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مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( بــا بیــش از یــک دهــه تجربــه در تــدارک خدمــات 
توانبخشــی بــرای کــودکان فلــج مغــزی و اختــاالت تکاملــی بــا بهــره گیــری از تــوان 
ــات  ــوژی و امکان ــوده و تکنول کارشناســان، درمانگــران و متخصصــان مجــرب و کارآزم
ــات تخصصــی داشــته اســت. تجــارب  ــدارک خدم ــات گســترده ای در ت ــد، توفیق کارآم
ــی در  ــز تخصص ــترش مراک ــم گس ــی رغ ــه عل ــت ک ــت اس ــن واقعی ــد ای ــه مؤی حاصل
ســطح کشــور، بــه آمــوزش خانــواده هــا، تــدارک وســایل کمــک توانبخشــی و مناســب 

ســازی محیــط زندگــی متناســب بــا نیــاز آنــان توجــه کمتــری شــده اســت. 
بــا هــدف پاســخگویی بــه ایــن گونــه نیازهــا، مؤسســه اقــدام بــه تهیــه و تــدارک وســایل 
ــی  ــط زندگ ــازی محی ــرای مناســب س ــق ب ــه طری ــام در ارائ ــک توانبخشــی و اهتم کم
آنهــا کــرده اســت. عــاوه بــر آن مؤسســه 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 
ــای  ــد فیلمه ــاب حاضــر و تولی ــف کت ــه تألی ــدام ب ــور اق ــن منظ ــرای ای ــه مؤسســه ب ک

آموزشــی مرتبــط نمــوده اســت کــه هــدف آنهــا تحقــق مــوارد ذیــل اســت :
 کمــک بــه والدین در یافتن راهکارهای مناســب تر برای مراقبت 24 ســاعته. *
 اســتقال هرچه بیشــتر کودک در فعالیتهای روزمره زندگی *
 ارتقــاء کیفیت زندگی خانواده  *

تــا کنــون نســخه هــای زیــادی از ایــن کتــاب در اختیــار خانــواده هــای کــودکان فلــج 
ــت  ــد اس ــود کاری جدی ــوع خ ــت در ن ــن حرک ــه ای ــا ک ــه و از آنج ــرار گرفت ــزی ق مغ
ــاب  ــن کت ــی ای ــهای آت ــه ویرایش ــی رود ک ــد م ــم، امی ــراغ نداری ــابهی س ــون مش و مت

ــد.  ــه نمای ــری ارائ ــر و مفیدت ــل ت ــات کام اطاع
از عناویــن ایــن کتــاب مــی تــوان بــه ضــرورت مراقبــت 24 ســاعته در کــودکان فلــج 
مغــزی، اصــول حرکتــی مراقبــت از کــودکان فلــج مغــزی، غــذا دادن بــه کــودک فلــج 
ــزی و  ــج مغ ــودک فل ــی ک ــل و جابجای ــزی، حم ــج مغ ــودک فل ــتحمام ک ــزی، اس مغ

ــج مغــزی از ســرویس بهداشــتی اشــاره کــرد.  اســتفاده کــودک فل
ــه  ــی ک ــه عزیزان ــی و هم ــر میرخان ــای دکت ــاب آق ــاش جن ــت از ت ــا الزم اس در اینج
ــد و  ــر ســهم داشــته ان ــن اث ــب، تألیــف، ویرایــش و ســاماندهی ای در جمــع آوری مطال
ــا ارائــه نظــرات  خــود در  همچنیــن یکایــک خانــواده هــای محترمــی کــه تــا کنــون ب

ــد.  ــه عمــل آی ــد، تشــکر ب ــه داشــته ان ــب، همــکاری صمیمان ــل مطال تکمی

نام کتاب : حمایت از اشخاص دارای معلولیت در 
نظام بین المللی حقوق بشر

مؤلف : نگار نباتی
ناشــر: مؤسســه مطالعــات و پژوهشــهای حقوقــی 
شــهر دانــش بــا همــکاری مؤسســه توانبخشــی 
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مؤسســه بــا رویکــرد در برنامــه ریــزی راهبــردی 
بــه  دانــش، تصمیــم  نشــر  در حــوزه  خــود 
ــهای  ــات و پژوهش ــه مطالع ــا مؤسس ــکاری ب هم
ــی و  ــن اثرعلم ــار ای ــهردانش در انتش ــی ش حقوق
پژوهشــی اتخــاذ نمــوده اســت. امیــد اســت ایــن 
اثــر علمــی بــرای کلیــه اســتادان، دانــش پژوهان، 
دانشــجویان بــه ویــژه بــرای کارشناســان ارجمنــد 
توانبخشــی مفیــد واقــع شــود و در آینــده شــاهد 
همــکاری و همدلــی همــه جانبــه بیشــتری بیــن 
ــون  ــگاهیان، قان ــاد، دانش ــردم نه ــازمانهای م س
ــعه  ــرای توس ــی ب ــتگاههای اجرای ــذاران و دس گ
حمایتهــای حقوقــی از معلــوالن عزیــز کشــورمان 

باشــیم. 


