
 چرا از وسیله کمکی استفاده کنم؟

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 دانشکده علوم توانبخشی

 گروه آموزشی فیزیوتراپی

 قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی ایران

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش

آدرس: تهران،میرداماد،میدان مادر،خیابان شهید شاه 

 نظری،خیابان نظام،دانشکده علوم توانبخشی

15875-4391صندوق پستی:  

22227159-22228051تلفن:  

های ورزشی انفرادی و    تواند با وسایل کمـکی در فعالیت     همچنین فرد می  
 گروهی )مانند فوتبال، بسکتبال، تنیس و . . .( شرکت کند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

سایر افـراد جامعـه )عابرین پیاده، موتورسـواران و رانندگان خـودروها( از           
کند، با احتیاط بیشـــتری    کنـار فـردی که از وسـیله کمکی اسـتفاده می       

تعادلی و ترس از زمین خوردن را کم        کننـد؛ این خود احتمال بی    عبور می 
 می کند. 

 

 

حقوق معنوی این نوشتار متعلق به گروه فیزیوتراپی 

 دانشکده علوم توانبخشی است.



آیا اسـتفاده از یک وسـیله کمـکی، نشـانه ضعف، پیـری و ناتوانی                 
 است؟ مسلماً خیر.  

برای بسیاری از افراد، اسـتفاده از یک وسیله کمکی برای جابجایی یا راه             
رفتن، یک واقعیت و ضـرورت انکار نشدنی اسـت. برخی اسـتفاده از این            

کننـد، اما برخی دیگـر، خیــر. شاید تصـور  وسایل را به راحتـی قبول می 
آورد و  آنها این است که اسـتفاده از وسـیله کمکی، شأن آنها را پایین می            

شـود، یا اینکه اگر با وسـیله کمـکی راه بروند،   مایه سـرافکندگی آنها می 
کنند؛ یا شاید فرد به علت موانع         مردم به آنها با دیده ترحم نگاه می          

روهای ناهموار و . . .(       ها، سراشیبی، پیاده  ها، پل ها، چاله معماری )جوی 
ها وجود دارد، تمایل به خروج از منزل و         ها و خیابان  متعددی که در کوچه   

 استفاده از وسیله کمکی ندارد. 
در مواردی هم خـود فـرد تمایل به اسـتفاده از وسـیله کمـکی دارد، زیرا          

تعادل راه برود، به زودی بر اثر       متـوجه شـده است که اگـر همچنان، بی      
زمیـن خـوردن دچار شکسـتگی و عوارض جبـران ناپذیـر آن شـده و در   

شود اما متأسفانه خانواده و اطرافیان او تمایل ندارند نهایت خانه نشین می
 که او در جمع دوستان و آشنایان یک عصا به دست بگیرد. 

علت عـدم اسـتفاده از وسـیله کمکی هـر چه که باشـد، باید دید که این      
تصمیـم چه پیامـدی دارد. آیا وقتی که فـرد به علت اسـتفاده نکـردن از             

های جبران ناپذیر شد، کسی به او       وسـیله کمـکی راه رفتن، دچار آسـیب     
 “تقصیر من است که به شما گفتم عصا دست نگیر!”خواهد گفت 

توان بدون وسیله کمکی در     واقعیت آن است که در بسیاری از موارد می         
های خارج منزل   منزل مسافت کوتاهی راه رفت، اما برای تردد در محیط          

های شلوغ و پر سر و  ها و یا عبور از عرض خیابانها و تقاطعمانند خیابان 
  صدا، استفاده از وسیله کمکی ضروری است. 

همان طور که از نام این وسـایل پیداسـت، اسـتفاده از آنها صرفًا جهـت              
کمــک به فـرد برای راه رفتــن و جابجایی اسـت تا اینکه برای انجـام              
کارهای خود به دیگـران وابسته نباشـد و با استقالل به زندگی خود ادامه 

 داده و از آن لذت ببرد.
 . 

 

وسایل کمکی برای راه رفتن شامل انواع عصای دسـتی، عصای زیربغلی، 
باشندصندلی چرخدار، نوع دیگری وسیله کمکی عصای آرنجی و واکر می

های چرخدار در دو نوع موتوری و دستی در برای جابجایی است. صندلی
 بازار موجود هستند 

 
 
 
 

  

وسایل کمکی، با توجه به نوع بیماری و هدف درمانی، به صـورت موقتی             
ها و  شـوند. این وسایل در طیف وسـیعی از بیـماری       یا دائمی اسـتفاده می  

های مغز و اعصاب )مانند سـکته      ها کاربرد دارند از جمـله: بیماری     آسـیب
های نخاعی، ضربه مغزی، بیماری پارکینسـون،      مغزی، فلج مغزی، آسیب   

های های اسـکلتی )مانند شـکسـتگی   ام اس، فلج اطفـال و . . .(، آسـیب        
های کمر، استخوان لگن، ران، ساق یا پا، پیچ خوردگی مچ پا(، پس              مهره

های جراحی )ماننـد عمـل تعویض مفصـل ران یا زانو، و عمـل           از عمـل 
های روماتیسـمی )مانند آرتریت     بازسـازی رباط صلیبـی زانو(، بیـماری     

 روماتوئید و آرتروز مفاصل(، قطع عضو، کاهش قدرت بینایی و . . .
 
 
 

ترتیب از راست به چپ عصای دستی، عصای  به 

 به ترتیب از راست به چپ: صندلی چرخدار موتوری و دستی. 

 چرا ضروری است که از وسیله کمکی استفاده کنم؟

 اهداف استفاده از وسایل کمکی عبارتند از:
 حفظ یا بازگرداندن عملکرد مستقل فرد تا حد امکان -
 کمک به حفظ تعادل در هنگام ایستادن و راه رفتن -
 کاهش فشار )وزن بدن( از روی یک یا هر دو پا-
های ناشی از   ها و شکستگی  کاهش احتمال زمین خوردن )و آسیب        -

 آن(
 کاهش درد -
 کاهش خستگی و کمک به ذخیره انرژی -
 کمک به تحرک و جابجایی فرد  -

فیزیوتراپیست براساس نوع آسـیب، اهداف درمانی، سن و عملکـرد فرد          
های تعـادلـی(، وسـیلـه         های تخصصی )به ویژه آزمون     و  برخی آزمون   

کند. مسـلمًا آموزش نحوه اسـتفـاده مـنـاسـب از          کمکی را تجویز می 
وسیله کمکی و نگهـداری صحیح آن، در عملکرد فرد و تـمـایـل بـه                 

اگـر پـوشـش      استفاده از این وسایل، بسیار تأثیرگذار است؛ برای مثال          
السـتیکی انتهای عصا دچار ساییدگی شده باشـد، ممکن است موجـب           
سُر خوردن عصا و زمین خوردن فرد شود؛ در چنین مواردی، حتمًا بایـد              

  این پوشش تعویض شود.

اغلـب وسـایل کمـکی با توجـه به نوع و جنـس آنـها، سـبک و ارزان             
 باشـند. قیمت بوده و در بازار موجـود می

توان در معابـر کم عرض،       از اغلب وسایل کمکی، مانند عصا، می         
ها و نیـز هنـگام نشسـتن و       ها و جدول خیـابان    سـطوح شـیبدار، پله  
استفاده کرد. به عالوه عصا، سوار و پیاده شدن از            برخاسـتن از صندلی  

 کند.خودرو را آسان می
با استفاده از این وسایل، فرد قادر است بدون آنکه نیاز به کسی باشد، 
که همواره دست او را بگیرد و یا مراقب او باشد، به تنهایی در منزل 

جابجا شود، حتی از منـزل خارج شـده، به خـرید برود، پیاده روی کنـد، 
 با مردم معاشرت کند، و دیگر مجبور نباشد خود را در خانه حبس کند

 مزایای وسیله کمکی

 انواع وسایل کمکی


