
 

  

از سرگیری فعالیت ّا را تتذریج اًجام دادُ ٍ 

ترحسة تحول افسایص دّیذ، زیرا ترحین ٍ تْثَدی 

اتتذا تا قذم ّای . ّفتِ طَل هی کطذ 6تیص از 

تِ  ٍ یا زهیي هسطح ضرٍع ًوائیذ ٍهٌسل کَتاُ در 

از فعالیت . تذریج، هذت قذم زدى را افسایص دّیذ

زیاد خَدداری کٌیذ ٍ تیي فعالیت ّا استراحت 

ًواییذ، ترای استراحت کردى تْتر است دراز 

 .تکطیذ

 :نحوه نشستن

در هَقع ًطستي پا ّا را تر رٍی یک چارپایِ ی 

کَتاُ قرار دّیذ، تِ طَری کِ زاًَ ّا تاالتر از لگي 

ر ٌّگام ایستادى تِ طَر هتٌاٍب یک د. قرار گیرًذ

پا را رٍی چارپایِ کَتاُ قرار دّیذ تا از کطص 

 .عضالت پطت کاستِ ضَد

 

ٌّگام راُ رفتي کفص ّای هٌاسة تا پاضٌِ هتَسط 

 .استفادُ کٌیذ

هعوَال ٍضعیت ًیوِ ًطستِ، ّوراُ تا خن کردى 

در حالت خَاتیذُ یک . هختصر راى ٍ زاًَ است

خارج ضذى از  تالص تیي زاًَ ّا قرار دّیذ ٍ ترای

تستر اتتذا تِ یک پْلَ خَاتیذُ ٍ تعذ از ّویي 

 .حالت تٌطیٌیذ

استراحت در تستر تر رٍی تطک سفت قرار هی 

 .گیرد

 :نحوه صحیح بلند کردن اجسام

از تلٌذ کردى اجسام سٌگیي، خن کردى پطت  

ٍ کور ٍ ًطستي رٍی صٌذلی ًرم تِ هذت 

 تِ جای تلٌذ کردى. طَالًی خَدداری ًواییذ

 اجسام سٌگیي، از ًِ فردی کوک تگیریذ ٍ در

 .تِ آى را ّل تذّیذ در دسترس ًثَدى صَرت

 

اگر چارُ ای جسء تلٌذ کردى ًذاریذ، اتتذا تٌطیٌیذ 

رٍی زاًَ ّای خَد خن ضَیذ ٍ تِ ّیچ ٍجِ کور )

سپس آى را در آغَش تگیریذ ٍ ( خَد را خن ًکٌیذ

 .ًسدیک کٌیذتِ تذى خَد 

زهاًی کِ جسوی را تلٌذ کردُ ایذ، چرخص ًاگْاًی 

 .ًذاضتِ تاضیذ

 :نحوه نشستن روی صندلی

اگر قرار است تِ هذت طَالًی تٌطیٌیذ، زاٍیِ پطت 

درجِ قرار دّیذ ٍ در زیر  120تا  100صٌذلی را 

قَس کور خَد، یک حَلِ ی لَلِ ضذُ قرار دّیذ، 

. خَد قرار دّذتا اًحٌای کورتاى را تحت حوایت 

دقیقِ تلٌذ ضَیذ ٍ راُ ترٍیذ ٍ از حرکات  30ّر 

 .کططی استفادُ کٌیذ

 

1 2 3 



 
 

 

:مراقبت های پرستاری از   

بیمار پس از ترخیص آسیب مهره های 

 کمری

 

 NICUبخش

 

 

 

 

 

 

 

یه ها، بهبودی امیذوارم با رعایت ایه توص

کامل خودتان را بذست آوریذ، و هر چه زود تر 

 .در کمال سالمتی و آرامش قرار گیریذ

 ...ان شاءا

 

 

 

 

 

 

 :نحوه ایستادن

ٌّگام ایستادى تِ جلَ خن ًطَیذ، ٍ تذًتاى تْتر 

است در یک راستا قرار تگیرد، اگر قرار است تِ 

کَچک را  هذت طَالًی تایستیذ، یک چارپایِ ی

رٍی زهیي قرار دّیذ ٍ ّر چٌذ دقیقِ یک پا را 

 .رٍی آى قرار دّیذ

در طَل رٍز از کورتٌذ استفادُ کٌیذ تا فطار تر 

رٍی هْرُ ّای کورتاى تکاّذ ٍ از آى تیطتر 

 .حوایت کٌذ

در ٌّگام خَاب ٍ استراحت کورتٌذ را از خَد جذا 

 .کٌیذ
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