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پيش گفتار
بيماران مبتال به اماس ،بدون در نظر گرفتن ميزان توانايي يا ناتواني جسمي شان ،به تمرينات و فعاليتهاا
بدني مداوم نياز دارند .اگر بيمار حركت و فعاليتها بادني نداشته باشد سالمتش به خاطار خواهد افتااد.
( ازيبوست گرفته تا افزايش خطر بيمار قلبي ) برنامه تمرينات و فعاليتها بدني متناسب نه تنهاا از بعضاي
مشكالت جسمي فرد پيشگير ميكنند بلكه احساس سالمت و خوب بودن فرد را افزايش خواهند داد.
اين كتابچه به اصول اساسي جهت حركت و كشش آرام عضالت و رباطها مطابق با توان خود بيمار ،ميپردازد.
با وجود اينكه اكثر تمرينات اين كتابچه مربوط به دامنه(محدوده) حركتاي انادامهاا اسات ولاي از اصاطال
(( كشش )) در اين مباحث استفاده مي شود .تمرينات را به پنج مبحث مي توان طبقه بند نمودكاه تمامي اين
تمرينات برا بيمار مبتال به اماس مهم و مفيد هستند.
 -1انعطاف پذير  :عبارتست از كشش عضله و رباط تا حداكثر طولشان و حركت دادن مفصل در طول دامنه
حركتي كاملش اين فعاليتها سفت شدن عضالت را كاهش ميدهند و از كاهش ( محدود شدن ) دامنه حركتي
كامل مفاصلكه ممكن است متعاقب كاهش فعاليت ،ضعف( ضعيف شدن ) عضالني و يا اسپاستيسايتي بوجاود
بيايد ،پيشگير ميكنند .از دست دادن دامنه حركتي كاامل مفصل مي تواند منجر به كنترا كچر ( قفل شدن )
مفصل شود كه اين قفل شدگي ،مفصل را در يك وضعيت دردناك به اصطال (( يخ زده )) قرار ميدهاد .باه
عبارتي مفصل در يك وضعيت ثابت ،خشك ميشود.
 -2تقويت كردن  :عبارتست از افزايش قدرت و نيرو عضله .با روش هايي از قبيل ،باا باردن انادام خاالف
جهت جاذبه زمين (نيرو جاذبه ) ،بلند كردن وزنه ( وزنه زدن ) و يا انجام حركات در خالف جهت مقاومات
مثل ديوار ،وزنه يا تيوپ ها

ستيكي ( حلقه ها

ستيكي ) ،مي توان قدرت عضالت را افزايش داد ( .يعناي

بيمار با عضله ضعيف خود به ديوار ،وزنه يا حلقه ستيكي نيرو وارد كند تا عضله ضاعيف ،تقويات شاود ) .باا
انجام تمرينات قدرتي ميتوان خستگي عضالني را كاهش داد.
 -3استقامت  :عبارتست از بهبود عملكرد قلب و ششها ( ريهها ) .انجام تمرينات هواز ( تمرينات بدني كاه
جذب اكسيژن را تشديد ميكنند ) باعث ميشوند كه قلب و ششها بهتر كاار كنناد و اساتقامت بادني فارد
افزايش يافته ،خطر بيمار قلبي را كاهش داده و به كنترل وزن و سطح كلسترول خون كمك ميكنند .فعاليتها
و تمرينات مربوط به استقامت عبارتند از  :پياده رو  ،شنا و استفاده از دو چرخه ثابت
 -4تعادل و هماهنگي  :يعني بهبود و افزايش كيفيت و بيخطر حركت .تمرينات ريتميك ناحيه دست و پاا و
فعاليتها مربوط به وضعيت ايستاده ،معمو ً با راهنماييها فيزيو تراپيست ،ميتوانند تعاادل و همااهنگي را
بهبود بخشند.
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 -5ريالكسيشن ( تمدد اعصاب و شل نمودن عضالت )  :عبارتست از كاهش تنش يا فشار جسمي و روحي.
در واقع تمدد اعصاب ( ريالكسيشن ) چيز جز كشيدن نفس عميق ،نشستن و به موسيقي ماليم گوش سپردن
نيست .تكنيكها ريالكسيشن مي توانند خستگي ناشي از انجام تمرينات و ورزشها را كاهش داده و به بيماار
كمك كنند تا بتواند يك روز پر استرس را به خوبي سپر نمايد .انواع مختلفي از تمرينات مربوط ريالكسيشن
و كتب راهنما آنها دربازار موجود است.جهت كسب اطالعات بيشتر با دفتر انجمان اماس مازنادران تمااس
بگيريد.
بعضي احتياطات كه ممكن است مورد توجه قرار نگيرند :
 -1از پوشيدن لباس ها تنگ كه حركت اعضاء را محدود ميكنند ،خوددار كنيد.
 -2اطمينان حاصل نماييد تا دما اتاق مطلوب و خنك باشد .در اتاق يك پنكه يا سيستم تهويه جهات خناك
كردن فضا اتاق وجود داشته باشد يا پنجره اتاق را باز بگذاريد .اگر نسبت به گرما حسااس هساتيد ،قبال از
انجام تمرينات به مدت  11دقيقه در يك وان آب سرد دراز بكشيد ( .ابتدا وان را با آب نسبتاً گرم پار كنياد،
كم كم آب خنك را به آن اضافه كنيد تا آب وان به تدريج خنك شده و در نهايت كامالً خنك شود ).
 -3در حين انجام تمرينات سعي كنيد كه به هيچ يك از اعضا بدن فشار بيش از حد وارد نشود ( زياد از حد
كشيده نشوند ) .اگر در حين تمرين عضو درد گرفت ،تمرين را قطع كنيد و قبل از حركت دادن مجدد عضوِ
دردناك با پزشك مشورت كنيد .اگر ضمن انجام تمرين احساس ناراحتي ميكنيد ،تمريني را انجام دهيد كاه
برايتان راحتتر است.
 -4حركات و تمرينات را به آرامي انجام دهيد .تمام حركات را بايد به طور مساو انجام داده و بعد از انجاام
هر تمرين كمي استراحت نماييد تا عضله و رباط به كشش پاسخ دهند .حركات سريع ميتوانند حالت اسپاسم
( گرفتگي ) و سفتي عضله را افزايش دهند .سعي كنيد هر حركت را تا حداكثر دامنه حركتي كه برايتان امكان
پذير است و در آن دامنه حركتي احساس راحتي ميكنيد ،به مدت  01ثانيه انجام دهيد يعني كشش هر عضله
 01ثانيه طول بكشد .اگر در طول انجام حركت و كشش عضله با صدا بلند بشماريد ممكن است اين كار به
شما جهت انجام تمرين كمك كند .بعد از 01ثانيه به آرامي به وضعيت ابتدايي باز گرديد.
 -5از عضالتتان بيشتر كار بكشيد و سعي كنيد تا جائيكه امكان دارد تمرينات كششي را انجام دهيد تا دامناه
حركتي كه در آن محدوده شما درد نداريد افزايش يابد .بنابراين اين امر بسيار مهم است كه بتوانيد بين درد
و كشش ( كه كمي ناراحتكننده است ) تمايز قائل شويد زيرا حين انجام تمرينات احساس كشاش عضاالني
كه ممكن است كمي درد ناك باشد ايراد ندارد ولي درصورت درد بايد تمرين را قطع نمود.
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 -0اگر عضو يك طرف بدنتان ضعيفتر از طرف مقابل است جهت انجام تمريناات از سامت قاو تار بارا
كمك به سمت ديگر استفاده كنيد .جهت انجام اين عمل ،فيز يو تراپ يا افراد خانواده شما كه كتابچاه وياژه
بيماران  -شماره  0را خوانده باشند ،ميتوانند به شما كمك كنند.
 -7از آنجائ يكه در طول انجام يك حركت غير معمول فرد تمايل دارد نفس خود را حبس نموده ،يا حالتهاا
خاصي به صورتش بدهد ،بهتر است طي هر حركت نفس عميق كشايده و صاورت خاود را ريالكاس كنياد( .
عضالت صورتتان را شل نماييد تا استراحت كنند ).
 -8از فعاليت زياد خوددار كنيد.در طول انجام تمرين و فعاليت ،مدتي استراحت نموده و جرعه هاايي ازآب
خنك بنوشيد تا از گرم شدن بيش از حد و يا از دست دادن آب بدنتان جلوگير كنيد.
 -9انجام تمرينات را در زمانها مختلفي از روز امتحان كنيد تا هار زمااني كاه احسااس راحتاي مايكنياد،
تمرينات را انجام دهيد .بعضي افراد صبح زود را برا انجام تمرين مناسب ميدانند و بعضي ديگر تمريناتشان
را به دو بخش تقسيم ميكنند  :يك بخش در صبح و قسمت ديگر از تمرينات را ظهر يا عصر انجام ميدهند.

به ياد داشته باشيد :
جهت موثر بودن تمرينات كشاش عضاالني ،باياد برناماه
ورزشي را به صورت منظم و روزانه انجام داد.
جهت رسايدن باه ايان هادف در هار زمااني از روز كاه
راحتتر هستيد ،تمرينات ورزشي را انجام دهيد.
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تمرينات ناحيه سر وگردن

تمرين : 1
سر خاود را باه سامت عقاب خام كنياد (.باه
طوريكه به سمت با نگاه كنيد ) ايان حركات
را به آرامي انجام دهيد سرتان را به سرعت به
سمت عقب پرت نكنيد .شانه بايد شل باوده و
پايين قرار گيرند (.تقريباً افتاده باشد ) سارتان
را به سمت جلو خم كنيد ( به طوريكه به پايين
نگاه كنيد ) .به احتياط پايين صفحه توجه كنيد.

تمرين : 2
سرتان را به گونه ا به يك طرف خام كنياد
كه گوشتان به شانه تان نزدياك شاود ساپس
سرتان را به طرف ديگر خم كنيد.

تمرين : 3
سرتان را خم نكنيد ،فقط به طرفين بچرخانيد.

احتياطات
سرگيجه  :عبارتست از گيجي و يا احساس چرخش اتاق به دور سر .اگر انجام اين حركات باعث ايجاد
حالت سر گيجه ،سياهي رفتن چشمها يا تهوع در شما مي شود ،انجام تمرينات را قطع نموده و باا پزشاك
معالج مشورت كنيد.
( عالمت لرميت )

 :اين عالمت مثل شوك الكتريكي يا احساس مور مور شدن است كه گاهي اوقات در

بيمار اماس رخ ميدهد .اگر شما به هنگام انجام تمرينات چنين احساسي داريد ،تمرين را قطع نماوده و
با پزشك معالج مشورت كنيد.
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تمرينات ناحيه شانه (تمرينات پايه)

تمرين :1
وضعيت ابتدايي ( آغازين ) جهت انجام تمرين  :به پشت بخوابيد ،دستها در طرفين قرار گرفته و كاف دساتها
رو به پايين قرار ميگيرند.
يك دست خود را با آورده ( مانند دست بلناد
كردن سر كالس درس ) تاا باا

سارتان ،در

حاليكااه دسااتتان را بااا ماايآوريااد ،آرنااج و
ساعدتان صاف باشد دستتان بايد كناار سارتان
قرار گيرد دستتان را در ايان وضاعيت مادتي
نگاه داريد ( .به مدت دموبازدم يك نفس عميق
 مطابق تصوير )دستتان را به وضعيت ابتدايي برگردانيد و اين تمرين را  2-3مرتبه تكرار كنيد.
تمرين را با دست ديگرتان انجام دهيد.

تمرين :2
وضعيت ابتدايي  :به پشت خوابيده ،دستها در كنار
بدن و كف دستهايتان به سمت با قرار گيرد.
يك دست خود رابه سمت خارج ( دور از بدنتان )
حركت داده و به آرامي با بياوريد به گونها كه
در كنار سرتان يا كمي با تر قرار گيرد.
دست خود را به وضعيت ابتادايي برگردانياد.ايان
تمرين را  2-3مرتبه تكرار كنيد.
تمرين را با دست ديگر خود انجام دهيد.
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تمرين : 3
وضعيت ابتدايي  :مطابق تصوير به پشت خوابياده،
دستتان را دور از بدن خود قرار دهيد ( دستتان را
باز كنيد ) ،آرنج خاودرا  91درجاه خام نماوده و
كف دستتان رو به پايين قرار گيرد.
ساعدتان را به گونه ا بلند نموده و بچرخانيد تا
پشت دستتان در تماس باا زماين ( تخات ) قارار
گيرد.
سپس باه آراماي سااعد را باه وضاعيت ابتادايي
برگردانيااد تاااكف دسااتتان مجاادداً رو تخاات (
زمين ) قرار گيرد .اين تمرين را  2-3مرتبه تكرار كنيد.
تمرين را با دست ديگرتان نيز انجام دهيد.

تمرين : 4
وضعيت ابتدايي  :اگر مي توانيد بايساتيد ،در غيار ايان صاورت رو
صندلي بنشينيد.
بازو خود را به طور مستقيم به گونها به عقب حركات دهياد كاه
گويي ميخواهيد چياز را از جياب پشات شالوار بردارياد .در ايان
حركت ساعد بايد آويزان باشد.
بازو خود را به وضعيت ابتدايي برگردانيد .اين تمرين را  2-3مرتبه
تكرار كنيد.
تمرين را با بازو ديگرتان نيز انجام دهيد.
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تمرينات ناحيه شانه ( تمرينات زنجيرهوار )
مرحله  : 1به پشت خوابيده ،بازوها در كناار بادن،
كامال نزديك باه لباه تخات قارار دهياد .دساتتان
( بازويتان ) را به گونها كه در تصاوير نشاان داده
شده حركت دهيد تا با

سرتان قرارگيرد.

مرحلااه  : 2در حاليكااه دسااتتان صاااف اساات ،بااه
وضعيت ابتدايي ( مرحله  ) 1برگرديد.
مرحله  :3دستتان را به گونها با بياوريد كاه باه
سقف اشاره كند ،سپس شاانه تاان را از تخات دور
كنيد ( .يعني با كشيدن دست به سمت با  ،شاانه را
از تخت جدا نماييد).
مرحله  : 4دست و شانه تان را به عقب بكشيد باه
گونها كه شانه مجدداً رو تخت قرار گيرد.
مرحله  : 5دست را از بدنتان دور نموده و به سامت
با

سرتان حركت دهيد.

مرحله  : 0دست را به وضعيت ابتدايي يعناي صااف
در كنار بادن ،برگردانياد ( .در طاي ايان حركاات
دست بايد صاف باشدو خم نشود )
مرحله  : 7بازو خود را به سمت خارج در راستا
شانه باز كنيد  ،سپس دستتان را باه سامت پاايين (
كف زمين ) تا جايي كه ممكن است حركت دهياد،
سپس بازويتان را به وضعيت اوليه برگردانيد.
مرحله  : 8ابتدا دستتان را از بدنتان دور كنياد و تاا
جايي كه امكان دارد دست خاود را بااز نماوده باه
طوريكه در راستا شانه قرار گيرد ،سپس بازويتاان
را رو بدنتان قرار دهيد و به سمت بازو ديگرتان ببريد به گونه ا كه شانه از رو تخت بلند شود .دستتان
را به وضعيت ابتدايي برگردانيد ،هر دو بازويتان را به طور مستقيم كنار بدنتان قرار دهيد.
تمرينات فوق را با دست ديگرتان نيز انجام دهيد.
انجمن اماس مازندران
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تمرينات مربوط به ناحيه آرنج و ساعد

تمرين : 1
وضعيت ابتدايي  :رو تخت خوابيده ،دستها در كناار
بدن ( به طور مستقيم ) و كف دست به سمت با قرار
گيرد.
در حاليكه آرنج رو تخت قرار گرفته ،دست خود را
با آورده و تا حاد ممكان باه شاانه نزدياك كنياد.
دستتان را در اين وضعيت نگاه داريد.
سپس دستتان را به وضعيت اوليه برگردانيد.
اين تمرين را سه مرتبه برا هر يك از دستانتان تكرار كنيد.

تمرين : 2
وضعيت اوليه  :رو تخت به پشت خوابياده ،بازوهاا در
كنار بدن و كف دست به سمت بدن قرار ميگيارد .ياا
رو ميز بنشينيدبهطوريكه سااعد شاما رو مياز قارار
گيرد.
ساعد را باه طاور مساتقيم بلندكنياد .اگار رو تخات
خوابيدهايد و تمرين را انجاام ماي دهياد باياد آرناج و
بازو شما رو تخت قرار داشاته و سااعد را از تخات
بلند كنيد.
سپس كف دستتان را به آرامي به گونها بچرخانيد كه
كف دستتان ابتدا مقابل صورتتان قرار گرفته و سپس كف دست به سمت خارج نگاه كند.
اين تمرين را  2-3مرتبه تكرار كنيد.
اين تمرين را با دست ديگرتان نيز انجام دهيد.
انجمن اماس مازندران
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تمرينات ناحيه دست و مچ دست

تمرين : 1
مرحله  :1دستتان را مشت كنيد ( .انگشتانتان را به
سمت كف دست خم كنيد )
مرحله  : 2مشتتان را باز كنياد (.انگشاتانتان را بااز
كنيد)

تمرين : 2
مرحله  : 1انگشت شست خود را در محل هر دو بندش خم
كنيد.
مرحله  :2انگشت شست خودرا كامالً باز كنيد.

تمرين : 3
مرحله  : 1دستتان را به طور مستقيم گرفته و همه انگشاتان
را از هم دور كنيد.
مرحله  :2انگشتانتان را بهم نزديك كنياد  ،باه طوريكاه در
كنار هم قرار گيرند.

انجمن اماس مازندران
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تمرين : 4
مرحله  :1كف دست را به سمت باا گرفتاه،
انگشت شست را نسابت باه كاف دسات دور
نموده و با بياوريد.
مرحله  :2شست را به طور مستقيم به انگشت
اشاره نزديك كنيد ( شست در امتداد و تقريباً
رو انگشت اشاره قرار گيرد) .
مرحله  : 3انگشات شسات را باه سامت خاارج باه گوناها
بچرخانيد كه به انگشت كوچك نزدياك شاود و آن را لماس

كند.

تمرين : 5
در حاليكه دست خود را به طور مستقيم ( مچ خم نباشد )
نگاه داشته و انگشتان دست نيز از يكديگر فاصله دارند (
دور از هم هستند) .كف دست را به سامت چاو و ساپس
راست حركت دهيد.

توصيه
جهت بهبود هماهنگي انگشتان دست ،سعي كنيد كارهايي مانند  :كاردستي ،خاناه سااز (مادل سااز ) و
باز رو تخته مثل منچ ،نرد ،شطرنج را انجام دهيد.

انجمن اماس مازندران
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تمرين : 0
مرحله  :1ساعد را به طور مستقيم قارار داده ،
مچ دست را خم نموده به گوناه ا كاه كاف
دست مقابل ساعد قرار گيرد.
مرحله  :2مچ دست را صاف كنيد .به گونها
كه كف دستتان در راستا ساعد قرار گيرد.

مرحله  :3ساعد را باه طاور مساتقيم قارار داده ،ماچ دسات را باه
گونها خم كنيد كه پشت دستتان مقابل ساعد قرار گيارد( عكاس
مرحله )3

تمرين : 7
مرحله  : 1انگشتانتان بايد به سمت سقف اشااره
كنند .حين انجام اين تمارين باازو ،سااعد و ماچ
دستتان بايد در وضعيت مناساب و راحات قارار
گيرند.
مرحله  : 2سپس ( مطابق تصوير) چهاار انگشات
خودرا ( به جز شست ) به طور مستقيم به سامت
كااف دسااتتان خاام كنيااد .سااعي كنيااد بناادها
انگشتانتان خم نشاود ،ساپس انگشاتان را صااف
نموده و به وضعيت اوليه بازگردانيد .در طي انجام
اين حركت سعي كنيد مچ در وضعيت راحتي قرار داشته باشد.
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تمرينات مربوط به تنه ومفصل ران ( ناحيه ران )

تمرين : 1
وضعيت ابتدايي (اوليه )  :رو صندلي يا لباه تخات بنشاينيد ،باه
طوريكه كف پايتان رو زمين قرار گيرد زانو را به سامت قفساه
سينه نزديك كنيد تا مفصل ران خم شود.
پا خودرا (مطابق شكل ) در اين وضعيت كمي نگاه داشته ،سپس
كف پا خود را رو زمين قرار دهيد .اين تمرين را تكرار كنيد.

تمرين : 2
پا خودرا با آورده تا زانويتان صاف شود ساپس باه آراماي
زانو را خم كنيد تا پايتان دوباره رو زمين قرار گيرد.

تمرين : 3
به شكم بخوابيد ،يك پا خودرا با بياوريد تا زانويتان خام
شود ،سپس به وضعيت اوليه برگرديد يعني پايتاان را پاايين
بياوريد تا زانويتان صاف شود.

انجمن اماس مازندران
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تمرين : 4
مرحله  :1به پشت بخوابيد ،پاهايتان را كماي از هام
دور كنيد ،سپس يكي از پاهايتان رابه سامت بيارون
بچرخانيد به گونها كه انگشتانتان به سمت خاارج
اشاره نموده و از پا ديگرتان دور شوند.
مرحله  :2پاا خاودرا باه گوناها بچرخانياد كاه
انگشتانتان مقابل پا ديگر قرار گيرند.

تمرين : 5
به پشت خوابيده ،پاهايتان را مستقيم و كنار هم قرار دهيد.
پاهارا از هم دور كنيد ،سپس به هم نزديك نماييد يا ياك
پارا ثابت نگاه داشته پا ديگار را از آن دور نماوده و باه
آن نزديك كنيد  ،سپس با پا ديگار ايان كاار را انجاام
دهيد.

تمرين : 0
به پشت بخوابيد .يك پا را مستقيم رو تخت( زمين )
قرار داده و زانو پا ديگر را به گونها كه كف پاا
رو تخت قرار گيرد خم كنياد .ساپس پاايي را كاه
مستقيم رو تخات قارار دارد باه انادازه  15تاا 25
سانت بدون اينكه خم شود از تخت بلند كنيد ،ساپس
به آرامي به رو تخت برگردانيد.اين تمرين را تكرار
كنيد.
توجه  :اگر عضالت كمرتان بسيار ضعيفاند ،قبل از بلند نمودن پايتان ،كف دستتان را رو تخت قرار دهيد
تقريباً زير لبه قوس كمرتان ،تا با دستتان به انجام اين حركت كمك كنيد.
انجمن اماس مازندران
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تمرين : 7
به پشت بخوابيد ،هر دوپا خود را به طور مساتقيم رو
تخت يا زماين قارار داده  ،يكاي از پاهايتاان را مطاابق
تصوير به گونها كه زانويتان خم شود ،به سمت قفساه
سينه با بياوريد .درحين انجام اين تمرين ،ساعي كنياد
پا ديگرتان به طور مستقيم به گونها كاه خام نشاود
رو تخت قرار گيرد .اگر اين تمرين و كشاش برايتاان
مشكل است ،با دو دست قسمت زير زانو را گرفته و پا
خود را به سمت قفسه سينه با بياوريد .باز هم اگر انجام اين كار برايتان مشكل است مي توانيد اين تمرين را
در حالت ايستاده انجام دهيد ،بدين ترتيب كه بايستيد و پاشنه پا خود را به سمت باسنتان با بياورياد .ايان
تمرين را برا هر طرف انجام دهيد.

تمرين : 8
به پشت بخوابيد .زانوها خود را به گونها خم كنياد كاه كاف
پاهايتان رو زمين قرار گيرد .سپس به آرامي زانو ها خود را به
طرفين به گونها بچرخانيد كه يكي از زانوهايتان به سطح زماين
يا تخت برخورد كند .هدف از انجام اين تمارين كشاش عضاالت
ناحيه كمرو كمربند لگني است ناه رسايدن و برخاورد زانوهاا باه
زمين( تخت)

تمرين : 9
به پشت بخوابيد .ابتدا يكي از زانو ها خودرا در حاليكه خام
شده ،با بياوريد ( مطابق شكل ) ،سپس زانو ديگرتان را با
آورده و با دو دستتان هار دو زاناو را باه سامت قفساه ساينه
بكشيد به طوريكه رانهايتان به شكمتان فشار وارد كنند .بعد از
انجام تمرين ابتدا يكي از پاها را به حالت اوليه ( مستقيم رو
تخت ) برگردانيد سپس پا ديگرتان را ،تا از كشش و فشاار
بيش از حد و آسيب عضالت ناحيه كمر جلوگير كنيد.
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تمرينات ناحيه مچ و كف پا

تمرين : 1
مرحله  : 1در حاليكه ساق پا به طور مساتقيم
رو تخت قرار گرفته است ،كف پا خاود را
به سمت با ( مطابق تصوير ) حركات داده و
به ساق پايتان نزديك كنيد.
مرحله  : 2كف پا را به سمت پاايين حركات
داده و از ساق پايتان دور كنيد .اين حركت را
به آرامي انجام دهيد .اگر فكر ميكنيد كه اين
حركت باعث اسپاسم عضالني خواهد شد ،حركت و تمرين مرحله  1را تكرار كنيد و درآن وضعيت ( وضاعيت
مرحله  ) 1پايتان را نگه داريد .سپس تمرين را قطع كنيد.

تمرين : 2
مرحله  :1كف پاهايتان را به گوناها حركات
دهيد( بچرخانيد ) كه باه سامت خاارج قارا ر
گيرد
( حركت چرخش پا به سمت خارج )
مرحله  : 2كف پاهايتان را به گونها بچرخانيد
كه به سمت داخل قرار گيرند.
( حركت چرخش پا به سمت داخل )

تمرين : 3
مرحله : 1انگشتان پا را به سمت كف پا خم كنيد.
( حركت بستن ،خم كردن انگشتان )
مرحله  : 2انگشتان پا را برگردانيد و تا جائيكاه ممكان
است به سمت ساق پا بكشيد.
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تمرين : 4
مرحله  : 1انگشتان را از هم دور كنيد.
مرحله  :2انگشتان را بهم نزديك كنيد به گوناها كاه
كنار هم قرارگيرند.

تمرين : 5
جهت تمرين كف پا و انگشتا ن ماي توانياد ياك پارچاه
خشك را رو زمين ،زير پا خود قرار دهياد .ساپس باا
جمع نماودن انگشاتان پاا ،پارچاه را از زماين برداشاته و
اندكي بلند كنيد و دوباره انگشتانتان را باز كنيد تا پارچاه
رها شود.
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هماهنگي و تعادل در وضعيت نشسته
اين تمرينات برا افراد مناسب ميباشد كه ميتوانند بدون نياز به حمايت و كمك رو لبه تخت يا صندلي
بنشينند و صدمه نبينند.

تمرين : 1
بيمار رو صاندلي ماينشايند و باا قارار دادن
دستهايش ( كف دست تا آرناج،ناحياه سااعد )
رو پا خود (رو ران نزديك زانو ) تعاادلش
را حفظ ميكند .اگر ميتواناد ياك پاايش را از
زمين بلند ميكند و ساپس مطاابق شاكل پاا
ديگرش را از زمين بلند ميكند .و اگر نميتواند،
پاشنه يك پايش را رو زمين به سامت جلاو و
عقب ميلغزاند و سْر ميدهد و سپس اين تمرين
را با پا ديگرش انجام ميدهد.

تمرين : 2
بيمااار رو صااندلي نشسااته ،بااازوانش را كنااار
بدنش قرار ميدهد و آرنجش را خام مايكناد(
 91درجه ) كف دست راستش به سامت باا و
كف دست چپش به سمت پائين قرار ميگيارد.
سپس به طاور همزماان كاف دساتهايش را در
جهت عكس ميچرخاند به طوريكه كف دسات
راستش به سمت پائين و كف دسات چاپش باه
سمت با قرار گيرد .اين تمرين را پشت سر هم
و با حداكثر سرعت ممكن تكرار كند.
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تمرين : 3
در حاليكه نشساته اياد هار دو دسات خاود را
مطابق شكل ،وسط قفسه سينهتان قرار دهيد .به
طور همزمان يك بازو خود را به طرف جلو و
با و بازو ديگرتان را به سمت عقب حركات
دهيد .سپس دستهايتان را به وضاعيت ابتادايي
بااز گردانااده و اياان بااار ،تماارين را در جهاات
عكس انجام دهيد ( جا دساتهايتان را عاو
كنيد )
اين توالي را  5بار تكرار كنيد.

داشتن برنامه ورزشي منظم روزانه
از بسيار عوار

اماس از قبيل :

يبوست ،اسپاستيسيتي ،افسردگي و.........
 .پيشگير مينمايد

احتياط
اگر مشكل تعادلي داريد و يا ثبات نداريد ،اين تمرينات را با مشورت پزشك و ياا فيزياوتراپ خاود انجاام
دهيد.
تا از بروز آسيب پيشگير نماييد.
انجمن اماس مازندران
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وضعيت ها مناسب برا اسپاستيسيتي ( سفتي عضالني )
اسپاستيسيتي عبارتست از سفتي عضله به علت افزايش انقبا

عضالني و اغلب اين حالت به دليل كشش و

يا حركت سريع و آني عضله بدتر ميشود .تمرينات كششي چنانچه به درستي انجام شوند و متناسب با شرايط
جسمي فرد باشند ،در كنترل اسپاستيسيتي بسيار كمك كننده خواهند بود.
نكات زير در رابطه با اسپاستيسيتي ممكن است كمك كننده و مفيد باشند :
 -1از وضعيتهايي كه اسپاسم عضالني شما را بدتر مي كنند ،خوددار نماييد.
 -2تمريناتي كه به آرامي عضله را تا حداكثر طولش ميكشند ،ميتوانند مفيد باشند.
 -3به خاطر بسپاريد كه حركت دادن يك عضله اسپاستيك و تغيير وضعيت آن به وضعيت جديد ممكن است
باعث افزايش حالت اسپاسم عضله شود .اگر اين وضعيت پيش آمد چند دقيقه به عضله استراحت دهيد.
 -4در زمانيكه تمرينات را انجام مي دهيد ،سعيكنيد سر شما در وضعيت مستقيم قرار گرفته و به طرفين خام
نشود .اين كار در انجام صحيح حركات به شما كمك ميكند.
 -5اگر از دارو كاهشدهنده اسپاسم استفاده مي كنيد ،سعي كنيد تمرينات خود را تقريباً يك ساعت بعد از
مصرف دارو انجام دهيد.
 -0ازآنجائيكه ممكن است حالت اسپاستيسيتي عضله تغيير يابد ،مصرف يا قطع دارو ضد اسپاسم خود را به
صورت مداوم با پزشك معالج كنترل كنيد.
 -7تغييرات ناگهاني در اسپاستيسيتي عضالت ممكن است متعاقب عفونت ،زخم ها پوستي يا حتاي كفاش و
لباس تنگ بوجود بيايد.آنها را مد نظر قرار دهيد.
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اسپاسم عضالت فلكسور
(عضالت خم كننده ) :
اسپاسم اين عضالت در بيماران اماس شايع مايباشاد.
وضعيت به اين ترتيب است كه مفصل ران و زانو ( هردو
پا ) در وضعيت خم قرار گرفته و ران باه سامت داخال
ميچرخد ( مطابق شكل ) .كمتر پيش مي آيد كه ران و
زانو به سمت خارج بچرخند .زاناو هاا در وضاعيت خام
شده قرار گرفته و كف پا نيز باه سامت پاايين متمايال
است.

اسپاسم عضالت اكستنانسور
( راست كننده ) :
اسپاسم ايان عضاالت در بيمااران كمتار شاايع اسات.
وضعيت اسپاسم به اين ترتيب مي باشد كه مفاصال ران
و زانو ( در هر دو پا ) به صورت باز شده ( راست ) قرار
ميگيرند و پاها بسيار بهم نزديك بوده و يا باه صاورت
ضربدر رو هم قرار ميگيرند و كف پاها نيز به سمت پايين افتاده است.

نكاتي كه بايد به خاطر بسپاريد :
به خاطر بسپاريد كه از تمريناتي كه منجر به ايجاد و يا تشديد اسپاسم عضالتتان ميشود ،خوددار كنيد .به
عنوان مثال ،اگر شما عضالت اكستانسورتان (عضالت باز كننده) دچاار اسپاسام اسات ،باه فردكماك كنناده
يادآور كنيد كه از انجام تمريناتي كه منجر به صاف شدن مفصل ران و زانو شما ميشود ،اجتناب ورزد.
زم به ذكر است كه وضعيت هايي كه در اين بخش آموزش داده شده ،باه گوناها طراحاي شادهاناد كاه
وضعيت اسپاسم عضالني شما را كاهش ميدهند .اگر چنين نبود با پزشك و يا فيزيوتراپيست مشورت كنيد.
انجمن اماس مازندران
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جهت كاهش اسپاستيسيتي مي توانيد بدن خود را دروضعيت ها ذيل قرار دهيد :
 -1به شكم بخوابيد.
اگر دچاراسپاسم عضالت فلكسور ران و زاناو هساتيد،
اين وضعيت (خوابيده به شكم ) بسيار مناسب و عاالي
است به خاطرداشته باشيد كاه چناد دقيقاه باه خاود
فرصت دهيد تا عضالت رانتان در اين وضعيت جدياد
استراحت كنند و شل شوند .اگر ميتوانيد كف پاهاا و
انگشتانتان رااز لبه تخت آويزان كنيد تا مچ پاهايتاان
در وضعيت طبيعي قرار گيرند .وقتاي عضاالت ناحياه
رانتان شل شود متعاقب آن عضالت سااق پايتاان نياز
شل خواهد شد.
 -2به صورت تقريباً خوابياده باه پشات باه طوريكاه
صورتتان رو به با باشد قرار بگيريد.
اگر زانو هايتان تمايل باه چارخش باه سامت داخال
دارند ،سعي كنيد بالشتك و ياا پارچاه لولاه شاده ا
رابين زانوهايتان قرار دهيد .به پاهايتان به مدت چناد
دقيقه فرصت دهيد كه به اين وضعيت جدياد عاادت
نموده و ريالكس شوند( شل شوند ) .بالشاتكهايي كاه
زير زانوها باشند تنها باعث تقويت عضالت فلكساور (
خم كننده ) زانو ميشوند بنابراين به خام شادن زاناو
كمك ميكنند و بهتر است از آنها استفاده نشود.

 -3به پهلو بخوابيد.
اگر عضالت ران و زانوهايتان اكستانسور اسپاستيسيتي
دارند(سفتي عضالت بازكننده) ،اين وضعيت يعناي باه
پهلو خوابيدن بسيار مناسب و عالي است.وقتي به پهلاو
خوابيديد زانو زيرين را صاف كارده و زاناو پاا
با يي را خم كنيد ميتوانياد باين دو پاا خاود ياك
بالشتك و يا پارچه يا حوله لوله شده قراردهيد ( .مطابق شكل )
انجمن اماس مازندران
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 -4تصحيح وضعيت چرخش خارجي ران
اگر ران و زانوهايتان به علت اسپاسام عضاالني دروضاعيتي
شبيه به پا قورباغه قرار ميگيرناد ،بهتار اسات باه پشات
بخوابيد و لبه بالشتك ،يا ياك حولاه دراز ( طويال ) را زيار
قسمت با

ران خود (مطابق شكل) قرار دهياد (.بالشاتك

يا حوله طويل زير سرتاسر ران شما قرار ميگيرد ) بالشاتك
يا حوله را به صورت لوله درآوريد تاا مفصال ران و مفصال
زانو شما در يك راستا قرار گيرند .زانو هايتان بايد به طور
مستقيم و رو به با باشند يعني به طرفين نچرخند.
 -5تصحيح وضعيت افتادگي پا به سمت پايين
اگر مچ و كف پاهايتان در وضعيت افتاده باه سامت پاايين
قرار دارند و مايخواهياد ايان وضاعيت را اصاال نماوده و
پاهايتان در وضعيت طبيعي قرار گيرند ،بايد سعي كنياد تاا
انگشتانتان را به سمت با و رو به سقف قارار دهياد .سااده
ترين راه برا دستيابي به اين وضعيت ،قرار دادن پاهايتاان
مقابل ياك پاد فاوت اسات ( دياوارها كاه پاهاا رو آن
قرارگرفته و تكيه ميكنند ) ميباشد .اگر تخات تاان دارا
چنين پد نميباشد ميتوانيد يكي از اين پدها را به سادگي
بسازيد (مطابق شكل ) و يا از پزشاك ياا فيزياوتراپ خاود
بخواهيد كه اسپلينت متناسب با چناين وضاعيتي را برايتاان
تجويزكنند (.اسپلينت = وسيلها كمكي است كه با استفاده
از آن پا شما در وضعيت طبيعي قرار ميگيرد-.م)
 -0اصال وضعيت آرنج خم شده :
اگر آرنج هايتان تمايل به خم شدن دارند و بازوهايتان نياز
نزديك بدنتان قرار مي گيرند ( تقريباً چسبيده به بادنتان )،
سعي كنيد به گونه ا بخوابيدكه بازوها يتان در طرفين و با
فاصله از بدنتان رو بالشتك قرار گيرند ( مطابق تصوير) و
كف دستهايتان نيز رو به پايين باشد.
انجمن اماس مازندران
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توضيح اصطالحات تخصصي
ممكن است پزشك يا فيزيو تراپ از اصطالحات زير استفاده نمايند :
دامنه حركتي  :وسعت محدوده حركتي كه يك مفصل ميتواند در طول آن جابجا شود.
دامنة حركتي منفعل  :ميزان دامنة حركتي كه يك مفصل با كمك فرد ديگر ميتواند در طول آن دامنه جابجا
شود ( .يعني به كمك يك فيزيوتراپ ،فرد كمك دهنده يا وسيلة كمكي )
دامنةحركتي فعال  :ميزان دامنة حركتي كه يك مفصل بدون كمك ميتواند در طول آن دامنه جابجا شود.
اسپاستيسيتي  :وضعيت سفتي و سختي عضله كه به علت افزايش تون عضالني و ياا پاساخ شاديد باه كشاش
عضالني ايجاد مي شود.
سفتي ( خشكي ) مفصل  :وضعيتي است كه دامنة حركتي مفصل را محدود كرده و مفصل را در يك محادود
معيني از دامنةحركتي اش قادر به فعاليت ميكند .بدين ترتيب عملكرد مفصل دچار نقص ( اشكال ) ميشود.
آتروفي عضله ناشي از عدم استفاده  :آتروفي عضله يعني وضعيتي كه فيبرها عضالني كه بارا مادتي دچاار
انقبا

نميشوند ( عدم استفاده از فيبرها عضالني ) اندازه و قدرتشان كاهش مييابد.

حركات اصلي و پايه در انجام تمرينات :

 – Cابداكشن  :يعني حركت مفصل به گونها كاه

 - Aفلكشن  :يعني حركت مفصل به گونه ا كاه

اندام از بدن دور شود.

اندام خم شود (.مفصل بسته ميشود )

– Dادداكشن  :يعني حركت مفصل به گونها كه

 – Bاكستنشن  :يعني حركت مفصل به گونها كاه

به بدن نزديك شود.

اندام راست شود ( .مفصل باز ميشود )
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