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 نقش مراکز فیزیوتراپی در توانبخشی و پیشگیری بیماریها
 ۰، پروانه افشار۳سید کمال حسینی ،۰حسین خوش سرور

 مازندران پزشکی علوم دانشگاهمعاونت درمان،  ساری، -۰

 skamal1335@gmail.comمازندران.  پزشکی علوم دانشگاه، توانبخشی مراکز و فیزیوتراپی موسسات بخشی اعتبار و نظارت اداره درمان، معاونت ری،سا -۳

افزایش گرچه در چند دهه اخیر ضمن پیشرفتهای علوم پزشکی و افزایش خدمات درمانی، شاهد کاهش چشمگیری در بیماری های واگیر و 
..زمینه ساز ایجتاد بیمتاری   .کم تحرکی، اختالالت وضعیتی ناشی از کار و ،می باشیم،  لیکن تغییر سبک زندگی افرادمر افراد نسبی طول ع

و تضتعیف کننتده سیستتم ایمنتی از     عروقی  -قلبیبیماری های  ،اسکلتی، دیابت، سکته مغزی -مشکالت عضالنی ،های مزمن و دژنراتیو
 گشته است.جمله سرطان ..

 عملکترد،  ، افتزایش  جهت افزایش کیفیت درمتان و ارتقتاء ستالمت افتراد جامعته     راپی بخشی از تیم درمانی حوزه سالمت است که فیزیوت

آنتاتومی عضتالت و    با استفاده از تجهیزات ، تمرینات و تکنیک های خاص ضتمن تکیته بتر علتوم پایته      Quality of Life و استقالل
درمتتان بیمتتاری هتتا، اختتتالالت   در و الکتروتراپتتی کینزیولتتوژی ،پتتاتوفیزیولوژی ،روستتاینسنو نوروفیزیولتتوژی، مفاصتتل، فیزیولتتوژی،

 نوروماسکولواسکلتال و درد همکاری دارد. 
بیمارستتان دولتتی،    ۰۷ در ، ۰۳۷۳ شتهریور  تتا  مازنتدران  پزشتکی  علتوم   دانشتگاه  پوشش تحتمرکز فیزیوتراپی و توانبخشی  ۰۶۶ تعداد

و نفر متخصتص توانبخشتی ،    ۷قرار دارد.  و وابسته سایر ارگانها مرکزخصوصی ۰۳۷ارستان تامین اجتماعی،  بیم۰بیمارستان خصوصی، ، ۳

فیزیوتراپی نفر یک واحد  ۰۶۳۳۳به ازای هردر استان بطور متوسط  .می باشند الذکر فوق مراکز فنی مسئولینکارشناسان فیزیوتراپی  مابقی
 توانبخشی مشاهده می گردد.و 
حصتول اطمینتان از کیفیتت عملکترد مراکتز      و  ارتقا منظور به آنها نتایج و کاری تمام فرایندهای سیستماتیک و مستمر ارزیابی یک انجام 

 توانبخشتی ،  مراکتز  و فیزیتوتراپی  موسستات  بخشی اعتبار و نظارت اداره واحد نظارت تحت ، کهفیزیوتراپی و توانبخشی جزء الزامات بوده 
یا تامین به ، در برنامه تحول نظام سالمت، فوقبمنظور بهبود صیانت از حقوق شهروندی مراجعین به مراکز رد. میپذی صورت درمان معاونت
 استتاندارد  شاخصتهای  دارای تجهیتزات  داشتتن  گترو  در مناس  ارزیابی یک پرداخته شده است. انجامحوزه دولتی خاص تجهیزات تقویت 

 .دباش می شاخه این به علمی کامل احاطه و کیفیت

 ،پیشگیری، درمان، نظارت توانبخشی ، فیزیوتراپی  کلمات کلیدی:
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