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  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  مرکز تحقیقات بیماري هاي عصبی، عضالنی، اسکلتی

  

  )Pelvic Floor Disorders(هسته تحقیقاتی اختالالت کف لگنی
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  اتمقدمه و کلي

 ، دردهاي)یبوست و بی اختیاري(دفع  ، اختالالت)بی اختیاري( اختالالت کف لگن شامل اختالالت ادراري

که در زنان شایعتر از مردان است و در تمامی رده هاي  می شود) واژینیسموس(ت جنسی لگنی و اختالال

 37تا  14درصد از زنان بالغ دیده می شود و در  65تا  27اختالالت کف لگنی در . سنی دیده می شود 

. شیوع آن بیشتر می شوددرصد از این زنان این اختالالت به طور همزمان دیده می شود که با افزایش سن، 

باالخص امور دینی و (عالوه بر کاهش فعالیت هاي اجتماعی، این اختالالت بر فعالیت هاي روزمره بیماران 

نیز اثر می گذارد و در مجموع اثرات منفی بر کیفیت زندگی افراد خواهد داشت و از طرفی باعث ) مذهبی

بررسی هاي انجام شده عالوه بر افزایش سن و عوامل . ددتحمیل هزینه هاي باالیی بر بیمار و جامعه می گر

هورمونی، عوامل مکانیکی چون زایمان طبیعی، چاقی و افزایش شاخص توده بدنی، تعداد زایمان، وزن نوزاد 

توانبخشی بیماران مبتال . حین تولد، هیسترکتومی را به عنوان عوامل خطرزاي این اختالالت مطرح می کنند

لگنی می تواند موجب بهبود کیفیت زندگی و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادي بیمار و  به اختالالت کف

  .جامعه گردد

  

  

  ماموريت

 انجام تحقیقات در زمینه شیوع اختالالت کف لگنی 

  همکاري با رشته هاي مرتبط در زمینهPFD ها، ان، جراحان کولورکتال، فیزیوتراپ شامل متخصص زن

در جهت تبادل اطالعات، انجام کارهاي تحقیقاتی مشترك و  پرستاريمامایی و و رشته هاي 

 محصوالت آموزشی براي کادر درمان و بیماران 
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 طراحی و تولید تجهیزات الزم براي توانبخشی اختالالت کف لگنی 

 انجام تحقیقات کاربردي در زمینه کنترل 

 بی اختیاري ادراري -

 یبوست -

 بی اختیاري دفع -

 عضالنیدردهاي لگنی با منشآ  -

 موس در خانم هاسواژینی -

 اختاللت کف لگنی در دوران بارداري -

 

  برگزاري کارگاه هاي آموزشی 

 براي بانوان در زمینه کنترل بی اختیاري ادراري -

 براي خانم هاي باردار در زمینه کنترل بی اختیاري ادراري -

 براي افراد مبتال به یبوست -

 کف لگن براي افراد با اختالالت جنسی با منشآ عضالت -

  

  

  قاتیخطوط تحقي

 بررسی میزان شیوع اختالالت کف لگن  

 بررسی روش هاي موثر در پیشگیري از اختالالت کف لگن  

 بررسی روش هاي موثر در کنترل اختالالت کف لگن  

 آموزش خودمراقبتی در جامعه زنان براي پیشگیري و کنترل اختالالت کف لگن  
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  راهكارهاي بلند مدت

  گزارش ها در زمینه اختالالت کف لگنتولید مقاالت و  

 ه یلهاي خودمراقبتی در اختالالت کف لگن و ارائه آن به قشر آسیب پذیر به وس تدوین روش

  تدوین کتابچه آموزشی برگزاري دوره هاي آموزشی و 

 ساخت وب سایت آموزشی در زمینه معرفی پیشگیري و درمان اختالالت کف لگن  

 رك با گروه هاي مرتبط جهت تبادل اطالعات و گسترش همکاري برگزاري کالس هاي آموزشی مشت

  بین رشته اي

  در جهتتدوین کتابچه آموزشی   

 اختالالت ادراري  -

 مراقبت هاي کف لگنی در بارداري -

 فعکنترل یبوست و بی اختیاري د -

  PFDمشکالت جنسی مرتبط با  -

  

  

  ايج مورد انتظارنت

  تولید مقاالت کاربردي در زمینهPFD  

 برگزاري کارگاه، سمینار و سمپوزیوم هاي آموزشی در زمینهPFD   

  برگزاري دوره هاي آموزشی براي قشر آسیب پذیر در زمینهPFD 

 تدوین کتابچه هاي آموزشی در زمینه کنترل اختالالت کف لگنی  

 تولید ابزارهاي الزم براي توانبخشی اختالالت کف لگنی  

 خدمات در زمینه  آموزش کادر درمانی براي ارتقا کیفیفتPFD 



۵ 
 

 

  برنامه كوتاه مدت 

 ت کف لگنی براي نیازسنجی مشکالت شایع تر در جامعه بیماران ایرانیبررسی شیوع اختالال  

 پژوهشی و ( وه هاي مرتبط براي تبادل اطالعات و رسیدن به اهداف مشتركبرگزاري جلسات با گر

  )آموزشی

  کادر درمانی در زمینه اختالالت کف لگنیبرگزاري دوره هاي آموزشی براي توانمندسازي 

  

  

  برنامه هاي ميان مدت

 انجام مطالعات در زمینه کنترل اختالالت کف لگنی  

  برگزاري کالس هاي آموزشی در موردPFD براي قشر آسیب پذیر و بررسی اثر بخشی آن  

  تدوین کتابچه هاي آموزشی مخصوص بیماران 

  تجهیز کلینیکPDFR  

  

، دانشیار و عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات بیماري خانم دکتر طناز احديسرکار    :مسئول هسته

  هاي عصبی، عضالنی، اسکلتی

استادیار و عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات بیماري  ،خانم دکتر صفورا عباديسرکار    :دستیار هسته

  هاي عصبی، عضالنی، اسکلتی

پژوهشی مرکز تحقیقات بیماري هاي  یسی، دانشار و معاونجناب آقاي دکتر غالمرضا رئ: ترجمان دانش

  عصبی، عضالنی، اسکلتی
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  :همکاران هسته

 دکتر مهدي عالم رجبی  
 دکتر رضوان میرزایی  
 دکتر سهیال امینی مقدم  
 دکتر غالمرضا رئیسی  
 دکتر سیمین سجادي  
 دکتر فاطمه قضایی  


