
 

 

 ممنوعیت ها و احتیاطات در ماساژ

ماساژ عالوه بر تاثیرات مثبتی که برای بافتهای نرم و سیستم های بدن دارد، در صورت اشتباه در انجام مهارت یا تکنیک، خطر آفرین 

شده یا حتی همچنین ماساژ برای برخی از بیماری ها نیز مناسب نیست که در صورت انجام ماساژ، عالئم بیماری شدید تر . است

 .در ادامه با ممنوعیات ماساژ و موارد احتیاط ماساژ آشنا خواهید شد. آسیب رسان است

 ممنوعیات ماساژ

 در عضالت و تاندونها  و کبودی ، کوفتگی، پارگیکشیدگی -1

  کشیدگی تاندون یا عضله

 :عالئم کشیدگی

 شروع ناگهانی درد در عضله یا تاندون -

 درد  -

 محدود شدن دامنه حرکتی در مفصل -

 کبودی یا تغییر رنگ پوست به سمت قرمز یا قرمز تیره -

 تورم -

 گره خوردگی در عضلهیک احساس  -

 سفتی و سختی در حرکت دادن بدن -

 ضعف عضله -



 

 

 

 کشیگی شدید در عضالت همسترینگ به تغییر رنگ در این ناحیه دقت کنید-شکل 

  پارگی تاندون یا عضله

 :ئمعال

 درد ناگهانی و شدید  -

 گاهی اوقات صدای ناگهانی پارگی قابل شنیدن است -

 گرفتگی عضله در پارگی های جزئی -

 کبودی  -

 تغییر رنگ پوست به قرمز یا قرمز تیره -

 درد  -

 ضعف در حرکت -



 

 

 کاهش دامنه حرکت یا توقف حرکت در یک جهت در پارگی کامل -

 به دلیل جمع شدگی برجسته شدن یه قسمت از عضله -

 

 جمع شدن عضله دوسربازویی در اثر پارگی کامل a -شکل 

 

 پارگی جزئی در عضله دوقلو -شکل 

 کبودی یا کوفتگی عضالنی



 

 

 :عالئم 

 درد -

 تغییر رنگ پوست -

 تورم -

 افزایش درد روزهای پس از جراحت  -

 گره و اسپاسم در محل آسیب دیدگی -

 محدود شدن حرکت -

 

 به بافت نرمتغییر رنگ در کبودی ناشی از ضربه  -شکل 



 

 

 عضله، تاندون، رباط، کپسول مفصلی و یا التهاب داخلی و تمامی بیماری های ایجاد کننده التهاب التهاب -2

فرآیندی است که طی آن گلبول های سفید خون بدن و موادی که ایجاد می کنند از شما در برابر عفونت مهاجمان خارجی  التهاب

 -سیستم ایمنی بدن  -ها، مانند آرتروز، سیستم دفاعی بدن اما در برخی از بیماری. کنندمانند باکتری ها و ویروس ها محافظت می

 . یچ مهاجمی وجود نداردشود در حالی که هباعث التهاب می

 :عالئم التهاب 

 خستگی بعد از راه رفتن یا ایستادن -

 عدم تعادل لغزش یا افتادن -

 مشکل در بلع یا تنفس -

 ضعف -

 تورم خفیف -

 در برخی موارد با تغییر رنگ پوست -

 لتهابات داخلیحالت تهوع در ا -

 سرگیجه  -

 :توانند التهاب را ایجاد کنندشرایط یا بیماری هایی که می

 سرطان -

 بیماری قلبی -

 دیابت -

 آسم -



 

 

 آرتروز -

 روماتیسم مفصلی -

 پسوریازیس -

 نقرس -

 

 .التهاب در تاندون آشیل که همراه با مقداری تورم و تغییر رنگ پوست است -شکل 

 داخل مفصلی، رو و زیر پوستی، و اندام های داخلی  خونریزی -3

 :خونریزی خارجی و زیر پوست کامال قابل رویت است اما عالئم خونریزی داخلی عبارتند از

 لسرگیجه و عدم تعاد -

 ضعف شدید -

 غش کردن -

 فشار خون پایین -



 

 

 مشکالت حاد بینایی مانند تاری دید -

 بی حسی -

 ضعف در یک طرف بدن -

 سردرد شدید -

 درد شدید شکم -

 تنگی نفس -

 درد قفسه سینه -

 حالت تهوع -

 استفراغ -

 اسهال تیره و یا خونی -

 خونریزی بینی -

 :به عالوه عالئم در زیر پوست یا مفاصل

 تغییر رنگ پوست -

 درد مبهم -

 کاهش دامنه حرکتی مفصل -



 

 

 

 خونریزی از زخم بازشکل 

 



 

 

 خونریزی زیر پوستشکل 

 .کنندهایی که ایجاد عفونت میها و تمامی بیماری عفونت-4

عبارت است از حمله عوامل ایجاد کننده بیماری به بافتهای بدن موجود زنده، تکثیر آنها و واکنش بافتهای میزبان به عوامل  عفونت

 .یک بیماری عفونی، به عنوان بیماری قابل انتقال یا بیماری واگیردار نیز شناخته می شود. عفونی و سموم تولیدی آنها

عالئم عفونت به نوع . ها با یک پاسخ دفاعی ذاتی واکنش نشان می دهند، که اغلب باعث ایجاد التهاب استمیزبانان در برابر عفونت 

 . گذاردبرخی از عالئم عفونت به طور کلی بر کل بدن تأثیر می. بیماری بستگی دارد

 :عالئم عفونت

 خستگی  -

 کاهش اشتها  -

 کاهش وزن  -

 تب  -

 تعریق شبانه  -

  لرز -

 درد  -

 بثورات پوستی  -

 سرفه  -

 آبریزش بینی  -



 

 

 

 عفونت قارچی-شکل 

 استخوانی مانند شکستگی، پوکی شدید و درد در استخوان مشکالت -5

اما درد های استخوانی مشکوک را به پزشک ارجاع . شکستگی استخوان را بعد از بهبود کامل می توان با نظر پزشک ماساژ داد

، (Topotement)اما ماساژ های کوبشی. کنددر پوکی استخوان انجام ماساژ های مالیم مشکلی ایجاد نمیهمچنین . دهید

 .مخصوصا روی قفسه سینه منع انجام دارند( Shaking)و تکانی( Vibration)لرزشی

 سوختگی های پوستی -6

 .ماساژ بعد از ترمیم با نظر متخصص پوست انجام می شود

 (هموفیلی (خون انعقاد مشکالت -7

 :عالئم بیماری هموفیلی 

 بزرگ یا عمیقکبودی های  -

 خونریزی غیرمعمول پس از واکسیناسیون -



 

 

 درد  -

 تورم  -

 گرفتگی در مفاصل -

 خون در ادرار یا مدفوع  -

 خونریزی بینی بدون علت مشخص -

 در نوزادان، تحریک پذیری غیرقابل توضیح -

 .به اضافه تمامی عالئم خونریزی داخلی که در صفحات قبل توضیح داده شد -

 لبی عروقی مانند ضعف دریچه ها یا عضالت حفره ها، آریتمی و اختالالت فشار خونق مشکالت -6

معموال افراد با احساس درد در قلب یا . شوندبیماری های قلبی باعث مشکالت در گردش خون، لنف و درد و تورم در قلب و اندامها می

 .دهدپشت قلب به پزشک مراجعه و پزشک تشخیص کامل را می

 :ت قلبیعالئم مشکال

 درد و سنگینی قفسه سینه  -

 حالت تهوع -

 سوء هاضمه -

 سوزش یا درد معده  -

 انتشار درد به سمت بازو -

 سر گیجه و عدم تعادل  -

 خستگی زودرس  -



 

 

 تعریق شدید -

 سرفه  -

 تورم پا و پا فیلی -

 ضربان نامنظم قلب -

 

 .مشکالت سیستم گردش خون یا لنف استتورم اندام تحتانی که ناشی از شکل 

 مشکالت دیوارچه های عروق مانند تشکیل لخته خون یا واریس -8

 :عالئم ترومبوفلبیت

 (ندرت به)درد در اندام و بخش مبتال به لخته 

 هاب در اندام مبتالقرمزی و نبض دار بودن و عالیم الت

 در اندام مبتال( ادم)آماس یا تورم 



 

 

 .در موارد شدید ممکن است با درد همراه باشد. بینیدعالئم بیماری واریس ظاهری است که در شکل می، واریس

 

 ترومبوفلبیت و اختالف عالئم آن در دو پاشکل 

 

 .آیدواریس در اثر تخریب دریچه های النه کبوتری به وجود میشکل 



 

 

 ...مشکالت ریوی مانند سل، آمبولی، آمفیزم و -9

 .بار است بیماری عفونی شایع، و در بسیاری از موارد مرگسل

 : عالئم سل

 تب -

 لرز -

 تعریق شبانه -

 از دست دادن اشتها -

 کاهش وزن -

 خستگی مفرط -

 شود ها گفته می های ریوی و یا بافت شش به وجود لخته خون یا گاهی چربی در یکی از سرخرگ  آمبولی ریه

 :عالئم آمبولی ریه

 و تنگی نفسها  تندنفسی و کوتاه شدن نفس -

 شنیدن صدای تنفس -

 شنیدن صدای قلب -

 (تپش در دقیقه ۰۱۱بیشتر )تندی ضربان قلب  -

 تب  -

 تعریق شدید  -

 (غش کردن یا حالت غش پیدا کردن)سنکوپ  -



 

 

 (که در همین بخش به آن اشاره کردیم)های بالینی ترومبوفلبیت  همراه بودن عالیم و نشانه -

 تورم و درد اندام زیرین -

 (ها یا صورت به علت کمبود اکسیژن خون آبی یا کبود شدن انتهای انگشتان، لب)سیانوز  -

 درد قفسه سینه -

 سرفه گاهی همراه با خلط خونی -

 بروز ادم حاد ریه -

های هوایی ریه  به معنی نابودی پارانشیم ریوی است که منجر به از بین رفتن ویژگی ارتجاعی ریه و از بین رفتن دیوارٔه کیسه آمفیزم

 . شود می

 .عالئم این بیماری در حالت شدید عبارت است از درد در ریه، تنگی نفس و خستگی مفرط

 تمامی بیماری های پوستی که قابل رویت است مانند قارچ -11

ست و هر وقت روی پوست ماساژ گیرنده مشکالتی را دیدید، او را به متخصص پوست ارجاع عالئم این بیماری به راحتی قابل رویت ا

 . دهید

 

 



 

 

 

 

 مشکالت و قارچ های پوستیشکل 

 سرطان و تومورها -11

  سرطان

و چون سلولهای سرطانی با جذب مواد غذایی . عالئم این بیماری به دلیل به وجود آمدن التهاب و عفونت مشابه عالئم آن دو است

 .شودکنند، عالئم الغری، ضعف و کاهش وزن به عالئم دیگر اضافه میرشد می

 بیماری های خاص و نادر دیگر -12

کنند و یا در صورت مراجعه از ضرر نداشتن ماساژ برای خود اطالع دارای بیماری های خاص و نادر برای ماساژ مراجعه نمیمعموال افراد 

 . اما به هر حال برای ماساژ این بیماران باید با پزشک متخصص آنها مشورت کرد. دارند

  ....زش مهره، تنگی کانال نخائی و مشکالت دیسک بین مهره ای و ستون فقرات مانند بیرون زدگی دیسک، لغ -13

 .یا بیرون زدگی دیسک ای مهره فتق دیسک بین

 :عالئم فتق دیسک



 

 

 درد در مرکز ستون فقرات -

 سوزش در مرکز ستون فقرات -

 انتشار درد از گردن به پشت کتف، دستها وصورت در مشکالت دیسک گردنی و انتشار درد به باسن و پاها در مشکالت دیسک کمری -

-ویژه انگشتان دستها و صورت در مشکالت دیسک گردنی و سر شدن و بی حسی در پشت کتف، کل دست بهسر شدن و بی -

 حسی در باسن و انگشتان پاها در مشکالت دیسک کمری

 خواب رفتگی دستها و پاها -

 افزایش درد با سرفه و عطسه -

 افزایش درد به هنگام راه رفتن -

  لغرش مهره

 :عالئم لغزش مهره

 در مرکز ستون فقراتدرد  -

 سوزش در مرکز ستون فقرات -

 احساس ضعف و سنگینی در کمر -

حسی و درد در پشت کتف، کل دست به ویژه انگشتان دستها و صورت، باسن، کل پا و انگشتان پاها در مشکالت سر شدن و بی -

 شدید 

 ستبرآمدگی یا فرو رفتگی در ستون مهره ها در موارد شدید که قابل رویت ا -

 افزایش درد با سرفه و عطسه -

 افزایش درد به هنگام راه رفتن -



 

 

  تنگی کانال نخاعی

 :عالئم تنگی مجرای نخاعی کمری

 افزایش درد به هنگام راه رفتن -

 درد ناحیه کمر و اندام تحتانی -

 درد ساق پاها  -

 کردن تنه افزایش می یابد معموالً شدت درد به هنگام صاف -

-حسی در پشت کتف، کل دست به ویژه انگشتان دستها و صورت در مشکالت دیسک گردنی و سر شدن و بیسر شدن و بی -

 حسی در باسن و انگشتان پاها در مشکالت دیسک کمری

 خواب رفتگی دستها و پاها -

 افزایش درد با سرفه و عطسه -

 

 فتق دیسک که در شکل سمت راست مشخص است a 11-1شکل 



 

 

 

توجه کنید که سر خوردگی مهره باعث ایجاد یک فرو رفتگی که مهره . در موارد شدید لغزش مهره، ما قادر به دیدن آن هستیمشکل 

 .باشد، شده استباالیی است و یک برآمدی که مهره پایینی می

 

 درجه آن 1لغزش مهره و شکل 

 



 

 

 

 .تنگی کانال که در شکل سمت راست مشخص استشکل 

 جراحی های زیر سه ماه  -14

 .شودبعد از سه ماه نیز بنا بر احتیاط با نظر پزشک انجام می

 بعد از حالت استراحت کامل -15

هیچ کاری به غیر از  حالت استراحت کامل حالتی است که شخص بنا بر بیماری خود مانند جراحی و با نظر پزشک مجاز به انجام

 .این شرایط ممکن است باعث ایجاد لخته خون شود و یا ضعف عضالت و التهاب را ایجاد کند. استراحت نیست

 دوران بارداری -16

 در هر. اگر با نظر پزشک متخصص، مجاز به انجام ماساژ بودیم، مادر باردار باید به پهلو خوابیده و ماساژ طبق پروتکل پزشک انجام شود

 .صورت ماساژ روی شکم ممنوع است

 


