تعریف :
یىی اس عُّ ضایع درد در ٘احی ٝپاض ٚ ٝٙوف پا  ،خار
پاض ٝٙاست .درد ٘اضی اس خار پاض ٝٙت ٝد٘ثاَ اِتٟاب
فاسیای وف پا ایجاد ٔی ضٛد ؛ فاسیای وف پا یه تا٘ذ
پ ٟٗاست و ٝدر وف پا اس پاض ٝٙتا اٍ٘طتاٖ پا وطیذٜ
ٔی ضٛد .اِتٟاب طٛال٘ی ٔذت فاسیا خٛد ٔی تٛا٘ذ
تاعث تضذیذ رسٛب وّسیٓ در ٔحُ اتػاَ فاسیا تٝ
پاض ٝٙپا ضٛد.تجٕع وّسیٓ ت ٝخٛدی خٛد درد٘ان
٘یست  ٚدرد ٘اضی اس اِتٟاب فاسیا ٔی تاضذ.
عالیم و نشانه ها :
درد در خار پاض ٝٙت ٝغٛرت دردی ٔث ٟٓاست أا ٌاٞی
ت ٝغٛرت درد تیش حس ٔی ضٛد ؛ ٔحُ احساس درد
در ٔزوش پاض ٝٙیا ِث ٝدا خّی آٖ ٔی تاضذ ؛ در تزخی
ٔٛارد خار در عىس ساد ٜرادیِٛٛصی تطخیع دادٔ ٜی
ضٛد أا فزد ٞیچ ٌ ٝ٘ٛعالٔتی ٘ذارد.
درد ٘اضی اس خار پاض ٝٙدر اتتذای غثح تعذ اس تیذار
ضذٖ ٘ ٚیش تعذ اس استزاحت تیطتز است  ٚتا را ٜرفتٗ
وٓ ٔی ضٛد در اِٚیٗ لذْ تعذ اس استز احت طٛال٘ی
ٔذت تسیار درد٘ان است عال ٜٚتز ایٗ را ٜرفتٗ رٚی
سطٛح سخت ٘ ٚا ٕٛٞار  ٚحُٕ اضیا سٍٙیٗ ٔٙجز تٝ
افشایص درد ٔی ضٛد.
علل و عوامل :
 اضافٚ ٝسٖ (تٕٞ ٝیٗ عّت خار پاض ٝٙتیطتز در افزادچاق دیذٔ ٜی ضٛد)

 افشایص ٘اٌٟا٘ی ٚسٖ در دٚراٖ تارداری غاف تٛدٖ وف پا ٔطىالت تیٔ ٛىا٘یه ( ٘اٙٞجاری ٞایی وٙٔ ٝجز ت ٝراٜرفتٗ غیز ٘زٔاَ ٔی ضٛد ) ٘یش اس عُّ ٔ ٟٓاِتٟاب فاسیای
وف پا است.
 اِتٟاب ٔفاغُ پٛضیذٖ وفص ٘أٙاسة ( پاض ٝٙخیّی تّٙذ  ٚت ًٙیاوفص تذ ٖٚپاض ٚ ٝٙغاف)
درمان :
 -1استزاحت :اِٚیٗ ٌاْ در درٔاٖ خا ر پاض ٝٙاستزاحت ٔی
تاضذ در تسیاری اس ٔٛارد دیذ ٜضذ ٜو ٝاستزاحت ت ٝتٟٙایی
حتی دردٞای ضذیذ را اس تیٗ تزد ٜاست.
 -2اس ایستادٖ تٔ ٝذت طٛال٘ی اجتٙاب ٕ٘ائیذ.
 -2واٞص ٚسٖ در درٔاٖ خارپاضٛٔ ٝٙثز است.
 -3استفاد ٜاس پذ پاض : ٝٙپذ ٔخػٛظ خار پاض ٝٙرا اس
دارٚخا٘ ٝتٟیٕٛ٘ ٝد ٚ ٜت ٝطٛر دائٓ در وفص خٛد استفادٜ
وٙیذ؛ پذ تاعث واٞص فطار تز رٚی پاض ٚ ٝٙتٟثٛد درد پا
خٛاٞذ ضذ.
 -4ا٘جاْ ٚرسش ٞایی و ٝدر خار پاضٔ ٝٙؤثز ٞستٙذ :
اِف  -وطص فاسیای وف پا  :یه تا٘ذ پ ٟٗدر وف پا سیز
اٍ٘طتاٖ پا لزار دٞیذ  ٚد ٚسز آٖ را در در دست ٌزفتٝ
یىطید ت ٝطٛری و ٝاٍ٘طتاٖ پا ت ٝغٛرت ٘شدیه ض٘ٛذ ایٗ
ٚضعیت را تٔ ٝذت  30ثا٘ی ٍٝ٘ ٝداریذ 7.یا ٔ 8زتث ٝدر رٚس
ایٗ وار را تىزار ٕ٘اییذ.

ب  -وطص تا٘ذ ٖٚآضیُ  :تایستیذ  ٚیه پا را جّٛتز اس پای
دیٍز لزار دٞیذ  ،پای جّٛیی را اس سا٘ ٛخٓ وٙیذ دلت وٙیذ وٝ
تٕاس وف ٞیچ یه اس پاٞا ٘ثایذ تا سٔیٗ لطع ضٛد .در ایٗ
حاِت تایذ در پطت ساق احساس وطص ٕ٘اییذ  ،ایٗ حاِت را
تٔ ٝذت  30ثا٘ی ٍٝ٘ ٝداریذ  7 ٚیا  8تار در رٚس ا٘جاْ دٞیذ.
ج ٌ -زفتٗ خٛدوار تا پا  :یه خٛدوار را رٚی سٔیٗ لزار دٞیذ
 ٚتا پاٞا آٖ را اس سٔیٗ تزداریذ ت ٝطٛر ی و ٝوُ اٍ٘طتاٖ پا
اطزاف خٛدوار را تٍیزد تزای  5ثا٘ی ٝخٛدوار را تٕٞ ٝیٗ حاِت
ٍ٘ ٝداریذ،ا٘جاْ ایٗ وار  3یا  4تار در رٚس وافی است.
د ٛ٘ -ضتٗ حزٚف اِفثا  :تا اٍ٘طت تشري پا حزٚف اِفثا را در
ٛٞا تٛٙیسیذ.ایٗ وار را تزای ٞز پا  3تار در رٚس ا٘جاْ دٞیذ.
 – 5استفاد ٜاس آب ٌزْ  :ایٗ رٚش تٟتزیٗ ٔ ٚؤثزتزیٗ رٚش
ٔی تاضذٞ .ز رٚس عػز یا غثح یا لثُ اس تیز ٖٚآٔذٖ اس
رختخٛاب تٔ ٝذت  15دلیم ٝپاٞایتاٖ را در آب ٌزْ لزار
دٞیذ.سپس پای خٛد را خطه ٕ٘ٛد ٚ ٜتٔ ٝذت  10-5دلیمٝ
تا ٌٛضت وٛب تٔ ٝالیٕت رٚی پاض ٝٙتىٛتیذ ٔ.زالة تاضیذ
ضزتٞ ٝایتاٖ ٔحىٓ ٘ثاضذ .
 -6استفاد ٜاس یخ  :در یه ِیٛاٖ تستٙی آب تزیشیذ  ٚدر
فزیشر لزار دٞیذ  .پس اس ٘یٓ ساعت یه چٛب تستٙی در ِیٛاٖ
لزار دٞیذ  ٚتٍذاریذ وأالً یخ تثٙذد .در ٍٙٞاْ استفاد ٜچٛب
تستٙی را در دست ٌزفت ٚ ٝت ٝغٛرت دا یزٞ ٜای  ٓٞپٛضاٖ
رٚی پاض ٝٙتىطیذ ت ٝطٛری وٞ ٝز دایز٘ ٜػف دایز ٜلثُ را
تپٛضا٘ذ.
ٔ -7ػزف دارٞ ٚای ضذ اِتٟاتی غیز استزٚئیذی ٔثُ تزٚفٗ ،
ٔفٙأیه  ٚایٙذٔٚتاسیٗ ؛ ایٗ دارٞٚا عالیٓ را اس تیٗ تزدٚ ٜ

ٔٛلت واٞص ٔی دٙٞذ أا عّت اغّی را اس تیٗ
اٌ
درد را
ٕ٘ی تز٘ذ.
 -8تشریك وٛرتیش : ٖٚدر غٛرت عذْ تٟثٛدی تا رٚش
؛
ٞای ٌفت ٝضذ ٜلثّی اس ایٗ دار ٚاستفادٔ ٜی ضٛد
نٚرتیش ٖٚدارٚی ضذ اِتٟاب است  ٚاس طزیك واٞص
اِتٞاب پاضٛٔ ،ٝٙجة واٞص درد ٔی ٌزدد أا تأثیز آٖ
ٔٛلت ٔی تاضذ  ٚاستفاد ٜطٛال٘ی اس آٖ تاعث پٛوی
استخٛاٖ ٔی ٌزدد.

آمرکز آموزشز دآماشزانموزز
واحدز آموشزضننزخدآتز

جلو گیری از بازگشت مجدد درد :
پس اس تٟثٛدی اس پذ پاضٚ ٚ ٝٙرسش ٞای وططی
استفادٕ٘ ٜاییذ ٔ .ػزف چزتی ٞا را وٕتز وزدٚ ٜ
ٚیتأیٗ  Cتیطتزی ٔػزف ٕ٘اییذ.
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