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اإلعاقة
Disability

أوالكليالعجزيغطيمصطلحهو:WHOالعالميةالصحةمنظمةبحسبالتعريف•
تطيعيسالتيالفعالياتواألشياءفيللفردالمشاركةوالنشاط،منالحدأوالجزئي
.بهاالقيامالعاديالشخص

أكثرأوةواحدبوظيفةالقيامعلىالفردقدرةمنتحدحالةبأنها:أيضا ًاإلعاقةتعرفكما•
العالقاتممارسةأوبالذاتكالعناية،اليوميةالحياةفيأساسيةتعتبرالتيالوظائفمن

.طبيعيةتعتبرالتيالحدودضمنذلكواالقتصاديةالنشاطاتواالجتماعية



مقتصرةليستواالجتماعيوالعقليوالبدنياالكتمالحالةبأنهاالصحةتعرف•
.االمراضمنالخلوعلى

41منهمعقلي،تخلفلديهمالعالمسكانمنشخصمليون83حواليهناك•
دائمةاعاقةلديهممليونا ً

السمعبفقدمصابينمليونا 42ًحواليهناك•

األطفالبشللمصابينماليين10حوالي•

اسبمنعملعلىحصولهإمكانياتانخفضتالذيالشخصبأنه:المعوقيعرف•
.عقليأوبدنيلقصورنتيجةبهاحتفاظهدونيحولمماكبيرةبدرجة

اطنشممارسةعلىكاملةقدرةلديهليسشخصكلالمعوق:أخرىبعبارات•
أوةالعقليأوالحسيةوظائفهإصابةنتيجةالعاديةللحياةأنشطةعدةأو

الوالدةبعدبهلحقتأوبهاولدإصابةالحركية

تعاريف





أصبح المجتمع مليء بالمعاقين



تصنيف االعاقة

.االعاقةوالعجزوللضعفالدوليالتصنيف1980عامالعالميةالصحةمنظمةنشرت•

إلىيؤديمرض:المهمةاألحداثمنسلسلةأوبمراحلتحدثأنقبلاإلعاقةتمر•

.إعاقةإلىيؤديالعجزوعجزإلىيؤديالضعفوالضعف



مكتسبةأو(والدية)تطوريةاإلعاقةتكونقد

:المكتسبةاإلعاقةعلىمثال•

جسديأذىإلىأدىمروريحادث-

.إعاقةوعجزإلىيؤديالمشيعلىالقدرةعدموالضعفإلىيؤديالقدمينأحدفقدان-

:التطوريةاإلعاقةعلىمثال•

21الصبغيتثلثاحتمالعنهينتجكبيربعمرالمرأةحمل•

(داونتناذر)المنغوليةإلىيؤدي21الصبغيتثلث-

والديةخلقيةتطوريةإعاقةإلىتؤديالمنغولية-

ففقدان،العالقةهذهإلظهارذلكوثانويةأوابتدائيةاإلعاقةتسمىلذلك،أخرىإعاقةماإعاقةتولدقد•

.ثانويةإعاقةيعتبرالذيوبحريةالمشيعلىالقدرةعدمإلىتؤديالتيوأوليةأوابتدائيةإعاقةهوالبصر



لإلعاقةالمسببةاالجتماعيةالعوامل

واالقتصاديةاألنظمةمنالعديدمعتتشابكواالنجابوالزواجبنظمترتبطعواملهي

:أهمهامنوالتقاليدوالعاداتوالتشريعيةوالتعليميةوالصحيةوالمجتمعية

.الريففيأكبربصفةتنتشروالقبيلةأواألسرةإطارفياألقاربمنالزواج1.

وا ًجسميباإلعاقةاألبناءإصابةاحتماالتتزيدحيثالمتأخرالزواجوالمبكرالزواج2.

سنفينجبنأالالئياألمهاتبيناحتماالتهاعناألمهاتمنالفئتينهاتينأفرادبينعقليا ً

سنة30-20بينتتراوح



العوامل االجتماعية المسببة لإلعاقة

هتأثيرواألمهاتواإلناثخاصةوالتعليممستوىانخفاضواألميةانتشار3.

.التعليموالتنشئةوالتربيةعلىالسلبي

منغيابوالطفلعمرمناألولىالسنواتفيخاصةوللعملالمرأةخروج4.

.المناسببالشكلالطفليرعى

تنتشرحيثالتربوية،والصحيةاإلمكانياتقصورمنعليهيترتبماوالفقر5.

اليرة،الفقالمجتمعاتأفرادبينمنهاالذهنيةخاصةوالمختلفةبأنواعهااإلعاقات

تيالهيالمسببةالعوامللكنلإلعاقة،المسببالعاملهوالفقرأنذلكيعني

البيئيوثالتلوالصحيالصرفوالتهويةسوءوالتغذيةسوءمثلالفقريفرزها

.التعليمفرصغيابوالحوادثكثرةواألمراضانتشارو



العوامل االجتماعية المسببة لإلعاقة

ورة،الفقيالمجتمعاتوالبدووالريفسكانبينخاصةو،اإلنجابمعدالتارتفاع6.

واجزومرضوجهلوفقرمنالسابقةاالجتماعيةاألوضاعبينتشابكا ًنجدهكذا

فيتساهمعواملجميعهاوالتغذية،سوءواالنجابكثرةوعشوائيةمساكنومبكر

.األطفالبينخاصةواإلعاقةمعدالتارتفاع



العوامل الصحية المسببة لإلعاقة

تحاالإلىيؤديمااألمراضمنهناكواإلعاقة،مشكلةوالغذائيةوالصحيةاألوضاعبينارتباطهناك

:كثيرةأمثلتهاو.المناسبالوقتفيعالجهايتملمإذاإعاقة

إلىأونالجنيلدىعقليتخلفتسببأنيمكن(الحملخاللاألمفيهاأصيبتماإذا)األلمانيةالحصبة•

الوالدةبعدالدماغيالشللأوالتوحد

البصرفقدوالرمد•

(فيروسيةإصابة)األطفالشلل•

تنتهيقدوددةمتعجسميةوذهنيةإعاقاتتسببقدالتجفافوالتغذيةسوءتسببالمديدةالطفولةسهاالتإ•

بالموت

الكربونأوكسيدأولوالزئبقوالرصاصبمركباتخصوصا ًالغذاءوالماءوللهواءالكيميائيالتلوث•

.......الكثيرغيرهو•



السمات الشخصية للمعوق

عدوانيةانطوائيةشخصية1.

للمجتمعباالنتماءالشعورضعيفة2.

الكبتوباإلحباطالشعور3.

يريدماتحقيققدرتهلعدمبالنفسالثقةضعيف4.

عليهماالعتمادولآلخرينبالتبعيةالشعور5.

اآلخريننحوبالشكالشعور6.

تسالماالسوبالضعفاإلحساسيولدممابالعجزالزائدالشعور7.

مجتمعالمعالتكيفصعوبةإلىيؤديبالنقصالزائدالشعور8.

القلقوللخوفيقودمماالمعوقلدىباألمانالشعورغياب9.

االنفعالياالتزانضعف10.



استجابة المعوقين تجاه إعاقتهم

تصنيفهايمكنوبيئية،عواملوذاتيةعواملبحسبإعاقتهمتجاهالمعوقيناستجاباتتختلف

:التاليوفق

عنمنهايقللأنيحاولويتقبلهاومشكلتهالمعوقيعرف:سليمةتعويضيةاستجابة1.

.أخرىبمجاالتالتعويضطريق

يصلقدوشيءكلمنزائداستياءومفرطةعدوانيةيبدي:مفرطةتعويضيةاستجابة2.

.المقربينوالذاتلكره

ويناآلخرمعمناقشتهايتجنبولديهالقصورنواحيالمعوقينكر:االنكاراستجابات3.

.النفسيوالجسدياألذىمنالكثيرلهذلكيسببقدونفسه،علىيكابر



استجابة المعوقين تجاه إعاقتهم

حتىلسلوكهاجتماعيا ًمقبولةأسبابإلعطاءاإلسقاطأوالتبريريستخدم:دفاعيةاستجابات4.

بهذامجتمعالالتهاميدفعهوإلخفاقهالحقيقيةباألسباباالعترافضرورةمننفسهيحمي

.اإلخفاق

منمعا ًمتآلفيكونلكنهبالمجتمع،االختالطأواالتصاليتجنب:انسحابيةاستجابات5.

اإلعاقةأوالمشكلةنفسيشاركونه

وءسيظهروالحياةمشكالتمواجهةعلىالقدرةعدم:المتوافقغيرالسلوكاستجابات6.

.الشديدلقالقواالنفعاليالثباتعدموالذاتحولالتمركزمنهاوكثيرةبأعراضالتوافق



األثر النفسي لإلعاقة

راهيةك–النفسكراهية–الشديداالحباط:نفسهالمعاقعلىلإلعاقةالنفسيةاآلثارمن

مواجهةمنبالخجلاالحساس–بالنقصاالحساس–المعوقينغيرالسنفيلهمالمماثلين

سبببأنهماتهامهمواألهلكراهية–باالنتحارللتفكيريؤديقدالذياالكتئاب–الناس

الحساسا–المواقفمواجهةفيالشديدةالعصابية–سنا ًاألكبراإلخوةعلىالحقد–اإلعاقة

.بالظلم



كيفية الحد من اإلعاقة

.لديهالعجزنسبةمنالتقليلأوللحدباألجهزةأودوائيا ًالمعوقعالج1.

.تشغيلهولتأهيلهللمعوقاجتماعيعالج2.

.الرياضةطريقعنالبدنيةالكفاءةرفععلىالعمل3.

للمعوقأفضلصحيةحياةممارسةفيالمساهمة4.

طبيعيةحياةلممارسةالمعوقأمامالمجالفتح5.

الرغباتاشباع6.

سليمةصحيةورياضيةواجتماعيةعاداتالكتسابالمعوقينأمامالفرصةإتاحة7.

الفراغوقتشغل8.



خدمات التأهيل الطبي و العالج الطبيعي

:أقسامثالثمنتتألفو:الطبيعيالعالجوالطبيالتأهيلخدماتمفهوم

الطبيعيالعالجقسم1.

الوظيفيالعالجقسمو2.

.التعويضيةاألجهزةوالصناعيةاألطرافقسمو3.



العالج الطبيعي . 1

فيفتخوالحركةتحسينوالجسديةالوظائفعالجعلىتساعدخدماتالقسمهذايقدم•

،أمراضأوإصاباتمنيعانونالذينللمرضىالدائمةالجسديةالعاهاتمنالحدواآلالم

.تعززهاوالعامةالصحةوالبدنيةاللياقةعلىتحافظخدماتأي



العالج الوظيفي. 2

قدرصىأقتحقيقفيعقليةأوجسديةاعتالالتمنيعانيمنالوظيفيالعالجيساعدو•

.العملمكانفيأوالمنزلفياالستقالليةمن

أوضيةمرأوجسديةإصابةنتيجةحركتهمتأثرتلمنهادفةأنشطةاستخدامعلىيعتمد•

منقدربرأكتحقيقبغية(...السنكبر–التعلمصعوبات)النفسيةالوظائففيخلل

العامةالصحةعلىالحفاظوالعجزمنالحدواالستقالل





األطراف الصناعية و األجهزة التعويضية3.

ولظهرادعاماتوالصناعيةاألطرافتطويروتركيبوالقوالبتصميمالقسمهذايقدم•

بخدمةيدعىماإطارضمن)الجسديةالعاهاتذويالمرضىلجميعاألجهزةمنغيرها

.(المعاقينرعاية



–التعويضات التقليدية و الذكية 
الفعاليات الرياضية



تأثير اإلعاقة في السلوك

والفردسلوكفيواضحتأثيرذاتأنواعهااختالفعلىاإلعاقةأنعلىالعلماءاتفق•

فيفعاال ًومستمرا ًعامال ًيصبحالعضويالقصورعنالناشئبالنقصفالشعور،تصرفاته

.للفردالنفسيالنمو

البحثإلىعهتدفاإلنسانشخصيةفيكبيرةتغيراتتسببقدنفسيةآثاراإلعاقةعنينتج•

ذلكواتاألقليسلوكيشبهلسلوكتدفعهو.الضيقوبالمذلةشعورهمنتخففوسائلعن

.قدرتهوبقيمتهشعورهإشباعوذاتهإلثبات

.للمعوقالنفسيةأوالجسديةاإلعاقةدرجةوبتنوعاآلثارتختلفوتتنوعطبعا ً•



االضطرابات النفسية لذوي اإلعاقة العقلية

.%60–40بيننفسيةاضطراباتلهمشخصتمنبينالعقليةاإلعاقةنسبةتتراوح•

:هيعقليا  المعوقعندالنفسيةاالضطراباتأهم•

تفكيرالعجزبسببالمعوقعنداالنفعاليةاألعراضتحديدصعوبةهوو:الفكريالتشوه-

.التعبيريةواالرساليةاللغويةالمهاراتوالمجرد

.فسيةالناألعراضمضمونفيالمحدودةاالجتماعيةالخبراتتأثيرعدمهو:النفسياإلخفاء-

نعالناجمالقلقلتفاقميؤديممااالجهادتحملعلىالقدرةتراجعهوو:العقليالتفكك-

.التعويض



المشكالت النفسية لذوي اإلعاقة الحركية

:الحركيةلإلعاقةالنفسيةاآلثار

حيثمنهتتشابأوتشتركالخاصةاالحتياجاتذويمنالفئاتلتلكالنفسيةالخصائصإن•

العامةلسماتامنغيرهاواالنفعالوالتوتروكالقلقعام،بشكللإلعاقةالنفسيةاآلثاربعض

.المصابينهؤالءلدى

.المعوقينمنأخرىفئاتلدىتوجدالربمامرضيةنفسيةبسماتتتميزقدأنهاإال•

ليهمعالتيالحركيةالالءاتوالحركيالحرمانمنمجموعةعنعبارةحركيا ًالمعوقفحياة•

اليوميةالحياةفعالياتكلفيراضينأممجبرينبها،االلتزام



المشكالت النفسية لذوي اإلعاقة الحركية

تقدممعا  سوءاإلعاقةتزدادو،يومبعديوما ًيتراكمنفسياضطرابورائهاالكلمةفكل•

تعترضلتياالعقباتتلكبسببالنفسيةالحالةعنتعبرالتياإلحباطاتتزدادوالعمر

.المعوقالشخص

معنى،منالكلمةتحملهمابكلالنفسيةصحتهتعتلوينسحبأنإماالحالهذهفيهوو•

قدراتمنلديهتبقىبماالحركيالحرمانذاكيعوضهاكينفسهنحويتجهإماو



للمعوق حركياً مشكالت ال يمكن إدماجه في الحياة العامة 
:بشكل فعال إال بعد معالجة هذه المشكالت

مشكلةالهذهعنينتجوضعفها،أوالحركةعلىالقدرةعدمفيتتمثلو:الجسميةالمشكلة❖

النقصببالشعوريسببممااآلخرينعلىاالعتمادهيواالجتماعية،المشاكلأخطرالجسمية

الشعورذاهتراكممعو،االكتئابوبالقلقشعورهيتفاقمونفسهعنسلبيةصورةيبنيو

ضرفهوولألخطروصوال  انطواءوعدوانيةمنسلوكيا  عليهسينعكسالالوعيضمن

.الجسديةمشكلته



للمعوق حركياً مشكالت ال يمكن إدماجه في الحياة العامة 
:بشكل فعال إال بعد معالجة هذه المشكالت

.أسرتهوالمعوقللفرداالجتماعيةوالنفسيةالجوانبعلىالصحيةوالجسميةاإلعاقةتؤثر❖

علىوباإلعاقة،اإلصابةعندالفردعمروشدتهاواإلعاقةنوععلىالتأثيرهذاشدةتعتمد❖

وهمتففيالمجتمعواألسرةدور)المعوقلهاينتميالتياألسريةوالمجتمعيةالظروف

(المعوقمعاناةتخفيف



:من أكثر المشكالت شيوعاً عند ذوي اإلعاقة الحركية

يعوضلالكثيرالجهدوالطاقةمنيبزلأنالمعوقعلىألن:بالتعبالشعور•

.البدنيقصورهعن

ونتكلذلكإخفاؤها،يمكنالالحركيةاإلعاقة:للجسمالعامالمظهرتغير•

.شديدةالنفسيةآالمها

عرونيشبالبترالمصابينالمعاقينمنكثير:بالطرفالوهمياإلحساس•

.الطرفهذافيباأللميشعرونماكثيرا ًوالمبتورالطرفبوجود

يةالنفساآلثارمنالمعوقيعاني:الحالةاستقرارعندنفسيةمشكالت•

:محدداتعدةخاللمناإلعاقةعنالناجمة



:  يةمن أكثر المشكالت شيوعاً عند ذوي اإلعاقة الحرك
المحددات

جزالعإلىالمؤديةالعاهةمعالمعوقتفاعلعنناجمةنفسيةآثار1.
خبراتمثل:العواملمنمجموعةاآلثارهذهفييؤثروالجسمي
الحادثةوالمرضبدايةخاللمناعتراهالذيالخوفحجمالفرد،
فيهنفسعلىاالعتمادفيآمالهله،األسرةمعاملةللعجز،أدتالتي
.باألمنإحساسهوعيشهكسب

.قالمعونحواآلخرينسلوكوتفاعلعنناجمةنفسيةتأثيرات2.

عدموالتعويضيالجهازاستخدامعنناجمةنفسيةمشكالت3.
الحركياالنسجامتحقيقامكانيةعدموالجهازعلىالسيطرة
جودوللمعوق،العامالمظهراضطرابوالحركة،فيالعضلي
.التعويضيالجهازفيعيوب



من أكثر المشكالت شيوعاً عند ذوي اإلعاقة  
المحددات: الحركية

وةالمهنيواالجتماعيةالظروفتغيرعنناتجةنفسيةمشكالت4.
:هيواالقتصادية

للمعوقاالجتماعيةالمكانةفقد-

ؤثريقدويرعاهم،منفييؤثرقدطويلةلفتراتالعالجتحتوجوده-
.إهمالهونبذهحدإلىتصلقدالتياألسرةبأفرادعالقاتهفي

يعرفالفراغلوجوديؤديالذيالحركيةاإلعاقةنتيجةالتعطل-
تجداءاسوالشفقةعلىللحصوليتجهقد)استغاللهكيفيةالمعوق
.(العطف

إلىالزوجةأوالزوجعنبعيدا  الوجوديؤديفقدمتزوجا ًكانإذا-
.األسرةتفككإلىيؤديقدمماالشكوالغيرة



 ً العوامل التي تؤدي لالضطرابات النفسية لدى المعوق حركيا

:منهاوالعواملمنالعديدهناك

اأصيبومنهناكووالديا ًمعوقونفهناك:اإلعاقةحدوثعندالعمر-1
.كبارا ًالحركيةاإلعاقةعليهمطرأتمنهناكوصغارا ً

مثال ًفليالسالطرففقصرلذاته،تقيمهفيالمعوقجنسيؤثر:الجنس-2
.الرجلعندمنهتأثيرا ًأشديكوناألنثىعند

كونيوغيرهعلىاعتمادا ًأكثريكونالذكاءضعيفالمعوق:الذكاء-3
.العاطفيةاالنفجاراتولليأستعرضا ًأكثر

فياقةاإلعحدوثقبلالمعوقشخصيةطبيعةتؤثر:الشخصيةسمات-4
.العاهةلحدوثاستجابته

فيرتؤثاإلعاقةقبلالجسميةالكفاءة:اإلعاقةقبلالجسميةالحالة-5
الذيالعجزنسبةقلتعاليةجسميةبكفاءةيتمتعكانفإذاالمعوقاستجابة
.اإلصابةتحدثه



 ً العوامل التي تؤدي لالضطرابات النفسية لدى المعوق حركيا

سرةاإلىينتميالذيالمعوق:للمعوقاالجتماعيوالنفسيالموقف-6
.اإلصابةحدوثعندالمساندةوالعطففيهايجدمترابطة

عاهةالطبيعةحسبستختلفللعاهةالنفسيةاآلثار:العاهةطبيعة-7
.الجسمية

بيالعصللجهازراجعةاإلصابةكانتإذا:العصبيالجهازاصابةمدى-8
يتفاعلكيفوفقطالمريضشخصيةعلىيتوقفلنلهاالنفسيالتأثيرفإن
حددهاتالتيالمباشرةالنفسيةالتغيراتعلىسيتوقفبل،العاهةمع

،رةالذاكاضطراب:فيتتمثلالتغيراتهذهوالعصبيالجهازإصابة
غيراتت،االكتئابوالشديدالقلقمثلانفعاليةتغيرات،الذكاءتدهور
نفعاالتاالفياالجتماعيالتوجيهوالتحكمعلىالقدرةفقدانمثلأخالقية

.الرغباتو



 ً التأهيل النفسي للمعوقين حركيا

التيوالشاملةالتأهيلعمليةجوانبمنجانبا  النفسيالتأهيليمثل

.كذلغيروالمهنيواالجتماعيواألسريوالطبيالتأهيلتتضمن

أنهإالبالجوانتلكمنجانبا ًيمثلالنفسيالتأهيلأنمنالرغمعلىو

إلىاساألسفييهدفالذيالطبيكالتأهيلليسفهوتأهيل،كأيليس

بيةالطاألساليبمنأسلوببأيالتدخلأوالدوائيأوالجراحيالتدخل

.حركيا ًالمعوقحالةتحسينأجلمناألخرى



 ً التأهيل النفسي للمعوقين حركيا

:حدوثهاوقتواإلعاقةدرجةبتباينالنفسيالتأهيليتباين

معهااعاشو:كلهالعمرتالزمهماإلعاقةوولدواحركيا ًلمعوقينتأهيل•
ونيتنقلويمرحونهموصغرهممنذأقرانهميراقبونمعهم،عاشتو
....قيودفهناكتحركواإنولهمحراكالهموهناكوهنا

لدنياايملؤون:أسوياءكانوا–األصعبهوو–حركيا ًلمعوقينتأهيل•
،تاما ًعجزا ًسببأوحركتهمفأعاقالمرضضربهمفجأةوحركة
تعدال ًتسببأخرى،كينونةإلىكينونةمنكامال ًتحوال ًتحولواهؤالء
وفعالية،االنحالتهموالجسديةخصائصهمفيوالنفسيةصفاتهمفي
لتهمحاتكونالمجتمعيقدمهماقدرواإلصابةقدروتحملهمقدرعلى

نمفترةمروربعدإالعواقبهاتدركالالتيالحالةهذهوالنفسية
ويدجدوضعمعالتعاملعليهأنيدركوالفرديفيقأنبعدالزمن،
.طوعا ًأوجبرا ًبهاااللتزامعليهيجب



دور األسرة تجاه المعوق

اعإشبواألبناءبرعايةيقومالذياالجتماعيالبناءهياألسرةتعد
.لتقديراواألمنوباألمانفيهافيشعروناالجتماعيةوالنفسيةحاجاتهم

دوريأتيهناوالمرحلة،هذهفيمهما ًوعظيما ًاألسرةدوركانلذا
اليأسوزنللحتستسلمالأنوالمشكلة،معتتكيفوتصبربأناألسرة

هلةسغيرمهمةاألحيانمنكثيرفيهيوالمسؤولية،تلكتتحملبل
.الواسعةاإلعاقاتمعخصوصا ًأبدا ً

:الفترةهذهفيالمعوقطفلهاتوجيهفيمهما ًدورا ًاألمتلعب

سواءالسليمللتواصلجدا ًمهمالمعوقمنلألمالعاطفيالقرب-1
.لالطفعندالحسيالتواصلأوالشفاهقراءةأوباللغةأوباإلشارة

واألهدافتحديدمنمزيدمعوضوحا ًأكثرالرعايةأنشطةجعل-2
.ذلكفيالمتخصصيناستشارةعلىالحرص



السياسات و الدعم الحكومي

حقوقاتفاقيةعلىرسميةبصورة2006عامفيالمتحدةاألمموافقت•
والحاديالقرنفياإلنسانلحقوقمعاهدةأولهيوالمعوقين،
اجزينللعالفرصوالحقوقزيادةوحمايةإلىتهدفالتيوالعشرين،

حولمليون650بنحوعددهميقدرالذينوالعالمفيالمعوقينو
.العالم

الجديدةوانينبالقتلتزمأناالتفاقيةوقعتالتيالدولمنمطلوبا ًأصبح•
فيعادلةمتحقوقعلىالحصولعلىالقدرةلديهالمعوقيصبحبذلكو

ومتلكوايبأنالحقعنفضال ًالثقافية،الحياةوالتوظيفوالتعليم
بحوايصأالواألطفالوالزواجفيبينهمالتمييزيتمأالويرثوا،
....الطبيةالتجاربفياإلرادةمسلوبةكيانات



المعوقين و طب األسنان

همًاألكثرًمراجعةًللعياداتًالسنية•  ً المعوقينًحركيا

مًالمعالجةًليستطيعًتقدييلم الطبيب بالمفاهيم النفسية و السلوكية الخاصة بالمعوق يجبًأنً•

.المناسبةًوًالمساعدةًفيًتمكينًالمريضًالتغلبًعلىًاعاقته

استخدامًقادرةًعلىمعالجة اختصاصية فيًاإلعاقاتًالعقليةًوًالمتقدمةًتتطلبًمعالجتهمًالسنيةً•

.التركينًأوًالتخديرًالعامًفيًكثيرًمنًالحاالت

لًفيًسبيلًالوصوالتفهم و سعة الصدر و التعاون مع األهل كماًتتطلبًمعالجةًالمعوقينً•

للمعالجاتًالمناسبة

غير طويلة و غير مؤلمةتكونًمواعيدًالمعوقينً•

صحة فموية جيدة و تطبيقفيًحالًقدرتهًعلىًممارسةًتدريب األهل و المعوق منًالمفضلً•

لهالنخريةالمناسبةًلدرجةًالخطورةًاجراءات الوقاية




