معرفی کتاب

نام کتاب  :درباره فرزندانمان بیشتر بدانیم ،بهتر عمل کنیم.
مؤلف  :بمانعلی مردانی و همکاران
ناشر :پندار نیک با همکاری مؤسسه توانبخشی ولیعصر
موضوع  :کودکان فلج مغزی  -مراقبتهای خانگی
سال انتشار 1391 :
صفحات کتاب 352 :

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
کارشناســان ،درمانگــران و متخصصــان مجــرب و کارآزمــوده و تکنولــوژی و امکانــات
کارآمــد ،توفیقــات گســترده ای در تــدارک خدمــات تخصصــی داشــته اســت .تجــارب
حاصلــه مؤیــد ایــن واقعیــت اســت کــه علــی رغــم گســترش مراکــز تخصصــی در
ســطح کشــور ،بــه آمــوزش خانــواده هــا ،تــدارک وســایل کمــک توانبخشــی و مناســب
ســازی محیــط زندگــی متناســب بــا نیــاز آنــان توجــه کمتــری شــده اســت.
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
ولیعصــر (عــج)
موضوع  :معلوالن  -وضع حقوقی و قوانین
سال انتشار 1389 :
صفحات کتاب 256 :
مؤسســه بــا رویکــرد در برنامــه ریــزی راهبــردی
خــود در حــوزه نشــر دانــش ،تصمیــم بــه
همــکاری بــا مؤسســه مطالعــات و پژوهشــهای
حقوقــی شــهردانش در انتشــار ایــن اثرعلمــی و
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
ســازمانهای مــردم نهــاد ،دانشــگاهیان ،قانــون
گــذاران و دســتگاههای اجرایــی بــرای توســعه
حمایتهــای حقوقــی از معلــوالن عزیــز کشــورمان
باشــیم.

بــا هــدف پاســخگویی بــه ایــن گونــه نیازهــا ،مؤسســه اقــدام بــه تهیــه و تــدارک وســایل
کمــک توانبخشــی و اهتمــام در ارائــه طریــق بــرای مناســب ســازی محیــط زندگــی
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
کــه مؤسســه بــرای ایــن منظــور اقــدام بــه تألیــف کتــاب حاضــر و تولیــد فیلمهــای
آموزشــی مرتبــط نمــوده اســت کــه هــدف آنهــا تحقــق مــوارد ذیــل اســت :

** کمــک بــه والدین در یافتن راهکارهای مناســب تر برای مراقبت  24ســاعته.
** اســتقالل 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
مغــزی قــرار گرفتــه و از آنجــا کــه ایــن حرکــت در نــوع خــود کاری جدیــد اســت
و متــون مشــابهی ســراغ نداریــم ،امیــد مــی رود کــه ویرایشــهای آتــی ایــن کتــاب
اطالعــات کامــل تــر و مفیدتــری ارائــه نمایــد.
از عناویــن ایــن کتــاب مــی تــوان بــه ضــرورت مراقبــت  24ســاعته در کــودکان فلــج
مغــزی ،اصــول حرکتــی مراقبــت از کــودکان فلــج مغــزی ،غــذا دادن بــه کــودک فلــج
مغــزی ،اســتحمام کــودک فلــج مغــزی ،حمــل و جابجایــی کــودک فلــج مغــزی و
اســتفاده کــودک فلــج مغــزی از ســرویس بهداشــتی اشــاره کــرد.

در اینجــا الزم اســت از تــاش جنــاب آقــای دکتــر میرخانــی و همــه عزیزانــی کــه
در جمــع آوری مطالــب ،تألیــف ،ویرایــش و ســاماندهی ایــن اثــر ســهم داشــته انــد و
همچنیــن یکایــک خانــواده هــای محترمــی کــه تــا کنــون بــا ارائــه نظــرات خــود در
تکمیــل مطالــب ،همــکاری صمیمانــه داشــته انــد ،تشــکر بــه عمــل آیــد.

