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الحياة تبدأ هنا!!..

الحياة تبدأ هنا
ً
دوم��ا بتاريخ الميالد؛
الحياة ال تبدأ
فهن��اك حي��اة حقيقي��ة تُ ول��د مع
تحقي��ق الحل��م األغل��ى أو قه��ر
المس��تحيل ..هنا فقط يش��رق نور
الدني��ا ليض��يء حي��اة طف��ل ظل
سنوات يعيش فقط الحلم..
الس��طور التالي��ة تحك��ي قص��ص
الميالد الجديد لعش��رات األطفال
من أبناء مراكزنا أطلوا على الدنيا
الحقيقية خالل عام 2018م!
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“ رنيم “ ..تستعد للمدرسة
التحق��ت « رنيم » بمركز الجمعي��ة بالرياض (مركز المل��ك فهد لرعاية
األطف��ال المعوقي��ن) في عمر الخامس��ة تعاني ش��لل دماغي أفقدها

العدي��د م��ن المه��ارات الحركية ،فقد كان��ت تعتمد بش��كل رئيس على
الكرس��ي المتحرك ف��ي تنقالتها ،وتس��تعين بالغير ف��ي كافة مهارات
الحياة اليومية ،الى جانب اهتزاز ملحوظ في يديها.
بالت��وازي تلق��ت « رني��م » برنام��ج تأهيل��ي تضم��ن الى جان��ب العالج
الطبيعي والوظيفي االلتحاق بمدرس��ة المركز حيث انتقلت من مرحلة
(الطفولة المبكرة – التمهيدي -أول فكري -ثاني فكري – ثالث فكري).
وبفضل من اهلل ثم الجهود المبذولة من كافة الكوادر الطبية والتعليمة
في المركز و المتابعة المنزلية ،تطورت حالة الطالبة الجسدية والنفسية
َ
وأخيرا باتت
حيث تس��تخدم المشاية بدون مساعدة وأصبحت أكثر توازن.

تمشي باستقاللية تامة وبدون أي مساعدة.كما تالشت مظاهر االهتزاز
في اليد وباتت » رنيم » أكثر ثقة بنفسها وتقوم بكافة أمورها الحياتية
بنفس��ها ،كما تطورت الطالبة من الناحية األكاديمية و مهارات ما قبل
الكتابة .ويتم تأهيلها النهائي لالس��تفادة من برنامج الدمج في مدرسة
حكومية.
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“ منيرة “ ..مدرسة الرضا!
يص��ل األم��ر ببعضنا إلى نس��يان فيض النع��م التي يعي��ش فيها لمجرد
إصابت��ه بوعكة طارئة .لهؤالء نقول « :ندعوكم إلى زيارة مدرس��ة الرضا

ومعايش��ة أطفالن��ا » .هنا بين أرجاء مراكز الجمعي��ة يتعلم األصحاء كل
ً
أيضا التصالح مع
ي��وم وكل لحظة معن��ى وقيمة الرضا بقضاء اهلل ،ب��ل

الدنيا والناس.
بين رموز تلك المدرس��ة تبرز الطفلة « منيرة » ابنة الثامنة ،وهي مصابة
بش��لل دماغي رباعي مع صعوبة في النطق ،بل إنها تصنف غير ناطقة،
و تس��تخدم الكرس��ي المتحرك في التنقل ،حيث ال تستطيع الوقوف أو
االعتماد على نفسها في الحركة!!.
في مركز الجمعية بالرياض (مركز الملك فهد لرعاية األطفال المعوقين)
ب��دأت منيرة تخط صفحات كتابها في الرضا ،وحصلت على برنامج تأهيل
وتدري��ب عالج��ي وتعليم��ي مكثف ش��مل جلس��ات الع�لاج الطبيعي
ً
نس��بيا؛ إذ تمكنت منيرة من المشي
والوظيفي؛ حتى تحققت المعجزة

باس��تخدام المشاية دون الحاجة إلى المساعدة .وفي القسم التعليمي
تم تدريبها على استخدام بطاقات للتواصل مع اآلخرين (لغة بلس) ،وهو
أحد البرامج المطبقة في مراكز الجمعية للتغلب على مش��كلة صعوبة
التواص��ل ،أعقبها تطبيق برامج متقدمة لدع��م احتياجاتها التعليمية في
الص��ف األول االبتدائ��ي؛ حيث ت��م التركيز على وضع البرام��ج التعليمية
في جهاز الحاس��ب اآللي داخل الفصل وتعدي��ل لوحة المفاتيح لتدريب
الطالبة على الكتابة لش��دة إعاقتها وعدم قدرته��ا على الكتابة بالقلم.
وفي نهاية الفصل الدراس��ي األول تمي��زت الطالبة في ترتيب بطاقات
الح��روف والكلمات والجمل في كل المواد ،وتمكنت من الكتابة على
الحاسب اآللي بل واإلجابة عن األسئلة واالمتحانات عبر الحاسب!
ً
ومؤخرا احتفل المركز بتخريج منيرة ودمجها في نهاية الفصل الدراسي
الثاني بإحدى مدارس التعليم العام ،وإلحاقها ببرنامج (نور) التابع لوزارة
التعلي��م ،وتمكنت م��ن اجتياز الصف األول االبتدائ��ي ،واآلن تدرس في
الصف الثاني.
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“ ديما “ ..في درب العلم !!
ش��تان هو الف��ارق بي��ن « ديم��ا » التي دخل��ت ألول مرة إل��ى مركز

الجمعية بالرياض (مركز المل��ك فهد لرعاية األطفال المعوقين)  -وهي
ابن��ة الرابع��ة من العمر محمول��ة على كتف والدها ،وه��ي تعاني من
مرض اس��تقالبي و تأخر نفس��ي حركي منعها من التواصل ،إضافة إلى
تش��تت الذهن وع��دم االنتباه – وبي��ن « ديما » أبنة الي��وم الطالبة في
مرحلة التمهيدي بروضة (درب العلم) !!!!
ف��ي مركز الرياض (مركز الملك فهد لرعاية األطفال المعوقين) تلقفت
أيادي فريق العمل الطفلة « ديما » بكل عناية وس��ط مش��اعر التفاؤل
ً
آم��اال عريضة ف��ي تغيير واقع ومس��تقبل الضيف��ة الجديدة،
ب��أن هناك
تسابقت أقس��ام التأهيل على تنفيذ برنامج متكامل صاغه االستشاريون
تضمن جلسات مكثفة في وحدات العالج الطبيعي والعالج الوظيفي
والرعاية النفسية ،إلى جانب أخصائي عيوب النطق.
كم��ا التحق��ت « ديم��ا » بمرحلة الطفول��ة المبكرة بالقس��م التعليمي
بالمركز لتستفيد من برنامج تربوي تأهيلي مكنها خالل فترة من اكتساب
العدي��د من المهارات خاصة على صعيد اس��تعادة التركيز ،والتواصل مع
االخرين ،والقدرة على اإلمساك بالقلم ومهارات ما قبل الكتابة.
وف��ي وحدة عالج عيوب النطق تم تس��جيل تط��ور ملموس في قدرات
« ديما » الكالمية ،ورغبتها في التواصل ،وبدء المش��اركات مع أقرانها،
االمر الذي أهلها لالستفادة من برنامج الدمج من قبل اإلشراف التربوي
داخل الجمعية .ومن ثم التنس��يق اللتحاقه��ا بمرحلة التمهيدي بمدارس
التعليم العام.
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“ لجين “ ..نسمة تزهو
“ لجين “ طفلة تش��به النس��مة ،بدأت مشوارها مع الحياة الجديدة في

ً
وتحديدا عندما التحقت بمركز الجمعية بالرياض (مركز
نهاي��ة عام ،2016
الملك فهد لرعاية األطفال المعوقين) ،لتنضم إلى أقرانها قسم التدخل
ً
ش��امال العيادات الخارجية
المبكر ،ومن ثم بدأت برنامج التأهيل المجمع
وانتهاء بالمدرسة.
ً
وفي وحدة العالج الطبيعي تلقت « لجين » جلس��ات مكثفة ومتنوعة
ً
وصوال
شملت مرحلة التمارين على مستوى األرض من الجلوس و الحبو
إلى المش��ي معتمدة على جهاز المشي المس��اعد (المشاية) ،وواكب
ذل��ك برنام��ج الع�لاج الوظيفي للتغلب عل��ى صعوبات التحك��م ،وأداء
األمور الحياتية.
تمي��زت « لجي��ن » بح��ب الحياة ،واإلقب��ال على الدنيا الجديدة بش��غف،
ً
تحديدا،
و برغب��ة قوية في تج��اوز مصاعب اإلعاقة ،والش��لل الدماغ��ي

حاربت بمس��اعدة أس��رتها وفريق العمل في المركز مش��اكل الحركات
الالإرادي��ة بصالبة من حديد ،وبوعي بريء لتتمكن خالل فترة وجيزة من
تن��اول الطعام وحدها ،وإتقان عدة مهارات ،ومن جهة أخرى اس��تخدام
المشاية بسهولة ملموسة ،وها هي الصغيرة الجميلة تزهو في ممرات
المدرسة فخورة بنفسها ،سعيدة بميالدها الجديد.
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“ طالل “ ..اكتشف السر !!
في نوفمبر  2017م كانت البداية مع البطل « طالل » صاحب السنوات
التس��ع ،عندما أصبح أحد رواد مركز الجمعي��ة بالرياض (مركز الملك فهد

لرعاية األطفال المعوقين) ،ينقب عن أسرار التغلب على الشلل الدماغي
ال��ذي أصاب نصفه األس��فل من الجهة اليمن��ى فحرمه من الوقوف أو
المشي أو استخدام يده اليمنى بكفاءة.
ف��ي خطوة أولي��ة أوصى فريق التأهيل باالس��تعانة بالجبائر والمش��اية
حتى يتمكن « طالل » من الحركة واستخدام يديه.
حص��ل « طالل » خالل عامه األول ف��ي مركز الرياض (مركز الملك فهد
لرعاي��ة األطفال المعوقين) عل��ى منظومة من برامج التأهيل ش��ملت
جلسات عالجية في قس��مي العالج الطبيعي والوظيفي للتركيز على
تجاوز العقبات أمام الحركة ،والمش��ي ،واستقالليته في االعتماد على
نفسه ألداء أموره الحياتية.
وإلى جانب جلس��ات وتمرينات التوازن وتقوية العضالت وتحميل الوزن
والمش��ي خضع « طالل » لجراحة تطويل األوتار م��ن قبل الدكتور زايد
الزايد ،ثم جراحة أخرى إلصالح ش��كل القدم إلى أن تمكن من المش��ي
باستقاللية واستخدام يده اليمنى بفاعلية تامة.
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“ تالين “ 4 ..سنوات من المحاولة !!
عانت « تالين » من الش��لل الدماغي التش��نجي المزدوج نتيجة والدة
مبك��رة ،وعندما أصبحت في الثالثة من عمرها لجأت أس��رتها الى مركز

ً
آمال في
الجمعية بالرياض (مركز الملك فهد لرعاية األطفال المعوقين)
مس��اعدتها على تعويض بعض المهارات التي افتقدتها سواء حركية أو
ذهنية أو كالمية.
البداي��ة في مركز الرياض (مركز الملك فه��د لرعاية األطفال المعوقين)
كانت محاولة التحكم في الشد وزيادة في التوتر العضلي في االطراف
األربعة الذي تعاني منه « تالين ».
وكان م��ن الض��روري تكثيف برنامج التأهيل العالج��ي ،ولذلك تم الحاق
الطفلة ببرنامج السكن على فترات متوالية بلغت سبع دورات بمشاركة
االم حتى بدأت الحالة في التحسن التدريجي ،لتستطيع بعدها اكتساب
القدرة على الجلوس بدون مس��اعدة ،ومن ثم تم تدريبها على استخدام
الكرسي المتحرك في تنقالتها لتنطلق في مرحلة االعتماد على نفسها
ف��ي الحركة س��واء داخل المركز أو في البيت ،وعل��ى صعيد أخر تلقت
« تالي��ن » جلس��ات تأهيل ف��ي وحدة عالج عيوب النط��ق للتغلب على
معاناتها من التعثر في الكالم وصعوبة التواصل ،وبالتدريج الحظ الجميع
تطور قدرتها على النطق حتى أصبح كالمها مفهوم بدرجة جيدة.
وعندم��ا أصبحت « تالين » في عمر السادس��ة ،ولكي تكتمل منظومة
التأهيل التحقت بالقسم التعليمي بالمركز مع بدء العام الدراسي الماضي
في مرحل��ة التمهيدي ،وتمكنت من خالل برنامج التدخل من اكتس��اب
مهارات الكتابة ،واالستفادة من المنهج التربوي بشكل ملموس.

17

4/7/19 12:02 PM

DCA BOOK 2019 -V3 (A4).indd 17

18

DCA BOOK 2019 -V3 (A4).indd 18

4/7/19 12:03 PM

الحياة تبدأ هنا!!..

“ نورة “ ..جميعنا يحتاج إلى فرصة
واجه��ت نورة تحديات جس��دية منذ ال��والدة؛ إذ عانت من ضعف في

وصنفت نسبة ذكائها بأقل من الطبيعي،
التوازن وصعوبات في النطقُ ،
ً
وفقا لشروط القبول بمراكز الجمعية ،بحسب التقييم
ومن المسموح به؛

األولى ،إال أنه مع تجدد عملية التقييم تم إلحاق نورة بمركز جدة (مركز
الملك عبد اهلل لرعاية األطفال المعوقين).
ً
ً
مثاال
عاما ،ولكنها ضربت لكل َمن حولها
نورة طفلة تبلغ اآلن أحد عش��ر

في المثابرة ،ورسخت قناعة لدى المعنيين في فريق التأهيل بأن الكثير
من األطفال يحتاج إلى فرصة ثانية وثالثة لتجاوز التحدي.
الصدفة وحدها أعادت اكتش��اف قدرات نورة؛ فخالل الحصص الدراسية
لم��ادة الق��رآن الكريم أظهرت ن��ورة للمعلمة ق��درات مميزة في حفظ
كت��اب اهلل؛ مم��ا دفع المعلمة إلى طلب منحه��ا فرصة إلعادة التقييم
بع��د إعطائه��ا الوقت الكافي ،وتبي��ن أن لديها ق��درة فريدة في حفظ
اآليات الكريمة؛ وبناء على ذلك تم ترش��يحها للمشاركة في جائزة األمير
س��لطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين في دورتها

ً
ً
ملحوظا ،وحصلت على المركز األول؛
تفوقا
الثانية والعش��رين ،وحققت
ً
إيجابا على مش��اعر الطفلة وسلوكها ،وكذلك على
األمر الذي انعكس
أسرتها وكل فريق العمل.
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“ بدر “ ..المحبوب
رغم أن عمره لم يتجاوز الرابعة ،إال أن بدر نجح في أن ينش��ر حالة جميلة
م��ن الود في محيطه ،س��واء ف��ي المنزل أو في مرك��ز الجمعية بجدة

(مركز الملك عبد اهلل لرعاية األطفال المعوقين)؛ فهو متعاون ومحبوب
من الجميع.
ل��دى التحاقه بالمركز (مركز الملك عب��د اهلل لرعاية األطفال المعوقين)
ت��م تقيي��م حالته في عيادة النط��ق واللغة واتضح تأخ��ر قدراته اللغوية
والتواص��ل والنط��ق ،واقتص��ر حديث��ه على كلم��ات مفردة فق��ط وغير
مفهومة ،وكانت لغته اإلدراكية غير متناسقة مع عمره الزمني.
ً
ً
واضحا في لغته اإلدراكي��ة والتعبيرية بعد تنفيذ برنامج
تقدما
حق��ق بدر
متكام��ل ف��ي وحدات المرك��ز ،ومن خالل جلس��ات التخاط��ب وتعاون
األه��ل ف��ي تدريب��ه على البرنام��ج المنزل��ي المقرر له بع��د خروجه من
السكن؛ حدثت نقلة ملموسة في قدرته على التواصل والتعبير .أما بعد
جلسات النطق واللغة وتطبيق البرنامج المنزلي المقرر له فقد أصبح بدر
يتواصل من خالل جمل طويلة مكونة من ثالث إلى أربع كلمات ،وأصبح

ً
قادرا على المحادثة ،ويعبر عن احتياجاته بوضوح بنسبة  ،%90كما تحسن
ً
ً
قادرا على تس��مية الصور
أيض��ا وكذلك لغته اإلدراكي��ة ،وأصبح
تركي��زه
الملون��ة ،واألفع��ال ،والتمييز بين الكلمات المتض��ادة ،وفهم الكلمات
الجديدة بس��رعة ،ومطابقة األلوان واألشكال األساسية ،وأصبحت لغته
اإلدراكية متناسقة مع عمره الزمني.
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“ شهد “ ..تصالحت مع الشلل الرباعي!
شهد ابنة السادسة التحقت بمركز الجمعية في جدة (مركز الملك عبد
اهلل لرعاية األطفال المعوقين) ،وهي مصابة بالشلل الدماغي التشنجي

الرباعي ،وكانت تعاني من تأخر في النمو الجسدي.
تلقت ش��هد برنامج عالج مكثف منذ انضمامها إلى المركز (مركز الملك
عب��د اهلل لرعاية األطفال المعوقين) ش��مل العالج الوظيفي وجلس��ات
العالج الطبيعي التقليدية الفردية .وتم دمج الطفلة ش��هد في جلسات
المجموعات العالجية ،وأظهرت الكثير من التحسن خالل تلك الفترة.
خالل األش��هر الس��تة األولى كانت األهداف العالجي��ة للطفلة تتضمن
تحس��ين التحكم بالجذع ،وزيادة المدى الحركي في األكتاف ،مع زيادة
حمل وزن الجسد على األطراف العلوية.
دورا ً
ً
ً
بارزا في
تحديدا،
وإل��ى جانب برنامج التأهيل ،لعبت األس��رة ،واألم
تحقيق أهداف البرنامج؛ إذ إنها س��عت بشكل كبير إلى استمرار الطفلة
في التمارين والبرامج العالجية المنزلية خالل فترة االنقطاع.
ً
ً
ملحوظا في قدرتها على التحكم بالجذع أثناء
تحسنا
وقد أظهرت ش��هد
الجل��وس ،وفي الم��دى الحركي لمفصل الكت��ف وقدرتها على تحميل
األوزان على الجزء العلوي من الجسد.
وأصبح��ت ال تخش��ى الح��ركات المفاجئة وواثق��ة أكثر م��ن ثباتها أثناء
مستو ،وباإلضافة إلى
الجلوس ،والتنقل بحرية عند وجودها على سطح
ٍ

اعتمادية على ذاتها
ذلك فإن ثباتها وثقتها بنفس��ها جعالها تصب��ح أكثر
ً
في أداء مهارات الحياة اليومية وخدمة نفسها.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ ثامر “ 9 ..أشهر أحدثت الفارق
في يناير ع��ام 2018م ،بدأت رحلة ثامر مع التأهيل في مركز الجمعية
بج��دة (مركز الملك عب��د اهلل لرعاية األطفال المعوقين) ،وتم تش��خيص

حالت��ه بأنه ش��لل دماغي وراث��ي أدى إلى فقدان الق��درة على الحركة
والمش��ي ،وعدم القدرة على الوقوف بمفرده؛ فكان يستخدم المشاية
في تنقالته.
أعد فريق
داخل المركز (مركز الملك عبد اهلل لرعاية األطفال المعوقين) ّ
ً
ً
ً
مدعما
مكثفا للع�لاج الطبيعي
برنامجا
التأهي��ل خطة العالج متضمن��ة

بجهاز البدلة الفضائية في العيادات الخارجية ،حيث كان في المس��توى
الثالث ،بحسب نظام تصنيف القدرة الوظيفية الحركية.
في س��بتمبر 2018م ،ظهر بش��كل واضح تحس��ن حالة ثامر ،وبدأ يمارس
مهارات جديدة ُحرم منها على مدى س��نوات ،وارتفع مس��تواه بحس��ب
ً
ق��ادرا على الوقوف
نظ��ام تصنيف الق��درة الوظيفي��ة الحركية ،وأصبح
من األرض من غير االس��تناد إلى ما حوله ،والمشي بمفرده دون أدوات
مساعدة في الداخل واستخدام العكاز في األماكن العامة.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ شرعة “ ..ونزيف الحوادث المرورية
كغيره��ا من المئ��ات من ضحايا الح��وادث المرورية المؤس��فة ،عانت

الطفلة ش��رعة من الشلل الثالثي ،ولجأت بها األسرة إلى مركز الجمعية
في جدة (مركز الملك عبد اهلل لرعاية األطفال المعوقين)؛ لتكون بداية
التح��ول في حياتها في يناير 2018م؛ حيث قرر الفريق الطبي خضوعها
لبرنامج تأهيل يشمل العالج الطبيعي والعالج الوظيفي.
التحقت ش��رعة بوحدة العالج بالبدلة الفضائية ،وكان مستواها -بحسب
نظ��ام تصنيف القدرة الحركي��ة الوظيفية -بالمس��توى الثالث؛ إذ كانت

ً
لحظيا بمفردها والمش��ي بالمش��اية لخطوات
تس��تطيع فقط الوقوف
قليلة مع الصعوبات.
في س��بتمبر 2018م ،ومع تكثيف الجلس��ات؛ ظهرت مؤش��رات تحسن
ملموس في قدرات ش��رعة ومهاراتها ،وارتفع أداؤها  -بحس��ب تصنيف
الق��درة الحركي��ة الوظيفي��ة  -إل��ى المس��توى الثان��ي؛ حت��ى أصبحت

ً
وقتا أط��ول ،مع القدرة على الحف��اظ على التوازن،
تس��تطيع الوقوف

ً
أيضا المش��ي بمفردها في الداخل ،واستخدام العكاز في
واس��تطاعت
األماكن العامة.
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الحياة تبدأ هنا!!..

” أحمد “ ..قاهر الصلب المشقوق
انضم « أحمد » لمركز الجمعية بالمدينة المنورة (مركز األمير س��لطان

ب��ن عب��د العزيز) ف��ي يناي��ر  ،2018وهو في الخامس��ة من عم��ره ،وتم
تش��خيص حالته (إصابة بالصلب المشقوق (قطني -عجزي) ،و تم تحويله
للعيادات الخارجية لتلقي برنامج التأهيل الذي يش��مل العالج الطبيعي
و الوظيفي.
اقتص��رت قدراته حين التح��ق « أحمد» بالمركز (مركز األمير س��لطان بن
عبد العزيز) على الوقوف بمس��اعدة ،و المش��ي باستخدام المشاية ،أما
بدونها فال يس��تطيع المش��ي ألكثر من خطوتين فقط لعدم قدرته على
حفظ توازنه.
ت��م بناء خط��ة تأهيل لفترة  6أش��هر حق��ق فيها أحمد جمي��ع األهداف
المحددة له من الفريق في العالج الطبيعي و الوظيفي بمشاركة من
ً
ً
ملموسا من القدرات والمهارات،
كما
األهل ،وبعد ذلك اكتس��ب أحمد

ً
ق��ادرا على الوقوف م��ن وضع الجلوس باس��تقاللية تامة،.
حي��ث أصبح
والوقوف بدون مس��اعدة مع استخدام يديه في نشاطات مختلفة أثناء
الوقوف ،كما نجح في المشي بدون مساعدة لـ 15خطوة على األقل،

ً
مستندا على يد واحدة.
بل بات يستطيع ارتقاء و نزول درجات السلم
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ بدر “ ..من الحبو إلى حرية الحركة
التحق « بدر » بمركز الجمعية بالمدينة المنورة (مركز األمير سلطان بن

عبد العزيز) في نهاية عام  2017م ،وكان عمره في ذلك الوقت خمس
س��نوات ،حيث كان يعاني من ش��د حاد في عضالت األطراف الس��فلية
وضعف ملحوظ في عضالت األطراف العلوية.
ً
معتمدا على الكرسي المتحرك،
وكان من الصعب عليه التنقل إال بالحبو أو
وعندم��ا بدأ بتلقي العالج في العي��ادات الخارجية ،تم عرضه على عيادة
العظام حيث تقرر إجراء جراحة لتطويل أوتار في األطراف السفلية.
أجرى بدر الجراحة في مايو  2018م ،وبعد ذلك حصل على برنامج عالجي
ً
ً
كبيرا في قدراته الحركية وفي فترة وجيزة ،حتى
تطورا
مكثف ،ليحقق

ً
ً
مستقال ،ويستخدم المشاية بسرعة وسهولة
قادرا على التنقل
بات اآلن

ً
ً
مس��تقال لفترة قصيرة ،ومازال
قادرا على الوقوف
واتزان ،وكذلك أصبح
يتابع العالج بانتظام لتحقي��ق الهدف المرجو من العالج ،وهو الوقوف
المستقيم التام والمشي باستقاللية.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ سيرين “ ..حياة جديدة خالل  6شهور
وف��ي مرك��ز الجمعية بالمدين��ة (مركز األمير س��لطان بن عب��د العزيز)

يتناقل فريق العمل قصة التحول الذي عاشته الطفلة « سيرين » بعد أن
التحق��ت بالمركز ف��ي فبراير  2015م ،وهي تعاني من التقزم و تقوس
الظهر الذي تس��بب في عدم اس��تطاعتها التنقل م��ن مكان إلى آخر إال
عن طريق التقلب أو الزحف ،إلى جانب عدم تحملها الوقوف أو المشي
بس��بب ضعف العضالت .مع الش��عور الس��ريع باإلرهاق بس��بب مشاكل
الجهاز التنفسي و ضيق الصدر نتيجة المعاناة من تقوس الظهر.
و ف��ي  2018ت��م إدخالها إلى عيادة العظام وخضع��ت لعملية جراحية
للعم��ود الفقري ،أعقبها تنفي��ذ برنامج تأهيلي بن��اء على خطة عالجية
مكثف��ة له��ا و بعد  6أش��هر من العملي��ة الجراحية أصبح��ت قادرة على
المش��ي باس��تقاللية كاملة لـ  40-30خط��وة بوضعية جي��دة كما أنها
قادرة على صعود الدرج و القفز بقدميها بدون مساعدة ،وتتميز بالنشاط
والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ فيصل “ ..انتصر على الشلل الثالثي
التح��ق « فيصل » بمركز األمير س��لطان لألطف��ال المعوقين بالمدينة

المن��ورة نهاي��ة ع��ام  ،2015حيث تم تش��خيص حالته بالش��لل الدماغي
التش��نجي الثالث��ي الذي نجم عنه ع��دم القدرة على الجل��وس أو حتى
الزحف المتبادل ،حيث كان يس��تخدم قبضة يديه في القفز ،ويعاني من
شد شديد في األطراف السفلية وفي الطرف العلوي األيمن.
ب��دأ في تلق��ي الخدم��ات التأهيلي��ة و التعليمية بالمرك��ز (مركز األمير

ً
ً
تدريجي��ا في قدرته على
تحس��نا
س��لطان بن عبد العزيز) ,األمر الذي أثمر
الجل��وس ،أعقب ذل��ك خضوعه لعملية جراحية عام 2017تحت إش��راف
الدكت��ور زايد الزايد لتطوي��ل أوتار ثالثية في كل م��ن العضالت الضامة
للح��وض والعضل��ة الخلفية للرجل ووت��ر الكاحل ،ثم تم بن��اء خطة عالج
مكثف��ة بعد العملية ش��ملت تدريبات في وحدة البدل��ة الفضائية ،مما
تحق��ق معه نقلة ملموس��ة في قدرات��ه الحركية ،وف��ي اعتماده على

ً
تماما.
نفسه ،وأداء أموره الحياتية بصورة مغايرة
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الحياة تبدأ هنا!!..

َ
ماضيا !!
“ وسن “ ..الشلل بات
ً
تقريبا ،انضم��ت إلى مركز الجمعي��ة بالمدينة
“ وس��ن “ ابنة الخامس��ة

المن��ورة (مرك��ز األمير س��لطان بن عبد العزيز) ،وش��خصت حالتها (ش��لل
تش��نجي وراثي ف��ي النصف الس��فلي) و هي نفس معاناة ش��قيقتها

الكبرى التي تتلقى برنامج تأهيل بالمركز.
تتخلص أعراض حالة « وسن » عند التحاقها بالمركز (مركز األمير سلطان
بن عبد العزيز) في عدم القدرة على الجلوس أو الحبو أو الوقوف ،وظلت
تخضع لتأهيل عالجي مكثف تمكنت بعده من الوقوف والمش��ي عدة
خطوات مس��تعينة بوس��ائل مس��اعدة ولكن بدون توازن وعلى أطراف
األصاب��ع ،حت��ى خضع��ت لجراحة لتطويل أوت��ار األطراف الس��فلية في
ش��هر أكتوبر م��ن الع��ام  ،2018وعادت الس��تكمال التأهي��ل من خالل
برنامج السكن بداية العام الجاري 2019م وبعد فترة ستة أسابيع فقط
ً
نسبيا ،كما
استطاعت « وسن » الوقوف باستقاللية ألكثر لفترة طويلة

اس��تغنت عن الكرس��ي المتحرك وتمكنت من المشي بالعكاز بدون أي
مس��اعدة ،بل واستطاعت المش��ي لنحو  30خطوة باس��تقاللية تامة و
صعود ونزول درجات السلم باستخدام مقبض الدرج فقط.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ الموهوب “ ..عمر
ل��م يكن يتبادر إل��ى األذهان أن « عمر »  -الذي انض��م لمركز الجمعية
بالمدين��ة المنورة (مركز األمير س��لطان بن عبد العزيز) في ش��هر أكتوبر

2018م ،وهو لم يتخط بعد عمر السادس��ة ،غير مدرك لما يقوم به  ،-أن
يحقق كل ذلك التطور خالل فترة قصيرة لم تتجاوز شهور !!
دخل « عمر » المركز (مركز األمير سلطان بن عبد العزيز) ،وهو يعاني من
التق��زم ،لديه حصيلة لغوية لكنه ال ي��درك طريقة توظيفها ،ال يجذبه من
الصور سوى صور المسجد النبوي الشريف !!.
ف��ي المركز ُخ َّص « عم��ر » ببرنامج تعليمي ،تربوي ،نفس��ي إلى جانب
جلسات مكثفة في وحدة عالج عيوب النطق ،والتحق بالقسم التعليمي

م��ع أقرانه في المرحلة الس��نية ،المؤش��رات األولى حمل��ت الكثير من
ً
سريعا ،ولكن الطفل
التحفظ حول مدى اس��تفادة « عمر » من البرنامج

كان له رأي آخر إذ اس��تطاع بذكائه وتقبله للتغير أن يفتح للفريق الكثير
من المنافذ ليدرك الفريق ما يناسبه من أنشطة تعليمية .ويميز ما يجذبه
من وس��ائل مخصصة حتى أصبح ش��غف عم��ر يكبر وتركي��زه يزداد قوة
وتواصله مع من حوله يطول أكثر فأكثر.
ً
فيتْ ِقن،
وماهي إال شهور قليلة حتى أصبح « عمر » أكثر
هدوءا ،يستمع ُ

ثم يقرأ فيكتب ،ويشارك رفاقه بل ويفتقدهم.

أصبح « عمر » ذو شخصية مميزة ً
جدا ،ولديه الكثير من المهارات العالية
التي قد تحتاج إلى مزيد من التطوير.
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“ إبراهيم “ ..غير !!
قب��ل نحو أربعة أع��وام كان « إبراهيم » يمثل حال��ة خاصة فهو طفل

ال يمل��ك أي مه��ارة حركية (ال يتقلب ،ال يجل��س ،مع تحكم ضعيف في
الرأس) .إضافة إلى كونه يعاني من مشاكل في التواصل( ،ال يستجيب،

ً
أيضا !!
يبدو غير واع لما يدور حوله) ولديه مشاكل حسية

كان عمره س��نة وأربعة أش��هر عندما التحق بمركز الجمعية بحائل (مركز

ً
تحديدا
الملك س��لمان لرعاية األطفال المعوقين) عام 2014م .تشخيصه

نقص المناعة ولديه تأخر عام في الحركة .بدأ بتلقي خدمات العالج في
المركز من (طبيعي  /وظيفي  /نطق  /نفسي  /تمريض).
بعد  6أشهر فقط بدأت مؤشرات التحسن تظهر عليه ،وأصبحت لديه قدرة
على التحكم في رأسه والتوازن وكذلك الجلوس ولكن بمساعدة ودعم.
وتم التغلب أيضا على بعض مشاكله الحسية مع العالج الوظيفي.
ف��ي  2016بدأ الطفل باالنتقال من مهارة « حركي » ألخرى (الجلوس
من بعد االس��تلقاء) بمفرده ويجلس الجلس��ة الصحيح��ة ولكن مع دعم
بسيط  ,وتطورت المهارات الوظيفية لليدين كذلك.
ً
تحكما
ف��ي  2017أصب��ح إبراهيم أكث��ر تعاونا م��ع األخصائيات وأكث��ر

ً
فعليا دون أي مس��اعده أو دعم
بالمه��ارات الحركية حيث بدأ بالجلوس
ً
مشيا باالستناد على ما حوله .وقد تم تقديم جبيرة للعمود
وبدأ بالتنقل
الفقري (جاكيت).
في  2018بدأ الطفل وهلل الحمد بالمش��ي باس��تخدام المشاية ،ونمت
قدراته الحركية بش��كل غير مس��بوق ،وظهر التنس��يق فيه��ا بتوازن ،كما
ً
ق��ادرا على التواصل البص��ري ،ومعرفة وتطبي��ق األلوان ،وينطق
أصبح

كلمات محدودة و يتفاعل مع محيطه باإلشارة.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ عبد الرحمن “ ..نجم مركز حائل
عان��ى « عبد الرحمن » من ش��د وقص��ر في األطراف الس��فلية نتيجة

إصابته بش��لل دماغي بعد الوالدة مما أدى إلى صعوبات في المشي
والحركة (المش��ي على الركب في البيت واستخدام الكرسي المتحرك
خارج البيت).
التحق بمركز الجمعية بمنطقة حائل (مركز الملك سلمان لرعاية األطفال
ً
برنامجا
المعوقين) في ش��هر ديسمبر  2015ووضع له الفريق التأهيلي

ً
مكثف��ا يتضم��ن الع�لاج الطبيع��ي ،العالج الوظيف��ي ،النط��ق ،الرعاية
النفس��ية ،وخالل عام من هذا البرنامج اكتسب « عبد الرحمن » مهارات
ذهني��ة وحركي��ة متع��ددة أهلت��ه اللتحاق بمدرس��ة المركز ف��ي العام
الدراسي .2018/ 2017
ً
واس��تكماال لخطة العالج خض��ع « عبد الرحمن » لجراح��ة لتحرير األوتار
لألطراف الس��فلية بواسطة الدكتور زايد الزايد في نهاية العام 2017م
في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بالرياض.
وبعدها واصل برنامج العالج الطبيعي ليحمل شهر مارس  2018المفاجأة
األغلى ،حيث انطلق « عبد الرحمن » في أولى خطوات المشي بشكل
مستقل.
ً
س��يرا على األق��دام وبدون
وحالي��ا يس��تطيع « عب��د الرحم��ن » التجول
مساعدة إلى جانب تميزه الدراسي.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ فيصل “ ..يجنى ثمار عام واحد
قب��ل أن يتم « فيصل » العام الثالث من عمره حرصت أس��رته على أن

يلتحق بمركز الجمعية بمنطقة حائل (مركز الملك سلمان لرعاية األطفال
المعوقين)ً ،
بحثا عن عالج وتأهيل يكتسب معه الطفل ما يتمتع به أقرانه

من حيوية وقدرة على المشي والتواصل.
فق��د عانى الطفل من إعاقة الصلب المش��قوق مصحوبة باالستس��قاء
الدماغي حس��ب تش��خيص فريق المركز ،ونتيجة لذل��ك لم يكن « فيصل
» يس��تطع الوقوف ،وقدراته الوظيفية ضعيفة ً
جدا إضافة إلى صعوبة

ف��ي التواصل نتيجة اقتصار لغته على ث�لاث كلمات فقط،ويعتمد على
اإلشارة مع ضعف بسيط في عضالت الوجه والشفاه.
ف��ي مركز حائل (مركز الملك س��لمان لرعاية األطف��ال المعوقين) كان
المي�لاد الجديد للطفل ،وخالل عام واحد من العالج التأهيلي المتكامل
(طبيع��ي ،وظيفي ،نطق ،نفس��ي) وقبل أن تنته��ي فصول عام 2018
ب��ات الطفل يفيض حيوية بفضل م��ن اهلل ثم بجهد فريق العمل وتعاون
األسرة ،إذ بات « فيصل “يستطيع الوقوف والمشي باستخدام المشاية

ً
معتمدا على نفس��ه و يس��تطيع التحكم في المش��اية وفي يديه بحريه

ً
منفردا.
مطلقة وكذلك يس��تطيع الوقوف بنفسه وارتقاء درجات السلم
وأصبح��ت المهارات الوظيفية في اليدين أفضل حيث أصبح يعتمد على
نفسه في األكل ،ويميز األشياء األساسية في البيئة المحيطة به ،يطابق

ً
ً
لفظيا باستخدام مجموعة من
وحاليا يس��تطيع التواصل
االلوان و الصور.
الكلمات و جمل محدودة.
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“ منيرة “ ..حطمت جدار الصمت
ل��م يكن اعوجاج المفاصل الخلقي المتعدد الس��بب الوحيد الذي دفع
بوال��دي « مني��رة» للج��وء لمركز الجمعي��ة بحائل (مركز الملك س��لمان

ً
أيضا معاناة ابنة الرابعة من عدم القدرة
لرعاي��ة األطفال المعوقين) ،بل
عل��ى الوقوف والمش��ي ،أو التواصل بجمل متكاملة ،والش��عور الدائم
بالخوف ،واللجوء إلى البكاء للهروب.
ً
أيض��ا إصاب��ة « مني��رة » بخلع
وف��ي المرك��ز اكتش��ف الفري��ق الطبي
ف��ي ال��ورك ،وط��ول واضح في الس��اق ،وتش��وه في الق��دم اليمنى،
وضعف عضالت الوجه وعضلة اللس��ان ،األم��ر الذي كان وراء افتقادها
لتلك المهارات.
ً
ً
ً
مكثفا صاغه الفريق
برنامجا
واعتب��ارا من نوفمبر  2015م ب��دأت الطفلة
الطب��ي ش��مل خدم��ات؛ الع�لاج الطبيعي ،الع�لاج الوظيف��ي ،النطق
والع�لاج النفس��ي .أعقب��ه خضوعها لجراح��ة عظام معقدة ،اس��تأنفت
بعدها جلسات العالج الطبيعي وبرنامج التخاطب بشكل مكثف.
واليوم ،تس��عد « مني��رة » ليس فقط بكونها طالبة بالقس��م التعليمي

ً
أيضا بتحقيق حلم أس��رتها في الوقوف بمفردها والمش��ي
بالمركز ،بل
مستعينة بعكاز .وبتحطيمها جدار الصمت والخوف ،باستطاعتها التواصل
لفظيا باس��تخدام جمل و كلمات وتتفاعل بش��كل رائع مع زمالء الفصل
والمعلمات واألهل ومستمرة في برنامج العالج الطبيعي والتخاطب.
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“ ديم “ ..تنتصر على ارتخاء العضالت
التحقت الطفلة ديم بمركز الجمعية بمنطقة الجوف في شهر أكتوبر

ع��ام 2017م ،وكان��ت تعان��ي م��ن ارتخاء ش��ديد بالعضالت م��ع إعاقة
عقلية متوسطة.
تم تقييم الطفلة من قبل الفريق الطبي الذي قام بإعداد برنامج العالج
ً
بدءا بجلس��ات العالج الطبيعي المكثف لمدة ستة
والتأهيل المتكامل،
أش��هر .وفي البداية كانت هناك صعوبة ف��ي التفاعل من قبل الطفلة
أثناء الجلسات ،ولكن بالتعاون واإلصرار بين أعضاء الفريق الطبي وأسرة
ديم؛ بدأ التحسن التدريجي والملحوظ من ناحية التفاعل والتجاوب وفي
حالته��ا البدنية والذهنية ،فقد اس��تطاعت الجلوس والوقوف بمفردها،

ً
تدريجيا إلى أن اس��تطاعت اس��تخدام المش��اية
وتنام��ت ق��وة عضالتها
والتح��رك به��ا لمس��افات طويل��ة ،واليوم اس��تغنت ديم عن اس��تخدام
المش��اية وتمكنت من التنقل دون مساعدة ،وسط تشجيع وفرحة فريق
العمل واألسرة.
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الحياة تبدأ هنا!!..

ً
شهرا إلحداث الفارق
“ صالح “20 ..
دخل صالح إلى مركز الجمعية بالجوف بسبب معاناته من شلل نصفي

ً
تحديدا في
س��فلي وإعاقة عقلية بس��يطة ،وب��دأت قصته مع التأهي��ل
2016/3/30م.
ت��م تقييم الطفل م��ن الناحية الحركي��ة حيث كان ال يس��تطيع الجلوس
بمف��رده ،وتول��ى الفريق الطبي إعداد برنامج العالج ،وش��مل جلس��ات
عالج طبيعي مكثف وعالج وظيفي ،ولوحظ بعدها تحسن تدريجي من
الناحية الحركية بشأن الجلوس.
ت��م تحويل��ه إل��ى استش��اري م��خ وأعص��اب لمتابعته م��ن ناحية الش��د
وإلعطائه أدوية لتقليل الشد ،ولوحظ بعدها تحسن من الناحية الحركية
والوقوف بمفرده إلى أن اس��تطاع المشي باس��تخدام المشاية ،وذلك
بتاري��خ 2017/11/13م ،ووصول الطفل إلى أكبر قدر من االس��تقاللية
في الحركة وهلل الحمد.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ فاطمة “ ..تستطيع!
ً
صعبا
“ليت فاطمة تخطو لو خطوتين فقط ..هيا يا صغيرتي ..األمر ليس

كم��ا تتصورين ..سنس��اعدك على النهوض ،لك��ن عليك أن تقفي وحدك
هذه المرة ..هيا يا فاطمة ..حاولي هذه المرة » .كان هذا حديث الحلم

لوالدي فاطمة وأسرتها.
ّ
الطفلة ذات السنوات الست التي أصيبت بشلل دماغي نصفي لم تتمكن
معه أكثر من الحبو ثم حدثت المعجزة لتبدأ خطواتها تالمس األرض!
كان هذا هو المش��هد في مركز الجمعية بمنطقة عس��ير أثناء االحتفال

ً
فس��تانا
بالخطوات األولى لفاطمة .الطفلة الجميلة التي كانت ترتدي
أبي��ض خط��ت أولى خطواته��ا كعروس خجول��ة أمام نظ��رات والديها،
ومش��رفات وإدارة المرك��ز ..ف��رح بحج��م الدني��ا ..هذا أقل م��ا يمكن أن
يق��ال وفاطمة تخطو صوب صورتها ف��ي االحتفال الذي تم إعداده لها
بهذه المناسبة.
ً
ج��دا أن إعاقتها لن
يق��ول والده��ا « :منذ ق��دوم فاطمة ،وأن��ا متفائل
ً
طويال .ألهمني اهلل اللجوء إلى مركز جمعية األطفال المعوقين
ت��دوم

ً
ً
لمست
تماما؛ فقد
مقتنعا بأن المكان مختلف
بعسير ..هنا بالتحديد كنت
ُ
ً
ً
ل��دي األمل بأنه
جدي��دا بعد كل جلس��ة لفاطمة؛ األمر الذي عزز
تحس��نا
ّ

ً
مهما ،وهو ما
لربم��ا يتحقق ل��و القليل من الحلم ..هناك مركز آخ��ر كان
س��اهم بشكل خاص في مساعدة فاطمة على المشي؛ المركز الخاص،
وهو أمها التي كانت تبذل قصارى الجهد معها.
اآلن فاطمة تنتقل من مكان إلى آخر دون أن تعتمد على شيء آخر غير
قدميها الصغيرتين ،وهذا شيء مذهل يشبه المعجزات.
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كمن رأى!
“ لمى “ ..ليس َمن سمع َ
ً
تأثيرا لش��دة صعوبتها ،لكنها أضافت
ربما تكون هذه الحالة هي األكثر

ً
مزي��دا من التجربة والمعرف��ة للفريق الذي كان يتابعه��ا ،وكذلك األمل
ل��كل أقرانها؛ فق��د التحقت لمى بمركز الجمعية بمنطقة عس��ير ،وهي
تعان��ي م��ن ش��لل نصفي وه��زال ش��ديد ،حتى أنه��ا لم تكن تس��تطيع
ً
ش��خص األطباء حالتها بعد والدتها مباشرة بأنها تعاني
نهائيا.
المش��ي
َّ
ش��د في العضالت واألوتار باألطراف الس��فلية .وبدأ مشوار األسرة
من
ٍّ

لرعاية لمى من خالل الس��فر بها من مدينة إلى أخرى ،حتى اس��تقر بهم
الح��ال في مركز جمعية األطفال المعوقين بعس��ير ،وبدأت لمى تلقي
الع�لاج والتأهي��ل الطبي ،وذلك بداية ع��ام 2013م .من هنا بدأت رحلة
اإلصرار وتحقيق األمل ،واس��تمرت ثالثة أعوام حتى تم النجاح بفضل من
اهلل ،واس��تطاعت لمى المش��ي بمفردها دون مس��اعدة لتعيش حياتها
كالكثيرات من قريناتها.
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“ شهد “ ..طعم الحركة والتواصل!
ُش��خصت حالة ش��هد بإعاقة عقلية وضعف في القدرات الجس��مية؛
فهي لم تكن تستطيع التواصل مع َمن حولها ،إضافة إلى ضعف شديد
في الوظائف األساسية لليد وعجزها التام عن الوقوف على قدميها أو

حتى الجلوس.
وعندم��ا التحقت ش��هد بمركز الجمعية في منطقة عس��ير ق��ام الفريق
الطب��ي بإعداد برنام��ج عالجي وتأهيلي لها تنوع بي��ن العيادات الطبية
للع�لاج الوظيف��ي والطبيعي وعيادة النطق والتخاط��ب وعلل الكالم؛
لتبدأ ش��هد رحل��ة عالج مكثف��ة -كما أوص��ى الفريق الطب��ي -بضرورة
التدخل الجراحي وإجراء عملية جراحية بقيادة الدكتور عائض الش��هراني
في مستشفى عسير المركزي؛ لتعود بعد ذلك إلكمال العالج التأهيلي
في الجمعية.
واس��تمرت ش��هد مع الجلسات العالجية؛ حتى اس��تطاعت -بفضل اهلل-
اإلمس��اك بالمش��اية ،والمش��ي؛ لتخطو خطوات بس��يطة ،كما تمكنت
من اكتس��اب الكثير من المهارات الذهنية والتفاعل مع البيئة المحيطة

ً
ً
كبيرا للحالة ،ولكنها لم تتوقف
تقدما
به��ا والتواصل بالعين ،وذلك كان
عند ذلك وحس��ب ،بل استطاعت ش��هد االنتقال من حالة االستلقاء إلى
الجل��وس ،ومن الجلوس إل��ى الوقوف؛ لتصبح اآلن ق��ادرة على التنقل
والمشي بمفردها من دون مساعدة.
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“ بندر “ ..وشهر أكتوبر
أما قصة بندر وحكايته مع شهر أكتوبر فهي مثيرة للشجن؛ فهذا الطفل
الرائع صاحب األعوام الس��تة ،والذي يتمتع بروح حيوية جميلة ونش��اط

ملحوظ عانى من نقص األكسجين حين والدته وإصابته بالشلل النصفي
��د من تلك الحيوية .ب��دأ أولى خطواته نحو
وح ّ
الذي طال جانبه األيس��ر َ
الش��فاء بعد التحاقه بالمركز قب��ل قرابة عامين ،رافق خاللها فريق طبي

متخصص في جلسات العالج الطبيعي بحسب البرنامج المعد لذلك.
ً
موعدا لميالده ،وفي هذا
أكتوبر بالنس��بة إلى بندر شهر مميز؛ فقد كان
الشهر كذلك من عام 2016م كانت انطالقته نحو األمل؛ فقد بدأ أولى
ً
نوعا ما من
خطواته بعد خمس��ة أعوام منذ والدته استطاع حينها التحرر

اإلعاقة ليخطو بضع خطوات .واس��تمر بندر مع العالج المكثف ،وحينما
ب��زغ نور األمل واس��تجاب للع�لاج؛ كنَّ ا على موعد جديد من هذا الش��هر
المميز أكتوبر من عام 2017م ،ولكن هذه المرة تختلف عما مضى .نعم
إنها الحقيقة التي أسعدت الجميع ،ورسمت السعادة على محيا والدي
بن��در؛ إذ كانت االنطالق��ة الحقيقية لبندر الذي اس��تطاع حينها أن يعود
كأي طفل والمشي واللعب بشكل طبيعي.
إلى ممارسة حياته
ّ
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ إيالف “ ..ابنة رجل ليس كمثله كثيرون
تعرضت إيالف وعائلتها لحادث مروري عندما كان عمرها عامين فقط،
وفقدت على إثره والدتها واثنين من إخوتها ،وتعرضت إلصابات ش��ديدة
في الدماغ تضررت على إثرها قدراتها اإلدراكية وقدرتها على المش��ي
والحرك��ة ،كم��ا أصيبت بفقدان التحك��م في عضالت اللس��ان الذي أثر
بشكل كبير في النطق .وظلت على هذه الحال أربع سنوات ،ولكن اهلل
رحيم��ا بها؛ إذ منحها ً
ً
أبا قد ال يش��بهه الكثي��رون في صبره وتحمله
كان
لتل��ك المس��ؤولية ،ووصل به المط��اف إلى مركز الجمعية في عس��ير،
حي��ث التحقت إيالف بالمركز في منتصف ع��ام 2015م وقد بلغت من
العمر ستة أعوام ،لتنطلق رحلة التأهيل التي استمرت قرابة عام ونصف
العام قضتها ما بين عيادة النطق والتخاطب وعيادتي العالج الوظيفي
والطبيع��ي؛ حتى أصبحت قادرة على الكالم بش��كل أفضل بكثير ،كما
اس��تطاعت أن تعتمد على نفس��ها في التحكم بوظائف الجس��م ،سواء
في األكل أو الشرب أو حتى قضاء حاجتها ،إضافة إلى قدرتها على أن
تخطو بضع خطوات بمفردها.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ أريج “ ..تسابق أحالمها
عانت أريج من صعوبة التحكم في كامل قدميها نتيجة إصابتها بش��لل

نصفي سفلي نتج عنه ضعف شديد في العضالت واختالل في التوازن.
هكذا كان حال الطفلة حتى ُأدرجت ضمن المستفيدين من خدمات مركز
الجمعية بمنطقة عس��ير بداية عام 2015م ،وتلقت الكثير من الجلس��ات
العالجية ما بين عيادات العالج الطبيعي والوظيفي بمتابعة من الفريق
الطبي بالمركز ،واستمرت لمدة عام ونصف حتى بدأت التحسن الالفت
في نمط المش��ي والت��وازن إلى أن انتهى الحال بتحقي��ق أمنيتها؛ فها
هي اآلن تخطو بش��كل مميز وتتس��ابق بقدميها معتمدة على نفس��ها
ً
ً
كليا ،وبكل حرية.
اعتمادا
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ خالد “ ..عام واحد يكفي
التح��ق خالد الغام��دي بمركز الجمعية في الباح��ة عام 2015م ،وهو

ابن خمس س��نوات بس��بب إصابته بشلل دماغي عانى على إثره من شد
متوسط في الجزء السفلي من الجسم والذراع اليسرى مع عدم القدرة
على القيام بالكثير من الوظائف .كان يفتقر إلى التوازن أثناء المش��ي،
ويج��د صعوبة في اس��تخدام كلتا يديه ً
معا ،وجلس��ته ل��م تكن متوازنة،
وكان عادة ما يس��تخدم الكرس��ي المتحرك في األماك��ن التي يتطلب
الس��ير فيها مس��افات طويلة .وكانت أطرافه السفلى والجهة اليسرى
م��ن الجذع العلوي تبدو ثابتة التش��وه ،باإلضاف��ة إلى أن نطقه لم يكن

ً
ً
وناضجا بالنسبة إلى عمره ،وفي تقييمه النفسي ُوجد أنه يمتلك
واضحا
قدرات فكرية منخفضة.

تم قبوله بالمدرس��ة ،وحصل على العالج الطبيع��ي والوظيفي وعالج
النطق .كما تم تزويده بخطة فردية ،مع التركيز بشكل كبير على تحسين
النطق واللغة وبقية المهارات الحركية ،وفي غضون س��تة أشهر تحسن
توازن��ه أثناء الجلوس وأثناء المش��ي داخل األماك��ن المغلقة ،ولكن ال
تزال قدماه غير مس��تقرتين بعض الش��يء .تم إجراء جراحة عظام له من
قبل الدكتور زايد الزايد استش��اري العظام الش��هير في ش��هر يوليو عام
2016م ،وعاد إلى المركز في ش��هر س��بتمبر من العام ذاته ،وبدأ تلقي
برنامج العالج المكثف .واستمر خالد في تلقي تمارين التقوية والتوازن
ووجد
بشكل مكثف حتى تحسن وضع قدميه ،كما أجرى اختبار الذكاءُ ،
أن قدراته الفكرية تحس��نت واقتربت من وضعها الطبيعي ،وأصبح اآلن

ً
قادرا على االنضمام إلى المدارس العادية .كما تحسنت وظائف ذراعيه
ً
مستقال في معظم وظائفه اليومية.
إلى الحد الذي أصبح فيه
وهكذا اس��تغرق برنامج التأهيل س��نة واحدة فقط؛ ليتمكن خالد من أن
يعي��ش حياته الطبيعية؛ حتى إنه ش��ارك العام الماضي في منافس��ات
جائزة األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم التي أقيمت بالمدينة
المنورة ،واس��تطاع الفوز بإحدى جوائزها ،وسيس��تفيد من برنامج الدمج
خالل العام المقبل -بإذن اهلل -في إحدى مدارس التعليم العام.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ محمد “ ..حتى الخجل تجاوزه
انضم محمد س��عد إلى مرك��ز الجمعية بالباحة ع��ام 2014م وهو ابن

ً
مصابا بشلل دماغي تشنجي ،مع صالبة
خمس سنوات وستة أشهر ،وكان
ش��ديدة في كلتا الساقين وأحد الذراعين .لم يكن يستطيع استخدام يده
عل��ى اإلطالق ،وكان لدي��ه ضعف في التوازن أثن��اء الجلوس ،مع عدم
القدرة على الوقوف والمش��ي ،حتى مع وج��ود الدعم الكامل .وكان

ً
ً
متحركا للتنقل ،ويعتمد على اآلخرين في القيام بمهامه
كرسيا
يستخدم
الروتيني��ة اليومية مثل األكل والش��رب ونزع المالب��س ..إلخ ،مع معاناة
من تأخر في النطق ،وذلك بس��بب ضيق في عضالت الجذع .كما اتصف

ً
دائما المشاركة في األنشطة االجتماعية.
بالخجل الشديد ،وكان يرفض
ب��دأ محمد برنامج إعادة التأهيل الش��امل ،بما في ذلك جلس��ات العالج
الطبيع��ي والوظيف��ي وع�لاج النط��ق .وف��ي وق��ت الحق ت��م قبوله
بالمدرسة لتحسين قدراته المعرفية ،ولبدء تعليمه الرسمي وتعزيز مهاراته
االجتماعي��ة واللغوي��ة ،ولممارس��ة النش��اطات المختلفة ف��ي الصف،
ولتقوية ثقته وتعزيز ش��خصيته .كما تم توجيهه إلى عمل استشارة في
عيادة العظام للحفاظ على هيكلة جس��مه .وت��م تزويده ببرنامج منزلي
مناسب لممارس��ة العالج في المنزل بطريقة فعالة .وفي وقت الحق،
خض��ع محم��د لتدخالت جراحية لتصحي��ح طول العض�لات وتقليل صالبة
الجسم ،وبعد الجراحة تم تزويده ببرنامج إعادة تأهيل يومي مكثف.
ً
كثيرا ،واستطاع
تحس��ن محمد
وبتواصل برنامج إعادة التأهيل المتكامل؛ َّ
المشي بشكل مستقل باستخدام المشاية ،كما تمكن من استخدام كلتا

يديه ً
معا بكفاءة .وهو اآلن مس��تقل في معظم أنشطة حياته اليومية،

ً
قادرا على المشاركة باألنشطة التعليمية واللعب مع أقرانه في
وأصبح
الص��ف ،وطريقة نطقه اآلن ت��كاد تكون طبيعية بالنس��بة لعمره .وهو
اآلن طفل واثق بنفسه يمكنه المشاركة بفاعلية في حياته االجتماعية.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ جابر ومشاري “ ..قيمة مضافة للجمعية
كان قرار والدة التوأم جابر ومشاري باللجوء إلى مركز الجمعية بالباحة بداية
حياة جديدة لطفليها .هما توأم التحقا بالمركز في  2017/1/30م وهما في
عمر ست سنوات ،وكانا يعانيان من صعوبة شديدة في التواصل وعدم القدرة

ً
نهائي��ا .وقد تم تش��خيصهما من قبل مراكز أخ��رى بضعف في
عل��ى الكالم
الس��مع ،وكانت لديهما مشكالت شديدة في السلوك مع صعوبة تفاعلهما

ً
اجتماعي��ا ،ومع س��لوك غير اس��تيعابي .كما كان��ت لديهما أنم��اط توازن غير

ً
وفقا لعمرهما ،وكانا
ناضجة؛ لذل��ك كانا يفتقران إلى وظائف حركية دقيقة
غير قادرين على الحركة في األماكن المفتوحة بشكل مستقل.
وكان��ا كذل��ك في حاجة ماس��ة إل��ى برنامج ش��امل لعالج النطق وتحس��ين
مهاراتهم��ا غي��ر الناضجة ف��ي اللغة واالتص��ال .وقد وج��د اختصاصي النطق
أن مش��كلة التوأم غريبة ً
جدا؛ فهما -رغم ع��دم قدرتهما على النطق -لديهما
المس��تقبلة ،والتي كان��ت تبدو ضعيفة
مس��توى جيد من المهارات اللغوية ُ

ً
ً
وأخيرا تم االس��تنتاج بأن الطفلي��ن يعانيان من (الالأدائي��ة الطفولية)
س��ابقا.
في النطق.
وت��م إعداد برنام��ج تأهيلي لهما متع��دد التخصصات بهدف تطوير وتحس��ين
مه��ارات التخطي��ط الحركي��ة ،واإلدارة الس��لوكية واللفظي��ة والمه��ارات
االجتماعي��ة .وبفضل التقييم المناس��ب وإثراء برنامج إع��ادة التأهيل والعمل

ً
ً
ملحوظا خالل فت��رة محدودة
تحس��نا
عل��ى نف��س األهداف؛ أظه��ر الطفالن
مدتها عام واحد فقط.
على الرغم من أن األطفال الذين يعانون من تعذر األداء الطفولي ال يتطورون
ً
وغالبا ما ُينصح لهم باتباع لغة اإلشارة ،إال أن التوأم استطاعا
في عملية النطق،

ً
ووفقا ألس��رتهما؛
التح��دث بجم��ل مكونة من كلمتين وثالث بش��كل واضح.
ً
كثي��را .وإضافة إلى ذلك تطورت لديهما
فق��د تطورت مهاراتهما االجتماعية

وتحس��ن س��لوكهما االستيعابي؛
مهارات االنتباه ،وتعززت قدراتهما البدنية،
َّ
مما أس��هم في جعل أدائهما أكثر وظيفية في األنشطة المناسبة لعمرهما

ً
نجاحا
ومجتمعهم��ا .ويعد وجود هذه النتائج في غضون فترة زمنية محدودة
ً
متميزا للمركز وللجمعية.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ رهف “ ..قصة فريدة
رهف قص��ة محفزة وفريدة م��ن نوعها ،عاش فصوله��ا مركز الجمعية
بمنطقة الباحة؛ حيث كانت تعاني من إعاقة عقلية أثرت بشكل كبير في
ً
ووفقا إلجراءات التقييم األولية؛ فهي ال تس��توفي
وظائفها الجس��دية.
شروط القبول بمراكز الجمعية؛ إذ كانت نسبة الذكاء أقل من  %50ولكن
تم تقديم جلس��ات نصح ألسرتها لتعليم وتدريب األم على كيفية التعامل
مع الطفلة في المنزل.
وفي ش��هر أبريل 2015م عادت األس��رة مرة أخرى إلى المركز .والحظ
ً
تراجعا في مستوى الذكاء والحركة مع افتقاد مهارات التواصل.
الفريق
وفيم��ا يتعلق بالتقييم النفس��ي ل��م تظهر مالمح إيجابي��ة ،وفي العالج
الطبيعي كانت حالتها الوظيفية متدنية .وشعر الفريق بأكمله بأن لديها
إمكانات وقدرات؛ لذلك قرروا قبولها بقس��م العالج الطبيعي لتحس��ين
وضعها الجس��دي .وخالل س��نة واحدة فقط استطاعت المشي بمشاية
داخ��ل األماك��ن المغلقة ،وتحت وج��ود مراقبة ونصح األه��ل بمواصلة
المتابعة والتدريب في المنزل.
ً
مج��ددا بعد عام ،وقد افتقدت المهارات الس��ابقة ،وتم
وع��ادت الطفلة
إع��ادة التقييم لمعرفة إن كان هناك أي مش��كلة طبية أدت إلى تراجع
ً
وفق��ا لقدراتها الفكرية
حالته��ا ،ولك��ن تبين أن وظائفه��ا الحركية تأثرت
ً
ً
سوءا ،وأصبح من الصعب إدارتها
أيضا يزداد
المنخفضة .وأصبح س��لوكها
ً
ومجددا احتض��ن المركز الطفلة
داخ��ل المنزل كلما تقدمت ف��ي العمر.
في محاولة لمس��اعدتها ،وتم تقديم جلس��ات ع�لاج طبيعي ووظيفي
ونطق لها الستعادة وتحسين وظائفها اليومية.
ً
وفقا لخط��ة فردي��ة متخصصة أظهرت
ومن��ذ أن حض��رت إلى المدرس��ة
ً
ً
ملحوظا .وبناء عليه تمت الموافقة على حضورها المدرسة
تطورا
الطفلة
عام 2017م ،وتم تمديد الفترة إلى عام 2018م ،وال تزال حتى اآلن تحضر
ً
أيضا.
المدرسة والقسم الطبي
ً
وحالي��ا أصبحت رهف طفلة روتينية يمكن توجيهه��ا بالطريقة الطبيعية،
ً
ً
ً
ومرضيا ،كما أن لديها اآلن استقاللية في التنقل
مهما
تطورا
وذلك يعد
والحركة باألماكن العامة باس��تخدام المشاية تحت اإلشراف .كما تطور
التواصل لديها ،وأصبح باس��تطاعتها االستجابة لألوامر البسيطة المتعلقة
بحياتها اليومية ،وأصبح كذلك بإمكانها التعبير عن احتياجاتها.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ سلطان “ ..وواقع جديد
خالل ثالث س��نوات لم يترك والد ووالدة الطفل « س��لطان » وس��يلة

وال نصيحة لعالج طفلهم إال وعملوا بها ،فقد اس��تقر تش��خيص االطباء
عل��ى إصابته بضمور في بعض خاليا الدماغ ،مع معاناة من ش��د باألوتار
تس��بب في عدم قدرته على الجلوس بتوازن أو المش��ي او الوقوف أو
الكالم ،وعدم استخدام يده اليسرى ،وأجمع األطباء على أن مركز رعاية
األطفال المعوقين بمكة المكرمة هو المكان األنس��ب لتأهيل سلطان
وتجاوزه ظروف إعاقته.
ف��ي المركز بدأ « س��لطان » برنامجا متكامال للع�لاج الطبيعي والبدلة
الفضائي��ة ،إضاف��ة إلى تطبيق البرنام��ج التأهيلي بالمنزل تحت اش��راف
وحدة العالج الطبيعي،
وما هي إال شهور حتى بدأ « سلطان » في التحسن التدريجي ،واليوم
بات يس��تطيع المش��ي باس��تخدام العكاز ،واس��تغنى عن المشاية ،كما
يستطيع الوقوف بدون مساعدة لمدة 10دقائق مع توازن جيد.
ويس��تخدم يده باألنش��طة ويجلس بصورة صحيحة ومتوازنة .األمر الذي
ً
إيجابا عل��ى الحالة النفس��ية للطفل فأصبح يتمي��ز بالمرح وهو
انعك��س
يتواصل بقدرة فائقة بلغة اإلشارة ،مع امتالك قدرة جيدة على الفهم و
التركي��ز ،ومحاولة إيصال م��ا يريد ،وهو طفل قادر على العطاء من خالل
التدريب المستمر.
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ مجد “ ..هل يبدع ابن سبعة ؟!
ولد « مجد » وتوأمه والدة مبكرة في الش��هر الس��ابع ،لم يتجاوز وزنه

كيل��و و 500غرام !!.وبعد مرور س��نة الحظ األه��ل أن الطفل متأخر عن
توأم��ه في الحركة و الجل��وس ،حيث بدأ الحبو في عمر س��نة و نصف،
و الجل��وس بش��كل غير طبيعي في س��ن  3س��نوات ،وش��خص األطباء
حالته بش��لل دماغي ثنائي تصلبي .و ش��د في األطراف السفلية وأوتار
العضالت ،أدى إلى عدم القدرة على المشي أو استخدام أطرافه ،كما
عان��ى من اضطراب��ات في النطق تس��ببت في انعزاله ع��ن أقرانه ،إلى
جانب ضعف بمهارات ووظائف اليدين ،وضعف بالتركيز ،و بالتآزر البصري
الحركي ،وبطء في القيام باألنشطة.
في مركز الجمعية بمكة المكرمة ُوجد أنه يحتاج عالج طبيعي وتأهيلي،

مكثف وتم اجراء جراحة لألوتار ،وتلقي جلس��ات في وحدة عالج عيوب

النطق ،وقسم العالج الوظيفي ،وبرنامج البدلة الفضائية ،وقد تم وضع
برنامج عالجي وظيفي يتضمن التدريب على مختلف األنشطة،
ش��هور من الجهد والتعاون بين فريق العمل واألس��رة أثمرت عنه تجاوز
الطفل لكثير من الصعاب حيث أصبح يمشي بالعكاكيز ،كما التحق بفصل
التمهيدي المتقدم ،وأخذ العديد من جلسات النطق والتخاطب وتحسن
ً
كثيرا من حيث سرعة إنجاز األنشطة بصورة أفضل ووقت أقل ،مع زيادة
في التركيز ،وتقوية اليدين الس��تخدامها بالمهارات الدقيقة ،االمر الذي
يؤهله لالستفادة من برنامج الدمج في مدارس التعليم العام.
ومن اهلل سبحانه وتعإلى على ابنى
والدة « مجد » تقول تحقق الحلم،
ّ
ً
جميعا ..جزاكم
بالش��فاء ،حتى أصبح يمش��ي باستقاللية ،وهذا أس��عدنا

ً
خيرا.
اهلل
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الحياة تبدأ هنا!!..

“ ميار “ ..صفحة في تاريخ الجمعية
تسجل حالة الطفلة « ميار » كصفحة تاريخية في سجل مركز الجمعية

بمك��ة المكرمة ،فقبل أن تت��م الرضيعة عامها الثاني ،فتح المركز أبوابه
وأحض��ان العاملي��ن في��ه لمواجهة « غول » الش��لل الدماغ��ي الرباعي
المتشدد الذي أصاب الصغيرة.
ولدت « ميار» ،قبل موعدها ،في األس��بوع  ،34واكتُ ش��ف أنها أصيبت
بنزيف بالدماغ ،تسبب فيما بعد في عدم استطاعتها التحرك أو الجلوس،
أو أن ترفع حتى رأس��ها ،نتيجة تشدد في عضالت الرأس والجسم ،وفي
جمي��ع عضالت الحوض واألرداف واألرجل ،إضافة إلى ضعف بالتركيز ،و
بالتآزر البصري الحركي ،وضعف في استخدام اليدين.
س��نوات من الجهد المكثف والمثابرة والصبر وتكامل األدوار مع تسخير
إمكانات المركز ،وخبرات فريق العمل أثمرت عنه « ميار » أخرى تستطيع
المش��ي بالمش��اية ثم بالعكاكيز والوقوف بدون مس��اعدة ،بل وتخطو
أكث��ر من  15خط��وة بمفردها ،وفي القس��م التعليمي بات��ت « ميار »
تمتلك مهارات متقدمة بش��كل ملحوظ في القراءة والكتابة ،وأصبحت
ً
تفاعال مع أصدقائها وفي األنشطة والمبادرة ،وسيتم دمجها العام
أكثر
المقبل بمدارس التعليم العام.
تقول والدة « ميار » ..أذكر أنني عندما رأيتها تمش��ي ألول مرة بالعكاز
بمركز الجمعية ،سجدت هلل سجدة شكر.
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“ نواف “ ..يدرك قوانين اللعبة !!
على مدى ثالث سنوات يواصل الطفل « نواف » رحلة األمل والتحدي
في مرك��ز الجمعية بمكة المكرمة ،يحيطه إيم��ان فريق العمل ووعي

أس��رته بأن المس��تقبل أفض��ل ،وأن إصابته بالصلب المش��قوق وهو لم
يتجاوز الثانية من عمره لن تكون النهاية.
الق َ
طنية
ول��د « نواف » ولديه فتق في العم��ود الفقري عند المنطقة َ
الع ُجزية ،عانى بعدها من تش��وهات خلقي��ة في القدم ،وخلع بالوركين
َ

منعته من القدرة على الحبو ،أو الوقوف ،أو المشي ،إلى جانب فقدان
المه��ارات الدقيقة ،وضع��ف المه��ارات الحركية البس��يطة،والمهارات
الحياتية اليومية (المأكل – الملبس ...غيرها)
ف��ي المركز ب��دأت رحل��ة التأهي��ل بتوفير األجه��زة المس��اعدة والجبائر
يواكبها جلس��ات التدريبات الالزمة لتقوية عضالته ،و قد تحس��نت حالته

ً
تدريجيا ،و أصبح يس��تطيع الجلوس و الوقوف والمشي بالمشاية،و في
2018م اس��تطاع المشي بدون مش��اية ،و يعتمد على نفسه ،و يمشي
بدون أي مساعدة وهلل الحمد.
ً
تمهيدا لدمجه
وفي القس��م التعليمي يتواصل برنامج تأهيل « نواف »
في مدرسة التعليم العام بعد أن أصبح يتقن المهارات الحياتية والكتابة.

وهو طالب محبوب ً
جدا وخجول في بعض األحيان ،مستواه األكاديمي
ممتاز ونس��بة ذكائه عالية .هادئ بشكل عام ،مستجيب ألوامر معلماته
ومتفاع��ل داخل الصف ويجيب بش��كل صحيح عندما ُيس��أل ،لديه حماس
ومتفاعل مع األطفال في س��احة
ع��ال عند القيام باألنش��طة الصفي��ةُ .
ٍ
األلعاب فهو يق��وم بتوضيح قوانين اللعب ألصدقائه ويأمرهم بالحفاظ

على ممتلكات الفصل.
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ً
أهال بالمدرسة.
“ القحطاني “..
ّ
ً
القحطاني،ضيف��ا على مركز
ح��ل محم��د
ف��ي منتصف ع��ام  2017م

الجمعي��ة بجنوب الرياض ،بس��بب معاناته من ش��لل األطفال النصفي،
الذي أفقده الكثير من قدراته الحركية ،ورغبته في التواصل.
كان حلم أس��رته وفري��ق العمل هو إمكانية اعتماد محمد على نفس��ه
الى حد ما في الحركة ولو باس��تخدام وس��يلة مساعدة ،ومن هنا بدأت
برنامج التأهيل بالعالج الطبيعي المكثف الذي ش��مل جلس��ات التمرين
واس��تخدام البدلة الفضائية ،الى جانب تدريب االسرة على التعامل معه
في المنزل.
االمر الذي تحقق معه ذلك الحلم خالل ش��هور حيث اس��تطاع المش��ي
لمسافات طويلة باستخدام المشاية.
وفي وحدة النطق والتخاطب تلقى « محمد » جلسات تدريب وتأهيل
وع�لاج مكنته ف��ي البداية من التواصل باس��تخدام الكلم��ات المفردة
والجمل القصيرة ولكن دون وضوح بش��كل مرضى ،وبعد التمارين التي
اس��تمرت لمدة عام متواصل اصبح يتحدث بجمل ويحاور االخرين بشكل
عفوي مثل اقرانة.
ً
مؤه�لا لاللتح��اق بالمدرس��ة بعدم��ا تمك��ن محم��د مع
وب��ات محم��د
استمرارجلسات العالج الوظيفي من اتقان مهارات ماقبل الكتابة.
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“ جود “ ..عنوان التحدي
قبل أقل من عام وعلى وجه التحديد في ش��هر ابريل الماضي ،استقبل
مركز الجمعية بجنوب الرياض « جود » التي تعاني من ( متالزمة داندي

ووك��ر ) التي تعني فقدان القدرة عل��ى الجلوس أو الحبو أو الحركة أو
التحكم في األطراف !!
ً
تحديا لفري��ق التأهيل في أي مركز متخصص ،ومن
تمث��ل حالة « جود »
ً
مضاعفا ألن أي نجاح س��يتحقق في حالتها يمثل
هنا كان االهتمام بها

ً
ً
وس��بقا ،بدات جلس��ات التأهيل في العي��ادات الخارجية متضمنه
انج��ازا

برنامج العالج الطبيعي ،ورغم عدم قدرة الطفلة الصغيرة على أداء أي
تمارين عالجية على األرض،اال أن الصبر والمثابرة والمهنية المتميزة في
الفريق أسهمت في انتقال « جود » الى مرحلة الحبو ،حيث استطاعت
أن تحمل وزن على أطرافها الس��فلية،بعدها انتقلت الى انجاز أخر يتمثل
في المشي لمسافات قصيرة باستخدام المشاية مع المساعدة.
وواكب ذلك جلسات العالج الوظيفي التى مكنتها من اتقان مهارات
ماقب��ل الكتابة،كما أصبحت قادرة على ان ترتدي مالبس��ها بمس��اعدة
بسيطة كما وأداء العديد من أمورها الحياتية.
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“ وتين “ ..تتحرر من الشلل المختلط
وه��ي لم تتجاوز بعد س��ن الرابع��ة ،التحقت الطفل��ة « وتين » بمركز

الجمعية بجنوب الرياض مصابة بشلل دماغي مختلط ،أدى الى فقدانها
الق��درة على الجلوس بدون مس��اعدة ،أو االعتماد على الجزء الس��فلي
من جس��مها ،ه��ذا الى جانب صعوب��ة التواصل لمعاناتها من مش��اكل
في النطق ،وما يصاحبها من توتر وعزلة ،فقد كانت تكتفى بإس��تخدام
األشارة وكلماتها غير مفهومة ،وال تنفذ سوى األوامر البسيطة.
ً
ً
ً
وأيضا على صعيد
وتعليمي��ا،
عالجيا
بدأت برنامجه��ا التأهيلي المتكامل
ً
وتدريجيا ظهرت عالمات إيجابية على تحسن القدرات
عالج عيةب النطق،

الحركي��ة والذهنية والنفس��ية ،حي��ث تمكنت من الجلوس بإس��تقاللية
والوق��وف بمس��اعدة ،ومن ثم مرحل��ة االنتقال من الكرس��ي المتحرك
الى الكرس��ي العادي ،واستخدام المش��اية في التنقل والزحف وهي
جالس��ة.واصبحت كذل��ك تتواصل بالح��وار والجمل مع االخرين بش��كل
مماثل القرانها عوضا عن الكلمات المنفردة.
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“ فهد “ ..النصف يكفي ويفيض!!
في نهاية عام  2015م التحق فه��د الحربي بمركز الجمعية بمحافظة

ً
مصابا بش��لل دماغي تيبس��ي للجزء
ال��رس ،وهو اب��ن الثالثة م��ن العمر
السفلي عانى بسببه من عدم القدرة على الوقوف أو المشي...
ب��دأ « فهد » رحل��ة التأهيل من خالل برنامج متكام��ل للعالج الطبيعي
والعالج الوظيفي ،استمر لمدة عام ،حقق من خالله نقلة ملموسة في
قدراته الحركية ومهاراته الوظيفية ،و في عام 2017م أجريت له عملية
جراحية إلطالة أوتار األطراف السفلية تبعها عالج طبيعي مكثف لمدة
ستة أشهر لينطلق بعده إلى آفاق جديدة حيث أصبح قادرا بفضل اهلل ثم
بفضل ذل��ك العالج وكذلك الدعم والتحفيز من اإلخصائيات والمعلمات
وتعاون األس��رة عل��ى الوقوف باتزان والمش��ي وصعود درج الس�لالم
والنزول منه ،واستخدام الدراجة بمفرده دون مساعدة...
وقد نش��أت خ�لال تلك الس��نوات بينه وبي��ن العلم عالق��ة جميلة فقد
أطاع��ه القلم والكلمات وتفاعل��ت معه الصفحات ،وأصب��ح قادرا على
القراءة والكتابة بش��كل يؤهله لالندماج م��ع أقرانه خالل العام القادم
في المدرسة العادية.
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“ رائد “ ..ال لالستسالم !!
لم تستس��لم أس��رة الطف��ل « رائد » أمام عج��ز طفلها ع��ن الحركة ،أو

االعتماد على نفس��ه كغيره من أقرانه،خاصة وقد بلغ الرابعة من عمره،
ً
بحثا عن األمل في تجاوز المحنة.
فلجأت إلى مركز الجمعية بالرس

ب��دأت الرحل��ة مع األيام األخي��رة لعام  ،2016حيث تم تش��خيص حالة «
رائد » باإلصابة بش��لل دماغي ،وشد وقصر في عضالت وأوتار األطراف
تسبب في عدم القدرة على الوقوف والمشي.
بعد شهور من التحاقه بالمركز قرر الفريق الطبي خضوعه لجراحة إلطالة
أوتار األطراف الس��فلية ،تبعها عالج مكثف ف��ي التأهيل باإلضافة إلى
التعليم األكاديمي وتنمية المهارات االستقاللية لمدة عام.
وف��ي ع��ام  2018جنى « رائد » وأس��رته وفري��ق العم��ل بالمركز ثمار
جهده��م ومثابرته��م حيث أصب��ح الطفل بفض��ل اهلل ثم بفض��ل الرعاية
الفائقة من المركز قادرا على المش��ي باس��تخدام المشاية دون الحاجة
ً
تمهيدا الستفادته
إلى مساعدة اآلخرين ،كما أنه تعلم القراءة والكتابة

من برنامج الدمج في إحدى مدارس التعليم العام.
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“ رغد “ ..في مركز الرس كان الميالد!!
سبع سنوات من المعاناة عاشتها الطفلة « رغد » وأسرتها ،قبل أن يبدأ
مرك��ز رعاية األطف��ال لمعوقين بمدينة الرس ف��ي تقديم خدماته ،ومع

األي��ام األولى لتدش��ين المركز بدأت « رغد » رحل��ة التأهيل من اإلصابة
بش��لل دماغي مؤثر على األطراف الس��فلية أدى إلى عدم القدرة على
الوقوف وال الحبو وال المشي...
خ�لال ع��ام 2015م بدأت « رغ��د » تنفي��ذ برنامج متكام��ل في العالج
والتأهي��ل ،وأعقب ذلك إجراء جراحة لتطوي��ل األوتار تبعها عالج مكثف
ف��ي التأهي��ل باإلضاف��ة إل��ى التعلي��م األكاديم��ي وتنمي��ة المهارات

ً
روحا معنوية عالية وثقة بالنفس انعكس��ت
االس��تقاللية مما أكس��بها
على تطور قدراتها ومهاراتها الحركية واألكاديمية.
وف��ي عام  2018تم تزوي��د مركز الرس بوحدة الع�لاج بالبدلة الفضائية
لتكون « رغد » أول المستفيدين من خدمات الوحدة ،األمر الذي أحدث
نقل��ة نوعية ف��ي حالتها وتط��ور مهاراتها حيث انطلق��ت في الوقوف
لمدة طويلة والمشي باستخدام المشاية ،ومن ثم قرر الفريق التعليمي
ضمها لبرنامج الدمج في مدارس التعليم العام ،وبالفعل التحقت بالصف

ً
ً
ملحوظا دفع إدارة المدرس��ة
تميزا
األول االبتدائ��ي (تعليم عام) لتحقق
لتكريمها كنموذج رائع.
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مركز الرياض ( مركز الملك فهد لرعاية األطفال المعوقين )

مركز جدة ( مركز الملك عبد اهلل لرعاية األطفال المعوقين )

مركز مكة المكرمة

مركز المدينة المنورة ( مركز األمير سلطان بن عبد العزيز لرعاية
األطفال المعوقين )
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مـــــــراكز
الـــجمعية
مركز حائل ( مركز الملك سلمان لرعاية األطفال المعوقين )

مركز عسير

مركز الباحة

مركز جنوب الرياض

مركز محافظة الرس

مركز منطقة جازان
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لالت�صال املجاين 800 124 1118
الرقم املوحد 920006222

املوقع على الإنرتنت
www.dca.org.sa

الأمـانــة الــعــامــة
ت )011( 8807000 :ف)011( 4543521 :
الربيد الإ لكرتوينinfo@dca.org.sa :
مركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�ض
الربيد الإ لكرتوينriyadh@dca.org.sa :

مركز اجلوف
الربيد الإلكرتوينjof@dca.org.sa :

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة
الربيد الإلكرتوينjeddah@dca.org.sa :

مركز منطقة ع�سري

الربيد الإلكرتوينasir@dca.org.sa :

مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة مركز منطقة الباحة
الربيد الإلكرتوينmaddinah@dca.org.sa:

الربيد الإلكرتوينbaha@dca.org.sa :

مركز امللك �سلمان بن عبدالعزيز بحائل
الربيد الإلكرتوينhail@dca.org.sa :
مركز مكة املكرمة

الربيد الإ لكرتوينmakkah@dca.org.sa :

مركز منطقة جازان

مركز جنوب الريا�ض

الربيد الإ لكرتوينriyadh@dca.org.sa :

مركز حمافظة الر�س

الربيد الإلكرتوينrs-abdullah@dca.org.sa :

DCA_KSA

الربيد الإ لكرتوينjazan@dca.org.sa :
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