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دليل عمل مقدمي الرعاية الصحية

كيفية تطبيق التمارين هي الدواء في ممارستك
دليل عمل "التمارين هي الدواء  "ملقدمي الرعاية الصحية يوفر أدوات بسيطة وفعالة لدمج النشاط البدني في املمارسة
اليومية .من خالل الترويج "للجرعة" الصحيحة للنشاط البدني ،فانت تصف "دواء" فعال للغاية ملرضاك للوقاية والعالج
ً
وإدارة أكثر من  40من الحاالت الصحية املزمنة األكثر شيوعا.
التمارين هي الدواء (الكشف والتدخل البسيط و التحويل للعالج)
من املحتمل أال يكون لديك سوى فترة زمنية قصيرة لتقديم املشورة بشأن النشاط البدني (في بعض األحيان ال تزيد عن  20-30ثانية) خالل الزيارة
العادية للعيادة .يمكنك استخدام فريقك الطبي ،وإنشاء أدوات في السجل الصحي اإللكتروني ) ، (EHRواستخدام املوارد املرفقة من أجل:
 .1تقييم مستوى النشاط البدني للمريض وتطبيق خوارزمية الكلية األمريكية للطب الرياض ي ( )ACSMلفحص ما قبل املشاركة في
الرياضة.
 .2تقديم النصح أو املشورة بشأن أهمية النشاط البدني املنتظم ،خاصة فيما يتعلق بالتاريخ الطبي للمريض وحالته.
ً
اعتمادا على الصحة ومستوى اللياقة وتفضيالت املريض
 .3كتابة وصفة ملمارسة النشاط البدني،
 .4إحالة املريض إلى موارد النشاط البدني (الب رامج ،املرافق ،أخصائي التمارين الرياضية املعتمد)
تم توفير املوارد التالية كجزء من دليل العمل هذا .ال تتردد في تخصيص هذه ملمارستك:
 .1العالمات الحﯿوﯾة للنشاط البدني
 .2وصفة النشاط البدني
 .3الدواء املعجزة" :التمارين هي الدواء "
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تقييم مستويات النشاط البدني ملرضاك
تقييم النشاط البدني الحالي ملرضاك يمكن ان يقاس ويتم بسرعة عبر استخدام العالمات الحﯿوﯾة للنشاط البدني .العالمات
الحﯿوﯾة للنشاط البدني تحتوي على سؤالين فقط .هذه األسئلة يمكن أن تضاف إلى التاريخ الصحي او تضمن ضمن امللف
الصحي اإللكتروني بحيث يتم تعبئتها وتسجيلها قبل االستشارة الطبية والفحص السريري.
توفر العالمات الحﯿوﯾة للنشاط البدني ملحة سريعة حول ما إذا كان املريض يتقيد بتوصيات ممارسة النشاط البدني من
النشاط املعتدل الشدة ملدة  150دقيقة كل أسبوع .يمكن "وضع عالمة" على ملف املرض ى الغير ملتزمين بالتوصيات حتى
تتمكن أنت أو فريقك الطبي من تقديم املشورة و  /أو املوارد املناسبة .ستمكنك العالمات الحﯿوﯾة للنشاط البدني ً
أيضا من
تتبع التغييرات في مستويات نشاطهم البدني مع مرور الوقت.

Downloadable pdf available at exerciseismedicine.org.

حدد جاهزية مريضك للتغيير
قبل صرف وصفة النشاط البدني ملرضاك من املهم تحديد مستوى استعدادهم للتغيير .البعض ربما يحتاج فقط
ً
التشجيع والبعض اﻵخر سﯿكون على استعداد التخاذ خطوات نحو الحد من السلوك الخامل أو أن يصبح أكثر نشاطا
ً
والبعض سيكون مستعدا للحصول على وصفة ملمارسة النشاط البدني واإلحالة الى مدرب الرياضة املعتمد.
ً
ً
موجزا ملراحل التغيير الخمس والخطوات املوص ى بها للمرض ى في كل مرحلة.
ملخصا
يقدم الجدول التالي

مرحلة التغيير

خطوات االجراء

ً
(املريض ليس لديه نية أن يكون نشيط بدنيا)

ناقش الفوائد الصحية للنشاط البدني املنتظم املرتبطة على وجه الخصوص باملخاوف
واالحتياجات الصحية لهذا املريض.
من املحتمل أن يكون الفرد غير مستعد لتلقي وصفة طبية للنشاط البدني في هذه املرحلة

مرحلة ما قبل التفكير في الفعل

مرحلة التفكيرفي الفعل
(يعرف املريض أنه ينبغي عليه ممارسة التمارين
ً
الرياضية ويفكر في أن يصبح نشيط بدنيا)

شخص يعتمد على نفسه
اكتب الوصفة وزوده باملعلومات وحول
للمدرب الرياض ي املعتمد

يلزم أن يكون تحت االشراف
حول الى املدرب الرياض ي العالجي أو أعادة التأهيل أو
العالج الطبيعي حسب ما تقتضيه الحالة

ً
• التأكيد على االيجابيات والحد من السلبيات لكونك أكثر نشاطا بدنيا والتي لها أهمية
خاصة للمريض.
ً
ً
نشاطا بدنياً.
• قد يكون الفرد متقبال لتلقي التوجيه األساس ي بشأن أن يصبح أكثر

االستعداد

ً
نشطا ً
بدنيا في املستقبل
) املريض يخطط ليصبح
القريب(

الفعل
( يطبق املريض توصيات النشاط البدني ولكن ملدة
تقل عن  6أشهر)

الحفاظ على الفعل

) يطبق املريض توصيات النشاط البدني ملدة  6أشهر
أو أكثر(
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اكتب الوصفة وحول للمدرب الرياض ي حول الى املدرب الرياض ي العالجي أو أعادة التأهيل أو
العالج الطبيعي حسب ما تقتضيه الحالة
املعتمد

أشد بالجهود املبذولة وشجع على
االستمرار في ممارسة النشاط البدني

شجع على ممارسة النشاط البدني تحت اإلشراف

ناقش استراتيجيات الوقاية من االنتكاس :التخطيط املسبق للتحديات والعودة إلى النشاط بعد
مرور فترة االنتكاسة.
أشد بالجهود املبذولة وشجع على االستمرار شجع على ممارسة النشاط البدني تحت اإلشراف
في ممارسة النشاط البدني
شجعهم على قضاء بعض الوقت مع أشخاص لديهم سلوكيات صحية مماثلة؛ مواصلة االنخراط في
أنشطة صحية للتعامل مع التوتر.

وصف النشاط البدني ملرضاك
الخطوة  :1فحص السالمة
تقدم الكلية االمريكية للطب الرياض ي توصيات للفحص ما قبل ممارسة الرياضة .البرتوكوالت السابقة لفحص ما قبل
ممارسة الرياضة كانت تشمل على تحديد عوامل الخطورة على الرغم من ذلك لم يثبت أن تطبيق تلك البرتوكوالت يقلل من
خطر حدوث اإلصابات القلبية أثناء ممارسة الرياضة وقد تخلق عوائق ال داعي لها للمرض ى الذين سيستفيدون أكثر من
ممارسة النشاط البدني الخفيف إلى املعتدل الشدة.
ACSM Preparticipation Screening Guidelines

Riebe D, Franklin BA,Thompson PD, Garber CE, Whitfield GP,Magal M, Pescatello LS. Updating ACSM’s Recommendations for Exercise Preparticipation Health Screening.
Medicine & Science in Sports & Exercise. 2015; 47(11):2473–2479.

الخطوة  :2تقديم نصيحة موجزة أو وصفة أساسية للتمرين
بالنسبة للمرض ى الذﯾن هم في مراحل االستعداد والعمل (أو حتى التفكر) ،فﺈن الخطوة التالﯿة هي تزويدهم بوصفة نشاط بدني.
نموذج وصفة النشاط الحركي "التمارين هي الدواء  "باإلمكان أن تعطى للمريض أو يتم إدخالها في امللف االلكتروني.
إن أبسط نصيحة يمكنك تقديمها هي القيام ب  150دقيقة من النشاط البدني املعتدل الشدة كل أسبوع على النحو املوص ى به .فقد أظهرت
ً
ً
الدراسات أن مجرد تقديم وصفة طبية مكتوبة هو وسيلة فعالة لتحفيز املرض ى على أن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا والتي قد تصل في بعض األحيان الى
ساعة في األسبوع.
ً
خذ بعين االعتبار تقديم نشرة املرﯾض "اجلس أقل وتحرك أكثر "  ,نشرة املرﯾض "كن نشطا لحﯿاة أفضل "
ً
تم تصميمهما ملساعدة املرض ى على اتخاذ الخطوات األولى نحو تقلل السلوك الخامل و  /أو أن يصبحوا أكثر نشاطا .قد تكون هذه الخطوة مفيدة
بشكل خاص ألولئك الذين هم في مراحل التأمل واالستعداد.

الخطوة  :3تقديم وصفة نشاط بدني أكثرتقدما
نشجعك على استخدام سلسلة "وصفة العالج للصحة" التي طورتها مجموعة "التمارين هي الدواء "وكبار الخبراء في الكلية االمريكية للطب
ً
الرياض ي تتكون هذه السلسلة من وصفات ممارسة نشاط بدني تم تطويرها خصوصا لألفراد الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الحاالت
الصحية مثل مرض السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية وهشاشة العظام وآالم أسفل الظهر ووصفة النشاط البدني األساسية للمرض ى الغير
نشطين .يمكنك عرضها وتنزيلها جميعها من املوقع االلكتروني" للتمارين هي الدواء "

زود مرضاك بإحالة إلى املختصين واملوارد ذات العالقة بالنشاط البدني
اقترحت العديد من الدراسات أن الجهود التي تبذلها أنظمة الرعاية الصحية لزيادة النشاط البدني للمرض ى يتم تحقيقها
على أفضل وجه بتحويل "املرض ى" إلى "مشاركين".

تحديد برامج املجتمع
أعطي مهمة تحديد املوارد والبرامج للنشاط البدني في مجتمعك لشخص من فريقك الطبي قد يشمل ذلك الحدائق والنوادي الصحية ومرافق اللياقة
البدنية بالجامعات أو املدن الطبية ومراكز املجتمع املحلي وقد يتضمن منشآت تقدم برامج متخصصة لألفراد الذين قد ال يشعرون عادة بالراحة في
الصاالت الرياضية مثل البرامج املخصصة لألشخاص األكبر سنا أو الذين يعانون من حاالت طبية (مثل السرطان والتهاب املفاصل أو املعرضين
لإلصابة بمرض السكري(
إذا كان نظامك الصحي لديه شراكة مع مراكز لياقة بدنية في املجتمع ،يمكنك برمجة نظامك االلكتروني لتسهيل التحويل لهذه املوارد .يمكن ملرشد
املرض ى أو املدربين الصحيين أو منسقي مرافق اللياقة البدنية الوصول إلى املرض ى واملساعدة في هذه العملية.
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العثور على مدرب رياضة معتمد
بالنظر إلى الحدود الزمنية ملمارستك املزدحمة ،يستطيع أخصائيين الرياضة املؤهلين (أخصائي فسيولوجيا التمارين الرياضية أو مدرب
شخص ي أو مدرب تمرين جماعي) توسيع مدى رعايتك من خالل توفير الخبرة واإلشراف وتحفيز الدوافع التي ستساعد املرض ى على تبني
والحفاظ على عادة النشاط البدني بانتظام.
أسئلة يجب طرحها ا حول مدرب الرياضة املختص

•
•
•
•
•

هل يحملون شهادة أكاديمية ملدة أربع سنوات في علم التمرينات  ،علم الحركة  ،فسيولوجيا التمرين أو أي مجال متعلق بالصحة
من جامعة معتمدة؟
هل لديهم شهادات معتمدة في اللياقة البدنية أو شهادة اللياقة البدنية السريرية؟
هل لديهم شهادة سارية املفعول في اإلنعاش القلبي الرئوي؟
ماهي تجاربهم مع أنواع مختلفة من العمالء والحاالت الخاصة؟
هل يقومون بتقديم مالحظات حول التقييم األولي للمرض ى وأهدافهم وتقدمهم؟ أخبرهم ما هو األفضل بالنسبة لك .و ماذا يمكنك
الحصول عليه؟

ما هو اعتماد" التمارين هي الدواء  "؟
طورت "التمارين هي الدواء "اعتماد لضمان إعداد مهنيي التمرﯾنات بشكل صحﯿح للعمل مع املرض ى املحالين .قد ﯾتلقى محترفي
التمرﯾن إما مؤهالت اعتماد سرﯾري أو صحي للﯿاقة البدنﯿة ،بشرط تلبﯿة بعض متطلبات التعلﯿم والشهادات والتعلﯿم املستمر.
عند استيفاء املتطلبات ،توفر "التمارين هي الدواء "الدورة التعلﯿمﯿة للمحترفين وتوفر لهم معرفة إضافﯿة ملساعدتهم على
العمل بشكل أكثر فعالﯿة مع املرض ى الذﯾن ﯾعانون من حاالت مزمنة شائعة
تتضمن دورة الرياضة هي الدواء معلومات حول:
• الحاالت الطبﯿة املزمنة الشائعة  ,-وصفة النشاط البدني والتعدﯾالت واالحتﯿاطات
• تقنﯿات الدعم السلوكي لتشجﯿع النشاط البدني والحفاظ عليه
• أساسﯿات الرعاﯾة الصحﯿة (التوثﯿق ،التواصل  ،املصطلحات  ،نطاق املمارسة(
قم بزﯾارة املوقع http://www.acsm.org/get-stay-
certified/getcertified/specialization/eim-credentialملزﯾد من املعلومات.
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ﺗعزﯾز النشاط البدني في عﯿادتك
عزز روح القيادة لدى المرض ى والعاملين لدﯾك ملساعدتهم على تطوﯾر أنماط حﯿاة صحﯿة
كن قدوة و أبدأ بنفسك  :تشير البﯿانات إلى أن عادات النشاط البدني لألطباء تؤثر على ممارستهم االستشارﯾة في
العﯿادة.
لتكون نموذجا ﯾحتذى به لفرﯾق الرعاﯾة الصحﯿة الخاص بك ولكسب ثقة مرضاك ،أظهر أن ممارسة النشاط البدني أمر
مهم بالنسبة لك!
دعم رفاهية وعافية فرﯾق الرعاﯾة الﺼحﯿة الخاص بك:
•

شجع جهود املوظفين لتناول وجبات الغداء أو االستراحات النشطة.

•

قم بتحوﯾل الساللم إلى بﯿئة مرحبة واستخدم األدوات التروﯾجﯿة لتشجﯿع استخدام الساللم.

•

قم بتنظيم املشاركة الجماعﯿة في نشاطات املش ي و الجري  .شجع وميز املشاة بنفس القدر مع املهرولين.

•

شجع تناول وجبات خفﯿفة صحﯿة حول املكتب.

•

نفذ برامج نمط الحﯿاة الصحﯿة والتحدﯾات.

•

رتب الخصومات في الصاالت الرﯾاضﯿة املحلﯿة.

ﺗعزﯾز النشاط البدني في عﯿادتك:
•

ثقف موظفي الدعم الخاص بك )بما في ذلك املساعدﯾن الطبﯿين( حول أهمية النشاط البدني واطلب منهم مساعدتك في
التروﯾج ألسلوب الحياة النشط للمرض ى وكذلك ألنفسهم .

•
•

ابدأ برنامج " "Walk with a Docالخاص بك وادعو املوظفين للمساعدة . https://walkwithadoc.org/
قدم بروشورات و نشرات "التمارين هي الدواء  " في غرف االنتظار والفحص.
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كن بطال في نﻈامك الصﺤي.
•
•
•
•
•

مع تحرك النظم الصحﯿة نحو الرعاﯾة القائمة على القﯿمة ،ﯾمكن أن ﯾكون "التمارين هي الدواء  "جزء من نهج صحة السكان للتعرف على
مجموعات املرض ى املعرضين للخطر وتوفير فرص لتدخالت نمط حﯿاة صحي.
قم بتثقﯿف زمالئك حول فوائد وصف النشاط البدني لتحسين النتائج الصحﯿة .ﯾمكن أن توفر "التمارين هي الدواء " ومواد
للعروض التقدﯾمﯿة الخاصة بك.
تحدث إلى القﯿادة الطبﯿة واملسؤولين حول دمج العالمات الحﯿوﯾة للنشاط البدني في السجل الطبي االلكتروني او الورقي ،ووضع
مجموعة وصفات للنشاط البدني ،وإقامة شراكات مع برامج ومرافق النشاط البدني املحلﯿة القائمة على األدلة املبنية على البراهيين.
قم بتطوﯾر فرﯾق تعاوني ﯾضم مقدمي الخدمات وفرﯾق املعلوماتﯿة ومعالﺠي املرض ى وغيرهم لتطوﯾر أدوات ومسارات فعالة للتقﯿﯿم
واإلحالة.
قم

التمارين هي الدواء 
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