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 اسکلیوز چیست؟

 

 

ِ  ٍ تاػث  تغییز اعت عتَى فقزات   خویذگی  تذٍى  درد،( اًحٌای  عتَى  فقزات)اعکَلیَس  ُ  داؽت ِ  گاّی  حالت  پیؾزًٍذ ک

ِ  ٍ پؾت  لؽک ِ  عیٌ ِ ای  . هی ؽَد  قفغ ِ  عیٌ ُ ّای  قفغ ِ  هی تَاًذ هْز ُ ّای  ( هیاًی)ایي  ػارض عتَى   ( پاییٌی)کوزی   یا هْز

ِ  تیؾتزیي  ؽیَع  را در. فقزات  را درگیز عاسد ِ  ٍ در دختزاى  ؽایؼتز اس پغزاى  اعت  ایي  ػارض  .ًَجَاًاى  داؽت

 

 داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهات تْذاؽتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزعتاری–هؼاًٍت درهاى 

 بیمارستان سیىا
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 عالئم بیماری چیست؟

 ِ ِ  در طی  هؼایٌات   ل ئَ ػالین  ٍاضحی  ٍجَد ًذارد ٍ اعکَلیَس تَعط  پشؽک  یا هظ،در هزاحل  اٍلی تْذاؽت  هذرع

ِ دًثال خَد   ایي تیواری در فَرت ػذم تؾخیـ ٍ درهاى تِ هَقغ هی تَاًذ ػَارك تذی را.ؽَد هؼوَل  کؾف هی ت

 .داؽتِ تاؽذ

تیؾتز اس  اگز قَط عتَى فقزات.  اًجام هی ؽَد تیوار اس قفغِ عیٌِرادیَگزافی  هؼایٌِ فیشیکی ٍ ،رای تؾخیـ تیواریب

 .ی ضزٍری اعترادیَگزاف تزای تؾخیـ قطؼی تیواری،.  درجِ تاؽذ، تیوار هثتال تِ اعکَلیَس اعت۱۰

 چه عًاملی در بريز اسکًلیًز مؤثر هستىد؟

دادى تذى در ٍضؼیت فحیح  در قزار  تخقَؿ در ٌّگام ًؾغتي کِ غالثاً تا عؼی،تذ قزار گزفتي ٍضؼیت تذى .۱

 . افالح هی ؽَد

 قَس کوز  .۲

 در تیواری ّای ػضالًی تذى ضؼف ػضالت  .۳

 .ؽَد قَس کِ در هَاردی هاًٌذ در رفتگی لگي ٍ خویذگی طثیؼی عتَى هْزُ ّا دیذُ هی .۴

 تیواری ّای عتَى هْزُ ّا  .۵

 ؽکغتگی عتَى هْزُ ّا در اثز تقادف یا تَهَر .۶

 ػلل هادرسادی .۷

 اسکًلیًز چگًوه درمان می شًد؟

، اعتفادُ اس قَستٌذ،  تغییز ػادت در طزس ًؾغتي.  هغتلشم ّوکاری فویواًِ خَد تیوار اعت،درهاى قطؼی تیواری

 .ایجاد کٌٌذُ تاؽذ، اس درهاًْای طثی اعت  کِ هی تَاًذ ػاهل،فیشیَتزاپی جْت رفغ ضؼف ػضالت عتَى فقزات

 ٍ  ُ ِ هٌظَر تقَیت  ػضالت  پؾت  ٍ افالح  ٍضؼیت  ظاّزی    درهاى  فیشیکی فقطتغیاری  اس هَارد اعکَلیَس خفیف  تَد  ت
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 .فَرت هی گیزدتذى  

ُ  اس ِ  درهاى  تیؾتزی  ًیاسهٌذًذ هؼوَالً اعتفاد ِ  ت ِ   ( گاّی  تزای  چٌذیي  عال)تزیظ  طثی  پؾت   در هَرد کَدکاًی  ک تَفی

ُ  ٍ ایي  اهکاى  را فزاّن ى،اس پَؽیذ اًَاع  جذیذتز تزیظ  پظ . هی ؽَد ُ  تَد ِ  فزد   کوتز در ظاّز قاتل  هؾاّذ هی آٍرًذ ک

 .هاًٌذ افزاد ػادی  لثاط  تپَؽذ

 

ِ هٌظَر تقَیت  ػضالت  پؾت  دارًذ درهاى تِ ًیاس ی کِدر هَرد تشرگغاالى ِ  هی گزدد   ، ٍرسػ ّایی  ت ٍرسػ  )تَفی

ِ  در. (اًحٌای  عتَى  فقزات  را افالح  ًوی کٌذ ُ  اعت اس آًجا ک ُ  اس  تشرگغاالى  رؽذ عتَى  فقزات  هتَقف  ؽذ ، اعتفاد

 .تزیظ پؾت هؤثزًیغت 

ِ  (تٌْا در هَارد ؽذیذ)راحی  تزای  افالح  تغییز ؽکل  ج اگز طَل  دٍپا ًاتزاتز تاؽذ، کفؼ  هخقَؿ   .هی گزدد تَفی

 .ؽَد تزای  پای  کَتاّتز هوکي  اعت  تجَیش

 تاؽذ کِ تاػث تزٍس ػالئن حغی ٍ حزکتی در اًذاهْا، اؽکاالت تٌفغی ٍ  در فَرتی کِ تیواری آًچٌاى پیؾزفت کزدُ

 . تاؽذقطؼی هوکي اعت جزاحی درهاى ،ؽذیذ عتَى فقزات تاؽذ یا تغییز ؽکل

:عوارض احتمالی در صورت عدم درمان  

 ّا ُ  تغییز ؽکل  ؽذیذ عتَى فقزات ٍ دًذ

 ِایي تیواری  اختالل  در فؼالیت ّای  اجتواػی  تیوار در سهاى اتتال ت 
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 تٌفظ  اؽکال در  

 ِػفًَت ری 

 قلة ًارعایی احتقاًی 

 :فعالیت در زمان ابتال به ایه بیماری

ُ  اس تزیظ. ًزهؼ ّای  اختقافی  هوکي  اعت  تخؾی  اس درهاى  تاؽذ ضزٍری  تاؽذ، ؽزکت  کزدى  تیوار در  اگز اعتفاد

تزخی  فؼالیت ّا ًظیز ؽٌا ٍ اعة عَاری  در سهاى اتتال . در سهاى اتتال تِ ایي تیواری هحذٍد هی گزدد فؼالیت ّای  ٍرسؽی 

ِ  ؽًَذ چَى  ایي  فؼالیت در سهاى اتتال تِ ایي تیواری ّا تاػث  تقَیت  ػضالت  پؾت   تِ ایي تیواری هوکي  اعت  تَفی

 .هی گزدًذ

مراقبت بعد از جراحی اسکًلیًز چیست؟ 

  ُتؼذ اس ػول جزاحی تِ هٌظَر هزاقثت دقیق ػالئن حیاتی ٍ کٌتزل ٍضؼیت تٌفغی تیوار، هؼوَال در تخؼ ٍیض

(ICU) هزاقثت هی ؽَد .

  تا سهاى َّؽیاری کاهل تیوار ًاؽتا هی هاًذ ٍ پظ اس َّؽیار ؽذى تا دعتَر پشؽک ٍ تحت ًظز پزعتار اس رصین

.  هایؼات ٍ عپظ در فَرت تحول رصین غذایی ػادی اعتفادُ هی ؽَد

  تِ هٌظَر افالح تذؽکلی عتَى هْزُ ّا اس ٍعایل ثاتت کٌٌذُ در طزفیي هْزُ ّا اعتفادُ هی ؽَد کِ هوکي

اعت هَقتاًهحذٍدیت حزکتی تزای ؽوا ایجاد کٌذ تٌاتزایي تایغتی ّز گًَِ حزکت ٍ جاتجایی تا ًظز پشؽک ٍ 

 . هزاقثت پزعتار اًجام گیزد تا آعیثی تِ ؽوا ٍارد ًؾَد

  در فَرت لشٍم دارٍّای آًتی تیَتیک تزای ؽوا تجَیش خَاّذ ؽذ کِ تا هقزف دقیق ٍ تِ هَقغ آًْا اس تزٍس

 . ػفًَت جلَگیزی خَاّذؽذ

 در فَرت درد هی تَاًیذ تا ًظز پزعتار اس دارٍّای هغکي عادُ ًظیز اعتاهیٌَفي ٍ یا آعپیزیي اعتفادُ کٌیذ . 


