 
پرسپولیس و سپاهان را تجربه کرد و در مقطعی 3 ساله 
توانست با پرسپولیس ایران نتایج فوق العاده ای را کسب 
کند. جراحی قطع پای این مربی محبوب بهانه ای شد تا 
صفحه »درمانگاه« این هفته را به معرفی انواع بیماری های 
منجرشونده به قطع پا، مراحل الزم برای این جراحی و 

راه های پیشگیری از قطع عضو اختصاص دهیم.

ادامه از صفحه 17

در تمام این مدت دخترک هم لحظه ای  از تخت مادرش جدا نمی شد 
و نگرانی توی صورت کوچکش موج می زد.

معاینه تمام شد. آزمایش های کبدی را درخواست دادم و به مادر 
بیمار گفتم:

 تا جواب آزمایش ها آماده می شود، درد دختر را هم موقت آرام 
می کنیم و بعد با توجه به جواب آزمایش برای بیمار تصمیم می گیرم.

مادر چشم هایش را به نشانه تایید گفته های من یک لحظه بست 
و آرام بازکرد یعنی:

-خودم می دانم. 5 سال آزگار است که کارمان همین است.
مادر و دختر و نوه با هم از اتاق من به اتاق بستری سرپایی رفتند 

تا درمان بیمارشان آنجا شروع شود.
صف بیمارهای پشت در تمامی نداشت. انگار قرار نبود حتی یک 

لحظه استراحت کنم.
عقربه های ساعت کم کم نیمه های شب را به ُرخم می کشید که آن 
خانم بیمار همراه مادر و دخترش دوباره به اتاق من آمدند. بیمار 
کمی آرام تر شده بود، اما هنوز با هر دو دست شکمش را محکم 
مادرش جواب  و  نشست  من  میز  کنار  روی صندلی  بود.  گرفته 
آزمایش ها را به من داد. همان طور که حدس زده بودم، آنزیم های 

کبدی بیمار خیلی باال بود.
از خود بیمار شرح بیماری اش را جویا شدم.

اول  روز  همان  از  آمد.  دنیا  به  آیدا  پیش  سال   5 دکتر!  آقای   -
زردی داشت و زردی اش خوب نمی شد. دکترش می گفت کبدش 
مادرزادی کار نمی کند و تنها راه درمانش پیوند کبد است و اگر 

پیوند نشود، حتما می میرد.

بیمار بریده بریده حرف می زد و وسط کلمات یکدفعه می ایستاد تا 
نفسی چاق کند. لب های خکشیده اش را به هم می مالید و با زبان، 

خیس شان می کرد و بعد دوباره از قصه اش می گفت:
- آقای دکتر! آیدای من نیامده داشت می رفت باید کاری می کردم. 

برای همین لوب)قسمت( چپ کبدم را به او دادم که نمیرد.
حرف هایش که به اینجا رسید، آیدا را که کنار صندلی ایستاده بود 

به خودش چسباند و دیگر هیچ نگفت.
چشمان زردش پرنور بود و دستان استخوانی  اش با تمام مهر، آیدا 

را به سینه اش می فشرد.
من هم حرف هایم ته کشید، دیگر هیچ چیز برای گفتن نداشتم.

آیدا هم آرام شده بود و توی بغل مادر تمام حرکات من را می پایید.
میز زل زدم.  به شیشه  آیدا دزدیدم.  مادر  از چشم های  را  نگاهم 

شهامت نگاه کردن را از من گرفته بود.
صحبت های مادر آیدا بندبند جانم را از هم گسسته بود. تمرکزم از 

هم پاشیده و نفسم سنگین شده بود.
زبانم  نمی توانستم.  بگویم،  چیزی  که  می آوردم  فشار  چقدر  هر 
بند آمده بود و توی دهانم نمی چرخید. بی خیال حرف زدن شدم.

شکوه آن مادر همه وجودم را تسخیر کرده بود. همه کائنات پیش 
پایش پشیزی بود و همه دانش ها در برابرش توهمی بیش نبود.

دستم می لرزید. خودکارم را کج و معوج روی برگ بستری کشیدم. 
مادر فرم بستری شدنش را از روی میز برداشت. بلند شد. قدش 
به آسمان می رسید و همه سرو ها جلوی پایش کوتاه بودند و عشق 

در برابرش ناچیزش می نمود.
بیرون  اتاق  از  مادرش  پای  به  پا  بی صدا  و  را گرفت  آیدا  دست 

رفت؛برای بستری شدن در اورژانس.
آنها رفته بودند و من مانده بودم و یک عالمه حس دست بوسی مادر!

وقتي زبان عشق بند مي آيد...
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