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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 

تركز الحملة عىل الرسائل الرئيسية التالية :

ميكن أن تلعب التمرينات الرياضية  دوًرا مهًم يف تعايف الشخص   •

من كوفيد-19

ميكن الختصايص العالج الطبيعي كخبري يف الحركة إرشاد الناس   •

حول الكيفية التي ميكن أن تساعد بها التمرين يف التعايف

يحتاج األشخاص الذين يعانون من حاالت حادة من كوفيد-19   •

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 

العالج الطبيعي يف مختلف دول العامل عىل استخدام الوسائل 

الخاصة بالعالج الطبيعي العاملي لتوصيل هذه الرسائل إىل أفراد 

املجتمع من العامة و صاتعي القرار. 

  حول يوم العالج الطبيعي العاملي

يقام يوم العالج الطبيعي العاملي كل عام يف 8 سبتمرب ، وهو اليوم 

الذي تأسس فيه االتحاد العاملي للعالج الطبيعي يف عام 1951. 

يف عام 0202 ، أصبح 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 املنظمت األعضاء فيه 

واختصاصيي العالج الطبيعي األفراد يف جهودهم لتعزيز املهنة 

والنهوض بالصحة العاملية ، وذلك باستخدام يوم العالج الطبيعي 

العاملي كمناسبة للرتكيز عىل هذا املحور.

    

www.world.physio/wptday

العالج الطبيعي أمر بالغ األهمية يف إعادة 
التأهيل املبكر واملستمر لألشخاص الذين 
يتعافون من االصابة الشديدة بكوفيد-١٩

#worldptday

إعادة التأهيل بعد 

كوفيد-١٩

متالزمة اإلجهاد بعد الف�وس
قد يصاب ما يصل إىل ٪10 من األشخاص الذين يتعافون من كوفيد – ١٩ 
تالزمة اإلجهاد بعد الف�وس. 

إذا كنت تشعر أنك ال تتحسن ، أو إذا كان النشاط يجعلك تشعر بأنك أسوأ بكث� ، تحدث إىل أخصا� العالج الطبيعي أو م�رس الرعاية الصحية 
واطلب منهم تقييم حالتك

تتطلب إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من هذه الحالة اسرتاتيجيات عالجية مختلفة.
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قبل املشاركة 

وفرالعالج الطبيعي العاملي للمنظمت األعضاء مجموعة من املواد 

للنرش لدعمها يف أنشطة يوم العالج الطبيعي العاملي. وتشمل:

حملة هذا العام : كوفيد – 19 و إعادة التأهيل 

امللصقات : لعرضها يف األماكن العامة   •

الرسوم البيانية: للعرض والتوزيع عىل املرىض والجمهور من   •

العامة 

الرتجمة : تتوفر نسخ من الرسوم البيانية وامللصقات بأكرث من 18   •

لغة

رسومات وسائط  التواصل االجتمعي: سيتم إنتاج مجموعة   •

مختارة من الرسومات الستخدامها عىل منصات وسائل التواصل 

االجتمعي 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   • 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 االجتمعي ، 

.#worldptday باستخدام عالمة التصنيف

بإمكان خطة التمرينات املقدمة من 

اختصايص العالج الطبيعي املساعدة عىل 

التعايف من اإلصابة بكوفيد – ١٩ 

التمرين هو جزء مهم من تعافيك من كوفيد - ١٩، و بخطة  تناسب احتياجاتك.

�كن ألختصاصيي العالج الطبيعي  كخرباء يف الحركة والت¤رين   إرشادك حول الكيفية التي �كن أن يساعد بها التمرين:

• 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 

• 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 

عىل الرغم من أهمية الراحة ، يويص أختصاصيو العالج الطبيعي بالقيام بجلسات منتظمة قص°ة من

 الت¤رين الرياضية بدالً من الجلسات األطول. القيام بالت¤رين ملحاولة:

حاول أن تكون نشطًا قدر اإلمكان ملساعدتك عىل استعادة قوتك
 ومساعدة  الرئتان  عىل التشايف وتذكر أن تتابع تقدمك

متالزمة اإلجهاد بعد الف°وس
قد يصاب ما يصل إىل ٪10 من األشخاص الذين يتعافون من كوفيد – ١٩ �تالزمة اإلجهاد بعد الف�وس. 

إذا كنت تشعر أنك ال تتحسن ، أو إذا كان النشاط يجعلك تشعر بأنك أسوأ بكث� ، تحدث إىل أخصا® العالج الطبيعي أو م»رس الرعاية الصحية 
واطلب منهم تقييم حالتك

تتطلب إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من هذه الحالة اسرتاتيجيات عالجية مختلفة.

العالج الطبيعي هو مفتاح التعايف من كوفيد – ١٩ 
إذا كنت تشعر بتوعك ، واجهت التعب الشديد أو ضيق التنفس الشديد ، توقف عن م»رسة الرياضة وتحدث إىل أختصايص العالج الطبيعي

www.world.physio/wptday

قم بتنزيل املوارد املذكورة أعاله مجانًا عىل:

www.world.physio/wptday
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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 
قيوًدا 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 االجتمعي.

ميكنك استخدام املوقع االلكرتوين الخاص بك أو منصات وسائل 
التواصل االجتمعي 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 االجتمعي.

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   •

أحداث لألفراد من كافة األعامر 

تنظيم محارضة ضمن مناسبة مجتمعية أو عرب اإلنرتنت   •
باستخدام وسائل التواصل االجتمعي إلبراز قيمة النشاط البدين 

وكيف ميكن أن يساعد الناس عىل التعايف من كوفيد - 19 وإدارة 
تأثري العالج املستخدم عىل املصابني 

• ترتيب دروس/ جلسات  التمرين 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 اهتمم الجمهور ووسائل اإلعالم

• عرض أن تكون ضيًفا 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

أفكار للمشاركة 

كن متحمسا !
شاهد كيف تم االحتفال بيوم العالج الطبيعي 

العاملي يف السابق 

www.world.physio/wptday/activities
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