خدمات كلينيكي

خدمات کلینیکی :
*
 كاردرماني :کاردرمانی به معنی استفاده از فعالیت های هدفمند بمنظور درمان است .از آنجا که فعالیت و کار،
سالمت جسم و روان آدمی را تحت تأثیر قرار می دهد ،پیشکوستان کاردرمانی پیشنهاد کردند
که با استفاده از فعالیتهای هدفمند خاص می توان به مددجویان دچار مشکالت جسمی ،ذهنی و
روانی کمک کرد که از این طریق به حداکثر توانمندیهای عملکردی و استقالل فردی بخصوص
در فعالیتهای روزمره زندگی خویش دست یابند .کاردرمانگران با تشخیص اهمیت کار گروهی
در بهبود هر چه سریعتر مشکالت كودك به صورتی هماهنگ با سایر اعضای تیم توانبخشی
و با مشارکت فعال خانواده در امر درمان ،به ارائه خدمت می پردازند .کادر درمانگران 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.
 گفتاردرماني :گفتار درمانی بعنوان یكی از واحدهای فعال در توانبخشی به ارزیابی  ،تشخیص و مداخالت
درمانی اختالالت گفتار و زبان می پردازد.
* خدمات بخش گفتاردرماني مراكز وابسته به مؤسسه:
ارزیابی اولیه و تعیین سطح كودك مبتال به اختالل گفتار وزبان.برنامه ریزی درمان وهدایت وكنترل صحیح این برنامه درمانی. افزایش مهارت های ارتباطی كودك با استفاده از روش های مختلف رفتاری ،شناختی وزبانشناختی.
تسهیل سیستم حسی  -عصبی و مهارت های پایه ای گفتار منجمله جویدن ،بلعیدن و بطوركلی تحرك و كارائی اندامهای گفتاری.

 -فيزيوتراپي :

فیزیوتراپی شامل ارائه خدماتی در زمینه حرکت و عملکرد هایی است که توسط صدمات و
بیماریها ،مورد تهدید قرار میگیرند .فیزیوتراپی به شناسایی و افزایش پتانسیلهای حرکتی برای
بهبود ،پیشگیری ،درمان و نوتوانی ،میپردازد .در واقع فیزیوتراپیست با ارزیابی پتانسیلهای
حرکتی فرد توانخواه و با استفاده از دانش و مهارت فیزیوتراپی ،به وی در رسیدن به مطلوب
ترین سطح علمکرد حرکتی کمک می کند.

 -آبدرماني :

در یک تعریف ساده ،هرگونه معالجه و مداوا به کمک آب را آب درمانی می گویند .امروزه آب
درمانی به عنوان یکی از روشهای درمانی مؤثر در کاهش ضایعات در توانبخشی مطرح می باشد.
با توجه به محاسن جسمي و روانشناختي آب درماني ،مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) خدمات
آبدرمانی را در مراکز امیدعصر ،نوید عصر و فروغ عصر به کودکان دارای مشکالت جسمی ارائه
می دهد .اين خدمات توسط كارشناسان متخصص فيزيوتراپي و گاه ًا كاردرماني ،در استخر هاي
آب درماني مناسب و دركنار ساير خدمات توانبخشي به مددجويان ارائه مي شود.
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خدمات كلينيكي

 بازي درماني :بازی درمانی یك فن تخصصی برای درمان برخی از مشكالت دوران اولیه كودكی است كه از
اصول روانكاوی نشأت گرفته است .در فرایند بازی درمانی ،روانشناس پس از علت یابی رفتارها یك
برنامه درمانی برای كودك در نظر گرفته و عالوه بر آن راهكارهای عملی نیز به خانواده می دهد.
در صورت همكاری متقابل خانواده و استفاده از راهكارهای مناسب می توان بهبود رفتارهای كودك
و پیشرفت او را مشاهده كرد.
 روان شناسي :روانشناسان با تشخیص اهمیت کار گروهی 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.
 توانبخشي شنيداري :خدمات توانبخشی شنیداری برای كودكان با مشكالت شنیداری و با هدف گسترش توانائیهای
ارتباطی  ،سازگاری بیشتر كودك با محیط و توانایی گفتار بیشتر ارائه می شود .در واقع توانبخشی
شنیداری  2هدف عمده را دنبال می نماید  :کاهش مشکالت مربوط به افت شنوایی و به حداقل
رساندن عوارض سوء آن.
انجام تستهای  ABRو تمپانومتری ( در مرکز جامع توانبخشی امید عصر)  ،آموزش روشهای
ارتباطی ،آموزش زبان و تربیت شنوایی؛ از خدمات بخش توانبخشي شنيداري مي باشد.
 -پایش رشد :

به طور معمول  10تا  15درصد از کل نوزادان ،بعنوان نوزاد پرخطر در نظر گرفته می شوند که عدم
تشخیص و انجام مداخالت زودهنگام ،می تواند به بروز ناتوانی یا معلولیتهایی نظیر عقب ماندگی
ذهنی ،حرکتی ،ناشنوایی و غیره در میان کودکان منجر شود .لذا جهت جلوگیری از عواقب مذکور،
این کودکان در بخش پایش رشد ،تحت نظر پزشکان متخصص و تیم جامع درمانی تحت مداخالت
بهنگام قرار گرفته و در صورت مشاهده عالئم دال بر ناتوانی ،خدمات طبی و توانبخشی به ایشان
ارائه می شود.
 آموزش و مشارکت دادن والدین در توانبخشی :یکی از مسئولیتهای مراکز توانبخشی ،راهنمایی صحیح والدین جهت اخذ بهترین رویکرد برای
ارتقای سطح مهارتهای فرزندشان و آموزش آنها در زمینه های مختلف مربوط به نوع معلولیت وی
است .در همین زمینه مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه توانبخشی
کودکان کم توان ذهنی یا دارای ضایعات نورولوژیکی توانسته است در کنار ارائه خدمات توانبخشی
سرپایی و روزانه ویژه مددجویان ،خدمات ارزنده ای را در این زمینه به والدین این عزیزان ارائه نماید.
از جمله این خدمات ،می توان به تهیه و انتشار کتاب و سی دی هایی با محتوای نحوه صحیح
مراقبت از کودکان فلج مغزی ،برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه خانواده ها ،تهیه و انتشار کتابچه
های آموزشی در زمینه اختالالت تحت پوشش مؤسسه و  ...اشاره نمود.
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آموزش نمونشي ( (: ) Conductive Education (CE
*
 CEیا آموزش نمونشی یكی از متد های توانبخشی است كه با هدف آموزش کودک کم توان جسمی ،جهت
بهبود تواناییها و كسب تجارب جدید در زندگی روزمره توسط دكتر آندراس پتو در سال  1950در مجارستان بنا
نهاده شده است .وی با تأسیس مركزی برای كودكان فلج مغزی  CPو بیماران نورولوژیك به تعلیم و درمان
آنها پرداخت.

 CEبر این اصل استوار است كه كودك علیرغم داشتن ضایعه درسیستم عصبی مرکزی ( )C.N.Sهنوز از
تواناییها و قابلیت برای ایجاد راه عصبی جدید برخوردار می باشد .طبق نظریه  ،Petoاین توانایی از طریق
آموزش و یادگیری به فعالیت تبدیل می شود.

در این روش به كودك آموخته می شود كه چطور از توانایی های خود جهت انجام حركات فعال ( )Activeبهره
گیرد و این یادگیری را به موقعیتهای مختلف زندگی تعمیم دهد.

رویکردهای نوین درمانی

روش وی راه جدیدی برای توانبخشی كودكان با اختالل حركتی و بزرگساالنی كه در اثر ضایعه به سیستم
عصبی مرکزی ،دچار اختالل عملكرد بودند باز كرد.

تمایز ویژه این روش از سایر روشهای توانبخشی ،گروهی بودن فعالیتها ،استفاده از موسیقی و گفتار ریتمیك
حین تمرینات و توجه به رشد همه جانبه كودك (جسمی،ذهنی،شناختی،اجتماعی) است.
بر همین اساس پیرو همکاریهای دو جانبه مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) با مؤسسه  Petoمجارستان و
اعزام چندین درمانگر و روان شناس به این کشور جهت تحصیل در دوره ای دو ساله ،مركز آموزش نمونشی
یا  CEبرای اولین بار در ایران توسط مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) افتتاح شد .هم اکنون متخصصانی
ویژه (هدایتگر آموزشی) [ ]Conductorكه در مجارستان آموزش دیده اند ،در مراکز وابسته به مؤسسه
ارائه خدمت می كنند.
در ایــن روش ،فعالیتهــای هماهنــگ و یکپارچــه از طریــق آموزشــهاي تطبیقــی و عملكردهــاي روزانــه
آمــوزش داده مــی شــود  .برنامــه نيازمنــد دســتگاه و وســايل كمكــي و تكنولــوژي پيشــرفته اي نيســت  .در
واقــع اصــل بــر ایــن اســت كــه محيــط تغييــر نمــي كنــد بلكــه فــرد ناتــوان اســت كــه بايــد خــود را بامحيــط
تطبیــق دهــد.
هــدف اوليــه و اساســي CEرشــد تــک بعــدي كاركردهــاي حركتــي نيســت ،هــدف اصلــي ،پيشــرفت همــه
جانبــه فــرد اســت كــه منجــر بــه رشــد عملكــرد فــرد مــي شــود.
برنامــه  CEيــك برنامــه پيچيــده و كامــل از تمامــي كارهايــي مثــل غــذا خوردن،بــازي ،يادگيــري و ...
اســت كــه يــك كــودك ســالم از صبــح تــا شــب انجــام مــي دهــد  .ايــن برنامــه شــامل تمامــي نيازهــاي
فيزيكــي،ذهنــي و اجتماعــي در جهــت رشــد يكپارچــه و ســامت ذهنــی و جســمی كــودك اســت.
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*
لباس فضایی

رویکردهای نوین درمانی

ایده استفاده از لباس فضایی برای بیماران با اختالل عملكرد حركتی توسط دكتر والدیمیر تی چینا
( )Dr Vladimir Tychinaارائه شد و برای اولین بار در مؤسسه آكادمی -علمی كودكان روسیه
بنام « »lk Adeliدر سال  1992مركز « »Adeli suitبرای كودكان فلج مغزی ایجاد شد.

رویکرد لباس فضایی ،رویکردی مؤثر در درمان کودکان فلج مغزی است و اثر درمانی آن حتی با
قطع درمان نیز از بین نمی رود و این امر نتیجه استفاده از تمرینات و فعالیتهای هدفمند و مشارکت
فعال مددجو در این رویکرد است .از آنجا که این لباس هیچ محدودیت عملکردی را برای فرد ایجاد
نمی کند ،کودک می تواند تنوعی از الگوهای حرکتی طبیعی را بدون مزاحمت الگوهای حرکتی غیر
طبیعی تجربه کند .در این رویکرد عالوه بر پوشیدن لباس فضایی ،به تمرینات آماده سازی از جمله
ماساژ کل بدن ،تمرینات کششی ،تمرینات قدرتی و هماهنگی نیز نیاز می باشد.
این رویكرد در سرتاسر كشور روسیه بعنوان یك رویكرد بومی استفاده می شود و كلینیك های مختلفی در كشورهایی مانند
كانادا ،فرانسه ،آلمان ،استرالیا ،پرتغال ،سوئیس و دانمارك ،لباس فضایی را بعنوان یك روش درمانی مورد استفاده قرار می دهند.
مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) نیز در راستای استفاده از رویکردهای نوین علمی در توانبخشی با اعزام کارشناسانی به روسیه برای
اولین بار در کشور از سال  1385این رویکرد را به کودکان فلج مغزی ارائه داده است.

*رویکرد بوبت
امروزه رویکردهای متعددی جهت درمان کودکان فلج مغزی وجود دارد که باعث پیشرفت فعالیتهای روزمره زندگی و فعالیتهای
عملکردی آنها می گردد .از جمله این رویکردها ،رویکرد بوبت است .این رویکرد با قدمت  60سال ،توسط برتا بوبت و همسرش
بنیانگذاری شده است .رویکرد بوبت یک روش یا تکنیک درمانی نیست ،بلکه روشی است برای مشاهده ،تجزیه و تحلیل عملکرد
کودک و یافتن تواناییهای بالقوه او و فراهم نمودن زمینه شکوفایی این توانمندیها با استفاده از تکنیکهای مختلف .هدف رویکرد
بوبت ،اصالح الگوهای غیرطبیعی حرکت و تسهیل الگوهای طبیعی تر حرکت به منظور آمادگی برای انجام مهارتهای عملکرد
متنوع تر و بیشترمی باشد .اصول رویکرد درمانی بوبت در طی سالها اصالح شده و امروزه تئوریهای یادگیری حرکتی و سامانه
پویا نیز به آن اضافه شده است .در واقع اصول بوبت به شناخت محیط و تأکید بیشتر بر فعالیتهایی که به طور شفاف برای کودک
علمکردی و معنادار هستند ،تغییر یافته است .درمانگر ،روی تغییر دادن الگوهای حرکتی متمرکز است که بهترین نحوه اجرا برای
بیماران ،انجام آن در محتوای فعالیتها ،متناسب با سن آنها است .بیمار با هدایت درمانگر ،توالی های حرکت را در شیوه های مختلف
تمرین می کند تا یادگیری کار تقویت شود .این تمرین برای ایجاد عملکرد حرکتی و خودکار بسیار مهم است .مؤسسه توانبخشی
ولیعصر (عج) در سال  1384کارشناسی را جهت فراگیری این رویکرد به انگلستان اعزام نمود.
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آموزش روزانه كودكان زير  14سال دچار مشكل ذهني ،جسمي و حركتي :
*
ســالهای اولیــه زندگــی جــزء گرانبهاتریــن اوقــات اســت کــه پایــه هــا و ســتونهای الزم بــرای یادگیــری و آمــوزش در
مراحــل بعــدی زندگــی را فراهــم مــی ســازد .طراحــی برنامــه آموزشــی ویــژه کــودکان کــم تــوان ذهنــی بــه خصــوص
در زمــان طالیــی ،کاری دقیــق و پیچیــده اســت کــه نیازمنــد مشــارکت و همــکاری گروههــای گوناگــون متخصصیــن
اســت .در بخــش روزانــه ،درمانگــران تخصصهــای متفــاوت از جنبــه هــای مختلــف حرکتی،گفتــاری ،شــناختی ،اجتماعــی
و خودیــاری ،مشــکالت یادگیــری یــک کــودک کــم تــوان را مــورد بررســی و کنــکاش قــرار مــی دهنــد .پــس از مشــخص
شــدن نقــاط ضعــف و قــوت کــودک ،یــک برنامــه آموزشــی متناســب بــا نیــاز کــودک 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 بــه 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.

*مهمترین اهداف بخش روزانه عبارتند از :

آموزش روزانه
به کودکان معلول

 -1تقویت و بهبود مهارتهای حركتی درشت و ریز كودك
 -2تسهیل و بهبود مهارتهای كالمی و گفتاری كودك
 -3تقویت و بهبود مهارتهای دركی و شناختی كودك
 -4آموزش مفاهیم
 -5حذف و كاهش اختالالت رفتاری كودك
 -6تقویت مهارتهای اجتماعی و فردی كودك
 -7آموزش مهارتهای خودیاری

5

7

خدمات توانبخشی ویژه کودکان اتیستیک :
*
بر طبق آمار منتشر شده در سال  ،2014از هر  65كودك متولد شده يك نفر
مبتال به اتيسم است .همچنين احتمال بروز اتيسم در پسران  4برابر دختران
است .تحقيقات نشان داده است كه تشخيص زودهنگام اتيسم در درمان و
بهبود وضعيت كودك بسيار مؤثر است .ضروري است اين تشخيص با استفاده از
نيروهاي متخصص و مجرب و تستهاي معتبر تشخيصي انجام شود تا بر اساس
نتايج بدست آمده بتوان برنامه هاي ويژه هر كودك را طراحي نمود .بر همین
اساس و با توجه به خأل موجود در زمینه توانبخشی و درمان اتیسم در کشور،
مؤسسه توانبخشی ولیعصر(عج)در سومین دهه از فعالیت خود ،مرکز اتیسم ندای
عصر را افتتاح کرد و عالوه بر آن خدمات تخصصی اتیسم را به دیگر مراکز
وابسته به خود تعمیم داد.

خدمات توانبخشی
ویژه کودکان اتیستیک

خدمات اتیسم مؤسسه عبارتند از :
 تشخيص و ارزيابي كودكان اتيستيك با استفاده از تستهاي تشخيص استاندارد روز دنيا متناسب با سن كودك؛ انجام مداخالت درماني بصورت ساعتي و روزانه با بهره گيري از رويكردهاي مختلف آموزشي ،حركتي ،گفتاري  ،ارتباطي و تكميلي؛ اجراي برنامه هاي درماني متناسب با نياز كودك ،با بهره گيري از شيوه هاي مختلف توانبخشي در بخشهاي كاردرماني ،گفتاردرماني و روانشناسي؛
 بهره گيري از امكانات ،ابزارها و وسايل خاص بمنظور بهبود مهارتهاي حركتي ،گفتاري ،ارتباطي ،شناختي ،اجتماعي و خودياريكودكان اتيستيك؛
 اجراي برنامه هاي آموزشي ويژه اعضاي خانواده كودكان اتيستيك بمنظور ارتقاء سطح دانش و آگاهي ايشان از طريق بروشور،كتابچه ،تلفن و كارگاههاي آموزشي.
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حرفه آموزی به کم توانان ذهنی :
*

مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) پس از تجربه ای که از آموزش و توانبخشی به پسران کم توان ذهنی در نخستین سالهای
شروع فعالیت خود به دست آورد ،به سمت حرفه آموزی به کم توانان ذهنی گرایش پیدا کرد.
با توجه به خألهای موجود در زمینه حرفه آموزی  ،برنامه جامع آموزش حرفه ای که در زمان خود تحلیل تکلیفی برای
آموزش حرفه بود ،از طرف مؤسسه تدوین و مورد استقبال سازمان بهزیستی و آموزش پرورش استثنایی وقت قرار گرفت و
مبنای راه اندازی کارگاههای حرفه آموزی ویژه معلولین ذهنی شد .در واقع این برنامه جامع ،در آن زمان نوآوری مؤسسه در
مسئله حرفه آموزی محسوب می شد .مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) در ادامه ،مرکز حرفه آموزی ویژه دختران کم توان
ذهنی باالی  10سال در محله بنی هاشم تهران در سال  1374را تأسیس نمود.
مؤسسه در جهت انسجام و توسعه فرایند حرفه آموزی ،اقدام به راه اندازی کارگاههای تخصصی ،و تأسیس مرکز حرفه
آموزی ارمغان عصر در خیابان ولیعصر تهران در سال  1384و انتقال فعالیتهای حرفه آموزی دیگر مراکز به آن نمود.
مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر در دو بخش مجزای دختران و پسران ،به ارائه خدمت به مددجویان عزیز در قالب
کارگاههای مونتاژ سنگ ،خیاطی ( راسته دوزی ،سری دوزی) ،بسته بندی  ،پاکت سازی برای پسران و کارگاههای خیاطی
( راسته دوزی  ،سری دوزی ) ،طراحی پارچه ،گلدوزی و ساخت بدلیجات برای دختران؛ می پردازد.
آنچه که برای توانمند سازی معلولین ذهنی حائز اهمیت است توجه به کلیه ابعاد مهارتی آنها است ،لذا خدمات آموزش
ورزش همگانی  ،آموزش کامپیوتر ،برگزاری نمایشگاههای دوره ای ،آموزش تئاتر ،برگزاری اردوهای یک روزه و چند روزه
 ،کار درمانی ،گفتار درمانی  ،موسیقی درمانی ،رفتار درمانی  ،آموزش مهارتهای خودیاری و اجتماعی؛ نیز به مددجویان مرکز
ارمغان عصر ارائه می شود.

حرفه آموزی به
کم توانان ذهنی

با خدمات ارزنده ای که مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) در زمینه حرفه آموزی انجام داده  ،توانسته در راه توانمندسازی
مددجویان کم توان ذهنی گام بردارد ،اما فراموش نکنیم که « یک دست صدا ندارد » و بدون همکاری متقابل  ،منسجم
و هدفمند سازمان بهزیستی و دیگر سازمانهای مسئول ،آرمان کلی توانمندسازی معلولین ذهنی و رسیدن آنها به سطحی
مطلوب از استقالل نسبی در زندگی ،محقق نخواهد شد.
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*طرح اهداي وسايل كمك توانبخشي و كمك آموزشي به كودكان فلج مغزي  2تا  14سال :

توزیع وسایل
کمک توانبخشی

سیر بهبودی كودكان دچار نقايص جسمي بخصوص آنهايي كه قادر به انجام كارهاي روزمره زندگي نيستند و در تمامي اين امور وابسته
به والدين خودهستند؛ معمو ًال يك روند كند يا متوقف را طي مي كند .گاه بعضي ازاين كودكان نه تنها پيشرفت خوبي در زمينه حركتي
ندارند بلكه به دليل مشكالت شديد و متعدد روز به روز يك روند نزولي را سپري مي نمايند .معمو ًال خانواده ها در تكاپوي يافتن راه حلي
براي بهبود فرزند خويش،مراكز و كلينيكهاي مختلف توانبخشي را با پرداخت هزينه هاي سنگين تجربه مي كنند .زمان به سرعت سپري
مي شود ،جلسات درماني يكي پس از ديگري انجام مي شود ،اما والدين همچنان مجبورند تمامي كارهاي روزمره ( شامل :حركت كردن،
غذا خوردن ،آشاميدن ،لباس پوشيدن ،حمام رفتن ،دستشويي بردن و  ) ...فرزندشان را انجام دهند .سن كودك باالتر مي رود و وزن او
بر كمر و اندامهاي پدر و مادر سنگيني مي كند و عدم آگاهي از شيوه هاي صحيح مراقبت و توجه نکردن به آن باعث خستگي و آسيب
جسمي ورواني ايشان مي گردد.
امروزه تحقيقات و مطالعات گسترده توانبخشي بيانگر اين مطلب است كه خانواده ها نبايد صرف ًا به خدماتي كه در مراكز توانبخشي ارائه
مي شود اتكا كنند .بلكه بايد بتوانند زمينه استفاده از هر توانمندي كه كودك دارد را فراهم سازند .باید به كودكي كه مي تواند با كمترين كمكي
بنشيند ،بايستد ،راه برود ،غذا بخورد ،لباس بپوشد و  ، ...اجازه ظهور و بروز بدهند .يكي از مهمترين عواملي كه مي تواند اين امكان را براي
كودك به وجود آورد استفاده از وسايل كمكي است .اينكه چگونه و به چه شكلي به كودك كمك شود و از چه وسايلي استفاده كنيم ،نيازمند
افزايش دانش و آگاهي والدين است .در صورتي كه اين امر محقق شود يك تغيير كوچك در محيط زندگي كودك ،زمينه بروز و افزايش

توانمنديهاي مختلف براي او را به راحتي در آینده فراهم مي سازد.
موسسه توانبخشی ولیعصر(عج) با اشراف به این واقعيات ،در جهت کمک به خانواده هایی که تحت پوشش خدمات موسسه بودند از سال
 1389اقدام به تهيه و توزیع وسایل کمک توانبخشی از قبیل واکر ،کالسکه مخصوص ،ویلچر حمام و  ...در قالب طرح «راهي به آسمان»
نموده است که با دريافت مراتب لطف و رضايت خانواده هاي مشمول طرح و اطمينان از اثربخشي اين حركت،مؤسسه بر آن شد تا اجراي
كشوري طرح براي تحت پوشش قرار دادن کودکان  2تا  14سال معلول در سراسر كشور كه از عارضه جسمي – حركتي رنج مي برند را
عملياتي سازد . .اين طرح تا به حال در شهرهای تهران و کاشان و استانهای قم ،یزد ،فارس و خراسان رضوی به صورت رایگان به مرحله
اجرا درآمده و حدود  4000مددجو را تحت پوشش قرار داده است.
اميد است با اجراي طرح راهی به آسمان توسط مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) ،اثربخشي خدمات درماني افزايش يافته ،دوره هاي درماني
كوتاهتر شده ،آسيبهاي جسمي ،رواني و اقتصادي به خانواده ها كاهش يابد وزمينه حضور مددجو و خانواده دراجتماع فراهم و درنهايت
توانبخشي و نگهداري كودكان دچار نقايص جسمي آسان تر شود.
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*
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 واقــع گردیــده و آمادگــی
کافــی بــرای ایفــای نقــش اجتماعــی را در مرحلــة ورود بــه کار در جامعــه کســب نمایــد.
 خدمات توانبخشی اجتماعی مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) :*طرح ورزش ويژه دختران و پسران كم توان ذهني  8تا 25سال :

از آنجا که یکی از رسالت های توانبخشی استفاده حداکثری از توانایی باقیمانده فرد و رشد
نیروهای بالقوه او است  ،مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) از سال 1387طرحی را تحت
عنوان «ورزش همگانی» اجرا می نماید که با دراختیار داشتن فضای ورزشی مناسب و
مربیان متخصص و با تجربه ،بستری را برای ورزش مددجویان کم توان ذهنی به صورت
رایگان فراهم آورده است  .دختران و پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر  8تا  25سال
شهرهای تهران ،مشهد ،کاشان و یزد می توانند از خدمات این طرح بهره مند شوند.
*طرح ورزش بوچیا ویژه کودکان معلول جسمی :
ایجاد تسهیالت رشد و نمو همه جانبه از وظایف تیم ها و مراکز توانبخشی است و
بهتر است که تمامی کودکان مهارت های حرکتی را در فضاهای اجتماعی تمرین کنند.
ورزش بوچیا یکی از فعالیت هایی است که این فرصت را برای کودکان معلول جسمی
فراهم آورده است .مؤسسه توانبخشي وليعصر (عج) پس از اجراي موفقيت آميز طرح
ورزش همگانی ویژه كم توانان ذهني و با توجه به نياز كودكان داراي مشكل جسمي
و حركتي ،اقدام به برگزاري دوره های رايگان ورزش بوچيا از سال  1392نموده است.
*آموزش مهارتهای زندگی و خودیاری :
آموزش مهارتهای روزمره زندگی از همان ابتدای فعالیت مؤسسه در برنامه های
توانبخشی مراکز وابسته به مؤسسه گنجانده شده بود ،علی ای حال مؤسسه تصمیم
بر این گرفته است به صورت مسنجم و در قالب طرحی اجتماعی از سال  1392به
صورت ویژه تری با آموزش مهارتهای خودیاری مورد نیاز کودکان و نوجوانان کم توان
ذهنی از جمله انجام فعالیت های مربوط به غذا خوردن ،انجام بهداشت فردی ،فعالیت
های مربوط به لباس پوشیدن ،ایاب و ذهاب ،خرید کردن و ...در قالب آموزش عملی به
مددجو به همراه سایر فعالیت ها و آموزش های سرگرم کننده و مهیج و از طرفی درگیر
کردن خانواده جهت پیگیری آموزش ها در منزل ،قدم در مسیر استقالل معلولین بردارد.
*برنامه های اوقات فراغت :

*خدمات مددکاری :

مؤسسه توانبخشی ولیعصر(عج) به خود می بالد که از ابتدای شروع به کار با شعار «هیچ مددجوی نیازمندی به علت مشکل
مالی از دریافت خدمات محروم نمی گردد» بخش مددکاری را در تمام مراکز وابسته دایر نموده است .با نظر به اینکه
مددكاراجتماعی بعنوان عضوی ازاعضای تیم توانبخشی دركنار سایردرمانگران مشاركت فعال دراجرای صحیح برنامه های
توانبخشی دارد  ،لذا كلیه مددجویان با انواع ضایعات مختلف می توانند تحت پوشش خدمات این بخش قرارگیرند.
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توانبخشی اجتماعی

مؤسسه توانبخشی ولیعصر(عج) باهدف تغییر نگرش جامعه به توانمندیهای کودکان
کم توان ذهنی و جسمی و فراهم نمودن بستر حضور هرچه بیشتر این عزیزان در
جامعه ،به مناسبتهای مختلف اقدام به برگزاری اردوها و برنامه های مناسبتی با اهداف
آموزشی  -تفریحی نموده است.

فعالیتهای علمی  -تحقیقاتی :
*

گســتره خدمــات توانبخشــی نیازمنــد افــراد دلســوز ،بــا انگیــزه و صاحــب تخصــص اســت .علــی رغم گســترش دانشــگاه ها
بــرای تربیــت نیــروی انســانی متخصــص هنــوز خــاء پــاره ای از مهارتهــا کــه بــا طــی دوره هــای تخصصــی کوتــاه مــدت
حاصــل مــی گــردد محســوس اســت .موسســه در جهــت پاســخگوئی بــه اینگونــه نیازهــا در برنامــه هــای خــود ،برگــزاری
آمــوزش هــای کوتــاه مــدت کــه منجــر بــه افزایــش مهــارت هــای تخصصــی کارگــزاران توانبخشــی شــود را دنبــال مــی
نما ید .
لــذا ارتبــاط بــا مراکــز معتبــر علمــی بیــن المللــی داخلــی و خارجــی از جملــه دانشــگاه تورنتــو کانــادا  ،دانشــگاه UCL
انگلیــس ،مرکــز بوبــت انگلســتان و مؤسســه آمــوزش پتــو ( )Petoمجارســتان  ،در قالــب برگــزاری کارگاههــای آموزشــی،
فراهــم نمــودن فرصتهــای مطالعاتــی بــرای دانــش آموختــگان و متخصصــان پزشــكي و توانپزشــكي جهــت فراگیــری و
کاربــرد رویکردهــای نویــن توانبخشــی و ارائــه رویکردهــای لبــاس فضایــی ،آمــوزش نمونشــی و بوبــت بــرای اولیــن بــار
در کشــور ،برگــزاری کارگاههــای آموزشــی بــا هدایــت و آمــوزش اســاتید مطــرح بیــن المللــی و حمایــت از پایــان نامــه هــا
و مقــاالت علمــی از جملــه فعالیتهــای علمــی  ،تحقیقاتــی مؤسســه در طــی ســالها فعالیــت در حــوزه توانبخشــی اســت .در
همیــن رابطــه ،مؤسســه تاکنــون توفیــق برگــزاری  9دوره آموزشــی ذیــل را در زمینــه تکنیــک هــای نویــن توانبخشــی و
ارائــه خدمــات آموزشــی بــه دههــا کارشــناس حــوزه توانبخشــی ،داشــته اســت :
Sensory Motor skills for Children with Cerebral Palsy -1
Introductory Bobath course for Children with Cerebral Palsy -2
Early Intervention course for Communication Disability -3
Conductive Education -4
Portage technique for early intervention -5
Adeli Suit for Children with Cerebral Palsy -6
Sensory Processing-7
Cognitive Orientation to daily Occupational Performance -8
leadership course ( Family centred care and counselling, Client-centred setting of goals and objectives, Caseload -9

( allocation and management, Communication/Leadership, Evaluation of service delivery – measuring and reporting outcomes

در برگزاری دوره های آموزشی مذکور ،اهداف ذیل مدنظر بوده است :

 فراهم نمودن بستر مناسب برای همکاری آموزشی دانشگاه های معتبر جهانی در زمینه توانبخشی با مراکز آموزشی ومؤسسات تدارک دهنده خدمات.
 -افزایش شناخت و آگاهی کارشناسان توانبخشی با تکنیک و رویکردهای جدید توانبخشی

 -فراهم نمودن زمینه برای تبادل تجربیات کارشناسان توانبخشی با اساتید دانشگاه های معتبر جهانی

فعالیتهای علمی  -تحقیقاتی

 -بهره گیری از این تبادل تجربیات در جهت ارتقاء کیفیت خدمات توانبخشی

 فراهم نمودن بستر الزم برای تبادل دستاوردهای علمی حاصل از اینگونه برنامه های آموزشی در برنامه های توانبخشیو آموزشی کشور
 -برگزاری دوره های آموزشی مشابه توسط اساتید شرکت کننده در کارگاه های آموزشی
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مرکز جامع توانبخشی نوید عصر
*
راه انــدازی مرکــز توانبخشــی  -آموزشــی ویــژه پســران کــم تــوان ذهنــی بــاالی 10
ســال در محلــه ســعادت آبــاد تهــران در ســال  1372آغــاز فعالیــت مؤسســه توانبخشــی
ولیعصــر بــوده اســت .پــس از آن مركــز جامــع توانبخشــی ولیعصر(عــج) در تهــران (بلوار
کشــاورز) بــا هــدف ارائــه خدمــات تخصصــی بــه كــودكان فلــج مغــزی و کــم تــوان
ذهنــی تأســیس گردیــد كــه بــه نوبــه خــود یكــی از اولیــن مراكــز جامــع تخصصــی در
ایــن زمینــه در ایــران بــود .ســالها بعــد خدمــات ایــن مرکــز بــه دیگــر مراکــز وابســته
بــه مؤسســه منتقــل شــد.
مرکــز جامــع توانبخشــی نویــد عصــر یکــی از مراکــز توانبخشــی و آموزشــی ،وابســته
بــه مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر (عــج) اســت کــه از ســال  ،1384فعالیــت خــود را
آغــاز نمــوده اســت.
ایــن مرکــز بــا ارائــه خدمــات توانبخشــی توســط کارشناســان متخصــص و مجــرب و
بــه کارگیــری روشــهای نویــن درمانــی در مرکــزی مجهــز و مطابــق بــا اســتانداردهای
روز توانبخشــی در جنــوب تهــران ،توانســته ســهم بســزایی در راســتای کمــک بــه
ارتقــای ســطح توانمندیهــای کــودکان اســتثنایی و بهبــود جایــگاه آنهــا در ســطح
خانــواده و جامعــه ایفــا کنــد.
خدمات مرکز جامع توانبخشی نوید عصر :
آموزش روزانه به کودکان کم توان ذهنی زیر  14سال
*خدمات پایش رشد
*خدمات اختالل یادگیری
*خدمات آموزش نمونشی
*خدمات جامع توانبخشی از جمله  :کار درمانی ،گفتار درمانی ،فیزیوتراپی ،الکتروتراپی،
حرکت درمانی ( مکانوتراپی ) ،آب درمانی ،رفتار درمانی ،روانشناسی و مشاوره
*خدمات توانبخشی اجتماعی از جمله  :مددکاری  ،آموزش مهارتهای زندگی و خودیاری،
ورزش بوچیا ،برگزاری طرحها و برنامه های مناسبتی  -فرهنگی و ...

مرکز جامع توانبخشی امیدعصر
*
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مراكز جامع توانبخشي
وابسته به مؤسسه

مرکــز جامــع توانبخشــی امیــد عصــر یکــی از مراکــز توانبخشــی و آموزشــی تحــت
پوشــش مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر (عــج) اســت کــه از ســال  ،1384فعالیــت خــود
را آغــاز نمــوده اســت.
ایــن مرکــز بــا ارائــه خدمــات توانبخشــی توســط 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.
* ارائــه خدمــات پایــش رشــد  ،خدمــات اختــال یادگیــری ،خدمــات آموزش نمونشــی،
خدمــات جامــع توانبخشــی از جملــه  :کار درمانــی ،گفتــار درمانــی ،فیزیوتراپــی ،آب
درمانــی ،رفتــار درمانــی ،روانشناســی  ،مشــاوره و خدمــات توانبخشــی اجتماعــی از
جملــه فعالیتهــای مرکــز امیــد عصــر اســت.
* کــودکان و نــوزادان پرخطــر ،کــودکان دچــار تأخیــر تکاملــی ،کــودکان کــم تــوان ذهنــی،
کــودکان دارای اختــال یادگیــری و کــودکان دارای اختــال حرکتــی مــی تواننــد از خدمات
مرکــز امیــد عصــر بهــره منــد شــوند.

مركز جامع توانبخشي فروغ عصر:
*
مركز جامع توانبخشي فروغ عصر بعنوان يكي از مراكز وابسته به مؤسسه توانبخشي
وليعصر(عج) فعاليتهاي خود را از مهرماه سال  1384در شهر شیراز آغاز كرد .اين مركز با هدف
تشخيص و مداخله زودرس به نوزادان پرخطر در جهت پيشگيري از بروز يا تشديد معلوليت
آنها و همچنين تدارك خدمات فراگير توانبخشي براي كودكان با مشكالت جسمي و ذهني با
مجوز از وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي وسازمان بهزيستي كشور در قالب خدمات
پايش رشد كودكان ،خدمات جامع توانبخشي و خدمات آموزش روزانه براي كودكان زير
14سال داراي مشكالت ذهني فعاليت مي نمايد.
در اين مركز از پزشكان فوق تخصص اعصاب كودكان ،متخصص طب فيزيكي ،متخصص
اطفال ،ساير پزشكان مشاور و كادر توانبخشي شامل فيزيوتراپ ،آب درمان ،كاردرمان،
گفتاردرمان ،کارشناس آموزش ذهني ،روانشناس ،بازي درمان و رفتار درمان استفاده
مي شود.

مركز جامع توانبخشي نگار عصر:
*
ضرورت انجام مداخالت زودهنگام در توانبخشی کودکان معلول و عدم وجود برنامه ای مسنجم
در این زمینه  ،کارشناسان و متخصصین فعال مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) را به سمت طرح
غربالگری نوزادان به منظور بررسی وجود یا عدم وجود تأخیر تکاملی و عوامل مستعدکننده بروز
آن ،سوق داد .اجرای این طرح به مدت دو سال به طول انجامید و نتیجه آن توجه بیشتر به
مداخالت زودهنگام و زمینه ساز تشکیل شعبه ای از مؤسسه در سال  1377در کاشان شد .این
شعبه در قالب مرکز جامع توانبخشی نگار عصر از سال  1384در حال فعالیت است.
اين مركز در قالب خدمات پايش رشد كودكان ،خدمات جامع توانبخشي و خدمات آموزش
روزانه براي كودكان زير 14سال داراي مشكالت ذهني فعاليت مي نمايد.
در اين مركز از پزشكان فوق تخصص اعصاب كودكان ،متخصص اطفال ،ساير پزشكان
مشاور و كادر توانبخشي شامل کاردرمان ،گفتاردرمان ،رفتار درمان ،روانشناس و بازي
درمان استفاده مي شود.

مراكز جامع توانبخشي
وابسته به مؤسسه

مركز جامع توانبخشي نگين عصر:
*
مركز جامع توانبخشي نگین عصر بعنوان يكي از مراكز وابسته به مؤسسه توانبخشي
وليعصر(عج) فعاليتهاي خود را از سال  1375در مشهد آغاز كرد .اين مركز با هدف
تشخيص و مداخله زودرس به نوزادان پرخطر در جهت پيشگيري از بروز يا تشديد
معلوليت آنها و همچنين تدارك خدمات فراگير توانبخشي براي كودكان با مشكالت
جسمي و ذهني تحت مجوز سازمان بهزيستي كشور ،در قالب خدمات پايش رشد
كودكان ،خدمات جامع توانبخشي و خدمات آموزش روزانه براي كودكان زير  14سال
داراي مشكالت ذهني در حال فعالیت است .این مرکز هم اکنون در قالب بخش آموزش
روزانه و خدمات اجتماعی از جمله آموزش مهارتهای زندگی ،ورزش همگانی ویژه
معلولین ذهنی و  ...فعالیت می کند.
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