تثقيف صحي

التمارين الهوائية حتسن اإلدراك وقوة العضالت
عند املرضى ما بعد السكتة الدماغية
أن التأخر في اإلدراك الفكري الذي ينتج عن إصابة املرء بالسكتة
الدماغية يعرقل عملية التأهيل العضلي الناجت عن شلل األطراف بعد
اإلصابة بالسكتة الدماغية .ويسبّب هذا التأخر صعوبات كبيرة في
أنشطة احلياة اليومية عند الشخص املصاب ال تنحصر في مجال
الشلل العضلي فحسب بل تتعداه لتشمل مجاالت املعرفة وسرعة
معاجلة البيانات وعملية التركبز خالل احلديث والتخطيط واحلكم
وصنع القرار وغيرها من النشاطات التي تتطلب منا اإلهتمام خالل
عملية التأهيل .وقد بيّنت الدراسات وجود هذا التأخر عند أكثر من %60
من حاالت السكتة الدماغية تبعا ً حلجم اإلصابة.1
وتتدخل اإلعاقات الفكرية بشكل سلبي في عملية التأهيل احلسي
والعضلي عند األفراد املصابني بالسكتة الدماغية فتسبب في تأخير
بل وفشل عملية التأهيل خصوصا ً في ما يتعلق بقدرة املريض على
العودة الى بيئته والعيش بإستقاللية.
وتساهم التمارين الهوائية (العالجات الفيزيائية باستخدام اآلالت)
استنادا ً الى دراسات حديثة في حتسني قدرات التواصل عند الشخص
املصاب ومساعدته على املشاركة في اختيار مجاالت معرفية متعلقة
بالتعلم احلركي مما يعزّز من قدرات املريض على التحكم في احملركات

احلسية التي تتعطل بعد إصابته بالسكتة الدماغية.2
ويستطيع مريض السكتة الدماغية البدء بالتمارين الفيزيائية
للعضالت ابتدا ًء من األسبوع األول بعد اإلصابة في سريره في املرحلة
األولى .وعند استقرار وضعه الصحي يخضع املريض لعملية تقييم
من الطبيب الفيزيائي يحدد بعدها برنامج التأهيل للعضالت املتضررة
بحسب األولوية كما حتدد فيها نوعية العالجات الهوائية املطلوبة.
وتتطلب التمارين الهوائية من املريض املشاركة الفكرية في حتريك
العضالت وأحيانا ً إختيار اآلالت التي يشعر بارتياح أكثر عند استخدامها
ومن ثم اإلنتقال الى آالت أخرى تتطلب جهد عضلي وفكري أكبر .وبعد
تطور احلالة الفكرية للمريض ينتقل الى مرحلة متقدمة من العالج وهي
مرحلة العالج اإلنشغالي لتطوير قدرة املريض على إستخدام أصابعه.
ومما يعزز من أهمية التمارين الهوائية في العالج التأهيل ما ورد في
مجلة العالم العلمية  3حول أهمية عمل العضلة الباسطة للركبة
في متكني مرضى ما بعد السكتة الدماغية من السير والتحرك في
منازلهم بشكل فعال .وينبغي التأكيد هنا على إن عملية إعادة تفعيل
وتعزيز عضلة الركبة الباسطة تتطلب برامج تأهيل عضلية تعتمد
أساسا ً على التمارين الهوائية ،مما يؤكد على ضرورة تلك التمارين
وأهميتها في حتقيق أفضل النتائج اإليجابية في كافة اجملاالت عند
مرضى السكتة الدماغية.
من هنا ،دأب قسم التأهيل في مستشفى محمد خالد للتأهيل منذ
سنوات على استخدام التمارين الهوائية كمكون أساسي ضمن
برنامج العالج الفيزيائي ملرضى السكتة الدماغية لكل مريض على
حدا بحسب حاجات املريض الفردية ومبا يتناسب مع قدرات املريض
احلسية واحلركية.
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