
العالج الوظيفي عند األطفال



الشلل الدماغي

عامةظرةن

أوالعضالتقوةأوالحركة،علىتؤثرالتياالضطراباتمنمجموعةهوالدماغيالشلل•
ه،مرحلةفيالناضجغيرللدماغتلفنتيجةويحُدث.وضعيتها .الوالدةبلقغالبًانموُّ

ة،عامبصفة.المدرسةقبلماوسنواتالرضاعةفترةخاللواألعراضالعالماتتظهر•
فيتيبُّسوأارتخاءطبيعية،غيرفعلردودمعالحركةفيخللفيالدماغيالشلليتسبب

أور،مستقغيرومشيإرادية،الوحركاتللجسم،طبيعيةغيروضعيةوالجذع،األطراف
.األعراضتلكمنمزيج





الدماغيأنواع الشلل 

:كاالتيرئيسيةأنواعأربعةإلىالدماغيالشللتصنيفتم•

Spasticالتشنجيالدماغيالشلل.1 cerebral palsy))

من%80-70نسبتهمايشكلإذانتشاًرا،الدماغيالشللأنواعأكثرمنالنوعهذايعد
التالعضتيبسإلىيؤديمماالعضالت،توتربفرطويتمثل.الدماغيالشللحاالت

مسببًاومشيتهكالمهوطريقةالمريضحركةعلىالتيبسهذافيؤثرالمعنية،والمفاصل
.طبيعيةغيرخطوات

بالحركاتتحكمتالتيللدماغالحركيةالقشرةفيإماتلفبسببالتشنجيالدماغيالشللينتج
Pyramidal)الهرميالسبيلفيأواإلرادية tract)اإلشاراتتمريرفييساعدالذي
.الهرمياغيالدمبالشللأحيانًاالتشنجيالدماغيالشلليعرفلهذاالعضالت،إلىالعصبية



:أنواع فرعية كاالتيأربعويتم تقسيم الشلل الدماغي التشنجي إلى •

.أشيعيؤثر على طرف واحد فقط علوي أو سفلي لكن العلوي: شلل دماغي وحيد الطرف1.

لبًاوغاالجسم،منواحدةجهةعلىالنوعهذايؤثر:التشنجي(فالج)شقيدماغيشلل2.
الجفالدماغيالشللحاالتمعظميجعلماالساق،منأكثرالذراععلىالتأثيريكون

.المشيعلىقادرينالتشنجي

مسببًاسم،الجمنالسفليالنصفعلىفقطالنوعهذايؤثر:تشنجينصفيدماغيشلل3.
.المشيكرسي:مثلالمساندة،األدواتبعضإلىوالحاجةالمشيفيضعف

مماى،والسفلالعلياواألطرافالجسمعلىيؤثرالذيالنوعوهو:تشنجيرباعيشلل4.
.كبيربشكلالمريضحركةيقيد





Athetoidالحركةمختلالدماغيالشلل.2 cerebral palsy))أوdyskinetic

العضالتوترتمنبخليطويتمثلانتشاًرا،الدماغيالشللأنواعأكثرثانيالحركةمختلالدماغيالشلليعد
مماأخرى،انًاأحيوسريعةأحيانًابطيئةحركةمسببًاوفرطها،العضالتتوترنقصبينتتراوحقدالتي
الشللنمالنوعهذاوينتج.والقدمينوالساقينواليدينالذراعينبحركاتالتحكمفيصعوبةإلىيؤدي

.كالهماأوالمخيخأوالقاعديةالعقدفيتلفبسببالدماغي

Ataxic)الرنحيالدماغيالشلل.3 cerebral palsy)

حركاتالفيبارتعاشاتويتمثلالدماغي،الشللأنواعمنصغيرةنسبةالرنحيالدماغيالشلليشكل
فيتلفببسبالدماغيالشللمنالنوعهذاوينتج.الحركاتوتناسقالتوازنفيمشاكلمسببًااإلرادية
.المخيخ

Mixed)المختلطالدماغيالشلل.4 cerebral palsy)

فيواحدةمنطقةمنأكثرفيالتلفوجودبسببمختلطةأعراضمنالمختلطالدماغيالشللمرضىيعاني
.العضالتتوترفرطمنالبعضويعانيالعضالتتوترنقصمنالبعضيعانيفقدالدماغ،

.اًراانتشالمختلطالدماغيالشللأنواعأكثرمنالحركةمختلالتشنجيالمختلطالدماغيالشللويعد



بيناناتزعدملديهميكونماوعادةالبلع،فيمشاكلمنالدماغيالشللمصابويعانيقد•
فينقصهملديأيًضايكونقد.الشيءنفسإلىالعينانتنظرالبحيثالعينينعضالت
.(االنكماشات)العضليالتيبّسنتيجةالمفاصلمنللعديدالحركةنطاق

المشي،يمكنهمبهالمصابينبعض.كبيربشكليختلفالوظيفةعلىالدماغيالشللتأثير•
ولكن،طبيعيشبهأوطبيعيادراكلديهمالمصابينبعض.للمساعدةيحتاجونوآخرون
.صممأوعمى،أوصرع،أيًضايوجدقد.ذهنيةإعاقاتلديهمآخرين



األعراض

ن.كبيربشكلواألعراضالعالماتتختلفأنيُمكن• المصاحبةسيقوالتنالحركةمشكالتتتضمَّ
:الدماغيللشلل

امثلالعضالت،توترشدةفيالتغييرات• للغايةخوةرتكونأنوإماللغايةشنجةمتتكونأنإمَّ

(التشنُّج)فيهاالمبالَغنعكاساتموالالمتصلِّّبةالعضالت•

(التصلُّب)العاديةنعكاساتمالمعالمتصلِّّبةالعضالت•

(الرنح)العضالتوتنسيقاالتِّّزاننقص•

الالإراديةالحركاتأوالُرعاش•

التَّلَّوِّيحركاتالبُْطء،•

ر• الزحفأوالجلوس،الحركية،المهاراتنمومراحلتطورفيالتأخُّ









قين تفضيل أحد جوانب الجسم، مثل الوصول باستخدام إحدى األيدي، أو سحب أحد السا•
أثناء الزحف

تين، أو الصعوبة في المشي، مثل المشي على األصابع، أو مثل المقص مع تعارض الركب•
.المتناظرغير المشي العريض، أو المشي

َسياَلن اللعاب الزائد، أو مشكالت في البلع•

صعوبة في المص أو تناُول الطعام•

ر الكالم، أو صعوبة في التحدُّث• ر في تطوُّ تأخُّ

صعوبات التعلُّم•

صعوبة في المهارات الحركية الدقيقة، مثل تزرير المالبس، أو التقاط األدوات•



أساسيبشكلًدامحدوتأثيرهيكونقدأوبالكامل،الجسمعلىالدماغيالشلليُؤثِّّرأنيُمكن•
اليالدماغللشللالمسبِّّبةالدماغاضطرابات.الجسممنواحدجانبأوواحد،طرفعلى
.العمربمرورتسوءالعادةً األعراضفإنلذا،الوقت،بمرورتتغيَّر

العضالت،َصرقِّ .وضوًحاأكثرأوأقلتُصبحقداألعراضبعضفإنالطفل،يكبرحينفي•
.بكثافةتُعالَجلمإذاتسوءأنيُمكنالعضالتوتصلُّب



م أيًضا في حدوث مشكالت• هات الدماغ المصاحبة للشلل الدماغي قد تُسهِّ عصبية تشوُّ
ن :أخرى، وتتضمَّ

صعوبة في الرؤية والسمع•
اإلعاقات الذهنية•
.الصرعيةالنوبات •
رات األلم• اللمس غير الطبيعي، أو تصوُّ
أمراض الفم•
حالة الصحة العقلية•
سلس البول•



األسباب

والدةقبلالغالبفيويحدثالدماغ،نموفيخللأوتشوهنتيجةالدماغيالشلليحدث•
أنيمكنالتيالعواملتتضمن.معروفغيرالسببيَكونالحاالت،منالعديدفي.الطفل
:يليماالدماغنموفيمشكالتإلىتؤدي
.طبيعيغيرنموإلىتؤديالتيالجينيةالطفرات❑
.الجنينتصيباألممنعدوى❑
.الناميالدماغإلىالدمإمدادفيخللوهيجنينية،دماغيةسكتة❑
.الوالدةحديثكطفلأوالرحمفيالجنينوجودأثناءالدماغ،فينزيف❑
.حولهأوالدماغفيالتهابًاتسببوالتيالرضيععدوى❑
.السقوطأوسيارةحادثنتيجةالرضيعرأسفيرضيةإصابة❑
أنمنالرغمعلىالوالدة،أوالمخاضصعوبةبسببالدماغفياألكسجيننقص❑

.يالماضفييُعتقدكانمماشيوًعاأقلسببًايعدبالوالدةالمرتبطاالختناق



الخطرعوامل 

.الدماغيبالشللاإلصابةلخطرأكبربشكلتعرضالفيالعواملمنالعديدتُسهم

دماغالبشللمصابطفلوالدةخطرزيادةإلىالحملفترةأثناءالسامةللعواملالتعرضأوالعدوىمنمعينةأنواعتؤدي•
:يليماخاصبوجهقلقًاتشكلالتيالعدوىأنواعتتضمن.كبيربشكل
يؤديقدواإلنفلونزا،ألعراضمشابهةأعراضظهورالشائعالفيروسهذايسبب.للخالياالمضخمالفيروس✓

.الحملفترةأثناءنشطةعدوىحالةألولاألمتعرضتإذاخلقيةعيوبحدوثإلى
.ةاأللمانيالحصبة✓
يؤديقد.والمشيمةالرحمعلىوتؤثرالحمل،فترةأثناءالجنينإلىاألممنالعدوىتنتقلأنيمكن.الهربس✓

.بعديولدلمالذيللطفلالناميالعصبيبالجهازالضررإلحاقإلىالعدوىعنالناتجااللتهاب
هريداء✓ هريداء.الزُّ .جنسيًّامنقولةبكتيريةعدوىهوالزُّ
ثالطعامفيموجودةبطفيلياتاإلصابةنتيجةالعدوىهذهتحدث.الُمقوساتداء✓ وبرازالملوثةةوالتربالُملوَّ

.المصابةالقطط
ضَّعيُصابقد.زيكافيروسعدوى✓ بحجممقارنةالرأسبصغرإصابتهمبسببوهذاالدماغي،بالشللالرُّ

.أمهاتهممنزيكافيروسعدوىانتقالنتيجةالطبيعيالرأس



ر اإلصابة األمراض التي يُصاب بها األطفال حديثو الوالدة، والتي يُمكن أن تَزيد من مخاط•
ن :بالشلل الدماغي تتضمَّ

دماغبالالمحيطةيةاألغشالتهابتُسبِّّبالبكتيريةالعدوىهذه.البكتيريالسحاياالتهاب•
.النخاعيوالحبل

والحبلماغدالفيالتهابًاتُسبِّّبالفيروسيةالعدوىهذه.الفيروسيالدماغالتهاب•
.النخاعي

الحالة.للجلداراصفرشكلعلىاليََرقانيظهرعالجهيتمَّ لمالذيأوالشديد،اليََرقان•
.الدممجرىمن"المستهلَكة"الدملخالياجانبيةمنتجاتتنقيةعدمحالةفيتحدثالتي

ضبسببشائعبشكلالحالةهذهتحدث.دماغالداخلالنزيف• دماغيةكتهلسالطفلتعرُّ
.الرحمداخل



يةاإلضاففالعواملمنهما،لكلالمحتملاإلسهاممحدوديةمنالرغمعلى:والوالدةللحملاألخرىالعوامل•
:يليماتتضمنالدماغيبالشللاإلصابةخطربزيادةالمتصلةالوالدةأوللحمل
.المقعديةالوالدة•
بالشللاإلصابةلخطرك2.5منأقلبوزناألطفاليتعرض.الوالدةعندالطفلوزنانخفاض•

.الميالدعندالوزنانخفضكلماالخطريزيد.غيرهممنأكثرالدماغي
نَّةعددزيادة• إذا.الرحمتتشاركالتياألجنةعددزيادةمعالدماغيبالشللاإلصابةخطريزداد.األجِّ

.الدماغيبالشللالناجيةاألطفالإصابةاحتماليةتزيدأكثر،أوطفلتوفي
منمتزايدخطرإلىالحملمنأسبوًعا28مرورقبليولدونالذيناألطفالتعرض.المبكرةالوالدة•

بالشللاإلصابةخطرزادمبكًرا،الطفلوالدةتمتفكلما.غيرهممنأكثرالدماغيبالشللاإلصابة
.الدماغي

األمهاتصحة•

شللبالاإلصابةخطرمنتزيدقدالتياألخرىالمرضيةالحاالتتتضمن.األخرىالمرضيةالحاالت•
.بقالزئميثيلمثلالسامة،للموادوالتعرضالصرع،نوباتأوالدرقية،الغدةمشكالتمثلالدماغي



المضاعفات

نيُ .(التشنُّج)الشديدالعضالتَشّدِّ بسببالعضليةاألنسجةقصريه.نكماشاتاال• يمنعأنمكِّ
يالعظامانحناءويُسبِّّبالعظام،نمونكماشاال هاتإلىويُؤّدِّ .الجزئيالخلعأوعوالخلالمفاصلتشوُّ
التغذيةمنيكفيماعلىالحصولصعوبةمنالتغذيةأوالبلعمشكالتتزيدأنيُمكن.التغذيةسوء•

فأنيُمكنوهذا.الرضعوخاصةالدماغي،بالشللالمصابينلألشخاصبالنسبة ويوهنلنموايُضعِّ
.كافيةتغذيةعلىللحصولاإلطعامأنبوبإلىاألطفالبعضيحتاج.العظام

العقليةحةالصفيمشكالتالدماغيبالشللالمصابيناألشخاصلدىيكونقد.العقليةالصحةحاالت•
مأنيُمكن.االكتئابمثل .تئاباالكفياإلعاقةمعالتأقلموصعوباتاالجتماعيةالعزلةتُسهِّ

الرئةوأمراضالقلببأمراضدماغيشلللديهمالذيناألشخاصيُصابقد.والرئتينالقلبأمراض•
.التنفُّسواضطرابات

يقد.العظميالمفصليااللتهاب• للمفاصليالطبيعغيراالرتصافأوالمفاصلعلىالضغطيُؤّدِّ
رةبدايةإلىالعضليالتشنُّجعنالناتج .مالمؤلالتنكُّسيالعظميالمرضلهذامبّكِّ

شائعة،ملعواعدةمنالعظامكثافةنقصعنالناتجةالكسورتنشأأنيُمكن.العظميةالكثافةنقص•
َرعالمضادةالعقاقيرواستخدامالتغذية،ونقصالحركة،قلةمثل .للصَّ





الوقاية

امل واثناء عند الحو. معظم حاالت الشلل الدماغي ال يمكن منعها، لكن تستطيع تقليل خطر اإلصابة•
:التاليةالخطوات باتباع للحمل، التخطيط 

يمنعقدحمل،القبلويُفضَّلاأللمانية،الحصبةمثلمعينةأمراضضد.اللقاحعلىالحصول•
.الدماغتلفإلىتؤديقدالتيالعدوى

.الجيدةالعامةالصحة•

فترةخالللطبيبِّ لالمنتظمةالزيارات.وباستمرارمبكًراالوالدةقبلمارعايةالعلىالحصول•
.والعدوىالوالدةعندالجنينوزنونقصالمبكرة،الوالدةمنععلىتساعدوالتيالحمل

خوذةل،لطفلمخصصمقعدتوفيرطريقعنالرضيةالدماغإصاباتمنعل.الجيدالطفلأمان•
ة،علىاألماندرابزينللدراجة، رَّ .الجيدواإلشرافاألسِّ

خطربزيادةياءاألشتلكُربِّطتقد.القانونيةغيروالعقاقيروالتبغ،الكحوليات،شربتجنب•
.الدماغيالشلل



التشخيص

إالشخيصالتيتمالقدلذلكالوقت؛معوضوًحاأكثرالدماغيالشللوأعراضمؤشراتتصبحقد•
.الوالدةمنأشهربضعةمروربعد

بتقييمي،الدماغبالشللطفلالإصابةباالشتباهحالةفياألطفالطبيبأوالعائلةطبيبيقوم•
فحصوإجراءالمرضي،هتاريخومراجعةوتطوره،نموهومتابعةوأعراضهالمرضمؤشرات

صإلىهيحيلقدو.بدني والجهازغالدمابأمراضالمصابيناألطفالعالجفيمتمرسُمتخّصِّ
.(التأهيلوإعادةالفيزيائيالطباختصاصيلألطفال،األعصابطبيب)العصبي

.األخرىةالمحتملاألسبابواستبعادالتشخيصإلجراءاالختباراتمنمجموعةطبيباليطلبقد•



لنمو يمكن أن تكشف تقنيات تصوير الدماغ عن المناطق المصابة بضرر أو ا: فحوص الدماغ•
:قد تشمل هذه الفحوصات ما يلي. غير الطبيعي في الدماغ

ومجاالً والراديموجاتالمغناطيسيبالرنينالتصويريستخدم.المغناطيسيبالرنينالتصوير•
التصويريظهرمااوغالبً .الطفللدماغمقطعيةصورأواألبعادثالثيةمفصلةصور  إلنتاجمغناطيسيًّا
جمزعولكنهمؤلم،غيرالفحصهذا.الطفلدماغفيتشوهاتأوآفاتأيالمغناطيسيبالرنين
لتخديرعيخضأواألرجحعلىمهدئًاالطفلسيتلقى.إلكمالهساعةإلىتصلمدةيستغرقأنويمكن
.الفحصإجراءقبلبسيطعام

دميَستخ.الرضاعةسنمرحلةخاللالفحصهذاإجراءيمكن.للقحفالصوتيفوقالتصوير•
التصويرنتجيال.للدماغصورإلنتاجالتردُّدعاليةصوتيةموجاتللقحفالصوتيفوقالتصوير

تقييمتوفيريمكنهوالتكلفة،ومنخفضسريعألنهاستخدامهيمكنولكنتفصيلية،صوًراالصوتيفوق
.الدماغحالةعنجيدمبدئي





يقيمنأفيمكن،صرعيةبنوباتالطفلإصابةفياالشتباهحالةفي:EEGالدماغكهربيةمخطط•
،EEGالدماغكهربيةمخططفحصأثناء.التفصيلمنبمزيدالحالةEEGالدماغكهربيةمخطط
ل.الكهربائيةاألقطابمنبمجموعةالطفلرأسفروةتُوصَّل النشاطغالدماكهربيةمخططيسّجِّ
اإلصابةةحالفيالطبيعيةالمخموجاتأنماطفيتغييراتوجودالشائعمن.الطفلمخفيالكهربي
.بالصرع

المختبريةاالختبارات•

بالتمثيلعلقةالمتأوالجينيةالمشكالتتشخيصفيالبولأوالدماختباراتاستخداميُمكن•
.الغذائي



:مثل: فحوصات إضافية•

الرؤية•

السمع•

النطق•

المشكالت الذهنية•

مشكالت النمو•

.الحركة•



العالج

.طبيةعايةرفريقمعاألمدطويلةرعايةإلىالدماغيبالشللالمصابونوالبالغوناألطفاليحتاج•
طبيبوربما،يالوظيفوالمعالجالفيزيائيوالمعالجالتأهيلطبيباأواألطفالطبيبإلىباإلضافة
عةممجموعةالفريقيَُضمُّ قدطفل،للالطبيةالرعايةعلىلإلشرافاألطفال،أعصاب منتنّوِّ
.العقليةالصحةفيواالختصاصيينالمعالجين

وتوازنهنتهومروطفلالقوةتعزيزفيالعضليةوالرياضاتالتمارينتساعد.فيزيائيالالعالج•
.والتحركالحركيونموه

فيالدعمظيفييالووالعالجالفيزيائيالعالجاختصاصيويقدمالوالدة،بعدسنتينإلىسنةأولفي•
مننالنوعيكاليشاركوالحقًا،.واإلمساكوالتقلُّبوالجذعالرأسفيالتحكممثلمسائل

ةتلبيكيفيمتعلكذلك،.المتحركالكرسيباستخدامالمتعلقةالتقييماتفيالعالجاختصاصيي
.والتغذيةاالستحماممثلبأمان،المنزلفياليوميةطفلالاحتياجات

اليوميةةاألنشطأداءفيللمشاركةنفسهعلىالطفلاعتمادتقويةعلىيعمل.الوظيفيالعالج•
أوالمشاياتبهاالموصىالمساعدةاألجهزةتشمل.والمجتمعوالمدرسةالمنزلفيوالروتينية
.الكهربائيةالمتحركةالكراسيأوالجلوسأنظمةأواألرجلرباعيةالعكازات









تعزيزلمثالوظيفية،القدراتتحسينعلىالدعائمهذهبعضتساعد:والمقوماتالجبائر•
.المتيبسةالعضالتوتمطيطالمشيعلىالقدرة

قدرةسينتحفيوالنطقاللغةصعوباتاختصاصيويساعد.والنطقاللغةصعوباتعالج•
ييالختصاصويمكن.اإلشارةلغةباستخدامالتواصلأوبوضوحالتحدثعلىطفلال

إنتاجوبرامجالكمبيوترمثلالتواصل،أجهزةاستخدام ِّتعليمأيًضاوالنطقاللغةصعوبات
صعوباتالجعأيًضاالنطقعالجاختصاصيوويستطيع.صعبًاالتواصلكانإذاالصوت،
.والبلعاألكل

الترفيهيةأوةالمنتظمالرياضيةاألنشطةممارسةمناألطفالبعضيستفيدالترفيهيالعالج•
تحسينيفالعالجمنالنوعهذايساعد.العالجيالتزلجأوالخيلركوبمثلالتنافسية،أو

.النفسيةوالصحةالنطقإلىباإلضافةالطفل،لدىالحركيةالقدرات







:األدوية•
يَات)األدويةتُستخَدمقد• اآلالموعالجيفيةالوظالقدراتتحسينفي(الفمويةالعضالتُمْرخِّ

.اغيالدمالشللأعراضمنغيرهاأوبالتشنُّجالمتعلِّّقةالمضاعفاتعلىوالسيطرة
إرخاءفينوتيزانيديوالباكلوفينوالدانتُرولِّينالديازيباممثلأدويةتستخدمماغالبًا•

المدىعلىباستخدامهيُنَصحاللذلكاالعتماد؛مخاطربعضالديازيباميحمل.العضالت
ن.الطويل الكبدتَلَفطروخالدمضغطوتغيُّراتالدوخةاألدويةلتلكالجانبيةاآلثارتتضمَّ
مالذي طريقعنلنخاعياالحبلفيالباكلوفينيُضخُّ الحاالت،بعضفي.متابعتهيَستلزِّ
ةتُْزَرع.أنبوب َضخَّ .البطنجلدتحتجراحيًّاالمِّ

بحقنبيبالطيُوصيقدمعيَّنة،عضلةتشنجلعالج:المباشربالبوتكسالعضالتحقن•
اآلثارملتشقد.أشهرثالثةكلتقريبًاالحقنإلىالطفلسيحتاج.أخرىمادةأوالبوتوكس
ن.باإلنفلونزاشبيهةوأعراًضاالحقنموضعفيألًماالجانبية الخطيرةالجانبيةاآلثاروتتضمَّ
.والبلعالتنفُّسفيصعوبة

حقنكونتأنيحتملوالذي—اللعابَسياَلنمنللتقليلاألدويةأحدأيًضايُوَصفقد•
.اللعابيةالغددفيالبوتوكس



تشنجلتخفيفجراحيةعمليةأجراءالضروريمنيكونقد:الجراحيةاإلجراءات•
:لييماالعالجاتهذهتشمل.التشنجعنالناتجةالعظامتشوهاتتصحيحأوالعضالت

راءإجإلىشديدةتشوهاتأوبتقلصاتالمصابوناألطفاليحتاجقد.العظامجراحة•
.نالساقيأوالوركينأوالذراعينوضعلتصحيحالمفاصل؛أوالعظامفيجراحة

سببباقصرتصبحالتيواألوتارالعضالتالجراحيةالعملياتتُطيلأنيمكن•
أنيمكن.كةالحروتحسنباأللمالشعورهذهالتصحيحعملياتتقللأنيمكن.التقلصات
.عكازاتأودعاماتأومشايةاستخدامتسهيلفيأيًضاالعمليةتتسبب

الشديدة،الحاالتبعضفي.(االنتقائيةالظهريةالجذوربضع)العصبيةاألليافقطع•
تغذيالتياألعصاببقطعالجراحونيقومقداألخرى،العالجاتتفشلعندما

ذلكيخفف.ةاالنتقائيالظهريةالجذوربضععليهيُطلقإجراءفيالتشنجيةالعضالت
.خدًرايسبِّّبأنيمكنولكناأللم،ويقلِّّلالعضالتعلىالضغط





الدواءشكالأبعضدماغيبشللالمصابينوالمراهقيناألطفالبعضيستخدم:البديلالطب•
.مقبولةغيرسريريةممارسةهيالعالجاتهذه.التكميليأوالبديل

الشللجلعالواسعنطاقعلىالضغطالعاليباألكسجينللعالجالترويجيتمالمثال،سبيلعلى•
الجاتالعتشملالتي—المنضبطةالسريريةالتجارب.فائدتهعلىمحدودةأدلةوجودرغمالدماغي

حركةالواستكمالخاصة،مالبسباستخدامالمقاومةوتمريناتالمضغوط،باألكسجينالعالجمثل
.اآلنتىحفائدةأيتظهرلمأومقنعةغير—الكهربائيالتحفيزأشكالوبعضلألطفالبالمساعدة

تقيّمألبحاثازالتماولكنالدماغي،للشللكعالجالجذعيةبالخالياالعالجاآلنيُستكَشف•
.الأموفعالةآمنةكانتإنما



األسرةواجهتُ إعاقة،إلىتؤديبحالةباإلصابةطفلتشخيصيتمُّ عندما:والدعمالتأقلم•
:واألهللألطفالالنصائحبعضيليفيما.جديدةتحدياتبأكملها

عْ .طفلالاستقالليةادَعمِّ • .صغيرةكانتمهماالنفسعلىلالعتمادمحاولةأيَشّجِّ

وثالتحدُّ األهلأوالطفلتشجيع.الصحيةالرعايةفريقمنمهمجزءواألهلالطفل•
.والمدرسينواالختصاصيينلألطباءصعبةأسئلةتوجيه

مواقعحديدتفيةمساعدالطبيبلليُمكن(والماديوالطبيالنفسي)الدعمعلىالعثور•
أيًضاطفلاليستفيدقد.مجتمعالفياالستشارةوخدماتوالمؤسساتالدعممجموعات

.واالستشاراتالمدرسيةوالبرامجاألسرةدعمبرامجمن



Exercises Used in Occupational Therapy:

Occupational therapy involves using functional activities to
progressively improve functional performance. Occupational therapy
exercises focus on the following skill areas:

• Fine Motor Control – Improves hand dexterity by working on hand
muscle strength, finger isolations, in-hand manipulations, arching the
palm of the hand, thumb opposition and pincer grasp. Activities
include squeezing a clothespin, playing with water squirt toys and
pushing coins into the slot of a piggy bank.









• Bilateral Coordination – Play/movements teach the child to control both
sides of the body at the same time, like drumming, pushing a rolling pin
and pulling apart construction toys (Legos).

• Upper Body Strength and Stability – Play focuses on strengthening and
stabilizing the trunk (core), shoulder and wrist muscles through exercises,
such as crawling, lying on the tummy while reading, playing catch in a
kneeling position and pouring water from a pitcher into a cup.

• Crossing the Midline – These activities, like making figure eights with
streamers and throwing balls at a target to the right or left of centre, teach
the child to reach across the middle of their body with their arms and legs
to the opposite side.



• Crossing the Midline : Activities that provide opportunities for
children to cross the midline reinforce the pathways between the
hemispheres and allows for the fundamentals of fine motor skills,
such as the development of their dominant hand, as well as
enhancing a child's coordination and learning









• Visual Motor Skills – Improves hand-eye coordination through
activities, like drawing, stringing beads or macaroni and catching and
throwing a ball.

• Visual Perception – These activities improve the ability to
understand, evaluate and interpret what’s being seen. Activities
include alphabet puzzles, playing with different shapes and matching
games.

• Self-Care – Improves the ability to perform activities of daily living
and prepare the child to be more independent at home, at school and
in the community. Exercises can be as simple as practicing these ADLs,
like brushing their teeth, getting dressed and self-feeding.





Occupational therapists use specific techniques to help children reach their 
goals, including:

• Pediatric Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) – Improves
the ability to move weaker parts of the body by restraining its stronger
counterpart. For a child who has difficulty moving one of their arms, the
stronger arm will be completely restrained for a period of time while
the weaker arm is strengthened and trained.

• Sensory Integration Therapy – Improves the ability to receive, register,
interpret and act on information that comes to the brain through
sensory receptors. These activities provide the child with different
sensory experiences and can include playing with balls, play dough, silly
putty, sand and water, walking on different carpet textures and finger
painting.



Equipment Used in Occupational Therapy

• Many different tools and assistive devices are used in occupational therapy.
Equipment can range from common household items to high-tech assistive
technologies.

Tools
• Everyday household items (straws, clothes pins, tweezers, sponges, etc.)
• Books
• Adaptive scissors (with spring closures or grips for easier use)
• Writing utensils
• Splints
• Adaptations to clothing (zipper pulls, button hooks, reachers)
• Toys to help with the development of motor skills
• Games and toys that help with motor and cognitive development



Assistive Devices

• Pencil grips

• Specialized feeding utensils

• Seating and positioning equipment

• Computer software and accessibility

• Household aids and equipment

• School chairs and tables

• Toilet and bathing aids

• Tablets



شكرا لكم


