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ھو العالج الذي یستعمل المصادر الطبیعیة الفیزیائیة من حرارة و برودة و أشعة تحت الحمراء و 
بركانیة و تیارات كھربائیة و موجات قصیرة و فوق الصوتیة باألضافة الى التدلیك وحول  و الیزر

الطبي للجلد و العضالت و التحریك المنھجي للمفاصل و التمارین الطبیة سواء تلك التي تجرى بالید 
أو تستعمل الوسائل المیكانیكیة البسیطة أو األجھزة المبرمجة الكترونیا أو التي تستعمل تقنیات 

مع العالج الكیمیائي الذي  كومبیوتر و قد سمي كذلك بالمقابلمیكانیكیة مبرمجة بواسطة ال - كھربائیة 
  یستعمل الدواء و ھو مؤلف في أغلبھ من المواد الكیمیائیة.

  .العالج الفیزیائي من ھدفال

لم فیھا قابال یھدف العالج الفیزیائي في أألساس الى الشفاء من اآلالم في الحاالت التي یكون سبب األ
للشفاء مثل تشنج العضالت و آالم أوتار العضالت و أربطة المفاصل و األرھاق العضلي و األجھاد 

  المفصلي.

أما الھدف الثاني فھو الوقایة من عودة اآلالم بعد عالج المسببات و ھذا ما یسمح بالتوفیر الجسدي 
  یاة.بحیث یبقى الجسد و لمدة أطول قادرا على تحمل أعباء الح

و الھدف الثالث ھو تحقیق األستقاللیة بالنسبة لألمراض الغیر قابلة للشفاء أو الناتجة عن أصابات في 
الحوادث (شلل) أو عند الوالدة أو لدى كبار السن. صحیح أن النتیجة لیست شفاء و لكنھا تسمح 

لترك عملھ من  للمریض باألعتماد على قدراتھ الذاتیة و توفیر جھد شخص آخر سوف یكون مضطرا



 

 

  أجل األھتمام بالمعاق أو كبیر السن.

و ھناك ھدف رابع و ھام جدا، أال وھو التدخل قبل حصول الخلل و ذلك عن طریق التوعیة الصحیة 
سواء في المدارس أو المصانع أو األدارات (مصارف و غیرھا) و كذلك في جمیع المھن من أجل 

ولد أنھاكا معینا للجسم بأكملھ أو لجزء معین منھ و بالتالي أكتشاف مبكر لألعمال التي یمكن لھا أن ت
توجیھ العاملین الى تفادي األوضاع المضرة و أقتراح أوضاع جدیدة في العمل تؤدي األنتاج 
المطلوب بدون األذى الذي یمكن أن ینجم عنھ. أن ھذا الھدف یحقق أنتاجیة أعلى للعاملین و توفیرا 

ل تفادي حصول أمراض أو حوادث ناتجة فقط عن عدم توافق شروط في الفاتورة الصحیة من خال
العمل مع القواعد الصحیة و الوقائیة األساسیة و كذلك فأنھ یؤدي الى تخفیض أیام الغیاب للعاملین 

  عن أعمالھم مما یزید في أنتاجیتھم.

  . الحاالت التي تستدعي العالج الفیزیائي

الفیزیائي كثیرة و ھي متعددة األھداف حیث أن لھا أھداف  أن الحاالت التي تستدعي تدخل المعالج
مباشرة تقضي بمحاولة أعادة األمور الى سیرتھا األولى كالقوة و الحركة و أھداف غیر مباشرة من 

معنیة مباشرة بالحالة المرضیة  أجل منع الحالة الطبیة أو عالجھا من التأثیر على أجزاء الجسم الغیر
مثل ضمور العضالت نتیجة عدم األستعمال أو زیادة أفرازات الجھاز التنفسي أو تخثر الدم جراء 

  عدم الحركة. سنعرض لكم فوائد و مھمات العالج الفیزیائي فیما یلي:

   . عالج مشاكل العظام -1

  
 حریك بعد جراحة تقویمیة أو عالجیة في العظم أو المفاصل: یتدخل المعالج الفیزیائي من أجل ت

  المفاصل في أسرع وقت ممكن لكي ال تصاب بالجمود.

  بعد كسر أو خلع أو ألتواء في المفصل ینتج عنھ تمزق في األغشیة مما یستتبع جمودا و آالما و
تحدیدا لألستعمال فیتدخل المعالج الفیزیائي من أجل أعادة الحركة من دون ألم و من أجل أعادة تأھیل 

  قوة، لكي یستعید دوره السابق في الحیاة.المفصل بكاملھ، حركة و 

  
 .بعد األصابات الریاضیّة من تمزق أو التھاب في الوتر أو أعادة تأھیل بعد األصابة  

  
o  المعاقین المصابین ببتر في أطرافھم ھم في أمس الحاجة الى العالج الفیزیائي من أجل تحضیر

تمّلك القدرات التي تسمح لھ بالتحكم بھ و صطناعي و من أجل األطراف المبتورة لتلقي الطرف اال
  كذلك من أجل تعلم تحریكھ و األستفادة منھ.

  . أمراض المفاصل  - 2

  آالم في العمود ألفقري ناتجة عن تشنج في عضالت الظھر أو الرقبة. أن أغلب ھذه اآلالم ناتج
ذراعین أو عن سوء أستعمال الجسم و خاصة عن وضعیة العمل مما یتسبب بضغط على أعصاب ال

الساقین و بالتالي یؤدي الى اآلالم العصبیة أو یتسبب بتعب ھذه العضالت و أرھاقھا فتتجمع 
األحماض في داخلھا و تؤدي الى اآلالم المستمرة في الرأس أو الساقین أو في عضالت الظھر. یقوم 

الدمویة الى طبیعتھا و  المعالج الفیزیائي بتدلیك العضالت المتشنجة و تلیینھا من أجل أعادة ترویتھا
یقوم بالتحریك المنھجي للمفاصل بین الفقرات من أجل تحریر األعصاب من الضغط علیھا و ھذا ما 

  یخفف اآلالم كثیرا.

  التھاب في العصب األنسر أو في أعصاب الذراع و عندھا یتدخل المعالج الفیزیائي بموازاة
قري من أجل تخفیف التشنج في العضالت و تخفیف العالج الطبي و یستعمل تقنیات مغط العمود الف



 

 

الضغط عن األعصاب و توجیھ المریض الى طریقة النوم و الجلوس بحیث یخف الضغط عن 
  األعصاب. كذلك فأننا نستعمل الثلج من أجل تخفیف ھذه األلتھابات و بالتالي تخفیف آالمھا.

  
 لج الفیزیائي من أجل أحتواء نتائجھا و األمراض الروماتیزمیة على أنواعھا تستوجب تدخل المعا

المحافظة على الجھاز الحركي من أعوجاجات المفاصل و ضمور العضالت و قصورھا و أنعدام 
  الحركة. نستعمل لذلك الكثیر من الوسائل المساعدة و التحریك المنھجي و العالج بالثلج.

  .أمراض األطفال و التشوھات الخلقیة في الجھاز الحركي  - 3

 شوھات الخلقیة في القدم أو في الرقبة ھي أصابات تتطلب عالجا طبیا متخصصا و یقتضي الت
  مواكبتھا من قبل المعالج الفیزیائي من أجل تأمین نجاحھا و حصر اآلثار السلبیة لھا أو للعالج.

  الشلل النصفي لدى األطفال و ینتج أجماال عن نقص في األوكسجین لدى الوالدة مما یستدعي
تدخال مبكرا و مطّوال للمعالج الفیزیائي من اجل المحافظة على طول العضالت كي ال تؤثر على 

  تكّون المفاصل و حركتھا المستقبلیة.

  
 یتم أكتشافھا في األشھر األولى للوالدة  شلل أعصاب الذراع الناتج عن والدة معسرة و ھي مشكلة

مما یقتضي تدخل المعالج الفیزیائي المبكر الذي یقوم بتنبیھ العضالت بطریقة أرتكاسیة من أجل 
  أستعادة نشاطھا و حیویتھا.

  األحتقان الرئوي عند األطفال و ھو من األسباب البالغة األھمیة في دخول األطفال الى
ألتھاب في الشعب الھوائیة مما یزید في أفرازاتھا فیدخل الطفل في حلقة المستشفیات و ینتج عن 

مفرغة من األفرازات المتراكمة و أرتفاع الحرارة مما یستدعي تدخل المعالج الفیزیائي من أجل 
مساعدة الطفل على تنظیف الشعب الھوائیة من األفرازات بأستعمال بخار الماء المنتج بالذبذبات فوق 

تسریع الزفیر مما یسھل عملیة خروج األفرازات التي تغلق الممرات الھوائیة مما یساعد الصوتیة و 
  كثیرا في الشفاء و یوفر على الطفل دخول المستشفى.

  
  أعوجاجات العمود الفقري و ھي مشاكل تظھر في أوجھا في مرحلة البلوغ و توجب تدخل

المعالج الفیزیائي لتنمیة العضالت و أعادة التوازن الیھا مما یساھم في أیقاف تطور األعوجاج أو 
  مساعدة العملیات الجراحیة التي تجرى في ھذه الحاالت.

  تؤثر سلبا على أمكانیات التنفس عند األنسان و تشوھات القفص الصدري التي یمكنھا أن
  تستوجب تطویرا ألمكانات الرئتین من أجل التحسب ألیة أنعكاسات مستقبلیة.

  التأخر في المشي أو الجلوس لدى األطفال مما یستدعي عالجا حركیا من أجل تسریع التطور
  المشي.الحركي لدى الطفل و أكسابھ التجارب الحركیة الضروریة للجلوس و 

    

  . العالج الفیزیائي للجھاز التنفسي -4

  الربو و ھو یستوجب تدخل المعالج الفیزیائي من أجل تعلیم المریض التمارین الالزمة من أجل
التحكم بكمیات الھواء الداخلة و الخارجة من الرئتین و منع أنسداد الشعب الھوائیة بسبب تشنج 

ة و كذلك تعلیم المریض و محیطھ كل ما یلزم من أجل الوقایة العضالت المتحكمة بھا في أثناء النوب
  من النوبات و القدرة على التحكم بھا أثناء حصولھا.



 

 

  التھاب الشعب الرئویة أو تمزقھا مما یستوجب تعلیم المریض كیفیة تنظیف ھذه الشعب من
  األفرازات التي، في حال بقائھا، تساھم في أطالة أمد المرض.

  
  بعد العملیات الجراحیّة للقلب و الرئتین یكون تدخل المعالج الفیزیائي ألزامیا و في مرحلة

التحضیر للجراحة و من ثم في غرفة العنایة الفائقة وصوال الى أعادة التأھیل و العودة الى حیاة 
سي بأسرع طبیعیة. أن تنظیف الشعب الھوائیة و مساعدة المریض على أستعادة أمكانات جھازه التنف

ما یمكن مما یسمح لھ بأستعادة الحیاة الطبیعیة عبر تلبیة حاجات جسمھ من األوكسجین ھما األساس 
  .في نجاح العملیات الجراحیة 

  . الجھاز البولي و التناسلي -5

  أشھر) یسمح للسیدة بأستعادة لیاقة عضالت الرحم و  3العالج الفیزیائي بعد الوالدة (بعد حوالي
د الضغط و األرھاق الناتجان عن الحمل و الوالدة. أن أعادة تأھیل عضالت البطن و البطن بع

العضالت القابضة في أسفلھ ھو أمر أساسي في فیزیولوجیة جسم األنسان مما یسمح لھا بالوقایة من 
  سلس البول و األمساك و عالجھما.

 معالج الفیزیائي من أجل تنبیھ السلس البولي (التبول الألرادي) في حال حصولھ یستدعي تدخل ال
العضالت القابضة كھربائیا و أعادة تأھیلھا بواسطة أجھزة تسمح برؤیة عمل العضالت و التحكم 

  بقدرتھا.

  
  ھبوط الرحم في مراحلھ المبكرة و قبل أستفحالھ یمكنھ األستفادة من مھارات المعالج الفیزیائي

  م و منع ھبوطھ.حیث تتم تقویة العضالت التي تسمح بحمل الرح

  العالج الفیزیائي ألمراض الجھاز العصبي. -6

  أن ھذه األمراض تستدعي العالج الفیزیائي و ألوقات طویلة.

  الشلل الشقي (الفالج) یتسبب بفقدان التوازن و عدم القدرة على السیر أو أستعمال الید و ینتج عنھ
یزیائي ھي في أستعادة التوازن و تخفیف تشنج في العضالت التي تفقد الحركة. مھمة المعالج الف

التشنج و تمكین العضالت من أستعادة أكبر قدر ممكن من قدرتھا على الحركة أو تقدیم الحلول البدیلة 
عن فقدانھا. كذلك یحاول المعالج الفیزیائي أستعادة األحساس الطبیعي في الجزء المصاب من الجسم 

  مما یساھم في أعادة تأھیل الحركة.

 لل األعصاب على أختالفھ یستوجب الحفاظ على الترویة الدمویة للعضالت و على طولھا ش
الطبیعي كما یستوجب تنبیھ ھذه العضالت من أجل أستعادة دورھا، كھربائیا في البدایة و من ثم 

وجب بأستعمال تقنیات یدویة مبنیة على الفھم التام للمیكانیكیة الفیزیولوجیة للجسم. أضافة الى ذلك یت
  بذل جھد خاص من أجل أستعادة األحساس في المنطقة المشلولة.

  
  التصلب اللویحي یستوجب عالجا خاصا من أجل الوقایة من التشنج و محاربتھ في حال ظھوره و

الفیزیولوجیة. یتمیز عالج ھذا  - كذلك أستعادة الدور الطبیعي للعضالت من خالل التقنیات العصبیة
  المرض بأستعمال البرودة الشدیدة في عالجھ.

  من المعالج الفیزیائي حیث أن تطورھا غیر أمراض العضالت و ھي أمراض تستدعي مواكبة
قابل لألیقاف مما یقتضي المساھمة في تحسین ظروف الحیاة و أبتكار الحلول للمشاكل التي تطرأ في 

  كل مرحلة من مراحل تطور المرض.



 

 

  
  مرض الرجفة ( باركنسون) یستوجب من المعالج الفیزیائي عالجا للحركة األوتوماتیكیة في

  السیر كما یستوجب عالجا تنفسیا ھاما. الجسم و بخاصة

  أعادة تأھیل التوازن و ھي من األمراض الحدیثة في المھنة حیث تم أستحداث أجھزة تسمح بأعادة
تأھیل مرضى التوازن الناجمة عن خلل في الخالیا العصبیة لألذن الوسطى حیث تتم تقویة أدوار 

  حاسیس المصابة.الخالیا العصبیة في األطراف السفلى لتعویض األ

  

  . از اللمفاويالعالج الفیزیائي للجھ -7

أن عالج التورم اللمفاوي الناتج عن خلل في الدورة الدمویة أو بعد عملیة جراحیّة یستوجب تدلیكا  
یدویا من أجل فتح النھایات اللمفاویة عبر التحریك المنتظم للجلد أو بواسطة أجھزة تقوم على مبدأ 

  الضغط المتصاعد على األطراف من نھایاتھا و حتى الجذع.

  . للمسنینالفیزیائي  العالج -8

على الحركة و األستقاللیة من خالل العمل على  كھلالج یساعد على تحسین قدرات الأن ھذا الع 
تحفیز جمیع الحواس من أجل أن تتجاوب مع ضرورات الحیاة و الحركة. یقوم المعالج الفیزیائي 

لتنفسیة و لیونة بأجراء تدلیك ألسفل القدمین كما یساعد الكھل على الحفاظ على توازنھ و قدراتھ ا
مفاصل أكتافھ و أطرافھ السفلى و على الحفاظ على دورة دمویة نشیطة في جمیع أنحاء جسمھ و 
یعلمھ كیفیة النھوض من األرض كما یحفزه على عدم الجلوس لوقت طویل و یعطیھ الدفع المعنوي و 

  العاطفي الذي یسمح لھ بالبقاء في سیاق الحیاة العملیة و عدم األنعزال.

  .الحاالت الجدیدة التي أصبحت تستفید من العالج الفیزیائي 

لقد أصبح العالج الفیزیائي أساسیا في مجاالت لم یكن معروفا فیھا من قبل من مثل عالج السلس 
البولي و عالج الجھاز التنفسي و عالج أمراض القلب بعد العملیات الجراحیة و عالج األستقاللیة 

ھ دخل في مجال الصحة العامة فلم یعد دوره محصورا في العالج بل لدى الشیوخ و الھام جدا أن
أنطلق الى الوقایة حیث الدور الضخم لھ في مجاالت واسعة لھا عالقة بالحیاة العصریة و طبیعة 

  العمل فیھا.

  .األجھزة المستخدمة للعالج الفیزیائي 

أن أھم جھازان یستعمالن في العالج الفیزیائي ھما الیدان و لكن ال شك في أن ھناك العدید من 
من أجل التقییم  و القیاس أضافة الى األجھزة الخاصة بالعالج. و  ھذه المھنةاألجھزة المستعملة في 

  نستطیع أن نذكر على سبیل المثال ال الحصر:

  أجھزة التقییم. -1
  ائي.أجھزة العالج الكھرب  -2
  أجھزة العالج المائي و الكمادات.  -3
  أجھزة الریاضة العالجیة.  -4

  ھل یستقبل المعالج الفیزیائي المرضى بدون وصفة طبّیة؟ 

أذا نظرنا الى األمر بتجرد فأن الھدف األساسي من أي عمل یجري على الصعید الصحي ھو صحة 
السلبیة التي یمكن أن تنتج عن سوء  األنسان و المحافظة على أستقاللیتھ و الوقایة من األنعكاسات

أستعمال الجسم من قبل صاحبھ. أن المعالج الفیزیائي و الطبیب یقومان، كل في حقلھ و مجالھ، 



 

 

  بخدمة ھذه األھداف للمحافظة على الصحة.

  و یمكننا الحدیث عن ثالثة أشكال لممارسة مھنة العالج الفیزیائي:

لمریض الذي یتوجھ الیھ مباشرة من أجل وضع تقییم أولي لحالتھ یقوم المعالج الفیزیائي بأستقبال ا -1
و من ثم توجیھھ الى الطبیب المختص بالحالة التي ھو فیھا و ھنا یلعب المعالجالفیزیائي دور الناصح 

  الطبي.

یقوم المعالج الفیزیائي بأستقبال المریض الذي یحمل وصفة طبیة تحدد المرض و تحدد األھداف  -2
العالج الفیزیائي حسب تقییم الطبیب و یمكن لھذه الوصفة أن تحمل تحدیدا لعدد  المرجوة من

الجلسات المتوقعة الحاجة الیھا أو یترك أمر تحدید ھذا العدد الى المعالج الفیزیائي كما ورد في 
  األنظمة الفرنسیة منذ عدة سنوات.

  
یقوم المعالج الفیزیائي بأستقبال أي شخص غیر مریض بدون أي وصفة طبیة، حیث أن أنتفاء  -3

  .المرض ینفي الحاجة الى ھذه الوصفة، و ذلك لھدف صحي أو وقائي 

  .الفائدة من العالج الفیزیائي في أي عمر

و حسب الھدف یستفید األنسان سواء كان مریضا أو صحیحا من العالج الفیزیائي في جمیع األعمار 
  المرجو منھ:

العمل لدى المسنین لیس منتشرا حتى اآلن لألسف على الرغم من الفائدة الكبرى الممكن الحصول  -1
  علیھا عن طریق تحسین أستقاللیتھم و نوعیة عیشھم.

لدى المراھقین من أجل الوقایة من مشاكل العمود الفقري في فترة البلوغ و تحفیز الریاضات التي  2-
مردود أیجابي على أجسامھم (الكرة الطائرة و السلة و ألعاب القوى) و التحذیر من الریاضات لھا 

المضرة (رفع األثقال و المصارعة) و الوقایة من األضرار التي یمكن أن تنجم عن ممارسة الریاضة 
  بطریقة غیر سلیمة مثال.

  
األستھالك الزائد عن الحد بسبب  لدى البالغین من أجل الوقایة من أمراض المفاصل الناتجة عن 3-

سوء األستعمال و كذلك من أجل عالج بعض ھذه األمراض في بدایتھا و ھي تشمل آالم الرقبة و 
  الظھر و األكتاف و قبل أستفحالھا.

لدى األطفال و أحیانا الرّضع من أجل عالج الحاالت الناجمة عن الوالدة أو أمراض الجھاز  4-
  التنفسي.

  التي تحدث للمریض اذا احتاج للعالج الفیزیائي ولم یقم بھ .االنعكاسات 

یستمر بتحّمل األلم و تتفاقم حالتھ و قد یصل الى ضرر غیر ممكن أصالحھ (آالم الظھر و أھتراء  -1
  الغضاریف بین الفقرات)؛

دیة أما المعاق فیبقى غیر منتج و عالة على غیره أضافة الى مشاكل صحیة أخرى (التقرحات الجل 2-
  و التشوھات المفصلیة)؛

  
  الشیوخ یفقدون أستقاللیتھم بشكل أسرع بكثیر و یصبحون عالة على غیرھم. 3-

ال نذیع سرا بأن ھناك الكثیر من حاالت سلس البول عند السیدات خاصة بعد الوالدة و عند  4-



 

 

عن الموضوع  الرجال بعد عملیات البروستات التي تعتبر أمرا معیبا و ال أحد یجرؤ على التحدث
حتى و ال الى الطبیب المعالج. أن مھارات المعالج الفیزیائي في ھذه الحاالت یمكنھا أن تقدم الحلول 

  لمشاكل قد یعتقد الكثیرون بأنھا بال حل.

  
أن حاالت الربو لدى األطفال یمكنھا في الكثیر من األحیان أن تصبح تحت السیطرة من قبل  5-

  لحل ھو التعاطي الدائم لألدویة.المریض نفسھ بدل أن یكون ا
  

 


