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سایل نقلیه و  و علل تصادف باآسیب نخاعی از شایع ترین 

همچنین بدنبال تیر اندازي و آسیب . صدمات ورزشی است

  . با چاقو به ناحیه ستون فقرات ایجاد می شود

فیزیوتراپی یک مولفه حیاتی و اصلی در رونـد توانبخشـی   

که بدنبال دیگر خـدمات سـالمت ، کـار     این بیماران است

درمانی ، روانشناسی و پرستاري جـزء مـوارد درمـان مـی     

سطح ضایعه به ستون فقرات و کامل بـودن ضـایعه ،   . باشد

. توانایی ها و ظرفیت هاي عملکردي بیمار را تعیین می کند

وزن و الگـوي   ،این متغیرهایی مثل سن ، قد بیمارعالوه بر 

، حمایـت خـانواده و   ر بدن و انگیـزه سفتی عضالت و تصو

  . تجربه کاري پیشین در تعیین موفقیت درمان موثر است

درمان پزشـکی   ،بسته به نوع ضایعه یا علت آسیب نخاعی

یا جراحی در مراحل اولیه درمان مورد نیـاز اسـت بـدلیل    

اختالل عملکرد سیسـتم کنتـرل ادرار و مـدفوع در ایـن     

ا در جامعه تحت تاثیر قرار می بیماران ، توانایی عملکرد آنه

گیرد بنابراین تعیـین یـک برنامـه درمـانی جـامع جهـت       

ساماندهی فعالیت هاي عملکردي در روند برنامه توانبخشی 

  . این بیماران از اهمیت خاصی برخوردار است

المت پوست در این بیماران با یـک تغذیـه خـوب    سحفظ 

طـوالنی  ستن هاي زخم هاي فشاري ، نش. افزایش می یابد

مدت بیمار را محدود می کند و روند توانبخشی این بیماران 

نواحی که برجستگی هاي استخوانی . را به تاخیر می اندازد

وجود دارد مثل لگن ، پاشنه و کتف ها تحت تاثیر زخم هاي 

فشاري قرار می گیرند بنابراین کاهش فشار با بلند کـردن  

در بسـتر   لگن در وضعیت نشسته روي ویلچر و چرخیـدن 

باید براي این بیماران عادت شود تا جلوي زخم فشـاري را  

  . بگیرند

عروقی دچار اختالل می  –از نظر سیستم قلبی  این بیماران

شوند بدین گونه که تنفس عمیق و سرفه کردن تحت تاثیر 

قرار می گیرد چون عضالت شکمی و عضالت بین دنـده اي  

، ایـن  بنـابراین . ختالل عملکـرد شـده انـد    شدیدا دچار ا

بیماران اغلب به حمایت تنفسی با دستگاه تنفس مصنوعی 

  . نیازمند هستند

از جمله سیستم هایی که در این بیماران دچار اختالل مـی  

سیسـتم اعصـاب حسـی و    . شود سیستم عصـبی اسـت   

ر حرکتی در این بیماران دچار اختالل عملکرد مـی شـود د  

ت به تدریج بـر  و حرک موارد آسیب هاي ناکامل نخاع حس

می گردد و این عارضه بی حسی و بی حرکتی بـراي مـدت   

که حس در  نییاد گیري حرکت زما. طوالنی باقی نمی ماند 

از دیگـر  . آن ناحیه وجود داشته باشـد راحـت تـر اسـت    

سیستم هاي دچار اختالل ، سیسـتم اسـکلتی ، عضـالنی    

ت حفظ دامنه حرکتی مفاصل و انعطاف پذیري عضـال . است

  . در مراحل اولیه بعد از آسیب بسیار مهم است

در اغلب موارد ، حرکات مفاصل به شکل گفته شده دچـار  

  . محدودیت می شود

 حرکت صاف کردن شانه و آرنج  ،مچ و انگشتان  -1

 ت باال سمکردن مچ پا به  حرکت خم -2

ماننـد  . ی عضالت در برخی موارد مفیـد اسـت  البته کوتاه

نگشتان جهـت انجـام فعالیـت    سفتی عضالت خم کننده ا

  در بیماران با ضایعه نخاعی گرفتن اشیاء

  : برنامه درمانی 

 جهت بیماران



 

 

ـ  برنامه د تـیم   دری رمانی باید بصورت همکـاري درون تیم

اسـتقالل بیمـار در انجـام غـذا      ،هـدف . توانبخشی باشد 

خوردن ، لباس پوشیدن  و انجام مسائل بهداشتی وي مـی  

حفـظ وضـعیت دسـت و     استفاده از ارتز هایی براي. باشد

اندام فوقانی کمـک   عملکردارتزهاي عملکردي براي حفظ 

  . کننده است

درمان با تقویت عضـالت داراي عصـب بخصـوص     -1

به ایـن ترتیـب بـا    .عضالت تنفسی آغاز می شود 

تقویت عضالت قوي ، قدرت به عضالت ضعیف هم 

 . منتقل می شود

بـازو   هدر مراحل اولیه ، تقویت عضالت صاف کنند -2

 .باید انجام شـود عضالت نزدیک کننده دو کتف  و

این حرکات مقدمه اي جهت تقویت عضالت ثبات 

وضـعیتی در وضـعیت   ثبات دهنده تنه به منظور 

نه انجام می این حرکت بدین گو. تستحمل وزن ا

رنج را خم می کند در حالی شود که بیمار هر دو آ

که پشت بازو ها با تخت تمـاس دارد آنهـا را بـه    

 .فشار می دهدتخت 

حفظ وضعیت طاق بـاز روي بازوهـاي خـم شـده      -3

ضـالت نـواحی   تمرین بعدي است که به تقویت ع

 . دباالیی تنه کمک می کن

  

  

  
 

حرکت چرخش تنه فوقانی در وضعیت خوابیده به  -4

پهلو و استفاده از بـاال آوردن بـازو و جلـو آوردن    

شانه جهت چرخش به سـمت دمـر ، اسـتفاده از    

ن و قرار دادن پاها به صورت قیچـی  بالشت زیر لگ

از موارد کمک کننده به حرکت چرخش تنـه مـی   

 .باشد

  
حفظ وضعیت دمر در حالی کـه بیمـار روي آرنـج     -5

 )900ن آرنج کردخم (خود وزن می اندازد 

 
 

نشستن با زانوي صاف که براي فعالیت پوشیدن  - 6

بیمار باید بتواند بدون استفاده از . لباس مهم است

اي فوقانی خود با حرکت مرکز نقل به جلو اندام ه

   .تعادل خود راحفظ کند
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