
 

 فیزیوتراپی چیست ؟

که تنها توسط و یا با هدایت و نظارت یک فیزیوتراپیست صورت فیزیوتراپی شامل ارایه خدماتی است 

 .باشد گیرد وشامل : بررسی، تشخیص، برنامه ریزی درمانی، مداخله و ارزیابی می می

 
فیزیوتراپی به گیرند.  فرآیند پیری یا صدمات و بیماریها، مورد تهدید قرار می بدلیلحرکت و عملکرد فرد 

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

که از بیمار باشد  فیزیوتراپی شامل اثرات متقابل فیزیوتراپیست، بیمار وخانواده آنها و یا سایر افرادی می

باشد، تا بتوانند پتانسیلهای حرکتی بیمار را ارزیابی کرده و در ایجاد اهداف  کنند، بر یکدیگر می مراقبت می

 .مورد نظر همه با استفاده از دانش و مهارتهای ممتاز فیزیوتراپیست به توافق برسند

مشکالتی که توسط گرفتن تاریخچه، محدودیتهای عملکردی، ناتواناییها، یا سایر بیمار با توجه به  بررسی

غربالگری و همچنین با استفاده از آزمایشات خاص و اندازه گیری و ارزیابی نتایج معاینات از طریق انالیز آنها 

 .توان به آن پی برد در چهارچوب یک فرایند منطقی بالینی می

باشد.  فرایند منطقی بالینی می آید و بیانگر نتیجه حاصل از از معاینات و ارزیابی آنها بدست می شخیصت

مختلفی از آسیبها، محدودیتهای های  تشخیص ممکن است به صورت نقص حرکتی بیان شود یا شامل دسته

 .حرکتی، توانائیها/ ناتوانیها یا سندرمها باشد

شود که  میای برای مداخله ختم  شود و معموال به ایجاد برنامه با تعیین نیاز به مداخله آغاز می رنامه ریزیب

کند، قابل بحث  شامل اهداف نهایی قابل اندازه گیری که با بیمارخانواده یا فردی که از وی مراقبت می

 .باشد می

شوند و برای رسیدن به اهداف توافق شده تغییر میابند و میتواند شامل :درمان با دست،  انجام می داخالتم

درمانی، آموزش عملکرد، فراهم کردن وسایل -و الکتریکیبهبود حرکتی، استفاده از وسایل فیزیکی، مکانیکی 

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

مداخالت همچنین ممکن است با هدف پیشگیری از آسیبها، محدودیتهای حرکتی، ناتوانیها یا صدمات 

صورت شامل بهبود و حفظ سالمتی، کیفیت زندگی و توانایی در تمام سنین و  صورت گیرند که در این

 .باشد جمعیتها می
 .باشد نتایج حاصل میمستلزم انجام مجدد معاینات  یرزیابا



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

از تکنیک هاي ديگر به پیش از میالد میرسد.دانشمندان ايراني و اسالمي بسیاري بر آن افزودند.متاسفانه با 
افزايش جمعیت انساني و عدم توجه به اطباء بخصوص در ايران و کشور هاي اسالمي کارکرد اينگونه تکنیک ها 

 .کاهش يافت
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