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مراكز العالج الوظيفي

مركزالعالج الوظيفي:
يقدم خدمات العالج الوظيفي للحاالت التالية:
1. Stroke rehabilitation.
2. Multiple sclerosis.
3. Spinal cord injury.
4. Parkinson disease.
5. Traumatic brain injury.
6. Fractures.
7. Tendon cut.
8. Hand conditions, such as (de quervain tenosynovitis, CTS, trigger finger, diabetic hand
)syndrome, etc.
9. Brachial plexus injury.
10. Ulner, radial, medial nerves injuries.
11. All ortho/neuro conditions that’s affect on activities of daily living.

 ويشترط فيه:
 .1أن يكون املركز في الدور األرض ي أو أدوار علوية مع توفير مصاعد مناسبة الستخدام ذوي اإلعاقة.
 .2استقبال ومكتب مواعيد مالئم الستقبال ذوي اإلعاقة.
 .3غرفة انتظار "في حالة تقديم الخدمة للجنسين يتم فصل غرفة االنتظار بحيث تكون غرفة للرجال وأخرى
للنساء".
 .4غرفة لفحص العالمات الحيوية.

 .5دورات مياه للمرض ى " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورات مخصصة للرجال وأخرى للنساء"
عدد " "2كحد أدنى.
 .6دورة مياه مجهزة الستخدام ذوي اإلعاقة " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورة مخصصة
للرجال وأخرى للنساء"
 .7غرف تغيير مالبس للعالج املائي ولصالة التمارين الرياضية.
 .8صناديق حفظ الستخدام املرض ى.
 .9تكون املمرات واألبواب واألرضية مناسبة الستخدام ذوي اإلعاقة

 الغرف العالجية:
 .1غرفة للكشف والتقييم بمساحة ال تقل عن  6م.2
 .2غرفة عالج العضالت والهيكل العظمي  12م.2
 .3صالة لتعليم أنشطة الحياة اليومية بمساحة ال تقل عن  25م 2وتكون مقسمة إلى دورة مياه واسعة
تسمح بدخول الكرس ي املتحرك ومكتب ومطبخ وغرفة مكونه من سرير وخزانة ومجسم على شكل سيارة.
 .4صالة رياضية بمساحة ال تقل عن  20م" .2اختياري"
 .5غرفة عالج األعصاب واألمراض العصبية بمساحة ال تقل عن12م" .2اختياري"
 .6غرفة عالج األطفال بمساحة ال تقل عن16م" .2اختياري"
 .7غرفة عالج األمراض النفسية  20م" .2اختياري"
 .8غرفة عمل الجبائر الثابتة واملتحركة  20م" .2اختياري"
 .9مستودع.



التجهيزات الالزمة:

Goniometer
Dynamometer
Weinstein enhanced sensory test
Exercises mattress
Dumbbells set
Hot/cold packs
Graded ROM arc
Incline board
Shoulder exercise ladder
Sensory motor kit
Standard cutlery
Squeeze gel balls
Examination bed
LOTCA
Assorted Switches
Weighted vests

Balance boards. “optional”
Shoulder wheels.
Finger ladder.
Stacking cones with base.
Finger extension remedial game
Multi-phases desensitization kit
Forearm based skate board
Single curve shoulder arc
Horizontal ring tree
Vertical ring tree
Transfer board
Resistive prehension bench
Glitter putty different color
Adjustable tables
DOTCA
SR Cognition Deluxe

:  الكادرالوظيفي كحد أدنى
2 ـة عالج وظيفي عدد/ وفنيـ1 ـة عالج وظيفي عدد/ أو أخصائيـ2 ـة عالج وظيفي عدد/يشترط توفر أخصائيـ
.كحد أدنى

عيادة العالج الوظيفي
تكون مرتبطة بمستشفى أو بمجمع طبي أو مركز تأهيل طبي:
تقدم خدمات العالج الوظيفي للحاالت التالية:
1. Stroke rehabilitation.
2. Multiple sclerosis.
3. Spinal cord injury.
4. Parkinson disease.
5. Traumatic brain injury.
6. Fractures.
7. Tendon cut.
8. Hand conditions, such as (de quervain tenosynovitis, CTS, trigger finger, diabetic hand syndrome,
)etc.
9. Brachial plexus injury.
10. Ulnar, radial, medial nerves injuries.
11. All ortho/neuro conditions that’s affect on activities of daily living.

 ويشترط فيها:
 .1أن تكون العيادة في الدور األرض ي أو أدوار علوية مع توفير مصاعد مناسبة الستخدام ذوي اإلعاقة.
 .2استقبال ومكتب مواعيد مالئم الستقبال ذوي اإلعاقة.
 .3غرفة انتظار "في حالة تقديم الخدمة للجنسين يتم فصل غرفة االنتظار بحيث تكون غرفة للرجال وأخرى
للنساء".
 .4دورات مياه للمرض ى " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورات مخصصة للرجال وأخرى للنساء" عدد
" "2كحد أدنى
 .5دورة مياه مجهزة الستخدام ذوي اإلعاقة " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورة مخصصة للرجال
وأخرى للنساء"

. وضع أرفف وخزائن في جميع الغرف العالجية لترتيب املستلزمات.6
: الغرف العالجية
2 م16 غرفة تقييم ومعالجة بمساحة ال تقل عن
: التجهيزات الالزمة
 Adjustable table.
 Dumbbells set
 Mirror wall and moveable mirror.
 Weights.
 Shoulder wheel.
 Stacking cones with base.
 Graded ROM arc
 Glitter putty different color
 Incline board
 Resistive prehension bench
 Digi-Flex 7)
 plastic cones
 Forearm based skateboard
 Roeder Manipulative Aptitude Test
 Hand Xtrainers
 -Pronation/Supination Wheel
 Chair, wheelchair and bed.
 Hydro-collator / hot packs.
 Cold packs unit.
 Ultrasound and.
 Paraffin wax unit.

 الكادرالوظيفي في املجمع الطبي أو مركزالتأهيل الطبي كحد أدنى:
أخصائي عالج وظيفي.

مالحظة  :في حال عدم توفر الفنيين فانه يكتفى باخصائي واحد فقط مقابل عدد  2فني.

