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:در رفتگی مفصل شانه

. مفصل شانه از انواع مفصل گوي و کاسه اي است که گوي آن از استخوان بازو و کاسه آن از استخوان کتف تشکیل شده است
موارد جابه % 96حدود . در رفتگی مفصل شانه خارج شدن سر استخوان بازو از حفره مفصلی شانه می باشدمنظور  از جا به جایی و 

هم چنین شلی رباطها و اختالل عملکرد . جایی در اثر ضربه می باشد به این دلیل در ورزشکاران بیش از افراد عادي شایع است
. وارد شدید در رفتگی، عروق و اعصاب ناحیه نیز درگیر می شونددر م. عضالت اطراف شانه روند دررفتگی را تسهیل می کند

زمین خوردن با دست باز یا روي شانه، وارد شدن ضربه به جلوي شانه، ورزش هایی مانند فوتبال، والیبال و اسکی از مواردي هستند 
.که می توانند باعث دررفتگی شانه شوند

:عالیم دررفتگی مفصل شانه

چنانچه دررفتگی . آسیب دیدگی شامل درد شانه و قسمت فوقانی بازو می باشد که با حرکت تشدید می شودعالمت اصلی این 
درد به حدي است که بیمار با دست خود . وجود داشته باشد، فرد درد شدیدي دارد و ممکن است نتواند مفصل را حرکت دهد

.ی را به شانه نمی دهدآرنج و بازوي طرف صدمه دیده را محکم گرفته و اجازه هیچ حرکت

: تشخیص و درمان

درمان بیمار با نظر پزشک است و بنا به . عالباً تشخیص از طریق معاینه و شرح حال صورت می گیرد و با انجام گرافی تایید می شود
دست بیمار توسط بانداژ به . بعد از جا اندازي، گرافی و معاینه عصبی و عروق انجام می شود. شرایط بیمار کشش صورت می گیرد

در این مدت فرد باید تمرین هایی با دامنه حرکتی را . هفته تحت بی حرکتی باشد3تا 1که باید مدت گردن و سینه بسته می شود
بی حرکت نگه داشتن شانه به . براي مفاصل آرنج و مچ دست به شکل کامل و حرکات شانه در دامنه حرکتی محدود انجام دهد

تقویت عضالت گرداننده با اعمال فشار و 5و 4در هفته .طور کامل، جهت ترمیم عضالت و رباطهاي پاره شده ضروري است
البته تا رفع کامل عالیم و محدودیتهاي . شنا کردن یک ورزش عالی براي این منظور می باشد. ماساژهاي سنگین صورت گیرد
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را می توانید پس از بهبود حرکات زیر. هفته زمان نیاز دارد3الی 2این امر معموالً . حرکتی مفصل شانه نباید به رقابت بازگشت
.تا دوره نقاهت خود را کوتاه کنید. آسیب دیدگی انجام دهید

.ه داریددر مقابل چارچوب در بایستید و دست خود را به حال قائم نگ-1

با پشت مچ دست خود به چارچوب در فشار وارد کنید و بکوشید دست خود را به سمت -2

.چارچوب فشار دهید

.فظ و سپس رها کنیدفشار را حثانیه3-5

. بار در روز تکرار کنید3مرتبه و 10این حرکت را -4

.همانند حرکت قبل در مقابل چارچوب بایستید-1

با این تفاوت که این بار جلوي مچ دست خود را به -2
3-
.چارچوب چسبانده و سعی کنید با کف دست خود به آن فشار وارد کنید-4

.دثانیه در همین وضعیت بمانی5-5
.بار در روز انجام دهید3مرتبه و 10این حرکت را -6

یک بالش را بین سینه و بازوهاي تان بگیرید و سعی کنید با بازوهاي تان.1
.آن را به سمت سینه بفشارید.2

.ثانیه حفظ کنید5این فشار را براي .3

بار در روز انجام دهید3مرتبه و 10این حرکت را نیز .4

درجه درآورید و 90رو به دیوار بایستید و آرنج خود را به حالت .1
.نگه داریددر کنار بدن خود.2

.ثانیه به دیوار بفشارید5دست خود را مشت کنید و براي مدت .3

نوبت در روز انجام دهید3بار و 10این حرکت را .4
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.آویزان باشندهاي تان در دو طرف بدن در جاي خود بایستید، طوري که دست -1

به باالي سر حرکت توانیدبدون آن که آرنج خود را خم کنید، بازوهاي خود را تا جایی که می -2
.دهید

.ثانیه توقف کنید و دوباره به وضعیت عادي برگردید5در انتها -3

بار تکرار کنید10این حرکت را -4

.مانند حرکت قبل در جاي خود بایستید-1

.آرنج خود را خم کنیدبدون آن که . بازوي خود را به سمت عقب حرکت دهید-2

.ثانیه در این وضعیت بمانید5براي -3

بار تکرار کنید10این حرکت را نیز -4

.در جاي خود بایستید-1

این بار بازوهاي خود را از دو طرف به سمت باال بیاورید و دقت کنید که آرنج شما نباید خم شود-2
.هاي خود را باال نگه دارید و بعد به وضعیت اول برگردیدثانیه دست5.-3

.بار تکرار کنید10مرتبه و هر مرتبه 3این حرکت را -4

:توصیه هاي مراقبتی

بهتر است رانندگی محدود شود زیرا کشش وارده ممکن است به محل ترمیم شده آسیب وارد کرده و بهبودي را دچار 
.مشکل نماید
هر طور که راحت هستید می توانید بخوابید ولی هنگام خواب نباید آویز گردن را . هیچ محدودیتی نیستبراي خواب

.خارج کنید چون ممکن است دست به طور ناخودآگاه در وضعیت نامناسب قرار گیرد
. زم استورزش منظم روزانه مفصل شانه براي کسانی که شغلشان، حرکات تکراري بازو و شانه را ایجاب می کند ال

استراحت و وقفه هاي منظم براي ورزشکارانی که در حرکات تمرینی شانه و بازوهایشان را مکرر و مداوم حرکت می 
.دهند ضروري است

.استفاده از کمپرس سرد یا گرم براي تسکین درد و التهاب شانه می تواند مفید باشد


