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 زانو آرتروز از پيشگيري براي هايي توصيه

 مناسب هاي برنامه با ، داريد وزن افزايش اگر -1

 خاطر به.  دهيد كاهش را خود وزن غذايي و ورزشي

 فشار كاهش موجب وزن كاهش كه باشيد داشته

 . شود مي شما مفصل بر وارده

 براي.  شود مي درد كاهش باعث ازگرما استفاده -2

 اگر. كرد استفاده گرم آب ازكيسه توان مي كار اين

 مي ، باشد نداشته خاصي ممنوعيت گرما از استفاده

 : كرد استفاده زير هاي روش از توان

 83-04 گرم آب در مبتال مفصل دادن قرار*  

  آن آرام ماساژ و گراد سانتي درجه

  گرم آب دوش از استفاده* 

 از استفاده و حوله درون گرم آب كيسه دادن قرار* 

 در كردكه توجه بايد ؛درد به مبتال اندام روي بر آن

  بسيار گرم آب كيسه از استفاده ها بيماري از برخي

 با بايد حتماً آن از استفاده از وقبل است مضر

 نبايد گرم آب كيسه همچنين.  كرد مشورت پزشك

 در آن گذاشتن از. شود داده قرار مبتال اندام روي بر

 خودداري بايد نيز آن روي بر خوابيدن يا اندام زير

 . گردد

 . شود استفاده مناسب كفش از -3

 طوالني ايستادن و زدن وچهارزانو زانو دو از -4

 .گردد خودداري مدت

 و زدن چمباتمه ، چهارزانو صورت به نشستن نحوه*

 تشديد موارد جمله از ايراني هاي توالت از استفاده

 اين از تبعيت و است مفصلي هاي آسيب كننده

 پايين سنين در را افراد ، زندگي غلط هاي روش

 . كند مي مفصلي هاي آسيب به ابتال مستعد

 استفاده صندلي از ، زمين روي نشستن جاي به -5

 . شود

 ممكن حد تا ها پله از رفتن پايين و باال از -6

 . شود جتنابا

 بروز براي جدي خطر تحركي بي:  ورزش -7

 ورزشهاي منظم انجام با.  است مفصل هاي بيماري

 پذيري انعطاف و عضالني قدرت ، كششي و تقويتي

 بروز از و بخشيده بهبود را مفصل اطراف هاي بافت

 . نماييد پيشگيري زانو ضايعات

 8 در( بار 04) كم تعداد با ابتدا را زانو هاي ورزش* 

 شروع( شب -ظهر– صبح)  روز شبانه طول در وعده

 84 تا را آن تعداد ، جسماني وضعيت بهبود وبا كنيد

 نشسته درحالت.  دهيد افزايش وعده 8 در بار

 چهارسر عضله ، است صاف اززانوها پاها طوريكه

 از انقباض هربار مدت.  كنيد منقبض را ران جلوي

 6 حتماً ، انقباض دوبار وبين نباشد بيشتر ثانيه 6 از

 . است الزم فاصله ثانيه

 و اند بوده بستري طوالني مدت براي كه بيماراني* 

 حداقل روز طول در بايد ، نيستند رفتن راه به قادر

 انجام را زانو ايستايي هاي ورزش يا انقباضات بار سه

 . دهند



 حال درعين و ترين ساده روزانه روي پياده* 

 روي بلكه ، روشي هر به نه اما.  است ورزش بهترين

 مناسب وكفش يكسان سرعت با ، صاف سطح

 84از بيشتر نبايد نيز آن مدت شودو مي توصيه

 . باشد دقيقه

 هاي ورزش ديگر از سواري دوچرخه و شنا* 

 . است مبتال بيماران براي مناسب

 براي ناگزيريد كه داريد اشتغال كارهايي به اگر -8

 يكبار ساعتي ، بنشينيد صندلي روي طوالني مدت

.  برويد راه دقيقه وپنج برخيزيد خود جاي از

 را پا هاي پاشنه توانيد مي نشستن هنگام همچنين

 . داريد نگه صاف را زانوها يا بلندكنيد زمين روي از

 بايستند، طوالني مدتي ناچارند كه افرادي -9

 همچنين.  كنند خم خودرا چندبارزانوهاي ساعتي

 پاشنه روي بار چند روز طول در كه شود مي توصيه

 منظور به افراد اين.  بروند راه قدم وچند بايستند پا

 تقويت هاي روش از بايد درد زانو از پيشگيري

 . كنند استفاده زانو كننده

 را بالش ، باز طاق صورت به خوابيدن هنگام -11

 مي پهلو به چنانچه. دهيد قرار خود زانوهاي زير

 عادت اگر اما ، دهيد قرار بالشي زانوها بين خوابيد

 است نادرستي عادت كه)  بخوابيد شكم به كه داريد

 . بگذاريد ها ساق زير را بالش( 

 بسيار اجسام كردن بلند نظير اعمالي انجام از -11

 كنيد اجتناب طوالني مدت به بار حمل و سنگين

.  سازد مي وارد زانوها بر زيادي فشار كار اين زيرا.

 عضالت ، هستيد سنگين اجسام حمل به ناگزير اگر

 هاي فعاليت بين و كنيد تقويت ورزش با را زانو

 .  دهيد اختصاص استراحت به را خودزماني

 ويتامين و كلسيم از شار سر غذاهاي از:  تغذيه -12

 ليوان دو حداقل)  شير:  جمله از.  كنيد استفاده د

 .... و پنير ،(   روز در

 در ظاهري مشكل هرگونه مشاهده درصورت -13

....  يا پرانتزي پاي:  جمله از تحتاني اندام يا زانوها

 . كنيد مشورت خود پزشك با حتماً

 سالمتي آرزوي با

 

 مشهد اسالمي آزاد دانشگاه پزشكي دانشكده

 بهمن 22 بيمارستانمعاونت آموزشي 

 

 هايي توصيه

 زانو آرتروز از پيشگيري براي 

 

 

 

 

 ديــــارتوپ گروه
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