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Mga physiatrist 

 

 

TANONG: Ano ang isang physiatrist? 

Ang mga physiatrists ay mga doktor na dalubhasa sa physical medicine at rehabilitasyon. 
Mayroong higit sa 9,000 physiatrists kada American Academy of Physical Medicine and 
Rehabilitation (AAPMR).  

TANONG: Mayroon bang mga subspecialties para sa physiatrist? 

Oo, mayroong anim na subspecialties na accredited ng Accreditation Council for Graduate 
Medical Education (ACGME). Ang mga subspecialty ay brain injury, pain medicine, spinal 
cord injury, sports medicine, pediatric rehabilitation medicine, at neuromuscular medicine. 

TANONG: Kailan naaangkop para sa iyo ang isang physiatrist?  

Ang larangan ng physical medicine at rehabilitation ay kilala rin bilang physiatry. Ang 
sangay na ito ng medisina ay gumagana para mabalik sa dati o mapahusay ang function 
o paggana ng mga tao na namumuhay ng may kapsanan. Ang disiplina ay nakatuon sa 
function, independensiya at kalidad ng buhay 
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Naaangkop na magpatingin sa isang physiatrist kapag ikaw ay mayroong chronic na long-
term na mga isyu na sumasaklaw sa maraming mga kadalubhasaan. Ang mga physiatrist ay 
madalas na namumuno sa mga multidisciplinary team ng mga health care worker tulad ng 
mga physical therapist, occupational therapist, mga nars, atbp. Maaari kang magpatingin 
kapag ikaw ay nakakaranas ng chronic na pananakit o kondisyon na nagresulta ng 
pagkakaroon mo ng limitadong kakayahang kumilos tulad ng spinal cord injury. 

TANONG: Paano ka makakahanap ng physiatrist?  

Mangyaring gamitin ang physician finder sa American Academy of Physical Medicine and 
Rehabilitation sa listahan ng mga mapagkukuhanan ng tulong at impormasyon sa ibaba. 

Mga Pinagkukuhanan ng Impormasyon: ACGME, AAPMR, Association of Academic Physiatrists 

 

 

Gusto mong may makausap? 

Ang aming Information Specialist ay available na sagutin ang iyong mga tanong.  

Tumawag ng toll-free 1-800-539-7309 Lunes hanggang Biyernes, 9 am-8 pm EST. Mag-

schedule ng tawag o magtanong online sa https://www.christopherreeve.org/tl/get-

support/ask-us-anything/form 

Ang impormasyong nilalaman ng mensaheng ito ay ipinapakita para sa layunin ng pagtuturo at pagbibigay 
impormasyon sa iyo tungkol sa paralysis at mga epekto nito. Walang anumang nilalaman sa mensaheng ito ay 
dapat pakahulugan ni hindi nilalayon na gamitin bilang medikal na diagosis o paggagamot. Hindi ito dapat 
pumalit sa payo ng iyong doktor o iba pang kuwalipikadong health care provider. Kung mayroon kang mga 
tanong na may kaugnayan sa pangangalaga ng kalusugan, mangyaring tawagan o magpatingin sa iyong doktor 
o iba pang kuwalipikadong health care provider kaagad. Parating magpakonsulta sa iyong doktor o iba pang 
kuwalipikadong health care provider bago magsimula ng bagong treatment, diet o fitness program. Hindi mo 
kailanman dapat di pansinin o patagalin ang mga ito dahil sa isang bagay na nabasa mo sa mensaheng ito.  

Ang publikasyon na ito ay sinusuportahan ng Administration for Community Living (ACL), U.S. Department of 
Health and Human Services (HHS) bilang bahagi ng pinansiyal na tulong na may total na $8,700,000 na may 
100 porsiyentong pagpopondo ng ACL/HHS. Ang mga nilalaman ay iyong mula sa (mga) may akda at hindi 
nangangahulugan na opisyal itong mga pananaw, ni hindi pag-endorso, ng ACL/HHS, o ng Gobyerno ng 
Estados Unidos. 
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