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مرحبًا أولياء األمور المحترمين - والطلبة األعزاء،

أمورهم  وأولياء  الطلبة  على  نتعرف  حينما  لنا  بالنسبة  أكبر  مغزى  ذات  الحياة  تصبح 
الفاضلين والموهوبين والواعين مثلكم. والى جانب ذلك فإننا نبذل جهدًا مكثفًا مع جميع أصدقائنا 
لنقدم الدعم لكم وألولياء أموركم. إن من دواعي فرحنا الذي ال يقدر بثمن بالنسبة لنا أن نقدم الدعم 

لكم وألولياء أموركم في مرحلة التعليم وجني ثمار هذه المساهمات في الدعم.

في هذا السياق، قمنا بإعداد سلسلة من كتيبات الدعم التربوي من أجل إرشاد أولياء األمور 
الكتيبات  هذه  إصدار  من  والهدف  ألطفالهم.  دائًما  المكثفة  للجهود  بذلهم  شهدنا  الذين  القيمين 
يحتاجون  الذين  األعزاء  طلبتنا  تمكين  هو  األساسية،  المعلومات  على  تحتوي  التي  اإلرشادية 
والتعرف على  أكثر،  بشكل  أمورهم  أولياء  قبل  الواعي من  الدعم  تقديم  تعليم خاص من؛  إلى 
أوجه القصور لديهم عن قرب، ومعرفة خصائص المواقف التي يعيشون فيها، ومعرفة المشاكل 

المحتملة التي قد تواجههم وطرق حلولها.

في البداية، أود أن أشكر اليونيسف UNICEF على دعمها لتعزيز قدرة مراكز االستشارة 
والبحوث من حيث توفير خدمات التعليم الشامل )RAMKEG(، وأشكر األكاديميين المحترمين 
للمدرسين  الشكر  وأقدم  العلمية،  المعرفة  ضوء  في  الكتيبات  هذه  إعداد  في  ساهموا  الذين 
المحترمين. أود أن أشكر بشكل خاص أولياء األمور وأقارب الطالب اآلخرين الذين سيدعمون 

طالبنا باستخدام هذه الكتيبات اإلرشادية.

آمل أن تساهم هذه الكتيبات التي تم إعدادها وفقًا ألنواع إعاقات طلبتنا الذين يحتاجون إلى 
تعليم خاص في توفير حياة تعليمية أكثر تأهياًل لطلبتنا ولكم أنتم أيها األبوين الغاليين.

يشرفنا أن نكون مع طالبنا المميزين وعائالتهم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي موقف.

نتمنى لكم الصحة والسعادة.

محمد نزير جول
المدير عام للتعليم الخاص والخدمات اإلرشادية

المقدمة
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المقدمة
أولئك الذين لديهم قدرات بدنية محدودة أو فقدوا قدراتهم الجسدية بدرجات مختلفة، 
يجدون صعوبة في التكيف مع الحياة االجتماعية وتلبية احتياجاتهم في الحياة اليومية 
نتيجة اضطرابات في الهيكل العظمي )العظام( والعضالت والجهاز العصبي ألي 
لهذه  الوالدة،  بعد  الوالدة وما  وأثناء  الوالدة  قبل  ما  فترة  سبب من األسباب في 
وإعادة  والرعاية  الحماية  إلى  يحتاج  الذي  للشخص  جسديًا  معاق  فرد  األسباب 
التأهيل واالستشارة وخدمات الدعم؛ المواقف التي تؤدي إلى ذلك تسمى قصور 
اإلعاقة  بسبب  األصحاء  األشخاص  عن  يختلفون  الذين  األفراد  هؤالء  جسدي. 
الجسدية وال يمكنهم االستفادة من الخدمات التعليمية بشكل صحيح، من األهمية 
بمكان تطوير االحتياجات المعرفية والنفسية واالجتماعية والحسية، باإلضافة إلى 

القدرات الحركية والوظيفية، واتخاذ نهج شامل في التعليم وإعادة التأهيل،
التي  األمراض  أو  اإلعاقات  أو  االضطرابات  العديد من  الرغم من وجود  على 
تسبب اإلعاقة الجسدية، إال أن أكثر الحاالت شيوًعا التي تسبب اإلعاقة الجسدية 

في الطفولة هي كما يلي؛
)SP( ي

الشلل الدما�غ  .1

ة العضدية الخلقية )التوليد(. إصابات الضف�ي  .2

السحائية  والقيلة  المشقوقة  )السنسنة  الشوكي  الحبل  إغالق  عيوب   .3
النخاعية(.

األمراض العصبية العضلية )NMH ( - أمراض األعصاب والعضالت.  .4

في هذا الكتيب، سيتم تقديم معلومات حول الحاالت التي تسبب اإلعاقة الجسدية 
في أغلب األحيان

بروفسور د. بلنت الباسان
جامعة غازي كلية العلوم الصحية قسم العالج الطبيعي وإعادة التأهيل

http://abs.gazi.edu.tr/bulentelbasan
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 الشلل النخاعي
)SP)

، والتي يتم اختصارها باسم الشلل الدماغي )SP( تُعرف هذه الحالة بمشكلة النمو العصبي التي 
تسبب اضطرابات في لإلحساس واإلدراك والوضعية والحركة التي تحدث نتيجة لتأثيرات نمو 
من  عدد  بسبب  يحدث   .]1[ مختلفة  ألسباب  الثانية(  السنة  نهاية  إلى  الحمل  بداية  )من  الدماغ 
المشاكل التي قد تحدث قبل وأثناء وبعد الوالدة. تختلف شدة الصورة السريرية التي تظهر تبعًا 
لدرجة إصابة الدماغ وموقع الضرر وعمر الفرد. الحالة التي تحدث في الدماغ ليست تقدمية، لكن 
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أوجه القصور في الجهاز العضلي الهيكلي التي تحدث مع النمو تحد بشكل كبير من أداء الفرد. 
kuadriparezi/( / الشكل الذي يؤثر على كامل الجسم في هذه الصورة يسمى الشلل الرباعي
hemiparezi/ الخزل / الشلل النصفي الذي يؤثر على الساقين، شلل نصفي ،)kuadripleji
monoparezi/ يؤثر على ذراع واحدة أو ساق واحدة، شلل أحادي / شلل نصفي ،hemipleji

monopleji

تصنف SP حسب المنطقة المصابة في الدماغ أو الجسم. وهي مقسمة إلى ثالث أقسام حسب 
المنطقة المصابة في الدماغ

 1- نوع الشلل الدماغي التشنجي

الحالة مع توتر وتيبس في بعض العضالت. في  الدماغ المصابة، تتطور  اعتمادًا على منطقة 
الفترة المبكرة، هناك ارتخاء عام في عضالت الجذع وتيبس في عضالت الذراع والساق. يؤثر 
يسبب  مما  والوضعية،  الحركة  على  سلبًا  المبكرة  الفترة  في  المنضبط  غير  العضالت  تصلب 
ضيقًا عضليًا ال رجعة فيه ويحد من الحركة في المفاصل بمرور الوقت. يتسبب هذا الموقف في 

استقرار التشوهات في أجزاء مختلفة من الجسم في المستقبل.

 2-الشلل الدماغي من نوع الخلل الحركي

يتجلى في حركات ال إرادية وغير منضبطة ومتكررة. يبدأ عادة بتراخ في العضالت في الفترة 
المبكرة، ثم يتم مالحظة تغيرات في تصلب العضالت أثناء الحركة. وفقًا لغلبة الحركة المتكررة 
المرصودة، يتم تقسيمها إلى خلل التوتر. بينما ياُلحظ »الشلل الدماغي من النوع المزعج« مع 
الكورياتيتويد  نوع  من  المصلي  الشلل  في  متقطعة،  أو  مستمرة  أو  إرادية  ال  تقلصات عضلية 

)حركة ال إرادية(، لوحظ زيادة وتقلبات في توتر العضالت
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 3-الشلل المصلي من النوع الجامح

تنسيق  القدرة على  الطبيعي، وعدم  التحكم والحركة، والموقف غير  في  القصور  أوجه  تتجلى 
الحركة. خالل السنوات األولى من الحياة، عادة ما يكون األطفال مرتاحين. مع بداية المشي، 

يتطور الرنح بمرور الوقت وتظهر مشاكل التوازن وتصبح أكثر وضوًحا بعد السنة الثانية

يتم فحص الشلل الدماغي في مجموعتين رئيسيتين حسب منطقة الجسم.

التدخل من جانب واحد )Unilateral(: يتأثر جانب واحد من الجسم. أحيانًا تتأثر ذراع أو ساق 
)شلل نصفي( وأحيانًا كل من.

1 الذراع والساق )شلل نصفي(

2-التورط الثنائي )Bilateral(: كال نصفي الجسم يتأثران. يمكن مالحظة أن يعرض لكم ضم 
كال الذراعين والساقين الشلل الرباعي )kuadripleji أو tetrapleji(، باإلضافة إلى القدمين 

فقط )شلل نصفي(

أسباب ما قبل الوالدة
عدم توافق الدم،	 
االلتهابات،	 
ي )السكري، ارتفاع ضغط الدم، إلخ.(،	 

أمراض التمثيل الغذا�ئ
الدم، 	  انخفاض ضغط  الدم،  فقر  الكربون،  أكسيد  بأول  )التسمم  األنسجة  ي 

�غ غ  األكسج�ي نقص 
تشابك الحبل الرسي(

يف(،	  غ يف )تسمم األم والصدمات وال�غ غ ال�غ
عمر األم )أقل من 16 سنة أو أك�ث من 40 سنة(،	 
أسباب وراثية،	 

أسباب أثناء الوالدة
الوالدة المبكرة )الوالدات قبل األسبوع 34(	 

يقيم أسباب الشلل الدماغي تحت ثالثة عنوانين وهي؛

ما قبل الوالدة، وأثناء الوالدة، وما بعد الوالدة. 

أسباب الشلل الدماغي
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وزن منخفض عند الوالدة )1500 جم(	 
والدة صعبة	 
قان الشديد	  ال�ي
غ	  عدم وجود أكسج�ي
عدم القدرة عىل التنفس	 
حمل متعدد	 
استخدام الملقط 	 

أسباب ما بعد الوالدة
 االلتهابات	 
 الحوادث	 
 أسباب الورم	 
 التسمم	 
 نزيف	 

الصدمات 	 

وضعف  والحركة  الموقف  واضطرابات  النمو  مراحل  في  تأخر  الرئيسية  األعراض  بين  من 
أن  خاصة  التنسيق  واضطراب  تراخيها  أو  العضالت  وتصلب  التوازن  ومشاكل  العضالت 

التأخيرات في مراحل التطور الحركي مهمة جدًا في التشخيص. 
طفل؛

ي الشهر الرابع.	 
إذا لم يستطع إمساك رأسه �غ

ي راحة اليد.	 
ي الشهر الرابع، يتم إغالق اليدين واإلبهام �غ

�غ

ي الشهر السادس.	 
إذا لم يستطع الوصول بقدميه إىل فمه �غ

ي راحة اليد بعد 6 أشهر.	 
إذا تحركت اإلبهام �غ

ي الشهر الثامن.	 
يستخدم يد أك�ث من يده األخرى �غ

ي الشهر الثامن، إذا كان غ�ي قادر عىل رفع نفسه بمرفقيه عن األرض ورأسه وجسمه العلوي.	 
�غ

أعراض الشلل الدماغي
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ي المنتصف،	 
، إذا لم يستطع إحضار يديه إىل خط الوسط وال يمكنه حمل األشياء �غ ي الشهر العا�ش

�غ

إذا كان ال يستطيع الجلوس معتمدا على نفسه والزحف في الشهر العاشر،
إذا لم يتمكن من ترك األشياء طواعية في الشهر الثاني عشر،	 
إذا كان غير قادر على الوقوف من خالل االستناد األريكة في الشهر الثاني 	 

عشر،
إذا لم يستطع الوقوف بمفرده في الشهر الرابع عشر،	 
إذا كان ال يستطيع المشي معتمدا على نفسه عند بلوغه 18 شهًرا،	 
ال يمكن تسلق الساللم المستقلة ونزولها في عمر 30 شهًرا من المستحسن أن 	 

تستشير األسرة طبيب أعصاب لألطفال.
من  والحد  العضالت  تصلب   - ما.  لسبب  الدماغ  تأثر  إلى  يشير  )التشنج(:  العضالت  تصلب 
الحركة. في المواقف الخارجة عن السيطرة، يحدث ضيق عضلي ال رجعة فيه في العضالت 

وهذا الوضع يؤثر سلبًا على الحياة اليومية للفرد.
المبكرة.  الفترة  في  وضعفها  العضالت  ارتخاء  يالحظ  الدماغي،  الشلل  في  العضالت:  ضعف 
تقيد نقاط الضعف هذه الفرد على التصرف بشكل مستقل في الحياة اليومية. في حين أن أوجه 
القصور في المهارات العضلية الدقيقة تقيد استخدام اليدين في الحياة اليومية، فإن القصور في 

النمو العضلي اإلجمالي يقيد بشكل كبير الفرد في الجلوس والمشي وصعود الساللم
لتأثير الدماغ تبدأ التشوهات قصرها العضلة بالظهور في   ضيق وتشوهات العضالت: نتيجة 
الجذع والذراعين والساقين وتقصيرها مع مرور الوقت. قد يؤثر هذا الموقف على الحياة اليومية 

للفرد ويسبب األلم بمرور الوقت
العضالت  وضعف  العضالت،  وضيق  العضالت،  تصلب  والحركة:  الوقوف  اضطرابات 
والتشوهات التي تتطور بمرور الوقت تؤثر سلباً على الوقوف والحركة. االنحناءات )الجنف( 
التي قد تحدث في العمود الفقري، والمشاكل في اليدين والقدمين تجعل من الصعب على الفرد 

الجلوس والمشي والوضعية.

 أكثر المشاكل شيوعا في
الشلل الدماغي

في حالة رؤية واحدة أو أكثر من النتائج المذكورة أعاله، يوصى باستشارة طبيب أعصاب لألطفال في 
أسرع وقت ممكن.
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مشاكل التغذية: يمكن مالحظة مشاكل المص والبلع في مرحلة الطفولة المبكرة. السعال، خاصة 
أثناء شرب الماء، يمكن أن يكون عالمة على مشاكل في التغذية.

 مشاكل في اإلدراك: قد يصاحب الشلل الدماغي مشاكل في اإلدراك. ومع ذلك، ال يعاني كل فرد 
مصاب بالشلل الدماغي من مشاكل في اإلدراك. في بعض الحاالت، ياُلحظ أن الذكاء أعلى من 

الحدود الطبيعية.

الصرع: يحدث عند تعطل النشاط الكهربائي بين خاليا الدماغ. يصاحب الصرع 22-40% من 
حاالت الشلل الدماغي. من المتوقع عموًما أن ينخفض   تواتر نوبات الصرع بعد سن 16 عاًما. 
نظًرا ألن هذه الحالة قد تؤثر على الوظائف الحيوية والتطور، فمن المستحسن أن يفحصها طبيب 

أعصاب لألطفال في مرحلة مبكرة.

الدماغي وهي  الشلل  شدة  مع  مباشر  بشكل  النطق  تتناسب اضطرابات  والكالم:  اللغة  مشاكل 
شائعة. قد تكون المشاكل التي تحدث مرتبطة بالعضالت حول الفم واللسان، وكذلك بسبب تأثيرها 

على مركز اللغة والكالم في الدماغ.

في  تتجلى  المبكرة  الوالدة  مع  خاصة  تحدث  التي  البصرية  المشاكل  البصرية:  االضطرابات 
الرؤية، قد  إلى ذلك، انخفاض في عمق وحدّة  الغالب عن طريق الحول. ومع ذلك، باإلضافة 
تصاحب الحالة اضطرابات اإلدراك البصري. في حالة الشك، من المستحسن أن تستشير األسرة 

طبيب عيون في أسرع وقت ممكن.

مشاكل السمع: يمكن مالحظة فقدان السمع من شدة مختلفة اعتمادًا على تأثير الدماغ. نظًرا ألن 
هذا قد يؤثر على التعلم وتطور اللغة والكالم، فمن المستحسن أن تستشير األسرة طبيب األنف 

واألذن والحنجرة في مرحلة مبكرة.

 المشاكل المرتبطة بالشلل
 الدماغي

تختلف شدة األعراض التي تظهر على الطفل المصاب بالشلل الدماغي حسب تأثر الطفل. لهذا السبب، 
من الضروري إنشاء برنامج تعليمي فردي وعالج طبيعي وإعادة تأهيل لكل طفل.
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المصاحب  تصلبها  أو   / و  العضالت  ارتخاء  يؤدي  ما  غالبًا  واألمعاء:  المعدة  في  مشاكل 
البطن  وآالم  المزمن  واإلمساك  والقيء  المريء  ارتجاع  إلى  والحركة  الموقف  الضطرابات 
المزمنة. في ظل مثل هذه الحالة، يوصى باستشارة األسرة ألخصائي أمراض الجهاز الهضمي.

مشاكل الجهاز التنفسي: قد تحدث بشكل خاص بسبب نقص نمو الرئة والتركيبات ذات الصلة 
بسبب الوالدة المبكرة، وكذلك االلتهاب الرئوي )التهابات الرئة(، ومشاكل في تنسيق عضالت 
إلى  والسائلة  الصلبة  األطعمة  تسرب  بسبب  الفقري(  العمود  )انحناء  والجنف  التنفسي  الجهاز 
الجهاز التنفسي. قد يتطور التهاب الرئة المزمن بسبب مشاكل العظام. في حالة وجود مثل هذا 

الموقف، يوصى باستشارة األسرة لطبيب الرئة.

ارتشاف العظام )هشاشة العظام(: من أسباب مثل نقص التغذية واألدوية المضادة للصرع )ضد 
الصرع( وعدم الحركة عند األطفال المصابين بالصدأ الدماغي ارتشاف العظام وكسور العظام 

في الفترات الالحقة.

مشاكل الفم والحركة: في الشلل الدماغي، يتسبب ضعف العضالت حول الفم وتيبس العضالت 
العام وتراخي العضالت في الجذع في حدوث مشكالت حركية في الفم. يؤثر هذا الموقف سلبًا 

على القدرة على األكل والمضغ.

األلم المزمن: تشوهات الجهاز العضلي الهيكلي مع تقدم العمر، خاصة الجنف في الجذع )انحناء 
العمود الفقري(، هي األسباب الرئيسية أللم خلع في مفصل الورك. ومع ذلك، وبصرف النظر 
عن هذا، فإن التصلب المزمن في العضالت، وتقييد الحركة واإلمساك تُعرف بأنها عوامل أخرى 

تسبب األلم.

النشاط  البول  سلس  سبب  بأن  يُعرف  البول:  سلس 
توتر  وتناقص  وزيادة  المثانة،  لعضلة  المفرط 
الجهاز  تأثير  )بسبب  العصبية  المثانة  أو  العضالت 
باستشارة  يوصى  الحالة،  هذه  مثل  في  العصبي(. 

طبيب المسالك البولية لألسرة.

بالشلل   المصابين  األطفال  عند  النوم:  مشاكل 
الدماغي، يمكن أن يسبب األلم وتيبس العضالت 
الحسية  والمشاكل  الهوائية  المسالك  وانسداد 

مشاكل في النوم.

الدماغ  نمو  أن  المعروف  من  ألنه  نظًرا 
)اللدونة العصبية( سريع جدًا خاصة في الفترة 
العمرية 0-3، يجب أن يوضع في االعتبار أن 
التدخالت المبكرة مثل العالج الطبيعي وإعادة 
التأهيل والتعليم الخاص وعالج اللغة والكالم 
في  للغاية  مهًما  دوًرا  تلعب  المهني  والعالج 
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ضمان استقالل الفرد في جميع مجاالت التطور. من منظور شامل، فإن العمل وتفاعل المهنيين 
ودعم جميع مجاالت التنمية في وقت واحد سيحقق النجاح في مجاالت التنمية الجسدية والمعرفية 

واللغوية والكالمية والعاطفية والنفسية واالجتماعية.

الدواء
يتم استخدامه للسيطرة على النوبات، والمعروف أكثر باسم الصرع. باإلضافة إلى ذلك، يمكن 

استخدام بعض األدوية إلرخاء العضالت المتيبسة.

التدخل المبكر

طرق العالج

 لمزيد من المعلومات حول الشلل الدماغي وعالجه وإعادة تأهيله وتثقيف 
األسرة والحقوق االجتماعية والتنمية الحركية، يمكنك استخدام الروابط أدنا

https://www.aacpdm.org
https://pathways.org

https://www.canchild.ca
https://cerebralpalsy.org.au

http://www.sercev.org.tr
/http://www.cpcare.eu/tr

اإلنترنت
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العالج الطبيعي وإعادة التأهيل

والهدف هو تحديد أداء الفرد المصاب بالشلل الدماغي وتوفير االستقالل في الحياة اليومية من 
خالل رفع مستوى أدائه الحالي. الهدف الرئيسي من برنامج العالج الطبيعي وإعادة التأهيل هو 
حماية وتطوير ما يمكن للفرد القيام به في حدود قدرته، بدالً من التركيز على أوجه القصور 
مرحلة  في  التأهيل  وإعادة  الفيزيائي  العالج  عملية  تبدأ  أن  يجب  لذلك،  الفرد.  في  الملحوظة 
الطفولة المبكرة لكل فرد. يهدف ألن يكون مستقالً في الحياة اليومية من خالل االستفادة من فترة 
الدماغ سريعًا جدًا. من أجل تحقيق األهداف، يجب تضمين  المبكرة عندما يكون نمو  الطفولة 
األساليب الوظيفية والموجهة نحو الهدف والتي يتم اتباعها من قبل األسرة والطفل معًا بدالً من 

األساليب السلبية ]4[ 

األساسية  الخصائص  أن  من  الرغم  على   
مثل العمر والجنس والتشخيص متشابهة، 
يجب أن تكون برامج التقييم والعالج 
مخصصة  التأهيل  وإعادة  الفيزيائي 
البيئة  في  تنفيذها  ويجب  للفرد 
الطبيعية حيث يعيش الطفل مع دعم 

األسرة

لألطفال  فردية  أهداف  وضع  يجب 
يجب  الهدف،  تحديد  عند  واألسر. 
والقيم  واألولويات  التوقعات  مراعاة 
واحتياجات ورغبات الطفل واألسرة. بدالً من 
العديد  استخدام  فإن  واحد،  نهج عالجي  اختيار 
من األساليب التي يجب تفضيلها بما يتماشى مع 
إيجابي  بشكل  سيؤثر  الفردية  االحتياجات 

على نجاح العالج.

 مناهج جراحة العظام والجراحة

تطبيقات توكسين البوتولينوم: وهي 
طريقة تطبق مباشرة على العضالت 
العضالت  تصلب  تقليل  أجل  من 
وتحسين الحركة وتقليل األلم. تؤدي 
ونطاق  العضالت  وظيفة  زيادة 
إلى  التطبيق  بعد  المفاصل  حركة 
لبرنامج  مناسب  أساس  إنشاء 
تأهيل  وإعادة  طبيعي  عالج 

فعال
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 مناهج جراحة العظام
والجراحة

مالحظة: كلما بدأت عملية التعليم وإعادة التأهيل في وقت مبكر لدى األطفال المصابين بالشلل الدماغي، زادت فرص 
الوصول إلى الحد األقصى من استقاللية الطفل.

الكتاب -1 لمعرفة المزيد عن الشلل الدماغي وعالجه، “Bülent Elbasan ]محرر[ )2019(. العالج 
الطبيعي وإعادة التأهيل لألطفال. مكتبة اسطنبول الطبية، اسطنبول ». تحقق من الكتاب.

الكتاب -2 لمعرفة المزيد عن الشلل الدماغي وعالجه والتعليم األسري، محرم انان ]محرر[ )2016(. دليل 
عائلة الشلل الدماغي. مجموعة البعد للنشر، اسطنبول ». تحقق من الكتاب.

مشاكل  في  للتحكم  المختلفة  والعظام  الرخوة  األنسجة  جراحات  تستخدم  الجراحية:  التطبيقات 
الجهاز العضلي الهيكلي التي تظهر في الشلل الدماغي. التطبيقات الجراحية التي يتم إجراؤها 

عند الضرورة تؤثر بشكل إيجابي على وظيفة ونوعية الحياة في حاالت الشلل الدماغي
أجهزة التقويم )المعدات المستخدمة لدعم أجزاء الجسم( والدعامات التكنولوجية ]5[

تم استخدام العديد من األطراف السفلية )أجزاء الجسم بما في ذلك القدمين والساقين والفخذين( 
بضعف  المقيدة  اليومية  الحياة  في  مشاركتهم  لزيادة  الجذع  تقويم  وجهاز  العلوية  واألطراف 
العضالت واضطراب التوازن واضطرابات المشي وزيادة استهالك الطاقة والتشوهات )ضعف( 
التي تظهر في األفراد المصابين بالشلل الدماغي.. تتمتع الجبيرة في الشلل الدماغي بالعديد من 
المزايا مثل زيادة الوظيفة، ومنع تطور التقلصات )قصر وتصلب العضالت بشكل ال رجعة فيه( 
والتشوه، والحفاظ على األطراف في وضع وظيفي، وتثبيت األطراف والجسم، ودعم وظائف 
العضالت الضعيفة، وتقليل توتر العضالت، وحماية منطقة الجسم ذات الصلة بعد الجراحة. له 
هدف. قد يكون من الممكن االستفادة من األجهزة والمعدات بدًءا من النعال التي تدعم فقط كاحل 

القدم، وتمتد إلى الورك والجذع.
من الممكن االستفادة من أجهزة الوقوف والمشي المناسبة الحتياجات الفرد من أجل الحفاظ على 

اإلمكانات الحالية للفرد وضمان وظيفتها.
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وهي حالة تسبب شلاًل متفاوت الخطورة في ذراع الطفل نتيجة إصابة األعصاب التي تخرج من 
فقرات العنق إلى الذراع أثناء الوالدة. يُرى في الغالب من جانب واحد، وأحيانًا يمكن أن يكون 

في كال الذراعين.

 بتالع )التوليد( إصابات
 الضفيرة العضدية

)OBPY(
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األعصاب التي تتكون منها الضفيرة العضدية هي أعصاب مختلطة النوع. أنها تحمل كال من 
النبضات الحركية )الحركة( والحسية. تتفرع هذه األعصاب ألنها تنحدر من الضفيرة العضدية 
وتتخذ أسماء العصب الكعبري، العصب اإلبطي، العصب الزندي، العصب العضلي الجلدي، 
العصب المتوسط. يحمل كل عصب اإلحساس بمنطقة ذراع معينة ويوفر تمثياًل في الدماغ عن 

طريق نقل اإلشارات إلى العضالت.

 OBPY على الرغم من عدم وجود دراسة انتشار مكتملة في بلدنا حتى اآلن، فمن المقبول أن
الوعي حول  الرغم من زيادة  المواليد األحياء. كبيانات عددية، على  يحدث في 0.44 % من 
هذه  في  كبيرة  تغييرات  أي  يالحظ  لم  القيصرية،  العملية  الوالدات عن طريق  وعدد  الصدمة 
النسبة. تعتمد احتمالية حدوث OBPY ودرجة اإلصابة على خصائص األم والطفل باإلضافة 

إلى المضاعفات التي قد تحدث أثناء الوالدة.
على الرغم من وجود العديد من عوامل الخطر المختلفة في المنشورات المكتوبة، فقد ذكر أن 

معظم األفراد الذين يعانون من OBPP ليس لديهم أيا منها.

األسباب

عوامل الرضيع
الوزن عند الوالدة مرتفع )4000( جرام وما فوق

والدة متأخرة

عوامل األم

الناتجة عن عدم تحمل الجلوكوز /  داء السكري / السمنة 
زيادة الوزن المفرطة عند الوالدة )< 35(

الميالد األول
تشريح حوض األم )الحوض المسطح، الحوض المسطح(

تشوهات الرحم
كتلة في الرحم

العوامل المرتبطة بالوالدة عسر والدة الكتف )ربط الكتف( إطالة المرحلة الثانية من 
الوالدة المهبلية بمساعدة المخاض )استخدام الملقط(
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يتم تسمية تصنيف OBPY وفقًا لألعصاب التي تنشأ من العمود الفقري. بشكل عام، هناك أربع 
تصنيفات على أنها العلوي والمتوسط   والسفلي واإلجمالي:

أن  C7 يمكن  العلوية تشمل جذور األعصاب C5 - C6، في  العضدية  الضفيرة  1. إصابات 
تشارك أحيانًا في هذه اإلصابة. تسمى Erb Felci وهي المجموعة التي لديها أعلى نسبة حدوث 

.OBPP في
2. إصابات الضفيرة العضدية من النوع المتوسط   تشمل جذر العصب  C7، وجذور العصب 
C8 - T1 يمكن أن تكون متورطة أحيانًا في هذه اإلصابة. تم عرض هذا النوع من اإلصابات 

بأعداد قليلة جدًا.
3. إصابات الضفيرة العضدية السفلية تشمل جذور األعصاب C8 - T1. يُطلق عليه أيًضا شلل 

كلومبكي.
 T1 وجذر العصب C5 - C8 4. إصابات الضفيرة العضدية الكاملة تشمل جذور األعصاب

يمكن أن يكونا متورطين أيًضا 
في هذه اإلصابة، وهو ثاني أكثر أنواع اإلصابات شيوًعا.

العالج الفيزيائي وإعادة التأهيل
يجب أن تبدأ تطبيقات العالج الفيزيائي وإعادة التأهيل في أقرب وقت في عالج OBPP، مع 
أو بدون جراحة أعصاب األطفال. يمكن تنفيذ تطبيقات العالج الفيزيائي معًا في مراكز التعليم 
أخصائيو  يقوم  الصحة.  لوزارة  التابعة  والمؤسسات   MEB لـ التابعة  الخاصة  التأهيل  وإعادة 
العالج الفيزيائي بإجراء برنامج العالج بالتعاون مع األطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية 

.]7[

طرق العالج

 تصنيف إصابات الضفيرة
العضدية الخلقية
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األغراض األساسية في تطبيقات العالج الفيزيائي:
1. لحماية البنية الموجودة تحت منطقة اإلصابة أثناء عملية استعادة العصب، حتى يصل التحفيز 

العصبي إلى العضالت والمفاصل،
2. لزيادة أو حماية الحركات في مفاصل الكتف والكوع والمعصم،

3. لمنع تقصير وتصلب العضالت واألربطة.
4. لمنع تصلب المفاصل وتقصير العظام.

5. إلنشاء األنشطة الحسية الحركية بطريقة توفر االتصال بين الجزء العلوي والجزء السفلي 
من إصابة العصب،

6. زيادة االستخدام الوظيفي للذراع واليد أثناء األنشطة،
7. لتحسين استخدام اليدين،

8. اتباع أساليب اللعب والتمارين الرياضية التي تمكنه من اكتساب المهارات المناسبة لسنه.
اليد والمرفقين بشكل مناسب( أو دعامات  المستخدمة لوضع  المعدات  9. جبيرة )معظمها من 

النطاقات المطلوبة في الفترة المبكرة لدعم وحماية الهياكل ذات الصلة،
10. محاولة وضع الجسم أو العضو بصورة صحيحة في أقرب فترة من خالل منع الحركات 
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غير الطبيعية التي تحدث أثناء استخدام الذراع الجانبية المصابة،
11. تشجيع الوعي واستخدام اليد من خالل ربطها بالدماغ.

12. لدعم التطور الحسي.
المبكرة بعد اإلصابة، وبعد  الفترة  الفيزيائي على ثالث مراحل:  العالج  لعملية  التخطيط  يمكن 

العمليات الجراحية األولية وبعد العمليات الجراحية الثانوية.
بينما تستمر عملية العالج الفيزيائي للطفل، قد تكون هناك حاجة إلى عالجات جراحية اعتمادًا 
على حالة الشفاء من األعصاب. يمكن تصنيف األساليب الجراحية المطبقة في OBPP على أنها 

جراحات أولية وجراحات ثانوية.

الكلية،  العضدية  الضفيرة  التالفة. تورط  الجراحية األولية ويشمل إصالح األعصاب  العمليات 
تورط C7 باإلضافة إلى الجذر العلوي وعالمة هورنر تشير إلى سوء التشخيص. إذا لم يكن 
األعصاب.  لجراحة  مرشح  الطفل  فإن  أشهر،   6-3 خالل  الذراع  في  وظيفي  انتعاش  هناك 
شوهدت تحسينات كبيرة عند غالبية المرضى الذين عولجوا باستخدام طرق الجراحة الدقيقة في 
الفترة المبكرة. على الرغم من ذلك، ليس من الممكن حتى اآلن الوصول إلى المستوى الطبيعي 

باستخدام تقنيات اليوم.
العمليات الجراحية الثانوية يشمل ذلك التدخالت الجراحية للمشاكل الثانوية )الثانوية( في الكتف 
والكوع والساعد. على الرغم من أن الطفل كان يتلقى عالًجا فيزيائياً بشكل منتظم لمدة ثالثة أشهر 
أو أكثر، إذا لم يطرأ تحسن على حالته، يمكن تحديد الجراحين الثانويين بعد تقييم طبيب المتابعة 
وأخصائي العالج الفيزيائي. عندما يتم إجراء العمليات الجراحية على مرضى تم اختيارهم بشكل 

صحيح وفي الوقت المناسب، فإنها توفر فوائد كبيرة.
إنها أدوات مساعدة تستخدم لدعم المفاصل مثل الكتف والكوع والمعصم. يمكن أن تكون مصنوعة 
في  الجسم  على  الملصقة  األشرطة  أيًضا وضع  يمكننا  مختلفة.  ومواد  والقماش  البالستيك  من 
هذه المجموعة. تستخدم أجهزة التقويم في OBPY لتصحيح ودعم وحماية أوضاع العضالت 

 التطبيقات
الجراحية

مالحظة: في إصابات الضفيرة العضدية الخلقية، يجب أن يبدأ العالج الطبيعي وإعادة التأهيل بمجرد والدة 
الطفل ويجب أن تستمر العملية قبل الجراحة وبعدها.
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والمفاصل، وأحيانًا لتسهيل الحركة.
أشياء يجب مراعاتها حول استخدام التقويم

• إذا كان طفلك يستخدم جهاز تقويمي، فاستخدمه في االتجاه الموصى به. ولكن إذا كان لديك 
تقويم ليلي والطفل ال ينام عند ارتدائه، أو إذا كان شديد القلق والبكاء، فأبلغ الخبراء بذلك دون 

إجبار. النوم الجيد كماً وكيفاً أمر بالغ األهمية الستعادة األعصاب.
• إذا كان يستخدم الجهاز التقويمي ولكن حركاته انخفضت بعد استخدام الجهاز التقويمي، أبلغ 

خبرائه بهذا األمر.
• قد يتقلص الجهاز التقويمي أو ينكمش في بعض األحيان، وقد ال يشعر به طفلك بسبب الضعف 

الحسي.
• عند إزالة الجبيرة، انظر دائًما إلى ذراعك بشكل عام. أخبر طبيبك إذا كان لديك أي احمرار 

أو كدمات.

تطبيقات تقويم
العظام

الكتاب: لمزيد من المعلومات حول الشلل الدماغي وعالجه، Bülent Elbasan ]محرر[ 
)2019(. العالج الطبيعي وإعادة التأهيل لألطفال. مكتبة اسطنبول الطبية، اسطنبول ». تحقق من 

الكتاب.
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النخاع الشوكي والسائل الشوكي ككيس خارجي ويسبب شلاًل بدرجات  وهو مرض ينفتق فيه 
متفاوتة في الساقين، أحاديًا أو ثنائيًا. عند بعض المرضى، يمكن مالحظة تراكم السائل النخاعي 
في الدماغ نتيجة إغالق السائل النخاعي في الدماغ وتضخم الرأس )استسقاء الرأس(. استسقاء 

الرأس هو حالة يمكن أن تعيق نمو الدماغ بشكل خطير ]8[

  عيوب إغالق العمود الفقري
)SPINA BIFIDA- 

MENINGOMYELOCELL(



22

الحياة  في  الشوكي  الحبل  بنية  تكوين  أثناء  يحدث  الذي  الخطأ  نتيجة  اإلغالق  بعيب  ويعرف 
المستمرة في الرحم. في السنسنة المشقوقة، تكون المشكلة التي تحدث في الجسم الفقري )والتي 
قد تكون في إحدى خاليا العمود الفقري أو كليهما( شائعة جدًا ونادًرا ما تكون مصحوبة بتشوه 
في الحبل الشوكي. يمكن أن يحدث تشقق في العمود الفقري مفتوًحا أو مغلقًا. السنسنة المشقوقة 
المغلقة هي النوع الذي ال تتعرض له األنسجة العصبية وعناصر العمود الفقري، والجلد سليم، 
وهناك أعراض جلدية مثل نمو الشعر أو تغير لونه. السنسنة المشقوقة المفتوحة هي النوع الذي 

تتعرض فيه الهياكل السحائية و / أو العناصر العصبية أو في كيس.

السحائية القيلة السحائيةالقيلة النخاعية

السنسنة المشقوقة غامضة

http://www.humpath.com/IMG/jpg_spina_bifida_nejm_12_1a.jpg
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السنسنة المشقوقة غامضة: تُعرف أيًضا باسم السنسنة المشقوقة الخفية. إنه أخف شكل. عادة، 
ال تظهر عليه األعراض. ال يوجد فتق في السحايا )األغشية المحيطة بالحبل الشوكي( السنسنة 
المشقوقة. النخاع الشوكي واألعصاب طبيعية. في أكثر من 90% من الحاالت، لوحظت حاالت 
شذوذ مثل الجيوب األنفية الجلدية، التنقر على شكل دمل، ورم وعائي )األوعية الدموية(، الشق 
الجانبي )كتلة في الرقبة(، الورم الشحمي )كيس دهني(. لكن جلد الظهر يكون ظهاريًا. يمكن 
البولي، وفقدان حسي أو ضعف في  يُتبع األطفال بمشاكل عديمة األعراض أو في الجهاز  أن 

األطراف السفلية، وصعوبة في المشي وتشوه في القدم، اعتمادًا على درجة التورط العصبي.
نتوء كيس  السحائي(. هو  )الكيس  المشقوقة  السنسنة  األقل شيوًعا من  النوع  السحائية:  القيلة 
السحايا بدون احتواء على عناصر عصبية من خالل الخلل. بعض الفقرات مفتوحة من الخارج 

واألغشية المحيطة بالحبل الشوكي تنفتق من هنا. الحبل الشوكي نفسه ال يتأثر.
القيلة النخاعية السحائية: تسمى أيًضا القيلة النخاعية السحائية وتعرف باسم السنسنة المشقوقة 
المفتوحة. إنه أخطر أشكال السنسنة المشقوقة والنوع األكثر شيوًعا. تكمن المشكلة في عدم القدرة 
على إغالق الجزء الخلفي من األنبوب العصبي. انفتاق األعصاب الشوكية وجذور األعصاب من 
العيب الخلفي الكبير للغمد المحيط بالعظام والعصب. في بعض األحيان، ال يتشكل الكيس، لكن 
الحبل الشوكي نفسه قد ينفتق تماًما وقد يهرب السائل المحيط بالنخاع الشوكي. يعد عدم إغالق 
الفتحة بالجراحة سببًا للعدوى عند األطفال. يمكن رؤية المشاكل العضلية أو الحسية عند األطفال 

على الرغم من الجراحة.

اليوم، السبب الدقيق للسنسنة المشقوقة غير معروف، لكن تشير التقديرات إلى أن نقص حمض 
الفوليك يلعب دوًرا مهًما. نسبة اإلصابة بالمرض أقل بكثير في الدول األوروبية بسبب الوعي 

بهذا الموضوع.

األنواع

األسباب
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يولد 5 من كل 100 طفل حديث الوالدة مصابين بالسنسنة المشقوقة، ويزداد الخطر إلى 15 في 
المائة عند الطفل التالي لألم التي أنجبت طفاًل مصابًا بالسنسنة المشقوقة مرة واحدة. لذلك، إذا تم 

التفكير في الحمل الثاني، فمن المهم البدء في استخدام حمض الفوليك مسبقًا.
يزيد خطر إنجاب طفل مصاب بالِسّْنِسنَة المشقوقة عند النساء المصابات بداء السكري اللواتي ال 

يخضعن للسيطرة الجيدة ويعانين من زيادة الوزن )السمنة(

يجب تشغيل الطفل المصاب بالسنسنة المشقوقة الذي تقرر والدته خالل الـ 36 ساعة األولى بعد 
الوالدة. عند حدوث مثل هذا الحمل، سيتصل اختصاصي األطفال حديثي الوالدة أو طبيب التوليد 

بفريق جراحة األطفال ذي الصلة ويمكن إجراء هذا الطفل بعد الوالدة مباشرة.
جراحي

إذا كان الطفل يعاني من القيلة السحائية، في غضون 36 ساعة بعد الوالدة، يضع الجراح غشاًءا 
حول الحبل الشوكي ويغلق الفتحة عن طريق إعادة الحبل الشوكي إلى حيث نشأ.

إذا ولد الطفل المصاب بالسنسنة المشقوقة بالقيلة النخاعية السحائية، يتم وضع النسيج الخلفي 
يتم  الرأس،  استسقاء  الجيب جراحيًا. في حال تطور  ويتم إغالق  الشوكي في مكانهما  والحبل 
وضع نظام »التحويلة« الذي يصرف السوائل الزائدة من الدماغ إلى الدورة الدموية في الجسم، 

ويتم وضعها في الدماغ.
العالج الطبيعي وإعادة التأهيل

في األطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بالسنسنة المشقوقة، تعتمد قدرة الطفل على استعادة وظيفته 
القصوى واستخدام إمكاناته على استمرارية العالج الطبيعي وبرامج إعادة التأهيل وتعاون األم 
والطفل مع المعالج. حقيقة أن األسرة التي تعتني بالطفل وتهتم به كل يوم ستوفر دعًما إيجابيًا 
لحياة الطفل باإلضافة إلى زيادة قدراته. يمكن أن تؤثر العادات األسرية على نمو الطفل إيجابًا أو 
سلبًا بهذا المعنى. ينجح برنامج العالج بشكل خاص في األطفال الصغار الذين يتمتعون بتثقيف 

ودعم األسرة. إن تضمين األسرة في برنامج العالج يعني زيادة المكاسب لدى الطفل ]9[.
الغرض الرئيسي من العالج الطبيعي لهؤالء األطفال هو ضمان التطور الطبيعي للطفل في إطار 

القيود العصبية والوصول إلى أعلى مستوى ممكن من االستقالل. بهذا المعنى،
- لتوفير القدرات الجسدية للحصول على االستقالل،

طرق العالج
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- الكتساب القدرة على الحركة بشكل مستقل )المشي أو استخدام الكراسي المتحركة( ،
وتيبس  فيه  رجعة  ال  الذي  العضالت  )ضيق  والتقلص  )االضطراب(  التشوه  تطور  منع   -

العضالت( هو أحد األهداف الرئيسية.
من أجل تحقيق هذه المكاسب لدى األطفال، مثل دعم مراحل النمو الطبيعية في برامج العالج، 
وزيادة والحفاظ على قوة العضالت والقدرة على التحمل )التحمل(، ومنع قيود حركة المفاصل، 
)اإلحساس  العميق  الحس  وزيادة  واألمعاء،  المثانة  مشاكل  ومنع  الحسية،  الوظائف  واكتساب 
العميق(، وتعليم أنشطة النقل. يجب تطبيق النهج. تستمر برامج العالج الطبيعي وإعادة التأهيل 

منذ الوالدة وحتى سن الرشد.

التعرض مهم جدا  الفقد الحسي بسبب مستوى  تحذير: 
لألطفال المصابين بانشقاق العمود الفقري. يجب فحص 
جلد الطفل بعناية كل يوم خاصة بسبب الضغط الذي قد 

يحدث أثناء استخدام الجهاز.

المشقوقة  السنسنة  عن  المزيد  لمعرفة  الكتاب: 
 .)2019( ]محرر[   Bülent Elbasan وعالجها، 
مكتبة  لألطفال.  التأهيل  وإعادة  الطبيعي  العالج 

اسطنبول الطبية، اسطنبول ». تحقق من الكتاب.
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أمراض الجهاز العصبي العضلي )NMH ( - أمراض عصبية وعضلية، ضعف واسع النطاق 
في  ناتجة عن خمول  تشوهات  الحركة،  جهاز  عناصر  أهم  من  وهي  العضالت،  في  ومتزايد 
الجهاز  تأثير عضالت  نتيجة  تنفسية  الفقري، مشاكل  العمود  الفقري، جنف  والعمود  المفاصل 
التنفسي. بسبب هذه الميزات، تعد األمراض العصبية والعضلية من بين األمراض التي تحتاج 

إلى خدمات إعادة التأهيل والرعاية بسبب اإلعاقات الوظيفية ويجب دعمها.

 األمراض العصبية العضلية
)NMH( - أمراض 
األعصاب والعضالت
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إعادة  عملية  تتم  أن  يجب  التشخيص.  فور  العضلية  العصبية  األمراض  في  التأهيل  إعادة  تبدأ 
التأهيل من خالل نهج متعدد التخصصات )فريق من المهنيين المختلفين(، حيث يتم أخذ الركائز 
والمعالج  الطبيعي،  العالج  وأخصائي  األطفال،  أعصاب  طبيب   / األعصاب  لطبيب  األساسية 
الوظيفي، وجراحة العظام في االعتبار، مع األخذ في االعتبار إمكانات وقيود المريض. ال يوجد 
برنامج واحد يغطي جميع المرضى، يجب تخصيص البرنامج الحتياجات كل مريض وعائلة 

.]10[

األمراض العصبية العضلية هي مجموعة محددة من األمراض التي تنطوي على تلف أو خلل 
في األعصاب الطرفية أو العضالت التي تمتد من الحبل الشوكي إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

األمراض العصبية العضلية. هي مجموعة من األمراض التي تصيب العضلة نفسها )أمراض 
العضالت - اعتالل عضلي، ضمور(، والعصب الذي يغذي العضالت )اعتالالت األعصاب(، 
العضلي  العصب  واتصال  العصب،  هذا  يخرج  حيث  الشوكي  النخاع  في  العصبية  والخاليا 
)أمراض الوصالت(. بعض األمراض العصبية العضلية )بما في ذلك األعصاب والعضالت( 
تؤثر أيًضا على الجهاز العصبي المركزي ؛ في الغالب يقتصر على الجهاز العصبي المحيطي. 

معظمها أمراض وراثية وتشمل مجموعة كبيرة من األمراض

التعريف والتصنيف
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تصنيف
يظهر التصنيف التقريبي لألمراض العصبية العضلية في الجدول 1 ]11[.

األمراض التي تشمل الخاليا العصبية الحركية
نتيجة لخلل خاليا القرن األمامي في النخاع الشوكي، فإن األمر )النبض( الذي ينشط العضالت ال 
يمكن أن يصل إلى األعصاب والعضالت من النخاع الشوكي، وتصبح العضالت ضعيفة ويحدث 
ضمور )ضمور(. قد يسبب هذا المرض الوراثي أعراًضا عند األطفال حديثي الوالدة وكذلك عند 
البالغين. تظهر النتائج بشكل عام على شكل ضعف في العضالت، وتراخي العضالت، وصعوبة 
في  والقيود  والبالغين،  األطفال  لدى  العضالت  الطفولة، وضعف  مرحلة  في  والحركة  التنفس 
 SMA Type1 حركات المفاصل، وصعوبة الوقوف وعدم القدرة على المشي. هذه األمراض
SMA Type3 )Kugel- متوسط(،  )نوع   SMA Type2  ،))Werdnig-Hoffman

SMA Type4 ،)berg-Welander. األمراض التي تظهر في مرحلة الطفولة والتي تشمل 
الخاليا العصبية الحركية هي ضمور العضالت الشوكي وشلل األطفال.

التصنيف التشريحي العام لألمراض العصبية والعضلية
األمراض التي تصيب الخاليا العصبية الحركية

)SMA( الضمور العضلي الشوكي
)ALS( التصلب الجانبي الضموري

متالزمة ما بعد شلل األطفال
األمراض التي تصيب العصب المحيطي

اعتالل األعصاب الحركية الوراثية
جوليان بري

)KIDN( اعتالالت األعصاب المتعددة المزيل للميالين االلتهابية المزمنة
األمراض التي تصيب الموصل العصبي العضلي

الوهن العضلي الوبيل

أمراض العضالت
)DMD( الحثل العضلي الدوشيني

)BMD( حثل بيكر العضلي
)PM( التهاب العضالت

)DM( التهاب الجلد والعضالت
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أمراض األعصاب الطرفية
نتيجة شذوذ في  العضالت،  إلى  الشوكي  النخاع  انتقال األوامر من  يتميز بضعف وعدم كفاية 
يمكن مالحظة  الركبة.  منطقة  تحت  واليدين  القدم(   - الساق  )محيط  العضالت  في  األعصاب، 
االضطرابات الحسية )اإلحساس( في اليدين والقدمين في بعض أنواع هذه األمراض المنقولة 
وتشوهات  وإرهاق  عام على شكل ضعف  بشكل  األعراض  تكون  العشرين.  وراثيًا حتى سن 
في القدم وصعوبة في المشي وتشوهات وضعف في اليدين. االعتالالت العصبية عند الرضع 
واألطفال، االعتالل العصبي الحسي الوراثي الحركي- HSMN )شاركوت ماري توث(: معظم 
 HSMN و   HSMN Type2 و   HSMN Type1 مثل  الحسي  العصبي  االعتالل  حاالت 

.Type3
األمراض التي تنطوي على مفرق العصب والعضالت

إلى  الشوكي  الحبل  من  األوامر  انتقال  في  العصبية  العضالت  تكوين  في  لخلل  نتيجة  يحدث 
بين سن  عام  بشكل  يظهر  كلها.  أو  العضالت  بعض  يصيب  وتعب  بضعف  يتميز  العضالت. 
0-40، وشكاوى في عضالت العين، والتعب أثناء / في نهاية اليوم والضعف مع الراحة )الوهن 

العضلي الوبيل(.
أمراض العضالت

ويشمل األنواع التي تسبب أعراًضا خفيفة وكذلك األمراض التي يمكن أن تسبب إعاقة شديدة 
نتيجة تشوهات في العضالت. من المعروف أن هناك أنواًعا مختلفة من بين هذه األمراض يمكن 
أن تقلل من العمر االفتراضي. في هذه المجموعة، التي تحدث عادة في العشرينات من القرن 
الفقري(،  العمود  في  )خاصة  والوضعية  المفاصل  واضطرابات  العضالت،  الماضي، ضعف 
الساللم.  وصعود  المشي  وصعوبة  التنفسي،  الجهاز  وقصور  والتعب،  الحركة،  في  وصعوبة 
 ،Fasioscapulohumeral  ،Becker  ،Duchenne( العضلي  الضمور  األمراض  هذه 
 Merosine( الخلقي العضلي  Emery-Dreifuss ،Distal ،Limble-Girdle(، الضمور 
)+MEB et al ،Walker-Warburg ،)-( Merosine ،).(، اعتالل عضلي )لب مركزي، 
صغير، nemaline، وأنواع التمثيل الغذائي، وأمراض الميتوكوندريا وما إلى ذلك(، وتضخم 

العضالت، والتهاب الجلد والعضالت، والتهاب العضالت، واعتالل عضالت الغدد الصماء(.

األمراض العصبية العضلية من أصل وراثي. يمكن أن ينتقل من جيل إلى جيل عبر الكروموسومات. 
يتكون جسمنا من ماليين الخاليا. تتجمع هذه الخاليا، التي تكون صغيرة بما يكفي للرؤية بالمجهر 
فقط، لتشكيل األنسجة واألنسجة واألعضاء واألنظمة واألنظمة. يوجد داخل كل خلية بنية تسمى 
النواة، والتي تتحكم في الخلية وتديرها. ضمن هذه البنية، توجد صبغيات تحتوي على العديد من 
المعلومات من لون الشعر إلى الطول، فصيلة الدم إلى الجنس. كل شخص لديه 23 زوًجا، ما 

األسباب
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مجموعه XX / XY + 44 كروموسوم. نصف هذه الكروموسومات تأتي من األب والنصف 
اآلخر من األم، واثنان من هذه الكروموسومات يحددان الجنس. 

الرجل XY: يأتي الكروموسوم X من األم، والكروموسوم Y من األب. 
النساء XX: يأتي الكروموسوم X من األم، والكروموسوم X من األب.

من  العديد  تحدث  أن  يمكن  وراثياً.  منقولة  أمراض  العضلية هي مجموعة  العصبية  األمراض 
األمراض عندما يتم نقل جينات األم أو األب أو كليهما إلى األطفال. قد يكون أكثر من شخص في 

نفس العائلة يحمل الجينات المريضة

ما هي األعراض األولى؟
• التخلف في التطور الحركي )عدم القدرة على إمساك الرأس، تأخر المشي، عدم القدرة على 

المشي(
•ارتخاء في العضالت

•زيادة أو نقصان الحركة في المفاصل
• صعوبة الصعود والنزول على الدرج

• السقوط المتكرر
•اضطرابات المشي المتأخرة وعدم القدرة على الجري أو عدم القدرة على الجري

•المشي على أصابع القدم أو صغار البط
•التعب السريع

• تشوهات األطراف )الذراعين والساقين( والعمود الفقري
التأثيرات الرئيسية

الضعف التدريجي في عضالت الهيكل العظمي يكمن وراء العديد من المشاكل السريرية. باستثناء 
  NMH والكتف في الورك  مثل محيط  العليا  المجموعة  تتأثر عضالت  اعتالالت األعصاب، 
التي تظهر في الطفولة. على سبيل المثال، في Duchenne Muscular Dystrophy، تتأثر 
العضالت حول الورك والكتف أوالً، بينما تتأثر عضالت القدم والرسغ في االعتالالت العصبية.
أداء األنشطة والوظائف.  أكبر مشكلة يسببها ضعف العضالت هي فقدان قدرة الشخص على 

المظاهر السريرية
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سيؤدي الضعف التدريجي للعضالت حول الوركين على وجه الخصوص إلى عدم كفاية العديد 
من األنشطة الوظيفية مثل النهوض من األرض والمشي وصعود الدرج صعودًا ونزواًل، وسيؤثر 

سلبًا على نوعية حياة الشخص ومستوى استقالليته.
قد تتأثر نعومة الجسم نتيجة ضعف العضالت التدريجي والمنتشر بسبب عدم توازن القوة الذي 
يحدث بشكل خاص في العضالت حول المفصل، قد يحدث تقصير في بعض العضالت وبالتالي 

قيود في حركات مفصل الكاحل والركبة والورك.
الجذع  الضعف في عضالت  الفقري بسبب زيادة  العمود  الجنف في  تقوسات تسمى  قد تحدث 
وانهيار جانب واحد في الجلوس بدون دعم. تتطور هذه القيود واالنحناءات في العمود الفقري 
بسرعة بسبب فقدان المرضى القدرة على المشي في نفس الوضع لفترة طويلة. قد تحدث تشوهات 

دائمة في المفاصل، بشكل عام على شكل انحناء.
يختلف عمر ظهور ضعف العضالت حسب كل مرض. بينما يبدأ الضعف في الحثل العضلي 
الدوشيني بين سن 2-6 ؛ في الحثل العضلي الخلقي وضمور العضالت الشوكي، يوجد ضعف 
الدوشيني  عضلي واسع االنتشار وتشوهات دائمة عند الوالدة. يمكن أن يكون الحثل العضلي 
العضلي  والضمور   SMA في خطيًرا.  الخلقي  العضلي  والحثل  الشوكي  العضالت  وضمور 

الخلقي، تصاحب مشاكل التنفس صعوبات في البلع.
يتم تلخيص خصائص االضطراب والقصور الوظيفي والقصور والعجز في NMH  كما في 

الجدول 2.
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اضطراب     عضو / الهيكل القصور الجسدي تقييد

الجهاز العضلي 
الهيكلي

انخفاض في القوة 
والقدرة على التحمل

انخفاض في األداء 
الحركي

عدم القدرة على الحركة 
والوظائف التي تتطلب 

اإلزاحة مثل المشي
صعوبة في أنشطة الحياة 

اليومية
زيادة التعب المشاركة المقيدة في 

المجتمع
تقييد الفرص 

التعليمية
تقييد فرص العمل

زيادة االعتماد على 
اآلخرين

مقيد في األدوار 
االجتماعية

انخفاض جودة الحياة

العظام والمفاصل

تشوهات المفاصل
الجنف )انحناء 
العمود الفقري(

وجع

عدم القدرة على الحركة 
وأنشطة الحياة اليومية

رئتين ضعف وظائف 
الجهاز التنفسي

انخفاض في القدرة على 
التحمل

زيادة التعب

قلب
اعتالل عضلة القلب

عيوب التوصيل

انخفاض التكيف القلبي 
الرئوي

انخفاض في القدرة على 
التحمل

زيادة التعب

الجهاز العصبي 
المركزي

انخفاض في القدرات 
الفكرية

انخفاض في القدرة على 
التعلم

انخفاض في التكيف 
النفسي واالجتماعي

 NMH الجدول 2: خصائص الضعف والضعف الوظيفي والعجز في
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أ. التشخيص الطبي: يتم إجراء التشخيص الطبي لألمراض العصبية العضلية من قبل أخصائي 
طب األعصاب لدى األطفال والكبار. على الرغم من اختالف طرق التشخيص وفقًا للمجموعات 
الفرعية المختلفة، فقد تم تحديد الجين الذي يسبب الحثل العضلي الدوشيني وضمور بيكر العضلي 
وضمور العضالت الشوكي، والتي تقع في مجموعة األمراض العصبية والعضلية وتؤثر على 
عائلي  تاريخ  وجود  مع  التشخيص  من  للتأكد  الجينية  االختبارات  إجراء  يتم  لذلك  العضالت. 
واالشتباه في الصورة السريرية. في الحاالت التي يكون فيها السبب الوراثي غير واضح، فإن 
الطرق الرئيسية المستخدمة هي خزعات العضالت وانحراف بعض إنزيمات العضالت في الدم 

(EMG( ودراسات تخطيط كهربية العضل في اعتالالت األعصاب المتعددة.
بأمراض  المصابين  األطفال  لدى بعض  العقلية  المشاكل  يمكن رؤية  التربوي:  التشخيص  ب. 
 Duchenne Musküker Dystrophies أن بعض حاالت المعروف  عصبية عضلية. من 
نقص  واضطرابات  القراءة،  عسر  مثل  التعلم  في  وصعوبات   ، المتوسط    من  أقل  ذكاء  لديها 
االنتباه. قد تصاحب صعوبات التعلم بعض أنواع الحثل العضلي الخلقي الذي يؤثر على الجهاز 

العصبي المركزي في ضمور العضالت.

على الرغم من وجود تطورات مهمة في عالج NMH ، إال أن معظمهم ليس لديهم عالج نهائي 
حتى اآلن. اليوم، يمكننا جمع أساليب العالج تحت ثالث عناوين. وتستمر هذه األساليب من خالل 

استكمال بعضها البعض.

عمليات العالج

تحذير: عادة ما تظهر األمراض العصبية العضلية خاصية تقدمية. يجب أن يكون الهدف 
القدرة  على  الحفاظ  هو  التأهيل  وإعادة  الفيزيائي  والعالج  التعليم  مناهج  في  الرئيسي 

الحالية.

مراحل التشخيص



34

1. العالجات الدوائية

2. العالج الفيزيائي والتأهيل

3. األساليب الجراحية

1.العالجات الدوائية

Duchenne Muscular Dystro- مفيدة في مجموعة السكرية  القشرانيات   تعتبر عالجات 
لمدة عامين  المشي  التنفسي والعضلي، ويطيل وقت  الجهاز  أنه يحمي وظائف  لقد ثبت   .phy

ويمنع الجنف.

والكارنيتين   Co-enzyem Q10 مثل الغذائية  بالمكمالت  التوصية  يمكن  الحالي،  الوقت  في 
والكرياتين لدعم العضالت، بشرط مراعاة الفئات العمرية.

2. العالج الفيزيائي والتأهيل

والبرامج  بالمريض،  الخاصة  والفيزيائي  الطبي  العالج  برامج  التأهيل  إعادة  ممارسات  تشمل 
الجراحية  والتدخالت  والبيئية،  المنزلية  والترتيبات  األسرة،  وتدريب  والتوصيات،  المنزلية 
المخطط لها وفقًا لالحتياجات، باإلضافة إلى أجهزة تقويم العظام واألجهزة المساعدة والمعدات 

المخططة للمريض.
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المريض  لزيادة جودة حياة  الفيزيائي في NMH  ؛  للعالج  التأهيل  الغرض من مناهج إعادة 
وعائلته. تشمل الطلبات المقدمة لهذا:

1. الحفاظ على قوة العضالت أو تأخير فقدان القوة،

2. الوقاية من ضيق العضالت وتدهور المفاصل،

3. الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي،

4. لمواصلة نشاط المشي ألطول فترة ممكنة،

5. تثقيف األسرة.

6- دعم وحماية وزيادة وظيفة المفصل في مراحل المرض المختلفة.

7. زيادة القدرة الوظيفية،

8. اختيار وتقييم وتدريب تقنيات إعادة التأهيل المختلفة من أجل تحسين نوعية الحياة والوظائف.

من أجل نجاح تطبيقات إعادة التأهيل للعالج الفيزيائي، يجب تقييم المريض بالتفصيل وتخطيط 
برنامج العالج وفقًا لقدرة المريض الوظيفية ومشاكله واحتياجاته.

السمة المشتركة لألمراض العصبية والعضلية. خالل أنشطة الحياة اليومية، خاصة في األنشطة 
لفترة  نشيطين  غير  ويبقون  بسرعة،  يتعبون  والمشي،  المالبس  ارتداء  مثل  الكثافة  منخفضة 

طويلة، ويصابون بالخوف والقلق بشأن الحركة.

العالج  لتطبيقات  الرياضية، والتي تعد من األساليب األساسية  التمارين  آثار عالجات  من أهم 
ذلك،  إلى  باإلضافة  العضالت.  وحماية  العضالت  على  الشافية  البروتينات  إطالق  الفيزيائي، 
فإن لها تأثيرات مهمة جدًا في زيادة الدورة الدموية، ومنع التشوهات، وتحسين التنفس، وحماية 
برنامج  جودة  الفيزيائي  العالج  أخصائي  يخطط  أن  يجب  ذلك،  ومع  العامة.  الصحة  وتحسين 
تقييم  خالل  من  نتيجة  إلى  الطبيعي  العالج  أخصائيو  يتوصل  منه.  والغرض  وكثافته  التمرين 
مسار المرض، وحالة الطفل وخصائص النمو الطبيعية، وتحمل التمرين واالحتياجات وتخطيط 
برنامج التمرين. تم تطوير توصيات برنامج المنزل لزيادة فعالية العالج بالتمرينات. إن إحضار 
التمارين التي يوصي بها أخصائي العالج الطبيعي في المنزل بانتظام مع التثقيف األسري سيزيد 
من مستوى فائدة الطفل. إضفاء المرح على برامج التمارين الرياضية للطفل سيزيد من دافعيته 

.]12[
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يجب تطوير عادات النشاط البدني ودعمها عند األطفال المصابين بمرض NMH . يعد الحفاظ 
على أنشطة الحياة اليومية أهم نشاط بدني. يجب التأكد من أن الطفل مستقل بأقل دعم مادي ممكن 

بما يتناسب مع وضعه وتجنب اإلجهاد المفرط.

التقييم  أمًرا مهًما في  الفيزيائي  العالج  الذي يجب أن يقوم به أخصائي  يعد اختبار العضالت 
الرياضية.  والتمارين  للتقوية  المناسب  التمرين  وتحديد  المصابة  للعضالت  الموضوعي 
باإلضافة إلى ذلك، يجب استخدام تكرار هذه االختبارات لقياس اكتساب القوة وفعالية البرنامج  

.]14 ،13[

اليدوية مناسبة، حيث سيجد  الشد  النشطة )NEH( وتمارين  المساعدة  الطبيعية  الحركة  تعتبر 
الطفل صعوبة في أداء التمارين في الفترة الوسطى عندما يزداد القيد بشكل كبير. يُفضل استخدام 
التمشي  أثناء  المقيد  التمشي  أو  الوقوف  للحفاظ على   )KAFO( والقدم والكاحل  الركبة  تقويم 

المتأخر )القدرة على الحركة( أو عدم التمشي المبكر )عدم القدرة على الحركة(.
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قادًرا  المتأخرة عندما يكون المريض  الفترة  الفقري( في  العمود  تشكل مكافحة الجنف )انحناء 
على الوقوف بدعم ويعتمد على كرسي متحرك جزًءا مهًما من إعادة التأهيل. يمكن أن يؤدي إبقاء 
العمود الفقري في وضع محايد )مطلوب فسيولوجيًا( أو وضعًا طويالً قليالً إلى تأخير الجنف. 
باإلضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن أجهزة تقويم العمود الفقري يمكن أن تمنع تطور الجنف. يتم إجراء 
العمود  تشوه  تفاقم  التنفسي ومنع  الجهاز  األلم وحماية وظائف  لتقليل  الفقري  العمود  جراحات 
الفقري. خالل هذه الفترة، يجب تضمين التمارين النشطة في البرنامج لحماية وظائف األطراف 
على  ألعلى  الذراع  )رفع  وإبعاده  الكتف  ثني  من  للحد  اإلطالة  تمارين  إضافة  يجب  العلوية. 
جانب الجسم(، ويمكن استخدام الكوع والرسغ وبسط اإلصبع )استقامة / استقامة في المفصل( 
أو استخدام جبيرة لراحة اليد والمعصم. يواجه معظم المرضى صعوبة في تغيير وضعهم في 
السرير ويحتاجون إلى قلبه لياًل. تمارين تحديد الموضع فعالة في منع تقرحات الفراش وتوفير 

نوم جيد ]15[.

3. التطبيقات الجراحية: يمكن استخدام األساليب الجراحية العظمية لمكافحة تشوهات المفاصل 
والجنف في NMH . الغرض من هذه األساليب هو زيادة جودة حياة المريض ووظيفة الدعم. 
يقوم أطباء العظام الذين يعملون في مجال األمراض العصبية والعضلية بإجراء تطبيقات جراحية 
العالج  تطبيقات  تبدأ  أن  يجب  التخصصات.  متعدد  تقييم  مع  المناسبين    NMH أطفال  على 
الفيزيائي وإعادة التأهيل من فترة ما قبل الجراحة من أجل إعداد الطفل لفترة ما بعد الجراحة 

والحفاظ على المكاسب الوظيفية بعد الجراحة.

العالجات الطبية المطورة حديثًا ]16[

العالج الجيني: يحاول استكمال الجين المفقود. بدأ العمل التجريبي ل DMD وSMA. إنه شكل 
من أشكال العالج الذي ال يزال في مرحلة التجربة. تتم أيًضا دراسة العالج الجيني لبعض حاالت 

الحثل العضلي الخلقي.

تخطي Exon: هو تحقيق تخليق البروتين عن طريق إزالة exon المعيب. يمكن تطبيقه على 
بعض مرضى دوشن. على الرغم من عدم وجود عالج نهائي، إال أنه يخفف من النتائج السريرية. 

التجارب على exons 51 و35 و54 جارية.

تم تطوير Ataluren لمرضى DMD الذين يعانون من طفرة غير مهمة وراثيا. ما يقرب من 
51% من مرضى ضمور العضالت - دوشن لديهم طفرة هراء. هذا الدواء لهؤالء األطفال وهو 

دواء تمت الموافقة عليه في بلدنا.

تاموكسيفين: ثبت أن تأثيره يمنع تلف األنسجة العضلية ويقلل من انهيار العضالت. تركيا ودول 
أخرى )إسرائيل، اليونان، إنجلترا( على الرغم من عدم وجود بيانات نهائية تم الحصول عليها، 

تحاول العائالت تجربة هذا الدواء. إنها حالة تحتاج إلى إثبات علمي.
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 Bülent Elbasan ،العصبية والعضلية وعالجها المزيد عن األمراض  لمعرفة  الكتاب: 
الطبية،  اسطنبول  مكتبة  لألطفال.  التأهيل  وإعادة  الفيزيائي  العالج   .)2019( ]محرر[ 

اسطنبول ». تحقق من الكتاب.

بعض  لمنع  تطويرها  تم  التي  الدوائية  الدراسات  بعض  أيًضا  هناك  أخرى:  دوائية  عالجات 
التفاعالت الكيميائية الحيوية التي تتطور في األنسجة العضلية وتتلف األنسجة

ضمور العضالت الشوكي

 .SMA إنه دواء في العمود الفقري يتطلب استخدامه بشكل مستمر في مرضى  :Nusinersen
الهدف هو توفير البروتين الذي ينتجه الجين المفقود. لقد ثبت أنه أكثر فعالية عند تطبيقه مبكًرا.

: مخصص لمكمالت البروتين المفقودة مثل عقار Nusinersen. الدراسات ال تزال جارية. من 
المتوقع أن تكون ناجحة.

موروثة.  ولها خصائص  األمراض  من  جدًا  كبيرة  مجموعة  العضلية  العصبية  األمراض  تعد 
العضالت  لضعف  المصاحبة  التنفسي  الجهاز  ومشاكل  الفقري  والعمود  المفاصل  تشوهات 
في  المهمة  التطورات  من  الرغم  على  متفاوتة.  بدرجات  وظيفي  قصور  إلى  تؤدي  التدريجي 
السنوات األخيرة، ال يوجد عالج جذري لهذه األمراض. باإلضافة إلى بعض العالجات الدوائية 
الداعمة، تعتبر أساليب العالج الفيزيائي وإعادة التأهيل مهمة للغاية. ممارسات التمارين المنزلية 
ضرورية لحماية الصحة العامة والعضالت والمفاصل والدورة الدموية والحفاظ على الوظائف. 
لهذا السبب، يعد التدريب العائلي من بين المهام الرئيسية ألخصائي العالج الفيزيائي. يجب أن 

تكون العائالت جزًءا من فريق إعادة التأهيل.

زادت التوقعات واآلمال في السنوات األخيرة حول عالج NMH. ومع ذلك، تتفق الدراسات 
على أن العالجات المبكرة تعطي نتائج أكثر إيجابية. لذلك، فإن الحفاظ على المستويات الوظيفية 

لألطفال يعتمد على برنامج العالج الفيزيائي وإعادة التأهيل الجيد والتعاون مع األسرة.

األسرة وتثقيف  والعضلية  العصبية  األمراض  عالج  حول  المعلومات  من  لمزيد 
https://treat-NMH .org/wp-content/uploads/2016/09/Turkis-
h-dmdmdffg_turkish-131.pdf  ve  https://www.noromuskuler.

org.tr يمكنك زيارة عناوينهم

اإلنترنت
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تعد أمراض االستقالب العصبي مجموعة مهمة من األمراض التي تظهر في الغالب عند األطفال 
حديثي الوالدة والرضع. لوحظت األعراض والعالمات العصبية الشائعة، وخاصة النوبات، في 
هذه المجموعات المرضية. ظهور األعراض يحدث بعد النمو والتطور الطبيعي أو شبه الطبيعي.

 أمراض الجهاز التنفسي،
 واألمراض العصبية والوراثية
 التي تصيب الجهاز العصبي

المركزي
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بعد سن 1-2، قد يتراجع األطفال في تعلم المهارات الحركية والعقلية. قد يعاني األطفال األكبر 
سنًا أيًضا من تضخم في الطحال والكبد، وتشوهات في الهيكل العظمي ونوبات ال يمكن السيطرة 
غير  مشية  التوازن(  )اضطراب  الرنح  عالمات  عليهم  تظهر  الذين  األطفال  يُظهر  قد  عليها. 
طبيعية، وانخفاض في الوظائف العقلية، وسلوك غير طبيعي، واضطرابات في النوم. قد تحدث 
نغمة غير طبيعية أو تشنج أو نقص التوتر أثناء الفحص العصبي. باإلضافة إلى ذلك، ياُلحظ 
تضمين  يتم  األطفال.  عند  المخيخ  واضطراب  الكالم  وضعف  االنتباه  وفقدان  البصر  فقدان 
PKU، ومرض مينكس، وحمض البروبيونيك، واضطرابات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، 
واضطرابات الميتوكوندريا، والمتالزمات الدماغية، واألمراض الليزوزومية في هذه المجموعة 

.]17[

التمثيل  وأطباء  األطفال  أعصاب  أطباء  قبل  من  بالتفصيل  المرضى  هؤالء  تقييم  يتم  أن  بعد 
الغذائي لألطفال، وخاصة المجموعات المرضية التي تشير النتائج السريرية إلى أنه يجب فحص 

معظمهم وإجراء تحليل الدم والبول والسائل النخاعي وخزعة العضالت.

العالج الفيزيائي وإعادة التأهيل في أمراض االستقالب العصبي ]17[

تشمل تطبيقات العالج الفيزيائي وإعادة التأهيل في أمراض االستقالب العصبي التطبيقات التالية:

- المحافظة على قوة العضالت وزيادتها

حماية وزيادة نطاق الحركة

- المحافظة على التوازن والتنسيق

تنظيم قوة العضالت

الحفاظ على القوام والوقاية من الجنف

- تحسين وظيفة القلب والجهاز التنفسي والقدرة على التحمل

- الحفاظ على التنقل الوظيفي وتوفير االنتقاالت المناسبة لقدرة الفرد

- المحافظة على مهارات المشي والحركة وتنميتها

 كيف يتم تشخيص مرض
االستقالب العصبي؟
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- زيادة و / أو حماية أنشطة الحياة اليومية

- الحرص على الحفاظ على الطاقة ومنع التعب أثناء ممارسة األنشطة

- ضمان استخدام األدوات والمعدات والتجهيزات المساعدة

-تربية العائلة

- الحفاظ على الوظائف العصبية وتطويرها

- أجهزة تقويمية وأجهزة تكيفية متنوعة يتم تصميمها وتدريبها بشكل فردي

أمًرا  العصبي  أمراض االستقالب  النادرة مثل  الطبيعية وخصائص األمراض  العملية  فهم  يعد 
تغير االضطرابات وقيود  أيًضا معرفة كيف  المهم  الفيزيائي. من  العالج  مهًما جدًا ألخصائي 
الفيزيائي  العالج  أخصائي  يقوم  بينما  األخرى.  العالجات  أو  الطبية  الممارسات  مسار  النشاط 
بتنظيم البيئة المنزلية للطفل، فإنه يقوم بتثقيف األسرة والبيئة المدرسية حول األنشطة المناسبة. 
إنه يشكل العالج ويحسن الوظيفة من خالل اتخاذ الترتيبات الالزمة حول المنزل والمدرسة، مع 

مراعاة الحالة الطبية واحتياجات الطفل.
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تتضمن  األوجه  ومتعددة  معقدة  لالختبار، وهو عملية  التقييم كمرادف  مفهوم  يستخدم  ما  غالبًا 
االختبار. عندما يتعلق األمر بتقييم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، يجب النظر إلى التقييم 
على أنه عملية تتم ألغراض مختلفة وحيث تختلف األساليب والمواد واألدوات وفقًا للغرض، 
بدالً من رؤيتها كعملية محدودة بمكان وزمان معينين. تتطلب عملية التقييم والتشخيص التربوي 

 التقييم التعليمي وعملية
 التشخيص لدى األفراد ذوي

اإلعاقة الجسدية
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الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تساعد في اتخاذ قرارات فعالة حول خصائص الفرد 
في جميع المجاالت التنموية واألكاديمية. في هذه العملية، يجب تقييم كفاءات الطالب وإعاقاته 

واحتياجات التعلم بالتفصيل ]18، 19[.

،RAM في التقييم الذي أجراه مجلس التقييم التربوي المشكل في

• تحديد االحتياجات التربوية الخاصة للفرد

• ما إذا كان سيستفيد من مراكز التربية الخاصة وإعادة التأهيل،

• إعداد خطة التعليم التي سيتم وضعها للفرد

• ما إذا كان الفرد قد أحرز تقدًما كافيًا من برنامج تدريب الدعم المقترح.

• يتقرر ما إذا كانوا يستفيدون من أنشطة التعليم والتدريب بما يتناسب مع احتياجاتهم وكفاءاتهم.
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وتتيح اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ودستور جمهورية تركيا، والقانون 
االحتياجات  ذوي  لألشخاص  والدولية  الوطنية  القانونية  الحقوق  سيما  وال  بالمعوقين،  المتعلق 
والمنظمات  المؤسسات  أعدتها  التي  التشريعية  اللوائح  وتستند  خاص.  التعليم  فرصة  الخاصة 

المختلفة لألفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة إلى هذه الحقوق القانونية. 

الحقوق القانونية



45

 لالستفادة من هذه الحقوق في بالدنا وفقا لتقرير تقييم االحتياجات الخاصة لألطفال الذي نشرته 
وزارة الصحة، يجب ان يكون هنالك تقرير من مستشفى مفوض من قبل وزارة الصحة لإلبالغ 
الخاصة  االحتياجات  تقييم  تقرير  لالئحة  وفقا  أو  األقل  على   % 40 بنسبة  معاق  عن شخص 
انه  التقرير عبارة )ÖGV (اي  ان يتضمن  فبراير 2019 ،ويجب  المنشورة في 20  لألطفال 

شخص بحالة خاصة.

التعليم  يبدأ سن  كان.  الخاصة ألي سبب  التعليمية  االحتياجات  لذوي  التعليم  منع حق  يمكن  ال 
اإللزامي لألفراد الذين يتبين أن لديهم احتياجات تعليمية خاصة من 36 شهرا. مع األخذ بعين 
المدرسة. على  التعليم في فترة ما قبل  االعتبار تطور وخصائص األطفال ، يمكن تمديد فترة 
الرغم من أنه من الضروري لألفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة مواصلة تعليمهم من 
خالل االنسجام/االندماج طوال فترة التعليم اإللزامي، يمكنهم أيًضا االستفادة من مدارس التربية 

الخاصة أو فصول التربية الخاصة المفتوحة لهؤالء األفراد.  و أيضا، 

التعليمية -  االحتياجات  أشهر ذوي  بين 36-0  المبكرة لألطفال  الطفولة  التعليم في مرحلة 
الخاصة،

مرحلة -  عمر  وفي  اإلعاقة  ذوي  الطالب  أن  يوثقون  الذين  لألفراد  المنزلي  التعليم  خدمة 
التعليم اإللزامي لن يستفيدوا من المؤسسات التعليمية الرسمية لمدة ال تقل عن اثني عشر 

أسبوعاً وحتى إن إستفادوا فهذا قد يضع صحتهم في خطر،

اإللزامي -  التعليم  سن  في  للطالب  المستشفيات  داخل  الدراسية  الفصول  في  التعليم  خدمة 
الصحية  المؤسسات  في  داخلي  يتلقون عالج  الذين  الخاصة  التعليمية  االحتياجات  وذوي 

 من يمكن أن تستفيد من حقوقه
القانونية؟

حقوق التعليم



46

بسبب مشاكل صحية  لمواصلة تعليمهم،

ويمكن أن تقدم مراكز التعليم الشعبي لهؤالء األفراد خدمات تعليمية واسعة النطاق من أجل تزويد 
المهنية والتقنية  المجاالت  بالمعرفة والمهارات في  الخاصة  التعليمية  األفراد ذوي االحتياجات 

واالجتماعية والثقافية، إلعادتهم إلى الحياة، وليصبحوا أفرادا منتجين.

الجماعي شهريًا بما يتماشى مع برامج التدريب الداعمة التي أعدتها الوزارة.

كيف يمكن االستفادة من عمليات العالج الفيزيائي في المستشفيات؟

الفيزيائي  العالج  تلقي  جسديًا  المعوقين  لألفراد  يمكن  المناسب،  التقرير  على  الحصول  عند 
وخدمات إعادة التأهيل في المستشفيات. يتم تنظيم الشروط المتعلقة بإصدار التقارير الطبية ودفع 

تكاليف العالج الفيزيائي وإعادة التأهيل من قبل المؤسسة كل عام من خالل بيان تنفيذ الصحة.

حافلة مدرسية مجانية

الخاص  التعليم  مدارس  في  يدرسون  الذين  الخاصة،  التعليمية  االحتياجات  ذوي  من  األفراد 
الرسمية، وفصول التربية الخاصة ومؤسسات التعليم غير الرسمي، يتم توفيرها مجانًا في البيئات 

التعليمية.

اإلعفاء من الدرس

بين األفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة؛ يمكن إعفاء الطالب الذين يعانون من ضعف 
السمع أو اإلعاقة الذهنية أو التوحد من دروس اللغة األجنبية بجميع أنواعها ومستوياتها، ويمكن 
التي تتطلب  الذين يعانون من إعاقات حركية من األجزاء العملية من الدورات  إعفاء الطالب 

مهارات حركية.

غرفة تدريب الدعم

تفتح مديريات التعليم الوطني في المقاطعات أو المناطق غرفة تعليم دعم للطالب الذين يواصلون 
تعليمهم من خالل الدمج / التكامل بدوام كامل في المدارس التي توفر التعليم في مرحلة ما قبل 
غرف  في  تدريب  على  الحصول  الطالب  لهؤالء  يمكن  والثانوي.  االبتدائي  والتعليم  المدرسة 
بقرار من وحدة  الدورة األسبوعية  إلى 40% من إجمالي ساعات  بنسبة تصل  المساند  التعليم 

تطوير خطة التعليم الفردي )BEP( المنشأة داخل المدارس.

التعليم التكميلي

يمكن تنظيم أنشطة التعليم التكميلي لمدة ساعتين في األسبوع، باستثناء ساعات التعليم الرسمي، 
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للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة الذين يدرسون في مدارس التربية الخاصة الرسمية.

خدمات قياس االمتحانات

النظام  المناسبة لعدم كفاية امتحانات  تدابير االمتحان  اتخاذ  يمكن لمراكز االستشارة والبحوث 
المركزي التي يتعين على األفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة إجراؤها.

تطبيق االمتحان الجامعي

اإلضافي،  الوقت  مثل  الترتيبات  اتخاذ  أجل  من  بالجامعة؛  القبول  امتحان  في  للطالب  مناسبة 
والقارئ، ودعم العالمات، يُطلب من الطالب تقديم تقارير مجلس صحة المعوقين إلى مكاتب 

التسجيل ÖSYM في مرحلة التقديم.

في  حقوق  أيًضا  لديهم  الخاصة؛  التعليمية  االحتياجات  لذوي  التعليمية  الحقوق  إلى  باإلضافة 
العملية،  والحياة  والعمل،  الضريبي،  والخصم  واإلعفاء  والصحة،  المؤسسات،  مثل  مجاالت 
والضمان االجتماعي، والمساعدة االجتماعية، والموظفين الذين لديهم أطفال / أقارب معاقون. 
حول  مفصلة  معلومات  على  للحصول  التالية  االتصال  وأرقام  الويب  عناوين  استخدام  يمكنك 

الحقوق المعنية.

https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/TR,54457/engelli-hak--
lari-rehberi.html

ht tps: / /www.ai levecal isma.gov. t r / t r- t r /sss /engel l i -ve-yas- -
/li-hizmetleri-genel-mudurlugu

https://ailevecalisma.gov.tr/media/19199/engelli-bilgilendirme.pdf-

ALO 144 المساعدة االجتماعية -

ALO 144 المساعدة االجتماعية -

ALO MEBİM 444 0632 وزارة التربية الوطنية -
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األشخاص ذوي اإلعاقات البدنية؛ هم األشخاص الذين لديهم قدرات بدنية 
محدودة أو فقدوا قدراتهم البدنية بدرجات مختلفة من التكيف مع الحياة 

االجتماعية وتلبية احتياجاتهم في الحياة اليومية نتيجة العيوب في الهيكل 
العظمي )العظام( والعضالت والجهاز العصبي أو نتيجة ألي أسباب تظهر 
في فترة ما قبل الوالدة وأثناء الوالدة وما بعد الوالدة، ولهذا السبب إنهم 

أشخاص يواجهون صعوبات ويحتاجون إلى الحماية والرعاية وإعادة 
التأهيل واالستشارة وخدمات الدعم. ويظهر ثقل التشخيص العيادي؛ بأنه 

هنالك اختالف في درجة إصابة الدماغ واألعصاب والجهاز العضلي الهيكلي 
حسب موضع وشدة الضرر وعمر الفرد.

  تقيد أوجه القصور في الجهاز العضلي الهيكلي التي تحدث مع النمو بشكل 
كبير أداء الفرد بمرور الوقت. ولهذا السبب، من يعتبر تشخيص األفراد 

ذوي اإلعاقة البدنية في الفترة المبكرة وتقييمهم من حيث التعليم والتأهيل 
مهما. من الضروري أن يتم دعم الفرد جسديًا ومعرفيًا ونفسيًا واجتماعيًا 

وعاطفيًا من قبل فريق متعدد التخصصات في المرحلة المبكرة حتى يشارك 
الفرد في الحياة المستقلة بعد عملية التشخيص والتقييم.

يساهم الدعم المقدم في الفترة ما بين األعمار 3-0 سنوات عندما يكون نمو 
الدماغ بأسرع شكل في توفير التعافي السريع، كما أنه يقدم مساهمات مهمة 

في منع تفاقم المشاكل التي تظهر.

األفراد المصابون 
بإعاقة جسدية

"دليل للعائالت"


