
 

  
 هزاقثتْای پَستی

پَست را تحزیک کٌذ ٍ تاعث قالة گسی هوکي است 

 ضکٌٌذگی آى گزدد

ایي کار هوکي .سعی ًکٌیذ پَست سیز گر را تکطیذ

است سثة ضکٌٌذگی پَست ٍ ایداد سخن پستی 

تزای .خارش تا َّای سزد سطَار تسکیي هی یاتذ.ضَد

خْت .خاراًذى پَست اضیا تیش را در سیز آى فزٍ ًکٌیذ

ًِ دار گر را خلَگیزی اس تزٍس سخن لثِ ّای تیش ٍ دًذا

 .تا پارزِ ای تویش تپَضاًیذ

گر را خطک ًگِ داریذ اها آى را تا پالستیک یا هطوع 

سیزا سثة هزؼَب ضذى پَست ٍگر ٍ ًزهی .ًپَضاًیذ

 آى هی ضَد تٌْا در هعزض خزیاى َّا قزار دّیذ

 

تزای هطاّذُ سخن یا هٌؽقِ فطار ٍ تزؼزف ًوَدى آى 

پشضک هوکي است گر را اسٍسػ تزیذُ یا دریسِ 

ایداد کٌذ اگز سیز دریسِ هَخَددرگر سخن یا تخیِ 

 تَد تعَیط پاًسواى رٍساًِ ای آى ظزٍری است

رضح ززکی کِ تعذاس گر گیزی تَّای ًاهؽثَع گر ٍت

تاعث تغییز رًگ گر ضَد اس عالئن عفًَت است تِ 

تَّای اؼزاف گر رًگی ضذى آى ًقاغ گزم هٌاؼق 

فطارتغییزات رًگ ٍ درخِ حزارت پَست تَخِ ٍ آًْا 

 را تِ پشضک گشارش کٌیذ

اگز دریسِ رٍی گر تا پاًسواى فطاری تستِ ضذُ اس 

 تاسکزدى آى خذا خَدداری ًوائیذ سیزا هَخة تَرم

تافت سیز آى ٍ ایداد سخوذر پَست اؼزاف لثِ ّای آى 

هی گزدد هٌاؼقی اس ععَکِ در داخل گر قزار ًگزفتِ 

است را ضستِ ٍ خطک ًواییذتِ گًَِ ای کِ گر خیس 

تالش .ضکستِ ضذى گر راتِ پشضک اؼالع دّیذ .ًطَد

 ًکٌیذ کِ آى را خَدتاى ثاتت کٌیذ

 

 رصین غذایی

اس آًدا کِ تزهین استخَاى ًیاس تِ کلسین دارد لذا غذاّای 

 حاٍی کلسین هثل لثٌیات را ّزگش فزاهَش ًکٌیذ

سیادُ رٍی در هصزف لثٌیات تِ ٍیشُ ضیز هَخة تطکیل 

 .سٌگ کلیِ هی ضَد

فزاٍاى تٌَضیذ تادزار سٌگ کلیِ ًطذُ ٍ دفع هایعات 

 .راحتی داضتِ تاضیذ

خْت خلَگیزی اس اخاتت هشاج سخت ٍ یثَست سثشی ٍ 

 .هیَُ خات هصزف کٌیذ

 عالئن ّطذار

درصَرت تزٍس ّزیک اس عالئن سیز در ععَگر گزفتِ 

ضذُ ّززِ سزیعتز تِ پشضک خَد ٍیا ًشدیکتزیي 

 .درهاًگاُ هزاخعِ ًواییذ

تا اقذاهات گفتِ ضذُ کاّص ًیافت ٍ تزؼزف  تَرم اگز

 ًطذ
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 (ره)مركس آموزشي درماني امام خميني 

  
رژیم  ،مزاقبتهاي پوستي

 غذایی،

کاهش توانائی در حزکت 

 دادن انگشتان

 

 

 

 ارتوپذيبخش 

 
 

 

 

 تاسکزدى گر

التیام ضکستگی هوکي است تِ زٌذ ّفتِ تا زٌذ هاُ 

سیزا تطکیل تافت استخَاًی خذیذ .سهاى ًیاس داضتِ تاضذ

 .ٍ سفت ٍ هتزاکن ضذى آى ًیاس تِ سهاى سیادی دارد

هخصَظ گر ًیش تَرم قاتل  گر تا استفادُ اس ٍسیلِ

تَخْی در ععَتاقی هی هاًذ کِ تاتلٌذ ًگِ داضتي ععَ 

 تا سهاى تزگطت قذرت ًزهال ععالًی تزؼزف هی ضَد

ععَ گر گزفتِ ضذُ ًوی تَاًذ تالفاصلِ تعذ اس تاس 

کزدى گر فطارّای ًزهال را تحکل کٌذ ٍ تایذ تِ 

 تذریح تِ فعالیتْای ًزهال تزگزدد

ذ تَدُ تِ علت عذم ااستفادُ اس آى قسوتی کِ داخل گ

ظعیف ٍ سفت است ٍ هعوَال خطک ٍ پَستِ پَستِ 

ضذُ است لذا تایذ تِ آراهی ضستطَ ٍ تَسیلِ لَسیَى 

 ّای ززب کٌٌذُ ًزم ضَد

 اس ساییذى ٍ خزاضیذى پَضت اکیذا خَدداری کٌیذ

تَخِ داضِ تاضیذ کِ تِ تذریح تِ فعالیت ّای ؼثیعی 

 .ّویطگی تزگزدیذ

 سیاُ ضذى اًگطتاى

 کاّص تَاًائی در حزکت دادى اًگطتاى

ٍخَد حسْای غیز ؼثیعی کاّص حس رًگ پزیذگی 

 ٍ سزدی ععَ

 درد هذاٍهی کِ تا هطکي کاّص ًوی یاتذ

درد در ٌّگاهی کِ اًگطتاى را تِ کوک دست سالن 

 خَد ٍ یا فزد دیگز عوذا تِ ؼزف پطت خن هی کٌیذ

درد ضذیذ ٍ تزٍس احساس حالت سفتی در تاالی 

 تزخستگی ّای اتسخاًی 

احساسا حالت داغی در ًاحیِ سیز گر کِ هی تَاًذ 

 حاکی اس التْاب تافت سیزگر تاضذ

 ضل ضذى گر کِ تِ دیٌال تحلیل ععالت سیز گر تاضذ

ضذى ( هایل تِ سفیذ)احساس سزدی ٍ رًگپزیذگی 

 پَست
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