
 

 

  در غَرت اتتالی هفػل زاًَ از ًطستي طَالًی تر

 .رٍی پاّایتاى خَدداری کٌیذ

  ِدر غَرت هطكل در الگَی خَاب حتواً ت

 پرستارٍپسضك هؼالج  اطالع دّیذ

  گاّی ًیاز است هایغ جوغ ضذُ زیر هفػل تَسط

سرًگ کطیذُ ضَدتِ تَغیِ ّای پسضك  پسضك تا

 ٍ پرستار در حیي ٍ تؼذ از اًجام تَجِ ًواییذ.

هفػل گاّی آتل ٍ ٍسایل کوك حرکتی تستِ تِ هحل 

لطفا تِ تَغیِ ّای پسضك ٍ ضَد.هثتال تجَیس هی

پرستار در خػَظ ًحَُ استفادُ ٍ هراقثت تَجِ 

  ًواییذ.

تسیار ؾرٍری است  ی هٌظن تِ پسضكهراجؼِ

درهاى خَد را کاهل ًواییذ ٍ تِ هحؽ تْثَد 

 ػالئن درهاى را رّا ًكٌیذ

  در غَرت پیطرفت تیواری ٍ درهاى ًطذى تیواری

تاضذ کِ تا ًیاز تِ جراحی ٍ تؼَیؽ هفػل هی

 .گیردغالحذیذ پسضك غَرت هی

 

:تَغیِ ّا    

  هْوتریي هَرد در ایي تیواری هػرف تِ هَقغ ٍ هٌظن

 است.دارٍّای تجَیس ضذُ 

 ًِترقراری خَد تؼادل تیي استراحت ٍ فؼالیتْای رٍزا 

ٍ یا تِ  دُ)تیص از اًذازُ تِ هفػل هثتال فطار ًیاٍرکٌیذ 

  كٌیذ(.ًاستفادُ هفػل هثتال را کاهالً تی ،ػلت درد

 دادُ حتی االهكاى کارّای ضخػی را خَدتاى اًجام ٍ 

 .وك تگیریذتؼؿی هَارد از اطرافیاى ک درفقط 

 ّای تَغیِ ضذُ را هٌظن ٍ تا حَغلِ اًجام دّیذًرهص. 

 ثیص از اًذازُ یٍزًتاى را در حذ ًرهال ًگِ داریذ ٍ از چاق

 .گرددجلَگیری کٌیذ چَى تاػث فطار تِ هفاغل هی

  اطالع  پرستار تِدرد ضذیذ ٍ غیرقاتل تحول در غَرت

  دّیذ.

  فیسیَتراپی ٍ گرم ًگِ داضتي یا سرد کردى ًاحیِ هثتال

 .اًجام دّیذ ط تا تجَیس پسضكرا فق

 

 آرتریت رٍهاتَئیذ چیست؟  

هلتْة ضذى هفاغل کِ در طَالًی هذت تاػث تخریة 

 .ضَدغؿرٍف هفػل ضوا هی

 ػالئن ٍ ًطاًِ ّا

 در اتتذای ضرٍع تیواری 

 دلیلکاّص ٍزى تی تة 

 خستگی ٍ درد ػؿالت تذى 

 خطكی هفاغل تِ خػَظ غثح ّا 

ضًَذ کِ تؼذی پذیذار هین ئدرغَرت درهاى ًطذى ػال

 ضاهل

  ی ًاحیِ ىضذ گرم ٍ دردًاکٍرم کردى هفاغل درگیر

ّایی کِ تِ آى اًقثاؼ ٍ گرفتگی هذاٍم ػؿلِ، هثتال 

ٍ ػؿالت تِ هرٍر زهاى  آهذُاًذ پیص هفػل ٍغل ضذُ

 .ضذُ .تحلیل هیرًٍذکَچك 

تا داضتي ّرکذام از ػالئن تاال ترای تطخیع قطؼی تِ 

.کٌیذپسضك هراجؼِ   
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رٍهاتیسن هفػلی درهاى ػَارؼ ٍ  درهاىّذف جْارم   

هطكالت ّوراُ تیواری است پسضك هؼالج سؼی هیكٌذ 

ػَارؼ تیواری هاًٌذ هطكالت ریِ، قلة، ػرٍق خًَی، کن 

 خًَی ٍ هطكالت دیگر را درهاى کٌذ

آًجا کِ   تا  تایذ  رٍهاتیسن هفػلی  تِ  تیوار هثتال

هوكي است ٍزى خَد را کاّص دّذ، سیگار ًكطذ 

 فطار خَى خَد را کٌترل کٌذٍ 

 

 

 درهاى  

 کن هفػلی رٍهاتیسن درهاى  اٍلیي ٍ هْوتریي ّذف

 هفاغل تخریة کاّص آى تذًثال ٍ تیواری فؼالیت کردى

 هیطَد پیگیری زیر اقذاهات اًجام تا ّذف ایي .است

 دارٍّایی کِ هسیر تیواری را تا حذٍدی تغییر هیذٌّذ

رٍهاتیسن هفػلی کاّص درد ٍ  دٍهیي ّذف درهاى

.ضاهل هػرف دارٍّای هحذٍدیت حرکت هفػل است

 ؾذالتْاب

رٍهاتیسن هفػلی کاّص ًاتَاًی ّایی  ّذف سَم درهاى

کِ تِ ػلت درد، آسیة هفػل یا تغییر ضكل اًذام ایجاد 

تا تغییر در ٍسایل ٍ اتسارّایی کِ در طَل رٍز )هیطَد

 هاًٌذ ضٌا ٍرزش/  ػول جراحی/ استفادُ هیطًَذ
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