استراتيجية
خدمة الرعاية املنزلية

الهدف من خدمة الرعاية املنزلية:
تقدم جمعية األطفال ذوي اإلعاقة الخدمات بطريقة تتميز بتلبية احتياج كل طفل حسب قدراته مما
أدى الى اقبال شديد من األطفال ذوي اإلعاقة بمختلف نوعية اعاقتهم لاللتحاق بخدمة الجمعية
وكذلك رغبة منا في إيجاد مصادر دخل إضافية للجمعية تضمن استمرار تميزها كانت هناك فكرة
خدمة الرعاية املنزلية في جميع اقسام الجمعية.

املناطق املتاحة في املرحلة األولى
•
•
•
•
•
•

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

مالحظة :يمكن خدمة الضواحي املحيطة باملركزمما ال يزيد عن  20كيلو عن مقرالجمعية .

الفئات املستهدفة
حاالت الصلب املشقوق

اإلعاقة الحركية
الناجمة عن الحوادث

ضمورالعضالت

الشلل الدماغي
بجميع أنواعه

املتالزمات

تأهيل الحاالت الحرجة ما
بعد الخروج من املستشفى

تأهيل ما بعد الكسور و جراحات
العظام

الخدمات املقدمة
التقييم النفس ي
.
املقاييس النفسية – برنامج تعديل وسلوك –توجيه وارشاد.
تطبيق

زيارة واحدة
ألخذ القياس
على حسب
الحاجة.

الجبائر
تصميم الجبائر الصلبة واملرنة حسب حالة كل طفل.

الورشة الطبية
تنفيذ وتعديل األجهزة البديلة واملساعدة حسب احتياج
كل طفل.
جلسات تعليمية وتنمية مهارات
تقييم ومتابعة األهداف – تجهيز األنشط االدراكية
لتحسين قدرات الطفل.

العالج الطبيعي
جلسات عالجية متكاملة لتنمية وتطوير القدرات الحركية
والوظيفية – متابعة الطفل ومدى التحسن.

العالج الوظيفي
جلسات عالجية متكاملة لألطراف العلوية – تعديل البيئية
وتسهيل امكانية الوصول -التدريب على األجهزة البديلة أو
املساعدة كاستخدام الحاسب.

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

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

الخدمات التى من املمكن تقديمها

جلسات عالج طبيعي

تقييم نسبة ذكاء و
تعديل سلوك

مقياس لعمل جبيرة

جلسات عالج وظيفي

جلسات نطق و تخاطب

يشترط عدم
وجود إعاقة
سمعية/بصرية

تنمية قدرات و معرفة
مالحظة:قد تختلف توفر الخدمة حسب إختالف املركز

آلية تنفيذ خدمة الرعاية املنزلية:
1

2

3

التقييم األولي:

الزيارة األولية:

الجلسات:

تنفيذه في املركز من خالل
فريق متعدد التخصصات.

زيارة فريق العمل ملنزل
الطفل وتقييم شامل لحالته
ومدى مناسبة البيئة املنزلية
والتجهيزات الالزمة لتنفيذ
الجلسات املنزلية.
وضع أهداف مناسبة و
خطة عالج لألسرة.

زيارة الطفل في منزله وتقديم
الخدمة وفق خطة العالج
املعتمدة.

شروط القبول:
1

أن يكون املستفيد مسجل في الجمعية.

2

أن يكون تم تقيمه في عيادة املركز.

3

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

4

تكون البيئة املنزلية مهيئة لتقديم الخدمات املنزلية.

5

أال يكون لدى املستفيد إعاقة بصرية أو سمعية.

6

أال يكون لدى املستفيد أي أمراض معدية.

سياسة البرنامج وتنظيم الزيارات:
.1
.2

.3
.4
.5

تلتزم األسرة بتوفير مكان ميهئ للجلسة يسمح
بالخصوصية لألخصائية الداء عملها مع التعامل معها
بكل احترام.
يجب حضور أحد أفراد االسرة (أنثى) الجلسة العالجية
مع االخصائية ويفضل األم للمتابعة املنزلية.
في حال رغبة والد املستفيد حضور الجلسة يجب حضور
شخص أخرمن أفراد االسرة.
االلتزام بمواعيد الجلسات املتفق عليها مسبقا.
عند االعتذار املسبق بوقت كاف على األقل  24ساعة
قبل موعد الجلسة يتم تحديد موعد آخر للجلسة الحقا
بما يناسب جدول األخصائية وال يد املقابل املادي.

.7

.8

.9
.10
.11

توفيراألجهزة املطلوبة للعالج من قبل األسرة بناء على توصية
األخصائية لتسهيل العالج واملتابعة في املنزل للحصول على
افضل النتائج.
يتم االتفاق على عدد الجلسات ومدة العالج قبل بداية
البرنامج وتسدد قيمة العالج كاملة قبل البدء بالجلسات.
تلتزم الجمعية بتوفير وسيلة النتقال األخصائية/
االخصائيات ملنزل األسرة وإعادتها للمركز بعد انتهاء
الجلسة /الجلسات.
الوقت املتاح لتقديم الخدمة يكون في الفترة من الساعة 8
صباحا الى  4بعد الظهرفقط ومدة كل جلسة  45دقيقة.
الجبائرواألجهزة املساعدة أوالتعديالت ال تدخل ضمن
تكاليف الجلسات.

الرسوم للجلسات:
#

الخدمات

الرسوم

1

جلسة العالج الطبيعي

200

2

جلسة العالج الوظيفي

200

3

جلسة النطق والتخاطب

200

 4الجلسة النفسية وتعديل السلوك

150

5

تقييم نسبة الذكاء على مدى 3-2
جلسات

500

6

الجلسة التعليمية

150

,,

وهللا ولي التوفيق ...

