 و19-كوفيد
إعادة التأهيل
كيف لك أن تشارك

#worldptday
www.world.physio/wptday

حملة هذا العام :
كوفيد 19 -و إعادة التأهيل
ينصب الرتكيز هذا العام يف اليوم العاملي للعالج الطبيعي حول
إعادة التأهيل بعد اإلصابة بكوفيد  19-و دور اختصايص العالج
الطبيعي يف عالج و إدارة األشخاص املصابني بكوفيد – 19

الخاصة بالعالج الطبيعي العاملي لتوصيل هذه الرسائل إىل أفراد
املجتمع من العامة و صاتعي القرار.

تركز الحملة عىل الرسائل الرئيسية التالية :

حول يوم العالج الطبيعي العاملي

مهم يف تعايف الشخص
• ميكن أن تلعب التمرينات الرياضية دو ًرا ً
من كوفيد19-
• ميكن الختصايص العالج الطبيعي كخبري يف الحركة إرشاد الناس
حول الكيفية التي ميكن أن تساعد بها التامرين يف التعايف
• يحتاج األشخاص الذين يعانون من حاالت حادة من كوفيد19-
إىل إعادة التأهيل والعالج الطبيعي للتعايف من آثار عالج املرض
• بإمكان استخدام الخدمات الصحية عن بعد مساعدة األشخاص
يف الوصول إىل الدعم من قبل أختصايص العالج الطبيعي
ملساعدتهم عىل إدارة تأثري كوفيد – 19
• ميكن أن تكون الخدمات الصحية عن بعد فعالة مثل طرق
الرعاية الصحية التقليدية لتحسني الوظائف البدنية
يشجع العالج الطبيعي العاملي الجمعيات األعضاء و اختصاصيي
عىل ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
إﻋﺎدة
استخدام الوسائل
دول العامل
العالج الطبيعي يف مختلف

ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-

يقام يوم العالج الطبيعي العاملي كل عام يف  8سبتمرب  ،وهو اليوم
الذي تأسس فيه االتحاد العاملي للعالج الطبيعي يف عام .1951
يف عام  ، 0202أصبح االتحاد العاملي للعالج الطبيعي هو العالج
الطبيعي العاملي .يوم العالج الطبيعي العاملي هو يوم ميكن فيه
ألختصايص العالج الطبيعي تعزيز املهنة من أجل:
• عرض الدور الهام الذي تؤديه املهنة من أجل صحة وعافية سكان
العامل
• تحسني صورة املهنة
• القيام بحملة نيابة عن املهنة ومرضاهم للتحدث إىل الحكومات
وواضعي السياسات
ميثل اليوم وحدة وتضامن مجتمع العالج الطبيعي حول العامل.
إنها فرصة للتعرف عىل العمل الذي يقوم به أختصاصيوا العالج
الطبيعي ملرضاهم واملجتمع.
يهدف العالج الطبيعي العاملي إىل دعم املنظامت األعضاء فيه
واختصاصيي العالج الطبيعي األفراد يف جهودهم لتعزيز املهنة
والنهوض بالصحة العاملية  ،وذلك باستخدام يوم العالج الطبيعي
العاملي كمناسبة للرتكيز عىل هذا املحور.

اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ إﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﺒﻜﺮ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻌﺎﻓﻮن ﻣﻦ اﻻﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺑﻜﻮﻓﻴﺪ١٩-

#worldptday

www.world.physio/wptday

ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻹﺟﻬﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﻔريوس
ﻗﺪ ﻳﺼﺎب ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ  10٪ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻓﻮن ﻣﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ –  ١٩مبﺘﻼزﻣﺔ اﻹﺟﻬﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﻔريوس.
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺘﺤﺴﻦ  ،أو إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺸﺎط ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ أﺳﻮأ ﺑﻜﺜري  ،ﺗﺤﺪث إﱃ أﺧﺼﺎيئ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو ﻣامرس اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺘﻚ
ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
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قبل املشاركة
ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﺧﺘﺼﺎﴆ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﲆ
اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻜﻮﻓﻴﺪ – ١٩
اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻓﻴﻚ ﻣﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ  ،١٩ -و ﺑﺨﻄﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ.
ميﻜﻦ ﻷﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﺨﱪاء ﰲ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘامرﻳﻦ إرﺷﺎدك ﺣﻮل اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ:

حملة هذا العام  :كوفيد –  19و إعادة التأهيل
• امللصقات  :لعرضها يف األماكن العامة
• الرسوم البيانية :للعرض والتوزيع عىل املرىض والجمهور من
العامة

• ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
• ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ
• زﻳﺎدة اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ
• ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻮازن و ﺗﻨﺎﺳﻖ اﻟﺤﺮﻛﺔ
• ﺗﺤﺴﻦ ﺗﻔﻜﻴﺮك
• ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ و ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺰاج
• زﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ
• ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺟﺴﻤﻚ

ﺣﺎول أن ﺗﻜﻮن ﻧﺸﻄًﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺎدة ﻗﻮﺗﻚ
وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺮﺋﺘﺎن ﻋﲆ اﻟﺘﺸﺎﰲ وﺗﺬﻛﺮ أن ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﻘﺪﻣﻚ
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺣﺔ  ،ﻳﻮﴆ أﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻠﺴﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻗﺼرية ﻣﻦ
اﻟﺘامرﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻷﻃﻮل .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘامرﻳﻦ ﳌﺤﺎوﻟﺔ:
• اﻟﺠﻠﻮس اﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف
• اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن
• ﺻﻌﻮد اﻟﺪرج
• اﻟﻤﺸﻲ
• اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻘﺪم
• اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻛﻌﺒﻲ اﻟﻘﺪم
• اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺳﺎق واﺣﺪة
• دﻓﻊ اﻟﺠﺪار ﺑﺎﻟﺬراﻋﻴﻦ

اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻣﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ – ١٩

إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺘﻮﻋﻚ  ،واﺟﻬﺖ اﻟﺘﻌﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ أو ﺿﻴﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ  ،ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﺗﺤﺪث إﱃ أﺧﺘﺼﺎﴆ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
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وفرالعالج الطبيعي العاملي للمنظامت األعضاء مجموعة من املواد
للنرش لدعمها يف أنشطة يوم العالج الطبيعي العاملي .وتشمل:

ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻹﺟﻬﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﻔريوس
ﻗﺪ ﻳﺼﺎب ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ  10٪ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻓﻮن ﻣﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ –  ١٩مبﺘﻼزﻣﺔ اﻹﺟﻬﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﻔريوس.
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺘﺤﺴﻦ  ،أو إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺸﺎط ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ أﺳﻮأ ﺑﻜﺜري  ،ﺗﺤﺪث إﱃ أﺧﺼﺎيئ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو ﻣامرس اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺘﻚ
ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

إذا كنت أخصايئ عالج طبيعي تعمل مبفردك أو تخطط لنشاط
مع زمالئك يف مكان عملك  ،فتذكر االتصال باملؤسسة العضوة يف
العالج الطبيعي العاملي يف بلدك  /إقليمك للتنسيق مع أية أنشطة
قد يخططون لها.
تعزز املواد املنتجة فكرة مجتمع العالج الطبيعي العاملي .سيتم
نرش اليوم عىل نطاق واسع عىل وسائل التواصل االجتامعي ،
باستخدام عالمة التصنيف .#worldptday

• الرتجمة  :تتوفر نسخ من الرسوم البيانية وامللصقات بأكرث من 18
لغة
• رسومات وسائط التواصل االجتامعي :سيتم إنتاج مجموعة
مختارة من الرسومات الستخدامها عىل منصات وسائل التواصل
االجتامعي للرتويج لليوم ورسالة هذا العام
• مصادر املعلومات ومواد للقراءة إضافية :مراجع للمعلومات
الخاصة باملواد واملوارد اإلضافية وروابط مواقع الكرتونية حول
حملة هذا العام
• مواد للدعم و املنارصة تشمل مصادر متوفرة عىل املوقع
االلكرتوين للعالج الطبيعي العاملي و التي قد تكون مفيدة لحملة
اليوم العاملي للعالج الطبيعي لهذا العام
• التصميم الفني لالفتات  :لتنزيله و توفريه للطباعة
• تصميم لقميص تيشريت مع الشعار  :لتنزيله و توفريه للطباعة

قم بتنزيل املوارد املذكورة أعاله مجانًا عىل:

www.world.physio/wptday
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أفكار للمشاركة
أحداث لألفراد من كافة األعامر
• تنظيم محارضة ضمن مناسبة مجتمعية أو عرب اإلنرتنت
باستخدام وسائل التواصل االجتامعي إلبراز قيمة النشاط البدين
وكيف ميكن أن يساعد الناس عىل التعايف من كوفيد  19 -وإدارة
تأثري العالج املستخدم عىل املصابني
• ترتيب دروس /جلسات التامرين التي تستهدف بشكل خاص
األشخاص من مختلف الفئات العمرية
• العمل مع مقدمي الرعاية أو األشخاص يف املجتمع الذين
يقومون برعاية األشخاص املتأثرين بـ كوفيد  19 -لتقييم كيف
ميكن للعالج الطبيعي أن يحسن تعايف األشخاص

يف أماكن العمل الطبية

• قم بإعداد كشك أو معرض للمعلومات يف منطقة االستقبال مع
معلومات حول ما يفعله أختصاصيوا العالج الطبيعي
• مشاركة الرسوم البيانية وامللصقات العاملية للعالج الطبيعي مع
الزمالء والزوار

إضافات أخرى
• اكتشف ما إذا كان هناك أحد املشاهري املحليني الذين ميكنهم
دعم أنشطتك واملشاركة يف أي أحداث .من املحتمل أن يزيد هذا
من اهتامم الجمهور ووسائل اإلعالم
• عرض أن تكون ضيفًا يف برنامج إذاعي أو تلفزيون محيل  ،أو
لإلجابة عىل األسئلة عرب اإلنرتنت
• امتلك شيئًا لتقدمه لألشخاص يساعدهم يف الحفاظ عىل صحتهم
 ،ويظهر ما يفعله أختصاصيوا العالج الطبيعي للمساعدة:
املطويات  ،ونرشات املعلومات وامللصقات مثل تلك املتاحة من
موقع العالج الطبيعي العاملي هي مكان جيد للبدء

كن متحمسا !

شاهد كيف تم االحتفال بيوم العالج الطبيعي
العاملي يف السابق

سواء كنت تعمل يف جمعية عالج طبيعي  ،أو يف مستشفى  ،أو يف
عيادة صغرية  ،أو تدرس العالج الطبيعي  ،ميكنك املشاركة بطرق
مختلفة لالحتفال باليوم.
إليك بعض االقرتاحات ملساعدتك عىل التأكد من اختيار يشء
يناسبك  ،ويتناسب مع ما تريد تحقيقه لهذا اليوم.
كجزء من االستجابة لـ كوفيد  ،19 -أدخلت العديد من البلدان
قيو ًدا بشأن عقد األحداث والتجمعات الكبرية .يرجى مراعاة ذلك
عند وضع خطط ليوم العالج الطبيعي العاملي وتأكد من اتباع أي
إرشادات يف بلدك  /إقليمك حول التباعد االجتامعي.
ميكنك استخدام املوقع االلكرتوين الخاص بك أو منصات وسائل
التواصل االجتامعي لعرض و استخدام العديد من األفكار املدرجة
هنا .جرب األسئلة واألجوبة كبث مبارش عىل الفيسبوك أو شارك
بالنصائح عىل املوقع االلكرتوين الخاص بك.
سنقوم بإنتاج سلسلة من الرسومات للرتويج لليوم عرب وسائل
التواصل االجتامعي.

األحداث العامة
• جلسة عرض تدريبي مجانية للتمرينات يف مكان عام (أو عرب
اإلنرتنت)  -تُظهر  ،عىل سبيل املثال  ،الفرق بني النشاط املعتدل
والشديد
• محادثات وندوات يف أماكن العمل أو عرب اإلنرتنت  ،واقرتاح
متارين رياضية لدمجها يف الحياة اليومية وتوفري املصادر العلمية
ألصحاب العمل
• محارضات يف املراكز املجتمعية
• كشك معلومات متجول  ،لزيارة مواقع مختلفة يف أثناء اليوم ،
أوخالل أكرث من أسبوع
• «التحدي الصحي» للجمهور أو السياسيني أو املشاهري  -عىل
سبيل املثال  ،تحديهم للميش بعدد معني من الخطوات خالل
اليوم .ميكنك إقراض عداد الخطوات للتحدي  ،أو التربع به مجانًا.
• جلسات للتمرينات للجمهور كمثال يف حديقة عامة
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