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العالج الطبيعي

شكر وتقدير
المؤلفون

آن بورجوا
إسليم شيريت
سارة درام
فرنسوا فريدل
ليزلي أنغاما مولر
تيريز باول
باربرا راو
كريستوف شميد
يتقدم المؤلفون بالشكر إلى جميع من ساعدوا على كتابة هذا الدليل ،وقدموا األمثلة التوضيحية
والصور .ويتوجهون بالشكر إلى صامويل بونيه وزمالئه بوحدة المياه والسكن في اللجنة الدولية
الذين أثبت عملهم على الدليل الصادر عن اللجنة الدولية بعنوان «مراكز إعادة التأهيل البدني التابعة
للجنة الدولية :دليل البرمجة المعيارية» أنه مفيد للغاية .ونشكر أيضًا الجمعية األسترالية للعالج
الطبيعي التي تفضلت بالمشاركة بالمراجع الخاصة بها.
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للتسهيل على القارئ ،يستخدم الضمير المذكر لإلشارة إلى المذكر والمؤنث .ويستخدم مصطلح
«المستفيد من الخدمة» ليعني من يستفيدون من الخدمات المقدمة في مركز إعادة التأهيل البدني؛ أما
مصطلح «المريض» فيستخدم عمومًا لإلشارة إلى األشخاص الذين يخضعون للعالج في مستشفى.
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العالج الطبيعي

مقدمة
تنص الرؤية المدمجة في االستراتيجية الصحية للجنة الدولية للصليب األحمر «اللجنة الدولية»
على أن «االحتياجات الصحية لألشخاص المتضررين من النزاع المسلح وحاالت العنف األخرى
ُتلبى من خالل الرعاية الصحية الجيدة في إطار نهج متكامل للرعاية الصحية ،من أجل اإلسهام
في حماية حياة البشر وكرامتهم ،ومنع وتخفيف المعاناة» 1.ويشارك اختصاصيو العالج الطبيعي
التابعون للجنة الدولية من كثب في ثالثة من ستة أنواع من برامج الرعاية الصحية ،وهي الرعاية في
المستشفيات ،وإعادة التأهيل البدني* ،والصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي .وإذ تسير اللجنة
الدولية على نهج المبدأ الذي يفيد بأن الحركة لها دور محوري في الصحة الجيدة ،فإنها تقدم خدمات
العالج الطبيعي في نوعين من المشاريع :مشاريع إعادة التأهيل البدني لألشخاص ذوي اإلعاقة
البدنية ،ومشاريع المستشفيات ،التي يعتني فيها اختصاصيو العالج الطبيعي ،في أغلب األحوال،
وإن لم يكن حصرً ا ،بجرحى الحرب الذين يتعافون من الجراحة .ويقدَّم العالج في كلتا الحالتين
على نحو رئيسي بمعرفة اختصاصيي عالج طبيعي محليين ومساعدي عالج طبيعي يتولى دعمهم
وتوجيههم موظفون أجانب .ولكن في حاالت معينة ،يشارك اختصاصيو العالج الطبيعي األجانب
مشاركة مباشرة في تقديم هذه الخدمات.
وبصفة عامة ،يحتاج اختصاصيو العالج الطبيعي العاملون في مشاريع تدعمها اللجنة الدولية إلى
اكتساب مهارات بخالف تلك المهارات المطلوبة عمومًا في العالم الغربي .فعلى سبيل المثال ،يتعين
عليهم تصميم أنشطة العالج الطبيعي ،وتعلُّم عمل الجبائر الجبسية في األقسام الجراحية التي تعتني
بجرحى الحرب ،وتحليل نمط المشية باألطراف االصطناعية ،وتخطيط المعدات الالزمة لقسم
العالج الطبيعي .ويجعل هذا الجوانب التقنية للعمل أكثر صعوبة ،ويجب أن أال ننسى الجوانب
العاطفية للعمل في سياق الحرب أو في حاالت ما بعد النزاع .ويحتاج اختصاصيو العالج الطبيعي
الذين يعملون لدى اللجنة الدولية إلى ما هو أكثر من المهارات التقنية واسعة النطاق؛ فهم يحتاجون
أي ً
ضا إلى أن يتمكنوا من تدريب اآلخرين ،وأن تكون لديهم مهارات جيدة في مجال إعداد التقارير،
وأن يتحلوا بالدبلوماسية والمهارة في اإلدارة .ويجب توخي قدر كبير من العناية ،على سبيل المثال،
عند إنشاء وإدارة قسم للعالج الطبيعي في مراكز إعادة التأهيل البدني أو في مستشفى في سياق
معين .وتقدم الخدمات لصالح البشر ،ويجب من ثم االهتمام بتهيئة بيئة مالئمة ،تضمن احترام
الخصوصية ،وباعتماد نمط إداري ُيقِرُّ بتنوع األفراد والمجتمعات .ويفرض كل سياق تعمل فيه
اللجنة الدولية معوقات معينة ،يجب على اختصاصيي العالج الطبيعي مراعاتها عند التعامل مع
المرضى أو المستفيدين من الخدمات .وقد تكون القدرة على التكيف الناجح مع المتطلبات االجتماعية
والثقافية المختلفة أهم بكثير من المهارات التقنية وحدها .باإلضافة إلى ذلك ،فإن اتباع نهج متعدد
التخصصات يركز على المرضى أمر ضروري إذا ما أريد تقديم خدمات مستدامة عالية الجودة،
ولكن غالبًا يصعب تنفيذه في سياقات عمل اللجنة الدولية.
ولهذا الدليل هدف مزدوج :عرض أنشطة العالج الطبيعي التي تنفذها اللجنة الدولية ،وإسداء
المشورة بشأن تخطيط وتشييد /تحديث منشآت العالج الطبيعي .وهو من ثم ينقسم إلى جزأين
رئيسيين؛ يتناول األول جوانب العالج الطبيعي في المشاريع التي تدعمها اللجنة الدولية ،في حين
يتناول الثاني إنشاء قسم للعالج الطبيعي في إطار مشروع إلعادة التأهيل البدني أو في مستشفى.

 1اللجنة الدولية للصليب األحمرThe ICRC strategy to assure health care for people affected by armed ،
 ،2018-conflict and other situations of violence 2014اللجنة الدولية ،جنيف.2014 ،
*مالحظة مترجم :لغرض هذا النص يترجم مصطلح  Physiotherapyإعادة التأهيل البدني (أي الفيزيائي).
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أصدر فريق إعادة التأهيل البدني التابع للجنة الدولية ،على مر السنوات ،عد ًدا من الوثائق واألدوات
القياسية للمساعدة في إنشاء وإدارة أقسام العالج الطبيعي .تتضمن قواعد بيانات اللجنة الدولية
وسجالتها جميع المواد التي جرى إعدادها وتمثل تراكم عقود من الخبرة التي اكتسبها جميع
اختصاصيي العالج الطبيعي في اللجنة الدولية في الماضي والحاضر .وال يهدف هذا الدليل إلى
ً
إنجازا .وهو ينقل
تلخيص أو تجميع هذا البنك المعرفي الضخم ،بل يعرض أنجح األفكار وأكثرها
صورة عن العمل الذي ينفذه اختصاصيو العالج الطبيعي في المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل
البدني .ويتضمن أيضًا التوصيات التي قد تساعد المهنيين الخبراء واألقل خبرة على تطوير خدمات
العالج الطبيعي في إطار المشاريع اإلنسانية .وينبغي أن يوفر التوجيه لموظفي اللجنة الدولية في
أداء واجباتهم ،ال أن يقيد أو يحدد التطورات ،بل يتيح الفرصة القتراحات مبتكرة .ويعد الدليل نتاجً ا
لمحاوالت وإخفاقات ونجاحات ودروس مستفادة وعصف ذهني بشأن معايير اللجنة الدولية المقبولة
في هذا المجال.
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أ .جوانب
العالج الطبيعي
1 .ما العالج الطبيعي؟
يقدم العالج الطبيعي الخدمات من أجل تمكين األفراد من تطوير واستمرار واستعادة أقصى حد
من الحركة والقدرة الوظيفية طوال حياتهم .ويشمل هذا تقديم خدمات في ظروف تواجه فيها القدرة
على الحركة واألداء الوظيفي تهديدات بسبب التقدم في العمر أو اإلصابة أو األلم أو المرض أو
االضطرابات البدنية أو العقلية أو الظروف الخارجية أو العوامل البيئية .والحركة الوظيفية محورية
لتحقيق معنى أن يكون الشخص بصحة جيدة .ويُعنى العالج الطبيعي بتحديد وتعظيم جودة الحياة
والقدرة على الحركة في إطار مجاالت التعزيز والوقاية والعالج /التدخل والتأهيل وإعادة التأهيل.
ويشمل هذا الرفاه في الجوانب البدنية والنفسية العاطفية واالجتماعية .ويتضمن العالج الطبيعي
التفاعل بين اختصاصيي العالج الطبيعي والمرضى /المستفيدين من الخدمات وغيرهم من المهنيين
المتخصصين في الصحة واألُسر ومقدمي الرعاية والمجتمعات في عملية ُتقيم فيها القدرة على الحركة
2
ويُتفق فيها على األهداف ،باستخدام المعرفة والمهارات التي ينفرد بها اختصاصيو العالج الطبيعي.
تعمل اللجنة الدولية في بلدان منخفضة الدخل عصفت بها النزاعات ،حيث يكون العالج الطبيعي
غالبًا غير متطور أو غير متاح .وقد يرجع هذا إلى عدد من األسباب ،من بينها نقص المهنيين
المؤهلين أو فرص التدريب أو غياب األمن العام أو صعوبة الحصول على الخدمات أو انخفاض
مستوى األولوية الممنوحة إلى إعادة التأهيل في منظومة الرعاية الصحية أو السياسة االقتصادية
الوطنية .ومن األفضل في هذه الظروف أال تكون أهداف مشاريع العالج الطبيعي مبال ًغا فيها مقارنة
بغيرها؛ ألن خدمات العالج الطبيعي المذكورة أعاله ال يمكن تحقيقها دائمًا.
وقد يكون للقيم أو الممارسات الثقافية واالجتماعية والدينية السائدة تأثير كبير على اختيار األساليب
وال ُنهج المستخدمة في إعادة التأهيل وكذلك على طرق التدريب .فعلى سبيل المثال ،قد يؤدي الفصل
الصارم للنساء عن الرجال إلى تكرار كل جانب من جوانب المساعدة ،في حين أن وجود تقاليد أو
عادات قوية موروثة قد يجعل من الصعب اتباع نهج متعدد التخصصات أو ربما يؤدي إلى تعقيد
التدريب التفاعلي.
2

World Confederation for Physical Therapy (WCPT), Policy statement: Description of physical
therapy, WCPT, 2011, p. 1.
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يمكن تعريف عمل اختصاصيي العالج الطبيعي على النحو التالي:

«يتولى اختصاصيو العالج الطبيعي تقييم وتخطيط وتنفيذ برامج إعادة التأهيل التي تعمل على
تحسين أو استعادة الوظائف الحركية لإلنسان ،وتعظيم القدرة الحركية ،وتخفيف متالزمات
األلم ،وعالج التحديات البدنية المرتبطة باإلصابات واألمراض وغيرها من أوجه التلف أو
الوقاية منها .ويطبقون طائفة واسعة من العالجات والتقنيات البدنية مثل الحركة ،والموجات
فوق الصوتية ،والحرارة ،والليزر ،وغيرها من التقنيات .وقد يصممون وينفذون برامج
3
لفحص األمراض واالضطرابات الجسدية الشائعة والوقاية منها.
واختصاصيو العالج الطبيعي هم مهنيون متخصصون في مجال الصحة ويتمتعون بمستوى
مرتفع من المهارات ،ويقدمون العالج الطبيعي اآلمن والجيد الذي يركز على العميل من
خالل االلتزام بإتاحة الخدمة وسهولة الحصول عليها وتميزها .وتتشكل المهنة من خالل األدلة
العلمية التي يستند إليها اختصاصيو العالج الطبيعي في عملهم ومؤهالتهم التعليمية والكفاءات
التي يتمتعون بها في تقديم الخدمات .ويستند العالج الطبيعي إلى اعتقاد مفاده أن الخدمة لكي
4
تكون فعالة ،يجب أن تلبي االحتياجات المتغيرة للفئات المستفيدة ومنظومتنا الصحية».
واختصاصيو العالج الطبيعي «مؤهلون وملتزمون مهنيًا بما يلي:
•إجراء فحص /تقييم شامل للمريض /العميل أو احتياجات مجموعة من العمالء؛
•تقييم النتائج المستمدة من الفحص /التقييم التخاذ قرارات إكلينيكية بشأن المرضى /العمالء؛
•صياغة إجراءات وخطط للتشخيص والتنبؤ؛
•تقديم استشارات في حدود خبراتهم ،وتحديد الحاالت التي يحتاج فيها المرضى /العمالء إلى
إحالتهم إلى مهني آخر متخصص في الرعاية الصحية؛
•تنفيذ برنامج للتدخل /العالج البدني؛
•تحديد نتائج أي تدخالت /عالجات؛
5
•تقديم توصيات للعالج الذاتي».
ويشير االتحاد العالمي للعالج الطبيعي إلى أن نطاق ممارسة العالج الطبيعي «ال يقتصر على
الرعاية المباشرة للمريض /العميل ،بل يشمل أيضًا:
•استراتيجيات الصحة العامة؛
•مناصرة المرضى /العمالء والخدمة الصحية؛
•اإلشراف على اآلخرين وتفويض المهام إليهم؛
•القيادة؛
•اإلدارة؛
•التدريس؛
•البحوث؛
6
•تصميم وتنفيذ السياسة الصحية على األصعدة المحلية والوطنية والدولية».
وتعكس هذه المهام «تنوع ممارسة العالج الطبيعي وتساعد على دعم تطور المهنة فيما يتعلق
7
بالطابع المتغير لظروف الممارسة والتقدم في الممارسة التي تسترشد باألدلة».
تتسم أدوار اختصاصيي العالج الطبيعي بالتنوع وقد تتضمن المهام التالية:8
 3منظمة الصحة العالميةClassifying health workers: mapping occupations to the international ،
 ،standard classificationمنظمة الصحة العالمية ،جنيف.
4

Canadian Physiotherapy Association (CPA), Description of Physiotherapy in Canada, CPA,
Ottawa, 2012

5

World Confederation for Physical Therapy (WCPT), op.cit., p. 2

 6المرجع السابق.
7

National Physiotherapy Advisory Group (NPAG), Essential Competency Profile for
Physiotherapists in Canada, NPAG; 2009, p. 4.

 8المرجع السابق ،الصفحة ( 5بتصرف).
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 .1الخبرة :يعمل اختصاصيو العالج الطبيعي ،بوصفهم خبراء في الوظائف والحركة ،على إدماج
جميع أدوار اختصاصيي العالج الطبيعي من أجل األخذ بزمام القيادة في تعزيز وتحسين وإدامة
قدرة األشخاص على الحركة وصحتهم ورفاههم.
 .2االتصال :يستخدم اختصاصيو العالج الطبيعي االتصال الفعال لتطوير العالقات المهنية مع
العمالء واألسر ومقدمي الرعاية وغيرهم من أصحاب المصلحة.
 .3المشاركة :يعمل اختصاصيو العالج الطبيعي بتعاون وفعالية من أجل تعزيز الممارسة داخل
المهنة وتحقيق الرعاية الطبية المثلى.
 .4اإلدارة :يتولى اختصاصيو العالج الطبيعي إدارة الوقت والموارد واألولويات على جميع
المستويات الخاصة بالممارسة الفردية ويعملون على ضمان استدامة ممارسة العالج الطبيعي
بشكل عام.
 .5الدعم :يستخدم اختصاصيو العالج الطبيعي معارفهم وخبراتهم استخدامًا مسؤولاً من أجل دعم
صحة ورفاه العمالء واألفراد والمجتمعات ومجموعات السكان والمهنة.
 .6الممارسة العلمية :يلتزم اختصاصيو العالج الطبيعي بالتعلم المستمر ألغراض تحسين نتائج
العمالء من خالل التماس المعرفة الطبية وتصميمها وتطبيقها ونشرها وترجمتها إلى ممارسة
عملية للعالج الطبيعي.
 .7المهنية :يلتزم اختصاصيو العالج الطبيعي بتحقيق مصالح العمالء والمجتمع من خالل
الممارسة األخالقية ودعم لوائح المهنة ومعايير السلوك الشخصي الرفيع.
تنطبق أغلب األدوار سالفة الذكر أيضًا في السياقات التي تدعمها اللجنة الدولية .ولألسف ،ال يوجد
في هذه السياقات غالبًا إال عدد محدود من اختصاصيي العالج الطبيعي المدربين أو الكوادر المعينة
المؤهلة على مستوى المساعدين أو الذين يحصلون فقط على التدريب أثناء العمل ،وتشتد الحاجة إلى
الخبراء والمديرين .ويمثل بناء القدرات جانبًا مهمًا من جوانب المشاريع التي تدعمها اللجنة الدولية،
ويحظى اختصاصيو العالج الطبيعي عمومًا بقبول بوصفهم ممارسين علميين؛ إذ إن هناك حرصًا
على االهتمام باكتساب المعرفة واالمتثال للمعايير الدولية .ويلقى دور االتصال قبولاً كذلك؛ إذ إن
اختصاصيي العالج الطبيعي يخصصون وق ًتا في أغلب األحوال لشرح حالة المستفيدين من الخدمة
ونيل ثقتهم؛ ويمكن من ثم إبراز هذا الدور باعتباره وسيلة لزيادة ظهور أنشطة العالج الطبيعي.
ويمثل العمل الجماعي متعدد التخصصات تحديًا في السياقات التي يسود فيها النموذج الطبي أو
ً
نشاطا خاصًا .وإجمالاً  ،ال تتمتع مهنة العالج الطبيعي بقبول واسع النطاق
عندما تكون إعادة التأهيل
في البلدان منخفضة الدخل ،ومن ثم هناك ضرورة لفهم أدوار الدعم والمهنية وتطويرها على نحو
أفضل.
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2 .فوائد العالج الطبيعي
فوائد العالج الطبيعي موثقة في الدراسات الغربية ،ولكن لسوء الحظ ليس هذا هو الوضع الحالي
بالنسبة للظروف التي تعمل بها اللجنة الدولية .وتحظى المسائل التنفيذية واإلكلينيكية في الواقع
بأولوية أكبر من التوثيق والبحوث .وعلى الرغم من ذلك ،شهدت الكارثة في هاييتي في عام 2010
زيادة في الدراسات التي تتناول بالوصف أنشطة العالج الطبيعي في ظروف مختلفة ،مقارنة
ً
موجزا
بممارسات العالج الطبيعي المعتادة في البلدان ذات الدخل المرتفع .يتضمن هذا الدليل عرضًا
لفوائد العالج الطبيعي من الناحية الوظيفية والنفسية االجتماعية وفعالية التكاليف وإعادة اإلدماج
االجتماعي ،ويسلط الضوء من ثم على الدور األساسي الذي يضطلع به اختصاصيو العالج الطبيعي
في مشاريع إعادة التأهيل البدني أو المستشفيات .ويمكن الختصاصيي العالج الطبيعي ،بوصفهم
أعضا ًء في فريق معني بتقديم الرعاية الصحية األساسية المتكاملة ،أن يقدموا باستمرار مساهمة
مهمة في تحسين جودة خبرة الرعاية ،وتحسين الصحة بين السكان ،وإدارة نصيب كل فرد في
التكاليف ،وتطوير روح الفريق .وقد توصلت البحوث التي أجريت مؤخرً ا إلى أن العديد من مقدمي
الرعاية األساسية يؤيدون إدماج اختصاصيي العالج الطبيعي في أماكن تقديم الرعاية األساسية.
وكشفت دراسة أجريت مؤخرً ا ،وركزت على إدماج اختصاصيي العالج الطبيعي في أماكن تقديم
الرعاية الصحية األساسية ،أن هناك عدة نتائج إيجابية تتحقق عند حدوث هذا اإلدماج ،ومن بينها:
•زيادة مستويات الرضا عن الخدمة بين المرضى واألطباء.
•تقليل فترات االنتظار للحصول على الخدمات.
•زيادة فعالية التكاليف مقارنة بالرعاية المؤسسية.
•تقليل أسعار اإلحالة إلى االختصاصيين.
9
•تحسين النتائج للمرضى ،مثل تحسين جودة الحياة.
وبالنسبة لما يتماشى مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،يلفت التقرير الدولي
حول اإلعاقة 10االنتباه إلى أن «عدم تلبية احتياجات إعادة التأهيل يمكن أن ّ
يؤخر خروج المرضى،
وأن يح ّد من األنشطة ،وأن يقيد المشاركة ،وأن يؤدي إلى تدهور في الرعاية الصحية ،وأن يزيد
من االعتماد على اآلخرين للحصول على المساعدة وأن يقلل جودة الحياة .وقد تؤدي هذه النتائج
السلبية إلى تبعات اجتماعية ومالية واسعة النطاق على األفراد واألسر والمجتمعات المحلية» .ويؤكد
التقرير على أن إعادة التأهيل تمثل «استثمارً ا جي ًدا ألنه يبني رأس المال البشري» على الرغم من أن
«كثيرً ا من البلدان  -ال سيما البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط  -تكافح لتمويله»،
ويستطرد التقرير ليشير إلى أن «استراتيجيات التمويل يمكن أن تحسّن من تقديم خدمات إعادة
التأهيل والحصول عليها وتغطيتها ،وال سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل
المتوسط» .وهناك خطوة إيجابية تتمثل في إدماج إعادة التأهيل «في التشريعات العامة التي تخص
الصحة ،وفي التشريعات ذات الصلة الخاصة بالتشغيل والتعليم والخدمات االجتماعية ،وكذلك في
التشريعات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة» .ويؤدي تقديم التكنولوجيا المساعدة  -وهي مسؤولية
ينهض بها المهنيون المتخصصون في إعادة التأهيل ومنهم اختصاصيو العالج الطبيعي  -إلى زيادة
االستقالل وتحسين المشاركة ،وربما يقلل تكاليف الرعاية والدعم.
1.2

الفوائد الوظيفية والنفسية االجتماعية وفعالية التكاليف

يعزز العالج الطبيعي النتيجة الوظيفية للعالج ،ومن ثم يعزز فاعلية الجراحة وتركيب األجهزة
المساعدة .وفي المستشفيات ،يؤدي التجميع المبكر لألطراف المتضررة وتمرينات العالج الطبيعي
دورً ا مه ًّما في منع المضاعفات والتيبس ،وتجديد واستعادة الوظائف على نحو أسرع .ويعمل العالج
الطبيعي ،في مراكز إعادة التأهيل البدني ،على تعظيم القدرة الوظيفية لدى األشخاص ذوي اإلعاقة،
ومن ثم قدرتهم على المشاركة في الحياة اليومية .وهو يتيح استخدامًا أكثر فاعلية لألجهزة المساعدة
عن طريق «تطبيع» الوظيفة إلى أقصى حد ممكن ومنع األنماط التعويضية التي قد تؤدي إلى مزيد
من العجز أو الحد منها« .وتؤدي إعادة التأهيل التي تبدأ في وقت مبكر إلى نتائج وظيفية أفضل في
11
معظم الحاالت الصحية المرتبطة باإلعاقة».
9

C.A. Cott et al., Adult Rehabilitation and Primary Health Care in Ontario, Arthritis
Community Research & Evaluation Unit (ACREU), 2004, pp. 6-7.

 10منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ،التقرير العالمي حول اإلعاقة،2011 ،
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/ar/
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وعلى الرغم من أن العالج الطبيعي بعد العمليات غير موثق توثي ًقا دقي ًقا في الدراسات السابقة التي
جرى استعراضها ،فإن له فائدة نفسية واجتماعية لضحايا الكوارث الذين خضعوا مؤخرً ا لجراحة.
وهناك إشارات بالفعل إلى الدور الحيوي الذي ينهض به اختصاصيو العالج الطبيعي في تدريب
وتعليم المرضى وأسرهم من أجل مواصلة تمرينات العالج الطبيعي بعد خروجهم من المستشفى
ً
حديثا .ويؤدي العالج الطبيعي من ثم إلى تعزيز
وكذلك التعايش مع اإلصابة أو العجز المكتسب
االستقالل وتقدير الذات ألنه يشجع المرضى على التغلب على التحديات البدنية والبيئية .ويعمل
تزويد األشخاص المصابين بإعادة التأهيل البدني ومواءمة آليات التعايش التي يستخدمونها وف ًقا
الحتياجاتهم الشخصية ،على مساعدتهم على أداء األنشطة اليومية والتحرك بسهولة أكبر ،ومن ثم
التم ُّتع بفرص لممارسة طائفة أوسع من األنشطة واالنتقال إلى مجموعة أكبر من األماكن .ويمثل
تحويل األشخاص ذوي اإلعاقة إلى حالة االكتفاء الذاتي بقدر اإلمكان أولوية الختصاصيي العالج
الطبيعي ،ويؤدي حتمًا إلى زيادة فرص األشخاص لتحقيق إعادة اإلدماج االجتماعي والحصول على
وظيفة والتمتع بعضوية كاملة في مجتمعاتهم .ويمثل هذا مصدرً ا ال يقدر بثمن للدافعية للمرضى/
12
المستفيدين من الخدمة ،وكل عالمة من عالمات إحراز التقدم تشكل تشجيعًا لهؤالء األشخاص.
وقد يؤدي عدم كفاية الرعاية التأهيلية أو التقصير في تقديم العالج الطبيعي إلى زيادة التكاليف
الحقيقية على المدى الطويل زيادة كبيرة .ومن أسباب هذا حدوث مضاعفات كبيرة في حاالت معينة،
وحاجة بعض المرضى إلى العودة في وقت الحق إلى مراكز إعادة التأهيل أو غيرها من المنشآت
الطبية للحصول على رعاية إضافية ،وحاجة األشخاص ذوي اإلعاقة إلى زيادة مراكز إعادة التأهيل
على نحو أكثر تواترً ا إلدخال تعديالت على األجهزة المساعدة التي يستخدمونها .وعلى العكس،
ُتعوض التكاليف المتكبدة من خالل تقديم العالج الطبيعي  -من حيث نفقات الموارد البشرية والعالج  -على
نحو كبير ألن عد ًدا أقل من المرضى يتعين عليهم شغل أسرَّ ة في المستشفيات ،وألن عد ًدا أكبر
يمكنهم الحضور إلى أقسام عالج المرضى غير المقيمين بالمستشفى .ويتيح تحسين المكاسب
الوظيفية وتجنب المضاعفات لألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من المرضى العودة إلى العمل بشكل
أسرع ،وهو أمر له أثره على االقتصاد الوطني.
والختصاصيي العالج الطبيعي أثر على جودة الحياة وفعالية تكاليف الرعاية عن طريق:
•تقديم التقييم والتدخل المبكرين.
•تحسين القدرة على ممارسة التمرينات والمساعدة على استدامة أو استعادة األداء المثالي
للوظائف.
•المساعدة في منع ومعالجة األلم.
•تشجيع اللياقة والصحة والرفاه.
•تحسين رضا العمالء عن الرعاية ،بطرق من بينها التوعية واإلرشاد بشأن الحفاظ على الوظائف
13
العامة أو تحسينها.
باإلضافة إلى ذلك ،وُ جد أن التقييم والعالج المبكرين من جانب اختصاصيي العالج الطبيعي يؤديان
إلى:
•تقليل اإلحاالت إلى االختصاصيين.
•زيادة احتمال تحقيق المرضى ألهداف عالجهم.
•الحد من التغيب عن العمل (إصابات العضالت والعظام).
•نتائج وظيفية أفضل للمرضى.
14
•تقديم رعاية تتسم بفعالية التكاليف واالستخدام الكفء للموارد البشرية الصحية.

V. Hasselmann, P. Odermatt and B. Rau, Post-operative physiotherapy in foreign medical 12
intervention during humanitarian crises, a systematic review, poster presented at the 2015
WPT Congress (publication pending).
13

Canadian Physiotherapy Association (CPA), Position Statement: Primary Health Care,
CPA, Ottawa, 2006.
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C. Morris/ICRC

2.2

إعادة اإلدماج االجتماعي

التمرينات
يجب على اختصاصيي العالج الطبيعي أيضًا تدريب أو توعية المرضى /المستفيدين من الخدمة
وأسرهم بالتعايش مع اإلعاقة أو المرض .وكما لوحظ بالفعل ،تؤدي تمرينات العالج الطبيعي إلى
تعزيز االستقالل وتقدير الذات من خالل توجيه األشخاص المصابين إلى التغلب على التحديات.
إن تقديم التدريب البدني لألشخاص ذوي اإلعاقات ومواءمة منازلهم وأماكن عملهم لما يناسب
احتياجاتهم البدنية ،يسهالن عليهم الحركة ويتيحان لهم ممارسة طائفة أوسع من األنشطة واالنتقال
إلى مجموعة أكبر من األماكن .ويستمد المرضى دائمًا التشجيع من زيادة القدرة على الحركة وتمثل
هذه المواضيع من ثم خطوات رئيسية على طريق إعادة اإلدماج االجتماعي.
ويمكن الختصاصيي العالج الطبيعي ،بوصفهم أعضا ًء في الفرق المعنية بتقديم الرعاية الصحية
األساسية المتكاملة ،أن يقدموا باستمرار مساهمة مهمة في تحسين جودة خبرة الرعاية ،وتحسين
الصحة ،وإدارة نصيب كل فرد في التكاليف ،وتحسين الخدمات التي يقدمها الفريق .وتوصلت
البحوث التي أجريت مؤخرً ا إلى أن إدماج اختصاصيي العالج الطبيعي في أماكن تقديم الرعاية
األساسية يؤدي أيضًا إلى كثير من الفوائد المذكورة أعاله فيما يتعلق بتقديم العالج الطبيعي والتقييم
المبكر من جانب اختصاصيي العالج الطبيعي.
وتركز الدراسات الحالية  -على نحو شبه حصري  -على البلدان ذات الدخل المرتفع ،وهناك حاجة
واضحة إلجراء بحوث في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض ،وكذلك في البلدان المتضررة
من الحروب أو حاالت العنف األخرى .وتشير خبرة اختصاصيي العالج الطبيعي في اللجنة الدولية
الذين يعملون في هذه الظروف إلى أن أغلب النقاط المذكورة أعاله تنطبق أيضًا على هذه الحاالت،
على الرغم من صعوبة العثور على أدلة مسجلة تؤيد هذا الرأي .وفي الواقع ،ال ُتعتبر البحوث في
مجال العالج الطبيعي ذات أولوية في كثير من األحيان ،ويصعُب إجراؤها بسبب نقص الموارد
المالية والموارد البشرية المدربة تدريبًا كافيًا .ويُعزز الموقف السائد بسبب عدم كفاية األهمية
المسندة إلى تقديم خدمات جيدة.
تبين الدراسات على سبيل المثال أن التدخل المبكر فعّال ،على وجه الخصوص مع األطفال الذين
يعانون من تأخر في النمو أو المعرضين لخطر اإلصابة به ،وأثبتت أنه يؤدي إلى زيادة المكاسب
التربوية والنمائية .ويشير بيان صادر عن الجمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والنمائية إلى أن
«حصول األطفال الذين يعانون من تأخر أو إعاقات نمائية على التدخل المكثف ،وجودة هذا التدخل
ال يزاالن غير كافيين ،على الرغم من وجود قاعدة معرفية موثوقة تؤكد أهميته البالغة»15.وينطبق
هذا البيان بدرجة أكبر على البلدان ذات الدخل المتوسط ،حيث ال يحصل األطفال الذين يعانون من
15

American Association of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), Early
Intervention, Joint Position Statement of AAIDD and The Arc (2008), http://aaidd.org/
news-policy/policy/position-statements/early-intervention#.VbIFXOkcTIU
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إعاقة على أي شكل من أشكال إعادة التأهيل ،على الرغم من وجود أدلة تشير إلى أن التدخل القابل
للقياس ،والفعال من حيث التكاليف ،والسليم ،سيؤدي إلى تحسين نموهم ودعم صحتهم ورفاههم
ومشاركتهم في المجتمع المحلي (زيادة اإلدماج المجتمعي لألسر واألطفال على حد سواء).
ونظرً ا لطبيعة عمل اختصاصيي العالج الطبيعي على جميع مستويات إعادة التأهيل (المستشفيات
ومراكز إعادة التأهيل والمجتمعات المحلية) واتصالهم الوثيق وانتظام هذا االتصال بالمرضى/
المستفيدين من الخدمة وأسرهم ،فإنهم يتمتعون بمكانة فريدة تتيح لهم تعزيز وتقوية الروابط بين
خدمات إعادة التأهيل والمجتمعات التي يقدمون إليها الخدمة .وهناك أهمية بالغة إلقامة روابط
قوية بين برنامج إعادة التأهيل والمجتمع المحلي .وقد اتخذت اللجنة الدولية خطوة في هذا االتجاه،
فوضعت أنشطة توعية (لتزويد المجتمعات بخدمات مؤقتة) إال أنها ال تمتلك المعرفة وال الموارد
الالزمة إلجراء إعادة التأهيل بالمجتمعات المحلية (أي برامج إعادة التأهيل التي يصممها المجتمع
المحلي وتصمم من أجله) .ومع ذلك ،من الضروري ،عند تنفيذ برنامج ،بناء شبكة من االتصاالت
بين المنظمات المشاركة في إعادة التأهيل بالمجتمع المحلي بغية تحقيق ما يلي:
•تحديد الفئات المستهدفة واحتياجاتها.
•تصنيف الفئات المستهدفة حسب احتياجاتها والموارد والخدمات المتاحة.
•تنظيم نظام لإلحالة بين المجتمع المحلي وبرنامج إعادة التأهيل البدني.
•ضمان متابعة المرضى بعد عودتهم إلى المجتمع.
األنشطة الرياضية
تؤدي المشاركة في األنشطة الرياضية إلى تعزيز األشخاص ذوي اإلعاقة ،فهي تحافظ على نشاطهم
وتحسّن من حالتهم العامة وتوازنهم وتآزرهم الحركي وتحول دون مضاعفة العجز .وتعمل الرياضة
على تعزيز الشعور باألمل وتقدير الذات وإعادة اإلدماج في الحياة االجتماعية والمهنية ،والتضامن
بين األفراد وتوعية المجتمع بمسائل اإلعاقة .ومع اكتساب األشخاص ذوي اإلعاقة الثقة في الذات،
فقد يجدون في أنفسهم الرغبة في االضطالع بدور نشط في مجتمعاتهم .وفي الوقت نفسه ،تزود
الرياضة المجتمعات بفرص لتصميم ُنهج مبتكرة ومقبولة ثقافيًا للتعامل مع العجز.
وعلى الرغم من أن اللجنة الدولية ال تشجع على وجه التحديد مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة
في األنشطة الرياضية ،فإن خبرتها  -في مباريات كرة السلة على الكراسي المتحركة في كمبوديا
وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكريكت لألشخاص ذوي اإلعاقة في بنغالديش على
سبيل المثال  -قد أقنعتها بأن الرياضة لها أثر كبير على إدماج األفراد في المجتمعات .وينبغي لمراكز
إعادة التأهيل البدني أن تجعل األنشطة واأللعاب الرياضية جزءًا من عملية إعادة التأهيل من أجل
تشجيع النشاط البدني وكذلك تهيئة مناخ ودي وتعزيز التضامن الجماعي .وينبغي اتباع مسار منهجي
في تكوين عالقات بين االتحادات والمنظمات الرياضية وذلك عند إقامة برنامج إلعادة التأهيل .وتعد
الرياضة أحد أساليب مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على إعادة االندماج في المجتمع .ويعد التعلم
والتدريب المهني والدعم في تأمين فرصة عمل من الجوانب األخرى الضرورية في عملية إعادة
اإلدماج االجتماعي؛ وهي غير واردة في هذا الدليل.
تشجع اللجنة الدولية:
•أنشطة االتصال والتوعية حيثما كانت ضرورية.
•التعاون والعالقات مع جميع المشاركين في إعادة التأهيل بالمجتمع المحلي.
•استخدام الرياضة في عملية إعادة التأهيل.
•الجوانب الرئيسية لإلدماج االجتماعي.
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3 .نهج اللجنة الدولية في مجال العالج الطبيعي
العالج الطبيعي هو أحد األنشطة المكونة الستراتيجية برنامج اللجنة الدولية في مجال إعادة التأهيل
البدني ،ويشكل جزءًا ال يتجزأ من الرعاية التي تقدمها المنظمة إلى مصابي األسلحة ،وكذلك نشاط
إعادة التأهيل البدني لصالح األشخاص المصابين بضعف القدرة على الحركة .وستشارك المنظمة
مشاركة أوسع في المستقبل في التعامل مع األشخاص الذين يعانون من أمراض غير معدية .ويهدف
استمرار الرعاية الذي يشار إليه بوصفه من األهداف الرئيسية الستراتيجية الخدمات الصحية إلى
تعزيز دور اختصاصيي العالج الطبيعي في اللجنة الدولية في كفالة االنتقال السلس للمرضى إلى
مستفيدين من خدمات إعادة التأهيل ،ومنها إلى أن يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع .ويشهد
عام  2017أيضًا تعزيز أنشطة اللجنة الدولية في مجال العالج الطبيعي وتتسم بالخصائص التالية:
•نهج يركز على المريض.
•تعدد التخصصات.
•استخدام السياسات واإلجراءات الموحدة.
وتكتسب مسألة العالج الطبيعي في الكوارث وحاالت الطوارئ أهمية هي األخرى.

L. Mueller/ICRC

1.3

نهج يركز على المريض

يعمل برنامج إعادة التأهيل البدني الذي تنفذه اللجنة الدولية على نحو متزايد على تعزيز الرعاية
البيولوجية والنفسية االجتماعية التي تركز على المريض ،وتراعي العوامل الشخصية واالجتماعية -
االقتصادية والثقافية والبيئية ،وال تنظر إلى اإلعاقة على أنها مجرد خلل وظيفي «من الناحية الطبية
أو البيولوجية» ،ويشارك المرضى /المستفيدون من الخدمة مشاركة نشطة في العالج ،وتحظى
احتياجاتهم بأولوية قصوى .ويزيد نطاق استخدام موظفي اللجنة الدولية للتصنيف الدولي لألداء
واإلعاقة والصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية الذي يشدد على قدرات األشخاص ذوي
اإلعاقة  -بدالً من التركيز على اإلعاقات التي يعانون منها  -وعلى الظروف االجتماعية.
ويراعي التصنيف الدولي لألداء واإلعاقة والصحة وجهة النظر المعتمدة في اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة التي «تدرك أن اإلعاقة تش ِّكل مفهومًا ال يزال قيد التطور وأن اإلعاقة تحدث بسبب
التفاعل بين األشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون
16
مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع اآلخرين».

 16الفقرة (هـ) من ديباجة اتفاقية األمم المتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

العالج الطبيعي في اللجنة الدولية للصليب األحمر  -دليل مرجعي 19

ويتعامل النموذج الحديث إلعادة التأهيل مع المرضى /المستفيدين من الخدمة ال بوصفهم متلقين سلبيين
للعالج ،بل بوصفهم مشاركين فاعلين في العملية؛ فهم يشاركون مشاركة نشطة في تخطيط إعادة
تأهيلهم من الناحية البدنية وفي تحديد أهداف العالج .ولذلك ،يمارس اختصاصيو العالج الطبيعي
مهامهم بوصفهم مدربين ومعلمين .وتستلزم الرعاية التي تركز على المريض مهارات استماع واتصال
متطورة وتعاط ًفا وقدرة على تحفيز وتعليم اآلخرين .وال تزال البلدان النامية تواجه تحديًا يتمثل في
وضع هذا النهج موضع التنفيذ العملي .وتقف االتجاهات المرتبطة بالتسلسل اإلداري عقبة أمام هذا
متلق سلبي للخبرة التي يستقبلها.
الجهد؛ فالطبيب يجلس في موقع المسؤولية ويتحول المريض إلى
ٍ
تبين األدلة الحالية أن التحالف العالجي الجيد ،المتمثل في نهج ييسر انخراط ومشاركة المرضى
في التشاور ،يمكن أن يؤثر تأثيرً ا إيجابيًا على «نتائج العالج ،مثل حدوث تحسن في األعراض
والحالة الصحية والرضا عن مستوى الرعاية» .ويمكن تعزيز التحالف العالجي بأطباء ينفذون
«استراتيجيات الرعاية التي تركز على المرضى مثل االستماع إلى ما يقوله المرضى /المستفيدون
من الخدمة وطرح أسئلة عليهم تركز على المسائل العاطفية» .والهدف من إقامة تحالف عالجي جيد
هو «مساعدة المرضى على االلتزام بإعادة تأهيلهم أو زيادة مشاركتهم فيها مشاركة كاملة» .ومن
المهم اإلشارة إلى أن جودة التحالف بين األطباء والمرضى تتحدَّد جزئيًا من خالل طريقة التواصل
بين األطباء والمرضى« .ويعتبر االتصال الفعال مهارة ضرورية يحتاج األطباء إلى إتقانها في
17
الممارسة اإلكلينيكية من أجل تحسين جودة الرعاية وكفاءتها».
وأدى استخدام التصنيف الدولي لألداء واإلعاقة والصحة إلى إعادة مواءمة العالج أو النهج الذي
تتبعه اللجنة الدولية في تحقيق نتائج من الناحية الوظيفية أو قائمة على المشاركة .وإعادة التأهيل هي
عملية متكررة ونشطة وتربوية تهدف إلى حل المشكالت وتركز على سلوك المريض (اإلعاقة)،
وتحديد األهداف من ضمن مكوناتها الرئيسية 18 .ويدرج تحديد األهداف كممارسة موصى بها
في المبادئ التوجيهية اإلكلينيكية المعاصرة ومعايير الممارسة المهنية .وينبغي أن يُفهم كإجراء
اجتماعي تتشكل فيه األهداف من خالل الحوار بين اختصاصي العالج الطبيعي والمريض 19.وقد
بينت الدراسات أن تحديد األهداف يؤدي إلى «تحسين العمل الجماعي وزيادة مشاركة المرضى في
عملية إعادة التأهيل وتحسين اكتساب المهارات الحركية ،وهو مفيد في تقييم نتائج إعادة التأهيل،
ويساعد على تلبية االشتراطات التي تضعها المنظمات المهنية» .وبينت الدراسات أن تحديد
األهداف يؤدي إلى «تحسين عمل الفريق وزيادة مشاركة المرضى في عملية إعادة تأهيلهم وتحسين
اكتساب المهارات الحركية ،وهو مفيد في تقييم نتائج إعادة التأهيل ويساعد على تلبية االشتراطات
التي تضعها المنظمات المهنية» .ويعرف تحديد األهداف بأنه «عملية يتخذ فيها المرضى والطاقم
اإلكلينيكي بالفريق متعدد التخصصات قرارات جماعية ،عقب مناقشة مدروسة ،بشأن كيفية وتوقيت
تنفيذ أنشطة إعادة التأهيل» .وفي حالة مشاركة طبيب في «ممارسة عملية إلعادة التأهيل تركز على
المرضى» ،فإن خطة إعادة التأهيل التي يجري التفاوض بشأنها أثناء مرحلة تحديد األهداف يجب
أن ترتبط باالحتياجات والقيم والتوقعات التي يعبر عنها المرضى )...( .وفي الحاالت التي بذل فيها
المهنيون جهو ًدا إلشراك المرضى في عملية تحديد ألهداف ،تمكن المرضى من خالل تقدير أهمية
مشاركتهم من اإلسهام بفعالية .ويُعتقد أن زيادة مشاركة المرضى وتبادل المعلومات والتكامل تؤدي
20
إلى تحقيق نتائج أفضل».
تشجع اللجنة الدولية:
•التعاطف مع المرضى وتقديم تعليمات تتسم بالمهارة.
•عالج أوجه القصور واإلعاقات.
•األنشطة المرتبطة بالنتائج الوظيفية.
•المشاركة في األنشطة االجتماعية.
•مراعاة العوامل البيئية والشخصية لدى الشخص.

R.Z. Pinto et al., “Patient-centred communication is associated with positive therapeutic
17
alliance: a systematic review,” Journal of Physiotherapy, Vol. 58, Issue 2, 2012, pp. 77-87.
18

V. Schoeb et al., “‘What do you expect from physiotherapy?’: A detailed analysis of goal
setting in physiotherapy,” Disability and Rehabilitation, Vol. 36, Issue 20, December 2013,
pp. 1679-1686.

19

R.Z. Pinto et al., op. cit.

20

S. Rosewilliam, C.A. Roskell and A.D. Pandyan, “A systematic review and synthesis of
the quantitative and qualitative evidence behind patient-centred goal setting in stroke
rehabilitation,” Clinical Rehabilitation, Vol. 25, Issue 6, 2011, pp. 501-514.
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M. Greub/ICRC

2.3

تعدد التخصصات

«تتسم الفرق متعددة التخصصات التي تمارس مهامها على نحو جيد بأهمية بالغة لخدمة اإلدماج»،
وهي من األمور المحورية لفلسفة إعادة التأهيل 21.ويستلزم التعقيد المتزايد باستمرار للتدخالت في
مجال الرعاية الصحية والتحديات الهائلة التي تعرقل المرضى في رحلتهم إلى العودة إلى اإلنتاجية،
وجود تفاعل بين جميع المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية« .ويواصل الفريق متعدد
التخصصات تقديم قدر من المعرفة والمهارات المشتركة والخبرة اإلكلينيكية والحساسية والتعاطف
والتفاهم إلى المرضى ذوي اإلعاقات أكبر مما يمكن العثور عليه في أي مجال آخر من مجاالت
الرعاية الصحية )...( .ويسهم أفراد الفريق برؤى وخبرات فريدة في صالح التخطيط الجماعي
22
للمجموعة .إال أن الفريق يشارك بأهداف مماثلة للمريض».
يستلزم نهج الفريق أن تعمل مجموعة كبيرة من المهنيين ،وكذلك المرضى /المستفيدون من الخدمة
وأسرهم بعضهم مع بعض من أجل تحقيق هدف مشترك؛ وهو تمكين األشخاص من الوصول إلى
المستوى المثالي من األداء البدني والحسي والذهني االجتماعي والحفاظ عليه .وهو بالتالي ينهض
بدور أساسي في إعادة التأهيل .وال يخلو األمر من تحديات غير أن له عد ًدا من الفوائد:
•يقدم قدرً ا أكبر من الرعاية الشاملة والمتكاملة؛ حيث يجلب أعضاء الفريق معًا تشكيلة من
الخبرات اإلكلينيكية أوسع نطا ًقا من األفراد وهم يعملون في عزلة بعضهم عن بعض.
•توزيع العمل وتنسيقه على نحو أكثر فعالية.
•تشجيع التفاعل بين المهنيين ،األمر الذي يمكنهم من دمج مهاراتهم.
•يكتسب أعضاء الفريق مهارات ومسؤوليات جديدة.
•تلبي الخدمات االحتياجات على نحو أكثر فعالية ،حيث يشارك جميع المهنيين المعنيين في حل
المشكالت.
•تحسين االتصال بين جميع المعنيين على نحو كبير.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن تنفيذ «نهج الفريق» نادرً ا ما يكون باألمر اليسير في الظروف المختلفة
التي تعمل فيها اللجنة الدولية .ويواجه العمل الجماعي واالتصال صعوبات في أغلب األحوال
لألسباب التالية:
•المعوقات اإلدارية الصارمة بين كبار وصغار أفراد طاقم العمل.
•النوع االجتماعي والمسائل العرقية.
21

D.C. Strasser, J.M. Uomoto and S.J. Smits, “The Interdisciplinary Team and Polytrauma
Rehabilitation: Prescription for Partnership,” Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,
Vol. 89, January 2008, pp. 179-181.

22

K.L. Easton, 1999, p. 31, quoted by J. Behm and N. Gray, “Interdisciplinary Rehabilitation
Team,” in K.L. Mauk (ed.), Rehabilitation nursing: a contemporary approach to practice,
Jones & Bartlett Learning, 2012, pp. 51-62.
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•نقص التدريب في العمل الجماعي  -كل مهني يُدرب في مجاله الخاص ولديه فكرة محدودة
عن عمل اآلخرين.
•نقص المهنيين (نادرً ا ما يُتاح جراحو العظام وأطباء إعادة التأهيل على الصعيد المحلي).
•نقص االتصال والتنسيق بين مختلف خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل والمجتمع.
تكون المشورة المقدمة من المهنيين العاملين في اللجنة الدولية محل تقدير واحترام .ويتمكن الخبراء
األجانب عادة من ضمان جودة الخدمات المقدمة وفعاليتها ،األمر الذي يجب أن يكون مثالاً يحتذي
به الموظفون المحليون .ويعمل جميع المهنيين ،بينما يركزون على مجاالتهم الخاصة ،مع غيرهم
في الفريق من أجل وضع خطة عالج شاملة يشارك الجميع في تنفيذها ،بما في ذلك المرضى/
المستفيدون من الخدمة وأسرهم.
ومع ذلك ،هناك ضرورة لبذل جهود معينة لتشجيع روح الفريق في السياقات التي تعمل فيها
اللجنة الدولية .ففي برامج إعادة التأهيل البدني ،يتألف فريق الخبراء األجانب عادة من اختصاصي
األطراف االصطناعية واألجهزة المساعدة واختصاصي عالج طبيعي .ولمّا كانوا يكلفون بتقديم
الدعم للطواقم المحلية ،فمن الضروري أن يشاركوا في تخطيط وتنفيذ العالج؛ حيث يجب عليهم
التعاون من أجل تقديم الدعم إلى فريق اإلدارة .ويؤدي الهيكل التنظيمي للمستشفيات وأساليب العمل
التي تتبعها إلى تسهيل العمل الجماعي قليلاً  ،على الرغم من التقسيمات اإلدارية الصارمة الموجودة
أحيا ًنا في هذه المنشآت .وينبغي للخبراء األجانب تشجيع جميع أعضاء الفريق في المستشفيات على
العمل معًا على نحو أوثق وعلى االتصال والمبادرة عند تخطيط الرعاية والعالج.
تشجع اللجنة الدولية:
•المعلومات والتدريب في العمل الجماعي.
•التقييمات والعيادات والتقويمات متعددة التخصصات.
•قواعد استباقية لالتصال.
•احترام وفهم عمل كل عضو من أعضاء الفريق.
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3.3

استخدام اإلجراءات والمبادئ التوجيهية الموحدة

وُ ضعت إجراءات داخلية ومبادئ توجيهية موحدة إلدارة مرضى العالج الطبيعي /المستفيدين من
خدمة العالج الطبيعي من أجل ضمان مستوى مرتفع من الرعاية وتوحيد النهج المستخدم .وهي
تمثل مصدرً ا مرجعيًا لجميع المشاريع .وقد حددت اللجنة الدولية معايير العالج الطبيعي ونسقت
مستوى تقديم خدمات العالج الطبيعي .فبعد استعراض مكثف للدراسات السابقة ،وُ ضع  23معيارً ا
للعالج الطبيعي وحُددت أدوات لتنفيذها 23.وسيساعد هذا العمل على تقييم ورصد وتقويم أنشطة
العالج الطبيعي على مستوى الخدمة وعلى مستوى المريض /المستفيد من الخدمة .وهذا األمر مهم
ألن الموظفين األجانب يأتون من خلفيات متنوعة ويتسم مستوى المؤهالت بين الموظفين الوطنيين
بقدر كبير من التباين .باإلضافة إلى ذلك ،يطلب من اللجنة الدولية على نحو متزايد أن توثق وأن
تبرر أنشطتها وأن تقيس جودة الخدمة المقدمة؛ فال يكفي أن تشير إلى أن األنشطة أو الخدمات
جيدة ومفيدة.
يشجع استخدام اإلجراءات (البروتوكوالت) والمبادئ التوجيهية الموحدة على اعتماد التفكير
اإلكلينيكي .وقد عرف التفكير اإلكلينيكي في أوائل التسعينات بأنه «عمليات التفكير واتخاذ القرار
المرتبطة بتقييم وإدارة اختصاصي العالج الطبيعي للمريض» .وهو من ثم يساعد اختصاصيي العالج
24
الطبيعي على اكتساب فكرة أفضل عن مشكالت المرضى المحددة وتصميم خطط العالج وف ًقا لذلك.
وتستخدم البروتوكوالت والتفكير اإلكلينيكي معًا عند تنفيذ برنامج معين .وتتيح المبادئ التوجيهية
والبروتوكوالت ،مدعومة بالمبادئ والتفكير اإلكلينيكي القائم ،مواءمة العالج حسب االحتياجات
الخاصة للمريض /المستفيد من الخدمة ،مع مراعاة السياق االجتماعي والثقافي في جميع األحوال.
والمبادئ التوجيهية والبروتوكوالت لها أهمية كبيرة لضمان معايير مرتفعة من الرعاية ،على الرغم
من أن الخبرة تبين أن اختصاصيي العالج الطبيعي ،إذ يعتمدون اعتما ًدا كليًا على البروتوكوالت،
يجدون صعوبة في مواءمة طريقة عالجهم مع االحتياجات الخاصة .ولضمان تقديم خدمات وأساليب
 23انظر بلينكس وآخرون ،ملصق معروض في المؤتمر الدولي لالتحاد العالمي للعالج الطبيعي لعام .2015
24

J. Higgs, “Developing knowledge: A process of construction, mapping and review,” New
Zealand Journal of Physiotherapy, Vol. 20, 1990, pp. 23-30.
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عالج ذات جودة عالية وتتواءم مع االحتياجات الخاصة ،ينبغي تنفيذ البروتوكوالت والمبادئ
التوجيهية والتفكير اإلكلينيكي في بداية كل برنامج تدريبي .وتعد هذه عاد ًة أصعب المسائل في
سياقات عمل اللجنة الدولية؛ حيث ال يسمح التعليم األساسي الختصاصيي العالج الطبيعي أو
مساعدي اختصاصيي العالج الطبيعي بالممارسة االنعكاسية.
وهناك مشكلة مماثلة تتصل باستخدام الممارسة القائمة على األدلة ،وفيها ُتستقى و ُتطبق أحدث ُنهج
إعادة التأهيل واألكثر مالءمة وفعالية من البحوث .وتستعين ممارسات إعادة التأهيل الجيدة بنتائج
البحوث .وهي ال تستمد من دراسات منفردة بل من تفسير لدراسة أو مجموعة من الدراسات أو
استعراضات منهجية لدراسات ،وتستند إلى أفضل البحوث المتاحة في مجال األساليب والفعالية
والفوائد على مستوى التكاليف وآراء المستهلكين.
وتتاح على اإلنترنت طائفة واسعة من المصادر ،تشمل قواعد البيانات الببليوغرافية العامة وقواعد
البيانات المتخصصة في بحوث إعادة التأهيل .وقد قيمت أغلب قواعد البيانات المذكورة بالفعل
البحوث من حيث الجودة وقدمت تصنيفات للدراسات البحثية ولخصت النتائج .ويمكن للمهنيين
المتخصصين في إعادة التأهيل الحصول على معلومات عن الممارسة الجيدة من خالل:
•المبادئ التوجيهية التي تطبق المعرفة البحثية على حالة صحية معينة.
•بحث مستقل عن تدخالت محددة.
•مواصلة التعليم المهني.
•مالحظات توجيهية إكلينيكية عن الممارسات الجيدة من أرباب العمل ومؤسسات الرعاية
الصحية.
•قواعد بيانات محددة المجال على اإلنترنت تقيم البحوث لألطباء.
ولكن من المهم اإلشارة إلى أن الممارسة القائمة على أساس األدلة تعتمد في المقام األول على
الممارسة والبحوث في البلدان مرتفعة الدخل ،ومن ثم يصعب تنفيذ التوصيات في البلدان منخفضة
الدخل .وفي حالة نقص األدلة ،يمكن االستعانة بخبرة األطباء والمستهلكين إلعداد إرشادات
للممارسة القائمة على أساس التوافق في اآلراء .فعلى سبيل المثال ،أرسى «مؤتمر للتوافق في
اآلراء» األساس للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن توفير الكراسي
المتحركة اليدوية في المناطق التي تعاني من نقص الموارد 25 .وقد صُممت المبادئ التوجيهية
بالشراكة مع الجمعية الدولية لألطراف االصطناعية واألجهزة المساعدة ووكالة األمم المتحدة
للتنمية الدولية.
وتقترح توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الممارسة القائمة على أساس البحوث واألدلة اتخاذ
الخطوات التالية:
•زيادة البحوث والبيانات حول االحتياجات ونوع وجودة الخدمات المقدمة واالحتياجات غير
الملباة (مصنفة حسب النوع والعمر والحالة الصحية المرتبطة بذلك).
•تحسين االطالع على المبادئ التوجيهية القائمة على أساس األدلة بشأن تدابير إعادة التأهيل
التي تتسم بفاعلية التكاليف.
•تصنيف بيانات اإلنفاق على خدمات إعادة التأهيل المقدمة من خدمات الرعاية الصحية األخرى.
26
•تقييم نتائج الخدمة والمزايا االقتصادية إلعادة التأهيل.
ومن الضروري أن نتذكر أن الممارسة القائمة على أساس األدلة تشير إلى عملية اتخاذ قرار ال
تستند إلى األدلة العلمية المتاحة فحسب ،بل أيضًا إلى القيم الفردية للشخص وخبرة اختصاصيي
العالج الطبيعي ،مع مراعاة مختلف العوامل السياقية .وهي تقر بأن الرعاية تختلف من فرد آلخر
ً
درجة من عدم اليقين .والممارسة القائمة على أساس األدلة هي نهج
وتتغير باستمرار وتتضمن
للعالج أكثر من كونها نوعًا محد ًدا للعالج .وهي تشجع الممارسات العليا واستخدام أكثر اإلجراءات
 25منظمة الصحة العالمية ،والجمعية الدولية لألطراف االصطناعية والتقويم ( ،)ISPOوالوكالة األمريكية للتنمية الدولية(USAID) ،
 ،Guidelines on the provision of Manual Wheelchairs in less resourced settingsمنظمة الصحة العالمية،
جنيف.2008 ،
 26منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ،التقرير العالمي حول اإلعاقة ،2011 ،منظمة الصحة العالمية ،جنيف ،الصفحة ..123
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العالجية فعالية .وفي إطار اتباع هذا النهج ،يخطط فريق إعادة التأهيل البدني التابع للجنة الدولية
من أجل تحقيق النتائج وف ًقا لنهج اللجنة الدولية المعروف باسم «التخطيط من أجل النتائج» .وال يعد
قياس النتائج وجمع األدلة الخاصة بالممارسة الجيدة أمرً ا يسيرً ا في البلدان منخفضة الدخل أو في
المناطق المتضررة من الحروب لعدد من األسباب ،منها الموارد المحدودة وطبيعة السياق (الحرب
أو حالة الطوارئ أو االنفالت األمني) والمعوقات الثقافية والبرامج المحددة بمدة زمنية ونقص
المتخصصين .وحيثما تكون أدلة الممارسة ضئيلة نسبيًا ،يتعين على المهنيين اللجوء قدر اإلمكان
إلى أساليب العالج المثبتة (العالج القائم على أساس األدلة) أو آراء الخبراء ،من أجل تقديم أكبر
قدر ممكن من الرعاية الفعالة.
وأخيرً ا ،يمثل العالج الطبيعي نوعًا مهمًا من إعادة التأهيل البدني ،ومن ثم ينبغي الختصاصيي
العالج الطبيعي أن يضطلعوا بدور مهمًا في المشاريع الرامية إلى تطوير /إصالح السياسات
والقوانين ونظم إيصال الخدمة ،بما في ذلك خطط إعادة التأهيل الوطنية التي يمكن أن تساعد على
27
التغلب على المعوقات التي تحول دون تقديم خدمات إعادة التأهيل.
وفيما يتعلق بالسياسات واآلليات التنظيمية ،تقترح منظمة الصحة العالمية التوصيات التالية:
•تقييم السياسات والنظم والخدمات واآلليات التنظيمية القائمة وتحديد أوجه القصور واألولويات
من أجل تحسين تقديم الخدمة.
ً
•صياغة أو تنقيح خطط إعادة التأهيل الوطنية وفقا لتحليل الوضع من أجل تحقيق أقصى قدر
من األداء بين السكان بطريقة تتسم باالستدامة المالية.
•حيثما وجدت السياسات ،يجب إدخال التغييرات الالزمة لضمان االتساق مع اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
•وحيثما ال توجد السياسات ،يجب صياغة سياسات وتشريعات وآليات تنظيمية متسقة مع
ظروف البلد ومع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .ويجب تحديد أولويات المعايير الدنيا
28
والرصد.
تشجع اللجنة الدولية:
•البروتوكوالت والمبادئ التوجيهية باالقتران مع اإلشارة إلى احتياجات المرضى/
المستفيدين من الخدمة.
•نهج حل المشكالت والتفكير اإلكلينيكي في كل تدريب وتقديم خدمة.
•زيادة استخدام األساليب التي تستند إلى األدلة.
•توثيق أفضل األدلة المتاحة ،حيثما أمكن.

 27المرجع السابق ،الصفحة .103
 28المرجع السابق ،الصفحة .122
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4.3

العالج الطبيعي في حاالت الطوارئ

اللجنة الدولية عضو بمجموعات العمل التابعة لمنظمة الصحة العالمية واالتحاد العالمي للعالج
الطبيعي ،وهي معنية بتحديد أنشطة إعادة التأهيل في حاالت الكوارث وغيرها من الطوارئ.
وليس الهدف من هذا الدليل هو استعراض المراجع الرئيسية في هذا المجال (دليل اسفيرSphere
 Handbookأو تصنيف منظمة الصحة العالمية والمعايير الدنيا لفرق الطوارئ الطبية في الكوارث
المفاجئة وغيرها) ولكن من المهم توجيه االنتباه إلى هذا المجال الجديد نسبيًا من مجاالت النشاط .وربما
شارك اختصاصيو العالج الطبيعي في حاالت الطوارئ في الماضي إال أن هذا في أغلب األحوال لم
يكن على أساس مخصص .وفي اللجنة الدولية ،كما في غيرها ،لم يكن اختصاصيو العالج الطبيعي
يعتبرون في أغلب األحوال كوادر أساسية تكمل الطاقم الجراحي األساسي (جراح وطبيب تخدير
وممرض) عند التصدي لكارثة أو في حالة نزاع حادة .إال أن هذا الوضع يشهد تغيرً ا مستمرً ا في الوقت
29
ً
حديثا في مجال إعادة التأهيل لفرق الطوارئ الطبية.
الحالي ،ال سيما في ضوء المعايير التي صيغت
تنص المادة  11من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة صراحة على أن «تتخذ الدول األطراف،
وف ًقا اللتزاماتها بموجب القانون الدولي ،بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق
اإلنسان ،جميع التدابير الالزمة لكفالة حماية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة في حاالت الخطر ،بما
في ذلك حاالت النزاع المسلح والطوارئ اإلنسانية ووقوع الكوارث الطبيعية» .وتتخذ اللجنة الدولية
موق ًفا واضحً ا بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة وهو أن «األشخاص ذوي اإلعاقة ،في أوقات األزمة،
ال يتعرضون للعنف والهجر فحسب ،بل يواجهون أيضًا صعوبات بالغة في الحصول على الخدمات
30
األساسية مثل الطعام والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية».
وقد كان زلزال هاييتي من الحوادث التي تسببت في قدر كبير من نشاط إعادة التأهيل وما يرتبط
به من بحوث .وقد سلط مقال من ضمن مقاالت كثيرة الضوء على أن هذه الحادثة منذ أن وقعت
«بدأت المنظمات القائمة المعنية بالعمل اإلنساني واإلغاثة في حاالت الكوارث توجيه اهتمام خاص
إلى هذه األولويات الناشئة )1( :تعميم خطط الكوارث التي تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة ،و()2
تقديم خدمات متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة الموجودة من قبل أو اإلعاقات الجديدة الناجمة
عن الكارثة» .ويشير المقال أيضًا إلى أن األنشطة حُددت وصُنفت ضمن الفئات التالية« :الرعاية
المباشرة للمرضى ،وتزويد وتخصيص أدوات التكيف ،والتعليم والتدريب ،والوصول للمجتمع،
31
والواجبات اللوجستية أو اإلدارية».
 29منظمة الصحة العالمية،Minimum Technical Standards and Recommendations for Rehabilitation ،
منظمة الصحة العالمية.2016 ،
 30اللجنة الدولية للصليب األحمر ،People with disabilities in emergencies ،مقال ،اللجنة الدولية ،جنيف ،أيار /مايو
 ،2015متاح عبر الرابط التاليhttps://www.icrc.org/en/document/people-disabilities-emergencies :
31

S. Klappa, J. Audette and S. Do, The Roles, Barriers, and Experiences of Physical and
Occupational Therapists in Disaster Relief: Post-earthquake Haiti 2010, University of
Rhode Island, 2013.
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وقد تحددت بوضوح ثالث مراحل في المناطق المتضررة من النزاعات:
 .1مرحلة ما بعد النزاع مباشرة؛ وتتضمن أهدا ًفا قصيرة المدى تتمثل في تلبية االحتياجات اإلنسانية
األساسية مثل المياه والصرف الصحي والغذاء والمأوى والرعاية الصحية.
 .2مرحلة ما بعد النزاع متوسطة المدى؛ وتتضمن أهدا ًفا متوسطة المدى تتمثل في استعادة القدرات
المحلية مثل تحسين البنية التحتية والتعليم ووسائل كسب العيش والنمو االقتصادي وتعزيز إدماج
جميع أفراد المجتمع في عمليات إعادة اإلعمار وبناء السالم .ويمكن أن تشجع أيضًا أشكالاً جديدة
من الحكم المحلي الذي يستند إلى الشمول والتمثيل والمساءلة.
 .3مرحلة ما بعد النزاع بفترة طويلة المدى ،وتتضمن أهد ًفا طويلة المدى تتمثل في تعزيز النظم
من أجل ضمان استدامة السالم والتنمية.
32

يهتم قدر كبير من المساعدة في مرحلتي ما بعد النزاع مباشرة وما بعد النزاع متوسطة المدى في إعادة
التأهيل البدني إلنتاج األجهزة وتركيبها ،باإلضافة إلى بعض الدعم النفسي المحدود .وباتت المنظمات
غير الحكومية في أغلب األحوال جهات رئيسية منظمة ألنشطة بناء القدرات على الصعيد المحلي،
بما في ذلك تنمية المنظمات وتدريب الموارد البشرية على إعادة التأهيل ،وهي أنشطة تتم على أساس
مبادئ توجيهية وأدلة موحدة .ولكن على الرغم من تطور التوافق في اآلراء بشأن التكنولوجيات
والمعايير ،فال يزال التنسيق واإلدماج المناسب إلعادة التأهيل في األنظمة الصحية الوطنية غير
متطورين .فالقدرة على أداء خدمات إعادة التأهيل ال تحظى بالطابع المؤسسي في أغلب األحوال
وال تدمج إال في حاالت نادرة في السياسات أو االستراتيجيات أو الخطط طويلة المدى لتطوير قطاع
الرعاية الصحية .وتعتمد أغلب الحكومات الوطنية في المقام األول على وزارة الرعاية االجتماعية
لتقديم طائفة واسعة من خدمات إعادة التأهيل ،في حين أن دور وزارة الصحة ال يزال محدو ًدا .ويحدث
هذا على الرغم من أن خدمات الطوارئ ورعاية حاالت الصدمة وإعادة التأهيل الطبي هي من صميم
مسؤوليات وزارة الصحة .وتنهض المنظمات الدولية المشاركة في تقديم خدمات اإلغاثة الطارئة ،مثل
اللجنة الدولية ،و«هانديكاب إنترناشيونال» بدور بالغ األهمية منذ فترة طويلة في تقديم الخدمة في عدد
كبير من البلدان المتضررة من النزاعات والكوارث في جميع أنحاء العالم ،حيث تعمل على نحو سريع
على تصميم نظم متطورة تقنيًا إلعادة التأهيل الستخدامها في حاالت الطوارئ وتتخذ إجراءات لتعزيز
القدرات المحلية 33.إال أن نظم إعادة التأهيل في حاالت الطوارئ المذكورة نادرً ا ما ُتدمج في النظام
الوطني للرعاية الصحية ،حيث تكون في حالة غير متطورة للغاية في أغلب األحوال في الفترة التي
تسبق نهاية النزاع المسلح وفي مرحلة ما بعد النزاع مباشرة.
وهناك إقرار دولي بضرورة االستمرار والمواءمة في االنتقال من مرحلة ما بعد النزاع مباشرة
إلى السالم والتنمية المستدامين على المدى الطويل ،إال أنهما يحظيان عادة باهتمام غير كافٍ؛ حيث
تسارع أغلب الجهات الشريكة إلى تقديم المساعدة اإلنسانية ،على نحو متكرر على أساس بيانات غير
مكتملة وقدر محدود من مراعاة احتياجات إعادة التأهيل الفورية وعلى المدى األطول« ..هناك عالقة
واضحة بين الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية .ومن أجل ضمان انتقال سلس من اإلغاثة إلى إعادة
التأهيل والتنمية ،ينبغي أن تقدم المساعدة بطرق تدعم التعافي والتنمية طويلة المدى .لذا ،ينبغي النظر
إلى تدابير الطوارئ على أنها خطوة نحو التنمية طويلة المدى» 34.وتمثل استدامة فرص الحصول
على إعادة التأهيل البدني البشري جزءًا أساس ًّيا من كفالة «الصحة لجميع األشخاص ،وهو أمر
35
أساسي لتحقيق السالم واألمن ويعتمد على التعاون في أعلى مستوياته من جانب األفراد والدول».
ولمّا كانت أغلب الدول المتضررة من النزاعات تستمر في التطور أثناء مرحلة ما بعد النزاع على
المدى الطويل ،يمثل استمرار إعادة تأهيل البشر جزءًا أساسيًا من ضمان السالم والتنمية المستدامة
للجميع .وتشير التقديرات إلى أن  % 80من األشخاص ذوي اإلعاقة يعيشون في بلدان نامية ،ال سيما
في البلدان المتضررة من النزاع .ويتاح ألقل من  %5من هؤالء األشخاص الحصول على خدمات
36
إعادة التأهيل.

32

Rockhold and Hayashi, 2008, quoted in E. Martz (ed.), Trauma Rehabilitation After War
and Conflict, Springer, 2010.

V. Hasselman, P. Odermatt and B. Rau, Post-operative physiotherapy in foreign medical
33
intervention during humanitarian crises, a systematic review, poster presented at the 2015
WPT Congress (publication pending).
 34األمم المتحدة :تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ ،الجمعية العامة لألمم المتحدة،
الجلسة العامة رقم  19 ،182/A/RES/46 ،78كانون األول /ديسمبر .1991
 35منظمة الصحة العالمية :دستور منظمة الصحة العالمية ،الوثائق األساسية ،الطبعة الخامسة واألربعون ،جنيف ،تشرين األول/
أكتوبر  ،2006الصفحة .1
36

CBM, Physical Disability and Rehabilitation – Policy Paper, CBM, 2007.

العالج الطبيعي في اللجنة الدولية للصليب األحمر  -دليل مرجعي 27

وينهض اختصاصيو العالج الطبيعي بدور مهم في فريق إعادة التأهيل البدني بجانب الطاقم
الطبي واختصاصيي االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدة أو االختصاصيين النفسيين
واالختصاصيين االجتماعيين .يالحظ كالبا  Klappaوآخرون أيضًا أن المعالجين ،عقب الزلزال
الذي وقع في عام  2010في هاييتي« ،واجهوا تحديات عاطفية ،واضطروا إلى المناورة في بيئة
قاسية ذات موارد شحيحة ،وبذلوا جهو ًدا كبيرة لتحقيق التوازن بين احترام األعراف والتقاليد الثقافية
وأهداف إعادة التأهيل .وأخيرً ا ،ظهر ذلك في ضعف االستعدادات قبيل تكليفهم بالمهمة الميدانية .وقد
وُ صفت خطة خروج المرضى مرارً ا وتكرارً ا بأنها مرهقة عاطفيًا؛ حيث فقد المرضى /المستفيدون
من الخدمة منازلهم ووظائفهم وأسرهم .باإلضافة إلى ذلك ،خرج كثير من األشخاص دون أن يكون
لديهم قدر كبير من األمل في إمكانية حصولهم على رعاية المتابعة الضرورية بسبب عوامل بيئية،
من بينها الطرق المغلقة ،وعدم كفاية وسائل النقل ،والعدد المحدود للغاية من المنشآت الصحية.
وتفاقمت هذه المشكالت أكثر بسبب الضغوط الالحقة للصدمات والخوف والفقد وفقدان الممتلكات
37
والوصمة السلبية المرتبطة باإلعاقة».
وقد أورد تقرير صادر عن االتحاد العالمي للعالج البدني في عام  2016دور اختصاصيي العالج
الطبيعي في المراحل األربع من استمرارية الكوارث (الوقاية واالستعداد واالستجابة والتعافي).
ويقر بأن الكوارث الناجمة عن األخطار الطبيعية والبيئية والتكنولوجية (بما في ذلك األخطار
البيولوجية والجيولوجية والهيدرولوجية واالجتماعية  -الطبيعية) لها أثر خطير وطويل المدى
على األشخاص والبلدان التي يعيشون فيها .ويشجع االتحاد المنظمات األعضاء على تيسير إسهام
اختصاصيي العالج الطبيعي ،بوصفهم خبراء في تدخالت العالج الطبيعي التي تشمل إعادة التأهيل،
واالستعداد للكوارث على الصعيد الوطني والمحلي واستراتيجيات اإلدارة .ويوصى اختصاصيو
العالج الطبيعي بأن:
•يشاركوا في عملية وضع السياسات والخطط التي تساعد المناطق والبلدان واألقاليم على
االستعداد للكوارث.
•يشاركوا في التثقيف والتدابير الوقائية قبل الكوارث وأثناءها وبعدها.
•يقدموا التدخالت /العالج؛ ويشمل إعادة التأهيل إلى المتضررين من الكوارث.
•يكفلوا حصول األشخاص المتضررين على التدخل /العالج البدني ويشمل خدمات إعادة التأهيل
39
من أجل تحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة والقدرة على العمل.

38

ونشر االتحاد كذلك مبادئ توجيهية الختصاصيي العالج الطبيعي المهتمين بالمشاركة في أنشطة
االستجابة في حاالت الطوارئ 40.ويسلط االتحاد الضوء على ضرورة مشاركة اختصاصيي العالج
الطبيعي في إدارة الكوارث ،ال سيما في فريق الطوارئ الطبية ،ويقدم المعلومات الالزمة إلعداد
اختصاصيي العالج الطبيعي للعمل في هذه الظروف .وهناك ورقة صدرت في وقت سابق 41تتناول
بالوصف الدور الذي يقوم به اختصاصيو العالج الطبيعي في العناية بالمرضى وتنظيمهم أثناء تقديم
خدمات اإلغاثة في حاالت الكوارث .وأشار من أُجريت معهم مقابالت إلى أن أدوار اختصاصيي
العالج الطبيعي يمكن أن تكون متعددة األوجه وتشمل تصنيف وعالج المشكالت العضلية الهيكلية
والعضلية العصبية والجلدية والقلبية والرئوية بطرق قد تؤدي إلى التخفيف من أعباء العمل الملقاة
على كاهل األطباء والسماح لهم برعاية الحاالت األخطر .وتتماشى هذه اآلراء مع دليل ُنشر عن
الموظفين المعالجين الصادر عن مكتب االستعداد للطوارئ التابع لهيئة الصحة العامة األمريكية،
وخبرة اختصاصيي العالج الطبيعي بالقوات المسلحة األمريكية العاملين في مناطق القتال ،والمعايير
التي تراعيها إدارة الوقاية من اإلعاقة والعنف واإلصابة التابعة لمنظمة الصحة العالمية ،ومعايير
إعادة التأهيل لفرق الطوارئ الطبية 42،و«المعيار الذهبي» دليل اسفير ()Sphere Handbook
الذي يشمل خدمات إعادة التأهيل البدني المقدمة بموجب توصيات الخدمات الصحية األساسية
المرتبطة باإلصابة.

37

S. Klappa, J. Audette and S. Do, op. cit., p. 9.

38

World Confederation for Physical Therapy (WCPT), The role of physical therapists in
disaster management, WCPT, 2016.

39

World Confederation for Physical Therapy (WCPT), Policy statement, Disaster
Management, WCPT, 2011, p. 1.

 40المرجع المذكور في الحاشية .38
41

R.M. Harrison, “Preliminary Investigation into the Role of Physiotherapists in Disaster
Response,” Prehospital and Disaster Medicine, Vol. 22, Issue 5, 2007, pp. 462–465.

 42منظمة الصحة العالمية،Minimum Technical Standards and Recommendations for Rehabilitation ،
منظمة الصحة العالمية.Recommendations for Rehabilitation, WHO, 2016 .2016 ،
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4 .العالج الطبيعي في المنشآت الصحية التي تدعمها اللجنة الدولية
	1.4

العالج الطبيعي في مراكز إعادة التأهيل البدني

إعادة التأهيل هي «مجموعة من التدابير التي تساعد األفراد الذين يعانون أو يحتمل أن يعانوا من
إعاقة في تحقيق األداء األمثل والحفاظ عليه في التعامل مع بيئتهم ( )...وتقدم على مدى مجموعة
مستمرة من أشكال الرعاية التي تمتد من الرعاية في المستشفى إلى إعادة التأهيل في المجتمع
المحلي ،ويمكن أن يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية وتقليل التكاليف عن طريق اختصار مدة اإلقامة
في المستشفى والحد من اإلعاقة وتحسين نوعية الحياة» 43.ويتمثل الدور األساسي لمراكز إعادة
التأهيل البدني في دعم األشخاص ذوي اإلعاقة إلى أن يحققوا القدرة الوظيفية التي تسمح لهم بالعودة
إلى منازلهم ومجتمعاتهم بأمان دون إزعاج غير مبرر .وتعمل خدمات إعادة التأهيل البدني على
اإلبقاء على تركيز األشخاص على المستقبل وعلى التغلب على معوقات عدم القدرة البدنية .والعالج
الطبيعي بهذا المفهوم هو جزء أساسي من إعادة التأهيل البدني ،ويستخدم من خالل نهج يستند إلى
األهداف من أجل مساعدة األفراد على صياغة وتحقيق أهداف شخصية .ويشكل اختصاصيو العالج
ً
مركزا إلعادة التأهيل البدني تدعمها اللجنة
الطبيعي جزءًا رئيسيًا كأعضاء فرق في نحو 120
الدولية في عام  2016حيث يقدمون خدمات العالج الطبيعي إلى مختلف األشخاص ذوي اإلعاقات،
44
بمن فيهم على وجه الخصوص أصحاب الحاالت التالية:
•البتر
•شلل األطفال
•إصابة األعصاب الطرفية
•إصابة الحبل الشوكي
•السكتة الدماغية
•تشوه القدم الخلقي
•الشلل الدماغي
•داء السكري
•حاالت ما بعد اإلصابة (الكسور والحروق ،وما إلى ذلك).
تتحول األمراض المزمنة غير المعدية إلى مشكلة متزايدة في البلدان منخفضة الدخل ،ويتعين على
فرق المشاريع التابعة للجنة الدولية مواصلة مواءمة ممارساتها لكي تراعي احتياجات إعادة التأهيل
لدى األشخاص في هذه المناطق .ويتضمن هذا إدارة العالج وتثقيف المستفيدين من الخدمة والوقاية
من المضاعفات على المدى الطويل وحمالت الوقاية .وتخضع هذه المسائل حاليًا للتحليل والتطوير
الستخدامها في المستقبل ،وهي من ثم غير مطروحة للمناقشة في هذا الدليل.
وتتألف خدمات إعادة التأهيل البدني من العالج الطبيعي وتوفير أجهزة تقويم العظام التي تشمل
األطراف االصطناعية ،وأجهزة مساعدة ،والكراسي المتحركة ،وغيرها من الوسائل المساعدة على
التنقل /الحفاظ على الوضعية .ويمثل توزيع الكراسي المتحركة في الوقت الحالي جزءًا أساسيًا من
«حزمة» خدمة إعادة التأهيل البدني التي تقدمها اللجنة الدولية ،وتهدف إلى استيعاب االحتياجات
الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل تمكينهم من استعادة أقصى قدر من القدرة على التنقل.
ويمثل اإلدماج االجتماعي للمستفيدين من الخدمة جزءًا من الهدف النهائي لعملية إعادة التأهيل؛
ولذا ينبغي ألفراد طاقم إعادة التأهيل البدني أن يكونوا على دراية بأنشطة اإلدماج االجتماعي.
واختصاصيو العالج الطبيعي ،على وجه الخصوص بحكم نهجهم الشامل في العناية بالمستفيدين
من الخدمة ،يؤدون دورً ا مهمًا في سد الفجوة بين االحتياجات الطبية والبدنية واحتياجات إعادة
التأهيل االجتماعي .وينبغي أن يكون العالج الطبيعي بأمر طبيب ،إال أن أغلب مراكز إعادة التأهيل
عادة ترحب بالمستفيدين من الخدمة وتقدم الدعم لهم دون إحالة .وينبغي في الظروف المثالية أن
تتم عمليات التقييم والجلسات اإلكلينيكية من خالل فريق متعدد التخصصات ينبغي أن يضم طبيبًا
متخصصًا في إعادة التأهيل البدني .وفي الحاالت التي ال يمكن فيها ضمان وجود طبيب ،يوصى
باختيار طبيب إحالة يمكن االتصال به للحصول على المشورة بشأن الحاالت المعقدة.
ويمكن لعملية إعادة التأهيل أن تمتد من عدة أيام إلى عدة أسابيع ،ويتعين على اختصاصيي العالج
الطبيعي ،خالل هذه الفترة ،أال يتعاملوا مع المستفيدين من الخدمة فحسب ،بل أيضًا مع أسرهم
 43منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ،الحاشية سالفة الذكر ،الصفحة .96
 44اللجنة الدولية للصليب األحمر ،Physiotherapy Patient Management Guidelines ،اللجنة الدولية ،جنيف (وثيقة
داخلية للجنة الدولية).
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و /أو المسؤولين عن العناية بهم .وقبل النظر في تفاصيل تخطيط وتنظيم قسم العالج الطبيعي ،يوصى
بتذكر مفهوم التخطيط العام لمركز إعادة التأهيل البدني .والمناطق الرئيسية الثالث في المركز هي:
•منطقة المعيشة /المهجع.
•أماكن تلقي الخدمات العالجية اإلكلينيكية وتشمل منطقة العالج الطبيعي.
•منطقة الورشة والغرف التقنية والمخازن.
وبين هذه المناطق ،هناك مساحات خاصة (دورات المياه وغرف تغيير المالبس وغرف أفراد الطاقم
وغيرها) ومساحات عامة مثل المدخل واالستقبال ومنطقة االنتظار والمكاتب اإلدارية.

ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ

ﻣﺧﺯﻥ  -ﺍﻟﻭﺭﺷﺔ
ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺃﻣﺎﻛﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﻳﺔ  -ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ

ﺃﻣﺎﻛﻥ ﻋﺎﻣﺔ /ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﺔ  -ﺍﻟﻣﻬﺟﻊ
ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﺭﻳﺽ

الشكل  :1المناطق الرئيسية لمركز إعادة التأهيل البدني

سنتناول في األجزاء التالية جميع األماكن العامة ومناطق تلقي الخدمات العالجية اإلكلينيكية،
وجميعها مهم لتقديم خدمات العالج الطبيعي .وتبين جميع األرقام المذكورة أدناه الحد األدنى للمساحة
المطلوبة لمركز إعادة التأهيل البدني الذي يخدم نحو  100مستفيد من الخدمة شهريًا (بما في ذلك
من يحتاجون إلى أجهزة تنقل) وما يصل إلى  25مستفي ًدا يوميًا في قسم العالج الطبيعي .وينبغي أن
يتمثل الهدف المباشر للتعاون في المركز في إقامة شبكة محلية تركز على المصالح المباشرة لبرنامج
إعادة التأهيل البدني والمستفيدين من خدماته وتهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة .وقد يشمل هذا
تحديد خدمات اإلحالة مثل الرعاية الطبية والجراحية في المستشفيات المحلية أو الشركاء القادرين
على تقديم المساعدة في تحديد المستفيدين المحتملين من الخدمة مثل االختصاصيين االجتماعيين
وبرامج إعادة التأهيل في المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يعمل المركز وأفراد طاقم العمل به مع أي شبكة ذات صلة تعمل على مستوى
أعلى (إقليمي أو وطني) من أجل تشجيع تطوير خدمات إعادة التأهيل على نطاق أكبر .ويمكن تشكيل
شبكات مختلفة  -ربما تتألف من شركاء مختلفين  -حسب هدف النشاط المشترك .وفي أي مجموعة،
ينبغي أن يكون التعاون ذا طابع رسمي وأن تحدد األهداف وأن ُتخطط جداول زمنية الجتماعات
منتظمة .ويختلف حجم أي شبكة وتشكيلها وهدف عملها وتكرارية اجتماعاتها حسب مجال التعاون
المستهدف .ومن بين الشركاء المحتملين في أي شبكة تعاون ما يلي:
•الجهات التي تقدم خدمات إعادة التأهيل البدني :جهات تقديم الخدمة الوطنية (الحكومية وغير
الحكومية) أو المنظمات الدولية التي تقدم المساعدة في هذا المجال.
•المؤسسات الصحية والطبية (الحكومية مثل وزارة الصحة وغير الحكومية).
• الجمعيات المهنية (جمعية العالج الطبيعي الوطنية).
•األشخاص ذوو اإلعاقة والمنظمات المعنية بهم.
•خدمات إعادة التأهيل والدعم األخرى ،مثل خدمات العالج الطبيعي وخدمات العالج الوظيفي
والخدمات /االستشارات النفسية واالجتماعية وإعادة التأهيل في المجتمعات المحلية والتدريب
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المهني /المهاري ومؤسسات التوظيف واالتحادات الرياضية لذوي اإلعاقة والمؤسسات التي تقدم
الدعم لالعتماد على الذات اقتصاديًا وإعادة الدمج.
•المؤسسات المحلية األخرى ،مثل الجمعية الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر،
•الوزارات أو المكاتب الحكومية األخرى ذات الصلة.
•وسائل اإلعالم.
ويمكن تقسيم الشركاء الخارجيين لقسم العالج الطبيعي بمركز إعادة التأهيل إلى فئتين على النحو
التالي:
المرحلة األولية :وأغلبها من المستشفيات والعيادات وجميع الجهات الفاعلة مثل المنظمات
المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة التي يمكن أن تحيل األشخاص ذوي اإلعاقات الدائمة أو
غير الدائمة للحصول على العالج الطبيعي وأجهزة تقويم العظام .وتهدف العالقات في هذه
المرحلة في المقام األول إلى كفالة وصول الجميع على نحو متكافئ إلى مركز إعادة التأهيل
البدني وتبادل أقصى قدر ممكن من المعلومات مع الجهات األخرى المعنية.
المرحلة النهائية :وتشمل جميع المؤسسات التي يمكن أن تشارك في متابعة المستفيدين من
الخدمة وأنشطة اإلدماج االجتماعي .وتهدف العالقات في هذه المرحلة في المقام األول إلى
مساعدة المستفيدين من الخدمة بعد إعادتهم إلى المجتمع .وعادة ما تكون منظمات إعادة
التأهيل في المجتمعات المحلية والمنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة هي المؤسسات
الرئيسية المستهدفة.
وتتعدد مجاالت التعاون المحتمل  -والفوائد المحتملة وتشمل:
•تقديم الدعم لصياغة سياسة حكومية في مجال اإلعاقة.
•تنظيم الحشد /الدعوة في مسائل اإلعاقة.
•تنسيق األنشطة في مجال خدمات إعادة التأهيل البدني.
•تنفيذ دراسات مسحية للمستفيدين المحتملين من الخدمة.
•إنشاء نظام إحالة للمستفيدين من الخدمة.
•تبادل المعلومات والبيانات (لتجنب ازدواجية التسجيل والتركيب).
•تبادل المعرفة والخبرات.
•تقاسم العمل بين الجهات مقدمة الخدمة (عن طريق توزيع المهام المشتركة).
•تقديم /تلقي الدعم التقني.
•تقديم /تلقي الدعم اللوجستي.
•تبادل الموارد التدريسية /التدريبية.
تشجع اللجنة الدولية:
•خدمات إعادة التأهيل لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية الحركية.
•توفير األطراف االصطناعية واألجهزة المساعدة والكراسي المتحركة واألجهزة المساعدة
على المشي بجانب العالج الطبيعي.
•تكوين شبكة إعادة تأهيل مناسبة.
•إدماج وتعزيز خدمات إعادة التأهيل البدني في النظام الصحي.
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2.4

العالج الطبيعي في المستشفيات التي تدعمها اللجنة الدولية
«يحتاج الجرحى و[المرضى] إلى الوصول إلى مكان آمن مزود بالمياه والكهرباء؛ حيث
يمكن لهم تلقي العالج الطبي والجراحي المتخصص المدعوم برعاية تمريضية جيدة داخل
منظومة جيدة التنظيم تحصل على إمدادات كافية» 45.ويحمي القانون الدولي اإلنساني وسائل
النقل الطبي والوحدات الطبية المدنية والعسكرية ،وال سيما المستشفيات .لذا« ،يجب أيضًا
46
احترام وحماية جميع الجرحى والمرضى والطواقم الطبية التي تعتني بهم».
«يتلقى المرضى في المؤسسات الخدمية المتخصصة التي تديرها أو تدعمها (اللجنة الدولية)
رعاية جيدة (مثل وحدة العناية المركزة ،وخدمات التغذية العالجية ،والعالج الطبيعي) وتفي
بالمعايير الوطنية /الدولية كحد أدنى» 47ويُعد اختصاصيو العالج الطبيعي في الوقت الحالي
أعضا ًء ال غنى عنهم في مشاريع المستشفيات التابعة للجنة الدولية (المستشفيات التي ُتديرها
اللجنة الدولية بالكامل) أو في المستشفيات التي تدعمها اللجنة الدولية (المستشفيات المحلية
التي تعاونها اللجنة الدولية معاونة كلية أو جزئية) .ويُدمج المزيد والمزيد من اختصاصيي
العالج الطبيعي أيضًا في الفرق الجراحية المتنقلة التابعة للجنة الدولية (المشاركة في حاالت
الطوارئ).

وتستخدم اللجنة الدولية العالج الطبيعي ،في مشاريع المستشفيات التابعة لها ،في مجاالت شتى
مثل:
•عالج ما بعد الجراحة لمصابي الحرب وغيرها من اإلصابات (حاالت الكسور والبتر والحروق
وحاالت اإلصابة بالصدر والبطن).
•الطب الباطني (حاالت اإلصابة في الجهازين التنفسي القلبي والعصبي ،واألوعية الدموية).
•طب األطفال.
ُدرج اختصاصي عالج طبيعي في
وفي خطة عمل إنشاء مستشفى جراحي سعة  50سريرً ا ،ي َ
المرحلة الثالثة (التي ُتحدد فيها البنية التحتية و ُتنظم ،انظر الجدول  .)1ويشكل تقديم العالج الطبيعي
للمرضى المقيمين بالمستشفى األولوية بالنسبة لخدمات العالج الطبيعي في المستشفى ،وهدفها هو
كفالة أن يتمكن المرضى الذين يتلقون الخدمات الجراحية والطبية من تحقيق المستوى األمثل من
األداء الوظيفي وأن يخرجوا في وقت مبكر إلتاحة أسرّ تهم لغيرهم من الضحايا المصابين مؤخرً ا.

45

J. Hayward-Karlsson. et al., Hospitals for war-wounded, ICRC, Geneva, 2005, p. 1.

 46المرجع السابق ،الصفحة .6
 47الهدف المحدد  ،OP_ASSIST_SANTE ،10إطار مرجعي للتدخالت الصحية للجرحى والمرضى والرعاية في
المستشفيات ،حزيران /يونيو ( 2012وثيقة داخلية للجنة الدولية للصليب األحمر).
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المرحلة

الكوادر الرئيسية

الكوادر اإلضافية

المعدات واللوازم

المهام

التفاوض

منسق الشؤون الطبية /مدير
المستشفى

المترجمون الفوريون

مركبات
وقود
إعاشة
السلكي /وسائل اتصال

االتصال /اتفاق مكتوب مع:
وزارة الصحة
السلطات العسكرية

تحديد مكان
المستشفى

زائد
رئيس التمريض
المسؤول اإلداري بالمستشفى
مهندس المياه والصرف الصحي/
التشييد

زائد
السائقون

البنية التحتية والخبرة

زائد
رئيس تمريض غرفة العمليات
ممرض التدريس
تقني مختبر
تقني أشعة إكس
اختصاصي عالج طبيعي

تعيين
موظفين إداريين
موظفي أمن
موظفي تشييد /صرف صحي
طاقم تقني متخصص (أشعة إكس،
عالج طبيعي)
تقني مختبر
حمالين

هيكل النظام

زائد
ممرضون خبراء في العنابر ()6

تعيين
طاقم تمريض /طبي محلي
الطاقم المعاون
حمالون
المطبخ
المغسلة
التعقيم

افتتاح المستشفى

زائد
جراح
اختصاصي تخدير

التوصل إلى اتفاق
طلب
اللوازم الطبية المبدئية
المواد التقنية الخاصة (أشعة إكس،
مختبر ،وغير ذلك)

تقييم الموقع أو المبنى من حيث:
األمن
الوصول
التشييد /الصرف الصحي
اللوجستيات

طلب /شراء
لوازم تشييد /صرف صحي
أثاث المستشفى
معدات وأثاث غير طبي
لوازم غرفة العمليات والتعقيم
طعام

تشييد أو تعديل المباني
إمداد الطاقة
إمداد المياه
نظام الصرف الصحي
المخازن /الرفوف

مبان أو موقع المستشفى
تحديد أو استئجار
ٍ

البنية التحتية المستخدمة

األسرّ ة والمعدات المستخدمة  -اللوازم المستخدمة

توسيع السعة
زائد
االستيعابية للمستشفى طاقم تمريض من الخبراء

طلب
لوازم المتابعة الطبية

متابعة الحالة باستمرار -االستعداد لتوسيع السعة االستيعابية للمستشفى

الجدول :1

ممرض التدريس
تنظيم دورات مبدئية في الرعاية األولية/
الصحة
ممرض غرفة العمليات
تدريب طاقم التعقيم
اختصاصي العالج الطبيعي
تدريب طاقم العالج الطبيعي
طاقم تمريض العنابر
وضع سياسات وإجراءات التمريض
وتنظيم العنابر
افتتاح العنبر األول ( 25 - 20سريرً ا)
بدء أول برنامج تدريبي لطاقم العنابر

افتتاح العنبر الثاني
بدء ثاني برنامج تدريبي لطاقم العنابر

سريرا.
خطة عمل إلنشاء مستشفى جراحي سعة 50
ً
المصدر.ICRC, Hospitals for War-Wounded, 2005, p. 3 :

ويعمل كل اختصاصي عالج طبيعي من كثب مع طواقم التمريض والفرق الطبية ويُبلغ عن التغيرات
التي تطرأ على حالة المرضى .وفي مشاريع المستشفيات التي تدعمها اللجنة الدولية في عدد من
البلدان منخفضة الدخل ،يتحمل اختصاصيو العالج الطبيعي -بجانب واجباتهم المعتادة في وحدات
العناية المركزة واألقسام الجراحية والطبية وأقسام عالج المرضى غير المقيمين بالمستشفى -أيضًا
مسؤولية وضع الجبس المثبت ومتابعة شد أطراف الجهاز الهيكلي ويرجع السبب في هذا إلى
خبرتهم الخاصة في التعامل مع الكسور وألن جرّ اح اللجنة الدولية ال يكون في جميع الحاالت جرّ احً ا
متخصصًا في تقويم العظام ومن ثم يعتمد على موظفين دائمين لتنفيذ عمليات التثبيت المذكورة.
وتتسم تقنيات ومعدات العالج الطبيعي المستخدمة في هذه الحاالت التي تعمل بها اللجنة الدولية بأنها
بسيطة وغير مكلفة ،وتواصل في الوقت نفسه ضمان خدمات عالج طبيعي جيدة .ويمكن أن يؤدي
العالج الطبيعي المبكر إلى الوقاية من اإلعاقات حتى في حالة الجروح التي ال يمكن إصالحها ،على
سبيل المثال عن طريق منع حدوث انكماش المفاصل أو ضعف العضالت .وتعد الوقاية واستعادة أداء
األطراف من خالل التمرينات (تقوية وإطالة العضالت) والتدريب األدائي المحدد ،من أهم مجاالت
العمل داخل أقسام العالج الطبيعي بالمستشفيات .ويمكن أن يؤدي التحريك المبكر للمرضى إلى
المساعدة على الوقاية من المضاعفات التنفسية والجلدية ومضاعفات األوعية الدموية .وتتسم تمرينات
وتقنيات التنفس باألهمية لجميع المرضى الذين يعانون من إصابة خطيرة أو تعرضوا إلصابة رئيسية
(ال سيما في الصدر أو البطن) ،خاصة إذا كانوا قد حصلوا على تخدير عام .وتساعد خدمات العالج
الطبيعي المرضى أيضًا في استعادة القدرة على المشي أو تعلم استخدام األجهزة المعينة على المشي
في ظروف تساعد على األداء ،بما في ذلك تعديل المهام لتمكينهم من إتمام األنشطة اليومية .ويخرج
هؤالء المرضى سريعًا ،حيث تكون مدة إقامتهم في المستشفى قصيرة للغاية.
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وتمثل اإلحالة الصحيحة أحد الواجبات األساسية التي يضطلع بها طاقم العمل بالمستشفى .ولذا
ينهض اختصاصي العالج الطبيعي بدور بالغ األهمية في عملية إحالة المرضى المصابين بإعاقات
بدنية .ومن التحديات التي تظهر في أغلب األحوال انعدام فرص إعادة التأهيل عقب خروج المريض
من المستشفى في بلد يعاني من ضعف الهياكل األساسية إلعادة التأهيل .وال غنى عن تكوين عالقات
مع الجهات الخارجية التي تقدم الخدمة للمريض الذي يخضع لعملية إعادة تأهيل بدني مستمرة من
أجل استعادة أقصى قدر من استخدام الجزء المتضرر من الجسم وتعزيز األداء والمشاركة.
ويمثل وجود اختصاصيي العالج الطبيعي على مستوى المستشفى عاملاً رئيسيًا ال تقتصر أهميته على
الشروع في عملية إعادة التأهيل المبكرة وتحديد الحاالت التي تحتاج إلى متابعة إلعادة التأهيل على
المدى األطول بعد الخروج من المستشفى ،بل تمتد لتشمل إسداء المشورة وتنظيم التدريب للمرضى
ومقدمي الرعاية .وقد تبين أن مقدمي الرعاية أو األقارب أو المرضى الذين يعملون على نحو غير
رسمي يمكنهم أن يقدموا عالجً ا طبيعيًا مناسبًا للحفاظ على نطاق جيد من الحركة في المفاصل ومن
ثم يقللون شدة اإلعاقة النهائية 48 .وينهض اختصاصيو العالج الطبيعي بدور مهم ،ال سيما في حاالت
الطوارئ ذات الموارد المحدودة ،في تدريس التمرينات البسيطة واألوضاع الصحيحة ومن ثم تحويل
العالج الطبيعي اليومي إلى أمر ممكن بأقل تكلفة .وليست هناك حاجة إلى أسعار عالج طبيعية معينة
ومكلفة ،وتستلزم عملية إعادة التأهيل عد ًدا قليلاً من المهنيين الخبراء في إعادة التأهيل .ويعد تثقيف
ً
ممتازا عندما يكون من المستحيل أو من الصعب إجراء المتابعة في أقسام
األسرة واألقارب نهجً ا
49
عالج المرضى غير المقيمين بالمستشفى بسبب المعوقات األمنية أو معوقات االنتقال أو السكن.
وأخيرً ا ،فإن التمرينات المنزلية والتدريبات الذاتية مناسبة بشكل أكبر في حالة خروج المرضى سريعًا
عقب الجراحة من أجل ضمان سرعة دوران معدالت شغل األسرّ ة بالمستشفى في حاالت الطوارئ.
وفي األزمات اإلنسانية ،يتمثل الهدف الرئيسي للعالج الطبيعي بعد العمليات في تقليل مضاعفات
جراحة الصدمات للضحايا المباشرين للكارثة 50عن طريق (أ) تحسين نوعية البقاء على قيد الحياة
ومن ثم تقليل معدالت اإلصابة المرضية و(ب) تقليل المضاعفات الثانوية عن طرية استعادة الحد
األقصى من األداء .ويجري اختيار أساليب العالج الطبيعي حسب االحتياجات المحددة للمرضى
ونوع الجراحة التي خضع لها.
يمكن إلدارة العالج الطبيعي بعد العمليات االستفادة من عدد من ال ُنهج المختلفة:
•العالج اليدوي.
•التحريك النشط والسلبي (.)Active and passive mobilization
•األوضاع الوظيفية والوقاية من التقرحات الناجمة عن الضغط وعالجها.
•العالج الطبيعي للصدر وتدريب القلب واألوعية الدموية.
• تقوية وإطالة العضالت.
•التوازن والتدريب على المشي.
•وضع الجبس والجبائر.
•شد الجهاز الهيكلي (.)skeletal traction management
•إعادة التأهيل قبل تركيب األطراف االصطناعية وبعد تركيبها وإعادة التأهيل عن طريق األجهزة
المساعدة.
•التمرينات الوظيفية الموجهة (أنشطة الحياة اليومية).
•تعليمات األجهزة المساعدة على المشي واألجهزة المساعدة األخرى.
•التثقيف وتقديم المشورة للمرضى وأقاربهم.
فعلى سبيل المثال ،عند إتمام «العالج الجراحي» تتضمن وضع مثبت خارجي أو وضع جبس مثبت،
سيحتاج المريض إلى إعادة تأهيل بدني مكثف ومستمر من أجل استعادة أقصى قدر من االستفادة من
الجزء المتضرر من الجسم ومنع عدم تأقلم األماكن غير المتضررة .ومن الواجبات األساسية لفريق
المستشفى أن يكفل اتخاذ إجراءات صحيحة وفي التوقيت المناسب إلحالة المريض عند خروجه من
المستشفى.
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وفي المناطق التي يوجد بها مستشفى تابع للجنة الدولية أو تدعم فيها اللجنة الدولية مستشفى ،من
الضروري إقامة عالقات مع أطراف خارجية فاعلة:
•كمصدر إحالة للمرضى لضمان استمرار إعادة التأهيل البدني من أجل منع اإلعاقة وتحقيق
أقصى قدر من األداء (بما في ذلك خدمات الكراسي المتحركة).
•للحفاظ على إمدادات المواد والمعدات المحلية الالزمة لخدمات العالج الطبيعي.
•إقامة روابط مع مؤسسات التدريب على العالج الطبيعي والمنظمات المهنية.
ومن المهم أن يكون فريق العالج الطبيعي على دراية بالخدمات والشبكات المتاحة في المجتمع
المحلي حتى يتسنى له كفالة إحالة المريض عند خروجه من مستشفى أو مؤسسة تدعمها اللجنة
الدولية .ولذا ينهض فريق العالج الطبيعي بدور مهم في إحالة المرضى ذوي اإلعاقات البدنية.
وينبغي االحتفاظ بسجالت إحالة المرضى إلى مؤسسات إعادة التأهيل البدني .ويُحتفظ بنسخة من
ملف المريض و ُتعطى نسخة إلى المرضى لتقديمها إلى الجهة الخارجية التي تقدم الخدمات.
تشجع اللجنة الدولية:
•إعادة التأهيل المبكر للحيلولة دون حدوث مضاعفات وإعاقة.
•التدريب الفعال لضمان أقصى قدر من األداء وإتاحة الخروج /اإلحالة المبكرة.
•أنشطة بناء القدرات المحددة.
•اإلدماج الكامل الختصاصيي العالج الطبيعي في طواقم المستشفيات.

3.4

تقييم احتياجات العالج الطبيعي

تستخدم اللجنة الدولية مبادئ توجيهية ونماذج مختلفة إلتمام تقييم االحتياجات ،وهي تعكف حاليًا على
إعداد تقييم أساسي شامل للرعاية الصحية .وبمجرد تشغيل الخدمات ،يجب تقييم مستوى أداء القسم
على فترات منتظمة من أجل التخطيط للتطورات المستقبلية أو تحسين الممارسات الحالية .وقبل البدء
في تخطيط وإنشاء قسم جديد للعالج الطبيعي ،يجب إجراء تقييم لالحتياجات وتحليل للوضع القائم
من أجل تحديد أهداف وغايات محددة .وتساعد نتائج تقييم االحتياجات واألهداف والغايات المحددة
والمعوقات المحلية والبيئية على تحديد التصميم والحجم المثاليين لقسم العالج الطبيعي ونوع وحجم
الموارد البشرية الالزمة وخبرة الموظفين المطلوبة .وينبغي أن تستخدم معايير العالج الطبيعي التي
وضعتها اللجنة الدولية مؤخرً ا كقائمة مراجعة لتحديد أوجه القصور في تقديم الخدمة والعمل على
تخطيط األنشطة.
وتشمل المسائل الرئيسية المقرر تقييمها ما يلي:
•نوع اإلصابة :حادة أم تتعلق بجانب من جوانب النمو.
•عدد المرضى /المستفيدين من الخدمة :عدم كفاية المساحة يؤدي إلى بيئة مكتظة وتتأثر جودة
الخدمة باالرتفاع الكبير في نسبة المرضى إلى العاملين.
•فئة المرضى /المستفيدين من الخدمة.
•ما إذا كان هدف اللجنة الدولية هو تقديم خدمات لفئات معينة من المرضى /المستفيدين من الخدمة
(على سبيل المثال ما بعد الكسر ،وشلل األطفال ،وإصابات الحبل الشوكي ،والشلل الدماغي،
وتشوه القدم الخلقي).
•ما إذا كانت الخدمات تقدم لمصابي األسلحة فقط أثناء أزمة حادة أو ألشخاص لديهم أمراض/
إصابات أكثر تنو ًعا (على سبيل المثال الجراحة ،وطب األطفال ،وطب التوليد ،والطب الباطني)
في حالة أزمة مزمنة أو حالة ما بعد األزمة.
الموارد البشرية
يمكن أن يؤدي توافر الموارد البشرية والقدرات اإلدارية وغيرها من العوامل األخرى إلى تقييد
طريقة تطوير وتقديم الخدمات أو فرض تعديالت عليها .ومن المهم تجنب االستثمارات غير
الضرورية .ويمكن التغلب على أغلب العوامل المحددة زمنيًا بمساعدة األطراف اإلنسانية الفاعلة
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(على سبيل المثال من خالل المنح وتحديث المقررات في مجال اإلدارة والدعم المالي) .وأخيرً ا ،قد
يؤدي عدم االعتراف بالعالج الطبيعي وإعادة التأهيل البدني وبوضعهما في البلد إلى إعاقة االستفادة
من هذه الخدمات ،والتثقيف في مجال العالج الطبيعي يُتاح على نحو أكثر تواترً ا من التدريب في
مجال األطراف االصطناعية واألجهزة المساعدة في البلدان التي تعمل بها اللجنة الدولية ،وإن لم
يكن هذا على المستوى الالزم .ويعد وجود رابطة مهنية للعالج الطبيعي واعتراف وزارة الصحة
بهذه المهنة من العناصر الرئيسية التي تدعم هذا المجال من مجاالت النشاط .وال غنى عن بناء
القدرات لضمان استدامة الخدمات .ويتحقق هذا من خالل الرعاية أو التدريب أثناء العمل أو الدورات
التدريبية القصيرة ودعم مؤسسات التدريب الوطنية.
قسم العالج الطبيعي
تحدد المهام واألدوار المقترحة المسندة إلى القسم ما إذا كانت الخدمات متاحة للمرضى المقيمين أو
غير المقيمين بالمستشفى أم أن خدمات المساعدة الخارجية هي التي تقدم .وهذه المعلومات ال غنى
عنها لضمان اختيار الحجم الصحيح للقسم المقرر إنشاؤه .وعلى الرغم من أن خدمات إعادة التأهيل
البدني تنشأ دائمًا في إطار منظور طويل األجل ،ال ينطبق هذا األمر بالضرورة على المستشفيات.
فال يمكن في حاالت األزمات الحادة إنشاء المستشفيات الميدانية الطارئة إال لفترة قصيرة .وسيتضمن
قسم العالج الطبيعي في هذه المنشآت من ثم ح ًدا أدنى من االستثمار في المعدات نظرً ا لطابعها
المؤقت .وترتبط التوقعات المستقبلية للقسم بالفئات المستهدفة المحتملة ومنطقة التجمع الخاصة
بالمركز /المستشفى وتحدد مدى االحتياج إلى التوسع في المستقبل.
تشجع اللجنة الدولية:
•التقييم الدقيق لالحتياجات.
•بناء القدرات من أجل ضمان االستدامة.
•االستعانة بالمبادئ التوجيهية والبروتوكوالت.
•إعداد تقارير دقيقة باألنشطة.

ب .إنشاء وإدارة
قسم العالج الطبيعي
1 .اعتبارات عامة
قبل بدء أي أعمال تشييد أو تجديد للمنشآت القائمة ،يجب مراعاة عدة مسائل .فبينما ُتصمَّم المباني،
ينبغي تنفيذ عدد من أدوات وبروتوكوالت اإلدارة من أجل تهيئة أفضل بيئة ممكنة لتشجيع األداء
الجيد وخدمات العالج الطبيعي الجيدة .وعند إنشاء قسم للعالج الطبيعي في مركز إلعادة التأهيل
البدني أو مستشفى ،يجب توخي العناية ،على وجه الخصوص ،لضمان تهيئة بيئة إيجابية إلعادة
التأهيل ،واحترام الخصوصية الشخصية ،وتيسير أسلوب إدارة يدعم رعاية تركز على المريض
وتعدد التخصصات.
ويجب أن تشمل اعتبارات التصميم المهام (حجم واستخدام مناطق األنشطة المختلفة) واللوجستيات
(تدفق المرضى ،وتدفق أفراد طاقم العالج الطبيعي ،وموقع مكان التخزين) والمتطلبات التقنية
(اللوائح الوطنية ،واإلضاءة ،واألصوات ،والسالمة ،وسهولة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة،
وقوانين العمل وغيرها) والنواحي الجمالية (التصميم الداخلي والجو وغيرهما) .ويمكن أن تتغير
العوامل المستخدمة في تقييم االحتياجات بمرور الوقت؛ ومن ثم ينبغي أن يشمل تصميم المنشأة
عناصر مرنة تسمح بالتكيف مع الظروف الجديدة (مثالً عن طريق السماح بتغيير هيكل المبنى أو
عن طريق استخدام المبنى والمساحة بطرق مختلفة) .وتشمل اعتبارات الرقابة البيئية التهوية والتدفئة
وتكييف الهواء والنظافة الصحية والحصول على المياه والتحكم في الضوضاء والصوت.
ويجب تخطيط المباني لضمان أن يصل إليها بسهولة األشخاص ذوو اإلعاقات الحركية :يجب أن يقوم
التصميم على أساس أنماط الحركة المحتملة بممرات ذات سعة كافية ،وعالمات ،وتسهيل الحصول
على المعلومات من خالل عالمات واضحة تبين االتجاهات والمسارات ومنزلقات الكراسي المتحركة
بحيث يكون مستوى مداخل المبنى على مستوى األرض والساللم والدرابزين لتسهيل االستخدام من
جانب المسعفين واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن ،والمصاعد وتصميم دورات المياه بحيث
تستوعب الكراسي المتحركة على أن تزود بقضبان وداعمات خلفية ،وتسهيل الوصول إلى األبواب
وأماكن الوصول مثل مكتب االستقبال.
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هناك اختالفات كبيرة بين تخطيط منشأة جديدة تمامًا وتخطيط قسم جديدة لمؤسسة قائمة وتجديد قسم/
مبنى قديم .فعند تجديد قسم قديم ،ستفرض المنشآت والخدمات الحالية قيو ًدا كبيرة في المعتاد .ويمكن
رغم ذلك استخدام معايير المباني الجديدة للرجوع إليها أثناء التجديد .وتنطبق اعتبارات التصميم
نفسها المستخدمة في المباني الجديدة .ومن أجل السماح بإدخال تغييرات الحقة على االستخدام أو
المتطلبات ،يمكن توخي المرونة في التصميم بطريقتين:
•السماح بتغيير هيكل المبنى :يجب أن يتمتع التصميم األساسي بقدر من المرونة يكفي للسماح
بإدخال تعديالت في المستقبل على المساحة من أجل تنويع إمكانيات منطقة العالج.
•استخدام المبنى بطرق مختلفة وعن طريق تغيير نمط االستخدام :يمكن استخدام الغرف ألغراض
مختلفة في الوقت نفسه بما يؤدي إلى توفير المساحة وتوفير مجموعة متنوعة من اإلمكانيات
للمستقبل.
ويمكن أيضًا أن يستخدم القسم لتثقيف األُسر أو أغراض التدريب؛ سواء ألفراد طاقم عمل المركز
أو غيرهم من المتدربين .ويؤثر عدد المتدربين /الطالب المقرر تدريبهم على حجم الغرف الالزمة
ألغراض التوضيح والتدريس .وترد معلومات تفصيلية في الدليل الخاص بالتصميم المعماري لمراكز
إعادة التأهيل البدني 51في المبادئ التوجيهية لتخطيط المنشآت الصحية الصادرة عن اللجنة الدولية
52
الجاري إعداده حاليًا.
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	1.1

الرقابة البيئية

التهوية
تتباين اشتراطات التهوية حسب عدد األشخاص في المكان وأنشطتهم والظروف المناخية ،مثل درجة
الحرارة والرطوبة وحركة الهواء .لذا يجب أن يكون من الممكن التحكم في التهوية في المناطق
المختلفة .يحتاج أفراد طاقم العمل والمرضى /المستفيدون من الخدمة النشطون درجات حرارة أقل
وحركة هواء أكبر ممن ينتظرون الحصول على العالج أو يحصلون على عالج سلبي .ويجب تجنب
ظروف التعرض للهواء وحركة الهواء المفرطة اآلتية من المراوح .وإذا كان المبنى مصممًا بحيث
يسمح بالتهوية الطبيعية ،فإن شكله يجب أن يشجع على تدفق الهواء على نحو متعارض في جميع
األماكن الممكنة .ويجب توفير تهوية كافية في جميع الغرف الداخلية مثل دورات المياه والمخازن
والمكاتب.
التدفئة وتكييف الهواء
في الظروف الجوية الشديدة (الساخنة أو الباردة) ،ال تصلح األماكن الخارجية عادة أثناء فترات
معينة من السنة .ولذا ،ينبغي إن أمكن أن تتاح جميع منشآت إعادة التأهيل في الداخل .ويلزم تركيب
نظام مركزي أو محلي للتدفئة أو تكييف الهواء في العديد من البيئات المناخية لتوفير ظروف
مريحة للتمرين والعمل .ويساعد العزل الحراري للجدران والسقف على الحفاظ على الحرارة وتقليل
التكاليف ومنع التكثيف في الشتاء .وقد تتسم مناطق االنتظار الموجودة بالقرب من المداخل الخارجية
ببرودة غير مريحة في الشتاء أو قد تكون حارة ج ًدا في المواسم الحارة.
النظافة والحصول على المياه
من المهم للغاية الحفاظ على مستوى مرتفع من النظافة في قسم العالج الطبيعي لمنع انتقال العدوى
المرتبطة بالرعاية .ويجب أن يتاح الماء بسهول ٍة في جميع أماكن العالج .وفي حالة عدم وجود نظام
مائي فعال ،ينبغي توفير وحدة متنقلة لغسل اليدين.
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التحكم في الضوضاء واألصوات
تؤدي الضوضاء الموجودة في الخلفية (حركة المرور على سبيل المثال) إلى وضع عراقيل إضافية
أمام من يعانون من صعوبات في السمع ،ويمكن أن تسبب إجها ًدا لطاقم العمل والمرضى /المستفيدين
من الخدمة .ويمكن تقليلها عن طريق عزل الصوت في المنشأة ،على سبيل المثال عن طريق
استخدام الجدران الثقيلة والنوافذ مزدوجة اإلغالق .ويمكن تقليل الضوضاء الداخلية عن طريق
تغطية الجدران واألسقف وأسطح األرضية باستخدام مواد ماصة للصوت.
وينبغي أن يكون من الممكن عزل غرف العالج الجماعي أو األماكن األخرى التي يوجد فيها قدر
كبير من النشاط المزعج من مناطق العالج أو مناطق التدريب األخرى أو حيثما يكون هناك ضرورة
لتوفير جو هادئ (على سبيل المثال ،يجب أن تكون غرف مرضى الشلل الدماغي هادئة من أجل
الحصول على أقصى قدر من االهتمام من األطفال وأولياء أمورهم) .ويمكن تقليل الضوضاء
الصدمية ،مثل تلك الناجمة عن أجهزة رفع األوزان أو األجهزة التي تعمل بنظام البكرة ،عن طريق
تركيب مواد مقاومة لألحمال ،مثل المطاط.
وينبغي مراعاة ضرورة توفير الخصوصية من جانب المرضى /المستفيدين من الخدمة أثناء حديثهم
مع طاقم العمل أو إجراء تقييم .وينبغي توفير عدد من غرف أو مقصورات المقابلة المعزولة جي ًدا
ألغراض االستشارات أو التعليمات الفردية.

2. 1

سهولة الوصول

يقدم هذا القسم الحد األدنى من المعلومات المفيدة حول تسهيل وصول األشخاص ذوي اإلعاقات
الحركية وال يمثل تجميعًا كاملاً لجميع المبادئ التوجيهية الالزمة إلنشاء المباني التي تتمتع بإمكانية
الوصول .وهو يعالج في المقام األول مسألة سهولة الوصول لمستخدمي الكراسي المتحركة واألشخاص
الذين يستخدمون العكازات .وجميع الرسومات والمعايير المبينة أدناه مأخوذة من «سهولة الوصول
للمعاقين» ،و«دليل تصميم بيئة خالية من الحواجز» 53.وقد عُدلت األشكال بحيث تتماشى مع معيار
الجودة الدولي «آيزو .»21542
الحركة
ينبغي أن يستند تصميم القسم إلى أنماط الحركة المحتملة ،وينبغي أن يكون المدخل مناسبًا لجميع
المرضى /المستفيدين من الخدمة وأن يكون في مكان يالحظه طاقم العالج الطبيعي وأن يكون قريبًا
من منطقة االنتظار الرئيسية ،على أن يتصل اتصالاً مباشرة بمناطق العالج الرئيسية .وينبغي تجنب
التصميم الضيق والطويل للقسم ألن هذا يؤدي إلى زيادة مسافات المشي وإعاقة االتصاالت الجيدة.
وينبغي أن يتيح التصميم سهولة اإلشراف .ويجب توفير مخزن مغلق للمتعلقات الشخصية القيمة
والغالية وأصناف المعدات القابلة للعطب .وينبغي أن تكون الممرات واسعة بالقدر الكافي لمرور
سرير ترولي (عرض  90 - 85سم) وكرسي متحرك (عرض  75سم) أو األشخاص السائرين على
األقدام (عرض  50سم مع عكازات عرض  90سم) للسماح بمرور كل منها بسهولة .ويوصى بصفة
عامة أن يكون الحد األدنى للعرض  180سم (أي بين الدرابزين في حالة وجوده) للسماح بالمرور.

الحد األدنى 1.80
المستوى المريح 2

0.90

 53متاح على موقع  United Nations eNABLEمن خالل الرابط التاليhttp://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/ :
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وللسماح للكرسي المتحرك بالدوران  180درجة ،يجب أال تحتوي األرضية على أية معوقات وأن
تكون في مساحة تكفي الحتواء دائرة قطرها  150سم على األقل ( 175سم للكراسي المتحركة ذات
الثالث عجالت).

الحد األدنى 1.75

1.50

المستوى المريح 2

¼ دوران 1.50

الحد األدنى 1.50
المستوى المريح 1.80

وضع العالمات والحصول على المعلومات
يمثل توفير المعلومات للسماح لألشخاص ذوي اإلعاقة بالدخول إلى المباني على نحو مستقل الخطوة
األولى في توفير سهولة الوصول .وقد يمتد هذا من وضع عالمات إرشادية في أماكن مناسبة إلى
توفير أماكن وقوف السيارات لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل منزلقات الكراسي المتحركة وتوفير
الوصول إلى الكراسي المتحركة وضمان أال يكون مكتب االستقبال مرتفعًا للغاية على مستخدمي
الكراسي المتحركة ،وتوفير المعلومات بصيغ يسهُل االطالع عليها ،بما في ذلك المعلومات الخاصة
بخدمات الطوارئ وغيرها.

تليفون

رجال
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األرضية والمسارات ومنزلقات الكراسي المتحركة
يجب أن تكون مداخل المباني على مستوى األرض أو منزلقات الكراسي المتحركة المثبتة .ويجب
توفير مهابط أفقية أعلى المنزلقات وعلى كل مسافة  9أمتار على طول المنزلق .ويؤدي المهبط
األفقي أعلى المنزلق إلى زيادة سهولة وأمان المرور عبر الباب .ويعتمد الحجم الدقيق للمهبط على
الباب (الحجم واتجاه الفتح) واتجاه المدخل .ويجب أن يكون اتساع المهابط مساويًا على األقل التساع
المنزلق وأن يكون طوله  1.5متر على األقل.

1.50

9.00
1.50

9.00
1.50

وينبغي أن تكون نسبة التدرج بالمنزلق ثابتة وأال تتجاوز  .1:12أما المنزلق ذو االرتفاع أكثر من
 15سم فينبغي أن يكون مزو ًدا بدرابزين على كل جانب ،على أن يكون الحد األدنى للمسافة بين
جانبي الدرابزين  120سم.

>1:10
خطر

بحد أقصى 1:10
<1:20
مساعدة
مسار يسهل الوصول من خالله
مطلوبة

المستوى
المثالي

ويعتمد عرض المنزلقات على الحركة والموقع المتوقعين .و ُتفضّل المنزلقات المزودة بدرابزين
عن الساللم لتغيير المستوى داخل القسم .ويجب أن تكون أسطح جميع منزلقات الكراسي المتحركة
مقاومة لالنزالق.
درجات الساللم والدرابزين
يضمن الدرابزين المثبت داخل وخارج المبنى زيادة السالمة واالعتماد على الذات لألشخاص
القادرين على المشي ولكن يعانون من بعض المشكالت المتعلقة بالتوازن .ويجب توفير الدرابزين
على كل جانب من جميع الممرات وعلى طول السالم والمهابط .ولتسهيل االستخدام على المرضى
الخارجيين من ذوي اإلعاقة وكبار السن ،يجب أن يكون ارتفاع الدرابزين ما بين  85سم إلى  95سم
ثان
أعلى مستوى األرضية النهائي .ولصالح مستخدمي الكراسي المتحركة ،يجب تركيب درابزين ٍ
على مسافة تتراوح بين  70و 75سم من األرضية .ولتسهيل االستخدام على األطفال واألشخاص
ذوي القامة القصيرة ،يمكن تركيب درابزين ثالث على ارتفاع  60سم .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن
تكون الساللم والمنزلقات مزودة بإضاءة جيدة وأن تكون مقاومة لالنزالق.
0.30-0.45

0.30-0.45

0.30-0.45

0.30-0.45
0.90
0.70
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المصاعد
المصاعد ذات األبعاد الجيدة ينبغي أن يكون حجمها 0.95م × 1.25م كحد أدنى يسمح بدخول
مستخدم واحد للكرسي المتحرك .وبصفة عامة ،يفضل استخدام كبائن المصاعد الواسعة لألشخاص
ذوي القامة الطويلة .ولتسهيل الوصول ،يجب وضع لوحة التحكم على ارتفاع يتراوح بين 0.90م،
و1.20م من األرضية .وفي المنشآت الحالية ،يمكن تركه في مكانه إذا كان في حدود مسافة 1.40م
من األرضية ،وهو الحد األقصى الممكن لوصول الشخص الذي يستخدم الكرسي المتحرك .وينبغي
أن أال يقل عرض باب المصعد عن 0.80م ويجب زيادة وقت فتح الباب إلى  5دقائق ( 3.6دقيقة
هي زمن التهيئة المعتاد).
1.10

1.40
0.90

دورات المياه
تحتاج دورات المياه إلى مساحة أرضية خالية في أحد الجوانب الستيعاب الكراسي المتحركة الثابتة.
ويكون االنتقال من الكرسي المتحرك وإليه أكثر سهولة وأما ًنا إذا كانت قاعدة دورة المياه ومسطح
الجلوس على الكرسي المتحرك (ارتفاع مقعد الكرسي المتحرك والوسادة) على مستوى االرتفاع نفسه.
وقد تكون هناك حاجة إلى مقابض لإلمساك بها ودعامات للظهر لألشخاص الذين يعانون من ضعف القدرة
على حفظ التوازن أثناء الجلوس .وينبغي أال يزيد عمق الحوض على  55سم ويجب أن يكون على
وضع منخفض نسبيًا .وينبغي أال يزيد ارتفاع السطح العلوي عن  85سم .وينبغي أن تكون موزعات
المياه وأوراق التواليت في متناول اليد .ويجب أن تكون مناطق التخزين ومخارج الكهرباء ومفاتيح
الضوء في متناول اليد ،وينبغي أن تكون المرايا على ارتفاع منخفض أو توضع في إحدى الزوايا.
0.90

0.85-0.95

1.05
0.30 0.45
0.45-0.50
0.75-0.80
0.85-0.95

مقابض

0.85-0.95

WC grab bars

0.65-0.70
0.80-0.85
1.00 max.

0.90

0.30
0.20

1.20

وال يعد حمام القرفصاء الحل المثالي لألشخاص ذوي اإلعاقات ،ولكن قد يكون من ضمن الخيارات
حسب السياق الثقافي .وينبغي أن يكون مواجهًا للجدار على أن يثبت به قضيب أمامي للمساعدة على
اتخاذ وضع القرفصاء.

0.70 / 0.80

0.30 / 0.40
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األبواب
الباب الذي يسهل الوصول إليه هو ذلك الباب الذي يمكن لمستخدمي الخدمة فتحه وإغالقه دون
مساعدة .ويجب أن تزود هذه األبواب بمساحة أرضية خالية كافية على الجانبين (جانب الدفع وجانب
السحب) للسماح للمستخدمين بفتح الباب وإغالقه .ويجب أن يكون مزو ًدا بمساحة خالية كافية للسماح
لمستخدمي الكراسي المتحركة بالتحرك عبره دون لمس الباب أو إطاره .ويكون المدخل المثالي أوسع
من الكرسي المتحرك المعتاد بعدة سنتيمترات إلتاحة سهولة المرور عبر هذه المساحة.
ويجب أن يتمكن األشخاص من الوصول وتشغيل القفل ومقبض الباب ( 90سم من األرضية) .ومن
المفيد في أغلب األحوال تركيب مقبض سحب إضافي وكذلك لوحة دفع تغطي الجزء األسفل من
الباب بارتفاع يصل إلى  40سم .ويمكن إدخال لوحة زجاجية في األبواب الداخلية.

الفتة توضيحية
لوح زجاجي

0.90-1.00

0.30-0.40

1.40-1.60

مقبض إضافي
للسحب

لوحة دفع

ساحات الوصول
عند تخطيط الغرف أو وضع الرفوف أو تركيب األحواض أو أي تركيبات أخرى على الجدار ،يجب
االهتمام بساحات الوصول والرؤية األمامية المحددة لمستخدمي الكراسي المتحركة (بحيث ال تتجاوز
 116سم  133 -سم) .ومن المهم تصميم مكتب االستقبال على سبيل المثال وف ًقا لهذه المواصفات.

180

الحد األقصى لمنطقة الوصول المشتركة

150
120
90
منطقة الوصول المشتركة
المريحة

60
30

تشجع اللجنة الدولية:
•إتاحة فرصة كاملة لدخول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى المباني.
•احترام المعايير الدولية.
•تهيئة اعتبارات خاصة لمستخدمي العكازات والكراسي المتحركة.
•مراعاة العوامل البيئية الخاصة.
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3 .1

معدات العالج الطبيعي والمواد االستهالكية

لدى فريق إعادة التأهيل البدني التابع للجنة الدولية قوائم موحدة بالمعدات والمواد واألعمال المرجعية
لتيسير العمل في الميدان ،وتخضع هذه القوائم للمراجعة المنتظمة .وأثناء استخدام المرضى /المستفيدين
من الخدمة للمعدات ،يجب إيالء عناية خاصة بالنظافة والصيانة واإلشراف على االستخدام من أجل
ضمان المعايير الفضلى .ومن المفيد تخصيص مساحة تخزين صغيرة للمواد االستهالكية واألجهزة
المساعدة على الحركة التي تستخدم داخل القسم وألغراض االستعارة بدلاً من االعتماد فقط على
المخزن المركزي .ويجب إسناد إدارة المخزن الصغيرة إلى شخص واحد يفهم األدوات اللوجستية
إلدارة المخزن ويرفع تقارير دورية إلى الشخص المسؤول عن المخزن المركزي .وينبغي أن يكون
بالمخزن الصغير سجل وبطاقة فهرسة واحدة لكل صنف ،تستخدم لتسجيل عدد األصناف المتاحة،
وتوقيت أخذها وإعادتها إلى المخزن ،والحد األدنى واألقصى للمخزون ،وتفاصيل مراجعة الجرد
الشهري وغير ذلك.
تضمن األجهزة المساعدة على التنقل المتاحة بسهولة أن يتمكن المرضى /المستفيدون من الخدمة من
استعادة الحركة عندما يكونون على استعداد لذلك ،األمر الذي يتيح تخطيط خروجهم من المركز أو
المستشفى على نحو أسرع وتقليل مدة إقامتهم فيهما .وتقع مسؤولية توزيع األجهزة المساعدة على
التنقل على عاتق قسم العالج الطبيعي ،حيث يتولى اختصاصيو العالج الطبيعي تقديم وصفات العالج
وإجراء التعديالت الالزمة وكذلك تدريب المستفيدين من الخدمة .ويجب أن يبين في سجالت الشخص
أنه تلقى التعليمات الخاصة باستخدام الوسيلة المساعدة على التنقل .وينبغي توجيه اهتمام خاص
بتوزيع الكراسي المتحركة .ويتضمن توزيع الكراسي المتحركة التقييم وتقديم التعليمات والتركيب
والتعديالت والتوصيل والتدريب والممارسة .وبالنسبة للشخص الذي سيجلس على الكرسي المتحرك
بصفة دائمة ،يجب تعديل تعليمات الكرسي المتحرك بحيث تتضمن االستخدام الكامل له على أن يتم
ذلك بمعرفة اختصاصي العالج الطبيعي أو اختصاصي األجهزة المساعدة  -األطراف االصطناعية
أو اختصاصي تكنولوجي في مجال الكراسي المتحركة ،إن كان متاحً ا ،أو شخص آخر حاصل على
تدريب مناسب .وتحتاج الخدمة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات التي يمكن تعديلها لضمان أن
تكون التعليمات مناسبة .وفي مراكز إعادة التأهيل البدنيُ ،تج َمع الكراسي المتحركة بصفة عامة
خارج قسم العالج الطبيعي في ورشة متخصصة .وقد ال يكون من الضروري توفير هذه الخدمة في
المستشفى.
تضع اللجنة الدولية أيضًا قوائم باألدوات أو أصناف المعدات األخرى المفيدة المستخدمة في عملية
إعادة التأهيل والتى يمكن إنتاجها أو شراؤها بسهولة من السوق المحلية داخل البالد .وتشمل الصور
والرسومات التقنية والشروح الخاصة بالمواد المستخدمة وعملية التصنيع .وال تستخدم عوامل العالج
الكهربائي أو تشجع على نطاق واسع في المشاريع التي تدعمها اللجنة الدولية ،ويجب اتباع المبادئ
التوجيهية للممارسة القائمة على أساس األدلة بالتفصيل لمنع االستخدام غير الصحيح .يرد في
الجدول  2قائمة باألصناف الرئيسية الضرورية في قسم العالج الطبيعي ،وتعتمد الكمية على عدد
الموظفين وعدد المرضى /المستفيدين من الخدمة الحاضرين .ولكن ،سواء كانت المواد منتجة محليًا
أو مستوردة ،يجب أن تكون جيدة ومتينة وآمنة عند االستخدام .وترد قائمة أكثر تفصيلاً بالمزيد من
المعدات المحددة المقترنة بوصف لكل غرفة في األقسام التالية .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن االطالع
على تفاصيل بالمعدات الالزمة لبعض أساليب العالج أو األمراض الجاري عالجها في المبادئ
التوجيهية الداخلية الصادرة عن اللجنة الدولية والوثائق المرجعية في هذا الموضوع.
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أدوات التقييم

مقياس الزوايا ()Goniometer
مقياس الضغط ()Sphygnamometer
سماعة الطبيب ()Stethoscope
ساعة توقيف ()Stopwatch
المسبار ()Plumb line

المواد التعليمية والتدريبية الرسوم البيانية التشريحية ()Anatomical Charts
هيكل عظمي ()Skeleton
لوحة بيضاء (وأقالم وممحاة) (whiteboard with pens and an
)eraser
جداول العالج

العالج الطبيعي العصبي واألساسي (Neurological physiotherapy
)and basic

معدات التمرين

قضبان متوازية ()Parallel Bar
مرايا ()mirrors
قضبان مثبتة في الجدار ()Wall bars
بكرات مثبتة على الجدار وملحقاتها (في حالة وجود مساحة كافية) Pulley
cage and accessories (if enough space) or preferably
wall pulleys
حصائر األلعاب الرياضية ()Gymnastic mats
كرات األلعاب الرياضية ()Gymnastic Ball
دراجة ()bicycle
المِنطة ()Trampoline
ميزان لتحويل األوزان ()scales for weight transference
لوحات التوازن ()Balance board
كرات طبية ()medicine ball
ثقاالت الحديد (دامبلز) وأشرطة األحمال (Dumb-bells and weight
)straps

األجهزة المساعدة على
التنقل

الكراسي المتحركة ()Wheelchairs
العكازات المساعدة على التنقل ،وعصي المشي ،وسنادات المشي ،وسنادات
دعم الذراع األمامية
(Walking aids crutches, walking sticks, pick-up frames,
)forearm support frames
مقياس التنفس ومقياس ذروة الجريان
()Spirometers and peak flow meters
معدات عالج اليد ()Hand therapy equipment
سنادات للمساعدة على الوقوف ()standing frames
وسائد للتموضع (من جميع األشكال واألحجام)
(Cushions for positioning (all shapes and sizes

المواد االستهالكية

رباط مرن ()Elastic Bandages
حزام مطاطي ()Thera band
رافعات ()Slings
ضمادات الجبائر الجبسية ()POP bandage
شريط ()Tape
كمادات باردة وساخنة ()Hot and cold packs

الجدول  :2األصناف الرئيسية الالزمة في قسم العالج الطبيعي .القائمة غير جامعة مانعة.
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أثناء استخدام المعدات من جانب المرضى /المستفيدين من الخدمة ،يجب توخي درجة خاصة من
العناية واإلشراف .ويمكن تكليف موظف على أساس التناوب بمراجعة جميع المعدات في نهاية يوم
العمل وجمع أي بالغات من زمالئه باألصناف المفقودة أو التالفة .ويمكن تصميم ورقة بسيطة إلعداد
التقارير لهذا الغرض .و ُتوضع جميع المعدات المكسورة جانبًا ويُمنع استخدامها؛ وينبغي إصالحها
أو استبدالها في أقرب وقت ممكن .ويمكن أن تتسبب المفكات الحادة أو الشظايا المعدنية أو الخشبية
في حدوث إصابات وينبغي تسجيلها والتخلص منها فورً ا.
وينبغي إيالء عناية خاصة عند مراجعة األجهزة المساعدة على التنقل (الكراسي المتحركة وسنادات
المشي والعكازات) واألجهزة الخاصة ذات اآلليات المتنقلة (طاولة الميل على سبيل المثال) لضمان
سالمة المستخدمين وطاقم العمل .ويجب أن يحصل أفراد طاقم العمل على تعليمات واضحة بشأن
استخدام المعدات وقد يكون من المفيد عرض التعليمات بوضوح .ويجب تنظيم صيانة المعدات
وتنظيفها وينبغي أن يلقن أفراد طاقم العمل التعليمات الخاصة باالستخدام اآلمن وأن يكونوا على
دراية بها .وينبغي تنظيم المعدات كل يوم وينبغي اعتبار عملية التنظيف جزءًا من مسؤوليات الصيانة
وقواعد النظافة العامة بالقسم.

4 .1

إدارة مواد العالج الطبيعي

يمكن إعارة المواد والمعدات من مساحة التخزين الصغيرة أو من المخزن المركزي إلى المرضى/
المستفيدين من الخدمة؛ إذا كانت عمليات اإلعارة منظمة تنظيمًا جي ًدا .ويتعين على فرق العالج
الطبيعي وضع عالمة مميزة على الكراسي المتحركة أو أجهزة التنقل أو غيرهما من المواد المعارة
(المواد المستخدمة للتثبيت المؤقت) واالحتفاظ بسجل يحدد فيه نوع المواد ووصفها واسم المريض/
المستفيد من الخدمة وتاريخ االستعارة والتاريخ المتوقع إلعادة المواد .وينبغي إجراء مراجعات
للنظافة واألمور التقنية عند إعادة المعدات ويجب إجراء تنظيف وإصالحات منهجية قبل تخزين
األصناف استعدا ًدا إلعارتها في المستقبل.
ويجب على طاقم العمل بالمستشفى أو مركز إعادة التأهيل البدني فهم الفرق بين التبرعات واإلعارة.
وينبغي أن تتوافق األصناف المقدمة دائمًا مع احتياجات المريض /المستفيد من الخدمة .ويمكن االتفاق
على إعارة مؤقتة لألصناف األقل تخصيصًا .فعلى سبيل المثال ،الكراسي المتحركة غير القابلة
للتعديل المستخدمة ألغراض تقويم العظام ،التي تستخدم على نحو متكرر في الخدمات الطبية ،ال
تعار إلى األشخاص إعارة دائمة ألنها ال يمكن تعديلها حسب االحتياجات الفردية؛ بل يمكن إعارتها
إلى مريض يعاني من كسر في رجليه لمدة شهر لمساعدته خالل تلك المدة ولكن ينبغي أال تعار إعارة
دائمة لمريض يعاني من إصابة في الحبل الشوكي.
وفي بعض األماكن ،يجب منح المرضى /المستفيدين من الخدمة تذكرة بالصنف للمرور على حراس
األمن ومن خالل مكان الخروج .وفي أماكن أخرى ،يجب شراء األجهزة المساعدة على التنقل
من األسواق المحلية .وفي هذه الحالة ،ينبغي أن يضع قسم إعادة التأهيل قائمة باألماكن التي يمكن
للمريض /المستفيد من الخدمة أو أقاربه العثور على الصنف المحدد الموصوف له.
تشجع اللجنة الدولية:
•إتاحة واستخدام معدات نظيفة ومالئمة وآمنة.
•توخي العناية في إدارة جميع المعدات (المتاحة لالستخدام وفي المخزن).
•التقييم والتعليمات المحددة لمستخدمي الكراسي المتحركة.
•االستعانة بالخبرة اإلكلينيكية وأدلة الممارسة لتشجيع استخدام العوامل البدنية.

48

العالج الطبيعي

2 .الموارد البشرية
يوفر فريق العالج الطبيعي احتكا ًكا مباشرً ا وغير مباشر بالمرضى /المستفيدين من الخدمة .ويشمل
االحتكاك المباشر بالمرضى أنشطة تتسم بالطابع التشخيصي والتقييمي والعالجي وتستلزم حضور
المريض /المستفيد من الخدمة (على سبيل المثال الجوالت في العنابر وتقييم وعالج المرضى) .أما
أنشطة االحتكاك غير المباشر للمرضى فهي األنشطة التي تدعم أو تستكمل التشخيص أو التقييم أو
العالج لمريض /مستفيد من الخدمة معين وال يُشترط حضوره (على سبيل المثال استكمال الملفات
واإلحاالت واجتماعات الفريق اليومي متعدد التخصصات).
يختلف تنظيم الموارد البشرية من حيث الهيكل والتسلسل اإلداري وعدد الموظفين الالزمين مقارنة
باألنشطة وإجراءات العمل من موقع آلخر ،وال يعتمد على معايير اللجنة الدولية فحسب ،بل على
القواعد والعادات المحلية وعلى وضع المهنيين المشاركين على الصعيد الوطني .ويتناول الفصالن
ب 3وب 4معايير اللجنة الدولية ألقسام العالج الطبيعي في المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل
البدني ،إال أن االهتمام مر ّكز هنا على بعض الممارسات العامة استنا ًدا إلى خبرات اللجنة الدولية
السابقة.
تعتمد ممارسة العالج الطبيعي ،في المستشفيات في جميع أنحاء العالم ،على اإلحالة بمعرفة طبيب،
وبينت بالفعل أن اختصاصيي العالج الطبيعي يعملون بصفة عامة تحت التوجيه اإلكلينيكي المباشر
لطبيب ،ويُستثنى من ذلك الممارسة في القطاع الخاص واألقسام الخارجية ببعض المستشفيات.
وتتوخى مشاريع اللجنة الدولية الصرامة في إنفاذ ممارسة اإلحالة بمعرفة طبيب في جميع
المستشفيات .وفي بعض مراكز إعادة التأهيل البدني ،يُقبل المستفيدون من الخدمة ويحصلون على
دعم دون إحالة .وتقتضي الظروف المثالية أن ُتنفذ عمليات التقييم والجلسات اإلكلينيكية من خالل
فريق متعدد التخصصات يضم طبيبًا متخصصًا في إعادة التأهيل البدني واختصاصيين في العالج
الطبيعي لضمان ممارسة أخالقية .وفي حالة عدم وجود طبيب ،تتمثل التوصية الدنيا في تحديد طبيب
إحالة يمكن االتصال به طلبًا للمشورة بشأن الحاالت المعقدة.

 1. 2المستويات المهنية
هناك ثالثة مستويات مهنية تتقاسم عبء العمل في قسم العالج الطبيعي:
•اختصاصي العالج الطبيعي.
•مساعد اختصاصي العالج الطبيعي.
•معاون العالج الطبيعي.
المسؤوليات

مستوى التعليم

مدة التعليم

اختصاصي العالج
الطبيعي

أنشطة االحتكاك
المباشر بالمرضى،
والممارسة المستقلة

درجة بكالوريوس أو
ما يعادلها

 4 - 3سنوات

مساعد اختصاصي
العالج الطبيعي

أنشطة االحتكاك
المباشر بالمرضى
تحت إشراف

شهادة أو دبلوم

 2 - 1سنة

معاون العالج
الطبيعي

أنشطة االحتكاك غير
المباشر بالمرضى

ال يوجد

تدريب أثناء العمل

الجدول  :3مؤهالت وأدوار األنواع الثالثة من الموظفين في قسم العالج الطبيعي.

داخل قسم العالج الطبيعيُ ،تسند إلى اختصاصي العالج الطبيعي مسؤولية تفسير إجراءات اإلحالة
والفحص المبدئي والتقييم والتشخيص والمراجعة ،وصياغة وتعديل خطة العالج ،وإعادة الفحص،
ووضع خطة تفصيلية لخروج المرضى والتوثيق .ويتحمل اختصاصي العالج الطبيعي أيضًا
مسؤولية ضمان تعليم مساعدي اختصاصي العالج الطبيعي بشأن المهام المختلفة المسندة إليهم
وتقييمهم وضمان أنهم يفهمون أدوارهم ومسؤولياتهم ويؤدون مهامهم بكفاءة وقادرون على االطالع
على المعلومات بسهولة.
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ويجب أن يخضع مساعد اختصاصي العالج الطبيعي لتوجيه وإشراف اختصاصي عالج طبيعي
مؤهل .وتتحدد العالقة بين اختصاصي العالج الطبيعي ومساعد اختصاصي العالج الطبيعي من خالل
عنصرين أساسيين :اإلشراف المقترن بإرشادات واتصاالت واضحة والتعاون اإليجابي .وبعد تقييم
المريض /المستفيد من الخدمة ،ووضع خطة عالج بمعرفة الفريق متعدد التخصصات واختصاصي
العالج الطبيعي ،يبدأ اختصاصي العالج الطبيعي ومساعد اختصاصي العالج الطبيعي في تنفيذ الخطة.
وينبغي أن يتقن مساعد اختصاصي العالج الطبيعي أساليب العالج الطبيعي للمرضى واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،وقد يعمل إما على نحو مستقل أو تحت إشراف ،على أن يخضع لتقييم دوري بمعرفة
اختصاصي العالج الطبيعي .أما معاون العالج الطبيعي فهو مرافق أو موظف معاون يساعد اختصاصي
ً
ارتباطا غير
العالج الطبيعي ومساعد اختصاصي العالج الطبيعي عن طريق أداء األنشطة التي ترتبط
مباشر بالعناية بالمرضى .ويحصل معاونو العالج الطبيعي على التدريب أثناء العمل فقط وهم إجمالاً
غير مؤهلين للعمل على نحو مستقل في بيئات عمل العالج الطبيعي .وتبين خبرتنا في الميدان أن
اإلشراف على الجودة يمكن ضمانه بحد أقصى يصل إلى نسبة  1اختصاصي عالج طبيعي إلى 5
معاوني عالج طبيعي.
ويمثل العثور على كوادر جيدة مؤهلة مشكلة رئيسية عند إنشاء قسم جديد للعالج الطبيعي .وينبغي
أن يكون الهدف دائمًا هو تعيين كوادر محلية مدربة من اختصاصيي العالج الطبيعي ومساعدي
اختصاصيي العالج الطبيعي لضمان استمرار تقديم الخدمات .إال أن اللجنة الدولية تعمل عادة في
أماكن ال يوجد بها كوادر مدربة مهنيًا من اختصاصيي العالج الطبيعي /مساعدي اختصاصيي العالج
الطبيعي ،ويمكن للمهنيين اآلخرين المتخصصين في الرعاية الصحية القيام بدور بديل بوصفهم مساعدين
الختصاصيي العالج الطبيعي .ومن ثم ،من أجل تقديم خدمات وقدرات جيدة على األجل الطويل ،تشجع
اللجنة الدولية استخدام التدريب على الكفاءة أثناء العمل وتنظيم دورات تدريبية معترف بها لمساعدي
اختصاصيي العالج الطبيعي وتوفير الرعاية التي تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في
العالج الطبيعي .ويمثل بناء القدرات جزءًا مه ًّما من عمل اختصاصي العالج الطبيعي األجنبي.
تختلف معايير التعيين اختال ًفا كبيرً ا حسب البلد وبيئة العمل .وتشمل بعض المبادئ التي ينبغي
مراعاتها تعيين كوادر من النساء والرجال من أجل ضمان التوازن في االتصال بالجنسين ،وكذلك
ألن كوادر العمل من الرجال ،حسب المعايير الثقافية ،قد ال يتمكنون من العناية بالمريضات/
المستفيدات من الخدمة وبالعكس .وتشجع اللجنة الدولية أيضًا تعيين أشخاص ذوي إعاقة في فريق
العالج الطبيعي بهدف االمتثال لتوصيات اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ألن مقدم الرعاية أو
المعالج صاحب اإلعاقة يسهم غالبًا في أكثر من مجرد العناية بالمرضى.
وينبغي أن تشمل معايير االختيار:
•متطلبات المؤهالت المهنية.
•دافعية المتقدم.
•التعاطف مع المرضى /المستفيدين من الخدمة ،والضحايا.
•روح الفريق.
•إجادة اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية (شرط مفضل).

2.2

األدوار داخل قسم العالج الطبيعي

يتولى الشريك المحلي تشغيل الكوادر العاملة في المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل البدني التي
تدعمها اللجنة الدولية .وينقسم العاملون في اللجنة الدولية إلى موظفين متنقلين (أجانب) ومقيمين
(محليين) .ويُناقش دور اختصاصيي العالج الطبيعي التابعين للجنة الدولية مع الشركة ويشاركون
غالبًا في مرحلة اإلنشاء األولية وتطوير وإدارة خدمات العالج الطبيعي ،بما يكفل الجودة المثلى من
العناية .ويقدم اختصاصيو العالج الطبيعي في اللجنة الدولية كذلك التدريب الالزم الذي يشمل جميع
جوانب العالج اإلكلينيكي للمرضى وإدارة قسم العالج الطبيعي.
ويُعين في نهاية المطاف اختصاصي عالج طبيعي محلي رئيسًا لقسم العالج الطبيعي .وبمجرد
أن تعمل الخدمة على مستوى مناسب دون تدخل فعلي من موظفي اللجنة الدولية ،ينسحب فريق
اللجنة الدولية تدريجيًا .و ُتسند إلى مدير العالج الطبيعي أو رئيس القسم مسؤولية تنظيم وإدارة القسم
واالتصال بجميع األقسام األخرى وتمثيل القسم أمام عناصر التسلسل اإلداري وجودة الخدمة والنتائج
العامة للقسم .أما بالنسبة لكبير اختصاصيي العالج الطبيعي ،فيُخ ّفض الوقت اإلكلينيكي غالبًا
إلى من  %40إلى  % 50حيث تكون األولوية لمهام اإلشراف واإلدارة.
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ويجب على جميع الموظفين المعينين فهم وتقبُّل أدوارهم ومسؤولياتهم والموافقة على اتباع
بروتوكوالت العالج الموحدة .ونوصي بتوفير توصيف وظيفي مكتوب قبيل أي عملية تشغيل .ويجب
صياغة جميع وثائق التوصيف الوظيفي بالتعاون مع المنظمة الشريكة وف ًقا للسمات المحددة وسياق
المشروع .و ُتعد هذه الوثائق على أساس تحليل العمل وتشمل دراسة المهام وتسلسل المهام الالزمة
ألداء العمل ،وتشمل وص ًفا لمجاالت المعرفة والمهارات المطلوبة في الشخص المعين .وينبغي أن
تتناول بالوصف أيضًا العالقة مع المشرفين وغيرهم من الزمالء .ومن المستحسن إدراج العمل
المتوقع حاليًا وكذلك تحديد األهداف لما قد يكون مطلوبًا في المستقبل .وعندما تتغير المهام المسندة
خالل الفترة المشمولة بعقد التشغيل ،ينبغي تعديل التوصيف الوظيفي ليشمل المهام والمسؤوليات
الجديدة المسندة إلى الموظف .ويستخدم التوصيف الوظيفي أيضًا مرجعًا عند تقييم الموظف لضمان
أن يتماشى األداء مع الترتيب المبدئي بين الموظف وصاحب العمل.
وال ُتناقش تقييمات الموظف في هذه الوثيقة .ويمكن أن تكون ذات طابع متنوع للغاية ويمكن استخدامها
بطرق مختلفة ،حسب التقاليد وتشريعات التوظيف في البلد .والتقييم من األدوات المستخدمة إلدارة
الموارد البشرية ويمكن أن تقدم مكافآت تقديرً ا لمن يظهرون الدافعية وااللتزام .وينبغي إتمامها
بمعرفة أصحاب العمل والموظفين بشفافية كاملة وينبغي أن تناقش بهدف تنمية مهارات الموظفين.

3 .2

طاقم العمل وساعات العمل

من أجل حساب عدد أفراد طاقم العمل المطلوبين ،ينبغي تسجيل مهام موظفي العالج الطبيعي
وأنشطة العناية بالمستفيدين المباشرة وغير المباشرة (يستخدم مصطلح «العناية غير المباشرة»
لإلشارة إلى الخدمات التي تستهدف المستفيدين من الخدمة لكنها ال تستلزم اتصالاً أو تفاعلاً بين
المستفيد من الخدمة ومقدم الرعاية الصحية) .ومن األمثلة التي يتكرر تجاهلها وضع الجداول الزمنية
وتصميم الرسوم البيانية واجتماعات فرق العمل .وباإلشارة إلى التوصيات المقدمة في الدراسات
ذات الصلة ،في بيئات العمل الصعبة التي ُتنفذ فيها مشاريع إعادة التأهيل البدني التابعة للجنة الدولية
بوجه عام ،تمثل األرقام الواقعية عدد ثمانية مستفيدين من الخدمة في المتوسط لعدد فرد واحد من
طاقم العالج الطبيعي يوميًا بواقع نحو ست ساعات عمل .ويتوافق هذا مع خمس ساعات مخصصة
للعالج الفردي /الجماعي لمدة  30دقيقة لكل مستفيد وساعة واحدة ألنشطة االتصال غير المباشر
بالمستفيدين .ويختلف الوضع الفعلي غالبًا في حاالت الطوارئ أو عندما يوجد مركز واحد فقط إلعادة
التأهيل البدني يخدم منطقة فيها تجمع كبير من السكان.
ويحتاج مركز إعادة التأهيل البدني الذي يخدم  100مريض شهر ًّيا ويحصل فيه  25مستفي ًدا من
الخدمة (بواقع أسبوعين من إعادة التأهيل لكل مستفيد في المتوسط) على خدمات العالج الطبيعي،
إلى عدد يتراوح بين ستة وثمانية موظفي عالج طبيعي بنظام الدوام الكامل.
والسبب وراء ذلك أن اختصاصي العالج الطبيعي الواحد يقدم عالجً ا فرديًا لعدد ثمانية أشخاص
يوميًا ،ويعني هذا أنه يلزم ثالثة اختصاصيي عالج طبيعي على األقل لعدد  25شخصًا .ولكن ،علينا
أن نضع في االعتبار أن أيام العمل السنوية ليست غالبًا  260يومًا بل  200يوم وينبغي لحسابات عدد
أفراد طاقم العمل أن تتيح نسبة مستقطعة من وقت العمل تتراوح بين  20إلى  40في المائة لإلجازات
السنوية واإلجازات المرضية وإجازات الدراسة .ومن ثم نوصي بتعيين ستة اختصاصيي عالج
طبيعي يعملون بنظام الدوام الكامل على األقل لعدد  100مريض شهريًا (يبقى األشخاص أسبوعين
في المتوسط إلعادة التأهيل باستثناء حاالت األطفال) .وينبغي أيضًا مراعاة بعض االختالفات حسب
درجات أفراد الطاقم وتخصصاتهم ومسؤولياتهم .فعلى سبيل المثال ،يمكن الختصاصي العالج
الطبيعي أن يقدم الحد األقصى من الوقت اإلكلينيكي تحت إشراف ،في حين ينبغي أن يتحمل أفراد
الطاقم األقدم في الدرجة الوظيفية أعباء عمل إكلينيكية على أساس بعض الوقت بسبب اإلشراف على
أفراد الطاقم ومسؤوليات تطوير الخدمات .ومن المهم أيضًا اإلشارة إلى أن تعيين عدد من مساعدي
اختصاصيي العالج الطبيعي أكبر من عدد اختصاصيي العالج الطبيعي ال يعني بالضرورة مزي ًدا
من العالج .فالعدد قد يكون في بعض األحيان أقل فعليًا بسبب الوقت الالزم للتدريب واإلشراف.
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وال يدخل اختصاصيو العالج الطبيعي التابعون للجنة الدولية ضمن أعداد كوادر العمل الواردة
في هذا الدليل .وقد يكون من الضروري تنفيذ بعثات قصيرة األجل من جانب اختصاصي عالج
طبيعي متنقل إلعادة تقييم خدمة العالج الطبيعي وتنظيم دورات تدريبية تنشيطية لضمان استمرار
جودة الخدمة على مدى فترة أطول .ومن المهم للغاية أن نفهم أن أي مشروع للجنة الدولية ينبغي
أال يضعف الخدمات القائمة وأن تعيين اختصاصيي عالج طبيعي مؤهلين من المستشفيات أو مراكز
إعادة التأهيل المحلية القائمة ينبغي تجنبه.
وبالنسبة لخدمة المرضى المقيمين في المستشفى في عنبر عادي مكون من  50سريرً ا في مستشفى
تدعمه اللجنة الدولية لمصابي الحرب ،تصل نسبة أفراد طاقم العالج الطبيعي إلى اختصاصي العالج
الطبيعي الواحد إلى  20سريرً ا /للمرضى .ولتلبية خدمة العالج الطبيعي في وحدة تضم  50سريرً ا،
ينبغي أن يكون عدد موظفي العالج الطبيعي ثالثة لمراعاة اإلجازات السنوية والتدريب واألنشطة
األخرى مثل العالج في وحدة العناية المركزة وغرفة العمليات وااللتزامات غير اإلكلينيكية (اإلدارة
والتنظيم وإعداد التقارير) .وال يدخل ضمن هذا الحساب وجود اختصاصي عالج طبيعي متنقل تابع
للجنة الدولية.
ويعتمد العدد الفعلي لساعات العمل وجدول العمل على كل مشروع بعينه .وهو يشمل عادة خدمة
العالج الطبيعي الكاملة بواقع أسبوع عمل لمدة ستة أيام ،على أن تقل ساعات التغطية في عطلة
نهاية األسبوع .وفي حاالت معينة ،يجوز لكبير األطباء طلب خدمات عالج طبيعي خارج الساعات
المعتادة .ويتطلب تقديم خدمات العالج الطبيعي ألغراض الرعاية الفورية والمرضى غير المقيمين
بالمستشفى التزامًا بتوفير عدد إضافي من أفراد طاقم العمل .ففي المتوسط ،يعالج اختصاصي العالج
الطبيعي نحو ثمانية مرضى يوميًا إال أن هذا العدد قد يزيد إلى  12أو  15مريضًا أو أكثر في حاالت
الطوارئ .وبالنسبة للمرضى الخارجيين ،يمكن الختصاصي عالج طبيعي أو مساعد اختصاصي
عالج طبيعي واحد إتمام عالج لمدة  30دقيقة لعدد يتراوح بين ستة وثمانية أفراد يوميًا باإلضافة
إلى مهامه األخرى.
تشجع اللجنة الدولية:
•مزيج المهارات الذي يجمع بين اختصاصيي العالج الطبيعي /مساعدي اختصاصيي
العالج الطبيعي.
•وضع توصيف وظيفي واضح.
•بناء القدرات بوصفه من العناصر المهمة للخدمات الجيدة.
•توخي العناية في تعيين أفراد الطاقم المؤهلين وغير المؤهلين.
•االلتزام بالتوصيات وشروط العمل المحددة ألفراد الطاقم.
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3 .قسم العالج الطبيعي في مركز إلعادة التأهيل البدني
عند إنشاء قسم إلعادة التأهيل البدني أو تطوير منشأة قائمة ،من الضروري تحديد نوع الخدمة المقرر
تقديمها .وال غنى عن استمرار الرعاية .ومن الضروري إقامة عالقات عمل جيدة مع الزمالء في
اإلسعافات األولية والمستشفى والرعاية الصحية األولية؛ فهذا األمر مفيد للغاية فيما يتعلق باإلحاالت
إلعادة التأهيل .وعند النظر في عدد المستفيدين من الخدمة الذين يجب العناية بهم ،من المهم أن نتذكر
أن ثمة أنشطة معينة تستلزم غر ًفا مستقلة مجهزة خصيصًا للغرض المقصود .فعلى سبيل المثال،
عندما تقدم خدمات طب األطفال ،سيكون المستفيدون من الخدمة هم األطفال وأولياء أمورهم ،ويلزم
توفير مساحة أكبر للترحيب بهم وعالجهم على النحو المالئم؛ وعند تقديم الكراسي المتحركة ،يجب
تخطيط مساحة إضافية لتخزين المعدات فبعض األصناف تكون ضخمة للغاية.
يستخدم أغلب المستفيدين من الخدمة غرفة التمرينات وساحة التدريب المتقدمة ،إال أن األنشطة التالية
تستلزم مساحات معينة:
•عالج األطفال المصابين بتشوه القدم الخلقي.
•عالج األطفال المصابين بالشلل الدماغي.
•خدمات المرضى غير المقيمين بالمستشفى.
•األنشطة الرياضية (مثل كرة السلة على الكراسي المتحركة أو كرة الجلوس).
ويجب أيضًا االهتمام بتقديم المعلومات إلى المستفيدين من الخدمة و /أو تثقيف المرضى أو مناقشات
األقران ،ويجب تخصيص غرفة لهذه األغراض .والتقييم الدقيق لألنشطة المقررة هو أفضل سبيل
لتحديد المساحة الالزمة ألنشطة العالج الطبيعي.

1 .3

المناطق المشتركة

هذه المساحات قد تكون مشتركة مع أقسام أخرى وال تخصص حصريًا لقسم العالج الطبيعي .ولمّا
كانت الغرف غير مخصصة للعمل اإلكلينيكي والعالج ،ال ترد هنا أي تفاصيل .ويمكن االطالع
على مزيد من المعلومات في الدليل الصادر عن اللجنة الدولية بعنوان ICRC’s Physical
 Rehabilitation Centres: Architectural Programming Handbookالذي يقدم
مجموعة من التوجيهات إلنشاء مراكز إعادة التأهيل البدني 54.وقد تشمل الغرف:
•مدخل واستقبال مركز إعادة التأهيل البدني (مشترك بين جميع الخدمات في المركز).
•منطقة االنتظار.
•المنطقة اإلدارية.
•غرفة أفراد طاقم عمل (مشتركة بين جميع الموظفين).
•منطقة التغيير للمستفيدين من الخدمة.
•دورات مياه للمستفيدين من الخدمة والموظفين.
•غرفة الخدمات المنزلية /عمال النظام ،مشتركة للمركز كله.
المدخل واالستقبال
ينبغي أن تكون منطقة المدخل واالستقبال سهلة الدخول بالكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة .وينبغي
أن يوضع مكتب االستقبال ،وهو نقطة المراقبة لدخول المنشأة ،بالقرب من المدخل .وينبغي أن
يوفر أيضًا رؤية واضحة للمدخل ومنطقة االنتظار كلها .وينبغي أن يكون مكتب االستقبال منخفضًا
ومفتوحً ا ومريحً ا ومصممًا بحيث ال ينظر إليه على أنه عائق مادي أو تنظيمي .وينبغي أن يكون أحد
األقسام منخفضًا بما يكفي الستعمال مستخدمي الكراسي المتحركة.
منطقة االنتظار
منطقة انتظار المستفيدين من الخدمة هي مكان مفيد لوضع نشرات المعلومات لكي يأخذها األشخاص
ويتدارسوها .وخصوصًا في حالة تقديم خدمات طب األطفال في الحاالت التي تستوجب التزام
الوالدين ،ينبغي تخصيص مساحة خاصة لتثقيف الوالدين /األسرة.
54
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المنطقة اإلدارية
قد ال يكون من الضروري تخصيص منطقة منفصلة للموظفين في كل تخصص .بل إن تقاسم المساحة
المكتبية يؤدي إلى تحسين التواصل وتيسير التعاون بين الفرق متعددة التخصصات.
غرفة أفراد طاقم العمل
ً
قسطا من الراحة وأن يحضروا المشروبات
ينبغي توفير غرفة يمكن ألفراد طاقم العمل أن يأخذوا فيها
والوجبات الخفيفة .وينبغي أيضًا توفير غرف ألفراد طاقم العمل لالستحمام وتغيير المالبس .وبجانب
أدشاش االغتسال ،واألحواض ومنطقة تغيير المالبس ،يجب أيضًا توفير خزانات يحتفظ فيها أفراد
طاقم العمل بمتعلقاتهم الشخصية.
منطقة تغيير المالبس للمستفيدين من الخدمة
حسب البلد والظروف ،يحتاج بعض المستفيدين من الخدمة إلى تغيير مالبسهم قبل الخضوع للعالج.
ويستلزم هذا توفير نوع من الخصوصية لمنطقة تغيير المالبس.
دورات المياه للمستفيدين من الخدمة والموظفين
ينبغي توفير دورات مياه للمستفيدين من الخدمة بالقرب من منطقة االستقبال /االنتظار ،وكذلك في
منطقة العالج الرئيسية.

 2. 3أماكن تلقي الخدمات اإلكلينيكية والعالجية
تشمل أماكن تلقي الخدمات اإلكلينيكية والعالجية في منشأة إعادة التأهيل غرف التقييم والتركيبات .إال
أن هذه الغرف ال تكون جزءًا من قسم العالج الطبيعي .فهي تقع بين الورشة وقسم العالج الطبيعي
وتكون جزءًا من المنطقة اإلكلينيكية العامة.
وتشمل الغرف التي تكون جزءًا من قسم العالج الطبيعي ما يلي:
•غرفة التمرينات.
•مقصورات العالج الفردي.
•ساحة التدريب المتقدم (التدريب على المشي والكراسي المتحركة).
•ساحة رياضية خارجية متعددة االستخدام.
•مناطق العالج المتخصص.
• غرفة الشلل الدماغي.
•غرفة تشوه القدم الخلقي.
•منطقة إصابة الحبل الشوكي (ال يوصى بتخصيص غرفة منفصلة).

ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ
ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ
ﻏﺭﻓﺔ
ﺗﺷﻭﻩ ﺍﻟﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺧﻠﻘﻲ

ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﻥ
ﺑﺈﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺑﻝ ﺍﻟﺷﻭﻛﻲ
ﺃﻣﺎﻛﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﻳﺔ )ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﻥ،
ﻣﻘﺻﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ،
ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ(

ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ
)ﺍﻟﻣﺷﻲ ﻭﺭﻛﻭﺏ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺟﺎﺕ(

ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﻥ
ﺑﺎﻟﺷﻠﻝ ﺍﻟﺩﻣﺎﻏﻲ
الشكل  :2أماكن تلقي الخدمات العالجية بمركز إعادة التأهيل البدني

يبين الشكل  2أماكن تلقي الخدمات العالجية المختلفة بمركز إعادة التأهيل البدني .وتعتبر غرفة تشوه
القدم الخلقي وغرفة األطفال المصابين بالشلل الدماغي ومنطقة تدريب إصابات الحبل الشوكي من
المناطق المرتبطة بتشخيصات معينة وال تعتبر تلقائيًا جزءًا من مركز إعادة التأهيل البدني المعتاد
التابع للجنة الدولية.
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المنطقة اإلدارية
ال تخصص غرفة محددة للمهام اإلدارية؛ حيث توجد مكاتب الستكمال ملفات المستفيدين من الخدمة
ومهام إعداد التقارير في كل غرفة إكلينيكية /عالجية .وتؤدى المهام اإلدارية والتنظيمية في المكاتب
اإلدارية بمركز إعادة التأهيل البدني.
مخزن العالج الطبيعي
لتجنب زيادة المواد المحفوظة في غرف العالج ،يوصى باالستعانة بغرفة تخزين صغيرة في قسم
العالج الطبيعي .ويؤدي هذا أيضًا إلى تقليل االنتقاالت إلى المخزن الرئيسي الذي ُتحفظ فيه أغلب
المعدات.

3.3

مواصفات قسم العالج الطبيعي

يحدد الجدول  4مجموعة متنوعة من الخيارات تعتمد على الخدمات التي يقدمها المركز .وتساعد
هذه األرقام التقديرية على تقدير الحجم اإلجمالي لقسم العالج الطبيعي لكل خيار .ويتمثل عصب
قسم العالج الطبيعي في غرفة التمرينات (ويشار إليها أحيا ًنا باسم غرفة الجمانزيوم) ومقصورات
2
العالج الفردي وساحة التدريب المتقدم (الخارجية أو الداخلية) .وتلزم مساحة ال تقل عن 236م
(تشمل المخزن) الستيعاب عدد يتراوح بين  50و 100من المستفيدين من الخدمة شهريًا ويسمح
بأداء خدمات العالج الطبيعي الجيدة .وحسب إتاحة الخدمات اإلضافية لألطفال المصابين بتشوه القدم
الخلقي أو الشلل الدماغي ولألشخاص ذوي إصابات الحبل الشوكي ،يمكن زيادة مساحة قسم العالج
الطبيعي إلى 376م( 2باستثناء المساحات المشتركة وغرف التقييم) بل وإلى 976م 2في حالة إدراج
مساحة إضافية لألنشطة الرياضية.
المساحة الالزمة للعالج الطبيعي
(واألنشطة ذات الصلة)

م

خيارات تقديم الخدمة

2

العالج الطبيعي
المعتاد

العالج الطبيعي +
تشوه القدم  +الشلل
الدماغي

العالج الطبيعي
 +إصابات الحبل
الشوكي

خدمات العالج
الطبيعي الكاملة +
الرياضة

مساحات مشتركة
االستقبال

28

السجالت /الملفات

8

غرفة االنتظار /تثقيف األقارب

30

أماكن تل ّقي الخدمات اإلكلينيكية والعالجية
غرفة التقييم*

25

غرفة التركيب*

25

غرفة التمرينات

120

√

√

180م

مقصورات العالج الفردي

2x
12

√

√

√

√

ساحة تدريب العوائق

80

√

√

√

√

ساحة األنشطة الرياضية الخارجية المتعددة

600

2

180م

2

√

غرفة الشلل الدماغي

35

√

√

غرفة تشوه القدم الخلقي

20

√

√

غرفة التمريض

25

√

√

مناطق التخزين
مخزن العالج الطبيعي الساتلي

إجمالي المساحة المقررة

12

√
236م

√
2

291م

√
2

* مناطق تلقي الخدمات اإلكلينيكية المشتركة ولكنها مدرجة في هذا الجدول ألغراض االستيفاء.
الجدول  :4مواصفات حجم قسم العالج الطبيعي

321م

√
2

976م

2
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المواصفات التالية لغرف العالج مأخوذة من الدليل الصادر عن اللجنة الدولية بعنوان ICRC’s
Physical Rehabilitation Centres: Architectural Programming
 55،Handbookالذي ينبغي الرجوع إليه عند التخطيط لبناء قسم للعالج الطبيعي.
غرفة التقييم والتركيبات
ينبغي تخصيص غرفة فسيحة وهادئة بعي ًدا عن الضوضاء لتقييم وتركيب أجهزة تقويم العظام وكذلك
إلجراء المناقشات مع المستفيدين من الخدمة ومقدمي الرعاية .وينبغي أن تكون كبيرة بما يكفي
إلجراء التقييم متعدد التخصصات أو مواقف التدريس ،بما يسمح لعدد محدود من الطالب بحضور
االجتماع اإلكلينيكي .وينبغي أن تكون الغرفة على مستوى ممتاز من الصحة والنظافة .ويمكن تركيب
البالط حول المغسلة (على ثالثة أسطح رأسية بارتفاع الباب) .ومن المفيد تخصيص غرف صغيرة
لتغيير المالبس وربطها بغرفة التركيب األولى إلتاحة الفرصة إلجراء عدة تركيبات في الوقت نفسه.
ﻣﺩﺧﻝ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ

ﻣﺩﺧﻝ ﻣﺣﺗﻣﻝ
ﻣﻥ ﻗﺳﻡ
ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺍﻻﺻﻁﻧﺎﻋﻳﺔ

غرفة التمرين
يُقدم العالج الفعال للمستفيدين من الخدمة في هذه المنطقة أفرا ًدا أو جماعات .ويمكن لمختلف المهنيين
المتخصصين في الرعاية الصحية العمل في هذه الغرفة في الوقت نفسه .ويقسم المكان إلى مساحات
تضم معدات ثابتة وأماكن مفتوحة للتمرين ،ويشمل ذلك أماكن للتدريب على التنقل واللياقة وأماكن
تضم طاوالت عالج.
وينبغي أن تكون الغرفة كبيرة بما يسمح للمستفيدين من الخدمة بأداء التمرينات دون أن يعوقهم
آخرون .ولتوفير مساحة تمرينات مفتوحة لجلسات جماعية تضم  10أشخاص ،يوصى بحساب حد
أدنى للمسطح على أساس 5م 2لكل مستفيد من الخدمة .ويجب إتاحة متر واحد بين الجهاز الثابت
ومدخل الكراسي المتحركة لتسهيل الحركة.
ويوصى بأن يكون ارتفاع السقف نحو 3.2م (3.8م في حالة أداء تمرينات على الساللم) من أجل
تجنب أن يصبح المكان ضي ًقا ومن أجل توفير ارتفاع كا ٍ
ف لألنشطة .ويجب أن تكون الجدران
واألرضيات على قدر من القوة يكفي لتحمل وزن المعدات .ونظرً ا لوجود قدر كبير من الحركة،
ينبغي تشطيب األرضية بحيث تكون صلبة وناعمة ومضادة لالنزالق.
وتقتضي الظروف المثالية أن تزود الغرفة بمخرج إلى مساحة خارجية لتمكين المستفيدين من الخدمة
من أداء التمرينات في الهواء الطلق .وحسب ثقافة البلد الذي يُبنى فيه مركز إعادة التأهيل البدني،
قد تكون هناك ضرورة للفصل بين غرف تمرينات الرجال والنساء .وإذا كان األمر كذلك ،ينبغي أن
55

S. Bonnet, op. cit.
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تتضمن أقسام الرجال والنساء الحد األدنى الالزم من المساحة ويبلغ 120م .2ومن الخيارات األخرى
توفير مخرج إلى غرف العالج بدلاً من ذلك للمستخدمين الرجال والنساء .ومع ذلك ،يبدو هذا األمر
معق ًدا وال يوصى به إال إذا كان هناك نقص في المساحة.

ﻣﺩﺧﻝ
ﻣﺣﺗﻣﻝ

مقصورة العالج الفردي
الطريقة المعتادة لضمان الخصوصية أثناء العالج هي إنشاء مقصورات .والمقصورة هي مساحة
مغلقة يمكن للمستفيد من الخدمة فيها خلع المالبس والخضوع للتقييم والعالج .ومن األنشطة التي
يُحتمل أن ُتنفذ في المقصورة ،الجلسات الفردية ،بما في ذلك التقييم والعالج اليدوي وبرامج التمرين
والعالج التنفسي والعالج الكهربائي .وينبغي أن تكون المقصورات هادئة وممتعة ومزودة بإضاءة
طبيعية ونوافذ (بزجاج غير شفاف) للتهوية.
ويعد تحديد العدد الدقيق من مقصورات العالج الفردي مسألة معقدة وتعتمد على عوامل مختلفة مثل
عدد المستفيدين من الخدمة الذين يحتاجون إلى عالج فردي ،وعدد ومؤهالت أفراد طاقم العالج
الطبيعي ،والمساحة المتاحة ،والبلد ،والبيئة الثقافية.
ويمكن استخدام المعادلة التالية لتحديد عدد المقصورات الالزمة:
عدد المستفيدين من الخدمة الذين يحتاجون إلى عالج فردي
عدد الجلسات الفردية في اليوم لكل اختصاصي عالج طبيعي

= عدد المقصورات

وتعتبر ست ساعات يوميًا هي متوسط عدد ساعات العمل الفعلية لفرد طاقم العالج الطبيعي .ويبلغ
متوسط وقت الجلسة الفردية  30دقيقة .ومن ثم ،يُحسب عدد مقصورات العالج الالزم على أساس
 12مستفي ًدا من الخدمة لكل مقصورة يوميًا .وإذا كان من المتوقع أن يتجاوز الحضور أكثر من 12
شخصًا ،فسيكون من الضروري تخصيص مقصورتين فرديتين للعالج؛ وإذا كان العدد أكثر من
 ،24فسيكون من الضروري تخصيص ثالث مقصورات فردية وهكذا .وتوفر الغرف ذات الجدران
خصوصية أفضل ،إال أن ميزة المقصورات ذات الستائر تتمثل في إمكانية نقلها لتوفير مساحة إضافية
ألغراض أخرى .وأيًا كان الخيار الذي سيقع عليه االختيار ،يجب أن يُفهم أن المساحة الالزمة إلنشاء
مقصورات العالج الفردية ينبغي عدم استقطاعها من المساحة المخصصة لغرفة التمرين.
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ﻣﺩﺧﻝ
ﻣﺣﺗﻣﻝ

ساحة التدريب المتقدم
ال شك في أن أي مركز إلعادة التأهيل البدني يستفيد من تجهيزه بساحة للتدريب المتقدم ،ويُفضل في
الظروف المثالية أن تكون مزودة بمدخل مباشر إلى غرفة التمرين .وإذا سمحت الظروف الجوية،
يمكن أن تتضمن الساحة منطقة خارجية للتدريب الوظيفي.
و ُتصمم المنطقة المخصصة للتدريب الوظيفي بحيث تحاكي المواقف /العوائق التي قد يواجهها
األشخاص ذوو اإلعاقة في الحياة اليومية الواقعية أي المنحدرات والساللم واألسطح غير المستوية
وغير المستقرة .وينبغي أن تدمج في ساحة التدريب المتقدم بحيث توفر تسهيالت للتعرف على
كيفية التعامل مع كرسي متحرك في ظل ظروف مختلفة مثل التحرك في اتجاهات مختلفة والدوران
حول العوائق والتعامل مع مختلف األسطح والمنزلقات والمنحدرات والدرجات والحواجز .ويوصى
بأن يكون ارتفاع السقف 4.5م عند تركيب ساللم ودرجات للتمرين أو أداء أنشطة لمنطقة ما فوق
الكتف (اللعب بالكرة على سبيل المثال) .واألمثلة األخرى من ساحات التدريب المتقدم متاحة في أدلة
المعدات المص ّنعة محليًا.
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ﻣﺩﺧﻝ
ﻣﺣﺗﻣﻝ

ﻣﺩﺧﻝ
ﻣﺣﺗﻣﻝ

ﻣﺩﺧﻝ
ﻣﺣﺗﻣﻝ

ﻣﺩﺧﻝ
ﻣﺣﺗﻣﻝ

ﻣﺩﺧﻝ
ﻣﺣﺗﻣﻝ

الساحة الرياضية الخارجية
الساحة الرياضية هي الوسيلة المثلى لتشجيع المشاركة في األنشطة الرياضية بين المستفيدين من
الخدمة في مركز إعادة التأهيل البدني .وهي تستخدم في إطار عملية إعادة التأهيل البدني وتشجع
روح الفريق وتحسّن الثقة في النفس وتقدير الذات واحترام اآلخرين وتوفر كذلك وسائل لإلدماج
االجتماعي .واألهم من ذلك أن األنشطة التي تساعد الساحة على أدائها ممتعة.
ويجب تصميم الساحة بحيث تستوعب مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية المختلفة ،مثل كرة
السلة على الكراسي المتحركة ،والتنس على الكراسي المتحركة ،والكرة الطائرة أثناء الجلوس،
ويمكن للمستفيدين من الخدمة والموظفين وغيرهم استخدامها .وفي حالة استخدام الساحة من جانب
الزوار وألغراض المسابقات ،يجب إضافة غرف لتغيير المالبس .ومن المهم ضمان الوصول إلى
المياه لالغتسال والترطيب في مكان بالقرب من الساحات ،وتوفير مكان آمن لتخزين المعدات (على
سبيل المثال ،غرفة للكراسي المتحركة المستخدمة في األنشطة الرياضية) .ويبلغ صافي مساحة
المنطقة القابلة لالستخدام 28م × 15م ويبلغ إجمالي مساحة المنطقة الخالية من العوائق ضبط األرقام
(32م × 19م).
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ﻛﺭﺓ ﺍﻟﺭﻳﺷﺔ

ﺍﻟﻛﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻠﻭﺱ

ﻛﺭﺓ ﺍﻟﺳﻠﺔ

منطقة العالج المتخصص :غرفة الشلل الدماغي
يعتمد حجم غرفة الشلل الدماغي على عدد األطفال الذين يحضرون يوميًا .ويمكن للحجم المبين
أدناه أن يستوعب اثنين من اختصاصيي العالج الطبيعي ،يتعامل كل منهما مع طفل ووالديه .ويمكن
أن توفر أيضًا مساحة كافية لتدريب األقران أو مجموعة دعم األمهات لعدد يصل إلى سبعة أطفال
وأمهات ( 14شخصًا) .وينبغي أن تتيح مساحة كافية لتوفير األجهزة المساعدة واألجهزة المساعدة
على التموضع (بما في ذلك المقاعد الخاصة).
وينبغي أن تكون الغرفة هادئة وممتعة وأن تكون مزودة بتهوية وإضاءة طبيعية وينبغي أن تكون
بالقرب من منطقة االنتظار .وينبغي إيالء اهتمام خاص بالصحة والنظافة .ويمكن وضع البالط حول
المغسلة (على ثالثة أسطح رأسية بارتفاع الباب).
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ﻣﺩﺧﻝ
ﻣﺣﺗﻣﻝ

منطقة العالج المتخصص :غرفة تشوه القدم الخلقي
يمكن تقديم خدمات عالج تشوه القدم الخلقي دون غرفة خاصة .ويمكن تركيب الجبائر في غرفة
التجبير (التي يوجد بها مغسلة مزودة بمصفاة لفصل الجبس) ويمكن تركيب الدعامات في مقصورة
العالج الفردي .وقد يؤثر اليوم اإلكلينيكي لألطفال المصابين بتشوه القدم الخلقي على التنظيم اليومي
للعمل في المركز إذا كان يتم على نحو منتظم ،ويظل الخيار األفضل من ثم هو تخصيص مساحة
كاملة لتقديم خدمات تشوه القدم الخلقي .ويوصى بشدة أيضًا باتباع طريقة «بونسيتي »Ponsetti
التي تعتمدها اللجنة الدولية.
ويمكن أن تكون الغرفة بسيطة ،ولكن ينبغي أن تتيح مساحة لعمل الجبائر وتخزين الدعامات.
واألفضل لعملية قطع الوتر أن تتم في مستشفى تتوفر به الظروف المناسبة ،على أن توضع ضمادات
ما بعد قطع الوتر عقب الجراحة مباشرة .وإذا لم يكن هذا األمر ممك ًنا ،ينبغي تنظيم عملية القطع
بالمركز (حيث تحتاج فقط إلى استخدام مخدر موضعي بسيط عبر الجلد) ،ولكن يتعين على الجراحين
إحضار معدات ومواد التعقيم (المشرط والقفازات والضمادات وغير ذلك) .وينبغي أن يسهل تنظيف
الغرفة وتهويتها تهوية جيدة.
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ﻣﺩﺧﻝ
ﻣﺣﺗﻣﻝ

غرفة التمريض ومنطقة التعقيم
يجب تقديم خدمات التمريض لألشخاص المصابين بجروح (على سبيل المثال األشخاص الذين
يعانون من إصابات في الحبل الشوكي ويعانون من التقرحات الجلدية) وينبغي أن تخصص غرفة
تحدي ًدا لتضميد الجروح وأن تزود بضمادات وأدوات معقمة .وينبغي  -إن أمكن  -أن تكون بجوار
المهجع .وتستوعب المساحة المثالية قسمًا للتمريض بجانب منطقة تعقيم (مزودة بجهاز تعقيم) ينبغي
الحفاظ على نظافتها في جميع األحوال .وينبغي تغطية المنطقة المحيطة بالحوض بالبالط (على ثالثة
أسطح رأسية بارتفاع الباب) وكذلك منطقة التعقيم (األرضيات والجدران بارتفاع الباب) .وتتاح في
56
قاعدة بيانات الوحدة الصحية تعليمات حول كيفية تنظيم الغرفة.

لم ترد بالدليل الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر بعنوان Physical Rehabilitation
 57Centres: Architectural Programming Handbookأي إشارة إلى تخصيص غرفة
محددة إلصابات الحبل الشوكي ،ولكن في حالة اتخاذ قرار بتقديم هذه الخدمة ،يجب تعديل الغرف
القائمة .وينبغي توسيع غرفة التمرين بحيث تستوعب معدات إضافية ،وتوفير مساحة إضافية يمكن
للمستفيدين من الخدمة وضع الكراسي المتحركة وأسرّ ة الترولّي .ومن األصناف اإلضافية المقترحة
طاولة الحاالت العصبية والطاولة الميالة ورافعة ودراجة تمرين ومشاية وقضبان متوازية .ويجب
أن تسمح غرفة التقييم وغرفة التمرين ودورات المياه والحمامات والمهجع بدخول أسرّ ة الترولي،
وينبغي أن يتيح المهجع مساحة أكبر بين األسرّ ة إلتاحة مساحة لنقل الحاالت.

 56مرجع داخلي للجنة الدولية.
Op. cit. 57
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ﻣﺩﺧﻝ
ﻣﺣﺗﻣﻝ

ﻣﺩﺧﻝ
ﻣﺣﺗﻣﻝ

مخزن العالج الطبيعي
يجب وضع المخزن الصغير (نحو 12م ) بالقرب من مناطق العالج أو داخلها .ويتألف من رفوف
وخزانات لتخزين المواد الصغيرة والمستهلكة .وينبغي أن يتضمن أيضًا مساحة صغيرة ُتخزن فيها
الكراسي المتحركة والعكازات وغيرها من األجهزة المساعدة على المشي.
2

4 .3

إدارة قسم العالج الطبيعي

ينبغي أن تظل مسؤولية إدارة الموظفين مسندة إلى الجهة /الهيئة المحلية المسؤولة عن هذه الخدمة،
في حين ينبغي أن تقوم اللجنة الدولية بدور المستشار .وحسب الظروف المحلية واإلمكانات المحلية،
قد يتباين التوزيع الفعلي لمسؤوليات إدارة الموظفين من مشروع إلى آخر ،وينبغي من ثم تحديده
بوضوح في اتفاق المشروع (الذي ينبغي أن يحدد أيضًا كيفية نقل المسؤوليات تدريجيًا).
وقسم العالج الطبيعي في مركز إعادة التأهيل لديه عالقات مباشرة مع المؤسسات الطبية وقسم
األطراف االصطناعية واألجهزة المساعدة والمؤسسات االجتماعية المعنية برعاية ومتابعة األشخاص
ذوي اإلعاقة .ويجب أن يكون الختصاصي العالج الطبيعي عالقات جيدة مع جميع األقسام األخرى
مثل:
•األقسام اإلدارية :لتحقيق متابعة إدارية جديدة وتنظيم المشاورات واإلحاالت وما إلى ذلك.
•اللوجستيات :ألي مسائل متصلة بالمواد /إمدادات المعدات.
•الحرس :للمسائل األمنية.
•الصيانة وعمال النظافة :ألي مسائل تتعلق بالصيانة والنظافة الشاملة.
•اإلدارة.
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ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻲ ﻟﻣﺭﻛﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﺑﺩﻧﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺩﻋﻣﻪ »ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ«
ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺭﻛﺯ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﺑﺩﻧﻲ

ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ
ﻟـ»ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ«

ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﺎﺕ

ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺻﻁﻧﺎﻋﻳﺔ

ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻊ

ﺍﻟﻣﺧﺯﻥ

ﺍﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ

ﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ
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ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ

ﻋﻛﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺑﻭﻟﻲ ﺑﺭﻭﺑﻠﻳﻥ

ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ

ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ
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ﺍﻟﻣﻐﺳﻠﺔ

ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺗﺟﺑﻳﺭ
ﻭﺍﻟﺗﻬﺫﻳﺏ

ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻋﻼﺝ
ﺍﻟﺷﻠﻝ ﺍﻟﺩﻣﺎﻏﻲ

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺟﻠﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﻛﺔ

ﺍﻟﺳﺎﺋﻘﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺣﺭﺍﺱ

ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﻭﺃﻧﺎﺑﻳﺏ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ

ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ

ﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺍﻷﺣﺫﻳﺔ

ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﺷﻭﻩ
ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﻠﻘﻲ

ﻭﺭﺷﺔ
ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻁﺑﺦ

الشكل  :3الجدول التنظيمي لمركز إعادة التأهيل البدني

أغلب األشخاص الذين يتوجهون إلى مركز إعادة التأهيل البدني لديهم إعاقة دائمة ويتحولون إلى
مستفيدين من الخدمة طوال حياتهم .ويعتمدون من ثم على فريق ذي مستوى مرتفع من الناحية المهنية
والدافعية من أجل تحقيق أفضل قدر ممكن من األداء واالستقالل .وال يمكن تحقيق النتيجة المثالية
المرجوة إال من خالل اتباع نهج الفريق الفعال متعدد التخصصات.
وهناك أهمية لعقد اجتماعات منتظمة للفريق متعدد التخصصات ،بحضور ودون حضور المستفيدين
من الخدمة ،للحيلولة دون اتخاذ قرارات خاطئة أو وضع أهداف غير صحيحة إلعادة التأهيل.
ونوصي بأن ُتنظم هذه االجتماعي عند:
•أول تقييم للمستفيد من الخدمة.
•أول عملية تركيب (عند وصف جهاز).
•كل مرة يُتخذ فيها قرار بإحالة المستفيد إلى جهة خارجية.
•فترة إعادة التأهيل في منتصف المدة.
•تخطيط خروج المريض (عند وصف الجهاز).
•خروج المريض.
•كل زيادة متابعة.
باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن يلتقي الفريق كلما ا ُتخذ قرار أو طرأ تغيير رئيسي على العالج .ويمكن
أن يضم الفريق متعدد التخصصات طبيبًا (متخصصًا في إعادة التأهيل) ،واختصاصيًا في األطراف
االصطناعية ،وأخصائيًا اجتماعيًا .والمستفيد من الخدمة وآباء األطفال ذوي اإلعاقة (أو غيرهم من
أفراد األسرة) هم أيضًا أعضاء في هذا الفريق؛ ألنهم يجب أن يكونوا جزءًا من عمليات اتخاذ القرار
ولديهم معلومات ومعرفة تتسم بالحيوية لعملية إعادة التأهيل .وفي أغلب المشاريع التي تدعمها اللجنة
الدولية ،قد يكون الفريق أصغر ،ولكن يجب أن يضم دائمًا اختصاصيًا في األطراف االصطناعية
واختصاصيًا في العالج الطبيعي والمستفيد من الخدمة.
ولتحقيق نتيجة ناجحة ،قد يكون من الضروري أيضًا إجراء بعض اإلحاالت إلى جهات خارجية.
وهي عادة ذات طابع طبي مثل الخدمات الموجودة في مستشفى مناسب لتضميد الجروح أو مراجعة
األطراف المبتورة أو إجراء أشعة إكس أو الخدمات االجتماعية والمهنية ،مثل خدمات اإلدماج
االجتماعي ألغراض الترفيه والتعليم والتوظيف .ويجب تحديد جميع الشركاء المحتملين لإلحالة
بحيث يكونون متاحين عند الضرورة.

64

العالج الطبيعي

وينبغي لموظفي العالج الطبيعي أن يعرفوا كيفية إتمام جميع جوانب العالج الطبيعي وإدارته حسب
التوصيف والتصنيف الوظيفي .ولكن ،في إطار األداء اليومي لخدمات العالج الطبيعي ،توزع مهام
معينة على أعضاء الفريق.
ﻁﺑﻳﺏ ﻣﺗﺧﺻﺹ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
ﺍﻟﺑﺩﻧﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ

ﻣﺩﻳﺭ ﻣﺭﻛﺯ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﺑﺩﻧﻲ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻛﻠﻳﻧﻳﻛﻳﺔ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ

ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ
ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﻋﻼﺝ ﻁﺑﻳﻌﻲ – ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﻳﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ/
ﻣﺳﺎﻋﺩﻭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﻳﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ

ﻏﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺷﻠﻝ ﺍﻟﺩﻣﺎﻏﻲ

ﻏﺭﻓﺔ
ﺗﺷﻭﻩ ﺍﻟﻘﺩﻡ

ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﻳﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ/
ﻣﺳﺎﻋﺩﻭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﻳﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ

ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﻥ
ﺳﺎﺣﺔ
ﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﺣﻭﺍﺟﺯ ﻭﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺭﺍﺕ

ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻭﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺑﺎﺕ

ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ

الشكل  :4جدول تنظيمي لقسم العالج الطبيعي التابع للجنة الدولية في مركز إعادة التأهيل البدني

وضما ًنا لجودة الخدمة ،يوصى بأن يُوزع العمل والمهام حسب إمكانيات كل شخص وأن يتابع
اختصاصي العالج الطبيعي المستفيد من الخدمة بدءًا من التقييم حتى خروجه من المستشفى .وينبغي
أن يتمكن جميع أفراد طاقم العمل من العمل في جميع اإلدارات التابعة للقسم .ومن الضروري التأكد
من أن مقصورات العالج الفردي ليست محجوزة في الوقت نفسه وأن جميع المستفيدين من الخدمة
ال يحضرون في غرفة التمرين مع بعضهم البعض.
ويجب أن يتولى إدارة خدمات تشوه القدم الخلقي والشلل الدماغي كوادر متخصصة في هذين
المجالين .وبصفة عامة ،يمكن أن يتولى إدارة األنشطة أي كوادر لديها اهتمام بالرياضة واأللعاب.
ولكن ،إذا تشكلت فرق رياضية بهدف المشاركة في دوري (قومي أو إقليمي) وبطولة ،فهناك في
هذه الحالة ضرورة لالستعانة بمتخصص لتدريب الالعبين والمدربين والحكام على تفاصيل اللعبة.
ً
بسيطا .واختصاصي العالج الطبيعي
وينبغي أن يظل تنظيم المسؤوليات والتسلسل اإلداري بالقسم
الذي يشغل منصب رئيس القسم هو المسؤول عن عمل الفريق والنتائج التي يحققها ،ويخضع
جميع أفراد طاقم العمل لقيادته .وتنشأ روابط إدارية على مستوى أقل على أساس مهارات األفراد
وخبراتهم .فعلى سبيل المثالُ ،تسند إلى أحد اختصاصيي العالج الطبيعي مسؤولية متابعة مساعدي
اختصاصيي العالج الطبيعي ومعاوني العالج الطبيعي في ممارساتهم اليومية .وقد يتباين توزيع
المسؤوليات بين الطاقم التقني بمركز إعادة التأهيل المهني في البلدان المختلفة .وتستخدم توصيفات
وظيفية موحدة و ُتعدّل حسب الظروف المحلية ،ولكن يمكن اتخاذها مثالاً جي ًدا لتحديد المسؤوليات
المسندة إلى كل فرد في قسم العالج الطبيعي .وينبغي أال يقف تنظيم قسم العالج الطبيعي عائ ًقا أمام
جودة الخدمة ،بل ينبغي أن يكون وسيلة لتقديم الدعم؛ حتى يتسنى لكل شخص إنفاذ المبادئ الراسخة
للعناية والتفكير اإلكلينيكي ،وأن يكون نهجً ا عالجيًا يُعدَّل بما يناسب ظروف كل مستفيد من الخدمة.
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5 .3

تدفق المستفيدين من الخدمة

أثناء دراسة تدفق المستفيدين من الخدمة ،ال يمكن فصل الحضور في قسم العالج الطبيعي عن باقي
الخدمات .ويجب مراعاة التدفق العام للمستفيدين من الخدمة؛ حيث إن حركتهم داخل المركز وداخل
قسم العالج الطبيعي ضرورية لتحسين العمل .وبالتالي ،يمكن تحديد مناطق الحركة (اإلجبارية
للمستفيدين من الخدمة أو التي تتضمن الفريق متعدد التخصصات) كأماكن مهمة ينبغي أن تكون
منظمة ومخططة على نحو جيد.

ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻁﺑﻳﺔ،
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺫﺍﺗﻳﺔ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩ
ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ

ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﺎﺕ

ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ
ﺗﺄﻫﻳﻝ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ

ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ

ﻭﺻﻑ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ
ﺍﻟﺗﺟﺑﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ
ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻷﻭﻝ /ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ
ﺗﺄﻫﻳﻝ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ

ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ

ﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﺎﺕ

ﺧﻁﺔ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﻟﻣﺭﺿﻰ ﺑﻣﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﺎﺕ

ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﻓﺭﻳﻕ ﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﺎﺕ

ﺧﺭﻭﺝ ﺍﻟﻣﺭﻳﺽ

ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
 6 - 3ﺷﻬﻭﺭ ﻭﺳﻧﻭﻳًﺎ
ﻭﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ

الشكل  :5رسم بياني يوضح تدفق المستفيدين من خدمة إعادة التأهيل البدني

وقد يختلف تحليل تدفق المستفيدين من الخدمة حسب البيئة والمباني والمسائل الثقافية وحجم الفريق.
وعلى الرغم من ذلك ،من المهم والمفيد دائمًا إجراء ذلك التحليل .وفي كل مرحلة من مراحل التدفق،
ُتدرج الخدمات المقدمة وأفراد الطاقم المشاركون بغرض استعراض الوضع الراهن.
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ويجب استخدام لوحة تخطيط الخدمات في جميع أقسام العالج الطبيعي .وال تزال بطاقة التخطيط
المصممة على شكل حرف « »Tأحد أفضل الحلول المتاحة لتقديم استعراض فوري عام ألنشطة
القسم .فهي تصنف األنشطة اليومية لكل فرد في الطاقم /مستفيد من الخدمة /نوع العالج.
المؤشر
الوظيفة 1

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السبت

الجمعة

األحد

تشغيل اآلالت

الوظيفة 2

التجارب

الوظيفة 3

مرحلة ما قبل الطباعة

الوظيفة 4

االختبار

الوظيفة 5

اآللة 2

الوظيفة 6

األعمال الفنية
؟؟؟؟؟؟؟

فريق الموظفين 1

حلقة تعليمية

فريق الموظفين 2

مؤتمر

فريق الموظفين 3

اجتماع

فريق الموظفين 4

اإلدارة

فريق الموظفين 5

اإلجازت

فريق الموظفين 6

أصناف االستعارة
؟؟؟؟؟؟؟

المختبر 1
المختبر 2

جي .رافي
العزل

المختبر 3

دي .فورس

المختبر 1

السيدة براون

المختبر 2

الجمعية العمومية

المختبر 3

التفتيش
حلقة تعليمية

أداة تخطيط األعمال األسبوعية

اسم المستفيد

تقييم الفريق
متعدد
التخصصات

العالج
الطبيعي

أول تركيب

تسجيل
الخروج

المتابعة

اسم اختصاصي
العالج الطبيعي

10.10.12

15.10.12

23.10.12

09.11.12

10.02.13

محمود

12.10.12

15.10.12

25.10.12

15.11.12

محمود

12.10.12

15.10.12

30.11.12

علياء

14.10.12

15.10.12

14.10.12

23.10.12

10.11.12

التعليقات

علياء
محمود

14.10.12

17.10.12

08.11.12

22.11.12

03.05.13

محمود

14.10.12

18.10.12

30.10.12

15.11.12

03.11.13

محمود

15.10.12

16.10.12

19.10.12

15.10.12

17.10.12

محمود
13.02.13

علياء

الشكل  :6جدول نموذجي يبين مرور المستفيدين من الخدمة من خالل المراحل المختلفة من عملية إعادة
التأهيل البدني

وتمثل بطاقة التخطيط المصممة على شكل حرف « »Tعاد ًة الوضع الراهن ،وتحول دون عدم
متابعة الوضع بمرور الوقت .وهي تساعد على توزيع العمل على نحو عادل على اختصاصيي
العالج الطبيعي وتحدد توزيع الغرف (حسب كيفية تنظيم اللوحة) .وهي األداة اإلدارية الرئيسية
التي يستخدمها رئيس القسم لإلشراف على أنشطة العالج الطبيعي العامة وإدارة فريقه .ولكي تتسم
البطاقة بالكفاءة ،يجب ربطها بجدول المواعيد الذي يتولى قسم االستقبال إدارته ،وتسند إلى هذا القسم
مسؤولية توزيع أعباء العمل األسبوعية /الشهرية .ومن ثم ،يُعدل عدد األشخاص الحاضرين حسب
عدد المواعيد في كل يوم إكلينيكي.
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ويمكن أيضًا استخدام اللوحات البيضاء لهذا الغرض ،إال أنها تصبح في أغلب األحوال غير قابلة
للقراءة سريعًا .ومع ذلك يفضلها الكثيرون ألنها تتيح تسجيل التواريخ في الخانات ذات الصلة (كما
هو مبين في الشكل  )6ويسهل تغييرها أو مسحها .وهناك أيضًا برامج الكمبيوتر؛ إال أن الدخول إليها
يقتصر من ثم على من يستطيعون استخدام الكمبيوتر ويعتمد على اإلمداد بالكهرباء.
6 .3

إعداد تقارير العالج الطبيعي

يجب االحتفاظ بتقرير تفصيلي بالعالج الكامل المقدم إلى المستفيد من الخدمة ،سواء ألسباب قانونية
أو للسماح بإجراء متابعة صحيحة لعملية إعادة التأهيل .وينبغي أن يكون ملف العالج الطبيعي
جزءًا من ملف المستفيد من الخدمة ،وينبغي االحتفاظ بالملفين معًا .وللوصول إلى توثيق جيد ،يمكن
تنفيذ أساليب منهجية في تسجيل المعلومات .وتعد مذكرة ( SOAPالجوانب الذاتية Subjective
والجوانب الموضوعية  Objectiveوالتقييم  Assessmentوالخطة  )Planأو األساليب المماثلة
من الوسائل الجيدة لتحقيق ذلك الهدف .وسواء كانت سجالت المستفيدين من الخدمة في صورة
إلكترونية أو ورقية ،يجب أن تتضمن معلومات ثابتة عن المستفيدين من الخدمة والعالج الذي
يحصلون عليه (وهو أمر ضروري إلنشاء قاعدة بيانات إكلينيكية) وكذلك المعلومات المحددة التي تم
جمعها من الفحص وأثناء إعادة التأهيل ،وهو أمر ضروري لتصميم برنامج مناسب وإجراء متابعة
مهنية.
وينبغي أن تدمج استمارة التقييم مفاهيم التصنيف الدولي لألداء واإلعاقة والصحة 58،الذي يشمل
تقييم وظائف وهياكل الجسم والنشاط والمشاركة والعوامل البيئية والشخصية؛ وينبغي أيضًا اعتبار
المريض /المستفيد من الخدمة الشريك الرئيسي في التقييم .ويمكن استكمال االستمارة األولية باستخدام
قائمة مراجعة موجزة أثناء التقييم .وينبغي اتباع نتائج التقييم بطريقة منهجية ،ومن ثم ُتحدد أهداف
التقييم باالشتراك مع المستفيد من الخدمة و ُتستكمل خطة العالج والمتابعة.

ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
)ﺍﺿﻁﺭﺍﺏ ﺃﻡ ﻣﺭﺽ(

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ

ﻭﻅﺎﺋﻑ
ﻭﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﺟﺳﻡ

ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ

ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ

ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ

الشكل  :7نموذج التصنيف الدولي لألداء واإلعاقة والصحة

ينبغي توثيق جميع التغييرات على خطة العالج وتوضيحها على نحو جيد .واللجنة الدولية بصدد
إعداد استمارة تقييم موحدة تعكس معاييرها في مجال العالج الطبيعي .وتستخدم استمارة خروج
المريض أيضًا لتقييم أداء المستفيد من الخدمة وقياسه قياسًا كميًا.

 58منظمة الصحة العالمية ،التصنيف الدولي لألداء واإلعاقة والصحة ،جنيف.2001 ،
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وتكتسي اإلحصاءات وتوثيق األنشطة بأهمية بالغة بوصفها وسائل لتوضيح ما تحقق وتقديم ما يفيد
بأن الخدمة تحقق اختال ًفا للمستفيدين من الخدمة .وهي تساعد أيضًا على فهم أي الفئات يخدمها
المركز وكيفية تشغيل الخدمة وأي المجاالت تحتاج إلى تحسين .ويتولى فريق إعادة التأهيل البدني
التابع للجنة الدولية جمع إحصاءات شهرية ،ويستخدم البرنامج اإلحصائي المعروف باسم نظام إدارة
المرضى .و ُتستخدم الصفحة األولى لجمع بيانات ديموغرافية وتوجد صفحة واحدة مخصصة للعالج
الطبيعي .و ُتجمع في هذه المرحلة بيانات عن عدد المستفيدين من الخدمة الحاضرين في قسم العالج
الطبيعي وعدد الجلسات المقدمة يوميًا /شهريًا /سنويًا .وهي ُتم ّكن أيضًا من تجميع صورة عامة عن
أداء المستفيد من الخدمة .وبجانب عدد من المؤشرات العامة ،من الصعب للغاية توحيد جمع البيانات
لجميع األمراض أو اإلعاقات.
تشجع اللجنة الدولية:
•التخطيط الدقيق لألماكن المحددة لتل ّقي العالج اإلكلينيكي.
•التصميم المرتبط بأنشطة إعادة التأهيل وظروفه.
•تقييم تدفق المستفيدين من الخدمة.
•إعداد التقارير كنشاط أساسي.
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4 .قسم العالج الطبيعي في مستشفى
قبل اختيار التصميم المثالي للقسم ،من الضروري تحديد نوع خدمات العالج الطبيعي الذي يرغب
المستشفى في تقديمه الذي يعتمد بطبيعة الحال على الوضع والجهات الفاعلة األخرى في مجال
الرعاية الصحية واألولويات المحددة .وهناك خياران محتمالن:
•المرضى المقيمون بالمستشفى فقط :تتم الرعاية كلها من خالل الممارسة السريرية في العنابر
(تظهر غالبًا في حاالت الطوارئ) و /أو في وحدة العناية المركزة.
•المرضى غير المقيمين بالمستشفى :خدمات عالج طبيعي مكثفة ألشخاص من خارج المستشفى.
يعتبر الخيار األول (المرضى المقيمون بالمستشفى فقط) غير مكتمل ألنه يحول دون متابعة العالج
الطبيعي للمرضى الذين يخرجون من المستشفى .وعلى الجانب اآلخر ،فإن تشييد قسم عالج
طبيعي واسع النطاق للمرضى غير المقيمين بالمستشفى ال يُخطط إال في حاالت نادرة في مشاريع
المستشفيات التابعة للجنة الدولية .ومع ذلك ،يمكن التعامل مع قسم العالج الطبيعي للمرضى غير
المقيمين بالمستشفى على أن له مهام مماثلة لقسم العالج الطبيعي بمركز إعادة التأهيل البدني .ومن
ثم تنطبق جميع المراجع والمبادئ التوجيهية الواردة في الفصل «ب .»3تتضمن األقسام التالية
ً
«متوسطا» بين الخيارين ،المرضى غير المقيمين بالمستشفى والرعاية الفورية ،بوصفه
فقط خيارً ا
الخيار األكثر تكرارً ا في المستشفيات التابعة للجنة الدولية.
ويجب النظر بعناية إلى تحديد مكان قسم العالج الطبيعي (غرف التمرين والجبس) في المستشفى.
ُوصى بأن تكون على مقربة من العنابر .وهذا المستوى من
ولتحقيق كفاءة الحركة والخدمات ،ي َ
التخطيط غير متاح دائمًا في ظروف مستشفى الطوارئ .وليس من الضروري إنشاء صالة ألعاب
رياضية ضخمة لعالج المرضى المحتجزين بالمستشفى؛ ألن أغلبهم سيخرج منها في أقرب وقت
ممكن .ولكن يمكن دراسة هذا المشروع إذا كان من الممكن ضمان االستخدام الصحيح .ولمّا كانت
المستشفيات كبيرة عادة وتقدم عد ًدا من الخدمات المختلفة ،فليس من الممكن عمومًا إنشاء مناطق
عامة في قسم العالج الطبيعي؛ ويمكن استخدام األماكن التي يوفرها المستشفى .ولالطالع على
معلومات إضافية حول الهياكل األساسية الالزمة إلدارة خدمة العالج الطبيعي بالمستشفى ،يرجى
الرجوع إلى قاعدة بيانات برامج المستشفيات التابعة للجنة الدولية.

1.4

أماكن تلقي الخدمات اإلكلينيكية والعالجية

الغرف الرئيسية هي:
•غرفة التمرينات.
•غرفة الجبس.
•مقصورة العالج الفردي.
•ساحة التدريب المتقدم أو ساحة التدريب على الحركة (التدريب على المشي والكراسي المتحركة).
تشكل مقصورة العالج الفردي عادة جزءًا من غرفة تمرينات العالج الطبيعي .ويستخدم فريق العالج
الطبيعي كذلك ساحة التدريب الخارجي لمساعدة المرضى على تعلم استخدام األجهزة المساعدة على
المشي أو الكراسي المتحركة وإعدادهم للخروج.

ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺟﺑﺱ

ﻏﺭﻓﺔ ﺗﻣﺭﻳﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ

ﻣﻘﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ

الشكل  :8أماكن تقديم الخدمات العالجية في المستشفى

ﺳﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ
ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ
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2 .4

مواصفات قسم العالج الطبيعي

يحتاج أفراد الطاقم إلى مكان يستكملون فيه المهام اإلدارية مثل كتابة التقارير ،إال أن هذا ليس
بالضرورة أكثر من مجرد مكتب .وينبغي أن تتكون منطقة التخزين الخاصة بالعالج الطبيعي من
مخزن يومي للعالج الطبيعي يسهل فيه الوصول إلى الكراسي المتحركة المستخدمة في تقويم العظام
واألجهزة المساعدة على المشي وأطر الشد (( )Traction frameبما في ذلك األحمال والمواد
ذات الصلة) التي تستخدم يوميًا.
يعرض الجدول  5ثالثة خيارات للخدمة في المستشفيات .األرقام المقدمة تقريبية وتساعد على تقدير
المساحة اإلجمالية لقسم العالج الطبيعي في كل خيار.
المساحة الالزمة ألنشطة العالج الطبيعي
لخدمة المرضى المقيمين بالمستشفى (50
سريرا)
ً

م

2

المرضى المقيمون
بالمستشفى فقط

المرضى المقيمون
بالمستشفى والرعاية
المتوسطة

المرضى المقيمون
والمرضى غير المقيمين
بالمستشفى

أماكن تلقي الخدمات اإلكلينيكية والعالجية
غرفة التمرين

60

غرفة الجبس

15

مقصورة العالج الفردي

(*)8

√

ساحة تدريب العوائق (اختيارية)

80

√

√

√

180م*2

√

√
12 × 2م
√

2

المنطقة اإلدارية
المكتب واستكمال ملفات المرضى

(*)4

10م

2

√

√

أماكن التخزين
مخزن العالج الطبيعي اليومي

إجمالي المساحة الالزمة

12

√

37م

√
2

167 / 87م

√
2

231م

2

* تشمل غرفة التمرينات (60م)2
الجدول  :5حساب مساحة قسم العالج الطبيعي بالمستشفى

غرفة التمرين (تشمل مقصورة العالج الفردي)
على الرغم من أن خدمات العالج الطبيعي في المستشفيات تركز على عالج المرضى المقيمين
بالمستشفى ،قد يحتاج األمر إلى توفير خدمات شاملة في مجال إعادة التأهيل للمرضى المقيمين
بالمستشفى ومرضى الرعاية الفورية والمرضى غير المقيمين بالمستشفى.
والمساحة المقترحة كافية لعالج المرضى المقيمين بالمستشفى عقب الخضوع للعمليات الجراحية
وبعدد يصل إلى ستة من المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية فورية /المرضى غير المقيمين
بالمستشفى يوميًا .وهي تتيح أيضًا ألفراد طاقم العالج الطبيعي العمل في مواقع مختلفة في الوقت
نفسه ،ومن ثم توفير خدمة إعادة تأهيل شاملة .وال تقدم الوحدة (أو تح ُّل محلّ) خدمات مركز إعادة
التأهيل البدني.
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F1

F2

F2

F7

F11

F3

F2

E2

E3

ﻣﺩﺧﻝ
ﻣﺣﺗﻣﻝ
F2
E6

E5

E1

F11
E1

F10
F9

ﻣﺭﺑﻊ ﻭﺍﺣﺩ=  30ﺳﻡ

المساحة اإلرشادية لهذا النشاط

 60م

أفراد طاقم
العالج الطبيعي

2

2

أفراد طاقم
األجهزة
المساعدة
واألطراف
االصطناعية
غير منطبق

الكادر الطبي

غير منطبق

المريض
(المرضى)

القريب
(األقارب)

حد أقصى خمسة

غير منطبق

قائمة مراجعة المعدات واألثاث
الرمز

العدد

الوصف

الرمز

العدد

الوصف

E1

2x

طاولة عالج ( )treatment table

F2

4x

كرسي

E2

1x

قضبان متوازية (4م) ()Parallel Bar

F3

1x

كرسي مكتب

E3

1x

مرآة متحركة ()Mobile mirror

F7

1x

دوالب

E5

1x

المِنطة ()trampoline

F9

1x

مغسلة سيراميك

E6

1x

دراجة ()bicycle

F10

1x

سلة مهمالت

F1

1x

مكتب ()desk

F11

10x

شماعة لتعليق المعاطف

غرفة الجبس أو التجبير
في أغلب برامج المستشفيات التابعة للجنة الدوليةُ ،تسند إلى قسم العالج الطبيعي مسؤولية تركيب
الجبائر الجبسية وتفقد جميع مرضى الكسور ،بمساعدة من الجراحين وطاقم التمريض .وينبغي
أن تكون غرفة الجبس منطقة بسيطة تزود المرضى بخصوصية آمنة ،أي مساحة تم ّكن موظفي
المستشفى من العمل بأريحية وتتضمن جميع المعدات الالزمة إلتمام تركيب (وإزالة) الجبائر
الجبسية والتجبير .وقد اكتسبت اللجنة الدولية خبرة كبيرة في هذا المجال ولديها دليل مرجعي موحّ د
59
في هذا الصدد.

 59اللجنة الدولية للصليب األحمر ،Plaster of Paris and other fracture immobilizations ،اللجنة الدولية ،جنيف،
.2016 .2016
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ﻣﺩﺧﻝ ﻣﺣﺗﻣﻝ

ﻣﺭﺑﻊ ﻭﺍﺣﺩ=  30ﺳﻡ

المساحة اإلرشادية لهذا النشاط

16م

2

أفراد طاقم العالج
الطبيعي

أفراد طاقم
األجهزة المساعدة
واألطراف
االصطناعية

غير منطبق

1

الكادر الطبي

غير منطبق

المريض
(المرضى)

القريب (األقارب)

1

1

قائمة مراجعة المعدات واألثاث
الرمز

العدد

الوصف

الرمز

العدد

الوصف

E1

1x

طاولة عالج

F12

1x

ترولّي

E24

1x

كرسي تجبير

F13

1x

كرسي بعجالت

F2

1x

كرسي

F14

1x

F7

1x

دوالب

F18

1x

F11

5x

شماعة لتعليق المعاطف

مغسلة بها خزان لفصل الجبس
سلة مهمالت 120 ،لترً ا
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المواد والمعدات الالزمة لغرفة الجبس المذكورة في الجدول  6هي الحد األدنى الالزم لتركيب وإزالة
الجبائر الجبسية .وينبغي أن تكون ذات نوعية جيدة ومتينة وآمنة في االستخدام .وينبغي أن يكون
الموظفون على دراية باستعمالها وتعليمات استخدامها اآلمن.
أدوات التقييم

تصنيع الجبائر
الجبسية

مقياس الزوايا ()Goniometer
شريط قياس ()Measuring Tape
مسبار()Plumb line
قلم لتسجيل البيانات
ضمادات الجبائر الجبسية ،لفة  20سم ()POP bandage
ضمادات الجبائر الجبسية ،لفة  15سم ()POP bandage
ضمادات الجبائر الجبسية ،لفة  10سم ()POP bandage
شريط تجبير ()Cast tape
صوف قطني ()cotton wool
ضمادة حشو ،لفة  15سم ()bandage padding
ضمادة حشو ،لفة  10سم ()bandage padding
ضمادات أنبوبية الشكل /قماش قطني ،لفة  15سم
()Tubular bandages/stockinet
ضمادات أنبوبية الشكل /قماش قطني ،لفة  10سم
()Tubular bandages/stockinet
ضمادات أنبوبية الشكل /قماش قطني ،لفة  8سم
()Tubular bandages/stockinet
مغسلة ماء
ورقة من البالستيك
شريط الصق 2.5 ،سم
قفازات

مناشف
مطهر بيتادين ()Betadine
دعامات للجبائر الجبسية ()bridges for POP
مفاصل متعددة المراكز ()Polycentric Joints
وسائد لرفع /دعم األطراف
()pillows for elevation and/or support of limb
كعب /قدم طبي للجبائر الجبسية
()walking heel/ rocker for POP
دعامة لتصنيع جبائر خلع الورك ،إن كانت متاحة
()support to make hip spicas, if available
ضمادة ثالثية
إزالة الجبيرة الجبسية مقصات الجبس ()plaster shears
أداة توزيع الجبس ()cast spreader
أداة كسر الجبس
سكين بالستيكي
مقص بالستيكي

عالج الحروق

طاولة العالج
مساعدة الحركة

مقص
منشار
بالستيك مائي للجبائر
ضمادات دعم أنبوبية الشكل
شمع ضغط ()compress paraffin
ضمادات التفاف بمستويات ضغط مختلفة
طاوالت عالج
عكازات
سنادات مشي ()Walking frame
أجهزة مصنعة مسب ًقا (أجهزة مساعدة على سبيل المثال)

الجدول  :5المواد والمعدات  -الحد األدنى من مستلزمات غرفة الجبس
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ساحة التدريب الخارجي المتقدم أو ساحة التدريب على التنقل
من المفيد أن تكون هناك ساحة للتدريب الخارجي المتقدم كلما أمكن .وعندما تسمح الظروف الجوية،
تكون الساحة عبارة عن منطقة خارجية للتدريب على األداء الوظيفي تقع بالقرب من مبنى العالج
الطبيعي ويمكن الوصول إليها من غرفة التمرين .وتصمم المنطقة المخصصة للتدريب على األداء
الوظيفي البسيط لمساعدة المرضى على بدء المشي في الخارج وتعلم كيفية التعامل مع الكرسي
المتحرك.

ﻣﺩﺧﻝ ﻣﺣﺗﻣﻝ

ﻣﺭﺑﻊ ﻭﺍﺣﺩ=  30ﺳﻡ

المساحة اإلرشادية لهذا النشاط

85م

2

أفراد طاقم العالج
الطبيعي

أفراد طاقم
األجهزة المساعدة
واألطراف
االصطناعية

1

غير منطبق

الكادر الطبي

غير منطبق

المريض
(المرضى)

القريب (األقارب)

 10الحد األقصى

غير منطبق

قائمة مراجعة المعدات واألثاث
الرمز

العدد

الوصف

الرمز

العدد

الوصف

E2

1x

قضبان متوازية (4م) ()Parallel bars

F2

5x

E18

1x

منحدر للتدريب على استخدام الكراسي المتحركة
()Wheelchair training slope

F12

2x

كرسي
ترولّي

 3 .4إدارة قسم العالج الطبيعي

من أجل توفير خدمات جيدة في مجال العالج الطبيعي تتسم بالفعالية وتقدم في التوقيت المناسب،
يحتاج قسم العالج الطبيعي إلى قيادة جيدة وتخطيط وتنسيق وإلى االستخدام المتكامل لإلجراءات
والسياسات وممارسات اإلدارة .وتكفل اإلدارة اإلكلينيكية سالمة المرضى وتوفير رعاية جيدة
للمرضى وتستلزم اإلشراف على االستخدام الصحيح للمستلزمات الطبية وأساليب ومعدات العالج
الطبيعي .ويجب االمتثال للمبادئ التوجيهية والبروتوكوالت اإلكلينيكية على نحو دقيق ويجب إدماج
اإلشراف والتدريب في المجال اإلكلينيكي في إطار إجراءات العمل .ويستلزم توفير رعاية جيدة
للمرضى تو ُّفر خدمات العالج الطبيعي في التوقيت المناسب وتأكيد العالقات مع األطراف الخارجية.
والعالج الطبيعي ليس سوى جانب واحد من الخدمات التي يقدمها فريق متعدد التخصصات يضم
كوادر طبية وكوادر دعم غير طبية ،يعملون جميعًا لصالح المريض .وفريق العالج الطبيعي مسؤول
عن القسم وخدمات العالج الطبيعي المقدمة ،إال أن رئيس طاقم التمريض يتولى اإلشراف على
األنشطة اليومية ويتولى كبير األطباء أو كبير الجراحين اإلشراف على مسائل اإلدارة اإلكلينيكية في
قسم العالج الطبيعي .والمستشفيات التي تدعمها اللجنة الدولية هي في أغلب الحاالت منشآت تابعة
لوزارة الصحة؛ ومن ثم يستخدم الجدول التنظيمي للمستشفى المدعوم ويتصل اختصاصيو العالج
الطبيعي التابعون للجنة الدولية بزمالئهم من النظراء الوطنيين.
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الجدول التنظيمي للمستشفى
فريق اإلدارة

مدير مشروع المستشفى
كبير األطباء /كبير
الجراحين

المسؤول اإلداري
بالمستشفى

رئيس طاقم التمريض

أمن المستشفى
والمالية بالمستشفى

الشؤون اإلدارية
والمالية بالمستشفى

غرفة العمليات
والتعقيم

التمريض
والقبالة

الموظفون
الوطنيون

المغسلة
والحياكة

العالج
الطبيعي

قسم المرضى غير
المقيمين بالمستشفى/
اإلدارة والتصنيف

طب األطفال /طب
النساء والتوليد

السجالت
الطبية

خدمات
التنظيف

المختبر

أشعة إكس

الطاقم الطبي

قسم االتصاالت
بالمستشفى

المطبخ

ممرض
التدريس

طاقم التمريض

ثالجة الموتى

المخازن
والصيدلية

اختصاصي
التغذية

إدارة
المخلفات

قسم النقل
بالمستشفى

السجل الطبي

المرافق
والصيانة

المعدات
والمستلزمات

الجراحة
التخدير

المبادئ التوجيهية
والسياسات اإلدارية الصادرة
عن اللجنة الدولية

تكنولوجيا
المعلومات
المياه والسكن

OP_ ASSIST_SANTE/GVA PAG 0206/

الهندسة الطبية
الحيوية

الشكل  :9الجدول التنظيمي للمستشفى (من المقرر تنقيح استراتيجية إدارة المستشفيات الصادرة عن اللجنة
الدولية في عام )2017

يُشجع نهج الفريق متعدد التخصصات في محيط المستشفى ،كما أن االتصال الفعال ضروري في
تخطيط رعاية المرضى وعالجهم .واآللية األساسية في هذا الصدد تشمل الجوالت اليومية في
العنابر ،التي تتم عادة في الصباح وتشمل المرضى في وحدة العناية المركزة .وينبغي أن يكون
ً
وجاهزا ألن يتبادل مع الفريق المعلومات المهمة وذات الصلة
اختصاصي العالج الطبيعي حاضرً ا
عن القدرات البدنية والوظيفية للمرضى .وتوفر الجوالت في العنابر فرصة لطرح األسئلة أو مناقشة
أي مشكالت تتعلق بوضع المريض مع الفريق كله.
ويتواصل فريق العالج الطبيعي باستمرار مع باقي الموظفين أثناء األنشطة اليومية .وقد ُتطلب منه
المشاركة في تدريب باقي أفراد الفريق متعدد التخصصات فيما يتعلق بما يلي:
•دور اختصاصيي العالج الطبيعي في المستشفى.
•الوضعيات والتدريبات األساسية للمرضى والتعامل مع المرضى.
وقد أُعدت مواد تدريبية متنوعة ،مثل مجموعة من بطاقات التدريب بعنوان «التدخالت األساسية بعد
الجراحة للوقاية من اإلعاقة» ،لتدريس المهارات العملية األساسية للموظفين غير المتخصصين من
أجل الوقاية من المضاعفات واإلعاقات الثانوية .وقد صُممت محاضرة موحدة مدتها ساعة لشرح
دور اختصاصي العالج الطبيعي لطاقم التمريض وتحديد السبل التي يمكن الختصاصيي العالج
الطبيعي والممرضين التعاون من خاللها.
ينبغي لجميع أفراد طاقم العالج الطبيعي في مركز إعادة التأهيل البدني أن يعرفوا كيفية إتمام كل
جانب من جوانب عملية العالج الطبيعي وإدارتها حسب التوصيف والتصنيف الوظيفي لهم ،على
الرغم من أن بعض المهام المحددة س ُتسند إلى أعضاء مختلفين بالفريق .ويمكن تنظيم التناوب بين
أفراد الطاقم بما يحافظ على خبرة جميع العاملين من أجل مواجهة الزيادة السريعة المحتملة في تدفق
المرضى بسبب الكوارث والحروب.
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يبين الشكل  10جدوالً تنظيميًا موح ًدا لقسم العالج الطبيعي في مستشفى تدعمه اللجنة الدولية .ولم
يُدرج فيه منصب اختصاصي العالج الطبيعي المتنقل ولكن يمكن وضعه في مكان متوسط بين رئيس
طاقم التمريض في اللجنة الدولية وكبير األطباء /كبير الجراحين.

كبير األطباء /كبير الجراحين

رئيس طاقم التمريض

اإلدارة اإلكلينيكية

اإلدارة اليومية

قسم العالج الطبيعي
اختصاصي عالج طبيعي – رئيس القسم
اختصاصيو العالج الطبيعي /مساعدو
اختصاصيي العالج الطبيعي

غرفة التمرين

العنابر

اختصاصيو العالج الطبيعي /مساعدو
اختصاصيي العالج الطبيعي

قسم عالج المرضى
غير المقيمين
بالمستشفى

غرفة الجبس

وحدة العناية
المركزة

الشكل  :10الجدول التنظيمي لقسم العالج الطبيعي

ينبغي إيالء عناية كافية بإدارة العالج الطبيعي في وحدة العناية المركزة وغرفة العمليات وتشغيل
غرفة الجبس نظرً ا لالحتياج إلى كفاءات محددة .وينبغي أن يحصل أفراد الطاقم على تدريب جيد
ً
بسيطا.
قبل العمل بمفردهم في هذه األقسام .وينبغي أن يظل تنظيم المسؤوليات وتسلسل القيادة
واختصاصي العالج الطبيعي الذي يشغل منصب رئيس قسم مسؤول عن عمل الفريق والنتائج
التي يحققها ،ويخضع جميع أفراد الطاقم لقيادته .وتتحدد المستويات اإلدارية األدنى على أساس
المهارات والكفاءات الفردية .وبالتالي ،فإن اختصاصي العالج الطبيعي مسؤول عن اإلشراف على
مساعد اختصاصي العالج الطبيعي ومعاون العالج الطبيعي في عملهما اليومي .ويمكن توزيع
المسؤوليات على الطاقم التقني بالمستشفى بطريقة تختلف في كل بلد عن اآلخر .ويُصمم
التوصيف الوظيفي وف ًقا لذلك.
ً
عمومية ،تحتفظ اللجنة الدولية بقوائم مختلفة
وألغراض االستجابة الطارئة ،وكذلك األغراض األكثر
من مواد ومعدات العالج الطبيعي المدرجة أيضًا في حقيبة العالج الجراحي لإلصابات.
ويجب توجيه االهتمام إلى أن توزيع الكراسي المتحركة يستلزم تنفيذ إجراء واسع النطاق يشمل التقييم
والوصفات الطبية والتركيب والتدريب وإتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة (كراسي
متحركة بثالث عجالت أو كراسي متحركة بأربع عجالت أو دراجة ثالثية أو غيرها) .وقد يكون
تأجير الكراسي المتحركة من الحلول المناسبة لالستخدام المؤقت لمنتجات غير معدّلة ،على أن يكون
متاحً ا فقط لألشخاص ذوي اإلعاقات الدائمة الذين ُتطلب منهم العودة إلجراء التقييم .ويحتاج هؤالء
األشخاص إلى كرسي متحرك معدّل بما يناسب احتياجاتهم وشكل أجسامهم؛ ويُع ُّد الكرسي المتحرك
جزءًا من أجسامهم .وفي األماكن التي يستحيل فيها إحالة المرضى إلى أماكن مناسبة (مثل مراكز
إعادة التأهيل البدني) ،قد يكون توزيع الكراسي المتحركة العادية في المستشفى مفي ًدا وضروريًا.
وفي تلك الحالة ،من المستحسن تحديد مساحة كافية (لألغراض التقنية واإلكلينيكية) لتصنيف وتجميع
وتعديل وتركيب الكراسي المتحركة وتدريب المستفيدين .ويجب أن يحصل أفراد الطاقم على تدريب
مناسب على هذا النشاط لضمان تقديم خدمات على مستوى احترافي.
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4.4

إعداد تقارير العالج الطبيعي

ُتع ُّد اإلحالة الصحيحة والفورية إلى خدمات العالج الطبيعي بالمستشفيات من الواجبات األساسية
لفرق المستشفيات ،حيث يخرج المرضى سريعًا ويمكن أن تكون اإلقامة بالمستشفى قصيرة .ويتلقى
فريق العالج الطبيعي إحاالت من خالل:
•إتمام نموذج طلب العالج الطبيعي (في صورة إحالة من كبير األطباء أو كبير الجراحين).
•اإلحالة الرسمية أثناء جوالت العنابر.
•الطلبات الشفهية من كبير األطباء أو كبير الجراحين.
وقد يلزم تقديم نماذج طلب العالج الطبيعي لجميع خدمات العالج الطبيعي .وقد يتولى استيفاءها
فريق العالج الطبيعي أو طاقم التمريض أو الطاقم الجراحي ،على أن يو ّقعها كبير األطباء أو كبير
الجراحين قبل تقديم العالج .و ُتحفظ جميع نماذج الطلب في ملف المريض .وبمجرد دخول المستشفى،
يحصل كل مريض على رقم يستخدم في جميع اإلجراءات والعالجات ،بما في ذلك العالج الطبيعي.
و ُتسجل جميع التفاصيل الخاصة بالمريض تحت هذا الرقم ،بما في ذلك العالجات والخدمات الالحقة
التي يحصل عليها في أقسام عالج المرضى غير المقيمين بالمستشفى.
وينبغي في جميع األحوال االحتفاظ بمالحظات عن التقدم الذي تحقق في العالج الطبيعي في ملف
المريض الكامل بالمستشفى .وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى عالج طبيعي على مدى أطول
أو عندما تطلب ذلك إدارة المستشفى ،ينبغي إعداد ملف عالج طبيعي منفصل وف ًقا لمعايير اللجنة
الدولية والمعايير المحلية إلتاحة الفرصة إلجراء متابعة سليمة لعملية إعادة التأهيل .وينبغي أن
تتضمن المالحظات الخاصة بالتقدم أو الملفات أيضًا حالة المريض عند خروجه من المستشفى
وأي خطة متابعة وأي إحاالت خارجية تتم للمريض .وينبغي توثيق التعليمات واإلرشادات التي
يقدمها الجراحون أثناء الجوالت بالعنابر بوضوح في ملف المريض .ومن الضروري توخي الدقة
في استكمال ملفات المرضى .وتعد مذكرة ( SOAPالجوانب الذاتية  Subjectiveوالجوانب
الموضوعية  Objectiveوالتقييم  Assessmentوالخطة  )Planأو األساليب المماثلة ،من
الوسائل الجيدة لتسجيل المعلومات.
وتمثل بطاقة التخطيط المصممة على شكل حرف « ،»Tأو اللوحة البيضاء ،أداة مفيدة إلدارة
المرضى في قسم العالج الطبيعي ويمكن استخدامها لمتابعة تقدم المرضى وتوزيع أعباء العمل
بالتساوي بين أفراد طاقم العالج الطبيعي .وتشمل األعمدة الثابتة ما يلي:
•رقم المريض.
•اسم المريض.
•المكان (العنبر ،أو وحدة العناية المركزة أو الرعاية الفورية).
•التشخيص.
•خطة العالج الحالية.
•تاريخ الخروج المتوقع.
•اختصاصي العالج الطبيعي /مساعد اختصاصي العالج الطبيعي المسؤول.
وقد يستغرق التقييم والعالج الطبيعي المبدئي وق ًتا أطول من العالجات الالحقة التي تستغرق عادة
من  15إلى  30دقيقة .وينبغي ترتيب أولويات المرضى حسب حالتهم المرضية ووضعهم من حيث
الخروج من المستشفى .ويشمل ترتيب األولويات المعتاد المرضى الذين يحتاجون إلى عالج طبيعي
تنفسي والحاالت المقرر خروجها والمرضى الجدد .وقبل الخروج ،ينبغي أن يحصل المريض (وإن
أمكن فرد األسرة) على مشورة بشأن كيفية إدارة حالته ،بما في ذلك تعليمات خاصة بشأن ما يمكنه
وما ال يمكنه القيام به .ويجب أن يحصل على هذه النصائح في صيغة مكتوبة على أن ُت َ
عطى صورة
إلى المريض باإلضافة إلى تعليمات بشأن العودة إلى المستشفى أو أية إحاالت إلى مؤسسات خارجية.
و ُتقدم برامج التمرينات المنزلية أيضًا في صيغة مكتوبة ،على أن ُت َ
عطى نسخة إلى المريض ويُحت َفظ
بنسخة أخرى في ملف المريض للعودة إليها في المستقبل.
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وتمثل أنشطة قسم العالج الطبيعي جزءًا من برنامج المستشفيات التابعة للجنة الدولية ،وجميع
اإلحصاءات والتقارير خاصة به .وبالنسبة لبرامج المستشفيات المدعومة ،قد يحتاج المستشفى
والوزارات الحكومية المسؤولة إلى إحصاءات محددة .ويجري حاليًا إدماج أنشطة العالج الطبيعي
في التقرير اإلحصائي الشهري الصادر عن برنامج المستشفيات وقاعدة بيانات النشاط الطبي للجنة
الدولية .ويجوز لمدير المشروع بالمستشفى أن يطلب تقارير شفهية ومكتوبة على أساس مخصص،
ويُلزم برنامج المستشفيات التابعة للجنة الدولية قسم العالج الطبيعي باإلسهام في ثالثة تقارير س ُتصاغ
صياغة محددة في المستقبل القريب:
•التقرير الشهري للمستشفى.
•التقرير الربع سنوي للمستشفى.
•تقرير نهاية المهمة (أو تقرير التسليم).
تشجع اللجنة الدولية:
•المشاركة الكاملة الختصاصيي العالج الطبيعي في الجوالت بالعنابر.
•االعتراف بخبرة الختصاصيي العالج الطبيعي في إدارة الجبائر الجبسية والشد
الهيكلي .noitcart lateleks
•إدارة عبء العمل حسب األولويات.
•التنظيم السليم لقسم العالج الطبيعي (حفظ الملفات والمواد).
•تسجيل األنشطة في الملفات الطبية وغيرها.
•اإلحالة للحصول على المزيد من إعادة التأهيل عند الضرورة.
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المهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة،
تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل في حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات
المسلحة وغيرها من حاالت العنف وتقديم المساعدة لهم .وتبذل أيضًا اللجنة
الدولية كل الجهود الممكنة لتفادي المعاناة بنشر أحكام القانون اإلنساني
والمبادئ اإلنسانية العالمية وتعزيزها .أنشئت اللجنة الدولية للصليب
األحمر عام  1863وقد تمخضّت عنها اتفاقيات جنيف والحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر .وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية التي
تنفذها الحركة في حاالت النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف.
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