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مقـــــاالت

الطب الفيزيائي و التأهيل، حسب التعريف األوربي، هو 
تخصص يتكفل بتنسيق وضمان تنفيذ جميع التدابير 
الالزمة لتفادي أو تخفيف اآلثار الوظيفية، واجلسمية، 
عن  الناجمة  واالقتصادية  واالجتماعية،  النفسية،  و 
التنفيذ  على  ينطوي  تخصص  إنه  اإلعاقة.  أو  العجز 
املذكورة  األهداف  لتحقيق  الالزمة  لإلجراءات  املنهجي 
منذ بداية املرض إلى غاية إعادة إدماج املريض في بيئته 

وفي اجملتمع. ]1[

)الطب الفيزيائي( تشير إلى األساليب  هذه التسمية 

العالجية و التقييمية التي تستخدم أساسا -ال حصرا- 
أثناء التأهيل، و الذي يضم " مجموع األساليب الطبية 
والنفسية واالجتماعية التي متكن الشخص املعوق أو 
املهدد بالتعرض لإلعاقة )نتيجة لواحد أو أكثر من أوجه 
قدر  مستقل  بشكل  العيش  من  الوظيفي(  القصور 

اإلمكان " ]2[.

يرجع االعتراف الرسمي بهذا التخصص إلى عام 1968 
حيث أعلنت في جنيف اللجنة املنظمة خلبراء التأهيل 
الطبي التابعة ملنظمة الصحة العاملية )WHO( عن 

د. مرمي البوشيخي، د. أسماء خدير، د. دامية الشرقاوي، ذ. عبد اللطيف الفاطمي
مصلحة الطب الفيزيائي و التأهيل باملستشفى اجلامعي ابن رشد بالدار البيضاء

امللحق اللغوي :

متصالب
transversal

متعدد التخصصات
polyvalent

العضل-هيكلية
musculo-squelettiques

العالج الوظيفي
ergothérapeute

اختصاصي احلركية
psychomotriciens

مقدمو الرعاية
personnel soignant

َتَعدِّدة االْختَِصاَصات: محُ
multidisciplinaires

حاالت اإلعاقة
situations d’handicap

التدريب الداخلي
internat

الطب الفيزيائي و التأهيل
دوره ووضعيته في المغرب

د. مرمي البوشيخي

mariameb8@gmail.com

 )médecine physique et de réhabilitation MPR( التأهيل  و  الفيزيائي  الطب  يعتبر 
تخصصا طبيا قائما بذاته مت استحداثه منذ أكثر من أربعة عقود مللئ فراغ حقيقي فيما يخص 

اإلدارة و التدبير العالجي لألمراض املسؤولة عن اإلعاقة باختالف أنواعها ودرجاتها.
املغربي  اجملتمع  شرائح  بقية  طرف  ومن  املغرب  في  األطباء  طرف  من  كافية  معرفة  هناك  فهل 

بطبيعة هذا التخصص و بدوره في املنظومة الصحية؟

الكلمات املفتاحية :

الطب الفيزيائي و التأهيل، 
التدبير العالجي لإلعاقة
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وجود تخصص طبي جديد و مستقل اسمه: الطب الفيزيائي و التأهيل 
بأنه:  » physical medecine and rehabilitation «. و عرفته 
واملشتركة في اجملال الطبي واالجتماعي والنفسي  املنسقة  "التدابير 
والفني والتعليمي، والتي ميكن أن تساعد على عودة املريض إلى املكان 

األكثر مالءمة له في اجملتمع و / أو احلفاظ له على ذلك املكان" ]1[.

متصالبا  تخصصا  بكونه  والتأهيل  الفيزيائي  الطب  يتسم 
وتتجلى   ،)polyvalent( التخصصات  ومتعدد   ،)transversal(
أهميته في معاجلته للمريض على أنه كل ال يتجزأ ]3[. فاختصاصيو 
بِّ الفيزْيائِّي لديهم مقاربة شاملة للحاالت املرضية احلادة واملزمنة،  الطِّ
 )musculo-squelettiques( العضل-هيكلية  االضطرابات  مثل 
والعصبية، و بتر األعضاء، واإلختالالت احلوضية، وقصور القلب، والتنفس، 

واإلعاقة املرتبطة باأللم وبالسرطان. 

و يعد نطاق اختصاص MPR واسعا، يشمل التدبير العالجي للمصاب 
الدماغي، واملصاب النخاعي، وأمراض  القلب و األوعية، و أمراض اجلهاز 

احلركي، ومضاعفات احلروق ... والطب الرياضي و غيرها ]4[.

ويتميز اجلانب العالجي لهذا التخصص املهم بالعالقة الوطيدة التي 
العالجات  واللذين يضمنون تفعيل  املعاجلني  بفريق من  الطبيب  تربط 
حُعاجَلَِة الفيزيائية، اِْختِصاصيُّ  املوصوفة على أرض الواقع : اِْختِصاصيُّ امل
 ،)ergothérapeute( العالج الطبيعي، اختصاصي العالج الوظيفي
االصطناعية،   األطراف  اختصاصي  الكالم،  بباثولوجيا  االختصاصي 
علم  اختصاصي   ،)psychomotriciens( احلركية  اختصاصي 
يضاف  ذلك.  إلى  وما  املعلمون،   ، االجتماع  علم  اختصاصي  النفس، 
مقدمو   )institution( الدَّاِخِليِّني  املَرَْضى  رِعايَِة  معاهد  في  إليهم 
الرعاية )personnel soignant( الذين يضطلعون بدور أساسي في 

منظومة العالج ]3[.

بِّ الفيزْيائي و التأهيل عملهم في مؤسسات  و يزاول اختصاصيو الطِّ
اخلاصة.  العيادات  إلى  االستشفائية  اخلدمات  من  بدءا  مختلفة 
العالج  يبذلون  و  والتقييم،  للتشخيص  محددة  أدوات  ويستخدمون 
باألساليب الدوائية، والفيزيائية، والتعليمية، والتقنية و كذلك عن طريق 

التأهيل االجتماعي و املهني.

بِّ  و بفضل تكوينهم املتصالب )transversal(، يعتبر اختصاصيو الطِّ
الفيزْيائي و التأهيل مؤهلني أكثر من غيرهم إلدارة وحتسني برامج العمل 
بذلك  وهم   .)multidisciplinaires) ]3، 5[ االْختَِصاَصات  َتَعدِّدة  محُ
يلعبون دورا محوريا حيث يكفلون التنسيق بني مختلف األطراف لوضع 
اللمسات األخيرة و اخلاصة على برامج العالج، و ذلك وفق منهج علمي 

متكامل ]4[.

مع  املتقاطع  التأهيل، من خالل عمله  و  الفيزيائي  الطب  فإن  وهكذا، 
مختلف التخصصات الطبية، فهو يهدف إلى إقامة روابط بني جميع 
مسالك  مختلف  في  اإلعاقة  ذوي  ودعم  توجيه  وإلى  العالج،  أطراف 
القنوات الطبية واالجتماعية،  كما يهدف إلى احلد من حاالت اإلعاقة 

.)situations d’handicap) ]5[

فيما يخص املغرب، فقد مت اإلعتراف رسميا بهذا التخصص عن طريق 
املرسوم املؤرخ ب 22 أكتوبر 1993، بينما لم يتم إدخاله في الوسط 
اجلامعي املغربي إال في عام 2001. ومنذ ذلك احلني أصبح الولوج إلى 
الداخلي  التدريب  أو بعد  اإلقامة  التخصص يتم عن طريق مباراة  هذا 
)l’internat( مع إمتام أربع سنوات من التدريب واجتياز فحص تقييمي 

في نهاية التكوين. 

ستني  وحوالي  العالي  للتعليم  أستاذا  حاليا  التخصص  هذا  ويضم 
اختصاصيا )معظمهم مت تكوينهم في اخلارج(. وهو رقم هزيل مقارنة 
مع عدد املعاقني في املغرب و الذي يقدر ب 1.53 مليون وفقا لدراسة 
استقصائية وطنية عن اإلعاقة أجريت في سبتمبر 2004، و يتوقع زيادة 

هذا الرقم نظرا للعدد املتصاعد حلوادث السير، ولشيخوخة السكان.

ورغم الدور املهم الذي يضطلع به هذا الطب الفيزيائي و التأهيل في 
السياسة الصحية  الوطنية و الدولية فما يزال لألسف هذا التخصص 
غير معروف حتى بني األوساط الطبية باملغرب حيث أظهر استقصاء 
أجري في املستشفيني اجلامعيني  بالرباط والدار البيضاء، وذلك مبشاركة 
املشاركني  من   13.3% أن  التخصصات،  مختلف  من  طبيبا   307

يجهلون كليا هذا التخصص ]6[.

و ميكن تفسير هذا اجلهل -جزئيا- بعدم وجود تعليم نظامي الختصاص 
mpr في مناهج الدراسات الطبية باملغرب، كما ميكن اإلشارة إلى عدم 
وجود أسئلة تتعلق بهذا التخصص في مقرر مباريات اإلقامة أو التدريب 

.)internat( ]3[ الداخلي

املغرب يحتاج  لإلعاقة في  العالجي  التدبير  بأن  القول   و ختاما، ميكن 
الطبية  الهياكل  تطوير  خالل  من  وذلك  اجلهود  من  املزيد  بذل  إلى 
بتوفير  الكفيلة  و   MPR التأهيل  و  الفيزيائي  الطب  في  املتخصصة 
ذوي  أطباء  مساعدي  و  أطباء  وتكوين  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الرعاية 
كفاءة عالية، و لقد ظهرت بالفعل خطوات في هذا االجتاه بفضل اإلرادة 

امللكية.
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