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 ) به ترتیب حروف الفبا(تدوین:  تنظیم و

دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر هیات ممتحنه و  توانبخشیاستاد و رییس دانشگاه علوم  :دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

 ارزشیابی فیزیوتراپی و اعضای مصنوعی

 مازندران یدانشگاه علوم پزشک اریاستاد ،یورزش یمتخصص پزشک :بیاد هیهان دکتر

 استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو کمیته نگارش شناسنامه:دکتر محمد اکبری

 مسوول کمیته علمی و استاندارد سازی انجمن علمی فیزیوتراپی ایران:دکتر پریسا ارزانی

 کمیته فنی انجمن فیزیوتراپی و عضو کمیته نگارش شناسنامه عضوعلی الستی:

 عضو کمیته نگارش شناسنامه:هوشنگ امامی

 مسئول کمیته فنی انجمن فیزیوتراپی و عضو کمیته نگارش شناسنامهمهرداد بهرامیان:

 متخصص پزشکی ورزشی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتر محمد حسین پورغریب شاهی: 

 عضو کمیته نگارش شناسنامهعفر پوربهزادی:محمد ج

استاد و مدیر گروه طب فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رییس انجمن طب فیزیکی و دبیر :دکتر سید منصور رایگانی

 بورد ممتحنه طب فیزیکی و توانبخشی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر انجمن طب فیزیکی دانشیاردکتر سید احمد رییس السادات:

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران :دکتر جواد صراف زاده

 عضو کمیته نگارش شناسنامه:شقایق فوالدوندیدکتر 

 فیزیوتراپی علمی رییس انجمن:د موذن زاده ماحدکتر 

 عضو کمیته نگارش شناسنامههنگامه نیکجوی:دکتر 

 

 

 نظارت فنی:تحت 

 گروه  استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت

 و تعرفه سالمتتدوین استاندارد دفتر ارزیابی فن آوری، 
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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 یک 

ور وسیع از مگنت در درمان بیماران استفاده کرد و از همان زمان مگنت تراپی در اروپا رواج یافت. امروزه پزشک معروف سوئیسی به ط

میگرن، آسیبهای  ،CVA, MSنیز از جریان های مغناطیسی کم فرکانس و کم شدت در بسیاری از درمان ها از جمله استئوآرتریتها، 

کف لگن، شکستگیها، جوش نخوردگیهای استخوانی و پوکی استخوان،زخمها،  عصبی محیطی، افسردگی ها،مشکالت مربوط به عضالت

Avascular Necrosisاستفاده می شود. میدان های الکترومغناطیسی و مگنتیک  .…و کمردرد و کل دردهای ارتوپدی و نورولوژی و

بیشتر سنجیده می شود. شدت میدان  Tesla, Guassدر سرتاسر کره زمین با شدت های مختلف وجود دارد که با مقیاسهایی چون 

 0.65تا  μT  (0.25   تسال کرویم 65تا  25 نیب نیدر سطح زم یسیمغناط دانیم یبزرگ    µT 1-5-3 T :MR 100 ,:مغناطیسی زمین

 میباشد. میدان های مغناطیسی به دو صورت استاتیک و داینامیک استفاده می شود. : 10mT-1 درمانیهداف ا    گاوس( است

بودن درمان، اثرات Safeفوایدی که باعث می شود مگنت به طور وسیع و گسترده در تمام زمینه های درمانی مورد استفاده قرار گیرد:

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 

 رار گرفت.توان در میدان آن ق

 

 :به همراه کد ملی (الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی )فارسی و التین

 یابالغ یهر جلسه منطبق با استانداردها یها؛ به ازااندام یجهت توانبخش Magnetic Field Therapyاستفاده از دستگاه 

  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  901680کد خدمت:   مگنت تراپی 

Magnet therapy 

Magnetic field therapy  ( MFT )  

Electromagnetic fields  ( EME,ELF ) 

Puls Electromagnetic fields therapy ( PEMF ) 

 

 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

میدان مغناطیسی متغیر میدانی است که در آن جهت بردار میدان و یا میزان شدت آن در زمان تغییر می یابد که مهمترین ویژگی میدانهای 

ت یمتغیر در تاثیر گذاری آنها بر بارهای الکتریکی است که با تغییر میدان می توان ببار الکتریکی ثابت را به حرکت واداشت که با این خاص

مغناطیسی متغییر،اثرات بیولوژیک بر روی سلولها و بافتهای بدن دارد که میدان مغناطیسی ثابت ندارد زیرا میدان مغناطیسی تنها بر  میدان
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یری میدان واحد اندازه گ .بارهای الکتریکی متحرک نیرو وارد می نماید و تنها با تغییر میدان می توان بر روی بارهای ثابت تاثیر گذاشت

  .نیز سنجیده می شود  Gauss(  مى باشد که بر حسب گوس Teslaتسال )  مغناطیسی

مگنت بااثر بر روی آهن خون و افزایش تولید اکسیژن در بافت، اثر بر روی مغز و غده پینئال و پایانه های عصبی و افزایش ترشح  

و انتقال میدان به کل بدن، اثر بر روی بافتهای blood flowمالتونین، سرتونین و دیگر کاهنده های درد، یونیزاسیون خون و افزایش 

، افزایش جذب پروتئین و ATPانسانی با خاصیتهای دایامگنتیک، فرومگنتیک و پیزوالکتریک و نیز اثر در سطح سلولی با اثر بر فعالیت 

و افزایش تبادالت غشاء سلولی میتواند در درمان بسیاری از بیماریها کاربرد داشته  E، تحریک ساخت پروستاگالندینDNAمحتوای 

 باشد.

 عروقی به ویژه به صورت محیطی، تسهیل در بازسازی –متعاقب این اثرات: اثرات ضد درد، ضد التهاب، ضد ادم و تحریک سیستم قلبی 

اثر بر  ،و کمک در توانبخشی بیماران با صدمات مغزی یز کردن امواج مغزیبافت نرم، ترمیم زخم، اثر مثبت بر روی سیستم ایمنی، نرماال

 ساختار کالژنی استخوانها و تغییر در کیفیت و حالت انرژتیک بافت مطرح می شود.

اد زاین تاثیرات بر روی تاندون، استخوان و غضروف به واسطه اثرات زیر اعمال می شود: تکثیر سلولی، بیان ژن اختصاصی تاندون، آ

سازی فاکتور رشد ، تنظیم منفی آپوپتوزو آزاد سازی سیتوکین های پیش و ضد التهابی.وقتی مگنت در نواحی دارای غضروف به کار می 

 فواید شامل:  رود منجر به تکثیر کندروسیت و پروستاگلیکان ها و ماتریکس خارج سلولی می شود.

  غیر گرمایی بودن جریانهای مغناطیسی متغیر در مگنت تراپی 

 .در فاز حادبیماریها می توان از آن استفاده کرد 

                  درروند درماان باا باناداژ، لبااس گاچ ایمپلنات هاای فلازی داخلای و خاارجی مای تاوان در معاری میادان مغناطیسای متغیار

 قرار گرفت و هیچ منع استفاده ای برای آن وجود ندارد.

 استفاده از دستگاه برای کودکان منعی ندارد. 

 

 ج( اقدامات یا پروسیجرهای ضروری جهت درمان بیماری:

 ارزیابی قبل از انجام پروسیجر 

 بررسی وضعیت بالینی و وضعیت بدنی بیمار.

 مانند پیس میکر بررسی موارد منع انجام مگنت تراپی به طور مثال باردار بودن بیمار یا استفاده از دستگاه های الکتریکی

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

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

 بررسی وضعیت روحی و آمادگی جهت انجام جلسه جدید درمانی.

 بررسی وجود عواری جانبی احتمالی در بیمار تحت این نوع درمان
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 ارزیابی حین  انجام پروسیجر 

انواع روشهای فیزیوتراپی الزم شامل روشهای درمانی الکتریکی و حرارتی، درمانهای دستی و روش های درمانی خاص، آموزش بیمار و 

 بیمار توسط درمانگر میتواندانجام می شود.تمرین درمانی توام با مگنت تراپی بسته به شرایط و وضعیت 

 پیشرفت روش درمانی مگنت تراپی بسته به جلسه قبل بررسی می شود.

 قرار دادن و پوزیشن دادن مناسب بیمار یا اندام وی 

 بررسی شدت میدان مغناطیسی اعمال شده

 انجام پروسیجر چک مدت زمان

 تراپیبررسی وضعیت و شرایط بیمار در حین انجام مگنت 

 ارزیابی بعد از انجام پروسیجر 

 بررسی بیمار از نظر شرایط عمومی

 ارائه توصیه های الزم به بیمار و همراهان

 ثبت و مستندسازی اقدامات در پرونده بیمار و ممهور نمودن به مهر درمانگر.

 کنترل عوارض جانبی انجام پروسیجر 

ون، ، تپش قلب، افت فشار خاین حال شکایاتی مانند تهوع و سرگیجهمگنت تراپی معموال دارای عواری خیلی کمی است با 

تراحت با اسممکن است وجود داشته باشد. لذا در صورت ایجاد این موارد  التهابات پوستی، خارش و دردناک شدن پوست ناحیه

 گردد.  عواری از بین می رود. در صورت شدید بودن عواری ارجاع به پزشک و تغییر روش درمانی توصیه می

 )تعداد دفعات مورد نیاز/ فواصل انجام(د ( تواتر ارائه خدمت 

جلسه در هفته توصیه  3تا  1تعداد دفعات مورد نیاز و زمان آن بسته به اهداف درمانی و نوع آسیب متفاوت است و معموال از 

 دقیقه در هر جلسه می باشد. 20می شود. متوسط زمان استفاده نیز 

 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه/ ( Orderصالحیت جهت تجویز )ه( افراد صاحب 

همه ی متخصصین پزشکی از جمله ارتوپدی، طب فیزیکی و توانبخشی، روماتولوژیست، پزشکی ورزشی،نورولوژیست، جراح عمومی 

 و ...  در حوزه ی مرتبط 

 

 :ارائه خدمت مربوطهافراد صاحب صالحیت جهت و( 

 فیزیوتراپیست حداقل با مدرک کارشناسی انجام میشود.مگنت تراپی توسط 

 در صورتی که شخصا اقدام به درمان نمایند از این مدالیته جهت پزشکی ورزشیو تبصره:  فقط متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی  

 آماده سازی پیش از انجام درمان های دستی، منیپوالسیون و تزریقات میتوانند بهره گیرند. 
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 ارائه کننده خدمت: ز( عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز )استاندارد( برای سایر اعضای تیم

ف
دی

ر
 

عنوان 

 تخصص

تعداد موردنیاز به طور استاندارد 

 به ازای ارائه هر خدمت

میزان تحصیالت 

 مورد نیاز

سابقه کار و یا دوره آموزشی 

 صورت لزوممصوب در 

نقش در فرایند 

 ارائه خدمت

1 

منشی یا 

کمک 

 درمانگر

 هر بیمار 5نفر به ازای  1
 پلمیحداقل د

 متوسطه

آشنایی با روش همکاری با 

 بیمار و تراپیست
 انجام امور محوله

 

 : :و مکان ارائه خدمت( استانداردهای فضای فیزیکی ح

( و دییشکل ) سلنو رهیدا دانیم کیبصورت  ای( و قابل حمل و Flatمسطح )  یکاتورهایتواند بصورت اپل یم یمگنت تراپ یدستگاهها

 نباشد. ایباشد  یجداگانه ا یبه فضا ازمندیتواند ن یتخت باشد که م کی یثابت بر رو

 

  :ط( تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت

ف
دی

ر
 

عنوان 

 تجهیزات

 انواع

مارک های 

 واشرایط

 شناسه فنی
کاربرد در فرایند 

 ارائه خدمت

متوسط عمر 

 مفید تجهیزات

تعداد خدمات 

قابل ارائه در 

 واحد زمان

متوسط زمان 

کاربری به 

 ازخدمت

امکان استفاده 

همزمان جهت 

ارائه خدمات 

 مشابه سایر

1 

دستگاه اصلی 

تولید کننده 

میدان 

مغناطیسی 

 متغیر

مارک های 

مورد تایید 

وزارت 

 بهداشت

تولید میدان 

 مغناطیسی

القا کننده از 

طریق پوست به 

روش 

 غیرتهاجمی

 سال 10

یک تا دو 

موضع یک 

 بیمار

 20متوسط 

 دقیقه
 ندارد

 سلنویید 2

مارک های 

مورد تایید 

وزارت 

 بهداشت

القا  میدان 

مقناطیس  به 

 درون بدن

کاهش درد 

تسهیل در روند 

 ترمیم و...

 سال 10

یک تا دو 

موضع یک 

 بیمار

 20متوسط 

 دقیقه
 ندارد
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 اپلیکاتور 3

مارک های 

مورد تایید 

وزارت 

 بهداشت

القا  میدان 

مقناطیس  به 

 درون بدن

کاهش درد 

تسهیل در روند 

 ترمیم و...

 سال 10

یک تا دو 

موضع یک 

 بیمار

 20متوسط 

 دقیقه
 ندارد

 پد 4

مارک های 

مورد تایید 

وزارت 

 بهداشت

القا  میدان 

مقناطیس  به 

 درون بدن

کاهش درد 

تسهیل در روند 

 ترمیم و...

 سال 10

یک تا دو 

موضع یک 

 بیمار

 20متوسط 

 دقیقه
 ندارد

 

 

 ( داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:ی

ف
دی

ر
 

 میزان مصرف )تعداد یا نسبت(  اقالم مصرفی مورد نیاز

 ماریب کی یهر تخت برا تخت وملحقات 1

 بیماریک عدد به ازای هر  ملحفه 2

 

 

 :ک( استانداردهای ثبت

ه، یجهت کلیه بیماران ایجاد پرونده ) کاغذی یا الکترونیکی ( الزامی است. در این پرونده نوع آسیب ، سوابق مهم بیمار، نتیجه معاینات اول

بت اطالعات الزم بیمار باید ثتعداد جلسات درمانی،  پروتکل مورد استفاده ، شرایط بیمار و روند بهبودی، عواری جانبی درمان و سایر 

 گردد.

 : :خدمتجهت تجویز  دقیقل( اندیکاسیون های 

  بیماران دارای انواع درد در اندام ها 

 بیماران دارای محدودیت حرکتی در اندام ها 

 بیماران دارای ضعف عضالنی در اندام ها 

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

 دارای انواع سندرم های عصبی در اندام ها بیماران 
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  بیماریهای سیستم اعصاب محیطی 

 پرتس،....( تاندونیتها، و بیماریهای ارتوپدی )آرتریت روماتویید،استئوپروز  

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

 استخوان تایید کرده (   نخوردگیهای

 صدمات ورزشی و بافت نرم 

  بازتوانی ریوی 

 سردردها شامل سردردهایی با منشاء گردنی و میگرن 

                کمک در توانبخشای بیمااران باا صادمات مغازی نظیار فلا) مغازی )وآسایبهای مغازی و نخااعی جهات تساهیل در توانبخشای

 بیماران پس از گذراندن فاز حاد 

   بیماریهایی که مربوط به عضالت کف لگن و دردهای لگنی است 

 بیماریهای روماتیسمی 

  تسهیل در ترمیم بافتهای نرم 

   ترمیم زخمها 

   تقویت سیستم ایمنی 

  کاهش درد 

 

 خدمت: دقیقشواهد علمی در خصوص کنترااندیکاسیون های ( م

 خونریزی غیر قابل کنترل 

 حاملگی 

 داخل بدن مثل پیس میکروجود دستگاههای الکتریکی 

 وجود هر گونه بدخیمی ) سرطان( در ناحیه مورد درمان
 

 

 ن( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

 

ف
دی

ر
 

 میزان تحصیالت  عنوان تخصص
مدت زمان مشارکت در فرایند ارائه 

 خدمت

نوع مشارکت در قبل، حین و بعد از ارائه 

 خدمت

 فیزیوتراپیست 1
دقیقه و  10ارزیابی و برنامه ریزی  حداقل لیسانس

 دقیقه 20حدود انجام خدمت 

 نظارت و انجامی، زیبرنامه ر ،یابیارز

 خدمت



                                                                                                                                             

   

 
 

 

 

9 

 

2 

متخصص طب فیزیکی 

توانبخشی و متخصص 

 پزشکی ورزشی  

 

 

 دکتری تخصصی

دقیقه و  10ارزیابی و برنامه ریزی 

 دقیقه 20انجام خدمت حدود 

 

 

 انجامنظارت و ی، زیبرنامه ر ،یابیارز

 خدمت

 دقیقه برای هر موضع که می تواند انجام شود. با بهبود کامل بیمار یا اتمام جلسات درمانی پایان می یابد. 20-60

 

  س( مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:
 

---- 

 

 : ع( موارد ضروری جهت آموزش به بیمار

 میزان اثر بخشی و عواری جانبی درمان آموزش های الزم داده شود.باید به بیمار در رابطه با 
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 بسمه تعالی 

 زیتجو یراهنما نیفرم تدو 

  

 ردیصورت پذ شیرایو ستیبایم یباشد و بعد از اتمام مهلت زمان یسال م 3راهنما از زمان ابالغ به مدت  نیاعتبار ا خیتار.

 RVUکد  عنوان استاندارد

 کاربرد خدمت
افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز 

ارائه 

کنندگان 

اصلی 

صاحب 

 صالحیت 

 شرط تجویز

محل ارائه 

 خدمت

مدت  تواتر خدمتی

زمان 

 کنترا اندیکاسیون اندیکاسیون سرپایی بستری ارائه 
تعداد دفعات 

  مورد نیاز
 فواصل انجام

 سرپایی  901680 ی پمگنت ترا

ی متخصصین همه

پزشکی از جمله 

ارتوپدی، طب فیزیکی و 

پزشکی توانبخشی، 

روماتولوژیست، ورزشی،

نورولوژیست، جراح 

عمومی و ...  در حوزه ی 

 مرتبط 

 

 تسیوتراپیزیف

)متخصص طب 

فیزیکى و 

و  توانبخشى

متخصص 

پزشکى 

این دو  ورزشى،

گروه فقط 

جهت آماده 

سازی پیش از 

انجام درمان 

دستی و 

تزریقات مجاز 

به انجام 

 هستند(

 

بيماران دارای انواع درد در اندام ها ، بيماران 

دارای محدودیت حرکتی در اندام ها، بيماران 

دارای ضعف عضالنی در اندام ها، بعد از 

شکستگی، در رفتگی و یا جراحی در اندام ها، 

بيماران دارای انواع سندرم های عصبی در اندام 

 بيماریهای سيستم اعصاب محيطیها، 

بيماریهای ارتوپدی )آرتریت 

 روماتویيد،استئوپروزوتاندونيتها،پرتس،....(

 بعد از شکستگيها و جوش نخوردگيهای،

، بازتوانی ریوی، صدمات ورزشی و بافت نرم

 سردردها شامل سردردهایی با منشاء گردنی و

کمک در توانبخشی بيماران با صدمات ، ميگرن

مغزی نظير فلج مغزی )وآسيبهای مغزی و 

نخاعی جهت تسهيل در توانبخشی بيماران پس 

از گذراندن فاز حاد، بيماریهایی که مربوط به 

عضالت کف لگن و دردهای لگنی است، 

 بيماریهای روماتيسمی

تسهيل در ترميم بافتهای نرم، ترميم زخمها، 

 ت سيستم ایمنی، کاهش دردتقوی

 

 خونریزی غير قابل کنترل

 حاملگی

وجود دستگاههای الکتریکی 

 داخل بدن مثل پيس ميکر

              وجود هر گونه بدخيمی

 ) سرطان( در ناحيه مورد درمان

 

 

کلينيک های 

فيزیوتراپی، 

مطب و 

درمانگاه های 

پزشکی 

و طب  ورزشی

و  یکیزيف

ی ، توانبخش

کلينيک های 

 توانبخشی

بسته به نوع 

آسيب متفاوت 

 است

 3تا  1هفته ای

 جلسه 

 20متوسط 

 دقيقه
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 طراحی گام به گام فلوچارت ارائه خدمت:

 

 

 

 ارجاع بیمارتوسط پزشک 

ارزیابی کلی بیمار جهت تعیین اختالالت موجود قابل درمان بامگنت 

 تراپی

 دهدیاستفاده کند؟ بله، درمان را ادامه م مگنتتواند جهت درمان از  یم ماریب ایآ اطیموارد احت نییتع

 ارجاع به پزشک ،بله  ؟استونیکاسیموارد کنترا اند جزء

 یکعضالت)هماهن تیوضع یمفصل برس یکه شامل سنجش قدرت عضله، دامنه حرکت یکیزیف یابیارز

 گام برداشتن تیو وضع مار،تعادلیپوسچرب ی...(و بررسیکوتاه بروزه،یانها، وجود بافت ف نیب

 یاستفاده از روش درمان یبرا ماریآماده کردن ب

 که شامل استفاده از مگنت یبرنامه درمان یزیطرح ر

 و هدف درمان بیاز دوز مناسب مگنت با نوع آساستفاده 

 ها و ... نیتمر بیترت نییشدت، تکرار، تع نییتع یبرا ماریب نیحضور درمانگر در بال

 الزم در روند برنامه درمان رییهر نوع تغ دنیگنجان یمجدد در هر جلسه برا یابیارز

 نوشتن گزارش وضعیت بیمار برای پزشک ارجاع کننده


