
  عج حضرت ولیعصر فیزیوتراپی 

 مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای فیزیوتراپی

 خدمات تخصصی براساس آخرین پروتکلهای بین المللی

 

  

 

  

 

  فیزیوتراپی ضایعات ارتوپدی 

 فیزیوتراپی ضایعات ورزشی 

 فیزیوتراپی ضایعات مغز و اعصاب 

 فیزیوتراپی سالمت زنان 

 فیزیوتراپی کنترل درد 

 فیزیوتراپی تنفسی 

 

 

 

  

 فیزیوتراپی حضرت ولیعصر، کوتاه ترین مسیر درمان

 تجهیزات مرکز:

 دستگاه های الکتروتراپی

 
 لیزر 

 
 
 مگنت 

 
  مکانوتراپی 

  
 بیوفیدبک 

 
 

 APS 

 
 الکترواکوپانکچر

 
 
 

 ویبراسیون کل بدن 

 روشهای درمانی مرکز:

 درمان های دستی 

 مانیپوالسیون و موبیلیزاسیون مفاصل 

 مانیپوالسیون احشا 



 رهاسازی میوفاسیا 

 ماساژ رفع ادم 

 Dry Needling 

 Kinesio-Tape 

  ،تمرین درمانی اختصاصی شامل تعادل درمانی

-تصحیح هماهنگی عصبی و تمرینات تنفسی

 غیره.، تقویت عضالت کف لگنی و عضالنی

 فلسفه درمانی مرکز:

ستفاده از شما  ما با ا شکل  صی بنا به م صا شهای درمانی اخت رو

به بهبود عالئم نمیسععععی در رفع من می زیم. پردانماییم و تنها 

فلسععفه درمانی ما بدین صععورت اسععت که به ارزیابی کلی بدن 

 یم.پردازمی

اید و در کنید که قبالَ نظیر من را ندیدهشما درمانی را تجربه می"

خواهد شد تا تنها به رفع عالمتی مرکز درمانی ما مشکل شما رفع 

 "من پرداخته شود.

 ضایعات ارتوپدی:

 دررفتگی و شکستگی، مرتروز مفاصل 

  بعد از جراحی 

 پوکی استخوان و استخوان های جوش نخورده 

  ،درد مفاصل همچون کمر درد، زانو درد، درد شانه

 گردن درد و غیره

 کشیدگی و و نقاط ماشه ای گرفتگی عضالنی ،

 عضالنیپارگی 

 تاندونیت عضالت و پارگی من 

 دیسفانکشن، بی ثباتی و یخ زدگی مفاصل 

 ضایعات مغز و اعصاب:

  گیلن بارهام اس و 

  ضایعات اعصاب محیطی 

 میلومننگوسل و ضایعات نخاعی 

 سکته مغزی 

 فلج مغزی 

 

 ضایعات ورزشی:

  ،پارگی عضالتACLمنیسک و البروم مفصل شانه ، 

  مفاصلپبچ خودگی مچ پا و سایر 

  کوفتگی و ضرب دیدگی، دیسفانکشن های لگنی 

 اب فاسیای کف پا و اسپرین رباط هاالته 

 مشکالت زنان:

 تخمدان پلی کیستیک و نازایی 

 چسبندگی ها 

  ،انقباضات دردناک رحمی ولوداینا و درد دنبالچه

 )واژیسموس(

  اختیاری  افتادگی اورگان های کف لگنی و بی

 مدفوعی-گازی-ادراری

 با  فیزیوتراپی قبل از حاملگی و بعد از زایمان

 های پیشرفتهدستگاه

شایان ذکر است که پرسنل کلینیک دوره های تخصصی را در 

معتبرترین دانشگاه ها گذرانده اند و قادر به ارائه خدمات به 

 بهترین نحو می باشند.

 فیزیوتراپیست دکتر روشنک کشاورز

 دکتری حرفه ای فیزیوتراپی

 3448-ف ن پ: علوم پزشکی تهران دانشگاه
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 فیزیوتراپی تخصصی سالمت زنان

 

 روز های زوج

 فیزیوتراپی ترنم، سالمتی دوباره

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجهیزات مرکز:

 دستگاه های الکتروتراپی 

 دستگاه تحریک کف لگنی 

 بیوفیدبک 

 مگنت 

 لیزر 

 تجهیزات گرما درمانی 

 پانکچرالکترواکو 

 مکانوتراپی 

 روشهای درمانی مرکز:

 درمان های دستی 

 مانیپوالسیون اورگانهای کف لگنی 

 رهاسازی میوفاسیا 

 Dry Needling 

 تمرینات  تمرین درمانی اختصاصی شامل

مرینات ، تتنفسی، تقویت عضالت کف لگنی

مناسب جهت ممادگی بارداری، حین 

 و غیره. بارداری و بعد از زایمان

 فیزیوتراپی سالمت زنان

   

 مدفوعی:-بی اختیاری ادراری

 ,Stress UI, Mixed UI)کلیه بی اختیاریها شامل 

Urge UI, Gas and Fecal I)  حتی در بیماران مبتال

به ضایعات عصبی همچون ام ای و ضایعات نخاعی، 

عضالنی همچون مشکالت ستون -ضایعات اسکلتی

فقرات کمری و بعد از عمل پروستاتکتومی می توانند 

 جهت پیگیری درمان به فیزیوتراپی مراجعه نمایند.

 سندرم پلی کیستیک تخمدان:

ی که در خانمای شایعترین اختالالت اندوکرینییکی از 

منوره ماولیگومنوره،  در سینین باوری می باشند است.

 از موارد قابل ارجاع بهو تخمدان های پلی کیستیک 

رشح میتواند از طریق تنظیم تمی باشد که  فیزیوتراپی

هورمونهای اندروژنی به تنظیم دوره های قادگی کمک 

 کند.

 



 چسبندگیها:

به خصوص  وجود بافت های همبند در لوله فالوپ

مانعی جهت باروری می باشد و می تواند موجب درد 

ناحیه شکم و لگن گردد. با انجام فیزیوتراپی امکان رفع 

چسبندگی مقدور می گردد که همراه با تقویت 

 عضالت کف لگن می باشد.

 ولودیانا و کوکساداینا:

ولوداینا به درد دهانه رحم و کوکساداینا به درد دنبالچه 

. در جهت کاهش درد و التهاب این گفته می شود

اختالالت و بهبود عملکرد فرد در فعالیتهای روزانه و 

فعالیت های جنسی می توان از فیزیوتراپی کمک 

 گرفت.

 واژیسموس:

انقباضات دردناک ناحیه رحم می باشد. در جهت رفع 

این انقباضات دردناک و کاهش گرفتگی عضالت 

 ت.کف لگن فیزیوتراپی بسیار موثر اس

برخی اوقات به دلیل وجود نقاط ماشه ای در عضالت 

مدفوعی، اختالل در -کف لگن، اختالل ادراری

 نت کف لگن، بروز کمر درد و درد لگعملکرد عضال

 به همراه اختالل در راه رفتن را می توان نام برد.

 ناباروری بانوان:

قرار  IVFو  IUIدر خانم هایی که جهت بارداری مورد 

میگیرند با کمک فیزیوتراپی احتمال بارداری موفق 

 افزایش می یابد.

 افتادگی اورگان های کف لگن:

یکی از اختالالت کف لگن بخصوص در بانوان مسن 

افتادگی رحم یا مثانه می باشد. پروالپس را مر توان در 

رکتوم دید که در درجات یک و دو با -مثانه-رحم

 ی باشد و در درجات باالترفیزیوتراپی قابل بهبود م

پروالپس، جراحی بهترین درمان بوده و بعد از من با 

انجام فیزیوتراپی می توان از عود مجدد من جلوگیری 

 کرد.

 قبل، حین بارداری و بعد از زایمان:

انجام تمرین و تقویت عضالت کف لگن از سه ماه قبل 

از بارداری توصیه میگردد تا فرد حین بارداری و در 

ایمان با حداقل مشکالت موااجه گردد. در برخی ز

ممواقع خانمهایی باردار از کمر دردر و سایر مشکالت 

عضالنی ناشی از بارداری شکایت دارند که با -اسکلتی

انجام فیزیوتراپی می توان ای ن مشکالت را رفع و به 

-حداقل ممکن رساند. بعد از زایمانن عضالت شکم

گذشته خود را زا دست داده  کف لگن و اندامها توانایی

و فرد را در معرض مشکالتی همچون دردهای 

عضالنی و اختکال اختالالت ادراری و -اسکلتی

افتادگی اورگاه قرار می دهد که با فیزیوتراپی می توان 

 به سادگی منها را مدیریت کرد.

شایان ذکر است که کلیه پرسنل کلینیک دوره های تخصصی را 

گاه ها گذرانده اند و قادر به ارائه خدمات به در معتبرترین دانش

 بهترین نحو می باشند.

 3448-ن پ: ف   فیزیوتراپیست دکتر روشنک کشاورز


