اختصاص

د .شارلي جبور :العالج الفيزيائي وسيلة طبيعية
تُعالج األمراض والعوارض
يجهل الكثيرون أهمية العالج
الفيزيائي ودوره املهمّ في حياة
اإلنسان اليومية ،فهو يعمل على
تأهيل العضالت ،تنشيط الــدورة
الدموية ،حتسني نوعية احلياة ،حتسني
وضع العمود الفقري لتفادي األمراض
الناجتة عن سوء إدارة واستعمال
العمود الفقري في حياتنا اليومية.
لذا ،ازدادت أهمية هذا االختصاص في
السنوات األخيرة نظرا ً النتشار األمراض عامة وأمراض اجلهاز العصبي
ملحة إلى اعتماد تقنيات العالج
ّ
والعمود الفقري ،فباتت احلاجة
الفيزيائي ملساعدة املرضى على استرجاع قدرتهم الوظيفية املفقودة.
أصبح العالج الفيزيائي اليوم من األساسيات في حياة املريض ويُعوَّل
عليه في العديد من احلاالت املرضية ،وكونه عاملا ً واسعا ً يشمل العديد
من االختصاصات العلمية الدقيقة ،يشرح د .شارلي جبور رئيس قسم
العالج الفيزيائي في مستشفى بيت شباب ماهية اختصاصه في
العالج الفيزيائي في تأهيل املريض.
يقول د .جبور انه حصل على إجازة ممارسة املهنة من اجلامعة اللبنانية،
ومن ثمّ تابع دراسة املاجستير والدكتوراه في جامعة القديس يوسف-
بيروت.
ويضيف :العالج الفيزيائي هو أحد الفروع التي تهتمّ بتحسني نوعية
اختصاص واسع وشامل يضمّ
ٌ
احلياة واحلركة ضمن مجاالت الوقاية .إنه
مجاالت علمية عدّ ة نذكر منها :تأهيل اإلصابات الرياضية ،تأهيل أمراض
اجلهاز العصبي والشلل والدماغ والعمود الفقري ،تأهيل الكسور ،تأهيل
أمراض الروماتيزم ،تأهيل املصابني بأمراض احلوض واملثانة من الرجال
والنساء ،عالج مشاكل احلمل قبل وبعد الوالدة ،تأهيل أمراض شلل
األطفال ،تأهيل أمراض األذن منها الدوخة ،وغيرها من األمراض التي
يجهل البعض أنّها تعالج فيزيائيا ً .وأنا شخصيا ً اخترت التعمّ ق في
دراسة تأهيل أمراض اجلهاز العصبي والشلل والدماغ والعمود الفقري
ألنه يعالج أمراضا ً عدّ ة أبرزها :التصلّب اللويحي ،الشلل النصفي
والرباعي ،الباركنسون Myelopathy ،وFredrich Ataxia, Charcot
 Marie Tooth, Myopathyوغيرها من األمراض التي حتتاج إلى معالج
مختص ،وبصفتي رئيس قسم العالج الفيزيائي في مستشفى بيت
ّ
شباب نُعنى بتأهيل هذه األمراض على وجه اخلصوص ،وتطوير طرق
عالجية على مستوى علمي جديد باالعتماد على دراسات علمية
موثقة ووسائل حديثة لالستفادة القصوى من العالجات ،بعدما
انتشرت أمراض اجلهاز العصبي على نطاق واسع في لبنان ،وباتت حتتاج

إلى أخصائيني كفوئني في اجملاالت الصحية والعالجية للمساهمة في
تطوير هذه االختصاصات العلمية .من هذا املنطلق ،أعتبر نفسي من
السبّاقني واملساهمني في تنشيط وتطوير هذا اإلختصاص من خالل
اإلطالع على األبحاث واإلكتشافات اجلديدة الكثيرة في هذا اإلختصاص.

احلاالت املرضية والعالج
وعن احلاالت املرضية والفئات العمرية التي يعاجلها يقول :تختلف
احلاالت املرضية التي تخضع للعالج الفيزيائي ،فهنالك أمراض اجلهاز
العصبي مثل التصلّب اللويحي الذي من املمكن أن يفتك باإلنسان
بدءا ً من سن  17عاما ً ،شلل األطفال ،األمراض العصبية التي تُعتبر
خبيثة وتؤدّي إلى شلّ حركة اإلنسان بشكل موقت ،إلى جانب العديد
من احلاالت املرضية األخرى .أما بالنسبة إلى الفئات العمرية ،فتبدأ من
مرحلة الطفولة أي من عمر السنتني تقريبا ً إلى مرحلة الشيخوخة.
وعن ماهية عالج الوخز باإلبر اجلافة (الناشفة) ...يعتبره مكمّ الً
للتقنيات املستخدمة في العالج الفيزيائي لتخفيف اآلالم العضلية
وضعف احلركة .تختلف عيارات وأحجام هذه اإلبر باختالف األمراض
اخملصصة لعالج أمراض اجلهاز العصبي هي ذات
ّ
واإلصابات ،أي أ ّن اإلبر
أحجام وأشكال مختلفة متاما ً عن تلك املستخدمة في عالج البشرة أو
عالج أمراض املفاصل والعضالت .تعالج هذه اإلبر األمراض التاليةSoft :
.Skin Diseases،Musculoskeletal Dysfunctions، Neuro-rehab
تعتمد هذه التقنية على إبر صغيرة ذات عيارات متفاوتة تختلف مع
نوعية املرض ،تساهم هذه العملية في إدخال املزيد من األوكسجني
إلى العضلة وإعادة الدورة الدموية إلى حركتها الطبيعية فتعود بذلك
العضالت املتقلّصة إلى حجمها الطبيعي ويتمّ التخلّص نهائيا ً من
األوساخ التي تفرزها العضالت نتيجة اجلهد واحلركة الزائدة .أثبتت هذه
التقنية فعّ اليتها في التخفيف من حدّ ة اآلالم وفي حتسني الوظيفة
يخص األمراض اجللدية ،مثل
ّ
احلركية عبر إرخاء العضلة .أما في ما
الكلف ،احلبوب والبقع السوداء في الوجه أو حتى التجاعيد ،فتساهم
هذه اإلبر اجلافة في عالج هذه العوارض من خالل استخدام إبر صغيرة
دقيقة جدا ً توضع حتت اجللد ملدة  15دقيقة وتعمل على تنشيط
الدورة الدموية في الوجه لتأهيل ونضارة البشرة حيث تظهر نتائجها
وفعّ اليتها من اجللسة األولى .يعتبر عالج الوخز باإلبر اجلافة اختصاصا ً
قائما ً بذاته ال يلغي بدوره العالج الفيزيائي بل يكمّ له ،وهنا أشدّ د على
ضرورة وجود أشخاص متمرّسني لديهم خبرة واسعة وشاملة للقيام
بعالج الوخز من أجل احلصول على نتائج سليمة وفعّ الة وللمساهمة
أيضا ً في تطوير هذا اجملال باستمرار.
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