توصيات لتغيير وضعية الجسم
وفعاليات رياضية وحركية
للطالب ذوي االحتياجات
الخاصة ومحدودي الحركة
تم إعداد هذا البرنامج من قبل
مرشدات في مجال العالج الطبيعي
قسم التعليم الخاص
وزارة التربية والتعليم

ومخصص ألهالي الطالب ذوي االحتياجات الخاصة مع
موجه
هذا البرنامج ّ
ّ
تحديات حركية ،والذين يتلقون هذه الخدمات ضمن جهاز التربية والتعليم
ويتواجدون حالياً في عطلة اضط اررية بسبب وباء الكورونا.
يتضمن البرنامج ما يلي:
 برنامج تغيير وضعيات الجسم والوقوف كيفية نقل الطالب من مكان آلخر استخدام أجهزة الوقوف بشكل صحيح توجيهات عامة لألنشطة والحركة البدنية -توجيهات للعالج التنفسي والتهوئة الرئوية

*يهدف هذا البرنامج إلتاحة المعلومات والتأكيد على ضرورة التواصل المستمر
مع المعالج الطبيعي في االطار التربوي.

برنامج تغيير وضعيات الجسم والوقوف
المحافظة على مجال الحركة

تقوية العضالت

منع حدوث التقرحات الجلدية تحسين عمل الجهاز التنفسي
والجهاز الهضمي

يوصى باعداد برنامج شخصي لكل طالب يشمل التدخل العالجي ،والفعاليات المختلفة التي تؤثر على وضعيته وادائه الوظيفي خالل اليوم.

يهدف البرنامج لتوضيح بعض الوضعيات المختلفة والتي تحسن االتصال والتواصل ،والتفكير الذهني ،والقيام بالوظائف اليومية
االساسية واالهتمام براحة الطالب.
يشمل البرنامج :وضعيات جلوس مختلفة ،والوقوف بواسطة جهاز الوقوف -עמידון ،والقيام بنشاط بدني وفعاليات رياضية ،استعمال األجهزة
المساندة للوقوف ـסדים ،العالج اليدوي ،وكيفية استعمال الوسائد الداعمة خالل النوم  ......إلخ.
يسر المعالج/ة الذي/التي يعرف ابنكم/ابنتكم أن يساعدكم في اعداد برنامج خاص ومناسب البنكم /البنتكم.
* ّ

نموذج لبرنامج تغيير الوضعيات والوقوف:
اقتراح النشاط

وضعية الجسم

الوقت

تنظيف األسنان
تناول الفطور
نشاط إبداعي
ي لليدين
نشاط ح ّ
س ّ

الجلوس في الكرسي المخصص (كرسي متحرك ،الكرسي المالئم بشكل شخصي)
• فحص زاوية الكرسي خاصة للطالب الذين يجلسون في كرسي مع امكانيه تغيير الزوايا.
التأ ّكد من جلوس الطالب على الكرسي حتى نهاية المقعد
•
• التأكد من ربط حزام الحوض ثم ربط حزام الصدر
• االنتباه إلى مكان الداعمات الجانبية وان توضع بمستوى الصدر

8:00-9:00

الحر
تشجيع اللعب
ّ

حر على األرض والسجادة
وقت ّ
اإلستلقاء على الجانب  /الظهر

9:00-10:00

ي لليدين
وضع لعبة على الطاولة ،تشجيع العمل باليدين ،نشاط ح ّ
س ّ
استعمال/استخدام أجهزة التواصل البديل المختلفة
نشاط مع األيباد אייפד
الخروج لساحة المنزل والمحيط القريب منه

الوقوف باستعمال جهاز الوقوف בעמידון
** يوصى باستعمال االجهزه المساندة للوقوف (للقدمين والركبتين ،סדים ומיצבי ברכיים)
حسب التعليمات المهنية
التدرب على المشي والحركة لمن يوجد لديه أدوات مساعدة (הארט ווקר \ הליכון)

10:00-11:00

11:00-12:00

ي لعضالت الفم تهيئة لتناول الطعام
تحفيز ح ّ
س ّ
تناول وجبة الغداء
استراحة الظهيرة

الجلوس بوضعية مالئمة في المقعد المناسب

12:00-13:00

اإلستلقاء على فرشة  /سرير على الظهر
وضعية الجسم في الوسط
وسادة تحت كل يد لت ّجنب الضغط على المرفقين
المحافظة على مسافة بين الرجلين
وسادتين تحت الركبتين
الكعبان في الهواء
اإلستلقاء على الفرشة على الجانب
تماس
وسادة صغيرة أو "حرام/بطانية" صغيرة بين الرجلين للمحافظة على مسافة لمنع حدوث
ّ
بين الركبتين
وسادة خلف الظهر لمنع الوقوع إلى الخلف

14:00-15:00

أثناء االستلقاء على الظهر

15:00-16:00

ي ومساج للجسم باستخدام الكريمات ،كرة شوكية ،فرشاة ،مناديل،
التحفيزالح ّ
س ّ
ألخ …

من المه ّم التذكّرعند تغييرالوضعيات ونقل الطالب:
في حالة تغيير وضعية ابنكم/ابنتكم ،وللمحافطة على صحتكم يجب اتباع هذه
الخطوات:
• ترتيب المحيط (الكرسي ،الفرشة)...
• إقفال الفرامل (البريكات)
• إعداد وتنظيم ممر خال من المعيقات
• يستحسن اشتراك شخصين (في مكانين صحيحين)
• اخبار الولد وتجهيزه لتنفيذ االنتقال
• طريقة االمساك الصحيحة :من تحت ابطي الولد والرجلين
• إبقاء الولد قريبا ً من جسمنا
• الع ّد قبل االنتقال...3 ,2 ,1 :
*إذا كانت لديكم/في منزلكم رافعة فمن المستحسن دائما ً استعمالها لتنفيذ االنتقال
**يوصى استشارة المعالج الطبيعي الذي يعرف ابنكم للحصول على
إرشادات/تعليمات لطريقة النقل الصحيحة والمناسبة له

 استخدام أجهزة الوقوف بشكل صحيح (עמידון)أحدى الوضعيات التي من المهم المواظبة عليها بشكل يومي هي الوقوف.
بعض الطالب ينجحون في الوقوف ووضع ثقل وزن الجسم على الرجلين فقط
باستعمال جهاز الوقوف-עמידון.
ايجابيات استخدام جهاز الوقوف -עמידון:
• يحافظ على كثافة العظام.
• يمنع حدوث التقرحات الجلدية بسبب تغيير الوضعية.
• يحافظ على طول العضالت ومجال الحركة في المفاصل.
• يساعد في تحسين عمل الجهاز التنفسي ( من األسهل التنفس عندما يكون
الجسم في وضع عمودي).
• يساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي (سهولة خروج البراز في وضع
عمودي).
• الوقوف لسبع ساعات أسبوعيا ً يساعد على بناء/تكوين العظام وتقوية عظام
الرجلين من خالل اإلحساس بثقل وزن الجسم على المفاصل.
• ينصح باستعمال جهاز الوقوف-עמידון 5-7 ,مرات أسبوعيا ً لمدة ساعة
تقريبا ً في كل يوم (ليس من الضروري ساعة متواصلة)

الوقوف والمشي
• يوجد أوالد بمقدورهم الوقوف وحتى المشي لبضع خطوات بمساعدة (جزئية او
كلية) ،ومن المهم تخصيص وقت لمساعدتهم في الوقوف لفترات أطول قدر
اإلمكان (يمكن االعتماد على الطاولة).
• إذا كان الولد يستطيع المشي لخطوات معدودة ،فمن المهم المحافظة على قدرته
والسير معه عدة مرات في محيط البيت للمحافظة على هذه المقدرة قدر
اإلمكان.
• يمكن االستعانة باألجهزة المساندة للمشي (הליכון)

• إذا واجهتكم مشكلة تتعلق بإيقاف أو مرافقة ابنكم /ابنتكم في المشي فمن الممكن
االتصال مع الطاقم العالجي ،ويسرنا مساعدتكم في مكالمة فيديو أو بالشرح
التلفوني.

توجيهات عامة لألنشطة والحركة البدنية
يعرف النشاط البدني على أنّه حركة الجسم الناتجة عن استعمال العضالت وتحتاج إلى بذل طاقة.
•
ّ
• الطرق المألوفة للنشاط الفعال هي المشي ،وركوب الدراجة ،واالنشطة الرياضة المختلفة واأللعاب
في وقت الفراغ.
• يمكن القيام بالفعاليات بمستويات مختلفة من المهارة وان تكون مالئمه لقدرة الطالب الشخصية
• نو ّد أن نش ّجع قدر اإلمكان النشاط الفعال لكل طالب حسب قدرته الجسدية والذهنية.
• يجب تشجيع كل طالب لتنفيذ المهمة التي يستطيع القيام بها بشكل مستقل وفعال.
يجب التشاور مع طاقم العالج الطبيعي ،حسب خطة العمل واألهداف المعدة له.
ويسره أن يساعد باقتراح أفكار لنشاطات وفعاليات مالئمة.
المعالج الطبيعي يعرف الطالب
ّ
*يجب األخذ بالحسبان قدرات الطالب في تنفيذ المهام اليومية وعدم القيام بتمارين قد تعرضه للخطر
وتتسبب بإلحاق الضرر به.

ايجابيات وفوائد النشاط البدني
اثبتت األبحات ايحابيات متعددة للحركة والنشاط البدني منها:
سن النشاط البدني عمل القلب والرئتين.
• يح ّ
للنمو.
• يقوي مبنى العظام ،وهو ها ّم
ّ

• يقوي العضالت.
• يقلل خطر ضغط الدم المرتفع ،وأمراض القلب ،والجلطة الدماغية،
ومرض السكري ،وأنواع مختلفة من أمراض السرطان واالكتئاب.

• يخفف من مخاطر السقوط والكسور.
• ضرورية للمحافظة على وزن جسم مالئم.
• يساعد على تحسين نوعية النوم الهنيء ليالً.

توصيات للنشاط البدني
العمر
 4-3سنوات

نشاط بدني

النوم

 3ساعات نشاط بدني يوميا ً منها  13-10 60ساعات نوم عميق
ومتواصل ،أوقات نوم ثابتة
دقيقة نشاط مكث ّف بشكل اكبر

 17-5سنة

 60دقيقة نشاط بدني بقوة متوسطة
إلى عالية كل يوم
نشاط لتقوية العضالت والعظام
ثالث مرات أسبوعيا ً

فوق ّ
سن 18

 150دقيقة أسبوعيا ً على األقل
نشاط بدني بقوة متوسطة – عالية
نشاطات لتقوية العضالت والعظام
مرتين أسبوعيا ً على األقل

الجلوس ووقت الشاشة
ليس أكثر من ساعة جلوس واحدة
امام الشاشات

تحديد أوقات الجلوس أمام الشاشة
أجيال  11-9 :13-5ساعة نوم
بساعتين يوميا ً
متواصلة
يوصى بتخصيص جزء من وقت
أجيال  10-8 :17-14ساعات نوم
الشاشة بتدخل شخص كبير من أجل
متواصلة
يجب الحرص على أوقات نوم ثابتة التعلم

فعاليات بدنية للطالب ذوي التحديات الحركية المركبة
• يهمنا تشجيع الحركات االرادية للطالب ،حتى لو كان ذو قدرات محدودة.
• يجب تشجيع الطالب للقيام بالوظائف والمهام بشكل مستقل أو مع مساعدة
نماذج للنشاط البدني في الكرسي المتحرك:
يمكن أن يكون النشاط مستقل أو مع مساعدة (حسب الحاجة).
مرر
• ألعاب الكرة مع العائلة – التواجد على مسافة بين الشخص واآلخر ون ّ
الكرة ،من الممكن دمج أبناء العائلة اآلخرين 10( ،ضربات سريعة دون
أن تالمس الكرة األرض).
• لعبة األيدي :دفع اليدين معا ً أو بالتبادل (الواحدة مقابل األخرى) مثل
الدراجة (إحدى اليدين تدفع واألخرى تُدفع).
• لعبة فقاعات الصابون

توجيهات للعالج التنفسي والتهوئة الرئوية
يشمل العالج التنفسي:
• المحافظة على المسالك التنفسية/الهوائية نظيفة
الوقاية ومنع األمراض التلوثية:
• المساعدة على الشفاء سريعا ً من مرض في الجهاز التنفسي والحيلولة
دون حدوث مضاعفات تنفسية في أعقاب االستلقاء والنوم المتواصل.
• تحسين التهوئة الرئوية.
• تشجيع السعال الفعال.
• تحسين نسبة االوكسجين بالدم.
• إزالة اإلفرازات من الجهاز التنفسي.

التنفسي
توصيات للعالج
ّ
•
•
•
•
•
•

ي لألوالد والشباب الذين يعانون من
إن العالج التنفّسي اليومي حيو ّ
زيادة اإلفرازات الرئوية ،ولديهم صعوبات دائمة في عمل الجهاز
التنفسي.
معرض لصعوبات في عمل الجهاز
ك ّل إنسان لديه محدودية في الحركة ّ
التنفسي.
يشمل العالج  -التنفس حسب وتيرة وقوة واستمرارية متغيرة.
اهداف العالج – اخراج اإلفرازات والبلغم الى المسالك التنفسية
المركزية والعليا ،وتشجيع السعال المتكرر وإخالء اإلفرازات والبلغم،
تقوية عضالت التنفّس ،والمحافظة على حجم النفس وزيادته.
يجب التأ ّكد قدر اإلمكان أن التمارين التنفّسية تجري باستمرار ونجاعة
وأمان.
يسر المعالج الطبيعي الذي يعرف ابنكم أن يرشدكم على تمارين تنفسية
ّ
مالئمة.

التنفسي؟
متى يوجد ضرورة للعالج
ّ
•
•
•
•
•
•
•

الخرخرة وتجمع البلغم
نسبة االوكسجين بالدم (סטורציה) تحت ל 90
تغيّر لون الوجه ( ُزرقة)
تنفّس سطحي
تنفّس سريع
نبض سريع
التعرق (ليس بسبب درجة الحرارة)
ّ

التشديد على نظافة المسالك التنفسية
• اإلكثار من تغيير الوضعية (الجلوس ،اإلستلقاء ،الوقوف ،ألخ).
•
•
•
•

التقليل من اإلستلقاء والنوم المتواصل.
اإلنتباه لوضعية الرأس في كل األوقات ،خاصة أثناء تناول الطعام
والشراب للحيلولة دون استنشاق أجزاء من الطعام الى الرئتين.
المحافظة على وضعية جلوس مالئمة ،ومنع "االنزالق" في الكرسي
( االنتباه أن الحوض َموضوع جيدا ً في الكرسي).
اإلكثار من الحركة قدر اإلمكان

طاقم العالج الطبيعي الذي يمكنكم التو ّجه إليه
اسم المعالج/ة

تلفون

الساعات التي يمكن االتصال خاللها

شكر
لمرشدات العالج الطبيعي اللواتي شاركن في إعداد البرنامج (العريضة):
• خلود حجوج علي – ماتيا شفاعمرو
• سهام قواس ماتيا عكا
• أوسنت – ماتيا حيفا والكرايوت
• عنبار – ماتيا أشدود
• حاجيت -ماتيا أشكلون
• سوسن سعد قدحه – مدرسة "العائلة المقدسة" الناصرة
ترجمة :هالة عراف \ خلود حجوج \ فاطمة صبيحات
ليديا شفارتس
نيلي ويسربرج
المركزات القطريات للعالج الطبيعي التعليم الخاص
وزارة المعارف والثقافة
לידיה שורץ ונילי ויסרברג
מדריכות ארציות לפיזיותרפיה,
אגף א' חינוך מיוחד ,משרד החינוך

