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به ازدست رفتن قدرت عضالنی در اندام :پاراپلژي
 هاي تحتانی گفته میشود

این آسیب در اثر صدمه به نخاع در ناحیه سینه و 
کمر و یا خاجی ایجاد می گردد و یا می تواند بر 

ییا خمیدگی ستون فقرات ااثر بیماري هایی مثل اسپ
.یا عیب مادرزادي و یا تومور ایجاد گردد  

التر باشد عملکرد حسی و عضالنی هرچه صدمه با
نسبت به کسی که گرفتار آسیب خارجی شده بیشتر 

تصادفات رانندگی و سوانح . از دست می رود
.ورزشی بیشترین موارد پاراپلژي را ایجاد می کنند   

:اقدامات پرستاري و روش هاي مراقبتی در منزل   

انجام فعالیت : (دستیابی به تحرك جسمی -1
زود شروع کردن :)تحمل وزن هایی همراه یا

.فعالیت بدنی براي جلوگیري از صدمه به مددجو  

  انجام ورزش عضالت براي پیشگیري از
.کوچک شدن عضالت  

  ایستاده نگه داشتن بیمار براي کاهش
.پیدایش تغییرات استخوان هاي بلند  

  تقویت قسمت (اجراي برنامه ورزشی
  ).هاي سالم بدن براي استفاده از بریس

 اقبت و درمان هیپوتانسیون وضعیتیمر -2
استفاده :)افت فشارخون دروضعیت ایستاده(

از میز کج جهت کمک به بیمار در غلبه بر 
.ناپایداري وازوموتور  

  بکار بردن جوارب هاي االستیک جهت
تسهیل بازگشت خون سیاهرگی به قلب و 
بستن نواري پهن به شکم براي جلوگیري 

استفاده .یاز تجمع خون در احشاء شکم
از صندلی چرخدار با پشت بلند و تاشو 

.براي قرار دادن اندام هاي تحتانی  

  آویزان کردن پاهاي بیمار براي
جلوگیري از کاهش فشارخون در مدت 
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 صندلی

:سالمت پوست - 3 



 

  بر عهده گرفتن مراقبت از پوست توسط
قسمت از بی حرکت نگه نداشتن هر .بیمار

.ساعت 2بدن بیش از   

  توجه کردن به پوست به خصوص در
برجستگی هاي استخوانی در هنگام 

خوابیدن یا نشستن براي جلوگیري از 
 2تغییر وضعیت بدن هر .زخم فشاري

ساعت یکبار و مشاهده قسمت هاي 
هنگام چرخاندن بیمار . مربوطه پوست

باید مراقب بود تا کشش در کمترین حد 
بررسی مددجو از نظر .ممکن باشد

تغذیه مناسب . خوردگی رطوبت و چین
عامل دیگري است که به حفظ سالمت 

.پوست کمک می کند   

 
کیسه ادرار در سطحی پایین تر :کنترل مثانه- 4

جلوگیري از باقی ماندن ادرار در مثانه .قرار گیرد
رعایت .لیتر مایعات 5/2با نوشیدن تقریباً روزي 

تقریباً عفونت هاي مثانه و کلیه بهداشت شخصی که 
خشک .در همه موارد از پایین به باال ایجاد می شود

ناحیه  یز کردن ناحیه پرینه و معاینه پوست اینو تم
تعویض حداقل روزي .بعد از هر بار اجابت مزاج 

برداشتن .یکبار لباس زیر و کتانی بودن جنس آن
.غالف کاندوم در شب در صورت استفاده از آن  

 فاده از لباس زیر ضد آب یا پد در است
 افراد مؤنث 

  تحریک عمل اجابت مزاج در صورت
وجود ضایعه نخاعی باالي سگمان هاي 

 خاجی 

 ر روز در ساعت معین و بعد مالش مقعد ه
آموزش عالیم گیر کردن مدفوع از غذا ،

یبوست، اجابت مزاج مکرر و مدفوع (
یم آموزش مصرف رژ.به مددجو) شل

مصرف ایعات و فیبر کافی ،غذایی حاوي م
 مقادیر کافی مایع در روز ضروري 

:تقویت مکانیسم هاي تقابلی-  5 

  راهنمایی امیدوار کردن مددجو به آینده
مددجو به سمت حس اعتماد به توانایی 

در دستیابی به استقالل نسبی و موفقیت 
تطبیق صحیح با .در مراقبت از خود

نه گرایا معلولیت به پیدایش اهداف واقع
گیري از  در آینده، بهترین وسیله در بهره

. توانایی هایی که دچار مشکل می باشد
خانواده را باید آماده نوسانات و 

تغییراتی که در حاالت روحی بیمار داشته 
.است، نمود  

:یافتن هویت جنسی - 6 

قرار دادن عضالت شکم و پشت در وضع قائم براي 
دن عضالت بلند کر.حفظ تعادل در هنگام راه رفتن

بیمار در حالت خوابیده به شکم یا فشار از بستر یا 
ایجاد نوعی تعدیل در فعالیت .در حالت نشسته

راهنمایی مشاوره .مددجو براي مقابله با اضطراب
تکنیک هاي خاص و .اي براي ابراز هویت جنسی

دارا .وضعیت هاي بدنی در هنگام فعالیت جنسی
ي مختلف وش هابودن نگرش مثبت در رابطه با ر

شرکت در گروه هاي کوچک ابراز احساسات جنسی 
براي در میان گذاشتن احساس و دریافت اطالعات 

.و بحث در مورد نگرانی جنسی  

. 


