
 درمانمعاونت 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سالمت

 
  شناسناهم و استاندارد خدمت

رپتوان یزررتاپ ی ل   
 
 



نسخه دوم 

 1399زمستان                       
 



                                                                                                                                             

   

 
 

 

 

2 

 

 ) به ترتیب حروف الفبا(تدوین:  تنظیم و

 دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر هیات ممتحنه توانبخشیاستاد و رییس دانشگاه علوم  :یتکامجان یمیابراه لیدکتر اسماع

 و ارزشیابی فیزیوتراپی و اعضای مصنوعی

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک یعلم تیاعضو ه: یدکتر محمد اکبر

  یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز تیاه یعلم ئتیعضو ه: یدکتر فرهاد آزاد

 رانیا یوتراپیزیانجمن ف یو استانداردساز یعلم تهیمسئول کم: یارزان سایدکتر پر

 نگارش شناسنامه تهیعضو کم:یامام هوشنگ

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

 نگارش شناسنامه تهیکم عضو:یمحمد جعفر پوربهزاد

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

 دبیر بورد ممتحنه طب فیزیکی و توانبخشی

 یکیزیانجمن طب ف ریو دب یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک اریدانش:السادات سییاحمد ر دیدکتر س

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک یعلم تیاعضو ه: دکتر جواد صراف زاده

 النیگ یدانشگاه علوم پزشک یعلم تیاعضو ه: یدکتر کامران عزت

 متخصص پزشکی ورزشی :دکتر فریناز فهیمی پور

 نگارش شناسنامه تهیعضو کم:یفوالدوند قیشقادکتر 

 رانیا یرئیس انجمن فیزیوتراپاحمد موذن زاده، دکتر 

 نگارش شناسنامه تهیعضو کم:یکجوین هنگامهدکتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحت نظارت فنی:

 گروه  استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت

 و تعرفه سالمتتدوین استاندارد دفتر ارزیابی فن آوری، 
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 مقدمه:

 است: شده ساخته کلمات این اول حروف از و باشد می برانگیخته نور نشر تقویت معنای به یزرل

Laser = Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation 
 اولین از پس گویند. therapy) (Laser " درمانی لیزر" را درمانی اهداف با بدن های بافت روی بر (Laser)لیزر نور از استفاده

 عرصه وارد ای حرفه صورت به میالدی 1980 دهه از لیزر نور تابش از استفاده میالدی، 60 دهه در پزشکی حوزه در لیزر کاربردهای

 "بیریتخ" اهداف با و پزشکی مختلف هایحوزه در نور این از لیزر، باالی توان بحث و ها ویژگی به توجه با و ابتدا در گردید. درمانی

 مناسب یدرمان اثرات و حوزه این تحقیقات به توجه با و تدریج به گردید. استفاده ... و داخلی ترمیمی، پوستی، جراحی، های حوزه مانند

 کاهش و یترمیم اهداف با و شوند می شناخته "سرد یا توان کم" لیزرهای عنوان به که کمتر توان با لیزرهایی بحث لیزر، درمانی مفید و

 توجه با د.گرفتن قرار استفاده مورد ورزشی پزشکی و توانبخشی طب و فیزیوتراپی حوزه در ای حرفه صورت به و توجه مورد درد دهنده

 پالس ورتص به لیزر نور تابش واقع در و "فرکانس" درمانی تاثیر بحث لیزردرمانی، زمینه در مختلف مقاالت چاپ و بعدی تحقیقات به

 شدن فرکانسی برای ) Laser) Hot or power High "پرتوان لیزرهای" همان یا پرتوان منبع یک نیاز هب توجه با که گردید مطرح

 کاهش و ترمیمی اهداف با بلکه است( مطرح جراحی موارد برخی در آنچه )مانند تخریبی مفهوم به نه پرتوان لیزرهای از استفاده خروجی،

 استفاده ها درمانگر توسط پرتوان لیزرهای دنیا، نقاط تمام در حاضر حال در و کرده پیدا ورود (2002 توانبخشی)بازتوانی() در درد دهنده

 لیزردرمانی رتوانپ دستگاههای توانبخشی)بازتوانی(، در تهاجمی غیر رویکرد با داغ یا پرتوان لیزرهای از استفاده مفهوم به توجه با گردد.می

 خوب نتایج ت.اس گردیده توانبخشی)بازتوانی(ارائه برای اختصاصی صورت به که ستا دهه یک از بیشتر سازنده های شرکت توسط نیز

 برای هم و بیماران برای هم را روش این از استفاه تمایل آن بودن غیرتهاجمی و  توانبخشی)بازتوانی( در درمانی روش این از استفاده

 نماید می توجیه خوبی به ها درمانگر

 

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

 هيهر ناح يعضالني؛ به ازاي هر جلسه برا-اسکلتي-استفاده از دستگاه ليزر پرتوان جهت کاربردهاي عصبي

 

  اسووت. تر کامل " پرتوان لیزرتراپی " یا "درمانی پرتوان لیزر "  نام شووود.البته می برده نام "پرتوان لیزر " عنوان به خدمت این از غالبا

 : است زیر موارد شامل خدمت این التین اسامی همچنین

High Intensity Laser Therapy (HILT) 

High Power Laser therapy (HPLT) 
 

  901665  خدمت: کد
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 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

 یک بدن. های بافت روی بر درمانی اهداف با پرتوان لیزر منبع یک توسط لیزر نور تابش از استفاده از است عبارت درمانی پرتوان لیزر

ستگاهی  ، پرتوان لیزر منبع ست  د شتر  آن خروجی توان یا قدرت که ا شد.  وات میلی 500 از بی ستگاهها  این با ستگاه  جز د  لیزر  های د

سامی  با که شوند  می بندی طبقه 4 کالس سط  مختلف برندهای و ا شی)بازتوانی(  حوزه در سازنده  های شرکت  تو  یم ارائه توانبخ

  اسووبمن تنظیم درمانگر، توسووط بیمار ارزیابی به توجه با که دارد را مزمن و حاد تحت حاد، مراحل در ارائه قابلیت خدمت این گردند.

 گیرد. می صورت خدمت رادها برای پرتوان درمانی لیزر درمانی پارامترهای

 توانبخشی)بازتوانی(: در استفاده مورد کلی اهداف

 صورت هب غالبا ...که و اسکلتی عضالنی مشکالت  عضالنی، عصبی مشکالت نرم، های بافت ضایعات ترمیم در تسریع و ایجاد -1

 گردد. می استفاده هدف مورد ناحیه برای موضعی

 حالت نای در که اسکلتی عضالنی مشکالت  عضالنی، عصبی مشکالت نرم، های بافت ضایعات کلیه در ها درد تسکین و کاهش -2

 دارد. استفاده قابلیت رادیکوالر درد و ارجاعی درد موضعی، درد صورتهای: به شده ذکر دردهای انواع برای

 ارائه درمانی های محیط است. عملکردی و ضروری مشکالت کردن فبرطر جهت بیمار توانایی بهبود جهت در فوق اهداف تمام

 انجام بر لطمس درمانگر یک توسط بیمار منزل یا و بستری بخش سرپایی، صورت به فیزیوتراپی بخش در تواند می نظر مورد خدمت

  شود. ارائه خدمت

 

 ج( اقدامات یا پروسیجرهای ضروری جهت درمان بیماری:

 م پروسیجرارزیابی قبل از انجا 

 پس  وانی(توانبخشی)بازت موارد سایر همچون بنابراین و بوده پزشک  معاینه و تجویز از پس درمانی برنامه از جزیی پرتوان لیزر تابش

 لیزر شتاب برای اختصاصی طور به زیر موارد سایر گرفت. خواهد صورت دیده آسیب موضع بررسی و بیمار معاینه و تاریخچه اخذ از

 هستند: رحمط پرتوان

 از فادهاست وجود، صورت در و بررسی درمانگر توسط بیمار مورد در پرتوان لیزر تابش از استفاده "عدم موارد" درمان شروع از قبل -1

 شود. توجیه بابت این از بیمار و نشده انجام پرتوان لیزر تابش

 لیزر تابش امکان آنها اساس بر و بررسی موجود های نشانه و عالئم از اعم نظر مورد های جنبه همه از را درمانی ناحیه درمانگر -2

 درمانی ترهایپارام مناسب تنظیم منظور به را ضایعه ، اجرا امکان صورت در و کرده رد یا تایید ناحیه کلی وضعیت به توجه با  را پرتوان

  نماید. بندی دسته " بودن مزمن یا حاد تحت حاد، " نظر از خدمت، اجرای هنگام در

 عدم شامل مواردی برای را وی توجه و دهد توضیح بیمار برای را پرتوان لیزر نور تابش همان یا و خدمت اجرای نحوه درمانگر -3

 ینکع حفظ و پرتوان لیزر تابش حین در وجود( صورت )در درمانگر به بیمار حس گزارش پرتوان، لیزر تابش حین ناحیه حرکت

 نماید. تاکید پرتوان لیزر تابش انتهای تا بیمار چشم روی بر حفاظتی
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 نماید. تاکید وی به را پرتوان لیزر تابش حین در بیمار همکاری اهمیت درمانگربر -4

 ارزیابی حین  انجام پروسیجر 

 هناحی به آسان و راحت دسترسی قابلیت با راحت عیتوض یک در بیمار قراردادن : Postioning) (Patient بیمار دادن وضعیت .1

 درمانگر. توسط امکان تاحد تابش

  ضرورت حد تا تابش ناحیه کردن لخت .2

 درمان ناحیه به مناسب و راحت تابش برای بیمار کنار در مناسب محل در پرتوان لیزر دستگاه دادن قرار .3

  کننده تمیز مواد با تابش ناحیه کردن تمیز .4

   ماید(.ن استفاده عینک از باید نیز او درمان، کابین در بیمار همراه وجود صورت در ) درمانگر و بیمار برای ویژه عینک از استفاده .5

 دهنده صلهفا از استفاده و فاصله مناسب حفظ به درمانگر. توسط ناحیه روی بر پرتوان لیزر مدادی اپلیکاتور یا پروپ دادن قرار .6

 شود. دقت پروب روی بر مناسب

 گردند. می تنظیم مناسب پارامترهای و روشن دستگاه .7

 شود. می شروع پرتوان لیزر تابش پروپ، روی کلید از استفاده با .8

 گیرد. می  صورت شده مشخص زمان با پرتوان لیزر تابش اجرای .9

 د.شو می سوال دیگری حس هر یا سوزش ناراحتی،  وجود عدم یا وجود بر مبنی گزارشاتی بیمار از اجرا حین در .10

 گردد. می متوقف تابش دیگر، ناخوشایند مورد هرگونه یا ناراحتی ایجاد گزارش صورت در .11

 شود. می برداشته اپلیکاتور و خاموش دستگاه تابش، زمان اتمام با .12

 ارزیابی بعد از انجام پروسیجر 

  شوند. می برداشته ها عینک و شده پوشیده درمان ناحیه (1

 شود. می هدایت  توانبخشی)بازتوانی( مراحل سایر ادامه جهت بیمار لزوم صورت در (2

 مرخص سسپ و گیرد می صورت درمانگر مهر به نمودن ممهور و بیمار پرونده در پرتوان لیزر تابش پارامترهای مستندسازی و ثبت (3

 گردد. می

 کنترل عوارض جانبی انجام پروسیجر 

 تیکاش یگریهر حس د ایسوزش  ،یاز ناراحت ماریکه ب یدرصورت .دینما یم یبررس یرا از نظر راحت ماریب تیدرمان وضع نیح درمانگر

 و اصالح خواهد شد شودیداشت تابش متوقف م
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 )تعداد دفعات مورد نیاز/ فواصل انجام(د ( تواتر ارائه خدمت 

در همان روز وجود دارد تواتر ارائه  گرید هیخدمت در ناح نیامکان انجام ا شودیبار در روز انجام م کی هیهر ناح یخدمت برا نیا

 خواهد شد. نییتع یو پاسخ و ماریب یا نهیزم طیمعالج بر حسب شرا دیخدمت با توجه به صالحد

 

 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه/ ( Orderه( افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )

 عمومی راحج نورولوژیست، روماتولوژیست، ورزشی، پزشکی توانبخشی، و فیزیکی طب ارتوپدی، جمله از پزشکی متخصصین یهمه

  مرتبط ی حوزه در  ... و

 

 :ارائه خدمت مربوطهافراد صاحب صالحیت جهت و( 

  کارشناسی مدرك با حداقل فیزیوتراپیست

 جهت دالیتیم این از نمایند درمان به اقدام شخصا که صورتی در ورزشی پزشکی متخصصین و توانبخشی و فیزیکی طب متخصصین

  گیرند. بهره میتوانند تزریقات و منیپوالسیون دستی، های درمان انجام از پیش سازی آماده

 
 

 

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

 ندارد

 

 : :و مکان ارائه خدمت( استانداردهای فضای فیزیکی ح

 تخت یک دارای و فیزیوتراپی های بخش های کابین برای متداول استاندارد با کابین وجود فیزیوتراپی: بخش در  

 برای متداول ارداستاند با کابین وجودورزشی: پزشکی و فیزیکی طب متخصصین مطب یا ورزشی پزشکی توانبخشی، کلینیک در 

 تخت یک دارای و بخش های کابین

 است. پذیر امکان دستگاه بودن حمل قابل شرط به نیز بیمار منزل در یا و بستری بخش در پرتوان لیزر تابش 
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  :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

 لیزر پرتوان 1

مارك های 

مورد تایید 

وزارت 

 بهداشت

کالس 

 لیزر 4

تسریع  و یا  -1

کمک به روند ترمیم 

 بافت های نرم

کمک و یا کاهش  -2

انواع دردها با منشا 

 -عضالنی -عصبی

 اسکلتی

7 

یک نقطه درمانی 

 -در هر تابش

احتمال تابش از 

یک نقطه تا ده 

نقطه در یک 

 جلسه وجود دارد

ثانیه برا ی هر  90

 نقطه
 ندارد

2 

ترالی جهت 

قرار دادن 

 دستگاه

  فرقی ندارد
جابجایی تسهیل 

 دستگاه
7 

همزمان با 

استفاده از دستگاه 

 لیزر

همزمان با استفاده 

 از دستگاه لیزر
 

3 

عینک ویژه 

فیلتر کننده 

 نور لیزر

غالبا توسط 

شرکت 

سازنده ارائه 

 می شود

 

بر روی چشم های 

درمانگر و بیمار  قرار 

 می گیرد.

7 

همزمان با 

استفاده از دستگاه 

 لیزر

همزمان با استفاده 

 دستگاه لیزر از
 ندارد

 

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

ف
دی

ر
 

 میزان مصرف )تعداد یا نسبت(  اقالم مصرفی مورد نیاز

 دارد یمصرف کم درمان هیکننده ناح زیمواد تم 1

 تابش هیناح 100کردن   زیتم یهر بسته برا پنبه 2

 عدد کی یدرمان تخت 3
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 :استانداردهای ثبتک( 

 هیبه روند درمان و توص ماری. پاسخ بشودیبه بافت ثبت م یانتقال یانرژ زانیشامل طول موج، مدت زمان درمان، م یدرمان یپارامترها

 .شود یثبت م ماریانجام شده به ب یها

 : :خدمتجهت تجویز  دقیقل( اندیکاسیون های 

 شامل: عصبی و عضالنی – اسکلتی های درد انواع دارای بیماران

 point) (Trigger ای ماشه نقاط دردهای

  عضالنی دردهای

 نرم بافت و ورزشی های آسیب

 مختلف مفاصل ارتروز استو از ناشی دردهای مانند مفصلی دردهای

 مختلف مفاصل در روماتویید ارتریت دردهای

 ها جراحی از بعد دردهای

 رادیکوالر دردهای

  لیگامانها کشیدگی از ناشی دردهای

 کارپ کانال تونل سندرم

 پا کف فاسیای التهاب

 عضالنی اسپاسم کاهش

  شانه در روتاتورکاف ضایعات و بازان گلف آرنج یا و بازان تنیس آرنج مانند ها تاندونیت

 آشیل تاندینوز -

 قاتیتزر و ونیپوالسیمن ،یدست یها درمان انجام از شیپ یساز آماده -

  تراپزیوس عضله میوفاشیال درد سندرم-

 ( پروتروژن ) لومبار دیسک زدگی بیرون -

  گردن مزمن درد -

  مزمن درد کمر -

 منجمد شانه -

 گردنی اسپوندیلوز -

 شانه افتادگی گیر سندرم -

 زانو پاتلوفمورال درد -

  همسترینگ آسیب -
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  پالنتار فاشِئیت -

 یدروماتوئ آرتریت به مبتال کودکان -

 استئوپروز / استئوپنی به مبتال مردان -

 پوستی ضایعات و زخم -

 خدمت: دقیقشواهد علمی در خصوص کنترااندیکاسیون های ( م

 :استفاده عدم موارد

 چشم به مستقیم تابش -1

 درمان ناحیه در تومور وجود احتمال یا تومور وجود -2

 اتمام زمان از فاصله ماه 6 تا 4 حداقل است شده رادیوتراپی که ی بیمار )برای بیمار رادیوتراپی اتمام زمان از ماه 6 الی 4 از قبل -3

 باشد( باید رادیوتراپی

 ریز درون غدد سایر و تیرویید غده روی بر -4

 خونریزی دارای نواحی روی بر -5

 باردار  های خانم -6

 کنند. می استفادهphotosensitivity داروهای از که بیمارانی -7

  گيرد: صورت باید احتياط با آنها ي برا ليزر تابش که ارانيبيم 

 رشد صفحات محل در تابش برای ویژه به نوجوانان و کودکان -1

 تابش ناحیه در خون گردش اختالل با بیماران -2

 تابش ناحیه در حس اختالل با بیماران -3

 (photophobia) نور از ترس به مبتال بیماران -4

 شوند می therapy) (light درمانی نور دیگر های صورت به بیمارانیکه -5

 بیماران تب دار و دارای عفونت فعال-6

 صرع- 7
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 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

 یوتراپیزیف 1

کارشناسی، کارشناسی 

ارشد، دکترای حرفه ای، 

 دکترای تخصصی

 هیثان 30 زانیحداقل به م

 یهر نقطه درمان یبرا

 مراحل ارائه خدمت  یتمام

2 

 یکیزیمتخصص طب ف

متخصص و   یتوانبخش

   یورزش یپزشک

 

 

 یتخصص یدکتر

 هیثان 30 زانیحداقل به م

 یهر نقطه درمان یبرا

 

 

 مراحل ارائه خدمت یتمام

  

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

 : ع( موارد ضروری جهت آموزش به بیمار

  داده خواهد شد.  حیتوض یکتب ای یبه صورت شفاه ماریو هدف از درمان به طور کامل به ب یاز شروع مداخله مراحل درمان شیپ
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 بسمه تعالی 

 زیتجو یراهنما نیفرم تدو

عنوان 

 استاندارد
 RVUکد 

کاربرد 

 خدمت

افراد صاحب صالحیت 

 جهت تجویز 

ارائه کنندگان 

اصلی صاحب 

 صالحیت 

 شرط تجویز
محل ارائه 

 خدمت

 تواتر خدمتی
مدت زمان 

 ارائه 
 کنترا اندیکاسیون اندیکاسیون

تعداد دفعات 

  مورد نیاز
 فواصل انجام

استفاده از 

دستگاه 

ليزر 

پرتوان 

جهت 

کاربردهاي 

-عصبي

-اسکلتي

عضالني؛ به 

ازاي هر 

جلسه 

هر  يبرا

 هيناح

 سرپایي 901665

متخصصين پزشکي از 

جمله ارتوپدي، طب 

فيزیکي و توانبخشي، 

پزشکي ورزشي، و کليه 

  فوق تخصص هاي مرتبط

 

فيزیوتراپيست 

حداقل با مدرک 

-کارشناسي، 

متخصصين طب 

فيزیکي و توانبخشي 

ومتخصصين پزشکي 

ورزشي در صورتي 

که شخصا اقدام به 

درمان نمایند از این 

مداليتي جهت آماده 

سازي پيش از انجام 

درمان هاي دستي، 

منيپوالسيون و 

تزریقات ميتوانند 

 بهره گيرند. 

 

 درد انواع داراي بيماران

 و عضالني – اسکلتي هاي

 شامل: عصبي

 اي ماشه نقاط دردهاي

point) (Trigger 

  عضالني دردهاي

 بافت و ورزشي هاي آسيب

 نرم

 مانند مفصلي دردهاي

 استو از ناشي دردهاي

 مختلف مفاصل ارتروز

 روماتویيد ارتریت دردهاي

 مختلف مفاصل در

 ها جراحي از بعد دردهاي

 رادیکوالر دردهاي

 کشيدگي از ناشي دردهاي

  ليگامانها

 کارپ کانال لتون سندرم

 پا کف فاسياي التهاب

 عضالني اسپاسم کاهش

 استفاده: عدم موارد

 چشم به مستقيم تابش -1

 ناحيه در تومور وجود احتمال یا تومور وجود -2

 درمان

 رادیوتراپي اتمام زمان از ماه 6 الي 4 از قبل -3

 تاس شده رادیوتراپي که ي بيمار )براي بيمار

 اتمام زمان از فاصله ماه 6 تا 4 حداقل

 باشد( باید رادیوتراپي

 ریز درون غدد سایر و تيرویيد غده روي بر -4

 خونریزي داراي نواحي روي بر -5

 باردار  هاي خانم -6

 داروهاي از که بيماراني -7

photosensitivityکنند. مي استفاده 

 باید اطاحتي با آنها ي برا ليزر تابش که بيماراني 

  گيرد: صورت

 رد تابش براي ویژه به نوجوانان و کودکان -1

 رشد صفحات محل

 ناحيه در خون گردش اختالل با بيماران -2

 تابش

 تابش ناحيه در حس اختالل با بيماران -3

کلينيک هاي 

فيزیوتراپي، 

مطب و 

درمانگاه هاي 

پزشکي 

و طب  ورزشي

فيزیکي و 

، توانبخشي

کلينيک هاي 

 توانبخشي

بسته به نوع 

آسيب متفاوت 

 است

 بسته به

 نظر پزشک

معالج و 

 فيزیوتراپيست

 دارد

 به حداقل

 30 زانيم

 يبرا هيثان

 نقطه هر

 يدرمان
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 آرنج مانند ها تاندونيت

 فگل آرنج یا و بازان تنيس

 ضایعات و بازان

  شانه در روتاتورکاف

 آشيل تاندینوز -

 انجام از شيپ يساز آماده -

 ،يدست يها درمان

 قاتیتزر و ونيپوالسيمن

 ميوفاشيال درد سندرم-

  تراپزیوس عضله

 دیسک زدگي بيرون -

 ( پروتروژن ) لومبار

  گردن مزمن درد -

  مزمن درد کمر -

 منجمد شانه -

 گردني اسپوندیلوز -

 انهش افتادگي گير سندرم -

 زانو پاتلوفمورال درد -

  همسترینگ آسيب -

  پالنتار فاشِئيت -

 تآرتری به مبتال کودکان -

 روماتوئيد

 / ياستئوپن به مبتال مردان -

 روزاستئوپ

 پوستي ضایعات و زخم -

 

 نور از ترس به مبتال بيماران -4

(photophobia) 
 درماني نور دیگر هاي صورت به بيمارانيکه -5

therapy) (light شوند مي 

 فعال عفونت داراي و دار تب بيماران-6

 عصر-7
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 گام به گام فلوچارت ارائه خدمت یطراح

 

 

 

 

 ارجاع بیمارتوسط پزشک  

 ابشت ونیکاسیاند صیجهت تشخ ماریب یکل یابیارز

وجود موارد عدم استفاه  

 ؟توان پر  زریاز ل

ن و  تواپر  زریعدم استفاده از ل

 ارجاع مجدد به پزشک

 شامل :   یتراپ زریدرمان ل یاجرا

 توانپر زریتابش ل یبرا ماریب یآماده ساز -

 تابش یپارامترها میتنظ -

 توانکم  زریتابش ل -

  نیح یوجود ناراحت

 تابش

 پر توانزریعدم ادامه تابش ل

 و ارجاع مجدد به پزشک

 توانپر  زریتابش لادامه 

 ماریتوان در پرونده بپر  زریتابش ل یاتمام تابش و ثبت پارامترها

 پزشک متخصص ارجاع کننده یبرا ماریب تینوشتن گزارش وضع

 بله

 خیر

 خیر


