
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اًجبم دّیذ.

!!!دست ّبی خَد را گزم ًگِ داریذ  

ا خطک هی کٌذ.یؼٌی  ر ًطستي در اتبق سزد دستبًتبى

اًؼطبف را اس سزپٌجِ ی ضوب هی گیزدٍ ًوی تَاًیذ ثِ 

دهبی اتبق را تٌظین بر کٌیذ.اگزًوی تَاًیذ کراحتی 

کٌیذ.دستکص ثذٍى اًگطت ثپَضیذ.درست است کِ در اثتذا 

ٍ ضبیذ ثزای دیگزاى سیبدی ػجیت ثِ  کوی سخت است

ًظز ثزسذیب ّوکبراًتبى کوی سز ثِ سزتبى ثگذارًذ.اهب 

دست ّبی ضوب اس ایي کبرتبى هطوئي ثبضیذدر ًْبیت 

 هوٌَى خَاٌّذ ثَد.
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 مرکس پاستًر آَه،کًچٍ راٌ خیابان قسيیه،اوتُای

 بُمه 22 درماوی آمًزشی

028-33555978 ي33555054:تلفه  

3416899198:پستی کد  

 :بیمارستان پًرتال

http://hos22bahman.qums.ac.ir 

 

 

 

 

مهُب 22مًزشی درماوی آمرکس   

 سىدريم تًول کارپال

( CTS ) 

 

 تُیٍ کىىدٌ :

)کارشىاس بُداشت حرفٍ ای(   

 تحت وظارت ياحد آمًزش

کلیٍ کارکىان مرکسگريٌ َدف :  

1400 
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:هقذهِ  

هی  سٌذرٍم تًَل کبرپبل تٌگی کبًبل ػصت هچ دست را

گَیٌذ.ػالین ثیوبری سهبًی ثزٍس هی کٌذ کِ کبًبل ػصجی 

کِ در ًبحیِ هچ دست قزار دارد تٌگ هی ضَد ٍ ثبػث ایجبد 

 فطبر ثز رٍی ػصت هذیبى هچ دست هی ضَد.

 ػلل ٍ ػَاهل:

هؼوَال ثِ دلیل استفبدُ ثیص اس حذ اس هچ دست ثِ ٍیژُ    

اری ایجبد هی ضَد ٍ اصَال درهَارد کبرّبی ظزیف ٍ تکز

ثِ دًجبل اًجبم هکزر کبرّبیی کِ ثب دست ٍ هچ اًجبم هی 

ضَد ػالین ثزٍس هی کٌذ. ضیَع ایي ثیوبری در خبًوْبی 

 کبهپیَتز، سبل ،کبرثزاى 40-30ثیي سٌیي  خبًِ دار،

خَدرٍ  هکبًیک ٍ قصبثْب، کبرگزاى، تصَیزگزاى، ًجبراى،

است.ایي احتوبل  ٍراًٌذگبى هبضیٌْبی سٌگیي ثیطتز

ّوچٌیي هتؼبقت ثؼضی اس ثیوبری ّب،ثِ ٍاسطِ ی التْبة ٍ 

تَرهی کِ ایجبد هی ضَد ًیش هطبّذُ هی ضَد .اسجولِ ایي 

تَاى ثِ دیبثت ،کن کبری غذُ ی تیزٍئیذ ی ثیوبری ّب ه

،رٍهبتیسن ّبی هفصلی ،حبهلگی،ًبرسبیی کلیِ،ضکستگی 

 ُ کزد.ّب ٍ صذهبت اضبر

  

ًٍطبًِ ّب:ػالین   

ثِ سوت  ًطبًِ ٍ هیبًی است، در اًگطت ضست ،: درد-1
ضت ّب افشایص هی یبثذ.ثب  سبػذ ٍ ثبسٍ ّن کطیذُ هی ضَد.

افشایص استفبدُ اس دست هثل سهبى راًٌذگی یب خَاًذى 
ِ کف ّوبى ثفطبر ثب تکبى دادى ٍ  افشایص هی یبثذ. رٍسًبهِ

 دست کبّص هی یبثذ.

 کِ یبًیاًگطت ضست ،ًطبًِ ٍ هدر ثی حسی ٍ سَسش:-2
ضَد هی کطیذُ ثبسٍ ٍ سبػذ سوت ثِ  

 ػالین ایي گبّی کِ ّزدٍدست یب یک درفطبر احسبس-3
 ّن ّب ضبًِ حتی ضذیذتز درهَارد ضَد هی سبػذهتَجِ 

 ضًَذ هی درگیز

،اضبرُ،هیبًی ٍ ًصف اًگطت چْبرم فلج اًگطتبى ضست -4
 در ثؼضی هَارد

 -6ػذم تَاًبیی درگزفتي اضیبء ٍافتبدى اضیبء اس دست  -5
 -7تغییز ضکل ًبخٌْب ٍ خطکی پَست دست ٍ اًگطتبى

 حسبسیت ثِ سزهب

درصَرت هطبّذُ ػالئن ثِ پشضک هتخصص هزاجؼِ *  

.ًوبئیذ  

 

 چگًَِ پیطگیزی کٌین؟؟؟؟؟؟؟

 ثِ هچ خَد استزاحت ثذّیذ!!!!

بػبت کبر ،ٌّگبم رفتي ثِ سوت آة سزد کي یب طی س
دستطَیی ،دست ٍ پٌجِ ی خَدرا هَرد هالطفت قزار 
دّیذ: ّزیک اس دستْبی خَد را ثِ آراهی ٍ اس هچ ثِ سوت 

خن کٌیذ ٍ یکی دٍ دقیقِ در ّزیک اس ایي  ثبال ٍ پبییي
جْت ّب در حبلت کطیذُ ًگِ داریذ.آًگبُ اًگطتبًتبى را ًیش 

 خن ٍ راست کٌیذ ٍ ٍرس دّیذ.

!!!!!!!فطبرسیبدی ٍارد ًکٌیذ  

ًیبسی ًیست کِ ثِ کلیذّبی صفحِ کلیذ رایبًِ هحکن 
ضزثِ ثشًیذ یب ٌّگبم ًَضتي خَدکبرتبى را تب حذ سیبد در 

َد فطبر دّیذ.ثزخَرد آرام اًگطتبى ثب صفحِ کلیذ دستبى خ
،درحذ لوس کزدى کلیذ ّب ٍ ًگِ داضتي خَدکبر ٍ هذاد 

 ثذٍى فطبر اضبفی دردستبى کفبیت هی کٌذ.

 درست ثٌطیٌیذ!!!

ٌّگبهی کِ ثِ صٌذلی پطت هیش  خن ضذى رٍ ثِ جلَ
رایبًِ ًطستِ ایذ.هی تَاًذ سجت اػوبل فطبر ثِ دست ٍ 

 ضَد. پٌجِ ٍ هچ ضوب

 ثبیذ ثِ طَر هٌظن ثِ خَد سًگ تفزیح دّیذ!!!

 60در ایي سًگ تفزیح دٍر اتبق یب دفتز کبرتبى ثِ هذت 
راُ رفتي سجت ثْجَد ٍضغ  ٍ ایستبدىثبًیِ پیبدُ رٍی کٌیذ.

  َاى ثٌذی خَاّذ ضذ.طی کبر رٍساًِ پٌج ثبرایي کبر راخاست
  اًجبم دّیذ.

 

2 3 4 


