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 فلذ هغضی چیؼت؟
فلذ هغضی (ػی پی) یه اكغالح ولی اػت وِ گشٍّی اص ضایؼات هضهٌی وِ وٌتشل حشوتی فشد سا هختل هی وٌٌذ ،ؿاهل هی
ؿَد .اختالل حشوتی ًاؿی اص ایي ضایؼِ دس ػال ّای اٍلیِ صًذگی ظاّش هی ؿَد ٍ هؼوَالً تا گزؿت صهاى تذتش ًوی ؿَد.
ایي تیواسی دس ؿشایظ ًملاى تىاهل یا آػیة تِ هٌاعك حشوتی هغض تَرَد هی آیذ وِ دس ًتیزِ آى ایي هٌاعك لادس تِ وٌتشل
حشوتی ٍ ٍضؼیت تذًی (پَػچش) فشد ًوی تاؿٌذ.

 ػالئن فلذ هغضی:
 -۱ػفتی ػضالت تخلَف دس دػت ٍ پا
 -۲حشوات غیش عثیؼی
 -۳اؿىال دس هْاستْای حشوتی دسؿت اص لثیل ساُ سفتي یا دٍیذى
 -۴اؿىال دس هْاستْای حشوتی ظشیف اص لثیل ًَؿتي یا تاص ٍ تؼتِ وشدى دووِ ّای لثاع
 -۵اؿىال دس هْاستْای ادساوی ٍ حؼی
ػالئن فلذ هغضی اص یه فشد تِ فشد دیگش هتفاٍت اػت ٍ تا گزؿت صهاى هوىي اػت تغییش ًوایذ تؼضی اص افشاد هثتال تِ فلذ هغضی
هوىي اػت تِ تیواسیْای دیگش اص لثیل تـٌذ ،آػیة رٌّی ،اختالل ؿٌَایی ٍ تیٌایی ،اختالل یادگیشی ٍ تأخیش سؿذی ًیض هثتال
تاؿٌذ.
اگش چِ هوىي اػت ػالئن فلذ هغضی تا گزؿت صهاى تغییش وٌٌذ اها ایي تذاى هؼٌی ًیؼت وِ فلذ هغضی یه تیواسی پیـشًٍذُ
اػت .تٌاتشایي اگش یه فشد هثتال تِ فلذ هغضی تا گزؿت صهاى هـىالتؾ تیـتش ؿَد ،هوىي اػت ػلت ایي هـىالت چیض دیگشی
غیش اص ضایؼِ فلذ هغضی اٍ تاؿذ.
تا ٍرَد ایٌىِ فلذ هغضی یه ضایؼِ پیـشًٍذُ ًیؼت احشات فلذ هغضی هوىي اػت دس عی صهاى تغییش ًوایذ ،گاّی اٍلات تؼذادی
اص ایي ػالئن تْثَد هی یاتذ تشای هخال وَدوی وِ اًذام ّای فَلاًی یا دػتْای اٍ دچاس اختالل اػت هوىي اػت تَاًایی الصم سا
تشای ًَؿتي ٍ پَؿیذى لثاع تذػت آٍسد ،دس حالی وِ دس تؼضی اص وَدواى هوىي اػت عفتی ػضالت هٌزش تِ تشٍص هـىالتی دس
لگي ٍ ػتَى فمشات ؿَد وِ ًیاصهٌذ رشاحی استَپذی تاؿذ.
تاال سفتي ػي وَدواى هثتال تِ فلذ هغضی دس كَست ػذم هشالثت تَاًثخـی ٍ اًزام توشیٌات كحیح هی تَاًذ هٌزش تِ یه
ٍضؼیت غیش عثیؼی دس تذى آًاى ؿَد.
فلذ هغضی هی تَاًذ هٌزش تِ ایزاد هـىالت ٍ ػَاسضی اص لثیل اؿىال دس غزا خَسدى ،وٌتشل ضؼیف ادساس ٍ

هذفَع ،هـىالت

تٌفؼی ٍ صخوْای تؼتش ؿَد.
ػالئن اٍلیِ فلذ هغضی هؼوَالً لثل اص  ۳ػالگی ظاّش هی ؿًَذًَ .صاد هثتال تِ فلذ هغضی اغلة دس همایؼِ تا وَدواى ػادی وٌذتش
تِ هشاحل سؿذی خَیؾ اص لثیل غلتیذىً ،ـؼتي ،چْاس دػت ٍپا سفتي ،لثخٌذ صدى ٍ … دػت پیذا هی وٌٌذ.
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 ػلل ایزاد وٌٌذُ فلذ هغضی
ػلل ایزاد فلذ هغضی هتفاٍت هیثاؿذٍ تؼیاسی اص ػلل هشتَط تِ هـىالت لثل اص تَلذ هیثاؿذ .تؼضی هشتَط تِ هـىالت صهاى
تَلذ ٍ صایواى ٍ تؼضی هشتَط تِ تؼذ اص تَلذ ًَصاد اػت.

 ػلل لثل اص تَلذ:
.۱

ًاٌّزاسیْای رٌیي

 .۲اختالالت وشٍهَصٍهی
 .۳هلشف داسٍّا ٍ هَاد هضش هاًٌذ (الىل ،هَاد هخذس ٍ ًیىَتیي ) دس دٍساى حاهلگی
 .۴تیواسیْای وٌتشل ًـذُ هادس دس عَل حاهلگی هاًٌذ :دیاتت وٌتشل ًـذُ ،فـاس خَى تاال ،هؼوَهیت حاهلگی ،تیواسیْای
هضهي هادس ٍ ػَ تغزیِ هادس
 .۵تواع هادس تا تـؼـؼات هضش(ػىؼثشداسی ٍ)...
 .۶تیواسیْای ػفًَی هادس دس حاهلگی هاًٌذ:ػشخزِ ،ایذص،ػیفلیغ،تَوؼَ پالػواٍ)....
 .۷تیواسیْای طًتیىی
 .۸آػیة تِ رفت

 ػلل ٌّگام تَلذ ٍ ًَصادی:
.۱

تَلذ ًاسع وَدن

.۲

صایواًْای عَالًی هذت یا ًاگْاًی وِ رخیشُ اوؼیظى خَى وَدن سا دچاس هـىل هی ػاصد ٍ هٌزش تِ تخشیة تافت
هغضی هی ؿَد

 .۳خفگی هَلغ تَلذ
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 .۴خًَشیضی هغضی
 .۵صسدی ٍ یشلاى
 .۶خفگی هَلغ تَلذ
 .۷ػفًَت ًَصاد
 .۸تیواسیْای تٌفؼی ٍ للثی ًَصاد وِ تاػج ووثَد اوؼیظى دس ًَصاد ؿَد

 ػلل تؼذ اص ًَصادی:
ػَاهلی وِ هی تَاًذ دس دٍسُ عفَلیت (دس  ۳ػال اٍل صًذگی) تاػج ایزاد فلذ هغضی ؿًَذ:
 -۱ػفًَت ّا اص لثیل هٌٌظیت
 -۲خًَشیضیْای هغضی
 -۳ضشتِ هغضی تذًثال تلادف ٍ افتادى اص تلٌذی ٍ …
 -۴غشق ؿذى

هـىالت وَدواى هثتال تِ فلذ هغضی چیؼت؟
هـىالت وَدواى هثتال تِ فلذ هغضی چٌذ دػتِ اػت:

 هـىالت حشوتی:
ؿذت هـىالت حشوتی دس ایي تیواساى هتغیش اػت.هوىي اػت خفیف تاؿذ ٍ ساُ سفتي ٍ حشوات وَدن ووی تِ تاخیش تیفتذ
ٍ هوىي اػت آًمذس ؿذیذ تاؿذ وِ وَدن ًتَاًذ تٌـیٌذ ٍ یا ساُ تشٍد

 هـىالت رٌّی:
ؿذت ػمة افتادگی رٌّی دس ایي وَدواى هتفاٍت اػت.اص َّؽ عثیؼی تا ػمة افتادگی رٌّی ؿذیذ دس تؼضی اص اًَاع فلذ
هغضی هـىالت حشوتی صیاد اػت ٍلی َّؽ وَدن عثیؼی اػت ٍ گاّی دس ّش رٌثِ هـىل داسد .
هـىالت تىلن:گاّی ایي تیماساى اكال لادس تِ كحثت وشدى ًخَاٌّذ ؿذ ٍلی دس تؼیاسی اص هَاسد اگش صٍد تحت گفتاس
دسهاًی لشاس تگیشًذ تَاًایی تىلن سا تِ دػت خَاٌّذ اٍسد.

 هـىالت گَاسؿی:
تؼیاسی اص وَدواى فلذ هغضی هـىل تلغ داسًذ ٍ تِ ّویي دلیل دچاس اختالل سؿذ ٍ ػفًَت ّای هىشس سیِ هیـًَذ،یىی
دیگش اص هـىالت گَاسؿی ایي تیواسی یثَػت اػت وِ تِ دلیل ون تحشوی ٍ اختالالت حشوتی سٍدُ اتفاق هی افتذ وِ لاتل
پیـگیشی اػت.

 هـىالت ؿٌَایی ٍ تیٌایی:
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تْتش اػت اص ّواى اتتذا وَدن دچاس فلذ هغضی هَسد اسصیاتی ؿٌَایی ٍ تیٌایی لشاس گیشد تا تتَاى تِ وَدن ووه وشد.

 تـٌذ:
یىی اص هـىالت وَدواى هثتال تِ فلذ هغضی تـٌذ اػت وِ تظاّشات آى دس ؿیشخَاساى هتفاٍت اػت .هوىي اػت تِ كَست
پشؽ تذى،اًذاهْا (حالت تشع ٍ پشؽ)پله صدى غیش عثیؼی ٍ واّؾ ػغح َّؿیاسی تاؿذ .تـخیق ٍدسهاى تِ هَلغ تـٌذ
اص آػیة تیـتش هغضی رلَگیشی خَاّذ وشد.

 هـىالت سٍحی ٍ سٍاًی:
تؼضی اص وَدواى هثتال تِ فلذ هغضی دچاس تیمشاسی ّای ؿذیذ ،تی تَرْی تِ هحیظ اعشاف ٍ وذ خلمی ،تذ سفتاسی ٍ آصاس ٍ
اریت دیگشاى هیـًَذ دس ایي كَست حتوا تِ یه سٍاًپضؿه یا هتخلق هغض ٍ اػلاب تایذ هشارؼِ وشد تا تحت دسهاى لشاس
تگیشد.

 آیا فلذ هغضی لاتل پیـگیشی اػت:
سٍؽ ّای پیـگیشی اص تشٍص فلذ هغضی
 -۱تؼت هادساى تاسداس اص ًظش ػاهل  Rhدس كَستی وِ ایي ػاهل هٌفی تاؿذ  ۷۲ػاػت لثل اص صایواى هادس ٍاوؼیٌِ هی ؿَد( .دس
كَستی وِ  Rhػاهل فلذ هغضی تاؿذ)
 -۲تـخیق ٍ دسهاى ػشیغ وَدن هثتال تِ صسدی تِ ووه سٍؽ فتَتشاپی
 -۳اًزام تشًاهِ ّای واّؾ اػتشع ٍ فـاس سٍاًی هادساى دس دٍسُ تاسداسی
 -۴حفاظت وَدواى دس هماتل ضشتِ ّا ٍ آػیة ّای فیضیىی تِ هغض
-5ػذم هلشف خَدػشاًِ داسٍ ٍ تشویثات گیاّی تَػظ هادس دس عَل حاهلگی
-6تشسػی ٍ هشالثت دلیك هادس لثل ٍ دس عَل حاهلگی
-7وٌتشل تیواسیْای هضهي لثل ٍ تؼذ اص حاهلگی
-8سػایت ػي هٌاػة حاهلگی
-9رلَگیشی اص اصدٍاد فاهیلی تخلَف دس خاًَادُ ّایی وِ تیواسیْای هادسصادی ٍرَد داسد
-10رلَگیشی اص تواع هادس تا اؿؼِ ایىغ
سٍؽ ّای تـخیلی فلذ هغضی
هؼوَالً پضؿىاى فلذ هغضی سا اص عشیك هؼایٌِ هْاست ّای حشوتی ،سفلىغ ٍ ػاتمِ پضؿىی ٍ اػتفادُ اص آصهایؾ ّای هتٌَع ٍیظُ
ای تـخیق هی دٌّذ.
دٍ سٍؽ هْن تلَیشتشداسی تشای تـخیق صٍد ٌّگام فلذ هغضی ٍرَد داسد .ایي سٍؿْا تِ پضؿه ووه هی وٌذ وِ حتی
وَدواًی وِ هـىَن تِ ضایؼِ فلذ هغضی هی تاؿٌذ سا اص ًظش تـخیق هـخق ًوایذ
پیؾ آگْی ّای فلذ هغضی
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تحمیمات هختلف ًـاى دادُ اػت دس كَستی وِ تِ هـىالت ػلثی افشاد تا هـىالت رؼوی تغَس كحیح ٍ تِ هَلغ تَرِ ؿَد،
تؼیاسی اص آًْا هی تَاًٌذ تِ یه صًذگی تمشیثاً عثیؼی دػت یاتٌذ ٍ اص آى لزت تثشًذ.



آیا فلذ هغضی دسهاى داسد

؟

اكَال فلذ هغضی تِ دلیل آػیة ػلَلْای هغضی اتفاق هی افتذ ٍ ٌَّص رایگضیٌی ػلَلْای آػیة دیذُ هغضی اهىاى پزیش ًیؼت
تٌاتش ایي ایي تیواسی دسهاى لغؼی ٍ اختلاكی ًذاسد ٍلی چَى هغض وَدواى دس حال سؿذ ٍ تىاهل اػت تا تـخیق ػشیغ ٍ تِ
هَلغ فلذ هغضی ٍ ؿشٍع ّش چِ ػشیؼتش الذاهات تَاًثخـی (واسدسهاًی ٍ گفتاس دسهاًی ٍ فیضیَ تشاپی ) دس تؼیاسی اص هَاسد
هیتَاى ووه تؼیاس صیادی تِ ایي وَدواى وشد ٍ ؿذت هؼلَلیت اًْا سا واّؾ داد .

 چِ تایذ وشد؟
هذاخالت هَسد ًیاص تشای هذیشیت وَدواى فلذ هغضی دس دٍ عیف هی تَاًذ هَسد تَرِ تاؿذ.
 -۱-۲سٍؽ ّای هختلف دسهاًی

الف – تَاًثخـی
 - ۱فیضیَتشاپی :
ّذف اص فیضیَتشاپی وَدواى فلذ هغضی ووه تِ ایي افشاد تِ هٌظَس دػتیاتی آًْا تَاًوٌذی ّای رؼوی حشوتی ؿاى هی
تاؿذ.
-2واسدسهاًی :
واسدسهاًی یه ػشی فؼالیت ّای ّذف هٌذ سا تِ هٌظَس افضایؾ اػتمالل هْاست ّای حشوتی دسؿت ٍ سیض عشاحی هی وٌذ.
واسدسهاى تِ وَدن فلذ هغضی دس اػتفادُ اص ٍػایل تغثیمی اص لثیل ٍػایل هَسد ًیاص رْت ًـؼتي ،حوام وشدى ،ایؼتادى
ٍ غزا خَسدى ٍ … ووه هی ًوایذ.
-3گفتاسدسهاًی :
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ّذف گفتاسدسهاًی تؼْیل ٍ تْثَد هْاست ّای استثاعی وَدن فلذ هغضی هی تاؿذ .یه وَدن فلذ هغضی هوىي اػت ًیاص
تِ ووه دس صهیٌِ غلثِ تش یه هـىل خفیف تلفظ داؿتِ تاؿذ یا ایٌىِ هوىي اػت اٍ ًتَاًذ اص عشیك گفتاسی ٍ والهی تا
دیگشاى استثاط تشلشاس وٌذ ٍ ًیاصهٌذ یه سٍؽ غیش والهی رْت تشلشاسی استثاط تاؿذ .وِ اص رولِ ایي سٍؽ ّا هی تَاى تِ
سٍؽ استثاط اص عشیك چـن ،صتاى اؿاسُ ،ػىغ خَاًی ٍ استثاط اص عشیك دػتگاُ ّای الىتشًٍیىی اؿاسُ وشد.

ب – استَصّا ،لالة ّای گچی ٍ اػپلیٌت ّا
تشای اوخش وَدواى فلذ هغضی تِ هٌظَس تمَیت سٍؿْای تَاًثخـی اغلة استَص ،اػپلیٌت ٍ لالة ّای گچی تزَیض هی ؿَد .ایي
ٍػایل تِ حفظ ٍ ایزاد حثات دس هفلل ٍ لشاس دادى هفلل دس ٍضؼیت كحیح ٍ ّوچٌیي هواًؼت اص وـؾ تیؾ اص حذ ػضالت
ووه هی وٌٌذ.

د – سٍؿْای دسهاى داسٍیی
هوىي اػت تشای وَدن هثتال تِ فلذ هغضی تذلیل ؿشایظ خاكی ًظیش اتتال تِ تـٌذ یا ػفتی ّای دسدًان دس ًتیزِ اػپاػن ّای
ؿذیذ اص داسٍّای خاكی اػتفادُ ؿَد .ػفتی ػضالًی سا هی تَاى اص عشیك تضسیك داسٍّایی ٍیظُ ای اص لثیل تَتَوغ ( )Botox
تشای هذت چٌذ هاُ هْاس وشد.

د -رشاحی
هوىي اػت تِ هٌظَس واّؾ احش ػفتی ػضالًی تشای ػتَى فمشات ،لگي ٍ پاّای وَدن هثتال تِ فلذ هغضی یه ػشی رشاحی
ّای استَپذی ٍ تافت ًشم تشای اٍ اًزام ؿَد .دس ایي سٍؽ ّای رشاحی هی تَاى تا تلٌذ وشدى عَل ػضالت ٍ اًتمال تا ندونحشوت
وَدن سا تؼْیل ًوَد .صهاًی وِ سؿذ وَدن هتَلف ؿَد اص سٍؽ دسهاًی رشاحی اػتخَاًی تِ هٌظَس ٍضؼیت دّی كحیح تِ
اػتخَاى ّای فشد هثتال تِ فلذ هغضی ًیض هوىي اػت اػتفادُ ؿَد.
گاّی اٍلات هتخللیي هغض ٍ اػلاب هوىي اػت سیـِ ّای ػلثی وِ وٌتشل تَى ػضالًی سا تؼْذُ داسًذ سا ًیض رشاحی ًوایذ.
دس ایي سٍؽ وِ سیضٍتَهی اًتخاب پـتی ًاهیذُ هی ؿَد ّذف واّؾ ػفتی ػضالًی هی تاؿذ.
وَدواى فلذ هغضی ّواًٌذ ػایش وَدواى ٍ حتی تیـتش تِ هحثت ،تَرِ ،ػاعفِ ،كویویت ٍ ساتغِ دٍػتاًِ ٍ اًؼاًی ًیاصهٌذ هی
تاؿٌذ.

ٍ -۳ػایل تغثیمی
اهشٍصُ ٍػایل ووىی صیادی رْت ووه تِ افشاد هثتال تِ فلذ هغضی ٍرَد داسد .وِ ایي ٍػایل تِ فشد ووه هی وٌذ تا تشاحتی
فؼالیتْای سٍصهشُ صًذگی خَیؾ سا اًزام دّذ.
ٍ -۱-۳ػایل ووه حشوتی
 ٍیلچش (دػتی ٍ الىتشًٍیىی) – دٍچشخِ ٍ ػِ چشخِ ّای هخلَف سٍسؤن ،ػلا ٍ ٍاوشٍ -۲-۳ػایل ووه استثاعی
 تاتلَّای ػوثَلیه دػتگاّْای الىتشًٍیىی تشویة وٌٌذُ كَت وی تشدّای هخلَف -۳-۳تؼْیالت ووىی فؼالیت ّای سٍصهشُ صًذگی
 دسّای الىتشًٍیىی وِ تغَس اتَهاتیه تاص ٍ تؼتِ هی ؿًَذ ٍػایل تغزیِ ای (اص لثیل لاؿك ٍ …) تا دػتِ ّای تلٌذ -ػیؼتن ّای وٌتشل هحیغی الثتِ ٍػایل فَق الزوش تؼتِ تِ فشٌّگ ٍ ًَع وـَس هتغیش هی تاؿٌذ.

-۴تَرِ تِ تَاًوٌذیْای وَدن
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اص آًزائی وِ هؼلَلیت وَدن واهالً هـخق اػت ٍ هیضاى دسهاى آى ًیض تا حذ صیادی لاتل پیؾ تیٌی اػت ،سػیذگی تِ ػایش
تَاًوٌذی ّا ٍ اػتؼذادّا ٍ اص عشفی تَرِ تِ ػالهت سٍحی وَدن اص اّویت تاالیی تشخَسداس تاؿذ .هتأػفاًِ تؼیاسی اص اٍلات
لشتاًی هـىالت رؼوی وَدن هی ؿًَذ.

 لزاتَكیِ ّای صیش لاتل تأهل اػت :
 -۱اسصیاتی وَدن تَػظ یه سٍاًـٌاع تِ هٌظَس تشسػی تشخی اختالالت یادگیشی وَدن ٍ اًزام آصهایؾ ّای خاف تِ هٌظَس
رثشاى تِ هَلغ هـىالت.
 -۲اّویت تِ آهَصؽ وَدن ٍ ایزاد هْاست ّای هختلف اػن اص هْاست خَدیاسی ،هْاست ّای ارتواػی ،حشوتی ،آهَصؽ ّای
تحلیلی ٍ غیشُ.
تؼیاسی اص وَدواى تا هـىالت رؼوی اص َّؽ ٍ اػتؼذاد خَتی تشخَسداسًذ وِ پشٍسؽ هْاست ّا ٍ اػتؼذادّا خلَكاً دس ػٌیي
لثل اص دتؼتاى هی تَاًذ دس ایزاد اػتواد تِ ًفغ تیـتش وَدن دس هذسػِ ٍ هشاحل تؼذی صًذگی اٍ ًمؾ تِ ػضایی داؿتِ تاؿذ.
 -۳الصم تِ روش اػت وِ وَدواى تا هـىالت رؼوی ؿذیذ وِ ؿایذ اص سفتي تِ هذسػِ هحشٍهٌذ ًثا ید اص یادگیشی ٍ آهَصؽ
هحشٍم ؿًَذ.
وَدواًی دس ػیي حال اص ًظش رٌّی ًیض داسای هحذٍدیت ّایی ّؼتٌذ سا هی تَاى تا هـاٍسُ ٍ اّتوام تِ تَاًوٌذػاصی وَدن دس
خَدیاسی ٍ اػتفادُ اص تَاًوٌذی ّایؾ تْثَد تخـیذ ٍ ؿایذ ایي اهش اص اّویت تیـتشی تشخَسداس تاؿذ.

هٌثغ:
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ػَداسث تیواسی ّای هغض ٍ اػلاب-تشًٍش
http://www.care.com/special-needs-caring-for-a-child-with-cerebral-palsy-p1167-q227930.html
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