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Chào mừng quý vị đến với Inova 
Cảm ơn quý vị đã chọn Inova Fair Oaks Hospital là nơi giải phẫu thay khớp.

Hàng năm, ở Mỹ có hơn 500,000 người làm giải phẫu toàn bộ vùng khớp, để thay vùng khớp 
bị tổn thương nghiêm trọng bằng các bộ phận nhân tạo. Đối tượng phù hợp nhất với giải phẫu 
này là những người bị đau mãn tính gây trở ngại cho việc đi lại, tập thể dục, vui chơi giải trí, và 
làm việc. Mục đích của giải phẫu thay khớp là để giảm đau đớn, phục hồi khả năng sống độc 
lập và giúp bệnh nhân quay trở lại các sinh hoạt hàng ngày.

Chương trình của chúng tôi, có tên là Khớp Cử Động (Joints in Motion), cung cấp dịch vụ 
chăm sóc toàn diện qua một nhóm các chuyên gia có tay nghề. Nhóm chúng tôi — bao gồm 
các bác sĩ giải phẫu chỉnh hình, các bác sĩ chuyên khoa gây tê, các y tá có kinh nghiệm huấn 
luyện đặc biệt, các chuyên gia vật lý trị liệu và trị liệu bằng phương pháp vận động, và các 
nhân viên quản lý hồ sơ — cùng hợp tác để thiết lập và áp dụng các kế hoạch điều trị cho từng 
bệnh nhân. Cam kết của chúng tôi là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xuất sắc và đưa 
quý vị tham gia vào từng bước điều trị.

Mục đích của cuốn cẩm nang này là cung cấp thông tin về những gì sẽ xảy ra trong mỗi bước 
tiến trình, những việc quý vị cần làm, và hướng dẫn cách chăm sóc khớp mới của quý vị. 
Xin lưu ý đây chỉ là cẩm nang hướng dẫn; bác sĩ của quý vị, phụ tá bác sĩ, y tá và các 
chuyên gia trị liệu có thể bổ sung hoặc thay đổi bất kỳ đề xuất nào ở đây. Luôn đặt câu 
hỏi nếu quý vị không hiểu rõ bất kỳ thông tin nào.

Vui lòng đừng ngần ngại gọi cho nhân viên quản lý hồ sơ tại số 703.391.4672 hoặc điều phối 
viên nhóm chỉnh hình tại số 703.391.4555 hoặc 4922 bất cứ khi nào quý vị có thắc mắc.

Inova Fair Oaks Hospital
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•  Đề nghị kết quả xét nghiệm, chụp quang tuyến X hoặc đề nghị gửi 
tư vấn của bác sĩ qua fax tới 703.391.3992 để bác sĩ chuyên khoa 
gây tê và y tá tiền giải phẫu của quý vị xem xét. 

•  Mua xà bông khử trùng (nên mua loại Hibiclen) không cần giấy 
kê toa tại tiệm thuốc. Để giảm vi khuẩn trên da, tắm bồn/tắm vòi 
sen với Hibiclen hàng ngày, từ cổ trở xuống tránh các bộ phận 
sinh dục, trong ba ngày trước khi giải phẫu. Để Hibiclen khô trên 
da trước khi tráng rửa. Vào buổi sáng của ngày giải phẫu, chà xát 
vùng sẽ giải phẫu với Hibiclen và gội đầu bằng dầu gội đầu bình 
thường. 

•  Ngừng dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, bác sĩ giải phẫu, hoặc y 
tá tiền phẫu của quý vị.

Danh Sách Những Việc Quý Vị Cần Làm Vào Ngày 
Trước Giải Phẫu 

•  Tắm bồn/tắm vòi sen bằng xà bông khử trùng, từ cổ trở xuống. 
Đừng cạo lông vùng giải phẫu. 

•  Kiểm tra xác nhận phương tiện đưa đón quý vị tới bệnh viện. 

•  Đừng ăn uống gì sau nửa đêm. 

•  Đóng gói đồ đạc cho đợt nằm viện. 

•  Lập bản sao Bản Chỉ Dẫn Trước, Di Chúc Lập khi còn Sống, hoặc 
Giấy Ủy Quyền Dài Hạn, nếu có, để mang tới bệnh viện khi quý vị 
nhập viện. 

Cần Mang Theo Những Gì 

•  Bằng lái xe hoặc giấy tờ nhận dạng có hình khác. 

•  Thẻ bảo hiểm. 

•  Tiền đồng trả bảo hiểm (tiền mặt, ngân phiếu, thẻ tín dụng hoặc 
lệnh phiếu). 

•  Danh sách các loại thuốc của quý vị, kể cả liều lượng dùng. 

•  Đồ dùng vệ sinh cá nhân (ví dụ kem đánh răng, bàn chải đánh 
răng, chất khử mùi, v.v... và kính mắt, dụng cụ trợ thính và răng 
giả). 

•  Hộp đựng dụng cụ trợ thính, kính mắt và răng giả, có dán nhãn ghi 
tên của quý vị. 

•  Khung đi bộ và/hoặc nạng chống, có ghi tên quý vị nếu quý vị sẽ 
sử dụng ở nhà sau giải phẫu. (Quý vị có thể mua các vật dụng này 
vào ngày sau giải phẫu.) 

•  Quần soọc ống rộng và áo rộng rãi thoải mái. 

•  Một đôi giày đỡ. 

•  Bản sao của Bản Chỉ dẫn Trước, Di Chúc lập khi còn Sống hoặc 
Giấy Ủy Quyền Dài Hạn, nếu có.

Chuẩn bị cho Cuộc Giải Phẫu

Danh Sách Những Việc Quý Vị Cần Làm Trước Khi 
Giải Phẫu

•  Liên lạc với hãng bảo hiểm của quý vị nếu họ quy định phải xin 
chứng nhận trước hoặc xin phép trước và kiểm tra xác nhận lại các 
quyền lợi bảo hiểm. 

•  Chọn người hỗ trợ của quý vị. 

•  Ghi danh tham gia lớp Joints in Motion bằng cách gọi số  
1.855.My.Inova (694.6682) hoặc tới trang mạng inova.org/joints-
in-motion  Lớp này được tổ chức hai hoặc ba lần một tháng, kéo 
dài trong hai giờ đồng hồ. Lớp này được tổ chức tại Joints in Motion 
Center trên tầng lầu năm của Inova Fair Oaks Hospital. Nội dung 
buổi học bao gồm cách chuẩn bị cho giải phẫu, nằm viện, chương 
trình thể dục và các chuẩn bị xuất viện. Hãy mời người chăm sóc 
chính (người hỗ trợ) của quý vị cùng tới tham dự với quý vị. Trong 
cuốn sách này có thời khóa biểu của lớp học này. 

•  Nếu bác sĩ giải phẫu yêu cầu, bắt đầu hiến tặng máu của chính quý 
vị (máu tự hiến) khoảng bốn tuần trước khi giải phẫu bằng cách gọi 
số 1.866.256.6372, để lấy hẹn với một trung tâm hiến tặng nơi gần 
nhất. Các trung tâm hiến máu yêu cầu phải có giấy kê toa của bác 
sĩ thì quý vị mới được hiến máu. 

•  Sắp xếp buổi hẹn phỏng vấn trước giải phẫu của quý vị ít nhất hai 
tuần trước khi giải phẫu bằng cách gọi số 703.391.3500, lựa chọn 
số 3. Quý vị có thể phỏng vấn qua điện thoại hoặc tới tận nơi. 
Chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp cho y tá tiền phẫu thông tin về các 
chứng bệnh dị ứng và quá trình giải phẫu cũng như tiểu sử bệnh án 
của quý vị. Chuẩn bị sẵn danh sách các loại thuốc cùng với ngày 
giờ và liều lượng dùng, kể cả các loại vi-ta-min, các loại thuốc bổ là 
thảo dược và viên ăn kiêng. 

•  Lấy hẹn với bác sĩ chăm sóc chính của quý vị hoặc bác sĩ chuyên 
khoa (chẳng hạn như bác sĩ chuyên khoa tim, bác sĩ chuyên khoa 
thấp khớp, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa), theo chỉ dẫn của bác sĩ 
giải phẫu hoặc y tá. tiền phẫu của quý vị để bảo đảm được phép 
giải phẫu. Vui lòng lưu ý y tá tiền phẫu không thể tiến hành thủ tục 
xác minh như vậy.

•  Thực hiện bất kỳ xét nghiệm nào (chụp quang tuyến, chụp quét 
CAT, MIR, xét nghiệm máu, EKG, xét nghiệm trong tình trạng căng 
thẳng) theo yêu cầu của bác sĩ. 

Ngày Giờ Giải Phẫu:

Bác Sĩ Giải Phẫu:



Đăng ký

Một thành viên nhóm cố vấn tài chánh sẽ:

•  Liên lạc với quý vị qua điện thoại để hoàn tất thủ tục ghi danh  
và xác nhận thông tin liên lạc cũng như bảo hiểm của quý vị.

•  Liên lạc với hãng bảo hiểm của quý vị để xác minh quyền lợi  
bảo hiểm.

•  Thảo luận và thu xếp với quý vị về bất kỳ trách nhiệm tài chính nào 
không được chương trình bảo hiểm của quý vị bao trả.

•  Phải thu xếp chi trả, và phải trả các khoản tiền đồng trả cũng như 
các khoản khấu trừ, trước khi cung cấp dịch vụ. Có thể trả bằng thẻ 
tín dụng trong buổi phỏng vấn qua điện thoại với điều phối viên về 
chất lượng tài chánh. Nếu trả vào ngày nhận dịch vụ, quý vị có thể 
trả bằng tiền mặt, VISA, MasterCard, ngân phiếu hoặc lệnh phiếu.

Các Số Điện Thoại Quan Trọng

Số Điện Thoại Chính của Inova Fair Oaks Hospital ................ 703.391.3600

Lấy hẹn khám/xét nghiệm tiền phẫu ................. 703.391.3500, lựa chọn #3

Ban khám/xét nghiệm tiền phẫu. .............................................. 703.391.3759

Số fax khám/xét nghiệm tiền phẫu ........................................... 703.391.3992

Lấy hẹn hiến máu ...................................................................1.866.256.6372

Các dịch vụ giải phẫu ................................................................ 703.391.3721

Cố vấn tài chánh ........................................................................ 703.391.3241

Ban gây mê ................................................................................ 703.391.3037

Đăng ký tham gia Joints in Motion Class tại 1.855.My.Inova (694.6682)         
hoặc inova.org/joints-in-motion 

Danh Sách Những Việc Quý Vị Cần Làm Vào Ngày 
Giải Phẫu

•  Uống các loại thuốc vào buổi sáng với một hớp nước nếu quý vị 
được hướng dẫn làm như vậy.

•  Tắm bồn/tắm vòi sen với xà bông khử trùng, chà xát vùng sẽ giải 
phẫu và gội đầu bằng dầu gội đầu bình thường.

•  Đừng xức dầu thơm, dùng các sản phẩm chăm sóc tóc, kem 
dưỡng thể, chất khử mùi hoặc mỹ phẩm.

•  Tháo đồ trang sức ra (kể cả khuyên xâu trên người). 

•  Tới bệnh viện đúng giờ, thường là hai giờ đồng hồ trước khi giải 
phẫu (xem bản đồ ở trang 1). Đi vào qua cổng chính, sau đó tới 
quầy tiếp tân của Ban Dịch Vụ Giải Phẫu trên lầu hai để làm thủ tục 
ghi tên khi tới. Có chỗ tự đậu xe và đậu xe ưu tiên miễn phí. 

•  Trong thời gian quý vị đang giải phẫu, gia đình/người hỗ trợ của 
quý vị có thể chờ ở phòng chờ của Ban Dịch Vụ Giải Phẫu trên 
tầng lầu hai. Họ có thể để lại số điện thoại di động với y tá hoặc tới 
lấy máy báo hiệu lấy hẹn từ quầy phụ trách tình nguyện viên để 
nhận tin nhắn nói chuyện với bác sĩ giải phẫu của quý vị khi cuộc 
giải phẫu kết thúc.

Những Gì Không Nên Mang Theo

•  Đồ trang sức, các đồ vật có giá trị, tiền. Nếu quý vị có tiền mặt, thẻ 
tín dụng hoặc phương thức chi trả khác cần để trả tiền đồng trả của 
quý vị, vui lòng đưa cho người hỗ trợ của quý vị để mang về nhà. 
Nếu quý vị không có ai để đưa, Ban An Ninh của chúng tôi có thể 
lưu vào trong két an toàn của bệnh viện cho quý vị.

•  Thuốc men của quý vị, trừ khi được yêu cầu. Bác sĩ của quý vị sẽ 
kê toa thuốc cho quý vị trong thời gian quý vị ở bệnh viện và thuốc 
này sẽ được dược sĩ của chúng tôi cấp. Vì tất cả các loại thuốc của 
chúng tôi có thể là thuốc cùng loại nhưng không có nhãn hiệu hoặc 
từ nhiều hãng bào chế khác nhau, những loại thuốc đó trông có vẻ 
khác với những loại thuốc quý vị dùng ở nhà. 

Trong Trường Hợp Hủy Bỏ

Nếu quý vị bị cảm lạnh, sốt, ho dai dẳng, nhiễm trùng hoặc đổ bệnh trong 
vòng 48 giờ đồng hồ trước cuộc giải phẫu hoặc cần hủy bỏ vì bất kỳ lý do 
gì, hãy gọi cho bác sĩ giải phẫu của quý vị. 
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Chọn Người Hỗ Trợ 
Người hỗ trợ của quý vị là người quý vị chọn trước cuộc giải phẫu là người 
chăm sóc chính cho quý vị. Người hỗ trợ của quý vị có thể là vợ/chồng, 
con gái, con trai, bạn thân, hàng xóm - bất kỳ ai muốn cam kết giúp quý vị 
trong thời gian thay khớp trước, trong và sau khi quý vị nằm viện. 

Quý vị không nên về nhà một mình. Tất cả mọi người đều cần một người 
chăm sóc — người hỗ trợ. Người hỗ trợ của quý vị cần có thể là người 
nghe thông tin cùng với quý vị, để nhớ những gì được truyền đạt. Người 
hỗ trợ của quý vị cần ở bên quý vị trong mỗi bước tiến trình. Người hỗ trợ 
của quý vị cần hiểu cách giúp quý vị tập thể dục khi quý vị về nhà, cần biết 
về thuốc men của quý vị, cần nhắc quý vị cách sử dụng khung đi bộ hoặc 
nạng chống, và cách chăm sóc vết mổ cũng như thay băng y tế cho quý vị. 
Người hỗ trợ của quý vị cũng có thể là người đưa quý vị tới các buổi hẹn 
với bác sĩ hoặc vật lý trị liệu sau khi xét nghiệm. 

Quý vị có thể đi cùng người hỗ trợ tham gia lớp học Joints in Motion trước 
khi giải phẫu, để họ tìm hiểu từ đầu về vai trò của họ trong quá trình phục 
hồi sức khỏe của quý vị. Người hỗ trợ của quý vị cũng nên có mặt trong 
các buổi vật lý trị liệu và trị liệu bằng phương pháp vận động của quý vị 
trong thời gian quý vị ở bệnh viện, học cách chăm sóc quý vị ở nhà. 

Vui lòng xem lại Danh Sách Những Việc Cần Làm của Người Hỗ Trợ 
ở trang này. Có một số điều mà quý vị và người hỗ trợ của quý vị cần 
biết trước khi quý vị sẵn sàng xuất viện.

Người Hỗ Trợ Tạo Nên Sự Khác Biệt! 

Có rất nhiều lợi ích khi một thành viên gia đình hoặc bạn bè gần gũi hỗ trợ 
quý vị trong suốt quá trình giải phẫu thay khớp. 

Ít nhất, người hỗ trợ của quý vị nên có mặt cùng với quý vị vào những thời 
điểm sau đây: 

•  Buổi Khám Tiền Phẫu tại Phòng Mạch của Bác Sĩ 

•  Buổi Giới Thiệu Thông Tin của Quý Vị 

•  Ngày Giải Phẫu 

•  Buổi Trị Liệu Vật Lý Cuối Cùng của Quý Vị 

•  Hướng Dẫn Xuất Viện 

Quý Vị và Người Hỗ Trợ của Quý Vị Cũng Có Thể Cần 
Phải Lập Kế Hoạch cho Việc Quý Vị Trở Về Nhà 

•  Giúp Tập Thể Dục 

•  Đi mua sắm 

•  Ăn uống 

•  Đưa đón 

•  Việc nhà

Nghiên Cứu Nói Gì Về Sự Hỗ Trợ của Gia Đình/Bạn Bè 

•  Hỗ trợ của xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe và chức năng sinh hoạt 
của bệnh nhân. 

•  Giải phẫu còn làm tăng nhu cầu cần sự hỗ trợ xã hội. 

•  Sự hỗ trợ vững chắc giúp bệnh nhân tự tin hơn để trở về nhà và 
giảm căng thẳng. 

•  Chất lượng hỗ trợ xã hội quan trọng hơn số lượng. Nhóm nhỏ tốt 
hơn là mạng lưới rộng lớn (không nên có quá nhiều khách thăm, 
một số ít người thân gần gũi là hiệu quả nhất).

•  Việc đưa các thành viên gia đình vào hoạt động giáo dục tiền phẫu 
cũng giúp người hỗ trợ được trang bị đầy đủ thông tin và chuẩn bị 
sẵn sàng cho thời gian trước, trong, và sau khi giải phẫu.

•  Việc giao du hạn chế ảnh hưởng bất lợi tới chất lượng và tốc độ 
phục hồi sau các cuộc giải phẫu quan trọng, bất kể các biến chứng 
hậu phẫu (American College of Surgery). 

•  Người ít được hỗ trợ cũng dễ có khả năng cần nhiều thuốc giảm 
đau và chăm sóc điều dưỡng hơn trong giai đoạn bình phục sau giải 
phẫu (American College of Surgery). 

•  Các kết quả chức năng tốt nhất và tỷ lệ sống còn có dùng bộ phận 
giả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự hỗ trợ vững chắc từ 
xã hội. 

•  Những bệnh nhân được hỗ trợ xã hội tốt có tỷ lệ trật khớp thấp hơn 
và chất lượng đời sống sau giải phẫu cao hơn. 

•  Hỗ trợ xã hội hiệu quả giúp giảm thời gian nằm viện, tăng khả năng 
xuất viện về nhà và tăng khả năng đạt được các mục tiêu về đi lại 
bình thường và rời khỏi giường.

Danh Sách Những Việc Cần Làm 
của Người Hỗ Trợ
Quý vị đã sẵn sàng cho ngày xuất viện chưa?

Quý vị có biết: 

❑ Thuốc nào dùng để ngăn ngừa máu đóng cục hoặc cách cho dùng 
thuốc đó?

❑ Nếu bệnh nhân sẽ về nhà và dùng Coumadin ở nhà, ai sẽ giám sát 
việc dùng thuốc và xác định liều lượng cho bệnh nhân?

❑ Các dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm trùng là gì? 

❑ Thay băng y tế như thế nào? Bao lâu một lần?

❑ Khi nào bệnh nhân có thể tắm vòi sen?

❑ Quý vị đi vớ đỡ chân (TED) như thế nào? Nên đeo trong bao lâu?



MƯỜI MỤC TIÊU HỖ TRỢ
Quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Người Hỗ Trợ Có Mặt 
vào Ngày Giải Phẫu

Các Ô Tròn Tô Kín Hoàn Toàn = Không Có Thiếu Hụt về Hỗ Trợ

Người Hỗ Trợ Có Mặt 
tại Buổi Giới Thiệu 

Thông Tin  

Việc nhà

Chuyên chở

Ăn uống

Tập thể dục

Đi mua sắm

Người Hỗ Trợ Có Mặt tại 
Buổi Trị Liệu Vật Lý Cuối 

Cùng của Quý Vị

Người Hỗ Trợ  
Có Mặt vào thời  

điểm Hướng  
Dẫn Xuất Viện

Người Hỗ Trợ Có Mặt 
tại Buổi Khám Tiền 

Phẫu tại Phòng  
Mạch Bác Sĩ

Không

Đôi chút

Hoàn toàn

Đa số
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Ngày 1 - Sau Giải Phẫu

Vào ngày đầu tiên sau giải phẫu quý, quý vị có thể yêu cầu cung cấp bữa 
ăn sáng trong danh sách phục vụ ăn tại phòng. Bác sĩ giải phẫu hoặc phụ 
tá bác sĩ sẽ tới gặp quý vị. Quý vị có thể ngừng truyền IV và sẽ được dùng 
thuốc viên giảm đau. Nếu quý vị có ống thông trong bàng quang, ống này 
có thể được tháo ra.

Chuyên gia trị liệu vận đông (OT) có thể tới gặp quý vị, để hướng dẫn quý 
vị cách tắm và thay quần áo quý vị mang theo. Tốt nhất là mặc loại quần 
soọc và áo rộng rãi thoải mái vì những trang phục này ít bó buộc hơn khi 
tập thể dục.

Vào buổi sáng, chuyên gia vật lý trị liệu (PT) sẽ bắt đầu tập thể dục với quý 
vị và giúp quý vị ra khỏi giường. Quý vị sẽ đi bằng khung đi bộ và ngồi vào 
ghế ngả ra phía sau. Người hướng dẫn của quý vị được khuyến khích có 
mặt càng nhiều càng tốt.

Bữa ăn trưa cho quý vị và người hỗ trợ quý vị sẽ được đưa đến phòng quý 
vị. Khoảng 12 giờ 30 trưa, quý vị sẽ được các tình nguyện viên của chúng 
tôi giúp đưa tới Joints in Motion (JIM) Center. Ở đây quý vị sẽ có một buổi 
trị liệu theo nhóm với các bệnh nhân khác và những người hỗ trợ của họ, 
kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó quý vị sẽ quay lại phòng để nghỉ 
ngơi và thư giãn đôi chút!

Sau đó, quý vị sẽ gặp quản lý hồ sơ của quý vị để xem lại kế hoạch xuất 
viện. Nhân viên này sẽ thu xếp phương tiện máy móc và các dịch vụ mà 
quý vị cần ở nhà hoặc liên lạc với cơ sở của cô ấy nơi quý vị dự định sẽ 
tới sau khi xuất viện. Khách có thể tới thăm quý vị vào ngày này, tốt nhất là 
vào cuối buổi chiều hoặc đầu giờ tối. 

Ngày 2 - Sau Giải Phẫu

Vào ngày thứ hai sau giải phẫu, quý vị sẽ ăn bữa sáng đặt mua qua dịch 
vụ mang đồ ăn tới tận phòng, sau đó sẽ được giúp tắm và thay băng. Quý 
vị sẽ tới gặp chuyên gia vật lý trị liệu (PT) và tiếp tục chương trình thể dục 
trong phòng quý vị. Vào đầu giờ chiều, quý vị sẽ tham gia trị liệu theo nhóm 
tại JIM, cũng giống như Ngày 1. Quý vị có thể bắt đầu tập đi lên xuống cầu 
thang vào ngày này. Chương Trình Trị Liệu Vận Động sẽ tiếp tục và quý vị 
sẽ giải quyết các vấn đề còn vướng mắc với quản lý hồ sơ của quý vị. Nếu 
quý vị sẵn sàng, quý vị có thể được xuất viện vào ngày này. Nếu chưa xuất 
viện, quý vị có thể đón tiếp bạn bè tới thăm vào đầu giờ tối. 

Ngày 3 — Ngày Xuất Viện

Ngày thứ ba sau giải phẫu cũng giống như Ngày 2. Buổi sáng hôm đó, 
quý vị sẽ tập thể dục, đi bộ, leo cầu thang và được hướng dẫn cách ra vào 
xe an toàn. Quý vị sẽ xuất viện sau (các) buổi trị liệu. Điều quan trọng là 
người hỗ trợ quý vị cần có mặt vào ngày này để nhận các hướng dẫn về 
xuất viện và trị liệu, trong đó bao gồm cách thay băng và cho quý vị dùng 
thuốc, và giải đáp các câu hỏi cuối cùng khác trước khi xuất viện.

❑ Quý vị nhắc nhở cách sử dụng khung đi bộ hoặc nạng chống như 
thế nào?

❑ Nên nhắc cách lên xuống cầu thang như thế nào?

❑ Cần theo chương trình thể dục nào ở nhà? Quý vị có biết cách giúp 
bệnh nhân thực hiện các bài tập thể dục đó không?

❑ Những biện pháp đề phòng đối với người thay toàn bộ khớp  
là gì?

Nằm Viện
Ngày Giải Phẫu — Những Gì Sẽ Xảy Ra

Vào ngày giải phẫu, tới khu vực Dịch Vụ Giải Phẫu ở trên tầng hai của 
bệnh viện. Ở đây chúng tôi sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho buổi giải phẫu. Quý 
vị sẽ mặc áo choàng bệnh viện, đội nón trùm và đi dép. Chúng tôi sẽ bắt 
đầu truyền IV và đánh dấu nơi giải phẫu của quý vị. Quý vị sẽ gặp bác sĩ 
giải phẫu và bác sĩ chuyên khoa gây tê, họ sẽ giải đáp các thắc mắc của 
quý vị, nếu có và giúp quý vị chọn các gây mê thích hợp nhất cho quý vị.

Khi mọi thứ sẵn sàng, quý vị sẽ được đưa vào phòng giải phẫu trên một 
chiếc băng ca. Khi buổi giải phẫu kết thúc, quý vị sẽ được chuyển vào 
giường của quý vị và đưa tới khu phục hồi. Trong thời gian này, quý vị sẽ 
được cho dùng thuốc để giảm đau, quý vị sẽ được theo dõi các dấu hiệu 
sự sống và chụp quang tuyến vùng khớp mới của quý vị.

Khi tỉnh lại, quý vị sẽ được chuyển sang ban chỉnh hình. Ở đây quý vị sẽ 
gặp y tá của quý vị và phụ tá điều trị. Quý vị sẽ được cho uống nước và có 
thể đặt một bữa ăn nhẹ sau đó vào cuối ngày trong danh sách phục vụ ăn 
uống tại phòng.

Phần lớn tình trạng khó chịu xảy ra trong 18-24 giờ đầu tiên sau giải phẫu 
và giảm dần mỗi ngày. Có thể giảm đau bằng nhiều cách: 

• Truyền thuốc qua IV

• Cho dùng thuốc qua một ống thông vảo tủy sống hoặc bẹn

• Dùng thuốc viên hoặc uống thuốc

• Chườm đá lên nơi giải phẫu

• Thay đổi tư thế. 

Quý vị có thể được chuyên gia vật lý trị liệu hoặc nhân viên điều dưỡng 
giúp ra khỏi giường để đi vài bước tới ghế. Điều rất quan trọng là quý vị 
cần bắt đầu bơm mắt cá chân ít nhất 10 lần mỗi giờ trong khi đang thức để 
tránh máu đóng cục trong chân. Quý vị cũng nên bắt đầu sử dụng máy đo 
phế dung 10 lần mỗi giờ. Chỉ nên có người hỗ trợ của quý vị và/hoặc một 
thành viên gia đình rất gần gũi tới thăm quý vị vào ngày này. 



viên gia đình đang đi làm xin tạm nghỉ việc để chăm sóc một người thân 
mà không sợ bị mất việc. Việc này phải được sắp xếp trước buổi giải phẫu. 
Xác định bất kỳ ai có thể giúp quý vị. Có danh sách  những thứ quý vị cần, 
và để họ chọn cách  giúp quý vị. Danh sách của quý vị có thể bao gồm 
đưa đón làm vật lý trị liệu, tới các buổi hẹn bác sĩ, ăn uống, đi chợ mua đồ 
ăn, giặt quần áo, trông nom thú nuôi, v.v...

Giảm đau 
Sau khi thay khớp, quý vị sẽ bị đau sau giải phẫu. Mức độ đau được đánh 
giá thang điểm bằng chữ số. Mặc dù mỗi người đau mỗi kiểu, các phần 
mô tả này sẽ giúp quý vị truyền đạt mức độ đau của quý vị cho nhóm chăm 
sóc quý vị. Bắt đầu sử dụng thang điểm đánh giá mức độ đau này trước 
khi giải phẫu bằng cách chọn một số mô tả tình trạng đau hoặc một khó 
chịu của quý vị khi quý vị thực hiện các hoạt động trong ngày.  
Việc này sẽ giúp quý vị làm quen với thang điểm đánh giá mức độ đau.

0 = Không đau 

2 = Khó chịu hoặc hơi đau 

5 = Đau đến mức quý vị khó có thể thư giãn và nghỉ ngơi 

7 = Đau dữ dội hơn và có thể khiến quý vị phải thức giấc 

10 = Đau không thể chịu được 

2 – 4  thường được coi là mức độ đau hợp lý sau giải phẫu 

Điều quan trọng là cần phải có biện pháp giảm đau thích hợp vì quý vị sẽ 
hồi phục nhanh hơn và có thể tham gia đầy đủ vào chương trình trị liệu 
của quý vị.

Xuất viện
Mục tiêu của chúng tôi là cho quý vị về nhà với các dịch vụ tại gia hoặc  
các dịch vụ dành cho bệnh nhân ngoại trú, trong đó có thể bao gồm các 
buổi đến thăm của một chuyên gia vật lý trị liệu và y tá, tùy thuộc vào yêu 
cầu của bác sĩ giải phẫu và bảo hiểm của quý vị. Không ai được về nhà 
một mình. Điều quan trọng là quý vị cần thu xếp trước khi giải phẫu để 
người hỗ trợ quý vị hoặc ai đó ở lại với quý vị ít nhất tuần đầu tiên sau khi 
xuất viện.

Nếu quý vị dự định tới một cơ sở điều dưỡng có tay nghề, quý vị nên chọn 
ba nơi trước khi giải phẫu, và tới từng nơi. Bảo đảm là những nơi quý vị 
lựa chọn có các chương trình vật lý trị liệu hàng ngày, vì chương trình này 
là rất quan trọng đối với việc bình phục của quý vị. Các trường hợp lưu trú 
tại cơ sở điều dưỡng phải được hãng bảo hiểm của quý vị phê chuẩn và 
phải theo đúng các quy định hướng dẫn của Medicare.

Trong trường hợp quý vị không được hãng bảo hiểm chấp thuận, lựa chọn 
còn lại cho quý vị là vào cơ sở đó và tự trả chi phí. Đôi khi bác sĩ giải phẫu 
của quý vị có thể đề xuất một cơ sở phục hồi cấp tính. Để hội đủ điều kiện 
lưu trú tại cơ sở này, bảo hiểm của quý vị/Medicare phải chấp thuận và 
quý vị phải có thể chịu được ba giờ đồng hồ vật lý trị liệu một ngày. Chúng 
tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn tất trước thủ tục chăm sóc sau khi xuất 
viện. Quý vị có thể an tâm là nhân viên quản lý hồ sơ của quý vị sẽ thường 
xuyên cập nhật thông tin cho quý vị và gia đình quý vị. 

Vui lòng lưu ý các hãng bảo hiểm không muốn liên quan tới "các vấn đề xã 
hội," chẳng hạn như không có người chăm sóc, trông nom thú nuôi, không 
có phương tiện đưa đón, v.v... Quý vị sẽ cần phải giải quyết các vấn đề này 
trước khi nhập viện.

Đạo Luật Nghỉ Việc Do Đau Bệnh và Việc Gia Đình cho phép một thành 

Chọn khuôn mặt mô tả đúng nhất trạng thái của quý vị

       0      2            4          6         8         10
  Không            Đau            Đau           Đau         Đau          Đau không 

0     1        2    3       4    5      6    7       8    9     1 0  

Không
đau 

đớn gì
Đau đôi 

chút
Đau vừa 

phải
Đau

nhiều
Đau

không thể
chịu được

Lựa chọn một số từ 0 tới 10 mô tả đúng nhất mức độ đau của quý vị

  đau                      chút ít              hơn chút ít              hơn nhiều              rất nhiều               chịu được
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Một loại thuốc mới là Xarelto (rivaroxaban), dạng thuốc viên dùng mỗi ngày 
một lần. Không giống như Coumadin, thuốc này không cần phải làm xét 
nghiệm máu để theo dõi các mức hóa chất trong máu.

NSAIDS (các loại thuốc kháng viên không có steroid) hoặc chẳng hạn như 
Naprosyn, Aleve, Motrin, và Ibuprofen có thể làm tăng công hiệu của các 
loại thuốc ở trên do đó không nên dùng khi chưa có sự cho phép của bác 
sĩ giải phẫu.

Các Quy Định Hướng Dẫn Về Dinh 
Dưỡng Khi Dùng Coumadin  
(Warfarin)
Phản Ứng Tương Tác Giữa Thuốc và Thực Phẩm: 
Coumadin và Vitamin K

Coumadin (hoặc warfarin) là một loại thuốc được kê toa để ngăn ngừa 
máu đóng cục. Vitamin K là chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để giúp máu 
đóng cục. Khi quý vị dùng Coumadin, cần phải giám sát được lượng 
vitamin K nạp vào cơ thể vì quá nhiều hoặc quá ít vitamin K có thể khiến 
loại thuốc này không có tác dụng.

Vitamin K có trong một số loại thực phẩm mà mình ăn. Việc thay đổi đột 
ngột lượng thực phẩm có vitamin K có thể làm tăng hoặc giảm công hiệu 
của Coumadin và thay đổi kết quả xét nghiệm máu. Thay đổi này có thể 
gây tình trạng ra máu quá nhiều hoặc máu đóng cục. 

Điều quan trọng cần nhớ là không cần phải ngừng hoàn toàn các loại thực 
phẩm có chứa vitamin K. Nhiều loại thực phẩm lành mạnh có chứa vitamin 
, đặc biệt là rau. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần phải ăn các loại thực 
phẩm đó ở mức độ điều độ phù hợp với kế hoạch ăn kiêng của quý vị. 

Sau đây là ba bước giúp giữ cho đúng theo như mong muốn:

1) Ăn các loại thực phẩm có nhiều vitamin K ở mức độ ổn định. Các loại 
thực phẩm trong cột “Rất Nhiều” của danh sách dưới đây cần hạn chế ở 
mức một chén rưỡi một ngày, sau khi đã nấu chín. Cũng nên hạn chế các 
loại thực phẩm trong cột "Nhiều". Nếu quý vị muốn ăn nhiều hơn, quý vị 
phải ăn một lượng cố định hàng ngày.

Sử dụng bảng này để giúp duy trì lượng vitamin K cố định.

Các Công Cụ Giảm Đau 

Có nhiều cách điểm kiểm soát đau đớn. 

• PCA – thuốc gây mê do bệnh nhân kiểm soát truyền qua IV, có một 
nút bấm để truyền thuốc. 

• PCE – thuốc gây tê truyền vào cột sống do bệnh nhân kiểm soát, 
truyền liên tục qua một ống thông vào trong cột sống, có nút bấm để 
tăng thêm liều lượng thuốc khi cần. 

• Duramorph – loại thuốc giảm đau qua cột sống ngấm dần được cho 
dùng trong thời gian giải phẫu và có tác dụng trong 12 tới 18 giờ 
đồng hồ. 

• Chất chặn dây thần kinh Femoral – loại thuốc được truyền vào 
trong dây thần kinh ngăn chặn cảm giác đau. Thuốc này có thể 
được cho dùng trong vài ngày qua một ống thông nhỏ gắn với một 
bình đầy thuốc đặt ở vùng bẹn. 

• Dụng cụ bơm OnQ Pump – loại thuốc chích vào gần khớp. Thuốc 
này được cho dùng trong vài ngày qua một chiếc ống thông gắn với 
một bình đầy thuốc. 

• Thuốc dạng uống – có rất nhiều loại thuốc giảm đau dạng uống mà 
bệnh nhân được dùng. Điều quan trọng là cần phải dùng loại thuốc 
này thường xuyên, thường là 3 - 4 giờ một lần, và luôn dùng trước 
khi tập thể dục. 

• Đá lạnh – chườm 20 phút một lúc sẽ giúp giảm đau và sưng.  
Bao giờ cũng nên chườm đá lạnh sau khi tập thể dục. 

• Điều chỉnh tư thế – đôi khi chỉ cần thay đổi tư thế để giúp giảm đau.

Thuốc Men để Ngăn  
Ngừa Máu Đóng Cục
Các trang sau đây có các thông tin về các loại thuốc được dùng để ngăn 
ngừa máu đóng cục sau khi giải phẫu thay toàn bộ khớp. Bác sĩ giải phẫu 
của quý vị sẽ chọn loại thuốc thích hợp cho quý vị dựa trên kinh nghiệm 
của bác sĩ với các loại thuốc này và tiểu sử sức khỏe của quý vị.

Một số bác sĩ giải phẫu thích dùng thuốc viên (Coumadin). Thuốc này 
thường được dùng hàng ngày lúc 6 giờ chiều trong khoảng ba tuần sau khi 
giải phẫu. Cần phải làm xét nghiệm máu đều đặn để theo dõi thời gian máu 
đóng cục. Dựa trên kết quả xét nghiệm máu, có thể cần phải thay đổi liều 
lượng thuốc mà quý vị đang dùng và bác sĩ sẽ gọi cho quý vị sau khi xuất 
viện để tư vấn cho quý vị nếu có gì cần thay đổi. Điều quan trọng là cần 
phải dùng loại thuốc này vào cùng một thời điểm hàng ngày. 

Một số bác sĩ giải phẫu thích cho bệnh nhân dùng Lovenox hơn, đây là một 
loại thuốc được chích vào bao tử nơi thuốc được hấp thụ tốt hơn. Thuốc 
này thường được dùng hàng ngày trong 10 đến 20 ngày sau khi giải phẫu. 
Không cần phải làm xét nghiệm máu để theo dõi các mức trong máu của 
quý vị. Điều quan trọng là cần phải dùng loại thuốc này vào cùng một thời 
điểm hàng ngày. 

Một số bác sĩ giải phẫu thích cho bệnh nhân dùng thuốc viên Aspirin hơn. 
Đôi khi bác sĩ kê toa aspirin dạng viên bọc, loại thuốc này được bọc ở bên 
ngoài và ít gây phản ứng với bao tử hơn. Aspirin thường được cho dùng 
trong khoảng ba tuần sau khi giải phẫu. Không cần phải làm xét nghiệm 
máu để theo dõi các mức hóa chất trong máu. Thuốc này nên dùng vào 
cùng một thời điểm mỗi ngày. 

RẤT CAO CAO TRUNG BÌNH 
Lá củ cải đỏ Rau bông cải xanh Măng tây
Rau collard  
greens

Mầm cải Brussels 
(Brussels sprouts)

Đậu đốm đen 
(Black-eyed peas)

Rau cải xoăn Rau diếp Cần tây
Rau Mustard  
greens

Rau xà lách lá  
xanh

Bắp cải trộn kem 
(Coleslaw)

Rau Turnip greens Rau xà lách cuộn tròn Dưa leo còn vỏ
Tảo biển Mùi tây Xà lách Romaine
Rau bi na Bắp cải chua Sauerkraut Mướp tây 

Mì nui làm bằng rau 
bi na

Đậu hạt, xanh

Hành lá Trái mận khô,  
hầm chín
Bí ngô
Rhubarb
Cá thu ngâm  
trong dầu



Lovenox (Enoxaparin Sodium)
Thuốc dạng chích Lovenox là một loại thuốc được kê toa cho những người 
dễ có nguy cơ bị máu đóng cục sau khi giải phẫu thay thế toàn  
bộ khớp. 

Quý vị sẽ nhận được một tập tài liệu hướng dẫn cách dùng Lovenox để 
mang về nhà khi xuất viện và quý vị cũng sẽ được yêu cầu coi đoạn băng 
video trên kênh “Get Well Network” trước khi xuất viện. Y tá sẽ hướng dẫn 
quý vị cách tự chích thuốc và quý vị hoặc người hỗ trợ quý  
vị sẽ thể hiện cách tự chích thuốc như thế nào. 

Cách dùng 

•  Cho dùng thuốc vào cùng một thời điểm mỗi ngày 

•  Làm theo hướng dẫn từng bước về cách tự chích thuốc trong tập 
tài liệu hướng dẫn cách dùng Lovenox của quý vị 

•  Luân phiên dùng nhiều nơi chích thuốc 

Cách Phản Ứng Phụ Thường Gặp 

•  Phản ứng cục bộ ở mức độ nhẹ hoặc tấy rát ở nơi chích thuốc 

•  Da bị đau, bầm tím và đỏ 

Thông Báo cho Bác Sĩ Giải Phẫu của Quý Vị Về 

•  Vết mổ chảy máu nhiều hơn hoặc bắt đầu chảy máu 

•  Bất kỳ dạng ra máu nào khác - ví dụ, như chảy máu cam, trong 
nước tiểu có máu, ho ra máu hoặc ói mửa ra máu 

•  Bỗng nhiên bầm tím mà không phải là do bị đập vào hoặc vì bất kỳ 
lý do rõ ràng nào 

•  Báo cáo tình trạng đau hoặc sưng trong bất kỳ phần nào ở chân, 
bàn chân hoặc hông 

•  Đau ngực hoặc thở dốc

2) Không thay đổi đáng kể về lượng thực phẩm có vitamin K ở mức độ 
"Vừa Phải". Nếu quý vị ăn những thực phẩm này hàng ngày, đừng đột 
ngột ngừng ăn những loại đó. Thay vào đó, thay bằng loại thực phẩm khác 
trong danh sách. 

3) Thận trọng khi ra quyết định về các chất bổ ăn kiêng. Quý vị có thể chọn 
một loại thuốc đa sinh tố dùng hàng ngày (thường có vitamin K), nhưng 
quý vị phải nhớ dùng thuốc đó hàng ngày. Cũng có nhiều loại thuốc bổ 
không có vitamin K và có thể ảnh hưởng tới tình trạng máu đóng cục của 
quý vị. Cho tới chừng nào quý vị còn dùng Coumadin, gợi ý an toàn là nên 
tránh xa các loại chất cô đặc mua không cần toa bác sĩ sau đây, trừ khi bác 
sĩ của quý vị cho phép: 

• Ginkgo 

• Tỏi 

• Co-enzyme Q10 

• St. John’s wort 

• Dầu cá 

Dùng các loại gia vị tỏi hoặc gừng trong thức ăn hoặc uống 1 - 2 ly trà 
xanh hàng ngày sẽ không gây phản ứng tương tác bất lợi với liều thuốc 
Coumadin của quý vị. 

Các loại thực phẩm/đồ uống khác có thể phản ứng tương tác với 
Coumadin: 

•  Rượu bia có thể làm tăng tác dụng của Coumadin. 

•  Nước trái thường xuân và các sản phẩm làm từ trái thường xuân 
có thể phản ứng tương tác với Coumadin nếu dùng nhiều (vài ly 
một ngày). 

•  Chiên bằng nhiều dầu (dầu canola, dầu đậu nành, hoặc dầu ô-liu) 
và/hoặc ăn nhiều các loại thực phẩm chiên bằng các loại dầu này. 
Có thể dùng các loại dầu xào thức ăn với số lượng ít. 

Các Đề Nghị Khác

•  Gọi cho bác sĩ của quý vị nếu quý vị cần thay đổi nhiều chế độ ăn 
uống hiện tại của quý vị do bệnh tật, giảm cân, hoặc vì bất kỳ lý do 
nào. Số lượng Coumadin mà quý vị dùng có thể cần phải được 
điều chỉnh. 

•  Một số loại thuốc mua không cần giấy kê toa có thể làm tăng ảnh 
hưởng của Coumadin (chẳng hạn như Prilosec) và các loại thuốc 
trụ sinh có thể làm giảm mức vitamin K và làm thay đổi công dụng 
của Coumadin. Quý vị nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị để 
biết quý vị có cần phải điều chỉnh lượng dùng vitamin K hoặc liều 
lượng Coumadin của quý vị hay không. 

Các nguồn trợ giúp 

Tham khảo Trang mạng của Viện Y Tế Quốc Gia: www.nih.gov và đánh 
vào “Coumadin and Vitamin K” trong ô tìm kiếm. Chọn kết quả đầu tiên 
có tiêu đề “Coumadin (Warfarin) and Vitamin K.” Nếu quý vị có thêm thắc 
mắc, liên lạc với bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị.

• Chất chiết xuất từ hạt nho 

• Trà xanh 

• Gừng 

• Nhân sâm 

• Sinh tố A, E, và C liều cao
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Quý vị sẽ bị đau một chút sau giải phẫu, tuy nhiên nhóm trị liệu/điều dưỡng 
sẽ cùng giúp giảm mức độ đau của quý vị. Điều quan trọng là quý vị cần 
phải tham gia đầy đủ vào mỗi buổi trị liệu vì việc vận động sớm là rất quan 
trọng để phục hồi sức khỏe tốt. 

Lưu ý: Các thời điểm thích hợp nhất cho khách tới thăm (những người 
khác không phải là người hỗ trợ của quý vị) là vào buổi chiều hoặc buổi tối. 

Người hỗ trợ 

Chúng tôi gợi ý một thành viên gia đình hoặc bạn bè thân thiết nên tham 
gia một số buổi trị liệu với quý vị, để các chuyên gia trị liệu có thể hướng 
dẫn họ cách giúp quý vị ở nhà. Người hỗ trợ của quý vị có thể giúp quý vị 
nhớ những biện pháp đề phòng và học cách giúp quý vị di chuyển và/hoặc 
tập thể dục nếu cần thiết. Nếu người hỗ trợ quý vị không thể tham gia các 
buổi trị liệu theo nhóm, vui lòng cho các chuyên gia trị liệu biết để chúng tôi 
thu xếp các buổi hẹn riêng với quý vị và người hỗ trợ của quý vị. 

Dụng cụ máy móc 

Bệnh viện có phương tiện máy móc cho quý vị sử dụng trong thời gian quý 
vị ở đây. Nếu quý vị có phương tiện máy móc (khung đi bộ, nạng chống, 
gậy chống) mà quý vị mượn của bạn bè hoặc người thân để sử dụng ở 
nhà, vui lòng mang tới bệnh viện để các chuyên gia trị liệu có thể bảo đảm 
dụng cụ đó có kích cỡ phù hợp với quý vị. Vui lòng ghi tên quý vị trên dụng 
cụ máy móc đó. Đừng mua dụng cụ máy móc cho bản thân quý vị. Chúng 
tôi sẽ làm việc với các nhân viên quản lý hồ sơ để giúp quý vị có được 
những gì quý vị cần trước khi xuất viện. 

“Bài tập ở nhà” trước khi giải phẫu 

1. Kiểm tra lại môi trường trong nhà quý vị và lọc ra các vấn đề có thể đáng 
lo ngại: các cầu thang trong nhà/bên ngoài nhà có hoặc không có thanh 
vịn; chiều cao của ghế/bồn vệ sinh; dự định quý vị sẽ sử dụng chiếc xe nào 
để về nhà. 

2. Gói ghém quần áo “thể dục”: quần rộng rãi, quần sọc và áo rộng rãi; 
giày đi thoải mái. 

3. Chuẩn bị dụng cụ “đi mượn” (khung đi bộ, gậy chống, nạng chống), nếu 
thích hợp. 

4. Bắt đầu tập thể dục ngay! Xem trang 13. Mỗi bài tập thể dục lặp lại mười 
lần, ba lần một ngày. 

Quý vị có thêm Thắc Mắc? 

Chúng tôi rất mong sớm được phục vụ quý vị. Nếu quý vị có thêm thắc 
mắc hoặc lo ngại khác, vui lòng đừng ngần ngại gọi Ban Phục Hồi tại Inova 
Fair Oaks Hospital tại số 703.391.4008.

Các Dịch Vụ Phục Hồi Cho Người 
Thay Toàn Bộ Đầu Gối và Hông 
Vật Lý Trị Liệu 

Sau buổi giải phẫu, chuyên gia vật lý trị liệu (PT) sẽ giúp quý vị học cách di 
chuyển (ra khỏi giường hoặc ghế) và đi lại, đồng thời vẫn lưu ý tới các đề 
phòng hậu phẫu đặc biệt sau giải phẫu, theo yêu cầu của bác sĩ giải phẫu. 
Các vấn đề về chuyển sang ngồi trong xe và huấn luyện cách sử dụng cầu 
thang cũng sẽ được đề cập, để bảo đảm quý vị chuyển tiếp về nhà suông 
sẻ. Chuyên gia vật lý trị liệu sẽ hướng dẫn quý vị và người hỗ trợ của 
quý vị trong một chương trình thể dục để giúp quý vị phục hồi sức lực sự 
linh hoạt (phạm vi cử động) của bên chân giải phẫu. Trước khi xuất viện, 
chuyên gia vật lý trị liệu sẽ nói chuyện với quý vị và quản lý hồ sơ của quý 
vị để bảo đảm quý vị có được dụng cụ thích hợp nhất (khung đi bộ, nạng 
chống, gậy chống) cho quý vị. 

Trị Liệu bằng Phương Pháp Vận Động 

Bác sĩ giải phẫu của quý vị có thể yêu cầu một chuyên gia trị liệu bằng 
phương pháp vận động (OT) giúp quý vị học cách mặc quần áo, tắm và 
sử dụng bồn vệ sinh sau khi giải phẫu. Các công việc này được gọi là các 
hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ADL). Mặc dù các y tá và chuyên gia kỹ 
thuật cũng sẽ giúp quý vị, OT sẽ làm việc với quý vị và người hỗ trợ của 
quý vị để giúp quý vị thực hiện các hoạt động này một cách độc lập và an 
toàn sau khi xuất viện. OT có thể gợi ý các máy móc trợ giúp để giúp quý 
vị trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, và sẽ cung cấp nguồn trợ giúp 
để giúp quý vị mua loại máy thích hợp cho quý vị. 

Tiệm quà tặng của Inova Fair Oaks Hospital nằm ở tầng lầu một, có bán 
“Các Bộ Đồ Dùng cho Hông và Đầu Gối” với bốn loại dụng cụ phổ biến 
(dụng cụ trợ giúp với tay, vớ trợ giúp, que đi giày dài và miếng bọt biển dài) 
mà quý vị có thể mua để tiện sử dụng. OT cũng có thể gợi ý các loại chậu 
đặt cạnh giường, ghế nâng cao ở bồn vệ sinh hoặc ghế ngồi trên bồn tắm, 
quý vị có thể đặt mua các vật dụng này qua quản lý hồ sơ của quý vị. 

Đánh giá 

Chúng tôi điều chỉnh chương trình phục hồi cho phù hợp với quý vị và nhu 
cầu cụ thể của quý vị. Buổi trị liệu đầu tiên của quý vị sẽ là vào buổi chiều 
của ngày giải phẫu hoặc buổi sáng hôm sau. Khi đó, PT và OT sẽ hỏi quý 
vị nhiều câu hỏi về mức độ hoạt động thường lệ của quý vị và môi trường 
ở nhà quý vị. Vui lòng chia sẻ các mục tiêu trị liệu của quý vị với chúng tôi 
để chúng tôi có thể cố gắng hết sức mình giúp quý vị đạt được các mục 
tiêu đó!

Trị Liệu Hàng Ngày 

• Vật Lý Trị Liệu:   8 – 11 sáng 

• Trị Liệu bằng Phương Pháp Vận Động:  8 – 11 sáng 

• Lớp Thể Dục Trị Liệu theo Nhóm:  12:30 – 2 chiều 

Vui lòng đề nghị người hỗ trợ của quý vị tham gia buổi trị liệu theo nhóm 
với quý vị.



Các Đề Phòng cho Người Thay 
Toàn Bộ Hông 
Tối thiểu là 6-8 tuần sau khi giải phẫu, vui lòng làm theo các biện pháp đề 
phòng sau đây để tránh thương tích cho phần hông mới. Hỏi bác sĩ của 
quý vị để biết bác sĩ gợi ý các biện pháp đề phòng cụ thể nào cho phần 
hông mới của quý vị. Đồng thời hỏi khi nào quý vị có thể quay trở lại các 
hoạt động bình thường, bao gồm lái xe, cúi gập người, chơi thể thao và đi 
làm trở lại. 

Các biện pháp đề phòng này có thể khác nhau tùy thuộc vào phương thức 
hoặc thủ tục mà bác sĩ giải phẫu của quý vị sử dụng để thay thế hông của 
quý vị và các hướng dẫn cụ thể của bác sĩ đó cho các bài tập thể dục và 
hoạt động sau giải phẫu của quý vị. 

Thông thường quý vị nên: 

• Đặt một chiếc gối giữa chân khi nằm hoặc ngồi 

• Khi đứng, đi lại hoặc ngồi, ngón chân cần hướng thẳng về  
phía trước 

• Khi xoay người để ngồi vào ghế, hãy áp dụng “các bước như  
em bé” 

• Dùng ghế nâng trên bồn vệ sinh nếu được đề nghị 

• Ngồi trên ghế đủ cao và đủ cứng để giữ hông ở cùng mức  
với đầu gối 

Thông thường quý vị không nên: 

• Vắt chéo chân 

• Để chân giải phẫu vắt sang đường thẳng vô hình ở giữa quý vị 

• Xoay người khi với 

• Xoay bàn chân vào trong hoặc ra ngoài 

• Xoay vòng bên chân giải phẫu 

• Cúi gập người để lấy đồ vật trên sàn 

Nếu bác sĩ giải phẫu của quý vị áp dụng phương pháp tiếp cận từ phía 
sau, quý vị có thể được đề nghị không cúi gập người ở vùng hông  
hoặc eo. 

Nếu bác sĩ giải phẫu của quý vị sử dụng phương pháp tiếp cận phía  
trước, quý vị có thể được đề nghị không ngửa người về phía sau ở vùng 
hông hoặc eo và không xoay chân giải phẫu ra phía ngoài. 

Nếu bác sĩ giải phẫu của quý vị sử dụng phương pháp hai bên, quý vị  
có thể được đề nghị không cử động bên chân giải phẫu của quý vị sang 
hai bên.

Các Đề Phòng cho Người Thay 
Toàn Bộ Đầu Gối 
Tối thiểu là 6-8 tuần sau khi giải phẫu, vui lòng làm theo các biện pháp đề 
phòng sau đây để tránh thương tích cho phần hông mới. Hỏi bác sĩ giải 
phẫu của quý vị để biết bác sĩ gợi ý các biện pháp đề phòng cụ thể nào 
cho phần hông mới của quý vị. Đồng thời hỏi khi nào quý vị có thể quay 
trở lại các hoạt động bình thường, bao gồm lái xe, cúi gập người, chơi thể 
thao và đi làm trở lại. 

Các Đề Phòng cho Đầu Gối 

• Giữ đầu gối càng thẳng càng tốt khi ở trên giường hoặc ngồi trên 
ghế. Đừng đặt gối phía dưới đầu gối. Có thể đặt gối hoặc cuộn 
khăn ở dưới mắt cá chân. 

• Đừng xoay đầu gối khi đang đứng hoặc đi lại. 

• Bác sĩ của quý vị có thể yêu cầu cung cấp dụng cụ giữ cố định đầu 
gối cho quý vị. Quý vị cần phải mang dụng cụ này bất kỳ khi nào 
đứng hoặc đi lại. Dụng cụ này có thể được tháo ra khi quý vị nằm 
trên giường hoặc ngồi trên ghế. 

• Bác sĩ của quý vị có thể yêu cầu kê toa CPM cho quý vị. Loại máy 
này thực hiện cử động thụ động liên tục cho đầu gối của quý vị 
trong khi quý vị nằm nghỉ, thường là hai tới ba giờ đồng hồ một. 

• Sau khi xuất viện, tránh những nơi có mặt đất không bằng phẳng 
(cỏ, sỏi) cho tới khi bác sĩ của quý vị đồng ý.
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Các Bài Tập Thể Dục cho Người Thay Khớp

Các bài tập này là để tăng lực cơ và tăng cường phạm vi cử động trong khớp. Thực hiện các bài tập này hai tới ba 
lần một ngày, trừ khi bác sĩ giải phẫu của quý vị có yêu cầu khác.

• Các bài tập thể dục không nên gây kiệt sức hoặc đau dai dẳng.

• Đừng thêm các bài tập mới khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ giải phẫu.

• Thực hiện các bài tập thể dục chậm rãi và nhịp nhàng,  không nín thở.

1.    Bơm Mắt Cá Chân: Cử động bàn 
chân lên xuống ở mắt cá chân để 
kéo căng các cơ bắp đùi và tăng 
cường tuần hoàn máu ở chân. Lặp 
lại tới 100 lần một ngày.

2.   Bài tập cơ bốn đùi (Xiết chặt đầu gối): 
Nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, ép 
phần phía sau đầu gối xuống giường, 
làm căng cơ ở phía trước đùi. Giữ trong 
năm giây. Thả lỏng. Lặp lại tới 100 lần 
một ngày.

3.   Co thắt cơ mông (Xiết chặt mông): 
Xiết chặt mông lại với nhau. Giữ trong 
năm giây. Thả lỏng. Lặp lại tới 100 lần 
một ngày. Cũng có thể thực hiện bài tập 
thể dục này ở tư thế ngồi hoặc đứng.

cơ bốn đầu

cơ mô



Các Bài Tập Thể Dục cho Người Thay Khớp  (tiếp theo)

4.   Kéo trượt gót chân: Nằm ngửa. Nâng 
gót chân của bên chân giải phẫu lên 
hướng về phía hông, gập đầu gối, đồng 
thời giữ đầu gối hướng lên trần nhà. Từ 
từ quay trở lại vị trí ban đầu. Lặp lại 25 
lần.

5.  Cử động chân theo vòng cung ngắn: Nằm ngửa đặt một cuộn khăn hoặc mền cuộn 
tròn ở dưới đầu gối. Để trọng lượng đùi đè lên cuộn khăn hoặc mền đó. Nhấc gót chân 
lên khỏi tấm đệm, duỗi thẳng đầu gối. Đứng nhấc đầu gối ra khỏi cuộn khăn. Giữ thẳng 
chân trong 5 giây, sau đó từ từ hạ thấp bàn chân xuống. Lặp lại 25 lần.

6.   Nâng Thẳng Chân (Chỉ Dành Cho Các Trường 
Hợp Thay Toàn Bộ Đầu Gối): Nằm ngửa bên chân 
không giải phẫu gập lại ở đầu gối. Làm căng đầu 
gối và đùi ở bên giải phẫu và nâng chân lên khỏi 
giường. Giữ trong 3 giây. Khi hạ thấp chân xuống, 
cố gắng giữ thẳng chân, sao cho phần sau đầu gối 
chạm vào giường trước gót chân. Lặp lại 10 lần.

7.   Mở rộng hông: Đưa phần chân giải phẫu 
sang bên, giữ ngón chân hướng lên trên 
và đầu gối thẳng. Sau đó đưa chân trở lại, 
thận trọng không đưa chân lấn sang quá 
đường chính giữa cơ thể. Lặp lại 25 lần. 
Quý vị có thể chuyển sang thực hiện bài 
tập này khi đang đứng.
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Các Bài Tập cho Người Thay Khớp (tiếp theo)

8.   Kéo căng cơ bốn đầu: Ngồi  trên ghế sao cho bàn 
chân hơi chạm sàn. Đặt một cuộn khăn ở dưới chân 
giải phẫu. Để đầu gối thả lỏng, sau đó gập lại tối đa về 
phía sau hướng về chiếc ghế. Giữ trong 5 giây, sau đó 
thả lỏng. Lặp lại trong cả ngày.

9.   Kéo căng gân khoeo: Ngồi trong ghế, đặt 
gót chân của bên chân giải phẫu lên một 
chiếc ghế hoặc ghế đẩu khác cao ngang 
bằng. Thả lỏng đầu gối tối đa và để trọng 
lực kéo thẳng đầu gối ra. Tiếp tục giữ ở tư 
thế này cho tới khi mệt mới thôi. Khi có thể 
làm động tác này dễ dàng, quý vị có thể 
cúi người về phía trước từ phần hông để 
tăng cường co giãn (chỉ dành cho các bệnh 
nhân thay đầu gối). Lặp lại cả ngày nếu có 
thể làm được. 

10.  Knee Flexion (Đứng): Đứng tựa vào kệ 
tủ hoặc khung đi bộ. Gập đầu gối bên giải 
phẫu như trong hình. Lặp lại 25 lần.

ngón chân hướng 
thẳng lên



Chuẩn Bị Xuất Viện 
Nhóm quản lý hồ sơ giúp các bệnh nhân và gia đình của họ chuẩn bị xuất 
viện. Điều quan trọng là cần lập kế hoạch xuất viện trước khi nhập viện. 
Việc này sẽ tạo cơ hội để bệnh nhân và gia đình ra quyết định sớm, giúp 
chuyển tiếp chia sẻ từ bệnh viện sang cấp độ chăm sóc chữa trị tiếp theo. 

Các nhân viên quản lý hồ sơ luôn sẵn lòng hỗ trợ giúp đỡ. Họ sẽ thu xếp 
các dịch vụ mà quý vị cần, dựa trên các đề xuất của bác sĩ và chuyên gia 
vật lý trị liệu của quý vị. Với sự giúp đỡ của họ, quý vị có thể lựa chọn các 
nhà cung cấp phương tiện dụng cụ, các cơ quan chăm sóc sức khỏe tại 
gia và các cơ sở phục hồi và làm việc với hãng bảo hiểm của quý vị để bảo 
đảm các dịch vụ này được bao trả. 

Nhân viên quản lý hồ sơ của quý vị hiểu rằng lý do nằm viện nào cũng có 
thể gây căng thẳng. Trước khi quý vị nhập viện, họ đề nghị quý vị bắt đầu 
giải quyết công việc có thể khiến quý vị căng thẳng hơn sau khi xuất viện. 
Không ai được về nhà một mình. Chọn một người hỗ trợ có thể ở lại với 
quý vị và giúp đỡ quý vị. Xác định các nguồn trợ giúp khác, gia đình, bạn 
bè, hàng xóm láng giềng hoặc những người ở nhà thờ, giáo đường, hoặc 
các nhóm khác. 

Lập danh sách những thứ quý vị sẽ cần và, khi có người hỏi họ có thể làm 
gì để giúp quý vị, hãy nói với họ điền tên của họ vào trong danh sách. Danh 
sách của quý vị có thể bao gồm đi chợ mua đồ ăn, giặt quần áo, dọn dẹp 
nhà cửa, trông nom thú nuôi, hoặc đưa đón tới các buổi hẹn khám với bác 
sĩ hoặc các buổi hẹn vật lý trị liệu. 

Quý vị sẽ nằm viện từ một tới ba đêm. Phần lớn các bệnh nhân của chúng 
tôi chuyển thẳng về nhà từ bệnh viện sang vật lý trị liệu dành cho bệnh 
nhân ngoại trú hoặc vật lý trị liệu tại gia. 

Có bốn lựa chọn xuất viện. Lựa chọn nào phù hợp với quý vị sẽ tùy thuộc 
vào bảo hiểm của quý vị, sự hỗ trợ của quý vị ở nhà, các đề xuất của 
chuyên gia vật lý trị liệu và bác sĩ của quý vị. 

Lựa Chọn Xuất Viện # 1 

Về nhà cùng với người hỗ trợ của quý vị và phương tiện máy móc cần 
thiết, và làm vật lý trị liệu ở nơi khác không phải là nhà quý vị. Mặt sau của 
mục này có danh sách các Trung Tâm Vật Lý Trị Liệu của Inova. Gọi trước 
buổi giải phẫu của quý vị để sắp xếp buổi hẹn đầu tiên, để quý vị có thể bắt 
đầu ngay.  

Lựa Chọn Xuất Viện # 2 

Về nhà cùng với người hỗ trợ của quý vị và phương tiện máy móc cần 
thiết, và có chuyên gia vật lý trị liệu và/hoặc y tá tới gặp quý vị ở nhà. Quản 
lý hồ sơ của quý vị có thể giúp quý vị lựa chọn các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tại gia, tùy thuộc vào quyền lợi bảo hiểm của quý vị.

Lựa Chọn Xuất Viện # 3 

Tiếp tục ở trong một cơ sở phục hồi trong vài ngày tới hai tuần, để làm  
vật lý trị liệu và chăm sóc điều dưỡng. Các cơ sở này gọi là các cơ sở 
điều dưỡng có tay nghề (SNF) và được sử dụng cho các trường hợp 
phục hồi trong thời gian ngắn. Nếu quý vị cảm thấy quý vị cần tới một  
SNF sau khi xuất viện, chúng tôi đề nghị quý vị chọn ít nhất ba nơi, tới  
gặp họ và điền đơn xin. Khi quý vị tới , hãy hỏi về chương trình vật lý trị 
liệu của họ. Nhóm quản lý hồ sơ có thể cung cấp danh sách các cơ sở 
điều dưỡng có tay nghề.

Lựa Chọn Xuất Viện # 4 

Tiếp tục ở lại một cơ sở phục hồi cấp tính đê thực hiện tối thiểu ba giờ 
đồng hồ vật lý trị liệu hàng ngày. Quản lý hồ sơ của quý vị sẽ thảo luận về 
các cơ sở có sẵn cho quý vị nếu quý vị cần lựa chọn này. 

Dụng cụ máy móc 

Quý vị có thể cần các phương tiện máy móc sau đây: 

•  Khung đi bộ có bánh xe cỡ 5 inch ở phía trước 

•  Ghế tiểu tiện đặt bên cạnh giường loại 3 trong 1 

•  Nạng chống/gậy chống 

•  Dụng cụ với đồ vật có cán dài, gậy giúp đi giầy, bọt biển và vớ trợ 
giúp (Bộ Đồ Dùng Cho Hông và Đầu Gối) 

•  Ghế dài trong bồn tắm hoặc ghế trong phòng tắm vòi sen có lưng 
tựa 

•  Ghế cao trên bồn vệ sinh 

Các vật dụng này có thể mua từ một trong các tiệm bán lẻ ghi ở mặt sau 
của mục này hoặc từ catalô Enrichments có sẵn trong lớp. Quý vị có thể 
mua bộ đồ dùng cho Hông và Đầu Gối tại Tiệm Quà Tặng Inova Fair Oaks 
Hospital, nằm ở ngay tầng lầu một.
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Các hãng bán lẻ phương tiện máy móc y tế 

Sau đây là những nơi bán hoặc cho thuê máy móc y tế. Vui lòng nhớ rằng, 
nếu được bác sĩ giải phẫu của quý vị đồng ý, đa số các phương tiện máy 
móc đều được bảo hiểm bao trả và nhân viên quản lý hồ sơ có thể đặt mua 
phương tiện máy móc đó cho quý vị trong thời gian quý vị nằm viện.

CVS at Greenbriar Shopping Center  
13031 Lee Jackson Highway  
Fairfax, Virginia  
703.378.7550 

Vienna Rexall  
150 Maple Avenue, West  
Vienna, Virginia  
703.938.7111 

Brooke Rental  
321 Mill Street, NE  
Vienna, Virginia  
703.938.4807 

Apria Health Care (trước đây là Home Health Equipment Company)  
5705-D General Washington Drive  
Alexandria, Virginia  
703.642.3141 

Direct Supply  
800.634.7328 

American Medical Services  
794 Center Street  
Herndon, Virginia  
703.471.0801 

Fairfax Rehab, Inc.  
10301 Democracy Lane  
Fairfax, Virginia  
703.273.9191

Richards Home Medical  
Oakton, Virginia  
703.530.7030 

Roberts Home Medical  
703.385.8018 

Các nguồn cung cấp phương tiện dụng cụ cho nhà 
tắm và phương tiện trợ giúp mặc quần áo: 

Sammons/Preston  
Catalog - 800.323.5547 

North Coast Medical 
Catalog - 800.235.7054 

Lowes Hardware: bồn vệ sinh cao, ghế cho bồn tắm và phòng tắm vòi sen, 
thanh vịn

Home Depot: bồn vệ sinh cao, ghế ngồi trong phòng tắm vòi sen,  
thanh vịn

Sears: Home Medical Catalog: bồn vệ sinh cao, ghế cho bồn tắm và phòng 
tắm vòn sen 

WalMart: bồn vệ sinh cao, ghế cho phòng tắm vòn sen



Các Trung Tâm Vật Lý Trị Liệu của Inova

Các Trung Tâm Vật Lý Trị Liệu Inova nằm ở nhiều địa điểm thuận tiện trên 
toàn miền Bắc Virginia.

Ashburn 
20905 Professional Plaza, Suite 110 
Ashburn, VA 20147 
703.726.1616

Centreville 
6201 Centreville Road, Suite 500 
Centreville, VA 20121 
703.263.2095

Dulles South 
24801 Pinebrook Road, Suite 200 
Chantilly, VA 20152 
703.722.2525

Fair Oaks 
Inova Fair Oaks Hospital Campus 
3620 Joseph Siewick Drive, Suite 106 
Fairfax, VA 22033 
703.391.2450

Franconia - Springfield 
Inova HealthPlex 
6355 Walker Lane, Suite 404 
Alexandria, VA 22310 
703.797.6900

Mount Vernon 
8101 Hinson Farm Road, Suite 401 
Alexandria, VA 22306 
703.664.7660

Springfield 
8348 Traford Lane, Suite 100  
Springfield, VA 22152 
703.569.7335

Tysons - Vienna 
8320 Old Courthouse Road, Suite 410 
Vienna, VA 22182 
703.734.2889

Woodbridge 
14605 Potomac Branch Drive, Suite 200 
Woodbridge, VA 22191 
703.580.5160

Một số địa điểm có các chuyên gia trị liệu nói tiếng Tây Ban Nha.  
Vui lòng hỏi về tình trạng có sẵn khi quý vị lấy hẹn.
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Khớp mới của quý vị 

Bác sĩ giải phẫu sẽ đề nghị quý vị tiếp tục có các buổi khám theo dõi tiếp 
đều đặn trong vài năm tới. Điều này là quan trọng để có thể phát hiện 
sớm bất kỳ vấn đề nào. 

Nếu quý vị có khớp gối hoặc hông được gắn xi măng cố định, bác sĩ giải 
phẫu của quý vị cần đánh giá độ kết dính của xi măng. Qua thời gian và 
tình trạng căng thẳng, xi măng có thể bị nứt. Quý vị có thể không biết vì 
tình trạng này diễn ra từ từ. Nhìn thấy vết nứt trong lớp xi măng không có 
nghĩa là quý vị cần phải làm giải phẫu khác, nhưng có nghĩa là quý vị cần 
theo dõi mọi việc chặt chẽ hơn. 

Tại sao? Có hai lý do: Hông hoặc đầu gối của quý vị có thể bị rời ra và do 
đó có thể gây đau. Đôi khi phần xi măng bị nứt có thể khiến xương mỏng 
đi và lỏng lẻo. Bác sĩ giải phẫu càng biết vấn đề này sớm thì quý vị càng 
có cơ hội tránh được các vấn đề nghiêm trọng hơn. 

Lý do thứ hai cần theo dõi tiếp là lớp lót bên trong khớp mới  có thể bị mòn 
đi. Các mẩu nhỏ bị mòn đi cũng có thể khiến xương mỏng đi và lớp màng 
này rời ra. Kịp thời thay lớp lót đã mòn có thể giúp tránh để vấn đề này trầm 
trọng hơn. 

Kết quả chụp quang tuyến X tại các buổi khám theo dõi tiếp của quý vị có 
thể phát hiện ra các vấn đề này. Phim quang tuyến X mới của quý vị phải 
được so sánh với tấm phim trước đó để đi đến những kết luận này. 

Đa số các bệnh nhân đều có kết quả rất tốt. Tuy nhiên, bác sĩ giải phẫu 
chỉnh hình của quý vị muốn gặp quý vị và muốn tiếp tục tư vấn và cung cấp 
dịch vụ chăm sóc khác. Nếu quý vị không biết là đã bao lâu hoặc khi nào 
cần sắp xếp buổi tới gặp bác sĩ tiếp theo, vui lòng gọi bác sĩ giải phẫu của 
quý vị.
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Ghi chú
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