
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

229 

 پارکينسون به مبتال بيماران زندگی کيفيت در کاردرمانی مداخالت نقش بررسی

 1نوبريان فرانک

 دوپامين ي نندهك ترشح هاي سلول رفتن ازبين براثر كه است پيشرونده و كننده ناتوان عصبي دژنراتيو بيماري يک پاركينسون :هدف و مقدمه
 استراحت درحال ترمور به ميتوان بيماري اين عاليم از ميشود مشاهده نيز جوانان در ولي بوده سالمندان در بيشتر بيماري اين شيوع. ميدهد رخ

 ناختيش مشکالت ميتواند شديد مراحل در بيماري اين همچنين كرد اشاره چشم خيرگي وحالت تعادل ،نداشتن عضالني حركت،سفتي ،كندي
 بيماران مستقل عملکرد و بهبود روند در كاردرماني مداخالت نقش بررسي مطالعه ازاين هدف .باشد داشته دنبال به را عقلي زوال ويا ،افسردگي
 .ميباشد زندگي ي مره روز هاي فعاليت انجام در پاركينسون

 موتور زندگي،كاردرماني،در مره روز هاي پاركينسون،فعاليت چون هايي واژه كليد براساس مروري صورت به مقاله اين :مواد و روش ها

 شد انجامpedreticوcara نظير كاردرمني ومنابعotseekerوpubmed جستجوگرهاي
 نتيجه ودر يشودم زندگي ي روزمره هاي فعاليت در بيماران اين استقالل عدم به منجر پاركينسون ازبيماري ناشي عاليم انجاييکه از:نتيجه گيري

 و كششي ايه ورزش انجام نظير كاردرماني مداخالت كه رسيد نتيجه اين به ميتوان رو ازاين ميگردد بيماران اين زندگيه كيفيت كاهش منجربه
 فتيس از پيشگيري جهت در ماساژمکرر و گرم حمام از ،استفاده قامت راستاي بهبود و مفاصل بدشکلي از جلوگيري ذرجهت پذيري انعطاف

 دست دعملکر افزايش و لرزش اثرات كاهش جهت تطابقي هاي تکنيک تعادل،اموزش حفظ براي ايمن هاي تکنيک از استفاده و عضالني،ارتقا
 محدوديت کهانجايي واز شود جلوگيري ديدگي اسيب و افتادن از كه شود طراحي اي گونه به بايد منزل محيط همچنين.باشد مفيد بسيار ميتواند

 و انيكادرم مداخالت دهد قرار تاثير تحت را بيمار زندگيه كيفيت و استقالل و بيمارشود شدن عاجز موجب است ممکن بيماري تدريجي هاي
 داشته زندگي رهم روز هاي درفعاليت بيماران اين مستقل عملکرد و زندگي كيفيت بهبود روند در سزايي به نقش ميتواند خانواده از گرفتن كمک
 .باشد
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