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 .1إضافة االسترخاء ما بعد االنقباض االستاتيكي لبرنامج عالج مرضى ألم الرقبة الميكانيكي المزمن
يحسن من ألم الرقبة والعجز ومدى الحركة.

 .2وضع الشريط الالصق الكاينزو لمكاحل بالتزامن مع إعادة التأىيل البدني يمكن أن يحسن التحكم
الوضعي لألطفال المصابين بالشمل الدماغي النصفي والتي ليا تأثير تراكمي

 .3الضغط االنفراجي لنقاط النسيج العضمي الضام لو تأثير ايجابي في تقميل شدة الم الركبو و تحسين
المدى الحركى لمركبو و تقميل العجز الوظيفى فى مرضى خشونة مفصل الركبو.

 .4تمرينات تقوية عضالت الفخذ ىي أكثر فعالية من تمرينات عضالت الركبة فى تحسن مرضى متالزمة
الم الرضفة.

 .5استخدام التدريبات العصبية العضمية من الممكن ان تحسن التوازن العضمى حول مفصل الكاحل
ويؤثر ايجابيا عمى المستوى الوظيفى لممفصل بعد التمرينات.

 .6المجـال الكيرومغنـاطيسى المتقطـع أكثر تأثي ارً مقارنة بالموجات فوق الصوتية
حاالت ضيق النفق الرسغى.

 .7مؤشركتمةالجسم،ليس لو تأثيرعمى النتيجة الوظيفية التالية أربعة

الحركية المغمقة في المرضى الذين يعانون من التياب مفصل الركبة

المتقطعة فى عالج

أسابيع من تمارين السمسمة

 .8التؤثرشدة األلم في بداية العالج عمي النتائج الوظيفية التالية لتمارين السمسمة الحركية المغمقة في

المرضى الذين يعانون من االلتياب العظمي المفصمي لمركبة  .من المتوقع أن يستفيد المرضي الذين

لدييم شدة األلم  6أو أقل عمى مقياس فاز من تمارين السمسمة الحركية المغمقة

 .9التحريك الطبيعي المستمر والمعالجة اليدوية ليما تأثي ارً اكبر من التمرينات العالجية وحدىا في عالج
اضطرابات الرقبة المزمنة.

 .10استخدام طاقة العضالت ليا تاثير فعال فى عالج االم اسفل الظير بعد الوالدة.

 .11التمرينات اليوائية يمكنيا تحسين وظائف التنفس واالتزان و جودة المعيشة فى السيدات الالتى
تعانين من ىشاشة العظام ما بعد عالج سرطان الثدى

 .12التنبيو الكيربائى لعضالت البطن ىو اكثر افاده من التمرينات الساكنو لعضالت البطن فى حاالت
السمنو المركزيو لمرجال

 .13لمحافز التنفسي تأثيرات مفيدة عمي زيادة وظائف الرئو وتقميل المشاكل الرئوية في مرضي فقر الدم
المنجمي

 .14شريط الركبة الالصق قادرعمى تخفيف األلم و زياد ة قوة العضلة و القدرة الوظيفية لدي ا لمرضى
لمركب.
ة
المصابين باإللتياب العظم ي المفصلي

 .15إضافة تمرينات تقوية عضالت لوح الكتف فى عالج مرضي متالزمة انحشار الكتف يعطي افضمية
في التحسن العالجي.

.16التدريبات اليوائية اثناء جمسة الغسيل الكموى و برنامج التدريب المنزلى يحسنان االداء البدنى
لمرضى الغسيل الكموى.

 .17اىتزاز الجسم الكمى ىو طريقة مفيدة في خفض ضغط الدم وتحسين الدىون لدى السيدات المصابات
بارتفاع ضغط الدم بعد انقطاع الطمث في مدة قصيرة وبأقل مجيود.

 .18ىناك تغير فى الفقرات العنقية نتيجة استخدام الكمبيوتر لفترات طويمة

 .19تعد المدرسة العالجية المعتمدة عمى النمو العصبي و المعروفة باسم (  )NDTمن المدارس الفعالة
لتحفيز التحكم المركزي لمجسم لألطفال المصابين بالشمل الدماغي.

 .20ساعدت ا لمعالجة الحركية التنفسية والشريط الالصق الكانيزو فى التحكم فى المشاكل التنفسية بعد
استئصال المرارة بالمنظار

 .21العالج بالموجات التصادمية مفيد لعالج حاالت التياب الكوع المزمن عن الموجات الصوتية.
 .22تطبيق ا لشد العصبى الديناميكى عمي األشخاص األصحاء ومرضى أالم أسفل الظير
أثارة قصيرة األجل للعصب الحركي.

 .23العالج بالموجات التصادمية وسيمة فعالة لعالج األطفال المصابين بالشمل المخي.
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