اتاق تحریکات بینایی ( اتاق نور ) :

چنــد ســالی اســت کــه در بســیاری از مراکــز توانبخشــی دنیــا از
شــیوه ای بنــام اتــاق نــور ( تحريــكات بينايــي) اســتفاده مــی شــود.
وجــود تجهیــزات تاثیرگــذار روی مهارتهــای بینایــی ،شــنیداری،
گفتــاری و...از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن اتــاق اســت.در راســتای
ایــن هــدف  ،مركــز جامــع توانبخشــي نويــد عصــر اقــدام بــه ایجــاد
اتــاق نــور ( )light roomبــه عنــوان گام اول نمــوده اســت.
اهداف مورد نظر:
* تقویت مهارتهای بینایی
* تقویت هماهنگی بینایی و شنیداری
* افزایش توانمندی کودک در تقلید حرکتی
*درک و افزایش توالی حرکتی
*افزایش سطح برانگیختگی و انگیزه کودک
*آموزش برخی مفاهیم ضروری و کاربردی
*تخلیه هیجانی و افزایش سطح توجه انتخابی کودک
*افزایش صدا سازی و بهبود تقلید گفتاری کودک
بــه طــور کلــی کلیــه کــودکان بــا تأخیــر ذهنی،گفتــاری کــه در
ســطح توجــه شــنیداری و بینایــی مشــکل دارنــد را مــی تــوان
گــروه هــدف قــرار داد.كــودكان فــوق بــه صــورت انفــرادي و
گروهــي از خدمــات ايــن بخــش بهــره منــد مــي شــوند .

خدمات توانبخشی اجتماعی :
توانبخشــی اجتماعــی فراینــدی از خدمــات مســتمر و هماهنــگ
توانبخشــی در زمینــه اجتماعــی و روانــی اســت تــا فــرد کــم
تــوان و خانــواده وی ضمــن کاهــش هــر نــوع فشــار اقتصــادی،
اجتماعــی و روحــی بتوانــد در جریــان کلــی توانبخشــی قــرار گیــرد
و آمادگــی کافــی بــرای ایفــای نقــش اجتماعــی را کســب نماینــد.
در ایــن راســتا ،مرکــز نویــد عصــر بــا ارائــه خدمــات اجتماعــی بــه
مددجویــان و برگــزاری دوره هــای ورزش بوچیــا ( ویــژه کــودکان
دارای مشــکالت جســمی ) ،اجــرای طرحهــای اجتماعــی و برگــزاری
برنامــه هــای مناســبتی  -فرهنگــی در تحقــق اهــداف توانبخشــی
اجتماعــی گام نهــاده اســت.

آموزش مهارتهای اجتماعی و خودیاری :

مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج)
محققيــن و دانشــمندان در مراكــز مطــرح توانبخشــي دنيــا بــه ايــن
نتيجــه رســيده انــد كــه بهتريــن شــيوه كاهــش و رفــع مشــكالت
كــودكان فلــج مغــزي ،اســتفاده از الگوهــاي صحيــح حركتــي و توانايي
ايــن كــودكان در انجــام فعاليتهــاي روزمــره زندگــي اســت .در واقــع
در ایــن رویکــرد ،همــان فعاليتهــاي توانبخشــي در قالــب فعاليتهــاي
روزمــره و بــازي گونــه و در محيطــي مشــابه محيــط منــزل مناســب
ســازي مــی شــود .ایــن رویکــرد از ســال  1392در مرکــز نویــد عصــر
بــه کــودکان فلــج مغــزی  3تــا  6ســاله ارائــه مــی شــود.
اختالالت تحت پوشش :
* کــودکان و نــوزادان پرخطــر  :نــوزادان کــم وزن ،نــوزادان نــارس،
نــوزادی کــه در هفتــه اول تولــد در بخــش مراقبتهــای ویــژه
نگهــداری شــده اســت.
* کــودکان دچــار تأخیــر تکاملــی  :کلیــه کودکانــی کــه مهارتهــای
حرکتــی ،گفتــاری و رفتــاری الزم را در زمــان تعییــن شــده به دســت
نیــاورده انــد.
* کــودکان کــم تــوان ذهنــی  :کودکانــی که فعالیــت ذهنــی و رفتاری
آنهــا نســبت بــه همســاالن ،از ســطح پایین تــری برخوردار اســت.
* دانــش آمــوزان دارای اختــال یادگیــری  :شــامل دانــش آموزانی اســت
کــه در یــک یــا چنــد فرایند اساســی یادگیــری ،دچار مشــکل باشــند.
* کودکان دچار اختالل حرکتی
* کودکان دچار اختالل رفتاری
*کودکان اتیستیک

مرکز جامع توانبخشی نوید عرص :
تهران  -خیابان ولیعصر  -باالتر از چهارراه مولوی  -نبش کوچه
عرفانیان  -شماره  324تلفن 55363903-5 :
navid@vrf.ir
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www.vrf.ir

مرکز جامع توانبخشی
نوید عصر

هو المستعان

مرکــز جامــع توانبخشــی نویــد عصــر ،یکــی از مراکــز وابســته
بــه مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر (عــج) اســت کــه در ســال
1384بــا هــدف ارائــه خدمــات تخصصــی بــه كــودكان فلــج
مغــزی و کــم تــوان ذهنــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد .ایــن
مرکــز در طــی ایــن ســالها بــا همــکاری کارشناســان متخصــص
و مجــرب و بــه کارگیــری روشــهای نویــن درمانــی ،توانســته
ســهم بســزایی در راســتای کمــک بــه ارتقــای ســطح
توانمندیهــای کــودکان اســتثنایی و بهبــود جایــگاه آنهــا در
ســطح خانــواده و جامعــه ایفــا کنــد.
خدمات جامع توانبخشی :
خدمــات توانبخشــی مرکــز نویــد عصــر بــه کــودکان از بــدو
تولــد و بــا هــدف توانمندســازی و کاهــش اثــرات ضایعــات آنهــا
ارائــه مــی شــود .در ایــن مرکــز بــه منظــور ارائــه خدمــات بــا
کیفیــت درمانــی ،از همــکاری و مشــورت پزشــکان متخصــص
اطفــال  ،متخصــص بیماریهــای متابولیــک و ارثــی  ،فــوق
تخصــص مغــز و اعصــاب اطفــال و همچنیــن کادر توانبخشــی
مجــرب اســتفاده مــی شــود.
خدمات جامع توانبخشی مرکز نوید عصر عبارتند از :
*کاردرمانی :

کاردرمانی به معنی استفاده از
فعالیت های هدفمند بمنظور درمان
است.کاردرمانگران ضمن مشارکت
فعال كودك و خانواده وی در امر
درمان تالش می کنند پیچیده ترین
رویکردهای درمانی را در غالب یک فعالیت هدفمند ساده به
محیط زندگی روزمره كودك انتقال دهند و از این طریق توانائیها
و ناتوانائیهای وی را به ترتیب افزایش و کاهش داده و ایشان را
به نهایت استقالل فردی و اجتماعی سوق دهند.
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*گفتار درمانی :
افزایش مهارت های ارتباطی كودك با
استفاده از روش های مختلف رفتاری،
شناختی و زبانشناختی و تسهیل سیستم
حسی  -عصبی و مهارت های پایه ای گفتار
منجمله جویدن ،بلعیدن و بطور كلی تحرك
و كارآئی اندامهای گفتاری از جمله خدمات بخش گفتار درمانی است.
*آب درمانی :

با توجه به محاسن جسمي و روانشناختي
آب درماني ،این خدمت در مرکز نوید
عصر توسط كارشناسان متخصص
فيزيوتراپي و گاه ًا کاردرماني ،در استخر
هاي آب درماني مناسب به مددجویان
ارائه می شود.
*فیزیوتراپی ( الکتروتراپی و مکانوتراپی ) :

الکتروتراپی و مکانوتراپی به شناسایی
و افزایش پتانسیلهای حرکتی برای
بهبود ،پیشگیری ،درمان و توانبخشی،
میپردازند .این دو خدمت در مرکز نوید
عصر با استفاده از دستگاههای پیشرفته
توسط کارشناسان مجرب ارائه می شود.
*روان شناسی :

آموزش روزانه به کودکان زیر  15سال :
طراحــی برنامــه آموزشــی ویــژه کــودکان کــم تــوان ذهنــی بــه
خصــوص درســالهای اولیــه زندگــی ،کاری دقیــق و پیچیــده اســت
کــه نیازمنــد مشــارکت و همــکاری گروههــای گوناگــون متخصصیــن
اســت .در بخــش « آمــوزش روزانــه » درمانگــران تخصصهــای
متفــاوت از جنبــه هــای مختلــف حرکتی،گفتــاری ،شــناختی ،اجتماعی
و خودیــاری ،مشــکالت یادگیــری یــک کــودک کــم تــوان را مــورد
بررســی و کنــکاش قــرار مــی دهنــد .پــس از مشــخص شــدن نقــاط
ضعــف و قــوت کــودکان ،یــک برنامــه آمــوزش گروهــی متناســب بــا
نیــاز آنهــا تدویــن مــی شــود .اجــرای برنامــه آموزشــی تهیــه شــده
نیازمنــد نظــارت مســتقیم و مــداوم تمامــی متخصصیــن درگیــر در
طراحــی برنامــه اســت.در ایــن بخــش ،بســته بــه ســطح و میــزان
مشــکل کــودکان انتظــار مــی رود  ،کودکانــی کــه مشــکالت زیــادی
ندارنــد در حداقــل زمــان ممکــن آمادگــی الزم بــرای ورود به مدرســه
و اجتمــاع را پیــدا کننــد .کودکانــی کــه مشــکالت آنهــا زیــاد اســت
حداقــل انتظــار ایــن اســت کــه توانائیهــای الزم بــرای زندگــی
روزمــره را پیــدا کننــد .آموزشــهای ایــن بخــش بــه صــورت گروهــي
برگــزار مــي شــود و بــا دراختيــار داشــتن تمامــي ســازو کارهــاي الزم
بــراي تدويــن و اجــراي برنامــه هــاي آموزشــي ويــژه کــودکان در
ســنين طاليــي زندگــي در نظــر گرفتــه شــده اســت .وجــود مربيــان
بــا تجربــه و آمــوزش ديــده در تعليــم و تربيــت کــودکان ويــژه ،کار
تخصصــي گروهــي ،ارزيابــي و ســطح بنــدي دقيــق کــودکان ،برنامــه
آموزشــي جامــع و کامــل و فضــاي مناســب جهــت آمــوزش کــودکان
و همچنيــن وجــود فــوق برنامــه هــاي شــاد و مفــرح ،از مهمتريــن
ويژگيهــاي ايــن بخــش اســت.

روانشناسان در بهبود هر چه سریعتر
مشکالت مددجو هماهنگ با سایر
اعضای تیم توانبخشی و با مشارکت
فعال خانواده ،در امر آموزش به ارائه
خدمت می پردازند  .حيطه هاي خدمات
روان شناسي عبارتند از  :اختالالت یادگیری ،اختالالت رفتاری وخود
آزاری ،اختالالت هیجانی واضطرابی ،بیش فعالی و کم توانی ذهنی.
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رویکرد آموزش نمونشی :

آمــوزش نمونشــی یــا  CEیكــی از روشــهای توانبخشــی اســت كــه
بــا هــدف آمــوزش فــرد کــم تــوان جســمی ،جهــت بهبــود تواناییهــا
و كســب تجــارب جدیــد در زندگــی روزمــره توســط دكتــر آندریــاس
پتــو در ســال  1950در مجارســتان بنــا نهــاده شــده اســت CE .معتقــد
اســت كــه سيســتم عصبــي ايــن افــراد توانايــي ايجــاد ارتباطــات
نورونــي جديــد را داراســت و ايــن توانايــي از طريــق آمــوزش فعــال
مهيــا مــی شــود . .مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر (عــج) کارشناســانی
را جهــت آمــوزش ایــن رویکــرد بــه مؤسســه آموزشــی پتــو ()Peto
مجارســتان اعــزام نمــوده اســت و پــس از اخــذ امتیــاز اســتفاده از ایــن
رویکــرد ،روش آمــوزش نمونشــی از ســال 1384بــرای اولیــن بــار در
کشــور ،در مرکــز امیــد عصــر ارائــه شــده اســت ،و از ســال  1389بــا
حضــور دو کارشــناس دوره دیــده در مرکــز جامــع توانبخشــی نویــد
عصــر فعــال اســت .
خدمات ویژه کودکان دارای اختالالت یادگیری :

اختــال یادگیــری یــک واژه کلــی اســت بــرای توصیــف مشــکالت
خاصــی کــه کــودکان در زمینــه ی پــردازش اطالعــات و مهــارت
هــای یادگیــری دارنــد و اغلــب ســبب مــی شــود کــه موفقیــت در
تحصیــل بــرای کــودک عــذاب آور شــود و در برخــی مــوارد منجــر
بــه دلســردی ،عــزت نفــس پاییــن ،ســرخوردگی مزمــن و روابــط
ضعیــف بــا همســاالن گــردد.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن کــودکان نیازمنــد درمــان هــای
روانشــناختی تخصصــی ایــن اختــال هســتند تــا ضعــف هــای
مهارتــی و پایــه ای آن هــا کــه مخصــوص ايــن کــودکان اســت
بــه صــورت تخصصــی درمــان شــود ،بخــش اختــال یادگیــری در
مرکزنویــد عصــر ارائــه خدمــت مــی نمایــد.
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