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بيان علني
العالج الوظيفي وإعادة تأهيل األشخاص المتضررين من جائحة كوفيد-
لجائحة كوفيد -تأثير عميق على حياة وصحة ورفاهية األفراد واألسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم .كمنظمة مهنية
معالج وظيفي حول العالم ،يدرك االتحاد العالمي للمعالجين الوظيفيين ( )WFOTعواقب جائحة
تمثل أكثر من
كوفيد -على كيفية مشاركة الناس في أنشطتهم اليومية ووظائفهم نتيجة للتغيرات المربكة في الوصول إلى المجتمع ،توافر
الموارد وصحة الفرد ورفاهه .لقد ُ
طلب من السكان في جميع أنحاء العالم التكيف وعمل تعويضات للروتين المعتاد من أجل
المشاركة في الوظائف الجارية أو المكتسبة حديثا والتي تعتبر ضرورية للحياة اليومية.
يقدم العالج الوظيفي مجموعة واسعة من خدمات إعادة التأهيل لألشخاص من جميع األعمار والمجموعات والمجتمعات
المتضررة من كوفيد -لتمكين اندماجهم الكامل في الوظائف في المنزل والتعليم والعمل وبيئة الترفيه .هناك حاجة إلى
االنخراط في وظائف صحية لدعم البقاء وتعزيز الصحة والرفاهية والسماح للسكان والمجتمعات واألسر واألفراد بالنمو
واالزدهار لتحقيق إمكاناتهم .ي ِّ
ُمكن المعالجون الوظيفيون الناس من أن يكونوا نشيطين ومنتجين في مجتمعهم من خالل
استخدام تدخالت النهج الفردية والسكان المدعومة باألدلة ،بما في ذلك التدريب على المهارات والتعليم والعمل الجماعي
واستراتيجيات اإلدارة الذاتية .تقلل التدخالت من الحواجز التي تؤثر على الصحة العقلية والجسدية والمعرفية لألشخاص
ووظائفهم والبيئة التي يعملون فيها لتعزيز حياة ذات معنى حيث يعيشون ويحبون ويعملون ويلعبون.
تظهر األبحاث الناشئة عن جائحة كوفيد -الحاجة الماسة إلى تدخل إعادة التأهيل في العالج الوظيفي لألشخاص المتأثرين
بـكوفيد .19-يشمل هؤالء األفراد الذين يتعافون من مرض كوفيد ، -وخاصة األشخاص المتقدمين في السن أو األمراض
) .يواجه األشخاص الذين يحتاجون إلى إدارة العناية
المزمنة المتعددة أو فشل األعضاء ( ،Bruglieraوآخرون،
المركزة ألعراضهم مخاطر عالية من المضاعفات الجسدية والمعرفية والعاطفية طويلة المدى (الجمعية البريطانية لعلم
) .إعادة التأهيل مفيد في المرحلة الحادة األولية من إدارة كوفيد-
؛ ،Robinson & Simpson
النفس،
) وكذلك في مرحلة التعافي طويلة المدى لتحسين وظائف الجهاز التنفسي،
،He & ،Wei ،Yu ،
(،Li
) .تم
وممارسة التحمل ،وأداء أنشطة الحياة اليومية وإدارة العواقب النفسية والمعرفية للمرض ( ،Smithوآخرون،
تحديد إعادة التأهيل أيضا على أنه أمر بالغ األهمية لألفراد المتأثرين بإجراءات التباعد الجسدي الناجمة عن جائحة كوفيد-
 ،بما في ذلك :األشخاص الذين يعانون من تفاقم حاالت الصحة العقلية نتيجة العزلة االجتماعية؛ أصبح األفراد غير
مؤهلين بسبب عدم الحركة المطولة وتدهور العضالت والعظام؛ واألشخاص المعرضين لخطر التدهور الوظيفي بسبب
) .نظرا للحاجة إلى إعادة التأهيل من قبل مثل هؤالء
القيود الوبائية في خدمات إعادة التأهيل ( ،Ceravoloوآخرون
السكان ذوي القاعدة العريضة ،يدعو الباحثون إلى اتخاذ إجراءات للتحضير للزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات
).
(،Bickenbach & Stucki ،Stam

1|2

العالج الوظيف وإعادة تأهيل األشخاص المتضرين من جائحة كوفيد19-

) بأن العديد من األشخاص ال يمكنهم الوصول إلى العالج الوظيفي ويدعوWFOT( يقر االتحاد العالمي للمعالجين الوظيفيين
 يلعب العالج الوظيفي دورا. كحق من حقوق اإلنسان-إلى تكافؤ الفرص إلعادة تأهيل األشخاص المتضررين من كوفيد
 نظرا لنهج المهنة الذي يركز على الشخص والخبرة في التفاعل المعقد للعوامل التي-جوهريا في إعادة تأهيل كوفيد
 يوفر تحسين المشاركة الوظيفية من خالل توفير العالج الوظيفي فرصة فعالة من حيث التكلفة لتعزيز.تمكن األداء الوظيفي
. -الصحة وضمان اإلدماج االجتماعي وتعزيز التعافي الفردي والمجتمعي من جائحة كوفيد
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