
 يبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما 

 کارپاتانل سندرم

ل سندرم کارپاالزامی است آموزش بیمار حین بستري و ترخیص  ،همکار محترم پرستاري بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتواي زیر انجام گیردتانل 
 

  اقدامات و توصیه هاي قبل از عمل 
 .شب قبل از عمل، شام سوپ میل کرده و از نیمه شب ناشتا باشید 
 .در صورت داشتن آرایش و الك ناخن آن را پاك کنید 
  تراشیده شود. بایدموهاي موضع عمل، قبل از عمل 
 .قبل از انتقال به اتاق عمل، مثانه (ادرار) را تخلیه نمایید 
  از خود دور کنیدقبل از رفتن به اتاق عمل زیور آالت، اجسام فلزي، گیره سر، دندان مصنوعی و غیره را. 
 (لباس زیر، جوراب و ... ) را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید. ي خودهاکلیه لباس 
 سابقه حساسیت (دارویی، غذایی ) پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید.  و در صورت داشتن سابقه بیماري 
  تحت درمان هستید، به پزشک و پرستار خود اطالع دهید زیرا ممکن است نیاز باشد داروهاي شما قطع و داروهاي  ودر صورتی که بیماري خاصی دارید

 جدید جایگزین شود.
 شود .میشما سرم وصل  قبل از رفتن به اتاق عمل براي 
  تواند باعث رکود خون در پاها و افزایش احتمال عفونت ریه ها گردد ، لذا ورزش هاي تنفسی (تنفس عمیق و سرفه)و چرخش میبی حرکتی پس از عمل

 پا را بالفاصله پس از عمل انجام دهید.
  تغذیهرژیم غذایی و 
  شروع کنید و در صورت عدم تحمل (حالت تهوع و استفراغ) به پرستار اطالع دهید.طبق دستور پزشک و اجازه پرستار، رژیم مایعات را 
  تواند از سایر مواد غذایی استفاده کنید.میبه تدریج با نظر پزشک  توانایی مصرف مایعاتدر صورت 

 فعالیت  
 تن سرگیجه، تاري دید و ... با کمک تیم مراقبتی راه بروید.براي خروج از بستر، ابتدا مدتی در لبه تخت نشسته و پاها را آویزان نمایید، در صورت نداش 
 د.یشود اجتناب کنمیهایی که سبب افزایش فشار بر دست  از فعالیت 

 مراقبت  
  د.یرا انجام ده هاي پا و ورزش(تنفس عمیق و سرفه) تمرینات تنفسی ، جهت پیشگیري از عوارض بعد از عمل جراحی 
  د تا ورم نکندیسطح قلب نگه دارمچ دست خود را باال تر از. 
 دید تا از افزایش تورم جلوگیري کنیمحل جراحی را سرد کن. 
  دیکن باز و بستهانگشتان دست را چند بار در روز و هر بار ده مرتبه. 
 دیحرکت ده اًآرنج و شانه خود را مرتب. 
 د.یاز یک آتل براي محافظت از مچ دست استفاده کن 
  دیاز قرار دادن مچ دست در وضعیت خمیده ،پیچ خورده ،چرخیده خودداري کن و داشتهنگه مچ دست را در حالت عادي. 
 دیاز گردن آویزان کن د به وسیله یک باند ساده یا روسري دست خود رایکه در وضعیت ایستاده قرار دارمیهنگا. 
 ،دیاطالع ده به پزشک سفید تغییر رنگ انگشتان به رنگ آبی یا سوزن سوزن شدن انگشتان، در صورت کرختی. 
 دیاطالع ده به پزشکدر صورت داشتن درد شدید. 

  داروها 
  شود.میآنتی بیوتیک جهت جلوگیري از عفونت و مسکن براي تسکین درد به شما داده 
  شود.میبه شما داده داروها طبق دستور پزشک در فواصل و زمان معین توسط پرستار 
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 کارپاتانل سندرم

 رژیم غذایی و تغذیه  
  از ویتامین  سرشارکنید باید میغذایی که مصرفB6  توانید درغالت ، جگر، دل و قلوه حبوبات و همچنین سبزیجات سبز میباشد . این ویتامین را

 .(در صورت نداشتن محدودیت در مصرف سدیم ) واسطه وجود سدیم به میزان فراوان استفاده کنیدکرفس را به .تیره بیابید
 

  فعالیت 
 2را شروع کنید. شست و انگشتان درون گچ مالیم فعال روز بعد از عمل حرکات 3تا 
  کنید.ماه اجتناب  3الی  2تا  ترهفته بعد از جراحی و فعالیت هاي سنگین  3الی 2تا  فعالیت هاي سبک معموالًاز انجام 
 (گرفتن،چنگ زدن).شود اجتناب کنیدمیهایی که سبب افزایش فشار بر دست  از فعالیت 

 

  مراقبت 
 آویزان کنید.از گردنتان  که در وضعیت ایستاده قرار دارید به وسیله یک باند ساده یا روسري دست خود رامیهنگا 
 شوید.بمانع خیس شدن پانسمان دست خود  ،ردن با استفاده از کیسه پالستیکیهنگام حمام ک 
 .از یک آتل براي محافظت از مچ دست استفاده کنید 
  هفته بعد از عمل برطرف می شوند. 6تا  4اثر زخم ها بیشتر 
 خودداري کنید. چرخیده (چالندن لباس براي آبگیري) ،پیچ خورده ،وضعیت خمیدهقرار دادن مچ دست در از  مچ دست را در حالت عادي نگه دارید و 
 نگه داشتن یک وسیله براي مدت طوالنی خودداري کنید. از حرکات تکراري مچ دست و 
 استفاده کنید. انگشتان براي گرفتن اشیاء دست ومیاشاره از تما به جاي انگشت شست و 
  استراحت دهید.دستها را به طور دوره اي 
 4  دهیدبار در روز ماساژ مالیم انجام  6تا. 
 تکراري را کاهش دهید. سرعت انجام حرکات قوي و 
 هاي حمایتی مچ کاهش میابد آتلبوسیله  اً اکثر رد عمقی تا ماهها بعد از جراحی وجود دارد،د. 
 ،یا ماهها طول بکشد . ممکن است هفته ها و بهبودي کامل 

 

 دارو 
  در فواصل معین و مصرف کنید.  آن را تجویز آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک یک دوره کاملدر صورت 
  ید.مصرف نمای طبق تجویز پزشکداروهاي ضد درد جهت تسکین درد از 

 

 زمان مراجعه بعدي 
 14-10 یه ها روز بعد از عمل جهت برداشتن بخ 
 حرکت دست  در صورت کاهش حس و 
  قرمزي وافزایش درد  تورم، ترشح ، بوي بد، عفونت،گرمی،در صورت مشاهده عالئم 
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