
تمرین اول
قرار گرفتن بیمار در وضعیت چهاردست وپا و اعمال وزن روی اندام فوقانی و تحتانی 

درگیر، یکی از تمرین های مناسب در بهبود عملکرد بیمار سکته مغزی است.

تمرین پنجم
یکی دیگر از ورزش های بسیار مفید برای بازگرداندن حرکت طبیعی اندام تحتانی بیمار، دور و نزدیک کردن زانوی طرف مبتال نسبت به زانوی 
سالم در حالت خوابیده است. همان طور که در شکل زیر می بینید، زانو ها در حالت خم قرار گرفته و زانوی سمت سالم ثابت قرار می گیرد.

تمرین سوم
این تمرین نیز با همان هدف تمرین دوم توصیه می شود؛ به این ترتیب که در حالت 
نشسته روی صندلی، چنانکه در شکل زیر می بینید، یک عصا به دست مبتالی بیمار داده 
می شود تا ضمن کنترل عصا و دست، آن را آرام به جلو، عقب و طرفین حرکت دهد.

تمرین دوم
برای بازگرداندن حرکت به اندام فوقانی درگیر از بیمار می خواهیم روی یک صندلی بنشیند 
و بازوی خود را روی میز بگذارد و سعی کند با کمک تنه و بازو اندام خود را به سمت 
جلو و عقب حرکت دهد؛ در حالی که آرنج، مچ و انگشتان در وضعیت صاف باشند.

فیزیوتراپی 20
5 تمرین درمانی پس از فلج یکطرفه بدن

سکته مغزی و فیزیوتراپی
براي فردي از جامعه كه تا ديروز فعال بوده و همه وظايفش 
را در زندگي شخصي و اجتماعي به طور مستقل انجام می داده، 
وارد شدن به مرحله ای از زندگي همراه با ناتواني و وابستگي ای 
كه مدت آن نامعلوم است، يك آسيب جدي محسوب می شود؛ 
با حفظ  فرد  اينكه  باالست؛  رواني  و  آمادگي جسماني  نيازمند  آن  مناسب  مديريت  كه  آسيبي 
تمركز، اعتمادبه نفس و بهره گيري كامل از توانايي جسماني باقيمانده بتواند در شرايط جديد در 

حداقل زمان استقالل فردي خود را بازيابد و به زندگي عادي خود برگردد، كار آسانی نيست. به 
همين بهانه در »فيزيوتراپی« اين هفته به تمرين هايی پرداخته ايم كه انجام مداوم آنها به بيمارانی 
آورند.  به دست  را دوباره  استقالل خود  تا  بدن شده اند، كمك می كند  فلج يكطرفه  كه دچار 
قبل از توضيح اين تمرين ها، كلياتی از روند فلج شدن بدن در اثر سكته و مراحلی كه بيمار به 
با »فيزيوتراپی« اين  نيز ذكر شده است.  كمك فيزيوتراپی می تواند به شرايط قابل قبولی برسد 

هفته همراه شويد.
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نقش فیزیوتراپی در بازگشت به زندگی پس از سکته مغزی
فلج شدن یک نیمه از بدن که گاهی در چهره بیمار نیز نمایان می شود و بلع، تکلم و کنترل ادرار 
و مدفوع او را مختل می کند، چالشي بزرگ در زندگی فرد محسوب می شود. اقدامات اولیه در 
بهره مندي سریع از خدمات اورژانس و پیشگیري از وسعت ضایعه در سیستم عصبي و رسیدن 
بیمار به وضعیتي پایدار در بخش مراقبت هاي ویژه )آی سی یو( نقش مهمي در تسهیل مراقبت هاي 
بعدي و بازگرداندن وي به زندگي مستقل دارد، چنانکه هرچه این خدمات با تاخیر بیشتر و با 
امکانات کمتر ارائه شود، میزان صدمه به سلول هاي عصبي بیشتر و سطح ناتواني باالتر خواهد 
بود اما به دنبال اقدامات درماني اولیه و ثبات وضعیت عمومي بیمار، درمان هاي توانبخشي آغاز 
می شود. در این مرحله است که واژه حرکت اهمیت بیشتري پیدا می کند و براي دستیابي به این 

هدف، فیزیوتراپیست وارد عمل می شود. 
فیزیوتراپیست در روزهاي اول که عضالت در حالت شلي و فلج قرار دارند و به هیچ دستوري از 
مغز پاسخ نمي دهند، تالش می کند با انجام تمرینات غیرفعال در تک تک مفاصل اندام هاي درگیر 
مانع از کوتاهي عضالت و بروز محدودیت در آن مفاصل شود. همچنین با اعمال تحریکات 
پوستي مانند تحریکات الکتریکي، استفاده از یخ، ضربه زدن و تحریکات حسي مختلف و گاهي 
دردزا، فعالیت عضالت را بازگرداند. فیزیوتراپیست با آگاهي از نقش اندام هاي درگیر در تحمل 

وزن، تعادل و جابجایي به بیمار سکته مغزي می آموزد که چگونه با استفاده از اندام هاي سمت 
سالم و وسایل ارتوپدي کمکي به تدریج عملکردهاي برخاستن، نشستن، ایستادن و راه رفتن را 
بازیابد. این بیمار که با فلج یک نیمه از بدن »همي پلژي« نامیده می شود در فیزیوتراپي می آموزد 
که چگونه جابجا شود که شانه و لگن طرف مبتال دچار دررفتگي نشود و بعد از برگشت عملکرد 
عضالت، بدشکلي، محدودیت و نقص در حرکات طبیعي آنها باقي نماند. به تدریج تمرین هاي 
به  بدون کمک درمانگر و همراهان  به طورمستقل و  بتواند  بیمار  تا  پیشرفت می کنند  درماني 
از حد عضالت  بیش  نگران سفتي  فیزیوتراپي  نیز متخصص  این مراحل  بازگردد. در  زندگي 
اندام هاي فوقاني و تحتاني است، چنانکه در صورت قصور منجر به جمع شدن انگشتان و آرنج 
و همچنین انگشتان و مچ پا به طرف پایین می شود. بنابراین، تجویز بریس هاي ارتوپدي در این 
مرحله کنار تمرین هاي کششي و تحمل وزن در فیزیوتراپي می تواند بیمار را با حداقل عوارض 
به زندگي عادي بازگرداند. این بریس ها گاهي حتي هنگام استراحت و شب ها هنگام خواب نیز 

مورد استفاده قرار می گیرند.
در نهایت نیز تمرین هایي که مشابه وظایف شغلي و مهارت هاي بیمار طراحي شده و زمینه حضور 
وي را در خارج از منزل و میان افراد جامعه فراهم می کند، توصیه می شود. این بیماران براساس 
توانایی در انجام عملکردهایی مانند غلتیدن روی تخت، برخاستن از حالت خوابیده روی لبه 

تخت، حفظ تعادل در حالت نشستن بر لبه تخت، برخاستن از حالت نشسته بر لبه تخت، راه 
رفتن، حرکت دادن باالی بازو و حرکت دادن دست و انگشتان ارزیابی می شوند و برنامه تمرین 
درمانی آنها براساس این ارزیابی ها تنظیم خواهد شد. در کلینیک فیزیوتراپی، تمرین درمانی در 
بیماران سکته مغزی که یک نیمه از بدنشان فلج شده با تمرینات استرسی با هدف طبیعی کردن 
وضعیت انقباضی عضله و پیشگیری از سفت شدن بیش از حد آنها آغاز می شود. یک نمونه 
از این تمرین ها وزن اندازی بر روی اندام فوقانی درگیر است. تحمل وزن و اعمال فشار روی 
اندام فوقانی سمت درگیر به شیوه ای که در شکل زیر می بینید، می تواند سبب برگشتن انقباض 
به عضالت شل شده و تنظیم کار مفاصل شود. باید توجه داشت در این تمرین همه مفاصل باید 

در وضعیت قفل شده باشند.
البته فیزیوتراپیست برنامه تمرینی بیمار را در منزل با تاکید بر تمرینات تحمل وزن روی اندام های 
سمت درگیر، تمرین های کششی مربوط به عضالتی که مستعد سفتی و کوتاهی هستند و حفظ 
او  به  زیر  تصویر  شبیه  زدن  پل  تکنیک  و  تنه  کنترل  تمرینات  مربوط،  مفاصل  حرکتی  دامنه 
آموزش می دهد. نکته مهم این است که در هر جلسه تمرین درمانی تعداد کمی از هر تمرین 
انجام می شود تا خستگی و ضعف بیمار را در پی نداشته باشد؛ مثال 10بار تکرار در جلسه از 

هر تمرین می تواند مناسب باشد.

تمرین چهارم
کنترل اندام فوقانی و تحتانی طرف درگیر را با حرکت زیر نیز می توان بهبود بخشید. دست های بیمار را در هم قالب می کنیم، به طوری که 
شست دست مبتال روی شست دست سالم قرار گیرد. از وی می خواهیم ضمن باال آوردن دست ها با آرنج صاف در حالت خوابیده همزمان 

زانوی درگیر را هم خم کند و باال بیاورد. سپس هر دوی اینها را به وضعیت اولیه بازگرداند.

ضرورت مصرف اسیدفولیک در دوران بارداری

ادامه از صفحه 17
کودک مبتال به مننگوسل وجود داشته باشد، مادر 6 ماه قبل از بارداری باید اسیدفولیک با دوز 
باال یعنی 5-4 میلی گرم مصرف کند. البته بعد از بارداری دوز اسیدفولیک کمی پایین می آید. 
پس استفاده نکردن از اسیدفولیک به تنهایی باعث ابتالی کودک به این بیماری نمی شود و حتما 
باید استعداد ژنتیکی وجود داشته باشد و اسیدفولیک ممکن است فقط یکی از عوامل دخیل 
باشد. عوامل محیطی دیگر شامل مواد شیمیایی، مسمومیت ها، گازهای شیمیایی که در جنگ ها 
استفاده می شود و ده ها عوامل ناشناخته دیگر است، ولی تاکنون علم پزشکی نتوانسته دلیل 
مشخصی برای آن پیدا کند. اما راه بهتری برای پیشگیری از تولد کودکان با این ناهنجاری پیدا 
شده که غربالگری دوران بارداری است. خانم های باردار باید در 3 ماهه اول آزمایش خونی به 
نام تست سه گانه انجام دهند. این تست اجباری نیست، ولی در خانواده هایی که چنین کودکانی 
وجود دارند باید انجام شود. در صورتی که جواب تست مثبت باشد، سونوگرافی انجام می شود. 
در سونوگرافی معموال ناهنجاری لوله عصبی مشخص است. در صورت تایید نقص عصبی، 
مادر می تواند تا قبل از 4 ماهگی جنین را سقط کند و فرصتی داده می شود تا فرزند سالمی به 
دنیا آورد. با تشخیص زودهنگام می توان جلوی تولد چنین کودکانی را گرفت. این کودکان بار 

سنگین روانی و اقتصادی زیادی به خانواده وارد می کنند.
مرحله اول درمان این کودکان جراحی است. مرحله بعدی بررسی عملکرد مثانه است. اگر 
کودک مثانه نوروژنیک یا عصبی داشته باشد، احتمال برگشت ادراری وجود دارد و برگشت 
ادراری باعث از بین رفتن کلیه ها می شود. البته روش هایی وجود دارد که جلوی از بین رفتن 
کلیه ها را می گیرد. پزشک برای جلوگیری از تغییر شکل پاهای کودک برایش بریس تجویز 
می کند زیرا ممکن است کودک با افزایش سن توانایی راه رفتن پیدا کند و پاهای تغییر شکل یافته 
مانع حرکت کردن او می شوند. این کودکان باید از نظر مغزی بررسی شوند و در صورت داشتن 

هیدروسفالی درمان شوند. گاهی نیاز به شنت مغزی است تا از بزرگ شدن سر جلوگیری شود.
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