طت فیشیکی ٍ تَاًجخطی چیست؟

 رضتِ طت فیشیکی ٍ تَاًجخطی )( Physical medicine& Rehabilitationیکی اس رضتِ ّبي تخصصی پشضکی
ثبلیٌی هیثبضذ كِ ثِ پیطگیزي ،تطخیص ٍ درهبى اختالالت سیستن اسکلتی ،عضالًی ٍ عصتي هی پزداسد .
 هتخصص طت فیشیکی  ،پشضکی است كِ ثعذ اس گذراًذى دٍرُ  7سبلِ پشضکی عوَهی ٍ دٍرُ سِ سبلِ تخصص طت
فیشیکی ٍ تَاًجخطی ثِ تطخیص ٍ درهبى ثیوبراى هی پزداسد.
 متخصصیي ایي رضتِ اثتذا ثِ ثزرسی ضزح حبل ٍ هعبیٌِ ثبلیٌی ثیوبر هی پزداسد ٍ در صَرت لشٍم اس تستْبي
آسهبیطگبّی ،تصَیزثزداري ًٍَار عصت ٍ عضلِ ٍ  ...استفبدُ هیکٌٌذ .
 پشضک هتخصص طت فیشیکی ٍ تَاًجخطی در سِ سهیٌِ كلی هی تَاًذ ثِ ثیوبراى كوک كٌذ:

 - 1طت فیشیکی :
 در ایي حیطِ ثِ تطخیص ٍ درهبى اختالالت سیستن اسکلتی ،عضالًی عصجی پزداختِ هیضَد كِ ضبهل:
 تطخیص علت ٍ درهبى غیز جزاحی درد ّبي حبد ٍ هشهي ستَى فقزات (دیسک ٍ آرتزٍس هْزُ ّبي گزدى ،پطت،
كوز ٍ اختالالت دًجبلچِ)
 تطخیص علت ٍ درهبى غیز جزاحی ثیوبریْبي هفبصل (ساًَ،لگي،ضبًِ،آرًج،دست ٍ پب ٍ )...
 تطخیص علت ٍ درهبى غیز جزاحی ثیوبریْبي عضالت (دردّب ٍ گزفتگی عضالًی ،كطیذگی ٍ التْبثبت تبًذًٍی،
ًقبط هبضِ اي دردًبک)
 تطخیص علت ٍ درهبى غیز جزاحی ضبیعبت عصجی (ضعف ،ثی حسی ٍخَاة رفتگی  ،گشگش اًذاهْب ٍ )...

 هتخصصیي ایي رضتِ عالٍُ ثز استفبدُ اس درهبى ّبي دارٍیی اس رٍش ّبي غیز دارٍیی ًظیز:
 تجَیش فیشیَتزاپی ،آهَسش توزیٌبت ٍرسضی ٍ حزكبت اصالحی

 درهبى ّبي دستی (هبًیپَالسیَى ) ٍ طت سَسًی
 تجَیش كفص ٍ كفی طجی  ،ارتَس ٍ پزٍتش (اًذام هصٌَعی) ٍ سبیز ٍسبیل كوکی
 تشریقبت تخصصی داخل هفصلی ٍ ثبفت ًزم
استفبدُ هیكٌٌذ.
 در صَرتی كِ ثیوبر ثِ جزاحی ًیبس داضتِ ثبضذ ،هتخصص طت فیشیکی ثیهبر را ثِ پشضک جزاح هعزفی هیکٌذ ٍ اقذاهبت
تَاًجخطی قجل ٍ ثعذ اس عول را ًیش اًجبم هی دّذ.

 - 2الکتزٍد یب گٌَس ( ًَار عصت ٍ عضلِ) :
 در ایي حیطِ هتخصص طت فیشیکی ثب ثزرسی عضالت ٍ اعصبة هطکَک ثِ تطخیص ثیوبريّبي عصجی ٍ عضالًی هبًٌذ :
گیز افتبدگی اعصبة هحیطی ،قطع اعصبة ٍ آسیت ضجکِّبي عصجیًَ، ،رٍپبتی ّبي هحیطی ،هیَپبتی ّب ٍ ثیوبريّبي
دیسک كوزي ٍ گزدًی كوک هیكٌذ.

 - 3طت تَاًجخطی :
 یکی دیگز اس حیطِّبي كبري رضتِ طت فیشیکی ٍ تَاًجخطی ،تَاًجخطی ًبتَاًی ّبي اكتسبثی ٍ ثیوبري ّبي هشهي است.
ّ ذف اس تَاًجخطی ثْجَد ٍ حفظ حذاكثز عولکزد جسوی ،رٍحی ٍ اجتوبعی فزد است.
 هتخصصیي طت فیشیکی ثِ كوک سبیز اعضبي تین تَاًجخطی ( فیشیَتزاپیست  ،كبردرهبى ،گفتبردرهبى  ،ارتَپذي فٌی ،
رٍاًطٌبس ٍ  ) ...ثِ كبّص درد ٍ رًج ثیوبر در كٌبر ثْتز ضذى كیفیت سًذگی ٍ استقالل فزد كوک هی كٌٌذ .
ً بتَاًیّبي اكتسبثی ٍ هشهي ضبهل هَارد سیز هی ثبضذ:
 سکتِّبي هغشي(،)AVC
 ضبیعبت ًبضی اس آسیتّبي ٍرسضی ٍ ضغلي
 افزاد دچبرثیوبري سیستن عصجی هزكشي(پبركیٌسَى)SM،
 تَاًجخطی ثعذ اس اعوبل جزاحی هبًٌذ  :تعَیض هفصل ساًَ ٍ آسیت لیگبهبى ّبي ساًَ  ،ضکستگی لگي ،ستَى فقزات
 ثیوبراى ضبیعِ ًخبعی ( ٍ)ICSتزٍهبي هغشي()IBT
 ثیوبراى هجتال ثِ ًبتَاًیّبي هبدرسادي (فلج هغشي)،
 ثیوبراى دچبر آهپَتبسیَى(قطع عضَ)
 ثیوبري ّبي قلجی ٍ ریَي
گزدآٍري ٍ تٌظین:

دكتز الْبم كبرگشار
هتخصص طت فیشیکی ٍ تَاًجخطی
عضَ ّیئت علوی داًطگبُ علَم پشضکی تْزاى

