مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج)
عرضه منابع آموزشی با موضوع اصول کلی مراقبت از کودکان فلج مغزی
مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر (عــج) در طــی بیــش از دو دهــه خدمــت بــه کــودکان کــم تــوان ذهنــی و خانــواده ایشــان تــاش نمــوده تــا
مشــارکت خانــواده هــا در زمینــه مراقبــت شــبانه روزی و بهبــود تأثیــر درمــان را افزایــش دهــد و تــوان آنهــا در رســیدگی بــه کــودکان کــم
تــوان را بــاال ببــرد .در ایــن میــان ارائــه آموزشــهای الزم بــرای برخــی از نیازهــای جــدی مراقبــت از کــودکان فلــج مغــزی اهمیــت زیــادی
دارد کــه مؤسســه بــرای ایــن منظــور اقــدام بــه تألیــف کتــاب « دربــاره فرزندمــان بیشــتر بدانیــم بهتــر عمــل کنیــم » و ســی
دی هــای آموزشــی « خــواب کــودک فلــج مغــزی » « ،تغذیــه کــودک فلــج مغــزی » و « حمــل و جابجایــی کــودک
فلــج مغــزی » بــه شــرح ذیــل نمــوده اســت :

* عنــوان ســی دی آموزشــی :حمــل و
جابجایــی کــودک فلــج مغــزی

* عنــوان ســی دی آموزشــی  :خــواب کــودک
فلــج مغزی

* عنــوان ســی دی آموزشــی  :تغذیــه کــودک
فلــج مغزی

* عنــوان کتــاب  :دربــاره فرزندانمــان
بیشــتر بدانیــم بهتــر عمــل کنیــم .

* اهداف آموزشی :

* اهداف آموزشی :

* اهداف آموزشی :

* ســرفصلهای آموزشــی  :ضــرورت
مراقبــت  24ســاعته در کــودکان فلــج
مغــزی ،اصــول حرکتــی مراقبت از کــودکان
فلــج مغــزی ،غــذا دادن بــه کــودک فلــج
مغــزی ،اســتحمام کــودک فلــج مغــزی،
خــواب کــودک فلــج مغــزی ،حمــل و
جابجایــی کــودک فلــج مغــزی ،لبــاس
پوشــیدن کــودک فلــج مغــزی ،اســتفاده
کــودک فلــج مغــزی از ســرویس بهداشــتی

.1
.2
.3

.4
.5

1مشــاركت هــر چــه بيشــتر و فعالتــر خانــواده در
رونــد درمانــي مددجــو
2جلوگیــری از الگوهــای نابهنجــار تنــه و انــدام
هــا در مددجويــان
3تشــویق و ترغیــب الگوهــای صحیــح حرکتــی و
وضعیتــی بــراي کــودک و والديــن
4كمــك بــه رشــد اســتقالل کــودک در انجــام
فعالیتهــای روزمــره
5اجتنــاب از اتخــاذ الگــو هــاي غلــط توســط
مراقــب کــه منجــر بــه دردهــای مزمــن مثــل
دردهــای کمــری ،شــانه و زانــو مــي شــود

گروه هدف  :والدین کودکان فلج مغزی
قیمت سی دی  5000 :تومان
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2جلوگیــری از الگوهــای نابهنجــار تنــه و انــدام
هــا در مددجويــان
3تشــویق و ترغیــب الگوهــای صحیــح حرکتــی و
وضعیتــی بــراي کــودک و والديــن
4كمــك بــه رشــد اســتقالل کــودک در انجــام
فعالیتهــای روزمــره
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گروه هدف  :والدین کودکان فلج مغزی
قیمت سی دی  5000 :تومان

گروه هدف  :والدین کودکان فلج مغزی
قیمت کتاب  12000 :تومان

آشــنایی بــا شــیوه هــای صحیــح نحــوه مراقبــت ،اســتحمام ،لبــاس پوشــیدن ،حمــل و جابجایــی ،تغذیــه و خــواب کــودکان فلــج مغــزی از
ایجــاد الگوهــای نابهنجــار تنــه و اندامهــا در ایــن عزیــزان و بــروز دردهــای مزمــن در والدیــن و مراقبیــن ایــن کــودکان جلوگیــری خواهــد
کــرد .در همیــن زمینــه هــر یــک از کتــاب و ســی دی هــای فــوق جهــت بهــره منــدی خانــواده هــا از آموزشــهای مذکــور در مراکــز وابســته
بــه مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر (عــج) ،قــرار گرفتــه اســت .عالقــه منــدان جهــت خریــد ایــن اقــام آموزشــی مــی تواننــد بــا مراکــز
ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد :
* مرکز جامع توانبخشی امید عصر (تهران) 021-26320986 :
* مرکز جامع توانبخشی نوید عصر ( تهران ) 021-55363903-5 :
* مرکز جامع توانبخشی فروغ عصر ( شیراز ) 071-36290098 :
* مرکز جامع توانبخشی نگار عصر ( کاشان ) 031-55465511 :
* مرکز توانبخشی نگین عصر ( مشهد) 051-37614508 :
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