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عديده خانواده ها در حمل و جابجايي، حمام كردن، توالت 
كردن، لباس پوشانيدن و ...، عدم دسترسي آنها به وسايل 
به  هم  بتواند  و  بوده  كودكان  اين  خاص  كه  امكاناتي  و 
آنها كمك كرده و  روند رشد مهارتهاي جسمي و ذهني 
در  بكاهد  ها  خانواده  رواني  و  جسمي  مشكالت  از  هم 

جامعه وجود ندارد. 

ها  سال  از  پس  )عج(  وليعصر  توانبخشي  موسسه     
اين  به  مددجويان  به  كلينيكي  و  سرپايي  خدمات  ارائه 
كلينيكي  خدمات  كردن  اضافه  كه  است  رسيده  نتيجه 
موثر  راه   يگانه  درماني  جلسات  تعداد  افزايش  يا  و 
نيست  شناختي  و  حركتي  مراحل  بهبود  و  رشد  جهت 
و  زياد،  هاي  هزينه  صرف  نيازمند  راهبرد  اين  كه  چرا 
همه  رشد  جهت  طالئي  زمان  شدن  سپري  موجب 
و  آگاهي  سطح  بردن  باال  بلكه  باشد.  مي  كودك  جانبه 
به  مددجويان  و  خانواده  به  مناسب  هاي  آموزش  ارائه 
هاي  فعاليت  در  را  مشاركت  حداكثر  بتوانند  كه  نحوي 
موثري  عامل  باشند  داشته  ساعته   24 مراقبت  و  روزمره 
آنهاست. كودكان  شناختي  و  حركتي  رشد  ارتقاء  در 

توان  از  بخشي  )عج(  وليعصر  توانبخشي  موسسه  لذا 
در  سازماندهي  و  ريزي  برنامه  مطالعه،  صرف  را  خود 
روند  در  ها  خانواده  مشاركت  افزايش  چگونگي  مورد 
و  مديران  ساله  چندين  تالش  حاصل  كه  نموده  درمان 
و  متعدد  هاي  بررسي  از  پس  مؤسسه  اين  كارشناسان 
كه  آسمان  به  راهي  نام  به  است  طرحي  ارائه  مختلف 
خانواده  براي  كامل  خدماتي  بسته  يك  ارائه  آن،  هدف 
هاست كه شامل: برگزاري كالس هاي آموزشي مراقبت 

هاي روزمره زندگي براي كودكان ...         ادامه در صفحه 2

 اجراي موفقيت آميز طرح راهي به آسمان در شهر تهران 

مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( براي اولين بار برگزار كرد : 

توانبخشي  كمك  وسايل  رايگان  اهداي  طرح   
مغزي  فلج  كودكان  به  آموزشي  كمك  و 
توسط  بار  اولين  براي  سال   14 تا   2
مدت  به  )عج(  وليعصر  توانبخشي  مؤسسه 
شد. اجرا  تهران  شهر  سطح  در  ماه   3

محرز              خانواده  برای  فرد  يك  معلوليت  كه  زمانی  از   
ساير  و  والدين  بلكه  مبتال  شخص  تنها  نه   ، گردد  می 
اعضای خانواده نيز عماًل درگير می شوند . تأمين سالمت 
جسمي و روانی خانواده ی دارای فرزند معلول مهمترين 
نظر  مد  توانبخشی  از  مرحله  اين  در  كه  است  موضوعی 
قرار  توانبخشي  متخصصان  و  روانشناسان  مانگران،  در 
دارد؛ زيرا مادام كه والدين آگاهی الزم در خصوص علل 
معلوليت فرزندان خود و شيوه برخورد با آنان نداشته باشند 
، انگيزه الزم برای مشاركت در فعاليت های توانبخشی را 
نخواهند داشت . اينجا است كه متخصصين توانبخشی با 
استعانت از اصول درماني و بهره مندی از شيوه های مؤثر 
در زمينه مشاوره خانواده، می كوشند تا با كمك پاره ای 
از وسايل كمك توانبخشی و مناسب سازی محيط بميزان 
و  خودياری  و  امور شخصی  انجام  در  ای  مالحظه  قابل 
به   بهترين شيوه كمك  و  باشند.  موثر  كاركردشان  ارتقاء 
سازی  مناسب  و  كمكی  وسايل  از  استفاده  ها  خانواده 
عليرغم  طرفي  از  و  باشد  مي  آنان  براي  زندگی  فضای 
در  خصوصا  توانبخشي  زمينه  در  كه  زيادي  تالشهاي 
متأسفانه  است  گرفته  صورت  توانبخشي  و  درمان  زمينه 
بي توجهي مسئولين، كارشناسان و درمانگران در استفاده 
از وسايل كمك توانبخشي و مناسب كردن محيط زندگي 
براي مدد جويان متناسب با نياز آنها و همچنين مشكالت 

كشور كل  بهزيستي  محترم  رياست  بازديد 
از محل اجراي طرح

 شماره 1 - آبان ماه 1389

تهران،  شهر  در  آسمان  به  راهي  طرح  اجراي  زمان  در 
كشور  بهزيستي  كل  مدير  اسفندياري  دكتر  آقاي  جناب 
توانبخشي  معاونت  كرباسيان  آقاي  جناب  همراه  به 
توانبخشي  كارشناسان  از  نفر  چند  و  كشور  كل  بهزيستي 
پس  ايشان  كردند.  بازديد  طرح  اجراي  محل  از  بهزيستي، 
كمك  وسايل  طرح،  اجراي  مراحل  و  اهداف  با  آشنايي  از 
مغزي  فلج  كودكان  اساسي  نيازهاي  از  يكي  را  توانبخشي 
اجراي  در  وليعصر )عج(  توابخشي  مؤسسه  اقدام  و  دانسته 
خواند. ستودني  و  بزرگ  اقدامي  را  آسمان  به  راهي  طرح 

 
   ويژه اجراي طرح در شهر تهران 

گفت و گو با خانواده هاي شركت كننده در طرح :  

نفر در خانه  انگار يك  اين كالسكه  با وجود 

به من كمك مي كند...

 مادر امير حسن : 

است.  پلژي  همي  مغزي  فلج  و  ساله   7 حسن  امير   
وسايل  دريافت  از  پس  هفته  چند  اميرحسن  مادر  با 
شهر  آسمان  به  راهي  طرح  در  كرديم.  گو  و  گفت 
اهدا  اميرحسن  به  وج  و  كرنرسيت  كالسكه،  تهران؛ 
آموزشي        كالسهاي  در  نيز  وي  مادر  و  است  شده 
 » مغزي  فلج  كودكان  از  صحيح  مراقبت  اصول   «
است،  نموده  شركت  شده،  برگزار  مؤسسه  توسط  كه 
زمان  در  نيز  مؤسسه  كارشناسان  از  تيمي  همچنين 
سازي  مناسب  زمينه  در  مشاوره  جهت  طرح  اجراي 
و  كرده  مراجعه  حسن  امير  خانه  به  زندگي  محيط 
زندگي  محيط  سازي  مناسب  زمينه  در  آموزشهايي 
براي عملكرد حركتي بهتر اميرحسن ارائه نموده اند. 
رضايت  طرح  اين  اجراي  از  بسيار  حسن  امير  مادر 
داشت، وي در اين زمينه مي گفت ...  ادامه در صفحه 3
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 اجراي موفقيت آميز طرح راهي به آسمان در شهر تهران 
توان  از  بخشي  )عج(  وليعصر  توانبخشي  موسسه  لذا   ...
خود را صرف مطالعه، برنامه ريزي و سازماندهي در مورد 
درمان  روند  در  ها  خانواده  مشاركت  افزايش  چگونگي 
نموده كه حاصل تالش چندين ساله مديران و كارشناسان 
ارائه  مختلف  و  متعدد  هاي  بررسي  از  پس  موسسه  اين 
ارائه  آن،  كه هدف  آسمان  به  راهي  نام  به  است  طرحي 
يك بسته خدماتي كامل براي خانواده هاست كه شامل 
روزمره  هاي  مراقبت  آموزشي  هاي  كالس  :برگزاري 
صورت  در   ( حركتي  مشكالت  با  كودكان  براي  زندگي 
هاي   CD تهيه  آموزشي،  هاي  كتابچه  تهيه   ،) امكان 
با  متناسب  آموزش مناسب كردن محيط منزل  آموزشي، 
مورد  توانبخشي  كمك  وسايل  اهداء   ، مددجو  نيازهاي 
باشد. مي  مددجو  دقيق  ارزيابي  و  مشاوره حضوري  نياز، 

اهداف طرح راهي به آسمان : 

• و 	 توانبخشی  كمك  وسايل  از  استفاده  فرهنگ  ارتقاء 
مناسب سازی محيط زندگی؛

• كمك به استقالل مددجويان در فعاليتهای روزمره زندگی؛	
• كمك به بهبود توانائيهای عملكرد حركتی مددجويان؛	
• مسيرآن؛	 كردن  كوتاه  و  درمان  روند  به  كمك 
• اجتماعی؛	 و  خودياری  شناختی،  مهارتهای  افزايش 
• توانبخشی؛	 روند  در  خانواده  محوری  نقش  افزايش 
• خانواده؛	 روانی  و  جسمی  آسيبهای  كاهش 

شديد  اختالل  داراي  كودكان  با  اولويت  طرح  اين  در   
دارند. سن  سال   14 تا   5 كه  است  حركتي   - جسمي 

مراحل اجراي طرح : 

مراحل اجراي طرح به شرح ذيل است :
مرحله اول: شناسايي و تهيه وسايل كمك توانبخشي 

از شركتهاي بين المللي معتبر فروشنده اين وسايل
مرحله دوم: اطالع رساني

اطالع رساني جهت طرح كه به طرق زير صورت مي گيرد.
• نصب پوستر و بروشور طرح در مراكز شبكه بهداشت 	

شهرستانها
• توزيع پوستر و بروشور در بيمارستانهاي كودكان و 	

ارتوپدي شهرستانها
• توزيع پوستر و بروشور در مطب پزشكان متخصص 	

مغز و اعصاب و ارتوپدي كودكان شهرستانها

• توزيع پوستر و بروشور در مجتمع هاي بهزيستي	
• توزيع پوستر و بروشور دركلينيك هاي توانبخشي	
• توزيع پوستر و بروشور در دانشگاههاي علوم پزشكي	
• 	  WWW.VRF.IRاطالع رساني از طريق سايت موسسه

به  راهي  رساني طرح  اطالع  مرحله  در  است  ذكر  به  الزم 
تلويزيوني اطالع رساني طرح  تيزر  آسمان در شهر تهران، 

نيز از شبكه پنج سيما به نمايش درآمد.
مرحله سوم:  تشكيل كار گروه علمي طرح:

كارشناسان  دانشگاه،  اساتيد  از  طرح  علمي  گروه  كار 
اجرائي طرح  توانبخشي در رشته هاي مختلف و مسئولين 
كه خود نيز از كارشناسان توانبخشي مي باشند تشكيل شده 
به  توان  اين كارگروه علمي مي  اهداف  از مهمترين  است. 

اين موارد اشاره كرد :  
 تهيه مطالب علمي در زمينه هاي هندلينگ )مراقبت 	 

و حمايت از كودكان با مشكالت حركتي( براي كارشناسان 
بصورت جامع و كامل  

براي 	  هندلينگ  هاي  زمينه  در  علمي  مطالب  تهيه   
خانواده ها بصورت ساده و كاربردي

در 	  كه  توانبخشي  كمك  وسايل  براي  بروشور  تهيه 
اختيار خانواده ها قرار مي گيرد.

و 	  متنوع  آموزشي  هاي  كتابچه  علمي  مطالب  تهيه 
متعدد به نحوي كه همه گروهها و رده هاي سني را تحت 

پوشش قرار دهد.
تهيه سي دي هاي آموزشي متنوع و كاماًل تخصص 	 

شامل مطالب علمي بر اساس تازه ترين اطالعات روز دنيا 
، با زباني ساده براي خانواده ها.

اهداف  با  آموزشي  هاي  دي  سي  و  ها  كتابچه  اين 
شود:  مي  اهدا  ها  خانواده  به  رايگان  صورت  به  ذيل 

آشنائي خانواده ها با اصول كلي مراقبت هاي روزمره زندگي	 
 مشاركت هر چه بيشتر و فعالتر خانواده در روند درماني مددجو	 

جلوگيری از الگوهای نابهنجار تنه و اندام ها در مددجويان	 
براي كودك	  الگوهاي صحيح حركتي  اتخاذ  به  ترغيب 
رشد استقالل كودك در انجام فعاليتهاي روزمره زندگي 	 
آموزش كارشناساني كه مايل به همكاري در طرح هستند. 	 
اجتناب از اتخاذ الگوهاي غلط توسط مراقب كه منجر به 	 

دردهاي مزمن در كمر، شانه و زانو مي شود.

مرحله چهارم:  ثبت نام مددجويان

در نرم افزار ثبت اطالعات براي مددجويان اولويت هاي زير 
در نظر گرفته شده است:

1. اولويت سني)مددجويان به سه گروه زير دو سال، دو تا چهار 
سال و  چهار تا شش سال شش تا 14 سال دسته بندي شده اند(

2. تقسيم بندي بر اساس سامانه طبقه بندي حركات درشت 
GMFCS بر اساس

3. تقسيم بندي بر اساس سامانه طبقه بندي توانائي حركات 
MACSدست بر اساس

DSM IV اساس  بر  هوشي  سطح  بندي  تقسيم   .4

شهر  در  آسمان  به  راهي  طرح  نام  ثبت  است  ذكر  به  الزم 
از  بعد  كه  ترتيب  اين  به  انجام شد  تلفني  به صورت  تهران 
اطالع رساني زماني براي ثبت نام مشخص شد كه خانواده 
اطالعات  اپراتور  و  گرفتند  مي  تماس  مؤسسه  با  مددجو 
مددجو را وارد سيستم مي كرد اما براي رفاه حال مددجويان 
شهرها  ديگر  در  طرح  اجراي  براي  است  صدد  در  مؤسسه 
آورد. فراهم  را  اينترنتي  نام  ثبت  كار  و  ساز  استانها  و 

مرحله ششم: ارزيابي مددجويان توسط كارشناسان مؤسسه

ارزيابي مددجويان با هدف مشخص كردن سطح حركتي و 
وسيله  نوع  تشخيص  كودكان،  توانايي دست  ميزان  هوشي، 
نياز  مورد  آموزشي  هاي   كتابچه  و  ها  دي  سي  و  كمكي 

كودك انجام مي شود. 

هدف از تهيه كتابچه ها و سي دي هاي 
آموزشي در زمينه اصول مراقبت صحيح از 
اهداي  و  حركتي  مشكالت  داراي  كودكان 
رايگان آنها به خانواده ها : آشنايي خانواده 
با اين اصول، مشاركت بيشتر و فعالتر  ها 
خانواده در روند درماني مددجو، جلوگيري 
در  اندامها  و  تنه  نابهنجار  الگوهاي  از 
اتخاذ  ترغيب  آنها،  والدين  و  كودكان 
كودك،  براي  حركتي  صحيح  الگوهاي 
فعاليتهاي  انجام  در  كودك  استقالل  رشد 
الگوهاي  اتخاذ  از  اجتناب  زندگي،  روزمره 
دردهاي  به  منجر  كه  مراقب  توسط  غلط 
شود.  مي  زانو  و  شانه  كمر،  در  مزمن 
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مرحله هفتم:  آموزش خانواده ها توسط كارشناسان

است  فعاليتی  گونه  هر  شامل  هندلينگ  آموزشهاي 
فعاليتها                                    اين  دهد.  می  انجام  كودك  برای  مراقب  كه 
حمام  پوشيدن،  لباس  خوردن،  غذا  نحوة  شامل  تواند  می 
و  گرفتن  دستشويی  شدن،  جابجا  خوابيدن،  گرفتن، 
آموزشي  موارد  تعدد  به  توجه  با  باشد.  بهداشتی  فعاليتهای 
: شد  ارائه  ذيل  آموزشهاي  فقط  مرحله  اين  در  هندلينگ 

، آموزش شيوه هاي  از مددجو  آموزش مراقبت 24 ساعته 
مناسب  هاي  روش  آموزش  خواب،  دهي  وضعيت  مناسب 
حمل و جابجائي، آموزش روش هاي  مناسب حمام كردن، 

آموزش روش هاي مناسب تغذيه.
تهران،  شهر  آسمان  به  راهي  طرح  در  است  ذكر  به  الزم 
كالسهاي آموزشي شامل موارد ذكر شده براي خانواده ها 
برگزار شد و اين كالسها در صورت امكان در ديگر شهرهايي 
كه طرح در آنجا اجرا خواهد شد نيز برگزار خواهد شد در غير 
اين صورت آموزش خانواده ها مبتني بر ارائه سي   دي ها 
و كتابچه هاي آموزشي و مشاوره هاي تخصصي كارشناس 

مؤسسه در زمان ارزيابي كودك، مي باشد.

مرحله هشتم: اهداء وسائل كمك توانبخشي

توسط  شده  انجام  ارزيابيهاي  اساس  بر  مرحله  اين  در 
اهداء  آماري،  هاي  تحليل  و  تجزيه  و  ارزياب  كارشناسان 
وسائل بر اساس اولويت هاي مورد نياز مددجو انجام گرفت.

الزم به ذكر است كه وسايل توانبخشي اهدايي طرح راهي 
نوع  دو  واكر،   : از  بودند  عبارت  تهران  شهر  در  آسمان  به 

كالسكه، ويلچير حمام، كرنرسيت و وج. 

وسايل كمك توانبخشي كه در شهر تهران به مددجويان 
اهدا شد عبارتند از :

كرنرسيت :	 
 فوايداستفاده از اين وسيله:

به  شانه  و  كتف  شدن  خم  از   -1
سمت جلو جلوگير ی می كند و باعث 
افزايش استفاده از حركات دست می 
گردد.2- به عملكرد سيستم گردش 
كودك  های  كليه  و  تنفس،  خون، 
كمك می نمايد.3- مانع از وارد شدن 

صدمات جسمی به والدين كودك می شود كه مجبورند انرژی 
زيادی را صرف نشستن كودك كنند.4- روابط اجتماعی كودك 
را بهبود می بخشد و كودك می تواند براحتی در مهمانيها و 

جشنها در آن نشسته و با سايرين ارتباط برقراركند.

وسايل اهدايي طرح در شهر تهران: 

شهر  در  طرح  اجراي  زمان  مدت  در 
در  واجد شرايط شركت  نفر   725  ، تهران 
در  كه  شناخته شدند  آسمان  به  راهي  طرح 
 130 كالسكه،  459عدد  تعداد  ميان  اين 
عدد  كرنرسيت، 182 عدد واكر، 130 عدد 
ويلچر حمام، 130 جفت كفش طبي، 130 
جفت اسپيلنت، 87 عدد وج، 735 جلد كتاب 
به  آموزشي  دي  سي   1775 و  آموزشي 
كننده  شركت  كودكان  به  رايگان  صورت 

اهدا شد.  آنها  و خانواده هاي  در طرح 

 	 :)wedge( وج
 : وسيله  اين  از  استفاده  فوايد 
تنه  و  سر  از  كامل  1-حمايت 
آرام  اتكاء  سطح  يك  ايجاد  و 
و  طاقباز  حالت  در  مطمئن  و 
در  زانو  روی  از  فشار  كاهش 
حالت دمر،حفظ  حركات لگنی و 

افزايش جريان  از روی ستون مهره ها و  برداشتن فشار 
اندام تحتانی ، 2-مهار رفلكسهای غير طبيعی در  خون در 
والدين  به  ورود صدمات جسمي  برابر  در  مانعي   -3  ، كودك 
كودك، افزايش انعطاف پذيری در تنه، شانه، لگن و زانو 

ها و انداختن وزن روی شانه، آرنجها و دستها .

 	 : )walker(واكر
فوايد استفاده از اين وسيله :

1. افزايش سطح اتكاء، 2. بهبود 
تعادل و افزايش ثبات، 3. كاهش 
انداختن وزن روی يك اندام، 4. 
سمت  به  فرد  حركت  در  كمك 

جلو، 5. حفظ پاسچر  قائم و استفاده از فوائد فيزيولوژی 
اطالعات  انتقال   .6  ،) تنفس  و  خون  گردش  آن)بهبود 
افزايش سرعت جابه جايی و  از طريق دستها، 8.  حسی 

انتقال در داخل منزل و خارج از محيط منزل.
 : فلج مغزي  كالسكه مخصوص كودكان 

فوايد استفاده از اين وسيله : 

صحيح  راستاي  ايجاد  با   -1
عضالنی اسكلتی و ايجاد تقارن 
بروز قوسهاي كمري  از  در بدن 
نابجا و بد شكلی ها و كوتاهی ها 

جلوگيري بعمل می آورد.
بر  عالوه  كالسكه  تشك   -2

لگن و  و  تنه  راستاي  به حفظ  آسايش كودك،  و  راحتی 
ايجاد يك سطحی كه حداقل فشار،گرما، رطوبت و لغزش 
را موجب شود كمك می كند و مانع از ايجاد و يا پيشرفت 
زخم بستر می گردد. 3-با حمايت كودك در يك وضعيت 

فشار  كاهش  باعث  مطلوب  و  قائم  و  صاف 
تنفسی    حجم  افزايش  و  ديافراگم 

مي شود.
الزم به ذكر است كالسكه هاي اهدايي 

طرح در دو نوع بزرگ ) با تحمل وزن تا 
50 كيلوگرم( و كوچك ) براي بچه هاي با 

وزن كمتر( ارائه شده اند.

 	 : ويلچر مخصوص حمام 
 : فوايد استفاده از اين وسيله 

ويلچر حمام وسيله اي بسيار سبك 
است كه آنتي باكتريال بوده و هرگز 
در محيط حمام آلوده به قارچ و انواع 
ميكروبها و باكتريها، نخواهد شد. با 

مشكالت  به  مبتال  كودكان  والدين  وسيله  ازاين  استفاده 
جسمي به وي ژه كودكاني كه دچار مشكالت شديد جسمي 
مي باشند وقادر به كنترل سر، گردن، تنه و نشستن نيستند؛ 
به راحتي و بدون هيچ گونه مشكلي خواهند توانست فرزند 
خود را استحمام كنند. استفاده صحيح از اين وسيله، عالوه 
يا  مادر  دستهاي  و  كمر  به  جسمي  فشارهاي  كاهش  بر 
پدر در حين استحمام كودك، كودك را از بروز آسيبهاي 
ناشي از افتادن در حمام، ايمن خواهد ساخت. با استفاده از 
ويلچر حمام والدين مي توانند در محيط گرم حمام، براحتي 
تمرينات كششي مربوط به دستها و پاهاي سفت كودك را 
انجام داده و باعث نرم و شل شدن عضالت كودك شوند. 

كفش، اسپيلنت و كفي : 	 
فوايد استفاده از اين وسايل : 

زانو  در  بد شكلی  ايجاد  از  جلوگيری 
و مچ پا، تقويت عضالت ضعيف ران 
اثر شلی  افرادی كه در  پا در  و ساق 
تحمل    و  ايستادن  به  قادر  عضالت 
در  درد  از  جلوگيری  نيستند،  وزن 

مفصل زانو در مواقعی كه نياز به بی حركتی است، ايجاد 
كشش)Stretch( برای تصحيح بد شكلی های زانو و مچ 
پا ، جلوگيری از در رفتگی های مكرر مچ پا به خاطر بی 

ثباتی و ...
و  مغزي  فلج  كودكان  براي  بيشتر  خدمات  اميد  به 

... آنها  خانواده هاي 

3
 شماره 1 - آبان ماه 1389



 خبرنامه طرح راهي به آسمان 
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   ويژه اجراي طرح در شهر تهران 

ها  خانواده  با  گفتگو   

  مادر امير حسن : 

با وجود اين كالسكه انگار يك نفر در خانه در حال كمك به من است ...

  راهي به آسمان

خانه  در  كه  داشت  ماشين  قباًل يك صندلي  امير حسن   ...  :1 از صفحه  ادامه   
اين  روي  توانست  مي  تر  راحت  بود  كوچكتر  كه  وقتي  نشست  مي  آن  روي 
صندلي بنشيند اما وقتي بزرگتر شد تعادلش را از دست مي داد و خودش هم 
دوست نداشت روي اين صندلي بنشيند و مدام گريه مي كرد و بيشتر وقتها 
از وقتي كه اين كرنرسيت و كالسكه را گرفته  اما  به صورت دراز كشيده بود 
بود و  قباًل در خانه يك جا خوابيده  اميرحسن  نداره دراز بكشه.  ديگه دوست 
تحركي نداشت اما حاال ديگه صندلي يا كالسكه را توي آشپرخانه مي گذارم 
نشسته  كالسكه  در  كه  وقتي  ديگه  ببينه،  را  من  كردن  درست  غذا  موقع  تا 

عالوه بر اينكه مي تونه راحت تر غذا بخوره، ارتباط چشمي بيشتري نيز با هم داريم. قبال مجبور بودم موقع 
غذا دادن او را بغل بگيرم و نمي توانستم راحت چهره اش را ببينم اما حاال فكر مي كنم كه غذا خوردن لذت 
بيشتري براي پسرم دارد. همچنين وقتي كه روي كالسكه به امير حسن غذا مي دم احساس مي كنم يك نفر 
انگار يكي سر بچه را گرفته و تعادلش بيشتره و منم هم دستم را پشت گردنش  داره به من كمك مي كنه 
قرار مي دم و راحت غذا مي خوره، همچنين پشتي اين كالسكه تنظيم مي شه و مي تونم آن را عقب تر ببرم 
امير حسن  اين است كه قباًل وقتي  اين كالسكه به من  بنشينه. كمك ديگر  اميرحسن راحت تر روي آن  كه 
را با خودم بيرون مي بردم به دليل عدم تعادل در حركت فرم خوبي در بغل نداشت، چون ويلچير هم بيشتر 
ويلچير  روي  را  حسن  امير  نداشتم  دوست  نيست  مناسب  ها  بچه  براي  و  دهد  مي  انتقال  را  معلوليت  حس 
بگذارم، اما خودم به شخصه بيشتر دوست دارم امير حسن را با اين كالسكه بيرون ببرم چون اين كالسك ها 
بچه گانه است و نماي قشنگي دارد و احساس مي كنم امير حسن هم دوست داره روي اين كالسكه بنشينه.

از طرف مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( براي ما  اين طرح بود كه  از همه مهمتر براي من كالس آموزشي 
برگزار شد. من وقتي در اين كالسها شركت كردم خيلي حسرت خوردم كه اگر چنين كالسهايي از زمان كودكي 
اميرحسن برگزار شده بود و اگر نحوه مراقبت صحيح از اميرحسن را زودتر  يادگرفته بودم شايد وضعيت حركتي 
اميرحسن خيلي بهتر از آن چيزي مي شد كه االن هست. اما باز هم راضي هستم چرا كه هنوز هم خيلي از نكاتي 
كه در اين كالسها آموختم براي من و اميرحسن مفيد است. از مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( براي اجراي چنين 

طرحي تشكر مي كنم و اميدوارم چنين طرحهايي بيشتر براي اين كودكان اجرا شود.
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مادر سعيد : 

با وجود اين ويلچر، حمام كردن سعيد خيلي راحت تر شده!

از  بعد  چندوقت  سعيد  مادر  و  پدر  با  است.  مغزي  فلج  و  است  ساله   11 سعيد 
دريافت وسايل كه به مؤسسه آمده بودند گفت و گو كرديم. سعيد با كالسكه اش 
به مؤسسه آمده بود و به نظر خوشحال مي رسيد. مادر سعيد مي گفت از وقتي 
كه اين كالسكه را گرفتيم سعيد بيشتر دوست داره روي كالسكه بنشينه و ديگه 
تمايل ندارد در خانه به حالت دراز كشيده باشه. به سعيد در طرح راهي به آسمان 

در  آموزشي  هاي  كتابچه  و  و همچنين سي دي  ويلچير حمام   ، كالسكه  وج،  كرنرسيت،  تهران، 
زمينه خواب، تغذيه و حمل و جابجايي كودكان فلج مغزي به خانواده سعيد اهدا شد. مادر سعيد كالسهاي 

آموزشي در زمينه حمام كردن و جابجايي اين كودكان را بسيار مفيد دانست و در اين زمينه مي گفت: 
»قباًل من نمي دونستم بچه را چجوري بخوابونم، غذا بدم، يا چجوري حمامش كنم كه كمتر اذيت بشه، 

اما از وقتي كه در اين كالسها شركت كردم و سي دي ها و كتابچه ها را خواندم احساس مي كنم خواب، 
تغذيه و حمام كردن سعيد راحت تر شده و رضايت سعيد را هم احساس مي كنم. پدر سعيد راجع به طرح
راهي به آسمان مي گفت: وقتي راجع به طرح با خانواده يا دوستانم صحبت مي كردم كسي باور نمي كرد

هنوز آدمهايي هستند كه به فكر معلولين بخصوص كودكان فلج مغزي اند، ما فكر مي كرديم همه 
كودكان مارا فراموش كرده اند، اما پس از اجراي اين طرح از اينكه كساني هستند كه با ما همدردي 

مي كنند يا مشكالت ما را درك مي كنند، واقعا خوشحاليم. آرزوي موفقيت و سعادت براي بانيان اجراي
اين طرح دارم و از خداوند متعال توفيق روز افزون آنها را در خدمت رساني به كودكان فلج مغزي خواستارم.«
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