
 کاسدسهاًی دس هٌضل

ّبی دسهبًی خَد سا ثِ غَست  اًی ثیوبساى ثشًبهِای اص ػلَم پضضىی است وِ ثشای ثبصتَ وبسدسهبًی ضبخِ : کاسدسهاًی دس هٌضل

سیضی ضذُ هطىالت خسوی ٍ  ّبی ثشًبهِ هتخػػبى دس وبسدسهبًی ثِ ووه توشیٌبت ٍ فؼبلیت. وٌٌذ ّذفوٌذ هذیشیت هی

 .دٌّذ رٌّی ثیوبساى سا ثِ هٌظَس دستیبثی ثِ لذست ٍ تَاًبیی لجل اص ثیوبسی ٍ هستمل ضذى ثیوبس اسائِ هی

ی خَد سا ثِ غَست وبهل ٍ ثذٍى ًیبص ثِ ووه وسی ثِ ساحتی اًدبم  تَاًذ توبم وبسّبی سٍصاًِ فشد سبلن ثبضذ هی صهبًی وِ یه

ی آى ثخطی اص ثذًص لذست  ضَد وِ دس ًتیدِ …ی هغضی، ضىستگی ٍ  ای ّوچَى سىتِ اهب اگش آى ضخع دچبس ػبسؾِ. دّذ

دس ایي ضشایف ًیبص است تَسف وبدس . صّبی اسبسی خَد سا ثشقشف سبصدتَاًذ هبًٌذ لجل ًیب حشوتص سا اص دست ثذّذ، دیگش ًوی

ّوشاُ  ی خذهبت پشستبسی هب دس ایٌدب هَسسِ. ی خَد سا ثبصیبثی وٌذ سفتِ دسهبى ثِ خذهبت وبسدسهبًی ثپشداصد تب لذست تحلیل

ٍ دس خْت سالهتی ثیوبس لذم ثشداضتِ چشاوِ سبلْبست دلسَصاًِ ثِ اًدبم وبسدسهبًی ثیوبساى پشداختِ . وٌین سا تَغیِ هی ضوا

 .است

 اثشات هثبت کاسدسهاًی دس هٌضل

اهب دلیل اغلی اًدبم وبسدسهبًی دس هٌضل لشاس گشفتي ثیوبس وَدن یب . تَاًذ اًدبم ضَد وبسدسهبًی دس هٌضل ثِ دالیل صیبدی هی

ی ثیوبس دس خبًِ دس  ّوچٌیي ثبػث حفظ سٍحیِ. وٌذ ثیوبس ثضسگسبل دس هحیف اهي خبًِ است وِ آساهص سا ثشای ثیوبس هحیّب هی

 .تش سالهتی ثیوبس خَاّذ ضذ وٌبس اػؿبی خبًَادُ ٍ ثبصیبفت ّشچِ سشیغ

ی دسهبى استشس ووتشی  ػالٍُ ثش ایي ثیوبس دس قَل دٍسُ. ضَد وبسدسهبًی دس هٌضل ثبػث سفغ سشیغ ًیبصّبی اسبسی ثیوبس هی

ّبی وبسدسهبًی دس هٌضل حؿَس گشم  اص دیگش هضیّت. ٍد سا دس وٌبس دسهبى اًدبم دّذی خ تَاًذ وبسّبی سٍصهشُ خَاّذ داضت ٍ هی

 .تَاًٌذ دس حیي اًدبم وبسدسهبًی وٌبس ثیوبسضبى ثبضٌذ خبًَادُ دس وٌبس ثیوبس است وِ هی

  اسصیابی کاسدسهاًی

، ٍؾؼیت سالهت، ٍ فؼبلیتْبی ضوب وِ دس (سَاثك)دسهبًگش اقالػبتی سا دسهَسد تبسیخچِ : وبسدسهبًی ثب یه اسصیبثی آغبص هی ضَد

 .حبال حبؾش هحذٍد ضذُ اى خوغ آٍسی هیىٌذ

وبسدسهبًگش ثؼذا اص ایي اقالػبت ثشای تٌظین یه قشح هشالجت استفبدُ هیىٌذ وِ هستلضم اّذاف خبظ ٍ ّن چٌیي تىٌیه 

 .ّبی دسهبًی هیجبضذ وِ ثشای تحمك ایي اّذاف، هَسد استفبدُ لشاس هیذّذ

 تَاًبخطی تَسط کاسدسهاًی

ثْجَدی ّب ضوب ثِ فشاّن سبصی تشویجی اص الذاهبت فیضیىی، ّیدبًی یب ضٌبختی ٍاثستِ ّستٌذ وِ ثَسیلِ وبسدسهبًگش ثشًبهِ 

 .سیضی هیطًَذ

دسهبًگشاى ایي هسئلِ سا ّن ثشسسی هی وٌٌذ وِ آیب اغالح هحیف یب اغالح فؼبلیتْب ثِ آهبدُ سبصی ضوب ثشای هَفمیت یبسی 

 .هیىٌذ یب خیش

 



 اًی کَدکاىکاسدسم

ّبی حسی، خسوی، حشوتی وَدن استمبء  وٌذ هْبست ضَد وِ ووه هی ّبیی گفتِ هی وبسدسهبًی وَدوبى ثِ هدوَػِ فؼبلیت

 .یبثذ دسًتیدِ ایي وبس هَخت افضایص اػتوبد ثٌفس وَدن ًیض خَاّذ ضذ

ی آًبى  سیضی ضذُ ّبی ثشًبهِ وبدس وبس دسهبًی ثبیذ ایي سا ثذاًذ وِ توبم فؼبلیت. ًیبص اغلی وَدوبى یبدگیشی ٍ ثبصی وشدى است

ی ثبصی، آهَصش، یبدگیشی هَثش، ػولىشدّبی رٌّی خَة دس هذسسِ ٍ افضایص  ثبیذ دس هسیش افضایص تَاًبیی وَدوبى دس صهیٌِ

 .ضتش هحیف اقشاف وَدن ثبضذی َّضی ثشای دسن ّشچِ ثی ثْشُ

ثِ  …ّبی احتوبلی ثؼذ اص صایوبى، اٍتیسن، لىٌت صثبى، ػذم تَاًبیی ساُ سفتي غحیح ٍ  گبّی وَدن ثِ ػلت فلح هغضی، آسیت

اهب اًدبم وبسدسهبًی دس هٌضل ثشای وَدن تبثیش ثیطتشی داسد، چشاوِ ثِ دلیل هحیف خػَغی خبًِ ٍ ػذم . وبسدسهبًی ًیبص داسد

 .وٌذ استشس ٍ ثَدى دس وٌبس اػؿبی خبًَادُ دس سًٍذ دسهبى وَدن ووه ضبیبًی هی داضتي

 س هٌضلًکات الصم بشای اًجام کاسدسهاًی د

 تبى استشاحت وبفی داضتِ ثبضذ لجل اص خلسبت وبس دسهبًی سؼی وٌیذ وِ وَدن. 

  ٍ ثب صهبى وبسدسهبًی ّوبٌّگ وٌیذ …ًیبصّبی وَدن سا اص خولِ غزا خَسدى، ضیش خَسدى. 

 ٍسبیل تیض، پشسشٍغذا ٍ خكشًبن سا اص دستشس وَدن خبسج وٌیذ. 

 وبسدسهبًی هَخت دست دادى احسبس گشهب ثِ وَدن ٍ افضایص چشاوِ اًدبم توشیٌبت . دهبی هحیف هٌبست ثبضذ

 .ضَد ؾشثبى للت وَدن هی

 ًَسهحیف هٌبست ثبضذ. 

 افشادی کِ بِ کاسدسهاًی ًیاص داسًذ

 اختالالت پشداصش حسی .1

 ّبی ًخبع ٍ یب هغض آسیت .2

 هطىالت رٌّی ٍ یبدگیشی .3

 اختالالت سضذی .4

 آستشٍص .5

 اختالالت دس سفتبس ٍ سالهت سٍاى .6

 … ّبی استخَاى ٍ ستَپذی هبًٌذ خشاحی تبًذًٍی، ضىستگیّبی ا آسیت .7

 تبخیش دس سضذ رٌّی ٍ یب خسوی وَدن .8

 ضشایف ًبهٌبست ثؼذ اص خشاحی .9

 سشقبى .10

 ّبی ضذیذ پب ٍ دست آسیت .11

 ّبی حبد فلح هغضی ٍ دیگش ثیوبسی .12

 

 



 تَاًبخطی سالوٌذاى با کاسدسهاًی

ی هغضی،  ى ثِ هطىالتی ّوچَى ؾبیؼبت ًخبػی، سىتِوٌذ تب ثؼذ اص دچبس ضذ هی  تَاًجخطی ثِ افشاد سبلوٌذ ووه

ی خَد ٍ استمالل ػولىشدی هٌبسجی سا ثِ  ّبی استَپذی، سَختگی، ؾشثِ هغضی ٍ هطىالت تؼبدلی تَاى اص دست سفتِ خشاحی

 . دست آٍسًذ

سبلوٌذاى ثِ ووه ّذف تَاًجخطی . ی دسهبى فشد ثِ غَست تذسیدی است دس تَاًجخطی ّیچ داسٍیی تدَیض ًخَاّذ ضذ ٍ دٍسُ

ّوچٌیي اًدبم فیضیَتشاپی دس هٌضل تَسف . ّبی رٌّی، خسوی ٍ سٍاًی فشد خَاّذ ثَد وبسدسهبًی تؼذیل ٍ سفغ آسیت

 .تَاًذ دس خْت سشػت ثْجَدی ثیوبس دس وٌبس وبسدسهبًی هَثش ٍالغ ضَد هی ّوشاُ ضوا ی خذهبت پشستبسی هَسسِ

 حیطِ ّای کاسدسهاًی

تَاًٌذ ثش تَاًبیی ّبی خسوی ٍ رٌّی افشاد تبثیش ثگزاسًذ،  ثب تَخِ ثِ ایي وِ ثیوبسی ّبی هختلف سیستن ػػجی ٍ ػؿالًی هی

 ۴ثِ ّویي دلیل وبسدسهبًی دس . وبسدسهبًگشاى هیجبیست ثش تَاًوٌذسبصی ػولىشد ّبی خسوی ٍ رٌّی تسلف داضتِ ثبضٌذ

سهبًی سٍاًی اختوبػی ثضسگسبالى، وبسدسهبًی خسوی وَدوبى ٍ وبسدسهبًی رٌّی حَصُ اغلی وبسدسهبًی خسوی ثضسگسبل، وبسد

 .وٌذ وَدوبى فؼبلیت هی

یبثٌذ ٍ پس اص فبسؽ التحػیلی ثش  حَصُ تسلف هی ۴وبسدسهبًگشاى دس دٍساى تحػیلی خَد ثب اسصیبثی ٍ تىٌیه ّبی دسهبًی ّش 

وٌین ّش وذام اص  دس ایي هتي تالش هی. لی وبسی فؼبلیت وٌٌذتَاًٌذ دس یه یب چٌذ حَصُ اظ اسبس تخػع ٍ ػاللِ خَد هی

 حیكِ ّبی هختلف وبسدسهبًی سا تَؾیح ثذّین تب ثتَاًین ًمص وَچىی دس آگبُ سبصی خبًَادُ ّبی هشاخؼیي داضتِ ثبضین

 کاسدسهاًی جسوی بضسگساالى

ا ًَسٍلَطی دچبس هطىل حشوتی ضذُ اًذ وبسثشد ایي حیكِ وبسدسهبًی، ثشای پبیبى ثضسگسبالًی وِ ثِ دلیل هطىالت استَپذی ی

ثبضذ وِ دس ًْبیت ثِ استمالل  ّذف وبسدسهبًی ثشای ایي افشاد، صیبد ضذى تَاًوٌذی ٍ هْبست ّبی خسوی ٍ حشوتی هی. داسد

هشاخغ ٍ  تَاًذ دس هحیف ولیٌیه یب هٌضل ثشگضاس ضَد وِ ثب تَخِ ثِ ضشایف وبسدسهبًی ایي افشاد هی.ضَد فشدی هشاخغ ختن هی

 .تَاًذ ثػَست وبسدسهبًی دس هٌضل یب وبسدسهبًی دس ولیٌیه اتفبق ثیبفتذ غالحذیذ دسهبًگش هی

وبسدسهبًی ثشای سٍهبتیسن، وبسدسهبًی ثشای پبسویٌسَى، وبسدسهبًی ثشای سىتِ هغضی، وبسدسهبًی ثشای ام اس، وبسدسهبًی ثشای 

لسوتی اص ثخص ّبی وبسدسهبًی خسوی ... ی ثشای سىتِ هغضی ٍ ؾبیؼِ ًخبػی، وبسدسهبًی ثشای ؾشثِ هغضی، وبسدسهبى

 .ضَد ثضسگسبل ّستٌذ وِ ثشای ثْجَد حشوت هشاخؼیي اًدبم هی

 کاسدسهاًی بشای سکتِ هغضی

تَاًذ ثِ دالیلی هبًٌذ لٌذخَى،  ایي ثیوبسی هی. وٌذ ثبضذ وِ هشدم سا دسگیش هی سىتِ هغضی یىی اص سایح تشیي ثیوبسی ّبیی هی

وبسدسهبًی اص . ثبضذ سىتِ هغضی ثبػث اختالالت حشوتی ضذیذ دس ایي افشاد هی. اتفبق ثیبفتذ... خَى ثبال، استشس ٍفطبس 

وبسدسهبًی ثشای سىتِ هغضی ثبػث خلَگیشی اص صخن ثستش، . ضَد ًخستیي لحظبت وِ ضشایف فشد ثِ ثجبت سسیذُ ثبضذ آغبص هی

دست ػؿالًی ٍ ثِ دست آٍسدى هْبست ّبی حشوتی ّوچَى ساُ سفتي خلَگیشی اص وَتبّی ػؿالت، صیبد ضذى تَاى ٍ ق

  .ضَد هی



تَاًذ سشػت پیطشفت صیبد  ثبضذ وِ دس ایي ٍلت هشاخغ هی هبُ اثتذا پس اص سىتِ هغضی ٍلت قالیی ثشای وبسدسهبًی هی ۶

ایي ًىتِ سا هیجبیست ثذاًین . ثبضذ هبُ ّن هشاخغ تَاًبیی سضذ هْبست ّبی حشوتی سا داسا هی ۶ٍلی ثؼذ اص . ثبالیی داضتِ ثبضذ

 .وِ ویفیت خذهبت وبسدسهبًی تبثیش صیبد صیبدی دس سشػت ٍ هیضاى ثْجَدی هشاخغ داسد

 کاسدسهاًی بشای ضشبِ هغضی ٍ ضایعِ ًخاعی

ایي آسیت ّب ثِ سیستن ػػجی هشوضی ثبػث هطىالت . افتذ آسیت ّبیی ّستٌذ وِ ثش اثش ؾشثِ یب تػبدفبت ساًٌذگی اتفبق هی

 .گزاسد ضَد وِ صًذگی افشاد سا ثِ ضذت تحت تبثیش هی حشوتی ضذیذی هی

. وٌذ افشاد پس اص ؾبیؼِ ثِ صًذگی خَد ثشگشدًذ ثبضذ وِ یبسی هی وبسدسهبًی ثشای ؾبیؼِ ًخبػی اغلی تشیي ساُ ثْجَدی هی

اص وَتبّی ػؿالت، صخن ثستش ٍ  تَاًذ ثب استفبدُ اص تىٌیه ّبی دسهبًی ثِ صیبد ضذى لذست ػؿالت، خلَگیشی وبسدسهبًی هی

تَاًذ صیبد  ّن چٌیي ٍسبیل ووىی هتٌبست ثشای افشاد دچبس ؾبیؼِ ًخبػی هی. صیبد ضذى هْبست حشوتی هشاخغ یبسی ثىٌذ

 .ثبضذ یبسی وٌٌذُ ثبضذ وِ تطخیع ٍسیلِ هتٌبست ٍ تدَیض آى ثِ ػْذُ دسهبًگش وبسدسهبًی ٍ فیضیَتشاپی هی

ؾشثِ . ثبضذ ثبضذ وِ ثبػث سضذ تَاًبیی ّبی ایي افشاد هی داسای سًٍذ ػلوی ٍ سلسلِ هشاتجی هی وبسدسهبًی ثشای ؾشثِ هغضی

ًَع، هحل ٍ ضذت اختالالت .آٍسد ثبضذ وِ اختالالت حشوتی ٍ ضٌبختی ثِ ٍخَد هی هغضی ثبػث آسیت ثِ سیستن هشوضی هی

تَاًذ اختالالت هتفبٍتی سا ثِ دًجبل داضتِ  هغض هیآسیت ثِ ّشوذام اص ًَاحی .ثِ هحل ٍ ضذت آسیت دیذگی هغض ثستگی داسد

وبسدسهبًگش ثب هطبّذُ آصهبیطبت پبساولیٌیىی ٍ اًدبم اسصیبثی ّبی هشاخؼیي سیطِ هطىالت ٍ اختالالت سا پیذا وشدُ ٍ . ثبضذ

 .وٌٌذ ثشًبهِ سیضی هتٌبست ثب آى سا ثشای هشاخغ اخشا هی

 کاسدسهاًی بشای بیواسی ّای پیطشًٍذُ

یىی اص ثشتشیي . تَاًٌذ ثبػث وبّص تَاًبیی ّبیی افشاد هجتال ضًَذ هی... ٍ ALSّبیی ّوچَى ام اس، پبسویٌسَى ،  ثیوبسی

وبسدسهبًی ثشای ام اس، وبسدسهبًی ثشای پبسویٌسَى، .  ثبضذ ساّىبسّب ثشای خلَگیشی اص پیطشٍی ایي ثیوبسی ّب وبسدسهبًی هی

 .ثبضذ وبسدسهبًی خسوی ثضسگسبل هیاص خذهبت پشوبسثشد  ALS وبسدسهبًی ثشای

تَاًذ ثبػث ثىٌذ ًوَدى  وبسدسهبًی ثشای ثیوبسی ّبی پیطشًٍذُ ّوچَى ام اس، پبسویٌسَى ّن وبسثشد صیبد حیبتی داسد ٍ هی

سشػت پیطشًٍذگی ثیوبسی ٍ حتی تَلف ثیوبسی ضَد ٍ ثِ هشاخغ یبسی ثىٌذ تب ثب ٍخَد ثیوبسی سكح ثبالی اص تَاًبیی ٍ 

ّن چٌیي وبسدسهبًگش ثب تدَیض ٍسبیل ووىی ٍ خجشاًی هتٌبست ثشای ایي ثیوبساى ًمص صیبد . خسوی سا داضتِ ثبضذػولىشد 

 .هْوی دس یبسی ثِ ایي افشاد داسد

 کاسدسهاًی دس استَپذی

تفبدُ اص وبسدسهبًگشاى ثب اس. ثبضذ وبسدسهبًی ثشای ضىستگی ّب ٍ هطىالت استَپذی داسای تىٌیه ّب ٍ تدْیضات اختػبغی هی

ایي تىٌیه ّب ٍ تدْیضات تالش دس وبّص دسد، صیبد ضذى داهٌِ حشوتی، صیبد ضذى لذست ػؿالًی ٍ ثِ دست آٍسدى هْبست 

وبسدسهبًی ثشای ضىستگی لگي، وبسدسهبًی ثشای ضىستگی دست، وبسدسهبًی ثشای ضىستگی پب اص سایح تشیي . ثبضٌذ حشوتی هی

 .ضذثب خذهبت وبسدسهبًی دس ضىستگی ّب هی

 

 



 کاسدسهاًی بشای دیسک کوش ٍ کوش دسد

. دّذ ثبضذ وِ ویفیت صًذگی ٍ سكح ػولىشد سا ثِ ضذت تحت تبثیش لشاس هی دیسه ووش ٍ ووش دسد خضٍ هطىالت ضبیؼی هی

سهبًی ثشای تٌگی وبًبل ًخبػی پس اص ٍیضیت ثَسیلِ دوتش ٍ ثب تطخیع دوتش اًدبم وبسدسهبًی ثشای دیسه ووش یب وبسد

ّن چٌیي ویفیت دسهبى ّن ثشای خلَگیشی . ثبضذ وبسدسهبًی ایي افشاد ثشای خلَگیشی اص آسیت ثِ ًخبع صیبد الصم هی. ضَد هی

 .ثبضذ اص ایي آسیت ّب صیبد هْن هی

 دٍصکاسدسهاًی بشای اسکَلیَص، کایفَص ٍ لَس

وبسدسهبًی ثشای اسىَلیَص ضبهل تىٌیه . تَاًذ ثِ دالیل طًتیىی یب هحیكی ثِ ٍخَد ثیبیذ اًحشافبت ستَى فمشات ّستٌذ وِ هی

ّن چٌیي ثشای وبیفَص ٍ . ثبضذ ّبیی ثشای صیبد ضذى قَل ػؿالت، صیبد ضذى لذست ػؿالت ٍ اغالح صاٍیِ ستَى فمشات هی

 .گیشد سفغ ایي هطىالت غَست هیلَسدٍص ّن توشیٌبت تمَیت تٌِ ثشای 

 کاسدسهاًی بشای سایش هطکالت حشکتی

تَاًذ ساّىبس دسهبًی هٌبسجی  آٍسًذ، وبسدسهبًی خسوی ثضسگسبل هی ثشای سبیش ثیوبسی ّب ّن وِ هطىالت حشوتی ثِ ٍخَد هی

افشاد هجتال ثِ سٍهبتیسن ٍ . ٍدش ضبهل ایي حَصُ ّبی وبسی هی... وبسدسهبًی ثشای سشقبى، وبسدسهبًی ثشای سٍهبتیسن ٍ. ثبضذ

وبسدسهبًی . ضَد ضًَذ وِ ثبػث دسست وشدى هطىالت خذی ثشای آى ّب هی سشقبى دچبس دسد ّب ٍ هحذٍدیت ّبی حشوتی هی

 .تَاًذ ثبػث ثِ دست آٍسدى هدذد تَاًبیی ّب، وبّص دسد ٍ صیبد ضذى داهٌِ ٍ لذست ػؿالًی ضَد ثشای ایي افشاد هی

 کاىکاسدسهاًی جسوی کَد

ثسیبسی اص وَدوبى ثِ ػلت اتفبلبت پیص اص تَلذ، ٍلت صایوبى ٍ ثؼذ اص تَلذ اهىبى داسد دچبس ثیوبسی ّب ٍ اختالالتی ضًَذ وِ 

  .ضَد ایي دسگیشی ثبػث ثِ ٍخَد آهذى هطىالتی دس سًٍذ سضذی آًْب هی. سیستن ػؿالًی ٍ ػػجی آى ّب سا دسگیش ثىٌذ

وٌذ وِ ایي سًٍذ سضذی ثِ ثشتشیي حبلت هوىي قی ضذُ ٍ وَدوبى ثتَاًٌذ  وبسدسهبًی ثشای وَدوبى دس ثخص خسوی یبسی هی

تَاًذ ضبهل تىٌیه ّب ٍ سٍضْبی صیبد ػلوی ٍ  وبسدسهبًی خسوی وَدوبى هی. هْبست ّبی حشوتی هتٌبست سا ثِ دست ثیبٍسًذ

وبسدسهبًی ثشای فلح هغضی، وبسدسهبًی ثشای . پزیشد الحذیذ دسهبًگش غَست هیهتٌَػی ثبضذ وِ استفبدُ اص ّشوذام ثش قجك ظ

 .ثبضٌذ تؼذای اص پشوبسثشد تشیي خذهبت وبسدسهبًی هی... سٌذسم داٍى، وبسدسهبًی ثشای تبخیش حشوتی ٍ 

 کاسدسهاًی بشای فلج هغضی

ًَع فلح هغضی . گزاسد ثبضذ وِ سیستن حشوتی آى ّب سا ثِ ضذت تحت تبثیش هی فلح هغضی اص ثیوبسی ّبی سایح دس وَدوبى هی

وبسدسهبًگشاى اص . ثبضذ ای ثشای تؼییي هیضاى آسیت ثِ سیستن حشوتی هی ٍ هیضاى آسیت ثِ هغض فبوتَس ّبی تؼییي وٌٌذُ

ثبضذ ٍ دس  ٍلت ثشای دسهبى ایي وَدوبى صیبد هْن هی. تَاًٌذ دسهبى سا ثشای ایي وَدوبى آغبص وٌٌذ سٍصّبی اثتذا پس اص تَلذ هی

وَتبّی ػؿالت، سضذ هْبست ّبی حشوتی، خلَگیشی اص . ضَد غَست تبخیش دس آغبص دسهبى، آسیت ّبی خذی ثِ آى ّب ٍاسد هی

 .ثبضذ خضٍ خذهبت وبسدسهبًی ثشای وَدوبى فلح هغضی هی... تمَیت ػؿالت، سفغ ثذضىلی ّبی ػؿالًی ٍ 

 

 



 کاسدسهاًی بشای تاخیش حشکتی

ایي . ضَد وٌٌذ ٍ هشاحل سضذی آى ّب دچبس تبخیش هی ثسیبسی اص وَدوبى سًٍذ سضذی خَد سا دس سي هتٌبست قی ًوی

وبسدسهبًی ثشای ایي وَدوبى . تَاًٌذ ًطبًِ ای اص ػذم ػولىشد هتٌبست فشد ٍ ػذم سضذ هتٌبست آى ثبضٌذ خیشات سضذی هیتب

 .ثبضذ ثشای ثِ دست آٍسدى هشاحل حشوتی دس سي هتٌبست اغلی تشیي ساُ دسهبى هی

 کاسدسهاًی دس سایش اختالالت حشکتی

ی آى ّب، وبسدسهبًی خسوی وَدوبى خضٍ ساّىبسّبی اغلی  ُ ثشای سفغ ّوِاختالالت حشوتی ثسیبسی دس وَدوبى ٍخَد داسد ن

اص خذهبت دیگش ... ، وبسدسهبًی ثشای سٌذسٍم داى، وبسدسهبًی ثشای هٌٌگَسل SMAٍ وبسدسهبًی ثشای. ثبضذ دسهبًی هی

 .ثبضذ وبسدسهبًی هی

 کاسدسهاًی رٌّی کَدکاى

ٍلی . وٌذ هبى ثب سضذ آى هْبست ّبی حشوتی ٍ رٌّی وَدوبى ّن سضذ هیثِ سضذ وشدُ ٍ ّوض هغض وَدوبى اص ٍلت تَلذ آغبص

ایي . ضًَذ دس ثؼؿی اص هَاسد ثِ دالیلی هبًٌذ ثیوبسی ٍ اختالالت وَدوبى دس وست هْبست ّبی رٌّی دچبس هطىل هی

سٍاًپضضىی  دٌّذ ٍ خبًَادُ وَدن ثب هشاخؼِ ثِ هتخػػیي هغض ٍ اػػبة ٍ هطىالت دس سٌیي وَدوی خَد سا ًطبى هی

  .تَاًٌذ تطخیع ؾشٍسی سا ثِ خبًَادُ اػالم وٌٌذ وَدوبى هی

ثشای دسهبى ایي وَدوبى سٍضْبی داسٍ دسهبًی، وبسدسهبًی رٌّی، سٍاًطٌبسی ٍ گفتبسدسهبًی خضٍ ساّىبس ّبی اغلی دسهبى 

اص خولِ ... ًی ثشای سٌذسم داى ٍ وبسدسهبًی رٌّی ثشای اٍتیسن، وبسدسهبًی رٌّی ثشای ثیطتش فؼبلی، وبسدسهبًی رُ. هیجبضذ

اص ... تىٌیه ّبی سفتبسی، سٍیىشد ّبی پیبطُ، سٍیىشدّبی سفتبسدسهبًی ٍ . ثبضٌذ خذهبت پشوبسثشد وبسدسهبًی رٌّی وَدوبى هی

 .ضَد تىٌیه ّبی گًَبگَى وبسدسهبًی رٌّی ّستٌذ وِ ثشای سضذ رٌّی وَدوبى استفبدُ هی

 کاسدسهاًی بشای اٍتیسن

اٍتیسن ضبهل . ثبضذ ثبضذ وِ ضبخع اغلی آى هطىل دس ثشلشاسی استجبـ هتٌبست ثب دیگشاى هی فی اص اختالالت هیاٍتیسن قی

 .ثبضذ ثبضذ وِ سكح ػولىشد وَدوبى، تؼییي وٌٌذُ سكح ضذت آى ّب هی قیف ّبی خفیف تب ضذیذ هی

اًی حشوتی ٍ وبسدم_وبسدسهبًی حسی، وبسدسهبًی دسوی. ثبضذ وبسدسهبًی رٌّی ثشای اٍتیسن صیبد گستشدُ ٍ گًَبگَى هی

وبسدسهبًی رٌّی ثشای وَدوبى . ثبضٌذ ثبضٌذ وِ ثشای سضذ ایي وَدوبى صیبد هَثش هی ضٌبختی لسوت ّبیی اص وبسدسهبًی هی

وٌٌذ دس ًْبیت یه فشد  ضَد ٍ سؼی هی اٍتیسن دس ساستبی صیبد ضذى هْبست ّبی رٌّی، استجبقی ٍ سفتبسی آى ّب اًدبم هی

 .هستمل ثِ خبهؼِ تحَیل دٌّذ

 ی رٌّی بشای بیص فعالیکاسدسهاى

ایي . ضًَذ ثبضذ وِ وَدوبى هجتال ثِ آى دچبس ًمع تَخِ هی یه ًمع سیستن ػػجی هی ADHD ثیص فؼبلی یب ّوبى

ثؼذا ثػَست ّوضهبى . ضَد ضًَذ ٍ تطخیع ؾشٍسی ثشای آى ّب گزاضتِ هی وَدوبى دس اٍل ثَسیلِ دوتش هتخػع ٍیضیت هی

دسهبًگشاى ثشای ایي وَدوبى اص تىٌیه ّبی سفتبسی . ضَد غالحذیذ دوتش ٍ وبسدهبًگش آغبص هیداسٍ دسهبًی ٍ وبسدسهبًی رٌّی ثب 

 .وٌٌذ صیبد صیبدی دس ٍلت خلسِ دسهبًی استفبدُ هی



 کاسدسهاًی رٌّی بشای سایش هطکالت رٌّی

ثشای اوثش ایي . تِ ثبضٌذتَاًٌذ ثش رّي وَدوبى تبثیشات هٌفی داش ثسیبسی اص ثیوبسی ّب، آسیت ّب ٍ اختالالت دیگش ّن هی

وبسدسهبًی رٌّی ثشای ػمت . اختالالت ٍ ثیوبسی ّب، وبسدسهبًی ساُ دسهبًی هیجبضذ وِ وَدن ثتَاًذ ثِ صًذگی هستمل ثشسذ

... هبًذگی رٌّی، وبسدسهبًی رٌّی ثشای سٌذسم داى، وبسدسهبًی رٌّی ثشای تبخیش سضذی، وبسدسهبًی رٌّی ثشای فلح هغضی ٍ 

 .ثبضذ ویفیت وبسدسهبًی ثشا یبیي اختالالت صیبد هْن ٍ حیبتی هی. ثبضذ تشیي خَهبت وبسدسهبًی هیاص وبسثشدی 

 سهاًی دس هٌضلهضایای کاسد

هضایبی . اص ایي سٍ ثشای وَدوبى ٍ ثضسگسبالى هضایبی هختلفی داسد. اص آًدبیی وِ وبس دسهبًی ثشای ّش سٌی هتٌبست هیجبضذ

وٌٌذ تب ثِ یه دسخِ اص استمالل ثشسٌذ ٍ ثتَاًٌذ سضذ وٌٌذ  وبسدسهبًی ثشای وَدوبى ایي هیجبضذ وِ دسهبًگشّب ثِ آًبى یبسی هی

 .ّب هی تَاًذ دس قَل صًذگی وَدن حفظ ضَد ایي هْبست. سا ثِ دست ثیبٍسًذّبیی  ٍ هْبست

تَاى ثِ  وبسدسهبًی ػالٍُ ثش هَاسدی وِ دس ثبال گفتِ ضذ، ثشای ثضسگسبالى ٍ ّن چٌیي وَدوبى هضایبی ثسیبسی ّن داسد وِ هی

 :هَاسد ریل اضبسُ وشد

 استمبء سكح سالهت خبهؼِ ✔

 صیبد ضذى توشوض ٍ تَخِ ✔

 ثَد دسن هحیفثِ ✔

 ثْجَد حبفظِ ✔

 ثْجَد هْبست ّبی ؾشٍسی ثشای اًدبم فؼبلیتْبی سٍصاًِ ✔

 ثِ حذاوثش سسبًذى تَاًبیی افشاد ✔

 ّب ٍ هطىالت افشاد وبّص ًبتَاًی ✔

 اضی اص آىخلَگیشی اص پیطشفت ثیوبسی ٍ ػَاسؼ ى ✔

 ثْجَد هْبست ّبی ػبقفی ٍ حسی حشوتی ✔

 یبدگیشی هْبست ّبی ؾشٍسی ثشای صًذگی ػبدی ✔

 خلَگیشی اص الگَّبی ًبدسست حشوتی ✔

 صیبد ضذى تَاًبیی ّبی فشدی ✔

 ثْجَد ٍ صیبد ضذى تَاى ػؿالًی ✔

 یبدگیشی ٍاوٌص ّبی تؼبدلی ✔



 صیبد ضذى استمالل دس ػولىشد فشد ✔

  .تَاًذ دس صًذگی افشاد ًقص صیاد صیادی داضتِ باضذ  ضذُ هیّوِ هَاسد گفتِ 

ی فشد سا تؿویي ثىٌذ ٍ اػتوبد  تَاًذ ثِ ًَػی ثْجَد صًذگی آیٌذُ دس غَستی وِ فشد هشیؽ دس سي پبییي ثبضذ وبس دسهبًی هی

ثِ ًفس سا اص افشاد گیشد، دس  تَاًذ اػتوبد داًین وِ داضتي ًبتَاًی ٍ اختالل هی ی هب هی ّوِ. ثِ ًفس اٍ سا صیبد ضذى دّذ

تَاًذ اػتوبد ثِ ًفس اص دست سفتِ سا ثِ اٍ  غَستی وِ ایي اختالالت دسهبى ضَد ٍ فشد ثِ صًذگی ػبدی خَد ثشگشدد هی

تَاًذ هىول خَثی ثشای توشیٌبت وبس دسهبًی  ػالٍُ ثش وبس دسهبًی دس هٌضل، خذهبت گفتبس دسهبًی دس هٌضل ّن هی. ثبصگشداًذ

 .ثبضذ

ّبی سٍصاًِ  دّذ تب فؼبلیت ّبی وبس دسهبًی دس هٌضل ایي هیجبضذ وِ دسهبًگش آهَصضی ثِ فشد هشیؽ هی تشیي هضیت وی اص هْنی

ّبیی وِ  ثب آهَصش. تَاًذ ًمص ثیطتشی سا دس اهَس صًذگی خَد ثبصی ثىٌذ خَد سا ثِ تٌْبیی اًدبم دّذ ٍ اص ایي سٍ فشد هشیؽ هی

ی خَد سا ثب حذالل یبسی گشفتي اص  تَاًٌذ وبسّبی سٍصهشُ ضَد آًبى هی  ی، خسوی ٍ سٍاًی دادُ هیثِ افشاد داسای اختالالت سضذ

آًبى ایي سٍش اص صًذگی سا تب پیص اص وبسدسهبًی ًذاضتٌذ ٍ ثشای اًدبم وبسّبی سٍصهشُ خَد ًیبصهٌذ . اقشافیبى اًدبم ثذٌّذ

 .دیگشاى ثَدًذ

 کاسدسهاًی کَدکاى دس هٌضل

وبى هی تَاًذ ثِ ثچِ ّبیی ثب ًیبصّبی هختلف یبسی ثىٌذ تب هْبست ّبی خسوی، حسی ، ضٌبختی ٍ حشوتی وبسدسهبًی وَد

وبس اغلی وَدن ثبصی ًوَدى ٍ یبدگیشی هیجبضذ ٍ دسهبًگش .خَد سا استمبء دّذ ٍ احسبس هَفمیت ٍ اػتوبد ثٌفس داضتِ ثبضٌذ

وَدوبى .ُ دس هذسسِ ٍ فؼبلیتْبی سٍصاًِ اسصیبثی ٍ صیبد ضذى دّذهیجبیست هْبست ّبی وَدوبى سا ثشای ثبصی ، ػولىشد پسٌذیذ

اًدبم .ًیبص ثِ وبسدسهبًی داضتِ ثبضٌذ... ،آسیت ّبی ثؼذ اص صایوبى،اٍتیسن ٍ  (cp)اهىبى داسد ثِ دالیل صیبدی هثل فلح هغضی

دسهبى وَدن سشػت  وبسدسهبًی وَدوبى دس هٌضل ثؼلت ایي وِ خػَغی ٍ دس فؿبی اهي وَدن اًدبم هیطَد ثِ سیش

 .هیجخطذ

 دس جلسات کاسدسهاًی کَدکاى چِ هَاسدی هْن هیباضذ ؟

 .ثشای وبسدسهبًی وَدوبى تالش ًوبییذ وَدن ثِ همذاس وبفی خَاثیذُ ثبضذ

 .حتوب فبغلِ غزاخَسدى ٍ ضیش خَسدى فشصًذتبى سا ثب وبسدسهبًگش ّوبٌّگ ًوبییذ

 .ٍسبیل تیض ٍ خكشًبن ٍ پشسشٍغذا سا اص دستشس خبسج ًوبییذ

 .دهبی هحیف سا تٌظین ًوبییذ،توشیي ّبی دسهبًی هؼوَال ثبػث ثبال سفتي دهب ٍ ؾشثبى للت وَدن هیطًَذ

 .دًَس هحل اًدبم وبسدسهبًی هتٌبست ثبش

قجك گضاسش اًدوي ثْذاضت حشفِ ای آهشیىب ػالٍُ ثش هْن ثَدى سفغ هطىالت فیضیىی ،دسهبًگشاى دس وبسدسهبًی هیجبیست ثِ 

 .ػَاهل سٍاًطٌبختی ٍ اختوبػی ّن اّویت ثیطتشی ثذٌّذ وِ ّویي هی تَاًذ ثش ػولىشد فیضیىی وَدوبى ّن تبثیش ثگزاسد

 .قبت ّای بْذاضتیی سا بشای دسهاى ّای هختلف اسائِ هیکٌیندس ایي جا هثال ّایی اص دستَسالعول هشا

 سفتبسی/اسصیبثی ّبی ّیدبًی

 هحل وبس/تؼلین پیَستي هدذد ثِ خبهؼِ



 پبن ًوَدى ٍ ؾذ ػفًَی ًوَدى صخن ّب

 تَسؼِ هْبست ّبی ضٌبختی

 اسصیبثی هیضاى پیطشفت

 تىٌیه ّبی دسهبى دستی

 ػؿالًی-آهَصش ّبی هدذد ػػجی

 هٌضل ٍ اختوبع خَد هشالجتی دس

 تؼلین هذیشیت خبًگی

 تىٌیه ّبی یه پبسچگی حسی

 فؼبلیتْبی دسهبًی

 هذیشیت ٍیلچش

 هشخص ضذى اص کاسدسهاًی

خَد، ثِ ًظبست ( دسهبى)ٌّگبهی وِ اص خذهبت وبسدسهبًی هشخع هیطَیذ ایي ثذیي هؼٌبست وِ دیگش ثشای اداهِ پیطشفت 

 .تخػػی یه دسهبًگش ًیبص ًذاسیذ

 .ثب ایٌحبل ایي ؾشٍستبً ثِ ایي هؼٌی ًیست وِ ضوب وبهالً ثْجَد پیذا وشدُ ایذ

وبسدسهبًگشاى دس هَلغ هشخع ًوَدى ضوب اغلت تَغیِ ّبیی ثِ ضوب ٍ هشالجیي ضوب هی وٌٌذ وِ سًٍذ دسهبى خَد سا چگًَِ 

 .اداهِ ثذّیذ

 .ی ثیص سا ثِ خبًَادُ یب هشالجیي ضوب ثذّذهثالً وبسدسهبًگش اهىبى داسد یه ثشًبهِ توشیي خبًگی یب آهَصش ّب

 یک هتخصص کاسدسهاًی هیبایست چِ تحصیالت ٍ آهَصش ّایی سا گزساًذُ باضذ؟

 (OTA) ٌّگبهی وِ دس یه هكت وبسدسهبًی ّستیذ اهىبى داسد ّن ثَسیلِ وبسدسهبًگشاى ٍ ّن ثَسیلِ دستیبساى وبسدسهبًگش

 .تحت دسهبى لشاس ثگیشیذ

هتخػػبى ّش دٍ دسهبى ّبی حشفِ ای سا فشاّن هی سبصًذ ٍلی تفبٍت آًبى دس ایي هیجبضذ وِ وبسدسهبًگش اسصیبثی ثب ایي وِ ایي 

ٍلی دستیبس ( ٍ ّن چٌیي ضوب سا هؼبلدِ هیىٌذ)ّبیی سا اًدبم هی دّذ ٍ یه قشح دسهبى سا ثشای ضوب تٌظین هی وٌذ 

 .هؼبلدِ هی وٌذ وبسدسهبًگش فمف ضوب سا ثش اسبس قشح دسهبى وبسدسهبًگش،

 



 قیوت خذهات کاسدسهاًی دس هٌضل

 .ثبضذ اًدبم خذهبت وبسدسهبًی دس هٌضل ثستِ ثِ ًَع ٍ ضشایف، هی

 کاسدسهاًی دس هٌضل

دس هٌضل ًتبیدی چَى  ّوشاُ ضوا ی خذهبت پشستبسی ی هَسسِ اًدبم ّشگًَِ وبسدسهبًی ثِ ووه ًیشٍّبی دلسَص ٍ ثبتدشثِ

 ّوشاُ ضوا چشاوِ اص اّذاف اغلی. سالهتی، ثبصیبثی تَاى ػؿالتی، استمالل حشوتی ٍ وبّص استشس ثیوبس سا ثِ ّوشاُ داسد

 .ثب هب توبس حبغل ًوبییذ ی هطبٍسُ ٍ دسیبفت خذهبت وبس دسهبًی دس هٌضلثشا. دست یبفتي ثیوبس ثِ سالهتی وبهل است

 : دس صهیٌِ ّایهشکض خذهات پشستاسی دس هٌضل ّوشاُ ضوا آهادُ خذهات سساًی 

خذهبت پشستبسی دس ثیوبسستبى ، خذهبت پضضىی دس هٌضل ، خذهبت پشستبسی اص سبلوٌذ دس   خذهبت پشستبسی دس هٌضل ،

هٌضل ، خذهبت پشستبسی اص ثیوبس دس هٌضل ، خذهبت تضسیمبت دس هٌضل ، خذهبت فیضیَتشاپی دس هٌضل ، خذهبت ًگْذاسی ٍ 

دس هٌضل ، ٍیضیت  icu ّوشاُ دس ثیوبسستبى ، خذهبت پبًسوبى دس هٌضل ، خذهبت پشستبس پشستبسی اص وَدن دس هٌضل ، خذهبت

پضضه دس هٌضل ، خذهبت دسهبًی دس هٌضل ، خذهبت وبسدسهبًی دس هٌضل ، خذهبت سشم دسهبًی دس هٌضل ، خذهبت سادیَلَطی 

 .آهبدُ خذهبت سسبًی ثِ ضوب ػضیضاى هی ثبضذ... دس هٌضل ٍ 

------------------------------------------------ 

 :هطالب هشتبط

  خذهبت پضضىی دس هٌضل هشوض خذهبت پشستبسی ّوشاُ ضوب -خذهبت پشستبسی دس هٌضل ٍ ثیوبسستبى 

  هٌضلتضسیمبت دس 

 سادیَلَطی دس هٌضل

  دس هٌضل ICU ٍ CCU خذهبت پشستبسی

 پشستبسی اص ثیوبس دس هٌضل

 فیضیَتشاپی دس هٌضل

 پبًسوبى دس هٌضل
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