
 ادامه از صفحه 8
وی به بحث تعرفه های فیزیوتراپی اشاره کرد و 
افزود: »بر اساس تورم جامعه باید تعرفه های خدمات 
پزشکی از جمله فیزیوتراپی ۴۵ تا ۶۰ درصد برای 
سال آینده افزایش یابد، در حالی که شنیده ها حاکی 
از افزایش فقط ۱۰ درصد است که این مساله باعث 
ارایه خدمات با کیفیت پایین به بیماران و حتی 
تعطیلی مراکز درمانی و مهاجرت پزشکان از جمله 
فیزیوتراپیست ها خواهد شد. جامعه پزشکی در 
دوران کرونایی حدود ۳۰۰ شهید را تقدیم جامعه 
کرده و بر اساس قانون باید تعرفه های پزشکی 
بر اساس هزینه تمام شده خدمات و نرخ تورم 
افزایش یابد تا شاهد ادامه فعالیت مراکز درمانی با 

ارایه خدمات باکیفیت به مردم باشیم.«
ایرج عبداللهی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
بهزیستی و سالمت اجتماعی نیز گفت: »گردن درد 
و کمر درد در نوجوانان ۲ برابر افزایش یافته و علت 
آن استفاده طوالنی مدت از تلفن همراه و وسایل 
رایانه ای است، اضافه وزن نیز در نوجوانان زیاد 
شده و  باید فعالیت بدنی آنها در فضای خارج از 
خانه افزایش یابد، زیرا در آینده با مشکالت زیادی 
روبرو خواهیم شد. مشکالت تنفسی در مبتالیان 
به کرونا زیاد شده است. بافت ریه از مهم ترین 
ارگان هایی است که در اثر ابتال به کرونا آسیب 
می بیند. بعد از بهبودی نیز فرد مبتال تا ماه ها با 

عوارض تنفسی دست به گریبان است که این 
عارضه با کمک فیزیوتراپست درمان می یابد.«

وی تصریح کرد: »بیمارانی که درگیری خفیف 
ریه نیز دارند الزم است ورزش های ساده را انجام 
دهند. انجمن فیزیوتراپی ایران کلیپ های آموزشی 
کوتاهی را در فضای مجازی منتشر کرده که برای 

این بیماران مفید است.«

نقش پررنگ فیزیوتراپیست ها در بازتوانی 
بیماران مبتال به کرونا

کارشناسان تاکید دارند که در صورت در دسترس 
بودن خدمات فیزیوتراپی، آمار مرگ و میر بیماران 
مبتال به کرونا بسیار کاهش خواهد یافت. استفاده از 
خدمات فیزیوتراپی می تواند در تمام مراحل درمان 
و بازتوانی این بیماران مورد استقاده قرار بگیرد. همه 

بیماران مبتال به کرونا، اعم از خفیف تا شدید می توانند 
از خدمات فیزیوتراپی به منظور بهبودی سریع تر، 
بهره مند شوند. کارشناسان سالمت تاکید دارند که 
برای جلوگیری از گسترش عوارض کرونا، نیاز است 
که توسعه خدمات فیزیوتراپی، بخصوص در مراکز 
درمان کرونا جدی گرفته شود. به باور صاحبنظران 
نظام سالمت، توسعه فیزیوتراپی می تواند به کاهش 

فوتی ها و عوارض کرونا منجر شود.
بیماران مبتال به کووید ۱۹ که در بیمارستان بستری 
می شوند دچار عوارض متعدد حرکتی و عضالنی 
ناشی از بی تحرکی و بیماری می شوند. فیزیوتراپی و 
تمرین درمانی برای کاهش این عوارض و جلوگیری 

از  از ترخیص  بعد  از اختالالت طوالنی مدت 
بیمارستان ضروری است. یکی از اقدامات برای 
مقابله با کرونا، فیزیوتراپی تنفسی است که توسط 
فیزیوتراپیست ها برای بیماران مبتال به کرونا انجام 
می شود.  با توجه به اهمیت حیاتی فیزیوتراپی در 
کاهش عوارض کرونا، انتظار می رود که متولیان 
نظام سالمت نیز با نگاه حمایتی بیشتری به این 
گروه فعال از جامعه پزشکی نگاه کنند. از سوی 
دیگر، باید شرایطی فراهم شود که بیماران مبتال 
به کرونا در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 
کشور نیز بتوانند از خدمات فیزیوتراپی بهره مند 
شوند تا در بحث مقابله با کرونا شاهد پررنگ تر 

شدن مبحث »عدالت در سالمت« باشیم. 
برخالف تصور رایج در بین بسیاری از مردم، فقط 
پزشکان و پرستاران نیستند که به درمان بیماران مبتال 
به کرونا می پردازند. این روزها بسیاری از گروه های 
فعال در جامعه پزشکی با تمام تالش در حال 
خدمت رسانی به بیماران هستند که خدمات برخی 
از این گروه ها چندان در رسانه ها انعکاس ندارد.

یکی از گروه های کمتر دیده شده جامعه پزشکی 
فرآیند  در  پررنگی  نقش  که  کرونا  دوران  در 
دارند،   ۱۹ کووید  به  مبتال  بیماران  بازتوانی 

جمعیت  روزها  این  هستند.  فیزیوتراپیست ها 
قابل توجهی از فیزیوتراپیست ها تمام توان خود 
را معطوف به توانبخشی بیماران کرونا کرده اند. نقش 
فیزیوتراپیست ها حتی در زمان قبل از ابتالی فرد به 
کرونا نیز بسیار موثر است. یعنی فیزیوتراپیست با 
بهره گیری از مجموعه ای از تکنیک های تخصصی 
می تواند حتی شرایطی را ایجاد کند که فرد در صورت 
ابتال به کرونا به خدمات »آی سی یو« نیاز نداشته باشد. 
نقش پررنگ فیزیوتراپیست ها در فرآیند درمان و 
بازتوانی بیماران کرونا موجب می شود تا بیمار مبتال 
به کرونا، مراحل درمان را سریع تر طی کند و خیلی 
زودتر به فضای کار و جامعه بازگردد. همچنین با 
مجموعه تالش فیزیوتراپیست ها، هزینه های نظام 
سالمت نیز بسیار کاهش خواهد یافت، زیرا نیاز 
به خدمات بستری در تخت های »آی سی یو« نیز 

بسیار کمتر خواهد شد.
مجید روانبخش، فیزیوتراپیست و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
با سپید به تشریح نقش پررنگ  نیز در گفتگو 
و  می پردازد  کرونا  دوران  در  فیزیوتراپیست ها 
می گوید: »کاربرد فیزیوتراپی در مقابله با کرونا 
بسیار زیاد است. تقریبا از هر جهتی که به درمان 
کرونا نگاه کنید، پای فیزیوتراپیست به میان می آید. 
مثال بیماران کرونا که در بخش مراقبت های ویژه 
بستری می شوند، برای اصالح عوارض حرکتی 
به فیزیوتراپیست مراجعه می شود. همچنین گاهی 
به صورت تخصصی و به این دلیل که سیستم 
فیزیوتراپیست  به  درگیر می شود،  بیمار  تنفسی 
مراجعه می کنند. فیزیوتراپی تنفسی بیماران مبتال 
به کرونا، طیف وسیعی از بیماران را شامل می شود. 
مثال هم بیمار مبتال به کرونا که در بخش مراقبت های 
ویژه است و هم بیماری که مرخص شده و حالش 
بهبود یافته است، هر دوی آنها از خدمات فیزیوتراپی 
تنفسی بهره می برند. حتی برای افراد سالمی که در 
معرض ابتال به کرونا هستند، یعنی ممکن است 
به زودی درگیر کرونا شوند، برای این گروه از 
افراد هم خدمات فیزیوتراپی بسیار پرکاربرد است.«
او ادامه می دهد: »طیف وسیعی از خدمات فیزیوتراپی 
وجود دارد که می تواند با بیماری کرونا مقابله کند. 
یعنی هم فرد مبتال، هم فرد ناقل و هم فرد سالم 
می تواند از این خدمات بهره ببرد. تعداد این تکنیک ها 
بسیار زیاد است. البته اینها به این معنی نیست که 
ما با فیزیوتراپی از کرونا پیشگیری می کنیم. این 
آلودگی ویروسی ممکن است به هر فردی سرایت 
کند، ولی ما می توانیم سیستم تنفسی را طوری قوی 
کنیم که اگر فردی به کرونا مبتال شد، از سیستم 
تنفسی قوی برخوردار باشد تا بتواند صدمات و 
عوارض بیماری کرونا را بهتر تحمل کند. از آنجا که 
سیستم تنفسی بدن به شدت درگیر کرونا می شود، 
بنابراین عملکرد این سیستم برای مقابله با کرونا 
بسیار اهمیت دارد. تقویت سیستم تنفسی بیمار با 
فیزیوتراپی، می تواند بخشی از آسیب دستگاه تنفسی 
را جبران کند. درواقع، مشکل ما در کرونا این است 
که بیمار بخشی از عملکرد ریه خود را از دست 
می دهد و گازهای خونی او دچار اختالل می شود. 
همین کم و زیاد شدن گازهای خونی فرد مبتال 
به کرونا موجب می شود که فرد دچار مشکالت 
تنفسی شود. حتی ممکن است این مشکل به حدی 
حاد شود که بیمار به بخش مراقبت های ویژه منتقل 
شود. حال اگر سیستم تنفسی بیمار را با فیزیوتراپی 
تقویت کنید، احتمال بحرانی شدن وضعیت بیمار 

بسیار کمتر خواهد شد.«

موذن زاده: 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
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پارسانژاد، نایب رئیس انجمن 
فیزیوتراپی ایران نیز ضمن 
هشدار نسبت به این سوء 

استفاده ها گفت: »هیچ دوره 
دستیاری فیزیوتراپی مجوز قانونی 

ندارد و مردم فریب افراد فاقد 
صالحیت فیزیوتراپیست در امور 

درمانی را در فضای مجازی نخورند. 
بسیاری از افرادی که تحصیالت 

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

روانبخش: کاربرد فیزیوتراپی 
در مقابله با کرونا بسیار زیاد 
است. تقریبا از هر جهتی که 

به درمان کرونا نگاه کنید، پای 
فیزیوتراپیست به میان می آید. 
مثال بیماران کرونا که در بخش 

مراقبت های ویژه بستری 
می شوند، برای اصالح عوارض 

حرکتی به فیزیوتراپیست 
مراجعه می شود. همچنین 
گاهی به صورت تخصصی 

و به این دلیل که سیستم 
تنفسی بیمار درگیر می شود، به 

فیزیوتراپیست مراجعه می کنند. 
فیزیوتراپی تنفسی بیماران 

مبتال به کرونا، طیف وسیعی از 
بیماران را شامل می شود


