ٍضعیت دّاى ،لة ٍصتاى ًَصاد3
فک ًَساد بایذ سیز ّالِ قَُْ ای قزار گزفتِ طَری کِ سباى

هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم(ع(

ًَساد بیي فک تحتاًی ٍسیٌِ هطاّذُ ضَد.
لب ًَساد بِ خارج بزگطتِ ٍبِ طَر هحکن اطزاف سیٌِ
گستزدُ ضَد طَری کِ صذای قَرت دادى ضیز بِ گَش

تا آسصٍی سالهتی ٍتْثَدی ضوا عضیضاى

بزسذ.
الگَ ی هکیذى در ًَساداى هتفاٍت است
بزخی بعذ ا س ّز هکیذى ،بلع دارًذ بزخی بعذ اس چٌذ بار

تلفي تواس :
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هکیذى یک بلع دارًذ

کلیٌیک پشستاسی آهَصش سالهت ٍاقع دس دسهاًگاُ هشکضی

صذای تلع تایذ ضٌیذُ ضَد هكیذى پش صذا یا چال
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افتادگی سٍی گًَِ ّا دلیل تش ًاصحیح قشاس گیشی سیٌِ

اص ساعت  03:8تا  443:8تصَست سایگاى آهادُ پاسخگَیی تِ

دس دّاى ًَصاد است

سَاالت ضوا هی تاضذ.
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هذدجَی گشاهی ایي تشگِ آهَصضی،حاٍی ًكاتی جْت

ٍضعیت دساص کطیذى تِ پْلَ کٌاسًَصاد3

ٍضعیت گَْاسُ 3

افضایص آگاّی ضوا دس استثاط تا سٍضْای هختلف ضیش دّی

کٌار ًَساد راحت بخَابیذ ایي ٍضع هاًع اسفطار بِ هحل بخیِ

یکی اس هزسَم تزیي طزق ًگْذاضتي کَدک بزای ضیزدّی

ّای ضوا هی ضَد

است.بطَریکِ سز کَدک رٍی باسٍی هادر یا درفزٍرفتگی

در خاًن ّایی کِ سشاریي یا اپی سیاتَهی ضذًذ هوکي است

داخل آرًج باضذ.

ٍضعیت دراس کطیذى بِ پْلَ ،تٌْا ٍضعیتی باضذ کِ در چٌذ

بچِ بِ پْلَ بخَابذ ،رٍیص بطزف هادر ٍصَرت در هقابل

سٍش ّای قشا سگیشی ًَصاد دس ضیش دّی چگًَِ است؟

رٍس اٍل سایواى هی تَاًٌذ تحول کٌٌذ .

سیٌِ قزار گزفتِ چاًِ بِ سیٌِ چسبیذُ ٍ باسي ٍ راى ًَساد

اس ٍضعیت ّای هختلف جْت جلَگیزی ا س فطار ٍسخن

بْتز است ٌّگاهی کِ ،اس پستاى تحتاًی خَد ضیز هی دّیذ

بَسیلِ دست هادر حوایت گزدد .سز ٍ بذى ًَساد در یک

ضذى ّالِ قَُْ ای (ًیپل) استفادُ ضَد.

بالطی را سیز دًذُ ّا قزاردادُ تا کوی بذى ًَساد باالتز قزار

اهتذاد باضٌذ .دست ضیزخَار کِ پاییي است بایذ سیز پستاى

گیزد .

هادر یا سیز کوز اٍ قزار گیزد

هی تاضذ .اهیذٍاسین ً،كات رکش ضذُ ،پاسخگَی سَاالت ضوا
تاضذ.

سش ٍتذى ًَصاد تایذ دقیقا ّن سطح پستاى قشاس گیشد

.1بایک دست ًَساد ٍبادست دیگز پستاى را بگیزیذ
ٌّ.0گام ضیز دادى بایذ ٍضعیتی راحت داضتِ باضیذ
( ًطستِ ،خَاتیذُ تِ پطت ،خَاتیذُ تِ پْلَ ،سٍی صٌذلی،سٍی
صهیي یا سٍی تخت )

ٍضعیت فَتثال ()football
سز ًَساد در کف دست ٍبذى اٍ بزرٍی ساعذ قزار گیزد .در
ایي حالت ضواهی تَاًیذ بذى ًَسادٍساعذرا رٍی بالص ّائی
کِ در ّواى طزف خَدگذاضتِ ایذ قزار دّیذ.

 .9بْتز است ٌّگام ضیز دادى اس چٌذ بالص استفادُ ضَد
بخصَظ در هادراًی کِ سشاریي ضذُ اًذ .

ٍضعیت دست دس ٌّگام ضیش دّی3

اًگطتاى بِ ضکل  ) c- shape(Cقزار گیزًذ
اًگطت ضست باال ٍسایز اًگطتاى سیز سیٌِ قزار گیزد.هادر
با استفادُ اس اًگطت پستاى را اس رٍی بیٌی ًَساد بزدارد
درایي حالت هادر دّاى ًَساد را هطاّذُ هی کٌذ ایي ٍضعیت
بزای هادر باسیٌِ ّای بشرگ هٌاسب است اس فطار بز بزش
ضکوی جلَ گیزی هی کٌذّ.وچٌیي بزای کَدکاى ًارس
,دٍقلَیی ٍکَدکاًی کِ هکیذى آًْا ضعیف است ایي رٍش
هفیذ هی باضذ.
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