


فیزیوتراپی

عولی است کِ بِ هٌظَر تَاى بخطی بیوار تا  

هرحلِ بذست آٍردى کارایی الزم بِ ٌّگام ترک  

.بیوارستاى اًجام هی گیرد



فیسیًتراپی در سًختگی

جلَگیری از عَارض تٌفسی1)

کٌترل اِدم2)

(کَتاّی)contractureحفظ حرکات هفاصل ٍ جلَگیری از3)

افسایص ٍ بْبَد فعالیت ّای رٍزهر4ُ)



جلَگیری از عَارض تٌفسی

ِتٌفس عویق ٍ سرف

Vibration(حرکات ارتعاضی دست)

Posturel drainage(ٍضعیت تخلیِ هٌاسب)

Percussion(ضربات دست)



کٌترل اِدم
(1Elevationیا باال ًگْذاضتي عضَ در طَل ضب

راُ رفتي ،تحرک ٍ ٍرزش در طَل رٍز2)

 حفظ حرکات هفاصل ٍ جلَگیری ازcontralture

ّجَم فیبرٍبالست ّا بِ سوت هرکس زخن سبب تطکیل ًسج  :contralture:تعریف

فیبرٍزی فراٍاى در عوق بافت ضذُ کِ سبب هختل ضذى حرکت طبیعی هفصل 

بِ هرٍر دچار کَتاُ ضذگی ضذُ کِ در ًْایت هٌجر بِ کَتاُ ضذى  . هی ضَد

.هی گَیٌذcontraltureًسَج داخل کپسَل هفصلی هی ضَد ایي را اصطالحاَ 



حرکت درمانی1.

صحیحpositionحفظ 2.

تل3.
 
بستن آ

 



 آنوآع حرکت درمانی

یا غیر فعال passiveحرکات1)

altiveحرکات2) assistive یا فعال کوکی

فعالaltiveحرکات3)

یا هقاٍهتیresistiveحرکات  4)

stretحرکات5) ching یا کططی



 صحیحpositionحفظ 

گردن1)

شانه2)

ناحیه ترقوه3)

رنج4)
 
آ

مچ دست و ک ف دست5)

رآن6)

زآنو7)

مچ پا8)

 



تل یا  
 
 splintبستن آ

  بذست ريزَا طی کٍ را خًبی حرکتی دامىٍ است ممکه مفاطل

 .بذَىذ دست از واطحیح يضعیت شب یک بخاطر اوذ آيردٌ

 افراد سایر تًسط آن کىترل ي بًدٌ فیسیًتراپیست يظیفٍ آتل بسته

.باشذ می  کار شب پرستار بخظًص درماوی گريٌ

 می تعییه فیسیًتراپیست تًسط آتل بسته برای الزم زمان میسان

گردد



تل
 
آنوآع آ

 

آتل ايلی1ٍ)

آتل بعذاز گرافت2)

آتل پیشگیر3)

آتل دیىامیک4)



آفزآیش و بهبود فعالیت های روزمره
 

تشًیق بیمار بٍ اوجام فعالیت َا1)

آمًزش بٍ خاوًادٌ بیمار2)



فیسیًتراپی بعذاز ترخیض

 باز،  يلی باشذ می فیسیًتراپیست يظایف از ترخیض بعذازPT ادامٍ بٍ تشًیق

  ازمیتیک عًارع دچار بیمار کٍ  است زیاد سًختگی عمق قذر آن گاَی

  استخًان ي deformityیا بذشکلی ي -آتريفی-استخًان،درد پًکی

.شًد می اضافٍ سازی

 قطع مًاردی در ي پالستیک ي ترمیمی جراحی یا بیماران ایه درمان راٌ

.باشذ می مظىًعی مفظل یا عضً
• 




