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توانندپسازآسیب دیدگینخاعبرایانسانچالشبرانگیزباشند.روشهایخاصی


هایروزانهمانندپوشیدنلباسمی

فعالیت
وجودداردکهمیتوانندبهشماکمککنندتاکارهایبیشتریراخودتانانجامدهید.پوشیدنبرخیازلباسهاآساناستاما

ترهستند.استفادهازابزارهایخاصیاتغییردادنلباسهامیتواندبهاینکارکمککند.همچنیناستفاده


برخیلباسهامشکل
تواندلباسپوشیدنرابرایشمابسیارسادهترکنند.


هایبدنیدرستمی

هاووضعیت

ازشیوه

استفادهازلب اسهایمناسب
تراست.اگربدنشماورمداردیاازآتلتقویتیاستفادهمیکنید


پوشیدنلباسهاییکهکمیگشادباشندساده
لباسهایگشاد :
ایننکتهاهمیتبیشتریپیدامیکند.
هاوزیپهابرایتاندشوارخواهدبود.


ضعیفباشنداستفادهازدکمه
هاوزیپها:اگردستهایشما


دکمه
هامیتوانند کارها را سادهتر کنند .گزینه دیگر این است که

قالب دکمهو قالبهای انگشتی برای زیپ
پیراهنهاوشلوارهارااصالحکنیدوبجایدکمهوزیپدرآنهاازبستهایچسبندهاستفادهکنید.

استفادهازیکقالبدستهبلندلباسیارختآویزمیتواندبهشمادرپوشیدن

پایینتنه:
لباس پایین تنه کمک کند .در برخی موارد خاص ،در نظر بگیرید که میتوانید از
شلوارهای مخصوص استفاده کنید که قسمتهای آنها به سادگی از هم جدا میشوند
( ،)tear-awaypantsزیرا پوشیدن آنها نیز سادهتر است .همچنین پوشیدن دامن
سادهترازپوشیدنشلواراست.

باال تنه :سعی کنید از لباسهای کمی گشادتر برای باال تنه خود استفاده کنید .از
پیراهنهاییقهتنگاجتنابکنیدزیرابیرونآوردنآنهادشواراست.سینهبندهاییکه

ترمیتوانیدبپوشید.


قفلیجلو)راراحت
قالبآنهادرجلوقراردارد(قزن-
آسیبدیدگینخاع،ورمکردنپاهایکمسئلهرایجاست.شمابهکفشهای
پاها:پساز 
بزرگترینیازداریدکهپاهایورمکردهدرآنهاجابگیرد.یکپاشنهکشدستهبلند
میتواندبهشمادرپوشیدنکفشکمککند.همچنینبرایپوشیدنجورابنیزابزار

کمکیخاصیوجوددارد.

توصیه هایمفیدبرای  لباسپوشیدن
هنگامپوشیدنلباسها،سادهتراستکهکارراباقسمتضعیفتربدنآغازکنید.همچنین

اگروضعیتبدنیمناسبرابهخودبگیریدلباسپوشیدنسادهترخواهدبود.استفادهاز

هامیتواندبهشماکمککندتاوضعیتبدنیمناسبرابگیرید.


بالشها،پتوها،وحوله
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توانیدسادهتربدنخودرادرتختخواببچرخانیدوپاهای


هایتختخوابمی

چنینباوصلکردنطنابهایکوچکبهلبه
هم
خودراباالبیاورید.
ازیکآینهبادستهبلندبرایبررسیپوستخودهنگاملباسپوشیدناستفادهکنید.نقاطقرمزبررویپوستمیتوانندنشانهزخم
بستر در اثر فشار باشد .برای اطالعات بیشتر در این باره جزوه “ جلوگیری از زخم بستر” در Spinal Cord
Essentialsدربارهجلوگیریاززخمبسترراببینید.

پوشیدنلباسپایینتنهدرتختخواب
هنگامی که در بستر خود لباس میپوشید ،نخست در وضعیت نشسته قرار بگیرید.
اینکارراباالآوردنزیرسرتختخوابیاباتکیهدادنبهسرتختیانجامدهید.همچنین

میتوانید از چند بالش برای رسیدن به این وضعیت بدنی استفاده کنید .همیشه پاهای

خودرایکییکیبهدرونپاچهشلوارواردکنید.
 .1باخمکردنیکپاوقراردادنآنبررویپایدیگرآغازکنید.
ریکازپاچههاراجمعکنیدیالولهکنیدوبصورتیکحلقهدرآورید.

 .2ه
پای خود را به درون پاچه شلوار بلغزانید .هنگامی که در همان وضعیت
هستیدجورابیاکفشراهمبپوشید.
پاچهراکمیباالتربکشید.

.3
 .4همینکاررابرایپایدیگرانجامدهید.
 .5بدنرابهیکطرفبچرخانیدوهرطرفشلوارراباالبکشید.

پوشیدنلباسپایینتنهبررویصندلیچرخدار
 درهنگامپوشیدنلباسبررویصندلیچرخدار،نخستترمزصندلیرافعالکنید.
مطمئنشویدچرخهایجلوییصندلیبصورتمستقیمبهجلوقراردارند.
ترشدنپوشیدنلباس،پاچههایشلواررالولهکردهیاجمعکنیدو


برایساده
.1
بصورتحلقهدرآورید.
برایپوشیدنشلوار،نیازداریدکهپاهایخودراکمیباالبیاورید.میتوانید

.2
این کار را با رویهم قرار دادن زانوها یا قوزکهای پای خود انجام دهید.
همچنین میتوانید پای خود را روبروی خود بر روی یک صندلی نرم یا
چهارپایهقراردهید.
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هارابپوشید.هنگامیکهیکیازپاهاراباالآوردهایدجورابوکفشآن


درهنگامپوشیدنشلوار،یکییکیپاچه
.3
رانیزبپوشید.
 .4هنگامیکهپایشمادردرونپاچهقرارگرفت،پاچهراتازانویخودباالبکشید.
 .5برایباالکشیدنکاملشلوار،بهیکطرفبچرخید.پسازآنکهشلوارراازیکسمتباالکشیدید،بهطرف
دیگربچرخیدوشلوارراکامالبهتنکنید.

پوشیدنلباسباالتنه
یکییکیآستینهایپیراهنرابهتنکنید.میتواندپوشیدنراازدستهایاسرخودآغازکنید.اگردستهایشماضعیفهستند

راهنماییهایزیررااتحانکنید:



آستینهاراجمعکردهیالولهکنیدوبصورتحلقهدرآورید.



ازانگشتشستبصورتقالباستفادهکنیدتاپیراهنرادرجهتیکهمیخواهیدنگهدارید.




ازدندانهابراینگهداشتنپیراهنکمکبگیرند.




بااستفادهازیکدستخودتعادلبدنتانراافزایشدهید.

تعدادمواردیکهالزماستزیرسرتختخوابخودراباالوپایینببریدراکاهشدهید.اینکارباعتسرعتبیشتردرلباس
پوشیدنمیشودوتحریکاتپوستیراکاهشمیدهد.
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