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 یتمام ماریما در جهت رفاه حال ب میدر منزل است. ت یوتراپیزیف تیزیهوم و یاز خدمات اصل یکی

در منزل تخصص ماست. با توجه  تیزیدهد. و یانتقال م ماریدرمان در منزل ب یرا برا ازیمورد ن زاتیتجه

آقا و خانم داشته  یها وتراپیزیمجرب متشکل از ف میت کی میتوانسته ا میکه دار ییها تیزیو یبه تعداد باال

 .میباش

 

 در منزل یوتراپیزیف

 یبخشتوان یاست که برا یروش درمان کی یوتراپیزیف قیدرمان از طر

 یهدف از درمان ها یطور کل. بهشودیانجام م بیافراد بعد از آس

حفظ و به حداکثر رساندن عملکرد،  ،یکردن، بازپرور یوتراپیزیف

شکاف  ایو  یکستگش رینظ یحرکت و قدرت فرد است. بعد از هر مشکل

 ،یاختالالت عصب ،یستون فقرات، سکته مغز یهابیدر استخوان، آس

 یعیطب طیبازگشت به شرا یبدن برا ،یو انجام جراح یصدمات ورزش

 دایپ ازین یوتراپیزیف نیعملکرد خود به درمان توسط متخصص شیو افزا

 یهاکیکناند از: تها عبارتاز آن یکه برخ شودیدرمان استفاده م یبرا یمتنوع یهاروش یوتراپیزی.در فکندیم

گرما و سرما  ،یکشش عضالت، ماساژ، طب سوزن ،یمختلف ورزش یهابرنامه ای یدست یدرمان یهاروش ،یالکتروتراپ

 کند افتیدر منزل در یوتراپیزیبصورت ف تواندیم ماریخدمات را ب نیا ی.تمامیدرمان

 یبدون مراجعه به مراکز درمان  یوتراپیزیف

است مراجعه مکرر و هر  یننسبتاً طوال یروش درمان کی یوتراپیزیف

و  یطوالن یها نوبت نیهمچن مار،یسخت ب طیروزه با توجه به شرا

. در کندیرا با مشکل روبرو م یروش درمان نیا ینامنظم در مراکز درمان

مطلوب و روند  جهیگرفتن نت یبرا شنهادیپ نیبهتر یطیشرا نیچن

در منزل است. امروزه همه مراحل  یوتراپیزیف نجاممنظم، ا یدرمان

 .شودیانجام م ماریتا مراحل آخر درمان در منزل ب یابیدرمان از ارز
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 در منزل توسط خانم یوتراپیزیف

. کندیخانم استفاده م نیاز متخصص یو کاردرمان یوتراپیزیخدمات ف یخانم خود ، برا مارانیب یراحت یبرا تیزیهوم و

و اکنون  میمشکل را حل کرده ا نیاما ما ا دهندیانجام م یمحدود یها کینیدر منزل توسط خانم را کل یوتراپیزیف

 یو درمانگر را بررس ماریب نیب یما هستند.محققان رابطه عاطف یها وتراپیزیف نیاز بهتر تیزیخانم هوم و یها وتراپیزیف

.در داشته است یوتراپیزیدر ف یادیز ریتاث یو ارتباط عاطف هیروح یریبدست آمده به طور چشمگ جیکرده اند و در نتا

 یانجام م عتریرخانم س مارانیب یخانم برا وتراپیزیتوسط ف یرابطه عاطف نیا یو مذهب یمسائل فرهنگ لیکشور ما بدل

 شود.

 در منزل یدرمان نیانجام تمر

بعد از اتمام جلسه  ماریب نکهیدارد ا یخوب اریبس تیمز کی یوتراپیزیف یخاص برا یو انجام حرکات ورزش یدرمان نیتمر

نوع حرکات و زمان انجام  دیحرکات را انجام دهد، اما با ییخودش به تنها تواندیم یوتراپیزیتوسط ف یساعته درمان کی

 انجام شود. وتراپیزیف یگفته ها قایو دق شودآموزش داده  وتراپیزیتوسط ف ناتیحرکات و تمر

 : یوتراپیزیف یها کیو تکن ناتیتمر نیشتریب

 یمشکالت مربوط به محدوده حرکت یبرا نیتمر 

 ماریتعادل ب یبرا  

 ماریراه رفتن ب بهبود 

 ماریعضالت ب تیتقو یبرا ناتیتمر 

 دیمتوقف شود با دیاست که نبا نیا یوتراپیزیف ناتیمهم در تمر نکته

تحت نظر پزشک قطع شود حرکات  دیمانند مصرف قرص که با

 قطع شود. ای شیافزا وتراپیزیطبق نظارت ف دیهم با ینیتمر
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 در منزل چگونه خواهد بود ؟ یوتراپیزیمالقات ف نیاول

خواهد کرد.  یابیرا ارز ماریمشکل ب وتراپیزیمالقات، ف نیدر اول

خواهد  یکیزیف نهیو معا یسوابق پزشک یشامل بررس یابیارز نیا

کرد  دایپ ماریاز مشکل ب یدرک کامل وتراپیزیف نکهیبود. پس از ا

و در همان جلسه  ردیگیدرمان در نظر م یطرح برا ایبرنامه  کی

 یوتراپیزیجلسه اول ف یشود. بازه زمان یاول کار درمان شروع م

دو نفر از  ای کیساعت خواهد بود. در جلسه اول بهتر است  کی

گفته  یو نکات ینیباشد تا برنامه تمر ماریخانواده در کنار ب یاعضا

 را انجام دهند. ناتیتمر ماریکنند و با ب ادداشتیرا  وتراپیزیشده ف

 

 محل مناسب در منزل انتخاب

 دیکن یدر منزل سع یوتراپیزیف یدارد ، برا تیاهم اریدر منزل انجام خواهد شد بس یوتراپیزیکه خدمات ف یطیمح

ممکن است با  وتراپیزیمناسب باشد .ف یادم یکامال روشن و دارا دیمحل با نی. ادیمحل از خانه را انتخاب کن نیبهتر

 ناتیجا به جا شدن و تمر یبرا یکاف یکه فضا دیداشته باش نانیاطم نیبنابرا اوردیرا به منزل شما ب ییها لهیخود وس

ممکن است  دیو بزرگ را از اتاق خارج کن زیت یها لهیانجام خواهد شد. وس یوتراپیزیکه ف یوجود دارد.در اتاق یوتراپیزیف

داخل اتاق  یها لهیسو قیاز طر جهیو در نت فتدیب نیتعادل خود را از دست بدهد و زم ماریراه رفتن، ب نیتمر نیدر ح

 خانه باشد. کیاتاق و  کیجلسات در  یبهتر است تمام نی.همچنندیبب بیآس

 آرامش و سکوت منزل

. دیایبوجود ن یشود که وقفه ا میتنظ یطور دیبا یوتراپیزیمهم است. زمان ف اریدرمان وجود آرامش و سکوت بس یدر ط

هر دو  یبرا یوتراپیزیبودن کودکان در محل ف ای. ورود سر زده افراد و دیبگذار یگریدر اتاق د دیدار یخانگ وانیاگر ح

کامال  وتراپیزیتا ف دیخود را خاموش کن لیکننده باشد.تلفن و موبا نگران تواندیم یوتراپیزیو هم ف ماریهم ب یعنیطرف 

 کار خود تمرکز داشته باشد. یبرا
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 از فیزیوتراپی چیست  ؟  شما اهداف

کاهش درد و بهتر شدن  ست؟یچ یوتراپیزیهدف شما از ف قایکه دق دیدر منزل فکر کن یوتراپیزیاز شروع جلسه ف قبل

و  دیداد یرا انجام م یقبل ورزش خاص ایآ د؟یحرکت کن دیخواه یشما است اما چرا م ازیحرکت شما مطلقا خوب و ن

ها را در جلسه  نی! همه اد؟یبدو دیخواهی. مدیبرو نییباال و پا ااز پله ه یبه راحت دیخواهی.مدیدوباره ادامه ده دیخواهیم

 .دییبگو وتراپیزیاول به ف

 

 دیسیخود را بنو یوتراپیزیمشق برنامه ف

 میخود به طور مستق یبه اهداف توانبخش دنی. زمان رسکنندیم افتیدر ینیخود برنامه تمر وتراپیزیاز ف مارانیب اکثر

 ادداشتیو  دیگفته است را با دقت گوش داده باش وتراپیزیکه ف ییو حرف ها ینیدارد که شما برنامه تمر نیبه ا یبستگ

 .دیبپرسخود  وتراپیزیاز ف دیکه شک دار ی.هر سوالدیکن

 

 در منزل یوتراپیزیف نهیهز

معقول و  نهیهمواره با هز میکرده ا یو روش درمان دارد.ما سع یماریبه نوع ب یدر منزل تهران بستگ یوتراپیزیف نهیهز

خدمت بهره  نیبتوانند از ا یاز هر سطح درآمد مارانیب یتا تمام میدر محل ارائه ده یوتراپیزیرون به صرفه، خدمات فمق

 مهیاز ب دیتوان یم یگواه نیو شما با ا شودیداده م کینیبا مهر کل مهیب یاهجلسات گو انیببرند.الزم به ذکر است در پا

 .دیکن افتیرا در نهیاز هز یها قسمت مهیب ریو سا یاجتماع نیتام یها

 

  یدر منزل با شماره ها یوتراپیزیف گانیمشاوره را یبرا

  09120717102و  021-476296

 .دیریتماس بگ

 

 

 

 


