ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﺘﯿﺎز
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ

اﺻﻮل ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ وﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎران
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه :ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺿﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
وﯾﮋه ﭘﺮﺳﻨﻞ

اردﯾﺒﻬﺸﺖ 97

 وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾدﮐﺳﯽ را ﮐﮫ درﺑﺳﺗر دراز
ﮐﺷﯾده ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ درآورﯾد.ﯾﺎھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻓردرا از ﺗﺧت ﺑﮫ روی ﺻﻧدﻟﯽ
ﭼرﺧدار ﺑﮑﺷﺎﻧﯾد.ﮐﻣر ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﻓﺷﺎرھﺎی
زﯾﺎدی ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ھﺎی ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ﺗﺧت ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد،ودر ھﻣﺎن
ﺣﺎل ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕرﺗﺎن ﺗﻧﮫ اورا ھم درﺟﮭت ﻋﮑس
ﺑﭘرﺧﺎﻧﯾد ﺑطورﯾﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎر درﮐﻧﺎرﺗﺧت ﺑﻧﺷﯾﻧد.

آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽ –ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻞ وﺟﺎﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران:





ﮐﺷﯾدﮔﯽ ﻋﺿﻼت
ﮐﺷﯾدﮔﯽ ﺗﺎﻧدون ھﺎ
اﻟﺗﮭﺎب ﺗﺎﻧدون ھﺎ وﻣﻔﺎﺻل
ﻓﺗﻖ دﯾﺳﮏ ﮐﻣری
ﻏﻠﻄﺎﻧﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻢ

 اﻟف( ﺑﮫ ﺟﺎی دور ﮐردن دﺳت دورﺗر ،ﻻزم
اﺳت دﺳت دورﺗر ﺑﯾﻣﺎر را در اﻣﺗداد ﺑدن ﻗرار
دھﯾد.
 ب( ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ روی ﺷﮑم
ﺑﻐﻠطﺎﻧﯾد .ھرﮔز ﺑﯾﻣﺎری را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑم ﺧواﺑﯾده
اﺳت روی ﺗﺧت ﻧﮑﺷﯾد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر راازﺣﺎﻟﺖ دراز ﮐﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ درآورﯾﻢ ؟
ﯾﮑﯽ ازدﺳﺗﺎﻧﺗﺎن را زﯾر ﺳﺎق ھﺎی ﺑﯾﻣﺎرودﺳت
دﯾﮕرﺗﺎن را زﯾرﮐﻣراوﻗرار دھﯾد.ﺳﺎﻗﮭﺎ وران

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر را ﺳﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ :

روﺑﮫ روی ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد.ﭘﺎھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫ اﻧدازه ی
ﻋرض ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺗﺎن از ھم ﺑﺎز ﮐﻧﯾد،زاﻧوھﺎﯾﺗﺎن راﺧم
ﮐرده وﮐﻣرﺗﺎن را ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﮕﮫ دارﯾد.ﭘﺎھﺎی ﺑﯾﻣﺎر را
روی زﻣﯾن ﻗرار دھﯾد.وﮐﻣﯽ از ھم ﺑﺎزﮐﻧﯾد.دﺳت
ھﺎی ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد روی ﺗﺧت ﯾﺎ روی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﺷد.ﺑﺎزواﻧﺗﺎن را دور ﮐﻣر ﺑﯾﻣﺎر ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻧﯾدواﻧﮕﺷﺗﺎن
دﺳت ھﺎی ﺧود را در ﭘﺷت ﺑﯾﻣﺎرﺑﮭم ﮔره ﺑزﻧﯾد.ﺑﯾﻣﺎر
را ﺑﮫ طرف ﺧودﺗﺎن ﮐﺷﯾده وﺑﮫ ﺧود ﺑﭼﺳﺑﺎﻧﯾد.ﺳﭘس
ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺧم ﺷده و وزن ﺧود را ﮐﺎﻣﻼ روی
ﭘﺎھﺎﯾﺗﺎن ﺑﯾﻧدازﯾد.

را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد ،ﺳﭘس ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻣﺳﺎﻓت را اﻓزاﯾش
داد .ﺑﺎ اﻓزای ﻣﺳﺎﻓت ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﺻﻧدﻟﯽ ھﺎﯾﯽ در
طول ﻣﺳﯾر ﻗرار داده ﺷود ﺗﺎ ﺑﯾﻣﺎر در ﺻورت ﻧﯾﺎز
روی آﻧﮭﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و اﺳﺗراﺣت ﮐﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﯾﻣﺎر
ﺑرای راه رﻓﺗن از ﮐﻣرﺑﻧد ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ وﯾژه راه رﻓﺗن
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺿﻣن ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳر وی،
از ﮐﻣرﺑﻧد ﺟﮭت ﮐﺷﯾدن ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ طرف ﮐف زﻣﯾن
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎ ﯾﯾد.

ﺑﯾﻣﺎر را ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎورﯾد.ﺑﯾﻣﺎر دراﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﺎھر دو
دﺳﺗﺎﻧش دﺳﺗﮫ ھﺎی ﺻﻧدﻟﯽ را ﻣﯽ ﮔﯾرد،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل
ﺧود ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.زاﻧوھﺎی ﺧود را ﮐﺎﻣﻼ ﺧم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧد .

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻬﺖ راه رﻓﺘﻦ :
ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﯾﻣﺎران ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت طوﻻﻧﯽ در ﺗﺧت
اﺳﺗراﺣت ﮐرده اﻧد ﺑﺎﯾد ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد دوﺑﺎره ﺣرﮐت
ﮐرده و راه ﺑروﻧد.ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ ﺑﺗواﻧدﭘﺎی ﺧود را
ﺣدود٢/۵ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر از ﺗﺧت ﺑﻠﻧد ﮐﻧد ،ﺑرای راه رﻓﺗن
از ﻗدرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرﺧورداراﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد
ﺑرای رﻓﺗن در وﺿﻌﯾت اﯾﺳﺗﺎده ﻗرار ﮔﯾرد ،ﭘس از
ﻧﺷﺳﺗن ﺑرﻟﺑﮫ ﺗﺧت و ﭘس از ﺑرداﺷﺗن ﭼﻧد ﻗدم اﻧدﮐﯽ
ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﺑﯾﻣﺎر از ﺛﺑﺎت ﻻزم
ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺑراﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺎﮐﯾد ورزﯾد ﮐﮫ ﺑرای
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻓواﯾد ﮐﺎﻣل راه رﻓﺗن ،ﺑﺎﯾد ﺻﺎف اﯾﺳﺗﺎده و
ﺳر را ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت .ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ از راه رﻓﺗن ﻣﯽ
ﺗرﺳﻧد اﻏﻠب ﺑﮫ ﭘﺎھﺎی ﺧود ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎد
آوری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در طول راه رﻓﺗن ﺟﮭت اﻓزای ھوای
رﯾﮫ ،ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻖ ﺑﮑﺷد .اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺎﻓت ھﺎی ﮐوﺗﺎه

ﻣﻨﺒﻊ iranorthoped.com:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر را روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﻢ ؟
ﺻﻧدﻟﯽ ﭼرﺧدار را ﺑﺎﯾد از ﻗﺑل ﮐﻧﺎر ﺗﺧت ﺑﯾﻣﺎر ﻗرار
داده وﻗﻔل ﮐﻧﯾم .ﺑﯾﻣﺎر وﺧودﺗﺎن را ﺑﺎ ھم ﺑﮫ طرف
ﺻﻧدﻟﯽ ﭼرﺧدار ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.زاﻧوھﺎﯾﺗﺎن را ﺧم ﮐﻧﯾدﺗﺎ

