
 دس ٍ. است اسىلتی غیش ٍ اسىلتی تیواسیْای اص تسیاسی ضایغ ػالهت ، ووش ًاحیِ دس ًاساحتی ٍ دسد احساس

 اختالل یه ووش حاد دسد تا تیواساى اغلة. گیشد هی تش دس سا جوؼیت اص% 00 تا گاُ ٍ داسد تاالیی ضیَع جاهؼِ

 اسصیاتی ٍلی. ًذاسد خاصی دسهاى تِ ًیاص ٍ یاتذ هی تْثَد خَدتخَد ّفتِ 1-4 عی وِ داسًذ اسىلتی ػضالًی

 اّویت. ضَد اًجام تایذ داسًذ، پضضىی فَسی الذام تِ ًیاص یا تَدُ اّویت حائض وِ هَاسدی یافتي تشای پضضىی

 . است تَجِ هَسد جْت چٌذ اص دسد ووش

  تاال ساالًِ اجتواػی ّضیٌِ -

 . تاضٌذ هی سال 45 اص ووتش تیواساى دس ًاتَاًی ػلت ضایؼتشیي ووش تِ هشتَط ػالین -

 . ضًَذ هی ووش آسیة دچاس سال ّش تالغ واسگشاى اص% 50 -

 .ّستٌذ هضهي ًاتَاًی دچاس پطت دسد ػلت تِ جوؼیت اص% 1 تمشیثا ٍ -

  

 تَسظ وِ است ضىلی ای استَاًِ ای هْشُ اجسام ضاهل ، فمشات ستَى جلَیی لسوت فمشات ستَى آًاتَهی

 لشاس ثاتت تغَس ّن وٌاس دس ػمة ٍ جلَ اص عَلی ستاعْای تَسظ ٍ ضًَذ هی جذا ّن اص ای هْشُ تیي دیسىْای

 غضشٍفی حلمِ تَسظ وِ ّستٌذ هشوضی طالتیٌی ّستِ یه اص هتطىل ، ای هْشُ تیي دیسىْای. گیشًذ هی

 دس دیسىْا دٌّذ هی تطىیل سا فمشات ستَى عَل 4/1 وال ای هْشُ تیي دیثسىْای. ضَد هی احاعِ سفتی

 آساى حشوت ٍ ّستٌذ االستیه دیسىْا. ّستٌذ تضسگتش داسًذ، تیطتشی حشوت وِ ووش ٍ گشدى ًاحیِ

 واّص دیسه االستیه خاصیت سي افضایص تا وٌٌذ هی پزیش اهىاى یىذیگش سٍی تش سا استخَاًی ّای هْشُ

 . یاتذ هی

 

 ػثَس ًخاع ، لَس ایي داخل اص ٍ. است صائذُ ّفت ٍ ای هْشُ لَسْای ضاهل ، فمشات ستَى ػمة لسوت

 ٍ ًخاػی هجشای دس هَجَد اػصاب ٍ ًخاػی عٌاب اص حفاظت ، فمشات ستَى ػمة لسوت ػول. وٌذ هی

 تِ ٍ ضذُ خاسج هْشُ تیي اص ػصثی ّای سضتِ. ستاعْاست ٍ ػضالت اتصاالت تَسیلِ فمشات ستَى تثثیت

 . وٌٌذ هی دّی ػصة خَد هشتَعِ هٌاعك

 دسد ووش ػلل

 ووش ضذى سي تِ سي تاضذ، هی هْشُ ضىستگی یا ٍ ضذى سي تِ سي صَست تِ تَاًذ هی ووش تِ ضشتِ: ضشتِ

( تصادفات دس هثال) ووش ػضالت ًاگْاًی وطیذگی یا صهیي تِ افتادى ، سٌگیي جسن وشدى تلٌذ اص ًاضی

 ، ضذیذ استخَاى پَوی تیواسیْای دس ّا هْشُ ضىستگی. تاضذ هی ووش تِ هحذٍد دسد ایٌجا دس وِ تاضذ



 یا ٍ خفیف ّای ضشتِ تا پاساتیشٍئیذ پشواسی ٍ تیشٍئیذ پشواسی ٍ وَستًَْا هصشف ، هتاستاتیه سشعاًْای

 .دّذ سخ است هوىي ّن ضشتِ تذٍى حتی

 .ضَد هی هطخص وٌٌذ، هی پیذا اًتطاس پا تِ وِ ووش دسد تا هؼوَال: ووشی دیسه

 حشوتی هحذٍدیت ٍ سفتی تا ٍ یاتذ هی افضایص حشوت تا وِ داسًذ دسدی غالثا تیواساى: فمشات ستَى آستشٍص

 .است ّوشاُ

 ٍ ضَد هی تذتش استشاحت تا وِ دسدی ووش. ّستٌذ سال 40 صیش هشداى غالثا تیواساى: آًىیلَصاى اسپًَذیلیت

 .است تیواساى ایي هطخصِ یاتذ هی تسىیي فؼالیت تا

 .است ًخاػی واًال تٌگی اص حاوی اغلة ّست، ّوشاُ وارب تالٌگص وِ ووشدسدی: ًخاػی هجشای تٌگی

...(  ٍ سل هاالسیا، هثل ػفًَتْایی) ػفًَت ،( هتاستاتیه یا اٍلیِ) تَهَسّا لثیل اص: ّا هْشُ تخشیثی تیواسیْای

 .وٌٌذ دسگیش سا ّا هْشُ تَاًٌذ هی استخَاى پَوی ٍ

 تاػث تَاًٌذ هی اٍلات تؼضی تٌاسلی دستگاُ ٍ سٍدُ ٍ هؼذُ تیواسیْای: احطایی تیواسیْای اص اسجاػی دسد

 .ضًَذ دسد ووش

 ، افسشدگی دچاس است هوىي ،( هاُ 3 اص تیطتش) هضهي دسد ووش تِ هثتال تیواساى اص تسیاسی: سٍاًی تیواسیْای

 جٌسی ٍ فیضیىی استفادُ سَء جولِ اص وَدوی سٍحی ّای ضشتِ. تاضٌذ سٍاًی ًاخَضی ٍ اضغشاب اختالل

 .ضَد هضهي دسد ووش تاػث تَاًذ هی

 

 ًاهٌاسة ّای ٍضؼیت تِ هشتَط آًْا دسد ، ووش هضهي دسد تِ هثتال تیواساى اص تسیاسی دس: ووش ٍضؼیتی دسد

 تمَیت ٍسصضْای ایٌْا دس. ضَد هی تشعشف استشاحت تا دسدضاى وِ. تاضذ هی وشدى واس ٍ ایستادى ، ًطستي

 .تاضذ هی هَثش ضىن ٍ ووش ػضالت وٌٌذُ

 تِ فَسی ًیاص وِ فمشات ستَى دسد جذی ػلل تایذ دسد ووش تشٍص ٌّگام دس دسد ووش ّوشاُ خغش ػالئن

...  ٍ فمشات ستَى ضذیذ ضشتات ٍ سشعاى ، ػفًَت ، آًْا جولِ اص وِ ضًَذ تشسسی داسًذ، پضضه دخالت

 : اص ػثاستٌذ دسد ووش جذی ای صهیٌِ ػلل تشای خغش ػَاهل. است

  سال 50 تاالی سي -

  تذى دیگش جای دس جذی ًاخَضیْای سایش یا سشعاى ٍجَد -

  استشاحت تا دسد تْثَد ػذم یا ضثاًِ دسد ووش ٍجَد ػذم -



  هاُ یه اص تیص هذت تِ دسد -

  ػصثی ّای سیطِ سٍی فطاس اص ًاضی جٌسی ًاتَاًی یا هثاًِ یا سٍدُ اختیاسی تی -

  ػلت تذٍى تة -

  پا اص لسوتی وشختی یا ضؼف -

  پاّا تِ دسد اًتطاس تا دسد ووش -

 . ضَد هی تشعشف ًطستي تا ٍ یاتذ هی افضایص ایستادى تا وِ دسدی ووش -

 3 اص ووتش) حاد دسد ووش اٍلیِ اسصیاتی جْت ػىس ٍ آصهایطگاّی ّای تست دسد ووش ػلت تطخیص سٍضْای

 تاضٌذ، داضتِ ٍجَد ای صهیٌِ جذی تیواسی خغش فاوتَسّای اگش. ضَد هی الصم ًذستا جذی ػالین تذٍى ٍ( هاُ

 . ضَد هی الصم ، دیگش ّوشاُ ػالین اساس تش پاساولیٌیىی آصهایطات

 .ضَد هی اًجام ػفًَت یا تذخیوی تِ هطىَن هَاسد دس ادساس ٍ خَى آصهایص

 (سادیَگشافی) سادُ ػىس

 MRI ػىسثشداسی

 هیلَگشافی - اسىي تی سی

 .گیشد هی اًجام هحیغی ػصثی سیستن تشسسی تشای NCV ,( EMG) الىتشٍهیَگشافی

 ّوشاُ وِ هَاسد% 05 دس واهل تْثَد( است وطیذُ عَل هاُ 3 اص ووتش وِ دسدی) حاد دسد ووش دس دسهاى

 حشوت تا وِ دسدی یؼٌی ّستٌذ هىاًیىی ػالین داسای تیواساى ایي اوثشا. ضَد هی دیذُ ًیست، پا ساق دسد

 آى اساس تش دسهاى ، دسد ووش ای صهیٌِ ػلت ٍجَد صَست دس. ضَد هی تشعشف استشاحت تا ٍ ضَد هی تطذیذ

 دسد ووش تسىیٌی دسهاًْای ولیذی اصَل. ضَد هی اًجام تسىیٌی دسهاى ایٌصَست غیش دس. گیشد هی اًجام

 داسٍّای) ّا هسىي ضَد، هی استفادُ حاد ووشدسد دسهاى دس وِ داسٍّایی. تاضذ هی تیواس آهَصش ٍ ّا هسىي

NSAID )، ًیاص سٍص2 اص تیص استشاحت. تاضٌذ هی هخذس داسٍّای ٍ ػضالًی ّای وٌٌذُ ضل ، استاهیٌَفي 

 . است هفیذ الذاهی ، سثه فیضیىی فؼالیتْای صٍدسس سشگیشی اص ٍ تاضذ ًوی

  استشاحت-

  تیواس آهَصش-

  داسٍیی دسهاى-



  فیضیَتشاپی-

  دسهاًی آب-

 ووش اص هحافظت سٍضْای

 .ًىٌیذ تلٌذ سٌگیي اضیا

 ووش اص تا ًواییذ استفادُ پاّا ساق اص اضیا وشدى تلٌذ ٌّگام

 .ًواییذ استفادُ داس دستِ صٌذلی اص استشاحت جْت

 دادى لشاس ستَى ٍ تاصٍاى اص استفادُ تا سپس ٍ تخَسیذ غلت سوت یه تِ اتتذا تستش اص تشخاستي ٌّگام تِ

 .تشخیضیذ آًْا


