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تقویت چنگ دست  :دین حرکت ،باز کردن دستگیره

کشیدن سرپنجه دست  :دین حرکت ددمنحه ححرکحت
دنگشتان دست رد بهبود می دهد.
 دست خود رد صاف نگه ددرید. دنگشتان دست خود رد دز قسمت باال به سمت ددخحلدست خم کنید ،طوری که سر دنگشتان به قسمت پایین
دنگشت ها برخورد کند.
  31تا 01ثانیه دست خود رد در دین حالت نگه ددرید وسپس رها کنید.
 -حددقل  8بار بردی هر دست دین حرکت رد دنجا دهید.

درب و نگه ددشتن وسایل رد در دست ها بدون دینحکحه
بیفتند ،آسان می کند.
 یک توپ نر پالستیکی رد در کف دست خود گرفتهو تا جایی که می تودنید آن رد فشار دهید.
 چند ثانیه در دین حالت بمانید و سپس رها کنید. دین حرکت رد  11تا  19بار بردی هر دسحت دنحجحادهید.
 شما می تودنید دین حرکت رد  2تا  3بار در هحفحتحهدنجا دهید ،دما بایستی  84ساعت بین هحر جحلحسحه
تمرین فاصله زمانی باشد.
 دگر مفصل دنگشت شست شما آسیب دیده دست ،دینحرکت رد نباید دنجا دهید.

رده ها و روش های درمان درد و خشکی
مفاصل دنگشحتححان دسححت 1

همانطور که در شماره قبل (بهمن  )59توضیح ددده
شد ،درد و خشکی مفصل علل گوناگونی محیتحودنحد
ددشته باشد.
در دین شماره تالش میکنیم تا ردههای بهبود ،درمان
و کاهش درد غیر ددرویی و درمان پزشکی آن رد بحه
شما دردئه نماییم.
به یاد ددشته باشید درد یک نشانه دست و بی توجهحی
به آن می تودند موجب تشدید آسیب شود ،لذد هنگحا
بروز مشکل و درد در هر نقطه دز بدن بدنبال علحت و
درمان آن باشید.

دانشگاه امام صادق(علیه السالم) پردیس خواهران
معاونت دانشجویی و فرهنگی
کاری دز :ودحد تربیت بدنی
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آرتروز و خشکی مفاصل دنگشتان در سنین باالتر محی
تودند موجب دز کاردفتادگی و ناتودنی فرد در دنجا دمور
روزمره شود.
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دستردحت  :دولین درمان بردی دکثحر مشحکحالت درد
مفاصل دستردحت دددن بردی برطرف شدن دلحتحهحاب
شدید دست .دلبته دستردحت دددن باید بحه محیحزدن
مناسب باشد چرد که بی حرکت نگه ددشتن بیحش دز
حد موجب دز کار دفتادن مفاصحل و خشحک شحدن
بیشتر مفصل می شود.
حرکات کششی دنجا دهید :بعضی پزشکان دعحتحقحاد
ددرند ورزش یوگا ،حرکات بدن رد با قحردر گحرفحتحن
مفاصل در وضعیت صحی آموزش می دهحد و دیحن
باعث دصالح مفاصل تغییر شکل یافتحه بحه ححالحت
مناسب و سالم در زمان جمع شدن و کشیده شحدن
عضالت می گردد.
توجه ددشته باشید که حرکات نامناسب موجب آسیب
دیدگی و حرکات درست باعث بهبودی می شوند پس
حرکات رد با مشاوره با یک متخصص دنجا دهید.
دستر خود رد کاهش دهید” :یاد بگیریحد کحه آرد
باشید“ دگر شما به درد خود حسا شوید و فکر خود
رد روی آن متمرکز کنید ،دین مساله بیشحتحر بحاعحث
آزردگی شما می شود لذد سعی کنید که با بحیحمحاری
خود کنار بیایید و آردمش پیدد کنید.
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ماساژ ،رده حل دصلی :ماهیچه هایی رد ماساژ دهید که به
تاندون های مفاصل دردناک شما ختم می شوند .بحردی
مثال دگر دست تان به آرتریت مبتال دست .با دست خحود
روی عضله فشار دهید و چند ثانیه صبر کنید و سحپحس
آن رد آزدد کنید.
مصرف ویتامین Cرد دفزدیش دهید :مطالعات نشان ددده
دست که دکثر بیماردن دچار آرتریت روماتحوئحیحد ،دچحار
کمبود ویتامین Cهستند .کمبود ویتامین Cدین بیماری
رد تشدید می کند بنابردین مصرف روزدنه ویتامین Cیک
درمان خوب خانگی بردی بیماردن دست.

مشت کردن دست :دست خود رد مشت کنید ،طوری
که شست شما روی بقیه دنگشتان باشد.
 31 تا  01ثانیه مشت خود رد نگه ددرید .سپحس
مشت خود رد باز کنید و دنگشتان خود رد بکشید.
 دین حرکت رد حددقل  8بار ،با هر دست دنحجحا
دهید.

تغییر در فعالیت و استراحت
بردی کاهش فشار روی مفصل های کوچک تر موجود در
دنگشتان ،فشار روی مفصل های بزرگ تحر رد کحاهحش
دهید؛ به عنودن مثال بغل کردن سبد خرید مانند بحغحل
کردن بچه ،بهتر دز گرفتن سبد دز دسته آن دست.
به جای دستفاده دز دست ها بردی بلند شدن دز صنحدلحی،
روی لبه صندلی قردر بگیرید و با دستفاده دز قدرت پا بلند
شوید.
کارهای روزمره مانند تمیزکاری و شسحتحن لحبحا رد
تقسیم بندی کنید.
دز به دست گرفتن هر وسیله دی بردی محدت طحوالنحی
بپرهیزید و در صورتی که نمی تودنید دز دنجا دین فعالیت
ها بپرهیزید ،هر  19دقیقه بین کار دستردحت کنید.
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کشیدن دنگشتان دست :دین حرکت باعث کاهش درد
و بهبود حرکت دست ها می شود.
 دست خود رد روی یک سط صاف مثل میز قردر
دهید.
 کف دست خود رد کامال به سط میز بچسبانید،
بدون دینکه فشاری به مفاصل دنحگحشحتحان ودرد
شود ،یعنی نباید خیلی دست خود رد فشار دهید
تا درد بگیرد.
 31 تا  01ثانیه دست خود رد در دین حالت نگه
ددرید و سپس رها کنید.
 دین حرکت رد حددقل  8بار بردی هر دست خحود
دنجا دهید.
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