
اسکلتی با استفاده از -ايماهیچه-ها و اختالالت عصبیاي از درمان بیماريشیوهphysiotherapy :ه انگلیسیبفیزیوتراپی
هاي الکتریکی، مانورهاي دستی، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیکی دیگر است. در این روشها از تجهیزات مکانیکی، جریان

که هدف اي از پزشکی استشود. فیزیوتراپی حیطهگرما و جریان برق استفاده میورزش، نور، پرتوهاي فرابنفش و فروسرخ،
ولوژیک، فیزیو= فیزی«باشد. واژه فیزیوتراپی از ها، درمان، توانبخشی و باال بردن سطح سالمت میآن پیشگیري از بیماري

است هی که کلمه فیزیوتراپی ازآن گرفته شداست. در بعضی از منابع لغت اصل، ساخته شده»تراپی=درمان«و » جسمانی و طبیعی
باشد. البته مداخالت درمانی در فیزیوتراپی بخش کوچکی از عملیات آن محسوب میphysiological therapeuticsکلمه

باشد البته با توجه به تداخل و ارتباط زیاد سیستمهاي بدن گردد. در فیزیوتراپی هدف ارتقاي عملکرد جسمانی بدن میمی
لوژیک نیز شود مستقیم یا غیر مستقیم باعث بهبود عملکرد دستگاه فیزیورمانهاي فیزیوتراپی که توسط فیزیوتراپیست انجام مید

شود مثالً فیزیوتراپی دستگاه تنفسی موجب بهبود درصد گازهاي خون (دي اکسید کربن و اکسیژن) و تغییر میزان اسیدیته می
باعث بهبود سطح هشیاري شود. اصلی ترین هنر و تخصص فیزیوتراپیست توانایی انجام تواندخون شده که به نوبه خود می

مهارتهاي دستی و حرکت درمانی است که در جهت پیشگیري از بسیاري بیماریها و درمان و توانبخشی افراد جامعه بکارگرفته 
و خواص درمانی اب,سرما و گرما بکارگرفته میشود. خواص امواج مختلف مانند امواج صوتی,مغناطیسی,لیزر,شاك ویو,رادیویی

تمرین -1شود: میشوند تا دستیابی به این اهداف اسانتر شود. درمان در فیزیوتراپی به طور کلی به سه گروه اصلی تقسیم می
ه قدام بدرمانی)؛ ادرمانی: فیزیوتراپیست به وسیله تجویز؛ انجام و آموزش ورزشهاي درمانی خاص؛ ماساژ؛ ورزش در آب (آب

شود این دستگاهها الکتروتراپی:درمان به وسیله دستگاههاي ویژه انجام می-2کند. درمان بیمار یا افزایش سطح سالمت می
معموالً امواج خاصی را (امواج مایکرو ویو؛ امواج کوتاه رایویی؛ امواج مافوق صوت؛ امواج الکتریکی) که همگی توسط دستگاه 

هاي فعالیت فیزیوتراپی مهارتهاي درمان با دست مهمترین حیطه-3شوند). یابند (مدوله میتغییر میبه شکل خاصی تولیدشده و 
-3بیماریهاي دستگاه قلبی و تنفسی. -2بیماریهاي دستگاه حرکتی (ارتوپدي). -1در پزشکی شامل درمان موارد زیر است: 

.بیماریهاي شغلی-6درد و کنترل درد. -5سوختگیها. بیماریهاي پوستی و -4بیماریهاي دستگاه اعصاب محیطی و مرکزي. 


