
استراتيجية
خدمة الرعاية املنزلية



:املنزليةالرعاية من خدمة الهدف

مماقدراتهحسبطفلكلاحتياجبتلبيةتتميزبطريقةالخدماتاإلعاقةذوي األطفالجمعيةتقدم
معيةالجبخدمةلاللتحاقاعاقتهمنوعيةبمختلفاإلعاقةذوي األطفالمنشديداقبالالىأدى

فكرةهناككانتتميزهااستمرارتضمنللجمعيةإضافيةدخلمصادرإيجادفيمنارغبةوكذلك
.الجمعيةاقسامجميعفياملنزليةالرعايةخدمة



في املرحلة األولىاملناطق املتاحة

.شمال الرياض•
.جنوب الرياض•
.جدة•
.املدينة املنورة•
.مكة املكرمة•
.جازان•

.كيلو  عن مقر الجمعية 20يمكن خدمة الضواحي املحيطة باملركز مما ال يزيد عن : مالحظة



الفئات املستهدفة

الصلب املشقوق حاالت 

الشلل الدماغي
بجميع أنواعه

اإلعاقة الحركية 
الناجمة عن الحوادث

تأهيل ما بعد الكسور  و جراحات 
العظام

تأهيل الحاالت الحرجة ما املتالزمات 
ىبعد الخروج من املستشف

ضمور العضالت



الخدمات املقدمة

ة تجهيز األنشط االدراكي–تقييم ومتابعة األهداف 
.لتحسين قدرات الطفل

جلسات تعليمية وتنمية مهارات

.

.لتصميم الجبائر الصلبة واملرنة حسب حالة كل طف
الجبائر

تياج تنفيذ وتعديل األجهزة البديلة واملساعدة حسب اح
.كل طفل

الورشة الطبية

.وجيه وارشادت–برنامج تعديل وسلوك –تطبيق املقاييس النفسية 
التقييم النفس ي

حركية جلسات عالجية متكاملة لتنمية وتطوير القدرات ال
.متابعة الطفل ومدى التحسن–والوظيفية 

العالج الطبيعي

البيئية تعديل–جلسات عالجية متكاملة لألطراف العلوية 
بديلة أو التدريب على األجهزة ال-وتسهيل امكانية الوصول 

.املساعدة كاستخدام الحاسب

العالج الوظيفي

–جلسات لعالج مشاكل االتصال واضطرابات الكالم 
.تقديم االهداف املنزلية واملتابعة

عالج النطق وعيوب الكالم

زيارة واحدة 
ألخذ القياس
على حسب 

.الحاجة

(.الكراس ي-الجبائر -التجهيزات )ال يشمل تكلفة الجلسات : مالحظة



مهاالخدمات التى من املمكن تقدي

و تقييم نسبة ذكاء
تعديل سلوك

وظيفيعالج جلساتطبيعيعالج جلسات

جلسات نطق و تخاطب

تنمية قدرات و معرفة مقياس لعمل جبيرة

يشترط عدم 
وجود إعاقة 

بصرية/سمعية

تختلف توفر الخدمة حسب إختالف املركزقد :مالحظة



:آلية تنفيذ خدمة الرعاية املنزلية

1

:الزيارة األولية

فريق العمل ملنزل زيارة 
الته لحشامل الطفل وتقييم 

زلية ومدى مناسبة البيئة املن
يذ والتجهيزات الالزمة لتنف

.الجلسات املنزلية
وضع أهداف مناسبة و 

.خطة عالج لألسرة

:الجلسات
قديم وتمنزله الطفل في زيارة 

وفق خطة العالج الخدمة 
.املعتمدة

23

:التقييم األولي

الل تنفيذه في املركز من خ
.فريق متعدد التخصصات



1

2

3

.أن يكون تم تقيمه في عيادة املركز

.أن يكون املستفيد مسجل في الجمعية

:شروط القبول 

4

.سنة( 20)من الذكور، واالناث عن( 14)أن ال يزيد عمر املستفيد عن 

5

.املنزليةلتقديم الخدماتمهيئةتكون البيئة املنزلية 

6

.أال يكون لدى املستفيد إعاقة بصرية أو سمعية

. أال يكون لدى املستفيد أي أمراض معدية



:سياسة البرنامج وتنظيم الزيارات

يسمحللجلسةميهئمكانبتوفير األسرةتلتزم1.
هامعالتعاملمععملهاالداءلألخصائيةبالخصوصية

.احترامبكل
ةالعالجيالجلسة(أنثى)االسرةأفرادأحدحضور يجب2.

.املنزليةللمتابعةاألمويفضلاالخصائيةمع
ضور حيجبالجلسةحضور املستفيدوالدرغبةحالفي3.

.االسرةأفرادمنأخر شخص
 عليهااملتفقالجلساتبمواعيدااللتزام4.

 
.مسبقا

ساعة24األقلعلىكافبوقتاملسبقاالعتذار عند5.
قاالحللجلسةآخر موعدتحديديتمالجلسةموعدقبل

.املادياملقابليدوال األخصائيةجدول يناسببما

لى توصية بناء عاألسرة توفير األجهزة املطلوبة للعالج من قبل 7.
صول على األخصائية لتسهيل العالج واملتابعة في املنزل للح

.افضل النتائج
بدايةقبلالعالجومدةالجلساتعددعلىاالتفاقيتم8.

.اتبالجلسالبدءقبلكاملةالعالجقيمةوتسددالبرنامج
/تلتزم الجمعية بتوفير  وسيلة النتقال األخصائية9.

ء االخصائيات ملنزل األسرة وإعادتها للمركز  بعد انتها
.الجلسات/ الجلسة

8اعة الوقت املتاح لتقديم الخدمة يكون في الفترة من الس10.
 الى 

 
.دقيقة45بعد الظهر فقط ومدة كل جلسة 4صباحا

ال تدخل ضمنتعديالتالاألجهزة املساعدة أو الجبائر و 11.
.تكاليف الجلسات



:جلساتالرسوم لل

الرسوم الخدمات #

200 جلسة العالج الطبيعي 1

200 جلسة العالج الوظيفي 2

200 والتخاطبقجلسة النط 3

150 لوكالنفسية وتعديل السالجلسة 4

500
3-2نسبة الذكاء على مدى تقييم

جلسات
5

150 الجلسة التعليمية 6



...وهللا ولي التوفيق 
,,


