
Immobility & Body Mechanics 



 ...تَاًبیی جْت اًجبم فعبلیتْب اص جولِ ًـؼتي، قذم صدى، ساُ سفتي ٍ  

 دس اثش ثی حشکتی(Immobility ) تصَس رٌّی فشد اص خَدؽ(Body 
Image )هختل هی ؿَد. 

  ثی حشکتی ّوچٌیي قذست استجبطی ؿخص سا پبییي هیآٍسد ٍ ثبعث هختل ؿذى سؿذ
 .  جؼوی ٍ سٍاًی اجتوبعی فشد ؿَد

 ثی حشکتی سٍی توبم ػیؼتن ّبی ثذى تبثیش هی گزاسد . 
  ثٌبثشایي آهَصؽ ّبی الصم جْت جلَگیشی اص ایجبد یب افضایؾ عَاسض ثی حشکتی دس

 .افشاد ثیوبس ٍ ثی حشکتی یکی اص ٍظبیف اػبػی پشػتبساى اػت
 



سؿذ ٍتکبهل-  
ػالهت جؼن-  
ػالهت سٍاى-  
اػتشع ٍ خؼتگی-  
ًگشؽ ٍ اسصؿْب-  



  کاهش متابولیسم پایه

  کاهش قدرت عضالت و از بین رفتن تونیسیته عضالنی

  تغییر در تخلیه ترشحات

  یبوست

  افزایش خطر عفونت ادراری و ریوی

 ..ترومبوز،آمبولی و:مشکالت مربوط به گردش خون  

  اضطراب



:ٍسصؽ  
  افضایؾ تَاًبیی ٍ قذست قلت

  کبّؾ ظشثبى ٍ فـبس خَى
  افضایؾ خَى سػبًی ثِ توبم قؼوت ّب

:ثی حشکتی  
  افضایؾ ثبس قلت

 (استَػتبتیک)ّیپَتبًؼیَى ٍظعیتی  
  تشٍهجَص ٍسیذی

  تـخیص پشػتبسی
  تغییش دس پشفیَطى ثبفتی دس ساثطِ ثب اػتشاحت طَالًی

  عذم تحول فعبلیت

 ....تشٍهجَص ٍسیذی دس ساثطِ ثب سکَد خَى:افضایؾ خطش صذهِ  

 



   

:ٍسصؽ  
  تبهیي اکؼیظى هَسد ًیبص ثبفتی

  افضایؾ عوق ٍ هیضاى تٌفغ ٍ دفع دی اکؼیذ کشثي

:ثی حشکتی  
  افضایؾ تشؿحبت تٌفؼی ٍ کبّؾ تَْیِ

  کبّؾ عوق تٌفغ ٍ افضایؾ خطش اتلکتبصی 

تـخیص پشػتبسی 
  الگَی تٌفؼی غیش هَثش دس استجبغ ثب هحذٍدیت اتؼبع قفؼِ ػیٌِ

  تصفیِ غیش هَثش ساُ َّایی دس ساثطِ ثب کبّؾ تغییشات ٍظعیتی ٍ ػشفِ هَثش
  افضایؾ خطش عفًَت دس ساثطِ ثب تجوع تشؿحبت



:ٍسصؽ  
  افضایؾ اؿتْب

  افضایؾ تًَیؼیتِ سٍدُ
  کوک ثِ جزة ٍ دفع ثْتش

:ثی حشکتی  
  اختالل دس اؿتْب

 یجَػت:کٌذ ؿذى فعبلیت ععالًی دػتگبُ گَاسؽ  

  تـخیص پشػتبسی
  یجَػت دس ساثطِ ثب کبّؾ حشکبت هعذُ

  تغییش دس تغزیِ کوتش اص ًیبص ثذى دس ساثطِ ثب عذم تعبدل ثیي دسیبفت غزا ٍ هبیعبت



   

:ٍسصؽ  
  افضایؾ تَدُ ،تَى ٍ قذست ععالت ٍ افضایؾ حشکبت هفصلی

  افضایؾ ّوبٌّگی دس حشکبت
  افضایؾ اًتقبل جشیبى عصجی

:ثی حشکتی  
  ثی حشکتی ٍ کبّؾ تًَیؼیتِ

  تخشیت اػتخَاًی
  آًکلیَص

تـخیص پشػتبسی 
  عذم تحول فعبلیتذس ساثطِ ثب کبّؾ تَى ٍ قذست ععالت

  صذهبت حشکتی دس ساثطِ ثب آتشٍفی ععالت



:ٍسصؽ    
 افضایؾ تَاًبیی کلیِ دس حفظ تعبدل آة ٍ الکتشٍلیت:افضایؾ خَى سػبًی ثِ کلیِ  

:ثی حشکتی  
 عفًَت ادساس:سکَد ادساسی  

 ػٌگ کلیِ:افضایؾ ػطح کلؼین دس ادساس  

  تـخیص پشػتبسی
  دسد دس استجبغ ثب ًبتَاًی دس دفع ػٌگ کلیِ

  احتجبع ادساسی دس ساثطِ ثب ثی حشکتی

  افضایؾ خطش عفًَت ادساسی دس ساثطِ ثب سکَد ادساسی



:ٍسصؽ    
  افضایؾ تًَبیی ػیؼتن هتبثَلیک

  افضایؾ تَاًبیی دس کٌتشل دسجِ حشاست

:ثی حشکتی  
  کبّؾ عولکشد هتبثَلیک

 (دفع پشٍتئیي ًؼجت ثِ ػٌتض ثیـتش)تعبدل هٌفی ًیتشٍطى  

  تـخیص پشػتبسی
  تغییش دس تغزیِ کوتش اص ًیبص ثذى دس استجبغ ثب تعذل هٌفی ًیتشٍطى

 (داخل ٍسیذی ثِ ثیي ػلَلی)ادم دس استجبغ ثب ًـت هبیعبت:افضایؾ حجن هبیعبت ثذى  



:ٍسصؽ  
 ػالهت پَػت:افضایؾ خَى سػبًی   

:ثی حشکتی  
 صخن ثؼتش:کبّؾ گشدؽ خَى ٍ فـبس طَالًی سٍی ًقبغ اػتخَاًی  

تـخیص پشػتبسی 
  آػیت ثِ توبهیت پَػتی دس استجبغ ثب کبّؾ خًَشػبًی ٍ فـبس ثش پَػت



دادى پَصیـي هٌبػت، اػتفبدُ اص ٍػبیل کوکی:تغییش ٍظعیت هذدجَ-  
ROM :کوک ثِ اًجبم توشیٌبت دس داهٌِ حشکتی هفبصل-  

 ـآهَصؽ ثِ هذدجَ دس ساثطِ ثب ًَع ٍسصؽ ٍ فعبلیت
-:اًجبم حشکبت ٍ توشیٌْبثِ صَست  

هذدجَ ثذٍى کوک حشکت سا اًجبم دّذ:« ACTIVEفعبل 
ععَ ثِ ٍػیلِ فشدی غیش اص ثیوبس حشکت دادُ ؿَد: PASSIVEغیش فعبل 



ثب حشکت فعبل طَل ععلِ تغییش هی کٌذ:توشیٌبت ایضٍتًَیک-  
ععلِ هٌقجط هی ؿَد ٍلی طَل آى تغییش ًویکٌذ:توشیٌبت ایضٍهتشیک-  
اًتقجبض ععلِ ّوشاُ ثب هقبٍهت: توشیٌبت ایضٍکیٌتیک-  


