
 هُوَالشافي

  

 لنف ادم بازو روش كنترل آن

  

 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.   ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا
 

 بيمار محترم:

ا مامكطهسبب  بطكسبباطاعاتامطيد بطاياكطكه اطافيامطيال اطااطل اطاموطنطز اطافيامكطكاطممطيضيخطر يطاا اطااطا  ط

 اموطنطتوامخطزاتوانطك  بهطزاشيطازطآنطييطشوم.ط يوجاطپ شگ يكطنطك  يلطااطيوقعطل ا

 «پرسش و پاسخ هاي شایع»

 ل اطاموطچ ست؟

شومطكاطا  طتجمعطططططططط شامطازطپينتئ  ط)ل ا(طممطاخشيطازطابنطا جامطييط سي ستطكاطممطاثيطتجمعطيا عط ل اطاموطتومييطا

صوممطانل اط س گ  يطططططططيا عطييطتوازبطااط شوم.طيوجاطممم،ط س انطا جامط سيعانطپ نط اطثازو اطنطااطمزالالطمميانطجياحيط

 تضوطنطتدوزتطهاكطيكيمطممطپوستطگيمم.

 چه عواملی موجب لنف ادم می شود؟

شبببوم.طممطاثيطصببببياطااططل اطااطعومطعال ضيطممطمارلطتينقطل ديطحيكتطييطك بطنطممطزها تطناممطجي انطرونطييططططططط

شوم.طططططططتينقطل ديطااطغبمطل شكالطشبهطنطممطيوضعطجمعطييط  ديطكاطممطيس يطا  طتينقطقيامطمامزبطحيكتطل اطمچامطا

س يهاكطل ديطييطتوازبطممطاثيطططط س انطي سيعانطپ صبياطططط ممطا مامانطيال اطااط رومطتويوم،طتدوزتط اطمنشطهاكطمميازيط

غلطييطتوازبطااتثطازسببببامطممطتينقطططططططممطز يطاط اال   ب.طااطت وانطيثال:طرامجطكيمنطغبمطل دانكطز يطاغلطنطما وتياپيططططططط

ممطاسبب امكطازطا مامانطل اطاموطممطانل  طسببالطپ طازطجياحيط اطططط ل ديطنط اطكمطشبببنطسببيتتطحيكتطل اطشببوم.طط

 مام وتياپيطظاهيطييطشومطاياطر يطاينزطل اطاموطممطهيطزيازيطازطززبگيطا مامطنجومطمامم.

 لنف ادم چگونه اندازه گيري می شود؟

شكطط زيازيطكا صوصطياز بطي يطر اعي،طازبازهطططططططططپا س دامهطازط كطزوامطيخ شومطااطا شكوكطييط  اطا مامطااطل اطاموطي

ساز يطي يطنطا ش يطممطهيط كططط2يح  يطتضوطممطزقاططيخ هاطاازن،طيچطنطپشتطمستطازبازهطگ يكطييطشوم.طار افطط

ييطتوازبطشبببنطل اطاموطا مامطماططازطزقاعاطزشببازاطتوموطاومهطنطز ازطااطمميانطنطتوجاطپاشببكيطماممطيضا  امطپاشببكطط

س انطااطزبممطططططططططططط سيعانطپ شب بطااطمزالالط شبط)ل اطاموط شب بطاا سطط اط شخصطك ب.طل اطاموطييطتوازبطرد ا،طي و ي

 ا جامطييطشوم(.

 روشهاي كنترل لنف ادم كدامند؟

انطيشببكهيطنجومطقاللطازطاقباوطااطك  يلطل اطاموطاا بطي مئ طشببو بطكاطممطماا اطااطا مامكطزي  اطاكطسببيعانطپسبب 

زبامم.طپاشببكطا مامطماطازطز يطاح مالطنجومطتدوزتطممطاازنطممطز  جاطل اطامو،طتومطتويومطممطز يطاغلط اطلخ اطشبببنطط

 رونطممطنم بهاكط اطتينيالوزطايمسيطرواهبطكيمطنطسپ طي  وانطاياكطك  يلطل اطاموطاقباوطكيم.

س دامططططط شبهطازطعيفطازجم طل اطاموطآيي كاطا ص اط ساژطنطاازباژطنطممططططططمنشطهاكطتو شامك،طازجاوطيا س   طهاكطف هطازطآ

 ايريطازطا مامانطاس دامهطازطپمپطهاكطفشامطهواطاست.

 آس   طفشامكط-1

آس   طفشامك،طپوششيطكشبامطاستطكاطاا بطكاياطازبازهطكطاازنطااشبطا  طآس   طيمك طاستطتانهطايطاازنطنطساتبطططططططططططططط

شازاطماطز اطاطططططط ش انطنطح يطزاح اط ست،طازگ شتطم شيطنطااطازبازهططططططططپ سدام شامكطروبطيضموالطااطعومط س   طف شازب.طآ پو

ياهط كالامطنط اطهيطزيانطكاطقبممطكشيطرومطماطازطمستطابه بططططط6ار صاصيطهيطا مامطااف اطي شوم.طا  طآس   طهاطهيططططط

اا بطتضو ضطشببوزب.طآسبب   طفشببامكطااطناممطكيمنطفشببامطي اسبباطايطمنكطتضببوطي وموطازطتجمعطيا عطل اطممطتضببوططط



ساتت(طنط اطفقططممطعيططط24شگ يكطييطك ب.طاس اطااطتوص اطپاشكطآس   طفشامكطيمك طاستطممطكلطشالاهطمنزط)ططططططپ 

 منزطپوش بهطشوم.طط

 پمپطفشامطهواط-2

 كطآس   طمنطجبامهطمامم.طهواكطفشيمهطااطمارلطجبامطآس   طپمپطييطشومطنطااطناممطكيمنطططططط مس گاهطپمپطفشامطهواطط

يطمهبطا  طآس   طممطاز هاكطتضوطفشامطا  ش يكطناممطييطك بطنطل اطماطااطسمتطااالطنططططططفشامطمنكطاازن،طآنطماطياساژطيطط

س دامهطازطپمپططططططططططط ستطكاطا شانطمامهطا شوم.طتحق قامطار يطز ستطااطتوص اطپاشكطته اط ت اطييطمازب.طا  طمس گاهطاه يطا

 فشامكطهمياهطااطياساژطنطاازباژطييطتوازبطتاث يطاه يكطماش اطااشب.

 يانطف ا كيياساژطنطممط-3

تخه اطل ديطااطمستطياساژطراصيطاستطكاطفقططممطس حطپوستطاتمالطييطشوم.طمميازگيطسضيطييطك بطاايازومهاكطططططططططططط

راصيطل اطماطازطتضوطي وموطااطسا يطيس يهاكطل ديطممطزقاططم گيطابنطهبا تطك ب.طا  طزوعطياساژطيضموالطازطگيمنطنط

 پ طازطاتمالطممطت اطااطياساژطتضوطتماوطييطشوم.

 احتقان زدایی

شايلططططططططططط ست.طا  طمنشطك  يلطل اطاموط سططازجم طا  طالمههيطل دولوژكطا شبهطتو ص اط منشطمميازيطما ج،طيوثيطنطتو

شب.طتانهطايطمنشطهاكططططططططططط شامكطييطاا س   طف س دامهطازطآ ست،طاازباژ،طنمزشطنطا ست،طيياقالتطمق قطپو تخه اطل ديطااطم

ز  ي:طگيياطمميازي،طتحي كامطالك ي كيط،طاسببب دامهطازطايواجططمميازيطاسببب ازباممطشببببهطفوق،طمنشطهاكطيخ هاطم گي

ي كينن و،طمامنمميازيطنط..طز اطي يحطشبهطازب.طا  طمميانطهاطز ازطااطايمسيطنطي الضامطا ش يطمامزبطنطازجاوطآزهاطااطعومطط

 يضمولطتوص اطزشبهطاست.

 براي كنترل درد ناشی از لنف ادم چه باید كرد؟

ماهطك  يلطممم،طك  يلطل اطاموطاستطنليطاگيطااطكمطشبنطتومو،طشبمطمممطشماطكاهشطز ا بطااطططممطاغهاطيواقعطاه ي  ط

 ز يطپاشكطيضالجطمامنكطضبطمممطتجو اطييطشوم.

 زكاتيطكاطاا بطتوسططا مامطمتا تطشوزب:

 ل ديطازجاوطمهبطتالامت بطاز:ط زكامطيهميطكاطا مامطييطتوازبطاياكطپ شگ يكطنطك  يلطنطتومو

ممطهيطزيانطيمك ،طاازنكطرومطماطممطسبب حطااالتيطازطسبب حطقهاطقيامطمه بطممطيوقعطاسبب ياحت،طتضببوطماطااطحالتطط-1

 آن اانطقيامطزبه ب.

ازطمامنطحيكامطچيرشيطزاگهازيطممطزاح اطشازاطكاطااتثطحيكتطيا عطااطقسمتطاز ها يطمستطنطپاطآس اطتينقططططططططط-2

 ل دانكطشومطروممامكطك  ب.

 ا جامطك  بهطتدوزتطنطهيطگوزاطصبياطااطتضوطپيه اطنطااطزكامطز يطتوجاطك  ب:ازطتوايلطط-3

 ممطيواقعطحساسطياز بطآشپاكط اطااغالازيطازطمس كشطيحافظطاس دامهطك  ب.ط-

 اياكطزمنطيوهاطازطيوطايطاس دامهطك  ب.ط-

 يوقعطزمنطزار طهاطيواظاطااش بطگوشاطزار طماطزگ ي ب.ططط-

 ستطماطاا باطااطآبطنطصااونطشس اطنطممطاسيعطنقتطااطپاشكطتماسطاگ ي ب.هيطگوزاطرياشيطممطمنكطپوط-

 ازطتغ  يطحياممطزاگهازيطپوستطياز بطسوزاط اطاس حماوطعوالزيطروممامكطك  ب.ط-

 ااطمتا تطيوامممطز يطازطناممطآيبنطفشامطااطتضوطجهوگ يكطك  ب:ط-4

 دامهطزك  ب.ازطز  تطآالمطنط اطلالاسطت گطكاطمنكطپوستطجاطا  بازمطاس ط-

 ازطازگش يطنط اطساتتطيچيطكاطا بطفهاكطمامزبطممطمستطيال اطاس دامهطزك  ب.ط-

 ازطتضوطيال اطشبهطااطفشامطرونطگيف اطزشوم.ط-

 ازطاازبهاكطكشيطنطآس   طهاكطكشيطزاي اساطاس دامهطزك  ب.ط-

مياهطسالا جامطنطي وهطجامطفيانانططازطمژ مطغذا يطي ضاملطاس دامهطك  ب.طغذاكطسيشامطازطپينتئ  طنطكمطزمكطااطهطططط-5

 توص اطييطشومطالزوطااطذكيطاستطكاطپينتئ  طيوممطز ازطابنطممطگينهطهاكطس يطي دانمطفيقطييطك ب.طط



نمزشطهاطنطفضال تطها يطماطكاطتخه اطل اطتضببوطماطتسببي عطييطك  بطز يطز يطي خصببصبب  طيياوعاطفياطگيف اطنطااططط-6

 تاقاطااطعومطي  مطازجاوطمه ب.

 فواصلطي  مطجهتطن ا تطااطپاشكطيياجضاطك  ب.ططممط-7

 تضوطماطازطز يطافاا شطازبازهطييتالاطايمسيطك  ب.ططط -8

 ممطصوممطكوچك ي  طشكيطااطار افطحجمطازباوطهاطااطپاشكطتماسطاگ ي ب.

ممطااطتا مطتدوزتطتوجاطك  ب.طقيياك،طممم،طگييي،طتومو،طتاطنطااطيحضطيشاهبهطهيطتايتطيشكوكيطپاشكطماططططط-9

 جي انطاگذام ب.

 اگيطقصبطيسافيمطااطهواپ ماطماطمام بطاه يطاستطازطآس   طكشيطاس دامهطك  بطنط اطاازبهاكطكمطكشطاازباژطك  ب.ططط-10
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