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ناظران ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دکتر علیرضا اولیایی منش ،دکتر مجید داوری ،دکتر آرمان زندی ،دکتر آرمین شیروانی ،مجید حسن قمی ،دکتر عطیه صباغیان پی رو،
مینا نجاتی ،دکتر مریم خیری ،دکتر بیتا لشکری
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توسعه جوامع و گسترش نظام های صنعتی در جهان ،خصوصاً در دو سده اخیر و نیز توسعه ارتباطات و مباادالت تجااری
موجب گردید که تقریباً تمام کشورهای جهان به منظور درك و برآورد شدن نیازها ،به تادوین اساتاندارد و توساعه آن روی آورناد
نیاز به تدوین استانداردها باعث شد تا همگان به ضرورت یك مرجع برای تدوین استانداردها ،پی ببرناد در نظاام هاای سانمت نیاز
مهمترین هدف نظام ارائه خدمات سنمت ،تولید و ارائه محصولی به نام سنمتی است کاه ارائاه مناساب و باا کیفیات ایان محصاول،
نیازمند تدوین و به کارگیری شاخص و سنجه هایی برای تضمین ارتقای کیفیت خدمات در درازمدت

می باشد

اندازه گیری کیفیت برای جلب اطمینان و حصول رضایت آحاد جامعه ،قضاوت در زمینه عملکردها ،تاامین و مادیریت مصارف مناابع
محدود ،نیازمند تدوین چنین استانداردهایی می باشد استانداردها همچنین به سیاستگذاران نیز کمك خواهد نمود تا به طور نظام مناد
به توسعه و پایش خدمات اقدام نموده و از این طریق ،آنان را به اهدافی که از ارائه خدمات و مراقبت هاای سانمت دارناد ،نائال و باه
نیازهای مردم و جامعه پاسخ دهند عنوه بر تدوین استانداردها ،نظارت بر رعایت این استانداردها نیز حائز اهمیات مای باشاد و مای
تواناد موجااب افاازایش رضااایتمندی بیماااران و افاازایش کیفیاات و بهااره وری نظااام ارائااه خاادمات ساانمت گااردد طراحاای و تاادوین
استانداردهای مناسب برای خدمات سنمت ،در زمره مهمترین ابعاد مدیریت نوین در بخش سنمت ،باه شامار

مای آیاد اکناون در

کشورمان ،نیاز به وجود و برقراری استاندارده ای ملی در بخش سنمت ،به خوبی شناخته شده و با رویکردی نظام مند و مبتنای بار
بهترین شواهد ،تدوین شده است
در پایان جا دارد تا از همکاری های بی دریغ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسنمی ایران ،انجمان هاای علمای ،تخصصای مربوطاه،
اعضای محترم هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی ،وزارت کار  ،تعااون و رفااه اجتمااعی و ساایر همکااران در معاونات هاای
مختلف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که نقش موثری در تدوین استانداردهای ملی در خدمات سنمت داشته اند ،تقدیر و
تشکر نمایم
انتظار می رود استانداردهای تدوین شده توسط دفتر ارزیابی فناوری ،تدوین استاندارد و تعرفه سنمت مورد عنایت تمامی نهادهاا و
مراجع مخاطب قرار گرفته و به عنوان معیار عملکرد و محك فعالیت های آنان در نظام ارائه خدمات سنمت شناخته شود
امید است اهداف متعالی نظام سنمت کشورمان در پرتو گام نهادن در این مسیر ،به نحوی شایسته محقق گردد

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر
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انجام درست کارهای درست ،متناسب با ارزش ها ،مقتضیات و شرایط بومی کشور ،رویکردی اسات کاه بادون شاك سابب ارتقاای
مستمر کیفیت خدمات سنمت می گردد از الزامات اصلی تحقق چنین اهدافی ،وجود اساتانداردهایی مادون مای باشاد اساتانداردهای
مبتنی بر شواهد ،عبارات نظام مندی هستند که سطح قابل انتظاری از مراقبت ها یا عملکرد را نشان می دهناد اساتانداردها چاارچو
هایی را برای قضاوت در خصوص کیفیت و ارزیابی عملکرد ارائه کنندگان ،افزایش پاساخگویی ،تاامین رضاایت بیمااران و جامعاه و
ارتقای پیامدهای سنمت ،فراهم می کنند بنابراین ،ضرورت دارد تا به عنوان بخشی از نظام ارائه خدمات ،توسعه یابند
علی رغم مزایای فراوان وجود استانداردهای ملی و تاکید فراوانی که بر تادوین چناین اساتانداردهایی بارای خادمات و مراقبات هاای
سنمت در قوانین جاری کشور شده و اقدامات پراکنده ای که در بخش های مختلف نظام سنمت کشور صورت گرفته است؛ تا کناون
چارچو مشخصی برای تدوین استاندارد خدمات و مراقبت های سنمت در کشور وجود نداشته است
با اقداماتی که از سال  1388در دفتر ارزیابی فناوری ،تدوین استاندارد و تعرفه سنمت وزارت بهداشات ،درماان و آماوزش پزشاکی
صورت گرفته ،بستر و فرایند منظم و مدونی برای تدوین چنین استانداردهایی در سطح ملی ،فراهم آمده است
استانداردهای تدوینی پیش رو منطبق بر بهترین شواهد در دسترس و با همکاری تیم های چندتخصصی و با رویکردی علمای تادوین
شده است کلیه عباراتی که در این استاندار دها ،به کار گرفته شده است ،مبتنی بر شواهد می باشاد امیاد اسات کاه باا همکااری کلیاه
نهادها ،زمینه اجرای چنین استانداردهایی ،فراهم گردد
الزم می دانم از همکاری های شایسته همکاران محترم در معاونات آموزشای ،دفااتر نظاارت و اعتباربخشای اماور درماان ،مادیریت
بیمارستانی و تعا لی خدمات بالینی و کلیه همکاران در دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سانمت کاه تانش هاای پیگیار
ایشان نقش بسزایی در تدوین این استانداردها داشته است ،تقدیر و تشکر نمایم 

دکتر محمد حاجی آقاجانی
معاون درمان
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مقدمه:
مگنت تراپی برای قرن ها وجود داشته ،درمانگران در چین  ،هند و مصر برای درمان های متفاوت ،از مگنت استفاده می کردند از
چهار هزار سال پیش اثرات درمانی مگنت را می دانستند ودر درمان بیماری های جسمی و روحی استفاده می کردند از قرن
شانزدهم یك پزشك معروف سوئی سی به طور وسیع از مگنت در درمان بیماران استفاده کرد و از همان زمان مگنت تراپی در اروپا
رواج یافت امروزه نیز از جریان های مغناطیسی کم فرکانس و کم شدت در بسیاری از درمان ها از جمله استئوآرتریتها،CVA, MS ،
میگرن ،آسیبهای عصبی محیطی ،افسردگی ها،مشکنت مربوط به عضنت کف لگن  ،شکستگیها ،جوش نخوردگیهای استخوانی و
پوکی استخوان،زخمها  Avascular Necrosis ،و کمردرد و کل دردهای ارتوپدی و نورولوژی و ….استفاده می شود میدان های
الکترومغناطیسی و مگنتیك در سرتاسر کره زمین با شدت های مختلف وجود دارد که با مقیاسهایی چون  Tesla, Guassبیشتر
سنجیده می شود شدت میدان مغناطیسی زمین 1.5-3 T :MRI , 100 µT :اهداف درمانی  1-10mT :میباشد میدان های مغناطیسی
به دو صورت استاتیك و داینامیك استفاده می شود
فوایدی که باعث می شود مگنت به طور وسیع و گسترده در تمام زمینه های درمانی مورد استفاده قرار گیرد Safe:بودن درمان،
اثرات غیرگرمایی و امکان استفاده در مرحله حاد و درمان کودکان است با بانداژ ،گچ و لباس و ایمپلنت های فلزی داخلی و خارجی
نیز می توان در میدان آن قرار گرفت
عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و التین):
مگنت تراپی
Magnet therapy
) Magnetic field therapy ( MFT
) Electromagnetic fields ( EME,ELF
) Puls Electromagnetic fields therapy ( PEMF
1. M.S Gorge, F.R Salle, Z. Zahas, N.C Olivier, and E.M Wasserman, “transcranial magnetic stimulation as a
research tool in tourette syndrome and related disorders,” advance in neurology, 85, 2001, pp225-235
2. R.J Ilmoniemi and J. Karhu, “transcranial magnetic stimulation toward navigating targeting”, business
briefing: global healthcare, 3, 2002, pp 1-4
3. George MS, Wassermann EM, Post RM, “Transcranial magnetic stimulation: a neuropsychiatric tool for the
21st century”, Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 1996 Fall; 8(4):373-82.
4. Wassermann EM, Lisanby SH, “Therapeutic application of repetitive transcranial magnetic stimulation: a
review.” Clinical Neurophysioly. 2001 Aug; 112(8):1367-77.
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 است12415 کد بین المللی مگنت

J, Lang S, “Genotoxic, carcinogenic and
fields. Introduction and overview.” Mutation

teratogenic effects of
Research. 1997 Dec;

6. Rubik B. “Bioelectromagnetics & the future of medicine.”
Journal. 1997 Aug; 16(8):38-46.

Adminstative Radiology

5. Juutilainen
electromagnetic
387(3):165-71

7. C. Polk and E. Postow, CRC handbook of
Boca Raton, FL , CRC Press, 1986

biological effects of electromagnetic fields,

8. C.A basset, “Fundamental and practical aspects of therapeutic uses of
electromagnetic fields” critical reviews in biomedical engineering, 17, 5, 1989, pp 451-529

pulsed

9. D.H Trock, “Electromagnetic fields and magnets. Investigational treatment for
musculoskeletal disorders”, Rheumatic Diseases Clinics of North America. 2000 Feb;
26(1):51-62, viii.
10. F.S Prato, M. Kvaliers, A.W Thomas, “ Extremely low frequency magnetic fields can either increase or
decrease analgaesia in the land snail depending on field and light conditions, Bioelectromagnetics, 21, 2000,
pp 287-301
11. Prato FS, Carson JJ, Ossenkopp KP, Kavaliers M., “Possible mechanisms by which extremely
low frequency magnetic fields affect opioid function.” FASEB Journal. 1995 Jun; 9(9):807-14.
12. F. S. Prato, M. Kavaliers, A. W. Thomas, and K.-P. Ossenkopp, “Modulatory actions of light on the
behavioural responses to magnetic fields by land snails probably occur at the magnetic field detection stage”
Proceedings Biological Sciences. 1998 Mar 7; 265(1394): 367–373. doi: 10.1098/rspb.1998.0304
13. Kavaliers M, Choleris E, Prato FS, Ossenkopp K., Evidence for the involvement of nitric oxide
and nitric oxide synthase in the modulation of opioid-induced antinociception and the inhibitory
effects of exposure to 60-Hz magnetic fields in the land snail. Brain Research. 1998 Oct 26;
809(1):50-7.
14. Kavaliers M, Prato F, Light-dependent effects of magnetic fields on nitric oxide activation in the land
snail”. Neuroreport Journal, 1999 Jun 23; 10(9):1863-7.
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ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی:
میاادان مغناطیساای متغیاار میاادانی اساات کااه در آن جهاات بااردار میاادان و یااا میاازان شاادت آن در زمااان تغییاار ماای یابااد کااه
مهمتاارین وییگاای میاادانهای متغیاار در تاااثیر گااذاری آنهااا باار بارهااای الکتریکاای اساات کااه بااا تغییاار میاادن ماای تااوان بااا الکتریکاای
ثاباات را بااه حرکاات واداشاات کااه بااا ایاان خاصاایت میاادان مغناطیساای متغییاار ،اثاارات بایلوژیااك باار روی ساالولها و بافتهااای باادن
دارد کااه میاادان مغناطیساای ثاباات ناادارد زیاارا میاادان مغناطیساای تنهااا باار بارهااای الکتریکاای متحاارك نیاارو دارد ماای نمایااد و تنهااا
بااا تغییاار میاادان ماای تااوان باار روی بارهااای ثاباات تاااثیر گذاش ات واحااد اناادازه گیااری ماادین مغناطیساای تساان

 )Teslaکااه باار

حسب گوس Gaussنیز سنجیده می شود )14-5
مگنت بااثر بر روی آهن خون و افزایش تولید اکسیین در بافت ،اثر بر روی مغز و غده پینئال و پایانه های عصبی و افزایش ترشح
منتونین ،سرتونین و دیگر کاهنده های درد ،یونیزاسیون خون و افزایش  blood flowو انتقال میدان به کل بدن ،اثر بر روی بافتهای
انسانی با خاصیتهای دایامگنتیك ،فرومگنتیك و پیزوالکتریك و نیز اثر در سطح سلولی با اثر بر فعالیت  ،ATPافزایش جذ پروتئین و
محتوای  ،DNAتحریك ساخت پروستوگنندین Eو افزایش تبادالت غشاء سلولی میتواند در درمان بسیاری از بیماریها کاربرد داشته
باشد
متعاقب این اثرات :اثرات ضد درد ،ضد التها  ،ضد ادم و تحریك سیستم قلبی – عروقی به وییه به صورت محیطی ،تسهیل در
بازسازی بافت نرم ،ترمیم زخم ،اثر مثبت بر روی سیستم ایمنی ،نرماالیز کردن امواج مغزی ،اثر بر ساختار کنژنی استخوانها و
تغییر در کیفیت و حالت انرژتیك بافت مطرح می شود
مگنت ،پروسه تبادالت کلسیم حاوی در متابولیسم استخوانی را نیز بهتر می کند و به هماهنگی عمل سیگنالی نیز کمك می کند و از
این طریق  Bone Massرا افزایش می دهد
همچنااین میاادان مغناطی ساای ماای توانااد باار روی بافتهااای پیزوالکترونیااك باادن از جملااه ساااختارهای کنژناای اسااتخوانها و
کااراتین اثاار گذاشااته و براساااس قااانون وولااف باعااث مکانیکااال دفورمیشاان و مکانیکااال اسااترس و افاازایش استخوانسااازی
شود.

6

معاونت درمان
کارگروه تدوین شناسنامه و استاندارد خدمات
:ضرورت ارائه این خدمت
)4 )19-15 : اثراتی که میدان مغناطیسی بر روی مغر و عصب می گذارد به قرار زیر است
اثر بار روی پایاناه هاای عصابی و افازایش ترشاح اساتیل کاولین باا غیار فعاال کاردن کاولین اساتریز) کاه در کنتارل درد ماوثر
است
15. Mann K, Röschke J., “Effects of pulsed high-frequency electromagnetic fields on
human sleep “Neuropsychobiology. 1996; 33(1):41-7.
16. G.R Warman, H. Tripp, J. English, and J. Arendt, “ effects of 50hz EMF on the
human melatonin profile” in the 24th annual of bioelectromagnetics meeting abstract
book,2002, p251
17. Reiter RJ.” A review of neuroendocrine and neurochemical changes associated
with static and extremely low frequency electromagnetic field exposure” Integrative
Physiological Behavioral Sciences. 1993 Jan-Mar; 28(1):57-75.
18. Reiter RJ, Reported biological consequences related to the suppression of melatonin by electric and
magnetic field exposure”, Integrative Physiological and Behavioral Science , 30, 4, 1995, pp314-330
19. M. Karasek, M. Woldanska-okonska, J. cizerniki, K. Zyalinska, and J.
swietoslawski.” Influence of Low-Frequency Magnetic Field of Different Characteristics
on Serum Melatonin Concentrations in Humans” advances in experimental medicine
and biology, 460, 1999, pp459-462

: با توجه به اثرات بیولوژیکی مگنت کاربردهای آن به قرار زیر است
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میاادان

غیر گرمایی بودن جریانهای مغناطیسی متغیر در مگنت تراپی



در فاز حادبیماریها می توان از آن استفاده کرد



 لباااس گااچ ایمپلناات هااای فلاازی داخلاای و خااارجی ماای تااوان در معاار،دررونااد در مااان بااا بانااداژ



مغناطیسی متغیر قرار گرفت و هیچ منع استفاده ای برای آن وجود ندارد
.استفاده از دستگاه و میدان برای کودکان منعی ندارد



خذ تاریخچه و معاینه بیمار و موضع آسیب
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2

فرایند معاینه با گرفتن تاریخچه بیمار آغاز می شود این بخش شامل مصاحبه با بیمار و گاهی اوقات در صورت لزوم
مصاحبه با اعض ای خانواده می باشد طی معاینه درمانگر به سطح آگاهی و درك بیمار و اعضای خانواده و همچنین میزان
محدودیت های عملکردی یا ناتوانی های بیمار را ارزیابی می کند

شکایت اصلی بیمار  ،تاریخچه و هر گونه تشخیص پزشکی که در پرونده بیمار مکتو

باشد مطالعه شود تاریخچه فعالیت های

اجتماعی و شغلی مرتبط باید مشخص شود وضعیت محیط کار ،عادات اجتماعی وضعیت سنمتی کلی فرد در مصاحبه مورد بررسی
قرار می گیرند .ارزیابی محیط زندگی و مسئولیت های خانوادگی بیمار نیز جهت تعیین میزان حمایت خانواده موثر است
معاینه بیمار :می توان با مع اینه و مشاهده بیمار اطنعات دقیقی از وضعیت او به دست آورد بررسی شکل و ابعاد اندام،
تقارن اندامها ،دفورمیتی ها ،ورم یا تورم ،نوع و شدت درد ،دامنه حرکتی مفاصل و در صورت وجود محدودیت تعیین نوع
فعال یا غیر فعال) ،میزان ،عامل محدودیت ،انعطاف پذیری و قوام باف ت های نرم ،وجود هر گونه زخم در موضع ،قدرت و
عملکرد عضنت ،وجود هر نوع اختنل عصبی با منشاء محیطی یا مرکزی ،پوسچر استاتیك و دینامیك ،اختنالت راه رفتن ،میزان
کنترل حرکت ،مهارت و حس عمقی ،استفاده وسیله کمکی مثن عصای زیر بغلی برای راه رفتن) آمادگی قلبی عروقی تنفسی،
درك بیمار از میزان ناتوانی و کیفیت زندگی ،و

از جمله موارد مهمی هستند که باید ارزیابی شوند

 4تعیین عوامل خطر زا  ،ممنوعیت و منحظات
 5تعیین اهداف درمانی بر اساس وضعیت بیمار
 6انجام مگنت تراپی در موضع آسیب اندام مورد نظر
اقدامات الزم قبل از ارائه هر جلسه مگنت تراپی ( ) pre – operation
1

بررسی وضعیت بالینی و وضعیت بدنی بیمار

2

سوال از بیمار در رابطه با میزان تاثیر مداخنت انجام شده در فاصله بین جلسه قبل تا جلسه حاضر

3

سوال از بیمار در رابطه با میزان تاثیر مداخنت انجام شده در فاصله بین جلسه قبل تا جلسه حاضر

4

بررسی وضعیت روحی و آمادگی جهت انجام جلسه جدید درمانی

اقدامات الزم حین هر جلسه خدمت
 انواع روشهای فیزیوتراپی الزمه شامل روشهای درمانی الکتریکی و حرارتی ،درمانهای دستی و روش های درمانی خاص
خاص ،آموزش بیمار و تمرین در مانی توام با م کنت تراپی بسته به شرایط و وضعیت بیمار توسط فیزیوتراپیست میتواندانجام
می شود
پیشرفت روش درمانی مگنت تراپی بسته به جلسه قبل بررسی می شود
اقدامات الزم پس از هر جلسه
1

ارائه توصیه های الزم به بیمار و همراهان

2

ثبت و مستندسازی اقدامات در پرونده بیمار و ممهور نمودن به مهر فیزیوتراپیست
14
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ارجاع بیمارتوسط پزشک

ارزیابی کلی بیمار جهت تعیین اختالالت موجود قابل درمان بامگنت تراپی

تعیین موارد احتیاط آیا بیمار می تواند جهت درمان از آب
استفاده کند؟ بله ،درمان را ادامه میدهد
جزء موارد کنترا اندیکاسیون نیست؟ خیر ،ارجاع به پزشک

ارزیابی فیزیکی که شامل سنجش قدرت عضله ،دامنه حرکتی مفصل برسی وضعیت عضالت(هماهنکی بین انها،
وجود بافت فیبروزه ،کوتاهی)...و بررسی پوسچر بیمار،تعادل و وضعیت گام برداشتن

آماده کردن بیمار برای استفاده از روش درمانی

طرح ریزی برنامه درمانی که شامل استفاده از مگنت

15
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استفاده از دوز مناسب مگنت با نوع آسیب و هدف درمان

انجام حرکات موبیلیزیشن وآزاد سازی بافت و افزایش دامنه حرکتی مفاصل در بیماران
بعد از استفاده از مگنت

شروع برنامه تمرین درمانی که شامل تمرین های با استفاده از امکانات تمرین درمانی و
انجام تمرینات مقاومتی و استفاده از وسایل ایجاد مقاومت

حضور درمانگر در بالین بیمار برای تعیین شدت ،تکرار ،تعیین ترتیب تمرین ها

ارزیابی مجدد در هر جلسه برای گنجانیدن هر نوع تغییر الزم در روند برنامه درمان

نوشتن گزارش وضعیت بیمار برای پزشک ارجاع کننده

16
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د) فرد/افراد صاحب صالحیت جهت تجویز ( )Orderخدمت مربوطه و استاندارد تجویز:
همه ی متخصصین پزشکی از جمله ارتوپدی ،طب فیزیکی و توانبخشی ،روماتولوژیست ،نورولوژیست ،جراح عمومی و

در حوزه

ی مرتبط

هـ) ویژگی های ارائه کننده اصلی صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:

مگنت تراپی توسط فیزیوتراپیست حداقل با مدرك کارشناسی انجام میشود
تبصره :فقط متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی در صورتی که شخصا اقدام به درمان نمایند از این مدالیتی جهت آماده سازی
پیش از انجام درمان های دستی ،منیپوالسیون و تزریقات میتوانند بهره گیرند

و) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:

ردیف

1

عنوان تخصص

تعداد مورد

فرمول

نیاز به طور

محاسباتی

میزان

استاندارد به

تعداد نیروی

تحصینت

ازای ارائه هر

انسانی مورد

مورد نیاز

خدمت

نیاز

منشی یا کمك

 1نفر به ازای

فیزیوتراپیست

 5هر بیمار

یك نفر به
ازای هر شش

سابقه کار و یا
دوره آموزشی
مصو در
صورت لزوم

نقش در
فرآیند ارائه
خدمت

آشنایی با
حداقل دیپلم

روش همکاری

انجام امور

متوسطه

با بیمار و

محوله

بیمار همزمان

تراپیست

ز) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت:
 دسااتگاههای مگناات تراپاای ماای توانااد بصااورت اپلیکاتورهااای مسااطح  )Flatو قاباال حماال و یااا بصااورت یااك میاادان دایااره شااکلسلنویید) و ثابت بر روی یك تخت باشد که می تواند نیازمند به فضای جداگانه ای باشد یا نباشد
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ح) تجهیزات پزشکی سرمایه ای (و یا اقالم اداری) اداری و به ازای هر خدمت ( :ذکر مبانی محاسباتی تجهیزات مورد نیاز بر
حسب بیمار و یا تخت):
در این قسمت تجیزات مورد نیاز ،مارك و شرایط ،کاربرد تجهیزات ،متوسط عمر مفید و تعداد خدمات قابل ارائه در آن واحد متوسط
زمان کاربری از خدمت یا امکان استفاده همزمان جهت ارائه خدمات مشابه ذکر شود

ردیف

انواع
عنوان تجهیزات

مارک های

شناسه فنی

واشرایط

کاربرد در فرایند

متوسط عمر

ارائه خدمت

مفید تجهیزات

تعداد خدمات

متوسط زمان

امکان استفاده همزمان

قابل ارائه در

کاربری به

جهت ارائه خدمات مشابه

واحد زمان

ازخدمت

سایر

مارك های
دستگاه اصلی تولید
1

کننده میدان

مورد تایید
وزارت بهداشت

مغناطیسی

مغناطیسی متغیر

مارك های
2

سلنویید

اپلیکاتور

مورد تایید
وزارت بهداشت
مارك های
مورد تایید

3

تولید میدان

وزارت بهداشت

القا میدان
مقناطیس به
درون بدن
القا میدان
مقناطیس به
درون بدن

القا کننده از طریق
پوست به روش
غیرتهاجمی

یك تا دو موضع
 10سال

ندارد
 10سال

کاهش درد تسهیل در

یك تا دو موضع
یك بیمار

روند ترمیم و...

کاهش درد تسهیل در

یك بیمار

 10سال

روند ترمیم و...

یك تا دو موضع

ندارد
متوسط  20دقیقه

متوسط  20دقیقه

متوسط  20دقیقه
مارك های
مورد تایید
وزارت بهداشت

القا میدان
مقناطیس به
درون بدن

کاهش درد تسهیل در
روند ترمیم و...
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 10سال

ندارد

یك بیمار

پد

4

متوسط  20دقیقه

یك تا دو موضع
یك بیمار

ندارد
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ط) داروها ،مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:

ردیف

اقالم مصرفی

میزان مصرف

مدل /مارک های واجد شرایط

مورد نیاز

(تعداد یا نسبت)

(تولید داخل و خارج)

هر تخت برای یک بیمار
تخت وملحقات

1

داخل

ندارد

ی) عنوان خدمات درمانی و تشخیص طبی و تصویری جهت ارائه هر واحد خدمت( :به تفکیک قبل ،بعد و حین ارائه خدمت
مربوطه در قالب تائید شواهد جهت تجویز خدمت و یا پایش نتایج اقدامات ):

ردیف

عنوان خدمت
پاراکلنیکی

تخصص صاحب
صالحیت جهت
تجویز

شناسه فنی
خدمات

قبل ،حین و یا بعد از ارائه
تعداد مورد نیاز

خدمت (با ذکر بستری و یا
سرپایی بودن)

1
2

ک) ویزیت یا مشاوره های الزم جهت هر واحد خدمت( :سرپایی و بستری):

ردیف

نوع ویزیت/مشاوره تخصصی موردنیاز
تعداد

1

سرپایی /بستری

براساس
بین جلسات درمانی جهت بررسی روند درمان
بیمار باید ارزیابی مجدد گردد

نوع
بیماری
متغییر
است
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ل) اندیکاسیون های دقیق جهت تجویز خدمت( :ذکر جزئیات مربوط به ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز تعداد
مواردی که ارائه این خدمت در یک بیمار ،اندیکاسون دارد):


بیماران دارای انواع درد در اندام ها )32-25



بیماران دارای محدودیت حرکتی در اندام ها



بیماران دارای ضعف عضننی در اندام ها



بعد از شکستگی ،در رفتگی و یا جراحی در اندام ها



بیماران دارای انواع سندرم های عصبی در اندام ها



بیماریهای سیستم اعصا محیطی  8و )34-33



بیماریهای ارتوپدی روما توئید آرترایتیس استئوپروزوتاندونیتها،پرتز) ،



بعااد از شکسااتگیها و جااوش نخوردگیهااا ی اسااتخوان در سااال 1979سااازمان غااذا و دارو آمریکااا مگناات را دردرمااان

 8و )40-35

جوش نخوردگیها ی استخوان تایید کرده ) 9-8و  20و )47-41


صدمات ورزشی  8و35و )48



بازتوانی ریوی



سردردها شامل سردردهایی با منشاء گردنی و میگرن 4و 14و )51-49



کمااك در توانبخشاای بیماااران بااا صاادمات مغاازی نظیاار فل ا مغاازی
در توانبخشی بیماران پس از گذراندن فاز حاد )52-54



بیماریهایی که مربوط به عضنت کف لگن و دردهای لگنی است )55



بیماریهای روماتیسمی  36و )38



تسهیل در ترمیم بافتهای نرم )22-19
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ترمیم زخمها



)24-23 تقویت سیستم ایمنی



)32-25 کاهش درد
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 (ذکر دقیق جزئیات مربوط به عالئم پاراکلنیکی و بالینی: در صورت رعایت اندیکاسیون های مذکور،م) دامنه نتایج مورد انتظار
:)بیماران و مبتنی بر شواهد
تا حد طبیعی یا بیشترین حد ممکن

 راه رفتن و، راستا، نیرو و هماهنگی عضنت، دامنه و کیفیت حرکت،بهبود درد
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مواردعدم استفاده از مگنت تراپی
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electromagnetic
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35. C.A basset, “beneficial effects
biochemistry” 51, 1993, pp 387-393

ع) مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه( :مبتنی بر شواهد):
نیار به بستری بیمار در بخش نمیباشد

ف) حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت:

ارائه خدمات مبتنی بر اصول حرفه ای ،رعایت اخنق حرفه ای ،در این راستا پذیرش بیمار با احترام باه شاان و کرامات انساانی وی،
خود مختاری و با انگیزه سودرسانی به بیمار صورت می پاذیرد درماانگر ضامن ارائاه خادمات بار اسااس حرفاه ای گرائای ضامن
برخورد توام با ش فقت و مهربانی در حالیکه از دانش ،مهارت و تجربه کافی برخوردار است ارائه خدمت می کند خودمختااری بیماار
با کسب رضایت آگاهانه شامل توصیف وضعیت فعلی بیمار ،مراحل انجام فیزیوتراپی  ،مزایا و عاوار

احتماالی ،هزیناه هاا ،امکاان

دستیابی به مشاوره و ارجاع و انتخا آگاهانه و آزادانه است ،بیمار حق دستیابی به مستندات و سوابق بالینی را خواهد داشت توجه
به حفظ حریم خصوصی و راز پوشی از دیگر اصول مورد نظار در کلینیاك باازتوانی فیزیاوتراپی اسات در صاورت باروز عاوار
درمانگر در مقابل عوار

ایجاد شده پاسخگو و در صدد برطرف کردن آنها خواهند بود زمان مراجعه بعدی در هر مراجعه به بیمار

یادآوری می شود و در صورت عدم مراجعه به صورت تلفنی پیگیری می شود به روز بودن دانش درمانگران و تجربه باالی آنهاا در
ارائه خدمات نیز در نظر گرفته می شود

ص) چه خدمات جایگزینی (آلترناتیو) برای خدمت مورد بررسی ،در کشورمان وجود دارد:
در حال حاضر خدمت جایگزینی وجود ندارد
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میزان ارتقاء امید

)سهولت (راحتی

- میزان هزینه

به زندگی و یا

برای بیماران

اثربخشی نسبت

کیفیت زندگی

نسبت به خدمت

به خدمت

نسبت به خدمت

مربوطه

مربوطه (در

مورد بررسی

)صورت امکان

میزان ایمنی
نسبت به
خدمت مورد
بررسی

میزان

میزان دقت

اثربخشی

نسبت به

نسبت به

خدمت مورد

خدمت مورد

بررسی

خدمات
جایگزین

ردیف

:ق) مقایسه تحلیلی خدمت مورد بررسی نسبت به خدمات جایگزین

بررسی

1

End (  چگونه می باشد؟ (با ذکر مزایا و معایب مذکور از دیدگاه بیماران، اولویت خدمت با توجه به سایر جایگزین ها،در نهایت
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