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رسيد: يزد  ايستگاه  به  آسمان  به  راهي  طرح  قطار   

اجراي افتخار آفرين طرح راهي به آسمان در استان يزد

دارالعباده، شهربادگيرها،  يزد؛ شهر    
و  قنوت  و  قنات  شهر شيريني، شهر 
قناعت و آتش و آفتاب اينبار ميزبان 
به آسمان  راهي  طرح  اجراكنندگان 
مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( بود. 
پيروزي  بهزيستي  مجتمع  در  طرح 
يزد  شهر  جنوبي  قسمت  در  واقع 
سبز  فضاي  درآمد.  اجرا  مرحله  به 
محوطه مجتمع و سالن اجراي طرح 
پرسنل  همدردي  حس  انتقال  به 
طرح  اجراي  براي  مؤسسه  اعزامي 
دريافت  براي  كه  كودكان  والدين  و 

   رعايت اصول بهداشت دهان و دندان  براي 
هر فردي الزم و ضروري است حال عدم رعايت 
فلج  كودكان  براي  دندان   و  دهان  بهداشت 
مغزي با توجه به نوع ضايعه آنها مشكالت آنها 
را چندين برابر خواهد كرد از جمله اين مشكالت 
در  اختالل  ايجاد  و  داخلي  عفونتهاي  گسترش 
همچنين  آنهاست.  ذهني  و  جسمي  عملكرد 
جمله  از  مناسب  ارتوپدي  تجهيزات  از  استفاده 
بهبود  جهت   ... و  طبي  كفشهاي  اسپيلنت، 
ضروري  امري  كودكان  اين  حركتي  عملكرد 
ارتوپدي  تجهيزات  از  استفاده  عدم  و  است 
نامناسب و غير استاندارد بر عملكرد حركتي آنها 

خللهاي جبران ناپذيري وارد خواهد ساخت.
سالها  از  پس  )عج(  وليعصر  توانبخشي  مؤسسه 
ارائه خدمات توانبخشي به كودكان و بزرگساالن 

استثنايي و با درك اهميت و ضرورت توجه به 
خدمات،  اين  به  مغزي  فلج  كودكان  نيازهاي 
پس از رايزنيهاي مختلف و امضاي تفاهم نامه 
با سازمان هالل احمر جهت خدمات ارتوپدفني 
يزد  صدوقي  شهيد  دندانپزشكي  دانشكده  و 
اجراي  زمان  در   ، دندانپزشكي  خدمات  جهت 
طرح راهي به آسمان در استان يزد اقدام به ارائه 
خدمات رايگان ارتوپدي فني و دندانپزشكي به 
كودكان شركت كننده در اين طرح كه نيازمند 

اين خدمات بوده اند نموده است .    
اساسي  نيازهاي  از  يكي  اينكه  به  توجه  با 
حركتي،   - جسمي  مشكالت  داراي  كودكان 
از  بسياري  و  است  استاندارد  ارتوپدي  وسايل 
والدين اين كودكان توان مالي جهت تهيه اين 

وسايل را ندارند ....             ادامه در صفحه  5

                     

ايجاد  همچنين  آمدندو  مي  وسايل 
محيطي صميمي و سرشار از محبت 
كمك فراواني نموده بود. اين فضا و 
پرسنل  آاليش  بي  و  صميمي  رفتار 
و  مسئوليت  نوع  هر  از  فارغ  مؤسسه 
سمتي كه داشتند، حس ترديد خانواده 
به  كرد.  مي  تعديل  نوعي  به  را  ها 
گفته بيشتر خانواده ها، براي اولين بار 
بود كه چنين طرحي در سطح استان 
اجرا شده است لذا گمان مي رود كه 
همين  از  ناشي  نيز  ترديد  حس  اين 
ها  خانواده  بيشتر  كه  چرا  باشد.  امر 

مورد  در  شده  مطرح  هاي  گفته  صحت 
نداشتند  باور  را  طرح و نحوه اجراي آن 
مراحل  بايد  كه  كردند  مي  گمان  و 
شرايط  واجد  تا  كنند  سپري  را  زيادي 
دريافت  با  اما  شوند،  وسايل  دريافت 
فرزندشان،  ارزيابي  از  پس  تنها  وسايل 
نمايان  آنها  چهره  در  رضايت  نهايت 
ها،  خانواده  از  بسياري  طوريكه  به  بود 
ساعتها و روزها پس از دريافت وسايل با 
مراجعه حضوري يا تماس تلفني، مراتب 
ابراز  را  خود  رضايت  و  سپاسگزاري 

مي كردند و آرزوي موفقيت...
                               ادامه در صفحه 2 

طرح اهداي وسايل كمك توانبخشي به كودكان فلج مغزي 2 تا 14 سال ، توسط مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج(
 به مدت دو هفته در استان يزد به مرحله اجرا در آمد. 

 اقدام مؤسسه  توانبخشي وليعصر )عج(   در  اجراي  اين طرح 

 خداپسندانه و الهي است. 

 مدير كل بهزيستي استان يزد : 

2 تا 14  سال (                گروه سني مورد نظر اين طرح ) 

توانبخشي  كمك  وسايل  ارائه  جهت  انتخاب  بهترين     

       و خدمات آموزشي به كودكان فلج مغزي است.
                                                                                                                                                               صفحه 4                                                                    

 بازتاب گسترده 

اجراي طرح راهي به آسمان 

در رسانه هاي استان يزد 

      

خدمات ويژه طرح راهي به

 آسمان در استان يزد : 

1

امير حسين

و  روياي

 رئيس جمهور شدن 

همراه  به  وسايل  دريافت  براي  كه  حسين  امير   
با  بود  آمده  يزد  در  اجراي طرح  به محل  مادرش 
قدرت بيان فوق العاده و لحن دلنشينش همه را به 
وجد آورده بود.  امير حسين راجع به مشكالتش  در 
خانه، مدرسه و اجتماع و آرزوهايي كه براي آينده اش 

دارد صحبت مي كرد.. 
                                           ادامه در صفحه 7                          

همينه  خدا  امر  شيرينه     متل  اتل 

      خدا كه مهربونه     حال ما رو مي دونه  ...

شعر زيبايي كه  مهديه هنگام دريافت واكر  براي ما 
خواند، گوياي همه چيز است ... 

                                                         ادامه در صفحه 7

         گفتگو با خانواده هاي شركت كننده در 

       طرح  راهي به آسمان استان يزد 

       صفحه  8

صفحه 7

 استاندار يزد در بازديد از اجراي طرح : 

مؤسسه  عامل  مدير  حضور  با  اي  جلسه  در  طرح،  اجراي  مختلف  مراحل  از  بازديد  از  پس  زاده  فالح  مهندس 
فرهنگي  اجتماعي  امور  رئيس  مؤسسه،  توانبخشي  معاونت  مديره،  هيئت  رئيس  نايب   ، )عج(  وليعصر  توانبخشي 
استانداري ، مدير كل معاونت توانبخشي بهزيستي استان يزد، پس از تشكر ويژه از مدير عامل مؤسسه توانبخشي 

وليعصر )عج( جهت قرار دادن  استان يزد در برنامه اجراي طرح ...                                    ادامه در صفحه 4 

 ويژه اجراي طرح در استان يزد 
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 : رسيد  يزد  استان  به  آسمان  به  راهي  طرح  قطار 

اجراي افتخار آفرين طرح راهي به آسمان در استان يزد

در  اجراي طرح  از  باشد. پس  مي  اسالمي 
اين  قم،  استان  و  كاشان  تهران،  شهرهاي 

بار نوبت به استان  يزد رسيده است : 

 اجراي طرح در استان يزد : 

شهر  شهربادگيرها،  دارالعباده،  شهر  يزد؛ 
شيريني، شهر قنات ، قنوت ، قناعت ، آتش 
اجراكنندگان طرح  بار ميزبان  اين  آفتاب  و 
وليعصر  توانبخشي  به آسمان مؤسسه  راهي 
)عج( بود. طرح در مجتمع بهزيستي پيروزي 
واقع در قسمت جنوبي شهر يزد به مرحله اجرا 
درآمد. فضاي سبز محوطه مجتمع و سالن 
اجراي طرح به انتقال حس همدردي پرسنل

اعزامي مؤسسه براي اجراي طرح و والدين  
وسايل                    دريافت  براي  كه  كودكان 
مي آمدند و همچنين ايجاد محيطي صميمي 
نموده  فراواني  كمك   محبت  از  سرشار  و 
بود. اين فضا و رفتار صميمي و بي آاليش  
مسئوليت  نوع  هر  از  فارغ  مؤسسه  پرسنل 
دودلي  و  ترديد  داشتند، حس  كه  و سمتي 
كرد. مي  تعديل  نوعي  به  را  ها  خانواده 

براي اولين بار در استان يزد : 

اولين  براي  ها،  خانواده  بيشتر  گفته  به   
استان  سطح  در  طرحي  چنين  كه  بود  بار 
اجرا شده است لذا گمان  مي رود كه اين 
باشد.  امر  همين  از  ناشي  نيز  ترديد  حس 
چرا كه بيشتر خانواده ها صحت گفته هاي 
اجراي  نحوه  و  طرح  مورد  در  شده  مطرح 
كه  كردند  گمان مي  و  نداشتند  باور  را  آن 
واجد تا  كنند  را سپري  زيادي  مراحل  بايد 

مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( پس از 
درك ضرورت توجه به نيازهاي كودكان 
زمينه  در  موجود  خأل  و  مغزي  فلج 
آموزش والدين آنها اقدام به اجراي طرح 
استان  و  كاشان  تهران،  شهرهاي  در 
قم نموده است كه در همين راستا اين 
است.   رسيده  يزد  استان  به  نوبت  بار 

طرح اهداي وسايل كمك توانبخشي به
 كودكان فلج مغزي 2 تا 14 سال ، توسط 
مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( به مدت 
دو هفته در استان يزد به مرحله اجرا در آمد. 

با وجود اقداماتي كه سازمانهاي دولتي و مؤسسات 
كشور  در  معلوليت  زمينه  در  فعال  خصوصي 
فلج  كودكان  اند،  داده  انجام  معلوالن  براي 
كشور  سراسر  در  آنها  هاي  خانواده  و  مغزي 
داراي نيازهايي هستند كه تا به حال در قالب 
به  تنها  و  نشده  توجه  آنها  به  جامع  طرحي 
مورد  آنها  از  برخي  محدود  و  موردي  صورت 

توجه واقع شده است. 

يكي از مهمترين نيازهاي كودكان فلج مغزي 
به دليل اختالالتي كه در عملكرد حركتي آنها 
دارد، وسايل  آنها وجود  به شدت ضايعه  بسته 
از  استفاده  استاندارداست كه  توانبخشي  كمك 
آنها شده  آنها منجر به بهبود عملكرد حركتي 
و مهارتهاي اجتماعي، شناختي و خودياري آنها 
دليل  به  همچنين  داد.  خواهد  افزايش  نيز  را 
والدين  كودكان،  اين  خاص  جسمي  شرايط 
زمينه  در  خاصي  آموزشهاي  نيازمند  نيز  آنها 
نحوه مراقبت و نگهداري صحيح ازكودكانشان 

هستند. 

 مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( پس از سالها 
بزرگساالن    و  كودكان  براي  خدمت  و  فعاليت 
استثنايي  و درك  ضرورت  توجه به  نيازهاي  
ذكر شده  اقدام به  اجراي طرح اهداي وسايل 
و   مغزي   فلج  كودكان  به  توانبخشي  كمك 
به   زندگي   محيط  سازي  مناسب  آموزش  
والدين آنها نموده است. با توجه به نياز تمامي 
اين  به   در سراسر كشور  مغزي  فلج  كودكان 
خدمات، مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( با هدف 
     تحت  پوشش قرار دادن كودكان فلج مغزي 
         بيشتري از مزاياي اين طرح و  با حركتي                              
               رو به جلو،  در صدد اجراي طرح در    
                       شهرهاي بيشتري از ايران       

دريافت  با  اما  شوند،  وسايل  دريافت  شرايط 
وسايل تنها پس از ارزيابي فرزندشان، نهايت 
به طوريكه  بود  نمايان  آنها  در چهره  رضايت 
پس  روزها  و  ساعتها  ها،  خانواده  از  بسياري 
از دريافت وسايل با مراجعه حضوري يا تلفني

ابراز  را  خود  رضايت  و  سپاسگذاري  مراتب 
سعادت  و  موفقيت  آرزوي  و  كردند  مي 
بود.  آنها  همه  مشترك  دعاي  پرسنل،  براي 

بازديدها : 

اهميت اجراي طرح به گونه اي بود كه مقامات 
مختلف استان يزد از جمله: استاندار يزد، مدير 
توانبخشي  معاونت  يزد،  استان  بهزيستي  كل 
امور  دفتر  كل  مدير  يزد،  استان  بهزيستي 
اجتماعي فرهنگي استانداري  يزد و  بعضي از 
رؤساي بهزيستي شهرستانهاي استان از محل 
از  تشكر  و  ضمن  نموده  بازديد  اجراي طرح 
پرسنل مؤسسه و  ابراز رضايت از نحوه اجراي 
به كودكان فلج مغزي  طرح و خدمت رساني 
با  مؤسسه  تداوم همكاريهاي  خواستار  استان، 

بهزيستي استان يزد بودند. 
يزد  استاندار  زاده  فالح  رضا  محمد  مهندس 
اعزامي  پرسنل  به  مقدم  خير  عرض  از  پس 
مؤسسه جهت اجراي طرح  و تشكر از اينكه 
است،  گرفته  قرار  طرح  برنامه  در  استان  اين 
را        طرحي  چنين  اجراي  جهت  مؤسسه  اقدام 
                               : داشت  اظهار  و  خواند    » الهي  اقدامي   «
اما  بسيار سخت  كاري  معلولين  به  خدمت   «
در عين حال بسيار پرثواب است. كاري كه اين 
مؤسسه در حوزه آموزش خانواده هاي كودكان 
و  خداپسندانه  بسيار  كرده  شروع  مغزي  فلج 
تأمين تجهيزات توانبخشي براي اين كودكان 
مورد  اهلل  شا  ان  كه  است  پسنديده  بسيار  نيز 
قبول حضرت حق و عنايات حضرت بقيه اهلل 

قرار گيرد. « 
در همين راستا دكتر رحيمي نسب ، مدير كل 
بهزيستي استان پس از بيان خيرمقدم و خداقوت 
اجراي طرح  اعزامي مؤسسه جهت  پرسنل  به 
سني  گروه  هوشمندانه  انتخاب  يزد،  استان  در 
تا 14 سال(  2 ( اجراي طرح  براي  نظر  مورد 

 ويژه اجراي طرح در استان يزد 
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را ستود و اظهار داشت : » با توجه به وسايل 
كمك توانبخشي كه به كودكان فلج مغزي و 
خدمات آموزشي كه به خانواده هاي آنها ارائه 
مي شود، در اين سن، زمينه اصالح وضعيت 
اين معلوالن بيشتر از كساني است كه به سن 
بلوغ رشدي رسيده اند و ديگر امكان اصالح 
صورت       اين  در  ندارد.  وجود  آنها  وضعيت 
اين  از تمام ظرفيت و استعدادهاي  مي توان 

كودكان استفاده كرد.« 
در  طرح  اجراي  زمان  مدت  در  همچنين   
در  فعال  مختلف  كارشناسان  يزد،  استان 
حوزه توانبخشي استان به محل اجراي طرح 
مراجعه مي كردند و از مشاوره هاي تخصصي 
هنگام  در  مؤسسه  توانبخشي  معاونت  كه 
ارزيابي كودكان به والدين آنها ارائه مي كرد، 
استفاده مي كردند و برخي از آنها نيز خواستار 
همكاريهاي بيشتر با مؤسسه با هدف دريافت 
تجارب علمي مؤسسه در حوزه هاي مختلف 

توانبخشي بودند. 

حال و هواي بچه ها در زمان اجراي طرح : 

اجرا    سالن  به  كه  هايي  بچه  از  بعضي 
نظيري  بي  هاي  استعداد  واقعا  آمدند  مي 
امير  بود.  حسين  امير  آنها  از  يكي  داشتند. 
حسين كه بيماري »استئوژنزامپرفكتا« داشت، 
با قدرت بيان فوق العاده اش همه را به وجد 
نوحه  هنگام  دلنشينش  صداي   بود.  آورده  
خواندن توجه همه را به خود جلب كرده بود 
به طوريكه  اشك هركسي كه صداي  او را 
مي شنيد نا خودآگاه سرازير مي شد و يا سيد  
بچه  همه  اش  زباني  شيرين  با  كه  مجتبي  
امير  بود.  انتظار سرگرم كرده  را در سالن  ها 
قرآن  به  مند  ساله  عالقه   علي كودك 10 
كه يك جزء و نيم از قرآن را از حفظ بود و با 
لحن زيبايي قرآن را تالوت مي كرد، به گفته  
خانه  در  را  اوقاتش  بيشتر  او  علي،  امير  پدر 
صرف گوش  دادن به قرآن و ادعيه مذهبي 
اين  از  برخي  نظير  بي  كند.استعدادهاي  مي 
نيازهاي  و  حقوق  به  توجه  كودكان ضرورت 
آنها را بيش از پيش  مورد توجه قرار مي دهد. 

تأثير طرح بر خانواده ها : 

 بنابر صحبتهاي  پرسنل اعزامي مؤسسه  جهت 
به  سنگين  غمي  و  يزد،اندوه  در  طرح  اجراي 

وضوح در چهره خانواده هايي كه به محل اجراي 
اما  بود  مشاهده  قابل  كردند  مي  مراجعه  طرح 
چهره  بيشتر آنها پس از ارزيابي و مشاوره هاي 
به  مؤسسه،  توانبخشي  معاونت   تخصصي 
وضوح تغيير مي كرد و به نوعي مي شد برق 
اميد را در چهره آنها به تماشا نشست . چرا كه 
هدف اصلي از ارائه خدمات آموزشي و مشاوره 
و راهنمايي والدين، افزايش مشاركت آنها در امر 
توانمندي فرزندشان و القاي اين مطلب است 
اتكاي صرف  با راهكارهايي ساده و عدم  كه 
به خدمات كلينيكي خواهند توانست گامي مهم 
شناختي  و  حركتي  عملكرد  بهبود  جهت  در 
فرزندشان بردارند. در صورتيكه كه قبل از آن 
بيشتر خانواده ها گمان مي كردند بدون عمل 
جراحي يا خدمات كلينيكي و صرف هزينه هاي 
فراوان قادر نخواهند بود به فرزندشان خدمت 
كنند. همين لبخند رضايت خانواده ها  و ديدن 
برق اميد در چهره آنها خستگي ناشي از كار 
سخت روزانه را براي پرسنل مؤسسه به دست 

فراموشي مي سپرد.

خدمات ويژه طرح در استان يزد : 

يكي از ويژگيهاي اجراي طرح راهي به آسمان در 
استان يزد نسبت به ساير شهرهايي كه تا به حال 
كه  بود  اين  است  شده   اجرا  آنها  در  طرح 
عالوه بر وسايل كمك توانبخشي و خدمات 
ارتوپدي   ، دندانپزشكي  خدمات  آموزشي؛ 
جهت  خدماتي   و  ها   هماهنگي  و  فني  
جراحيهاي اورژانسي نيز به مددجويان واجد 

شرايط دريافت اين خدمات ارائه مي شد.

به  راهي  اجراي طرح  زمان  در مدت 
از  نفر    302 يزد،  دراستان  آسمان 
كارشناسي  ارزيابي  مورد  كودكان 
 268 تعداد  اين  از  كه  گرفتند  قرار 
دريافت  شرايط  واجد  آنها  از  نفر 
وسايل  كه  شدند  شناخته  وسايل 
توانبخشي مورد نياز به آنها اهدا شد  . 
آنها  از  نفر   31 تعداد  به   همچنين 
از  نفر   58 به  و  دندانپزشكي  خدمات 
شد.  ارائه  فني  ارتوپدي  خدمات  آنها 
جهت  نيز  آنها  از  نفر   11 همچنين 
مسسه      به  اوليه  ارزيابيهاي  انجام 

  زنجيره اميد معرفي شدند.

اين  خانواده هاي   از  بعضي  اينكه  به  توجه  با 
كودكان از عهده مخارج دندانپزشكي فرزندشان 
بر نمي آيند، طبق تفاهم نامه  مؤسسه توانبخشي 
شهيد  دندانپزشكي  دانشكده  با  )عج(   وليعصر 
از  پس  مددجويان  از  برخي   ، يزد  صدوقي 
براي  دندانپزشكي  خدمات  به  نياز  تشخيص 
دريافت خدمات به اين مركز معرفي مي شدند. 
كفشهاي  اهميت  به  توجه  با  اين  بر  عالوه 
استاندارد طبي، كفي ، اسپيلنت ، بريس و ... در 
بهبود علمكرد حركتي كودكان داراي اختالالت 
جسمي  - حركتي، مؤسسه توانبخشي وليعصر 
با جمعيت  اي   نامه  تفاهم  امضاي  )عج( طي 
هالل احمر، امكان ارائه خدمات ارتوپدفني به 
كودكاني كه در طرح راهي به آسمان استان يزد 
شركت كرده و نيازمند به اين خدمات بوده اند 

را فراهم نمود. 
همچنين با توجه به اينكه بعضي از اين كودكان نياز

 اورژانسي  به جراحي و خدمات پزشكي داشتند و 
خانواده هاي آنها توان مالي انجام اين جراحيها 
عج(   ( وليعصر  توانبخشي  مؤسسه  نداشتند،  را 
پس از عقد  قرارداد همكاري با مؤسسه زنجيره 
انجام  جهت  را  نيازمند  هاي   خانواده  اميد، 
ارزيابيهاي اوليه براي انجام جراحيهاي اورژانس 

به اين مركز ارجاع دادند. 

تعداد افراد بهره مند شده از خدمات طرح : 

شنبه  روز  از  يزد  استان  در  طرح  اجراي 
1391/9/11 آغاز و تا روز چهارشنبه 1391/9/22 
تعداد  طرح  اجراي  زمان  مدت  در  يافت.  ادامه 
302 نفر از كودكان مورد ارزيابي كارشناسي قرار 
گرفتند كه از اين بين تعداد 268 نفر از آنها واجد 
شرايط دريافت وسايل شناخته شدند كه وسايل 

توانبخشي مورد نياز به آنها اهدا شد.
خدمات  آنها  از  نفر     31 تعداد  به  همچنين 
دندانپزشكي ارائه و به تعداد 58 نفر نيز خدمات 
از  نفر   11 همچنين   شد.  ارائه  فني  ارتوپدي 
كودكان نيز جهت  انجام ارزيابيهاي اوليه براي 
زنجيره  مؤسسه  به  اورژانس  جراحيهاي  انجام 

اميد معرفي شدند. 
مغزي  فلج  كودكان  همه  كه  روزي  اميد  به 
اين سرزمين امكان  استفاده از وسايل كمك 

توانبخشي استاندارد و خانواده هاي آنها نيز 
از دانش و آگاهي الزم جهت مراقبت و 

نگهداري صحيح از فرزندشان را 
داشته  باشند..
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 : يزد  ر  استاندا  

به آسمان راهي  اجراي  طرح  در  )عج(  وليعصر  توانبخشي  مؤسسه  اقدام   
است.  الهي  و   خداپسندانه  

مهندس فالح زاده پس از بازديد از مراحل مختلف اجراي طرح، طي جلسه اي در محل اجراي طرح ، پس از تشكر ويژه از مدير عامل مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( جهت قرار دادن 
استان يزد در برنامه اجراي طرح راهي به  آسمان ، اقدام مؤسسه در اجراي چنين طرحي را » اقدامي الهي « خواند و افزود : » خدمت به معلولين، كاري بسيار سخت اما پرثواب است.« 
وي همچنين ادامه داد : » كاري كه اين مؤسسه در حوزه آموزش شروع كرده خداپسندانه و تأمين تجهيزات توابخشي براي معلوالن نيز بسيار پسنديده است كه  ان شا اهلل مورد 

قبول حضرت حق و عنايات ويژه حضرت بقيه اهلل قرار گيرد. 
استاندار يزد پس از تقدير از خدمات آموزشي كه در قالب طرح به خانواده هاي كودكان فلج مغزي ارائه مي شود، تصريح كرد: كليه خانواده ها به اين خدمات آموزشي نياز ضروري 
دارند و در  حوزه هاي پيشگيري و درمان بايد به اين نيازها توجه شود. وي اشاره داشت به عنوان مثال اگر شخصًا صاحب فرزند معلولي شوند هيچ گونه اطالعي راجع به چگونگي  
مراقبت از اين كودك ندارند و اين نشان دهنده اين است كه بيشتر خانواده ها نيازمند آموزش در اين زمينه هستند. وي در ادامه با اشاره به فعاليتهايي كه بهزيستي استان يزد در 
زمينه پيشگيري انجام داده است با اشاره به مشكالتي كه امروزه  بنيان خانواده ها را متزلزل ساخته ، توجه به توانبخشي به معناي عام آن را در تمامي جنبه هاي زندگي خانوادگي 
ضروري دانست. مهندس فالح زاده در آخر تصريح كرد : از مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( به خاطر خدمتي كه به معلولين ارائه  مي دهد تشكر مي كنيم چرا كه در قبال اين 

خدمت ارزنده كاري جز تشكر نمي توان انجام داد. 

در ادامه بازديدهاي مقامات استان يزد از اجراي طرح راهي به آسمان در اين استان، دكتر عبداللهي رئيس امور اجتماعي فرهنگي
استانداري يزد از محل اجراي طرح بازديد كرد. 

دكتر عبداللهي پس از بيان خير مقدم و تشكر از مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( و بانيان اجراي طرح راهي به آسمان، اجراي اين طرح 
در استان يزد را ستود و اين طرح را براي اين كودكان ضروري دانست و خواستار استمرار اين خدمات به معلولين و به ويژه كودكان فلج 

مغزي يا داراي اختالالت شديد جسمي حركتي شد .   

 مدير كل بهزيستي استان يزد  : 

گروه سني 2 تا 14 سال 
بهترين فرصت براي ارائه وسايل كمك توانبخشي و خدمات آموزشي به كودكان فلج مغزي است

در نخستين روزهاي اجراي طرح راهي به آسمان در استان يزد، دكتر رحيمي نسب مدير كل، و دكتر صباغ زادگان 
معاونت توانبخشي بهزيستي  استان يزد از محل اجراي طرح بازديد كردند. 

جلسه با توضيحات  آقاي مرداني معاونت توانبخشي مؤسسه در مورد 
فعاليتهاي خدماتي، علمي  و آموزشي مؤسسه در حوزه معلوليت به ويژه 
كودكان و بزرگساالن اسثتنايي و ضرورت واهميت  خدمات طرح راهي 
به آسمان براي كودكان فلج مغزي و خانواده هاي آنها آغاز شد.  دكتر 
صباغ زادگان معاونت توانبخشي بهزيستي استان يزد  پس از تشكر 
از مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( به  خاطر خدمت ارزنده اي كه به 
ارائه مي دهد، افزود : » با توجه به رويكرد اين   كودكان فلج مغزي 
مؤسسه به حوزه معلوليت و نگاه و شيوه خدمت خاص آن به معلولين، 
اين فكر به نظرمان رسيد كه در طي اين چند سال ما كار توانبخشي 
انجام داده ايم يا اين عزيزان. « وي  پس از ضروري خواندن  توجه 
مراقبت  نحوه  زمينه  در  مغزي  فلج  خانواده هاي كودكان  آموزش  به 
صحيح از فرزندشان  ادامه تصريح كرد : » تك تك جمالتي كه در 
قالب سي دي ها، كتابچه ها و مشاوره كارشناسي در هنگام  ارزيابي 
كودكان در اين طرح به خانواده ها ارائه مي شود واقعًا ارزشمند است.«

و          رساني  اطالع  از  طرح  اجراي  مراحل  كليه  زادگان  صباغ  دكتر   
ثبت نام اينترنتي گرفته تا مراحل  اجراي طرح و برنامه ريزي به گونه 
را  بگيرند  قرار  اين طرح  استان تحت پوشش  كليه شهرهاي  اي كه 

ستود و نهايت سپاس را از مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( بابت اجراي اين طرح 
داشت.  در ادامه دكتر رحيمي نسب مدير كل بهزيستي استان يزد، پس از بيان 
خيرمقدم و خداقوت به پرسنل اعزامي مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( تصريح كرد 
بعضي از مراكز توانبخشي براي اجراي طرحهاي مختلف خود به دنبال توانخواهاني 
هستند كه استعداد بيشتري دارند كه  در نهايت در ثمربخشي  طرح آنها مؤثر باشند. 
اما     » گروه سني  كه مؤسسه توانبشخي وليعصر )عج( براي اجراي طرح راهي 

به آسمان انتخاب كرده است بسيار هوشمندانه و مناسب است. « 
وي اشاره كرد كه  بازه سني  2 تا 14 سال بهترين فرصت براي آموزش خانواده ها

سن  اين  در  كودكان  كه  چرا  است   فرزندشان  از  مراقبت  صحيح  نحوه  جهت 
از وسايل كمك  توانبخشي  با استفاده صحيح  بالقوه اي دارند كه  توانمنديهاي 
استاندارد و شيوه مراقبت صحيح از آنها بسياري از اين توانمنديها به فعل خواهد 
رسيد اما اگر اين كودكان از سن رشد بگذرند ديگر بسياري از خدمات براي آنها 
اثربخش نخواهد بود.  وي همچنين به اين مسئله اشاره كرد كه  بيشتر خانواده 
هاي اين كودكان در انزوا قرار دارند و خود را مقصر وضعيت فرزندشان مي دانند 
اما با آموزشها و مشاوره هايي كه در قالب اين طرح به آنها ارائه  مي شود فرصتي 
برايشان پيش مي آيد كه آگاهي آنها در زمينه ظرفيتها و توانمنديهاي فرزندشان  

باالتر رود و با انگيزه بيشتر به خدمت به فرزندشان بپردازند. 

 بازديد رئيس امور اجتماعي فرهنگي استانداري يزد 

مهندس محمد رضا فالح زاده، استاندار يزد، پس از بازتاب گسترده اجراي طرح راهي به آسمان در اين استان، 
سرزده و بدون اطالع قبلي از محل اجراي  طرح بازديد كرد. 

 خبرنامه طرح راهي به آسمان 
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به آسمان راهي  اجراي  طرح  در  )عج(  وليعصر  توانبخشي  مؤسسه  اقدام   
است.  الهي  و   خداپسندانه  

 پس از اجرای طرح راهی به آسمان در استان قم و مشاهده مشكالت شديددندانی 
،عفونت های لثه مددجويان ،كوتاهی و بد شكليهای مفاصل و نياز مبرم وفوری بعضی 
از مددجويان به اقدامات جراحی؛  موسسه توانبخشي وليعصر  )عج( بر اضافه نمودن 
طرح  خدمات  مجموعه  به  جراحی  ای  مداخله  و  فنی  ،ارتوپدی  دندانپزشكي  خدمات 
انعقاد  به  ، مؤسسه موفق  فراوان  پيگيريهای  اساس  بر  و  نمود  اقدام  آسمان  به  راهی 
قرارداد همكاری با  مؤسسه زنجيره اميد جهت ارجاع موارد اورزانس جراحی ، دانشكده 
دانپزشكی شهيد صدوقی استان يزد  جهت انجام اقدامات دانپزشكی وهمچنين سازمان 
هالل احمر جمهوری اسالمی جهت تامين كفش و اسپليت مورد نياز مددجويان  گرديد 
و با عنايت حضرت حق اين خدمات نيز   بصورت كامال رايگان به مددجويان شركت 

كننده در طرحی راهی به آسمان استان يزد  ارائه گرديد. 

خدمات دندانپزشكي : 
كودكان مبتال به فلج مغزي نسبت به كودكان همسال
همسال خود بيشتر در معرض پوسيدگي دندان قرار 
يا  دندان  تميز كردن  توانايي  اين كودكان  چرا كه 
زبان خود را ندارند و معمواًل غذا در دندان آنها باقي
مي ماند و عالوه بر اين، غدد بزاقي هم كه سهم 

مهمي در تميز كردن دهان و دندان بر عهده دارد در 
بعضي از اين كودكان به  درستي عمل نمي كند. 

لذا خدمات دندانپزشكي يكي از نيازهاي اساسي اين كودكان است. با توجه به اينكه 
شركت  آسمان  به  راهي  طرح  در  كه  مغزي  فلج  كودكان  از  برخي  دندان  پوسيدگي 
كرده بودند به گونه اي بود كه عدم رسيدگي به موقع به آنها صدمات جبران ناپذيري 
الزم  مالي  توان  آنها  خانواده  آن  بر  عالوه  و  كرد  مي  وارد  كودكان  اين  سالمت  به 
براي پيگيري اين مشكل كودكشان را نداشتند، مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( پس 
امكان  يزد،  صدوقي  شهيد  دندانپزشكي  دانشكده  با  همكاري  نامه  تفاهم  امضاي  از 
خدا  حمد  به  آورد.  فراهم  را  دندانپزشكي  خدمات  از  كودكان  اين  رايگان  برخورداري 
مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( توانست در مدت زمان اجراي طرح راهي به آسمان در 
استان يزد به تعداد 31 نفر از كودكان فلج مغزي اين استان خدمات دندانپزشكي ارائه نمود. 

 خدمات ويژه طرح راهي به آسمان در استان يزد : 
خدمات ارتوپدي فني : 

معلولين جسمي - حركتي با توجه به شدت ضايعه اي 
كه دارند به وسايل و ابزاري نيازمندند كه عالوه بر تسهيل

حركت آنها به نوعي از تغيير شكل بدن و ترسيم بدشكلي آن
از زيرمجموعه هاي  ارتوپدي فني يكي  جلوگيري كند. 

توانبخشي پزشكي است كه كار آن طراحي وسايل ارتوپدي
مناسب جهت جلوگيري از بدشكلي قسمت آسيب ديده بدن

 به مرور زمان است. 
با توجه به اينكه يكي از نيازهاي اساسي كودكان فلج مغزي يا داراي مشكالت حاد جسمي - 
حركتي، وسايل ارتوپدي استاندارد است و بسياري از والدين اين كودكان توان تهيه اين 
وسايل را ندارند  يا به  ضرورت استفاده از آنها جهت جلوگيري از  بدشكلي اندامها در 
فرزندشان، توجه ندارند؛ مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( با انعقاد قرارداد با جمعيت هالل 

احمر امكان بهره مندي اين كودكان از خدمات ارتوپدي فني را فراهم نمود. 
بر همين اساس 58 نفر از  كودكان داراي اختالل جسمي - حركتي استان يزد كه در طرح 

راهي به آسمان شركت كرده بودند از خدمات ارتوپدي فني بهره مند شدند.

خدمات اورژانس جراحي ارتوپدي، قلب و عروق، مغز و اعصاب : 

متاسفانه هنوز هم ممكن است كه بعضی از خانواده ها به هر
علتی آنقدر دير به درمانگران توانبخشی مراجعه نمايند كه
 كوتاهی های عضالنی در اندامهای كودك به حدی رسيده
 باشد كه به تكنيك های توانبخشی كوچكترين جوابی ندهد
 و دفورميتی های ناشی از گرفتن وضعيت های بد بسيار برای
 كودك و خانواده اش آزار دهنده می گردد  در اين مواقع ممكن
 است تنها راه مقابله با كوتاهی ها و دفورميتی )بد شكلی( 

اندامها استفاده از روش های جراحی باشد. در همين رابطه مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( 
پس از عقد قرارداد همكاري با مؤسسه زنجيره اميد خدماتي را به صورت رايگان به 11 نفر 
از كودكاني كه در طرح شركت كرده بودند و نياز اورژانسي به جراحي داشتند، ارائه نمود. 

به اميد ارائه خدمات بيشتر به كودكان فلج مغزي در سراسر كشور...

خبرگزاريها در  آسمان  به  راهي  طرح  اجراي  بازتاب 

 ويژه اجراي طرح در استان يزد 
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 گزارش تلويزيوني

 اجراي طرح راهي به آسمان

 در استان يزد 

 در زمان اجراي طرح در استان يزد گروه خبري اعزامي  صدا  
و سيماي اين استان جهت تهيه گزارش خبري به  محل اجرا 
مراجعه و از قسمتهاي مختلف اجراي طرح گزارشي تهيه كردند. 
از  اين  گزارش در قالب برنامه  بهروزي چهارشنبه 20 آذرماه 
برنامه  اين  در  (  پخش شد.  يزد  استاني  ) شبكه   تابان  شبكه 
اجراي آن  اهميت  و  اجراي طرح و ضرورت  به خوبي  مراحل 
توانبخشي  معاونت  زادگان  صباغ  دكتر  صحبتهاي  قالب  در 
هاي  خانواده  و  مؤسسه  توانبخشي  معاون   ، استان  بهزيستي 

شركت كننده در طرح  نشان داده شده است. 

 ويژه اجراي طرح در استان يزد 
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آسماني  هاي  بچه   
كه  اي  نوع ضايعه  به  بسته  آنها  از  برخي  كه  مغزي  فلج  كودكان  همان  خداوند،  زميني  فرشتگان  غمهاي  و  شاديها  در  براي شريك شدن  بود  فرصتي  آسمان  به  راهي      طرح 
العاده  فوق  استعداد  و  كالسكه  در  نشستن  يا  واكر  با  رفتن  راه  شوق  و  ذوق   ، آنها  از  بعضي  زباني  شيري  بودند.  كودكانه  روياي  و  شوق  و  شور  انرژي،  از  سرشار  هم  باز  داشتند 
از آن ذوق  ايجاد كند.  زيباتر  آنها   نيازهاي اساسي  انگيزه بيشتري در جهت تالش بيشتر براي تحقق حقوق و تأمين  نيايد و  آنها به چشم  آنها باعث مي شد كم تواني  از  بعضي 
طرح  اجراي  زمان  در  است.  ستودني  خود  نوع  در  تالش  اين  كه  است  فرزندشان  مهارتهاي  سطح  ارتقاي  و  زندگي  وضعيت  شدن  بهتر  براي  آنها  والدين  نشدني  وصف  تالش  و 
از آنها واقعا شنيدني است :  از والدين صحبت كرديم كه  حرفهاي بعضي  از اين بچه ها ) بچه هايي كه بيشتر مشكل حركتي داشتند تا ذهني ( و بعضي  با بعضي  در استان يزد 

... همينه  خدا  امر    

مي خواهم رئيس جمهور شوم

 
     با وجود رنگ پريدگي و بي حالي كه به وضوح در چهره اش نمايان بود لبخند كودكانه اش هيچگاه از لبش  محو 
نمي شد. مهديه 5 ساله است و چند وقتي است كه به مهدكودك مي رود. مهديه مشكل حركتي دارد و بدون كمك 
ديگران نمي تواند مستقل راه برود. پس از ارزيابي مهديه يك دستگاه واكر به او هديه شد. مهديه وقتي كه روي واكر 
قرار گرفت و فهميد كه مي تونه تنهايي راه بره خيلي ذوق زده شده بود به طوريكه خنده اش همه ما را به ذوق آورده 
بود. مهديه براي تشكر از بانيان اجراي طرح، شعري كه به تازگي در مهد كودك ياد گرفته را براي ما خواند. اين شعر به 
خودي خود گوياي معصوميت اين بچه هاست و به نوعي انگيزه اي است براي تالش بيشتر براي اجراي چنين طرحهايي. 
عالوه بر اهداي واكر و سي دي ها و كتابچه آموزشي به مهديه و پدر و مادرش، براي كمك بيشتر به راه رفتن و استقالل 
مهديه يك جفت اسپيلنت نيز براي او تجويز شد كه قرار شد روز ديگري براي معاينه ارتوپدي فني مراجعه كنند. پس 
از يك هفته مهديه با پدر و مادرش براي معاينه ارتوپدي به محل اجراي طرح آمدند. مادر مهديه مي گفت از روزي كه 
با واكر از اينجا رفتيم مهديه مدام در خانه با واكر راه مي رود و خيلي ذوق زده است از اينكه مدام مجبور نيست من را 
صدا كند كه چيزهايي را كه مي خواهد به او بدهم و عالوه بر آن خيلي بيشتر از قبل عالقه به راه رفتن دارد. مادر مهديه     
مي گفت از اون روز تا حاال چند بار با مهديه به پارك رفتيم   و مهديه كلي با بچه ها بازي كرده است.  وقتي مهديه 
با واكر راه مي رفت برق شادي را به راحتي مي شد در چهره او ديد. به اميد روزي كه اين شادي حس جدانشدني همه 

بچه هاي فلج مغزي كشورمان باشد...  

 اتل متل شيرينه                  امر خدا همينه 
خدا كه مهربونه                       حال ما رو مي دونه
نوشته اينو  گناه نكن كه زشته                    خدا 

خدا كه بد نمي شه                   نماز بخون هميشه 

 هركس كه  براي اولين بار با امير حسين صحبت كند  شيفته 
بيان شيوا و رفتار بزرگ مآبانه او خواهد شد. امير حسين 14 ساله 
و كالس چهارم دبستان است. جالب اينجاست كه اميرحسين 

دليل  به  دارد  كه  اي  العاده  فوق  استعداد  و  هوش  وجود  با 
مشكالتي كه در مدرسه عادي براي او به وجود آمده است به 
مدرسه استثنايي مي رود و اين واقعًا دردناك است. اميرحسين 

به دليل بيماري خاصي كه دارد شرايط ويژه اي را براي حمل و جابجايي خود مي طلبد. اما متأسفانه 
چند بار در مدرسه بچه ها او را از روي ويلچر هل داده و شكستگي هاي بدن او را بيشتر كرده بودند به 
همين دليل او هم دچار ترس شده و تا چند وقت مدرسه نمي رفت بعد از آن هم به دليل نزديكي مدرسه 

استثنايي به منزل مسكوني شان ترجيح داده  است به آن مدرسه برود. 
امير حسين بسيار عالقه مند به مطالعه است و صداي خوبي هم براي مداحي دارد. وقتي با او راجع 
به مشكالتش صحبت كرديم مهمترين مشكل خود را نداشتن ويلچر برقي و نرفتن به مدرسه عادي        
مي دانست. وقتي از او راجع به بزرگترين آرزويش پرسيديم مي گفت : » دوست دارم رئيس جمهور بشم، 

اگر يك روز رئيس جمهور شدم به همه معلولين حركتي ويلچر برقي رايگان مي دهم«
امير حسين راجع به طرح راهي به آسمان مي گفت: » من مي دونم كه اين بچه ها چقدر مشكل 
دارند چون همدرد آنها هستم و اين وسايل خيلي به زندگي آنها كمك مي كند، از باني اين طرح خيلي 

سپاسگذارم و تشكر تنها كاري است كه در برابر اين عمل ارزشمند مي توان انجام داد.« 
امير حسين عالقه زيادي به اهل بيت )ع( دارد و با صداي دلنشين و زيبايي كه دارد تمرين مداحي نيز     
مي كند. او مي خواهد در آينده يك مداح موفق شود. او به رسم ادب و تشكر هنگام خداحافظي نوحه اي 
در وصف شجاع و دالوري حضرت عباس براي ما خواند كه واقعاً تأثيرگذار بود و توجه همه را به خود جلب 

كرده بود. به اميد روزي كه اميرحسين به همه آرزوهايش برسد. 

 قرآن بهترين دوست امير علي است

 امير علي 10 ساله است و قادر به راه رفتن نيست. سفيدرو، 
پدر  وقتي  است.  خجالتي  هم  كمي  و  داشتني  دوست 
كرد  پسرش صحبت مي  توانائي هاي  به  راجع  علي  امير 
در  ديگري  مادر  و  پدر  هر  مانند  كه  كرديم  مي  احساس 
واقع  در  اما  كند  مي  اغراق  فرزندش  توانمنديهاي  گفتن 
امير علي حافظ  امير علي مي گفت: »  پدر  نبود.  ايچنين 
تقريبًا دو جزء از قرآن است و انس عجيبي به قرآن و ادعيه 
ديني دارد به طوريكه مدام از ما درخواست مي كند براي 
به خواب               قرآن  با صداي  نيز  بگذاريم و هر شب  قرآن  او 

مي رود. «
امير علي عالوه بر قرآن، زيارت عاشورا، دعاي كميل و 
داستانهاي قرآني زيادي را از حفظ بود و پس از اينكه 

كالسكه را تحويل گرفت، بعضي از آنها را براي ما خواند. 
وقتي كه اميرعلي با قرائتي بسيار زيبا قرآن براي ما      
مي  خواند به پدرش حق داديم كه اينقدر براي نشان دادن 

استعدادهاي فرزندش پافشاري كند، چرا كه متأسفانه باور عمومي بر آن است كه اين بچه ها 
توانايي هاي زيادي ندارند و قادر به يادگيري نيستند در صورتيكه درواقع اينطور نيست. والدين 

بعضي از اين بچه ها بسيار بيشتر از والدين ديگر براي آموزش و پيشرفت فرزندشان  تالش    
مي كنند كه اين تالش واقعًا ستودني است. نمونه اش پدر امير علي است كه به گفته خودش 

تمام زندگي اش را براي درمان فرزندش هزينه كرده است و همه تالش خود را مي كند كه   
امير علي با توجه به استعدادهايش آينده خوبي داشته باشد و معلوليتش مانع پيشرفت او نشود.

تمرين 

كارگرداني

 در حين معاينه !

  نرگس 7 ساله يكي ديگه از بچه هاي آسماني شهر يزد بود. نرگس كوچولو خيلي شاد و با روحيه بود. با اينكه در صحبت كردن كمي 
مشكل داشت اما همه سعيش رو مي كرد كه بتونه منظورش را به ديگران بفهمونه. نرگس تنها فرزند خانواده وكالس اول است. او 
در مدرسه شعرهاي زيادي ياد گرفته و بعضي از سوره هاي قرآن را هم از حفظ مي خواند . نرگس خيلي اصرار داشت كه به تنهايي 
راه برود و اصال نمي خواست هنگام راه رفتن دست مادرش را بگيرد به همين دليل وقتي كه واكر به او اهدا شد بسيار خوشحال بود. 
موبايل  يك  ره  مي  كه  جا  هر  هم  خاطر  همين  به  بشه،  كارگردان  آينده  در  داره  دوست  نرگس   : گفت  مي  نرگس  مادر 
خدمات  دريافت  براي  كه  وقتي  را  نرگس  عالقه  اين  ما  گيره.  مي  فيلم  داره  دوست  كه  چيزايي  از  و  است  دستش 
شد،  متوجه  كه  بود  نرگس  پاهاي  گرفتن  گچ  و  معاينه  مشغول  كارشناس  ديديم!  شد،  مي  معاينه  فني  ارتوپد 
به شد  مي  منتقل  نيز  ديگران  به  راحتي  به  نرگس  عالقه  و  روحيه  اين  گيره!  مي  فيلم  موبايلش  با  آنها  از  دارد  نرگس 

 ... بخونه  براشون شعر  نرگس  و  كنند  نرگس صحبت  با  داشتند  اجرا دوست  در محل  طوريكه همه 
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ها  نوشته  دل   

كه   هنگامي  آدمهاست.  دل  حرف  رساندن  قاصدك  نوشتن،   
مي نويسيم راحت تر مي توانيم عقايد، باورها و احساساتمان 
را راجع به يك موضوع مطرح كنيم. در همين راستا در زمان 
اجراي طرح راهي به اسمان دفتري نيز براي ثبت دل نوشته 
است.  شده  تعبيه  طرح  در  كننده  شركت  هاي  خانواده  هاي 
هاي  خانواده  نظرات  ها،  نوشته  دل  اين  از  قسمتي  خواندن 
به اين طرح به خوبي نشان  شركت كننده در طرح را نسبت 

خواهد داد: 

بدانيم يكديگر  قدر  تا  بيا 
كه تا ناگه ز يكديگر نمانيم

اجراي طرح راهي به شدت تأثير گذار بود. از خداوند خواهانم كه به 
بانيان اجراي اين طرح عنايت بيشتري فرمايد تا گامهاي بيشتري 
در اين زمينه بردارند. برخورد خوب و عالي موسسه توانبخشي 
وليعصر )عج( در يزد ، قابل تقدير است. ان شا اهلل موفق و مؤيد باشيد.

مادر محمدپارسا -1391/9/21 

با عرض سالم،خسته نباشيد وتشكر فراوان فرزند من دچار 
آتروفي مغزي با مشكالت ذهني و جسمي شديد است كه 
قبل از اين از جهت نگهداري و غذا دادن به او با مشكالت 
و  خدا  اميد  به  اميدوارم  كه  بودم  گريبان  به  فراواني دست 
الطاف بسيار زياد اين مؤسسه در زمينه اهداي وسايل كمك 
از  نگهداري  و  مراقبت  درست  شيوه  آموزش  و  توانبخي 
در  بتوانم  و  شود  كاسته  من  مشكالت  از  كودكان  اين 
خداوند  مطمئنًا   . بردارم  قدم  فرزندم  سرعتر  هرچه  بهبود 
گذارد.  نمي  جواب  بي  را  مؤسسه  اين  خير  كار  پاداش 
مادر محمد - 1391/9/17

 با عرض تشكر و خسته نباشيد خدمت  مسئوالن و خدمتگزاران 
مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( 

با كمك و وسايلي كه به دختر ما جهت حمل، جابجايي و حمام 
داديد، بسيار مارا خوشحال نموديد و اميدواريم كه هميشه دعاي 
ما پشت و پناهتان باشد. جز دعا چيز ديگري نداريم كه در مقابل 
اين خدمت بزرگ به شما ارائه دهيم. با احترام زياد. موفق باشيد.
پدر فاطمه - 1391/9/19

با توجه به كار قشنگ و حركت خوبي كه از ناحيه شما عزيزان 
براي  شديد،  متحمل  ما  شهر  در  كه  زحماتي  و  گرفته  انجام 
و  داريم  را  افزون  روز  موفقيتي  و  آرزوي سالمتي  شما عزيزان 
طرح  اجراي  بانيان  از  را  سپاسگزاري  و  تشكر  كمال  همچنين 
راهي به آسمان داري.                     پدر علي - 1391/9/20

 گفتگو با خانواده ها
پاي صحبتهاي خانواده هاي كودكان فلج مغزي شركت كننده در طرح كه مي نشينيم، واقعيات مهمي 
را مي توان از ميان آن صبحتها دريافت. واقعياتي كه هر كدام در نوع خود مي تواند آغازي باشد بر 
برنامه ريزيها و اجراي طرحهاي مختلف خدمت رساني به كودكان فلج مغزي كه در نتيجه آن، همانند 

طرح راهي به آسمان، بخشي از مشكالت اين كودكان و خانواده هاي آنها مرتفع شود.

 در اينجا، برخي از اين صحبتها را با هم مي خوانيم : 
 

مادر امير حسين   5 ساله مي گويد: » امير حسين از نظر هوشي سالمه فقط مشكل حركتي داره، يعني 
تاندون پاهاش كوتاه است. قبال كاردرماني مي بردمش اما  االن 2، 3 ماهه كه نمي برمش. در خانه خودم 

باهاش كار مي كنم. 
تمرينهايي كه در خانه با اميرحسين انجام مي دهم همان تمرينهايي است كه كاردرمان او به من آموزش 
داده                   نمايش  اينجا  كه  آموزشي  هاي  اين سي دي  در  كه  آنچه  مشابه  آموزشي  حال  به  تا  اما  است.  داده 

مي شود، به من ارائه نشده است.
 من نكاتي را در اين فيلم اموزشي ديدم كه اگر قباًل مي دانستم و با اميرحسين تمرين مي كردم شايد تا االن 
وضعيت حركتي او خيلي بهتر مي شد. اما هنوز هم دير نشده . از امروز كه به خانه رفتم برنامه ريزي مي كنم 
كه حتما اين سي  دي ها را ببينم و كتابچه آموزشي را نيز مطالعه كنم. امير حسين واكر داره اما مشكل اين 
واكر اينه كه خيلي سبكه و امير حسين تا حاال چند بار از عقب افتاده و به نوعي ترس داره كه با واكر راه بره 
و اين خيلي بده. اما اين واكري كه به ما اهدا شده با توجه به تكيه گاهي كه داره ايمني بيشتري دارد و فكر 

مي كنم مشكل ترس امير حسين از واكر هم حل شود. 

 امير علي 6 ساله و فلج مغزي است و اصال نمي تواند راه برود. مادر امير علي مي گويد : » من فكر مي كنم
يكي از مهمترين مشكالت ما اين است كه محيط بيرون براي اين بچه ها مناسب سازي نشده است. مثاًل يكي از 
نيازهاي اين بچه ها مانند بچه هاي ديگر بازي كردن در پارك و ... است. اما كمتر پاركي پيدا مي شود كه وسايل
بازي استاندارد داشته باشد، حداقل يك محافظ ندارند كه اين بچه ها بتوانند از آنها استفاده كنند. درست است كه
با اين كالسكه مجبور نيستم اميرعلي را بغل بگيرم اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه خيابانها و كوچه هاي ما
 آنقدر مشكل دارند كه از بيرون بردن كالسكه با همه مزايايي كه براي ما و امير علي دارد، پشيمان خواهيم شد. نمي

 خواهم اجر اينچنين خدمت رساني ها را زير سؤال ببرم، اما جا دارد به مناسب سازي محيط براي كودكان فلج مغزي  
يه عنوان يك مسئله اجتماعي توجه شود و راهكارهايي براي حل آن در نظر گرفته شود. مسئله بعدي اين است كه
 در شهر ما )يزد( خدمات كلينكي ارائه مي شود و حتي آموزشهايي نيز به خانواده ها داده شده است اما اگر مطالب
 آموزشي و خدمات كلينيكي به روز و مطابق با علم روز باشد  جوابگوي بسياري از نيازهاي اين خانواده ها خواهد شد.

فاطمه 11 ساله است و بيماري او » آرتروگري پوزيست« است. مفصلهاي فاطمه خشك است و زانوها و 
مچ دست او خم نمي شود. فاطمه چندين بار تحت عمل جراحي قرار گرفته است اما بيشتر آنها موفقيت 
آميز نبوده است. فاطمه از نظر هوشي كاماًل عادي است اما به دليل مشكالت حركتي كه دارد نمي تواند به 
مدرسه برود چرا كه نمي تواند قلم در دست بگيرد يا به راحتي روي صندلي بنشيند به همين دليل فاطمه در 
منزل تحت آموزش قرار دارد. فاطمه در حالت عادي مدام به حالت دراز كشيده است او حتي در ماشين نيز 
به همين حالت است. به دليل نيازي كه فاطمه به عمل جراحي دارد توسط مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج(  
جهت عمل جراحي به مؤسسه زنجيره اميد ارجاع داده شد. همچنين يك كالسكه نيز به فاطمه اهدا شد. مادر 
فاطمه مي گفت كه اين كالسكه تا حدودي مشكالتشان را حل خواهد كرد. به عنوان مثال در منزل مي توان 
از آن به عنوان صندلي استفاده كرد و ديگر فاطمه مجبور نيست هميشه به حالت درازكشيده باشد. همچنين 
با اين كالسكه مي توانيم او را راحت تر جابجا كنيم . وي مهمترين مشكل فاطمه را عدم حركت در مچها و 

زانوهاي او مي دانست و اميدوار بود كه عمل جراحي كه فاطمه در پيش دارد، موفقيت آميز باشد.

در زمان اجراي طرح در استان يزد مصاحبه هاي زيادي با خانواده ها انجام شد كه متن آن گفتگوها را مي توانيد     
        در سايت مؤسسه به آدرس www.vrf.ir  مشاهده نماييد. 
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