
انجمن علمی فیزیوتراپی هشدار داد

در شرایطی که در دوره کرونا، مردم تمایل بیشتری 
به استفاده از خدمات فیزیوتراپی در منزل دارند، 
عده ای از این فضای استقبال مردم، سوء استفاده 
می کنند و تحت عنوان فیزیوتراپ به خانه های 
ارائه می دهند، بدون  مردم می روند و خدمات 
آنکه دانشی در حوزه فیزیوتراپی داشته باشند. 

پرهام پارسانژاد، نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی 
ایران نیز ضمن هشدار نسبت به این سوء استفاده ها 
فیزیوتراپی مجوز  دستیاری  دوره  »هیچ  گفت: 
قانونی ندارد و مردم فریب افراد فاقد صالحیت 
فیزیوتراپیست در امور درمانی را در فضای مجازی 
تحصیالت  که  افرادی  از  بسیاری  نخورند. 
فیزیوتراپی ندارند در فضای مجازی به واسطه 
نیاز مردم در امور درمان برای مشکالت اسکلتی، 
حرکتی و عضالنی دخالت کرده و سالمت آنها 

را به خطر می اندازند.« 
با  مراکز  از  برخی  »همچنین  داد:  ادامه  وی 
برگزاری دوره های دستیاری فیزیوتراپی بدون 
می دهند  مجوز  دانشگاهی  تحصیالت  داشتن 
ایران و وزارت  فیزیوتراپی  انجمن  نظر  از  که 
بهداشت این مجوز قانونی نیست و مردم فریب 
از  نخورند.  را  فاقد صالحیت  درمانگران  این 
مردم می خواهیم برای درمان مشکالت حرکتی، 
به  منازل  در  بویژه  غیره  و  عضالنی  اسکلتی، 
دلیل شرایط کرونایی از درمانگر بخواهند کارت 

عضویت انجمن فیزیوتراپی و نظام پزشکی خود 
را ارائه دهد، زیرا اکنون برخی از بیماران توان 
حضور در مطب ها و کلینیک ها را نداشته و در 

خانه به درمان می پردازند.«
اخیر  سال   ۲ در  کرونایی  »شرایط  افزود:  وی 
مشکالت زیادی را برای افراد بویژه کودکان و 
نوجوانان بوجود آورده است. ۱۵ تا ۲۰ درصد 
دانش آموزان اختالالت اسکلتی و عضالنی دارند 
و در این دو سال اخیر که در مدارس حضور 
نیافته اند از تحرک و فعالیت فیزیکی آنها کاسته 
شده و وضعیت مناسبی از لحاظ جسمی ندارند. 
این موضوع می تواند در آینده تبدیل به بیماری 
شود. همچنین بروز اختالالت قوز پشتی، حرکتی، 
عضالنی و غیره در کودکان و نوجوانان به دلیل 
وضعیت بد نشستن و استفاده زیاد از وسایل رایانه 
یافته است.  افزایش  آموزش مجازی  برای  ای 
به خانواده ها توصیه می شود توجه بیشتری به 
آنها داشته باشند و سعی کنند اوقاتی از هفته را 
در بیرون از فضای خانه با قدم زدن، دویدن و 
فعالیت بدنی بپردازند یا با موزیک های ورزشی 

در خانه فعالیت کنند.«
انجمن  رئیس  زاده،  موذن  احمد  همچنین 
فیزیوتراپی ایران نیز گفت: »برخی از مردم فکر 
می کنند بحث کرونا بزودی با کاهش آمار فوتی ها 
کاهش می یابد. به همین دلیل از انجام فعالیتهای 

فیزیکی حتی در خانه بویژه از سوی کودکان 
و نوجوانان خودداری می کنند در حالیکه این 
تصور اشتباه است و نباید به عادی انگاری و 
ساده انگاری باعث شویم مشکالت حرکتی و 

عضالنی به دلیل بی تحرکی افزایش  یابد.«
وی افزود: »به دلیل استفاده طوالنی مدت از تلفن 
همراه یا لپ تاپ به ستون فقرات گردن، کمر فشار 
وارد شده  و زمینه ساز مشکالت ارگونومیک 
است و باعث ضعف عضالت می شود. الزم است 
والدین به مدت و طرز استفاده از تلفن همراه 

و لپ تاپ و سایر وسایل رایانه ای کودکان و 
نوجوانان توجه بیشتری داشته و به آنها تذکر 
بدهند. حتی می توانند از میز و صندلی ارگونومیک 

برای آنها استفاده کنند.«
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران ادامه داد: »قرنطینه 
به دلیل شرایط کرونایی باعث شده بسیاری از 
کودکان و نوجوانان از انجام فعالیت های ورزشی 
و اجتماعی، فیزیکی دور باشند. همچنین آمادگی 
جسمانی آنها را کاهش داده و منجر به افزایش اضافه 
وزن و ضعف عضالت شده است. توصیه می کنیم 
خانواده ها نسبت به فعالیت فیزیکی فرزندانشان 
باشند، زیرا سن بروز مشکالت قلبی  حساس 
و عروقی و پوکی استخوان کاهش یافته و در 
آینده مشکل ساز خواهد بود. به سالمندان توصیه 
می کنیم برای پیشگیری از پوکی استخوان بویژه در 
زنان باالی ۵۰ سال، حتما روزانه پیاده روی داشته 
باشند و در خانه نیز فعالیت فیزیکی انجام دهند.«
موذن زاده با اشاره به اینکه بیمه پایه، قسمت 
ناچیزی از خدمات فیزیوتراپی را تحت پوشش 
دارد، از سازمان بیمه سالمت و تامین اجتماعی 
خواست برای ارایه بسته کامل تر این خدمات با 
انجمن فیزیوتراپی ایران همکاری الزم را داشته 
باشند تا افراد بیشتری از جامعه بتوانند از خدمات 
فیزیوتراپی برای درمان بیماری خود بهره مند شوند.
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مراقب فیزیوتراپیست های قالبی باشید
هیچ دوره دستیاری فیزیوتراپی، مجوز قانونی ندارد 

و مردم فریب افراد فاقد صالحیت در فضای مجازی را نخورند

در شرایطی که در دوره 
کرونا، مردم تمایل بیشتری 

به استفاده از خدمات 
فیزیوتراپی در منزل دارند، 

عده ای از این فضای استقبال 
مردم، سوء استفاده می کنند 

و تحت عنوان فیزیوتراپ 
به خانه های مردم می روند 
و خدمات ارائه می دهند، 

بدون آنکه دانشی در حوزه 
فیزیوتراپی داشته باشند
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