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دليـــــل اإلسرة
الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإلعاقات الشائ

دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

مقــــــــــــدمـــــــــــة
هــذا الدليــل ناتــج عــن أ كثــر مــن  20عــام مــن العمــل اليومــي المتواصــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة .مــن عــام 1999و حتــى االن
كانــت المنظمــة الطوعيــة للتعــاون الدو ـلي و شــر يكها الوطنــي منظمــة أســرتنا مــن رواد المنظمــات
العاملــة ـفي عــاج تأهيــل و دمــج األطفــل ذوي اإلعاقــة ـفي المجتمــع.
بســبب إ يماننــا بــأن الطفــل الــذي يعا ـني مــن اإلعاقــة بمختلــف أنواعهــا يســتحق أن يمنــح فرص ـة إلث بــات مكانتــ ه و قدراتــه كشــخص مؤثــر
ـفي هــذا المجتمــع و بســبب معرفتنــا بتأث يــر اإلعاقــة ع ـلى الطفــل األســرة و المجتمــع ،نقــدم
لكــم هــذا الدليــل الــ ذي يضــع بيــن أ يديكــم :
معلوماتو
نصائح
و إرشادات عن:
األنواع المختلفة من اإلعاقة.
طرق الوقاية من اإلعاقة .
التعرف المبكر على اإلعاقة.
صمم هذا الدليل بطريقة سهلة و واضحة حتى تكون المعلومات المذكورة متاحة للجميع.
أن ــا :شكر خاص لكل من ساهم في هذا العمل
فاطمــة محمــد ،عائش ــة الشامي ،وثبــة أحمــد مدـني ،مارتينامريلـلي ،و غريتــا كونتراســتي ،و بقيــة.مســكي ،د
العامليــن ـفي المنظمــة و الذيــن يســ اهمون يوميــا ـفي تحســين حيــاه األطفــال ذوي اإلعاقــة و عائاتهــم.

سلفيا بونانومي
المدير القطري
المنظمة الطوعية للتعاون الدول ي
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النمو و التطور الطبيعي للطفل
يعتمــد نمــو و تطــور الطفــل بشــكل طبيعــي ع ـلى ســالمة العوامــل الداخليــ ة
(ســالمة الجســد ،ســ المة الحــواس الخمــس ،ســ المة القدرات الذهنيــة ،و
ســال مة المشــاعر)؛ و صحــة العوامــل الخارجيــة (البيئــة
المحيطــة ،األســرة ،المدرســة).

!

من المهم متابعة و مراقبة نمو الطفل.

هناك عدة مهارات و قدرات يجب مراعاتها في كل عمر:
• القدرات البصرية.
• القدرات السمعية.
• المهارات الحركية .
• المشاعر و العالقات اإلجتماعية .
• القدرات الذهنية.
• التواصل.

الجدول أدناه يوضح التطور الطبيعي للطفل منذ الوالدة حتى عمر  3سنوات:
العمر

النمو الذهني و الحركي و اللعب

شهر

اإل مساك باألشياء عند وضعها
في راحة اليد.

3
أشهر

الزحف على البطن ,و محاولة
الوصول لألشياء.

السمع و المهارات اللغوية
مبادلة اإلبتسامة

التعرف على االمو
اإلستجابة
لصوتها.

التقلب من البطن اىل الظهر.
7-6
أشهر

4

الجلوس بمساعدة.

التعرف على الوجوه
المختلفة
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وضع األشياء داخل الفم.

إصدار االصوات
البسيطة.

اللعب باألشياء سهلة الحمل.

الجلوس دون مساعدة .

التقلب من الظهر الى البطن.
9
أشهر

الوقوف بمساعدة ا ألشياء
(الطاولة).

فهم و اإلستجابة
لكلمة (ال)

تحو يل ا ألشياء من يد الى األخرى .

الجلوس دون مساعدة بتوازن جيد.

12
أشهر

المشي دون المساعدة.

التركيز في الصور و الرسومات.

عامان

اللعب مع األ طفال األخرين.

إستخدام الكلمات
البسيطة (ماما ,ماء,
طعام)
محاكاة حركات األم
و اإلخوة .
إستخدام الجمل
البسيطة  ،و فهمها.
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الرمي و اإل مساك بالكرة.

خلع المالبس
سهلة الخلع .

الجري.

3
أعوام

المشي للخلف بسهولة.

تمرين :
راقبي طفلك والحظي ظهور إحدى أو مجموعة من العامات التالية:
نعم
•

تغيير في لون أو حراره الجلد (إزرقاق أو إصفرار  ،برودة أو سخونة الجلد).

•

ليونه الجسم كامل او تصلبه.

•

ليونه او تصلب جهه واحدة من الجسم (الجزء السفلي ،الجزء العلوي او أحد
األطراف)
عدم تماثل وضعية نصفي الجسم األيمن و األيسر.

•
•

صعوبة في المص ,البلع (مثا :عدم القدرة على الرضاعه من األ م)

•

حركة غير طبيعية في العينين ( ضعف التواصل البصري ،حركة العينين بصوره
سريعه ،أو حول).

•

كبر أو صغر حجم الرأس.

•

صعوبة التحكم في حركة و ثبات الرأس.

•

تصلب أو صعوبة حركة المفاصل و العضات .

•

التهاب متكرر في العين و األذن.

•

استجابة ضعيفة او عدم استجابة للضوء و الصوت.

•

وجود بروز (كيس ما ئي) في منطقة أسفل الظهر ،أو تغير في اللون .

•

تقوس احد او كا القدمين للداخل او الخارج .
عيوب خلقية باأل طراف (عدم تكون أحد األأ طراف ،زيادة أو نقصان ف ي عدد األ صابع).

•
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• هل يظهر الطفل العامات التالية ؟ رأس صغير ،عيون صغيرة مائلة لألعلى ،ليونة
الجسم ،يدين صغيرة و عريضة.
هل يظهر اي من هذه العالمات مع بعضها؟ جفاف و برودة الجلد ،عدم وجود
شعر في منطقة الجبهه ،جفون منتفخة.

•

قارني /قارن قدرات طفلك بطفل آخر في نفس عمره والحظي إختاف في:
نعم

مهارات الحركة:
•

عدم التحكم في الرؤية في عمر الثا ثة أشهر.

•

عدم الحركه عند اإلستلقاء علي الظهر.

•
•

عدم القدرة على اللعب باليدين و ضم اليدين أمام الصدر ف ي عمر  5 -4أشهر.
عدم الجلوس ف ي عمر  8 -6اشهر

•

عدم الوقوف ف ي عمر  10 -9اشهر

السمع:
•

عدم االستجابة لاصوات.

•

تأخر النطق و الكام.

النظر:
عــدم القــدرة ع ـلى تحديــد مــ كان األلعــاب أو وجــه األم و عــدم القــدرة ع ـلى متابعــة األشــياء
المتحركــة .

التواصل:
عدم اإلستجابة بالضحك أو اإلبتسام مع األم.

السلوك و التواصل اإلجتماعي:
مثل البكاء الشديد المتواصل ،و الحركات النمطية ( ضرب أو هز الرأس  ،عض اليد).

!

اذا كانت االجابة نعم إلي من المعلومات المذكورة سابقا فيجب تحويل الطفل الي الطبيبب في
أسرع وقت ممكن .
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اإلعاقـــــــــــــــــــــة

تعريف اإلعاقة:
اإلعاقة هو مصطلح يشمل اإلعتال ،قصور النشاطات و تقييد المشاركة.
اإلعتال يقصد به المشاكل في وظيفة او شكل الجسم.
قصور النشاطات هي الصعوبات التي يواجهها الفرد في اداء مهمه معينة.
و تقييد المشاركة هي المشاكل التي يواجهها الفرد في المشاركة في المواقف الحياتية.

•
•
•
•

تصنف اإلعاقة إلى:
إعاقة حركية.
إعاقة حسية ( فقدان السمع ،أو البصر).
إعاقة نفسية (الهلع و القلق النفسي ،رهاب ،ا كتئاب)..
إعاقة ذهنية ( صعوبات التعلم ،التواصل ،تذكر المعلومات و استخدامها بصوره صحيحه ،اصدار االحكام
و معالجه المشاكل).

•
•
•
•

معظم االفراد ذوي االعاقة يعانون من إعاقات مركبة.

مسببات اإلعاقة قد تكون:
تحدث اإل عاقة بسبب عوامل مختلفة تؤثر على :
• األم في فترة ما قبل الحمل.
• على الجنين أثناء الحمل .
• على الجنين أثناء الوالدة.
• على الطفل حديث الوالدة ( الثمانية و عشرون يوم اآلولى بعد الوالدة).
• على الطفل ف ي فترة الطفولة المبكرة (أقل من خمسة سنوات ).

كيفية الوقاية اإلعاقة في فترة ما قبل الحمل؟
التغذية السليمة و الجيدة لكل األ طفال منذ الوالدة و حتي سنوات المراهقة و بعدها.

•

•

إعطاء الطفل كل التطعيمات في وقتها الصحيح.
• تجنب اال نجاب قبل اكمال  18عام (اإلنجاب المبكر يزيد من نسبة حدوث
المضاعفات أثناء الوالدة)
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• أخذ فيتامين الفولك أسد قبل الحمل(عند التخطيط للحمل) و ذلك أل هميته ف ي
التكوين السليم للجهاز العصبي للجنين.
• يجب معالجه جميع األمراض المنقولة جنسيا مباشرة بعد تشخيصها و بصوره
صحيحة (األمراض المنقولة جسيا تسبب أنواع مختلفة من اإلعاقة)
• تجنب إستخدام االدوية دون إستشارة طبيب؛ خصوصا عند توقع حدوث الحمل
(ب عض األ دوية تسبب تشوهات الجنين).

الوقاية من ا ِإلعاقة أثناء فترة الحمل
• المتابعة الدورية المنتظمة مع الطبيب بعد إكتشاف الحمل مباشرة.
(بعض أنواع المتازمات و المشاكل الصحية يمكن تشخيصها أثناء الحمل،
التشخيص المبكر يساعد في العاج المبكر )

•

أخذ جميع التطعيمات المحددة أثناء فترة الحمل (التيتانوس).

• تناول الطعام الصحي المتوازن.
يجب المتابعة مع طبيب مختص اذا كانت االم تعان ي من األمراض المزمنة مثل :إرتفاع ضغط
الدم ،السكري ،أمراض الغدة الدرقية أو الذئبة الحمراء ( يسمى
الحمل عالي الخطورة).
• تجنب االجهاد الجسدي و النفسي .

•

الوقاية اثناء الوالدة
يجب الحرص على الوالدة ف ي مستشفي مجهز جيدا ،خصوصا اذا كان:
•
•
•
•

الوالدة األولى.
بعد ثاثة والدات و ما فوق.
وجود مضاعفات في وال دة سابقة ( نزيف ،تقدم المشيمة ،تعسر الوالدة).
الحمل عالي الخطورة.
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الوقاية من اإلعاقة في االسبوع االول بعد الوالدة
استشير الطبيب اذا الحظت االتي:
• اصفرار العينين او الجلد.
• رفض الرضاعه او عدم قدرة الطفل علي الرضاعة.
• حمي و استفراغ مستمر.
• حركات غير طبيعية (التشنجات )
• رخو او تصلب الجسم (الشلل الدماغي ،بعض المتازمات )
ف
• وجود حبه او ورم او بروز مائي في أسفل الظهر مع /أو بدون ضعف ي حركة االطر اف ا لسفلي (قلة
مائية).
• زيادة غير طبيعية في حجم الرأس ( إستسقاء الرأ س)
• التواء غير طبيعي للقدمين (القدم الحنفاء)
أو
عضدي
ل
شل
(
خر
ال
ا
بالطرف
مقارنة
• ضعف في حركه احد االطراف العليا
الشلل الدماغي)
• تغيير في شكل العينين (مثل الحول ،عتامة بؤبؤ العين).
• رد فعل ضعيف او عدم وجود رد فعل للصوت .
• وجود شق في الشفة العليا او فتحة في سقف الحلق.
• إكتساب ضعيف للوزن او فقدان الوزن ،ازرقاق الشفاه او اصابع اليدين و القدمين ،التعرق اثناء الرضاعة ،صعوبة او
عدم القدرة على الرضاعة بصورة طبيعية لمدة طويل ( مشاكل في القلب )

!

اذا الحظت واحد او اكثر من العالمات السابقة في طفلك اذهب الي الطبيب مباشرة

الوقاية اثناء فترة الطفولة المبكرة
•

التغذية السليمة
سوء التغذية ونقص الفيتامينات يسبب اال عاقة مثا( :العمي الليلي )

•

اخذ التطعيمات ف ي مواعيدها
بعض امراض الطفولة قد تسبب اعاقة مثل( :شلل االطفال)

•
•

10

تجنب اخذ اال دوية من غير استشارة الطبيب و حفظ اال دوية بعيدا عن متناول االطفال .
إعطاء األطفال الحقن بواسطة ممرضة /ممرض مختص ،عدم السماح لشخص
غير مدرب بحقن الطفل ،لتجنب إصابة األ عصاب.
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• اذهب الي المستشفي اذا كان الطفل يعاني من  :حمي عالية ،اسهال و استفراغ مستمر و
جفاف ،رفض الطعام أو التشنجات ( بعض اال مراض يجب معالجتها في المستشفى لمنع حدوث
مضاعفات مثا :التهاب السحائي ،إلتهاب االذن والعين المتكرر)
• اذا كان الطفل يعاني من كسر يجب اخذه الي المستشفي و تجنب الذهاب الي المعالج
البلدي (البصير).
• اذا كان الطفل يعا ن ي من مرض مزمن يجب المتابعة الدورية مع طبيب المختص و االلتزام باخذ الدواء
بإنتظام (االنيميا المنجلية قد تسبب الجلطة الدماغية).
•

إبعاد األ طفال عن النار ,اال دوات الحادة والمواد الكيميائيه.
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اإلعاقــــــــــــــات األكثــــــــــــــر شيـــــــــــــــــــــوعا
الشلل الدماغي

مجموعــة مــن ا ألعــراض و العامــات ناتجــة مــن خلــل أو ضــرر بالدمــ اغ ـفي طــور النمــو ،يســبب درجــات مختلفــة مــن
اإلضطرابــات ـفي قــدرات الطفــل الحركيــة؛ الحســية (الســمع ،و البصــر ) ،و القــدرات الذهنيــة؛ و يمكــن أن يكــون
مصاحــب بتشــنجات (الصــرع) ،و صعوبــات التعلــم ،و النطــق و غيرهــا .

وضعية الجسم
الحركة

تناول الطعام

التواصل
تشنجات

التعلم

السلوك
قد يظهر المرض في مرحلة بعد الوالدة او الطفولة المبكرة.
ال يوجد عاج تام للمرض و لكن التدخل المبكر عن طر يق العاج التأهيلي (العاج الطبيعي و عاج
التخاطب)
يمكن أن يحسن قدرات الطفل بصورة كبيرة؛ تقليل المضاعفات و تحسين حياة األسرة و الطفل.

•
•
•

االعراض:
•

تصلب الجسم .

•

ليونة الجسم.

•

رخ
و
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طبيعي

تأخر النمو و تطور المهارات.

دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

•

صعوبة في تناول الطعام ( صعوبة الرضاعة ،صعوبة مضغ و بلع الطعام).

•

سلكويات غير طبيعية (إيذاء النفس).

هذا المرض قد يؤثر علي اجزاء مختلفة من الجسم :
أ-

شلل رباعي (كل الجس م)

ب -شلل نصفي
(جزء واحد من الجسم)

ت -شلل سفلي
(االطراف السفلية فقط
و احيانا المهارات الدقيقة لليدين)

ما اللذي يمكن عملة في المنزل
 . 1الوضعيات و المعالجة السليمة :

 .2الطعام :
نعم

ال

دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

 .3التواصل :
• تكلم ،و غني لطفلك.
• إستعمل كلمات و إشارات سهله.
• اسأل اسئلة سهله و بسيطه.
• ال تجبر الطفل على الكالم.

 .4النشاطات اليومية :ساعد طفلك علي االعتماد علي نفسة؛ مثا:
•

االكل و الشرب و استخدام الحمام

•

اللبس و غسيل المالبس

•

اللعب
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دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

التنسي ايضا :
•

دمج الطفل في المجتمع

•

دمج الطفل في المدرسة

•

الذهاب الي مرا كز التأهيل

شــــلل عضــــــدي
يحــدث نتيجــة إلصابــة األعصــاب المغذيــة للطــرف العلــوي أثنــاء الــوالدة المتعســرة (صغــر حــوض األم ،كبــر حجــم
الجنين).

االعراض:
• ضعف حركة الطرف المتأثر مقارنة مع الطرف السليم
عند تحفيز الطفل .
• بقاء الطرف المتأثر في وضعية ثابتة .
• بكاء مستمر عند لمس أو تحريك الطرف المتأثر بسبب األلم (غير شائع).

ما الذي يجب عمله في المنزل :
•
•
•

على األم تثبيت اليد .
إمتناع األ م عن سحب الطفل أو رفعة من الذراع المتأثرة.
على األم أن تضع اليد علي الصدر وأن تضع مخدة بين اليد و الصدر.

العالج المبكر يضمن تحسن حاله الطفل.

دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

سوء التغذية:
يحتــاج الطفــل لكــي ينمــو و يتطــور ا ـلي غــذاء صحــي يحتــوي على البروتيــن ،الطاقــ ة ( ـفي شــكل نشــو يات و دهــون) و انــواع مختلفــة
مــن الفيتامينــات و المعادن.

سوء التغذية:
يعني زيادة ،نقصان او عدم توازن في الطاقة ،البروتينات و الفايتمينات و المعادن التي يتناولها الطفل.

يشمل :
سوء التغذية ،نقص المغذيات الدقيقة ،السمنة و زيادة الوزن.
• ضعف التغذية :يعرف ايضا بنقصان الوزن و ينتج عن نقصان حاد في البروتين والطاقة (السكريات) مما يؤدي الي عدم أو
ضعف إ ك ت س اب الوزن أو فقدان الوزن ،يسبب أ يضا ضعف المناعة ا إللتهابات المتكررة وفي الحاالت الحادة الوفاة.
• نقص المغذيات الدقيقة :تضم نقصان في الكمية المأخوذة من الفيتامينات و المعادن الضروريةلعمل الجسم بصورة
طبيعية.

مثال:
•
•
•
•
•
•
•

نقصان فيتامين أ ،يسبب العمي الليلي .
نقصان فيتامين د ،يسبب كساح االطفال و تأخر نمو الطفل.
نقصان فيتامين ك ،يسبب قصور تجلط الدم (النزيف).
نقصان فيتامين ب ،يؤدي إلى ضعف الع ضالت.
نقصان الحديد ،يسبب مشاكل سلوكية و ذهنية و صعوبات التعلم.
نقصان الزنك ،يسبب مشاكل في الجلد و الشعر.
نقصان اليود ،يسبب تأخر النمو ،قصر القامة ,اذا لم يعالج قد يسبب تأخر ذهني.

زيــادة الــوزن او الســمنة :تصنــف ايضــا كأمــراض ســوء التغذيــة قــد تســبب الســكري إرتفــاع ضغــط الــدم أو
أمــراض القلــب.

سوء التغذية و اإلعاقة:
اإلعاقــة و ســوء التغذيــة مترابطــان بشــكل كبيــر .ســوء التغذيــة يســبب انــواع مختلفــة مــن اإلعاقــة,و األطفــال ذوي ا إلعاقــة هــم الفئــة األكثــر
تأثيــرا بســوء التغذية .
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دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

كيف تسبب سوء التغذية اإلعاقة؟
تغذية الحوامل :صحة األم تؤثر علي صحة الجنين بشكل كبير ،األم المصابة بسوء التغذية تعاني من مضاعفات اثناء الوالدة ما قد
•
يزيد القابلية لحدوث اإلعاقة .نقصان بعض المغذيات مثل; حمض الفوليك أسد هو مسبب مباشر إل عاقة (اسباينا بافيدا و إستسقاء
الرأ س).
تغذية ا لطفل :يحتاج الطفل في سنوات عمره األولى إلى كمية كبيرة جدا من المواد الغذائية الالزمة للنمو الجسدي
•
والذهني السليم .في حالة سوء التغذية يتأثر النمو و التطور الطبيعي للطفل مما يسبب تأخرفي النموالحركي ،ضعف
الجهازالمناعي للطفل (التهابات متكررة) و يؤثرعلى الوظائف الذهنية وقدراتها لتعلم.
يؤدي ســوء التغذيــة إلى االصابــة باال لتهابــات المتكــررة ـفي االذن (تســبب فقــدان الســمع) ،التهــاب الســحائي يســبب (الشــلل
الدماغــي ,الشــلل النصفــي).

كيف تؤثر اإلعاقة علي تغذية الطفل؟
اال طفال ذوي اإل عاقة يصابون بسوء التغذية ا كثر من اي طفل آخر و ذلك بسبب :
• قلة كمية الطعام المتناول :بسبب عسر الهضم ,صعوبة المضغ و البلع (الشلل الدماغي ،الشفة األرنبية)
• قصور االمتصاص :يصاحب عدد من المتالزمات و اإلعاقات.
• صعوبات تناول الطعام  :مثل الطفل المصاب بالتوحد عادة ما يحبذ تناول طعام محدد دون غيرة ،االطفال المصابون بمتالزمة
داون عادة ما يأ كلون كثيرا و يعانون من السمنة.
• التأخر الذهني :يأكلون انواع قليلة من الطعام و صعوبة التعامل معهم اثناء الوجبة.
• الحوجه العالية للبروتين و الطاقة لألطفال ذوي اإل عاقة.
• مشاكل األسنان  :تأخر نمو األسنان ،تسوس األسنان (ينتج من إرتجاع األحماض ،نقصان فيتامين د ،و ضعف و صعوبة العناية و
نظافة الفم)

األعراض:
•

ضمور العضالت :ينتج بسبب قلة البروتين .

دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

أنـــــــــــواع ســـــــــــوء التغذيــــــــــــــــــــة
شعر باهتو
ضعيف

شعر باهتو
ضعيف

وجه هزيل
و عظام
بارزة

وج
ه
متورم

إنتفاخ
البطن

ضمور ف ي
الع ضال ت

الهزال
•
•
•
•
•
•
•
•

الكواش

الهزال الشديد  :ينتج عن نقص الدهون و السكريات في الغذاء.
الوذمة :تورم في الوجه ،الجزع و االطراف ( كوا ش).
تغيرات المزاج :التوتر أو الخمول و عدم الرغبة ف ي اللعب .
تغييرات في الفم :تقرحات في زوايا الفم ،لسان املس و التهابات فطرية في الفم.
تغييرات في الجلد :جاف ،تقشير الجلد و تأخر شفاء الجروح.
تغييرات الشعر :شعر رقيق و ضعيف ،باهت اللون.
انتفاخ البطن :بسبب ضعف عضالت البطن او تضخم الكبد ،التورم .
اسهال مزمن .

العالج:
يكــون حســب نــوع و حــدة المــرض ،الحـاالت المتو سطة يمكــن عالجها ـفي المنــزل و لكــن الحاالت الحادة يجــب
ان يتــم عالجها في المستشــفي .
•
•
•
•

عالج أسباب سوء التغذية (االلتهابات المتكررة ،امراض القلب ،اإلسهاالت )
اعطاء الطفل وجبات تحتوي علي نسبة عالية من البروتين و السعرات الحرارية
عالج نقصان الفيتامينات و المعادن
المتابعة المستمرة مع اختصاصي التغذية
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دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

نصائح للتغذية السليمة:
• االعتماد علي الرضاعة فقط من الوالدة حتي عمر  6اشهر.
• إبدأي باعطاء الطفل طعام مهروس ،عصائر ،فوا كة ،خضار من عمر  6اشهر
(ال تعطيه بروتين).
• إبدأي بنوع واحد من الطعام و كرريه لعدة ايام حتي يتعود الطفل
علي الطعم بعد ذلك أبدأي بادخال نوع طعام جديد لعدة ايام اخري.
إعطاء األطفـال أنــواع مختلفــة مــن األطعمــة ـفي البدا ية و ـفي نفــس الوقــت قــد يســبب إلى رفض األطفـال كل األ كل بســبب عــدم تمكنــه
مــن التعــود على القــوام و الطعــم المختلــف بســ رعة.
• إبدأي باعطاء الطفل البروتين ف ي عمر  8اشهر (عدس و فاصولياء).
• اعطي الطفل وجبات صغيرة حتي يتناول ا كثر من  4وجبات خالل اليوم (الوجبات
الرئيسية و وجبات خفيفة باإلضافة للحليب) .
ف
• حليب البقر ال يجب ادخاله قبل عمر السنتين (اعطائة ي عمر مبكر
قد يسبب حساسية الطعام و اسهال).
• ال تعطي الطفل مشروبات غازية ،الكثير من السكر،األ طعمة
المصنعة (ي عطي الطفل احساس بالشبع و لن يتمكن من اكل
ا أل طعمة الصحية).
• الطفل المصاب بسوء التغذية عادة ما يتناول االطعمة المساعدة او حليب
من وحدة التغذية ،هذا ال يعني ايقاف الوجبات مع األسرة.

التشنجات
إضطــراب مزمــن يصيــب الدمــاغ ينتــج عــن زيادة الشــحنات الكهر بائيــة التــي تطلقهــا مجموعــة مــن الخاليا
العصبيــة بالدمــاغ.
و هي عبارة عن نوبات وجيزة من الحركات الالإرادية في جزء أو كامل الجسم.
يصاحبها فقدان الوعي و فقدان التحكم في التبول و التبرز.

األعراض:
•
•

تغيير مفاجئ للمزاج
البكاء المفاجئ

دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

ما الذي يمكن عمله في المنزل؟
•
•
•
•

تجنب وضع األشياء داخل الفم (ملعقة).
إماله الرأس على أحد الجانبين (لتجنب اإلختناق بالقيء).
ضع الطفل علي الجنب .
قم بحماية الطفل بقدر االمكان (ابعاد األشياء الخطيرة من حوله).



الذهاب الي الطبيب

التشوهات
يمكن أن تكون منذ الوالدة ،أو مكتسبة (تحدث الحقا كمضاعفات اإل عاقة الحركية أو اإلصابات).

العالمات:
•
•
•
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فقدان كامل او جزئي ألحد األطر اف او جزء منه
احد األطراف اصغر من ا آلخر
اختالف في زوايا العظام

دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

ما الذي يمكن عمله في المنزل؟
لتشوهات الظهر:
•

تثبيت الظهر جيدا عند الجلوس و عند حمل الطفل

•

ضع قدمي الطفل في األرض او ضع شيئا تحت
القدمين عند الجلوس في كرسي عالي

•

انتبة لوضعية المخروقة عند النوم

اذهب إلى مركز التأهيل

القدم الحنفاء
هو تشوه و التواء احد او كال قدمي الطفل حديث الوالدة.

العالمات:
• تغيير في شكل أو وضعية القدمين.
• ال يستطيع الطفل حديث الوالدة تغيير وضعيةو شكل
القدمين حتي لو تم تحفيزها او لمسها

اذهب إلى مركز التأهيل

دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

الشفة األرنبية و فتحة سقف الحلق:
هي شق صغير او فراغ في الشفة العليا او فتحة بين سقف الفم و األنف.

العالمات:
•
•
•
•
•

شق في الشفة العليا.
سيالن مستمر باألنف .
صعوبة في الرضاعة.
تأخر و صعوبة في النطق.
التهابات اال ذن المتكررة .

ما الذي يمكن عمله في المنزل؟
• يتم إرضاع الطفل بإستخدام رضاعة مخصصة لهذا النوع من التشوهات ،يجب عند إرضاع الطفل و
ضعه في زاويه شبه قائمة لتجنب اإلختناق بالحليب.

لتجنب حدوث التشوه الدائم يجب التدخل الطبي العاجل ف ي عمر  3أشهر و حتى  12شهر.

الحروق و تقلصات ما بعد الحروق:
الحريق :هو نتيجة االصابة بسخونه عالية علي الجلد.
تقلصات ما بعد الحروق :هي خسارة مرونة الجلد و الحركة نتيجة لحرق .

•
•

العالمات:
•
•
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الم.
قصور في المدي الحركي.

دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

ما الذي يمكن عمله في المنزل؟
أثناء الحريق:
•
•
•

إبعاد الطفل عن مصدر الحريق.
تجنب وضع أي مواد على الجلد المصاب (المعجون) ،ما عدا المراهم المخصصة للحريق.
اذهب الي المشفى مباشرة قد يحتاج الطفل للسوائل ،المضادات الحيو ية  ،تنظيف الحروق و
تغطيتها لمنع اإللتهاب .

أثناء فترة العالج:
•
•

قم بتحريك الجزء المحروق.
قم بتطهير و نظافة الجلد و وضع كريم الحروق.

الوقاية:
•
•

أبعد األ طفال عن النار ,اللمبات ,الشموع.
ضع الموقد و الفرن بعيدا عن ا أل طفال.

•

إغالق النار و األضواء قبل النوم.

الذهاب إلى الطبيب

قصور السمع:
فقدان القدرة على السمع كليا أو جزئيا ،و يمكن أن يكون
منذ الوال دة أو مكتسب .

األعراض:
•
•

عدم إبداء ردة فعل لألصوات القو ية او البكاء .
تأخر في النطق.

ما الذي يمكن عمله في المنزل؟
•
•

ال تصرخ او تستعمل العنف مع الطفل .
تواصل باإلشارة أو أظهر األشياء له.

دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

طرق مختلفة لمساعدة الطفل على التواصل
التواصل بإظهار األشياء

المساعدة في النطق و اإلستماع

أريني

كرة

كلة

صحيح
كرة
أحسنت

التهجئة باألصابع

التواصل بالصور و اإلختيار

مرآة

حــــــــــــــــــــــب

لغة اإلشارة

أنا؟
نعم
أنت

وقت
النوم

اذهب الي مركز التاهيل

سباينا بافيدا (قلة مائية):
هي حالة فشل إ غالق السلسلة الفقر ية حول
النخاع الشوكي ،و تحدث بسبب نقص الفوليك
أسد أثناء األسابيع األولى من الحمل.

األعراض:
•
•
•
•
•

وجود كتلة شعر او بروز او فتحة ف ي الظهر.
محدودية أو عدم القدرة على تحريك في األ طراف السفلى.
مشاكل في االحساس في األطراف السفلى.
تشوهات القدمين.
عدم التحكم ف ي البول واإلخراج.
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قراءة الشفاة

الكتابة و القراءة

دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

ما الذي يمكن عمله في المنزل؟
ال تحاول سحب السائل من البروز ف ي الظهر.
ال تحاول ضغط ،عصر او فتح البروز.
منع وصول البراز إلى البروز.
تغطية البروز بشكل جيد
إحم ي البروز.
تفادي وضية النوم علي الظهر .و يفضل النوم
على الجانبين.

•
•
•
•
•
•

اذهب الي مركز تأهيل

إستسقاء الرأس:
حالــة مرضية تكــون مع الــوالدة يمكــن أن يتــم تشــخيصها أثنــاء الحمــل أو تكتســب الحقا (مضاعفــات التهــاب الســحايا أو النزيف) ،و تحصــل
نتيجــة ترا كــم الســوائل حــول الدمــ اغ و النخــ اع الشــوكي .

األعراض:
•
•
•
•

!

كبر حجم الرأس.
عيون مائلة لألسفل.
بروز لين في قمة الرأس
في الحاالت المتأخرة  :تقيؤ مستمر  ،تشنجات ،خمول في الجسم.

يجب استشارة الطبيب فور مالحظة العالمات السابقة لتقليل الضغط على الدماغ.
التأخر في التدخل الجراحي قد يؤدي للمضاعفات و الوفاة.

ما الذي يمكن عمله في المنزل؟
•
•
•

إختاري وضعيات لتثبيت الرأس .
تحفيز الطفل .
تجنب وضع الطفل علي بطنه.

دليـــــل

ا إلعاقـــــة  -الوقاية ٭ التعرف المبكر ٭ اإل عاقات الشائعة

متالزمة داون
هي إضطراب جيني بسبب تغيرات في النمو و المالمح الجسدية و القدرات الذهنية.

العالمات:
•
•
•
•
•
•

وجهه مفلطح وعريض و رأس صغير .
فك صغير.
عيون صغيرة و مائلة لألعلى.
لسان كبير و بارز للخارج.
رقبة قصيرة.
ليونة في ال عضالت.

•

ضعف القدرات الذهنية .

ما الذي يمكن عمله في المنزل؟
•
•
•

تحفيز الطفل للكالم و الحركة.
إستعمال كلمات سهلة و جمل قصيرة.
يمكن أن تصاحب ا لمتالزمة بعض العيوب الخلقية ،و مشاكل في الغدة الدرقية لذلك يجب زيارة الطبيب مباشرة
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" بدعم من الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي ضمنFamily Guidelines 2021" هذا المنشور
Disability and Development AID 10913 مشروع
 يعبّر عن وجهة نظر المؤلفين وال يعكس بالضرورة موقف أو،ما يرد في هذا اإلصدار من آراء
.سياسات الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي
 أو عن أي،إن الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي غير مسؤولة عن أي معلومات غير دقيقة أو تشهيرية
.سوء استخدام للمعلومات الواردة

AICS- Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo
Sede di Khartoum
Street 33, Al Amarat
Khartoum - Sudan
Tel: +249 (0) 183 483 466
Facebook Page: @AICSKHARTOUM
Website: www.khartoum.aics.gov.it

OVCI la Nostra Famiglia
Volunteer Organization for
International Co-operation
Omdurman, Arda – Omar bin Khattab
street behind Ahfad University
Tel.: +249 187-566-965
Facebook Page: OVCI Khartoum
Website: www.ovci.org

