
 

 

وضعیت مناسب قرارگیری بدن در 

 حالت خوابیده بعد از سکته مغزی
                   ارتباط برقرار کردن با بیمار از سمت مببب با ببا ب

دوس ان یا خانواده ی او در طرف مب ا بنشینن  و با او             

 صحبت کنن  

               فرد مب ا به سک ه مغزی تا ح  امکان در انجبا  امبور

  خصی اش به مشارکت گرف ه  ود 

        تما  ا یاء مورد نیاز فرد مب ا مانن  برس، دارو، رادیبو

و غیره روی میزی که در طرف مب ا کنار تخبت قبرار             

دارد گذا  ه  ود تا بیمار برای بردا  ن آن ها سرش را      

به سمت مب ا به چرخان   ) به جز در مبواردی کبه                  

 می ان بینایی فرد کم   ه است(  

              ان قال فرد مب ا از تخت به صن لی و برعکس بایب  از

 سمت مب ا صورت گیرد 

     به ر است هر دو ساعت یکبار، تغییر وضعیت  صبورت

 گیرد 

 

 

  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 دانشکده علوم توانبخشی

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش

 گروه آموزشی فیزیوتراپی

 قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی ایران

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش

آدرس: تهران،میرداماد،می ان مادر،خیابان  هی   اه نظری،خیابان 
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حقوق معنوی این نو  ار م علق به گروه فیزیوتراپی 

 دانشک ه علو  توانبخشی است 

توصیه هایی برای مراقبت از فرد مبتال به  

 سکته مغزی



 

 

پس از سک ه مغزی نیمی از ب ن دچار ضعب  عالبات یبا         

فلجی می  ود  به دنبال این فلجی این امکان وجود دارد کبه       

فرد دچار زخم بس ر، خشکی و ب  کلی مفاصل  بود   ببا                

رعایت اصول مراقبت بع  از سک ه مغزی می توان از ببروز              

این عوارض جلوگیری کرد  یکی از این اصول، تبوجبه ببه                

نحوه ی قرارگیری ان ا  ها و تنه در وضبعبیبت خبواببیب ه                         

می با    هنگا  خوابی ن افراد در سه حالت خبواببیب ه ببه                 

پهلوی مب ا، خوابی ه به پهلوی سالم و خوابیب ه ببه پشبت               

)طاقباز( قرار می گیرن   در ادامه، مواردی که در هر کب ا  از              

این وضعیت ها بایس ی در فرد دچار سک ه مغزی مورد توجبه      

 قرار بگیرد، ذکر   ه است 

 خوابیدن به پهلوی مبتال

یکی از وضعیت هایی که مبوقب          

خوابی ن به فرد دچار سک ه مغزی      

توصیه می  ود خوابی ن به سمت      

 (4مب ا است  )تصویر

        سر روی بالش در وضعبیبت

راحت قرارگیرد و کمبی ببه        

 طرف پایین خم  ود 

 

 

      درجبه     32بازوی سمت مب ا از ب ن فاصله گیرد )زاویبه

بین بازو و تنه( و ک  دست رو به سق  با    توجه  ود            

 که دست سالم جلوتر از دست مب ا  قرار نگیرد   

                 تنه )ناحیه بین سر و پا( سمت سالم کمی به سمت عبقب

بچرخ   به ر است ک   سمت مب ا، کمی به سمت جبلبو        

 کشی ه  ود                  

                 ران سمت مب ا در ام  اد تنه و زانو کمی در وضبعبیبت

خمی ه قرار گیرد  ران و زانوی سمت سالم در وضبعبیبت              

 خمی ه روی بالش جلوتر از پای مب ا قرار گیرد   

 خوابیدن به پهلوی سالم

    سر روی بالش در وضعیت راحت قرار گیرد 

      دست سمت مب ا با آرنج

صاف روی ببالبش در         

 جلوی ب ن قرار گیرد 

        پای مب ا با ران و زانبوی

صاف  در ام  اد تنه روی      

بالش قرار گیرد  تبوجبه        

 ود که مچ پا هبم روی        

بالش بوده و ببه سبمبت         

 پایین نیف اد 

 

              ران و زانوی سمت سالم در وضعیت خمی ه جلبوی بب ن

 قرار گیرد   

 خوابیدن به پشت )طاقباز(

                توصیه می  ود فرد مب ا به سک ه مغزی تا ح  ممکبن در

وضعیت طاقباز قرار نگیرد مگر موقعی که خوابی ن به پهلبو           

برای فرد سخت و ناخو این  است و یا زمبانبی کبه  ز                 

است برای جلوگیری از زخم بس ر فرد م تی ببه صبورت             

 طاقباز بخواب  

             بالش زیر سر زیاد بزرگ و بلن  نبا   تا تنه به جبلبو خبم

نشود  به ر است سر در ام  اد تنه و در خب  وسب  قبرار          

 گیرد   

        یک بالش زیر ک   و یک بالش

زیر لگن سمت مب ا قرار گیرد       

بالش زیر لگن زیاد بلن  نببا ب         

 تا زیر زانو قرار نگیرد  

       دست سمت مب ا با آرنج صاف

روی بالش قرار گیبرد و کب           

دست رو ببه سبقب  ببا ب              

 (9)تصویر

 مقدمه

 9تصویر 8تصویر 4تصویر


