
 
  

فشار آرنج ته عقة -7  
 سوت جلَتیاٍریذ. سپس آرًجْا دستْا را پطت گزدى قالب کٌیذ.آرًج ّاراتِ

ٍضؼیت اٍلیِ  ثاًیِ در 5 . جلَ آٍریذ تاس هجذداً ٍ ػقة فطاردّیذ راتِ سوت

را سِ تار تکزار کٌیذ. ایي ٍرسش استزاحت کٌیذ.  

کشش حوله-8  
تزداریذ.درحالی کِ یک سزآى را تا یک هلحفِ یا حَلِ لطیف حوام را 

 دست سالن خَد استاالی ضاًِ ٍسزدیگز راتا دست

گزفتِ ایذ،زتِ سوت جزاحی ضذُ اس سوت کو   

 حَلِ را درپطت خَدقزار دّیذ.حال تایک حزکت

کططی،حَلِ را تاجای هوکي تِ تاال کطیذُ،   

طَراریة )هَرب( پاییي سپس تا دست دیگز تِ  

تکطیذ،گَیی داریذتا حَلِ پطت خَد راخطک    

ثاًیِ استزاحت کٌیذ،سپس تکزار کٌیذ. 5هی کٌیذ.  
 

طناب تازی-01  
یزًُخی سثک را تزداضتِ ٍیک سزآى را تِ دستگ  

تستِ ٍسزدیگزآًزا دردست طزف جزاحی  در   

 ضذُ ًگْذاریذ،دست سالن را تِ کوزسدُ ٍدراتتذا

آرام طٌاب راتِ چزخص درآٍریذ.   

استفاده ازمیله -00  

ساًتی هتز راتادٍ دست 88هیلِ ای تِ طَر تقزیثی   

زفتِ ٍتاالی سزتثزیذ،تا لغشاًذى دست تزرٍی هیلِگ  

کٌیذ.ز دستْارا تِ ّن ًشدیک ٍاسّن دٍردرتاالی س   

 

استفاده از طناب و میله -01  
ساًتی هتزی سزخَد 38هیلِ را در ارتفاع   

دادُ درکٌیذ.طٌاتی را اس رٍی آى ػثَر  ًصة  

دٍدست ضوا کاهالًصاف است)تذٍى حالی کِ  

خن آرًج( دٍسزطٌاب را گزفتِ ٍ تِ تٌاٍب    

 دستْا را آّستِ تاالٍپاییي ًواییذ.

 

لمس پشت-02  
در ٍضؼیت هؼوَل تایستیذ ،دست سالن راتِ کوز سدُ ٍدست 

طزف جزاحی ضذُ را تِ سوت پطت خَد تثزیذ،پطت دست را 

تزرٍی کوز گذاردُ آًزا تِ اراهی تِ سوت پایِ طزف هقاتل تاال 

ضاًِ لوس ضذ دست را تِ آراهی پاییي ّویي کِ استخَاى  تثزیذ

 آٍریذ ٍػول را تکزار کٌیذ.
 

 

 

 

 

کشش آرنج-03  
در ٍضؼیت هؼوَل تایستیذ.دستْا را دراهتذاد ضاًِ ًگْذاریذ.آرًج 

ّا را خن کٌیذ ٍاًگطتاى دٍ دست را درپطت سز تِ ّوذیگز قفل 

 کٌیذ آًگاُ آرًج ّا را تِ تٌاٍب درجلَی صَرت تْن ًشدیک ٍدٍر

.  ساسیذ  
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ی یا برداشته بخشی یا همه پستانماستکتوم  
ػول هاستکتَهی ًَػی اس جزاحی است کِ طی آى پستاى تا غذد 

لٌفاٍی سیز تغل یا تذٍى آى تزحسة ًیاس تزداضتِ هی ضَد ٍچٌاًچِ 

 تحت چٌیي ػول جزاحی قزار گزفتِ ایذ تایذ:

تِ دستَرات دارٍیی ٍ تَصیِ ّای پشضک تَجِ داضتِ ٍتِ آًْا ػول -1

 ًوائیذ.

اس حول اضیاء سٌگیي خَدداری ًواییذ.-2  

تزیذگی ٍسَختگی پزّیش ًواییذ. -اسصذهاتی ًظیز کَفتگی -3  

 –اسّزگًَِ اقذام خَدسزاًِ درهَرد دست ػول ضذُ ًظیزحجاهت -4

سالَ ٍ... تپزّیشیذ. –تادکص   

اس استؼوال دخاًیات خَدداری ًواییذ.-5  

اس آٍیختي دست ػول ضذُ خَدداری کٌیذ.-6  

یک تالص ًزم کَتاُ سیزدست ػول ضذُ درٌّگام خَاب قزار دّیذ. -7  

رٍی دست ػول ضذُ ًخَاتیذ.-8  

تلٌذکزدى سًثیل -ضستي لثاس تا دست–اس کارّایی ًظیز جارٍکزدى -9

 ٍ... خَدداری کٌیذ.

اس دٍش آتگزم تا هَاد پاک کٌٌذُ ضؼیف ٍصاتَى هالین جْت -18

کاهل استفادُ کٌیذ.تسکیي دردّای ػضالًی پس اس تْثَد   

درصَرت ّزگًَِ تزضح ٍ خًَزیشی اس ًاحیِ ػول تِ پشضک اطالع -11

 دّیذ ٍهحل را خطک ًگْذاریذ.

اس اًجام تشریقات ،ًوًَِ گیزی خَى ٍسٌجص فطارخَى اس دست -12

 سوت ػول ضذُ تپزّیشیذ.

اًجام ٍرسش ّای هزتَطِ تٌا تِ تَصیِ پشضک را جذی تگیزیذ.-13  

رٍس تا کزم یا لَسیَى ًزم کٌٌذُ هحل ضایؼِ راچزب  چٌذیي تاردر-14

 ًواییذ.

تزای کٌتزل تْتز در هَاقغ لشٍم تا پشضک درهاًگزٍجزاح جْت -15

 افشایص قاتلیت ارتجاع پَست ًاحیِ تزش جزاحی هطَرت ًواییذ.

آسهایطات خَدرا هزتة اًجام دادُ ٍ ًتایج راًگْذاری ًوائیذ.-16  

، ادٍیِ جات ٍچزتی حیَاًی درحذاهکاى  اس هَاد غذایی سزخ کزدًی-17

 خَدداری ًواییذ.
 

حذاقل چٌذ سال تؼذاسدرهاى تا ًظز پشضک هزتَطِ اس حاهلگی جلَگیزی -18

 ضَد.

درصَرتیکِ ضوا تا درى )لَلِ ّای پالستیکی کِ اس هحل ػول تِ یک -19

هزخص هی ضَیذ دقت فزهاییذ. راُ درى تاس  هحفظِ پالستیکی ٍصل است(

ٍدر صَرت ًیاس تِ تخلیِ پس اس اطالع  پشضک اتتذا تِ ٍسیلِ کالهپ تاضذ 

اًتْای درى را تثٌذیذ سپس هحفظِ را تخلیِ ًوائیذ ٍهجذداً کالهپ را تاس 

 کٌیذ.

السم است پس اس جزاحی حزکات ضاًِ را اًجام دّیذ تا ّن اس ایجاد ضمناً : 

.تایذ سِ تا ٍرم جلَگیزی ضَد ٍّن کاّص حزکات هَجة جوَد هفصلی ًطَد

چْار رٍس تؼذاس جزاحی کِ درد کاّص پیذا کزدُ حزکات ٍرسضی را ضزٍع کٌیذ 

ٍّوِ ٍرسش ّا ٍ فؼالیتْا تایذ درحذ تحول ضوا تاضٌذ .اگز فؼالیت هٌجزتِ 

درد تاسٍی ضوا ضذُ تِ هؼٌی آًست کِ ضوا تیص اس تحول خَد آى حزکت را 

تار در رٍس ٍ ّزدفؼِ سِ هزتثِ فؼالیت ّای ٍرسضی تایذ سِ  اًجام دادُ ایذ.

 اًجام ضًَذ.

ترس کشیدن موها-0  
هقاتل آیٌِ تٌطیٌیذ.در رٍسّای آغاسیي آرًج خَدرا تِ هیش ،رٍی چٌذکتاب تکیِ 

دّیذ.درحالی کِ سزخَدرادرٍضؼیت ػوَدگزقتِ ایذ، هَّای خَدراتزس ٍضاًِ 

خَد را  تکطیذ.تزای ضزٍع ، یک طزف کافی است.تِ تذریج کِ قَیتزضذیذ،آرًج

ّزسهاى ًیاس داضتیذ استزاحت  اس تکیِ گاُ تزداضتِ ،توام سز راتزس تکطیذ.

ٍلی تاس تِ تالش خَد اداهِ دّیذ. کٌیذ.  

فشارکف دستها-1  
 راحت پطت یک هیش تٌطیٌیذ.آرًج ّا را رٍی هیش 

ثاًیِ ٍّزچِ هحکن تز 5گذاضتِ ،کف دستْاراتِ هذت   

س تا سِ تار تِ ّن فطار دّیذ.کوی استزاحت ًوَدُ پ  

 ایي کار را تکزار کٌیذ.

چرخش شانه-2  
راهحکن رٍی سهیي  رٍی صٌذلی تٌطیٌیذٍکف ّزدٍپا  

 تگذاریذ،صاف تٌطیٌیذ.پطت خَد را صاف ًگْذاضتِ ،

 سزتاال ٍ ضاًِ را دراهتذاد ّن قزار دّیذ.ضاًِ ّا رادر

 حذگَش ّایتاى تاال تیاٍریذ .سپس تِ سوت ػقة 

آًگاُ پطتتاى خط تیفتذ.تِ طَری کِ  تکطیذ.  

ضاًِ ّا راپاییي آٍردُ استزاحت کٌیذ.   

 

چرخش و خم کردن سر-3  
راتاحذاهکاى تِ تاال تکطیذ ٍچاًِ خَد را تِ درحال ًطستِ گزدى خَد 

سزخَدراتِ  یک طزف تچزخاًیذ.تِ ضاًِ خَد درّزطزف ًگاُ کٌیذ.

ّزطزف خن کٌیذ.تِ طَری کِ گَش خَد را ّزچِ هوکي است تِ ضاًِ 

 ًشدیک کٌیذ.

کشش تازوها ته تاال-4  

 تایستیذ ،پاّاکوی تاس،ضکن داخل ،پطت صاف،ضاًِ ّا

، سزتاال ،چاًِ داخل ،دستْا رادر هقاتل خَد تِ آساد   

 ّن قالب کٌیذٍآرًج ّا را تکطیذ.پس تاسٍّا را تا

 جای هوکي تِ تاالی سز خَد تثزیذ ٍتکطیذ،سپس 

 تِ آّستگی پاییي آٍریذ.

 

صعود از دیوار-5  
ساًتی هتز اس دیَارّا  18اًگطتاى پایتاى حذٍد  رٍ تِ دیَار تایستیذ،

ٍدرحالی کِ ضاًِ ّا آسادًذ کف  .آرًج ّا راخن کٌیذفاصلِ داضتِ تاضذ

 اًگطتاى ّزدٍ دست را رٍی دیَار تاحذ دستْا را رٍی دیَار تگذاریذ.

 ًگْذاریذ ثاًیِ در تاالتزیي حذ 5تِ هذت  اهکاى تِ سوت تاال راُ تثزیذٍ

 ،سپس تِ آّستگی دستْا را تِ سوت پاییي

راُ تثزیذتا دٍتارُ تِ حالت استزاحت ضاًِ ّا   

تزسیذ.چٌذ لحظِ استزاحت کٌیذ،سپس ایي   

حزکت را سِ تار تکزار کٌیذ.ّزرٍس سؼی کٌیذ کوی   

تِ سٍدی هی تَاًیذ تاسٍّایتاى را تاالتز تزٍیذ.   

کاهالً تاالی سزتاى تیاٍریذ.   

 

چرخش آرنج-6  
 دستْا را رٍی ضاًِ گذاضتِ ،آرًج ّا راتِ پْلَّای 

 خَد تچسثاًیذ.آرًج ّا را اتتذاتِ سوت جلَدر

 سطح ضاًِ ّا،سپس تِ تاال،تؼذتِ سوت ػقة 

چزخاًذُ ًٍْایتاًپاییي آٍردُ تِ پْلَّایتاى تچسثاًیذ.ٍرسش را در جْت 

 هخالف اداهِ دّیذٍ ّزکذام را سِ هزتثِ تکزار کٌیذ.
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