
 

  
 فيشيًتزاپي بيماران سًختٍ

بزوامٍ فيشيًتزاپي فشزدٌ ي كامل جُت كمك   

بٍ بيمار تا رسيدن بٍ حد ككارايي ملوكًال مس    

بكككار 3ي ضزيريسكككت بيمكككاران حكككدا ل بكككٍ    

فيشيكككًتزاپي در ريسويكككاس داروكككدل بكككٍ دو كككا    

سًختگي عًارض ي تغييز شكل َكا  بسكيار    

ممكه است در اوكدا  َكا پكيي .يكدل بزخكي اس      

مكي   ايه عكًارض تكا حكديد   ابكل پيشكگيز      

 باشدل 

 مشكالت بيمار در واحيٍ صًرت

 چس ىدگي در پو  َا

 كًچ  شدن دَان ي كشيدٌ شدن لب َا

 بزوامٍ مزا  تي در فيشيًتزاپي  

بٍ .رامي پو  چشم را با اوگشت سك ابٍ َمكزاٌ   

 ماساص دَيدل  Aبا ييتاميه 
 

 ابزيَا را بام ب زد ي اخم كىد

بكاس   "چشم َا را بٍ شكدت ب ىكدد ي ب كد ككامال    

 كىد 

باس كىد ي گًوٍ َا را پز اس َكًا   "دَان را كامال

 كىد 

 .دامس بجًد  

 بادكى  را باد كىد 

دير ي اطزاف  A+Bبا استفادٌ اس پماد ييتاميه 

 لب َا را با دست ماساص دَيدل

 چس ىدگي جوً گزدن 

 استفادٌ اس گزدو ىد ط ي 

 بيمار بالشت سيز سز وگذارد 

پشتي بٍ  ي  موحفٍ لًلٍ كزدٌ ي اس ايليه مُزٌ

 پاييه  زار دادٌ

 مچ دست

 

 

 مشكالت :

 چس ىدگي مچ دست ي اوگشتان  

 اوگشتان خميدٌ  

 گزفته ي بسته اسپيوىت تًسط فيشيًتزاپيست  

 راست كزدن تما  مفاصل ي اوگشتان

 يكديگزجدا كزدن اوگشتان اس 

 شست را بٍ تما  اوگشتان ي يا بٍ اوگشت كًچ  بزساويد 

 .روج

 مشكالت : خميدگي .روج

 درمان:

 بسته اسپيوىت در  سمت جوً .روج تًسط فيشيًتزاپيست

 با .روج صاف يسوٍ، ي  كيوًيي را حمل كىيدل

 مشكالت :

 چس ىدگي مچ دست ي اوگشتان 

 اوگشتان خميدٌ 

 گزفته ي بسته اسپيوىت تًسط فيشيًتزاپيست 

 راست كزدن تما  مفاصل ي اوگشتان

 جدا كزدن اوگشتان اس يكديگز

  شست را بٍ تما  اوگشتان ي يا بٍ اوگشت كًچ  بزساويد
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 مركس آموزشي درماني امام خميني )ره(

بيماران سوختهفيزيوتراپي   

 

 

 سوختگيبخش 

 

 

 

 

 

 

 

 بزنامه مزاقبتي 

الف(تهيه اسپلنت گچي توسط فيشيوتزاپيست كه 

 مچ پا را به سمت باال ببزد 

و فنز به  Slingب(استفاده اس اولتزاسوند و بستن 

 مچ پا

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

 دهد

 د(روي پاضنه پا راه بزود

 ج(اس پله باال و پايين بزود 

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

 بپود 

 چسبندگي سيز بغل

 آموسش :

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

 حجيم سيز بغل استفاده كند 

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

 باالي سز ببزد و دست ها را پطت سز بگذارد.

 ج(استفاده اس اولتزاسوند و قزقزه هاي ورسضي

 

 

 

 ير  در واحيٍ دست َا:

وگٍ داريددست َا را بامتز اس سلح بدن   

 بالي را سيز دست َا  زار دَيد 

 اوگشتان دست را بٍ صًرت مشت باس ي بستٍ ومايد

 ساوً

 مشكالت : خم شدن ساوً

 بزوامٍ مزا  تي

 الف(تُيٍ ي استفادٌ اس اسپيوىت گچي در واحيٍ پشت 

 ال(استفادٌ اس مداليتٍ َا  فيشيًتزاپي

ج( زار دادن حًلٍ ا  در سيز تاودين .شيل كٍ ساوً 

 صاف گزدد

د(استفادٌ اس ديچزخٍ ثابت يرسشي جُت افشايي دامىٍ 

 حزكتي

 ٌ(گذاشته كيسٍ شىي ري  مفصل ساوً

 مچ پا

 كًتاٌ شدن تاودين .شيل ي افتادگي مچ پا
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