ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻪ ﻓﺎز دارد وﻟﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ،ھﺮ ﺳﻪ ﻓـﺎز را ﺳـﭙﺮی ﻧﻤـﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺎز  : ١اﻧﺪام ھﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻣﻐﺰی ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐـﺎﻣﻼ ﻓﻠـﺞ ﺷـﺪه و ﺷـﻞ و
ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ.
ﻓﺎز  : ٢اﯾﻦ اﻧﺪام ھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻔﺖ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻓﺎز  : ٣ﯾﺎ ھﻤﺎن ﻓﺎز ﺑﮫﺒﻮدی اﺳﺖ.اﻧﺪام ھﺎ ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻞ اﻧﺪ ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻔﺖ.
درﻣﺎن در ھﺮ ﻓﺎز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ھﺪف درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎز  ، ١اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ در ﻋﻀﻼت و ﺣﻔﻆ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی:
در ﻃﻮل روز ھﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ھـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺨﻮاﺑـﺪ ،ﮔـﺎھﯽ ﻃﺎﻗﺒـﺎز ،ﮔـﺎھﯽ ﺑـﻪ
ﭘﮫﻠﻮی راﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮی ﭼﭗ.
از ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دﻣﺮ ) روی ﺷﮑﻢ ( ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ :
از اﻧﮕــﺸﺘﺎن دﺳــﺖ ﺷــﺮوع ﮐﻨﯿــﺪ.ﺗﻤــﺎم اﻧﮕــﺸﺘﺎن و ﺑﻨــﺪ ﺑﻨــﺪ ﻣﻔﺎﺻــﻞ اﻧﮕــﺸﺘﺎن را ﺧــﻢ و راﺳــﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.اﻧﮕﺸﺘﺎن را از ھﻢ ﺑﺎزو ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ.ﻣـﭻ دﺳـﺖ را ﺧـﻢ و راﺳـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ و در اﻧﺘﮫـﺎی ھـﺮ ﺣﺮﮐـﺖ
ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﯿﺪ.

آرﻧﺞ ﻃﺮف ﻧﺎ ﺳﺎﻟﻢ را ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻢ و راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم
دھﺪ.

اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎی ﺑﯿﻤﺎر را ﺧﻢ و راﺳﺖ و دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﭻ ﭘﺎ و ﺳﭙﺲ زاﻧﻮی ﺑﯿﻤﺎر را ﺧـﻢ و راﺳـﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .

ران ﭘﺎی ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺎ زاﻧﻮی ﺻﺎف ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ﺳﭙﺲ دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻤﮑﯽ :
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺎﻗﺒـﺎز ﺧﻮاﺑﯿـﺪه  ،ﯾـﮏ ﺑـﺎﻟﺶ زﯾـﺮ زاﻧﻮھـﺎی وی ﻗـﺮار دھﯿـﺪ و از او
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ زاﻧﻮھﺎﯾﺶ را ﺻﺎف ﮐﻨﺪ).اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺮای ھﺮ ﭘﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دھﺪ(
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ  ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻃﺎﻗﺒـﺎز ﺧﻮاﺑﯿـﺪه از او ﺑﺨﻮاھﯿـﺪ ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﺳـﺎﻟﻢ
ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﺎ ﺳﺎﻟﻤﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻃﺎﻗﺒﺎز ﺧﻮاﺑﯿﺪه و زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﺧﻢ و ﮐﻒ ﭘﺎھﺎﯾﺶ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،از او
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺎﺳﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورد).ﭘﻞ زدن( ) ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺎ ﻣﮑﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗـﺎھﯽ
اﻧﺠﺎم دھﺪ(.

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻃﺎﻗﺒﺎز ﺧﻮاﺑﯿﺪه و زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﺧﻢ و ﮐﻒ ﭘﺎھﺎﯾﺶ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،از او
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ زاﻧﻮھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ دھﺪ.
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای ﻏﻠﺘﯿﺪن :
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻃﺎﻗﺒﺎز ﺧﻮاﺑﯿـﺪه اﺳـﺖ  ،زاﻧﻮھـﺎی وی را ﺧـﻢ ﮐـﺮده و ﮐـﻒ ﭘﺎھـﺎﯾﺶ را روی
زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دھﯿﺪ و از او ﺑﺨﻮاھﯿﺪ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻧﮕﻪ دارد.
ﺳﭙﺲ از او ﺑﺨﻮاھﯿﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻢ ﻗﻼب ﮐﺮده و ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورد.
از او ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف  ،ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ھﻢ ﺑﻪ ھﻤـﺎن ﻃـﺮف
ﺣﺮﮐﺖ دھﺪ ﺗﺎ در ﺗﻨﻪ ﭼﺮﺧﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ).اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را در ھﺮ دو ﻃﺮف راﺳـﺖ و ﭼـﭗ اﻧﺠـﺎم
دھﺪ و در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻧﮕﮫﺪاری آن وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺒﻮد  ،ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﺪ(

