


م تحتانی» «کارردمانی رد بیماران دچارقطع  عضو رد اندا

:  ارائه دهنده
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کاردرمانیدکترای تخصصی 
کرمانشاهدانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی 

1401خرداد ماه 

شتی ردمانی کرمانشاهدااگشنه  علوم زپشکی و خدمات بهدا

دادکشنه علوم توانبخشی



هدف کلی

درمانیبررسی فرایند درمان در بیماران دچار قطع عضو در اندام تحتانی بر اساس چهارچوب کار

ارزیابی

تعیین اولویت ها

ارائه مداخالت درمانی
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ارزیابی

زمان  ارزیابی ها در تمام سطوح کارکردهای آکوپیشنال به مرور
.انجام می گیرد
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ارزیابی

پروفایلآکوپیشنال:

.استویبرایآنهامعنایوفردهاینقشوهافعالیتازدرکیکردنپیدادرمانگرهدف

عهضایایجادازقبلفردمعمولروزیکبرنامهمورددرخالقانهوبازسواالتازاستفاده

ابزارازاستفادهCOPM
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ارزیابی

اجراییهایمهارت:

بیماروضعیتتثبیتازپسهاارزیابیانجام

 General health condition

 Strength,

 Endurance

 Sensation

 Balance

 Fatigue

 Pain
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ارزیابی

آکوپیشنمختلفهایحیطهدرکارکرد:

 ADL & IADL: Observation

 Leisure: COPM, Interest & role checklist

 School & Vacation: Observation
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ارزیابی

 HOME & COMMUNITY:

 Safety

 Accessibility

 Barriers

 Transportation issues
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تعیین اهداف و اولویت ها

:دادنقرارنظرمدبا

مختلفهایفعالیتانجامحینامنیتاهمیت

ویخانوادهوبیماربرایمهمهایفعالیت
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مداخالت درمانی

حادبخش

کلینیکبهروزانهمراجعه

کارمحیطومنزلویزیت

8
1401/3/10دکتر قدسیه جوینی، استادیار گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                                  : کاردرمانی در بیمارن دچار قطع عضو در اندام تحتانی                                              ارائه دهنده



مداخالت درمانی در فاز حاد و روزانه 

خانوادهوفردحمایتبرتمرکز

عضوبانداژوزخمجایازمراقبتآموزش

زخمماندهباقیزداییحساسیت
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مداخالت درمانی در فاز حاد و روزانه 

ترنسفروجابجاییبهتوجه

ویلچرراندن

تختدرجابجاییوتحرک
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IADLو ADLدرمانی در زمینه مداخالت 

 Client centered

 Task oriented

 Occupation based
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IADLو ADLدرمانی در زمینه مداخالت 

خصوصامختلفهایفعالیتانجامحینافرادامینیتبهتوجهنکتهمهمترینواولین

.است...وتوالتخانه،محیطتخت،درجابجایی

شودانجامپروتزبدونوباتمریناتوهاآموزش.

ایستادههایفعالیتتحتانیحینهایاندامرویبرابراندازیوزنوپوسچرتعادل،بهویژهتوجه
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IADLو ADLدرمانی در زمینه مداخالت 

کارمحیطومنزلبازدید

تجهیزاتووسایلومحیطدرالزمتطابقاتانجام

بیمارامنیتبهویژهتوجه
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در نهایت

شودمیحاصلیارشتهچندوایرشتهبینتوانبخشیبدنبالنتایجتریناثربخش.

اهمیتفیزیوتراپیوکاردرمانیهایرشتهبیننزدیکهمکاریزمینهایندر

.داردبسیاری
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از توهج شما سپاسگزارم


