
ماهو إعادة التأهيل؟

اعادة التأهيل هو مجموعة من التدخالت العالجية 

لتحس� الوظائف يف األنشطة اليومية, دعم األفراد 

للتعايف أو التكيف, تحقيق امكانياتهم القصوى, 

والتمك� من املشاركة يف التعليم, العمل, الرتفيه, 

واألدوار الهادفة يف الحياة .  

اعادة التأهيل اآلمن و الفعال هو جزء 

أسايس من التعايف. 

إن اعادة تأهيل كوفيد طويل االمد يجب 

أن يكون مخصصا ومناسبا للفرد املصاب, 

ومبنيا عىل أعراضه, أهدافه, و تفضيالته. 

يختلف اعادة تأهيل األشخاص املتعاف� من كوفيد طويل األمد من شخص آلخر.

في± ييل بعض املصطلحات التي قد تصف تجربتك بشكل أفضل: 

يجب التعامل مع وصف برنامج الت±رين بعناية و دقة وذلك للتقليل من املخاطرو التأكد من أن برامج الت±رين بناءة وال تزيد أعراض الفرد سوءا. يجب 

أن يهدف اعادة التأهيل إىل منع انخفاض نسبة تشبع االكسج� خالل املجهود. قد يساعد اخصا« العالج الطبيعي التنفيس يف حالة وجود عالمات عىل فرط 

التنفس و اضطرابات Àط التنفس. 

ال ينبغي استخدام العالج التدريجي للت�رين يف حالة وجود تفاقم ألعراض ما بعد املجهود.  www.world.physio/wptday

• ضيق التنفس 

• أÂ الصدر 

• خفقان القلب

• التعب و االعياء 

• الشعور باالغ±ء أو االغ±ء التام 

• الدوار 

• انخفاض نسبة تشبع االكسج� 

تويص منظمة الصحة العاملية بأن إعادة تأهيل كوفيد طويل األمد يجب أن يتضمن توعية و تثقيف األشخاص حول استئناف األنشطة 

اليومية بشكل متحفظ, و بوتËة مناسبة وامنة و Êكن التحكم بها Éا يتالئم مع مستويات الطاقة ضمن أعراضهم الحالية,  مع عدم دفع 

املجهود لدرجة التعب أو تفاقم األعراض. 

لتلبية احتياجتك بشكل أفضل, سيعمل أخصا« العالج الطبيعي مع مختص� يف مختلف املجاالت الصحية كجزء من برنامج تقييم الحالة و اعادة التأهيل.

يتم اجراء العديد من االختبارات و الفحوصات املختلفة لفهم و معرفة سبب األعراض مثل: 

بغض النظر عن األعراض التي قد تعاÍ منها, سيتعامل اخصا« العالج 

الطبيعي معك كفرد وسيتعرف عىل السبب الرئييس قبل البدء يف العالج.

قد تتضمن التدخالت العالجية الفعالة والتي تدعم العالج الذاÐ لألعراض 

التايل:

• التدرج يف النشاطات 

• مراقبة معدل رضبات القلب 
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إعادة التأهيل و 

كوفيد طويل األمد 

• متالزمة ما بعد العناية املركزة

• التعب التايل للفËوس 

• تلف األعضاء الدائم 

• كوفيد طويل األمد 


