
 

 ماهیت فیزیوتراپی
 Movement and)باشد تا حداکثر حرکت و توانایی عملفیزیوتراپی، فراهم کننده خدمات برای مردم و جمعیتها می

functional ability)  را در طول دوران زندگی حفظ نماید ویا توسعه داده و به حال اول بر گرداند. فیزیوتراپی شامل ارایه

ند. گیرعملکرد فرد میباشد که توسط فرآیند پیری یا صدمات و بیماریها، مورد تهدید قرار میخدماتی است به حرکت و 

 .شودکامل و کارامد در قلب چیزی قرار دارد که از آن به عنوان سالمتی نام برده می (Movement)حرکت

  

(Prevention)فیزیوتراپی به شناسایی و افزایش پتانسیلهای حرکتی برای بهبود، پیشگیری پردازد. ، درمان و نوتوانی، می

 کنند، برباشد که از بیمار مراقبت میفیزیوتراپی شامل اثرات متقابل فیزیوتراپیست، بیمار وخانواده آنها و یا سایر افرادی می

ده از دانش و باشد، تا بتوانند پتانسیلهای حرکتی بیمار را ارزیابی کرده و در ایجاد اهداف مورد نظر همه با استفایکدیگر می

 .مهارتهای ممتاز فیزیوتراپیست به توافق برسند

 

دیدگاه منحصر به فرد فیزیوتراپیست از بدن و نیازها و پتانسیلهای حرکتی آن برای رسیدن به تشخیص و استراتژی درمانی 

توجه به هدف فیزیوتراپی  شود. این شرایط باباشد که در آن خدمات ارایه مینقش اساسی دارد و تثبیت کننده هر موقعیتی می

 .در بهبود سالمت، پیشگیری، درمانی و بازتوانی، متغیر است

  

 ماهیت فرایندهای فیزیوتراپی
گیرد وشامل : بررسی، فیزیوتراپی، خدمتی است که تنها توسط و یا با هدایت و نظارت یک فیزیوتراپیست صورت می

باشدتشخیص، برنامه ریزی درمانی، مداخله و ارزیابی می . 

  

http://www.beytoote.com/health/malady-remedy/physiotherapy1-illness.html


های بالقوه یا بالفعل، محدودیتهای انفرادی و گروهی نقص (Examination) شامل معاینه :(Assessment) بررسی

عملکردی، ناتواناییها، یا سایر مشکالتی که توسط گرفتن تاریخچه، غربالگری و همچنین با استفاده از آزمایشات خاص و 

 .توان به آن پی بردیق انالیز آنها در چهارچوب یک فرایند منطقی بالینی میاندازه گیری و ارزیابی نتایج معاینات از طر

  

شد. باآید و بیانگر نتیجه حاصل از فرایند منطقی بالینی میاز معاینات و ارزیابی آنها بدست می :(Diagnosis) تشخیص

یها/ ا، محدودیتهای حرکتی، توانائهای مختلفی از آسیبهتشخیص ممکن است به صورت نقص حرکتی بیان شود یا شامل دسته

 .ناتوانیها یا سندرمها باشد

  

شود که ای برای مداخله ختم میشود و معموال به ایجاد برنامهبا تعیین نیاز به مداخله آغاز می :(Planning) برنامه ریزی

 .باشدکند، قابل بحث میمیشامل اهداف نهایی قابل اندازه گیری که با بیمارخانواده یا فردی که از وی مراقبت 

  

شوند و برای رسیدن به اهداف توافق شده تغییر میابند و میتواند شامل :درمان با دست، انجام می :(Intervention) مداخالت

درمانی، آموزش عملکرد، فراهم کردن وسایل کمکی و -بهبود حرکتی، استفاده از وسایل فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی

از آنها، راهنمایی و ارایه مشورت به بیمار، مستند سازی، هماهنگی و ارتباطات باشد. مداخالت همچنین ممکن  نحوه استفاده

است با هدف پیشگیری از آسیبها، محدودیتهای حرکتی، ناتوانیها یا صدمات صورت گیرند که در این صورت شامل بهبود و 

 .باشدمعیتها میحفظ سالمتی، کیفیت زندگی و توانایی در تمام سنین و ج

  

 .باشدمستلزم انجام مجدد معاینات با هدف ارزیابی نتایج حاصل می :(Evaluation)ارزیابی

سابقه تکنیک هاي درماني فیزیوتراپي به بقراط میرسد.درمان با اشعه خورشید،آب گرم،ورزش،ماساژ و بسیاري از تکنیک  

اسالمي بسیاري بر آن افزودند.متاسفانه با افزایش جمعیت انساني و  هاي دیگر به پیش از میالد میرسد.دانشمندان ایراني و

 .عدم توجه به اطباء بخصوص در ایران و کشور هاي اسالمي کارکرد اینگونه تکنیک ها کاهش یافت

  

با روشهاي خاص خود)دارو و تیغ(و برخورد آکادمیک توانستند روش ضد عفوني را (Physicians)نوعي از طبیب ها

کشف و ترویج نمایند.عامل بیماریزا دوباره کشف و زیر میکروسکوپ تایید شد.بزرگ ترین توفیق این گروه با کشف دوباره 

 .میالدي بود04?1داروهاي آنتي بیوتیک و ضدالتهابي در سالهاي 

  

آن  زیولوژیکاین گروه پزشک با رویکردي دوباره روش هاي درماني قدیمي را نیز احیا کرد.ازجمله روشهایي که تاثیر فی

 .آشکار بود. تمرین درماني،گرما درماني ودیگر متد ها که به آن تکنیک هاي جدیدي مانند الکتروتراپي افزوده شد

 .و سپس به فیزیوتراپي معروف گشت (Physiologic Therapeutic)این روش درماني به عنوان درمان فیزیولوژیک

  



ایجاد بیمارستانهاي بزرگ ،صنعتي شدن و جنگ هاي بزرگ حضور همه مکانیسم آموزشي دراین رابطه دچار تغییر شد. 

جانبه در همه بیماریها ،تاکید بر سیستم حرکتي براي کار و شغل و جنگ فیزیوتراپي را تغییر داد تا این پزشک جدید با نام 

 .فیزیوتراپیست به عرصه برسد

 در فیزیوتراپی چه اقداماتی برای بیمار انجام میشود 

 

را کاهش داد، حرکات مفاصل را  مفصلفیزیوتراپی نوعی بازپروری فیزیکی اندام ها است. با کمک فیزیوتراپی میتوان درد اندام و 
ت انرمتر و روان تر کرد و کال به بیمار این امکان را داد تا بهتر حرکت کند. در کلینیک های فیزیوتراپی برای نیل به این مقصود از اقدام

 میشود زیر استفاده 

 برگرداندن دامنه حرکتی مفاصل

وقتی بیمار برای مدتی بیحرکت شده و استراحت میکند و یا اندام بیمار مدتی در گچ بیحرکت میشود دچار خشکی مفاصل میگردد. 
 کمکهم وجود دارد. فیزیوتراپ  ساییدگی ها مفصلیها و  آرتریتکاهش دامنه حرکتی مفصلی در بیماری های مفصلی مانند انواع 

 میکند تا این خشکی و محدودیت حرکتی بهتر شود. 

بعد از اعمال جراحی بر روی اندام و مفاصل بیمار باید هر چه زودتر حرکت مفاصل اندام را شروع کند وگرنه دچار خشکی خواهد 
 حرکات نرمشی خاص در اندامشد. فیزیوتراپ به بیمار کمک میکند تا دچار خشکی مفصلی نشود. فیزیوتراپ این کار را با انجام دادن 

 بیمار انجام میدهد. وی همچنین به بیمار آموزش میدهد که چگونه خودش این حرکات را در منزل انجام دهد. 

 

حرکات نرمشی و کششی نه تنها دامنه حرکتی مفصل را بهتر کرده و یا از ایجاد خشکی مفصلی پیشگیری میکند در درمان بسیاری 
ها یا رباط ها هم موثر هستند. نرمش های کششی به بیمار مبتال به کمردرد کمک میکند  تاندوند مشکالت بیماری های دیگر مانن

 تا زودتر به درد خود غلبه کند.

 برگرداندن قدرت به عضالت اندام

. قل بهتر میشوندبا تقویت عضالت اندام بهبود یافته یا حدا کندروماالسی کشککبسیاری از دردها مانند کمردرد و یا درد ناشی از 
همچنین تقویت عضالت اندام در بازپروری بیمار بعد از انجام عمل جراحی و یا مدتی بیحرکتی اندام در گچ بسیار اهمیت دارد. 
فیزیوتراپ برای تقویت عضالت از نرمش های خاصی استفاده میکند. وی به بیمار کمک میکند تا این نرمش ها را انجام داده و به وی 

 د تا چگونه آنها را در منزل انجام دهد. یاد میده



 

 

 نرمش های تعادلی

بعد از سکته مغزی یا بعضی آسیب های مغزی و نخاع بیمار باید یاد بگیرد که چگونه در هنگام ایستادن و راه رفتن تعادل خود را 
، بدست آوردن هماهنگی و تعادل بین بازسازی رباط صلیبیحفظ کند. همچنین بعد از بسیاری از اعمال جراحی ارتوپدی مانند 

 عضالت اندام اهمیت بسیار دارد. فیزیوتراپ به بیمار کمک میکند تا با انجام حرکاتی این تعادل و هماهنگی را بدست آورد.

 

 

 راه رفتن

و یا بازسازی رباط صلیبی قدامی  تعویض مفصل زانویا  تعویض مفصل رانز اعمال جراحی در اندام تحتانی مانند انواع بعد از بسیاری ا
ج و یا عصا راه برود و سپس یاد بگیرد چگونه بتدری واکرو یا بعد از بسیاری بیماری ها مانند سکته مغزی بیمار باید یاد بگیرد چگونه با 

کرده و راه رفتن مستقل را تجربه کند. فیزیوتراپ به بیمار آموزش های الزم را میدهد و به وی کمک میکند  این وسایل را از خود جدا
 تا این مراحل را با موفقیت انجام دهد.

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1564
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1564


 

 

 آموزش انتقال

تاده ه حالت ایسفیزیوتراپ به بیمار آموزش میدهد که چگونه خود را از تخت به صندلی چرخدار منتقل کند یا چگونه از حالت نشسته ب
درآید یا چگونه وقتی عصا به دست دارد سوار ماشین شود. این مهارت های انتقال بعد از بسیاری از بیماری ها و یا در هنگام 

 استفاده از وسایل کمکی برای راه رفتن )مانند عصا یا واکر( نیاز به آموزش و تمرین دارند.



 

 ماساژ

یابد و جریان خون اندام را بهبود میدهد. ماساژ همچنین به بیمار آرامش میدهد. فیزیوتراپ ماساژ کمک میکند تا درد بیمار کاهش 
 برحسب نوع بیماری ماساژ های مناسب آن را برای بیمار انجام میدهد.

 

 

 آب درمانی

که با کمک فیزیوتراپ به معنای انجام دادن نرمش ها در استخر آب گرم است. آب درمانی  Hydrotherapyآب درمانی یا هیدروتراپی 

انجام میشود. درد بیمار را کاهش داده و حرکات مفاصل بیمار را بهتر میکند. آب درمانی عضالت اندام بیمار را تقویت کرده و به وی 
 احساس آرامش میدهد.

 

 



 شوک ویو تراپی

 استفاده میکند. نهخار پاشیا  تنیس البوفیزیوتراپ از این روش برای درمان بسیاری از تاندنیت ها مانند 

 تحریک الکتریکی عصب و عضله

فیزیوتراپ با استفاده از دستگاه های تحریک الکتریکی و عبور جریان های ضعیف از بدن بیمار درد بیمار را کاهش داده و یا بعد از 
 آسیب دیده، با تحریک الکتریکی عضالت سعی میکند آنها را کارا و قوی نگهدارد. جراحی های پیوند اعصاب

 

. 

 


