ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎ و واﮐﺮ راه ﺑﺮوﯾﻢ

اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻋﺼﺎ ﯾﺎ واﮐﺮ دارﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪن
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺧﻮاھﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ

ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺑﺎ

واﮐﺮ،

ﻋﺼﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و ﻋﺼﺎی
دﺳﺘﯽ راه ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺑﺮ روی
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و از ﭘﻠﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺮداد ﻣﻨﺼﻮری
ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺗﻮﭘﺪی – ﺟﺮاح ﻟﮕﻦ و ﻣﻔﺼﻞ ران

از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان ارﺗﻮﭘﺪ
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ﻓﮭرﺳت ﻣطﺎﻟب

ﻣن ﺑﮫ ﮐداﻣﯾﮏ ﻧﯾﺎز دارم – واﮐر ﯾﺎ ﻋﺻﺎ
آﯾﺎ در راه رﻓﺗن ﺑﺎ واﮐر ﯾﺎ ﻋﺻﺎ ﻣﯾﺗوان ﭘﺎ را ﺑﮫ زﻣﯾن ﻓﺷﺎر داد
آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧم ﻓﻘط ﻧوک اﻧﮕﺷت ﭘﺎی آﺳﯾب دﯾده را ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﮕذارم
ﭼﮕﻮﻧﮫ از واﮐﺮ درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
اﺻول اﺳﺗﻔﺎده از واﮐر ﭼﯾﺳت
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ واﮐر راه ﺑروم
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ واﮐر از ﺣﺎﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﻠﻧد ﺷوم
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ واﮐﺮ از ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ
روش ﺑﻠﻧد ﺷدن از ﺗﺧت و ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗن واﮐر ﭼﯾﺳت
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗن از ﭘﻠﮫ ﺑﺎ واﮐر ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت
ﻧﮑﺎت اﯾﻣﻧﯽ در اﺳﺗﻔﺎده از واﮐر ﭼﯾﺳت
ﭼطور از ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل درﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم
اﻧدازه ﺑودن ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻔل
طرز درﺳت ﮔرﻓﺗن ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل
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ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل
راه رﻓﺗن ﺑﺎ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت
ﻧﺷﺳﺗن ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل
ﺑﻠﻧد ﺷدن از روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﺼﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ
ﭼطور از ﻋﺻﺎی دﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﭼﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم
اﻧﺪازه ﺑﻮدن و اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ ﻋﺼﺎ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻋﺻﺎ راه ﺑروﯾم
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻋﺻﺎ از ﺻﻧدﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻋﺻﺎ از ﭘﻠﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم
طرز ﻧﺷﺳﺗن ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ اﺗوﻣﺑﯾل ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت
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ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در طﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ از وﺳﺎﯾﻞ
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای راه رﻓﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .واﮐﺮ ،ﻋﺼﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﯾﺎ ﻋﺼﺎی
دﺳﺘﯽ از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از

اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 ﮐ ﻢ ﮐ ﺮدن درد ﻧﺎﺷ ﯽ از راه رﻓ ﺘﻦ  :درد اﻧ ﺪام ﺗﺤﺘ ﺎﻧﯽ ﺑ ﮫ
ﻋﻠ ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﯽ اﯾﺠ ﺎد ﻣﯿﺸ ﻮد .ﺑﯿﻤ ﺎری ھ ﺎی زﯾ ﺎدی ھﺴ ﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨ ﺪ در اﯾ ﻦ ﻗﺴ ﻤﺖ از ﺑ ﺪن ﻣﻮﺟ ﺐ درد ﺷ ﻮﻧﺪ.
درد در ھ ﺮ ﻗﺴ ﻤﺘﯽ از ﻟﮕ ﻦ ،ﻣﻔﺼ ﻞ ران ،اﺳ ﺘﺨﻮان ران،
زاﻧ ﻮ ،ﺳ ﺎق ،ﻣ ﭻ ﭘ ﺎ و ﯾ ﺎ ﮐ ﻒ ﭘ ﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧ ﺪ در ھﻨﮕ ﺎم راه رﻓ ﺘﻦ
ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﺷ ﺪه و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ ﻋﻠ ﺖ راه رﻓ ﺘﻦ دﭼ ﺎر اﺷ ﮑﺎل ﻣﯿﺸ ﻮد.
اﺳ ﺘﻔﺎده از واﮐ ﺮ ﯾ ﺎ ﻋﺼ ﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧ ﺪ ﻣﻮﺟ ﺐ ﺷ ﻮد ﺗ ﺎ در ھﻨﮕ ﺎم
راه رﻓ ﺘﻦ ﻓﺸ ﺎر ﮐﻤﺘ ﺮی ﺑ ﮫ اﻧ ﺪام دردﻧ ﺎک وارد ﺷ ﺪه و در
ﻮد
ﺮﺷ
ﮫ درد ﮐﻤﺘ
ﻧﺘﯿﺠ
 ﮐﻤ ﮏ ﺑ ﮫ ﺑﮭﺘ ﺮ راه رﻓ ﺘﻦ  :ﺑﯿﻤ ﺎری ھ ﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨ ﺪ ﻣﻮﺟ ﺐ
ﻟ ﻨﮕﺶ ﺑﯿﻤ ﺎر ﺷ ﻮﻧﺪ .در ﺻ ﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻋﻠ ﺖ ﻟﻨﮕﯿ ﺪن درد در ﻗﺴ ﻤﺘﯽ از
اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ درد را ﮐﻤﺘﺮ ﮐ ﺮده
و راه رﻓﺘﻦ را ﺑﮭﺘﺮ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻋﻠﺖ ﻟﻨﮕﺶ ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼت
ﻟﮕﻦ را ران ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﺮ و ﻋﺼﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﮏ اﻧ ﺪام
ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎس ﺑﺪن ﻓﺮد ﺑﺎ زﻣ ﯿﻦ
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ﭘﺎﯾ ﺪاری او را اﻓ ﺰاﯾﺶ داده و راه رﻓ ﺘﻦ او را ﺑﮭﺘ ﺮ ﮐﻨ ﺪ
 آﺳ ﯿﺐ ھ ﺎی ﻟﮕ ﻦ و اﻧ ﺪام ﺗﺤﺘ ﺎﻧﯽ  :در ﺿ ﺮﺑﺎت ،دررﻓﺘﮕ ﯽ ھ ﺎ و
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ در ھﺮ ﻗﺴ ﻤﺖ از ﻟﮕ ﻦ و اﻧ ﺪام ھ ﺎی ﺗﺤﺘ ﺎﻧﯽ ﭼ ﮫ ﻗﺒ ﻞ و
ﭼ ﮫ ﺑﻌ ﺪ از درﻣ ﺎن ﻣﻌﻤ ﻮﻻ ﻧﯿ ﺎز اﺳ ﺖ ﺗ ﺎ ﻣ ﺪﺗﯽ ﻓﺸ ﺎر وزن ﺑ ﺮ اﻧ ﺪام
ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪه وارد ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ اﻗﺪام ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﺷﺪه زﻣ ﺎن
و ﺷ ﺮاﯾﻂ ﮐ ﺎﻓﯽ ﺑ ﺮای ﺑﮭﺒ ﻮد را داﺷ ﺘﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ
 اﻋﻤ ﺎل ﺟﺮاﺣ ﯽ در ﻧﺎﺣﯿ ﮫ ﻟﮕ ﻦ و اﻧ ﺪام ﺗﺤﺘ ﺎﻧﯽ  :در ﺑﺴ ﯿﺎری از
ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ ران و زاﻧﻮ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮ
روی اﺳ ﺘﺨﻮان ھ ﺎی اﯾ ﻦ ﻧ ﻮاﺣﯽ اﻧﺠ ﺎم ﻣﯿﺸ ﻮﻧﺪ ﻓ ﺮد ﺑﺎﯾ ﺪ ﺗ ﺎ ﻣ ﺪﺗﯽ ﺑ ﺎ
ﮐﻤﮏ واﮐﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺎ راه ﺑﺮود

ﻣن ﺑﮫ ﮐداﻣﯾﮏ ﻧﯾﺎز دارم – واﮐر ﯾﺎ ﻋﺻﺎ

ﺑرﺣﺳب اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠت اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻣﮏ ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﻧوع وﺳﯾﻠﮫ ای ﮐﮫ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧوع وﺳﯾﻠﮫ را ﻣﺷﺧص
ﻣﯾﮑﻧد ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ اﺳت.
ﺑﻌد از اﻋﻣﺎل ﺟراﺣﯽ و ﭘس از ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و دﯾﮕر آﺳﯾب ھﺎی وارده
ﺑﮫ ﻟﮕن و اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ از واﮐر اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .واﮐر
ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾدار ﺗر از ﻋﺻﺎ اﺳت و اﺳﺗﻔﺎده از آن ھم راﺣت ﺗر اﺳت .در
روزھﺎی اول ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗدری ﺣﺎﻟت ﺿﻌف و
ﺳرﮔﯾﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺣﺎﻟت اﺳﺗﻔﺎده از واﮐر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺗر اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن در ﺑﺳﯾﺎری از اﻋﻣﺎل ﺟراﺣﯽ ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر اﺟﺎزه ﻧﻣﯾدھد ﺗﺎ
ﻣدﺗﯽ ﭘﺎی ﺟراﺣﯽ ﺷده را ﺑﮫ زﻣﯾن ﻓﺷﺎر دھد .اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺑرای ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺑﺎر اﺳت ﻣﯾﺧواھد از ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای راه رﻓﺗن اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧد ﻗدری ﻣﺷﮑل اﺳت و ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺷروع آن ﺑﺎ واﮐر راﺣت ﺗر اﺳت .ﺑﻌد
از ﭼﻧد روز ﺗﺎ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗوان ﺑﺟﺎی واﮐر از ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد.
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در اﻓراد ﻣﺳن و دﯾﮕر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن دﭼﺎر
ﺿﻌف ﻋﺿﻼﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺗﻌﺎدل ﮐﻣﺗری دارﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺣداﻗل ﺑرای
ﺷروع راه رﻓﺗن از واﮐر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻣدﺗﯽ ﺳﭘری ﺷد و
ﺗﻌﺎدل آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺗر ﺷد ﻣﯾﺗواﻧﻧد از دو ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﺻﺎھﺎی دﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﭼﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻗدرت ﺑﯾﺷﺗری در ﺑﺎزو و
ﺳﺎﻋد اﺳت و ﻧﯾﺎز ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل و ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل دارد .اﮔر ﺑﮫ ﻋﻠت
درد در ﻟﮕن ﯾﺎ اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ از ﻋﺻﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾد و ﯾﺎ اﮔر اﺣﺳﺎس
ﺿﻌف در ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ داﺷﺗﮫ و ﻗﺻد اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﺻﺎ را دارﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻋﺻﺎی دﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﭼﯽ ﺷروع ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺑﻌد از آﺳﯾب ھﺎ ﯾﺎ اﻋﻣﺎل ﺟراﺣﯽ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻟﮕن و اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
ﻣﯾﺧواھﯾد از ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﻣﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود اﺑﺗدا از
واﮐر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﭘس از آن ﻣدﺗﯽ از دو ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد
و وﻗﺗﯽ اﺣﺳﺎس ﮐردﯾد ﭘﺎﯾداری و ﻗدرت ﮐﺎﻓﯽ دارﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﻋﺻﺎی
دﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﭼﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
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آﯾﺎ ﺑرای راه رﻓﺗن ﺑﺎ واﮐر ﯾﺎ ﻋﺻﺎ
ﻣﯾﺗوان ﭘﺎی ﻣﺷﮑل دار را ﺑﮫ زﻣﯾن ﻓﺷﺎر داد
ﻗﺒﻞ از راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ واﮐﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد
ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارد و آﯾﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر دھﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار
ﭘﺎی ﺳﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،درد دارد ﯾﺎ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ
ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﺷﺪه و ﻧﻮع ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮع راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ واﮐﺮ ﯾﺎ
ﻋﺼﺎ از ﭘﺰﺷﮏ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻨﮭﺎ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاپ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺪھﻨﺪ.
در ﺣﯿﻦ راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ واﮐﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺎی
زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﺑﮫ ﭘﻨﺞ ﺻﻮرت ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ
ﭘﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
 ﮐف ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را ﺑر روی زﻣﯾن
ﮔذاﺷﺗﮫ و ﭘﺎی آﺳﯾب دﯾده را
ﺑﺎﻻی ﺳطﺢ زﻣﯾن ﻧﮕﮫ دارﯾد و
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎی ﺳﺎﻟم راه ﺑروﯾد.
ﺑﮫ اﯾن روش Non-weight
) bearing (NWBﻣﯾﮕوﯾﻧد
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 ﺗﻣ ﺎم وزن ﺧ ود را روی ﭘ ﺎی ﺳ ﺎﻟم
ﺑﯾﻧدازﯾ د و ط وری ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯾد ﮐ ﮫ ﮐ ف
ﭘ ﺎی آﺳ ﯾب دﯾ ده ﻓﻘ ط ﺑ ر روی زﻣ ﯾن
ﺑﺎﺷ د ﺑ ﮫ ط وری ﮐ ﮫ اﯾ ن ﭘ ﺎ ﻓﻘ ط
وزن ﺧ ود را ﺗﺣﻣ ل ﮐﻧ د ﻧ ﮫ وزن ﮐ ل
ﺑ دن را و ﮐ ف ﭘ ﺎ ﻓﻘ ط ﺑ رای ﺣﻔ ظ
ﺗﻌ ﺎدل ﺑ ر روی زﻣ ﯾن ﻗ رار ﮔﯾ رد ﻧ ﮫ
ﺗن
رای وزن ﮔذاﺷ
ﺑ
ﺑ ﮫ ﯾ ﺎد داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ ﯾد ﮐ ﮫ ھﻧﮕ ﺎم راه
رﻓ ﺗن ﺑ دون ﻋﺻ ﺎ و ﺑ ﺎ دو ﭘ ﺎ ،وﻗﺗ ﯽ
در ﯾ ﮏ ﺳ ﯾﮑل راه رﻓ ﺗن ﯾ ﮏ ﭘ ﺎ از
روی زﻣ ﯾن ﺑﻠﻧ د ﻣﯾﺷ ود ﺗﻣ ﺎم وزن
ﺑ دن ﺑ ر روی ﭘ ﺎی دﯾﮕ ر ﻣﯾﻔﺗ د ﺑ ﮫ
زﺑ ﺎن دﯾﮕ ر اﮔ ر ﺷ ﻣﺎ  ٧٠ﮐﯾﻠ و ھﺳ ﺗﯾد در ﺣ ﯾن راه رﻓ ﺗن
ﺣ داﻗل  ٧٠ﮐﯾﻠ و ﻧﯾ رو ﺑ ﮫ ھ ر ﮐ دام از ﭘﺎھ ﺎ وارد ﻣﯾﺷ ود.
ﺷ ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾ د ط وری ﺳ ر ﭘ ﺎ ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯾد ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ اﯾﻧﮑ ﮫ ﮐ ف ھ ر
دو ﭘ ﺎ را ﺑ ر روی زﻣ ﯾن ﮔذاﺷ ﺗﮫ اﯾ د وﻟ ﯽ وزن ﺑ دن ﺧ ود را
ﺑ ر روی ﭘ ﺎی ﺳ ﺎﻟم ﺑﯾﻧدازﯾ د .در اﯾ ن وﺿ ﻌﯾت ﮐ ف ﭘ ﺎی آﺳ ﯾب
دﯾ ده ﻓﻘ ط وزن ران و ﺳ ﺎق را ﺗﺣﻣ ل ﻣﯾﮑﻧ د و اﺻ ﻼ ﻓﺷ ﺎر
وزن ﺑ دن را ﺗﺣﻣ ل ﻧﻣﯾﮑﻧ د .در ﺣ ﯾن راه رﻓ ﺗن ھ م ﻣﯾﺗواﻧﯾ د
د.
ت ﮐﻧﯾ
ول را رﻋﺎﯾ
ن اﺻ
اﯾ
ﺑ ﮫ اﯾ ن روش راه رﻓ ﺗن  Toe touch walkingﻣﯾﮕوﯾﻧ د
 روی ھ ر دو ﭘ ﺎ ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯾد و ﻧﯾ روی وزن ﺗﻧ ﮫ را ﺑ ر روی ھ ر دو ﭘ ﺎ
ﺑﯾﻧدازﯾد و ﺑﺎ ھر دو ﭘﺎ راه ﺑروﯾد .در ﺣﯾن اﯾﺳﺗﺎدن و راه رﻓﺗن ﭘﺎی
ﺳ ﺎﻟم را ﮐ ﺎﻣﻼ ﺑ ر زﻣ ﯾن ﮔذاﺷ ﺗﮫ و ﻓﺷ ﺎر وزن را ﺑ ر روی آن
وارد ﻣﯾﮑﻧﯾد .ﭘﺎی ﻣﺷ ﮑل دار را ھ م ﺑ ر روی زﻣ ﯾن ﮔذاﺷ ﺗﮫ و آن
را ﺑر زﻣﯾن ﻓﺷﺎر ﻣﯾدھﯾد وﻟﯽ ﻧﯾ روی وزن ﮐﻣﺗ ری ﺑ ر روی آن
اﻋﻣ ﺎل ﻣﯾﮑﻧﯾ د .ﺑ ﮫ ﺑﯾ ﺎن دﯾﮕ ر ﻓﻘ ط درﺻ دی از وزن ﺧ ود را ﺑ ر
روی ﭘ ﺎی ﻣﺷ ﮑل دار ﻣﯾﻧدازﯾ د .ﻣﯾ زان اﯾ ن درﺻ د را ﭘزﺷ ﮏ
ﻣﺷﺧص ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﻧوع راه رﻓ ﺗن Partial weight bearing
د.
) (PWBﻣﯾﮕوﯾﻧ
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 روی ھ ر دو ﭘ ﺎ ﺑﺎﯾﺳ ﺗﯾد و ﻧﯾ روی وزن ﺗﻧ ﮫ را ﺑ ر روی ھ ر دو
ﭘ ﺎ ﺑﯾﻧدازﯾ د و ﺑ ﺎ ھ ر دو ﭘ ﺎ راه ﺑروﯾ د .در ﺣ ﯾن اﯾﺳ ﺗﺎدن و راه
رﻓ ﺗن ﭘ ﺎی ﺳ ﺎﻟم را ﮐ ﺎﻣﻼ ﺑ ر زﻣ ﯾن ﮔذاﺷ ﺗﮫ و ﻓﺷ ﺎر وزن را ﺑ ر
د.
روی آن وارد ﻣﯾﮑﻧﯾ
ﭘ ﺎی ﻣﺷ ﮑل دار را در ﺣ د ﺗﺣﻣ ل ﺧ ود ﺑ ر روی زﻣ ﯾن ﻓﺷ ﺎر
ﻣﯾدھﯾ د .ﺑ ﮫ زﺑ ﺎن دﯾﮕ ر در ﺣ دی ﺑ ر روی ﭘ ﺎی ﻣﺷ ﮑل دار
ﻧﯾ رو وارد ﻣﯾﮑﻧﯾ د ﮐ ﮫ دردی اﺣﺳ ﺎس ﻧﮑﻧﯾ د .ﺑ ﮫ اﯾ ن ﻧ وع راه
رﻓ ﺗن )Weight bearing as tolerated (WBAT
د.
ﻣﯾﮕوﯾﻧ
 روی ھر دو ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد و ﻧﯾروی وزن را ﺑطور ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ ھر دو ﭘﺎ
وارد ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﻧوع راه رﻓﺗن )Full weight bearing (FWB
ﻣﯾﮕوﯾﻧد

روش ھﺎی اول و ﭘﻧﺟم ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻓﺷﺎر را ﺑر روی ﻣﻔﺻل ﻟﮕن و
اﺳﺗﺧوان ران وارد ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت از اﯾﻧﮑﮫ در اﯾن ﻣوارد روش
اول ﻣﺎﻧﻧد روش ﭘﻧﺟم ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻟﮕن و ران ﻓﺷﺎر ﻣﯾﺎورد ﺗﻌﺟب ﮐﻧﯾد وﻟﯽ
در واﻗﻊ اﯾن اﺗﻔﺎق ﻣﯾﻔﺗد.
ﭘس در ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻟﮕن و ران و ﯾﺎ در ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻻزم اﺳت
ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﻘدار ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﻟﮕن و ران وارد ﺷود ﺑﮭﺗر اﺳت در ﺣﯾن راه
رﻓﺗن از روش دوم اﺳﺗﻔﺎده ﮔرددد .اﻟﺑﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن روش ﮐﻣﯽ ﻣﺷﮑل
ﺑوده و ﻧﯾﺎزﻣﻧد آﻣوزش ﮐﺎﻓﯽ از طرف ﻓﯾزﯾوﺗراپ اﺳت .اﮔر از اﯾن
روش ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷود ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ روش ﺳوم ﯾﺎ ﭘﻧﺟم ﺗﺑدﯾل ﺷده
و ﻣوﺟب آﺳﯾب ﺑﮫ ﻣﺣل ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﯾﺎ ﺟراﺣﯽ ﻣﯾﺷود .اﻧﺟﺎم روش دوم
ﺑرای اﻓراد ﻣﺳن ﻣﺷﮑل ﺗر اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط اﻧﺟﺎم ﺷود.
در ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ و ﺟراﺣﯽ ھﺎی زاﻧو ،ﺳﺎق ،ﻣﭻ ﭘﺎ ﯾﺎ ﮐف ﭘﺎ روش اول و
دوم ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ھم ﻧدارﻧد.
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آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧم ﻓﻘط ﻧوک اﻧﮕﺷت ﭘﺎی آﺳﯾب دﯾده را ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﮕذارم
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺖ را زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮕﺬارﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻒ ﭘﺎ را .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎ را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﻓﺸﺎر وزن
ﺧﻮد را روی آن اﻧﺪام ﻗﺮار دھﯿﺪ ) ﻧﻮع ﭘﻨﺠﻢ اﯾﺴﺘﺎدن( و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم ﮐﻒ ﭘﺎ را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﮫ اﻧﺪام
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ ) روش دوم(  .ﭘﺲ ﻣﮭﻢ ،درﺳﺖ راه رﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﻧﮫ طﺮز
ﻗﺮار دادن ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ.
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ﭼﮕوﻧﮫ از واﮐر درﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم
واﮐر ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾل ﻣﮭم ﺑرای
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ راه رﻓﺗن اﺳت .در
ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻗدرت ﻋﺿﻼت اﻧدام
ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﮐرده
اﺳت ،داﻣﻧﮫ ﺣرﮐﺗﯽ ﻣﻔﺻل ران
ﯾﺎ زاﻧو ﯾﺎ ﻣﭻ ﭘﺎی آﻧﮭﺎ ﮐم ﺷده،
درد و ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾداری ﻣﻔﺻﻠﯽ دارﻧد
و ﯾﺎ اﺧﺗﻼل در ﺗﻌﺎدل دارﻧد واﮐر
ﻣﯾﺗوان ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد.
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﺑﯾﻣﺎران ﺑﻌد از
درﻣﺎن آﺳﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
ﯾﺎ ﻟﮕن آﻧﮭﺎ رﺳﯾده ﯾﺎ ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ
ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﺷده ھرﭼﮫ
زودﺗر راه ﺑروﻧد) .ﻣﻧظور از اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺑدن اﺳت ﮐﮫ در
ﭘﺎﯾﯾﻧﺗر از ﻟﮕن ﻗرار دارد( .در ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺑﯾﻣﺎران ﭘزﺷﮏ اﺟﺎزه راه
رﻓﺗن ﺑر روی اﻧدام ﻣﺷﮑل دار را ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ ﻧﻣﯾدھد .در اﯾن ﻣدت ﺑﯾﻣﺎر
ﺑﺎﯾد از واﮐر ﯾﺎ ﻋﺻﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
واﮐر ﺑﮫ ﻋﻠت داﺷﺗن ﭼﮭﺎر ﻋدد ﭘﺎﯾﮫ از ﻋﺻﺎ ﭘﺎﯾدارﺗر اﺳت .واﮐر ﻣﻧﺎﺳب
ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺣﻔظ ﭘﺎﯾداری در ﺣﺎﻟت اﯾﺳﺗﺎده ﻣﺷﮑل اﺳت ﻣﺎﻧﻧد
 اﻓ راد ﻣﺳ ن ﯾ ﺎ اﻓ رادی ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻋﻠ ت اﺑ ﺗﻼ ﺑ ﮫ ﺑﻌﺿ ﯽ
ﺑﯾﻣ ﺎری ھ ﺎی ﻣ زﻣن دﭼ ﺎر ﺿ ﻌف ﻋﺿ ﻼﻧﯽ ﺑﺧﺻ وص
در اﻧ دام ﺗﺣﺗ ﺎﻧﯽ ھﺳ ﺗﻧد .اﯾ ن اﻓ راد ﺑ رای اﯾﺳ ﺗﺎدن ﻧﯾ ﺎز
ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ ﺗﮑﯾ ﮫ ﮔ ﺎه ﻣﺣﮑ م و ﭘﺎﯾ دار دارﻧ د .واﮐ ر ﺑ ﺎ
داﺷ ﺗن ﭼﮭ ﺎر ﻋ دد ﭘﺎﯾ ﮫ ﺧ ود ﯾ ﮏ ﺟﺳ م ﭘﺎﯾ دار اﺳ ت ﮐ ﮫ
ﮫ داد
ﮫ آن ﺗﮑﯾ
وان ﺑ
ﻣﯾﺗ
 اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺎزه آﺳﯾب دﯾده اﻧد ﯾﺎ ﺗﺣت ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
اﯾن اﻓراد طرز راه رﻓﺗن ﺑﺎ ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﻣﮑﯽ را ﺧوب ﻧﻣﯾداﻧﻧد .در
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ﺑﯾن وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ راه رﻓﺗن ﺑﺎ واﮐر ﺳﺎده ﺗر اﺳت و ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯾﺗواﻧد
راه رﻓﺗن را ﺑﺎ ﯾﮏ واﮐر آﻏﺎز ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﭼﻧد روزی ﮔذﺷت و ﺣﺎل
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮭﺗر ﺷد ،ﺳرﮔﯾﺟﮫ او ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﮐرد ،اﺣﺳﺎس
ﺿﻌف ﮐﻣﺗری داﺷت و ﺑﮫ ﻋﺿﻼت ﺧود ﻣﺳﻠط ﺗر ﺷد ﻣﯾﺗواﻧد از
ﻋﺻﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.

واﮐر ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﯾﻣﺎر را در ﺣﺎﻟت اﯾﺳﺗﺎده ﭘﺎﯾدار ﻧﮕﮫ دارد و ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد ﺗﺎ راه ﺑرود .اﻧواع ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از واﮐر وﺟود دارد.
 ﺑﻌﺿﯽ واﮐر ھﺎ ﭼرخ ﻧدارﻧ د ،ﺑﻌﺿ ﯽ دﯾﮕ ر دو ﭼ رخ دارﻧ د و ﻋ ده
رخ دارﻧ د
ﺎ ﭼﮭ ﺎر ﻋ دد ﭼ
ر از آﻧﮭ
ای دﯾﮕ
 ﺑﻌﺿﯽ واﮐرھﺎ ﺗرﻣز دارﻧد ،ﯾﮏ ﺳﺑد ﺑرای ﺣﻣل اﺷﯾﺎء ھﻣراه ﺑﯾﻣﺎر
دارﻧد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﻧدﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷﺳﺗن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺗﺻل اﺳت
 ﺑﻌﺿﯽ واﮐرھﺎ ﻗﺎﺑل ﺗﺎ ﺷدن ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺣﻣل و ﻧﻘل آﻧﮭﺎ راﺣت ﺗر ﺑﺎﺷد

ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻧوع واﮐر از ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﺎ ﻓﯾزﯾوﺗراپ ﺧود ﮐﻣﮏ
ﺑﮕﯾرﯾد.
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اﺻول اﺳﺗﻔﺎده از واﮐر ﭼﯾﺳت

 ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده از واﮐر ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ارﺗﻔﺎع واﮐر ﻣﻧﺎﺳب ﺷﻣﺎ اﺳت.
ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﺳﺗﮫ ھﺎی واﮐر ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯽ واﮐر ﻣﻧﺎﺳب
ﺷﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ دﺳﺗﮫ ھﺎی آن در ﻣﺣﺎذات ﻟﮕن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ اﯾﺳﺗﺎده
اﯾد و دﺳﺗﮫ ھﺎی آن را ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد آرﻧﺞ ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﻣﯽ ﺧم ﺷده
ﺑﺎﺷﻧد )ﺣدود  ١۵درﺟﮫ( .وﻗﺗﯽ اﯾﺳﺗﺎده اﯾد و دﺳت ھﺎی ﺧود را در
طرﻓﯾن ﺑدن آوﯾزان ﮐرده اﯾد ﭼﯾن ﭘوﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳطﺢ داﺧﻠﯽ ﻣﭻ
دﺳت ھﺎی ﺷﻣﺎ وﺟود دارد ﺑﺎﯾد در ﻣﺣﺎذات دﺳﺗﮫ واﮐر ﺑﺎﺷد
 واﮐر ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺳﺑﮏ ﺑﺎﺷد .واﮐر ﺑﺎﯾد ﮐﻣﮏ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد
ﻧﮫ ﺑﺎری ﮐﮫ آن را ﺣﻣل ﻣﯾﮑﻧﯾد.
 ﺑﮫ ﻋرض واﮐر ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻋرض واﮐر ﺑﺎﯾد طوری ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ از در ھﺎی ﺑﺎ ﻋرض ﮐم ھم ﻗﺎﺑل ﻋﺑور ﺑﺎﺷد .ﺑﻌﺿﯽ درھﺎ در
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ﻣﻧﺎزل ﻋرض ﮐﻣﯽ دارﻧد
 اﮔر واﮐر ﭼرخ دارد ﺑرای ﺟﻠو رﻓﺗن ﺑﺎﯾد آن را ﺑﮫ ﺟﻠو ھل داد و
اﮔر ﭼرخ ﻧدارد ﺑﺎﯾد آن را ﮐﺎﻣﻼ از زﻣﯾن ﺑﻠﻧد ﮐرده و ﺑﮫ
ﺟﻠوﺗر ﮔذاﺷت ﺗﺎ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺗوان ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو ﺣرﮐت ﮐرد

 ﻗﺑ ل از آﻧﮑ ﮫ وزن ﺧ ود را ﺑ ر روی واﮐ ر ﺑﯾﻧدازﯾ د ﺑﺎﯾ د اﺑﺗ دا
ﻣطﻣ ﺋن ﺷ وﯾد ھ ر ﭼﮭ ﺎر ﭘﺎﯾ ﮫ آن ﺑ ر روی زﻣ ﯾن ﻗ رار ﮔرﻓﺗ ﮫ
اﺳ ت .اﯾ ن ﻧﮑﺗ ﮫ ﺑﺧﺻ وص وﻗﺗ ﯽ واﮐ ر ﺑ ر روی ﯾ ﮏ ﺳ طﺢ
د
دا ﻣﯾﮑﻧ
ت ﭘﯾ
ﮫ اھﻣﯾ
رار ﮔرﻓﺗ
ﺎھﻣوار ﻗ
ﻧ
 ﻣوﻗﻊ راه رﻓﺗن ﺑﺎ واﮐر ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎھﺎی
ﺧود
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 ﺑ ﺎ واﮐ ر راه ﺑروﯾ د ﻧ ﮫ ﺑ دﻧﺑﺎل آن .ﻣوﻗ ﻊ راه رﻓ ﺗن ﺑ ﺎ
ﺗﯾد
ﺗﻘﯾم ﺑﺎﯾﺳ
ر ﻣﺳ
واﮐ
 در ﺣﯾن اﺳﺗﻔﺎده از واﮐر ﮐﻔش راﺣت و ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻧﮫ ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﺑﭘوﺷﯾد
 وﻗﺗﯽ از واﮐر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾد و ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﯾد
و ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﻠﻧد ﺷوﯾد و واﮐر را ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرﯾد از ﺻﻧدﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دو طرف آن دﺳﺗﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
 در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻠﯽ در راه رﻓﺗن ﺑﺎ واﮐر دارﯾد از
ﻓﯾزﯾوﺗراپ ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑرای اﯾن ﮐﺎر آﻣوزش
دﯾده اﻧد

 ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار ھﻤﺎن ﭘﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ اﺳﺖ ،درد دارد ،آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ
ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ

https://www.iranorthoped.com

١۵

ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﻋﺼﺎ و واﮐﺮ راه ﺑﺮوﯾﻢ

دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺮداد ﻣﻨﺼﻮری

ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ واﮐر راه ﺑروم

ﺑرای راه رﻓﺗن ﺑﺎ واﮐر ﻣراﺣل زﯾر را اﻧﺟﺎم دھﯾد
 اﺑﺗدا واﮐر را ﺑﺎ دﺳﺗﺎن ﺧود ﺑﻠﻧد ﮐرده و آن را ﻗدری ﺟﻠوﺗر ﺑر
روی زﻣﯾن ﻗرار دھﯾد .اﮔر واﮐر ﭼرخ دارد آن را ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻧدازه
ﺑﮫ ﺟﻠو ھل ﺑدھﯾد .واﮐر را اﻧدازه ای ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑﺑرﯾد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻋﻘﺑﯽ
آن در ﻣﺣﺎذات ﭘﻧﺟﮫ ﭘﺎھﺎی ﺷﻣﺎ ﻗرار ﮔﯾرﻧد

 ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻗدﻣﯽ ﺑردارﯾد ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ھر ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﮫ واﮐر ﺑر
روی زﻣﯾن ﻗرار دارﻧد
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 ﻗدم اول را ﺑﺎ ﭘﺎی ﮔرﻓﺗﺎر ﯾﺎ ﺿﻌﯾف ﺧود ﺑردارﯾد و آن را ﺑﻠﻧد ﮐرده
ﯾﮏ ﻗدم ﺟﻠوﺗر ﺑر روی زﻣﯾن ﻗرار دھﯾد )اﮔر ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه
وزن ﮔذاﺷﺗن روی ﭘﺎی ﺿﻌﯾف را ﻧداده اﺳت آن ﭘﺎ را ﻓﻘط ﺟﻠو
ﺑﯾﺎورﯾد وﻟﯽ روی زﻣﯾن ﻗرار ﻧدھﯾد(

 در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ ھر دو دﺳت ﺧود ﻣﺣﮑم دﺳﺗﮫ ھﺎی واﮐر را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن
ﻓﺷﺎر ﻣﯾدھﯾد ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را ﺑﻠﻧد ﮐرده و آن را در ﮐﻧﺎر ﭘﺎی دﯾﮕر ﻗرار
دھﯾد
 ﻣراﺣل ﻗﺑل را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد .در ﺣﯾن راه رﻓﺗن دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺻﺎف
ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد و ﮐﻣر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﻠو ﺧم ﻧﺷود
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در ﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻻ ﻣراﺣل راه رﻓﺗن ﺑﺎ ﯾﮏ واﮐر ﭼرخ دار ﻧﺷﺎن داده ﺷده
اﺳت

ﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻻ ﻣراﺣل راه رﻓﺗن ﺑﺎ واﮐر را از ﭼپ ﺑﮫ راﺳت ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
ﭘﺎی ﻣﺷﮑل دار ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﻔﯾد اﺳت.
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ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ واﮐر از ﺣﺎﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﻠﻧد ﺷوم

وﻗﺗﯽ روی ﺻﻧدﻟﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﯾد و ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد و ﺑﺎ واﮐر راه ﺑروﯾد
ﻣراﺣل زﯾر را اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﻗت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺻﻧدﻟﯽ ﺷﻣﺎ در ھر دو
طرف ﺧود دﺳﺗﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
 واﮐر را در ﺟﻠوی ﺧود طوری ﻗرار دھﯾد ﮐﮫ طرف ﺑﺎز آن در
ﻣﻘﺎﺑل ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .واﮐﺮ را آﻧﻘﺪر ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ھر ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﮫ واﮐر ﺑر روی زﻣﯾن ﻗرار دارﻧد
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 ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد را ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از ﭘﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار
دھﯿﺪ

 ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو ﺧم ﺷده ،ﯾﮏ دﺳت را ﺑر روی دﺳﺗﮫ ﺻﻧدﻟﯽ و دﺳت
دﯾﮕر را ﺑر روی دﺳﺗﮫ واﮐر ﻗرار دھﯾد )در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﯾﺗواﻧﯾد ھر
دو دﺳت ﺧود را ﺑﺎ ھم ﺑﻠﻧد ﮐرده و دﺳﺗﮫ ھﺎی واﮐر را ﺑﮕﯾرﯾد( .ﺑر
روی ھر دو دﺳت ﺧود ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﻓﺷﺎر وارد ﮐﻧﯾد .ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ
ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ
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دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺮداد ﻣﻨﺼﻮری

ﺑﮫ ﻧﮑﺎت زﯾر دﻗت ﮐﻧﯾد
 دﻗ ﺖ ﮐﻨﯿ ﺪ ﮐ ﮫ دﺳ ﺘﮫ واﮐ ﺮ و ﺻ ﻨﺪﻟﯽ را ﺑ ﮫ ﺳ ﻤﺖ ﺑﯿ ﺮون
ﻓﺸ ﺎر ﻧﺪھﯿ ﺪ وﮔﺮﻧ ﮫ در ﺣ ﯿﻦ ﺑﻠﻨ ﺪ ﺷ ﺪن از ﺻ ﻨﺪﻟﯽ ﻣﻤﮑ ﻦ
اﺳ ﺖ ﯾﮑ ﯽ از آﻧﮭ ﺎ ﯾ ﺎ ھ ﺮ دو آﻧﮭ ﺎ واژﮔ ﻮن ﺷ ﻮﻧﺪ
 دﻗ ﺖ ﮐﻨﯿ ﺪ دﺳ ﺘﮫ واﮐ ﺮ را ﺑ ﮫ ﺳ ﻤﺖ ﺧ ﻮد ﻧﮑﺸ ﯿﺪ ﭼ ﻮن در
اﯾ ﻦ ﺻ ﻮرت واﮐ ﺮ از ﺣﺎﻟ ﺖ ﭘﺎﯾ ﺪار ﺑ ﺮ روی ﭼﮭ ﺎر ﭘﺎﯾ ﮫ
ﺧ ﺎرج ﺷ ﺪه و دو ﭘﺎﯾ ﮫ آن از روی زﻣ ﯿﻦ ﺑﻠﻨ ﺪ ﻣﯿﺸ ﻮﻧﺪ
 ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮫ ﺻﻨﺪﻟﯽ درﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی آن و ﯾﺎ در ﺳﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﺮ
از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﮫ در ﺣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ،ﺻﻨﺪﻟﯽ واژﮔﻮن
ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺎ
ھﺮ دو دﺳﺖ ھﺮ دو دﺳﺘﮫ واﮐﺮ را ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ
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ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ واﮐر از ﺣﺎﻟت اﯾﺳﺗﺎده ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧم

وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ واﮐر اﯾﺳﺗﺎده اﯾد و ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد
ﻣراﺣل زﯾر را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد از ﺻﻧدﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ھر
دو طرف آن دﺳﺗﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
 ﭘﺷت ﺧود را ﺑﮫ ﺻﻧدﻟﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻟﺑﮫ ﻧﺷﯾﻣن ﭘﺷت ﺳﺎق ھﺎی
ﺷﻣﺎ را ﻟﻣس ﮐﻧد
 ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ھر ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﮫ واﮐر ﺑر روی زﻣﯾن ﻗرار دارﻧد
 ﭘﺎی ﻣﺷﮑل دار را ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑﺑرﯾد
 ﯾﮏ دﺳت ﺧود را از روی دﺳﺗﮫ واﮐر ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑﺑرﯾد و
دﺳﺗﮫ ﺻﻧدﻟﯽ را ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﯾﺗواﻧﯾد ھر دو دﺳت ﺧود را از روی
دﺳﺗﮫ ھﺎی واﮐر ﺑرداﺷﺗﮫ و دﺳﺗﮫ ھﺎی ﺻﻧدﻟﯽ را ﺑﮕﯾرﯾد

 ﺑﮫ آھﺳﺗﮕﯽ ﺑر روی ﻧﺷﯾﻣن ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد .زاﻧﻮی طﺮف ﺳﺎﻟﻢ را
ﺧﻢ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن آن ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﮐﻢ ﮐﻢ
ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل
ھﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎی طﺮف ﻣﺒﺘﻼ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﭘﺎ
را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ
اﯾن ﻣراﺣل را ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻧﺷﺳﺗن ﺑر روی ﺗواﻟت ﻓرﻧﮕﯽ و ﯾﺎ ﻧﺷﺳﺗن
ﺑر روی ﺗﺧت ھم اﻧﺟﺎم دھﯾد
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دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺮداد ﻣﻨﺼﻮری

روش ﺑﻠﻧد ﺷدن از ﺗﺧت و ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗن واﮐر ﭼﯾﺳت

 از طﺮﻓﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﭘﺎی
ﭼﭗ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اول ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی ﭼﭗ از ﻟﺒﮫ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ

ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ھ ﺮ دو آرﻧ ﭻ ﺧ ﻮد ﻟﮕ ﻦ را ﻣﺤ ﻮر ﮐ ﺮده و ﺗﻨ ﮫ ﺧ ﻮد را
ﺑ ﮫ ﻣﺮﮐﺰﯾ ﺖ ﻟﮕ ﻦ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿ ﺪ .ھﻤﯿﺸ ﮫ ﺗﻨ ﮫ و ﭘﺎھ ﺎ را ﻣﺴ ﺘﻘﯿﻢ و در
اﻣﺘ ﺪاد ھ ﻢ ﻧﮕ ﮫ دارﯾ ﺪ و ران را ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ ط ﺮف ﻧﭽﺮﺧﺎﻧﯿ ﺪ.

 ﭘﺎی طﺮف ﺳﺎﻟﻢ را ﺣﺮﮐﺖ دھﯿﺪ و در ﻟﺒﮫ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ .ﭘﺎی ﺑﯿﻤﺎر را
در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ
 ﺑﺎ ھﺮ دو دﺳﺖ دﺳﺘﮫ ھﺎی واﮐﺮ را ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .در ﺣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪن ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ
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ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗن از ﭘﻠﮫ ﺑﺎ واﮐر ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت

ﻣﻘﺻود ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗن ﻓﻘط از ﯾﮏ ﭘﻠﮫ اﺳت .واﮐر وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ
ﺑرای ﺑﺎﻻ رﻓﺗن از ﭼﻧد ﭘﻠﮫ ﻧﯾﺳت .ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر ﻣﯾﺗوان از ﺳﻣت ﺟﻠو از
ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن رﻓت و ﯾﺎ ﻣﯾﺗوان از ﭘﺷت و ﻋﻘب ﻋﻘب از ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻ رﻓت.
روش ھر ﮐدام در زﯾر ﺗوﺿﯾﺢ داده ﻣﯾﺷود.
ﺑﺎﻻ رﻓﺗن از ﭘﻠﮫ ﺑﺎ واﮐر ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو

 واﮐر را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﭘﻠﮫ ﺑﭼﺳﺑﺎﻧﯾد ﺑطورﯾﮑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﻠوﯾﯽ آن
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﭘﻠﮫ ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﮐﻧد
 واﮐر را ﺑﻠﻧد ﮐرده و ھر ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﮫ آن را ﺑر روی ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﻠﮫ
ﻗرار دھﯾد
 در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ ھر دو دﺳت ﺧود ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺑر روی دﺳﺗﮫ ھﺎی
واﮐر ﻓﺷﺎر وارد ﻣﯾﮑﻧﯾد ﭘﺎی ﺳﺎﻟم و ﻗوی ﺧود را ﺑﻠﻧد ﮐرده و ﺑر
روی ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗرار دھﯾد
 ﺳﭘس ﺑﮫ طرف ﺟﻠو ﺧم ﺷوﯾد و ﭘﺎی ﻣﺷﮑل دار را ھم ﺑﻠﻧد
ﮐرده در ﮐﻧﺎر ﭘﺎی دﯾﮕر ﻗرار دھﯾد

در ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﭘﺎی ﻣﺷﮑل دار ﺑﮫ رﻧﮓ ﺗﯾره ﻧﺷﺎن داده ﺷده
اﺳت
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ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗن از ﭘﻠﮫ ﺑﺎ واﮐر ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو

 واﮐ ر را ﮐ ﺎﻣﻼ روی زﻣ ﯾن ﭘ ﺎﯾﯾن ﭘﻠ ﮫ ﻗ رار دھﯾ د
 اول ﭘﺎی ﻣﺷﮑل دار ﺧود را ﺑر روی ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﻗرار دھﯾد
 ﺗﻣﺎم وزن ﺧود را ﺑر روی دﺳﺗﮫ ھﺎی واﮐر ﻗرار داده و ﺳﭘس ﭘﺎی
ﺳﺎﻟم را ھم ﺑرداﺷﺗﮫ و در ﮐﻧﺎر ﭘﺎی دﯾﮕر ﻗرار دھﯾد
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ﺑﺎﻻ رﻓﺗن از ﭘﻠﮫ ﺑﺎ واﮐر ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋﻘب

 ﭘﺷ ت ﺑ ﮫ ﭘﻠ ﮫ ﻗ رار ﺑﮕﯾرﯾ د ﺑطورﯾﮑ ﮫ ﭘﺷ ت ﭘﺎھ ﺎی ﺷ ﻣﺎ ﺑ ﺎ
د
ﺗﮫ ﺑﺎﺷ
ﺎس داﺷ
ﮫ ﺗﻣ
ﺎﯾﯾن ﭘﻠ
ﭘ
 ﮐﻣ ﯽ ﺑ ر روی واﮐ ر ﺧ م ﺷ وﯾد ،ﺑ ﺎ ھ ر دو دﺳ ت ﺧ ود ﺑ ر دﺳ ﺗﮫ
ھ ﺎی واﮐ ر رو ﺑ ﮫ ﭘ ﺎﯾﯾن ﻓﺷ ﺎر آورﯾ د و ﭘ ﺎی ﻗ وﯾﺗر ﺧ ود را ﺑﻠﻧ د
ﮐ رده و ﺑ ﮫ ﭘﺷ ت ﺑ رده و ﺑ ر ﺑ ﺎﻻی ﭘﻠ ﮫ ﻗ رار دھﯾ د
 در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻣﺎم وزن ﺧود را ﺑر روی ﭘﺎی ﺳﺎﻟم ﻗرار داده اﯾد ﭘﺎی
ﻣﺷﮑل دار را ھﻣراه ﺑﺎ واﮐر ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﯾﺎورﯾد

در ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎﻻ ﭘﺎی ﻣﺷﮑل دار ﺑﮫ رﻧﮓ ﺗﯾره ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت
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ﻧﮑﺎت اﯾﻣﻧﯽ در اﺳﺗﻔﺎده از واﮐر ﭼﯾﺳت
 در ﻣﺣ ل زﻧ دﮔﯽ ﺧ ود ﻣراﻗ ب ﻗﺎﻟﯾﭼ ﮫ ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﻣﻣﮑ
اﺳ ت ﺑ ر روی ﺳ طﺢ زﻣ ﯾن ﻟﯾ ز ﺑﺧورﻧ د و ھ ر ﭼﯾ
دﯾﮕ ر ﮐ ﮫ ﻣ ﺎﻧﻊ راه رﻓ ﺗن ﺷ ﻣﺎ ﻣﯾﺷ ود ﺑﺎﺷ ﯾد .ﻣراﻗ ب ﺳ
ھ ﺎی ﺑ رق ﯾ ﺎ ﺗﻠﻔ ن ﮐ ﮫ ﺑ ر روی زﻣ ﯾن اﻓﺗ ﺎده اﻧ د ﺑﺎﺷ

ن
ز
ﯾم
ﯾد

 ﻣراﻗب زﻣﯾن ھﺎی ﺧﯾس ﺑﺎﺷﯾد
 ﻣراﻗب ﺑﭼﮫ ھﺎ و ﯾﺎ ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺎﺷﯾد آﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﺳ ﺗﻧد و
ﻣﻣﮑ ن اﺳ ت ﻧﺎﮔﮭ ﺎن در ﻣﺳ ﯾر ﺣرﮐ ت ﺷ ﻣﺎ ﻗ رار ﮔﯾرﻧ د
 ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ ﮐوﭼﮏ را ﺑﮫ واﮐر ﺧود ﻣﺗﺻل ﮐﻧﯾ د و وﺳ ﺎﯾل ﺳ ﺑﮑﯽ را
د
د درون آن ﺑﯾﻧدازﯾ
ﺎز دارﯾ
ﮫ ﻧﯾ
ﮐ
 ﮐﻔﺷ ﯽ ﺑﭘوﺷ ﯾد ﮐ ﮫ ﮐ ف آن ﻣﺣﮑ م ﺑ ﮫ زﻣ ﯾن اﺻ طﮑﺎک داﺷ ﺗﮫ
ﺑﺎﺷ د .ﮐ ف ﻻﺳ ﺗﯾﮑﯽ ﻣﻧﺎﺳ ب اﺳ ت .ﮐ ف ھ ﺎی ﭼرﻣ ﯽ ﻣﻧﺎﺳ ب
ﻧﯾﺳ ﺗﻧد .از دﻣﭘ ﺎﯾﯽ اﺳ ﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾ د ﭼ ون ﻣﻣﮑ ن اﺳ ت ﭘ ﺎی ﺷ ﻣﺎ از
د
ﯾن ﺑﺧورﯾ
ود و زﻣ
ﺎرج ﺷ
آن ﺧ
 ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﭘﺎھﺎی ﺧودر ا ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی واﮐر ﻧزدﯾﮏ ﻧﮑﻧﯾد
ﭼون ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ھم ﮔﯾر ﮐرده و ﺗﻌﺎدل ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھم ﺑﺧورد
 در ھر ﻗدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ واﮐر ﺑرﻣﯾدارﯾ د آﻧ را ﺧﯾﻠ ﯽ زﯾ ﺎد ﺟﻠ وﺗر از ﺧ ود
د
ﺎه ﺑردارﯾ
ﺎی ﮐوﺗ
دم ھ
د .ﻗ
رار ﻧدھﯾ
ﻗ
 ھر روز ﻻﺳﺗﯾﮏ ھﺎی زﯾر ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی واﮐر را ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد .اﮔر
ﺧراب ﺷده اﻧد آﻧﮭﺎ را ﻋوض ﮐﻧﯾد
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ﭼطور از ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل درﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم
ﺑﮫ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل ﮐراچ ھم ﻣﯾﮕوﯾﻧد .اﺳﺗﻔﺎده
از ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل در اﺑﺗدا ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗدری
ﺳﺧت ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺗﻣرﯾن و دﻗت اﯾن ﮐﺎر
ﺳﺎده ﺗر ﻣﯾﺷود.
دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد طرﯾﻘﮫ درﺳت راه رﻓﺗن
ﺑﺎ ﻋﺻﺎ را از ﻓﯾزﯾوﺗراپ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد .وی
آﻣوزش ﮐﺎﻓﯽ را دﯾده ﺗﺎ اﺳﺗﻔﺎده درﺳت اﯾن
وﺳﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎد ﺑدھد .ﺳر ﺧود از ﻋﺻﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ھﻣﯾﺷﮫ از دو ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎ در ﻣﻨﺰل دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺮده رﯾﺰ ،ﺳﯿﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﺷﻤﺎ ﺷﻮد را از روی
زﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
وﺳﺎﯾﻞ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ را طﻮری ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﺿﺮوری ﺑﮫ راﺣﺘﯽ در
دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ راه رﻓﺘﻦ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﺼﺎی ﺷﻤﺎ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
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اﻧدازه ﺑودن ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی زﯾر ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻋﺻﺎی ﻣﻧﺎﺳب زﯾر ﺑﻐل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﯾﮑﻧد
 وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف و ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻣﯽ اﯾﺳﺗﯾد و ھر دو ﻋﺻﺎ را
ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻗﺳﻣت آن ﮐﮫ
در واﻗﻊ ﭘد ﯾﺎ ﺑﺎﻟﺷﺗﮏ ھﺎی آن
ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد  ٢-٣ﺑﻧد اﻧﮕﺷت
ﭘﺎﯾﯾﻧﺗر از زﯾر ﺑﻐل ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد و
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ زﯾر ﺑﻐل ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
 دﺳﺗﮫ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل ﺑﺎﯾد در
ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﺻل ران در ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﻟﮕن ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺣﺎﻟت وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ ﻧوک ﻋﺻﺎ را ﺑر روی
زﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ و دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻋﺻﺎ
را ﻣﯾﮕﯾرﯾد ﺑﺎﯾد آرﻧﺞ ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺣدود  ١۵-٣٠درﺟﮫ ﺧم ﺷوﻧد
 ﻣﻌﯾﺎر دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﯾﺳﺗﺎده اﯾد و ﻋﺻﺎ را در ﮐﻧﺎر ﺧود
ﻗرار داده اﯾد و دﺳت ﺧود را ﮐﺎﻣﻼ آوﯾزان ﮐرده اﯾد ﺑﺎﯾد ﻣﭻ دﺳت
ﺷﻣﺎ در ﮐﻧﺎر دﺳﺗﮫ ﻋﺻﺎ ﻗرار ﮔﯾرد
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طرز درﺳت ﮔرﻓﺗن ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل

ﺑرای درﺳت ﮔرﻓﺗن ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل ﺑﮫ ﻧﮑﺎت زﯾر ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد
 وﻗﺗﯽ ﺳرﭘﺎ ﻣﯽ اﯾﺳﺗﯾد ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻋﺻﺎ ﺑﺎﯾد دﺳﺗﮫ آن را ﮔرﻓﺗﮫ و
ﭘد ﯾﺎ ﺑﺎﻟﺷﺗﮏ ﺑﺎﻻی آن را ﺑﯾن ﺑﺎزو و ﺳﯾﻧﮫ ﺧود ﺑﻔﺷﺎرﯾد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
دﯾﮕر ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﯾﮏ وﯾوﻟوﻧﯾﺳت وﯾوﻟن را ﺑﯾن ﺷﺎﻧﮫ و ﮔوﻧﮫ اش
ﻓﺷﺎر ﻣﯾدھد و آﻧرا ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارد و دﺳﺗﮭﺎﯾش آزاد اﺳت ﺗﺎ وﯾوﻟن را
ﺑﻧوازد ﺷﻣﺎ ھم ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل ،از ﻗﺳﻣت
ﺑﺎﻻی ﺑﺎزو و ﺗﻧﮫ ﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و از دﺳت ﺧود و دﺳﺗﮕﯾره ﻋﺻﺎ
ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺣرﮐت آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ وزﻧﺗﺎن را روی
ﭘﺎﯾﺗﺎن ﺑﯾﻧدازﯾد روی دﺳت ﺧود و دﺳﺗﮕﯾره ﻋﺻﺎ ﻗرار دھﯾد

 ﺑرای راه رﻓﺗن ﺑﺎ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم وزن ﺧود را روی
دﺳﺗﮫ آن ﺑﯾﻧدازﯾد و ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ وزن ﺑدن ﺧود را ﺑر روی ﭘد ﯾﺎ
ﺑﺎﻟﺷﺗﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن وارد ﻧﮑﻧﯾد .اﻧداﺧﺗن وزن ﺑر روی ﺑﺎﻟﺷﺗﮏ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣوﺟب وارد ﺷدن ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﻋروق و اﻋﺻﺎﺑﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ از
زﯾر ﺑﻐل ﻋﺑور ﻣﯾﮑﻧﻧد و اﯾن ﻓﺷﺎر ﻣﯾﺗواﻧد ﻣوﺟب ﻓﻠﺞ اﻋﺻﺎب آن
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ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷود .اﮔر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را رﻋﺎﯾت ﻧﮑﻧﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ
دﭼﺎر درد ﺷﺎﻧﮫ ،ﺑﯾﺣﺳﯽ و ﮔزﮔز اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳت ﺷوﯾد
 ﺑﺎﻟﺷﺗﮏ ھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻋﺻﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ ﻧرم ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﻧﯾﺳﺗﻧد روی
آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ اﺳﻔﻧﺞ ﯾﺎ ﻓوم ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد
 وﻗﺗﯽ از ﻋﺻﺎ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯾﮑﯾﻧد آﻧﮭﺎ را ﺳر و ﺗﮫ ﺑر روی زﻣﯾن
ﻗرار دھﯾد ﺗﺎ ﺑر روی زﻣﯾن ﺳﻘوط ﻧﮑﻧﻧد .ﻋﺻﺎ ﺑﺻورت ﺳر رو ﺗﮫ
ﺑر روی زﻣﯾن ﭘﺎﯾدارﺗر ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.
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ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل
 ﮐﻠﯾد راه رﻓﺗن ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل اﺳت .در ﺣﯾن
راه رﻓﺗن ﺑﺎﯾد ﺳر را ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﻋﻘب و
ﻟﮕن را ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑدھﯾد .در ﺣﯾن راه رﻓﺗن ﺑﺎ ﻋﺻﺎ ﺑﮫ ﺟﻠو ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد
ﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن

ﻣﺣل ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻧوک ﻋﺻﺎھﺎ ﺑر روی زﻣﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﮐف ﭘﺎھﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﮑﺎن ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت

 در ﺣﺎﻟت اﯾﺳﺗﺎدن ھﻣﯾﺷﮫ ﻧوک ﻋﺻﺎھﺎ را طوری ﺑر روی زﻣﯾن
ﻗرار دھﯾد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ آﻧﮭﺎ از ھم ﮐﻣﯽ از ﻋرض ﺑدن ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد
 ﺑ ﮫ ﺳ طﺣﯽ ﮐ ﮫ روی آن راه ﻣﯾروﯾ د ﺗوﺟ ﮫ ﮐﻧﯾ د .در زﻣ ﯾن
ھ ﺎی ﻧ ﺎھﻣوار ،ﯾﺧ زده ،ﺑرﻓ ﯽ ،ﭘوﺷ ﯾده ﺑ ﺎ ﺑ رگ ھ ﺎی ﺧ ﯾس و ﯾ ﺎ
زﻣ ﯾن ھ ﺎی ﻟﯾ ز و ﻟﻐزﻧ ده ﺑﺎﯾ د ﺑ ﺎ دﻗ ت و اﺣﺗﯾ ﺎط ﺑﯾﺷ ﺗری راه
ﺑروﯾد
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 وﻗﺗﯽ ﻧوک ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑر روی ﻋﺻﺎ ﻗرار دارد ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن و
اﻟﺑﺗﮫ اﺣﺗﯾﺎط ﺑر روی زﻣﯾن ھﺎی ﺳﯾﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ آﺳﻔﺎﻟت ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ
ﺣﺗﯽ اﮔر ﺧﯾس ﺑﺎﺷﻧد ﺣرﮐت ﮐرد وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻓﺿﺎی دروﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وارد ﻣﯾﺷوﯾد ﺑﺎﯾد ﻧوک ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ﺧﯾس ﺷده را ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد.
ﻧوک ﺧﯾس ﻋﺻﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑر روی ﮐف ﭘوش ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻟﯾز ﺑﺧورد
 اﮔر ﮔﯾﺞ ﯾﺎ ﺧواب آﻟود ھﺳﺗﯾد ﺑﺎ ﻋﺻﺎ راه ﻧروﯾد
 ﮐﻔش ﺑﺎ اﻧدازه ﻣﻧﺎﺳب و ﭘﺎﺷﻧﮫ ﮐوﺗﺎه ﺑﭘوﺷﯾد
 ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ راه رﻓﺗن ﺑﺎ ﻋﺻﺎ ﻋﺎدت ﻧﮑرده اﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﮏ ﻧﻔر
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻧزدﯾﮏ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد
 ھر ﭼﻧد وﻗت ﯾﮑﯽ ﺑﺎر ﻋﺻﺎ را ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد
اﺗﺻﺎﻻت آن ﻣﺣﮑم اﺳت
 از راه رﻓﺗن در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺷﻠوغ ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد
 ﻣراﻗب ﺣﯾواﻧﺎت و ﺑﭼﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑﺎﺷﯾد .ﺣرﮐﺎت آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻ
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ اﺳت
 در ﺣﯾن راه رﻓﺗن ﺑﺟز ﻋﺻﺎ ﭼﯾز دﯾﮕری را در دﺳت ﻧﮕﯾرﯾد .اﮔر
ﭼﯾزی ﺑﮫ ھﻣراه دارﯾد از ﮐوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
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راه رﻓﺗن ﺑﺎ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ راه ﺑﺮوﯾﻢ،
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ از ﭘﻠﮫ
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﯾﻢ .ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار

ھﻤﺎن ﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ اﺳﺖ ،درد دارد ،آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﯾﺎ
ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ

راه رﻓﺗن ﺑﺎ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل ﺑدون ﮔذاﺷﺗن ﭘﺎی آﺳﯾب دﯾده ﺑرروی زﻣﯾن
ﺑﺎ دو ﻋﺼﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﻧﺤﻮی راه رﻓﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎﻻ
ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ ﺷﺪه و ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺖ
ھﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ
دﺳﺖ ھﺎی ﻗﻮی داﺷﺖ.
 ﺷروع راه رﻓﺗن ﺑﺎ دو ﻋﺻﺎ ﺑﺎﯾد
از وﺿﻌﯾت ﻣﺛﻠث ﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺎی ﺳﺎﻟم ﺑر روی
زﻣﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و دو ﻋﺻﺎ در
ﮐﻣﯽ ﺟﻠوﺗر از ﭘﺎ و ﺣدود ١٠
ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر ﺑﯾرون ﭘﺎھﺎ ﺑر روی
زﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷوﻧد
 ﭘد ﯾﺎ ﺑﺎﻟﺷﺗﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻋﺻﺎ را ﺑﺎﯾد
ﺑﯾن ﺑﺎزو و ﺗﻧﮫ ﻗرار داده و ﺑﺎ
ﻓﺷﺎر ﺑﺎزو ﺑﮫ داﺧل آن را ﺑﯾن ﺑﺎزو
و ﺗﻧﮫ ﻣﺣﮑم ﮐرد .ﺑﺎ دو دﺳت
ﻣﺣﮑم دﺳﺗﮫ ﻋﺻﺎھﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد
ﺑطورﯾﮑﮫ ﺷﺳت ھﺎ در طرف
داﺧل و اﻧﮕﺷﺗﺎن دﯾﮕر در طرف
ﺧﺎرج دﺳﺗﮫ ﻋﺻﺎ ﺑﺎﺷﻧد
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دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺮداد ﻣﻨﺼﻮری

 ﺑرای ﺷروع راه رﻓﺗن ﻧوک دو ﻋﺻﺎ را ﺑﺎ ھم از روی زﻣﯾن
ﺑرداﺷﺗﮫ و ﻣﺟددا در ﮐﻣﯽ ﺟﻠوﺗر ﺑر روی زﻣﯾن ﻗرار ﻣﯾدھﯾم
 ﺑﺎ ھر دوﺳت دﺳﺗﮫ ﻋﺻﺎھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻓﺷﺎر داده و ھر دو آرﻧﺞ را
ﺻﺎف ﻣﯾﮑﻧﯾم  .وزن ﺧود را ﺑر روی ھر دو دﺳﺗﮫ ﻋﺻﺎ ﺑﯾﻧدازﯾد ﻧﮫ
ﺑر روی ﺑﺎﻟﺷﺗﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن .ﺳﭘس ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺗﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺟﻠو ﻣﯾدھﯾم
 ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را از زﻣﯾن ﺑرداﺷﺗﮫ و آن را در ﺑﯾن ﻧوک دو ﻋﺻﺎ ﺑر
روی زﻣﯾن ﻗرار ﻣﯾدھﯾم .وﻗﺗﯽ در راه رﻓﺗن ﺑﺎ ﻋﺻﺎ ﺗﺑﺣر ﭘﯾدا
ﮐردﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را ﺑﯾن دو ﻋﺻﺎ
ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﮕذارﯾد آن را ﮐﻣﯽ ﺟﻠوﺗر ﺑر روی زﻣﯾن ﻗرار
دھﯾد .در ﺣﺎﻟت اول ﺑﺎ ھر ﻗدم ﺷﻣﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﺻﺎ ﻣﯾرﺳﺎﻧﯾد و در
ﺣﺎﻟت دوم از ﻋﺻﺎھﺎ ﻋﺑور ﻣﯾﮑﻧﯾد.
 ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻗدم ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑرداﺷﺗﮫ اﯾد .ﻗدم ھﺎی ﺑﻌدی را ھم ﺑﮫ
ھﻣﯾن طرﯾق ﺑردارﯾد
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راه رﻓﺗن ﺑﺎ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن ﭘﺎی آﺳﯾب دﯾده ﺑر روی زﻣﯾن

ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﭘﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه را ﮐﻤﯽ ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر دھﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ از راه رﻓﺘﻦ ﺳﮫ
ﻧﻘﻄﮫ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ
 در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳر ﭘﺎ اﯾﺳﺗﺎده اﯾم ﻧوک ھر دو ﻋﺻﺎ را ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﺎی
آﺳﯾب دﯾده ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ ﻗدم ﺑﮫ ﺟﻠو ﻣﯾﮕذارﯾم .در اﯾن ﺣﺎل ﭘﺎی
آﺳﯾب دﯾده ﺑﺎﯾد در ﺑﯾن دو ﻧوک ﻋﺻﺎ ﺑﺎﺷد) .اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ را ﻣﯾﺗوان
ﺑﺻورت دو ﻗﺳﻣﺗﯽ اﻧﺟﺎم داد .ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﻧوک ھر دو
ﻋﺻﺎ را ﺑﺎ ھم ﮐﻣﯽ ﺟﻠوﺗر ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﯾﮕذارﯾم و ﺳﭘس در
ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ﭘﺎی ﻣﺷﮑل دار را ﺑﯾن آن دو ﻗرار ﻣﯾدھﯾم(
 ﺑﺎ ھر دو دﺳت دﺳﺗﮫ ﻋﺻﺎ ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﻓﺷﺎر داده و آرﻧﺞ
ھﺎ را ﺻﺎف ﻣﯾﮑﻧﯾم و در ھﻣﺎن ﺣﺎل ﺗﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو
ﻣﺗﻣﺎﯾل ﻣﯾﮑﻧﯾم
 ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را از زﻣﯾن ﺑﻠﻧد ﮐرده و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﻣﯽ از وزن را ﺑر
روی ﭘﺎی آﺳﯾب دﯾده اﻧداﺧﺗﮫ اﯾم ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را در ﮐﻧﺎر ﭘﺎی آﺳﯾب
دﯾده و ﯾﺎ ﮐﻣﯽ ﺟﻠوﺗر از آن ﻗرار ﻣﯾدھﯾم .ﻣﯾزان وزﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑر
روی ﭘﺎی ﻣﺷﮑل دار وارد ﺷود را ﭘزﺷﮏ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﮑﻧد
 اﮐﻧون ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻗدم ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑرداﺷﺗﮫ اﯾد .ﻗدم ھﺎی ﺑﻌدی را ھم ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺻورت ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد
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در ﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻻ ﭘﺎی ﻣﺷﮑل دار ﺑﮫ رﻧﮓ روﺷن اﺳت
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ﻧﺷﺳﺗن ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل

 ﺑرای ﻧﺷﺳﺗن ﺑﮭﺗر اﺳت از ﺻﻧدﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دﺳﺗﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
 اﺑﺗدا ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺻﻧدﻟﯽ ﭘﺎﯾدار اﺳت
 ﺑﮫ ﺻﻧدﻟﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد و طوری ﺑﭼرﺧﯾد ﮐﮫ ﭘﺷت ﺳﺎق ھﺎی ﺷﻣﺎ
ﻟﺑﮫ ﺟﻠوﯾﯽ ﺻﻧدﻟﯽ را ﻟﻣس ﮐﻧد
 ھر دو ﻋﺻﺎ را ﺑﮫ دﺳت ﻣﺷﮑل دار ﺑدھﯾد .آﻧﮭﺎ را از دﺳﺗﮫ ﺑﮕﯾرﯾد
 ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕر ﺧود دﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﻟﺑﮫ ﭘﺷﺗﯽ ﺻﻧدﻟﯽ را ﺑﮕﯾرﯾد
 ﭘﺎی آﺳﯾب دﯾده را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو آورده و ﺑﮫ آراﻣﯽ زاﻧوی ﭘﺎی ﺳﺎﻟم
را ﮐﮫ ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت ﺧم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎﯾد
 ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد
 اﮔر ﺻﻧدﻟﯽ دﺳﺗﮫ ﻧدارد ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ھﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻋﺻﺎھﺎ را ﺑﺎ دو
دﺳت ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ﭘﺎی آﺳﯾب دﯾده را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو آورده و ﺑﮫ
آراﻣﯽ ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را ﮐﮫ ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت ﺧم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﺎﯾﯾن
ﺑﯾﺎﯾد و ﺳﭘس ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد
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ﺑﻠﻧد ﺷدن از روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل



ﻧﺷﯾﻣﻧﮕﺎه ﺧود را ﺑﮫ ﻟﺑﮫ ﺟﻠوﯾﯽ ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﯾﺎورﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﻗﺑل از آن
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺻﻧدﻟﯽ ﭘﺎﯾدار ﺑوده و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو ﻧﻣﯾﭼرﺧد



ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو ﺧم ﺷوﯾد



ھر دو ﻋﺻﺎ را ﺑﺎ دﺳت طرف آﺳﯾب دﯾده ﺑﮕﯾرﯾد و ﺳﭘس
دﺳﺗﮫ ﺻﻧدﻟﯽ را ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕر ﺑﮕﯾرﯾد



ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را ﺑر روی زﻣﯾن ﻗرار داده و ﺑر روی آن ﺑﻠﻧد ﺷوﯾد



ﯾﮏ ﻋﺻﺎ را ﺑﮫ دﺳت دﯾﮕر ﺑدھﯾد ﺗﺎ ھردﺳت ﯾﮏ ﻋﺻﺎ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد



ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد
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اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﺻﺎی زﯾر ﺑﻐل
ﺑﺮای ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
از ﭘﻠﮫ اول ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺲ از آن ﭘﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن از ﭘﻠﮫ اول ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار و ﭘﺲ از آن ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ را ﭘﺎﯾﯿﻦ
آورد .ﭘﺲ در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اول ﭘﺎی ﻗﻮﯾﺘﺮ و در ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن اول ﭘﺎی ﺿﻌﯿﻒ
ﺗﺮ
ﺑﺎﻻ رﻓﺗن از ﭘﻠﮫ ﺑدون ﺣﻔﺎظ ﮐﻧﺎری

 در ﺟﻠو ﭘﻠﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد
 ﺑﺎ ھر دو دﺳت ﻣﺣﮑم دﺳﺗﮫ
ھﺎی ﻋﺻﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻓﺷﺎر
داده و ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را از روی
زﻣﯾن ﺑﻠﻧد ﮐﻧﯾد .ﺗﻧﮫ ﺧود را
ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو ﺧم ﮐرده و ﭘﺎی
ﺳﺎﻟم را ﺑر روی اوﻟﯾن ﭘﻠﮫ ﻗرار
دھﯾد
 اﮐﻧون زاﻧوی ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را ﮐﮫ
در ﺣﺎﻟت ﺧم ﺷده اﺳت ﺻﺎف و
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﻧﯾد و ھر دو ﻋﺻﺎ را
ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﺎی آﺳﯾب دﯾده ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
ﺑﯾﺎورﯾد .ﻧوک ھر دو ﻋﺻﺎ را
ﺑر روی ﭘﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑر روی آن
ﻗرار دارﯾد ﺑﮕذارﯾد
 ﺷﻣﺎ اﮐﻧون ﺑر روی ﭘﻠﮫ اول اﯾﺳﺗﺎده اﯾد .ھر ﭘﻠﮫ را ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺻورت
ﺑﺎﻻ ﺑروﯾد
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ﺑﺎﻻ رﻓﺗن از ﭘﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﻔﺎظ ﮐﻧﺎری
 درﺟﻠوی ﭘﻠﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد
 ھر دو ﻋﺻﺎ را ﺑﮫ دﺳﺗﯽ ﮐﮫ از ﮐﻧﺎره ﯾﺎ ﺣﻔﺎظ ﭘﻠﮫ دورﺗر اﺳت
ﺑدھﯾد و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻣراھﺗﺎن ﺑدھﯾد
 ﺑﺎ دﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻔﺎظ ﭘﻠﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺗر اﺳت آن را ﺑﮕﯾرﯾد .اﮐﻧون ﯾﮏ
دﺳت ﺷﻣﺎ ﺑر روی ﺣﻔﺎظ ﭘﻠﮫ اﺳت و ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕر ﻋﺻﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ
و ﻧوک آن را ﺑر روی زﻣﯾن ﻗرار داده اﯾد
 ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳت ﺣﻔﺎظ ﭘﻠﮫ و ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕر ﻋﺻﺎ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﻓﺷﺎر
داده و ﭘﺎی ﺳﺎﻟم ﺧود را از روی زﻣﯾن ﺑﻠﻧد ﮐﻧﯾد
 ﺗﻧﮫ ﺧود را ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو ﻣﺗﻣﺎﯾل ﮐرده و ﭘﺎی ﺳﺎﻟم ﺧود را ﺑر روی
ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗرار دھﯾد
 اﮐﻧون زاﻧوی ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را ﮐﮫ در ﺣﺎﻟت ﺧم ﺷده اﺳت ﺻﺎف و
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﻧﯾد و ﻋﺻﺎ را ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﺎی آﺳﯾب دﯾده ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﯾﺎورﯾد
 ﺷﻣﺎ اﮐﻧون ﺑر روی ﭘﻠﮫ اول اﯾﺳﺗﺎده اﯾد .ھر ﭘﻠﮫ را ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺻورت
ﺑﺎﻻ ﺑروﯾد
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ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن از ﭘﻠﮫ ﺑدون ﺣﻔﺎظ ﮐﻧﺎری
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺑﺎ ﻋﺼﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ از ﭘﻠﮫ
ای ﮐﮫ ﺣﻔﺎظ ﻧﺪارد ﻗﺪری ﺧﻄﺮﻧﺎک و
اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.
در ﺣﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن از ﭘﻠﮫ ﺑﺪون ﺣﻔﺎظ
در اﺑﺘﺪا ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﭘﻠﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد
 زاﻧوی طرف ﺳﺎﻟم را ﮐﻣﯽ ﺧم
ﮐﻧﯾد
 در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑر روی ﭘﺎی ﺳﺎﻟم
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ھر دو ﻋﺻﺎ را
از زﻣﯾن ﺑﻠﻧد ﮐرده ،ﺗﻧﮫ ﺧود را
ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو ﻣﺗﻣﺎﯾل ﮐرده
و ﻧوک ھر دو ﻋﺻﺎ را ھﻣراه ﺑﺎ
ﭘﺎی ﻣﺷﮑل دار ﺑر روی ﭘﻠﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻗرار دھﯾد )اﮔر ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
اﺟﺎزه وزن ﮔذاﺷﺗن روی ﭘﺎی ﺿﻌﯾف را ﻧداده اﺳت آن ﭘﺎ را ﻓﻘط
ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎورﯾد وﻟﯽ روی زﻣﯾن ﻗرار ﻧدھﯾد(
 در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ وزن ﺧود را ﮐﺎﻣﻼ ﺑر روی ھر دو دﺳﺗﮫ ﻋﺻﺎھﺎ اﻧداﺧﺗﮫ
اﯾد ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را از زﻣﯾن ﺑﻠﻧد ﮐرده و ﺑر روی ﭘﻠﮫ ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﻗرار دھﯾد.
 اﮐﻧون ﺷﻣﺎ ﺑر روی ﭘﻠﮫ ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد .ھر ﭘﻠﮫ را ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺻورت ﭘﺎﯾﯾن ﺗر ﺑروﯾد
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ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن از ﭘﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﻔﺎظ ﮐﻧﺎری
 درﺟﻠوی ﭘﻠﮫ و ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﭘﻠﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد
 ھر دو ﻋﺻﺎ را ﺑﮫ دﺳﺗﯽ ﮐﮫ از ﮐﻧﺎره ﯾﺎ ﺣﻔﺎظ ﭘﻠﮫ دورﺗر اﺳت
ﺑدھﯾد و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻣراھﺗﺎن ﺑدھﯾد
 ﺑﺎ دﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻔﺎظ ﭘﻠﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺗر اﺳت آن را ﺑﮕﯾرﯾد .اﮐﻧون ﯾﮏ
دﺳت ﺷﻣﺎ ﺑر روی ﺣﻔﺎظ ﭘﻠﮫ اﺳت و ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕر ﻋﺻﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ
و ﻧوک آن را ﺑر روی زﻣﯾن ﻗرار داده اﯾد
 زاﻧﻮی طﺮف ﺳﺎﻟﻢ را ﮐﻤﯽ ﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﯽ ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﺷﻮﯾﺪ
 ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺣﻔﺎظ ﭘﻠﮫ را در ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﻋﺼﺎ و ﭘﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار را ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮ روی ﭘﻠﮫ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار
دھﯿﺪ )اﮔر ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه وزن ﮔذاﺷﺗن روی ﭘﺎی ﺿﻌﯾف را
ﻧداده اﺳت آن ﭘﺎ را ﻓﻘط ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎورﯾد وﻟﯽ روی زﻣﯾن ﻗرار ﻧدھﯾد(
 ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺣﻔﺎظ ﭘﻠﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﺼﺎ
را ﺑﺮ روی ﭘﻠﮫ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ
 ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﺮداﺷﺘﮫ و ﺑﺮ روی ﭘﻠﮫ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ
روی ﭘﻠﮫ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﯾﺴﺘﺎده اﯾﺪ .ھﺮ ﭘﻠﮫ را ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﯾﺪ
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ﭼطور از ﻋﺻﺎی دﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﭼﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم

وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای راه رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﻋﺼﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺼﺎ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ،ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از
آن آﺳﺎن اﺳﺖ .ﻋﺼﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎر وزن را ﺗﺎ ﺣﺪودی از روی اﻧﺪام
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺮدارد.
وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺎ را اﺻﻼ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﻢ
ﻋﺼﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮏ
اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ دو ﭘﺎ را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﭘﺎ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ آن از ﻋﺼﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺎ ﺑﮫ ھﺮ
ﻋﻠﺘﯽ درد دارد و ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌﺎدل در اﯾﺴﺘﺎدن ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮان از ﻋﺼﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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اﻧدازه ﺑودن ﻋﺻﺎ

اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎ اﻧﺪازه ﺑﻮدن آن اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻔﺸﯽ را ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯿﭙﻮﺷﯿﻢ ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐﺮده و راﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ
و دﺳﺘﮫ ﻋﺼﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﭻ دﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺼﻞ ران
ﺑﻮده و ﻣﻔﺼﻞ آرﻧﺞ ﺣﺪود  ١۵-٣٠درﺟﮫ ﺧﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺻول اﯾﻣﻧﯽ در اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﺻﺎ
ﭘﺎﯾﺪاری ﻋﺼﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ
در راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه ای را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد
 در ﺣﯾن راه رﻓﺗن ﺑﺎ ﻋﺻﺎ ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب زﻣﯾن ھﺎی ﺧﯾس ﺑﺧﺻوص
آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺳطﺢ ﺻﺎﻓﯽ دارﻧد ﺑود .اﯾن ﺳطوح ﻣﻌﻣوﻻ ﻟﻐزﻧده ھﺳﺗﻧد.
اﮔر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺳطوح ھﺳﺗﯾد ﺑﺎﯾد ﻗدم ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﺗری
ﺑردارﯾد و ﻧوک ﻋﺻﺎ را ﺧﯾﻠﯽ دور از ﺧود ﺑر روی زﻣﯾن ﻗرار
ﻧدھﯾد
 ﻣراﻗب ﺷﮑﺎف ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ روی زﻣﯾن ﺑﺎﺷﯾد .ﻧوک ﻋﺻﺎ ﻣﻣﮑن
اﺳت در اﯾن ﺷﮑﺎف ھﺎ ﮔﯾر ﮐﻧد
 از ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺷﻠوغ ﺑرای رﻓت و آﻣد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .اﺳﺗﻔﺎده از
ﻋﺻﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﯾﺷﺗری دازد
 وﻗﺗﯽ ﺧﺳﺗﮫ ھﺳﺗﯾد ﺣﺗﻣﺎ اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﯾد
 اﺟزاء ﻣﺧﺗﻠف ﻋﺻﺎ را ﺑطور ﻣرﺗب ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ دﭼﺎر آﺳﯾب ﻧﺷده
ﺑﺎﺷﻧد
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ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻋﺻﺎ راه ﺑروﯾم

وﻗﺘﯽ از ﻋﺼﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ھﻤﯿﺸﮫ ﯾﮏ ﭘﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار و ﯾﮏ ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ
وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﮫ دﺳﺘﯽ ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﮫ در
طﺮف ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﻮک ﻋﺼﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ در ﺧﺎرج ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داد.
دو ﻧﻮع راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻋﺼﺎ وﺟﻮد دارد
ﮐﮫ در زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﺦ داده ﻣﯿﺸﻮد
 اﺑﺗدا ﻧوک ﻋﺻﺎ را از روی
زﻣﯾن ﺑﻠﻧد ﮐرده و ﮐﻣﯽ ﺟﻠوﺗر
ﻣﯾﮕذارﯾم .ﺳﭘس ﭘﺎی ﺑﯾﻣﺎر را
ﯾﮏ ﻗدم ﺑﮫ ﺟﻠو ﻣﯾﮕذارﯾم .ﺳﭘس
ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را در ﮐﻧﺎر آﻧﮭﺎ ﻗرار
ﻣﯾدھﯾم .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن روش راه رﻓﺗن
ﮐﻣﯽ ﮐﻧد اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﻠت
اﯾﻧﮑﮫ در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ھر دو ﭘﺎ
و ﻋﺻﺎ در ﯾﮏ اﻣﺗدا ھﺳﺗﻧد راه
رﻓﺗن ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾدار
ﺑﺎﺷد
 ﻋﺻﺎ و ﭘﺎی ﻣﺷﮑل دار را ﺑﺎ ھم
ﯾﮏ ﻗدم ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو ﻣﯾﮕذارﯾم.
ﺳﭘس ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را ﺑﻠﻧد ﮐرده ﯾﺎ آن
را در ﮐﻧﺎر ﭘﺎی دﯾﮕر ﻣﯾﮕذارﯾم و ﯾﺎ آن را ﮐﻣﯽ ﺟﻠوﺗر ﺑر روی
زﻣﯾن ﻗرار ﻣﯾدھﯾم .اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را ﻗدری ﺟﻠوﺗر ﺑر روی
زﻣﯾن ﻗرار دھﯾم راه رﻓﺗن ﺳرﯾﻌﺗر ﺧواھد ﺑود
در ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﺮو ﭘﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار ﺑﮫ رﻧﮓ ﺗﯿﺮه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
روش اول در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و روش دوم در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ دو ﻋﺼﺎ ﺑﮫ راه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
 در روش راه رﻓﺘﻦ دو ﻧﻘﻄﮫ ای ﭘﺎی راﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﭼﭗ ﺟﻠﻮ
ﻣﯿﺮود و ﭘﺎی ﭼﭗ ﺑﺎ ﻋﺼﺎی راﺳﺖ .ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ روش و
ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﺴﺖ .
 روش دوم ﮐﮫ روش ﭼﮭﺎر ﻧﻘﻄﮫ ای
اﺳﺖ ﺑﮫ راه رﻓﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﺒﯿﮫ ﺗﺮ
ﺑﻮده وﻟﯽ راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ آن آھﺴﺘﮫ ﺗﺮ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش دو ﭘﺎ و دو ﻋﺼﺎ
ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﺑﺘﺪا ﻋﺼﺎی راﺳﺖ،
ﺳﭙﺲ ﭘﺎی ﭼﭗ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎی ﭼﭗ،
ﺳﭙﺲ ﭘﺎی راﺳﺖ .اﯾﻦ روش ھﻢ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻤﺮﯾﻦ دارد.

در ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﺮو ﭘﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار ﺑﮫ
رﻧﮓ ﺗﯿﺮه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .روش اول
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و روش دوم در ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻋﺻﺎ از ﺻﻧدﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﺼﺎ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ راه ﺑﺮود ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺴﺘﻦ
و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از ﺻﻨﺪﻟﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .در زﯾﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﮫ
ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑرﺧﺎﺳﺗن از روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﺻﺎ

 ﻧﺷﯾﻣن ﺧود را در ﻟﺑﮫ ﺟﻠوﯾﯽ
ﺻﻧدﻟﯽ ﻗرار داده و ﭘﺎی ﺳﺎﻟم
را ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر
روی زﻣﯾن ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑﺑرﯾد
 ﻋﺻﺎ را ﺑﮫ دﺳت ﺳﺎﻟم ﺧود
داده و آن را ﭼﺳﺑﯾده ﺑﮫ ﻟﺑﮫ
ﺟﻠوﯾﯽ ﺻﻧدﻟﯽ ﺑر روی زﻣﯾن
ﻗرار دھﯾد
 ﭘﺎی ﺿﻌﯾف ﺗر را ﻗدری ﺟﻠو
ﻗرار دھﯾد
 ﺗﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺟﻠو ﺧم ﮐﻧﯾد .ﺳر ﺧود را ﭘﺎﯾﯾن آورده ﺑﮫ ﭘﺎی ﺧود
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﻋﺻﺎ و ﭘﺎی ﺳﺎﻟم ﺧود ﻓﺷﺎر آورده و ﺑﻠﻧد ﺷوﯾد .ﺳر
ﺧود را ﺑﺎﻻ آورده و ﮐﻣر را راﺳت ﮐﻧﯾد
 ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف ﺷده و ﭘﺎی ﺑﯾﻣﺎر را ﮐﻧﺎر ﭘﺎی ﺳﺎﻟم ﻗرار دھﯾد
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ﻧﺷﺳﺗن ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﺻﺎ

 ﭘﺷت ﺧود را ﺑﮫ ﺻﻧدﻟﯽ داده ﺑطورﯾﮑﮫ ﺳﺎق ھﺎی ﺷﻣﺎ ﻟﺑﮫ ﺟﻠوﯾﯽ
ﺻﻧدﻟﯽ را ﻟﻣس ﮐﻧد
 ﭘﺎی ﺿﻌﯾف ﺗر را ﻗدری ﺟﻠوﺗر ﻗرار دھﯾد
 ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕر دﺳﺗﮫ ﺻﻧدﻟﯽ را ﺑﮕﯾرﯾد
 در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ وزن ﺧود را روی ﭘﺎی ﺳﺎﻟم و ﻋﺻﺎ ﻗرار داده اﯾد ﺑﮫ
آراﻣﯽ ﺗﻧﮫ ﺧود را ﭘﺎﯾﯾن آورده و روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد
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ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻋﺻﺎ از ﭘﻠﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم

ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﺼﺎ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ راه ﺑﺮود و از
ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﮫ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .در زﯾﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ دو
ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﺎﻻ رﻓﺗن از ﭘﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﻔﺎظ ﮐﻧﺎری
 ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳت ﺣﻔﺎظ ﮐﻧﺎری ﭘﻠﮫ را ﮔرﻓﺗﮫ و ﻋﺻﺎ را ﺑﮫ دﺳت دﯾﮕر
ﻣﯾدھﯾم
 در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑر روی ﻋﺻﺎ ﻓﺷﺎر وارد ﻣﯾﮑﻧﯾم ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را ﺑﻠﻧد ﮐرده
و ﺑر روی ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗرار ﻣﯾدھﯾم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر روی
ﮐﻧﺎره ﭘﻠﮫ اﺳت ﺧود را ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯾﮑﺷﯾم
 زاﻧوی ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐرده و ﭘﺎی ﺿﻌﯾف را ھﻣراه ﺑﺎ ﻋﺻﺎ
ﺑﻠﻧد ﮐرده و در ﮐﻧﺎر ﭘﺎی ﺳﺎﻟم ﻗرار ﻣﯾدھﯾم

https://www.iranorthoped.com

۵٠

ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﻋﺼﺎ و واﮐﺮ راه ﺑﺮوﯾﻢ

دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺮداد ﻣﻨﺼﻮری

ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗن از ﭘﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﻔﺎظ ﮐﻧﺎری
 ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو ﺧم ﻣﯾﺷوﯾم
 ﭘ ﺎی ﺿ ﻌﯾف و ﻋﺻ ﺎ را ﺑ ﺎ ھ م ﺑ ر روی ﭘﻠ ﮫ ﭘ ﺎﯾﯾن ﻗ رار
ﻣﯾ دھﯾم و ﺳ ﭘس ﭘ ﺎی ﺳ ﺎﻟم را در ﮐﻧ ﺎر آﻧﮭ ﺎ ﻣﯾﮕ ذارﯾم

 در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻋﺼﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺪھﯿﻢ اول ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ
را ﺑﺮ روی ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﯿﻢ
 ﺳﭘس ﭘﺎی ﺿﻌﯾف و ﻋﺻﺎ را ﺑﺎ ھم در ﮐﻧﺎر ﭘﺎی ﺳﺎﻟم ﻗرار ﻣﯾدھﯾم
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ﺑﺎﻻ رﻓﺗن از ﭘﻠﮫ ﺑدون ﺣﻔﺎظ ﮐﻧﺎری
 اول ﭘﺎی ﺿﻌﯾف را ﺑﮫ ھﻣراه ﻋﺻﺎ ﺑر روی ﭘﻠﮫ ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﻗرار ﻣﯾدھﯾم
 ﺳﭘس در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﺻﺎ را ﻣﺣﮑم ﺑﮫ زﻣﯾن ﻓﺷﺎر ﻣﯾدھﯾم ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را
ھم در ﮐﻧﺎر آﻧﮭﺎ ﻣﯾﮕذارﯾم
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ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗن از ﭘﻠﮫ ﺑدون ﺣﻔﺎظ ﮐﻧﺎری
 اول ﭘﺎی ﺿﻌﯾف را ﺑﮫ ھﻣراه ﻋﺻﺎ ﺑر روی ﭘﻠﮫ ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﻗرار ﻣﯾدھﯾم
 ﺳﭘس در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﺻﺎ را ﻣﺣﮑم ﺑﮫ زﻣﯾن ﻓﺷﺎر ﻣﯾدھﯾم ﭘﺎی ﺳﺎﻟم را
ھم در ﮐﻧﺎر آﻧﮭﺎ ﻣﯾﮕذارﯾم

ھﻤﯿﺸﮫ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﯿﻤﺎر آﻏﺎز
ﻣﯿﮕﺮدد .ﭘﺲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﯿﻤﺎر
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طرز ﻧﺷﺳﺗن ﺑر روی ﺻﻧدﻟﯽ اﺗوﻣﺑﯾل ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت

ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﻟﮕﻦ ﯾﺎ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ
ﺧﻮد دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﺳﻮار ﺷﺪن و ﭘﯿﺎده
ﺷﺪن از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﺖ .در زﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯿﺸﻮد
 اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠ ﻮی
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﮐﺸ ﯿﺪه ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و اﮔ ﺮ ﺑ ﺮ روی ﺻ ﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠ ﻮ
ﻣﯿﻨﺸ ﯿﻨﯿﺪ ﺻ ﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘ ﺐ را ﺗ ﺎ ﺣ ﺪ ﻣﻤﮑ ﻦ ﺑ ﮫ ﻋﻘ ﺐ ﺑﮑﺸ ﯿﺪ
 اﮔﺮ ﭘﺎی راﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻞ دارد ﺑﺎﯾﺪ از طﺮف راﺳﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ
طﺮف ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺷﺎﮔﺮد ﺳﻮار آن ﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ﭘﺎی ﭼﭗ
ﻣﺸﮑﻞ دارد ﺑﺎﯾﺪ از طﺮف ﭼﭗ اﺗﻮﻣﺒﯿ ﻞ ﯾﻌﻨ ﯽ ط ﺮف راﻧﻨ ﺪه ﺳ ﻮار
ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠ ﮫ
ﻮد
ﻞ ﻣﯿﺸ
ﺎﻟﻢ وارد اﺗﻮﻣﺒﯿ
ﺎی ﺳ
ﺖ و اول ﭘ
اﺳ
 در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺻﻨﺪﻟﯽ آن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ
 ط ﻮری ﺑﭽﺮﺧﯿ ﺪ ﮐ ﮫ ﭘﺸ ﺖ ﺷ ﻤﺎ ﺑ ﮫ ط ﺮف ﺻ ﻨﺪﻟﯽ ﻗ ﺮار
ﮔﯿ ﺮد و آﻧﻘ ﺪر ﺑ ﮫ ﻋﻘ ﺐ ﺑﺮوﯾ ﺪ ﮐ ﮫ ﭘﺸ ﺖ ﺳ ﺎق ھ ﺎی ﺷ ﻤﺎ
ﺪ
ﺎس ﮐﻨ
ﻞ را اﺣﺴ
ﻨﺪﻟﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿ
ﮫﺻ
ﻟﺒ
 اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯽ
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ و دﺳﺖ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻗﺮار دھﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮ
روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺧﻮد را روی ﺻﻨﺪﻟﯽ و دﺳﺖ
دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ روی داﺷﺒﻮرد ﻗﺮار دھﯿﺪ .ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﮑﯿﮫ
دادن ،در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ
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دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺮداد ﻣﻨﺼﻮری

 در ﺣﺎﻟﯿﮑ ﮫ ﭘ ﺎی ﻣﺸ ﮑﻞ دار ﺧ ﻮد را ﮐﻤ ﯽ ﺟﻠ ﻮﺗﺮ ﻗ ﺮار
داده اﯾ ﺪ ﭘ ﺎی ﺳ ﺎﻟﻢ را ﮐ ﻢ ﮐ ﻢ ﺧ ﻢ ﮐﻨﯿ ﺪ ﺗ ﺎ ﺗﻨ ﮫ ﺷ ﻤﺎ ﭘ ﺎﯾﯿﻦ
ﯿﻨﯿﺪ
ﻨﺪﻟﯽ ﺑﻨﺸ
ﺮ روی ﺻ
ﺪه و ﺑ
آﻣ
 ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ ،ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﮑﺸ ﯿﺪ ﺗ ﺎ ﺟ ﺎﯾﯽ
ﮐ ﮫ ﭘ ﺎی ﻣﺸ ﮑﻞ دار ﺷ ﻤﺎ ﮐ ﺎﻣﻼ ﺑ ﺮ روی ﺻ ﻨﺪﻟﯽ ﻗ ﺮار ﮔﯿ ﺮد
 و ﯾ ﺎ وﻗﺘ ﯽ ھ ﺮ دو زاﻧ ﻮی ﺷ ﻤﺎ ﺑ ﺮ روی ﺻ ﻨﺪﻟﯽ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓ ﺖ اﺑﺘ ﺪا
ﮐﻤﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺧﻢ ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﺮ دو دﺳ ﺖ ﺧ ﻮد اﺑﺘ ﺪا ﭘ ﺎی
ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار را وارد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐ ﮫ در
ھﻤﮫ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ران ھﺎ در اﻣﺘﺪاد ﺗﻨﮫ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ﭘ ﺲ ھ ﺮ ﺑ ﺎر ﯾ ﮏ ﭘ ﺎ را ﺑ ﺎ
اﻧﺪازه ﯾﮏ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﺎ داﺧ ﻞ آورده و ﺳ ﭙﺲ ﭘ ﺎی دﯾﮕ ﺮ را ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ
اﻧﺪازه ﺑﮫ داﺧﻞ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
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دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺮداد ﻣﻨﺼﻮری

 اﮔﺮ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ ران اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ و ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺷﻤﺎ
آﻧﻘﺪر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺘﻦ در آن زاﻧﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻟﮕﻦ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮏ ﺑﺎﻟﺸﺖ را ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﺮ
روی آن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ زاﻧﻮی ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از ﻟﮕﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 اﮔﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ راﺳﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ از ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺸﺖ در ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ
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