
   
  

  آرنج خود را بھ پھلوی  :ساعدچرخش

درجھ بچرخانید  90خود بچسبانید و 

(مطابق شکل پایین). بھ آرامی کف 

دست خود را بھ طرف باال و پایین 

بچرخانید، تا جایی کھ دردی را احساس 

نکنید و یک کشیدگی خفیف تا متوسط را 

مرتبھ  10احساس کنید. این حرکت را 

ث تکرار کنید، البتھ بھ شرطی کھ باع

    .عالئم نشودتشدید 

  

  

 ساعد خود را  :خم کردن مچ دست بھ طرفین

روی میز یا نیمکتی قرار دھید و مچ دست و 

انگشتان خود را در لبھ آن بگذارید. تا جایی 

کھ دردی را احساس نکنید و یک کشیدگی 

کنید، بھ آرامی مچ خفیف تا متوسط را احساس 

دست خود را بھ این طرف و آن طرف خم 

مرتبھ تکرار کنید،  10کنید. این حرکت را 

البتھ بھ شرطی کھ باعث تشدید درد مچ دست 

 .و دیگرعالئم نشود

 

روش  فیزیوتراپی شکستگی مچ دست یکی از

ھای مھم و حائز اھمیت در درمان این مشکل 

  .می باشد

  

  
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

  زنجان

  مرکزآموزشی درمانی آیت ا.. موسوي

  

شکستگیهاي استخوانهاي 

  دست 
  

  
  

  واحد آموزش همگانی و بیمار 



  شکستگی مچ دست      
 

ستگی مچ دست کھ بھ شکستگی در شک   

معروف است ، معموال در اثر   کالیس

روی دست در حالیکھ بھ طرف فرد افتادن 

این نوع ایجاد میشود. است  دهشعقب خم 

شکستگی  باعث تغییر شکل  مچ دست و 

انحراف آن بھ طرف خارج ، درد ،  تورم 

ضعف و محدودیت  حرکت انگشتان  و  ،

  کرختی انگشتان می شود. 

  مراقبت و درمان        

  
شکستگی ھا معموال جا انداختن   درمان این

و یا ه بازو ابھ روش بستھ و گچ گیری کوت

   . می باشدھفتھ  4تا  3استفاده از آتل بھ مدت 

در شکستگیھای شدید ، برای حفظ وضعیت  

صحیح قطعات  از جا انداختن بھ روش باز و 

  فیکساسیون داخلی استفاده می شود. 

ا ساعت بعد از ج 48برای کنترل تورم تا 

اندازی ، باید  مچ و ساعد را باالتر از سطح 

قلب قرار داد. حرکت فعال انگشتان و شانھ 

انگشتان را ا باید بالفاصلھ اغاز شود. 

وضعیت اکستانسیون کامل بھ حالت فلکسیون 

براي جلوگیري از سفتی عضالت و کاهش تورم 

 اندام باید ورزش هاي زیر را انجام داد: 

  
 تا جایی کھ امکان دارد  :و راست کردن آرنج خم

و دردی را احساس نمی کنید، آرنج خود را خم و 

 10راست کنید ( شکل پایین). این حرکت را 

مرتبھ تکرار کنید، البتھ بھ شرطی کھ باعث 

 .تشدید عالئم نشود

 

  

 

  ساعد خود را روی میز یا  :خم کردن مچ دست

دست و انگشتان خود نیمکتی قرار دھید و مچ 

مطابق شکل زیر). بھ  (را در لبھ آن بگذارید

آرامی مچ دست خود را بھ سمت جلو و عقب 

خم کنید، تا جایی کھ دردی را احساس نکنید و 

یک کشیدگی خفیف تا متوسط را احساس کنید. 

مرتبھ تکرار کنید، البتھ بھ  10این حرکت را 

شرطی کھ باعث تشدید عالئم شکستگی مچ 

 .ت نشوددس

                

 


