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ABSTRACT
Background and Aim: One of the most common hand diseases is the carpal tunnel syndrome. The
prevalence is over 2.9% in women and 6% in men. The disease has symptoms such as paresthesia,
tingling and numbness, pain, and weakness in the thenar. The current treatment of carpal tunnel
syndrome include non-surgical or care treatment and surgery. Carpal tunnel release surgery is
recommended when the disease aggrevates and protective treatments are not efficient anymore. After
surgery, scar adhesions, complex recurrent pain syndrome, sensitivity, inflamed scar area, and pain in the
thenar and hypothenar areas may be observed for up to 8 weeks or more. In order to reduce and to
prevent the development of complications after surgery, guidelines and recommendations are provided
that are specific to Occupational Therapy; however, due to the lack of accurate information on when
occupational therapy should start after surgery and considedring the importance of this issue in improving
performance, reducing the severity of symptoms, and helping the patients return to work faster, the
present study was conducted to examin the effect of early occupational therapy to improve performance
and to reduce the severity of symptoms caused by carpal tunnel release surgery.
Materials and Methods: The present study was a clinical trial and the population consisted of the
patients reffering to Akhtar hospital with a diagnosis of idiopathic carpal tunnel syndrome and thus
candidates for surgery. A total of 20 patients with an average age of 35-65comprised the final particiapnts
of the study. Participants were divided into two groups. The experimental group, besides the common
care advised by their surgeons, received occupational therapy with the same protocol during the first
week after the surgery. Evaluations carried out for both groups prior to the surgery and one month after
the surgery included hand function, symptoms severity by Boston questionnaire, and return to work time.
Results: The statistical anlysis of the findings revealed that occupational therapy program in the first
week after a CTS surgery resulted in a decrease in symptoms severity (P=0.003), and a decrease in return
to work time (P=0.001).
Conclusion: Based on the findings, although both patient groups with carpal tunnel syndrome showed
improvement in symptoms and functioning after surgery, early occupational therapy in the experimental
group was shown to be significantly effective in decreasing symptoms severity and the return to work
time compared with that in the controls. So, early occupational therapy on the patients with carpal tunnel
syndrome is recommended.
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بررسی تأثیر کاردرمانی زودهنگام پس از جراحی بر عملکرد و شدت عالیم بیماران
مبتال به سندرم تونل مچ دست
زهرا محمد رضا سعادت ،1علی اصغر جامه بزرگی* ، 2زهرا شفیعی ،2اشکان ایرانی ،2سید مهدی طباطبایی ، ،3فریور عبد اهلل زاده

الهیجی4

 1دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویی ،دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2کارشناس ارشد ،گروه کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 3مربی ،گروه علوم پایه ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 4دانشیار .گروه ارتوپدی .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .تهران .ایران
چکیده
مقدمه و اهداف
سندرم تونل کارپ از شایعترین بیماری های مربوط به دست است .شیوع این بیماری بالغ بر  %9/2در زنان و  %6در مردان می باشد .این بیماری با عالئمی نظیر پارستزی,
گزگز و مورمور ,درد و ضعف در ناحیه تنار بروز پیدا می کند .درمان های رایج در سندر م تونل کارپ شامل دو دسته درمان های غیر جراحی یا محافظتی و درمان جراحی
می باشد .زمانیکه بیماری پیشرفت کند و درمان های محافظتی سودمند نباشند  ,روش جراحی انتخاب می شود .بعد از جراحی ممکن است چسبندگی در محل اسکار ،
سندرم درد راجعه ای پیچیده  ,حساسیت و التهاب ناحیه اسکار تا  8هفته یا بیشتر و درد در ناحیه تنار و هایپوتنار دیده شود .قابل ذکر است که جهت کاهش و پیشگیری از
به وجود آمدن عوارض پس از جراحی  ,راهکارها و توصیه هایی وجود دارد که از جمله آنها ,راهکارهای توانبخشی به ویژه کاردرمانی می باشد .لذا با توجه به فقدان
اطالعات دقیق درمورد زمان شروع کاردرمانی بعد از جراحی  CTSو همچنین اهمیت آن در بهبود عملکرد ،کاهش شدت عالئم و بازگشت سریعتر افراد به کار و حرفه
خود ،این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کاردرمانی زودهنگام بر بهبود عملکرد و کاهش شدت عالئم بعد از جراحی آزادسازی تونل مچ صورت گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود و جامعه مورد مطالعه  ،بیماران مراجعه کننده به بیمارستان اختر با تشخیص سندرم تونل کارپ ایدیوپاتیک کاندید جراحی بودند .این
پژوهش بر روی  20بیمار با میانگین سنی  35تا  65انجام شد .شرکت کنندگان در این مطالعه در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند .نمونه های گروه آزمون عالوه بر
توصیه های معمول جراح مربوطه  ،در هفته اول بعد از جراحی  ،کاردرمانی زودهنگام با پروتکل یکسان دریافت می کردند  .ارزیابی ها پیش از جراحی و  1ماه پس از آن
برای هر دو گروه انجام شد که شامل ارزیابی عملکرد و شدت عالئم توسط پرسشنامه بوستون و شمارش تعداد هفته های تأخیر در بازگشت به کار بیماران بود.
یافته ها
یافته های حاصل از این پژوهش توسط آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن نشان داد که برنامه کاردرمانی در هفته اول بعد از جراحی تونل مچ منجر به
تغییرات معنادار آماری در کاهش شدت عالئم ( ) P=0/035و تسریع در زمان بازگشت به کار بیماران ( ) P=0/001می شود .
نتیجه گیری
با توجه به یافته های به دست آمده از این تحقیق  ،اگرچه بیماران مبتال به سندرم تونل کارپ بعد از جراحی در هر دو گروه بهبودی در عالئم و عملکرد را نشان دادند ولی
در گروه آزمون کاردرمانی زودهنگام به طور معناداری کاهش شدت عالئم و کاهش زمان تأخیر در بازگشت به کار بیماران مؤثر بوده است لذا انجام کاردرمانی زودهنگام بر
روی بیماران فوق توصیه می گردد.
واژگان کلیدی
کاردرمانی زودهنگام ،عملکرد دست ،سندرم تونل کارپ ،جراحی
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نویسنده مسئول :علی اصغر جامه بزرگی .تهران ،میدان امام حسین[ع) ،خیابان دماوند روبروی بیمارستان بوعلی ،دانشکده علوم توانبخشی
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مقدمه و اهداف
سندرم تونل مچ ( )CTSزمانی اتفاق می افتد که عصب مدین در مسیر عبور خود از این تونل ،در محدوده ساعد تا کف دست ،تحت فشار
قرار بگیرد (زیر لیگامان عرضی مچ) [ . ]1این سندرم شایعترین نوروپاتی ناشی از گیر افتادگی اعصاب محیطی می باشد[ .]2که ممکن است به
راحتی بر اثر استرس های کاری واستفاده مزمن و تکراری از مچ و انگشتان ایجاد شود سندرم تونل کارپ یک اختالل ناتوان کننده در دست
می باشد که هم باعث رنج و آزردگی فرد می شود و هم می تواند صدمات جبران ناپذیری به عملکردها و حتی شغل فرد وارد کند .بنابراین
درمان سندرم تونل کارپ از اهمیت باالیی برخوردار است [ .]3,1شیوع این بیماری تاکنون بالغ بر  %9/2در زنان و  %6در مردان می باشد [ ]4و
اینکه زنان بین سنین  40-60سال  3برابر مردان در همین سن درگیر این بیماری می شوند[ . ]5همچنین این بیماری با عالئمی نظیر پارستزی،
گزگز و مورمور ،درد و ضعف در ناحیه تنار بروز پیدا می کند[ .]6،3درمان های رایج در سندرم تونل مچ شامل دو دسته درمان های غیر جراحی
یا محافظتی و درمان جراحی می باشد[ .]8،7معموال در مرحله خفیف تا متوسط بیماری که ساختار عصب مدین و مچ دست هنوز دچار آسیب
جدی نشده  ،بیشتر از درمانهای محافطتی و غیر جراحی ماننداستفاده از اسپلینت  ،تزریق استروئید ،داروهای ضد التهابی غیر
استروئیدی( ، )NSAIDsاولتراسوند ،مانیپوالسیون ،تمرینات کششی و تقویتی استفاده می کنند[ .]1توانبخشی به ویژه کاردرمانی نیز ،بیشتر به
درمان های محافظتی می پردازد و مداخالت آن بیشتر بر مبنای افزایش توانایی های فیزیکی فرد در حیطه فعالیت های روزمره زندگی ،
مراقبت از خود و حیطه کاری و همچنین انطباق محیط و فعالیت های فرد  ،می باشد .
در صورتی که درمان های محافظتی و راهکارهای درمانی فوق مفید فایده نباشند و بیماری پیشرفت کرده به مرحله نهایی یعنی آتروفی و
آسیب جدی به ساختار عصب و دست رسیده باشد ،و البته با صالحدید پزشک متخصص ،از روش جراحی استفاده می شود  .جراحی آزادسازی
تونل مچ ،شایعترین عمل در بین جراحان دست به شمار می رود[ .]1بعد از جراحی ممکن است عوارضی مانند چسبندگی در محل اسکار[،]9
سندرم درد راجعه ای پیچیده  ،حساسیت و التهاب ناحیه اسکار تا  8هفته یا بیشتر و درد در ناحیه تنار و هایپوتنار دیده شود[ . ]11،10قابل ذکر است
که برای کاهش و پیشگیری از به وجود آمدن عوارض پس از جراحی  ،راهکارها و توصیه هایی وجود دارد[ ]10که از جمله آنها ،راهکارهای
توانبخشی به ویژه کاردرمانی می باشد.از آنجاییکه بهبود عملکرد و بازگشت به کار و حرفه سابق و همچنین رهایی از درد و رنج ناشی از این
بیماری در افراد بسیار مهم و قابل توجه است  ،بنابراین باید راه حلی یافت که تا حد امکان این پروسه را کوتاه نموده و افراد را هرچه زودتر به
زندگی و فعالیت های گذشته خود برگرداند .توصیه متخصصان بعد از جراحی  CTSطبق منابع جراحی معموال به این صورت است که اسپلینت
و بخیه ها حدود  10تا  14روز و گاهی هم زودتر برداشته شود .حرکت اکتیو انگشتان به زودی بعد از جراحی آغاز گردد  .کشش های پرفشار
همراه با فلکشن مچ و فعالیت هایی که مقاومت بیشتری دارند معموال تا  4الی  6هفته بعد از عمل انجام نشود و همچنین انجام فعالیت های
ساده روزمره از هفته  2تا  3به تدریج شروع شود[ . ]12همچنین در منابع کاردرمانی نیز اگرچه به شروع زودهنگام توانبخشی تاکید بسیاری شده
است ولی تاریخ دقیقی بدین منظور ذکر نشده است[ .]14،13لذا با توجه به نبود اطالعات دقیق درمورد لزوم انجام خدمات توانبخشی به ویژه
کاردرمانی بعد از جراحی  CTSو همچنین زمان شروع این خدمات  ،در این پژوهش به نقش کاردرمانی زودهنگام در کوتاه کردن دوره بهبودی
پس از جراحی و تأثیر آن بر روی کاهش شدت عالئم و بهبود عملکرد دست پرداخته شده است .با نتایج بدست آمده می توان اطالع رسانی هم
برای متخصصین جراح و هم متخصصین توانبخشی به ویژه کاردرمانی داشته باشیم تا بیماران بتوانند بعد از جراحی راحتتر و سریعتر به کار و
حرفه خود باز گردند و تا حد امکان از پیشامد ها و عوارض احتمالی جلوگیری به عمل آید.
مواد و روش ها
این مطالعه به صورت شبه تجربی و از نوع کارآزمایی بالینی می باشد .جامعه مورد مطالعه شامل  20بیمار خانم مبتال به سندرم تونل مچ
داوطلب جراحی مراجعه کننده به بیمارستان اختر بودند .معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :دامنه سنی بین  35تا  65سال ،تشخیص
قطعی سندرم تونل مچ توسط پزشک متخصص براساس نمره آزمون سرعت هدایت عصب که بیشتر از متوسط باشد و همچنین آزمون های
بالینی[ ، ]12شرکت نکردن در تحقیق دیگری به طور همزمان ،نداشتن ضعف شدید و آتروفی در ناحیه تنار ،نداشتن نقص کلیه و بیماری در
غده هیپوفیز و تیرویید  ،نداشتن سابقه آسیب به مچ و عصب مدین و نداشتن جراحی همزمان در اندام فوقانی .معیارهای خروج نیز شامل موارد
ذیل بودند :نداشتن تمایل بیماران به ادامه درمان ،بروز هرگونه مشکل که مانع از تکمیل مراحل درمان شود.
در ابتدا پس از هماهنگی با بیمارستان اختر ،بیماران واجد شرایط مطالعه شناسایی و سپس رضایتنامه ای در خصوص اعالم آمادگی برای شرکت
در این مطالعه و اطمینان دادن به بیماران برای محرمانه ماندن اطالعاتشان به امضای آنها می رسید .همچنین بیماران پرسشنامه مربوط به
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اطالعات دموگرافیک را تکمیل می نمودند .اطالعات دموگرافیک شامل مواردی مانند سن ،جنس و دست غالب و مبتال بود .کلیه بیماران توسط
تنها جراح و با روش یکسانی (جراحی باز) تحت عمل جراحی قرار می گرفتند .ارزیابی اولیه عملکرد و شدت عالئم  ،قبل از جراحی برای هردو
گروه انجام می گرفت .این ارزیابی شامل تکمیل پرسشنامه بوستون( )Levineبود[ .]16-15بوستون پرسشنامه ای معتبر با حساسیت و
تکرارپذیری باال و پایایی داخلی است[ ]17،16و قابلیت پاسخگویی به تغییرات بالینی را دارد که دارای  11سؤال برای سنجش شدت عالئم سندرم
تونل مچ و  8سؤال برای سنجش سطح عملکرد دست می باشد.
بعد از جراحی به همه بیماران ،مراجعه به کاردرمانی در هفته اول پیشنهاد داده می شد .بیماران برحسب پذیرفتن یا عدم پذیرش این پیشنهاد به
هر دلیلی ،در دو گروه آزمون و شاهد جای داده می شدند .بیماران گروه آزمون به دنبال جراحی  ،کاردرمانی زودهنگام دریافت می کردند به
طوری که در هفته اول بعد از جراحی  ،کاردرمانی برای گروه آزمون به مدت  10جلسه در  3هفته انجام و همچنین تمرین ها و توصیه هایی
برای کار در منزل به آنها داده می شد .به طور کلی تمرینات کاردرمانی شامل کنترل ادم ،تمرینات دامنه حرکتی اکتیو و پسیو انگشتان و مچ،
گالید تاندون فلکسوری و عصب مدین ،بازآموزی حسی و تمرینات مقاومتی و تقویتی عضالت دست بود .افراد در گروه شاهد بعد از جراحی
تنها طبق روش روتین بیمارستان و جراح مربوط ،با یک سری توصیه های عمومی مرخص می شدند .در نهایت برای همه افراد در دو گروه،
ارزیابی ثانویه ای با دقت مشابه ارزیابی اولیه  4هفته بعد از جراحی انجام می شد .البته در این زمان ارزیابی تأخیر در بازگشت به کار نیز به
صورت محاسبه تعداد روزهایی که از تاریخ جراحی تا زمانی که فرد به طور کامل به فعالیت های روزمره زندگی اش باز گردد ،به وسیله تماس
تلفنی و پرسش از بیمار تا  2ماه بعد از عمل انجام می شد .در مراحل انجام تحقیق سعی بر آن بود که برای جلوگیری از احتمال سوگیری  ،افراد
در دو گروه آزمون و شاهد با هم ارتباط و تماس تلفنی یا دیداری نداشته باشند.
در پایان فرآیند نمونه گیری با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS 19داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای مقایسه متغیرهای کمی
با توزیع نرمال و غیر نرمال به ترتیب از آزمونهای تی مستقل و من ویتنی استفاده شد .برای مقایسه متغیرهای کیفی نیز آزمون فیشر مورد
استفاده قرار گرفت.
یافته ها
آزمون کولموگروف -اسمیرنف حاکی از توزیع نرمال متغیر سن بود .با توجه به نتایج آزمون تی مستقل ،دو گروه از نظر متغیر سن همگن بوده و
اختالف معناداری بین میانگین سن (  52/25±برای گروه آزمون و  54/10±برای گروه کنترل) آنها وجود نداشت ( .)p = 0/537بیشتر افراد
حاضر در مطالعه و در هر دو گروه آزمون و شاهد ،دست راست مبتال بوده است .همچنین نتایج آزمون دقیق فیشر نشان میدهد که دو گروه از
نظر متغیر دست مبتال همگن بوده و اختالف معناداری بین آنها وجود ندارد ( .)p = 0/628تقریباً در تمام افراد حاضر در مطالعه ،دست راست
دست غالب بوده است.
جدول :1بررسی اثر کاردرمانی زودهنگام بر شدت عالئم بیماران()n=20
گروه

بعد از مداخله

قبل از مداخله

نتیجه آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمون

3/56

0/48

1/61

0/36

شاهد

2/68

0/67

2/05

0/49

نتیجه آزمون
 Tمستقل

t =3/366
df =18
p =0/003

 Tزوجی
t =14/974
df =9
p>0/001
t =3/238
df =9
p =0/010

t = -2/274
df =18
p =0/035

سنجش درون گروهی نشان داد که درهر دو گروه آزمون( )p > 0/001و شاهد ( ،)p = 0/010میانگین نمره شدت عالئم قبل و بعد از مداخله
تفاوت معناداری با یکدیگر دارند در مقایسه بین گروهی نیز پس از مداخله ،شدت عالیم در گروه آزمون به طور معناداری کمتر از گروه کنترل
بود (. )p = 0/003
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جدول  :2بررسی اثر کاردرمانی زودهنگام بر سطح عملکرد بیماران()n=20

گروه

بعد از مداخله

قبل از مداخله

نتیجه آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمون

3/32

0/60

2/03

0/55

شاهد

2/84

0/57

2/22

0/59

نتیجه

t =1/876
df =18
p =0/077

آزمون
 Tمستقل

 Tزوجی
t =7/633
df =9
p>0/001
t =3/749
df =9
p =0/005

t = -0/732
df =18
p =0/473

مقایسه درون گروهی همچنین نشانگر آن بود که درهر دو گروه آزمون( )p > 0/001و شاهد ( ،)p = 0/005میانگین نمره سطح عملکرد قبل و
بعد از مداخله تفاوت معناداری با یکدیگر دارند اما در مقایسه بین گروهی هیچ گونه اختالف معنادار آماری بین دو گروه آزمون و شاهد دیده نشد
()p>0/08
جدول  : 3بررسی اثر کاردرمانی زودهنگام زمان بازگشت به کار ()n=20
گروه آزمون

گروه شاهد

n = 10

n = 10

تعداد هفتهها
تعداد

تعداد

درصد
0

درصد

3

4

4

4

5

2

6

0

0

7

0

0

2

8

0

جمع

10

0
1

2
1

40/
0
40/
0
20/

00

0

آزمون من ویتنی

0

0

1

10/0

2

20/0

3

30/0
20/0
20/0

p = 0/001

100

زمان بازگشت به کار  :بین تعداد هفتههای تأخیردر برگشت به کار در هر دو گروه اختالف معناداری وجود داشت ( (P=0/001به طوری که تعداد
این هفته ها در گروه آزمون به صورت معناداری کمتر از گروه شاهد بود .
بحث
هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر کاردرمانی زود هنگام بر شدت عالیم ،سطح عملکرد و همچنین زمان بازگشت به کار در بیماران پس از
جراحی سندرم تونل مچ می باشد.
با بررسی نتایج سنجش شدت عالئم سندرم تونل مچ در جدول شماره  ، 1می توان نتیجه گرفت که بر اساس پرسشنامه بوستون ،کاردرمانی
زودهنگام اثر قابل مالحظه ای در کاهش شدت عالئم  CTSبعد از جراحی بر روی بیماران داشته است .در مطالعه ای که توسط
 provincialiو همکارانش[ ]18در ایتالیا انجام شد برای گروه آزمون 12 ،روز بعد از جراحی برنامه فیزیوتراپی درنظر گرفته شده بود و گروه
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بررسی تأثیر کاردرمانی زودهنگام ..................

شاهد برنامه تمرینات پیشرونده خانگی دریافت می کردند .نتایج حاصل از مطالعه آنها با نتایج تحقیق پیش رو مطابقت ندارد زیرا در آن مطالعه
بر اساس پرسشنامه بوستون تفاوت معناداری بعد از 1ماه و 3ماه در گروه آزمون و یا شاهد مشاهده نشد .در صورتی که در پژوهش حاضر
تمرینات کاردرمانی زودهنگام برای افراد گروه آزمون  ،در هفته اول بعد از جراحی شروع شد و در اینجا با کاهش شدت عالئم حتی پس از یک
ماه بعد از جراحی روبرو هستیم که این اختالف شاید به دلیل نوع تمرینات مورد استفاده و مهم تر از آن ،شروع زودهنگام آن باشد  .همچنین
میانگین نمره سطح عملکرد در ارزیابی دوم بعد از مداخله در هر دو گروه مداخله و کنترل بهبود داشته است که البته میزان این بهبودی در گروه
مداخله بسیار بیشتر از گروه کنترل بود .لذا به نظر می رسد کاردرمانی زودهنگام در بهبود سطح عملکرد بیماران نیز مؤثر است.
در نهایت مشاهده می گردد که کاردرمانی زودهنگام تأثیر به سزایی در زمان بازگشت به کار بیماران در گروه آزمون داشته است و در واقع به
صورت مشخصی باعث شده است که بیماران جرأت استفاده از دست مبتالی خود را پیدا کنند و البته با توصیه های کاردرمانگر به صورت
درست و اصولی فعالیت های خود را انجام دهند[ .]14بازگشت سریعتر افراد گروه مداخله را می توان ناشی از اقدامات درمانی دانست که با هدف
رفع چسبندگی های احتمالی صورت گرفته است .این مسئله می تواند دامنه حرکتی مفاصل را بهبود بخشیده و امکان انجام فعالیت های شغلی
را فراهم آورد .از سوی دیگر انجام تمرینات فعال اثرات ثابت شده ای بر قدرت عضالنی دارند که این فاکتور نیز می تواند در کاهش عالیم،
بهبود سطح عملکرد و بازگشت سریعتر بیماران به کار مؤثر واقع شود .به طور کلی یافته های حاصل از تمام مطالعات مشابه مانند تحقیقاتی که
توسط  Grovseو  cook ،]19[ Riderو همکارانش [ Nathan ،]20و همکارانش [ ]21و همچنین مطالعه ای که توسط  provincialiو
همکارانش[ ]18انجام شده است ،نشان می دهند که شروع زودهنگام توانبخشی و حرکت دست بعد ازجراحی آزادسازی تونل مچ  ،می تواند
باعث کاهش زمان بازگشت به کار بیماران شود و در نتیجه در این مورد  ،نتایج مطالعات گذشته با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت شروع کاردرمانی مبتنی بر فعالیت های عملکردی به صورت زودهنگام بعد از جراحی
آزادسازی تونل مچ به این معنا که بیماران حداکثر در هفته اول بعد از جراحی طبق برنامه ای مشخص و اصولی حرکت را آغاز کنند و به طور
تدریجی خود را با فعالیت های روزمره زندگی و محیط تطابق دهند و با استفاده از مداخالت کاردرمانی در تخفیف عالئم بعد از جراحی ،باعث
کاهش شدت عالئم وتسریع در زمان بازگشت به کار بیماران که یکی از اهداف اصلی و عمده بیماران و کاردرمانگران در طرح برنامه درمانی
است و همچنین موجب بهبودی نسبی در افزایش سطح عملکرد نیز میگردد  ،که به نوبه خود حل دغدغه های اصلی بیمار در خصوص
فعالیتهای زندگی شخصی و اجتماعی و روانی از جمله تحمل درد و رنج کمتر را به همراه خواهد داشت  .وبا توجه به این نتیجه می توان
توصیه کاردرمانی زود هنگام بعد از جراحی را به جراحان محترم پیشنهاد داد تا بیشترین بهره به دنبال جراحی نصیب بیماران گردد.
تشکر و قدردانی
این مطالعه بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد است که در دانشکده توانبخشی شهید بهشتی انجام گردید .نویسندگان از همکاران ،بیماران و
همچنین متخصصینی که با اعالم نظر خود در تدوین این پایان نامه کمک کردند سپاس گزاری می کنند.
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