
  فيزيوتراپي بيماران سوخته   
برنامه فيزيوتراپي فشرده و كامل جهت كمك به 
بيمار تا رسيدن به حد كارائي مطلوب الزم و ضروريست 

بار فيزيوتراپي در روز نياز دارند . به  ٣بيماران حداقل به 
دنبال سوختگي عوارض و تغيير شكل هاي بسياري ممكن 
است در اندام ها پيش آيد . برخي از اين عوارض تا حدودي 

  گيري مي باشد . قابل پيش
 

 مشكالت بيمار در ناحيه صورت 

  
  الف ) چسبندگي در پلك ها

 ب ) كوچك شدن دهان و كشيده شدن لب ها 
  

  برنامه مراقبتي در فيزيوتراپي 
الف )به آرامي پلك چشم را با انگشت سبابه همراه با 

  ماساژ دهيد .  Aويتامين 
 ابروها را باال ببرد و اخم كند . .١
 شدت ببندد و بعد كامالً باز كند . چشم ها را به .٢

 ب ) دهان را كامال ً باز كند و گونه ها را پر از هوا كند 
  آدامس بجود  .١
دور و اطراف لب  A+ Dبااستفاده از پماد ويتامين  .٢

 ها را با دست ماساژ دهيد . 
 بادكنك را باد كند .  .٣

  چسبندگي جلو گردن   
  استفاده از گردنبد طبي  –الف 
  زير سر نگذارد  بيمار بالش –ب 
يك ملحفه لوله كرده و از اولين مهرة پشتي به پايين  - ج 

  دهيدقرار 
  مچ دست 
  مشكالت :

  مچ دست استفاده  .١
  انگشتان خميده  .٢

 

    
  
  

 درمان :
  الف ) گرفتن و بستن آتل توسط فيزيوتراپيست 

  ب ) راست كردن تمام مفاصل و انگشتان 
  يكديگرج ) جدا كردن انگشتان از 

  د ) شست را به تمام انگشتان و يا به انگشت كوچك برسانيد 
  
  

  آرنج   
  مشكالت : خميدگي آرنج 

  درمان :
  الف ) بستن آتل در قسمت جلو آرنج توسط فيزيوتراپيست 

  ب ) با آرنج صاف وزنه ، يك كيلويي را حمل كنيد . 
  ورم در ناحيه دست ها 

  داريد نگه الف ) دست ها را باالتر از سطح بدن 
  را زير دست ها قرار دهيد  ب ) بالش

  ج ) انگشتان دست را به صورت مشت باز و بسته نمايد 



  زانو 
  مشكالت : خم شدن زانو 

  الف ) تهيه و استفاده ازآتل گچي در ناحيه پشت زانو 
  ب ) استفاده از مداليته هاي فيزيوتراپي 

ج ) قراردادن حوله اي در زير تاندون آشيل كه زانو صاف 
  گردد . 

د ) استفاده از دوچرخه ثابت ورزشي جهت افزايش دامنه 
  حركتي 

  ه ) گذاشتن كيسه شني روي مفصل زانو 

  مچ پا 
  كوتاه شدن تاندون آشيل و افتادگي مچ پا 

  برنامه مراقبتي 
الف ) تهيه آتل گچي توسط فيزيوتراپيست كه مچ پا را به 

  سمت باال ببرد 
  و فنر به مچ پا Slingب)استفاده از اولتراسوند و بستن 

  ج ) به بيمار توصيه مي شود كه پا را به ديوار فشار دهد 
  د ) روي پاشنه پا راه برود 
  ج) از پله باال و پايين رود 

  ق بلند مانند پوتين بپوشد د ) كفش هاي پاشنه كوتاه و سا
  اسكار و خارش پوست 

  برنامه مراقبتي
  و النولين  A+ Dالف ) استفاده از پمادهاي ويتامين 

  ب ) اولتراسوند 
  ج ) باند كشي 

  د ) لباس هاي مخصوص ضد اسكار 
  ه ) تكنيك هاي ماساژ

  آموزش به بيمار 
  الف ) از باند كشي در ناحيه مورد نظر استفاده كند 

  شستشوي ناحيه با صابون و شامپو بچه  ب )
  ج ) استفاده از داروهاي ضد خارش و حساسيت 

  چسبندگي زير بغل 
  آموزش :

الف ) بيمار دست را از تنه دور نگاه دارد و از بانداژ حجيم زير 
  بغل استفاده كند 

ب ) يك خط كش بلند را با هر دو دست گرفته و باالي سر 
 ببرد و دست ها را پشت سر بگذارد . 

  ج ) استفاده از اولتراسوند و قرقره هاي ورزشي 
  

   
  

فيزيوتراپي بيماران 
 سوختگي

  
  آدرس سايت بيمارستان:

www.nekuei.muq.ac.ir 
  آموزشواحد 

  ١٣٩٢پاييز 


