
مغزي فلج
مغزي بهفلج مغز حركتي مناطق به آسيب يا تكامل نقصان شرايط در

مي نميوجود فرد بدني وضعيت و حركتي كنترل به قادر مناطق اين آن، نتيجه در كه .باشندآيد

مغزي فلج :عالئم
اسپا• يا عضالت سيتيسفتي

طبيعي• غير حركات

مهارت• در رفاشكال راه قبيل از سنگين حركتي دويدنهاي يا تن

مهارت• در دكمهاشكال كردن بسته و باز يا نوشتن قبيل از ظريف حركتي لباسهاي هاي

مهارت• در حسياشكال و ادراكي هاي

و است متفاوت ديگر فرد به فرد يك از مغزي فلج استعالئم نكندممكن تغيير زمان گذشت مبتال.با افراد از بعضي
بيماري به است ممكن مغزي فلج ديگربه مبتالمانندهاي نيز رشدي تأخير و يادگيري اختالل ذهني، آسيب تشنج،

مي.باشند ظاهر سالگي سه از قبل معموال مغزي فلج اوليه با.شودعالئم مقايسه در اغلب مغزي فلج به مبتال نوزاد
دست چهار نشستن، غلتيدن، قبيل از خويش رشدي مراحل به كندتر عادي، رفتوكودكان وپا زدن لبخند دست...ن،

مي .كندپيدا

مم كه ديگري باشدمشكالت داشته مغزي فلج استكودك :كن
يادگيري برنامهمانند:مشكالت مشكالت توجه، كوتاه كردن)،دامنه مرتب و كردن (سازماندهي حركتي ريزي

(زباني) گفتاري مشكالت و دركي مشكالت

هوشي ه:مشكالت تاواز طبيعي شديدخدرجاتش تا هوشيفيف ناتواني

ادراكي خطوطدر:مشكالت چگونه اينكه درك و اشيا شكل و اندازه درباره قضاوت موانع، از عبور مثل كارهايي انجام
مي تشكيل را نامه يك هم كنار دهددر

ارتباط برقراري زباني/ ساازمشكالتي:مشكالت داستان خاص، اطالعات دادن سازي، جمله دربقبيل ارهزي
احساسات

گفتاري دهان:مشكالت عضالت درگيري علت به

نوشيدن و خوردن غذا درگيري:مشكالت علت لببه دادن حركت و دهان كردن بسته و باز مسئول كه وعضالتي ها
هستند .زبان

دهان عضالت:آبريزش ضعيف كنترل علت به

علت:حواس مغزيبه فلج كودكان از بعضي در كاهشحس(لمس)

جمله:يناييب چشم(ااسترابيسماز دو هر يا يك چرخشچشم) يا نحراف

ازدر:شنوايي مغزبعضي فلج يكودكان

ازدر:صرع مغزبعضي فلج يكودكان

مغزيفدرمان :لج
تو افزايش بيماران اين درمان از باشند.هدف داشته مستقلي نسبتاً زندگي بتوانند تا است آنها باالقوه هاي برايانايي

افراد اين پزشكيدرمان جمله:بايدزيادياقدامات از شود. انجام

هيجراح• تاندون عضالت، استخوان، مشكالت درمان مفاصلبراي و اعصاب ا،

عضالتيفيزيوتراپ• قدرت و حركات بهبود براي

لباسكاردرماني• پوشيدن و خوردن غذا مثل زندگي هاي مهارت آموزش براي

درماني• بيمارگفتار ارتباطي مشكالت حل براي

كمكاجتماعييمددكار• و اجتماعي هاي كمك تحصيليببراي آموزش ه

شناس• بيماريبراييروان از ناشي استرس با مقابله

درماني• تكرفتار بهبود بيمبراي اجتماعي و احساسي روحي، ارامل

پزشكديگرخدمات• چشم تغذيهيمثل متخصص اعصاب، متخصص و...،

مي برده بكار بيماران اين براي كه درماني هاي روش ازمهمترين عبارتند :شود

فيزيوتراپي

مي كمك بيمار به بيشترفيزيوتراپي را عضالتش قدرت تا كند
كوتاه از مانع و بگيرد ياد را عضالت حركات بين هماهنگي كند،
تحت را عضالت حركاتي انجام با فيزيوتراپ شود. عضالت شدن

مي قرار ميكشش كار اين با نشوند. كوتاه تا حددهد تا توان
شد مفاصل شكل تغيير از مانع .زيادي

اسپلينت و بريس

شوند مفاصل شكل تغيير از مانع و كنند كمك اندام پايداري و حركت به است ممكن وسايل .اين

بوتاكس

مي تزريق اسپاستيك و سفت عضالت داخل به دارو كمتراين هاي بچه در بخصوص روش اين كند. شل را آنها تا شود
است5از مفيد .سال



دارو

مي داروها غيرتواننبعضي حركات يا عضالت اسپاسم يا و تشنج بهبود به د
كنند كمك اندام .طبيعي

كمكي مكانيكي وسايل

كفش از استفاده راحتمثال بيمار براي آنها پوشيدن كه مخصوص استهاي تر
روبات يا كامپيوتر از استفاده يا عصا از استفاده يا

جراحي

ب عضالت از اي دسته سفتي و انقباض شدت استوقتي ممكن است حد از يش
عضالت از بعضي تاندون كردن جابجا با يا و داد افزايش را آنها طول و كرده تر شل را آنها جراحي از استفاده با بتوان

كرد ايجاد آنها انقباض در را .تعادلي

و شكل ميدررفتگيتغيير را شوند ديده بيماران اين در است ممكن كه مفصلي درمانهاي جراحي اعمال با توان
.كرد

مي هايجراحي انحراف يا اندام گرفتن قرار بد وضعيت مهرهتواند كندستون اصالح نيازهمچنين.را است ممكن
مفاباشد از بعضي خشكشوندصتا .ل

مغزي فلج بچه با :زندگي
احساس و گناه احساس فشارند. تحت بشدت عاطفي و روحي لحاظ از اغلب دارند مغزي فلج كه هايي بچه والدين

آنها است آن گرفتار كودكشان كه وضعيتي از زياد ميرااندوه دستهآزار اين جزو شما اگر :ايددهد.

اطال• كنيد افزايشدهيدسعي بيماري اين از را خود .عات

اوليا• كنيديبا فراهم فرزندتان وضعيت مناسب را شرايط تا باشيد هماهنگ .مدرسه

كودكان• اين براي سعادتمند زندگي يك هاي پايه مهمترين اميد، و خانواده حمايت كنيد. تشويق را خود فرزند
يك مثل وي با ميتوانيد كه آنجا تا كنيد سعي متنفرنداست. دلسوزي و ترحم از آنها كنيد. رفتار سالم و طبيعي فرد

مي رفتار آنها با دلسوزي با كه بار هر صبورچون كنيد، تفريح هستند. معلول كه ميشويم يادآور آنها به واقع در كنيم
باشيد اميدوار بهبود به و .باشيد

اين• از مراقبت بگيريد. كمك دوستان و فاميل افراد ديگر سختياز كار ها بچه
كنيد استراحت كمي خوتان و كنند مراقبت وي از چگونه بدهيد ياد ديگران به .است.
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