
 

  
 تيواراى سَختِفيشيَتزاپي 

تزًاهِ فيشيَتزاپي فشزدُ ٍ كاهل جْت كوك 

تِ تيوار تا رسيدى تِ حد كارائي هطلَب السم 

تار 3ٍ ضزٍريست تيواراى حداقل تِ 

تِ دًثال . فيشيَتزاپي در رٍسًياس دارًد

سَختگي عَارض ٍ تغييز شكل ّاي تسياري 

تزخي اس . هوكي است در اًدام ّا پيش آيد

ي قاتل پيشگيزي هي ايي عَارض تا حدٍد

 . تاشد

 هشكالت تيوار در ًاحيِ صَرت

 چسثٌدگي در پلك ّا

 كَچك شدى دّاى ٍ كشيدُ شدى لة ّا

 تزًاهِ هزاقثتي در فيشيَتزاپي 

تِ آراهي پلك چشن را تا اًگشت سثاتِ ّوزاُ 

 . هاساص دّيد Aتا ٍيتاهيي 
 

 اتزٍّا را تاال تثزد ٍ اخن كٌد

تاس  "چشن ّا را تِ شدت تثٌدد ٍ تعد كاهال

 كٌد 

تاس كٌد ٍ گًَِ ّا را پز اس َّا  "دّاى را كاهال

 كٌد 

 آداهس تجَد 

 تادكٌك را تاد كٌد 

دٍر ٍ اطزاف  A+Bتا استفادُ اس پواد ٍيتاهيي 

 .لة ّا را تا دست هاساص دّيد

 چسثٌدگي جلَ گزدى 

 استفادُ اس گزدًثٌد طثي 

 تيوار تالشت سيز سز ًگذارد 

يك هلحفِ لَلِ كزدُ ٍ اس اٍليي هْزُ پشتي تِ 

 پاييي قزار دادُ

 هچ دست

 

 

 :هشكالت 

 چسثٌدگي هچ دست ٍ اًگشتاى 

 اًگشتاى خويدُ 

 گزفتي ٍ تستي اسپيلٌت تَسط فيشيَتزاپيست 

 راست كزدى توام هفاصل ٍ اًگشتاى

 جدا كزدى اًگشتاى اس يكديگز

 شست را تِ توام اًگشتاى ٍ يا تِ اًگشت كَچك تزساًيد 

 آرًج

 خويدگي آرًج: هشكالت 

 :درهاى

 تستي اسپيلٌت در قسوت جلَ آرًج تَسط فيشيَتزاپيست

 .تا آرًج صاف ٍسًِ، يك كيلَيي را حول كٌيد

:هشكالت   

 چسثٌدگي هچ دست ٍ اًگشتاى 

 اًگشتاى خويدُ 

اپيست گزفتي ٍ تستي اسپيلٌت تَسط فيشيَتز  

 راست كزدى توام هفاصل ٍ اًگشتاى

 جدا كزدى اًگشتاى اس يكديگز

  شست را تِ توام اًگشتاى ٍ يا تِ اًگشت كَچك تزساًيد
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 (ره)مركس آموزشي درماني امام خميني 

فيزيوتراپي 

 بيماران سوخته

 

 

 سوختگيبخش 

 

 

 

 

 

 

 

 بزنامه مزاقبتي 

تهيه اسپلنت گچي توسط فيشيوتزاپيست كه (الف

 مچ پا را به سمت باال ببزد 

و فنز به  Slingاستفاده اس اولتزاسوند و بستن (ب

 مچ پا

به بيمار توصيه مي ضود كه پا را به ديوار فطار (ج

 دهد

 روي پاضنه پا راه بزود(د

 اس پله باال و پايين بزود (ج

وتين 1كفص هاي پاضنه كوتاه و ساق بلند مانند (ه

 بپود 

 چسبندگي سيز بغل

 :آموسش 

بيمار دست را اس تنه دور نگه دارد و اس بانداص (الف

 حجيم سيز بغل استفاده كند 

يك خط كص بلند را با هز دو دست گزفته و (ب

 .باالي سز ببزد و دست ها را پطت سز بگذارد

 استفاده اس اولتزاسوند و قزقزه هاي ورسضي(ج

 

 

 

:ٍرم در ًاحيِ دست ّا  

تاالتز اس سطح تدى ًگِ داريددست ّا را   

 تالش را سيز دست ّا قزار دّيد 

 اًگشتاى دست را تِ صَرت هشت تاس ٍ تستِ ًوايد

 ساًَ

 خن شدى ساًَ: هشكالت 

 تزًاهِ هزاقثتي

 تْيِ ٍ استفادُ اس اسپيلٌت گچي در ًاحيِ پشت (الف

 استفادُ اس هداليتِ ّاي فيشيَتزاپي(ب

ًدٍى آشيل كِ ساًَ قزار دادى حَلِ اي در سيز تا(ج

 صاف گزدد

استفادُ اس دٍچزخِ ثاتت ٍرسشي جْت افشايش داهٌِ (د

 حزكتي

 گذاشتي كيسِ شٌي رٍي هفصل ساًَ(ُ

 هچ پا

 كَتاُ شدى تاًدٍى آشيل ٍ افتادگي هچ پا
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