
 العالج الطبيعي
 

ً .   تطوير حرآة الجسم وقدرته الوظيفية والحفاظ عليهما واسترجاعهما:الهدف ّبع المعالجون الطبيعيون منهجا ويتـ
فحسب، بل  يفحصون الحالة الراهنة ويشـّخصونها ويعالجونها  الفهم.  شامًال عند تقييم حاالت المرضى وعالجهم
داء التمرينات الرياضية وطريقة استعمال أعضاء جسمك بصورة  أ لك آيفيةيعلمونك طريقة العناية بنفسك ويوضحون

  .  سليمة الستعادة قوتك وقدرتك على الحرآة لكي تتجنب تكرار اإلصابة
  

   :التعليم
ل المعالجون الطبيعيون في أستراليا درجة جامعية مدتها أربع سنوات وهم مـُطالبون بتسجيل أنفسهم سنويًا لدى ـِكمـيـُ

  .   تخصصيةهيئة
  

  أین یعملون؟
يعمل المعالجون الطبيعيون في العديد من األماآن التي تشمل المستشفيات والعيادات الخاصة ومراآز إعادة التأهيل 

ولكي تتمكن من تلقي العالج على يدي أحد المعالجين الطبيعيين .  وبيوت التمريض والمدارس والنوادي الرياضية
طبيب، إال أن هذه اإلحالة ال تلزم إذا أردت استشارة أحد المعالجين الطبيعيين في إحدى يلزمك الحصول على إحالة من 

  .  العيادات الخاصة
 

 مناهج العالج
 :وهذه تشمل.  بع المعالجون الطبيعيون عددًا من الطرق المختلفة للعالجـّيت
وية العضالت، تدريبات اللياقة،  ، تق والوقوفإعادة التدريب على أوضاع الجلوس –برامج التمرینات الریاضية  •

 العالج المائي، شد العضالت
 ، العالج بالليزر، العالج بالكهرباء لتقليل األلم، العالج )ultrasound ( موجات فوق صوتية –العالج الكهربائي  •

 بالحرارة والثلج
  التدليك وتداولها، شد العضالت، تحريك المفاصل–العالج اليدوي  •
 قياس التنفسالتنفس،  فية اإلفرازات، تمرينات طرق تص–عالج الصدر  •
، ي وإطارات المشيعِصتقييم الحاالت التي تستدعي استعمال  –وصف األدوات المساعدة على الحرآة  •

 ، والكراسي المتحرآةوالعكازات
 آيب المـُقّومة التراوالتجبيس، والتجبير، والربط،  •
  

 الحاالت الشائعة
  : يقدم المعالجون الطبيعيون العالج للعديد من الحاالت المختلفة التي تشمل

شمل ألم الظهر واإلصابات ت هوهذ.    عالج العضالت، والعظام والمفاصل– ةعظميهيكل  الةالعضليالحاالت  •
 . وقلة الحرآةواإلجهاد ، والتواء المفاصلالمتعلقة بالرياضة والعمل، والروماتيزم، 

 وهذه تشمل حاالت الربو، القلبي الرئويجهاز العالج حاالت االضطرابات التي تصيب  – لبية الرئویةالقالحاالت  •
 .إعادة التأهيل بعد إجراء عمليات القلب والرئة باإلضافة إلى والتهاب الشعب الهوائية،، emphysemaوالنفاخ 

إصابة الحبل و السكتة الدماغية،مل  وهذه تش–عالج الحاالت التي تصيب الجهاز العصبي  –الحاالت العصبية  •
 multipleوالتصلب المتعدد  ، Parkinson’s disease ، ومرض بارآينسون  الرضحيةالشوآي، وإصابات المخ

sclerosis ،  التأهيل بعد جراحة المخباإلضافة إلى إعادة. 
، وسلس البول وما بعدها، وهذه تشمل حاالت ما قبل الوالدة.   عالج الحاالت التي تصيب النساء–صحة المرأة  •

 .والتعليمباإلضافة إلى 
العضلية وهذه تشمل إضطرابات في النمو وفي األجهزة .  عالج الحاالت التي تصاحب نمو األطفال – األطفال •

 . غير العاديةالِخلقيةالحاالت باإلضافة إلى التنفسية، والعصبية، األجهزة  والهيكل عظمية،
  

  ب تذآـّرهااالعتبارات الواج
 .العالج الطبيعي أآثر فعالية في حالة اإلصابات الحادة.  المبكرة خير من اإلحالة المتأخرةاإلحالة  •
 .مسـجـّلونوالمعالجون الطبيعيون مدربون تدريبًا جامعيًا، وهم متخصصون  •
 . أحد المعالجين الطبيعيين في مستشفىلمراجعةيلزمك الحصول على إحالة من الطبيب  •
 .فترة معينةلد تتطلب حالتك االنتظار ق •
 .تتوافر خدمات ترجمة الرعاية الصحية عند الطلب •
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